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WO½U¦&« WF³D&« W#bI#

أجنـز هذا الكتـاب في عـام ٢٠٠٢ وقـبل سـقوط النـظام االستـبـدادي في العـراق. وكـان من اrؤمل أن
يصـدر في عـام ٢٠٠٣ °ناسبـة الذكـرى اrئـوية rيالد قـائد الشـعب الكردي والشـخـصيـة
الوطنيـة العـراقيـة البـارزة اrال مـصطفى بازراني. وعندمـا أجنـزت مسـودته األولى كـانت
اrصادر اrـتوفرة لدى ال بأس بـها¨ ولكنها لـم تكن كافيـة. وقد أرسلت الكـتاب إلى دار
آراس في أربيل لطبعه. بقي عندهم فترة طويلة تقارب العـام الواحد وعندما استفسرت¨
قـيل لي بوجـود مـالحظات حـول بعض مـا ورد في الكتـاب. رجـوتهم إرسـال اrالحظات¨
فلم تصلني. سـحـبت الكتـاب ونشـرته في برلZ عن دار هفـيـبـون. سافـرت في ربيع عـام
٢٠٠٥ إلى كـردســتـان العــراق في زيارة قـصـيــرة واتصلت بدار آراس للـنشـر والطبــاعـة
وحـصلت على مالحظاتهم التـي كان بودي احلـصول عليـها قـبل ذاك. ووجدت ان البـعض
من مالحظاتهم يرتبط بقـضايا تاريخية صـحيحة تستـوجب التعديل والتصـحيح¨ وأخرى
غير واضحـة لهم. فأجرت التعديالت التاريخـية التي كانت تستحق التعـديل في الطبعة
األولى إصـالً¨ وهي ليـست ذات خلفـيـة فكرية أو سـيـاسيـة¨ بل ترتبط بـقضـايا وأحـداث

تاريخية فقط.
اليبـحث هذا الكتـاب بشكل تفـصـيلي في قـضـايا حـركـة التـحرر الـوطني الكردية في
كـــردســتـــان العـــراق¨ إذ هو ليـس بكتـــاب باريخـي¨ ولكنه يـحــاول اrـرور اrكثف عـلى
األحداث في محاولة لتقـد± صورة عن القضية الكردية وطبيعتـها واrهمات التي تسعى
إلى حتقيقـها واrصاعب التي مرت بها والسيـاسات الشوفينية والعنصرية التي واجـهتها
من احلكام العـرب في العراق. أنهـا محاولـة الستخـالص بعض الدروس من هذه التـجربة
الغنية لكي نفـهم أهمية وضرورة الوقوف إلـى جانب القضية الكردية ونـصرة هذا الشعب
الذي ناضل فـي سـبـيـل حـقــوقـه اrشــروعـة عـقــوداً كـثــيـرة ومــازال يناضل في ســبـيلـهـا

وسيحققها عاجالً أم آجالً.
أملي أن تخـدم هذه الطبـعة¨ كـالطبعـة األولى¨ القـضيـة التي أقف إلى جـانبهـا وأدافع
عنهـا وعن قـضـيـة حق تقريـر اrصيـر للشـعب الكـردي °ا في ذلك حـقه في إقـامـة دولتـه
الوطنيـة اrستـقلة¨ علمـاً بأنه قـرر القيـادة السـياسـية اrـشتـركة للـشعب الكردي هو احـد
االختـياري في دولة فـيدراليـة عراقـية حـيث تتمـتع كردسـتان العـراق باحلكم الفيـدرالي.
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وهو أمـر له داللتــه التي يفـتـرض فـينا نـحن العـرب أن نعي دروس التـجــارب اrنصـرمـة
ونعي حـقـوق الشـعـوب األخــرى ونتـعـرف بهـا ونحـتـرمـهـا كـمـا نعي ونـناضل في سـبـيل

حقوقنا.
                   VO³Š rþU!

برلZ في ربيع عام ٢٠٠٥

»U²J&«Ë n&R*« sŽ
الصديق األسـتاذ الدكتور كـاظم حبيب¨ ليس مناضالً مـخضرماً¨ عـاصر عهود نصف القـرن اrنصرم من
العـراق بعمله النضـالي¨ الذي تعرض بسـببـه إلى االضطهاد والتـشريد والـتعذيـب واالعتقـال فالسـجن¨
حـسب¨ بل ســاهم مـسـاهمـة فــعـالة ودأب في احلـيـاة اجلــامـعـيـة واألكـاد�ـيـة وكـتب العـديـد من الكتب

والدراسات االقتصادية والتاريخية حول تطور اجملتمع العراقي منذ العهود العثمانية وما قبلها.
 وكـان ديدنه في كـتـاباته ليس مـجـرد صورة أكـاد�يـة وعلمـيـة شـاملة فحـسب¨ وإ§ا حـاول دومـاً أن
يتطرق¨ بـل يكشف عن أمـراض مــجـتـمـعـنا العـراقي اrزمـنة والعـوامل التي تـؤدي إلى فـرقـة أحــزابهـا
وقواها¨ بـدل االصطفاف في جـبهة مـوحدة إلزاحـة النظام الفاشي الذي لم يتـمكن من إزالته إال الـعامل
اخلـارجي. وهو إذ ال يعطي مـواصفـات جاهزة rعـاجلـاته¨ إ§ا ال يريد إثارة أو اسـتفـزاز األحزاب والقـوى
اخملتلفة¨ بل يريد¨ كـما يؤكد هو¨ حتريكها باجتاه التـفكير بالتغيير والبـدء به¨ بتغيير حقـيقي خلطابها
السـياسي¨ لـعالقـاتهـا اrتبـادلة¨ لبـرامجـهـا السيـاسـية¨ لـعالقـاتهـا بالشعب¨ ألسـاليب وأدوات العـمل
والنضــال¨ إذ أنه الطريـق الوحـيــد لبنـاء العـراق اجلــديد. إن نهــجــه ذلك قـد وضــعــه في أزمـة وصــراع
مسـتد�Z حتى مع حـزبه الذي عمل مـعه عقـوداً من الزمن¨ ولكنه وجد صدى واسـتحـساناً كبـيرين عند

أوساط واسعة.
وأما كـتابـه اجلديد "حملـات من نضال حـركة التـحرر الوطني للشـعب الكردي في كردسـتان الـعراق"¨
الذي يضـعـه بـZ يدي القـار· الكر±¨ رغم مـرضـه الذي نـتـمنى أن يتـخلص منه فـي أسـرع وقت �كن¨
فثمرة قيمة جلـهوده العلمية ومعايشته اrباشرة في خضم هذه احلركـة بZ جبال ووديان كردستان العراق.
ولعله أجل رمز للتـآخي العربي - الكردي الذي لم تتمكن من تهـشيمه أو تهـميشه كل اجلـهود اخلبيـثة

حلكم الطغيان الفاشي على امتداد أربعة عقود من الزمن. 
ال أريد بهذه اإلشـارة السريعـة الدخول في تفـاصيل الكتاب¨ بيـد أن ما ينبـغي قوله¨ وهذا مـا سوف
يالحظه الـقـار· الكر± بـنفـســه¨ إنه دراســة شـيــقـة¨ شــاملة ومــتكاملة¨ تـشـمل اجلــوانب التــاريخـيــة¨
االقـتـصادية¨ والـسيـاسـيـة جملـمل تطور حـركة الـتحـرر الوطني للـشعب الـكردي في كردسـتـان العـراق¨
إضـافـة الى اrعـاناة التـي واجـهـهـا الشـعب الكردي بسـبب النـظم الشـوفـينيـة والذهنيـة العـنصـرية التي
سيطرت عـلى القوى احلاكـمة في مـركز الدولة العـراقية ومـحاوالتهـا لتصفـية احلـركة التحـررية الكردية
وعدم االعتـراف بحقوقها القـومية العادلة وحـقها في تقرير اrصيـر¨ أو تهميشهـا لدور الشعب الكردي
في احلياة السياسيـة واالقتصادية واالجتماعية وانعكاسات ذلك على التـخلف الذي عانى منه اقتصاد
كردستـان العراق¨¨ رغم أن النظم العراقيـة اrتعاقبة لم تكن رحـيمةً باrناطق األخرى من العـراق وخاصة
مــحـافظات الـوسط واجلنوب. و�ا جــرت اإلشـارة إليــه¨ هو أن زخم هذه احلــركـة جــاء في ظروف ذاتيــة
ومـوضوعـية في غـاية التـعقـيد والقـسـوة¨ لم تلوهما إرادة الرجـال األسطورية فـحسب¨ بـل استـوعبـتهـا
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القـيـادة الكردية اrوحـدة ليـس من منطلق نظري جـامـد¨ بل بسلـيـقة فـطرية حـسـاسـة �تـد إلى دهور من
الزمن.

ولعبت قيادة القـائد الكردي األسطوري مصطفى البارزاني دوراً حاسماً في توجيـه وقيادة هذه احلركة
التي لم تخل¨ كـأي حركـة أخرى¨ من التعـرجات والنكسـات واألخطاء في مسـيرتهـا الشاقـة واحملفـوفة

بالدماء والدموع. 
وبكل اسـتـحـقــاق وشـرف يهـدي اrؤلف كـتـابه إلى الـذكـرى اrئـوية rيـالد قـائد الشــعب الكردي اrال
مـصطفى البـارزاني¨ الذي يرتبط نشـوء وتطور الـوعي القـومي الكردي والتـحرري بـاسمـه وباسم حـركـة
البارزانيـZ التحررية بقـيادة القـائد الكردي اخلالد عـبد السـالم البارزاني في مطلع القـرن العشـرين ضد
السلطة الـعـثـمـانيـة. وإذا كــان طابع الوعي القـومي الـكردي في القـرن التـاسع عــشـر دينيـاً مـتـفــتـحـاً
ومقتـصراً على فئة عليا¨ فـإنها دخلت في مرحلة نوعيـة جديدة¨ اتسمت بطابع جمـاهيري¨ عند تأسيس
جـمهـورية مـهـاباد في العـام ١٩٤٦ بقـيادة احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني - كردسـتـان إيران - الذي
تزعـمه الشـهيـد اخلالد قـاضي محـمد. وكـانت مسـاهمة الـبارزاني اخلـالد اrباشـرة مع قواته في تأسـيس
ودعم هذه اجلـمـهوريـة¨ التي ذهبت ضـحيـة rصـالح الدول الكبـرى¨ انعكاسـاً واضـحـاً rدى تبلور الوعي
القومي الكردي التحـرري¨ الذي بلغ الذروة في ثورة أيلول/ سبتمبـر ١٩٦١¨ التي تشكل قاعدة صلدة
في كيان هذه احلركة التي أعطت ثمرتها اrتجسدة من خالل حتقيق احلكم الفيدرالي لكردستان العراق.
إن هذا الكتـاب الـذي اتخـذ مـوقـعـه بكـل جـدارة¨ ليس في اrكتـبــة الكردية فـحـسب¨ بل الـعـراقـيـة

والعربية¨ جدير بالقراءة والدراسة كأحد اrنابع األصيلة لتاريخ التآخي الكردي - العربي. 

ÍœËË«b&« Íb¼“ ≤∞∞≥ lOÐ— UO½U*√ ≠ „e³¹ô
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خـاض العرب والكرد كـل على انفراد وبشـكل مشـترك نـضاالً عنيـداً وطويالً من أجل حـقـوقهم العـادلة
.Zستقلتrالسياسية في حينها بإقامة دولتـيهما ا Zشروعة وتنفيذ الوعد الذي أعطي لقـيادة الشعبrوا
وجتلى ذلك النضال في انتفاضاتهما وثوراتهما قبل قيام الدولة العراقية أو بعدها حZ لم تكن اrوصل
قـد أحلـقت بعـد بـالدولة العـراقـيـة اrلكيـة احلـديـثـة التي تشكلت في عـام ١٩٢١. وكــانت الطمـوحـات
القـوميـة للشـعبZ قـد بدأت تبـرز لتوهـا على صعـيـد النضال الوطنـي وتؤثر بشكل ملمـوس على حركـة
اجلمـاهير. وكـان الدور البارز في قـيادة هذا النضـال بيد شـيوخ العـشائر وعلمـاء الدين. وعندمـا أحلقت
والية اrوصل¨ وبضـمنها كـردستـان اجلنوبيـة التي كانت تضم إلى جـانب اrوصل اrناطق الكردية منهـا¨
إضـافـة إلى السـليـمـانيـة وأربيل وكـركـوك¨ إلى الـدولة العـراقـيـة في عـام ١٩٢٥¨ لم يتــوقف الشـعب
الكردي عن النضـال في سـبـيل حـقـوقـه اrشروعـة التي أقـرت في حـينهـا في عـصـبـة األ¬¨ رغم تخلي
اجنلترا وفرنسـا عن وعوديهما له. إذ لم يؤخـذ رأي الشعب الكردي عملياً حـول موقفه من إقـامة دولته
اrستقلة أو اندمـاج كردستان اجلنوبية مع بالد مـا بZ النهرين (القسم العربي) وتكوين الدولة العـراقية
اrلكيـة¨ أو إقـامـة اإلدارة الذاتيـة في كردسـتـان اجلنوبيـة ضـمن الدولة العـراقـية. وكـان مـوقف الشـعب
الكردي واضـحاً وصـريحـاً¨ إذ كان يريد إقـامـة دولته الوطـنية اrسـتـقلة على أرض كردسـتـان أو إقامـة
احلكم الذاتي فـيـها. ولم يكن هذا اrوقـف منسجـمـاً مع أهداف ومصـالح بريطانيـا¨ الدولة اrنتـدبة على
اrنطقة واrستـعمرة لها¨ وال مع تصورات ومـصالح النخبة احلاكمـة العراقية اجلديدة حـينذاك¨ حيث كان

أغلبهم من العسكريZ الذين عملوا في اجليش العثماني.
ومنذ تلك الفترة تقريباً سادت في صفوف السياسيZ واrثقفZ واrهتمZ في الشؤون العامة العراقية
من العـرب¨ وأغلبـهم من خـريجي اrدارس والتـربيـة العثـمـانيـة¨ رؤية قـوميـة عـربيـة ضيـقـة إزاء الكرد
وحقـوقهـم اrشروعـة والعادلة في إطار الدولة العـراقيـة¨ رغم أنهم كـانوا من أوائل من ناضل في سبـيل
احلقوق القـومية العادلة للعـرب في العراق وضد سيـاسات التتريك العـثمانية¨ ولكنهم لم يدركـوا بعمق
ومـسؤولـية مـفـهـوم احلرية والد�قـراطيـة وأهمـيـتهـا ال للشـعب العـربي في العـراق فـحسب¨ بل وجلـمـيع
الشعوب¨ ومنها الشعب الكردي¨ التي يفترض أن تتمتع بها جميع الشعوب. ومنذ أن تصاعد النضال
الكردي وفـرض وجـوده في السـاحـة السـيـاسيـة العـراقـيـة برزت رؤية أخـرى إزاء اrوقف من القـومـيـات
وحـقوقـها فـي العراق¨ رؤية د�قـراطيـة تقدمـيـة حملتـهـا األوساط اليـسـارية العراقـيـة ومنها االجتـاهات

اrاركسية أيضاَ.

وابتداءاً من ثالثـينيات القرن العـشرين تبلورت لدى األوسـاط السيـاسية العـربية في العـراق تدريجاً
رؤيتـان إزاء احلـقـوق الـقـومـيـة للشـعب الكردي وحــقـوق القـومـيـات األخـرى الثـقـافــيـة واإلدارية وسـبل

.Zالرؤيت Zمعاجلتها واحللول التي تسعى إلى �ارستها كل من هات
ورغم مـرور عشرات السـنZ على وجود وصـراع هاتZ الرؤيتZ¨ ورغم كثـرة احملن والكوارث واrآسي
التي عـاشـهــا العـراق من جـراء التـعـامـل غـيـر الواعي وغـيـر العــقـالني وغـيـر اrنصف مـع هذه اrسـألة
احلساسة واحليوية¨ فأن هاتZ الرؤيتZ ما تزاالن تتصارعان وكأن دروس اrاضي ال قيمة لها أصالً عند
أصـحـاب الرؤيـة األولى¨ وكـأن العـراق بحـاجـة إلـى مـزيد من احملن والكوارث واrآسـي واrوت rزيد من
البـشـر¨ وكـأن الشعـب الكردي ال حق له كـبقـيـة الشـعـوب في التطلع إلى احلـرية والد�قـراطيـة والوحـدة

القومية والتمتع بها فعالً.
تبنت الرؤية األولى¨ التي سـادت في العـراق في مخـتلف اrراحل اrـنصرمـة ومـارسهـا احلكام بإصـرار
أهوج عجيب في العـهدين اrلكي واجلمهوري¨ مبـدأ رفض االعتراف باحلقوق القومـية للشعب الكردي¨
ومنها حـقه الثابت في تقرير مـصيره على أرض وطنه وإقـامة دولته الوطنية اrسـتقلة أو حقه في إقـامة
احلكم الذاتي أو إقـامـة احتـاديـة فـيـدراليـة في كل من اإلقليـمZ العـربي والـكردسـتـاني في إطار عـراق
جـمهـوري د�قراطي مـوحـد. وتبنت هذه الرؤية منذ البـدء أسلوب القوة و�ارسـة العنف والردع والتـأديب
وزج اجلـيش فـي مـعـارك شـوفــينيـة ضــد الشـعب الكردي حلــرمـانه من حــقـه في التــمـتع بتلك احلــقـوق
ومطالبته اrلحـة باالستجابة لها. وجتلى هذا اrوقف¨ حـتى بعد االعتراف بوجود شـعبZ في العراق إلى
جانب وجـود قومـيات أخـرى¨ بعد إسـقاط اrلكيـة وقيـام اجلمهـورية¨ عندما كـرس اrشرع العـراقي ذلك
في الدستـور اrؤقت حيث جاء في اrادة الثـانية منه النص التالي: "العـراق جزء من األمة العـربية"(١).
ثم نصت اrادة الثـالثة على ما يلـي: "يقوم الكيان العـراقي على أساس من التـعاون بZ اrواطنZ كـافة
باحتـرام حقوقـهم وصيانة حـرياتهم ويعتبـر العرب والكرد شـركاء في هذا الوطن ويقر الدسـتور حقـوقهم
القومية ضمن الـوحدة العراقية"(٢). إن القول "أن العراق جـزء من األمة العربية" يعني مـسألتZ وهما:
١- أن األرض العـراقيـة هي جزء مـن الوطن العربي¨ وبالتـالي ال مـجال للحـديث عن وجـود لكردستـان
العراق; ٢- ورغم االعـتراف بوجود كـرد وحقوق قـومية لهم يتنـافى مع القول بأن العراق جـزء من األمة
العـربية¨ إذ مـثل هذا القول يشـمل الكرد أيضاً¨ كـما يشـمل غيـر الكرد من قومـيات أخـرى. وهو خلل
صـارخ غـيـر مـتـأت من عـدم وعي مـا كتـب بقـدر ما كـان إصـراراً علـى مخـالفـة احلـقـيـقـة حـول الشـعب

الكردي.

(١) دليل اجلـمهورية الـعراقيـة لسنة ١٩٦٠. مجلـس الوزراء. وزارة اإلرشاد. ١٧ كانـون األول ١٩٦٠. بغداد.
ص٢٢٥.

(٢) نفس اrصدر السابق.
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واشـتـدت هـذه الوجـهـة الفكريـة والسـيـاسـيــة بعـد انقـالب شــبـاط/فـبـراير عــام ١٩٦٣ وتبلورت في
سـيـاسـات احلـكومـات التي تشكلت فـي أعـقـابه. واعـتـبـرت الـقـوى التي تناضل في سـبــيل االعـتـراف
باحلـقـوق القـومـيـة العـادلة واrشـروعة لـلشـعب الكردي ومطالبـتـه باحلكم الذاتي °ثـابة قـوى انفـصـاليـة
ترتكب جـر�ة ال تغتـفـر. وكرس هذا النهج سـيـاسة العنف واحلـرب لفـرض احلل األوحد الذي تراه القـوى
القـوميـة العـربية الشـوفينـية وتريد فـرضه علـى الشعب الكردي. ولم تـت½ هذا اrوقف القوى واألحـزاب
السيـاسية احلاكـمة فحـسب¨ بل وبعض القوى واألحزاب التي كـانت في اrعارضة¨ سـواء أكان ذلك في
العهد اrلكي أم في العهد اجلمهوري. أنها كانت وما تزال تعبر بذلك عن وجهة فكرية وسياسية قومية

ذات طبيعة شوفينية بغض النظر عن وجود هذه اجملموعة أو تلك في السلطة السياسية أو خارجها.
ولم يكن اrوقف من اrسألة الكردية وسبل معاجلتهـا هي اrسألة الوحيدة التي تختلف الرؤية حولها¨
بل كـانت هناك قضـايا أساسـية أخـرى¨ ومنها مـواقف التمـييـز والتعـامل غيـر اrتكافئ إزاء الكرد في
العـراق من جـانب احلكـومـات اخملـتلفـة والتي جتلت في مـخـتلـف مـجـاالت احلـيـاة اليـومـيـة ابتـداءاً من
حـرمانهـم من الدراسة بلغـة األم وتضـيـيق القبـول في اجلـامـعات واrعـاهد اخملـتلفـة¨ وخاصـة العـسكرية
منها¨ أو الـتوظيف في الوزارات اخملتـلفة¨ وخاصـة اخلارجـية والداخلية والدفـاع..الخ¨ وكذلك التـميـيز
البـارز في مـجـال توظيف رؤوس أمـوال الدولة في عـمليـات التنمـيـة في كـردستـان العـراق¨ حـيث كـان
نصيبهـا محدوداً بالقياس إلى مناطق معـينة من العراق. وبدا هذا واضحا وصارخاً منذ الـسبعينات من
القـرن الـعـشـرين¨ �ـامـاً كـمــا كـان نصـيـب بعض مـحــافظات الوسط واجلنوب اrهــملة من جــانب احلكم
الصدامي. وكانت اrشكلة تبرز أيضاً فـي مجال التعليم والصحة واخلدمات االجتمـاعية وخاصة اrناطق
الريفـية¨ أو في إقـامة "الطرق االقـتصـادية" اخلاصة بـنقل السلع الزراعيـة وتأمZ تخزينهـا وحفظهـا من
التـعفن وتسـويقـهـا. وهذه أمثلة قليـلة قيـاسـاً rمارسـات كـثيـرة تعـرض لها الشـعب الكردي من جـانب
النظم احلـاكمـة في بغداد. وال شك في أن الرؤية كـانت مخـتلفة جـداً إزاء مفـهوم ومـضمـون الد�قراطـية
واحلقوق اrدنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان وأهمية التمتع بها و�ارستها فعالً

ال من العرب والكرد فحسب¨ بل ومن جميع القوميات األخرى في العراق.
أما ااااللللررررؤؤؤؤييييةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييةةةة¨ التي عـبرت عنهـا قوى وأحـزاب وشخـصيـات سيـاسيـة وعلميـة ومثـقفـة ومهـتمـة
بالشـؤون العامة¨ فكـانت في الغالب األعم في صـفوف اrعـارضة بشكل عـام¨ إذ كانت وما تـزال تؤكد

ما يلي:
ً    ووووققققــــببببلللل    ككككــــلللل    ششششئئئئ    ععععللللىىىى    أأأأسسسســــااااسسسس إإإإنننن    ااااحلحلحلحللللل    ااااللللععععــــممممللللــــيييي    ووووااااللللووووااااققققــــععععيييي    ووووااااللللععععــــااااددددلللل    ووووااااrrrrششششــــررررووووعععع    للللللللممممــــــــسسسســــأأأأللللةةةة    ااااللللككككررررددددييييةةةة    ييييتتتتمممم    أأأأووووالالالالًًً
ااااالالالالععععتتتتــــرررراااافففف    ااااrrrrببببددددئئئئيييي    ووووااااrrrrتتتتــــببببااااددددلللل    ببببووووججججوووودددد    ششششــــععععببببZZZZ    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    ههههمممماااا    ااااللللششششــــععععبببب    ااااللللععععررررببببيييي    ووووااااللللششششععععبببب    ااااللللــــككككرررردددديييي̈̈̈¨    إإإإللللىىىى    ججججااااننننبببب
ً    أأأأنننن    ييييتتتتــــممممــــتتتتعععع    ااااللللششششــــععععــــببببــــاااانننن    ببببــــححححــــققققــــييييــــههههــــممممــــاااا    ففففيييي    تتتتققققــــررررييييرررر ققققــــووووممممــــييييــــااااتتتت    أأأأخخخخــــررررىىىى    ععععــــددددييييددددةةةة....    ووووييييتتتتــــررررتتتتبببب    ععععــــللللىىىى    ههههذذذذاااا    ااااالالالالععععــــتتتتــــرررراااافففف    ثثثثااااننننييييــــااااًًً
ممممصصصصــــييييررررييييههههــــمممماااا    ووووااااخخخختتتتــــيييياااارررر    ااااللللووووححححــــددددةةةة    ممممعععع    ببببععععضضضضييييــــههههممممــــاااا    ففففيييي    ددددووووللللةةةة    ووووااااححححددددةةةة    أأأأوووو    ااااالالالالننننففففصصصصــــاااالللل    ووووإإإإققققااااممممــــةةةة    ددددووووللللتتتتZZZZ    ممممسسسستتتتــــققققللللتتتتZZZZ    ععععللللىىىى

أأأأررررضضضض    ااااللللققققــــسسسسمممم    ااااللللععععررررببببيييي    ممممنننن    ااااللللععععــــررررااااقققق    ووووععععللللىىىى    أأأأررررضضضض    ككككــــررررددددسسسستتتتــــاااانننن    ممممننننهههه̈̈̈¨    ككككــــمممماااا    أأأأنننن    ووووححححــــددددتتتتههههممممــــاااا    ااااالالالالخخخخــــتتتتييييــــااااررررييييةةةة    ����ككككنننن    أأأأنننن    تتتتتتتتمممم
ععععللللىىىى    أأأأسسسســــااااسسسس    ااااحلحلحلحلككككمممم    ااااللللذذذذااااتتتتيييي    أأأأوووو    ااااالالالالحتحتحتحتــــاااادددد    ااااللللففففــــييييــــددددرررراااالللليييي.... وهذه القـضـيـة يقـررها كل شـعب °فـرده ويتم االتفـاق
بينهما على الصيغة اrناسبة التي يفترض أن ينص عليها دستور البالد الدائم. ومثل هذا احلل يتم عبر
التـفـاوض الد�قــراطي السلمي وفي ظل حكـم دسـتـوري د�قـراطي تعـددي ال مكان لالســتـبـداد والعنف
والقسوة فيه. إنه احلل الوحيد والعقالني الذي يرضي جميع األطراف ويستند إلى قرارات األ¬ اrتحدة
بحق الشـعوب صـغيـرها وكبـيرها في تقـرير مصـيرها. ويفـترض أن يتـضمن الدسـتور الد�قـراطي الدائم
االعـتـراف الكامل باحلـقـوق الثـقـافـيـة واإلداريـة للقـومـيـات األخـرى في كـردسـتـان العـراق وفي العـراق

عموما.
ومنذ ثالثـينات القــرن العــشـرين مــارست الرؤيـة األولى كل أســاليب وأدوات القــهـر والـزجـر والقــوة
والعنف والقـتل اجلـماعي واحلـرب والتـدميـر االقتـصـادي والتخـريب العـمراني اrتـوفـرة في أيدي الدولة
العراقـية واستـعانت بالغيـر أيضاً لكسر شـوكة الشعب الكردي وفـرض احلل الشوفيني عليـه¨ ومارست
كل أسـاليب وأدوات احلـقـد أو الكراهيـة الـعنصـرية في حـمـالت ومـذابح األنفـال واسـتـخـدمت األسلحـة

الكيميائية لهذا الغرض¨ ولكنها لم تفلح في ذلك¨ ولن تفلح بطبيعة احلال.
فحكومات العهد اrلكي جربت ومارست سياسـات �يزت بالشوفينية ورفضت االعتراف بحق الشعب
الكردي في تقـرير مصـيره و�ارسـة بقـية حـقوقـه القومـية اrشـروعة والـعادلة وشنت احلـمالت العـسكرية
ضـده وخـربت قــراه وطاردت سكانه وفـرضت الهــجـرة القـسـرية على اrـناضلZ من بناته وأبـنائه وأنزلت
الدمار واخلراب على الـسكان اآلمنZ في فترات مختـلفة. ورغم ذلك عجزت عن لوي رقبـة هذا الشعب
في كـردسـتـان وفـرض حـلولهـا عليـه¨ إذ واصل النـضـال في سـبـيل تلك احلـقـوق وكــانت أحـد األسـبـاب
األسـاسـية واrـباشـرة في أضـعـاف اrلكيـة ونخـرها من الداخل وسـقـوطهـا أخـيـراً¨ إضافـة إلى األسـبـاب
األخرى¨ وخـاصة غيـاب الد�قراطيـة وكبت احلريات العـامة وغيـاب العدالة االجـتماعـية واخلضـوع التام

إلرادة ومشيئة اrستعمرين.
وبعد سقوط اrلكيـة وقيام اجلمهورية عمدت القـوى احلاكمة إلى �ارسة السياسات الشـوفينية. فمنذ
البدء أصرت حكومـة عبد الكر± قاسم على عدم تغـيير نص اrادة الثانية من الدسـتور اrؤقت ورفضت
. فـتراكـمت االلتـزام بتنفـيذ مـبـدأ االعتـراف بحـقوق الـشعب الكردي الـقومـيـة العادلة و�ارسـتـهـا فعـالً
اrشكالت تدريجـاً وتفجرت في ثـورة أيلول/سبتـمبـر ١٩٦١ التي قام بهـا الشعب الكردي بقـيادة اrال
مصطفى البارزاني بعـد أن شن النظام اجلمهوري بقيـادة عبد الكر± قاسم عدواناً عـسكرياً ضد الشعب
الكردي والذي بدأ بـقـصف همـجي rناطـق البـارزانيZ وقـتل الكـثـيـر من األبرياء من النـسـاء واألطفـال
والرجـال¨ ولم يسـتـمع إلى صـوت العـقل الذي نادى بالد�قـراطيـة للعـراق والسلم في كـردسـتـان واحلكم
الذاتي للشعب الكردي. وكانت واحدة من أكثر النقاط حسماً في إضعاف حكم قاسم وسقوطه الحقاً.
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استـولت القوى البـعثـية والقومـية على السلطة بعـد إطاحتـها بحكومـة قاسم. ولكنهـا لم تستـفد من
التـجـارب اrنصرمـة¨ بل صـمـمت على خـوض احلـروب ضد الشـعب الكردي واعـتـبـرتهـا "نزهةً ربيعـيـة"
منطلقة في ذلك من ذهنـيتها الشـوفينية والعـسكرية التي ال تعرف سوى لغـة القوة واحلرب في معـاجلة
اrشكالت الداخليـة والرفض الصريح حلقـوق الشعب الكردي القـومية وحـقوق القـوميات األخـرى أيضاً.
قـادت تـلك السـيــاسـات إلى اrزيد مـن نزف الدم¨ إلى اrوت والدمــار واخلـراب¨ ولكنهــا انتـهت أيـضـاً

بسقوط ذلك النظام والذي تاله¨ إلنهما مارسا عملياً نفس السياسة العدوانية.
وأخـيــراً جـاء نظام البــعث الصـدامـي إلى احلكم ثانيــة. ومنذ عـام ١٩٦٨ حــتى سـقـوط الـنظام حتت
ضربات التحالف األمـريكي-البريطاني في العاشر من نيسان عام ٢٠٠٣ عاش الشـعب العراقي مأساة
مريرة بلغ عمرها ٣٥ عامـاً تقريباً و�يزت بكونها أسوأ العهود والنظم التي عـرفها العراق احلديث على

اإلطالق.
وحتت ظروف خاصة وموازين قوى معينة أجبر نظام البعث على االعتراف بوجود الشعب الكردي في
كردسـتان العـراق وأقرَّ ببعض حـقوقـه وفق اتفاقيـة آذار من عام ١٩٧٠. ولكن قـيادة البعـث كانت منذ
البـدء تقدر بأن هذه االتفـاقـية ليـست سوى مـرحلة عـابرة وقصـيرة يفـترض التـحـضيـر في أثناء ذلك °ا
يسـاعد على كـسر شـوكة الشـعب الكردي. فبـدأت °حاولـة نسف اrشروع ابتـداءاً والتآمـر على القيـادة
الكردية من خــالل تنظيم عـمـليـة اغـتـيــال فـاشلة ضـد قــائد احلـركـة الكـردية اrال مـصطفى الـبـارزاني¨
والسـعي إلـى سلب اrضـامZ الد�ـقـراطيـة األسـاسـيــة rشـروع احلكم الذاتـي وجـعله مـجـرد حـكم شكلي
يخـضع للقـيادة البـعـثيـة¨ إضافـة إلى تقـر± منطقـة احلكم الذاتي من خـالل قطع بعض أوصـالها عنهـا.
وقـادت هذه الســيـاسـة إلى تعـقــيـد األمـور وإلى شن حـرب دمــوية ضـد الشـعب الكـردي وترويع الناس
والتـسـبب في خـراب القـرى وهجـرة السكان. وتسـنى لنظام احلكم االسـتـبـدادي¨ بدعم فـعـال من جـانب
حكومة شاه إيران و°وافقة الواليات اrتحدة األمريكية وترحيب احلكومة التركية¨ ضرب احلركة الكردية

اrسلحة في عام ١٩٧٥.
بعد ذلك شن النظام حروباً داخلية وأخرى خارجية ليبرهن على قوته ومستجيباً ألطماعه في اrنطقة.
فكانت احملن والكوارث تتوالى عـلى رأس الشعب العراقي¨ وحصـد اrوت مئات ألوف العـراقيZ. ومع
قـرب نهـاية احلـرب العـراقيـة اإليرانيـة نظم النـظام ونفـذ حمـالت ومـجـازر األنفـال مـستـخـدمـاً األسلحـة
الكيـمائـية ضـد الشـعب الكردي وضد قـواه اrسلحـة وبقـية قـوى األنصـار¨ °ن فيـهم العـرب القـوميـات
األخـرى¨ في الفـتـرة الواقـعـة بZ شبـاط/فـبـراير وأغـسطس/آب من عـام ١٩٨٨¨ جنـمت عنهـا عـواقب
كـارثية أصـبحت اآلن مـعـروفة للجـميع. إذ حـصـدت الرياح الصفـراء القـادمة من بغـداد أرواح عشـرات
أآلالف من البـشر¨ كمـا أصبح مـصيـر عشرات اآلالف األخـرى غيـر معـروف حتى اآلن. لقد كـانت أبشع
مجزرة عنصرية ترتكب بحق الشعب الكردي في العـراق في القرن العشرين. ونفذت هذه اجملزرة بدناءة

وخسـة بالغتZ. وقـد ¿ كل ذلك باسم العـروبة والقومـية وحمـاية الوحدة العـراقيـة والعربيـة! ولم تنقطع
سلسلة االعتـداءات على الشعب الكردي بل تواصلت في أعـقاب انتفـاضته وانتـفاضة الشـعب العراقي
كله في ربيع عـام ١٩٩١ والتي اضطر أكـثر من مليـون إنسان كـردسـتاني وعـشرات أآلالف من العـرب
وغـيرهـم إلى الهروب وتـرك العراق. وكـانت احلـصـيلة مـرعبـة. ورغم كل ذلك بقى النـظام حتى سـقـوطه
يعول على استخـدام القوة واحلرب rعاجلة القضية الكردية¨ رغم خـروج القسم األعظم من منطقة اإلقليم
من دائرة حكمه وخـضوعها للحمـاية األمريكية¨ إذ أنه لم يترك فـرصة إال واستخـدمها لتحـقيق أهدافه

الشريرة.
إن جتـارب ثمانيـة عـقود من عـمر الـدولة العراقـيـة في عهـديها اrـلكي واجلمـهـوري تؤكد °ا ال يقـبل

الشك ما يلي:
١- إن اrوقف من اrسألة الكردية نشأ مع نشـوء الدولة العراقية¨ هذا النشوء غيـر الد�قراطي والتربية
العثمانية االستبدادية والرؤية القومية والدينيـة اrتعصبة والقاسية والعنفية في آن واحد. وانعكس
في سلوك احلكام وأجـزاء من اrعارضـة العراقـية على امتـداد الفتـرات السابقـة. وزاد في الطZ بلة
مـوقف سلطات االحـتالل البـريطانيـة االسـتبـدادي واالسـتعـمـاري االستـغـاللي من القضـيـة الكردية
وسعي هذه السلطات إلى تهمـيش دور الكرد في اrنطقة ومنع إقامة دولتهم الوطنيـة اrستقلة على
أرض كردسـتان¨ واإلصرار على جتزئتـها. فاrوقف الشوفـيني¨ وفيمـا بعد العنصري¨ واالستـبدادي
من قـضيـة الشعب الكردي حـمل معـه نهجـاً مؤسـسيـا ثابتـاً للدولة العراقـية شـاركت في صيـاغتـه

وتنفيذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على امتداد العقود اrنصرمة. 
٢- وهذا ال يعني أن النظـم السيـاسـيـة التي وجـدت في العـراق كانت كـلها تسـيـر على خط واحـد إزاء
اrسألة الكردية¨ إذ برز بعض التباين عند النظم اخملتلفة¨ ولكن اrوقف اجلوهري من حقوق الشعب
الكردي ومن حـقـه في تقـرير مـصيـره كـانت في اجلـوهر واحـدة. فـفي الوقت الذي اسـتـخدم اجلـمـيع
العنف إلخـضـاع الشـعب الكردي تبـاين هذا العنف في فـتـرات العـهـد اrلكي عنه في عـهـد البـعث
األول وعهد القوميZ ومن ثم في عهد البعث الثاني. وكان االختالف في شدة وقسوة العنف ال في
وجوده و�ارستـه. ولكن النظم الالحقة بنت عنفها وسـياساتها على ما أرسـاه العهد اrلكي من نهج

عدواني في هذا الصدد.
٣- أن الرؤية األولى إزاء اrسـألة الكردية ليـست فقط قـاصرة وعـاجزة عـن حتقـيق األهداف التي ترمي
إليـهـا¨ بل خاطـئة وخطرة ومـليئـة باالسـتـعالء الـقومي والعـدوان والرغـبـة في الهـيـمنة واالستـغـالل
وتعبـر عن شوفـينية ال حتتـرم حتى قومـيتـها¨ وأنها لن تقـود الحقاً إال كـما أدت إليـه في السابق¨
أي إلى مزيد من هدر الكرامة والدماء والدموع واخلراب والدمار الواسع واخلسائر البشرية واrادية¨
وأنها ال حتـصد سوى الريح العاتيـة ألنها ال تنسجم مع طبيـعة اإلنسان وحاجـاته وحقوقه اrـشروعة
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في هذا القـرن اجلديد¨ القـرن احلادي والعشـرين. ومن اrناسب أن نشـير هنا إلى أن مـجمـوعات من
القومـيZ العراقـيZ قد أدركـوا هذه احلقـيقة وتبنوا رؤية أخـرى أكثـر د�قراطيـة ووعياً بـواقع العراق
وحـاجـات الشـعـبZ العـربي والكردي والـقـومـيات األخـرى. وهـي وجـهـة سليـمـة ومنصـفـة وتدل عن

استعداد ذاتي للتعلم واالستفادة من دروس اrاضي لصالح اrستقبل.
وخالل الفترات اrنصرمة لم تتوفر للرؤية الثانية أي فرصة فعلية rمارسة مضامZ رؤيتها الد�قراطية
للقضية الكردية وسبـل احلل السلمي واستخدام اآلليات الد�قراطية الضرورية لتـحقيق الغاية اrنشودة.
وهو ما يفتـرض التركيز عليه وتبنيه. وكـان األستاذ الراحل والسياسي القـدير عزيز شريف¨ الذي وضع
نفسه في خدمة السلم والد�قراطية في العراق¨ قد طرح وألول مرة ومنذ أربعينيات القرن العشرين احلل
العلمي والد�قـراطي السليم للمـسالة الكرديـة مؤكـداً حق هذا الشعب في تقـرير مـصيـره بنفسـه¨ °ا في
ذلك حق االنفـصال وإقـامة دولتـه الوطنيـة اrستـقلة على أرض كردسـتـان. كمـا ناضل بحيـوية من أجل

هذا الهدف.  
ورغم التنـاقـضــات التي تلـف عـاrنـا اrعـولم الـراهن واخـتــالل شــديد في القــيم¨ فــأن القـيـم العـامــة
والشـاملة ما تزال وسـتبقـى تدفع بالناس للنضال في سـبيلهـا¨ وأبرزها قيـم احلرية والد�قـراطية وحـقوق
اإلنسـان¨ قيم العـدالة االجتمـاعيـة واrساواة في احلـقوق والواجـبات¨ تلك القـيم التي تعـترف للشـعوب
بحـقوقـهـا العادلة واrشـروعـة °ا فيـهـا حقـها في االنفـصـال وإقامـة دولهـا الوطنية اrـستـقلة على أرض
وطنها. أي أن االعـتراف باحلقوق والواجـبات واالحترام اrتـبادل يعتبـر الطريق الوحيد اrناسب للتـعامل

الدولي بZ شعوب تعترف باحلرية والد�قراطية وحقوق اإلنسان وحقوق القوميات وحتترم نفسها.
كـان وما يزال نضـال الشـعب الكردي مـوجهـاً صوب خـمس مـسائـل جوهرية¨ وهي ليـست كـثيـرة وال

بعيدة عن الواقع¨ إذ أنها تشكل جزءاًُ من حقوقه اrشروعة¨ وهي:
- االعـتراف له بحـقه الكـامل في تقرير مـصيـره على أرض وطنه بكل حـرية وفي أجـواء الد�قراطيـة
وسيادة الشرعيـة¨ °ا في ذلك حقه في االنفصال وإقامة دولته الوطنيـة اrستقلة. إن هذا احلق ينبغي أن
يعترف به من حيث اrبدأ ويصان¨ ويكون له احلق في �ارسته متى شاء ذلك وفي ظروف يقررها وحده;
- االعتراف الواقعي بأن الشعب الكردي جزء من األمـة الكردية اrوزعة على أرض كردستان اrمتدة

في أراضي دول اrنطقة األربع;
- االعتراف له بحقه في اrشاركة في إرساء دعائم دولة عراقـية جمهورية احتادية (فيدرالية) تستند
إلى دستور د�قراطي وحياة حـرة وتعددية سياسية حتترم حقوق القـوميات واألديان واrذاهب والفلسفات
واآلراء اخملتلفة وتعترف و�ارس حقوق اإلنسان وتقيم عالقات صداقة وتعاون واعتراف بالدول اجملاورة
وحــدودها الدوليــة وعـدم التــدخل في الـشـؤون الداخلـيـة للـدول والشـعــوب األخــرى وتعـالـج اrشكالت

الداخلية واخلارجية بالطرق السلمية ووفق اآلليات الد�قراطية اrعترف بها دولياً.

- االعـتراف له بـحقـه في اسـتخـدام ثرواته وخـيـراته لصـالح تنميـة االقـتـصاد الكردسـتـاني في إطار
خطة إقليـمـية تنسـق وتتكامل مع خطة إقليـمـية عـربيـة وأخرى مـركـزية تشـمل العراق كله¨ °ـا يساعـد
على جتـاوز التــخلف واألضـرار الفـادحـة التـي حلـقت بالشـعب الكـردي وإقليم كـردسـتـان وبقــيـة مناطق

العراق.
- اrوافقـة على استـعادة كـردستـان للمناطق اrقتطـعة منهـا¨ وبشكل خاص كـركوك وخانـقZ وإعادة
احلقوق اrغتصبـة واrهجرين قسراً إليها وكذلك إعادة كل اrهجرين °ن فـيهم الكرد الفيلية والعرب إلى

مناطق سكناهم¨ لكي يتسنى للجميع بناء عراق جمهوري د�قراطي احتادي مزدهر ومتماسك.
ففففههههلللل    ففففيييي    ههههذذذذاااا    ممممــــاااا    ييييتتتتننننااااققققضضضض    ممممعععع    ممممصصصصااااللللــــحححح    ااااللللششششععععبببب    ااااللللععععررررببببيييي    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    ووووممممعععع    ببببققققييييةةةة    ااااللللققققــــووووممممييييااااتتتت    ااااللللتتتتيييي    ككككــــااااننننتتتت    وووومممماااا
تتتتززززاااالللل    تتتتععععــــييييشششش    ففففيييي    ههههذذذذهههه    ااااrrrrننننططططققققــــةةةة    ممممنننن    ااااللللععععــــااااللللمممم???? ليس في ذلك مـا يتـناقض مع هذه اrصـالح¨ بل فـيـهـا كل مـا
يتطابق مع مصالح العرب وما يفترض في العرب أن �ارسوه إزاء أنفسهم وإزاء القوميات األخرى التي
تعيش على أرض الـعراق. أي أن من حق العرب الكامل أن يقـيمـوا في اrناطق العربية فـيدراليـة أيضاً
وتشكل مع الفيـدرالية الكردية اجلمـهورية العراقـية االحتادية ذات احلقـوق والواجبات اrتـساوية¨ والتي
حتـترم حـقـوق القومـيـات واجلمـاعـات الدينية واrذهـبيـة اخملـتلفة. وينظم هـذه العالقـة دسـتور د�قـراطي

حديث ودائم وحياة برrانية تعددية حرة.
إن قناعــتي ثابتـة في أن الـعـراق اrتـعــدد القـومـيــات ال �كن أن تبنيــه قـوى اسـتــبـدادية وعنـصـرية
وشـوفينيـة ال تؤمن إال بقـوة السـالح في حل اrشكالت الداخليـة واخلارجـيـة. وبرهن احلكم االسـتبـدادي
والعنصري اrقبور على ذلك وعلى أنه غير مؤهل بالقطع �ارسة سـياسات أخرى غير تلك التي مارسها
حتى سـقوطه إزاء الشـعب الكردي بشكل خاص وإزاء الشـعب العربي والقومـيات األخـرى بشكل عام.
ومن هنا كانت احلاجة إلى ضـرورة تغييره لتوفير اrناخات الضرورية لبـناء عراق د�قراطي احتادي جديد
ومزدهـر. إن اrستـبدين في العـالم¨ ومنهم صدام حـسZ¨ هم األكثـر انفصـالية و�زيقـاً للمجـتمع والـبالد
بسـبب السـيـاسـات العدوانـية والعـنصريـة التي �ارسـونها إزاء الـشعـوب اrتـآخـيـة في بلدانهم. وصـدام

ونظامه شكال اخلطر احلقيقي على وحدة النسيج الوطني العراقي.
لقد خـرج احلكم اrركزي االستـبدادي من القسم األكـبر من أراضي كردستـان العراق في أعقـاب فرض
احلماية الدولية على اrنطقة مخلفاً وراءه تركة ثقيلة ودماراً واسعاً وعددا هائالً من العاطلZ عن العمل
والضحـايا األبرياء الذين ال يعرف مصيـرهم وخزينة مفـرغة من اrوارد اrالية ومنشآت صناعـية متوقـفة
وعاطلة عن العـمل أو مخربة وقرى مـحروقة ومـهدمة في جمـيع أرجاء ريف كردستـان¨ وأرياف حدودية
مليئـة باأللغام األرضـية التي يتـراوح عددها بZ ١٥-٢٠ مليون لغـم. وستكون تكاليف إزالتـها أعلى
بكثير من أثمـان اقتنائها وزرعهـا في األرض. لقد ترك احلكم اrركزي االستبـدادي الشعب الكردي في
Zالقسم األكبر من كردستان التي هي اآلن في إطار احلكم الفيدرالي¨ بعد أن اقتطع منه كركوك وخانق
وأجـزاء أخرى وضـمـها لـلقسم العـربي من العـراق¨ في أوضـاع نفـسيـة واجـتمـاعـية غـاية في التـعـقيـد¨
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وخاصـة أولئك الذين عاشـوا مجازر األنفـال والكيماوي والهـجرات الهروبـية القسـرية في أعوام ١٩٧٥
و١٩٩١¨ أو أولئك الذين شـاركـوا في حـروب النـظام ضـد إيران وضـد أبناء شـعـبـهم. وكـانت ومـا تزال
حمـالت التطهير العـرقي في كركوك وغيـرها من اrناطق الكردية جتسـد صورة دنيئة وخـبيثـة للعنصرية
التي تهيـمن على عقلية وسلوك حكـام العراق¨ كما أنهـا كانت تثيـر الكرد ضد العرب الذين يسـتولون
على مــســاكنهـم ومـدنـهم دون أدنى مــبــرر وبأمــر من النظام¨ وهي أوضــاع حتــتــاج إلى سنوات طـويلة
rعـاجلتـها. كـما كـانوا السـبب وراء تعقـيد العـالقـات الشعـبيـة في اجملتـمع العـراقي¨ وهي بحاجـة إلى
سنوات طويلة وإلى جهـود حثيثـة بعد أن زال النظام rعاجلتـها وإعادة اrياه إلى مـجاريها الطبيـعية. إذ
غـالباً مـا تثـير األفـعـال العنصرية ردود فـعل قـوميـة ضـيقـة وأحـياناً عنصـرية أيضـاً¨ وهو أمـر طبيـعي
ومعـروف. ورغم بروز هذه الظاهرة هنا وهناك بسبب مـا قام به النظام باسم العـرب من جرائم بشعـة ضد
الكرد¨ فـأن الشـعب الكردي في غـالبيـتـه العظمى¨ ومـعه األقـليات القـومـيـة¨ ميـز بصـواب بZ النظام
االستبدادي¨ ومـعه قلة من العنصريZ واrتطرفZ العرب¨ وبZ الغالبيـة العظمى من الشعب العربي في
العراق¨ وهو أمـر له أهميتـه وقيمـته في مـستقـبل العالقات العـربية الكردية في عـراق اrستقـبل القائم

على أساس الدستور الد�قراطي االحتادي.
إن الثـروات اrتوفـرة في العـراق والكفـاءات واخلبـرات التي �تلكهـا واrشـتتـة حـاليـاً في سائر أرجـاء
العالم �كنهـا أن تعجل من عمليات إعـادة إعمار العراق وتسـريع عملية التنمـية االقتصادية والـبشرية
وضـمـان مسـتـقـيل أكـثر بـهاءً لعـراق لم يجـد الراحـة واالسـتـقرار عـقـوداً بل قـروناً طويلة. وحتـقـيق هذا

الهدف يستوجب مواصلة السعي والنضال في سبيله.
ويبدو لي أن الفيدرالية الكردستانية الراهنة في مـقدورها أن تقدم النموذج اrطلوب إقامته في عراق
اrستـقبل. وهي¨ رغم اإليجابيـات التي يعيشـها اإلنسان العـراقي في كردستـان العراق حاليـاً¨ ما تزال
بحاجة إلى تعاون وتنسيق اجلميع لتحقيق اrنشود. وهي أوالً وقبل كل شئ أمام مهمة إجراء تغيير في
واقع االنقـسام الراهن في �ـارسة السلطات الثـالث¨ التـشريعـيـة والتنفيـذية والقـضائيـة. إن هذا الواقع
يعـتبـر جزءاً من تـركة وعـالقات اrاضي السـلبيـة اrمتـدة في احلـاضر¨ والتي لعـبت سـياسـات النظم في
العراق ودول اجلـوار دوراً أساسياً فـيها¨ والتي ال �كن وال يجوز اسـتمرارها¨ وإال ستكون علـى حساب
ومصـالح الشعب الكردي¨ وستكون في الوقت نفـسه على حسـاب ومصالح العـراق كله. ومن هنا تنشأ
مسؤوليـة األحزاب واألخوان اrسؤولZ في كردسـتان وكل القوى األخرى اrشـاركة في احلكم أو اrساندة
للحكم هناك. ليست الرغبات والنيات احلسنة هي القادرة على حل اrشكالت¨ بل تلك اrقترنة باإلرادة
الواعــيـة والصـادقــة والواقـعــيـة والتي تســعى إلى توفــيـر مـســتلزمـات حل اrـشكالت اrعلقــة بالطرق

السلمية. فهل تتوفر أرضية واقعية rثل هذا احلل السلمي والد�قراطي على أرض كردستان العراق?
اجلـواب نعـم من الناحـيــة النظرية¨ إذ ال توجــد مـشكلة في كــردسـتـان العــراق ال �كن حلهــا بالطرق
السلمــيـة. ومن الناحـيـة العــمليـة تبـرز مـشـكالت غـيـر قليلـة¨ ولكن السنوات اrنصــرمـة أكـدت وجـود

إمكانيــة فـعليــة لتـوفــيـر مـســتلزمـات ذلك. واإلشـكاليـة التي يـفـتـرض التــفكيـر بـهـا ال تنحــصـر في
االخــتـــالفــات اrوجـــودة في وجــهـــات النظر بـZ الطرفZ أو احلـــزبZ الرئـيــســيـZ¨ احلــزب الد�قـــراطي
الكردسـتاني واالحتـاد الوطني الكردستـاني¨ في كـردستـان العراق فـحسب¨ إذ يفـترض أن يكونا طرفـاً
واحـداً عند مـعاجلـة مـشكالتهم الداخليـة¨ بل اإلشكاليـة األسـاسيـة تبـرز في التـدخل اإلقليـمي والدولي
الذي �كن أن يـعـيق أو يسـرع احلل الـد�قـراطي بينهــمـا. لم تلعب األطـراف اإلقليـمـيــة حـتى اآلن دوراً
إيجابياً في حل اخلالفات الداخلية لكردستان العراق¨ في حZ يلعب العامل الدولي في الوقت احلاضر¨
بغض النظر عن الـعوامل احملـركـة له¨ دوراً إيجـابيـاً ملمـوسـاً¨ إذ أنه يضـغط على قـوى الطرفZ باجتـاه
معـاجلة اإلشكاليات بينهـما بالطرق السلمية وإنـهاء الوضع غير الطبـيعي الراهن في اقتـسام السلطات
الثـالث وفقـدان مـركزية القـرار السـياسـي واالقتـصادي واالجـتـماعي والـثقـافي والعـسكري. ويقع على
عـاتق اrـسـؤولZ مـهـمــة اسـتـثـمــار هذه الفـرصـة الـفـريدة للشـعـب الكردي لتكريســهـا وتعـزيز اrســيـرة
الد�قـراطية لـكردستـان العـراق وجعل الفـيـدرالية الكردسـتـانية القـائمـة §وذجاً للعـراق كله ولسـائر دول
اrنطقـة وشعوبهـا. ويأمل اإلنسان أن يتـحقق ذلك في مـدى غيـر بعيـد¨ فالزمن ليس باسـتمرار لـصالح
احللول اإليجابية¨ وليس من حقنا تضـييع الفرص بانتظار فرص أخرى غير معـروفة. وهو ما يفترض أن

نعيه جميعاً ونعمل على أساسه ومن أجله.
ويبدو لي أن القـوى واألحزاب والشـخصيـات السياسـية والثـقافيـة وذات االهتمام بالـشؤون العراقـية
العامـة قادرة أن تلعب دوراً حيويـاً وفعاالً في تأكيـد مسألتZ أسـاسيتZ برهنت عليـهما جتارب الفـترة

اrنصرمة على قيام الدولة العراقية احلديثة¨ وهما:
* أن االستبـداد و�ارسة القوة والعنف والقـسوة واحلرب تعتـبر من األساليب العاجـزة عن تقد± حلول
عـمليـة للمـشكالت الـتي يعـاني منهـا اجملـتـمع العـراقي ومنهـا بشكـل خـاص اrسـألة الكردية وقـضـايا

القوميات االخرى¨ بل تزيدها تعقيدا.
* وأن احلل الوحـيـد واrمكن هو احلـكم الدسـتـوري والد�قـراطي التـعـددي وخـوض احلـوار الد�قـراطي
واحلضـاري الهادف إلى حتقيق احللول العـملية للمشكالت القـائمة وفي مقدمـتها القضـية الكردية. وأن
االعـتراف بـحقـوق الشـعب الكردي العـادلة واrشـروعـة وحقـوق القـومـيات االخـرى العـديدة التي أشـرنا
إليـها في الرؤية الثـانيـة وحمـايتهـا هو الطريق اrبـدئي والوحـيد الذي يوصلنا إلـى بناء عراق جـمهـوري

دستوري د�قراطي احتادي.
إن تبني ذلك مـن قـبل اrثـقـفZ الـعـراقـيZ والبـدء بخــوض حـوار عـراقي مـوضـوعي وهـادف سـيكون
إسـهــامـاً كـبـيــراً على طريق التــغـيـيـر والـبناء الد�قـراطـي اrنشـود للعــراق الذي غـرق لعـقــود في وحل
Zالعـراقي Zوت واخلراب¨ وسـيكون دافعـاً جيـداً للسيـاسيrاالستـبداد والعنصـرية والكراهيـة والعنف وا

الذين يتبنون احللول الد�قراطية والواقعية للعراق اجلديد.
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ً ههههذذذذهههه    ااااللللررررييييحححح    ااااللللششششووووككككييييةةةة    تتتتأأأأككككلللل    ااااللللسسسسننننااااببببلللل    ووووممممآآآآققققيييينننناااا    ممممععععااااًًً
تتتتأأأأككككلللل    أأأأننننااااممممللللنننناااا    ووووغغغغصصصصنننن    ااااللللششششععععرررر    ووووججججدددداااائئئئلللل    ااااحلحلحلحلووووررررييييااااتتتت(*)

ممممنننن    ممممللللككككووووتتتت    ححححللللمممم    ممممييييدددديييياااا    ووووثثثثدددديييي    آآآآننننااااههههييييتتتتاااا
ععععذذذذااااررررىىىى    ممممييييدددديييياااا

ييييتتتتططططللللععععنننن    ككككلللل    ييييوووومممم    ككككااااللللببببززززووووغغغغ
ووووععععللللىىىى    ققققااااممممااااتتتتههههنننن    ااااللللققققممممرررر

ووووااااللللوووورررردددد    ووووااااللللضضضضييييااااءءءء
ييييننننتتتتظظظظررررنننن    صصصصههههييييلللل    ااااخلخلخلخلييييلللل    ووووننننددددااااءءءء    ممممررررددددووووخخخخ

ووووااااههههتتتتززززاااازززز    ااااrrrrللللكككك    ططططااااووووووووسسسس
شيركو بيكه س

تعـتـبــر اrسـألة الكردية واحـدة من اإلشـكاليـات الكبـيـرة الـتي تواجـه شـعـوب منطـقـة الشـرق األوسط¨
وخاصـة في تلك البلدان التي اقـتسـمت أرض كردستـان فيـما بينهـا. واإلشكالية احلـقيـقية تـبرز في أن
شـعوب اrنطقـة كلهـا تقريـباً أسـست خالل الـقرن العـشريـن دولها اrسـتـقلة اجلديدة¨ والشـعـوب العربيـة
كونت في منطقة الشـرق األوسط خمس عشر دولة بعد انعـتاقها من السيطرة العـثمانية البغـيضة¨ رغم
وقـوعهـا حتت الهـيمنة البـريطانيـة والفـرنسيـة¨ وبعـضهـا أقـام دوله اrستـقلة الصـغيـرة جـداً في النصف
الثـاني من القـرن العـشريـن¨ كمـا في اخلليج والـتي لم يتـجاوز نفـوس بعـضـهـا عند التـأسيس عـشـرات
أآلالف من البـشـر¨ ويقل اليـوم عن ٦٠٠ ألف نـسـمة (قـطر) أو أقل من ٧٠٠ ألف نسـمـة (البـحـرين)
كمـا أن هناك دوالً أفريقية أعـضاء في اجلامـعة العربيـة يقل نفوسها عـن ٧٠٠ ألف نسمة (جيـبوتي)¨
Zوالهنود والبـنغـالي Zهـاجـرين البـاكـســتـانيrعلمـاُ بأن نـسـبـة عـاليـة من سـكان الدول اخلليـجـيـة مـن ا

واإليرانيZ الذين يقيمون مؤقتاً فيها ثم يعودون بعد سنوات إلى أوطانهم ثانية ليأتي غيرهم(٣). وفي
نوفـمبـر من عـام ١٩١٧ منحت بريطانيـا يهـود العالم وعـداً بإقـامة دولـة عبـرية في فلسطZ. ومـارست
بريطانـيـا انتــدابهــا اrبـاشــر على فلـسطZ لتــسـمح لـليـهــود بالقــدوم اrكثف إليــهــا ومـواجــهـة نضــال
الفلسطينيZ ضد االحتـالل البريطاني باحلديد والنار. وفي عام ١٩٤٧ ساهمت الدول الكـبرى األعضاء
في مـجلس األمن الدولي بـإصدار قـرار قـضى بتـقـسـيم فلسـطZ إلى دولتZ مـسـتـقلتZ همـا: إسـرائيل
لليــهـود وفلـسطZ للعــرب. وتضـمن الـقـرار توزيع األراضـي الفلسطينـيـة إلى ٥١% إلســرائيل و٤٩%
Zزيد من أراضي فلسطrللدولة العربية. ولكن إسـرائيل توسعت تدريجاً ومن خالل اغتصـاب واحتالل ا
العربيـة حتى أصبحـت نسبتهـا اليوم ٧٨% من كل األرض الفلسطينية قـبل قرار التقـسيم¨ و٢٣% من
حصـة فلسطZ العـربية¨ ولكن حـتى هذه النسـبة مـا تزال محـتلة من القوات اإلسـرائيلية وأقـيمـت فيـها
Zهـاجريـن من مخـتلف بقـاع العـالم. ولم يكن عـدد اليـهـود في فلسطrستـوطنات لليـهـود اrعـشـرات ا
عندمــا منحــوا هذا الوعــد عن يزيد ٢٠ ألف مــواطن فلسطيـني يهـودي. ولـكن مـاذا عن الـكرد? منح
الكرد أثـناء احلــرب العـــاrيــة األولى وعـــداً بإقــامــة دولـتــهم اrســـتــقلة أو حـكمــاً ذاتيـــاً على األرض
الكردسـتـانية الـتي كانت مـقـسـمة عـلى دولتZ¨ الدولة العـثمـانيـة والدولة الفـارسـيـة. ولكن السلطات
البـريطانيـة والفـرنسـيـة نكثـتـا هذا الوعـد وتخلـتا عـن التـزامـاتهـما إزاء الـشعـب الكردي. وهكذا تُرك
الشـعب الكردي دون دولة مـسـتـقلـة رغم أن نفـوسـه قـارب حـينذاك ١٠ مـاليZ نسـمـة. واليـوم يتـراوح
نفوس الشعب الكردي في مخـتلف أجزاء كردستان بZ ٢٦-٢٨ مليون نسمـة¨ ولكنه بال دولة مستقلة
على أرض وطنه كـردسـتـان اrمـتـدة واrوزعـة على أربع من دول اrنطقـة. وهذه اإلشكاليـة غـيـر العـادلة
التي يواجـهـهـا الشـعب الكردي والتي تؤرقـه كـثـيـراً¨ تدفـعه خلـوض النـضال العـادل في سـبـيل حتـقـيق
طمـوحـاته اrشـروعـة. ولكـن هذه الطمـوحـات ال جتـد حـتى اآلن التـفـهم العـقـالنـي واإلنسـاني من جـانب
احلكومات والنظم السـياسيـة في اrنطقة أو من جانب حكومـات الكثير من دول العـالم. كما أنهـا حتى
اآلن لم جتـد التــفـهم والتـأييــد والدعم من جـانب األ¬ اrتــحـدة ومـجلس األمن الدولـي¨ إذ ال يبـدو في
األفق القريب من الناحية اجلغرافية السياسية أي حل جذري متوقع لهذه اrشكلة لصالح األمة الكردية.
واإلشكالية األكثر قسوة وظلمـاً تكمن في أن غالبية القوى القومية اrتعصبـة واليمينية اrتطرفة¨ سواء
كـانت عربيـة أم فارسـية أم تركـية¨ ترفض حـتى اآلن االعـتراف بواقع وجـود شعب كـردي كان ومـا يزال
مـحـرومــاً من حـقـه في تـقـرير مـصـيــره على أرض وطنه في تلك األجــزاء التي ¿ توزيعـهــا على الدول
اجملاورة عـبر القـرون اrنصرمـة وإقامـة دولته الوطنـية اrسـتقلة¨ كـما أن بعـضها يـرفض حتى االعـتراف
بحق هذا الشـعب في إقامة احتـاد فيـدرالي في إطار الدولة القائمـة أو حتى إقامـة احلكم الذاتي¨ بغض

(*) نسبة إلى الهوريZ وهـم جماعة هندو أوروبية سكنت جبال كـردستان قبل اrيالد. آناهيتـا: آلهة اجلمال لدى
الكورد القدماء. شيـركو بيكةس من أبرز  الشعراء الكورد اrعاصرين. راجع: كـوردنامه. نشرة دورية تعنى

بالشأن الكردي العام.  العدد األول. نيسان/إبريل ١٩٩٥. لندن. ص ١٨. 
(٣) التــقــرير االقــتـصــادي العــربي اrوحــد. أيلول/ســبــتـمــبــر ٢٠٠٠. الصندوق الـعـربي لـإل§اء االقــتـصــادي

واالجتماعي. الكويت. ص٢٥٣.
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النظر عن الواجـهـة القومـية أو الـدينية التي يسـعى البـعض إلى التـستـر بها لـتغطيـة الروح الشـوفينيـة
التي �يز سياساته ومواقفه اrناهضة حلق الشعب الكردي واألمة الكردية. والبعض اآلخر يعترف بوجود
شـعب كـردي ولكن ينكر عليـه حـقـه في تقـرير مـصـيـره. كـمـا أن البـعض اآلخـر ينسى �امـاً أن الشـعب
الكردي يعتبر واحداً من أقدم شعوب اrنطقة¨ كما كانت ألسالفه يوما دولة عامرة¨ وكانت له فيما بعد
إمـارات كـثـيـرة وفي مـخـتلف العـصـور¨ ولكنـه خضـع أيضـاً¨ كـمـا في حـاالت شـعـوب أخـرى للهـيـمنة
واالضطهــاد والظلـم والقـهــر اrتـنوع. والغــريب باألمــر أن عـدداً ال يـسـتــهــان به من مــثـقــفي الـيـســار
الد�قراطي والشـيوعي في مـصر ال يريدون االعتـراف بحق هذا الشعب في تقـرير مصيـره ويصرون على
أن هناك شـعـباً كـردياً في العـراق ولكنه يعـيش على جـزء من الوطن العـربي. وبهـذا يتنكرون للـمبـاد·
التي آمنوا بهـا وعملوا من أجلهـا¨ ولكنهم يتخـذون موقـفاً آخـر عندما تتـعلق القضـية بالدول العـربية.
وهذا اrوقـف ال يشـمـل اrســألة الكردية فــحــسب¨ بل وكــذلك لهـم نفس اrوقف من شــعب اجلـنوب في
السـودان والشـعب األمـازيغـي في اجلـزائر واrغـرب. وجتلى هذا في اrوقف الـذي اتخـذه اrثـقف اrصـري
اrعـروف السـيـد مـحـمــود أمZ العـالم في اللقـاء التـلفـزيوني الذي أذيع من مـحطة تـلفـزيون كـردسـتـان
التابعة للحزب الد�قراطي الكردستاني والذي أكد بصورة غـير مباشرة على عروبة كردستان حZ حتدث
عن منطقة الشـمال جزء من العراق وهو جـزء من الوطن العربي(٤). ويبدو أن هذا اrوقف ناجم عن أحد
أمرين كـالهما سيء ومر¨ وهمـا: أن هذا اrثقف العـربي البارز ما زال يجـهل تاريخ وتراث وطبيـعة هذا
الشـعب الكردي ويجهـل اrنطقة التي كـان ومـا زال يعيش فـيهـا منذ آالف السنZ أوال¨ وأمـا أن يكون
موقفـه ال يختلف بقليل أو كثـير عن ذوي النزعات القومـية العربيـة الشوفينية واrتطرفـة. ومن الغريب
حقـاً أن يتورط مثل هذا اrفـكر العقالني احلـصيف °وقف غيـر عقالني ومـخالف لكل اrواثيق والعـهود

الدولية.
إن تاريخ الشـعب الـكردي عـريق في اrنطقـة وعلـى األرض التي يعـيش عليـهـا اليـوم. فــالتنقـيـبـات
األثرية اrكتـشـفة عن عـهد اrـلك اآلشوري توكـولتي-ننورتا في أواخـر القـرن الثالث عـشـر ق.م. تشيـر
إلى وجـود قـبـائل في اrنطقـة أطلـق عليـهـا في أحـد األلواح كـوتي وفي لوح آخـر كـورتي (وحـرف الراء
الزائد بسـبب تضـعـيف التـاء في جـمـيع اللغـات)¨ وأن هذه القـبائـل تنحدر مـن جبـال زاغـروس الكبـرى
¨Zتـداخلة هو "أي أناتوم" الذي حارب العيـالميrأثناء العهـد السومري¨ وكـان أول ملوك هذا القبائل ا
وكان ملكاً على لكش ¨ ثم اrلك "لوكال - زاكيـزي" الكوتي الذي حكم في أوروك (الوركاء) وسومر.
ومن ملوك هذه الـقـبـائل أيضـاً "انو بانينـي" فـاحت هاrان أو حلوان الواقـعـة بZ قــصـر شـيـرين (زهاب)
وكـرمنشاه. ووفق دراسـات اrتخـصصـZ فأن الشـعب الكوتي كان يعـيش في بالد سـومر قـبل أن تؤلف
احلكومـات فيهـا بزمن غيـر قصـير. وأن آخـر ملوكهم كـان أتريكان الكوتي. وجاء ذكـر بالد الكرد عند

كزينوفون Xenophon(٥) في كتابه اrوسوم "Anabasis" واrشهور برحلة كزينوفون¨ إذ يتحدث فيه عن
عـودة اجلــيش اليـونـاني الناكص على أعــقـابه واrـكون من عـشــرة أالف مـجند في عــامي ٤٠١-٤٠٠
ق.م(٦)¨ ومروره ببالد الكرد اجلـبلية اrتاخمة ألرمينيـة وتعرفهم على أولئك "الكاردوخ Kardukh¨ أي

الكرد¨ الذين أثاروا اrتاعب لقواته.
ومن اrعروف أن الكرد لم يكونوا عشـيرة واحدة بل كانوا وما زالوا عشـائر كثيرة¨ كما هو حـال بقية
شـعوب العـالم حـينذاك وبعـضهـا الكثـيـر ما يزال حـتى يومنا هذا يتـعـامل على أسـاس عشـائري. ومن
اrعروف أيضاً أن القـبائل اrيدية أو اrيذية كـانت من أصل كردي. وجميع القبـائل التي عاشت في هذه
اrنطقـة قـد اخـتـلطت ببـعـضـهـا وتداخلت في مـا بـينهـا¨ سـواء الكوتيـة واrيـدية أم غـيــرها من القـبـائل
الكردية¨ لـتـشكل سـويـة مـا يطلق علـيـه منذ زمن بعــيـد بالكرد أو الـشـعب الكردي أو األمــة الكردية

الراهنة التي تقيم على أرض كردستان.
ووفق التـقـسـيم الدولي الشـائع عن األنسـاب في العـالم فـأن الكرد ينتـسـبـون¨ بغض النظر عن مـدى
صواب هذا التـقسيم الدولي أصـالً¨ إلى األقوام اآلرو-هندية. ويقـال نفس األمر عن الشعب السـومري.
وتداخلت قـبائل وشـعوب اrنطقـة بسبب عـيشـها اrشـترك منذ آالف السنZ باألقـوام السامـية وتفـاعلت
احلضـارات في ما بينهـا لتنتج الثقـافة الراهنة للشـعب الكردي في مخـتلف األجزاء التي يعـيش فيـها.
وال تخـتلف الفـوارق احملـدودة اrوجودة بZ الشـعب الكردي فـي العراق والشـعب الكردي في تـركيـا أو
في إيران بكثـير أو قليل عن الفـوارق القائمة بZ الـشعوب العـربية في اrنطقـة¨ ور°ا هي أقل من ذلك
بكثير¨ بسبب عـيش نسبة غير قليلة منهم في اrناطق اجلبلية الوعـرة أو في الزراعة ولم تدخل احلضارة
احلـديثة إلى مـناطق واسعـة من كـردستـان بسـبب سـياسـات احلكومـات التي هيـمنت أو ما تـزال تهيـمن
على تلك اrناطق. فمثلما العرب يعودون ألمـة عربية واحدة¨ فالكرد في وطنهم اrوزع يعودون إلى أمة
كردية واحدة. وإذا كان أسالفنا العرب قد جاءوا إلى العراق مع الفتح اإلسالمي¨ فأن الكرد عاشوا في

اrنطقة التي ندعوها اليوم كردستان العراق قبل ذاك بقرون كثيرة.
ورد ذكـر الكوتيZ فـي أحـد الرقم السـومـرية في عـهـد اrـلك سـرجـون األول (حـوالي ٢٣٣٠-٢٢٨٠
ق.م.). وكـتبت هذه الوثيـقة بأذن سـرجون األول في عـام ٢٣٤٠ ق.م¨ إذ جاء فـيهـا قوله بفـخر كـبيـر¨
بأنه غــزا بالد الكـوتيZ(٧). ويتطـرق الدكــتــور زهدي الداوودي إلى هـذا اrوضــوع فــيكتـب مــا يلي:

(٤) دباغ¨ جـــالل. مــحـــمــود أمZ العـــالم وخـــيــبــة أمـل شــخـــصــيــة. فـي مــجلـة ريگاي كــردســـتــان. الـعــدد
٢١٥/مايس/أيار ٢٠٠٢. أربيل/كردستان العراق. ص٢.

(٥) قائد عسكري ومؤرخ يوناني¨ وكان قائد احلملة ذاتها التي كتب عنها فيما بعد. 
- دليل اجلمهورية العراقية لسنة ١٩٦٠. وزارة اإلرشاد. بغداد. ١٩٦٠. ص ١٣٥٫/١٣٤

(٦) فـؤاد¨ كـمـال د. مـالحظات انتـقـادية حـول كتـاب "خـالصـة تاريخ الكرد وكـردسـتـان. السليـمـانيـة. مطبـعـة
االحتاد الوطني. كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. ص ١٨.

(7) Zuhdi Al-Dahoodi: Die Kurden¨ Geschichte¨ Kultur und Ueberlebenskampf. Umschau
Verlag. Frankfurt am Main. 1987¨ S. 54.
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"ونسب أحـد اrلوك الذين جاءوا من بعـده لنفـسه أنه قـمع إحدى انتـفاضـات الكوتيZ"(٨). كمـا يشـير
الدكـتور كمـال فؤاد إلى أن كـلمة (كـردكا ka-kar-da) وردت "في لوحـتZ سومريتـZ يرجع تاريخهـما
إلى حوالي ٢٠٠٠ ق.م. كاسم لبلد �كن حتديد موقعه °ناطق الروافد العليا لنهري دجلة والفرات"(٩).
¨Zوالبابلي Zيديrا Zوثقة تشير أيضاً إلى قـيام حتالف سياسي-عـسكري بrعلومات التاريخـية اrوا
وكان الـكلديون قد أسـسوا لتـوهم دولتهم اجلـديدة¨ الدولة الكلدانية أو الدولة الـبابليـة احلديثة فـي عام
٦٢٦ ق.م.¨ و�كنوا مـعـاً من احـتالل مـدينة آشـور سنة ٦١٢ ق.م. واسـتـمـرت قوات الـتحـالف اrيـدي
(الكردي -البـابلي أو الكلدي) في مطاردة فلول اجلـيش اآلشوري حـتى حران وقـضت عليهـا. واختـفت
بذلك واحـدة من أكـثـر اإلمـبـراطـوريات العـراقـيـة القـد�ة سطوعـاً وتوسـعـاً وتركـت آثاراً سـتـبـقى خـالدة
باعـتـبـارها جـزءا من اإلرث احلـضـاري البـشـري. ووفق الدراسـات التـاريخـيـة ¿ اقـتـسـام مناطق الدولة
اآلشورية بZ الكلدانيZ واrيديZ فكانت منطقة جنوب بالد ما بZ النهـرين وقسم من شمالها من حصة

الكلدان¨ في حZ كانت حصة اrيديZ هي األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية(١٠).
وجاء ذكر الكرد في كتابات اجلغرافي اليوناني سترابو في القرن األول قبل اrيالد حZ كتب يقول:

"بالقـرب من دجلة بالد الكرد الذين سـمـاهم القـدامى "كـوردوك" ومن مدنـهم "سريزا" و "سـتـالكا" و
"بيناكا"(١١) وهي محصنة جداً وفيها آكام مسورة بسور خاص يجعلها تكون ثالث مدن¨ غير أن ملك
أرمينيـة استولى عليـها ثم استـولى عليها الرومـان بهجوم خـاطف. إن الكورد بارعون جداً في العـمارة
والريازة والتحـصينات احلربيـة وفنون احملاصرة واالستـيالء"(١٢). ثم كتب يقول: "يـبدو أن اrيديZ هم
الذين كـــانوا يصــمـــمــون األزياء لألرمـن وقــبلهم لـلفــرس¨ الذيـن خلفــوهم فـي الســيطـرة اrطلقـــة على

آسيا…".(١٣)
و�كن كـورش¨ إمـبــراطور الفـرس القـضـاء علـى الدولة الكلدانيـة ودخــول بابل في عـام ٥٣٩ ق.م..

ولكن قـضى قبل ذاك على �لكة مـيديا وأحلـقهـا بفارس ثم أخـضع آسيـا الصغـرى قبل أن يدمـر الدولة
الكلدانية ويـحتل أراضيـها(١٤). ويشيـر الدكتور كـمال فؤاد إلى أن "أقـدم وثيقـة تذكر اسم (الكرد /
أكـراد) بشكله احلالـي كتـعبـيـر عن مجـموعـة بشـرية¨ يرجع إلى صدر اإلسـالم¨ فـقد ورد ذكـر (الكرد)
مرتZ في الـرسائل اrتبـادلة بZ اإلمام علي بن أبي طـالب (استشـهد عـام ٦٦١ م) وعامله في البـصرة

زياد بن أبيه بن أبي سفيان)(١٥).
وجـاء في مقـدمـة كتـاب الشـرفنامة قـراءة سـريعة "في انسـاب الشـعوب الكـردية وشرح أطوارهم" مـا
يلي: "والشعب الكردي أربعـة فروع كبيرة تتـخالف لهجات لغتـهم وسحنتها وآدابهـا: أولهم (كرماجن)
وثانـيــهم (لـر - اللر) وثـالثــهـم (كلهـــر - كلور) ورابـعــهـم (كــوران - اجلـــوران)"(١٦). ويرى حــدود
كـردستـان كـمـا يلي: "وتبـتد· حـدود (كـردسـتان - البـالد الكردية) من واطئ (بـحر الهـرمـز) اrالصق
(للبحر الهندي) �تدة بخط مـستقيم حتى واليتي (مالطية)¨ (مـرعش)¨ وفي اجلانب الشمالي من هذا
اخلط والية فـارس و(عـراق العـجم) و(آذربيـجان) و(األرمـينيـتـان)¨ الصـغـرى والكبـرى ويحـدها جنوباً

(العراق العربي) و(اrوصل) و(ديار بكر)"(١٧).

(٨) نفس اrصدر السابق. ص٥٤.
(٩) فؤاد¨ كمال د. مالحظات انتقادية حول كتاب "خالصة تاريخ الكرد وكردستان. مصدر سابق. ص١٨/١٧
(١٠) دلو¨ برهان الدين. حضـارة مصر والعراق. التـاريخ االقتصادي - االجتـماعي - الثقافي والـسياسي. دار

الفارابي. بيروت. ١٩٨٩¨ ص ٢٤٥٫/٢٤٤
(١١) جاء في هامش دليل اجلمهـورية العراقية رقم ١ على الصفحة ١٣٦ بشأن هذه اrدن مـا يلي: قال األستاذ
فـيـرد هوفر الـفرنسـي: "أرى أن اrدن احملصنـة سريزا وسـتـالكا وبيناكـا توافق اليـوم خـورصـاباد وقـوينجق

وكرمليس (شمال مدينة اrوصل). 
(١٢) دليل اجلمهورية العراقية لسنة ١٩٦٠. وزارة اإلرشاد. بغداد. ١٩٦٠. ص ١٣٦. 

(١٣) إيزادي¨ مـهــرداد. هل ينحـدر الـكرد من اrيـديZ? فـي نشـرة: كـوردنامــه. العـدد األول/نيــسـان ١٩٩٥.
مصدر سابق. ص ١٨.   

(١٤) دلو¨ برهان الدين. حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص ٢٤٩٫
(١٥) فؤاد¨ كـمال د. مالحـظات حول كتـاب خالصة الكـرد وكردستـان. مصدر سـابق. ص ١٦. نقالً عن كـتاب

طه حسZ¨ الفتنة الكبرى ٢ / علي وبنوه. الطبعة احلادية عشر. القاهرة ص ١٤٩/١٤٨. 
(١٦) البدليسي¨ شـرف خان. شرفنامة. ترجمـة جميل اrال أحمد الروزبيـاني. ط ٢ بالعربية. مؤسسـة موكرياني

للطباعة والنشر. مطبعة وزارة التربية. أربيل. كردستان العراق. ٢٠٠١. ص٥٠.
(١٧) نفس اrصدر السـابق. ص ٥٠. بحر الهرمـز¨ يقصد به مضـيق هرمز في اخلليج. البحـر الهندي هو احمليط
الهندي. مـالطيـة هي مـدينة فـي والية خـربوط بكردسـتـان الشـمـاليـة. ومـرعش بلدة كـبـيـرة بشـمـالي حلب

وجنوبي (األناضول). راجع الهوامش في اrصدر ذاته ص ٥١/٥٠. 
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عدنان الصائغ
قصيدة من ديوان تأبط منفى(١٨)
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¿ فتح أو احتالل اrنطقة الكردية (كـردستان) في عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب. فـبتوجيه منه أرسل
سـعد بـن أبي وقاص جـيـشا بـقيـادة هاشم بن عـتـبة الحـتـالل جلوالء(١٩). ويشـيـر السيـد صـالح الدين
اجلـوزي فـيـقـول: "دخل الـكرد في اإلسـالم بعـد فـتح بالدهم عـلى يد الصـحـابي اجلليـل عـيـاض بن غنم
رضي الله عنه الذي فتح معظم بالد الكرد من جـهة اجلزيرة (سنة ١٨ هجرية)¨ وكان القعـقاع بن عمرو
رضي الله عنه قد فتح حـلوان الواقعة في جنوب كردستـان قبل ذاك (سنة ١٦ هجرية)"(٢٠). ولم يكن
الفتح سـهالً وال اrقاومة ضـعيفة¨ إذ دافـع سكان هذه اrناطق عن أرضهم بصالبة فـائقة وقدموا الكثـير
من التـضـحيـات. وكـان الفـاحتـون واحملتـلون اجلدد قـسـاة على سكان هذه اrناطـق بسبـب دفاع القـبـائل
الكردية عن أرضــهـا¨ �امـا كـمـا حــصل في اrعـارك التي قــادها خـالد بن الوليـد فـي العـراق وفـارس.
وتشيـر الكاتبة جـغالينا إلى حـقيـقة اrقـاومة ضد احملـتلZ اجلدد من العـرب اrسلمZ بقـولها "لم يتـقبل
الكرد الدين اإلسالمي مباشرة. فقد قاوموا الفـتوحات العربية بقوة¨ بالرغم من أن هذا الدين اجلديد قد
راق وأعـجب احملـاربZ الكـرد¨ كـمـا أعـجب من قـبلهم الكـرد القـاطنZ على أراضي القـبــائل العـربيـة.
وأصـبح اإلســالم يحـاصـر تدريـجـيـاً اrعــتـقـدات الدينيــة التي كـانت ســائدة في األوسـاط الكرديـة قـبل

ذلك"(٢١). ومنذ بدء احتالل هذه اrنطقة وقعت معارك دامية وكـثيرة¨ °ا فيها العديد من االنتفاضات
الشـعـبيـة واrسلحـة في مـحـاولة من سكانهـا للتـخلص من الهـيـمنة التي فـرضت عليـهم وجـور احلكام¨
وخـاصة في العـهود الـتاليـة حلكم اخللفـاء الراشدين. وتدريجـاً¨ وعـبر عـمليـات وإجراءات كـثيـرة دخلت
النسبة األكبر من الكرد في الدين اإلسالمي بعد أن كانـت تدين بالزرادشتية¨ كما في ديانة الكثير من
الشـعــوب اإليرانيـة حـينـذاك¨ في حZ حـافظ الكرد األيزيـديون على ديانتـهـم "األيزيدية" التي تعــتـقـد
Zاخلـيـر والـشـر¨ ب Zأي ب ¨Zاالثـن Zبالثنـائيـة في الواحــد بخـالف الديانة الـزرادشـتـيـة الـتي تفـصل ب
أهورامـزدا وأهر�ان¨ بـاعـتـبـارهمـا قطـبZ مـتناقـضZ ومـتــقـاطعZ وتنظر إليــهـمـا بشكل مـســتـقل عن
بعضـهمـا. وأصبحت اrنطقـة الكردية أو كردسـتان احلاليـة بكل أجزائهـا تقريبا خـاضعة لـلدولة األموية¨
ومن ثم للدولة العـباسية¨ وفـيما بعـد كان الصراع حـولها بZ الدولة العـثمانيـة والدولة الفارسيـة دموياً
وقاسـياً عانى منه بشكل خـاص الشعب الكردي األمـرين¨ إذ كانت ساحـته األساسـية كردسـتان بالذات
ووقـوده الشـعب ذاته. وفي الوقت نفـسـه عـانت القـوميـات والطوائف الـدينيـة األخرى كـثـيـراً من احلكم
Zـتعصبة مـرة أخرى أو االثنrالعثـماني أو احلكم الفارسي¨ بسبب السـياسات الشوفـينية مرة والدينية ا

معاً وكانت اrعاناة عندها أشد وأقسى.
وفي العـهد العـباسي تسلم العـديد من اrرشحـZ للخالفـة العبـاسيـة قبل توليـهم اخلالفـة الوالية على
هذه اrنطقـة احلـساسـة مـثل أبو جعـفـر اrنصور¨ الـذي ولي على اجلزيرة وكـردسـتان وأذربـيجـان في زمن
اخلليفـة أبو العباس السفـاح. أما اخلليفة اrهـدي فنصّب هارون الرشيد واليـاً على كردستان وأذربيـجان
وسائر البالد الغربية(٢٢). وكانت هذه اrنطقة مليـئة باألحداث. وكان الكرد يشكلون الغـالبية العظمى
من السكان مع قـوميـات مخـتلفة وخـاصة اآلشـورية والكلدانية التي كـانت تؤمن باrسـيحيـة¨ وهي من
سكان البـالد األصليZ أيضـاً¨ إضـافـة إلى وجود العـرب والفـرس. وكـانت غـالبيـة سكان البـالد¨ وقـبل
االحتـالل العربي اإلسـالمي لها¨ تؤمن بـالديانات العراقـية والفـارسية والكـردية القد�ة¨ ومنهـا العقـيدة
البـابـليـة واآلشـوريـة والزرادشـتـيــة والزرفـانيــة واأليزيدية واrثنوية واrـانوية¨ التي سـادت مـناطق إيران
وأجزاء من العـراق حينذاك قبل دخول الـديانة اليهودية واrسيـحية واإلسـالمية إلى اrنطقة¨ إضـافة إلى
اسـتــمـرار الديانة األيزيديـة. ولهـذا السـبـب كـان اrدونون لتلك احلــقب الزمنيــة يتـحـدثون عن الـتـداخل
والتـشـابك في العـادات والتقـاليـد والطقـوس الدينيـة التي كـانت �ارس من قـبل السكان(٢٣). وجدير

(١٨) الصائغ¨ عدنان. تأبَّط منفى. ديوان شعر. دار اrنفى. السويد. ٢٠٠١. ص ٢٥. 
¨Zزكي : خالصـة تاريخ الكرد وكردسـتان مـن أقدم العـصور التـاريخيـة حتى اآلن¨ في جـزئ Z(١٩) مـحمـد أم

الطبعة الثانية¨ بغداد ١٩٦١¨ اجلزء األول¨ ص١٢٣
(٢٠) اجلوزي¨ صـالح الدين. لئال تكون فـتنة (قومـية) مرافـعة إسـالمية عـن احلكم الذاتي. في نشرة كـردنامة.

العدد الثاني والثالث. �وز/يوليو ١٩٩٥. لندن. ص ٤٠.

(٢١) جغـالينا¨ و. ي. كـرد إيران من الفتح اإلسـالمي إلى الفتح اإلمـبريالي. في نشـرة كردنامـة. العدد الثـاني
والثالث. ١٩٩٥. مصدر سابق. ص ٤١. 

(٢٢) محمد أمZ زكي : خـالصة تاريخ الكرد وكردستان من أقـدم العصور التاريخية حتـى اآلن. مصدر سابق.
ص ١٢٨. 

(٢٣) نفس اrصدر السابق ص ٢٨٩-٢٩٣.
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باإلشارة أن اrيديZ¨ وهم كما أشرنا سابقاً من القبائل الكردية¨ كانت تؤمن بالزرادشتية وكانت تفصل
كـمـا هو احلــال عند الفـرس في حـينهــا بZ اخلـيـر والشـر. وتشـيــر اrؤرخـة جـغـالينا اســتناداً إلى اrؤرخ
اإليراني رشـيـد ياسيـمي إلى "أن الكـثيـر من التـقـاليـد التي يتـميـز بهـا الزرادشـتيـون¨ وترتبط بعـبـادة
النار¨ ال تزال موجودة في األوسـاط الكردية حتى يومنا هذا. وال تزال عبادة األشجار اrـقدسة واألصول
�ارس حـتى الوقت احلـاضـر في أوسـاط الكرد اrسلمZ. فـهناك العـديد من األشـجـار تتـدلى منهـا قطع
أقمشـة صغيرة (خليع)¨ ويتردد الناس عليـها ليصلوا لها ويتبـاركوا منها¨ كما أن غـالبية السكان في
اrناطق الكردية في إيران ال تراودها الشكوك فـي صحة الطابع اrقـدس rثل هذه األمكنة"(٢٤). و�كن
تأكـيد ذلك بالنسـبة لكـرد كردسـتان العـراق وكردسـتان تركـيـا وكردسـتان إيران¨ فـمن عاش هناك ومـرً
. وعند باrناطق اجلـبلية والغـابات سيـجد على بـعض األشجـار هذه الظاهرة اrتوارثة عـبر األجـيال أيضـاً
بقـيـة اrسلمZ في بقـيـة أنحـاء العراق يـجد اإلنسـان الكثـيـر من العـادات والتـقـاليد الـدينيـة العراقـيـة
القد�ة منذ عهود السومريZ واألكديZ والبابليZ واآلشوريZ والكلديZ ما تزال مستخدمة وتتداخل مع

الطقوس اإلسالمية دون أن �يز اإلنسان في ما بينها وكأنها متكاملة مع بعضها البعض.
وقبل دخـول اإلسالم كـانت اليهـودية واrسيـحية قـد وجدتا طريقـيهـما إلى اrنطقـة أيضا حيث اعـتنق
اآلشـوريون والكلدانيـون الديانة اrسـيـحـيـة على تنوع مـذاهبـها فـيـمـا بعـد¨ في حZ حـافظ الكرد على
دياناتهم الـقـد�ة. وعند دخـول اإلســالم إلى اrنطقـة اعــتنقت غـالبـيــة الكرد وعلى مـدى سـنوات طويلة
وبطرق مخـتلفة الديانة اإلسـالميـة واحتفـظت غالبيـة اrسيـحيZ بديانتـها¨ كمـا احتـفظت غالبـية الكرد
األيزيديZ على ديانتها القد�ة التي ما زالت عليها حتى يومنا هذا¨ رغم اإلجحاف الشديد واالضطهاد
اللذين تعـرض لـهـمـا أتبـاع هذه الديانة القـد�ة عـلى مـرَّ السنZ ومن مـخـتلف العــهـود. و�كن مـالحظة
الكثـيـر من الطقـوس الـدينيـة القـد�ة اrتـداخلة عند أتبـاع الـديانة األيزيدية(٢٥)¨ والتي تعـبـر عن قـدم
وأصالة السكان الكـرد في اrنطقة. وفي فتـرات مختلفـة حتى الوقت احلاضـر جند في كردسـتان ديانات
ومـذاهب وطرق دينية أخـرى كثـيرة مـثل الكاكـائية (أهل احلق)¨ وال "علي الـلهيـة" أو الشبكيـة¨ على

سبيل اrثال ال احلصر(٢٦).
كان سكان هذه اrناطق من الكرد وغـيرهم يعانون من صعـوبات العيش ومن االستغـالل. وكان بعض

حكام اrنطقة األقـوياء يحاولون انتزاع حقهم في احلـكم في منطقتهم واالستقـالل عن اخلالفة العبـاسية.
وفي مقـابل هذا كان اخللفاء يـشنون احلروب ضدهم وينزلون عند حتـقيق النصـر أقسى العقـوبات باحلاكم
وبالقوى التي ساندته. وغالباً ما منح احلكام األمان ليستسلموا للمنتصر¨ ولكنهم تعرضوا ألبشع ميتة
بعـد تسليم أنفـسـهم. ويقدم كـتـاب شـرفنامة أمـثلة صـارخـة على ذلك. كـما كـان الكرد يتـمـردون على
احلكم العـبـاسي ال بهدف فـرض االسـتقـالل فـحسـب¨ بل لرغبـتـهم في عدم دفـع الضرائب العـاليـة التي
كـانت ترهق كـاهلهم¨ وقـبـل ذاك كـاهل الناس الفـقـراء. وشـهـدت هذه اrنطقـة حـركـات سـيـاسـيـة �ردية
وثورية كـثيرة¨ كـما كـان بعض اrتمـردين يقطعون الطرق على اrارة بZ بـغداد واrوصل أو بZ مخـتلف
اrدن الكردستـانية أو باجتـاه فارس أو تركيـا¨ �اماً مـثلما كانت تـقوم به العشـائر األخرى غـير الكردية
في اrناطق األخـرى. و�كننا هنا اإلشـارة إلى بعض مـن تلك احلركـات التي الزمت حكـم العبـاسـيZ من
بدايته حـتى نهايتـه¨ وكانت في الوقت نفـسه السبـاقة rواجـهة اجتـياح اrغـول وحكم العائلة اإليلخـانية

في العراق.
يشـيــر مـحـمــد أمZ زكي في كــتـابه "خـالصــة تاريخ الكرد وكــردسـتـان"¨ اســتنادا إلى الكثــيـر من
اrصـادر¨ إلى أن الكرد اشتـركوا "في جـمـيع الثورات والقـالقل التي نشـبت في كردسـتان وهمـذان أيام
أبي جـعفر اrنـصور"(٢٧). وثار الكرد في عـهد اrعتـصم في اrناطق احملـيطة باrوصل بقيـادة جعـفر بن
مهر حسن (مير حسن) في عام ٢٢٥ هجرية/ ٨٤٠ مـيالدية وكذلك في عهد اrقتدر بالله أو في فترة
حكم البويهيZ(٢٨). ووقعت في هذه اrناطق مـعارك غير قـليلة بZ جيوش اخلالفـة وقوى الكرد(٢٩).
وكان الـقادة العسـكريون ينظمون أبشع اجلـرائم ضد الكرد اrنتـفضZ والثـوار بعد انـدحار تلك احلـركات
بأمل تلقZ الناس درسـا قاسـيا وشـرساً يكفـون بعدها عن القـيام بأعـمال �اثلة. وبرهنت األحـداث على
إن الناس لم يكفوا عن ذلك واستمـروا في اrقاومة ورفض الهيمنة عليهم¨ كمـا أن احلكام اrستبدين لم
يتـعـلمـوا من إصـرار النـاس على طلب احلـرية وضــرورة �تـعـهـم بهـا¨ بل واصلوا فــرض الهـيـمنة بـالقـوة

وتنظيم احلمالت العسكرية واجملازر الدموية ضد السكان الكرد.
عند تتبع الـدراسات اخلاصـة بفترة حكم آل بويه يـالحظ بأنه لم يكن للكرد عهـد راحة واستـقرار¨ بل
�يـز باشتـداد اخلالفـات والتوترات مـع مركـز اخلالفـة. كمـا أن االختـالف اrذهبي بZ البـويهيZ الشـيعـة
الزيدية والكرد السنة لعب دوره في تـشديد تلك النزاعـات ونضال الكرد ضـد الهيـمنة البويهـية. يشـير
مـحـمد أمـZ زكي في هذا الصـدد نقـال عن ابن األثيـر إلى أن مـقاطعـة شـهـرزور كـانت مـسرحـا للقـتـال
والفÉ مــرات كـثــيـرة أرسـل على إثرها مــعـز الدولـة جـيــشـا بقــيـادة ســبكتكZ فـي عـام ٣٤٤ هجــرية

(٢٤) جغـالينا¨ و. ي. كـرد إيران من الفتح اإلسـالمي إلى الفتح اإلمـبريالي. في نشـرة كردنامـة. العدد الثـاني
والثالث. ١٩٩٥. لندن. مصدر سابق. ص ٤١٫

(٢٥) تسنى لي خالل الفتـرة اrنصرمة إجناز دراسة عن األيـزيديZ في كردستان العراق¨ و قـد صدر الكتاب في
النصف األول من عام ٢٠٠٣ عن دار احلكمة في لندن. (ك. حبيب) 

(٢٦) علي اللـهـيــة: وهي مــجـمــوعــة من اrسلمـZ التي رفــعت منزلة علـي بن أبي طالب إلى مـنزلة الله. وقــد
رفضها بقية اrسلمZ °ن فيهم الشيعة اإلمامية °ختلف أطيافهم.

(٢٧) نفس اrصدر السابق¨ ص ١٢٨ 
(٢٨) نفس اrصدر السابق¨ ص ١٣٠

(٢٩) نفس اrصدر السابق¨ ص ١٣٢-١٣٥. 
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وحـاصـرها فـتـرة غـيـر قـصـيـرة ثـم اضطر إلى رفع احلـصـار عنهـا. وتكـرر إرسـال اجلـيش إلى كـردسـتـان
واالستـيالء على مـدنها من جـانب عضـد الدولة في عام ٣٦٨ هجـرية/ ٩٧٨ م ودحر قـوات أبي تغلب
(فـضل الله بن نـاصـر الدولة بن حـمـدان) والذي قـتل في عـام ٣٦٩ هجـريـة. كـمـا أرسل عـضـد الدولة
جـيـشـا آخـر حملاصـرة شـهـرزور في عـام ٣٦٩ هجـرية من أجل الفـصل بZ الكـرد وعشـيـرة بني شـيـبـان
العـربية التي كـانت مـتفـقة مع الـكرد ومخـتلطة بهم¨ والتي انتـهت بهـرب بني شيـبان وتـعقـبهم. وقـتل
منهم خلق كـثـيـر¨ كـما يشـيـر إلى ذلك ابن األثيـر. وبعـد عـام واحـد فقط (٣٧٠ هجـرية) أرسل عـضـد
الدولة جيـشا للقضـاء على إمارة حكاري¨ إذ حاصـر الناس فيـها ثم تفاوض مع احملـاصرين و "أعطاهم
األمــان واrواثيق للـتـسلـيم واخلــضـوع وبعــد أن خــضــعـوا حــسب الشــروط غــدر بهم وقــتلهم عـن بكرة
أبيـهم(٣٠)¨ وهو ديدن غـالبـيـة احلكام اrـستـبـديـن واحملتـلZ. وعن صـفـات هذا احلـاكم اrسـتـبـد اجلـائر
والسفـاح يتحدث ابن األثيـر وكأنه ال يتحـدث عن سفاح بل عن "إنسـان سويّ السيـرة وفاضل السلوك"
حيث يقول: "كان عاقالً فاضالً حسن السياسة كثير اإلصابة شديد الهيبة بعيد الهمة ثاقب الرأي محباً

للفضائل وأهلها باذالً في موضع العطاء مانعاً في أماكن احلزم ناظراً في عواقب األمور"(٣١).
وفي الفـتـرة الواقـعة بـZ ٩٩٠-١٠٩٦ أقيـمت الدولة اrروانيـة الدوسـتكيـة في القـسم الشـمـالي من
كردسـتان وكانت عـاصمتـها ميـافارقZ (سليفـان اليوم)(٣٢)¨ وكذلك الدولة احلسنويـة البرزيكانية في
-٩٥٠) Zالقـسم الشـرقي مـن كـردسـتـان (من نهـاوند شـرقـاً إلى شـهـرزور غـرباً فـي الفـتـرة الواقـعـة ب

١٠٩٦)¨ وكانت عاصمتها دينور(٣٣).

w½UL¦F&« bNF&« w( œdJ&« ≠≤

لم تكن حياة العشائر الكردية تختلف أو تتـميز كثيرا عن حياة العشائر العربيـة والفارسية والتركية
التي كانت تقطن هذه اrنطقة من العالم. فالتخلف واجلهـل والفقر وانتشار األوبئة واألمراض والنزاعات
القبلـية واخلضـوع اrطلق لرئيس العشـيرة أو األمـير أو األغا كـانت تشكل خصـائصهـا اrشتركـة بشكل
عام. إضافة إلى تعـرض هذه اrناطق إلى عدد كبير من الغزوات الداخلية اrتبـادلة¨ أو الغزوات القادمة

من اخلـارج في مـحـاوالت مـتواصـلة للسـيطرة على اrنطقـة الكردية اجلـبليـة وإخـضـاع العـشـائر الكردية
لهـيـمنـة احملـتلZ القـادمZ من منـاطق مـخـتلفـة¨ رغم أن تلـك اrناطق كـانت إلى حـدود بعــيـدة¨ بسـبب
طبـيعـتهـا اجلغـرافية اجلـبليـة الوعرة¨ عـصيـة على الغزاة. وكـانت أراضي كردسـتان الواسـعة تقع ضـمن
حـدود الدولة العـباسـيـة. ونشـأت في هذه اrنطقـة لعدة قـرون العـديد من اإلمـارات الكردية التي �تـعت
بالقـوة والهـيـمنة والتـوسع في اrنـطقـة. وكانت عـالقـات القـبـيلة الداخـليـة تسـتند إلى رابطة األرض أو
رابطة الدم أو الرابطتZ مـعاً¨ وهي مـا تزال �يز القسم األعـظم من العشائـر في هذه اrنطقة وفي غـيرها
من مناطـق الشـرق األدنـى واألوسط¨ وتقـوم عـلى أسـاس الـعـالقــات العـشــائرية اإلقـطاعـيــة اrتــداخلة
بالعـالقـات األبوية األكثـر قـدما وتخـلفا وبالعـالقـات الدينيـة أيضـا. وكانت في غـالب األحـيان تـتمـتع
باسـتقالليـة نسبـية عن مـركز الدولة ولكـنها كانـت تخضع في شـؤونها العـامة للسـيادة العـباسيـة. ومع
تفاقم ضـعف اخللفاء العباسـيZ وعدم العناية بهذه اrناطق وتدهور قـدرات احلكم السياسيـة والعسكرية
وتراجع هيـبتـه احمللية واإلقلـيمـية وتزايد حـاالت االعتـداءات اخلارجـية عـلى هذه الدولة وعلى أطرافهـا
بشكل خـاص وعجـز الدولة عن الدفـاع عن نفسـهـا¨ ثم سقـوط الدولة العـباسـية منـذ االجتـياح اrغـولي
لبـغداد واrنطقـة¨ تعـززت استـقالليـة تلك اإلمارات وتـوسع نفوذها¨ رغم تعـرضـها خملـاطر مسـتمـرة من

جانب الدول العديدة التي نشأت في اrنطقة.
كـان السكان الكرد في هذه اrنطقـة يعـيـشـون في قرى مـتـبـاينة الكثـافة السكـانية وأحـيـاناً في دور
منفـردة (يك مـاله) ومتناثرة ومـتـباعـدة¨ وخـاصة في اrـناطق اجلبليـة منهـا. وكـانت الكثافـة السكانيـة
تزداد في اrناطق السـهلية والـوديان وعلى ضفـاف األنهر¨ ومنهـا بشكل خـاص نهر دجلة¨ وتفـرعاتهـا¨
وكذلك األنهار (الروبارات) اrتكونة من مـساقط اrياه والعيون في داخل كردستـان اجلنوبية أو القادمة
من اrناطق اجلـبلية الكردسـتانيـة في إيران وتركـيا(٣٤). وكانـت احلياة جـافة وخـالية من التنـوع. وكان
Zاعــز واألغنام واألبقــار¨ وعلى الزراعـة وبســاتrـنطقـة يعــتـمـد عـلى الرعي¨ كـاrاالقـتــصـاد في هذه ا
الفـاكهـة واخلضـروات. وكـانت البغـال بشكل خـاص واخليـول تعـتبـر واسطة النقل األسـاسيـة في اجلبـال.
ولعب اإلنتـاج احلرفي اليدوي دوراً أسـاسيـاً في تغطية احلاجـات احمللية وتركـز في اrدن الكردية أو في
القرى ذات الكثافة السكـانية العالية نسبيا والتي كـان بعضها في طريق التحول إلى مـدن صغيرة تقع
على طرق اrواصـالت أو على مقربة من ضـفاف األنهر. وبـسبب من طبيـعة عالقـات اإلنتاج اإلقطاعـية
- األبوية ودور اإلقطاعيZ من األمراء ورؤساء العشائر واألغوات والوجهاء في استغالل أبناء العشائر
الرعوية والفالحيـة¨ إضافة إلى تخلف أدوات وأساليب وطرق اإلنتاج الزراعي¨ كانت الغـالبية العظمى

(٣٠) نفس اrصدر السابق¨ ص ١٣٤/١٣٣¨ نقال عن الكامل ألبن األثير¨ ج ٨¨ ص ٢٥٧ 
(٣١) األمZ¨ حـسن. الوطن اإلسـالمي بZ السـالجـقـة والصليـبـيZ. مـصـدر سـابق. ص ٤٦/٤٥. عن: الكامل

البن األثير. ج٩¨ ص١٩.
(٣٢) فؤاد¨ كمال د. مالحظات حول كتاب خالصة الكرد وكردستان. مصدر سابق. ص ١٥٫

(٣٣) نفس اrصدر السابق. ص ١٥.
: البدليـسي¨ شرف خان. شـرفنامة. ترجـمة جمـيل اrال أحمـد الروزبياني. ط ٢ راجع في هذا الصـدد أيضاً
بالعـربية. مـؤسسة مـوكرياني للـطباعة والـنشر. مطبـعة وزارة التـربية. أربيل. كـردستان الـعراق. ٢٠٠١.

ص ١٠٥-١٢٣٫
(٣٤) فـيلد¨ هنـري. جنوب كـردسـتـان دراسـة انتــروبولوجـيـة. نقله إلـى العـربيـة جـرجـيس فــتح الله. دار ئاراس

للطباعة والنشر. رقم ٤٧٫ ط ١. ٢٠٠١. أربيل. كردستان العراق. ص. ١٤-١٨.  
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من السكان الكرد تعـيش في حالة من الفقـر اrدقع¨ رغم غنى اrنطقة بالثـروات الطبيـعية و°يـاه األنهر
والعـيون واألراضي اخلـصبـة. وكانت أوضـاع الناس اrعـيشـية واحلـياتـية العـامة أسـوأ كثـيراً من أحـوال
سكان اrناطق األخـرى أو اrـدن الكردية القـد�ة مـثل أربيل. ولم يكـن اهتـمـام األمـيـر أو رئيس القـبـيلة
واألغا متجها صوب حتسZ أدوات اإلنتاج أو العناية بقنوات الري¨ بل متركزا في كيفية احلصول على
أكـبر حـصـة ريع �كنة تقـتطع من إنتاج وجـهـد الفالحـZ ووضعـها حتـت تصرفـه اخلـاص. وكتب الرحـالة
زاخرة °ا يؤكـد على شكوى الناس من االستـغالل الذي كانوا يتـعرضون له وكـثرة الضـرائب التي كانت
Zفـمثـالً "يعلق ريج على حـالة هؤالء الكرد القـروي . تفـرض على الفالحZ وعـلى سكان اrنطقـة عمـوماً
بأنهم حـالة تعسـة تشـابه حالة الرقـيق األسـود في الهند الغربـية إلى حـد كبـيـر ويذكر بعـبارة مـؤrة¨ أن
األنكى من ذلك¨ أنـه لم يجـد في اإلمكان حــمل هؤالء األسـيـاد الكرد عـلى اخلـجل من قـســوتهم على
أتبـاعـهـم اrسـاكZ"(٣٥). ولم تكن هذه اrـناطق حتظى بعنايـة اخللفـاء في مـركــز الدولة العـبــاسـيـة¨ أو
الســالطZ في مــركــز الدولة العــثــمــانيــة والوالة على شــهــرزور أو اrوصل أو بغــداد أو اrدن الـكردية
األخرى¨ مـثل أربيل وكركـوك. وتركز الهمّ األسـاسي لهؤالء احلكام في كـيفـية إخضـاع هذه اrناطق لهم
وسبل جباية أقـصى ما �كن من ضرائب وإيرادات. فعلى سبيل اrثال ال احلـصر "يذكر برانت ردود فعل
الكرد ورؤسائهم إزاء الضرائب اخملتلفة التي أثقلت كاهلهم ونكاد أن جنزم أن ما من منطقة أو قرية أو
قـبيلة مـر بها برانت إال واسـتمع إلـى شكاوى تتعلق بالضـرائب"(٣٦). واrسـتشرق جـيمس برانت يـقدم
لوحــة واضــحــة عن القــرية الكـردية التي ال تعــاني مـن شظف العــيش¨ ولكـنهــا تشكو من اrـشكالت
الضريبيـة. فقد أورد الدكتور بدرخـان السندي بهذا الصدد ما يلي: "إن برانت يصف لـنا انطباعاته بأن
القـرية تـوحي بأن الوضع االقـتـصــادي واrعـيـشي لسـكانهـا في مـســتـوى جـيـد ولكن ازديـاد الضـرائب
اrفروضة على السكان مؤخراً أثر كثيراً على مستوى دخل الفرد في اrنطقة وفقدوا احلالة اrزدهرة التي
كانوا يعيشونهـا فلقد فرضت عليهم زيادة على ما كانوا يدفعون (٥٠٠) عـبوة من الفحم النباتي وهذا
كـان يكلف الـقـرية (٢٥٠) ليـرة يدفـعــهـا أبناء القـرية بالـتكافل وقـد تسـاءل برانت مــا إذا كـانت هذه
الضريبـة ضريبـة (الساليانـة: السنوية) فأجاب كـال إن هذه ضريبـة إضافيـة تدفع فوق ضـريبة السـاليانة
والضــرائب األخــرى"(٣٧). ومن اجلــدير بـاإلشـارة إلـى أن الضــرائب واإلتاوات التـي كـانـت تفــرض في
كـردسـتان عـلى الفـالحZ أفراداً وجـمـاعـات كـانت عـديدة ومـرهقـة القتـصـاد العـائلة ابتـداءاً من الزكـاة
ومـروراً بضريبـة (اrرانة) و(البوشـانة) و(الرونانة) و(السـورانة) … وانتهـاءاً بضـريبة (البـيكا وهرويز)

أي أعمال السخرة التي كانت تفرض على الفالح لصالح األغا(٣٨).
وكــان الغـزو اخلــارجي يزيد أوضــاع هذه اrناطـق سـوءا ويعــرض سكانهــا إلى اجملــاعـات واألمــراض
واألوبئـة¨ رغم إنهـا كـانت أوسع حـظا في الدفـاع بنجـاح عن نفـسـهـا في أحـايZ غـيـر قـليلة¨ إذ كـانت
التـضاريس الطبـيـعيـة ألراضي كـردستـان وبسـالة احملاربZ الكرد وحـبـهم لوطنهم تلعب دورا مـهمـا في
تأمZ الدفاع عنهـا وحمايتهـا من االحتالل األجنبي¨ ولكنهـا كانت في الوقت نفسـه مغلقة على نفسـها
ومحرومة من االحتكاك اخلارجي الذي من شأنه أن يسهم في إدخال نسمات التغيير والتجديد إلى هذه
اrناطق. ومـع تدهور أوضـاع الدولة الـعـبـاســيـة وانهـيــارها تدهورت أوضـاع هـذه اrنطقـة أيضــا. ولكن
اإلمـارات الكـردية في األقـاليم الـشـمـاليــة واجلنوبيـة والـشـرقـيــة من كـردسـتــان حـافظت علـى وجـودها

واستمرار احلكم فيها حتت قيادة رؤساء العشائر القوية.
في العـام ١٥٠١ بدأ إسمـاعـيل الصفـوي رحلة الغـزو والتـوسع على حسـاب اrناطق اجملـاورة له¨ أي
نحـو كردسـتان وبالد مـا بZ النهرين¨ التي لم تـكن حتى ذلك احلZ خـاضعـة ألية دولة¨ بل كانت فـيهـا
الكثـير من اإلمـارات اإلقطاعـية الكرديـة والتركـمانيـة واألرمنيـة والعربـية¨ وكـذلك بقيـة سكان منطقـة
كردسـتان من أتباع الديانة اrسـيحية من كـلدان وآشوريZ. وخالل فتـرة وجيزة من بداية القـرن السادس
عشر أصبحت منطقة كردستان وبالد ما بZ النـهرين كلها حتت االحتالل الصفوي. إلى ماذا كان يهدف

الشاهنشاه (ملك اrلوك) إسماعيل األول من تلك احلملة العسكرية الواسعة?
منذ نهـاية العقـد األخير مـن القرن اخلامـس عشر اسـتطاع إسمـاعيل األول¨ مـؤسس الدولة الصفـوية¨

توحيد اإلقطاعيات واإلمارات الفارسية حتت قيادته واضعاً نصب عينيه حتقيق األهداف التالية:
١- أعـادة مـجـد الدولـة السـاسـانيـة التي سـقطـت حتت ضـربات الغـزاة العـرب القــادمـون من اجلـزيرة
العـربية حـاملZ راية اإلسالم بيـد والسيف باليـد األخرى¨ واسـتعـادة اrناطق التي كـانت حتت سيطرتهـا

حينذاك والتوسع إلقامة إمبراطورية فارسية واسعة األرجاء.
٢- استـثمار حـقيقـة وجود إمارات ضـعيفة فـي هذه اrنطقة غيـر قادرة¨ بسبب تبـعثرها والصـراعات

اrستمرة في ما بينها¨ على مواجهة جيش كبير مثل اجليش الفارسي اrوحد.
٣- مواجهة قوة الدولة العـثمانية التي كانت قد توسعت كثيـراً في النصف الثاني من القرن اخلامس
عـشر وبداية القـرن السـادس عشـر باجتاه أوروبـا واحتـمال انتـقـال توجهـها صـوب اrنطقـة. وكان نشـاط
العثمـانيZ صوب أوروبا قد اقتـرن بأعمال وحشيـة استهدفت إخضـاع سكانها اrسيحيـZ لها وحتويلهم

(٣٥) السندي¨ بـدرخـان د. اجملــتــمع الكردي في اrنـظور االسـتــشــراقي. دار ئاراس للطـبـاعــة والنشــر. ط ١.
السلسلة الثقافية. أربيل. ٢٠٠٢. ص ٤٩. 

(٣٦) نفس اrصدر السابق. ص ٣٣٨. 
(٣٧) نفس اrصدر السابق. ص ٣٤٠.

(٣٨) نفس اrصدر السابق. ص ٣٤٢. اrرانة: ضريبة يصل مـقدارها واحد من كل خمسZ رأس من الغنم أو ما
. البوشانة: ضريبة الرعي. الرونانة: ضريبة السمن والبيض¨ سورانة: ضريبة الزواج وتؤخذ من يعادله نقداً

أبوي العروسZ. راجع نفس اrصدر السابق. ص٣٤٢.



44 43

عن دينهم نحو اإلسالم وحتويـل كنائسهم إلى مساجد إسالميـة متجاوزة بذلك ما قال به محـمد بن عبد
الله ومــا ورد في القــرآن حـول ضـرورة احــتـرام األديـان األخـرى واعـتــبـار اrـسـيـحــيZ من أهل الـذمـة¨

باعتبارهم أهل كتاب.
٤- وكـانت الدولة الصـفـوية تدين بالوالء للمـذهب الشـيعـي في اإلسالم. وكـان إسـمـاعيل الـصفـوي
يسعى إلى نـشر هذا اrذهب¨ باعتـباره اrذهب الرسـمي للدولة الصفـوية¨ إلى اrناطق التي يحتلهـا بقوة
السالح. وفرض احلكام الشيعة من قزلرباط على اrناطق التي يحـتلها¨ وبالتالي كانت تتضمن محاولة
rواجـهـة الدولة العـثـمـانيـة التي تـدين بالوالء للمـذهب السني في اإلسـالم¨ والـتي لم تكن قـد توجـهت

بالتوسع صوب الشرق حتى ذلك احلZ¨ بل اقتصر نشاطها التوسعي على أوروبا.
٥- السيطرة من جديد على اrناطق اrقدسة ألتبـاع اrذهب الشيعي في مدن كربالء والنجف والكوفة

والكاظمية وسامراء وغيرها وتوفير فرص زياراتها من أتباع اrذهب الشيعي في فارس.
٦- تأمZ منفذ مائي إضافي على البحر األبيض اrتوسط من خالل منطقة اخلليج.

إن الغــزو الفـارسي الصــفـوي لهــذه اrناطق و�ارســات احلكام اجلــدد أسـاليب االضطـهـاد ضـد أتـبـاع
اrذهب السني وتهديده حـدود الدولة العثمـانية¨ دفع بالسلطان سليم ياوز (األول) إلى اتخـاذ جملة من
اإلجراءات التي لم تخـتلف في وحشيتـها عن تلك التي مارسهـا احملتلون الفرس. إذ بدأ التفكـير بغزو
اrنطقـة ووضع حـد للتـهديد الصـفـوي حلـدود الدولة العـثمـانيـة التي كـانت قد بـدأت لتوها تتـحـول إلى
إمبراطورية قوية واسعة األرجاء. فبدأ منذ عام ١٥١٣ بتنظيم مجزرة وحشية انتهت بقتل (٠٠٠ ٤٥)
(٣٩) وكان إنسـان من أتبـاع اrذهب الشـيـعي في منطقـة األناضـول تتـراوح أعـمـارهم بZ ٧-٧٠ عـامـاً
الهـدف من وراء ذلك تطهـيـر اrنطـقة مـنهم والتـصـدي اrبكر الحـتـمـال دعـمـهم للقـوات الصـفـوية أثناء
احلـرب¨ وأدت هذه اجملـزرة البـشعـة إلى هروب واسع الـنطاق لسكان القـرى في هذه اrنطقـة نحـو إيران¨

وهو ما استهدفه سليم األول أيضاً.
وفي سنة ١٥١٤¨ بدأت احلـملة العـثمـانية علـى الدولة الصفـوية مـستـهدفـة احتـالل كل اrنطقـة التي
كانت قد احـتلتها قبل ذاك. وفي نفس العـام خاضت الدولة العثمانيـة معركة جـالدين ضد قوات الدولة
الصـفـوية على مـقـربة من بحـيرة أورمـيـة في كـردسـتـان إيران وأنزلت بهـا ضـربة قـوية هرب على إثرها
إسـماعـيل الصـفوي وترك مـدينة تبـريز لتـسقط بأيـدي احملتلZ اجلـدد دون مـقاومـة. ثم أجـبرت القـوات
العـثـمـانيـة على االنسـحـاب قـبل بدء مـوسم الشـتـاء بسـبب مـوقف االنكشـاريZ من احلـرب¨ حـيث برز

لديهم ميل للتعاطف مع الصفويZ والشيعة.
تعتـبر مـعركة جـالديران في عام ١٥١٤ البـداية الفعليـة احملزنة لتـقسـيم أراضي كردستـان بZ الدولة

الفــارسـيــة والدولة العــثـمــانيــة. وحـارب الـكرد إلى جـانـب سليم األول حتت تأثيــر التــجـانـس اrذهبي
السني(٤٠). ولعب العالمـة إدريس البدليـسي دورا مهمـاً في حسم األمور لصـالح السلطان سليم األول
ضـد الشـاه الفـارسي إسمـاعـيل الصـفـوي¨ بسـبب مـعرفـتـه اجلـيـدة باألمراء الكـرد حينـذاك¨ كمـا كـانوا
يعترفـون له بالفضل والعلم(٤١). ويذكر الكاتب شيـركوه بأن النصر في هذه اrعركـة كان لصالح الدولة
العثـمانية بفضل جـهود هذا العالم الكردي¨ إذ تسنى له توحـيد موقف األمـراء الكرد إلى جانب الدولة
العـثمـانيـة. وفي تلك الفـتـرة ¿ عقـد اتفـاقـية بZ أمـراء كـردستـان وبZ سليم األول تقـضي بتـرك إدارة
كردستـان لألمراء الذين يتوارثون اإلمارة كل في إمارته. وفي مـقابل ذلك التزم أمراء كردسـتان بثالثة

شروط هي:
١- القبول بسيادة الدولة العثمانية على كردستان¨ أي على القسم الذي أصبح من حصة هذه الدولة.

٢- تقــد± أمـراء كــردسـتــان جـيــوشـا مــسـتــقلة بإدارتهم تـشـارك في احلــروب التي تخــوضـهــا الدولة
العثمانية.

٣- دفع األمراء مبلغا من اrال سنويا خلزينة الدولة العثمانية.
ولكن ما هي النتائج التي ترتبت على هذه اrعركة بZ الدولة الصـفوية والدولة العثمانية التي وقعت

على ارض كردستان. �كن تلخيص ذلك بالنقاط التالية:
* انتـقال احتـالل اrنطقة الـكردية من الدولة الصفـوية إلى الدولة العثـمانيـة¨ أي بقاء اrنطـقة محـتلة

من قبل دولة أخرى.
* وعلى خالف موقف الدولة الصـفوية التي كانت تعZ باستمرار حكامـاً من القزلباش األذريZ على
اrناطق الكردية¨ وافق السلطان سليم األول العثماني أن يبـقى األمراء الكرد حكاماً على مناطقهم وفق

الشروط التي أشرنا إليها سابقاً.
* حتـول اrنطقة إلى سـاحة دائمـة للصـراع واحلروب الدامـية بZ الفـرس والعـثمـانيZ. ولم تكن ساحـة
كردستان مكاناً للمعارك فحسب¨ بل كان أبناء كردستان وقوداً لهذه احلرب وسداً مانعاً وحامياً للدولة

العثمانية(٤٢) .

(39) Werner¨ Ernst  Dr. / Markov¨ Walter Dr. Geschichte der Tuerken. Akademie-Verlag.
Berlin. 1979. S. 88.

(٤٠) سـيار اجلـميل: العـثـمانيـون وتكوين العـرب احلديث¨ مـؤسسـة األبحـاث العربيـة¨ الطبـعة األولى¨ بيـروت
١٩٨٩¨ ص٣٣٠.

- فؤاد¨ كمال د.  مالحظات حول كتاب خالصة الكرد وكردستان. مصدر سابق. ص ١٦. 
(٤١) بله ج. شـيـركوه. القـضـية الكرديـة¨ ماضي الكرد وحـاضـرهم¨ جـمعـيـة خويبـون الكردية الوطنيـة¨ النشـرة

اخلامسة¨ رابطة كاوا للثقافة الكردية¨ دار الكاتب¨ بيروت ١٩٨٦¨ ص١٧.
(٤٢) عـبدالله¨ جنـاة. كردسـتان ومـشكلة احلدود الـعثـمانيـة - الفارسـية ١٦٣٩-١٨٤٧. ترجـمة حـسن أحمـد.

نشر في: مجلة :كوالن العربي. أربيل. العدد ٧٢ في ٣١ مايس ٢٠٠٢.
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* كمـا أصبحت عشـائر اrنطقة مسـتعدة للمـساومة بZ الدولتZ وفق الظروف التي �ر بهـا¨ وبالتالي
وفر أجواءً جديدة للصراع والنزاع العسكري بZ العشائر الكردية. 

* وبسبـب من طبيعـة التشـدد والتطرف الديني عند السـالطZ العثـمانيZ انتـقل هذا وبحدود معـينة
إلى بعض اجلماعات الدينية فـي كردستان ليشدد الصراع ضد األيزيديZ أو ضد اrسـيحيZ على سبيل

اrثال.
* إعالن سليم األول¨ وبسـبب انهيار وانسـحاب القوات الصـفوية من معركـة جالديران¨ باعتـبار بالد

ما بZ النهرين خاضعة للدولة العثمانية¨ رغم أنها حتى ذلك احلZ لم تكن كذلك.
ويبـدو مـفـيـداً أن نشـيـر إلى الدوافع التي حـركت سليـم األول لغـزو اrنطقـة والسـيطرة عليـهـا¨ إذ أن

الدالئل كلها كانت تشير إلى ما يلي:
١- الرغبة في التوسع وبناء إمبراطورية واسعة األرجاء.

٢- مواجهة التحديات الصفوية التي اقتربت من حدود الدولة العثمانية ذاتها.
٣- مواجهـة اrذهب الشيعي وإفشال محـاوالت إسماعيل الصفـوي بنشر هذا اrذهب¨ بإجراءات ال تقل

عن إجراءات الصفويZ تطرفاً وإثارة للصراعات اrذهبية الدموية.
٤- احلصول على موارد مالية جديدة من جانب أمـراء وحكام اrنطقة التي تخدم العثمانيZ في حروبهم

التوسعية القادمة.
٥- تأمZ الشباب الكرد للمشاركة في القوات العثمانية في حروبها القادمة على مختلف اجلبهات.

٦- إقامـة منطقـة واسعة في كـردستـان �كن أن تكون سـداً حاميـاً حلدود الدولة الـعثمـانية حـينذاك من
جـهـة ومــوقـعـاً للمــعـارك التي حتـمـي اrنطقـة الكرديـة من اخلـراب من جـهــة ثانيـة¨ ومـوقــعـاً �كن

االنطالق منه للتوسع من جهة ثالثة. 
وبعد حروب عـديدة ومديدة¨ كانت كردستـان ساحتها األساسـية وشعب كردستـان وقودها الفعلي¨ ¿
في عـام ١٦٣٩ عقـد معـاهدة قصـر شيـرين/زهاب بZ الدولة العـثمـانية في عـهد السلطان مـراد الرابع
Zوالدولة الفارسـية في عهـد الشاه صفي الديـن الصفوي. و°وجب هذه االتفـاقية ¿ تقـسيم كردسـتان ب
الدولتZ وتثبـيت احلدود بينهـما(٤٣). وهي احلدود التي مـا تزال قائمة بZ إيران والعراق عـملياً والتي
وقعت في عام ١٩٢٩ بZ الدولتZ اجلارتZ. ويطلق الكتًاب الكرد على االتـفاقية التي وقع عليها في
عـام ١٦٣٩ باعـتبـارها كـرست "التـقـسيم األول لكـردستـان"(٤٤)¨ وهم على حق في ذلك. أمـا البـاحث

شـيركـوه فـيشـيـر إلى أن تلك االتفـاقـية قـد أقـرت "مبـدأ سـقوط كـردسـتـان حتت حكم األتراك¨ وتوالي
النكبـات القومـية واrصـائب االجتـماعـية على كـردستـان والشعب الكردي البـائس"(٤٥). أما الـتقسـيم
الثـانـي لكردسـتـان¨ والذي مــا يزال قـائمـا¨ فــقـد وقع في أعــقـاب احلـرب العـاrـيـة األولى ويُعـتــبـر من
¨Zناطق اجملــاورة لهـا حتت االحـتــالل واالنتـداب البـريـطانيrنـطقـة واrنتـائـجـهـا¨ حـيث أصــبـحت هذه ا
وأصبـحت أراضي كردستـان موزعة على أربع دول هي تركـيا وإيران والعراق وسـوريا¨ إذ حافظت إيران
على ذلك القـسم الـذي كـان بحـوزتهـا وفق تلك االتفـاقـيـة¨ ووزعت األراضي التـي كـانت بحـوزة الدولة

العثمانية التي خسرت احلرب العاrية األولى بينها وبZ العراق وسوريا(٤٦).
اسـتــمـرت اإلمــارات الكردية حتكم مـناطق كـردســتـان اخملــتلفـة رغـم خـضـوع أجــزاء منهــا للهـيــمنة
العثمانية غير اrبـاشرة وأجزاء أخرى منها للهيمنة الفارسية غير اrبـاشرة¨ حيث وصل عددها في عموم
كردستان فـي القرن السابع عشر إلى ١٦ إمارة¨ وكـان أمراؤها من رؤساء القبائل¨ سواء السـهلية منها
أم اجلـبلية. وتشـيـر أحداث تلك الفـتـرة إلى أشكال من اrقـاومة التي كـانت تقـوم بها الـعشـائر الكردية
ضد تلك الهيمـنة¨ ومنها نشير¨ على سبيل اrثـال ال احلصر¨ إلى اrقاومة البطولية التي أبدتهـا عشيرة
¨١٦٠٨-١٦١٠ Zبرادوست بقيادة أحمد خان ضد الشاه الفارسـي عباس الصفوي في الفترة الواقعة ب

والتي سميت °لحمة دمدم(٤٧).
كـان احلكم في اإلمارات الكردية وراثيـاً. وكان األمـير الـكردي واإلقطاعي يحتل مـوقعـاً متـميـزا ال
ينافـسـه فـيـه من حـيث األهمـيـة سـوى مـركـز عـالم الدين. وكـان األمـيـر �ارس سلطتـه الدينيـة ويحـاول
االسـتـفـادة الكاملـة من السلطة الدينيـة لـلشـيخ أو عـالم الدين لصـاحلـه¨ رغم اسـتــقـالليـة أحـدهمـا عن
الثاني¨ إذ كـان للسلطة االقتـصادية والسـياسيـة الدور األكبر في التـأثير على سلطة عـالم الدين وعلى
قـراراته أو فـتـاويه. وكـانت العـشـائر تسـمى بأسـمـاء اrناطق اجلـغـرافـيـة التي تعـيش فـيـهـا أو بأسـمـاء
أغـواتهـا أو مـؤسسي سـالالتهـا العـائليـة أو عـشـائرها(٤٨). وغـالبـاً ما كـان األمـيـر اإلقطاعي يُخـضع

(٤٣) فؤاد¨ كمال د. مالحظات حول كتاب خالصة الكرد وكردستان. مصدر سابق. ص١٦.
(44) Zuhdi Al-Dahoodi: Die Kurden¨ Geschichte¨ Kultur und Ueberlebens-kampf. Umschau

Verlag. Frankfurt am Main. 1987¨ S. 107.    

(٤٥) بله ج. شيركوه: مصدر سابق ص ١٨
(٤٦) زهدي الداوودي: نفس اrصدر السابق¨ ص ١٠٧

(٤٧) فؤاد¨ كمال. مالحظات حول كتاب خالصة الكرد وكردستان. مصدر سابق. ص ٢٣٫
(٤٨) جليلي¨ جليل. من تاريخ اإلمـارات في اإلمبراطورية العـثمانيـة في النصف األول من القرن التاسع عـشر.
دار األهالي. دمـشق. ١٩٨٧¨ ص ١٨. وبصـدد كـيفـيـة تسـميـة العـشـائر الكردية يشـيـر الكاتب الكردي
جليلي جلـيل في هذا اrصـدر  إلى مـا يلي: "كـان أصل تسـمـيـة العـشـيـرة الكردية يخـتـلف من مكان إلى
آخـر¨ ففي حـاالت خـاصـة كانت العـشـائر السـاكنة في اrناطق اجلـبليـة في وسط وجنوب كـردستـان تسـمى
بأسـماء اrـناطق اجلغـرافـية. وفـي حاالت أخـرى بأسـماء مـؤسـسي السـاللة أو العشـيـرة¨ واحلـاالت األخيـرة
: "إن التـحليل االشتـقاقي= تعود إلـى العشائر التـي تشكلت في وقت متـأخر". ص ١٨. ثم يضـيف قائالً
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شـيـوخ الدين إلى رغـباته وأهـدافه بشـكل عام ويسـتـفـيـد منهم في أوقـات احلـروب وفي إخضـاع أفـراد
العـشيـرة إلرادته الفـردية اrطلقـة. علمـاً بأن العـشيـرة الكردية التي ترتبـط باألرض تشكل من بZ أبرز
وجـوه العائـلة احلاكـمـة مجلـسا للعـائلة يتكفـل باتخاذ اrوقف اrـناسب في احلاالت اخلـاصـة¨ رغم الدور
احلاسـم الذي يلعبـه رئيس العائلة أو العـشيـرة في اتخاذ القـرارات النهائيـة. وهذه احلالة مـا تزال قائـمة
في العـوائل الكردية التي تتـرأس العـشائر الكبـيـرة اrعروفـة في كـردسـتان العـراق. فـقرارات العـائالت
القائدة فـوق قرارات األحزاب السيـاسية حـتى اآلن¨ ويجري العمل من أجل التـوفيق بينهما وفق قـواعد
مـعـينة. وهـي إحـدى إشكاليـات اrاضي الـتي لم تخـتف بعـد بســبب عـدم اخـتـفـاء الوضع االجــتـمـاعي
العشـائري من احلياة العامـة في كردستان¨ ولكنهـا خفت إلى حدود مـعينة وتتخذ اليـوم أشكاالً أخرى.
ومن اجلـدير باإلشـارة إلى أن دور العشـيـرة في احليـاة السـياسـيـة واالجـتمـاعـية واالقـتـصادية عـاد إلى
العراق ثـانية بسـبب السيـاسات التي مـارستهـا السلطة اrنهـارة خالل العـقود الثـالثة األخيرة مـن القرن
العشرين وبداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين في العراق¨ وتعتبر هذه احلالة اجلديدة ردة فعل

شديدة على قيم وأسس اجملتمع اrدني…(٤٩)
ومن الناحية الـعملية كانت عالقـات هذه اإلمارات بالدولة العثمـانية وبحكام الواليات ضعيـفة جدا¨
Zركزية وعن السـالطrوكان أمـراؤها يسـعون بعـزم إلى فرض االسـتقالل الـنسبي إلمـاراتهم عن الدولة ا
والوالة¨ في حZ كان البـاب العالي يسعى إلـى انتزاع اعتراف هـذه اإلمارات بالسلطان العثـماني ودفع
الضـرائب خلـزينة الدولة العـثـمـانية وتـأمZ جتنيـد اrقاتلـZ حلروب السـلطان كلمـا استـدعت احلـاجـة إلى
ذلك. ولم تكن رغـبة االسـتـقالل منطلقـة من وعي قـومي بالضـرورة¨ ولكنها كـانت تسـتند إلى مصـالح
األمـراء واألغوات بشكل خـاص. ومع ذلك فـقد كـانت البـداية الضرورية لنشـوء الوعي القـومي وتطوره
. كانت حـاجة السلطان العثمـاني قائمة باستمـرار إلى اrقاتلZ الكرد حلروب للمطالبة باالستـقالل الحقاً
الهـيمنة التي كـان يخوضـها أو الستـمرار سـيطرته على اrناطق التي كـانت ما تزال حتت تصـرف الدولة
العـثـمانيـة. ومن هنا نشـأ أيضـاً ذلك الكره الشـديد للدولة العـثـمـانية وللـموظفZ األتـراك¨ خاصـة وأن

الغالبية العظمى منهم كانت فاسدة وتفرض االضطهاد واجلور واالستغالل على السكان.
كـان لكل من اإلمارات الكرديـة حدودها وجـماركـهـا اخلاصـة تستـوفى فـيهـا رسوم مـعـينة عن السلع
واألشـخـاص اrتنقلZ من منطـقة إلى أخـرى. حـتى أن بعـضـهـا كـان �لك نقـودا ويذكـر أسـمـه في خطب
اrساجد. ورغم احتالل إقليم كـردستان موقعا إستراتيجيا مـهماً¨ إذ أنه يقع على طريق الهند التجاري

وكان °ثابة حلقة وصل مهمة بZ أوروبا وآسيا في ذلك الزمـان¨ فأن اجملتمع الكردي في جميع أقسامه
كـان يعتـبـر مـجتـمـعا منغلـقاً على نفـسـه¨ محـدوداً في عـالقـاته مع جيـرانه ومع العـالم اخلـارجي¨ على
خالف ما كان يحصل نسبيا في بعض مناطق بالد ما بZ النهـرين في هذه احلقبة التاريخية مثال. علماً
بأن واليات بغـداد والبــصـرة واrوصل كلهـا كـانت تعـانـي من االنغـالق والتـقـوقع العـامZ ولـكن بنسب

متفاوتة.
وعندمـا تسلـم السلطان سليـمـان القـانونـي دست اخلـالفـة بعـد سليم األول بادر إلى تنـفـيـذ جـملة من
اإلجـراءات اســتـهـدفـت تشـديد الصــراع بZ اإلمـارات الكرديـة والتـدخل لصــالح إحـداها ضــد األخـرى¨
وتقـد± الدعم إلمـارة دون أخـرى ثم فـرض السـيـادة التـامـة على اإلمـارات الكردية للدولة العـثـمـانيـة¨
وبالتـالي¨ ألغى عمليـا اتفاقيـة اإلدارة الذاتية للكـرد وفرض على كردسـتان واليـاً تركيـاً كان مـقره في
ديار بكر¨ في حZ أبـقى التـزامـاتهـا األخـرى وفـرض عليـهـا تقـد± اجلنود للـقـوات اrسلحـة العـثـمـانيـة
وتقـد± األمـوال خلـزينة الدولة اrركـزية. ويبـدو أن سـياسـة الدولة العـثـمـانيـة بدءاً من السلطان سليـمـان

القانوني التزمت بنهج يعمل على اجتاهات ثالثة¨ وهي: 
: التـفـريق بZ السكان الكرد وبZ رؤسـاء العـشـائر واألمـراء لبسـط سيـاسـاتهـا عليـهم جـميـعـاً¨ أوالً

إضافة إلى إثارة اخلالفات بZ القبائل الكردية واستثمارها لتوطيد سلطتها.
ثانياً: اجتـاه يتسم بالتـمييـز ورفض االعتـراف بوجود شعب كـردي أو أمة كـردية لها لغتـها وأرضـها

وتاريخها اrشترك وتراثها احلضاري. 
ثالثـاً: وفي فـتـرة الحـقـة منعت السلطـنة العـثـمـانيـة الكرد من حـقـهم اrشـروع في التـحـدث بلغـتـهم

الكردية وعاقبت من يتجرأ على ذلك! 
ويشيـر العالم الروسي ب. ليـرخ بهذا الصدد إلى مـا يلي: "لقد زاد من تشـتت الكرد النزاع الداخلي
بZ القبائل. وعملت السلطات العثمانية¨ مسـتفيدة من هذا الوضع¨ إلى تأجيج روح العداء بZ القبائل
الكردية. وبهـذه الوسـيلة فقط اسـتطاع البـاب العـالي فرض سـيطرته الشكليـة على الكرد. أمـا اrناطق
التي سـيطر عليـهـا اإلقطاعـيـون الكرد سـيطرة مطلقـة فـقـد كانـت لها أنـظمتـهـا القـانونيـة في إدارتهـا
ونظامـهـا الضـرائبي اخلـاص بهـا¨ بخـالف اrناطـق التي كـانت السلطات التـركـيـة مـا تزال قـوية فـيـهـا.

وكانت كل منطقة¨ تبعاً لنزوات حاكمها¨ �لك قوانينها وأنظمتها اخلاصة"(٥٠).
وعندمـا تسلّم داود باشـا والية بغـداد واجـه مـجمـوعـة من اrصـاعب¨ وفي مـقـدمـتهـا مـحـاولة الدولة
العـثمـانيـة استـعـادة السيطـرة اrباشـرة على بغـداد وإنهاء احلـكم شبـه اrسـتقل عن البـاب العـالي الذي

=لتسمـيات العشائر الكـردية باستطاعته¨ دون شك¨ اإلجـابة على أسئلة كثيـرة من تاريخ الشعب الكردي
ودراسة أثنوغرافية هذا الشعب وعالقاته". نفس اrصدر. ص١٩.

(٤٩) عبداجلـبار¨ فالح د. الدولة¨ اجملتمع اrدني والتـحول الد�قراطي في العراق. إصـدار مركز ابن خلدون. دار
األمZ للنشر والتوزيع. القاهرة. ١٩٩٥.    

(٥٠) جليلي¨ جليل. من تاريخ اإلمـارات في اإلمبـراطورية العثـمانيـة. ترجمة الـدكتور مـحمـد عبدو الـنجاري.
مصدر سابق. ص ٣٤٫
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مـارسه الوالة اrمـاليك في بغـداد. وكـان هذا يعني إنهـا كفت عن تقـد± أي دعم سـياسـي له من جهـة¨
وأنهـا بدأت تتـآمـر عليـه لإلطاحـة به من جـهـة أخـرى. وكـان في هذا إضـعـاف rوقـفـه في الداخل وإزاء
األطمــاع اإليرانيــة في اrنطـقـة. إذ شــجع هذا اrـوقف الشــاهات في فــارس على تنشــيط مــحــاوالتهم
العـسكـرية اخلطرة للهـيـمـنة على والية اrوصل¨ وبضـمـنهـا إقليم كـردســتـان اجلنوبيـة وضـمــه إلى إقليم
كـردسـتـان الشـرقي¨ وكـذلك السـيطرة على بـغـداد¨ بحـجـة تأمZ قـيـام الزوار القـادمZ من بالد فـارس
لزيارة العـتـبـات اrقـدسة وحـمـايتـهم. كـمـا أزداد خـالل هذه الفـترة الـتعـاون الذي كـانت �ارسـه األمـارة
البـابانية بشكل خـاص مع احلكام الفـرس وضد والي بغـداد والباب العـالي في آن. وكان األمـراء الكرد
يطمحون هم أيضا إلى تعزيز استقالل إمـاراتهم وتوسيع نفوذهم ورفض اخلضوع إلرادة الباب العالي أو
لوالي بغداد أو اrوصل أو دفـع الضرائب لهم. وشن والي بغداد¨ داود باشـا اrملوكي¨ حمـالت تنكيلية
ظاrة ضـد الـكرد واسـتطاع خـالل سني حـكمـه في بغـداد تصـفــيـة بعض اإلمـارات الكردية الـتي كـانت
الصراعات الداخلية والنزاعات في ما بينها قد مزقتها �اما وأضعفت قدراتها على مواجهة قوات داود
باشا اrسلـحة جيـدا واrدربة على أيدي الضبـاط الفرنسـيZ. و�ت تصفيـة البقـية الباقـية في عـهد حكم
الوالة العثمانيZ على بغـداد الحقا. فأثناء والية علي رضا باشا على بغـداد¨ أي بعد إزاحة داود باشا
والقضاء على حكم اrماليك ال في بغداد فحـسب¨ بل في الواليات الثالث¨ إذ كان تأثير اrماليك �تد
إلى واليتي اrوصل والبـصرة¨ قـام محـمد باشـا اrلقب باألميـر الكبيـر من إمارته الصـغيـرة في راوندوز
منذ عـام ١٨٣٠ بالتوسع علـى حسـاب إمارات ومناطق كـردية أخـرى مثل إمـارتي شيـروان وبرادوست¨
كـمـا ضم إلى إمـارته بلدات سـورجي وخـوشناو وحـرير وأربيل وألتـون كـوبري ورانيـة. وشن احلـرب ضـد
أتبــاع الديانة األيزيـدية في عــام ١٨٣١ وأنزل بهم ضــربات قــاسـيــة. ثم اســتـولـى على عــقـرة وزيبــار
والعمادية ودهوك وزاخـو. و�كن محمد باشـا خالل فترة وجيـزة¨ كما يشير إلى ذلك مـحمد أمZ زكي¨
السـيطرة على كامل منطـقة بادينان وضـمان األمن فـيهـا. ولم تدم هذه اإلمـارة طويال¨ إذ استطاع قـائد
القوات التـركية رشـيد باشـا تطويق اrنطقة وفـرض االستسـالم على محمـد باشا وتسـفيره إلى األسـتانة

في عام ١٨٣٦¨ حيث أمكن بعدها تصفية هذه اإلمارة أيضاً.
أثمرت جـهود الدولة الـعثمـانية بالعـودة اrباشـرة إلى حكم بغـداد عبر تعـيZ مبـاشر للوالة من جـانب
البـاب العـالي وتنصـيب والة أتراك على والية بغـداد ابتـداءاً من عـام ١٨٣١ بعـد اإلطاحـة بحكم داود
باشـا. كمـا �كنت الدولة العـثمـانيـة من فرض هيـمنتـها على واليـة اrوصل وبضمنهـا مناطق كـردستـان
اجلنوبية وكذلك مناطق كردستـان الغربية وقطع كامل عالقاتها واحتماالت تعـاونها مع الدولة الفارسية
ضـد الدولة العثـمانيـة. ثم �كنت من القـضاء على الـبقـية البـاقيـة من اإلمارات الـكردية شبـه اrستـقلة
ومحـاوالت بعضـها تأمZ شكـل من أشكال التنسيق والوحـدة بZ تلك اإلمارات وعلـى نطاق كردسـتان
اجلنوبيـة على األقل. ويفـترض أن نشـير في هذا الصـدد إلى أن نهـاية القرن الثـامن عـشر وبداية القـرن

التاسع عشر شهد القـسم اجلنوبي من كردستان العديد من االنتفاضات مثل انتفـاضة عبد الرحمن باشا
بابان في عـام ١٨٠٦¨ ومـحـاوالت أميـر مـحـمـد (١٨٣٣-١٨٣٦)¨ أمـير سـوران¨ الواقـعـة بZ الزاب
الكبـيــر واحلـدود اإليرانيـة¨ تشكيـل جـيش كـردي واسع وتسليــحـه بصـورة جـيـدة وخـوض الـكفـاح ضـد
السلطان العـثـماني من أجل إقـامـة وحدة كـردستـان¨ وكـذلك حركـة إسمـاعـيل باشا البـهـديناني وحركـة
األمير بدرخـان الذي وسع من إمارته في شرق وجنوب كردسـتان وضرب النقود باسـمه في عام ١٨٤٢.
و�كن الباب العـالي من إسقاط هذه اإلمارة أيضـاً في عام ١٨٤٨(٥١)¨ ويشيـر السيد عصـمت شريف
بحق إلى أن منطـقة كـردسـتـان اجلنوبـيـة عرفـت بكونهـا منطقـة ثورية قـيـاسـا rناطق كـردسـتـان األخـرى
ولعبت دورا مهـما في التوعيـة اrوجهة نحو وحدة األراضي الكردسـتانية¨ أو حتى التـوسع على حساب
اrناطق األخرى من غير كـردستان¨ مستفيدة من ضـعف الدولة العثمانية في أعقاب احلرب العـثمانية-
الروسية فـي الفترة ١٨٢٨-١٨٣٠¨ وكذلك اrعـارك ضد والي مصر محـمد على باشا الكبيـر حينذاك.
وتعــرض الكرد فـي هذه الفــتــرة إلى عنت واعــتــداءات احلكـام اإليرانيZ واحلكـام العــثــمـانـيZ في آن

واحد(٥٢).
ابتـداءاً مـن عـام ١٨٣٥ اسـتطـاع البـاب العـالـي فـرض هيـمـنتـه على بعـض األجـزاء من كـردســتـان¨
وخاصـة اجلنوبيـة منها¨ ونصّب حكامـا من األتراك على اrدن الكردسـتانية. وفـي هذا العام صـدر األمر
بجـعل والية اrوصل¨ التي كـانت تضم إليهـا السليـمانـية وكـركوك¨ إضـافـة إلى مناطق دهوك وأربيل¨
تابعـة لواليـة بغـداد. وفي عـام ١٨٧٩ عـادت اrوصل لتــصـبح والية مـرة أخـرى ومـعـهــا بقـيـة اrدن أو
السناجق الكردستانية(٥٣). وجدير باإلشـارة إلى أن مقاومة العـشائر الكردية لهيـمنة الدولة العثمـانية
لم تهــدأ طـويال¨ إذ ســرعــان مــا اندلعت احلــركــات فـي أكــثــر من مــوقع من كــردســتــان اجلنـوبيــة من

(٥١) نفس اrصدر السابق¨ ص ٢٢٧-٢٣٨
(٥٢) جاء في نص كـتاب ف. ف. مـينورسكي اrوسوم "الكرد: مـالحظات وانطباعـات" بهذا الصـدد ما يلي: "
ورد في الشــرفنـامـه حــول حب الكـرد للحــرية: _إن الســالطZ العظـام¨ واألمـراء الكـبـار لم يـتـمكـنوا من
Zالسيطرة على وطنهم وأرضـهم¨ كان الكرد يقدمـون الهدايا ويقومون باألعـمال التي كان يطلبهـا السالط
منهم¨ ويقـدمـون لهم اجلـيـوش االحتـيـاطيـة عندمـا يكونون بحـاجة إليـهـا_. ولكن احلـالة انتـهت في القـرن
التـاسع عـشر¨ عـندما رفض اrصـلح الكبـير السلـطان محـمـود الثـاني قـرار السلطان سليم حـول الكرد¨ أو
بصورة أوضح أراد أن يحتل كردستان من جديد فقرر القيام بالعمليات احلربية ضدهم¨ وقد ¿ له ذلك في
سنة ١٨٣٤ حيـث قاد احلملة مـحمـد رشيد بـاشا. فأصـبح الكرد فيـما بعـد من مواطني اrملكة العـثمـانية

بصورة مباشرة أو غير مباشرة". (راجع: مينورسكي¨ ص ٣٩)
(٥٣) احلـاج¨ عــزيز. القـضـيــة الكردية في العــشـرينات. اrؤسـســة العـربيــة للدراسـات والنشــر. بيـروت. ط٢.

١٩٨٥. ص ٣٨. 
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جـديد(٥٤). وكـاد الهـجـوم الفـارسي على الـسليـمـانيـة في عـام ١٨٤١ واحـتـاللهـا أن يقـود إلى حـرب
طاحنة بZ الدولة الفارسية والدولة العثمانية. و�كنت الوسـاطة الروسية-البريطانية من معاجلة اrشكلة
سلمـيـا ومسـاعـدتهـما في التـوقـيع على اتفـاقـية أرضـروم في عـام ١٨٤٧م التي حـسمـت اخلالف حـول
احلــدود بZ البلـدين ومــســألة زيارة العــتــبــات اrقــدســة في القــسم العــربي مـن العــراق لصــالح الزوار

.(٥٥)Zاإليراني
وفي عـام ١٨٥٥¨ أي في الفـتـرة التي كـانـت الدولة العـثـمـانيـة تخـوض حـربهـا ضـد روسـيـا (حـرب
القـرم)¨ انتفض "يزدان شـيـر" في منطقـة حكاري وبوتان " فاحـتل بتليس واrوصل وانـحدر جنوبا حـيث
اسـتــولى على جـمــيع األراضي التي تقع بـZ وان وبغـداد"(٥٦). وأصـبـحـت حـركـة "يزدان شـيــر" تهـدد
القوات الـعثمـانية بعـد أن سيطرت علـى طريق بغداد-اrوصل. وبهـذا وجه السلطان عـبد اجملـيد حـشداً
كبـيراً مـن قواته لتـصفـيتـها. وكـانت خشـية السلطان مـتأتيـة من احتـمال حـصول اتفـاق بZ يزدان شـير
وناصر الدين قاجاري شاه الفـرس حينذاك ضد الدولة العثمانية. و�كن السلطان فـعال من ضرب احلركة
وأسـر يزدان شـير عـبـر مناورات وإخـالل بالعـهـود وبجهـود أجنبـيـة(٥٧). ولكن السلطان عـبـداجمليـد لم
يكتف بخـوض اrعارك ضـد قوات يزدان شـير فـحسب¨ بل تـوجه إلى تطبـيق قانون األراضي العـثمـاني
في منطقـة كـردستـان اجلنوبيـة¨ الذي كـان قد صـدر قـبل ذاك¨ كـما قـدم اrغـريات اrادية ومنح األلقـاب
. يشيـر جليلي جليل إلى احلكوميـة لرؤساء القبـائل الكردية ودعم نشاط ودور رجـال الدين الكرد أيضاً
هذه الفتـرة والتحـول °ا يلي: "وفي بداية القرن التـاسع عشر بات واضـحاً حتول زعـيم العشـيرة الكردية
إلى إقطاعي �لك أراضي خاصة به السـبب الذي أدى إلى انتقال العشائر الكردية شـبه الرحل من تربية
اrواشي إلى �ـارسـة الزراعـة. وتطـورت هذه العـمليــة في الثـالثينـات¨ عندمـا ¿ القــضـاء نهـائيــاً على
اrمــتلكـات اإلقطاعــيــة العــسكرية. وظهــر بـدالً من اإلقطاعي العــسكـري مــالك األرض اrنتــزعــة من
الفــالحZ أو من اrالكZ واإلقـطاعـيZ الـصـغــار. إن هذا التــغـيــيــر لم �س أبداً شكل نظـام اسـتــثـمــار

اإلقطاعيZ للفالحZ¨ بل وأكثر من ذلك¨ ثبت¨ قانوناً¨ أشكال امتالك األراضي السابقة…"(٥٨).
وفي عـــامي ١٨٧٧-١٨٧٨ هب أفــراد عـــشــيـــرة بدرخــان مـــرة أخــرى مطالـبZ احلكم الـعــثــمـــاني
باالسـتقـالل. وكان أبناء األمـير بدرخـان على رأس هذه احلـركة اrسلحـة التي وقـعت في مناطق حكاري

وبادينان (العـمادية) وبـوتان¨ إال أنها ضـربت بقسـوة بالغـة من جانب الـدولة العثـمانيـة و¿ تصـفيـتهـا
وسقطت ضحايا كثيرة من أبناء الشعب الكردي(٥٩).

واعتـمد السلطـان عبد احلـميـد الثاني سـياسـة جديدة في مـواجهة الـوضع في كردسـتان والتعـامل مع
العـشـائـر الكردية. فـالسلطـان اجلـديد لم يكتف باســتـمـرار تنفـيــذ بنود قـانون األراضي العـثــمـاني في
كـردسـتان اجلـنوبيـة فحـسب¨ الذي اسـتـفـاد منه رؤسـاء ووجـهاء القـبـائل وبعض اrيـسـورين وجتـار اrدن
بشكل خـاص¨ حيـث وضعت أكـثـر األراضي خصـوبة حتت تصـرف العوائل اrـتنفذة في القـبـائل الكردية
وانتزعت الكثيـر من األراضي من الفالحZ لصالح هذه العوائل¨ بل دعا أيضاً إلى الـدفاع اrشترك عن
اإلسالم ودولة اإلسالم الـكبرى وإلى تشكيل قوات خاصـة من الكرد لهذا الغرض مسـتفيدا من مـشاعر
وعـواطف الكرد الدينـية. ومـارس عـبـد احلـمـيـد الثـاني سـيـاسـة اجلـزرة والعـصـا في مـواجـهـة احلـركـات

الكردية¨ ولكنه لم ينجح �اما في مسعاه.
فأغلب اrصـادر التي تبحث في هذه الفـترة من تاريخ كردسـتان اجلنوبية تـشير إلى أن السلطان عـبد
احلميد أخذ °قترحات القائد العام لقواته شـاكر باشا وأمر بتشكيل وحدات عسكرية من اخليالة واrشاة
باسم "السرايا احلميدية" من أبناء القبائل الكردية وهيأ لها السالح والعتاد والتدريب اجليد ابتداءاً من
١٨٩٢/١٨٩١. كـمـا أرسـل نخـبـة من أبناء رؤســاء ووجـهـاء العـشــائر الكردية إلى بغـداد واآلســتـانة
للدراســة والتــدريب في مــدارس خـاصــة أقـيــمت لهــذا الغــرض. وعـهــد إلى زكي باشــا بتــحـقــيق هذه

اإلجراءات. و�كن أن يشير اrرء إلى أربعة أهداف أساسية كانت تقف وراء هذه اإلجراءات:
١- بناء فـصائـل عسكرية كـردية "مـشـتركـة" عـبر اrدرسـة العـسكرية العـشائرية. وكـان الهم األسـاسي
لهــذه اrدارس الـعـشــائـرية تخــريج نخــبــة من الـشـبــاب الـكردي اrتــعلم التـي تدين بالوالء لـلدولة
العـثـمانيـة وللسلطان العـثـمـاني وتسـعى إلى استـمـرار احلكم العـثـماني في منـاطقهـا وتسـاهم في

عملية التتريك(٦٠).
٢- مكافحة احلركات "االنفصالية" الكردية بقوات كردية مباشرة.

٣- زج القـوات العسكرية الكردية اجلـديدة (الفرسـان) في حروب الدولة الـعثمـانية¨ ومـنها احلـرب ضد
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الفــتـرة الـواقـعــة بZ ١٨٩٤-١٨٩٦ والتي اســتـشــهــد فـيــهـا عــشــرات أآلالف من األرمن(٦١) وكـان
السالطZ الـعثمـانيون أسـالف السلطان عبـد احلميـد الثاني عـمدوا إلى �ارسـة أساليب أخرى للـسيطرة

على اجلمهرة الواسعة من الكرد من خالل أسلوبZ متميزين¨ وهما:
* منح شـيوخ العـشـائر اrزيد من األراضي الزراعـية والعـقـارات بهدف كـسـبهم إلى جـانبـهم وتعمـيق

;Zالفالح Zالتمييز بينهم وب
* منح رجـــال الدين اrـزيد من األراضي بـصــيغ شـــتى °ا يـســهم فـي زيادة تأثيـــرهم علـى الشــيـــوخ
واألغـوات ورجال الدين من جـهة¨ وباجتـاه الفـالحZ الفقـراء اrتمـسكZ بالدين واخلـاضعZ لرجـال الدين
من جـهة أخرى. كـتب جليلي جليل بهـذا الصدد مـشخـصاً احلـالة الفعليـة على ارض الواقع حينـذاك ما
يلي: "لم يتــوقف طمـوح رجـال الدين إلى الثـروة¨ علـى أرض الوقف بل راحـوا يوسـعـون سلطـتـهم على
مساحات واسعة من أراضي اrلكيات اخلاصة¨ ومارسوا مختلف أنواع احليل والدهاء واستغالل اrشاعر
وحاجة اrالكZ الصغار¨ الذين كانوا عاجزين عن جتنب سيطرة اإلقطاعيZ الكبار¨ وبذلك أرغموا على
االحتـماء بسلطتـهم. ومن اrمارسـات األخرى اتفـاق الشخصـيات أصـحاب اrمـتلكات اخلاصـة مع رجال
الدين علـى منحـهم أراضـي الوقف ألهداف خـيــرية¨ غـيــر أن رجـال الديـن كـانوا يؤجــرون هذه األراضي
ألصـحــابهـا أنفــسـهم بعــشـر قـيــمـتـهــا¨ وفي حـال وفــاة اrسـتـأجــر كـانت األرض تصــبح ملكيــة رجـال

الدين"(٦٢).
ورغم اإلجـراءات اrغريـة التي مارسـهـا السلطان عـبد احلـمـيد الثـاني إزاء الشـيـوخ واألغوات ورجـال
الدين¨ فأنها لم �نع رجال القبائل الكرد من التحرك ضد الدولة العثمانية التي شددت في الوقت نفسه
من جبـاية الضرائب والتجنيد في الوحـدات النظامية العثـمانية من غيـر "السرايا احلميـدية"¨ إذ فرضت
على كل عـائلة تقـد± أحـد أبنائهـا إلى قـواتهـا مـزودة إياه بحـصـان يوضع عـمليـا حتت تصـرف اجلـيش
العـثمـاني. واجلدير باإلشـارة إلى أن التـخلف االقتـصادي واالجـتـماعي والتـعليـمي الذي كانت تعـيشـه
مناطق كـردسـتان اخملـتلفـة¨ بسبب سـيـاسات الدولة الـعثـمانـية ذاتهـا¨ لم �نع من قـيام حـركـات فكرية
وسياسيـة واعية نسبياً مـوجهة ضد الهيمنة األجنبـية العثمانية أو الـفارسية وساعية إلى حتـقيق الوحدة
لكردسـتان¨ وأن كـانت تلك احلـركات مـتفـرقة في منـاطقهـا اخملتلفـة وغـير مـتوحـدة وفي ظروف سيـادة
العـالقـات العشـائرية في اجملـتـمع الكردسـتـاني. فـالشريحـة اخلـفـيفـة من اrثـقـفZ الكرد كـانــت تعـمل
بحـمـيــة عـاليـة وبوعي سليـم لتنوير الشـعب الـكردي بحـقـوقـه العــادلة واrشـروعـة ودفـعـه للـنضـال في
سبـيلها. ولكن احلـركات السيـاسية في هذه الفـترة كانت فـي الواقع العملي حتت قيـادة مباشـرة للقــوى

العشائرية والدينية التي لعبت دوراً مهماً في النضال حينذاك وفي فترات الحقة أيضاً¨ ولكنها لم تكن
بالضـرورة تتميـز بوعي قومـي ووحدوي¨ بقدر مـا كانت تطـمح إلقامة إمـاراتها الكـردية اخلاصة وسـعي
كل منهـا لـلتـوسع على حـسـاب اإلمـارات الكرديـة األخـرى. وهي بذلك لم تسـتطع اخلــروج عن طبـيـعـة
اrرحلة التي كـانت سـائدة حينذاك وال عـن طبيـعة عـالقـات اإلنتاج فـيـها والقـوى االجـتمـاعـية الفـاعلة

ومستوى الوعي.
ومع مطـلع القــرن العــشــرين وتنامـي احلـركــة اrـشـروطـيـة فـي إيران (١٩٠٥) واحلــركــة التــجــديدية
والدستورية فـي تركيا (١٩٠٨)¨ برزت في الوقت نفـسه وحتت تأثير تلك االجتـاهات حركـات سياسـية
قومـية وثقافـية كردية جـديدة في كردستـان التي كانت خاضـعة للدولتZ العـثمانيـة والفارسيـة. وكانت
قيادة تلك احلركـات تقع على عاتق شيوخ العشائر واألغـوات والبكوات الكرد¨ وكذلك على عاتق تلك
الشـريحة الصـغيـرة من اrثقـفZ الكرد الذين ينحـدرون من عوائـل األمراء والشـيوخ واإلقطاعـيZ الكرد
الذين تسنـت لهم فـرصـة التـعلم والدراسـة فـي اسطنبـول أو في بعض الدول األوروبـيـة¨ والذين شـاركـوا
بفعالية ملموسة في احلركات الشبابية والتجديدية العثمانية في العاصمة اrناهضة للحكم األوتوقراطي

اإلقطاعي التركي وضد استبداد السلطان عبداحلميد الثاني.
وكــانت الدولة العــثـمــانيــة تعـيـش في هذه الفــتـرة حــتى نهــاية احلـرب الـعـاrيــة األولى في جــو من
الصراعات الـداخلية على السلطة واجتاهات التطور الالحـقة¨ كما أنهـا كانت في حروب ضد القـوميات
اخملتلـفة في اrناطق األوروبيـة التي كانت حتت هيـمنتهـا وكذلك في اrنطقـة اآلسيـوية وشمـال أفريقـيا¨
إضافـة إلى الصراع واحلرب بZ الدولتZ العـثمانية والفـارسية حول توسـيع مناطق نفوذها في كردسـتان
على حـسـاب الشـعب الكردي أوالً وأخـيـراً. وشـهـدت تلك الفـتـرة توسـعـاً ملمـوسـاً في نشـاطات الدول
Zنطقـة ومنهـا كـردسـتـان¨ وبشكل خـاص بrاإلمـبـرياليـة الكبـرى لتـعـزيز مـواقع نفـوذها وتأثيـرها في ا
روسيـا وبريطانيا العظمى وفـرنسا وأrانيـا. ولم تكن الواليات اrتحـدة األمريكية في حـينها بعـيدة عن
هذا الصــراع والسـعي لالســتـفـادة مـنه وخـاصـة فـي أعـقـاب احلــرب العـاrيــة األولى. وكـانت احلــركـات
الســيـاسـيــة الكردية تســعى لالحـتــمـاء بهـذه الـدولة الكبـرى أو تلـك من أجل احلـصــول على مطالبــهـا
اrشـروعـة¨ ولكن اخلـلل لم يكن في هذه احملـاولة أو تـلك بقـدر مـا كـان في طبـيـعـة الـقـيـادات الكردية
اإلقطاعـية وعجـزها عن إدراك أهمـية وحدة النـضال الذي يفـترض أن تخـوضه لصالـح إحراز النجـاحات
اrنشـودة. وهذا يعنـي أن الوعي القـومي للقـيـادات اإلقطاعـيـة لم يكن قـد تـبلور °ا فـيـه الكفـاية¨ وأن
وعي اrثقـفZ القومي لم يكن قـد وصل في تطوره وتأثيره °ا يـساعد على تأمZ تطـور وعي عام يدرك
أهمـية حتـقيق تلك الوحـدة النضـالية اrطلوبة للـتحـوالت في اrنطقة الكرديـة. فاrصلحـة القومـية كـانت
خاضـعة rصالح كبـار اإلقطاعيZ وشيـوخ العشائر ومـحاوالت كل منهم السيطرة وحتـقيق اrكاسب على

حساب اآلخرين. (٦١) نفس اrصدر السابق. ص ٦٢٫/٦١
(٦٢) جليلي¨ جليل. من تاريخ اإلمارات الكردية في اإلمبراطورية العثمانية. مصدر سابق. ص ٣٧.  
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Zشهـد ذلك القسم من كـردستان اخلـاضع للدولة العثـمانية انـتفاضـات عديدة خالل الفـترة الواقـعة ب
١٩٠٨ و١٩١٤¨ ومنها القـسم الذي أصبح فيـما بعد حتت اإلدارة العـراقية أو كردسـتان اجلنوبية. فـما
تزال انتـفاضة عـشائر البـارزان بقيـادة الشيخ عـبد السـالم البارزاني في عـام ١٩١٠/١٩٠٩ واحدة من
تلك االنتـفـاضـات اrسلحـة التي شـملت جـزءاً كـبـيـراً من والية اrوصل وعـجـزت القـوات التـركـيـة التي
أرسلت إلخمادها عن القضاء عليها(٦٣). ثم اتسعت تلك احلركات لتشـمل مناطق أخرى من كردستان
التي كـانت حتت الهـيمنة العـثـمانيـة. ولكنهـا جـوبهت بحسـم وعدم ارتيـاح ومـقاومـة من جـانب عشـائر

أخرى خشية امتداد نفوذها إلى مناطقهم والتأثير على مصاحلهم لصاحلها.
 وفي عـام ١٩١٣ انطلقت انـتـفاضـة جـديـدة بقـيـادة الشـيخ مـحـمـود البـرزجني¨ حـيث كـتب الزاريف
يقول: "وفي هذه األثناء اختـمرت أحداث هامة في كردستـان العراق حيث أعد الشيخ محـمود البرزجني
Zالعدّة ليقوم الكرد بانتفـاضة. وقد تنامت بسرعة شهرته ونفوذه. وعـقد صالت مع أبناء بدرخان¨ حس
باشـا ويوسف كامل بيك اللذين أصـبحـا عند ربيع عام ١٩١٣ مـسيطرين على اجلـزيرة سيطـرة ال حدود
لهـا¨ ولم يسمـحا للسلطات التـركيـة بجمع الـضرائب من السكان. وعـرض الشيخ البـرزجني خطة إقـامة
دولة كـردية فـيدراليـة"(٦٤). ووجـد الشـيخ مـحـمـود احلـفـيـد (البـرزجني) مـسـاندة وتأييـداً واسـعZ من
عــشــيــرتي البــارزانـي والزيبــاري(٦٥). وفي عــام ١٩١٠ انطـلقت حــركــة البــارزانيZ بـقــيــادة الشــيخ
عبـدالسالم البـارزاني وخاضت اrعـارك في اrناطق اجلبـلية ضد الـقوات العثـمانيـة وتغلبت عليـها. وأثر
ذلك توسعت هذه احلـركة وشملت أغلب مـناطق كردستـان اجلنوبية. وعند دخول الدولة العـثمانيـة احلرب
العاrية األولى أصدر رجال الدين في فترة حكم السلطان رشاد فتوى ونداءاً يدعوان فيهما إلى مساندة
السلطان في حربه ضد الكفّار باعـتبارها حربا مقدسة تهدف إلى حمـاية الدولة اإلسالمية. ولكن ظاهرة
مـهـمـة سـادت حـينذاك وجتلـت في رفض القـبـائل الكردية في جـنوب كـردسـتـان¨ أي كـردسـتـان العـراق
احلالية¨ اrشاركـة في القتال إلى جانب الدولة العثمانية¨ رغم أن رجـال الدين كانوا يدعون إلى االلتزام
بنداء السلطان رشاد واالنخـراط باحلرب(٦٦). ولم �نع هذا اrوقف الرافض للحـرب السلطات العثمـانية
من �ارسـة التجنيـد اإلجباري على الكـرد أيضاً شمل كـل اrناطق الكردية التي كانت تقع ضـمن الدولة
العـثــمـانيـة. كـتب مــحـمـد أمZ زكي بهــذا اخلـصـوص يقـول: "أصــيب الشـعب الكردي¨ أكــثـر من كل

الشعـوب العثـمانيـة األخرى بأضـرار ونكبات هذا التـدبير العـسكري وهذه الضرورة احلـربية¨ حـيث جند
جـميع الـشبـان الكرد وسـيقـوا غـصبـا إلى اrعـسكرات حلـمل السـالح فأفـضى ذلك إلى اخـالء آالف من
البـيوت واألسـر من عائلـيهم من الشـبان¨ فلـم يبق في البيـوت سوى األطـفال والنسـاء والشيـوخ"(٦٧).
وكـان السـبب وراء هذا الرفض يكمن في مـعـرفـة أبناء الشـعب الكردي بشكل مـبـاشر للـمظالم والعنت
والقسوة البالغة التي مارستها قوات الدولة العثمانية ضدهم بشكل عام واألساليب الشرسة التي كانت
�ارسـها عند جـباية الضـرائب غيـر العادلة واجلـائرة اrفـروضة عليـهم بشكل خاص. يضـاف إلى ذلك أن
القوات العثمانيـة كانت �ارس منذ القرن التاسع عشر وحتى ذلك احلZ أساليب قاسـية جدا وعنفية في
ضرب احلـركات الـسيـاسيـة الكردية وتصفـية قـياداتهـا جسـديا. كمـا مارست الدولة العـثمـانيـة سيـاسة
"فرق تسد" على نطاق واسع في اrنطقـة الكردية أيضاً وأدت إلى معارك غيـر قليلة بZ الكرد أنفسهم
أو بZ الكرد والقومـيات األخرى. فـقد تعرض الكرد األيزيـديون إلى اضطهاد ومجـازر غير قليلة¨ كـما
حـصل هذا بالنسـبـة لآلشوريZ خـاصـة وأن غـالبيـة اrسـيـحيZ كـانوا يقطنون كـردسـتـان وعمـوم اrنطقـة

الشمالية حينذاك¨ أي في والية اrوصل.
إن رفض السكان العـام للحرب ورفض الوقـوف إلى جانـب الدولة العثـمانيـة اrتحـالفة مع أrانيـا في
حربهـا ضد حتالف بريطانيـا وفرنسا وروسيـا لم �نع عشائر مـعينة¨ بسبب التأثيـر الديني اrباشر عليـها
ونداءات رجال الدين في كـردستان وفي وسـط وجنوب العراق¨ من تطوع اrئات من اrقـاتلZ الكرد إلى
جـانب البـعض من شـيوخـهم واrشـاركـة في القـتال الـذي وقع في جنوب العـراق¨ البصـرة وبالتـعـاون مع
قـوات مـتطوعــة من تلك اrناطق¨ ضـد القـوات الـبـريطانيـة التي غـزت الـبـصـرة في عـام ١٩١٤. وقـدم
اrتطوعـون العرب والكرد خـسـائر بشرية غـير قـليلة اضطروا على أثرها االنسـحاب وترك اrقـاومة ضـد

القوات البريطانية حينذاك. وقد أشرنا إلى هذه احلقيقة في مكان آخر من هذا الكتاب.

WO#öÝù« ‰Ëb&« qþ w( n¹d&« w( WOłU²½ù« 'U1öF&« ≠≥
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�يزت الـعالقات اإلنتـاجيـة التي سادت طوال قـرون كثـيرة في الريف والقطـاع الزراعي في كردسـتان
بتـشـابك طويل األمـد بZ العـالقات األبوية الـعشـائرية التي تعـتـمـد على االسـتـخدام اجلـمـاعي لألرض
والتي توزع على قطع صغـيرة تشتغل عـليها العوائل الفـالحية من جهـة¨ وبZ بقايا عالقات الرق غـير
اrتطورة �امــاً التي تعـتـمــد على االرتبـاط العـضــوي بZ الفـالح واألرض من جـهـة أخــرى¨ وبZ نشـوء
وتطور وهيــمنة عـالقـات اإلنتــاج اإلقطاعـيـة ذات اrـواصـفـات الشـرقــيـة التي �ارس شكـالً من أشكال

(٦٣) الزاريف¨ م. س. اrســألة الكـردية ١٨٩١-١٩١٧. ترجــمـة أكــبــر أحــمـد مــركــز كـردســتــان للدراســات
االستراتيجية. ط ١ز السليمانية. ٢٠٠١٫ ص ٢٢٨. 

(٦٤) نفس اrصدر السابق. ص ٣٠٥. 
(65) Kendal. Die Kurden unter der osmanischen Herrschaft. In: Kurdistan und die Kurden.

Chaliand¨ Gerard. Reihe Pogrom. 105/106. Gottingen und Wien. 1984. S. 65

(٦٧) محمد أمZ زكي: خالصة تاريخ الكرد وكردستان¨ مصدر سابق¨ اجلزء األول¨ ص ٢٥٨(٦٦) نفس اrصدر السابق. ص ٦٧٫
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القنانة إزاء الفالحZ اrرتبطZ باألرض الزراعـية من جانب األغوات اrستـحوذين عليها من جـهة ثالثة.
وإذا كـان هذا الوضع هو الذي عـرفتـه الدولة السـاسانيـة في اrناطق التي كـانت حتت سيـطرتها¨ ومنهـا
بالد مـا بZ الـنهـرين واrنطقــة الكردية¨ فـأن الفـتـح أو الغـزو اإلسـالمي لهــذه اrنطقـة لم يغــيـر من هذا
الواقع الشيء الكثـيـر¨ مع أن اخللفـاء اrسلمZ اعـتبـروا رقـبة األرض للـدولة¨ وهي القاعـدة التي أفـتى
بها عمر بـن اخلطاب وسارت عليها جميع الدول التي عـرفت عبر التاريخ بالدول اإلسالميـة سواء كانت
عـربية أم غـيـر عربـية¨ ومنهـا الدولة األمـوية والدولة العـباسـيـة أو الدولة العـثمـانيـة أو الدويالت التي
نشـأت بZ سـقـوط الـدولة العـبـاسـيـة ونشـوء الدولة الـعـثـمـانيـة أو حـتى الدولة الفــارسـيـة التي أخـذت
باإلسالم واعتبرته ديناً رسـمياً لها. وشمل هذا الواقع اrنطقة الكردية أيضاً أو كردستـان برمتها. وكان
تفـسيـر رقبـة األرض للدولة يعني عـمليـاً أنها تابعـة خلليـفة اrسلمZ¨ وهو الـذي يتصـرف باألرض كمـا
يراه مناسباً¨ �امـاً كما كان يتـصرف ببيت اrال¨ باعتبـاره بيت ماله¨ وبرقاب الناس باعتـبارهم رعاياه.
لنسـتـمع إلى اخلليـفـة األمـوي األول¨ معـاوية بن أبي سـفـيـان مـاذا يقـول عن بيت اrال: "إ§ا اrال مـالنا
والفـيؤ فيـؤنا فمن شـئنا أعطيناه ومن شـئنا منعناه"(٦٨). أو لنسـتمع إلى اخلليـفة العـباسي أبي جـعفـر
اrنصور ماذا يقول¨ إذ ورد في كتـاب الدكتور إمام عبد الفتاح إمام اrوسـوم ب "الطاغية" بهذا الصدد

ما يلي: "وقف أبو جعفر اrنصور يوم عرفة خطيبا يحدد برنامجه السياسي فقال:
"أييييههههاااا    ااااللللننننااااسسسس̈̈̈¨    إإإإ§§§§اااا    أأأأنننناااا    سسسسللللططططاااانننن    ااااللللللللهههه    ففففيييي    أأأأررررضضضضهههه̈̈̈¨    أأأأسسسسووووسسسسككككمممم    ببببتتتتووووففففييييققققهههه    ووووتتتتسسسسددددييييددددهههه    ووووتتتتأأأأييييييييددددهههه̈̈̈¨    ووووححححااااررررسسسسهههه    ععععللللىىىى    ممممااااللللهههه̈̈̈¨
أأأأععععــــمممملللل    ففففييييــــهههه    °°°°ششششييييــــئئئئتتتتــــهههه̈̈̈¨    ووووإإإإررررااااددددتتتتهههه    ووووأأأأععععططططييييهههه    ببببــــإإإإذذذذننننهههه̈̈̈¨    ففففققققــــدددد    ججججععععللللننننيييي    ااااللللللللهههه    ععععللللــــييييهههه    ققققــــففففالالالال̈̈̈¨    إإإإذذذذاااا    ششششــــااااءءءء    أأأأنننن    ييييففففتتتتــــححححننننيييي    ففففتتتتــــححححننننيييي
إلإلإلإلععععططططاااائئئئككككمممم̈̈̈¨    ووووإإإإذذذذاااا    ششششــــااااءءءء    أأأأنننن    ييييققققففففللللننننيييي    ععععللللييييــــهههه    أأأأققققففففللللننننيييي"(٦٩). هكذا تعامل هؤالء اخلـلفاء مع اrال واألرض ومع
الناس في آن واحد. فـهذا النص¨ الذي وردت مـضامينه في أكـثر من خطبة أو خـطاب ألكثر من خليـفة
على اrسلمZ¨ سواء كان ذلك في العهـد األموي أم العهد العباسي¨ تعبير صـارخ عن ذهنية االستبداد
الفـردي في األرض والناس واألمـوال¨ فهـو¨ أي اخلليـفة¨ الذي �ـنح أو �نع العطاء¨ إنه وكـيل الله على

األرض¨ حتى أن بعضهم كان يتصرف وكأنه الله في األرض.
يشيـر الدكتور عـبد العزيز الـدوري إلى األصناف التي توزعت عليها األرض فـي العهد العـباسي في

القرن العاشر الهجري فيقول:
"… �كننا أن نصنّف األراضي بـصورة عـامة إلى خـمسـة أصناف رئيـسيـة سـادت خالل القـرن العاشـر
اrيـالدي والتي ساهـمت في تعمـيق االسـتغـالل الذي كـانت تعانـي منه الغالبـيـة الفالحـيـة والذي اشتـد

فيما بعد أيضا:
أ- األراضي السلطانية¨ وهي تعود إلى اخلليفة أو األمير البويهي.

ب- اإلقطاعات.
ج- أراضي اrلك.

د- أراضي الوقف.
هـ- األراضي اrشاعة"(٧٠).

كـانت كردسـتان تخـضع لهـذا التقـسيم أيضـاً بحكم وجـودها حتت السيطرة الـعربيـة أو العثـمانيـة أو
الفارسية بحكم سيادة الدين اإلسالمي فيها واالدعاء بالتزامهم الشريعة اإلسالمية.

ومن مـجرد اإلطالع على الـتقـسيم اrشـار إليـه في أعاله حـول األرض يالحظ اإلنسـان بأن بعض هذه
األصناف من األراضي لم تكن موجودة أصال في بالد ما بZ النهرين أو في اrنطقة الكردية التي كانت
تابعة للدولة العباسيـة حينذاك¨ أي في صدر اإلسالم¨ منها مثال األراضي التي اعتـبرت عائدة للخليفة
" لهم¨ إذ أن األراضي أو للسلطـان أو للوالي بسـبب كــونه خليـفـة علـى اrسلمZ أو وال عليــهم أو "راعٍِ
كلها كانت رقبتها لألمة أو للدولة¨ أي لبيت اrال¨ والتي كانت عموما مسجلة باسم اإلمام انطالقا من
اعـتبـار األرض لله ورسـوله¨ وبالتالي فـهي لإلمـام من بعده. وهي بـهذا اrعنى ال تعـتـبر األرض ملكيـة
خاصة للخليـفة بل مسؤول عن إدارتها لصالح الناس وبيت اrال¨ ولكنه حتـول في واقع احلال إلى مالك
لها¨ أو متصرف بها عملياً وكأنها كانت ملكاً خالصاً له¨ أو أنه اخملول من الله في �ليكها rن يشاء¨
ومنهم اخلليفـة نفسه¨ وكيفـما يشاء ومقدار مـا يشاء. كما �كن أن ينتـزعها �ن يشاء ومـتى ما يشاء.

ومثل هذا التصرف يعبر عن استبداد شديد وشرس باسم الله والدين. 
في ضوء التشريع اإلسـالمي اrستند إلى قرار عمر بن اخلطاب لم تكن هناك ملكية شـخصية لألرض
بعـد الفـتح اإلسـالمي للعـراق¨ إذ ألغـي كليـة واحـتـفظ بحق اسـتـزراعـهـا أو اسـتـغـاللهـا على أن تبـقى
رقبتـها للدولة في كل األحوال. ويشمل هذا القرار تلك األراضي اrوات التي حتـيا من جانب الناس¨ إذ
ال تتحول إلى ملكيـة خاصة¨ بل �تلك محـييها حقـا خاصا ومستـمرا طاrا استمر في زراعـتها. ثم برز
النوع اآلخـر من األراضـي¨ وهي أراضي الوقف¨ التي ظهــرت فـيـمـا بعـد باجتــاهZ: ١- أراضي الوقف
اخلاص التـي ترتبط بالذرية وإمكانية االنتـفاع الدائم منـها¨ أو أراضي الوقف العـام اخملصـصة للفـقراء
واحملـتاجZ واليـتـامى وأبناء اجملاهدين. و٢- أراضـي الوقف الرسمي التي يـقوم بهـا اخلليـفة باعـتبـاره
مـالكاً لألرض كـمـمـثل عن الدولة أو األمـة وتسـتـخدم لألغـراض الدينـية العـامـة ومن قـبل اجلـهـة التي
أوقـفت تلك األراضي من أجلهـا(٧١). وال �كن أن يتـحـقق الوقـف إال إذا كـانت األرض ملكا خـاصـا.
وهذا يعني أن الدولة العـباسية مـارست �ليك األراضي الزراعية فـي هذه اrنطقة¨ بحيث أصـبحت هناك

(٦٨) توما¨ أميل. احلركات االجتماعية في اإلسالم. دار الفارابي.ي بيروت. ١٩٨١. ص ٥٨. 
(٦٩) اrصدر السابق¨ ص ٢١٩. التشديد من عندي. ك. حبيب  

(٧٠) - الدوري¨ عبدالعزيز د. تاريخ االقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري¨ مصدر سابق ¨ ص ٤٤
- العاني¨ نوري عبداحلميد. العراق في العهد اجلالئري. مصدر سابق. ص ١٨٧٫

(٧١) نفس اrصدر السابق¨ ص ٥٨/٥٧
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ملكيـة خاصة لـألرض �كن حتويلهـا إلى الوقف ألغراض خـيرية خـاصة وعـامة. وعندمـا تصبح وقـفا ال
يجوز حتويلها ثانية إلى ملـكية فردية¨ بل �كن التمتع بثمار األرض واستغـاللها فقط. وفي حالة عدم
القدرة على استـثمار واستغـالل تلك األراضي اrوقوفة ال يجوز حتـويلها إلى اrلكية اخلاصـة بل يفترض
إعـادتهـا إلى الدولة التـي تقـوم بوضـعـهـا أو منحـهـا حـسب حـاجـة وقـدرة الشـخص أو األشـخـاص على
العـمل فـيهـا. وإذ يسـتند الوقف اخلـاص على أسـاس اrلكيـة اخلاصـة¨ وحـيث ال يجـوز امتـالك األرض
بصـورة خاصة¨ فـأن وجود الوقف أسـاسا يعـتبـر من حيث اrبـدأ وقوع جتـاوز ما من جـانب هؤالء الناس

على ملكية األمة أو ملكية الدولة.
وكانت الغابـات واrراعي تعتبر من األراضي اrشـاعة بشكل عام التي يحق لكل اrسلمZ االسـتفادة
منها. وهنا يبـرز أيضاً هذا اrوقف التمـييزي حـيث يحق للمسلمZ االستـفادة منها في حZ يتـعذر ذلك
على الذمـيZ أو مـقـابل خـراج كـبيـر يدفـع لبيـت اrال. ومنح اrشـرع اrسلمZ حق أحـيـاء أراضي اrوات
شريطة أخذ موافقـة اإلمام على إحيائها وتبقى من حيث اrبـدأ في إطار ملكية الدولة. وعلينا أن نشير
هنا إلى أن العـرب من اrسلمZ باعـتبـارهم احلكام اrبـاشرين والقـادة العسكريـZ في فتـرات غيـر قليلة
حازوا على قصب السبق في احلصول على مساحـات واسعة من األراضي الزراعية والعقارات من خليفة
الله على األرض¨ من خليـفة اrسـلمZ. كتب الدكـتور عـبد الرحـمن قاسـملو يقـول: "وإلى جانب ملكيـة
الدولة لألرض¨ كانت هناك أراض �تلكها اإلقطاعيون وأغلبهم من األرستقراطية العربية. وقد استولى
األرسـتــقـراطيـون الـعـرب على هذه األراضي عــقب الفـتح¨ كــمـا أن هناك اإلقطـاعـيـون احملليــون الذين
تعـاونوا مع العرب بغـيـة احلفـاظ على �تلكاتهم. وكـان من حق اإلقطاعـيZ أن ينقلوا ملكيـة أراضيـهم
بالبيع أو بالوراثة. وقد نشا خالل هذه الفترة نوع جديد من اrلكية اإلقطاعية¨ وهو الوقف الذي يشمل
األراضي اrمنوحـة للـمسـاجـد اإلسـالمـيـة¨ واrدارس الدينـيـة وما إلـى ذلك. وأراضي الوقف غـيـر قـابلة

للبيع وال �كن التنازل عنها إلى شخص آخر"(٧٢).
وعندمـا يـعـود اإلنسـان إلى قـراءة تـاريخ العـراق القـد± ســيـعـرف بأن اrعــابد كـانت تسـتــحـوذ على
مـسـاحـات كـبـيـرة من األراضي التي كـانت تـسـتخـدم ألغـراض إشـبـاع حـاجـات اrـعـابد والكهنة¨ وكـان
اrشـتغلـون فيـهـا من الفالحZ والـعبـيـد اrسخـرين أو من أولئك الذين ارتكـبوا في حـيـاتهم "خطايا" أو
ذنوب مـعينة الذين أنـزل بهم اآللهة عـقاب العـمل لصـالح اrعابد أو اrـلك أو احلاكم بأمـره في األراضي

التابعة لهما دون مقابل.
ليس غريبا أن تتـغير األحكام اخلاصـة باألرض أو بغيرها نتيجـة التطورات اجلارية في كيان وطبـيعة
الدولة¨ أي عندمـا تتغيـر وتختلف الظروف اجلـديدة عن تلك التي نشأت في صـدر اإلسالم أو في عـهد

احلكم األموي أو العـباسي¨ إذ أن الضـرورة تقتضي ذلك¨ وال �ـكن أن تبقى األحكام ثابتـة أو مستـقرة
باستـمرار ودون تغييـر. ولكن يفترض أن يكون االجتاه منـسجما مع حـاجات ومتطلبات اجملـتمع وليس
على حسـاب تعميق استـغالله وقهره سيـاسياً واقتـصادياً واجتمـاعياً. ولكن هذا هو بالضبـط ما حصل
حـينذاك¨ خـاصـة في فتـرة حكم الـبويهـيZ والفـتـرة التـاليـة لهم والتي سـاهمت بخـراب الزراعـة وتدهور
احلياة اrعيشـية للغالبية العظمى من السكان ورخاء قلة قليلة من الفئـات الغنية واrهيمنة على األرض

الزراعية وعلى احلكم في آن واحد.
شهـدت فتـرة احلكم العباسي¨ وخـاصة في العـهدين الثانـي والثالث¨ §وا سريعـا في عالقـات اإلنتاج
اإلقطاعـية القـائمـة على أساس اإلقطاع اrـدني الشرقي واإلقطاع العـسكري الشـرقي فيـمـا بعد¨ حـيث
كان اخللفـاء العبـاسيون والسـالطZ يقومـون بتوزيع أراضي الدولة على أنفـسهم وأفراد عـائالتهم وعلى
الوزراء والقـضاة والقـادة العسـكريZ والوجهـاء وكبـار مـوظفي الدولة اrدنيZ للفـوز بتأييـدهم ووالئهم¨
سواء بالتأجيـر أم بجعلها حتت تصرفهم أو حتى حتويلها إلى مـلك يتوارثونه. وقد اتسعت هذه الظاهرة
في القرن العـاشر اrيالدي¨ أي في عـهد البويـهيZ¨ وما بعـده ثم أصبحت قـاعدة عامـة معمـول بها في
فـتـرة احلكم اإليلخـاني. فـبـدال من دفع الرواتب للـقادة العـسكـريZ وجنودهم بسـبب العـجـز اrالي¨ قـام
األمـراء البويهـيـون باسم اخلليفـة °نح هؤالء القـادة العسـكريZ مسـاحات واسـعـة من األراضي الزراعيـة
ليـعمـل عليهـا جنودهم ويحـصلوا منهـا رواتبـهم. وأطلق على هذه األراضي باإلقطاع العـسكري. وكـان
هذا االجتـاه مخـالفا لـلشريعـة اإلسالمـيـة التي كان احلكم يدّعي حـينذاك االلتـزام بها والـعمل °وجـبهـا.
فاإلقطاع كـما يشير إليـه السيد محـمد باقر الصدر اسـتنادا إلى "الشيخ محمـد بن احلسن الطوسي في
اrبـسوط وابن مـقدامـة في اrغني¨ واrاوردي في أحكامـه والعالمـة احللي¨ هو في احلـقيـقة: منح اإلمـام
لشـخص من األشخـاص وحق العمل في مـصدر من مـصادر الـثروة الطبـيعـية¨ التي يعـتبـر العمل فـيهـا
سـببـا لتـملكهـا أو اكـتسـاب حق خـاص فـيهـا"(٧٣). ولكن هناك عـددا من األئمة رفض حتـويل األرض
اrقطعـة إلى ملكيـة خاصـة¨ بل وافق على منح حق اسـتـغاللهـا فقط ولـيس امتـالكهـا. إذ يؤكـد السيـد
مـحــمـد باقــر الصـدر رأيه اخلــاص في هذا الصـدد واســتنادا إلى رأي كـثــرة من الفـقــهـاء حـيـث يقـول:
"فاإلقـطاع إذن ليس عمليـة �ليك¨ وإ§ا حق �نحـه اإلمام للفـرد في مصـدر طبيـعي خام¨ فـيجـعله أولى
من غيره باستثمار اجلزء الذي حدد له من األرض أو اrعدن¨ تبعا لقدرته وإمكاناته"(٧٤). ويالحظ هنا
صيـغة الربط بZ الدين والدولة في فكر السيـد الصدر¨ حيث منح األمـام احلق في توزيع األراضي على
اrسـتحقZ أو مـن يشاء وفق أحكام مـعينة. وهو بهـذا اrعنى يدمج اrهمـتZ و�نحهـا لشخص واحـد هو

اإلمام.

(٧٢) قاسملو¨ عـبدالرحمن د.كردستان والكرد. دراسـة سياسية اقتـصادية. ترجمة ثابت منصور. طبـعة خاصة.
براغ. ١٩٦٧. ص٩٤.

(٧٣) الصدر¨ محمد باقر. اقتصادنا¨ مصدر سابق¨ ص ٤٨٢ 
(٧٤) نفس اrصدر السابق¨ ص ٤٨٤٫
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كـمــا أن الشـيخ الطوسـي يقـول في مكان آخــر في اrبـســوط عن الفـرد اrقطـع¨ كـمـا يرد في كــتـاب
"اقتصادنا" للسيد محمد باقر الصدر: "إن أخّـر اإلحياء قال له السلطان: إما أن حتييها أو تخلي بينها
وبZ غيرك حـتى يحييها¨ فأن ذكـر عذرا في التأخير واسـتأجل في ذلك أجله السلطان¨ وإن لم يكن له
عـذر في ذلك¨ وخـيّـره السلطان بـZ األمريـن¨ فلم يفـعل¨ أخـرجـهـا من يده"(٧٥). هذا بالنسـبـة لألرض
Zوات التي ¿ أحياؤها والتي ال �كن �ليكها كما يستدل من هذا الرأي. وهو رأي سليم من الناحيتrا
االقتصادية واالجـتماعية. ويفتـرض في هذا الصدد أن ال يكون القرار مفرغاً من مـحتواه األساسي¨ إذ
ال بد¨ عند اتخاذ قـرار من هذا النوع¨ دراسة حالة احلـائز على األرض¨ فأن كان فقـيراً حقاً وعـاجزاً عن
توفـير اrال الضـروري ألعمـار األرض¨ فال بـد من اتخاذ مـوقف إيجابي مـن الفالح بتـقد± مـساعـدة له
للنهـوض باقـتصـاد األرض التي بحـوزته وليس وضع اليـد عليهـا ومنحـها آلخـر. عندها يصح مـثل هذا
الرأي واrوقف السديدين على األرض العامـرة أيضاً¨ إذ ال يجوز �ليكها أصال باعتـبارها ملكا لألمة.
ويرد هذا عند كل اrذاهب اإلسـالميـة. فاإلمـام الشافـعي يقول مـثال: "ومن اُقطع أرضـاً أو حتجـرها فلم
يعـمرها رأيت للسلطان أن يقـول له إن أحيـيتـها وإال خلّيـنا بينها وبZ من يحـييـها فـأن تأجله رأيت أن

يفعل"(٧٦)
ويشـيـر السيـد مـحـمد باقـر الصـدر بشـأن إقطاع األرض اخلـراجـية إلى مـا يلي: "بقي شيء آخـر¨ قـد
يطلق عليـه اسم: (اإلقطاع) في العرف الفـقهي¨ وليس هو إقطاعـاً في احلقيـقة¨ وإ§ا هو تسـديد ألجرة
على خـدمة. ومـوضع هذا اإلقطاع هو األرض اخلـراجيـة¨ التي تعـتبـر ملكا لألمة¨ ويـسمح له بالسـيطرة
على خـراجهـا. وهذا التصـرف من احلـاكم¨ وإن عبـر في مدلوله التـاريخي أحـياناً¨ وبدون وجـه حق¨ عن
عمليات �ليك سافرة لرقبة األرض¨ ولكنه في مدلوله الفقهي وحدوده اrشروعة¨ ال يعني شيئا من ذلك
وإ§ا يعــتـبـر أسلوبا فـي تسـديد األجـور واrكـافـآت¨ التي تلتــزم الدولة بدفـعــهـا إلى األفـراد نظيــر مـا
يقدمون من أعمـال وخدمات عامة"(٧٧). وهو رأي سليم يستند إلى مبدأ أن األرض رقـبتها للدولة وال
يجـوز حتويل ملكـيتـها¨ وأن اrسـتـفيـد من إقطاع الدولة يتـسلم من الفـالح العـامل في األرض وعليهـا

خـراج األرض الذي يفـتـرض أن يدفـع إلى الدولة باعـتـبـاره حـصـتـهـا لـقـاء اسـتـخـدام األرض. ولكن مـا
Zيفترض أن يوضح في هذا الصـدد هو أن هذا النوع من اإلقطاع قد سلط استغـالال شديدا على الفالح
وأثقل كاهلهم وحولهم عمليا إلى أقنان¨ وهي اrسألة التي لم يشر إليها السيد الصدر¨ إذ ناقش جانبا
واحدا مـنها¨ وأعني به مـدى شرعـية منح تلك األرض إقطاعـا لشـخص ما تسـديدا لدين له على الدولة
أو تســديدا rا مـخــصص له من راتـب من جـانب الـدولة بغض النظر عـن مـصــالح الفــالحZ وتعـرضــهم
السـتغـالل بشع من جـانب هؤالء األشـخـاص. إذ أن اrعلومـات التي وصلت إلينا عـبـر مـا سجلـه كتـاب
ذاك العهـد تشيـر إلى أن هؤالء كانوا يفـرضون على الفـالحZ دفع نسبـة أعلى بكثيـر �ا كان مـفتـرضا
دفعها له كتسديد لدين أو لتحصيل رواتبهم من تلك األرض التي اقتطعت لهم. فاإلقطاع لألرض كان
يعني بدوره إقطاعـاً يشمل الـفالحZ الذين يعـملون على تلك األرض¨ حـسب ما أشـرنا إليه في أعـاله¨

أو اجلنود الذين كانوا يخضعون ألمرته. 
انتشـر اإلقطاع اrدني والعسكري بشكل واسع¨ واستحـوذت هذه اجلماعة عـلى مساحات شاسـعة من
األراضي الزراعيـة أو غير الـزراعية التي ال يجـوز منحها °ـثل تلك السعة بسـبب عدم قـدرة الفرد على
استزراعها لوحده أو مع أفراد عائلته. فعلى سبيل اrثـال ال احلصر يذكر محمد سعد الشيباني¨ صاحب

كتاب "تاريخ العراق زمن اخلالفة العباسية في بغداد"¨ بهذا الصدد ما يلي:
"أقطع اrعتضـد بالله كبار رجال دولته¨ أراض زراعـية شاسعة وخصـبة فالوزير عبيـد الله بن سليمان
تنازل عن مرتبـه من بيت اrال¨ بعد أن غلّت ضـياعه¨ وكـان يدفع من ارتفاع ضيـاعه ٢٠٠ ألف دينار¨
وإذا علم أن خـراج مـصر كـلها والذي يـدفعـه الطولونيـون للخـالفـة كـان ٣٠٠ ألف دينار أدرك أي ثروة
كـانت تـأتي لعـبــيـد الله من ضــيـاعـه¨ وكــذلك الشـأن بالـنسـبـة "لبــدر" غـالم اrعــتـضـد وأبنـاء الفـرات
وغيرهم"(٧٨). ويستكمل الكاتب هذه الصورة بقوله: "وكان صاحب اإلقطاع متغيبا في أغلب األحيان
ويدير األراضـي بواسطة وكـــيل ينـوب عنه بجـلب أكــرة وعـــمــاال يبـــاشــرون الـعــمل فـي األراضي¨ وهم
الفــالحــون واrزارعــون الذين يســتــأجـرون حــسب احلــاجــة إليــهم"(٧٩). ومنه يـتـبـZ بوضــوح أن الذين
اسـتـحوذوا على األرض الـزراعيـة لم يكونوا جـمـيـعـاً من شيـوخ العـشـائر الذين يرتبطون بأواصـر قـربى
Zبل كانوا في الغـالب األعم من كبار موظفي الدولة والقـواد العسكري ¨Zوعالقات اجـتماعيـة بالفالح
أو احملظوظZ لدى اخلليـفـة أو والته في اrدن والواليات األخـرى¨ الذين ال عالقـة لهم بالفـالحZ إال من
حـيث اسـتـخـدامـهم في زراعـة األرض وتـسليط أشـد أشكال االسـتـغـالل عليـهـم من أجل احلـصـول على
أقـصـى مـا �كن من ريـع يدفع بعـضــه لبـيـت اrال أو للخليــفـة والبــاقي يبـقى لـلمـســتـفـيــد من األرض

(٧٥) نفس اrصدر السابق¨ ص ٤٨٦/٤٨٥.
مالحـظة مهـمة: عند قـراءة النص الذي أورده العالمـة الصدر نالحظ تفـرقتـه بZ موقف االجـتهـاد الذي
قـدمـه عـالم الدين¨ وبـZ السلطة التنفـيـذية الـتي عليـهـا أن تقـرر اrوقف وفق دراســتـهـا¨ فـعـالم الدين
شخـص¨ والسلطان شخص آخـر. وفي هذا �كن احلديث عـن هذا الفصل الضـروري بZ الدين والدولة¨ رغم
أن السـيـد الصـدر في بحــوثه يتـبنى مـوقف الوحـدة بZ الديـن والدولة. وينطبق هذا التـحلـيل على مـوقف
اإلمام الشافعي الذي سـبقه واعتمد عليه¨ إذ يتحـدث عن السلطان الذي يقرر اrوقف وفق الواقع اrلموس

للحالة التي يراد اتخاذ قرار بشأنها. (ك. حبيب)
(٧٦) نفس اrصدر السابق¨ ص ٤٨٦٫

(٧٧) نفس اrصدر السابق. ص ٤٨٨٫/٤٨٧

(٧٨) الشيباني¨ محمـد سعد. تاريخ العراق زمن اخلالفة العباسية في بغداد على عهـد اrعتضد بالله العباسي.
األطلسية للنشر¨ تونس. ١٩٩٦. ص ٣١٥. 

(٧٩) نفس اrصدر السابق. ص ٣١٥. 
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Zالزراعـيـة. وقــد أدت هذه الطريقـة في منـح األراضي الزراعـيـة إلى انتــشـار الفـقـر والظلم والـتـذمـر ب
الفالحZ¨ وإلى حصول حتركات غير قليلة مناهضة لهؤالء اrستحوذين على األرض الزراعية.

وفي فـتـرة اجلـاهليـة أنتـشر نـوع أخر من الـهيـمنة عـلى األرض اrوات أطلق عليـه أسم احلـمى. ويورد
السيد مـحمد باقر الصـدر في كتابه القيم "اقتـصادنا" بصدد احلمى مـا جاء في كتاب اجلواهـر للمحقق
النجفي فيقول: "أن هؤالء كان من عادة أحدهم في اجلاهلية¨ إذا أنتجع بلدا مخصباً¨ أن يستعوي كلباً
على جـبل أو سهل¨ ثـم يعلن �لكه جملـموع اrسـاحة الـتي امتـد إليـها صـوت الكلب من سـائر اجلهـات¨
وحمايتـه لها من اآلخرين¨ ولذلك يطلق عليـها اسم: (احلمى)"(٨٠). ويتابع السيـد الصدر قوله فيـشير
إلى مـا يلي: "وقال الشـافـعي في كتـابه - بعـد أن نقل بسنده عن الصـعب أن رسول الله (ص) قـال ال
حمى إال لله ورسوله"(٨١). ولكن كانت هذه احلالة تعـني أيضا خلفاء رسول الله¨ إذ أنها فـسرت بهذا
الشكل¨ وبالتـالـي¨ فـأن الرسـول ومن يخلفـه في اإلمـامـة يحق له أن �ارس احلـمـى أيضـا ويقـتطعـه rن
يشـاء. وهي ظاهرة كـانت تعبـر عن السطوة وعن إمكـانية �ارسـة القـوة في انتـزاع األرض¨ إذ من غيـر
اrمكن أن �ارس لعبة احلمى هذه إنسان بسيط أو فقير أو ضعيف حال ال تسنده قوة قادرة على الدفاع
عما يطالب به¨ إذ ال بد أن يكون شخصية متنفذة له من يحميه في قمة الدولة ويسمح له في السيطرة

على مساحة من األراضي �تد إلى اrدى الذي يصله عواء كلب دون أن يتعرض ألي أذى.
ويُذكـر أن رشيد الديـن فضل الله¨ الوزير لدى السلطان غـازان خان بن آرغـون¨ ترك لورثته من بـعده
إقطاعـات واسـعـة من األراضي الزراعـيـة والعـقـارات في بالد مـا بZ الـنهـرين وفي تبـريز¨ حـيث كـانت
األخـيـرة عاصـمـة الدولة اإليلخـانيـة حـينذاك. ولم يكن هذا مـقـتصـرا على األراضي األمـيـرية اrوات أو
الشـاغـرة بل جتـاوزها ليـشـمل تلك األراضي اخلـراجـيـة التي كـان الفـالحـون يعـملون عليـهـا منذ أجـيـال
عـديدة والتي جـرى االستـيـالء عليـها تدريجـا وبطرق شـتى غـير مـشـروعـة. كتب الدكـتـور عبـدالرحـمن
قاسـملو حول هذه الفـترة يقـول: "وقد طرأ على الوضع بعض الـتغيـير أبان الغـزو اrغولي: فـقد اسـتولى
اخلـان اrغـولي وأقربـاؤه على قسـم كبـيـر من األراضي(٨٢). كـمـا نشأ إقطـاعيـون مـغـول جدد اسـتـغلوا
الفـالحZ دون رحـمـة. وقـد بلغ اإلقطاع أوجـه في تلك الفـتـرة¨ فـتوطدت اإلقـطاعيـة وأمـسى الفـالحـون
. و�كننا أن نصنف اrالكZ اإلقطاعيZ في تلك الفترة إلى أربعة أصناف: مقيدين باألرض تقييداً تاماً

١- األرستقراطية العسكرية وتشمل اخلانات اrغول واألتراك والكرد¨ ومعنى خان شيخ قبيلة.
٢- اإلقطاعيون احملليون.

.Zوظفr٣- كبار رجال الدين غير ا
٤- موظفو الدولة.

وقد أصبح الفالحون يستغلون استغالالً فظيعاً¨ وكانوا بعض األحيان ملزمZ أن يسلموا للدولة إلى حد
٨٠ % من الغلة"(٨٣).

وأدت عمليات النهب اrستمرة لألرض إلى عدة نتائج سلبية حادة¨ منها مثالً:
١- فـقدان نسـبـة عاليـة من الفـالحZ لألراضي الزراعيـة التي كـانت بحـوزتهم وحتول الكثـيـر منهم إلى

فالحZ شبه أقنان عملياً لدى اrستحوذ على أراضيهم.
٢- استخدام اrزيد من الـفالحZ الكرد والعبيد¨ وكذلك النبطيZ في بالد مـا بZ النهرين¨ على أساس

السخرة الكاملة في مساحات واسعة من تلك األراضي الزراعية ولقاء لقمة تكاد ال تسد الرمق.
Zظالم التي نزلت بالفالحrزيد من الريع¨ فـأن اr٣- وإذ �يزت فتـرات معينة بارتفاع اإلنتـاج وحتقيق ا
والعبيد من جراء شدة االستغالل وسوء تغذية الفالحZ أدتا إلى حصول تدهور في اإلنتاج الزراعي
ونقص في القدرة على إشبـاع حاجات السكان للسلع الزراعية إضافة إلى تـدهور القدرة التصديرية

في تلك الفترة.
٤- سوء استغـالل األراضي الزراعية وإجهادها �ا أدى إلى فقـدانها الكثير من خصوبتـها وزيادة نسبة
التملح فيها¨ إضافة إلى تدهور قنوات الري¨ التي كان العبـاسيون األوائل قد لعبوا دورا كبيرا في
إقـامة شـبكة واسـعة منهـا وتطويرها ورعـايتـها¨ بسـبب عـدم تطهيـرها أو بسـبب حصـول انبـثاقـات

فيها.
٥- ارتفـاع أسعـار السلع الزراعـيـة وخاصـة احلـبـوب واخلبـز بسـبب احتكـار ذلك من قبل التـجـار الذين
كـانوا يرتـبطون بعـالقـات مــصلحـيـة مـع اخلليـفـة والوالة¨ وأحــيـانا غـيـر قـليلة مع قـاضي الـقـضـاة
والقضـاة وأميـر اجليش¨ �ا كـان يجعل السكان الفـقراء عـاجزين حـينذاك عن توفيـر خبزهم الـيومي
وعرضة مستمرة لـتشديد االستغالل وتعميق حالة اإلفقار من خالل عـدة عوامل¨ منها استمرار رفع

األسعار(٨٤).
٦- بروز فـئـة غنيـة جـدا من أصـحـاب األمـوال من التـجـار الذين كـانوا يحـقـقـون أرباحـا عـاليـة بسـبب

(٨٠) الصدر¨ محمد باقر. اقتصادنا. مصدر سابق. ص ٤٨٩٫
(٨١) نفس اrصـدر السـابق. ص ٤٨٩. يشـيـر السيـد الصـدر في نفس اrصـدر إلى أن " (احلـمى) مـفهـوم قـد±
عند العـرب¨ يعـبر عن اrسـاحـات الشاسـعـة من موات األرض¨ يحـتكرها األفـراد واألقـوياء ألنفسـهم¨ وال
يسـمحـون لآلخـرين باالسـتفـادة منهـا¨ ويعتـبـرونهـا وكل ما تضم من طـاقات وثروات¨ ملكا خـالصـا لهم¨

بسبب استيالئهم عليها¨ وقدرتهم على منع اآلخرين من االنتفاع بها".  ص ٤٨٩.      
(٨٢) كانت هذه األراضي تسمى "أجنو". قاسملو. الهامش رقم ١. ص ٩٥. 

(٨٣) قاسملو¨ عبدالرحمن. كردستان والكرد. مصدر سابق. ص ٩٦/٩٥. 
(٨٤) (عصر إمارة األمراء ص٢٩١)
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سيطرتهم على السوق احمللي وفرض األسعار االحتكارية العاليـة نتيجة اختالل التوازن بZ العرض
والطلـب لصــالح زيادة الـطلب وتقلـص حــجم العــرض من الـسلع اrرتبـط بتــخلف اإلنـتــاج الزراعي
عمـوما(٨٥). ولم يلعب احملـتسبـة دورهم اrطلوب في الرقـابة على األسواق واألسـعار ومنع التـجار
من التالعب. وكثيراً ما نشأت عالقات غيـر نظيفة أثرت سلباً على العمل والنشاط الرقابي جلهاز

احملتسبة والقضاء والشرطة.
٧- ولعـبت السيـاسـات االستـغالليـة والقـمعـيـة للدولة العبـاسـية والدويالت التي نشـأت في أحـضانهـا
وتلك التي نشـأت من بعـدها إزاء الفئـات االجتـمـاعيـة الكادحة وإزاء اrعـارضZ لتلك السـياسـات
دورا مـتـمـيـزا في اتسـاع قـاعـدة اrعـارضة الـسيـاسـيـة والدينيـة وإلى قـيـام عـدد من االنتـفـاضـات
والتـمـردات ضـد حكم وسيـاسـات العـبـاسـيZ¨ والتي جـابهـتهـا الدولة بإجـراءات عـسكرية وتوجـيـه
ضـربات قاسـيـة لها وللمـشـاركZ فيـهـا من الكادحZ واrعـارضZ. وساهمت تـلك األوضاع اrتـوترة
والعمليـات العسكرية اrستمـرة في انعدام األمن واالستقـرار في البالد وغياب الـعدالة االجتمـاعية
وتفـاقم القـهـر السـيـاسي واالجـتـمـاعي اللذين كـانـت �ارسـهـما الـدولة إزاء أصـحـاب الفكر اrغـاير
والفئـات الكادحة واrستغـلة. وأدت تلك اrعارك احلربية إلـى عواقب وخيمـة على اإلنسان واألرض
واإلنتاج الزراعي وبيت اrال ومـستوى حياة ومعـيشة الفالحZ في آن واحـد. وساهمت تلك احلروب
في تدمير قنوات الري وطرق القـوافل أو إهمالها سنوات طويلة أيضا بحيث تعـذرت االستفادة من

الكثير منها.
ونتيجـة لذلك التخلف العام واالجتيـاحات اrتكررة والغزوات واحلروب والعودة إلى البـداوة والترحال
والقـتل اrـتـواصل وسلب األراضي من الـفـالحZ وفـرض عـمل الـسـخـرة على اrزيـد منهم وعلى العــبـيـد
وزيادة حجم األموال اجملباة اrفروضة على الناس على شكل خراج أو جزية أو عشر أو خمس أو ضرائب
أو إتاوات أخرى¨ أو تلك الفيضانات التي كانت تغمر األراضي الزراعية فتأتي على اrزروعات وتطمر
قنوات الري وتقـضي على جـمـهـرة كبـيـرة من السكان وعلى دورهـم ومحـالت عـملهم¨ وبالتـالي¨ كـانت
تقلص من عدد العاملZ في الفالحـة واإلنتاج احلرفي اليدوي¨ كما تراجعت بسـبب ذلك وغيره القدرات

االقتصادية في البالد وتدهور األمن.
وجنم عن �ارسـة تلك السيـاسات الكثـير من احلـركات السـياسـية واالنتـفاضـات اrسلحة¨ منهـا على
سبـيل اrثال ال احلصر تلك احلـركات الثورية في مناطق كـردستان اخملتلفـة¨ كما هو احلال مع ثورة عـبد
الله بن إبراهيم¨ التي شـارك فيـها عـشرة آالف كردي في نواحـي أصفهـان¨ كمـا يشيـر إلى ذلك محـمد
أمZ زكي نقال عن الطبري¨ أو مشاركة الكرد في ثورة منصور مساور اخلارجي ويعقوب الصفار والتي

اسـتـمـرت قـرابـة ثالث سنوات… الخ(٨٦). يضــاف إلى ذلك تلك احلـركــات الفكرية والســيـاســيـة ذات
اخللفية االجتمـاعية التي برزت في مناطق أخرى من أرجاء الدولة العباسيـة¨ ومنها على سبيل اrثال ال
احلصـر احلركـة البابكيـة¨ نسبة إلى بابك اخلـرمي¨ والتي يطلق عليـها أحيـاناً باحلركـة اخلرمـية¨ في بالد

فارس وفي عهد اrأمون.
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في أعقـاب حرب القرم التي دامت أربع سنـوات عجاف (١٨٥٤-١٨٥٨) ساهـمت في تدهور شديد
في الوضع االقـتصادي واالجـتمـاعي في أرجاء الدولة العـثمـانية ومنهـا اrنطقة الكردية اخلـاضعـة لها¨
وخاصة ريف كردسـتان¨ واتساع قاعدة التذمر الشعـبي واحلركات اrناهضة للدولة العثمانيـة. فمن جهة
كـان اإلنتاج الزراعـي ضئـيالً جـداً عـاجزاً عن تـلبيـة حـاجات التـمـوين الضروري للـقوات العـثـمانيـة في
Zلتأم Zواد الغذائيـة من الفالحrجبهـات القتال ودفعها إلى �ارسـة إجراءات قاسية °ا فيـها مصادرة ا
حاجـات اجلبـهة العـسكرية وإشـباع حـاجات السكان احملليـة في تركيـا. وقاد هذا بدوره إلى ارتفـاع في
أسعار السلع الزراعية في األسواق احمللية من جهة ثانية¨ خاصة وأن عدداً كبيراً وأساسياً من اجملندين
كانـوا من الفالحZ من مـختلف أرجـاء الدولة العثـمانيـة¨ °ا فيـها كردسـتان. وتوجـهت الدولة من جـهة
ثالثـة إلى انتـزاع اrزيد من الضـرائب من السكان لتـسديد نفـقـات احلرب اrتـفـاقمـة عليـهـا. كمـا ارتفع
عـدد القتلى من جـراء تلك احلـرب التي أدت إلى مـزيد من غضب الـناس وكرههم لهـذه احلـرب من جهـة
رابعــة. وأدرك السـلطان عــبــداجملــيــد األول (١٨٣٩-١٨٦١م) أن اإلقطاعــيZ مـن شــيــوخ العــشــائر
واألغــوات ورجـال الديـن �ارسـون اrـزيد من االســتـغــالل على الفــالحZ و�نـعـون¨ في رأيـه¨ عن الدولة
اrوارد اrاليـة أو العينيـة الضـرورية¨ ولكنه لم يجـرأ على اتخاذ قـرار ضدهم يقـود إلى تقليم أظافـرهم.
بل دفـعـه كل ذلك إلى إصـدار قـانون األراضي العـثمـاني لسنـة ١٨٥٨ وأعقـبـه بتـشـريع مـجمـوعـة من
القوانZ والتـعليمات على مـدى السنوات الالحقة لتنظيم العـالقات الزراعيـة في الواليات الثالث(٨٧)

(٨٥) (عصر إمارة األمراء¨ ص ٢٨٩-٣٠٩)  

.Zزكي : خالصـة تاريخ الكرد وكـردستـان من اقـدم العصـور التاريـخيـة حتى اآلن. في جـزئ Z(٨٦) مـحمـد أم
الطبعة الثانية. بغداد. ١٩٦١¨ اجلزء األول. ص١٣٠-١٣٢. 

(٨٧) مــالحظة: صنـف قـانـون األراضي العــثــمـانـي األراضي على النـحـو اآلتـي: "١- (اrلك) وتشــمل جــمــيع
األراضي التي تعـود رقـبــتـهـا وحق التـصـرف بهـا إلى اrالك. ٢- (اrيــري)¨ (األراضي األمـيـرية) جـمـيع
أراضي الدولة التي يـعود حق الـتصـرف بهـا إلى اrتـصـرف¨ ولكن رقـبـتـهـا تعـود إلى الدولة. ٣- أراضي
(الوقف) التي توهب لغرض ديني أو خيري معZ أو غيره. ٤- (اrتـروكة) وهي اrتروكة لالنتفاع بها من
قبل عـامة الناس ورقـبتـها لبـيت اrال. ٥- وأخيـرا (اrوات) وهي األراضي اخلاليـة أو غيـر اrستعـملة¨ أو

غير اrتروكة ألهل قرية من القرى". راجع في هذا الصدد:
حيدر¨ د. صالح مشاكل األرض في العراق. رسالة دكتوراه. لندن. ١٩٤٢. ص ٤٩٦. 

سلمان¨ د. محمد حسن التطور االقتصادي في العراق. مصدر سابق. ص ١٨٧ 
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وبقية الواليات التابعة للدولة العثمانية حـينذاك. وساهمت تلك القوانZ واإلحكام وبنية وطبيعة أجهزة
الدولة واrصالح األساسية للفئات احلاكمة¨ وخـاصة تلك اrستفيدة من احلكم ومن األوضاع اrعقدة التي
Zكان �ر بها اجملـتمع العثماني حـينذاك¨ في إحلاق أفدح األضرار لسنوات طويلة الحقـة °صالح الفالح
بالدرجة األساسية وأعاق تطور اإلنتاج الزراعي. صاغ الدكتور صالح حيدر هذه احلقيقة باستنتاج سليم

�س الشق األول من اrسألة حZ كتب يقول:
Zدن واألغــوات اإلقطاعـيrـكتـسـبـة يسـمح إلشـراف اrإن انعـدام التـحــريات بالنسـبـة إلى احلـقـوق ا"
Zالشــاغل Zـلكيـة األرض من فــوق رؤوس الفـالحr (الشـيــوخ الكرد) باحلــصـول على سندات قــانونيـة
لألرض. وبالنـتـيـجـة¨ فــإن غـمـوض احلــدود واrسـاحـات اrـذكـورة في السندات ونـظام جـبـاية الـضـرائب
باrزايدة¨ كـانت وسائل االنتـفاع لألغـوات وأشراف اrـدن بواسطتهـا¨ وإحلاق قطع إضـافيـة من األراضي
بأراضـيـهم واخـتـزال عـدد مـتزايـد من الفـالحZ اrالكZ وجـعلهم مـؤجـرين¨ وقـد حـدث هذا بالضـبط في
الوقت الذي بدأت فـيـه الروح التـجارية باالنتـشـار في اجملـتمع اrتـصف باالكـتـفاء الذاتي سـابقـا¨ وفي
الوقت الذي بدأ فـيــه تقلص الوسـائل اrتنوعـة حلــمـاية الفـالحZ¨ كـالروابط العـشـائـرية¨ وندرة العـمل¨
وفــيض األرض. ومـن ثم فــإن نظام الـطابو الذي دخل بـالدرجــة األولى لغـــرض حــمــاية الفـــالحZ¨ بدأ

يستخدم كوسيلة الضطهادهم"(٨٨).
وخـالل الفـتـرة الواقــعـة بZ ١٨٥٨-١٩١٤ صـدرت مـجـمـوعـة كـبـيـرة من الـقـوانZ اخلـاصـة باألرض
الزراعية وأسس التصرف بها التي استهدفت حتقيق الوجـهة األساسية للنظام العثماني. وشخص السيد

عبد الرزاق زبير مضمون تلك القوانZ واألحكام بشكل واقعي حZ كتب يقول:
"أ- أخذ °بدأ تفويض األرض األميرية¨ فأقر بذلك احتفاظ الدولة °لكية الرقبة.

ب- ثبّت في أحكـام انتـقـال األراضي األمـيـرية اإلقـرار بحـقـوق مـتـسـاويـة ألصـحـاب حق االنتـقـال من
.Zاجلنس

ج- أخذ بالعرف والعـادة فيما يتـعلق بإثبات التصرف باألرض لغرض الـتعجيل فأقـر التصرف اإلداري
للحائزين اrستغلZ من أصحاب السطوة والنفوذ وهدر التصرف الفعلي للفالحZ الزراعيZ لها.

د- أقــر حق الرجــحـان في األرض األمــيــرية اrشــابه حلق الشــفـعــة في األرض اrمـلوكـة فــعــوض بذلك
ألصحاب األرض إمكانية أخرى لزيادة مساحات أراضيهم وتوسيع إقطاعياتهم"(٨٩).

وخالل فترة حكم مدحت باشا وبعض الوالة من بعده ¿ اتخاذ جملة من اإلجراءات التي استهدفت:
- نشر وترسـيخ العالقات اإلنتـاجية شبـه اإلقطاعية في ريف الواليات الثـالث عمومـا وتعزيز سطوة
رؤساء وشيـوخ وأغوات القبائل الرحل والعشـائر شبه اrستقـرة واrستقرة على الفـالحZ والبدو من خالل

منح هؤالء ألقابا حكومية عالية ومراكز فعلية في اجلهاز اإلداري للدولة.
- تعزيز العالقات التحالفية اجلديدة بZ الفئات اrُسـتغِلة في الريف وفئة البرجوازية التجارية حديثة

النمو في اrدينة لتأمZ سيطرتهم على كادحي األرياف واrدن والتحكم °صاحلهم االقتصادية.
- وفي الوقت نفـسـه ضـمـان إمكانيـة كـسـر شوكـة تلك الـعشـائر التي كـانت تتـمـرد باسـتـمـرار على
الدولة و�تنع عن دفع الضرائب التي تترتب بذمتها سنـوياً¨ والسعي من أجل توطينها والسيطرة عليها

°ختلف السبل¨ حتى من خالل إثارة النزاعات اrسلحة في ما بينها وإضعافها.
Zواصـالت وتأمrوكـانت مـهـمــات زيادة الضـرائب وتنمـيـة إيـرادات الدولة وحـمـاية طرق النقـل وا -
األمـان لنشـاط الشركـات التـجارية األجـنبيـة من بZ أهم األهداف الدائمـة التي كـانت تشـغل بال الوالة
وتسـاعـدهم على كـسب رضا الـسالطZ وبالـتالي اسـتـمـرار وجـودهم في احلكم¨ رغم تدهور حـالة األمن

واألوضاع اrعيشية للسكان واستمرار التخلف العام.
فـعلـى صـعـيــد تعـزيز سطـوة رؤَسـاء القـبــائل البـدوية والـعـشـائر واألغــوات على القــبـائل والعــشـائر
والفـالحZ من جهـة¨ وربط هؤالء أكـثر فـأكثـر باإلدارة العـثمـانيـة وإضعـاف عرى العـالقـات العشـائرية
األبوية التي سادت في مـجتمع "الـديرة" أو اجملتمع األبوي في كـردستان العـراق الذي كان يعتـمد على
اإلنتـاج الطبـيـعي من جـهـة أخـرى(٩٠)¨ عـمـد السلطان بدعم من مـدحت بـاشـا إلى منح لقب البـاشـوية
والبيكوية إلى عدد من شيـوخ اrشايخ وشيوخ العشائر وتنصيبهم مـتصرفZ في عدد من األلوية أو في
مناطق سكناهم. فـعلى سـبـيل اrثال ال احلـصـر مُنح ناصر الـسعـدون¨ رئيس عـشائر اrنتـفك¨ لقب باشـا
ونصّب مـتصـرفـاً على لواء اrنتـفك وسُـمحَ له ببناء مـدينة الناصـرية كمـقـر له¨ كمـا نصّب الشـيخ براك¨
رئيس عـشيـرة بني خـالد¨ متـصرفـاً في احلـساء¨ ومُنحَ فـرحـان¨ رئيس عشـيرة شـمـر جربة¨ لقب پاشـا…
الخ(٩١). وكان للصراع بZ الدولة العثمانية والدولة الـفارسية تأثيرها الواضح في هذا الصدد¨ إذ كان
حكام الـبلدين يـســعــون إلى كــسب تـأييــد رؤســاء عــشـــائر الكرد أو تـأديب اrتــمــرديـن عليــهم مـنهم
واrتـعاونZ مع اآلخـرين.ففـي الوقت الذي شنت الدولة العـثمـانية اrعـارك بقـيادة سـميح باشـا ضد كـرد
درسيم مثـالً بحجة حمـاية مؤخرة اجليش في حـرب القرم ضد روسيـا وقتلت الكثير منهـم ودمرت القرى
التي مـرت بهـا¨ كـمـا هدمت قـصـر علي بيك أبـن حسـZ بيك ومـقـبـرتهم العـائليـة¨ أعـادت العـديد من

(٨٨) نفس اrصـدر السـابق. ص ١٨٩. مـقـتـبس من كـتـاب الدكـتور صـالح حـيـدر اrوسـوم مـشـاكل األرض في
العراق¨ مصدر سابق. ص٤٩٤.

(٨٩) زبيـر¨ عـبـد الرزاق. مـحـاضرات فـي قانـون اإلصالح الزراعـي. كليـة القـانون والسـيـاسة. جـامـعـة بغـداد.
١٩٧٧/١٩٧٦. محاضرات مطبوعة على اآللة الكاتبة ومسحوبة على آلة الرونيو. ص ١٢.   

(٩٠) د. الدوري عبد العزيز¨ مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي. مصدر سابق. ص ١٢٤. 
(٩١) د. حيدر صالح¨ مشاكل األرض في العراق. رسالة دكتوراه. لندن. ١٩٤٢. ص ٣٨٤٫
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الزعـــمــاء الكـرد والعــوائـل الكردية مـن منفــاهـم إلى مــوطـنهم¨ ثم عـــينت رســـول بيك حـــاكــمـــاً على
راوندوز(٩٢)¨ وهو أخ مير محمد أمير راوندوز الذي حارب الباب العالي طويالً.

وعلى هذا اrنوال عمد الوالة في واليات بغداد والبصرة واrـوصل إلى منح الكثير من الشيوخ العرب
والكرد¨ البـاشـوات والبيكوات واألغـوات¨ حق التـصرف °ـساحـات واسـعة من أكـثـر األراضي الزراعيـة
خصـوبة في أرجاء العراق اخملـتلفة¨ وحرمت أحـياناً آخرين منهـا بسبب مواقفـهم. ومثال ذلك مـا حصل
مع الشـيخ أبن هـذال¨ شـيخ عـشـيـرة عنزة في الفـرات¨ أو عندمـا سـجلت أراضـي الشـرقـاط باسم شـيخ
عـشـيـرة شـمـر في العـراق¨ أو عند منـح الشـيخ جـابر¨ رئيس عـشـيـرة مـحـيـسن¨ مـسـاحـات واسـعـة من
األراضي الزراعية على ضفاف شط العرب¨ أو تسجيل جميع األراضي الزراعية في لواء اrنتفك تقريبا
باسم ناصر بـاشا السعـدون واعتبـارها ملكا له(٩٣). وعلى هذا اrنوال جـرى حتويل الفالحZ¨ أصـحاب
حق التـصرف باألرض الزراعـيـة¨ إلى مسـتأجـرين لهم لدى صـاحب التصـرف اجلـديد¨ اإلقطاعي الكبيـر

.(٩٤) ناصر السعدون في اrنتفك مثالً
وخالل هذه الفتـرة سمح الوالة ببيع مساحـات واسعة من األراضي الزراعية rـن يرغب بها وقادر على
الشراء ودفع الثمن¨ وعلى أسـاس التمليك rن كان يعمل على األرض طيلة عشـر سنوات أو عبر إجراء
اrزايدة العلنية. وعبر هذا اإلجراء أستحوذ عدد كـبير من شيوخ العشائر والبيكوات واألغوات وأشراف
اrدن واrيـسوريـن وكبـار اrوظفZ فـيهـا على مـسـاحات واسـعـة من األراضي الزراعـية¨ إذ حـصل هؤالء
على تفـويض بحق التـصـرف بها. وأول من اسـتـفاد من تـطبيق قـوانZ األرض العـثـمانيـة كـان السلطان
Zوحاشـيته. فالسلطان عـبد احلميـد الثاني مثال أصـبح أكبر إقطاعي في العـراق خالل الفترة الواقـعة ب
١٨٨٣-١٩٠٩¨ إذ توفـرت له إمكانية شـراء مسـاحات واسـعة وخـصبـة من األراضي الزراعيـة بأسعـار
رمـزية. فقـد اشـترى حـوالي ٣٠% من األراضي الزراعـية العـائدة لوالية بغـداد¨ كمـا أشـترى مـساحـات
واسـعـة من أراضي واليتي البـصـرة واrوصل. وكـانت هذه األراضي الزراعـيـة والبـسـاتZ احملـيطة باrدن
تسـقى مـبـاشرة مـن ميـاه نهـري دجلة والفـرات ومن شط الغـراف وشط العـرب. وامـتـدت األراضي التي
أصـبـحت في حـوزته مـن ديالى إلى خـانقZ على احلـدود الـعـراقـيـة-اإليرانيـة(٩٥). وتشـيـر التـقـديرات
اrتـوفـرة إلى أن أراضي السلطان عـبـداحلمـيـد الثـاني بلغت حـوالي ثلث أراضي العـراق القـابلة للزراعـة

اrتـميـزة باخلـصب(٩٦). وبأمـر منه تأسـست في بغـداد دائرة خـاصـة إلدارة أمـالكـه وأمـواله في العـراق
والتـي ســـمـــيت بــ"اإلدارة السنُّـيـــة"¨ التـي توســـعت وتـنوعت نـشـــاطاتـهـــا سنة بـعـــد أخـــرى لصــــالح

السلطان(٩٧).
وسمـحت القوانZ والتـعليمـات العثمـانية للمـؤسسات الدينيـة ولألجانب بامـتالك األراضي الزراعـية

في العراق. كتب عبد الله الفياض بهذا الصدد يقول:
"كانت مـؤسسـات األوقاف من بZ اrالكZ الكبـار. وانتشـرت أراضي الوقف على نطاق واسع جنوب
والية البـصـرة¨ وكــانت تدار من قـبل اrؤسـسـات الـدينيـة¨…¨ وإضـافـة إلى األوقـاف اإلســالمـيـة كـانت
للكنـائس حـيــازات واســعـة من األراضـي¨ حـيث أكــتـسـب رجـال الديـن البطارقــة واrطارنة¨ في القــرى

اrسيحية في اrوصل حقوقا إقطاعية على األرض"(٩٨).
ويشير الدكتور قـاسملو حول الوضع في كردستان بشكل عام فيـقول: وهكذا تنامت األمالك اخلاصة
بكبـار اإلقطاعـيZ بسـرعـة كـبيـرة. ونتـيـجـة لهـذا االجتاه¨ جنـد في نهـاية القـرن التـاسع عـشـر األشكال
.Zوأمـالك الدولة¨ والوقف¨ وأمالك القبائل¨ وأمالك الفالح ¨Zكية األرض: أمالك اإلقطاعيr التالية
وكـانت أمـالك الفـالحZ تتخـذ واحـداً من الشكلZ اآلتـيZ: فإمـا أن �تلك أرض القـرية عـدد من األسـر
الفـالحـية¨ وتسـمى خـوردة مـاليك¨ أو أن �تلك الفـالح رقـعـة من األرض. وفي كردسـتـان نشـاهد هذين
الشكلZ من أشـكال �لك األرض في األصل من األرض التي منـحـهـا اrلك¨ أو األرض التي ¿ شـراؤها
فيـما بعد¨ فـأصبحت ملكاً لألسـرة الفالحية ثـم جرى اقتسـامها بZ الورثة¨ وبتـعاقب األجيـال تضاءلت
مساحة األرض التي �تلكـها الفالحون. وهكذا حتول أحفاد أثرياء الفـالحZ بالتدريج إلى فالحZ �تلك
كل منهم قـطعـة صـغـيـرة من األرض. وفي بعـض األحـيـان كـان الرحل يسـتـوطـنون على األرض "احلـرة"

فيمتلكونها¨ ويقتسم أفراد القبيلة األرض فيصبح كل منهم مزارعاً مالكاً لقطعة منفصلة"(٩٩).
وفي الفترة الواقعـة بZ تولي مدحت باشا الوالية على بغداد حتى خروج الدولة العثـمانية من العراق
استـمرت عمليـة انتزاع منظمـة وحثيـثة لألراضي الزراعيـة من فقراء وصـغار اrزارعZ¨ سـواء باالستناد
إلى القوانZ والتـشريعات الرسـمية أم بسبب عـجز هؤالء عن االستـمرار بالعناية بتلك األراضي نتيـجة
تدهور أوضاعهم اrعيشية واضطرارهم إلى بيعها بأبخس األثمان حتت ضغط الديون التي كانت تتراكم
بذمـتهم¨ أم تأجـيـرها أو التخـلي عنها والهـجـرة إلى اrدن هربا من جـحيم احلـيـاة في الريف اإلقطاعي.

(٩٢) جليلي¨ جليل. من تاريخ اإلمارات في اإلمبراطورية العثمانية . مصدر سابق. ص ١٤٣-١٥٥٫
(٩٣) نفس اrصدر السابق. ص ٣٨٤٫

(٩٤) بطاطو¨ حنا. العراق: الطبقـات االجتماعية واحلـركات الثورية من العهد العـثماني حتى قيام اجلـمهورية.
(في ثالثة كتب) الكتاب األول. ط ١. مؤسسة األبحاث العربية. بيروت-لبنان. ١٩٩٠. ص ١٠١. 

(٩٥) حيدر¨ صالح د. مشاكل األرض في العراق. رسالة دكتوراه. مصدر سابق. ص ٤١٧-٤٢٠٫

(٩٦) فـيــاض¨ عـبـد اللـه. الثـورة العــراقـيـة الكـبـرى سنة ١٩٢٠. ط٢. مطبــعـة دار الســالم. بغـداد. ١٩٧٥.
ص٥٨.  

(٩٧) نفس اrصدر السابق. ص ٤١٧-٤٢٨. 
(٩٨) فياض¨ عبدالله. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص ٥٨٫

(٩٩) قاسملو¨ د. عبدالرحمن. كردستان والكرد. مصدر سابق. ص ١٠٠/٩٩. 
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وشكلت هذه اجلمـهرة اrتزايدة من فقـراء وصغار اrزارعZ اrنزوعة منهـا األرض الزراعية فئـة واسعة من
أشـباه البـروليتـاريا اrتسكعـة والعـاطلة عن العمل التي تعـيش في اrدن وعلى أطرافـها بشكل خـاص.
وكـان جـزء مـحـدود من أفـراد هذه الفـئـة يتـسنى له احلـصـول عـلى عـمل مـوسـمي¨ مـثل باعـة جـوالة أو
كناسـون وزبالون وعتـالون وعمـال طZ¨ يعاني مـن مشـاق العمل اجملـهد وشظف العـيش واحلرمـان¨ في
حZ كان اجلزء األكبر من هذه الفـئات الهامشية تبقى دون عمل أو دخل يساعدها على إشـباع حاجاتها

وحاجات عائالتها.
كـانت األراضي الزراعـية في العـراق مـوزعة إلـى مقـاطعـات واسعـة. وكـانت هي األخـرى موزعـة إلى
قطع أصغـر ومجزأة إلى وحدات زراعـية صغـيرة ال تزيد مساحـة كل منها على عدة أفـدنة. وكانت تلك
اrقاطعـات واالستـثمارات الزراعـية متـباينة في مـساحاتهـا وفق اrناطق وطبيـعة استـغالل األرض ونوع
احملـصـول الزراعي. فـفي الوقت الذي كـان شـيخ القـبـيلة أو البـيك فـي األراضي اإلروائيـة يسـيطر على
مقاطعة أو مقاطعتZ مثال فإن شيوخ العشائر الثانويZ واألغوات كانوا يسيطرون على القطع الصغيرة
اrكونة من عــدة مـئـات من األفـدنة. وكـان يطلق علـيـهم بأصـحـاب اللزمـة¨ أو اrالكـZ أو اrسكمZ أو

السراكيل حسب اrناطق. أما الوحدات الزراعية الصغيرة فكانت �نح للفالحZ اrنتجZ فعال(١٠٠).
وفي اrناطق الكردية كـانت القرى الفالحـية تخضع حلـيازة البيكوات واألغـوات الذين كانوا يقسـمون
األراضي الزراعيـة إلى وحدات صغـيرة قزميـة توزع على الفالحZ اrنتجZ فـعال وrصلحة البـيك واألغا
مباشـرة¨ حيث كان يستحوذ على القـسم األكبر من احملصول الزراعي السنوي¨ إضـافة إلى إلزام الفالح
بالعـمل لصـالح مالك األرض وفي أرضـه بالسـخـرة¨ أو تنفيـذ مـا يريده األغا مـنه. كتب السـيـد جليلي
جليل بهذا الصدد مـا يلي: "كان نظام استثمار األراضـي في تركيا يجري بطرق مختلفـة¨ غير أن نظام
االستثـمار باحملاصصة كـان هو الشكل السائد. إذ كان يتم توزيع احملصـول على خمس حصص: اrالك
- اrاء - البـذار - حيـوانات العـمل - قـوة العمل - وكـان هذا النظام هو الشـكل األساسي السـتـثمـار
األرض من قـبل الفـالحZ. فـقـد كان هذا الـشكل يسـود في أراضي اإلقطاعـيZ وأمـالك الدولة والوقف
واrتـروكـة. وضمن هذه الظـروف كانت اrسـاحـات الواسـعة تقـسم إلى أجـزاء صـغيـرة يتم تأجـيـرها على
دفــعـات عــديدة¨ وكــانت الدولة ومــالك األراضي يؤجــرون هذه األراضي °وجب نظام الـضـرائب¨ وكــان
اrسـتأجرون¨ يقـسمـون األرض بدورهم ويعطونهـا rستـأجرين آخريـن. ومع ازدياد عدد اrسـتأجريـن كان
وضع الفـالحZ يسـير نحـو األسـوأ ويتضـاءل نصـيب العاملZ في األرض. وكـان جـشع اrؤجـرين فظيعـاً
إلى درجة أنهم رفضوا أكثر من مرة أن يدفعوا للحكومة"(١٠١). وكانت حصيلة هذا الواقع¨ كما يشير
إلى ذلك ي. ن. بيـرزين¨ سيـئة جـداً للدولة ومثـرية جداً للمـؤجرين¨ إذ كـتب يقول: "إن هؤالء اrؤجـرين

كانـوا يثرون بشكل عـجيب¨ ينهـبون ويظلمـون ويستـبدون بـالشعب في الوقت الذي تفـقد الدولة القـسم
األكــبـــر من دخلـهــا"(١٠٢). ونسى هـذا الكاتب أن اخلـــاســر الرئيـــسي في كل ذلـك هو الفــالح اrـنتج
للخيـرات والذي ال يقبض في احملـصلة النهائية على مـا يكفي لسد رمـقه ورمق أفراد عـائلته. إذ ال بد
من اإلشارة إلى "أن البكوات كانوا يجمعون الضرائب بانتظام من السكان القاطنZ في اrناطق الواقعة

حتت سيطرتهم¨ ويحتفظون بها ألنفسهم"(١٠٣).
وفي ضوء كل ذلك يتبZ لنا بأن العالقات الزراعية كانت تقوم بZ أطراف ثالثة¨ وهي:

١- الدولة: كانت الدولة �تلك رقـبة األرض الزراعية تشريعـا¨ وكان لها من حيث التـشريع حق اقتطاع
عشـر اإلنتاج مضافـا إليه ضريبـة معينة تفرض علـى الناجت اإلجمالي للمسـاهمة في تغطية نفـقات
التجهـيزات العسكرية زائدا ضريبة "الفـرغة" التي كانت تفرض على كافة اrدخـوالت. إال أن حصة
الدولة من الناحية العـملية كانت أعلى من ذلك بكثيـر ولكنها متباينة في األراضي األمـيرية عنها
في أراضي الطـابو أو الوقف. وكـانـت أعلى تلك احلــصص تسـتــوفى في األراضي األمــيـرية حــيث
بلغت فـي بعض اrناطق حــوالي ٦٠% من إجــمـالي اإلنتــاج الزراعي¨ ولكنـهـا تراوحت فـي مناطق
أخــرى بZ ٢٠-٥٠%. بينمــا تراوحت حــصـة الـدولة في األراضي السنّيــة العــائدة للسلـطان عـبــد
احلمـيد بZ ٣٦-٤٤% من إجـمالي اإلنتـاج السنوي. أما في األراضي التي كـانت مفوضـة بالطابو
فـقد تراوحت حـصة الدولـة بZ ٢٠-٣٠% من الناجت اإلجمـالي(١٠٤). كتـب الدكتـور صالح حـيدر
مـشيـرا إلى أن هذه احلصـة كانت ال جتـمع بالتمـام ألسبـاب ترتبط بطريقـة احتـسابهـا ورفض شيـوخ
العشائر أحـيانا دفعها… الخ. وكانت هذه احلـصة جتبى أحيانا عيـنا وتُقّيم في عZ اrكان ومن قبل
أجهزة الدولة مـباشرة(١٠٥). أما حصـة الدولة من ثمار أشجـار النخيل والفواكه فكانت جتـبى نقدًا
وعلى أسـاس مـبلغ مقـطوع عن كل شجـرة مـثـمرة يتـراوح بZ ٢٫٢٤-٣٫٥٠ قـرش عـثمـاني. أمـا
بالنسـبـة لـلخـضـروات فكانت حـصـة الدولـة كـضـريبـة تصل إلى ١٠% من اإلنتـاج. وفـي حـالة بيع

احملصول في السوق فكانت احلصة جتبى نقدا(١٠٦).
٢- اrستحـوذون الفعليون على األرض الزراعيـة: وهم في الغالب األعم من شيوخ العـشائر والبيكوات
واألغـوات وكـبار اrوظفZ والـعسكريـZ الذين أصبـحـوا عـمليـا من كبـار اإلقطاعـيZ. وكـان هؤالء

(١٠٠) حيدر¨ صالح د. مشاكل األرض في العراق. مصدر سابق. ص ٦١٩-٦٢٠٫
(١٠١) جليلي¨ جليل. من تاريخ اإلمارات في اإلمبراطورية العثمانية. مصدر سابق. ص ٤٠/٣٩. 

(١٠٢) نفس اrصدر السابق. ص ٤٠٫
(١٠٣) نفس اrصدر السابق. ص ٣٥. 

(١٠٤) نفس اrصدر السابق. ٥٢٠-٥٢٢٫
(١٠٥) اrصدر السابق. ص ٥٢٦-٥٢٧. 
(١٠٦) اrصدر السابق. ص ٦٠٥-٦٠٩٫
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يسـيطرون¨ بعـد اسـتـقطاع حـصـة الدولة¨ على ثلـثي اإلنتـاج¨ ثلث للمـسـتـحـوذ على األرض وثلث
للسركال أو اrالك أو اrسكم(١٠٧).

٣- الفالحون اrنتجـون الفعليون للثروة في الريف: وهم الذين كانوا يعـملون على األرض الزراعية وفق
عقود مع اrستـحوذين الفعليZ على تلك األراضي الزراعية أو وفق األعراف اrتـداولة واrتباينة من

منطقة إلى أخرى.
ووفق اrعلـومـات اrتــوفـرة كـان توزيـع الدخل في الفــتـرة التي يجــري البـحث عـنهـا يتم وفـق النسب

التالية(١٠٨):
حصة السلطان ومعه الدولة العثمانية ٤٣٫٧٥%

حصة الشيوخ واألغوات وغيرهم من اrستحوذين على األرض الزراعية ١٢٫٥٠%
% ٤٣٫٧٥Zنتجrا Zحصة الفالح

اجملموع = ١٠٠٫٠٠%
وكـانت حـصـة الفــالحZ تنخـفض إلى أقل من ثلـث إجـمـالي اإلنتـاج بكثـيـر بعــد أن يقـوم الفـالحـون
بإعادة تسليـم ما زودهم اrالك به من حبـوب إلعادة عمليـة اإلنتاج أو دفع حـصة اrاء أو حيـوانات اجلر
اrستـخدمة في اإلنتاج والتي غـالباً ما كان الفـالح الفقيـر يفتقدها. كـما كان على الفالحZ أن يدفـعوا
من حـصـتهم الصـافـيـة¨ وهي باألسـاس قليلة جـدا¨ حصـصـا صغـيـرة أخـرى¨ منهـا مثـال مـا يوضع حتت
تصــرف اrضـيـف¨ ومنهــا حـصــة القـهــواتي وحــصـة الـسـيــد أو اإلمـام وحــصـة احلــارس وحــصـة وكــيل
Zـلتزمrأن يتحـملوا نفقات نقـل حصة الشـيوخ أو األغوات أو ا Zالشيخ(١٠٩). كمـا كان على الفـالح
إلى السـوق احملليـة أو إلى اخملـازن في اrدينة. وكـانت هذه الطريقـة االستـغـالليـة اجملـحفـة في التـوزيع
تضـعف قدرات الفـالحZ على تنشـيط وتطوير عمـلية إعـادة اإلنتاج أو حتـسZ ظروف حـياتهم وعـملهم
وتدفع بهم فـي الكثـيـر من احلــاالت إلى الهـجـرة إلى اrـدن هربا من الديون اrتـراكــمـة بذمـتـهـم للمـالك
والسـركـال أو اrرابي. وكــانت هناك نسـبـة ضـئـيلة جــدا من الفـالحZ الذين كـانوا �تـلكون فـعـال أرضـا
زراعية مسجلة بأسمائهم أو يتصرفون مباشرة °ساحات صغيرة جدا. وكان على هؤالء أن يحتموا بأحد
شيـوخ العشائر حلـمايتهـم من االعتداءات احملـتملة عليهم من جـهات عديـدة وكانت هذه احلمـاية تفرض

عليهم التزامات مالية إضافية تستقطع من محصولهم السنوي القليل أصالً.

وتنوعت صيغ اقـتطاع الدولة لريعها خالل الفـترة التي بدأت مع تولي مدحت باشا والية بـغداد حتى
نهاية االحتالل العثماني للواليات الثالث. فحصة الدولة والضرائب اrقررة كانت جتبى من الفالحZ من
قبل شيوخ العشـائر واألغوات وكبار اrوظفZ¨ باعتبارهم ملتـزمZ لتلك األراضي الزراعية. وكانت هذه
الصـيــغـة هي الســائدة في هذه الواليات. والصــيـغـة الثــانيـة �ثلـت في اجلـبـاية اrـبـاشـرة حلـصــة الدولة
والضـرائب التي بذمـة الفالحـZ وشيـوخ العـشائر واألغـوات من قـبل أجـهزة اإلدارات احملليـة واجلندرمـة
العثـمانيـة مبـاشرة. ويبـدو مناسبـاً إيراد اrقتطف التـالي الذي يشيـر إلى واقع توزيع احملصـول الزراعي
بZ أطراف العــالقــة في ريف كــردسـتــان خـالل الـنصف الثــاني من القــرن التــاسع عـشــر وبداية القــرن

العشرين: "عندما يصبح احملصول جاهزاً وبعد اقتطاع قسم البذار يوزع على الشكل التالي:
"يعطى للحالق وللنجار ولسـاقي األراضي وباني اجلسور ومراقب اrياه /١٨/ تنكة من الشـعير و٩
تنكات من القمح¨ وللمالك ٢٥/١ من القمح و٣٠/١ من الشعير واحلبوب األخرى¨ أما الباقي فيقسم
إلى خــمـس حــصص ثالث مـنهــا rالك األرض أو لـلدولة أو للـوقف أو بشكل عـــام للشــخـــصــيــات أو

اrؤسسات التي تؤجر األرض للزراعة. واحلصتان الباقيتان للفالح"(١١٠).
وتشـير الدراسات اrـتوفرة عن هـذه اrرحلة إلى حصـول مزاحـمة شـديدة بZ شيـوخ العشائـر واألغوات

وكبار موظفي الدولة وأشراف اrدن وأصحاب الثروة على ثالث مسائل أساسية هي:
: احلصول على مـزيد من مساحات األراضي الصـاحلة للزراعة وزيادة رقعـة األرض اrزروعة سواء أوالً

من خالل األراضي األميرية أم من اrلكيات الصغيرة اخلاصة.
ثانيـا: االسـتيـالء على أكـبـر كمـيـة �كنة من احملـاصيل الزراعـيـة للمـواسم الزراعـية وتقليـص نسبـة
اrتبـقي منه للفالحZ لعرضـه من جانب التجار اrتـحالفZ مع كبـار اrستحوذين على األراضي الزراعـية

في األسواق احمللية واخلارجية وضمان أقصى األرباح لهم.
ثالثا: إن اrسـألتZ اrذكورتZ سابقـا كانتا توفـران لهذا الشيخ أو ذاك البـيك أو األغا اrوقع اrتمـيز
بZ الشيـوخ والبيكوات واألغـوات وترفع من هيبـته ونفوذه وتأثيـره في اrنطقة¨ بسـبب زيادة مسـاحات
األراضي التي بحوزته وتصرفه بعـدد كبير ومتزايد من الفالحZ وارتفـاع مدخوالته السنوية. ومثل هذه
احلـالة كانت تفـتح بدورها أمام هؤالء الشـيوخ والبـيكوات واألغـوات أبوابا جديدة للحـصول على مـزيد
من األرض واrال واجلــاه والنفــوذ والتـأثيــر¨ في حZ كــانت تسلب كلـهـا من فــقـراء الفــالحZ وصــغـار

.Zزارعrا
وعـمد كـبار أصـحاب األراضي الزراعـيـة¨ من أجل مواجـهة هجـرة الفـالحZ من الريف إلى اrدينة من
جهة¨ ورغـبتهم في توسيع رقعة األرض التي حتت تصـرفهم وتزرع سنويا لصاحلهم وعلى حسـاب صغار

(١٠٧) نفس اrصدر السابق. ص ٦٤٦.
(108) Al-Durra¨ Sabah. Zur politischen und oekonomischem Problematik der Entwicklung der

einheimischen (privaten) Industrie. Dissertation yur Erlangung des Grades eines Doktors
der Wirtschaftswissenschaften. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1965. S. 2.

(١١٠) جليلي¨ جليل من تاريح اإلمارات في اإلمبراطورية العثمانية. ص ٤٠. (١٠٩) نفس اrصدر.
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الفالحZ وصغار مالك األراضي الزراعية من جهة أخرى¨ إلى زيادة تشغيل العاطلZ عن العمل وأشباه
البروليـتاريا احمليطZ باrدن بشـكل موسمي وبأجـور واطئة جدا¨ ال تكفي في غـالب األحيان حـتى لسد
الرمق. وأدى هذا الواقع إلى مـوت مبكر لعـدد كبـير مـن الفقـراء واrعوزين الذين كـانوا يجبـرون عمليـا
على بيع قوة عـملهم بسعر بخس¨ أو مقـابل حفنة �ر وقليل من الل½ أو اجل½ ورغيف خـبز. وخالل هذه
الفـترة توجـهت الكثـيـر من القبـائل شـبه اrسـتـقرة إلى التـوطن النسـبي للمـشاركـة في اإلنتـاج الزراعي
واحلـصــول على دخـول إضــافـيــة من نشـاطهـم في الرعي. وأدى هذه التــوسع في النشــاط الزراعي إلى
توسـيع قاعـدة التبـادل السلعي-النقدي¨ وإلى نـشاط أكـبر في التـبادل التـجاري الدولي¨ وبالتـالي إلى
§و ملموس في األسـواق احمللية وارتبـاط هذه األسواق أكثـر فأكثـر بالسوق الرأسـمالي الدولي¨ رغم أن
اإلنتـاج الزراعي¨ النبـاتي منه واحلـيواني¨ لم يكن كـبـيرا بـسبب قلة مـسـاحات األراضي الـزراعيـة التي
كانت تستخـدم فعال في اإلنتاج والرعي. ومن اجلدير باإلشارة إلى أن كبار أصـحاب األراضي الزراعية
كـانوا يـتـمـيــزون بالبـذخ على مــسـراتهم وملـذاتهم من ذلك الريع الـذي كـان يتـحــقق لهم على حــسـاب
الفـالحZ الفقـراء¨ وبالتـالي كانـت عمليـة إعادة اإلنـتاج تتـحقق بـصورة بسـيطة ونادرا مـا كان يحـصل
التـوسع أو حتسZ وسـائل اإلنتاج من خـالل تلك األرباح. ولم يكن مـا جاء في تقـرير للسيـد شتـيمـروخ
الذي زار هذه اrنـطقـة على رأس اللـجنة االقـتـصــادية األrانيـة فـي عـامي ١٨٩٩-١٩٠٠¨ بعــيـدا عن
الواقع¨ إذ كـتب يقول: "كـانت مـساحـة األراضي التي تسـتغـل سنويا في مخـتلف الواليات في العـراق
تتراوح بZ ٢-٧% من مجـموع األراضي الزراعية"(١١١). ولم يكن هذا وحده السبب وراء قلة اإلنتاج
الزراعي¨ بل كـانت هناك أسـبـاب عـديدة أخـرى ذات أهمـيـة كبـيـرة منهـا مـثـال: تخلف وسـائل اإلنتـاج
والطرق البدائية التي كان الفالحون الفقراء �ارسونها في زراعة األرض وتدهور مستوى خصوبة األرض
Zعيـشي والصحي للفـالحrستـوى اrالزراعـية بسـبب تخلف عمليـات الري والبزل¨ إضـافة إلـى تدهور ا
وأفـراد عوائلهم وغـيـاب الرعاية الطبـيـة عن الريف �اما وانعـدام توفـر اrياه الصـاحلة لـلشرب. ونتـيجـة
الصـعوبات التي كـانت تواجـه اrزارعZ في احلصـول على اrيـاه الكافيـة إلرواء مـزروعاتهم¨ وبالتـالي¨
كانت الغـلة الزراعية السـنوية واطئة جدا. ولـم تبذل اجلهـود الضرورية لتـوفيـر اrضخات لرفـع اrياه إلى
مسـتوى األرض الزراعـية وسـقي اrزروعات. وكـان عدد اrضخـات اrستـخدمـة لهذا الغرض فـي العراق
محـدوداً جدا. فقد جـاء في أحد التقارير مـا يلي: "أما اrضخـات التي تستعـمل لرفع مياه السقي فـقد

ازداد عددها من (١٢) في ١٩٠٠ إلى عدة عشرات في سنة ١٩١٤"(١١٢).
يشير الدكـتور محمد سلمـان حسن إلى ظاهرة زيادة حجم اإلنتاج الزراعي في العـراق في تلك الفترة
فـيـقـول: "لقـد جـعل توسـيع الطـلب األوروبي على اrواد الغـذائيـة واrواد األوليـة الـعـراقـيZ¨ من اrُربِح

تشـغـيل األيدي العـاملة العـاطلة وتوسـيع األراضي اrزروعـة وتربية اrـواشي. وقد أصـبح إشـبـاع الطلب
األوروبي ميسـورا بفضل تطور النقل النهري والبحـري والسيما بعد فـتح قنال السويس في ١٨٦٩. إن
توسيع الطلـب األوروبي على اrنتجات احلـيوانية¨ وخـاصة الصوف¨ وانحـطاط أهمية "اجلـمل" و"الغزو"
بوصـفهمـا من وسائل الـعيش بسـبب من تطور وسائل النقل احلـديثة واسـتتـباب األمن والنظام تدريـجا¨
جَّـرت إلى هبــوط سكان القـبـائل البــدوية وارتفـاع سكان الرعــاة. لذلك هبط السكان البــدو من حـوالي
٤٥٠ ألفــاً في عـام ١٨٦٧ إلى ٣٩٣ ألفــاً في ١٩٠٥"(١١٣)¨ أي °عــدل سنوي قــدره ١٥٠٠ نسـمــة

الغير.
واتخــذت في فــتــرة حكم مــدحت باشــا¨ والوالة الذيـن جـاءوا مـن بعــده¨ جـملـة من اإلجــراءات التي

استهدفت تشجيع هذه االجتاهات في اإلنتاج الزراعي¨ ومن بZ أهمها نشير إلى ما يلي(١١٤):
- تطهير جداول وقنوات الري وتوسيع الشبكات القائمة وإقامة اجلديد منها.

- االهتمام بطرق اrواصالت النهرية والبحرية والبرية.
- تطبيق مبدأ اإلعفاء الضريبي لعدة سنوات عن احملاصيل الزراعية في البساتZ اجلديدة¨ واإلعفاء

اجلمركي عن اrكائن اrستوردة إلغراض الزراعة¨ وبخاصة اrضخات.
- تشجيع تقد± القروض والسلف اrالية ألصحاب األراضي الزراعية.

(١١١) فياض¨ عبد الله. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص ٧٠٫
(١١٢) نفس اrصدر. ص ٦٩٫

(١١٣) سلمان¨ محمد حسن د. التطور االقتصادي في العراق. مصدر سابق. ص ٢٠٦-٢٠٧٫
(١١٤) - صالح¨ حيدر د. مشاكل األرض في العراق. مصدر سابق.

- نوار¨ عبد العزيز سليمان د. تاريخ العراق احلديث. ص ٣٧٧.
- سلمان¨ محمد حسن د. التطور االقتصادي في العراق. مصدر سابق. 
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حرمت اrعـارك التي دارت في فترات مخـتلفة من القرنZ السـابع عشر والثامن عـشر والنصف األول
من القـرن التـاسع عـشـر في مـا بZ القـبـائل واإلمـارات الكردية في كـردسـتان عـمـومـاً من جـهـة¨ وتلك
احلـروب التي دارت على األرض الكردسـتانيـة بZ الدولة العـثمـانيـة والدولة الفـارسيـة من جـهة ثانيـة¨
وتلك التي وقـعت بZ الوالة اrمـاليك في بغداد واإلمـارات الكردية¨ أو بZ اrمـاليك والدولة الفـارسيـة
في كردسـتان من جهـة ثالثة¨ حـرمت الشعب الكردي من إمكانيـة تطوير اrنطقة وحتـسZ الزراعة فيـها
وحتسZ حياة الناس اrعيشـية والتعليمية أو توفير فرص عمل للنسبـة العالية من العاطلZ عن العمل.
وكثـيرا مـا وقعت االتفـاقيـات بZ اإلمارات الكردية والدولـتZ الفارسـية والعـثمانـية إلقرار السـالم في
اrنطقـة¨ إال أنهـا غـالبـاً مـا كـانت تخـرق مـن أحـد األطراف لتـبـدأ اrعـارك من جـديد. أشـار السـيـاسي
الكردي السـيد عـصمت شـريف إلى تلك االتفاقـيات التـي كانت تعـقد مع شـاهات إيران بكونها كـانت
ذات جـانبZ: فـهي من حـيث اrبـدأ كـانت تضع حـداً للحـروب اrتـبـادلة بZ القـبـائل واإلمـارات الكردية
باعـتبـارها مـتحـالفة مـع الشاهات من جـانب¨ ولكنهـا من اجلانـب اآلخر كـانت �نع قـيام احتـاد بZ تلك

القبائل واإلمارات الكردية وتساهم في تفرقهم وانفراط العقد أو وحدة الكلمة بينهم(١١٥).
ويشيـر محمد أمZ زكي إلـى أن الدولة العثمانيـة قد استـخدمت الكرد بشكل واسع جداً في حـروبها
ضـد الدولة الفارسـية وفي احلـربZ الروسـية-التـركيـة "وفي القضـاء على اإلمـارات الكردية خاصـة وفي
إطفاء نار الثـورات التي قامت ضدهم في سائر أنحـاء اrملكة العثمانيـة¨ °ا فيها الثـورات التي قامت
ضـد الدولة العـثمـانيـة في جنوب العـراق¨ والسيـما فـي عهـد الوالة اrمـاليك ببـغداد¨ إذ قـضـوا عليهـا
غـالبـا بفـضـل القـوات الكردية"(١١٦). ويورد الكاتب أمــثلة كـثـيــرة على ذلك االسـتـخــدام من جـانب
الدولتZ العثـمانية والفارسـية للكرد في معاركـهما اrتبـادلة وعلى أرض كردستان أو في أنـحاء أخرى
من الدولة العثمانيـة وخارجها(١١٧). وكانت عملية جتنـيد الفالحZ للكرد للحروب العثمـانية تتم عبر
شـيـوخ وأغـوات العـشـائر الـكردية في كـردسـتـان¨ إذ كـان لهـؤالء الشـيـوخ واألغـوات تـأثيـرهم اrبـاشـر
واحلاسم على الفـالحZ. وبهذا الصدد يقول السـيد محمـد أمZ زكي ما يلي: " �تاز احلـياة االجتمـاعية

بZ الكرد بثالثة أوصاف بارزة. (أ) التـفاف الكرد حول زعيم كائنا من كان¨ وقـد يكون أجنبيا عنهم.
وهذا الوصف يكاد تقـليدا تاريـخيـا ال يتـبـدل. (ب) إطاعـتهم لهـذا الزعـيم إطاعـة عـمـياء مع مـراعـاة
التقـاليد التاريخيـة في ذلك. (ج) انقسامهم إلى طبـقات اجتمـاعية. (زراع وأصحـاب حرف)"(١١٨).
لم تكن هذه اخلصائص التي يشيـر إليها األستاذ زكي مقتصرة على أفـراد العشائر الكردية¨ بل كانت¨
وهي ما تزال حتى اآلن¨ تنسحب على العـالقات االجتماعية العشائرية لكل الشـعوب¨ ومنها الشعوب
العربية¨ بسبب طبيعة العالقات األبوية القائمة بZ رئيس العشيرة والفرد فيها والظروف التي كانت أو
ما تـزال �ر بها تلك العـشائر. ويبـدو لي أن األستـاذ محـمد أمZ زكي كـان يقصـد من وراء ذلك تأكـيد
واقع التخلف العـام والضعف اللذين كانت تعاني منهـما منطقة كردسـتان حينذاك ومعـاناة مجتمـعاتها
من عالقات الهـيمنة العشائرية واإلقطاعيـة اrتشابكة. عندها يصح هذا األمر ال على كردسـتان العراق

فحسب¨ بل على منطقة الشرق األوسط بأسرها.
عندمـا نشـبت احلـرب العـاrيـة األولى اتخـذ رؤسـاء وأغوات عـشـائر وقـبـائل كـردية ورجـال الدين في
كـردسـتـان مـواقف تنم عن تردد وقلق من جـهـة¨ وعـدم رغـبـة في التـورط باحلـرب ومـعـاناتهـا من جـهـة

أخرى. وكان هذا اrوقف ناجماً عن أو متأثراً بعاملZ¨ وهما: 
١- مــعــاناة الكرد بشـكل عــام من ســيــاســات االضطهــاد والنهب الـتي كــانت �ارســه أجــهــزة الدولة

العثمانية لصالح السلطان ولصاحلها في آن واحد.
٢- الرغـبة في الـوقوف إلى جـانب الدولة اإلسـالميـة من منطلق دينـي بحت ضد الدول األجنـبيـة¨ التي

تعتبر في عرف الناس بأَنها كافرة¨ في هذه احلرب الكونية.
كـانت سنوات احلـرب العاrيـة األولى قـاسيـة جـدا على الشـعب الكردي وعلى بقـية الواليـات التابعـة
للدولة العثمانية حـينذاك. فاrعارك احلربية بZ القوات البريطانية والعثـمانية التي ساهمت في تخريب
البــالد ونشــر الرعب والدمــار واrوت بZ الناس¨ إضــافــة إلى اجملــاعـات واألوبئــة التي أودت بـحـيــاة
عشـرات اآلالف من الناس¨ جعلـت السكان يتمنون نهـاية احلرب واخلـالص من احلكم العثـماني¨ خـاصة
وأن وعـود البريـطانيZ للكرد كـانت معـسـولة. وبهـذا الصدد يشـيـر الدكـتور كـمـال مظهر أحـمـد¨ على
سـبيل اrثـال ال احلـصر¨ إلى هذه احلـقيـقـة فيـقـول: "فمن مـجمـوع اثنا عـشر ألف شـخص كـانوا يقطنون
عشرين قـرية في إحدى مناطق كردستان الـشمالية مات في األشـهر الستة أو السبـعة األولى من احلرب
حوالي ثمانية آالف شخص"(١١٩). وفي مكان آخر يقول: "انخفض عدد السكان في مدينة السليمانية

(115) Kendal. Die Kurden unter der osmanischen Herrschaft. Bd. 1. S. 46.

(١١٦) نفس اrصدر السابق¨ اجلزء األول¨ ص ٢٥١/٢٥٠ 
(١١٧) نفس اrصدر السابق¨ ص ٢٥٠-٢٥٥ 

(١١٨) محمد أمZ زكي: خالصة تاريخ الكرد وكردستان من أقـدم العصور التاريخية حتى اآلن¨ مصدر سابق¨
اجلزء األول¨ ص ٢٧٦ 

(١١٩) أحمد¨ كمال مظهر د. كردستان في سنوات احلرب العاrية األولى. مصدر سابق. ص ٢٢٦. 
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حتى نهـاية احلرب إلى الثلـث¨ وبنفس النسبـة بل وأكثر منـها انخفض عـدد السكان في القرى احملـيطة
بها¨ واضطر أكثر من نصف السكان في بعض اrناطق األخـرى إلى ترك بيوتهم بسبب اجلوع واألمراض
ومظالم احملتلZ¨ واضطر قسم كـبير منهم لالنتقال إلى ضواحي ديالى واخلـالص واrقدادية وغيرها¨ ولم
يكن الوضع في راوندوز أحسن بحـال من األحوال"(١٢٠). "وقدر األسـتاذ محمـد أمZ زكي عدد هؤالء
(الضـحايا) بحـوالي نصف مليون شـخص¨ وال يستـبعـد أبداً أن يكون العدد أكـبر¨ فـحسب اrعلـومات
التي وردت في كـتـاب الدكـتـور م. س. الزاريـف والتي اسـتـخلصـهـا من الوثائق الـدبلومـاسـيـة للعـهـد
القيـصري¨ انخفـض عدد أفراد األسـر اrتكونة من ٢٠ -٣٠ شخصـاً¨ إلى ثالثة أو أربعة أشـخاص في

سني احلرب في العديد من اrناطق"(١٢١).
وهذه اللوحة بحد ذاتها تعكس مدى التعقيد الذي كان عليه الوضع في كردستان حينذاك. فمن جهة
كانت القوات التركيـة قد أُجبرت على التراجع بفعل تظافر جهود القـوات البريطانية-الهندية والوحدات
غـير النظامـية للقـبائل الكـردية التي شكلها رؤسـاء القبـائل مـقابل الوعـود بوحدة كـردستـان أو منحهـا
احلكم الذاتي علـى األقل. وكـانت العـالقـات الكردية - األرمنيـة مـتـوترة بـفـعل اجملـازر التي نظمـتـهـا
الدولة العـثـمـانيـة في عـام ١٩١٥ ضـد األرمن باسـتـخـدام الوحـدات الـعسـكرية احلـمـيـدية التي ضـمت
اجملندين الكرد. كـمـا أن العـالقـات في مـا بZ العشـائر الكرديـة لم تكن دون توترات ومنازعـات¨ رغم
إنها كانت تواجه مشكالت مشتركة. إال أن هذا لم �نع القوات البريطانية من عقد اتفاقية تعاون بينها
وبZ الكثـيـر من رؤسـاء القـبـائل الكردية التي كـانت حتـمل كـرها شـديدا للدولة العـثـمـانيـة¨ رغم عـدم
ترحيب رجال الدين °ثـل هذه االتفاقيات¨ إذ كانت تلك القـوى تؤيد¨ من وجهة نظر دينية بحـتة¨ حرب
الدولة العثـمانية اrسلمـة ضد بريطانيا وفـرنسا "الكافرتـZ". ولهذا شارك العـديد من الكرد مع العرب
في حـركة اجملـاهدين اrسلمZ في مـعـارك الشعـيـبة (البـصرة) ضـد القـوات البريـطانية في عـام ١٩١٥
بناء على الفتـاوى التي صدرت عن "اجملتهدين وعلـماء الدين في النجف وكربالء وسامـراء والكاظمية
وتضمنت دعـوة صريحة وقاطعـة وحاسمة وقاضـية بوجوب التصـدي للغازي الكافر والدفاع عـن بيضة¨
أي األراضي اإلسالمـية العراقـية"(١٢٢)¨ والتي عجـزت عن الصمود بوجـه القوات البريطـانية والهندية
اrسلحة واrدربة جـيداً. ويشيـر الدكتور كـمال مظهر أحـمد إلى ذلك بقوله: "وفي مـحاولة لوقف الزحف
البريطاني بدأ اrسؤولون العثمانيون في العراق باتخاذ إجراءات سريعة كان من أهمها حتريض العشائر

العربـية والكردية على االشـتراك في القـتال باسم "اجلهـاد" ضد الكفـار واستطاعـوا فعـالً إثارة مشـاعر
الكثيـرين على هذا الطريق¨ فأخذ هؤالء يلتـحقون بالقوات العـثمانيـة بحيث لم �ر على احتالل البـصرة
وقت طويل حتى احتـشد حوالي عشـرة آالف مقاتل كان بينهم أكثـر من ألف خيال كردي بقـيادة الشيخ
مـحمـود قـرب مدينة الـناصرية يدفـعـهم احلمـاس الديني لردع القـوات البـريطانيـة الغازيـة. وفي اrعركـة
التي وقـعت في نيـسـان مـن العـام ١٩١٥ بالقـرب من الشـعـيـبـة بينهم وبZ اإلنـكليـز هُزم العـثـمـانيـون

واrتطوعون هز�ة منكرة"(١٢٣).
لم يكن اهتمام بريطانيا منـصبا على اrنطقة العربية فحسب¨ بـل وعلى اrنطقة الكردية أيضا¨ سواء
كانت شـرق أم جنوب أم غرب كردستـان. ولكن اهتمامـها بجنوب كردسـتان جاء بسبب الدالئل اrتـوفرة
عندها والتي كـانت تشـير إلى وجـود النفط في اrنطـقة¨ التي أصـبـحت ضمن عـراق اليـوم¨ إضافـة إلى
أهمـيـة هذه اrنطقـة مـن الناحـيـتZ العـسكرية والتـجـارية. وجتـلى ذلك االهتـمـام بوضـوح في مـراسـالت
اجلنرال برسي كـوكس مع احلكومـة البـريطانيـة بعـد انسحـاب القـوات الروسـيـة من إيران ومن كـردستـان
الشـرقـيــة التي كـانت ومـا تزال تـقع ضـمن احلـدود اإليرانيــة. وكـمـا وقع مع العـرب¨ أعطـى اrسـؤولون
البـريطانيـون والفـرنسـيون الوعـود إلى زعـمـاء ورؤسـاء القبـائل الكردية. وكـانت تلك الـوعود تتـضـمن
موافـقة احللفاء على النظر اجلدي °طالـب الكرد في حتقيق وحدة بالدهم¨ ومنح االسـتقالل أو االستـقالل
الذاتي rنطقـة كردستـان ضمن الوصايـة البريطانية. ولكن في واقـع احلال¨ كانت احلكومـتان البـريطانية
والفـرنسيـة قـد وضعـتـا اخلطط السـرية لتقـسـيم اrنطقـة في ما بيـنهمـا والتي وجـدت تعبـيـرها في بنود
اتفــاقــيـة ســايكس - بيـكو التي وقــعت في العــام ١٩١٦¨ ثم وقع عـليـهــا فــيــمـا بعــد �ثلـو روسـيــا
القيصـرية¨ والتي فضحتـها الدولة السوفييـتية الفتيـة في أعقاب انتصـار ثورة أكتوبر االشتراكـية عام
١٩١٧. واتفــقت هذه الـدول على أن تصــبح والية اrـوصل¨ وبضــمنهــا القــسم األكــبــر من كــردســتــان
Zاجلنوبيــة¨ وفق بنود هذه االتـفـاقـيــة من حـصــة فـرنـسـا¨ وأن تكون إيران وقــسم من كــركـوك خـاضــع
للوصـاية البـريطانيـة. وفي أعـقـاب احلرب العـاrيـة األولى �كنت بريطـانيا¨ وفـق مناورات ومسـاومـات
عـديدة¨ إقنـاع فـرنسـا بجــعل سـوريا ولبنان مـن حـصـة فـرنســا دون منازع ومنحـهــا حـصـة مناســبـة من
امتيازات النفط العراقي¨ في مقابل جعل والية اrوصل ضمن حصتها التي شملت عمليا إيران والعراق

وتركيا¨ أي بضمنها كل كردستان في ما عدا القسم اrتبقي في احلدود التي رسمت مع سوريا.
وقبل توقـيع اتفاقـية الهـدنة في مودروس في الثـالثZ من شهـر تشرين الثـاني عام ١٩١٨م بZ دول
احللفاء والدولة العثمانية بدأت القـوات البريطانية معاركها ضد القوات العثمـانية في كردستان العراق (١٢٠) نفس اrصدر السابق. ص ٢٢٧٫/٢٢٦

(١٢١) نفس اrصدر السابق. ص ٢٢٨٫
(١٢٢) عبداجلبار¨ محمد. إشكالية العالقة بZ الدين والسياسة في الدولة العراقية اrعاصرة. النخب السياسية
التـغـريبيـة سـعت للتـفـرقة بZ العـروبة واإلسـالم. جـريدة الزمـان. لندن. كـانون األول/ديسـمبـر ٢٠٠١.

لندن.  
(١٢٣) أحمد¨ كـمال مظهر د. كردسـتان في سنوات احلرب العاrيـة األولى. ترجمة محـمد اrال كر±. ط ٢. دار

آفاق عربية للطباعة والنشر. بغداد. ١٩٨٤. ص ١٧٨. 
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واحـتـلت في أيار من عـام ١٩١٨ مــدينتي كــفـري وطوزخــورمـاتو التــابعـتZ لـكركـوك¨ ثم ¿ احــتـالل
اrوصل في العاشر من تشرين الثاني من نفس العام. وبهذا أصبحت والية اrوصل كلها ضمن االحتالل

البريطاني.
برز اهتـمام بريطانيـا العظمى بالواليات التـابعة للـدولة العثـمانيـة في وقت مبـكر. ولعبت القنصليـة
البريطانية ببـغداد وفي غيرها دوراً مهمـاً في تعزيز العالقات مع رؤساء العشـائر العربية والكردية منذ
القرن التاسـع عشر. كما برز اهتـمام خاص لبريطانيـا في والية اrوصل¨ والتي كانت كردستـان اجلنوبية

جزء منها. وتعود أسباب هذا االهتمام إلى عوامل ثالثة جوهرية¨ وهي:
١- معرفة بريطانيـة منذ فترة مبكرة جداً بوجود النفط في كـركوك وفي مناطق أخرى من والية اrوصل

.Zوخانق
٢- احتالل والية اrوصل باعتبارها مركزاً استراتيجيا مهماً من الناحية العسكرية في السياسة الدولية

لبريطانيا¨ إضافة إلى موقعها التجاري اrهم على طريق الهند.
٣- رغـبتـهم في حـمـاية أتباع الـديانة اrسيـحـيـة من الكلدان واآلشـوريZ واألرمن¨ خاصـة وأنهم كـانوا
يرسلون العديد من اجلماعات التبشيرية إلى هذه اrنطقـة منذ القرن التاسع عشر¨ ومحاولتهم تقد±

احلماية لهم والدفاع عنهم لدى الباب العالي في اسطنبول.
كـتب الدكـتور كـمـال مظهـر أحمـد بهـذا الصـدد ما يلـي: "احتلت كـردسـتـان في محـادثات احللفـاء
السريـة مكانة ملموسـة كانت تتـفق مع االهتمـام الكبيـر الذي بدأت الدول الكبرى توليـه إياها منذ
زمن ليس بالقصير. جاء بحث مـستقبل اrنطقة الكردية العثمانية في رسالة سـرية بعثها سازانوف
وزير خارجـية روسيا في نـيسان من العام ١٩١٦ إلى السـفير الفـرنسي في بيتروغـراد¨ على النحو

التالي:
"… ١- تأخـذ روسيـا لهـا مناطق أرضروم وطرابزون ووان وبدلـيس حتى اrوقع الذي سـيـحدد فـيمـا

بعد غربي طرابزون على ساحل البحر األسود.
٢- يجب أن تتـرك منطقة كردسـتان¨ غـربي وان وبدليس¨ بZ موش وسـعرد ونهر دجلـة وجزيرة ابن
عـمـر وخط سلسلـة اجلـبـال اrطلة على العـمـادية ومـه ركـه وه ر لروسـيــا¨ وهي تعـتـرف مـقـابل ذلك

لفرنسا باrناطق الواقعة بZ أله داخ وقيصرية وخربوط"(١٢٤).
و�كنت بريطانيا من خـالل مفاوضـاتها الدولية أثناء التـحضير التفـاقية سـايكس - بيكو أن تضمن
هيمنتها الكاملة على والية اrوصل¨ °ا فـيها كردستان اجلنوبية. ومن الناحية العمليـة ضمنت هيمنتها

على كل كردستان تقريباً.
عندما أجبر األتراك على االنسحاب من مدينة السلـيمانية سلموا السلطة في خريف عام ١٩١٨ إلى
الشـيخ مـحمـود البـرزجني¨ باعـتـبـاره زعيـمـاً عـشائريـاً ودينياً¨ إضـافـة إلى كـونه من إقطاعـيي اrنطقـة
اrتنفذين(١٢٥). ويبـدو أن مبـاحثـاته مع سلطات االحتـالل البريـطاني ساعـدت على تثبـيتـه في مركـزه
كـحاكم عـلى اrدينة في نهـاية عام ١٩١٨ وأصـبـحت السليـمانيـة مـقـراً حلاكـمـيتـه. وعـينت في الوقت
نفسـه اخلبيـر البريطاني بشـؤون اrستعـمرات اrيـجر (ي.م.نول E. M. Noel) مسـتشاراً له. كمـا عينت
عـدداً من رؤسـاء العـشائر الـكردية األخـرى مسـئـولZ عن مناطق كـردية أخـرى مـثل جـمـجمـال وحلبـجـة
وغـيــرها¨ واعُـتــبـروا �ـثلZ للحكومــة البـريـطانيـة أوالً¨ ووضــعت بجـوار اآلخــرين بعض اrـسـتـشــارين
السياسيZ البـريطانيZ أيضاً "rساعدتهم" في أداء مهمـاتهم¨ وبتعبير أدق لألشراف عليهم ومـراقبتهم
. وكان هذا اإلجـراء حتـديداً لصـالحيـات ومسـؤوليـات الشـيخ محـمـود إذ حصـرت مـسؤوليـاته في ثانيـاً
السليـمـانيــة وليس في كـردسـتـان اجلنوبيـة¨ ووضـعت مـنافـسZ له على مناطق كـرديـة أخـرى للحـد من
احتمـاالت رغبته في التوسع¨ وبالتـالي دقت إسفZ اخلالف بZ رؤساء العشـائر الكردية في وقت مبكر
من وجودها في كـردستان. وأجرت الدولة البريـطانية لهم رواتب ومساعـدات مالية¨ كما فـرضت عليهم
مجـموعة من االلتـزامات. ومن اrفيـد اإلشارة إلى أن بعض رؤساء العـشائر الكردية لم يعتـرف بالشيخ
(١٢٦). وكانت بريطانـيا تشجع مـثل هذا الرفض ليتسنـى لها إضعـاف الشيخ محـمود البرزجني حاكـماً
مـحــمـود أوالً¨ وفـرض إرادتهـا عـليـه ثانيـاً بـاعـتـبـاره ال يـحظى بتـأييــد كل رؤسـاء العـشــائر والكرد¨
وبالتـالـي تأمل تأمZ وضع مناسب لـهـا للتـعـامـل مع جـمـيع رؤسـاء العــشـائر على هذه الطـريقـة "فـرق
تسـد". ومن اrفيـد اإلشـارة إلى أن البريطانـيZ وافقـوا على تعـيZ عدد من الكرد لـيعـملوا في إدارته¨

كما وافقوا على استعمال اللغة الكردية في اrعامالت الرسمية(١٢٧).
انصب اهتمام بريطانيا في كردستان على اrسائل التالية:

- تعزيز الهيمنة البريطانية على اrنطقة ومنع عودة النفوذ العثماني إليها ثانية.
- احملافظة على النظام العام ومنع نشوب النزاعات واrعارك بZ القبائل الكردية.

- إعـادة إعـمـار مـا خـربتـه احلــرب وتطوير احلـيـاة االقـتـصـادية¨ وخـاصـة الزراعــة والتـجـارة في ظل
العـالقات اإلقطاعـية التي كـانت سـائدة في كردسـتان حـينذاك¨ وضمـان جـباية الضـرائب وفق ما كـانت

(١٢٤) أحمد¨ كمال مظهر د. كردستان في سنوات احلرب العاrية األولى.مصدر سابق. ص ٣٠٧٫/٣٠٦

(١٢٥) احلـاج¨ عـزيز. القـضـيـة الكـردية في العـشـرينات. اrؤسـسـة العـربيـة لـلدراسـات والنشـر. ط ٢. بغـداد.
١٩٨٥. ص ٣٢٫

(126) Strohmeier¨ Martin & Yaclan-Heckmann¨ Lale. Die Kurden- Geschichte - Pokitik -
Kultur. Beckische Reihe.Verlag C. H. Beck. Muenchen. 2000. S. 118.

(١٢٧) احلاج عزيز. القضية الكردية في العشرينات. مصدر سابق. ص ٣٢٫
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عليــه احلـالة أثـناء االحـتــالل العـثــمـاني لـلمنطقــة تقـريـبـا¨ إضــافـة إلى زيادة إنتــاج السلع الـتي �كن
تصـديرها إلى األسـواق البـريطانيـة¨ ومنهـا التبـغ¨ إذ أنها كـانت بحـاجـة إلى اrزيد من السلع الزراعـيـة
الســتـهــالك قـواتهــا في والية اrوصل وبغــداد والبــصـرة¨ وضــمـان تدفـق السلع الزراعــيـة األوليــة إلى

مصانعها وأسواقها البريطانية.
- ضمان استمرار تدفق السلع البريطانية إلى أسواق هذه اrنطقة.

- تأمZ الهيـمنة البريطانية التامـة على منابع النفط التي كانت معروفـة حتى ذلك احلZ في كل من
كـركــوك واrوصل لتكون اخلطـوة األولى على طريق جـعـل كـردسـتــان اجلنوبيـة والشــرقـيـة¨ إضــافـة إلى

اrوصل¨ ضمن منطقة االحتالل البريطاني ومن حصة بريطانيا كلية.
- ولكن سلـطات االحـتــالل البـريطانـيـة لم تبــد أي اهتـمــام فـعلي بـحـاجـات سـكان اrنطقــة الكردية
و°شكالتهــا الغـذائيـة اrـسـتـعـصـيــة والبطالة الواسـعــة¨ �ا تسـبب في تذمــر السكان وكـرههـم للوجـود

البريطاني في كردستان واستعدادهم للمشاركة في احلركات السياسية اrناهضة للوجود البريطاني.

(١٢٨)±π±π WO½ULOK)&« W{UH²½« ≠≤

في مـقابـل تلك األهداف البـريطانية ذات الطـبيـعـة االستـعـمارية واالسـتـغـاللية كـان اrراقب حـينذاك
يالحظ على اجملتمع العشائري الكردي اrسائل اrهمة التالية:

- §و اrشاعـر القوميـة الكردية بZ بعض اrثقـفZ واrتعلمZ اrتنورين¨ سـواء الذين كانوا في تركـيا
أم في أوروبا¨ وبعض رؤســاء العـشـائر الكردية ورجــال الدين. وظهـر في هذه الفـتــرة وألول مـرة شـعـار
"كـردسـتـان للكرد"(١٢٩). ويشـيـر مــحـمـد أمZ زكي إلى أن الـكرد في اخلـارج أبدوا نشـاطا مـلحـوظا
لصالح القضية الكردية¨ إذ كتب يقول: "… أخذ (شـريف باشا) في باريس على عاتقه �ثيل اجلماعات
السياسـية الكردية كلها(١٣٠)¨ فقدم مذكـرتZ وخريطتZ لكردستان إلى مؤ�ر الصلح ضـمنهما مطالب

وحـقوق األمـة الكردية. وكـانت إحدى اrذكـرتZ مـؤرخة في (٢٥ جـمادي الثـاني سنة ١٣٣٨ هجـرية -
أول مــارس سنة ١٩١٩م) واألخــرى (سـنة ١٣٣٨ هجــرية - أول مــارس ١٩٢٠) وفي ديـســمــبــر سنة
(١٩١٩م) كـان شريف پاشـا وقع مع �ثل األرمن (بوغـوص نوبار باشـا) اتفاقـا بZ الكرد واألرمن من

نتيجته أن تقدما إلى مؤ�ر الصلح ببيان مشترك يحددان فيه حقوق أمتيهما"(١٣١).
- تزايد الشكـوك في الوعـود البـريطـانيـة التي أعطيـت لرؤسـاء القـبـائل¨ وخــاصـة للشـيخ مــحـمـود

البرزجني¨ باستقالل كردستان التي أصبحت حتت الوصاية البريطانية(١٣٢).
- تنامي الـرغـبـة لدى رؤســاء العـشــائر الكردية فـي مـواجـهــة احملـتلZ اجلــدد عـسكريـا وطردهم من
اrنطقة والتي جتلت في احلركـات الثورية العشائرية في عام ١٩١٩¨ خاصـة وأن اإلجنليز بدأوا يفرضون

نفس الضرائب على العشائر وينتزعونها بنفس الطرق التي كانت �ارسها الدولة العثمانية.
تشــيـر أغلب اrصــادر التي تبـحـث في احلـركــات الثـورية الكرديـة في عـام ١٩١٩ إلى أن حتــركـات
عـديدة كـانت قـد بدأت في ربيع عـام ١٩١٩ ابتـداءاً من انتـفـاضـة عـشيـرة كـويان على مـشـارف زاخـو

(١٢٨) يطلق األدب الســيـاسي العـراقي على انتــفـاضـتي السليـمــانيـة وعـام ١٩٢٠ بثـورة السليــمـانيـة وثورة
العشـرين. وهو تعـبير مـجازي¨ إذا انطلقـنا من اrفهـوم العلمي أو اrاركسي للثـورة والذي يعني عمـلية
تغـييـر حـقيـقيـة وجـذرية في اجملتـمع¨ أي تغـييـر عـالقات اإلنتـاج والقـوى اrنتجـة والقـوى التي �ارس
السلطة. ولكن االنتـفـاضتZ عـجـزتا عن حتقـيق األهداف اrبـاشرة¨ رغم مـا تركـتاه من آثـار مهـمة جـداً
على السـيـاسـة العـراقـيـة فيـمـا بعـد. كـمـا أن األدب السـيـاسي العـراقي يطلق على انتـفـاضـة �وز عـام
. وسنحـاول تبـيـان ذلك في الفـصل الذي سنبـحث فـيـه مـوضـوع ثورة �وز عـام ١٩٥٨ بثـورة �وز أيضـاً

.١٩٥٨
(١٢٩) الزاريف. اrسألة الكردية ١٩١٧-١٩٢٣. مصدر سابق. ص ٤٢٫

(١٣٠) جاء في كتاب تاريخ الوزارات العراقية بشأن الدولة الكردية اrزمع إقامتها ما يلي:
أحـصي عـدد الكرد أخيـراً فكان نحـو سـتـة ماليZ نسـمـة¨ وهم مـوزعون بـZ تركيـا¨ وإيران¨ والعـراق=

=وسورية¨ ويبلغ عدد القاطنZ منهم في شمال العراق نحـو مليون نسمة¨ أو سدس هذا العدد اجملموع.
وrا وضـعت احلرب العـاrية أوزارها في نهـاية عام ١٠١٨ وهبت الشـعوب والهـيئـات السيـاسيـة تطالب
بحقوقها القومية في التحرر واالستقـالل¨ استطاع الزعماء الكرد أن يتصلوا بقادة احللفاء وبيان حقيقة
قضـيتهم وألفـوا وفداً برئاسة شـريف باشا إلى مؤ�ر الصلح اrنعـقد في باريس فقـدم شريف باشا مـذكرة
إضافـية إلى مـجلس احللفاء األعلى بتـاريخ ٢٢ آذار (مارس) ١٩١٩ طالب فـيهـا باستقـالل كردسـتان
وحترير كـافة الكرد وجمـعهم في أمة واحـدة حتت علم واحد. فقـضت معاهدة سـيفر اrنعـقدة في ١٠ آب
(أغـسطس) ١٩٢٠ أن يوضع مشـروع لالسـتقـالل اrركـزي للمناطق الكردية الواقـعـة في شرقي الفـرات
وجنوب  غـربي أرمـينية¨ وشـمـالي احلـدود التركـيـة اrتاخـمـة لسـورية والعراق في خـالل سـتـة أشهـر من
تاريخ دخـول اrـعـاهدة في حـيـز التنـفـيـذ. وفي ظرف سنة واحــدة من تاريخ تنفـيـذهـا إذا فـاحت كـرد هذه
اrنطقة مجلس عـصبة األ¬ برغبتهم في االستـقالل عن تركيا¨ وأقر اجمللس هذه الرغبـة¨ فيجب منحهم
استقاللهم¨ وفي هذه احلالة ال يعارض احللفاء بقية الكرد¨ القـاطنZ في كردستان العراقية  إذا اختاروا
االنضمـام إلى دولة كرديـة مستـقلة كالتـي ذكرناها. ومن هنا تتـجلى فكرة تكوين دولة كـردية مستـقلة
تشـمل¨ فيـمـا تشملـه من اrناطق األخرى¨ كـردسـتان العـراقـية بألويـتهـا اخلمـسـة : السليـمانيـة وديالى
وكـركـوك وأربيل واrوصل من أصل األربعـة عـشـر لواء التي يتكون منهـا العـراق احلـديث…". راجع في
هذا الصـدد: احلسني¨ عـبد الرزاق. تاريخ الوزارات العـراقيـة. اجلزء األول. مطبـعة دار الكتب. بـغداد.

١٩٧٤. ص٢٦٠.
(١٣١) محمد أمZ زكي: خالصة تاريخ الكرد وكردستان¨ اجلزء األول¨ مصدر سابق¨ ص ٢٢٦/٢٢٥. 

(١٣٢) - نفس اrصدر السابق.
- الزاريف. اrسألة الكردية. مصدر سابق. ص ٤٢. 
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وعشـيرة بارزان بقـيادة الشـيخ أحمـد بارزاني. و¿ قمع هاتZ احلـركتZ بقـوة السالح وبقـسوة بالغـة من
جانب القـوات البريطانيـة. ورغم هذا القمع وبسـببـه أيضاً قـام الشيخ محـمود احلـفيد البـرزجني في أيار
من نفس العـام بحـركـتـه الثـوريـة وحتـريره rدينة السليـمـانيـة من القـوات الـبـريطانيـة ومن اrسـتـشـارين
البـريطانـيZ¨ العـسكريZ منهـم والسـيـاسـيZ¨ وإعـالن نفــسـه حـاكـمـا على اrدينـة¨ إضـافـة إلى إعـالن
اسـتقـالل كـردستـان باعـتبـار السليـمانيـة عـاصمـة ونواة الدولة اجلـديدة. وبعـد فتـرة وجـيزة وسع الشـيخ
مـحمـود نفـوذه إلى كركـوك وإلى احلـدود الشـرقيـة اإليرانيـة. واعتـبـرت القـوات البريطانيـة احملـتلة هذا
التـوسع °ثابـة إشارة خطر كـبـيرة تهـدد مـصالح احلكومـة البـريطانيـة في اrنطقة¨ إذ كـانت تخـشى على
منابع النفط في كـركوك واrوصل أوال¨ كـما كـانت تخشى من احـتمال اتسـاع لهيب الثـورة إلى مناطق
أخرى من كـردستـان اجلنوبية والشرقـية ثانيـاً¨ خاصة وأن أصـداء هذه احلركـة كانت قد انتـشرت سـريعا
في اrناطق العربـية والكردية واإليرانية. واسـتكمل الشيخ مـحمود البـرزجني¨ وهو الشخصـية احملتـرمة
واحملبوبة في أوساط العشائر الكردية¨ تلك اخلطوة بوضع علم لكردستان وإصدار الطوابع والنقود التي
حتـمـل صـورته ووضع األخــتـام البــريدية. وصـدرت فـي هذه الفـتــرة اجلـريدة الـتي تعـبــر عن وجـهــة نظر

احلكومة الكردية التي شكلها برئاسة شقيقه قادر البرزجني والتي سميت بـ"شمس كردستان"(١٣٣).
وتسنى للقـوات البريطانيـة التي لم تستـخدم قـواتها العـسكرية في قمـع هذه االنتفـاضة فحـسب¨ بل
واعـتـمدت اrـناورة السـياسـة ومـارست أسلوب فـرق تسـد¨ حـيث �كنت من التـأثيـر على بعض خـصـوم
الشيخ مـحمـود البرزجني من رؤساء الـعشائر األخـرى وحركتـهم ضده. وبعـد فترة وجـيزة أمكن اإلجـهاز
على هذه "الدولة الكردية الفتية"¨ بعد أن ¿ جرح وأسر الشيخ مـحمود نفسه في معارك مضيق بازيان
في حزيران من العام ١٩١٩ وترحـيله مخفوراً إلى بغداد¨ ونفـيه منها إلى الهند(١٣٤). إن تصفية هذه
االنتفاضة البـاسلة لم جتهض حركة الشعب الكردي اrناهضة للسيطرة البـريطانية بل تفجرت في مناطق
أخرى مـثل عقرة والعـمادية وراوندوز وبهدينان...الخ. ولكنهـا جميـعا لم تستطع مـقاومة االحـتالل ولم
تستطع احلـيلولة دون فرض احللول البريطانيـة على منطقة كردسـتان اجلنوبية كـما فرضتـها على اrناطق
العـربيـة¨ التي أصبـحت فـيـما بعـد عـراق اليـوم¨ رغم ثورة العـشرين التـي تفجـرت في الفـرات األوسط

وعمت مناطق أخرى من العراق °ا فيها مناطق من كردستان اجلنوبية.
كان الوضع¨ رغم قـمع انتفاضـة السليمانية¨ مـتوتراً ويعلن باحتـمال انفجـاره في كل حلظة. وقد دفع
هذا الواقع بـالسلطات البـريـطانيـة اإليعـاز إلـى اrيـجـر نوئـيل بإصـدار بيـان يـسـاهم في تهـدئـة اخلـواطر
ويؤكـد بأن مـسـتقـبل كـردسـتـان سـيبـحث في مـؤ�ر الصلـح القادم. وفـي شهـر حـزيران/يونيـو من العـام

١٩١٩ أصدر اrيجر نوئيل بياناً موجهاً إلى جميع الكرد جاء فيه ما يلي:

"إن مسـتقبل البـالد التي تعرف باسم أرمـينية أو كردسـتان هو من القضـايا التي يجب أن يبت فيـها
في مؤ�ر الصلـح. وليس ألحد أن يشك بأن مؤ�ر الصلح سـيصدر مـقرراته على ضـوء اrبدأ الذي كثـيرا
مـا كــان يعلن عنه وهـو أن األ¬ لهـا احلق في تـعـيZ نوع احلكم الـذي ترتضـيــه. وقـد أعطت احلكـومـة
البريطانية في السابق تطميناتها بأن مـصالح الكرد سوف ال يغض النظر عنها في مؤ�ر الصلح. وحتى
نعـرف مـاهيـة القـرار الذي سيـصـدر يكون من مـصلحـة الشـعـوب والطبـقـات اrوجودة فـي كردسـتـان أن
حتافظ على السـلم واألمن. أما بالنسبـة rذابح األرمن التي جرت بأمـر من احلكومة التـركية فـأن اrدنية
تقــضي بأن اrوظفـZ اrسـؤولـZ عن إصـدار مــثل هذا األمــر يجب أن يـعـاقــبــوا بشـدة. وســوف يعــامل
باrعــامـلة نفــســهــا األرمن اrـســؤولون عن ذبح اrسـلمZ. ويجب أن يـطلق ســراح نســاء وبـنات األرمن
احملـجوزات في بيـوت اrسلمZ. وأن تعـاد األراضي والبـيوت اrأخـوذة من األرمن بالغـصب ألصـحابهـا
الشرعيZ. وال تنوي احلـكومة البريطانية بقدر تعـلق األمر بها أن تتبع سيـاسة انتقاميـة نحو الكرد عن
األعـمـال التي ارتكبـت في أثناء احلـرب. وهي على اسـتـعـداد rنحـهـم العـفـو العـام. ومن الضـروري أن
يترك الشعـبان اللذان يعيشـان في نفس البالد أخطاءهما للحكومة¨ وأن يتـخليا عن ضغائنهـما وتبادل
التهم بينهـما وأن يكونا مـستعـدين للعيش سوية في تسـاهل وحسن نيـة متبـادلZ. وال ترغب احلكومة
البـريطانية فـي غيـر هذا وسوف تقـتص بشـدة لكل عـمل غيـر عادل وكل اتـهام مـغلوط يؤدي إلى دوام

العداوة ويشجع االضطراب"(١٣٥).
وفي ذات الفترة كان السيد طه بن السيد صـديق بن السيد عبيد اللّه الشمدياني(١٣٦)¨ يفاوض في
بغـداد بهدف إقـامـة احلكم الذاتي. ولكنه فـشل في ذلك¨ كـما تشـيـر إلى ذلك اrس بيل. ولكن حـصل

على وثيقة تطمينية تتضمن النقاط التالية وفق طلبه:
: أن : أن ال يحـاول تنصيب رئـيس واحد فـيـها¨ ثالثـاً "أوالً: أن يعلن عـفو عـام في كـردسـتان¨ ثانيـاً
تكون إعـادة اrســيـحـيZ إلى أوطانهـم مـشـروطة بتـعـهــد من عندنا بأن الكرد سـوف ال يـوضـعـون حتت
السـيطرة األرمنيـة أو النسطورية¨ رابـعاً: أن تكـون حكومة صـاحب اجلـاللة مـسـتـعـدة لتقـد± اrسـاعـدة

اrادية نفسها التي تقدمها في العراق"(١٣٧).

(١٣٣) الزاريف. اrسألة الكردية. مصدر سابق. ص ٧١-٧٤٫
(١٣٤) لونكريك¨ س. ه. أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث. مصدر سابق. ص ١٧٤٫

(١٣٥) احلاج¨ عزيز. القضية الكردية في العشرينات. مصدر سابق. ص ٢٦/٢٥. 
(١٣٦) وهو أحد الشخصيات الكردية البارزة في تلك الفترة التي كانت تسعى لتحقيق استقالل كردستان ومن
الذين بذلوا جهوداً ملموسة  حملاربة الدولة العثمانيـة وحتقيق التعاون مع القوات الروسية أو البريطانية

لتحقيق هذا الهدف.
(١٣٧) احلاج¨ عزيز. القضية الكردية في العشرينات. مصدر سابق. ص ١٩٫
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و°وازاة البيـان الصادر عن اrيـجر نوئيل سلم نائب احلـاكم اrلكي العام كـتاباً بالفـارسية جـاء فيـه ما
يلي:

"لقد خـولتني حكومة صـاحب اجلاللة أن أطمئنكم بأنهـا ال تنوي انتهـاج سياسـة انتقامـية إزاء الكرد
عن األعـمال التي ارتكبت خـالل احلرب. ولـكنها مـستـعدة rنح الـعفـو العام عن اجلـميع. وهذا سـوف ال
�نع �ثلي احلكومـة البـريطانية من بذل مـسـاعيـها الودية إلجـراء الصلح بZ األرمن والكرد في شـؤونهم
الشخـصية. كـما أنهم سيـبذلون أقـصى جهودهم لتـسوية اrشاكل اخملـتصة باألرض بـZ الطرفZ بصورة
ودية من دون االلتـجـاء إلى التـدخـل اrسلح¨ وترغب حكومـة صـاحب اجلـاللة أن أطمـئـنكم بأن اrصـالح

الكردية سوف ال يغض النظر عنها في مؤ�ر الصلح"(١٣٨).
إال أن كل تلك الوعـود والتطمـينات ذهـبت أدراج الرياح¨ إذ كـانت التـحـضيـرات قـد اتخـذت باجتـاه
يحرم الكرد من إقامة دولتهم اrستقلة أو منحهم احلكم الذاتي في كل أرجاء كردستان¨ رغم أن اrوقف

إزاء هذه اrسألة لم يكن واحداً بZ موظفي سلطات االحتالل البريطاني في اrنطقة.(١٣٩)
أمـا سـتـيـفن همـسلي لونكريـك فيـؤكـد مـا يلـي: "إن مؤ�ـر القـاهرة لم يتـوصل إلى قـرار حـاسم حـول
القضيـة الكردية¨ وأنه كان واضحاً بأن "الدولة الكردية" اrقـررة °وجب اتفاقية سـيفر لن ترى النور وأن
االتفـاقـية نفـسـهـا أصـبحت غـيـر عـمليـة بسبـب جناح كـمـال أتاتورك"(١٤٠). ويشـيـر لونكريك إلى أن
اrوقف إزاء كردستان ووالية اrوصل عموماً وإدارتها من جانب بريطانيا مباشرة لم يكن يعجب الوزراء
العراقيZ الذين كانوا يرون أن الكرد جزء ال يتجزأ من العـراق"¨ وكأن بريطانيا كانت تعير انتباهاً إلى
ما يفكـر به الوزراء العراقيـون بهذا الصـدد¨ إذ في ضوء هذا اrوقف تقـرر إبقاء اإلدارة اrستـقلة لوالية
اrوصل ولكن دون اrوافقـة على إقامـة الدولة الكردية أو احلكم الذاتي لكردستـان اجلنوبية(١٤١). وهو
ما كانت تسعى إليه احلكومة البريطانية وترغب فيه¨ إذ كانت ال تريد منح الشعب الكردي في اrنطقة
عـمومـاً سـوى دوراً هامشـيـاً¨ بعـد أن تيقنت مـن أن احلكام العراقـيZ مـسـتعـدون خلـدمة مـصـاحلهـا في

الواليات الثالث¨ وبضمنها كردستان اجلنوبية.
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شكلت والية اrـوصل جـزء من اrناطق التـابعــة واخلـاضـعـة للدولة العـثـمـانـيـة¨ وهي واحـدة من ثالث
واليات كـونت فـيـما بـعد العـراق التـابع واخلـاضع للسـيطرة االسـتـعـمـارية واالنتـداب اrباشـر حـتى عـام
١٩٣٢¨ ومن ثم للهـيـمنة غـيـر اrبـاشرة حـتى ثورة �ـوز عام ١٩٥٨. وقـبل أن يعلـن عن تشكيل والية
اrوصل كــانـت هناك والية شــهــرزور الـتي ارتبطت بـهــا اrدن واrناطـق الكردية وكــان مــركــزهـا مــدينة
كركوك. خضعت والية اrوصل للباب العالي في اسطنبول¨ وكانت لها عالقة غير مباشرة بوالي بغداد¨
كـمـا كـان عليـه احلـال مع والية البـصـرة¨ إذ أنهـا جـمـيـعـاً كـانت أجـزاء من الدولة العـثـمـانيـة الواسـعـة
األرجـاء. ضــمت والية اrوصل إلى جــانب مـدينة اrـوصل وضـواحـيــهـا¨ جــمـيع مـدن وأريـاف وضـواحي
كردسـتان اجلـنوبية¨ أي مـدنها وجـبالهـا وسهـولها الواسـعة والغنيـة باrصادر اrائـية (العـيون) وأرضـها
اخلصبـة ومواردها األولية¨ ومنها النفط اخلـام والكبريت وغيرها من اrواد األولية التي لـم يجر التنقيب

الوافي والكافي عنها حتى اآلن.
وبعــد احـتــالل واليتي البـصــرة وبغــداد في احلـرب العــاrيـة األولـى على التـوالـي من جـانب الـقـوات
البـريطانية في احلـرب العـاrية األولى¨ بقـيت أجزاء أسـاسـية من والية اrوصل حتت الهـيـمنة العثـمانيـة
حتى بعـد انتهاء احلرب والـتوقيع على اتفاقـية الهدنة في مـيناء مودروس في بحر إيجـة. وفي اخلامس
والعـشرين من تشـرين األول ١٩١٨ احتـلت القوات البـريطانية كـركـوك¨ و¿ بعدها احـتالل أربيل. أمـا
السليمـانية فكانت بيد الشـيخ محمـود احلفيـد بعد انسحـاب القوات العثـمانية منهـا وتسليمهـا للشيخ
محـمود احلـفيـد(١٤٢). وافق البـريطانيون عـلى تعيـينه حكمـدارا على اrدينة التي كـانت أصالً بيـديه.
وباحملـصلة النهـائيـة أصـبـحت والية اrوصل بـكل أجزائـها حتـت السـيطرة البـريطانيـة. وكـانت احلكومـة
العـثــمـانيـة قـد تنازلـت عـمليـاً عن والية اrـوصل ووقـعت على مــعـاهدة سـيـفـر فـي ١٠ آب/أغـسطس
١٩٢٠. "وأعطت هذه اrعـاهدة الصفـة القانونيـة التفاقـية سان ر�و ونظـام االنتداب"(١٤٣). وأصبحت
والية اrوصل حتت االحـتالل البريطانـي¨ كما هو حـال واليتي بغداد والبـصرة. واشـترطت معـاهدة سيـفر
على ترسـيم احلـدود الـتـركـيـة العـراقـيـة. وبسـبب بقـاء مـشكـلة اrوصل مـعلقـة رغم ذلك التـنازل لم تتم
عملية ترسيم احلدود حينذاك. وأثارت احلكومة التركية من جديد مشكلة اrوصل وطالبت في أن تكون
جزء من الدولة الـتركيـة احلديثة. وفي الوقت الـذي كانت اrفاوضـات جتري حول مـستقـبل والية اrوصل
بقسـمهـا األكبر¨ كـردستان¨ كـان جتاهل إرادة الشـعب الكردي وطموحـاته هي التي �يز مـوقف احللفاء¨
وخاصة بريطانيا العظمى¨ رغم الوعـود التي منحت للقادة احملليZ من أمثال الشيخ محـمود احلفيد أو

(١٣٨) نفس اrصدر السابق. ص ٢٠٫
(١٣٩) نفس اrصدر السابق. ص ٣٦٫
(١٤٠) نفس اrصدر السابق. ص ٣٧٫
(١٤١) نفس اrصدر السابق. ص ٣٧

.Zراجع أيضاً: لونكريك¨ سـتيفن همـسلي. "العراق احلديث من سـنة ١٩٠٠ إلى سنة ١٩٥٠. في جزئ
ط ١. ترجمة سليم طه التكريتي. اجلزء األول. منشورات الفجر.

(١٤٢) حسZ¨ فاضل د. مشكلة اrوصل. ط ٣. مطبعة أشبيلية. بغداد. ١٩٧٧. ص ٣. 
(١٤٣) نفس اrصدر السابق. ص١٢.
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السـيـد طه الـشـمـدياني وغـيـرهمـا. ولكـنهـا كـانت تتـحـاور بشـكل مكثف مع القـيـادات العــربيـة التي
حتالفت معها أثناء احلرب العاrية األولى حول مستقبل والية اrوصل.

كـانت احلكومـتـان البـريطانيـة والفـرنسيـة¨ و°وافـقـة روسـيـا التي كـانت لهـا حصـة أيضـاً من أسـالب
احلـرب¨ قـد اتفـقـتـا وفق اتفـاقـيـة سـايكس-بيكو في عـام ١٩١٦ على تقـسـيم اrنـاطق التـابعـة للدولة

العثمانية بعد انتهاء احلرب وانتصارهما على الدولتZ األrانية والعثمانية على النحو التالي:
حصة فرنسا: القسم األكبر من سوريا وجزء من جنوب األناضول ووالية اrوصل¨

وحـصـة بريطانيـا: القـسم اجلنوبي من سـوريا والقـسم اجلنوبي والوسط (واليتي بغـداد والبـصـرة) من
بالد ما بZ النهرين.

وبعـد انتهـاء احلرب أبدت بريطانيـا استـعدادها لـعقـد صفـقة مـساومـة جديدة مع فـرنسا يتم °وجـبهـا
جـعل كل والية اrوصل من حـصـتـهـا في مـقابـل التنازل عن جنوب سـوريا للهـيـمنة الفـرنسـيـة. ويكمن
السبـب في ذلك إلى رغبة الـبريطانيZ في االحـتفاظ بهـذه اrنطقة اrعـروفة بوجـود النفط فيـها¨ إضـافة
إلى أن اrنطقة الكرديـة تشكل حماية طبـيعية لوادي الرافـدين من احتمـاالت الغزو واحلرب من الشـمال
الشـرقي¨ إيران¨ أو الشـمـال الغـربي¨ تركـيـا¨ على بـغداد¨ كـمـا حـصل في الـتـاريخ اrديد rنطقـة وادي
الرافـدين. وحتقق لـها ذلك في اrفـاوضـات السرية التي جـرت بZ الدولتZ. و¿ ذلك فـعـالً إذ أصبـحت
والية اrوصل حتت الـهـيـمنة البــريطانيـة. وبعـد أن حــسم اrوقف مع فـرنســا لصـالح بريطانـيـا في والية
اrوصل¨ أصبح اخلـالف قائماً بZ احلكومة البـريطانية¨ صاحبة االنتـداب على اrنطقة واحلكومة التـركية
اجلـديدة بقيـادة مصطـفى كمـال أتاتورك التي رفـضت االعتـراف باتفاقـيـة التنازل عن والية اrوصل في
عـام ١٩٢٠¨ وبدأت تـطالب بوالية اrوصل عـلى اعـتـبــار أن احـتـالل واليـة اrوصل قـد ¿ في أعــقـاب
التـوقــيع على اتفـاقـيــة الهـدنة في مـودروس عــام ١٩١٨. وكـانت بريطانيــا تقف بعـد تشـكيل الدولة
العــراقــيــة اrلكيــة احلــديثــة في عــام ١٩٢١ بشكـل واضح إلى جــانب ضم والية اrوصـل بقــسـمــيــهــا
الكردستاني والعربي إلى اrملكة العراقـية بفعل هيمنتها الكاملة عليه وعلى سياسـة احلكومة العراقية
ومـا يترتب عن ذلك من توفـر إمكانيـة فعليـة لتـحقـيق مصـاحلـها في العـراق عمـومـاً. وبدأت تستـثمـر
مـشكلة والية اrـوصل للمـسـاومـة مع الطرف الـعـربي العـراقي¨ إذ كـانت واثقـة من قـدرتـهـا على حـسم
اrوقف في عـصبـة األ¬ لصاحلـها إن اسـتطاعت إقناع العراقـيZ باالستـجابة rـصاحلهـا وسيـاساتهـا في
العـراق ودون التفكيـر بالعودة حـتى إلى االستـئناس برأي الشعب الكـردي أو قادته أو االسـتفسـار عن

رأي القوميات األخرى في كردستان.
كانت بريطانيا تطمع من وجودها في العراق تأمZ مجموعة من األهداف واrصالح احليوية¨ وبالتالي
وضـعت تلك اrصالح في كـفة وواليـة اrوصل في الكفة األخـرى. واشتـرطت على احلكومـة العراقـية مـا
يلي: عند مـوافقـة احلكومـة العراقـيـة على كفـة اrصـالح البريطانـية¨ سـتكون والية اrوصل جـزء ملحقـاً

بالدولة العـراقية اrلكيـة الدستـورية¨ وإال فاألمر يـتعقـد أكثر فـأكثـر¨ و�كن أن جتد حلوالً أخـرى سواء
بدمـجهـا مع سـوريا أو تركيـا¨ رغم أنهـا ما كـانت تقـوم بذلك إذ كان الـهدف واضـحاً منـذ البداية. لقـد
وضـعت احلكومة العـراقـية أمـام أحد أمـرين ولكنهـا حتـى لم تفكر في أن تطرح فكرة قـيام دولة كـردية
في اrنطقـة¨ رغم وجـود بعض اخلبـراء البـريطانيZ الذين كـانوا يعتـقـدون بإمكانيـة ذلك¨ ولكن لم يكن
هذا رأي سلطات االحـتـالل البريطانـية ووزارة اrسـتـعمـرات في بريطانيـا. فـما هي اrصـالح التي كـانت
بريطانيا تـريد حتقيـقها في مـقابل ضم والية اrوصل إلى الدولة العـراقية اجلـديدة بغض النظر عن إرادة

الشعب الكردي? �كن تلخيص مصاحلها في النقاط التالية:
* توقـيع مــعـاهدة عـراقـيــة - بريطانيـة طويـلة األمـد تضـمن للـحكومـة البـريطـانيـة إمكانيـة الـبـقـاء

السياسي والعسكري في العراق عقوداً قادمة وتتمتع °ركز الدولة اrنتدبة ثم احلامية للعراق.
* توقـيع اتفـاقيـة امـتـيـاز طويلة األمد تـضمن للـدولة البريـطانية الـتنقيـب عن اrواد األولية وخـاصـة

النفط اخلام واحتكار استخراجه وتصديره لعقود كثيرة.
* ضمان الوجود والدور البـريطاني في العراق اrلكي من خالل دستور عراقي مـدني يقر تلك العالقة
بZ الدولة العــراقـيـة والدولة البــريطانيـة¨ ثم تنظـم وفق االتفـاقـيـات االقـتــصـادية والعـسكريـة واrاليـة

والعدلية وغيرها.
* أن تسمـح االتفاقيـات التي تعقـدها بريطانيا مع الـعراق بتعـزيز وجودها وفـرض سيـاستهـا ال على
العراق فحـسب¨ بل وعلى إيران ومنطقة اخلليج العربي¨ إضافـة إلى أهمية استفـادتها من وجودها على

مقربة من حدود االحتاد السوفييتي والهند في آن واحد.
* الهـيـمنة التـامة على أسـواق العـراق التـجاريـة وعلى مجـمل النشـاط االقـتـصادي العـراقي. وكـان
العراق¨ في حالة إحلاق والية اrوصل به¨ يشكل بطبيعتـه اجلغرافية إمكانية تطوير زراعة القطن والتبغ
وعدداً من احملـاصيل الصناعيـة األخرى التي �كنهـا تزويد اrصانع البريطـانية باrوارد الزراعيـة األولية

بأسعار زهيدة.
كـانت بريطانيا تتـمـتع °وقف قوي في عـصـبة األ¬ إذ أنهـا استطـاعت أن تشتـري سكوت الواليات
اrتـحــدة األمـريكيـة على مــا تقـوم به في العــراق وتتـراجع عن اrبـاد· الـتي أعلنهـا الرئـيس ولسن في
مقـابل حصولهـا على حصة في امـتيازات النـفط اخلام في العراق¨ وكـذا فرنسا¨ إضـافة إلى مسـاومات

أوروبية أخرى مع فرنسا تشمل منطقة الروهر اrتنازع عليها بZ فرنسا وأrانيا(١٤٤).
فعلى سبيل اrثال ال احلصر ¿ االتفاق مع الواليات اrتحدة األمريكية على توزيع احلصص في شركة

(144) Hoepli¨ Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S.
99-111.
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نفط العـراق على الـنحـو اآلتي¨ وهو مـا حتـقق فـعـالً بعـد احلـصـول على امـتـيـازات التنـقـيب عن النفط
واستخراجه وتصديره:

جدول ١
يوضح توزيع أسهم امتيازات التنقيب

عن البترول في العراق وفق اتفاقية عام ١٩٢٦(١٤٥)

مناطق النفـوذ في أسالب الدولة العـثمـانية والضـغط األمريكي على بريطـانيا في مـجلس عصـبة األ¬
بشــأن العـراق ووالية اrوصل واrـوقف من اrسـألـة الكردية¨ وكـذلك اrـوقف من النفط في بـالد فـارس¨
أجبرت احلكومـة البريطانية وشركـاتها االحتكارية على التنازل واrوافقـة على تقسيم احلصص كـما جاء

في أعاله. وحافظت بريطانيا على حصة األسد من خالل شركة شل وشركة النفط الفارسية.
في عام ١٩٢١ استطاع اجلناح اليـساري للقوى القوميـة البرجوازية في تركيا احلصـول على األكثرية
والتـأثير اrبـاشـر في "مجلس اrـبعـوثان"¨ وقرر إجـراء تعـديالت جوهريـة على الدستـور العـثمـاني الذي
جـاءت به في حينهـا احلـركة الدسـتورية التـركـية في عـام ١٩٠٨. وفي نفس العـام أمكن التوقـيع على
اتفاقيـة صداقة مع االحتاد السوفيـيتي وجرى تنازل متبـادل عن مناطق معينة كانت مثـار حروب عديدة
بZ روسيا والدولة العثـمانية¨ كما جرى تخفـيف ملموس من الضغوط اإليطالية والفرنسـية على تركيا
التي اسـتطاعت أن تدفع بالقـوات اليـونانية إلى الوراء وتـنزل بها ضـربة قـوية¨ وبالتـالي انتهت احلـرب
بينهـما لصـالح تركيـا. وعلى إثر هذه النتـائج تعززت مـواقع اجلنرال مـصطفى كمـال أتاتورك وتسنى له
إلغاء نظام السلطنة فـي تركيا في األول من تشرين الـثاني/نوفمبـر من عام ١٩٢٢(١٤٧). منحت هذه
النجـاحات اrتـالحقـة احلكومة الـتركـية اجلـديدة اrزيد من القوة والشـعـور بإمكانية جنـاحهـا في احلصـول
على والية اrوصل إن هـي قـامت بطرح خـالفـهـا مع العـراق حـول هذه الوالية في عـصـبـة األ¬. وكـانت
بريطانيـا¨ بـاعـتـبـارها الدولة اrنتـدبة عـلى العـراق¨ هي التي تقـوم بتـمـثـيـل العـراق في عـصـبـة األ¬.
وطرحت اrشـكلة فـعــالً في مــؤ�ر لوزان للســالم ١١ في تشــرين األول/ أكـتــوبر من عــام ١٩٢٢ على
عصـبة األ¬ وبدأ احلوار حـولها في ٢٣ كـانون الثاني/يناير من عام ١٩٢٣. طرح �ـثل تركيا عـصمت
باشـا اrشكلة وأشار إلـى أبعادها ملخـصـاً ذلك¨ كمـا جاء في الوثائـق الرسمـية للمـؤ�ر¨ "بنقـاط ستـة¨

وهي كما يلي:
١- يشكل األتراك والكرد أكثرية السكان في والية اrوصل.

٢- إن السكان قد أعلنوا عـن رغبتهم بالـوحدة مع تركيا عـبر �ثليهـم و�ثيلهم في مجلس اrبـعوثان
وفي أشكال أخرى من التعبير عن هذه الرغبة.

٣- وتعـتـبر والية اrـوصل من الناحـيتZ اجلـغـرافـية والـسيـاسـيـة جزءً منـدمجـاً من منطقـة األناضـول
ومتكاملة معها.

٤- كل االتفـاقـيات الـتي وقعـتـهـا بريطانيـا منذ عـام ١٩١٤ حـول هذه اrنطقـة تعـتبـر غـيـر شرعـيـة
وتناقض إرادة شعوبها.

٥-إن امتالك اrوصل يعتبر ألسباب إستراتيجية مسألة حياتية مهمة بالنسبة إلى تركيا.

(١٤٥) علينا أن نالحظ بأن توزيع احلـصص قـبل احلرب كـان على وجه آخـر¨ إذ لم تكن الواليات اrتـحدة طرفـاً
فـيـهـا¨ بل كـانـت أrانيـا¨ التي فـقـدت حـصـتــهـا من جـراء احلـرب. وبسـبب مناورات الـواليات اrتـحـدة

واrباد· التي طرحها ولسن في حينها أجبرت بريطانيا على اrساومة.
(١٤٦) فيـني¨ دافيـد. هـ. بترول الصـحراء. مـؤسسـة فرانكلZ اrسـاهمة للطبـاعة والنشـر. بيروت - نيـويورك.

.Werner¨ Ernst & Mqrkov¨ Walter. Geschichte der Tuerken. Akademie Verlag. Berlin (147)منشورات مكتبة األهالي. بيروت. ١٩٦٠. ص ٦٤. 
1979. S. 249.

الشركات األمريكية
الشركات الفرنسية

شركة شل
شركات النفط الفارسية
كالوست سركيس كلبنكييان

اجملموع

%٢٣٫٧٥
%٢٣٫٧٥
%٢٣٫٧٥
%٢٣٫٧٥
%٥٫٠٠

%١٠٠٫٠٠

اrصدر: سليمان¨ حكمت سامي. نفط العراق. دراسة سياسية اقتصادية.
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. دمشق. ١٩٥٨. ص ٩١. 

علماً بأن اrفاوضات حول هذه اrسالة ومع الـعراق قد ¿ االتفاق األولي عليه في عام ١٩٢٢. ولكن
اrفـاوضـات السـرية مع الواليات اrتـحـدة األمـريكيـة كـانت صـعـبـة للغـاية¨ إذ كـانت الواليات اrتـحـدة
األمريكيـة تريد مواقع لهـا ليس في العراق فحـسب¨ بل في اrنطقة بأسـرها¨ ومنها البـحرين والكويت.
ويعرب البـاحث األمريكي دافيـد.هـ. فيني (David H. Finnie) في كتـاب حتت عنوان بترول الصـحراء
صادر عن جامعة هارفارد في الواليات اrتحدة األمريكية عن استغرابه من موافقة بريطانيا على دخول
اrصالح األمـريكية في اrنطقة¨ حـيث كتب يقول: "ولم يكـشف النقاب كلياً حـتى اآلن عن السبب الذي
حـمل البـريطانيZ على قـبول إدخـال اrصـالح األمـريكيـة في شركـة نفط العـراق وعلى الرضـوخ للضـغط
األمريـكي فيـما يتـعلق بالبحـرين والكويت"(١٤٦). ولكن أصـحاب الدار أدرى¨ رغم عدم وجـودهم في
تلك اrفـاوضات الصـعبـة بZ الطرفZ األمـريكي والبريطاني¨ إذ أن اrسـاومـات السيـاسيـة على تقسـيم
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٦- جرى احتالل والية اrوصل من جـانب القوات البريطانية بعد التوقيع على اتفـاقية مودروس حول
إيقاف القتال وهي جتاوز على بنود االتفاقية"(١٤٨).

عند قراءة هذه اrالحظات يستطيع اإلنسان أن يقدر مدى اrغالطة التي احتوتها. و�كن االستناد في
ذلك إلى البـيـانات التي استندت إلـيهـا اللجنة الدوليـة في حـينها وهي تـخص الفتـرة ١٩٢٣-١٩٢٤¨

وكانت على النحو التالي:
جدول ٢

التوزيع السكاني لوالية اrوصل حسب القومية بالنسب اrئوية لسنتي ١٩٢٤/١٩٢٣

البريطانية¨ و٤¨٨% وفق احلكومة العراقية. 
* وتتـقـارب من جـديد أرقـام الـسكان من آشـوريZ وكلدان وسـريان وأرمن فـي والية اrوصل¨ مع أن

بيانات احلكومة التركية حتاول تخفيض عددهم¨ كما فعلت بالنسبة للسكان الكرد.
* أما بصـدد السكان اليـهود فأن بيـانات احلكومتZ الـعراقيـة والبريطانيـة مخـتلفة ولكنهـا ال تلغي

وجودهم¨ في حZ ال تتضمن البيانات التركية أي وجود لليهود. وهو أمر مخالف للواقع حينذاك.
* وتشـير البـيانات اrتـوفرة التي تضـمنهـا تقرير جلنة عـصبـة األ¬ إلى أن أكثـرية العرب وجـدوا في
مدينة اrـوصل¨ في حZ كانت غالبـية الكرد¨ وبضـمنهم الكرد األيزيدية¨ قد �ركـزوا في اrدن واألرياف

احمليطة °دينة اrوصل.
* وفي ضـوء هذه البيـانات �كن اإلشارة إلى أن أكـثريـة سكان والية اrوصل كانت: الكرد¨ العـرب¨

اآلشوريون والكلدان والسريان واألرمن¨ التركمان واليهود على التوالي. 
Lord) طروحـة مـقبـولة في عـصـبـة األ¬. وجاء الرد في حـينهـا من اللورد كـورزونrلم تكن احلـجج ا
Curzon)¨ الذي مـثل بريطـانيـا في العـصـبـة. وطرح وجـهـة نـظر مـخـالفـة لتـركـيـا¨ ولكـنه لم يشـر إلى

األهداف احلقيقية التي كانت حترك بريطانيا rثـل هذا الدمج مع العراق¨ ونقصد به موقفها من الثروات
األوليـة اrتـوفـرة في هذه اrنـطقـة. جـرى تأجـيل النظر في اخلـالف¨ إذ طلبـت عـصـبـة األ¬ من بريطانيـا
وتركـيـا الدخول في مـفـاوضـات مبـاشـرة من أجل حل اrشكلة بـالطرق السلمـية¨ وفـي حالة عـجـزها عن
الوصـول إلى حل تعـرض اrـشكلة ثانيـة بعـد سنة واحـدة من تـاريخـه¨ أي في عـام ١٩٢٣ على عـصـبـة
األ¬ ثانيـة. وبعد مـرور عام من اrـفاوضـات لم يتوصل الطرفـان إلى قـرار أو موقف مـشتـرك¨ �ا أدى

إلى طرح اrشكلة ثانية على عصبة األ¬. 
وفي مـؤ�ر لوزان اrنعـقـد في نيـسان/أبـريل-�وز/يوليـو ١٩٢٣ درست القـضيـة على عـجل ودفـعت
باجتاه الـتفاوض ثانيـة في محـاولة جديدة للوصـول إلى اتفاق مـعZ بشأنهـا¨ وحدد لهـذا الغرض تسـعة
شـهـور¨ على أن تعـرض على العـصـبـة في مـؤ�رها القـادم في حـالة تعـذر الوصـول إلى اتفـاق. وطرحت
القضية للمـرة الثالثة بتاريخ ٢٤ أيلول/سبتمبـر ١٩٢٤ على مؤ�ر السالم في لوزان¨ وفي الثالثZ من
الشهر نفسه تقرر تشكيل جلنة حيادية للقيام بدراسة ميدانية للتعرف على موقف السكان من االندماج
بالعراق أو بتركـيا¨ ولم تطرح اللجنة موقف السكان من إقامة دولة كردية أو حكـم ذاتي في كردستان.
تشكلت اللجنة احليادية الدولية للتحقـيق من "الكونت بول تلكي اجلغرافي اrشهور ورئيس وزراء اجملر
سابقاً¨ والسـيد دي ويرسن الوزير اrفوض السويدي في رومانيـا (بوخارست) والكولونيل بولس ضابط

عقيد متقاعد من اجليش البلجيكي"(١٤٩).

(148) Hoepli¨ Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931.
 S. 101-102.

(١٤٩) البـرقاوي¨ أحـمد رفـيق. العـالقات السـيـاسيـة بZ العراق وبريطـانيا. دار الرشـيد للـنشر. وزارة الثـقافـة
واإلعالم. اجلمهورية العراقية. بغداد. ١٩٨٠. ص ٩٦. 

الكرد ومنهم األيزيديون
العرب
الترك

اrسيحيون
اليهود

اجملموع

٦٥٫٠
٢٠٫٨
٤٫٨
٧٫٧
١٫٧
١٠٠٫٠

٥٦٫٠
٨٫٦
٢٩٫٢
٦٫٢
-

١٠٠٫٠

٥٧٫٩
٢٣٫٧
٨٫٤
٧٫٩
٢٫١
١٠٠٫٠

بيانات احلكومة البريطانيةبيانات احلكومة التركيةبيانات احلكومة العراقيةالقومية

اrصدر: محمد¨ خليل إسماعيل إقليم كردستان العراق: دراسات في التكوين القومي للسكان. 
مطبعة صالح الدين. أربيل. ١٩٩٨¨ ص١٤٥.

ويستدل من هذا اجلدول على ما يلي:
* إن بيـانـات احلكومـات الثــالث تتـفق على أن الـسكان الكرد في والية اrـوصل يشكلون األكــثـرية
Zبغض النظر عن التبـاين في النسب¨ إذ أنها تزيد عن النصف في كل األحـوال. ويبدو الفارق كبـيراً ب

تقدير احلكومة البريطانية واحلكومة التركية من جهة واحلكومة العراقية من جهة أخرى.
* وتتقارب بيانات احلكومة العراقية واحلـكومة البريطانية بشأن السكان العرب¨ وهم يأتون بالدرجة

الثانية¨ إذ تزيد نسبتهم عن ٢٠% من إجمالي سكان الوالية.
* ويبرز االخـتالف الكبيـر في تقدير السكان التـركمان¨ إذ أن احلكومـة تقدرهم بأكـثر من ٢٩% في
حZ كانت بيـانات احلكومتZ العراقيـة والبريطانية تشيـر إلى أنهم ال يزيدون عن ٨¨٤% وفق احلكومة
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بدأت اللجنة أعـمـالـهـا في اrوصل بتـاريخ ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير من عـام ١٩٢٥. وكـان مـجلس
الوزراء العراقـي برئاسة ياسZ الهـاشمي قد أبدى اهتـمامـاً كبـيراً بقضـية اrوصل وحـاول إيجاد مـعادلة
Zوصـل جزءاً من العـراق من جـهـة¨ وبrـصالح العـراقـيـة والرغـبة احلـقـيـقـية في أن تـبقى اrا Zمـعـقدة ب
إدراك ما تسعى احلكومة البـريطانية إلى حتقيقه من مصالح في العـراق لقاء القبول بدمج والية اrوصل
بالعـراق من جهـة ثانية. كـما أن احلكومـة كانت حـريصة عـلى عدم وقـوع مشكالت في اrنطقـة لكي ال

يتعرقل اتخاذ القرار اrناسب لها من جانب عصبة األ¬ في هذا االجتاه.
لقد برزت خالفـات بZ احلكومة العراقية واللجنة حـول صياغة األسئلة التي يفـترض أن توجه لسكان
- مـاذا تفـعلون إذا - هل تفضـلون اإلنكليـز أم الترك? ثانـياً اrنطقـة¨ إذ جـاء في األسـئلة ما يلـي: أوالً
انسـحب اإلنكليـز من العـراق? وانصب احـتـجـاج احلكومـة العـراقـيـة حـول السـؤال األول¨ إذ كـانت ترى
ضـرورة أن يـكون السـؤال علـى النحـو التــالي: هل تفــضلون العــراقـيZ أم التــرك? رفـضت اللـجنة هذا
االعتراض واعـتبرته تدخالً في شؤونهـا¨ وأن "لها احلق¨ ومن واجباتها¨ أن جتـري حتقيقاً دقـيقاً في كل
األمـور التي �س مـسـتـقـبـل األراضي اrتنازع عليـهـا بدون أن يعـتـرض عـلى عـملهـا هذا…"(١٥٠). ثم
ســويت اrشكلـة بهـدوء. ولـم يكن في ذهن اللـجنة وال في ذهن حكـام بريطانيــا أو العــراق أن يطرحــوا
السـؤال التالـي: هل تفضلون حـكومة ودولة خـاصـة بكم أم تريدون االندمـاج مع العـراق أو تركيـا? وهو

السؤال األكثر معقولية وانسجاماً مع الغالبية العظمى من السكان في والية اrوصل.
وفي حـينهــا جـرى حـديث بZ اللجنـة والشـيخ عـجـيل اليـاور¨ رئـيس عـشـائر شـمـر العــربيـة في ذلك
التاريخ كما نقله إلـينا ساطع احلصري: "أنا - مع عشائري - حاربت مع األتراك ضـد اإلنكليز¨ وبقيت
أحـاربهم -بجـانـب األتراك- من جنوب العـراق حـتى شـمــاله¨ وعندمـا اسـتـولى اإلنكليــز على اrوصل¨
انســحـبت -مع عــشـائري- إلى الشــمـال¨ إلى ديار بـكر¨ وبقـيت هـناك¨ مع األتراك¨ ولكني… عنـدمـا
علمت بـأنه تكون في العــراق حكومـة وطنـيـة¨ تركت األتراك¨ ورجــعت إلى العـراق…" ثـم خـتم حـديـثـه
بقـوله: "وتفـهـمـون من ذلك: أنـي أود أن أبقى مع العـراق¨ بطبـيـعـة احلـال"(١٥١)¨ ولكن لم ينقل إلينا
جـواب الكرد حـول هـذه اrسـألة احلـيـوية¨ إذ كـان اrفــروض أن يكون عـمل اللجنة مــوجـه باألسـاس إلى

األكثرية السكانية وليس إلى األقلية وحدها.
في ١٩ آذار/مـــارس ١٩٢٥ أنهـت اللجـنة أعـــمـــالهـــا وغـــادرت العـــراق. ثم رفـــعـت بتـــاريخ ١٦
�وز/يوليـو من نفس العـام تقـريرها اrؤيد واrوقع عليـه من أعـضـاء اللجنة باإلجـمـاع إلى عصـبـة األ¬

والذي رأى إحلاق والية اrوصل بالعراق. "تضمن التقرير خمس فقرات تناقش اrسائل التالية:
١- الواقع اجلغرافي والبنية اإلثنية للسكان.

٢- الناحية التاريخية.
٣- الناحية االقتصادية.

٤- الناحية اإلستراتيجية للمنطقة.
٥- واجلوانب السياسية للمشكلة اrتنازع عليها"(١٥٢).

قـدر التـقـرير تـعـداد السكان الكرد بنصـف مليـون نسـمـة واألتراك بحـدود ٥٠ ألـف نسـمـة في والية
اrوصل. كــمـا أشـار إلى أن ثـالثة أرباع سكان مــدينة اrوصل هم من العــرب وحـوالي ربع الـسكان من
اrسـيـحيZ (النـسطوريZ والكلدان)¨ وأن هناك قلة من اليـهـود¨ وأن األيزيديZ يقطنون شـمـال اrوصل
وجـبل سنجــار. أمـا الكرد فـيـقطنـون في مناطق أربيل والسلـيـمـانيـة ودهوك وكـركـوك¨ فـي حZ يقطن
التركمان في جنوب اrنـطقة اrتنازع عليها¨ أي في كركوك. وبالتالي أبـطل ابتداءاً االدعاء التركي بأن
غـالبـيـة سكان اrنطقـة من األتراك ثـم الكرد¨ إذ ثبت أن الكرد هم الذين يشـكلون أكـثـرية السكان في

الوالية ككل(١٥٣).
واقترح التـقرير أن يتم ربط هذه اrنطقة بالعراق وعلى أساس خط احلـدود اrسمى بخط بروكسل¨ في
ما إذا وافق العراق في أن يبـقى حتت االنتداب البريطاني ٢٥ سنة قادمة من تاريخ إعـداد التقرير على
اعـتـبار أن البنـية التـحـتـية واإلدارية فـي العراق غـيـر مـؤهلة إلدارة هذه اrنطقـة التي كـانت في اإلدارة
العـثــمـانيـة قــبل ذاك. وعند رفض ذلك إمــا أن يؤجل قـرار ربط اrوصل بـالعـراق أو أن تربط مـبــاشـرة
بتـركـيـا. ورغم احملـاوالت الكبـيـرة التي بذلتـهـا تركـيا لـعرقـلة صدور قـرار من عـصـبـة األ¬ حـول هذه
اrشكلة¨ °ا فـيـها عـرض اrسـألة على مـحكمـة العدل الدوليـة الدائمـة وطلبت تبـيـان موقـفـها من مـدى
أحقية عصـبة األ¬ في اتخاذ قرار بهذا الشأن. وكان جواب مـحكمة العدل الدولية بأن اrادة ٢ و٣ من

(١٥٠) احلسني¨ عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء األول. مصدر سابق. ص  ٢٥٦٫/٢٥٥
(١٥١) احلصري. ساطع (أبو خلدون). األعمـال القومية لساطع احلصري في ثالثة أقسـام. القسم الثالث. مركز

دراسات الوحدة العربية. سلسلة التراث القومي. ط ٢. بيروت. ١٩٩٠. ص ١٥١. 

(152) Hoepli¨ Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931.  S.
106. 

(١٥٣) بخـالف مـا جــاء في تقـرير اللجـنة أشـار السـيـد أحــمـد رفـيق البـرقــاوي في كـتـابه اrوســوم "العـالقـات
السـيـاسيـة بZ العـراق وبريطانيـا  ١٩٢٢-١٩٣٢" على الصـفحـة ٩٧ إلى "أن اrنطقـة اrتنازع علـيهـا
يقطنهــا عـرب وكـرد ومـســيـحـيـون (أثوريون) وأتـراك ويزيديون ويهـود وقـد ذكــروا بحـسب أهمـيــتـهم
العددية". ولكن هذه الترجمـة¨ في أحسن األحوال¨ غير صحيحة¨ إذ أن التـقرير يشير إلى الكرد أوالً¨
ومن ثم العـرب على مـستـوى الوالية¨ وهي اrنـطقة اrتنازع عـليهـا. أمـا مديـنة اrوصل عند ذاك يكون
Zبل إلـى(النسطوري ¨Zاألمـر صـحيـحـاً أن نبـدأ بأكـثـرية عـربيـة. كمـا أن التـقـرير لم يشـر إلى األثوري

والكلدان).
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اتفـاقيـة لوزان للسالم تتـفق �ام االتفـاق °ثل هذا احلق. وأخيـراً صدر في احلـادي عشـر من شهـر آذار/
مـارس من عـام ١٩٢٦ قــرار عـصـبـة األ¬ بحق اrـملكة العـراقـيــة في والية اrوصل مع �ديد اتفــاقـيـة

االنتداب القائمة ٢٥ سنة أخرى.
ترك التـقرير فـسـحة واسـعـة للحكومة الـبريطانيـة على اrسـاومة مع الـعراق قـبل صدور قـرار عـصبـة
األ¬. وكان هذا الوقـت كافيـاً لتنفيـذ اrشروعـات التي طرحتهـا احلكومة البـريطانية. فـقد �ت اrوافـقة
في عام ١٩٢٤ على منح امـتياز التنقيب عن الـنفط واستخراجـه وتصديره إلى الشركة البـريطانية وفق
اتفاق على توزيع معZ للحصص بZ الشركات االحتكارية¨ ولم يستطع العراق انتزاع حصة له في هذه
الشـراكـة. وفي عـام ١٩٢٥ ¿ االسـتفـتـاء على القـانون األسـاسي العـراقي واrصـادقـة عليـه من جـانب
مـجلسي النـواب واألعـيـان واrلك¨ ثم �ت مـصـادقـة اجمللس على تـعـديل مـعـاهدة عـام ١٩٢٢ لصـالح

بريطانيا في عام ١٩٢٦ وقبل صدور قرار عصبة األ¬ باعتبار اrوصل جزءاً من العراق.
إن اrشـاهـد التي نظمـتــهـا الدولة البـريـطانيـة في العــراق وبالتـعـاون مـع عـصـبـة األ¬ والصــراعـات
واrناورات واrؤامـرات الـتي خـاضـتـهـا في الـعـراق مع احلكومـة العـراقــيـة من جـهـة¨ ومع اrلـك فـيـصل
والبـالط من جهـة أخرى¨ ومـع القوى األخـرى اrتحـالفـة معـها داخـل احلكومة العـراقيـة من جـهة ثالثـة¨
إضافـة إلى دور عصـبة األ¬ واللجـنة اrساندة لدور بريطانيـا في العراق¨ سـاعدت احلكومـة البريطانـية
على �ديد الفـترة الواقعـة بZ تأسيس الدولة العـراقية ودمج والية اrوصل بالعـراق بهدف احلـصول على

اrكاسب التالية:
١- القضاء عسكرياً على حكومـة الشيخ محمود احلفيد التي تشكلت في السلـيمانية في عام ١٩٢٢
وباالتفـاق مع احلكومـة العـراقيـة وسكوتهـا عن ذلك¨ رغم أن احلكومـة البـريطانيـة ذاتها كـانت قـد
وافقت على أن يكون الشيخ محـمود احلفيد حكمداراً أو حاكـما على هذه اrنطقة منذ عام ١٩١٨.
وكانت مؤامرة جـبانة من جانب بريطانيا ضد الشعب الكردي الذي وعـدت بعض قادته بإقامة حكم

مركزي للكرد أو دولة مركزية للكرد أو حكم ذاتي مستقل¨ ولكنها نكثت بوعدها.
٢- اrساومـة مع احلكم في العراق لـلحصول على امـتيـاز النفط اخلام وعـقد اتفاقـيات مـخلة باستـقالل
وسيادة العراق في مقابل جعل والية اrوصل كلها جـزءاً من الدولة العراقية احلديثة¨ إذ في أعقاب

القضاء على حكومة الشيخ محمود احلفيد ¿ تنفيذ الصفقات تدريجاً.
وبعد مـرور ما يقـارب من ثمانيـة عقـود على ذلك يبدو لنا¨ ومن قـراءة تفاصـيل اrفاوضات حـينذاك
بأن الوضع لم يكن في كل األحوال سـهالً أمام النخـبة اجلديدة التي بدأت �ارس احلكم في ظل الهـيمنة
االستـعمـارية البريطانيـة. فهي من جـانب كانت قد أصـيبت بخـيبـة أمل في إقامـة الوحدة العربـية التي
وعـد الشـريف حـسـZ بهـا¨ وأصـبـحت من جـانب أخـر يهـمــهـا توسـيع الدولة العـراقـيـة بغـض النظر عن
مطالب القوميات األخرى الـتي تعيش في العراق¨ بل كانت ترى من حقها جعل كـردستان اجلنوبية جزء

من العراق احلديث¨ وليس اrوصل وحدها¨ كـمدينة وضواحيها¨ بل والية اrوصل بكل أقسامـها العربية
والكردســتـانيــة. وهنا حــصل التـواطـؤ بZ سلطات االحــتـالل البــريطانيــة واحلكومـة العــراقـيــة وبدأت
اrساومات على حـساب حقوق اآلخريـن. وكل الدالئل تشير إلى أن النخبة احلـاكمة العربيـة كانت حتمل
في كل األحوال حـينذاك نفس الذهنية التي تربت عليهـا في إطار الدولة العثمـانية¨ الذهنية الشوفـينية
والرجـعـية والرغـبـة في التـوسع والهـيـمنة على اآلخـرين¨ ولكنهـا كانـت في الوقت الذي تطالب باحلـرية
لنفـسهـا. وكل التجـارب التي مـرت بها البـشريـة تؤكد حـقيـقة ال منـاص من االعتـراف بها واالسـتفـادة
منها¨ ونعني بها أن من يطالب باحلـرية لنفسه وفي الوقت نفسه يطالب أو يعـمل من أجل الهيمنة على

اآلخر عبر مساومات مع اrستعمرين ال يصل إلى احلرية وال يتمتع بها.
وخالل تلك الفتـرة سعت النخبة احلاكمـة العربية في العراق إلى تقليص حجم التنازالت التي تـقدمها
للمـستعـمرين البـريطانيZ¨ في مقـابل احلصـول على والية اrوصل كلهـا ضمن الدولة العـراقية¨ ولكـنها
كـانت وفي كل األحـوال¨ وكذا اrلـك فيـصل األول¨ مـستـعـدة لتـقد± كـل ما تريده بريـطانيا في مـقـابل
ذلك¨ خاصة وأنها بدأت تتحـول تدريجاً إلى نخبة حاكمة �ثل مصالح الفئـات اإلقطاعية والكومبرادور
التجـاري اجلديد الذي بدأ ينمو في ظل الهيـمنة¨ وفي أعقاب فـشل ثورة العشرين العراقـية وتدافع عن
استـمرار وتطور العالقـات اإلنتاجيـة شبه اإلقطاعـية في ظل الهيـمنة األجنبيـة. ويبدو للمتـتبع أن اrلك
فـيصل¨ الذي كـان يطمح ألن يكون ملكاً عـلى دولة عربيـة واسـعة األرجـاء ولكنه خـذل هو وعائلتـه من
جانب احللفـاء وخاصة بريطانيا وفـشل في االحتفـاظ بالتاج على سوريا وانتـقل إلى العراق ليصبح فـيه
ملكـاً¨ لعب دوراً مــزدوجـاً في هـذه اrرحلة اrعــقــدة من تاريخ العــراق احلــديث. فكان يـحـفــز احلكومــة
العراقـية على الوقوف بحـزم إزاء اrطالب البريطانية وعـدم الرضوخ التام لهـا وأن تطالب باrزيد ورفض
التـراجـع عن مطالبــهـا من جـهــة¨ ولكنه كـان مـن اجلـهـة الثــانيـة يؤكــد لإلنكليــز بأنه يطالب احلـكومـة
العـراقيـة ويشـجـعهـا على اrوافـقة عـلى ما تريده احلـكومة البـريطانيـة منهـا دون تأخيـر. ور°ا كـان هذا
اrوقف يعـبـر فـي جـوهره عن الصـراع بZ البـقـاء فـي السلطة وخـدمـة أولئك الذيـن جـاءوا به أخـيـراً إلى
عـرش العـراق بعــد أن طرد من سـوريا¨ وبZ حـسـه "العــربي القـومي" في أن تبـقى واليـة اrوصل ضـمن
الدولة العراقـية التي هو ملكها¨ وبZ رغـبته في أن يحـقق للعراق بعض مصـاحله وأن ال يتهم بالعـمالة
لبـريطانيا والوقـوف الكامل إلى جانبـها. وفـي هذا الصدد لم يكن يهـمه كـثيـراً موقف الشـعب الكردي
من تلك القضـية¨ خاصـة وأنه أدرك بأن احلكومة البريطانـية لم تعد تفكر °نح الكرد حـقوقهم اrشـروعة
بل قررت أن تدمج كـردستان اجلنوبيـة بالعراق¨ وأن اخليـار في أحسن األحوال كان إحلـاقها إمـا بالعراق
أو بتـركـيا. وكـانت احلكـومة البـريطانيـة تعـرف هذا الدور الذي يلـعبـه اrلك فـيـصل األول وتلوح بورقـة
والية اrوصل باستمـرار¨ وتذكره بوعوده لها ال بالنسـبة rواقفه على النطاق العـراقي فحسب¨ بل وعلى
النطاق العربي وفي مـا يخص اrسألة الفلسطينيـة أيضاً. واستطاعت في احملـصلة النهائية أن حتـقق ما
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ســعت إليـه¨ ونـعني بذلك: جــعلت والية اrوصل جــزءاً من العــراق لكي تســتطيع الســيطرة علـى نفطه
وموارده األوليـة وأسواقه احمللية. ووقـعت عقد امـتياز الهيـمنة على النفط في هذه اrنطقة. ثم التـوقيع
على اتفـاقيـة بقاء بريـطانيا في العـراق سنوات طويلة عـسكرياً واقتـصـادياً وسيـاسيـاً وأجنزت صـياغـة

الدستور واالستفتاء واrصادقة عليه.
ومــا حتـقق لـعـرب العــراق هو دمج واليـة اrوصل¨ وليس اrوصـل وحـدها¨ بـالعـراق¨ ولـكن¨ في ذات
الوقت¨ خسر الكرد حقهم اrشروع في إقامة دولتهم الوطنية اrستقلة أو إدارة ذاتية وعدوا بإحداها من
جـانب احلكومـة البـريطـانيـة ونكثت كـعـادة كل اrسـتـعـمـرين بعـهـودهم ووعـودهـم¨ في حZ كـان الوقت
حـينذاك مناسبـاً �اماً لقـيـام دولة كردية تضم إليـها كل أو أغلـب بقاع كـردستـان التي وزعت بZ إيران
وتركيا والعراق وسـوريا. وهي اrشكلة التي مرت عليها عقود كثـيرة وما يزال الشعب الكردي في هذه
األجزاء يدفع ضريبة كل تلك السيـاسات االستعمارية بدماء أبنائه وبناته في كافة أجـزاء كردستان وما
زال مـحرومـا من حلمـه في إقـامة دولتـه الوطنيـة اrستـقلة. لقـد جـاءت اrساومـة بZ احلكام في العـراق
واحلكومـة البـريطانيـة على النفط ووالية اrـوصل لصالـح احلكام العـرب في العـراق ولكنهـا لم تكن في
صالح الكرد والعـرب والقوميـات األخرى كشـعوب ال في العراق وال في الدول األخـرى. وهي حقيـقة ال
بد لنا من االعـتراف بهـا لصالح فـهم حقـيقـة ما كـان يجـري حينذاك ومـا يفتـرض أن نشاطر به الشـعب
الكردي ونسـانده عندما يطـالب بحقـوقه اrشـروعة¨ °ـا فيـها حـقه في االنفـصـال وإقامـة دولته الوطنيـة
اrستقلة¨ رغم أن الشـعب الكردي في العراق¨ وكذلك في اrناطق األخرى من كردسـتان¨ ما يزال يطمح
إلى تعزيز مـا حتقق له في العراق خالل العـقد األخير من القـرن العشرين¨ وأعني به إعالن قـيام االحتاد
الفـيـدرالي لكردسـتـان العـراق ضـمن جمـهـورية العـراق االحتـادية. ال يسـتطيع اإلنسـان الواعي حلـقـوقـه
وحريته أن يطالب لنفسه باحلرية وينسى حرية اآلخرين¨ فاحلرية و�ارسة حقوق اإلنسان مسألة واحدة في
كل مكان وال �كـن وال يجـوز جتـزأتهـا¨ وليس هناك أفــضل من ترك الشـعـوب تخـتـار طـريقـهـا وسـبل
العـيش اrنـفـرد أو اrشـتـرك¨ سـواء ¿ ذلك االخـتــيـار على أسـاس إقـامـة دولتـZ أو أكـثـر أو في دولة
احتـادية واحــدة مـتـعـددة القــومـيـات واألديان والطوائـف وعلى أسـاس احلـرية والـد�قـراطيـة والتــعـددية

السياسية واrساواة والعدالة االجتماعية.
إن من واجب البــاحث أن يشـيــر إلى عـدد من احلـقــائق اrهـمــة في نهـاية هذه الـفـقـرة اخلـاصــة بوالية

اrوصل¨ وأبرزها ما يلي:
١- لم تتم اسـتشارة الشـعب الكردي حول مـوقفـه من االندماج بالعـراق أو إقامـة دولته اrسـتقلة¨ كـما
كان مـوعوداً بهـا¨ وبالتالي فقـد ¿ التآمـر عليه. وشـاطرت النخبة احلـاكمـة العربية فـي العراق هذا

التآمر واrساومة.
٢- كـانت غالبـيـة الكرد تطالب بإقـامة الـدولة الوطنية¨ رغـم وجود آخـرين¨ وهم قلة¨ كـانوا ال يريدون

ذلك ألسبـاب دينية أو مـصالح شخـصية. و�كن الـعودة إلى رفيق حلمي في إجـابته عن سـؤال وجه
له في أوائل اخلمسينات¨ كـما ورد في كتاب "مشكلة اrوصل" للدكتور فـاضل حسZ. سأل مؤلف
الكتـاب الشـخـصـيـة الكردية اrعـروفـة رفـيق حلمي "عـمـا إذا كـان هناك جـمـاعة مـن الكرد طالبت
Zثقفrبتأسيس حـكومة كردية وطنية حتت االنتـداب البريطاني فقال نعم وهذه اجلـماعة مؤلفة مـن ا
ورؤسـاء العـشـائر واألسـر الكبـيـرة وقـد اشـتـغلوا سـراً في العـراق وفي خـارجـه من أجل االسـتـقـالل
الكردي وذلك منذ أيام اإلمبراطورية العثمانيـة وأضاف أن أولئك الكرد بنوا مطالبهم على معاهدة
سيفر. وقال كانـت جماعة كردية أخرى من رجال الدين وموظفي احلكومة وضبـاط اجليش العثماني
قد أيدت تركيا فأمـا رجال الدين فكانوا متأثرين بالعاطفة الدينية وأمـا اrوظفون والضباط فكانوا
مـدفـوعZ °صـاحلـهم الشـخصـيـة. وأضـاف األسـتـاذ رفيق حـلمي بأن الذين أيدوا العـراق كـانوا في

الغالب من التجار واrالكZ وقد كانوا متأثرين باألسباب االقتصادية…"(١٥٤).
٣- لم يكن الشعب الكردي راغباً في البقاء حتت الهيمنة التركية¨ إذ أن معاناته السابقة أكدت ذلك.
فـفي الفـترة الـتي كانت جتـري اrفـاوضـات حـول والية اrوصل في عـصبـة األ¬ وقـعت ثورة الشـيخ
سـعيـد في القـسم الغـربي من كـردسـتان¨ أي كـردسـتـان تركيـا. ووجـهت احلكومـة التـركيـة اجلـديدة
ضربات قـاسيـة وموجعـة للحركـة الشعـبية. ومـا تزال الكلمات التـي حتدث بها العنـصريون األتراك
حينذاك تذكر بتلك الـقسوة الشرسة في مواجـهة مطالب الشعب الكردي. فقـد نقل األستاذ إبراهيم
أحـمد فـي كتـابه اrوسـوم "الكرد والعـرب" عن كـتاب "أتاتورك" اrـطبوع بالـعربيـة واrوزع من قـبل
احلكومة التركية وصفاً عما جرى للكرد من مجزرة وحشية¨ حيث جاء في الكتاب اrذكور ما يلي:
!!!!    ااااللللططططاااائئئئررررااااتتتت    تتتتصصصصبببب    ععععــــللللييييههههمممم    ممممنننن    ااااللللسسسســــممممااااءءءء ً ً    ررررههههييييــــببببااااًًً "أأأأيييي    ووووااااللللللللهههه    للللققققــــدددد    ااااننننددددححححرررر    ااااللللككككرررردددد    ووووككككــــاااانننن    ااااللللققققضضضضااااءءءء    ععععــــللللييييههههمممم    ممممببببــــررررممممااااًًً
̈̈̈¨    ووووااااللللسسسســــييييفففف    ييييححححــــزززز    ااااللللررررؤؤؤؤووووسسسس̈̈̈¨    ووووااااخلخلخلخلننننااااججججــــرررر ً ̈̈̈¨    ووووااااللللببببننننااااددددقققق    تتتتــــررررسسسسلللل    ننننااااررررااااًًً ً ̈̈̈¨    ووووااااrrrrددددااااففففعععع    ممممنننن    ففففــــووووههههااااتتتتههههــــاااا    تتتتررررسسسسلللل    ححححــــممممــــممممــــااااًًً ً ددددممممــــااااررررااااًًً
ً    ممممنننن    ااااجلجلجلجلننننوووودددد    أأأأللللههههــــببببــــههههمممم    ككككــــمممماااالللل    ببببخخخخــــططططببببةةةة    ننننااااررررييييةةةة    ييييققققــــففففــــززززوووونننن    ففففيييي    ببببالالالالدددد    ااااللللككككرررردددد    ممممنننن    ررررااااببببييييــــةةةة تتتتببببــــققققرررر    ااااللللــــببببططططوووونننن    ووووأأأأررررببببععععوووونننن    أأأأللللــــففففااااًًً
إإإإللللىىىى    ررررااااببببييييةةةة    إإإإللللىىىى    ققققممممةةةة̈̈̈¨    ثثثثمممم    إإإإللللىىىى    ااااللللووووههههاااادددد    ييييننننححححددددرررروووونننن̈̈̈¨    ووووااااللللننننااااسسسس    ييييققققتتتتللللوووونننن̈̈̈¨    ووووااااللللققققررررىىىى    ييييححححررررققققوووونننن…………    ووووتتتتششششررررقققق    ششششممممسسسس    ٢٢٢٢٨٨٨٨
ً    ممممنننن    ززززععععــــممممــــااااءءءء ييييووووننننييييــــهههه    ١١١١٩٩٩٩٢٢٢٢٥٥٥٥    ععععللللىىىى    ممممــــششششــــااااننننقققق    تتتتتتتتــــددددللللىىىى    ممممننننههههــــاااا    ححححــــببببــــاااالللل    تتتتتتتتــــأأأأررررججججحححح    ببببججججــــثثثثثثثث    خخخخــــممممــــسسسسةةةة    ووووأأأأررررببببــــععععZZZZ    ززززععععييييــــممممــــااااًًً
ً"(١٥٥). كيف نقرأ ً    ههههاااا    ههههوووو    ززززععععــــييييممممههههمممم    ااااألألألألككككببببرررر    ااااللللششششييييخخخخ    سسسسععععــــييييدددد    ييييتتتتققققددددمممم    إإإإللللىىىى    ااااrrrrششششننننققققةةةة    ممممببببــــتتتتسسسسممممااااًًً ااااللللككككرررردددد…………    ووووأأأأخخخخييييررررااااًًً

هذا النص? من السهولة °كان أن نشخص ما يلي:
* كــانت احلـكومــة التـــركــيــة اجلــديـدة قــد صــمــمت فـي عــام ١٩٢٥ على ســـحق احلــركــة الـكردية
(االنتفـاضة) بكل الـسبل اrتـوفرة لديهـا¨ وكان الدافع وراء ذلك ذهنيـة توسعـية وعنصـرية واستـبدادية

(١٥٤) حسZ¨ د. فاضل مشكلة اrوصل. ط ٣. مطبعة أشبيلية. بغداد. ١٩٧٧. ص ٢٣١٫
(١٥٥) أحـمـد¨ إبراهيم. العـرب والكرد. صـدر أول مـرة عـام ١٩٣٧¨ ثم أعـيد طبـعـه في عـام ١٩٦١. مطبـعـة

صالح الدين. بغداد. ١٩٦١. ص ٣٥٫/٣٤ (التشديد من الباحث. ن. حبيب)
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في آن واحد¨ �اما كما حصل مع سكان اrنطقة من األرمن في عام ١٩١٥.
* لم تتورع عن استخدام أبشع السبل اrعروفة عند القوى احلاكمة التركية¨ °ا في ذلك قتل عشرات

آالف البشر وإعدام ٤٥ زعيماً كردياً لتحقيق الغاية اrنشودة.
* وأن القــوات التـركــيـة كــانت تطارد الكـرد في أرضـهم الـكردية في اجلــبـال والوهاد وحتــرق الزرع
والضرع¨ وهو بعكـس ما كان االدعـاء القائل بعدم وجـود شعب كردي أو أرض كـردستـانية¨ بل هم من

!Zاألتراك اجلبلي
* أن اrناضلZ الكرد¨ ومنهم قادة احلركة¨ قـد استشهدوا في سبيل حقـوق الشعب الكردي اrشروعة

واالبتسامة لم تختف من وجوههم. وهذه الظاهرة تأكيد إ�انهم بقضيتهم العادلة.
٤- أكد اrثقـفون الكرد على امتداد تلك الفـترة أنهم يكنون للعرب الود النضالي ويـريدون التحالف
معـهم في النضال ضـد االستـعمار والـهيمنة األجنـبية¨ ولكنهـم يتطلعون في الوقت نفـسه إلى االنعـتاق
واحلرية وتقرير اrـصير. وهي اrسألة التي لم يسع أغلب القـادة السياسيZ العرب حـينذاك إلى فهم هذا
اrطلب العـادل. فالسـياسي الكردي البـارز الراحل األستـاذ إبراهيم أحمـد اختـتم كتـابه اrوسوم "الـعرب
والكرد" °ا يلي: "أما القاعدة األساسية التي يجب أن تبنى عليها العالقات ليس بZ الشعبZ الكردي
والعـربي فحـسب¨ بل بZ شعـوب األرض قاطبـة¨ والتي بدونهـا يكون السالم العـاrي¨ وتآخي الشعـوب
وتعاونهـا¨ تعابير جوفـاء سخيـفة: هي اعتراف كل شـعب لآلخر بحقـه في االستقـالل استقالالً فـعلياً ال
صـورياً¨ ضـمن حدوده الـطبيـعـيـة¨ وبسـيادته التـامـة في إدارة جـمـيع شؤونـه اخلاصـة والعـامـة¨ وتنظيم
العالقـات بZ الشعوب تنـظيماً اخـتيارياً يكون القـصد منه التعـاون في ما يعـود باخلير والسـعادة على
اإلنسـانية¨ كل ذلك على أسـاس من احلـرية واrساواة¨ وتقـد± الشعب الـواحد لآلخـر جمـيع اrساعـدات
اrستطاعة لـتحسZ حالته االقـتصادية وتنمية ثـقافته اخلاصـة¨ حتى يستطيع اrساهمـة في إشادة صرح

اrدنية العاrية¨ وحتقيق الد�قراطية الشاملة"(١٥٦).
٥- خذلـت احلكومة البـريطانية الشـعب الكردي �امـاً كمـا خذلت احلكومـة العراقـية هذا الشـعب¨ التي
كانـت في غالبـيتـها عـربية¨ من دعم مطالب الشـعب الكردي اrشـروعة ومـساندته في نضـاله. ولم
تكتف بذلك¨ بل قامت احلكومـتان بشن حمالت عسـكرية غير قليلة ضد الشـعب الكردي إلرغامه
ال على قــبـول االندمـاج بالـعـراق وحـسب¨ بل ومــصـادرة حـقــه في احلكم الذاتي أو اإلدارة الـذاتيـة
والتدريس بـاللغة الكردية وتوجـيه اrوارد اrالية الضـرورية للتنميـة والتطوير في اrنطقـة…الخ خالل

تلك الفترة¨ رغم كل وعود وقرارات عصبة األ¬ حينذاك.
٦- وكـان لتلك السـيـاسـات التي مـارسـها نظـام احلكم اrلكي في العـراق تأثيـره البـارز واrتـواصل في

سياسات احلكومات اrتعاقبة بعد انتهاء االنتداب على العراق وفي العهود اجلمهورية التالية حتى
الوقت احلـاضـر. وهي بالتـالي مـسـؤولة أيضـاً عن كل مـا تعـرض له هذا الشـعب من مـحن وويالت

على امتداد الفترة اrنصرمة منذ قيام الدولة اrلكية في العراق.
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لم تكن انتفـاضة السليمـانية عام ١٩١٩ حركـة عفوية انطلقت مـن رغبة وإرادة فرد واحـد هو الشيخ
محـمود احلـفيد¨ بل كـانت جتسيـدا لرغبـة وطموح اجلمـاعات الواعـية من الشعب الكـردي التي كان في
مقدورها حتريك اجملـتمع الكردي في اrدينة والريف لصالح اrطالبة بحقه في الوحدة وفي تقـرير مصيره
وإقامـة دولته الوطنية عـلى أرض كردستـان. ولكن الوعي القومي والسيـاسي واالجتمـاعي لم يكن في
أوساط الـشعب الكردي عـميـقاً أو شـامالً بسـبب طبيـعة اجملـتمع وبنيـته االقـتصـادية وسـيادة عـالقات
البداوة والرعي والعالقات اإلنتاجية اإلقطاعية في الزراعة. كمـا لم تكن القوى السياسية واالجتماعية
Zمـهيـأة خلـوض معـركـة كبـيـرة من هذا النوع في ظل العـالقات التـنافسـيـة التي كانت سـائدة في مـا ب
العشـائر الكردية. ولذلك كانت تـضحيـات مجتـمع السليمـانية كـبيرة من أجل تأمZ هـذا الهدف¨ الذي
Zراود الرواد األوائل في نهاية القـرن التاسع عشر ومطلع القـرن العشرين¨ ثم تنامي وأصبـح قاب قوس
أو أدنى بوعـود احللـفـاء بتـحـقـيـقـه. أو هـكذا بدا للمـتـفـائلـZ الكرد الذين كـانوا يعـمـلون من أجل هذا
الهـدف¨ ولم ينتــبـهـوا إلى طبـيـعـة اrؤامـرات االسـتـعـمـاريـة التي كـانت تدار وكـانت تقـودهـا بريطانيـا
العظمى باجتاه حتقيق مصاحلها على اrدى القريب والبعـيد¨ على حساب مصالح شعوب اrنطقة¨ ومنها
مصـالح الشعـب الكردي. فانتـفاضة الـسليمـانية جـاءت تعبيـرا عن تلك الرغـبة اجلارفـة في حتقـيق هذا
الهـدف¨ واحتـجاجـاً على أولئك الذين تنكروا لوعـودهم التي أعطوها لقـادة احلركـة الكردية في الداخل
واخلارج. ولكـنها لم تأخـذ بنظر االعتـبار موازين القـوى حينذاك¨ اخملـتلفة لصـالح الهيـمنة البريطـانية.
وما كان في مقدورها أن تأخـذ ذلك بنظر االعتبار بسبب طبيعتها ومـستوى تطور الوعي السياسي في

صفوف القيادة واجملتمع. فماذا كانت النتائج العملية النتفاضة الشعب الكردي في السليمانية? 
يفـتـرض أن تؤخـذ انتـفـاضـة السليـمـانيـة¨ أو كـمـا تسـمى شـعـبـيـاً بثـورة ١٩١٩¨ في سـيـاق اrرحلة
واعـتـبــارها جـزء من حـركـة الـشـعب الكردي¨ التي شــهـدت قـبل ذاك وفـيـمــا بعـد العـديد من الـهـبّـات
واالنتـفـاضـات الشـعبـيـة. وإذ كـانت احلـركـات التي سـبقـتـهـا قـد عـجزت عـن حتقـيق الطمـوحـات¨ فـأن
انتفـاضة الشـعب الكردي في عام ١٩١٩ عـجزت هي األخـرى عن حتقـيق أهدافهـا األساسـية في إقـامة
دولة كـردية مـسـتقلة أو حـكم ذاتي لكردسـتان أو ألجـزاء منهـا. ولكن¨ وهذه احلـقـيـقـة¨ التي جتلت في
ثورة العشرين العراقية أيضاً¨ تستوجب التحري عن األسباب أو اإلجابة اrمكنة عن السؤال التالي: ما
هي العـوامل الكامنة وراء ذلك الفـشل الذي منـيت به جمـاهيـر االنتـفـاضة وقـيـادتهـا رغم تضـحيـاتهـا
الغـالية? إن اإلجـابة عن هذا السؤال تسـتوجب اإلحـاطة بظروف كـردستـان حينذاك والصـراعات الدوليـة (١٥٦) نفس اrصدر السابق. ص ٦٢.
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واإلقليمـية حولهـا والعوامل اrؤثرة بصـورة مباشرة وغـير مبـاشرة على حـركة اجملتمـع وفعله. و�كن في
هذا الصدد إبداء اrالحظات التالية(١٥٧):

* اقـتـصار االنـتفـاضـة على منطقـة مـحـدودة من كـردسـتان وعـدم شـمـولهـا rناطق أخـرى منهـا¨ رغم
أهمـية مـدينة السليـمـانيـة. وكان هذا حـال بقـية احلـركـات السـابقة التـي فشلت بدورها¨ إذ أنـها كـانت
محليـة ومحصورة في منطقـة معينة دون غيـرها¨ إذ كان يسهل توجيـه القوى العسكرية ضدها وخنـقها

في مهدها.
* إن اقـتصـارها على مناطق عـشائـر معـينة دون غـيرها وعـجزهـا عن حتقـيق التـحالف الضـروري مع
بقيـة العشائر¨ أي تأمZ احتاد عـشائري واسع يساهم في تأمZ اrواجـهة األفضل¨ ارتبط بطبيـعة النهج
العـشـائري والصـراعات الـتي كانـت تدور بZ العـشائر والـرغبـة في القـيـادة الفـردية التي لم تكن سـمـة

العشائر الكردية وحدها¨ بل هي سمة مشتركة لكل النظام العشائري في البلدان اخملتلفة.
* غـيـاب القيـادة اrركـزية والتنظيم الفـعـال وتغليب اrصـالح الضـيـقة عـلى اrصالـح القومـيـة األعلى
شكلت العقبة الفعلية أمام التعـاون بZ العشائر الكردية. وهي إشكالية ال �س اجملتمع الكردي وحده¨
بل جميع احلـركات اrناهضة للهيـمنة االستعماريـة في تلك الفترة¨ °ا فيهـا ثورة العشرين مثـالً¨ خاصة
وأن هدف االنتفاضة لم يكن واضحـاً �اماً. وإذا كان الهدف واضحاً جملموعـة صغيرة من الناس فأنه لم
يكن كذلك بالنسبـة للجمهرة الواسعة من أبناء العـشائر اrنتفضة. وبالتالي لم يكن في مـقدور اجملتمع
العـشـائري اإلقطاعـي حـينذاك توحـيـد الشـعب¨ إذ أن أهداف قـيـادات اجملـتـمع اإلقطاعـي تخـتلف عن

أهداف الوحدة الوطنية والقومية التي �كن لفئات البرجوازية الوطنية اrطالبة بها والدفاع عنها.
* وفي حيـنها لم تكن في اrنطقـة الكردية فئـة برجوازية فـعلية نامـية¨ وأن اجملـموعـة الصغيـرة التي
وجـدت في قطاع التــجـارة لم تلعب دورها اrلمـوس في الـعـمليـة الثـورية حـينذاك¨ كـمـا لـم تكن هناك
برجوازية صناعـية حديثة¨ وجل مـا وجد صناعات يدوية بسـيطة¨ كما هو حال بقـية أنحاء كردسـتان أو
. لهذا كانت االنتفاضة تقـاد من قبل القوى العشائرية والدينية ذات الطبيعة األبوية. ورغم العراق مثالً
أن أبناء العـشائر يتـأثرون °ثل هذه العـالقـات¨ وخاصـة الدينيـة منها¨ ولكنهـا تبـقى محـدودة األثر في
عمليات نضالية حتررية. وال شك في أن اrنازعات القبلية أو العصبية القبلية لعبت دورها في إضعاف
الوحـدة الضرورية rثـل هذا النضال. وبتـعـبيـر أدق �يـز الوضع اجلمـاهيـري العام في كـردسـتان حـينذاك

بغياب الوعي القومي الكردي¨ كما كان هذا الواقع سائداً في وسط وجنوب العراق.
* وتولى البـريطانيـون تصفـية هـذه احلركـة بعد سـيطرتهم على اrنـطقة ووجـود قواتهـم فيـها¨ وكـانت

الفجوة واسعة بZ القوات البريطانية وقوات االنتفاضة في خمسة اجتاهات¨ وهي:
١- األسلحة احلـديثة التي كـانت في أيدي القوات البريطـانية باrقارنة مع األسلحـة القد�ة والبـالية

 .Zنتفضrوالقليلة التي كانت بيد ا
٢- القـدرات القـتـاليـة والتـدريب اrتـواصل والضـبط الشـديد لدى القـوات البـريطانيـة باrقـارنة مع
القدرات القـتاليـة الضعـيفة والتـدريب احملدود واالنضـباط الضـعيف للمـقاتل العـشائري رغم

شجاعته واستعداده للتضحية.
.Zقارنة مع القيادة العشائرية للمنتفضrنضبطة واحلديثة والفعالة¨ باrركزية اr٣- القيادة ا

.Zالتموين الضروري للمقاتل Zناسبة وتأمr٤- العجز عن حتقيق التحالفات الضرورية والتعبئة ا
٥- التسرع في تفـجير االنتفاضـة بدون تهيئة الصبـورة واالنطالق من عاطفة جياشـة صوب الهدف

دون تدقيق في مستلزمات حتقيق النصر¨ ومنها ميزان القوى.
Zنطقـة اجلبلية وتخلف وسائل االتصال حينذاك¨ من تأمrولعب العامل اجلغرافي¨ وخاصة وعورة ا *
انتـشـار احلـركـة وضـمـان التـعـاون اrتـبـادل مع بقـيـة اrناطق والعـشـائر وحتـريكهـا باجتـاه إعـاقـة توجـيـه

الضربات النتفاضة السليمانية.
لم يكن مستـقبل الشعب الكردي¨ الذي كانت أراضيـه قبل ذاك موزعة بZ الدولة العثـمانية والدولة
الفـارسيـة¨ يهم كثـيراً احلكومـة البـريطانية احملـتلة¨ إضافـة إلى أنهـا كانت تريد¨ ومنذ وقت مـبكر¨ أن
جتـعل من القضـية الـكردية اrعلقة وغـيـر احمللولة جذرياً أداة فـعليـة وفعـالة بيد اrـنتدب البـريطاني من
قـبل عصـبة األ¬ على العـراق واrنطقة عـمومـاً البتـزاز الشعب الكردي ومـساومـته من جـهة¨ والضـغط
على الدول األخـرى وابتزازهـا من جهـة ثانيـة¨ كمـا حصـل فعـال فيـمـا بعد. كـمـا أنها كـانت ال تريد أن
تبـعـثـر جـهـودها وقـواها وإمكانـيـاتهـا اrاليـة احملـدودة حـينذاك على دولة إضـافـيـة هي الـدولة الكردية
اجلديدة في اrنطقـة¨ كما كانت علـى قناعة تامة بعدم ارتيـاح إيران وتركيا من القـيام °ثل هذه اخلطوة.
وادعـتا في حـينها أن الشـعب الكردي وقيـادته مـتخلفـان وعاجـزان عن قيـادة دولة حديثـة¨ في حZ أن
اrسـألة لم ترتبط بهـذا السبب¨ بـل بواقع أن بريطانيـا لم جتد مـا يبـرر منح الكرد احلق في إقـامة دولتـه
اrستقلة أو حكمـاً ذاتياً¨ وبالتالي فسح اجملـال أمامه ليلعب دوراً مهمـاً في احلياة السياسـية للمنطقة¨
بل يبدو بأنها كـانت قد خططت ابتداءاً ألن يلعب هذا الشعب دوراً هامـشياً وتابعاً في اrنطقـة ال غير.
وكـان هذا التـوجـه مــخـالفـة صـريحـة rبـدأ حق األ¬ في تـقـرير مـصـيـرها واالدعـاء بأنهــا حتـمل اrدنيـة
لشـعوب اrنطقـة¨ في حZ كان همـها األسـاسي هو السيـطرة على اrنطقة واسـتغـالل ثرواتها وشـعوبهـا.
وأبدى احلكام اجلـدد في الـعـراق اسـتـعـدادهم للقـيـام °هـمـة الدفـاع عن اrصـالح الـبـريطانيـة وشـركـاتهـا
االحتكارية في اrنطقة وإزاء الكرد وبالتحالف الوثيق مع سلطات االحتالل واالنتداب البريطانية. وفي
ضوء ذلك وغـيره رفضت كل من بـريطانيا وفرنسـا منح الشعب الكردي حـقه في تقرير مـصيره ووزعـتا

(١٥٧) في حوار مع الصـديق الدكتور زهدي الداوودي توصلنا إلى تسـجيل النقاط التـالية باعتبـارها من جملة
العوامل التي كانت وراء فشل االنتفاضة.
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أرض كردسـتان بZ دول ثالث هي العـراق وتركيـا وسوريا¨ إضـافة إلى وجود قـسم آخر ملحق مـنذ عام
١٦٣٩ بإيران¨ �ا جعل القضيـة الكردية اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مـضى. ومنذ معارك جالديران
بZ الدولة الفـارسية والـدولة العثـمانية في الـنصف األول من القرن السـادس عشـر وبدء احتالل اrنـطقة
من جـانب اإلمـبـراطورية العـثـمـانيـة الصاعـدة¨ أصـبـحت منطقـة كـردسـتـان اجلنوبيـة جـزءاً من الواليات
العثـمانيـة الثالث التابعـة للدولة العثـمانية. وأصـبحت في فـترات معـينة جزءاً من والية شـهرزور التي

كانت مركزها مدينة كركوك¨ وفيما بعد جزءاً من والية اrوصل ومركزها اrوصل.
وحتت تأثيـر انتفـاضة السليـمانية¨ رغـم فشلهـا¨ تبنت عصـبة األ¬ واللجـان التي تشكلت للنظر في
أمر اrنـطقة الكردية وعـموم العـراق¨ موقفـاً يدعو إلى منـح الكرد في العراق جـملة من احلقـوق القومـية
اrشـروعـة مـثل إقـامـة حـكومـة كـردية والتـدريس باللغـة الـكردية وتوظيف الكرد في اrنـطقـة الكردية¨
ولكن لم يشمل هذا اrوقف بقـية مناطق كردستـان¨ أي منطقة كردستـان إيران وكردستان تركـيا والقسم
الذي أصبح ضمن سوريا¨ °ثل هـذه احلقوق األولية اrشروعة. فقـد ورد في الئحة االنتداب على العراق
نصـاً يشيـر إلى مـا يلي جوازاً: "اrـادة السادسـة عشـرة- ال شيء �ا في هذا االنتـداب �نع اrنتـدب من
تأسـيس حكومـة مـسـتـقلة إدارياً في اrقـاطعـات الكردية كـمـا يلوح له"(١٥٨). وهذا يعني إقـامـة حكم
ذاتي في منطقة كردستان اجلنوبية¨ إذ لم يكن تعبير كردسـتان العراق واردا أو مستعمالً حينذاك. كما
أنهــا لم تأخــذ بـالرأي الذي كــان يدعــو إلى اســتــفــتــاء أهالي اrنـطقــة الكردية ومـن ثم عــرض نتــائج

االستفتاء على عصبة األ¬ التخاذ قرار بشأنها(١٥٩).
وبسبب جتدد التـحركات الكردية اrشروعة في عام ١٩٢٢¨ أثناء البـحث في معاهدة لوزان في نفس
العـام¨ حيث تبZ أن احلكومـة البـريطانية قـد تخلت عن وعـودها وتنكرت للحق الكردي¨ فـأنها اتفـقت
مع احلكومة العراقية على إصـدار البيان التالي في احلادي والعشرين من شهر ديسـمبر ١٩٢٢ يتضمن

ما يلي:
"تعـترف حكومـة صـاحب اجلاللة البـريطانيـة واحلكومة العـراقـية مـعاً¨ بحـقوق الـكرد القاطنZ ضـمن
حدود العراق¨ فـي تأسيس حكومة كردية ضـمن هذه احلدود¨ وتأمالن أن الكرد على اختـالف عناصرهم
سـيـتـفـقـون فـي أسـرع مـا �كن على الشكل الـذي يودون أن تتـخـذه تلك احلكومـة¨ وعـلى احلـدود التي
يرغــبـون أن �تـد إلـيـهـا¨ وســيـرسلـون مندوبيـهم اrـسـؤولZ إلى بغــداد لبـحـث عـالقـاتـهم االقـتـصــادية
والسـياسـيـة مع حكومتي إنـكلترة والعـراق"(١٦٠). ثم يعـقب عبـد الرزاق احلـسني على ذلك بقـوله "لم

يصغ أحد إلى هذا الوعد الرسمي"(١٦١).
وفي ١١ �وز/يوليـو ١٩٢٣ أصـدرت احلكومـتـان البـريطانيـة والعـراقـية تطـمينـات جديدة مـعـسـولة

للكرد جاء فيها: 
.Zالفني Zوظفrموظف عربي في األقضية الكردية ما عدا ا Zأن احلكومة ال تنوي تعي - "أوالً

ثانياً- وال تنوي إجبار سكان األقضية الكردية على استعمال اللغة العربية في مراجعاتهم الرسمية.
- أن حتفظ كما يجب حقوق السكان والطوائف الدينية واrدنية في األقضية اrذكورة"(١٦٢). ثالثاً

وفي الوقت الذي أصـدرت احلكومتان الـبريطانية والـعراقيـة تطمينات للكرد كـانتا تهـيئـان مستـلزمات
توجيـه اrزيد من الضربات العـسكرية للحركات الكـردية اrسلحة التي لم تتوقف رغـم الضربة التي

:Zأساسي Zوجهت لالنتفاضة ١٩١٩ من جهة¨ مع مواصلة العمل السياسي باجتاه
أ- إعادة الـشيخ مـحمـود احلفـيد (البـرزجني) من الهند إلى كردسـتان¨ وفي نيـتهـا اrساومـة معـه على

تهدئة األوضاع لصاحلها.
ب- تأليب بعض شيـوخ العشائر ضد العشـائر الثائرة من أجل إضعاف اجلـميع¨ أي �ارسة سيـاسة فرق

تسد.
وبعد عودة الشيخ محـمود إلى السليمانية واستقراره فيهـا أعلن نفسه حكمداراً على اrنطقة(١٦٣)¨
وبالتـالي¨ عمد إلى قـيادة الثـورة بنفسـه وفرض األمـر الواقع على اإلنكليز. ولكن احلكـومة البريطـانية
رفـضت ذلك عـمليـاً وقـررت العـمل للتـخلص من الـوضع كله من خـالل توجـيـه كل قـدراتهـا العـسكرية
اجلوية والبرية ضـد الشعب الكردي¨ وبالتعاون التام مع احلكومـة العراقية في بغداد. واسـتطاعت فعالً

توجيه ضربة قاسية للحركة الثورية التحررية في السليمانية واrناطق األخرى.
نقل جـالل الطالباني عن جـواهر الل نهرو فـي كتـابه اrوسوم "حملـات من تاريخ العالم"¨ وهو مـقتـبس
من السـيد آرنولد ويلسـن¨ قوله: "التـصويب احملـكم -بالرغم من كل ما يقـال في جنيف- الذي قـام به
سـالح اجلـو اrلكي في قـذف الـسكان للكرد خـالل العـشـر سنوات اrـاضـيـة وعلى األخص السـتـة أشـهـر
األخـيـرة¨ إن القـرى اrهـدمـة واrاشـيــة اrذبوحـة والنسـاء اrشـوهات واألطفـال اrشـوهـZ دليل ال يدحض
حـســبـمــا قـال مــراسل التــا�س على طراز فــريد من اrدنيــة"(١٦٤). وأدى القــصف اجلـوي اrركــز على

(١٥٨) احلـسني¨ عبـد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقـيـة. اجلزء األول. مـصدر سـابق. نص الئحة االنتـداب على
العراق. ص ٢٨١

(١٥٩) نفس اrصدر السابق¨ ص ٢٢٦ 
(١٦٠) احلسني¨ عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء األول. مصدر سابق. ص ٢٦٣.

(١٦١) نفس اrصدر السابق.
(١٦٢) نفس اrصدر السابق. ص ٢٦٣

(١٦٣) الزاريف¨ م.س. اrســـألة الكرديـة ١٩١٧-١٩٢٣. ترجــمــة د. عــبـــدي حــاجي. دار الراعـي. بيــروت.
١٩٩١. ص ٢١٦-٢٣٣٫

(١٦٤) الطالباني¨ جالل. حول القضية الكردية في العراق. مصدر سابق. ص ١٣. 
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السليمانية إلى سقوطها في ١٩ من شهر �وز/يوليو ١٩٢٤.
وإذ تخلت بريـطانيـا¨ وهي الدولة اrنتــدبة¨ عن تأمZ هذه احلـقـوق عــمليـاً ومـارست القـوة الـغـاشـمـة
والقتـل الواسع لوأد رغبة الـشعب الكردي في إقـامة دولته اrـستقلة أو احلكـم الذاتي¨ فأنهـا أقرت في
عام ١٩٢٥ إبقـاء والية اrوصل كلهـا في إطار الدولة العراقـية احلديـثة¨ على أن تلتـزم الدولة العراقـية
بعـدد من الشـروط األسـاسـيـة¨ وفق مـا جـاء في كلمـة وزير اrـسـتـعمـرات الـبريـطاني أمـام اجمللس بعـد
صدور قرار مجلس العـصبة بضم اrوصل إلى العراق. وهذا النص مأخوذ من تقـرير اللجنة الثالثية حول
الكرد الذي رفـعـتـه في يوليـو/�وز عـام ١٩٢٥. وكـانت اللجـنة الثـالثيـة قـد شكلت بقـرار من مـجلس

عصبة األ¬¨ ثم أضيف إليها �ثالن عن العراق وتركيا. وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:
"النظر بعZ االعتبار إلى رغبات الكرد بتـعيZ اrوظفZ الكرد إلدارة بلدهم¨ وتصريف شؤون العدالة
والتـعليم في اrدارس¨ وأن تكون اللغـة الكردية اللغـة الرسـمـية في كـافـة هذه اrرافق اخلـدميـة"(١٦٥).
وكانت اللجنة قـد أكدت ما يلي: "إذا لم يعط الكرد ضـمانات كافيـة وعهوداً قـوية بأن تنشأ لهم إدارة
داخليـة مسـتـقلة¨ بعد أربع سـنZ من قبـول مـعاهدة إجنليـزية - عـراقيـة¨ وزوال سلطة عـصبـة األ¬ عن
العـراق¨ فـأن مـعظم الكرد يفـضلون الـرجـوع إلى االنضـواء حتت لواء اإلدارة التـركـيـة¨ على البـقـاء في
اإلدارة العراقـية"(١٦٦). ومن اجلـدير باإلشارة إلى أن الشـعب الكردي لم يستـفت °وقفـه من االنضـمام
إلى العراق¨ بل قررت عـصبة األ¬ ضم كردستـان اجلنوبية¨ باعتبارها ضـمن والية اrوصل¨ إلى العراق
دون اسـتشـارة الشعـب الكردي. إن هذه اإلشارة تسـتـهدف إبراز اسـتهـانة سلطات االحـتـالل البريطانيـة
بصوت وإرادة الشعب الكـردي بعد أن كانت قد استـهانت بالوعود التي منحتـه إياه قبل ذاك من خالل

�ثليه في احملافل الدولية.
نقل جــالل الطالبـاني في كــتـابه حـول الـقـضـيـة الكـردية في العـراق عن عــزيز شـريف قـولـه: "وبهـذه
الصـورة استـقـرت سيـاسـة بريطانيا في خـصـوص كردسـتـان اجلنوبية وذلـك بإحلاقـه بالعـراق وعدم فـسح
اجملال ألي نوع مـن احلكم الذاتي الكردي. وقد علل هذا اإلحلـاق في بيانات وخطب كـثيـرة وفي تأليف
الكتاب الـرأسماليZ أنه مـستـوحى من الضرورات اجلـغرافيـة والتجـارية. وال ريب في أن بZ كردسـتان
اجلنوبيـة ووسط العـراق عالقـات اقـتـصادية واجـتـماعـيـة أخرى. ولـكن هذه الصالت ال حتـتـاج إلى ضم
استـعماري. أمـا أغراض هذا الضم فأنهـا استعـمارية مفـضوحة¨ اسـتراتيـجية واسـتغالليـة. ولم يستطع

�ثلو اإلمبراطورية البريطانية إخفاء هذه احلقيقة"(١٦٧).
ومع ذلك توقـع الكرد أن تلتــزم احلكومــة العـراقــيـة بـوعـودها وتـسـتــجـيب rـطالب الشــعب الكردي
الواضــحـة¨ إال أن كل ذلـك لم يتــحـقق رغم تـأكـيــدات عـصــبــة األ¬. وأدى هذا إلى اسـتــمــرار الكرد
باالحتـجاج وتقـد± اrذكرات لعـصبة األ¬ التي كـانت تطالب باجتاهـZ: كان أحدهمـا �ثل أولئك الذين
انخـرطوا في النظام السـيـاسي العـراقي وأصـبـحوا أعـضـاء في مـجلسي النواب واألعـيـان¨ حـيث أطلق
على مطالبـهم بـاrعقـولة¨ وكـان ثانـيهـمـا �ثل أولئـك الذين طالبـوا بتـشكيل دولة كـردية ضـمن احلـدود
الطبيعـية اrمتدة من زاخـو إلى خانقZ¨ وسميت باrطـالب القاسية واrتطرفـة. ولم تكن استجابة عـصبة
األ¬ مـشجـعة¨ خـاصة وأن بريطـانيا لم تعـد تفكر باالسـتجـابة rطالب الشـعب الكردي بعد أن ضـمنت
مـصاحلـها في نصـوص مـعاهدة ١٩٣٠ ومـالحقـها العـسكرية واrاليـة والعـدلية منذ بدء عـرض مشـروع

اrعاهدة في عام ١٩٢٢.
وأدى هذا الواقع¨ إضـافـة إلى اسـتـفـزازات احلكومـة العـراقـيـة في اrنطقـة ومـحـاولتـهـا نشـر مـخـافـر
الشـرطة في كـردسـتـان rواجـهـة الكرد في حـاالت الضـرورة¨ واحـتجـاجـاً على مـعـاهدة ١٩٣٠ تفـجـرت
األوضاع في السليمانيـة وزج احلكم اجليش إلى جانب الشرطة في التصدي للحركة الـشعبية وأدت إلى
سـقـوط الكثـيـر مـن القـتلى واجلـرحى بZ السكـان اrدنيZ. كـمـا ¿ اعـتـقـال العـديـد من الشـخـصـيـات

الكردية¨ ومنعت التظاهرات والفعاليات السياسية واتخذت إجراءات ردعية وقمعية أخرى(١٦٨).
وخالل تلك الفـترة بدأت احلكومـات العراقيـة اrتعـاقبة¨ إضـافة إلى عـدم استجـابتها rطـالب الشعب
الكردي¨ حتـاول شراء ذ¬ البـعض ومنح امـتيـازات للبعـض اآلخر من الشـيوخ لضـمـان دعمـها rواقـفهـا
ضد تلك القوى التي كانت تطالب باستمرار بحقوق الشعب الكردي ومنها سكان منطقة بارزان والقوى
اrتـحـالفـة معـهـا. وفي أعـوام ١٩٣٠-١٩٣٢ برزت من جـديد حـركـات الشيـخ أحمـد البـارزاني بهـدف
التأثير على قرارات عصبة األ¬ بشأن حقوق الكرد. إال أن قوات االحتالل البريطانية ساندت احلكومة
العراقـية في توجـيه قـواتها اجلـوية لدعم قواتهـا البرية في مـحاربة البـارزانيZ والتي انتـهت باستـسالم
القـوى الكردية احملاربة. وأخـيراً أصـبح العـراق عضـوا في عصـبة األ¬¨ دون ضـمـانات فعليـة ملموسـة
للشعب الكردي¨ في ما عدا التزامات حكومية تقلصت تدريجاً إزاء الشعب الكردي¨ منها ما ورد في
اrادة التـاسـعـة من التصـريح الذي تضـمن تعـهـدات العـراق إلى مـجلس عـصبـة األ¬¨ والتي جتـاوزتهـا

احلكومة العراقية ولم �ارسها عملياً:

(١٦٥) حـمـدي¨ وليـد د. الكرد وكـردسـتـان في الـوثائق البـريطانيـة - دراسـة تاريخـيـة وثائـقـيـة. مطابع سـجل
العرب. لندن. ١٩٩١. ص١٨٦.

(١٦٦) احلسني¨ عبد الرزاق. العراق في ظل اrعاهدات. مطبعة دار الكتب. بغداد. ١٩٧٥. ص ١٣٠-١٣٣

(١٦٧) الطالبـاني¨ جالل. حول القـضيـة الكردية في العراق. مـحاضرة ألقـيت في معـهد "ابيال" °ـدريد اخملتص
بدراسـة شــؤون أمـريكا الالتينـيـة وأفـريقـيــا. في ١٩٨٨/١٠/٥. الكراس صـادر عن االحتــاد الوطني

الكردستاني. لم تتم اإلشارة إلى الناشر ومكان صدور الكراس وسنة صدوره.
(١٦٨) احلسني¨ عبدالرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الثالث. مصدر سابق. ص ٧٠-٧٣. 
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١- توافق احلكومـة الـعـراقـيـة على أن تكون اللغـة الـرسـمـيـة في األقـضـيـة التي يسـود فـيــهـا العنصـر
الكردي¨ من ألوية اrوصل وأربيل و والسليمانية اللغة الكردية بجانب اللغة العربية".

٢- توافق احلكومة العراقـية على أن اrوظفZ في األقضية اrذكـورة يجب أن يكونوا¨ ما لم تكن هناك
أسباب وجيهة¨ واقفZ على اللغة الكردية¨ حسبما تقتضي احلال"(١٦٩).

ويالحظ أن تعبيـر "واقفZ على اللغة الكردية" ال يعني بالضرورة تعيZ الكرد¨ بل العـرب أو غيرهم
 . �ن يجيد اللغة الكردية أيضاً

 وبشأن اللغة الكردية فقد ورد النص اrائع التالي في اrادة الثامنة:
"١- �نح احلكومـة العـراقيـة¨ فـيمـا يتـعلق بالتـعليم العـام في اrدن واrناطق¨ التي يقـيم فـيـها قـسم
كبير من الرعايا العراقيZ¨ الذين لغتهم غيـر اللغة الرسمية¨ تسهيالت مناسبة ألجل تأمZ تلقZ العلم
في اrدارس االبتــدائيــة¨ إلى أوالد هؤالء الرعــايا العــراقــيZ¨ بلغــتـهم اخلــاصــة¨ وال �نع هذا الشــرط
"(١٧٠). ويشم من احلكومـة العـراقـيـة من أن جتـعل تعليـم اللغـة العـربيـة في اrدارس اrذكـورة إجـبـارياً
. وال بد من طريقـة طرح اrسألة رائحـة الذهنية الشـوفينيـة في اrوقف من اللغة الكردية والـكرد عمومـاً
إبراز مـالحظة مهـمـة¨ وهي أن احلكومـة البريطانـية واحلكومـة العـراقيـة قـد دأبتا منذ الـبدء على إبعـاد

كركوك من إيرادها ضمن اrدن الكردستانية أو الكردية¨ كما هو واضح من النص السابق.
ومنه يتبZ للمتتـبع كيف بدأت احلكومة العراقية في التملص من كل التزامـاتها السابقة إزاء الكرد
بذهنيـة شوفـينية وعـجز فـعلي عن فـهم حق هذا الشعب¨ كـما هو حق لـلشعب العـربي¨ في أن تكون له
حكومته الكردية في إقليم كردستان¨ وأن تكون له لغته اخلاصة التي يدرس بها التالميذ والطلبة¨ وأن
يكون له موظفـوه الذين يتحدثون ويتـعاملون باللغة الكردية¨ وله ثقـافته التي يفتـرض أن تقرأ وتكتب
وحتـاور باللغــة الكردية وأن يوسع النشـر بـهـا ويجـري إغناء اللغــة وتطويرها. وال �نع هذا¨ بل يـتطلبـه
أصالً¨ التـفاعل بZ الثقـافة العربيـة والثقافـة الكردية في إطار الثقـافة العراقـية أو في إطار الثقـافات

اrتعددة في اrنطقة.
وخالل الفـترة التي أعقبت دخـول العراق إلى عصبـة األ¬ لم تتخل احلكومات العراقـية اrتعاقـبة عن
سيـاستـها في مـصادرة احلـقوق اrشـروعة لـلشعب الكردي وعـدم تنفيـذ ما اتفق عليـه في ظل االحـتالل
البـريطاني للعـراق أو في ضوء قـرارات عصـبـة األ¬¨ �ا دفع الشعب الكردي إلـى مواصلة النضـال من
أجل تأمZ تلك احلقوق اrشـروعة والتي تركزت في اإلدارة اrستقلة في إطار الدولة العراقـية وجملة من
اrطالب األخـرى. كـمـا حـاولت الدول التي تـوزعت عليـهـا كـردسـتـان أن تتنكر كليـة للحـقـوق القـومـيـة

العادلة للشعب الكردي وضد حـركته التحررية عندما تصدت دول ميـثاق سعد آباد(١٧١)¨ هذا اrيثاق
الذي ¿ التوقـيع عليه بطهـران في الثامن من شـهر �وز/يوليـو عام ١٩٣٧¨ لهـذه القضيـة بصورة غـير

مباشرة في اrادة السابعة منه¨ إذ جاء فيها:
"اrادة السـابعة- يتـعهـد كل من الفرقـاء اrتعـاقدين السـامZ¨ كل داخل حدوده¨ بعـدم إعطاء مـجال
إلى تأليف العـصـابات اrسلحـة واجلـمـعيـات أو كل ترتـيب غايتـه قلب اrؤسـسـات القـائمـة أو قـيامـهـا
بأعـمال لغـرض اإلخالل بالنظـام واألمن العام في أي قـسم من بالد الفـريق اآلخر سـواء أكان في منطقـة
احلــدود أو في غــيــرها أو اإلخــالل بنظام احلكم الـسـائـد في بالد الفــريق اآلخــر"(١٧٢). وشــارك وزراء
خارجـية كل من إيران والعراق وتركـية وأفغـانستان في التـوقيع على هذا اrيثـاق. ومن هذا النص يبدو
واضحاً أن احلكومات الثالث كانت تنظر إلى نضاالت الـشعب الكردي على أنها من أعمال العصابات
التي ينبغـي التصدي لهـا وتصفيـتها بدالً من الـتفكير والعـمل على االستجـابة لها وفق مـباد· عصـبة

األ¬ وفي إطار الدول القائمة.
تسـببت تلك السـيـاسة الشـوفينيـة والتـميـيز إزاء الشـعب الكردي بشكل عـام¨ سواء كـان في مجـال
اإلعمار وتطوير اrدن الكردية أو التـعليم أو التوظيف في اrراكز احلكومية اrهمـة أو القبول في السلك
الدبلـومــاسي أو في الكلـيــة العــسكرية¨ فـي تشـويه الـعــالقــات بZ العــــــرب والكـرد والقــــــومــيــات
األخـرى¨ وسـاهمت في تأجـيج اrشـاعـر الكردية ضـد احلكـومـة العـراقيـة التـي ناصـبت الشـعب الكردي
وقـضـيـتــه العـادلة العـداء. وأجـبـرت تلـك السـيـاسـات على انطـالق الكثـيـر من احلـركـات اrـسلحـة في
كردستان العراق وبشكل خاص في العقد اخلامس¨ ومنهـا نضاالت البارزانيZ التي ساهم فيها اجملتمع
الكردي بشكل عـام. علماً بأن سيـاسات احلكومـة العراقـية كانت مـوجهـة ضد القومـيات األخـرى وضد
بعض الطوائف الدينية أيضاً. وقدم الشعب الكردي في سنوات ١٩٤٣-١٩٤٦ الكثير من التضحيات
وعـانى الكثـيـر من احلـمــالت العـسكرية الظاrة وشـرد عـشـرات أآلالف من الـكرد بسـبب االنتـفـاضـات
العسـكرية التي قام بهـا دفاعاً عن حـقه¨ كـما أعـدم له أربعة من اrناضلZ الشـجعـان في التاسع عـشر
من حــزيران/يونيـو من الـعـام ١٩٤٦(١٧٣)¨ بعـد أن كــان اrال مـصطفى الـبـارزاني (١٩٠٣/١٠/٣)

(١٦٩) نفس اrصدر السابق. ص ٢٠٥٫
(١٧٠) نفس اrصدر السابق. ص ٢٠٥٫

(١٧١) عـبــدالله¨ علي. تاريخ احلــزب الد�قـراطي الكـردسـتـاني - العــراق حـتى انعـقــاد مـؤ�ره الثــالث. أيلول
١٩٦٨. وأعيد طبعه في ١٩٩١¨ ص ٧.  

(١٧٢) احلسني¨ عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الرابع. مصدر سابق. ص ٣٣٧. 
(١٧٣) فضل الضباط األربعة¨ عزت عبد العزيز¨ مصطفى خوشناو¨ خيرالله عبدالكر± ومحمد محمود قدسي¨
تسليم أنفسهـم إلى احلكومة العراقية بعـد أن منحتهم احلكومة العـراقية عهداً ووعـداً بعدم تقد�هم إلى
احملاكمة أو إعدامهم. ولكن احلكومة العراقية الرجعية نكثت بهذا العهد ولم تف بوعدها وساقتهم إلى
احملاكمة وصدر بحقهم حكم اإلعدام¨ الذي كانت احلكومة قد بيتته لهم وأملته على احلكام. وبخالف=
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(١٩٧٩/١/٣) مع جـمــهـرة من اrقـاتلـZ قـد قـرر االنسـحــاب إلى االحتـاد السـوفــيـيـتي بعــد سـقـوط
جمهورية مهاباد في كردستان الشرقيـة في إيران¨ بعد أن سلموا أنفسهم بوعود حكومية بعدم التعرض

لهم(١٧٤).
وفي خـالل فـتـرة احلـرب العـاrيـة الثـانيـة نشطت احلـيـاة السـيـاسـيـة في العـراق¨ وظهـرت العـديد من
األحزاب غير اجملازة¨ ومنهـا في كردستان¨ التي لعبت دوراً مهماً في توسيـع وتعميق الوعي السياسي
الد�قراطي والقومي واالجـتماعي في صفوف اجلمـاهير الكردية إلى جانب احلركات اrسلحـة البارزانية.
فـفي عام ١٩٣٩ تأسس حـزب هيـوا (األمل) برئاسـة رفيق حلمي¨ ورفـع شعـارات د�قراطـية ومناهضـة
للفـاشـيـة¨ ودعـا إلى إقـامـة احلكم الـذاتي لكردسـتـان العـراق(١٧٥). وفي عـام ١٩٤٣ اندلعت احلـركـة

الثـورية الكـردسـتـانيـة من جـديد بـقـيـادة اrال مـصطفى الـبـارزاني. وفي عـام ١٩٤٥ تأسـست جــمـعـيـة
œ—u! Í…ËW½U¹)¨ الذي حتول فيـما بعد إلى احلزب الد�قراطي الكردي. وعلى اثر انشـقاق حزب  ̨∫„Æ˛)
هيـوا في عـام ١٩٤٤¨ تشكل فـي عام ١٩٤٥ حـزب جـديـد باسم احلـزب الشـيـوعي لكردسـتـان العـراق
بقيـادة صالح احليـدري¨ وأصدر جريدته اrركزية بـاسم شورش (الثورة)¨ بعد أن عـجزت اجملمـوعة على
االتفـاق مع احلـزب الشـيـوعي العـراقي بقـيـادة فـهـد. تبنى احلـزب اجلـديد اrـاركسـيـة - اللـينينيـة ورفع
شـعارات األخـوة العـربيـة الكردية والكفـاح اrشـترك فـي سبـيل احلـرية والد�قـراطيـة والتقـدم. وفي عـام
١٩٤٥ ظهر إلى الوجـود حزب (رزگاري كـورد)¨ باعتباره جـبهة وطنيـة واسعة لعـموم كردستـان. وكان
على رأسـهـا صـالح احلـيدري¨ إذ كـان مـسـؤوالً عن شـورش أيضـاً. وكان أغـلب قيـاديي حـزب رزگـاري

كورد من األعضاء القياديZ حلزب شورش.
ونشأ خالل األعوام اrنصرمة مزيد من التفاعل بZ القوى السـياسية العراقية¨ العربية منها والكردية
والقـومـيات األخـرى لتـسـاهم معـاً في النضـال من أجل الد�قـراطيـة واالسـتقـالل للعـراق مع عـدم تخلي
الكرد عن اrهـمات التي كـانوا يطرحونهـا باستـمرار. فـعلى سبـيل اrثال ال احلـصر كـانت اrهمـات التي
طرحها اrال مصطفى البـارزاني في احلركة اrسلحة التي قادها في عام ١٩٤٣ وتبناها فيـما بعد احلزب
الد�قــراطي الكردي¨ والـتي سلمت في حــينهــا إلى �ثـل احلكومــة للتــفـاوض بشــأنهــا من أجل إنهــاء
النشاط العسكري ضد احلكومة العراقية. وهي اrطالب التي أوردها السيد مسعود البارزاني في كتابه

اrوسوم البارزاني واحلركة التحررية الكردية¨ حيث جاء فيه ما يلي: 
"١- نقل وعزل اrوظفZ الذين اشتهروا بالرشوة وإساءة استخدام السلطة اrمنوحة لهم.

٢- تشكيل والية كردسـتان من ألوية كركـوك¨ السليمانـية¨ أربيل واألقضيـة الكردية في لواء اrوصل
وهي: -زاخــو¨ عـمـاديـة¨ دهوك¨ عـقــرة¨ شـيـخــان¨ سنجــار - وقـضـائـي خـانقZ ومنـدلي من لواء

ديالى).
٣- اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في الوالية.

٤- تعيZ معاون وزير كردي في كل وزارة من الوزارات.
٥- استحداث وزارة يتوالها وزير كردي تناط به شؤون والية كردستان اrقترحة.

٦- دفع تعويضات للمتضررين.
٧- فتح اrدارس واrستشفيات وشق الطرق وإعمار اrنطقة.

٨- في والية كردستان تبقى الشؤون العسكرية واrالية واخلارجية من اختصاصات الدولة اrركزية.
٩- إعادة اrبعدين إلى اrنطقة وإطالق سراح السجناء"(١٧٦).

=اrعـتـاد فـي قـرارات إعـدام العـسكريـZ¨ وهي رمـيـاً بالرصـاص¨ نـفـذت احلكومـة بهم اإلعــدام شنقـاً¨
وخـرجت مظاهرة حـاشـدة في السلـيـمانـية وأربـيل والعـمـادية لتـشـيـيع شـهـداء احلـركة الـوطنيـة الكردية
والعراقية معلنZ عن اسـتنكارهم للجر�ة البشعة وغضبهم على غـدر النظام والنكث بالعهد الذي قطعه
للمناضلZ األربعة. دفن الشهيدان مصطفى خوشناو محمد محمود قدسي في السليمانية والشهيد خير
الله عبدالكر± في أربيل والشهيد عزت عبد العزيـز في العمادية. كما عم احلزن والغضب جميع أنحاء

كردستان.
(١٧٤) كـان ذلـك في صـيف عــام ١٩٤٦ وعندمــا كـان عـمــري  قـد بلـغ احلـادية عــشـرة مــررت صـدفـة °ـدرسـة
الفـيـصليـة في كـربالء أثناء عـطلة اrدارس الصـيـفـيـة وشـاهدت هناك  مـجـمـوعـة من األشـخـاص الذين
يتحـركون في ساحـة اrدرسة ويرتدون مالبس تخـتلف عن مالبسنا¨ كـان الشروال (السروال) واجلـمداني
يغطي الرأس¨ كـانوا رجـاالً طوال الـقـامة مـربـوعي األجـسـام. كـانت اrدرسـة قـد أغلقت أبوابهـا¨ وكـان
بعضهم يـقف أمام غرف الدار ويتحدثـون في ما بينهم. استفـسرت عمن يكون هؤالء األشخـاص. فقيل
لي أنهم من الكرد الذين جاءت بهم احلكومة من شمال العـراق وحجزتهم في هذه اrدينة. وقفت أمامهم

وقد هيمنت عليَّ الدهشة وحب االستطالع.
عـدت إلى البـيت واسـتــفـسـرت من والدي عن هؤالء األشـخـاص. وعن سـبب حـجــزهم¨ وكنت أقـدر أنه
يعرف شيئاً عنهم بسبب اهتمامه النسبي بالسيـاسة ومشاركته في ثورة العشرين وتأمZ العتاد للثوار.
فـأجــابني باخــتـصـار شــديد: "بابة هذولة نـاس طيـبZ ومظـلومZ وحكومــتنا الله ينتــقم منهــا هي اللي
ظاrتـهم¨ همَّ بابـة أكـراد من كـردسـتـان". كـانت هذه أول مـرة أسـمع باسم كـردسـتـان العـراق وأرى كـرداً
°البس كردية فضفـاضة وجميلة. منذ ذلك احلZ رسخت في ذاكرتي كلمات الكرد وكـردستان¨ ورسخت
مـعهـمـا أيضـاً أن أهل كردسـتـان يعـانون من الظلم. تسنى لي بعـد سنوات قليـلة أن التقي فـي صفـوف
احتاد الطلبـة ومن ثم في صفوف احلزب الشـيوعي العراقي برفاق ومناضلZ بكرد آخـرين حتدثوا لي عن
الكرد وكـردستـان بتفـصـيل أوسع وبدأت اقرأ الكثـيـر عن كردسـتان. والغـريب أن مـدارسنا لم تتحـدث
يوماً عن وجـود شعب كردي الر جانب الشـعب العربي وعن وجود أقليـات قومية في العـراق. ويبدو أنه

كان من احملرمات. (ك. حبيب).
(١٧٥) عبدالله¨ علي. تاريخ احلزب الد�قراطي الكردستاني… مصدر سابق. ص ١٨. 

(١٧٦) البارزاني¨ مـسعود. البـارزاني واحلركة التـحررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥. كردسـتان. آب
١٩٨٦. ص ٣٨٫
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ومن اجلديـر باإلشارة إلى أن احليـاة السيـاسيـة في كردستـان لم تشهـد حيـاة حزبيـة علنية ود�قـراطية
بالنسـبة إلى الشـعب الكردي¨ إذ كـانت سيـاسة الـقمع واحلـرمان من احلـقوق سـمـة عامـة للعراق بأسـره¨
فكانت أحـزابه وجـمـعيـاته كلـها سـرية أو شـبـه سـرية¨ سواء تـلك التي تأسـست في بغـداد أم تلك التي
تأسست في اrدن الكردستانيـة العراقية. وبالتالي لم يكن هناك حزباً علنياُ واحـداً �ثل مصالح الشعب
الكردي¨ رغم وجـود بعض الكرد في األحزاب العـراقيـة األخـرى التي لم تكن قائمـة على أساس قـومي
أو ديني أو طائفي. وكان لهذا األسلوب السـري في التأسيس آثاره السلبية اrباشرة وغـير اrباشرة على
طبيعـة تلك األحزاب وأسلوب نشاطها وعـالقاتها اrتبـادلة وعلى احلياة السيـاسية في كردسـتان العراق
فحـسب¨ بل في سائـر أرجاء البالد. وشـهدت فـترة احلـرب العاrيـة الثانيـة تشكيل العديد مـن األحزاب
Æ„ Æ˛ ـاركسـية¨ كـما ذكـرنا سابقـاً¨ ومنها جـماعـةrواجلـمعـيات السـرية ذات االجتاهات الد�قـراطية وا
(˛œ—u??! Í…ËW½U¹)(١٧٧)¨ وحـزب هـيـوا (أمل) وحــزب رزكـاري كـرد¨ إضــافـة إلى فــرع كـردي للـحـزب
الشـيوعي العـراقي. وإذ أصـبح األول فيـمـا بعد احلـزب الد�قـراطي الكردي ذاته¨ فـأن األحزاب األخـرى
كـانت حلت نفـسـهـا والتـحق بعض أعـضـائهـا باحلـزب الـشيـوعـي أو باحلـزب الد�قـراطي الكردي¨ مـثل
جمـاعة أمل¨ أو رزگاري كـرد¨ حيث التحق أعـضاء هذه األحزاب باحلزب الـد�قراطي الكردي في أوائل

عام ١٩٤٦(١٧٨).
وفي عـام ١٩٤٦ تكون على صـعـيـد كردسـتـان العـراق احلـزب الد�قـراطي الكردي (١٩٤٦) برئاسـة
اrال مـصطفى البـارزاني(١٧٩). وكـان هذا احلـزب يتـبـنى ويدعـو بشكل واضح إلى حتــقـيق االسـتـقـالل
والسـيـادة الوطنيـة وإلى تعـزيز الوحـدة العراقـيـة¨ وحـدة العـرب والكرد¨ من خـالل االسـتجـابة للحـقـوق
القـومـيـة العـادلـة للشـعب الكردي. ولم يكن هـذا احلـزب من الناحـيـة الرسـمـيـة والفــعليـة¨ في مـا عـدا
أوساط معينة فيـه¨ يدعو إلى االستقالل عن الدولة العراقية أو إقامـة الدولة الكردية اrستقلة¨ بل كان
همـه اrبـاشر حتـقـيق نوع من احلكم الذاتـي ضمن الدولـة العراقـيـة. وكـان هذا احلـزب¨ الذي كان رئيـسـه
يتـمتع °وقع قـيـادي كبـير من الـناحيـتZ العشـائرية والدينيـة¨ إضـافة إلى مـوقعـه السـياسي البـارز في
أوساط الشـعب الكردي¨ قد لعب دورا نضـاليا ملموسـا ومتـميزا لتـحقيق الد�قـراطية في العـراق وضد
احلكم اrلكي الرجـعي. وشـارك احلـزب الد�قـراطي الكردي في تشكيل جـبـهة االحتـاد الوطني من خـالل
عالقتـه باحلزب الشيوعي العراقي¨ إذ أن القـوى القومية كانت ترفض في حـينها مشاركتـه اrباشرة في

اجلبـهة ألسبـاب شوفـينية بحتـة. وكان حـزب هيوا¨ الذي ضم مجـموعـة من مثقـفي كردسـتان¨ يرنو إلى
إقـامة دولة كـردية مـسـتقلة �كـنها أن تشكـل أساسـاً صـاحلاً لوحـدة باقي أقـسـام كردسـتـان. أما حـزب
شـورش¨ الذي كـان يعـتـبـر جــزءاً من حـزب وحـدة النضـال¨ الذي أسس في بغـداد وأصــدر جـريدة بنفس
االسم ضـمت في صفـوفـها مـجمـوعة مـن الشيـوعيZ الـقدامى اrطرودين من احلـزب الشـيوعي العـراقي
Zثـقـفrوالذين عـملوا مع جـمـاعـة إلى األمـام وجـماعـة وعي البـروليـتـاريا العـراقـيـة مع مـجمـوعـة من ا
الشـباب. وكـان على رأس هذه اجلـماعـة يوسف زخلـا. واجلديـر باإلشارة أن اسم هذه اجملـمـوعة ظهـر في
كردستـان العراق أيضا¨ حيـث سميت بـ"يكيتي تيكوشZ" التـي حتولت فيمـا بعد إلى مجمـوعة شورش
وأصدرت جريدة بنفس االسم¨ علماً بأن مجموعة منهـا التحقت باحلزب الشيوعي¨ ورفض البعض اآلخر
قرار حل حزب وحدة النضال في بغداد واالنضمام إلى احلزب الشيوعي العراقي¨ وساندت موقف صالح
احلـيدري وشكلـت معـه حزب شـورش. ولكن حـزب شـورش حل نفسـه فـيمـا بعـد والتحـق بعض أعضـاء

احلزب إما باحلزب الشيوعي أو احلزب الد�قراطي الكردي.
رفعت األحزاب القومـية والد�قراطية واrاركسية الكردية¨ وكذلك احلـزب الشيوعي العراقي¨ في هذه
الفتـرة شعـارات واضحـة تطالب بتأمZ احلـقوق القـوميـة العادلة للشـعب الكردي¨ وأن تباينـت في مدى
عمق وسـعة هذه الشعـارات¨ ولكنها تركزت على اrصـالح احليوية للجـماهير الكردية وعلى الد�قـراطية
السياسـية وضمان اrساواة وعدم التـمييز في التعامل وإعـمار كردستان العراق. ورفع احلـزب الشيوعي
منذ عـام ١٩٣٥ شعـار استـقالل كـردستـان ووحدتهـا القومـيـة¨ كمـا دافع عن احلركـات الثورية اrسلحـة
للشعـب الكردي وطالب بإطالق سراح السـجناء وإعادة اrبـعدين منهم إلى كـردستان¨ ولكنه لم يـستطع
في البداية أن يجـد لغة مشتركـة مع تلك القوى التي أعلنت �سكها باrاركـسية أو اrاركسيـة اللينينية
من منطلق ال يجوز وجود أكـثر من حزب شيوعي واحد في بلد واحد. وكـان لهذا اrوقف تأثيره السلبي
اrباشر على العالقات السيـاسية التحالفية بZ القوى اrاركسية. وأدى إلى خصـومات سياسية لم تكن
مـبـررة خـالل فـتـرة احلـرب العـاrيـة الـثـانيـة ومـا بعـدها¨ سـواء على نطاق العــراق كله أم على مـسـتـوى
كـردستـان العـراق. وفي الوقت الذي أكـد احلـزب الشـيوعـي العراقي في بـداية اخلمـسـينات حق الشـعب
الكردي في تقـرير مـصيـره °ا فـيه إعـالنه االنفـصال وإقـامـة دولته الوطنـية اrسـتـقلة¨ إال أنه بقى على

سياسته السابقة إزاء رفض وجود أكثر من حزب ماركسي في البالد.
وبعد جـهود نضالية مـضنية وتضحـيات كبـيرة قدمهـا الشعب العراقي¨ بقـوميتيـه الرئيستZ العـربية
والكردية  القـوميـات االخرى¨ في مـعارك كثـيرة¨ ومنـها وثبة كـانون ١٩٤٨ وانتـفاضة تشـرين ١٩٥٢
وانتـفـاضـة ١٩٥٦¨ �كـن من حتـقـيق النصـر على النـظام اrلكي اإلقطاعي الرجـعـي في العـراق وإقـامـة
اجلمهورية بانتفـاضة اجليش وتأييد اجلماهير الواسعة في كل أنحـاء العراق في الرابع عشر من �وز عام

.١٩٥٨

(١٧٧) البـارزاني¨ مـسعـود. البـارزاني واحلركـة التـحـررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥. نفس اrصـدر
السابق. ص٩٥. 

(١٧٨) حميدي¨ جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. ص ٢٢٥٫
(١٧٩) في مــؤ�ـر كــركــوك عــام ١٩٥٣ تقــرر تبـــديل اسم احلــزب من احلــزب الـد�قــراطي الكـردي إلى احلــزب

الد�قراطي الكردستاني - العراق.
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خـالل الفتـرة الواقعـة بZ تأسـيس الدولة اrلكية في الـعراق في عـام ١٩٢١ وسقـوطها في عـام ١٩٥٨

وجدت فيه ثالثة أ§اط من عالقات اإلنتاج¨ وهي:
Z١- عالقات اإلنتاج األبوية التي كانت واسعـة االنتشار في بداية تأسيس الدولة وتقلصت °رور السن
وتركت مواقعها لصـالح العالقات اإلنتاجية شبه اإلقطاعية ولكنهـا لم تختف �اماً من حياة الريف
. وكان اإلنتـاج في مـثل هذه العـالقـات موجـه ألغـراض االكتـفـاء الذاتي بشكل عـام العـراقي �امـاً

والذي ارتبط أيضاً بالرعي و�ارسة رحلتي الصيف والشتاء في كردستان العراق.
٢- انتشار تدريجي وسيادة واسعة النطاق للعالقات اإلنتاجية شبه اإلقطاعية في الريف الكردستاني¨
علمـاً بأنها النـمط الذي ساد العـراق كله. وطبـعت هذه العالقـات حيـاة الريف واrدينة في آن واحـد
وعلى امتداد الفـترة موضوع البـحث. واقترنت هذه العالقـات بانتشار اإلنتاج السلعي الصـغير في
Zدينة. وقـد سـاعـدت سـيـاسات سلـطات االحتـالل البـريطاني واحلـكومة الـعراقـيـة وقـوانrالريف وا
داوسن في عـــام ١٩٣٢ على تكـريس هذه العــالقـــات التي ارتبـطت بشكل مـــبــاشــر بالـعــالقــات
العشائرية على نحـو خاص. وكانت السلطة السياسيـة معبرة عن مصالح اإلقطاعـيZ وكبار مالكي

األراضي الزراعية.
٣- §و تدريجي بـطيء جـداً للعـالقـات اإلنتـاجـيـة الـرأسـمـاليـة التي وجلت االقـتـصـاد الـعـراقي مع بدء
السـيطرة البـريطانيـة علـى العـراق ومع بدء نشـاط شـركـات النفط االحـتكارية¨ إضـافـة إلى نشـاط
الشركات التجارية البريطانية بشكل خاص في العراق. وإلى جانب هذه الصيغة الرئيسية لعالقات
اإلنتاج الرأسـماليـة §ت في العراق رأسـماليـة محلية ارتـبطت بالنشاط الرأسـمالي األجنبي وخـاصة
في قطاع التجـارة¨ وفيمـا بعد في مجـال البنوك واrقاوالت¨ ورأسمـالية وطنية ارتبط نشـاطها في
إقـامـة اrشـاريع الـصناعـيـة والتـجـارة الداخليــة والتـصـدير السلعي¨ إضـافـة إلـى مـجـاالت العـقـار

واrقاولة والنقل.
وعلى صـعـيـد العــالقـات الرأسـمـاليـة برز نشـاط قطاعـZ همـا قطاع الدولة منذ نهـايـة األربعـينيـات
وأوائل اخلـمـسـينيـات تقـريبـاً¨ والقطاع اخلـاص احمللي الذي �يـز على العـمـوم بالضـعـيف واخلـشـيـة من

اrغامرة أو التوظيف الواسع والتحري عن مجاالت تساهم في حتقيق أرباح عالية وسريعة ومضمونة.
وفي ضوء هذا الواقع �يزت القـوى اrنتجة بالتخلف والضعف¨ في ما عدا قـطاع النفط االستخراجي
احلديث¨ واسـتخدام أساليب اإلنتـاج البالية وخـاصة في الزراعة واستـخدام اrعدات واrكائن والتـقنيات

التقليدية القد�ة نسبياً في الصناعة احمللية.

ومارست هذه العالقـات اإلنتاجية اrتشابكة مـع عالقات الهيمنة االستـعمارية اrباشرة وغيـر اrباشرة
وتغلغل رؤوس األموال األجنبية إلى اقتـصاد النفط والعالقات التجارية واrالية العراقيـة تأثيراً مباشراً
على حياة اجملتمع العراقي في الريف واrدينة معاً¨ وجتلت ليس فقط في العالقات االجتماعية والوعي
السـياسي واالجـتماعي واحلـياة الثـقافـية اrتـخلفة فـحسب¨ بل وبـاألساس في احلـياة االقتـصادية وبنـية
االقـتــصـاد العـراقي ومــسـتـوى تطور الـقـوى اrنتـجــة. وكـانت كـردســتـان العـراق¨ رغم اrـوارد األوليـة
األساسـية اrتـوفرة فـيهـا¨ §وذجاً مـعبـرا لهذا الواقع وتلك الـسياسـات االقتـصادية غـير العـقالنيـة التي
مارسـتها حـكومات العهـد اrلكي في مخـتلف اجملاالت والقطاعـات. وجتلى هذا الواقع بشكل مبـاشر¨
رغم البـدء بإنتاج وتصـدير النفط اخلـام في كركـوك منذ عـام ١٩٣٤¨ في استـمرار عـالقات االسـتغـالل
وطرق الزراعـة البـالية في كـردسـتان الـعراق وندرة اrشـاريع الصناعـيـة التي أقـيمت في اrنطـقة¨ حـيث
كانت الصناعـات احلرفيـة واrانيفاكـتورة هي اrتوفـرة في بعض اrدن¨ وندرة اخلدمات االجـتماعـية التي
تقــدمـهـا الـدولة مـثل التــعليم والصــحـة وتوفــيـر اrيــاه الصـاحلــة للشــرب وطرق اrواصـالت الضــرورية
لالقـتــصـاد الزراعي أو تنظيـم توزيع اrيـاه وتأمــينهـا للزراعــة. وهذه احلـالة جتلت بدورهـا في عـدد من

الظواهر األساسية¨ وهي:
١- اسـتمـرار سيـادة عالقـات اجملتـمع الريفي حتى في اrدن الكرديـة الكبيـرة مثل السليـمانيـة وأربيل

وكركوك¨ في ما عدا مدينتي كركوك واrوصل.
٢- ورغم قلة السكان في هـذه اrنطقة مـن كردسـتـان حينـذاك¨ فأن نسـبـة البطالة كـانت مـرتفعـة وذات

تأثير سلبي على حياة الفرد واجملتمع.
 ٣- وكـان معـدل حـصة الـفرد الواحـد من الدخل القـومي واطئـة هي األخـرى¨ كمـا هو حـال بقـية أنحـاء

العراق¨ وخاصة منطقة جنوب العراق وبعض مناطق الوسط.
٤- وكانت األمية سائدة بشكل عام¨ ولكن بشكل خاص في الريف وبZ النساء.

٥- ولم تكن خـدمـات التعليـم والصحـة ومكافـحة األمـيـة وشبـكات الطرق والنقل أو اخلـدمات األخـرى
كـافـيــة لكي تصل إلى جـمــيع سكان كـردسـتــان العـراق¨ كـمـا لـم تكن في هذا اإلقليم جــامـعـة أو

كليات¨ رغم توفر اإلمكانيات واحلاجة اrاسة لها.
ولم تكن حـالة التـخلف هذه بخـافيـة على السلطـة السيـاسـية¨ كـمـا أنهـا كانت نتـاج سـياسـاتهـا في

العراق¨ أي أنها كانت نتاج ثالثة عوامل أساسية¨ وهي:
* وجود الهيمنة األجنبية على سياسات العراق ووجهة تطوره.

* طبيعة الفئات احلاكمة التي كانت تعبر في سياساتها االقتصادية واالجتماعية عن مصالح الفئات
اإلقطاعية والكومبرادور التجاري والعقاري.

* موقـفهـا التمـييـزي من تنمـية كـردستـان ومن الشعب الكردي عـمومـاً وخشـيتـها من تطور اrنطـقة
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وبالتـالي تطور وعيـها السـياسي واالجتـماعي ومطالـبتهـا بضمـان حقـوقهـا اrشروعـة. وكانت تعـبر في
واقع األمـر عن رؤية شـوفـينيـة إزاء الشـعب الكردي ومـصاحلـه وإزاء القـومـيـات األخرى فـي كردسـتـان

العراق. 
ولهـذه األسـباب كـانت مـعـاناة السكان في كـردسـتان كـبـيـرة من النواحي االقـتصـادية واالجـتـماعـيـة
والثـقـافـيـة. وقبـل اخلوض في تـفاصـيل هـذا الواقع يهـمنا أن نلقي نظرة على واقـع النمـو السكاني في

كردستان العراق وعالقته بالتطور السكاني في العراق عموماً.

w½UJ)&« l1«u&« ≠±
تؤكـد الدراسات اخملـتلفـة عن أحوال هذه اrنـطقة أن اإلحـصاء السـكاني لم يكن معـمـوالً به¨ كمـا لم
تكن األرقـام اrنشورة تـعبـر عن واقع احلـال¨ ولكنها تبـقى هي األرقـام التقـديرية اrتـوفـرة التي يفتـرض
االعتمـاد عليها في البحث عن تطور السكان في هذا اrنطقـة منذ االحتالل البريطاني للعـراق ومحاولة
االقـتـراب من الواقع في تقـدير تطور نفـوس القـوميـات اخملـتلفـة. فـوفق الدراسة التـي أجنزها الدكـتـور

فاضل األنصاري نتبZ الواقع التالي:
جدول ٣

حصة احملافظات الكردستانية وشمال العراق من مجموع السكان في العراق (ألف نسمة)

اrوصل في عام ١٩١٩¨ وهو إحـصاء غيـر مدقق حوالي ٢٤¨٧¨% مـن إجمالي سكان العـراق¨ ارتفعت
في عام ١٩٥٧ إلى ٢٧¨٤%. ويـفترض أن نأخـذ باالعتـبار صعـوبة اإلحصـاء حينذاك وخـاصة بالنسـبة
للقـبـائل الرحل أو الرعـاة وألسـباب كـثـيـرة أخرى. وال بد لنـا من اإلشارة إلى أن نـسبـة الوالدات كـانت
. وهي ناجمة عالية في منطقة كردستان¨ ولكن نسبة الوفـيات بZ األطفال كانت هي األخرى عالية جداً
عن ســوء احلـالة اrعــيـشــيـة ونقص التــغـذية وضــعف التـوعــيـة الصــحـيــة ونقص العنايـة الطبـيــة وقلة
اrستـوصفات واrـستشـفيات أو عـدم وجودها كليـة في أرياف العراق عمـوما وعدم توفـر اrياه الصـاحلة

للشرب في األرياف… الخ.
ووفق اإلحصائيات اrتوفرة عن التوزيع القومي للسكان للفترة ١٩١٩-١٩٥٧ جند الواقع التالي:

جدول ٤
البنية القومية للسكان في العراق

٦٢٩٩     ١٠٠٫٠ ٤٨٢٦     ١٠٠٫٠ ٢٨٤٨    ١٠٠٫٠ بقية أنحاء العراق
٤٥٧٦     ٧٤٫٠ ٣٥٧٩      ٧٢٫٠ ٢١٤٥     ٧٥٫٤
١٧٢٣     ٢٦٫٠ ١٣٤٧       ٢٨٫٠ ٧٠٣       ٢٤٫٦ احملافظات الشمالية(*)

١٩١٩
العدد       النسبة

١٩٤٧
العدد       النسبة

١٩٥٧
العدد       النسبة اrنطقة

قارن: األنصاري¨ د. فاضل مشكلة السكان §وذج القطر العراقي.
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي¨ دمشق¨ ١٩٨٠¨ ص٥٠٫

* في أصل عنوان اجلدول ورد عند الدكتور فاضل األنصاري "احملافظات الشمالية" فقط¨ كما هو حال
التسـمية احلكومـية للمنطقة. واإلحـصاء الرسمي يقـصد بذلك إقليم كـردستان العـراق ومدينة اrوصل

وضواحيها.
ومنه يبـدو أن الزيادة السكانيـة خالل الفـترة الواقـعة بZ ١٩١٩-١٩٥٧ كـانت ضـئيلة جـداً بالنسبـة
إلى إجـمالي العـراق¨ وكـذا احلال بالنـسبـة إلى اrنطقـة الشمـاليـة منه¨ وبضـمنه كردسـتـان العراق. فـفي
الوقت الذي بـلغت الزيادة في العــراق كله خـالل ٣٨ عــامـاً ٣٤٥١ ألف نســمـة¨ بلغت تلـك الزيادة في
احملــافظات الشــمـاليــة ١٠٢٠ ألف نســمـة¨ أي بحــدود ٢٩¨٦% ال غـيــر. وبلغت نســبــة سكان والية

اجلماعة
النسبةعدد السكانالنسبةعدد السكانالنسبةعدد السكان

١٩٥٧ ١٩٤٧ ١٩١٩

٢٢٠٦٠٠٠٧٦٫٧٣٧٤٦٠٠٠٨٠٫١٤٩٥٠٠٠٠٧٨٫١ العرب
٥٠٠٠٠٠١٧٫٤٧٩٣٠٠٠١٦٫٩١٠٦١٠٠٠١٦٫٧ الكرد
٦١٠٠٠٢٫١٨٢٠٠٠١٫٧١٤٢٠٠٠٢٫٢ التركمان
١١١٠٠٠٣٫٨٥٦٠٠٠١٫٣١٨٥٠٠٠٢٫٩ اآلخرون(*)
٢٨٦٨٠٠٠١٠٠٫٠٤٦٧٧٠٠٠١٠٠٫٠٦٣٣٨٠٠٠١٠٠٫٠ اجملموع

اrصدر: األنصاري¨ فاضل د. مشكلة السكان. العراق §وذجاً. مصدر سابق. ص ٢٢.
إمـا اآلخـرون في هذه اإلحـصـائيــة فـهم الكلدان واآلشـوريون والسـريان¨ إضـافـة إلـى األيزيديZ¨ رغم
كونهم من الكرد¨ إال أن اإلحصـاء الرسمي يحاول تصنيفـهم مع العرب في تلك الفترات وعـدم شمولهم

.Zمع الكرد. وهو أمر مخالف حلقيقة األيزيدي
ومنه يتـبZ أن نـسـبـة السكان الكرد قـد تراجـعـت من ١٧٫٤ % في عـام ١٩١٩ إلى ١٦٫٩ % في
عـام ١٩٤٧ وإلى ١٦٫٧ % من السكان في عـام ١٩٥٧. وهو أمـر يدعـو إلى التـسـاؤل عن األسـبـاب
الكامـنة وراء ذلك ومــدى تـعــبــيــرها عـن واقع احلــال في العـــراق. ولكن هل �ـكن اعــتــبــار هـذا الرقم

? ابتداءاً �كن إيراد التحفظات التالية: صحيحاً
- إن هذا الرقم ال يشمل السكان الكرد من أتباع الديانة األيزيدية.

- وأن األرقـام اخلاصـة بالقـبائل الرحل غـير دقـيـقة عـمومـاً بسـبب تنقلهم الدائم وصـعوبة مـتـابعتـهم
والعثور عـليهم لتسجـيلهم¨ إضافة إلى وجود نسـبة مهمـة من سكان القرى اجلبلية النائيـة التي يصعب
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الوصول إليها¨ رغم التراجع اrلموس لهذه النسبة بZ عامي ١٩١٩ و١٩٥٧.
- وال شك في أن إجمالي نفوس كردستان العراق يفوق نفوس الكرد فيها بسبب وجود التركمان في
كركوك¨ وكـذلك وجود اآلشوريZ والكلدان والسريان في مـحافظة نينوى¨ وخاصة في األقـسام الكردية

منها.
ولهـذا فاألرقـام الواردة حول الكرد وسكان احملـافظات الكردية غـير مـدققـة وغيـر صحـيحـة عمـوماً.
ولو أضـفنـا عـدد األيزيدية وحـدهم إلـى الكرد في عـام ١٩٥٧¨ وفق مـا هـو مـتـوفـر من أرقـام رســمـيـة
ألصـبحت نسـبة الكـرد ١٧٫٦%. ولو أضفنا إلى سكان الـكرد عدد اrسـيحـيZ القـاطنZ في الشمـال¨
كمـا هو وارد في اإلحصـاء احلكومي¨ لوصل عدد سكان كـردستان العـراق¨ عدا التركـمان في كـركوك¨
إلى ١١٧٩٥٠٦ نسـمـة¨ أي مـا يعـادل ١٩٫٥%. وعلينا أن نأخـذ باالعـتـبار وجـود كـرد في مـحـافظة
ديالى من جهة والكرد الـفيلية في بغداد وغيـرها من اrدن العراقية¨ عندها سيـرتفع عدد الكرد وترتفع
نسبـتهم إلى مجـموع السكان. فـالتقديرات اrعـقولة تشيـر إلى أن سكان كردسـتان العراق شكلوا أكـثر
من ٢٢ % من سكـان العـراق خــالل اخلـمـســينات. ويبــدو أن هذه النســبـة مـا تـزال سـارية حــتى الوقت
احلـاضـر¨ وبالتـالي يـقـدر سكان كـردسـتـان العـراق في عـام ٢٠٠٠ حـوالـي ٥٦٦٨٩٠٠ نسـمـة¨ إذ بلغ
إجـمــالي سكان العـراق في هـذا العـام ٢٢٦٧٥٦١٧(١٨٠) نسـمــة. ويشـمل هذا الرقم السـكان العـرب

الكرد واآلشوريZ والكلدان والسريان واألرمن والتركمان معاً.
ويتــبZ من كـتــاب "التكويـن القـومي للـسكان في إقليـم كـردسـتــان العــراق" rؤلفـه الـدكـتــور خليل
إسمـاعيل محـمد أن نسبـة السكان الكرد في عام ١٩٨٧ بلغت ١٦٫٧ % مـن مجمـوع سكان العراق¨
وهذا يعني حـصول تراجع نسـبي مسـتمـر منذ عـام ١٩٤٧ حتى عـام ١٩٨٧. ويحتـاج هذا التقـدير إلى

وقفة تفكير بعدة اجتاهات:
١- مدى دقة األرقام التي استخدمت في حساب معدالت النمو السنوية للسكان عموماً¨ ومنهم الكرد

على نطاق العراق كله من جهة¨ وعلى نطاق كردستان من جهة أخرى? 
٢- تخـضع عمـليات اإلحـصـاء في العراق للـقرارات السـيـاسيـة لسلطة البـعث¨ أو بتـعبـيـر أدق لسلطة
صـدام حسZ مـباشـرة¨ إذ لم يعـد باالمكان¨ ومنذ سنوات مـبكرة من نهـاية السبـعـينيات من القـرن
العـشرين¨ نشـر أرقـام عن اجلهـاز اrركـزي لإلحـصاء دون أخـذ مـوافقـة مكتب صـدام حسZ وإجـراء
التعـديالت الكيفيـة التي يريد إدخالها على تلك األرقـام. ويفترض أن يتـذكر اإلنسان مـا صرح به
صدام حسZ في عـام ١٩٧٨ حZ قال في إحدى الندوات اإلنتاجـية ما مضمـونه: عندما يقول ققققااااددددةةةة
ااااالالالالحتحتحتحتاااادددد    ااااللللسسسسووووففففييييييييــــتتتتيييي    ببببأأأأنننن    ححححججججمممم    ااااإلإلإلإلننننتتتتااااجججج    ااااإلإلإلإلججججمممماااالللليييي    ففففيييي    ااااالالالالحتحتحتحتاااادددد    ااااللللسسسسووووففففييييييييــــتتتتيييي    ككككذذذذاااا̈̈̈¨    ففففأأأأنننن    ااااإلإلإلإلححححصصصصااااءءءء    ااااحلحلحلحلككككوووومممميييي
....ً ً    للللللللددددووووللللةةةة̈̈̈¨    ووووييييننننببببــــغغغغيييي    أأأأنننن    ييييسسسســــرررريييي    ههههذذذذاااا    ااااألألألألممممــــرررر    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    أأأأييييضضضضــــااااًًً ً    ررررسسسســــممممــــييييــــااااًًً ييييأأأأخخخخــــذذذذ    ببببذذذذللللكككك    ووووييييصصصصــــببببحححح    ممممــــاااا    ققققــــااااللللهههه    ررررققققــــممممااااًًً
ففففــــععععننننددددمممماااا    أأأأققققــــوووولللل    ببببأأأأنننن    سسسسككككاااانننن    ااااللللععععــــررررااااقققق    ييييششششككككللللوووونننن    ١١١١٣٣٣٣    ممممللللييييــــوووونننن    ننننسسسســــممممةةةة̈̈̈¨    ففففــــههههــــذذذذاااا    ييييععععننننيييي    أأأأننننههههمممم    ١١١١٣٣٣٣    ممممللللييييــــوووونننن    ننننسسسسممممــــةةةة    الالالال
أأأأققققلللل    ووووالالالال    أأأأككككثثثثرررر̈̈̈¨    ووووععععــــللللىىىى    أأأأججججههههززززةةةة    ااااإلإلإلإلححححصصصصااااءءءء    ااااrrrrررررككككــــززززيييي    أأأأنننن    تتتتللللتتتتززززمممم    ببببههههذذذذاااا    ااااللللررررققققمممم    ووووييييصصصصــــببببحححح    ههههوووو    ااااللللررررققققمممم    ااااللللررررسسسسمممميييي    للللللللددددووووللللةةةة

ححححــــوووولللل    ععععدددددددد    سسسسككككاااانننن    ااااللللععععــــررررااااقققق....    ههههككككذذذذاااا    ححححــــسسسسمممم    صصصصدددداااامممم    ححححــــسسسسZZZZ    ااااrrrrووووققققفففف    ممممنننن    ععععــــدددددددد    ننننففففووووسسسس    ااااللللععععــــررررااااقققق!!!! وهكذا �كن أن
يحسم اإلحصـاء الرسمي عدد السكان الكرد في العراق¨ سـواء كان ذلك على مستـوى البالد كلها
أم على مـسـتوى كـردسـتـان العـراق أم على مسـتـوى كـركـوك. وهذا ال دخل له بتـقديرات الدكـتـور
خليل إسـمـاعـيل مـحـمـد أو غـيـره من البـاحـثZ في شـؤون السكان¨ بل يرتبط باإلرادة السـيـاسـيـة
للحكام اrستـبدين الذين يفـرضون على أجهـزة اإلحصاء إرادتهم ويطلبـون منها قول مـا ال يعقل أو
مـا ال يدخل ضـمن الوقـائع واحلـقـائق الـعلمـيـة. فـالدكـتـور خليل إسـمـاعـيل مـحـمـد وأنا أو غـيـرنا
نتـعـامل مع األرقـام الرسـميـة¨ إذ ال §تلك غـيـرها. واألرقـام التي نتـعـامل مـعهـا أرقـام مـزورة في

الغالب األعم وموضوعة وفق إرادة غير طيبة.
٣- إن السنة التي يـشيـر إليـهـا الدكـتـور خليـل إسمـاعـيل مـحـمـد تدخل ضـمن فـتـرة احلـرب العـراقـيـة
اإليرانية¨ حيث عرفت جـبال كردستان نزوحاً كـبيراً للشباب العرب والكرد وغيـرهم هرباً من اخلدمة
العسكرية¨ كما أن العراق¨ ومنهم اجلنود من مختلف القوميات¨ وخاصة العرب¨ قد لقوا مصرعهم
في تلك احلـرب¨ وبالتالي يفـتـرض أن يأخذ اإلحـصاء هذه احلـقيـقة بنـظر االعتـبار وتأثيـرها الالحق
على النمو السكاني. إضافة إلى ما كانت تعانيه كردستان من حرب أنصارية ضد النظام العراقي.
وعـرفـت هذه الفـتــرة نزوحــاً واسـعــاً للعـراقــيZ ومن مــخـتلف الـقـومــيـات إلى أوروبا وإلـى البلدان

اجملاورة¨ وخاصة إلى إيران وسوريا.
٤- التـهـجـيـر الواسع النطـاق للكرد الفـيليـة في العـراق¨ سـواء كـان ذلك مـن بغـداد أم من احملـافظات
األخرى¨ إضافة إلى تسـجيل غالبيتهم على أنهم من القومـية العربية أو التبعيـة اإليرانية. كما أن

النظام كان حتى سقوطه يعتبر الكرد األيزيدية عرباً¨ في حZ أنهم من الشعب الكردي.
٥- وتأكيـداً rا أشيـر إليه في أعـاله وضعت الهـيئة العـاملة للجبـهة الكردسـتانيـة جدوالً عن اإلحـصاء
السكاني لـبـعض أقـسـام الريـف الكردسـتـاني لعــامي ١٩٧٧ و١٩٨٧¨ إذ يتـبZ منه مــا يلي: بلغ
عـدد السكان الـكرد الذين ¿ ترحـيلهم بـZ هذين العـامZ ٤٧٠١٩١ نسـمـة¨ مــوزعZ على أرياف
)¨ وريف أربيل (٢٥٥٠٨٨ مــرحـالً)¨ وريف السـليـمـانـيـة (٢٠١٥٧٥ دهوك (١١١٥٢٨ مــرحـالً

مرحالً)(١٨١).
وأعـد الدكـتـور خليل إسـمـاعـيل مـحـمـد اجلـدول التـالي مـعـتمـداً في ذلـك على تعـداد السكان لعـام
١٩٥٧ ووفــقـاً لنـسب الزيادة السكـانيـة في الـعـراق بZ عــامي ١٩٥٧-١٩٨٧ والتـي بلغت ٥¨٣١%

سنوياً.
وعلينا أن ننـتـبـه هنا إلى حـقـيـقـة أن نسب النمـو السكانيـة في الـعراق لـم ترتفع في أحـسن األحـوال
وخـالل الفـترة اrشـار إليـهـا في أعـاله عن ٣٫٥-٤٫٠% سنوياً. إال أن األرقـام التي اعـتـمدها السـيـد
الدكـتور خليل إسـماعـيل محـمد تشـير إلـى نسبـة §و سنوية تصل إلى ٥٫٣١%¨ وهل التي أشرنا إلى

(180) The World factbook 2000-Iraq. CIA. Www.cia.gov. .(١٨١) تقرير الهيئة العاملة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية. أربيل في ١٩٩٢/٥/٢¨ ص ١٥



جدول ٦
معدل دخل الفرد الواحد في السنة في العراق لعدد من األلوية العراقية في عام ١٩٥٦

اrصدر: التقرير السنوي للبنك اrركزي العراقي لسنة ١٩٦٢. بغداد. ص ٧٦. 

معدل دخل الفرد الواحد في السنة
بالدينار العراقي مع عوائد النفط

معدل دخل الفرد الواحد في السنة
بالدينار العراقي مع عوائد النفط اللواء

٣٨٫٩ ٤٢٫٢ اrوصل

٤٠٫٢ ٤٠٫٢ أربيل

٤٤٫٧ ١٣٥٫٤ كركوك

٣٩٫٦ ٣٩٫٦ سليمانية

٤٣٫٥ ٥٤٫٧ اrعدل في العراق
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.Zمصدرها في السابق¨ ونعني به األرقام االعتباطية لصدام حس
وفي ضوء هذه اrالحظات يصعب علينا القبول باألرقام الرسمية للدولة العراقية حول السكان ونتائج
تقديراتها السكانية على مستوى العراق عموماً وعلى مستوى كردستان العراق خصوصاً وعموم الكرد

في العراق.
وفي نفس الدراسـة فان الدكتـور خليل إسمـاعيل مـحمد قـدر بأن عدد سكان العـراق سيـصل في عام
٢٠٠٠ إلى ٢٥٫٤ مليـون نسمـة تقريبـاً¨ وأن سكان كردسـتان إلى أكـثر من ٤٫٧ مليـون نسمـة أو ما
يعادل ١٨٫٧ %¨ أي ما يعادل نسبة السكان الكرد إلى مجموع سكان العراق في عام ١٩٤٧¨ إذ أن

نسبة االنحراف عالية بالنسبة إلى جميع تلك األرقام.
ورغم هذا الواقع السكاني وقلـة نفوس العـراق من جهـة¨ والثروة النفـطية واrوارد اrاليـة الكبيـرة من
جـهـة أخـرى¨ يالحظ بأن مـعـدل حـصـة الفـرد الواحـد من الدخل الـقـومي كـانت واطئـة جـداً ومـؤثرة على
مسـتوى حيـاة ومعـيشة وظروف عـمل السكان الكرد¨ إذ لم ترتفع حتـى عام ١٩٥٨ عن ٥٧٫٣ ديناراً
عـراقيـاً باألسـعار اجلـارية(١٨٢). وإذا أخـذنا تفـاصيل هـذا الرقم بالنسـبة إلـى األلوية الشـماليـة ومنهـا
الكردسـتانـية سنجـد أمـامنا اللوحـة التاليـة بالنسـبـة rعدل حـصـة الفـرد الواحد من الدخل الـقومي لعـام

١٩٥٦ حسب توفر األرقام:

(١٨٢) اrنوفي¨ د. علي أحـمد و كـامل العـضاض. تقـديرات الدخل القـومي. وزارة التخطيط. بغـداد ١٩٦٥-
١٩٦٩. جدول رقم ٣ صفحة٩.

عدد السكان /احملافظة
نسمة

% من مجموعهم
الكلي في العراق

% من مجموع
السكان في احملافظة

٤٣٧٧٣٦١٦٫٠٨٣٫٣محافظة دهوك
١٠٤٠٢٦٣٫٨٨٣٫٥قضاء دهوك
١٠٣٥٥٢٣٫٨٨٧٫٠قضاء زاخو

١١٤٩٦١٤٫٢٨٠٫٠قضاء العمادية
١١٥١٩٧٤٫٢٩٥٫٧قضاء عقرة

٢٦٨٧١١٩٫٩٢٦٫١محافظة نينوى
٦٨٩١٧٢٫٥١٠٫٢قضاء اrوصل
٣٨٤٧٠١٫٤٤٣٫٥قضاء الشيخان
٣٢٢٥٧١٫٢١٦٫٥قضاء تلعفر
١٢٩٠٦٧٤٫٨٧٨٫٣قضاء سنجار

٤٨٥١٦٣١٧٫٩٤٨٫١محافظة التأميم
٢٠٩٥٢٥٧٫٧٣٦٫٤قضاء كركوك
٨٨٨١٣٣٫٣٥٣٫٧قضاء كفري
٩٧٦٠٨٣٫٦٥٤٫٨قضاء طوز

٨٩٢١٧٣٫٣١٠٠٫٠قضاء چمچمال
٥٤٧٠١٤٢٠٫١٧٨٫٨محافظة أربيل

٧٧٧٨٤٣٢٨٫٦١٠٠٫٠محافظة السلمانية
١٥٥٧٥٠٥٫٧١٨٫٢محافظة ديالى
٨٥٤٧٠٫٣٦٫٧قضاء اrقدادية
٢٥١٣٧٠٫٩١٦٫٧قضاء مندلي
Z١١٢١٣٢٤٫١٥٨٫٤قضاء خانق
٩٩٣٤٠٫٤٢٫٦بقية احملافظة

٤٩٠٩٩١٫٨٠٫٤باقي محافظات العراق
-٢٧٢١٣١٦١٠٠٫٠مجموع الكرد في العراق

جدول ٥
التوزيع اجلغرافي للسكان الكرد في العراق بحسب الوحدات اإلدارية لسنة ١٩٨٧

اrصدر: محمد¨ خليل إسماعيل د. إقليم كردستان العراق: دراسات في التكوين القومي للسكان. ط ٢.
مطبعة صالح الدين. أربيل. ١٩٩٨.
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وإذا مـا عدنا إلى أرقـام الدخل القـومي ومعـدل حصـة الفـرد الواحد منه في السنة¨ فـسـيسـتدل منهـا
على مدى ضـعف تطوره على مستـوى العراق وعلى مسـتوى األلوية الشماليـة¨ ومنها ألوية كردسـتان.
ولكن كانت هناك ألوية أخـرى كان معـدل الدخل السنوي للفرد الواحد فـيها أكـثر تخلفاً مـثل الناصرية
حـيث لم يزد فيـها في العـام ١٩٥٦ عن ٢٢ ديناراً فـقط¨ والديوانية ٢٤ ديناراً وكـربالء ٣١ ديناراً ال

غير.  
ويفترض أن نشير هنا إلى ثالثة حتفظات جوهرية حول هذا اجلدول¨ وهي:

- إن هذه األرقام تبقى تقديرية¨ في حZ أن الواقع كان أقل من ذلك بكثير باالرتباط مع التقديرات
الالحقة لعدد من اrؤشرات االقتصادية.

- وعـبــر هذا الرقم عن مــتـوسط حــصـة الفـرد الـواحـد في السنة¨ وهـذا يعني مـتــوسط حـصــة الغني
والفـقيـر معـاً¨ في حZ كان التـوزيع في العـراق وما يزال غـير عـادل¨ وهو شبـيـه بالنكتة اrتـداولة التي
تقول "أن راتب اrدير العام وفراشه معـاً يبلغ ٢٠٥ دنانير في الشهر¨ وإذا ما فكك اإلنسان هذا الرقم¨
عـرف عندها احلــقـيـقـة اrرة القـائـلة بأن راتب اrدير العـام يـبلغ ٢٠٠ دينار "فـقط"¨ في حـZ يبلغ راتب
الفراش "خمسة دنانير" فقط. و�كن اrقارنة أيضـاً بZ حصة الفالح الواحد وحصة اإلقطاعي الذي يأخذ
من كل فـالح حصـته وتتـجمع لديـه حصـة كبـيرة من مـجمـوع الفالحـZ العاملZ على األرض اrسـتحـوذ

عليها من قبله.
- كمـا أن هناك اختالفاً كـبيراً بZ مـدخوالت الفالحZ ومدخـوالت أو أجور العمـال في اrدن¨ وكانت

في الغالب األعم لصالح اrدن¨ إال في حاالت اrناطق اخلصبة والبساتZ القريبة من اrدن.
كيف كان الواقع الـزراعي في ريف كردستان العراق? كل اrعـلومات اrتوفرة لدينا واrشاهـدة العينية

حينذاك تشير إلى الواقع التالي:
وال شك في أن اrشكـلة الرئيـسـيـة كـانـت في العـراق تكمن في غــيـاب اrصـانع الكبـيــرة واrتـوسطة
وندرة التـشغـيل وحجم البطالة الواسع¨ إضـافة إلى تخـلف القطاع الزراعي وضعف اإلنتـاج الزراعي أو
حـتـى العـجــز عن إيصــال احملـاصـيـل الزراعـيــة إلى األسـواق احملـليـة بســبب تخلف ورداءة طـرق النقل

الزراعي أو مخازن حفظها.
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ال يخـتلف بناء الـعـشـيـرة الكردية بشكل عـام عن بناء العـشـائـر بالنسـبـة إلى الشـعـوب األخـرى في
العـراق أو اrنطقـة¨ أو حتى في اrـناطق األخرى من العـالم حـيـثمـا وجـدت عشـائر وعـالقات عـشـائرية.
فـالعـشائر كلهـا تتـقـاطع في مـا بينها عـند قواعـد أو أسس عـامـة¨ ولكنهـا تختلف فـي ما بينهـا بهـذا
القدر أو ذاك في ما يخص بعض التـقاليد والعادات أو اrمارسـات الدينية والتي ترتبط بالظروف التي

تعـيش فيهـا وتلك التي حتـيط بها. فـالعشـيرة الكردية غـالباً مـا تتكون من عدة بطون يرأس كل منـها
آغا¨ ثم يترأس تـلك البطون آغا أكبر. وهي حـالة تشمل العشائر الرحل واrسـتقرة¨ كمـا تشمل أغوات
العـشائر في الريف أو اrدينة. وإذ يطلق سكـان الريف والقبـائل الرحل على رئيس العشـيرة بلقـب آغا¨

فأن سكان اrدينة يطلقون عليه منذ العهد العثماني لقب "بيك".
تقع على عاتق األغا الكردي مـهمات وواجبات إزاء عشيـرته. فهو القائد الفعلي لقـوات العشيرة أو
فـرســانهــا اrقـاتلـZ¨ وهو الذي �ثلهــا في عـالقــاتهــا مع العـشــائر األخــرى أو أمـام احلكومــة¨ أي في
Zعـالقـاتهـا اخلـارجـيـة¨ كـمـا أنه يقـوم بحـسم اخلـالفـات والنـزاعـات داخل العـشـيـرة الواحـدة وفي مـا ب
البطون. ويعتمد في ذلك على مجلس العشيـرة¨ وهم من رجال القبيلة الكبار السن أو من يطلق عليهم
بذوي اللحى البـيضـاء¨ أو أصحـاب اrعرفـة واخلبـرة واحلكمة. وتقع على عـاتق اآلغا الكـردي مسؤولـية
حسم األمور واتخاذ القرار النهائي بشأن القضـايا التي �س العشيرة. وفي العادة يكون رئيس العشيرة
من الذكــور¨ ولكن ال يسـتــبـعـد أن تكـون امـرأة تتـرأس الـعـشـيــرة الكردية¨ رغم أنهــا نادرة احلـدوث¨
. ورئيس العـشيـرة �كن أن يتغـير أو أن يعـزل وينتخب غـيره. وهي ولكنهـا حصلت في كـردستان فـعالً
غيـر خاضعـة بالضرورة للوراثة وفيـها قواعـد معينة تسـير عليهـا العشائـر الكردية¨ وأن كانت متـباينة

من عشيرة إلى أخرى أيضاً.
والعشيرة الواحدة تـتخذ أسم اآلغا أو أحد أغواتها القدامى أو تأخـذ اسم اrنطقة التي تعيش وتعمل
فيها¨ وأحياناً تكون متطابقة. والعـشائر الكردية ال تعتمد رابطة الدم وحدها¨ بل رابطة األرض أيضاً¨
�ا يســمح بتـوسع الـعـشـيــرة الواحـدة وذلك بانضــمـام عـوائـل جـديدة إليــهـا. ويتكون كل بـطن من هذه
العشـيرة أو تلك من مجمـوعة قليلة أو كثـيرة من العائالت أو البيـوتات اrستقلة التي تعـيش في قرية
واحـدة أو أكثـر¨ ور°ا تكون تلك العـائالت من ذرية واحدة أو أكـثـر. وغالبـاً ما تتـكون العائلة الواحـدة
من األم واألب واألبناء غير اrتزوجZ والبنات غير اrتزوجـات¨ إضافة إلى بعض أفراد العائلة كاجلد أو
اجلـدة أو العم أو اخلـالة… وغـالبـاً مـا يـشكل الفـالحـون من رجـال العـشـيـرة القـوة التي تـدافع عنهـا في

األوقات العصيبة¨ فهم فرسانها وحماتها ضد الغزو والعدوان.
وإذا كـانت العـشـائر مـفـتـوحـة على العـائالت األخـرى التي �كن أن تـصبـح بحكم وجـودها في أرض
مشـتركة جزء من هـذه العشيرة أو تلك¨ فـأن عائالت األغوات غـالباً ما تكون مـغلقة على نفسـها ويتم
التـزاوج في مـا بينهـا¨ أو تتم اrصـاهرة مع عـائالت أغوات أخـرى لتـعـزيز التـحـالف العـشائري rتـعـدد
اجلـوانب. وغالبـاً ما يأخـذ اآلغـا األكبـر أو آغا عـشيـرة قـوية نساء من بطون وعـشائـر أخرى ليـحمـيهـا

ويتحالف معها ويعزز مكانته ومكانة عشيرته في اrنطقة واrناطق اجملاورة.
Zوإذا كـان اآلغا في القـبـائل الرحل ال �تلك بالضـرورة أرضاً خـاصـة به¨ بل أرضاً مـشـتركـة بينه وب
أفراد عـشيرته¨ فأنه غـالباً ما يتـميز عنهم بعـدة أشياء أساسـية ومهمـة في حياة القـبائل الرحل¨ وهي:
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عـدد اrاشـيـة الذي �ـتلكه وبالتـالي وضـعـه اrـالي. الديوان الذي حتت تصـرفـه والذي يـصـرف عليـه من
احلـصص التي يدفـعـها الفـالحـون للديوان. اخـتـالف خيـمـته عـن خيـام بقـيـة أفراد القـبـيلة. قـدرته على

الزواج بأكثر من امرأة. إضافة إلى مكانته االجتماعية ونفوذه السياسي في القبيلة.
أمـا اآلغا فـي الريف¨ وخاصـة في اrناطق الـسهليـة¨ فـغـالبـاً ما �تلك مـسـاحـات واسعـة¨ وأن كـانت
متبـاينة من آغا إلى آخر¨ ويقـوم بتقسيـمها إلى قطع صغـيرة توزع على أفراد العشـيرة ليعملوا علـيها
وفق مـبدأ احملـاصـصـة¨ إذ يدفعـون له حـصة تتـراوح بZ ١٠-٨٠ % من احلـاصل وفق حـاالت مخـتلفـة
تتدخل فيها عـوامل كثيرة. ورغم أن تلك األراضي كانت رقبتها للدولة¨ فـأن القرون اrتتابعة أدت إلى
هيـمنة األغـوات على تلك األراضي وانتـزاعـهـا من الفـالحZ وحتـويلهـا إلى ملكيـة خاصـة بهم أو وقـفـاً
عليـهم. وهم في هذه احلـالة لم يـعودوا أغـوات عـشـائر فـحـسب¨ بل وإقطاعـيZ أيضـاً يسـتـغلون أفـراد
العـشيرة لـصاحلهـم. ويقوم الفـالحون بتـمويل ديوان الضـيافـة التابع لآلغـا في القرية وكـذلك �ويل بناء
اrسجد فيها وتأمZ ضروراتها. يضاف إلى ذلك أن بعض األغوات �تلك مساحات واسعة من األراضي
يتـركـهـا حتت تـصـرفـه ويقـوم أفـراد العـشـيـرة من الـفـالحZ بالعـمل في تلـك األرض أيامـاً مـعـدودة في
األسـبـوع لصـالح اآلغـا دون مـقابل¨ أي أنـهم يعـملون بالسـخـرة �امـا كمـا يعـمل القـن عند اإلقطاعي.
وتتـبــاين أخـالقــيـات وتصـرفــات األغـوات إزاء أفـراد عــشـيـرتـهم¨ فـمنهـم من هو شـديد الظـلم واجلـور
ويستنزف جهد الـفالح وعائلته إلى أقصى احلدود اrمكنة¨ ومنهم من في "قلبـه بعض الرحمة"¨ وهم في
الغـالب األعم من الصنف األول¨ خـاصـة أولئك الذيـن تركـوا الريف وسكنوا اrدينة ووضـعـوا لهم وكـالء

.Zباشرة عمليا بالريف وبالفالحrالفقراء وقطعوا صلتهم ا Zيجمعون حصصهم من الفالح
ومع ذلك فـالعـشـيـرة الواحـدة كانـت تشكل وحـدة اقتـصـادية - اجـتـمـاعـية - سـيـاسـيـة - عـسكرية
يقودها اآلغـا نحو الداخل واخلـارج¨ ويتصـرف اآلغا بشؤونـها وفق إرادته وبعد اسـتشـارة غير مـلزمة له
من مجـلس العشـيرة. وغالبـاً ما قـادت تلك احلالة اجلـائرة إلى انتفـاضات فـالحيـة في فتـرات مختـلفة¨
وبشكل خاص في أعـقاب احلرب العاrيـة الثانية ومع تنامي الوعي السيـاسي وتفاقم اإلجحـاف بحقوق
الفـالحZ من جـانب األغوات اإلقطاعـيZ. ومن اجلـدير باإلشـارة إلى أن بعض األغـوات �تلكون مـوقعـاً
دنيوياً في رئاسة العشـيرة إلى جانب مكانة دينية منطلقة من موقع العائلة الديني ومـوروثة عبر تقاليد
العائلة القائدة في العشيرة. وعند ذاك يكون دوره وتأثيره كبيرين حقاً على أفراد العشيرة أو مجموعة
Zتحـالفة معه على صعيـد منطقة واحدة أو أكثر. و�كن أن يالحظ هذا األمر بالنسـبة لعائلتrالعشائر ا
كـرديتZ مـعـروفــتZ لعـبـتـا دوراً كـبـيـراً في نـضـال الشـعب الكردي واحلـيـاة االجـتـمــاعـيـة خـالل القـرن
العشـرين¨ وهما: عـائلة الشيخ عـبد السالم البـارزاني والشيخ أحـمد البـارزاني¨ وفيمـا بعد¨ أخـيه اrال
مصـطفى البارزاني¨ وهمـا من أتباع الطريـقة النقـشبندية في اإلسـالم¨ وعائلة الشـيخ محـمود البـرزجني

من عائلة اجلاف¨ وهو من أتباع الطريقة القادرية في اإلسالم.

وفي جـمـيع القـرى الفـالحـيـة في ريف كـردسـتـان العـراق توجـد مـسـاجـد تبنى بـواسطة الفـالحZ ومن
مـدخـوالتهم. وتـدار هذه اrسـاجـد من قـبل رجــال أو شـيـوخ الدين. و�كن أن يكون لـعـدد من القـرى أو
لعـشيـرة واحـدة أو أكثـر¨ أكبـثـر من شيخ واحـد¨ وفق الطريقـة الدينيـة التي تتـبعـها العـشـائر الكردية.
ويحتـل شيوخ الدين مكـانة مرموقـة في اجملتـمع الكردستـاني¨ بسبب واقع التـدين °سحـة صوفـية لدى
الكرد عمـوماً. ومن هذا الواقع �كن القول بـأن الريف الكردستاني كـان¨ وبشكل أضعف حاليـاً¨ يواجه
مـركزين قـويZ: اrركز الدنيـوي واrركـز الديني. وهما مـركزان مـستـقالن عـمـوماً¨ ولكنهـما مـتشـابكان
أحدهمـا قادر على التأثيـر في اآلخر¨ ويعتـمد في ذلك على قـوة كل منهما وعـالقته باجملـتمع الريفي.
وغالبـاً ما كان األغـوات األقوياء وبسـبب قدراتهم اrاليـة هم األقوى واألكثـر تأثيراً في اجملتـمع الريفي
وامـتـدادات الريف البـشـرية في اrدينة. وإذ ال �كن قـول ذلك بشـكل مطلق¨ إذ أن بعض شـيـوخ الدين
لعبـوا دوراً مهمـاً في تاريخ نضال الشعب الكردي¨ وهـم الذين تصدروا النضال في فـترات معـينة¨ فأن
الغـالبيـة العظمى من شـيـوخ الدين¨ وخاصـة الصـغار منهم¨ و�ثلـي شيخ أكـبر¨ كـانوا يخـضعـون إلرادة

اآلغا اإلقطاعي¨ صاحب األرض والثروة احليوانية والنفوذ.
وكـانت السلطات احلـاكـمة¨ سـواء في فـتـرة احلكم العـثمـاني¨ أم في فـتـرة الدولة العـراقـية احلـديثـة¨
تعمـد إلى منح بعض األغـوات مواقع مهـمة وألقـاباً رسمـية¨ مثـل بيك وباشا¨ حZ كـانت تريد كسـبهم
إلى جـانبهـا وزيادة تأثيرهـم اrباشـر على أفراد عـشيـرتهم أو في اrنطقـة عمـومـاً¨ وتريد استـثمـار ذلك

لصاحلها.
وتشـيـر الكتـابات التي يعـود تاريخـها إلى تـلك الفتـرات إلى الدور الـذي كانت تلـعبـه جـمـهرة غـيـر
قليلة من شيوخ الدين في أوساط الفالحZ واصـفاً ومعبراً عن طبيعة وسلوك ثالث فئـات اجتماعية في

آن واحد¨ وهم:
* الفالحون اrسلمون األتقياء¨ ولكنهم في الغالب األعم جهلة بسبب واقعهم السائد حينذاك.

.Zاللي وشيوخ الدين فهم جشعون يستغلون الفالحrأما ا *
* ويعبر في ذلك عن طبيعة العـالقات التي كانت تقوم حينذاك والتي تربط بZ ثالثة أطراف الفالح
والشيخ (رجل الدين) واآلغا¨ كـما أن فيه وصفـاً مهماً حلالة الريف االقتـصادية واالجتماعـية حينذاك.

جاء في أحد تلك التقارير ما يلي:
"غالبيـة الكرد مسلمون¨ وغـالبية هؤالء سنّة. وكل عام يذهب األلوف منهم إلى احلـج¨ مبذرين آالف
القطع النـقـدية في هذه الرحلة. وفـي كل قـرية يتم بناء جــامع ويدعم الناس اrاللي واألوليــاء. ويعطون
عـشــر مـدخــولهم إلى هؤالء ويـجـتـمــعـون خــمس مـرات في الـيـوم في اجلــامع ألداء الصـالة. ومــرة في
األسبوع¨ يوم اجلـمعة¨ يقومون بصالة كـبيرة ويصغون إلى مـوعظة تلقى على مسامعهم باللغـة العربية¨
ولكن القـرويZ ال يفـقهـون ما يقـوله اrال ويكتـفون بـهز رؤوسـهم ومغـالبـة النعاس¨ وفـي حلظات معـينة
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يرفعـون عقـيرتهم بالصـياح. ذلك أن الشيء الوحـيد الذي يعرفـونه هو أن كلمات اrال هي مـن قول الله
واألنبيـاء. وفي كل حي شيخ أو أكـثر يتبـعه القرويون الفـقراء البائسـون وهؤالء الشيـوخ ينتزعون لقـمة
العيش من أفـواه الفقراء الذين يسلمون لهم القـيادة وال يفعلون شيـئاً دون علمهم. ويعيش الـشيوخ في
Zدور وقـصور فـخمـة¨ يتـجمع القـرويون خـارجهـا وهم يصرخـون ويرقـصون. يبـقـون في الشمس¨ جـالس
بجوار احلائط¨ حـفاة جائعZ¨ مرذولZ بائسZ. ويؤدون أعـمال الشيخ دون مقابل. أنهم يضـعون آمالهم
في الشـيخ إليصــالهم إلى اجلنة ويعـتـقـدون أنـه في يوم احلـسـاب¨ حZ يهـبط إله في دمــشق¨ فـالشـيخ
سوف يجنبهم دخـول النار ويفتح لهم بوابة الفردوس"(١٨٣). إال أن الشيوخ الكبـار من أصحاب الطرق
الدينية اrعروفZ أو أحفادهم الذين ساروا على نفس الدرب كانوا ومـا زالوا يحتلون موقعاً أساسياً في
حياة سكان كردستـان العراق¨ وخاصة سكان الريف¨ إذ أنهم أتقياء ويعتـبرون من أصحاب الكرامات¨
. إال أن أدوارهم الوطنيــة إذ كــان ومـا يزال بحــدود غـيــر قليلة لـهم دورهم وتأثيــرهم الســيـاسي أيضــاً
الكبـيــرة في كـردسـتـان برزت فـي القـرن التـاسع عـشــر والنصف األول من القـرن الـعـشـرين¨ إذ أن دور
األحزاب السياسـية ذات الوجهة العلمانية بدأ يتـسع بشكل ملموس في أعقاب احلرب العـاrية الثانية¨

ولكنه لم يلغ دور شيوخ الدين¨ وخاصة الكبار منهم حتى اآلن.
ويفتـرض أن نشير إلى أن غـياب أو تقلص دور األحزاب السـياسية في كـردستان سـمح ألدوار القوى
السـياسـية الدينيـة بالبروز¨ والعكس صـحيح أيضـاً. ومن يتـتبع الفـترة التـالية للحـرب العاrيـة الثانـية
سيـالحظ بأن تنامي دور األحزاب السـياسيـة أضعف بدوره دور رجال الدين فـي كردستـان¨ رغم السرية
التي فرضت نفسها على تلك األحزاب. وهذه الظاهرة ال تقتصر على كردستان العراق بل تشمل العراق
كله وجــمــيع بلدان الشــرق األوسط. ويفــتــرض أن نالحظ بوضــوح بأن دور رجــال الدين قــد ارتبط في
كـردستـان وفي العـراق عـمومـاً بواقع وجـود العـالقات العـشـائرية األبوية وكـذلك العـالقات اإلقـطاعيـة

وتخلف مستوى التعليم والثقافة والوعي السياسي بشكل عام.
يتـوزع الوالء عنـد أفـراد العـشـيـرة على ثالثـة أطراف أسـاسـيـة¨ وهي: العـائلـة¨ واآلغـا ورجل الدين
(الشيخ). ولكل من هذه األطراف تأثيره ودوره اrبـاشر وغير اrباشر في¨ وعلى حياة الفـرد. فهو موزع
بينهـا¨ يتـغلب عنده هذا الطرف أحـيانـاً وذاك الطرف أحيـاناً أخـرى¨ ولكن األطراف الثـالثة تبـقى غيـر
منفصلة عن بعضها. ويبدو هذا أكثر وضوحاً في الريف ولكنه يبقى ساري اrفعول في اrدن أيضاً حيث
ما تزال العـالقات الرأسـمالية والصناعـة ضعيـفة التطور فـيها. وفي فـترات غيـر قليلة ساءت عـالقات
الفـالحZ بإغـوات اrناطق اخملـتلفة من كـردسـتـان العراق¨ بسـبب مـواقف هؤالء األغـوات وجشـعـهم في
استغالل الفالحZ. ولهذا عـرفت كردستان في أحيان غير قليلة هبات وانتفاضـات فالحية ضد األغوات

بسـبب االضطهـاد وبشاعـة االسـتغـالل أو اإلهانات التي كـانت توجـه لهم واإلساءات ألفـراد عـائالتهم.
ولكن بشكل عـام يبـقى لألغـا موقـعـه اrتمـيـز في حيـاة أفـراد العـشيـرة. ورغم التطور الذي حـصل في
حـيـاة الشـعب الكردي في كـردستـان العـراق¨ ورغم تنامـي الروح القـوميـة والوعي القـومي في صـفـوف
السكان¨ فــأن الوالء للعــشـيـرة¨ وبالتــالي لألغـا مــا يزال بارزاً ال في الريف فــحـسب¨ بل وفـي اrدينة
أيضـاً¨ وفي الـعـالقـات في مـا بZ الناس. و�ـكن إيراد الكثـيـر مـن األمـثلة احلـديثـة حــول هذه الظاهرة
االجـتــمـاعــيـة اrوروثة من العــهـود الســابقـة¨ والتي تـعـتـبــر جـزءا عــضـوياً من تراث اجملــتـمع القــبلي
واإلقطاعي. و�كن رؤية ذلك وتتـبـعه في وسط وجنوب الـعراق¨ بسـبب السيـاسـات التي كان ومـا يزال

�ارسها النظام االستبدادي في العراق والتي سنبحث فيها الحقاً.

(١٨٣) بروينسـون¨ مـارتن فـان. الدين في كـردسـتـان. "ل غـورا غاوران كـرد مـسلمـانن". في نشـرة: كـردنامـه.
العدد الثالث واخلامس. �وز/يوليو ١٩٩٥. لندن. مصدر سابق. ص ٢٢/٢١. 
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عاشت فـي اrنطقة التي تشكل حـدود العراق اليـوم¨ في العهـدين األموي والعـباسي ومن ثم في الفـترة
الواقـعة بZ سـقـوط الدولة العبـاسـية واالحـتالل العـثـماني للعـراق وفي العـهد العـثـماني األول والثـاني
وعهد اrماليك¨ برز العديد مـن اجلماعات البشرية ذات األصول التاريخيـة الضاربة بالقدم¨ سواء كانت
Zأم من األقـوام التي نـزحت إليـه في فـتـرات مــخـتلفـة وقطنت فـي بالد مـا ب Zمن أهل البــالد األصلي
النهـرين أو وادي الرافـدين أو في منـطقـة الكرد¨ التي هي كـردسـتـان العـراق. وسـاهمت تلك الشـعـوب
ببناء حضارة وآداب وفنون بالد الرافدين واrنطقة بأسرها¨ سواء °ا أنتـجته أو ما جاءت به وأضافته rا
هو قـائم من حضـارة في هذه اrنطقة أو مـا أبدعتـه بوجودهـا في اrنطقة. فـحضـارة بالد ما بZ النهـرين
واالمتداد الالحق للمنـطقة تشكل مجتمـعة موزائيك بديع الصنع واأللوان ساهمت فـيه كل األقوام التي
مـرت على اrنطقـة¨ حـتى الغـزاة الذين لم يبـقـوا طويال في البـالد وعـرضـوا بعض جـوانب هذه احلـضـارة
للخراب¨ شاركوا بهـذا القدر أو ذاك في إضافة ما أغنى احلضارة والثقـافة القد�ة لهذا الوادي اrعطاء.
وال شك أن في تراثنا وتاريخنـا الكثيـر من السلبـيات واحملن والكـوارث والتي ما نزال نعـيش بعـضهـا

حتى يومنا هذا ونسعى للتخلص منها.
كانت منطقـة وادي الرافدين¨ وكذلك منطقـة كردستـان احلالية¨ من اrناطق التي شـهدت نزوحا إليـها
. والشيء اrتميـز في األقوام التي جاءت إلى هذه على امتداد التـاريخ ومنها إلى اrناطق األخرى أيضاً
اrنطقـة وعاشت فـيهـا وتبنت حـضارتهـا وأضافت إليـها الكثـيـر أو القليل قد أخـذت من أسمـاء اrواقع
التي سكنت فـيـهـا أسـماء لـها مـثل السـومـريZ واألكـديZ والبـابليZ واآلشـوريZ والكلديZ. لقـد كـان
اrوقع الذي جـاءوا إليـه هو العـامل الـذي �يـز به للناس وليس اrوقع الذي انـطلقـوا منه أو األقـوام التي
انتـسـبوا إليـهـا قـبل ذاك. وفي هذه الفكرة بالذات يجـد اإلنسـان مـا �كن أن تبـعـد البـحث العلمي عن
تفـسيـرات الفكر العنصري الذي هـيمن على كـتابات بعض الكتـاب العنصـريZ في أوروبا وفي البلدان
العـربيـة ألذي دأب على مـحاولـة تكريس الوجـهة العـرقـيـة في البـحث التـاريخي حلضـارة وأقـوام وادي
الرافدين(١٨٤). إال أن هذا ال يعني أن البـحث العلمي ينبـغي له أن يتنكر للشـعوب واألقـوام اخملتلفـة

التي عاشت أو ما تزال موجـودة في هذه اrنطقة¨ بل يفترض االعتراف بها وتعزيز العـالقة في ما بينها

(١٨٤) برزت مـحـاوالت إلعـادة النظر ببـعض اrصطلـحات والـتفـسـيـرات التي قـدمـهـا اrسـتـشـرقـون أو علمـاء
اآلشوريات األجـانب بشأن أصل سكان العـراق أو الهجـرات التي قدمت إلى وادي الرافديـن حيث أطلق
عليهم جميعا¨ باستثناء السومريZ¨ بـالشعوب السامية¨ في ضوء ما ورد في التوراة من أسطورة حول
سكان اrعـمورة واعتـبار البـشرية كلهـا تنحدر من نوح وأبناء نوح الثـالثة سام وحام ويـافت. وقد بدأت
مـثل هذه احملـاوالت في وقت مـبكر. فـعـلى سـبـيل اrثـال ال احلـصـر كـتب الدكـتـور جـواد علي في عـام

١٩٥٤ بهذا الصدد يقول بأن مصطلح السامية مرفوض وال يستند إلى أساس علمي وأنه سيطلق "لفظ
(عرب) علـى جميع سكـان اجلزيرة¨ بغض النظر عن الزمـان الذي عاشـوا فيـه واrكان الذي وجدوا فـيه¨
سـواء سكنوا في األقسـام الشمـاليـة أم في األقسـام الوسطى من جزيـرة العرب أم في األقـسام اجلنوبيـة
منها. فكل هؤالء فـي نظري (عرب)..". ثم يضيف قـائال "ولعلني ال أكون مـخطئا أو مبـالغا إذا قلت
أن الوقت قد حـان الستبدال مـصطلح (سامي) و (ساميـة) ب (عربي ) و (عربية)¨ فـقد رأينا أن تلك
التسمية تسمية مصطنعة تقـوم على أساس التقارب في اللهجات وعلى أساس فكرة االنتساب الواردة
في التـوراة.. أمـا مـصـطلحنا (العـرب) الذي يقــابل السـامـيـة فـهـو أقـرب - في نظـري - إلى العلم…
وليس ببـعـيد وال بـقريب عن العـلم واrنطق أن تعـد السامـيـة عـربيـة لكونها ظـهرت في جـزيرة العـرب.
ونحن نعلم أن كثـيرا من العلماء يرون أن جـزيرة العرب هي مهـد الساميZ". إال أن الدكتـور علي جواد
نفـسه عـاد وتخلى عن هذه الفكرة اخلـاطئـة في عام ١٩٦٨ رغم مـحاوالت أصـدقـاء له أقناعه بضـرورة
اسـتبـدال لفظ (سـامي) و (سـاميـة) ب عـربي) و (عربيـة). فكتب يقـول" "نعم¨ لقـد قلت أن مـصطلح
الشـعوب العـربيـة هو أصدق اصـطالح �كن إطالقه عـلى تلك الشعـوب¨ وأن الزمـان قد حـان السـتبـدال
مصطلح (عربي) وعـربية بـ(سامي) وسامـية¨ وقلت أشياء أخرى شـرحتها في اجلزء الـثاني من الكتاب
السابق في تعليل ترجـيح هذه التسميـة (ص ٢٨٧). ولكني لم أقصد ولن أقصد أن تـلك الشعوب هي
قـبـائل عـربيـة مـثل الشـعـوب والقـبـائل العـربـيـة اrعـروفـة .. فـالسـامـيـة وحـدة ثقـافـيـة أصطلح عليـهـا
اصطالحـا¨ والعروبة وحـدة ثقافـية وجنسـية وروابط دمـوية¨ وبZ اrفهـومZ فرق كـبيـر". [راجع في هذا
الصـدد علي¨ فاضل عـبد الـواحد د. من سـومر إلى التـوراة. دار سيـنا للنشر. ط ٢. القـاهرة. ١٩٩٦.
ص ٤٤/٤٣.] ويالحظ اrـرء مـدى االرتـبـاك الـذي وقع فــيـه الـدكـتــور جــواد علي فـي اrقــتطف األول

واrقتطف الثاني.
وضـمن حــملة قـادها صــدام حـسZ وحـزب البــعث العـربي االشــتـراكي احلـاكـم في العـراق منذ منـتـصف
السبعـينيات كانت ومـا تزال تدعو إلى إعادة كتـابة تاريخ األمة العربية¨ ومنه تاريخ العـراق¨ في ضوء
تصـورات تعـسفـيـة واستـبـدادية للتـاريخ وأهداف وأطمـاع توسـعيـة لصـدام حـسZ. وكانت هذه الـوجهـة
اجلديدة تشكل مـحاولة جـادة وخطرة لتشويه تاريخ العـراق والعرب واإلسـاءة للشعوب األخـرى¨ إذ إنها

كانت حتمل في طياتها ثالث مسائل خطرة هي:
* إنهـا ذات وجـهـة عـرقيـة �يـيـزية تدق إسـفZ العـداء بZ الـشعـوب وتلحـق أضرارا فـادحـة بعـالقـاتهـا
اrستـقبليـة¨ خاصة وأن اجملـتمع العراقي مكون مـن فسيـفساء بديعـة وحساسـة ال يجوز وال تتـحمل أي

جتاوز عليها بأكاذيب وتشويهات عرقية.
* إنهــا مـســتـعـدة لـتـشــويه احلق وطرح األكـاذيـب من أجل البــرهنة على إن العــرب هم وحـدهـم أسـاس

احلضارة السامية في اrنطقة وأن جميع الساميZ هم في األصل عرب.
* إنهـا �كن أن تدفع بالبـعض من البـاحـثZ العلمـيZ¨ حتت تـأثير اخلـوف أو االنتـهـازية أو الرغـبـة في

االغتناء¨ إلى اrشاركة في عملية التشويه وبالتالي اإلساءة ألنفسهم أيضا وللبحث العلمي.
وقـد وقعت هذه احملـاذير حقـا¨ بغض النظر عن التـفسـيرات التي حـاول البعض تقـد�ها في هذا اجملـال¨
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اجملتمع العراقي واجملتمعات األخرى في العالم¨ وما زال الشعب العراقي يعاني منها. إذ أن محاوالتوتطوير التـفاعل احلضـاري اrتبادل لهـا. إذ بغيـر ذلك �كن أن يقود إلى بروز إشكاليـات أخرى عرفـها
إنكار وجود قـوميـات أخرى في العراق أو في تركـيا أو في إيران تسـبب في أكبر اrآسي الـتي عرفتـها
اrنطقـة مـنذ نهـاية احلـرب العـاrيـة األولـى حـتى الوقت احلـاضـر. وفي العـراق جــرى االعـتـراف الرسـمي
بوجود شعب كـردي في وقت مبكر. ولكن لم يجر االعتـراف له بحقوقه القـومية اrشروعة¨ كـما لم يجر
االعـتراف بحـقوق القـومـيات األخـرى في العراق. حـتى بعـد اعتـراف احلكومة الـعراقـية بوجـود وحقـوق
الشعب الكردي القومية بعد عقد اتفاقية آذار/مارس ١٩٧٠ فأن اrمارسة كانت أسوأ بكثير جداً إزاء

الشعب الكردي باrقارنة مع الفترات السابقة.
وإلى جـانب الشـعب الكردي في كـردسـتـان العـراق كـانت ومـا تزال تعـيش بعض األقـوام التي نزحت
إلى هذه اrنـطقـة¨ العــراق¨ من شـبــه اجلـزيرة ومـن سـوريا¨ يطلـق عليـهــا بالشــعـوب الســامـيــة¨ ومنهم

Zومنهـا مــحـاولة الرد على األسـاطـيـر القـد�ة التي وردت في الـتـوراة والتي راح يرددها بعض الـبـاحـث
الغربيـZ. فاألسطورة التوراتـية تقول بأن كـان لنوح أوالد هم: سام وحـام ويافت¨ وأن من هؤالء األوالد
نشـأت الشعوب اخملـتلفة. فـالسامـيون هم من أبنـاء وحفدة سـام بن نوح¨ واألفارقـة هم من أبناء وحـفدة
حام بن نوح. وأن األوروبيZ البـيض هم من أبناء وحفدة يافت بن نوح. ومـثل هذه األسطورة التي سعى
العنصريون االستفادة منهما لفرض هيمنة البيض على بقية الشعوب ال يجوز الردّ عليها بفكر عنصري
�اثل أو الردّ دون �حيص وتدقـيق تاريخي وبالتالي االدعاء بأن كل الذين هاجـروا من اجلزيرة¨ التي لم
تكن حـينذاك عـربيـة أيضـا¨ كلهم عـرب. من الصـحيح أن نـقول كلهـم بشر بـغض النظر عن اللغـة التي
يتحدثون بها ولون البشـرة¨ ولكن لم يكن جميعهم يتحدثون العربيـة¨ رغم أن لهم لغات متقاربة بحكم
تقـارب اrواقع التـي عـاشـوا فـيـهـا وهاجـروا منهـا.واعـتـقـد البـعض¨ ومنهم صـدام حـسـZ بأن الردّ على
العنـصــرية والعنـصــريZ يتم بـالفكر الـعنصــري ذاته ولـيس بالفكـر اإلنســاني وبـاحلــقــائق التــاريـخــيــة
وبالتفسيرات اrعقولة للتاريخ سيفند تلك اآلراء ويكرس رأيه العنصري اخلطر. ومن بZ تلك احملاوالت
�كن اإلشـارة إلى بعض الكـتب التي تبـحث في تاريخ العـراق القـد±¨ ومنهـا كـتـاب "حـضـارة العـراق"
تأليف نخـبـة من الباحـثZ العـراقيZ الذي كـتب ببـغداد وسـجل في اrكتـبـة الوطنية بـبغـداد برقم إيداع
١٤٩٣ لسنة ١٩٨٤ ثم صـدر عن دار اجليل ببـيروت في عـام ١٩٨٥. علما بـأن عددا مـهمـا وأساسـيا
من أبحاث هذا الكتـاب ذات مستوى علمي رصـZ وكتبت °وضوعـية وبعيدا عن أهواء البـعث احلاكم¨
إذ لم ينجـر كل الكـتـاب إلى اrصـيـدة التي نصـبـهـا النظام لبـعض البـاحـثZ¨ ولـكن بعـضـهـا يصب في
اجملـرى الذي يسـعى إليـه النظام العـراقي. وقـبل ذاك¨ أي في عـام ١٩٨٠ كـان قـد صدر كـتـاب جـديد
ضـمن احلـملة الفكرية والسـيـاسيـة إلعـادة كـتابة تـاريخ العرب لـلباحث الـعراقي الدكـتـور أحـمد سـوسـة
بعنوان "حضـارة وادي الرافدين بZ السامـيZ والسومريZ"¨ وهو من إصـدار دار احلرية للطباعـة والنشر
- سلسلة دراسـات رقم ١٤-¨ بغداد. وفي هذا الكتـاب يلتـزم الباحث في كـتابه °قـولة للمسـتبـد برأيه
صدام حسZ تقـول"نحن العرب أمة واحدة وجـغرافية أرضنا هي الوطن العـربي كله¨ في ضوء هذا النص
ننظر إلى احلضارات العربية القد�ة في سياقها التاريخي السليم". وقد بذل الكاتب اrستحيل من أجل
أن يبـرهن على إن كل الشـعوب أو األقـوام التي وفـدت إلى العراق من اجلـزيرة العـربيـة كانت من حـيث
اrبدأ سـامية عـربية¨ وبالتـالي فأن حضـارة العراق كلها¨ في مـا عدا ما يخـص السومريZ¨ هي حـضارة
عـربيـة سامـيـة ال غـير. وحـاول في هذا الكتـاب أن يقـيم بشكل غـيـر عادل منجـزات السـومـريZ¨ على
اعـتـبـار واحـتـمال كـونهم لـيسـوا من الـعراقـيZ¨ وبـالتـالي فـأن ما أوجـدوه من حـضـارة إمـا مـأخـوذ من
العراقـيZ القدامى¨ وأما من العـرب الساميZ نتـيجة احـتكاكهم بهم. وبالتـالي يحرمهم عـمليا من كل
إبداع وتطوير حلــضـارة وادي الرافـدين. ويرد فـي حـديثـه مـا يشــيـر إلى أنه بذلك يريد الـردّ على بعض
األوروبيZ الذين يريدون إحـالة احلضارة العـراقية القـد�ة كلها إلى السـومريZ وحدهم باعـتبـارهم عنصر
آري أو غيـر عربي سامي. وكأن الـرد على األفكار العنصرية واrتحـيزة يفتـرض به أن ينطلق من مواقع
عنصـريـة أيضـا. وقـد أسـاء النـظام إلى البـاحث وإلى تاريـخ العـراق وإلى العـرب¨ ولكـن باألسـاس إلى
احلقيـقة واحلقائق التاريخـية. وفي مقدمة كـتابه يقول الدكتور أحـمد سوسة¨ وكأنه يريد أن يعـفي نفسه

من التـشـويهـات التي حـاول تكريسـهـا في كـتابه: "وأنـا إذ أقدم هذا الـبحث اrـقتـضب "حلـضـارة وادي
الرافدين بZ الساميZ والسـومريZ" إ§ا أقوم بذلك انطالقا من وحي توجيهات السيـد رئيس اجلمهورية
صدام حسZ حZ يقول: "لقد آن األوان ألن نقوم بغربلة كتابات اrستـشرقZ فبعضهم وضع تقييما على
إشـراقـات تراثنا التــاريخي العظيم بعـيـدا عن اrـوضـوعـيـة ومـتطلبـات البـحث العلـمي… هل تسـاعـدنا
اrكتـشـفـات األثرية اجلـديدة عـلى إعـادة بعض اآلراء وتقـو�هـا تقـو�ا يناسـب تاريخنا احلـقـيـقي?". ص
.Zوالسومـري Zالسامـي Zوارد في مـقدمـة كتـاب "حضـارة وادي الرافـدين ب Z١٠/٩ نص لصـدام حس
وبنفس اجتـاه الدكتور أحـمد سـوسة اعتـبر البـاحث برهان الدين دلو في كتـابه "حضـارة مصـر والعراق"¨
الصـادر في عـام ١٩٨٩ عن دار الفـارابي -بيروت¨ اآلشـوريZ من السـامـيZ العـرب¨ فـقد كـتب يقـول
"اآلشوريون من األقوام العربية السامية¨ قدموا من سورية إلى شمال العراق واستقروا في منطقة حوض
دجلة األوسط حوالي سنة ٣٠٠٠ قبل اrيالد". [راجع في هذا الصدد: دلّو¨ برهان الدين. حضارة مصر

والعراق. دار الفارابي. بيروت ١٩٨٩. ص ٢٣٠.]
لقد انشغلت كثـرة من الباحثZ واrؤرخZ في البحث في هذا اrوضوع ومناقـشة اآلراء اrطروحة بصدده¨
ومنهم األسـتـاذ طه باقـر والدكـتور فـاضل عـبـد الواحـد علي والدكـتـور سامي سـعـيـد األحـمد وغـيـرهم¨
وطرحـوا  تـصـورات عـديدة ومــقـتـرحـات فـي هذا الصـدد¨ °ا فــيـهـا مـقــتـرح اعـتــبـار من أطلق علـيـهم
بالسـامـيZ من أقـوام اجلـزيرة وسـورية الذيـن نزحـوا إلى وادي الرافـدين بشـعـوب اجلـزيرة أو اجلـزيريون¨
Zأو السـامـي Zوبعـضـهم اكـتـفى بالقـول بـكونهم من العـرب¨ والبـعض اآلخـر سـمـاهم بالـعـرب السـامـي
العـرب. ولكن كل الدالئل تؤكد خطأ تسـميـتهم بالسـاميZ أو العـرب السامـيZ بسبب اعـتمـادها على
أسطورة التوراة غير الدقيقة وعلى اجلانب العرقي في تقسيم الشعوب وعلى اعتبار أن هناك أبا واحدا
جلمـيع البشـر هو آدم¨ ومن نسله نوح وكل البـشرية هم من أبناء نوح فـحسب¨ والذي لم تثـبت صحـته.
واألقـرب إلى الصـواب أنهم أقـوام من قـبائل أو عـشـائر مـتنوعـة نزحت من مناطق اجلـزيرة وسـوريا إلى
العـراق¨ وكانت مـتـقاربة فـي مناطق عيـشـها وفي اللـغة التي كـانت تتـحدث بهـا وأحـيانا مـتـزامنة في
الفـترات التي كـانت تعيش فـيهـا¨ وأنهم جمـيعـا بشـر¨ وهو األهم. (راجع في هذا الصدد نفس اrصـدر

الوارد في هذا الهامش في أعاله. ص ٣٧-٤٩).
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األكـديون واآلشــوريون والكلدان. وهم مـن أصل سكان هذه اrنطقــة. وسنحـاول فــيـمـا يلي أعـطاء حملـة
مكثـفـة عن أصـول البعض من هـذه األقوام التي تـعيش في هـذه اrنطقـة¨ إضافـة إلى وجـود نسـبة غـيـر
كبـيرة منها تعيش في مـدن أخرى من العراق¨ وخـاصة بغداد والبصـرة¨ ونسبة مـهمة منها تعـيش اليوم
في اrهـجــر. وهذه اجلـمـاعـات البـشــرية التي تنحـدر من الـتـقـاء قـبـائل وعــشـائر عـديدة تشكلـت منهـا
اجلماعات اآلشـورية والكلدانية¨ °ا فيها بقـايا شعوب أخرى اندمجت بهـا منذ تلك العهود والتي تبنت
الديانة اrسـيـحيـة في فـتـرة مبكرة جـدا من ظهـور اrسـيح¨ ثم اتخـذت مذاهب مـخـتلفـة في إطار الدين
اrسيحي. كما كـانت هناك مجموعات بشرية أخرى تنحدر من القـبائل الكردية¨ ومنها تلك التي كانت
تدين بالديانة الزرادشتـية أو التي ما تزال تدين بالديانة األيزيـدية¨ وكذلك اجلماعـة الكاكائية وجمـاعة
الشبك. وبجوار هؤالء توجد اجملمـوعة السكانية التركمانية التي تعيش في مـحافظة كركوك على نحو
خاص¨ وهي تدين باإلسـالم وتتوزع على مذهبي الـشافعي والشيـعي. كما وجـدت في كردستـان العراق
مـجـمـوعـة بـشـرية من اليـهـود علـى امـتـداد قـرون طويلة¨ ولكنـهـا لم تعـد مـوجـودة اآلن بعــد عـمليـات

الترحيل القسرية أو الهجرة االختيارية إلى إسرائيل أو إلى بلدان أخرى.
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أخــتلف اrـؤرخــون حــول اrنطقــة التـي نزح منهــا اآلشــوريون إلى حــوض دجـلة األوسط شــمــال وادي
الرافدين بحدود األلف الثـالث قبل اrيالد(١٨٥). فمنهم من أشار إلى أنهم نزحـوا من اجلزيرة¨ والبعض
اآلخـر يرى بأنهم في الغـالب األعم قـد نزحـوا إليـه من اrناطق اجملـاورة للبـحـرين¨ والبـعض الثـالث يرى
أنهم نزحوا من سـوريا إلى شمال العـراق. ويعتقد البـعض اآلخر إلى أنهم من السامـيZ الذين كانوا في
بابل¨ حـيث كانت لهم لغـة وثقافـة وديانة مشـتركـة¨ ثم خرجـوا منها وأسـسوا دولتـهم األولى في شـمال
بالد مــا بZ الـنهــرين(١٨٦). ووفق الرأي األخــيــر كــانت بـابل مــوطنا "للســامــيZ" وأنـهم ليــســوا من
اrهـاجـرين الـذين نزحـوا إليـهـا من مـناطق اجلـزيرة(١٨٧). وال ينصب اهتـمـامنا عـلى اrوقع الذي نزحـوا
منه¨ بل اجلـوانب التي جلبـوها معـهم واحلـضارة التي شـاركوا فـي بنائها والدور الكبـيـر الذي لعبـوه في

تطوير وإغناء حـيـاة اإلنسان واجملـتمع فـي العراق القـد±¨ خاصـة وأنهم لم يأتوا إلى هـذه اrنطقة خـالي
الوفاض من مستوى مـعZ في التطور احلضاري¨ كما أن اrنطقة التي نزحوا إليها قـد شهدت حضارات
أقـوام أخـرى شـاركت وإياهم فـي بناء حـضـارة العـراق القـد±. وكـان االحـتكاك السـلمي واحلـربي ضـمن
أساليب التبادل والتالقح احلـضاري اrتبادل بZ شعوب تلك العهود. وبعـد مرور ما يقرب من ألف عام
على وجـودهم في هذه اrنطقـة أقـاموا دولتـهم اآلشـورية اrوحدة بـعد أن �كنوا من جتـمـيع دويالت اrدن

اآلشورية الصغيرة التي كانت مبعثرة حينذاك وخاضعة للسيطرة السومرية واألكدية.
وتشيـر الدراسات التاريخـية إلى أن اآلشوريZ¨ الذين كـانوا يتحدثون اللغـة اآلرامية أو "السـريانية"
في العـراق¨ مروا بـثالثة عـهـود هي: العهـد اآلشـوري القـد± والعهـد الوسـيط¨ ومن ثم العـهد احلـديث.

وفي كل من هذه العهود الثالثة كانت لهم دولتهم التي شاركت في صنع احلضارة العراقية القد�ة.
شهد العهد اآلشوري احلديث نهوض وسقوط إمبراطوريتZ استمرتا قرابة ثالثة قرون. وسقطت مدينة
آشـور على أيدي الـتـحـالف اrيـدي- الكلدي فـي عـام ٦١٢ قـبل اrيـالد¨ ثم سـقطت مــدينة حـران آخـر
معـقل لآلشوريZ علـى أيدي نفس التحـالف في عام ٦١٢ ق. م¨ وبعض اrصـادر تشيـر إلى عام ٦٠٩
ق.م(١٨٨). وجـرى فيـمـا بعـد اقتـسـام مناطق هذه اإلمـبراطوريـة بZ الدولتZ اrيـدية الفارسـيـة والدولة
البابلية الكلـدية احلديثة في بابل(١٨٩). وكانت الدولة الكلدية (الكلدانيـة) قائمة في فتـرة وجود آخر
دولة آشورية حيـث وردت أخبارها في ما دون في وثائق اrلك آسـرحدون واrلك أشور بانيبـال. وقد كان
األمـيـر الكلداني "نابو بوالصّـر" اrؤسـس األول للسـاللة اجلـديدة اrسـتـقلة في بابل في عـام ٦٢٦ ق.م¨
والتي عـرفت باrملكة الكلـدانية أو السـاللة البـابليـة األخـيرة التي قـضى عليـهـا غـزو الدولة الفـارسيـة
اجلـديدة بـقـيـادة كــورش في عـام ٥٣٩ ق.م في عــهـد اrلك نبــو نائيـد بعــد غـزوها لبــابل واحـتــاللهـا.

.(١٩٠)Zوالكلدانيون هم من اآلرامي
وشـهدت الـعهـود اآلشـورية تطورا كـبيـرا في بالد مـا بZ النهـرين وقـيام حـضـارة مـتقـدمـة اسـتفـادت
واتخـذت من حـضـارات األقــوام السـابقـة التي اندمـجت بـهـا¨ باعـتـبـاره جـزءا من حـضـارتـهـا¨ ولكنهـا
سـاهمت في دفـع عـجلة التطور احلـضـاري °نـجـزات جـديدة وذات أهمـيـة كـبـيـرة فـي مـجـاالت اrعـارف
والعلوم واrكتبـات والتقو± التـاريخي لألحداث وكـذلك في فنون وأسلحة احلروب. ولم تسـتخدم جـميع
تلك الـعلوم لصــالح البنـاء والتــقــدم¨ بل وضــعت في خــدمــة احلـرب والـتـخــريب أيـضـا. فــوثائـق اrلك

(١٨٥) دلّو¨ برهان الدين: حـضارة مصـر والعراق - التاريخ االقـتصادي - االجـتماعي - الـثقافي والسـياسي¨
دار الفارابي¨ بيروت ١٩٨٩¨ ص ٢٣٠

(١٨٦) مـاتفـيف¨ ق. ب. اآلشـوريون واrسـألة اآلشوريـة في العصـر احلـديث. منشـورات دار برديصـان للطبـاعـة
والنشر. ط١. دمشق. ١٩٨٩¨ ص ١٥. 

(١٨٧) سوسـه¨ أحمـد د. حضـارة العـرب ومراحل تطورها عـبر العـصور. السلسلة اإلعـالميـة رقم (٧٩). وزارة
اإلعالم-دائرة العالقات العامة. اجلمهورية العراقية. بغداد ١٩٧٩. ص ٤٥.  

(188) Gabriele Yonan: Assyrer heute¨ Reihe Pogram 59¨ Hamburg und Wien 1978¨ S.12

(١٨٩) نفس اrصدر السابق ص ٢٤٥ 
راجع أيضـا: ق. ب. ماتفـيف (بارمـتي): اآلشـوريون واrسألة اآلشـورية في اعـصـر احلديث¨ منشـورات

دار برديصان للطباعة والنشر¨ دمشق¨ ١٩٨٩¨ ص ١٥-٢٣
(١٩٠) دلّو¨ برهان الدين. حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص ٢٤٦.  
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سنحـاريـب تشـيـر إلى الدمـار الـذي أحلـقـه °دينة بابل بـعـد أن فـتـحـهـا عـنوة عـام ٦٨٩ ق.م¨ إذ أحـرق
قصورها ودك أسوارها وفتح مياه الفرات حتى غمرتها(١٩١).

لم تخــتلف دويالت اrدن اآلشـوريـة التي أقـيـمـت حـينذاك عن دويالت اrـدن اجملـاورة لهـا واrتــزامنة
مـعـهـا في سـومـر وأكـد من حـيـث كـونهـا تقـوم على أسـاس األسـر الكبـيـرة نسـبـيــا واrتـبـاينة في عـدد
أفـرادها. وكـانت تعـتـمـد علـى نظام العـشـائر اrعـروف حـينذاك. وعلى مـدى ألـف عـام تقـريبـا توسـعت
دويالت اrدن اآلشـورية و�كنت أخيـرا من إقـامة الدولة اrركـزية اrوحدة التي لـم تلحق في الوقت نفسـه
أضرارا كبيـرة بنظام األسر في اrدن التي التحقت بها. إال أن أسـلوب احلكم في الدولة اrركزية حينذاك
�يـز باالستـبداد القـبلي والتنظيم اrركـزي للدولة واحلـروب والقوانZ اrتـبعـة التي كـانت بدورها حصـيلة
العالقات االقتـصادية واالجتماعية التي كـانت قائمة في تلك اجملتمعـات. وساهمت هذه احلالة اجلديدة
في توفـير مـستلزمـات جديدة لتطور اrدن من حـيث البناء والنشـاط االقتـصادي والعـالقات العـسكرية
والتجارية. وفي ضـوء نشوء الدولة اجلديدة التي قامت على أسـاس الهيمنة اrستمـرة ألقوى تلك األسر
في اrدينة ومن خـالل ذلك فـرضت هيمنتـهـا على بقيـة اrدن واألسـر احلاكـمـة فيـها. فـهي تبـدأ بتوسـيع
نشـاطها العـسكري من أجل توسـيع رقعـة األرض التي حتت سيطرتـها ومن خـالل ذلك توسيع وتنشـيط
التبادل التجاري. وفـرض الواقع القائم حينذاك مهمات محددة على الدولة اrـركزية اآلشورية كانت قبل

ذاك من مسؤوليات دويالت اrدن¨ وأعني بها:
* فرض وحدة وهيبة الدولة اrركزية وإخضاع حكام وسكان باقي اrدن إليها وااللتزام بقراراتها.

* تأمZ تنظيم وتشريع موحد وملزم للجميع في إطار الدولة اrركزية الواحدة.
* تأمZ مـستلزمـات الزراعـة الرئيسـية وبشكل خـاص قـضايا الري وتنظيـم العالقـات الزراعيـة التي
كانت تقـوم على أساس عالقات اrلكيـة اخلاصة بأشكالهـا الثالثة: ١- ملكية اrلك وعـائلته وحاشيـته
لألرض¨ ٢- ملكيـة اrعـابد والكهنة¨ و٣- ملكـية األفـراد ذات اrسـاحـات الصـغيـرة واrتـوسطة. وكـان
اrلك يعتـبر األوسع حظاً في امتـالك مساحات واسـعة من األراضي حيث يعمـل عليها العبـيد¨ ثم تأتي

ملكية اrعابد من حيث السعة واستخدام السخرة في استزراعها.
* تأمZ وجـود إله مـركـزي أو رئيسي واحـد (آشـور) يعـبـد من قبـل اجلمـيع. وإلى جـانب ذلك يوجـد
عـدد كـبـيـر من اآللهـة اخلـاصـة باrدن واألسـر واألفـراد أو تنوع األغـراض. وكـان هذا األمـر يسـري على
الدولة اآلشـورية برمـتـها كـمـا كـان سـائداً في الفـترات التي سـبـقت اآلشـوريZ في بالد مـا بZ النهـرين

وكردستان أو زامنته.

* ضـمـان احلـمـاية للمــدن والدولة عـمـومـا من خـالل إقـامـة احلـصن والقـالع وتكـوين اجلـيش وتوفـيـر
األسلحة و�ارسة التدريبات الضرورية.

* اتخاذ قرارات خوض احلروب أو القيام بغزوات وتوزيع األسالب واألسرى.
* تأمZ إنشاء وصيانة الطرق وتعبيدها وحمايتهـا أو التوسع في النقل النهري والبحري لضمان سير
عـمليات التـبـادل التـجاري بZ اrناطق اخملـتلفـة بشكل طبـيعي¨ خـاصـة وأن الدولة اآلشـورية كانت قـد

توسعت في عالقاتها التجارية مع اrناطق اجملاورة أو حتى البعيدة عنها مثل مصر أو وادي السند.
* تنظيم البريد وإيصال الرسائل واألخبار.

* تنظيم وتسجيل أحداث الدولة وأعمال اrلوك.
سـادت العــالقـات األبوية اrتـشــابكة مع عـالقـات الـعـبـودية واrلكـيـة اخلـاصـة لألرض الزراعــيـة في
اجملتمع اآلشوري الذي وجـدت فيه ثالث تراتبيات اجتماعيـة واضحة اrعالم نسبيا: الفئـة احلاكمة التي
كانت تضم السـادة وعلى رأسهم اrلك وحـاشيتـه وكبار الكهـان سدنة اrعـابد¨ وفئة األحـرار الذين كانوا
يعـملون في التجـارة واحلرف اخملـتلفة والزراعـة¨ ثم فـئة العـبيـد الواسعـة التي كان على أفـرادها القيـام
بأعمال السخرة في الريف واrديـنة ووفق حاجة "أسيادهم". وكانت فئة أو طبقـة العبيد مكونة باألساس
من أسرى احلروب والغزوات الـتي كانت تقوم بها الدولة اآلشورية اrركزية¨ وكـذلك الذين تفرض عليهم
أعمـال السخرة ألسـباب كثـيرة¨ منهـا تراكم الديون والعجز عن الدفـع أو ارتكاب مخالفـات أخرى إزاء
اآللهة واrـعابد والكهنة أو إزاء آخـرين أو اجملتمع والـدولة¨ أو لقرارات استـبدادية تصـدر عن اrلك في
أوقـات وظروف مـعـينة. وكـان اجملـتـمع في ضـوء هذا الـواقع قـائمـاً على االسـتـغـالل العـبـودي اrمـزوج
بعالقـات شبه إقطـاعية قـائمة على تأجيـر األراضي الزراعيـة لصغار وفـقراء الريف وأخذ حـصة مـعينة¨
وهي كبـيرة عمومـا من الفالح لقاء األرض وخدمـات أخرى. وهذه احلالة فـرضتها طبـيعة اrنطقة اجلـبلية

وتوزع اrساحات القابلة للزراعة على مناطق متباعدة.
تشير شرائع العـراق القد± إلى أن اrشرع اآلشوري لم يضع شريعة متكاملة¨ كمـا حصل في الفترات
السـابقة °ا فـيهـا قوانZ حـمورابي¨ بل أصـدر قوانZ مـتفـرقة واعـتمـد على �ارسة مـا جاء في الشـرائع
األخرى. وسـعى اrشرع اآلشوري في الـقوانZ التي أصدرها تنظيم الـعالقات االقـتصادية واالجـتماعـية
األسـرية التي يفتـرض أن يلتزم بـها اجملـتمع اآلشـوري. ولم تختلف تلـك القوانZ كـثيـراً عن اrواد التي
وردت في شـريعة حـمورابي إال في تـفاقم شـدتها وقـسوتـها في إنزال العـقوبات بـاخملالفZ لنصـوصهـا¨
ولكنهـا كانت تختـلف كثيـراً في هذا الصدد عن تلك الـتشريعـات التي سبـقت فتـرة حمورابي¨ ومـنها¨
كمـا وصل إلينا¨ شريعة أور§و أو شـريعة لبت عشـتار أو شريعـة أشنونا¨ إذ أنها لم تكن بتلك القـسوة
والشدة التي جـاءت به وعملت °وجبـه شريعة حمـورابي. وهي كما يبـدو مرتبطة بالتغـيرات التي طرأت (١٩١) بصمـه جي¨ د. فرج¨ دليل اrتـحف العراقي. مطبـعة احلكومـة. بغداد ١٩٣٤¨ ص ٣٩/٣٨. في: دلّو¨

د. برهان الدين¨ حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص.٢٤٢. 



138 137

على طبـيعـة اجملتـمع في تلك احلـقبـة الزمنيـة في بالد ما بـZ النهرين وفي تلك اrنـطقة التي هي اليـوم
كردستان¨ وعلى عالقـات اrلكية والتمايز التراتبي في اجملتمع والتباين في مسـتويات اrعيشة(١٩٢).
ونظمت قـوانZ اآلشـوريZ¨ إلى جانـب قضـايا األرض والعـالقات التـجـارية واrاليـة والضرائـب¨ قضـايا
األسرة بشـكل خاص¨ إذ أنها كـانت تقوم على أسـاس اجملتـمع أو "البيت األبوي"¨ بعـد أن تراجع "بيت
األم" وترك مكانه له. وكـان نظام األسرة اآلشـورية قاسـيا وشديد الوطـأة على الزوجة واألوالد¨ كـما هو

حال نظام األسرة في بقية اجملتمعات العراقية القد�ة تقريباً.
لعب اآلشوريون دورا مهماً في استحداث وتطوير مجاالت عديدة¨ نشير إلى بعض منها فيما يلي:

* اrكتبات والتدوين التاريخي ألعمال اrلوك واألحداث واrعارك العسكرية.
* احلياة العسكرية وفنون القتال والتحصينات وكذلك األسلحة وعجلة احلرب.

* النشاط الزراعي والتبادل التجاري.
* الصناعات الزراعية واحلرفية اخملتلفة.

* البناء والفن¨ وخاصة في مجال إقامة النصب والتماثيل واrالبس واحللي النسائية.
وأبدى اآلشوريون اهتمـاما خاصا بالتبـادل التجاري الداخلي واخلارجي بسبب خلـو اrنطقة التي كانوا
يحكمـونهـا من اrعادن واألخـشـاب واألحـجار الضـرورية للكثـيـر من الصناعـات. وكانت اrهـمـات التي
قرروا الـنهوض بهـا¨ °ا فيهـا اrهمـات العسكـرية وخوض احلروب¨ تـستوجب ذلـك. وإذا كانت التـجارة
اخلارجـية بالنسـبة لآلشوريZ أحـد أهم أسبـاب شن احلروب والتوسع اجلـغرافي¨ فـأنها كانت سـببـا أيضاً
لعـدد من الفـعالـيات االقـتـصاديـة البارزة في اجملـتـمع اآلشـوري مثـل التوسع والتـطوير الزراعي لزيادة
اإلنتاج لتأمZ التبادل التجاري¨ وكذلك تطوير بعض الصناعـات الزراعية اrهمة مثل صناعات النسيج
واrالبس واجللود والزيـوت النبـاتيـة والسمـن احليـواني واخلـمـور¨ إذ إنهـا كـانت توفـر إمكانيـة لتـوسـيع
التبادل التجاري وحتقـيق التوازن اrنشود مع االستيرادات التي كانت حتتاجـها الدولة لتطوير صناعتها
احلربيـة ووسائل اإلنتاج الزراعـية والري والبناء. ويبدو أن النشـاط العسكري والتبـادل التجاري سـاهما
في توسيع حركـة التبادل السلعي في اrدن اآلشورية وشكال بدايات جنينيـة ألسواق داخلية نشطة. وإذا
كـانت احلـروب تفـتح آفـاقـا جـديـدة للوصـول إلى مناطق جـديدة لتـوسـيع الـتـبـادل التـجـاري بZ التـجـار
والسكان¨ فأن عمليات الغزو واحلروب كانت سببـا لتنشيط حركة البيع والشراء الفردية¨ إذ كان القواد
العـسكريون واجلـنود يسـيطرون على كـمـيـات كـبـيـرة مـن احلـاجـات اrنهـوبة واrسلوبة مـن مناطق الغـزو
واحلـرب¨ سواء كـان ذلك من الذين قـتلوا في تلك العـمليات احلـربيـة أم التي سرقـت من بيوت الفـارين

منها. وكانت هذه احلاجيات تباع من قبلهم¨ قبل أن تصل إلى القصر اrلكي(١٩٣).
تطور التبادل التجاري بZ الدولة اآلشورية ومجموعة من اrناطق في إطار العراق القد± ومع اrناطق
اجملـاورة¨ وتوسعت وحتـسنت مـعـه طرق النقل البـري والنهري وتـوسعت مـجـاالت العمل والربـح للتجـار
بشكل خاص. كمـا استطاع اآلشوريون حتسZ مسـتوى األمن لتطوير التجارة الداخلية واخلـارجية وخلق
مراكز مهمة للتـجارة. فاrعلومات اrتوفرة تشير إلى أن التبادل التـجاري اآلشوري قد وصل إلى منطقة
اخلليج وبحر العرب¨ دrون (البـحرين) ومكان (عمان)¨ واجلرهاء وحـوض وادي السند (ميلوخا)¨ وإلى
األناضول¨ كـانيش (كول تـبة) وسوريا¨ أوغـاريت (رأس شمـرا)¨ وإلى لبنان ومـصر(١٩٤). وكان لهذا
التبـادل التجـاري تأثير مـتبـادل على سكان العراق القـدامى وعلى شعـوب البلدان التي كـان اآلشوريون
يتـعـاملون مـعـهم مـن الناحـيـة احلـضـارية واالسـتـفـادة �ا حـقـقـتـه تلك الشـعـوب مـن تقـدم في مـخـتلف
اجملـاالت¨ والعكس صـحـيـح أيضـا. ازدهرت مـدينة آشـور¨ اrركـز السـيــاسي واالقـتـصـادي والتـجـاري
الثقـافي للدولة اآلشورية¨ كـما انتـعشت التجـارة في اrدن اآلشورية األخـرى. وجاء في الكتـاب اrقدس
-العهد القد± - ناحوم- اإلصحـاح (٣-١٦) - وَحيÆ على نينوى. سِفرُ رؤيا ناحوم األلقوشي - بشأن

انتعاش التجارة في الدولة اآلشورية حينذاك ما يلي: أَكْثرَتِ تُجَّارَكِ أّكْثَرَ مِْن نُجُومِ السَّمَاء(١٩٥).
ولم تختلف ديانة الشـعب اآلشوري حينذاك عن الـديانات األخرى لشعوب العـراق القد±. كمـا كانت
اآللهـة اآلشورية مـتـمـاثلة تقريبـا مع آلهـة السـومريZ أو األكـديZ أو البـابليZ عـمومـا¨ حـيث حل اإلله
آشـور محـل اإلله مردوخ وأصـبح أكـبـر آلهة بالد مـا بZ النهـرين¨ كـمـا كان قـبل ذاك مـردوخ في بابل.

(١٩٢) رشيد¨ فوزي د. الشرائع العراقية القد�ة. 

(١٩٣) هذا التقلـيد البدائي والبـدوي القد± الذي مـارسه قواد وجنود الدولة العـراقيـة القد�ة ومارسـته العـشائر
اخملـتلفـة¨ مارسـه الضـباط واجلنود الـعراقـيـون في احلرب العـراقـية-اإليـرانية وفي غـزو الكويت¨ حـيث
كـانت أثاث البيـوت والدوائر اإليرانيـة والكويتـية اrـنهوبة تبـاع في أسـواق العراق بصـورة علنيـة وحتت
سمع وبصـر احلكومة التي شنت احلرب القذرة ضـد إيران وقامت بالغزو الهمـجي ضد الكويت. ولم يكن
�كنا وقوع مـثل هذه األعمـال اخلسيـسة والدنيـئة لو لم جتد تلك األعـمال التـشجيع والتـأييد واrشـاركة
من جانب جمـهرة من الضباط واجلنود البعثـيZ الذين يحتمون باحلزب والسلطة¨ والذين قامـوا بأنفسهم
بقتل النساء والرجال في بيـوتهم¨ وليست لهم أية مشاركة في احلرب التي كانت جتـري في حينها. لقد
حصل هؤالء اجملرمون على تشـجيع السلطة للقيام بكل تلك اجلرائم. لقد أعاد صـدام حسZ الكثير من
العادات والتقاليد البـالية للمجتمعات البدوية والبـدائية القد�ة إلى حيز اrمارسة اليومـية في سياسات

وحياة عراق اليوم. 
Z(١٩٤) الهاشـمي¨ رضا جواد. التجـارة. الفصل السادس من كـتاب: حضارة العـراق. تأليف نخبة من البـاحث

العراقيZ. في ١٣ جزء. اجلزء الثاني. دار اجليل - بيروت. ١٩٨٥. ص. ١٩٥- ٢٣٨. 
(١٩٥) الكتــاب اrقــدس أي كـتب العــهــد القـد± والعــهــد اجلـديد. دار الـكتـاب اrقــدس في الشــرق األوسط.

١٩٨٨. ص ١٣٣٨. 
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ويشير صاحب كـتاب حضارة مصر والعراق حـول آلهة تلك العهود بقوله: "كان عـدد اآللهة اrعبودة في
بالد الرافـدين كبـيرا جـدا¨ ألن األلهZ كـان لهم في خلقـها خـيال واسع ال ينضـب معـينه. وأحصي عـدد
اآللهة إحـصاء رسـميـا في القرن التـاسع قبل اrيـالد فكانوا (٥٦٫٠٠٠). فلكل مدينة أو قـرية أو حي
إله أو آلهــة حتــمــيــهــا. وبعض اآللهــة كــانت تعــبــد في جــمــيع أنحــاء البــالد¨ وبعــضــهــا كــان آلهــة
مـحليـة"(١٩٦). وقـد لعــبت اآللهـة الـقـد�ة دورا مـتــمـيـزا في حــيـاة الناس¨ وبخــاصـة الثــالوث اإللهي
اrعروف: أنو¨ إنليل وأيا (انكي)¨ إضـافة إلى إله الشمس - شمش¨ وإله القـمر - سن¨ وهو أبن اإلله

إنليل من زوجته اإللهة ننليل¨ وإلهي الرعي والزراعة واخلصب دوموزي وعشتار(١٩٧).
تشـيـر الـعـديد من اrصـادر التـي تبـحث في تاريخ اآلشــوريZ (اآلثوريZ) وبقـيـة األقــوام التي تدين
باrسيحية في العـراق إلى أن مجموعات كبيرة من اآلشـوريZ والكلديZ وغيرهم كانوا من أوائل الذين
اعـتنقوا الديانة اrسـيـحيـة في بالد ما بZ الـنهرين¨ إضـافة إلى كل مـن فلسطZ وسوريا وبالد فـارس.
Zسـيحـية¨ بل إن أجـزاء أخرى من هذين الشـعبrقد تبنوا الديانة ا Zأو الكلدي Zأي ليس كل اآلشـوري
حـافظا على ديانتـيـهمـا القـد�تZ قـرونا عـديدة أو تبنوا ديانات أخـرى غـير الديـانة اrسيـحـيـة ثم تبنوا
الديانة اإلسـالمـيـة. واألقـسـام التي تبنت اrسـيـحـية اصطـدمت بالشـعـوب التي حـافظت على دياناتهـا
القد�ة وتعرضوا إلى اضطهـادات كثيرة وتدمير لكنائسهم وخاصة في فـارس ومِن قِبل أصحاب الديانة
الزرادشتية واrثرائيـة من عبدة النار والشمس(١٩٨). وانقسم اrسيحيـون¨ سواء كانوا من اآلشوريZ أم
من غــيـرهـم إلى طوائف عــديدة. ولعب البـطريرك نسطورس دورا بـارزا في قـيــام الطائـفـة اrســيــحـيــة
النسطورية¨ رغم انه قـد جُـرِدَ من لقبـه الديني وأحُـرقت كتـبـه وواجه االضطهـاد أيضـا من جانب اجملـمع
العاrي بتـاريخ ٢٢ حزيران/يونيو عـام ٤٣١ ميالدية. وأنـتشر أتبـاعه في بالد ما بZ النهـرين وسوريا

وبالد فارس بشكل خاص(١٩٩). ومن اآلشوريZ من بقى على اrذهب الرسمي الكاثوليكي.

وحـافظ اآلشـوريون عـلى ديانتـهم اrسـيـحـيـة بـعـد بدء مـحـمـد بالدعـوة إلى الـدين اجلـديد¨ اإلسـالم¨
وعـقدوا مـواثيق أمـان مع الفاحتZ أو احملـتلZ اجلـدد الوافـدين إلى بالد الرافدين مـن العرب. لم يواجـه
اآلشـوريون وغـيـرهم من اrسـيـحيـZ التمـيـيـز الكبـيـر في بداية األمـر¨ ولعـبـوا دورا مـتـميـزا في احلـيـاة
الثقـافية واالقتـصادية واrالية في عراق العـباسيZ على نحـو خاص. إال أن هذا األمر لم يستـمر طويال
حـيث بدأت سيـاسة التـمـييـز إزاء اrواطنZ اrسيـحـيZ بشكل واضح منذ بداية القـرن التاسع اrيـالدي.

وتفاقمت في القرون الالحقة.
:Zوغيرهم من النساطرة واليعاقبة باجتاه Zتبلورت سياسة اخلالفة اإلسالمية إزاء اآلشوري

أأأأووووللللههههــــممممــــاااا االعـتـراف بهم باعـتـبـارهم من أتبـاع ديانة سـمـاوية ومن أهل الكتـاب¨ وعليـه فـهم من أهل
الذمـة. وهذه اrسـألة تـقـررت في القـرآن ومـارسـهـا النبي مـحـمـد بن عـبـد اللـه. وهي قـواعـد ملزمـة من

الناحية الدينية الصرفة.
ووووثثثثااااننننييييــــههههممممــــاااا �ارسـة سـياسـة التـمـيـيز الدينـي والتعـامل اrتـعـصب مع السكان من غـيـر اrسلمZ. فـمن
Zلتـأم Zسـيحـيrجـانب لعب اخللفـاء دورا مـهمـا في تنشـيط األوسـاط العلمـيـة واألدبية من الـسكان ا
مـشاركـتـهم الواسـعة في النشـاط العلمي والطـبي واألدبي والفلسـفي وفي ترجمـة الكتب من اليـونانيـة
إلى العــربيــة¨ إضــافــة إلى وضع الـبـعـض منهم في مــواقع مــهــمــة في مــجــال النشــاط الطبـي واrالي
والتـجـاري¨ ولكن االجتـاه العـام إزاء الغـالبـيـة العظمـى من اrسـيـحـيZ أتسم بالتـمـيـيـز الديني وفـرض
اجلـزية واإلتاوات اrرتـفـعـة عليـهم وحـرمـانهم مـن مـجـاالت عـمل كـثـيـرة وفـرض ارتدائهـم أزياء مـعـينة

.Zسلمrلتمييزهم عن ا

‚«dF&« ÊU²Ýœd! w( Êu¹—uýü«

كانت منطقة حكاري الواقعة في شرق األناضول موطناً لآلشوريZ منذ أجيال بعيدة¨ إذ كانت تعيش
فيها القبائل اخلـمسة التي تشكل مجتمعة القوميـة اآلشورية¨ وهم من بقايا القبائل التي شكلت الدولة
اآلشـورية القـد�ة وكـان مـوطنهم الـعـراق أيضـاً أو كـردسـتـان العـراق. وخـالل احلكم العـثـمـاني تعـرضت
العـشائـر اآلشورية القـاطنة في منطـقة حكاري إلى اضـطهاد و�يـيـز دائمZ من جـانب الدولة العـثمـانيـة
وأجهزتها اخملتلفـة. وكانت هذه السياسة التمييزية من نصـيب السكان األرمن أيضاً الذين تعرضوا في
عام ١٩١٥ بشكل خاص إلى مجـزرة رهيبة راح ضحيتهـا عشرات ألوف األرمن¨ وكان اجلناة هم الدولة
العـثمـانية وأجـهزتهـا العـسكرية واجلندرمة وأجـهـزة القمع األخـرى. وغالبـاً مـا أثارت الدولة العثـمانيـة
الكرد ضـد اآلشـوريZ ودفـعتـهم rعـارك ضـارية بحـجـة الدفـاع عن األرض واإلسالم والـدولة العـثمـانيـة
"اrسلـمـة". ولم يـكن اخلـاســر فــيـهــا ســوى اآلشـوريـون والكرد¨ إال أن تواصل هذه اrـعـارك خلـق توتراً
مستمـراً بZ اآلشوريZ والكرد¨ خاصة وأن منطقة حكاري لم تكن موطناً لآلشـوريZ فحسب¨ بل كانت

(١٩٦) دلّو¨ برهان الدين. حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص ٣٨١
راجع أيضا: ديورانت¨ ول: قـصة احلـضارة¨ ترجمـة محمـد بدران¨ مطبعة جلنة الـتأليف والترجـمة¨ ج٢¨

ص ٢١٣
(١٩٧) برهان الدين دلو: حضارة مصر والعراق¨ مصدر سابق¨ ص ٣٨١.

راجع أيضـا: فـراس السواح: مـغـامرة الـعقل األول¨ دراسـة في األسطورة - سـوريا وبالد الرافـدين¨ دار
الكندي¨ دمشق¨ ١٩٨٩¨ ص٣٧٥-٣٨٦. 

(١٩٨) ق. ب. ماتفـيف (بارمتي): اآلشـوريون واrسألة اآلشـورية في العصـر احلديث¨ منشـورات دار برديصان
للطباعة والنشر¨ دمشق¨ ١٩٨٩¨ ص ٢٤٫

(١٩٩) يشـيـر صـاحب كـتـاب "اآلشـوريون واrـسـألة اآلشـورية" بهـذا الصـدد إلى مـا يلي: "لـقـد وعظ نسطورس
بفكرة الطبيعة اrزدوجـة (الثنائية) للسيد اrسيح. فقد أكـد على ان اrسيح هو إله وإنسان في آن واحد
(وليس إلها فقط كما اقتضى اrذهب الرسـمي آنذاك). وبالتالي فأن مر± العذراء ليست والدة الله بل

والدة اrسيح¨…". ص ٢٦/٢٥
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موطناً الكرد أيضـاً. فعلى سبـيل اBثال ال احلصـر بلغ سكان حكاري في نهاية القرن الـتاسع عشر أكـثر
من (٣٠٠٠٠٠) نسمة توزعوا على النحو اآلتي: الكرد (١٦٠٠٠٠) نسمةS اآلشوريون/النسطوريون
(١٠٠٠٠٠) نســــمـــةS األتراك (٢٠٠٠٠) نـســـمـــةS األرمن (١٥٠٠٠) نـســـمـــةS الـكرد األيزيـديون

(٤٠٠٠)S واليهود (٤٠٠٠)(٢٠٠).
أضطر أغلب اآلشـوريSj وكـذا األرمنS الذين سكنوا منطقـة حكاري إلى االنـتقـال إلى مناطق أخـرى
في الدولة العـثـمـانيـة وإلى العراق وإيـران وسوريا خـوفـاً من انتـقـام األتراك اBعـروف بالقـسوة البـالغـة.
وترتبط رغـبـة االنتـقـام عند العـثـمـانيj باBوقف الذي اتخـذته القـيـادة الدينيـة اآلشـورية وعلى رأسـهم
الشـاب (مــار شـمـعــون) إزاء التـعـاون مـع البـريطانيـj والروس في فـتـرة الـصـراع ضـد أBانيــا والدولة
العـثـمـانيـة في احلـرب الـعـاBيـة األولى. وكـان الهـروب واسـعـاً خـشـيـة انتـقـام الدولة العــثـمـانيـة منهم.
وبالتـالي انتـقل اآلشـوريـون إلى اBنطقـة التي كـانت حـتى نهـاية احلـرب الـعـاBيـة األولى جـزء من الدولة

العثمانية والتي أحلقت بالعراق احلديثS أي إلى كردستان اجلنوبية وإلى مناطق أخرى من العراق.
لم تكن أوضـاع اآلشوريj فـي العراق سـهلة. فـمن جانب كـانت الوعـود البريطـانية اBعـسـولة لتعـزيز
مواقع السلطة الدينيـة والدنيوية Bار شمـعون وعائلته ودفـعته إلى اتخاذ اBوقف السـياسي الواضح إلى
جـانب الـدولة البـريطـانيـة. ولكن بريـطانيـا العظـمى لم تلب الوعــود التي قطعــتـهـا علـى نفـسـهــا لكل
الشعـوب واجلماعـات القوميـة في اBنطقة بهدف كـسبهـا إلى جانبهـا قبل وأثناء احلرب العـاBية األولى.
Sكما حصل اآلشـوريون على وعود أخرى خالل فترة تعاونهم مع سلطات االحـتالل البريطاني في العراق
وبالتـالي حصـدوا عداء الغـالبـية العظمى من الـعرب والكرد والتـركمـان في آن. ولم يكن سـهالً عليـهم
العيش دون حمـاية في أجواء من العداء واالستعـداء. وبعد تأسيس الدولة العراقيـة احلديثة وبروز واقع
جديد لم تتوقـعه العائلة القيـمة دينياً على اجملتـمع اآلشوري ولم تنسجم معهS وبدأت باتـخاذ جملة من
اإلجراءات الـتي اعتبـرت من جانـب احلكومة العـراقية اسـتفـزازاً لها وتهـديداً للوحـدة العراقيـة. رغم أن
الوحدة العراقية لم تكن معرضة للخطر بسبب حتركات بعض اآلشوريj اBسلحj في أوائل الثالثينات.
ولكن نظام احلكم اBلكي وجـد ذلك مبرراً له لتـوجيـه نيرانه إلى صدور وظهـور اآلشوريSj حـيث تسبب
في مـوت اآلالف من اBواطنj األبرياء في منطقـة احلـدود العراقـية الـسورية وفي قـرية سـيمـيل. وأطلق
على اBذبحة التي نظمت ضد اآلشوريj بـ"مـجزرة سميل". وكانت مجزرة فعليـة ظاBة ال يقوم بها سوى

العنصريj والشوفينيj واBتزمتj دينياً واBناهضj للشعوب األخرى.
وبسبب السياسات التي مارسـتها النخبة احلاكمة بعد إنهاء االنتداب على العـراق تفاقم عجز النخبة

السـياسيـة احلاكـمة عن إيجـاد معـاجلات جـادة لألوضاع السـياسـية وتردي احلـالة االقتـصاديةS فـتنامت
احلـركـات السيـاسـيـة في كل من كـردسـتان وشـمـال العـراقS وبشكل خـاص احلـركـات الكردية والكردية
األيزيدية واآلشــوريةS كــذلك احلــركـات العــشــائرية العــربيـة فـي مناطق الوسط واجلنـوبS إضـافــة إلى
Sلك غازيBعـارضة السـياسيـة إلى اBذكـرات االحتجـاجيـة التي رفعهـا علماء الدين وقوى اBضابط واBا
الذي كان وصيـاً على العراق بسبب غياب اBلك فـيصل األول للمعاجلة في جنيـف. الضربات العسكرية
القاسـية والعنف الـدموي االستـبدادي الذي مـارستـه احلكومة العـراقيـة إزاء تلك احلركـات دون أن تبذل
اجلهود الـسياسية الـعقالنية Bعـاجلة الوضع سياسـياً ود�قراطياً. وكـان اجليش هو األداة الفعلية Bـمارسة
تلك السياسـة إزاء احلركات الست التي وقعت في غـضون عشرين شهراً وقـوبلت باحلديد والنار(٢٠١).
ولعب الفـريق بكر صـدقي الـعـسكري دوراً بارزاً في التـصـدي الشـرس لتلك احلـركـات وأوقع بأتبـاعـهـا
خـسائر فـادحة بتـشـجيع ومـسانـدة وحتريض من جـانب رشيـد عـالي الكيالني الـذي كان وزيراً للداخليـة
أيضاً حينذاك(٢٠٢). إذ لم تكن احلملة العسكرية التي نظـمتها حكومة رشيد عـالي الكيالني في عام
S١٩٣٣ وانتدبت لها الفريق بكر صدقي العسكريS ضد اآلشوريSj بسبب احلركة احملدودة التي قامت
Sكانت تعـمل قـبل ذاك في إطار قوات الـليفي التـابعـة للقوات الـبريطانيـة jسلحـBبهـا مجـمـوعة من ا
والتي خشـيت على وجودها ومسـتقبلهـا بعد إقرار مـعاهدة ١٩٣٠ ودخول العـراق عصبـة األ� في عام
S١٩٣٢ بقـيـادة كل من ياقـو ولوقـوS بل كـانت لهـا أسـباب أخـرى عـديدة �ا فـيـهـا احـتـمال اعـتـبـارهم
أعواناً لبـريطانيا ومتحـالفj معها ضـد العرب أو ضد الدولة العـراقيةS إضافـة إلى اBطالب التي كانت
ترى قـيادة اآلشـوريj الدينيـة إمكانيـة حتقـيـقهـا لصـالح تعـزيز دورها في حيـاة السكان اآلشـوريj. لم
يكن مطلب مار شمعون مقبوالً من ناحية اجملـتمع اBدني الذي كان يراد إقامته في العراق وفق دستوره
اجلـديد وضـرورة فـصل الدين عن الدولة من الـناحـية الـعمـليـة رغم النص الدسـتـوري الوارد والقـائل بأن
اإلسالم دين الدولة. إذ كـان مار شمـعون يرى في نفسهS كـما يراه أهل جلدته أميـراً على قومه ورئيـساً
روحـيـاً لهم في آن واحـدS وبالتـالي فـأمورهم كـلها ال تعـود إلى احلكـومة العـراقـيـةS بل إليـه وهو الذي

يقرر ذلك.
وبدالً من أن تواجــه احلكومــة تلك احلـركــات السـيــاسـيـة والعــسكرية باحلـكمـة والصــبـر والتــجـاوب
اBوضـوعي مع حـاجــات السكان وإيالء اهتـمـامـهـا اخلـاص �ـشكالتهم والبـدء اجلـاد �عـاجلـتــهـا سلمـيـاً
ود�قراطيـاSً أقدمت على اسـتخـدام القوة والعـمليات العسـكرية العدوانيـة ضد اآلشوريj جـميـعاSً دون

(200) YonanS Gabriele. Ein verdessener Holocaust. Die Vernichtung der christlichen Assyrer
in der Tuerkei. Programm Reihe bedrohte Voelker 1018. Goettingen und Wien.1989. S.
211.

(٢٠١) احلـسنـيS عـبـدالرزاق. تاريـخ العـراق السـيــاسي احلـديث. اجلــزء الثـالث. ط ٧. دار الشــؤون الثـقـافــيـة
العامة. بغداد. ١٩٨٩. ص١٥٥. 

(٢٠٢) شوكتS ناجي. سـيرة وذكـريات ثمانj عامـاً ١٨٩٤-١٩٧٤. اجلزء األول. مكتبـة دار اليقظة العـربية.
بغداد. ١٩٩٠. ص٢٦٤. 
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أي ¥يـيزS ونظمـت مجـازر مريعـة ضـد اآلمنj من السكان. ومع أن اجلـرائم لم تكن بأي حـال مبـررة وال
منسجمة مع طبيعة التحرك اآلشوري وال مع بدائيته وسوء الفهم الذي ساد األوساط اآلشورية من جراء
السياسات التي مـورست حينذاكS وال مع األخطار التي �كن أن تثيرها مثل هذه احلـركاتS فأن القوى
السـياسـة العراقـيـة كلها تقـريبـاً اتخذت مـواقف غيـر ودية من اآلشـوريj واعتـبـرتهم من اBذنبj الذين
يسـتـحـقـون العـقاب. وسـاندت احلكـومة الـعراقـيـة في إجـراءاتهـا واحـتـفلت بنجـاحـاتهـا في ضـرب تلك
القـوى. ولم يكـن هذا اBوقف سـوى التـعـبــيـر الصـارخ عن ضـعف وعي الـقـوى السـيـاسـيـة الد�ـقـراطيـة
العراقيـةS ضعف ¥سكها باحلـرية والد�قراطية ومعـاجلة اBشكالت بالطرق السلميـة التفاوضيـة الصبورة
وفق آليات د�قـراطيةS إضافة إلى عـدم إدراكها الواقعي للـحقوق القومـية العادلة للقومـيات والطوائف

الدينية في العراق حينذاك.
وجـهـت القـوات العــراقـيـة بقــيـادة بكـر صـدقي ضـربـات عـسكرية قــاسـيــة ومـارست العنف الـدمـوي
االستـبدادي إزاء تلك اجلماعـات التي ساهمت بتلك احلركـات أو حتى الذين لم يساهموا فـيها. فمـجرد
كونه آشـوري كان يواجـه التعـسف والظلم واBوت أثناء تلك احلملة. ولعـب احلكم دوراً كبيـراً في تأليب
اجملـتمع ضـد اآلشـوريSj إذ اعتـبروا حلـفاء للقـوات البـريطانيةS وبالتـاليS فـهم عمـالء يجب التـخلص
منهم. لـذا تعـرض اآلشــوريون Bزيد مـن أعـمــال القــتل والنهب والسـلب. ولم �يــز اBعـتــدون في غــالب
األحـيـان بj الناس العـزل من رجـال ونسـاء وأطفـال وشـيوخS بـل كان نـصيـبـهم األذى واBوت مـا دامـوا
آشـوريـj. وكـانت قــوات اجلـيش والشــرطة هي األداة الفــعليـة Bـمـارسـة تـلك السـيــاسـة إزاء احلــركـات
اآلشورية وغيرها من احلركات السياسة التي برزت في حـينهاS أو التي وقعت في غضون عشرين شهراً

وقوبلت باحلديد والنار(٢٠٣).
ورغم األخطاء التي ارتكـبتـهـا جـماعـات آشـورية في هذا الصـددS فـأن مجـابهـة كل اآلشـوريj بتلك
القـسـوة والبـعــيـدة كل البـعـد عن الروح اإلنسـانـيـة دليل على سـيـادة أجـواء لدى مـاسـكي زمـام احلكم
حينذاك تتـسم بعنصرية حـاقدة وعداء ديني مـقيت وكره غـير مبرر أبـداً لبشر ال ذنب لهمS سـوى كونهم
شـردوا من موطنـهم حكاري ووصلوا إلى منطقـة كـانت ما تزال في إطار الـدولة العثـمـانية عـند الهجـرة
إلى اBناطق اجلديدة ووضع الكثيرين منهم في معسكر لالجئj في بعقوبة وفي مناطق أخرى من العراق
الراهن(٢٠٤)S رغم أنهم كـانوا في األصل أيضاً في هذا القـسم من العراق قـبل ذاكS فهم شـاء من شاء

وأبى من أبىS جــزء من ذلك الشــعب الذي سـاهم بـبناء التـراث واحلــضـارة العــراقـيــة القـد�ةS الشــعب
اآلشــوريS وبالتــالي فـهــؤالء الناس هـم أبناء جلدتنـاS وليـســوا "بطارئـj" على هذا الوطن الـذي اتسع
لشـعوب كـثـيرةS العـراقS كـما وصـفهم الـكاتب العراقي عـبـداجمليـد حـسيب القـيـسيS الذي هاجم بحق
سيـاسة رشيد عـالي الگيالني وبكر صدقي إزاء اآلشـوريj ودافع عن اآلشوريj في كتـابه اBوسوم "في
رؤية جـديدة (تاريخ القـضـيـة اآلثورية في العـراق) ودافع عن اآلشـوريj عـمـومـاً وفضح خـلفيـة احلـركـة

وخلفية احلملة العسكرية الظاBة ضدهم(٢٠٥).
لقد سـقطت ضحـايا كثـيرة من اآلشوريSj وبشكل خـاصه في مـجزرة قريـة "سيمـيل"S والتي وصفـها
أكـثـر من كـاتبS كـمـا وردت فـي كـتـاب عـبـد الرزاق احلـسنيS تاريخ الوزارات الـعـراقـيـةS الذي سـجل
Sjاحملـترف jؤرخBعلى غـير عادة ا Sووقف بحـماس منقطع النظير Sموقف احلكومـة وأرقامهـا من جهة
موقـفاً عدائياً جـداً من اآلشوريj عمـوماً من جهـة أخرىS وهي على النحو اآلتي: "…S بلغ عـدد القتلى
نحــو (٣٥٠)S وقـد تـبj لدى التــحـقــيق وعنـد الدفن أن بj القــتلى عــدد (كــذا) ال يسـتــهــان به من
العشائرS كما جـرح عدد كبير منهم"(٢٠٦)S ثم يشير في الهـامشS وفق تقرير آمر مخفر شـرطة سيميل

إلى أن اBصادمة أسفرت عن قتل ٢٥ من العشائر و٣٠٥ من العصاة"(٢٠٧).
وجدير باإلشارة إلى أن قـرية سيميل لم تشهد مقـاومةS بل جرى نزع أسلحة القرويj والقـاطنj فيها
واBهاجرين إليها ثم  فصل الرجـال عن النساء واألطفال و حصدهم بدم بارد(٢٠٨)S كما كانت تقوم
به العـصــابات الفـاشـيـة والـعنصـرية في أي مكـان من العـالم. وهو يذكــرنا �ا كـانت تقـوم بـه اجلندرمـة
العـثـمــانيـة بقـرارات حكومــتـهـا إزاء السكان األرمن في أعــوام ١٩١٤-١٩١٦. وال شك في أن عـدد
Sإذ أن احلديث هنا عن مـجزرة قـرية سيمـيل فقط Sكانـت أكبر من ذلك بكثـير jقتلى حـوادث اآلشوري

في حj كانت هناك معارك واغتياالت وقتل في مناطق أخرى �ا فيها معركة ديره بون(٢٠٩).

(٢٠٣) احلـسنيS عـبــد الرزاق. تاريخ العـراق السـيـاسـي احلـديث. اجلـزء الثـالث. ط ٧. دار الشـؤون الـثـقـافـيـة
العامة. بغداد. ١٩٨٩. ص١٥٥.

(204) YonanS Gabriele. Ein verdessener Holocaust. Die Vernichtung der christlichen Assyrer
in der Tuerkei. Programm Reihe bedrohte Voelker 1018. Goettingen und Wien.1989. S.
211.

(٢٠٥) القـيسـي. عبـداجملـيد حـسـيب. هوامش على تاريخ العـراق السـيـاسي في رؤية جـديدة - تاريخ القـضيـة
اآلثورية فـي العــراق".SCAN P.O.BOX 3539. Modesto CA 95352 USA الناشــر لـم يذكــر أسم

دار النشر وال سنة الطبع والنشرS ولكن يبدو من م¯ اBقدمة أنه في عام ١٩٩٥. ص ٥٢٫
(٢٠٦) احلسنيS عبدالرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الثالث. مصدر سابق. ص ٣٠٩.

(٢٠٧) نفس اBصدر السابق. هامش (١) على الصفحة ٣٠٩. 
(٢٠٨) راجع في هذا الصدد: 

١) القيسيS عبداجمليد حسيب. تاريخ القضية اآلثورية في العراق. مصدر سابق. ص ٢١١-٢٤٢.
٢) فتح اللهS جرجيس. رجال ووقائع في اBيزان. ط ١. دار ئاراس للطباعة والنشر. السلسلة الثقافية.

أربيل. ٢٠٠١. ص٢٥٠-٢٥٢.
(٢٠٩) القيسيS عبداجمليد حسيب. تاريخ القضية اآلثورية في العراق. مصدر سابق. ص ١٨١-٢١٠٫
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وخـالل الـفـتــرة اBذكـورة حتــركت عـشــائر الفــرات األوسط في حلف منـاهض للحكومــة وسـيــاسـاتـهـا
استـمرت طيلة الفتـرة ١٩٣٣-١٩٣٥ حدثت فيـها مجـموعة من االنتـفاضات العـشائرية التي سـاندتها
احلوزة العلمية في النجف برئاسـة حجة اإلسالم محمد حسj آل كاشف الغطاء والتـي سميت في حينها
بثـورات الرميـثة وسـوق الشيـوخ… الخ. وخالل هذه الفـترة حـصلت تغـييـرات وزارية عديدة أمكن فـيهـا
جتنب وقـوع صـدامات مـبـاشـرة مع العشـائر من جـانب الدولة حـتى وصـول ياسj الهـاشـمي إلى السلطة
وتشكيله حكومـة الصقور اجلـديدةS حيث أنيطت حـقيبـة الداخلية إلى رشـيد عالي الكيـالني واخلارجـية
إلى نوري السعيد والدفاع إلـى جعفر العسكري(٢١٠). وكلف بكر صدقي العسكريS الذي قاد احلملة
ضـد اآلثوريj وحـصل على أوسـمـة ورفع إلى درجـات أعلى في القـوات اBسلـحة الـعراقـيـةS مـسـؤوليـة
قيادة العمليات العسكرية ضد الثوار في منطقة الفرات األوسط أيضاً. كتب عبدالرزاق احلسني يقول:
"الفريـق "بكر صدقي العـسكري" قائد سطع جنـمه في سـماء العـراق عاليـاSً يوم عهدت إلـيه "الوزارة
الكيالنيـة األولى" قمع حـركة التمـرد التي قام بها التـياريون في آب ١٩٣٣مS فـقام بهذه اBهـمة قيـاماً
كـان مـوضـع اإلعـجـاب والتـقــديرS وقـد أحـبـه حكـمـة سليـمـان وزيـر الداخليـة في تلـك الوزارةS وشـغف
بشـجاعـتـه منذ ذلك احلSj فكانت بيـنهمـا صـالت ودية. وBا نشـبت نار الثـورة األولى في الرمـيثـة في
يوم ٥ مايس S١٩٣٥ عهدت إليه "الوزارة الهاشمية الثانية" أمر إخمادهاS فكانت مواقفه في التأديب
مشهـودةS فلما ثارت "سوق الشيـوخ" بعد "الرميثـة" ذهب إلى "الناصرية" وتولى إخماد احلـركة اجلديدة
وهكذا عـهد إليه إخـماد "حـركة الشـيخ شعـالن العطية" بعـد "حركـة الرميـثة…"(٢١١). وكانت ضـحايا
. كتب الكاتب العراقي هذه احلركات التي أخمدها بكر صدقي العسكري في الفرات األوسط كبيرة جداً

جرجيس فتح الله بهذا الشأن يقول:
"نحن ال ²لك أرقاماً أو إحـصاءات بالقتلى الذين هلكوا في عمليات التأديـب أو إخماد الثورات في
الفـرات األوسط خالل العـامj ١٩٣٥-١٩٣٦. على أني عـثـرت مثـالً في حـاشيـة لكتـاب عبـد الرزاق
احلـسنيS وقد أشـرت إليـه سـابقاSً على رقم تـقديري حلـصـيلة القتلـى في معـركـة احتـالل سـوق الشيـوخ
قـدره له أحـد الثـقاة اBـطلعj بـ(٦٠٠) قـتيـل خالف اجلـرحى. كـمـا وجـدت في أحـد اBصـادر أن قصـبـة
(الرمـيثـة) ضـربت ضرباً قـاسـياً باBدافـع وبالطائرات بحيـث لم يجد اجلـيش الذي دخلهـا حـيواناً يسـعى
على اثنj أو أربـعـة. وقـد سـبق لي أن وصــفت مـا حل بسـوق الشــيـوخ وأنا شـاهد عـيــان. ومـا حـصل
للدغـارة وهو عj ما حـصل للرمـيثـة. وقد تولـى الفريق بكر صـدقي سـير العـمليات كـلها بوصـفه قـائد
القوات العسكرية. أقول أسرع (جعفر العسكري) وزير الدفاع إلى اBنطقة بعد أن بلغته أنباء تفيد بأن

هناك أوامر صـادرة من القيادة بوجوب قـتل األسرى من رجال القبـائلS بل حتى صبيـانهمS فتح حتقـيقاً
وكتب تقريراً"(٢١٢). ويشيـر الكاتب إلى أن احلسني يذكـرS بناء على سماعـه من رستم حيـدرS بأن ما

جرى وما قيل بهذا الشأن كان حقيقة(٢١٣).
ولم تكن هذه هي أخـر األعمال العـسكرية لبكر صدقي العـسكري قبل القـيام بانقالبه الـعسكري في
عام S١٩٣٦ بل كان مسـؤوالً أيضاً عن إخماد ما سميت ب "ثورة اليـزيدية" التي حصلت بسبب رفض
األيزيدية االنخراط في القوات اBسلحة العراقية بعد صدور "قانون الدفاع الوطني "في عام S١٩٣٥ إذ
"امتنع داود الداود -أحـد زعماء اليـزيدية- عن تسجيل أتبـاعهS مدعـياً أن ديانتهم ¥نعـهم من الدخول
Sفـقتل من قـتل Sدفـعـية أصلتـهم ناراً حـاميـةBفي اجلندية"(٢١٤). ونظمت حـملة عـسكرية ضدهم "إذ ا
وفـر من جنـاS واسـتسلـم ٢٢٤ نفراً بـال قيـد أو شـرط"(٢١٥). وبذلك أمكن إخـمـاد احلـركة فـهـرب داود
الداود جريحاً "إلى األفـرنسيj في "القامشلي" وأدخل اBستـشفى للتداويS…"(٢١٦). وجرت محـاكمة
لألســرى وغــيـرهم مـن أبناء األيزيدية  خــاللهــا احلكم علـى ٩ باBوت ونفــذ فـيــهم فــعــالً. أمـا عــدد

احملكومj باحلبسS والنفيS واإلبعادS فقد بلغ ٣٧٨ شخصاً"(٢١٧).
ووفق اBعـلومــات اBتـــوفــرة كلـف كل من رئيـس الوزراء حــينـذاكS رشــيــد عـــالي الكيـــالنيS ووزير
jبتنظيـم عـمليـات عـسكرية ضـد اآلشـوري Sاجلـنرال بكر صـدقي العـسكري Sحكمـة سليـمـان Sداخليـتـه
و"تأديبــهم" بسـبب التــحـركـات اBسلـحـة التي قـام بـهـا بعض اآلشـوريj. ورغـم هروب عـدد كـبــيـر من
مـسلحـيهم إلى سـوريا ورفض الفـرنسـيـون استـقـبالهـم هناكS وأجبـرت مـجـموعـة غـير قلـيلة منهم على
اتخاذ قرار العودة إلى العراقS إال أن القوة التي كانت بـقيادة بكر صدقي العسكري قررت إنزال ضربة
مـوجـعة بهم وبـاBواقع التي كـانوا يقطنونهـا حـينذاك. وفي هذه العـمليـات الشوفـينيـة سـقط اآلالف من
اآلشـوريj األبرياءS وبضـمنهم ضـحايا مـجـزرة قـرية سيـمـيل(٢١٨). ولكن مـا هي العوامل التي كـانت

وراء هذه اجملزرة?

(٢١٠) احلسنيS عبدالرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الرابع. مصدر سابق. ص ٨٢. 
(٢١١) نفس اBصدر السابق. ص ٢١١٫

(٢١٢) فتح اللهS جرجيس. رجال ووقائع في اBيزان. مصدر سابق. ص ٢٦١٫
(٢١٣) نفس اBصدر السابق. ص ٢٦٢٫/٢٦١

(٢١٤) احلسنيS عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الرابع. مصدر سابق. ص ١٥١. 
(٢١٥) نفس اBصدر السابق. ص ١٥٢٫
(٢١٦) نفس اBصدر السابق. ص ١٥٢. 

(٢١٧) نفس اBصدر السابق. ص ١٥٥/١٥٤.
(٢١٨) فتح اللهS جرجيس. رجـال ووقائع في اBيزان. حوار أجراه أميد طيب وسعيـد يحيى. دار ئاراس للطباعة

والنشر. اربيل. ٢٠٠١. ص ٢٥٠-٢٥٧.
احلسنيS عبـد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الثالث. مطبـعة دار الكتب. بغداد. ١٩٧٤. ص
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ال شك في أن أخطاء ارتكبـت من قبـل القيـادة الدينيـة لآلشـوريj في حـينهـاS وال شك في أن حـمل
السالح في حـينها لم يكن احلل العـملي للمشكالتS كـما أن األهداف لم تكن واقعـية(٢١٩). ولكن لم
يكن هذا وبأي حال من األحـوال مبرراً لشـن احلملة العسكرية وتنظيم تلـك اجملزرة الظاBة والبشـعة بحق
اآلشوريj وقتلهم األعمى للناس األبرياءS إذ لم تكن سوى حملة انتقامية من جماعة شوفينية متعصبة

بقيادة رشيد عالي الگيالني.
والغـريب باألمـر أن القـوى التـقـدمـيـة والد�قـراطيـةS ومنهـا احللقـات اBاركـسـيـةS وفـيـمـا بعـد احلـزب
الشيوعي العراقيS قد جتاهلت هذه اجملزرة. ويبدو أن سبب ذلك يكمن في التعاون الفعلي الذي حصل
بj جمهـرة واسعة من اآلشوريj والقوات البريـطانية وعملهم ضمن قوات الليـفي حينذاكS والتي كانت
توجه لقـمع احلركـات اBناهضة للحكومـة. وبرزت بعض البيانات الـتي كانت تعتـبر بعض تلك احلـركات
وكـأنـهـا مـوجــهـة من قــبل االسـتــعـمــاريSj وهي التــهـمــة التي وجـهت لـآلشـوريj أيضــاSً في حj أن
Sار شمـعونBسـاندة والتأييد من اBستـقبل اجملهول هو الذي حـركهم ووجدوا اBمشكالتهم وخـوفهم من ا
الذي كان يطمح إلى تعزيز سلطتـه الدينية والدنيوية على اآلشوريj. وفي حينها أيضـاً لم تثر احلمالت
العــسكـرية ضــد الكردS ومنـهم الكرد األيزيـديj وغــيــرهمS حــينذاك أي احــتــجــاج مـن جــانب القــوى
الد�قـراطية. وهو أمـر يعـبر عن ضـعف الوعي بأهمـية رفـض مثل هذه األسـاليب في مـعاجلـة اBشكالت

الداخلية في العراق.

Ê«bKJ!« ≠»

كـانت نهـاية الدولة اآلشـورية على أيدي الدولـة الكلدية احلـديثـة التي قـامت في بابل وبالتـعـاون مع
الدولة اBيدية ذات األصـول الكردية. وتشيـر كتب التاريخ إلى أن الكلـديj ينحدرون من أصول آرامـية
سـاميـةS نزحـوا من منطقـة اخلليج إلى بابل في حـدود القـرن الثاني عـشـر قبـل اBيالد. ولم تكـن لغتـهم
تختلف كـثيـرا عن لغة سكان بابل حـينذاك ¶ا ساعد علـى االندماج السريع بj القـادمj وسكان بابل.
وقـامت الدولة الكلدية في بابل في عـام ٦٢٦ق.م على يد مـؤسسـهـا نبو بوالصّـر. واتسـعت رقعـة هذه
الدولة بسـرعـة نسبـيـة وشملت "جنوب بـالد الرافدين وقـسم من شـمالهـاS وفـتحـت أمامـها الـطريق عبـر
سـورية إلى سـواحل البــحـر األبيض اBتـوسط". ولعب نبـوخـذ نـصـر (٦٠٤-٥٦٢ق.م)S أبرز ملوك هذه
السـاللـةS دورا كـبـيــرا في توطيـد الدولـة وتوسـيع رقــعـتـهــا واالنتـصـار علـى اجلـيش اBصــري في عـام
٦٠٥ق.م. وانتـعـشت الـتـجـارة واتسع العـمـران في بابـل وحتـسنت أحـوال السكان اBعـيــشـيـة. وبسـبب
اخلالفات الشديـدة التي نشبت بj الدولة الكلدية والدولة الفرعونية على نفـوذهما في فلسطj وسورية

واBناطق احمليطة بهـما نشبت اBعـارك احلاميـة بعد أن حصلت مـجموعة من االنـتفاضات والثـورات ضد
النفوذ الكلـدي في هاتj اBنطقتSj إذ تعرض اجملـال التجـاري لكال الدولتj في منطقة البـحر األبيض
اBتـوسـط والطريق البـحــري إلى أرجـاء أخـرى من الـعـالم إلى اخلطر. وعـندها قـاد نبـوخــذ نصـر حـمـلتـه
الشهيـرة على الدولة اليهودية التي أعلنت رفـضها دفع اجلزية ودخل أورشليم عـام ٥٩٦ق.م وعمل في
أهلها السيف وسبى جزء من سكـانها وقاد مجموعة كبيرة من القـادة والصناع اBهرة واألقيان إلى بابل
كأسرى حرب وعبيد وإماء. وهو ما أطلق عليه فـيما بعد بالسبي األول. إذ أن نبوخذ نصر قاد الكلدان
مـرة أخرى وغـزا أورشليم وأخـضعـها لـلسيطرة الكلديـة في عام ٥٨٦ ق.م وسـبى سكان اBدينة وجلبـهم
مــعــه إلى بابل وكــيش ونيــبــورS والذي أطـلق عليــه بالســبي الـثـانـي ألورشليم. وبهــذا ســقطت ¶ـلكة

يهوذا(٢٢٠).
ورغم أن احلروب التي خاضتها الدولة الكلدية ساعدت على استمرار نفوذها على مناطق شاسعة من
بالد الرافـدين واBناطق اجملـاورةS إضـافة إلى سـورية وفلسطـSj وساهمت في تـطوير التجـارةS إال إنهـا
من اجلــانب اآلخـر أضــعـفـت هذه الدولة وقــادت إلى تزايد التــمـردات ضــدها والصــراعـات في داخلهــا
وبشكل خـاص بـعـد وفـاة نبـوخـذ نصـر في عـام ٥٦٢ق.م وانـتـهت بهـا إلى السـقـوط عـلى أيدي الدولة
الفـارسية األخـمينيـة اجلديدة والقـوية التي كـان يقودها كـورش في عام ٥٣٩ق.م بعـد أن كان قد احـتل
¶لكة ميديا وتوسع نحو الشرق والشمال الشرقي من بالد فارس(٢٢١). وتشير العديد من اBصادر إلى
أن الغزو الفـارسي الذي تعرضت له بابل في زمن اBلك ناو نيرS أخـر ملوك اBملكة الكلديةS قد جنح ال
بفضل قـوة اجليش الفـارسي وحيويتـه اجلديدة بعـد أن حقق الكثـير من النجاحـات والتوسع فـحسبS بل
وبســبـب اخلــالفــات والصــراعــات الـتي دبت وتفــاقــمـت بj األمــراء العــسـكريj والكهـنة في اBمـلكة
الكلدانـيـة أوال وبســبب التــواطؤ الذي حـصل بـj الدولة الفــارسـيـة وبـعض القـوى الـداخليـة مـن أمـراء

عسكريj وكهنة وجتار(٢٢٢).
وكـمـا يحـصل بالنسـبـة إلى كل الـدول اBركـزية عند السـقـوط ودخـول احملـتلj اجلـدد إلى البـالد فـأن
البعض من سكان الدولة الكلدية اBنهارة غادر البالد هربا من احملـتلj اجلدد باجتاهات مختلفةS ومنهم
Sوالقسم اآلخر بقى في البلد وخضع لشتى العقـوبات �ا فيها Sالنهرين jمن توجه إلى شمال بالد مـا ب
األسـر والـعـبــودية أو التـرحــيل القــسـري إلى منـاطق أخـرى. واجلــزء اBتـبــقي منهم حــافظ على ديانـتـه
البـابليـة-الكلـديةS والقـسم اآلخـر أجـبـر على تبني الديانة الـفارسـيـة لـلدولة احملـتلة اجلـديدة. ويبـدو أن
القسم الذي احتـفظ لنفسه بديانته القد�ة لم يكن أمامـه غير الهجرة إلى مناطق أخرى بعـيدة عن تأثير

(٢١٩) شاباS شـمشـون. اآلشوريون العـراقيون… تـاريخ اBواطنة الذي أنهى رغبـات التبـعية. في: اBؤ¥ـر. جريدة
أسبوعية تصدر باللغة العربية في لندن. العدد ٣١٥. ٩-٢٠٠٢/٩/١٥. ص ١٤٫

(٢٢٠) برهان الدين دلو: حضارة مصر والعراقS مصدر سابقS ص ٢٤٨. 
(٢٢١) نفس اBصدر السابق. ص ٢٤٩٫
(٢٢٢) نفس اBصدر السابق. ص ٢٤٩٫
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ونفوذ الدولة األخمـينية اجلديدة اBباشر. وكان القـسم اBتبقي الذي توزع على أنحاء مخـتلفة من العراق
القدº وبعـيداً عن بابل S قد تبنـى الديانة اBسيحـية بعد دخـولها إلى هذه اBنطقةS كـما هو حال أقـسام
من اآلشـوريj. واجملـمـوعـات السكانيـة اآلشـورية والكلديـة والسـريانيـة اBسـيـحـيـة التي تقطن العـراق
حـاليـاً تعـود جذورها األسـاسـيـة إلى سكان الدولة اآلشـورية والدولة الكلـدانية الـقد�تـSj كمـا هو حـال
الكثـيـر من العـراقـيj احلـاليj الذين تبنوا ديانات أخـرى غـيـر الديانة اBسـيـحـيـة ومنهـا بشكل خـاص
الديانة اإلسالميـة في مناطق كثيرة من العراقS ومنهـا مناطق بابل وكربالءS واألخيرة كانت لهـا أسماء

أخرى في اBاضي البعيد(٢٢٣).
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تشيـر كتب التـاريخ إلى أن السريان ينحـدرون في األصل من قبائل آرامـية جاءت إلـى بالد الرافدين
من سوريا وقطنت منطقـة أعالي ما بj النهرين وتوزعت فيـما بعد على مناطق أخرى وتبنت اBسيـحية
كما تبنتها كثرة من بنات وأبناء القبائل اآلرامية األخرى كاآلشوريj والكلدان. وكانت لغة هذه القبائل
األصليـة هي اللـغـة اآلرامـيـة التي أطلق عليـهـا فـيـمــا بعـد بالسـريانيـة والتي هي مـن حـيث اBبـدأ لغـة
. وكان السريانS كمـا هو احلال مع اآلشوريj والكلدانS مـوزعj على العراق اآلشوريj والكلدان أيضـاً
وسـوريا ولبنـان وفلسطj وإيران وتركـيـا. وهـم من أوائل القـبـائل التـي اعـتنقت الديانة اBســيـحـيـة في
العراق. وتعتبر القرى احمليطة باBوصل واBوصل ذاتها اBوطن األساسي لهذه اجملموعة القومية والدينية
في آن واحـدS "إنهم كانوا يـستـوطنون على نحـو اخلصـوص القـسم الشمـالي الغـربي من العراق وحـوض
دجلة األعلى"(٢٢٤). ومن هذه اBناطق نزحت كـثرة من اBواطنj اBسـيحـيj إلى بغـداد والبصرةS حـيث
سـاهمت في احليـاة الفكرية والثـقـافيـة والتـرجمـة وفي النشـاطات االقـتصـادية واBاليـة واإلدارية للدولة
العبـاسيـةS وبصورة اقل في العـهد العـثمـاني بسبب تفـاقم ¶ارسة سـياسـة التميـيز القـومي والديني من
قـبل السـالطj والوالة واBسـؤولj العـثمـانيj. وهم يـشكلون مع الكلدان واآلشـوريj مـجـموعـة بشـرية

واحدة من حيث اBنحدر القومي واالنتماء الديني العام والتراث واللغة.
ممممنننن    ههههنننناااا    ييييتتتتببببjjjj    ببببأأأأنننن    ااااآلآلآلآلششششووووررررييييjjjj    ووووااااللللككككللللدددداااانننن    ووووااااللللــــسسسسرررريييياااانننن    ههههمممم    ممممنننن    ححححييييثثثث    ااااألألألألسسسسااااسسسس    ققققبببباااائئئئلللل    آآآآررررااااممممــــييييةةةة    ععععددددييييددددةةةة    ننننززززححححتتتت    إإإإللللىىىى
jjjjننننططططققققــــةةةة    ففففيييي    ففففــــتتتتــــررررااااتتتت    ممممــــخخخخــــتتتتللللففففــــةةةة    ووووتتتتووووززززععععتتتت    ععععللللىىىى    ممممننننااااططططــــقققق    ااااجلجلجلجلززززييييــــررررةةةة    ووووااااخلخلخلخلللللييييجججج    ووووسسسســــوووورررريييياااا    ووووسسسسككككننننتتتت    أأأأععععــــاااالللليييي    ممممــــاااا    ببببBBBBههههذذذذهههه    اااا
ااااللللننننههههرررريييينننن    ببببششششككككلللل    خخخخااااصصصص.... وإذا كانت مجموعات من هذه القبائل أو اجملموعات البشرية قد تبنت اBسيحية
دينا لهـاS فـأنها انـقسـمت فـيـما بعـد إلى مـذاهب عـديدة في إطار الديانة ذاتهـاS في ضـوء اجـتهـادات
مخـتلفـة لرجال الكنيـسة اBسـيحـية في تفـسيـر الدين ذاته وما ورد في الكتـاب اBقـدسS كما هـو احلال

بالنسبة إلى التفرعات الكثيرة في الديانات األخرى السماوية وغير السماوية.
ومـا يهمنا في هذا الصـدد هو أن نشـير إلى أن سكان الـعراق القـدامى الذين تبنوا اBسـيحـية وعـانوا
من عنت أتباع الديانتj الزرادشتية واBثرائية كثيراً في الفترة التي كانت الدولة الفارسية مهيمنة على
اBنطقـة بعـد ظهور اBسـيـحيـةS وجـدوا لدى محـمـدS نبي اBسلمSj مـوقفـا آخـر يتمـاشى مع مـا ورد في
القـرآنS حيث اعـتبـر اBسيـحـيj واليهـود من أهل الكتـابS وبالتالي افـترض التـعـامل معـهم على هذا
Sأي أنهـم من أهل الذمـة الذين ال يـفـرض عليـهـم الدين اإلسـالمي وال يعــتـبـرون من الـكفـار Sاألسـاس
باعتـبارهم من ضـمن اBوحدين للهS تؤخذ مـنهم اجلزية في البلدان التي يحكمـها اBسلمـون وتسود فيـها
الشريعـة اإلسالمـية. يشيـر ماتفيفS صـاحب كتـاب "اآلشوريون واBسألة اآلشـورية" بهذا الصـدد قائال:
"لم تتـبـدل أحـوال اآلشوريـj بل بقـيت غيـر مـسـتـقـرة كالسـابق وخـصـوصـا أن اBلك الفـارسي لم يسـمح
٦٠٧-٦٢٨م بانتخاب بطريركا آشوريا للكنيـسة النسطوريةS لذا بقي الكرسي البطريركي شاغرا طيلة
هذه الفترةS وفي عـام ٦٢٩ م شغل أيشو عيهاب الثـاني هذا الكرسي. ومن اBعروف أنه في عام ٦٢٨
م كـان هذا البطريرك قـد زار مؤسس الـدين اإلسالمي الرسـول مـحـمد. وباسـتـالمه صك أمـان منهS أخـذ
أيشو عيهاب الثاني يكتب إلى جميع اآلشوريj في إيران وسورية يطلب منهم تقدº كافة أنواع الدعم
واBسـاعـدة للعـرب الذين حـمـلوا لواء التـحـرر من إيران وبيـزنطةS فـهم (الـعـرب) لم يقـفـوا ضـد الديانة
اBسـيحـية فـحسبS بل علـى العكس أنهم يباركـون ديانتنا ويحـترمـون اBؤمنj والكهنة ويحـسنون إلى
الكنائس واألديرة"(٢٢٥). ويواصل مــاتفــيف قــوله: "لقــد أعــفى صك األمــان اآلشــوريj من اخلــدمــة
العـسكرية وسـمح لهم �راعـاة عاداتهم وقـوانينهمS كـمـا رفـعت اجلزية عن الكـهنة وخادمي الـدينS كمـا
أكد اخلليـفة أبو بكر (٦٣٢-٦٣٤م) على صك األمـان السالف الذكـر وقام سنة ٦٣٣ م بتـقدº ميـثاق
أمان آخـر لآلشوريj"(٢٢٦). وفي موقع آخـر من الكتاب يشيـر الكاتب ماتفيف إلى "أن توسع الرقـعة
احملتلة من قـبل العرب جعلتهم يصطدمـون بصعوبات قيـادتهاS لذا كانوا غالبـا يضعون لهم مـساعدين

(٢٢٣) يقول الدكـتور عبـداجلواد الكليـدار في كتابه اBوسـوم "تاريخ كربالء" الذي كـتبه ونشـره في عام ١٣٦٨
هجـرية في النجفS أعيـد طبعـه في القـاهرة من قبل مكتـبـة مدبولي الصـغيـر في عام ١٩٩٣ مـا يلي:
"ولهذه البقعة التي جرت عليـها أعظم مأساة تاريخية أسماء مختلفة كـما يحدثنا التاريخS كانت تطلق
Sونينوى Sفكـان يطلق عليــهـا -كـمـا ســبق- اسم الغـاضـريـة Sعليــهـا هذه األسـمـاء دون فــرق أو ¥يـيـز
Sوطف الفـرات واحلـائر واحلـيـرة Sوالطف Sوشـاطئ الفـرات Sوشط الفـرات Sوالنوايس Sوعـمـورا Sومـارية
ومشهد احلسSj وكربالء". ص ١٣. ويشار في التاريخ القدº إلى أن كربالء الراهنة كانت مقرا لعبادة

اإلله بعلS كما كانت مقبرة لدفن اBوتى من اBناطق احمليطة بهاS باعتبارها مركزاً للعبادة.
(٢٢٤) د. شـاكـر خـصبـاك العـراق الشـمـالي - دراسـة لنواحـيـه الطبـيـعـية والـبشـريةS مطـبعـة شـفـيق - بغـداد.

١٩٧٣. ص ٢٢١. 

(٢٢٥) ماتفـيفS ب. ق. (بارمتي). اآلشوريون واBسألة اآلشـورية في العصر احلديث. منشـورات دار برديصان
للطباعة والنشر. دمشق. ط ١. ١٩٨٩. ص ٢٨/٢٧.   

(٢٢٦) نفس اBصدر السابق. ص ٢٨٫
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مجربj من الشـعوب ذاتها التي يخضعونها لـسيادتهمS إذ كانت هذه الشعوب عـادة في مستوى أرفع
من العرب من حيث التطور االجتماعي والثقافي. وقد قام اآلشوريون النساطرة واليعاقبة غير مرة بهذا
الدور(٢٢٧)S فقـد شغلوا منـاصب حكوميـة عاليـة وقادوا اBقاطـعات وأداروا الشؤون اBـاليةS كمـا أنهم
لعبـوا دورا كبـيرا في اجملـال الثقـافي في اخلالفـة العربيـةS فهم أول من عـرّف العرب �ؤلفـات الفالسـفة

.(٢٢٨)"…Sوغيرهم من ¶ثلي احلضارة القد�ة jواألطباء والرياضي jؤرخBوا
ومن اBعـروف أن لـآلرامـيj "تأثيـر كـبــيـر في الثـقـافــة العـربيـةS فـهـم نقلة الفكر اليــونانيS ومن ثم
فلغـتـهم السـريانيـة كانـت مصـدرا من مـصـادر اBعـرفة الـتي تزود بهـا اBسلمـون وعرفـوا فـيـهـا فالسـفـة

اإلغريق"(٢٢٩).
ورغم أن هذه القاعدة التي أرساها مـحمد بن عبد الله كانت عامة ومطلوب تنفـيذها من جانب جميع
اBسلمj "حكـامـا ومـحكومS"j فـأن الواقع العـملي وفي فـتـرات مـخـتـلفـة شـهـدت اضطهـادا وتعـسـفـا
و¥ييزا صارخـا ضد األقوام اآلشورية والكلدانية والسريانية ذات الديانة اBسـيحية من بنات وأبناء بالد
ما بj النهرينS سـواء كان ذلك في فترة احلكم األموي عـلى العراق أم في العهد العبـاسي وفترة احلكم
السلجـوقي وفتـرة احلكم العثـماني واBملوكـي. فكيف كانت مـعاناة أصـحاب الديانات األخـرى في هذه

العهود االستبدادية? هذه محاولة مكثفة جداً لإلجابة عن هذا السؤال اBعقد.
كان التـميـيز بj اBسلمـj وغير اBسلـمj في العهـد العباسـي بارزا في مجـال فرض الضرائـب وجمع
Sال. فكان اخلراج يـؤخذ على األراضي التي بحـوزة أهل الذمة واجلـزية على أشخـاصهمBاألموال لبـيت ا
وهي عـبارة عن فديـة تدفع لقاء إبقـاء الذميj على قـيد احلـياة واحـتفاظهـم بأموالهم اخلـاصة واالنتـفاع
باألرض التي هي بحوزتهم(٢٣٠)S إذ "كان عدم دفع اجلزية عموما من احد الذميj يعتبر نقضا للصلح
فيسـتحق القتل"(٢٣١). ورغم االختـالف في اBذاهب والتفسـيرات لألحاديث النبـوية واالجتهـادات فأن

اBوقف اBتـسم بالـتـمـيـيـز الديني إزاء أهل الذمـة كـان لدى أصـحـاب تلك اBذاهـب مـتـمـاثال إن لم يكن
Sرتد ال حتكم عليه بالقتلBتأنية لآليات القرآنية الواردة حـول موضوع اBواحدا(٢٣٢). رغم أن القراءة ا
بل تهــدده بعــذاب أليم بعــد اBوت. و�كن اإلشــارة إلى اآليات القــرآنيــة التي تتــحـدث عـن اBرتد عن
اإلسـالمS منها مـا جـاء في اآلية ٢١٧ من سـورة البقـرة حـيث ورد فيـهـا قولـه: "… ومن يرتد منكم عن
دينه فـيــمت وهو كـافـر فــأولئك حـبطت أعــمـالهم في الدنـيـا واآلخـرة وأولئك أصــحـاب النار هم فـيــهـا
خالدون"(٢٣٣). وكذلك جـاء في اآلية ٨٥ من سورة آل عـمران قوله: "ومن يبـتغ غير اإلسـالم ديناً فلن
يقبل منه وهو في اآلخرة من اخلاسرين"(٢٣٤)S إضافة إلى ما جـاء في اآلية ٦٥ من سورة الزمرS واآلية

١٦ من سورة الفتح(٢٣٥).
وتعرض اBسيـحيون في فترات مـختلفة في ظل الدولة العبـاسية ال إلى مضايقـات فحسبS بل وإلى
اعتـداءات كبـيرة شـملت الناس ودور العبـادة ودور السكن ومـحالت العـمل. جاء في كـتاب العامـة في
بغـداد نقـالً عن اBنتظم بهـذا الصـدد مـا يلي: "لقي النصـارى وأهل الذمـة عنت مـتـشـددي اBسلمj في
أيام االضطرابات السـيـاسيـةS فـفي سنة ٢٧١ هجرية وثـب العامـة على النصـارى وخربوا الـدير العتـيق
وانتـهـبـوا مـا فـيـه من مـتاعS وقـلعـوا األبواب واخلـشبS وسـار إليـهم صـاحب الشـرطة فـمنعـهم من هدم
الباقيS وكان يتردد على حمايته أياماً. وتعرض هذا الدير في العام التالي لهجمات العامة وسبب هذا
الشغب أنهم أنـكروا على النصارى ركوب الدواب. وعلـى أثر ضائقة اقـتصاديةS افـتتحـت اجلوالي سنة
٣٣١ هجـرية في ربيع األول(٢٣٦)S فلحق أهل الذمـة خطب عظيم وظلـم قبـيحS وفي سنة ٣٩٢ هجـرية
jسلمBفـسـقطت على جمـاعـة من ا Sفنهـبـوا البيـعـة بقطيعـة الدقـيق وأحـرقوها Sثار العـامة بالـنصارى
Sأحـد كتاب الـنصارى Sفهلـكوا. وفي سنة ٤٠٣ هجرية توفـيت بنت أبي نوح بن أبي نصـر بن إسرائيل
jفقام رجل من الهاشـمي Sفأخـرجت جنازتها نهاراً ومعـها النوائح والطبول والزمـور والصلبان والشمـوع
فأنكر ذلكS فضربه أحد غلمان الكاتبS ¶ا تسبب في فتنة أدت إلى تدخل العامةS وانتهت بإلزام أهل
الذمة الغيار"(٢٣٧). وذكر ياقوتS على سـبيل اBثال ال احلصرS في هذا الصدد مـا يلي: "في صفر من (٢٢٧) مالحظة: من اجلدير باإلشارة إلى أن الكاتب السوفييتي مـاتفيف ينظر إلى جميع اBسيحيj في العراق

وســوريا وإيران وتركــيـا حــينذاك وفــيـمــا بعــد على أنهم جــمــيـعــا من اآلشــوريj. وإزاء هذا يخــتلف
اBسيـحيون في هذه اBناطقS كمـا أشير إلى ذلك في أعـالهS حيث يعتبـر البعض نفسه آشـوريا والبعض
اآلخر كـلدانياً والبـعض الثالث سـريانياSً كـما أن بعـضهـم ينتمي إلى الكنيـسة الشـرقيـة والبعـض األخر
إلى الكنيـسة الكاثوليكيـة وغيـرها. وهي إشكالية مـا تزال قائمـة في اBنطقة. وتـبذل جهـود غيـر قليلة

Bعاجلتها في إطار رؤية عقالنية للمنحدر واBصالح واBستقبل اBشترك. 
(٢٢٨) نفس اBصدر السابق. ص ٢٩٫/٢٨

(٢٢٩) السامـرائيS د. إبراهيم دراسات في اللغـتj السريانية والعـربية. دار اجليل- بيـروت مكتبة احملـتسب.
عمان. ١٩٨٥. ص ٧.

(٢٣٠) احمـد صادق سـعيدS عـهود اإلمـبراطوريات اإلسـالميةS دراسـات في اBفاهيم االقـتصـادية لدى اBفكرين
اإلسالميj (٢)S دار الفارابي بيروت S١٩٩٠ ص ٤٩/٤٨. 

(٢٣١) نفس اBصدر ص ٧١.

(٢٣٢) نفس اBصدرS ص ٤٩/٤٨.
Sرتد في اإلسـالم. الثـقافـة اجلـديدة. العـدد ١٩٩٩/٢٨٧Bهادي. أحكـام ا Sالعلوي : راجع في هذا الصـدد أيضـاً

ص ٢٠-٢٦.  
(٢٣٣) القرآن. سورة البقرة. اآلية ٢١٧. ص ٣٤.   
(٢٣٤) القرآن. سورة آل عمران. اآلية ٨٥. ص ٦١٫

(٢٣٥) العلويS هادي. أحكام اBرتد في اإلسالم. مصدر سابق. ص ٢٠-٢٦.
 .j(٢٣٦) اجلوالي كلمة مرادفة للجزية التي كانت تفرض على الذمي

(٢٣٧) سـعدS د. فـهـميS العامـة في بغـداد. مـصدر سـابق ١٥٥/١٥٤. اسـتناداً إلى أبن اجلـوزيS اBنتظم في
تاريخ اBلوكS وإلى الصولي في أخبار الراضي.
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السنة ٤٨٤ هجرية خـرج توقيع اخلليـفة بإلزام أهل الذمة بلبس الغـيار والتزام مـا شرطه عليهم عـمر بن
اخلطابS فهربوا كل مـهرب وأسلم بعضهم". وتشيـر هذه األحداث وغيرها إلى حقـيقة أن احلكم لم يكن
Sأو اليـهـود أو غيـرهم ¶ن سـمي بأهل الذمـة jسيـحـيBيعـاقب اجلناة على ارتكابهم تـلك اجلرائم بـحق ا
وأحـيانـاً غيـر قليلة كـانت تلك األفـعـال جتد الرضـا والتـأييـد أو السكوت ¶ا كـان يشـجع على تكرارها
سنة بعـد أخرى وكـأنها طقـوس شعـبـيةS في حj أنهـا كانت بتـأثيـر اخللفاء ورجـال الدين أو غيـرهم من
اBتـشـددين. وإذا كان حظ اBـسيـحـيj سـيئـا مع اBسلمSj فـأن حظ اليـهـود كان أسـوأ بكثـيـر من ذلك
عموماً وعلى امتداد فترة وجود الدولة العباسـية. إذ انتشرت الكثير من اخلرافات واألوهام ضد اليهود
عند العـامة ال في بغـداد فحـسب(٢٣٨)S بل وفي أغلب مناطق الدولة الـعبـاسيـة. وهذا ال يعني أنه لم
تكن هناك استـثناءات حيث حظي بعض اليـهودS وقبل ذاك بعض اBسـيحيSj باحتـرام اخلاصة والعـامة
في العـراق بسـبب مكانتهـم العلميـة واألدبيـة أو اBاليـة. وهكذا كانت أوضـاع بقـية أصـحـاب الديانات
األخـرى في العـراقS إذ كان التـمـيـيز واألذى يالحـقـهم من اخللفـاء والوالة واحلكام والشـرطة وحـفنة من
Sأو العامة jأو اخلاصة قبل أن يصيـبهم من السكان االعتيـادي jسـؤولBوبقية ا jتعـصبBرجال الدين ا
ومن بينـهم الصـابئـة واجملــوس واأليزيديj. وكـانت الـفـئـة احلـاكــمـة هي التي تتــسـبب في دفع العــامـة

Bهاجمة وإيذاء أصحاب وأتباع الديانات األخرى.
وكـان اBوقف من أهل الذمـة مـتـبـاينا وفق فـتـرات احلكم وسـيـاسـة وسلوك اخلليـفـة. كـمـا كـان مـوقع
الوزير األول أو أميـر األمراء أو السلطان يلعـب دوراً مهمـاً وأحياناً كـثيـرة أساسيـاً في اBوقف من أهل
الذمـة. فمع افتـراض ¥تع الغـالبيـة العظمى من أتباع الديانة اBسـيحـية أو اليـهودية أو الصـابئة بحـرية
الدين والعـبادةS فـأن ظاهرة التـميـيز الديني بـj اBسلمj وبقيـة السكان من أصـحاب الديانات األخـرى
كـانت ملموسـة جـدا ومضـرة بالعالقـات االجـتمـاعيـة ومـؤذية لهؤالء الناس وغـيـر عادلة أسـاسا. وكـان
التــمـيــيـز الديـني ضـد أهل الـذمـة أو غــيـرهم من اجلــمــاعـات التي لـم تدخل ديانتــهم ضـمـن الديانات
الكتابيـةS إذ أن جمـاعات من اBسلمj اBتطرفj رفـضوا االعتـراف بهم على أنهم من أهل الذمـةS مثل
Sصارخـا ومقرفا في عـدد من األمور S(٢٣٩) الديانة األيزيديةS بل اعـتبروهم من اBسلمj اBرتدين مـثالً

منها على سبيل اBثال ال احلصر:
j(٢٤٠). فـفي سنة خـمس وثالثjسلمBبارتداء أزياء خـاصـة لتمـيـيـزهم عن ا jسلمBإلزام غـيـر ا -
ومائتj هجـرية أصدر اخلليـفة العبـاسي اBتوكل (٨٤٧-٨٦١ ميـالدية)S كمـا جاء في كتـاب "شذرات
الذهب في أخـبار من ذهب" Bؤلفـه أبي الفالح عـبداحلي ابن العـماد احلنبلـيS أمرا يقـضي بهذا التـميـيز
في اBلبس حيث كتب مـا يلي: "…أمر اBتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالس العـسلية والزنانير وترك
ركوب السروج ونهي أن يسـتعان بهم في الدواوين وان يتعلم أوالدهم في كتـاتيب اBسلمj وال يعلمهم
مسلم"(٢٤١). ثم يسجل نفس الكـاتب عن "سنة تسع وثالثj ومائتj فيها على مـا قاله في الشذور
أخذ اBتـوكل أهل الذمة بلبس رقعتj عـسليتj على األقبـية والدراريع وان يضع النساء على مقـانعهن
عـسليات وان يقـتصـروا على ركـوب البغـال واحلـميـر دون اخليل والبـراذين"(٢٤٢). وفي السنة الالحـقة
فـرض اBتــوكل أمـرا جـديدا يقــضيS كـمـا جــاء في نفس اBصـدر بأن عـلى "أهل الذمـة بتــعليم أوالدهم

العبرانية والسريانية ومنعوا من العربية ونادى اBنادي بذلك فأسلم منهم خلق كبير"(٢٤٣);
* منعهم من ارتياد محالت معينة والسماح لهم بارتياد محالت محددة فقط.

* إلزامهم بواجبات معـينة أو حرمانهم من بعض الواجباتS مثل االشتـراك في اجلهاد واحلصول على
سهم في الغنائمS إضافة إلى فرض دفع اخلراج واجلزية عليـهمS وهما في جوهرهما إتاوتان يهدف منهما

(٢٣٨) نفس اBصدر السابق. ص ١٥٧-١٥٩٫
(٢٣٩) من اBعـروف أن حكم اBرتـد في اإلسـالم هو القـتل اسـتناداً إلى حـديث ينسـب إلى النبي مـحـمـدS والذي
اشرنا إليـه في مكان آخر. راجع في هذا الصـدد: العلويS هادي. أحكام اBرتد في اإلسـالم. في: مجلة
الثـقـافـة اجلديـدة. العدد ٢٨٧/آذار نـيسـان ١٩٩٩. ص ٢٠-٢٦٫ ومن اجلـدير باإلشـارة أن كـثـرة من
jسـلمBمن ا jـتـعــصــبBأو ا jسلمBأتبــاع الديانـة األيزيدية القــوا حــتـفــهم عـلى أيدي بعض احلكـام ا
باعتبـارهم مرتدين عن اإلسالمS وخاصـة في العهد العثمـاني. وهو أمر يخالف حقيـقة الديانة األيزيدية
التي هي أقـدم من اإلسـالمS وترتبط بديانـات قد�ة فـي هذه اBنطقـة من العـالمS ولهـا صـالت بالديانات

العـراقيـة واإليرانية والهندية والـكردية القد�ة. واأليزيدية يعـتـبرون جـزءاً من الشعب الكردي من حـيث
التاريخ واللغة والتراث الثقافي واألرض التي يعيشون عليها ويعملون فيها. كردستان العراق.

(٢٤٠) عمـد حكام أفغانستـان اجلدد (الطالبان) في ربيع عـام ٢٠٠١ ميالدية إلى إصدار قـرار يقضي بارتداء
الهنـدوسS وأصـحــاب الديانـات األخـرىS مــالبس أو إشــارة خــاصــة تكشف عن ديـانتــهم و¥يــزهم عن
اBسلمات واBسلمj. وفي هذا القرار جتاوز فظ علـى حقوق اإلنسان واحلرية الشخصية وفـيه الكثير من
التـميـيز والتـعصب الدينـي اBكروه. وقد أدين هذا القـرار من طرف جمـيع دول العـالم تقريبـاً ومن كافـة
الشعـوب والقوى السياسـية. ويفتـرض أن نشير أيضاً إلى أن هذه اجلـماعة احلـاكمة قد قـامت في نهاية
عـام ٢٠٠٠ وبداية عـام ٢٠٠١ بتدمـيـر أكـبر ¥ـثال لبـوذا ومن أقـدمـها فـي أفغـانسـتـان بحجـة أنهـا ال
تنسـجم مع الديانة اإلسـالمـيـة التي ترفض العـبـادة لألصنام. وقـد شـجب هذا اإلجراء مـن سائر شـعـوب
ودول العالم �ا فيـها الدول اإلسالمية. وهؤالء الناس يعـيشون في اBاضي السحـيق في احلاضر الذي لم

يعد قادراً على حتمل خطاياهم إزاء احلضارة اإلنسانية وتراث البشرية اBشترك. (ك. حبيب) 
(٢٤١) أبي الفالح عـبد احلي ابن العمـاد احلنبلي. شذرات الذهب في أخبـار من ذهب. اجلزء الثاني. دار أحـياء

التراث العربي. بيروت. ص ٨٢٫
(٢٤٢) نفس اBصدر السابقS ص ٩١ . البراذين = الفرس   

(٢٤٣) نفس اBصدر السابقS ص ٩٢
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التـمـيـيـز بj الذمـي احلـر واBسلم احلـر(٢٤٤). وجـدير باإلشـارة إلى أن دافـعي هـاتj اإلتاوتj كـانوا ال
يتـمتعـون �ردودهمـا بل يتمـتع بها اBسلمـون فقط. ومن هنا يـأتي رفض احمـد صادق سـعد اعـتبارهـما
ضريبـتj على األرض والرأس(٢٤٥). وفقـد أتباع الديانات األخـرى الكثيـر من احلقـوق األساسيـة التي
يفترض أن يتـمتع بها كل الذين ولدوا في الدولة العباسـية أو جاءوا إليها وأصبـحوا من رعاياهاS وفق
jأنهـا كـانـت في احلـالت jفي ح Sتعـابيـر تـلك الفـتـرة. فـعلى جـمــيع الناس واجـبـات كـمـا لـهم حـقـوق
منقوصـة أو مسلوبة. و¶ارسـة مثل هذه السيـاسة تعتـبر إساءة كـبيرة لإلنسـان وحقوقـه اBشروعة و¥يـيزا
مصـحوبا بالتعصب لدين مـعj ضد األديان األخرى أو حـتى إلثنية دون أخرى. وأصبح هذا الواقع غـير

الطبيعي أحد العوامل األساسية في ضعف الدولة العباسية.
* النظرة التـمـيـيـزية العنـصـرية إزاء أهل الذمـة باعـتـبـارهم اقل مـرتبـة من اBسلمj بـغض النظر عن
كونهم من العرب أو من غيـر العربS ولكنهم في احملصلة النهائية اقل منزلة وقيـمة من العرب. ويبدو
أن هؤالء اخللفـاء واحلكام أدعـوا التـزامـهم بنص اآلية القـرآنيـة التي تقـول: "… كنتـم خيـر أمـة أخـرجت
jسلمBوأن الـله قد فـضَّلهم على بقـيـة ا Sللناس…"(٢٤٦)! وكـان العبـاسـيون يـرون أنفسـهم خـير الناس
وعلى غـيـرهم من العـبـاد ومنحـهم القـيـادة والزعـامـة والفـهم والعلـم والكمـال. وفي الوقت الذي كـانت
سلطة اخللفـاء العباسـيj تتقلص لصـالح السالطj اجلدد من البـويهيj وفـيما بعـد السلجوقـيSj كانت

في الوقت نفسـه تزداد ادعاءاتهم وغطرسـتهم الكالميـة بالفخـر والعظمة أيضاً. وقف اخلـليفة العـباسي
القائم بأمر الله مرة يقول: "نحن بنو العباسS خيـر الناس. فينا اإلمامة والزعامةS إلى يوم القيامة. من
¥سك بنا رشد وهـدىS ومن ناوأنا ضلَّ وغَوى"(٢٤٧). وفي الوقت الذي كان هذا اخلـليفة اBتـبجح يلقي
تلك اخلطبة النرجـسية الفارغةS كـان في حقيقـة األمر يعبر عن إحـساس عميق بالضعف ويـعيش الهوان

ويركن إلى اخلضوع الكامل لعميد اBلك السلطان طغرلبكS التركي األصل.
أورد عبـدالعزيز الدوري في كـتابه "تاريخ العـراق االقتـصادي في القـرن الرابع الهجـري مقتطفـا نقله
عن القفطـي في كتابه " تاريخ احلكمـاء " ليدلل به على شـمول عناية علي بن عـيسى باجلـانب الصحي

للقرى واألرياف فكتب األخير في عام ٣٠١ هجرية إلى سنان ما يلي:
" فكرت فـيـمن بالسـواد من أهلهS وأنه ال يـخلو من أن يكون فـيـه مـرضى ال يشـرف مـتطبب عليـهم
Sوخـزانة من األدوية واألشـربة يطوفـون في السـواد jفـتـقدم… بإنـفاذ مـتطبـب Sخللو السـواد من األطبـاء
ويقيمون في كل صـقع منه مدة ما تدعو احلاجة إلى مـقامهمS ويعاجلون من فيه ثم يـنتقلون إلى غيره".
وBا وصل األطبـاء إلى سورا ونهـر اBلك وجـدوا أن أكثـر السكان يهـود. فاسـتفـسـر سنان من الوزير عن
رأيه في معـاملتهم وأوضح" أن الرسم في بـيمارسـتان احلضـرة قد جـرى للملّي والذمّي". فكتب علي بن
عيـسى: "ليس بيننا خالف في أن معـاجلة أهل الذمة والبـهائم صوابS ولكن الذي يجب تقـد�ه والعمل
بهS معاجلة الناس قـبل البهائمS واBسلمj قبل أهل الذمةS فإذا فضل عن اBسلمj مـا ال يحتاجون إليه

صرف في الطبقة التي بعدهم. فاعمل… على ذلك"(٢٤٨).
ورغم مـا �لكه الدكتـور عبـد العزيز الدوري من حس مـرهف للكلمة ووعي بأحـداث التاريخS فـأنه لم
ينتـبهS في كل األحـوال ولم يشـر بكلمة واحـدة إلى اBوقف التـميـيـزي اجملحف والصـارخ الذي جتلى في
خطاب علي بن عـيـسى والذي كـان �ارس من قـبل احلكام حـينذاكS وكـأن التـميـيـز بj اBسلمj وغـيـر
اBسلمj مـسـألة طبـيـعـيـة واعـتيـادية حـتى في مـجـال العـالج الطبي. ويؤكـد هذا النـص اBوقف الديني
Sوالبـهـائم jسلمBا jإذ أنه وضـعـهم في طبـقـة تقع ب Sتـزمت للوزير على بن عـيـسى إزاء أهل الذمـةBا
بدال من أن يكتب إليه مشيـرا بأن اBعاجلة تتم Bن هو أكثر حاجة إليها من البـشر القاطنj في السواد.

فمن يقرأ النص يالحظ بوضوح ما يلي:
١- أن علي بن عيـسى قد وضع أهل الذمة مع الـبهائم بقولـه: "ليس بيننا خالف في أن معـاجلة أهل

(٢٤٤) أحـمد صـادق سـعد: دراسـات في اBفـاهيم االقـتصـادية لدى اBفكرين اإلسـالمـيj - كـتاب اخلـراج ألبي
يوسفS دار الفارابي - دار الثقافة اجلديدة. بيروت - القاهرة. ١٩٨٨. ص ١٠٧٫

(٢٤٥) نفس اBصدر السابق. ص ١٠٧. الهامش رقم ٨٤٫
(٢٤٦) يفسـر بعض العلمـاء األكثر تفـتحـاً إلى أن القرآن ال يقـصد هنا امـة العرب بل األمـة اإلسالميـة التي ال
يقـتـصـر أفـرادها على العـربS بل تشـمل العـرب واألعـاجم فـي آن واحـد. حتـى في هذه احلـالة فـالنظرة
التميـيزية تبقى قائمة بj اBـسلمj وغير اBسلمj كبشـر لصالح اBسلمSj سواء كانوا عـربا أم من غير
العـربS ولكنهـا ليـست عنصـرية بل هي مـوقف ¥يـيز ديني مـضـر وخطر في كل األحـوال. وعلى خـالف
ذلك جند أن التـوراة اتخذت مـوقفا ¥يـيزياً عنصرياً حـيث تشيـر بالكالم الواضح إلى شعب الله اخملـتار
عندمـا فـضلت سام وذريـته باعـتـبـارهم شعب الـله اخملتـارS على أخـويه اآلخـرين حـام ويافت وذريتـهمـا
"وجعـلت ذلك التفـضيل قـانونا عنصريا نسـبتـه لإلله في القرون اBتـقدمـة". راجع في هذا الصدد حـسن
Sبيـروت ١٩٩٥ Sدار الكـنوز األدبية S"قـدسـة "التوراة واإلمـبـرياليةBالكرباسي: مطالعـات في الكتب ا
ص ٨٩/٨٨. ويواصل حـسن الكرباسي قوله بأن "التـوراة تعلم قـراءها أن الله خلق الكون والبشـر وانه
فضل عليهم جميعاS آل يعقوب وجعل بقـية اخمللوقات في خدمتهم. وان تشريعاته هي لهم وحدهم وهم

غير مقيدين بتطبيقها إزاء غيرهم من البشر". ص ٨٩.
راجع في هذا الصدد أيضا:

PoliakovS Leon. Das arische Mythos. Zu den Quellen von Rassismus und Nationalismus.

Junius. Hamburg. 1993.

(٢٤٧) اإلمـام عمـاد الدين مـحـمـد بن محـمـد بن حـامد األصـفـهـاني: تاريخ دولة آل سلجـوقS اخـتصـار الشـيخ
اإلمـام الفـتح بن علي بن مـحـمـد البـنداري األصـفـهـاني. دار اآلفـاق اجلـديدة. بيـروت. بدون تاريخ. ص

 .٢٢
(٢٤٨) الدوريS د. عــبــدالعــزيزS تاريخ العــراق االقــتــصـادي فـي القـرن الـرابع الهــجــري. مـصــدر ســابق. ص

.٢٨٧/٢٨٦
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الذمة والبـهائم صـواب"S في حj أن سنان لم يسأل عن البـهائم وأشار في رسـالته إلى أن البـيمارسـتان
يعالج للملي والذمي" على حد سواء.

٢- وفـضل علي بن عـيسى بj اBسـلمj وأهل الذمةS وكـانوا من اليـهـودS معـاجلـة اBسلمj أوال ثم
معاجلة الذمـيj تالياS ثم البهائمS في حj كان تصرف البـيمارستان سليما حj كـان يعالج اجلميع دون
¥يـيز وفقـاً حلالة اBرضى ومـدى حاجـتهم لإلسـعاف واBعـاجلة العـاجلةS وهو فارق مـهم وكبـير بj تفكـير

السياسي اBتحيز واBتعصب وغير العقالنيS وبj تفكير الطبيب العالم الذي ال �يز بj اBرضى.
٣- واعـتبـر علي بن عيـسى في رسـالته أن اBسلمـj هم من الطبقـة األولى واألعلىS ثم تليـهم طبقـة

الذميSj فالطبقة التي تليهم وهي طبقة البهائم.
 وكـان هذا اBوقف التـمـيـيزي قـائمـا لدى الغـالبـيـة العظمى من اBسـؤولj والكثـيـر من علمـاء الدين
والقـضاة والقـادة العـسكريj في تلك العـهود. وكـان اBوقف إزاء أهل الذمـة معـقـدا جداS فـقد وضـعت
عليهم قـائمة طويلة من اBمنوعات من تلك احلـقوق االعتيـادية التي �ارسها اBسلمـون عموما ومـيزوهم
باBالبس ومنـاطق السكن… الخS رغم أنهم في الـبـدء كـانوا يعـيـشـون مع اBسلمـj في بغـداد مـثـالً في
مناطق متقـاربة ومتجاورةS كما كـانت تالحقهم لعنات ومالحقات بعض اخللفـاء والوزراء وقادة الشرطة
واجلـيش ويتعـرضون للتـعذيب ومـصادرة األمـوال والقتل أيضـا(٢٤٩). فمن بـj احملرمات التـي فرضت
على اBســيـحـيj واليـهــود منع الرجل اBسـيــحي أو اليـهـودي الـزواج من امـرأة مـسلمــةS في حj يحق
للمـسلم الزواج من مسـيحـية أو يهـوديةS ومنع اBسيـحي واليـهودي من اسـتيـراث اBسلم ولكن العكس
¶كن(٢٥٠). وكان التحول من دين محمد إلى ديانات أخرى محرما على اBسلمSj في حj كان يجري
التشجيع على التـحول من الديانات األخرى إلى الديانة اإلسالمية والترحيب بـهS كما اتخذت إجراءات
غيـر قليلة Bمارسة ضـغوط متنوعـة وذات طبيعـة ابتزازية إزاء أهل الذمة من أجل حتـويلهم إلى الديانة

اإلسـالميـةS أي سيـاسـة "اجلزرة والعـصـا". جاء في كـتـاب أبو حامـد الغـزالي "فضـائح البـاطنية" بشـأن
تبـديل دين اBسلم واBرتد أو اBرتدة عن اإلسـالم قـوله: "… فإن اBرتـدّة مقـتـولة عندنا بعمـوم قـوله صلى

الله عليه وسلم: "من بدّلَ دينه فاقتلوه"!(٢٥١).
 لقد بـذل اBسؤولون من اBسلمj جـهودا كـبيرة لتـحويل الناس عن دينـهم صوب اإلسالم انطـالقا من
اعتقـاد سائد بأن دينهم أفضل وآخر األديان الكتـابيةS وأن من يكسب شخصا مـن دين آخر يلقى جزاء
ذلك يوم القيـامة ويحـسب لصاحله. وبهـذا الصدد يشـير ابن عبـيد القاسم بن سـالم في كتـابه "األموال"
إلى أن "أي مـــدينة افـــتـــتــحـت عنوة فـــأسلم أهـلهـــا قــبـل أن يقـــســمـــوا فـــهم أحـــرار وأمــوالهـم فيء

.(٢٥٢)"jللمسلم
وكانت أسـوأ الفترات التي عـاشها اBسـيحيـون في العراق أو في بعض أرجـاء الدولة العثمـانية وفي
ظل مــا سـمي بالدولة اإلســالمـيــةS هي فـتــرة احلكم العـثــمـاني حــيث نظمت الكثــيـر من اجملــازر بحق
اBسـيحـيj من "رعـايا" الدولة العـثمـانيـةS وحاول حكام تـلك الدولة تأليب الشـعوب واألقـوام واألديان

(٢٤٩) احلورانيS ألبرت. تاريخ الشعوب العربية. مصدر سابق. ص ١٥٨-١٦٠٫
(٢٥٠) أهل الذمـة: هو عهـد األمـان الذي أعطاه عمـر بن اخلطاب للنصـارى القـاطنj في مـدائن الشام واجلـزيرة
وفـيـه شـروط لقـاء حــمـايتـهم والدفـاع عنهم عــرفت بالشـروط العـمـرية; هذه الـشـروط جـاءت في صـيغ

متعددة نقلها صبحي الصالح من مصادرها وشرحها وهي تدور حول ست نقاط رئيسية:
* أحكام البيع والكنائـس والصوامع. - أحكام ضيـافتهم للمارة ومـا يتعلق بها. - فـيما يتـعلق بضرر
اإلسالم واBسلمj. - فـيما يتعلق بتـغيير لبـاسهم و¥ييزهم عن اBـسلمj. - فيما يتـعلق بإظهار اBنكر
Sشندب jمن أفعالهم وأقوالهم ¶ا نهوا عنه. (راجع: "احلضارة اإلسالمية في بغداد" للسيد محمد حس
مصـدر سابقS ص ٥٠) ويشـير الكاتب في مكـان آخر عن الغيـار فيكتب مـا يلي: هو العالمـات التي
وضعت على أهل الذمة لتشـهيرهم و¥ييزهم. ويتناول كل ما خالف اBـسلمj من أياء النصارى واليهود
ومـا يوضع علـى العـمـائم من الطيـالســة العـسليـة. والشـروط العـمــرية اBتـعلقـة بعـدم تـشـبـه النصـارى
باBسلمj في لبس العمامة واBراكبS عاد القائم بأمر الله وفرضها على أهل الذمة في مدينة بغداد من

جـديد وحـافظ عليهـا خلفـاؤه اBقـتـدي واBستظـهر حـتى سنة ٤٩٨ هجـرية /١١٠٤ مـيالديـة. وقد جـاء
تفصيل هذه الشروط في كتاب حتت عنوان: أهل الذمة. ومنها:

* ثمن عمامـة الذمي ال يزيد عن ثالثة دنانير وتتدلى من العمامـة ربطة صفراء ورمادية وتبقى صـغيرة
Sحـتى يتـمـيـزوا عن الـعـرب وألن العـمـائم من كـرامـة اإلسـالم jالكتـف jال يتـدلى منهـا ذيـل إلى مـا ب

وصاحب العمامة أكثر احتراما وصالته أفضل. 
* وال يلبسون اBالبس اجلميلةS ولونها يجب أن يكون رماديا عابقا. 

* وال يكتـبون على خـوا¥هم باللغـة العـربية وال يرتـدون اBالبس ذات اللون األصفـرS الن صـحابة رسـول
الله كانوا يلبسونها. 

* وال �تطون حصانا إ²ا �كنهم ركوب البغال واحلمير وأرجلهم تتدلى من جهة واحدة. 
* ويلبسون في أعناقهم درهم النحاس أو الرصاص أو احلديد. 

* وعند دخـول احلـمـام يلبـسـون قلـنسـوة في وسطهـا قطعـة حـمـراء. ويحـزمـون وسطهـم بزنارS ونسـاؤهم
يلبسن حذاء اسـود في قدم واحمر في القـدم األخرى. وكان بعض أغنياء أهل الذمة يتـخلصون من لبس
الغيـار بدفع غرامة مـالية للخليـفة ومن هؤالء بنو اجلزر الذين كـانوا يدفعون في الـسنة خمسـمائة دينار
إضــافــيــة". (راجع. نفس اBصــدر ص ٥٣. عن حــبــيب زياتS مــجلـة اBشــرق S١٩٤٩ ص ٧٥) ومنه
يستـدل مدى احلـيف الذي كان يلحق بأهل الـذمة ومحـاولة إبرازهم وكأنهم أقل درجـة من مواطنيـهم من
اBسلمj. لقـد كـان هذا التـمـيـيـز فظا وال إنسـانيـاً ومـؤذياً نفـسـيـاSً كـمـا أنه يحـمل في طيـاته مـوقـفـاً

عنصرياً وتعصبا دينيا متخلفاً. وهو بعيد عما جاء في القرآن بهذا الصدد.
(٢٥١) الغزاليS أبو حامد. فضائح الباطنية. دار البشير للنشر والتوزيع. عمان. األردن. ١٩٩٣. ص ٥٫

(٢٥٢) احمـد صادق سـعيدS عـهود اإلمـبراطوريات اإلسـالميةS دراسـات في اBفاهيم االقـتصـادية لدى اBفكرين
اإلسالميj (٢)S دار الفارابي بيروت S١٩٩٠ ص٦١.
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األخـرى ضـد اBسـيـحـيSj ال في العـراق فـحـسبS بل وفي مناطق أخـرى من الـعالـم الذي هيـمنت عليـه
الدولة العثمانية. وكـان االضطهاد الذي يعاني منه اBواطنون اBسيحيون يتـركز في أشكال عدة صارخة
وبخـالف مـا جـاء به مـحـمـد في القـرآن والسنةS رغم التـمـايز الـذي يجـده اإلنسـان في هذين اBصـدرين

أيضا إزاء اBسيحيj واألديان السماوية األخرىS وهي:
.jسيحيBمحاولة فرض التتريك أو التعريب على ا *
* محاولة حتويلهم عن الديانة اBسيحية نحو اإلسالم.

* ¥يــيــزهم عـن اBسلمj بالـزي الذي يرتدونه والـدواب التي يســتــخــدمــونهــا وطاقــيــة الـرأس التي
يرتدونها.

.jسلمBمنعهم من ¶ارسة مهن أو أعمال معينة وحصرها با *
* فرض اجلزية عليهم من منطلق ديني وارد في القرآن والسنة.

* اBضـايقات التي كـانوا يتعـرضون لهـا عند ¶ارسة الشـعائر الدينيـة أو في إقامـة الكنائس واألديرة
وما إلى ذلك. 

* حتـويل الكنائس اBسـيحـيـة عند احتـالل مناطقـهم إلى مـساجـد للمـسلمSj وخاصـة من قـبل الدولة
العثمانية. ولم تقتـصر سياسة العثمانيj على مناطق العراق ومنطقة كـردستان اجلنوبية في حينهاS بل

شملت باألساس اBناطق األوروبية التي احتلوها منذ بدء الغزو العثماني لتلك اBناطق.
ودفعت هذه احلـالة في القرن التـاسع عشـر على نحو خـاص اجلماهـير اBسيـحيـة ورجال الكنيـسة إلى
طلب اBسـاعدة والـدعم واحلمـاية من الكنائس اBسـيـحيـة في الدول الغـربيـة اBسيـحـية. و�كن أن يؤكـد
اBرء إلى أن هذه احلالة االضطهادية الظاBة والتـزمت الديني مرة واBتخففة مـرة أخرى قد تواصلت خالل
تلك العهود حتى نهاية احلرب العاBية الثانية وتشكيل الدولة العراقية احلديثةS والتي لم تنتهS وخاصة

في فترة العهد اجلمهوري.
إن الهـدف من وراء هذا البـحث ليس إثارة الشـجـونS بل التـذكـير في اBآسـي التي تسـبب بها احلـقـد
. كما أن العنصري التعصب الديني وغيـاب االعتراف باآلخر وروحية التسامح في ما بj البشـر عموماً
هذه الدروس يفـترض أن تكون مـانعاً عـن الوقوع في نفس اBطب الذي سلـكته احلكومـات اخملتلفـة في
العـهـود السـابقة أو ¶ارسـات النظام الـعراقي الذي سـقط أخـيـراً ضـد الشـعب الكردي وضـد القومـيـات
وأتباع الديانات واBـذاهب في العراق. أو أن جمـاعات متطرفـة تبرز في كردسـتان العـراقS مثل جند أو
أنصـار اإلسالمS لتـحاول ال الـنيل من اBسيـحـيj واأليزيديj أو غيـرهم وإحلـاق األذى بهم فحـسبS بل
وتوجه عدوانيـتها ضد الشعب الكردسـتاني وضد اBسلمj فيه باسم اإلسـالم واإلسالم منهم براءS وضد
الد�قـراطيـة والوحدة الوطنيـةS وهو مـا يفـترض أن يواجـه بحـزم وصرامـة ووحـدة عاليـة بj كل مـواطني

كردستان العراق والعراق بشكل عام.
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أشرنا في أكـثر من موضع من هذا الكتـاب إلى أن األرض التي أقيم عليـها العراق احلـديث منذ عام
١٩٢١ كـانت أو أصـبـحت مـوطناً للكرد واآلشـوريj والـكلدان والعـرب والتـركـمـان واألرمنS وبالتـالي
jكـما في حـالة الكرد واآلشـوري Sفـهذه اجملـمـوعات البـشـرية (القـوميـات) التي نزحت إليـه منذ القـدم
والكلدانS أو في عــهـد اخللفـاء الراشـدينS كـمـا فـي حـالة العـربS أو في العـهـدين األمــوي والعـبـاسي
Sتعتـبر أجـزاء عضوية من الشـعب العراقي ومن سكـان هذه البالد Sوالعثـماني كـما في حـالة التركمـان
ومنهم جميعاً يتشكل عراق اليوم. ولهذه اجلماعـات البشرية احلق الكامل بالعيش فيه والتمتع باحلقوق

والواجبات التي تقع على عاتق اجلميع دون استثناء.
والتركمانS كأفـراد وجماعاتS ينتمون إلى قبائـل رحل عاشت في األصل في آسيا الوسطى وشكلت
جزء من قبائل تركية نزحت أو جلبت إلى اBناطق التي كـانت ضمن األراضي اخلاضعة للدولة األموية أو
الدولة العـباسـية أو الدويالت التي نـشأت في إطار الدولة العـباسـية مـثل الدولة السلجـوقيـة أو الدولة
اجلــالئريةS أو دويـلة قــرة قــوينلو وآق قــوينـلوS أو في فــتــرة خــضــوع اBنطقــة لســيـطرة اإلمــبــراطورية
العـثمـانيةS أو جـاءت مع القوات التي مـارست فـيمـا بعد السلطة فـي هذه اBنطقة. ورغم انحـدارهم من
أصول وقـبائل تركيـةS إال أنهم يعتـبرون أنفسـهم قوميـة تركمانيـة لها استـقالليتـهاS ولكنهـا تلتقي مع
القومية التركية بالـكثير من أواصر القربى والتماثل كما في الثقافة اBشـتركة والتراث اBشترك وأجزاء
من تاريخ مشترك ولغة مشتـركةS بغض النظر عن تعدد اللهجاتS والدين اBشترك(٢٥٣). وهي مسألة

(٢٥٣) من هذا اإلحساس بالتاريخ والتـراث واللغة واألصل القومي أو اإلثني اBشترك يطلق أحيـاناً كثيرة على
jالذين يحملون هذا اإلحسـاس ويعملون من أجل تأكيـد ذلك وحتقيق الوحـدة بينهم بالطوراني jالقومـي
واحلـركـة الطورانـيـة. ويقـول عنهـا الســيـد عـزيز قـادر الصـمـاجنـي مـا يلي: "حـركـة فكريـة قـد�ة تأثرت
باألفكار القوميـة التي انتشرت في أوروبا بداية القرن التـاسع عشرS استمـدت احلركة اسمهـا من بحيرة
(طوران) الواقعة في قلب صحراء (قرة قوم)S اBوطن األصلي لألتراك واBغول والتتار واBانشو وغيرهم
في اBنطقـة الكائنـة ما بj روسـيـا والصj. بدأت بـاالنتشـار في تـركيـا كـحـركـة فكرية نحـو ١٩٠٣".
راجع: الصــمـاجنيS عــزيز قــادر. التـاريخ الـسـيـاسـي لتـركــمـان العــراق. دار الســاقي. لندن. ١٩٩٩.
ص٢٦٨. ويبدو من تفسـيره للطورانية أنها حركـة مقاومة ضد االجتاهـات العربية والفارسية اإلسـالمية
على الثـقافة التـركيـةS ومحـاولة العودة إلى األصـول التركيـة في الثقـافة واللغـة وتطويرها. راجع نفس
Sصدر ص ٢٦٩/٢٦٨. ومنه يسـتدل أيضاً على أنها كـأي حركة قوميـة متعصـبة ذات طبيعـة سلفيةBا
Sjوالسلفـي jتطرفBا jأو عند الكرد القـومـي jتطرفBا jالعـرب السلفـي jكـما جنـد ذلك عند القـومـي
وكـذلك عند الفـرس أو غـيـرهم. وهي تعـبـر عن نفـسهـا في عـدد من األهداف إذ أن احلـركـة تسـعى إلى
"١- خلق روح وطنيـة وقومـية مـستـقلة عن اإلسالم وهذا يعنـي تبني العلمانيـة في إدارة شؤون البـالد.
٢- تطوير الروح العسكرية والفروسية بj األتراك وتنميتها. و٣- إنشاء عالقات جتارية وصالت قوية
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طبيعية و¥س التـركمان أنفسهم قبل أن ¥س غيرهم من شعوب اBنطقـةS ما دامت ال ¥س حقوق اآلخرين
بل ¥ارس حقوقـها اBشروعة كباقي القـوميات في العراق. كمـا أن مثل هذا اBوقف ال يلحق الضرر بأي
من القوميات اBوجودة في العراقS بل هو إغناء للشعب العراقي والثـقافة العراقية. توزع التركمان في
فـتـرات مخـتلفـة على منـاطق واسعـة من العـراق وكـذلك من كـردسـتـان وعاشـوا بجـوار الشـعب العـربي

والشعب الكردي وبقية قوميات العراق.
وإذا كان التركـمان في العراق قد شاركـوا في احلكم في فترات مختلـفة أو كانوا على رأس دولة في
هذه اBنطقةS فـهذا ال يغيـر من حقيـقة أن مجـموعات قليلة مـنهم أو النخبة احلـاكمة كـانت في مثل هذا
الوضع في حj أن األكـثرية العظمى من التـركمـان كانت في أوضـاعهـا اBعيـشيـة واحليـاتية ال تخـتلف
بقليل أو كــثـيـر عن بقـيـة بنات وأبـناء القـومـيـات األخـرىS ومع أنـهم يرتبطون بقـومـيــة واحـدةS فـأنهم
يتوزعـون على فئـات اجتـماعـية مـختلفـة. ففيـهم من كان غنيـاً وحاكـماً وظاBاSً كـما كـان فيـهم الفقـير
اBدقع الذي كــان يعـانـي من شظف العــيش أو من ضـغط الـضـرائب التـي كـانت جتــبى منه في فــتـرات
مختلفـة ¥اماSً كما كـانت تعاني بقية السكان مـن الفئات الكادحةS كمـا كانت الفئات اBتـوسطة تعاني
من هذه األوضاع. ومـثلما مرت على اإلثنيـات العراقيـة األخرى مصـاعب ومحن جمـةS مرت على بنات
وأبناء التركمـان مصاعب ومحن غيـر قليلة. وعانى التركمـان في العراق من التمييـز اBذهبي من جانب
احلكومة العثـمانية بسبب انتسـاب احلكم للمذهب السني. واليوم يعيش الشعـب العراقي كله في محنة
Sعـربـي أو كـردي أو تركـمـاني أو كلدانـي أو آشـوري أو أرمني jمـشـتـركــة ال �كن التـمـيـيــز فـيـهـا ب
فالـعذاب يعم الشـعب كلهS والطغمـة احلاكـمه التي سـقطت أخيـراً لم تكن بأي حال من األحـوال من هذا

الشعبS بل كانت جزاراً وجالداً وسالباً لقوت هذا الشعب.
كان ومـا يزال وجود التـركمـان موزعـاً على مناطق العراقS ولكن الغـالبيـة العظمى منهم كـانتS وما
تزال تعيشS رغم عمليـات الترحيل للكرد ولهم من محافظة كـركوك (التأميم) ومركزها مـدينة كركوك
أو غيرها من األقضية والنـواحي التابعة لكردستانS في كردستان العراق. ويفتـرض أن نتذكر باستمرار
أن احملتلj في كل العـصور يفرضون على الشعـوب أو اإلثنيات األخرى اخلضوع لهم وتـعلم لغة احلاكم
والتحـدث بها وإهمال لغـة األم. وهذا ما حصل أثنـاء االحتالل العـثماني للعـراق أيضاSً إذ كانت نسـبة
عالية من الشعب الكردي وكذا العربي مجبرة على تعلم اللغـة التركية والتحدث بها على حساب اللغة
الكردية أو العـربيةS إذ كـانت سـياسـة التتـريك قائمـة على قـدم وساق. ومع ذلك فـتعـلم اللغة التـركيـة
وااللتزام الرسـمي بالتحدث بهـا ال يعني بأي حال أن هؤالء أصـبحوا أتراكـاSً بلS وكما نعـرفS حافظوا
Sعلى قوميـتهم ولغتهم. وهي السياسـة التي مارستها الدولة التركـية احلديثة إزاء كرد كردسـتان تركيا

حـيث فرضت علـيهم ومـا تزال تفـرض عليهم الـتعلم باللغـة التـركيـةS كـما منعـتـهم من التـحدث باللغـة
الكردية. وهي سـيـاسة هوجـاء وعنصـرية مرفـوضـة ال يقرها حـتى السكان التـركـمان في العـراقS إذ هم
سيرفـضون أيضاً منعهم من التـعلم بلغتهم التركـية باللهجة األوغـوزيةS أو حتى يرفضون فـرض اللهجة
اجلغـتائيـة التركـية عليـهم. والتحـدث باللغة التـركية ال يـغير من حـقيـقة وطبـيعـة مناطق عيش وإقـامة
. وفي السكان. فـالعــراق كـمـا نعـرف ينقـسم إلى إقليــمj تاريخـيـاSً إقليـمـاً كـردسـتـانـيـاً وآخـر عـربيـاً
اإلقليـمj عـاش التركـمـانS ولكن بشكل خـاص في إقليم كـردستـانS وبشكل أخص فـي كركـوك. وكل
الوقائع تؤكـد بأن هذا اللواء كان ومـا يزال كردسـتانياً تعـيش فيـه أكثرية كـردية ثم تركمـانية ثم عـربية
وآشــوريـةS ور�ا آخــرين. وســـيــبــقى هـذا احلق ثابتـــاً لهــؤالء النـاس بالعــيـش في هذه احملــافـظةS رغم
احملـاوالت اجلنونية العنصـرية التي �ارسـها النظام في حتـقيق مـا يسمى بالتـطهيـر العرقي للمنطقـة من
الكرد والتركـمانS وجلب اBزيد من العرب إليهـا. إن محاوالت تعريب مـدينة كركوك ومحافـظة كركوك
(التـأمـيم) لـن تنجح وينبـغي لهــا أن ال تنجحS إذ أنهـا مناهضـة لـلحق الكردي وللحق التــركـمـاني في
العـيش فيـهـا. إن محـاوالت التـعريب التي تـتخـذ صيـغـاً عديدة �ـا فيـها فـرض اجلنسـية الـعربيـة على
الكرد والتـركمـان ستفـشل حال سـقوط هذا النظـام واخلالص من همـجيتـه. وهذا ما يـفترض أن يحـصل
بعـد سقـوط النظام العنصـري. إذ ال بد من العـمل اآلن من أجل وضع األسس العـادلة Bسـتقـبل التـآخي

بj سكان كردستان ومنهم سكان محافظة ومدينة كركوك.
ولهذا يفترض القول بأن التعدد القومي والثقافي في كركوك ال يغير من حقيقة كونها جزء من إقليم
كـردسـتـان. وأن سكان هذه احملـافظة لهم حـقـوق وواجبـات مـتـسـاوية في إطار االحتـاد الفـيـدراليS لهم
حقوق كأفـراد ضمن الشرعة الدولية حلقـوق اإلنسان من جهة(٢٥٤)S ولهم حقوق ضمن حـقوق اجلماعات

واألقليات القومية اإلدارية والثقافية من جهة أخرى.
فوجودهم في العراق عموماً وفي كـردستان خصوصاً يعتبر من الناحيتj التاريخيـة واBعاصرة حقيقة
jتبـادل بBواقـعة ال حتـتاج إلى كـثيـر من العناء. والرؤية الواقـعـية القـائمة على االعـتـراف واالحتـرام ا
اBواطنj وحـقـهم جـمـيـعـاً في الـعـيش في هذه اBنطقـة وفي العـراق هو الـذي يفـتـرض أن يسـمح بنشـوء

وتطور عالقات ودية تبعد اجملتمع عن الصراع والصدام غير اBبرر.
تسببت السـياسات التي مارسـتها سلطات االحتالل الـبريطانية منذ نهاية احلـرب العاBية األولى إزاء

مع أتراك إيران الـشـمـاليــة (أذربايجـانـيj) وأتراك روسـيـا اجلـنوبيـة وشــرق الصj… ٤- حتـرير الـلغـة
التركية من الكلمات العربية والفارسية… راجع: نفس اBصدر السابق. ص ٢٧١/٢٦٩. وهذه األهداف

تعرب عن طبيعة احلركة ومهماتها.

(٢٥٤) تتضمن الشرعيـة الدولية حلقوق اإلنسان ثالثة مكوناتS وهي: اإلعالن العاBي حلـقوق اإلنسانS والعهد
الدولي اخلـاص باحلقـوق االقـتصـادية واالجـتمـاعـية والثـقـافيـةS والعـهد الدولي اخلـاص باحلـقوق اBدنيـة

والسياسية والبروتوكول االختياري اBلحق به.
راجع في هـذا الصــدد: الشــرعــة الدوليــة حلــقــوق اإلنســان. الرســالة رقـم ٢. احلــملة العــاBيــة حلــقــوق

اإلنسان.األ� اBتحدة. جنيف. S١٩٩٠ ص٣.
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التركمانS بسبب رفضهم لالحتالل البريطاني ومساندتهم للدولة العثمانية ودعوتهم لبقاء والية اBوصل
في إطار الدولة العـثـمـانيـةS فـي إثارة اBزيد من اBشكالت لهمS كـمـا تسـبـبت فـي نشـوب صـراع بينهم
وبj اآلشـوريj الذين كانوا يتـعاونون فـي حينهـا مع سلطات االحتـالل البـريطانيةS إذ كـانت معـاناتهم
. ولهـذا لعـبـت عـمليـة تصـفـيـة ومـعـاناة األرمن وكل اBسـيــحـيj حتت االحـتـالل العـثـمـاني رهيـبـة جـداً
احلـسابات مع التـركمـانS وكأنهـم ضمن اBسـؤولj عمـا جرى لألرمـن وبقيـة اBسيـحيj في عـام ١٩١٥
بشكل خاص. لهذا كانت مجـزرة عام ١٩٢٤ التي ذهب ضحيتها ٦٥ قتيالً و١١٥ جـريحاSَ كما يشير
إلى ذلك األسـتـاذ جرجـيس فـتح الله. أمـا السـيـد عبـدالرزاق احلـسني فـيـشيـر إلى أن عـدد القـتلى بلغ

٢٠٠ قتيل(٢٥٥).
إن العـيش اBشـتـرك للكرد والتـركـمـان والعـرب وااآلشـوريj في أمن واسـتـقـرار وسـالم يعـتـمـد على

توفير ثالثة مستلزمات أساسيةS وهي:
أ- ¶ارسة سـياسـات سليمـة من جانب احلكومـات العراقيـة إزاء حقـوق مختلف الـقوميـات والتزامـها
الصــارم �بـادÂ احلــرية والد�قـراطـيـة وأسس اجملــتـمع اBدنـي الد�قـراطي وحــقـوق اBواطـنة واجلـمــاعـات

اخملتلفة وعدم التمييز بj اBواطنj على أساس قومي أو ديني أو مذهبي أو فكري أو سياسي.
ب- اعتـراف أتباع القومـيات واألديان واBذاهب اخملتلفـة بعضـهم بالبعض اآلخر واحـترامهم للحـقوق
التي يفتـرض أن يتمتع بهـا اجلميع دون استـثناءS �ا فيهـا احلقوق القومـية والدينية واBذهبـية والفكرية

والسياسيةS أي حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ج- العـمل على تطوير القوى اBـنتجـة ورفع مسـتوى الوعي االجـتمـاعي والسـياسي للسكان وكـذلك
اBسـتـوى احلـضاري والثـقـافي العـام الذي يفـتـرض أن يتـمـتع به أفـراد اجملـتمعS بـحيث يـتفـهم اجلـمـيع
Âبل اإلصـرار على ¥تع اجلمـيع بها وحتـويلها إلى مـباد Sحقـوقهم وواجـباتهم ويرفـضون التـجاوز عليـها

و¶ارسات ثابتة ومتطورة ويومية.
وال شك في أن نظم احلكم السـياسـية ومـستـوى تطور القوى اBنتـجة والوعي االجـتمـاعي والسيـاسي
في اجملتمع العراقي ولدى قـواه السياسية قد لعبت دورها في كل ما وقع جلمـيع أفراد اإلثنيات وأتباع
األديان واBذاهب واألحزاب والقـوى الفكرية والسياسيـة في العراق من استبـداد واضطهاد أو إرهاب أو
تعـسف و¥يـيز بj أفـراد اجملـتمع. وهنا ال نقـصـد التـعسف احلـاصل من جـانب احلكومـات فحـسبS بل
ومن جانب اجلـماعـات بعضهـا إزاء بعضـها اآلخـر وفي ما بj األفراد. فـال النظم السيـاسيـة في العراق
كانـت د�قراطيـةS وال األحزاب احلـاكمـة أو التي كانت في اBعـارضة كـانت د�قراطيـةS وال اجملتـمع ذاته

كان د�قـراطياً وال أفراده بشكل عام كـانوا د�قراطيSj كما أن اجملـتمع وأفراده لم يتمـتعوا بحـياة حرة
Sوبهذا القـدر أو ذاك Sكـر�ة ود�قراطـية. وفي ضـوء ذلك ال بد من اخلـروج باسـتنتاج يؤكـد بأن اجلـميـع
يتحمل مسؤولية ما وقع في العراق حتى اآلنS ولكن النظم السياسية التي سادت في العراق قبل وبعد
ثورة ¥وز عام ١٩٥٨ كـانت هي اBسؤولة الرئيـسية واBـركزية Bا حصل في العـراق وما عـانت منه أفراد
وجـمــاعـات اإلثنيــات اخملـتلفــة وأتبـاع األديان واBذاهب الـعـديدة وأعـضــاء ومـؤيدي األحــزاب والقـوى
السـيـاسيـة اخملـتلفـة. فالكـل كان دون اBسـتـوى اBطلوبS رغم أن احلكم كـان األسـوأ في كل ذلك. وال
نبـتعـد عن احلـقيـقـة والواقع عندمـا يجري تأكـيـد حقـيـقة أن الهـيـمنة العثـمـانية أوالSً ومن ثـم الهيـمنة
البـريطانية ثانيـاً كانت السـبب وراء كل ذلكS كمـا كانت السـبب وراء وضع تلك النخب السـياسيـة في
احلكم والسير على طريق استبداديS كان بعيداً كل البعد عن اجملتمع ومصاحله وعن اجملتمع اBدني. 
فـمـا وقع للتـركــمـان في مـدينة كـركـوك عـام ١٩٥٩ من جتـاوزات واعـتـداءات ومـا سـقـط منهم ومن
غيرهم من ضحـايا يبقى اBسؤول األول عنه نظام حكم عبد الكرº قاسم وأجهـزة الدولةS وخاصة اجليش
والشـرطة واألمن الداخلي. كـمـا تتـحمل الذهـنية القـومـيـة اBتطرفـة واBتـصارعـة التي ¥يـزت بهـا بعض
القوى القومية الكردية والتـركمانية في كركوكS إضافة إلى دور القوى القومـية العربية العنصرية التي
كانت تريد إشـاعة الفوضى في البالد لـلبرهنة على عدم استـقرار النظام وتوفيـر مستلزمات االنقـضاض
عليهS إضـافة إلى دور الشـيوعيj في منظمـة احلزب الشيـوعي العراقي في كـركوك وكردسـتان عمـوماً
في االجنرار وراء األحـداث وعدم اBشـاركة اجلادة في تهـدئة األوضاع والتـصدي للمهـوّسj من أجل منع
إشـعـال فـتـيل الصـراعS ومـسـاهمـة البـعض مـنهم في األحـداثS مـسـؤوليـة مـا جـرى في كـردسـتـان. إن
األحـداث التي جرت في كـركـوك ليست سـوى التـعبـيـر الصارخ عن عـجـز صارخ للحكومـة عن مـعاجلـة
جـادة لتلك اBشكالت ¶ا أدى إلى تراكمـها بـالشكل الذي كان في مـقدور عـود كبـريت واحد أن يشـعل
فتـيل الفتنة ويقود إلى مزيد مـن الضحايا ومزيد من اجلـروح اجتماعـية والسيـاسية والنفسـية ال تندمل

بسرعة وتبقى آثارها طويالً وعميقاً في نفوس وعقول الناس.
إن أحـداث كـركـوك لطخـة عـار في تـاريخ العـراق السـيـاسي في فـتـرة حكم قـاسـم. وهذا ال يعني أن
الزعيم عـبدالكرº قـاسم كان اBسـؤول األول أو اBباشر عن ذلـكS ولكن كان في مقـدور احلكم أن يوقف
. وكان فـي مقدوره أن �نـع ما حصل فـي اBوصل أيضاSً لو كـان قد توجـه صوب تلك التـداعيات مـبكراً
الد�قراطية منذ اليوم األول للثورة وليس إلى تكريس النظام العسكري في البالد وتقنj الد�قراطية ثم
Sمـصادرتهـا فعليـاً وسـيادة الفـردية واالستـبداد في احلـكم. فعندمـا تغيب الـد�قراطيـة عن وعي الناس
يبـدأ عندها الـوحش عـمله في عـقـول هؤالء النـاس ووعـيـهمS وعندها تبـدأ مـصـائـب االسـتـبـداد تشـمل

اجلميع.
(٢٥٥) الصـمـاجنيS عـزيز قـادر. التـاريخ السـيـاسي لتـركـمـان العـراق. ط ١. دار السـاقي. لندن. ١٩٩٩. ص

.١٢٤
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يبدو لي بأن من واجب الكرد والتركـمان واآلشوريj والكلدان والعرب في محافظة كـركوك أن يبذلوا
جهداً مشـتركاً لتبقى هذه اBدينة متعـددة القوميات مدينة للسالم واألمن واالستـقرار والتضامن الوطني
العـراقي من خالل ¶ارسـة سـياسـة عـقالنيـة حـصيـفة فـيـها واعـتراف مـتـبادل بالوجـود واحلـقوق و¶ارسـة
سياسـة التآخي والتفاعل والتـالقح احلضاري أو الثقافي. إنـها ستبقى مـدينة مفتوحة للـجميع في إطار

الدولة العراقية الفيدرالية.

Êu¹b¹e¹_« œdJ!« ≠‡¼

إن أتبـاع الديانة األيزيدية يشكلون جـزء من القـبائـل الكردية التي سكنت هذه اBنطقـة من كـردستـان
العـراق منذ القدم والتـزمت بهـذه الديانة القد�ة اBتـزامنة للديانة الزرداشـتيـة التي آمن بهـا بنات وأبناء
jفي ح Sالكثـيـر من الـقـبـائل الكردية. ور�ا آمن الـبـعض اآلخـر بديانات أخـرى قـبل دخـولـهم اإلسـالم
حافـظ قسم من الكردS أي األيزيديونS على ديانـتهم القـد�ة. تأثرت هذه الديانةS بسبب وجـود ديانات
أخرى بجوارهاS مثـل اBسيحية واليهودية واBنـدائية واإلسالم وديانات أخرىS وبسبب ضغـوطات كثيرة
مورست ضـد أتباع هذه الديانة على مدى القـرون اBاضيةS فأن أتبـاع الديانة ومصلحيـها أجبروا عـملياً
على إدخال طقوس غيـر قليلة على ديانتهمS قريبة بهذا القـدر أو ذاك من تلك الدياناتS وخاصة بعض
الطقــوس اإلسـالمـيــة. وهو أمـر صـاحـب الكثـيـر مـن الديانات أيضـاSً ولـكن الديانة األيزيديـة مـا تزال
. وهو أمـر له إيجابـياته وسلبـيـاته. ولم تكن احملـاربة حتـتفـظ باجلوهر األسـاسي الذي كـانت عليـه قـد�اً
jنطـقة ذات تأثيـر مـعBالشـديدة التي تعـرض لهـا أتبـاع هذه الديانة من قـبل احلكومـات اخملتلفـة في ا
Sبل أجبرت الكثيـرين منهم على امتداد التاريخ على الـدخول في ديانات أخرى Sعلى ديانتهم فـحسب
كـما أن بعـضـهم هاجر إلى بالد أخـرى وبقى مـحـافظاً على ديانتـه. ومن هنا جند أن بينـهم من يتحـدث
العربية أو التركية أو غيـرها من اللغات. ولكن هذا التنوع ال يجعل منهم عرباً أو تركماناً أو أرمناً أو
أية قومية أخرىS بل هم جزء من الشعب الكردي. وهذا ال �نع من تخلي البعض عن قوميتهم والتحول
إلى قـومـيـة أخـرىS إذ أن االنـتـمـاء يبـقى مـسـألة شــخـصـيـة. ولكن يفـتـرض أن ال يتـم ذلك عن طريق
اإلكراهS بل اخـتيار الشـخص ذاته ووفق إرادته احلرة. وعلى العـموم فأن هذا التـغييـر في الديانة لم يتم
على نطاق واسع أو جـماعـات كبـيـرة بل على مسـتوى بعض األفـراد وفي فـترات مـختلفـة. وهي ظاهرة
جندها في كافة الديانات بغض النظر عن موقف الديانة أو موقف القيـمj عليها من مثل هذا التغيير.
ويفتـرض أن يتذكر اإلنسـان بأن معاناة الكرد األيـزيدية كانت كبـيرة على امتـداد قرون منصرمـة بسبب
كـونهم كـرداً مـرة وبسـبب ديانتـهم ثانيـاً. وحـتى األمس القـريب عـانى الكرد األيزيدية مـن عنت النظام
احلاكم ببغداد بسـبب رفضه االعتراف بكونهم كرداً واإلصرار على تسجـيلهم عرباSً سواء قبلوا بذلك أم
رفضـوه. وهي نفس القاعـدة التي عمل بهـا البعـثيون في الـعراق حj اعتـبروا كل عـراقي بعثـياً وأن لم
ينتم إلى حزب البعث. وبالتالي يحاسب على هذا األساس أيضاً. وهو أمر مخالف للحقيقة ويحمل في

مضـمونه األساسي الذهنية العنـصرية واالستبـدادية التي حتكم عقلية الطغـمة احلاكمـة في العراقS وهي
مـحـاولة فــرض التـعـريب عليـهـم. وهذه الوجـهـة ال تشـمل األيـزيديj وحـدهم بل الكرد والتــركـمـان في

كركوك وخانقj أو في غيرهما.
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تواجــه البـاحث في أصــول وطقـوس وتـقـاليــد الديانة األيزيدية مــصـاعب جــمـة ناجــمـة عن عــدد من
العوامل نشير إليها في أدناه:

* اعـتــمـدت الـديانة األيزيدية في مــسـيــرتهـا الـتـاريخــيـة الطويـلة على توارث أو انتــقـال الطـقـوس
والتقاليد من جـيل إلى جيل دون أن يتم تسجيل أصول تلك الديانة وطقوسهـا أو التغيرات والتطورات
التي طرأت عليـهـا عـبـر الـسنj. وجتـابه البـحث العلمي فـي هذا الصـدد حـقـيـقـة تشـيـر إلى أن دراسـة
الطقـوس والتقـاليد والعـادات اجلارية عـلى أهميـتهـا تعتـبر آخـر ما وصـل إلى الباحـثj من هذه الديانة
وليس بدايتـها األولى أو أصـولهـا أو األسس التي اعـتمـدتها والفـلسفـة احليـاتيـة التي كانت (أو) ومـا

تزال تعبر عنها والتغيرات العديدة احملتملة التي طرأت عليها عبر الزمن.
* قلة التـحريات األركـيولوجيـة في مناطق توطj وعـيش األيزيديSj أو اBناطق التي جاءوا مـنها أو
التي اضطروا للهجرة إليـهاS إضافة إلى تعرض مناطق األيزيديj إلى الكثـير من احلروب والكوارث أو
التدميـر واحلرق اBتعمـد لتلك اآلثار التي ر�ا كان في مقدورهاS لو كـان قد عثر عليـهاS أو ما �كن أن
يعـثـر عليــه مـسـتـقـبـالS أن تسـاعـد البـحـث في التـعـرف األدق واألقـرب إلى الواقع علـى أصل الديانة
األيزيدية وطقوسها األولى. وال �كن اعتبـار أن هذا الباب قد أغلقS إذ ما تزال هناك إمكانيات إجراء
اBزيد من الـتنقـيـب والتـحــري عن هذه الديانـة العـريقــة في القــدم لتــأمj فـهم أفــضل لهــا وألصـولهــا
jوبـشكل خاص ديـانات حضـارة بالد مـا ب Sالتـاريخـية. وال شك فـي أن البحث فـي الديانات اجملاورة
النهريـن وبالد فارس والهند القـد�ة وأوربا واBوروث منها حـالياS تساعـد الباحث كـثيرا عنـد حتريه عن
أصول الـديانة األيزيديةS إذ يوجد مـا �اثل نظام الطوائف في الديانة واجملـتمع األيزيدي مـثال مـا �اثله
نسـبـيـا في ديانة سـهـل النهـدS رغم أن مـبـدأ الطوائف أو الوضع الطـبـقي في اجملـتـمـعـات القـد�ة كـان
معـروفا بشكـل عام ومرتبـطا بالدين أيضا. وفي مـا عدا ذلك يجـد الباحث ¥اثال مـعينا في العـديد من
الطقـوس الدينيـة األيزيدية في بعـض الديانات الفـارسيـة القـد�ةS والعكس صـحـيح أيضـا بالنسـبـة إلى

بقايا الديانات الفارسية والشرق أوسطية والهندية القد�ة;
Sوال شك في أن عدم وجـود كتب دينيـة  تسجيـلها في حينهـا أو بعد ظهـورها بفترة غـير بعـيدة *
أو بسبب عـدم وجود مـثل هذه الكتب أصالS أو بسـبب ضياعـهاS كـما في حالة الديانة األيـزيدية حيث
يشير رجال الدين فـيها إلى ضياع كتابيـهما اBقدسj "ره ش" و "اجللوة"S أو عدم الرغبـة في تسجيلها
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من جـانب الـكهنة خـشـيــة وقـوعـهـا بـأيدي اآلخـرين واحـتـمــال اسـتـخـدامــهـا ضـد الديانـة أو الكهنة أو
الروحـانيj أو حتـى ضد أتبـاعـهاS قـد لعب دورا مـتمـيـزا في واقع الديانة األيزيدية. ومن اBعـروف في
هذا الصـدد أن أغـلب طقـوس وتقـالـيـد كل الديانات أو أغلـبـهـا لم يسـجـل أتبـاعـهـا أو اBـشـاركj في
وضـعـهـا في نفس الفـتـرات التي وجـدت فـيـهـاS بل في فـتـرات مـتـفـاوتة الحـقـةS وأحـيـانا كـتـبت على

مراحل. ويشمل هذا األمر بشكل عام كتب األديان "السماوية" و"غير السماوية" أو الوضعية;
* ومن اBعـروف قـد�اS ووفق مـا اكـتـشف وتوصل إليـه البـحث الـعلمي في مـجـال األديان والطقـوس
الدينيـةS أن اجلمـاعات البـشرية الـقد�ةS سـواء كانت بطقـوسهـا السحـرية القـد�ة أو التقـاليد والعـادات
التي كـانت توجـه نشاطـهاS أو تتـبع األبراج و¶ارسـة فـتح الفألS كـانت تؤدى في الغـالب األعم بصـورة
سرية Bنع اإلطالع علـيها من جـانب اجلماعـات البشرية األخـرى لالحتفـاظ بإسرارها اخلاصـة بها(٢٥٦).
وقد شـمل هذا األمر فـيمـا بعد الدين أيضـا. فالسرية لم تـكن تقتصـر قد�ا على األيزيديSj بـل شملت
مخـتلف اجلماعات البـشريةS رغم أن الكثيـر منها قد كف عن ذلكS ولكن مـا يزال يجد اإلنسان قـبائل
¥ارس نفس السرية اBعروفـة عند األيزيديj حتى الوقت احلاضر. وكانت وراء مثل هذا الـتصرف العديد
من األغــراض وتـصــور اBنافع. وتـقــدم الديانة اBـندائيــة بـرهانا ســاطعـــا في هذا الصــددS إذ إنـهــا من

الديانات القد�ة التي ما تزال قائمة ولها أتباعهاS باعتبارها من ديانات األقليات السكانية.
* كمـا أن غيـاب اإلرادة والقدرة عند أتبـاع هذا الدين أو ذاك على االعـتراف بوجـود أديان أخرى أو
رفض القـبـول بهاS وبالتـالي غـيـاب التسـامح الديني في التـعـامل اليـومي وعدم االعـتـراف بحـقهـا في
¶ارسة طقـوسهـا بحرية تامةS سـاهم بقسط كـبيـر في التشويش على تـلك األديان وفي تشويه سمـعتـها
ولصق الكثـير من التـهم البـاطلة بها بسـبب اخـتالفـها أو عـدم ترك أتباعـهـا لهاS أو رفض حتـولهم إلى
ديانات األكــثـرية السـكانيـةS أو للـدين الرسـمي. ويـجـد اإلنسـان الـدليل على ذلك في مــؤلفـات قــد�ة
وحديثة بحثت في تاريخ وعـالقات هذه األديانS حيث تضمنت الكثير من التـشويهات واإلساءات التي
كــانت ومــا تزال حتـاول احلـط من شـأن هـذه الديانة أو تلك مـن أجل رفع شــأن ديانة أخــرى أو من أجل
كـسـب األعـوان لديانـاتهم. ويتـجـلى هذا االجتـاه بـشكل صـارخ فـي اBوقف من ديانة األيزيـديSj وعلى
نحو أقل من ديانة الصابئـة اBندائيj. ويبدو للمتتـبع أن عددا مهما من الكتـاب اBسلمSj سواء كانوا
من العـرب أم من غيـرهمS وكـذلك بعض الكتـاب اBسيـحـيSj ساهمـوا بقـسط كبـيـر في تشويه حـقـيقـة
الديانة األيزيدية وطقـوسـهاS إذ أن هؤالء جـميـعا بذلـوا الكثيـر من أجل إبعاد هـذه األقلية الدينيـة عن
دينها ووضعهم في خانة اBسيحيj أو اBسلمj "اBرتدين" عن اBسيحية أو اإلسالم. ومثل هذه احملاولة

تتضمن جانبj هما:

١- اقتناع هذه اجلماعـة أو تلك بكون هؤالء مرتدون حقا عن دينهمS وبالتاليS يفتـرض أن يخضعوا
إلجـرائـj كـالهمــا مـرSّ أي إمــا "كـسـبــهم" من جــديد إلى الدين اBســيـحي أو اإلســالميS وأمـا لـفظهم

ومحاربتهم حتى بالسيف.
٢- وأمـا وعـيـهـم بأن هؤالء ليـسـوا من اBســيـحـيj أو اBسلمj حــقـاS وبالتـاليS فـأن كـســبـهم إلى
اBسـيـحـيـة أو اإلسـالم يـعـتـبـر مكسـبـا دينيـا من جــهـةS ويحـصل الشـخص الكاسـب الرحـمـة والغـفـران

والثواب. 
ولكن هاتj اجلـمـاعتSj وخـاصـة اBسلمة اBتـطرفةS ترفـضـان محـاوالت حـصول األديان األخـرى على
أتباع منها إلى الديانات األخرى. وفي هذا يكمن جوهر التعـامل �كيالj في اBوقف من قضية واحدة.
ويفتـرض أن يكون االنتمـاء لهذا الدين أو ذاك قـضيـة اختيـارية بحتـةS يحق للمرء أن يقـرر موقـفه من

هذا الدين أو ذاكS سواء دخل فيه أم خرج منهS أم تخلى عن كل األديان.
ويفـترض أن يشـار هنا إلى أن الديانات القـد�ة في بالد مـا بj النهـرين أو في أعـالي الفرات كـانت
أكـثر تسـامحـا في ما بينهـا أو حـتى أكثـر قربا لبـعضـها اآلخـرS في حj تغـيرت هذه احلـالة فيـما بعـد
وأصبـحت بعد احتـالل بابل من قبل الفرس فـي عهد كـورش وسقوط الدولة الكلدية (٥٣٩ ق.م) أكـثر
عصـبيـة وقسـوة في التعامل وفـي محاولة فـرض الديانة الفارسـية اجملـوسيـة (الزرادشتيـة) على سكان
هذه اBناطق. في حj عـرف عـهـد األسكندر الكبـيـر في بابل بعـد انتـصاره على جـيـوش اBلك الفـارسي
Sوكـذلك في الـعـهـد السلوقـي من بعـده S.(٢٥٧)بعــد احـتـالله لـلمنطقــة في عـام ٣٣١ ق. م Sداريوش
تسـامـحـا وتسـاهال كـبـيـرين واحـتـرامـا ملمـوسـا إزاء ديانات وادي الرافـدينS إذ منـح السكان احلق في

¶ارسة طقوسهم الدينية(٢٥٨);
- الدور الذي لعبـته األقلية الديـنية األيزيدية ذاتها في هذا اجملـال من خالل عدم كـشفهـا عن أسرار
الديانة األيزيديـة واجتاهـها الـعام ومـواقـفـهـا اخملـتلفـة وطقـوسـهـاS بغض النظر عن مـدى تعـارضـهـا مع
األديان والطقوس األخرى. وكانت وراء هذه الظاهرة السلبية عوامل كثيرةS �ا فيها التقاليد القد�ة في
عـدم كـشف األسـرار الديـنيـة واعـتـبـارها حكرا في طائـفـة الكهنة الروحـانيj فـقـطS كـمـا هو احلـال في
األديان القـد�ة في ميـسوبوتامـياS أو اخلـشيـة من اإلرهاب الديني الذي سلطتـه الديانات اخملتلفـة على
األقليـات الدينية في مـخـتلف العصـورS ومنهـا ما تعـرضت له الديانة األيزيدية- إضـافة إلى مـعارضـة
رجال الدين فـيها لتـعلم الناس أو اBريدين القراءة والكتـابةS التي كانت أحد األسـباب اBهمـة وراء عدم

(256) HahnS Istvan. Goetter und Voelker. Corvina Buecher. Corvina Verlag. Minerva. Bu-
dapest 1977. S. 29-40.

(257) WeigallS Arthur. Alexander der Grosse. Paul List Verlag. Leipzig. 1941. S. 277-300.

(٢٥٨) سـبــاهيS عـزيز. أصــول الصـابئــة (اBندائيj) ومــعـتـقــداتهم الدينيــة. منشـورات اBـدى. ١٨ دراسـات.
دمشق. ١٩٩٦. ص٤١-٥٤. 
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تسـجيل الطقـوس واألناشـيد أو التـراتيل أو األدعـية الدينيـة األيزيدية وأقـتصـر األمـر على حفظهـا في
الصـدر. ومعـروفـة تلك اخملاطر التي تـتعـرض لها عـمليـات احلفـظ بالصدر �رور الزمن وتـغيـر األجيـال

وتغير اBصطلحات والكلمات واألجواء.
- إن استـمرار وجـود الديانة األيزيدية BئاتS أو ر�ا آالف السنSj بالرغم من أنـواع احملن واBصائب
واإلرهاب التي تعــرض لهـا أتبـاع هذه الديانـةS ومنهم رجـال الدينS يعــبـر عن حـقـيـقـتj مــهـمـتSj إذ
لوالهما Bات هذا الـدين واندثر كما مـاتت أديان كثيـرة قد�ة أخرى في هذه اBنـطقة من العالمS وخـاصة

بعد دخول اليهودية واBسيحية واإلسالم على التوالي إليهاS وهما:
١- إصرار حملة أو أتباع الديانة األيزيديـة على التمسك �عتقداتهم الدينية ورفـضهم التخلي عنها.
وقد منحـها اBؤمنون قوة الصـمود والتواصل والقدرة علـى التفاعل النسبي والـتكيف عبر األجيـال. لقد
تعـرضت الديانة األيزيدية من حـيث اBعتـقدات والطقـوس إلى جمـلة من التعـديالت ألسبـاب ثالثة هي:
أ- القـبول النسـبي �ا يفرض عليـها مـن قبل اBناهضj لتلك الـديانة و�ا ال يؤثر على اجلوهر األسـاسي
للديانة. ب- التـطورات والتـحـوالت التي كـانت تشـهـدها األجـيـال اخملـتلفـة والـتي كـانت تفـرض على
الكهنة إجـراء تـعـديالت على طقـوسـهم أو حـتى بعض مـعـتـقـداتهـم لضـمـان التـواصل وعـدم االنقـراض
الدينـي. ج- وأخــيــرا غــيــاب الكتـب اBســجلة الـتي كــان في مــقــدورهـا احملــافظة على أصـــول الدين
واBعتـقدات القـد�ةS في حj أن غيـابها سـاهم وساعد في ¥تـعهـا باحلركـية والقبـول بتعـديالت محـتملة
عليهـا. ومن هنا يتبj أن هذا العامل كـان عامال سلبيـا مرةS وعامـال إيجابيا مرة أخـرى باالرتباط مع
احلالة مع األوضاع التي كانت ¥ر بها جماعـات الدين األيزيدي ذاته واجلماعات الدينية األخرى احمليطة

بها واBتعاملة معها.
٢- ويدلل على وقـوع مـا أشرنا إلـيه في أعـاله من وجـود أدعيـة وطقـوس تشـير بـهذا القـدر أو ذاك
إلى إنها ليـست قد�ة بقـدم الدين ذاتهS وأن رجال الدين الكبـار أدخلوا على بعضهـا أو أدخلوا بعضـها
Sكلية ضمن الطقوس واألدعيـة األيزيدية في فترات مختلفة حلاجات وضـرورات اجملتمع األيزيدي نفسه
أو أدخلوا عليـهـا تعـديالت وجـدوا أنهـا منـاسـبة. و�ـكن مـعـرفـة ذلك من خـالل اللغـة التي كـتـبت بهـا
واألحداث أو اBواقع التـي تذكر في تلك األدعيـة والتي لم تكن معـروفة بهذه األسـماء قد�ـاS أو ¥اثلها
الواضح مع أدعـيـة متـوفـرة في ديانات أخـرى. وهذه الظاهرة غـير مـقـصورة علـى الديانة األيزيديةS بل
تشمل بقية الدياناتS رغم محاوالت بعض رجال الدين نسبـتها إلى عهود قد�ة أو إلى قدامى األولياء
الصاحلj. فمن يزور العتـبات اBقدسة ألتباع اBذهب الشيعيS مـثل ضريح اإلمام علي بن أبي طالب أو
احلسj بن علي بن أبي طالب أو غـيرهما سيـجد هناك الكثيـر من األدعية التي لم تكن موجـودة أصال
في اإلسـالم ووضعت كلهـا وفي فتـرات متـباينة بعـد اغتـيال علـي بن أبي طالب وحj أقيم له الضـريح
واBزارS أو بعد استشهاد احلسj بن عليS حيث وضعت الكثير من األدعية معلقة في اBزار أو موجودة

في كتب وضعت خصيصا لهذا الغرض.
يصعب على اإلنسـان القطع برأي معj بصدد الديانة األيزيدية. فالبـحث في الديانة األيزيدية حديث
العـهـدS خـاصـة بj أبـنائه والعـارفj بأصـوله وطقـوســه وتقـاليـده. ونالحظ اليـوم حتـسنـا طيـبـا في هذا
الصدد �كن أن يحـمل معه تفـاؤال بدراسات قيـمة وأصيلة في اBسـتقبل. والبـحث في الديانة األيزيدية
يفترض أن يستند إلى مـعرفة واسعة بنظريات نشوء األديان والعـوامل الكامنة وراء ظهورها واجتاهات
تطور األديان القد�ة والتفـاعل والتأثيرات اBتبادلةS إضافـة إلى إطالع جيد على تاريخ تطور األيزيدية
ومـعرفـة واقعـيـة عن أحوال األيزيـديj في موطنهم األصـلي. كمـا يفـترض البـحث االعـتمـاد على ثالثة

مصادر أساسية هي: 
* الدراسـات العلمـيـة التي حـاولت الغـوص في أصل الديانات القـد�ة وسـعت إلى تـقدº تفـسـيـرات

واقعية �كن الركون إلى حتليالتها واستنتاجاتها.
* الدراسات األكثر حداثة التي تقوم بها وتنشرها اجلمعيات واBؤسسات األيزيدية والبحاثة من بنات
وأبناء األيزيديj اBعـروفj بعلميـتهـم وسعيـهم لتـقدº احلـقائق عن الديانة األيزيدية وعن حـياة ونـشاط

األيزيديSj رغم قلة عددهم وحداثة بحوثهم.
* االعتماد على الثقاة من الشخصيات الدينية واالجتماعية والعلمية اإليزيدية ذات اإلطالع الواسع

والتي تدرك كنه الدين األيزيدي وتلم به وتسعى إلى تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وإشكالياته. 
ويحـتـاج الـبـحث في الديانة األيزيـدية مـعـرفـة جـيـدة بـطبـيـعـة هذا اجملـتــمع وعـالقـاته االجـتــمـاعـيـة
والعشائرية والتراتبية الدينيـة-االجتماعية والبساطةS وأحيانا السذاجـة الفالحية التي يتسم بها الناس
ال بj األيزيـديj فــحـسـبS بل وبj عــمــوم الفــالحj الكرد أو في الـريف العــراقي واألرياف اجملــاورة
لكردسـتـان العراق أيـضا. إذ في مـثل هذه اجملـتـمـعات الريفـيـة التي لم تشـرق عليـهـا شمس احلـضـارة
وعمليـات التنوير والعلم والتقنيـات احلديثةS تخـتلط ببعـضها اBعـتقدات الدينيـة باخلرافات واألسـاطير
وأعـمـال السـحـر لتـشكل نسـيـجا غـيـر واضح اBعـالم أسـمـه الدين بطـقوسـه اخملـتلفـة وكـذلك التـقـاليـد
والعـادات التي تعـتـبر وكـأنهـا جـزءا ال يتـجزأ من الـدين اBوروث. إن فهـم هذه العالقـات يسـاعـد على
تفـسيـر جـملة من اBظاهر االجـتمـاعيـة التي ارتدت لبـوسـا دينياً في فـتـرات معـينة وأصـبحت جـزءا من
اBوروث الذي �ارس من قـبل اجلمـيع في منطقة سكن األيزيديj دون أن يـنتبه إلـى مخاطره إال الـبعض
القليل خــالل ربع القـرن األخـيـر ومن جـانب اBـثـقـفj واBتنورين مـنهم على نحـو خـاصS ومنـهـا قـضـايا
الزواج األيزيـدي القــائم عـلى اBنع التـــام ألي شكل من أشـكال التــداخل أو االقـــتــران بj بنـات وأبناء
الطوائف أو الطبـقات الدينية اخلـمسـةS وكذا احلال بالـنسبة للمـوقف من التعليمS حـيث أمكن اآلن قطع

شوط إيجابي فيه. 
ومع أن هذه الدراســة ال تســعى إلى اخلــوض في عـمـليـة بحـث مـتكامـلة عن الديانة األيـزيدية أوعن



172 171

العادات والتـقاليـد عند األيزيديSj فأنهـا تريد تقدº بعض اBسـائل التي �كن أن يركن إليـها عن هذه
اجملـموعـة البـشـرية الدينيـة التي تعـتـبر من بj أقـدم سكان هذه اBنـطقةS وهي جـزء من الشـعـوب التي
قطنت أعـالي دجلةS بالد مـا بj النهريـن (موسـوبوتاميـا)S أو مـا يدعى اليوم بـالعراق احلـديث. ولكن
تبقى هذه اإلشكالية قائمـة وتبقى اBعلومات الواردة فيها موضوع جدل وحـوار فكري واجتماعي وديني

متواصلS فليست لدينا حتى اآلن حقائق ثابتة في هذا الصدد.
من اBعــروف بأن الديانات عنـد الشـعــوب لم تتكون دفــعـة واحــدة بل مـرّت �راحل عــديدة وشــهـدت
طقوسها عمليات كثيرة من احلذف واإلضافة أو التعديلS من األخذ والعطاءS ومن التفاعل اBستمر مع
الديانات والثقافات أو احلضارات األخرى. ومع مـرور الزمن أتخذ الدينS بهذا القدر أو ذاكS خصائص
وسـمـات كـانت أو مـا تزال تعـبـر عن هذا الشـعب او هذه الطائـفـة الدينيـة أو تلكS وهي جتـسـيـد لوعي
جمـاعي عـام وذاكرة جـماعـية عامـة في اجملـتمع. وإذا كـان تكون األديان في اBاضي قد سـار على هذا
الطريق الطويل واBعقدS فـأن األديان احلديثة أو الطوائف التي تنشق عن أديان كانت قائمـة منذ فترات
متـباينـة في القدمS حتـتاج هي األخـرى إلى فتـرات طويلة لتكرس نفسـها وحتـاول وضع احلدود الفـاصلة
بينها وبj األديان األخرىS رغم منطلقهـا األساسي الواحد وغاياتها الواحدة تقريبا. وكـثيرا ما تتداخل
العوامل الدينية بالعوامل اإلثنية أو القـومية وتشكل في احملصلة النهائية معالم معـينة لهذه اجملموعة
البـشـرية أو تلكS وهي التي تـطرح نفـسـهـا على صـورة "األنا" التي تخـتلف عن صـورة "اآلخـر"S أو مـا
. وهذه احلقيقة ال تنـفي بطبيعة احلال واقع األديان يطلق عليه بالهوية القومـية أو الدينية أو االثنj معاً
والثقافات وبالتالي احلضارات غير منفصلة عن بعضها وتشكل مجتمعة احلضارة البشرية. إنها ليست
بالضرورة مجرد حاصل جـمع لكل ذلك بل هي جتسيد للتشابه والتماثل والتفـاعل والتأثير اBتبادل في
ما بينهـا جميعا وعلى مـر العصور. وتعبـر الديانة األيزيدية في بنيتها الداخليـة وفي أوجه بروزها وفي
عالقاتها مع األديان األخرى ومع الشعوب واألقوام األخرى عن منظومة من القيم واBعتقدات والعادات
والتـقـاليد اBتـراكـمـة عبـر الزمنS عن مـجـمـوعة من اBـراسيم والطـقوس واالحـتـفـاالت واألعيـاد الدينيـة
والشعبية والقوميةS في خزين أدبيS قصـصي وشعري وروائي وأساطير وحكاياتS محفوظة في الصدر
أو مـدون في كـتب رغم قلتـهـاS وفي مـزارات ومـواقع مـقـدسـةS وفي أدعـيـة تقـرأ وتراتيـل دينيـة تغنى
وقرابj تقـدم وصلوات تؤدىS وفي أغان ورقصـات وأناشيد جـماعيةS وفي ألعـاب شعبـية ¥ارسS وفي
سلوكــيـة ورؤية أو صــورة خـاصـة للـذات وصـورة ثانيــة لآلخـر وصـورة عـن العـالمS وفي اBلـبس واBأكل
Sوهي قلـيلة Sوتى وفي األفــراحBودفن ا Sوهي كـثــيــرة Sوكــذلك في األحــزان Sشــرب ومــا إلى ذلكBوا
واألعراسS وفي اBصـائب واحملن والعذابات التي مرت �عـتنقي هذه الديانةS وفي التمائم والتـعاويذ أو
الطالسـم التي تســـتــخــدم وحتـــمل طابـعــهــا اخلـــاصS وفي اBظالـم واالضطهــاد والـعــذاب التي حلـــقت

Sوفي اخلرافات وأعمال السحر التي علقت واستمرت وكأنها حقائق ثابتة عند البعض منهم S(٢٥٩)بهم
وفي التطلعات وآفاق اBستـقبل التي تسعى إليها هذه اجملموعة البشـريةS بغض النظر عن مدى سذاجة
بعـضهـا أو بعـدها عن الواقعـيـةS إذ أنها مـا تزال مـقبـولة من قبـل الغالبـيـة العظمى من هؤالء الناس.
فـهي بالنسـبـة للمؤمنـj بها "حـقـائق" ال يرقى إليـهـا الشكS شـأنهم في ذلك شـأن أتباع بقـيـة األديان.
وأخـيـرا وليس آخـرا أصـبـحت التـسـمـية الـدينيـةS األيزيديةS هي التي ¥يـز هذه اجملـمـوعـة البـشـرية عن
غيـرها من اجملمـوعات البـشريةS سـواء كانت دينيـة أم قومـية. و�كن لإلنسـان أن يستـشف من الديانة
األيزيدية أو يـفـهـمـهــا بشكل أفـضلS عـند اإلطالع اجلـيـد علـى بعض أسـسـهــا وقـواعـدها وعلـى سـبل
¶ارستـها وعلى مـدى اإلفصـاح عنها واجملـاهرة بهاS عن احلـالة النفسـية والتكوين االجـتماعي Bعـتنقي
هذه الديانة واBراحل التاريخـية التي مرّوا بها واألجـواء احلقيقيـة التي عاشوا فيـها. وفي مقدور مـتتبع

الديانة األيزيديةS كما يبدو ليS أن يحدد تطورها بثالث مراحل أساسية هي:
ااااBBBBررررححححللللةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى: و¥تد عبر مئـات السنj التي سبقت بروز الشيخ عدي بن مسافر والـشيخ حسن وبقية
األوليـاء الصـاحلj واصــحـاب الكرامـات عند األيزيديj. أي الـفـتـرة التي كـانت األيزيديـة قـائمـة على
أسـاس طقوس وتقـاليد وعـادات وأسـحارS أو مـيثـولوجيـا غـير مـسجلة أو غـير مـكتوبةS بل مـحفـوظة
jوأن العراقي Sرغم أن الكتابة في تلك األزمـان كانت متوفرة Sبالصدر يتوارثها األيزيديون أبا عن جد
القـدامى كانوا قـد سجلوا جـملة من دياناتهم وطقوسـهم ومـراسيمـهم على الرُقم التي انتـقلت إلينا عـبر
العـصور والتي  اكـتـشافـهـا منذ القـرن التاسع عـشـر في مناطق مـختلفـة من بالد الرافـدينS ورغم أن
األيزيديj كانوا وما زالوا �تلكون أبجدية سرية للكتابة الدينيةS علما بأنها تستخدم من قبل مجموعة
مـتـخـصصـة بقـضـايا الدين األيـزيدي فقـط. كمـا أن سكـان بالد فارس قـد سـجلوا في فـتـرات مـتـبـاينة
جوانب كثيرة ومهمة من دياناتهم واألسس التي كانت تعـتمدها والطقوس التي كانت ¥ارسهاS كما في
آفـيسـتا مـثال. وقـد أدت هذه احلقـيقـة إلى ثالث حاالت مـعروفـة عـمومـا بالنسبـة إلى كل األديان غيـر

اBسجلة واحملفوظة في الصدرS ولكنها تشمل أيضا تلك اBكتوبة أيضاS وهي:
- ضـيـاع جزء مـهم من ذلك الـتراث وتلك اBـيثـولوجـيـا والكثـيـر من طقـوس العبـادة بسـبب احلـروب
واألوبئــة والفـيــضـانات الـتي أتت على كــثـرة من البــشـر مـن حـفظة تلـك األديان والعـارفـj بخـفــاياها
وأسـرارها ومـعـتـقداتهـا اخملـتلفـةS إضـافـة إلى التـغـيـرات التي طرأت على النصـوص احملـفـوظة بسـبب
األجـيال اBـتعـاقـبة الـتي يصعب عـليهـا احلـفـاظ على كل شيء كـما كـان عليـه في اBاضيS أو مـواصلة

حفظها في الصدر بشكل دقيق ودون تغييرات تذكر.

(٢٥٩) قـارن: جنديS د. خليلS نحو مـعرفـة حقـيقـة لديانة األيزيديj. طبـعة خـاصة باBؤلف. أBانيـا. ١٩٩٧.
ص٥٢.
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- دخـول طقـوس ومـعـتـقـدات وعـادات جـديـدة لم تكن مـعـروفـة عند السلـفS سـواء عـبـر االحـتكاك
باألديان األخرى أم بسبب احلاجـة التي تنشأ عند األفراد وفي اجملتمعS أم بسـبب الصراعات والنزاعات

واحلروب التي كانت تفرض على أتباع تلك الديانةS األخذ بطقوس الفاحتj اBنتصرين.
- وال شك في أن الكـهنة الروحـانيـj القـيــمj على الديانة األيزيـديةS شـأنهم فـي ذلك شـأن جـمــيع
الروحانيj في العـالمS يتمتعـون بحق االجتهـاد و�تلك بعضهم خيـاال خصبـا في حتليل وتفسير الكثـير
من الظواهر وبلورة وصياغة احملرمات أو الواجبات التي يفـترض بالناس االلتزام بها وتنفيذهاS وخاصة
اBؤمنj منهمS كمـا أن لهؤالء الكهنة مصالح غـير قليلةS إذ يرتبطون بالفئات االجـتماعيـة األكثر غنى
التي تؤثر فيهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ويزداد هذا األمر وضوحا بالنسبة إلى تلك األديان التي
يحـتل عـائلة األميـر واألغنيـاء اBوقع الديني األول فـي اجملتـمعS وبالتـالي تصـبح عـملية اإلضـافـات �ا

يخدم تلك اBصالح أكثر بروزا وقدرة على الترويج والتنفيذ.
ويبـدو Bتـتـبع دراسـات البـاحـثj في الديانة األيزيـدية أن االخـتـالفات فـي ما بـينهم ناشـئـة عن ذلك
اخلللS أي في عدم وجـود ما هو مكتوب عن اBرحلة األولى التي �كـن أن تكون هي األخرى مكونة من
مراحل أو فتـرات عديدةS كما أنهـا كانت فترة زمنـية طويلة ¥تد إلى مئـات السنj. ويأمل اإلنسان في
أن احلفريات والتنقيبـات احملتملة في الفترات القادمة أن تضيء للباحثj جـوانب أخرى ومهمة من هذه

الديانةS رغم وجود ما يقاربها أو حتى ما �اثلها في بعض الطقوس في الهند حتى اآلن.
ااااBBBBررررححححللللةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة: تبدأ هذه اBرحلة مع بدء نشاط الشيخ عدي بن مسافر والشيخ حسن ( ويرمز للقمر)
والشيخ شمـس الدين (ويرمز للشمس)S بعد قـيامهم بوضع وتسجيـل القواعد وتثبيت الطقـوس الدينية
وتكريس نظام الطبقـات أو اBراتبية االجتمـاعية (Kastensystem) السارية في اجملتـمع األيزيدي حتى
الوقت احلاضـر في كتب تعتـبر بالنسبـة للديانة األيزيدية مقدسـةS كما هو حـال بقية الكتب اBقـدسة في
األديان األخرى. وهذه اجملـموعة من األوليـاء تعتبـر مقدسـة في الديانة األيزيدية واألكثر بروزاS إضـافة
إلى مجمـوعة صغيرة أخرىS من بj أبرزهم الشـيخ بركات والشيخ فخر الدين والشـيخ سجاد الدين...
و�كن أن يشير الباحث إلى أن هذه الفـترة كانت من أكثر اBراحل صعوبة وتعقـيداS رغم أنها كانت في

الوقت نفسه فترة التجلي للديانة األيزيدية والتبلور والتكريس ور�ا طرأ عليها بعض التجديد أيضاً.
ااااBBBBررررححححللللةةةة    ااااللللثثثثــــااااللللثثثثــــةةةة: وهي اBرحلة اجلــديدة التي �كن القــول عنهـا بإنهــا بدأت مع والدة الدولة العــراقـيـة
اجلـديـدةS ولكن على نحــو خـاص منذ منـتـصف هذا القــرن أو الربع األخــيـر من القــرن العـشــرين والتي

ارتبطت بثالث ظواهر جوهرية:
* كسر القيود التي كانت تفرض على األيزيدية في الدخول إلى اBدارس والتعلم وانتهال العلمS رغم
أن هذه الظاهـرة مـا تزال بحــاجـة إلـى عناية أكـبــر وخـاصــة بj النســاءS إذ مـا يـزال اجملـتــمع األيزيدي

محافظا في هذا الصددS وأكثر قليال من بقية بنات وأبناء كردستان.

* بروز مـجمـوعة من الشـباب األيزيدي الذي قـرر البحث في الديـانة األيزيدية والتحـري عن تطورها
التـاريخي واألسس التي تعـتمـدها والوجـهة الـتي تطورت بهاS إذ �ـكن لهؤالء أن يلعـبـوا دورا تنويريا
كـبيـرا في اجملـتمع األيزيدي في الـعراق وفي أوسـاط اجلالـيات اBهـاجـرة. فهي الفـتـرة التي شهـدت في
واقع األمر أول احـتكاك مباشـر بj أتباع الديانة األيزيدية وأتبـاع الديانات األخيرة خـارج الوطن بصور
حرة وبعـيدا عن أعـمال القـسر والتعـسف والظلم التي كانواS أو مـازالوا بهذا القـدر أو ذاكS يتعـرضون
لها في داخل البـالدS كما أنهم يستـطيعون تقدير الفـجوة التي تفصل اجملـتمع األيزيدي حضارياS كـما
هو شـأن كل اجملـتـمع الكردي واجملـتـمـع العـراقي عـمـومـاS عن اجملـتـمـعـات األخـرىS وخـاصـة في دول
الشمـال اBتقدمةS إضـافة إلى تأثير ودور منجـزات الثورة العلميـة-التقنية على فكر و¶ارسـات اBوجود
منهم في اخلـارج وبدورها على عالقـاتهم وصالتهم بالداخل. إنـها عملـية معـقدة ولكنهـا مغنيـة في كل
األحوال وتساهم في عمـلية التنوير اBنشودة ال لأليزيديj فحسبS بل وألتباع بقـية األديان في العراق.
* ولم يكتف هذا الفـريق من الـباحـثj بالبـحث والتـدقـيقS بل سـعى إلى نشـر مـا توصل إليـه وتوسـيع
رقعة اBطلعj على هذه الديانة بتـفاصيل غير قليلة سمحت لكثـرة من األيزيديj أنفسهم اإلطالع على
ما كـان خافيـا عليهمS إضـافة إلى أن هذه الوجـهة تساعـد اليوم على جـرّ مجمـوعات أخرى لـلبحث في
الديانة اإليـزيديةS وتأمj االحــتكاك مع البــاحـثـj األجـانب فـي قـضــايا األديان والديانة األيـزيدية في
مخـتلف أرجاء العـالم. إنها فتـرة انفتـاح فكري وتفاعل ثقـافي وتالقح خصب �كن أن يقـود إلى نتائج
مثـمرة للديانة اإليزيدية. وأصـبحت أوربا اليـوم تشكل احد اBراكـز اBهمـة في مجال البـحث العلمي في
الديانة اإليزيـدية. و�كن للمـؤ¥رات الـدولة التي يعـقـدها مــركـز األيزيدية خـارج الوطن أن تـسـاهم بدور

تنويري فعال في هذا الصددS كما حصل في اBؤ¥ر العلمي الذي عقد في أوائل عام ٢٠٠٠م.
والديانة األيزيدية غـيـر مـعقـدة وال تخـتلف كـثـيرا عن اBـبادÂ أو القـضـايا اإل�انيـة التي اعـتمـدتهـا
األديان القد�ة األخرىS وهي قائمة على أساسيj ماديj مهمSj بغض النظر عن الطبيعة اBيتافيزيقية
للدين وعن اBضـمون األسطوري من جهـةS وعن مدى اسـتيعـاب أتباع هذه الديانة لـهذه احلقـيقة الـنابعة

من احلياة ذاتها من جهة أخرىS وهما:
* اعـتبـار الدين انعكاسـا لواقع اجملـتمع وحـاجـاته اBشتـركـة والرؤية والوعي اجلـماعـيj له ولطبـيعـة
العالقـات االجتـماعـية اBنبـثقة عـن طبيعـة عالقـات اإلنتاج أو العـالقات االقـتصادية التـي كانت (أو)
وما تزال تسـوده والتي تتجلى بدورها في التـراتبية االجـتماعـية التي لم تفصل الديـن عنهاS بل ربطت
الدين بهـا مـبـاشـرةS وبالتـالي جـسـدت طبـيـعـة ودور ومـهـمـة الدين بشـكل واضح وصـريحS على خـالف
اجلـانب الـنظري في الكثــيـر من األديان الذي يـتـحـدث عن اBـسـاواةS في حj ¥ارس كــثـرة من أتبــاعـه
عمليا عدم اBسـاواةS ويتحدث عن احلريةS في حj ¥ارس كثرة مـن أتباعه العبودية. فالتراتبـية الدينية
في األيزيدية ذات طبـيـعـة اجتـمـاعـيـة ²ت وتبلورت وتشـعبـت عبـر أالف أو مـئـات السنSj إذ �كن أن
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يعـود بـهـا اBرء إلى مـا قــبل ظهـور الديـانة األيزيدية ذاتهـاS بـل إلى ¶ارسـة هذه اجملــمـوعـة السكـانيـة
لعالقات ما قبل الدين التي سادت آالف السنj قبل ظهور األديان.

* وحـدة وصــراع األضـداد في ذات اللهS في ذات ملـك طاووسS في الثنائيــة اBتـجـسـدة فـي الواحـد
األحـدS في وحـدة النور والظالمS في وحـدة اخلـيـر والشـرS في الصـراع الدائم بـينهـمـا في الواحـدية التي
تتجـسد وتتوحـد في طاووس ملك(٢٦٠)S إنها "الوحـدة اجلدليـة" اBيتافـيزيقـية. ومن هنا يتـجلى األمر
أيضـا في كـون اإلنسـان ذاته يحـمل النقـيـضj في داخـلهS يحـمل اخلـيـر والشـرS النور والظالمS احلـسن
والقـبح في آن واحــد. وبالتـالي فـهـو يتـحــمل تبـعـات مـا ينشـأ عنـه ويبـرز منه في تعـاملـه اليـومي مع
Sالديانة األيزيدية jالديانة اجملـوسيـة وب jتـميـز بBاآلخـرين. ويفتـرض أن يالحظ اإلنسان هذا الـفارق ا
jمنفصل jاثن jفاألولى ثنائيـة منفصلة والثانيـة ثنائية متـشابكة أو في الواحد. وبـالتالي فالصراع بـ
أكـثر وضـوحـا وملمـوسيـةS في مـقابل الـصراع بj أثنj فـي الواحد. وبالتـالي فـحـسم الصراع بالـنسبـة
لإلنسان في الديانة اجملوسية أسهل من حسمه في الديانة األيزيديةS رغم ما حتمله في الوقت نفسه من
إمكانيـة التـماهي فـي تلك الثنائيـة. واحلالة األولى تـكون شديدة القـسـوة على اإلنسـان في اBوقف من
اخلير والشرS فـالتمييز هنا واضحS في حj تكون الثانية أقل قـسوة في اBوقف من اإلنسان في اBوقف
من اخلـيـر والشـر في الواحـد. ولكن هذا ال يعني مـن الناحـيـة العـمليـة بأن الثـانيـة لم تضع الكثـيـر من
احملرمات لتحديد تلك اBواقف. ولكن احلديث هنا يجري عن الناحيـة الفلسفية والروح التسامحية التي
�كن أن �تـلكهــا هذا الدين أو ذاكS بغض الـنظر عن اBمــارسـات اليــومــيـة التـي �كن أن تبــتـعــد عن
القواعـد األساسية التي تراكـمت عبر السنj في هذا الدين أو ذاك. والثنائيـة في الواحد تخلق Bتبنيـها
إشكاليـات باطنيـة ونفسـية غـير قـليلةS إذ عليه أن يحـسم بj أمـرين يتشكـالن فيS وينجمـان عن إله
واحد. فـهل إرادة الله هي التي تدفعه إلى اخلـير والشر أم أنه قادر أيضـاً على التحكم في قراره? كـما
أن الثنائية في الواحـد تسمح Bمارسـة ما يطلق عليه بالتـقية. فاإلنـسانS ذكرا كان أم أنثىS غـير ملزم
jســاس باالثنBوبالتـالي يـتـجنب ا Sفــهـمـا في الواحــد Sعلى التــصـريح �واقــفـه إزاء هذا اإلله أو ذاك
ويحمي نفسه منهمـا معاS رغم وجود كثرة من اآللهة التي تعتبـر أحيانا مالئكة الله على األرضS تلك

اخمللوقات التي يترأسها أو يعتبر طاووس ملك رأسها األعلى.
وأتباع هذه الديانة يؤمنون:

١- بوجــود اللهS خــداS أو اخلــالق والرازق بـاعـتــبــاره القــوة العلـيـا الـرمـزيـة للديانة األيزيـديةS وهو
اBتجسد في طاووس ملك أو إنه طاووس ملك ذاتهS إنه إله الشمسS مادة الكون األكثر طهرا.

٢- وإن تقديسهم اخلاص لطاووس ملك ناشئ عن اعتباره اخمللوق األول الذي خلق نفسه بنفسهS إنه
اللهS إنه األول والرأس والرئيـس والطاووس بالنسـبـة إلى كل اBالئكة. ويفـتـرض أن يالحظ البـاحث في
شـؤون الديانة األيزيدية احـتـمـاليـة العـالقـات والتـصـورات القـد�ة للعـبـادة اإليزيدية. إذ أن هناك آلهـة
Sولكن هناك من يقف على رأس اجلـمـيع Sرمـوز كثـيـرة ذات قـوى خفـيـة Sهناك طواطـم كثـيـرة Sكـثيـرة
هناك ملك اBالئكة ورأس الرؤوسS إنـه الطاووس. كمـا �كن أن يالحظ هذا في واقع وجـود عدد غـفيـر
من اآللهة الصـغيـرةS ولكن كان هناك إلها مـركزيا واحداS إلـه األلهة تقريبـا في مختلـف مناطق العراق

.ºالقد
٣- احترامهم اجلم لبـقية اBالئكة مع تقديس خاص للشمس والقـمرS و�تنعون عن تدنيس النار واBاء
والهواءS إضافـة إلى احترامهم للتراب. وهي العناصـر األربعة اBعروفة في الديانة الزرادشـتية في إيران
او في الهند أيضـاS ولكـل منهـا رمـزها اخلـاص وعددهـا اخلاص. وسـجـود األيزيديـj لنور الشـمس عند
شـروقهـا ناشئ عن كـونهـا مانـحة الضـوء والدفء للحـيـاة واإلنسانS إضـافـة إلى منح القـدرة على رؤية
jوحـارقة و¶يتـة أيضا. إن في رؤية األيزيدي Sولكن قوة حرارة الشـمس �كن أن تكون مدمرة Sاألشيـاء
الثنوية في الواحـد عمق فلسـفي يعـبر عن مـضمـونه حديثـا بوحدة وصـراع األضدادS هذا القـانون اBادي
الديالكتيكي الذي اكتشفه ماركس بعد مئات السنj. وكان األيزيديون في اBاضي يتعاملون مع مئات
اآللهـةS مـثلمـا كـان عليـه احلـال عند السـومـريj واألكـديـj والبـابليj واآلشـوريj في مـيـسـوبوتامـيـا.
ولكنهم كـانوا يؤمنون أيضـا ًبإله رئيـسي واحـدS إنه طاووس ملكS مع اعـتمـادهم على آلهـة آخـرين في
فـترات الحـقة ثم اتخـذوا سبـيل التـوحيـد. وفي الدولة البابليـة اBركـزية اBوحدة كـان مردوخ يعـتبـر اإلله
الرئيسيS وكـذا احلال بالنسـبة لإلله آشـور في الدولة اآلشورية. والتـوحيد وفق اBفـهوم الذي أشـرنا إليه
سـابقا في أنه �ثل الـنور والظالمS اخليـر والشرS الـصالح والطالح وليس فـي عبـادة النور ورفض الظالم
Sوفي تقـدير اخلـير ورفـض الشر أو في قـبـول الصـالح ورفض الطالح. فكالهمـا مـوجـود ومجـاور لآلخـر
ويفترض رؤيتهما في وحدتهمـا اجلدلية. وبعض الباحثj األيزيديj يشير إلى أن األيزيديj يرون بأنهم
كانوا أول من التزم أو وضع مبدأ التوحيد أو اإلله الواحدS إال إن الباحث الدكتور خليل جندي يرى بأن
فكرة اللـه اجملـردة وصلت إلى الديانـة األيزيدية من الديانـات "السـمـاوية" مــثل اليـهــودية واBسـيـحــيـة
واإلسـالميـة(٢٦١). وهو إلى حـد ما على حق فـي رأيه هذا. ولكن هل �كن البت النهـائي في ذلك? ال
أرى ذلك. فـاختـالفـهم االحتـمـالي مع الزرادشـتيـة احملـافظة يسـمح لإلنسان افـتـراض أن األيزيديj من
تلك الشعوب التي أقـرت مبدأ التوحيـد بj النور والظالم في الواحد األحدS كما �كن أن يكون نتـيجة
تأثير اليـهودية واBسيحـيةS سواء بصورة مـباشرة أم غيـر مباشرة. وال أعتـقد بأن اإلسالم اBتأخـر زمنيا

(٢٦٠) يشـيـر الدكـتـور خليل اجلندي إلى أن"طاووس ملك هـو إله السـماء والـشمسS آب ورئـيس اBالئكة ومن
أكبر آلهة األيزيدية. وبهذا اBعنى يعتبر األيزيديون عبدة الله -طاووس ملك. وهم أول من عرفوا حقيقة
(٢٦١) جنديS خليل د. نحو معرفة حقيقة الديانة األيزيدية. مصدر سابق ص ٤٩٫الوحدانية إلى جانب إ�انهم بآلهة الظواهر الطبيعية األخرى. راجع نفس اBصدر السابق. ص. ٥٣.    
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عن االثنj كـان وراء أخذ األيزيديB jبـدأ التوحـيد. ويشـير بعض الكتـاب والباحـثj في األيزيدية إلى
أن البـعض يـعـتـقـد بأن االهـتـداء أو األخـذ بفكرة التــوحـيـد عند األيـزيدية قـد بدأت مع إبراهـيم اخلليل
باعتباره نبي األيزيديـj. كما أن علينا أن نشير إلى أن الصابئة اBندائيـj كانوا وما زالوا من اBوحدين

أيضاS وقد وجدوا في وادي الرافدين قبل مجيء اإلسالم وكذلك قبل مجيء اBسيح.
تعتمد الديانة األيزيدية ¥ثاال برونزيا �ثل الـطاووسS الذي يرمز ويجسد طاووس ملكS يحتل مكاناً
خاصـا في معـبد الشـيخـادي. كمـا توجد سـتة طواويس أخـرى مصنوعـة من مادة النحـاس يطلق عليـها
Sوهم من الدعــاة Sبالسـناجق تســتــخـدم كلـهـا فـي الطقــوس الدينيــة. يحــمل القــوالون هذه الطـواويس
ويتـوجهـون بهـا صـوب األيزيديj في مناطق سكناهم للـتبـشـير والدعـاء والتـبـرك بتلك الطواويس ومن
أجل جـمع التبـرعات(٢٦٢). وهؤالء اBالئكة السـبعـة يجسـدون بالنسبـة للديانة األيزيدية شيـوخ الديانة
األيزيدية اBعـروفj بكراماتهـم. وجدير بالذكـر أن الديانة الزرادشتـيـة تؤمن بدورها بوجود مـالئكة ستـة
يحـسبون علـى قوى النور واحلكمـة والصدق والصـراحة..الخS وسـتة مالئـكة آخرون يحـسبون علـى قوى
الظالم والشـر …الخ. أي أن اجملـمـوعـتj منفـصلتـان عن بعـضهـمـا عند اإليرانيـj القدامـىS اجملمـوعـة
األولى مقبـولة واألخرى مرفوضـة وملفوظة في آن واحدS وبالتاليS فـهي ملعونة أيضا. وهذا األمـر غير
مـوجود عند األيزيديـj بسبب وحـدة اخلـير والشـر. ومن هنا يأتي أيضـا عدم اعـتـرافهم بهـذا التـقسـيم.
والتـقـسـيم اإليراني ينسـجم إلى حـدود بعـيـدة مع األغـراض واBصـالح السـيـاسـيـة للملوك ورجـال الدين
األخمـيديj والساسـانيj عندما أصبح الدين الزرادشـتي دينا رسميـا للدولتj اBتعاقـبتj. فكان ال بد
للدولة أن تفــصل بj أهورا مـازدا وبj أكـرا مــانيـا أو (أهرِمـان) ليـمـكنهـا من تأمj حكـمـهـا وفـرض
رؤيتهـا للخيـر والشرS وهو أمر بالغ األهمـية. وقد الـتقت مع التقـسيم اإليراني األديان "السـماوية" من
حيث التطبـيق وتوزيع العمل بj مالئكة الرحـمة وإبليسS مالك الشـرS علما بأنها قـد وضعت كل ذلك
في ذات اللـه. فـوفق إرادة الـله �كن أن يحــصل اخلــيــر و�كن أن يقع الشــر. وفي هذا اBـوقفS أي في

توحيد القوتj ووجودها في ذات اللهS ال تختلف تلك األديان "السماوية" مع األيزيدية.
وتتـخـذ جـولة القـوالj بسناجـقـهـم السـتـة اBعـبـرة عن اBالئكة السـتـة اآلخـرينS التي تتـجـسـد فـيـهـا
شخـصيات دينية مـعروفة وأولياء صـاحلSj مناسبة جلـمع التبرعات مـن أتباع الديانة األيزيديةS أي من
اBريدين علـى نحـو خـاص. كـمـا أن القـوالSj ومـعـهم بقـيـة رجـال الدينS �ارسـون الـعـديد من الطقـوس
الدينية في السـاحة الكبيـرة اBقابلة Bعبـد الشيخادي. ومن بـينها الطقس الديني اBوسوم بالصـما (باب
السـمـاء)S حيـث يعزف القـوالون إحلـانا مـوسـيـقيـة مـعـينة ومـوروثة عـبر األجـيـال مـستـخـدمj الدفـوف
والنايS في حj يقـوم رجل الدينS ¶ن يطـلق عليه فـقـيـرS بالدوران مع القـوالj ثالث دورات في وسط

السـاحـةS ترمـز إلى النجـوم السبـعS أو اBالئكة السـبعS ولهـذا فهي ¥ـارس سبـعـة ايامS أو يطلق عليـهـا
أيضاS سـبع صماءات. وفي العيـد الكبير يشـارك األيزيديون بكل تراتيبهم الدينيـة - االجتماعـيةS �ن
فيهم األميرS برقصة شعبية مـصحوبة بالعزف على الدفوف والناي في ذات الساحة. ويتوقع اBساهمون
في هذه الـرقــصــة أن ¥حى ذنـوبهمS إذ كلمـــا ازدادت فــتــرة الرقصS أمكـن مــحــو الكثــيـــر من ذنوب
اإلنسان. وهناك أنواع من الصما ذات اBوسـيقى اخلاصة التي تعزف في مناسبات مخـتلفة مثل قانوني
وزرزاني وشـيخ شمـس وشيخ شـرف الدين والسـماء الـعالي وسـمـاء يزيد ومركـاية أي مـا يقـابل الفاحتـة
عند اBسلمj. وفي هذه الدبكات الشعبية ذات اBضمون الديني يقوم القوالون بجمع التبرعات في ذات
األكيـاس التي توضع فيهـا الدفوفS وفي الوقت نفـسه يواصلون العزف. إنه أحـد االحتفـاالت الشعبـية

البهيجة.
إن القـراءة اBتـأنيـة لألدب والتراتـيل واألقوال األيزيديـة اBترجـمـة عن الكردية حـتى اآلنS سـواء تلك
اBترجـمة إلى اللغة العربيـة أم إلى لغات أجنبية أخـرىS جتسد اBيـثولوجيا الكردية األيزيدية التي تـعبر
عن جـمـلة من األسـاطيــر التي يجــدها اإلنسـان في الديـانات األخـرىS سـواء عــبـر اإلصـالـة في الوضع
والتـصور أو الـنقلS تشيـر إلى وجـود اجتـاهات مخـتلفـة في التـعبـيـر عن رؤية الديانة للخـالق واخمللوق
والرمـوز والطواطمS كمـا أنهـا تعبـر عن اجتاه تصـوفي وتزهدي في آن واحـد. وهمـا اجتاهان مـتشـابكان
أحيانا ومنفـصالن أحيانا أخـرى وفق تصور الناس لالجتاهj. وإذا كان اإلنسـان اBتصوف يتسم عـموما
بالزهدS فــأن اإلنســان الزاهد ليـس بالضــرورة يحـسـب على اBتــصـوفـj. والتـصــوف والزهد عــرفــا في
مـختلف األديان القـد�ةS وهمـا من الظواهر اBقـترنة بوجـود اإلنسان والـتعـبيـر عن إنسـانيتـه في فتـرات
اإلحـساس باخلـوف من تعرضـها Bصـاعب أو مواجـهتـها للظلـم والتعـسف واالبتعـاد عن اBثل التي آمن
بهـا اإلنسـانS إنهـمـا يرتبـطان بعـدد من الظروف واألوضـاع التي �ر بهـا اإلنـسـان ويخـتـار له مـثل هذا
الدرب الديني الذي كان وما يزال يجده اBتتبع في كافـة األديان دون استثناء. ومن هذه احلقيقة يصعب
القـبـول بأن االجتاه الصـوفي قـد دخل إلى الديانة األيزيـدية في اBرحلة الثـانيـة من تطور هذا الدينS أي
في مـرحلة الشيخ عـاديS باعـتبـاره كان صـوفيـا أو مـتأثرا بالصـوفيـة اإلسـالميـة في النصف األول من
القرن الثاني عشر اBيالدي. إذ أن اBسيحية مثـال سبقت الديانة اإلسالمية في اBنطقة وعرفت التصوف
والزهد أيضـا. ولـكن من اBمكن أن تكون اجتـاهـات التـصـوف والزهد اإلسـالمي قـد أثرا بـدورهمـا على
التـصـوف والزهد األيزيدي من خـالل مـدرسـة الشـيـخـادي الدينيـة األيزيدية. ويعـبـر التـصـوف عن رؤية
Sوبالتالي للعالقة بينهما Sللذات اإللهية وللذات البشرية jعن وعي وإدراك معين Sفلسفية للكون كله
وهي ¥ثل بالنـسـبة لـلمـتـصوف فـي حـالة التـعـبـد قمـة الـوجد واإلشـراقـة التـي تغـزو قلبـه وتهـيـمن على
جـوارحه وكل كـيانهS فـينسى نفـسه أو ذاته ويجـدها في ذات الله. وهنا تتـشـابك عند اBتصـوف الرؤية
الواقعـية والرؤية الدينية احلاBة التي تسـيطر على فكره ووجدانه. إنه يذوب في ذاته ويعتـقد أنه يذوب

(٢٦٢) البندرS رشيد د. األيزيدية "ديانة قد�ة" تأثرت باحمليط وحافظت على هويتها. مصدر سابق. ص ٩٢  
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في ذات الله. وغـالبا مـا يخـتار اBتـصوف الزهد والـتعـبد واحلـياة اخلـشنة غـير اBنعـمـةS ولكنها ليـست
بالضرورة هي الصورة الوحيدة للحياة عند اBتصوف. كما أن التصوف يعني عند البعضS كما هو احلال
عند مـدرسة احلـالجS مـقارعـة الظلم والطغـيـان ومواجـهـته وفـضـحه بـj الناس وتعبـئـة اجملتـمع للكفـاح
ضـدهماS في حj أن البـعض اآلخـر يختـار طريق العـزلة واالبتـعاد عن احلـياة االجـتـماعـية والـسيـاسيـة
Sوذات الله شيء غير ملموس أو محسوس Sويغرق في ذاته إلى حد االعتقاد بأنه قد حلَّ فـي ذات الله
بل تصـور وخيـال يطيـر بصاحـبه إلى حـيث يشـاء ويحط في أي شيء يشـاء. إن التصـوف الذي أتى به
الشـيـخـادي إلى مـوطن الديانـة األيزيدية واأليزيديj قـد وضـعـهـا في قـالبـهـا الديـني ولم �نحـهـا بعـدا
فلسـفـيا جـديداS إال بحـدود ضـيقـةS وهذا البـعـد الفلسـفي احملدودS ر�ا كـان في إطار مـا كـان يعـتقـده
مناسبـا جملتمع األيزيديj حـينذاكS باعتباره جـزءا من اBضامj اإلصالحـية اجلديدة والواسعـة التي جاء
بهـا الشــيـخـادي وأدخلهـا على الـديانة األيزيدية. وكـانت هذه اإلصــالحـات إلى حـدود بعـيـدة منـطقـيـة
وعـمليـة اسـتوجـبـتـهـا طبـيـعة األوضـاع وظروف اBقـاومـة التي كـانت تواجـهـهـا هذه الديانة من اإلسـالم
واBسلمj احملــيطj بأتبـاع الديانة األيزيـدية من كل حـدب وصـوبS وكـذلك من احملـيـط اBسـيـحي في
اBنطقة الشـمالية مـن العراق الراهن. وكان ال بد لرجل مـثله تتلمذ على أيدي مـشايخ عصـره في الشام
وعـايش أبرز اBتـصوفـj في نهايـة القرن احلـادي عـشـر والنصف األول من القـرن الثـاني عشـر اBيـالدي
و¥سك بديانتـه األصليةS األيزيديةS كـما أرىS أن يتـحرى عن طريق للمـحافظة على األصل وإدخـال ما
�كن أن يخفف من الصـدام احملتملS ويبعد عنهـا احتمال الذوبان التام في احملـيط الديني اجلديد الذي
عمّ اBنطقةS والذي جرَّ إليه الغـالبية العظمى من الكرد. ولكنهS كأي مصلح دينيS اعتبـر بأن ما يقدمه
من إصالحات دينية جديدة هي األفضل واألكثر إنسجاما وفعاليةS وبالتالي اتخذ اإلجراءات التي رآها
ضـرورية إلدخـالهـا على تلك الديانةS ومنهـا تلك الـتي كـانت تسـاعده علـى تكريس دوره ومكانتـه في
الديانة األيزيـديةS ومنهـا احللوليـةS وهـي من تراث التـصـوف و¶ارسـاتهS إضـافــة إلى تناسخ األرواح أو

تقمص ألله في طاووس ملكS إنه اإللهS إنه طاووس ملك.
لقـد لعبـت األوضاع التي كـان يعـيش فيـهـا الشـيخـادي والواقع االجـتمـاعي الذي كـانت تعـيش فيـه
العـشائر الـكردية األيزيدية حـينذاك من جهـةS واحملـيط الثـقافي واالجـتـماعي والديـني الذي كان عـاش
Sمن جهـة أخرى Sرغم غيابهـا كدولة Sأي في ظل الثقـافة األموية في الشـام Sفيـه الشيخـادي قبل ذاك
وظروف اجملـتـمع العـبـاسي اجلـديدة ومـا نشـأ فـيـهـا من تطـور وتفـاعل الثـقـافـات واألديان والفلسـفـات
والبـشـر من جـهــة ثالثـةS دورا كـبـيـرا في طبـيـعـة إصــالحـاته وفي التـغـيـرات التي طرأت عـلى الديانة
األيزيدية في زمـانه وفي قـبول اجملـتـمع األيزيدي لهـاS إذ أن اجملتـمع األيزيدي كـان مهـيـئا لـقبـول تلك
اإلصالحـاتS التي لم تكن قليلة وال سطحـيةS بل عـميقـة في بعضـها. وهنا تكمنS كـما تبـدو للمتـتبع
من خـارج الـديانة األيزيديةS مـصــدر القـوة في إصــالحـاته الدينيــةS إذ إنهـا جـاءت في الوقـت اBناسب

وسـاعـدت على تخـفـيف احلـملة ضـد الديانة األيزيدية. ولكن هذه احلـقـيـقـة يفـترض فـيـهـا أن ال تخـفي
حـقيـقـة الصراعـات احلـادة التي كـانت تدور بj اجلمـاعـات والعوائل االجـتـماعـيـة والفكرية الدينيـة في
اجملـتـمع األيزيديS خـاصــة إذا علم اBرء بأن عـددا من قـادة اإلصـالحـات التي أدخـلهـا الشـيـخـادي قـد
اغـتـيلوا من قــبل عـوائل أخـرى في إطار الديانة األيـزيدية أو من قـبل اBسلمj. لـقـد كـان الشـيـخـادي
مصلحـا توفيقيا حـاول أن يحافظ على جوهر الدين مع تغـييرات جادة في جـملة من اBظاهر والطقوس.
ويبدو أنه جنح في ذلك إلى حد بعـيد. ولكن كعادة اBصلحj القدامىS ور�ا اجلـدد منهم أيضاS حاولوا
تعـزيز موقع العـائلة التي انحـدروا منها بـاعتـبارها الضـمانـة الفعليـة الستـمـرار التجـديد في الدين من

جهةS وضمان اBوقع الالئق في الطقوس الدينية من جهة أخرى.
من اBمكن تلمس الرؤية اجلـوهرية لأليزيديj في مـسألة اBوقـف من اخلالق ومـسألة التـوحيـد وتناسخ
األرواح. كـتب الدكتـور ¶و عثـمان في مـحاضـرة له حول التـحوالت التـي طرأت على "الديانة األيزيدية
من تقديس عنـاصر الطبيـعة إلى الوحدانيـة" حول اBوقف من الوحـدانية و¥ايزها عن الديانات السـماوية
يقول: "… الـديانة األيزيدية تختلف عن الديانات الـسماوية بـنقطتj مهـمتj في هذا اBضـمارS أولهـما
بأن إله ديانة الكرد القـد�ةS وهنا نقـصد األيزيديةS إلـه غيـر شخـصي وغيـر مـعرفS فـالله هو كل شيء
وكل شيء يحتوي على جـزء من الله وكذلك اإلنسان فروحه جـزء من الكل أي من الذات اإللهيةS وهنا
تنطبق مبادÂ النظرية الرواقية Stoicism والتي هي جزء من الفلسـفة الهلينستية التـي تتضمن األفكار
التوحيديةS فمستقبل الروح حـسب الديانة األيزيدية يرسم وراء ما يجري في الطبيعة ولكل ذات وحدته
ولكل شيء مكانه الضـروري من أعـضاء اجلـسد البـشري إلى وحـدات عناصـر الطبيـعةS واإلنسـان ينظر
إلى نفـسه ومـستـقبل روحـه في إطار الكل"(٢٦٣). ويواصل قـوله: "أما النـقطة الرئيسـيـة الثانيـة التي
تفــرق ديانة الكرد القــد�ة عن الديـانات السـمــاوية هي فكرة تـناسخ األرواح ورجـوع الـروح تكرارا إلى
اجلسد حـتى يتم تنقيتهـا ومن ثم تعود إلى الكل(٢٦٤)". تتفق الكثيـر من الديانات القد�ة في اBوقف
من اإلله وفي اBوقف من تناسخ األرواح S فـبعض األديان يجدها إنها تنـتقل مرة واحدة من جـسد اBيت
إلى جسد آخر وبعـضها اآلخر يراها كما يراها األيزيديون تنتقل أكـثر من مرة. ولكن السؤال الذي يدور
في البــال هو: هل كـان األيزيدون الـقـدامى مـدركـj لهـذا التـمــايزS أم أنهـا مــحـاولة حــديثـة للتــحليل
والتـفـسـير? أعـتـقـد بأن القـدامى كـانت لهم القـدرة على مـثل هذا التـصـورS رغم مـحـدودية االجتـاهات
الفلسفية في ديانات الشرق أوسطية أو ديانات ما بj النهرين. إن الفكرة األولى التي طرحها الدكتور
¶و عـثمـانS وهي في جوهرها ¥س كل األديان القـد�ة تقـريباS والتي جـاء على ذكرها عـزيز سبـاهي في

(٢٦٣) عثمانS ¶و د. الديانة األيزيدية من تقديس عناصر الطبيعة إلى الوحدانية. مصدر سابق. ص ٧٫
(٢٦٤) نفس اBصدر السابق. ص ٨٫
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كـتـابـه اBوسـوم "أصـول الصـابئــة اBندائيS"j تشـيــر إلى مـسـالة مـهــمـة وجـوهريةS وهي اإل�ـان بتناسخ
األرواحS وهذا صـحيحS ولكنهم كـما يبـدو انهم يؤمنون باحللوليـة ايضـاS مثلهم في ذلك مـثل متـصوفـة
بغـداد حـيث تذوب ذاتهم في ذات اللهS أي أنه مـسـعى اجلـزء ليكون ضـمن الكلS مـسـعى اإلنسـان أن
يبتـعد عـما ينسـيه نفـسهS وبالتـالي لكي يتجنب السـقوط في الشـرورS إنه يريد النقاء والطهـر واحللول
في الكلS أي في اخلالق. وهذا ما يراه ويسـعى إليه األيزيديونS اي الولوج في ذات اإللهS في طاووس
SSSSjjjjااااللللننننــــظظظظررررتتتت    jjjjفي ههههااااتتتت Sالك وكـل شيء وال شيء. إنهـــا فكرة احللولـيــة والتنـاسخBملك. األلـه والرمــز وا
ووووببببااااللللررررغغغغمممم    ممممنننن    ااااللللتتتتــــبببباااايييينننن    ببببjjjj    ااااBBBBتتتتصصصصــــووووففففةةةة    ااااBBBBسسسسللللممممjjjj    ووووااااألألألألييييززززييييددددييييjjjj    ففففيييي    ااااللللررررؤؤؤؤييييــــةةةة    ااااإلإلإلإلللللههههييييةةةةSSSS    إإإإالالالال    إإإإننننههههــــمممماااا    ييييننننططططللللققققــــاااانننن    ممممنننن    ووووححححددددةةةة
ااااللللووووججججووووددددSSSS    ووووااااععععــــتتتتبببباااارررر    ااااجلجلجلجلــــززززءءءء    ممممتتتتححححدددداااا    ببببــــااااللللككككلللل    ووووااااللللككككلللل    ييييججججدددد    تتتتععععببببــــييييررررهههه    ففففيييي    ااااجلجلجلجلززززءءءءSSSS    ووووااااجلجلجلجلــــززززءءءء    ففففيييي    ااااحملحملحملحملصصصصللللةةةة    ااااللللننننههههاااائئئئييييــــةةةة    ييييععععوووودددد
إإإإللللىىىى    ااااللللككككلللل    للللييييــــــــتتتتككككاااامممملللل    ممممــــععععــــهههه    ووووللللييييــــججججــــــــدددد    جتجتجتجتــــسسسســــييييــــددددهههه    ووووجتجتجتجتللللييييــــهههه    ووووممممــــــــببببــــتتتتــــغغغغــــااااهههه....    و�كن إيراد شــخـصـيـة احلــالج كنمـوذج
للمتـصوفة في اإلسـالم والذي يلقى تبجيـال خاصا لدى األيزيديSj كـما يحظى بنفس األحـترام واBكانة
اBرموقة لدى اBسلمj وغيـرهم بسبب مواقفه اBبدئية والعذابات التي تعرض لـها في حياته وفي نضاله
ضد الظلم ومـقاومته للطغـيان وفي الطريقة التي استـشهد بها على أيدي الطغـاة. ولكن للحالج مكانة
اسـتثـنائية في قـلوب وعقـول األيزيديSj نشـأت عن مـوقـفه اBمـاثل Bوقـفـهم من إبليس أيضـاS إلغ أنه
يحتل مكـانة خاصة في مـعبد اللـشS كما هو احلـال مع بالل احلبـشيS الرجل اBؤمن الذي عانى الكثـير

بسبب إ�انه. كتب احلالج في اBوقف من إبليس في "طاسj األزل وااللتباس" ما يلي: 
"وما كان في أهل السماء موحّدِ مثل إبليس. حيث إبليس تغيّر عليه العSj وهجر األحلاظ في
السَّيرS وعبد اBعبود على التجريد. ولُعن حj وصل إلى التفريدو وطلب حj طلب باBزيد. فقال له

"اسجد!"S قال; "ال غير!" قال له "وإنَّ عليك لعنتي!" قالS "ال غير!". "ما لي إلى غيرك سبيلS وإني
"S قال: "لو كان لي معك حلظةS لكان يليق بي التكبّرُ والتجبّرS وأنا محب ُّ ذليل". قال له "استكبرتَ
الذي عرفتك في األزل {أنا خيرÈ منه} ألن لي قدمةً في اخلدمةS وليس في الكونj أعرف مني بكS ولي
فيك إرادة ولك فيّ إرادةS إرادتك فيّ سابقة إن سجدتُ لغيركS فإن لم أسجدS فال بدّ لي من الرجوع
إلى األصلS ألنك خلقـتني من النارS والنار ترجع إلى النارS ولك التـقدير واالخـتيـار"(٢٦٥). ويفـترض
هنا العودة إلى الرواية الواردة في الـقرآن عن هذه اBسالة حيث جـاء في سورة البقـرة ما يلي: "وإذ قلنا
للملئِكة اسـجـدوا آلدم فسـجـدوا إال إبليس أبى واسـتكبر وكـان من الكفـرين"(٢٦٦)S وكذلك فـي سورة
األعـراف حــيث ورد مـا يلي: "ولقــد خلقنكم ثـم صـورنكم ثم قلـنا للملئِكة اســجـدوا آلدم فـســجـدوا إال

إبليس لم يكن من السـجدين أبى واستكبـر (١١) قال مـا منعك أال تسجد إذ أمـرتك قال أنا خـيرÈ منه
.(٢٦٧)"(١٢) jخلقتني من نار وخلقته من ط

وال بد من األشـارة إلى ان اBنطقـة الكردية في العـراق قد ¥ـيزت بانتـشـار افكار التـصوف اإلسـالمي
التي توسعت كثـيرا في العهد العباسي بشكل عـام وأثرت بدورها على السكان األيزيديj وعمقت من
وجهتـهم الصوفيةS خـاصة وان أوضاعهم اBعيـشية وحالة الفـقر العامة والشديدة التي كـانت تعاني منه
Sفـيد اإلشـارة إلى أحتـمال آخـر مفـاده أن األيزيديةBنطقـة كان مـشجـعا لنمـو الصوفـية والزهد. ومن اBا
Sاألديان والفلسفات التي أعـتمدت الزهد والتـصوف أيضا jكانت من ب Sوهي األقدم دينا من اإلسـالم
التي �كن أن تكون قـد أثرت بدورها بـالطرق الصـوفيـة التي ظهـرت لدى طائفـة من اBسلمj في فـتـرة
احلكم العــبـاسي ومــا بعـدهS علمــا بأن التـصــوف �ضـمـونه الـعـام نظام تدينـي ضـارب بالقــدم وجـد في
اجملتمعات العربية قبل اإلسالم وفي وادي الرافـدين أيضاS حيث كان اBتصوفة �ارسون الزهد والتنسك
وتقـدº القـرابj وما إلى ذلـكS كمـا إنه كـان ومـا يزال موجـودا في الهند وضـمن الديانة الهنـدوسيـة أو
الديانة الـبـوذية(٢٦٨)S بغض النـظر عن التـســمـيــات التي اتخــذها في كل من تلك اBـراحل وبالنســبـة
خملتلـف األديان. والتصوف بشـكل عام �تلك عند مـختلف األديان خـصائص مشـتركـة يصعب التـميـيز
بينهـاS مـع وجـود خـصـائص أخـرى ترتبـط بشكل ملمـوس �نـهج الدين احملـدد ذاته. فـالزهد والـتـقـشف
والتنسك والذوبـان في ذات اBعـبودS سـواء كـان إلهـا واحـدا أحـدS أم صنمـا بعـينهS أم آلهـة أخـرىS إنه
الغوص في ذات اإلنسان ذاتـهS والتصور أنه في ذات اللهS أو الغوص في ذات احملـبوب من خالل ذاته
وبالتالي اإلحـساس الداخلي بأن احللول قـد  في ذات اللهS فهي كلهـا تعتبـر ضمن ¶ارسـات مشتـركة
بj اBتـصـوفـة على مـدى التـاريخ. فمـن يعود إلـى تاريخ األديان في الهند والصj أو العـهـود البـابليـة
سيـجد التـصوف �عناه العـام موجودا ايضـاS رغم أنه لم يتخـذ ذات السمـات التي برزت فيه فـيمـا بعد
وعند مـختلف األديانS وخـاصة جـانبـه الفلسفي والروحي. وجـدير باإلشـارة إلى أن هناك تشابكا مـهمـا
بj التصـوف واحللولية. فالتصـوف الذي يدفع بتسامي اإلنسـان روحيا وجسـديا يجد نفسه وقـد تقمص
شـخصـيـة الله أو فلّذ فـيهـا وتداخل مـعهـا أو أنه حلَّ ولي في ولّيٍ مـن أولياء الله. كـمـا أن اBوقف من
تناسخ األرواح عند األيزيديSj كما يبـدو ليS ضارب بالقدمS كما هو اBوقف من التـصوف والصوم وما
إلى ذلك من أمور الـدين. فالفكر الديني األيزيدي في مـوضوع تناسخ األرواح يقتـرب من مضـمونه في
العـهود القد�ـة لإلنسان القـدº. فالديانة األيزيدية تعـتقـد وتتوهمS كـما تتـوهم غيـرها من األديانS بأن
اإلنسان يتكون من روح وجسـد. وإذ يكون جسد اإلنسان فانSِ فـأنه روحه غير فانيـة بل أزلية الوجود.

(٢٦٥) مكارمS سـامي. احلـالج: مـا وراء اBـعنى واخلط واللون. دار رياض الريس للـكتب والنشـر. ١٩٨٩. ص
Librairie Paul Geunthner. Paris. .حــقــقــه لوي مــاســـينيــون .j١٠٠/٩٩. في: كــتــاب الـطواس
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(٢٦٦) القرآن الكرº. سورة البقرة. اآلية رقم ٣٤. دار اجليل. بيروت ص ٦.    

(٢٦٧) القرآن الكرº. سورة األعراف. اآلية ١١ و١٢. ص ١٥٢/١٥١. 
(٢٦٨) السـعديS سمـير. احلـسj بن منصور احلـالج: حيـاتهS شعـرهS نثره. منشـورات دار عالء الدين. دمـشق.

١٩٩٦. ص ١٨/١٧.  



184 183

ولكن روح اإلنسـان �كن أن تـتـخذ دربـانS درب نحـو األعـاليS نحـو السـمـاء ودرب نحـو الدركS نحـو
أعمـاق األرضS درب يقـود إلى الولوج في جسم إنسـان صالح أو ولي من األوليـاء أو شيْ من األشـياء
الطاهرة والنقـيةS في حj أن روح اإلنسان الشـرير في حيـاته تلج جسد حـيوان من تلك احلـيوانات التي
يتـجـسـد فيـهـا الشـر والضـرر. ولكن مـا هو إيجـابي عند األيزيديSj ويجـسـد روح التـسـامح في الدين
األيزيديS أن النفس أو الروح الشـريرة التي تدخل جـسم حـيوان شـرير �كن أن تنتـقل أكـثر من مـرة في
أجساد حيوانات أخـرى أكثر قبوال واقل شراً إلى أن تعود في احملصلة النهـائية إلى جسم إنسان صالح
أو أي شيء طاهر. ويستفـيد رجال الدين من هذه الوجهـة في التفكير لتأمj احلصـول على القرابj من
الناسS إذ �كن لعـائلـة تدخل روح فـقـيـدها إلى جـسـد حـيوان شـرير بـسبـب سلوكـه اBشj أثناء حـيـاته
العمليةS أن تشتري ذلك بالقـربان الذي يقدم إلى فئة الكوجك. وبهذا الصدد يشير السـيد عبد الرحمن
اBزوري إلى مـا يلي: " وإذا تقـمـصـت الروح جـسـد أحـد احلـيـوانات احلـقـيـرة فـأن "الكوجك" يخـبـر أهل
الفقـيد بذلكS فيأخـذون بتقدº القرابj والنذور.. عـسى أن تعيش هذه احليوانات و¥وت بسـالم وتخرج
الروح من أجـسادها وحتل جـسدا إنسانـيا"(٢٦٩). وكحـالة الناس القـدامىS حيث اكـتشـفت الكثيـر من
اخلــزائن الفــردية اBوضــوعــة في زير ومـطمـورة حتـت األرض أو في اBناطق الـتي جــرت فـيــهــا حتــريات
وتنقيبات أركـيولوجيةS كان األغنياء من األيزيديj القـدامى يطمرون ثرواتهم النقدية حتت األرض وفي
أماكن غـير مـعروفـة لغيرهم بهـدف االحتـفاظ بهـا والعودة إليهـا من قبلهم بـعد موتهم ثم عـودتهم إلى

احلياة ثانيةS إذ إنها ستكون خميرة مالية جيدة حلياة جديدة وسعيدة(٢٧٠).
وفي تقديس الشمس يلتقي األيزيديون باBثرويj (من ميثرا Methra وتعني األخالص) الذين وجدوا
jوفي الهند أيضـا. ولكنهم يلـتـقـون أيضـا مع كل شـعـوب بالد مـا ب jمن جـديد في عـهـد السـاسـانيـ
النهرين. كما إن شـمش كان إلها للشمس والعدالة عند اآلشوريj القدامى الذين عـاشوا على مقربة من

األيزيديj وحكموا اBنطقة قرونا طويلة.
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تشـيـر الوقـائع التـاريخـية إلى أن الـفتح اإلسـالمي Bنـاطق الكرد قـد أتسم بالعنف واBعـارك الدمـوية
وسقـوط ضحـايا كـثيرة جـدا من الكرد ومنهم الكرد األيزيديـj. إذ أن العمليـات العسكرية حـينذاك لم
تكن فـتـحـا لألرض وإحـتـالال لهـا وحسـبS بل اقـترنـت بعمـليـات أستـهـدفت بأصـرار حتـقـيق التـحـويل
القسـري للسكان الكرد من الديانة األيزيديـة والزرادشتيـة أو ما �اثلهـما أو غـيرها من ديانات اBنـطقة

إلى اإلسالم أيضـا. ولم تتم هذه العمليـة في فترة قـصيرةS بـل استمـرت طوال ثالثة قرون(٢٧١) تقريبا
واستـخدمت فيهـا شتى األساليب التي ترفضـها حتى األديان السـماويةS �ا فيهـا الدين اإلسالمي الذي
يقر بحق األخـرين في اعتناق أديان اخـرى حيث جاء فـي القرآنS بصدد من أعـتبرهم من الـكافرينS في
سـورة" الكافرون" قـوله: "قل يأَيهـا الكفـرون. ال أعـبد مـا تعـبدون. وال أنتـم عبـدون مـا أعبـد. وال أنا

عابد ما عبد. وال أنتم عبدون مأ أعبدS لكم دينكم ولي دين"(٢٧٢).
لقـد بدأ الفـتح اإلسـالمي لبـالد فـارس فـي سنة ١٦ للهـجـرة (٦٣٧م) بقـيـادة سـعـد بن أبي وقـاص.
jالفـاحت jمن الفرس والكـرد أو غيـرهم وب jالسكان األصليـ jعـارك وحـروب طاحنة بB وكـانت فـاحتة
واحملتلj العرب اBسلمj. ولم يكن النصر فيها باستمرار للعربS بل كان فيها كر وفرS سواء في عهد
اخللفـاء الراشدين أم في الـعهـدين األموي والعـبـاسي. واصبـحت مناطق كـردستـان سـاحة Bعـارك داميـة
وعلى امـتداد تلـك العهـودS رغم أن كـثرة من الكرد قـد حتـولت عبـر السنj وحتت تأثيـرات كـثيـرة إلى
الديانة اإلسـالمـيـة. وبسـبب مـعـارك الفـتح اإلسـالمي وتوطيـد اإلحـتـالل وتوسـيع رقـعـة الدولة األمـوية
والعباسـية سقطت ضحـايا هائلة من سكان البالد األصليj ومن اBسلمj العرب ومن اBسلـمj من غير

العرب الذين شاركوا في تلك اBعارك التبشيرية ومن أبناء اBناطق ذاتها أحيانا غير قليلة(٢٧٣).
ورغم أن بعض القادة وقوات اإلسالم استخدمت مختلف األساليب بعد الفتح لكسب الناس إلى دين
محـمدS فأن توطيـد اإلحتالل وفـرض الهيمنة الـسياسـية والدينية على أبناء اBنطـقة لم يكن سهـال و¥يز
بالكثيـر من األنتفـاضات والثـورات والتمردات. كـما أن جزءا مـن أبناء اBنطقةS سواء كـانوا من الكرد
أم من أبناء الـشـعــوب األخـرىS رفض الديـن اإلسـالمي وحــافظ على ديانتــه القــد�ة. وكـانت غــالبــيـة
األيزيديj من هـذا اجلـزء الرافض(٢٧٤). اال إن هذا اإلصـرار الطبــيـعي واBنطقي لأليزيديـj في البـقـاء
على دينهـم قـد جـرّ عليـهم الكثـيـر من الـويالت واBآسي التي اقـتـرنت بصـدور فــتـاوى عن بعض رجـال

الدين ضدهمS وكانت بأجتاهj اساسيj هما:

(٢٦٩) مـزوريS عبـد الرحـمن. "كـراس كـوهورين في الدين والفلسـفـة. مجلـة روز - مجلة ثقـافـيـة دورية تعنى
بالشؤون األيزيدية تصدر عن مركز األيزيدية خارج الوطن. العدد ٨/٧- ١٩٩٩. ص٦٩. 

(٢٧٠) نفس اBصدر السابق. ص ٧٠٫

(٢٧١) تشيـر اBعلومات اBتوفـرة إلى أن اإلسالم قد تعـامل مع اBسيحيـj ولفترة غيـر قصيـرة على اساس أنهم
من أهل الذمة الذين يحـصلون على حماية الدولة اإلسالميـة على أن يدفعوا اجلزية. وقـد ساعد هذا في
jأو احملـتل jسيـحيـون على ديانتـهم بعد ظهـور األسالم وعـقدوا مـواثيق أمـان مع الفاحتBأن يحـافظ ا
اجلدد لبالد الرافـدين من العرب ولم يواجهوا ¥ييـزا كبيرا في بداية األمر ولعـبوا دورا متميـزا في احلياة
الثقـافية واالقـتصادية واBاليـة في عراق العبـاسيj على نحو خـاص. اال إن هذا األمر لم يستـمر طويال
حـيث بدأت سيـاسـة التمـييـز إزاء اBواطنj اBسـيـحيj واليـهـود وغيـرهم بشكل واضح منذ بداية القـرن

التاسع عشر اBيالدي.
(٢٧٢) القرآن. مصحف اBدينة النبوية. سورة الكافرون. اجلزء الثالثون. ص ٦٠٣.

(٢٧٣) محمد أمj زكي: خالصة تاريخ الكرد وكردستانS اBصدر السابقS ص١٢١-١٥٨
(٢٧٤) تشير اBعلومات التي حتت تصرفنا إلى ذلك.
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١- اعــتـبــارهم مـن الكافــرين وعــبـدة ابلـيس. ومــثل هذه الفــتــوى تفــرض على اBسلمـj منازلتــهم
وأخضاعهم لإلسالم حتى لو  ذلك بشن احلرب و¶ارسة االضطهاد.

- اعتـبارهم يشـكلون واحدة من تلك الفـرق اإلسالمـية اخلـارجة على أسس وقـواعد اإلسالم او مـرتدة
عنه والتي يحل دم أفرادها على اBسلمSj أو توبتـهم وعودتهم إلى اإلسالم. وقد أتهـموا مرة بأنهم من

أتباع يزيد بن معاوية وأخرى كونهم من اخلوارج او اإلباضية.
وأولى تلك الفتاوى التي صدرت بهذا الصددS كما يشير إلى ذلك اBؤرخونS كانت في القرن التاسع
اBيالدي أوالثالث للهجـرة ونسبت إلى اإلمام محمد بن حنبل واإلمام ابي الليث السمـرقنديS كما اشير

إلى ذلك سابقا(٢٧٥).
تشـيـر اBـصـادر اBتـوفـرة لدينا إلـى أن مـقـاومـة الكرد األيزيـديj للهـيـمنة الـعـبـاسـيـة على منـاطقـهم
والسعي لضـمان سيـادتهم على مناطقهم لم تنـقطع في العهد العـباسيS خاصـة وأن بعض احلكام الذين
كانوا يتـولون حكم اBنطقة كـانوا يعاملون الناس بالعنف الفـضاضة.وكـانت تلك احلركات الثـورية جتابه
بالقوة و¶ارسـة العنف ضد اBشاركj فيـه. وكان السكان يتعـرضون إلى مذابح همجـية وخسائر فـادحة.
فعلى سـبيل اBثـال ال احلصـر ¥كن اخلليفة الـعباسي أبو جـعفـر اBنصور في عام ١٤٨ هـجرية ٧٦٣م من
قـمع حـركة ثـورية للسكان الكرد األيزيديj في جـبل داسن في كـردسـتـان اجلنوبيـةS التي كـانت تطالب
بالسيادة على منطقـتها وتتصدى لالضطهاد الذي ابتلت به من احلكام العـباسيj واستطاعت أن توسع
من مسـاحة األرض التي كانت بحـوزتها وأستولت عـلى مدينة اBوصل وضواحـيهاS بعد أن وجـه حملاربة
الثـوار حملة عـسكرية واسعـة بقيـادة خالد البـرمكي(٢٧٦). وبعـد ما يقرب مـن ٧٦ عاماS أي فـي عام
٢٢٤ هجـرية ٨٣٩ م وفي فـتـرة حكم اخلليـفة اBعـتـصمS تفـجـرت حـركة ثورية واسـعـة أخـرى وفي نفس
اBنطقـة ومن قـبل الغـالبـيـة األيزيدية التي تقطن في جـبل داسن واBنـاطق احمليـطة به Bواجـهة الـسيـاسـة
التعـسفيـة لوالة الدولة العبـاسية في اBنطقـة. وكان قائد هذه احلـركة السيـاسية والـدينية الثورية االمـير
األيزيدي جعفـر بن مير حسن الكوردي الداسني اBنحـدر من منطقة بادينان. ويبدو أن احلركة لم تقـتصر
على األيزيديj من الـكردS بل شمـلت جمـهـرة واسـعـة من الكرد اBسلمj أيضـاS إذ إنهـا كـانت تطالب
بالســيـادة على اBـنطقـة في إطـار الدولة العـبــاسـيــة. وقـد ¥كـنت هذه احلـركــة أن تصـمــد بوجـه احلــملة
العـسكرية العـبـاسـيـة التي جـهـزهـا اBعـتـصم بقـيـادة عـبـد الله بن السـيـد أنس االزدي ودحـرت القـوات
العبـاسيـة. إال أن اBعتصـم جهز حـملة عسكرية جـديدة بقيـادة إيتاخS القـائد التركيS توجهـت إلى جبل
داسن مـعـقل الثوار الكـرد. ويبدو أن مـعـارك دامـية دامت اكـثـر من عـام واحد اسـتطاع القـائد التـركي

بعـدها دحر القـائد الكردي الذي جتـرع السم رغبـة منه في أن ال يقع أسـيرا بيـد األعداء. ونقـال عن ابن
األثيـر أن القائد التـركي إيتـاخ وجيـوشه اوقـعوا بالكرد بـعد مـقتل جـعفـر فأكـثـر القتل فـيهم واسـتبـاح
Sأموالهم وحشر األسرى والنساء واألموال وسيرها إلى تكريت(٢٧٧). وبعد مرور ما يقرب من ٦٩ سنة
أي في عـهـد اخلليـفـة العـبـاسي اBكتـفي في عـام ٢٩٣ هجـريـة ٩٠٦ ميـالديـة توجـهت حـملة عـسكرية
Sمن االسنية وحلفائهم الذين ثاروا ضـد ما كان قـد حلق بهم من ظلم وجور jجديدة ضـد الكرد األيزيدي
إذ ¥كنوا من احتـالل مدينة اBوصل. ولكن مـعارك احلملة العـسكرية استطاعت ضرب الـثورة والتنكيل
باBشاركj فيها. وقد تضافرت جهود الدولة العباسية بنشاط القبائل العربية التي ساعدتهم في أخماد
هذه احلـركة(٢٧٨). وأعـقبت هذه احلـملة العـسكرية حـمالت عـسكرية أخـرى استـهـدفت مسـالة اسـاسيـة
واحدة هي إخضاع الكردS ومنهم األيزيديj ال إلى سلطة العباسيj فحسبS بل وإلى دمجهم في الدين
واجملتمع اإلسالمي. وهو ما كانت ترفضه األكثرية الساحقة من األيزيديSj مثل احلملة العسكرية التي
وجـــهــا اخللـيــفـــة العـــبــاسي عـــضـــد الدولة إلى اBـنطقـــة الكردية وصـلب الكثـــيـــر منهم عـلى جــانـبي

الطريق(٢٧٩).
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تؤكد اBصادر اخملتلفة التي بحثت في أوضاع األيزيديـة في فترة احلكم العثماني واBماليك ثم احلكم
العـثـمــاني الثـاني بأن الشــعب الكرديS ومنه الكرد األيزيـديونS قـد عـانى األمـرين عـلى أيدي احلكام
والوالة واجلندرمة العثمانيj و¶ن حَكَمِ باسمهمS سواء كان من األتراك أم العرب أم الكردS طيلة احلكم
العـثـمـاني. وهذه احلـقـيـقـة ارتبـطتS كـمـا تبـدو للبـاحث �جـمـوعـة من اخلـصـائص التـي ¥يـز بهـا احلكم
العـثمـاني في العـراق وفي عـموم اBناطق الـتي كانت حتت االحـتـالل العثـمـاني والتي �كن بلورتهـا في

النقاط التالية:
١- الطبيـعة الثـيوقراطيـة - اإلقطاعيـة لنظام احلكم العثمـاني الذي ¥يز بشـدة االستغـالل والرجعـية
والتخلف احلضاريS إلى جانب محاولة الظهور بااللتزام بأصول ودعائم الدين اإلسالمي والدفاع عنه;

jسلمBلغيـر ا jناهضBلإلسالم وا jتـحمـسB٢- السعي �خـتلف السبل للبـرهنة على إنهم من أشد ا
والعمل �خـتلف السبل لتـحويل أصحـاب الديانات األخرى إلى اإلسـالم. وقد ارتكبت في مجـرى قرون
احلكم العـثـمانـي األربعة في هـذه اBنطقـة الكثيـر من االنتـهـاكـات ونظمت الكثـيـر من اجملازر البـشـرية

;jواألرمن واآلشوري jواجلرائم ضد أتباع الديانات األخرى وبخاصة من األيزيدي

(٢٧٥) سامي سعيد األحمد: اليزيديونS مصدر سابقS ص ٢٧-٤١ .
(٢٧٦) توفـيقS زرار صـديـق. مـوضـوعـات حـول تاريخ اليــزيدية واليـزيديj. مـجـلة اللش. العـدد ٥/ ١٩٩٥.

دهوك. ص ١١٤ .

(٢٧٧) نفس اBصدر السابق. ص ١١٥ .
(٢٧٨) نفس اBصدر السابق. ص ٥٤ .
(٢٧٩) نفس اBصدر السابق. ص ٥٥ .
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٣- وكـان التـميـيـز العنصـري والتـعـصب القـومي والشـوفينيـة اBغـاليـة من بj أبرز اخلـصـائص التي
مـيــزت الدولة العــثـمـانيــة وجتلت في ســيـاسـاتـهـا إزاء األقـوام والـشـعـوب التـي كـانت حتت االحــتـالل
العـثمـاني. ومن هنا فأن مـعاناة األيزيديj كـانت مـزدوجةS فـهم إلى جانب كـونهم أيزيديj كانوا كـرداً

مضطهدين طالتهم سياسة التمييز القوميS إضافة إلى التمييز الديني.
٤- وزاد في الطj بـلة تفــسخ الدولة العــثـمــانيــة وانتـشــار الفــسـاد واحلـكم القـرقــوشي في إرجــاء
اإلمـبراطوريـة الواسعـة. فكانت حـاالت النهب والسلب والسـرقـة والرشوة واالعـتـداء واالغـتصـاب وشن
احلروب والسـجن ومصادرة األمـوال واألراضي واBمتلكات والعـقوبات االعتـباطية والقـتل واسع النطاق
والزركـات التي كـانت اجلندرمـة العـثـمـانيـة تنظمـهـا ضـد القـرى واBدن في اBنـاطق التي تقع في حـدود
العراق احلـديث من بj ابرز أوجه احلـياة اليـوميـة في األقاليم التـابعة للدولة العـثمـانية �ا فـيها منـطقة
كردستان التي كانت حتت االحتالل العثـماني. يضاف إلى كل ذلك انتزاع خيرات هذه اBنطقة وسكانها
على أســاس جـني حــصــة بيت اBال أو اخلــمـس أو اجلــزية ومــا إلى ذلك. عـلمــا بأن هذه اBنـطقــةS رغم
إمكانيـاتها اBادية غـيـر القليلة كانت فـقـيرة جـدا وحالة العـائالت فيـهـا بائسة إلى أبعـد احلدود. وكـان
شـيوخ العـشائر واألغـوات واحلكام احملليj ورجـال الدين ينتـزعون الكثـير جـدا من القليل اBوجـود عند

سكان اBنطقة. 
لقـد تعـرض األيزيديون فـي فـتـرات مـخـتلفـة من احلكم العـبـاسي ولكن بـشكل خـاص في أواخـر هذا
احلكم وفي أعـقاب الغـزو اBغـولي والدويالت التي نشأت بـعد الغـزوS ثم على امتـداد احلكم العـثمـاني
Sواحلكام الذين أعلنوا سـيطرتهـم على مناطقـهم Sمـاليك واحلكـم العـثمـاني الـثانـي في العـراقBوحكم ا
كـما في فـترة حكم اجللـيليj في اBوصلS إلى اضطهـاد وتعسف شـديدين ومتـواصلj تقـريبا. وقـد برز

على نحو خاص في خمسة أشكال متميزة:
* إصـدار فـتـاوى دينيــة عن علمـاء دين مـسلمj فـي الدولة العـثـمـانيـة والدولة الـفـارسـيـة أو بعض
علمــاء الدين العــرب والكرد وضــعت األيزيديj في خــانة اBرتـدين عن الدين اإلســالمي والكافــرين به
الذين يحل عـلى اBسلمj دمـهم. وهـذا يعني أن رجـال الدين وضـعــوا بيـد السـالطj واحلكـام وبيـد كل
مسلم ومـسلمة أداة قـهر وأبتـزاز وقتل موجـهة ضد األيـزيديj دون وجه حق. ومن اBفيـد أن نورد بعض
فـقرات من تـلك الفقـرات لنشـيـر إلى الطبـيعـة التـعـصبـيـة واالستـعـداء الالإنسـاني من جـانب أصحـاب
الفـتوى إزاء األقلـية األيزيدية. فـقـد جاء في كـتـاب عبـاس العـزاوي "تاريخ اليـزيدية وأصل عـقيـدتهم"
نص فــتـوى صــادرة عن الشــيخ عـبــد الله الرتبـكي اBتـوفـي سنة ١١٥٩ هجــرية اBوجـودة فـي اBكتـبــة
السليمـانيةS اBهداة من نعـيم بك آل بابان إلى إسماعـيل حقي بك األزميـري. ونشير إلى بعض مـا جاء
في هذه الفـتــوى الظاBة: "إإإإععععللللمممم    أأأأننننههههــــمممم    ممممــــتتتتــــففففــــققققــــــــوووونننن    ععععللللىىىى    أأأأببببااااططططييييلللل    ممممنننن    ععععــــــــققققــــاااائئئئدددد    ووووتتتتأأأأووووييييلللل    ككككــــللللههههــــاااا    ¶¶¶¶اااا    ييييووووججججبببب    ااااللللــــككككففففــــرررر
ااااللللععععــــتتتتــــييييــــدددد    ووووااااللللضضضضــــالالالاللللل    ااااللللععععننننييييــــدددد....    ففففــــممممــــننننههههــــاااا    أأأأننننههههمممم    ييييننننككككرررروووونننن    ااااللللققققــــررررآآآآنننن    ووووااااللللششششــــررررعععع    ووووييييززززععععــــممممــــوووونننن    أأأأننننــــهههه    ككككــــذذذذبببب    ووووأأأأنننن    ممممــــثثثثلللل    ههههذذذذييييااااننننااااتتتت

ااااللللششششييييخخخخ    ففففــــخخخخرررر    ههههيييي    ااااBBBBععععتتتتممممــــدددد    ععععللللييييههههاااا    ووووااااللللتتتتيييي    ييييججججبببب    أأأأنننن    ييييتتتتــــممممسسسسكككك    ببببههههاااا    ووووللللههههذذذذاااا    ييييععععــــااااددددوووونننن    ععععللللممممااااءءءء    ااااللللدددديييينننن    ووووييييببببغغغغــــضضضضووووننننههههمممم    ببببلللل
إإإإنننن    ظظظظففففــــــــرررروووواااا    ببببههههمممم    ييييــــققققــــتتتتــــللللووووننننههههمممم    ببببأأأأششششننننــــعععع    ققققــــتتتتــــلللل…………    ووووالالالال    خخخخــــففففــــــــااااءءءء    ففففــــيييي    أأأأنننن    ههههذذذذهههه    ااااBBBBذذذذككككــــــــووووررررااااتتتت    ككككللللههههــــــــاااا    ¶¶¶¶اااا    ييييووووججججبببب    أأأأششششــــننننعععع    ااااللللككككففففــــــــرررر
ووووأأأأققققــــببببــــححححهههه    ففففــــههههمممم    إإإإذذذذنننن    ككككــــففففــــررررةةةة    أأأأصصصصللللييييــــةةةة    ككككممممــــاااا    ننننققققلللل    ععععنننن    ببببععععضضضض    ككككــــتتتتبببب    ااااBBBBذذذذههههبببب    ووووننننــــسسسسبببب    إإإإللللىىىى    أأأأصصصصلللل    ااااBBBBذذذذههههبببب    ففففــــااااننننهههه    ننننققققلللل    ععععنننن
ككككتتتتــــاااابببب    ااااBBBBتتتتففففقققق    ووووااااخملخملخملخملــــتتتتللللفففف    إإإإنننن    ااااللللظظظظااااههههرررر    ممممنننن    ممممــــذذذذههههبببب    ممممااااللللكككك    أأأأننننهههه    إإإإذذذذاااا    ظظظظههههــــرررر    أأأأححححككككاااامممم    ااااللللككككففففرررر    ففففيييي    ببببــــللللددددةةةة    تتتتصصصصييييــــرررر    دددداااارررر    ححححرررربببب
ووووههههوووو    ممممذذذذههههبببب    ااااللللششششااااففففععععيييي    ووووأأأأححححممممدددد    ((((ررررضضضض))))    ووووااااتتتتففففققققوووواااا    ععععللللىىىى    أأأأممممووووااااللللههههمممم…………    ققققاااالللل    ففففيييي    ااااألألألألننننوووواااارررر::::    """"تتتتووووببببةةةة    ااااBBBBررررتتتتدددد    ووووإإإإسسسسالالالالمممم    ااااللللككككااااففففرررر
أأأأنننن    ييييششششــــههههــــدددد    أأأأنننن    الالالال    ااااللللهههه    إإإإالالالال    ااااللللللللهههه    ووووأأأأنننن    ممممــــححححــــممممــــدددداااا    ررررسسسســــوووولللل    ااااللللللللهههه    ووووييييتتتتــــببببررررأأأأ    ممممــــنننن    ككككلللل    دددديييينننن    ييييخخخخــــااااللللفففف    ااااإلإلإلإلسسسســــالالالالمممم    ووووييييررررججججعععع    ممممنننن    ككككلللل
ااااععععتتتتــــققققاااادددد    ههههوووو    ككككففففرررر""""    ههههذذذذاااا    ممممــــععععللللوووومممم    للللوووو    أأأأججججببببرررروووواااا    ووووأأأأككككــــررررههههوووواااا    ووووأأأأووووععععددددوووواااا    ببببككككلللل    ممممككككررررووووهههه    للللمممم    ييييتتتتببببــــررررأأأأوووواااا    ععععنننن    ممممععععتتتتققققــــددددههههمممم    ففففيييي    ععععدددديييي
ووووييييززززييييدددد    ووووالالالالللللشششش    ووووغغغغــــييييــــرررر    ذذذذللللكككك    ممممنننن    ششششــــييييووووخخخخــــههههممممSSSS    ووووممممننننــــهههه    ررررأأأأييييههههمممم    ععععللللىىىى    أأأأننننههههمممم    ززززننننااااددددققققــــةةةة    ووووتتتتووووببببةةةة    ااااللللززززننننددددييييقققق    الالالال    تتتتققققــــببببلللل    ففففيييي    ووووججججــــهههه....
((((ووووإإإإذذذذاااا    للللققققــــوووواااا    ااااللللذذذذيييينننن    آآآآممممــــننننوووواااا    ققققــــااااللللوووواااا    آآآآممممنننناااا    ووووإإإإذذذذاااا    خخخخللللوووواااا    إإإإللللىىىى    ششششــــــــييييــــااااططططييييننننههههمممم    ققققــــااااللللوووواااا    إإإإننننــــاااا    ممممــــععععككككمممم))))    أأأأآلآلآلآلييييةةةة"(٢٨٠). ومن هنا
نتبj بأن صـاحب الفتوى يضع األيزيديj في خانة الزنادقـة دون وجه حقS وبالتالي فهم من الـفئة التي

!jسلمBال تقبل توبتهم حتى إذا أرادوا الدخول في اإلسالم. وهذا يعني حل دمهم على ا
* ¶ارسة سـياسة ¥يـيز ديني مـقترنة بعـدوانية شـديدة من جانب احلكام اBسلمSj سـواء كان ذلك في
إطار الدولة العثـمانية أم الدولة الـفارسية أم مـن جانب احلكام والوالة العرب واألمـراء واألغوات الكرد

.;jسلمBا
* تدمير أو حرق اBعـابد الدينية لأليزيديj ونبش القبور وقتل القائمj عليهـا وفرض اإلسالم عليهم
بالقـوةS من خـالل شن احلمـالت العـسكرية التي كـانت تنظم من قـبل الوالة واحلكام وبعض رجـال الدين

اBسلمj واألمراء واألغوات الكرد.
* مطاردة األيزيديj وقتلهم وسـبيهم بشكل شرس ال يعـرف الرحمة في محـاولة لتصفيـة هذه األقلية
الدينية الكردية في كردستان عموماS كما إنهـا موجهة أساسا ضد أولئك الذين كانوا �ارسون الطقوس
الدينية أو الذين يسعون إلى جمع واحلفاظ على التراث الديني األيزيديS إضافة إلى حرق أو إتالف ما

يقع حتت أيديهم.
* محـاولة استخـدام وجود فرق للنهب أو السلب مـن األيزيديj لشن حمالت إبادة واسـعة تبتـعد عن
حجة تأديب اBتمـردين أو عصابات النهب والسلب واالعتداء على القوافل والسـابلة في اBناطق اجلبلية
من كـردســتـانS علمـا بأن هذه الـظاهرة لم تكن مـقــتـصـرة على األيزيديـj الكرد بل كـانت تســاهم بهـا
عـصـابات من العـرب والكرد من اBسلمj أيـضاS ولكـنهم لم يتـعـرضوا إلـى نفس الهـجمـات الوحـشـيـة

التي تعرض لها األيزيديون والتي تؤكد على جانبها التمييزي الديني بشكل خاص.

(٢٨٠) العزاويS عباس. تاريخ اليـزيدية وأصل عقيدتهم. بغداد. مطبعة بغـداد. منتصف الثالثينات من القرن
العشرين. ص٨٤-٩٠.
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تسـبـبت هذه الـسـيـاسـة العـدوانيـة ضـد األيزيـديj في حـدوث الكثـيـر من التــمـردات واالنتـفـاضـات
اBشـروعـة ضد الوالة واحلكام وضـد كل مـضطهـدي األيزيديj. إذ أن اجلـهل �ضـمون وأبعـاد واجتـاهات
Sواحلكام والوالة والغـالـبـيـة العظمـى من الناس أيضـا من جــهـة jالديانة األيزيـدية من جـانب الســالط
والتعصب والتـزمت الديني لدى الغالبية العظـمى من السالطj والوالة واحلكام والسكان اBسلمj إزاء
األديان األخـرى عمـوما واأليزيدية بشـكل خاص من جـهة ثانيـةS قـد لعب دورا كبـيرا في وقـوع مجـازر
دموية رهيبة ال �كن لإلنسـان السوي أن يستوعبها أو يرضى بها. إنهـا تذكر بأساليب القرون الوسطى
حـيث كـانت ¥ارس تلك األسـاليـب ضـد حمـلة الرأي أو الديانة األخـرى مـثـال. وهي صـفـحـة سـوداء في
.jالكـرد األيزيدي jواطنBـواطنات واBتاريخ الدولـة العـثـمــانيـة وفي تـاريخ كل الذين مــارسـوها ضـد ا
ورغم أن مثل هذه اجلـرائم ال �كن وال يجوز نسـيانها وال �كن أي اعـتذار أن �سـحها من الذاكـرةS فأن
احلــاجـة مــاسـة إلى تـقـدº أعــتـذار عــام عن كل مــا حـصـل بحق هذه األقليــة الدينيــة بغض الـنظر عن
Sنطقة من العالمBتصورات كل منا ومواقفه وتقديره لطبيعة ومضمون هذه الديانة العريقة جدا في هذه ا
في بالد وادي الرافـدين. أن األيـزيديj يشكلون مـجـمـوعـة من أقـدم اجملـمـوعـات البـشـرية الـتي تقطن

العراقS كما هو حال الصابئة اBندائيون.
لقـد أدى اعــتـبـار األيزيديj مـن اجلـمـاعـات اBسـلمـة اBرتدة عن اإلســالم واألدعـاء بأن اجلـمـاعــة قـد
اتخـذت من عـبـادة ابلـيس عـقـيـدة لهـاS دون إدراك ووعي Bيـثـولوجـيـا ورمـوز ومـضـامـj وقـيم الديانة
األيزيديةS كــان كـافـيـا من أجل تنـظيم اعـتى اجملـازر الدمــوية ضـد هؤالء اBواطنات واBـواطنj الكرد.
وتشــيـر اBعلـومـات التي بـj أيدينا إلى أن احلكم الـعـثــمـاني كــان اBسـؤول األول واBـبـاشــر عن إعطاء
األوامر بتلك اجملازرS إضـافة إلى شراسة احلكام احملليj في التطبيقS بغـض النظر عن اBنحدر القومي
لهم. يشـيـر الدكـتـور جاسـم الياس مـراد إلى أن مـعـاداة األيزيدية من قـبل الدولة الـعثـمـانيـة أدت إلى
تعـرض األيزيديj إلى ٧٢ حـملة إبادة نظمـتـهـا القوات الـعثـمـانيـة ضـدهم وتسبـبت في هالك عـشـرات
األلوف منهم وإلى إدخال الكثـيرين في الدين اإلسالمي أو الهرب من اBنطقـةS أو أخذهم أسرى(٢٨١).
ويشـير البـاحث زهيـر كـاظم عبـود في كـتابه اBـوسوم "حملـات عن اليـزيدية" إلى عـدد كبـيـر ومعلومـات
مـهمـةS رغم إنها غـير كـاملة عن بعض أهم تلك اجملـازر(٢٨٢). ومن اBفيـد هنا أن نورد ²اذج من ذلك
العـسف ضــد األيزيديj. جـاء في كــتـاب عـبـدالـرزاق احلـسني نقـال عـن كـتـاب أبن الفــوطي اBوسـوم "
احلوادث اجلـامعة والتجـارب النافعة في اBئة السـابعة" إلى قيـام بدر الدين لؤلؤ في عام ١٢٥٤م ٦٥٢
هجريةS أي قـبل الغزو اBغولي للعـراق بأربع سنواتS بنبش قبر الشـيخ عدي بن مسـافر وأخراج جثـمانه

وحرق عظامه(٢٨٣). ويشير اBؤرخ عباس العزاوي في كتابه "تاريخ اليزيدية وأصل معتقدهم" نقال عن
كـتاب تقـي الدين أحمـد بن علي اBقـريزي اBوسـوم " السلوك Bعـرفـة دول اBلوك" عن حـملة اإلبادة التي
تعرض لها األيزيديون في عـام ١٤١٤م ٨١٧ هجرية ما يلي: "في هذه السنة قد حرق قبـر الشيخ عدي
الكائن في هكار من بالد الكرد. قد جتمع هؤالء علـى قبره وقد سموا بالعدوية فـاتخذوه قبلة لهم. وهم
كـثـيـرون… وصـار يتـهـافت النـاس لزيارته. وهؤالء عـقـبـوا سلوك هذا الـشـيخ. وصـار مـحل اعـتـمـادهم
واحــتـرامــهم …وامـا جتــاوزا احلـد… قــام عليــهم جـالل الديـن مـحــمـد بن عــز الدين يوسف احلـلواني من
الشـافعـيةS من فـقـهاء إيران فـاغرى األمـراء بالقـيام عليـهم ودعاهم حملـاربتـهم. وأجاب دعـوته كل من
حـاكم جـزيرة أبن عـمر (أمـيـر عـز الدين البـخـتي) وجـماعـة من الكرد السنـدية مع حـاكم شراش وأمـيـر
توكل الكردي. وأيضا أرسـل حاكم حصن كـيف جيشا Bـساعدتهم وكـذا التحق بهم األميـر شمس الدين
محمد اجلردقلي. بهذ القوة العظيمة هاجمـوا جبل هكار وقتلوا الكثير من أتباع الشيخ عديS وقد أسر
جـمـاعـة من أتبـاع الشـيخ عـدي ¶ن يسـمى (بالصـحـبـتيـة) ثم جـاؤا إلى قـبـر الشـيخ عـدي ألجل هدمـه
فوصلوا قـرية شرالق (وفي الكتب األخرى يـسمى اللش أو ليلش) فهـدموا قبـته وحفروا القـبر فأخـرجوا
عظامه وأحـرقوها �رأى من القوى الصـحبتيـة وقالوا لهم أنظروا عظام من تدعـون ألوهيته كيف حتـترق
وال يستطيع أن �نعنا واغـتنموا غنائم كثيرة. وBا عـادوا عن النهب اجتمع الصحـبتية وعمـروا القبة من
جـديد وعـادوا إلى ما كـانوا عليـه من عـاداتهم القـد�ة"(٢٨٤). ولم يقـتـصر حـرق الضـريح ونبش القـبـر
وتهـدº بناء القـبـة فـقط بل تطور إلى قـتل خـدمـة اBرقـد والتنكيل بهم. وكـان هذا العـمل من األعـمـال
البطوليـة اجلليلة بدلـيل عدم اسـتنكاره من قـبل رجـال الدين في حـينهـا أو من قـبل من كـتب عن ذلك"
ويالحظ اBتـتـبع للـسيـاسـات اإلرهـابيـة التي تعـرضت لهـا األقليـة األيزيدية الـكردية إلى أن فـتـرة حكم
اBماليك قد ¥يزت بتتـابع تلك اجملازر بj فترات قصيرة جدا وأنها كلفت األيزيديj ضـحايا كبيرة جدا
وخسـائر مادية هائـلة بالقيـاس إلى أوضاعـهم اBعشـية القاسـية وفـقر الغـالبيـة العظمى منهم. فـبj عام
١٧٠٠م حتى سقوط اBماليك في بغداد في عام ١٨٣٤م مثال تعرض األيزيديون في والية اBوصل إلى
حــوالي ١٨ حـملة عــسكرية ســواء جــاءت من اBوصل أم من اBناطـق احملـيطة �ـنطقـة األيـزيديj أم من
بغـدادS كـما أن بعض تلـك احلمـالت أبتـدأ من إيران(٢٨٥). وكـانت كل احلـمالت العـسكرية قـد ¥يـزت

بالبشاعه والتوحش(٢٨٦).

(٢٨١) بيره ش. لقاء مع مثقفي األيزيدية في اللش ودهوك. منشور في مجلة اللش العدد ١٩٩٥/٥. دهوك.
آب/١٩٩٥. ص١٢٥  

(٢٨٢) عبودS زهير كاظم. حملات عن اليزيدية. بغداد. مكتبة النهضة. ١٩٩٤. ص٦٠-٩١. 

(٢٨٣) نفس اBصدر السابق. ص ٨٣.
(٢٨٤) العزاويS عباس. تاريخ اليـزيدية وأصل عقيدتهم. بغداد. مطبعة بغـداد. منتصف الثالثينات من القرن

العشرين. ص١١٣/١١٢. 
(٢٨٥) عبودS زهير كاظم. حملات عن األيزيدية. مصدر سابق. ص ٦٠-٨٢ 

(٢٨٦) نفس اBصدر السابق. ص ٨٤/٨٣.
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إن ما جاء في كتاب اBقريزي يؤكد ثالث حقائق أساسية ومهمة وهي:
* لقـد كان احلكام العـرب والكرد أو األتراك يتحـالفـون معـاS وبتأييـد مبـاشر من رجـال الدينS لشن
حمالتهم التصـفوية ضد اBناطق والقرى واألماكن اBقدسة األيزيدية بدافع ديني شديد الـتعصب من جهة
وبدافع النهـب والسلب واالعـتـداء من جـهــة أخـرى. وكـانت هذه احلـمـالت الـهـمـجـيـة تقـابل بـالتـرحـاب

والتبريك من جانب السالطj ومن واالهم.
* وكان الهـدف من وراء تلك احلمـالت "إعادة" األيزيدية إلـى "اإلسالم" إلى "جادة الصـواب"- بغض
النظر عن الثمن البـاهظ الذي يتحمله هؤالء الناس من نساء ورجـال وشيوخ وأطفال! واBشكلـة الكبيرة
كـانت تبدو أن اجملـتـمع حينذاك لـم يكن يستنكـر مثل هذه احلـمـالت بل ر�ا كان يعـتـبرها طبـيـعيـة من
منطلق الدفـاع عن اإلسـالم. وهي مسـألة تعـبـر عن مسـتـوى حضـاري مـتخلـف جدا ومـغـرق في اجلهـالة

والرجعية والتعصب!
 وبعــد عـودة احلكـم العـثــمـاني إلـى واليات العـراق الـثـالث في أعــقـاب ســقــوط اBمـاليـك تواصلت
عمليـات إرهاب واضطهاد األيزيـديj بسبب الدين واسـتمرت حـتى سقـوط الدولة العثـمانيـة في احلرب
العاBيـة الثانيـة. وقد وقعـت خالل القرن التـاسع عشـر حمالت عـسكرية ظاBة وارتكبت مجـازر وحشـية
وجرائم بشعة ضد األيزيديj بحجج واهيةS كان هدفهـا أوال وأخيرا تصفية هذه األقلية الدينية والقضاء
على هذه الديانة القـد�ة بكل السـبل اBمكنة. يشـيـر السـيد علي سـيـدو الكورانيS صـاحب كتـاب "مِن
عـمان إلى العـمـادية أو جولة في كـردسـتان اجلنوبيـة" الصـادر في مصـر في عـام ١٩٣٩ حول اضطهـاد
األيزيديj الكرد مـا يلي: "وقـد اضطهـدهم الترك الـعثـمـانيون وجـردوا عليـهم حـمالت منهـا حـملة سنة
١٨٩٤ مS كـانت الغـاية منهـا تبـديل عـقـيـدتهم وإجـبـارهم على قـبـول اإلسـالم فـتـمكنت هذه احلـملة أن
تستولي على بعض قرى جبلهمS ولكنها إجماال فـشلت في مهمتها. وفي سنة ١٩١٨مS في آخر احلرب
العاBية ساقـوا عليهم قوة عسكرية لتأديبهم بسبب هجـماتهم على طرق اBواصالت ونهب القوافلS ومع
ذلك لم تتمكن احلكومة التركية أن تبسط نفوذها ¥ـاما على جبلهم BناعتهS وبسبب هذه احلمالت نقص
عـددهم. ويقـول الـرحـالة اليارد "أن ثالثة أرباعـهم مــات خنقـا وقـتـال من جـراء تـلك احلـمـالت وال يزال
األيزيديون يذكرون تلك النكبـات بأناشيد رثائية يستطيع اBؤرخ أن يعـتبرها وثائق يعتمـد عليها. وفي
القــرن الثـامن عــشـر اشـتــد اضطهـاد التــرك أيضـاS فــحـاربوهم وشــاركـهم البــدو فـأفنوا عــددا كـبــيـرا

منهم"(٢٨٧).
ومن اجلدير باإلشارة إلى أن األيزيديj يتـحدثون في قراءاتهم وأناشيدهم ومـا يحفظوه في الصدر أو

ما قـد سجل أخـيرا عن وقـوع ٧٢ حملة عـسكرية ضدهم على امـتداد الفـترة الواقـعة بj دخـول اإلسالم
للمنطقة وسقوط الدولة العثمانية في نهاية احلرب العـاBية األولىS شارك فيها بالدرجة األساسية حكام
اBنطقـة اBسلمj بغض النظر عن منحـدرهم القومي بحـجة دفـاعهم عن اإلسـالم واBسلمSj يصعـب ذكر
jناهضة للخلفـاء والسالطBواقف اBكثف(٢٨٨). وعندما يجـري احلديث عن اBأغلبهـا في هذا البحث ا
والوالة واحلكام من اجلــمـاعـة الدينيـة األيزيديـة ال يعني بأنهـا كـانـت مـقـتـصـرة عليـهمS بـل شـملت في
الكثـيـر من األحـيان مـشـاركـة الناسS إمـا باعـتبـارهم جنودا في قـوات هؤالء احلكام أم أنـهم موجـهـون
دينيا ضـد الديانة األيزيدية Bا �كن أن يصيـبهم من ثواب في اآلخـرةS سواء في كسـبهم ألحـد "الكفار"
إلى اإلسالم أم في قـتلهم لهS إضافـة إلى انتزاع أرض الضحـية مثـال. وقد أججت هـذه التربية اخلـاطئة
jوقد وقعت معارك غير قليلة ب .jناهضة األيزيدي� "jؤمنBواخلطرة الرغبة عند الكثير من السكان "ا
القـبـائل الكردية األيزيدية والـقبـائل الـكردية اBسلمـة يأتي على ذكـرها شـرف خـان البـدليـسيS صـاحب
كتـاب "شرفنامة"S الذي ألـفه في أواخر سنة ١٠٠٥ هجـرية ١٥٩٧ ميالديةS منهـا على سبـيل اBثال ال
احلصرS اBعارك التي دارت بj حسj بك الداسني أحد أمـراء األيزيديj واألمير سيف الدين والضحايا
الكثـيرة التي سـقطت بسـببـها. فـقد كـتب يقـول ما يلي: "… أن األمـير سـيف الدينS قـد استـولى على
سنجق (سـومـا قلـق) حـسب الدسـتـور والقـواعـد التي كـان أجـداده يتـصـرفـون بهـا. وBـا عـهـد السلطان
سليـمان بجمـيع والية سهـران إلى (حسj بـك الداسني)S قامت عـدة اشتـباكات بيـنه وبj األميـر سيف
الدين. وأخـيـرا Bا لم يسـتطع األمـير سـيف الدين الصـمـود للطائفـة اليـزيدية ومـقاومـتـهمS طلق عـروس
اBلك واحلكم ثالثاS والتـجأ إلى بيكه بك حاكم أردالن. ولكن بيكـه بك غض النظر عن مساعـدة سيف
Sوأهمله خوفـا من سطوة السلطان سليمـان فيئس منه سيف الديـن وعاد خائبا إلى والية سـهران Sالدين
وأخذ يجمع حوله طائفة من اBتوطنj والسكان استطاع بهم الزحف على أربيل واالستيالء عليها. فمن
حـسن طالعـه وحظه السـعـيـد أن أفضـى هذا القـدر من الفـتح والظفـر إلى التـفاف عـشـائر والية سـهـران
SjروانيBمن مباغتة ا jوأقوامها جميعا حوله. فقام سـيف الدين ذات يوم �ا قام به أبو مسلم للعباسي
حـيث هاجم اليزيـديj مهـاجمـة شـديدة على غرةS وBا بلـغ نبأ ذلك Bسـامع حـسj بك الداسني بادر إلى
الزحف على أربيل حملـاربة سيف الدين وحـدهS فجرت بيـنهما مـعارك دامـية أسفـرت هذه اBرة عن هز�ة
منكرة حلسـj بك وطائفته اليـزيدية حيث قـتل أكثر من خـمسمـائة نفر من أعـيانهم وانتصـر احلسـينيون

(٢٨٧) الكورانيS علي سيدو. مِن عَـمّان إلى العمادية أو جولة في كـردستان اجلنوبية". مطبعة السـعادة بجوار
محـافظة مصر. القـاهرة. S١٩٣٩ ص ١٨١. مالحظة: جتدر اإلشـارة إلى أن جولة السـيد الكوراني إلى

منطقة كردستان العراق قد ¥ت في عام S١٩٣١ كما جاء في مقدمة كتابه السابق الذكر.

(٢٨٨) أبو داسن. بـانورامــا احلـمــالت اBدمــرة التـي حلت على األيزيـدية. مــجلة روز. العــدد ٦/ كــانون األول
١٩٩٨. مــصـــدر ســابـق. ص ٣٨-٥٩. مــالحظة: أشـــار البـــاحث إلى ٥٤ حــمـلة عــسـكرية اســـتطاع
اسـتـخـراجـهـا من الكتب الـتـاريخـيـة. كـمـا بينت هيـئـة حتـرير اجمللة بأن الـعـدد احلـقـيـقي هو ٧٢ حـملة
عسكرية تعرض لها األيزيديون خالل تلك الفترة وذكـرت العديد من تلك احلمالت التي اقتطفنا البعض

منها في م¯ هذا البحث.
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(أي اBسلمـونS ك. حـبـيب) وغنم األمـيـر سـيف الدين وأنـصاره الـكثـير مـن أمـوالهم وأسـالبهم.وهكذا
¥كن من إعـادة ملكه اBوروث إلى حـوزة حكمـه وصـار حاكـمـا مـستـقـال ¥ام االسـتقـالل"(٢٨٩). ويعـبر
صاحب شرفنامة عن موقف مناهض للكرد األيزيديj في أكثـر من مكان من كتابهS ومنها قوله: "ولقد
حاول حـسj بك الداسني مرارا حـشد جنود من اليـزيدية والتوجـه بهم إلى محـاربة خصـمهS إال أن احلظ
خانه دائمـاS وصارت جـميع حركـاته كحـركة اBذبوحS ال تدل إال على االنتـهاء واBوت…"(٢٩٠). ويطلق
على األيزيديj أحـيـانا أخـرى باألجـانبS كـمـا في قولـه: "وبعد مـقـتل عـز الدين شـيـر هذا بأيام قـالئل
توفى إلى رحمـة الله أخوه (سليـمان بك). فمـا كان من السلطان سليـمان إال أن ضم والية سهـران كلها
إلى سنجق أربلS وعـهد بهـا إلى حسj بك داسني. وهكذا خـرجت والية سهـران ¥اما من أيدي ورثتـها
الشرعيj ودخلت حكم األجانب"(٢٩١). ويقول مترجم شرفنامة بأن اBؤلف يقصد "باألجانب عنهم كذبا

وعقيدةS واال فاليزيدية كرد خلص(٢٩٢). ولكن كيف نقراً النص الرئيسي لصاحب شرفنامة?
jكــان األيزيديون مــتــمــسك Sورغم كل تـلك اجملـازر ومــحــاوالت فــرض اإلسـالم علـيـهـم بالعنف *
بدينهمS وهم عـلى حق تام في ذلكS مـدافـعj عن طقـوسـهم وقـيـمـهم وتقـاليـدهم وهـويتـهم الدينيـةS إذ

سرعان ما جتمعوا ثانية ليعيدوا بناء تلك اBعابد التي تعرضت للتدمير. 
إال إن تلك السـياسـات الدموية والعنصـرية والتمـييـز الديني ضد األيزيدية قـاد في الوقت نفسـه إلى

نتائج سلبية على مستوى األقلية األيزيدية والتي �كن حتديدها بعدة نقاط أساسية هي:
١- اBزيد من االنغالق على الذات والتـقوقع القسـري الذي حرمهم من نعمـة االحتكاك الواسع ال مع
أبناء اBنطقة فحسبS بل ومع الشعوب اجملاورة وتأمj اBزيد من التـأثير والتفاعل اBتبادل في مختلف

اجملاالت واBستويات.
٢- بقـاء الديانة األيزيدية والتراتيـبيـة التي تبلورت فـيهـا على حالهـا دون تغيـير بسـبب الرغبـة في
الدفـاع عن الـتـقـاليـد والعـادات والـقـيم التي توارثوهاS رغـم إنهـا لم يعـد الكثــيـر منهـا منســجـمـا مع
اجملتمعـات احلديثة ومبادÂ حقـوق اإلنسان واحلريات العامةS �ا فيهـا قضايا الزواج واإلرث ودور اBرأة

في اجملتمع… الخ.
٣- النمو البطيء جـدا في عدد السكان األيزيديSj رغم أن الوالدات عند األيزيديSj كمـا هو احلال
عند بقـيـة الفالحـj الكرد أو الفالحـj في سائر بلـدان العالم في تـلك الفتـرة كـانت عـالية جـداS بسـبب

حمالت اإلبادة اBتعمدة الهادفة إلى تصفية هذه األقلية الدينيةS إضافة إلى األوبئة والكوارث الطبيعية
التي كانت حتصد الكثير من البشر في هذه اBناطق من العراق.

٤- عدم تسلم األيزيديB jراكز سياسية أو وظائف حكومية في الدولةS وبالتالي فأنهم جميعا كانوا
محرومj عمليا من حقوق اBواطنة االعتيادية;

٥- وال شك في أن الكـادحj األيزيديj من الفــالحj والكســبـة واحلـرفــيj كـانوا يتــعـرضــون طيلة
العـهـود التي يجـري البـحث فـيهـا إلى اسـتـغـالل شـديد ال من جـانب السـالطj والوالة واحلكام األتراك
والكرد والعرب فحسبS بل ومـن األمراء والعوائل اBيسورة واBهيمنة على اBراكـز الدينية والدنيوية في
اجملتمع األيزيدي. وكان هذا االستغالل يجري عبـر النمط االقتصادي الريعي - العالقات اإلقطاعية -
الذي سـاد الريف الكردستـاني والريف في عمـوم الدولة العـثمـانية أوالS وعـبر طبـيعـة احلكم السيـاسي
اBتفسخ في الدولة العـثمانيةS  وعبر اBتـنفذين على مناطق األيزيدية ثالثا. ويجد هذا تعبـيره حتى في
²ط ومستـوى حياة ومعيـشة الطبقات أو اBراتب االجتـماعية العليا اBعـروفة بالشيوخ والبيـرية من جهة
وطبـقـة أو مـرتبـة اBـريدين وهم غـالبـيـة اجملـتـمع األيزيـدي اBنتج للخـيـرات اBادية فـي اقـتـصـاد اBناطق
jفي إطار اجملتمع الكردي عمومـا. ولم يكن الصراع على اإلمارة ب jاأليزيدية وضمن غالبـية الكادح
العـوائل األيزيـدية أو على اBراكـز األخـرى بj العــائالت الثـالث اBعـروفـة في اجملـتــمع األيزيدي جملـرد
الوثوب على اBركـز الديـني (أو) والدنيـوي الرئيـسي الذي يراد االسـتـحـواذ عليـه أو على بقـيـة اBراكـز
احلــيـوية فــحـسـبS بل ومن أجل أن يكون لهــؤالء اBســتـحــوذين على تـلك اBراكـز مــوقع الصــدارة في
اBدخـوالت الريعيـة التي ترد لهم ولعائالتهـم من كادحي األيزيدية. ولدي اإلحـساس بأن هذه اBسـألة لم
تبـحث �ا فـيه الكفـاية من جـانب العناصـر الد�قـراطيـة والتقـدمـيـة في اجملتـمع األيزيدي بسـبب كـونهم
كانـوا وما زالوا يواجـهون التمـييـز الديني والقـومي والتعنت في مـعاملتـهم بعيـدا عن احلق الكامل في
jإضافة إلى حساسيتها والعـالقة العضوية القائمة ب SjواطنBساواة في احلقوق والواجبات مع بقـية اBا
اBراكـز الدينيـة والدنيـوية في الديـانة األيزيدية. إن هذا التـداخل يعـقـد هذه العـمليـة كـمـا هو احلـال في
مفهوم األصوليj لإلسالم الذين يعتقدون بوحدة الدين والدولة ويرفضون الفصل بينهما. ومع ذلك أرى
بأن القـوى الد�قراطيـة األيزيدية يفتـرض أن تواجه اإلشكاليـات الراهنة بذهنية مـتفـتحـة وحديثة تـسمح
للنقد اBوضوعي أن يتوجه Bضـامj أو طقوس وتقاليد أو التراتبية اجلارية وما ينشـأ عنها من استغالل
Sكما يفترض أن يحصل هذا مع بقية األديان Sريدين في الديانة األيزيديةBأو ا jمن األيزيدي jللكادح
أيا كانت التسمية التي تصبغها هذه الديانة أو تلك على نفسها. وهذا اBوقف العلماني ال يتناقض مع
إبداء االحــتــرام التــام لألديان وللمــؤمنـj بهــا من جـهــة وال مع حـق اBؤمنj بتـلك األديان إلى مــزاولة
طقـوسـهم الدينيـة بكل حـرية وعـلنيـة. كـمـا أن هناك مـوضـوع حتـرº الزواج في إطار اجملـتـمع األيزيدي
نفـسهS أي بj الـتراتبـيـة االجتـمـاعيـة القـائمة حـتى اآلنS أو في مـا بj األيزيديj والناس اآلخـرين من

(٢٨٩) البدليسـيS شرف خان. شرفنامة. ترجـمه عن الفارسيـة  محمد علي عـوني ومراجعة يحـيى اخلشاب.دار
إحياء الكتب العربية. بيروت. ١٩٨٧. ص ٢٧٢ .

(٢٩٠) نفس اBصدر السابق. ص ٢٧٣/٢٧٢ .
(٢٩١) نفس اBصدر السابق. ص ٢٧١ .

(٢٩٢) نفس اBصدر السابق. الهامش رقم (٢). ص ٢٧١. 
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أديان أخــرى. واBشكـلة األخــيــرة ال ¥س الديانة األيـزيدية فــحــسبS بل بعـض األديان األخــرىS ولكن
اBشكلة في اإليزيدية ذات طـبيـعة اطالقـية تـقريبـا أو حترº كـاملS رغم أن بعض رجـال الدين يشيـرون
أحـيـانـا الى أن اجمللس الروحـاني يـفـتـرض أن يعطي بهــذه القـضـيـة اBـلمـوسـة أو تلك رأيـه بالسلب أو

اإليجاب.

WO(«dF!« W!Ëb!« qþ w' 5¹b¹e¹_« ŸU{Ë√

لم تطرأ تغيرات كبـيرة على أوضاع األيزيديj بعد قيام الدولة العراقـية اجلديدة في عام S١٩٢١ إذ
أن احلكام اجلـدد كـانوا يحمـلون في واقع األمر نـفس الذهنيـة والتربيـة العـثـمانيـة إزاء األقـوام واألديان
األخرى. واBـعاناة الفـعلية لأليزيديj على امـتداد العـهد اBلكي والـعهد اجلـمهـوري في العراق يبـرز في
عـدد من اإلشكاليات التي ال بـد من إيجاد حلول عـمليـة لها تسـتند إلى مـبادÂ شـرعة حـقوق اإلنسـان
وإلى القرارات والعـهود واBواثيق الصادرة عـن اجلمعيـة العامة لـأل� اBتحدة ومجـلس األمن واBنظمات
اإلنسـانية واحلـقوقـية الدوليـة اخلاصـة باحلقـوق اBشروعـة للقـوميـات والطوائف الدينية في جـميع أرجـاء
Sفي كـردستان العراق Sأن يجدوا في موطنهم األصلي jإذ بدون ذلك سيسـتحيل على األيزيدي Sالعالم
أو في مناطق أخرى من العالم حيـث يوجدونS مثل تركيا وأرمينيا وسـوريا أو حتى في اBهجر األوربي
على نحـو خاصS الهـدوء واالسـتقـرار واحلق في اBمـارسة الطبـيـعيـة لطقـوسهم الدينيـة. و�كن تلخـيص

أبرز تلك اإلشكاليات فيما يلي:
* عـدم اعتـراف حكومـات البلدان التي يعـيش فـيهـا األيزيديون بالديانة األيـزيديةS باعتـبـارها ديانة
قـد�ة ومسـتـقلة عن الديانات األخـرىS سمـاوية كانت أم غـيـر سمـاويةS ومـحاولة فـرض النظرية القـائلة
بكونهم كـانوا من اBسلمj الذين قبلوا بالبـدع الغريبـة عن اإلسالم عبـر األجيـال اBنصرمـة وارتدوا بهذا

القدر أو ذاك عن اإلسالم ويفترض إعادتهم إلى جادة الصواب بكل السبل اBتوفرة;
* عـدم االعـتـراف بكونهـم جـزءا من الشـعب الكرديS وإصـرار احلكومـات العـراقــيـة اBتـعـاقـبـة على

;jسلمBاعتبارهم عرب وتسجيلهم في اإلحصاء وسجالت النفوس على أنهم من العرب وا
* محاوالت جادة كانت ومـا تزال تبذل من جانب جميع احلكومات واجلماعات الدينيـة األخرى حيثما
يعــيـش أيزيديون في تـلك البلـدانS من أجل تبــشـــيع صــورة الديانـة األيزيدية وصــورة األيـزيدي [األنا
واآلخـر] وتصويرهمـا �ا يجـعل صورتهـما سـيـئة في أنظار الشـعـوب األخرى ويسـمح نفـسيـا وسيـاسيـا
واجتماعيا بالتجاوز على أتباع تلك الديانة وإحلاق الضرر النفسي واجلسدي والديني واالجتماعي بهم;
* إن هذه الظواهر جتـر معـها ظواهر سلبـية أخـرى منها على سـبيل اBثـال ال احلصـر محاوالت عـزلهم
سـياسـيـا وأبعادهم عـن احليـاة العـامة واحلـيـاة السيـاسـية وتقـليص دورهم في اجملتـمعS وفـرض تدريس
الطالب األيزيديj بالديانة الرسمية للبالدS بدال من الكف عن تدريس الدين أصال في جميع اBدارس.

وكـثيـرا ما تعـرض األيزيديون إلى االضطهـاد والهوان وإلى مـجازر دمـوية بسـبب مواقف احلكومـات
اخملتـلفةS وبشكل خـاص حكومات العـراق حيث تشكل األقليـة األيزيدية نسـبة كـبيرة جـدا من إجمـالي
عدد األيزيديj في العالم (٨٥ %) تقـريباS إضافة إلى تركيـا وسوريا. ومن هنا تنشأ احلاجة الواقـعية
Sإلى العمل بـثالثة اجتاهات من أجل مـعاجلـة إشكاليات األقلية األيـزيدية في العراق وفي بقـية البلدان

إذ ال بد من تنشيط اجلهات التالية:
* اجلـمعـية العـامة لأل� اBتـحدة باعـتـبارها اBسـؤولة سيـاسيـا وأخالقـيا عـن تنفيـذ الوثائق واللوائح
والعـهـود والقـرارات الدوليـة الصـادرة بشأن لـلقومـيـات والطوائف الديـنية فـي العالـم لتلعب دورها في

فرض جملة من التوصيات والقرارات بشأن االقلية األيزيدية.
* جـماعـات حـقوق اإلنسـان واجلـمعـيـات احلقـوقـية فـي العالم لتـلعب دورها اإلنسانـي واحلقـوقي في

الدفاع عن مصالح القوميات والطوائف الدينية.
* التعـاون مع القوى الد�قراطيـة في كل بلد من تلك البلدان من أجل وضع شعارات ألهداف مـحددة

تصلح أن تكون أساسا يستجيب Bصالح األقلية الدينية األيزيدية في العراق وفي البلدان األخرى.
* كـما يفـتـرض رفع دعـوى حقـوقـية ضـد احلكومـات التي تتـجاوز على حـقـوق القومـيـات والطوائف
Sالدينية في احملكمة الدولية اجلديدة التي أقيمت للنظر بالقـضايا اخلاصة بالتجاوز على حقوق اإلنسان
من أجل اسـتـصـدار قرار د�قـراطي يسـاعـد هذه األقليـة الدينيـة اBضطهـدة أو تلك بـالدفاع عن نـفسـهـا

ومصاحلها أينما تعرضت لالنتهاك.
* إن نضـال القـومـيــات والطوائف الدينيـة ال �كن أن يـحـقق النجـاح اBنشـود حـقــا و�ا يتـجـاوب مع
اللوائح الدوليـة اBناسـبـة مـا لم تتـحـقق عـمليـة تعـبـئـة واسـعـة للرأي العـام في كل بلد تعـيش فـيـه هذه
األقليـة أو تلك وللرأي العام اإلقليـمي والدولي من أجل الدفاع عن تلـك اBصالح ومـساندة نضالـها في

سبيل تلك احلقوق.
ويفـتـرض أن تنـصب اجلـهـود للعـمل من أجل تـأمj مـا يلي في العـراق بالدرجــة األسـاسـيـة ألسـبـاب

ثالثةS وهي:
* تعــيش في العــراق الغـالبــيـة الـعظمى من أتبــاع الديانة األيزيـدية في العــالمS واألقليــة األيزيدية

.ºنطقة من العراق احلالي منذ القدBالدينية تشكل جزءاً من الشعب الكردي الذي عاش في هذه ا
* وجـود اBراكز الدينـية الرئيـسـية للديانة األيزيـدية في العراقS حـيث يفـترض أن يأتـيهـا األيزيديون

ألداء طقوسهم الدينية من مختلف مناطقهم الراهنة.
* وبسبب وجود الـقيادة الدينية لأليزيديj في العـراق أيضا حيث يلعب اجمللس الروحانـي حاليا هذا

الدور وحيث يعيش أمير األيزيديj أيضا.
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ومن هنا يفترض أن يجري العمل من أجل حتقيق ما يلي بالنسبة لأليزيديj في العراق: 
١- اعتـراف العراقS حكومة وشعـبا ودستوراS بـوجود أقلية دينية أيزيديـة يحق لها ¶ارسة طقوسـها
الدينيـة بـكل حـرية ومـسـاعـدة هذه اجلـمــاعـة ذات اBعـتـقـد الدينـي اBسـتـقل في توفـيـر مــسـتلزمـات أو

ضمانات حتقيق ذلك.
٢- اعتراف العراقS حكومة وشعبـا ودستوراS بأن األقلية األيزيدية تشكل جزءا من الشعب الكردي
في العراقS وبالتالي لهم حقوقهم وواجباتهم الطبيعية كمواطنj سواء كان ذلك على صعيد العراق كله

أم على صعيد إقليم كردستان.
٣- إصـدار التـشـريعـات الضـروريـة �عـاقـبـة من تسـول له نفـسـه التـعـرض ألتـبـاع هذه الديانةS كـمـا
يفترض أن يكون عليه احلال بالنسبة للديانات األخرىS بالسوء أو ¶ارسة العنف. ومثل هذا التشريع ال
�س حق الناس جميـعا �مارسة النقد إزاء جميع األديـانS كما ال يقË حرية اإلنسان في التعـبير والنشر

وإبداء الرأي حول هذا الدين أو ذاك سلبا أو إيجابا.
٤- الكف عـن تدريس الدين في اBـدارس اخملـتلـفـة انطـالقـا من مــبــدأ أسـاسـي هو الدولة للجــمــيع

والدين لألفرادS حيث �كن تعلم الدين في البيوت أو في مدارس دينية خاصة بكل دين.
وتشير اBعلومـات اBتوفرة عن واقع األيزيدية في الوقت احلاضـر إلى أن هذه اجلماعة الدينيـة تتعرض
إلى إسـاءات جــديدة من جـانـب األحـزاب السـيــاسـيـة الـدينيـة ذات االجتـاهـات األصـوليـة واالرتـبـاطات
باجلماعات الدينية في إيران أو تركيا. إذ إنها ما تزال حتـاول فرض اإلسالم عليها أو محاولة تهجيرها
من مناطق سكنـاها. ورغم أن احلكومـات اإلقليمـيـة في كل من أربيل والسليـمـانيـة ترفضـان مـثل هذه
السياسة رسمياS فأن األمـر يستوجب اإلدانة وإنزال العقاب بالقائمj به. إذ إن النجاح في إيذاء هؤالء
الناس سـيتـحـول إلى إيذاء كل القـوى الد�قراطـية في البـالد وفـرض االجتاهات الدينـية اBتـعـصبـة على
اجملـتمع الـكردي في كردسـتـان العراقS والـذي �كن متـابعـته مـن سلوك قوى جنـد اإلسالم وفـيـما بعـد
أنصـار اإلسالم. وهو اجتـاه يفـترض أن ال تغـفله القـوى العلمانيـة الد�قـراطية في اBنطـقة وعلى صـعيـد

العراق كله.
jثقفBتعيش فيها األقلية األيزيدية يدفع بالكثير من ا Sأو ما تزال Sإن األوضاع الصعبة التي كانت
فـيـهـا إلى الهـجـرة من مناطـق سكناهم إلى أوربا. وهناك في أورباS حـيـث تسـود احلـريات الد�قـراطيـة
البـرجـوازية إلى حـدود غـير قلـيلةS يبـدأ األيزيديون من جـديد بالتـحـري عن هويتـهمS وكـأنهم ال �لكون
هويةS وكـأن الهـوية هي اBشكلـة التي تواجـهـهم. وهي ناجـمـة من إشكاليـتj إحـداهمـا نابعـة من داخل
jوأعني بهـا رفض االعتراف لهم بديانتهم وقوميتهم الفعليت Sالعراق وبقية البلدان التي يعيشون فيها
وفـرض ديانة وقومـيـة أخرى على بطاقـة التـعريف بـهم وجوازات سـفرهـمS والثانيـة نابعـة من محـاوالت
اجملتمع األوربي الغربي بدمجهم في اجملتمع أو العـمل من أجل صهرهم في اجملتمع اجلديد الذي قدموا

إليـهS �ا يؤدي إلى تخليهم عـن التقـاليد والعـادات والثقـافة التي قـدمـوا بها من بالدهم لتـحل محلهـا
التقاليد والعادات والثقافة األوربية اجلديدة.

في النـدوة العلمــيــة التـي أقــيــمت في هانـوفــر في نهــاية الشــهـــر األول من عــام ٢٠٠٠ طرح أحــد
القساوسة األBانS ¶ن التزم اBسـاهمة بتسهيل حصول األيزيديj على اللجوء السـياسيS رأيا للمناقشة
يقول فيه بأن فـهم األBان لالندماج في اجملتمع األBاني يعني االندماج الكامل في اجملـتمعS أي التخلي
عن التـقـاليــد والعـادات واألعـراف والهـوية اخلـاصـة لإلنسـان لـصـالح الهـوية األBانيـة الثـقــافـيـة وتبني
Sضـمون االندمـاج حاول القـس إمرارB انية. وفي هذا الفـهم التعـسفيBالعـادات والتقـاليد واألعـراف األ
سواء أدرك ذلك أم لم يدركهS مفـهوم الصهر القومي لأليزيديj في اجملتـمع األBاني. ولم يعترض على
رأي القس أيا من احلــاضـرينS رغم التنـبـيـه الذي  لقـيــادة اBؤ¥ر �ا وقع به القس مـن خطأ فـادح. إن
مـفــهـوم االنـدمـاج الذي طرحــه القس يتــفق ¥ام االتفــاق مع اBفـهــوم الذي تبنـاه مـانفــريد كـانتــرS وزير
الداخلية االحتادي السابق في وزارة الدكتور هيلموت كول السابقـةS والذي كان يتخذ موقفا شرسا إزاء
اللجـوء السـيـاسي واألجـانب عـمومـاS وحـيث تنامت فـي عهـده أعـمـال العنف ضـد األجـانب في أBانيـا
والذي طرح مـفـهـوم الصـهر القـومي لألجـانب وخلـطه �فـهوم االندمـاج في اجملـتـمع الذي يفـتـرض أن ال
يعني الصهر الكاملS إذ �كن للمـواطن من قومية ودين آخرين أن يحتفظ بتـقاليده وعاداته ودينه دون
أن يتـعـارض ذلك بتـقـاليـد وعـادات وثقـافـة اجملـتـمع األBانيS إذ �كن تـبني تلك أيضـا دون أن يفـرط
باألخـرى. إن األيزيديـj القـادمj إلى بلدان االحتـاد األوربـي ال شك أنهم يعـيـشـون فـي أوضـاع أفـضل
بعشـرات اBرات وال �كن أن تقارن �ا كـانوا أو ما زال ذويهم يعيـشون فيـهS سواء كـان ذلك في العراق
أم تركـيا أم سـوريا أم في غيـرها. وهذه حـقيـقة ال يرقى عليـها الشـك. ولكن يفتـرض أن ال يكون ثمن
ذلك أن تفرض عليهم هوية أخرى ال يريدونها أو يأخذون بها ولكن ال يريدون التخلي عن هويتهم التي
جــاءوا بهــا من بلدانـهمS ولهم في ذلك حـق ينبــغي أن يحــفظ ويصــان. وهذه اBســألة ال تـشـمـل الكرد
األيزيديj وحــدهمS بل ¥س جــمـيع األجــانب القــادمj إلى أوربا والذين يـواجـهـون مــصـاعـب على هذا
الطريق. إن قضـية االندمـاج أو الصهر في اجملـتمع األوربي اجلديد يفـترض أن تتـرك للشخص ذاتهS إذ
عليـه أن يقرر موقـفه دون ضـغط أو أعمـال قسـرية يفقد فـيهـا حق اختـياره احلـر للهويةS رغم أن احلـياة
تدلل يوما بعد آخـر أن ليست هناك هوية نقية كـما يحاول القوميـون اBتعصبون في كـل مكان التمسك

بذلك.
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عند متابعة واقع القطاع الزراعي والريف الكردستاني نواجه احلقيقة التالية التي تشمل العراق كله:
احـتل القطاع الزراعي مـوقعـا رئيـسـياً في االقـتـصاد العـراقي وفي إنتـاج الدخل القـوميS كـما كـان
اBصدر األساسي لتزويد اجملتمع باBواد الغذائية والسـلع األولية لصناعاته احلرفية. وكان القسم األعظم
من السكـان يعـيـش حـينـذاك في الريف ويعــمل في الزراعــة. كــمـا كــان هذا القطـاع يعـانـي في فـتــرة
االحتالل العثماني للواليات الثالث من أشد حـاالت التخلف حيث تداخلت فيه عالقات اإلنتاج األبوية
اBستندة إلى العشيرة ونظام الديرة وعالقات االسـتحواذ الواسع النطاق على األرض الزراعية من جانب
السـالطj وأقـربائهم ورؤسـاء الـعـشـائر ومن بعض كـبـار مـوظفي الدولة. وكـانت الـزراعـةS التي تشكل
قاعدة اإلنتاج والدخل األساسية في العراق والتي كـانت ¥ارس أساليب وطرق بالية ومتخلفة في زراعة
األرض والتـعامل مـعـهاS تواجـه في الوقت نفـسه خـراباً شـديداً في شـبكات الري وسوء اسـتـخدام اBيـاه
وارتفـاع نـسـبـة اBلـوحـة في التــربة التي قـادت بدورهـا إلى تدهور في خــصـوبة األرض وإلى انخــفـاض
مسـتمـر في معـدل غلة الدوÌ الواحـد وفي حجم اإلنتـاج اإلجمـالي. وكانت الضـرائب واإلتاوات الثقـيلة
التي تفرض على الفـالحj من جانب الدولة العثـمانية والتي كانـت جتبى عبر اجلندرمـة التركية اBعـدمة
واBتـوحشـةS ترهق كاهل الفـالحj وتضـعف باستـمرار قـدراتهم على تطوير أو حـتى مواصلة العـمل في
jالزراعة واإلنتـاج. وكثيرا ما انتـفض الفالحون بدعم من شـيوخ العشائر واألغوات ضـد األتراك رافض
دفع تلك الضـرائب واإلتاوات. وكانـت هذه اBواقف تقابل بغـضب الوالة األتراك فـيسـارعون إلى إعـداد
احلمـالت العسكرية وتنظيم زركـات اجلندرمة (حـمالت الشـرطة الفجائيـة) ضد تلك العـشائر "اBتـمردة"

إلعادتها إلى "جادة الصواب"! 
وفي اBرحلة األخــيـرة من وجـود الدولة العـثـمـانيــة في العـراق كـان التـحلل قـد تـوغل إلى العـالقـات
األبوية وبدأت األخيـرة تفقد مـواقعهـا لصالح الهيـمنة شبه اإلقطاعـية اBرتبطة بتقـاليد آسيـوية. ولعبت
الهـيـمنة البـريطانيـة دورهـا اBلمـوس في تعـجـيل هذه العـمليـة وفي انتـشـار العـالقـات اإلنتـاجـيـة شـبـه
اإلقطاعـية في أنحـاء العراق بهـدف خلق شـروط أفضل إلدامـة السيطرة االسـتعـمارية واسـتمـالة شيـوخ
العــشـائر وحتـويـلهم إلى إقطاعــيj بصـورة رســمـيـة مـن جـهـةS وتأمـj ربط الزراعـة واإلنتــاج الزراعي
بالسـوق الرأسمـالي البـريطاني وحـاجات السـوق والصناعـة البريطانـية من جـهة أخـرى. وكـان اBوجهـون
للسـياسـة البـريطانية في العـراق يعـتقـدون بأن العـالقات اإلنتـاجيـة شـبه اإلقطاعـيـة تشكل خطوة على

طريق اخلــالص من العـالقـات األبـوية القـائمــة على أسـاس االكــتـفـاء الذاتي وضــمـان تطور نســبي في
اإلنتاج وربط الريف العراقي إلى حدود مـعينة بالسوق الرأسمالي العاBي وبالعالقـات السلعية-النقدية
الرأسـماليـة دون احلـاجة إلى تنـميـة العالقـات الرأسـمالـية في الريف والزراعـة العـراقيـةS مع االحـتفـاظ
بدور العشيرة وشيخ أو آغا العشيـرة وتأثيره على الفالحj. ومن هنا جاء دورهم البارز في الدعوة إلى
¶ارسـة نظام العشـائر في العراق وإقـراره رسمـيا وتأمj مـستلزمـات فرضه تـشريعا عـلى اجملتمـع. وقد

جرى كل ذلك من خالل:
* توسيع قاعدة فـئة اجتماعية تتـميز �وقع اقتصادي-اجتـماعي-سياسي متميـز ومؤثر تستطيع من
خاللها توجيه جماهيـر الفالحj والسيطرة عليهم وإخضاعهم لالستغالل واحلد من التـحركات السياسية
و"التــمـردات" العـشــائرية التي كــانت تنشــأ نتـيـجــةً لتلك األســبـاب ويرفض الفــالحـون دفع الضــرائب
واإلتاوات للجندرمـة واإلدارة العثمـانيةS مسـتفـيدة في ذلك من العـالقات العشـائرية والتقـاليد األبوية
التي كانت قائمة حتى ذلك احلj. كما كانت تريد ضـمان جباية الضرائب الضرورية للصرف على قوات
االحتالل البريطاني في العراق وتوجيه الزراعة الوجهة التي تخدم أسواق ومصالح االحتكارات األجنبية

وترتبط بها من حيث اBصالح والتمويل اBالي.
* التخلص من عالقات اإلنتاج األبوية اBتخلفة الـقائمة على أساس االكتفاء الذاتي في داخل الديرة
الواحـدةS وتشـجـيع اإلنتـاج اBوجه إلغـراض التـبـادل والسـوق عـبر تـنميـة اإلنتـاج السلعي الصـغـيـر في

أراضي اإلقطاعيj الواسعة.
Sوكـبـار مــالك األراضي من جـهـة jاإلقطاعـي jحتـالف اقــتـصـادي-اجـتـمـاعي وسـيــاسي ب jتأم *
والبرجـوازية التجارية الكومبـرادورية من جهة أخـرىS وإخضاع هذا التحـالف إلشراف وتوجيه ومـصلحة

البرجوازية األجنبية ومصاحلها االقتصادية والسياسية والعسكرية في العراق.
من خـالل هـذا األسلوب في هذا األسلوب اBـعـقـد من الـعـالقـات الزراعــيـة �كن للـمـتـتــبع أن يالحظ
بوضـوح ذلك التـداخل بj العـالقـات اإلنتـاجـيـة شـبـه اإلقطاعـيـة في مـرحلة اإلنتـاج وهيـمنة العـالقـات
الرأسمـالية السلعيـة-النقدية في مـرحلة التداول. وليس من شك في أن مـثل هذه االزدواجية والتـشابك
في العالقات التـي تكشف عن جانبي عملية إعـادة اإلنتاجS إي مرحلتي اإلنتاج والتـداولS ما كان في
مـقــدورها أن تدوم طويالS وكـان عـليـهـا أن تتــرك مـواقـعــهـاS إن عـاجـال أو آجــالSً لصـالح العــالقـات

اإلنتاجية الرأسمالية رغم كل محاوالت التصدي وإعاقة ²و وانتشار وهيمنة األخيرة.
كـان اإلنتاج الزراعيS رغـم تخلف أدواته وأساليـبـه حتى ذلـك احلj وضعف حـجم اإلنتـاج اإلجمـالي
عمـوماً بالقـياس إلى سعـة اBساحـات الداخلة في اإلنتاج وعدد الـعاملj في الزراعةS ينـتج ما �كن أن
يشـبع حاجـة السكان ألبرز احملاصـيل واBنتـجات الزراعـيةS كـما كـان يصدر جـزء من ذلك اإلنتاج نحـو
اخلـارج. ويعـود السـبب في ذلك إلى قـلة عـدد نفـوس العـراق ومـعـدالت النمـو الضـعـيـفـة بسـبب نسـبـة
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الوفـيات العـالية بـj األطفال الذين تقل أعـمارهـم عن خمس سنواتS وكـذلك تدني مـعدل حـصة الفـرد
الواحد من الدخل القومي وضعف القوة الشرائية للسكانS وكذلك بسبب عيش نسبة عالية من السكان

في الريف ونشاطهم في الزراعةS إذ كانت األسواق احمللية ال حتتاج إلى سلع زراعية بكميات كبيرة.
تطلب ضـمان عمليـة تغيـير العالقـات األبوية وإحالل العـالقات اإلنتاجـية شـبه اإلقطاعيـة في الريف
اتخاذ إجرائj أسـاسيj من جانب سلطات االحتالل البريطانيـةS التي كانت ترسم وتنفذ سياسـاتها عبر

احلكومات احملليةS وهما:
* منح شيوخ وآغوات العشـائر العراقية مساحات واسعة من األراضي الزراعيـة العائدة في ملكيتها

للدولة والتي كانت حتت تصرف الفالحj وأبناء العشائر في الريف عبر التمليك أو اBنح باللزمة.
* انتزاع متواصل ألراضي صغار ومتوسطي الفالحj وتسجيلها بأسماء شيوخ أو آغوات العشائر.
jستثـمرة من جماهير الفالحBتـواصلة غير الشرعية لألراضي الزراعية اBلم تستطع عملية االنتزاع ا
من أبناء العـشـائر العـراقـيـة في سنوات العـقـد الثـالث في مـخـتلف أرجـاء العـراق احلـديث وتسـجـيلهـا
بأسـمـاء شـيوخ الـعشـائر واألغـوات أن حتـقق الهـدوء واالسـتـقـرار في الريفS إذ أنهـا اصطدمت بنضـال
مـتزايد من جـانب الفـالحSj إضـافة إلى مـا أثارته من منازعـات بj شـيوخ وأغـوات العـشائـر أنفسـهم
النتـزاع مـا �كن انتـزاعـه من أكـثـر األراضي خـصـوبة وقـرباً من مـصـادر اBيـاه وأسـواق تصـريف السلع
الزراعـيةS ¶ا أوجـد اBزيد من اBشكـالت والنزاعات. من هنـا عمـدت سلطات االحـتالل البـريطانيـةS في
سـبيـل إجناز عـمليـة انتـزاع وتوزيع األراضي الزراعـية وتسـجـيلهـا بأسمـاء الكثـيـر من شـيوخ وأغـوات
Sفـي العراق jلبـريطانيا أو الذين يراد كـسبهـم إلى جانب السـياسة والوجـود البريطاني jوالBالعشـائر ا
إلى اسـتـقـدام اخلـبيـر البـريطاني اBـعروف واBتـخـصص بشـؤون األراضي في الهـند "آرنست داوسن" إلى
العراق وتـكليفـه بوضع تشريعـات مدروسـة ومناسبـة ألوضاع العراق الـسياسـية تسـاهم في تثبـيت تلك

الوجهة التي تسعى إلى تكريسها بريطانيا في الزراعة واجملتمع في العراق.
وفي ضـوء جتاربه فـي الهند التي كانـت لصالح كـبـار اإلقطاعيـj الهنود (الراجات الكـبار) وبالضـد

من مصالح كادحي الريف وضع اخلبير البريطاني بعض التوصيات التي نوجزها فيما يلي: 
١- االعـتمـاد على مـبدأ التـصـرف اإلداري ال التصـرف الفـعلي باألرض: جتسـد هذا اBوقف في صـدور
jقانون تسوية حقـوق األراضي الذي غالباً ما اعتمـد على مجرد الكشف أو اعتماد شـهادة شخص
لتـســجـيل األرض باسم هذا الـشـيخ أو ذاك األغـا. ولم تـتم االسـتـفــادة من القـيـود القــد�ة إال في

حاالت قليلة حيث كان اBلك صرفاً.
٢- االعـتــمـاد على الوثـائق اBمنوحــة لشـيـوخ وأغــوات العـشــائر وبعض اBتنفــذين من جـانـب سلطات
االحتالل البريطانية ذاتها من أجل كسبهم إلى جانبهاS سواء أكان ذلك في الفترة التي سبقت ثورة
العشرين أم بعدهاS باعتبارها وثائق شرعيـة تثبت ملكية هذا الشيخ أو ذاك األغا Bساحات واسعة

من األراضي الزراعية ذات اخلصوبة العالية واجليدة.
٣- اعتماد اجتـاهات ورغبات الفئات احلاكمـة اجلديدة في صياغة التوصيـات اخلاصة باألرض �ا يسهم
في تسـريع عـمليـة تصـفـيـة الـعالقـات اإلنـتـاجيـة األبـوية وانتـزاع اBزيد من أراضي فـقـراء وصـغـار

الفالحj وتسجيلها بأسماء شيوخ وأغوات العشائر.
 وقـد أطلق اBشـرع علـى الطبـخـة التـشـريعـيـة اجلـديدة التي وضـعـهـا داوسـن بـ"قـانون تسـوية حـقـوق
األراضي في العـراق"S وصدر بـها القـانون رقم ٥٠ لسنة S١٩٣٢ وقـانون اللزمـة رقم ٥١ لسنة ١٩٣٢
والتـعديالت التي أحلـقت بهـما وأدخلت علـيهـما الحـقـا لصالح اإلقطاعـيj(٢٩٣). وكتب نائـب احلاكم
العـام البـريـطاني السـر أرنولد ت. ولسن فـي كـتـاب "بالد مـا بj النهـرين بـj والءين" يقـولS عن رأي
Sالذين سـمعوا �ـا قاله اجلنرال مود بأنهم جـاءوا إلى العراق مـحررين ال مسـتعـمرين jالعـراقي jالفالح
مــا يلي: "أمــا رأي سكان األريـاف فـهــو: إننـا إن حـررنـاهم من تركــيــة فــعلينا أن نـحـررهـم من اBُالك
وطغيانهم"(٢٩٤)S ولكن ما حصل هو العكس ¥امـاSً إذ قامت بريطانيا بتعزيز جبـروت كبار اBالك في

العراقS والذي جتلى قبل قيام الدولة العراقية اجلديدة وبعدها.
 لقد صنفت أراضي العراق الزراعية وفق القوانj اجلديدة على النحو اآلتي:

أ- األرض اBملوكة.
ب- األرض اBتروكة.

ج- األرض اBوقوفةS وهي على نوعj: ١- الوقف الصحيح. ٢- الوقف غير الصحيح.
Sفوضـة باللزمةB٢- األراضي ا Sفوضـة بالطابوBوصنفت إلى: ١- األراضي ا Sد- األراضي األميـرية

٣- األراضي األميرية الصرفة.
والحظ اBشرع بأن األسباب اBوجبة لصدور هذا القانون تتلخص في اآلتي:

"ال يخفى أن األسس التي ارتكزت عليهـا هذه الالئحة هي إعطاء شاغلي األراضي واBتصرفj فـيها
Sكل الطمـأنينة التي تساعـد األحوال على إعطائهـا بشأن سالمـة تصرفـهم بصورة مـستقـرة. وهي ترمي
كمـا يتضح من موادهاS إلى تعـويض البساتـj اBغروسة اآلن على األراضي األمـيريةS وكذلك الزراعـية
إلى اBتصرفj فيها في اBناطق التي ستعj بنظام. وعالوة على ما تقدم سوف �نح حق صريح لشاغلي
األراضي األميريةS وهو ما اصطلحنا عليه بالوقت احلاضر بحق اللزمة لعدم وجود حق أخر يفيد الغرض

(٢٩٣) حـبيبS د. كـاظمS دراسات في اإلصـالح والتعـاون الزراعي اإلنتـاجي. مطبعـة الغري. النجف. العـراق.
١٩٧٦. ص ٣٤ .

(٢٩٤) ولسنS أرنولـد ت. بالد مـا بـj النهــرين بj والءين. ترجــمــة فـؤاد جــمــيل. اجلـزء الـثـاني. مـطابع دار
اجلمهورية. بغداد. ١٩٧١. ص ٣٣٠.  
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أكثر صراحة"(٢٩٥).
واسـتكمل اBشرع هذا النـهج بقوانj أخـرى نظمت العـالقة بj الفـالحj وكـبار اBالكj (القـانون رقم
٢٨ لسنة ١٩٣٣) وقــانون حـقــوق وواجـبــات الزراع (القــانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٣) وتســوية حــقـوق
األراضي (قـانون التسـوية)S بحيث أوجـد نظاماً مـتكامـالً للعالقـات اإلنتاجـية شـبه اإلقطاعـية يسـتند

إلى قوانj وتشريعات مصادق عليها من اجمللس النيابي العراقي.
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خلصت الكاتبـة البريطانيـة اBتخصـصة بشؤون األراضي الزراعـية وقضـايا اإلصالح الزراعيS السـيدة
دورين وارنرS رأيهـا حj كـتـبت تقـول "… لقـد كـانت تسـوية تسـجـيل اBلكيـة في العـراق فـعـال عـمليـة
انتزاع للملكية من اBزارعj الذين يشـغلون األراضيS وضمها إلى ملكيات شيـوخ العشائر الذين غدوا
من كبـار اBالك…"(٢٩٦). ولكنهـاS على خالف صـحة مـا استـنتجتS رأت بأن توصـيات داوسن كـانت
مـعـقولةS وهـي خاطئـة في ذلكS ولكـنها كـانت تعـبـر عن رؤيتـهـا اخلاصـة وتقـديرها الشـخـصي(٢٩٧).
ويورد الدكتور عبد الله فياض مثاال صارخا على هذا التعامل اBناهض للفالحSj إذ كتب يقول: "فلما
أعلن مـدحت باشـا نظـامـه اجلـديد تقـدم رئيس اBنتـفك ناصـر باشـا الـسـعـدون هو وأفـراد عـائلتـه لشـراء
األراضيS اشتـروا معظم األراضي في لواء اBـنتفك والبصـرة. وتختلف آراء الكـتاب بناء على مـا تقدم
حـول شـرعيـة هذا الشـراء فـقسـم يرى أنه غيـر صـحـيح وأن لنفـوذ آل السـعدون دخـالً كـبـيراً في انتـقـال
األراضي إليهم دون علم مـن أصحابهـا الذين كانوا يزرعونهـاS فيذكـر األستاذ سـعد صالح أن في عـهد
مدحت باشـا تفوض ناصر باشـا كثيـراً من األرض لنفوذه وأجبـر اآلخرين من أسرته على تفـوض الباقي.
أما األسـتاذ عبـدالرزاق الظاهر فيقـول "أن العثمـانيj أرادوا استـمالة هذه الفئـة من األمراء فاجـتذبوهم
وأقنعـوهم بإقطاعهم هذه األرض الشـاسعـة الفـسيـحة من قـصبـة الكوت إلى حدود الناصـرية وفوضـوها

لهم بالطابو ببدل زهيد"(٢٩٨).

ورافق هذه العـمليـة تشجـيع اإلقطاعـيj على اسـتخـدام الفـالحj في زراعة تلـك األراضي �حاصـيل
مـعـينة مـوجهـة إلغـراض السـوق البـريطاني وحـاجـات اBشـاريع الصناعـيـة في بريطانيـاS وإدخـال بعض
وسـائل اإلنتـاج احلـديـثـة التي لم تكن مـعـروفـة حـتـى ذلك احلj في العـراق لتـأمj رفع مــسـتـوى الغلة
وتقليص تكالـيف اإلنتـاج وزيادة حجم اإلنـتاج اإلجـمـالي. وكـانت هذه العـمليـة تعني في الوقت نفـسـه
حتـسj مـستـوى دخـول اإلقطاعـيj أساسـاً وبعض الشيء بـالنسبـة للمنتـجj الفـعليj وزيادة السـيـولة
النقـدية اBتداولة لتنشـيط عمليـة التداول الـسلعي للمنتجـات البريطانـية في األسـواق العراقـيةS خـاصة

وأن األسواق العراقية كانت محتكرة كلية من قبل االحتكارات الرأسمالية البريطانية.
ال ²تلك أرقـاماً تفـصيليـة ودقيـقة عن الفـترة التي ¥ت فـيهـا عمليـات توزيع األراضي الزراعيـة وفق
تلك القـوانـSj ولكن احلـصـيلة التي انتــهت إليـهـا تلك العـملـيـة في عـام ١٩٥٣/١٩٥٢ وفق األرقـام

الرسمية اBتوفرة تشير إلى اللوحة التالية:
جدول ٧

واقع توزيع األراضي الزراعية في العراق في عام ١٩٥٣/١٩٥٢

(٢٩٥) - الطالبــانيS د. مكرمS في ســبـيل إصــالح زراعي جـذري في العــراق. شـركـة الطـبع والنشـر األهـليـة.
بغداد. ١٩٦٩. ص ١٥.

- العبوسيS د. محمد جوادS مشكالت التقدم االقتصادي في العراق. اجلزء األول. القاهرة.
- الهـالليS عـبدالـرزاق. قصـة األراضي والفـالح واإلصـالح الزراعي في الوطن العـربي. منشـورات دار

الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع. بيروت - القاهرة - بغداد. ط ١. ١٩٦٧. ص ٣٩٣. 
(٢٩٦) وارنيرS د. دورينS اإلصالح الزراعي واإل²اء في الشرق األوسط. الدار القومـية للطباعة والنشر. العدد

١٥٩. ١٩٦٣. ص ١٧٢. 
(٢٩٧) نفس اBصدر السابق. ص ١٧٥ . 

(٢٩٨) فيـاضS د. عبد اللهS مـشكلة األراضي في لواء اBنتفك. مطبـعة سلمـان األعظمي. بغداد. ١٩٥٦. ص
. ٤٠/٣٩

نسبة مالكي األراضي إلى
إجمالي السكان السكان %

٩ من ١ إلى أقل من ١٠٠ ١٫٤١٦
٣١

-

٠٫٤٥٢
٤٠

من ١ إلى أكثر من ١٠٠٠٠ مشارة

٠٫٠٥١
٢٠ من ١٠٠٠٠ مشارة فأكثر ٠٫٠٠٤
١٠٠ من ١ إلى أكثر من ١٠٠٠٠ ١٫٢٣٠ مجموع الفئات اBالكة
صفر

من ١٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠

jالكB٩٨٫٠٧٧باقي السكان غير ا
%١٠٠

من ١٠٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠٠

١٠٠٫٠٠% إجمالي األراضي

حجم اBلكية الزراعية التي
�تلكها كل واحد باBشارة

التوزيع النسبي جملموع األراضي
الزراعية اBملوكة لهذه الفئات %

اBصدر: الشيبانيS طلعت د. واقع اBلكية الزراعية في العراق. دار األهالي للنشر والتوزيع. بغداد. ١٩٥٨. ص ١٣.
مشارة = دوÌ = ٢٥٠٠ متر مربع = ربع هكتار.

ويسـتدل من اجلـدول في أعـاله على أن أكـثر من ٩٨ % مـن سكان العراقS وجـلهم من سكان الريف
والبـادية كـانوا مـحرومـj من األرض الزراعـيةS وأن نسـبـة قـدرها ٠٫٠٠٤ % من السكان فـقط كـانت
تعـمل على ٢٠ % من األراضـي الزراعـيـة وأن نسـبـة قـدرها ٠٫٠٥١ % من السكان كـانت تسـتـحـوذ
علـى ٤٠ % من األراضي الزراعـــيـــة. وأن نســـبــة قـــدرها ٠٫٨٢٨ %S أي أقـل من واحـــد باBئـــة من
السكانS كـانت تستـحـوذ على ٩١ % من األراضي الزراعـية في العـراق. وهي لوحـة صارخـة ال حتتـاج
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إلى حتليل كثيرS وهي التي انبرى نوري السعيد للدفاع عنها بحرارة وحماس كبيرين.
ويبـدو مـفـيـداً أن نشـيـر هنا إلى بعـض األسـاليب التي مـارسـهـا اBشـرع البـريطاني-العـراقـي لتنظيم
العــالقـة بj اBالك والفــالح اBنتج بهــدف انتـزاع األراضي منـهS إضـافـة إلى حتــويله رهينة لـديه أو قناً

مستعبداSً في أرضهS وهي كاآلتي:
* اعـتبـار الديون الزراعـيـة للمالك عـلى الفالحj من الـديون اBمتـازة التي تسـتـحق الدفع قبـل بقيـة

الديون التي بذمة الفالح.
* ال يحق للفالح ترك األرض الزراعية إال بعد دفع الدين اBستحق عليه للمالك.

* ال يحق ألي صـاحب مزرعـة أن يسـتخـدم فالحـاً مدينـاً مهـما كـانت اBبـرراتS وإال حتمل التـبعـات
اBالية لهذا االستخدام وأصبح كفيالً مطلقاً للفالح.

 . * ال يحق لدوائر الدولة والبلديات والشركات اBسجلة أن تستخدم فالحاً مديناً
ويســتــدل من هذه البنود بـوضـوح كــبــيـر علـى أن اBشـرع الـبـريطـاني واBشــرع العـراقـي اللذين كــانا
متحـيزين جداً ضد الفـالحj وكانا قد وضعـا نصب عينيهمـا مصلحة اإلقطاعي وكبـار اBالكj وأغنياء

الريف واستهدفا حتقيق ما يلي:
* تعـزيز اBواقع االقتـصاديـة واالجتـماعـية للشـيـوخ واألغوات اBسـتحـوذين على النسـبة الكبـرى من
األراضي الزراعية في العراق وجتليـات ذلك على الواقع واحلياة السياسية العراقـية وتأمj هذه الهيمنة
في مـراكـز أســاسـيـة لهم في مـجـلس النواب واألعـيـان واحلكومــة وألبنائهم في دوائر الدولـة ومـراكـزها
احلـساسـة. ومن هنا ازداد عـدد ووزن وتأثيـر هؤالء الشـيوخ واألغـوات من أصـحاب األراضـي الزراعيـة
في مـجلس النواب العـراقي وفي مـجلـس األعيـانS وبشـكل خاص بـعد دحـر حـركـة مـايس عـام ١٩٤١

.(٢٩٩)

* تطبيق بعض خـصائص نظام القنانة على الفـالح العراقي ومنح الفـئات اBستـغلة إمكانية استـغالل
jإذ كان الـفالحـون العـراقـيـون عـمـومـاً مـدين Sالفـالح وأفـراد عـائلتـه اسـتـغـالالً بشـعـاً وطوال حـياتهـم

لإلقطاعيj وكبار مالك األراضي الزراعية. 
* منع الفالحj من الهجـرة إلى اBدينة وحرمانهم من إمكانية احلـصول على عمل فيهـا بحجة الديون

اBمتازة التي بذمتهم.

* منع الفـالحj من اBطالبـة بحقـوقهم اBشـروعـةS إذ أنهم كانوا يتـعـرضون إلى االضطهـاد واBطاردة
والســجن بســبب عـجــزهم عن دفـع الديون أو مـراجــعــتـهم لـدوائر الدولة للمطـالبـة بـحـقــوقـهـم في تلك

األراضي.
* احلـفـاظ على العـالقـات اإلنتـاجـيـة شـبـه اإلقطاعـيـة التي كـانت تتـطلب عـمـومـاً اBزيد من األيدي
العاملة الفـالحيةS خـاصة وأن اإلقطاعيj كـانوا ال يسعون إلى توظيـف الريع العقاري اBتـحقق لهم في

الزراعةS بل كان يصرف على أغراضهم االستهالكية البذخية في اBدينة وفي خارج البالد.
* وكـانت الهجـرة الفالحـية إلى اBدينة قـد وضعت الدولـة أمام مـشكلة جديدة فـرضت عليهـا التوجـه
صوب سيـاسة التصنيع التي كانت تتـصدى لها الفئـة اإلقطاعية والبرجـوازية التجارية الكبيـرة بالنسبة

إلى ظروف العراق حينذاكS ولكنها ببطء شديد.
وكـانـت من نتـائج هـذا التـوزيع غــيـر العــقـالني وغــيـر العــادل لألرض أن تفـاقــمت في البـالد حــالة
االسـتقطاب في توزيع األراضي لـصالح عـوائل أو شيـوخ وأغوات مـعـينj وحرمـان عشـرات أآلالف من
العوائل الـعراقيـة من األرض الزراعيـة. ويورد األستاذ حنا بطـاطو جداوالً وأرقامـاً ناطقة ال حتـتاج إلى

شرح بشأن هذه احلالة. و�كن هنا إيراد اجلدول التالي:
جدول ٨

يوضح أكبر مالكي األراضي في العراق في سنة ١٩٥٨
أو اBالكj ألكثر من ١٠٠٠٠٠ دوÌ من األرض الزراعية

(٢٩٩) بطاطوS حنا. العـراق. مصـدر سابق. ص ١٣٠. اجلـزء األول من الكتاب القـيم لألستـاذ حنا بطاطو �نح
القــارÂ صـورة دقــيـقــة وأمـينة عـن دور اBشـايخ ومــالكي األراضي الزراعــيـة في احلــيـاة االقــتـصــادية
واالجـتمـاعيـة والسيـاسيـة في العـراق وعن دور احلكم اBلكي واألرستـقراطـية احلـاكمـة في تعزيز مـواقع
شـيوخ العـشـائر ومـالكي األراضي الزراعـية في احلـيـاة السـياسـيـة العراقـيـة وعن دور الدولة في تعـزيز
عـالقـات اإلنتـاج شـبـه اإلقطاعـيـة في الـريف العـراقي ال من خـالل تطبـيق قـانون اللـزمـة رقم ٥٠ لسنة

١٩٣٢ والقوانj التالية له فحسبS بل وعبر سياسات الدولة االقتصادية واالجتماعية أيضاً.

اBساحة اBملوكة
Ìبالدو العشيرة التشريحة أو الطبقة بغض

النظر عن ملكية األرض اللواءاالسم

٢٩٥٥٠٩ شمّر شيخ أعلى اBوصل وبغدادأحمد عجيل الياور
٢٠٦٤٧٣ ربيعة شيخ أعلى الكوتمحمد حبيب األمير(ب)
١٩٩٨٢٦ مياج (ج) شيخ jالكوتبالسم محمد الياس
١٩٦٠٢٠ ربيعة شيخ الكوتعلي حبيب األمير
١٣٦١٩٥ السراي شيخ الكوتحسن اخليون القصاب
١٠٨٠٧٤ البو سلطان شيخ احللةنايف اجلريان
١٠٤١٥٨ - تاجر بغدادعبدالهادي اجللبي

اBصدر: بطاطوS حنا. العراق. اجلزء األول. مصدر سابق. ص ٧٠٫  
(أ) لم يتـضمن هـذا اجلدول أسـمـاء عدد غـير قـليل ¶ن كانت تتـجـاوز مسـاحـات األراضي التي حتت
تصـرفـهم عن ١٠٠٠٠٠ دوÌ ومنهم مـوحان اخلـيـر الله شـيخ عـشـيرة الشـويالت مـثـال وال أولئك الذين
تراوحت مـــســاحـــات األراضي التي حتـت تصــرفـــهم بj ٥٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠ دوÌ. (ب) والـد زوجــة
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الوصي على العرش وولي العهد عبد اإلله بن عليS وشقيق علي احلبيب األمير الوارد اسمه في أعاله.
(ج) فرع من عشيرة ربيعة.

ولكن صورة توزيع األراضي تبـدو أكثر وضـوحاً عند معـرفتنا لتلك العـوائل التي كانت تزيد مسـاحة
األراضي الزراعية التي بحـوزتهم في جميع أرجاء العراق والتي جتسـد طبيعة العالقات اإلنتـاجية التي

سادت الريف واجملتمع العراقي في الفترة التي نحن بصددها حتى سقوط النظام اBلكي عام ١٩٥٨.
وألهمية هذا اجلدول الذي ورد بتفاصيل مهمة عند األستاذ حنا بطاطو نعيد نشره بتصرف غير مخل
باألصل ليـوضح حـجم الـظلم وعـمليـات االنتـزاع التي كـانت مـسـتـمـرة حـينـذاك لألراضي الزراعـيـة من

صغار الفالحj وفقراء الريف واالستغالل الذي تعرض له الفالحون في العهد اBلكي.
ومن اجلدير بـاإلشارة إلى أن هذا اجلدول يوضح حـقيـقة التشـابك بj طبيـعة السلطة القـائمة والفـئات
االجـتـمـاعـية اBـالكة لألرض الزراعـيـة واحلـاكـمة فـي آن واحد. وكـانت العـائلـة اBالكة التي جـاءت إلى
العراق وهي ال ¥لك أرضاً زراعيةS حتولت في فترة وجيزة إلى إحدى العوائل اإلقطاعية اBالكة ألخصب
وأوسع األراضي الزراعـيـة في القطرS فـقـد استـحـوذت على مـسـاحة بـلغت ١٧٧٠٠٠ دو²اً في كل من
بغـداد والكوت(٣٠٠)S أو مـا يعــادل ٤٤٢٥٠ هكتـارا من أكـثـر األراضـي خـصـوبة وأكـثـرهـا قـرباً من

مصادر اBياه والتي حتقق ريعاً تفاضلياً عالياSً إلى جانب الريع العقاري.
.Ìملوكة بالدوBساحة اBحنا. العراق. مصدر سابق. ص٨١-٨٦ .(*) ا Sقارن: بطاطو

(٣٠٠) الدوÌ الواحد يساوي ٢٥٠٠ متر مربعS أي ربع هكتار.
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اخلام صوب إقـامة بعض اBشاريع االقتصـادية اخلاصة بالبنية التـحتية واخلدمـات االجتماعيـة اخملتلفة.
ورغم مـرور السنj لم تسـتطع إجنـاز العـديد من تلك اBشـاريعS رغم قلتـهاS بـسبب عـدم وجـود سـياسـة
اقـتصـادية واضـحة وهادفـة إلى حتـقيق عـمليـة التنمـية االقـتـصادية واالجـتـماعـية فـي العراقS وبسـبب
التـبـدالت الوزارية اBـتـتـاليـة واBتـسـارعـة وغـيـاب االســتـقـرار السـيـاسي الذي سـاد هذه الـفـتـرة بسـبب
سياسات احلكومات العراقية اBتعاقبة والتدخالت الفظة للحكومة البريطانية في شؤون العراق الداخلية
. وفي أعقـاب احلرب العاBية الثـانية سار وسياسـته اخلارجيـة. وشمل هذا الواقع كردستـان العراق أيضاً
الوضع على اBنوال الذي سبق نشوب احلربS ولم يحصل شيء يذكر في هذا اجملال. فكل اBوارد اBالية
jالتي صـرفـت على البـرامج احلكـومـيـة وسـيـاســاتهـا االقـتـصــادية واخلـدمـيــة خـالل الفـتـرة الواقــعـة ب

١٩٢٧حتى نهاية عام ١٩٥٠ بلغت ٣٥٫٥ مليون دينار عراقي وزعت على النحو التالي:
جدول ١٠

١٩٢٧-١٩٥٠ jتوزيع مصروفات البرامج العراقية على القطاعات اخملتلفة  ب

(أ) السادة هم الذين يدعون االنحدار من ساللة الرسول محمد بن عبد الله.
(ب) الكثــيــر من أراضــيــهم كــان من األراضي اBروية بـاألمطار (بعليــة أو د�يــة) وهي لـيـست بـغنى

األراضي اBروية اصطناعياً كأراضي األمير مثال في اجلنوبS أو األراضي التي تروى سيحاً. 
jوكان لهم وزير واحد وع Sوهم مشايخ عشائر S(ج) كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبـد اإلله

واحد. 
(د) اBياح جزء من عشيرة ربيعةS وكذلك السراي.

(ه) الفرحان هم من أبناء عم الياور.
(و) السعدون كانوا في القرن التاسع عشر والقرون التي سبقته زعماء حتالف واBنتفق. وهذه اBساحات

ال تشمل ملكيتهم لألرض في أرضي واBنتفق الواردة في نهاية هذا اجلدول.
(ز) كان رأس العائلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جبر.

(ح) وهذه اBساحة تعادل ٧S١٧ % من مجموع احليازات اخلاصة من األراضي الزراعية.
مــالحظة: جتــدر هنا اإلشــارة إلى أن هذا اجلــدول قـد اقــتــصـر علـى ملكيــة األراضي اBفــوضـة بـالطابو
واللزمـةS ولكنهـا لم تتـضـمن ملكيـات األوقاف الـكبيـرة التي ¥لـكها عـائلة الكيـالني وغـيـرها من
العـوائل العراقـيـةS كمـا لم تتضـمن أسـماء العـوائل التي كـانت تتصـرف �سـاحات واسـعة جـدا من
أراضي لواء العـمارة حـينذاك وكأنهـا جزء من ملكيـتهـا. (قارن في هذا الصـدد: الكاظميS نصـير

سعيد (عزيز سباهي). احلزب الشيوعي واBسألة الزراعية. مصدر سابق. ص١٧٩.
ومن هذا اجلـدول يتـبj أن هناك ٤٩ عائلـة عراقـية مـن مخـتلف القـوميـات واألديان والطوائف عـرب
وكـرد وتركمـانS مسلمـj ويهود وأيزيدية (في مـا عـدا اآلراميj أو اBسـيحـيj)S كـانت ¥تلك بالطابو
واللزمة مساحة من األرض قدرها حـوالي ٥٧٥٧٣٥٤ دو²اً أو متوسط ملكية كل عائلة بلغ ١١٥١٤٧
دو²اً (٢٨٧٨٧ هكتـاراً)S وهي عــمـومـا من أكـثـر األراضي خـصـوبةS في حj كـانت نـسـبـة عـاليـة من

العوائل محرومة من أرض زراعية. 
وكـان هـذا الواقع الطبــقي في الريف العــراقي يتـجـلى في التـبــاين الكبــيـر جــدا والفـجــوة اBتـســعـة
باستمرار من مسـتوى دخول ومستوى حياة ومعـيشة العوائل الفالحية والعوائل اإلقطاعـية وكبار مالك
األراضي الزراعية والعقارS كما انعكس ذلك على حياة اBدينة وعلى ما �كن أن يوجه ألغراض التنمية
االقـتصـاديةS إذ أن حـيـاة البذخ اإلقطـاعي كانت تعـيق توجـيـه الريع اBتـحقق في الـريف لصالح تـنميـة
اقـتـصـاديات الريف أو اقـتـصـاديات اBدينة. وجـديـر باإلشـارة إلى أن ٢٠% من هذه العـوائل العـراقـيـة

كانت عوائل كردية أو كردستانيةS كما يالحظ ذلك من اجلدول السابق.
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وضعت احلكومـات العراقيـة اBتعاقـبة في الفتـرة بj انتهـاء االنتداب ونشوب احلـرب العاBية الثـانية
عـدداً من البـرامج االقـتـصادية التـي ادعت توجـيه اBوارد اBـالية اBـتأتيـة من اسـتـخـراج وتصـدير النفط

اجملال
اجليش
البناء

الشؤون البلدية
الري

السدود والشوارع
الصناعة
اإلجمالي

 التوزيع النسبي %اBبلغ اBصروف مليون د.ع
٨٫٨٢٤٫٩
٤٫٦١٣٫١
٦٫٠١٧٫٠
٨٫٨٢٤٫٩
٥٫٣١٥٫٠
١٫٨٥٫١
٣٥٫٣١٠٠٫٠

اBصدر: قارن: العبيديS خليل د. حول بعض مسائل التصنيع في العراق. رسالة دكتوراه. كلية االقتصاد.
برلj ١٩٦٥ . ص ٣٧. 

ومنه يبدو بوضوح مدى ضآلة اBبالغ اBوجهة ألغراض التنمـية من جهة وضآلة اBبالغ اBوجهة ألغراض
التصنيع من جهة ثانية. كـما لم تكن حصة كردستان من هذا اBبلغ كبـيرةS في ما عدا تلك اBبالغ التي
وجـهت لتـزويد اجلـيش �ا هو ضـروري لكسـبـه وتعـزيز قـدراته القـتـاليـة والتـسليـحـيـة لضـرب احلـركـات
النضاليـة للقوى السياسـية الوطنية في كـردستانS إذ استـحوذ اجليش على ربع اBبـالغ التي صرفت من

جانب الدولة في ميزانياتها االعتيادية حينذاك.
ومنذ تأسـيس مـجلس اإلعـمـار في عـام S١٩٥١/١٩٥٠ وفـيمـا بعـد وزارة األعـمـارS بدأت تتـوضح

بعض معالم السياسة االقتصادية للحكومة العراقية والتي تركزت على عدد من االجتاهاتS ومنها:
١- تخـصـيص نسـبـة قــدرها ٧٠ % من مـوارد النفط اBاليـة ألغـراض إقـامــة اBشـاريع االقـتـصـادية
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واالجتماعية في العراقS أي ألغراض التنمية.
٢- إقامـة مشاريع الري والبـزل والسدود واBشاريع الصناعـية احلكوميـة وغيرها في مـختلف مناطق

البالد.
٣- التركـيز في القطاع الصناعي على اBشـاريع الصناعيـة االستهـالكيةS سـواء التي تستخـدم مواد

أولية عراقية أو الصناعة التجميعية التي تعتمد على السلع نصف اBصنعة اBستوردة من اخلارج.
٤- تنشـيـط القطاع الصناعي اخلــاص وتشـجـيـعـه عـلى االسـتـثـمـار فـي الصناعـة وإقـامـة مــشـاريع

مختلطةS حكومية وخاصة.
٥- زيادة تخصيصات اBصرف الصناعي لتأمj تقدº القروض اBالية ألغراض التنمية الصناعية.

٦- البدء بإقامة اBدارس اBهنية وتشجيع الدراسات اBهنية والفنية.
٧- االعـتمـاد على الشـركات الصناعـيـة والتجـارية البـريطانيـة على نحو خـاص في إقـامة اBشـاريع
jشاريع االقـتـصادية واالعـتمـاد في ذلك على اخلـبراء البـريطانيBالصناعـية العـراقيـة أو غـيرهمـا من ا

وغيرهم ¶ن عينوا مستشارين في مختلف الهيئات الفنية في مجلس ووزارة اإلعمار. 
١٩٥١ jتعاقبة بوضع أربعـة برامج اقتصادية بBلكي قامت احلكومـات العراقية اBوفي فترة احلكم ا

و١٩٦٠. بلغت تخصيصات هذه البرامج على النحو التالي على التوالي:
٦٥٫٥ مليون دينار عراقي. البرنامج اخلماسي األول

١٥٥٫٤ مليون د.ع. البرنامج السداسي األول
٣٠٤٫٣ مليون د.ع. البرنامج اخلماسي الثاني
٥٠٠٫٠ مليون د.ع. البرنامج السداسي الثاني

١٠٢٥٫٢ مليون د. ع.  اجملموع
ولكن ما صرف من هذه اBبالغ اخملـصصة خالل الفترة الواقعـة بj ١٩٥١-١٩٥٨ فعليا لم يزد على
٢٣٥٫٣ مليون دينار عراقيS أو ما يعادل ٢٢٫٩% من مجمـوع التخصيصات. ولم تزد حصة القطاع
الصناعيS �ا فـيـهـا منشـآت الطاقـة الكهـربائيـةS من اBصـروف الفـعلي عن ٣٠٫٩ مليـون د.ع. أو مـا
يعـادل ١٣٫١ % فقـط. وهي نسبـة ضـئـيلة جداً ال تقـارن بحـاجـات العراق الـضرورية. ولم تكـن حصـة
الشمـالS ولكن بشكل خاص كردستـانS سوى مبلغـاً محدوداً منه وجه إلقـامة بعض اBشاريع الصناعـية
مـثل مصـنع األسمنت فـي سرجنار الذي انـتهى العـمل به في عـام ١٩٥٧ وبرأسـمال قـدره ٢٫٩ مليـون
د.ع. تقـريباً وبطاقـة إنتاجـيـة قدرها ٣٥٠ طنً السـمنت يومـياً. كـما بدأ العـمل بتنفـيذ مـشروع مـصنع
Sالسجاير في السليمانية في عام ١٩٥٨ وبكلفة قدرها ١٫٤ مليون د.ع. والذي أجنز في عام ١٩٦٠
إضـافــة إلى مـشــروع أبو دبس (دوبيــز باألصل) بكركــوك إلنتـاج الطاقــة الكهــربائيـة لعــمـوم اBنطـقـة
الشـمـاليةS �ا فـيـهـا كردسـتـان العراقS والـذي بدأ العمل بـه في عام ١٩٥٧ وانتـهى في عـام ١٩٥٩.
وكانت هذه البرامج تتـضمن إقامة مشـروعات أخرى لم تنفذ في حينـها ومنها مشروع سكر السليـمانية
ومشـروعي استخـراج الكبريت والغاز الطبـيعي في كركـوك. ومنه يتبj مـدى ضآلة اBشاريع الصناعـية

التي أقـيـمت في كردسـتـان خـالل تلك الفتـرةS وأقل من ذلك اBدارس اBـهنية والفـنية التي أقـيـمتS أو
الطلبـة الكرد الذين قـبلوا في اBدارس اBهنيـة والفنيـة في بغـداد. وكان مـشـروع سد دوكـان القـريب من
السليـمـانيـة من أكـبـر اBشاريـع اBهمـة التي أقـيـمت في السلـيمـانيـة. ولم حتظ مـدن أخـرى مـثل أربيل
ودهوك وغيـرها من اBدن الكردسـتانيـة بأية عناية تذكر من حـيث إقامـة اBشاريع احلكومـية فـيهـا خالل

الفترة موضوع البحث.
وإذا ألقينا نظرة على مجـموع اBشاريع الصناعية اBوجودة في العـراق في عام S١٩٦٠ أي مع نهاية
البرنـامج الذي وضعتـه آخر حكومـة ملكية قـبل سقـوط النظام اBلكي في عام ١٩٥٨ وواصلت حـكومة

اجلمهورية اجلديدة تنفيذهS سنجد الواقع التالي:
جدول ١١

التوزيع اجلغرافي للمنشآت الصناعية القائمة في العراق
وعدد العاملj حتى نهاية عام ١٩٦٠ (عدا اBنشآت النفطية)

توزيعهم
النسبي

عدد السكان
نسمة

توزيعها
النسبي

jعدد العامل
نسمة

توزيعها
النسبي

عدد
اBنشآت مدينة

٢١٫٠ ١٣٠٦٦٠٤ ٤٦٫٦ ٤٣٢٠٣ ٤١٫٣ ٥٠٩ بغداد
٨٫١ ٥٠٢٨٨٤ ١٦٫٢ ١٥٠٨١ ١٥٫٤ ١٩٠ البصرة
٣٫٨ ٢٣٤٢٦٠ ١٫٠ ٩٤٢ ١٫٥ ١٨ الدليم
٨٫٢ ٥٠٧٥٤٨ ٢٫٧ ٢٥٢٦ ٣٫١ ٣٨ الديوانية
٧٫٣ ٤٥٥٦٤٤ ١٫٦ ١٤٤٠ ٢٫٠ ٢٥ اBنتفك
٥٫٣ ٣٢٩٦٤٧ ٢٫١ ١٩٢٩ ١٫٧ ٢١ العمارة
٤٫٦ ٢٩٠٠٧٠ ١٫٤ ١٣٤٠ ٢٫٠ ٢٥ الكوت
٥٫٣ ٣٢٩٨١٣ ٢٫١ ١٩١٧ ٢٫٦ ٣٢ ديالى
٥٫٧ ٣٥٣٦١٤ ٤٫٢ ٣٨٩٥ ٨٫٤ ١٠٤ احللة
٣٫٦ ٢١٧٠١٥ ١٫٩ ١٧٥٢ ٤٫٣ ٥٣ كربالء
١١٫٦ ٧١٧٥٠٠ ١١٫٠ ١٠١٧٥ ٩٫٣ ١١٤ اBوصل
٤٫٤ ٢٧٢٥٢٦ ١٫٦ ١٤٣٨ ٢٫٢ ٢٧ أربيل
٤٫٨ ٢٩٩٩٧٨ ٤٫٦ ٤٢٨٤ ٢٫٨ ٣٥ السلÍمانية
٦٫٣ ٣٨٨٩١٢ ٣٫٠ ٢٨٣٧ ٣٫٤ ٤٢ كركوك
١٠٠٫٠ ٦٢٠٦٠١٧ ١٠٠٫٠ ٩٢٧٥٩ ١٠٠٫٠ ١٢٣٣ اإلجمالي
.jحول تغيرات الهيكل اإلقليمي في العراق. رسالة دكتوراه. كلية االقتصاد. برل Sد. مجيد حسن Sقارن: البغدادي

١٩٦٧. ص٤٢.
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ومنه يستـدل بوضوح على التشوه في بنيـة التوزيع اجلغرافـي للمنشآت الصناعية وعـدد العاملj في
العـراق باBقـارنة مع عـدد النفـوس في األلوية العـراقيـة اخملـتلفـةS حـيث سيـطرت بغداد الـعاصـمـة على
حصة األسـدS إذ بلغت نسبتها ٤١٫٣% من اBنشآت و ٤٦٫٦% من الـعاملSj في حj شكل سكانها
٢١٫٠ % من إجمالي سكان العـراقS وإذا ما أخذت بغداد والبصرة واBوصلS وهي اBدن الرئيـسية في
عــدد السـكان واBنشــآت والـعــاملj لوجـــدنا أنهــا اســتـــولت على ٦٦٫٠% من اBـنشــآت الصنـاعــيــة
و٧٣٫٨% من عدد العاملj في الـصناعة احمللية غير النفطيـةS في حj شكل سكان الواليات الثالث
٤٠٫٧% من مـجـموع سكان الـعراق تقـريبـاSً إذ أن مـجمـوع سكان العـراق بلغ ٦٢٧٤٥٧٩ نسـمـة في
عـام ١٩٦٠. والفارق هنا هو ٦٨٥٦٢ نـسمـةS وهم سكان البـادية الشمـاليـة واجلنوبية واجلـزيرة(٣٠١).
في حj شكل نفوس ١١ لواءاً من ألوية العراق البـاقية ٥٩٫٣ % من السكان ولكنهم حازوا على ٣٤

% من اBنشآت و٢٦٫٢ % من األيدي العاملة في الصناعة غير النفطية.
وتبدو الصورة قـاحلة جداً عند احلديث عن األلوية الكردية الثـالث أربيلS السليمانية وكـركوكS عدا
لواء اBوصلS حـيـث جنـد أن نسـبـة سكانهـا بـلغتS وفق اإلحـصـائيـة أعـالهS ١٥٫٥ %S فـي حj بلغت
حصـتهـا من عدد اBنشآت الصنـاعية ٨٫٤ % و٩٫٢ % من عـدد العاملj في الصناعـة غير الـنفطية.
jوصل في حBوصل متمركزة في مدينة اBشاريع الصناعية في لواء اBويفترض أن ال ننسى بأن أغلب ا
ال يوجــد فـي األقــضــيــة والنواحـي الكردية أو اآلشــوريـة والكلدانيـــة إال عــدداً ضــئــيــالً من اBـنشــآت

الصناعية. 
وإذا ما أخذنا اBنشآت الصناعـية احلكومية خالل عام ١٩٦٠ لوجدنـا أنها بلغت ١٥٨ منشأةS وكان
عدد اBشتغلj فيـها ٢١٩٥٢ شخصاSً استولت بغداد والبصـرة واBوصل على ٧٥ منشأةS أو ما يعادل
٤٧٫٥ %S في حj بلغت حـصـة ١١ لواءاً ٨٣ منشـأة أو مـا يعـادل ٥٢٫٥ % ال غـيـر. وبلغت حـصـة
األلوية الكردية الثالثة سالفة الذكرS ٢٦ منشأة صناعيـةS أو ما يعادل ١٦٫٤ % من مجموع اBنشآت

في العراق. وكانت نسبة حصتها من عدد العاملj حوالي ٧٫٤ % فقط.
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عند مـتابعة واقع قطـاع النفط اخلام وتطوره يالحظ اإلنسـان أن شركـات البترول االحـتكارية العـاBية
التي اسـتـحـوذت على امـتـيـاز التنقـيب واسـتـخـراج وتصـدير النـفط اخلـام في العـراق بدأت عـملهـا في
اسـتخـراج وتصدير النفط اخلـام العراقي في كـركوك مـنذ عام S١٩٣٤ وفـيمـا بعد بدأ العـمل على نفط
اBوصل ثم نفط البصـرة على التواليS وفي حينها استطاعت تلـك الشركات فرض مبلغ مـقطوع وضئيل

جـداً يدفع للحكومة العـراقـية عن كل برمـيل نفط يسـتخـرج ويصدر حلـسابـها. وكـان اBبلغ قد حـدد في
البدايـة بأربع شلناتS ثم أمكن جعله أربع شـلنات ذهب. وفي عام ١٩٥١ عـدلت هذه االتفاقـية �فـعول
رجعي ابتداءاً من عام ١٩٥٠ حـيث بلغت حصة العراق ٥٠% من أرباح استخـراج وتصدير النفط اخلام
العـراقي بعـد احـتـساب الـتكاليف. ومنذ عـام ١٩٥٠ بدأ العـراق يحـقق إيراداً مـاليـاً سنوياً أفـضل من
السابـقS إذ أصبح �قدوره توظـيف تلك العوائد بشكل فـعال لصـالح عمليـة التنميـة في مختلـف أنحاء
العراقS ومنهـا كردستان العـراقS التي كان النفط يستخـرج من باطنها بنسبـة عالية قيـاساً آلبار النفط
األخـرى حيـنذاكS أي في حقـول نفط كـركـوكS ألول مرةS ومـن ثم في حقـول اBوصل. ولكن مـا حـصلت
١٩٣١ jعـقـول. فـفـي الفـتـرة الواقــعـة بBنطـق واBعليــه كـردسـتـان من نـفط كـركـوك كـان بـعـيـداً عن ا

و١٩٥٨ حقق العراق عوائد مالية �كن حتديدها وفق اجلدول التالي:

(٣٠١) البــغـداديS د. مــجـيــد حـسـنS حـول تغــيـرات الـهـيكل اإلقـليـمي فـي العـراق. رســالة دكــتـوراه. كليــة
االقتصاد. برلj. ١٩٦٧. ص٤٢.
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جدول ١٢
حصة العراق اBالية من إيرادات استخراج وتصدير النفط اخلام بالدينار العراقي

قارن: سليمانS حكت سامي. نفط العراق. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. دمشق. ١٩٥٨. ص١٧٣.

- زين العابدين. د. خالد عبد احلميدS حول دور وإشكالية الدولة وقطاعها االقتصادي في الصناعة
في العـراق. رسـالة دكـتـوراه. برلj. كليـة االقـتـصـاد. ١٩٦٦. ملحق رقم S١٠(*) شـركة نفط العـراق
كانت تعـمل في حقول كركـوك أساساً.(**) تسلم العراق في ١٥ نيـسان/أبريل من عام ١٩٥٧ مـبلغاً
إضافياً قدره ٤٨٫٩٤٨٫٦٤٣ ديناراً عراقيـاً الستعادة ١ % من أصل اخلصم ٢ % الذي كانت حتصل
عليه شركات الـنفط االحتكارية وفق اتفاقية شبـاط/فبراير عام S١٩٥٢(***) التوزيع النسبي Bتوسط

اإليرادات السنوية من الشركات الثالث.
�كن Bتتبع هذا اجلدول تسجيل اBالحظات التالية:(٣٠٢)

(٣٠٢) كـانت رؤوس األمـوال اBوظفـة في الشـركـات الثالث الـعاملة فـي العراق واBـملوكـة من شركـات البـتـرول
العاBية موزعة حتى عام ١٩٥٤ على النحو التالي:

رأس اBال (مليون باون إسترليني)       التوزيع النسبي لألسهم الشركة
% ٧٦ ١٣٫٥ شركة نفط العراق
% ١٢ ١٢٫٩ شركة نفط البصرة
% ١٢ شركة نفط اBوصل   ١٢٫٩
% ١٠٠ اجملموع ١٠٩٫٣     

راجع في هذا الـصـدد: عـالويS إبـراهيم. البـتــرول العـراقـي والتـحــرر الوطني. دار الطلـيـعـة. بـيـروت.
١٩٦٧. ص ٨٣.

وكانت األسهم للشركات الثالث موزعة على النحو التالي:
% ٢٣٫٧٥ ١  شركة دارسي - اإلنكليزية- اإليرانية (بريطانية)

اإلجمالي شركة نفط البصرة شركة نفط اBوصل شركة نفط العراق(*) السنوات
٥٤٤٫٦٩١ - - - ١٩٢٧
٥٤٤٫٦٩١ - - - ١٩٢٨
٥٤٤٫٦٩١ - - - ١٩٢٠
٥٤٤٫٦٩١ - - - ١٩٣٠
٤٠٠٫٠٠٠ - - ٤٠٠٫٠٠٠ ١٩٣١
٥٧٨٫٠٠٠ - - ٥٧٨٫٠٠٠ ١٩٣٢
٧٤١٫٨٩٧ - ١٤٧٫١٢٢ ٥٩٥٫٧٧٥ ١٩٣٣
٧٩٦٫٦٣٧ - ١٨٧٫٦١٧ ٦٠٩٫٠٢٠ ١٩٣٤
٩٠٩٫٤٥١ - ٢٥٠٫٦١٦ ٦٧٨٫٨٣٥ ١٩٣٥
١٫١٥٤٫٥٨٩ - ٣٩٢٫٤٥٤ ٧٦٢٫١٣٥ ١٩٣٦
١٫٢٤٩٫٧٩١ - ٣٣٤٫٩٨١ ٩١٤٫٨١٠ ١٩٣٧
١٫٨٩٣٫٧٣٣ - ٣٣٠٫٠٥٢ ١٫٥٦٣٫٦٨١ ١٩٣٨
٢٫٢٢٢٫٢١١ ٣٥٤٫٠٠٨ ٣٥٤٫٠٠٨ ١٫٥١٤٫١٩٥ ١٩٣٩
١٫٧٧٩٫٧٤٠ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ٩٨٤٫٧٧٥ ١٩٤٠
١٫٦٢٦٫٥٤٠ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ٨٣١٫٣٧٥ ١٩٤١
١٫٦٥٣٫٠٢٥ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ٨٥٨٫٠٦٠ ١٩٤٢
٢٫٠٥١٫٥٢٥ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ١٫٢٥٦٫٥٦٠ ١٩٤٣
٢٫٤٤٤٫٤٠٥ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ١٫٨٤٩٫٤٤٠ ١٩٤٤
٢٫٦٠٤٫٨٠٠ ٣٩٧٫٤٨٢ ٣٩٧٫٤٨٢ ١٫٨٠٩٫٨٣٤ ١٩٤٥
٢٫٧١٣٫٢١٦ ٤٠٧٫٥٣٨ ٤٠٧٫٥٣٨ ١٫٨٩٨٫١٤٠ ١٩٤٦
٢٫٦٩٦٫٩٦٥ ٤٠٧٫٥٣٨ ٤٠٧٫٥٣٨ ١٫٨٨١٫٨٨٨ ١٩٤٧
٢٫١٣٠٫٥٧١ ٤٠٧٫٥٣٨ ٤٠٧٫٥٣٨ ١٫٣١٥٫٤٩٥ ١٩٤٨
٣٫١١٩٫١١٦ ٤٠٧٫٥٣٨ ٤٠٧٫٥٣٨ ٢٫٣٠٤٫٠٤٠ ١٩٤٩
٦٫٦٧٤٫٤١٦ ٥٨٦٫٧٦٠ ٥٨٦٫٧٦٠ ٥٫٥٠٠٫٨٩٥ ١٩٥٠
١٥٫١١٣٫٤١٣ ٦٤٥٫١٢٠ ٥٨٦٫٧٦٠ ١٣٫٨٨١٫٥٣٢ ١٩٥١
٣٣٫١٢١٫٦٤٧ ٣٫٢٩٠٫٤٨٠ ٨٤٨٫٦٥٧ ٢٨٫٩٨٢٫٥٠٩ ١٩٥٢
٥١٫٣٥٨٫١٥٣ ٣٫١٤٨٫٠٧١ ٢٫١٠٣٫٢٨٥ ٤٤٫٠٠٦٫٨٤٧ ١٩٥٣
٥٧٫٧١١٫٨٥٩ ٨٫٥٠٧٫٧٢١ ٢٫٧٦٧٫٦١١ ٤٦٫٩٦٥٫٨٥٢ ١٩٥٤

٧٣٫٧٤٢٫٨٨٦ ١٥٫١٩٧٫١٠٣ ٢٫٣٩٠٫٤٠٥ ٥٥٫٧٧٨٫١٧١ ١٩٥٥
٦٨٫٨٥٨٫٧٧٧ ١٧٫٣٥٧٫٦٦٢ ١٫٣٨١٫١٠٧ ٤٩٫١١٠٫٧٠٩ ١٩٥٦
٤٨٫٩٢٠٫٢٧٥ ١٩٫٥٣٦٫٢٢٠ ٢٫٨٨٠٫١٦٠ ٢٨٫٠٠٢٫٩٤٧ ١٩٥٧
٤٨٫٩٤٨٫٦٤٣ - - - (**)١٩٥٧
٨٦٫٦٤٩٫٥٤٨ ٢٤٫٥١٥٫٧٦٤ ٢٫٦١٣٫٨١٣ ٥٢٫٤٩١٫٦٢٢ ١٩٥٨
٥٢٦٫٠٤٤٫٥٩٣ ٩٦٫٥٠٨٫٨٣٣ ٢١٫٧٧٢٫٩٧٠ ٣٤٨٫٣٢٦٫١٤٢ اإلجمالي
١٦٫٩٦٩٫١٨٠ ٣٫٤٤٦٫٧٤٤ ٧٧٧٫٦٠٦ ١٢٫٤٤٥٫٢١٩ م. سنوي
١٠٠٫٠٠ ٢٠٫٧ ٤٫٧ ٧٤٫٦ (***)%

اإلجمالي شركة نفط البصرة شركة نفط اBوصل شركة نفط العراق السنوات
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* كـانت حصـة العـراق خالل الفـترة الواقـعـة بj ١٩٣١-١٩٥٠ ضئـيلة جـداً من إيرادات شركـة نفط
العراق(٣٠٣) وبقيـة الشركـات األجنبيـة بسبب أن العـراق كان يتـسلم مبلغـاً ضئـيالً جداً عن كل بـرميل
نفط يصــدر إلى خـارج العــراق ال يزيد على أربع شلنـات ذهبـيـة. وعلـيـه كـانت احلــصـة األسـاســيـة من

إيرادات النفط اخلام تذهب على شكل ريع إلى شركات البترول األجنبية العاملة في العراق.
- ابتـداءاً من عـام ١٩٥٠ بدأ العـمـل وفق االتفـاقـيـة اجلـديدة القـاضـيـة �ناصـفـة الـريع اBتـحـقق من
اسـتـخراج وتـصدير النـفط اخلام الـعراقي مـع الشركـات األجنبـيـة الثـالث العـاملة في العـراقS وبالتـالي

بدأت حصة العراق باالرتفاع اBلموس.
* كانت شـركات النفط األجنبيـة العاملة في العراق تصـدر األرباح اBتحقـقة لها بالكامل تقـريباً إلى
خارج العراقS وكانت اBبالغ التي يعاد توظيفها من جانب هذه الشركات في قطاع النفط اخلام محدودة

للغاية. 
* كـانت العـوامل السـياسـيـة في اBنطقـة تلعب دوراً كـبـيـراً في حتديد مـقـدار االسـتـخراج والتـصـدير
السنوي. فـلو تابعنا اجلــدول بشكـل دقـيق سـنجـد أن الفــتــرة التي أعــقـبت عــام S١٩٥١ أي منذ عــام
١٩٥٢ ارتفـعت صادرات الشـركـات النفطيـة بشكل كبـيـر بحيث بـلغت في عام ١٩٥٢ حـوالي خـمسـة
أضعاف مقدار اBـوارد اBالية التي حتققت للعراق في عام S١٩٥٠ وبلغ في عام ١٩٥٣ أكثـر من سبعة

أضـعـاف ونصف الضـعف. و�كن أن يـتذكـر اBـرء في هذا الصـدد مـعـركـة تأمـيم النفط التي خـاضـتـهـا
حكومـة الدكتـور محمـد مصـدق ضد شـركات النفط االحـتكارية الدولية والتـآمر اBتـواصل الذي نظمـته
تلك الشــركـات وحكومـاتهــا إلسـقـاط حكومــة مـصـدق الشـرعــيـة من خـالل انقــالب اجلنرال زاهدي في
١٩٥٣/٨/١٩ وعــودة الشــاه مــحــمــد رضــا بهلوي إلـى طهــران في ١٩٥٣/٨/٢٢ وإلغــاء قــرارات
jإضافـة على مـالحـقـة واعـتـقـال عـدد كبـيـر من الشـيـوعـي Sالتـأمـيم واإلصـالح االقـتـصادي في إيـران
jومن بينهم وزير اخلـارجـيـة الدكتـور حـس Sوأنصـار مـصدق وقـتل عـدد غـير قـليل منهم jوالد�قـراطي
فاطمي(٣٠٤). وخالل هذه اBعركة خفض إنتاج النفط في إيران وجرى التعويض عنه بنفط العراق. وفي
ضـوء هذه اBعـركة اسـتطاع الـعراق حتـقـيق اBناصـفـة في عوائـد النفط اخلـامS إذ خشـيت تلك الشـركـات

مطالبة الشعب العراقي بالتأميم أيضا.
* ورغم توفـر عـوائد مـاليـة كـبـيـرة لـلخـزينة العـراقـيـة من نفط البـصـرة وأقـل كـثـيـراً من عـوائد نفط
اBوصلS إضـافـة إلى اإليراد األعلى من نفط كـركوكS فـأن احلكومـات العـراقيـة اBتـعـاقبـة لم توجـه من
أجل إعمـار إقليم كردسـتان العراق مـن عوائد نفط كركـوك واBوصل إال النزر اليسـير الذي ال يتـجاوب
مع حـاجــة اإلقليم ومـورده النـفطي وال مع إمكانيــات تنمـيـتــه. كـمـا لم يـوجـه مـجلس اإلعــمـار ووزارة
اإلعمـار أي جهـد حقيـقي لتنميـة إقليم كردسـتان واستـثمـار عوائد نفطه بشكل فـعلي مناسب. لم يكن
توظيف موارد مالية في الصناعـات النفطية والبتروكيمياوية في كركـوك سيعود بالنفع على هذا اللواء
. ولكن ضـيق أفق اBسؤولj وموقف الشركات البـترولية أو اBدينة فحسبS بل كـان سيعم العراق أيضاً

الدولية حاال دون ذلك.
Sوبضمنها كـردستان العراق Sالية التي وجهت للمنطقـة الشماليةBإن النسبة الضـئيلة من العوائد ا -
Sدن الرئيــسـيـة في إقليم كــردسـتـانBوأهمـلت ¥امـاً ا SوصلBتركـزت في مــشـاريع أقـيـمت فـي مـدينة ا

وكذلك األقضية الكردية اBرتبطة بلواء اBوصل حينذاك.
- وفي مــا عـدا ذلـك فـأن ظاهرة الـتـمــيــيـز إزاء الكرد لـوحظت على مــوقف شــركـتي نـفط كـركــوك
واBوصلS بتـأثير السـيـاسة الشـوفـينية للحكومـة العـراقيـةS إذ أنهـا امتنعت عـمليـاً عن توظيف الكرد
بنسـبة منـاسبـة تتـجاوب مع عـدد السكان في اBنطقـة. ولم يشـمل هذا اBوقف العـمال فـي شركـتي نفط
كـركـوك واBوصـل فـحـسبS بل كـذلك اBـهندسj والفنيj واإلداريـj من مـخـتلف اBســتـوياتS إذ كـان
العـدد قليـالً جـداً بالقـيـاس إلى اBشـتغلj الـعرب واآلشـوريj واألرمن والكـلدان والتـركمـان. وإذا كـان
لإلقليم العـربي من العراق حصـة من النفط اخلام اBسـتخـرج من حقول كـركوك واBوصل باعـتبار اBـنطقة
كلهـا دولة واحدةS فـأن من حق إقليم كردسـتان العـراق حصـة في نفط البصـرة أيضاً باعـتبـاره في إطار

% ٢٣٫٧٥ ٢- شركة النفط الفرنسية (فرنسية) 
% ٢٣٫٧٥ ٣- شركة النفط األنكلو سكسونية (هولندية بريطانية)
٤- شركة استثمار الشرق األدنى (نيو جرسي وسوكوني فاكوم (أمريكية)   ٢٣٫٧٥ %
% ٥٫٠٠ ٥- شركة سركيس كلبنكيان أو شركة اBساهمة والتوظيف 

%١٠٠٫٠٠ اجملموع    
راجع في هذا الصـدد: سليـمـانS حكمـت سامـي. نفط العـراق. دار اليـقظة العـربيـة للتـأليف والتـرجـمـة

والنشر. دمشق. ١٠٥٨. ص١٣٥.
(٣٠٣) شركـة نفط العـراق: تأسست هذه الشـركة باسم شـركة النفط التـركيـة وحصلت على امـتيـازها من الدولة
العـثـمانـية ثم وافـقت عليـه احلكومـة العـراقـيـة و التعـاقـد مع الشـركـة في عـام ١٩٢٥ واستـبـدل اسم
الشركـة إلى شركـة نفط العراق في عـام ١٩٢٩. أصبـحت حقـول نفط كركـوك حتت تصرف هذه الشـركة
ومـساحـة واسعـة من األراضي العـراقيـة ألغـراض التنقيب عـن النفط واستـخراجـه وتصـديره. وهي التي
أسـست شــركـة نفط خـانقj فـي عـام S١٩٢٥ وهي التي أقـامت مــصـفى نفط خـانـقj في عـام ١٩٢٧
Sالشـركة واحلكومـة العراقـية jوالذي حتول إلـى ملكية احلكومـة العراقـية في عام ١٩٥١ وفـقد عـقد ب

علماً بأن إدارة اBصفى استمرت بعملها لصالح احلكومة العراقية . 
شـركـة نفط اBوصل: تأسـست الشـركـة في عـام ١٩٤١ في حj وقع االمـتـيـاز على اسـتـخـدام األراضي

التي أصبحت حتت تصرفها في عام ١٩٣٢. وكانت فترة العقد ٧٥ سنة.
شركـة نفط البصرة : تأسـست هذه الشركـة مع توقيع عقـد االتفاق على التنقـيب عن النفط واستخـراجه

في عام ١٩٣٨. وكانت فترة العقد ٧٥ سنة.
(304) EbertS G.S FürtigS H.S MüllerS H. G. Die Islamische Republik Iran. Akademie Verlag.

Berlin. 1987. S.  45.
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دولة واحـدةS وهو الذي لم يحـصـلS بل كـان االسـتـغـالل عـمـومـاً وحـيـد اجلـانب وفي غـيـر صـالح الكرد
واجملـتمع الكردسـتانـيS رغم أنه لم يكن دوماً في صـالح العـرب وبقيـة القـوميـات في العراقS بل كـان

في صالح احلكام والفئات اBستغلة واBيسورة في العاصمة بغداد بشكل خاص. 
- ومن هنا يتـبj أن شـركـات النفط األجنبـية واحلكـومات العـراقـية اBـتعـاقـبة فـي العهـد اBلكي قـد
استنزفت الـكثير من مـورد النفط الكردستـاني دون أن تساهم في إعـمار وتطوير اإلقليمS كـما أن تلك
العـوائـد قـد اسـتـخــدمت بصـورة غـيــر عـقـالنيــة بالنسـبــة إلى بقـيـة منـاطق العـراقS في مـا عــدا بعض

التوظيفات التي وجهت لبعض اBدن الكبيرة. 
ويستدل من اجلـدول السابق على أن احلكومة العراقـية حققت من شـركة نفط العراق (حقـول كركوك)
خـالل الفــتـرة الواقـعـة بـj ١٩٣١-١٩٥٨ مـبلغـاً قــدره ٣٤٨٫٣٢٦٫١٤٢ ديناراً عـراقـيــاSً أي �عـدل
سنوي قـدره ١٢٫٤٤٠٫٢١٩ ديناراً عـراقيـاً. كمـا حـققت إيـرادات من شركـة نفط اBوصل بلغت خـالل
نفس الفترة ٢١٫٧٧٢٫٩٧٠ ديناراً عراقياً أو �عدل سنوي قدره ٧٧٧٫٦٠٦ دنانير عراقية. وبالتالي
فأن كردستان العراق (حقول شركتي كركوك واBوصل) منحت من نفطها عوائد مالية بلغت خالل الفترة
الواقـعة بj ١٩٣١ - ١٩٥٨ مـبلغـاً قدره ٣٧٠٫٠٠٩٫١١٢ ديناراً عـراقيـاSً أو مـتوسط سنوي قـدره
١٣٫٢١٧٫٨٢٦ ديناراً عـراقـيـاSً وهذا يعني إن نسـبـة عـوائد العـراق من نـفط كـركـوك واBوصل بلغت
٧٩٫٣ % من إجمالي عوائد العراق خالل الفترة اBذكورةS وسـاهمت حقول البصرة ببقية إيرادات النفط
اخلـام اBصـدر. إذ بلغت عـوائد شـركـة نفط البـصرة خـالل ذات الفـتـرة اBذكـورة ٩٦٫٥٠٨٫٨٣٣ ديناراً

 . عراقياSً أي �عدل سنوي قدره ٣٫٤٦٤٫٧٤٤ ديناراً عراقياً
ولكن العـراق حـصل على عـوائد ثابتـة خـالل الفـتـرة الواقعـة بj ١٩٢٧-١٩٣٠ أوالSً كـمـا حـصلت
على مـبـلغ قـدره ٤٨٫٩ مليـون د ديـنار عـراقي في عـام ١٩٥٧ ثـانيـاSً وبالتـالـي فـأن إجـمـالي اBـبـالغ

اخملصصة كانت على النحو التالي: 
اإليرادات اBالية لشركات النفط األجنبية في العراق للفترة ١٩٢٧-١٩٥٨

إيرادات نفط كركوك واBوصل وخانقj ٤١٧٫٢ مليون دينار عراقي 
إيرادات نفط البصرة خالل نفس الفترة ١٠٨٫٩ مليون دينار عراقي

اجملموع(٣٠٥) ٥٢٦٫١ مليون دينار عراقي

ولكن لم تستـفد كردسـتان العراق عمليـاً من إيرادات شركتي نفط كـركوك واBوصل إال بجزء ضـئيل
جـداً. وانعكس ذلك في مـشاريع الـتنميـة احملـدودة جداً وفي الـتغـيـرات البطيـئة والضـئـيلة التي طرأت
على حــيـاة الـشـعب الـكردي وبقـيــة سكان اإلقلـيمS وخـاصــة الكادحj مـنهم في اBدينـة والريف أو في
مجال تشغـيل األيدي العاملة. وكان هذا الواقع أحد أهم األسبـاب الكامنة وراء وقوف الشعب الكردي
ضد احلكومات اBلكية اBتعـاقبةS إذ كلما كان يطالب بحقوقه اBشروعـةS كانت تتوجه له باحلديد والنار
لقـمع نضـاالته وكـسـر شـوكـتـه ورفض مطالبـه. وكـانت تـسـتخـدم لـهذا الـغـرض بعض العـشـائر اBواليـة
للحكومة وبعض اBثقفj الكرد الذين وقفوا إلى جانبـها ضد الشعب الكردي أو ساهموا في احلكومات
التي كـانـت تضطهـد هذا الشــعب. وال شك في أن مناطق أخـرى مـن العـراق لم حتظ بعنايـة احلكومـات
اBلكيـة اBتـعاقـبـةS كمـا هو حـال ألوية العمـارة واBنتـفق والديوانيـة أو كـربالء واحللة واBدن التـابعة لهـا

إدارياً على سبيل اBثال ال احلصر.
وال بد من اإلشارة إلى أن شركات النفط االحتكـارية هي التي قامت ببناء مصافي النفط في اإلقليم
الكردسـتانـي من العراق في الـعهـد اBلكي ثم انتـقلت ملكيـتـها إلى احلكومـة العـراقـيةS إذ وجـدت في

كردستان اBصافي التالية:
١- مصفى نفط خانقj الذي بني في الوند في عام ١٩٢٧ .

٢- مصفى شركة النفط العراقية الذي أنشئ في منطقة بابا كركر في كركوك.
٣- مصفى القير في القيارة جنوب اBوصل. 

٤- أما اBصافي األخرى فـقد أقامتها احلكومـة العراقية في هذه الفترة وكانت في اBنـطقة العربية وهي
مصفى الدورة ومصفى اBفتية في البصرة. 

ومن اBفـيد اإلشـارة إلى أن إقليم كـردسـتان العـراق لم يسـتفـد كثـيـراً حتى من الـبنك الصناعي الذي
أسسته احلكومة العراقية ليلعب دوره في تأمj القـروض اBناسبة للمستثمرين في القطاع الصناعي في

مختلف محافظات العراق. فاBعلومات اBتوفرة لدينا تشير إلى الواقع التالي: 
قـدم اBصـرف الصناعي العـراقي خـالل الفـتـرة الواقـعـة بj ١٩٤٩-١٩٥٨ قروضـاً مـاليـة للشـركـات
الصناعـيــة بلغ مـجـمـوعـهـا ٦٫٨٢٥٫٩٠٠ ديـناراً عـراقـيـاً. وكـانت حـصــة اBنطقـة الشـمـالـيـةS ومنهـا
كـردسـتـانS من هذه القـروض ٢٣٤٫٧٣٩ دينار عـراقي(٣٠٦)S أي بنسـبـة قـدرها ٣٫٤% من إجـمـالي
القروض. وعلينا أن نشـير هنا إلى أن النسبة الطاغـية من هذه القروض ذهبت إلى الشركـات الصناعية
في مـدينة اBوصل مـباشـرةS في حj لم تكن حـصـة إقليم كردسـتـان سوى النزر الـيسـير مـن هذه النسبـة (٣٠٥) عند حتويل هذه اBبالغ الى دوالرات أمريكية وفق أسعارها حينذاك ستكون النتائج كما يلي:

١٫١٦٨٫٢ مليون دوالر أمريكي تقريباً jوصل وخانقBإيرادات نفط كركوك وا
إيرادات نفط البصرة   ٣٠٤٫٩ مليون دوالر أمريكي تقريباً

١٫٤٧٣٫١ مليون دوالر أمريكي تقريباً اجملموع
(٣٠٦) حموديS عبد الرسول د. بعض مشكالت اإلدارة والتمويل في قطاع الدولة الصناعي في العراق. رسالة

دكتوراه. كلية االقتصاد. برلj. ١٩٦٨. اجلدول رقم ٨ واجلدول رقم ١٠.
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الضئيلة أصالً اBوجهة إلى اBنطقة. 
إن مـستـوى وإشكاليـات التخلف في الـقطاع الصناعي في كـردستـان العراقS وبسـبب من سـياسـات
الدولة اBركزية وندرة اجلهود التنمـوية التي بذلت للنهوض بهذه اBنطقة ضمن مواجـهة التخلف العام في
العراقS قادت إلى بقاء مستوى التخلف كبيراً في كردستان العراقS وخاصة في القطاع الصناعيS في
مـا عدا بعض التـقدم احملـدود في اBدن الرئيسـيةS مـثل بغـداد والبصـرة واBوصلS وانعكس ذلك سلبيـاً

على الواقع االجتماعي فيها أيضاً.

∫”œU#!« qBH!«

wJK*« ‚«dF!« ÊU²Ýœd$ w' wŽUL²łô«Ë wI³D!« l(«u!«

©WOI³D!«® WOŽUL²łô« WOM³!« ≠±

شخص بليخانوف في كتاباته التـحليلية العالقة اجلدلية بj البنية االقتصادية والبنية االجـتماعية لهذا
البلد أو ذاكS أي بj طبيـعة عالقـات اإلنتاج السائدة ومسـتوى تطور القوى اBنتـجة والتركـيب الطبقي
للمجتمع وجتليات ذلك في الوعي االجتماعي والسياسي وفي الصراعات الطبقية والنزاعات السياسية
في اجملتمع. واسـتخلص من ذلك اBقولة التـالية: أن طبيعة العـالقة التناقضيـة أو التوافقيـة (اجلدلية)
القــائمــة (الوحــدة والصــراع) بj عــالقـات اإلنتــاج وقــوى اإلنتــاج تعــتـبــر احملــرك الرئيــسي للـتـقــدم

االجتماعي. إذ كتب يقول:
Sوإدراكـهم Sادي حتـدد التـركيـبـة الطبقـيـة للمجـتـمع: طريقة تفـكير الناسBإن "درجـة تطور اإلنتاج ا
jونشاطهم الذهـني.. الخ والصراع الطبـقي الذي تعـتمـد حدته على درجـة التناقض ب Sوأيديولوجـيتـهم

قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاجS يعتبر احملرك الرئيسي للتقدم االجتماعي"(٣٠٧).
ويجد اإلنسـان جتليات هذا التشـخيص اBادي اجلدلي في كـردستان العـراق والعراق عمـوماً. فسـيادة
العــالقـات األبوية (البطـرياركـيــة) في الريف والتـحــول التـدريجـي صـوب العــالقـات اإلنتـاجــيـة شــبـه
اإلقطاعـية وهيـمنتـها على الـواقع االقتـصادي واالجـتـماعي هي التـي ميَّـزت هذه اجملتـمع خـالل الفتـرة
الواقعة بj نهاية القرن التاسع عشر ونهـاية العهد اBلكي في العراق. فكردستان العراق عرفت في هذه
Sالفتـرة ثالث كتل اجتـماعيـة متمـيزة ولكنها مـتداخلة في ما بينهـا ومتفـاعلة مع بعضهـا في آن واحد

ونعني بها:
١) القبـائل الرحل من السكان اBتنقلة بj اBناطق التي أصبـحت حدودية في كردسـتان (العراق وتركـيا
وإيران وســوريا)S التـي كــانت تتنقـل بj الريف واBديـنة ثم أصــبــحت شــبــه مــســتــقـرة فـي الريف

الكردستاني.
٢) اجلمـاعات الفالحيـة التي كانت ¥ارس الفالحـة من جهة والرعي من جهـة أخرى وتنتقل بينهـما وفق

اBواسم.
٣) اجلماعات اBدينية التي كانت ما تزال ترتبط بعالقات اقـتصادية واجتماعية بالريفS ولكنها تقطن
اBدينة وتتـحرى عن أعـمال تسـاعد على تـوفيـر مسـتلزمات عـيشـها وأفـراد عائالتهـاS إضافـة إلى

(٣٠٧) بليخـانوفS ج.ف. شهادات القرن. في: مـجلة النهج. مركز األبحاث والدراسـات االشتراكيـة في العالم
العربي. العدد ٢٨ خريف عام ٢٠٠١. دمشق. ص ٢٨٥. 
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جماعات العمال احلرفيj والعاملj في التجارة والنقل… الخ.
jرئيـسيـت jلكي في العراق انـقسم اجملـتـمع في ريف كردسـتـان العراق إلـى فئـتBوفي فـترة احلكـم ا
متـميزتj ¥امـاً من حيث اBكانة والنفوذ والتـأثيرS وكذلك من حـيث مقدار الدخل وحـجم ملكية األرض
التي بحـوزتهمـا وعدد احلـيوانات وعـدد الفالحj الذين يعـملون على األرض اBستـحوذ عليـها �خـتلف

الطرقS وكذلك بالنسبة إلى مستوى اBعيشةS وهما: 
ً: فئة األغوات وغيرهم من أصحاب األراضي الزراعية الواسعة ومعهم بعض رجال الدين اBتنفذين. أأأأووووالالالالًًً
وكــان أفـراد هـذه الفــئـة ال يســتــغلون الفــالح من خــالل األرض التي بـحـوزتهـم والتي تؤجــر إلى
الفـالحj على أساس تقطيع األرض إلى حـصص صـغيـرة ثم يتم االتفاق على مـبدأ "احملـاصصـة"
في تقسيم احملـصول بj أصحاب العالقـة فحسبS بل كان يتم أيضاً من خـالل دفع الفالح أجوراً
عن تأجـيـر حـيـوانات اجلـر وبعض اBكائن الزراعـيـة واBضـخـات اBائيـةS إضـافة إلـى دفع تكاليف
البذور. وكـانت هذه الفئة حتـقق لنفسهـا من خالل جهـد الفالحj ليس فـقط ما يدعى بريع األرض
(الريع العـقاري) فحـسبS بل وكذلـك الريع التفـاضلي. كمـا كان الفـالح مجبـراً على العمـل عدة

أيام في الشهر بصورة مجانية (السخرة) على أرض اإلقطاعي ولصالح األخير.
: فئـة الفالحj التي تشـمل القسم األعظـم من سكان ريف كردسـتان وأن كانت تتـوزع بدورها إلى ً ثثثثااااننننييييااااًًً
مراتب عديدة متباينة وفق حجم ملكية كل منها لألرض الزراعـية أو عملها باحملاصصة ومستوى
الدخل السنوي الذي يتحقق لكل منها. ولم يكن الصراع في اجملتمع في هذه الفترة حاداSً بسبب
تداخل العـالقـات اإلقطاعـيـة بالعـالقـات األبوية العـشـائرية التي كـانت تتـسـتـر على االسـتـغـالل
اإلقطاعي لسكـان الريف. إال أن تلك الفـتـرة لم تخل من انتـفـاضـات فـالحـيـة ضـد كـبـار مـالكي
األراضي الـزراعــيـــة. وكــان الـصــراع فـي الغـــالب بj احلكـومــة الـتي كــانـت تطالـب بالضـــرائب
واإلتاواتS وبj الـفـالحj الـذين يعــجـزون عن دفـع تلك الضــرائب واإلتاوات. وكــان تطور عــدد
الفالحـj في ريف كردستـان قد أخـذ اBسار التـالي خالل الفـترة الواقـعة بj ١٩٣٠-١٩٥٧ كـما

في اجلدول في أدناه: 
جدول ١٣

تطور التوزيع النسبي للسكان في محافظات كردستان وشمال العراق

ورغم أن األرقـام كانت تشـيـر إلى زيادة ملموسـة في عـدد ونسبـة سكان احلـضرS إال أن الواقع يؤكـد
بأن االرتباط والتنقل بj الريف واBدينة كان مـتواصالSً إضافة إلى عدم شمـول عدد سكان الريف لعدد
غـيـر قليل من السكان الذين يـعيـشـون في مناطـق نائيـة أو اBتنقلة بj الدول األربعـةS سـوريا والعـراق

وتركيا وإيران.
ينتـمي الفالحون في الـريف والصحراء أو اBـزارعj والرعاة في اجلـبال إلى مخـتلف العشـائر الكردية
التي كـانت تعـمل وفق ظروف تنـقل جـمهـرة واسـعـة من السكان بـj الزراعـة والرعي حـسب اBواسم في
كـردسـتان العـراق. وكـانت رقـبـة األرض في هذه اBناطقS كـما في سـائر أرجـاء كـردسـتان وكـذا العـراق
وتركـيا وإيران وسـورياS للدولةS وتستـخدم من قـبل العـشائر بصـورة مشـتركـة بعد تقـسيـمهـا إلى قطع
SنصرمةBوعبر القرون ا Sصغيرة توزع على العوائل الفـالحية وتستثمر من قبلها مباشـرة. إال أن األرض
أصبحت في الغـالب األعم حتت رحمة واستحـواذ شيوخ وأغوات العشائـرS ومن ثم حتولت إلى ملكيات
كبـيرة مسـجلة بأسماء أولئك الشـيوخ واألغوات بعـد أن  انتزاعهـا من مستـثمريهـا الفعليSj أي من
الفـالحـj. وقـسم قليل مـن الفـالحj ¶ن احــتـفظ �لكة قـطعـة أرض صـغــيـرة خـاصــة بهS في حj دأب
الفـالحـون على اسـتـئـجـار من شيـوخ العـشـائر واألغـوات مـقـابل جـزء مـهم من ريع األرض. وكـان دخل
الفـالح في ريف كـردستـان مـتبـاين من منطـقة إلى أخـرى. كـما كـانت حـصـة اBستـحـوذين على األرض

الزراعية. و�كن للجدول التالي توضيح هذه الصورة.

عدد السكان النسبة عدد السكان النسبة عدد السكان اBنطقة السنة

٨٧٥٠٠٠ ٧٥٫٥ ٦٦١ ٢٤٫٥ ٢١٤٠٠٠ الشمالية وكردستان ١٩٣٠
١٣٤٧٠٠٠ ٦٤٫٢ ٨٦٥٠٠٠ ٣٥٫٨ ٤٨٢٠٠٠ الشمالية وكردستان ١٩٤٧
١٧٢٣٠٠٠ ٦٦٫٥ ١١٤٦٠٠٠ ٣٣٫٥ ٥٧٧٠٠٠ الشمالية وكردستان ١٩٥٧

اجملموع الريف النسبة

قارن: األنصاريS د. فاضلS مشكلة السكان ²وذج القطر العراقي. مصدر سابق. ص ٢٤٤ .
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لألراضي الزراعـيـة اBشــابهـة لزراعـات الالتيـفـوندا.(****) ال يشـمل حـصـة مـحــصـول احلـمـضـيـات التي تزرع
حتتانيS أي حتت النخيل. 

ويسـتدل من هذا اجلـدول على ضآلة الـدخل الذي يتحـقق للمسـتأجـر سنوياSً وكـذا احلصـة التي تذهب
إلى اBستـحوذ على األرض من اBستـأجر الواحد. والفارق هو أن اBسـتحوذ على األرض الزراعـية �تلك
مـساحـات واسـعة تـقسم وتؤجـر على عـدد كـبيـر من الفـالحSj وبالتـالي فأن ريـعه السنوي يتـحـقق من
مجموع اBستأجرين لألرض الزراعيةS علماًُ بأن حصـته من كل فالح أو مزارع مستأجر هي أعلى بكثير
¶ا يتحـقق فعالً لكل فالح أو مـزارع مستأجـر. والفارق بj الدخل السنوي للفالح اBستـأجر في أراضي
النخـيل مع احلـمـضـيـات أوالً وبدونهـا ثانـيـاً هي أفـضل بكثـيـر من أولئك الكادحj الـذين يعـملون في
أراضي الرزS وكالهما أفـضل من أولئك الذين يعملون في زراعة احملاصيل احلـقليةS وبشكل خاص في
األراضي اBطرية في كـردسـتان الـتي ال تسقط فـيـهـا سوى كـمـيات قـليلة جداً مـن األمطار سنوياً وتقل
كثـيراً عن حـاجة األرض واحملصـول إلى اBاءS وبالتالي تكون مـعدالت الغلة السنوية فـي الدوÌ الواحد
واطئــة جـداً. إن هذا الواقـع اBزري حلـيــاة الفـالحـSj إضـافـة إلـى اضطهـاد اإلقـطاعـيj وكــبـار مــالكي
األراضي لهم كـان الدافع احلقـيـقي وراء الهجـرة اBتـواصلة حينذاك من الريـف إلى اBدينةS رغم أن حيـاة
اBدينة ذاتها لم تكن مضمونة للفـالحSj بل كانت حياة قاسية وفيهـا الكثير من الذل والتسكع والعمل

الهامشيS حيث تتحول نسبة عالية من اBهاجرين إلى أشباه بروليتاريا جائعة ومحرومة.
و�كننا إيراد جـدول آخر يوضـح متـوسط الدخل السنوي للمـزارع اBستـأجر لـألرض الزراعيـة بالنسبـة
إلى مـختلف اBزروعـات واحملاصـيلS وسواء كـان ذلك في األراضي اBروية أو التي تسـقى بالواسطة أو
األراضي الد�يــة (اBطرية) في العــراقS ومنهـا كـردســتـان العـراق. وهـي تدلل على ضـآلة دخـل الفـالح
واضطراره إلى االسـتدانة اBـالية من شـيخ العـشيـرة واألغـا أو صاحب األرض أو التـاجـر واBرابي بنسبـة
فـائدة عاليـة جـداً ترهقه وترهـق عائلتـه وغـالباً مـا يخـسر من جـراء ذلك األرض التي �لكهـا. ومع ذلك
يعـتبـر الدخل الذي يتـحـقق للفـالحj في بعض مناطق كـردسـتان الزراعـيـة أفضـل ¶ا يتحـقق إلخـوانهم

الفالحj من عرب الوسط واجلنوب.
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اBصدر:
Bodagh SJamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter

der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dis-
sertation. Hochschule fuer    Oekonomie. Berlin. 1966. S.79-80 a.

(*)كـما هو احلـال في منطقـة مجـرى نهر دجلة جنوب بـغداد حـتى جنوب العمـارةS وفي أسـفل نهر الفـرات وشط
الغراف.(**) اBسـتأجـر يكون قد اقـتطع بذور السنة القادمـةS(***) كما هو احلـال في جمـيع اBلكيات الكبـيرة
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جدول ١٥
متوسط الدخل السنوي للمزارع اBستأجر في مختلف الزراعات وطريقة األرواء  بالدينار العراقي 

WOŽUL²łô« W!U(« ≠≤

لم حتظ كــردسـتــان بعناية احلكـومـات العــراقـيــة اBتـعــاقـبــة ال على مـســتـوى االقــتـصــاد والتنمــيـة
االقتـصادية فحـسبS بل وعلى مسـتوى تطوير اخلدمـات التعليـمية والصـحية وبـناء الطرق واBواصالت
أو إقامة مشاريع اخلدمات األخرى التي تعتبر من واجبات الدولة في بلدان الشرق بشكل خاصS ومنها
العـراق. ولم يكـن حظ كـردسـتـان أفـضل من حظ العــديد من ألوية اجلنوب والوسط من حــيث التـدهور
الصحي وغـياب اBعاجلـة الطبية وتوفـير األدوية الضرورية أو تأمj شـبكة الكهرباء للريف والكثـير من
النواحي واألقضيةS وكذلك عدم توفر اBياه الصـاحلة للشرب. وكانت عمليات البناء وإقامة دور السكن
متـخلفة وبدائية في العـراق عموماً. يشـير الدكتـور هادي مالك إلى أوضاع السكن في العـراق استناداً
إلى اإلحصاء احلكومي بالنسـبة لعام ١٩٥٦ فيقول: "يعيش ٦٨% من سكان العـراق في بيوت سكنية
مبنيـةS أو ما يعـادل ٧٤١٫١٠٧ مأوى للسكن. ١٠٧٫٩٩٨ منهـا كان مـبنياً بالطابوق أو احلـجرS أي
ما يـعادل ٢١% فقـط. وكان ١٧% منهـا فقط قـد دخلها التنوير الكهـربائي"(٣٠٨). و�كن أن نتـصور
حالة الفالحj في الريف الذين كانوا ال �لكون سوى بيوتاً طينيـة أو حجرية في أحسن األحوال كما في

ريف اجلنوب والفرات األوسط أو إقليم كردستان العراق.
Sولم تول السلطات احلـاكمـة في العـراق االهتمـام الكافي بقضـايا جـوهرية كثـيرة في الريف العـراقي

منها على سبيل اBثال ال احلصر نورد ما يلي:
* مكافـحـة األمـيــة التي كـانت منتـشـرة علـى نطاق واسع في العـراق عـمـومـاً وفي الـريف على وجـه
اخلـصوصS كـمـا كانت أكـثر انـتشـاراً بj النسـاء. أورد الدكتـور الراحل جـميل بوداغ في رسـالتـه لنيل
درجـة الدكـتـوراه في عـام ١٩٦٦ حـول القـطاع الزراعي في العـراقS اسـتناداً إلى تـقـرير بالوك وسـالتـر
مـعلومات حـول األمـية في العـراق تؤكـد بأن عدد مـن يقرأ ويكتب في الـعراق بلغ ٤٠٧٫٥٠٠ شـخص
في عام S١٩٤٧ أو ما يـعادل ٨٫٥% من السكان ¶ن تزيد أعمارهم عن ٥ سنوات. والنسـبة في واقع
احلـال أعلى مـن ذلكS إذ ال يجـوز إدخـال األطفــال بسن السـادسـة فـي الفـئـة التي تقــرا وتكتبS إذ أن
الدخـول في اBدارس كـان يشـترط عـمـراً يبلغ ٧ سنوات وأحـيـاناً أقل من ذلك بقليل. وفي عـام ١٩٥٧
jالرجال عمـا هي عليه ب jبلغت نسبـة األمية في العـراق حوالي ٨٢%. ولكنها تخـتلف في نسبتهـا ب

النساء. و�كن للجدول التالي أن يوضح الواقع التعليمي وسيادة األمية بj السكان.

اBستأجر غير مالك حليوانات اجلراBستأجر مالك حليوانات اجلرطريقة اإلرواء

٢- األراضي التي تسقي باBضخات:
أ- اBستأجر يُمول باألرض واBاء.

ب- اBستأجر يُمول باألرض واBاء والبذور.
٧٫٧٤٠

أقل من ٤٫١٦٦
٣٫٥٦٦

أقل من ٣٫١٢٠
١٨٫٦٠٨-٢٣٫٥٨٠٤٧٨٧٤ - ٣٥٦٫٩٨٨- األراضي اBطرية (بشكل خاص كردستان)

٣٫١٢٠ - ٤٫١٦٦٩٫١٦٠ - ١١٠٫٨٣٢- األراضي السيحية

٠٫٦٠٨ - ١٢٫١٢٨-٤- أراضي زراعة الرز
٤-أراضي النخيل:

أ- النخيل مع زراعة احلمضيات
ب- مناطق نخيل البصرة

-
-

٥٠٫٠٠٠-٦٦٫٣٣٣
١٫٣٥٩-٣٫٤١١

اBصدر:
Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter der
Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dis-
sertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 84.

% ١٥-٢٠ jمالحظة: في األراضي اإلروائية التي تسـقى سيحاً أو بالواسطة تستخـدم نسبة تتراوح ب
jســتـخــدمـة في زراعــة مـحــاصـيل صــيـفـيــة وحتـقق دخــالً إضـافــيـاً للفــالحBمن األراضي الزراعــيـة ا

 . وللمستحوذين على األراضي الزراعيةS وهي تشمل األراضي التي تزرع بالرز أيضاً
: فئـة عمـالية كـانت وما تزال قلـيلةS سواء تلك التي كـانت تعمل في النشـاطات احلرفـية واBهنـية ً ثثثثااااللللثثثثااااًًً
اخملتلفةS أم في اBنشـآت الصناعية احلديثة القليلةS ومنهـا عمليات استخـراج النفط في كركوك

واBوصلS أو معمل األسمنت في سرچنار أو معمل السجاير في السليمانية. 
ً: فئـة البرجـوازية الصغـيرة التي تدخل ضـمنها مـجموعـات اBثقـفj واBتعلمj وصـغار ومـتوسطي ررررااااببببععععااااًًً
اBوظفj واBستـخدمSj إضافة إلـى الطلبة ومجمـوعات من احلرفـيj. وكانت هذه الفئةS وخـاصة
اBثـقفj والطلبـة منهمS تشكل حركـة نشـيطة وفعـالة ومؤثرة نسـبيـاً في اجملتـمع الكردي اBديني
ثقـافيـاً وسيـاسيـاً. وكان لهـا الدور البـارز في النضال الوطني النـتزاع احلـقوق اBشـروعة للشـعب

الكردي وفي مساندة نضاالته على امتداد الفترة التي أعقبت قيام الدول العراقية احلديثة.
٣- فئة التـجار التي تتوزع على صغـار ومتوسطي التجـار وقلة قليلة من كبار التجـار وفق مقاييس
العـراق حـينذاك. وكـان الكبـار منهم �ارسـونS عـمليـات البـيع والشـراء في السـوقS وأعـمـال التـسليف
. ولـم تنقطع الربوي للفــالحj أو في شـراء احملـصـول علـى األخـضـرS أو تأجـيـر اBكـائن الزراعـيـة مـثـالً

عالقات الكثير منهم عن النشاط الزراعيS بل كانت لهم مصالح متشابكة.

(308) MalikS Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der irakischen
Landwirts

chaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 42.
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جدول ١٦
تصنيف مستوى التعليم في العراق في عام ١٩٥٧

اBياه بصورة عقالنيةS دون أن يؤثر سلباً على اإلنتاج واألرض الزراعية. فعلى سبيل اBثال ال احلصر لم
يزد عـدد الـتـقنيj الـزراعـيj في العــراق الذين يحـمـلون شـهـادة جــامـعــيـة عن ٣٠٠ شـخـص في عـام
١٩٥٩. وهو عــدد ضــئـيـل جـداً بالـقـيــاس إلى عــدد الفــالحj العــاملj في الـزراعـة وســعــة األراضي
اBسـتـخـدمـة فـي اإلنتـاج الزراعيS إضـافـة إلى الثـروة احلــيـوانيـة. وتشـيـر األرقـام اBتـوفـرة عـن الطلبـة
الدارسj في كليـة الزراعة واBتـخـرجj منها في الفـترة الـواقعـة بj السنة الدراسيـة ١٩٥١/١٩٥٠ -
١٩٥٩/١٩٥٨ عن ذات اإلشكاليـةS إذ كـان االجتـاه صـوب دراسـة االخـتـصـاصـات الزراعـيـة مـحـدوداً
بسبب أوضـاع الريف واBشكالت التي تواجه اخلـريجj من جانب أجـهزة الدولة وفئـة اإلقطاعيj وكـبار

مالكي األراضي الزراعية.
جدول ١٧

عدد الدارسj واخلريجj في كلية الزراعية

إجمالي عدد نسبتهم عدد النساء نسبتهم عدد الرجال درجة التعليم
١٫٢٢٣٫٨٠٧ ٤٩٫١ ٦٠١٫٣٦٧ ٥٠٫٩ ٦٢٢٫٤٤٠ أطفال بعمر أقل من ٥ سنوات
٤٫٢٤٢٫٨٥٦ ٥٦٫٤ ٢٫٣٩٢٫٥٦٧ ٤٣٫٦ ١٫٨٥٠٫٢٨٩ األمية
٣٥٫٦٧٢ ٥١٫٠ ١٨٫٢٠٩ ٤٩٫٠ ١٧٫٤٦٣ معرفة القراةء
٧٣٦٫٥٥٨ ٢٢٫٢ ١٦٣٫٧٩١ ٧٧٫٨ ٥٧٢٫٧٥٧ معرفة القراةء والكتابة
٦٥٫٣٣٣ ٢٤٫٣ ١٥٫٨٦٦ ٥٧٫٧ ٤٩٫٤٦٧ شهادة أبتدائية
٥٩٫٦٠١ ٢١٫٢ ١٢٫٦٤٦ ٧٨٫٨ ٤٦٫٩٥٥ شهادة متوسطة وثانوية
١٧٫٩٢٠ ١٥٫١ ٢٫٧١١ ٨٤٫٩ ١٥٫٢٠٩ شهادة عالية
٢٫٢٥٣ ١٧٫٩ ٤٠٣ ٨٢٫١ ١٫٨٥٠ شهادة أعلى من بكالوريوس
٥٤٥ ١٦٫٥ ٩٠ ٨٣٫٥ ٤٥٥ شهادة من بلد آخر
٤٦٥ ٢٤٫٣ ١١٣ ٧٥٫٧ ٣٥٢ تعليم ديني

١٧٫١٥٨ ٥٦٫٢ ٩٫٦٤١ ٤٣٫٨ ٧٫٥١٧ لم يشملهم اإلحصاء
٦٫٣٣٩٫٩٦٠ ٤٩٫٨ ٣٫١٥٤٫٨٤٣ ٥٠٫٢ ٣٫١٨٥٫١١٧ اجملموع

قارن: وزارة الداخليـة. اإلحصاء السكاني لعـام ١٩٥٧. اجلزء الثاني. البـاب ١٦. جدول رقم ٣٠. ص
٢٤. بغداد. العراق. راجع أيضاً:

-Malik SHadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der irakischen
Landwirtschaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 44.

ويستـدل من هذا اجلدول على أن نسـبة األميj في العـراق إلى مجـموع السكان الذين تزيد أعـمارهم
عن ٥ سنوات بلغت ٨١٫٧%. أمـا نسـبـة األمـيـات إلى مجـمـوع نسـاء العـراق اللواتي تزيد أعـمـارهن
على ٥ سنوات فقد بلغت ٩٣٫٧%S وبلغت بj الرجال الذين تزيد أعمارهم على ٥ سنوات ٧٢٫٢%.
وهي نسـبـةS كـمـا يالحـظS عـاليـة جـداً بعـد مـرور مـا يقـرب من ٣٥ عـامـاً علـى قـيـام الدولة العـراقـيـة

احلديثة.
وتزداد الصـورة قـتامـة عندمـا يعـرف اإلنسـان اBستـوى اBهني والـفني للفـالحj أو مدى توفـر القـوى
الفنيـة واBتدربة في الزراعـة العراقيـة. لقد كـان عدد الدارسj في اBدارس الريفـية مـحدوداSً وأكـثر من
ذلك كان عدد الفنيj واBهنيj منهم. فاBدارس اBهنية والفنية كانت محدودة وذات سعة قبول ضعيفة.
وكان لهذا الواقع تأثيره السلبي على تعليم الفالحj بطرق اإلنتاج الزراعية احلديثة وبأساليب استخدام

jعدد اخلريج jعدد الدارس السنة الدراسية
- ١٩ ١٩٥٠-١٩٥١
- ٣٢ ١٩٥١-١٩٥٢
- ١٠٠ ١٩٥٢-١٩٥٣
١٤ ١٥٠ ١٩٥٣-١٩٥٤
١٦ ١٧٤ ١٩٥٤-١٩٥٥
٤٥ ٢١٦ ١٩٥٥-١٩٥٦
٥١ ٢٣٢ ١٩٥٦-١٩٥٧
٤٤ ٢٤٧ ١٩٥٧-١٩٥٨
٦٧ (*)٣٠١ ١٩٥٨-١٩٥٩

اBصدر:
Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter der
Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dis-
sertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 116.   

* ١٢ طالبـاً منهم يحملـون جنسيـة غيـر عراقـيـة. وعلينا أن نشيـر إلى أن نسـبة ضـئيلة جـداً من هؤالء
كانت من كردستان العراقS وبالتالي كان عدد الفنيj واBهنيj واطئاً جداً.

عرف العراق انتشـار بعض األمراض اBعروفة حينذاك على نطاق واسع في الريف. فـقد نشرت جريدة
احتاد الشـعب الصادرة في بغـداد كشـفاً طبيـاً على مدرسـة في الديوانية بلغ عـدد الدارسj فيـها ١٨٩

تلميذاSً فظهر أنهم يعانون من األمراض التالية:



234 233

جدول ١٨
بعض األمراض اBنتشرة بj سكان الريف في العراق في عام ١٩٥٧

(²وذج: الديوانية)

∫lÐU#!« qBH!«

wJK*« bNF!« w' ‚«dF!« ÊU²Ýœd$ w' WOÝUO#!« »«eŠ_«Ë …UO(« 

W¹œdJ!« W!Q#*« s* n(u*«Ë
لم تشهد كـردستان العراقS وكـذا العراق بأسرهS حياة سـياسة حرة Sد�قـراطيةS كما لم تعـرف انتخابات
برBانيـة عـامـة نزيهـة في ظل الدولة الـعراقـيـة. بل واجـهت الـشعـب الكردي على امـتـداد مـا يزيد على
سبـعj عاماً أوضـاعاً شاذة واسـتثنائية. وكـان هذا الشعب وقواه السـياسيـة اBعارضة الضـحية اBبـاشرة

لسياسات النظام اBلكي الرجعي والتي تبلورت في االجتاهات التالية:
* رفض احلكومات العـراقية اBتعـاقبة االستـجابة الضرورية Bطالب الشـعب الكردي وقواه السياسـية
القـومـية اBـشروعـة والتي أقـرتهـا احلكومـة العـراقـية في إطـار التعـهـدات اBلزمـة التي أعطتـهـا جمللس

عصبة األ�.
* التـدهور اBسـتـمـر في األوضـاع اBعـيشـيـة واحلـيـاتيـة العـامـة للجـماهيـر الواسـعـة ونقص اخلـدمـات

األساسية وتفاقم البطالة بj السكانS وخاصة بj الشباب.
Sالكرد في مخـتلف اجملاالت jواطنBتعاقـبة إزاء اBارسة سـياسة التمـييز من جـانب احلكومات ا¶ *
وخاصـة في مجـاالت التوظـيف والقبـول في اجلامـعات وفي الكليـات التابعـة للقوات اBسلحـة ووزارتي

الداخلية واخلارجية …الخ.
* مـساندة احلكومـة لبعـض شيـوخ وأغوات العـشائر اBـتعـاونة معـها واBسـاندة Bواقـفهـا إزاء احلقـوق
القـومـيـة العـادلة للشـعب الكردي وتـسليطهـا االسـتـغـالل على الفـالحj الفـقـراء احملـرومj من األرض

والعاملj لديها.
 وبسبب من هذه السـياسات كانت طالئع الشـعب الكردي وقواه السياسـية الواعيةS سـواء من شيوخ
وأغـوات العــشـائر أم اBثـقـفj والـطلبـة واBوظفj واBـسـتـخـدمj والعــسكريSj تقـوم بj فــتـرة وأخـرى
�ظاهرات واحـتجـاجات وانتـفاضات مـسلحـة Bواجهة تـلك السيـاسات واإلصـرار على االستـجابة حلـقوق

الشعب الكردي العادلة.
وكـانت احلكومـةS وبدالً من أن تسـتـجيـب لهذه اBـطالب اBشـروعةS ¥ارس سـيـاسـات أكـثر شـوفـينيـة
jوتسـتخـدم أدوات وأسـاليب أكـثر اسـتـبداديـة ساهمت في تـعمـيق التناقـضـات والصراعـات بينهـا وب

الشعب الكرديS ومنها:
١- استـخدام القـوات اBسلحـة العراقـية والتـعاون مع القـوات البريطانيـة لضرب تلك احلـركات وقـصف
اBناطق السكنية لعوائل الثوار الكرد والتي غالباً ما أدت إلى موت عدد كبير من اBدنيSj إضافة

(309) BodaghS Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter
der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak.
Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 111.

نسلتها إلى مجموع التالميذ عدد اBصابj بها األمراض
٤٠ ٧٦ التراخوما
٧٦ ١٤٤ الديدان
٥٠ ٩٥ فقر الدم
٣٦ ٧٠ البلهارزيا
٤٫٨ ٨ الطلبة األحصاء

قارن: احتاد الشعب. جريدة يومية ناطقة باسم احلزب الشيوعي العراقي. بغداد. في ١٩٦٠٫/٦/٣
ومنه يتبj أن ٨ تالمـيذ فقطS أي بنسبـة ٤٫٨% تقريباً من مـجموع التالمـيذ كانوا أصحـاءS بينما
١٨١ تلميذاّ كانوا يعـانون من مرض واحد أو أكثر. ويشير الدكتور جـميل بوداغS استناداً إلى الباحث
أوجj فـيرتS إلى أن كـشـفاً طـبيـاً جرى عـلى قرية عـراقـية تبj مـنه أن ٩٥% من جمـيع سكان القـرية
كانوا يعانون من مـرض متوطن واحد على األقلS و٨٠% منهم كانوا يعانون من مـرضj متوطنj على
األقلS و٦٠% منـهم كـانـوا يعــانون من ثالثة أمــراض مــتــوطنة(٣٠٩). وال شك في أن هذه احلــصــيلة

اBأساوية ارتبطت بعدة عوامل جوهريةS نشير إلى بعضها فيما يلي:
 . - قساوة العمل الذي يقوم به الفالح يومياً

- قلة الدخل الذي يتحقق له ولعائلته. 
- نقص التغذية وضعف اBناعة.

- نقص التوعية الصحية وضعف الرعاية الطبية ونقص األدوية وتخلف مكافحة األمراض اBتوطنة.
- نقص اخلـدمات الصـحيـة الضروريةS ومنهـا نقص شديد في توفـر اBياه الصـاحلة للـشربS وصعـوبة
احلـصول عـلى اإلسعـافـات الطبـية الضـرورية وصـعـوبة النقل… الخ. ولم تكن حـالة الريف الكردسـتـاني
بأفـضل من ذلك. وإيرادنا لهـذا النمـوذج ناشئ عن عـدم وجـود معلـومات أضـافـيـة عن كردسـتـان حتت
تصرفنا في الوقت احلاضـر. وعلى اإلنسان أن يؤكد هنا بأن حالة الكثـير من مناطق الوسط واجلنوب لم
تكن تخـتلف كثيـراً أو قليالً عن حـالة الوضع الذي ساد في كـردستانS وخـاصة بالنسـبة Bناطق اجلـبلية

النائية.
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إلى الثوار الكرد.
٢- أبعـاد الثـوار وعـوائلهم واBؤيدين لهم إلى خـارج منطقـة كـردسـتـان وبعـثـرتهم على اBناطق العـربيـة

وفرض احلجر عليهم واإلساءة اBتعمدة لهم ولكرامتهم.
٣- تقدº أعـداد كبـيرة منهم إلى احملـاكمة وزجـهم في السجـون وتسليط أنواع التعـذيب ضدهم بحـجة

كونهم من اBتمردين الذين ال بد من معاقبتهم و"تأديبهم!".
٤- تشــجـيع شــيــوخ وأغـوات بعـض العـشــائر الكرديـة اBواليـة لـلسلطة علـى تشكيل الفــرق اBسلحــة
الكرديـة ضـرب الـثـوار واالعــتــداء على مـناطق سكن عــوائلهـم أو اBشــاركـة مـع القــوات اBسلحــة

العراقية في مطاردتهم.
٥- مـصـادرة كل شكل من أشكال حـرية التـعـبـيـر وتشكيل األحـزاب السـيـاسـيـة الكردية أو اBنظمـات

اجلماهيرية أو إجراء انتخابات حرة ود�قراطية في كردستان العراق.
وإزاء هذه األوضاع أجبرت القوى السياسية الكردية الواعية على البدء بتشكيل تنظيمات سرية لها

تأخذ على عاتقها تأمj ما يلي:
* القيام بعملية تنوير واسـعة في صفوف الطلبة واBتعلمj واBثقفj حول القـضايا القومية التي ¥س

حياة ومستقبل الشعب الكردي.
* تنظيم الصـفوف Bـواجهـة سوءات الواقع الـسيـاسي واالقتـصـادي واالجتـماعي التـي كانت تعـيشـه

فيها اجلماهير الشعبية الواسعة في كردستان العراق.
jسلحـة التي كـانت تنطلق بBضـمان التـعبـئة واحلـصـول على التأييـد الشـعبي للحـركـات الثورية ا *

فترة وأخرى من مناطق مختلفة في كردستان العراق.
* إيجاد عالقـات أفضل مع القوى العـربية التي كانت تكافح في سبـيل احلرية والد�قراطيـة ومعاداة

االستعمار البريطاني في العراق.
* النضال على مـستويj عـلني من خالل تعبـئة العاملj في اجملـاالت العامة وفـي مجلس النواب أو
الوزراء أو مـوظفي الدولة لـتـأييـد مطالب الشـعب الكردي وضـمـان التنـظيم السـري القـادر على قـيـادة

الشعب الكردي في النضال من أجل حقوقه اBشروعة.
ال شك في أن العمل السري الذي جلأت إليـه القوى السياسية الكرديةS أو العراقيـة عموماSً لم يكن
برغبة ذاتية بقدر ما كـان اضطراراSً إذ لو كانت احلكومات العراقية اBتعاقبة قـد سمحت خملتلف القوى
السيـاسية بالـعمل العلني وطرح برامجـها النضـالية والنضال السـلمي والبرBاني لصالح تـلك البرامج Bا
برزت حاجة إلى العمل السري للتخلص من اBطاردة والسجن والتـعذيب أو حتى اBوت كما حصل لعدد
كـبيـر من اBناضلj من الكرد والعـرب وغيـرهم في العراقS وعلى امـتداد فـتـرة احلكم اBلكي التي نحن

بصددها في هذا الفصل من الكتاب.
وال نضـيف كـثـيـراً عندمـا نشـيـر بوضـوح إلى أن العـمـل السـري كـانت له عـيـوبه الكثـيـرة والكبـيـرة
ونتائـجه السلبيـة على احلزب السـري وعلى أعضـائه ومؤازريه ومـؤيدي سيـاستـه وعلى اجملتمـع أيضاً.
فالواقع الذي يجـبر جماعـات غير قليلة على اللجوء إلـى العمل السري وتشكيل التنظيـمات واألحزاب
السرية يعني غياب الد�قـراطية فيه إلى أبعد احلدود وسيادة االستـبداد السياسي في البالد. وترك هذا
الواقع تأثيـره اBباشـر على نشـاط هذا احلزب الـسري أو ذاك د�قـراطياSً سـواء في عـالقاته الداخليـة أم
في عالقاته مع اجلماهير أو السلطة. كما يعزز الفردية في صفوف هذه األحزاب و�نع عنها حرية احلركة
واختيار قيادييهاS إذ أن العمل السري يحرم الناس من اإلطالع عل سمات وسلوك الناس العاملj في
احلـيـاة احلـزبيـة السـرية. إن الوضع الـالد�قـراطي في البـالد ينعكس بجـالء كـبـيـر عـلى احلـيـاة الداخليـة
لألحزاب حتت واجهات كثيرةS منها صـحيحة وأخرى غير صحيحةS �ا فيها اخلـشية من معرفة األسماء
واالعتقـال أو كشف األسرار أو ولوج مخبرين للسلطـة في هذه األحزاب …الخ. وعلى هذا األساس �كن
القــول بـأن الشــعب الكـرديS وكــذا القــومــيــات االخــرى فـي كــردســتــان العــراقS لـم يتــمــتع بـاحلــرية
Sوالد�قراطية. وكانت أحـزابه وجمعياته كلها سريـة أو شبه سرية. ومع ذلك فقد ¥يزت بحـيوية ملموسة
سواء تلـك التي تأسست في بغـداد أم تلك التي تأسست في اBـدن الكردستانـية العراقـية. وبالتـالي لم
يكن هناك حـزبـاً علنيـاُ �ثل مـصـالح الـشـعب الكرديS رغم وجـود بعض الكـرد في األحـزاب العـراقـيـة
األخرى التي لم تكن قائمة على أسـاس قومي أو ديني أو مذهبي. وشهدت فترة احلرب العـاBية الثانية
SاركـسـيـةBتشكيل العـديد مـن األحزاب واجلـمـعـيـات السـرية ذات االجتـاهات القـومـيـة والد�قـراطيـة وا
إضـافـة إلى تكتـالت ومنظمـات تابعـة إلى قـوى �يـنيـة. ولم تكن ظاهرة األحـزاب الدينيـة مـعـروفـة في

كردستان العراقS إذ كانت محدودة جداً وغائبة عملياً.

W¹œdJ!« WOÞ«dI1b!« WO*uI!« »«eŠ_« ≠«

«uO¼ »eŠ ≠√

التقت في عـام ١٩٣٧ مجموعة من طلـبة الثانوية الكرد في مدينة كـركوك لتشكل جمـعية سيـاسية
- اجتـماعـية سريـة. أطلقت على نفسـها اسم "داركه ر = احلطـاب" تيمناً باسم جـمعيـة ¶اثلة برزت في
إيطاليــا حتت أسم "كـاربوناري = الـفـحـامـون"S الـتي كـانت تسـعـى إلى توحـيـد إيـطاليـا بالتــعـاون مع
غاريبالدي(٣١٠).  ذلك في أجواء سـياسيـة متوترة في العـراقS حيث اغـتيل قبل عـام واحد من هذا
التاريخ الفريق بكر صـدقي العسكري بعد أن نفذ في عام ١٩٣٦ انقـالباً عسكرياً وصل من خالله إلى

(٣١٠) الطالبانيS د. جمالS حزب هيوا. مطبعة خاك. السليمانية. كردستان العراق. ٢٠٠٢. ص ٤٥. 
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احلكم بدعم وتـأييـد من جـمـاعـة األهالي والكثـيـر مـن القـوى الد�قـراطيـة العـراقـيـة حـيـنذاك. ثم أطيح
بحكومة االنقـالب التي ترأسها حكمـت سليمان في أعـقاب االغتيـال مباشـرةS أي في عام ١٩٣٧. ثم
كانت احلـركة الكردية اBسلحـة قد تلقت قبل ذاك ضـربات قاسيـة وجهت لها مـن قبل القوات احلكومـية
وبقـيـادة الفـريق بكر صـدقي العـسكري أيـضاSً إضـافـة إلى التـوتر الـعـام الذي سـاد في منطقـتي وسط
وجنوب العـراق. وخـالل عام واحـد تكونت للجـمـعيـة عـالقـات واسعـة مع مـجمـوعـات من الطلبـة الكرد
الوافدين إلى كركوكS ثم أولئـك الذين عادوا إلى مدنهم بعد الدراسة وقاموا بتـشكيل حلقات أو خاليا
جديدة لهذه اجلمـعية. وكانت أهدافها السيـاسية هي احملرك األساسي اللتحاق الطلبـة الكرد بها. وكما
يشـير الدكـتور مكرم الطـالباني فـأن اجلمـعيـة رفـعت شعـار حترير أقـاليم كـردستـان وتوحيـدها في دولة
كردية مستقلة(٣١١). وكان لهذا الشـعار وقع السحر على أذهان ووجدان الطلبـة الكرد في سائر أرجاء

كردستان. 
دعت قـيـادة اجلــمـعـيـةS بعـد أن تلمــست حـيـوية ونشـاط اBشـاركـj فـيـهـا ورغـبـة االنتـســاب إليـهـا
واالندفاع الكبـير صوب العـمل السياسيS إلى عـقد اجتـماع واسع داعية لـه مجموعـة من الشخصـيات
السيـاسيـة واالجتمـاعية الـكردية اBعروفة. و عـقد هذا االجـتماع في عـام ١٩٣٨ في مدينة كـركوك.
Sالسـيد رفيق حلمي Sكمـا  انتخاب رئيس احلزب S(األمل) وفيه  االتفـاق على تأسيس حزب هيوا

وأعضاء جلنته اBركزية التي توسعت فيما بعد لتضم إليها أعضاء جدد من غير الطلبة(٣١٢).
يشـير السـيد علي عـبدالله في كـراسه اBوسـوم "تاريخ احلـزب الد�قراطي الكردسـتاني" إلى أن حـزب
هيواS وبعـد فتـرة وجيزة من تأسـيسهS بـلغ عدد أعضـائه خمسـة آالف وخمـسمائة شـخص كان مـعظمهم
من الضباط ونواب الضباط واجلنود والطالب واBثقفj من مـحامj وأطباء ومعلمj ومدرسj كما كان
له عـدد كـبـير مـن اBؤيدين واBؤازرين"(٣١٣). كـمـا حظي احلـزب بتـأييـد معـظم أبناء الشـعب الكردي.
وكـانت خطواته السـياسـيـة موضع قـبـول وتأييد واسـعj منهـا(٣١٤). ومنه يبـدو أن عضـوية احلزب قـد
اسـتندت إلى شـريحـة واسـعة نسـبـيـاً من اBثـقـفj الكرد العـاملj في مـخـتلف االخـتصـاصـات والطلبـة
ومـعلمي ومـدرسي اBدارس االبتدائيـة والثـانويةS وكـذلك العسكـريj واBستـخـدمj واBوظفj. وهم في
الغالب األعم من أبناء البرجوازية الصـغيرة أو من أبناء العوائل اBيسورة وشيـوخ العشائر واألغوات أو

من أبناء اBوظفj واBستخـدمj في الدولة الذين تسنى لعائالتهم إرسال أبنائهم إلى الدراسـة في تركيا
أو في بغداد أو غيرها. وكـان أهداف وغايات هذا اخلليط من البشر متنوعة ومـتباينةS ولكنه التف في
بداية التكوين حول شعـارات أساسية تغيـرت �رور الزمن واتخذت أبعاداً جديدة. وكان الشـعار اBركزي
الذي يوحد أبناء الشعب الكردي هو شـعار "وحدة واستقالل كردستـان". وإذا كان هناك اتفاق حول هذا
الشـعـار اBركـزي للشـعب الكرديS فـقـد تبـاين مـوقف قـيـاديي حـزب هيـوا حـول سـبل الوصـول إلى هذا
الهـدف. فبعـضهم كـان قد تبنى بوعـي أو بغيـر وعي الفكر القومي والبـعض اآلخر الفكر اBاركـسيS ثم
تبنى الـبـعض الثــالث الفكر القــومي اليــمـيني الرجــعي الذي عــجـز عن اخلــروج عن دائرة التـعــاون مع
بريطانيــا العظمى وعن االلتــزام �وقـفـهـا مـن منطلق كـونهــا القـادرة على إيجــاد حل عـملي للمــشكلة
الكردية. وأغـفلت اجملمـوعة األخيـرة أو نسيت مـوقف بريطانيا من الـقضيـة الكردية عندما كـان الوقت
مناسباً Bساعدة الـشعب الكردي في إقامة دولته الوطنية اBستقلة على أرض كـردستان كلها. ولم يكن
ذلك حلمـاً في حينهS بل واقـعاً ¶كـناً لوال اBطامع االستـعمـارية واالتفاقـات الدوليـة على توزيع مناطق
النفوذ في مـا بj الدول التي ربحت احلرب. يشـير الدكتـور مكرم الطالباني بصـدد التباين في وجـهات
النظر داخـل هذا احلـزب فـيــؤكـد: أن اخلـالفــات كـانت فكرية وســيـاسـيــة وتنظيـمــيـةS وهي ناشــئـة عن
اخـتالفـات في اBواقع االجـتـماعـيـة واBصالح واألهـدافS إذ حول اجلـانب السـياسي يـقول: "وفي اجملـال
السـياسيS بينمـا كـانت القيـادة اليمـينيـة تعقـد آماالً على الـدول اإلمبـريالية التي كـانت مـهيـمنة على
احلكومـات الرجعـية في العـراقS في حصـول الكرد على حقـوقهم القـوميـةS كانت الفـئات التـقدميـة في
صـفوف اBثـقفSj ترى أن رأس احلـربة يجب أن يوجـه إلى الدول اإلمـبرياليـة التي اسـتعـمرت مـساحـات
شاسـعة في آسيـا وأفريقيـا وأمريكا الالتينيـةS وأن أساس التحـرر القومي للكرد هو في االنفـصال عن
Sوإقـامـة نظام د�قـراطي حـر Sالنظام االسـتـعـمـاري وبالـقـضـاء على احلكم الرجـعي العـمـيل في الـعـراق
يتـمكن فـيـه الشعب الكـردي عن اإلفصـاح احلـر عن رأيه في تقـرير مـصـيره بنفـسـه"(٣١٥) ويعزي هذا
Sاالختـالف في الوجهـة السيـاسيـة إلى اختـالف في األيدولوجيـا حيث يقـول: "ففي اجملـال اإليديولوجي
jثقفBتمثلة في رئيس احلزب األستاذ رفيق حلمي وعدد من اBبينما كانت القيادة اليمينية في احلزب ا
من أبناء رؤسـاء العـشائر اإلقـطاعيj وكـبـار اBوظفj وكـبار الضـبـاط والتـجار ورؤسـاء القـبـائل وكبـار
مالك األراضيS حتـمل أيديولوجيـة برجوازية - إقطاعيـة �ينيةS حتاول صـد األيديولوجيـات األخرى عن
Sاركسية واألفكار الد�قراطيةBالذين تأثروا بـاأليديولوجية ا jثقفBوتطرد وجبة بعد أخرى من ا Sاحلزب
انتشرت هذه األيديولوجـية بسرعة بj تلك الفئات الـتقدمية وهي تعارض بدورها األفكار اليـمينية في
احلزب"(٣١٦). أما السـيد علي عبـدالله فيشـير بشأن اخلـالف الفكري والسياسي داخل حـزب هيوا إلى

(٣١١) نفس اBصدر السابق. ص ٤٩ .
(٣١٢) عـبداللهS علي. تاريـخ احلزب الد�قـراطي الكردسـتاني - العـراق حـتى انعقـاد مؤ¥ره الـثالث. كـردستـان

العراق. أيلول S١٩٦٨ ص١٨. 
(٣١٣) عـبداللهS علي. تاريـخ احلزب الد�قـراطي الكردسـتاني - العـراق حـتى انعقـاد مؤ¥ره الـثالث. كـردستـان

العراق. أيلول ١٩٦٨. ص١٨. 
(٣١٤) نفس اBصدر السابق. ص ١٨ .

(٣١٥) نفس اBصدر السابق. ص ١٧٥ .

(٣١٦) نفس اBصدر السابق. ص ١٧٤ .
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النقاط التالية التي تشكلS كمـا يرىS جوهر اخلالفات الفكرية والسياسية األساسيـة للتيارات اخملتلفة
في تلك الـفـتـرةS إذ كــتب يقـول: "كــان جـوهر اخلــالفـات الفـكرية داخل حـزب هيــوا يدور حـول نـقطتي

:jالصراع التاليت
ً:::: مـا هو النهج السـيـاسي الذي ينبـغي توجـيـه احلـركة التـحـررية الكردية �ـوجبـهS ومع أي مـعـسكر أأأأووووالالالالًًً
دولي يحــسن التـعـاون في ســبـيل حل مـشـكلة الشـعب الكـرديS هل يجب التـعــاون مع االحتـاد
السوفييـتي واBعسكر االشتراكي أم مع اإلنكليز واBعسكر الغـربي? وأي اBعسكرين يساند بحق

وصدق الشعب الكردي لنيل حقوقه العادلة ولبلوغ أهدافه اBشروعة القريبة والبعيدة.
ً:::: هل يجب أن يسـاند حـزب هيـوا بكل إمكانيـاته وقـواه ثورة بارزان ويسـاهم فـيـها ويـقودها كـمـا ثثثثااااننننييييااااًًً
ينبغيS أم يجب أن يتخذ موقفا محايداً ويقف موقف اBتفرج منها وأن تكون مساعداته له سرية
جـداً ومـحدودة جـداً لكي ال يلفـت إلى نفسـه أنظار مـسـؤولي النظام العـراقي اBلكي ولـئال يثـيـر

استياء إجنلترا بوصفها الصديق واحلليف الرئيسي للدولة العراقية?"(٣١٧) .
تبنت قاعـدة احلزب وعدد مهم من قـياديي حزب هيوا نـفس األهداف األساسية التي تفـجرت بسببـها
وفي فترات مـختلفة العديد مـن االنتفاضات اBسلحـةS سواء في فترة احلكم العـثمانيS ومنها انتـفاضة
عـشـائر بارزان برئاسـة الشـيخ عـبـد السـالم البـارزاني في عـام ١٩٠٩ واسـتـمـرارها وتوسـعـهـا في عـام
١٩١٠ واندحـار القوات العـثـمانيـة التي سـعت إلى إخمـادها(٣١٨). أو االنتـفاضـة واحلـركات اBسلحـة
التي قـادها الشـيخ محـمـود احلفـيـد على امتـداد الفـترة الـواقعـة بj ١٩١٩-S١٩٣٢ وحـركات الشـيخ
أحمـد البارزاني في الثـالثينيات وغـيرها من احلـركات السـياسـية الكردية على نطاق كـردستـان العراق
خــالل سنوات العــقـد الرابـع من القـرن الـعـشــرين(٣١٩). و�كن بلـورة األهداف التي تبنـاها حـزب هيــوا

بالنقاط التالية:
* ضمـان حصـول الشعب الكردي على حـقوقـه القوميـة اBشروعـةS وهو حترير كـردستـان واخلالص من
الظلم واالضطهـاد الذي يتـعـرض له الشـعب الكردي. وتبـلور هذا الشـعار بـشكله اBلمـوس وفي ظروف
jال مـصطفى البارزاني في الفترة بBسلحة التي قادها اBالعراق فيمـا بعد في إطار أهداف االنتفاضة ا

١٩٤٣-١٩٤٥ في النقاط التالية:

١- "تشكيل والية كـردستـان حتتـوي على ألوية كـركوك والسليـمانيـة وأربيل واألقـضيـة الكردية بلواء
اBوصل (دهوك وعقرة وشيخان وسنجـار وزاخو والعمادية) وكذلك قطاعي خانقj ومندلي في لواء

ديالى.
٢- اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في اBنطقة.

٣- تعيj معاون وزير (وكيل وزارة) كردي في كل وزارة من وزارات الدولة.
٤- تعيj وزير كردي في الوزارة يكون مسؤوالً عن والية كردستان.

٥- إنشاء اBدارس واBستشفيات وفتح الطرق وإعمار منطقة كردستان.
٦- تبقى الشؤون العسكرية واخلارجية واBالية من اختصاصات الدولة اBركزية.
.(٣٢٠)"jسيئBوا jرتشBمن ا S٧- تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة

و�كن اسـتخالص نتـيجـة مهـمة واحدة أن النضـال الذي خاضـه حزب هيـوا حينذاك اسـتهـدف بوضوح
إقامة شكل من أشكال احلكم الذاتي في إطار الدولة العراقية اBلكية. ولم يكن مثل هذا الهدف صعب
اBنال أو كــثـيـراً علـى الشـعب الكردي. ولـكن هذه اBطالب العــادلة اصطدمت بذهنـيـة قـومــيـة رجـعــيـة
وشـوفيـنية مـتـحـجرة وعنيـدة ناجتـة عن التـربيـة االستـبـدادية للنظام العـثـمـاني وعن سيـاسـات وأهداف
الهـيمنة البـريطانية على العـراق. فاBراجـعة اجلـادة والواعيـة لهذه اBطالب من جـانب أية حكومـة تتمـيز
بالعقـالنية والروح الوطنية واBسـؤولية عن مصـائر شعوبهـا واحلياة احلـرة والكر�ة واBستقـرة فيهـا كانت
سـتجـد فيـها مطالب عـادلة ومـشروعـة وقابلة للتنـفيـذ. ولكن احلكومات العـراقـية اBتـعاقـبة كلهـا دون

استثناء لم تتميز بتلك السمات والقيم اإلنسانية.
كـان مـوقف الغـالبـيـة العظمى من أعـضـاء ومـؤيدي ومؤازري حـزب هيـواS رغم اخلـالفـات احلـادة في
قيادتهS قد أقرت مبدأ استخدام مختلف أساليب الكفاح للوصول إلى الهدف اBنشود. لهذا برز اخلالف
ساطعاً حول االنتفاضة اBسلحة التي قادها اBال مصطفى البارزاني بj القيادة التقليدية للحزب برئاسة
رفيق حلمي وبj القـوات اBسلحة للثـورة التي كان على رأسهـا اBال مصطفى البارزاني الذي كـان يقود
جلنة احلرية اBكونة من بعض قـياديي حزب هيوا وقوى االنتـفاضة اBسلحة في كردسـتانS علماً بأن اBال

مصطفى البارزاني لم يكن في قيادة حزب هيوا.
وساهم حـزب هيوا في جـملة من النشاطات في كـردستان �ـكن بلورتها في النقـاط التالية ألهمـيتـها

في تلك الفترة من تاريخ كردستان السياسي والعراق بشكل عام:
- اBشـاركـة الواسعـة في عـمليـة التنوير الفكري والسـيـاسي والتـزام النضـال من أجل حقـوق الشـعب

الكردي. 

(٣١٧) عبداللهS علي. تاريخ احلـزب الد�قراطي الكردستاني. العراق حـتى انعقاد مؤ¥ره الثالث. مـصدر سابق.
ص ٢١/٢٠ .

(٣١٨) الزاريفS م. س. اBســالة الكردية ١٨٩١-١٩١٧. ترجـمــة أكـبـر أحــمـد. مـركــز كـردسـتـان لـلدراسـات
االستراتيجية. السليمانية. S٢٠٠١ ص ٢٢٨. 

(٣١٩) احلــاجS د. عــزيزS القــضـيــة الكـردية في العــشــرينات. اBؤســســة العــربيــة للدراســات والنشــر. ط ٢.
(٣٢٠) الطالبانيS د. مكرمS حزب هيوا. مصدر سابق. ص ٧٣. بغداد.١٩٨٥. ص ٩١-١٢٦. 
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* توزيع البيانات وكتابة اBقاالت لتوضيح أهداف الشعب الكردي ومهماته اBرحلية.
* تنظيم ومشاركة أعضاء احلزب في االحتـجاجات واBظاهرات اBناهضة ألساليب السلطة اBلكية في

مواجهة مطالب الشعب الكردي. 
* اBشاركة في االنتفاضة اBسلحة للفـترة بj ١٩٤٣-١٩٤٥ بقيادة مال مصطفى البارزانيS إذ كان
للحـزب جناح عـسكري يضم جـمـهرة مـن الضبـاط من مـخـتلف اBسـتـوياتS إضافـة إلى ضـبـاط الصف

واجلنود.
* محاولة الوصول إلى أوساط الطلبة واBثقفj والعسكريj الكرد.

ويشير السيـد مسعود البارزاني إلى نشاط حـزب هيوا وتأييده لالنتفاضة اBسلحـة بقوله: "قام حزب
هيوا بدور فعال في حشد التأييـد الشعبي الواسع النتفاضة البارزاني(٣٢١)S إذ كان لالنتصارات التي
حقـقهـا زخمـها الشـديد وأثرها القوي على "هيـوا" وكل الوطنيj الكرد. فـقد زادتهم حـماسـاً وجرأة في

النضال"(٣٢٢).
وإذ اهتم احلزب خـالل هذه الفترة من وجوده بالقـضايا السياسـية التي كانت ملتـهبة في حينهـاS فأنه

قد أهمل ثالثة أمور جوهرية في هذا النضالS ونعني بها:
Sالذين يشكلون الغـالبـية الـعظمى من سكان كـردستـان حـينذاك jالفـالح j١- إهمـال واضح للعـمل ب
وكــذلك إهمــال الكســبــة واحلـرفــيSj ¶ا جــعل احلــزب يســتند فـي نشـاطـه على اBثــقــفj والطلبــة

والعسكريj بشكل خاص.
٢- إهمـال كـبيـر للمـهـمات االجـتـماعـيـة التي ¥س حـيـاة الفالحSj ومـنها قـضـايا األرض واالسـتغـالل

اإلقطاعي ومشكالت البطالة…(٣٢٣)
٣- إهمـال العـمل مع القـوى الد�قـراطيـة والتقـدمـيـة العـربية وكـذلك القـومـيـات األخـرى في كردسـتـان

العراق لتأمj نشوء جبهة واسعة مساندة لنضال الشعب الكردي.
ويفتـرض أن تدرس جتربة هذا احلزب للتـعرف على مدى تطرف التـيارات الفكرية التي كـانت تعمل في
احلـزب في صـراعـاتها ودفـعـهـا لتلك الصـراعـات إلى حـد إيذاء نضـال الشـعب الكردي ذاته. وهي
مــسـالـة حتـتــاج إلى عنـاية البــاحـثـj الكرد الذين تتــوفــر لديهم وثـائق أكـثــر من أجل إعـطاء هذا

اBوضوع وايـالئه األهميـة التي يستـحقهـا الستـخالص االسـتنتاجـات الضرورية للمـرحلة الراهنة من
نضال الشعب الكردي في سبيل حقوقه اBشروعة. 

في عـام ١٩٤٣ اشـتـد اخلـالف في صـفـوف هـذا احلـزب بj جناحـيـه اليـمـيني والـيـسـاري وتفـاقم مع
انفـجار االنتـفـاضة اBسلحـة التي شـملت مناطق واسـعة من كـردسـتان. واضطر رئيـس احلزب إلى تأييـد
االنتـفاضـة والدعـوة إلى مسـاندتها حتـت ضغط القـاعدة احلـزبيـة وجلنة احلرية. ولـهذا أصـدر حزب هيـوا
بالغاً يدين فيه سياسة احلكم وقصفهـا اجلوي اBتواصل ضد اBناطق الكردية ورفضها االستجابة Bطالب
الشـعـب الكرديS حـيث تذهـب كل يوم مـئـات الـضـحـايا األبريـاء بسـبب ذلك. وبالـتـالي يبـدي تـأييـده
لقـضيـة الشيخ مـصطفىS أي قضـية الشـعب الكردي بقـيادة مـال مصطفى البـارزاني(٣٢٤). ولم يكن
هذا التـأييـد الصـادر عـن مكتب رفـيق حلميS رئيس احلـزبS حـاراً وصـادقـاSً مـا يـرى البـعضS بسـبب
اخلـالف بينه وبj قيـادة جلنة احلريةS اجلـناح العسكري للحـزب واالنتـفاضـة. ولهذا السـبب أيضاً انتـهى
األمـر في بداية األمـر إلى اسـتـقـالة رفيـق حلمي من رئاسـة احلـزب ومن احلـزب عمـومـاً. وكـانت البـداية
الفعلية لتفكك احلزب وابتـعاد اجلناح اليميني عن العمل في احلزب بعد فترة وجـيزة من استقالة رئيس
احلـزب. أمـا اجلناح الثـاني فـقـد واصل نشـاطه باجتـاهات عـدة وتشكلـت منه عـدة تنظيـمـاتS وبالتـالي

انتهى وجود حزب هيوا في عام ١٩٤٦. 

‚«dF!« ≠ w½U²ÝœdJ!« wÞ«dI1b!« »e(« ≠»

في ١٦ أيلول/ســبـتــمـبـر مـن عـام ١٩٤٣ تأســست منظمـة كــردية باسم ژيانـي كـورد [ژS ك.]S أي
انبعاث الكرد أو اإلحياء الكردي في كردستان إيران و�سـاهمة بعض الكرد من كردستان العراق. وبعد
عام واحـد على تأسيـسهـا واتساع نشاطهـا وتنامي قاعـدتها احلـزبية واBؤيدين لهـا  انتخـاب القاضي
محـمدS الذي أصـبح الحـقاً رئيس جـمهـورية مهـاباد الكردية التي تأسست في كـردستـان إيران في ٢٣
كانون الثاني/يناير S١٩٤٦ والذي أعدم من قـبل السلطات اإليرانية بعد سقوط اجلمهوريـة الفتية بعد
مرور أقل من عـام واحد على تأسيسـها(٣٢٥)S أي في عام ١٩٤٦(٣٢٦). وفي عام ١٩٤٥ حتول أسم

(٣٢١) مالحظة كنت أفضل لو كان األخ السـيد مسعود البارزاني قد استخـدم في هذا اBوقع وبدالً من انتفاضة
البــارزاني تعـبــيـراً أكـثــر دقـةS كـمــا أعـتــقـد ومطابق للـواقعS هو "انتـفــاضـة الشــعب الكردي بقــيـادة

البارزاني". والقيادة تعني هنا اBبادرة واتخاذ القرار أيضاَ.
(٣٢٢) البارزانيS مـسعود. البـارزاني واحلركة التـحررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥. كردسـتان. آب

١٩٨٦. ص٣٦/٣٥.  
(٣٢٣) نفس اBصدر السابق. ص ١٦٥٫

(٣٢٤) البوتانيS د. عـبدالفتـاح علي يحيى. وثائق عن احلـركة القومـية الكردية التـحررية. مالحظات تاريخـية
ودراسات أولية. مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر. ط ١. أربيل. ٢٠٠١. ص ٥٣٦-٥٣٨ .

(٣٢٥) يشير الراحـل الدكتور عبدالرحـمن قاسملو إلى هذا اBوضوع فـيقول: "وبعد مـحاكمة سـرية صورية أعدم
القاضي محـمد وأخوه صدر قاضـي عضو البرBان اإليرانيS وابن عمـه سيف قاضي وزير دفاع جـمهورية
مهاباد وذلك في ٣١ مـارت / آذار ١٩٤٧ وشرع اجليش اإليراني والدرك يعيـثان فساداً في كـردستان

إيران". قاسملواS د. عبد الرحمن. كردستان والكرد. مصدر سابق. ص ٧٢٫
(٣٢٦) قاسملوS د. عبدالرحمن. كردستان والكرد. مصدر سابق. ص ٧١/٧٠. 
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هذه اBنظمة السياسية إلى احلزب الد�قراطي الكردستاني برئاسة القاضي محمد. 
في عـام ١٩٤٦ شكل السـيـد إبراهيم أحـمـد فرعـاً للحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني في السليـمـانيـة
وكان حـذراً في عالقاته بهدف عـدم جلب انتباه احلكومـة العراقية إلى العـالقة القائمة بj حـزبه واحلزب

الد�قراطي الكردستاني في إيرانS الذي تأسس ليكون حزباً قومياً على مستوى كردستان.
وعلى صــعـيـد كـردســتـان العـراق تـأسس في السـادس عـشــر من آب/أغـسطس عــام ١٩٤٦ احلـزب
الد�قراطي الكردي برئاسة الزعيم الكردي البارز واBتميز اBال مـصطفى البارزانيS مستفيداً من جتارب
نضـال الشـعب الكردي في كـردسـتان العـراق والتي كـان أخـرها قـيـادته لالنتـفاضـة اBسلحـة بj عـامي
١٩٤٣-S١٩٤٥ ومن دور عـائلتـه في هذا النضـال الطويلS إضـافـة إلى جتربتـه الشـخـصـية في قـيـادة
القـوات اBسلحـة جلـمهـورية مـهـاباد في كردسـتـان إيران. تشكل احلـزب اجلـديد في العـراق قبـل سقـوط
جـمـهـورية مـهابـاد من ثالثة تيـارات فكرية وسـيـاسـيـة كانـت فاعـلة في احلـركة الـسيـاسـيـة والتـحـررية

الكردية في كردستان العراقS وهي:
١- التـيار اBاركـسي اBتـمـثل بالعناصر واBـنظمات احلـزبيـة التي قررت االلـتحـاق بهـذا احلزب بعـد حل
احلزب الشيوعي الكردستاني (شورش)S ومنهم "نافع يونس ومعظم ¶ثلي منظمات أربيل وشقالوة
Sالتـحـقت مجـمـوعـة من أبرز قيـاديي منظمـة شـورش باحلـزب الشيـوعي العـراق jفي ح Sوراوندوز

وفي مقدمتهم صالح احليدري وحميد عثمان وجمال احليدري وغيرهم(٣٢٧).
٢- التيار الد�قراطي اBتمـثل باجملموعة التي ارتبطت بالتجمع اجلبهـوي رزكاري كورد الذي حل نفسه
في أعـقــاب حل شـورش عــام ١٩٤٦ والتـحـقـت الغـالبـيــة العظمى من أعــضـائه وكــوادره باحلـزب

الد�قراطي الكردي.
٣- التيار العشائري التقليدي الذي قاد نضاالت الـشعب الكردي خالل الفترة الواقعة بj نهاية احلرب
العاBية األولى واBتمثل بالعائلة البارزانية وعلى رأسها الشيخ عبد السالم والشيخ أحمد البارزاني
واBال مـصطفى البـارزانيS وعـائـلة اجلـاف بفـرعـهـا الذي كـان على رأسـه الشـيخ مـحـمـود البـرزجني
وولده الشـيخ لطيـف البـرزجني. واسـتـفـاد احلزب اجلـديـد من النواة السـابقـة التي سـمـيت بجـمـعـيـة
(ژ.ك. - ژياني كــورد) التي تشكـلت في إيرانS وكـانـت مـجــمـوعــة مـهــمـة من الكـوادر الكردية

العراقية اBثقفة أعضاء فيها.
jومن اجلــدير باإلشــارة إلى أن هذه التــيــارات كـانت مــتــشـابـكة ويصــعب إيجــاد خطوط فــاصلة ب

التـياريـن األول والثانيS وأحـيـاناً بj التـيار الثـاني والثـالث. رافـقت هذا التـيارات احلـزب الد�قـراطي
الكردي وفيمـا بعد الكردستاني على امتداد الفـترة التي سبقت ثورة ¥وزS مع تباين في القـوة والتأثير
بj جناح اليـسـار واليـسـار الوسط في احلـزب وجناحـي وسط اليـمj واليـمSj إذ كـانت تلك التـيـارات
موزعة على هذه األجنحة بشكل مـتداخلS إذ لم يكن التيار اليميني مقتصـراً على التيار العشائري أو
شامـالً لهS بل ضم إليه أعـضاء من التـيار الثانـي أيضاً أو وجدوا في التـيار اليـساري. كـما برزت هذه
التـيـارات فـي الفـتـرة التي أعـقـبـت ثورة ¥وز عـام ١٩٥٨. وال بد من اإلشـارة إلى أن هذه الـتـوزيعـات
كـانت نسـبـيـة في تلـك الفـتـرة من نضـال الشـعب الكردي والتـشـابـك في مـا بj الفـئـات االجـتـمـاعـيـة
اخملـتلفـة ومـصـاحلـهـاS كـمـا أن اBال مـصطفى البـارزاني ذاته لم يكـن �ينيـاSً بل كـان مناضـالً مـحـافظاً
بشكل عـام وحريصـاً على قيـادة نضال شـعبـه الكردي بالطريق الذي كـان يراه مناسبـاSً بغض النظر عن

مدى االتفاق أو االختالف معه في هذا الصدد.  
كان اBال مصطفى البارزاني قد حـدد مسبقاً شروطاً معينة لتشـكيل هذا احلزب بعد أن كان قد شكل
هيئـة حتضيرية لتـأسيسه من مـجموعـة عراقية مـشاركة معـه في النضال في جمـهورية مهاباد ومـساندة
لدوره ومعرفـة �كانته وتأثيره في العراق. جـاء في كتاب السيـد مسعود البارزانـي بصدد هذه الشروط

ما يلي:
١- "اختيار الشيخ لطيف الشيخ محمودS نائباً للرئيس.

٢- أن يكون كاكه محمد زيادS نائباً ثانياً.
٣- أن ال يجري تغيير أساسي لفترة من الزمن على اBيثاق واBنهاج والنظام الداخلي(٣٢٨).

٤- لتفويت الفـرصة على االستعمار يجب عـدم التركيز على مهـاجمة اBصالح البريطانية مـؤقتاًً إلى
أن تترسخ أسس البارتي للحيلولة دون تعرضه حلمالت القمع واBالحقة"(٣٢٩).

ويبدو للمتتبع أن اBال مصطفى البارزاني استهدف من شروطه تلك حتقيق ما يلي:

(٣٢٧) - عبداللـهS علي. تاريخ احلزب الد�قراطي الكردستـاني - العراق حتى انعقـاد مؤ¥ره الثالث. كـردستان
العراق. ١٩٦٨. ص٤٨-٤٩.

- شـريفS د. عــبـدالسـتـار طاهرS اجلــمـعـيـات واBنـظمـات واألحـزاب الكردية فـي نصف قـرن ١٩٠٨-
١٩٥٨. ط ١. شركة اBعرفة. بغداد. S١٩٨٩ ص١٤١-١٥٢ .

(٣٢٨) يشير الدكـتور عبدالسـتار طاهر شريف إلى أن اBال مصطفـى البارزاني اشترط أن يقر احلـزب اجلديد في
مـؤ¥ره األول منهـاجـاً ¶اثالً Bنهـاج احلـزب في جـمـهوريـة مهـاباد حـيث كـان احلـزب يقـود السلطة. وكـان
الشرط اآلخـر الذي ذكره الدكـتور شـريف ينص على حل جمـيع اBنظمات الكردية العـاملة في كردسـتان
وهو شرط لم يرد في كـتاب السيد مـسعود البارزاني. وفي الوقت الذي أورد السـيد مسعـود البارزاني
الشـرط الرابع الوارد في اBقتطـف في أعاله لم يرد عند السـيد عـبـدالستـار طاهر شريف. قـارن في هذا
الصـدد: ١ - البارزانيS مـسعـود. البارزاني واحلـركـة التحـررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨.
مصدر سابق. ص ٣٠. : ٢ - شـريفS عبد الستار طاهر د. اجلمعـيات واBنظمات واألحزاب الكردية…

مصدر سابق. ص ١٥٨ .
(٣٢٩) البارزانـيS مسعـود. البارزاني واحلـركة التـحررية الكردية. ثـورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨. مصدر سـابق.

ص ٣٠ .
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١- ضمان وجود قيادة كردية تعبر عن حتالف العشائر الرئيسية التي لعبت دوراً ثورياً في تاريخ حركة
الشـعب الـكردي اBناضلة في سـبــيل نيل االسـتـقـالل والوحــدة. إضـافـة إلى رغـبـتـه فـي إبعـاد هذا

النضال عن جو اBشاحنات بj العشائر بشأن قيادة هذا النضال.
٢- قبول شيوخ العشائر األخرى بهذه القيادةS خـاصة وأن اجملتمع الكردي كان ما يزال في غالبيته من

الفالحj الذين يتبعون عشائر كثيرة.
٣- ضمان عدم جر اBثقفj للحزب باجتاهات ال يريدها وال يجد مبرراً لها.

٤- وضع اBثقـفj الذين يشكلون القسم الرئيسي في قـيادة احلزب القادمـة في اللجنة اBركزية واBكتب
السياسي على أن تخـضع قرارات هذه الهيئات Bصـادقة هيئة رئاسة احلزب. إذ كـان يرى بأن قيادة
احلزب تتكون من تيارات مختلفة �كن أن تقود إلى نتائج سلبية كما حصل في موقف قيادة حزب

هيوا ورئيسه من انتفاضة عام ١٩٤٣-١٩٤٥. 
ومع فـهم خلفـيـة هذه االعـتـبـارات فأن فـرض قـيـادة مـعـينة على احلـزب تبـعـد احلـزبS وهو في بداية
تكوينهS عن اجلـو الد�ـقـراطي اBطلوب. وهو مـا كـان سـائداً في العـراق عـمـومـاً خـالل تلك الفـتـرة وفي

جميع األحزاب السياسية العلنية منها والسرية. 
فما هي اBهمات التي أقـرت في هذا اBؤ¥ر باعتبارها منهاجاً لنضال احلزب فـي الفترة القادمة? �كن

تكثيف اBهمات األساسية التي تضمنها منهاج احلزب على النحو اآلتي:(٣٣٠)
* إقامة عراق متحرر ومستقلS متحرر من نير االستعمار والتبعية السياسية واالقتصادية.

.jوضع السلطة بيد ¶ثلي الشعب احلقيقي *
* إقــامــة نظام احتــادي في العــراق يســتند إلـى احتــاد العــرب والكرد و�ارس اBســاواة في احلــقــوق

والواجبات.
* االستجـابة الفعلية للحـقوق القوميـة للشعب الكردي في إطار عراق متـحرر ومستـقل ويستند إلى

الوحدة الوطنية احلرة بعيداً عن الدمج القسري الذي فرضته اإلدارة االستعمارية البريطانية.
* مقارعة االستعمار والرجعية ورفض دعوات االنفصال عن العراق.

* الدعوة إلى توحيد أجزاء كردستان �ا ال يتعارض مع وحدة العراق الوطنية واجلغرافية.
ال شك في أن برنامج احلزب ونضاله الفعلي خالل تلك الفترة يؤكد أربع حقائق جوهريةS وهي:

 ١- أن احلـزب الكردي اجلـديد هو حـزب قومي د�قـراطي مناهض لـالستـعـمـار والهيـمنة األجنبـيـة على
البالد ويناضل في سبيل التحرر واحلرية والد�قراطية.

٢- وأن هذا احلـزب يجمع في صـفوفـه العـديد من التيـارات الفكرية والسـياسـية والفـئات االجـتمـاعيـة
ابتـداءاً من اإلقطاعـيj وأغـوات العـشـائر وبعـض رجال الـدين ومـروراً ببـعض العناصـر البـرجـوازية
اجلديدة وخـاصة البرجوازية الصـغيرة واBثـقفj وانتهاء بالفـالحj من أبناء العشائر وبعض الكسـبة
واحلرفـيSj فهو حزب وطني قـومي ود�قراطي ينسجم مـع طبيعة اBرحلة ومـهماتهـا بشكل عام ومع

طبيعة بنية اجملتمع الكردي حينذاكS ويعبر في أهدافه عن طموحاتهم وهمومهم.
٣- ورغم الطبيـعة القوميـة للحزبS فأن وضع في صـميم أهدافه وحدة العـراق وتقدمه ودعا إلى إقـامة

احتاد فيدرالي يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية.
٤- وأن قيـادة هذا احلزب الفعـلية هي بيد العـائلة البارزانيـة وأغوات العشـائر باالرتباط مع قـوة تأثير
تلك العـائالت العـشـائرية على الشـعب الكردي حـينذاكS إذ كان يتـعـذر فـعليـاً تغيـيـر هذا الوضع
بصورة قسريةS فالعالقات االجتماعية وطبيعة عالقات اإلنتاج السائدة هي التي قررت هذه احلالة.
ويجـسد هذه احلـقيـقة خلو اBنـهاج من طرح رؤية مـعينة ومنـاسبـة حلل مشكلة األرض في كـردستـان
وهيـمنة األغـوات على مسـاحـات واسـعة من األراضي الـزراعيـة واسـتغـاللهم اBعـروف للفـالحj من
أبناء عـشـائرهـم أو غـيـرهم الفـالحSj أي خلو البــرنامج من أية مـهـمـات اجـتـمـاعــيـة كـان الشـعب

الكردستاني بأمس احلاجة إليها.
وجرى ابتـداءاً توزيع اBهمـات بj أعضـاء القيـادة السيـاسيـة بحيث احـتفظ التـيار احملافظ بالـرئاسة
والقـيادة الـفعليـة للحـزب. إذ أصـبح اBال مـصطفى البـارزاني رئيسـاً للحـزب والشـيخ لطيف بن الشـيخ
محـمود احلـفيـد النائب األول وكاكـه محمـد زياد أغا النائب الثـاني للرئيسS وهمـا من أغوات العـشائر
ومن كبـار مالكي األراضي الزراعيـة في كردستـان العراق. ولكن هذه اجملـموعة من األغـوات كانت في
الوقت نفـسه تشـارك البارزاني النضـال في سبـيل القضـية الكردية وحـقوق الشـعب الكردي األساسـية.
في حj احـتفظ التـياران األول والثـاني بعـضوية اBكتب السـياسيS وأغلـبهم من اBثـقفj الكردS حـيث
تشكل من حـمـزة عبـد الله والدكـتور جـعـفر مـحـمد كـرº واBهندس علي عـبـد الله وعبـد الكرº توفـيق
ورشـيـد عـبد الـقادر. وكـان مـجـمـوع عـدد أعـضاء الـقيـادة ١٥ شـخـصـاSً كـمـا انتـخب عـضو احـتـيـاط

واحد(٣٣١).
¥تع رئيـس احلـزبS اBال مــصطفى البــارزاني �وقع قــيـادي كــبـيــر من النواحـي العـشــائرية والدينيــة

(٣٣٠) قارن: شريفS د. عبدالستار طاهر. اجلمعيات واBنظمات واألحزاب الكردية… مصدر سابق. ص١٥٨.

(٣٣١) - البـارزانـيS مـسـعــود. البـارزاني واحلـركــة التـحــررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨. مــصـدر
سابق. ص ٣١.

- كـرSº حــبـيب مـحــمـد. تاريخ احلــزب الد�قـراطـي الكردسـتـانـي - العـراق (في مــحطات رئيـســيـة)
١٩٤٦-١٩٩٣. ط ١. مطبعة خه بات. دهوك. ١٩٩٨. ص ٣٥. 
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والسيـاسية في أوساط الـشعب الكرديS ولعب دورا نضاليـا ملموسا ومـتميزا لتـحقيق الد�قـراطية في
العـراق وضـد احلكم اBلكي الرجـعي. كـمـا كـان لدوره في النضـال في سـبيـل تكريس جـمهـورية مـهـاباد
الدور اBتـمـيـز في تعـزيز مكانـته فـي نفـوس الشـعب الكردي. وكـانت قـراراته هي احلـاسـمـة في احلـزب
jالثـوري jناضلBبغض النظر عن وجـود اتفـاق أو تبـاين في وجـهـات النظـر. فهـو من طـراز ا Sوقـيـادته
احملـافظj الذين تتـسم قراراتهم بطابـع األبوة اBلزمة التي يـفتـرض تنفـيذها من قـبل اجلـميعS واخملـالف

لها يعتبر خارج السرب.  
إن اBصـادر اBتوفـرة التي بحثت في هذه الفـتـرة تشيـر إلى بروز توترات وصراعـات فكرية وسيـاسيـة
بj احلــزب الشــيــوعي العــراقي (فــرع احلـزب فـي كـردســتــان ومـركــز احلــزب في بغــداد) وبj احلــزب
الد�قــراطي الكردي (وكــان هذا اسـمــه عند التــأسـيس األول) تركــزت على عــدد قليل ولكن مــهم من
النقـاطS رغم وجـود نقاط اتـفاق غـيـر قليلة على الصـعـيد الـوطني العراقـي. وتبلورت نقـاط االختـالف

في:
أ- اBوقف مـن الشــعب الكردي: رغم الـدعـوة الـواضـحــة الـتي وردت في جــريدة احلــزب الشــيــوعي
اBركـزية في عـام ١٩٣٥ إلى حتـقيـق االستـقـالل الكامل للكردS فـأن احلـزب الشـيـوعي العـراقي اعتـبـر
ولسنوات طويلة الشـعب الكردي أقليـة قومـيـة في العراقS ولم يقـر بكونه جـزءاً من أمة كـردية موزعـة
على بلدان أخـرىS ومنها العراق. وناقـشنا هذه النقطة في بحثـنا حول موقف احلـزب الشيـوعي العراقي
من اBسـألة الكردية. وجـاء االعتـراف الكامل والصـريح بحقـوق الشـعب الكردي القـوميـة دون أي تردد
في تقـرير الكونفـرانس احلـزب الثـاني في عـام S١٩٥٦ أي في فتـرة قـيـادة سـالم عادل للحـزب ووجـود

جمال احليدري وعزيز شريف في القيادة أيضاً.
ب- وارتباطاً بهذه اBسألة لم يعترف احلزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة ولسنوات طويلة الحقة
بكون حركة الشعب الكردي حركـة حتررية واعتبرها جزءاً من حركة النضـال التحرري للشعب العراقي ال
غـيـرS ولهـذا لم يعـتـرف له بحـقـه في تقـرير اBصـيـرS �ا في ذلك حق االنفـصـال وإقـامـة دولتـه الوطنيـة

اBستقلة إال في فترة الحقة.
ج- اBوقف من طبـيعـة ودور ومكانة احلزب الد�قـراطي الكردي في اجملـتمع الكردي ودوره الطليـعي
في نضال الشـعب الكرديS أو فيـما بعـد في تبنيه للماركـسيـة اللينينية. وهي مـسألة معـروفة بالنسـبة
للحـركـة الشـيـوعيـة. فـاسـتنادا إلى الرأي الذي سـاد األ¶يـة الثـالثـة واحـتكارها للمـاركـسـيـة اللينينيـة
لنفسـهاS اعتـبر احلزب الشـيوعي العراقي حتت قـيادة فهـد نفسه اBمـثل الشرعي والوحيـد للماركسـية-
اللينينيـة في البـالد. وفي ضـوء ذلك دخل في مناقـشات حـادة مـتبـادلة وجـارحة مع احلـزب الد�قـراطي
الكردستاني / العراقS الذي ثبت في نظامه الداخلي بأنه يهتدي باBاركسية- اللينينية. فمن العبارات
التي أطلقـهـا احلـزب عليـهم قـوله: "إن حـركـة البـارتي انتـهازيـة في جذورهـا وتاريخ منشـئـها كـامـتـداد

للجـماعـات االنتهـازية البائدة للمـضي في التخـريب وتفريق صـفوف اجلـماهيـر الكردية لتـقدº خـدمات
أكثر ألسيادهم اBستعمرين…"(٣٣٢). ولم يكن هذا األسلوب مناسباً للحوار مع قوى وطنية مناضلة لم
ترتكب مـن ذنب سـوى إعـالنـهـا تبني اBاركــسـيــة-اللينينيــة. وسـيطر علـى احلـوار جـو اBنـافـسـة غــيـر
اBشـروعة واالتهـامات غـير اBبـررة. وكـان اخللل في كل ذلك يعود إلى القـاعـدة التي اعتـمدتهـا احلركـة
الشيوعـية العاBية حينذاك ال في سـياسة أو سلوك احلزب الد�قراطي الكردي. وانتـقل اخللل من احلركة

الشيوعية إلى احلزب الشيوعي العراقي في موقفه من احلزب الد�قراطي الكردي.
يشير جعفر عـباس حميدي إلى "تعاون حزب البارت مع احلزب الشيـوعي في بعض الفترات فأشترك
في جلنة التعاون الوطني عـام ١٩٤٨ ولكن رغم ذلك حدثت خالفات بj أعضاء احلـزبj حتى من خالل
jالعـمل فـي جلنة التـعـاون الوطـني وصل حـد التـصــادم في أربيل"(٣٣٣). وأحلق الصـراع الســيـاسي ب
احلزبj أضراراً غيـر قليلة باحلركة الوطنيةS وخاصة في كـردستان العراق وبالعالقات التـضامنية في ما
بj األحزاب السياسيـة اBناضلة في سبيل احلقوق العادلة للشعب الكردي. فعلى سـبيل اBثال ال احلصر
قـاد التـوتر بj احلزبSj وفـي سيـاق تأييـده للجـبـهة الوطنيـة اBوحـدةS هاجم احلـزب الد�قـراطي الكردي
حزب التـحرر الوطني وأوضح: "إن هذه اجلـماعـة كثيـرا ما تقـوم بأعمال غـير صـحيحـة وتخريبـية تؤدي
إلى ضـعف وانتكاس في احلـركـة الوطنيـة وقـد ثبت فـعـال بالتـجربـة بأن هذه اجلمـاعـة تنادي بشـعـارات
التعاون في جـبهة وطنية موحدة ولكنهـا تخالفها وتنقضـها عمليا وتأكد لدى حزبنا بأنهـا ال ¥لك قيادة
صحيحـة وكثير من أعمالها ارجتاليـة ومتناقضة"(٣٣٤). وكان السبب في هذا الهـجوم هو سعي احلزب
الشـيـوعي العراقي إلـى تشكيل فـرع حلزب التـحـرر الوطني في كـردسـتان العـراق وبدء مـهـاجمـة الفـرع
اجلديد للحزب الد�قراطي الكـردي. ثم هاجم احلزب الد�قراطي الكردي احلزب الشيوعي مبـاشرة واتهمه
بأنه قـد "نـسى االسـتـعـمـار والـعـمل ضـده وأصـبــحت أعـمـاله وقـفــة على التـخـريب بـj باقي األحـزاب
jالتـي كـانـت تصــدرها رابطة الشــيــوعــي Sالوطنيــة"(٣٣٥). وفي ذات الفــتــرة نشــرت جــريدة العــمل
العراقيSj وكان يترأس هذه اجلماعة داود الصائغS بيـاناً أيدت فيه تشكيل احلزب اجلديد في كردستان
العـراقS وجــاء في البـيــان مـا يلي: "إن تـأسـيس احلـزب الد�ـقـراطي الكردي لـلنضـال من أجل حـكومـة
احتـادية كردية في العـراق ضـمن نطاق الدولة العـراقيـة.. جاء برهـاناً ساطعـاً على صـواب القيـادة التي
توجــه نضـال الشــعب الكردي اآلن"(٣٣٦). عـبــر مـوقف داود الصــائغ عن تقـديـر صـائب ألهمــيـة بروز

(٣٣٢) حميديS جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص ٢٣٦. 
(٣٣٣) نفس اBصدر السابق. ص ٢٣٦. 
(٣٣٤) نفس اBصدر السابق. ص ٢٣٦. 

(٣٣٥) نفس اBصدر السابق. 
(٣٣٦) حميديS جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص ٢٣٦ .
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أحزاب سياسـية وطنية في العراقS بغض النظر عن الواجـهة التي حتملها أو اBبادÂ التي تبشـر بهاS ما
دامت متـجهة صـوب دعم النضال الد�قراطي فـي العراقS خاصـة وأن فهداً كان يـشكو من قلة األحزاب
وبالتـالي من توجه النـاس إلى العمل في احلـزب الشـيوعي بدالً من التـوجه والـعمل في أحـزاب مناسبـة

لها تنسجم مع أهدافها وإمكانياتها وتطلعاتها.
د- اBوقف من تـشكيل منظمــات د�قــراطيـة كــردية في كــردسـتــان العـراق مــسـتــقلة عن اBنظـمـات
الد�قراطية العراقيـة التي كان احلزب الشيوعي العراقي يسعى إلى تشكيلها أو الـتي شكلت فيما بعد
في اخلــمـسـيـنيـاتS منطلـقـاً في ذلك من ضــرورة وحـدة هذه اBـنظمـات علـى الصـعـيــد العـراقـي ووحـدة
نضــالهـا. إال أن هذا اBـوقف كـان يعـني مـصــادرة حق جـمــيع القــوى في تشكيل اBـنظمـات الـتي تريد
تشكيلهـاS باعتبـاره جزءاً من مـفهوم وطبـيعـة اجملتمع اBـدني. وكانت هذه إشكاليـة كبيـرة على صعـيد
العـمل اجلمـاهيـري الذي تسبـب في احتكاكـات مـباشـرة وتوترات غـير قليـلة. وكانت اBدرسـة اللينينيـة
ترفض أي مـوقف آخر غيـر موقـفهـا في هذا الصدد. وعندمـا يتمـعن اإلنسان في هذه اBواقف يسـتطيع
القول بأن احلزب الشيوعـي العراقي لم يكن على حق في تلك اBواقفS ولكن هكذا كان الوعي الفكري
والسـيــاسي واالجـتـمــاعي حـينذاكS وهكـذا كـانت اBدرسـة الـلينينيـة. وقـلة أولئك الرفـاق الذيـن كـانوا

يفكرون بطريقة أخرى.
وكـان احلـزب الد�قـراطي الكـردسـتـاني يخـتلف في تقـديره لهـذه النـقـاط ومـوقـفـه منهـا. وسـاهم هذا
التبـاين في وجهات النظـر إلى تعقيـد قضايا التـعاون والنضال اBشـترك فتـرة غير قـصيرة وأسـاء لعمل
احلزبj في كردستان وفي مواجهة الرجعيـة العراقية. وتعقدت هذه اBسألة عندما أعلن هذا احلزب تبنيه
. ولم يكن اBوقف وحيد اجلانبS إذ أن قوى للماركسية اللينينية في اخلمـسيناتS ولكنها لم تدم طويالً
احلـزب الد�قـراطي الكردسـتانيS عـلى اBستـويj القـيـادة والقـاعدة مـارست حـمـالت شديـدة ضد وجـود
احلزب الشـيوعي العـراقي ورفاقه ونشـاطه في كردسـتانS من موقع اBـنافسة أيضـاً والرغبـة في احتكار

العمل الفكري والسياسي للحزب الد�قراطي الكردي (الكردستاني).
وخالل الفترة الواقـعة بj ١٩٤٦ وثورة ¥وز عام ١٩٥٨ عقد احلزب الد�قراطـي الكردستاني مؤ¥رين
له هما اBـؤ¥ر الثاني الذي عـقد في بغداد في آذار من عـام ١٩٥١. وفي عام ١٩٥٣ عـقد في كـركوك
اBؤ¥ر الثالث للحـزب. وفي هذا اBؤ¥ر أعلن احلزب عن تبنيه جملمـوعة من القرارات التي أصبح بعـضها
مــوضع خــالف داخل احلـزبS وبـشكل خــاص تبنيــه للمــاركــسـيــة اللينـينيــة. وأبرز قـرارات هـذا اBؤ¥ر

كانت:(٣٣٧)
* استبدال اسم احلزب من احلزب الد�قراطي الكردي إلى احلزب الد�قراطي الكردستاني.

* تبني احلزب لألفكار اBاركسية اللينينية.
* استبدال اسم جريدة احلزب من رزكاري إلى خه بات.

* إقامة اBنظمات اجلماهيرية الد�قراطية حتت إشراف احلزب كمنظمات الطلبة والشباب والنساء.
وفي هذا اBؤ¥ر  انتـخـاب قـيادة جـديدة للحـزب حـافظ فـيهـا احلـزب على رئيـسـه ولكنه لم ينتـخب
نائبيـه السابقSj كـما  طرد حمـزة عبدالله مـن احلزب. وأمكن في هذا اBؤ¥ر تكريس دور اBثـقفj في

حياة ونشاط احلزب. و انتخاب إبراهيم أحمد سكرتيراً للحزب.
ويشـير السـيـد حبـيب مـحمـد كـرº إلى أن تبني اBاركـسيـة اللينينيـة جـاء برغبـة اBنافـسة مع احلـزب
الشيوعي العراقي الذي ¥يز بنشاط واسع في كردستانS إضافة إلى أن تلك األفكار كان لها رواجاً في
كردسـتان حـينذاك(٣٣٨). وإضافـة إلى مـا ذكر �كن اإلشـارة إلى أن هذا التبني جـاء بفعل حتـسن طرأ
على مـوقف السوفـيت من اBسألة الكرديـة حيث سـمح وفي فتـرة مبكرة للكرد بعـقد اجـتمـاع واسع لهم

في االحتاد السوفيتيS إذ كتب مسعود البارزاني ما يلي: 
"إن هذا االهتمام السوفيـتي بالبارزانيj وفسح هذا اجملال أمامهم كان له مغزى كـبيراً جداً وجاء في
إطار برنامج استراتيجي أشمل لدعم احلركة التحـررية الكرديةS وتهيئة هؤالء الرجال ليوم مناسب. وقد
. عـقـد كـونفــرنس في ١٩٤٨/١/١٩ حـضـره جـمــيع الكرد من تلي ذلك خطـوات سـيـاسـيـة هامــة جـداً
كردسـتان العراق وكـردستان إيران وألقى البـارزاني خطاباً تاريخيـاً هاماً في هذا االجتـماع الكبيـر حدد
فـيـه بـرنامج العـمل اBقــبل… ثم انتـخب قـيــادة سـيـاسـيــة للحـركـة التــحـررية الكردية من مـناضلj من
كردسـتان إيران والـعراق"(٣٣٩). وانتخـب البارزاني رئيـساً لقيـادة احلركـة. وتطور هذا اBوقف إيجـابياً
لصـالـح الكرد في االحتـاد الســوفـيـتي بعــد لقـاء  �بـادرة مـن البـارزاني مع نيـكيـتـا خـروتـشـوف في

. (٣٤٠)jأي بعد موت ستال Sفي عام ١٩٥٣ jالكرمل
كـان اBؤ¥ـر الثـالث للحــزب الد�قـراطي الكـردسـتـاني خطوة مــتـقـدمــة على طريق تطوير فـكر احلـزب

واجتاهاته األساسية والتي تبلورت في خمس نقاط مهمة وجديدةS وهي:
* إبراز اجلـوانب االجــتـمـاعـيــة في نضـال احلـزب وتبنـيـه السـعي Bعــاجلـة مـشكالت الريف والـصـحـة

والتعليم… الخ.
* إبرازه دور حـركــة التـحـرر الكرديـة في النضـال من أجل عــراق مـتـحـرر ومــسـتـقل من جــهـةS وفي

(٣٣٧) قارن: كرSº حبيب محمد. تاريخ احلزب الد�قراطي الكردستاني - العراق. مصدر سابق. ص ٤٩ .

(٣٣٨) قارن: نفس اBصدر السابق. ص ٥٠ .
(٣٣٩) قـارن: البارزانيS مـسعـود. البارزاني واحلـركة الـتحـررية الكردية. ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨. مصـدر

سابق. ص ٩٨/٩٧. 
(٣٤٠) نفس اBصدر السابق. ص ١١٧ .



252 251

النضـال من أجل احلـقوق الـقومـيـة العـادلة للشعـب الكردي باعتـبـارها جـزءاً من حـركة التـحـرر الكردية
بشكل عام من جهة أخرى.

* طرح شعار إقامة جمهورية د�قراطية في العراق وتبنيه لشعار احلكم الذاتي لكردستان العراق. 
* تبنيـه الدفاع عن مصـالح الفالحj والنضـال ضد اإلقطاع وفي سـبيل حتـقيق إصـالح زراعي جذري

في كردستان العراق. 
* مـشاركـتـه الواسعـة في احلـركات الد�قـراطيـة في العـاصمـة بغداد وعـلى نطاق القطر ومنهـا حركـة

السلم العراقية واحلركة الطالبية والشبابية".
(٣٤١)(Brentjes Buchard) وينقل الدكـتور عـبد السـتار طاهر شـريف عن الدكـتور بوخـارد برينتس
مقطعاً من مقال له حتت عنوان "حول بعض اBسائل التاريخـية للحركة الوطنية الكردية" جاء فيه بصدد
قـرارات اBؤ¥ـر الثـالث للحــزب الد�قـراطي الكـردسـتـاني مـا يـلي: "قـرر احلـزب بنـاء تنظيـمـاتـه بإعطاء
األهمـية للكوادر والعـمل الدعـائي بj اجلمـاهيـر وأن ما يجلب االهتـمام بصـورة خـاصة مـشروع اBنهـاج
SلكيBإسقاط النظام ا Sؤ¥ر… تأسيس جـمهورية د�قراطية شعـبية وإجالء اجليش البـريطانيBقرر من اBا
التــعـاون مع اBعــسكر االشــتـراكيS إقــامـة نظام د�ـقـراطي جــديد في العــراقS واحلكم الذاتي للشــعب
الكردي ضـمن اجلـمـهورية العـراقـيـةS وإصـالح زراعي جذري وتأمـيم النفـط وتأسيس اBـزارع التعـاونيـة
والتـعليم اإللزامي واجملـاني… اعـتـبـار احلـركـة التـحرريـة الكردية جـزءا متـسـاوياً من احلـركـة التـحـررية
العراقـيةS ولهـذا أوجب على احلزب الد�قـراطي لكردستـان العراق العـمل وفق مصلحـة مجمـوعة احلـركة
الد�قـراطيـة وجـميـع احلركـات التـحـررية"(٣٤٢). وجـاء شـعار إقـامـة جـمـهورية د�قـراطيـة ألول مـرة في
صـحـافـة هذا احلـزبS كـمـا لم ترد في صـحـافـة احلـزب الشـيـوعي إال بطريقـة غـيـر مـبـاشـرةS وال بد من
اإلشارة إلى أن اBتظاهرين الشـيوعيj ومـؤيديهم رفعوا في انتـفاضة عام ١٩٥٢ شـعاراً عجيـباً لم يدم
طويالً يقـول "بس تأمـر باسم العـرش انشـيلة"S وكـان باسم (بهـاءالدين نـوري) حينـذاك سكرتيـراً للجنة
اBركـزية للحزب الشـيـوعي العراقي. والشـعـار يعني حاBا تأمـر يا باسم سنطيح بـالعرش أو اBلكيـة في

العراق. كما رفع ألول مرة معه شعار اجلمهورية الشعبية في العراق.
قـاد طرد حمـزة عـبـدالله من احلزب فـي مؤ¥ره الثـالث إلى تشكيـله ما أطلق علـيه بـ"اجلناح الـتقـدمي

للحـزب الد�قـراطي الـكردسـتـاني". وكـان هذا الوضع يسـبب إشكاليـات غـيـر قلـيلة للحـزب في مـجـال
العــمل الوطني وفي إعطـاء االنطبـاع وكــأن احلـزب منقــسم إلى �j ويســار. وكـان اللقــاء الذي  في
مـوسكو بj رئيس احلـزب وعـضـو اللجنة اBركـزيةS جـالل الطالبـانيS قـد توصل إلى رأي مـفـاده العـمل
على إنهاء االنشـقاق في احلـزب وإيجاد تسوية مناسـبة مع حمـزة عبد اللـه الذي احتل موقـعاً مهـماً في
قـيادة احلـزب طيلة الفـترة السـابقـةS وكان يسـاري الوجـهة ومـاركـسي الفكر والرؤية. وبعـد عودة جـالل
الطالبــاني إلى العـراق أمكن مـعــاجلـة هذه اBسـألةS إذ أعلـن حـمـزة عـبـد اللـه حل مـجـمـوعـتــه احلـزبيـة

وااللتحاق باحلزب األم في عام S١٩٥٦ وسمي احلزب باحلزب الد�قراطي اBوحد لكردستان. 
في عام ١٩٥٧ برز اجتـاه جديد في قيادة فـرع احلزب الشيـوعي في كردستان العـراق يدعو إلى دمج
اBنظمة احلزبية بتنظيم احلزب الد�قراطي اBوحد لكردسـتان على أساس أن التنظيمj يؤمنان باBاركسية
اللينينيـة وأن احلـزبj يقران احلـقـوق القومـية العـادلة للشـعب الكردي وأنهـما يناضـالن في سـبيل حتـرر
العراق واستقاللهS وبالتالي ال يجدون مبرراً من استمرار تنظيم احلزب الشيوعي العراقي في كردستان.
وقـد أغضب هذا اBوقف قـيادة احلـزب الشيـوعي العراقـي وحاورت قـيادة الفـرع ولكنها لم تتـوصل إلى
نتـيجـة إيجابيـة بشأن الكف عن هذا التـفكيـر ¶ا قاد إلى اتخـاذ قيـادة احلزب الشـيوعي قـراراً بتنحيـة
وطرد أولئك الذين أصروا على موقفهم. وقد عـاجلنا هذا اBوضوع في مكان آخر من الكتاب. في ضوء
هذه التطورات قررت قـيادة احلزب الد�قراطي الكردسـتاني إعادة النظر في تركـيب اللجنة اBركزية دون
أن تعـقـد مـؤ¥راً جـديداً قـررت تكويـن اللجنة اBركـزية من احلـزب الد�قـراطـي وجـمـاعـة اجلناح التـقـدمي
للحزب اBـنحلة واجلماعـة اBفصـولة عن احلزب الشـيوعي العـراقي. وتشكلت اللجنة اجلديدة علـى النحو

اآلتي:(٣٤٣)
مال مصطفـى البارزاني رئيساً للحـزب وإبراهيم أحمد سكرتيراً للجنة اBركـزيةS ونوري شاويس وعلي
عبداللـه وجالل الطالباني وحمـزة عبدالله وعمـر مصطفى (دبابة) ومحمـد أمj معروف وحمـه كرº فتح
الله ونژاد أحـمد عـزيز وخسـرو توفيق وحـميـد عثـمـان وصالح احلـيدري وكـمال فـؤاد أعضـاء في اللجنة
Sصـالح احلـيـدري SركـزيةBسكرتيـر اللجنة ا Sكـتب السـيـاسي من: إبراهيم أحـمـدBركـزية. ثم تشكل اBا
جالل الطالبـانيS حمـزة عبد اللـه وحميـد عثمـان. ومنه يبدو أن اBكتب السـياسي واللجنة اBركـزية تضم
. استمرت هذه القـيادة على رأس احلزب إلى حj قيام كوادر من التنظيمات الثالثـة اBشار إليها سابقاً
ثورة ¥وز. وأمكن بعد تعديل سـياسة احلزب الشيـوعي العراقي في فترة تولي سالم عادل قـيادة احلزب
وإقرار حقوق الشعب الكردي اBشروعة وتضمينها في تقرير الكونفرانس احلزبي الثاني عام S١٩٥٦ إذ

(٣٤١) بوخـارد برنتـيس من مـواليد عـام ١٩٢٩. عـالم آثار وأسـتاذ عـلم التنقـيب في جامـعـة مـارتj لوثر في
مدينة هـالة. صدرت له الكثيـر من الكتب العلميـة التي تبحث في مـجال اخـتصاصـه. وكان عـضواً في
جمـعيـة الصداقـة بj الشعـوب في جمـهورية أBانيـا الد�قراطيـة . زار العراق فـي أعقاب ثورة ¥ـوز عام
١٩٥٨. من اBسـاندين لنضـال شعـوب البلدان النامـيـة في سبـيل التـحرر واحلـرية والد�قـراطيـة والتقـدم

االجتماعي.  ك. حبيب
(٣٤٢) شريفS عبد الستار طاهر د. اجلمعيات واBنظمات واألحزاب الكردية… مصدر سابق. ص ١٧٩. 

(٣٤٣) راجع اBصادر التالية: 
- شريفS د. عبدالستار طاهر. اجلمعيات واBنظمات واألحزاب الكردية… مصدر سابق. ص ١٨٢/١٨١. 

- كرSº حبيب محمد. تاريخ احلزب الد�قراطي الكردستاني - العراق. مصدر سابق. ص ٥٦. 
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أصـبـح البـاب مـفــتـوحـاً أمــا التـعــاون األفـضل بj احلــزبj والتنســيق حـول عـالقــة احلـزب الد�قــراطي
الكردستاني مع جبهة االحتاد الوطني التي شكلت عام ١٩٥٧ في العراق(٣٤٤).
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برز التـيــار اBاركـسي في العـراق في أوائـل العـشـرينات من القــرن العـشـرين. ولم يقـتــصـر بروز هذا
التــيــار في تلـك الفــتــرة على بغــداد أو مناطـق في وسط وجنوب العــراق فــحــسبS بـل برز أيضــاً في
كـردستـان عـمومـاS ومنهـا كردسـتـان العراق. وكـان لثـورة أكتـوبر االشـتراكـية فـي عام ١٩١٧ تأثيـرها
اBلمـوس على احلـركـة السـيـاسـيـة اإليرانيـة وعلى عـمـوم اBنطقـةS ومنهـا احلـركـة التـحـررية الكردية في
العراق. ودفـعت هذه احلقيقـة قادة الشعب الكردي حينذاك إلى التـفكير باالتصال بالسـفارة السوفيـتية
في طهـران لضمـان تأييـد الثورة الـعمـالية اجلـديدة لقـضيـة الشـعب الكردي العـادلة. و هذا فعـالSً إذ
توجد العديد من الوثائق التي تؤكد وجود هذا االتصالS إضافـة إلى ما كانت تنشره الصحافة احملدودة
حينذاك من أخـبار عن االحتاد السـوفيتي وتأثيـر ذلك على القوى الواعـية من اجملتـمع الكردي وغضب
¶ثلـي سلطات االحـــتــالل البـــريطانـيــة من ذلك وجتـليــهـــا في التـــقــارير الدوريـة التي كـــان يرفــعـــهــا

الدبلوماسيون البريطانيون إلى هيئاتهم اBسؤولة في بغداد ولندن. 
وكان عـدد غير قليل من اBثـقفj الكرد الذين التـزموا خط النضال في سـبيل حقـوق الشعب الكردي
القـومــيـة قــد تأثروا بهـذا القــدر أو ذاك أو التـزمــوا اBاركـسـيــة أداة لهم في نضــالهم من أجل حتــقـيق
األهداف التـي ســعـوا إلـيــهــا. وفي الوقت الذي بادر الـبــعض من هؤالء إلى اBـشــاركـة مـع آخــرين من
اجتاهات أخرى في تأسيس منظمة احلطاب ثم حزب هيواS فأن البعض اآلخر بادر إلى تشكيل منظمات

سياسية أخرى. 
وفي عام S١٩٣٤ أي بعـد فترة طويلة من بدء تلك العـالقات تشكل احلزب الشيـوعي العراقي الذي
أصبح العـراق كله ساحة لنشـاطه الفكري والسياسي والتنظيـمي. وسنحاول فيـما يلي أن نتطرق بشكل

مكثف إلى بعض من تلك التنظيمات اBاركسية.
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أشـرنـا سـابقـاً إلـى أن حـزب هيـوا قــد انشطر إلى عــدة مـجـمــوعـات كــانت ¥ثل االجتـاهات الـفكرية
Sكورد في العراق Í…ËW½U¹˛ والسيـاسيـة اخملتلفـة. ففي الوقت الذي ارتبطت مـجمـوعات منهم بجـمعـية

S(٣٤٥)راست (الطريق الصحيح) التي تركز نشاطها في السليمانية w|— كونت مجموعة أخرى جمعية
في حj عـمدت اجلـمـاعات اليـسارية مـن أعضـاء احلزب ومـؤيديه إلى االلتـحاق إمـا باحلـزب الشيـوعي
jوحدة النضال(٣٤٦). وخالل تلك الفترة جرت مفاوضات ب S(5ýïJ}ð wðWO!W¹) العراقي وإما بحزب
احلزب الشيوعي العراقي وحزب وحدة النضال في بغـداد قرر احلزب األخير في ضوء تلك اBباحثات حل
نفـسـه واالنتــسـاب إلى احلـزب الشـيـوعي العــراقي. وفي كـردسـتـان العـراق رفـض فـرع احلـزب الكردي
(5ýïJ}ð w?ðW?O?!W¹) حل نفـسـه أوتوماتيـكياً ودخل في مـفـاوضـات مع احلزب الـشيـوعي العـراقي من
جـديد. وكـان فـهـدS السكـرتيـر العـام للحـزبS يتـرأس وفـد احلـزب الشـيـوعي الـعـراقيS في حj ترأس
صـالح احلـيـدري الوفـد اBفـاوض حلـزب (5ýïJ}?ð wðW?O??!W¹)(٣٤٧). ولم يتـوصل الطرفـان إلى نتـيـجـة
مقـبولة منهما. وعلى إثر ذلك شكل فـرع حزب (5ýïJ}ð wðW?O!W¹) في عام ١٩٤٥ احلزب الـشيوعي

في كردستان العراق وأصدر جريدة مركزية ناطقة باسم احلزب باسم شورش (الثورة). 
تبنى احلــزب اجلـديد اBـاركـسـيــة - اللينيـنيـة باعــتـبــارها النظرية اBاديـة لنضـال احلــزبS كـمــا بنيت
تنظيمات احلزب وفق اBبادÂ التي وضـعها لينj لبناء األحزاب الشيوعية. وأقـر احلزب برنامجاً ونظاماً

(٣٤٤) وفق قـرار صـدر عن مـؤ¥ر احلـزب الثالـثS الذي عقـد في كـركـوك في عـام S١٩٥٣ بدل اسم احلـزب إلى
احلزب الد�قـراطي الكردستانيS وحـافظ عليه سنوات طويلةS ثم أصـبح اليوم يدعى باحلـزب الد�قراطي

الكردستاني اBوحدS (ك.حبيب).

(٣٤٥) عبد اللهS عليS تاريخ احلزب الد�قراطي الكردستاني. العراق. مصدر سابق. ص ٢٢ .
(٣٤٦) في عام ١٩٤٤ برزت حركة ماركسية جديدة في بغـداد أطلق عليها أصحابها "وحدة النضال". أصدرت
هذه اجملموعة جريدة بنفس االسم ضمت في صفوفهـا مجموعة من الشيوعيj القدامى الذين طردوا من
احلـزب ألسـبـاب فكـرية وسـيـاسـيـة. وقـد عـملـت هذه اجملـمـوعـة مع جـمـاعـة إلى األمــام وجـمـاعـة وعي
البـروليتـاريا العراقـية ومـع مجـموعـة من اBثقـفj الشبـاب. وكـان على رأس هذه اجلمـاعة يوسف زخلـا.
wðW??O?!W¹"حـيث سـمـيت بـ Sًواجلـدير باإلشـارة أن اسم هـذه اجملـمـوعـة ظهـر في كـردسـتـان العـراق أيضــا
S"5ýïJ}ð أي وحـدة النضـالS  التي حتولـت فيـمـا بعد إلـى مجـمـوعة احلـزب الشـيـوعي في كـردستـان

العراقـية (شورش)S وأصدرت جريدة بـنفس االسمS علماً بأن مجمـوعة من حزب هيوا اBنحل قـد التحق
باحلزب الشيوعي العراقي. (ك. حبيب).

(٣٤٧) كتب علي عبـد اللهS السياسي الكردي وعضو قـيادة احلزب الد�قراطي الكردستانيS والذي كـان عضوا
قيادياً في حزب شورش ورزكاري كوردS وقـبل ذاك كان في حزب هيواS يقول: "دخل ¶ثلو (يه كيه تي
تيكوشj): اBؤلفـون من صـالح احلـيـدري واBرحـوم نافع يونس وعلي عـبـد الله في مـحـادثات مع ¶ثلي
احلزب الشيـوعي العراقي وهم كل من اBرحومj فـهد وزكي بسيم ومحـمد حسj الشبيـبي ويهودا واBال
شريف حول كيفـية تنظيم وقيادة فرع كردستان واحلركـة التحررية الكردية بالشكل اBطلوب. ولكنهم لم
يتـوصلوا إلى حل مـقبـول. ولهـذا فـأن قيـادة (يه كـيـه تي تيكوشj) أسـسوا في خـريف ١٩٤٥ احلـزب
) ونافع يونس الشيوعـي لكردستان العراق وكـان مكتبه السيـاسي يتألف من صالح احليـدري (سكرتيراً
وعلي عـبد الله وعـبد الكرº توفـيق ورشيـد عبـد القادر. وكـانت جريدته (شـورش) لسان حـال احلزب".

اBصدر السابق. ص ٢٣ .
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داخليا جديداً عبر فيه عن طموحات الشعب الكردي اBرحلية. والتي تبلورت في النقاط التالية:
* النضال ضد االستعمار البريطاني في العراق والسعي للخالص منه.

* النضال ضد الرجعية احمللية احلاكمة والعميلة.
.jمحاربة اإلقطاع والعمل من أجل توزيع األراضي األميرية على الفالح *

* حتسj مستوى حياة ومعيشة الفالحj وظروفهم الصحية والثقافية.
* تأمj اإلدارة الالمركزية لكردستان العراقS ومنح الشعب الكردي حقوقه الثقافية واإلدارية.

* العمل من أجل حتقيق وحدة األمة الكردية على اBدى البـعيد ودعم نضال الشعب الكردي في بقية
أجزاء كردستان.

* دعم نضال الشعوب في سبيل حريتها ومساندة النضال ضد الفاشية. 
jاركـسي في الربط العـضـوي بBنهج اBهـمات أن احلـزب اجلـديد قـد أخذ فـعـالً باBويسـتـدل من هذه ا
اBهـمات السـياسيـة واBهمـات االقتـصادية واالجـتمـاعيـة في نضال الشـعب الكردي في سبـيل التـحرر.
واجلـدير باBالحظة أن هذا احلزب لـم يطرح شعـار احلكم الذاتي أو االسـتقـالل لكردستـان العـراق كمـهمـة
آنيــة للتــحـقــيقS بل دعــا احلــزب إلى وحــدة األمـة الكـردية على اBدى البــعــيـد. وطـرح شـعــار اإلدارة
الالمركـزية لكردستـان ومنح الشعب الكردي حقـوقه الثـقافيـة واإلدارية. وكان هذا الطرح يعني تراجـعاً
Sواضـحـاً عن الشـعار الذي رفـعـه احلـزب الد�قـراطي الكردي والذي دعـا إلى إقـامة االحتـاد الفـيـدرالي
. ولكن هذا اBوقف أوالSً ثم شعـار احلكم الذاتي الذي رفعه احلـزب الد�قراطي الكردسـتاني الحقاً ثـانياً
اجلديد من جـانب احلزب اجلديـد كان ال يعني سوى االقـتراب من موقف احلـزب الشيـوعي العراقي الذي
Sبعـد أن سكت طويالً عن الشعـار الذي رفعـه في عام ١٩٣٥ Sأي من تلك الشـعارات حينذاك Ñلم يت

ثم عاد إليه في عام ١٩٥٦ .
أدركت قـيادة هذا احلـزب مبكراً حـقـيقـة مهـمة في وضـع كردسـتانS ولكنهـا لم تبـذل اجلهـود الفكرية
الكافـية واBتـواصلة لتـعمـيق الفكرة األسـاسيـةS وأعني بهـا: إن كردسـتان ال ¥لك طبـقـة عاملةS بل مـا
يزال اجملـتـمع يـعـيش في فـتـرة اإلقطاع وأن الـفـالحj الفـقـراء واBعـدمـj يشكلون النسـبـة الـعظمى من
السكان ومـا تزال العـادات والتـقاليـد القـبليـة سـائدة في اجملتـمع وفي العـالقـات في مـا بj الناس في
الريف واBدينـة. كـمـا أن الوعي السـيــاسي واالجـتـمـاعي مــا يزال ضـعـيـفــاً لدى الغـالبـيـة الـعظمى من
السكان. لهـذا يصعب على حـزب شيوعي أن يجـد أرضيـة خصبـة ويحقق بناء قـاعدة حـزبية واسـعة في
كـردسـتـان. ولهـذا ال بد من التـفكيـر في بنـاء حـزب جديـد �كن أن يضم إليـه مـخـتلف فـئـات اجملـتـمع
ويعمل حتت شـعارات وطنية وقومـية د�قراطيـة عامة يعتـبر �ثابة جبـهة واسعـة للمجتمع الكردسـتاني.
و�كن تأكيد صحة هذه الوجهة في التفكير أن احلـزب الد�قراطي الكردي حقق جناحاً واسعاً في التأثير

على جماهير كردستان التي تبنت شعاراته واBهمات التي طرحها في األربعينيات واخلمسينيات.

ومن هناء جــاءت اBبــادرة اجلـديدة من قــيـادة شــورش بتـشـكيل حـزب رزكــاري كـوردS أي حتــرير أو
خالص الكرد. إذ بذلك �كن جتـاوز احتمال االنعـزال عن اجلماهير الواسـعةS هذا من جهة ولكن الـقيادة
اعـتـقـدت من جـهـة أخـرى بأن مـثل هذا احلـزب اجلـبـهـوي يفـتـرض أن ال يبـقى بعـيـداً عن قـيـادة احلـزب
الشـيــوعي وعن أيديولوجــيـة احلـزب اBاركـسـيS ولهـذا قـررت أن تكـون حلـزب شـورش عـدداً أكــبـر من
األعـضـاء في القـيـادة لتـشكـل مـا يطلق عليـه باحلـركـة الشـيـوعـيـة الـنواة اللينينيـة الصلـبـة التي �كن
االعـتمـاد عليهـا في اBلمات بسـبب "صـالبتهـا اإليديولوجيـة وإخالصـهـا للقضـية". وكـان هذا التفكيـر
يتطابق مع مـا اBـوقف الذي ثقـفت به األ¶يـة الشـيـوعـيـة الثـالثـة حj أكـدت على أهمـيـة قـيـام أحـزاب
قـوميـة د�قـراطية في هذه البلـدان يكون في مقـدورها تعـبئـة الناس حـولها وزجـهـا في النضال. وهو مـا
حصل بالنسـبة حلزب شورش في عالقـته مع حزب رزكاريS أو مـا حصل للحزب الشيـوعي العراقي في

عالقته مع حزب التحرر الوطني. 
في شـهر شبـاط/ فبـراير من عام ١٩٤٥  تأسـيس احلزب الـشيوعـي في كردستـان العراق. وكـانت
Sنافع يونس Sوهم: صـالح احليدري Sjوالد�قراطي jفي قيادته مجـموعة من مثقفي كـردستان اليساري
نوري شاويسS نوري محمد أمSj الدكتور جعفر محمد كرSº رشيد باجالن وطه محي الدين معروف.
jالد�قــراطي jأن األربعــة األوائل كـانوا مـن حـزب شـورش والـبـقــيـة كـانـوا من القـومــي jومنه يتــب

.(٣٤٨)jستقلBا
كـان تأسـيس هذا احلـزب قـد اصطدم �قـاومـة شـديدة مـن جـانب احلـزب الشـيـوعي العـراقي لألسـبـاب

التالية:
Sاركسية - اللينينيةBعبرة الوحيدة عن اBمثلة الوحيدة للطبقـة العاملة واBاألحزاب الشيوعية هي ا *

وبالتاليS ال يجوز لغيرها االدعاء بتمثيل الطبقة العاملة أو تبني اBاركسية - اللينينية.
* إن األحزاب الشيـوعية ال تقوم على أساس قـوميS وبالتالي ففي بلد واحد يفتـرض أن يوجد حزب
واحدS ولهـذا ال يحق لهؤالء أن يـشكلوا حزباً شـيوعيـاSً بل �كن أن يكونوا جـزءاً من احلزب الشـيوعي
العـراقي. وإذا مـا وجـد حـزبان شـيـوعيـان في بـلد واحدS فـأحـدهمـا خـاطئ. وBا كـان احلـزب الشـيـوعي

العراقي يحظى بعضوية وتأييد األ¶ية البروليتاريةS فال يجوز نشوء حزب شيوعي آخر بجواره.
* احلـزب الشـيوعي العـراقي هو اBمـثل الوحـيـد للطبـقة الـعاملة واBـدافع عن مصـاحلـهـا وطموحـاتهـا

واBتبني الوحيد للماركسية-اللينينية في العراقS وال يجوز ذلك لغيره.
إن هذه الرؤية القـاهرة واخلاطـئة للنظرية وهـذا اBوقف اBتشنج من الـتمـثيل الطـبقي الذي تبلور وسـاد
في فكر ونشاط احلركة الشيـوعية العاBيةS ومنها احلزب الشيوعي العراقيS �كن اعـتبارها اليوم أكثر

(٣٤٨) شريفS عـبد الستـار طاهر د. اجلمعـيات واBنظمات واألحـزاب الكردية في نصف قرن ١٩٠٨-١٩٥٨.
مصدر سابق. ص ١١٤٫
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من كونه:
* محـاولة غير معـقولة الحتكار النظرية والتـمثيل في وقت لم �نح أحد هذا احلـزب أو ذاك مثل هذا

احلقS كما ال �كن أن يوجد مثل هذا احلق بأي حال من األحوال. 
* يعـبر عن روح اسـتبدادية فـي مواجهـة حقـوق اآلخرين في الـتبني لنظرية مـعينة وفي تشكيـل حزب
معSj وهو ال يخـتلف كثـيراً من حيث اBبـدأ عن استـبداد احلكومات اخملـتلفة في منع األحـزاب األخرى
من العمل تبني نظريات مـعينة أو تشكيل أحزاب معينة ومطاردتهـا ووضعها في السجن أو تعـريضها

للتعذيب واBوت أيضاً بحجة كونها نظريات هدامة أو إباحية أو ما إلى ذلك. 
* وهي تعـبيـر عن عجـز فعلي لفـهم مضـمون الد�قـراطية واجملـتمع اBدني. كـما أنهـا تعبـير عن فـهم
قاصر سـقطنا بها وكأن النظرية تفـرز اجتاهاً واحداً ووحيـداً أو حتليالً واحداً Bسائل مطروحـة على بساط

البحثS في حj تؤكد احلياة إمكانية بروز أكثر من تبار أو منبر أو اجتاه أو حتليل لقضية واحدة. 
* وكانت لهذه الـسياسة عواقب سلبـية على احلياة احلـزبية والسياسـية والعالقات النضـالية بj قوى
سياسـية تنطلق من مواقع مشـتركة ولكنها تريد العـمل �فردها أو ألنها تختلف بـهذا القدر أو ذاك عن
القـوى األخرى اBتـفقـة مـعهـاS والتي كـان يطلق عليهـا بصـورة متـبادلة بـاجلمـاعات التـحـريفيـة وخيـانة
اBبادÂ وحزب الطبقـة العاملة … الخ. من النعوت التي عرفتهـا تلك اBرحلة وما بعدها لسنوات طويلة.
Sالقوى السيـاسية التـي تقف في صف واحد jواقف قـد شددت من الصراعـات بBوال شك في أن هذه ا
Sمارسة مصادرة حقيقية حلقوق اآلخرينBبدأ واBلقد كانت هذه الوجهة من حيث ا . ولكنها متباينة قليالً

رغم االدعاء بالد�قراطية.
كـانت اBهـمات التي طرحـهـا حـزب رزكاري ال تخـتلف كـثـيراً عـمـا طرحه حـزب شـورش من مـهمـات
نضالية. فالبيان الصادر عن الهيئة التأسيسـية حلزب رزكاري كوردS حزب اجلبهة الوطنية الكردستانية

اBوحدة في العراقS تضمن األهداف التاليةS كما وردت في برنامجه:
: هدفنا األسـمى هو توحيـد وحترير كـردستان الكبـرىS و�ا أن مركـز احلزب في كـردستـان العراقـية ً "أأأأووووالالالالًًً
فـأننا نكافح لنجـاة العـراق من نفـوذ االسـتـعـمارS واحلكـومات الرجـعـيـة التي لم تزل من أكـبـر
العوائق في طريق تقدم كرد العراق للوصول إلى الغاية الكبرى وهي احلرية وحق تقرير اBصير.
: السـعي لنيل االسـتقـالل اإلداري لكردسـتان العـراقـية والذي يـعتـبـر خطوة كبـيـرة لتقـرير مـصيـر ً ثثثثااااننننييييااااًًً

الكرد.
: السعي لرفع كل أنواع االضطهاد والتفريق القومي الذي يتناول الكرد واألقليات األخرى. ً ثثثثااااللللثثثثااااًًً

: تقـوية العالقـات مع األحزاب واBراكـز الكردية خارج العـراق لتوحـيد اBسـاعي والوصول بهـا إلى ً ررررااااببببععععااااًًً
الهدف األسمى (حق تقرير اBصير والتحرر).

: إجرا إصـالح شامل للمـشاكل السيـاسيـة واالجتمـاعية واالقـتصـادية والثقافـية بتـوفير احلـقوق ً خخخخااااممممــــسسسسااااًًً

الد�قراطية وبرفع مستوى الزراعة والصناعة ونشر اBعارف وإحياء التاريخ واألدب الكردي.
: تعميم استعمال اللغة الكردية في الدوائر واBدارس كافة ضمن اBناطق الكردية. ً سسسسااااددددسسسسااااًًً

ً: العمل على إيضاح القضية الكردية جلميع األ� وخاصة أ� الشرق األوسط. سسسسااااببببععععااااًًً
: العمل إليجاد العالقات والتعاون مع األحزاب واBنظمات الد�قراطية. ً ثثثثااااممممننننااااًًً

: العـمل علـى تكوين العـالقـات الســيـاسـيـة مع الدول الد�قــراطيـة Bكافـحـة خطط االســتـعـمـار ً تتتتااااسسسســــععععــــااااًًً
والرجعـية وعمالئهـا الساعيـة إلحياء ميـثاق سعد آباد ومكافـحة كافـة التكتالت االستعـمارية

والرجعية التي تعرقل احلريات عامة وحرية الكرد خاصة."(٣٤٩).
ولكن ما هو اجلديد في هـذا البيان? إضافة إلى القـضايا التي عاجلتهـا القوى السياسيـة التي سبقت
هذا التنظيمS ومنها التـعلم باللغة الكردية… الخS تضـمن البيان مهـمات جديدة وحيـوية في النضال من

أجل حقوق الشعب الكردي اBشروعة نشير إلى بعضها فيما يلي:
Sبل حزباً قوميـاً لكل كردستان Sإن احلزب اجلديد ال يعتـبر حزباً قطرياً لكردستان العراقـية وحدها -

واعتبرت كردستان العراقية مركز هذا احلزب.
- أن اBهمة اBركزية بعيدة اBدى للحزب هي حترير واستقالل ووحدة كردستان بأجزائها األربعة.

- وأن النضال اBلموس في هذه األجزاء يأخذ صيغاً مرحلية ملموسة وفق طبيعة ظروفها.
- وألول مـرة يأخــذ هذا احلـزب الكردي عن شــورش مـهـمـة الربـط بj اBهـمـات الوطـنيـة السـيــاسـيـة
Sولكن كـان أقل حتـديدا للقـوى التي يناضل ضـدها على الصـعيـد احمللي Sواالقـتصـادية واالجـتمـاعـية
على اعـتبـار أن احلزب اجلـديد هو جـبهـة وطنيـة ال بد أن يأخذ بنظر االعـتـبار مـفهـوم اBسـاومة اBرحليـة

على اBهمات.
- وألول مرة يبدي احلزب اجلديد اهتـماماً باخلارج وبالدعاية للقضية الكردية علـى الصعيدين العاBي

واإلقليمي.
- كمـا أبدى احلزب اهتمامـه �وضوع التعـاون مع القوى األخرى على صـعيد كـردستان وعلى صعـيد

العراق واإلقليم.
- وركز احلـزب أيضاً على أهمـية إيجـاد تعاون وثيق مع القـوى الكردية التي تعمل خـارج كردسـتان
ألهمـية ذلك من جـوانب عدةS �ا فـيهـا حشـد التأييـد للقضـية الـكردية دولياً ورفـدها بالدعم السيـاسي

واBعنوي واBالي وبالكوادر.
حقق حزب رزكـاري كورد في بداية األمر جناحـاً ملموساً في نشاطـه في كردستان العراقS لكـنه عجز

(٣٤٩) شريفS عـبد الستـار طاهر د. اجلمعـيات واBنظمات واألحـزاب الكردية في نصف قرن ١٩٠٨-١٩٥٨.
مصدر سابق. ص ١٢٢/١٢١ .
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عن االستـمرار في العـمل واضطر إلى حل نفـسه والتحـاق كوادره ورفـاقه اآلخـرين باألحزاب السـياسـية
التي كانت قائمة بصورة سرية. فما هي العوامل الكامنة وراء ذلك?

ســاهم هـذا احلــزب خــالل تلك الفــتـــرة القــصــيــرة من عــمــره الـتي تقع بj شـــبــاط/فــبــراير ١٩٤٥
وآب/أغـسطس ١٩٤٦ بحيـوية في النقـاشات السـيـاسيـة التي كانت تـدور في اجملتـمع الكردي أو في
احملافـل السيـاسية الـعراقيـة. وكان يؤمـل له دوراً أكبـر بسبب طبـيعـته اجلبـهوية ذات الـتمثـيل اBتـعدد

. فاحلزب: نسبياً
١- عـبـر بشكل واقـعي ومـوضوعي عـن الطمـوحات القـومـيـة Bثـقـفي الشـعب الكردي وعن نضـاله في
سبيلهـاS وإدراكه للمهمـات اBباشرة التي تقع على عاتق احلـزب مرحلياً وأهمية تعـزيز النضال على

مستويات مختلفة �ا فيها اBستوى العراقي. 
٢- حـدد احلــزب اBهــمـات اBرحلـيـة للشــعب الكردي في إطـار الوحـدة العــراقـيــةS ولكنه لـم ينس طرح
األهداف البـعـيـدة التي تدعـو إلى وحـدة األرض الكردسـتانيـة واألمـة الكردية والتـي ستـبـقى هدفـاً
. إضـافة على تأكـيد كـون احلزب جـبهـة تلتقي فـيهـا جمـيع التيـارات الفكرية للنضـال الالحق أيضاً

والسياسية الكردية.
٣- تبني احلـزب للحـرية والـد�قـراطيـة والعـمل من أجل التـعـاون مع بقـيـة القـوى القـومـيـة الد�قـراطيـة

الكردية لصالح القضية اBشتركة.
إال أن عوامل كثيرة كانت تنخر في بنية حـزب شورش ومن ثم في رزكاري كورد والتي �كن تلخيصها

فيما يلي:
١- حتـديده بوضـوح أهمـيـة النضـال في سـبـيـل القـضـايا االجـتـمـاعـيـة إلى جـانب القـضـايا السـيـاسـيـة
للمجـتمع الكردي الذي كـان يعاني من التـبعـية والتخلـف والقهر السـياسي واالجـتماعي والـتخلف
االقـتـصـاديS والتي كـان عليـها خـالف كـبـيـر في اجملـتمـع الكردي ولكن بشكل خـاص في القـوى

الفاعلة في احلياة السياسية في كردستان العراق.
٢- وجـد في احلـزب حـينذاك تـيـاران فكريان وسـيـاسـيـان أحـدهمـا قـومي مـاركـسـيS وثانيـهـمـا قـومي
د�قـراطي. عـبـر عن االجتاه األول كـان من صـالح احلـيـدري وحـميـد عـثـمـان وجمـال احلـيـدري ونافع
يونس(٣٥٠)S وعبر عن االجتـاه الثاني كل من الدكتور جعـفر محمد كرº وطه مـحي الدين معروف

واBال حكيم ورشيد باجالن وغيرهم.
j٣- وارتبــاطاً بهــذا االسـتــقطاب الـداخلي تعــرض حـزب شــورش ومن ثم رزگــاري كــورد إلى ضــغط
مـتصـاعـدينS أولهـماS جـاء من احلـزب الشـيوعـي العراقي الذي كـان يريد الوصـول إلى حل احلـزب
الشـيـوعي في كـردسـتـان العـراقـيـة (شـورش)S وبالـتـاليS حل حـزب رزكـاري كـورد أيضـاً وكـسب
الشـيـوعـيj منهم إلى احلـزب الشـيـوعي العـراقي الذي أعلن حـينـذاك في مـؤ¥ره الوطني األول عن
تشكيل فـرع للحـزب الشـيـوعي العراقـيS وثانيهـمـا ضـغط من اجلـماعـات الد�قـراطيـة في منظمـة
ژ.ك. ژيانى كــورد واحلـزب الد�قــراطي الكردســتـاني (فــرع احلـزب اBركــزي في كـردسـتــان إيران)
لتـشكيل حزب قـومي د�قراطي جـديد في كردسـتان العـراق. وقد حتـقق ذلك فعـالSَ إذ التحق أكـثر
اBاركسـيj باحلزب الشـيوعي العراقي وشكل اآلخـرون في آب/ أغسطس من عـام ١٩٤٦ بعد حل

حزب رزكاري كورد احلزب الد�قراطي الكردي(٣٥١).
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لم تظهـر في سيـاسات ومـواقف وأدبيـات احللقات واخلـاليا اBاركسـيـة في بغداد والبـصرة والناصـرية
في العشرينيات وبداية الثالثيـنيات من القرن العشرين ما يشير إلى اهتمـام أعضائها باBسألة الكردية
أو متـابعتـهم لنضـال الشعب الكردي في كـردستـان العراقS رغم األحـداث التي وقعت هناك منذ نهـاية
احلرب العـاBية األولى والكفاح الذي خـاضته جـماهير السليـمانية وبقـية مناطق كردسـتان ضد االحـتالل
البــريطاني. ووفق اBعـلومـات اBتــوفـرة لديـنا لم يكن بj األعــضـاء األوائل الذيـن شكلوا هذه احللـقـات
واخلاليـا مواطنون كـرد. ولم يتضـمن البيـان األول الذي أصدرته جـمعـية مكافـحة االسـتعـمار شـيئـاً عن
القضـية الكردية أو مشاكل الشـعب الكردي أو عن وحدة نضال العـرب والكرد مثالً. كمـا لم تظهر في
تلك الفترة مثل هذه احللقات اBاركسية في اBدن الكردسـتانيةS وهي قضية ارتبطت بالواقع االقتصادي
واالجتماعـي للمنطقةS كما كان عليه احلـال في الغالبية العظمى من اBدن العراقـية في منطقتي الوسط
واجلنوب. وتركـز اهتمـام احللقات واخلـاليا اBاركسـية حـينذاك بقـضايا النضـال ضد السـيطرة البريطانـية
على العراق والسـياسات التي كانت ¥ارسـها في بغداد لفـرض مصاحلهـا وخاصة في مجـال النفط اخلام
على العـراقS وكذلك ضـد االجتـاهات الرجعـيـة في السيـاسـة الداخلة وإزاء اBرأة أو احليـاة االجـتمـاعيـة

بشكل عام.
وفي عـام S١٩٣٥ أي بعد عـام تقريبـاً من تشكيل احلزب الشـيوعي العـراقيS صدر العـدد األول من (٣٥٠) صالح احليدري هو أخ جمـال احليدريS عضو اBكتب السياسي للحزب الشيوعي العـراقي الذي استشهد

في بغــداد بعـد اعــتـقــاله من قـبل انـقـالبيي ٨ شــبـاط عــام S١٩٦٣ في أعـقــاب جنـاح االنقــالب ضـد
اجلـمهـورية األولى التي جاءت بهـا ثورة ¥وز عـام ١٩٥٨ بقيـادة عبـد الكرº قاسم. كـما أنه أخ عـاصم
احليـدريS وكان عـضوا في احلـزب الشيـوعي العراقيS وقـضى سنوات طويلة في السجن واBنـفى ومات
في العـراق في أعقـاب ثورة ¥وزS وكان مـصاباً بالربو الشـديد.  توفي صالح احلـيدري في مـدينة أربيل

في صيف عام ٢٠٠١.   

(٣٥١) - حميديS جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص ٢٢٥.
- شـريفS د. عـبدالـستـار طاهرS اجلـمـعـيـات واBنظمـات واألحزاب السـيـاسـيـة الكردية في نصف قـرن ١٩٠٨-

١٩٥٨. مصدر سابق. ص ١١٠-١٤٠. 
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جريدة احلزب اBركـزية "كفاح الشعب"S وهو يحـمل على صفحته األولى مـجموعة من اBطالب األسـاسية
التي سـجلت ألول مرة وبشكل منهـجي وجهـة احلزب في نضـاله خالل تلك الفـترة. وتصـدر هذه اBطالب

النص التالي:
(١) "طرد اBستـعمرينS وضمـان حرية الشعب واالستـقالل الكامل للكرد وضمان احلـقوق الثقـافية…

لكل القوميات العراقية األخرى"(٣٥٢).
وتضمن هذا الشـعار اBكثف ثالثة أهداف أساسـية كبيـرة جسدت مضـامj النضال السيـاسي للشعب

العراقيS وهي:
Sأي احلصول على االستقالل الناجز Sستعمرين من البالدBشترك ضد االستعمار وطرد اBأ- النضال ا

كما كان يطلق عليه حينذاك. 
ب- النضـال من أجل تـأمj حق الشـعب الكردي في االسـتـقـالل الكـاملS أي �ا فـيـه حق االنفـصـال

وتكوين دولته اBستقلةS كما له احلق في اتخاذ آخر غير ذلك. 
ج- النضال من أجل تأمj احلقوق الثقافية وغيرها القوميات األخرى العراقية. 

أين تكمن أهمية هذا الطرح اجلديد للقضية الكردية? تكمن في تقديري في النواحي التالية:
١- االعتراف بوجود شعب كردي وقومية كرديةS وأن لهذا الشعب احلق في إقامة دولته اBستقلة.

٢- أن هذا الشـعـار يطرح ألول مـرة من قـبل حـزب سـيـاسـي عراقـي ال يقـوم على أسـاس قـوميS بل
على أساس وطني وعلماني وأ¶ي.

٣- تبني احلـزب الشـيوعي لقـضـيـة قومـيـة عادلة في مـجـتـمع ما يزال يعـاني من التـخلف ومـحكوم
بظروف معقدة لم تتبلور فيه اBسائل القومية.

٤- تأثيـره اBباشـر واإليجـابي على اBثقـفj الكرد بشكل خـاص وعلى الوعي القـومي الكرديS كمـا
فيه محاولة لتكريس فكرة حق الكرد في االستقالل عند بقية سكان العراق من غير الكردS وخاصة في

صفوف العرب.
وفي اBقابل كان لهذا الشعـار أهمية بالغة بالنسبة للحزب الشيوعـي العراقي على الصعيدين احمللي
والدوليS باعــتـبـاره حــزباً أ¶يـاً يـدين باBاركـســيـة-اللينيـنيـة ويعــمل وفق اBبـدأ اللـينيني القــائل بحق
الشـعوب صـغيرهـا وكبـيرها في تقـرير مصـيرها �ا فـيه ذلك احلق في االنفـصال وإقـامة دولة مـستـقلة.
وكـان في هذا الطرح اسـتـجـابـة غـيـر مـبـاشـرة على شـروط األ¶يـة الثـالثـة التي طرحت مـن قـبل اBكتب
التنفيذي لأل¶ية الثالثةS والتي بدون االستجابة لهـا ال �كن ألي حزب كان من الناحية اBبدئية احلصول

على عـضـوية األ¶يـة. وكـانـت هناك شـروط عـديدة أخـرى لهـذه العـضـوية ومنهـا أن يـكون للحـزب أسم
جـديد هو احلـزب الشيـوعي العـراق. ولهـذا بادرت قـيادة احلـزب حـينذاك إلى تغـيـير اسـمـه من جـمـعيـة

مكافحة االستعمار إلى احلزب الشيوعي العراقي(٣٥٣).
إال أن احلـزب الشـيـوعي العـراقي لم يسـتـمـر على رفع هذا الشـعـار بل تخلى عـنه عـمليـاً ولم يتكرر
طرحــه في وثائق احلـزب سـنوات طويلةS رغم أنه لـم يُلغ من وثائقــه الالحـقــة بصـورة رســمـيـة أو بـقـرار
مـحدد. والسـؤال الذي يتـبـادر إلى الذهن هو: مـا هي األسبـاب التي سـاهمت في تخلي احلـزب عن هذا
الشعار? إن البحث في هذا اBوضوع اجتهادي إلى حدود بعيدةS رغم وجود بعض األوليات التي تساهم

في إنارة اBسألة.
واإلجابـة عن هذا السؤال تسـتوجب العـودة إلى السيـاسات واBواقف الـتي اتخذتهـا اللجنة التنفيـذية
لأل¶ية الثـالثة من اBسألة الكردية ومن العراق ومن الدولـة التركية اجلديدة الـتي أقامها مصطـفى كمال
jإضــافـة إلى واقع الصــراع الدولي ب Sأتاتورك حــينذاك ومـحـاوالته الـتـقـرب إلى االحتـاد الـسـوفـيـتي
االحتاد السوفييتي والغـرب عموما ومخاوف الدولة السوفيتية من سـياسات بريطانيا في منطقة اخلليج
والشرق األوسط. وتشير اBعلومات اBتوفرة لدينا إلى أن مراسلي األ¶ية الثالثة في اBناطق اخملتلفة من
الشـرق األوسط كـانوا يلـعـبـون دوراً بارزاً ومـهـمـاً في التـأثيـر على حتـديد اخلـطوط العـامـة لسـيـاسـات
ومواقف األ¶ية الثالثة من خـالل التقارير التي كانوا يرفعونها إلى اBكتب التنفيذي لأل¶يـة الشيوعية.
فـاBـعلومـات اBـتـوفــرة تشـيــر إلى أن هيــئـات الكومنـتـرن اعــتـمــدت على تقــارير وتعليــقـات مــراسلي
"إنبريكور" و "ئومشاو" في مـعاجلة الوضع في العراق والقضية القومـية الكرديةS رغم أن تلك التقارير
لم تعتـبر من الوثائق الرسميـة للكومنترن. وإذا ما نظر اإلنسان بـدقة وموضوعيـة لتلك التقارير سـيجد
أنهـا كــانت وحـيـدة اجلــانب وغـيـر دقــيـقـة في الـغـالب األعم أو أن بعض أفكـارها خـاطئـة فـي مـا �س

القضايا التي نبحث فيهاS ونخص بالذكر منها القضايا الثالث التالية: 
١- التحـضيـرات العسكرية لإلمـبرياليـة البريطانيـة التي تهدف إلى حتـويل أرض العراق إلى قـاعدة

عسكرية أساسية بغية الهجوم العسكري على االحتاد السوفيتي.
٢- طبيعة حركة التحرر الوطني الكردية واستثمارها من االستعمار البريطاني.

٣- مسائل التركيب االجتماعي وعالقات القوى وواجبات الشيوعيj في العراق.
لم تكن التـقديرات خاطئـة بالنسبـة للقضـية األولى فـحسبS بل كانت بـعيدة عن رؤية الواقع الـفعلي
للمـجهودات البـريطانية في الـعراق. فمـمثل احلـزب الشيـوعي الفلسطيني (حيـدر) والعضـو في اللجنة

(٣٥٢) كفاح الشـعب. العدد الثاني. ١٩٣٥. في: بطاطوS حنا د. العـراق. الكتاب الثاني. احلزب الـشيوعي.
مصدر سابق. ص٩٠.   

(٣٥٣) حـبيبS د. كـاظمS والداووديS د. زهدي. فـهد واحلـركة الوطنـية العـراقيـة. دار اجلـمل. كولون. أBانيـا.
   .٢٠٠٢
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التنفـيذية لأل¶يـة الثالثـةS قال في مـعـرض حديثـه حول الوضع في الشـرق األوسط أمام اBؤ¥ر السـادس
لأل¶ية(٣٥٤) بأن اإلمـبـريالية اإلنكـليزية فـي العراق وبعض اBـناطق األخرىS إ²ـا تتواجـد هناك لغـرض
Sناطق فقيرة من حيث الثروات الباطنيةBوإال فـأن هذه ا Sإمكانية الهجوم على االحتاد السوفيتي jتأم
في حj كان القناصل اإلنكـليز يعرفون ¥امـاً ومنذ القرن التاسـع عشر ما حتـتويه باطن األرض العراقـية

من ثروات أوليةS وخاصة الذهب األسود.
وأمـا بعض مـراسـلي األ¶يـة اآلخـرين فكانوا يـعـتـبـرون مـعـاهدة ٣٠ حـزيران / يونـيـو ١٩٣٠ وسـيلة
للتحضيرات احلربية ضد االحتاد السوفيتيS في حj كـان الهدف اBركزي لالستعمار البريطاني يتمحور
حـول احلفـاظ على مـصالح االحـتكاريات البـتروليـة الدوليـة في النفط اخلـام اBوجود بكـميـات هائلة في
العـراق منذ نهـايـة القـرن التـاسع عـشـر وتأمj وجـودهم في مـوقـع إسـتـراتيـجي مـهم(٣٥٥). واحلـقـيـقـة
اBعـروفـة للجـميـع هي أن معـاهدة S١٩٣٠ التي بـدأت عملـية وضـعـهـا ومـحاولة فـرضـهـا على الشـعب
العـراقـي منذ تأسـيس الـدولة العـراقــيـة اجلـديدة فـي عـام S١٩٢١ وكـانت تســعى إلى حتـقــيق األهداف

التالية:
١- إعطاء الشـرعيـة القانونـية للمـصالح اإلمـبريـالية البـريطانية فـي العراق Bدة ربع قـرن على األقل
وذلك مـقـابل إدخـال العـراق في عصـبـة األ�. وقـد بدأ تنفـيـذ اBعـاهدة في ١٩٣٢/١٠/٠٣)S أي مع

رفع االنتداب وقبول العراق في عضوية عصبة األ�.
٢- تأمj اBصالح البريطانية في نفط العراق وضمان الدفاع عن تلك اBصالح سياسياً وعسكراً.

٣- تأمj طريق اBواصالت بj أوروبا واBستعمرات البريطانية (الهند).
Sاإلقطاعـية واألرسـتقراطيـة الكومبـرادورية :j٤- إبقاء عـالقات القـوى على حالهـا وإسناد الطبـقت
ركنا اإلدارة العراقـية اBرتبطة بوزارة اخلارجيـة البريطانية لتـأمj الهيمنة الكاملة على العـراق واحتكار

سوقه الدولية.
٥- االستفـادة من وجودها العسكري في العراق لتـأمj مصاحلها وإسناد وجـودها في إيران واBنطقة
ومنع احــتـمـال مــحـاوالت تغلغـل االحتـاد السـوفــيـتي إلى مـنطقـة اBيــاه الدافـئــةS أو مـواجـهــة االحتـاد
السوفيتي في حالة نشوب حرب جديدة. وكما يالحظ فأن الهدف الذي أشار إليه اBراسل السوفيتي هو

واحد من بj مجموعة من األهداف األساسية للوجود العسكري البريطاني في العراق واBنطقة.
وارتكب مـراسلو األ¶ية الثـالثة خطئـاً كبـيراً في موقـفهم من الشـعب الكردي وحركـة التحـرر الوطني
الكرديةS األمـر الذي يؤكـد بأن اBصـالح الدبلومـاسيـة السـوفـيتـيـة لعـبت دوراً أسـاسيـاً في هذا الصـدد

واعـتـبرت فـوق اBبـادÂ واBعـاييـر اإليديولوجـية. فـاحلـركـات واالنتـفاضـات الكردية فـي تركيـا والعـراق
وإيران اعـتبـرت كـما لو أنـها حـركات رجـعـية أو أعـمـال من صنع اإلنكليـزS وذلك بهـدف تشكيل دولة
كردية صـنيعة بـj كل من تركيـا وإيران والعراق."دولة تكون حتت السـيطرة البريطانـية اBباشـرة وتكون

قاعدة عسكرية ضد االحتاد السوفييتي"(٣٥٦).
وهذا يعني أن جـمـيع مـراسـلي األ¶يـة لم ينطلقـوا من وجـهـة النظـر اBاركـسـيـة السليـمـة إزاء الشـعب
Sالكردي وكردسـتان التي تعتـرف بحق األ� في تقرير مصيـرها عند معاجلـتهم للقضـية الكردية آنذاك
بل من مـصالح الدولـة السوفـيتـيـة وعالقـتـها بالدول اجملـاورةS رغم أنهم لم يسـتندوا في تقـاريرهم إلى
الواقع الفـعلي اBعـاش حـينذاك. وكـانت اللجنة التنفـيـذية لأل¶يـة الثـالثـة تعـرف جيـدا بأن حـدود الدول
العربيـة قد رسـمت بالقلم واBسطرة من قبل سـايكسS وزير اخلارجيـة البريطانيـة وبيكوS وزير اخلارجـية
الفـرنســيـةS وذلك ضـمن اBعــاهدة البـريطانيــة- الفـرنسـيــة السـرية التي أبرمـت في ١٦ مـايس ١٩١٦
وسـمـيـت ب "مـعـاهدة سـايـكس-بيكو"S حـيث  تـقـسـيم كـردســتـان بj أربع دولS هي تركــيـا وإيران
والعـراق وسوريا. ولذلـك فإن احلـديث عن دولة كـردية صنيـعة في تلك الفـتـرة كان مـجـرد هراءS ناهيك
عن أن صحـافة األ¶يـة بتقـاريرها غيـر الواقعـية كـانت تعطي االنطباع كـما لو أن الدول اجملـاورة حتظى
باستقـاللها التام والناجـز. ويبدو لنا بأن مراسلي األ¶ية تأثروا في حـينها بالدعاية التـركية اBبالغ فـيها

:jجتاه قضيت
١- صـداقـة كـمــال أتاتورك اBزعـومـة لالحتـاد الـسـوفـيـتي وتأييــده الشكلي للبـالشـفــةS وأنهـا دولة

د�قراطية علمانية حديثة.
٢- تصوير األتراك للحركات الكرديةS كما لو أنها رجعية-إقطاعية ودينية-سلفية.

ومن اجلـدير بالذكـر أن اBؤرخ الـهـولندي مـارتj فـان بروئينيـسن قـد سلـط األضـواء على هذه اBسـألة
بصورة تفصيلية مدعومة بوثائق تركية(٣٥٧).

وعلينا أن نشيـر هنا إلى أن الدولة التركـية احلديثـة التي مارست سيـاسة علمانيـة في احلقل الداخلي
اتسمت فـي السياسـة القومـية الفعلـية بالتعـصب الشديد اBناهض لـلشعب الكردي وإنكار وجـود شعب
كـردي أصالً واعـتـبـارهم "أتراكـاً جبليj" ال غـيـر. وكـانت لهم حـينذاكS ومـا تزال حتى اليـومS مـواقف

دينية متعصبة ومتطرفة جداً إزاء األديان األخرىS رغم علمانيتهم في مجال فصل الدين عن الدولة.
ال شك في أن فهد قد تأثر بسـياسة ومواقف األ¶ية الثالثة إزاء اBسـألة الكردية وإزاء التحليل العام
لأل¶ية الشيوعية لألوضـاع السياسيةS وخاصة في فترة احلرب العاBيـة الثانيةS علماً بأنه لم يكن وحده

(354) Protokoll des VI. Weltkongresses der KI.7.Juli- 1.Sep. 1928. Bd. 1. 1972. S.739.
(355) Stephen Hemsley SLongrigg. Oil in the Middle East. London 968. P. 12-15 & 41-47.

(356) M. L. Zu den Ereignissen in Kurdistan. in: Inprekorr. 5/8/1930. S. 1595 f.& "Der Irak
als britische Kriegsbasis gegen die Sowjetunion". Ebenda. 22/ 7/ 1930. S.1438.

(357) Bruinessen SM. M. van: Agha SScheich & Staat SBerlin 1989.
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اBسؤول مباشرة عـن التخلي عن الشعار الذي رفع على صفحات جريدة كـفاح الشعب في عام ١٩٣٥.
وجتلى ذلك في التـقرير الذي قـدمه إلى اBؤ¥ر الوطني األول للحـزب الشيـوعي العراقي فـي عام ١٩٤٥

حيث ورد فيه ما يلي:
"وأمر آخر خطيـر أود تنبيه حزبنا إليـه هو التنافس االستعماري في بالدنا بـj اإلنكليز واألمريكان.
إن التنافس االسـتعـماري األمريكي الـذي ظهر منذ أكـثر من سنة بشكل اقـتصـادي - االستحـواذ على
مــصــادر نفطيــة في بالد العــرب - ثم الـدفـاع عن الـقـضــيــة الصــهــيـونـيـة يـظهــر اآلن بشكل جــديد.
فاألمـريكان يريدون اآلن أن يوجدوا لهـم قاعدة اجـتمـاعية في العـراق. يريدون أن يستـغلوا وضع الكرد
ويجعلوا منـهم قاعدة اجـتماعـية لهم. لقد جـاء العراق مؤخـرا اBستر هارولـد الصحافي األمـريكي وأخذ
هذا يتصل بالشخصيات الكردية وبدأت اBساومات بينهم وبينه وبدأ يعطي الوعود االستعمارية للكرد

بتوحيد اBناطق الكردية وما أشبه.
    إإإإنننننننناااا    ننننننننببببــــهههه    إإإإخخخخوووواااانننننننناااا    ااااللللككككرررردددد    إإإإللللىىىى    أأأأنننن    ققققــــضضضضييييــــتتتتههههمممم    ااااللللووووططططننننييييــــةةةة    ممممررررتتتتببببططططةةةة    ببببققققــــضضضضييييــــةةةة    ااااللللععععررررااااقققق    ااااللللتتتتــــححححررررررررييييةةةة    ووووأأأأنننن    ححححــــررررييييةةةة    ااااللللككككرررردددد
ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    الالالال    تتتتأأأأتتتتييييــــههههمممم    ععععنننن    ططططررررييييقققق    ااااللللووووععععــــوووودددد    ااااالالالالسسسســــتتتتــــععععممممــــااااررررييييةةةة    ممممنننن    ههههذذذذاااا    ااااBBBBــــسسسستتتتــــرررر    أأأأوووو    ذذذذااااكككك    ببببلللل    ببببااااللللننننضضضضــــاااالللل    ااااBBBBششششــــتتتتــــرررركككك    ممممعععع

ااااللللععععرررربببب    ممممنننن    أأأأججججلللل    ااااسسسستتتتككككمممماااالللل    ااااسسسستتتتققققالالالاللللل    ااااللللععععررررااااقققق....
إإإإنننن    ححححــــززززببببنننناااا    ييييددددععععوووو    إإإإللللىىىى    ااااللللــــصصصصددددااااققققــــةةةة    ااااللللععععررررببببييييــــةةةة    ااااللللككككررررددددييييةةةةSSSS    إإإإللللىىىى    ااااللللننننضضضضــــاااالللل    ااااBBBBششششــــتتتترررركككك    ممممنننن    أأأأججججلللل    ققققــــضضضضــــييييةةةة    ااااللللععععــــرررربببب    ووووااااللللككككرررردددد

ععععللللىىىى    ااااللللسسسسووووااااءءءء"(٣٥٨) (حلروف الداكنة من وضع فهد)
وفي ضـوء هذا التحـليل توصل فهـد إلى تثـبيت الـشعـار التالـي حول اBسـألة الكردية ضـمن اBطالب

األساسية التي تضمنها اBيثاق الوطني الذي أقر في عام S١٩٤٥ ونص على ما يلي: 
(١٠)- نناضل في سـبـيل إيجـاد مـساواة حـقـيـقـية في احلـقـوق للقـومـيـة الكردية مع مـراعاة حـقـوق

اجلماعات القومية واجلنسية األخرى كالتركمان واألرمن واليزيدية"(٣٥٩).
كيف نفهم هذا النص باBقارنة مع الشعار الذي رفع عـام ١٩٣٥ في صدر جريدة كفاح الشعب? يبدو
للمتـتبع أن احلـزب الشيوعي قـد تراجع عن طرح شعـار االستقـالل الكامل للشعب الكـردي وأحل محله

شعار اBساواة في احلقوق. و�كن قراءة النص السابق كما يلي:
* أن احلزب الشيوعي العراقي يعتبر الكرد أقلية قومية بجوار القومية العربية األكبر.

* وأن الكرد كأفراد ينتمون إلى أقلية قومية يفترض أن يتمـتعوا بحقوق وواجبات متساوية مع بقية
.jوكلدان باعتبارهم مواطن jأبناء الشعب العراقي من عرب وتركمان وآشوري

* وأن احلـزب يدعـو إلـى الصـداقـة العـربيــة الكردية وإلى النضـال اBـشـتـرك من أجل قـضــيـة العـرب

والكرد على السواء.
* االبتـعـاد عن طرح اBـسـألة الكردية على حـقـيــقـتـهـا في العـراق وإبراز نضـال الشــعب الكردي في
سبـيل حقـوقه القـوميـة العادلة. وهذا يعنيS في ضـوء ما جـاء في اBيثاق تـخلي احلزب عن شـعار "حق

تقرير اBصير للشعب الكردي"S كما ورد أول مرة في عام ١٩٣٥. 
* وأنه لم يعــتـرف بكون األيزيدية يـشكلون جـزءاً من الشــعب الكرديS بل اعـتــبـرهم أقليـة قــومـيـة

جنسيةS وليست أقلية دينية ضمن األمة الكردية.
jـاركسـيBسـألة الكردية قـبـوالً لدى مجـمـوعات من اBلم يلق مـوقف احلـزب الشيـوعي العـراقي من ا
العــرب والكرد في آن واحــد. وتبلور ذلك بشـكل خـاص في مــواقف األســتـاذ عــزيز شـريف الذي قــاد
حينذاك حزب الشعب. كما أن كتالً ماركسـية في أربيل والسليمانية لم تتÑ هذا اBوقف واستمرت في
طرحـهـا لشعـار حق تقـرير اBصـيـر. وكان هذا اخلـالف أحـد عـوامل الصـراع السيـاسي في مـا بj القـوى
التقـدميـة والد�قراطيـة في العراق وفي كـردستـان على نحو خـاص. وبدأ عزيز شـريف بطرح وجهـة نظره
إزاء اBسألة الكـردية وانتقاد مـوقف احلزب الشيـوعي العراقي بقـيادة فهـد إزاء تخلي احلزب عن شـعار

حق الشعب الكردي في تقرير مصيره.
ششششــــخخخخّّّّصصصص    ععععــــززززييييزززز    ششششررررييييــــفففف    ااااBBBBششششككككللللةةةة    ااااBBBBررررككككــــززززييييةةةة    ففففيييي    ااااBBBBسسسســــأأأأللللةةةة    ااااللللككككررررددددييييةةةة    ععععنننندددد    ععععــــررررضضضضــــههههــــاااا    ففففيييي    ككككررررااااسسسســــهههه    ااااBBBBووووسسسســــوووومممم    """"ااااBBBBسسسســــأأأأللللةةةة

ااااللللككككررررددددييييةةةة    ففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق""""SSSS    ككككمممماااا    ييييلللليييي::::
"ظاهرتان للمسألة الكردية في العراق:- الظاهرة األولـى ¥ثل الوجه السلبي للمسألة الكردية أي أثر
السياسة االستعمارية الرجعية التي قضت باستعباد الشعب الكردي و¥زيق أوصاله وإبقائه في مستوى

العيش البهيمي.
أما الظاهرة الثـانية للمسـألة الكردية في العراق: فـإنها ¥ثل الوجه اإليجـابي لهذه اBسألة وهو كـفاح

الشعب الكردي في سبيل حرياته وفي سبيل تقرير مصيره"(٣٦٠).
وإزاء هذا اBوقف نشب صراع فكري وسيـاسي ملموس بj احلزب الشيوعي العـراقي وحزب الشعب.
فـفي الوقت الذي لم يتطرق اBؤ¥ر الوطني للـحزب حـول هذه اBسألة وطـريقة التـعامـل مع نضال الشـعب
الكردي. وفي الوقت الذي تقلب مـوقف احلـزب بj حق الكرد في احلصـول على االسـتقـالل الكامل في

(٣٥٨) نفس اBصدر السابق. تقرير الرفيق فهد حول الوضع العاBي والداخلي. ص ١٤٤. 
(٣٥٩) يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات فهد. النظام الداخلي. مصدر سابق. ص ١٣٥. 

(٣٦٠) شريفS عزيز. اBسألة الكردية في العراق. الطبعة الثالثة. مطبعة الشهيد جعفر. مطابع االحتاد الوطني
الكردستاني. كردستان العراق. ١٩٨٧. ص ٧. 

مـالحظة: صدر الكراس ألول مـرة بحدود عـام S١٩٤٨/١٩٤٧ وأعـيد طبـعه في عـام ١٩٥٥ ثم أعيـد
طبعـه في عام ١٩٨٧. والطبعـة الثانية تتضـمن مقدمـة أخرى لألستاذ عـزيز شريفS حيث يطرح شـعار

   . حق تقرير اBصير للشعب الكردي بوضوح كامل أيضاً
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عـام S١٩٣٥ وبj اعتـبـار أبناء الشـعب الكردي "مـواطنون عراقـيـون لهم حـقوق مـتـساوية كـمـا لبـقيـة
العـراقـيj من حـقـوق"S كـمـا ورد في اBيـثـاق الوطني عـام S١٩٤٥ رفع عـزيز شـريف في الوقت نفـسـه
شعـار حق الشعب الكردي في تقـرير مصـيره وإقامـة دولته اBسـتقلة دون قيـد أو شرطS مع تأكـيده بأن

 . اBرحلة الراهنةS أي حينذاكS تتطلب نضاالً مشتركاً
وتبرز أصالة تبنى عزيز شريف شعار منح الشعب الكردي حـقه في تقرير مصيره �ا في ذلك حقه في
االنفصال وتأليف دولته اBستقلة في ما كتبه من تلخيص لكراسه األنف الذكر الذي أصدره في أعقاب

احلرب العاBية الثانية واBوسوم "اBسألة الكردية في العراق"S إذ كتب يقول: 
"اخلالصة: إن حل اBسألة الكردية في العراق يتضمن ما يلي:

١- نضـال اجلـمـاهيـر العـربيـة الكادحـة في سـبـيل حـرية تقـرير اBصـيـر للقـومـية الـكردية �ا في ذلك
االنفصال وتأليف دولة مستقلة.

٢- نضال التـقدميj الكـرد اBطلق ضد اBيول االنعـزالية بj اجلمـاهير الكردية ودعـوتهم إلى االحتاد
االختياري بالعراق (في الظروف الراهنة القائمة).

jعلى أن هذا النضال بوجهيه ال يتـجزأ من احلركة الوطنية التحريرية ضد االستـعمار وعمالئه احمللي
من جهةS ومن أجل الكفاح العـام ضد اإلمبريالزم بنوع خاص ضد اBؤامرات احلـربية العدوانية األنكلو-

أمريكيةS من جهة أخرى"(٣٦١).
وتضمن الكراس نقداً للميـثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقيS الذي لم يتضـمن حق تقرير اBصير
للشـعب الكردي ويدعـوه "مـيثـاق فـهد"S ويرى في ذلـك موقـفـاً انتهـازياً ويدافع عن مـوقـفه فـي أهميـة
وضـرورة رفـع مـثل هذا الشــعـارS باعــتـبـاره يعــبـر عن اBوقـف اBاركـسي الليـنيني واأل¶ي إزاء قـضــايا
القـوميـات واألقليـات القـوميـة ويسـتـشهـدS كـما كـان حـال كل اBاركسـيj حـينذاكS وفـيمـا بعـد ونحن

.jوستال jقوالت من لين� Sمنهم
واضطر احلـزب الشيـوعي لتـوضيح مـوقفـه الفكري والسـيـاسي من خالل كـتابة مـقـال نشر في العـدد
األول من جـريدة احلـزب اBركـزيـة (القـاعـدة) لعـام ١٩٤٥ أوضح فـيـه مـوقـفـه من اBسـألة الـكردية على

النحو التالي:
ً    للللللللششششــــععععبببب ً    ببببااااللللققققضضضضــــييييــــةةةة    ااااللللككككررررددددييييةةةة    ممممووووضضضضــــححححااااًًً ً    خخخخااااصصصصــــااااًًً "ممممننننذذذذ    ااااننننتتتتــــههههااااءءءء    ااااحلحلحلحلــــرررربببب    ااااللللععععااااBBBBييييــــةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييةةةة    أأأأععععــــاااارررر    ااااحلحلحلحلززززبببب    ااااههههتتتتــــممممااااممممــــااااًًً

ااااللللككككرررردددديييي    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    ططططررررييييقققق    ااااللللننننضضضضــــاااالللل    ااااBBBBششششــــتتتتــــرررركككك    ففففيييي    سسسســــببببييييــــلللل    ااااللللتتتتححححــــرررررررر    ممممنننن    ااااالالالالسسسســــتتتتــــععععــــممممااااررررSSSS    ووووإإإإققققــــااااممممــــةةةة    ححححككككمممم    دددد����ققققــــررررااااططططيييي
ووووططططننننيييي"(٣٦٢)....    ححححييييثثثث    ببببههههذذذذاااا    ييييضضضضــــممممنننن    """"للللللللششششععععبببب    ااااللللككككرررردددديييي    ووووجلجلجلجلممممااااههههييييررررهههه    ااااللللككككااااددددححححةةةة    ااااBBBBننننظظظظممممــــااااتتتت    ((((ااااBBBBؤؤؤؤسسسسسسسسااااتتتت----ااااBBBBككككااااتتتتبببب))))
ااااللللدددد����ققققررررااااططططييييــــةةةة    ااااللللضضضضررررووووررررييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    ¥¥¥¥ككككننننههههاااا    ممممنننن    ببببيييياااانننن    ررررأأأأييييههههــــاااا    ففففيييي    ااااللللببببققققااااءءءء    ااااالالالالخخخختتتتــــيييياااارررريييي    أأأأوووو    ااااالالالالننننففففصصصصاااالللل    ممممتتتتــــىىىى    مممماااا        للللللللععععررررااااقققق
حتحتحتحتررررررررهههه    ممممنننن    ررررببببققققةةةة    ااااالالالالسسسستتتتععععمممماااارررر    أأأأوووو    ععععنننندددد    ظظظظررررووووفففف    تتتتالالالالئئئئمممم    ااااللللششششععععبببب    ااااللللككككرررردددديييي    ووووففففيييي    ممممصصصصللللححححةةةة    ججججممممااااههههييييررررهههه    ااااللللككككااااددددححححةةةة"(٣٦٣).
Sباعـتـبـاره السكرتيـر العام لـلحزب الشـيـوعي العـراقي Sذكـرة التي وجـههـا فـهـد باسمـهBوجـاء في ا

بتاريخ ٢١-١١-١٩٤٥ ما يلي:
إلى رئيـس الدولة العــراقــيــة ومــجلس األمــةS رؤســاء الدول الكبــرىS بريـطانيــا العظمـىS الواليات
Sفي بغـداد jفوضBبواسطة سـفرائهـا ووزرائهـا ا Sاحتـاد اجلمـهـوريات االشتـراكيـة السـوفيـتيـة SتـحدةBا
رؤساء الدول العـربيةS مـصرS سورياS ولبنان. بواسطـة ¶ثليها في بغـدادS احتجـاج احلزب ضـد احلكومة
ÂبادBالعراقـية وضـد حليفتـها بريطانيـا العظمى لسلوكهـما اخملـالف والبعيـد كل البعـد عن القواعـد وا

الد�قراطيةS حيث منح فهد القضية الكردية اهتماماً خاصاSً إذ كتب يقول:
"موقفنا من الشـعب الكردي: إن احلكومة العراقية تصم آذانهـا من شكاوى الشعب الكردي وطلباته
في اإلصالح. إنهـا تدع اجلوع يجـتاح قراهمS حتـبس عنهم حقـوقهم الدسـتورية (كمـا حتبسـها طبـعا عن
الشعب العـربي) ال تهتم بأمر تثقـيفهم كمـا يريدون وال بأمر رفع مستـواهم االقتصادي وغيـرهS تغمض
عينـها ووووتتتتصصصصمممم    آآآآذذذذااااننننههههــــاااا    ععععنننن    ننننششششــــااااطططط    ععععممممــــالالالالءءءء    ااااالالالالسسسســــتتتتــــععععممممــــاااارررر    ووووددددععععــــااااييييتتتتههههمممم    ببببــــjjjj    ااااللللككككرررردددد    ووووتتتتققققوووومممم    ههههــــيييي    ببببننننففففسسسســــههههــــاااا    ����ثثثثلللل    ذذذذللللكككك
ااااللللننننششششــــااااطططط    ووووااااللللددددععععااااييييــــةةةة    ووووتتتتششششججججعععع    ااااللللررررووووحححح    ااااللللششششــــووووففففــــييييننننييييةةةة    ععععننننــــدددد    ااااللللععععرررربببب    ووووخخخخــــصصصصــــووووصصصصاااا    ببببjjjj    أأأأففففــــرررراااادددد    ااااجلجلجلجلييييــــشششش    ثثثثمممم    تتتتسسسسووووقققق    ااااجلجلجلجلــــييييشششش
ووووااااللللششششررررططططةةةة    ففففيييي    ((((ححححــــممممالالالالتتتت    تتتتأأأأددددييييببببييييةةةة))))    ككككــــمممماااا    تتتتسسسسممممــــييييههههاااا    ضضضضدددد    ااااللللققققــــبببباااائئئئلللل    ااااللللككككررررددددييييةةةة    ثثثثمممم    حتحتحتحتووووللللههههــــاااا    إإإإللللىىىى    ححححممممالالالالتتتت    تتتتأأأأددددييييببببييييــــةةةة    ضضضضدددد
ااااللللششششععععبببب    ااااللللــــككككرررردددديييي    ببببأأأأسسسسررررهههه    ووووببببصصصصووووررررةةةة    خخخخــــااااصصصصةةةة    ضضضضــــدددد    ططططااااللللببببيييي    ااااإلإلإلإلصصصصالالالالحححح    ااااللللدددد����ققققــــررررااااططططيييي    ففففتتتتننننششششــــرررر    ااااإلإلإلإلررررههههاااابببب    ووووتتتتععععللللنننن    ااااألألألألححححككككاااامممم
ااااللللععععــــررررففففــــييييــــــــةةةة    وووو¥¥¥¥ألألألأل    ااااللللسسسســــججججــــوووونننن    ببببااااBBBBووووااااططططننننjjjj    ااااللللــــككككرررردددد    ككككــــممممــــاااا    ههههوووو    ججججــــاااارررر    ااااآلآلآلآلنننن    ففففيييي    ااااBBBBننننــــااااططططقققق    ااااللللككككررررددددييييةةةة. (احلـروف الداكنة من
وضع فهـد-اBؤلفان) إن سلوك احلكومة العـراقية وحليفـتها احلكومـة البريطانية جتـاه الشعب الكردي ال
تتفق وأبسط مبـادÂ احلق والعدالة ومنافية حلقوق الكرد الذيـن يؤلفون ربع سكان العراق ولهم احلق في
التمـتع باحلريات الدسـتورية والد�قراطـية وبحرياتهم الشـخصـية وبحرمـة قراهم وبيوتهـم ولهم كذلك أن
يطالبوا ويسعوا لرفع مستواهم االقتصادي والثقافي والصحي واالجتماعيS فمحاولة احلكومة العراقية
حكم الشــعب الكردي بالعـنف واإلكـراهS ومنعــه عن اBطالبـة بـحـقـوقــه أمـر ال يتـفـق ومـصلحــة الوحـدة

(٣٦١) شريفS عزيز. اBسألة الكردية في العراق. نفس اBصدر السابق. ص ٥١. 
مـالحظة: صدر الكراس ألول مـرة بحدود عـام S١٩٤٨/١٩٤٧ وأعـيد طبـعه في عـام ١٩٥٥ ثم أعيـد
طبعـه في عام ١٩٨٧. والطبعـة الثانية تتضـمن مقدمـة أخرى لألستاذ عـزيز شريفS حيث يطرح شـعار

   . حق تقرير اBصير للشعب الكردي بوضوح كامل أيضاً

(٣٦٢) احليـدريS جمال. الشـيوعيـون طليعة النضـال حلل قضيـة كردستان ونـيل الشعب الكردي حقـه في تقرير
اBصيـر واحلرية والوحدة القومـية"S "اBسألة الكردية". من وثائـق احلزب الشيوعي العـراقي ١٣. بغداد.

١٩٦١. ص ٥. 
(٣٦٣) جريدة "القاعدة". العدد األول. السنة الرابعة. تشرين الثاني/نوفمبر. ١٩٤٥.   
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الوطنيـة التي ينشـدها الشـعب العـراقي-عـربا وكـرداً- ومـخالفـة ¥امـا لتـصـريحـات قادة األ� اBتـحـدة
احملـبـة للحـرية وللمـبـادÂ التـي حـاربت وضـحت من أجلهـا الشـعـوب"(٣٦٤). ويخـتـتم اBذكـرة باBطالب

التالية: 
.jواطنBالتي تقيد حريات ا Sواحملاكم العرفية واإلدارية Sاالستثنائية والرجعية j(١) "إلغاء القوان
(٢) إطالق سـراح اBعـتـقلj السـيـاسيSj عـسكريj ومـدنيSj أولـئك الذين اتهـمـوا بالشـيوعـيـة أو

الوطنية �فهومها الصحيح والذين اعتقلوا بحوادث حركة بارزان وغيرها.
(٣) نظام حكم د�قراطي"(٣٦٥).

يالحظ اBتـتبع بأن مـوقف احلزب الشـيـوعي بقيـادة فهـد من اBسألة الكـرديةS بغض النظر عن نوعيـة
اBطالب واحللـولS قـد اتخـذ في كل مـرة نوعـيـة جـديدة مـتطورة. إذ حلت عـبـارة الـشـعب الكردي مـحل
األقليـة الكرديـةS وعـبـارتي الوحـدة الوطنيـة واألخـوة العـربيـة-الكـردية وضـعـتـا إلى جـانب االسـتـقـالل
الوطنيS كمـا دخل مطلب إطالق سراح اBشاركj في حـركة بارزانS ضمن اBطالب الرئيسـية. ورغم كل
ذلك بقـيت اBطالب ال تخرج عن إطار اBسـاواة اBدنيـة مع باقي اBواطنj العراقـيSj دون االلتفـات إلى
مـســألة حق الكـرد في احلكم الالمــركـزي أو الذاتيS رغم إقــرار اBذكــرة بأن الكرد يشكلـون ربع سكان
العراقS ورغم إقـرار النظام الداخلي بوجـود خصوصـية بيـئيـة وجغرافـية ولغـوية للكردS والتي تعني في
الواقع خــصــوصـيــة قــومـيــة. إذ أن فــهــداً وضع في مــسـودة النـظام الداخلي الذي أقــره اBؤ¥ر الـوطني

(الكونفرنس) في عام ١٩٤٤ تأسيس فرع كردي للحزب الشيوعي العراقيS إذ ورد فيه ما يلي:
"اBادة -٦- إن احلزب الشيوعي العراقي متكون من اBنظمات الشيوعية التالية:

فرع احلزب الشيوعي العراقي الكردي (في دور التكوين).
فرع احلزب الشيوعي العراقي األرمني.

جلنة بغداد احمللية وملحقاتها.
جلنة اBنطقة اجلنوبية اBؤلفة من ثالث جلان محلية في ثالثة ألوية.

اللجان التابعة مباشرة للجنة اBركزية.
اللجان احمللية ومنظمات اBدن اBمثلة في مؤ¥ر احلزب الوطني األول.

األعضاء احلزبيj في األماكن التي ال توجد فيها منظمات حزبية"(٣٦٦).

ونرى أنـه رغم كــون الـتنظيـم الكردي كـــان في دور التكـوينS إال أنه أعطـاه األوليــة فـي التــرتـيب.
والسبب جنده في الباب الثالثS اBادة -٢٧- من نفس النظام الداخليS إذ جاء فيه ما يلي:

"فرع احلزب الشـيوعي العراقي": بالنظر Bا يالبس ظروف الكرد واألرمن من اختـالف لغاتهم مع لغة
jاألكـثرية الـعراقـيـة والختـالف البـيئـة والوضع اجلـغـرافي عند الكرد ولغـرض توسـيع احلركـة الثـورية ب
اجلـماهيـر الكردية واألرمنيـة وجرها للـنزول إلى ميـدان التحـرر الوطني جنبـا إلى جنب مع العـرب الذين
يؤلفـون األكـثـرية في القطرS يؤلف كل من الـكرد واألرمن (في اBسـتـقبـل التركـمـان واآلثوريj) فـرعـا
للحزب الشـيوعي العراقيS ولكل مـن هذه الفروع خططه السيـاسية والتـعبوية التي ال تتـعارض وخطط
احلـزب العـامــة ونظامـه الداخلي اخلـاص الـذي يسـتـمـد أصـوله مـن هذا النظام مطبـقــة على ظروف ذلك

الفرعS ولكل من هذه الفروع جريدته التي هي لسان حاله"(٣٦٧).
ثم نشـر فـهد مـقـاالً في حلقـتj منفـصلتj عـالج فـيـه اBسـألة الكرديةS كـانت احللقـة األولى بعنوان:
"كـيف حل السوفـيت اBشكلة الوطنيـة?"S والثانيـة بعنوان: "احلل االشـتراكي للـمسـألة الوطنية"S وكـان
يعني بهما اBسألة القومية. وكانت اBساهمـتان ضمن مقالة أوسع كتبت حتت عنوان: "الذكرى السادسة
والعـشـرون لثـورة أكـتـوبـر االشـتـراكـيـة اجملـيـدة. حتـيـة احلـزب الشـيـوعي الـعـراقي إلى شـعـوب االحتـاد

السوفيتي"(٣٦٨).
كتب فـهد يقول: "اسـتمرت اBشكـلة القوميـة مشكلة معـقدة ال تقبل احلل بـالرغم من كثرة الوصـفات
التي قـدمهـا أطبـاء االجتـماع فـمنهم من قـال بوجوب إنـدماج القـوميـات الصـغيـرة والقومـيـات التابعـة
عمـوما باBتروبول. وعـلى هذه السياسـة ¥شت روسيا القـيصرية مـحرمـة على األقوام اBتعـددة استعـمال
لغاتهـا في اBدارس واBؤسسـات كافةS وعـمدت إلى تنصـير بعض أطفـال اليهود وغـيرهم مـحاولة بذلك
تنسـية تلـك الشعـوب قـوميـتـها وطمس مـعـالم تاريخهـا وثقـافتـهـا القـوميـةS وعلى هذه الطريقـة ¥شت
الدولة العثـمانية بعد إعـالن الدستور محـاولة تتريك العرب والكرد بفـتح بضعة مدارس لهم لتـدريسهم
اللغـة التركـية احلـالية. وحكومـة إيران تتمـشى على تلك السـياسـة جتاه الكرد وجتـاه األقليات القـوميـة
التي بقت حتت ظل حكمـهاS وأتبعت فـرنسا هذه السـياسة في شـمال أفـريقيا كـما أتبعـتها إيـطاليا في
طرابلس وبرقة مضيـفة إليها سياسة إفناء سكان البـالد األصليj وإحالل إيطاليj محلهمS وبالرغم من
وسائل اإلرهاب الوحشية التي استعملت لتنفيذ هذه السياسة فإنها لم تستطع حتويل العرب أتراكا وال
أفرنسيj وال طليانا. ولم حتول التتر روساً وال الكرد أتراكاً وسوف ال تستطيع حتويلهم عربا"(٣٦٩).

(٣٦٤) نفس اBصدر السابق. مذكرة احلزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الدولة العراقية ومجلس األمة. بتاريخ
١٩٤٥/١١/١٢. ص٣١٥/٣١٤. 

(٣٦٥) نفس اBصدر السابق. ص ٣٢٣/٣٢٢ .
(٣٦٦) يوسف سلمـان يوسف (فهد). كـتابات فـهد. النظام الداخلي للحـزب الشيوعي العـراقي. مصـدر سابق.

ص ١٥٨. 

(٣٦٧) نفس اBصدر السابق. ص ١٧٠ .
(٣٦٨) نفس اBصدر السابق. الذكرى السادسة والعشرون لثورة أكتوبر  االشتراكية اجمليدة.ص٣٣٧٧-٣٩٣ .
(٣٦٩) نفس اBصدر السابق. الذكرى السادسة والعشرون لثورة أكتوبر  االشتراكية اجمليدة. ص٣٨٦/٣٨٥ .
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وبعـد أن يتطرق فـهـد إلى سـيـاسـة "الـقـومـيj" العـراقـيj الذين يسـمـيـهم بخـدام هتـلرS وكـيف أنهم
يريدون تطبـيق نفس السيـاسة فـي العراق وذلك بتـصفـية العناصـر غيـر العـربية والتـخلص منهاS يعـرج
: "أمـا "احلل االشـتـراكي" الذي جـاء به أبطال األ¶يـة الثـانيـة حلل إلى احلل "االشـتـراكي" فـيكتب قـائالً
اBسـألة القـومـيـة فـيـنحـصـر في إعطاء القـومـيـات األوروبيـة احملكومــة حـقـهـا في االسـتـقـالل الثـقـافي
واسـتـعـمال لـغاتـهاS أمـا شـعـوب اBسـتـعـمـرات فيـجب أن تبـقى مـسـتـعـمـراتS حـتى في ظل "نظامـهم
االشتراكي العتيد"S وحجتهم في ذلك أن االشتـراكية تقوم على الصناعة والصناعة حتتاج إلى اخلامات
وهذه اخلامات موجودة في اBستعمرات إذن فال مفر من بقاء اBستعمرات في حوزة الدول اإلمبريالستية
التي سـتتـحول فـيمـا بعـد إلى االشتـراكيـة"(٣٧٠). ولم يكن فـهد بحـاجـة إلى كبـير عـناء ليبـرهن على
صحـة ما يقوله في هـذا الصددS إذ أن سيـاسات حكومة العـمال في بريطانيـا إزاء مستـعمراتهـاS سواء
في الهند أم أفـريقيـاS التي لم تخـتلف عن سـياسـة حزب احملـافظSj وكـذلك السيـاسـات الفرنسـة التي
مارسها احلزب االشتراكي الفـرنسي إزاء الدول اBغاربيةS في اجلزائر على نحو خاصS وبشكل أخف في
Sتؤكد ذلك. إال أن أحزاب االشتراكـية الد�قراطية Sـثال ال احلصرBعلى سبيل ا SغربBكل من تونس وا
األ¶ية الثـانيةS لم تكن دون صراعـات في داخلها وكان اجلناح اليـساري منها قـد رفض تلك االجتاهات
اليـميـنية ذات الطبـيـعـة االستـعـماريـة. ولعب االنقسـام اBتـواصل واالسـتقـطاب بj احلركـة الشـيـوعيـة
واحلـركة االشـتـراكيـة دوره البـارز في تعمـيق وتكريس االجتـاهات األكـثر �ينيـة في احلـركة االشـتـراكيـة
واالجتـاهات األكثـر يسـارية في احلركـة الشـيوعـيةS بحـيث أصـبح اللقاء بـينهمـا مسـتـحيـالً. وبرز ذلك
بشكل صـارخ ومـضـر جـداً في اBوقف من صـعـود النازية الفـاشـيـة إلى دست احلكم في أBانيـا في عـام
S١٩٣٣ حـيث تعــذر حتـقـيق أي تعـاون بـj احلـزب الشـيـوعي األBـاني واحلـزب االشـتـراكي الـد�قـراطي
األBانيS رغم أنهـمـا كـانا �تلكان األكـثـرية في الدورة البـرBانية الـتي سبـقت وصـول احلـزب النازي إلى

السلطة في آذار من عام ١٩٣٣. 
أصبح احلوار بj األ¶يتj شبيهاً بحوار الطرشانS بعد أن طرح ستالj موضوعته الشهيرة القائلة بأن
الفاشية واالشتراكية الد�قراطية تؤامانS وهي مقولة ليست خاطئة وخطرة فحسبS رغم معرفتنا بوجود
jبل وأدت إلى تعـميق الفـجـوة ب Sجناح �يني شـوفـيني في األحـزاب االشـتراكـيـة الد�قـراطيـة حينـذاك
أحزاب احلـركة العـمالية العـاBية ¶ا سـاعد على اسـتفادة القـوى األخرى منهـا. إن نقد هذه احلـالة يهدف
إلى جتنـب تكراره والتــعلم من هـذا الدرس الثــمj الذي كلـف العــالم الكثــيــر من الضــحــايا البــشــرية
واخلـسائر اBادية واحلـضـارية الكبـيرة. أي يتطلـب هذا األمر منا جـمـيعـاً إعـادة النظر باBاضي باعـتبـاره

جتربة غنية وقاسية بالنسبة للحركة العمالية العاBية التي ال بد أن تستفيد منها في مستقبل األيام.

كان فـهد في مـقالتـه السالفـة الذكر يـتساءل: "كـيف نفسـر موقف زعـماء الدولـية الثانـية االنتـهازي
هذا حـيــال القـضـيـة الـوطنيـة?"(٣٧١). ويجـيب عن الـسـؤال �ا يلي: "إن مـوقـفـهم هـذا كـان مـوقـفـا ال
مـاركـســيـا ومـعـاكـســا لالشـتـراكـيـة إذ أنـهم لم يروا أية صلة للـقـضـيـة الوطنيــة بالثـورة البـروليــتـارية
وبالدكتـاتورية البروليـتاريةS لم يدركـوا عظم الفائدة من ربط كـفاح الشـعوب الكادحة في اBسـتعـمرات
واألقطار التـابعة بكفـاح الطبـقة البـروليتـارية في األقطار الصناعـية الكبـرى ضد العـدو اBشتـركS ذلك

ألن الدكتاتورية البروليتارية لم تكن مدونة في قوائمهم"(٣٧٢).
وإذا كان فهد مـحقاً في أن كثرة من أحزاب االشتـراكية الد�قراطية في الدول الرأسماليـة اBتقدمة أو
الدول االسـتعـمارية قـد عـجزت عن رؤية العـالقـة اجلدليـة بj نضال الـشعـوب اBستـعـمرة والتـابعة ضـد
االستـعمار وبj نضـال الطبقة العـاملة في بلدانها ضـد االستغـالل الرأسماليS فـأنه لم يكن مصيـباً في
موضوع ربط ذلك بدكتاتورية البروليتاريا التي حتولت في االحتاد السوفييتي إلى دكتاتورية احلزب أو
النخبـة احلزبيـة احلاكمـة أو دكتاتـورية القيادة احلـزبية والفـرد الواحد ضد الشـعب بأسرهS ضـد من قامت
الثـورة من أجلـه وجـرى احلـديث عن دكـتـاتورية البــروليـتـاريا لصـاحلـه. إن هذا اجلـزم الـقـاطع لدى فـهـد
واعتـبار عـدم ربط القضـية الوطـنية (القـوميـة) بالثورة البـروليتـارية وبالتالي بدكـتاتورية البـروليتـارية
Sسياسة غير ماركسية وموقف انتهازي صرف يعبر عن تبسيط للقضية وفهم مبتسر وضيق للماركسية
إنها موضوعة غـير ماركسية بحد ذاتهاS ذلك أن ماركس وأجنلز لم يصـرحا �ثل هذا الشيء ولم يضعا
أي وصفة جاهزة لنظريتهما. ومن اBعروف أنهما كانا يغيران استنتاجاتهما حول مسألة معينة في ضوء
الظروف اBستـجدةS دون أن تكبلهمـا قيود اجلمـود العقائديS إذ كـانا يحاربانه بشدة. ورغم االسـتنتاج
الذي توصال إليـه والذي يقول أجنلز بشـأنه في رسالة إلى جـيرسـون تريو في كوبنهاكـن: "إنناS ماركس
وأناS مقـتنعان بأن البـروليتـاريا ال تستطيع أن تفـرض سلطتها السـياسـيةS الباب الوحـيد إلى اجملـتمع
اجلـديدS بدون ثورة جبـارة"(٣٧٣). نقـول أنهمـا رغم هذا االسـتنتـاج الذي استنبطـاه من أحداث التـاريخ
الداميـةS ورغم القمع الوحـشي النتفـاضات العـمال من قبل البـرجوازيةS فـإنهمـا لم يعممـا استنتـاجهـما
هذا بشكل مطلق على كل زمـان ومكانS كما يحـاول تأكيـد ذلك مفكرو البرجـوازية خطأ عند تهجـمهم
على الفكـر اBاركـسي. فـفي عــمله الذي أجنـزه إجنلـز عـام ١٨٤٧ "مـبـادÂ الشــيـوعـيـة" يـطرح السـؤال
التـالي: مـا إذا كـان باإلمكان إزالة اBلكيـة الفـردية بـالطريقـة السلمـيـة? ويجـيب عنه كـمـا يلي: "إنهـا

ألمنية لو حتققت هذه العملية. والشيوعيون هم آخر من يتمرد على ذلك"(٣٧٤).

(٣٧٠) نفس اBصدر السابق. ص ٣٨٧/٣٨٦ .

(٣٧١) يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات فهد. مصدر سابق. ص ٣٨٨ .
(٣٧٢) نفس اBصدر السابق. ص ٣٨٨.

(373) Marx- Engels. Werke. Bd. 27 SS. 326.
(374) Ebenda. Bd. 4 SS.372.
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اسـتمـر احلزب فـي موقـفه من اBـسألة الكردية وفق مـا جـاء في ميـثـاقه الوطني والـرؤية التي طرحهـا
فهـد في جريدة احلزب اBركـزية (القاعـدة) حتى عام ١٩٥٣. فـفي آذار من عام ١٩٥٣ صدرت مـسودة
مـيثـاق جـديد للحـزب الشيـوعي العـراقي أعـدها بهاء الـدين نوري (باسم)S وكـان في حينهـا سكرتيـرا
للجنة اBركـزية. وتضمنت اBسـودة موقـفاً جـديداً وشعـاراً جديداً حـول اBسألة الكرديةS إذ تضـمنت اBادة

١٢ من اBسودة ما يلي: 
"االعتـراف بحق تقرير اBصـير �ا فـيه حق االنفـصال للشـعب الكردي". كمـا وجه باسم نقـداً للميـثاق

الوطني بقوله "أنه موقف انتهازي وخاطئ"S في نشرة أصدرها في حينها"(٣٧٥).
ثم توقف العـمل عـلى أسـاس مسـودة مـيـثـاق باسمS وبـالتـالي غـاب هذا الشـعـار أيضـاSً رغم أنه لم
jإذ ألغت قـيـادة احلزب اجلـديدة مـسـودة ميـثـاق باسم إلى ح Sيسـحب رسـميـاً من جـانب قـيادة احلـزب
وضع برنامج جديد للحـزب. ولكن احملاججة كانت مـستمرة ضد رافـعي شعار حق تقرير اBصـير للشعب
الكردي �ا فـيه حق االنفـصال وإقامـة دولة مسـتقلةS باعـتبـاره شعـاراً انفصـالياً ال يأخذ طـبيعـة اBرحلة
واBهـمــات بنظر االعـتــبـار وبالتــالي ال يعـزز الكفــاح اBشـتـرك لـلشـعـبj الـعـربي والكردي أو للـشـعب
العراقي. وكـان حزب وحدة النضـال واحلزب الد�قراطي الكردسـتاني هما احلـزبان اللذان رفعا شـعار حق

تقرير اBصير في الفترة بj ١٩٥٤ وثورة ¥وز عام ١٩٥٨.
ففي مـقدمة الطـبعة الثـانية انتقـد عزيز شريـف ال احلزب الشيـوعي العراقي فحـسبS بل انتقـد أيضاً
منظمة راية الشغيلة التي انشقت عن احلزب الشيوعي العراقي بقيادة جمال احليدريS إذ كان لها نفس
مـوقف احلـزب بشـأن اBسـألة الكردية. فـفي اBقـدمـة التي كـتـبـهـا لكراسـه السـابق "اBسـألة الكردية في
العـراق" ورد مـا يلـي: لم �ض سـوى عـام واحـد حـتى تـخلى القـاعـديون عن مـيــثـاق باسم ١٩٥٣ وعن
ميثاق فهد أيضاً… فما هو إذن موقفهم في اBسألة الكردية بعد إلغاء اBيثاقj?"(٣٧٦). ثم يجيب عن
هذا السـؤال بقولـه إن موقف احلـزب "مرتـبكS غيـر منكر وغـير مـعـترفS أو منكر ومـعـترف بهـا في آن

واحدS (أي بحق تقرير اBصيرS ك. حبيب)S ويجعل اBسألة اختيارية بيد من يضع اBنهاج"(٣٧٧).
ال شك في أن ارتبـاكاً ظهـر في سيـاسة احلـزب إزاء اBسألة الكرديةS خـاصة وأن قـيادات شـابة وغـير
ناضــجـة وصلت إلـى قـيــادة احلـزب حــينذاكS اسـتـطاعت مـواصلـة اBسـيــرةS ولكنهــا عـجــزت عن رسم

Sومنها قيادة حميد عثمان للحزب في عامي ١٩٥٤ و١٩٥٥ Sًسياسات صائبة ومستقرة نسبيا

W¹œdJ!« W!Q#*«Ë ‰œUŽ ÂöÝ
في حـزيران/يونيو من عـام ١٩٥٥  إقصـاء حمـيد عـثمـان من سكرتارية اللجنة اBركـزية وانتخـاب
Sهمـات األساسيةBسالم عادل سكرتيراً لـها. وبدأ سالم عادل عمله في قيادة احلـزب لتحقيق عدد من ا

وهي: 
١- حتقيق وحدة احلزب وإنهـاء االنشقاقات والتكتالت اBاركسيةS وبشكل خـاص بالنسبة إلى وحدة

النضال التي كان يترأسها عزيز شريفS وراية الشغيلة التي كان يقودها جمال احليدري.
٢- وضع منهاج سـياسي جديد يتـجاوب مع اBرحلة اجلديـدة التي كان �ر بها احلـزب والواقع العراقي

وتأمj عقد كونفرنس حزبي إلقرار هذا اBنهاج اجلديد. 
٣- تنشيط وحتسj مستوى صحافة احلزب ونشاطه الفكري. 

٤- السـعي من أجل حتــقـيق التـحـالفـات السـيـاسـيـة الـضـرورية للنضـال في سـبـيل الـد�قـراطيـة في
العراق.

٥- تطوير نشـاط احلـزب في القوات اBسلـحة وتعـزيز تنظيـماتـه في هذا اجملال احلـيـويS إضافـة إلى
تنشيط دور اBنظمات الد�قراطية.

٦- تعـزيز عـالقـات احلـزب باألحـزاب الـشـيـوعـيـة في البلدان العـربيـةS إضـافـة إلـى ¥تj صـالته مع
األحزاب الشيوعية على الصعيد الدوليS وبشكل خاص مع األحزاب الشيوعية في البلدان االشتراكية.
حقق سالم عادل نتائج إيجابيـة مهمة خالل فترة قصيرة بصدد مجمل القـضايا اBشار إليها في أعاله
Sوضوع الذي نحن بصددهBا فيها ا� Sركزية في ¥وز من عام ١٩٥٥Bوالتي تقررت في اجتماع اللجنة ا

أي اBسألة الكرديةS باعتبارها جزءاً من منهاج احلزب الذي يراد طرحه ومناقشته وإقراره.
فالتقرير الذي أعده سـالم عادل و طرحه على الكونفرنس احلزبي الذي عقد في أيلول/سبـتمبر عام
١٩٥٦ تضمن سياسة وموقف وقرار احلزب حول اBسألة الكردية. وكانت صياغة التقرير ذكية وواضحة
¥امـاً تعكس حـقـيـقـة أن سـالم عـادل لم ينفـرد بكتـابة هذا التـقـريرS بل جـسـد خـبـرة وجتـربة العـديد من
قيـاديي احلزب حـينذاكS إضافـة إلى أن احلزب كـان قد حـقق وحدته مع وحـدة النضالS التي رفـعت منذ
األربعـينيـات شعـارات صـائبة بـشأن القـضـية الكـردية حj عبـر عنهـا األسـتاذ الراحل عـزيز شـريف في
كـراسـه حول اBسـالة الكردية سـابق الذكـرS إضـافـة إلى راية الشـغـيلة التي كـانت تضم عـدداً مهـمـاً من
الشـيوعـيj الكردS وفي مـقـدمتـهم جـمال احلـيـدري وصالـح احليـدري وعـزيز محـمـد ونافع يونسS على

سبيل اBثال ال احلصر. 
S"فـفي وثيقـة التقـرير التي جاءت حتـت عنوان خطتنا السيـاسيـة في سـبيل التـحرر الوطني والقـومي
: حـول السـيـاسـة التـحـررية العـربيـة وفي الفـقـرة التي بحـثـت اBسـألة الكردية كـانت حتت عنوان "ثـانيـاً

واBسألة القومية الكردية" ورد ما يلي:
١- "إن األرض التي يقـطنهــا الشـعـب العـربـي في العــراقS هي جـزء ال يـتـجــزأ من أرض العــروبة وأن

(٣٧٥) نفس اBصدر السابق. ص ٤. حول تعديل ميثاق احلزب. نيسان ١٩٥٣. ص ٥  .
(٣٧٦) نفس اBصدر السابق. ص٥. 
(٣٧٧) نفس اBصدر السابق. ص٥. 
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Sؤامرات االستعماريةBالشعب العربي في العراق جزء ال يتجزأ من كل األمة العربية التي مزقتها ا
فاألمة العربية هي أمة واحدة ¥تلك جميع اخلصائص القومية لألمة الواحدة.

٢- ولكن العـراق بحدوده اجلغـرافيـة احلالية الـتي رسمهـا االستـعمار يضم جـزءاً من كردسـتانS اBمـزقة
اآلن بj دول تركيا وإيران والعراق وفقاً التفاقات بj الدول االستعمارية بعد احلرب العاBية األولى
وأن الشـعب الكردي في الـعراق هـو جـزء من األمـة الكردية اBوزعـة على أجـزاء كـردسـتـان اBمـزقـة

واألمة الكردية لها جميع خصائص األمة.
٣- في العراق قوميتان رئيسيتان عربيـة وكرديةS لذا فإن حركة اجلماهير العربية في العراق في الوقت
الذي تنتـهج سـياسـة عـربية حتـررية ينبـغي لهـا أن تؤازر وتشجـع االنبعـاث القـومي الكردي الرامي
إلى التـحرر والوحدة. ومـن الناحيـة األخرى ليس ثمـة طريق آخر أمـام القوى الوطنيـة في كردسـتان
سوى طريق الكفاح اBشترك مع اجلماهير العربية في العراق ضد االستعمار وأحالفهS طريق الكفاح
اBشتـرك مع احلركة التحـررية العربية الصاعـدة في سبيل التحـرر الوطني والقومي جلماهيـر الشعب
العراقيS وتأمj االسـتقالل الذاتي لكردستـان العراق وفق احتاد اختـياري كفاحي أخوي يـفتح أمام

الشعب طريق التحرر الشامل والوحدة القومية بأسرها. 
٤- إن الطريق إلـى الوحـدة العـربيــة ينفـتح عـلى أسـاس زوال االسـتــعـمـار عن العــالم العـربي وحتــقـيق
اإلصالحـات الد�قراطـية. وأن كل تعـاون بj األقطار العربيـة على أساس مـعاد لالسـتعـمار وبعـيد
عن نفـوذه وتدخله وفي جـمـيع اجملـاالت السـيـاسـيـة واالقـتـصاديـة والعسـكرية خطوة إلى أمـام في

طريق الوحدة العربية اBنشودة.
٥- إن االستقالل الذاتي لكردستان العراق وفق احتاد اختـياري كفاحي أخوي هو تدبير موقوت بظروفه
تقتضيه مصلحة الشعب الكردي نفـسه وهو بهذا اBعنى ليس حالً نهائياً للمسالة الكردية وال �كن
أن يكون بديالً عـن حق تقـرير اBصـيــر لألمـة الكردية وإ²ا سـيـكون عـامـالً مـهـمـاً فـي حتـرير األمـة
الكردية وحتـقـيق وحدتهـا القـومـيةS وفي تهـيـئـة الظروف اBالئمة Bـمارسـة األمـة الكردية حـقهـا في

تقرير اBصيرS �ا في ذلك تكوين دولة مستقلة لكردستان كلها.
٦- إن االعتـراف اBتبادل بحق تقـرير اBصيـرS و�شروعيـة طموح الشعـبj العربي والكردي إلى التـحرر
والوحـدة القـومـيـةS وإدراك حـقـيـقـة أن االسـتـعـمـار هو العـائق أمـام بلـوغ العـرب والكرد ألمـانيـهم
القـومــيـةS هو األسـاس الـصـخـري الذي تقــوم عليـه وتتـطور األخـوة العـربـيـة - الكردية في كــفـاح

مشترك ضد االستعمار.
٧- إن احلزب الشيوعي العراقي وخاصة فرعه في كردستانS في الوقت الذي سيواصل فيه التعبير عن
كـامل حـقـوق الشـعب الكردي والعـمل اجلـدي علـى بلوغ هذه احلـقـوقS يرى ضـرورة شـجب مـفـاهيم

االنعزال القومي الضيقة واألعمال التي تنبعث من تقدير خاطئ Bغزى الكفاح اBشترك.
كما يشجب حـزبنا كل موقف من شأنه جتاهل مطالب وحقوق الشـعب الكردي في التحرر والوحدة أو

جتاهل أهميـة اBساندة التي تقدمهـا احلركة التحـررية الكردية للحركة العربيـة التحررية"(٣٧٨).وتضمن
التـقـريـرS إضـافـة إلى ذلكS تفــاصـيل أخـرى عن سـيـاســة احلـزب في القـضـايـا العـربيـة ومنهــا اBسـألة

الفلسطينية التي نحن لسنا بصددها.
إن القراءة اBتأنية لهذه النصوص سيجد اإلنسان احلقائق التالية:

- رؤية علمية موضوعية واعية إزاء اBسألتj العربية والكردية في آن واحد.
- شـعـور عـال باBسـؤولـيـة إزاء مـصـائر الشـعـبj في تلـك اBرحلة وفي اBسـتـقـبلS مـع فـهم عـقـالني
لطبيعـة اBرحلة ومهماتهـا وضرورات خوض النضال اBشـترك مع عدم نسيان إلى أيـن يفترض أن يوصل
ذلك النضـال. ويـتـضـمن اBوقف رغـبـة واعــيـة لتـثـقـيف الشــعـبj العـربي والكرديS وكــذلك األقليـات

القومية بحقوقها وواجباتها وبأهمية االعتراف واالحترام اBتبادلj بتلك احلقوق والواجبات.
- التـزام اجـتـهــادي صـائب باBبـدأ الليـنيني اخلـاص بحق الشـعــوب في تقـرير مـصـيـرهـا �ا فـيـه حق

االنفصال وإقامة دولة مستقلة. 
- وكان ال شك Bـثل هذا اBوقف أن تنشأ عنه ردود فـعل وتداعيـات متبـاينة. ففي الوقـت الذي وجد
التأييـد والترحيب من جـانب القوى السيـاسية الكرديةS وخـاصة احلزب الد�قـراطي الكردستانيS فـأنها
وجدت الرفض من قبل القوى القومية العربيـة بشكل عام. ولكن اBوقف فتح باباً واسعا لنشاط متزايد
للحزب في كردسـتان وفي احلصول على تأييـد واسع بj اجلماهير الكردية وانتـعاشا ملموسـاً في عالقة

احلزب باجلماهير الكردية. 
وتضـمنت القـرارات التي صدرت عـن الكونفرنس احلـزبي الثـاني في عـام ١٩٥٦ تشـخيـصـاً Bهمـات

احلكومة الوطنية اخمللصة. وفي مجال اBسألة الكردية ورد في الفقرة اخلامسة النص التالي:
٥- "إعطاء أهمـية لتلبيـة مطالب الشعب الـكردي ورعاية حقـوقه ومطامـحه القـومية واحـترام حـقوق
األقليات القومية"(٣٧٩). وهو نص مختصر Bا ورد في التقريرS باعتبار القرارات ¥س اBهمات اBباشرة

حينذاكS في حj يتضمن التقرير اBهمات القريبة والبعيدة للحزب.
واستمرت سياسة احلزب الشيوعي في هذا اجملال حتى قيام ثورة ¥وز عام ١٩٥٨.

ولكن الشيء الثـابت الذي تواصل في سـياسـات ومـواقف احلزب الشـيـوعي العراقي فـي فتـرة قيـادة
فـهـد للحـزب أو ما بـعدها هـو معـارضـة قـيـام أية تنظيـمـات سيـاسـيـة تتـبنى اBاركـسـية أو اBـاركسـيـة
اللينينية باعـتبارها وقفـاً واحتكاراً للحزب الشيـوعي العراقي ال يجوز االقتـراب منه. وهذا ما انعكس
في التــقــرير الذي صــدر في عــام ١٩٥٧ عن احلـزب حتـت عنوان "رد على مــفــاهيم برجــوازية قــومـيــة

(٣٧٨) يوسفS ثمينة نـاجيS خالدS نزار. سالم عـادل سيرة مناضل. في جـزئj. اجلزء األول. دار اBدى للثقـافة
والنشر. ط ١. دمشق. ٢٠٠١. ص ١٣٩/١٣٨. 

٣٧٩) نفس اBصدر السابق. ص ١٣٣.
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وتصـفـوية"(٣٨٠). وجـاء هذا الرد علـى قـرار اتخـذته جلنة فـرع كــردسـتـان للحـزب الشـيــوعي العـراقي
بتـوحـيـد فـرع احلزب الشـيـوعي مع احلـزب الد�قـراطي الكـردستـاني (البـارتي)S بـاعتـبـار األخـيـر يدين
. رفض احلــزب الشـيـوعـي هذا اBوقف واعـتــبـره انتــهـازية وخـروجــاً على باBاركــسـيـة-اللـينينيــة أيضـاً
اBاركسـية - الليـنينيةS واعـتبر احلـزب الد�قراطي الكـردستاني حـزباً برجوازياً قـوميـاً ال �كن أن يكون
مـاركـسـيـاً أو مـاركـسـيـاً لـينينيـاSً وبالتـالي فــهـو يخـتلف عن احلـزب الشـيـوعي الـعـراقي اBاركـسي -
اللينـيني. وكـتـب سـالم عــادل في هذا الرد مـا يـلي: "وحـزبنـا ال البـارتي وال أي حــزب آخـر هـو احلـزب
الوحـيد الذي يسـتند إلى الطبـقـة العاملة ويعـتنق ويسـتـرشد بنظريتـهـا رغم النواقص التي يحـسهـا في
عـمله بـj العـمـال والفـالحj والتـي ال ريب بأنه سـيـزيلـهـا… إن الطبـقـة العــاملة هي طليـعـة الـطبـقـات
الشعبية وينبـغي أن تكون قائدتها. ولكنها تقوده بواسطة حزبها الطليعـي حزب الشيوعيj الذين يضم
خيرة العمال والفالحj واBثقفj… االخ الطليعيj…"(٣٨١). وفي معرض مناقشته لرأي قه لغان القائل
: "يتـضح من هذه اBقتـبسات أن الـبارتي بأن البـارتي يتبنى اBاركـسيـة اللينينية كـتب سالم عـادل قائالً
اعتـبر حـزباً ماركـسيـاً لينينياً أي حـزباً شيـوعياً بـينما هو لم يكن كـذلك ال في ماضـيه وال في حـاضره
وهو ال �كن أن يكون كـذلـك. وإذا كـان فـيـه بعض األفـراد الذين يؤيدون اBاركـسـيـة اللينـينيـة بالكالم
وفي تصـريحـات شـفـوية تقـال همـسـاً وفـي ظروف مـعـينة فـأن التـأييـد ليس االعـتناق للـنظرية والعـمل
بإرشـادها ومع ذلك فـأن هؤالء ال يعـبرون في تأيـيدهم هذا إال عن وجـهـة نظرهم الشـخـصيـة في أحـسن
األحـوال كمـؤيدين ال أكـثـر. فالشـيـوعي يقـرن النظرية بالعـمل وينتـمي إلى حـزبهS وهؤالء ال �ثلون كل
أعـضاء البـارتي وليـسـوا هم حـزب البارتي وال �ثـلون نظريتـه وسيـاسـته مـهـمـا كانت مـراكـزهم ووزنهم
: "فإذا كان البارتيون ماركسيj لينينيj حقـاً أي شيوعيj فقد وتأثيرهم فيه!". ثم يواصل قوله الحـقاً
كان عليـهم - إن هم رغبوا في جتنب االنشـقاق االنتهـازي - أن ال يؤلفوا حزب البـارتي بل أن يحاولوا
االنضمـام إلى احلزب الشيوعـي العراقي الذي كان منذ زمن بعـيد وقبل تأليفـهم حلزبهم موجـوداً ويعمل
وقــد أبدى في السنـتj األخـيــرتj اســتــعــداده الكامل لضم كـل اخمللصj العــاملj من أجـل رفع راية
اBاركـسـية اللـينينيـة وتوحيـد احلـركـة الد�قـراطية فـي كردسـتـان. أمـا إذا كان البـارتي قـد "تطور" بعـد
تأليفه إلـى األخذ بنظرية اBاركسيـة اللينينية وهو اآلن كذلك فمـا عليه إذا كان ال يريد أن يخون قـضية
الطبـقة العـاملة والشعب بشـق حركـتهـا إال أن يكف عن التمـادي في أخطاء بقـاء تنظيمـه اBستـقل عن
احلزب الشـيوعي ذلك ألن ¶ثلي طليعـة البروليتـاريا يتجمـعون في احلزب الشـيوعي وليس وال �كن أن
يوجد في العراق حزبان شيوعيان فالبروليتـاريا العراقية طبقة واحدة ذات مصلحة واحدة وأهداف واحدة

ولهذه البروليتاريا منظمة واحدة هي احلزب الشيوعي".
لقـد أخـذنا هذا اBقـتطف الطويـل نسـبـياً ال مـن أجل اسـتعـادة مـا كـتب في حـينـها بـل للتـدليل على

الطريقة التي كنا بها نعالج مسالة وجود أكثر من منظمة تعلن عن تبنيها اBاركسية اللينينية. فما هي
اBسائل التي يتضمنها هذا النص لسالم عادلS سكرتير اللجنة اBركزية للحزب الشيوعي العراقي الذي

كتب في عام ١٩٥٧?
ال شك في أن من حق احلزب الشيوعي أن يحـتفظ بتنظيمه اBستقل عن حـزب البارتي دون أن يتحد
به حتى لو تبنـى حزب البارتي اBاركـسية اللينينيـةS وأن من حق من يريد الوحدة مع البـارتي أن يلتحق
SوضوعBشكلة ال تكمن في هذا اBااللتحاق معه بحـزب البارتي. وا jبه دون ان يجبر منظمة الشـيوعي
بل أن فكر سالم عـادل وفكر قه لغان وباقـي أعضاء جلنة الفـرعS وهم خمسـةS كانت متطابقـة من حيث
Sاركسـية اللينينية. فسـالم عادلBيـنتميان أو يتـبنيان ا jأو حزب jأي ال يجـوز وجود منظمت Sاألساس
وكل الشيـوعيj العـراقيj وأنا أحـدهمS كان يلتزم بـاللينينية والسـتالينية أو �ـا كرستـه األ¶ية الثـالثة

في معاجلته للمشكلة حينذاكS إذ يؤكد في مجمل الكراس ما يلي:
* ال يجوز وجود أكثر من حزب واحد يعلن عن تبنيه للماركسية اللينينيةS أي الشيوعية.

* إن تشكيل أكثـر من حزب واحد للبـروليتاريا في بلد واحـد يعتبـر انتهازية وخـيانة للطبقـة العاملة
وانتهاكاً لوحدتها ووحدة مصاحلها ووحدة نضالها.

* إن الشـيـوعـيj يرفـضـون قـيـام أكـثـر من حـزب شـيـوعي واحـد في بلـد واحـد حـتى لو كـانت هناك
قـومـيـات مـتـعـددة. ويسـتند سـالم عـادل في ذلك على مـقـولة لسـتـالSj إذ كـتب األخـيـر يقـول: "فـقـد
أظهرت التـجربة بأن تنظيم بروليتاريا دولـة ما على اخلطوط القوميـة تفضي إلى تدمير فكرة التـضامن
الطبــقي. إن جـمــيع بروليـتــاريي كـافــة القـومــيـات في الدولة اBـعنيـة يجب أن يـنظمـوا في مــجـمــوعـة

بروليتارية وحيدة ال تتجزأ" ستالSj اBؤلفات الكاملة ج ٢ ص٥٨)"(٣٨٢).
* إن أي اجتـهاد خـارج إطار فكر وحتليل اBدرسـة اللينينية هو انتـهازية وحتـريفيـة ينبغي مـحاربتـها
واعتبارها اBهـمة األولى التي تواجه احلزب الشيوعي اBاركـسي اللينيني في أي بلد من البلدانS ومنها

العراق.
* إن الشيوعـيj وحدهم �تلكون احلقيـقة دون غيرهمS وهم األكـثر صالبة وصرامة وثبـاتاً في النضال

.jكما عبر عنها ستال Sفهم جبلوا من طينة أخرى Sمن أجل قضية الطبقة العاملة والشعب العراقي
هذه هي النظـرة التي كنا جـمـيــعـاً نتـبناهـا دون أن ندرك مـخـاطرها علـى الد�قـراطيـة وعلى الـعـالقـة
بالقوى واألحزاب األخرى وباجلـماهير. كما لم نكن ندرك ما �كـن أن ينشأ عن ذلك من تربيه للمناضل
باجتـاه رؤية نـرجـسـيـة لنفـســه ودوره وتعـصب شـديد ألفكاره ومــواقـفـه ورفض كـامل لألخــر وللحق في
االجـتهـاد. إنهـا القسـوة في التـفكيـر إزاء الفكر اآلخرS والـتي �كن أن تنشأ عـنها قـسـوة في اBمارسـة

إزاء اآلخر أيضاً.

(٣٨٠) نفس اBصدر السابق. ص ٣٩١-٣٨٩. 
(٣٨٢) يوسفS ثـمــينة ناجـيS وخــالدS نزار. ســالم عــادل ســـيــرة مناضل. مـــصــدر ســابق. ص ٣٤٧/٣٤٦. (٣٨١) نفس اBصدر السابق.ص ٣٨٦. 
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كان ا;ؤمل أن ينال الكرد حـقوقهم القومـية العادلة وا;شـروعة في ظل اجلمهـورية اجلديدة التي أقامتـها
ثورة الرابع عشر من Vوز الوطنية. وكـان تطلع الشعب الكردي واقعياً ومعـقوالً ارتباطاً بنضاله الطويل
وتضـحـيـاته الكبـيـرة. وكـان احلكام اجلـدد يدركـونهـا ويعـرفـون هذه التطلـعـات العـادلة. إذ لم تكن في
مطالب الكرد مـا يؤثر سلباً على تطور اجلـمهورية الـعراقيـة أو على مصـالح الشعب العربـي في العراق

أو األقليات القومية فيه. كان مطلب الشعب الكردي يتركز حول ثالثة محاور جوهرية: 
١- ضمان التطور الدlقراطي ا;ستقل للجمهورية العراقية وضمان احلريات الدlقراطية للشعب العراقي

والتنمية االقتصادية واالجتماعيةq بضمنها البشرية.
٢- ضمان االعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير مصـيرهs qا في ذلك حقه في إقامة دولته ا;ستقلة

أو حقه في إقامة احلكم الذاتي أو االحتاد الفيدرالي ضمن اجلمهورية العراقية.
٣- ضمـان Vتع الشعب الكردي بـحقوقـه القومـية ا;شروعـة في حالة قـيام الوحـدة أو االحتاد الفـيدرالي
ب| الدول العربـيةq إذ أن كردسـتان العراق ليـست جزءاً من األمـة العربية أو الوطن الـعربيq بل هي

جزء من األمة الكردية وجزء من كردستان. 
ولم يكن في هذه ا;طالب ا;شروعة والعادلة ما lكن أن يثيـر الغبار حول طموحات هذا الشعب الذي

كان في العراق حتى قبل أن يأتي العرب اليه.
ولم يتـحـقق للشـعب الكردي الشيء الكثـيـر الذي كـان يتوقـعـهq كـما لـم يرق إلى مسـتـوى تطلعـات
الغـالبـيـة العـظمى من الشـعب العـراقي. ورغم ذلـك اسـتـبـشـر الشـعب الكردي وبقـيـة الـدlقـراطي| في

العراق خيراً ألسباب عدة منها:
* مـشـاركـة الشــعب الكردي الواعـيـة والفــعـالة في النضـال ضـد الـنظام ا;لكي اإلقطاعي والـهـيـمنة
األجنبـيـة وتقـدlه التـضـحـيـات الغـاليـة على امـتـداد الفـتـرات ا;نصـرمـةq إضـافـة إلى عـالقـتـه الفـعليـة
التنسيقـية مع جبهـة االحتاد الوطني عبر احلـزب الشيوعي العراقي وقناعـته ا;بدئية بوطنيـة عبد الكر�
قاسم ورغبته بتقدم العراق وازدهاره واالستجابة للحـقوق القومية للشعب الكرديq إضافة إلى التفاعل

الكبير الذي برز ب| العرب والكرد وباقي القوميات في أعقاب انتصار ثورة Vوز ١٩٥٨.
* ا;شاركـة الفعـالة للقوى الدlقـراطية التي كـانت تساند عـموماً مطالـب الشعب الكردي في حتـقيق
طمـوحاته في إطار اجلـمـهورية العـراقـية اجلـديدةq وكـانت القوى الدlـقراطيـة هي األكـثر تأثيـراً في دور

ونشاط جـبهة االحتاد الوطني والقـوى الفاعلة فيـهاq وهي التي حسمـت ا;وقف أيضاً لصالح االنتفـاضة
العسكرية باجتياحهـا شوارع بغداد وعموم العراقq كما منحت العملية كلها احلـصانة التي حتتاجها من
احتمـاالت التدخل واالعتداء اخلارجيq والذي كـان �كناً وواقعياً حـينذاكq بعد التحشيـدات األمريكية

في لبنان والبريطانية في األردن.
* تعي| عضو كـردي في مجلس السيادة هو السيد خـالد النقشبنديs qا يؤكد اعتـراف قيادة الثورة
بحق الشـعب الـكردي في ا;شـاركـة في الدولة العـراقـيـة على مـخـتـلف ا;سـتـوياتq إضـافـة إلى وجـود

وزراء كرد في احلكومة اجلديدة.
* دعـوة الثـوار الكرد الذين هاجـروا قـسـراً إلى االحتـاد السـوفـيـيـتي في عـام q١٩٤٦ وعلى رأسـهم
qللعودة إلى العراق وا;شاركة في بناء اجلمهورية اجلديدة qالقائد الكردي البارز ا;ال مصطفى البارزاني
جـمــهـورية العــرب والكرد والقــومـيـات واالديـان األخـرى. غـادر ا;ال مــصطفى البــارزاني بالد ا;هــجـر
(موسكـو - االحتاد السوفـييـتي) بتاريخ ١٩٥٨/٨/٢١ ووصل بغـداد في السادس من Vوز /يـوليو/
١٩٥٨(٣٨٣)q وكان في اسـتقـباله في مطار بغـداد الدولي حشـد كبيـر جداً من اجلـماهيـر العراقـية من
عرب وكـرد وغيـرهمq إضافـة إلى عدد كـبيـر من الوزراء والضبـاط وا;سؤول| وأصـدقاء القـائد الكردي
و�ثلي األحزاب الـسياسـية اخملتلفـة. وفي اليوم التـالي من وصوله استـقبله عـبد الكر� قاسـم استقـباالً

طيباً مرحباً بقدومه ترحيباً حاراً.
* النص في الدستور العـراقي ا;ؤقت على بعض الفقرات ا;همـة بشأن الكردq وبشكل خاص: "ا;ادة
(٣) - يقـوم الكيـان العـراقي علـى أسـاس من التـعـاون ب| ا;واطن| كـافـة باحـتـرام حـقـوقـهم وصـيـانة
حرياتهم ويعتـبر العرب والكرد شركـاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حـقوقهم القوميـة ضمن الوحدة

العربية.
ا;ادة (٩) - ا;واطنون سواسـية أمام القـانون في احلقوق والواجـبات العامة وال يجـوز التميـيز بينهم

في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"(٣٨٤).
ويسـتـدل من نص هات| ا;ادتـ| على أن قـيـادة الثـورة أخـذت باجتـاه| أسـاسـي| في تشـريع حـقـوق
ا;واطنةq أحـدهما ا;ـساواة في احلـقوق والواجـبـات أمام القـانونq باعـتبـار ا;واطن فـرداً في اجملتـمع من
جهـةq وحقوق اجلـماعات السكانيـة على أساس قومي مـن جهة ثانيـةq وشخص على نحو خـاص العرب

(٣٨٣) البـارزانيq مـسـعـود. البـارزاني واحلـركـة التـحـررية الكردية. الكرد وثورة ١٤ Vوز ١٩٥٨. كـردسـتـان.
١٩٩١. ص٥٤-٥٨. 

(٣٨٤) العـانيq  د. نوري عـبداحلـمـيـد. وآخرون. تـاريخ الوزارات العراقـيـة في العـهـد اجلمـهـوري. ط ١. بيت
احلكمة. بغداد. ٢٠٠٠. ص١٢٦.
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qولكنه لم يشر إلى القومـيات األخرى ا;وجودة في العراق مثل التـركمان واآلشوري| والكلدان qوالكرد
التي حـاول ا;شرَّع ضـمان حـقـوقهـا الفردية من خـالل حـقوق ا;واطن العـراقي بصـفة عـامةq وفق االجتـاه
الفرنسي في التـشريع. وهو نقص في إطار الواقع الفـسيفـسائي العراقي. وكـانت ا;ادة الثالثة تتـضمن
ضـعفـاً واضحـاً بطبـيعـة احلالq وهي اإلشـارة إلى حـقه في حـالة الوحـدة العربيـةq ولم يشـر إلى حقـه في
حالة عـدم حصـول الوحدة العـربيةq واسـتمرار اجلـمهـورية العراقـية. فالـصيغـةq كمـا جاءت في الدسـتور
ا;ؤقتq تعـتبر حـمالة أوجـه وقابلة للتـفسـير وفق طبـيعـة القوى التي تكون على رأس السلطـة وموازين
القوى السياسيـةq في ح| كان ا;فروض في ا;شرع أن يعترف للشعب الكردي بصراحـة ووضوح حقوقه
كاملة غيـر منقوصةq خاصـة وأن الدستور اعتـبر العراق جزءاً من الوطن العـربيq وهذا يعني أن الشعب
العـراقي يشكل جـزءاً من األمـة الـعربـيـةq وهو أمـر مـخـالف للواقع واحلـقـيـقـة والتـاريخ. إذ أن الشـعب
الكردي ليس جزءاً من األمة العـربيةq بل هو جزء من األمة الكرديةq كمـا أن العراق ليس كله جزءاً من
الوطن العربيq بل القسم العـربي منهq في ح| أن القسم الكردستاني من العراق هو جـزء من كردستان
ا;وزعـة على تركـيـا والعـراق وإيران وسـوريا. ومع ذلك وجـد الشـعب الكردي تلك ا;واد بداية إيجـابيـة
للسـير ا;ـشتـرك في بناء احلـياة اجلـديدةq إذ بعـدها lكن إجـراء التـغيـيـرات الدlقراطيـة الضـرورية على
الدستـور ا;ؤقت عند وضعه بصـيغتـه النهائية وعـرضه على الشعب لالسـتفتـاء بشأنهq خاصـة وأن قادة
االنتـفـاضـة العـسكرية قـد وعـدوا بذلكq رغم التـبـاين في وجـهات نـظرهم قـبل القـيام بـاالنتفـاضـة ومـا

بعدها.
* احلـريات الدlقـراطيـة التي فـرضـهـا زخم االنـتـفاضـة الـعسـكرية وعـمـقـهـا وسـعى إلى حتـويلهـا من
انتفـاضة عـسكرية إلى ثورة اجتـماعيـة من خالل زخم احلـركة الشـعبيـة الثورية التي فـرضت نفسـها في
الشـارع وعـبـرت عن ذاتهــا وعن Vتـعـهـا باحلـرية بصـيغ وأســاليب كـثـيـرة والبـدء بتـشكيـلهـا ا;زيد من
منظمـات اجملـتـمع ا;دني ومطـالبـتهـا بتـعـمـيق إجـراءات الثـورة من خـالل �ارسـة سـيـاسـات اقـتـصـادية
واجتماعية قامت من أجلها االنتفـاضة وناضل من أجلها الشعب طيلة عشرات السن|q ومنها اإلصالح
الزراعي واسـتـعـادة مـصـالح العـراق النفـطيـة واخلـروج من األحـالف العـسكرية… الخ. كـمـا كـان إجـراءاً
سليـمـاً مـارسـتـه حكومـة الثـورة عندمـا خـصـصت برامج باللغـة الكردية في اإلذاعـة العـراقـيـةq وكـذلك
q|ومنهـا إطـالق سـراح السـجـناء السـيــاسـي qاإلجـراءات األخــرى التي اتخـذت فـي مـخـتلـف اجملـاالت
والسـماح بالنشـاط السـياسي الواسع للقـوى واألحزاب الـسيـاسيـةq رغم تعثـر صـدور قانون جـديد ينظم
احليـاة السياسـية واحلزبية فـي البالد ويضعهـا على أسس قوlة من احلـرية والدlقراطية والتـعددية ومنح
إجازات رسـمية من قبل وزارة العـدل لتمارس نشاطـها بصورة شرعـية وعلنيةq وإصدار قـانون اإلصالح
الزراعي واخلروج مـن حلف بغداد وا;نطقـة اإلسترلينيـةq وإقامـة عالقات جـديدة مع االحتاد السـوفيـيتي

ومع الدول العربيةq وتطور احلياة السياسية في منطقة كردستان ذاتها.

. وجتلى ذلك في مواقف احلزب الشيوعي العراقيq وكذلك في واستبشر الشعب الكردي بذلك كثيراً
مـواقف احلزب الدlقـراطي الكردسـتانيq الذي كـان يتزعـمـه ا;ال مصطفى البـارزانيq كـما كـان إبراهيم
أحـمـد سكـرتيـرا عـامـا للـحـزب حـينذاك. فـعلـى سـبـيل ا;ثـال ال احلــصـرq جـاء في البـيــان الصـادر عن
االجـتمـاع ا;وسع للحـزب الدlقـراطي الكردسـتاني الذي انعـقـد في تشريـن األول من عام ١٩٥٨ بشـأن

اجلمهورية العراقية ما يلي:
"إن الشعب الكردي مستعد للدفاع عن جمهوريته الدlقراطية اجلديدة حتى آخر قطرة من

دمه"(٣٨٥). وهو تعبـير مجـازي يؤكد ويجسد روح الفـرحة واألمل الذي حركـته ثورة Vوز وأججـته في
نفوس الشعب الكردي وقواه السياسية.

وفي أوائل عـام ١٩٦٠ حـصل احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني/العـراق على أجازتـه الرسمـيـة وفـتح
مـقراً له في مـنطقة السـعـدون ببغـداد حـيث عـقد مـؤVر احلـزب اخلامس وحـضـر جوانب مـن أعمـال ا;ؤVر

رئيس احلزب حينذاك ا;ال مصطفى البارزاني(٣٨٦).
ولكن لم تتـقدم الثورة خطوات إلى األمـام ولم Vض فتـرة طويلة على اتخاذ جملـة من تلك اإلجراءات
اإليجابيـة حتى بدأت تتراجع بخطوات حـثيثة على أعـقابها. وكان هنـاك من يدفع بها إلى الوراء بزخم
متـصاعد. لقـد كان على الثورة أن تنجـز جملة من ا;همـات األساسية لـتعزز مواقـعها في اجملـتمع وفي
أجهزة الدولة اخملتلفة وتعبئة اجلماهير الواسعة حولها. وكانت هذه االجتاهات اجلديدة في السياسة تثير
حـفيظة قـوى داخليـة وإقليـميـة ودوليـة غيـر قليلةq إمـا بسبب عـالقـتهم احلـمـيمـة بالهـيمنة الـبريطانيـة
السابقـة ورغبتهم في اسـتمرارها في العراقq وإمـا إنها كانت من القوى القـومية ذات النظرات الضـيقة
والشوفينية التي ترفض نهج منح الكرد حقوقهم القـومية ا;شروعة. فكان على الدولة اجلديدة واجملتمع

ما يلي:
١- تصفـية بقايا الهيـمنة البريطانية علـى السياسة الداخليـة من خالل أجهـزة الدولة والتخلص من دور
وتأثيــر مــعــاهدة ١٩٣٠ وإلـغـاء حـلف بغــداد واحلــد من دور ونشــاط شــركــات النفـط االحـتـكارية
الدولية.. الخ. وكان هذا يعني التعـرض للمصالح اإلمبريالية في العراق واعتـبار ذلك ªوذجاً وطنياً

lكن أن يحتذى به في مناطق وبلدان كثيرة في العالم. 

(٣٨٥) آشيـريانq ش. ج. د. احلركـة الوطنية الدlـقراطية فـي كردستـان العراق ١٩٦١-١٩٦٨. تعـريب والتو.

رابطة كـاوا للمـثـقـف| اليـسـاري| الكرد. سلسلة الثـقـافـة الكردية التـقـدمـيـة ٤. دار الكاتب. بيـروت.
١٩٧٨. ص ٦٦.

(٣٨٦) كر�q حبـيب محمد. تاريخ احلزب الدlقـراطي الكوردستاني - العراق (في محطات رئيـسية) ١٩٤٦-
١٩٩٣. ط ١. مطبعة UÐWš . دهوك. كردستان العراق. ١٩٩٨. ص ٦٧-٦٩. 
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٢- وكـان علـى العـراق التـخلـص من سـيـادة العــالقـات اإلنتـاجــيـة شـبـه اإلقـطاعـيـة ال بإصــدار قـانون
دlقـراطـي لإلصـالح الزراعي فــحـسبq بل وتنـفـيـذ هذا الـقـانون لصــالح الفـالح| والريـف والزراعـة
والتطور االقتـصادي في البالد. واصطدم هذا القـانونq الذي صدر فعالs qًـصالح الفئات اإلقطاعـية
وشيوخ العشائر واألغـواتq إذ سلب القانون اجلديد منهم القاعدة األساسية لهـيمنتهم على الفالح|

والريف.
٣- وكـان على اجملتـمع أن يرسي دعائم احلـرية والدlقراطـية التي غـيبـها العـهد ا;لكي لصـالح الفئـات
ا;الكة لوسـائل اإلنتـاج في الريف وا;دينة وحـرم غـالبـيـة الشـعب منهـا. وكان هذا يعـني االستـجـابة
;طالب الشـعب في الـدlقراطـية لـلعـراق واحلكم الذاتي لكردسـتـان العـراق الذي طالبت به اجلـمـاهيـر
الكردية في العـراق ووجدت ا;سـاندة والتأييـد من أوساط عـربية واسـعة في البـالد. إال أن هذا كان
يصطدم بدوره با;صـالح اإلمـبـرياليـة وباخلشـيـة من إقـامة ªوذج عـراقي مـتـقدم عـلى مسـتـوى القطر
والقضـية الكردية �ا يثيـر احلكومت| التركـية واإليرانية خـشية منهـما على مطالبـة الشعب الكردي

في البلدين األخر°ن بوجهة �اثلة. 
qوكان الشعب العراقي يسـعى في أعقاب الثورة إلى التخلص من البطالة ا;نتـشرة في أنحاء العراق
سواء أكـانت بطالة مكشوفـة أم مقنعةq وكـذلك تغييـر واقع الفقر الشـديد الذي كانت تعـيش فيه نسـبة
عـالية من سكان العـراق. فإيجـاد فـرص عمل جـديدة وحتس| مـستـوى حـياة ومـعيـشة السكان وإيجـاد
ظروف حـياة وخدمـات أفضل يـعني التخلص من الواقع االقـتصـادي القائم بحل مـسألة الزراعـة وتنمـية
qالتصنيع وتدخل أفضل و�نهج للدولة في الشؤون االقتصادية وحتـس| التبادل التجاري لصالح العراق
إضـافة إلى تغـييـر واقع توزيع أرباح النفط اخلـام العراقي ب| الشـركـات االحتكارية والدولة العـراقيـة.
وكانت هذه االجتـاهات تصطدم مباشـرة sصالح شركـات النفط االحتكارية وشركـات التجارة البـريطانية

والفئات اإلقطاعية والكومبرادورية التجارية. 
وكـان أمام الدولة العـراقيـة اجلـديدة مهـمة حتـس| عـالقاتهـا بالدول العربـية وإزالة اجلـفوة مع العـديد
منهـا ومع بعـض دول اجلـوار واإلقليمq إضـافـة إلى التـخلص من الـعـالقـات الدوليـة وحـيـدة اجلـانبq إذ
اسـتطاعت بريطانيـا فرض احلـصـار غيـر ا;علن على عـالقـات العراق مع الـدول االشتـراكيـة واحـتكارها
لصـالـح بريطانيــا العظمى ومع بعض الـدول الرأسـمـالـيـة التي تتــعـامل مــعـهـا بريـطانيـاq وخــاصـة في

اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية.
واســتطاع زخم الثــورة األول أن يحــقق الـعـديـد من هذه ا;هــمــات على الصــعــد الداخليــة والعــربيــة
والدوليـةq باعتـبارها خطوات مـهمـة على طريق طويل. ولكن اجلـمهـورية العراقـية اجلـديدة ارتكبت منذ
البدء أخطاء فادحة لم تنتبه لها الغالبـية العظمى من السكان ألسباب عديدةq ولكن حذرت منها بعض
الشـخصـيـات السيـاسـية الـوطنيةq ومنهم بـشكل خاص األسـتـاذ كامل اجلـادرجي وبعض الشـخـصيـات

الدlقـراطيــة األخـرى. وlكن فـيـمـا يـلي اإلشـارة إلى أبرز تلك األخطاء الـتي نشـأت عنهـا أو بســبـبـهـا
اختالالت فعلية كبيرة الحقة أثناء مسيرة احلركة السياسية الوطنية العراقية:

أ- بقـاء القــيـادة العـسكـرية التي نفـذت االنتــفـاضـة ا;سلحــة في قـيـادة السـلطة وعـدم تراجـعــهـا إلى
مـعسكراتهـا وتسليم األمور لـلقوى واألحـزاب السيـاسيـة التي تشكلت منهـا جبـهة االحتـاد الوطني
والقوى العاملة مـعهاq ومنها احلزب الدlقراطي الـكردستاني. إذ كان في مقدور القـيادة العسكرية
تنظيم انتـخـابات عامـة في ضوء الدسـتـور ا;ؤقت ثم تسليم السلطة ;ن يخـتـاره البر;ان إلدارة دفـة
السلطة التنفيـذية في البالد لتنظيم احليـاة العامة على أسس دlقراطيـة. وعدم إجنازها لهذه ا;ـهمة
بعـد فـتـرة وجيـزة من وجـودها في السلـطة لم يكن يعني اسـتـمـرارها في احلكم فـحـسبq بل ارتبط
أيضاً sمـارساتها الفردية ا;نبـثقة عن ذهنيتـها العسكرية التـقليدية الفردية واآلمرية ذات ا;ـضمون

التسلطي.
qقــراطي دائم للبــالد ورفض إقــامــة ا;ؤسـســات الدســتــوريةlب- التلـكؤ الفــعلي في وضع دســتــور د

التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم البدء بإرساء حياة سياسية اعتيادية في البالد.
ج- االمتناع عن إطالق رسمي للحـريات الدlقراطية وتكريسها في احليـاة السياسية العراقيـةs qا فيها
إجازة األحـزاب رسمياً ومـؤسسات اجملـتمع ا;دني وغيـرها. بل عمدت إلى تقن| هذه الوجـهة ومنح
اإلجازة لبعض األحزاب وحرمـان أحزاب أخرى منهاq �ا أثار أجواء غير نظيفـة ومتوترة في الساحة

السياسية العراقية.
د- وأدت هذه االجتـاهات إلى انقـسام احلكم وأجـهـزة الدولة والشـارع العراقي إلـى تيارات سـيـاسيـة
عديدة متصارعة في ما بينها ومتعادية تدريجاqً �ا أعطى االنطباع للقيادة العسكرية أنها قادرة على

البقاء في احلكم في ضوء اخلالفات ب| القوى على قاعدة "فرق تسد".
هـ- وأدت تلك الصـراعات على مـستـوى احلكم واألحزاب والـشارع العـراقي إلى نشوء حـالة التأليـه
لألشـخاصq سـواء أكان لـعبـد الكر� قاسـم أم لعبـد السالم عـارف وانقـسام اجملـتـمع إلى Vجيـد هذا أو
ذاك باعتـبار أحدهما ا;نـقذ الفعلي للمجـتمع من الكارثة احملدقـة. ففي الوقت الذي طرح شعـار "عاش
الزعيم عبدالكر�"q و"مـاكو زعيم إال كر�q و"الزعيم األوحد"q والذي كان يعني تأييـد استمرار وجوده
في السلطة وفق الصيـغة الفردية التي انتهـجهاq طرح شعـار مقابل يدعو إلى Vجـيد جمال عبـد الناصر
qومعـه عبـد السالم عارف باعـتبـارهما ا;نقذيـن للبالد من االجتاه الالقـومي لعبـد الكر� قاسم وأتبـاعه
واعـتـبـار عـبـد السـالم عارف يـسيـر في طـريق قـائد األمة الـعربـية ومـؤجج مـشـاعـرها ومـوحـدها جـمـال
. وهكذا حتول الصـراع من كونه يدور عبـدالناصر. وكـانت هذه الدعوة بدورها لصالح الـقائد الفرد أيضـاً
حول اجتـاهات تطور الثورة إلى صـراع على الدور الذي يفتـرض أن يلعبـه أحدهمـا في احلياة السـياسـية
الداخليـة للعراق. وكـان هذا الواقع منزلقـاً خطيراً للـحرية واحلـياة الدlقـراطيـة والتعـددية السيـاسيـة في
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البـالد ولدور اجلـمـاهـيـر في هذه العـمليـة. وكـانت حــصـيلة هذه السـيـاسـة وذلك التــبـاطؤ في إجنـاز مـا
يفترض إجنازه بعد الثورة مباشرة بائسـة جداً وكارثية. فعرضت تلك األخطاء الفادحة في احلكم الفردي
إلى ضــيـاع جـمــيع ا;كاسب التي حتــقـقت للـشـعب في الفــتـرات األولى من الـثـورةq ووقع مـا كــان في

احلسبان أصالً أن استمر احلكم الفردي سائداً في البالد. 
فسحت تلك األخطاء واالختالالت في نشوب صراعات صبيانية بعيدة عن الوعي الدlقراطي والعقل
السـيـاسي الرصـ| في صـفـوف احلـركـة الوطنيـة الـعـراقـيـة دون اسـتـثناء. وكـان ضـيـق األفق السـيـاسي
والذاتية احلادة وضعف التقـاليد الدlقراطية في العمل واحلياة السياسـية ا;وروثة من العهد ا;لكيq قد
تسبب في نشوء احتـقانات شديدة تفجرت كلها في أيام الثورة مبـاشرة وما بعدهاq وراء كل ذلك. و�ا
qزاد في الط| بلة تدخل احلكومـات العربية واإلقليـمية والدولية فـي شؤون السياسـة العراقيـة الداخلية
إذ كان العراق يحتل موقعـاً مهماً في السياسة البريطانية والدولية بسبب مـوقعه االستراتيجي وا;وارد
النفطية االحـتياطيـة الهائلة التي lتلكهـا. وبالتالي اعتـبرت الثورة اجلـديدة sثابة تهديد خطيـر ;صالح
االحـتكارات الـبـتـروليـة الـدوليـة في العـراق �ـا دفع الشـركـات االحــتكارية إلى العـمـل اجلـاد والدؤوب
لالسـتفادة من تـلك الصراعـات احمللية والعـربية في العـراق لتغـييـر الوضع sا يحقق مـصاحلـهاq خـاصة
وأن احلكم اجلــمــهـوري كــان قــد بادر إلى اســتــعـادة ٩٩٫٥ % مـن األراضي التي كــانت حتت تصــرف
االحتكارات الـبتروليـة من أجل التنقيب عن الـنفط فيهـاq وثم الدور الذي لعبـته احلكومـة العراقـية في
دعـوتهـا إلى تشكيـل منظمـة الدول ا;صـدرة للنفط (أوبـك) في عـام ١٩٦١. فـتظافـرت بعض اجلـهـود
احمللية والعـربية والدولية لتعـمل سوية من أجل تغيـير الوضع القائم في العـراق. كما اندفعت حكومـتا
إيران وتركيا إلى تنسيق جهودهما مع القـوى الدولية األخرى إلثارة ا;تاعب بوجه احلكم اجلديد وتأجيج
الصـراعـات الداخليـة. يضـاف إلى ذلك أنهـا كانت تـخشى من تـغلغل االحتـاد السوفـيـيـتي في ا;نطقـة
خـاصـة وأن العراق عـزز عـالقـاته باالحتـاد السوفـيـيـتي وبالعـديد من الدول االشـتـراكيـة األخـرىq ووقع
العـديد من االتـفـاقـيـات االقـتـصـادية والتــجـارية مـعـهـا �ا كـان يعنـي تهـديدا غـيـر مـبـاشـر لـلمـصـالح
البريطانيـة والغربيـة عمومـاً في ا;نطقة وبداية لنهاية احـتكارها لألسواق فـيها. أمـا الدول العربية فـبدا
وكأنها قد اتفقت على مواجهة احلكم اجلديد باجتـاه| مختلف| ولكنهما كانا يصبان في هدف واحد هو
خلخلة الوضع الداخلي وإضـعاف النظام واحـتوائه أو إسقـاطه. ففي الوقت الذي كـانت حكومات األردن
ولبنان والسـعـودية ودول اخلليج تعـمل ضـد حكم عـبد الكـر� قاسم وبالتـعـاون والتنسـيق مع حكومـات
الدول الغـربيـة ومع كل من حكـومتـي إيران وتركـيـاq فأن دوالً عـربيـة أخـرى مـثل مـصـر وسـوريا كـانت
تعمل بـاجتاه آخر هو فـرض الوحدة على قـاسم وعلى القوى األخـرى التي لم تر في الوحدة حـينذاك أمراً
�كناً أو مناسـباqً كمـا كانت ترى في قـوة الشيـوعي| وبقيـة اليسـاري| تهديداً للتـيار القومـي العروبي
في العراق والعالم العربي. وكانت تشيع معلومات خاطئـة تدعي فيها احتمال مطالبة الكرد باالنفصال

عن اجلـمهـورية العـراقـية وإقـامـة دولة قومـيـة كرديةq في ح| كـانت احلـركـة الدlقراطيـة الكردية تؤكـد
وقـوفـهـا إلـى جـانب وحـدة اجلـمـهـوريـة العـراقـيـة شـريطة أن يـوافق احلكم ا;ركـزي في العــراق على منح
الشـعـب الكردي حـقــه في احلكم الذاتي ومــا ينشـأ عن ذلك مـن حـقـوق وواجــبـات على احلكـم ا;ركـزي

واحلكم الذاتي.
ساهم هذا الـتحالف الدولي واإلقـليمي والعربي غـير الرسـمي وغيـر ا;علن في تشجـيع متزايـد للقوى
ا;ناهضة حلكومـة عبد الكر� قـاسم وحبك ا;ؤامرات الغـتياله أو إسقـاطه. وساهمت عوامل عـدة أخرى

بتعميق شقة اخلالفات وزيادة التوترات السياسية الداخليةq نشير إلى أبرزها فيما يلي:
- ضـعف الـوعي الدlقـراطـي وحـضـارة احلــوار ا;وضـوعي الهــادف ب| القـوى الســيـاسـيــة العـراقــيـة
واألوسـاط الواسعـة من الشعب العـراقي وصعـوبة كل طرف سـياسيq أي "أنا"q في االعـتراف "باآلخـر"
واحتـرامه واحـترام وجهـات نظرهq وادعاء كل طرف فـيه بامتـالك احلقـيقة كلـهاq "احلقـيقة ا;طـلقة"q في
ح| يقف الـطرف الثـاني "اآلخــر" في مـواقع اخلـطأ. وهكذا يتــبـادالن ا;واقع ب| "األنـا" و "اآلخـر" دون
إحـساس باآلثار السلبـية احلـادة والنتـائج ا;ضرة الناجـمة عن هذا الـصراع البـدائي. ولم يكن ذلك ناشئ
عن رغـبــة ذاتيـة فـحـسبq بل جــاءت عـبـر قـرون من االضطـهـاد والقـهـر وا;شــاعـر ا;تناقـضــةq بسـبب
السـياسـات التي مورست ضـد العـراقي| على امـتداد تـلك القرون الطويلة وتواصـلت في العهـد ا;لكي

والهيمنة االستعمارية البريطانية بصيغ وأساليب قاهرة أخرى.
- الذهنيــة العـسكرية العنـفـيـة والتـسلـطيـة للقـوى التـي نفـذت سـاعـة الصــفـر وفـجـرت االنتــفـاضـة
العـسكرية وسـيطرت على وجـهة تطور الـثورةq ورغـبـتهـا في االنفـراد بالسلطة وحـسم األمـور كمـا تراه

مناسباqً إضافة إلى بروز خالفات شديدة في داخلهاq بسبب تنوعها وتقاطعها في تفاصيل األمور.
- السـيـاسـات اليمـينيـة واليـسـارية ا;تطرفـة التي مـارسـتـها األحـزاب والقـوى السـيـاسـية الـعراقـيـة
اخملتلفة التي ساهمت في تعقيد الوضع وإشاعة الفـوضى في البالد وتوفير األجواء ا;ناسبة لالنقضاض
على احلكم وانتـزاعـه من أيدي عـبـد الكر� قـاسم ومـجـموعـة الضـبـاط ا;ؤيدين لهq خـاصـة وأن القـوى
العسكرية كانت متشبثة باحلكم وتدافع عن وجودها فيه حتى ا;وت من منطلق يدعي بأنها أكثر حرصاً

وحصافة وصيانة للثورة ومكاسبها من اآلخرين.
- ورغم وجود وعي سيـاسي عام في صفوف اجلـماهير الشعبـية في العراق والتي ساهمت في تفـجير
العديد من ا;ظاهرات اجلـماهيرية واحلركـات السياسية والفـالحية واالنتفـاضات والوثبات الشعـبية على
امـتـداد فـتــرة العـهـد ا;لكيq إال أنهــا لم تكن بالنضـوج الكـافي الذي lكنه ردع األحـزاب الســيـاسـيـة
ومنعــهـا من تعـمــيق خـالفـاتـهـا وصـراعـاتـهـا ونزاعـاتهــا التي lكن االدعــاء بأن نسـبـة مـن أبناء ا;دن
واألرياف قـد اجنـروا وراء تلك األحـزاب وســاهمـوا بتـعـمـيق كل ذلكq والتـي قـادت إلى تشـديد أجـواء
التـآمـر في الـعـراق. وlكن القـول بأن وعي اجلـمـاهـيـر الضـعـيف وردود أفـعـالهـا فـي الشـارع والسـبـاق
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الهـسـتـيـري ب| األحـزاب لكسب الرأي العـام الداخليq كلهـا عـوامل سـاهمت بتـأجـيج تلك الصـراعـات
ودفـعت باألحزاب إلـى السيـر وراء اجلـماهيـر في هذا الصـددq بدالً من قـيادتهـا والتـأثير الـعقـالني في

تصرفاتها اليومية وعالقاتها ا;تبادلة.
- ورغم التـأثيـر اإليجـابي للمـشـاعـر القـومـيـة التي أثارتـها وأجـجـتـهـا الرؤية الـناصـرية في البلدان
العـربيـة مع إصـدار قرار تأمـيم قناة السـويس ووقـوع العـدوان الثـالثي على مـصـر والدعم السـوفيـيـتي
ا;تـزايد للقــضـايا العـربيـةq فـأن الناصـريـةq كـاجتـاه سـيـاسي في احلكمq لعب دوراً سـلبـيـاً في مـوضـوع
الدlقراطية ال على مستـوى مصر فحسبq بل على مستوى البلدان العـربية كلهاq وعلى العراق أيضاً.
إذ لم يتــرك هذا التـيــار أي فـســحـة مناســبـة للشــعب في التـفـكيـر بهــدوء ورويةq بل شـدد من طـرحـه
لشـعارات وحدوية غـير ناضـجة قـادت إلى توترات عاصـفة في الـساحة العـراقيـة ودفعت باآلخـرين إلى
طرح شـعـار االحتـاد الفـيـدراليq �ا تسـبب في مـعـارك لم تكـن مناسـبـة لتـعـزيز احلـيـاة الدlقـراطيـة في
العراق. وكانت سياسـة النظام الناصري معادية للشيوعية إلى أبعد احلـدود ومعادية للدlقراطية في آن
واحد. وجتلى ذلك بـشكل صارخ في �ارسة السـياسة ا;ـصرية الرسمـية في سوريا فـي فترة الوحـدة وما
تعرض له الشيوعـيون السوريون على أيدي اخملابرات السورية ا;صرية وحتت إدارة وإشراف عـبداحلميد
السراجq وزير الداخلية حينذاكq ومنهم على سبيل ا;ثال ال احلصرq فرج الله احللو وسعد الدين الدروبي
وبيار شدرفيان(٣٨٧). وبعد سنوات عدة على اإلطاحة بنظام عبـد الكر� قاسم في بغداد سقط النظام
qقراطية واحلياة وا;ؤسسات الدستورية وحقوق اإلنسانlالناصري في القاهرة أيضاً حتت ثقل تغييب الد
وهزlة حزيران/يونـيو عام q١٩٦٧ والتي كـانت بدورها سببـاً في تأجيج ا;شاعـر القومـية. لم يكن هذا
التـأجيج للمـشاعـر القومـية قـائم على أسس واقعـية ودlقـراطية وعلمـيةq بل دفع فـي حقيـقة األمـر إلى

تكريس ثالثة اجتاهات خطرة في احلياة السياسية في العالم العربيq ونعني بها:
* انتــشـار الفكـر القـومي الـشـوفـيـني لدى جـمــهـرة واســعـة مـن ا;ثـقــف| وأوسـاط الطـبـقــة الوسطى

والصغيرة في اجملتمعات العربيةq وتنامي الكراهية للقوميات واألقليات القومية في ا;نطقة.
* العـداء لكل االجتـاهات الفـكرية والسـيـاسـيـة األخـرى لدى أوسـاط واسـعـة وتراجع فكر االعـتـراف

ا;تبادل بالفكر والفكر اآلخر والتسامح واحلوار الدlقراطي.
* تنامي فـكرة القـائد البطـل و "ا;سـتـبــد الطيب" والقـبــول بتـراجع الدlقــراطيـة وبعض أبرز ســمـات

اجملتمع ا;دني التي كانت في بدايات ªوها في بعض األقطار العربية. 
وخالل تلك الفترة نشأ حتالف واسع داخلي وعربي وإقليمي ودولي مناهض حلكومة عبد الكر� قاسم

وأجمع ا;تـحالفون على خـوض معركة مـتعددة اجلـوانب ضدها. واعتـمدوا في ذلك جمـيع الوسائل التي
lكن استخـدامها في ا;عركة السـياسية واالقتـصادية واإلعالمية واسـتثمار أخطاء القـوى الوطنية لهذا
الغـرض من أجل إثارة حفـيظة عبـد الكر� قاسم ضـد القوى الوطنيـة العراقـيةq ومن ثم اإلجـهاز علـيه.
وفي خـضم تلك األحداث الداخلـيةq وبسـبب طبيـعـة احلكم العسكري وفـرديتـهq عجـز عن رؤية كل ذلك
وبدالً من توسـيع الدlقـراطيـة واالسـتجـابة للحـقـوق العـادلة للشـعب العـراقي عمـومـاً والشـعب الكردي
خصـوصاqً توجه sضـايقة تلك القـوى وإضعافـها بأساليب ردعـية استـبدادية تتمـيز بالقـسوة والعنف sا
فيها السجن واالغتيال والتغييب وتـشويه السمعة أو الفصل من الوظيفة ومن القوات ا;سلحة … الخ.
وتعرضت األحـزاب السيـاسية القـوميـة مرة والدlقراطيـة مرة أخـرى إلى قمع شديد ومـتواصل وsشـاركة
األحزاب ا;تصارعة وتبادل ا;واقعq رغم أن القمع الذي تعرضت له قوى احلزب الشيوعي العراقي وبقية
القـوى اليـسـارية والدlقـراطيـة كـان شـديداً ومـضـاعـفـاqً إضـافـة إلى احلـرب التي خـاضـهـا ضـد الشـعب
الكردي وقـوى احلـزب الدlقـراطي الكـردسـتانـي. ولكن القـوى القـومـيـة العـربيـة قـد عـانت هي األخـرى

وتلقت ضربات قاسية وأعدم لها العديد من كوادرها العسكرية على نحو خاص.
كان احلـزب الدlقراطي الكردستانـي من ب| األحزاب والقوى التي تعـرضت للجفوة واإلبعاد والقـسوة
من جانب احلكم. وكـان السبب في ذلك يكمن في طرح احلزب في حـينها مجمـوعة من ا;طالب التي لم
جتد الدعم والـتأييد من جـانب غالبـية أعضـاء حكومة قـاسم وكذلك شـخص عبد الكر� قـاسم ذاتهq �ا
عمق اخلالفات وشـدد من التوتر واحتمال الصدام بدالً من إعمـال العقل واجللوس إلى طاولة ا;فاوضات

واحلوار الدlقراطي من أجل إيجاد احللول العملية للمشكالت القائمة.
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كـان ا;طلب الرئيـسـي الذي تقـدم به احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني إلى حكومـة قـاسـم يتلخص في
إجـراء تعـديل تشـريعي على ا;ادة الثـانيـة من الدسـتور الـعراقي ا;ـؤقت. إذ اعتـبـرت هذه ا;ادة العـراق
جـزء من األمة الـعربيـة(٣٨٨). وهذا يعني دون لف أو دوران "أن العـراق جزءاً من الوطن العـربيq وأن
الشــعب في العــراق جــزء من األمـة الـعـربيــة. مــاذا يعني ذلك بـالنســبـة للـشـعب الـكردي? كـان يـعني
بالتحديد أن ليس هناك شعباً كردياً له حقوقه القومية العادلة ويعتبر جزء من األمة الكرديةq وأن ليس
هناك إقليـماً في الـعراق احلـديث يسمى كـردسـتان يعـتـبر جـزءاً من كردسـتـان الكبرى ا;وزعـة على دول
ا;نطقة(٣٨٩). ومثل هذا االدعاء مخالف للحقيقة والواقع والتاريخ وجتاوز على حقوق شعب متآخ مع

(٣٨٧) جريدة القدس العـربي. كر� مرة. ما يشبه سيـرة حياة. احللقة اخلامسـة. العدد ٤٠٦٣. االثن| ا;صادف
١٠ حزيران/يونيو q٢٠٠٢ لندن. ص ١٣. 

(٣٨٨) العانيq نوري عبـد احلميد وآخـرون. تاريخ الوزارات العراقية في العـهد اجلمهوري. اجلـزء األول. مصدر
سابق. ص ١٢٦. 

(٣٨٩) كر�q حبيب محمد. تاريخ احلزب الدlقراطي الكوردستاني/ العراق مصدر سابق. ص ٧٢
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الشـعب العربي والقـوميـات األخرى في العـراق. رفضت حـكومة عـبد الكر� قـاسم اإلقرار بهـذا ا;طلب
ووجدت الدعم والتـأييد من جـانب األحزاب والقـوى القوميـةq وخاصـة في القوات ا;سلحة ومـجمـوعات

غير قليلة من القوى احملافظة.
سمح عـبد الكر� قـاسم لنفسـه الدخول في عـدة معارك علـى عدة جبـهات دفـعة واحدةq ولكـنه سعى
في الوقت نفـسـه إلـى االعـتـمـاد على بعض خـصـومـه حملـاربة آخـرين مـعـتـبــراً إياهم خـصـومـا له. وفي
معـركته ضد الشـعب الكردي وقوات البيـشمركـة (األنصار) اعتمـد على القومي| في اجلـيش والشرطة
وفي اإلعـالم والصـحـافـةq وهم مـن أقـوى ا;عـادين له ولسـيـاسـاتهq في ح| ابعــد الشـيـوعـي| عن هذه
. وكان اجملاالت وشن في الوقت نفسه حملة ضدهم باعتبارهم حلفاء للكردq ونسى أنهم حلفاء له أيضاً
قاسم حينذاك يخوض مـعركة أخرى ضد شركات النفط االحـتكارية التي كانت تسعى إلى تأليب الرأي
العام ضده. وكانت هذه ا;ـعركة الوطنية بالذات حتتاج إلى وحـدة الصف الوطني وتأييد الشعب الكامل
له. إضـافة إلى إثارته مـوضـوع الكويت باعتـبـارها قضـاء من أقضـيـة محـافظة البـصرةq وبالتـالي أثار
ضده حكـام وشعوب دول منطقـة اخلليج واحلكومـة البريطانيـة والكثير مـن الدول العربية وإيـران. ويبدو
أن قـاسم كان قـد أرخى احلبل كله للقـومي| في أجـهزة اإلعـالم وجريـدة الثورة التي كـانت تنطق عمليـاً
باسمـه حينذاك لشـن هجوم فكري وسـياسي ضد الـقيادة الكرديـة وضد حقـوق الشعب الكردي sـضام|
شوفـينية وعنصـرية بعيـدة كل البعـد عن مضـمون الدسـتور ا;ؤقت على اعـتبار أن ا;واطن| مـن العرب
والكرد هم شركـاء في هذا الوطن. وكان لهـذا تأثيره السلبي على حـركة الشـعب الكردي وعلى مواقـفه
ال العـتـرافــه بحـقـوق ا;واطـنة للكرد كـبــقـيـة ا;واطن|q إذ كــان هذا األمـر إيجـابـيـاً وسليـمــاً من حـيث
التشريعq ولكن بسبب نكرانه كون الكرد يشكلون شعباً له حقوقه ا;شروعة والعادلة والتي ظل يناضل

في سبيلها طويالً.
بدأت الصـحــافـة العـراقـيـةq وخـاصـة جــريدة الثـورةq بنشـر سلـسلة مـقـاالت ذات مـضـمـون شــوفـيني
وعدواني ضـد القوى القومـية الكردية وضد الشـعب الكردي في محـاولة منها لنكران وجود أمـة كردية
وشـعـب كـردي في العــراق والتــراجع الفكري الواضح حــتى عن كل مــا ورد في الدســتـور ا;ؤقت بـهـذا
الصـدد. وكانـت هذه ا;قاالت تكـتب من قبل قـوى قـومـية شـوفـينيـة معـادية للشـعب الكرديq ولكنهـا
كانت تعبر في الوقت نفسهq شاء عبد الكر� قـاسم أم أبىq عن موقفه من القضية الكردية ومن حقوق
الشعب الكردي. وعندما بدأ أحد أبرز قياديي احلزب الدlقراطي الكردستاني حينذاكq األستاذ إبراهيم
أحـمدq بـشرح مـوقف الكرد من نصـوص الدسـتـور ا;ؤقت وتأكـيد حـقـيقـة أن العـراق ليس كله جـزء من
األمـة العـربية أو من الوطـن العربي وأن هنـاك أمة كـردية وشـعـباً كـردياً في العـراقq شـعر عـبـد الكر�
قاسم باالسـتفـزاز واعتبـر األمر موجـهاً ضده وأوعـز بتشـديد احلملة ضد احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني
وقـادته بشكـل خـاص. فـاشـتـدت حـملة الـعـداء للحـزب الدlقـراطـي الكردسـتـاني في الصــحف احملليـة

الناطقـة باسم احلكومةq وخـاصة جـريدة الثورةq ثـم قرر احلـاكم العسكري تقـد� األستـاذ "إبراهيم أحمـد
إلى التـحـقـيق واحملـاكـمـة بتـهـمـة ملفـقـة وفق ا;ادة (٣١) من قـانون تـعـديل ذيل قـانون تعـديل قـانون
العقـوبات وا;ادة (١٣) من مرسـوم اإلدارة العرفـية ومـرسوم ا;طبـوعات"(٣٩٠). ولم يكن هذا اإلجراء
خاطئاً فـحسبq بل كان استفـزازاً مباشراً لكل الشـعب الكردي وحتدياً للمال مصطفى البـارزاني ورفضاً
للحـقوق القـومـية وجتـاوزاً على صـحة األفـكار التي وردت في مقـاالت األسـتاذ الراحـل إبراهيم أحمـد.
كـمـا أنه أسقـط في أيدي الذين كـانوا يسـعون إلى الـتوسط ;ـعاجلـة ا;شكلة سـلميـاً وعـبـر اجللوس إلى

طاولة ا;فاوضات وفق آليات دlقراطية سليمة.
وتسـبب هذا االخـتـالف قـيـام أجـهـزة الدولةq وخـاصـة اجلـيشq وفق تـعليـمـات من عـبـد الكر� قـاسم
وتأييـد واسع من القـوى القومـيـة في العـراق ومن لدن الرجعـيـة في إقليم كـردستـانq باسـتـخدام القـوى
اإلقطاعـيـة ا;تــضـررة من قـانون اإلصـالح الزراعي والتي كـانـت تقف تقليـدياً مع احلكـومـات الرجـعـيـة
ا;تعـاقبة في العـهد ا;لكيq من خـالل تسليحهـا ومدها باألموال وزجـها في عـمليات اعتـداء على قوى
بارزان واحلزب الدlقراطي الكردسـتاني. كما بدأ قاسم باعتـقال مجموعة من قيـاديي احلزب الدlقراطي
الكردسـتـاني. ورغم بروز خـالفـات في قيـادة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني بشـأن الوضع السـائد في
العراق حـينذاك وشكل ا;عارضـة السياسـية التي يفـترض �ارستـها ;واجهـة سياسـات عبـد الكر� قاسم
إزاء ا;ســألة الكردية واحلــيــاة الدlقــراطيـة وإزاء توقــيت طرح ا;طـالب الكرديةq وخــاصـة بـ| القـيــادة
التـقليـدية والتـاريخيـة للحـزب برئاسـة ا;ال مـصطفى البـارزانيq وب| مـجمـوعـة من ا;ثـقف| فـي قيـادة
احلـزب برئاســة إبراهيم أحـمــدq فـأنهـا احتـدت في مــواجـهـة سـيــاسـة قـاسم العنـفـيـة ضـد قــيـادة احلـزب
الدlقـراطي الكردسـتـاني وأعـضـاء احلـزب ومؤيـديه. وال شك في أن هذا االخـتـالف لم يكن شكليـاً وال
مـصطنعاqً بل اسـتند إلى تقـدير ميـزان القوى والـعواقب احملـتملة في أعـقـاب نشوب القـتالq إذ كـانت
اخلشية في أن يتـردى الوضع أكثر فأكثر. وlكن أن يقود إلى انهيـار ثورة Vوز ١٩٥٨ وحتميل الشعب
العراقي خسائر فادحة تتمثل في ا;كاسب ا;همة التي حتققت له عبر هذه الثورةq رغم النواقص الكبيرة
التي برزت في مسيرة الثورة بسبب مواقف وسيـاسات قادة الثورة العسكري| وصراعاتهم حول السلطة
. ونرى بأن سيـاسـة عـبـد الكر� قـاسم الفـردية واالسـتبـدادية وأوضـاع ووجـهـتهـا. وهذا مـا حـدث فـعـالً
كردستان ا;عيشـية واحلياتية ا;تردية واخلشية من فقـدان ا;كاسب التي حتققت حتى ذلك احل|q نشطت
وعـجلت من رفع تلك ا;طالب الكرديةq وهـي مطالب عادلة بـطبيـعـة احلالq ولكنهـا قـادت في ظل تلك
الظروف ا;عـقدة على مـخـتلف ا;ستـويات إلى طريق مـسدودq طريق الصـدام ا;سلح. لقـد أصبـحت تلك
األحـداث جـزءاً من التـاريخ ويتطلب مـنا التـعـامل مـعـها عـلى أسس واقـعـيـة وفق الفـتـرة الزمنيـة التي

(٣٩٠) البارزانيq مسعود. البارزاني واحلركة التحررية الكردية. اجلزء الثالث. مصدر سابق. ص ١٣٩. 
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حصلت فـيها. إذ يبـدو للمتـتبع أن اخلالف الذي وقع ب| أطراف القـيادة الكردية في احلـزب الدlقراطي
الكردستـاني لم يكن مجـرد رغبة عـبثيـة بالنقد بقدر مـا كان هناك تباين فـي وجهات النظر بشـأن مدى
صـواب طـرح تلك ا;شكالت في حــينهـاq وكــان باإلمكان تأجــيلهـا لفــتـرة الحــقـة رغم عـدالـة وصـواب
ا;طالب ا;طروحة من جـانب القيادة الكرديةq خاصـة وأن شركات النفط االحـتكارية كانت تطالب برأس
عـبد الكر� قـاسم بسـبب مـواقفـه الوطنيـة واجلريـئة منهـا ومن مـصاحلـهـا في العـراقq وهذا ما صـرح به
قـاسم نفــسـه في أحـد اجـتـمـاعـات مــجلس الوزراء ح| قـال: أننا نـصـدر حكمـاً باإلعـدام علـى أنفـسنا
بإصدارنا قرار رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ وبتـشكيلنا شركة النفط الوطنية واستـعادتنا لألراضي التي كانت
حتت تصرف الشـركات األجنبيـة للتنقيب عن البـترول فيـها. وقد حتـقق هذا فعالqً إذ أطيح به بالتـعاون
الوثيـق ب| شــركــات النفـط االحــتكارية والـقــوى اإلقطاعــيــة والرجــعـــيــة في العــراق في الـثــامن من
شبـاط/فبـراير عام ١٩٦٣. وليـس في هذا القول أي اتهـام lكن أن يوجه للحـركة الكردية حـينذاكq إذ
أنهـا كــانت تناضل في سـبــيل احلـقـوق ا;شــروعـةq بل يطرح أهمــيـة العناية بالـسـيـاسـات اليــومـيـة أو
التكتيكات التي يفترض أن Vارس في مـواجهة قضية معينةq إذ ال lكن عـزل هذه أو تلك القضية عن
القضايا األخرى احملـيطة بها وا;ؤثرة فيها. ومع ذلك فما كان في مـقدور الشعب الكردي جتنب الصدام
مع سـياسـة وأساليـب حكم عبـد الكر� قاسـمq بسبب سـياسـاته الداخليـة ومواقـفـه االستـبداديةq كـذلك
بسـبب تآمـر القـوى القـومـيـة العـربيـة واإلمـبـريالـيـة العـا;يـة والرجـعـيـة في العـراق ضـد حكومـة قـاسم.
فسياسـة قاسم هي التي ساهمت بشكل خاص في إيصال األوضاع في العـراق إلى تلك النتيجةq والتي

استثمرت من القوى اخلارجية وعملت على تأم| القطار ا;ناسب لنقل البعثي| إلى السلطة.
وفي حـيـنهـا وقـعـت هنا وهناك من كــردسـتـان بـعض األحـداث ا;ثـيــرةs qا فـيــهـا مـقــتل أحـد كــبـار
اإلقطاعـي| ا;ناوئ| للحركـة الكردية وا;ؤيدين للحكومـات العراقـية ا;تـعاقـبة لثـأر في نفوس القـاتل|
من أتبـاع البـارزانيq التي اعتـبـرها قاسـم حترشـاً به واسـتفـزازاً له وإثارة للمـشكالتq فـاتخذ إجـراءات
شديدة ضـد قيادة احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني في بغـداد وأربيل ال تتناسب مع طبيـعة احلدثq كـما
سلح بعض العـشائر التي كـانت تقف باستـمرار وفي فـترة الـعهد ا;ـلكي إلى جانب السلطة ا;ركـزية في
بغــداد وضـد حــركـة التــحـرر الـوطني الكرديةq �ا أثـار احلـزب الدlقــراطي الكردســتـانـي ودفع برفـاقــه
وأصدقاء احلـزب ومؤيديه في اجليش والشرطة إلى االلتـحاق بكردستان. وحـاول قاسم أن يكسب بعض
الوجوه القيادية في احلـزب الدlقراطي الكردستاني إلى جانبه وإثارتهـم ضد رئيس احلزب البارزانيq إذ
كانت هناك بعض ا;شاكل اخلاصة بالعمل القيادي في إطار قيادة هذا احلزبq ولكنه لم يفلح باحملصلة
النهائية إذ أدرك اجلـميع بأن احتماالت الضربة قادمـة وال بد من مواجهة الوضع بقوى مـوحدة. فتلبدت
الغـيـوم وتراكـمت احلـوادث وجتـمـعـت قـبل ذاك وفـيـمـا بعـد جـملة من الظواهـر األخـرى التي هزت عـبـد
الكر� قـاسمs qا فـيـهـا مـحـاولة االنقـالب عليـه بحـركـة الشـواف ثم مـحـاولة اغـتـيـالهq وتنامي نشـاط
الشيوعي| من جهـةq والقوى القومية ا;ضادة لها من جهة أخرىq ثم أحـداث كركوك ا;ؤ;ةq إضافة إلى

التـحرك الكردي اجلـديد. وفي حـينها نـشرت جـريدة احلزب الدlـقراطي الكردسـتـاني ا;ركزية "خـه بات"
مقاالً افتتـاحياً انتقدت فيه اعتبـار العراق جزءاً من الوطن العربي(٣٩١). فردت على هذا ا;قال جريدة
"الثـورة" والصحف احلكـوميـة sقاالت غـاضـبة وذات مـضـمون شـوفيـني مسـتنكرة طلب الكرد العـادل.
وبهـذا الصدد كـتب الشـخصـية الكرديـة ا;عروفـة والعضـو القـيادي في احلـزب الدlقـراطي الكردستـاني
حـينذاكq السـيـد حـبيب مـحـمـد كـر�q حـول ما نـشأ في أعـقـاب نشـر هذين ا;قـال| مـشـيـراً إلى بعض
العوامل التـي شددت من الصراع وفـقدان لغة التـفاهم السـياسي يقول: "وأعـقب ذلك وقوع حـادث آخر
وهو إقـدام أربعـة من البـارزاني| العـائدين من االحتـاد السـوفيـيـتي ومن احلـرس اخلـاص للبـارزاني على
قتل أحمـد أغا الزيباري في مدينة ا;وصل انتـقاماً من ا;ومأ إليـه لسبق قيامه بقـتل آباء هؤالء األربعة
وغـيـرهم من البـارزاني| في الـعـراق عندمـا كـانوا في االحتـاد السـوفـيـيـتي وانزعـاج عـبـد الكر� قـاسم
الشـديد من هذه العـملية وتقـد� الفـاعل| إلى احملـاكم وإصدار أحـكام طويلة باألشـغال الشـاقـة بحقـهم
وقيـام بعض منتسـبي احلزب الدlقـراطي الكوردستاني بتـحريرهم أثناء عـملية نقلهم من قـبل السلطات

احلكومية من كركوك إلى سجن السليمانية"(٣٩٢).
وزاد من غـضب عـبـدالكر� قاسـم صدور مـذكـرة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتانـي ا;وقعـة من مكتـبـه
الســيـاسي بتــاريخ ١٩٦١/٦/٣٠ وا;وجـهــة إلى عـبــدالكر� قـاسـم وصـورة منهــا إلى رئاسـة مــجلس
السيادة وإلى جميع األحـزاب والهيئات الوطنية. وتضمنت ا;ذكرة ١٩ شكوى احتجاجـية ضد تصرفات
احلكومة وأجـهزة الدولة إزاء الكرد وا;نطقـة الكرديةq وقدمت في نفس ا;ذكـرة ١١ مطلباً لتنفـيذها من

أجل إعادة العالقات الطبيعية ب| احلكومة واحلزب الدlقراطي الكردستاني.
وانصبت أبرز تلك الشكاوى على التجمـيد العملي للمادة الثالثة من الدستور ا;ؤقت جتـميداً كامالً.
فـفي الوقت الذي تشـيـر تلك ا;ادة إلى أن اجلـمـهـورية العـراقـيـة هي جـمـهـورية العـرب والكردq يالحظ
با;مارسـة العمليـة إهمال مـصالح وحـقوق الكرد كليـةq ويقع التمـييز الفـعلي ب| العرب ضـد الكرد في
مـختلف اجملـاالت sا فيـهـا مجـاالت التعلـيم والصحـة والتنمـية االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة والكف عن
التـعليم بـاللغـة الكردية في احملـافظـات الكرديةq واضطهـاد احلـزب الدlقـراطي الـكردسـتـاني وأعـضـاء

(٣٩١) تشـيـر معلومـات تلك الفـتـرة الى أن �ثل جـمـعيـة الطلبـة الكرد في أوروبا عـصـمت شـريف ألقى خطاباً
باللغـة الفـرنسـية في مـؤVر احتـاد الطلبـة العـا;ي الذي عقـد في بغـداد في عـام q١٩٦٠ ورد فيـه بشـأن
اخلطأ في اعتبار العراق جزءاً من الوطن العربيq كما جاء في الدستور العراقي ا;ؤقت في أعقاب ثورة
Vوز عــام q١٩٥٨ في ح| أن كــردسـتــان ليــست كــذلك. وقـد نـشـرت ترجــمــة هذا اخلطاب في جــريدة

UÐWš . وبعد نشر هذا ا;قال بدأت ا;شكلة بالتعقيد.

(٣٩٢) كر�q حبـيب محمد. تاريخ احلزب الدlقـراطي الكوردستاني - العراق (في محطات رئيـسية) ١٩٤٦-
١٩٩٣. ط ١. مطبعة خه بات. كردستان. ١٩٩٨. ص ٧٣٫
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احلزب ومكافحـة الصحافة الكردية وشن حملة على الكرد واإلسـاءة لهم وإهانة الشعب الكردي بوصف
qوثبـاته وانتفـاضاته وثوراته التـحررية الوطنيـة وكأنهـا من صنع االسـتعـمار و�ارسـة سيـاسة فرق تـسد
إضافـة إلى إجراءات اعـتقـال وحبس الكرد وتعـذيبهم وسكوت احلكومـة على االعتـداءات واالغتـياالت
التي تعرض لها الكرد في كركـوك وغيرها …الخ. وأخيراً طالبت ا;ذكرة بسـحب القوات احلكومية التي
أرسلت إلى كـردسـتـان إلى مـقـراتهـا األصليـة والكف عن إجـراء حتـركـات عـسكرية في ا;نطقـة وسـحب
رؤســاء اإلدارات واألمن والشـــرطة وا;ســؤول| الذيـن لهم دور بارز في األحــداث ضـــد الكردq وإعــادة
ا;وظف| ا;بـعـدين إلى مـواقـعهـم وتطبـيق ا;ادة الثـالثة مـن الدستـور ا;ؤقت وتطـهيـر أجـهـزة الدولة من
العناصـر ا;ـعـادية لروح ثورة الرابع عـشـر من Vوزq وإطـالق احلـريات الدlقـراطيـة للشــعب وإنهـاء فـتـرة
االنتقـال وإلغاء األحكام العـرفيـة وتنفيـذ مقررات مـؤVر ا;علم| الكرد في عـام ١٩٦٠ لتطوير الثقـافة
الكردية وجعل اللغة الكردية رسمـية في جميع الدوائر الرسمية في منطقة كـردستانq وإزالة آثار جميع
سياسـات التفرقة العنصـرية ا;تبعة ضـد الكرد وإطالق زراعة التبغ في كـردستان وتعديل قانـون ضريبة

الدخل sا يرفع عن كاهل الفالح| العبء الثقيل وفق القانون اجلديد(٣٩٣).
فـأثارت هذه ا;ذكـرة حكومة عـبـد الكر� قـاسم والقـوى القومـيـة اليـمينيـة في اجلـيش وقـررت تنظيم
وشن احلمالت العسكرية اجلوية ضد القوى الكردية ا;سلحـة في كردستان العراقq �ا دفع بقيادة احلزب

الدlقراطي الكردستاني إلى إعالن الثورة في احلادي عشر من أيلول/سبتمبر عام ١٩٦١ (٣٩٤).
وأدى الوضع ا;تـوتر وغـضب عـبـدالكر� قـاسم على مـواقف البـارزاني| إلى إصـدار أوامـره بتـوجـيـه
ضـربات عسكرية لـقوى احلـزب الدlقراطـي الكردستـاني وخـاصة في منطقـة بارزان. إضـافة إلى حتـريك
قوى كـردية مرتزقة ومناهضة للـبارزاني لشن حمالت عـسكرية الستنزاف الكرد. واستـخدمت الطائرات

في قصف وتدمير القرى الكردية �ا أدى إلى قتل الكثير من الناس األبرياء.
كـتب السـيـد جـالل الـطالبـاني عن هذه الفـتـرة يـقـول: "لقـد أيدت هذه احلـركـة التـحـرريـة الدlقـراطيـة
للشـعب الكـردي بقـوة اجلـمـهـورية العـراقـيـة وسـاندتهـا ودافــعت عنهـا عندمـا كـانت تسـيـر عـلى النهج
الدlقـراطـي ولكن عندمـا انحــرفت القـيـادة العــسكرية لثـورة ١٤ Vوز عـن النهج الدlقـراطـي واخـتـارت
الديكتاتورية أسلوباً للحكم اصطدمت باحلـركة التحررية الدlقراطية الكردية خاصـة عندما مارست تلك
القـيـادة سيـاسـة قـمع القـوى التـقـدميـة العـربيـة والكردية وتنكرت حلـقـوق الشـعب الكردي الدlقـراطيـة

والقومية �ا أدى إلى اندالع الثورة الكردية في ١١ أيلول ١٩٦١ في كردستان - العراق"(٣٩٥).

qلم يكن بدء القتـال في كردستان هي ا;سألة السـلبية الوحيدة في سـياسة عبد الكـر� قاسم حينذاك
بل Vيــزت مــجــمل ســيــاسـاتـه في احلـقـل الداخلي بالـتـدهـور والنكوص عن مــهــمــات الثــورة الوطنيــة
الدlقـراطيـة الـتي ناضلت من أجلهـا جـمـاهـيـر الشـعب العـراقي وسـاندت في ضــوء ذلك الثـورة وكـانت
العنصر احلاسم في حسم االنتـفاضة العسكرية لصالح الشعب. فمن على منصـة ا;ؤVر الثاني والعشرين
للحزب الشيـوعي في االحتاد السوفييتي حتـدث سالم عادلq سكرتير اللجنة ا;ركزية للحـزب الشيوعي

العراقيq مشيراً إلى تدهور األوضاع السياسية في العراق قائالً:
"أحـصي حتى اآلن (٢٦٩) شـهيـداً من الشيـوعي| والدlقـراطي| والوطني| اخمللص|. وقـد اغتـيلوا
على أيدي العناصر الرجـعية واإلقطاعيـة وعصابات اإلجرام الـتي تعمل sعرفة احلكومـة وبإشراف بعض
أجهـزتها البـوليسـية أو نتـيجة إطالق النار عـلى ا;ظاهرات السلميـة من جانب قـوات القمع احلكومـية.
كـمـا أصدرت اجملـالس العـرفـيـة أحكامـاً با;وت على (١٠٦) من ا;ناضل| الشـيـوعـي| والدlقـراطي|
أبدل قـسم مـنهـا إلى السـجن ا;ؤبـد أو السـجن عـدة سنواتq وقــد نفـذ حكم اإلعـدام بأربعــة من اجلنود
الذين سـاهموا بقـمع مؤامرة ا;ـوصل. وطبقاً إلحـصاء أولي لم يـشمل جمـيع األحكامq أصـدرت اجملالس
العـرفـيـة ضــد العناصـر الدlقـراطـيـة والوطنيـة أحكامـاً بـالسـجن جتـاوزت (٤ آالف سنة) بيـنهـا أحكام
عـديدة بالسجن ا;ؤبد. وتعـرضت ا;نظمـات والنقابـات العمـالية وجـمعـيـات الفالح| وا;واطن| عـمومـاً
qإلى (٧٥١٠) حـوادث اعـتداء. وقـد اقـتـرنت هذه االعـتـداءات بتوقـيف وإبعـاد اآلالف من ضـحـاياها
وباستثناء من قتل نتـيجة هذه االعتداءات أصيب (١٥٢٧) شخصـاً بجروح. وهجرت (٣٤٢٤) عائلة
من مـحـالت سـكناها وحـرقت أو نهـبـت الكثـيـر من الدور واألكـواخ لـلفـالح|"(٣٩٦). وإذا كـان سـالم
q|قـراطيlعادل مـحقـاً في ما طرحـه وما أشار إليـه من جتاوزات وضـحايا في صـفوف الشـيوعي| والد
فـأن قراءة األدب الـسيـاسي القـومي سنجـد فـيه مـا lاثل تلك الـشكوى ووقوع الـتجـاوزات على القـوى
القـومـيـة في العـراق. ومن هـنا تأتي أهمـيـة أن نرى العـمليـة مـن جـانبـيـهـا. إذ ال بد من إعـادة دراسـة
أحـداث ا;وصل وكركـوك وبغـداد وغيـرها بع| نقـدية واعـية وحـريصـة على فهم مـا وقع حـينذاك ال من
أجل إدانة هذا احلــزب أو ذاك وال من أجل إصــدار حكم قطـعي بهــذا الصـددq بل مـن أجل بناء ذهنيــة
دlقـراطيـة نقـدية عنـد ا;واطنة وا;واطن في العـراقq نظرة نـقـدية دlقـراطيـة إزاء الذات وإزاء اآلخـرq إذ
بدون ذلك يصعب التعلم من دروس التـاريخq ويصعب تكريس ا;عايير والقيم الدlقراطيـة ذات الطبيعة
العامة والشمولية في العراق الذي تعرض على مدى قـرون طويلة لسياسات استبدادية وقهرية. وبسبب
تلك األوضـاع Vيـزت احلـالة االقـتـصـادية وا;عـيـشـيـة للجـمـاهيـر بالتـدهور. فـاتسـعت البطالة وتعـددت

(٣٩٣) نفس ا;صدر السابق. ص ٧٥-٨٣.
(٣٩٤) نفس ا;صدر السابق. ص ٧٤.

(٣٩٥) الطالبانيq جالل. حول القضية الكردية في العراق. مصدر سابق. ص ١٧. 
(٣٩٦) يوسفq ثمـينة ناجيq وخالدq نزار. سـالم عادل سـيرة مناضل. في جـزئ|. اجلزء الثـاني. مصـدر سابق.

ص ١١٩.
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اإلضـرابات العمـالية وتـنوعت الوفود العـمـالية والفـالحيـة االحـتجـاجيـة على تردي األوضـاع ا;عيـشيـة
qكمـا ارتفعت أسـعار ا;واد الغـذائية األسـاسيـة للسكان وإيجـارات دور السكن بنسب عاليـة qواألمنيـة
وارتفعت الضـرائبq إذ كانت الدولة بحـاجة إلى مزيد من ا;وارد لتـغطية نفـقاتها احلـربية في كردسـتان
العـراق(٣٩٧). يشـيـر زكي خــيـري إلى أنه "من ١٩ - ٢٢/آب/ ١٩٦٢ أضـربت مــدينة السليـمــانيـة
إضراباً عاماً احتجـاجاً على االعتداءات الوحشية التي تعرضت لها اجلـماهير في ا;دينة من جراء القمع
العسكريq…q كما قدم ٢٠٠٠ من أهالي الناصرية مذكرة مطالب| بوقف اإلرهاب البوليسي في ا;دينة
وطالب ٤٨٠٠ مـواطن من العـمارةq و٢١٥٨٦ مـواطناً من النجـف sعاجلـة ا;شـاكل االقتـصـادية ووقف
اإلرهابq وكــــذلك تقــــدم ١٠٠٤ من الكـاظمـــيــــة و٢١٢٤ من احلـلة و٧٧٩ من الـســـمـــاوة sـذكـــرات

مشابهة"(٣٩٨).
واسـتنزفت حـرب عـام ١٩٦١ ضد الشـعب الكـردي وقيـادته السـيـاسـية الـتي تواصلتq رغم نداءات
ودعوات ومظاهـرات احلزب الشيـوعي وقوى دlقـراطية أخـرى التي كانت تطالب بالسـالم في كردسـتان
وبإيقاف العمليـات احلربيةq إمكانيات احلكم وفجـرت بشدة أكبر الصراعـات داخله وفي البالد. وكانت
احلصـيلة تنامي األجواء التآمريـة وسقوط اجلمـهورية األولى حتت ضربات القومـي| والبعثـي| وحلفائهم
اإلقطاعـيـ| والكومـبـرادور احملليq وكــذلك احلكام العـرب وغـيــر العـربq إضـافـة إلى شـركــات النفط
االحـتكاريةq في اخلـارجq في انقـالب ٨ شـبـاط/فـبـراير ١٩٦٣ الدمـويq الذي توجـه بالـقتـل والتنكيل
ضد الشيـوعي| والدlقراطي| التقـدمي| وضد اليسار عـموماً. أيد احلزب الدlقراطـي اإلطاحة بحكومة
قـاسم وتوقع أن يـكون هناك مـوقـفـاً أفـضل إزاء ا;ســألة الكرديةq رغم مـعـرفـتـه اجلـيــدة sواقف القـوى

القومية العربية عموماً إزاء ا;سألة الكردية.
لم lض وقت طويل عـلى وجـود التـحـالف البـعـثي القـومي في السلطة حـتى بـدأت احلرب الـتنكيليـة
بالشـعب الكردي في كـردسـتـان العـراق مـجـدداqً حـيث شـاركت بعض القـوات السـورية في القـتـال إلى
جـانب القوات العـراقيـة ضد الـشعب الكردي. فـفي حزيران/يونـيو من عـام ١٩٦٣ قامت قـوات النظام
واحلرس القومي بدفن ٢٦٠ مـواطناً وهم أحياء في إحدى القرى التـابعة حملافظة أربيل(٣٩٩)q دون أن
يشعـروا باحلرج من الـرأي العام العـراقي والعربي والدوليq علمـاً بأن اجملتـمع الدولي لم ينتبـه إلى هذه

ا;أسـاة اإلنسانيـة في كـردستـان بسـبب اجلرائم البـشـعة التي ارتكبـهـا النظام في بغـداد وفي بقيـة ا;دن
العراقية في أعقاب االنقالب مباشرة واستمرارها حتى سقوط النظام بانقالب حليف البعث السابق عبد
السالم عـارف ومعه القـوى القوميـة الناصرية وغيـرها. وفي آب/أغسطس من عام ١٩٦٣ أصـدر قادة
احلكم األوامـر إلى جـالوزة النظام والـقـوات ا;سلحـة ا;وجـودة في كـردسـتـان العـراق بجـمع كـافـة سكان
قريتـي سوريان ÊU?"…œË في قـضاء زاخـو في دهوك وأبادتهم جـمـيعـاً دون التـميـيـز ب| الرجل وا;رأة أو
. وخــالل نفس الـعـام أمــر أحــد القــادة الشــيخ ا;سـن وا;ريض أو الطفلq ثـم القــيـام بـدفنهم جــمــاعـيــاً
العسكريـ| جنوده بحرق قرية فـالحيـة بكاملها تابعـة لقضاء كـوي سنجقq كمـا أتى احلريق على جـميع
سكان القــرية. وقـامت قــوات البـعث فـي عـام ١٩٦٣ بجـمـع سكان قـرية "ســبـارة" في قــضـاء حلبــجـة
وصــوبت نيـران رشــاشــاتهـا ضــد ٢٥ مـواطـناً وأردتهم قــتلى أمــام أنظار ذويهم من الـنسـاء واألطفــال
والشـيوخ. وأقـدم نظام التحـالف البـعثي - القـومي خالل عـام q١٩٦٣ وقبـل انتقـال السلطة إلى أيدي
القـومي| وحـدهمq على حرق مـا يقرب من نصف قـرى كردسـتان العـراق وشردوا سكانـها(٤٠٠). وكان

الهدف منها بث الرعب في نفوس الفالح| لكي يتركوا الريف وا;ناطق احلدودية.
لقـد أدرك البـارزاني بسليـقـته الوطنـية مـا يضـمـره حزب الـبعث وسلـطته للـحركـة التـحـررية الكردية
. لهذا دعا ووجد ضرورة تعبئة أوسع القوى الكردية حول الثورة ;واجهة احتماالت تطور األوضاع سلبياً
q|ـر كويسنجق ودام أربعـة أيام ب| ١٨-٢٢ آذار/مارس ١٩٦٣ "حـضره مـا يناهز األلفVإلى عـقد مؤ
"وضم مندوب| عن احلزب وقيـادي| من جيش الثورة. ومن الوطني| وا;ثقف| ورؤسـاء العشائر ا;ؤيدين
للثورة و�ثلي الطوائف الدينيـة والقوميات األخرى في كـردستان"(٤٠١). وكان لهذا ا;ؤVر دوره البارز
في حتقـيق وحدة الصف الضـرورية ;واجهـة مؤامرات البـعث إلجهـاض احلركة التـحررية الكردية. ويشـير
السيد مسعـود البارزاني في كتابه ا;وسوم البارزاني واحلركة التـحررية الكرديةq اجلزء الثالث منهq إلى
اتخاذ جملة مـن القرارت وإلى انتخاب وفد برئاسـة جالل الطالباني حمل ا;شـروع الكردي إلى احلكومة
q(٤٠٢) وانتـهى احلــوار مع احلكومـة بالـفـشلqالعـراقــيـة اجلـديدة. كـان ذلـك في آذار/ مـارس ١٩٦٣

وبدأت قيادة الثورة باالستعداد ;واجهة حتركات احلكم البعثي.
تضـمن ا;شـروع الكردي توزيعـاً للصـالحـيـات ب| مركـز الدولة وإقلـيم كردسـتـانq منطلقـاً من وجـود
قوميـت| عربية وكردية تتمـتعان بحقـوق متساوية تستند إلى حق تقـرير ا;صير. ثم تضمن مـباد¼ حول

(٣٩٧) خـيـريq زكي وخـيـريq سـعـاد د. دراسات في تـاريخ احلـزب الشـيوعـي العـراقي. اجمللد األول. اليـوبيل
الذهبي لتأسيس احلزب الشيوعي العراقي. ط ١. لندن. ١٩٨٤. ص ٣٤١. 

(٣٩٨) نفس ا;صدر السابق. ص ٣٤٣. 
(٣٩٩) تقرير صادر عن الهيئة العـاملة التابعة للقيادة السياسية للجبـهة الكردستانية بتاريخ ١٩٩٢/٥/١٢.

أربيل-العراق. ص٦.

(٤٠٠) نفس ا;صدر السابق. ص٦.
(٤٠١) البــارزانيq مــسـعــود. البــارزاني واحلـركــة التــحـرريـة الكردية ١٩٦١-q١٩٧٥ اجلــزء الثــالث. أربيل.

q٢٠٠٢ ص٨٦.
(٤٠٢) نفس ا;صدر السابق. ص ٨٧-٩٥.



(٤٠٣) نفس ا;صدر السابق. ص ٨٨.
(٤٠٤) آشيـريانq ش. ج. د. احلركـة الوطنيـة الدlقراطيـة في كردسـتان العـراق ١٩٦١-١٩٦٨. مصدر سـابق.

ص ١٢٠/١١٩.   
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اجلهـاز التشـريعي للدولة واجلهـاز القومي اخملـتص sمارسة الـشعب الكردي حلقـوقه القـوميـة في األمور
التشريعية والتـنفيذية والقضائية في منطقة كردسـتان. أما الفقرة الثالثة فقد عـاجلت الصالحيات التي
ترتبط بـاحلكومـة ا;ركــزية مـثل رئاسـة الـدولة والشـؤون اخلـارجــيـة كـالـتـمـثـيـل الدبلومـاسي والقـنصلي
والتـجاري وا;عـاهدات واالتفاقـيات الـدولية وهيـئة األ½ ا;تـحدة- إضـافة إلـى الدفاع الوطني والعـملة
وأصـدار النقـد وشـؤون النفط والـكمـارك وا;وانئ وا;طارات الدوليـة والبـرق والبـريد والـتلفـون والسكك
احلديد والطرق العـامة الرئيسـية وشؤون اجلنسـية. كما تتـضمن شؤون ا;يـزانية العامـة للدولة واإلشراف

على األذاعة ا;ركزية والتلفزيون ا;ركزي والطاقة الذرية.
أما الفـقرة الرابعـة فقد تضـمنت �ارسة الشـعب الكردي حلقوقـه ا;شروعـة عبر مـجلس تنفيـذي ينبثق
عن مـجـلس تشـريعي الـذي ينتـخب رئيـس اجمللس التنفــيـذي. أمـا اخــتـصـاصــات اجلـهـاز القــومي في
qالبلديات qالتـبغ qالزراعـة qالصـحـة qالتـربيـة والتـعليم qالداخليـة qا يلي: العـدلs كـردسـتان فـحـددت
العمل والشـؤون االجتماعيـةq اإلعمار وا;صايف. والتنمـية االقتصـادية واالجتماعـية… الخ. ثم حددت
الفقـرة اخلامـسة مـالية اجلـهاز القـومي الكردستـاني الذي حتدد با;وارد احملليـة والضرائب والرسـوم التي
جتبى في كردسـتانq إضافة إلى حصـة كردستان حسب عدد السـكان من واردات النفط اخلام والكمارك
وا;طارات وا;وانئ وا;عارف والبنوك احلكوميـة والسكك والبرق والبريد والتلفونq وحصـة كردستان من

ا;ساعدات وا;عونات والقروض التي يحصل عليها العراق… الخ.
أمـا الفـقـرة الـسـادسـة فـقـد أكـدت أن منطـقـة كـردسـتـان تشـمل الـوية السليـمـانيــة وكـركـوك وأربيل
واألقضـية والنواحي التي تسكنهـا أكثـرية كردية في لوائي ا;وصل وديالى. ثم تضـمن ا;شروع مـسائل
أخرى مـهمـة مثل نائب رئيـس اجلمهـورية يكون كـردياً ثم حقـوق القومـيات األخرى في أقـليم كردسـتان

ومشاركة اإلقليم باحلكومة ا;ركزية واجمللس الوطني وقضايا القبول في جامعة بغداد… الخ.
وقــد رفض البــعـثــيـون هـذا ا;شـروع ولم يـخـرجــوا عن فكرة اإلدارة الـالمـركــزيةq �ا أدى إلى فــشل
ا;فاوضات بسبب إصرار البعثي| على رفض هذا ا;شروعq ودفع البعثيون باألمور إلى إشعال احلرب.

فــفي العــاشــر من حــزيران/يونيــو ١٩٦٣ بدأ الـقـتــال الفــعلي بـ| قـوات الـثـورة الـكردية والقــوات
احلكوميـة. ويشير السـيد مسعـود البارزاني إلى أن قوات احلكومـة القت "القبض على خمـسة اآلف من
األهالي اخـتـيـر مـنهم سـتـة وثمـانون ليـدفـنوا أحـيـاءً وسـوي األخـدود الذي حـفـروه لهـم بالتـراب. كـانت
جرlتـهم أنهم رفضـوا البصاق على صـورة للبارزاني ح| عـرضت لهم وطلب منهم أهانتهـاq ونقل لنا أن
أحدهم ردّ على هذا الطلب بقوله "إن بـصقتم أنتم على صورة رئيس جمهـوريتكم عند ذلك سيكون لكم
مـبـرر لطلب �اثل منا". لقـد واصل النظام البـعـثي القـتـال ضـد الشـعب الكردي طيلة الفـتـرة التي بقي
فيهـا باحلكم وسقطت الكثيـر من الضحايا من قوات الثـورة ولكنها حملت النظام البـعثي خسائر كـبيرة

في األرواح وا;عدات.

وقف احلـزب الـشـيـوعي العــراقي في أعـقـاب ســقـوط حكم قـاسـم وتوجـه البـعـث باالعـتـقـال والـقـتل
الوحـشي ضـد الشيـوعـي| وإصدار بيـان إبادة الشـيـوعي|q والتـحق الكثـيـرون يطلبـون األمن في إقليم
كـردسـتـان وحـصلوا على احلـمــاية والدعم من جـانب ا;ال مـصطفى الـبـارزاني. ويشـيـر السـيـد مـسـعـود
البــارزاني إلى: "قـائـد الثـورة الكـردية كـان يكـن احـتــرامـاً وتقــديراً عـالـي| لعـزيـز مـحــمـد الذي مــثل
الشـيوعـي| لدى الثورة في حـينها"(٤٠٣). وكـان عزيز مـحمـد يعرف مـوقف البارزاني منهq وكـان من

جانبه يكن له كثير االحترام وكبير األعجاب والتقدير.
ورغم وقـوع انقالب قـومي ضـد البـعث في ١٨ تشـرين الثاني عـام q١٩٦٣ فـأن القـتال تواصل ضـد
الثوار الكـرد. وكانت مقـاومة الشـعب الكردي وقيـادة احلركة ا;سلـحة متـماسكة والتـأييد مـتسعq رغم
ا;صاعب الكبيرة التي واجـهت الشعب الكردي في حياته ومعيـشته اليوميةq إذ كان االلتـحاق باحلركة
مسـتمـراqً كمـا التحق الشـيوعيـون من العرب الهـارب| من اضطهاد احلكم البـعثي ومن ثم القـومي إلى
كـردستـان العـراقq وكـذلك الكرد باحلـركة ا;سلـحة. وأجـبـر عبـد السـالم عـارف على خوض ا;ـفاوضـات
والتـوصل إلى إيقـاف القـتـال بوعد علـى حتقـيق جـملة من ا;طالب التـي طرحهـا اجلـانب الكردي. وكـان
أبرز تلك ا;طالب وأهمـها هو: "منح الكرد احلـقوق القـومية في إطار اجلـمهـورية العراقـيةq وتثـبيت هذا
احلق في الدسـتورq الذي ادعت احلكومـة اسـتجـابتهـا لهq إضافـة إلى مـجمـوعة من االلتـزامات األخـرى
التي أعلنتـهـا احلكومـة منها: إطالق سـراح السـجناء السـيـاسي| وإعـالن العـفو العـامq وتعـي| اإلدارة
احملليـة فـي الشـمـالq وإعـادة ا;وظف| وا;ـسـتـخـدم| إلى دوائرهـم وإعـادة أعـمـار ا;ناطق ا;ـهـدمـة في

الشمال نتيجة احلرب… الخ(٤٠٤).
ويالحظ أن القـوى القـومـيـة احلـاكـمـة في بغـداد حـينذاك لم جتـرؤq بسـبب ذهنيـتـهـا وأيديولوجـيـتـهـا
وسيـاساتها الشـوفينيةq على تسـمية اإلقليم بـكردستان العـراقq بل واصلت احلديث عن شمـال العراق.
وهي إشكالية فعلية عند تلك القـوىq وبالتالي كان على القوى الدlقراطية الكردية أن تقدر مـسبقاً ما
lكن أن يحــصل عند مـجـيء هذه القـوى إلى السلـطة. وال شك في أن أوسـاطاً مـن القـوى الدlقــراطيـة
الكردية التـي قـادت ثورة أيلول ١٩٦١ كـانت تدرك ذلك وتعـرف مـا lـكن أن تؤول إليـه األوضـاع في
حـالة وصـول مـثـل هذه القـوى إلى السلطة. ويبــدو أن األحـداث وحـقـائق احلـيـاة فـرضت أخـيــراً نفـسـهـا
وتدريجـاً على عـدد غـير قليـل من احلركـات القـومـية األكـثـر وعـياً بـضرورة مـعـاجلـة هذه القضـيـة بروح
دlقـراطيـة واقـعـيـة بعـد كل ا;آسي التي مـر بهـا الـشعـب العـراقي عـمـومـاً والشـعب الكردي على وجـه

اخلصوص.
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لم يجف حـبـر هـذا االتفـاق حـتى تنصلت منـه احلكومـةq إذ كـانت تريد باألسـاس اســتـعـادة أنفـاسـهـا
وتعـبـئة قـواتهـا خلـوض مـعـارك "حاسـمـة" ضـد الشـعب الكرديq فـبدأت ا;ـعارك مـجـدداً في ربيع عـام
١٩٦٥ وأعـتبـرها احلكم مـجرد "نـزهة ربيعـيـة"q ولكنها حتـولت إلى كـارثة جـديدةq كبـقـية احلـروب في
. كم هو كـردسـتـانq على الشـعب الكردي بشكل خـاصq كلفـت القـوات العراقـيـة خـسـائر كـبـيـرة أيضـاً
مرعب بالنسـبة للشـعوب عندما تكون ذاكـرة حكامها ا;سـتبديـن ضعيـفة تنسى بسرعـة جتارب ودروس
اآلخـرين الذين سـبقـوهم في �ارسـة الطغـيانq وتبـدأ مـجدداً أو تواصل �ارسـة ذات السـياسـات القـاتلة

التي مارستها من قبل.
سكتت ا;دافع للمـرة الثـانية وفـق باتفاقـيـة وقف إطالق النار في حـزيران/يونيو عـام ١٩٦٦. إال أن
احلكومـة العراقـية لم تكن صـادقة في نيـاتها ومـواقفـها هـذه ا;رة أيضاqً بل كـانت sثابة مناورة جـديدة
ومـحـاولة إلشـراك قوى أخـرى إلى جـانب اجلـيش العـراقي في مـحـاربة الشـعب الكردي. فـتـوجـهت إلى
تشكيل قـوات (اجلاش أو اجلـحوش) اجلـدد مرة أخـرى في ا;عـارك احملتـملة ضد الشـعب الكرديq كمـا

حاولت االستعانة بالقوات السورية.
واجلدير باإلشـارة إلى أن حكومة عبـد الرحمن البزاز القـومية لم تستطع إجنـاز شيء يذكر من اتفاقـية
وقف إطالق النار وحتـقيق ا;طالب الكردية ا;عـروفةq �ا أدى إلى نشوء تـراكمات جـديدة تهدد بانفـجار
جديد في الوضع في كـردستان العراق. رغم أن بعـض الدالئل كانت تشير إلى رغـبة عبد الرحـمن البزاز
بحل عــقـالني للمـســألة الكردية والتـي لم تلتق sواقف �اثـلة من جـانب عـبــدالسـالم عـارف الـذي Vيـز
بذهنية شوفينية حـادة وعنجهية كبيرة. وفي عام ١٩٦٦ جـرت محاولة لقلب نظام احلكم من قبل رئيس
الوزراء حيـنذاكq عبدالرزاق عـارفq على رئيس الدولة عـبد السالم عـارف التي فشلت في ا;ـهد. وفي
نفس العـام لقـي عـبـدالسـالم عـارف مـصـرعـه في حـادث سـقـوط الطائرة التي كـانـت تقله. ورشح أخـوه
;نصب رئيس اجلمـهورية من قبل أتبـاع عبدالسالم عـارف باعتباره أحـد الضباط األحرار الذين شـاركوا

في ثورة ١٤ Vوز عام ١٩٥٨ .
ومن جـديد عجـزت القوى الدlقـراطيـة والتقـدميـة عن حتقـيق التغـيـير ا;نشـود في األوضاع الداخليـة
لصـالح اجملـتـمعq في ح| اسـتـثمـر أقـصى l| البـعث أزمـة احلكم التي كـانت تعـاني منهـا سلطة عـبـد
الرحـمن عـارف للمرة الثـانيـةq فـأطاح بعـبد الرحـمن عـارف في انقـالب مبـاشـر جـرى تدبيره في الـقصـر
اجلـمهـوري ب| قائد احلـرس اجلمـهوري وقـائد اخملـابرات العسكرية وقـوى البعـث اليمـيني بقيـادة أحمـد
حـسن البكر وحردان التكريـتي وصدام حـس| في بغداد في السـابع عـشر من Vوز/يوليـو ١٩٦٨. وكل
qا;علومات ا;توفرة لديـنا تشير إلى أن وكالة اخملابرات ا;ركزية لم تكن على علم بهـذه ا;ؤامرة فحسب
بل كـانت تعمل من أجلهـا وشجـعت على قيـامهـا وساندت القـائم| بهـا للتخلص من النظام الـذي كان
قريبـاً من جمـهورية مصـر العربيـة وسياسـتهـا في ا;نطقةq إضـافة إلى خشـيتـها من قيـام حركـة يسارية

دlقـراطيــة تتـسلم زمـام السـلطة في بغـداد. وكـانـت هناك مـعلومـات غــيـر قليلة مـتــداولة في أوسـاط
الدبلوماسـي| والسياسي| إلى القـوى اليساريةq وفي مـقدمتهـا احلزب الشيوعي العـراقيq تعمل على

اإلطاحة بنظام احلكم عبر القيام بانقالب عسكري وsشاركة وحدات شعبية مسلحة.
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مقتطف من بيان من الشيطان الرجيم إلى
سكان الكرة األرضيةq من كتاب "األسالف"(٤٠٥)

حتت ضغـط ونضال الشـعب الكردي وثورته غيـر ا;توقـفة واسـتمرار التـوتر في كردسـتانq وحتت قنـاعة
النظام بعجـزه عن إيجاد حل أفضل ومؤقت للمـسألة الكردية في تلك الفترة إلنقـاذ النظام من التداعي
والسقوطq جلـأ في احلادي عشر من آذار عام ١٩٧٠ إلى عـقد اتفاق مع قيادة احلـركة الكردية ا;سلحة
على إقامـة احلكم الذاتي في كردسـتان العراق ضـمن اجلمـهورية العراقـية. وكان مـؤVر احلزب الشـيوعي
العراقي الثاني الذي عـقد في جبال كردستان العـراق في صيف عام ١٩٧٠ قد انتهى لتوه مـحيياً تلك
اخلطوة ومـؤكداً إمكانيـة التعـاون مع حـزب البعثq ثم وضع بعض ا;سـتلزمـات ليصـبح مثل هذا العـمل
. وبعـد هذيـن احلدثـ| وجـد حـزب البـعث احلـاكم نفـسـه في مـوقع أم| من جـانب احلـركـة القـومـيـة �كناً
الكردية من جـهةq ولكنـه الحظ من جهـة أخرى تصـاعـد نشاط احلـزب الشيـوعي العـراقي بسبب أجـواء
االنتـعـاش التي أثارتهـا اتفاقـيـة آذار للحكم الذاتي والتي كـان احلـزب الشـيوعي يطـالب بها مع بـقيـة
القوى الدlقـراطية الكرديةq وبالتـالي وجد في نفـسه القدرة علـى توجيه الضـربة للحزب الشـيوعي دون
أن يثـيـر احـتـجـاج القـوى الوطنيـة الكردية. فـهـوq بـهذه الـضـربة ال يضـعف احلـزب الشـيـوعي العـراقي
احلليف االستـراتيجي الثابت للشعب الـكردي ولقضيتـه العادلة فحسبq بل يضـعف أيضاً جبهـة القوى
الدlقـراطية التي lكن أن تنشـأ ضده الحـقاqً كـما يتـجنب إثارة ضجـة عا;يـة في خضم التـهليل للحكم
الذاتي في كـردسـتـان العـراق. لهـذا أقدم في نهـاية عـام ١٩٧٠ وبداية عـام ١٩٧١ على توجـيـه ضـربة
تنظيـميـة وسيـاسيـة قاسـية جـدا للحزب الشـيوعي العـراقيq وخاصـة في بغدادq دون أن تتـحرك الـقوى
السيـاسية األخرى لالحـتجاج وإدانة ما يصـيب أحداهاq كما كـان التحرك العربي والدولي بائسـاً. وبعد
هذا اإلضـعـاف اجلـدي لقـوى احلـزب الشـيـوعي العـراقي النضـاليـة وتصـفـيـة جـملة من كـوادره وإسـقـاط

البعض اآلخر منهم وإبعـاد كثرة أخرى عن العمل السـياسي في صفوف احلزب الشيـوعيq واتخاذ جملة
من اإلجـراءات السـيــاسـيـة ومنهـا خـوض مـعــركـة تأمـيم النفط بـنجـاح وتطوير العـالقـات االقــتـصـادية
والسياسـية والعسكرية مع االحتاد السوفيـيتي وعقد اتفاقيـة صداقة عراقية-سـوفييتية بهـذا اخلصوص
في ربيع عام V q١٩٧٢كن البعث في عام ١٩٧٣ من جر احلزب الشيوعي العراقي إلى حتالف سياسي
معـه ليكونq كمـا في اخملطط ا;رسوم مسـبقـاً من جانب البعـثq البديل للتحـالف الذي أقامـه قبل ذاك
مع احلـزب الدlقراطي الـكردستـاني ليـستنزف ا;ضـام| األسـاسيـة التفـاقيـة احلكم الذاتي والتـآمر ضـد
احلـركـة الـوطنيـة الكردية وتدبـيـر مـحـاولة جـادة الغــتـيـال قـائد احلــركـة ا;ال مـصطفى الـبـارزاني. وفي
نيـسان/أبريل من عـام ١٩٧٤ قـامت قوات النظام بغـارات جـوية على قضـاء قلعـة دزه التابع حملـافظة
السليـمانيـة أدى إلى اسـتشـهاد ٢٤٢ من الطالب الـكردq ثم قامت بعـد يوم| من ذلك بقـصف قضـاء
حلبجة التابع حملافظة السليمانية أيضاً وأدت الغارات اجلوية اجلديدة إلى استشهاد ٢٣ مواطناً كردياً.
وخـالل هذه الـفـتـرة الواقــعـة ب| ١٩٧٠-١٩٧٤ مــاطل النظام في احلــوار حـول قـانون احلـكم الذاتي

بهدف تأم| الفرصة ا;ناسبة لتحقيق ثالثة أهداف جوهرية بالنسبة لهq وهي:
* أن يكون الـدســتــور ا;ؤقت األســاس ا;ـادي لقــانون احلكـم الذاتيq وبالتـــالي يربط أهم الـقــضــايا

اخلاصة باحلكم الذاتي با;ركز ويفرغه من محتواه األساسي وصالحياته.
* أن يبـعـد بعض مناطق كـردسـتـان ا;عـروفـة تاريخـيـاً بكـونهـا جـزء من كـردسـتان مـن منطقـة احلكم
الذاتي باعـتـبـارهـا مناطق مـتنازع عليـهـاq ليـتــسنى خـالل ذلك تعـريبـهـا وتغـيـيـر البـنيـة الدlوغـرافـيـة
للمنطقـةq كمـا قد حصل فـي كركوك التي سـم¿ت sحـافظة التأمـيمq ومناطق كـردية أخرى من محـافظة

ا;وصل على سبيل ا;ثال ال احلصر.
* أن يتــسنى خــالل فــتـرة ا;ـمـاطلـة التـخـلص من احلــركـة الـكردية ا;سلحــة بالطـرق العـسـكرية وأن
يستقطب إلى جانبه قوى سياسية مؤثرة حينذاكq مثل احلزب الشيوعي العراقيq إضافة إلى استقطاب
الدول العربية التي كانت حكومـاتها عموماً تقف ضد احلكم الذاتي الكردي في كردسـتان العراق بحجة

رغبة الكرد وتصميمهم على االنفصال!
وإزاء هذه األوضــاع أجـبــرت القــوى الكردية علـى الدفـاع عن نـفـســهـاq فـنشـبت احلــرب ب| اجلــيش
العـراقي وقـوات احلـزب الدlـقـراطي الكردسـتـاني في عـام ١٩٧٤. وكـانت ا;عـارك فـي البـداية لصـالح
الشعب الكردي رغم اخلسائر الفـادحة التي حتملها هذا الشعب. وعندما أدرك النظام البـعثي عجزه عن
تصـفيـة احلركـة الكردية ا;سلحـة بالطرق العـسكرية جلـأ إلى التآمـر وا;ناورة على الصـعـيدين اإلقليـمي
والدوليq خــاصـة بعـد أن فـشـلت مـحـاولتــه الغـتـيـال جــبـان ضـد قـائد الـشـعب الكردي ا;ال مــصطفى
البـارزانـي. فـبـدأت ا;ؤامــرة حتـاك ضـد الشــعب الكردي وحـركــتـه ا;سلحــة بالتـعـاون الوثـيق ب| إيران
والعـراق وعـبر وسـاطة جـزائرية مـباشـرة وأمـريكيـة غـير مـبـاشــــرةq انتـهت بعـقـد اتفاقـيـة اجلـزائر سـيئـة (٤٠٥) العزاويq فاضل. األسالف. دار اجلمل. كولون. أ;انيا. ٢٠٠١. ص٣٠٩.
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الصـيت. وقـعـت االتفـاقـيـة في اجلـزائر الـعـاصـمـة في آذار/مـارس عـام q١٩٧٥ حـيـث À التـوصل مع
احلكومة اإليرانية على إجهاض احلركة الكردية في مـقابل مساومات على احلدود في شط العرب وعلى
احلـدود العـراقيـة - اإليرانيـة لصـالح إيران ودعم تركـي غيـر مـبـاشـر للقـوات ا;سلحـة العراقـيـة. وحـقق
النظام الـعـراقي مــا أراد. وأجـبــرت القـوات ا;سـلحـة الكـردية على نزع ســالحـهــاq إذ اضطر أكـثــر من
(١٠٠٫٠٠٠) إنسان من ا;قاتل| الكرد وأفـراد عوائلهم الى الهجرة إلى إيرانq كـما اضطر عدد �اثل
تقريبـاً على تسليم السالح للجـيش العراقي والعودة إلى منـاطقهم. لقد كـانت ا;ؤامرة شرسـةq ولم يجد
الشـعب الكردي في تـلك الفـتـرة من يقف إلى جـانبـه حـقـاqً وكـانت ا;أسـاة بالغـة الشـدة. حـتى االحتـاد
السوفييتيq ومعه بقية دول ا;عسكر االشتراكيq لم تتحدث عن هذه ا;أساة ا;روعةq كما لم تستنكرها
رغم االدعاء ا;تواصل بالوقوف إلى جانب قضايا الشعـوب والتضامن مع حركات التحرر الوطني وضد
ا;سـتــبـدين وا;ســتـغل|. وكــان العـراق في حــينهـا يتــزود بالكثـيــر من األسلحـة الـفـتـاكــة من االحتـاد
السوفـييتي ومن غـيرها من البلدان االشتـراكية والرأسمـالية ويستـخدمها فـي معاركه ضـد الكرد وضد
القـوى الوطنية األخـرى ا;ناضلة ضـد حكم البعث العـفلقي على امـتداد سنـوات العقـد الثامن من القـرن
العشـرين. وبدأ النظام حينذاك باتخاذ عـدة إجراءات ضد عـوائل ا;قاتل| الكرد الذين سلموا أسلحـتهم
للجـيش العــراقي وسكان القـرى احلـدوديةq ومنهـا: تـهـد� مـئـات القـرى التـابعـة لتلك الـعـوائل بحـيث
يصـــعب عليـــهم العــودة إلـى قــراهم أوالqً وبنـاء مــعــسكـرات أو دور سكن لهـم في مــواقع أخـــرى من
كردسـتان تكون حتت رقـابة وسمع وبصـر احلكومة وقوات األمـن العراقيـة ثانياqً وإقـامة منطقـة حدودية
عازلة ب| العـراق وإيران واعتبـارها منطقة مـحرمة ثالثـاqً وفرض العمل األمني عـلى الكثير من شـباب
العـائالت العـائـدة واالنخـراط في احلـزب احلـاكم ومنظمـاتـه اخملـتلفـةq إضـافـة إلى التـوسع فـي تشكيل
قوات اجلـحوش من بعض العـشائر الكردية احملـابية وا;سـاندة للنظام في صـراعه ضد الشـعب الكردي.
كـمـا قــام النظام ببناء مــجـمـوعـة كـبـيــرة من القـالع العـسـكرية للقـوات ا;سلـحـة العـراقـيــة في مناطق
كـردستـان اجلبليـة وعلى الطرق العـامةq بعـضهـا للجيش وأخـرى للشـرطة. ولألغراض السـياسـية ذاتهـا
حاولت السلطة استثمار وجود بعض القوى الكردية ا;عـارضة للحزب الدlقراطي الكردستاني فأدخلتها
في التركـيبة الوزاريةq كما وضـعت شخصيـة كردية معروفـة في مركز نائب رئيس اجلمـهوريةq ولم يكن
هذان اإلجــراءان سـوى عـمـليـة ذر الرمــاد في عـيــون الناس في الداخل واخلــارج للتـغـطيـة على اجلــرائم

البشعة التي ارتكبت بحق الشعب الكردي في حينها.
وقد عمدت هذه اجملموعة إلـى تشكيل حزب بنفس االسمq ولكنه لم يوفق في نشاطهq �ا دفع السيد
جالل الـطالباني لتـشكيل حزب آخـر لم يستـطع مزاولة العـمل في كردسـتان وتركـز في بغداد. وبعـد أن
تلقت القـيـادة السـيـاسـية للـحركـة الكردية ا;ـسلحـة واحلزب الدlـقراطي الـكردستـاني الضـربة القـاسـيـة
وا;وجـعة في عام ١٩٧٥ واضـطرت القيـادة ا;ركزية إلى مـغادرة األراضي العـراقية إلـى إيران وبعضـها
إلى أوروبـاq بادر الســــيـــد جـــالل الـطالبــــاني في عــــام ١٩٧٥ إلى إعـــالن تـشكيـل االحتـــاد الوطـني

الكردسـتـاني في دمشقq مـقـر إقامـتـه حـينذاك. التقـت في االحتاد الوطنـي الكردستـاني ثالثة تيـارات
سياسية كردية. وفي األول من حزيران/يونيو عام ١٩٧٦ أعلن االحتاد الوطني الكردستاني بدء نضاله
ا;سلح ضـد الـسلطة في بغـداد مـوجــهـاً النقـد قـبل ذاك لســيـاسـات ومـواقف قـيـادة احلــزب الدlقـراطي

الكردستاني.
أما احلـزب الدlقراطي الكردستـاني فقد بدأ بإعـادة تنظيم صفوفـه وتقييم سـياستـه في مواقع ثالثة:
في كردستان العراق وفي إيران وفي أوروبا. وفي ١٩٧٥/١٢/١٠ صدرت اخلطوط العريضة لسياسته
اجلـديدة وبـرنامـجـه اجلــديد وبدأ بخـوض كــفـاحـه ا;سـلح منذ q١٩٧٦/٥/٢٦(٤٠٦) ثم عـقــد احلـزب

كونفرانسه في برل| في عام ١٩٧٦ الذي ناقش أربع مسائل جوهرية:
١- إعـادة النـظر بسـيـاســات احلـزب السـابقــة للخـروج من االنكـسـار الذي واجـهـتــه احلـركـة التــحـررية

الكردية.
٢- إعـالن مـواصلة الكفـاح ا;سـلح لتـحـقـيق أهداف الشـعب الكردي وأطلق عـلى الكفـاح اجلـديد ثورة

گوالن.
٣- كان ا;ال مصطفى البارزاني الراحل قائداً للكونفرانس.

٤- إضيف إلى قيادة احلزب في هذا الكونفرانس اربعة أعضاء جدد للقيادة ا;ؤقتة.
٥- التهيئة لعقد مؤVر احلزب التاسع.

وفي هذا الوقت بالذات كـان احلزب الشيـوعي العراقي مـا يزال في حتالفه السـياسي مع حـزب البعث
ومشاركته بوزيرين في احلكمq فلم تصدر عنه ما يدين الضـربة القاسية والتشريد ا;رير لعشرات أآلالف
من الـكرد وعـــائالتهم إلـى إيران أو الذين هـجــرهـم النظام مـن مناطـق سكناهـم وبعـــثــرتـهم في منـاطق
مختلفة من العراق أو في مجـمعات سكنية قسريةq واضعاً مسؤولية مـا حدث للشعب الكردي وحركته
ا;سلحة على عاتق قيادة احلزب الدlقراطي الكردستاني. وبرزت خالل هذه الفترة ظاهرة انتهازية وغير
إنسانيـة في صفوف بعض القـيادي| من العرب والـكرد في احلزب الشيـوعي العراقي حينذاكq مـفادها
التشفي من احلزب الدlقـراطي الكردستاني الذي اضطهد الشيوعي| في كردسـتان العراق خالل سنوات
احلكم الذاتي القـصيـرة (١٩٧١-١٩٧٥)q وفي سـبـيل االسـتفـادة من هذه النـكسة واألزمـة في حـركـة
التحـرر القومي الكردي لصالح تعـزيز مواقع احلزب وتنشيط سـياسته إزاء ا;ـسالة الكردية. وهي �اثلة
للموقف الذي اتخذه احلـزب الدlقراطي الكردستاني قـبل ذاك إزاء احلزب الشيوعي محـاوالً أخذ مواقع
احلزب الشيوعي التي ضربت في كردستان حينذاك. وأدرك البعث احلاكم هذه الوجهة في سياسة احلزب
الشيـوعي العراقي وأدانهـاq إذ كان هو الذي يريد االسـتفـادة منها لصـاحلهq فـمنع احلزب الشيـوعي من

(٤٠٦) كر�q حبيب محمد. تاريخ احلزب الدlقراطي الكردستاني - العراق. مصدر سابقq ص١٥٢.
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حتقيق بعض ا;كاسب في هذا الصدد وفق قـانون أصدره و�ارسات يومية فعلية ضد نشـاط الشيوعي|
في كردستان. وكانت هذه السـياسة غير العقالنية وا;تبادلة ب| احلـزب الدlقراطي الكردستاني واحلزب
الشـيــوعي العـراقي تـعـبـر عن عــدة مـسـائل جــوهرية ال مناص من ذكــرها لالسـتـفــادة منهـا في تـعـزيز

العالقات النضالية ب| األحزاب السياسية الدlقراطية العراقية اآلن وفي ا;ستقبلq ومنها:
* ضعف الوعي الدlقراطي والتقاليد الدlقراطية في صفوف احلزب| ومجمل احلركة الوطنية والسياسية

العراقية.
* النظرة احلزبية الضيقـة والرغبة في االستفادة من األوضاع التي lر بها احلزب اآلخـر من مواقع حرفية
ومنافـســة غـيـر دlقـراطـيـةq غـالبـاً مــا كـانت تقـود إلى خــسـارة اجلـمـيع واســتـفـادة السلـطة من تلك

الصراعات الهامشية والذاتية.
* عدم إدراك أبعاد اللعبة السياسية التي مارسـتها قيادة احلزب احلاكم في احلالت|q علماً بأن احلالت|
كانتا ضـد احلياة الدlقراطية واحلـياة احلزبية وضد احلـزب| اللذين كانت وما تزال تربط بينهمـا قضايا

نضالية مشتركة ومن أجل هيمنة البعث ا;طلقة على الدولة واجملتمع.
* جنـاح سلطة البـعث في �ارسـة وحتـقيق حتـالف مع هذا احلـزب حملـاربة حـزب آخـرq إضافـة إلى �ارسـة
سياسـة "اجلزرة والعصا" وهلـمجرا لتصفـية مواقع كثـيرة لكل القوى السـياسية وانفراد احلـزب احلاكم

وا;ستبد بأمره بالسلطة ا;طلقة في العراق.
لم يستـمر الوضع السياسي في العـراق على حتالفه السـابق ب| حزب البعث واحلزب الشـيوعيq وهي
إحدى أخـطاء احلزب الشـيوعي الكبـرى في هذه ا;رحلة(٤٠٧)q إذ سـرعان مـا وجد البـعث نفـسه قـادراً
على إجناز ما يريده دون حتالف مع الشيوعي| وبدأ بضـرب تدريجي للحزب الشيوعي في أعقاب عقد
مؤVر احلـزب الثالث في عام q١٩٧٦ رغم تأكيـد سكرتير احلزب الشيـوعي عزيز محمـد من على منصة
ا;ؤVر على شــعـار لم يطرح قـبل ذاك علـى اللجنة ا;ركـزية ;نـاقـشـتـه واتخـاذ ا;وقف بـشـأنهq إذ فـوجئ
أغلب ا;ؤVرينq وعـدد كبـير من أعـضاء اللجنـة ا;ركزيةq وأنا أحـدهمq بشعـار رفعـته سكرتارية احلـزب
وا;كتب السيـاسي كتب على الفتـة كبيرة في مـؤVر اخليمـة في مقر احلزب ببـغداد. ووووككككاااانننن    ااااللللششششععععــــاااارررر    ييييؤؤؤؤككككدددد
qqqqً    أأأأيييي    ااااحلحلحلحلززززبببب||||    ااااللللببببععععثثثثيييي    ووووااااللللششششــــييييووووععععييييqqqq    ننننححححوووو    ببببننننااااءءءء    ااااالالالالششششتتتتررررااااككككييييةةةة    ففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق.... وبدأ البعث احلاكم بضرب ااااللللسسسسييييرررر    ممممععععااااًًً
qاحلزب من أطرافه البعيدة ثم التقدم صوب ا;دن الصـغيرة والتحول إلى بغداد مع منتصف عام ١٩٧٧
وتواصلت لتـشـمل بعض كوادر وقـيـاديي احلـزب في عام ١٩٧٨. وكـانت الهـجمـة الشـرسـة قد وضـعت

لتتـصاعـد تدريجاً حـتى تصل قمـتهـا في نهاية عام ١٩٧٨ وبـداية عام ١٩٧٩(٤٠٨)q وأن تنجز قبل
نهاية عام ١٩٨٠. وهو ما حتقق فعالً.

كانت الضربة الـتي تلقاها احلزب الشيوعي هـذه ا;رة أقسى وأمر وأعمق وأوسع بكثـير من الضربات
السـابقـة التي تلـقـاها في عـامي ١٩٧١/١٩٧٠ من قـبل حكم البـعث العـفلـقي في العـراقq إذ شـملت
العــراق كلهq وبشكل خــاص اجلـانب الســيـاسي من الـضـربةq إضــافـة إلى فـقــدانه عـشــرات أآلالف من
األعضـاء وا;رشح| وا;ؤيدين واألصـدقاء(٤٠٩). وجتنب البعث هذه ا;رة توجـيه الضربة األولى لقـيادة

(٤٠٧) أشـارك فـي الوقـوع في هذا اخلـطأ وأشـارك في مــسـؤوليــة ذلك القـرارq إذ أيدت الـتـحـالف بـ| احلـزب
الشيـوعي العراقي وحزب البـعث احلاكمq رغم رفضـي الشديد ألي حتالف بينهـما قبل ذاك وفي أعـقاب
qانقـالب البعث عـام ١٩٦٨. ولم تكن مسـوغاتنا للتـحالف سـوى احلرص على حتـقيق مكاسب للشـعب

ولكنها كانت خاطئة ومضرةq ولكننا أدركنا ذلك بعد خراب البصرة. ك. حبيب 

(٤٠٨) كنت حـتى اعـتقـالي في شـهـر Vوز/أيلول عـام ١٩٧٨ من قبـل مديرية األمن الـعامـة ببـغداد عـضـوا في
اجمللس الزراعي األعلى. وفي اجملـلس زارني في أوائل عام ١٩٧٨ كـل من الصديق| الدكـتـور إبراهيم
سـعـدالدين (مـصـري) والدكــتـور أحـمـد مـراد (سـوري)q وكـانا يعـمـالن في حـينهـا فـي ا;عـهـد العـربي
للتخطيط في الكويتq وأبلغاني sا يلي: لدينا معلومات مؤكـدة بأن قيادة حزب البعث على ا;ستوي|
القـومي والقطري ومـجلس قـيادة الثـورة قـررا توجيـه ضـربة قـاصمـة للحـزب الشـيوعي العـراقي وإنهـاء
qإذ لم يعـد التحالف نافـعاً لهم qالتحـالف معه من خـالل غياب احلـزب عن الساحة السـياسيـة الداخلية
كمـا أن احلزب الشيـوعي أصبحت له مـواقع قوية ينبغي التـخلص منها واالنفـراد باحلكم ليتفـرغ احلزب
من العمل الداخلي إلى العمل على مستوى الدول العربيـة وا;نطقة. أبلغت ا;كتب السياسي بهذا اخلبر
ا;ؤكد الذي نقله لي الصديقـانq وخاصة الدكتور أحمـد مراد إذ كانت تربطني وإياه عالقة صداقـة طيبة
منذ أيام الدراسة في جـامعة االقـتصاد في برل| / أ;انيـا الدlقراطيـة في أوائل السبعـينياتq في ح|
تعرفت على الدكـتور إبراهيم سعدالدين في القـاهرة عندما زرتها أثناء حتـضيري لرسالة الدكـتوراه حول
"طبـيعـة إجراءات التـأميم في جـمـهورية مـصر العـربية" في عـام q١٩٦٥ وكـان يعمل في حـينها مـديراً
للمعـهد االشـتراكي التـابع لالحتاد االشـتراكي في القـاهرة وأستاذاً فـيه. ولكن لم يكن رد فـعل ا;كتب
السيـاسي مشجـعاqً كمـا لم تتخذ اإلجـراءات الضرورية ;واجهـة هذا الوضع. وفي نفس الفتـرة أبلغ أحد
البعثي| ا;سـؤول| الرفيق الدكتور صباح الدرةq بأن لـه عالقات طيبة بالشيوعـي| تكونت خالل العمل
ويخـشى علـيـهم من الضـربة ا;وجـعــة التي سـتلحق بهم قــريبـاqً لذلك يرجـوه أن يبـادر التـخـاذ مـا يلزم
لصيانة نفسه والسفر إلى خارج العراقq ورجاه أن يبلغ عدد من الشيوعي| ا;ثقف| بهذا الواقع دون أن
يذكر لهم مـصدر اخلبـر. وقد بلغ احلزب بذلك أيضـاqً ولكن دون رد فعل ملموس. وكـان من ب| ا;غدور
بهم بقـرار البـعث بتـصـفـيـة مـواقع احلـزب الشـيـوعي في العـراق الرفـيق الدكـتـور صـبـاح الدرة والرفـيق
الدكـتـور صفـاء احلـافظ والرفـيـقـة عائـدة ياس|q على سـبيـل ا;ثال ال احلـصـرq إذ بلغ عـدد ا;غـدور بهم
وا;عـتــقل| والذين تـعـرضـوا للـتـعـذيب فـي تلك الفـتــرة عـشـرات ألـوف الشـيـوعــي| وأصـدقــاء احلـزب

ومؤيديه. ك. حبيب. 
(٤٠٩) بلغ عدد أعضاء ومـرشحي احلزب الشيوعي العراقي في صيف عـام q١٩٧٤ وفق جواب سكرتير احلزب
٤٠٠٠٠ qعن سـؤال طرحه سـكرتير عـام حزب العـمال البولـوني بهذا اخلـصوص qحيـنذاك. عزيز مـحمد
عضوا ومـرشحاq علماً بأن احلـزب الشيوعي كان لتوه قـد خرج من ضربة عام ١٩٧١ التي قـصمت ظهر
احلــزبq وبخــاصــة في بغــداد. وكـنت حــينذاك عــضــوا في وفــد حــزبي ثـالثي لزيارة عــدد من الـبلدان

االشتراكيةq إلى جانب عزيز محمد ومهدي عبد الكر�.
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احلزب مـستفيـداً من جتاربه السابقـة في هذا الصدد وسمح أو سكت عن تسلـل أعضاء القيـادة تدريجاً
إلى خـارج العـراق أو إلى كردسـتـانq وركز نيـرانه على أعـضـاء ومؤيدي وأصـدقـاء احلـزبq إضافـة إلى

كوادره الوسطية. وكان هدف حزب البعث من وراء ذلك حتقيق ما يلي:
* تصـفــيـة القـاعـدة احلــزبيـة والكوادر اخملـتـلفـة التي يســتند إليـهـا احلــزب الشـيـوعي في عــالقـاته

األساسية مع اجلماهير الشعبية.
* إعطاء االنطبـاع من خالل السكوت عن القـيادة بأن التحـالف الرسمي مع احلـزب الشيـوعي ما زال
قائماqً وبالتالي lكنه إبطال أو تعطيل حملة التضامن ضد تعسف سلطات البعث إزاء قواعد وأصدقاء

احلزب الشيوعي العراقي وتركه يجابه أجهزة األمن لوحده. 
* خلق أو تكريس فجوة ب| قيادة احلزب من جهةq وكـوادره وقواعده ومؤيديه من جهة أخرىq خاصة
وأن تبايناً برز بوضـوح في تنامي رفض قواعـد احلزب والكثيـر من كوادره لسيـاسة التحـالف مع البعث
وا;طالبــة بوضع حــدٍ لهـاq خــاصـة وأن احلــملة لم تقــتـصــر على أطراف احلــزب وفي ا;دن البــعـيــدة عن

العاصمةq بل شملت العراق كلهs qا في ذلك العاصمة بغداد…
* حـرمان قـيادة احلـزب من القدرة على اتخـاذ إجراءات صـيانة لـتنظيمـات احلزبq واتهـامه بالسـعي
إلنهــاء التـحــالف من خـالل إجــراءات الصـيــانة التي كــان يدور احلـديث عنـهـا في أوســاط احلـزب دون

�ارستها فعلياً.
وال بد من االعــتـراف بواقع أن حــزب البـعث جنح في تـكتـيكاته وســيـاســاته العـدوانيــة إزاء احلـزب
الشـيوعـي واستطاع خـالل فـتـرة وجيـزة إنزال أقـسى ضـربة عرفـهـا احلزب فـي كل تاريخهq رغـم قسـاوة
الضــربات الســابقــةq ســواء أكــانت في عــامي q١٩٤٩/١٩٤٨ أو في عــام ١٩٦٣ وعــامي ١٩٧١-

١٩٧٢
أنهت هذه الهـجـمة بالضـرورة وإلى غـير رجـعـةq رغم إصرار البـعض من قـيـاديي احلزب على ضـرورة
اسـتـمرار الـعالقـة وعـدم قطع شـعـرة مـعاوية مـع نظام البـعث وحزبـهq ورغم أن البـعث قام بحـرق جـمـيع
قوارب احلزب لتـأم| استمرار أي شكل من أشكال التعـاون معهq عالقة التحـالف التي نشأت في عام
١٩٧٣. وأصـبحت أعـداد كبـيـرة من الشيـوعـي| في السجـون وا;عـتقـالتq وأخرى �ـاثلة أجبـرت على
qالهجـرة القسـرية إلى خارج الوطن أو بعـضها غـادرت ا;دن العراقيـة اخملتلفـة قاصدة كـردستـان العراق
وأغلبهم انخرط منذ عـام ١٩٨٠/١٩٧٩ في حركة األنصار التي نظمها احلزب الـشيوعي العراقي إلى
جانب قـوى البيشـمركة الكردية التـي كانت قد بدأت قـبل ذلك بالكفاح ا;سلح ضـد احلكم القائم. ومن
اجلدير باإلشـارة إلى أن بعض الشيـوعي| الذين غـادروا صفوف احلـزب فيمـا بعدq اتهـموا قيـادة احلزب
باليـسارية وحـملوها مسـؤوليـة فك التحـالف مع حزب البـعث العـربي االشتـراكيq في ح| تناسوا Vامـاً
السيـاسة الدمـوية التي نظمهـا حزب البـعث ال ضد الشـيوعي| وأصـدقاء احلـزب فحسـبq بل وضد كل

القـوى السـيـاسـيـة التي اخـتلفـت مـعه أو الـتي كـان ال يريد اسـتـمـرار وجـودها في السـاحـة السـيـاسـيـة
العـراقيـة. وإذا كان ضـعف ذاكـرة الطغاة كـارثةq فـأن ضعف ذاكـرة ا;ناضل| ضـد الطغـاة ونسيـانهم ;ا
قــامــوا به ضـــد اجملــتــمع ومــد يدهـم ;صــافــحــتــهـم ليــست كــارثـة فــحــسبq بل مــأســـاة ومــهــزلة ال
تغـتفـران(٤١٠). وهذا مـا ارتضـيناه ألنفسـنا وشاركنا فـيـه وبدأنا ªارس عض األصـابع من الندم حـتى

صدق علينا قول الشاعر عدنان الصائغ:
لم تعد في يدي
أصابع للتلويحِ

لكثرة ما عضضتها من الندم(٤١١)
وعـاد احلزب الشـيـوعي إلى حـمل السالح مـرة أخـرى في عام ١٩٧٩ مـع بقيـة الفـصائل الـدlقراطيـة
والقومية الـكردية التي كانت قد عادت إلى حمل السالح قـبل ذاكq أي منذ عام ١٩٧٦. ولكن القوى
q(حدك) قراطي الكردستانيlقراطية الكردية توزعت هذه ا;رة على حـزب| هما احلزب الدlالقومية والد
واالحتاد الوطنـي الكردستاني (أوك)q إضـافة إلى تشكيـل فرق أنصارية ألحـزاب كردية صـغيـرة أخرى
تشكلت فـي حـينهـاq مـثل احلـزب االشـتـراكـي الكردسـتـاني (حـسك) الذي تـأسس في عـام ١٩٧٩ من
احتـاد قـوى انفـصلـت عن االحتـاد الوطني الكردسـتــاني وعن احلـزب الدlقـراطي الكردســتـانيq وأصـبح

السيد رسول مامند رئيساً لهذا احلزب السياسي اجلديد.
واستـمر النضال ا;سلح للقـوى الكردية وبعض القوى العراقـية غيـر الكرديةq ومنها احلزب الشـيوعي
العراقيq ضد حكم البعث الصدامي في العراق حتى عام q١٩٩١ حيث وقعت هزlة النظام العراقي في
حـربه ضـد التـحـالف الدولـي بقـيـادة الواليات ا;تـحـدة األمـريكيـة بعـد غـزوه للكـويت الشـقـيق واجلـرlة

البشعة التي ارتكبها النظام ضد ا;نتفض| في مختلف أنحاء العراق.

‰UH½_« —“U−$Ë Íœ«b³²Ýô« rJ(«

lكن االدعـاء بأن حزب البـعث العـربي االشتـراكي في بغـداد كان قـد صمم منذ وصـوله للحكم ثانيـة
في عام ١٩٦٨ على تصـفية احلركـة الكردية ا;سلحة بكل السبل ا;ـمكنةq وكان مستـعداً أن يركب أية
مـوجة مـحـتملة وأن lارس أي تكـتيك ومناورة ضـروريةq شـريطة أن تقـوده إلى النتيـجـة ا;طلوبةq وهي

(٤١٠) هذا النقـد الذي أوجـهـه إلى قـيـادة احلزب الشـيـوعي العـراقي يشـملني أيضـاqً فـأنا كنت ضـمن القـيـادة
ووافقت أيضاً على قيام التحالف مع حزب البعث رغم معرفتي اجليدة بهذا احلزب.

(٤١١) الصـائغq عـدنان. تأبط منفى. ديوان شـعـر. مـصـدر سـابق. ص ٦٩. هذا النقـد الذي يتـوجـه ضد قـيـادة
احلـزب الشيـوعي العراقي يشـملني أيضـاqً فأنا �ن وافـق أيضاً على التـحالف مـع البعث رغم مـعرفـتي

اجليدة بهذا احلزب.
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تصـفـيـة قضـيـة الشـعب الكردي. ويبـدو أن الشـوفـيني| والعنـصري| عـمـومـاً عـاجـزون عن رؤية الواقع
الفعلي واالعتراف بهq وبالتالي كان تصورهم ا;ريض قد أوحى لهم بقـدرتهم على تصفية قضية الشعب
الكردي بكـاملهـا وقـضــيـة القـومــيـات األخـرى ا;ناضلـة والتي تقطن كــردسـتـان العـراق. ولـم يكن هذا
التصـور وهماً فحسبq بل أصـبح كارثة كبرى على الشـعب العراقي كله. ولم تكن السيـاسات القمعـية
واإلرهابية في ا;دن الكردية التي طالت أعدادا غفيرة من أبناء ا;دن الكردية والقرى واألريافq كما لم
تكن اجملـازر الدمويـة التي نفذتهـا النظم العـراقـية ب| ١٩٦١-١٩٨٧ قـادرة على كـبح رغبـات وإرادة
الشعب الكردي في التمتع بحقـوقه القومية العادلة وا;شروعةs qا فيها حـقه في تقرير مصيره. �ا دفع
بحــزب البـعث إلى أن يضـع سـيـاســة أكـثـر شــراسـة وعــدوانيـة إزاء هذا الشــعب ا;كافحq وهي اجلــرائم
العنصرية البشعة ا;ناهضة للجنس البشري التي ارتكبها النظام في الفترة الواقعة ب|١٩٨٧-١٩٩١.
تسنى حلـزب البعث ألول مرة في أعـقاب ١٩٧٥ أن يخطط إلجنـاز سياسـاته الشوفـينية ضـد الشعب
الكردي دون أن تتـلمس القـوى الوطنـيـة اخملـتلفــة هذه السـيـاســة بكامل أبعـادهـاq وبالتـالي لم تتــخـذ
اإلجـراءات الكفـيلة بـالتـصـدي لهـاq بل اجنـرت أحـيـاناً وراء بعض جـوانبـهـاq وهو قـصـور فـي التـحليل
والتـشـخيص أوالqً وخـطأ فادح فـي التقـدير ألهدافـهـا وأبعـادها ثانيـاqً ينبـغي االعـتراف به بعـد وقـوع

الكوارث الكبيرة على العراق.
وطد النظام الصـدامـي العـزم على قـيـادة حـرب دمـوية ضـد وجـود الشـعب الكرديq وخـوض مـعـارك
qتصفـيات جسـدية وتدمير شـامل ومتواصل آلالف القـرى الكردية وتغييـر متواصل لـلطبيعـة السكانية
حـتى وصلت احلـملة إلى قـمـتـهـا في اجملـازر الدمـوية اجلـمـاعـيـة التي أطلق عـليـهـا النظام الفـاشي في
العـراق أِسم عـمليات "األنـفال"q وكـانت sثـابة مـذابح البعـث الصدامي اجلـمـاعـية ضـد الشـعب الكردي
والدفن اجلمـاعي لعشرات أآلالف من البـشر وتغيـيب عشرات أالف أخـرى ال يعرف عن مصـيرهم شيـئاً
حتى اآلنq رغم اكـتشاف مـجموعـات كبيـرة من ا;قابر اجلمـاعية فـي مختلف أنحـاء العراق بعد سـقوط
هذا النظام. والسؤال ا;شروع الذي يفترض أن نطرحه عـلى أنفسنا هو: ما هو الهدف ا;ركزي الذي كان
وراء تلك السياسات وا;ذابح التي نظمهـا النظام الدموي في العراق? وما هي األدوات واألساليب التي

استخدمها احلكم لتحقيق تلك األهداف?
كـان وسـيـبقى الـهدف ا;ركـزي للحـكم الصـدامي في العـراق "حتـقيق الـتطهـير العـرقي في كـردسـتـان
اجلنوبيـةq كـردسـتـان العـراقq من الكرد قـدر اإلمكان"(٤١٢). ومن أجل حتـقـيق هذا الهـدف لم يتـورع

النظام عن �ارسـة بـعض أو كل األسـاليب واألدوات التي مـارسـتـهـا النظم الـفـاشـيـة في مـخـتلف بقـاع
العالم. والنظام العراقي مارس األساليب واألدوات التالية:

* تخلية ا;ناطق احلدودية من سكانها وتهجـيرهم إلى مناطق أخرى بعيدة على طول احلدود مع إيران
qو�ارسة سيـاسة اجلزرة والعصـا في البداية qوبقيـة احلدود العراقيـة مع الدولة التركية والدولـة السورية
والقتل والتدمير والتخريب أخيـراً لتحقيق هذا الهدف. وليس هذا التصور من عنديات الكاتبq بل هو
واقع حــقـيــقيq حــيث À تخليــة احلـدود الـعـراقــيـة-اإليرانـيـة من سكـانهـا بـعـرض يتــراوح ب| ٥-١٠
أميال(٤١٣). كما كان الهـدف من وراء حصر وتطويق السكان الكرد في مناطق معينةq تسهـيل مهمة
القيـام بعمليات التـصفيـة اجلسدية ألكـبر عدد �كن مـنهم أو اعتقـال من يراد اعتقـالهq بسهولة وسـرعة
من جانب قوات اجليش والقوات اخلاصة وأجهزة االستـخبارات واألمن العراقية وأجهزة احلزب ومنظماته
"الشعبية". وتشير ا;علومات ا;وثقـة إلى أن النظام وابتداءً من عام ١٩٧٦ بدأ بعمليات ترحيل واسعة
من ا;ناطق احلـدودية وبعـمق يصل إلى ٤٠ كم وشـملت ا;ئـات من القـرى الكردية وعـشـرات أآلالف من
الفالح| الفقراء(٤١٤). وÀ جتميع هؤالء الفالح| في مجمعـات سكنية بعيداً عن أراضيهم ونشاطهم

الزراعي وحيواناتهم.
* عـدم الكفq وحتت أية ظروفq عن مـواصلة اإلرهاب والقـمع ضد السكـان الكرد من أجل بث الرعب

والهزlة في نفوسهم وقطع دابر تفكيرهم بحقهم في تقرير ا;صير.
* قتل أكبر عدد �كن من الكرد ومن القوميـات األخرى لدفع ا;زيد منهم إلى الهجرة إما إلى تركيا أو

إلى إيران أو إلى خارج حدود العراق للخالص منهم.
* تهجير أكبر عدد �كن منهم إلى مناطق الوسط واجلنوب بهدف تـعريبهم وصهرهم قومياqً أو قتل من

lكن قتله منهم دون أن تثار ضجة ضد هذه األعمال العدوانية الشرسة.
* إسكان ا;زيد من العـشـائر العـربيـة في ا;ناطق الكرديةq وخـاصـة في مناطق كـركـوك وا;وصل بهـدف

تغيير الواقع الدlوغرافي للمنطقة.
* اعـتبـار الطائفـة األيزيدية الكردية عـرباً وفـرض التـعريب ا;بـاشـر عليـهمq وعدم التـورع عن التـخلص

منهم بالقتلq إن لم ينفع التعريب معهم(٤١٥).
- القضاء على أية محاولة الحقة للتحرك العسكري أو السياسي ضد النظام القائم.

- التـحالف مع الـنظام التركي إلجنـاز هذه ا;هـمـة من خالل إجـراءات وأسـاليب كثـيـرة مسـتـفيـداً من

(٤١٢) تقدم أحاديث علي حـسن اجمليدq أم| سر فـرع الشمال حلزب البعث العـربي االشتراكيq في اجتـماعات
مكتب الـفـرع صـورة صــارخـة لهــذه األهداف والوسـائـل التي يسـعى إلـى حتـقـيــقـهــا البـعث احلــاكم في
كردستـان العراقq وهي تعبر عن عنـصرية ورغبة في إبادة الشـعب الكردي ومحوه من خارطة كـردستان

العراق. راجع في هذا الصدد: مجلة األنفال. العدد ٢٠٠٠/١. مصدر سابق. ص ١٦٨- ١٧٣.

(٤١٣) مكيةq كنعانq القسوة والصمت. في مجلة األنفال. العدد ٢٠٠٠/١. كردستان ١٤٨-١٥٥. 
(٤١٤) تقرير صادر عن الهيئة العاملة التابعة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية في نيسان/ابريل من عام

١٩٩٢. مصدر سابق. ص ٧. 
(٤١٥) نفس ا;صدر السابق. ص ١٧١٫
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السـياسـات العـسكرية غـيـر العقـالنيـة والعنفـية التـي مارسـهـا حزب العـمـال الكردي (ب. ك. ك) في
ا;نطقةq إضافة إلى السياسات التركية الشوفينية إزاء الشعب الكردي عموماً.

- ولم يكتف الـنظام باالعـتـقـال والســجن واإلبعـاد والقـتل الفــردي والتـهـجـيـر القـســري أو الهـجـرة
القسـرية التي فرضـها الناس على أنفـسهم للخالص من جـحيم النظامq بل قـرر تنظيم حمـالت عسكرية
بعـدة اجتاهـات في آن واحدq والبـعض األخـر حقـق الكثيـر من العـواقب السلبـيـة على الناسq وبعـضهـا
اآلخر عـجزن عن ذلكq ولكـنها في احملـصلة النهائيـة قادت إلى اسـتشـهاد أعداد غـفيـرة من ا;واطنات
qكرداً وآشـوري| وكلدان q|سـياسـي| وغير سـياسـي qًأطفـاالً وشيـوخا qنسـاءً ورجاال qوا;واطن| الكرد
ولكنهم جـمـيـعـاً أبـرياء من أي ذنب اقـتـرفـوهq بل جملـرد كـونهم كـرداً أو مـواطنـ| في إقليم كـردسـتـان

العراق. واستخدم النظام لهذا الغرض مختلف األسلحةq ومنها:
- نشر السـموم اخملـتلفة ودسـها في األغذية التـي تباع في ا;ناطق الكرديةq وخـاصة على مـقربة من

الپيشمركة واألنصار مثل احلليب والسجائر وبعض احللويات وا;شروبات.
- استخـدام قنابل النابالم حلرق القرى وتشريد الناس وقـتلهم في قراهم أو في طريق هروبهم من تلك

القرى.
- استـخدام األسلحة الكيمـاويةq كما حصل بـشكل خاص في حلبجة في عـام q١٩٨٨ كما استـخدم
بنطاق مع| في بادينان في عـام ١٩٨٧ وفي غيرها ضد ا;سلح| ا;ناضل| ضـد النظام من دlقراطي|

وشيوعي| واشتراكي| وغيرهم وضد الفالح| في قرى كردستان.
- اسـتـخدام عـمليـات القـصف اجلـوي ا;ركـز على جـمـيع القـرى الكردية اجلـبليـة وقتل مـن فيـهـا من
الناس واحلـيـوانات وحـرق ا;زروعـات ودفع من تبـقى منهم عـلى قـيد احلـيـاة للهـجـرةq إضـافـة إلى نشـر

احلرائق في ا;ناطق اخلضراء من اجلبال. 
- اسـتـخـدام التـمشـيط العـسكري ضـد ا;ناطـق الكردية وجتـمـيع السكان وأخـذهم إلى مناطق أخـرى

وقتلهم جماعياً ودفنهم في مقابر جماعية.
- تشكيل فـرق اإلعـدام اجلـوالة التي كـانت تأخـذ على عـاتقهـا تنفـيـذ حكم اإلعـدام دون تردد ودون

العودة لقياداتهاq فهي مطلقة الصالحية.
- بث أكـبـر عـدد �كن من اجلـواسيسq إضـافـة إلى أضـعـاف عـدد اجلواسـيس من اخملـبـرين السـري|
ا;نتشرين في كل مكانq �ن ألزموا أنفسهم ألسباب كثـيرةq على مد األمن واالستخبارات بتقارير ضد

مواطنيهم وأقاربهمq وإال فا;وت كان في انتظارهم. 
- االستـفادة من بعض العشـائر والقوى الكردية التي اعـتادت على العمل اخلـانع مع النظم العراقـية
ا;تعـاقبـة والتي أطلق عليهـا اسم (اجلحـوش)q أي احلمـيرq في مناهضـة حركة الـتحرر القـومي الكردية

ومناصبة العداء لألهداف الدlقراطية العادلة للشعب الكردي. 
- بث اخلـالفات والصـراعات ثم النزاعـات ب| أطراف وأحـزاب احلركـة القومـيـة والدlقراطيـة الكردية
وقـواها ا;سلحـة لضمـان اشـتعـال احلـرب الداخلية ب| فـتـرة وأخرى أوالqً وسـهـولة التـصدي لكل واحـدة

منها على انفراد ثانياq وإضعاف احلركة الكردية إجماالً ثالثاً.
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∫dýUF!« qBH!«

WOKOH!« œdJ!«Ë ‚«dF!«
تعددت الدراسات التي تبحث في أصل الكرد الفيلية وأصل التسمية ومعناهاq وكذلك حول ا;ناطق
التي عاشوا فيهـا منذ القدم أو ما زالوا يعيشون فيها حتـى الوقت احلاضر. وليس هناك ما يبرر تكرار
ما توصل إليه الباحثون ا;ستشرقـون وغيرهم من الباحث| من الكرد والفرس وبعض العرب وغيرهم في
هذا الصددq إذ lكن العـودة إلى كتاباتهم. ويقـدم كتاب "الفـيليون" لصاحـبه الراحل السيـد جنم سلمان
مهدي الفيلي ومراجعـة األستاذ جرجيس فتح الله شرحاً وافياً لهذه ا;سـألةq كما يبحث بشكل تفصيلي
في القـبائل الكـردية الفيليـة في مناطقـهم الكردية في كل من العـراق وإيران(٤١٦). ويسـتند في ذلك

إلى عدد كبير من الباحث| القدامى واجلدد.
يشكل الكرد الفـيليـون في العراق جـزءاً من الشـعب الكردي في العراقq كـمـا أنهم وبقيـة الكرد في
مناطق كردستان األخـرى يشكلون األمة الكردية في كردستان الكبرى. وهم كـباقي بنات وأبناء الشعب
الكردي ينتمـون إلى قبائل كـثيرة تداخلت في مـا بينها على امتـداد القرون الطويلة ا;نصـرمة وتشكلت
منها هذه الشـريحة الكردية الفيليـة ا;وزعة من الناحيـت| اجلغرافـية والسياسـية على الدولت| العراقـية

واإليرانية.
عـاش الكرد الفيليـة في مناطق سكناهم ا;ـعروفـة حتت وطأة صراعـات ونزاعـات مسـتمـرة ب| الدولة
الفـارسـية والدولة الـعثـمـانيـةq بعد سـقـوط الدولة العـبـاسـية ونشـوء الدولة العـثـمـانية وبدء مـحـاوالت
توسعـها اإلقليـمي نحو الشـرقV qاماً كـما كـانت ساحات بـقية أجـزاء كردسـتان احلـالية عرضـة ;ثل هذا
الصـراع واحلروب وحتـمل الكثيـر من اخلسـائر البشـرية وا;ادية. وبرز من ب| الكرد الفـيلية حكام قـادوا
منطقتهم وتوسعوا في األراضي اجملاورة لهم وخاضوا ا;عـارك دفاعاً عن منطقتهم وشعبهم. وVتلك هذه
الشـريحـة الفيليـة من الشـعب الكردي مـوروثاً شـعبـيـاً غـزيراً مكتـوباً ومحـفـوظاً في الصـدر يتم تداوله
ويعبر عن األوضاع التي مـرّ بها الفيليون واحلياة التي عاشوها والطمـوحات التي كانت وما تزال ترافق
حـياتـهم اليومـيـة. وهي ال تخـتلف في ذلك عن أوضـاع وحـياة وطـموحـات الشـعب الكردي في العـراق

واألمة الكردية في بقية أجزاء كردستان.
كانت مطامع الدولت| الفـارسية والعثمـانية في األرض التي يعيش عليهـا الكرد عموماً قد حـرمتهم
من إقامة دولتهمq كما حرمت عرب ا;نطقة بعد سـقوط الدولة العباسية من إقامة دولتهمq إذ عانوا من

الهيـمنة العثمـانية مرة والفـارسية مـرة أخرى. ومنذ عام ١٦٣٩م بذلـت بعض اجلهود لوضع حـد للحرب
ب| الدولت| على هذه ا;نطقـة ا;تنازع عليها من خالل عـقد اتفاقيـة ال ;نح هذه ا;نطقة حريتـهاq بل من
أجل تقسيـمها ب| الدولت|. وبعد مـرور ما يقرب من ثالثة قرونq أي في عـام ١٩٢٩ À التوقيع على
اتفاقية قصر شـيرين (زهاب) ب| احلكومة العراقيةq باعتبارها الوارثة للخـالفة مع الدولة الفارسية من
الدولة العثمـانيةs À qوجبه تقسيم ا;نطقـة بينهماV qاماً كما أقـرت عصبة األ½ تقسيم كـردستان كلها
ب| دول ا;نطقة حـ| أحلقت والية ا;وصل بالعراق وتركت بـقية أجـزاء كردستـان خاضعـة للدول األخرى.
والغـريـب باألمـر أن حكام ا;نطـقـة لم يعـمــدوا إلى اسـتـشــارة الكرد الفـيليــة حـول مـا يريدونـه لهمq بل
فرضت االتفـاقية عليـهمq كما فرض التـقسيم األكـبر لكردستان قـبل وخالل سني احلرب العـا;ية األولى
ومـا بعـدها. والغـريب باألمـر أيضـاً أن احلكام العـراقيـ| من العـرب بذلوا أقـصى اجلهـود ومـارسـوا كل
السبل غـير ا;شـروعة من أجل اعـتبار الكرد الفـيلية من غـير سكان ا;نطقـة التي وضعت ضـمن احلدود
العراقـية واعـتبارهم مـن التبعـية اإليرانيـةq �ا جلبوا لهـذه الشريحة الـواسعة من الشـعب الكردي ا;زيد
من العذابات واآلالم النفسيـة واجلسدية وكذلك ا;زيد من التضحيات البـشريةq رغم أنهم كانوا يدركون
Vامـاً بأن الكرد الفيليـة أقدم في وجـودهم في ا;نطقـة من العرب الذين جـاءوا إليهـا مع اإلسالم فـاحت|
qومغـتصب| لتلك األرض. وإذ أصـبح العرب ا;قـيمون في العـراق جزء من سكانه منذ الفـتح اإلسالمي
فـال يحق لهم حرمـان بقـية شـعـوب ا;نطقة من أرضـهم واعـتبـارهم أجـانب فيـهاq كـمـا حصل في قـانون

اجلنسية العراقية منذ عام ١٩٢٤ .
والتـاريخ مايزال شـاهداً على وجود الكرد في هـذه ا;نطقة قـبل الفتح اإلسـالميq وأصبـحوا جـزءاً من
الدولة األمـويةq وبعــد سـقـوطهـا جـزءاً من الدولة العـبـاسـيـة التـي امـتـدت حـدودها إلى مـا وراء فـارس
وشملت ا;نطقة الكردية بـأسرها. وفي فترات مختلفـةq سواء قبل الفتح اإلسالمي أم بعـد سقوط الدولة
العـباسـيـة أصبـحت أقـسام من كـردسـتانq ومنـها مناطق الكـرد الفيليـة جـزءاً من الدولة الفـارسيـةq مع

وجود إمارات في كردستان وحكام من أبناء الكرد الفيلية يحكمون في مناطقهم.
أمـا اليـوم فـمنـاطق الكرد الفـيليـةq التـي تشكل جـزءاً من كـردسـتـانq فـمـوزعـة بـ| الدولة اإليرانيـة
والدولة العــراقـيـة وفق اتفـاقـيــة عـام ١٩٢٩. وكـانت حـركــة الكرد الفـيليـة فـي منطقـتـهم ا;ـمـتـدة ب|
الدولت| العـثمـانية والـفارسـية طبـيعـيةq خـاصة وأن نـسبـة عاليـة من السكان الكرد الفـيلية كـانت من
القبائل الرحل ونسبة أخرى كانت تعتمد الزراعة ا;ستـقرة في عيشها. وكانت نسبة احلضر القاطن| في
ا;دن الكردية قلـيلة إلى مـجمـوع الكرد الـفيلـية. حـتى بعـد عـقـد اتفـاقـية قـصـر شـيـرينq التي رسـمت
احلدود احلـالية ب| العراق وإيرانq كانت حـركة انتقال الكرد الفـيلية ب| مناطقهم ا;قـسّمة اعتـيادية وال
تخـضع لتعـقيدات كـبيـرةq وخاصـة بالنسبـة للرعاة أو القـبائل الرحـل. وكان العراق مـفتـوحاً لهم بسـبب
كـون بعض منـاطقـهم أصـبـحت جـزءاً منـه. ولم يكن هناك مـا يفـرض عـليـهم التـحـري عن هويـة مـعـينة (٤١٦) الفـيليq جنم سلمـان مهـدي. الفـيليون. راجـعـه جرجـيس فـتح الله. دار الشـمس. استـوكـهولم. السـويد.

.٢٠٠١
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يتـمسكون بهـاq فـهم كرد فـيليـون عراقـيون حـيث يعـيشـون في العراقq وهم فـي وطنهمq كمـا أن هناك
كـرداً فـيلي| إيراني| حـيث تدخل منطقـتـهم في حـدود الدولة اإليرانيـةq وهم في وطـنهم إيران. وهم من
حيث ا;بـدأ والواقع يشكلون جزءاً من األمـة الكرديةq واألرض التي يعيشـون فيهـا جزءاً من كردسـتان.
وكـان هذا اإلحسـاس با;واطنة العـراقـية اإليرانيـة هي التي جـعلت الكثـيرين مـن الكرد الفيلـية lتنعـون

عن تقد� طلبات لتسلم اجلنسية العراقيةq بسبب اعتبارهم ذلك أمرا مفروغاً منه.
عـاش الكرد الفـيليـة في العـراق مـوزع| على مـدن كـثـيـرة بحكم كـونهـم يشكلون جـزءاً من الشـعب
العـراقيq بكل قومـياته وأديانـه وطوائفه. فـهم في بغداد والبـصرة والـعمـارة وكربالء والنجف والكوفـة
وديالى والكـوتq وكـذلك في بدرة وجــصـان وزرباطيــة وخـانق| ومـندلي والسليــمـانيــة وأربيل ودهوك
وكركوك وغيرها من مـدن كردستان العراق. ولم يكن ا;واطن العراقي االعتيـادي lيز ب| الكرد الفيلية
وبقـيــة العـراقـيـ|q إذ كـانوا ومنذ قــرون يشكلون جـزء من نـسـيج سكان هذه ا;ـنطقـة التي كــانت وطناً
للجـمـيعq يشـاركـون في أفـراحـهم وأتراحـهم ا;شـتـركةq كـمـا يسـاهمـون بحـيـوية عـاليـة في نضـاالتهم.
وأصبح هذا الـشعور أكـثر قوة مـع تشكيل الدولة العراقـيةq باعتـبارهم جـزءاً من شعب العـراق احلديث.
وقدموا على طريق نضـال هذا الشعب الكثير من التضـحيات اجلسام. وشـارك الكرد الفيليون في ثورة
العشـرين ولعبوا دوراً مهـماً في منطقة خانق| وقـصر شيرين ضـد القوات البريطانيـة ا;عسكرة في تلك
ا;نطقة. فـقد ذكر تشمـال مهام شيرة فـي مقابلة صحـفية في عام q١٩٥٥ كمـا جاء في كتاب للـدكتور
هادي مالك حول الكرد الفيلية نشر من ا;انيـا في عام ٢٠٠٤ حتت عنوان العراق والكرد الفيليةq حول
مـشــاركـة الكـرد الفـيليــة في ثورة العــشـرين مــا يلي: "بدأنا مـنذ عـام ١٩١٧ والسنـوات التي تلتــهـا
وبشكل خـاص في صيـف عام q١٩٢٠ حتت قـيادة تشـمـال حاجي فـيلمـرز وابن أختـه ملكq باعـتبـارهم
رؤساء عـشيرة آل خمـيسq مع عشيـرة رسول وند بقيادة حـسن عزيز وعشـيرة قيـتول وند بقيادة تشـمال
حاج صفرq بخوض حرب أنصار ضد اإلنكليز في منطقـة قصر شيرين وخانق| دامت عدة أشهر من عام
١٩٢٠. فعندمـا بدأ أخوتنا في اجلنوب االنتفـاضة ضد اإلنكليزq تسلمـنا نحن خبراً عبـر السيد محـمد
(الذي أصـبح فيـما بعـد إمام جـامع اخلـالني في بغداد)q بضـرورة قيـامنا بهـجمـات على مواقع القـوات
البـريطانيـة في منطقـة خـانق| و نفطـخانـة التي كنا ندخل في بعض األحـيـان في العـمق حـتى بعـقـوبة.
فـعندمــا أغـمض عـينـي أحـيـاناً أرى صـورة تلـك األحـداث مـجـسـدة أمــام ناظري. لقـد أنزلـنا باألعـداء
ضـربات قــاسـيـة. وتوجــهت تلك الضـربات بـشكل خـاص ضـد شــركـة النفط انكـلو-إيرانيـة في منـطقـة
نفطخانةq إذ أنهـا كانت منطقـة حتت حراسة القـوات البريطانية التي كـان يقودها الكابÆ مـور. لقد كنا
نقوم بهـجمات سـريعة ببنادق "مارتن هنري". وفي سـاعات اخلطر كنا ننسحب إلى اجلبـال. وكان هدفنا
في الرماية تلك الرؤوس التي كـانت حتمل قبعـة إنكليزية أو عمـامة سوداء جملند هندي. وغالبـاً ما كنا
نصـيب الهدف. وغـالباً مـا كنا نوجـه نيراننا إلـى أولئك الذين يرتدون مالبس اخلـاكيq إذ كنا نعـتبـرهم

وبشكل أعـمى وميكانيكي على أنهم من اجلنود البـريطاني| أو الهنودq علمـاً بأن غالبيـة اجملندين في
القوات البريطانية كانت من الهنود. وكنا نحصل على ا;واد الغذائية الضرورية من أخوتنا العشائر في
زرباطيـة وبدرة وملك شـاهq وليـس أخيـراً من أخـوتـنا في منطقـة قـصـر شـيـرين ومن عـشـائر بعـيـدة عنا
نسبيـاً مثل عشيرة علي شيـروان بايرايو بشكل خاص من منطقة اركواز. كمـا حصلنا على دعم معنوي
ومـتطوع| مـنهم. ولعـدة مـرات اسـتطـعنا تعطيل سكك احلــديد (بعـقـوبة - خـانقـ|). في خـريف عـام
١٩٢٠ أشعلنا النيران في الـقاعدة العسكرية في خانق|. وبعـد كفاح مرير أجبـرنا على االنسحاب. إذ
فـوجئنا بحـصـار فرضـته علينـا القوات البـريطانيـة القادمـة من كـرمنشاه. كـان اإلنكليـز lتلكون قاعـدة
عسكرية في إيران البلد اجملـاورq وكانت هذه القاعدة Vدهم با;سـاعدات. وبسبب هذا احلصـار وا;قاومة
قـتل وجرح لنا ٣٥ مناضـالً من مجـموع ١١٠ مـقاتالqً رغم أنـنا كنا نخوض حـرب أنصار تتـمتع بقـدرة
على احلـركة الـسريعـة عند القـيام بـعمليـاتنا األنصـارية واالنسـحاب بعـدها إلى ا;ناطق اجلـبليـة. ولكن
أجبرنا على إيقاف حـرب األنصار بعد أن وقعت خيانة من جانب بعض اجلمـاعات التي كانت تعمل في
صـفــوفنا (عـشــيـرة كلهـور). وقــعت اخلـيــانة بأمل احلـصــول على نقـود وأسلـحـة وأرض تعـود لنـا بعـد
التـحـاقهـم بالقوات الـبريطانـية. إن مـثل هذه النضـاالت األنصـارية كـانت قـد حـصلت أيضـاً في مناطق
أخـرى في وسط وجنوب عـراق اليومq ووفق ا;علومـات التي لدي حـول مـشاركـة الكرد في مـعارك عـام
١٩١٥ في الكوت والعـمـارةq حيث شـارك الكرد والعـربq الشيـعـة والسنة سويـة في هذه ا;عارك ضـد
اإلنكليـز. لقد عـملنا معـاً وعشنا مـعاً وناضلنا سـوية. وهناك الكثيـر من الوثائق واألحـداث التاريخـية
التي تؤكد ذلك بالنسـبة ألولئك الذينq بغض النظر عن السبب الـقومي الذي يكمن وراء ذلكq ينكرون
هذه احلقـيقة. لقـد ساهمناq نحن الكردq بقسط غـير قليل ليس في مجـال بناء االقتصـاد وفي اجملاالت

الثقافية والسياسية فحسبq بل وكذلك في بناء الدولة العراقية اجلديدة"(٤١٧).
عـانى الكرد الفيليـون من حكام العـراق ا;لكي االضطهـاد وتعرضـوا إلى التمـيـيز من جـانب السلطة
في التعامل اليومي وواجهـوا أحياناً التسفير القسري الظالم إلى إيران ;ن لم يكن مـرغوباً في استمرار
وجوده في العراق. وكان أغلب ا;سـفرين من العامل| في احلقل السياسي وا;ناهـض| لسياسات النظام
ا;لكي حينذاكq وخـاصة من أعضاء احلزب الشـيوعي العراقي واحلزب الدlقـراطي الكردستاني(٤١٨).

(٤١٧) sوافقة زميلي الدكتور هادي مالك يتم نشر هذا النص بعد ترجمتي له عن األ;انيةq إذ أن كتاب السيد
الدكتور هادي مالك كان ما يزال قيد التحرير. ك. حبيب

(٤١٨) في عقـد اخلمسـينات التقيت بـعدد كبـير من ا;ناضل| من الكرد الفيـليةq سواء كـان ذلك أثناء وجودي
في ا;واقف أو السـجـون العـراقيـة. وكـان البعـض من هؤالء ا;ناضل| قـد تعرض إلـى عمليـة ترحـيل أو
تسـفـيـرq كـمـا كـان يطلق عليـهـا في حـينهـاq مـن البـصـرة إلى احملـمـرة في إيرانq حـيث كـانت الشـرطة
العـراقية تنـقل هؤالء ا;سفـرين وتسلمهم في احملـمرة إلى الشـرطة اإليرانية. وكـانت الشرطة اإليرانـية=
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ولكن هذه السـياسـة كانـت محـدودة األثر على اجلمـهـرة الواسعـة من الكرد الفـيلية. وهي ذات ا;عـاملة
. وفي فـترة الـعهـد ا;لكي شـارك الكرد الفـيليـة في التي مـارسـها النـظام إزاء الشعـب الكردي عمـومـاً
احليـاة االقتصـاديةq وخاصة في قطاعي التـجارة واخلدمـاتq إضافة إلى بدء البـعض منهم في استثـمار
رؤوس أمواله في قطاع الصناعة الوطنية. واستطاعت مجموعـة من الكرد الفيلية أخذ مواقع مهمة في
القطاع التجاري الداخلي وأسواق بغداد بشكل خاص بعد تـرحيل الغالبية العظمى من ا;واطن| اليهود
قـسـراً إلى إسـرائيلq إذ أن نسـبـة عـاليـة منهم لـم تكن تريد الهـجـرة وكـانت راغـبـة جـداً في البـقـاء في
العـراقq رغـم مـا تعـرضـت له من Vيـيــز واضطهـاد بالـغ| من جـانب احلـكام وبعض القـوى الـسـيـاســيـة

القومية العراقية.
توزع الكرد الفـيلية من الناحيـة االجتمـاعيـة على مختلف الفـئات والطبـقاتq فمنهم من يـنتمي إلى
qًكما هو حال هذه الفئة في اجملتمع العراقي عموما qوهم مجموعة صغيرة qفئة أصحاب رؤوس األموال
ومنهم جمـهرة من الكسبـة واحلرفي| والفـالح| والعمال والكادح| العـامل| في مختلف خـدمات النقل
واخلزن. وهذه الفئات تشكل الغالبية العظمى من الكرد الفيليـة في العراق. إضافة إلى وجود مجموعة

غير قليلة من أبرز ا;ثقف| ا;ندمجة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ببقية مثقفي العراق.
رحب الكرد الفـيليـون بثورة الرابـع عشـر من Vوز عـام q١٩٥٨ إذ أنهم من القـوى االجتـمـاعيـة التي
ســاهمت في النضــال من أجل اخلــالص من احلكم ا;لـكيq بغض النظـر عن األحـزاب الســيــاسـيــة التي
انتــسـبــوا إليـهــاq إذ كـان مـنهم من أنتــسب للحــزب الشـيــوعي العــراقيq ومنهم من انـتـسب للحــزب
الدlقـراطي الكردي (الكردسـتاني)q ثم أن بعـضـهم كان يعـمل في صـفوف احلـزب الوطني الدlقـراطي.
وبعـضهم اآلخـر عمل في أحـزاب أخرى في فـترات مـختلفـة ومنها حـزب التحـرر الوطني وحـزب األحرار
وحزب الشـعب. وكان بعضـهم قد عمل في احلـزب| احلاكم| اللذين تـناوبا على حكم العراق خالل فـترة
طويلةq رغم أن احلـزب| قد تشكال في فتـرة متـأخرةq ولكنهـما كانا يعـمالن كـتيارين سـياسيـ| لصالح

احلكم ا;لكي القائم حينذاك وإلى جـانب سياسات الدولة البريطانية في العراقq وهمـا احلزب الدستوري
الذي كان يقـوده نوري السعـيدq وكان بعـضهم اآلخـر يعمل في أو مع حزب األمـة االشتـراكي الذي كان
يقـوده صـالـح جـبـر. وبرزت منهم شـخــصـيـات وطنيـة مـرمـوقــةq سـواء من أولئك الذين عـمـلوا في تلك
األحزاب أم �ن بقى مسـتقالً عنها وشارك بحيـوية في احلياة االقتصادية واالجـتماعية والسيـاسية وفي

اجملاالت الرياضية واألدبية والفنية وغيرها.
كـان تـعـامل قــائد ثورة الرابع عــشـر من Vوز ١٩٥٨ مع الـكرد الفـيلـيـة إيجــابيـاً وواعــيـاً ;كانتــهم
االجـتــمـاعـيــة الطيـبــة في اجملـتـمـع ووجـودهم الذي lتــد في تاريخ العـراق الـقـد�q ودورهم الســيـاسي
النضالي ضد احلكم ا;لكي ومـعاناتهم من ذلك النظام. ولذلك اختلفت مواقفـه Vاماً عن مواقف وسلوك
احلكام قبل ذاك أو بعد سـقوط حكم عبد الكر� قـاسمq رغم أن الكثيرين منهم قد تعـرضوا لالضطهاد
واالعتـقال والتعذيـب أو حتى التسفـير من قبل أجـهزة احلكم في عهـد قاسم بسبب عـملهم في األحزاب
السياسية الوطنيـة التي ناهضت سياسة قاسم العسكرية الفردية وضد الدlـقراطية أو احلرب التي شنها
ضـد الشعب الكردي في كـردسـتان العـراق. إذاً علينا أن ال ننسى بأن الكثـيريـن �ن كانوا يعـملون في
أجـهـزة األمن واخملـابرات العـسـكرية أو في اجلـيش العـراقي كـانوا في عـهـد قـاسـم من القـوى القـومـيـة

الشوفينية التي كانت لها مواقف مناهضة للكرد الفيلية ولوجودهم في العراق.
بدأ قـاسم sمـارسـة سيـاسـة عـقالنيـة إزاء اجملـتـمع. وخـالل هذه الفـترة التـقى وفـد من الكرد الفـيليـة
بـ(عـبـدالكر� قاسـم) مهنئـاً له sناسـبـة األول من ربيع اآلخـر ١٣٧٨ هجـرية ١٩٥٨/١٠/١٤م. وأثناء
احلديث أشار قاسم إلى حقيقة مهمةq رsا لم يكن يعرفها الكثيرون حينذاكq إذ قال ما يلي حول موطن
الكرد في العراق: "إن ا;ناطق التي تبدأ من الضـفاف الشرقية لنهر دجلة هي مـوطن الكرد الفيلية منذ
القدم"(٤١٩). وكان لهذا القول السليم وقع حـسن على مسامع الكرد الفيلية ويعبر عن مـضام| جيدة
لصـاحلـهم. ولهـذا أيضـاً حظا قـائد ثورة Vوز عـبـد الكر� قـاسم بحب وتـأييد الـكرد الفـيليـة. ومع أنهم
وقفوا بحزم ضـد حربه ضد الشعب الكردي باعتبـارهم جزءاً من هذا الشعب وضد سياسـاته االستبدادية
qقراطيـة للعراق وتعـرضوا بسـبب ذلك للمـضايقـات واالعتـقال والتعـذيبlالفـردية وناضلوا من أجل الد
هبـوا دفـاعا عن الثـورة وعن عـبـد الكر� قـاسم بالذاتq حـينمـا قامت اجملـمـوعـات القومـيـة والبـعـثيـة
بانقـالبها ا;شـؤوم في الثامن من شـباط عـام ١٩٦٣ والذي أدى الى إسقـاط واغتـيال قـاسم وكثـرة من
رفـاق دربهq إذ حتـول (حي األكــراد) ببـغـداد إلى قلعـة نضـالـيـة مـسلحـة ضـد حكم االنقــالبي|. ولهـذا
السـبب أيضاً تعـرض احلي إلى هجوم كـاسح وتخريـب واسع من جانب قـوات االنقالبي| وتعـرض الكرد
الفـيليـة إلى االعـتقـال والسـجن والتـشـريد والقـتل من جـانب البـعثـي| والقـومـي| الذين اسـتـولوا على

= تطلق سـراحهم مـباشـرة سواء بعـد دفع رشوة صـغيـرة أو حتى بدونهـا. وكان هؤالء ا;سـفرون يـعودون
إلى البصـرة مباشـرة دون أي تأخير في احملـمرة. وكانوا يجلسـون في ا;قهى الرئيسـية القائمـة في سوق
البـصرة الرئيـسي. وبعد فـترة وجـيزة يـقدم الشـرطة الذين نقلوهم إلى احملـمرة ليـجلسوا في ذات ا;قـهى
التي يجـلس فـيــهــا ا;ناضلون الكـرد الفـيلـيـة. وبعــد أن يتــحـدثوا بـود ويتناولوا الشــاي ســويةq يدفع
ا;ناضلون ثمن الشاي الذي تنـاوله الشرطةq ثم يذهب كل منهم إلى حال سـبيله ليعودوا مـعاً وفي نفس
القطار إلى بغداد. هكذا روى لي كثرة �ن تعرضوا لالعتقال والتسفير من األخوة ا;ناضل| في حينها.
وهي حـقـيـقـة كنا نعـرفـهـا جـميـعـاً. وكـان ا;ناضلـون يواصلون وجـودهم ونشـاطهم السـيـاسي ثم يعـتـقل
بعضهم لتبدأ نـفس الرواية أو أنهم كانوا يتعرضون للسجن لتهم توجه لهم مـثل عملهم في أحد احلزب|

الشيوعي أو الدlقراطي الكردي في حينها.
(٤١٩) الفـيليq جنم سلمـان مهـدي. الفـيليون. راجـعـه جرجـيس فـتح الله. دار الشـمس. استـوكـهولم. السـويد.

٢٠٠١. ص ٢٠.  
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السلطة وحكـموا الـعراق بـاحلديـد والنار. كـمـا أجبـر الكـثيـر منـهم على ترك البـالد والهـجـرة إلى إيران
ومنهـا إلى بلـدان أخـرى. وها هو الشـعب في عـراق مـا بعـد صـدام حـس| مـايزال يـعـاني من جـراء تلك
السـياسـات الفردية الـتي مارسـها عـبدالكـر� قاسم ومن جـراء االنقالب الدمـوي الذي أنهى اجلـمهـورية
األولىq إضـافـة إلى السـيـاسـات الصـبيـانيـة وضـعف الوعي السـيـاسي والدlقـراطي للـقوى الـسيـاسـيـة

العراقية اخملتلفة حينذاك.
برزت اإلشكالية الكبرى إزاء الكرد الفـيلية في فترة حكم البعث. إذ عاد النظام إلى التـعامل معهم
على أساس اجلـنسية (أ) و(ب) والتـميـيز ب| من اعتـبروا تبـعية عـثمـانية (أ) أو تبعـية أجنبـية (ب)
سواء أكانت فـارسية أم أفغانيـة أو هندية أم غيرها. فمن له تبـعية عثمـانية يعتبـر عراقي أصيلq ومن
له تبعيات أخرىq وبشكل خاص التبعية الفارسـية فيعتبر أجنبي أو غير عراقي. وبالتالي وضع النظام
قاعدة وسـابقة خطيرة للتمـييز ب| العراقي|q أي ب| مـن هم من تبعية عثـمانية باعتبـارهم من مواطني
الدرجـة األولىq وب| من هم من تبعـيات أخـرى رغم عراقـيتـهم ا;ؤكدةq باعـتبـارهم من مواطني الـدرجة
الثانية(٤٢٠). ورغم ذلك لم lارس النظام ا;لكي إسـقاط اجلـنسيـة عن العراقـي| بسبب كـونهم �ن هم
من اجلنسـيــة (أ) أو من اجلنسـيـة (ب)q ولكنـه مـارس إسـقـاط اجلنسـيــة العـراقـيـة ألسـبـاب ســيـاسـيـة
مجـحفـة. وكان وضع مـثل هذه الصيغـة في قانون اجلنسـية العـراقيـة األول رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤ يعتـبر
من حـيث ا;بدأ Vيـيزاً شـوفينيـاً وطائفـياً مـسيـئاً لوحـدة وحقـوق ا;واطنةq وبالتـالي أرسى النظام ا;لكي
وسلطات االنتـداب البريطاني األسـاس ا;ادي للتعـامل التمـييـزي غيـر اإلنساني مع العـراقي| مـن كرد
وعرب عند اعتبارهم من التـبعية اإليرانية أو غيرها. ولم يعمد احلكم ا;لـكي إلى تغيير أو تعديل بنود
هذا القانون sا يساعد على إزالة هذا احليف والتمييز غير العـقالني إزاء مجموعة كبيرة من العراقيات
والعـراقـي|q بـل أجـرى بعض التـعـديالت الـتي أباحت وأعطت "الشـرعـيــة القـانونيـة" للحـكم بإسـقـاط
اجلنسية العراقية عن السـياسي|q وخاصة الشيوعي|q باعتبارهم "حملة مـباد¼ هدامة ويخدمون جهات
أجنبية"! أما اجلمـاعات القومية والبعثية التي انتزعت احلـكم في انقالب عام q١٩٦٣ ثم النظم التالية
ذات الطبـيـعة ا;مـاثلة فكـرياً وسيـاسـيـاqً فقـد بدأت بإصـدار القـوان| والقـرارات والتـعليـمات الكثـيـرة
محددة صيغ التـعامل مع اجلنسية وحق ا;واطنة العراقيةs qا سـاهم في تشديد هذه ا;شكلة وفي �ارسة
التمييز الصارخ وإنزال أفظع اإلجحاف بحق ا;واطنات وا;واطن| العراقي|. فبعد انقالب شباط/فبراير
١٩٦٣ صــدر قــانون اجلنســيــة رقم ٤٣ لسـنة q١٩٦٣ ثم صــدر القــانون رقم ٢٠٦ لـسنة ١٩٦٤ بعــد
انقالب القومي| على حكم البـعث. وبعد مجيء البعث ثانية إلى السلطة صدرت مجـموعة قرارات عن

مـجلس قـيـادة الثـورة ابتـداءً من عـام ١٩٦٨. وفي عـام ١٩٨٠ صـدرت مـجـمـوعـة من القـرارات منهـا
القـرار رقم ١٨٠ وq٢٠٠ ثم القـرار اخلـاص بإسـقاط اجلنسـيـة العـراقـية رقـم q٦٦٦ إضافـة إلى قـرارات
أخــرى بـصــدد اجلنســـيــة في نـفس العــامq أي فـي العــام الذي شـن النظام الـعــراقي احلــرب ضـــد إيران
(١٩٨٠). وبعد ذلك صـدر القانون رقم ٤٦ لسنة q١٩٩٠ وأخيراً صـدر قرار مجلس قيـادة الثورة رقم
١٩٩ لسنة ٢٠٠١ حول موضـوع اجلنسية العراقية. وlكن للمـتتبع أن يؤكد بأن جميع هذه الـتشريعات

والتعديالت القانونية والقرارات اخلاصة باجلنسية العراقية استهدفت حتقيق النتائج التالية:
١- تكريس الفكر الشوفيني في احلـياة الفكرية والسياسية العراقيـة. وهو نهج مناهض لكل العراقي|
من غـيـر العـربq وبشكـل خـاص ضـد الكردq ومنهم على نحـو خـاص الكـرد الفـيليـةq وكـذلك ضـد

العراقي| من أصل فارسي يعود إلى مئات سن| منصرمة. 
٢- تكريس الفكر الطائفي ا;ناهـض للمذهب الشيـعيq إذ أن الذين اعتـبروا أجـانب في قانون اجلنسـية
األولq (رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤) هم اجلماعات الشيعية التي رفضت استحصال التبعية العثمانية أو
لم تفكر بهـا أصـالqً وهي مـجـمـوعـات الكرد الفـيليـةq وهم في أغلبـيـتهـم شيـعـيـو ا;ذهبq وكـذلك
اجملـمـوعـات العـرقـيـة ذات األصل الفـارسي أيضـاqً وكـذلك العـرب الشـيـعـة الذين لم يفكروا أصـالً
بالتبعية العثمـانية ألسباب مذهبية أو بسبب إهمال وعدم اهتمام أو عدم مـعرفة بأهمية اجلنسية في

احلياة اليومية للمواطن. 
٣- إدخال اجلـانب األيديولوجي والسيـاسي في التشـريع العراقي لقـضيـة قانونيـة أساساً من خـالل منح
حق االعـتــراف بعـراقـيـة أو عــدم عـراقـيـة ا;ولـود في العـراق ومن أب مـولـود في العـراقq أي والدة
مضاعفةq أعـتبر أجنبياqً وهو عراقي أصالq بيد وزير الداخليـةq في ح| يفترض حسم هذا ا;وضوع

من خالل دوائر اجلنسية أوالً ومن ثم عبر القضاء ثانياً.
٤- اسـتخـدام سـالح اجلنسيـة العـراقيـة سـياسـيـاً للتـخلص من عدد كـبـير من الـعراقـي| الذين اعـتبـروا
مناهض| للـنظام أسـاساqً ومـن ثم اعتـبـروا عـمـالء أو طابوراً خـامـسـاً إليران في العـراق. وأدى هذا
ا;وقف السياسي إلى إنزال أشد األضـرار بعدد كبير من العراقي| الذين هجـروا قسراً إلى إيران بعد
سحب جنسيتهم ومصادرة أموالهم ا;نقولة وغير ا;نقولة وتعريضهم إلى حياة قاسية في الغربة وإلى

احتماالت ا;وت في دروب التهجير إلى إيران.
٥- وكانت هذه السـياسة مـحاولة جديدة لتغـيير الطابع القـومي والطائفي ;ناطق معـينة من العراق. إذ
يفـتـرض أن ال ننسى بأن الغـالبـيـة العظمى من النسـاء والرجـال الذين سـفّـروا أو الذين لقـوا حتـفـهم
جرّاء سـياسـات التهـجيـر القسري ;ن اعـتبـروا ضمن التـبعـية اإليرانيـة أو اعتقـلوا لهذا السـبب كان
كبيـراً جداً واقترب من نصف مليون إنسـان. إذ أن هؤالء كانوا عند استمـرار وجودهم في العراق أو
على قـيـد احلـيـاة ا;سـاهمـة في إغناء الشـعب العـراقي بوالدات جـديدةq وهو األمـر اآلخـر الذي أراد

(٤٢٠) شـعبـانq د. عـبـداحلس|. إشكالـية اجلنسـيـة والالجنسـية فـي القانون| الـعراقي والدولي. جـريدة الزمـان
اللندنيـة. سلسلة مـن احللقـات لكتاب واحـد للمـؤلف. احللـقة الرابعـة. العـدد q١١٦٠ ١٤ مـارس/آذار
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النظام التـخلص منه. وعلينا أن ال ننسى ربط هذه اإلجـراءات التعـسفـية بعـمليات األنفـال وتغيـيب
عشـرات أالف البشـرq إضافـة إلى عمليـات التغـييـر الدlوغرافي ;ناطـق معينـة من العراقq وخـاصة

مناطق كردستانية عراقيةq ومنها كركوكq على سبيل ا;ثال ال احلصر.
٦- وإذا كان الفكر الذي اعتمده واستند إليـه نظام احلكم في العراق في إصدار تلك التشريعاتq فكر
شوفـينيـاً عنصرياً بشـعاqً فـأن �ارسات النظام في تطبـيق تلك التـشريعـات كانت أكـثر بشـاعة إزاء

الشعب العراقيq وخاصة إزاء اجلماعات التي شملتها تلك التشريعات.
٧- وكانـت لهذه التـشريعات وا;ـمارسات السـياسـية واألمنيـة عواقب وخـيمـة على الوحدة الوطنيـة في
العراق والتي تناولناها سـابقاً في ا;وقف من الشعب الكرديq ومنـهم الكرد الفيليةq ومن جمـاعات

كبيرة من عرب اجلنوب والوسط التي سنتناولها باالرتباط مع قانون اجلنسية العراقية. 
أشـرنا إلى أن النظام ا;ـلكي في العـراق أصـدر قـانون اجلنسـيـة العـراقـيـة األول في عـام q١٩٢٤ أي
أثناء التحـضير إلصدار القـانون األساسي العراقيq الدسـتورq الذي أقر في عام q١٩٢٥ ألول مـرة بعد
قيـام الدولة ا;لكية العـراقيـة في عام ١٩٢١. وكان ا;فـروض في ا;شرع العـراقي أن يستند في وضـعه

للقانون إلى عدد من احلقائق ا;همة التي Vيز بها الوضع في العراق حينذاكq ومنها:
* خـالص العـراق من هيـمنة عـثـمـانيـة دامت قـرابة أربعـة قـرون كـانت شـبـيـهـة بالقـرون الوسطى في
أوروبا أو أسوأ منها بكثير واقترنت بجملة من إجراءات االضطهاد وحتمل الكثير من اآلالم والعذابات

وعمقت الفجوة ب| القوميات اخملتلفة وب| أتباع األديان وا;ذاهب اخملتلفة.
* وكان العراق في فـترات مختلفة قبـل وأثناء هذه القرون األربعة ساحة للصـراع السياسي والطائفي
غـيـر العقـالني ب| الـدولة العثـمـانيـة والدولة الفـارسـيـةq والذي أدى إلى نشـوء خنادق مـتبـاينة مـضـرة

بوحدة العراق اجلديدq كانت بحاجة إلى ردمها وليس إلى تعميقها.
* وفي ضوء هذا الواقع وجد في العراق من كان ينتمي إلى الدولة العـثمانية أو من كان ينتسب إلى
الدولة الفارسـية من الناحية ا;ذهبـية والتي كانت تتـرك تأثيرها على والءات الناس بقدر معـ|q خاصة
إذا كانت الروح الوطنية القائمة على قواعد وأسس مشتـركة ما تزال غير متوفرة والتي جتلت في تقرير
ا;لك فيـصل األول الذي كتبـه قبل وفاته حول واقع الـعراق حينذاكq إذ كتب يـقول: "إن البالد العراقـية
من جملة البلدان التي ينقصهـا أهم عنصر من عناصر احلياة االجتماعـية ذلك هو الوحدة الفكرية وا;لية
والدينيـةq فهي واحلالـة هذه مبعـثرة القـوىq منقسـمة على بعـضهـاq يحتـاج ساستـها أن يكونوا حـكماء
qأو طائفية qغير مجلوب| حلسيات أو أغراض شخـصية qوفي ع| الوقت أقوياء مادة ومـعنى qمدبرين
أو متطرفـةq يداومون على سـياسـة العدل وا;وازنةq والقوة مـعاqً على جـانب كبـير من االحتـرام لتقـاليد

األهاليq ال ينقادون إلى تأثرات رجعيةq أو إلى أفكار متطرفة تستوجب رد الفعل"(٤٢١).

* وكان العـراق حينذاكq رغم أن والية ا;وصلq ومنـها كردسـتان اجلنوبيـةq عند وضع قانون اجلنسـية
لم تكن بعد قـد أحلقت بالعراقq ومـا يزال يتكون في بنيته السـكانية القوميـة من عرب وكرد وتركـمان
. فإلى جـانب أتباع وآشوري| وكلـدان ويهود وفرسq كـما كـانت بنيتـه الدينية والطائفـية متـعددة أيضـاً
الدين اإلسالميq وجد أتبـاع الدين ا;سيحي والدين اليهـودي والدين ا;ندائي الصابئي والدين األيزيدي

والدين الشبكي والدين الكاكائيq وا;ذاهب السنية والشيعيةq على سبيل ا;ثال ال احلصر.
* وكان العراق حينذاك حتت الهيـمنة البريطانية التي كانت تنظر إلى العراق باعتباره مـستعمرة يراد
لهـا أن تبقى حتـت االحتـالل البريـطاني وخاضـعـة للتاج البـريطاني. وكـان ال بد من وضع دسـتور مـدني
دlقـراطي بسـبب مطالبة مـجلس عـصـبة األ½ بذلكq ولكنـها كـانت تريد أن تتـرك في الدسـتور ثغـرات
تساعـد على استـمرار وجودها من خـالل مبـدأ فرق تسدq بعـد أن عرفت العـراقي| جيـداً في انتفـاضتي

١٩١٨ في النجف و١٩١٩ في السليمانية وثورة ١٩٢٠ في العراق عموماً.
* وكان احملدد العام للمـشرع تلك ا;ادة التي تضمنتها معاهدة لوزان التي وقـعت ب| الدولة التركية
احلـديثة واحللفـاء والتي نصت على مـا يلي: "الرعايا ا;ـقيـم| عادة في إقليم مـنسلخ عن تركيـا sوجب
هذه ا;عـاهـدة يصـبـحـون من رعــايا الدولة التي تنتــقل إليـهـا تلـك األرض وفق الشـروط التي يضــعـهـا
قانونها احمللي"(٤٢٢). وهذا النص العام ال غبار عليهq إذ يقـرر واقع حالq إذ أن القواعد تتحدد وفق

القانون احمللي الحقاً. 
وفي ضـوء هذه احلــقـائقq مـاذا كـان يتطلب مـن ا;شـرع العـراقي لكي يـبـدأ بتكوين النســيج الوطني
? اإلجابة عـن هذا السؤال سهلة للغاية وسليـمة Vاماً ا;شترك ا;طلـوب لتعزيز وحدة العراق شـعباً وأرضاً
لو عـمـد ا;شـرع إلى تثـبـيت نص أسـاسي واحـد ال غـيـر: للللككككلللل    ااااألألألألششششــــخخخخــــااااصصصصqqqq    ممممنننن    ااااللللننننسسسســــااااءءءء    ووووااااللللررررججججــــااااللللqqqq    ااااللللذذذذيييينننن
ععععااااششششوووواااا    ففففيييي    اااا;;;;ننننططططققققةةةة    ااااللللتتتتيييي    أأأأصصصصــــببببححححتتتت    ججججززززءءءء    ممممنننن    ااااللللععععررررااااقققق    اااا;;;;للللككككيييي    ااااحلحلحلحلقققق    ااااللللططططببببييييععععيييي    ففففيييي    ححححييييااااززززةةةة    ااااجلجلجلجلننننسسسســــييييةةةة    ااااللللععععررررااااققققييييةةةة. ولم

تكن هناك أي حاجة إلى وضع نص يساعد على نشوء حالة التمييز ب| العراقي|.
لكن ا;شـرع العراقـيq ومن ورائه سلطات االنتـداب البريطانيq اخـتـار نصاً أوجـد ثم كـرس االنقسـام
في اجملـتمع العـراقي. وكـان كمـا يبدو يـسعى إليـه بوعي مـشوه وبعـيد عن اإلحـسـاس با;سؤوليـة إزاء
مستـقبل العالقات في اجملـتمع العراقي. إذ نصت ا;ادة الثالثـة من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤ على

ما يلي:
"ا;ادة الثـالثة - كل من كـان في اليـوم السادس من آب ١٩٢٤ مـن اجلنسيـة العثـمـانية وسـاكناً في
العــراق عـــادة تزول عنه اجلـنســيــة الـعــثــمــانـيــة ويعــد حــائـزاً على اجلنـســيــة العـــراقــيــة من الـتــاريخ

ا;ذكور"(٤٢٣).

(٤٢١) األزريq عبد الكر�. مشكلة احلكم في العراق. مصدر سابق. ص ٢٫

(٤٢٢) عنوزq مـحمـد. قانون اجلـنسيـة العراقي مـشكلة مـزمنة… معـاجلـتهـا �كنة. في مجـلة: احلقـوق. جمـعيـة
احلقوقي| العراقي|. لندن. العدد ٤ السنة األولى حزيران/يونيو ٢٠٠١. ص ١٥٥. 

(٤٢٣) الوقائع العراقية. عدد ٢٣٢ في ١٩٢٤/١٠/٢١
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ماذا كان يعني ذلك? كان يعني محاولة ا;شرع جتاوز ثالث جماعات من السكانq وهي:
١- اجلماعة األولى التي لم حتصل على اجلنسية العثمانية وبقيت دون جنسية ألي سبب كان.

٢- واجلمـاعة الثـانية التي كـانت حتمل اجلنـسية الفـارسيـة ولكنها تقـيم في العـراق منذ عقـود أو حتى
قرونq أو أنها كانت ال حتمل أي جنسية ولكنها معروفة في أنها كانت إيرانية. 

٣- واجلمـاعة الثالثـة هي التي كانت تضم العـرب والكرد الفيليـة بشكل خاصq والتي منحت اجلنسـية
اإليرانية للتخلص من اخلدمـة العسكرية سواء في الدولة العثمانية أم في الدولة العـراقية الحقاqً أو

ألسباب الشعور باالنتماء ا;ذهبي مع سكان فارس دون أن تقدر أهمية اجلنسية العراقية.
والسؤال الذي يفترض اإلجابة عنه هو: لِمَ انتهج ا;شرع العراقي هذا السبيل?

يفـتـرض االنطالق في التـحليـل واإلجابـة عن هذا السـؤال من الظروف والفـتـرة التي صـدر فـيـهـا هذا
القـانون. وعليـه lكن اإلشـارة في اإلجـابة بـصورة اجـتـهـادية إلى األفـكار التـاليـةq والتي lكن أن جنـد

اتفاقاً على أغلبها ب| الباحث| في موضوعات اجلنسية العراقية:
* كـانت الغـالبيـة العظمـى من سكان العـراق من العرب والـكرد بشكل خـاص ترتبط بحـياة القـبـائل
الرحل وشبه ا;ستقرة وكذلك العوائل الفالحـية. وكانت أغلب هذه العوائل تتنقل على احلدود العراقية-
اإليرانية والعراقية-السـعوديةq والعراقية-السورية والعراقية-التـركية. وكان يالحظ ذلك بشكل خاص
بالنسبـة للقبائل الكردية الفـيلية وكذلك بالنسـبة جملمـوعات من العوائل العربيـة والفارسيـة التي كانت
ترتبط بعـالقـات مـذهـبـيـة وأواصـر قـربى نتـيـجـة الزواج بنسـاء إيرانيـات والـزيارات ا;تـبـادلة واإلقـامـة
الطويلةq ســواء كـان ذلك في إيران أم في العـراقq وخـاصــة في مـدن العـتـبـات ا;قــدسـة. وكـان ا;شـرع
العـراقي يدرك هذه احلقـيقـة وكان يريد التـخلص من هذه اجملمـوعة من خـالل التمـييـز في اجلنسـية أوالً

 . وحرمان مجموعات غير قليلة منها من اجلنسية العراقية ثانياً
* وكان العـراقيون أثـناء الهيمنة العـثمانـية ال يحملون بالضـرورة جنسيـة معينةq فـالغالبيـة العظمى
منهم تعـتنق اإلسـالم ديناً وتعـتـقـد بأن هذا كاف لـلبقـاء في إطار الرعـيـةq إذ أن مـبـدأ ا;واطنة لم يكن
واضحـاً في هذه ا;رحلة من تطور اجملـتمعq وبالتـالي لم جتد فـائدة من اكتـساب اجلنـسية العـراقيـةq فلم
تطالب بهـاq ولكن مـجـمـوعـات من العـوائل طلبت اجلنسـيـة اإليرانيـة ومنحت فـعـالً تخلصـاً من قـانون
التــجنـيــد اإلجــبــاري بعــد صــدور هذا القــانـون في العــراق ا;لـكيq أو حــتى قــبل ذاك في ظـل الدولة
العثـمانية لـلخالص من جتنيدها القـاسي ا;عروف الذي يسـتمر ٢٥ عـاماqً حيث نص القـانون العثـماني
"على كل عـثماني أن يقـوم باخلدمـة مسلماً أو غـير مـسلم على أن يكون بلغ ٢١ عامـاً من العمـر ومدة
اجلندية ٢٥ عـامـاً منهـا ٣ سنوات نظامـيةq ٥ احـتـياطـيةq ١٢ رديفـةq ٥ مـستـحـفظةq هذا في اجلـيش
البريq أما البحري فمدتها ٢٠ سنة بإسـقاط مدة ا;ستحفظية منها"(٤٢٤). ويبدو مفيداً أن نشير إلى

أن ا;قـصــودين بهـذه اإلجـراءات هم فـي الغـالب األعم وحـصــراً اجلـمـاعـات ا;ـسلمـة التي تديـن با;ذهب
الشـيعيq والذي خـلق فيـما بـعد حـساسـيـة خاصـة من جـانب العراقـي| إزاء نظام احلكم عـمـوماً بسـبب
تصرفاته الالحقـة. وكان ا;شرع يريد التخلص من هؤالء أيضاً ح| يرفض منحهم اجلنسيـة العراقيةq إذ

lكن عندها ترحيلهم متى عنَّ للسلطة التنفيذية �ارسة ذلك.
* وكانت بريطانيـا تريد ذلك أيضاً بسبب موقف ثوار العـشرين من سلطات االحتالل البـريطانيةq إذ
بدأت في وسـط العـراق ثـم في جنوبهq وخــاصــة في ا;دن ذات العــتــبــات ا;قــدسـةq ومـن علمــاء الدين
الشيعةq ولكنهـا شملت بعد ذلك الكثير من أوساط الشعب العـراقي. ولم يتخلف أتباع ا;ذهب السني
عن ا;شـاركـة في الـثـورة. وكـان احلكام العـراقـيـون وكـذلـك دائرة االنتـداب البـريطاني تريـد تلق| ثوار
العـشرين درسـاً قـاسيـاً من خالل عـزلهم عـمليـاً عن السلطة وجعـل وجودهم في العـراق قلقـاً ومحكومـا
sوقف السلطةq إضافـة إلى إمكانية إبعـادهم عن العراق بحجـة كونهم من التبـعية اإليرانيـة. وكان هذا

األمر في الواقع يعتبر سيفاً مسلطاً باستمرار على رقاب هؤالء الناس.
تعـرض الكرد الفيليـة إلى Vييـز شديد وحلـقت بهم إسـاءات كبـيرة منذ تأسـيس الدولة العراقـية حـتى
الوقت احلاضـرq ولكنهم عانوا أيضاً في فتـرة احلكم العثمـاني. وأكثر تلك اإلساءات والتـجاوزات على
حقوق اإلنسان وحقوق القوميات حصلـت في فترة حكم البعث الذي أسقط في العاشر من نيسان/ابريل
من عام ٢٠٠٣ عـلى أيدي قوات التـحالف األمريكـي-البريطاني. مـارست الطغمـة الصداميـة وهي في
احلكم ثالث مـوجات مـتـتاليـة من عمـليات التـهجـيـر شملت عـدداً كـبيـراً جداً من الـكرد الفيليـة ال في
بغداد فحـسبq بل وفي ا;دن التي عاشوا فيها منذ أجـيال. كانت ا;وجة األولى بعد انقـالب شباط عام
q١٩٦٣ حيـث زج بأعداد غـفيـرة منهم في السجـون وا;عتـقالت وعـذبوا أشد تعـذيب. وكان االضطـهاد
مــضـاعــفـاً بســبب كــونهم كـرداً أوالqً أو أعــضــاء في احلـزب الشــيـوعـي العـراقي واحلــزب الدlقــراطي
. واإلشكالية األخـيرة أججـها الكردستـاني ثانياqً إضـافة إلى كونهم مـن معتنقي ا;ذهب الشـيعي ثالثـاً

النظام العراقي وبشكل متعمد.
أما ا;وجـة الثانية فـقد اقتـرنت بالضربات ا;وجعـة التي توجهت حلـركة الشعب الكردي التـحررية في
كـردسـتـان العـراق بعـد عقـد اتفـاقـيـة اجلـزائر عـام ١٩٧٥ والتـآمـر الرجـعي اإلقليـمي والدولي ضـد هذه
احلـركــة وانتكاسـة ا;قــاومـة ا;سلحــةq حـيث قـامـت سلطات البـعـثq وكـان أحـمـد حــسن البكر رئيــسـاً
للجمـهورية ورئيس مجلس قيـادة الثورةq باعتقـال وتهجير عـدد كبير من الكرد الفـيلية إلى إيران وفق

احلجة القدlة بكونهم من التبعية اإليرانية(٤٢٥).

(٤٢٤) عنوزq محمد. قانون اجلنسية العراقي مشكلة مزمنة . . معاجلتها �كنة. مصدر سابق. ص ١٥٦.
(٤٢٥) اجلـابريq جـابر. انـتـهـاكـات النظام العــراقي حلـقـوق الكرد الفـيـلي| في العـراق. إصـدار منظـمـة حـقـوق

اإلنسان للكرد الفيلي| في العراق. فيينا. ١٩٩٣. ص ٢٣.  
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qأي في أعـوام ١٩٧٩ و١٩٨٠ qواقـترنت ا;ـوجة الثـالثـة بتـهيـئـة النظام العـراقي للحرب ضـد إيران
حيث أصـدر في عام ١٩٨٠ ثالثة قـرارات متـتاليـة عن مجلس قـيادة الثـورة الذي كان وما يـزال يقوده
منذ عــام ١٩٧٩ صــدام حـسـ|. وتضـمـن القـرار األول رقـم ١٨٠ عـدداً من ا;ـسـائل اخلـطرة ا;صــمـمــة

بالطريقة التي Vس مباشرة الكرد الفيلية من النساء والرجال في العراقq وهي:
١- استمـرار اعتبار عـدد كبير من العـراقي| القاطن| في العـراق ومنذ أجيال عدة باألجـانبq وبالتالي
الطلب منهم تقـد� طلبـات السـتحـصـال اجلنسيـة العـراقـية في فـتـرة نفاذ هذا القـانون التي حـددت
بستـة شهـور. وكانت هذه الصيـاغة sثابـة الفخ الصطياد العراقـي| الفيلي| �ن يتـعذر على أجـهزة

األمن الوصول إليهم العتقالهم وترحيلهم.
٢- النص في ا;وافـقـة على منـح اجلنسـيـة العـراقـية عـلى مـا يلي: "أن ال يكون في وجـوده في العـراق
ضـرر علـى أمن وسـالمـة اجلــمـهـوريـة العـراقـيــة". وكـان هذا يعنـي أن جـمـيع الـكرد الفـيليــة الذين
يعتـبرون أجانب ومن تبـعية إيرانيـةq يشكلون خطراً على اجلمهـورية العراقيـة ألنهم سيتـحولون في
حلظة ما إلى طابـورٍ خامسٍ للدولة اإليرانية. وكـان احلكم ا;سبق هذا جتـاوزاً شرساً وعنصـرياً مقيـتاً

على وطنية الكرد الفيليةq وضد دورهم الوطني في النضال على امتداد تاريخ العراق احلديث.
٣- منح وزير الداخليةq وليس دائرة اجلنسـية أوالً والقضاء العراقي في حـالة االختالف مع حق ا;واطن
ثانيـاqً احلق فـي منح أو منع اجلنسـيــة العـراقـيـة. ويشكـل هذا ا;وقف جتـاوزاً خطيـراً عـلى القـانون

الدولي.
٤- كمـا تضمن القـرار منح وزير الداخلية احلق في أن يقـبل أو lنع اكتـساب ا;رأة األجنبـيةq وا;قـصود
هنا حقـاً النساء الكرديات الفيليـات قبل غيـرهن من النساءq اجلنسيـة العراقيةq ثم ورد في الفـقرة
(أ) من ا;ادة اخلـامسـة مـا يلي بشـأن النساء "األجنبـيـات" "ال يسمح للـمرأة األجنبـيـة ا;تزوجـة من
عراقي مضى على إقامتها في العراق مدة خمس سنوات االستـمرار على إقامتها فيهq عليها خالل
مدة ستة أشهر من تـاريخ نفاذ هذا القرار أن تعلن عن رغبتها باكتساب جنسـية زوجها العراقي أو
مغـادرتها العـراق". ولكن قرار ا;وافـقة كـان منوطاً بوزارة الداخليةq لـهذا كان هذا النـص هو اآلخر

مصيدة للنساء الفيليات. 
ورغم قـسـاوة واآلم كل تلك ا;وجـات التـهـجـيـرية واالضطهـادية التـي تعـرض لهـا الكرد الفـيليـة من
النسـاء والرجال على امتـداد الرقعـة العراقـيةq وكـذلك على عدد كـبير من العـرب العراقـي| في مناطق
الوسط واجلنوبq ومنها بغدادq وبعض ا;دن الكردستانية التي وجد فيها فيليون أيضاqً فأن أبشع تلك

ا;وجات اقترنت بصدور القرار رقم ٦٦٦ في ١٩٨٠/٥/٧ والذي نص على ما يلي: 
١- "تســقط اجلنسـيــة العـراقــيـة عـن كل عـراقي من أصـل أجنبي إذا تب| عــدم والئه للوطن والشــعب

واألهداف القومية واالجتماعية العليا للثورة".

٢- "على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه اجلنسيـة العراقية sوجب الفقرة (١) ما لم
يقـتنع بناء على أسبـاب كـافيـة بأن بقاءه في العـراق أمر تسـتـدعيـه ضرورة قـضائيـة أو قانونيـة أو

." حفظ حقوق الغير ا;وثقة رسمياً
ووفق هذا القـرار أصـبح كل الـكرد الفـيليـة مـوضع شك في وطنيـتـهم من قـبـل نظام ابتـعـد كليـة عن
احلس الوطنـي السـيــاسي واألخــالقي. وفي ضــوء ذلك تعــرض مـئــات ألوف الكرد الـفـيليــة إلى جــرlة
التـهجـيـر القسـري إلى خـارج احلـدود. وهم الذين ينتـشرون اليـوم في إيران وأوروبا وأمـريكا واسـتراليـا
وغيرها من بلدان العـالمq إضافة إلى أن أعداداً كبـيرة منهم تعيش في إقليم كردستـان بعيداً عن اجلناة
في بغــداد. وهم الذين فــقـدوا وطنـهم و�تلكاتهـم ا;نقـولـة وغـيــر ا;نقـولـة وداس النظام على حــقـوقــهم
ا;شروعة بكل شراسة وخسة. وهم الذين فقدوا من جراء تلك العملياتq إضافة إلى االعتقال والتعذيب
والتـهـجـيرq عـدداً كـبـيـراً من أقاربـهم إذ حصـدهم ا;وت علـى أيدي جالوزة الـنظام. ولم lيـز النظام ب|
النسـاء والرجالq الشـيوخ واألطـفال وا;رضى في عـمليـاته تلك. إذ أعتـبر جـمـيع هؤالء مشـاريع خيـانة
ينبغي التخلص منهم. ومـا يزال عدد ا;فقودين ا;غيب| من جـانب النظام من بنات وأبناء الكرد الفيلية
كبيراً جداً ويتطلب إدامـة ا;طالبة sعرفة مصيرهم وتقد� الدعاوى ضـد النظام ;قاضاته دولياً على تلك
اجلرائم البشعة التي ارتكبت بحقهم. ويفترض تشكيل جلنة في كردستان العراق وفي اخلارج لتعمل من
أجل ذلك. وعلينا أن نشيـر هنا إلى أن الشبيـبة الكردية الفيليـة كانت األكثر تعـرضاً لالعتقـال والقتل
خشـية هجـرتها ومـساهمـتها في القـوات اإليرانية في احلـرب العراقـية - اإليرانيـة. وهو بدوره تشكيك
شـائن بوطـنيـة الكرد الفـيـليـةq الذين كـانـوا دومـاً مـوضع حـرص على وطـنيـتـهم العــراقـيـة وقـومـيــتـهم

الكردية. 
وتعـرض الكرد الفـيليـة إلى موجـة رابعـة من مـوجات االضطهـاد والتـهـجيـر والتي اقـترنـت بحمـالت

األنفال الدموية والتي شملت بدورها هذه اجملموعة السكانية العراقية أيضاً. 
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qقبل أن نبـحث في السياسـات الشوفينيـة والعنصرية التي مارسـها النظام ا;نهـار إزاء الشعب الكردي
سنحاول أن نتـابع في هذا الفصل واقع السيـاسات االقتـصادية واالجتـماعية التي مـارستهـا احلكومات
qعلى نحـو خـاص qفي كـردستـان العـراق qوبشكل مـكثف qالعـراقـيـة ا;تعـاقـبـة خـالل الفـترة ا;نـصرمـة
لتبـيانq وبقـدر توفر ا;علومـات والبيانات الضـرورية لذلكq وجهـة ومضـام| تلك السيـاساتq من أجل

استكمال صورة ا;وقف من الشعب الكردي وإقليم كردستان العراق.
انتهجت سـياسة حكومة عبـدالكر� قاسم نهجاً اقـتصادياً يختلف نسبـياً عن سياسـات العهد ا;لكي

في عدد من النقاط اجلوهريةq ومنها:
* السـعي لزيادة مـوارد العـراق ا;اليـة ا;تـأتية من الـنفط اخلام لـوضع نسبـة ٧٠ % منهـا في عـمليـة

التنمية الوطنية.
* االعـتمـاد بشكل ملموس وأكـثر مـن السابق على قطاع الدولة االقـتـصاديq مع تنشـيط وتشجـيع
القطاع اخلـاص ومـسـاندته للمـسـاهمـة في عـملـيـة التنمـيـةq إضـافـة إلى دعم جـهـود ا;صـرف الصناعي

لتطوير القطاع اخملتلط في الصناعة.
* االهتــمـام بالـزراعـة وإجــراء اإلصـالح الـزراعي sا يشــار إليـه بتــقليم أظـافـر االقطـاعـي| وانتــزاع
سطوتهـم االقـتـصـاديـة واالجـتـمــاعـيـة ونفــوذهم السـيــاسي في البـالدq ودعم جــهـود التـعــاون الزراعي

ومساعدة صغار الفالح| على تطوير زراعاتهم.
* إبداء العناية ا;لموسة بالقطاع الصناعي باعتباره يشكل حجراً مهماً في البناء التنموي العراقي.

* تنشيط الدراسات ا;هنية والفنية لتوفير الكوادر الوسطية للقطاعات االقتصادية اخملتلفة.
* اخلروج من ا;نطقة اإلسترلينية من أجل تعزيز مكانة ودور العملة الوطنية وتخفيف تأثير بريطانيا

على االقتصاد العراقي.
* تطوير البرمجة االقتصادية كأداة فعالة لتوظيف االستثمارات وزيادة التشغيل.

* مـحاولة انتـهاج سـياسـة أكـثر عـقالنيـة لتطوير األلوية العـراقيـة التي عـانت من التخلف واإلهمـال
أكثر من غيرها.

* إقـامة عـالقـات اقتـصـادية واسعـة مع االحتـاد السـوفيـيـتي وبقـية بلدان ا;نظـومة االشـتـراكيـةq مع
استمرار تطوير العالقات االقتصادية مع الدول الرأسـمالية ا;تطورة والدول العربيةq بهدف االنتهاء من
احتـكار السوق والعـالقات االقتـصادية الـعراقيـة من جانب بـريطانيا ومن أجل االسـتفـادة منها جـميـعاً

لتحقيق التنمية ا;نشودة والتخلص من التبعية والتخلف.

ولهـذا بدأت بوضع خطة خمـاسيـة جديدة بدءاً من عـام q١٩٦٠ كمـا عقـدت في عام ١٩٥٩ اتـفاقـية
اقـتصـادية واسعـة مع االحتـاد السوفـييـتيq ثم بادرت ودعت إلى تشكيل منظـمة الدول ا;صـدرة للنفط
اخلام (أوبك)q واقتـرحت توقيع اتفاقـية السوق العربيـة ا;شتركة وغيـرها من ا;شروعات على الصـعيد

العربي. كما أصدرت قانون اإلصالح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٩.
وفي الواقع العملي لـم يتسن للحكم اجلديد أن ينهض بأشـياء كثـيرة بسبب الفـوضى السياسـية التي
سـادت البـالدq والنهج االسـتـبــدادي للسلطة السـيـاسـيـةq واألسـاليب الـالدlقـراطيـة في عـمل األحـزاب
السـيـاسـيـة اخملـتلفـةq وما جنـم عن ذلك من تخلخل في القـدرات التنـفيـذية للـمشـروعـات االقـتـصـادية
العراقـية. ولم يسـتطع العراق كلهq ومنه كردسـتان العـراقq االستفـادة كثيـراً من خطة التنميـة اخلمسـية
qإذ أنهـا كـانت في منتـصف الطريق عندمـا وقع انقـالب شـبـاط عـام ١٩٦٣ qالتي وضـعـتـهـا احلكومـة
خاصـة وأن االنقالبـي| تعاونوا إلى أبعـد احلدود ا;مكنة مع أولئك الـذين تضرروا من تغـييـر امتـيازات
النفط ا;عقـودة مع شركات النفط العاملة في العـراق; التي استعادت ٩٩٫٥% من مـساحات األراضي
التي كانت حتت تصرفها ألغراض التنقيب عن النفط واستخراجه. ومع ذلك فقد أقيمت بعض ا;شاريع
الصناعـيـة في العـراقq وقليل جـداً منهـا في كـردستـانq كـمـا بدأت بتنفـيـذ بنود اإلصـالح الزراعي من
خالل االسـتيـالء على األراضي التي تزيد عن احلـد ا;قرر في القـانون ووضعـها حتت تصـرف جلنة توزيع
األراضي على الـفـالح|. ولم يتــحـقق الشيء الكثــيـر في هذا الصــددq بسـبب تردي األوضــاعq وبسب

تصاعد القتال في كردستان من جانب قوات احلكومة العراقية.
وبعد االنقـالب الذي وقع على عبد الكر� قـاسم ثم االنقالب الثـاني ضد حزب البـعثq كانت النوايا
ا;علنة حلكومـة عبد السـالم عارف في التنمـية جـيدةq ولكن أفعـالها على األرض كـانت بعيـدة عن فهم
الواقع العــراقي والتـعـامل الواعـي مـعـه بروح دlقـراطـيـة واسـعـة األفق وا;ضــمـون. ولم يتـغــيـر الشيء
الكثير. انـتهج القوميون العـرب في العراق في فترة األخـوين عارف سياسـة �اثلة لسياسة عـبد الناصر

في بعض اجملاالتq وبشكل خاص في خمسة حقولq وهي:
* عـمليـات تأمـيم ا;شـاريع االقـتـصـادية الـصناعـيـة والبنوك والتـجـارة ومـؤسـسـات التـأم| وإعـادة
التـأمــيم… ومـست هذه التــأمـيـمــات مـشـاريع القطـاع اخلـاص الكبـيــرة وا;تـوسطة والصــغـيـرة التــابعـة
للبـرجـوازيـة الوطنيـةq والتـركـيـز علـى قطاع الدولة في عـمليــة التنمـيـة. وترك للقطـاع اخلـاص النشـاط
الواسع في مـجال ا;قـاوالت وغيـرها واستـغالل قطاع الدولة من البـاطن وعلى حسـابه. وكانت تأثـيرات
قـرارات التأمـيم سلبـيـة على القطاع اخلـاص الصناعي ودوره في احلـياة االقـتـصاديـة. وكان الهـدف من
وراء هذه التأميمات تعزيز مـواقع السلطة السياسية في احلياة االقتصادية والسياسـية واالجتماعية من
خالل وضع القـوة االقتـصادية في يديهـا لتفرض إرادتهـا ومصـاحلها علـى اجملتمعq إضـافة إلى مـحاولة

التماثل مع االقتصاد ا;صري ومجارات إجراءات التأميم التي مارستها مصر في تلك الفترة أيضاً. 
* اللجوء إلى عمليات التجميع الصناعي واالعتـماد على السلع نصف ا;صنعة واستكمال تصنيعها

في العراقq كما كان النهج األساسي في التصنيع في مصر حينذاك.
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* مـواصلة دعم نشـاط قطاع الدولـة النفطي مع السـعي لفـتح مـجـاالت جـديدة للتـعـاون مع شـركـات
نفط حكومية فرنسية وإيطالية وغيرها ;نحها امتيازات التنقيب عن البترول في العراق.

* مـواصلة السـيـر في اإلصـالح الزراعي ولكن بـخطوات وئيـدة ال تلحق أضـراراً كـبـيـرة باإلقطاعـي|
وكـبار ا;الك| في الريفq كـمـا أصدرت جـملة من اإلجـراءات التي خفـفت من قـوة دفع قانون اإلصـالح

الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٩.
* انتهـاج ذات السياسـة في مجـال التعاون مع الدول االشـتراكيـة والتركيـز على التعـاون العربي من
الناحية النظرية والتوقيع على اتـفاقية الوحدة االقتصادية العربية …الخq واالبتـعاد الفعلي عن التعاون

العربي ا;نشود من الناحية العملية.
* وضع النظام القومي في العـراق خططاً اقتصادية طمـوحة جداً لم تستطع رؤية النور بسـبب عجزها
وعجز اجلهاز القائم على تنفـيذهاq وبسبب عدم واقعيتها وكان هدفها الدعـائي أكثر من كونها وضعت

ألغراض التنفيذq إضافة إلى استشراء الفساد الوظيفي الذي ساد أجهزة الدولة بشكل عام.
سـقط هذا النظام حتت ضربات حـزب البعث الـعربي االشـتراكيq جناح عـفلق في العراقq وهو احلـزب
الذي فقد احلكم أخـيراً بعد أن بقي باحلكم قرابة ٣٥ عـاماqً في ح| كانت قيادة احلكم كلهـا بيد صدام
حـس| وحـده. وجدير باإلشـارة إلى أن احلكم الـقومي في الـعراق عـمـد بعـد جناح انقـالبه في نهـاية عـام
١٩٦٣ إلى التخفيف من شراسـة أجهزة األمن واالستخبارات في مطاردة القوى السيـاسيةq وخاصة في
فـتـرة عـبـد الرحـمن عـارفq ولكنـه لم يلغـهـا أبداqً بل مـورست باسـتـمـرار. كـمـا أنـه لم ينتـهج سـيـاسـة
دlقـراطيـةq بل اسـتـمـر الوضع غـيـر الدlقـراطي والفـردية فـي احلكم وتأثيـر اجلـيش ا;بـاشـر على احلـيـاة
السيـاسيـة وهيمنة كبـار الضبـاط على عمليات شـراء وبيع إجازات االسـتيرادq إضـافة إلى عـجزهم عن
إيجـاد حل منطقـي وطبـيـعي للمـسـألة الكردية. وسـمـحت هذه الـسـيـاسات بـاسـتـمـرار عـزلة النظام عن
الشعبq فوفرت األرضية ا;ناسبة لالنقضاض عليه من داخلهq فجاء البعث اليميني ا;تطرف إلى احلكم

ثانية. 
كـانت السـيــاسـات االقـتـصـادية حلكم الـبـعث الثـاني شـديدة التــقلب ب| اليـم| واليــسـار باجتـاهات
مـشوهةq ب| الـتنميـة االنفـجاريـة ذات الطبيـعـة الفوضـوية وب| التنمـيـة الزاحـفة على البـطون في فتـرة

احلروب وعسكرة البالد. 
ففي الوقت الذي وضـعت اخلطط االقتصـادية اخلمسـية وذات ا;دى البعـيد وأصدرت قـوان| اإلصالح
الزراعي رقم ٧٠ لـسنة ١٩٧١ ورقم ٩٠ لسنـة q١٩٧٥ وقـانون تـأمـيم ا;صــالح األجنـبـيــة العــاملة في
اقتصاد النفط اخلامq وتطوير واسع جداً لقطاع الدولة االقتصادي وإقامة الكثير من ا;شاريع الصناعية
والزراعــيــة احلكومــيـة فـي أنحـاء كــثــيــرة من البــالدq وفي الوقت الذي جــرى التــوسع في الـعـالقــات
االقتصـادية متعددة اجلـوانب مع االحتاد السوفييـتي والبلدان االشتراكيـة األخرىq وكذلك مع مجـموعة
كبيـرة من الدول الرأسماليةq بسبب تـوفر موارد مالية كبـيرة متأتية مـن عملية تأميم مصـالح الشركات
األجنبـيــة النفطيـةq وارتـفـاع كـمـيــات اسـتـخـراج وتصــدير النفط اخلـامq وارتـفـاع أسـعـارها فـي السـوق

qومنها بشكل خاص االسـتبداد الشرس ومصادرة حقوق اإلنسان qفأن سياسات النظام األخرى qالدولية
والعفوية الفاحـشة والبذخية ا;فرطة واإلرادية ا;تناقـضة مع القوان| االقتصادية ا;وضوعـية في التنمية
االقـتـصـاديةq وبسـبب احلـروب التي خـاضـهـا داخليـاً وإقليـمـيـاqً إضـافـة إلى طبـيـعـة النظام العـدوانيـة
qقـادت كلها إلى وقـوع خـسائر فـادحـة في اجلوانب االقـتـصادية واالجـتـماعـيـة واحلضـارية qوالعنصـرية
وحتـمل خسـائر بشـرية كـبيـرة وتبـعيـة شـديدة وانهيـار فـعلي لالسـتقـالل والسـيادة الوطـنيةq وإلى عـودة
العـراق إلى فـتــرة مـا قـبل التـصنيـع. إن هذه العـجـالة في العــرض العـام تسـمح لنا أن نـدقق في بعض

اجلوانب االقتصادية ا;همة في ما يخص كردستان العراق.

W¹—uNL'« œuNF!« w" ‚«dF!« ÊU²Ýœd( w" WŽUMB!« ∫ ÎUO½UŁ

WOK¹u×²!« WŽUMB!« ≠±
رغم بروز بعض الـتـوجـه ا;لمـوس للتـصنيع في أعـقـاب ثـورة Vوز عـام ١٩٥٨ على مـسـتـوى العـراق
عموماqً ورغم عـقد العديد من االتفاقيات االقتصـادية إلقامة مجموعة من ا;شـاريع الصناعية من قبل
االحتـاد السـوفـيـيـتي وجـيكوسلوفـاكـيـا وحـصـول العـراق على قـروض مـاليـة منهـمـا لتنفـيـذ مـشـاريعـه
الصناعـيةq فـأن اجلهـود التي بذلت في هذا الصـدد لم تكن كافـيةq كـما أن مـشكالت احلرب والفـوضى
السـيـاسيـة وغـياب الـدlقراطيـة وعـدم التـغيـيـر الفـعلي الضـروري في أجهـزة الدولة ا;وروثة من الـعهـد
ا;لكي وقـصـر الفتـرة الزمنيـةq إضـافـة إلى احلركـات التـآمـرية والنشـاط الرجـعي ألجهـزة الدولة والقـوى
ا;ناهضة للثورة وحكومة عبد الكر� قاسمq كل ذلك لم يسعف حكومة قاسم على تنفيذ تلك ا;شاريع.
فـاإلحـصـائيـات ا;تـوفـرة عن تطور مـشـاريع القطاع الصناعي بالـنسـبة إلـى العـراق عمـومـاً وكـردسـتـان
خـصـوصـاً تشـيـر إلى غـيـاب الـتـوجـه الفـعلي لتـغـيـيـر واقع هذا اإلقلـيم احلـيـويq رغم وجـود كـثـرة من
األسبـاب الكافيـة التي كـانت تستـوجب توجهـاً صارماً وحـثيـثاً نحـو التصنيعq نـشير إلـى أبرزها فيـما

يلي:
* اإلهمـــال الطويل الذي تـعــرض له هـذا اإلقليم احلـــيــوي والغنـي بالثــروات مـن جــانب احلكـومــات
العراقية ا;لكية وجتنبها القـيام بعملية تصنيع فعلية وتنمية اجتماعية وتوفـير اخلدمات الصحية وا;ياه
q|كـذلك خـدمـات التـعـليم والنقل وا;واصـالت… الخ للمـواطـنات وا;واطن qالصـاحلـة للشـرب واجملـاري

علماً بأن سياسة الدولة كانت قد أهملت الكثير من ألوية ا;نطقت| اجلنوبية والوسطى أيضاً.
* توفر اإلمكانيات وا;وارد األوليةq الزراعـية وغير الزراعيةq والطاقات البـشرية الفعلية في اإلقليم
التي تسـاعد على إقامـة سلسلة من ا;شاريع الـصناعية في فـروع الصناعة البـتروكـيماوية والـصناعات
الزراعـيةs qا فـيها الـغذائيـة والغزل والنسـيج والسجـائر والصناعات اإلنشـائية وغـيرها من الصنـاعات

األساسية واالستهالكية واخلفيفة.
* احلـاجـة ا;اسة إلى تـطوير هذا اإلقليم اقـتـصادياً واجـتـمـاعيـاً وتعليـمـيـاً وثقـافيـاqً بسـبب التـخلف
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الشديد الذي كانت تعـاني منه اجلماهير الواسعةq إضـافة إلى البطالة الواسعة والفقـر ا;دقع ب| صفوف
السكان. ولم يسع حكام العهد اجلمـهوريV qاماً كما فعل حكام العهد ا;لكيq إلى معـرفة أسباب عدم
ارتيـاح السكانq إذ كـانت سـياسـات إهمـال كـردستـان العـراق تثـير اجملـتـمع بأسـره ضد احلكـمq خاصـة
وأنهـا كـانـت تدرك حـجم األمـوال التي كــانت جتنيـهـا احلكومــة من نفط كـردسـتــان دون أن توجـه جـزءً

ضرورياً من هذه العوائد لتحقيق التنمية في اإلقليم.
فــخـالل الفــتـرة الـواقـعــة ب| ١٩٦٠-١٩٧٥ شـهــد اإلقليـم تطوراً مـحــدوداً في عــدد من مـؤشــرات

الصناعة نشير إليها فيما يلي:
جدول ١٩

ا;شاريع الصناعية الكبيرة وعدد ا;شتغل| واألجور ا;دفوعة
في احملافظات الكردستانية في الفترة ب| ١٩٦٠-١٩٧٥

ويسـتدل من هـذا اجلدول على أن إقليـم كردسـتـانq في ما عـدا ا;ناطق الكردية من مـحـافظة ا;وصل
التي لم تـدخل في هذا اجلـدول قــد تطورت خـالل الفــتـرة الواقــعـة ب| ١٩٦٠-١٩٧٥ ببطء شــديد ولم
حتقق سـوى ٧٫٣% من مجموع ا;نشـآت الصناعية في العـراقq كما لم تزد حـصتها من القـوى العاملة
في ذات ا;شاريع عن ١٣٫٥%q في ح| كانت نسبة سكان هذه احملافظات األربعة إلى مجموع سكان
العـراق حـوالي ١٦٫٣%. وإذ دقـقنا اجلـدول سنجـد أن كـركـوكq وهي مـنطقـة صناعـة اسـتـخـراج النفط
األولى في العـراقq اســتـحـوذت على ٥٣٫١% من مـجـمـوع ا;ـشـاريع الصناعـيـة في اإلقـليمq أو على
٣٫٩% من إجــمــالي ا;شــاريع الصنـاعـيــة الكـبـيــرة في العــراق. في حـ| بلغت حــصــة أربيل حــوالي
٢٦٫٥% من مـــشــاريع اإلقلـيمq أو على ١٫٩% مـن مــشــاريـع العــراق الصـناعــيـــة. وكــانت حـــصــة
السليـمـانيـة ال تزيد عن ١٩٫٤% مـن اإلقليمq أو على ١٫٤% من مـشـاريع العـراق في عـام ١٩٧٥.
وعلى صعيد العـامل| فقد بلغت النسبة ١٣٫٥% من إجمالي العـامل| في العراقq هيمنت أربيل على
النسـبة الكبـرى با;قـارنة مع بقيـة احملـافظات الكردستـانيـةq إذ بلغت ٦٥٫٠%q أو ما يعـادل ٣٫٩%
من إجـمالي العـامل| في ا;شاريع الصناعـية الكبـيرة في العـراق. وينطبق ذلك على مـستويـات األجور

ا;دفوعة للعامل| في هذه ا;شاريع.
وجتدر بنا اإلشـارة إلى أن نظام البعث أهـمل بشكل كبيـر وخطير وهادفq عـبر خططه التنمـوية ومنذ
البـدايةq إقليـم كـردسـتـان Vامـاً وبشكل خـاص في مـجــال التـصنيع. فـعلى سـبـيـل ا;ثـال ال احلـصـر بلغ
مـجمـوع االسـتثـمـارات التي تقـرر تنفيـذها في اخلطة اخلـمـسيـة ١٩٧٠-١٩٧٤ في العـراق في القطاع
qالصناعي التحويلي التابع للمـؤسسة العامة للصناعة مبلغاً قدره أكـثر من ٢٣٫٦ مليون دينار عراقي
بلغت حصة كردسـتان منه ٢٫٢ مليون دينار عراقي فقطq أي ما يعادل ٩٫٣% من مجـموع توظيفات
ا;ؤسـسـة العـامة لـلصناعـة. وكان هـذا ا;بلغ مـوزعاً علـى مشـروع| همـا مـعـمل السـجـائر في أربيل ٢
مليون دينار ومعمل عصير العنب والنبيذ في دهوك ٢٠٠ ألف دينار عراقي فقط(٤٢٦). وهكذا األمر

بالنسبة للقطاعات األخرى.
ومن ا;فيد إجراء مقـارنة ب| عدد ا;صانع ومجموع العامل| وقيمة اسـتثمارات رأس ا;ال ب| ا;راكز
الصناعــيــة في شـمــال وكـردســتـان الـعـراق للتــعــرف على التــفـاوت الكبــيــر القـائم بـ| ا;وصل وا;دن
الكردستـانيةq رغم اإلمكانيات الكـبيرة ا;توفـرة في ا;دن أو احملافظات الكردسـتانية لتـحقيق التنمـية
الصناعـية والتنمـية البـشرية فـيها. وهي الـظاهرة التي تؤكد من جـديد حقـيقـة ا;وقف احلكومي السلبي

من تعجيل التنمية في إقليم كردستان العراق.

(٤٢٦) قـانـون خطة التنمــيـة القــومـيــة للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ ا;اليــة وا;ذكـرة الـتـفـســيـرية رقـم ٧٠ لسنة
١٩٧٠. الوقـائع العـراقيـة. العـدد ١٨٦٢/ السنة الثـانية عـشـرة. ١ نيسـان ١٩٧٠. اجلـريدة الرسـميـة

للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم في العراق. بغداد. ص ٧٠.   

ا;صدر: كتاب اإلحصاء السنوي ١٩٧٦. وزارة التخطيط. اجلهاز ا;ركزي لإلحصاء. بغداد. إحصاء
اجليب ١٩٧٠. وزارة التخطيط. اجلهاز ا;ركزي لإلحصاء. بغداد. د.ع. = دينار عراقي.
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جدول ٢٠
توزيع عدد ا;صانعq ومجموع العامل| وقيمة استثمارات رأس ا;ال

ب| مراكز ا;نطقة الشمالية (لعام ١٩٧٢)(٤٢٧)

وهذا اجلــدول يدلل من جــديد على عــمق الفـجــوة ب| مــدينة ا;وصل وبقــيــة ا;ناطق الكردســتـانيــة.
qوهي من أكـثـر ا;صـانع أهميـة qفـا;وصل وحدهـا هيمنت علـى أكثـر من ٥٤% من ا;نشـآت الصناعـية
كمـا هيمنت على نسـبة عـالية من القوى العـاملة في تلك ا;نشآت حـيث بلغت ٥٧٬٥٣% من مجـموع
العــاملـ| في هذه احملــافظاتq وبـلغت نســبــة رأس ا;ـال في مــدينة ا;وصـل أكــثــر من ٣٦٬٤٥% من
إجمالي رأس ا;ال ا;وظف في هذه احملافظات. وسبب ذلك يعود إلى أن محطة دبس للطاقة الكهربائية

هي التي هيمنت على نسبة قدرها أكثر من ٢٩% من إجمالي رؤوس األموال ا;وظفة في ا;نطقة. 
وعند ا;قارنة ب| ا;نطقـة الشماليـةq وبضمنها كـردستان العراقq وا;نطقـة اجلنوبية سنجد أيضـاً مدى
البـؤس الذي كـانت ومـا تزال عليـه ا;دن اجلنوبيـة في مـا عدا البـصـرة. ويبـدو مـفيـداً إجـراء ا;قـارنة ب|
ا;ناطق الثــالث في العـراق مع إبراز مـدى هيــمنة ا;دن الرئيـسـيــة الثـالث على القـسم األعـظم من تلك

ا;ؤشرات.
جدول ٢١

التوزيع اجلغرافي لعدد ا;شاريع الصناعية ومجموع العامل| وقيمة استثمارات رأس ا;ال ب|
ا;ناطق الصناعية الثالث وا;دن الرئيسية الثالثq بغداد وا;وصل والبصرة لعام ١٩٧٢

(٤٢٧) ا;قصود هنا احملافظات الكردستانية زائداً مدينة ا;وصلq (ك. حبيب).

قيمة استثمارات رأس ا;ال د.ع. مجموع العامل| مجموع ا;صانع
القيمة النسبة العدد النسبة

مراكز ا;نطقة
النسبةالعددالشمالية

١٧٣٨٩٤٦٩ ٥٧٫٥٣ ٦٧٨٦ ٥٤٫١٣ ١٣١٣٦٫٤٥ا;وصل
٩٤٥٧٢٨ ٤٫٢ ٤٩٨ ١٣٫٦٤ ٣٣١٫٤٢كركوك
٦٧٥٧٠٠ ٣٫٨٧ ٤٥٦ ١١٫٩٨ ٢٩٨٫٢٤أربيل
٣٩٢٧٩٨٠ ١٤٫٠ ١٦٥١ ١٠٫٣٣ ٢٥١٫٢١السليمانية
٥٧٨٨٩٣ ٣٫٩٤ ٤٦٥ ١٫٦٥ ٤٦٫٢٤خانق|
٢٩٧٤٧٨١ ٣٫٩٩ ٤٧١ ١٫٢٤ ٣٦٫٠٦بادوش
٢٨٩١٥٢٣ ٢٫٩٩ ٣٣٥٣ ٠٫٨٣ ٢٠٫٠٨حمام العليل
٤٠٠٠٠ ٠٫١٥ ١٨ ٠٫٨٣ ٢٠٫٠٢دهوك
١٢٠٠٠ ٠٫١٥ ١٨ ٠٫٨٣ ٢٢٫٨٩سنجار
١٣٧٩٥٠٠ ١٫٨٧ ٢٢٠ ٠٫٤١ ٢٢٩٫٠٤القيارة
١٣٨٥٠٤١٩ ٣٫٠٦ ٣٦١ ٠٫٤١ ٢٦٫٠٢دبس
٢٨٧١٩٧٣ ٣٫٦٦ ٤٣٢ ٠٫٤١ ٢٠٫٠٣سرجنار
٦٠٠٠ ٠٫٠٥ ٦ ٠٫٤١ ١٠٫٠٢القوش
١٠٠٠٠ ٠٫٠٨ ١٠ ٠٫٤١ ١٠٫١٤تلعفر
٦٦٢٣٠ ٠٫١٦ ٢٠ ٠٫٤١ ١٠٫٠٣زاخو
١٢٥٠٠ ٠٫٠٩ ١١ ٠٫٤١ ١٠٫٠١ع| كاوه
٥٧٩٥ ٠٫٠٥ ٤ ٠٫٤١ ١٠٫٠٢الرياض
١٠٠٠٠ ٠٫٠٣ ٣ ٠٫٤١ ١٠٫٠٢التون كوبري
٩٠٠٠ ٠٫٠٨ ١٠ ٠٫٤١ ١٠٫٠٨كفري
٤٠٠٠٠ ٠٫٠٣ ٣ ٠٫٤١ ١١٠٠٫٠٠طوزخورماتو

٤٧٦٩٦٤٩١ ١٠٠٫٠٠ ١١٧٩٦ ١٠٠٫٠٠ ٢٤٢اجملموع العام

ا;صدر: الشماعq د. سميرة كاظم. مناطق الصناعة في العراق. مؤسسة أيف للطباعة والتصوير. بيروت. ١٩٨٠. ص٣٤٦ 

قيمة استثمارات رأس
ا;ال د.ع. مجموع العامل| مجموع ا;صانع

ا;نطقة ومركزها
النسبة القيمة النسبة العدد النسبة العدد

١٥٫١٠ ٤٧٦٩٦٤٩١ ١٢٫٢٧ ١١٧٩٦ ١٢٫٠٩ ٢٤٢ الشمالية وكردستان
٧٠٫١٣ ٢٢١٤٦٦٦٨٢ ٨١٫١٣ ٧٧٩٩٣ ٨١٫٨٧ ١٦٣٩ الوسطى

١٠٠٫٠٠ ٣١٥٨٠٤٠٨٦ ١٠٠٫٠٠ ٩٦١٣١ ١٠٠٫٠٠ ٢٠٠٢ مجموع العراق
١٤٫٧٧ ٤٦٦٤٠٩١٣ ٦٫٦٠ ٦٣٤٢ ٦٫٠٤ ١٢١ اجلنوبية

٣٦٫٤٥ ١٧٣٨٩٤٦٩ ٥٧٫٥٣ ٦٧٨٦ ٥٤٫١٣ ١٣١ ا;وصل
٥٨٫٩٨ ١٣٠٦٢٤٩٦٩ ٧١٫٠٠ ٥٥٣٧٥ ٨١٫٨٢ ١٣٤١ منطقة بغداد

٤٥٫٨٩ ١٤٤٩٣٩٢٢٢ ٦٦٫٤٢ ٦٣٨٥٠ ٧٦٫٩٢ ١٥٤٠ إجمالي ا;دن الثالث
٦٫٢٧ ٢٩٢٤٧٨٧ ٢٦٫٦٣ ١٦٨٩ ٥٦٫٢٠ ٦٨ البصرة

ا;صدر: وضع الكاتب هذا اجلدول في ضوء األرقام ا;توفرة للدراسة القيمة التي أجنزتها الدكتورة سميرة
كاظم الشماع وا;نشورة في كتابها ا;وسوم مناطق الصناعة في العراق. مصدر سابق. 

qويكشف هذا اجلـدول عن الفجـوة الكبـيرة ب| منطقـة بغداد الصناعـيـة وبقيـة مناطق العراق حـينذاك
وكـذلك ب| بغـداد من جـهـة وا;وصل والـبصـرة مـن جـهة أخـرى. ولـكن الفـجـوة تصـبح في غـاية السـعـة
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والتـشــوه عند ا;قـارنـة ب| منطقـة بـغـداد الصناعــيـة وبقـيــة مـدن العـراق وخــاصـة الكردســتـانيـة مـنهـا
واجلنوبيـة. ولهـذا الواقـع أثاره السلبـيـة احلـادة على قـدرة اسـتـيـعـاب األيدي العـاملـة اجلـديدة وتنشـيط
عـملية التـشـغيل لهـا وحتـس| مسـتـوى الدخل السنوي لألفـراد والعوائل وزيـادة اخلدمـات االجتـمـاعيـة
واإلنتاجية وكذلك تطوير عـملية التنمية البشريةq إضافة إلى بروز مشكالت السيـولة النقدية واستمرار

تردي القوة الشرائية للغالبية العظمى من السكان وتردي أوضاعهم ا;عيشية.
وتبـدو اللوحـة أكـثـر قـتـامـة عندمـا يتـعـرف اإلنسـان على طبـيـعـة الصناعـات التي أقـيـمت في ا;دن
الكردية الرئيـسـية والتي كـانت في الغـالب األعم اسـتهـالكيـة وكـماليـة ال غـير. وlكن لـلجدول التـالي
اخلاص بعـام ١٩٧٢ توضيح هذه الصـورة الكاحلة للتطور الصناعي في هذا اإلقليم احلـيوي الذي تتـوفر

فيه إمكانيات وطاقات مهمة وكبيرة.
جدول ٢٢

 qالسليمانية qاألهمية النسبية للمشروعات الصناعية القائمة في كل من كركوك
أربيل ودهوك في عام ١٩٧٢

جدول ٢٣
عدد ا;شاريع الصناعية الكبيرة في الشمال وعدد ا;شتغل|

واألجور ا;دفوعة في عام ١٩٧٥

(٤٢٨) إن السبب في اختيار عام ١٩٧٥ يرتبط بواقع وجود أرقام تفصيلية عن احملافظات العراقيةq إذ بعدها
بفـترة توقف الـنظام عن نشر إحـصـائيات فـعليـة عن العـراقq وبدأ التصـرف والتـقدير الكـيفي في نشـر

اإلحصاءات اخملتلفة بناءاً على أوامر من الدكتاتور صدام حس|.

دهوك % أربيل % السليمانية % كركوك % القطاع
٥٠٫٩٣ ٣٤٫٨٢ ٤٫٠٤ ١٫٨٤ ا;نسوجات

- ٣٨٫٠٩ ٧٧٫٤٥ ٤٥٫٧٧ األطعمة
- ١٠٫٤٠ - ٩٫٦٩ ا;نتجات ا;عدنية
- ٢٫٢٥ ٣٫٠٦ ١٥٫٥٢ ا;نتجات اخلشبية
- - ١٠٫٠٠ ١٤٫٦٠ ا;نتجات التعدينية

٤٩٫٠٧ ١٠٫٦٩ ٢٫٣٥ ٨٫٢٢ ا;نتجات الكيمائية
- ٤٫٠٠ ٣٫١٠ ٤٫٣٥ منتجات الورق
- - ٣٫٠٦ - التجارة

١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ اجملموع العام
ا;صدر: الشماعq د. سـميرة كاظم. مناطق الصناعة في العراق. مصـدر سابق. ص ٣٦٤-٣٦٥. قارن وضع هذا اجلدول في

ضوء األرقام الواردة في كتاب السيدة الدكتورة الشماع.

وإذا ألقـينـا نظرة على واقع ا;شـاريـع الصناعـيـة في كــردسـتـان العـراق خـالل عــام ١٩٧٥ من حـيث
توزيعها ب| قطاع الدولة والقطاع اخلاص حلصلنا على اللوحة التالية(٤٢٨):

عدد ا;شتغل|عدد ا;شاريعاحملافظة
الذكور         اإلناث         اجملموع

مجموع األجور
(١٠٠٠د.ع.)

٧١٨١٤٣٨٥          ٣٢٦          ٧٥٠٧حكومية      ١٨نينوى
٢١٦٤١١١٨          ٤٥٢          ٢٦١٦خاصة       ٧٦
٩٣٤٥٥٥٠٣          ٧٧٨         ١٠١٢٣اجملموع     ٩٤

١٤٤٨٨٦٧           ٦٦            ١٥١٤حكومية     ٢٠كركوك
٤١٣١٧٩            ٢٦             ٤٣٩خاصة       ٣٢
١٨٦١١٠٤٦           ٩٢            ١٩٥٣اجملموع     ٥٢

--                 -                 - حكومية      -دهوك
١٤٨                                  ١٤خاصة       ١
١٤٨                                   -اجملموع     ١

٢٤٤٦١٤٩٧         ٢٦٥٨          ٥١٠٤حكومية      ١١أربيل
١١٣٤٧            ٨٠              ١٩٣خاصة        ١٥
٢٥٥٩١٥٤٤         ٢٧٣٨          ٥٢٩٧اجملموع     ٢٦

٦٤٤٣٨١            ١ ١             ٦٥٥حكومية      ٤السليمانية
١٦٢٤٧            ٥٥              ٢١٧خاصة       ١٥
٨٠٦٤٢٨            ٦٦              ٨٧٢اجملموع     ١٩

٨٢٣٨٥٤٥٠٦٧       ١١٢٥٢       ٩٣٦٣٧حكومية     ٢٠٤إجمالي العراق
٣٤٥٦٥١٦٠٦٥        ٦٣٩٢       ٤٠٩٥٧خاصة      ١١٤٥
١١٦٩٥٠٦١١٣٢     ١٧٦٤٤     ١٣٤٥٩٤اجملموع    ١٣٤٩

ا;صدر: اإلحصاء السنوي لسنة ١٩٧٦. وزارة التخطيط. اجلهاز ا;ركزي لإلحصاء. بغداد. ص ١٤٣-١٤٥.

واجلـدول يـؤكـد من جــديد على ضــآلة ا;بـالغ الـتي وجـهــتـهـا الـدولة لتنمــيـة قطاعــهـا الصـناعي في
احملـافظات الكردسـتانيـة خـالل تلك الفتـرة في ح| Vتـعت ا;وصل بنسـبة عـاليـة من تلك التـوظيفـات.
وكان لهـذا تأثيره ا;باشـر على اقتصـاد وحياة ومـعيشة ا;واطـن| في ا;دن أو احملافظات الكردستـانية.
ولم تكن احلياة السياسية ا;ضطربة والقلق الدائم وعدم االستقرار في عملية التنمية ورفض التوجه نحو
التصنيع ا;ناسب إلمكانيات البـالد من جانب الدولة عوامل مشجـعة على تطوير القطاع اخلاص احمللي
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ودفعـه إلى توظيف رؤوس أمواله في الـنشاط االقتـصادي اإلنتـاجيq بل كان همـه ا;ركزي هو احلـصول
على أقـصى وأسرع األرباح مـن خالل نشـاطه التـجاري حـيث انتـعشت في حـينهـا التجـارة ا;وازيةq أي
التهريب والسوق السوداء في مختلف مناطق كردستان العراق. وحقق التجار أرباحاً طائلة على حساب
االقـتــصـاد الـوطني والسكان في آن واحــد. ويفـتــرض أن نتـذكــر بأن سنوات الـنصف األول من العــقـد
الثـامن (السـبـعـيـنيـات) قـد Vيـزت بصـراع سـيـاسي شـرس خـاضـتـه الدولة ضــد الشـعب الكردي وضـد
الفصائل الكردية ا;سلحة بقيادة ا;ال مصطفى البارزاني والتي انتهت بانتكاسة احلركة في عام ١٩٧٥
ومن أجل اسـتـكمـال الصـورة نورد بعض األرقــام حـول عـدد ا;نشـآت الصـناعـيـة الصـغـيــرة في نفس

اإلقليم.
جدول ٢٤

ا;شاريع الصناعية الصغيرة في إقليم كردستان العراق لعام ١٩٧٥

اخلاصـة ١٣ شخصاqً وكـان ا;عدل في السليمـانية ١٦٤ شخـصاً و١٥ شخصـاً على التوالي. أما مـعدل
عــدد الـعــاملـ| في ا;نشـــآت الصــغـــيــرة فـلم يزد في أربـيل عن ثالثـة أشــخــاص وعـن شــخـــص| في
السليمانيـة. وهو تعبير عن ا;سـتوى الواطئ لهذه ا;شاريعq خاصـة إذا علمنا بأن التقنيات ا;ستـخدمة
. وجتلى ذلك في نوعـيـة اإلنتـاج الرديئـة وضعـف إنتاجـيـة فـيـها كـانت ذات مـسـتـوى واطئ وبالي جـداً

العمل وقلة حجم إنتاجها اإلجمالي.
ومن اجلـدير باإلشـارة إلى أن غـالبيـة ا;شـاريع الصناعـيـة الكبـيرة تركـزت في ا;دن الكبـيـرة في ح|
بقـيت أطراف ا;دن أو ا;دن الصـغـيـرة خـاليـة من ا;نشـآت الصناعـيـةq إضـافـة إلى أن مـدن مـثل بغـداد
والبـصرة وا;ـوصل هي التي تركـزت فيـهـا أغلب ا;شـاريع الصناعـية الكبـيـرة. وبعد مـرور عـدة سنوات
على مـجيء الـبـعث إلى السلطة لم يـبق التـوزيع اجلـغـرافي لهــذه ا;نشـآت على حـاله الســابق بل تراجع
لصـالح ا;دن الثالث الـكبيـرةq رغم إقـامة بعض ا;شـاريع في ا;دن األخـرى. وكانت هـذه الظاهرة بعيـدة
كل البعـد عن حاجة البـالد وعن التوزيع السكاني وتوزيع ا;وارد األولية فـيها وعن احلـاجة إلى تقليص
البطالة الواسـعـة والتصـدي للهـجرة ا;سـتـمرة من األرياف وا;دن الصـغـيرة إلى ا;دن الكـبيـرة. ولم يكن
غــريبـاً بعــد كل ذلك أن تـتـسع البـطالة ويســود ا;سـتــوى الواطئ للـمـعــيـشــة وأن ترفض الســيـاســات
االقتـصاديـة واالجتـماعـية التي كـانت Vارسهـا الدولة في كردسـتان العـراق من قبل اجلـماهيـر الشـعبـية
الواسـعةq بسـبب كـونها بعـيدة كـل البعـد عن فهـم طبيـعة اإلقلـيم وأهميـته االقـتـصادية وضـرورة تأم|
التـوازن العقـالني ا;نشـود ب| مسـتـوى حيـاة ومـعيـشة السـكان العرب والكرد والقـومـيات األخـرى في

كردستان وعموم العراق.
وعلينا أن نشـير هـنا إلى أن الفتـرة التي بدأت مع زيادة إيرادات النفط في العـراق في ضـوء عمليـة
التأمـيم وارتفاع أسعـار النفط اخلام ا;صـدر وزيادة الصادرات لم جتد كـردستان تـوسعاً كـبيراً وملمـوساً
في مـشـاريعـهـا العـمرانيـة واالقـتـصـادية اإلنتـاجـيـة بقـدر ما وجـدت توسـعـاً في إقـامـة القـالع والطرق
العسكـرية وتوسيع القوات ا;ـسلحة والتسلح والـربايا العسكرية وزيادة عـدد العامل| في أجـهزة األمن
واخملـبرين السـري| وأجـهزة الـشرطة واخملـابرات العـسكرية ;واجـهة نضـال الشـعب الكردي والقـوميـات
األخـرى لنيل حقـوقـهم العادلـة. ولم يطرأ أي تغيـيـر ملموس عـلى اإلنتاج ولكن طرأ تـغيـر واضح على
حـركــة رؤوس األمـوال والسـيـولـة النقـدية بســبب تدفق األمـوال إلى األســواق من جـراء إقـامـة ا;ـنشـآت
العسكرية وبعض مـشاريع الري والسدود والطرق التي حـركت السوق التجـاري الداخلي من خالل زيادة
اسـتـيـرادات العـراق وإغـراق األسـواق احملليـة بالسلع ا;ـسـتوردة. ولـذلك كـانت تلك الفـتـرة تبـدو وكـأن
األمور االقتصادية فيها بكل خيرq في ح| كانت هذه ا;ظاهر تدل بشكل صارخ على استمرار واشتداد
qاحلـاالت ا;رضيـة واالخـتالالت التي يعـاني منهـا االقتـصـاد الوطني وتفـاقمـها بـسبب عـدم معـاجلـتهـا

أمراض التشوه االقتصادي والتبعية احلادة للسوق اخلارجية ولعوائد النفط ا;الية. 
وعرفت كـردستان بعض ا;شـاريع االقتصـادية احلكوميةs qا فـيها مشـاريع القطاع الزراعي والدواجن

وغيرهاq ولكنها كانت محدودة جداً بالقياس لإلمكانيات ا;توفرة وحاجات اإلقليم. 

مجموع األجور ا;دفوعة
١٠٠٠ د.ع. عدد ا;شتغل| عدد ا;نشآت احملافظة

١٩٥٧ ٩٣٥٢ ٣٧٩٢ نينوى
١١٠٧ ٥٥٨٠ ٢٣٩٠ كركوك
١٥٨ ٦٨٣ ٢٧٢ دهوك
٧٩٣ ٤٠٤٤ ١٤٢١ أربيل
٥٨٥ ٤١٤٠ ١٨٩٠ السليمانية
٢٦٦٣٢ ١٠١٩٩٣ ٣٩٢٧٥ إجمالي العراق

ا;صدر: اإلحصاء السنوي لسنة ١٩٧٦. وزارة التخطيط. اجلهاز ا;ركزي لإلحصاء. بغداد. 

يسـتـدل من هذين اجلـدول| بشكل واضحq ورغم مـرور مـا يزيد علـى نصف قـرن على تأسـيس الدولة
العـراقيـة ومـا يقـرب من ١٨ سنة على تغـييـر النظام ا;لكي إلى نـظام جمـهـوري والتبـدل ا;تـواصل في
احلكوماتq وأن السيـاسة العامة في مجـاالت التنمية االقتصـادية لم تتغير كثـيراً ولم تغّير من حقـيقة
األوضـاع ا;تـخلفـة في كـردسـتـان العـراقq أو حـتى بالنسـبـة للعـديـد من مـحافـظات العـراق في اجلنوب
والوسط وفي عموم العراق. فمنشـآت القطاع الصناعي الكبيرة احلكومية كانت متقـدمة تقنياً بالقياس
إلى منشآت الـقطاع الصناعي اخلاصq وكلهـا كانت متـخصصـة بإنتاج السلع االسـتهالكـية والكمـالية.
كمـا أنها كانت مـتوسطة احلجمq رغم تسـميتـها بالكبيـرة. وكان حجم اإلنتـاج فيها مـحدوداqً كمـا كان
عــددها قليــالً بالقــيــاس إلى حــاجــات اإلقليم وإمـكانيــات العــراق ا;اليــة. ولم تكن منـشـآت الـقطاع
الصناعي مزودة بوسـائل إنتاج متقدمـةq فهي غالباً مـا كانت حرفيـة يدوية تعتمد على عـدد ضئيل من
العـامل| وتفـتقـر إلى احلـماية واألمن الصنـاعي من أحداث العـمل. فـعلى سـبيل ا;ثـال بلغ مـعدل عـدد
األشخـاص العامل| في ا;نشآت الصناعـية الكبيـرة احلكومية في مـدينة أربيل ٤٦٤ شخصـاً وا;نشآت
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ومنذ بدء احلـرب العـراقـيـة اإليرانيـة توقـفت عـمـليـة إقـامـة ا;زيد من ا;شـاريع االقـتـصـادية أو زيادة
االسـتــثـمــارات في إقليم كــردسـتــان العـراقq رغـم أن احلكومـة لم تـتـوقف عن الصــرف على ا;شــاريع
التنمـوية ولكن باحلـدود الدنيـاq إذ أن ا;صـروفات العـسكرية كـانت تلتـهم كل العـوائد ا;اليـة العـراقيـة
وتفرض على العـراق االستدانة من الدول العـربية أو طلب ا;عونة من الدول األخـرى التي شجعتـها على
خوض احلرب ضد إيرانq وخـاصة الواليات ا;تحدة األمريكية التي كانت تقـدم حبوباً للنظام العراقي sا

قيمته مليار دوالر أمريكي سنوياq إضافة إلى مساعدات كبيرة ومهمة وعسكرية أخرى. 
تشير إحصائيات احلكومة ا;ركزية الرسمية إلى التطورات اجلارية في ا;شاريع الصناعية الكبيرة في
منطقـة احلكم الذاتيq التي شـملت وفق قرار احلكومـة ثالث محـافظات هي السليـمانيـة وأربيل ودهوك

فقط واستبعدت منها كركوك وبعض األقضية الكردية األخرىq كما يوضحها اجلدول التالي:
جدول ٢٥

يوضح عدداً من مؤشرات ا;شاريع الصناعية الكبيرة في محافظات احلكم الذاتي الثالث موزعة ب|
قطاع الدولة والقطاع اخلاص

يستدل من هذا اجلدول على الواقع التالي:
١- عرفت الفـترة الواقـعة ب| ١٩٧٠-١٩٧٨ ªواً في عـدد ا;شاريع الصناعـية التابعـة للدولة والقطاع
اخلاصq رغم أن النمـو كان بطيئـاً جداً بالقيـاس إلمكانيات البالد ا;اليـة والفنية. ولكن سرعـان ما
تراجع عدد هذه ا;ـنشآت خالل الفـترة الواقعـة ب| ١٩٧٨-١٩٨٧ بالنسبـة إلى كل من السليمـانية

وأربيلq في ح| كان النمو في دهوك بطيئاً بالنسبة للقطاع| احلكومي واخلاص.
٢- وتباين اجتاه التطور فـي عدد العامل|. ففي الوقت الذي ارتفع عدد العـامل| في هذه ا;شاريع في

السليمانية ودهوك انخفض بالنسبة إلى أربيل ب| عامي ١٩٧٨ و١٩٨٧ بنسبة عالية.
٣- ورغم الزيادة احملـدودة جداً بالنسـبة لألجور ا;ـدفوعة في احملـافظات الثالثq إال أن هذا يـعود إلى
حـصـول ارتفــاع كـبـيـر ومـتـســارع في نسب التـضـخم الـسنوية التي أدت بدورها إلى تـدهور شـديد
وسريع في القـوة الشرائيـة للدينار العراقي. وجتلى ذلك في تدهور مـستمـر للقوة الشرائـية للسكان

وفي الدخل احلقيقي للعامل|. 
٤- وخالل فترة احلرب العراقيـة - اإليرانية بادر النظام العراقي إلى بيع ٧٠ % من ا;شاريع احلكومية
على نطاق العـراقq ومنه كـردسـتـان العراقq عـلى أساس األقـسـاطq وهي التي لم تبـرز في اجلـدول

السابق.
وهي نتيـجة طبيعـية لسياسـة احلرب التي مارسهـا النظام ضد إيران في حينها وضـد الشعب الكردي
في آن واحدq وتـزايد حاجتـه ا;اسة للـموارد ا;اليـةq ورغبتـه في التخلـص من أعباء ا;ـشاريع احلكومـية
الفـاشلةq بسـبب إدارتهـا السـيـئـة وغـيـاب ا;عـاييـر والرقابـة الضـرورية وبسـبب النهب ا;سـتـمـر للقطاع
احلكومي مـن قـبل العـامـل| في أجـهــزة الدولة وا;سـؤول| بصــيغ مـخــتلفـة و�ن يطـلق عليـهم بـالقطط

السمان. 
وال بد من اإلشارة إلى أن أغـلب ا;شاريع التي يجري احلـديث عنهاq كـانت مشاريع اإلنتـاج السلعي
ذات سعات إنتاجية واطئة. وكانت ا;شروعات ا;همة في منطقة احلكم الذاتي ال تزيد على عدد أصابع

اليد.
وا;علومـات ا;توفـرة لدينا عن ا;شـاريع الصناعـية الـكبيـرة والصـغيـرة في كردسـتـان العراق في عـام
q١٩٩٢ أي بعــد انسـحــاب احلكومــة ا;ركــزية من كــردسـتــان وتسلم القــوى الوطنيــة الكردية الـسلطة
السـياسـيـةq في ما عـدا كـركوكq تشـيـر إلى واقع مزري سنـحاول تبـيـان بعض جوانبـه في مـا لدينا من

معلومات عن محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

١٩٨٧ ١٩٧٨ ١٩٧٠
عدد ا;نشآتاحملافظة عدد ا;نشآت عدد ا;نشآت

اجملموع خاص دولة اجملموع خاص دولة اجملموع خاص دولة
٢٤ ١٠ ١٤ ٣٩ ٢٣ ١٦ ١٣ ٨ ٥ السليمانية
٣٧ ١٥ ٢٢ ٤٣ ٢٣ ٢٠ ١٥ ٧ ٨ أربيل
١٨ ٩ ٩ ٧ ١ ٦ - - - دهوك
٧٩ ٣٤ ٤٥ ٨٩ ٤٧ ٤٢ ٢٨ ١٥ ١٣ اجملموع
عدد ا;شتغل| / نسمة عدد ا;شتغل| / نسمة عدد ا;شتغل| / نسمة

٤٤١٨ ١٧١ ٤٢٤٧ ٢٨٢٩ ٣٥٤ ٢٤٧٥ ١٩١٢ ١١٦ ١٧٩٦ السليمانية
٤٠٨٧ ١٩٢ ٣٨٩٥ ٦٤١٧ ٤١٠ ٦٠٠٧ ٣٤١ ١٠٨ ٢٣٣ أربيل
٧٣٢ ٥٢ ٦٨٠ ٦٢٢ ٥ ٦١٧ - - - دهوك
٩٢٣٧ ٤١٥ ٨٨٢٢ ٩٨٦٨ ٧٦٩ ٩٠٩٩ ٢٢٥٣ ٢٢٤ ٢٠٢٩ اجملموع
مجموع األجور وا;زايا مجموع األجور وا;زايا مجموع األجور وا;زايا ١٠٠٠د.ع.

٧٠٧٣ ٢٢٨ ٦٨٤٥ ٢٤١٠ ٢٣٢ ٢١٧٨ ٦٦٣ ١٨ ٦٤٥ السليمانية
٥٨٨٣ ٢٥٠ ٥٥٣٣ ٤١٠٧ ٢٢١ ٣٨٨٦ ٩١ ١٩ ٧٢ أربيل
١٠١٣ ٥٤ ٩٥٩ ٣٣٧ ٤ ٣٣٣ - - - دهوك
١٣٩٦٩ ٦٣٢ ١٣٢٣٧ ٦٨٥٤ ٤٥٧ ٦٣٩٧ ٧٥٤ ٣٧ ٧١٧ اجملموع

ا;صدر: أرقام ومؤشرات عن منطقة احلكم الذاتي صادرة عن وزارة التخطيط العراقية. بغداد كانون الثاني q١٩٩٠ جدول رقم (١١).
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∫qOÐ—√
١٠٧ مشاريعq ١٠٠ منها متوقف عن العمل. - ا;واد الغذائية: 

- النسيج واأللبسة: ١٥٠ مشروعاqً جميعها متوقف عن العمل. 
١٥٠ مشروعاqً ٥١ منها متوقف عن العمل و٤٣ مشروعاً عاطل. - الصناعات اخلشبية:

- الورق والطباعة            ٨ مشاريعq ثالثة منها عاملة وخمسة مشاريع متوقفة عن العمل.
٤٢ مشروعاqً ٩ منها عاملة و٣٣ متوقفة عن العمل. - الكيميائية:       

٢٧٤ مشروعاqً ١٤٩ عاملةq و٦ متحولةq و١٢١ متوقفة عن العمل. - اإلنشائية;        
- ا;عدنية وا;كائن وا;عدات: ٣٢٥ مشروعاqً العاملة q٢٨١ وا;توقفة q٣٨ وا;تحولة ٦ مشاريع.

١١ مشروعاqً ٢ عاملة و٩ متوقفة عن العمل. - ا;قالع:           
٤٤ مشروعاqً ٢٩ عاملةq ٤ متحولة و٦ متوقفة و٥ ال توجد عنها بيانات. - اخلدمات اخلاصة:

ويفترض اإلشارة إلى أن أغلب هذه ا;شاريع خاصة وصغيرة وذات طاقة إنتاجية واطئة. 

∫„u¼œ
تشيـر ا;عطيات ا;توفرة إلى أن أغـلب ا;شاريع الصناعية كـانت صغيـرة وفردية وذات طاقة إنتاجـية
واطئة وإنتـاجية عمل ضـعيفـةq كما كان الكثـير منها مـتوقفاً عن العـمل ألسباب كـثيرة. وبلغ مجـموع

هذه ا;شاريع أو الورش الصناعية ١٨٥ موزعة على النحو األتي:
- ا;واد الغذائية:                  ٨٩ مشروعاً sا فيها ٥ مخازن للتجميد;

١١ مشروعاً. - ا;نتجات البالستيكية وا;نظفات: 
٩ مشاريع. - ا;نتجات اخلشبية :             
٤ ورشات. - تصليح ا;كائن والسيارات:    

١٦ ورشةq ٥ منها عاملة فقط; - ورش غسل وتشحيم السيارات:
٢٩ مشروعاً. - ا;نتجات اإلنشائية:
 . - منشآت أخرى:     ١٢ مشروعاً

وهي في الغـالب األعم عـبـارة عن ورشـات ال يزيد عـدد العامـل| في بعـضهـا عن شـخـص| أو ثالثة
أشخـاصq أو حتى شـخص واحد فـقط. وبعضـها كان يتـراوح عدد العـامل| فيـه ب| ١٠-١٥ شخـصاً.
مـثل تصليـح ا;كائن والسـيـارات والنجـارة واخلــراطة وتصنيع البـرادات وزجـاج السـيــارات والبطاريات

وإنتاج قوالب الثلج وا;شروبات الغازية وطحن احلبوب… الخ.

∫WO½ULOK-!«
ال تتوفـر لدينا إحصـائية تفـصيلية عـن ا;شاريع الصناعـية الصغـيرة التي كـانت ما تزال تعـمل حتى
عام ١٩٩٢ في السليمانيةq ولكن التقرير الصادر عن اجلـهات ا;سؤولة في كردستان العراق يشير إلى
احلالة البائسة التي كانت عليـها ا;شاريع الرئيسية في السليمانيـة بعد انسحاب احلكم ا;ركزيq ونعني

بها معمل السجائر وتنقيح التبغ ومعملي سرجنار وطاسلوجة إلنتاج األسمنت.

∫m³²!« `OIMðË dzU−-!« qLF$
لم يتـوقف العمل في هـذا ا;عمل. ولكن حـجم اإلنتـاج كان مـحدوداً وضـئيـالً بسـبب عدم توفـر ا;واد
األولية الكافية لزيادة اإلنتـاج والتي يفترض استيرادها من إيران أو تركيا. وكـان ا;عمل lتلك مخزوناً
غيـر كبير من السـجائر وا;واد األولية التي lكن اسـتخدامهـا. ويطرح التقرير أهميـة توفير مسـتلزمات
اإلنتاج لضـمان اسـتمرار اإلنتـاج وزيادة حجـمه في الفـترة القادمـةq بلغ عدد ا;نتـسب| للمـعمل ١٣٧٣
في نهـاية عـام ١٩٩١ وارتفع إلى ١٦٦٣ فـي عـام ١٩٩٢ بعـد إعـادة ا;وظف| ا;فـصـول| إليـه. وكـان
ا;عمل بحاجـة إلى العملة الصعبة لتـوفير ا;واد األولية من الدول اجملاورةq وأهمهـا ورق السجائر وورق

األ;نيوم والصمغ األبيض.

∫—UMÇdÝ XMLÝ qLF$
أغلق ا;عـمـل في عـام ١٩٩٠ بقـرار من احلكومــة ا;ركـزية في بغـدادq وفي عــام ١٩٩٢ كـان ا;عـمل

مهيأً لإلنتاج بعد أن À توفير كوادر له من معمل سمنت طاسلوجة في السليمانية أيضاً.
ولكن ا;واد األوليـة األخرى لم تكن مـهيأة حـتى ذلك احل|q وخاصـة ا;تفـجرات والوقود والـكهرباء.

والنقص األساسي برز في عدم توفر ا;وارد ا;الية لتأم| مستلزمات اإلنتاج.
lكن أن ينتج ا;عمل ٧٥٠٠٠ طن كلنكر و٦٠٠٠٠٠ طن سمنت سنويا.ً 

WłuKÝUÞ XMLÝ qLF$
كـان ا;عـمل مـا يزال حـتى عــام ١٩٩٢ مـتـوقـفـاً عن العـمل بسـبب نقص ا;واد األولـيـةq وتبلغ طاقـة
اإلنتــاج في ا;ـعـمـل على النحــو اآلتـي: إنتــاج ٢٠٠ طن كلنـكر يومــيــاً و ٦٠٠٠٠٠ طن سنويـاً lكن

زيادتها إلى ٧٥٠٠٠٠ طن سنوياً; إنتاج مليوني طن سمنت سنوياً على خط| إنتاجي|. 
بلغ عـدد العـاملـ| في ا;عـمل ٧٢٠ شـخـصـاً ب| مـوظف وعـامل فـي عـام ١٩٩٢. النقص األسـاسي
الذي كـان يواجـهـه ا;عـمل هـو قلة ا;واد األوليـة الضـرورية وخـاصـة ا;تـفـجـرات والوقـودq ولـكن بشكل

أخص ا;وارد ا;الية الضرورية لتأم| التشغيل ودفع األجور واستيراد مستلزمات اإلنتاج.
وكـان لتـوقف العـمل في هذه ا;ـعـامل تأثيـر سلبي على البنـاء وعلى تشـغـيل وإنتـاج مـعـامل أخـرى

وخاصة معمل إنتاج البلوكات ونشاط البناء واإلعمار في اإلقليم. 
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في الفترة التي تلت ثورة Vـوز ١٩٥٨ حتققت للعراق عوائد مـالية سنوية اكبر بكثيـر من الفترة التي
سبقتها بسبب زيادة كميات النفط اخلام ا;ستخرجة وا;صدرة من حقول النفط في العراق. ولعبت حقول
نفط كـركوك وا;وصل وبقـية ا;ـناطق الكردستـانية الـتي يتوفـر فيـها النـفط اخلام والغـاز الطبيـعي دوراً
كـبيـراً في زيادة تلك العـوائد ا;اليـة السنوية. وlكن أن نتـعـرف على ذلك من خـالل متـابعـة اسـتخـراج

وتصدير النفط اخلام في حقول كركوك بشكل خاص.
جدول ٢٦

استخراج وتصدير النفط اخلام في العراق للفترة ١٩٥٩-١٩٧٣
(آالف األطنان الطويلة و مالي| الدنانير العراقية)

يساعد هذا اجلدول على تشخيص ا;الحظات التالية:
إن نسبـة كميـة اإلنتاج ا;تحـققة في شركـات النفط العاملة في حـقول كركـوك وا;وصل وخانق| على
نحـو خـاص بلـغت خـالل الفـتـرة الواقـعـة ب| ١٩٥٩-١٩٧١ (ال تـتـوفـر األرقـام التـفـصـيليــة للسنوات
الالحقة) ٧٣٬٢٧% من إجمـالي النفط ا;ستخرج في العراق. وهذا يعني أن هذه احلـقول شاركت بنفس
هذه النسـبـة تقـريبـاً في حتـقـيـق العـوائد ا;اليـة للعـراق. وإذا قـسنا ذلك علـى السنوات األخـرى التي ال
تتوفر تفاصيل عنهاq عند ذاك سـتكون حقول كردستان العراق قد شاركت بتوفيـر عوائد مالية مقدارها
٢٫٣ مليار دينار عراقي من مجموع ٣٫٢ مليار دينار عراقي تقريباً خالل الفترة الواقعة ب| ١٩٥٩-
١٩٧٣. وهذا يعني أن حـقول نفط كردسـتان العراق حـققت مـتوسط سنوي قدره ١٥٣٬٣ مـليون دينار
عـراقي من مـجـمــوع ا;تـوسط السنوي للعـراق كـله والبـالغ ٢١٣ مليـون دينار عـراقـي. وإذا حـولنا هذا
ا;بلغ إلى الـدوالر األمـريكي وفق األسـعـار السـائدة للـدوالر مـقـابل الدينار العـراقي حـيـنذاك فـسـيكون
ا;بلغ اإلجمالي ٩٫١ مليار دوالر أمريكي(٤٢٩). وهذا يعني أن مساهمة كـردستان بلغت ٦٫١ مليار

دوالر أمريكي من عوائد العراق النفطية.
أمـا الفـترة التـي أعقـبت التـأمـيم فـقطq فقـد ªا االسـتـخـراج والتـصدير بسـرعـة فـائقـة واقتـرن أيضـاً
بتـعـديل أسـعـاره في السـوق الدوليـة باجتـاه الزيادة. وبدأت إيـرادات العـراق تتـزايد من سنة إلى أخـرى
ابتداءً مـن عام ١٩٧٤ حتى عـام q١٩٨٠ أي حتى عـام إعالن احلـرب على إيران من جانب الـعراق. ثم
بدأت تتراجع ابتداءً من عـام ١٩٨١ وتتذبذب في تراجعها حتى عام ١٩٩٠ حـيث غزا العراق الكويت
ومـا أقـتـرن بذلك من حـرب اخلليج الثـانـية فـي عـام ١٩٩١ وفرض احلـصـار الدولـي على العـراقq ومنه
تصـدير نـفطه حـتى عـام ١٩٩٥. وخــالل هذه الفـتـرة لم يـنشـر العـراق أو ال تتــوفـر لدينا تفــاصـيل عن
كـمـيـات النفـط ا;صـدرة من حـقـول كـركـوك وا;وصل وخــانق| والبـصـرةq ولهـذا lكـن األخـذ باالعـتـبـار
متوسط النسبة السنوية التي عرفتها الفتـرة السابقةq أي بحدود ٧٣٬٢% من كميات النفط ا;ستخرج

وا;صدر سنوياً واحتساب توزيع العوائد على هذا األساس.

(٤٢٩) بلغ سعر صـرف الدينار الواحد العراقي في الفـترات اخملتلفة على النحـو التالي: ١٩٥٠-١٩٦٨ يعادل
٢٬٨ دوالر أمريكيq ٢٬٧٩ دوالر في عام q١٩٦٩ ٢٬٧٨ دوالر في عام q١٩٧٠ ٢٬٩٦ دوالر في
عــــام ١٩٧١ وq١٩٧٢ ٣٬٣٨ دوالر للـسنوات ١٩٧٣-q١٩٨١ و٣٬٢١ ابـتــــداءاً من عــــام ١٩٨٢.

راجع: النصراويq د. عباس. االقتصاد العراقي. مصدر سابق. ص ٢٥. 

إجمالي إيرادات
النفط اخلام
ا;صدر(**)

إجمالي إنتاج
النفط/ ألف

طن
إنتاج شركة
نفط البصرة

إنتاج شركة
نفط ا;وصل

إنتاج شركة
نفط العراق السنة

٨٦٫٦٤٩ ٣٩٤٥٥ ٢٠٣ ١٢٠٠١ ١٢٦٥ ٢٥٩٨٦ ١٩٥٩
٩٠٫٠٨٧ ٤٦٧١٧ ١٨٣ ١١٣٩٦ ١٢٩٦ ٣٣٨٤٢ ١٩٦٠
٩٤٫٨٢٧ ٤٨٢٥١ ١٩١ ٩٧٨٦ ١٢٨٠ ٣٦٩٩٤ ١٩٦١
٩٥٫١٢٣ ٤٨٣٩١ ١٧٧ ٨٨٤٢ ١٣٠٣ ٣٨٠٦٩ ١٩٦٢

إنتاج شركة
نفط

خانق|(*)

١١٠٫٠٤٥ ٥٥٧٧٣ ١٩٨ ١٢٦٧٦ ١٢٧٦ ٤١٦٣٢ ١٩٦٣
١٢٦٫٠٧٢ ٦١٢٤٨ ٣٠٣ ١٧٣٤٧ ١٢٩٢ ٤١٧١١ ١٩٦٤
١٣١٫٣٧٥ ٦٣٤٥٦ ٣٠٦ ١٧٩٧٥ ١٢٧٥ ٤٣٩٠٠ ١٩٦٥
١٤٠٫٧٨١ ٦٦٨٨٥ ٢٩٠ ٢٢٧٤٢ ١٢٦٢ ٤٢٥٩١ ١٩٦٦
١٣١٫٦٣٣ ٥٨٩٣٩ غ . م. ٢٠٠٤٩ ١٢٦٤ ٣٧٦٢٦ ١٩٦٧
٣٤٣٫٢٨٢ ٧٣٧١٤ غ . م. ١٦٧٥٨ ١٣٠١ ٥٥٦٥٥ ١٩٦٨
٣٤٦٫٦٠٤ ٧٥٤١٢ غ . م. ١٧٨٣٦ ١٣٠٠ ٥٦٢٧٦ ١٩٦٩
٣٦٨٫٠٧٠ ٧٥٢٤١ غ . م. ١٧٠٦٧ ١٢٨٢ ٥٦٨٩٢ ١٩٧٠
٥٣١٫١٩٠ ٨٢٥٠٠ غ . م. ٣٠١٠٠ ١٣٠٠ ٥١١٠٠ ١٩٧١
٣٣١٫٠٥٠ ٧١٢٠٠ غ . م. غ . م. غ . م. غ. م. ١٩٧٢
٢١٨٫٦٠٠ ٩٧٨٠٠ غ . م. غ . م. غ . م. غ. م. ١٩٧٣
٣٫١٤٥٫٣٨٨ ٩٦٤٩٨٢ - - - - اإلجمالي

* شركة النفط الوطنية فيما بعد.
** إيرادات ا;صدر من النفط فقطq وهي باستمرار أقل من اإلنتاج بنسب محدودة ولكنها متفاوتة من سنة إلى أخرى.
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جدول ٢٧
عوائد العراق النفطية خالل الفترة ١٩٧٤-١٩٨٩ أالف الدنانير العراقية

جدول ٢٨
عوائد العراق النفطية ومساهمة كردستان العراق فيه بآالف الدوالرات األمريكية*

إجمالي إيرادات النفط ا;صدر السنة
١٫٩٣٣٫١٣٦ ١٩٧٤
٢٫٤٣٤٫٠٢٤ ١٩٧٥
٢٫٧٢٢٫١٨٩ ١٩٧٦
٢٫٨٢٨٫٥٠٢ ١٩٧٧
٣٫٢٢٨٫٦٩٨ ١٩٧٨
٦٫٣٢٦٫٠٣٦ ١٩٧٩
٧٫٧٧٩٫٨٨٢ ١٩٨٠
٣٫٠٨٣٫٤٣٢ ١٩٨١
٣٫١٤٥٫١٧١ ١٩٨٢
٢٫٤٣٤٫٨٩١ ١٩٨٣
٢٫٩١٤٫٠١٩ ١٩٨٤
٣٫٣٢٨٫٦٦٠ ١٩٨٥
٢٫١٥١٫٠٩٠ ١٩٨٦
٣٫٥٥٦٫٣٨٦ ١٩٨٧
٣٫٤١١٫٨٣٨ ١٩٨٨
٤٫٥١٧٫١٣٤ ١٩٨٩
٢٫٩٤٧٫٩٧٥ ١٩٩٠
٥٨٫٧٤٣٫٠٦٣ اإلجمالي

ومنه يستدل على أن العراق حـقق عوائد مالية بلغت خالل الفتـرة الواقعة ب| ١٩٧٤-١٩٨٩ حوالي
٥٨٬٧ مليار دينار عراقيq أو ما يعادل ١٩٣٫٧٢٢٫٣٣١ ألـف دوالر أمريكي وفق األسعار السائدة
حينذاك. وكـانت العوائد التي حتـققت من نفط كردسـتان العراق حـوالي ٤٣ مليار دينار عـراقيq أو ما

يعادل ١٤١٫٨٠٤٫٧٢٠ دوالر أمريكي من إجمالي عائدات العراق النفطية خالل الفترة ا;ذكورة. 

٢٠٤٫٢٩٢٫٩٧٦

نسبة ا;ساهمة % مساهمة كردستان العراق إجمالي عائدات العراق الفترة الزمنية

٧٩٫٣٠ ١٫١٦٨٫٢٠٠ ١٫٤٧٣٫١٠٠ ١٩٢٧-١٩٥٨
٧٣٫٢٧ ٦٫٦٦٥٫٧٧١ ٩٫٠٩٧٫٥٤٥ ١٩٥٩-١٩٧٣
٧٣٫٢ ١٤١٫٨٠٤٫٧٢٠ ١٩٣٫٧٢٢٫٣٣١ ١٩٧٤-١٩٨٩
٧٣٫٢٥ ١٤٩٫٦٣٨٫٧٢٠ اجملموع

وإذا احـتـسـبنا اآلن إجـمـالي مـشـاركـة نفط كـردسـتـان العـراق فـي عـوائد العـراق ا;اليـة خـالل الفـتـرة
الواقعة ب| ١٩٢٧-١٩٩٠ لبلغت على النحو التالي(٤٣٠):

* سنعالج قطاع استخراج النفط للفترة ١٩٩٠-٢٠٠٠ في فقرة الحقة.
علينا أن نأخذ باالعتبار ا;سائل التالية بصدد هذه األرقام:

* إن هذه األرقام تشمل عوائد العراق ا;الية من تصدير النفط اخلام فقط.
* ال تشـمل صـادرات العـراق النـفطيـة عـبـر السـوق السـوداءq إذ ليـست لدينـا مـعلومـات مـدقـقـة بهـذا

الصددq ولكن كل ا;ؤشرات تشير إلى انها مرتفعة حقاً.
* وهي ال تشـمـل أيضـاً إيرادات العـراق مـن اسـتـخـدام النـفط اخلـام في مـصــافي النفط اخملـتلـفـة التي
استخدمت نفط كـركوك وا;وصل وخانق|q وبالتالي سيرتفع الرقم إلى أعلى من ذلك بكثـيرq إضافة
إلى ما حققته شـركات النفط االحتكارية عندما كانت مصافي النفط العراقيـة في ملكيتها وقبل أن

تنتقل إلى الطرف العراقي.
* إن هذه األرقام ال تتضمن العوائد ا;الية الكبيرة التي حققتها شركات النفط االحتكارية خالل عملها
في العراق ب| عـام ١٩٢٧ وعام q١٩٧٢ أي حتـى صدور قرار التـأميم. وهذه ا;بالغ بالـنسبة للفـترة

األولى والثانية معاً هي أكبر بكثير �ا حتقق للعراق من عوائد مالية خالل ذات الفترة.
* كمـا يفترض أن ال ننسى بأن السـيد كولبنكيـان كان يحصل عـلى نسبة قـدرها ٥% من عوائد النفط

(٤٣٠) قارن: دراسة مقدمة من السيد ا;هندس UÝ «“Wł W%WŠ#` قادر (حمه جزا صالح قادر) إلى اجتماع عقد
في برل| في عام ٢٠٠٢ حول محافظة كركوك وسعي النظام لتـغيير طابعها الدlوغرافيq وحول النفط
في كردستان والعراق بشكل عام. الدراسة قدمت باللغة الكردية وتتضمن حساباته حول تقدير إيرادات
العـراق من النفط والعـواقب التي حتـملتـها كـردسـتان نتـيـجـة سيـاسـات النظم العـراقيـة ا;تـعـاقبـة. ك.

حبيب.
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اخلام العـراقي طيلة الفتـرة التي سبـقت التأمـيمq بسبب توسطه ب| الدولة العـثمـانية وشركـات النفط
االحـتكارية للحـصـول على امـتـيـاز التنقـيب عن البـتـرول في الواليات الثـالث العـثـمـانيـة حـينذاك.
وتشـيـر الكثــيـر من ا;علومـات إلى أن صـدام حـس| وحــزبه قـد سـيطرا على هذه النـسـبـة والتي يراد

التيقن منها بعد أن أصبح النظام في مزبلة التاريخ.
ووووللللككككننننqqqq    ممممــــاااا    ههههيييي    ححححصصصصــــييييللللةةةة    ههههذذذذهههه    اااا;;;;ششششــــااااررررككككةةةة    ااااللللككككببببــــييييررررةةةة    ممممــــنننن    ججججااااننننبببب    ككككــــررررددددسسسستتتتــــاااانننن    ااااللللععععررررااااقققق    ففففــــيييي    إإإإججججممممــــاااالللليييي    ععععوووواااائئئئدددد    ااااللللععععــــررررااااقققق
اااا;;;;ااااللللييييةةةة    ممممنننن    ااااللللننننففففطططط    ااااخلخلخلخلاااامممم    اااا;;;;صصصصددددرررر    ععععللللىىىى    ااااحلحلحلحلييييااااةةةة    ااااالالالالققققتتتتصصصصااااددددييييةةةة    ووووااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة    ووووااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    للللششششععععبببب    ككككررررددددسسسستتتتاااانننن    ااااللللععععررررااااقققق????

هذا ما سنحاول معاجلته في الفقرة التالية.
إن عـملية احـتـساب مـوارد النفط بهـذه الطريقـة ليس الهـدف منها تـبيـان استـحـالة العـيش ا;شتـرك
والتعـامل ا;تكافئ ب| الشعبـ| العربي والكردي وبقيـة القوميـات في العراق أو الدعوة إلى االنفـصال
أو إلى توزيع ا;وارد بصورة ال تستـجيب ;تطلبات إعادة إعمار وتطوير العراق كـله وحتقيق العدالة في
هذا التـوزيعq بل هي مـحـاولة جـادة لتـبـيـان مـدى الدور السـلبي الذي لعـبـتـه سـيـاسـات الدولة ا;ركـزية
ببغـداد إزاء سعيها لـتدمير التـآخي العربي الكردي وبقية القـومياتq وإزاء األضرار التي حلـقت بشعب
كردستان sختلف قومياتهq وكذلك تأكيد إمكانية وضرورة انتهاج سياسة أخرى لتأم| مصالح الشعب
العراقي sخـتلف قوميـاته وعلى أسس التكافؤ واالحتـرام ا;تبادل واألخـوة الصادقة والتطوير ا;تـجانس

للمجتمع واالقتصاد في العراق وفي كردستان العراق.

‚«dF!« ÊU²Ýœd( ¡«“≈ WOŽ«—e!« +UÝUO-!« ∫ÎU¦!UŁ

صــدر في أعـــقــاب ثورة Vوز عـــام ١٩٥٨ قــانون اإلصــالح الزراعـي رقم ٣٠ لسنـة ١٩٥٨. وشــمل
. وجـاء صدور هـذا القانـون استـجـابة ;طلب جـمـيع القـوى مـفـعول هـذا القانـون كردسـتـان العـراق أيضـاً
السـياسـيـة العامـلة وا;رتبطة بجـبهـة االحتـاد الوطني وانسـجامـاً مع حـاجة العـراق لتـغيـيـر واقع القطاع
الزراعي ا;تدهور بـسبب دور العالقـات اإلنتاجيـة شبه اإلقطاعـية السائدة فـي الريف والزراعة العراقـية
على مـجمل تطـور الزراعة واالقـتصـاد الوطني. واعـتـبر هذا القـانون أحـد منجزات الثـورة وأحـد معـالم
حتـولها من انتـفـاضة عـسكرية مسـلحة إلى ثورة تسـعى إلى تغـييـر في عـالقات اإلنتـاج وفسح اجملـال
أمام تطور عـالقات اإلنتاج الـرأسماليـة في االقتصـاد العراقي. وقد قـوبل هذا القانون بسـخط وغضب
شـديدين من جانب اإلقطاعـي| وشـيوخ وأغـوات العشـائر العـراقيـة في الوسط واجلنوب وفي كـردستـان
العـراق وبقيـة ا;نطقـة الشمـاليـةq إذ كانت وجـهـة القانون تصـفـية العـالقـات اإلنتاجـية شـبـه اإلقطاعيـة
والتـخلص من هيـمنة اإلقطاعـي| االقـتـصـادية واالجـتـماعـيـة والسـيـاسـيـة على الزراعـة وسكان الريف

واجملتمع بشكل عام. وتتلخص اخلطوط األساسية لإلصالح الزراعي الدlقراطي فيما يلي:
* تصـفيـة العـالقات اإلنتـاجـية شـبه اإلقطـاعيـة من خالل اسـتـعادة الدولة ألغـلب األراضي الزراعيـة
الواسـعــة جـداً التي اسـتـحــوذ عليـهـا شــيـوخ وأغـوات العـشــائر وكـبـار التــجـار وكـبـار مــوظفي الدولة

وا;يسورين في ا;دن خالل القرن التاسع عشـر والنصف األول من القرن العشرين sختلف السبلq وإبقاء
نسـبة مـعـينة بحوزتـهم sا lكنهم من العـيش بشكل طبـيعي من إيرادات تـلك األراضي. إذ أصبح احلـد
األعلى ;لكيـة اإلقطـاعي| وكـبـار ا;الك| ١٠٠٠ دوÉ فـي األراضي ا;روية و٢٠٠٠ دوÉ في األراضي
الدlية (ا;طرية)(٤٣١). ومن اجلـدير باإلشارة إلى أن الـعائلة الواحـدة التي فـيهـا أكـثر من رجل واحـد
يحق لها أن Vـتلك أكثر من ١٠٠٠ دوÉ في األراضي اإلروائيـة و٢٠٠٠ دوÉ في األراضي ا;طريةq إذ

أن هذا التحديد lس كل فرد من هؤالء اإلقطاعي|q ولم يكن على أساس العائلة الواحدة.
* توزيع األراضـي العــائدة للدولة وا;ـسـتــولى عـليــهـا عـلى الفــالح| احملــتــاج| لألرض الزراعــيــة
sساحات صغيرة قابلة للزراعة وتغطية حاجات وضرورات عيش الفالح| وأفراد عوائلهمq وهي متباينة
في مـساحتـها بالـنسبـة لألراضي السيـحيـة والدlية. وتقـرر أن يكون احلد األعلى لتـوزيع األراضي ٦٠
دوªاً في األراضـي ا;روية أو الســيــحــيــة و١٢٠ دوªاً في األراضي الـدlيــة و٣٠ دوªاً كــحــد أدنى في

األراضي ا;روية و٦٠ دوªاً في األراضي الدlية.
* أقر ا;شرع مبدأ دفع التعويض عن األراضي ا;صادرة من جهة وعن األراضي ا;وزعة في آن واحد.

* منح الشـركـات واجلمـعـيات حق احلـصـول على األرض الزراعـية بعـد مـوافـقة الهـيـئة العلـيا لإلصـالح
الزراعي.

* تنظيم قـضايا اإلرواء والـسقي وتوزيع الناجت ب| أصـحـاب العالقـة الزراعـيةq أي ب| ا;نتج وصـاحب
األرض الزراعية وصاحب ا;ضخة واإلدارة وفق النسب التالية:

جدول ٢٩
 تنظيم العالقة الزراعية ب| الفالح ا;نتج وصاحب األرض الزراعية وفق قانون اإلصالح الزراعي

 التفاصيل        الري بالسيح      الري بالواسطة      الد� 
-----------------------------------------

حصة األرض            ١٠ %           ١٠%            ١٠ %
ا;اء (السقي)              ١٠ %          ٢٠ %               -

اإلدارة                  ١٠ %          ١٠ %            ١٠ %
احلراثة                 ٧٬٥ %        ٧٬٥ %

احلصاد أو اجلني          ١٢٬٥%     ١٢٬٥ %         ١٧٬٥%
إجمالي حصة ا;الك        ٥٠%          ٦٠%               ٥٠% 
حصة الفالح والبذور       ٥٠%          ٤٠%              ٥٠%

----------------------------------------------------------
ا;صدر: حبيبq كاظم. دراسات في اإلصالح والتعاون الزراعي اإلنتاجي. ط ١. مطبعة الغري. النجف /

بغداد. ١٩٧٦. ص١١٢.

(٤٣١) مالحظة: الدوÉ الواحد يعادل ٢٥٠٠ متر مربعq أو كل أربع دوªات تعادل هكتارا واحداً.
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* دعم اإلنتاج الزراعي بتقد� القروض وا;ساعدات الفنية لتطوير اإلنتاج وتنويعه وحتس| نوعيته.
* مـساعـدة الفـالح| عن طريق توفـيـر ا;كائن وا;عدات الـزراعيـة والبـذور احملسنة واألسـمـدة والكوادر

الفنية.
* إقـامـة التـعـاونيـات الزراعـيـة لضـمـان التـحـول التـدريجي إلى الزراعـة الكـبـيرة الـتي تسـهم في رفع

اإلنتاجية وتقليص التكاليف وزيادة الغلة والوارد الزراعي.
* ربط الزراعـة بحــاجـات البلد واالقـتـصـاد الـوطني والتـصنيع احمللـي sا يسـهم في تنمـيــة االقـتـصـاد

الوطني.
لم يكن قانون اإلصـالح الزراعي الذي صدر في عام ١٩٥٨ قانوناً اشـتراكياqً بل برجوازيـاً دlقراطياً
وتقـدمـيـاً بالقـيـاس إلى ما كـانت علـيه العـالقـات اإلنتـاجـيـة قـبل ذاك. وكـان تنفـيذه يـعني في الواقع
العـمـلي إرسـاء قـاعـدة الـنهـوض الرأسـمــالي في الزراعـةs qا فــيـهـا التـعــاونيـات الزراعـيــة وفق أسس
رأسمـاليةq ولكنـها أكثـر استـجابة ;صـالح الفالح|. أي كـان من شأن التنفـيذ الفـعلي للقانون sخـتلف

جوانبه تأم| خمسة مسائل كان يعاني منها القطاع الزراعي العراقي حينذاكq وهي:
* إزالة األساس ا;ـادي للتخلف االقـتصادي في الـريف العراقيq حيـث كان اإلقطاعيـون يهيـمنون على
مـسـاحـات واسـعـة من األراضي الـزراعـيـة وlارسـون الزراعـة األفـقـيـة واسـتـخـدام طريقــة النيـرين في
الزراعة (التبوير) واستـخدام عدد كبير من الفالح|q بدالً من استخدام التـقنيات احلديثة. وكان هذا
األمـر يقود إلـى مردود اقـتـصادي ضـعـيفq رغم االسـتغـالل الذي يتـعرض لـه الفالحـون وإلى هيـمنة
هؤالء اإلقطاعـي| على القسم األعظم من صـافي الناجت احمللي في الزراعة واسـتهـالكه بصـورة بذخة

بدالً من إعادة توظيف جزء مهم منه في الزراعة ثانية.
* التـخلص من البطالـة ا;قنعـة واالسـتخـدام غـيـر العـقـالني للفـالح| واضطرار كـثـرة من الفـالح| إلى
الهرب من الريف إلى ا;دينة بسبب األوضاع ا;عـيشية ا;تردية واحلياة القاسيـة واالستغالل البشع من

جانب اإلقطاعي| واألغوات في كردستان العراقq كما هو احلال في وسط وجنوب العراق.
* التـخلص من الزراعة وحـيدة اجلـانب التي فرضت علـى العراق sا يسـاعد على إنتـاج احملاصـيل التي
lكن أن تسـاهم في تطوير الصـناعة احمللـية وتأم| الـغذاء واألمن الغـذائي للسـكان وضمـان حتـس|

مستوى معيشة الفالح|.
* تأم| التراكم الرأسمالي الضروري لتنمية الريف من خالل إدخال التقنيات والطرق احلديثة نسبياً في
الزراعةq سـواء عن طريق الدولة أم من خالل الفالح| بتـأم| القروض وا;ساعـدات لهمq أم من خالل
مـشــاركـة مــالك األراضي الزراعــيـة من أصــحـاب رؤوس األمـوال فـي توظيـفــات جـديدة فـي القطاع

الزراعي.
* حتـس| ظروف احلـيـاة االجتـمـاعـيـة واخلـدمات للـريفq وبشكل خـاص قضـايا ا;يـاه الصـاحلـة للشـرب

وطرق ا;واصالت والكهرباء وتكوين الكوادر الفنية وا;هنية للزراعة والريف.
ومع أن الفترة األولى بعد صـدور القانون عرفت تسريعاً في االستيـالء على األراضي الزراعة التابعة
لإلقطاعي| واألغوات وشيوخ العشائر على نطاق العراق كلهs qا فيه كردستانq وكذلك عمليات توزيع
األراضي الزراعـيـة الـعـائدة للدولة وا;سـتـولـى عليـهـا من اإلقطاعـي| واألغــواتq فـأن تراجع إجـراءات
الثـورة والفـوضى التي سـادت البالد ونـشاط القـوى الرجـعـيـة وا;تضـررين من الثـورة وحـركـة اجلمـاهيـر
الشعـبيـة قد عطلت عـملية تنفـيذ بنود هذا القانـون وقادت إلى جمـود فعلي فـيه وإلى تعـرض الفالح|

النتقام اإلقطاعي| القدامى واألغوات وشيوخ العشائر.
ومع بدء العملـيات العسكرية في كـردستان العـراق في صيف عـام ١٩٦١ من جهةq وإعـالن الكفاح
ا;سلح ضـد احلكومة العـراقيـة وما اصطلح عـليه في األدب السـياسي الكردي "ثورة أيلول عـام ١٩٦١
"من جهـة أخرىq تعطلت عمـلية اإلصالح الزراعي من جـانب|: من جانب احلكومـة العراقيـة التي كانت
تريد كـسب اإلقطاعي| واألغـوات إلى جـانبهـا لضمـان مسـألت| همـا: إغراء مـجمـوعة من اإلقطاعـي|
واألغـوات بالتعـاون مع الدولة واالبتعـاد عن أي تعاون مـع ا;ال مصطفى البـارزاني واحلزب الدlقـراطي
الكردستـانيq وثانياً سـيطرة هؤالء اإلقطاعي| عـلى الفالح| وجتنيـدهم في فرق "الفـرسان" في ح| أن
تسـميـتهم الشـعبـية هي "اجلـاش أي اجلحـوش" فيـما بعـد. والثانيـةq كف احلركـة التحـررية الكردية عن
ا;طالبة بتنفيذ بنود القـانون لضمان تأييد اإلقطاعي| واألغوات للثورة وتعـاونهم مع القوى الدlقراطية
الكردية. وكـان الفالحـون هم ضـحيـة ذلكq وبقـاء كردسـتـان دون إصالح زراعي فـعلي. وهكذا حـافظت
األمـور على سابق عـهدهاq بل اسـتعـاد اإلقطاعـيون عـملياً األراضي التـي انتزعت منهم قـبل ذاك وفق

القانون.
واستمر هذا الوضع االسـتثنائي طيلة الفترة الواقعة ب| ١٩٦١-١٩٧٠ حـيث À صدور قانون احلكم
الذاتي لكردسـتان العراقq ثم صـدور قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠. بأمل تـنفيذه في كـردستـان أيضاً.
وتضـمن القــانون اجلـديد بعض األفكار اجلــديدةq ولكنه لم يغـيــر من طبـيـعـة القـانـون األول ومن نهـجـه

العامq فقد تضمن القانون اجلديد تكريساً أو تأكيداً لعدد من ا;سائل ا;همةq ومنها:
- اعـتـبـار جـمـيع أراضي مـحـافظتي ذي قـار ومـيـسـان - سـواء تـلك التي صـدرت بشـأنهـا قـرارات
التسـوية أم لم تصدر حـتى ذلك احل| - أراض أميـرية يتم توزيعهـا على الفالح| وفق قـانون اإلصالح
الزراعي اجلــديد. إال أن هذا القــانون الذي بقي حــبـراً عـلى ورق أحلق أفـدح األضــرار بفــقـراء الفــالح|

وا;عدم| في هذه ا;نطقة الفقيرة وا;تخلفة من العراق.
- إلغاء مبدأ تـعويض اإلقطاعي| وكبار مالكي األراضي الزراعـية عن األراضي التي صودرت منهم
والزائدة عن احلــد األعلى ا;قــرر لكل منهم وفـق القـانون رقم ٣٠ لسـنة q١٩٥٨ علمـاً بـأن نسـبــة منهم
كانت قد حصلت على تلك التعويضاتq كما دفع الفالحون قسماً �ا كان عليهم دفعه من تعويضات.
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- إلغاء مـبدأ استـيفاء بدل مـثل األرض من فقراء وصغـار الفالح| الذين اسـتفادوا أو سيـستفـيدون
من تنفيذ قانون اإلصالح الزراعي.

- إلغـاء احلـق الذي منح لإلقطاعــي| وكـبـار مــالكي األراضي الزراعـيــة وفق القـانون رقـم ٣٠ لسنة
١٩٥٨ باخــتــيـار قطـعـة األرض في ا;ـوقع الذي يرغــبــون جـعلـه ضـمن احلــد األعلى ا;ـقـرر لهـم sوجب
القانون. وكـان هذا يعني من الناحية ا;بـدئية منعهم من اخـتيار أخـصب األراضي الزراعية وأقـربها إلى

مساقط ا;ياه واألسواق بحيث lكنهم من خالل ذلك احلصول على الريع التفاضلي بأشكاله اخملتلفة.
- Vليك اجلـمـعـيـات الـفـالحـيـة والتـعـاونيـات الزراعـيـة ا;كائن وا;عـدات الـزراعـيـة لتـتـولى إدارتهـا
وتشــغــيلهــا بدالً من مــديرية ا;كائن الـزراعـيــة. وكــان هذا اإلجــراء جـيــداً بتــجـاوزه بـعض العــقـبــات
البـيروقـراطيـة وتسهـيل إمكانيـة استـخـدام ا;كائن وا;عـدات الزراعيـة من جـانب التعـاونيـات الزراعيـة
مـبـاشرة وحتـويل مـحطات ا;كائن الزراعـيـة إلى أجـهزة لـتصليـح ا;كائن وا;عـدات لصالـح التعـاونيـات

الزراعية ومن يحتاجها وتنظيم التدريب ا;هني على استعمال ا;كائن وا;عدات الزراعية.
وكـان احلكم بحـاجة إلـى تأييد اجلـمـاهيـر الواسعـة بسـبب سـمـعتـه ا;تـردية وجـرائمه الـسابقـة وبسـبب
األوضاع ا;تـردية في الريف وعلى نطاق القطر عـموماqً �ا دفع احلكم باالهـتمام بتنفـيذ القـانون لصالح
الفــالح|. وشـملـت هذه العـملـيـة كــردسـتــان أيضـاً وحــصل بعض التــقـدم في الريـف وانتـعش اإلنـتـاج
الزراعي. ولكن األوضـاع السيـاسيـة لم تتطور نحـو األحسن فـحـدث الصدام مـجدداً ب| احلكم ا;ركـزي
واحلكم في اإلقليم بـسبب رغـبـة احلكم ا;ركـزي إفـراغ احلكم الذاتي من مـضـمونـه الدlقـراطي واغتـيـاله
علـى أيدي الكرد أنـفـــســـهم �ا اصـطدم بالـشــعـب الكردي وبـقـــيـــادة البـــارزاني واحلـــزب الدlـقـــراطي
الكردستـانيq وحصل الصـدام الدموي في عـام ١٩٧٤ وتواصل في عام ١٩٧٥ حـيث قام صـدام حس|

sساومة غير معهودة مع شاه إيران.
في أعقـاب انتكاسة احلـركة الكردية أصدرت احلكـومة العراقـية القانون رقم ٩٠ لـسنة ١٩٧٥ بشأن

اإلصالح الزراعي في منطقة احلكم الذاتي. فماذا تضمن هذا القانون اجلديد? تضمن األفكار التالية:
* تقلـيص احلــد األعلى ا;ســمــوح به ;الكـي األراضي الزراعــيــة بالقــيــاس إلى قــانون رقم ١١٧ لـسنة
q١٩٧٠ أي رفع مـــســـاحــة األراضـي ا;طلوب مـــصـــادرتهـــا من اإلقطـاعــيـ| واألغــوات في الـريف
الكردسـتـاني. لقد وجـه هذا اإلجـراء ضـربة واضحـة ألصـحـاب األراضي الواسعـةq ولكن نفـذ بطريقـة
أخــرىq إذ توجــه القــانون ضــد أولئك الذين تعــاونوا مـع البـارزانـي والثــورةq في ح| لم يطبـق بنود

القانون على من تعاون معه ضد ثورة الشعب الكردي.
* ضمن القانون اجلـديد حق الفالح| باستخدام مـياه العيون ومنع حتكم اإلقطاعي| بتلك العـيون وأخذ

تعريفة مالية عالية منهم عن استخدامهم مياه العيون.
* وكـانت الـسلطة تبـذل كـل شيء جلـذب الفـالح| إلـيـهـا ومنع تـأثيـر احلـزب الدlـقـراطي الكردســتـاني

واحلزب الشـيوعي أو القـوى األخرى على الـفالح|q �ا دفع بأجـهزتهـا احلكوميـة واحلزبية إلـى اتخاذ
إجـراءات لتنفـيـذ بنـود االسـتـيـالء وتوزيع األراضي الزراعـيـة على الفـالح|. فـوفق ا;ـعلومـات التي
توفـرت حـتى منتـصف عـام ١٩٧٦ À االستـيـالء على ٦٣٣٦٤٥ دوªاqً كـمـا À توزيع ١١٦٨١٧٨
دوªاً على العـوائل الـفـالحـيـة ا;سـتـحـقـة في مـحـافظات دهوك والسليـمـانيـة وأربـيل فـقطq في ح|
اسـتثنى القـانون مـحافظـة كركـوك من قـانون اإلصالح الزراعي ;نطـقة احلكم الذاتي واعـتـبرها خـارج

إطار احلكم الذاتي قسراًُ وخاضعة ألحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠.
* وأشــارت ا;علـومـات الـتي نشــرت في حــينهــا إلـى إنشــاء q٦٥ و٩٠ و١٤٢ تعــاونيــة زراعــيــة في
محـافظات دهوك وأربيل والسليمانيـة على التواليq سواء أكـان ذلك على أراضي اإلصالح الزراعي
أم خـارجهـا. كمـا أشـير إلى إقـامـة بعض ا;زارع اجلمـاعـية. وكـانت الدولة حتـاول باالرتباط مع توفـر
موارد مالية غـير قليلة من النفط اخلام إلى إقامة بعض ا;زارع احلكوميـة في ا;نطقةq وبشكل خاص

في سليفاني (دهوك) وشهرزور (السليمانية).
إن هذه العـمليـات اصطدمت من جـانب آخر بالـسيـاسـات العدوانيـة التي مـارسـتهـا دولة البـعث إزاء
الشعـب الكردي القوميـات االخرى في كـردستـان العراق والتي Vثلت sمـارسة التـهجـير القسـري الظالم

ألعداد غفيرة من الفالح| باجتاهات ثالثة: 
- األول: إلى إيران وبعيداً عن وطنهم ومزارعهم.

- الثاني: إلى جـنوب العراق ووسطه وفرض اإلقـامة اجلبـرية عليهم وحـرمانهم من حقـوقهم ا;شـروعة
كمواطن| عراقي|; 

- الثـالث: إسكانهـم في مـجـمعـات بـنيت لهم بعـيـداً عن حـقـولهم ومناطق سكـناهم وفـرضت عليـهم
الرقابة ا;شددة من جانب األمن والقوات العسكرية.

ولهذا يصعب احلديث حقاً عن حتقيق نتـائج إيجابية في تنفيذ قانون اإلصالح الزراعي رقم ٩٠ لسنة
١٩٧٥ في إقليم كـردستان الـعراق خالل الفـترة ا;ذكـورةq خاصـة وأن النظام قد دمـر أثناء القتـال عدداً
كـبيـراً من القرى الفـالحيـة وأحرق الـكثيـر من احلقـول وا;زارع وأشجـار الغـابات اجلبليـة. ولم Vض فتـرة
طويلة حـتى بدأ الكفـاح ا;سلـح من جديـد ضد احلـكم االستـبـدادي الذي اسـتـخـدم هذه ا;رة شـتى أنواع
أسلحة التـدمير احلـديثة حلرمان الشـعب الكردي واألقليات القومـية من العيش الهـاد¼ واآلمن. وما أن
حل عـام ١٩٨٠ حتى خـاض النظام البعـثي حربه ضـد إيران والتي اسـتمـرت طوال ثماني سنوات كـانت
qًعجـافاً على الشـعب| العـربي والكردي والقومـيات األخـرى في العراق وعلى الشـعوب اإليرانيـة أيضا

ولم يكن هناك أي مجال ;مارسة إصالح زراعي أو تنمية زراعية فعلية في كردستان العراق. 
وقـد أدى هذا الـوضع إلى تدهور شـديـد في اإلنتـاج الزراعي وفـي مـسـتــويات ومـعـدالت الـغلة وفي
مـدخوالت الـفالح|q كـمـا تواصل اسـتغـالل الفـالح| من قـبل اإلقطاعـي| واألغـوات وأصحـاب رؤوس



356 355

األموال الذين كانوا يقرضون الفالح| لقاء نسب فوائد عالية جداً ومنهكة للعائلة الفالحية. لقد عاشت
كـردسـتـان ومنذ أربعــة عـقـود ظروفـاً اسـتـثنائيـة لم تـسـمح لهـا بالتطور احلـقـيـقـي وتأم| ظروف عـمل
ومـعـيـشـة وحـيـاة أفـضل لسكان كـردسـتـان العـراق. وكـان السـبب وراء ذلكq الـنظم االسـتـبـدادية التي
تواترت على احلكم في العراق فـي أعقاب فتـرة قصيرة جـداً من الدlقراطية الشـحيحة في أعـقاب ثورة
Vوز ١٩٥٨ التي لم تدم طويالً. ويـتجلى الواقع الزراعـي ا;تخلف في مـعـدالت الغلة وحـصيلة اإلنتـاج

اإلجمالي ومعدل الدخل ا;تحقق للفالح|.
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‚«dF!« ÊU²Ýœd( w" »«eŠ_« iFÐ +UÝUOÝ
عند قيام ثورة الرابع عشـر من Vوز عام ١٩٥٨ وجد في كردستان العراق حـزب كردي واحدq هو احلزب
الدlقــراطي الكـردسـتــانيq إلى جــانب احلــزب الشــيــوعي العــراقي الذي يضـم في صـفــوفــه مــواطنات
ومـواطنـ| عـراقـي| بغـض النظر عن القــومـيـات واألديان وا;ذاهـب التي ينتـمــون إليـهـا. وكــان احلـزب
الوطني الدlقراطي العراقي يضم في صـفوفه كرداً ومواطن| من قوميـات وأديان ومذاهب أخرى أيضاً.
وإذ تبنت األحـزاب الثـالثةq احلـزب الشـيـوعي العـراقي واحلـزب الوطني الدlقـراطي واحلـزب الدlقـراطي
الكردسـتاني االجتاهات الـعلمانيـةq اعتمـد احلزبان األول والثـاني اجلنسيـة العراقـية أسـاساً في عـضوية
حـزبيهـماq بينـما اعـتمـد احلزب الـدlقراطي الكردسـتانـي في عضـويته علـى ا;واطنات وا;واطن| الكرد
فـقط. وكـان هذا احلـزب ومـا يزال يضم فـي عضـويـتـه كـرداً من أقـاليم كـردسـتـانيـة أخـرى على أسـاس
فردي. وسنحاول فيما يلي البحث في بعض جـوانب نشاط بعض األحزاب التي عملت أو ما تزال تعمل
في كـردسـتـان العـراقq وهي احلـزب الدlقـراطي الكـردسـتانـيq واالحتـاد الوطني الكردسـتـانيq واحلـزب

الشيوعي العراقيq ومن ثم احلزب الشيوعي الكردستاني.
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ساهمت تصـفية االنشـقاق في احلزب الدlقـراطي الكردستاني في عـام ١٩٥٦ واحتواء جـماعة حـمزة
عبدالله من جهةq وانضمـام غالبية أعضاء قيادة فرع كردستان للحزب الشـيوعي العراقي إلى عضويته
في عام ١٩٥٧ مـن جهة ثانيـةq إلى تعزيز مـواقع اليسـار ا;اركسي واليـسار عـمومـاً في احلزبq إذ أن
الذين عـادوا إلى احلـزب أو الذين التحـقـوا به كانـوا من الكوادر احلزبيـة ا;ثـقـفة والواعـيـة وذات اخلبـرة
الواسعة نسبياً بالعمل احلزبي والسيـاسي. ولهذا فأن عدداً منهم احتل مواقع قيادية في اللجنة ا;ركزية
التي تشكلت في عـام ١٩٥٧ ومارست عـملها بعـد ثورة Vوز عام ١٩٥٨ أيضـاً. وهذا التعزيـز أضعف
في الوقت نفـسـه اجلـناح اليـمـيني في احلـزب وقلص من نـفـوذ األغـوات فـيـه. ومع ذلك فـأن عـودة ا;ال
مصطفى الـبارزاني إلى العراق ودوره البـارز في احلزب لعب دوراً مـهماً في مـحاولة إيجـاد توازن مع|
ب| أجنحة احلـزبq ولم يجد ضرراً في قوة اليـسار بعد الثورة مـباشرة بسبب تأثيـر اليسار عمـوماً على
احلركـة اجلماهيـرية وتأثير هذه احلركـة على مسـيرة الثورة واإلجـراءات التقدمـية التي صدرت عن قـيادة
الدولةq وبتعبير أدق عن عبـد الكر� قاسم شخصياqً إضافة إلى تأييد حركة اليـسار الدlقراطي عموماً

;طالب الشعب الكردي العادلة.
ووجـــد اجلناح اليـــســـاري في احلـــزبq ومن ثم الغـــالبـــيــة الـعظمى مـن قــيـــادة احلـــزب الدlقـــراطي
الكردسـتـانيq مناسـبـاً تعـزيز وتطوير التـعـاون الذي بدأ بينه وب| احلـزب الشـيـوعي العـراقي في فـتـرة
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تشكيل جـبـهـة االحتـاد الوطني وتأمـ| تنسـيق مـشـتـرك بينهـمـا إزاء مـخـتلف النشـاطات والفـعـاليـات
اجلارية في العراق حينذاكq خاصة وأن جملة من ا;عضـالت كانت قد وقعت ب| قواعد وقيادات احلزب|
في بعض ا;دن الكردستانية. وجرى التوقيع على مـيثاق مشترك ب| احلزب| بتاريخ ١٩٥٨/١١/١٠.
ثم شكلت جلـنة عليـا لألشـراف على تنفــيـذ مـيـثـاق التـعـاون ا;شـتـرك الذي تضـمـن جـملة من األهداف
العامة وأخرى خاصة بإقليم كردستان العراق. ويشير السيد مسعود البارزاني إلى ا;يثاق فيقول: "نص
مـيثـاق التعـاون على صـيانة اجلـمهـورية وتعـزيز نهجـها الـدlقراطي وتطهـير أجـهـزة الدولة من العمـالء
وا;فـسـدين وتقــوية اجلـيش وتسليـحـه … وحتـقـيق الـتـآخي والتـضـامن ب| العـرب والـكرد وب| الشـعب
واجليش واخلـروج من حلف بغداد والعـمل على التعـاون إلى أبعد احلدود مع اجلـمهورية العـربية ا;تـحدة
وتقـوية التـضـامن ب| الشـعوب الـعربيـة وتعـزيز العـالقـات مع البلدان االشـتـراكـية وا;تـحـررة ومـواصلة
النهج الوطني في الـسيـاسة اخلـارجـيةq ودعـا إلى مـساندة احلكومـة في تنفـيـذ قانون اإلصـالح الزراعي
وتصفـية اإلقطاع ورفع مسـتوى الفالح| من كـافة النواحي"(٤٣٢). ويواصل السيـد مسعـود البارزاني

قوله: "وفيما يخص الشعب الكردي أكد ا;يثاق على:
١- االعتراف ا;بدئي بحقوق الشعب الكردي sا في ذلك حقه في تقرير ا;صير.

٢- مكافحـة األفكار واحلركات االنفصـالية والعمل لتعـزيز األخوة والتضـامن ب| القوميت| الرئيـست|
العربية والكردية.

٣- التمسك با;ادة الثالـثة من دستور اجلمهورية العـراقية ا;ؤقت والعمل لوضعها مـوضع التنفيذ بسنّ
تشريعات تضمن احلقوق القومية للشعب الكردي.

٤- العــمل مـن أجل العنايـة sصــالح الشــعب الـكردي فــيــمــا يخص الـتــصنيع ورفع اإلنـتــاج الزراعي
وا;ستوى ا;عيشي واالجتماعي والثقافي والصحي.

٥- تعـزيز األخوة ب| الشـعب الكردي واألقليـات في كردسـتان وضـمان �ـارسة هذه األقليـات حلقـوقهـا
الكاملة.

وتشكلت جلـان فرعـية في احملـافظات للتعـاونq وبعد هذا التـحالف انضم الـبارتي إلى جـبهـة االحتاد
الوطني"(٤٣٣).

وكان التنسيـق ذي نفع مباشر وغيـر مباشر حلركـة احلزب الدlقراطي الكردستـاني ونشاطه على نطاق
القطر كلـهq ولكن بشكل خـاص فـي بغـداد وكـردسـتــان العـراق. كـمــا كـان له أثر إيجـابـي على احلـزب

الشـيـوعي العــراقي ونشـاطه. ولكن تطور األحــداث في العـراق وعلى صـعـيـد العـمـل احلـزبي وا;واقف
السيـاسية أوجد ثغـرة لم ينتبه لهـا احلزب الشيوعي العـراقي وال اجلناح اليساري في احلـزب الدlقراطي
الكردسـتانيq وهي أن التـحالف احلـاصل بينهـما قـد تعمق كـثيـراً بحيث ولّد شـعوراً مـتزايداً لدى عـدد
qقـراطي الكردستـاني بالتـبعـية لسـياسـة احلزب الشـيوعي العـراقيlمـهم من قيـادة وأعضـاء احلزب الد
خاصـة وأن احلزب الشيوعي نـظم عملياً فراكـسيوناً مـاركسيـاً أو شيوعيـاً خاصاً به بصـورة غير رسمـية
وغيـر مسـموح بهـا داخل احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني يتم مـعه تنسـيق السيـاسات واإلجـراءات. ولم
تكن هذه السـياسـة صـائبةq كـما لم تكـن مفـيدة للحـزب الشـيوعي العـراقي وكذلـك للحزب الدlقـراطي
qإذ اعتـبرت تدخـالً غيـر مبـرر وغيـر مقبـول في شؤون حـزب صديق وحليـف في آن واحد qالكردسـتاني
بغـض النظر عـن النوايـا احلــسـنة التـي lكن أن تكـون وراء مـــثل هذه اخلـطوة. وعليـنا االعـــتـــراف بأن
األحزاب الشـيوعـية األعـضاء في األ�يـة الثالثـة كانت جتـيز مـثل هذه ا;مارسـات اخلاطئة وا;ـضرة. ولم
يكن هذا الوضع غـائبـاً عن الرؤية ا;دقـقـة للمـال مـصطفى البـارزاني وأعـضـاء آخريـن في قيـادة احلـزب
الدlقراطي الكردستاني. وفي ذات الوقت كان الوضع السيـاسي ابتداءً من محاولة انقالب الشواف في
ا;وصل في آذار من عـام ١٩٥٩ آخـذاً بالتردي وبالـتحـول إلى حكم أكـثر فـردية وأقل دlقـراطيـة. كمـا
نشأت خشية من الـشيوعي| الذين سيطروا في أعقاب فشل انقـالب الشواف على الشارع وحتكموا به
إلى حدود بعـيدة في محـاولة للدفاع عن اجلمهـورية وخشيـة إعادة محاولـة االنقالب. ولكن هذا التطور
ا;تـسـارع أرعب عـبـد الكر� قـاسم والقـوى الدlقـراطيـة احملـافظة وأشـعـرها بالضـعف أمـام قـوة احلـزب
الشيوعيq إضافـة إلى إثارة الكراهية لهم في صفوف كل القوى القوميـة التي بدأت حينذاك بالتحالف
مع كل القوى الرجعية ا;عـادية حلكم عبد الكر� قاسم وللشيوعي|. وفي هذه الفترة عـقد لقاء سياسي
ب| ا;ال مــصطفى البـارزاني وعــبـد الكر� قـاسـم. وكـان بارزاني يأمل في الـوصـول إلى حتـقـيـق خـمس

مسائل مهمة بالنسبة له وحلزبه حينذاكq وهي:
* تعزيز مـواقع احلزب الدlقـراطي الكردستـاني ودوره الشخصي في احلـياة السـياسيـة العراقـية عمـوماً

وحياة كردستان العراق السياسية واالجتماعية خصوصاً.
* تقليم أظافر اجلناح اليساري في حـزبه وإبعاده عن القيادة وتأم| قيادة مخلصـة له وبعيدة عن تأثير

احلزب الشيوعي العراقي.
* إضـعاف دور احلـزب الشـيوعي في احلـركـة السيـاسـية العـراقـية وخـاصة في كـردسـتانq إذ أن احلـزب

الشيوعي حقق مواقع مهمة هناك خالل فترة قصيرة من انتصار الثورة.
* ضـمان احلـصـول على مكاسب جـديدة للشـعب الكردي من خـالل دوره في توطيـد مكانة عـبـد الكر�
قـاسم وحكمه مـن جهـةq وتوطيـد مكانته عـند عبـد الكر� قـاسم والشعـب العراقي عـمـوماً والشـعب
الكردي على نحو خاص من جـهة ثانيةq إذ كان بارزاني يطمح إلى إقناع قـاسم باحلصول على احلكم

(٤٣٢) البارزانيq مـسعود. البـارزاني واحلركة التحـررية الكردية. الكرد وثورة Vوز ١٩٥٨ -١٤ Vوز ١٩٥٨-
١١ أيلول ١٩٦١. كردستان q١٩٩١ ص ٩٦/٩٥ .

(٤٣٣) نفس ا;صدر السابق. ص ٩٦
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الذاتي لكردستان العراق في إطار اجلـمهورية العراقية وإلى سن الدستور الدائم الذي يتـضمن تغييراً
إيجابياً لصالح الشعب الكردي وقضيته العادلة.

* أن يعزز عالقـاته السياسية بالقوى الدlقـراطية البرجوازية العربيـةq أي مع احلزب الوطني الدlقراطي
بشكل خاصq إذ احتل �ثلوه مواقع وزارية مهمة في حكومة قاسم.

وفي ضـوء ذلك سعى بارزاني وقـبل عـقد ا;ؤVر الرابع لـلحزب إلى التـخلص من اجملـموعـة اليسـارية
في ا;كتب السياسي واللجنة ا;ركزية للحزب التي اعتبرها �ثلة للحزب الشيوعي في حزبه. وتسنى له
فـعالً الـتخلص مـنها في نـهاية حـزيران-يونيـو من عـام ١٩٥٩ ح| قـرر ا;كتب السـياسـي باسم اللجنة
ا;ركـزية جتمـيـد عضـوية كل من حـمـزة عبـد اللهq صـالح احليـدري وخـسرو تـوفيق من ا;كتـب السيـاسي
وأثناء غـيـابهم عن االجـتـمـاعq وقـرّر ا;كتـب السـيـاسي كـذلك جتـمـيـد عـضـوية جنـاد أحـمـد في اللجنة
qا;ركـزية للحـزب(٤٣٤). وكـان لهـذا القـرار جتليـاته وانعـكاسـاته على مـجـمل عـمل وعـالقـات احلـزب
واعتبر من جانب اجملموعة اجملمدة sثابة جتاوز على الشرعية احلزبية وهيمنة lينية على احلزبq إضافة

إلى سيطرة البارزاني الشخصية الكاملة على احلزب وقيادته(٤٣٥).
. ويعـود جـزء منهـا إلى قلة لم تكن سـيـاسـة احلزب الشـيـوعي العـراقي في هذه الفـتـرة مـتوازنة Vامـاً
خبرة الشيوعي| بالعمل السياسي العلني وخاصة في أعقاب ثورة عارمة وانطالقة ثورية واسعة وتأييد
غيـر محـدود للشيوعـي| من جانب الشـارع العراقيq �ا أفـقدq وإلى حدود غـير قليلةq رشـد عدد غـير
قليل من قـادة احلزبq خاصـة وأن التوازن كـان أصالً مفـقوداً ب| دور احلـزب في الشارع ووجـود احلزب
في احلكمq �ا دفع باحلـزب الشيـوعي إلى طرح شعـارات اعتـبرت استـفزازية أثارت حـفيظة تلـك القوى
بشكل أكــثـر عـمـقـاً وخـشــيـةq وخـاصـة شـعــار "احلـزب الشـيـوعي بـاحلكم مطلب عظيم". ومـنهـا بدأت
إجراءات قاسم التعسفية ضد الشيوعي| وتعزيز عالقاته باحلزب الدlقراطي الكردستاني وبشخص ا;ال
. فــفي ١٠/٧/ ١٩٥٩ تعــرض مــصطفى الـبـارزانـي. إال أن هذه العــالقــة اجلـديـدة لم تســتــمــر طويالً
عبـدالكر� قاسم إلى محـاولة اغتيـال كادت تودي بحيـاتهq إذ جرح على إثرها في ذراعه. وكـان صدام

حس| أحد ا;شارك| في هذه احملاولة وهرب على إثرها إلى القاهرة واستقر فيها فترة من الزمن.
ب| ٤-١٩٥٩/١٠/٧ عــقـد في بغــداد ا;ؤVر الرابـع للحـزب الـدlقـراطي الـكردسـتــاني الذي أجـهــز
عملياً على اجلزء األساسي من اجلناح اليساري ا;اركسي في احلزب. وÀ في هذا ا;ؤVر استكمال قائمة
الطرد من احلزبq إذ شملت األسماء التاليـة: حمزة عبداللهq حميد عثمانq صـالح احليدريq جناد أحمد
عزيزq خسرو توفيقq محمد كر� فتح اللهq صالح رشدي وغيرهم. وفي هذا ا;ؤVر أعيد اسم احلزب إلى

سابـق عهده حـيث حذفت مـنه كلمة ا;وحـد التي أضيـفت إليه في عـام ١٩٥٧. وÀ في هذا ا;ؤVر الذي
حـضـره ا;ال مصطـفى البارزانـيq قائد احلـزبq ألول مـرة انتـخـاب اللجنة ا;ركـزيةq بعـد أن ثبت بارزاني
رئيسـاً للحزب. وانتـخب ا;ؤVر جلنة للرقابة والتـفتيشq ولكـن لم تشر وثائق ا;ؤVر إلى انتـخاب مكتب
سـيـاسي للجنة ا;ركـزيةq رغم انـتخـابهـا ;ثـل هذا ا;كتب. وفي مـايس/ أيار من عـام ١٩٦٠ عـقـد في
بغداد ا;ؤVر اخلامس للحـزب الذي انتخب هيئة مؤسسة لتـقوم بتقد� طلب للحصول على إجـازة رسمية
لعمل احلـزب بعد صـدور قانون اجلمـعيـات في عام ١٩٦٠. وحصل احلـزب على تلك اإلجازة فـعالً وفي

نفس العام.
qوبعد أن توطدت مـواقع رئيس احلـزب qقـراطي الكردسـتانـيlـر اخلامس للحـزب الدVفي أعـقاب ا;ؤ
ا;ال مصطفى البـارزانيq في احلزب وحقق إلى حدود غيـر قليلة وحدة احلزب حول ا;سائـل التي يطرحها
نشب خالف شديد بينه وب| عبدالكر� قاسمq أو بتعبير أدقq ب| قيادة احلزب الدlقراطي الكردستاني
وحكومة قـاسم انتهت إلى قطيـعة وإلى صراع دمـوي أشرنا إليـه في موقع أخر من هذا الـكتاب. ولكن
هذا الصــراع الســيــاسي مع قــاسم خلق صــراعــاً فكرياً وســيــاسـيــاً وقــيــادياً داخل احلــزب الدlقــراطي
الكردسـتـاني ذاتهq رغم التـصورات الـتي نشأت وكـأن الصـراع قـد انتـهى بطرد قـيادة اجلناح الـيسـاري
ا;اركسي أو "الشيوعي" من احلـزب. فالدالئل كلها كانت تشير إلى أن الصـراع لم ينته بل حتول ليدور
ب| مجـموعت| همـا جناح إبراهيم أحمد وجـالل الطالباني وجناح ا;ال مصطفـى البارزاني. ولم يكن هذا
الصراع يعبر بالضرورة عن كونه يدور ب| مجموعـتي ا;ثقف| والعشائري|q رغم أن غالبية اجلناح األول
كانت تضم غالبية مثقفة وطلبةq وغالبية اجلناح الثاني كانت من القوى العشائرية والريف الكردستاني
الفالح| ومجموعة من ا;ثقف|. وكان التوازن ب| اجملموعـت| مفقوداً لصالح مجموعة بارزاني الكبيرة
ذات القـاعدة االجـتـمـاعيـة الواسـعة والـتأييـد الشـعبـي. واعتـبـر الصراع في حـينهـا يدور من جـديد ب|
اليـسار واليـم|q أو ب| قـيادة حـديثة وأخـرى تقليـديةq ولكنهـا ذات نفوذ وتأثيـر كبـيـرين في اجملتـمع
الكردي الذي كان حتى ذلك احل| مجتمعاً فالحياً في غـالبيتهq وبالتالي كانت العالقات العشائرية ما

تزال تلعب دورها الكاسح في اجملتمع.
تأجج الصـراع من جديد ب| التـيارين في ضـوء ا;وقف من حكومة قـاسم وا;طالب التي lكن طرحـها
على احلكومـة لـتلبـيـتـهـا وإمكانيـة حتـقـيق تلك ا;هـمـات فـي ضـوء مـجـمل التـدهور اجلـاري في احلـيـاة
السـيـاسيـة العـراقيـةq إضـافـة إلى التـباين الذي نشـب إزاء ا;وقف من إعالن ثـورة أيلول. ولكن تطرف
احلكومـة الـعـراقـيـة واندفــاعـهـا الغـاضب "لـتـأديب الكرد"q دفع بقــوى احلـزب الدlقـراطي إلـى التكتل
والتوحد في مواجهة سياسة احلكم العنفيةq وحتول جالل الطالباني إلى مؤيد ;وقف قيادة احلزب برئاسة
البـارزانيq وهكذا حتـول موقـف جناح إبراهيم أحـمدq وهو مـن أبرز قيـاديي احلـزبq إلى مـؤيد لسـياسـة
ومـواقف قائد احلـزب واحلركـة الكردية ا;ال مـصطفى البارزاني. إن هذا الـتحـول في ا;وقف لم يغيـر من (٤٣٤) شريفq د. عبدالستار طاهر. اجلمعيات وا;نظمات واألحزاب الكردية… مصدر سابق. ص ٢٠١. 

(٤٣٥) نفس ا;صدر السابق. وفق ما نقله الدكتور شريف عن مذكرات صالح احليدري. ص ١٩٢-١٠٤
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حقيقة وجود خالفات وسياسات متباينة في اجلوانب الفكرية والسياسية والتنظيمية ب| جناحي إبراهيم
أحـمد وجـالل الطالبـاني واجلناح األكـبـر الذي يقوده ا;ال مـصطفى البـارزاني في احلـزب واحلـركة. ولهـذا
سرعـان ما بدأ الـصراع من جـديد بعد سـقوط حكومـة عبـد الكر� قاسمq وتفـجر بشكل واضح فـي عام

١٩٦٤ ح| بدأت ا;فاوضات ب| قيادة احلزب الدlقراطي الكردستاني وحكومة عبدالسالم عارف.
في الفـــتــرة مــا ب| ١-٩ Vـوز/يوليــو مـن عــام ١٩٦٤ عــقــد ا;ـؤVر الســادس لـلحــزب الدlـقــراطي
الكردستاني. ولكن ا;ؤVر عقد دون مشاركة عـدد مهم من أعضاء ا;كتب السياسي الذين رفضوا إبرام
االتفاقـية التي عـقدت ب| وفـد احلزب الدlقراطي الكردسـتاني و�ثلي احلكومـة العراقـية في فـترة حكم
عبد السـالم عارف والتي أعلن عنها في العـاشر من شباط/فبـراير q١٩٦٤ والتي لم تتضمن اسـتجابة
فـعليـة ;ـطالب الشـعب الكردي الذي خـاض حــرباً اسـتـمـرت حـوالي ثالث سنوات. وعــقـدت مـجـمـوعـة
ا;كتب السـياسي كـونفرنسـاً حزبيـاً جملمـوعتـه في "%?ËU… " في نيـسان من عـام q١٩٦٤ أي قبل عـقد
ا;ؤVر السـادس للحزبq واتخـذت جملة من الـقرارات sا فـيهـا "جتريد البـارزاني من صالحـياته كـرئيس
للحـزب". وكـان هذا القـرار sثـابة حتـدٍ صـارخ لقـيـادة ا;ال مـصطفى البـارزاني ولقـيـادة احلـركـة الكردية
ا;سلحة ودق إسف| خالف ال يقبل ا;عاجلة أو ا;صاحلة. ويشيـر السيد حبيب محمد كر� إلى تأثير هذه
القـرارات على السـاحة الكردسـتـانية فـيـقول: "وقـد أدت االتفـاقيـة ا;ذكـورة وموقف ا;كـتب السيـاسي
وقرار الكونفرنس إلى خلق حـالة خطيرة من البلبلة واالنقسام ب| صفـوف احلزب والبيشمركـة واجلماهير
بشكل عـام وقـد تدخلت اللجنة الـعليا لـلمراقـبـة والتـفـتـيش إليجـاد عالج للـمشكـلة ينسـجم مع النظام
الداخلي للـحـزب وتقـدمت باقـتـراح لـلطرف| لعـقـد ا;ؤVر الـسـادس للعـثـور على مــخـرج من هذه األزمـة
"—W??ÝW?~½W??Ý" ومــقـر البــارزاني في " …ËU??%" وقـامـت اللجنة بعــدة زيارات ;قـر ا;كـتب السـيــاسي في
لتحـقيق الهـدف ا;ذكور"(٤٣٦). وافق بارزاني على ا;قـترح ورفض من جانب ا;كتب السـياسي خشـية

خضوع ا;ؤVر لتأثير رئيس احلزب مباشرة.
وضع مـوقف ا;ـكتب السـيـاسي إزاء اتفــاقـيـة شـبـاط عـام ١٩٦٤ البــداية الفـعليـة النـشـقـاق احلـزب
الدlقـراطي الكردستـاني وحـركة التـحـرر الكردية وكرسـها قـرار جتـريد البارزاني من صـالحـياته كـرئيس
للحـزب. ولم يكن إعالن ا;وقف هذا يـقتـصر على رأي ا;كتب السـيـاسي باالتفاقـية فـحسبq بل شـمل
مختلف جوانب العـمل الفكري والسياسي والتنظيمي في احلزب واحلركة الـتحررية الكردية. ولم يتبلور
هذا االنشـقاق بشكل كامـل ويأخذ أبعاده التـنظيميـة الفعليـةq رغم وجود عـدة تنظيمـات حزبيـة نشأت
في أعـقاب هذه االنشـقاقq إال عنـد اإلعالن عن التـحام ثالث منـظمات سـياسـية كـردسـتانيـة ببعـضهـا
وتشكيلـهـا االحتـاد الوطني الكردسـتـاني بـقـيـادة السـيـد جـالل الطالبـانـي في دمـشق من عـام ١٩٧٥.

وستكون فقرة خاصة للبحث في هذا االحتاد الكردستاني اجلديد.
عقـد ا;ؤVر السادس بغـياب ا;كتب السيـاسي ا;نتخب من قـبل ا;ؤVر اخلامس. واتخـذ ا;ؤVرون قراراً
بطرد جـمـيع أعضـاء ا;كتب السـيـاسي من احلـزبq إضافـة إلى عـدد من أعـضاء اللـجنة ا;ركزيـةq كمـا
ألغى قـرارات كـونفـرنس %?ËU… . وÀ في ا;ؤVر انتـخـاب البـارزانـي رئيـسـاً للحـزب كـمـا انتـخـبت جلنة
مـركـزيـة جـديدة ضـمت في قـوامــهـا كل ا;ؤمن| بقــيـادة رئيس احلـزب (البــارزاني) للحـركـة التــحـررية
الكردية. ثم اُنتخب ا;كتـب السياسي اجلديدq الذي وقف بوضـوح ضد ا;كتب السيـاسي السابقq وضم
qوهي: حـبـيب مـحـمد كـر� سكـرتيـراً وعضـوية كـل من مـحمـود عـثـمـان qفي عـضـويتـه وجـوهاً جـديدة
مـصطـفى القـره داغيq إســمـاعـيل عــارف وهاشم عـقـراوي. وÀ تـشكيل مـجلـس وطني لقـيــادة الثـورة

الكردية برئاسة ا;ال مصطفى البارزاني.
lكن توزيع اخلـالفـات التي اشتـدت في صـفوف قـيـادة وقواعـد احلـزب الدlقراطي الكـردستـاني على
خـمـسـة محـاور أسـاسـيـةq وهي مـرتبطة ببنيـة احلـزب ونشـأته ومـستـوى وعي اعـضـائه وطبـيـعـة تكوين

اجملتمع. وlكن تلخيصها sا يلي:
* تناقـضات وصـراعـات تعبـر عن ا;صـالح اخملتلـفة للفـئـات االجتـماعـيـة العاملة أو ا;ـمثلة في احلـزب
وا;ؤيدة له واحمليـطة بهq إذ أن احلزب يضم في عضـويته فـئات الفالح| واألغـوات وا;ثقفـ| والطلبة
والكسبة واحلرفي| واجلنود وضباط الصف والضباط. ولكن غالبية أعضاء ومؤيدي احلزب كانوا من

الفالح| بسبب بنية اجملتمع الكردي حينذاك.
* تناقضات وصراعات تعـبر عن تباين مصالح وأهداف وسبل عمل األجيـال اخملتلفة العاملة في احلزب

واختالف الرؤية لديها وتطلعاتها ووعيها لطبيعة احلركة وقاعدتها االجتماعية والسياسية.
* تناقــضــات وصــراعـات حــول ا;وقف مـن ا;بـاد¼ فـي اجلـوانـب الفكرية واالجــتــمـاعــيــة والثــقــافـيــة

والتنظيميةs qا فيها ا;وقف من الرأي والرأي اآلخر في احلزب واجملتمع.
* الصراعات ا;ـبدئية والصراعـات الالمبدئية التي كـانت تخوضها عناصـر القيادة في ما بينهـا وتنتقل
منهـا إلى كـوادر وأعـضـاء احلـزب ومــؤيديه وأنصـاره وتخلق مـعـهـا األجنـحـة اخملـتلفـةq وخـاصـة في
مـجتـمع مـا يزال يعـترف بـالتضـامن العـشـائري بغض النظر عن صـواب أو خطأ الطرف ا;قـابل. وإذا
كان بـاإلمكان الدخول sفـاوضات وحل ا;شكالت ا;بـدئية وا;سـاومة عليـهاq فـأن من الصعـوبة sكان
مـعاجلـة ا;شكالت واخلـالفـات الالمـبدئيـة بذات السـهـولةq إذ أنهـا تترك جـراحـاً في النفس نادراً مـا

تندمل.
* الصـراعـات ا;ـنقـولة من خـارج احلـزب إلـى داخله عـبـر األحـزاب والقــوى والعناصـر اخملـتلفــة أو عـبـر
سياسات السلطة وأجهزتها وأعوانهاq والتي lكن معاجلتها في حالة التعرف عليها ومعرفة العوامل

الكامنة وراء ذلك. (٤٣٦) كر�q حبيب محمد. تاريخ احلزب الدlقراطي الكردستاني… مصدر سابق. ص ٩١/٩٠. 
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وعلينا أن ال ننسى بأن اجملـتمعات الـتي تقترب في بنيـتها من اجملـتمع الكردي أو اجملتـمع العراقي
عمـوماً تـنشأ الصـراعات فـيهـا حول ثالث قـضايا مـهمـةq كمـا اشار إلى ذلك بوضـوح ماكس فـيبـر في

الربع األخير من القرن التاسع عشرq وأعني بها:
أ- الصراع حول السلطة ومركز اتخاذ القرار في احلزب وإصدار األوامر والتوجيهات.

ب- الصراع حول اجلاه وا;ركز االجتماعي داخل احلزب واجملتمع.
ج- صراع حول الثروة التي يراد التصرف بها سواء في احلزب أو على مستوى سلطة الدولة واجملتمع.
ال شك في أن هذه التناقـضات والصراعـات هي نتاج طبـيعي ألربع حـقائق مهـمة أيضـاً رافقت تطور

اجملتمع الكردستاني وحركته الوطنيةq وأعني بها: 
١- أن النظم الســيـاسـيـة التي عـشنا فـيــهـا كـانت ال تسـمح هي األخـرى إلى بـروز مـثل هذه احلـوارات
الدlقـراطيـةq بل كـانت تسـاهم فـي تأجـيـجـها بـكل السـبل ا;تـوفـرةq إضـافـة الى حـرمـان تلك القـوى

السياسية من احلياة السياسية العلنية. 
٢- إن اجملتمع الكردي ا;تخلف اقتصادياً واجتماعـياً كان ال يسمح حلوار دlقراطي مفتوح وصريح ب|

التيارات والقوى السياسية اخملتلفة في احلزب الواحد أو حتى في اجملتمع الواحد.
٣- كــمـا أن الصــراعــات التي نشــأت داخل األحــزاب الســيـاســيــة تداخلت مع ا;شـكالت واخلـالفــات

الشخصية التي يصعب معاجلتها في غالب األحيان الرتباطها باألمزجة وا;صالح اخلاصة.
qوفق طـبـيـعـة واجتـاهات تلك األحـزاب q٤- كـمـا كـانت األحـزاب السـيـاسـيـة الـقـائمـة تسـمح لنفـسـهـا
بالتـدخل في شـؤون تلك األحـزاب ال من أجـل إحالل الـوفاق فـي مـا بينهـاq بل وأحـيـاناً سـاهمت في

تأجيجها.
إن هذه احلقـائق كانت ال تـقتصـر في وجودها على اجملـتمع الكـردستاني العـراقي واحلزب الدlـقراطي
الكردستـاني فحـسبq بل جتاوزته وشملـت اجملتمع العـراقي بأسره وجـميع األحزاب السـياسيـة العراقـية

بالنسبة إلى الفترة التي نتحدث فيها.
تؤكد أحداث تلك الفترة أن السيـاسات التي مارستها احلكومات العراقية ا;تعـاقبة واحلروب الدامية
التي تعـرض لهـا الشـعب الكردي في العـراق والضـربات ا;وجـعة الـتي تلقـاها الشعـب الكردي عمـومـاً
والقـوى البارزانيـة خـصوصـاqً دفعت ا;ال مـصطفى البـارزاني إلى التـحري عن حلفـاء يسـاندون قضـيتـه
ويدعمـون جهـوده ;واجهـة سيـاسات احلكومـات العراقـية ا;تـعاقـبة. ولم يكن مـتوقعـاً أن يجد مـثل هذا
احلليف والدعم لسـياساته لدى احلكومـات العربيةq التي كـانت تعلن عمليـاً عن مواقف العداء للحـركة
الكردية في مـا عدا مـصـر وليبـيـا وسوريا التي كـانت تتـخذ مـواقف مـتبـاينة ولكنهـا ودية عـمومـاً من
حـركـة الشـعب الكردي في العـراق. ولكنهـا لم تقـدم له الـعون الـفعـلي ;سـاعدتـه في حل مـشكالته مع
النظام العراقي. كما لم يقدم االحتاد السوفييتي دعمـه باستمرار للقضية الكردية أو مساندة لسياسات

احلزب الدlقراطي الكردستاني(٤٣٧). ولهذا وجد البارزاني دعماً من إيران بسـبب اخلالفات التاريخية
ا;وجـودة ب| العــراق وإيرانq إضـافـة إلى ا;شكالت الـقـدlة ا;علقـة ب| الـبلدينs qا فـيـهـا قــضـيـة شط
العـرب. وكان الدعم اإليراني ال يـقدم بدون ثمن سـياسي مـرهق للكرد وحلـركة الـتحـرر الكرديةq خاصـة
وأن الشـعب الكردي في إيران كان يعـاني من وطأة إرهاب نظام الشـاه ويناضل احلزب الشـقيق للـحزب
الدlقـراطي الكردستـاني في إيران ضـد هذا النظام. وفي خضم ا;عـارك ضـد اجليش العـراقي أثناء حكم
حـزب البـعث العـربي االشـتـراكي في أعـقـاب انقـالب شـبـاطq ومن ثم بعـد انقـالب تشـرين الثـاني عـام
١٩٦٤ ومـجيء عـبـد السـالم عـارف والقـوميـ| العرب لـلسلطة واسـتـمـرار ا;عـارك ضد حـركـة التـحـرر
الكردية À أول اتصال من قبل �ثل| عـن ا;ال مصطفى البارزاني وحكومة إسرائيل �ثلة بسـفارتها في
أثيناq إضـافة إلى صـالت بدرخان مع إسـرائيل مبـاشرة. وا;علومـات ا;توفـرة عن تلك الفتـرة تشيـر إلى
وجود ثالث خطوط اتصال ب| احلركة الكردية وإسرائيلq وهي خط إبراهيم أحمدq الذي بدأq كما تشير
إلى ذلك بعـض ا;علومـات ا;أخــوذة عن الدكـتــور عـصــمت شـريفq في عــام ١٩٦٤/١٩٦٣ والذي لم
يأخـذ رأي البـارزاني sثل هذه الصلة كـمـا لم يطلع على نتـائجـهـاq وخط الدكـتور عـصـمت شـريف ذاته
الذي بدأ في عام ١٩٦٤ بعد أن طلب من احلكومـة اإليرانية إقامة اتصال مباشـر له مع إسرائيلq حيث
وفـرت له ذلك فـعــالً. وغـادر الدكـتـور عـصـمت شـريـف األراضي اإليرانيـة بطائرة خـاصــة إلى إسـرائيل
للتـباحث حـول إمكانيـة احلصـول على مسـاعـدات إسرائيليـة للحـركة الكردية ا;سـلحة. ويؤكـد الدكتـور
عصمت شريف إلـى أنه هو الذي اقترح على ا;ال مصطفى البارزاني إقامـة مثل هذه الصلة بعد أن رأى
واطلع على األوضاع ا;عيشية والعسكرية الصـعبة للحركة ا;سلحة الكردية. ووافق البارزاني على ذلك
ا;قـترح فـعالً. وكـان اخلط الثالث يدار من قـبل بدرخـان. وما نشـر بهذا الصـدد حتى اآلن يؤكـد حصـول
مـثل هذه الصلة والعـالقـة إضـافـة إلى حـصـول دعم إسـرائيلي عـبـر إيران إلى احلـركـة الكردية ا;سلحـة.

ويبدو أن هذا الدعم قد حتقق فعالً بصيغ خمسة أساسية(٤٣٨)q وهي:

(٤٣٧) قدم االحتاد السـوفييتي دعمـاً واسعاً ومستـمراً حلركات التحـرر الوطني في العالمq ومنها حركـة التحرر
الوطني العـربـيـةq وكـذلك في العـراق. إال أن مـواقـفـه إزاء ا;سـألة الكردية كـانـت براغـمـاتيـة ومـحـبطة
للمناضل| الكرد في فتـرات مختلفةq وهي مـرتبطة بحسابات االحتاد السـوفييتي على الصـعيد الدولي
وا;نطقةq وبالعالقات االقتـصادية والعسكرية التي نشأت ب| العراق واالحتاد السوفيـيتي خالل العقود
األربعـة ا;نصـرمـة. ولهـذا كـانت هناك مـعـاناة مـن جانـب الشـعب الكردي وقـيـادته السـيـاسـيـة من هذه

ا;واقف غير السليمة والتي أدت إلى نتائج سلبية بشكل عام.
(٤٣٨) لقـد أثيـر الـنقـاش حـول هذه ا;سـألة فـي الصـحـافـة العـربيـة وشــارك فـيـهـا العـديد من الـكرد ا;سـؤول|
والعامل| في قيادة احلزب الدlقراطي الكردستاني حينذاك ومنهم السـيد الدكتور محمود عثمان. وفي
أكـثر من مـرة جرى انتـقـاد رسمي لهـذه العالقـةq ولكن لم يجـر التطرق بشكل رسـمي من جانب احلـزب
الدlقـراطي الكـردسـتـاني إلى طبـيـعـة ا;سـاعـدات التي قـدمت للحـزب حـيـنذاك وال أبعـاد التـعـاون مع

إسرائيل. ك. حبيب.
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- تقـد� أسلـحـة ومـعـدات عـسكـرية إسـرائيليـة ;ـواجـهـة عـدوان القــوات ا;سلحـة العـراقــيـة وقـوات
اجلحوش ا;ساندة لها.

* تقد� معدات طبية وأدوية ومستشفى ;عاجلة ا;رضى واجلرحى الكرد.
* تقد� خبـرة ومشورة العسكري| اإلسـرائيلي| إلى قوات البيشـمركة أثناء تنظيم وخـوض ا;عارك ضد
القـوات ا;سلحـة العـراقـيـة وخـاصـة في عـام ١٩٦٥. ويبـدو انها كـانت مـحـدودة ايضـاً ومـبـالغ بهـذا

الدور.
* وجـود خبـراء سيـاسي| وعـسكري| إسرائيلي| لـتدريب بعض قـوات الپيـشمـرگة الكرد في كـردستـان

العراق.
* تدريب مجموعة من الكرد في إسرائيل على مختلف ا;همات العسكرية.

ويشـيــر السـيـد مـســعـود البـارزاني الـى ان "ديفـيـد كـمــحي" وصل الى كـردســتـان ليـمـثـل احلكومـة
االسرائيلية للتنسيق مع الثورة.(٤٣٩)

كما جـرى تبادل للوفود السـياسية والعـسكرية بعلم ومعرفة وتأييـد احلكومة اإليرانية في عهـد الشاه
وعلى امـتداد الفـتـرة الواقعـة ب| ١٩٦٤-q١٩٧٥ أي حتى إنـتكاسة احلـركة الكـردية ا;سلحة في عـام

.١٩٧٥
وتشيـر ا;علومـات ا;توفرة وا;نـشورة على نطاق واسع إلى أن ا;ال مـصطفى البارزاني قـام بزيارة إلى
إسـرائيل في عام ١٩٦٨ التـقى فـيهـا برئيس الدولة ز;ان شـوفالq كـما عـقد لـقاءات مع ليـفي أشكولو
qومع مناحيم بيغن qوموشيـه ديان qرئيس ا;وساد qوعميت qوزير اخلارجـية qوآبا أيبان qرئيس الوزراء

زعيم حزب الليكود حينذاكq وغيرهم(٤٤٠).
ولم تكن مثل هذه االتصـاالت مكشوفة للناس في العراق والبلدان الـعربية أو في كردستـانq ولكنها
لم تكن سرية Vاماً خاصة وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد حتـدث عنها الحقاً. وكان االتصال بإسرائيل
في حـينها مـستهـجناً ومرفـوضاً في العـالم العـربي. كما أن إسـرائيل لم تكن راغـبة في إقـامة عـالقات
qسيـاسية وأمنـية مع حركـة التحرر الكردية حـباً في سـواد عيون هذه احلـركة أو ا;ال مصطـفى البارزاني
بقـدر مـا كـانـت مـهـتـمـة بإيجـاد طرق منـاسـبـة للتـغلغل إلـى ا;نطقـة واحلـصـول على مـواقـع وتأثيـر في
السياسـات اجلاريةq إضافة إلى احلـصول على معلومات سـياسية وعـسكرية مفيدة لها. وإذ يـوجه النقد

إلى احلـركـة التـحررية الـكردية بهـذا الصددq إذ مـن غيـر ا;عـقـول تصـور إمكانيـة حـصول دعم حـقـيـقي
حلركـة التحرر الكردية من قـوى كانت من ب| العوامل التي تسـببت بكارثة تقسـيم كردستـان في نهاية
احلــرب العــا;يــة األولىq وأعـني بذلك الدول االســتــعــمــاريـةq ومن ثم حلفــاء هذه الـدولq إيران الشــاه
وإسـرائيلq فـأن النقـد األسـاسي يفـتـرض أن يوجـه إلى حـكام بغـداد الذين وجـهـوا نيـرانهم ضـد احلـركـة
التـحــررية الكردية ونظـمـوا اجملـازر الدمــوية ضـد السكان الـكرد األبرياء ورفـضــوا االعـتـراف بحــقـوق
الشــعب الكردي ا;شـروعــة على امــتـداد الفـتــرة التي أعــقـبت دمج والية ا;ـوصل بالعـراق حــتى أوائل
التسـعينات مـن القرن العشـرين وأجبـروا القيـادة الكردية ألن حتتـمي أو تستند إلى دعم مـتنوع يأتيـها

من اخلارج.
يشـيـر السـيـد مسـعـود البـارزاني في كـتـابه ا;وسـوم (البـارزاني واحلـركـة التـحـررية الكردية) بصـدد

العالقة مع إسرائيل إلى ا;الحظات ا;همة التالية:
١- إن "قرار إقـامة العالقة مع إسـرائيل كان قراراً جـماعياً لقـيادة الثورةq وأن أولى الصـالت جرت مع
ا;كتب السياسي �ثالً بالسيد جالل الطالباني وشمعون بيرس �ثالً عن احلكومة اإلسرائيلية بصورة

سرية في حزيران/ يونيو من عام ١٩٦٣ بتوسط األمير بدرخان.(٤٤١)
٢- وإن وفداً برئاسـة إبراهيم أحمـد وعضـوية عمر مـصطفى دبابة وسيـد عزيز شـمزيني قـد زار إسرائيل

عن طريق إيران التي فتحت الطريق من خاللها ;رور مساعدات محدودة إلى الثورة.(٤٤٢)
٣- وكانـت إسرائيل ال تريد في كل األحـوال دعم القضـية الكردية بقـدر ما كـانت تبغـي إشغال اجلـيش

العراقي عن التدخل في الصراع العربي اإلسرائيلي. 
٤- وكـانت رغـبـة القـيـادة من هذه العـالقـة أن تتـوسط إسـرائيل لتـقـوم الواليات ا;تـحـدة بدعم احلـركـة
الكردية. وأن إسرائيلq كـما يعتقدq كـانت على علم باتفاقية اجلـزائر ولكنها لم تخبر قـيادة الثورة

بها.
٥- وأن قيـادة الثـورة الكردية قد اتخـذت باستـمرار خطاً واضـحاً في تأيـيد حـقوق الشـعب الفلسطيني
كاملة وفي مقدمتـها دولته ا;ستقلةq إضافة إلى أن هناك مبالغـات من جانب الكتاب اإلسرائيلي|
في تضخـيم تلك العالقـة وا;ساعـدات والتدخل في ا;عارك الـتي كانت تدور ضد القـوات العراقـية

ومنها معركة هندرين.(٤٤٣)
لم يسمح بارزاني بوجود حركات سياسية مسلحة إلى جانب قواته في كردستانq إذ كان يعتبر وجود

qدار اراس qمسـعـود. البـارزاني واحلركـة التـحررية الكرديـة. ١٩٦١-١٩٧٥. اجلزء الثـالث q(٤٣٩) البـارزاني
اربيلq q٢٠٠٢ ص٣٨٠.

(٤٤٠) نكدlونq شلومـو. ا;وسـاد في الـعـراق ودول اجلوار. تـرجمـة بدر عـقـيلـي. دار اجلليل للنشـر والدراسـات
واألبحاث. ط ١. عمان. q١٩٩٧ ص ٢٠١-٢٠٣. 

(٤٤١) البارزانيq مسعود. البارزاني واحلركة التحررية الكردية. اجلزء الثالث. ص ٣٨٠.
(٤٤٢) نفس ا;صدر السابق.

(٤٤٣) نفس ا;صدر السابق. ٣٧٩-٣٨٢.
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مثل هذه القوات sثـابة التشويش على االتفاقية الـتي عقدها مع حكومة عبد السـالم عارف في التاسع
والعـشـرين من حزيران/يـونيه عـام ١٩٦٦ من جـانبq واحـتمـال وقـوع صـدام مع قواته من جـانب آخـر.
ولهذا وجه نيران قـواته صوب قوات ا;كتب السياسي ورفض وجودها في كـردستان. ويبدو أن إيران لم
تكن وراء تنشيط أو دعم قوات ا;كتب السـياسي للتحرش بالقوات ا;سلحة البـارزانية حينذاكq إذ أن
مجـموعة ا;كتب السـياسي كانت تريد البـقاء على األرض العراقـية وأن تساهم وتؤثر بأحـداث ا;نطقة.
وكانت إيران ترى في ذلك أمـراً مفيـداً لهاq ولهذا لم تتـخذ إجراءات مضـادة ضدهاq خاصـة وأنها lكن
االستفـادة من ذلك كعامل نافع في ا;ساومـة مع ا;ال مصطفى البارزاني والضغط عليـه أيضاqً إذ أنها
لم تكن مرتاحة من مـجرى ا;فاوضات والهدنة ب| القـيادة الكردية واجلانب العراقي حينذاكq واعـتبرت

ذلك في غير مصلحتهاq وكانت إسرائيل متفقة مع اإليراني| في هذا ا;وقف.
في منتـصـف تشـرين الثـاني/نوفـمـبـر مـن عـام ١٩٦٦ عـقـد احلـزب الدlقـراطي الكـردسـتـاني مـؤVره
السـابع. ولم يجـر في هذا ا;ؤVر أي تغـييـر يذكـر على القـيادة أو على توجـهـات احلزب وا;ـهمـات التي
اقـرها في ا;ؤVر السـادس. وخـالل الفـتـرة الواقـعـة ب| ١٩٦٦-١٩٦٨ حـيث وقع االنقـالب اجلـديد ضـد
حكومــة عـبــد الرحـمن عــارف لم تكن هنـاك توترات حـادة في كــردسـتــان العـراقq كــمـا لم تـكن هناك
إجراءات مـفيدة لتطوير الوضع االقتـصادي واالجتمـاعيq إال أن األجواء كلها كـانت تشير إلى احتـمال
نشوب مـعارك جديدةq خـاصة وأن البعث الذي فـجر احلرب مـن جديد في عام ١٩٦٣ هو الذي اسـتولى

على السلطة في بغداد خالل الفترة الواقعة ب| ١٧-٣٠ Vوز/ يوليو عام ١٩٦٨ .
عقـد ا;ؤVر الثامن للحزب في األول من شـهر Vوز/يوليو من عام q١٩٧٠ أي بعـد عقد اتفاقـية آذار
حول احلكم الذاتي لكردسـتان العراق بأربعـة شهور. وكانت الفـرحة عارمـة في كردستان واألمل بسـيادة

السلم واالستقرار والتطور االقتصادي كبيراً.
إن الدراسة ا;تـأنية جملرى تطور األحـداث في العراق منذ مـجيء البعث ثانية إلى السـلطة يجعل من
ا;مكـن إزالة بعض األوهام الـتي علقت بـبــالنا من ســيــاســات البــعـث حــينذاكq وتكشـف بوضــوح عن
األهداف األساسية التي كـانت وراء سياساته اخملتلفة العنفية والتـصفية للقوى السياسيـة أو التحالفية

ا;ؤقتة مع قوى سياسية أخرى لكي يتسنى له تصفيتها في فترة الحقة.
ففـي الوقت الذي وجد نفـسه في وضع غـير قـادر على مواصلة القـتال ضـد احلركـة التحـررية الكردية
وأن القـوى السـيـاسيـة في العـراق ليـست إلى جـانبـه بل تناضل ضـدهq وأن سـمعـتـه في اجملـتـمع سيـئـة
وقيـادته للدولة مرفوضـة عمد إلى اتخـاذ عدد من اإلجراءات السـياسيـة لطرح خط جديد يستطيع مـعه
. فـاعتـرف بجـمـهـورية أ;انيـا أن يفـرض نفـسـه وأن lارس سـيـاسة التـفـريق ب| قـوى ا;عـارضـة مـجـدداً
الدlقــراطيـة ثم طور عــالقـاته باالحتــاد السـوفـيــيـتي وقـرر عــقـد اتفـاقــيـة ١١ آذار للحكـم الذاتي في
كـردسـتـان العـراقq ولكن في ذات الوقت شن حـملة واسـعـة وشـرسـة لتـقـز� احلـزب الشـيـوعي العـراقي

. وكان قد Vكن عبر تلك االتفاقية من وإضعافه وشل مقاومته لفرض االعتراف به والتعاون مـعه مؤقتاً
جتمـيد أي حترك معـارض من جانب احلزب الدlقراطي الكردسـتاني ضد ضـرباته القاسية في نهـاية عام
١٩٧٠-q١٩٧١ وفي نفس الوقت عمد في عام ١٩٧٢ إلى عقد اتفاقية الصداقة والتعاون مع االحتاد
السوفييتيq ضمن معها احلصول على ما يحتاج إليه من األسلحة الضرورية ;قاومة احتمال حترك الحق
للحـركـة التـحـررية الكردية. وفي الوقت الذي شـارك احلـزب الدlقـراطي بحـكومـة ائتالفـيـة كـان احلـزب
الشيوعـي بعيداً عنهاq ولكنه حـا;ا أقام حتالفاً جـديداً مع احلزب الشيوعي بدأ مـباشرة بتفكيك حتـالفه
مع احلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني واإلجـهـاز عليـه. وكانـت هذه السيـاسـة بداية لوقـوع صدام سـيـاسي
متـفاقم ال ب| حزب البـعث واحلزب الدlقراطي الكردسـتاني فحسبq بل وبـ| األخير واحلزب الشـيوعي
العـراقي. وارتكبت أخطاء فـادحـة من قبل احلـزب| الشـيـوعي والدlقـراطي الكردسـتاني في هـذه الفتـرة

قادت إلى مزيد من التوتر بينهما.
يشيـر السيد مـسعود البـارزاني حول التحـالف ب| احلزب الشيـوعي وحزب البعث إلى مـا يلي: "كان
من نتـائج هذا التـحول اخلطيـر في مـوقف احلزب الشـيوعـي العراقي أن وجـدنا البـيشـمرگـة الشـيوعـي|
الذين حـاربوا األنظمة العـراقـية ونظام البـعث كتـفـاً إلى كتف مع بيـشمـرگـة اجليش الثـوري يقفـون إلى
صف النظام ويتـسلمـون السـالح منه لينقلبـوا على إخـوان األمس ويقـاتلونهم كـمـرتزقة وجـنود للسلطة.
كــانت اخلـســارة مـزدوجــة مع األسف الشــديد و�ا ال شك فــيـه أن هذا ا;ـوقف أشـاع في الـبـعث احلــاكم
مشاعر التشفي واالرتياح وهم يرقبون أخوة السالح باألمس يشتبكون في ما بينهم لبلغ أحدهما في دم
اآلخـر. كـان واحلق يقـال واحـداً من أعظـم األخطاء التي ارتكبـهـا هذا احلـزب بحـق أعـضـائه ومنتـسـبـيـه
وأنصــاره وبحق عـمــوم الشــعب العـراقي وقــد دفع ثمنـاً باهظاً لهــذا اخلطأ الفــادح. إذ اضطر باألخــيـر

(٤٤٤)." اإللتجاء إلى الثورة ورفع السالح ضد البعث مجدداً
يفتـرض بنا أن نتذكر بأن احلـزب الشيوعي قد واجـه بعد عقـد اتفاقية ١١ آذار ١٩٧٠ مـوقفا صعـباً
. إذ بـدأت العـالقـات بـ| احلـزب الدlقــراطي الكردسـتــاني تتطورq في ح| بـدأ احلـزب الشـيــوعي جـداً
العـراقي يتـعـرض إلى هجـوم شرس من جـانب حـزب البـعث باجتـاهات ثالثةq وهي اعـتـقـاالت ا;زيد من
الشـيــوعـي| ومــحـاولة إسـقــاطهم سـيـاســيـاً وحتطيم تـنظيـمـات احلــزب الشـيــوعيq أغـتـيــال ا;زيد من
الشيوعي| عبـر عمليات متنوعةq شن حملة فكرية مناهضة للحزب الشيـوعي العراقيq �ا أجبر احلزب
إلى تشـديد عـمله احلزبـي السري واخـتـفاء الـكثيـر من الكوادر احلـزبيـة. في مـقابل هذا لم يـجد احلـزب
أسناداً مناسبـاً من جانب احلزب الدlقراطي الكردسـتاني وشجبـاً للحملة القمعـية ضد احلزب. وقـد شعر
الشيـوعيـون بالغصة من هذا ا;وقـفq رغم التحالف السـابق والنضال ا;شـترك ب| احلزبـ|. وعندما بدأ
التحالف ب| حزب البعث واحلزب الشيوعي العراقي تدهورت العالقة ب| احلزب| الشيوعي والدlقراطي
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الكردستـاني وبرز التوتر في كـردستان بشكل خـاص. وتتوج تدهور العـالقة بحمل الـشيوعـي| السالح
مع البعـثي| دفـاعاً "عن اجلمـهورية!" من جـهةq وح| قام مـسلحون من احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني
باغــتـيــال عــدد من رفـاق احلــزب الشــيـوعي الـعـراقي كــانوا قــادم| من ا;درســة احلـزبـيـة في االحتــاد
السوفييتيq وكـانت اجلرlة بشعة أثارت غضب الشيوعي| واجلماهيـر احمليطة بهم. وكان البعث احلاكم
هو ا;ســتـفـيــد الوحـيـد منـهـا. وكـان اخلطأ الـبـارز في هذه الفــتـرة هو التــحـالف الذي أقـيـم ب| احلـزب
qالذي لم يكن مقـبوالً من القاعـدة احلزبية واجلـماهير الواسـعة qالشيـوعي العراقي وحزب البـعث احلاكم
وتسـبب في مزيد من التـوتر ب| احلـزب| احلليفـ| الشيـوعي والدlقراطـي الكردستـانيq إذ اتخذ احلـزب
الشيـوعي بعدها مـواقف متشـددة إزاء احلزب الدlقراطي الـكردستاني وقـيادته السيـاسيـة والعسكرية.
وخالل هذه الفترة سعى صدام حس| إلى شن احلرب ضد احلركة الكردية بقيادة ا;ال مصطفى البارزاني.
وفي ذات الوقت قــام النظام العـراقـي بعـقـد اتفــاقـيـة بيـنه وب| إيران الشـاه sبــاركـة الواليات ا;تــحـدة
األمريكيـة لضرب حـركة التحـرر الكردية. وكانت حكومـة إسرائيل حتى ذلك احل| علـى عالقة باحلـركة
الكردية وبقائدها مبـاشرةq كما كانت على علم تام بذلك االتفـاق. وفي عام ١٩٧٥ وضَُِع ا;ال مصطفى
البـارزاني واحلــركـة الكردية ا;سلـحـة أمـام واقع جـديد قــاد إلى أكـبـر نكســة شـهـدتهـا هذه احلــركـة في
تاريخـهـا في العـراقq والتي أشـرنا إليهـا في مكان آخـر من هذا الكـتاب. لقـد جتـمـعت عـوامل كثـيـرة
قادت إلى هذه االنـتكاسة والتي بحثـت من أطراف عدة sن فيـهم قادة احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني.
. واعـتقد بأن االسـتنتاج الـذي توصل إليه احلـزب الشيـوعي كان صائـباً في وسنعـالج هذه ا;سألة الحـقاً
هذا اجملال ح| اعتـبر التحالف خـاطئاً من جهة والوقـوف إلى جانب حزب البعث ضد احلـزب الدlقراطي
الكردسـتاني كـان خاطئـاً أيضاqً كـما يفـترض االتفـاق مع السيـد مسـعود البـارزاني ح| قبل تقـدير مع
كر� أحـمد عضـو ا;كتب السيـاسي للجنة ا;ركزية للحـزب الشيـوعي العراقي بأن اخلطأ مناصـفة أو أن
اخلطأ كان من الطرف|(٤٤٥). لقد كانت سيـاسة البعث واضحة في هذا الصددq إذ عـمل على التعاون
والتحـالف ا;ؤقت مع حزب سيـاسي مع| ليناهض حزباً آخـرq وفي فترة الحـقة مع حزب آخر ضـد حزب
ثالث وهلم جرا. وكـان حزب البعث هو ا;ـستفيـد الوحيد مـن تلك الصراعات ب| األحـزاب الوطنية ذات

األهداف ا;شتركة.
ال lكن أن تكون ا;ؤامرة التي حيكت لإلجهاز على حركة التـحرر الكردية وإفراغ ا;ضام| األساسية
للحكم الذاتي في كردستان العـراق والهيمنة من جانب البعث احلاكم على مقدرات ا;نطـقة بخافية على
القوى السـياسـية العراقـية حيـنذاكq ومنها احلزب الدlقـراطي الكردستـاني وقيادتـه ورئيس احلزب ذاته
وكـذلك ا;سـؤول| في إدارة احلكم الذاتي. كـمـا لم تكن أجـواء العـداء ب| احلـزب احلاكـم في كردسـتـان
العراق منذ أن قـاطع �ثلو احلزب حضـور اجتماع مـشترك مع جلنة اجلـبهة ١٩٧٤/٣/٢ ;ناقشـة وإقرار

قـانون احلكم الذاتيq والذي صـدر بالرغم من مـخـالفـة احلـزب الدlقراطـي الكردستـاني له بـخافـيـة على
أحـد. وفي الوقت نفـسـه كـانت العـالقـات ب| احلزب الـشيـوعي واحلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني آخـذة
بالتدهور ا;ـستمـر وا;هاترات ا;تـبادلة وزيادة التعـقيـدات والتضيـيقـات على الشيوعـي| في كردسـتان

العراق لعدة أسبابq منها:
* التـحـالف الذي نشـأ ب| احلـزب الشـيوعـي وحزب البـعث بعـد أن بدأت العـالقـات ب| احلـزب| البـعث

والدlقراطي الكردستاني بالتدهور ا;تسارع.
* الشعـور ا;تزايد لدى احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني بأن احلزب الشـيوعي يسـعى الى منافسـته على
احلكم في كردستان العـراق وترويجه ألفكاره وسياساته في ا;نطقةq وهي بالضـد من توجهات احلزب

الدlقراطي الكردستاني.
* الشـعـور ا;تنامي لدى قـيـادة احلزب الـشيـوعي العـراقي بان االجتـاهات والسـيـاسـات اليمـينيـة آخـذة

بالتفاقم في قيادة احلزب الدlقراطي في كردستان.
* اضافـة الى نشـوء تصور لدى الشـيوعـي| بان هناك رغبـة لدى قيـادة احلزب الدlقـراطي الكردستـاني
في توجيه رسالة الي شاه ايران بانه احلزب االخير ضد الشـيوعيةq يقف مع القوى الدولية واالقليمية
ا;ناهضة للشيـوعية وا;ساندة لها بهدف احلصـول على دعمها في مواجهة النـظام العراقي وحربه ضد

الشعب الكردي.
* والتـعـبيـر عن عـدم االرتيـاح من سـيـاسة االحتـاد السـوفـيـيتـي إزاء احلركـة الكردية ا;سـلحة وحـقـوق
الشـعب الكردي والتـسلح ا;ـتواصـل للعـراق. وكـانت اجتـاهات التـقـرير السـيـاسي الصـادر عن ا;ؤVر
القطري الثـامن حلـزب الـبـعث احلـاكم الذي عـقـد في كـانون الثـاني/ينايـر من عـام ١٩٧٤ وأعلن في
آذار من نفس العـام بشكل عام ومـا يخص القـضيـة بشكل خاصq يؤكـد وجهـة عدائيـة واضحـة إزاء
قيـادة احلزب الدlقـراطي الكردستاني رغـم انتقاده لبـعض التصـرفات من جانب حـزب البعث وأجـهزة
الدولة إزاء ا;ســألة الكـردية والقــوى الكرديةq إال أن النقــد األســاسي وجــه ضـد احلــزب الدlقــراطي
الكردسـتــاني. وكـانت هناك مــعلومـات قـد تـسـربت إلى احلكم العــراقي عن وجـود تعــاون عـسكري
وأمني متزايد ب| ا;ال مصطفى البارزاني وقيادة احلزب الدlقراطي الكردستاني من جهةq وب| إيران
وإسرائيل sبـاركة وتأييد الواليات ا;تحـدة األمريكية من جهـة أخرى. ويبدو أن هذا التـعاون قد أدى

إلى نشوء موقف| متباين| Vاماqً وهما:
أ- استخـفاف وضعف اليقظة واحلـذر لدى قائد احلركة البـارزاني وقيادة احلزب الدlقراطي الـكردستاني
وحكومة اإلقليم بحكم البعث وتهديداته وشعـورهم بالقوة والقدرة على اجملابهة ما دامت هناك ثالث

مستلزماتq وهي:
١) الدعم األمـريكي غـيـر ا;بـاشـر عـبـر إيران وإسـرائيلq إضـافـة إلى دعـم الدولت| األخـيـرت| للحـركـة



(٤٤٦) التـقـرير السـياسي الصـادر عن ا;ؤVر الـقطر الثـامن حلزب البـعث العـربي االشـتـراكي - القطر العـراقي.
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ا;سلحـة ال برغبـة صادقـة ;ساعـدة الشعب الكردي وقـضيـته العـادلةq بل ألهداف أخرى Vس الـعراق
qوعـدم تـقـدير احـتــمـال تخلي هذه الدول عـن مـسـاندة احلــركـة التـحـرريـة الكردية qوا;نطقــة بأسـرها

فالعالقات التقوم على الصداقةq بل تستند الى ا;صالح الغير.
٢) توفر كـميات كـبيرة من األسلحـة والعتاد وا;ؤونة وتطور األوضـاع لصالح احلزب الدlقـراطي احلاكم

بتعزيز قدراته وموارده ا;الية وعدد ا;نتسب| لقواته.
٣) تأييد الشـعب الكردي له وخلو ا;نطقـة من معارض| لهq إذ أمـكن إبعاد اجملمـوعات ا;عـارضة إلى
خـارج احلدود. وقـاد هذا الوضع ا;ـتأجج إلى تـشكيل الشـيوعـي| فـرقـاً كانت فـي البداية دفـاعـاً عن
النفسq ولكـنهـا تطورت تدريجـاً لتـصـبح جـزءاً مـن قـوى مناهضـة عـمليـاً لسلـطة احلـزب الدlقـراطي
الكردسـتـاني والبـارزاني في كردسـتـان وسـاهمتq شـاءت ذلك أم أبتq في إضـعاف احلـركـة الكردية
ا;سلحـة أيضاqً خـاصة وأن قتـاالً مشـتركـاً نشب ب| الشيـوعي| والبـعثـي| من جهـةq وقوات احلـركة
الكردية ا;ـسلحـة مـن جـهــة أخـرى. وكــانت القـيــادة الســيـاســيـة والعــسكرية فـي تلك ا;عـارك ضــد
البيشمرگة الكرد بيـد البعثي|. وكان هذا ا;وقف من احلزب الشيوعي العراقي خـاطئا ومضراً بحركة
التحرر الوطني الكردية وباحلركة الدlقراطية العراقية وتشجيعاً للبعث على مواصلة نهجه في ضرب
القـوى الدlقـراطيـة في كردسـتـان العـراق. كانت سـيـاسـة احلزب الشـيـوعي في هذه الفـتـرة تسـاوميـة
ومضرة وقصيرة النظر وال تعدو أن تكون ردود فعل لتصـرفات خاطئة ومضرة أيضاً من جانب احلزب

الدlقراطي الكردستاني إزاء احلزب الشيوعي العراقي.
ولكن لم تستطع قيادة البـارزاني حينذاك رؤية الترهل الذي حصل في فترة قصـيرة في أجهزة احلزب
والدولة وتسرب جواسـيس النظام إلى مواقع مهمـة وتذمر واسع من جانب السكان بسـبب سيطرة كوادر
احلزب ومـجموعات مـعينة على الوضع في ا;نطقة والتـحكم بالناس. وبالتالي فـسمعة القـائد البارزاني
الطيـبة والواسـعة ال حتـمي احلزب والقـيادة من الـنقد وعـدم االرتياح ح| تتـدهور األوضاع االقـتصـادية
ويزداد التـهريب وا;تـاجـرة بالسوق السـوداء واألرباح الفـاحشـة للمـستـفـيدين من التـوتر في ا;نطقـة مع
qًـامـاV قــراطي الكردســتـاني تريـد االنفـراد باحلكمlاحلكم ا;ركــزي… الخ. لقـد كــانت قـيــادة احلـزب الد
وبالتالي عـبأت الكثيـر من القوى الكردية ذات االجتاهات السـياسية األخـرى ضدهاq وكان هذا التـوجه

إضعافاً لها وليس تقوية لنفوذها. واستفاد حزب البعث احلاكم من الوضع اجلديد إلى أبعد احلدود.
ب. اسـتـعـداد حـزب البـعث احلـاكـم وأجـهـزته ;واجـهـة مـا سـمي باخلطر الـقـادم من كـردسـتـان العـراق
وا;هدد حلـكم البعث sا سـمي في حينهـا "باجليب العـميل". فـالتقـرير السيـاسي للمؤVر القطري الثـامن
حلزب البعث يؤكد رؤيتـهم هذه ح| أكد ما يلي: " وخالل الفترة ا;اضية لم تضـعف العناصر والتيارات
الرجـعيـة والعمـيلة وا;شـبوهة واالنفـصاليـة النافـذة في قيـادة احلزب الدlقـراطي الكردسـتاني وبالدرجـة
التي كانت مـتوقعـة قبل إعالن اتفـاقية آذار وبعـدهq وقد ارتكبت هذه العناصـر أعماالً تخـريبية واسـعة

النطاق وقـامـت بنشـاطات إعـالمـيـة مـعـادية لـلحـزب والثـورة في الداخل واخلـارج وكـانـت خـالل ا;رحلة
ا;اضـية ومـا تزال مـركـز استـقطاب لكل القـوى ا;عـادية للحـزب والثـورة من عرب وكـردq وتعـاونت مع
ا;تآمرين في احلزب والثـورة ومنحتهم احلماية في ا;ناطق التي تسيطر عليهـاq وهي ما تزال حتى اليوم
تتـعـاون مع الدول الرجـعـيـة في ا;نطقـة والقـوى االسـتعـمـارية وبشكل مـكشـوف Vاماً إلضـعـاف احلـزب
والثورة بل التآمـر عليهما وأن هذه التيارات والعناصـر تشكل اليوم االحتياطي األول لقوى االسـتعمار

والردة داخل القطر العراقي"(٤٤٦).
اسـتهـدفت دعـاية حـزب البـعث احلـاكم الوصول إلى ثـالث جهـات بهـدف إقناعـهـا بأن حركـة الشـعب
الكردي العـادلة مناهضة لوحـدة العراق وتريد االنفـصال وتلحق أضـراراً بحركـة التحـرر الوطني العربـية
ومـؤيدة لالستـعمـار ومتـورطة معـه في مناهضـة احلكم في العراق. ولـم تكن هذه األساليب في الدعـاية
ا;ضللة غـريبة عن حزب البـعث ومعـروفة عند نسـبة عالـية من الشعب الـعراقيq ولكنها كـانت مع ذلك
مقنعة لبعض األوساط. كما أن صراع احلزب الدlقـراطي الكردستاني أوجد في حينها قلقاً لدى أوساط
غـير قليـلة حول تلك االدعـاءات البـعثـيـة. أما علـى الصعـيـد العربي فـقـد كانت دعـاية البـعث مـقبـولة
ومؤثـرة على أوساط واسـعةq خلقت تعـبئـة ملموسـة ضد الشـعب الكردي ونضاله العـادل على ا;سـتوى
الرسمي والشعبي. وكان الوضع مثيراً على مستوى حركة التحرر وعلى صعيد البلدان االشتراكية التي
كــانت تـعــرف بوجــود تعــاون بـ| احلــركــة الكرديـة وإيران وإســرائيل وsـبــاركــة من الواليات ا;ـتــحــدة
األمـريكيـةq �ا عطل إلى حـدود مـعـينة دعـمـهم لهـا. ولعب مـوقف احلـزب الشـيـوعي العـراقي ا;ناهض
لسياسـة احلزب الدlقراطي الكردستـاني حينذاك دوراً مهمـاً بهذا االجتاه. كان احلكم البـعثي في العراق
يسعى إلى سحب البساط من حتت أقدام حركة التحرر الوطني الكردية وقيادتها السياسية والعسكرية
على الصـعـد العربيـة واإلقليـمـية والـدوليةq إضـافـة الى تبـويش احلركـة في الداخل وخـاصـة في الوسط
واجلنوب. واسـتخـدم لهذا الـغرض الكثـير من االفـتـراءات والدس الرخيص وحـقق بعض النجـاح التزامـاً
بالنهج الفـاشي القـائل "ااااففففــــتتتترررروووواااا    ثثثثــــمممم    ااااففففتتتتــــرررروووواااا    ثثثثمممم    ااااففففــــتتتتــــرررروووواااا    للللععععلللل    ببببععععضضضض    ااااففففــــتتتتررررااااءءءءااااتتتتككككمممم    تتتتــــععععللللقققق    ببببأأأأذذذذههههاااانننن    ااااللللننننااااسسسس". وكان
البعث في كل ذلك يهيئ لتـمرير مؤامرة كبيرة ضـد الشعب الكردي وحقوقه ا;شروعـة وضد الدlقراطية

في العراقq والتي برزت في اتفاقية اجلزائر عام ١٩٧٥.
قـاد الصراع ب| احلـزب| الشيـوعي والكردستـاني إلى مـزيد من التعـاون ب| احلزب الشـيوعي وحـزب
البـعث العربي االشـتراكي وأضـعف اليقظة ودفع بـالوعي إلى الوراء ونسيت في هذا ا;عـمعـان األهداف
األساسية واحلقيقية التي كان يسعى مجلس قـيادة الثورة والبعث احلاكم إلى حتقيقها. وساعد كل ذلك
على جنـاح البـعث في �ارسـة سـيـاسـاته العـدوانيـة ضد الـشعب الـكردي واحلـركة الدlـقراطيـة العـراقـيـة
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واحلزب الشيوعي العراقيq ولكن sشاركة احلـزب الشيوعي العراقيq رغم أن احلزب الشيوعي في تلك
ا;شاركـة كان يعـتقـد بأنه يخدم القـضية الكـردية والدlقراطيـة في العراقq ولكنه كـان على خطأ كبـير.
وهذا التـقــدير ال ينسى األخطاء الـتي ارتكبـهـا احلــزب الدlقـراطي الكردســتـاني في هذه الفــتـرة والتي

ساهمت بدورها في ما وقع فعالً في عام ١٩٧٥.
في إطار هذا الواقع اجلـديد حصل لقـاء ب| الشاه وبارزاني في طهـران بطلب من الشاه ليـعلمه بعـقد
اتفـاقيـة اجلزائر ومـا يترتب عنهـا بالنسبـة للحـركة الكردية ا;سلحـة. ووضعـه أمام أحـد أمرين عليـه أن
يخـتار بينهـما وكـالهما مـر. وفي الوقت نفـسه أبلغـه sوقف إيران من حـركتـه بعد عـقد هذه االتفـاقيـة.
وكـانت ا;فـاجـأة خـارقـة وغـيـر مـتـوقـعـة أذهـلت القـائد وأصـيب بخـيـبـة أمل شـديدة وشـلت قـدرته على
التـفكيـر الهـاد¼ واتخـاذ القـرار ا;نـاسب. وأجـبـره ا;وقف اجلـديد أن يرضخ ألحـد األمـرين كـالهمـا مّـر.
وأخـتـار البـارزاني طريق االنسـحـاب. لقـد سـقطت أمـام ناظريه في تلك اللـحظة كل الدعـائم التي كـان
يعتمد عليها ويستند إليها في مواجهـة احلكم ا;ركزيq ووجد نفسه وحيداً أمام حكومة البعث والقوات
ا;سلحـة بأسلحـة كـانت تأتـيهـا من كـل مكانq فـخشـى على الشـعب الكردي وقـواته من قـتل وتدمـيـر
واسع|. لم يكن في مقدور القائد البـارزاني في تلك اللحظة وفي إطار اجتاه التطور و"اخليانة وا;ؤامرة
الدوليـة إزاء الشعب الكردي" أن يجـد طريقاً آخـر غيـر طريق االنسحـاب إلى إيران ويتـرك اخليار لـقواه
أن تقرر وجـهتها ب| االستـسالم للحكومة العـراقية وتسليم أسلحتـها أو االنسحاب إلى إيران كـالجئ|
وتسليم أسلحـتـهم للقـوات اإليرانيـة أيضـاqً بأمل العـودة إلى النضـال من جـديد وفي وقت الحق. إذ لم
يفـقـد الرجل ثقـته بشـعـبـه الكردي وتطلعـات هذا الشـعب إلى احلـرية والدlقراطـية والتـمـتع بحق تقـرير

ا;صيرq رغم ظروفه الصعبة وكبر سنه ومرضه.
لم يكـن الطريق الذي اخــتــاره الـبــارزاني مــقــبــوالً من قــبل اجلــمــيعq ســواء في احلــزب الـدlقــراطي
الكردسـتـاني أم خـارجـه وفي أوسـاط الشـعب الكرديq إذ اخـتلفـت اآلراء حول ا;ـوقف. ومن هنا بدأت
التصـدعات واالنشقـاقات داخل احلـزب الدlقراطي وحركـة التحرر الكرديـة بشكل أكثر قـوة وجرأة. وال
نبـالغ في القـول ح| نؤكـد مـا يلي: إن االنتـكاسـة الكارثيـة للحـركـة الكردية ا;سلحـةq التي اعـتـبـرت
sثـابة هزlة لثـورة أيلول عام q١٩٦١ كـانت هزlة مـؤقـتة للقـضـيـة الكردية وللقـيادة البـارزانيـة وقيـادة
احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني أوالqً كـمـا كـانت هزlة لكل القـوى الدlقـراطيـة في العـراقs qن فـيـهم
احلـزب الشـيـوعي العـراقيq وأن لم يكن هذا اإلحـسـاس مـوجـوداً في حـينهـا لدى اجلـمـيع. إذ جـاء دور
احلزب الشيوعي بعد فترة غير طويلة من انتكاسة احلركة الكرديةq إذ بدأ التوجه ضده في أعقاب عقد
ا;ؤVر الثـالث للحـزب الشـيـوعي ثانيـاqً أي في خـريف عـام ١٩٧٦ حـتى انهـيـار التـحـالف ب| احلـزب|
الشيوعي والبعث احلـاكمq ولم يكن قد مر على نكسة احلركة الكردية ا;سلحـة سوى عام ونصف العام.
كـمــا لم ينفع حــديث احلـزب الشـيــوعي العـراقـي عن السـيــر مـعـاً (أي مع البــعث احلـاكم) صــوب بناء

االشتراكية في العراقq هذا الشعار اخلاطئ وا;ضر الذي رفع حتت خيمة ا;ؤVر الثالث للحزب الشيوعي
العراقي في بغداد في صيف عام ١٩٧٦ .

في عام ١٩٧٦ عقد احلزب الدlقراطي الكردستاني في برل| كونفرنساً حزبياً ;عاجلة وضعه القيادي
ووضع احلزب وا;وقـف من التطورات التي واجهت احلـزب واحلركة الكـردية. وكان احلزب قـد شهـد خالل
الفتـرة الواقعة ب| االتكاسـة (١٩٧٥) وعقد الكونفرنس (١٩٧٦) أنسـالخات عديدة عنه. فـقد برزت
مجمـوعة شكلت في عام ١٩٧٦ احلزب االشتـراكي الكردستاني. وكان على رأس هذه اجملمـوعة كوادر
مـتــقـدمــة ومـعــروفـة في احلــزب الدlقـراطي الكـردسـتـانـي مـثل الســادة عـمــر مـصطفى (دبـابة) وعلي
العـسكري ورسـول مـامند ود. خـالد سـعـيـد وغـيـرهم. ثـم برزت بعـد ذلك مـجـمـوعـة أخـرى من الكوادر
احلزبيـة التي أطلقت على نفسهـا اسم "اللجنة التحـضيرية للحـزب الدlوقراطي الكردستـاني" وأصدرت
في عـام ١٩٧٧ تقـيـيـمــهـا اخلـاص ;سـيـرة الثـورة الكردية وأحـداث نـكسـة عـام ١٩٧٥. وكـان من ب|
qا;الزم جمـال خوشناو qوقـادر جباري qشـمس الدين مفتي qأعضـاء هذه اجملموعة السـادة عدنان مفتي
وا;الزم فـؤاد جلبي ومـصطفى خـوخي وغيـرهم. وفي عـام ١٩٧٥ تركت جـماعـة "?W#W?%u صـفوف احلـزب
الدlقراطي الكردستاني أيضاً وتوجهت صوب التعاون لتشكيل االحتاد الوطني الكردستاني. علماً بأن
ا;علومـات كـانت تشيـر إلى صله مـركـزية خفـيـة كانت قـائمـة ب| "?W#W?%u والسـيد جـالل الطالبـاني منذ

تأسيسها حتى إعالن انفصالها عن احلزب الدlقراطي الكردستاني.
في مجـرى احلوار حول تقـييم جتربـة النضال في كونفـرانس احلزب الدlقراطي الـكردستاني الذي عـقد
في برل| في عام ١٩٧٦ بـرزت وتبلورت ثالثة اجتاهات أساسـية في الفكر والسـياسةq سـواء كان ذلك

قبل عقد الكونفرانس أم أثناء انعقادهq وهي:
١- اجتـاه مـثلتـه مــجـمـوعـة السـيـد مـحـمـد مـحــمـود عـبـدالرحـمن (سـامي)q وكـان عـضــواً في ا;كتب
السياسيq وكانت ترى ضـرورة نقد التجربة بصرامة ووضوح والتخلص من ا;اضي والقـيادة العائلية

للحزب والثورة.
٢- اجتـاه وسط مثله بـهذا القـدر أو ذاك السـيد مـسعـود البـارزاني الذي كـان يرى ضرورة التـغـييـر في
وضع احلـزب ويتطلـع لالسـتـفـادة من الكوادر ا;ثـقـفـة فــيـهq ولكنه ال يريد التـخلـي عن دور العـائلة
البـارزانية في قـيادة احلـركة الكردية واحلـزب الدlقـراطي الكردستـاني. وكان يرى أيضـاً ضرورة نقـد

التجربة ولكن دون ا;ساس بالبارزاني قائد الثورة أو بالعائلة ودورها.
٣- اجتـاه آخـر مـثله الـسـيـد إدريس البـارزاني الذي كـان يريد لـلعـائلة البـارزانيـة أن تلـعب نفس الدور
السابق الذي لعـبته علـى امتداد العـقود ا;نصرمـة وأن Vارس نفس النهج الذي مارسـه ا;ال مصطفى
البارزانـي في عالقاتـه الدولية والداخليـةq إضافـة إلى رفضه تـوجيه النقـد للتجـربة ا;نصـرمةq إذ لم
يكن فـي مـقــدور احلــركــة انتـهــاج طريـق آخـر غــيــر الدرب الذي سلـكه قـائـد الثــورة ا;ال مـصـطفى

البارزاني.
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وتوصل الكونفرانس إلى رأي وسيط ب| هذه االجتاهات الثالثة عندما قرر ما يلي:
* مواصلة النضال من أجل تأم| احلكم الذاتي احلقيقي لكردستان العراق.

* السعي لتشكيل جبهة وطنية موحدة على نطاق العراقq باعتبارها الصيغة ا;ناسبة لتأم| النصر.
* التـعـاون مع القـوى واألحـزاب الكردسـتـانيـة والتـخلي عن احـتكار سـاحـة النضـال السـيـاسي للحـزب

الدlقراطي الكردستاني وحده أو فرض قيادته عليها.
* التحضير لعقد مؤVر احلزب التاسع.

* توجيه نقد هاد¼ للتجربة ا;نصرمة مع Vجيد دور قائد الثورة الكردية ا;ال مصطفى البارزاني.
lكن اعـتبـار القرارات التي صـدرت عن الكونفرانـس هي أفضل مـا أمكن ا;ؤVرون التوصل إليـهq غيـر
أنه لم يسـتـطع التـغلب على اخلـالفـات فـي وجـهـات النظر والصـراعـات احلـادة التـي ترافق عـادة كل
نكسـة سـيـاسـيـة في صـفـوف احلـزب وفي قـاعـدته ومـؤيديه. خـاصـة وأن اجملـتـمع الكردي قـد عـانى

األمرين من جراء تلك النكسة والسياسات التي مارسها البعث إزاء الشعب الكردي.
وفي آب من عام ١٩٧٩ عـقدت القيادة ا;ؤقتـة للحزب الدlقراطي الكردسـتاني اجتماعـاً في شاوانه
Vت فـيه ا;ـوافقـة على ان lارس السـيـد مسـعـود البـارزاني صالحـيـات رئيس احلـزبq بسبـب وفاة قـائد
احلزب والشعب حينذاك ا;ال مصطفى البارزانيq وان lارس السيد سامي صالحيات السكرتير الى ح|

انعقاد ا;ؤVر.
بعـد مرور ثـالث سنوات على عقـد الكونفـرانس احلـزبي واربع سنوات على عـقـد ا;ؤVر الثـامنq عقـد
(—ËW?Ö—W?%) قراطي الكـردستـاني في معـسكر زيوه لالجـئ| الكرد في منطقـةlر التـاسع للحـزب الدVا;ؤ
في كـردسـتـان ايران خـالل الفـتـرة الواقـعـة ب| ٤-١٩٧٩/١١/١٠. وحـضر ا;ـؤVر ٣٢٥ مندوباqً ورفع
ا;ؤVر الشــعـارات التـاليـة: كـردســتـان او ا;وت - من اجل حكم دlقــراطي ائتـالفي تقـدمـي في العـراق

وحكم ذاتي حقيقي لكردستان.
درس ا;ؤVر جتــربة السنوات ا;ـنصـرمــة واالنتكاســة واتخـذ قــراراً بشـأنـهـاq كــمـا صــدرت عن ا;ؤVر
مجموعة قـرارات أخرى تضمنت ا;وقف من اتفاقية اجلزائر والنظام البعـثي الفاشي في العراق ومواصلة
الكفـاح ا;سلح وااللتـزام باالبتـعـاد عن التـحـالفـات مع الدول اإلمـبرياليـة والرجـعـيـة. ثم انتـخب ا;ؤVر
قـيـادة جديـدة تتكون من ٢١ عـضواً إضـافـة إلى السـيـد مـسـعود البـارزانيq رئيـسـاً للحـزب. وانتـخب
السيد علي عـبد الله سكرتيراً للحزب. وعـبرت التشكيلة اجلديدة عن واقع احلزب ذاتـه من حيث البنية
والعـضــوية واالجتـاهq إذ ضم إلـى جـانب مـجــمـوعـة مـن ا;ثـقـف|q عــدداً من الضـبــاط وأبناء العــشـائر
ا;تـحـالفـة مع عـائلة البـارزاني وبعض أبـناء البـرجـوازية الكردية. واعـتـذر عن التـرشـيح بعض أعـضـاء
ا;كتب السيـاسي واللجنة ا;ركزية السـابقةq الذين شعروا sسـؤوليتهم ا;بـاشرة عن األحداث السـابقة أو

رغبـتهم االبتـعاد عن ا;سؤولـيات اجلديدة. ويشـير السـيد حبـيب محـمد كر� إلى أن ا;ؤVر خـول اللجنة
ا;ركزية حق التـصرف بأعضـاء ا;كتب السيـاسي واللجنة ا;ركزية الذين تركـوا احلزب ألسبـاب عديدة أو
الذين عادوا إلى بغداد في أعقاب النـكسة. ويشير السيد حبيب محـمد كر� أيضاً إلى أن قرار اللجنة
. وكـتب مـعـرباً عن عـدم اتفـاقـه مع هـذا القـرار الذي خلط ب| ا;ركـزية فـيـمـا بعـد كـان طردهم جـمـيـعـاً

األخضر واليابس دون مبرر.
لم Vر فــتـرة طويلة على إنـتـهـاء ا;ؤVر التــاسع للحـزب حــتى اسـتـقــال سـامي من احلـزب الدlـقـراطي
الكردسـتاني وشـكل حزبه اجلـديدq حـزب الشعب الـدlقراطي الكردسـتـانيq إذ انسلخت مـعه مـجـموعـة
بارزة من الشـبـاب الدlقراطـي الكردي. واستـمـر الوضع غـير ا;سـتـقـر للحزب الـدlقراطي الكـردستـاني

طيلة الفترة الالحقة وإلى ح| عقد مؤVره اجلديد.(٤٤٧)
وخـالل هذه الفـترة احلـرجـة من حيـاة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني تشكلـت اجملمـوعـة التي أطلقت
على نفسها اسم احلـزب الدlقراطي الكردستاني (اللجنة التحضيرية). ورأت هذه اجلـماعة التي انشقت
عن احلـزب األم في عـام ١٩٧٧ التـي ضـمت كـوادر عـدة من مـخـتلف ا;سـتـوياتq ومـنهم أعـضـاء في

ا;كتب السياسيq بأن أسباب االنتكاسة تتلخص في النقاط التالية(٤٤٨):
اجملمـوعة األولى من العوامل: وتتلخص بالدور الدمـوي والفاشي للبعث احلـاكم الذي كان يريد ومنذ
سنوات طويلة تصفـية هذه احلركة التـحررية الكرديةq إذ عمل كل مـا في وسعه من أجل جر احلـركة إلى
مـعارك جـانبـيـة وفرض القـمع واإلرهاب ضـدها. واسـتكمل هذا الدور بالتـآمـر اإلمـبريالي الرجـعي ضـد
حركـة التحـرر الكردية ومناصـبتهـا العداء والرغـبة في تصـفيـتهـا. وتتجـسد هذه القـوى في اإلمبريـالية
األمريكيـة والرجعيـة اإليرانيةq إضافـة إلى محاولة إسرائـيل استغالل الوضـع لصاحلها وتعـزيز مواقعـها

في ا;نطقة.
اجملموعة الثانية من العوامل: والتي تتخلص في ا;الحظات التالية: 

* هيـمنة الدور العـشـائـري على احلـزبq وخـاصـة شـخـصـيـة قـائد احلـزب البـارزانيq وتراجع دور احلـزب
وقادته ا;ثقف| السياسي| إلى ا;ؤخرة.

* االنقسـام الذي حصل في احلزب مـنذ عام ١٩٦٤ بحيث أضـعف إمكانية التأثـير الفعـال على نشاط
احلزب واحلد من أو تقليص دور العشيرة وخاصة عائلة البارزاني على احلزب.

* غيـاب ا;مارسـات الدlقراطيـة في احلزب لصالـح القائد مصطفـى البارزانيq و�ارسة الـقمع واإلرهاب

(٤٤٧) كر�q حبيب محمدq تاريخ احلزب الدlقراطي الكردستاني. مصدر سابق. ص ١٥٨-١٦١.
(٤٤٨) قـارن: احلزب الدlقـراطي الكردسـتاني - اللجنة الـتحـضيـرية. تقـييم مـسيـرة الثـورة الكردية وانهيـارها

والدروس والعبر ا;ستخلصة منها. أوائل كانون الثاني ١٩٧٧.   
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إزاء القـوى السـياسـيـة في كـردستـان العـراقq ومنهـا احلـزب الشيـوعي العـراقي ومـجـموعـات كـردية
أخرى.

* استغالل احلكم الذاتي لالغتـناء من جانب فئات طفيلية وانتشار الفسـاد وا;ظالم في كردستان أثناء
احلكم الذاتي.

* دور وتأثيـر اإلقطاعي| علـى احلزب وابتـعاد احلـزب عن حل ا;شكالت االجـتمـاعـية للسكانq ومنهـا
عـدم تطبيق قـانون اإلصالح الزراعـي في كردسـتانq بسـبب عدم رغـبـة قيـادة البارزاني واإلقطاعـي|

حتقيق ذلك.
* عدم اهتمام قيادة البارزاني بتنفيذ بنود اتفاقية آذار ١٩٧٠ �ا أوجد فجوة كبيرة مع احلكم.

* ا;وقف السلبي من القوميات االخرى في كردستان ومن حقوقهـا ا;شروعةq ومنها القومية التركمانية
واآلشورية.

* التعاون اخلارجيq وخـاصة مع الواليات ا;تحدة وإيران إضافة إلى إسرائيل واحلصـول على مساعدات
منها sا فيها األسلحة الثقيلة التي جعلت احلركة تعتمد على تلك الدول إلى حدود بعيدة.

وكانت هـذه اجملموعـة ترى بأنها مـسؤولة أيضـاً عن النكسـة التي أصيـبت بها احلـركة من جـراء عدم
تصـديهـا بالشكل ا;ناسـب للقـرارات الفـردية ومـوافقـتـهـا على مـا كـان يصـدر عن البـارزانيq وأنهـا
كانت تقوم بذلك خـشية منها على شق صفـوف الثورة وإضعافها في وقت كـانت أحوج ما تكون إلى
الوحدة والتالحم. وأكـدت هذه اجلماعة ضـرورة االعتراف باألخطاء الفادحة التي ارتكـبت في حينها.

ولكنها لم تستطع أن تكسب قاعدة واسعة لها في الداخل أو اخلارج.(٤٤٩)
اسـتطاع احلزب الدlقـراطي الكردسـتاني أن يخـرج من أزمتـه العمـيـقة واخلـانقة بعـد أربع سنوات من
بدئها وسعى إلى معـاجلة جراحه العميقـة التي خلفتها النكسة على القيـادة والكوادر واألعضاء وقوات
البـيـشـمـركةq وكـذلك على الـعالقـة باجلـمـاهيـر الكردية. وكـانت القـيـادة مـا تزال تدير احلـزب والكفـاح
ا;سلح من قرية راجان (—»˛»Ê) في كردستان إيران في اعقاب ا;ؤVر التاسع للحزب في عام q١٩٧٩ اذ
كــانت العــمليــات وكـذلك االذاعــة واصــدار النشــريات ا;وجــهـة ضــد النظام تـنظم وتدار قــبل ذاك من
كـردسـتـان العـراقq إضافـة إلى وجـود قـيـادات مـيـدانيـة للمنظمـات وقـوات البـيـشـمرگـة في كـردسـتـان
العراق. كـما كانت اإلذاعـة وصحـافة احلزب وأدبيـاته تصدر عن مقـر القيـادة في راجان (—»˛»Ê). وبعد
عـام من عـقـد ا;ؤVر تقـريبـاً أشـعل النظام العـراقي احلـرب على إيران بعـد انتـصـار الثـورة اإليرانيـة في
شـباط/فـبـراير ١٩٧٩ واإلطاحـة بالشـاهنشاهيـة اإليرانيـة ووصـول قوى اإلسـالم السـيـاسي إلى السلطة

وعلى رأسها آية الله روح الله اخلميني.

منذ عـام ١٩٧٩ انخـرط احلزب الشـيـوعي العـراقي في الكفـاح ا;سلح في كـردسـتان العـراق بعـد أن
أعلن عن تركـه للجـبـهـة التي كانـت جتمـعـه مع حـزب البـعث العربـي االشتـراكيq بعـد أن أوغل البـعث
بتقطيع أوصال احلزب الشـيوعي وتدمير قواعده وهيئـاته اخملتلفة على نطاق القطر وزج النظام باآلالف
من أعـضـاء ومؤيـدي احلزب في السـجـون وا;عـتـقالت وا;ـواقف للتـحقـيق مـعـهم و�ارسـة أبشع صنوف
التعذيب والقتل بحقـهم. كما À تصفية الكثير من الكوادر الشيوعـية عن طريق إصدار وتنفيذ أحكام

با;وت وتدبير عمليات الدهس بالسيارات أو االغتياالت أو القتل حتت التعذيب.
ورغم اخلالفـات وا;شاحنات السياسـية في صفوف ا;عـارضة العراقيـة أمكن في عام ١٩٨١ تشكيل
اجلبهة الوطنية والقـومية التقدمية (جوقـد) في دمشقq حيث شاركت فيها العديد من القـوى السياسية
العراقية ومنها احلـزب الشيوعي العراقي واالحتاد الوطني الكردستاني وقيـادة قطر العراق حلزب البعث
العربي االشتراكي واحلزب االشتراكي العربي وبعض القـوى القومية والناصرية األخرىq ولكنها لم تضم

إليها احلزب الدlقراطي الكردستانيq الذي رفض دخولها بسبب وجود االحتاد الوطني الكردستاني.
ولم Vض فـتـرة طويلة على تشـكيل جـوقد حـتى دخل احلـزب الشـيـوعي العـراقي في حتـالف جـبـهـوي
جـديد في كردسـتان العـراق مع احلزب الدlقـراطي الكردسـتاني واحلـزب االشتـراكي الكردستـانيq أطلق
عليـه اسم اجلـبـهـة الوطنيـة الدlـقراطـيـة العـراقـية (جـود). ولـم يدخل في هذا التـحـالف اجلـديد االحتـاد
الوطني الكردسـتاني وقوى سـياسيـة أخرى. ونشـأت عن ذلك مشكلة جديدة وخـالف شديد حـول العمل
اجلـبـهـوي ال في اخلـارج فـحـسبq بـل وفي كـردسـتـان بشكل خـاص. وVسك احلـزب الـشـيـوعي العـراقي

ب(جود) وتخلى عملياً عن (جوقد). 
وبسبب تـنامي اخلالفات وتعـمق ا;نافسـة ب| احلزب| الكردي| وقـعت في ربيع عام ١٩٨٢ صـدامات
دمـوية في (بشت آشان) بـ| قوات البـيشـمـركة التـابعـة للحزب| الـدlقراطي الكردسـتـاني واالشتـراكي
الكردستاني وأنصـار احلزب الشيوعي العراقي من جهـةq وقوات بيشمركة االحتـاد الوطني الكردستاني
من جـهـة أخـرىq أدت إلى سـقـوط عـدد كـبـيـر من القـتلـى واجلـرحى واألسـرى في صـفـوف الشـيـوعـي|
. ولكن مـا هي العـوامل الكامنة وراء والدlقـراطي|q وسـقـوط قـتلى في صـفـوف االحتاد الوطـني أيضـاً
نشـوء تلك ا;عـارك الدامـيـة ب| قـوى وطنيـة عـراقـيـة مناضـلة ضـد الدكـتـاتورية في بغـداد وفي سـبـيل
الدlقراطية واحلقوق القومية العادلة والتي تعبر بدورها عن غياب الدlقراطية في صفوف تلك األحزاب
من جهـة وفي العالقـات في ما بينها من جـهة ثانيـة? من ا;مكن اإلجابة عن هذا السـؤالq وفق تقديري

الشخصي ومتابعتي لألوضاع أثناء وجودي في كردستان العراق حينذاكs qا يلي:
١- تفاقم غير مسؤول حلالة من التنافس السياسي غير العقالني ب| احلزب| الكردي| حول قيادة حركة
التـحـرر الكردية والدور الذي يلعـبـه كل حـزب في هذه العـمليـة وحول منـاطق النفـوذ في كردسـتـان

العراق. (٤٤٩) راجع الكراس الذي اصدرته هذه اجملمـوعة التي كان على رأسها الدكتـور محمود عثمـانq بشأن رؤيتها
لتجربة احلزب الدlقراطي الكردستاني ا;نصرمة.



(450) Rashidq Salah. Die Entwicklunge der Kurdenkriege in Irak von 1968-1985. Dip-
lomarbeit. Freien Universitaet Berlin. Fachbereich politische Wissenschaft. Dezember
1985. S. 77.  

(٤٥١) نفس ا;صدر السابق. ص ٨٢.
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٢- التبـاين في ا;واقف السياسـية وا;صالح والرغـبة في فرض الهـيمنة ا;تبـادلة وتخلص كل طرف من
الطرف اآلخر.

٣- رغبة االحتاد الوطني في االنتقام من ضحاياه الذين سقطوا في معارك سابقة مع احلزب الدlقراطي
الكردستانيq ومنها تلـك ا;عركة التي وقعت في ١٧ Vوز/يوليو عام ١٩٧٦ حيث سـقط فيها ٣٧
شـهـيـداً لالحتـاد الوطنـيq وعلى رأسـهم إبراهيم آسـوq وكـانت ا;عـركــة غـيـر مـتكافـئـةq أو مـعـركـة
(حكاري) في عـام ١٩٧٨. وكـان االحتــاد الوطني قـد تشكل لتـوه فـي اخلـارجq وكـان يتـحـرى عن
مـوقع مناسب لـه في منطقـة بهـدينان والوصــول إليـهـا بأي ثمن(٤٥٠). ولم تكن هذه العـجـالة في
العـودة وبـالطريقـة التـي Vت خطوة حـصــيـفـة من جــانب االحتـاد الوطنـيq خـاصـة وأن جــروح ضـربة
١٩٧٥ كـانت ما تـزال عمـيـقة ولم تـندمل في صفـوف احلـزب الدlقـراطي الكردسـتانيq خـاصـة في
قـيادته ولدى العـائلة البـارزانيـة وجمـاهيـر واسعـة من الشـعب الكردي(٤٥١). إال أن هذا القول ال
lكن بأي حـال أن يبــرر تلك ا;عـارك الدامـيـة التي خـاضـتـهـا قــوات احلـزب الدlقـراطي ضـد قـوات

االحتاد الوطني القادمة من دمشق.
٤- شـهـد عام ١٩٨٢ جـولة مـفـاوضـات جـديدة ب| االحتـاد الوطني واحلكومـة العـراقـية. وكـان االحتـاد
الوطنيq كــمـا بدا حــينذاك واضــحـاqً راغـبــاً بتـقــد� مـا يؤكــد للحكومــة العـراقــيـة بكونـه احلـزب
الكردستـاني القادر بقواته العسكرية (البـيشمركـة) على فرض وجوده في كردسـتان وضمان تنـفيذ
أي اتفـاق يتـم التـوصل إليـه مـعـه حــول الوضع في كـردسـتـان أو إيـجـاد حل للمـسـألـة الكردية ب|

االحتاد الوطني واحلكم ا;ركزي ببغداد.
اعـتـبرت مـعـارك (بشت آشـان) في حـينهـاq وهي ال تخلو من احلـقيـقـةs qثـابة عـربون قدمـه االحتـاد
الوطني الكـردسـتـاني للبـعث احلـاكم أوالqً ومـحـاولـة لتـقليص نفـوذ وتأثيـر الـقـوى السـيـاسـيـة األخـرى
ا;تحـالفة في (جود) ثانـياqً إذ كان احلـوار ب| االحتاد واحلكم جارياًُ حـول إيجاد حل للمـسألة الكردية.
وكان االحتـاد الوطني يرغب في البـرهنة على أنه احلزب اجلـديد القادر علـى قيادة الـوضع في كردسـتان
وأن يحل محل احلـزب الدlقراطي الكردستانـي وفرض نفسه وسـياسته في السـاحة الكردستانيـة. وكان

هذا وهماً بطبيعة احلالq أحلق ضرراً فادحاً بكل القوى الدlقراطية حينذاك.
ال شك في أن ا;عـركـة األسـاسيـة كـانت تسـتـهـدف احلزب الدlقـراطي الكـردستـانيq إال إنهـا شـملت
احلـزب الـشـيـوعي واحلــزب االشـتــراكي الكردســتـاني أيضــاqً رغـبـة فـي االنتـقـام بـسـبب تخلـي احلـزب

الشــيــوعي عن (جــوقــد) وتعــزيز عـالقــتــه بقــوى (جــود) وبســبب ا;عــركــة التي دارت قــبل ذاك ب|
الشيوعي| واالحتادي| وكان النصر فيها للشيوعي|(٤٥٢).

ويفــتــرض أن نشــيــر هنا بال تردد بـأن بعض العناصــر في قــيــادات وتنظـيـمــات احلــزب الشــيــوعي
األنصـارية كانـت وكأنهـا تريد خـوض ا;عركـة ضـد االحتاد الوطـني بأي ثمن كانq وكـانت تعـتـقد بأنهـا
قادرة عـلى إحراز النصـر ما دام احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني مـعهـا. ولم يكن هذا ا;وقف بعيـداً عن
تشـجـيع القـيـادات ا;يـدانيـة لبـيـشـمـركـة وتنظيـمـات احلـزب الدlقـراطـي الكردسـتـاني لهـذا الفـريق من
الشـيوعيـ| خلوض ا;عـركة بصـورة مشتـركة ضـد االحتاد الوطنـيq بسبب وجـود عالقـات جيدة مـع قادة
احلـزب الدlقـراطي منذ سنوات السـتـينيـات. أعني هنا ال lـكن اعتـبـار قـيـادة تنظيم احلـزب الشـيـوعي
وحـركـة األنصـار الـشـيـوعـي| (ا;كتب العـسـكري ا;ركـزي) في كـردسـتـان حـيـنذاك دون ذنب أو إبعـاد
qا;سؤوليـة عنها كلية ورمـيها على عـاتق االحتاد الوطني وحـده أو على عاتق الصراع ب| احلـزب| فقط
رغم مـسـؤوليـة االحتـاد األســاسـيـةq كـمـا أرىq في نشـوب مـعـارك (بشت آشــان). وال lكن عـزل تلك
ا;عارك الدموية التي راح ضحيـتها عشرات من الكوادر الشيوعية والدlقراطيـة عن الصراعات احلزبية
الضـيــقـة والرغـبـة في الثــأر التي كـانت مـا تـزال شـديدة الفـاعليــة في العـالقـات ب| احلــزب| الكردي|
أسـاساً. ورغم أن جـراح نلك ا;عارك اصـبحت من تاريـخ احلركـة السيـاسيـة العراقـية والكردية العـراقيـة
ا;اضـيـةq لكنها تـشكل فصـالً ودرسـاً حـزيناً من هذا التـاريخ يأمل اإلنسـان أن يكون دوماً حـاضـراً في
أذهان اجلــمـيع. ويتــمنى اإلنسـان أن تـكون تلك اجلـراح قــد اندملت اآلنq إال أنهــا عـمــقت في حـينـهـا
اخلالفات والصراعاتq إذ أودت بحياة عدد كـبير من ا;ناضل| الكرد ا;ناهض| للفاشية في العراق من
أصحاب القـضية الكردية أو من ا;ناضل| ا;ساندين لهم بحـماس ووعي كبيـرين من العرب واآلشوري|
والكلدان والتـركـمـان. ويـصـعب اآلن تقـدير آثار تلك ا;عـارك وغـيـرها عـلى األوضـاع النفـسـيـة وذاكـرة
عـوائل ورفـاق وأصـدقـاء الذين عـاشـوا تلك التـجـارب ا;ريـرة على النشـاط والعـالقـات السـيـاسـيـة في

الوقت احلاضر وفي ا;ستقبل.
في الفـترة الواقـعة ب| ٢-١٩٨٩/١٢/١٢ عـقد ا;ؤVر العـاشر لـلحزب الدlقـراطي الكردستـاني في
مدينة %?ËW?"—W…— في كـردسـتـان إيران حتت شـعـار "تشـديد النضـال من أجل الدlقـراطيـة للعـراق واحلكم
الذاتي لكردسـتـان". حـضـر ا;ؤVر ٣٣٢ مـندوباqً إضـافـة إلى عـدد من الضـيـوف. أعـاد ا;ؤVر انتـخـاب
السيـد مسـعود البارزاني رئيـساً للحـزب والسيد علـي عبد الله نائبـاً للرئيس وجلنة مركـزية قوامـها ٢١
(٤٥٣). وكـانت الفـتـرة الواقعـة ب| ١٩٧٩-١٩٨٩ قـد شـهـدت احلرب الـعراقـيـة اإليرانيـة التي عضـواً

(٤٥٢) ال أرى باي حـال بأن من حق اإلنسـان أن يطـلق على مـعـارك ب| قـوى وطنيـة وسـقـوط ضـحـايا وجـرحى
q|ومشوه| من الطرف| نصراً ألحـدهما وانكساراً للثاني. إذ أنها في احلقيقـة انكساراً وخسارة للطرف

رغم ما يبدو في حلظة معينة وكأنها النصر بعينه ألحدهما واالنكسار بعينه للثاني. ك. حبيب 
(٤٥٣) كر�q حبيب محمد. تاريخ احلزب الدlقراطي الكردستاني. مصدر سابق. ص ١٧٢-١٧٥. 
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دامت قـرابة ثمـان سـنوات عـجـافq كـمـا تعـرض الشـعب الكردي خـاللـهـا جملـازر مـرعـبـة ذات طبـيـعـة
عنصـرية عـدوانيـة مـناهضـة لوجـود اإلنسـان الكردي في ا;نطـقـة أصـالqً مـجـازر األنفـال ومنهـا مـجـزرة
األسلحـة الكيـمـاوية في حلبـجـة والتـدمـيـر الواسع وا;تـواصل للقـرى الكردية والذي سنبـحث فـيـهـا في
مكان آخـر من هذا الكتـاب. كـما عـرفت هذه الفـترة تـشكيل اجلبـهـة الكردسـتانيـة في عـام ١٩٨٨ من
عدد من األحزاب الكرديـةq ومعها احلزب الشـيوعي العراقي. وكان أكبـر إجناز لهذه اجلبـهة هو الوصول
إلى اتفاق مشـاركة احلزب| الكردي| الرئيسي| في اجلـبهةq أي احلزب الدlقراطي الكردسـتاني واالحتاد

الوطني الكردستاني.
لم تصـدر عن مؤVر احلـزب الدlقراطـي الكردستـاني العاشـر قرارات اسـتثـنائية بقـدر ما كـانت تأكيـد

احلزب على مواصلة النضال من أجل ضمان حتقيق شعاره الرئيسي.
لم Vض فـترة طويلة على إيقـاف القتـال ب| العراق وإيران حـتى شن النظام العراقي غـزوته العدوانـية
ضـد الشـعب الكويتي واحـتـالله الكويت وإنزال اخلـراب بهـا وأسـر عـدد كبـيـر من أبنائهـاq إضـافـة إلى
أولئك البـشـر الذين À تصـفـيـتـهم حـينذاكq سـواء أكـانوا من الكويـتـي| أم من العـراقـي| أم من بلدان
عـربيـة أخـرى من قــبل النظام العـراقي. ومن أجل طـرد قـوات النظام من الكويت وحتـريـرها من القـوات
العـراقيـة وقعت حـرب اخلليج الثـانية ومـا تلى ذلك من انهـيار كـامل للجيـش العراقي ومـا أعقـبهـا من
انتفاضة الشعب العـراقي بعربه وكرده وقومياته االخرى ضد استـمرار وجود النظام في السلطة والسعي
لإلطاحة بهq ثـم ا;آسي التي ارتبطت بضرب االنتـفاضة والسكوت ا;ـطبق للعالم كلهq وخـاصة الواليات
ا;تحـدة األمريكية علـى تلك اجلرlة البشـعةq ثم الهجـرة اجلماعـية الواسعـة للسكان الكرد صوب تركـيا
وإيرانq وهجرة عشرات اآلالف من سكان الوسط واجلنوب الى السعودية وسورية هرباً من جحيم النظام
الدمــوي في العــراق. والتي انتــهت بنشــوء وضع جــديد في كـردســتــان العـراق ابـتـداءاً من أوائل عــام

q١٩٩٢ حيث أصبحت كردستان منطقة محميّة بقيادة الواليات ا;تحدة األمريكية.
بعــد انســحـاب سـلطة البــعث من أجــزاء أسـاســيــة من كــردسـتــان العــراق وفـرض احلــمــاية الدوليــة
(األمريكية/البريطانية) على ا;نطقة ومنع الطيران العراقي من التحليق في أجوائهاq تسلمت األحزاب
والقـوى الكردية مــهـمـات اإلدارة هناك باسم اجلـبـهـة الكـردسـتـانيـة ونظمت انتـخـابات اجملـلس الوطني
للحكم الذاتي. وsوجب تلك االنتـخابات Vكن احلزبان الكرديـان الرئيسيـان من االستحـواذ الفعلي على
مقاعـد البر;انq إذ لم يستطع أي حزب آخـر احلصول على ٧% ا;قررة كـحد أدنى للحصول على مـقاعد
ألي حـزب فـي البـر;انq بـغض النظر عن األســاليب التي اســتـخــدمت قـبل وأثـناء عـمليــة االنتــخـاب.
فاألحزاب السيـاسية التي لم تدخل البر;ان أشارت إلى أن االنتخـابات لم تكن نزيهة وجرى تزوير إرادة
الناخـب| بسبـل شتى. ولم يكن هذا االتـهام خـاطئاً Vامـاqً خـاصة بعـد أن À تقـسيم مـقـاعد البـر;ان ب|
احلـزب| الدlقـراطي واالحتـاد الوطني وفق التناسـب التـالي ٥١ : ٤٩ على التـواليq مع منح اآلشـوري|

والكلدان عـدداً مـحـدوداً من ا;قـاعد في اجملـلس. ال شك في أن احلـزب| يتـمتـعـان بالتـأييـد الواسع من
الشعب الكردي وlكنهما احلصول على األغلبيـة في اجمللس وهما ال يحتاجان إلى التالعب الذي سجل
في حينهـا. ومع ذلك اعتبـرت تلك االنتخابات قـانونية وأصبـح اجمللس يتمتع بالشـرعية التي يفـترض
أن حتتـرم حالـياً -وإلى ح| انتـخاب مـجلس وطني جديد- الفـيدراليـة الكردستـانية. وفـي عام ١٩٩٢
وبعـد إجراء االنتـخابات قـرر البـر;ان اعتـبار منطقـة احلكم الذاتي جـمهـورية احتـادية (فيـدرالية) ضـمن

الدولة العراقية. 
qوفي أعـقاب ذلك جرى تـشكيل احلكومة ا;ركـزية وتوزيع ا;راكز احلـساسـة ب| احلزب| بشكـل خاص

مع منح هذا احلزب أو ذاك إحدى الوزارات أو حقيبة وزير بال وزارة (وزير إقليم).
وفي أعقاب ذلك عـقد ا;ؤVر احلادي عشر للحـزب الدlقراطي الكردستاني في مدينة أربيلq عـاصمة
اإلقليمq في الفـترة ب| ١٦-١٩٩٣/٨/٢٦. واعـتبـر عقـد ا;ؤVر تظاهرة سيـاسيـة كبـيرةq حضـرها إلى
جـانب ٢١٦٧ مندوبـاً ومندوبةq عـدد كـبـيـر من الضــيـوف من الداخل واخلـارج. واتخـذ ا;ؤVـر جـملة من
القرارات والتـوصيات ثم أجريت انتـخابات قيادة احلـزبq حيث جدد انتـخاب وتثبيت كل من السـيدين
مسـعود الـبارزاني والسـيد علي عـبد الله في مـوقعـيهـما السـابق|q كمـا انتخـبت جلنة مركـزية من ٣٧
. بعدها جرى تشكيل ا;كتب عضواً و ٩ أعـضاء احتياطq وجلنة رقابة وتفـتيش مركزية من ١١ عضـواً
السـيــاسي من ١١ عـضـواً من بـ| أعـضـاء اللجنـة ا;ركـزية. سـمي ا;ـؤVر sؤVر (الوحـدة) وحتت شــعـار

"السالمq احلريةq الدlقراطية"(٤٥٤).
أراد ا;ؤVرون أن ينـشـأ انطبـاع لـدى الشـعب الكردي وفـي اخلـارج بأن مـؤVرهـم هو مـؤVر حــزب يقـود
السلطة السـياسـيـة في كردسـتـان العراقq وأن رئيس ا;ؤVر يـعتـبر في الوقت نـفسـه رئيسـاً للجـمهـورية
االحتـادية. وبدا هذا واضــحـاً من خـالل أسلوب تنظيـم ا;ؤVر وتشكيل جلـان االخـتـصــاص فـيـه وأسلوب
إدارته والقــرارات التي صــدرت عنه. أقـر ا;ؤVـر في نهـاية جـلسـاته بـرنامج احلـزب. وتضــمن البــرنامج
ا;همات التي تواجه احلزب واجلـمهورية االحتادية في الفترة القادمة على الصـعيدين الداخلي واإلقليمي

وكذلك على الصعيد الدولي. 

w½U²ÝœdJ!« wMÞu!« œU%ô« ∫ÎUO½UŁ

أشـرنا سـابقاً إلـى أن أول خالف جـدي برز داخل قـيـادة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني كـان في عـام
١٩٦١. وVحور اخلالف حول ا;وقف من حكومـة عبد الكر� قاسم وموضوع إعالن ثورة أيلول/سـبتمبر
١٩٦١ في كردسـتان العراق. وتـبنى ا;ال مصطفى البارزانـي ا;وقف ا;ناهض لسياسـة عبـدالكر� قاسم
وإعالن الثورة واستطاع أن يجـمع حوله الغالبية العظمى من كوادر وقـواعد احلزبq في ح| تبنى اخلط

(٤٥٤) نفس ا;صدر السابق. ص ٤٧١.
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اخملالف السيد إبراهيم أحمـد الذي يعتبر أحد الرموز الوطنية البارزة في حـركة التحرر الوطني الكردية
وفي الساحـة السياسـية الكردستـانية والعراقـية خالل عـقود عديدة من الـقرن العشـرين. بدأ نشاطه في
الثـالثينات من القـرن العـشـرين وتواصل حـتى وفاتـه في نهايـة القرنq ولعـب دوراً سيـاسـيـاً كبـيـراً في
احليـاة السياسيـة الكردية وفي احلزب الدlقراطي الكردسـتانيq وكان يحـتل موقع سكرتير احلزب. كـما
التـفت حوله حـينذاك مجـمـوعة من ا;ثـقف| الكرد. إال أن هـذا اخلالف سـرعان مـا تالشى بسبب احلـرب
التي شنها النظام ضد الشـعب الكردي عموماً والبيـشمركة الكردية بشكل خاص. ثم تفـجر اخلالف من
جــديد في عـام ١٩٦٤ وأدى إلـى حـصــول انشـقــاق فــعلي في احلــزبq رغم عـدم تشـكيل القــوى التي
التفـتت حول ا;كتب السياسـي حزباً سياسـياً جديداً حينـذاك. وبرز هذا االنشقاق في انسحـاب عدد من
أعضاء القـيادة ورفضهم العمل حتت قـيادة ا;ال مصطفى البارزاني. ثم انتهى هذا االحـتجاج بطرد ١٤
عضـواً من اللجنة ا;ركـزية ومكتبـها السـياسـي من قبل قـيادة ا;ال مـصطفى البارزاني من مـجمـوع ١٨
عضـواً من قيـادة احلزب وانتـخاب قيـادة جديدة في ا;ؤVر السـادس للحزب الذي عـقد في أعـقاب عـقد
اتفـاق إيقاف القـتـال مع حكومة عـبـد السالم عـارف. ورغم أن اخلالف بـدا وكأنه يدور حـول ا;وقف من
عقـد تلك االتفاقـية باعـتبارها غـير كـافيـة وال حتقق ما يصـبو إليـه الشعب الكردي والتـضحـيات التي
حتملها الشعب في ثورة أيلول/سبتمبـر q١٩٦١ إال أن اخلالفات كانت أعمق من ذلك بكثيرq إذ كانت
تدور حول قـضايا فكرية وسـياسيـة وتنظيميـةq إضافة إلى أنهـا كانت مرتبطـة بظهور أجيـال جديدة من
الشبيبة ا;ثقفـة العاملة في احلياة السياسية الكردستانية والتي لم تستطع التـفاعل والتعامل باستمرار
مع القيـادة التقليـدية لقائد الثورة الكردية ا;ـال مصطفى البارزانيq الذي كـان في الوقت نفسـه يترأس
احلزب الدlـقراطي الكردسـتاني. وفي عـام ١٩٦٤ عقد ا;ـكتب السيـاسي كونفـرنساً حـزبياً (كونـفرنس
مـاوت) حاول فـيـه إضـعاف دور قـائد احلـزب البارزانـي وتأكيـد دور ا;كتب السـيـاسي في حـياة احلـزب
الداخليـة والسيـاسيـة وفي اتخاذ القـرارات اخلاصـة بالثورة وا;فـاوضات. وقـد قرر ا;ؤVر "جتـميد رئـاسة
البـارزاني للحزب وعـ| وفداً للوسـاطة يقـوم بزيارة البارزاني بـغيـة إقناعه بـحل وسط وأرجأوا جلسـات
الكونفرانس حتى عودة الوفد بالنتيجة(٤٥٥). ويشير السيد مسعود البارزاني إلى أن الكونفرانس قد

تنفض ولم ينتظر عودة الوفدq في ح| كان جواب البارزاني إلى الوفد قد تضمن التالي:
"١- ليس في اإلمكان تغيير القادة العسكري| ا;عين| حديثاً وسيبقون في أماكنهم.

٢- تترك احلـرية لكل بيشمـرگة في اختـيار اجلانب الـذي يعمل فيـهq وال يحق ألي طرف أن يحول دون
ذلك.

٣- يجب عقد مؤVر احلـزب في مدة أقصاها العاشر من شـهر آيار q١٩٦٤ وإذا لم يتم ذلك فللبارزاني

احلرية الكاملة في اتخاذ اإلجراء الذي يراه محققاً للمصلحة العامة.
٤- يكون عدد �ثلي ا;كتب السيـاسي في اللجنة التحضيرية للمؤVر مسـاوياً لعدد �ثلي رئيس احلزب

(البارزاني).
٥- المـانع من قيـام أعـضاء اللجنة ا;ركـزية ا;درجـة أسمـاؤهم أدناه بتـمشـية أمـور احلـزب حل| انعقـاد
ا;ؤVر. على ان يأتي بقـية أعضـاء اللجنة ا;ركزية إلى رائيه. وهؤالء هـم: عمر مـصطفى دبابهq جالل
الطالبانيq نوري شاويسq صالح يوسفيq علي عبداللهq ناهدة شيخ سالمq جالل عبدالرحمن.(٤٥٦)
ولكن اصطدم االجـراء الذي اتخـذه كـونفـرانس %?ËU…  بواقع وجـود القـوة الفـعليـة بيـد ا;ال مـصطفى
البارزاني وبتـأييد واسع من قوى البـيشمرگـة من جهة وعـجز ا;كتب السيـاسي عن تغييـر الواقع القائم
حيـنذاك من جهـة أخرىq رغم وجـود أكثـرية في القيـادة وقفت إلى جـانب ا;كتب السيـاسي ١٥ عـضواً
من أصل ١٧ عضواً في اللجنة ا;ركـزية. ولم تستطع قوى ابراهيم احمد وجالل الطالبـاني احلصول على
قـاعدة اجـتمـاعيـة واسـعة في كـردستـان بسـبب طبيـعة بنـية اجملـتمع الكردي الريـفيـة والعشـائرية ودور
البارزانـي وعائلتـه التاريخي في حـركة التـحرر الكرديةq إضـافة إلى امتـالكه للقـوى العسكريـة القادرة
على إحلاق الضـرر بجماعة ا;كتب السـياسي. ورغم احملاوالت التي بذلتهـا مجموعة ا;كتـب السياسي
للبقاء في كردستان والعمل في الساحة السياسيـةq فأن البارزاني وجه جهداً كبيراً ;نعها من التوسع أو
االسـتـقرار في مـواقع مـعـينة. وبالتـالي نشـأ حـزبان متـوازيانq ولكنهـمـا مـخـتلفان فـي القوة والعـالقـة
qأحدهمـا بقـيادة ا;ال مـصطفى البـارزاني qقـراطي الكردسـتـانيlوكـالهما بـاسم احلزب الد qاجلـماهيـرية
والثـاني بقيـادة إبراهيم أحمـد. واصطف إلى جانب إبراهيم أحـمد مـجمـوعة من أعـضاء اللجنة ا;ركـزية
السابقةq كما أصـبح قوام ا;كتب السياسي مكوناqً إضافة إلى إبراهيم أحمـدq من السادة: جالل حسام
الدين طالبـانـيq عـمـر مـصطفى أم|q حلمي عـلي شـريف. كـمـال مـحي الدين أسـعـدq عـلي العـسكري

وعبدالرحمن ذبيحي(٤٥٧).
ولكن احلزب الدlقـراطي الكردستانـي بقيادة البـارزاني عرف خالل تلك الفـترة وجود تكتـالت عديدة
في داخلهq وبعـضهـا كان مجـبراً على البـقاء بسـرية كبـيرة بسـبب اخلشـية الفعـلية من دور أجـهزة األمن
الكردية (الـبـاراسÆ) حــينذاك. فـإلـى جـانب التــوزيع ا;عــروف ب| اليـســار واليـم| والـوسط كـأجنـحـة
موجودة في احلزبq نشأت في عام ١٩٧٠ اجلماعة ا;عروفة بالعصبة ا;اركسية اللينينية ""W#W%u" التي
سـمـيت فـيـمـا بعـد بعـصـبة شـغـيلة كـردسـتـانq وجـمـعت في صـفـوفـهـا االجتـاهات ا;اركـسـيـة اللينينيـة
واالجتاهات ا;ـاوية. وال شك في أن التيـار ا;اركسي في كـردستـان لم يكن ضعـيفـاqً وكان التعـاون ب|

(٤٥٥) البـارزانيq مسـعـود - البارزاني واحلـركـة التحـررية الكردية. اجلـزء الثـالث. ثورة ايلول ١٩٦١-١٩٧٥
مع ملحق وثائقي. اربيلq q٢٠٠٢ ص ١٣٧-١٣٨.

(٤٥٦) نفس ا;صدر السابقq ص ١٣٨.
(٤٥٧) اخلرسانq صالح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص ١٣٢. 
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ا;اركسـي| في أقاليم كـردستـان الثالثة مـعروفاً حـينذاك وخاصـة ب| إقليمي كـردستـان إيران والعراق.
ومـجـمـوعـة "??b??& W#W?%u تشكلت بـاألسـاس في إيران قـبل ذاك بسنوات ثم توسـعـت لتـشـمل كـردسـتـان
العـراق. وكـانت على صلة بالسـيـد جالل الطالـباني. وكـان تبني ا;اركـسـيـة في كردسـتـان العـراق يلقى
الرفض من احلـزب الشـيـوعي العـراقيq بسـبب التـصـور اخلـاطئ الذي سـاد احلـركـة الشـيوعـيـة العـا;يـة
حينذاك باعتبارها احملتكر وا;مثل الشرعي والوحيد للماركسية عموماً واللينينية على وجه اخلصوص.
أشرت في مكان آخر من هذا الكتـاب إلى أن القائد البارزاني كان يرفض وجود قوى سيـاسية كردية
منظمـة خـارج إطار احلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني ومنـشقـة عن احلـزب الذي كـان يقـودهq وكان يتـخـذ
اإلجـراءات الصـارمــة ضـد من يحـاول ذلك بســبب قناعـتـه بأن وجـود الـتكتـالت يلحق الضــرر باحلـركـة
الكردية وبقدرتها على انتزاع حقوقها. أجبر هذا الواقـع مجموعة مهمة من ا;ناضل| الكرد على البقاء
خارج العـراق بدالً من خوض النضال في الداخل بسبب قـناعاتهم اخملتلفةq إذ كـان محظوراً على هؤالء
العـودة والعـمل في كردسـتـان خارج إطار احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني. فالسـاحـة يفتـرض أن تبـقى

محتكرة للحزب الدlقراطي الكردستاني.
إال ان السيد البـارزاني يشير في كتابه ا;شار اليـه سابقاً الى ان السيد ابراهيم احمـد قد حصلَ على
تأييـد الشاه وكـانت له صلة بـ(السافـاك) اإليراني عـبر العـقيـد (عيـسى بيجـمان) وهو من كـرد سنندج

في كردستان ايران.(٤٥٨)
وحـاول النـظام العـراقي في فــتـرات مـخــتلفـة أن يلعب عـلى وتر اخلـالف ب| اجملــمـوعـت| ومــحـاولة
الضـــغط على طـرف من أجل أنتـــزاع تنازالت مـن الطرف الثـــاني انطـالقــاً من هـذا النهج. بـذل احلكم
العـارفي جـهـوداً غـيـر قليلة إليجـاد حل للمـشكـلة دون أن يتنازل عن سلوكـه الشـوفـيني إزاء القـومـيـة
. إال أن ا;ال مـصطفى البـارزاني كان على اسـتعـداد دائم إلعادة العـالقات الكرديةq ولم يكن هذا �كناً
وا;فاوضات مع احلكم في العراق عندمـا كان يجد انفتاحاً ولو قليالً على حـركته ا;سلحة وعلى مطالب
الشـعب الكردي. ولم يكن هذا االنفـتاح مـتـوفراً باسـتـمرار بل الـعكس هو الصحـيح. وجتلى هذا أيضـاً
بعـد انقالب البـعث في ١٧ Vوز/يوليـو عام q١٩٦٨ حـيث بذل احلكم اجلـديد محـاولة أخـرى الستـثمـار
اخلـالف ب| اجملـوعـت| لصـالح اسـتـمـرار القـتـال والضـغط على احلـركـة الكردية ا;ـسلحـة. حـيث Vكنت
مـجـمـوعـة ا;كتب السـيـاسي (إبراهيم أحـمـد وجـالل الطالبـاني) أن تصـدر جـريدة في بغـداد وأن جتـري
qإال أن البعث لم يكن جـاداً في تعاونه مع هذه اجملموعة qحوارات غير قليلة مع قوى سـياسية مختلفة
بقدر مـا كانت بالنسـبة له ورقـة ضغط يريد �ارسـتها عـلى قيادة الثـورة في كردسـتان العـراق. إذ حا;ا
تب| احتمال الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن مع قيادة احلزب الدlقراطي الكردستانيq لم يعد في مقدور

اجملموعة األخرى مـواصلة العمل السياسي واإلعالمي في بغداد. فاضطرت إلى مـغادرة العراق والبقاء
في سوريا أو في أوروبا.

تركز عمل جماعة ا;كتب السياسي السابق في اخلارج على اجتاهات أربعة:
* تعبئة قواها في الداخل واخلارج لصالح القضية الكردية بشكل عام.

* تشـديد دعـايتهـا ضـد قـيادة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـاني باعتـبـارها العـدو ا;ناهض لهـا مـباشـرة
وا;تصدي لعملها في كردستان العراق.

* التـعاون مع القـوى العراقـية األخـرى ا;وجودة في سـوريا واخلارجq التي كـانت تناهض سيـاسة البـعث
احلاكـم في العراق. وكـانت أغلب تلك القوى قـوميـة وبعثـية مـؤيدة لقيـادة قطر العراق في سـوريا أو

قوى منشقة عن احلزب الشيوعي العراقي.
* إقامـة أوسع الصالت ا;مكنة مع قـوى حركة التـحرر الوطني في الدول العـربية وفي غيـرها من بلدان
العالم الثالثq إضافة إلى تنشيط عالقته باألحزاب االشتراكية الدlقراطية في أوروبا وبشكل خاص

مع احلزب االشتراكي الفرنسي.
حـصل السـيـد جالل الـطالبـاني على دعم ملمـوس من جـانب القـيـادة السوريـة والقيـادة الليـبـيـة ومن
بعض القوى العراقية والعـربية. كما تسنى له أن يقيم عالقات جيـدة على الصعيدين العربي واألوروبي
لصالح القـضيـة الكردية ولصالح االجتاهات اجلـديدة في السيـاسة التي كان يـدعو لها. وإذ كـان وجوده
في كردسـتان العراق مـحدوداqً رغم وجود قواعـد وكوادر له في صفـوف احلزب الدlقراطي الكردسـتاني
الذي كان يقوده البارزانيq بصورة سريةq فأن وجوده في اخلارج ونشاطه قاد إلى حصول توترات شديدة
وانقسام عـملي في جمعيـة الطلبة الكرد في أوروبا ب| مؤيد لقـيادة البارزاني للحركـة الكردية ا;سلحة
وب| مـؤيد جملمـوعة إبراهـيم أحمـد وجالل الطالبـاني ود. كـمال فـؤاد. وتركز تأثـير هذه اجملـموعـة على
األوساط الطالبية وا;ثقف| في الداخل واخلارج. إال أن ما lكن تأكيده هو أن القوى السياسية الكردية
كـانت مـوزعـة ب| احلـزب| بشكل مـتـبـاينq إذ أن الغـالبـيـة العظـمى من األعـضـاء وا;ؤيدين كـانت إلى
جانب قيادة البارزانـي. وعندما تعرضت احلركة الكردية ا;سلحة إلى نكستهـا الكبيرة في آذار من عام
q١٩٧٥ سنحت الفـرصـة أمـام السـيد جـالل الطالبـاني ومـجـمـوعـة من السيـاسـي| الكرد ألخـذ ا;بـادرة
وتأســيس االحتــاد الوطني الكـردسـتــاني. فــمــا هي الظروف التـي أتاحت فــرصـة تـشكيل هذا االحتــاد

السياسي?
كان النتكاسـة احلركة الكردية ا;سلحـة وقع الصاعقة على جـماهير الشـعب الكردي وقواه السياسـية
الكردية ا;شاركة في ثورة أيلول/سبتمبـر عام ١٩٦١. وتوزع ا;شاركون في الثورة إلى ثالث جماعات

أساسية:
(٤٥٨) البارزانيq مسعود - البارزاني واحلركة التحررية الكرديةq مصدر سابقq ص ١٣٣.
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q١- قـوى تراجـعت إلى إيران وسلمت أسلحـتـها للسلـطة اإليرانية فـي مقـابل منحـهـا اللجوء واحلـمـاية
على أمل أن تعيد تنظيم صفوفها ومواصلة النضال في ظرف أكثر مالئمة.

٢- قـوى سلمت نفـسـها وأسلـحتـهـا للحكومـة العـراقـية حـيث وزعت على مـحـافظات العـراق اجلنوبيـة
وعومل أفرادها وكأنهم أسرى حرب لدى احلكم االستبدادي.

٣- قـوى غـادرت إيران والعــراق واسـتـقـرت في ا;هـجـر وعـمـدت إلـى تشكيل تنظيـمــات سـيـاسـيـة أو
التحقت بجماعات سياسية أخرى.

ويبـدو أن وقع الهـزlـة التي حلت باحلـركـة الكردية ا;ـسلحـة في نفـوس نسـبـة عـاليـة مـن بنات وأبناء
الشـعب الكردي في الداخل واخلارج كـان كبـيراً جـداً ومؤثراً إلى حـدود بعيـدةq وكان ال بد مـن مواجـهة

ذلك بإجراءات سريعة وفعالة. وكان أمام اجملموعات ا;وجودة في اخلارج خيارينq وهما:
- التـريث واالتصال باحلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني بهـدف العـودة إلى صفـوفـه وإعادة بناء احلـزب
وقـوى الثــورة من جـديد ;واصلة الـنضـالq إذ لم يكن �كـناً قـبـول ذلك من جــانب قـيـادة ا;ال مــصطفى

البارزاني بسرعة وفي أعقاب االنتكاسة من الناحيت| النفسية والسياسية.
- تشكيل تنظيم سياسي جـديد يجمع فيه كل أو بعض اخملتلف| مع احلزب الدlقـراطي الكردستاني

بقيادة ا;ال مصطفى البارزاني ;واصلة لنضال في كردستان العراق.
ويبدو أن مجموعات معينة قررت اختيار الطريق الثانيq بعد أن حاولت ثني ا;ال مصطفى البارزاني
عن القبـول sقتـرح الشاه والتخلي عن الثـورةq كمـا جاء في أدبيات االحتـاد الوطني الكردستـاني. ففي
٢٢ أيار من عام ١٩٧٥ صـدر البيان السياسي جملـموعة السيـد جالل الطالباني في دمشق أعلـنت فيه
رفـضـهــا التـسليم بـاألمـر الواقع وتسليـم السـالح في كـردســتـان العـراق واسـتــعـدادها ;واصلة ا;ـسـيـرة
النضــاليـة للـشـعب الكردي وحتــمل مـســؤوليـتــهـا فـي هذه الفـتــرة العـصــيـبــة من تاريخ احلـركــة. وفي
١٩٧٥/٦/١ À تأسيس االحتاد الوطني الكردستاني في برل| حيث نوقش بيان دمشق وعدّّل بحضور
qعبد الرزاق عـزيز فيلي qد. فؤاد معـصوم qالسادة أو بتـأييد �ن تعذر عليـه احلضور: جالل الطالبـاني
عـادل مرادq كـمال فـؤاد وعمـر شيخ مـوس ود. لطيف جـمال رشـيد ودلشـاد أحمـدq إضافـة إلى السيـدة
هيـرو إبراهيم أحمـد(٤٥٩). واعـتبـرت األسمـاء التاليـة الهـيئـة ا;ؤسسـة لالحتـاد الوطني الكردستـاني:

جـالل الطالبـانيq د. فؤاد مـعـصومq عـبـد الرزاق عـزيز فيليq عـادل مـرادq عمـر شـيخ مـوسq د. كمـال
فـؤادq عمـر مـصطفى (دبابة) ود. كـمال خـوشناو. وخـولت هذه الهيـئـة ا;ؤسسـة صـالحيـة قـيادة العـمل
الفكري والسـياسي والتنظيـمي والعسكري وا;الـي والعالقات اخلـارجيـة للحزب إلى حـ| انعقاد مـؤVره
األول الذي طال انـتظاره وعــقـد ألول مــرة في عــام ١٩٩٢. ويشــيــر الدكــتــور فـؤاد مــعــصــوم إلى أن

التنظيمات التي تكون منها االحتاد الوطني هي(٤٦٠):
 ١- العـصبـة ا;اركسـيـة اللينينيـة (فيـما بعـد عـصبـة شغـيلة كـردستـان) التي كـانت قد تأسـست على
q(أرام) شكل حـلقــات في عــام ١٩٧١/١٩٧٠. وكــان على رأس هذه العــصــبــة شــاســوار جــالل
نوشـيـروان مصطـفىq حكمت مـحمـد كـر� (مـال بختـيـار)q أزاد هوراميq سـاالر عـزيز (جنم الدين

عزيز) وعمر عبد الله (مالزم عمر).
٢- احلركة االشـتراكية الكردستـانيةq وكانت تضم مجـموعة من الكوادر القيادية الـتي عملت قبل ذاك
في احلزب الدlـقراطي الكردستـاني. وكان على رأس احلـركة: علي العـسكريq رسول مامـندq خالد
سعـيد (دكتـور خالد)q ا;الزم طاهر علي والي بكq سعـدي عزيز (سعـدي كجكة)q وعمـر مصطفى

(دبابة). 
٣- اخلط العـام لالحتـاد الوطني الكـردستـانيq ويـسمـى أيضـاً باخلط العـريض. وكـان على رأس اخلط:
جالل الطالبانيq الدكتور فؤاد معـصومq الدكتور فؤاد كمالq الدكتور عمـر شيخ موسq عادل مراد

وحس| بابا الشيخ (شيخ أيزيدي).
وانتخب السيد جالل الطالباني سكرتيراً للجنة القيادية لالحتاد الوطني الكردستاني.

وجدير باإلشارة إلى أن مـجموعة "W#W?%u التي كانت تعمل بصورة سـرية في تنظيم احلزب الدlقراطي
الكردسـتاني وعلى صلة وثيـقة با;سـؤول األول عنها السـيد جالل الطـالبانيq لم تسـتطع الصمـود بوجه
اإلنتكـاســة التي حلـت باحلــركــة الكـردية ا;سلحـــةq إذ اضطرت إلى تسـليم أسلحـــتــهــا إلى السـلطات
البـعـثـيـةq إذ أن زخم االنتكاسـة كـان قـد شـمل اجلـمـيعq وكـان من الصـعب حـقـاً مـواجـهـة ا;وقف بغـيـر
ذلك.(٤٦١) ولكن هذه اجملموعة القياديةq ومعـها أكثر من سبع| عضوا في "»#q"W#W%uJ التي سلمت
سالحها للسلطات احلـكومية العراقيةq كانت قـد أصدرت بياناً تؤكد فيه مواصلتـها الكفاح ا;سلح. �ا

الدlقراطي الكردستاني لسنوات طويلة ثم الشخصية البارزة وا;ؤيدة لإلحتاد الوطني الكردستانيq كما
إنها زوجة السيد جالل الطالباني. ك. حبيب. 

(٤٦٠) مـعصـومq د. فـؤاد. االحتـاد الوطني الكردسـتانـي .. البدايات. جـريدة االحتـاد األسـبوعـيـة. كـردستـان.
العدد ٢٧٣ في ٠٢٠٠٠/٦/٩ ص ١١. 

(٤٦١) اخلرسانq صالح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص ٣٣٦/٣٣٥. 

(٤٥٩) مـرادq عادل. مـحـاولة جـادة لكتابة جـزء من التـاريخ احلـديث لكرد العـراق. جريـدة االحتاد األسـبـوعيـة.

العـدد ست حلقاتq ابتـداءاً من العـدد ٣٧٣ في ٢٠٠٠/٦/٩ حتى العـدد ٣٧٨ في ٢٠٠٠/٧/١٤.
كردستان. احللقة األولى. ص ١١. 

السـيـدة هيـرو إبراهيم أحـمـد مناضلـة كرديـة وعامـلة في احلـركـة السـيـاسـية الـكرديةq وهي إبنة السـيـد
إبراهيم أحمدq ا;ناضل السياسي البارز في احلركة السياسية الكردية منذ اإلربعينيات وسكرتير احلزب



(٤٦٢) ضـمت أول مـجـمـوعـة قـيـادية كـردية تابعـة لالحتـاد الوطني الكـردستـاني فـي الداخل مكونة من سـبـعـة
مناضل| حكم على بعضـهم باإلعدام وÀ تنفيـذه في سجن أبو غريب ا;ركزي في بغـداد في ٢١ تشرين
الثـاني/نوفـمـبر من عـام q١٩٧٦ وهم: شـهـاب الشـيخ نوريq جـعـفر عـبـد الواحـد وأنور زورابq وعلى
qأرسالن بايز qعلي محمد عـسكري qعمر سيـد علي qالبقـية بأحكام مختلفـة وهم: فريدون عبد القـادر
ئاوات زكي عبد الغفـورq دارو شيخ عبد القادرq سعدون فـيليq وآسو شيخ نوريq محمد ميـرزاq سعيد
مـال عـبـاس وعـثـمـان نانو. راجع: مـرادq عـادل. مـحـاولة جـادة لكتـابة جـزء مـن التـاريخ احلـديث لكرد
: اخلرسانq صـالح. التيارات السـياسـية في العراق. مـصدر سـابق. احللقة اخلامـسة. ص ٥. راجع أيضـاً

كردستان العراق. مصدر سابق. ص ٣٣٦/٣٣٥. 
(٤٦٣) نفس ا;صدر السابق. ص ٣٣٨.
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جعـلها تقع حتت مـجهـر السلطات األمنية العـراقيـة ومطاردتها والسـعي إللقاء القـبض عليهـا. وVكنت
السلطات األمنيـة العراقيـة من حتقيق ذلك عندمـا ألقي القبض على مراسـل ب| السيد جـالل الطالباني
W#W%u"Ë في بغداد وضبط رسالة موجهة للمجموعة في الداخلq �ا أجبر القيادة على الهروب إلى إيران
حيث القي القبض عليها هناك وسلم أعضاء القيـادة جميعاً إلى احلكم الدكتاتوري في بغداد من جانب
األمن اإليرانيq وحـكم على عـدد منهـم باإلعـدام ونفـذ احلـكم فـعـالً في شــهـر تشـرين الـثـاني/نوفـمــبـر
١٩٧٦(٤٦٢)q وهي اجملـموعـة القـيادية األولـى التي تواجه األعـدام بعـد هزlة عـام q١٩٧٦ كمـا حكم
على البــقـيـة بأحـكام بالسـجن. وكــان على االحتـاد الوطـني تشكيل قــيـادة مـيـدانـيـة جـديدة بعــد تلك
اخلـســارة. وضـمت قــيـادة »#W#W???%uJ اجلــديدة شـاســوار جـالل (أرام) سكـرتيـر اللـجنةq جنم الدين عــزيز

(ساالر)q أزاد هورامي (عادل)q حكمت محمد كر� (مال بختيار) وعبدالرزاق محمد(٤٦٣).
اتخذ االحتاد الوطني الكردستاني بعد تشكيله بفتـرة قصيرة جملة من اإلجراءات ساعدته على ولوج
السـاحـة النضـاليـة في كـردسـتان. فـبـعـد أن وضح سكرتيـر االحتـادq جـالل الطالبـانيq أسـبـاب تشكيل
االحتـاد في كراس بعنوان "االحتـاد الوطني الكردستـاني ;اذا..?" وفق الظروف التي نشـأت في أعقـاب
انتكاسة احلـركةq وبعد أن أصدرت العـصبة ا;اركسـية اللينينية الكردستـانية كراسهـا ا;وسوم "الدروس
ا;ستـخلصة من انتكاسـة احلركـة ا;سلحة الكردية"q تبني االحتـاد الوطني من جديد نهج الكفـاح ا;سلح
لتحقيق مـهمات احلزب اجلديدq كما أكـد على شعار الدlقراطية للعراق كلهq وبالتـالي ربط ب| القضية

الدlقراطية في العراق واحلكم الذاتي لكردستان.
قرر االحتاد الوطني البدء بإرسـال بعض أعضاء احلزب ومؤيديه إلى كردستان وتشكيل فـرق سياسية
وأنصـارية للدعاية والتـحريض ورفع ا;عنـويات وتعبـئة الصـفوف ومـواجهـة الوضع اجلديد الذي نشـأ مع
انتكاسة احلركة ا;سلحة. وجدير باإلشارة أن االحتاد الوطني الكردسـتاني تبنى سياسة التعددية احلزبية

في كردستان. ودعا إلى احلوار حلل ا;شكالت القائمة إقليمياً وقومياً.

كانت العالقات ب| احلزب الدlقراطي الكردستانيq الذي أعاد النظر بقراره السابق حول نزع السالح
وانتقد ذلك بصيغ مختلفة وفق التكتالت التي نـشأت فيه ومنه وقرر البدء بالكفاح ا;سلح ثانيةq وب|
االحتاد الوطني الكردستاني الذي تأسس حـديثاqً سيئة للغاية ومتـوترة وجتلت في ا;عارك الدامية التي
دارت ب| قـــوات احلــزب| فـي عــام ١٩٧٦ وعــام ١٩٧٨ ومـن ثم في أحــداث (بـشت آشــان) فـي عــام
١٩٨٣. ويبــدو لي بأن االحتـاد الـوطني الكردســتـاني كــان على عــجلة من أمــرهq إذ كـان يســعى إلى
اسـتـثمـار فـرصـة االنهـيـار النفـسي وا;عنوي للحـركـة الكردية ا;سلحـة التي كـان يقـودها ا;ال مـصطفى
البارزاني ال لفرض نفسه في الساحة الكردستانية فحسبq بل ومن أجل احللول محل احلزب الدlقراطي
الكردستاني في قـيادة النضال الكردي ا;سلح ضد احلكم ا;ركزي الدكـتاتوري في بغداد. ولم يكن هذا

ا;وقف صائبا.
قـرر االحتاد الوطني الـكردستـاني إرسـال قواته ا;سلـحة اجلـديدة ا;شكلة في اخلـارج وا;تـدربة حديثـا
على حـمل السالح على شـكل مفـارز صغـيرة مع بعـض القيـادي|q من الشام وعـبـر القامـشلي وsوافقـة
احلكومـــة الســورية إلى الـعــراق. وفي طريق الـعــودة تصــدت لهـــذه ا;فــارز قــوات احلــزب الدlـقــراطي
الكردستاني ومؤيديهـا من العشائر الكردية في تركيا وأنزلوا بالقادم| اجلدد ضـربات قاسية أدت إلى
قتل عـدد كبيـر من أعضاء ومـؤيدي االحتاد الوطني وبعض قيـادييهم. ولم يكن هذا ا;وقف سليـماً من
جـانب قـيـادة احلـزب الدlقـراطي الكردسـتـانيq بغض النظر عن التـبـاين والصـراع السـيـاسي الذي كـان
قائمـاً ب| احلزب| حـينذاك. إذ خسرت احلـركة الوطنية مـناضل| من كال الطرف| لم يكن هناك أي مـبرر
السـتشـهادهم. ليس القـوة والعنف واستـخدام السـالح هو الطريق العـملي ;عاجلـة ا;شكالت واخلالفـات
السياسـية فحسبq بل يزيد من تعقـيد تلك ا;شكالت ويخلق مشكالت جديدة أيضاً. فـالطريق الوحيد
والناجح حلل جـميع أنواع ا;شكالت ب| القـوى الوطنية يكـمن في الدخول sفـاوضات دlقـراطية صـبورة
بعـد االتفـاق على آليـات دlقـراطـيـة لذلك احلـوارq فـهـو الصـيـغـة الوحـيـدة التي يفـتـرض أن تسـود في
العالقـات ب| األحزاب السيـاسية. وكان من شـأن ا;عارك العسكرية التي دارت تـعقيد األمـور وتشديد

الصراع ولم يتوقف نزيف الدم طويالً.
هذه األحداث وغيرها لعبت دورها ا;لمـوس في تعميق اخلالفات العميقة أصالً ونشـأت حالة أشبه ما
تكون ا;طالبة بالثأر ب| احلزب| التي جتلت بعد سنوات في معارك (بشت آشان) وشملت قوى سياسية
أخـرىq ثم تواصلت حـتى العـقـد األخيـر من القـرن العـشـرين حـيث أمكن في عـام ١٩٩٨ االتفـاق على

أسس أخرى في معاجلة ا;عضالت ب| احلزب|.
لم يعـقـد االحتـاد الوطني مـؤVـراً له إال في عـام ١٩٩٢. وخـالل الفـتـرة الواقـعـة ب| ١٩٧٥ و١٩٩٢
عـقـد االحتاد الوطنـي سلسلة من االجـتمـاعـات التي تقـررت فـيـها بنيـة القـيـادة واسـتراتيـجـة وتكتـيك
احلـركة ا;سـلحة واالحتـاد على الصـعـيدين الداخلـي واخلارجيq كـمـا أدارت احلوارات وا;فـاوضـات التي
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كانت جتري ب| فترة وأخرى ب| االحتاد واحلكم أو ب| االحتاد وبقية قـوى ا;عارضة السياسية العراقية.
qوكان على ا;كتب السياسي لالحتاد أن يوجه سياسة االحتاد خالل الفترة الواقعة ب| تلك االجتماعات
وأن يقرر ا;وقف بالـنسبة للمـعارك التي دارت ب| قوات االحتـاد وقوات السلطة ا;ركـزية في بغدادq أو
تلك ا;عارك ا;سلحة التي دارت بينه وب| الفصائل األخرى التابعة لألحزاب السياسية ا;عارضة للنظام
حـــينذاك. وكـــانـت أشــد ا;ـعـــارك فــداحـــة تـلك التي دارت بـ| االحتـــاد الوطني واحلـــزب الـدlقـــراطي
الكردسـتـاني في عـام ١٩٧٨ أوالً ومن ثم مـعـارك (بشت آشـان) األولى والثـانيـة في عـام ١٩٨٣ ب|
االحتـاد مـن جـهـة واحلــزب الدlقــراطي الكردســتـاني واحلــزب الشـيــوعي العـراقـي واحلـزب االشـتــراكي

الكردستاني من جهة ثانية.
خالل الفترة الواقعة ب| ١٩٧٦-١٩٩٢ شارك االحتاد الوطني في عدد من التحالفات التي تأسست
من عـدد من األحـزاب السـيـاسـيـة الـعـراقـيـة التي كـانت تعـمل في دمـشق ضـد احلـكم الدكـتـاتوري في
بغدادq والتي أطلق عـليه "التجـمع الوطني العراقي" وضم في صـفوفه: حـزب البعث العربي االشـتراكي
(قيـادة قطر العراق)q احلـزب الشيـوعي العراقي (القيـادة ا;ركزية)q احلـركة االشـتراكيـة العربيـةq مؤVر
القــومــي| االشــتــراكــي|q احلــزب االشــتــراكيq جــيـش التــحــرير الشــعــبي العــراقي واالحتــاد الـوطني
الكردسـتـاني. ثم كـان شـريـكاً في "اجلـبـهـة الوطنيـة والقـومـيـة الدlقـراطيـة (جـوقـد) الـتي انبـثـقت في
١٩٨٠/١١/٢٢ من مــجـمــوعـة األحــزاب التي شكلـت التـجــمع الوطني الـعـراقي إضــافـة الى احلــزب
الشـيـوعي العـراقي بعـد أن خـرج منهـا احلـزب الشـيـوعي العـراقي/القـيادة ا;ـركزيـة. وأصدرت اجلـبـهـة
اجلـديدة ميـثـاقهـا الوطني وبيـانها السـيـاسي حول أوضـاع العـراق السيـاسيـة ومـهمـات احلـركة الوطنيـة

حينذاك(٤٦٤).
وفي عــام ١٩٨٨ أمكن تشكيل اجلــبـهـة الـوطنيـة الكردســتـانيــةq بعـد أن ســبق ذلك حتـس| نســبي
للعالقات ب| احلزب| الكردي| وصدور بيان مشترك عن اللجنة العليا ا;شتركة وبحضور قائدي احلزب|
qالسيـد مسعـود البارزاني والسيـد جالل الطالبانـي على رأس وفدين قيـادي| بتاريخ ١٩٨٧/١٢/١٠
سـبـقــه لقـاء سـيـاسي بـ| السـيـد جـالل الطالـبـاني والسـيـد إدريـس البـارزانيq حـيث À في هـذا اللقـاء
تشكيل جلنـة عليـا مـشـتركـة تـهدف إلـى تطوير العـالقـة ب| احلـزب| بتـاريخ ١٩٨٦/١١/٧ وsسـاعـدة
مبـاشرة من إيران. وضمت اجلـبهة الكردستـانية العراقـية األحزاب السـياسية التـالية: احلزب االشـتراكي
الكردي (باسـوك)q االحتــاد الوطني الكردسـتـانـي (أوك)q احلـزب الشـيـوعي العـراقـي (حـشع)q حـزب
الشـعب الدlقراطي الكردسـتاني الـعراقي (حـشدك)q احلـزب االشتـراكي الكردستـاني (حسك)q احلـزب
الدlقـراطي الكردستـاني (حدك). ومن هنا يتـب| لنا بأن احلـزب الدlقراطي الكردسـتاني قـد تخلى عن

فكرة احلـزب الواحـد لكردسـتـان العـراق بعـد أن بدأ العـمل مـجدداً فـي عام q١٩٧٦ وكـان قـائد احلـزب
الدlقــراطي الكردسـتـانـي واحلـركـة التــحـررية الكردية ا;ال مــصطفى البــارزاني على علم بقــرار العـودة
للكفاح ا;سلح ومسانداً لهq إذ وافته ا;نية في عام ١٩٧٩ وفي الثاني من أيار/مايس من عام ١٩٨٨
À اإلعالن عن تشكيل اجلبـهة الكردستانية العراقـيةq أي في الفترة التي كانت مـا تزال حملة احلكومة
الدكتـاتورية العراقية حتت أسم (األنفـال) مستمـرةq وبعد أن كانت قـوات احلكومة الفاشيـة قد ارتكبت
مجزرتها الدموية بقذف مدينة حلبجة باألسلحة الكيمائية لتمارس تدميرا وقتال شامل| ضد شعب هذه
ا;دينة وضــد سكان غـيـرها مـن مـدن وقـرى وأرياف كـردســتـان العـراق. وفي عـام ١٩٩٠ تـوسـعت هذه

اجلبهة لتضم إليها حزب كادحي كردستان واحلركة الدlقراطية اآلشورية.
بعد تراجع السـلطة ا;ركزية وانسحـاب أجهزتهـا األمنية والعـسكرية من بعض مناطق إقليم كردسـتان
وسيطرة القـوى الوطنية الكردية على السـاحة السيـاسية الكردية عـقد االحتاد الوطني الكردسـتاني في
٢٧ كانون الثـاني/يناير ١٩٩٢ مؤVره األول في مـدينة السليمـانية. تدارس ا;ؤVرون أوضـاع كردسـتان
العـراق ووضع االحتـاد الوطني الكردسـتاني وسـيـاسات احلـزب للفـتـرة القادمـة. تضـمن البـالغ اخلتـامي

للمؤVر مجموعة من القضايا ا;همة باعتبارها تلخيصاً ;ا توصل إليه ا;ؤVرونq ومنها:
* حتقيق وحدة التنظيمات األعضاء في االحتاد الوطني الكردستانيq أي وحدة عصبة كادحي كردستان
واحتـاد الثـوريـ| الكردسـتـاني| واخلـط العـام (العـريض) في تـنظيم أو حـزب سـيـاسـي واحـد. وعلى
أهميـة هذه اخلطوة فأن التجمـعات السابقـة لم تفقد تأثيـرها وفعلها حتى اآلنq إذ أن القـوى ا;ذكورة
شكلت لها أجـنحة فكرية وسيـاسية فـرضتهـا طبيعـة تكوين االحتاد أسـاساً من جهـةq وطبيعـة القوى
االجـتـمــاعـيـة الفـاعلـة فـيـه من جـهــة أخـرىq إضـافـة إلى تكويـنهـا التـاريخي والـطبـقي ومـهـمــاتهـا
االقتـصادية واالجـتماعـية التي تبلورت كلهـا في برنامج االحتاد الذي اقـر في مؤVره الثـاني في عام

.٢٠٠١
* دعوة ا;ؤVر إلى بذل أقـصى اجلهود لضمان إجـراء انتخابات عامة وحـرة في كردستان العـراق وضمان
دور فعـال للجـبهة الـكردستـانية في هذه االنتـخابات. ولم يتـحقق هذا الهـدفq إذ أن االنتخـابات لم
تتم بروح نـزيهـةq بل زورت من اجلــانب|q كـمــا أشـارت إلى ذلك بعـض وكـاالت األنبـاء وصــرحت به
بعض األحـزاب ا;شـاركـة في تلك االنتـخـابات. وعـمـد احلـزبان إلى اقـتـسـام ا;قـاعـد وحـرمـان القـوى
األخـرى منهاq وبالتـالي دق إسـف| الصـراع والقتـال الالحق في احلـياة السـيـاسيـة الكردسـتانيـة. ولم
يكن االحتاد الوطني وحده مسـؤوالً عن ذلكq بل كال احلزب| احلاكم|q كما تتـحمل األحزاب األخرى
في اجلـبـهـة الكردسـتـانيـة مـسؤوليـة السـكوت الفـعلي عن تزوير االنتـخـابات ودخـولهـا في احلكومـة

ا;شتركة التي شكلت في أعقاب قيام اجمللس الوطني الكردستاني.
* وأكـد البـالغ اخلـتـامي عـلى أهمـيـة تأم| احلـرية والدlقــراطيـة للشـعب الكردي ولألقـليـات القـومـيـة (٤٦٤) الثقـافة اجلـديدة. مجلة شـهرية تصـدرها احلزب الشـيوعي العـراقي. العدد ١٢٦. تشـرين الثانـي/كانون

األول ١٩٨٠. ص ١٦٦-١٨٦ .
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وحـقـوقـهـا الثـقـافـيـةq كـمـا برزت أهمـيـة إيالء اهتـمـام خـاص بقـضـايا الدlقـراطيـة وحـقـوق اإلنسـان
ورعايتهـاq والتصدي لسيـاسة احلكومة ا;ركزية العـراقية ذات ا;ضام| الشـوفينية والعرقـية و�ارسة

الدكتاتورية واإلرهاب بحق الشعب العراقي.
* كـمــا أكـد االحتــاد الوطني تبنيــه لالشـتــراكـيـة الـدlقـراطيــة واعـتـبــارها جـزءاً مـن برنامـجــه الفكري
والسيـاسي ونضالـه من أجل "ا;ساواة والعـدالة االجتـماعيـة والقضـاء على االضطهاد القـومي وإزالة
كل ظواهر استـغالل اإلنسـان ألخيه اإلنسـان". وأشار إلى سعـيه إليجاد حلول لـلمشاكل االجـتماعـية
التي تـواجــه الشــعب الـكردي وســد احــتــيـــاجــات ا;واطنـ| احلــيــاتيــة. عـلمــاً بأن االحتــاد الـوطني
الكردستـاني دأب على حضـور العديد من مؤVرات الدوليـة االشتراكـية الدlقراطـية التي كانت تعـقد
في أوروبا في الـثـمــانينات من القــرن العــشـرينq وكــون عـالقــات واســعـة مع أحــزاب االشـتــراكـيــة

الدlقراطية األوروبية وحصل على دعمها للقضية الكردية.
* وتبنى ا;ـؤVرون دعم ا;واطن| الـذين شـردوا من ديـارهم في كـردســتـان ومــســاندة ومـســاعـدة عــوائل
وضحايا عمليات األنفال. كما برّز ا;ؤVر بقرار خاص حول محنة الكرد الفيلي| في العراق ودعا إلى

عودة ا;هجرين منهم إلى العراق ومنحهم اجلنسية العراقية وكل حقوق ا;واطنة العراقية. 
* وانتـخب ا;ؤVر قـيـادة جـديدة تضم ٣٩ عـضـواqً كـما انتـخب مـن بينهم ١٥ عـضـواً ليشـكلوا ا;كتب
qالسيـاسي لالحتاد الوطني. واحتلت الـشخصيـات السبع التالـية ا;راكز األولى في ا;كتب السـياسي
وهم: السادة جـالل الطالبانيq نوشـيروان مصطفى أم|q كـوسرت رسـول عليq د. فؤاد معـصومq د.

كمال فؤادq عمر عبدالله وعمر السيد علي.
وجــدير باإلشــارةq ورغم الدور الـكبــيــر الذي مــارسـتــه ا;ـرأة الكردســتــانيــة في النضــال التــحــرري
والدlقـراطي لكردستان الـعراقq فأنهـا لم حتظ sعقـد قيـادي واحد في القـيادة اجلديدة لالحتـاد الوطني.
وكـان هذا النقـص بارزاqً رغم حـضـور ا;رأة إلى ا;ؤVر ومـسـاهـمـتـهـا به وبنقـاشـاتهq ورغم وجــود تنظيم

نسائي لالحتاد الوطني في كردستان.
أعـقب هذا ا;ؤVرq كـمـا مـر بناq صـراعـات ونزاعات مـسلـحة ب| احلـزب| احلـاكـم| أدت إلى انقـسـام
شديد في اجملتمع الكردسـتاني وإلى انسحاب الغالبية العظمـى من أعضاء االحتاد الوطني من اجمللس
الوطنـي ومن احلكومــةq وتشـكيل حكومــة أخــرى فـي السليــمــانيــةq إلى جــانـب حكومــة اإلقليـم التي
تشكلت ابـتـداءاً من �ثلي احلـزب| ومن �ثـل| ألحـزاب أخـرى. وبعـد أن أمكن ترتيب مــصـاحلـة مـعـينة
ومحـاولة جادة لتطبـيع العالقـات ب| احلزب| في عام q١٩٩٨ عـقد االحتـاد الوطني الكردستـاني مؤVره

الثاني ب| ١/٣٠ - ٢٠٠١/٢/٥ في مدينة السليمانية وبحضور ١٢٤٧ عضواqً منهم ٩٣ امرأة.
ناقش ا;ؤVر مــجـمـوعـة من القـضـايا احلـيـويـة وانتـخب قـيـادة االحتـاد الوطنيq كــمـا صـدر عنه بالغ

ختامي تضمن النقاط التالية:

* السعي لتـجنيب القضية الـكردية التعقيـدات التي تعيش بها منطقـة الشرق األوسط عمومـاً والعراق
خصـوصاqً بـأمل إيجاد حلول عـملية للقـضيـة العراقـيةq وكـذلك تكريس الدlقـراطية في العـراق وفي

كردستان العراق.
* الدعوة للـحفاظ على وحـدة العراق وإلى سـيادة احلـرية والدlقراطيـة والتعددية السـياسـية فـيهq وإلى
ضمان احلقوق العـادلة وا;شروعة للشعب الكردي واحترام االحتاد الفيـدرالي لكردستان العراق ضمن

اجلمهورية العراقية.
* تأكيد شـجب االحتاد الوطني للسياسـات الرجعية واإلرهابيـة القمعيـة للدكتاتورية احلاكـمة في بغداد
وضـد سـيـاســاته العنصـرية ا;تـمــثلة في تعـريب كـركــوك وإخـالء سكانهـا األصليـ| وإسكان العـرب
مكانهمq وكـذلك سياسـة التغـييـر الدlوغرافي ;ناطق أخـرى من كردستـان. وجاء في البـيان اخلـتامي
حول العـراق ما يلي: "نحن حينما نطالب بالـدlقراطية للعراقq علينا ضـمان أفضل صيغ الدlقـراطية
وتأم| حرية الفـرد داخل اجملتـمعq أي ننظر إلى مشاكـل وهموم وأماني الفـرد وفق ا;فاهيم العـصرية

ومعاجلة مشاكل الفرد وتأم| احلرية له"(٤٦٥).
* تأكيد شجبه ;ا تعرض له الكرد الفيلية في العراق على أيدي النظام الدكتاتوري في العراق.

* أكـد وألول مرة في مـؤVره الثـاني على حمـاية البـيئـة ونقـاء الطبيـعـة وإبعاد ا;نطقـة من شـبح التلوث
البيئي واحلروب.

* دعـوته إلى إجنـاح التـجـربـة الدlقـراطيـة في كـردسـتـان العـراق من خـالل االلـتـزام بالشـرعـيـة واحلـرية
والدlقراطية وحقوق اإلنسانq ونضاله من أجل تأم| التطور للحركة التحرر الكردية وسعيه للحفاظ

على السمعة الطيبة لنضال الشعب الكردي على الصعد العربية واإلقليمية والدولية.
* تبنيه نـقداً واضحـاً لسياسـة االحتاد الوطني التي سـاهمت في تعقـيد األوضاع في كـردستـان ونشوب
القتال ب| احلزب| الكردي|q إضافة إلى حتميله احلـزب الدlقراطي الكردستاني ا;سؤولية ا;ماثلة في
ما وقع في كردستان من اقـتتال ب| احلزب|. إذ جاء في البالغ اخلتامي بهـذا الصدد ما يليq بعد أن
حتدث عن اخلـسائر الكـبيرة التـي حتملهـا الشعب الكردي نتـيجـة االقتتـال ب| احلزب|: ".. لـذا أعار
ا;ؤVر األهمية الكبرى بضرورة حتـديد أسباب اندالع هذا االقتتال واستمراره لكي يبـادر إلى معاجلته
وعــدم تكـرارهq بل وإزالة آثاره.. وفـي هذا اجملــال على االحتـــاد الوطني الكـردســتــاني أن يـعــتــرف
وبشجاعة بنصيـبه من األخطاء التي أدت إلى اندالع االقتتالq وعدم معاجلـته بسرعةq ألنه ليس من
الصواب واإلنصـاف أن نحمل احلـزب الدlقراطي الكردستـاني ا;سؤوليـة كاملةq أو أن يحـملنا احلزب
الدlقـراطي الكردستـاني تلك ا;سؤوليـة كاملةq بل أن كـال اجلانب| كـان لهمـا نصيـبهمـا من األخطاء

(٤٦٥) اخلرسانq صالح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص ٤٧٥.
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والتقصيرq وأن كليهما لم يبذال احملاوالت الالزمة ;عاجلتها بشكل جدي وصحيح"(٤٦٦).
* ورغم دعـوة االحتاد الوطني إلى تنشـيط اجلبـهة الـكردستـانية وإلى زيادة دورها في احلـياة السـياسـة
الكردستـانيةq فأن الواقع يشـير إلى أن احتكار السلطة ب| احلـزب| هو القائمq رغم ا;شاركـة الرمزية
للقـوى األخرى في احلـكم. وهي نتيـجـة غيـر إيجـابية ;سـتـقبل تطور الـتجـربة الكردية في كـردستـان

العراق.
* وأكد ا;ؤVـر في بيانه اخلـتامي على دور ا;رأة وأهمـية تعـزيزه في ا;ستـقبلq ولكن ورغم حـضور ٩٣
امرأة إلى ا;ؤVرq فأن ا;ؤVر لم ينجح في إيصال امرأة واحدة إلى القيـادة السياسية لالحتادq وهو أمر
يتـعارض Vامـاً مع دور ا;رأة في اجملـتـمع الكردي ومـا يفتـرض أن تقـوم به اآلن وفي ا;سـتقـبل. وهو
تعبير صـارخ على هيمنة اجملتمع الذكوري احملتكر للمـراكز السياسية واإلدارية في كـردستان العراق
وفي االحتـاد الوطني الكردسـتـاني. كـمـا أنه ال يعـبر عن الـروح النضـالية وا;ـشاركـة الفـعليـة للمـرأة

الكردستانية في حتمل أعباء النضال في ا;راحل اخملتلفة السابقة.
* وأكـد ا;ؤVر على اهـتـمـامـه ورعـايتـه ومـعـاجلـتـه للمـشـاكل التي نشـأت عن تشـريـد الشـعب الكردي

وضحايا األنفال وحلبجة.
وانتـخب ا;ؤVر قـيـادته اجلـديدة ا;ـكونة من ٣١ عـضـواً و١١ عـضـواً احـتـيـاطاqً كـمـا انتـخب من ب|
القــيـادة اجلــديدة ١١ عــضـواً لـلمكتب الســيــاسي لالحتــادq هم الســادة: جـالل الطـالبـانـيq نوشـيــروان
مصطفىq د. فؤاد معصومq د. كمال فؤادq كوسرت رسـول عليq د. برهم صالحq عمر فتاحq عمر سيد

عليq أرسالن بايزq فريدون عبدالقادر وجبار فرمان.
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في أعـقـاب ثورة Vوز ١٩٥٨ تبـنى احلـزب الشـيـوعي العـراقي نفس الـسـيـاسـة التي أقـرت في ضـوء
تقرير الكونفرنس احلزبي لعام ١٩٥٦ التي وردت في كراس جمال احليدري ا;وسوم "الشيوعيون طليعة
النضـال حلل قـضيـة كـردستـان ونوال الشـعب الكردي حـقه في تقـرير ا;صـير واحلـرية والوحـدة القـوميـة"
الذي كتـبه عـام ١٩٦١. إذ شرح احلـيدري في هذا الكراس مـوقف احلزب إزاء ا;سـألة الكردية دون أي

لبس أو إبهام كما يلي: 
"وlكن تلخيص موقف احلزب sا يلي:

١- أن العراق بحدوده اجلغرافيـة احلالية التي رسمها االستعمارq يضم جـزءا من كردستانq وتبعاً لذلك
فأن العراق يضم قوميت| رئيسيت| هما القومية العربية والكردية.

٢- أن الشـعب الكردي في الـعـراقq هو جـزء ال يتـجـزأ من األمـة الكردية في جـمـيع أجـزاء كـردسـتـان
ا;مزقة اآلن ب| دول تركيا وإيران والعراق.

٣- أن االسـتـعمـار هو الذي مـزق كـردسـتانq وهو الذي حـال -فـيـمـا بعد احلـرب العـا;يـة األولى- دون
نشوء دولة قومية في كردستان.

٤- ينبغي فضح ومحاربة سياسة االضطهاد والتمييز جتاه الكرد بجرأة وحزمq سواء فيما يخص العراق
أو في تركيا وإيران.

٥- على عاتق القوى الوطنـية والقومية في كردسـتانq تقع مسؤولية كـبرى إزاء قوميتـها ووطنهاq هي
مـسـؤوليــة العـمل الدائب والصــحـيح خلـدمـة حـقـوق ومــسـتـقـبل اجلـمــاهيـر الكردية وبعث تـاريخـهـا

وأمجادها وتراثها القومي.
٦- ينبغي تـثقيف اجلـماهيـر العربية في العـراق وخارجـه بروح األ�يةq بروح األخوة مع الـشعب الكردي
والدفـاع عن حــقـوقـه ا;شـروعــةq وحـمل البـرجـوازيـة الوطنيـة العـربـيـة في العـراق على الـعـمل الذي

يتجاوب مع طموحات الشعب الكردي وحقوقه.
q٧- ليس ثمـة طريق في الظرف الراهن سـوى طريق الكفـاح ا;شتـرك مع اجلـماهيـر العـربية في العـراق
ضد االستـعمار وأحالفـه في سبيل التحـرر الوطني الناجز جلمـاهير الشعب العراقيq وهذا يسـتدعي
تثقيف اجلماهير الكردية بروح األخوة األ�ية إزاء الشعب العربي في العراق وسائر البلدان العربية.
٨- العمل من أجل ضمان االسـتقالل الذاتي لكردستان العراق وفق احتاد اختـياري (مبني على الكفاح
ا;شتـرك واألخوة)! كفـاح أخوي يفتـح أمام الشعب الكردي طريق التـحرر الشـامل والوحدة القومـية

لألمة الكردية بأسرها.
٩- إن االعتـراف ا;تبادل بحق تقـرير ا;صيـرq وsشروعيـة طموح الشعـب| العربي والكردي إلى التـحرر (٤٦٦) نفس ا;صدر السابق. ص ٤٧٦/٤٧٥
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والوحـدة القـومـيـةq وإدراك حقـيـقـة أن االسـتـعمـار هو العـائق أمـام بلوغ الـعرب والكـرد ألمانيـهـمـا
القــومـيـةq هـو األسـاس الصــخـري الذي تقــوم عليــه وتتطور األخـوة الـعـربيــة الكرديةq في الكـفـاح

ا;شترك ضد االستعمار.
١٠- إن االسـتقـالل الذاتي وفق احتـاد اخـتـياري كـفـاحي أخـوي هو تدبيـر موقـوت بظروفـه.. وهو بهـذا
ا;عنى ليس حـالً نهـائيـاً للمـسألة الـقومـيـة الكرديةq وال lكن أن يكون بديالً عن حـق تقرير ا;ـصيـر
لألمـة الكردية. وإªا سـيكون عـامالً هامـاً في حتـرير األمـة الكردية وحتـقيق وحـدتهـا القـوميـةq وفي
تهـيــئـة الظروف ا;الئمــة ;مـارسـة األمــة الكردية حـقــهـا في تقـرير ا;ـصـيـر sا في ذلك تـكوين دولة

مستقلة لكردستان كلها"(٤٦٧).
ومنذ تلك الـفـتـرة حـافظ احلـزب الشـيــوعي على هذه الوجـهـة االسـتــراتيـجـيـة السليــمـة إزاء ا;سـألة
الكردية باعتبارها قضـية شعب يكافح في سبيل حقوقه ا;شروعـةq وله حق التمتعq إذا ما رأى ضرورة
ذلكq بتقرير ا;صـير وإقامة دولتـه ا;ستقلة. وأن الشعار ا;نـاسب للمرحلة النضالية حـينذاك الذي رفعه
احلـزب كان حق الشـعب الكردي في التمـتع باحلكم الذاتي في إطار اجلـمهـورية العراقـية. والذي أصـبح

فيما بعد على النحو اآلتي: الدlقراطية للعراق واحلكم الذاتي لكردستان.
وعندمـا بدأت القطيعـة ب| احلكم بقيـادة عبـدالكر� قـاسم من جهـة واحلزب الدlقـراطي الكردستـاني
بقيادة ا;ال مصطفى البارزاني من جهة أخرىq ركـز احلزب الشيوعي العراقي جهوده حلل األزمة بالطرق
السلمية واقتنع بأن الطرف| يرتكبـان األخطاء بشأن العالقة بينهما والتي ستكون عواقبـها وخيمة على
الثورة ومكاسـبها. وحمل في حـينها حكومة قاسم ا;سـؤولية الرئيسيـة باعتبارها اجلـهة التي في احلكم
والقادرة على معاجلـة ا;شكلة واالستجابة ;طالب الشعب الكردي العادلة. وكـان احلزب الشيوعي على
حق في حتميل قاسم مـسؤولية ذلك ومسؤولية تردي األوضاع في البالد وتفـاقم العجز عن إيجاد حلول
جململ ا;شكالت القائمة في البالدq بسبب ابتعاد األخـير عن إحالل الدlقراطية محل األساليب الفردية
في احلكم. ولكنه عاتب القوى القـومية الكردية على تعاونها مع اإلقطاعـي| والرجعي| الذين lكن أن
يدفعوا بالوضع إلى متـاهات جديدة. جاء في تقرير اللجنة ا;ركزية للحزب الشـيوعي العراقي الذي أقر

في اجتماعها ا;نعقد في تشرين الثاني ١٩٦١ بهذا الصدد ما يلي:

"إن حـزبنا قد وقف مـوقف احلـذر واليـقظة من األحداث التـي وقعت في كـردسـتان وكـان يراقـبهـا عن
كـثب ويتـابع تطوراتهـا ولقـد نبـه حـزبنا منذ فـتـرة طويلة إلى تفـاقم النـشاط االسـتـعـمـاري الرجـعي في
كردسـتانq إذ استغل العـمالء واإلقطاعيـون سوء األوضاع االقتـصادية والسياسـية ا;عادية للدlقـراطية
والتنكر من قـبل الـبـرجوازيـة حلقـوق الـشعـب الكردي القـومـيـة ا;شـروعـةq وأرشـد إلى الطريق الصـائب
للخـروج من األزمةq مـشيـراً إلى جتـربة الشعب العـراقي نفـسه أبان السنة األولـى من عمـر الثورةq فـفي
ذلك الوقت وبسـبب �ارسـة الشـعب الـعراقـي بعـربه وكـرده وتركـمـانه.. الخ للحـريات الدlقـراطيـة جـابه
الشعب الـكردي ا;صاعب االقتـصادية بروح األمل والتـفاؤلq وكـان ينظر إلى حقـوقه القومـية ا;شـروعة
من خـالل التـعـاون األخـوي ب| الشـعـب| العـربي والـكردي والنضـال ا;شـتـرك بينهـمـا ضـد االسـتـعـمـار
والرجعـية. ولكن احلكم الفردي لم يـصغ إلى هذه النصيحـة بل Vادى في سياسـته وأوغل فيـها ألن دور
حـزب القـومـي| الكرد قـد حل حـسب اخلطة ا;سـيطرة بعـد أن اضطهـد األحـزاب والقـوى السيـاسـيـة في
القـسم العـربيq وهكذا نراه يشـجع اإلقطاعي| والـعمـالء ويزودهم بالسـالح وقد التـفت احلـزب إلى هذه
اخلطة ا;غامـرة مبكراً فـشجبـهاq وطالب احلكومة بالكف عـنهاq ونبه القـومي| الكرد إليهـا وطلب منهم
أن يتحاشوا االجنرار وراء االسـتفزازات وأن يفضحوا نشاط العمالء ا;شبـوه| الذين يحاولون استغالل
سوء األوضـاع والتقـرب إليهمq وأن يلتـزموا احلكمـة وعدم التورط فـي أعمال انعـزالية مـغامـرة يائسة.
وقـد أظهـرت احلـوادث أن القـومـي| الكـرد لم يصـغـوا إلى نصـائحنا وكـانوا نـشط| في كـسب أي أغـا
مهما كان مريباً أو مفـضوحاً كعميل جملرد مساهمته أو رغبته با;ساهـمة في حركتهم". ومضى التقرير
يقـول: "إن اشتـراك عمـالء األمريكان واإلنـكليز في احلـوادث األخيـرة في كـردستـان في ظروفنا الراهنة
إضعاف لالستقـالل الوطني أوالً بتصديع الوحدة ب| الشعب| وثانياً بخلق اسـتياء لدى الشعب الكردي

جراء مواقف احلكومة منه �ا lكن استغالله من قبل االستعماري| في الوقت ا;ناسب"(٤٦٨).
ركز تقرير اللجنة ا;ركزية للحزب الشيوعي على ا;طالب األسـاسية ;عاجلة القضية الكردية وثبت في

تقريره ا;طالب التالية:
"١- وقف االضطهاد القومي بإلغاء احلملة العسكرية النظامية وغير النظامية على كردستان فوراً 

٢- حل ا;سـالة الكرديـة بالطرق السلمـيـة بإصـدار بيـان رسـمي بـاالعـتـراف باحلـقـوق القـومـيـة للشـعب
الكردي ضمن الوحدة العراقية.

٣- إصدار عفو عام عن ا;شترك| في احلركة.
٤- إطالق سراح جميع ا;عتقل| وإرجاع ا;فصول| إلعمالهم.

٥- دفع التعويضات للمتضررين"(٤٦٩).
(٤٦٧) كتبت هذه الدراسة من قبل جمال احليدري في عام ١٩٦١ وحتت عنوان "الشيوعيون طليعة النضال حلل
قضية كردستان ونوال الشعب الكردي حقه في تقرير ا;صير واحلرية والوحدة القومية"q أي أثناء إرسال
احلكومـة العراقـيـة بقيـادة الزعـيم عبـد الكر� قـاسم قـواتها إلى كـردسـتان حـيث رفع احلـزب الشيـوعي
العـراقي شـعـار السلـم لكردسـتـان وضـد احلـرب. واسـتند في كـتـابتـه إلى مــوقف احلـزب الشـيـوعي من
ا;سـألة الكردية الذي حتـدد في وثـائقـه الرسمـيـةq ومنهـا جـريدة احلـزب ا;شـار إليـهـا سـابقـاً وفي ضـوء

قرارات الكونفرانس الثاني للحزب الشيوعي العراقي في أيلول/سبتمبر عام ١٩٥٦.   

(٤٦٨) الزبيديq ليث عـبد احلس|. ثورة ١٤ Vوز ١٩٥٨ في العراق. منشـورات مكتبة اليقظة الـعربية. ط ٢.
بغداد. ١٩٨١ ص ٢٥٩/٢٥٨. 
(٤٦٩) نفس ا;صدر السابق. ص ٠٢٥٩
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قـادت تطورات األوضـاع في العـراق إلى مـا كـان يتـوقعـه احلـزب الشـيـوعي العـراقيq حـيث سـقطت
اجلمـهورية األولى حتت ثقل أوزار حكومـتها وضـعف نضج احلركة السـياسيـة العراقـية والتآمـر اخلارجي
ا;كثفq فتوقف القتـال في كردستان العراق في ضوء اتفاق كان قد À التـوصل إليه قبل االنقالب ب|
القوى القومية العربية ا;شاركة باالنقالب وقيادة الثورة الكردية(٤٧٠). وهو يؤكد وجود تنسيق سابق
ب| القـوى القـوميـة العـربية الـتي كانت تسـعى إلى اإلطاحـة بحكم قـاسمq ومـعه القـوى البـعـثيـةq وب|

الثورة الكردية ا;سلحة بقيادة ا;ال مصطفى البارزاني.
شـارك احلـزب الشـيـوعي في أعـقـاب انقـالب شـبـاط/فـبـراير ١٩٦٣ مـع القـوى الكردية األخـرى في
كردستـان في النضال السيـاسي واألنصاري لتحقـيق مضام| شعـار احلزب واحلركة الدlقـراطية الكردية
والعـراقـيـة. وجتلى ذلك في القـرار الصـادر عن الكونفـرنس الثـالث للحـزب الذي عـقـد في عـام ١٩٦٧
وعالج ا;سـألة الكردية ضمن قضايا أسـاسية أخرى ومنهـا اجلبهة الوطنيـة وحركة التحرر العـربية…الخ.

ركز اجملتمعون عند معاجلة ا;سألة الكردية على عدة قضايا جوهريةq وهي:
١- إن النضـال الذي يخـوضـه الشـعـب الكردي يندرج ضـمن حـركـات التـحـرر الوطنيـة الـتي تعـاني من

اضطهاد وهيمنة ومصادرة للحقوق القومية ا;شروعة.
٢- إن من حق الشعب الكردي التمتع بكامل حقوقه sا فيها حقه في االنفصال وإقامة دولته ا;ستقلة.
٣- إن ا;رحلة الراهـنة تسـتـوجب حتــالفـاً مـتـيـناً ب| احلـركـة الكرديـة والبـروليـتــاريا العـراقـيـة ;ـواجـهـة
الدكتـاتورية الرجعية احلـاكمة واإلرهاب البوليـسي. فالنضال التحـرري للشعب الكردي يعتـبر جزءاً
عـضـوياً في ا;رحـلة الراهنة من نضـال الشـعـب العـراقي في سـبـيل اخلـالص من احلـكم الدكـتـاتوري

الرجعي.
٤- ينبغي استثمـار ا;فاوضات مع احلكم الرجعي القائم من أجل فضح �ارساته وتعـرية سياساته بشأن

القضية الكردية.
٥- مواصلة النضال األنصاري مع بقـية القوى الكردية في كردستان العراقq وخـاصة احلزب الدlقراطي

الكردستانيq لتحقيق شعار الدlقراطية للعراق واحلكم الذاتي لكردستان.
٦- رفض محـاوالت االستئثـار واحتكار حرية النـشاط السياسي حلـزب دون آخر من األحزاب ا;سـاهمة

في الثورة وااللتزام بالتعددية السياسية والنقابية وا;هنية.
٧- االلتـزام - في ا;ـناطق التي هي بيـد الـثـوار في كـردسـتـان - sعــاجلـة األمـراض التي تعـانـي منهـا

أجهزة اإلدارة وحل ا;شكالت االجتماعية وتنفيذ بنود قانون اإلصالح الزراعي لصالح الفالح|. 
وجدير باإلشارة إلى أن شعار احلكم الذاتي أصبح تدريجاً جزءاً أسـاسياً وعضوياً من شعارات احلركة
الوطنية العـراقية خـالل سنوات العقـد السابع. إذ لم يستطع حـزب البعث الذي انتزع الـسلطة من جديد

في عام ١٩٦٨ أن ينسى ذلك رغم خـوضه ا;عارك لدحر احلـركة الكردية ا;سلحة والتحـالف الدlقراطي
الشيـوعي في كردسـتان العـراق. إذ انتصـرت تلك احلركـة جزئيـاً باعالن اتفـاقيـة ١١ آذار لعام ١٩٧٠

حول احلكم الذاتي لكردستان العراق.
في خـريف عـام ١٩٧٠ عـقد احلـزب الشـيـوعي العـراقي مـؤVره الوطني الثـاني على أرض كـردسـتـان
العـراق وعالـج ا;سألة الكرديـة في ضوء اتفـاقـية ١١ آذار بـاعتـبـاره انتصـاراً للحـركـة الكردية و;طلب
أساسي من مطالب احلـركة الدlقراطـية العراقـية واحلزب الشـيوعي العراقي. وكـان احلزب في هذا ا;ؤVر
يقف ب| مدينتي نعم وال. إذ كانت له جتارب مريرة مع حزب البعث من جهةq ورغبة في حل ا;شكالت
القـائمـة دون حتـمـيل الشـعب مـآسٍ جـديدة من جـهـة أخـرى. فـفي الـوقت الذي رحب باتفـاقـيـة ١١ آذار
١٩٧٠ والتـوجــه نحـو التـســوية السلمـيــة للمـسـألة الـكرديةq حـذر من أن البــون شـاسع ب| االتفـاقــيـة
وتطبــيـقـهــا الفـعلي لصــالح الشـعـب الكردي واحلـركــة الدlقـراطيــة العـراقـيــة. كـانت تصــورات احلـزب
الشـيـوعي في احلكم الذاتـي تخـتلف إلى حـدود بعـيـدة عن تصـورات حـزب البـعث احلـاكمq كـمـا كـانت
تختلف عن تصورات احلزب الدlقـراطي الكردستاني الذي تسلم احلكم عملياً في أعقـاب اتفاقية آذار.
إذ كـتب احلـزب الشـيوعـي شارحـاً رؤيتـه للحكم الذاتـي كمـا يلي: "… من أجـل أن يكون احلكم الذاتي
لكردستـان شيئاً حـقيقيـاً وليس وهماqً يجب أن يكون تعبـيراً صادقاً عن إدارة الشـعب الكردي لشؤونه
بنفسه… والشكل ا;لموس للـحكم الذاتي لكردستان على أساس حق االنتخاب العام ا;تـساوي وا;باشر
qوالسري وأن ينبـثق عن اجمللس التشريـعي سلطة تنفيذية تتـولى احلكم بالنيابة عن اجمللس التـشريعي
وأن يكون لسكان كـردستان على اخـتالف قـومياتهمq �ـثليهم في سلطات الدولة ا;ركـزية من تشريعـية
وتنفـيذيـة وا;نتخـبـة على نفس األسس الدlقـراطيـة. فمن دون نظام احلكـم الدlقراطي التـمـثيـلي لعمـوم
العــراق لن يســتطـيع الشــعب الكردي أن lـارس شـؤونـه.. ناهيكم عـن ا;ســاهمــة اجلـديـة في احلكومــة
ا;ركـزية"(٤٧١). وربط احلـزب الشـيـوعي بـ| احلكم الذاتي وب| مـصـالح اجلـمـاهـيـر الكرديةq وخـاصـة
الكادحـة منها ح| أكـد ا;ؤVر مـا يلي: "بالنسبـة جلـماهيـر الشعب الكردي فـأن احلكم الذاتي اإلقليـمي
ليس غـاية بذاتها بل هو وسـيلتهـا لتحقـيق مطالبـها احليـوية في احلرية والعـيش الكر� والتـقدم ا;ادي
qر عن خشيته من عدة مشكالت كانت قائمـة فعالً وحتققت فعالً فيما بعدVوالروحي"(٤٧٢). وعبر ا;ؤ

وهي:
١- أن االتفاقية تتضمن نواقص جدية يصعب معها ضـمان استقاللية ضرورية لنشاط مؤسسات احلكم
الذاتي دون تدخل فظ من جانب السلطة ا;ركزية وإفراغ احلكم الذاتي من مـحتواه األساسيq خاصة

وأن بوادر ذلك كانت واضحة للعيان بعد مرور عدة شهور فقط على تلك االتفاقية.

(٤٧٠) نفس ا;صدر السابق. ص ٢٦٠. 
(٤٧١) وثائق ا;ؤVر الوطني الثاني حلزب الشيوعي العراقي. بغداد. ١٩٧٠. 

(٤٧٢) نفس ا;صدر السابق.
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٢- إن اتفـاقيـة احلكم الذاتي لم تأت برغبـة صادقـة من احلزب احلـاكمq بل حتت ضغـط احلركـة واخلشـية
من فقدان احلكم في العراقq وبالتـالي فأن احتمال االلتفاف على االتفـاقية واحلكم الذاتي قائم في
كل حلظةq ولهذا يسـتوجب احلذر واليقظة والتـعاون مع القوى التي تسـعى إلى حل ا;سألة الكردية
بالطرق السلميةq خاصـة وأن البعث احلاكم لم يتجاوز رغبته في عمليـات تعريب الكرد وغيرهم أو

"تطهير" مناطق معينة من كردستان من الكرد بهدف إسكان العرب محلهم.
٣- اخلـشيـة الواقعـيـة من احتـمال اسـتـئثـار احلزب الـدlقراطي الكردسـتـاني بالسلطة ومحـاولة تصـفيـة

ا;نافس| وا;عارض| له في كردستان العراقq سواء بالتعاون مع احلكم ا;ركزي أو بدونه.
٤- وأن وقوع ذلك يعرض مصـالح الشعب الكردي باألساس والنضال في سبيل الـدlقراطية في العراق

إلى مخاطر كبيرة.
في أعـقـاب التـوقـيع على اتفـاقـيـة آذار ١٩٧٠ حـصل حتـالف وتـعـاون سيـاسـي وحكومي ب| حـزبي
البعث والدlقراطي الكردستـاني. واستخدم هذا التحالف اجلديد من جانب احلـزب| ضد احلزب الشيوعي
العـراقيq رغم الـتـبـاين في حـجم وأضــرار احلـمـالت القـمـعـيــة. وكـانت من أشـرس احلـمـالت القــمـعـيـة
اإلرهابية التي تعرضت لها تنظيمات احلزب الشيوعي العراقي على مستوى القطر عموماً وبغداد على
نحـو خاص من جـانب حـزب البعـث وحكمهq والتي امـتـدت طوال الفـترة الواقـعـة ب| نهاية عـام ١٩٧٠
والربع الثـالث من عام q١٩٧١ حـيث هدأت احلـملة واقتـرنت بإطالق سـراح ثابت حبـيب العـانيq عضـو
ا;كتب السياسي للجنة ا;ركزية للحزب الشيوعي العراقي ومسؤول التنظيم العسكري. وكان ثمن ذلك
إعطاء السكـرتيـر األول للحـزب حـينذاكq عـزيز مــحـمـدq باسم احلـزب تعـهـداً بعـدم الـعـمل في القـوات
ا;سلحةq وÀ ذلك عـبر وساطة وتأييـد احلزب الشيوعي الـسوفييـتي. ولم تكن كثرة من أعـضاء اللجنة
ا;ركـزية على علم أو مـعـرفـة باتفـاق من هذا النوع. ولم يـصدر أي احـتـجـاج أو رفض من جـانب احلـزب
الدlقراطي الكردستاني على تلك احلملة الشرسة من أجل مساعدة حليفه السابق حتى بعد عقد اتفاقية
آذار عام ١٩٧٠. ولم Vـض فترة طويلـة حتى انقلب التـحالف إلى عـداء ب| احلزب| احلـاكم|q من جـهة
وحتالف ب| حزبي البعث والشيوعي من جهة أخرى في أعقاب فشل محاولة انقالب ناظم كزار في عام
q١٩٧٣ وتشكيل اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية. وهكذا يالحظ ا;تتبع أن احلزب الشيوعي واحلزب
الدlقراطي الكردسـتاني كانا قـد نسيا Vـاماqً وإلى حدود بعـيدةq جتارب السنوات ا;نصـرمة ولم ينتبـها
إلى تلك التوصيـات التي حتدثت عنها وثائق احلزب| في خضـم احلياة واألحداث السياسـية اجلارية. وال
شك في أن أجواء االنتهازية واسـتثمار الفرص وضيق األفق السياسي والنظرة القـصيرة األمد كانت من
ب| العوامل ا;بـاشرة في تلك التحوالت السـريعة في مواقف التحـالف والعداء قصيـرة األمد ب| القوى
السـيـاسـيـة العـراقـيـة. رغـم أن نقـاط االلتـقـاء ب| احلـزب الشـيـوعي واحلـزب الدlقــراطي الكردسـتـاني
حينذاك كـانت كثيرة وضـرورية لتأم| �ارسة سـياسة عقـالنية بينهمـا وفرض سياسـة أكثر واقعـية على
احلكم القائم. وهكذا مرت األيام حيث مارس البعث لعبة سياسية مكشوفة هي التحالف مع هذا احلزب

لضـرب حـزب ثالث ثم االلتـفاف على ذلـك التحـالف لعـقـد حتالـف آخر لضـرب حليف األمس وهلـمجـرا
حـتى Vت عمليـة تقر� واسـعة وتصـفيـة تنظيـمات كـثيـرة لكل األحزاب ا;عـارضة حلـزب البعث احلـاكم.
وكانت قيادات تلك األحزاب تكتـسب ذكاءً جديداً بعد فوات األوان لتعيد �ارسـة اخلطأ ثانية بعد فترة

وجيزة وكأنها لم تتعلم ولم Vر بتلك التجربة قبل ذاك.
ب| ٤-٦ أيار/مـايس من عـام q١٩٧٦ وبعـد األحـداث ا;أسـاوية التي تعـرضت لهـا احلـركـة الكردية
ا;سلحـة وإدارة احلكم الذاتي الكردية والشعب الكردي عـمومـاً في عام q١٩٧٥ عقـد احلزب الشـيوعي
العراقي مؤVره الوطني الثـالث في بغداد. وكانت قيادة احلزب ما تزال في حتـالف مع حزب البعث الذي
وجه تلك الضربة الشرسة للحـركة الكردية ا;سلحةq إذ اعتبر احلزب الشيوعي من وجوه مـعينة مساهماً

فيهاq وكانت بعض عناصر القيادة تنتظر قطف ثمار مساهمتها تلك. 
عـالج ا;ؤVر الثالث للحـزب الشـيوعي ا;سـألة الكردية من مواقع ذلـك التحـالف الشيـوعي- البعـثي
ا;نتـصـر على "حـركة التـمـرد اليـمـينية الـرجعـيـة"! ولم يتـعظ احلـزب بعد مـرور سنة كـاملة على توجـيـه
الضربـة حلركة التـحرر الكردية من واقع السـياسـة التي مارسـها البـعث في كردستـان بعد انتكاسـة تلك
احلركة ا;سلحةq وكيف حـرم البعث على الشيوعي| العمل السياسي واالقـتراب من جحافل الكرد التي
استسـلمت للحكم وسلمت أسلحتهـاq إذ فرض احلجر على تلك اجلـحافل البشرية وشـتتها ووزعـها على
مناطق مـختلفـة من العـراق وفرض عليـها العـمل مع حـزب البعث ال غـير تشـريعـاً. ولم تنفع محـاوالت
احلزب الشيوعي ولم تفلح احتجاجاته في ثني حزب البـعث عن سياسته تلكq بل أجبر احلزب الشيوعي
عملياً على الرضوخ لألمـر الواقع لكي ال يفسد التحالف السيـاسي احلكومي القائم رغم عدم وجود أي
شكل من أشكال التوازن أو التكافـؤ النسبي إزاء احلليف الشيوعي أو احتـرام سياسته ومواقـفه. وكان
اجلواب على سـياسـات البعث أن رفعت سكرتـارية اللجنة ا;ركزية ا;سـؤولة عن تنظيم ا;ؤVر مع ا;كتب
qأي احلزب الشيوعي وحـزب البعث العربي االشتراكي qًالسياسي الفتة كبـيرة جداً تعلن عن السير معا

على طريق بناء االشتراكية في العراق. 
ييييففففــــتتتتــــــــررررضضضض    أأأأنننن    ننننتتتتــــححححــــــــررررىىىى    ععععنننن    إإإإججججــــااااببببااااتتتت    ششششــــااااففففــــــــييييــــةةةة    ععععنننن    ااااللللععععــــــــوووواااامممملللل    ااااللللككككااااممممننننةةةة    ووووررررااااءءءء    ممممــــــــووووااااققققفففف    ااااحلحلحلحلــــززززبببب    ااااللللششششــــييييــــــــووووععععيييي    ههههذذذذهههه
qqqqإإإإذذذذ    أأأأنننن    ااااللللففففججججــــووووةةةة    بببب||||    ااااللللووووااااققققعععع    ااااللللذذذذيييي    ككككــــااااننننتتتت    تتتتععععــــييييشششش    ففففييييــــهههه    ججججــــممممااااههههييييــــرررر    ااااللللششششــــععععبببب    ووووققققووووااااععععــــدددد    ااااحلحلحلحلــــززززبببب    ااااللللششششييييــــووووععععيييي    qqqqححححــــييييننننذذذذااااكككك
ووووبببب||||    ااااللللققققررررااااررررااااتتتت    ااااللللــــتتتتيييي    ككككااااننننتتتت    تتتتععععببببــــرررر    ععععنننن    أأأأححححالالالالمممم    ووووأأأأووووههههاااامممم    ققققــــييييااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلــــززززبببب    ووووججججممممههههــــررررةةةة    غغغغييييــــرررر    ككككببببييييــــررررةةةة    ممممنننن    ككككووووااااددددررررههههqqqq    ووووااااسسسســــععععةةةة

....    ووووالالالال    ييييججججووووزززز    أأأأنننن    ييييغغغغففففرررر    أأأأيييي    ممممنننناااا    للللننننففففسسسسهههه    ببببسسسسههههووووللللةةةة    ككككلللل    ذذذذللللكككك(٤٧٣).... ً ججججددددااااًًً

(٤٧٣) يأمل الكاتب أن ال تفـهم القارئة وال يفهم القـار¼q وهما يطالعـان هذا الكتاب والنقـد الوارد في مواقع
qبأن الكاتب ينأى بنفسـه أو يريد أن يعـفيه من هذا الـنقد qمخـتلفة لسـياسـة احلزب الشـيوعي العـراقي
فـهـو مـشـارك في رسم تلك السـيـاسـة للحـزب الشـيـوعي العـراقيq بغض النظر عن مـسـتـوى ا;سـاهمـة
وبغض النظر عن هذا ا;وقف أو ذاكq بالتالي فهو مسؤول عنها بحكم وجوده وعمله في اللجنة ا;ركزية
حيـنذاك وبغض النظر عن التفـاصيل في هذا الـصدد. إن األخطاء التي سـاهمت بارتكابها كـانت من =
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كان ا;وقف من ا;سألة الكردية من الناحية ا;بدئيـة سليماqً إذ لم يخرج احلزب عن اإلطار العام الذي
أقـره الكونفـرانس الثانـي عام ١٩٥٦ بشـأن ا;وقف ا;رحلي منـها. ولكن التـقـرير الذي صـدر عن ا;ؤVر
الثالـث للحزب تضـمن حقـيقة أخـرى كانت مُـرّةq هي أن رؤية احلزب لم تكـن ضبابيـة ;ا كان يجـري في
العراقq ولكنها كانت تخشى الـتصريح با;وقف عما كان يجريq وبالتالي كان التـقرير يحاول االلتفاف
على األمـور الصـعبـة والعـقـدية واخلالفـيـة ويعـبر بطريقـة "كليلة ودمـنة" عمـا يريد إيصـاله للناس. لقـد
كـانت قيـادة احلـزب حتت تأثيـر اليمـ| من جهـة وتأثيـر اخلـشيـة من الضـربة احملـتملة بعـد أن انكشـفت
تنظيـمات احلـزب لألمن العراقي من جـهـة ثانية. ولهـذا ترى في التقـرير السـياسي للجنة ا;ركـزية الذي

اقره ا;ؤVر النصوص التالية:
"أ- تعزيز وتطوير احلكم الذاتي وVك| أجهزته من �ارسة مهماتها ومسؤولياتها.

ب- Vثـيل الشعـب الكرديq وفق نسبـتـه إلى مجـمـوع السكان في هيـئات السلطـة التشـريعـية ا;ركـزية
وVثيله في السلطة التنفيذية.

qج- ضمان حرية جماهير العمال والفالح| والطالب والشباب وا;ثقف| والنساء وسائر الفئات الشعبية
;مـارسـة حقـوقـهـا وحـرياتها الـنقابيـة وا;هنيـةq وإلقـامـة منظمـاتهـا الكردسـتانيـة وفـروع ا;نظمـات

ا;ركزية.
د- احـتـرام ا;شـاعـر القـومـيـة للشـعب الكرديq واألقـليـات القـومـيـةq واحلـفـاظ على التـركـيب القـومي

للسكان في كردستان.
هـ- تطبيق القـانون رقم ٩٠ لسنة q١٩٧٥ لتحـديد ا;لكية الزراعيـةq في منطقة احلكم الذاتيq وتوفـير
ا;ساعدات وا;ستلزمات ا;ادية والتكنيكيةq إلنهاض الزراعـة وتشجيع التعاونياتq وإقامة ا;زارع

احلكومية وتطوير البستنة والتبوغ.
و- ا;باشرة بإعداد وتنفيذ خطة تنمية…

ز- بعث التــراث الكردي التـقـدميq ونشــر الثـقـافـة وتعــمـيم اللغـة الكرديـة للدراسـة بهـا في مــخـتلف
ا;ستويات الدراسيةq وتوسيع شبكة ا;دارس وا;عاهد الدراسية…

ح- إقامة مؤسسات لإلذاعة والتلفزيون والسينما تابعة جلهاز احلكم الذاتي.

ط- رعاية وتطوير الفنون…
ك- معـاجلة مـشكلة البطالة والسكنq ورفع مـستـوى معـيشـة العمـال والكادح|q وإيجاد حلول جـذرية

;شاكل اجلماهير ا;عاشية.
ل- ضـمـان Vتع القـومـيـات االخـرىq من التـركمـان والكلـدان واآلشوريـ| بحقـوقـهم اإلدارية والـثقـافـيـة

وتطبيق القوان| التي تقر هذه احلقوق"(٤٧٤).
إن القـراءة الواعـيـة وا;دقـقــة لبـعض مـضـام| هذه الفـقـرات سـتـسـاعـد علـى اكـتـشـاف أن طرح تلك
ا;طالب يعني غـيابها في الواقـع العملي أو �ارسة السـلطة لسياسـة مناهضة لهـاq ومنها �ارسـة البعث
لسـيـاسـة تغـيـيـر التـركـيب السكاني إلقليم كـردسـتـان وعـدم اسـتـخـدام اللغـة الكردية ومـصـادرة حـرية
التنظيم وما إلى ذلك. ولم تُـجنّب معاجلة األمـور بهذه الطريقة غـير اجلريئة والـتساوميـة إنزال الضربات
التـهـشـيـمـيـة من جـانب حـزب البـعث احلـاكم وأجـهـزة الدولة ابتـداءً من عـام ١٩٧٧ للحـزب الشـيـوعي
العـراقي والتي انتهت بإنهـاء حزب البـعث للتـحالف عـملياً وبسـبق إصرار. وكـانت احلملة الفكريـة ضد
احلـزب الشيـوعي العـراقي قـد بدأت sقال كـتـبه مـيـشيـل عفلق في مـجلة آفـاق عـربية في عـام ١٩٧٦
وحدد به عـملياً بدء التصـفية الفعليـة لوجود احلزب الشـيوعي وللعالقـة التحالفـية معهq إذ كـان البعث
ينظر باستـمرار إلى أي حتالف مع أي قوى سـياسيةq على أنه حتـالف تكتيكي مؤقت يفتـرض التخلص
منه حـال انتهـاء الهـدف الذي أقيم التـحـالف من أجله. والبـعث ال يؤمن أصالً بأي حتـالف اسـتراتيـجي
طويل األمـد وبرهنت سـياسـاته في العـراق في السبـعيـنات على هذه احلقـيـقة بشكل سـاطعq لم يخـفهـا

أبداqً ولكن الذين حتالفوا معه كانوا ينسون أو يتناسون هذا ا;وقف.
وفي اجـتمـاع اللجنة ا;ركـزية للحـزب الشـيوعي العـراقي الذي عـقد في بـرل| في عام q١٩٧٩ تقـرر
qوإعـالن النضال من أجل اخلالص من النظام القـائم في العراق qخوض الكفـاح ا;سلح ضد احلكم القائم
علمـاً بأن فرق األنصار كـانت قد تشكـلت حتى قبـل إعالن احلزب ذلك دفـاعاً عن النفس أوالqً وبـسبب
qًوجـود كــثـرة من الـشـيـوعــي| في كـردســتـان العــراق هارب| من إرهاب وقــمع السلطـة ا;ركـزية ثانـيـا
ومـشاركـة في النضـال الذي كانت تـخوضـه األحزاب والقـوى الكردسـتـانية ضـد النظام االسـتبـدادي في

.(٤٧٥) العراق ثالثاً
وبعـد مـرور تسـعـة أعوام علـى ا;ؤVر الثـالثq عـقد في عـام ١٩٨٥ ا;ؤVر الـوطني الرابع للحـزب في =ب| العوامل التي جـعلتني أواجه السـؤال التالي: هل يحق لي أن أمـارس عملي في قيـادة احلزب وأنا

مسؤول أيضاً عن تلك األخطاءq أم يفتـرض في ا;ناضل أن يتنحى عن تلك ا;سؤولية ويترك اجملال ;ن
هو أفضل منه ليـحتل هذا ا;وقع ويشارك في رسم سيـاسة أفضل. كان جـوابي إلى جانب عوامل كـثيرة
ومهمة وأساسية أخرى هي االستقالة من اللجنة ا;ركزية للحزبq إذ أدركت عبثية وجودي فيهاq خاصة
وأن ا;ؤVر الرابع كـان قد وضع ثقـته بي بقـوة صوتيـة عاليـة جداqً إذ لم أجـد في نفسي القـدرة الكافـية
على التفاعل مع تلك الثقة وحتقيق أهداف الذين وضعوا ثقتهم بي ووضعوني في ذلك ا;وقع. كان هذا

اجتهادي وأترك لأليام تقدير صواب أو خطأ هذا القرار الشخصي الصارم مع النفس. (ك. حبيب).

(٤٧٤) وثائق ا;ؤVر الـوطني الثـالث للحـزب الشـيــوعي العـراقي ١٩٧٦. منشـورات طريق الشــعب ٨. مطبـعـة
الرواد. بغداد. ١٩٧٦. ص ١٦٢/١٦١ 

(٤٧٥) حصل نقاش واسع وحاد في هذا االجتماع ب| الذين كانوا يساندون شعار اإلطاحة بالسلطة الدكتاتورية
وب| أولئك الذين كـانوا يؤكـدون ضرورة رفـع شعـار اخلـالص من الدكتـاتوريةq وكـان الفـرق واضحـاً في

حتديد أساليب النضال التي يفترض �ارستها ضد النظام. ك. حبيب.



(٤٧٧) وثائق ا;ؤVر الوطني السادس للحزب الشيوعي العراقي. ٢٦-٢٩ Vوز/يوليو ١٩٩٧. منشورات طريق
الشعب ٢. مطبعة وزارة الثقافة. أربيل. أيار ١٩٩٨. ص ٢٨/٢٧.   

(٤٧٦) وثائق ا;ـؤVر الوطني اخلــامس لـلحــزب الشــيــوعي العــراقيq مــؤVر الـدlقــراطيــة والتــجــديد. ١٢-٢٥
أيلول/سبتمبر ١٩٩٣. منشورات احلزب الشيوعي العراقي. ص ٧١/٧٠. 
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كردستان العراقq حيث أقر برنامجاً جديداً للحزب. لم تتغير سياسة احلزب إزاء ا;سألة الكردية عموماً
(الدlقراطيـة للعراق واحلكم الذاتي احلـقيقي لكردسـتان)q بل حافظت علـى محتـواها السابقq مع إدانة
لإلرهاب والسياسة الشوفـينية للنظام ا;وجهة ضد الشعب الكردي والقوميـات األخرى في العراق. كما
تضمن التـقرير إدانة صـريحة لتقطيع أجـزاء من كردستـان وربطها باحملافـظات العربيةq سـواء كان ذلك
بالنسبة إلى كركوك (التأميم)q أم من مناطق من ا;وصل (نينوى) وأربيلq إضافة إلى العمليات التي
كا lارسها النظام لتغيير بنيـة سكان تلك ا;ناطق. وهكذا كانت سياسة احلزب إزاء ا;سألة الكردية في

الفترة الالحقة.
وفي عــام q١٩٩٣ أي بعــد إنهــاء احلــرب ب| العــراق وإيران وغــزو الكويـت وحـرب اخلـليج الثــانيــة
واالنتـفـاضـة الشـعـبيـة من عـام ١٩٩١ وتسلـم األحزاب الـكردستـانيـة لإلدارة فـي منطقـة احلكم الذاتي
وإعـالن البر;ان الكردسـتاني للحكم الـذاتي قرار إقـامة الفـيدراليـة في كردسـتان العـراق بدالً من احلكم
الذاتي في عـام q١٩٩٢ عـقـد احلـزب الشـيـوعي العـراقي مـؤVره اخلـامس. وفـي هذا ا;ؤVر أقـر ا;ؤVرون
الصيـغة االحتادية واعـتبروها الشكل ا;ناسب للعـالقة ب| العرب والكرد في العـراق. علماً بأن اجتـماع
اللجنة ا;ركـزية للحزب في أيلول/سبـتمبـر من عام ١٩٩١ قـد تبنى بصواب تطوير شـعار احلكم الذاتي
وصوالً إلى الفيدراليـة. وتناغماً مع هذا ا;وقف دعا نفس االجتماع إلى حتويل منظمـة احلزب الشيوعي
العراقي في كردستـان العراق إلى حزب شيوعي كردسـتاني تقوده جلنة مركزية منتخـبة ومكتب سياسي
منتـخب منهـا(٤٧٦). وكـان هذا اإلجـراء العـقـالني خطوة مـهمـة وصـائبـة على طريق فـسح اجملـال أمـام
الشـيوعيـ| الكردستـاني| للتعـامل الواعي وا;ستـقل وا;لموس مـع القضـايا الكردية التي Vس اإلقليم
وا;نطقة االحتـادية الكردستانيةq كمـا أنها قادرة على تعزيز الـعالقة ب| احلزب| الشيـوعي| على أسس

جديدة ووفق ا;صالح ا;شتركة للشعب| والقوميات األخرى.
وخالل الفترة ا;نصرمة عقد احلزب الشـيوعي العراقي مؤVره السادس في الفترة الواقعة ب| ٢٦-٢٩
Vوز/يوليو ١٩٩٧. ولم يعد في مـقدور احلزب الشيوعي العراقي السكوت على األوضـاع السيئة التي
كــانت Vر بهــا كـردســتــان العــراقq خـاصــة وأن النزاعــات العــسكرية ب| احلــزب| احلــاكـمـ| في أربيل
والسليـمانيـة قد اتخـذت أبعاداً خطيـرة أدت إلى تدخـالت عسكرية مـباشـرة في عام ١٩٩٦ من جـانب
القوات العسكرية اإليرانية بتأييدها السيـاسي لقوات االحتاد الوطني الكردستانيq والقوات العسكرية
العراقية التي اجـتاحت أربيل بدعوة مباشرة من احلـزب الدlقراطي الكردستاني. وكانت النتيـجة مدمرة
للطرف| والقـوى ا;عارضـة العراقيـة االخرى وللجـماهيـر الكردية. جاء في تقـرير اللجنة ا;ركزية لـلحزب
الشيوعي العراقي بصدد هذا الوضع ما يلي: "ولم Vض على انعقاد ا;ؤVر الوطني اخلامس حلزبنا بضعة

أشـهـر حــتى توترت األجـواء ب| احلـزب| الـلذين يقـتـسـمــان السلطة (حـدك وأوك) والحت نـذر انفـجـار
الصراعات العنيفـة بينهما. وجاء اندالع القتال في أوائل أيار ١٩٩٤ بالضد �ا تتطلبه حـماية التجربة
وتوطيدها وتطويـرها". ثم واصل التقرير قـوله: "وشهد صـيف عام ١٩٩٦ مزيداً من الـتدهورV qثل في
جـانب منه في السـمـاح للقـوات اإليرانيـة بالتـغلغل عـميـقـاً داخل أراضي اإلقليم لـضرب مـواقع احلـزب
الدlقـراطي الكردستـاني اإليراني. وأكثـر من ذلك ومع بدء اجلولة الثـالثة للـقتال فـي آب ١٩٩٦ جرت
االسـتـعانـة بالقوى ا;ـعادية مـن خارج اإلقلـيم لتبـديل مـوازين القـوى داخله. إذ اسـتـعـان "أوك" بالدعم
العـسكري اإليـرانيq واسـتـدعى حـدك قـوات صـدام حـس| الجـتــيـاح أربيل في ٣١ آب q١٩٩٦ األمـر
qالذي اعتـبره حزبنا خطيـئة كبـرى من جانب حدك. وفي ظل الـتدهور الذي شهـده الوضع جراء ذلك كله
جـاءت اتفاقـية أنـقرة لتـوقف االقتـتـال من ناحيـةq وتكرس ا;رجـعيـة اخلـارجيـة في الشـأن الكردستـاني
وتثـبت عــمليـاً تقــسـيم اإلقليم النـاجم عن االقـتـتــال من ناحـيـة أخــرى. وارتبـاطاً بذلك كلـه وقع الغـزو
التـركي في ١٤ أيار ١٩٩٧و بذريـعـة مطاردة مـقـاتلي qPKK بالتنسـيـق والتـعـاون مع حـدكs qوافـقـة

ضمنية من أوك"(٤٧٧).
وفي الفترة الواقعة ب| ٢٥-٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ عقـد ا;ؤVر السابع للحزب الشيوعي العراقي
الذي اتخـذ مـوقـفـاً ال يخـتلف عن مـواقف احلـزب السـابقـة إزاء ا;سـألة الـكردية. فـا;وقف ا;بـدئي إزاء
ا;سألة الكردية لم يتغـير منذ عام q١٩٥٦ ولكن هناك كثرة من التـفاصيل التي عرفت التغيـير. وكان
توجه احلـزب الشيـوعي خالل هذه الفتـرة يتلخص في التحـري عن سبل وحلول عـملية ;عـاجلة ا;شكالت
القائمة ب| احلزب| الكردي| اللذين يقـودان حكومت| مستقلت| عن بعضيهـماq حكومة أربيل وحكومة
السليمانيةq في كردسـتان العراق بعد أن انهار التعاون بينهما ونشـبت معارك ١٩٩٤-١٩٩٦ الدامية
ب| قـوات احلـزب|. ومنذ سنوات توقف القـتـال ب| احلـزب| ودخال في عـام ١٩٩٨ في اتفـاق يدعـو إلى
مـعــاجلـة مـشكالتـهـمـا بالطـرق السلمـيــة التـفـاوضــيـة. وهي خطوة نحــو األمـام بأمل الوصــول إلى حل
دlقراطي عادل ألوضاع ا;نطقـة بأسرها. ولكن القضايا التي حتتاج إلى حل ب| الـطرف| ما تزال معلقة
ولم حتــرز جلنة التنســيق ب| احلــزب| الكثــيـر من ا;ـهـمــات ا;علقــة والتي lكن أن تفــجـر فـي كل حلظة

الصراع من جديدq بغض النظر عن النوايا احلسنة للحزب| بسبب تعقيد الوضع في ا;نطقة عموماً.
وفي هذا ا;ؤVر أقر البرنامج ا;عدل للحزب الشيوعي العراقي. أما بصدد ا;سألة الكردية فقد تضمن

ما يلي:
"* إقـرار حق تقـرير ا;صـيـر للـشـعب الكردي في كل أجـزاء وطنهq وحـقـه في الوحـدة الـوطنيـةq وتعـزيز

النضال ا;شترك واألخوة العربية الكردية وإقرار صيغة الفيدرالية إلقليم كردستان دستورياً.



(٤٧٨) وثائق ا;ؤVـر الوطني السـابـع للحـزب الشــيـوعي العــراقي. ٢٥-٢٨ آب/أغـسطس ٢٠٠١. مـنشـورات
طريق الشعب ٨. تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. ص ٩٤.
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* ضـمان احلـقوق القـوميـةq الثـقافـية واإلدارية لـلكلد و آشور والتـركمـان والطوائف االخـرىq وتطويرها
وتوسيعها في سائر ا;يادينq وإلغاء جميع مظاهر التمييز واالضطهاد ضدهم.

* إعـادة إعـمــار مـا خلفـتـه الـدكـتـاتورية في مــخـتلف ا;يـادينq وتـطوير الزراعـة والغـابـات وا;شـاريع
السـيـاحيـةq والنهـوض باألوضـاع االقـتصـادية واالجـتـمـاعيـة والثـقـافيـة في جـمـيع أنحـاء كردسـتـان

العراق. 
* تطبـيق قانون اإلصـالح الزراعي رقم (٩٠) لسنة q١٩٧٥ وتشـجيع الفـالح| على العودة إلى قـراهم

وبنائهاq واستصالح أراضيهم وتعويضهم وتوفير اخلدمات لهم. 
* مـعـاجلــة آثار سـيـاســة التطهـيـر الـعـرقي والتـعــريب والتـهـجــيـر القـسـري ورد االعــتـبـار لضــحـاياها

وتعويضهم"(٤٧٨).
على امتـداد الفترة الواقـعة ب| q١٩٥٦ أي منذ صدور تقـرير الكونفرانس احلزبي الثـاني حتى ا;ؤVر
الوطني السـابع للحـزب الشيـوعي في عـام q٢٠٠١ لم يكن هناك أي خـالف ب| الشيـوعـي| العراقـي|
حول ا;وقف ا;بـدئي من ا;سألة الكرديةq أي حق الشعب الكردي وحـريته في تقرير مصـيره sا فيه حـقه
في االنفصـال وإقامة دولته الوطنيـة ا;ستقلة. كمـا لم يكن هناك أي خالف فعلي حـول الشعب الكردي
باعـتـباره جـزءاً من األمـة الكردية اجملـزأة حاليـا على بلدان عـدةq وبالتـالي حق هذا الشـعب في الوحـدة
القـوميـة وإقامـة دولتـه الكردية ا;ستـقلة وا;وحـدة. واقر احلـزب الشـيوعي منذ فـتـرة مبكرة حق الشـعب
الكردي في احلكم الذاتي في إطار اجلـمهورية العـراقيـة الدlقراطية ا;سـتقلة. ورsا برز خـالف حول رفع
شـعـار احلكم الذاتي أو االحتـاد الفـيـدرالـي منذ النصف الثـاني من السـبـعـيـناتq إذ طرح بعض الرفـاق
الشـيوعـي| رؤية تقول بـضرورة اسـتبـدال شعـار احلكم الذاتي بشـعار االحتـاد الفـيدراليq ومنهم الرفـيق
الدكــتـور الراحل رحــيم عـجــينة. ولكن اخلــالفـات األسـاســيـة حــول ا;سـألة الكـردية برزت في مـســائل
تفـصـيلية أخـرىq ومنهـا ا;وقف من احلـزب الدlقـراطي الكردسـتاني ومـن العمليـات ا;سلحـة التي كـان
يقـودها هذا احلـزب أو بتـعـبـيـر أدق تلك التي كـان يقـودها مـال مـصطفى الـبارزانـيq ثم في ا;وقف من
احلـريـات الدlقـراطيــة في كـردســتـان وكــذلك في ا;وقف من الـصـراع ب| احلــزب| الكردي| الدlقــراطي
الكردســتـاني واالحتـاد الوطنـي. كـمـا برز الصــراع داخل احلـزب الشــيـوعي أو مع القـوى األخــرى حـول
ا;وقف من البرنامج االقتصادي واالجتماعي لكردستـان العراق. وكانت ا;سألة الكردية حتتل باستمرار
حـيـزاً كـبـيـراً في سيـاسـة ونشـاط وجـهـود احلـزب الشـيـوعي العـراقي حـتى خـيل للبـعضq وكـأن احلـزب
الشـيوعي مـحكوم ومقـيد بشكل شـديد با;سألـة الكرديةq أو أنه أصبح تابعـاً في سيـاساته لـسيـاسات

األحـزاب الكردسـتـانيـةq خـاصـة وأن الرفـاق الكرد فـي احلـزب انقـسـمـوا في فـتـرات مـخـتلفـة ب| مـؤيد
مـتـحـمس لسـيـاسات ومـواقف احلـزب الدlـقراطـي الكردسـتانـيq ومؤيـد متـحـمس لسـيـاسـات ومـواقف
االحتــاد الوطني الكردســتـاني. ولـكن هذا االلتــصـاق بالقــضـيــة الكردية مـن جـانب احلــزب الشـيــوعي

العراقيq كما أرىq جاء بفعل عدد من العوامل ا;همةq ومنها:
١- عدالة ومشروعية القضية التي كان وما يزال يناضل في سبيلها الشعب الكردي.

٢- انشـداد مطلوب مـن جـانب احلـزب بفـعل حـسـاسـيـة الـقـضـيـة الكردية وتأثيـرها فـي مـجـمل الوضع
العراقي ودورها في انهيار نظم غير قليلة في العراق نتيجة تورطها باحلرب في كردستانq كما هو
احلال بالنسبة إلى حكومة عبد الكر� قاسم أو نظام عبد السالم عارف وأخيه عبد الرحمن عارف.
٣- وجـود عـدد مـهم وكبـيـر من الرفـاق الكرد في قـيـادة احلـزب الشـيـوعي العـراقي وتأثرهم الطبـيـعي

بالقضية الكردية وتأثيرهم ا;باشر على سياسة ومواقف احلزب.
٤- عالقـتهم ا;بـاشرة والشخـصية بالقـوى واألحزاب السـياسيـة الكردية وبالصراعات الـتي كانت تدور
في اإلقليم والتي كانت تترك أثرها ا;باشرة وغير ا;باشرة على مواقف الرفاق الكرد وبالتالي على

قيادة احلزب.
٥- اضطرار الشيوعي| في فترات مخـتلفة إلى ترك بغداد والكثير من مدن الوسط واجلنوب واالرحتال
القـسري إلى كـردستـان طلباً لـلحمـاية من إرهاف ومطاردة أجهـزة األمن لهم ومـواصلة النضال ضـد

الدكتاتوريات الغاشمة.
٦- احتضان احلـزب الدlقراطي الكردستانيq وبشكل خاص قائد احلزب واحلـركة الكردية ا;ال مصطفى
البـارزانيq لـرفـاق احلـزب الشـيــوعي في فـتـرات غـيــر قليلة أثناء تـعـرض احلـزب لهـجــمـات احلكم
العراقيq عدا تلك الفـترة (١٩٧٢-١٩٧٥) حيث نشب الصراع والنزاع ب| احلزب| ألسـباب أشرنا

إليها في مواقع أخرى من هذا الكتاب.
ولهـذا ال lكن نفي تأثـر احلـزب ورفاقـه ا;تـبـاين مـن فتـرة إلى أخـرى بأوضـاع كـردسـتـان وسـيـاسـات
األحـزاب الكرديةq وخـاصـة في فـتـرة وجـود ودور ا;ال مـصطفى البـارزاني قـائد حـركـة التـحـرر الكردية
حـينذاك. ويفـترض أن ال ينسى ا;تـتـبع بأن احلـزب الشيـوعي اتخـذ مواقف مـتطرفـة وشـديدة من قيـادة
احلـركـة الكردية ا;سـلحـة في الفـتـرة الواقـعـة ب| ١٩٧٣-١٩٧٥ باالرتبـاط مـع السـيـاسـة غـيـر الودية
والقـمعـية التي مـارستـها قـيادة احلـزب الدlقراطي الكـردستـاني وا;ال مصطفى البـارزاني وجهـاز األمن

الكردي (باراسÆ) من وجود وعمل احلزب الشيوعي في كردستان العراق.
وال شك في أن ا;ـواقف ا;تــشـددة للـحـزب الشــيــوعي العــراقي ارتبطت بـواقع أن القــيـادة والسـلطة
الكردية لم تكن حرة Vـاماً من تأثيرات خارجـية لعبت دورها في اتـخاذ قراراتها السـياسيـة وقادت إلى
مزيد من التعـقيد في األوضاع السياسـية العراقية. وكانت تـلك القرارات وا;واقف الكردية sثابة ردود
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فعل لـسياسـات ومواقف خـاطئة وقـاتلة اتخذتهـا النظم احلاكـمة أساسـاً إزاء احلركـة الكردية. ومن أبرز
تلك األخطاء التي ارتكبتها القوى القومية الكردية ما أشرنا إليه سابقاqً ومنها التعاون الواسع النطاق
مع نظم كـانت تـريد باألسـاس نسف النظام اجلـمــهـوري في فـتـرة عـبـدالكر� قـاسمq وأعنـي بذلك نظام
الشاه واالحتكارات النفطيـة واحلكومة البريطانيةq إضافة إلى الواليات ا;تحـدة وإسرائيل منذ منتصف
الستـينات حتى انتكاسة احلـركة الكردية ا;سلحة. ولم تكن قـيادة احلزب الشيـوعيq وفيما بعـد احلزب
الشـيوعي الكردسـتـاني أيضاqً باسـتـمرار صـريحة وواضـحـة في انتقـادها للقـوى القومـيـة والدlقراطيـة
الكردية في كـردسـتـان الـعـراق بسـبب بعض جـوانب سـيـاسـاتهـا غـيـر الدlقـراطـيـة التي مـارسـتـهـا منذ
وصـولـهـا إلى السلـطة في عـام ١٩٩٢ ومــا بعـدهq أو قــبـولهـا ا;ـشـاركـة فـي السلطة الســيـاسـيــة رغم
اعتـقادها بوجود تزوير في االنتـخابات ونشرها بيـاناً بهذا الصددq ثم مـشاركتـها في الوزارة. وال شك
في أن هذا ا;وقف يـعـبـر عن نوايا حـسنة ورغـبـة في جتــاوز التـعـقـيـداتq ولكن علينـا أن ال ننسى بأن
qالطريق إلى جهنم غالباً ما يكون مفروشا بالنوايا احلسنة. ومع ذلك فسياسة احلزب الشيوعي العراقي
ومن ثم احلـزب الشــيـوعي الكردسـتـانـي كـانت ومـا تزال بشكل عــام لصـالح الشـعب الكـردي ولصـالح
الدlقـراطية فـي العراقq ولصـالح إيجـاد احللول العمـلية للمـسـألة الكردية واالسـتجـابة الكاملة حلـقوقـه
العادلة وإيجاد برامج عـملية لعملية التنمـية وحلول عقالنية ;شكالته االقـتصادية واالجتمـاعيةq بغض

النظر عن ارتكابه أو توقع ارتكابه أخطاء تكتيكية هنا وهناك.
qوإذا عـدنا إلى ا;وقف ا;بدئي للحـزب الشيـوعي العـراقي الذي حتدد منذ عـام ١٩٥٦ بشكل واضح
فأن علينا أن نذكر باعـتزاز وتقدير كبيـرين للشخصيـة ا;اركسية والوطنية البـارزة الراحل األستاذ ععععززززييييزززز
ششششررررييييففففq موقـفه الواضح إزاء ا;سألة الكردية الذي طرحـه بعد احلرب العا;يـة الثانية مـباشرةq ومشـروعه
ا;اركـسي حلل ا;سـألة الكردية سلمـيـاً ودlقـراطيـاً. تضـمن مشـروع عـزيز شـريف ذات ا;بـاد¼ وا;واقف
التي وردت في تقـرير الكونفـرنس احلزبي الثـاني عـام q١٩٥٦ إذ كانت بصـمـات عزيز شـريف واضحـة

Vاماً فيه.   

Èdš√ WO½U²Ýœd( WOÝUOÝ »«eŠ√ ∫ÎUFÐ«—

خالل السنوات ا;ـنصرمة نشـأت في كردستـان العراق مـجموعـة من االحزاب السيـاسيـةq كان بعضـها
خـاضـعاً لسـلطة البـعث وسائراً فـي ركابه. وبـعضـهـا األخـر كان الـى جانب النـضال ضـد البـعث ونظامـه
الدكتاتوري. تبخرت االحزاب االولى بعد سقوط النظامq في ح| واصلت احزاب اخرى نضالها من اجل

تغيير وتطوير كردستان العراق.
واألحــزاب القـائـمـة في كــردســتـان العــراق في الوقت احلــاضــرq وبعـد انـسـحــاب احلكم ا;ركــزي من
كـردســتـان تنقــسم إلى ثالث مــجـامـيـع من الناحـيــة القـومــيـةq وهي: أحــزاب كـرديةq أحـزاب آشــورية

qوأحزاب تركـمـانية. كـمـا أنها تنقـسم إلى خـمسـة تيـارات من الناحـية الفكرية والـسيـاسيـة qوكلدانيـة
وهي:

١- أحزاب قومية دlقراطية كردستانية.
٢- أحزاب قومية كردستانية. 
٣- أحزاب ماركسية ويسارية. 

٤- أحزاب دينية سياسية 
٥- أحزاب سياسية دينية متطرفة على ا;ستوي| الكردي والتركماني.

وإذ كـان بعـضهـا يعـتـبر من األحـزاب الشـعـبـية ذات القـاعـدة اجلـماهيـرية الواسـعـة والتـاريخ الطويل
نسبياqً كما في حالة احلزب الدlقراطي الكردستاني واالحتاد الوطني الكردستانيq ثم احلزب الشيوعي
الكردسـتاني واحلـزب االشـتراكي الكردسـتـانيq فأن بعـضهـا اآلخـر ال lتلك قاعـدة واسـعة ويسـعى إلى
بلورة كـيانـه ونشاطه ودوره في اجملـتـمع. ويصـعب اإل;ام بهـذه األحزاب بسـبب كـثرتهـا خـالل السنوات

األخيرةq وأغلبها يقع في خانة األحزاب القومية الدlقراطية واألحزاب ا;اركسية واليسارية.
ومنذ سنوات العـقـد األخيـر من القرن العـشـرين بشكل خـاص حتى الوقت احلـاضـر واجهت كـردستـان
العـراق مــيـالً مـتــزايداً نحـو تـشكيل أحـزاب ســيـاسـيــة دينيـة. وحـصـل هذا ا;يل على دعم مـن القـوى
السـياسـيـة الداخليـة لضـمان تأييـد ا;ؤمن| لهـا من جـهةq وبـسبب الدعم الـذي كانت حتـصل عليـه تلك
األحـزاب من اخلـارجq وخـاصة مـن إيران وتركـيا ومن بـعض الدول العـربيـةq وخاصـة السـعـودية. وخـالل
الفتـرة األخيرة تزايد في كردسـتان العراق عـدد األحزاب الدينية وتنوع نشـاطها وحققت مـواقع لها على
األرض الكردسـتانـية وفي أوسـاط اجلـماهيـرq خـاصة بعـد أن دخل الصـراع ب| احلـزب| احلاكـم| مـرحلة
النزاع الدمـوي وسقـوط ضحايا غـير قليـلة من جهـةq وزيادة ا;ساعـدات ا;الية اخلـارجية ا;ـقدمة للـقوى
qالدينيـة الكردية والتـركـمـانية من الـتنظيمـات السـيـاسـية الدينـية على الـصعـيـدين اإلقليـمي والدولي
ومنهـا تنظيم القـاعدة وطالبـان واألخـوان ا;سلم| والتنظيـمات السـيـاسيـة الدينيـة التي تقودها أحـزاب
دينيـة شــيـعـيـة في إيران. كـمــا تنامى هذا النشـاط بعــد سـقـوط دولة طالبـان فـي أعـقـاب أحـداث ١١
أيلول/سـبـتمـبـر ٢٠٠١ والضـربات ا;وجـعة التي تلـقاها تنـظيم القاعـدةq إذ أن عـدداً مـهمـاً من كـوادر
القـاعـدة تسنى لهم االنتـقـال إلى كـردسـتـان العراق وعـمـدوا إلى تنظيـم صفـوفـهم وتنشـيط فـعـاليـاتهم
العــسكرية والـدعـائيــة على ا;ـناطق احلــدودية ب| إيران والعــراق. ونظمــوا خــالل الفــتـرة الواقــعــة ب|
٢٠٠١-٢٠٠٣ عدداً مـن العمليـات العسكرية ضـد األحزاب الدlقـراطية الكـردستانـية وضد اجلـماهـير
الشعبية والتي أدت على سقوط الكثيـر من الضحايا في صفوف السياسي| والناس األبرياء. وهي في

طبيعتها أعمال إرهابية دموية وجرائم بشعة بحق اإلنسان.
ومنذ بداية القـرن احلـادي والعـشـرينq وحتديـداً بعد ارتـكاب جرائم احلـادي عـشـر من أيلول/سـبـتمـبـر
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٢٠٠١ في نيــويورك وواشنطـن تفـاقـم نشـاط هـذه القـوى وتـوجـه صــوب �ارســة العنف واالغــتـيــاالت
والتـفجيـرات وإثارة الفوضـى في مناطق مخـتلفة في كـردستـان. ورفعت هذه النشـاطات من قلق الناس
إزاء احتـماالت ا;ـوت أو اإلصابة بسـبب التفـجيـرات التي تنظمهـا القـوى الدينية ا;تطرفـةq في ا;ناطق
العامـة ا;زدحمة. ويبـدو اليوم واضحـاً أن األحزاب الدlقراطيـة الكردية لم تبد اهتـماماً كـافياً وملمـوساً
قـبل ذاك ولم تسـع إلى تأم| حـصـانة فكـرية وسـيـاسـيـة ب| اجلـمــاهيـر الشـعـبـيـة مـن خـالل بث الوعي
الدlقراطي والفـضح الفكري للخلفية التـي تقف عليها بعض األحـزاب الدينية السيـاسية ا;تطرفة. كـما
أن بعض ا;علومات كانت تشير إلى أن بعض هؤالء وجد مكاناً له في بعض األحزاب السياسية قبل أن

يعلن صراحة عن اجتاه تفكيره وسلوكه السياسي.
إن ا;علومـات التي تنشـرها الصـحـافـة الكردية تشـيـر إلى وجـود ارتبـاط ب| بعض أكـثـر اجلمـاعـات
الدينيـة تطرفاً في كـردستـان العراق وجـماعـة القاعـدة التي يترأسـها أسـامة بن الدن وا;ـال محـمد عـمر
األفغـاني. وهذه اجلمـاعة هي التي تـستوجب منـا البحث والتـدقيقq رغم أنهـا قد تلقت ضـربات قاسـية
بعد سقوط النظام الرجعي ا;تخلف لطالبان في أفغـانستان ولتنظيم القاعدةq فما القصف اجلوي ;ناطق
وجـودهم العسكري في كـردسـتان العـراق من جانب القـوات األمـريكية في ربيع عـام ٢٠٠٣ وأدت إلى
سقوط الكثير من القتلى واجلرحى في صفـوف تنظيم القاعدة (أنصار اإلسالم) وفي صفوف تنظيم آخر

أنفصل عنهم وشكل تنظيماً مستقالً له.
نعرف جميعاً بأن عدداً غير قليل من ا;نظمات السياسية "اإلسالمية" ا;تطرفة نشأت وتطورت خالل
العــقـديـن ا;نصـرمـ|. وهي منظمــات مــارست ومـا تزال Vـارس اإلرهاب الشــرس في العــديد من الدول
العـربيـة وفي بعض الدول اإلسـالمـية لـفرض تصـوراتهـا ووجـهـات نظرها على الشـعـوب في الدول التي
أغلب سكانها من ا;ـسلم| وعلى القوى السيـاسية الدlقـراطية والتقـدمية ا;عـارضة للنظم االستـبدادية
القائمـة في أغلب تلك الدولq كما تستـثمر أوضاع هذه الـدول لصالح تعبئـة الناس حتت راياتها. ولكن
هذه القـوى لم تصل إلى القوة التي صـارت عليـه في عدد غـير قليل من دول الشـرق| األدنى واألوسط
وغرب آسيا إال بفضل ثالث دول هي: الواليات ا;تحدة األمريكية والسعودية وباكستان بشكل خاص.
فـاألولـى كـانت ا;بــادرة إلى تشـجــيع وتنشـيط ودعـم هذه ا;نظمــات وتقـد� الســالح والعـتـاد وحتــديد
أهدافــهـا وغــاياتهـاq والـثـانيــة كـانت تقــدم النقــود الضـرورية لـكل شيء lس تدريب هـذه اجلـمــاعـات
وإيصالهـا إلى ا;واقع التي يفتـرض أن ترسل إليها وتخـرب فيهـا وشراء األسلحة والعـتاد ومسـتلزمات
القـتـال األخرى لهـاq والثـالثـة كـانت حتى األمس الـقريب تقـوم بتـدريبـهـا على استـخـدام تلك األسلحـة
وعلى �ارســة الروح العـدوانيــة والهـمــجـيـة في قــتل الناس األبرياء وفـي إثارة الفـوضىq وفي تـخـريج
دفـعــات مـتـزايدة من "طـالب العلم" في العــديد من مـدارسـهــا الدينيـة. وكــان من ب| هذه اجلـمــاعـات
مــجـمــوعــات من الكردq إضــافــة إلى مــجــمـوعــات العــرب من العــديد من الـدول العــربيــة واألفـغــان

والبـاكسـتاني| والفلبـيني| واألندنوسي| وغـيرهـم من مخـتلف البلدانq تتدرب وتسـاهم في القتـال إلى
جـانب األفـغـان في أفـغـانسـتان ضـد االحتـاد السـوفـيـيـتي. ولكن بعـد إخـراج السـوفـيـيت من األراضي
األفغانيةq وسقوط االحتـاد السوفييتي وا;نظومة االشتراكيةq حـصل فراغ لدى هذه اجملموعات وأهملت
إلى حــد مــا من جــانب الدول الـثــالثq وخـاصــة مـن جـانـب الراعي الرئيــسـي لهــاq الواليات ا;تــحــدة
األمريكيةq وبالتالي توزع أفرادها على مـختلف الدول ليمارسوا سياستهم األصـولية والسلفية ا;تطرفة
وحنينهم لـلماضـي البعـيـد وهم غـرباء عن احلـاضـرq ضـد العـديد من البلدان والقـوىq وهو حن| العـاجـز
واليـائس وا;صاب بخـيـبات أمل كـثيـرة. وكـانت اجلمـاعـات األصوليـة ا;تطرفـة التي جاءت من اجلـزائر
ومـصر والسـودان وكـردستـان وغـيرهـا وتدربت في باكسـتـان وأفـغانسـتـان وشاركت في الـقتـالq والتي
أطلق عليهـا اسم جماعات "األفـغان"q عادت إلى بلدانها بـعد طرد السوفيـيت من أفغانستـان. ولكنها
كـونت في ما بينهـا عـالقات تنظيم واتصـال وتوجـيهـات مسـتمـرة. وبدأت تعـمل لالستـفادة من خـمس

حقائق أساسية:
١- واقع التـخلف والفقـر ا;دقع اللذين تعيـش فيـهمـا الكثيـر من شعـوب هذه البلدانq في الوقت الذي
توجـد بجـوارها فـئات اجـتـمـاعيـة غنيـة جـداً ومـتخـمـة إلى حـد القـرفq وأن االستـقطاب ب| الفـقـر
. كـما ان الوعي االجـتـماعي والسـيـاسي في مثل هذه األحـوال والغنى آخـذ بالتـفاقم يومـاً بعد آخـرً
يكون ضـعيـفاً ومـحدوداً أو ضـيقاً جـداً ويقـبل بالتفـسيـرات التبـسيطيـة الساذجـة والسهلة للوقـائع

واألحداث.
qارسـهـا حـكومـات تلك البلـدان إزاء شـعـوب ا;نـطقـةV ٢- السـيــاسـات االسـتــبـدادية والرجــعـيـة التـي

وجتاوزها على احلقوق القومية وحقوق اإلنسان لشعوبها.
qارسـهـا الواليات ا;تـحـدة األمريكيـة إزاء قـضـايا الشعـوب في البلدان النـاميـةV ٣- السـيـاسات التي
ومنهـا قضـية فلسطـ| وقضـية الشـعب الكردي في أقـاليمـه اخملتلفـة إضـافة إلى سـياسـات تسليح

حكومات هذه البلدان وفرض الهيمنة السياسية عليها. 
٤- خـضــوع سـيـاســات هذه البلدان لســيـاسـات الـدول الكبـرىq وخــاصـة سـيــاسـات الواليات ا;تــحـدة

األمريكيةq ومصادرة حقها في وضع سياساتها االقتصادية واالجتماعية.
٥- وبسبـب �ارسة السـياسات االسـتبـدادية إزاء القوى الدlقـراطيةq أصـبحت هذه القـوى قليلة التـأثير
في األحـداث السيـاسـية وفي التـأثيـر على افكار و�ارسات النـاس وعلى احليـاة السـياسـية بصـورة
معـقولةq وبالتـالي فسح اجملال لقـوى اإلسالم السيـاسي ا;تطرفة أن تلعب دورها ا;ـباشر في احلـياة
السـيـاسـيـة لهـذه البلدان وتؤثر بقـوة علـى أذهان الناسq وبشكل خـاص على الفـئـات األكـثـر فـقـراً

وكدحاً وجهالً وخشية من ا;ستقبل.
إن كل هذه احلقـائق جعلت اإلنسان في هذه الـبلدان مستـعداً لقبول األفـكار ا;تطرفةq وخاصـة الدينية
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منهاq بهدف التـخلص من أوضاعه ا;زرية. إضافة إلـى أن البعض من هذه القوى كانت ولفتـرات معينة
تقـدم الدعم ا;ـالي النقـدي والعـيني إلـى الناس احملـتـاج| بصـيغ مــخـتلفـة وعـبـر أمـوال تـرد إليـهم من
ا;ملكة العـربـيـة السـعـودية والعـديد من دول اخلليجq وكـانت من خـالل كـل ذلك Vارس التـأثيـر ا;بـاشـر

عليهمq كما حصل في مصر وفي اجلزائر والسودان وفي غيرها أيضاً.
استـفادت هذه اجلماعـات من هذه األوضاع لكسب الناس إليها وتـنظيم فعالياتهـا السياسيـةq ومنها
العـمليـات اإلرهابيـة العسكـريةq كمـا في اجلـزائر ومـصر وفلـسط| وفي غيـرهاq إضـافـة إلى كـردستـان
العراق. وكـان من ب| من تدرب على السالح sعونة الواليات ا;تـحدة والسعودية وباكـستان جمـاعة بن
الدن وطالبـانq وأعضـاء هذه اجلـماعـات من خـريجي ا;دارس الدينيـة في باكـستـان أساسـاqً وجـماعـات
. وها اجلزائري| األفـغان وجـماعات اجلـهاد في مصـر وجماعـات سعوديـة وفلسطينية وكردسـتانيـة أيضاً
هم يحـولون البندقيـة من كتف إلى كـتف لتوجـيه النار ضـد من بادر إلى لمّ شملهم وتدريبـهم وتزويدهم
بالسـالح والعتـاد وأحدث التـقنيات الضـرورية. هذه القوى هي التي قـامت في اآلونة األخيـرة بعملـيات
القـتل والتدمـير وتفجـير القـنابل في ا;ناطق العامـة في كردسـتان العـراق. وهي أساليب �اثلة Vامـاً ;ا
قـامت بـه ومـا تزال Vارسـه تلـك القـوى الدينيــة ا;تطرفـة من جــرائم بحق الناس األبرياء فـي اجلـزائرq أو

العمليات األخيرة في كل من السعودية والدار البيضاء.
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منذ تأسـيـس الدولة العـراقـيـة احلـديـثـة وضم كـردسـتـان اجلنوبيــة إليـهـا3 مـارست احلكومــات العـراقـيـة
اJتعاقبـة في ظل احلكم اJلكي سياسات تتسم بالتـمييز وعدم اJساواة بH اJواطنH العـراقي3H رغم ما
تضمنه الدستور العراقي اJلكي من مضامH د`قـراطية عامة في هذا االجتاه. وإذا كان الشعب الكردي
قد عـانى أكثر من غيـره من السياسات الشـوفينية والتمـييز في اJعـاملة في مختلف مجـاالت النشاط
االقتصادي واالجتمـاعي والثقافي3 فأن القوميات معانات األخرى واجلمـاعات الدينية اخملتلفة لم تكن
قليلة بهذا الصـدد. ولكن سياسـات وإجراءات التميـيز القومي والديني والطائفي والفكري والسـياسي3
رغم سـوءاتهـا الكبـيـرة وعواقـبـهـا السلبـيـة على الوحـدة الوطنيـة للشـعب العـراقي3 فـإنهـا لم ترتق إلى
مصاف وخـصائص العنصرية والتطهيـر القومي والديني والطائفي والفكري والسياسي الـتي عانى منها
الشـعب العــراقي في ظل حكومـات ادعت zثــيلهـا للتـيـارات القـومــيـة واحلكم باسم القـومـيــة العـربيـة
ومصالح األمة الـعربية. وإذا كانت اJعايير والقـيم الدولية اإلنسانية العامة والشـاملة التي جتسدت في
مواثيق وعـهود دوليـة3 ومنها حـقوق اإلنسـان3 قد رفضت سـياسـات العهد اJلـكي البائد3 فأنـها ترفض
بشكل أشـد وأوسع السـياسـات العنصـرية والتطهـير العـرقي التي مـارستـهـا تلك النظم في العـراق منذ
انقـالب شبـاط/فـبراير عـام ١٩٦٣. وكـان موقف الـشعب العـراقي مناهضـاً لتلك السـيـاسات ومناضـالً
ضدها وعمل من أجل اخلالص من النظام اJلكي أوال3ً ومن ثم من تلك السياسات التي ابتلي بها حتى

سقوط النظام الدموي.
ال شك في أن النظام اجلـمهـوري األول بقيـادة عبـدالكر� قاسم لم يتـخلص من بعض مظاهر التـميـيز
القومي و�ارسـة سياسات عنفـية وعدوانية ضـد حقوق الشـعب الكردي بحجة اخلشـية غير اJبـررة أصالً
على وحـدة اجلمهـورية العراقـية3 ولكـنها هي األخـرى لم ترتق إلى مصـاف سيـاسات التـمييـز والتطهـير
العنصري3 التي مـارستهـا الطغمة احلـاكمة في العـراق منذ عام 3١٩٦٨ علماً بأن سـياسات عـبدالكر�
قاسم إزاء الشـعب الكردي كانت هي األخـرى مرفوضة ومـتقاطعـة مع اJعاييـر والقيم الدولية في مـجال
حقـوق القومـيات الرئيـسيـة والقومـيات والطوائف الـدينية االخـرى3 كمـا أنها كـانت متعـارضة zامـاً مع
لوائح حقوق اإلنسـان واJواثيق الدولية بهذا اخلصوص وتدخل ضمن مـفهوم و�ارسة سياسـات االستبداد

الفردي.
إن االنقـالب الذي أطاح باجلمـهورية األولى في شـباط/فـبراير ١٩٦٣ وإقـام جمـهورية البـعث األولى
في العراق �شاركة واسعـة من القوى القومية الناصرية وغيرها3 دفع باألمـور في العراق باجتاه آخر بدأ
Hيتطور تدريجاً ليـصل3 كما نرى اليوم إلى مصـاف السياسات العنصرية والتـمييز والتطهـير العنصري
ضــد الشـعـب الكردي بالدرجــة األسـاســيــة3 ولكنه لم يبــخل بالتــمــيـيــز واالضطهــاد بحق القــومـيــات
واجلـمـاعات الدينـية واJذهبـيـة األخـرى اخملـتلفة فـي العراق. ويتـطلب حتليل ومـعرفـة طبـيـعـة السيـاسـة
العرقية التي مارسها البعث احلاكم في العراق طيلة الفترة اJنصرمة التعرف على األساس النظري الذي

تعـتـمـده القـوى العنصـرية في العـالم عـمـوماً لـتبـرير سـيـاسـاتهـا التـمـيـيزية و�ـارساتهـا ضـد الشـعـوب
األخرى3 من أجل اإلسهام في تفسير حقيقـة ما يجري في العراق منذ أكثر من ثالثة عقود إزاء الشعب

الكردي والقوميات األخرى في العراق. ويتطلب هذا التوجه في الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي:
َ    ااااحلحلحلحلككككمممم    ااااللللبببباااائئئئــــدددد    ففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق    ببببققققــــييييااااددددةةةة    صصصصــــدددداااامممم    ححححسسسسHHHH    ووووططططغغغغــــممممتتتتــــهههه    ععععللللىىىى    ااااممممتتتتــــدددداااادددد    ثثثثالالالالثثثثةةةة    ععععققققــــوووودددد َ    ووووننننففففــــذذذذَََ َ    ووووننننظظظظممممَََ َ    خخخخططططططططَََ ِممممَََ     للللِِِ
ً    ببببااااJJJJالالالالححححققققةةةة    ووووااااالالالالععععــــتتتتققققاااالللل    ووووااااللللسسسسججججنننن    ووووااااللللتتتتععععذذذذييييبببب    ووووااااإلإلإلإلببببااااددددةةةة    ااااجلجلجلجلــــممممااااععععييييةةةة    ووووااااللللددددففففنننن ووووننننييييفففف    ععععممممللللييييااااتتتت    ممممتتتتــــالالالالححححققققةةةة    ووووممممننننظظظظممممةةةة    ببببددددءءءءااااًًً
ً    أأأأمممم    أأأأممممووووااااتتتتاااا3333    ووووااااللللــــتتتتههههــــججججــــييييرررر    ااااللللققققــــسسسســــرررريييي    ووووااااللللتتتتططططههههــــييييرررر    ااااللللععععــــررررققققيييي ااااجلجلجلجلــــممممااااععععيييي    جملجملجملجملــــممممــــووووععععااااتتتت    ممممــــنننن    ااااللللببببششششــــرررر3333    سسسســــووووااااءءءء    ككككااااننننوووواااا    أأأأححححــــييييــــااااءءءءًًً
ووووااااللللتتتتــــــــععععــــررررييييبببب    ااااللللققققــــــــسسسســــرررريييي3333    أأأأوووو    ححححــــــــتتتتىىىى    ممممططططااااررررددددةةةة    ااااللللببببــــععععــــضضضض    ممممننننههههمممم    ففففيييي    ااااJJJJننننففففــــىىىى    ااااللللققققــــسسسســــــــرررريييي    ااااللللذذذذيييي    ففففــــررررضضضض    ععععللللييييــــــــههههمممم    للللققققــــــــتتتتللللههههمممم????
ً    ووووققققــــببببلللل    ككككلللل    ششششئئئئ    ببببششششــــااااععععةةةة    ححححــــممممالالالالتتتت    ووووممممــــذذذذااااببببحححح    ااااألألألألننننففففــــاااالللل    ففففيييي    ككككررررددددسسسســــتتتتــــاااانننن    ااااللللععععررررااااقققق3333    ووووققققــــببببلللل ووووتتتتششششــــخخخخصصصص    أأأأمممماااامممم    أأأأععععــــيييينننننننناااا    أأأأووووالالالالًًً
ذذذذااااكككك    ععععممممللللييييــــااااتتتت    ااااللللتتتتههههججججييييــــرررر    ااااللللووووااااسسسسععععةةةة    ألألألألببببننننااااءءءء    ااااللللششششــــععععبببب    ااااللللككككرررردددديييي    ممممنننن    ااااللللففففييييللللييييHHHH    ففففيييي    ااااJJJJددددنننن    ااااللللععععــــررررااااققققييييةةةة    ااااألألألألخخخخررررىىىى3333    ووووخخخخــــااااصصصصةةةة
ففففيييي    ببببغغغغــــدددداااادددد    ووووااااللللككككووووتتتت3333    أأأأوووو    ععععممممللللييييــــااااتتتت    ااااللللتتتتههههــــججججييييرررر    ااااللللــــققققسسسسرررريييي    للللسسسسككككــــاااانننن    ععععرررربببب    ااااللللووووسسسسطططط    ووووااااجلجلجلجلننننووووبببب    ااااللللششششــــييييععععــــةةةة    ععععللللىىىى    ااااععععتتتتــــبببباااارررر
أأأأننننههههمممم    ممممنننن    """"ااااللللتتتتــــببببععععييييــــةةةة    ااااإلإلإلإلييييررررااااننننييييةةةة""""    ببببااااJJJJققققــــااااررررننننةةةة    ممممعععع    ااااللللتتتتببببــــععععييييةةةة    ااااللللععععــــثثثثممممــــااااننننييييةةةة3333    ثثثثمممم    ممممححححــــااااووووالالالالتتتت    تتتتععععررررييييبببب    ببببننننااااتتتت    ووووأأأأببببننننــــااااءءءء    ااااللللششششععععبببب
ااااللللككككرررردددديييي    ممممنننن    أأأأتتتتببببــــااااعععع    أأأأححححــــدددد    أأأأققققــــددددمممم    ااااللللددددييييــــااااننننااااتتتت    ففففيييي    ههههذذذذهههه    ااااJJJJننننططططققققــــةةةة3333    ااااللللددددييييااااننننةةةة    ااااألألألألييييززززييييــــددددييييةةةة3333    أأأأوووو    ضضضضــــدددد    ااااآلآلآلآلششششــــووووررررييييHHHH    ووووااااللللككككللللدددداااانننن
ووووااااللللتتتتــــررررككككــــممممــــاااانننن    أأأأوووو    مممماااا    ججججــــرررريييي    ححححــــتتتتىىىى    سسسســــققققــــووووطططط    ااااللللننننظظظظاااامممم    ممممنننن    تتتتططططههههــــييييــــرررر    ععععــــررررققققيييي    للللسسسسككككاااانننن    ممممــــححححــــااااففففظظظظةةةة    ككككــــررررككككووووكككك    ففففــــيييي    ككككررررددددسسسســــتتتتــــاااانننن

ااااللللععععررررااااقققق    ووووغغغغييييررررههههاااا    ممممنننن    ااااJJJJننننااااططططقققق    ااااللللككككررررددددييييةةةة3333    أأأأوووو    ففففررررضضضض    ااااللللتتتتععععررررييييبببب    ععععللللىىىى    ققققسسسسمممم    ممممننننههههمممم....
بعد جتـارب طويلة ومريرة عـاشهـا الشعب العـراقي مع نظام البعث الصـدامي احلاكم في العـراق يحق
لإلنسـان أن يتـسـاءل: هل `كن اعـتـبار سـيـاسـات النظام الذي حكم قـرابة ٣٥ عـامـاً في العـراق والتي
zيـزت بالعنف الدموي وعـمليـات إبادة جسـدية جمـاعيـة وتطهيـر عرقـي وتهجـير واسع النطاق وتعـريب
قـسـري3 فـي إطار وضـمن مـفـهــوم العنصـرية والتــمـيـيـز والتطـهـيـر العنصــريH من الناحـيـتـH الفكرية

واJمارسة الفعلية?
من أجل اإلجـابـة عن هذا السـؤال سنحــاول3 وبشكل مكثف أن نـتـبH مـفـهــوم ومـضـمـون العـنصـرية
وتطورها3 وهي التي سـتـوفـر إمكانيـة إجراء مـقـارنة بH تلك اJعـاييـر وما جـرى في العـراق حـتى ربيع

.٢٠٠٣



420 419

∫‰Ë_« qBH!«

WÝ—UL*«Ë dJH!« w% W¹dBMF!«

W¹dBMF!« —uDð qŠ«d#Ë ÂuNH# ≠±

مرت االيدولوجـيا واJمارسـات العنصرية وقبل أن تعـرف بهذا االسم3 �راحل مـختلفة حـيث كانت بعض
اجملتمعات zـيز بH الناس على أساس سادة وعبيد الناجم عن وجود أسـرى بسبب احلروب والغزوات أو
بسبب الديون التي ال يقـوى على دفعهـا اJدين3 كما في العـصور البابليـة والفرعونيـة3 ولكنها لم تكن
تستند إلى لون بـشرة اإلنسان أو منحـدره العشائري أو اجلـماعة التي ينتـمي إليها أو لغـته وثقافـته أو
اآللهـة التي يعبـدها. وتطورت هذه اJمـارسة لتـصاغ في شكل أفكار ونـظريات في فتـرة أرسطوطاليس
(٣٨٤-٣٢٢ ق.م) حـيث اعـتقـد هذا الفـيلسـوف اليـوناني الكبـير بـأن اجملتـمع يسـتند في وجـوده إلى
توزيع طبيـعي بH الناس تقرره الطـبيعـة أساساً وال دخل لـإلنسان فيـه3 أي أنه يقوم على أسـاس وجود
سادة مـن جهـة وعبيـد من جهـة أخرى3 وأن عـلى اجلمـاعة األخيـرة أن تعـمل في خدمـة وإسعـاد اجلمـاعة
األولى. فـاإلنسـان يولد أمـا سيـداً أو عـبـداً دون إرادته3 وبالتـالي فمـحكوم علـى السادة وأحـفـادهم أن
`ارسـوا السيادة3 إال إذا أسـاءوا التصـرف بها3 ومـحكوم على العـبيـد البقـاء عبيـداً هم وأحفـادهم لدى
السـادة. وفي هذه احلـالة أيضـاً لم يكـن لون البـشـرة أو شكل الشـعـر أو الفـوارق في جـسم اإلنسـان هي
السبب في أن يكون السيـد أو النبيل (األرستقراطيـة الغنية) سيداً ونبيالً والعـبد عبداً خانعاً وخـاضعا
. ولكن األصل "الطبــيـعي" مـنذ اJولد شكل3 حــسب اعـتــقـاد أرسطـوطاليس3 الســبب في ذلك وذليــالً
3Hأساسيت Hاضية تسـتند إلى قاعدتJالتمييز وفي إعادة إنتـاجه. وكانت هذه احلالة بالنسبة للعصور ا

وهما:
* هيــمنة الســادة على احلكم أو السـلطة أوال3ً وبالتــالي3 فـأن من يـولد من طبــقـة الســادة فـهــو من

السادة أيضا; 
* وهيمنتهم على الثروة والنفوذ واجلاه في اجملتمع ثانيا.

وبرز في فترات مبكرة zيـيز آخر يستند إلى الدين حH نشب الصراع بH اليهودية واJسـيحية3 وقبل
ذاك جتلى في مـا ورد في العهـد القـد� من تقسـيم البشـر3 رغم كـونهم جمـيعـا من أوالد وأحفـاد نوح3
إلى أبناء وأحفـاد يافت3 وأوالد وأحفاد سـام3 وأوالد وأحفاد حام. حـيث اعتبـر فيمـا بعد أن الناس من
ذوي البشرة البـيضاء هم من أوالد وأحفـاد يافت3 في حH أن اآلسيويH هم من أحـفاد سام3 وأن الناس
من ذوي البـشرة السـوداء هم من أحفـاد حام3 حـيث كتب علـى أحفـاد اآلخرين3 بسـبب الذنوب واخلطايا
التي ارتكبـوها3 أن يقـومـوا بخـدمـة أحـفـاد يافت. وجتلى التـمـييـز بH البـشـر في العـهـد القـد� بصـيغ

أخرى3 حـH أشيـر فيه إلـى أن اليهـود هم "شعب الله اخملـتار". وهذا يعني أن بقـية الشـعوب من أتـباع
األديان األخـرى ليـست ضـمن شـعب الله اخملـتـار. وحتـدثت بعض األديان السـمـاوية األخـرى بنهج �اثل
أيضـاً. ومع أن اJسيـحـية لم تطرح مـثل هذه الفكرة االسـتـعالئيـة على األديان والشـعوب األخـرى التي
سجلتها الديانة اليـهودية "شعب الله اخملتار"3 وكذا الديانة اإلسالمية "كنتـم خير أمة أخرجت للناس"3
فأن الكثيرين من احلكام ورجال الكـنيسة اJسيحية وخاصة الكاثوليكيـة3 قد تصرفوا وفق هذه اJقولة3
من خالل قناعتهم بأنهم كانوا يهوداً قبل أن يصبحوا مسيحي3H وبالتالي فهم يشكلون جزء من "شعب
الله اخملتار" أيضا3ً وهم األحق به من الـيهود3 وهم الذين حاربوا اليهود قروناً طويلة3 باعـتبارهم "قتلة
اJسـيح". وهذه التـهمـة هي التي حكمت عـالقـة اJسـيحـيH الكاثوليك والـكنيسـة الكاثوليكيـة والبـابا
باليـهـود وبالكنيسـت ورجال الدين اليـهـود حتـى أوائل العقـد السـابع من القـرن العشـرين3 حـيث بدأت
العـالقـة تنفـرج بينهـمـا تدريـجا3 ثـم صـدر قرار الـفـاتيكان في عـام ١٩٩٤ بتـبـرئة ذمـة اليـهـود من دم
اJســيح. ولم يكن مــوقف اJســيـحــيH البـروتـسـتــانت على نفس شــاكلة اJوقف الـكاثوليكي احملــافظ
واJتزمت إزاء اليهود. وما زالت هناك مجموعات من اJسيحيH السلفيH واألصوليH اJتعصبH الذين

يعتقدون �سؤلية اليهود عن قتل اJسيح.
مارس العرب والفـرس في العهود األموية والعـباسية والعثـمانية جتارة استـيراد وبيع الناس من ذوي
HسلمJمن أفـريقـيـا3 ولكن جتـار الرقـيق العـرب أو ا Hمسـتـجلب " البـشـرة السـوداء باعتـبـارهم "عـبـيـداً
عمـوماً كانـوا يستوردون الناس من ذوي البـشرة البـيضاء أيضـاً من مناطق القفـقاس وجورجـيا وغـيرها
" و"جـواري" لبيعـهم في سوق النخاسـة. فالعـبد هنا لم يكن مقـترنا بلون البـشرة3 بل العتـبارهم "عبـيداً
بسبب وقـوعه أسـيراً أو شـرائه من عائلتـه بطرق وأساليب مـختلفة ولـغايات مخـتلفة3 إذ كـان يستـخدم
في البيت أو احلـقل أو النقل أو جمع األمـالح (السبخ) أو للمـتعة اجلـنسية أو للطرب كـالغناء والرقص
. كمـا كـان السادة مـن احلكام واألغنياء يـقدمـون "العـبيـد" من والعـزف اJوسيـقي أو في احلـروب أيضـاً
النسـاء والرجـال هدايا وكـأنهم أشـياء من �ـتلكاتهم اخلـاصة. وكـان اإلنسـان العـبـد أو اجلـارية يعتـبـران
ملكاً للمـشتـري أو للحاصل عليـهمـا من غنائم احلـروب والغزوات3 وبالتـالي يحق له أن يفعل بـهمـا ما

يشاء.
برزت العنصـرية3 بنظرياتهـا و�ارسـاتها ومـواقفـهـا احلديثـة3 في عـصر النهـضـة في أوروبا وفي فتـرة
االكـتــشـافــات األوروبيـة احلــديثـة Jنـاطق جـديدة من الـكرة األرضـيـة. واقــتـرنت بـعـوامل اســتـعـمــارية
واسـتـغـالليـة ودينيـة واضـحة اJـعالم3 بـدأت مع دور أسـبانـيا في اكـتـشـاف أمـريكا3 ومن ثم اسـتـيـراد
وتصدير السـود من أفريقيا إليـها. ولكنها لم تقـتصر على أوروبا3 بل مـارستها دول وحكومـات عديدة
�ا فيـها الدولة العثـمانية والدولة الفـارسية3 كـما مارسـها عنصريون عـرب3 سواء كانوا من فـئة احلكام

أو من فئة األغنياء3 بسبل شتى.



422 421

يحمل الفكر العِرقي و�ارساته اJتنوعة في أوروبا مـعه وظيفته السياسية واالقتصـادية واالجتماعية
والثـقافـية والفكرية واإلعـالمـية والعـسكرية3 سواء كـان ذلك إزاء الداخل أم اخلـارج3 كمـا أن له تاريخ
طويل. فـالظاهرة التي نعـيـشـهـا اليـوم ليـست جـديدة من بنات أفكار هذا اجلـيل3 بل هي قـد`ة وحتـمل
مـعـهـا تراكـمـات اJاضي وجتـاربه اJريرة والشـريرة. ولكن ذلـك ال يعني أن العنصـريH في اجملـتـمـعـات
األوروبيـة الراهنـة ليـست لهم �ارسـاتهـم التـحـديثـيـة في هذا الصــدد3 التي تسـتند بدورها وتـنطلق من
مـواقع اجتـماعـية إيـديولوجيـة واضحـة اJعالـم واألهداف. وهذا الفصل من البـحث يحـاول التعـرف على
طبيـعة العِرقيـة والتمييـز العنصري وعلى وظيفتـهما في هذا اجملتـمع أو ذاك وإزاء اجملتمـعات األخرى

وعلى عملية إعادة إنتاجهما في اجملتمع وعلى بعض جوانب تطورهما أو التغيرات الطارئة عليهما.
فـعـودة مــتـأنيـة ومـدقِــقـة إلى الكتب التـي تبـحث في التـاريـخ األوروبي وفي العـالقـات بH شــعـوبه
وشعوب البلدان األخرى تؤكد الوجـود القد� حقا لظواهر التمييز بH البـشر3 التي `كن أن يطلق عليها
"مـا قـبل العنصـرية"3 وتـطورها فـيـمـا بعـد إلى عـقـيـدة عنصـرية و�ارسـة صـارمـة ومـسـتـمـرة للتـمـيـيـز
العنصـري والقومي والديني والطـائفي والفكري والسيـاسي3 رغم التطورات اجلـديدة التي طرأت عليهـا
خالل القرن العشرين. ويـتجلى أيضا في القناعات غير اJبررة للغالبـية العظمى من السكان في فترات
مخـتلفـة بأحكام مسـبقـة أو تكوين صورة "األنا" وقـياس صـورة "اآلخر" على أسـاسهـا. وال شك في أن
هذه الظاهرة لم تـبرز دفـعـة واحـدة بل مـرت �راحل عـديـدة وانتـقلت من �ارسـتـهـا في داخل أوروبا إزاء
القوميات واألقليـات اخملتلفة إلى �ارستها إزاء البلدان والشعوب والقـوميات واألديان األخرى3 بالرغم
من وجـود تبــاين في الفـتـرات التـي ظهـرت وانتـشـرت في كل بـلد من البلدان األوروبيـة بـاالرتبـاط مع

مستوى تطور قوى اإلنتاج وطبيعة عالقات اإلنتاج السائدة في كل بلد من تلك البلدان.
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عرفت أوروبا3 سواء كان ذلك في العهدين القد`H اإلغريـقي أم الروماني3 التمييز بH البشر وشكل
القاعدة األساسية للنظام االقتصادي واالجتمـاعي والسياسي الذي أقيم حينذاك وميز تلك اجملتمعات.
فـفي هذيـن اجملـتـمـعH وجــدت وجـهـات نظر مــتـبـاينة إزاء اJـوقف من العـبـوديـة والعـبـيـد ومـن �ارسـة
االستـغالل بحـقهم. فـإلى جانـب وجود مجـموعـات كانت تـرى في العبـودية والعبـيد واالسـتغـالل أموراً
طبيعية ال تتعارض مع الطبيعة بل تؤكدها3 إذ أن األسياد والعبيد يولدون طبيعياً كأسياد وعبيد3 وال
`كن جتـاوز هذا الواقع الناشيء عن الطبـيـعة ذاتهـا وجـزء من قوانـينها الطبـيـعيـة. وسـادت هذه النظرة
التمـييزية في اجملـتمع واعتـمدت القاعـدة القائلة بأن الناس ليـسوا سواسيـة. كما وجـدت جماعـة أخرى

من احلكمـاء كـانت ترى خالف ذلك3 إذ كـانت تعـتـقد بأن الـعبـودية ال تخـرج عن كـونها عـمليـة تطويع
وتشويه لـإلنسان3 تؤدي إلى حتويل اإلنـسان الذي يولد حرا إلـى عبد مطيع. وهي تـهدف من وراء ذلك
إلى إباحـة استـغاللـه واضطهاده3 وأن هذه اJمـارسـة ليست سـوى خروجـاً على قـوانH الطبـيعـة البشـرية
وجتــاوزًا على حق اإلنســان في احلـرية. ورفـض أرسطوطاليس الـرأي األخـيــر وتبنى الرأي األول القــائل
بوالدة اإلنسان كسـيد أو كعبد3 وسـعى إلى فلسفته والتبـشير به والدعوة إليه. لـقد كان أرسطوطاليس
واحـدا من أبرز وأكثـر اJتـحمـسH لهـذا الرأي القـائم على رؤية zيـيزية خـاطئـة للبشـر3 وكـان ينطلق في
ذلك من مـواقع الفئـات اJالكة للسلـطة ووسائل اإلنتـاج والثـروة في اجملتـمع. وكـان يرى بأن االختـالف
القائم بH السيـد والعبد ال ينشأ بفعل اجملتـمع واحمليط الذي يعيش فيه الفرد3 بل يبـدأ االختالف منذ
الوالدة3 وهو �ثـابة اJوقع الطبيـعي الذي يرثه اJولود اجلـديد عن أبويه. فـالسيـادة والعبـودية ال يعبـران
إال عن عملية وراثة طبيعـية ال غير. فالناس يولدون هكذا إما أسيادا أو عـبيدا. وكان يرى وجود zايز
واضح بH االثنH يـتـجلى في القـدرات الذهنيـة أو الـعـقليـة وفي القـدرات اجلـسـدية. فــفي الوقت الذي
`تلك السـيـد القـدرة الذهنيـة واJخ أو العقـل الفعـال بالوالدة3 يفـتـقـدهما العـبـد بالوالدة أيضـا. وشكَّل
التفكير األرسطوطاليسي أساسا مهما وقاعدة النطالق الدراسات البايولوجية الالحقة حول االختالفات
بH اجلماعات البشرية. وعليه فأن التمييز القائم بH البشر3 بH السيد والعبد3 بالنسبة ألرسطوطاليس
وأتباعـه من بعده3 أمر طبيـعي ينبثق من طبيـعة األشياء وال `كن تغـييره3 إذ ال بد للمجـتمع أن يكون
فيـه سادة يحكمـون وأحرارا ينظمـون ويديرون شؤون احليـاة وعبـيدا يخضـعون لهم ويعـملون لديهم. وأن
ميـزة أن تكون سيـدا مسـيطرا أو عبـدا خاضعـا ال تخضع إلرادة اإلنسـان بل ترتبط بالطبـيعة3 ويـجدها
اإلنسـان ال في عـالم البـشر فـحـسب3 بل وفي عـالم احلـيوان أيـضا. وكـان العـبـيد في الـعهـد اإلغـريقي

القد� ينحدرون من مجموعتH هما:

أأأأووووالالالالًًًً: أسـرى احلـروب: كـانت احلـروب في تلك الفـتـرات تنظم من قـبل السلطات احلـاكـمـة بصـورة دورية
تقـريبا من أجـل حتقـيق ثالث غـايات أساسـيـة هي: فرض السـيـادة على مناطق جديـدة والهيـمنة
على مــجـتـمــعـات أخـرى. وحتــمل هذه احلـالة اجلــديدة مـعــهـا جـاها ونـفـوذا واسـعH لـلحكام أو
للمـحــتلH اجلـدد; احلـصــول على مـزيد من األســرى الذين يصـبـحــون �جـرد أسـرهم عـبــيـدا لدى
اJنتـصـرين يسـخـرون خلـدمـة مصـالح األسـيـاد اجلـدد3 أي لتـأمH أيدي عـاملة ضـرورية لتـحـقـيق
التطوير االقــتـصـادي وزيادة ثروة األغنيـاء; وأخــيـرا احلـصـول على خـيـرات ومــوارد اقـتـصـادية
مناسبـة للمنتصرين تـسمح لهم بتطوير قدراتهم العـسكرية واستمـرار هيمنتـهم وبسط نفوذهم أو
للقـيــام بحـروب جـديدة ضـد منـاطق أخـرى. وكـانت عـملـيـة حتـويل األسـرى إلى عــبـيـد ال zارس
اعتـمادا على تقاليد أو أعـراف قائمة فحـسب3 بل كانت قد كـرست بالتشريعات التي أصـدرتها
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الدولة حينذاك لضمان د`ومتها والتزام اجملتمع أسياداً وعبيداً(٤٦٦).
: من أبناء الرومان أو اليونان نفسها باعتبارهم أدنى قدرا وولدوا أصال لهذا الغرض.  ً ووووثثثثااااننننييييااااًًً

وجـدير باإلشـارة إلى أن رؤية التـمـيـيـز األرسطوطاليـسـيـة لم تقـتصـر على الـعبـيـد3 سـواء كـانوا من
الرجـال أم من النسـاء فـحـسب3 بل شـملت اJرأة بشكل عـام أيضـاً إذ كـان يرى في اJرأة قـصـوراً ذاتيـا
واضحا عن الرجل. فمع إنها zتلك مخاً بقدر مع3H أي أنه أقل من مخ الرجل3 فأنها ال تستخدم حتى
هذا القـدر الصغـير من اJـخ أو العقل الذي zتلكه3 أي أن مـخ اJرأة معطل عـمليا وبـالتالي فـأن عليهـا
وهي قاصرة اJخ والعقل3 أن تقبل بخضوعها للرجل3 وهو بيت القصيد(٤٦٧). ورغم أن أرسطوطاليس
`يز اJرأة عن العبـد في اJرتبة3 فأنها عمليـا ال تختلف عنه من حيث نظرة الرجل إلى مكانتهـا الفعلية

في اجملتمع. 
وكـانت هذه النظرة التـمـييـزية بH البـشـر هي السبـب وراء تبرير األعـمـال الشـاقة التي كـانت تفـرض
على العبـيد للقيام بهـا لصالح أسيادهم3 وهي التي كـانت تبرر االستغـالل االجتماعي وفـرض السيطرة
و�ارسـة السـلطة والقـوة والعنف إزاء اآلخــرين أو إزاء العـبـيـد. كـمــا إنهـا كـانت - ومع نشـوء اJـلكيـة
اخلاصة - من بH األسباب الـتي بررت التمايز القائم في الثروة والفجوة القائمـة بH األغنياء والفقراء.
إذ اعتـبرتها وكـأنها ظاهرة طبيـعية وحـتميـة ال مرد لهـا وال تتعارض مع طبـيعة البـشر(٤٦٨). و�عنى
آخـر: إن هذه الظاهرة مـرتبطة بالقـضـاء والقـدر3 أي إنهـا �ثـابة حكم إلهي طبـيـعي واJصـيـر الذي حكم
على هذا اإلنسان في أن يكون عـبداً وعلى اآلخر في أن يكون سـيدا3ً وال شيء غيـر ذلك. وإذا ما وقع
في يوم ما وفي مكان ما خالف ذلك3 مثال قيام العبيد بانتفاضات ضد أسيادهم وجناحهم في السيطرة
على الوضع وإعـالن حتررهم من الرق أو العبـودية3 فأن مثـل هذه الواقعة ال تعـتبر سـوى استـثناء يؤكد

القاعدة3 وهي نتيجـة منطقية لفشل السادة احلكام واألغنياء في تصريف أمـورهم وأمور عبيدهم3 وهي
بالتالي ظاهرة مـؤقتة أو طارئة. وكانت هذه الوجـهة في التفسيـر والتحليل تتضمن نوعـاً من العنصرية
التي لم تكن تعـرف بهـذه التسـمـية حـينذاك3 ولكنهـا كـانت تتضـمن اجلـانب الطبقـي على نحو خـاص.
فنظرة التـميـيـز بH البشـر تقـود إلى القبـول بالعـبودية واالسـتغـالل وباعـتبـارهما جتـسـيداً لنظام العـالم

الطبيعي الذي ال يتغير وال `كن تغييره وال يقبل التغيير.

WO½U¦!« WKŠd*«

لم تستطع الديانة اJسيحية3 التي تبنت ودعت إلى التسامح واحملبة والسالم بH البشر وبشرت بهذه
القـيم اإلنسانيـة3 أن تغيـر من تلك التـصورات اإلغـريقيـة والرومانيـة القـد`ة عن التبـاين والتفـاوت في
اجلنس البشـري3 أو أن zنع استـمرار وجود األسـياد والعبـيد. وساهمت مـجموعـات غير قـليلة من رجال
الكنيسـة في فترات مخـتلفة في االستفـادة من نصوص معينة فـي العهد القد� لتكريس فكرة التـمايز
الطبـيـعي بH البـشـر. واقـتـرنت هذه الظاهرة لدى األوروبيH بعـد اعـتناق اJسـيـحـيـة بظاهرة أخـرى هي
التـميـيز الديني3 التي كـانت موجـودة في مواقع أخـرى من العـالم القد� أيضـا3 وإن كانت تخـتلف في
بعض حيـثياتهـا عن اJنطلقات العِـرقية - حـيث لعب الكهنة3 سدنة اJعـابد القد`ة3 دوراً مهـماً في هذا
الصـدد لتأمH هيـمنتهم وضـمان حـصولهم على مـجمـوعات غـير قليلة من العـبيـد للعمل في اJلكـيات
التي كـانت حتـت تصـرفـهم وخلـدمـة مــصـاحلـهم. ومن أجل تكريـس العـبـودية واالسـتـغـالل فـي اجملـتـمع
استخـدم احلكام والكهنة أسماء اآللهة أو أشيـاء أخرى مقدسة في اجملـتمع لتأمH استمـرار خضوع تلك

الفئات االجتماعية لهم.
كان التمييز الديني والطائفي حاضرين عـلى الدوام في اجملتمعات األوروبية. وقد جتلى ذلك بوضوح
في اJوقف من اليـهـودية واإلسالم (علـى وجه اخلـصـوص في فتـرة احلـروب الصليبـيـة بالنسـبة لإلسـالم3
وفي القرون الوسطى فـي أسبانيـا3 وكذلك في القرنH الثـامن عشر والتـاسع عشر بـالنسبة لليـهود3 أي
�ارسـة العـداء لليـهـودية واليـهـود3 وفي القـرن العـشـرين بالـنسـبـة لليـهـود التي عـرفت دوليـاً حتت اسم
Hالعــداء للســامــيــة3 وكــذلك العــداء لـلغــجــر [الرومــا والسنتي])3 وبـرزت أيضــاً في الصــراعــات ب
الكاثوليك والبروتـستانت أو في ما بH الـطوائف اJسيحـية األخرى اJتفـرعة عنها في فـترات مخـتلفة.

وهكذا كان األمر بالنسبة إلى التمييز القومي أو الفكري والسياسي في أوروبا.
تعرضت الـشعوب األوروبيـة نفسـها إلى مظالم كـثيرة بسـبب تلك النظريات والسـياسات التـميـيزية3
وخاصة في القرون الوسطى حـيث ساد اجلهل والتعصب الديني واألصولية اجلـامدة والتشابك بH الدولة
والدين لصــالح السلطـة الدينيــة التي أودت بحـيــاة جـمــهـرة غــفـيــرة من الناس حتت واجــهـات الزنـدقـة
والهرطقة والسحر أو رفض االكتشافات العلمـية التي اعتبرت مهينة للدين وجتاوزا على إرادة الله3 إذ
سـتبـقى حيـة في الذاكرة ولطخـة عار فـي جبH احلكام ورجـال الدين اJتطرفH تلك اJآسي الدمـوية التي

(٤٦٦) مالحظة: كانت اجملتمعات القد`ة في العهود السومرية والبابلية أو األكدية واآلشورية مثال تختلف عن
اجملتمعات الرومانية واليونانيـة القد`ة في بعض جوانب الرؤية للملك واإلله ولعامة الناس3 وكذلك في
Hلك باعـتبـاره نصف إله ونصف إنسان مـثال وبJا Hوقف من العـبيد. لقـد كان هناك فـارق أساسي بJا
الناس اآلخـريـن3 وبالتـالي كـان هذا اJلـك وسـيطا بH اآللهـة والنـاس. وكـان اإلنسـان يتـحــول إلى عـبـد
لديهم بسـبب األسـر أو بسـبب حكم صـدر عليه من قـبل اJلك أو اJعـبـد بسـبب دين بذمـته لم يـدفعـه أو
خملالفات دينية أخرى أو ألي سبب آخر3 ولكن ليس بسبب اجلنس. وكان في مقدور العبيد التحول إلى
فئة األحـرار بعد عفو يصـدر عنهم أو دين بذمتهم دفعـوه مثال. ورغم هذا التبـاين في الرؤية فأن ظاهرة
العـبيـد في اجملـتمـعات الـقد`ة كلهـا كـانت تقوم على أعـمـال السخـرة الشـاقة وعلى كـون العـبد �لوكـا

لسيده. 
(467) Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative-Verlag. Frankfurt a Main.

1991. S. 77-90.

(٤٦٨) نفس اJصدر السابق.
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تسبـبت بها مـحاكم التفـتيش أو النهـاية اJأساوية للبـاحث العلمي الشهـير غاليليـو غاليلي. وقـد حاول
اJتعصبـون من رجال الدين اJسيحيH حـينذاك تفسير التمايز بH البـشر على أساس ديني3 رغم الطابع
التبشيري لألديان السـماوية اJوجهة لكل الشعوب دون استثناء3 إذ يفترض فـيها من حيث اJبدأ أن ال
HسـيحـيJالناس. ولكن جـمهـرة كـبيـرة من رجـال الدين ا Hيـيـزية بz تكون مـتعـصـبة أو ذات �ـارسات
كـانت ترى شـجـرة األنسـاب عند البـشـر على الـنحـو اآلتي مـعـتـمديـن في ذلك على مـا ورد في العـهـد

القد�3 ومنه تستقي سياساتها التمييزية:
HHHHففففيييي    حححح    ;;;;((((Japheth))))    ييييننننححححــــددددرررر    ااااألألألألووووررررووووببببييييوووونننن    ممممنننن    ذذذذوووويييي    ااااللللــــببببششششــــررررةةةة    ااااللللببببييييــــضضضضــــااااءءءء3333    ووووههههمممم    ممممنننن    ااااجلجلجلجلننننسسسس    ااااآلآلآلآلرررريييي    ممممنننن    ييييااااففففتتتت
ييييننننححححــــددددرررر    ااااللللععععــــرررربببب    ووووااااللللييييــــههههــــوووودددد    ووووببببققققــــييييةةةة    ااااآلآلآلآلسسسســــييييــــووووييييHHHH    ممممنننن    سسسســــاااامممم    ((((Sam))))3333    ااااللللذذذذيييينننن    ييييششششككككللللوووونننن    ممممــــععععــــاااا    ااااجلجلجلجلننننسسسس    ااااللللسسسســــاااامممميييي;;;;    أأأأممممــــاااا
ااااألألألألففففااااررررققققــــةةةة    ممممنننن    ذذذذوووويييي    ااااللللببببششششــــررررةةةة    ااااللللسسسسووووددددااااءءءء    ففففــــييييننننححححددددرررروووونننن    ممممــــنننن    ححححاااامممم    ((((Ham))))....    ووووإإإإنننن    أأأأببببننننااااءءءء    ووووأأأأححححففففــــاااادددد    سسسساااامممم    ووووححححــــاااامممم    ييييععععتتتتــــببببرررروووونننن
ممممنننن    ااااJJJJغغغغضضضضووووبببب    ععععللللييييههههمممم    ااااللللذذذذيييينننن    ححححككككمممم    ععععللللــــييييههههمممم    ببببخخخخددددممممةةةة    أأأأببببننننااااءءءء    ووووأأأأححححففففاااادددد    ييييااااففففتتتت    ححححتتتتىىىى    ااااألألألألززززلللل3333    ببببااااععععتتتتــــببببااااررررههههمممم    سسسسااااددددةةةة    ووووببببسسسسبببببببب
ً    تتتتففففــــررررضضضض    ععععللللييييــــههههمممم    ذذذذللللكككك3333    ففففيييي    ححححHHHH    ااااععععتتتتــــببببــــررررتتتت    ددددممممااااءءءء    أأأأببببننننااااءءءء    سسسســــاااامممم ننننققققــــااااووووةةةة    ددددممممههههمممم    ووووككككــــووووننننههههمممم    للللمممم    ييييررررتتتتككككببببــــوووواااا    خخخخططططاااايييياااا    أأأأوووو    ذذذذننننووووببببااااًًً
ووووححححــــاااامممم    ممممللللــــووووثثثثةةةة    ووووغغغغــــييييــــرررر    ننننققققــــــــييييــــةةةة3333    ععععللللممممــــــــاااا    ببببأأأأنننن    ههههؤؤؤؤالالالالءءءء    ااااألألألألخخخخــــووووةةةة3333    إإإإضضضضــــــــااااففففــــةةةة    إإإإللللىىىى    ااااألألألألخخخخ    ااااللللررررااااببببعععع    ججججــــــــااااننننثثثثــــوووونننن    ((((Jonathon))))    ههههمممم
ججججــــممممــــــــييييــــععععــــــــاااا3333    ووووففففقققق    تتتتللللكككك    ااااألألألألسسسســــااااططططــــييييــــرررر3333    ممممنننن    أأأأببببننننااااءءءء    آآآآبببب    ووووااااححححــــــــدددد    ههههوووو    ننننووووحححح    ((((Noah))))    ووووممممنننن    أأأأمممم    ووووااااححححــــددددةةةة    ههههيييي    ححححــــــــووووااااءءءء....    ووووككككــــاااانننن
ااااحلحلحلحلككككمممم    ععععللللىىىى    أأأأببببننننااااءءءء    ووووأأأأححححففففــــاااادددد    ككككننننععععاااانننن    ببببااااللللععععببببووووددددييييةةةة    ااااألألألألببببددددييييةةةة3333    ووووأأأأنننن    ييييــــككككووووننننوووواااا    ععععببببييييدددداااا    للللللللععععــــببببييييدددد3333    ككككممممــــاااا    ججججااااءءءء    ففففيييي    ممممييييثثثثووووللللــــووووججججيييياااا

ااااللللددددييييااااننننةةةة    ااااللللييييههههووووددددييييةةةة    ووووااااJJJJسسسسييييححححييييةةةة(٤٦٩)....
وفي فـتـرة مـبكرة3 أي منـذ النصف الثـاني من القـرن الرابع عـشـر اJـيـالدي3 كـتب العـالمـة اJغـاربي
الكبير أبن خلدون في كتـاب "اJقدمة" يرد فيها على هذه اخلرافـة والتصور السطحي لألمور وعلى "من
توهم من النسـابH الذين ال علم لهم بطبيـعة الكائنات3 إن السودان هم وُلْدُ حـام بن نوح3 اختـصوا بلون
السواد لدعوة كـانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيـما جعل الله من الرق في عقبـه3 فيذهب ابن
خلدون إلى أن… في القـول بنسـبـة السـواد إلى حـام غـفلة عن طبـيـعـة احلـر والبـرد3 وأثرهمـا في الهـواء

وفيما يتكون فيه من احليوانات(٤٧٠)".
وباالرتبـاط مع تلك التـفـسـيـرات اخلـرافـيـة وغـيـر العـقـالنيـة واJتـعـصـبـة لألوربيH ظهـرت جـملة من
األفكار التي كانت تبشـر بكون األفارقة السود ال `كنهم العيش بغـير العبودية3 وأن العبـودية بالنسبة

لهم �ثـابـة التـحـرير الفـعلي مـن قـيـود اجلـسـد التي تكبـلهم3 وأن العـمل الشـاق واJرهـق �ثـابة اخلـالص
ألرواحـهم مـن العـذاب الذي فـرض علـيـهم. وكـان اJتــعـصـبـون مـن األسـبـان والبــرتغـاليH وغـيــرهم من
األوروبيH يستـفيدون من هذه التفسـيرات خلدمة أغـراضهم االستعـمارية. ولعبوا دوراً كبـيراً في إعطاء
األفـارقـة صفـات وخـصـائص مـعـينة سلبـية بـشكل خـاص أو إيجابيـة من شـأنهـا أن تخـدم في احملـصلة
النهـائيـة أغراضـهم االسـتعـبـادية3 إذ من شـأنها أن تُفـسـر في غـير صـالح األفـارقة مـن خالل عـالقـتهـا
العـضوية باخلـصـائص السلبيـة. إنهـا محـاولة حـققت جنـاحات كـبـيرة وسـمـحت الستـعبـاد قـارة بأكملهـا
ولقـرون طويـلة من جـانب األوروبي3H إذ إنـهـا كـرست في عــقـول وأفكار الناس األوروبيـH فكرة وجـود
zايز بH األوروبيـH البـيض واألفـارقـة السـود لتـبـريـر التـمـيـيـز العِـرقي إزاء األفـارقـة وتبــرير وتكريس
الهيمنة واالستغـالل واالستعباد وحتقيق أقصى األرباح في آن واحد. يشـير روبرت ميلز في هذا الصدد
إلى إن اجلـهـود قد انصـبت للتـمـيـيز اJبـاشـر بH "اجلنس اآلري" و"اجلنس األفـريقي" في القـرنH السـابع

عشر والثامن عشر وzت صياغة بعض النقاط3 منها بشكل خاص:
١- zيز األفارقة بالشبقية والتعلق الشديد باجلنس3 كمـا أنهم يتميزون بقوة اجلسد والشهوة اجلنسية

اجلامحة3 كما `لكون عضواً تناسلياً طويال.
٢- وأن لألفارقة شكالً مشوهاً ويشبهون القردة وهم متوحشون بالطبع و`ارسون اجلنس مع القردة.

٣- وتتشـكل أخالقهم مـن خليط من الصفـات اإليجابيـة والسلبيـة. فهم من جـانب يتسـمون باألدب
واجملاملة واحـترام كبار السن3 ولـكنهم من جانب آخر يحـملون العديد من اخلصائـص السلبية األساسـية

التي تتجلى في الكسل واإل`ان باخلرافات والسلوكية اJتوحشة واجل¼.
٤- وهم بعد هذا وذاك من أكلة حلوم البشر(٤٧١).

ومن مطالعة جـملة الصفات واخلـصائص يتبH للـقار½ بأن العنصريH األوروبيH لم يتـركوا شيـئاً من
الصفات السلبية والسيئة إال وألصقـوها باإلنسان األفريقي. وقد انتهى هذا التحليل إلى استنتاج بشع
مـفـاده أن "ااااألألألألففففــــااااررررققققــــةةةة    للللييييــــسسسســــوووواااا    ببببششششــــرررراااا    ووووللللييييــــسسسســــوووواااا    ححححــــييييــــووووااااننننااااتتتت    zzzzــــااااممممــــاااا3333    ففففــــههههمممم    ببببHHHH    ااااالالالالثثثثننننHHHH"3 وعلى هذا األسـاس فـهم
Hواخملطئ HتوحشJوا HشوهJتحضرين3 وأن على هؤالء الناس اJا Hيختلفون كلية عن الناس األوروبي
واJذنبH أن يعـملوا بأقصـى طاقة �كنة لصـالح البـيض من أجل محـو اخلطيـئة العـالقة بهم3 وأن يرجـوا
الله - من خالل عملهم الشاق وخـدمتهم اخمللصة لسادتهم - الغفـران والصفح ومحو اخلطايا والذنوب.
ويذكر البـاحث االجتـماعي روبرت ميلز في مكان آخـر من كتـابه سالف الذكر3 بأن هذا اجلـمع بH اللون
األسود الذي `ـيز بشرة األفـارقة وبH التـشوه واخلطيـئة يرجع إلى اJيـثولوجـيا والثـقافـة اإلغريقيـة التي

(٤٦٩) راجع في هذا الصدد:
Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993. S. 22. 

(٤٧٠) ابن خلدون3 عـبـد الرحـمن بن مـحمـد. اJقـدمـة. اجلزء األول كـتـاب العـبـر وديوان اJبـتدأ واخلـبـر في أيام
العرب والـعجم والبـربر ومَن عاصـرهم من ذوي السلطان األكبـر. في: مقـدمة كـتاب أيان كريـب اJوسوم
بـ"النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. عـالم اJعرفة ٢٤٤. الكويت. ترجمة وتقد� د.محمد

 .Robert Miles. Rassismus. Argument-Verlag. Hamburg. 1991. S. 26-29 (471)حسH غلوم. إبريل / نيسان ١٩٩٩ م. ص ٨. 
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تعتبـرهما رديفا للشر احملـتمل والسوء واJوت(٤٧٢). وقد وجد هذا التـفسير العنصـري الشائن واجلائر
قبوال واسـعا في اجملتمـعات األوروبية وساهم في تكوين صـورة مقصودة تتـميز بالبشاعـة عن األفريقي
لدى األوروبي. كمـا ساعد هذا التـشويه لإلنسان األفـريقي قبول األوروبـيH بشكل عام �ا كان يتـعرض
له األفريقي من عبودية وجـور واستغالل وسوء معاملة مـستمرة دون اعتراض أو احتـجاج. والقبول �ثل
هذه اآلراء السـاذجـة والفجـة يجـسد بحـد ذاته اJسـتـوى اJتخلـف الذي بلغه وعي الـغالبـيـة العظمى من
الناس أو اجملتمعـات األوروبية حينذاك3 �ا سمح �رور مثل هذه اآلراء دون مقاومة تذكـر3 خاصة وأنها
كانت تعبر عن وجهة نظـر احلكام والكنيسة ومصاحلهما اJشتركة التي كـانت تأتي على حساب مصالح

ألغالبية العظمى من الناس.
إن الفكر العِرقي التـمييـزي الذي قدمه اJسـتعمرون األوروبيـون لطبيعـة وخصائص اإلنسـان األفريقي
كـانت وستـبقى مـخالفـة للعلم والواقع وحـقائـق األمور وذات طبـيعـية عـدوانيـة سافـرة3 كمـا إنها كـانت
تهـدف باألسـاس إلى منح األوروبيH احلق في الهـيـمنة على أفـريقـيـا واسـتـغـالل "اJتوحـشH" األفـارقـة
وحتـميلهم أقـصى مـا `كن من جـهد جلني أقـصى األرباح. وكـانت من نتائج �ـارسة هذا االجتـاه الفكري
العنصري االستـعالئي والسياسة االستـغاللية أن شارك األفارقة وبالرغم منهم بصـورة فعالة في تكوين
التـراكم الـبـدائي لرأس اJال وفي تعــجـيل تطور الرأســمـاليـة في أوروبا وعلـى حـسـاب مـصـالـح وحـيـاة
الشعوب األفريقـية وشعوب اJستعـمرات األخرى. كتب كارل ماركس في اجلـزء األول من سفره اJعروف
"رأس اJال" بهذا الصـدد يقول: "إن اكتشـاف بلدان الذهب والفضة في أمـريكا3 وإبادة واستعـباد ودفن
أبناء شـعب البالد األصليـH في اJنشآت اJنجـمـية3 وبدء غـزو ونهب شرق الهـند3 وحتويل أفـريقيـا إلى
قـفص الصطياد ذوي البـشرة السـوداء3 قـد ميّـزت وحددت شـروق معـالم عـهد اإلنتـاج الرأسمـالي. هذه
العمـليات اJناسـبة كانـت األسباب الرئـيسيـة وراء التراكم البـدائي". ووووههههنننناااا    ييييللللتتتتققققيييي    ااااإلإلإلإلننننــــسسسساااانننن    ببببششششككككلللل    ووووااااضضضضحححح
ببببااااللللتتتتالالالالققققحححح    ااااللللففففككككرررريييي    ووووااااللللسسسســــييييااااسسسسيييي    ووووااااJJJJصصصصللللححححيييي    ببببHHHH    ااااللللععععننننصصصصررررييييةةةة    ووووااااالالالالسسسســــتتتتغغغغالالالاللللل3 إذ إن الهيمنة واالستـغالل كانتا من

األسباب األساسية في بلورة الفكر التمييزي العنصري وفي تكريسه.
وقــد لعب التـطور الرأســمــالي واتســاع التــجــارة اخلــارجــيــة والتطلـع للســيطرة علـى مناطق أخــرى
الستـعمارها واسـتغالل شـعوبها دوراً مـتميـزاً في تبرير الهـيمنة على أفريقـيا3 وفيـما بعـد على أمريكا
الشـماليـة وأمـريكا اجلنوبيـة3 وكذلك على منـاطق من آسيـا وتبـرير حتويل سكان تـلك اJناطق3 وبشكل
خـاص السكان األفـارقـة إلى عـبـيـد حتت واجـهـات عنصـرية مـخـتلطة أو مـتـشـابكة جتـمع بH التـمـيـيـز
العنصـري والتمـييـز الديني والتـباين احلـضاري3 ولـكنها عـبرت كلهـا عن تشـابك واضح بH الرغبـة في

السيـطرة وإبراز الذات والتمـتع باجلاه واالغتـناء3 وبH نظرة التمـييز بـH الشعوب لتـبرير تلك السـيطرة
وذلك االسـتغـالل وتلك الهـمجـيـة في التـعامل مع اآلخـرين. و�عنى آخـر فأن الـتمـييـز3 بأشكال ظهـوره
اخملتلفة وصـور �ارسته الفعلية3 سواء كـان zييزا عرقيا أم قومـيا أم دينيا وطائفيا أم فكريا وسـياسيا
يستند إلى ثالثة أعمدة أساسية هي الرغبة اجلارفة نحو: ١- السلطة السياسية ٢- والقوة االقتصادية
والثـروة ٣- واجلاه واJكانة االجـتـماعـية والنفـوذ االجتـمـاعي. وهي ال تنفصل عـن الفكرة التي طرحهـا
البـاحث االجــتـمـاعي ايكهــارد ديتـريش (Eckhard J. Dittrich) عندمـا كــتب مـؤكـدا بأن العـنصـرية
تعـتمد ثـالث قناعات جـوهرية هي: ضرورة السـيطرة و�ارسة الهـيمنة فـعليا; وتأمـH القبـول �شروعـية
التمايز اجملتمعي القائمـة على الطبيعة االجتماعية ذاتها3 أي وجود قوى اجتـماعية عليا وأخرى دنيا;
والتـبشـيـر بذلك وتكريسـه في أذهان الناس باعـتبـاره مـعبـرا عن قـوانH الطبـيعـة(٤٧٣)3 وهي مقـاربة
zاما للفكرة التي يشـرح بها ماكس فيـبر (Max Weber) موضـوعات الصراع في اجملتـمعات القـبلية

القد`ة.

UÐË—Ë√ w% W¹dBMF!« —uDðË —uNþ …d²% ∫»

بدأت مـعالم الفكر العنصـري تتضح تـدريجاً في منتـصف القرن السـادس عشـر للميـالد3 كمـا بدأت
مـعهـا �ارسـات متنـوعة تعـبـر عن مضـامH التـميـيـز العنصـري اتخذت أبعـاداً جـديدة على الصـعيـدين
. ورغم اإلدانة الشديدة لهـذا الفكر و�ارساته التي اتسـعت في األوروبي بشكل خـاص والعاJي عـمومـاً
النصف الثاني من القرن العشرين وصدور سلسلة من القرارات الدولية وعن مؤسسات اجملتمع اJدني 3
فأنه في الواقع العـملي ما يزال `ارس في الكثـير من بلدان العالـم وعلى صعد مـختلفة وحتت واجـهات
عديدة ويتخذ أشكاالً أو مظاهر جديدة ال يبتعد كثيراً عن جوهره األساسي. ومنذ بروز الفكر العنصري
و�ارساته على الصـعد االجتمـاعية والسـياسية واالقـتصادية والثقـافية3 بدأ الصـراع أيضاً بH من يرى
صـواب ذلك ومـن يرفـضـه وينـاضل ضـده. واتخـذ الصــراع في أوروبا رؤية فلســفـيـة وعلـمـيـة وعـمـليـة
ومـحاوالت يائـسة من أجل تأكـيـد أهمـيتـهـا وضرورتهـا وطابعـهـا اJلزم3 وبH من يسـعى إلى دحـضهـا

. ومر الفكر العنصري حتى الوقت احلاضر بثالث مراحل أساسية. علمياً واجتماعياً

في بداية هذه الفترة كانت مجموعات عاملة في الكنيـسة األسبانية تتبنى وتؤكد على التمايز القائم
بH البشر3 وأن من حق األسبان اJسيحيH إسـتعباد السود اخملطئH للتكفير عن ذنوبهم. وكان أول من

(٤٧٢) نفس اJصدر السابق. 
(473) Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative-Verlag. Frankfurt/Main.

1991. S. 24. 
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مـارس العنصرية �عنـاها احلديث في أسـبانيـا هو سـيپـولڤيـدا Sepulveda(٤٧٤) بحـدود عام ١٥٥٠م
في عهد اJلك كـارل اخلامس3 حH حاول أن يدلل على أن من حق األسبـان استعباد األفـارقة السود3 إذ
أن سـواد بشــرتهم دليل علـى خطاياهم وذنوبهم. وانـتـصـر هذا الداعــيـة العنصــري في صـراعـه لـصـالح
االسـتعـباد واالسـتغـالل والهـيمنة االسـتعـمـارية ضد من كـان يرفض هذه الوجـهة حـينذاك. وفي النصف
الثاني من القـرن السابع عشر برز الطبـيب الفرنسي Berner الذي سعى إلى تقسـيم البشر إلى أعراق3
وهو أول أوربي استـخدم مصـطلح العِرق Rasse وحاول منحـه مضامH جـديدة. وفي القرن الثامن عـشر
ظهــر طبـيب آخــر يدعى Carl von Linne الذي انتــهى عـبــر أبحــاثه إلى تقـســيم البــشـر حــسب لون
بشـرتهم: بيـضـاء وحـمـراء وصـفـراء وسـوداء3 ثم أعطى لكل مـنهـا قـيمـة مـعـينة وضـع في أعلى سلّمـه
العِرقي البـشرة البيـضاء وفي أدناه البشـرة السوداء. وفي هذه الفـترة حتى الربع األول من القـرن التاسع
عشر تبنى البريطاني David Hume هذه األفكار وسعى إلى تكريسها معتبرا أن السود يولدون أصال
وهم أدنى مـستـوى من البيض. ووجـد هذا االجتاه قـبوال لدى العـديد من مفكري ومـثقـفي هذا العـصر3
ومنهم الفيلسوف األJاني عمانوئيل كانت والفرنسيH جـان جاك روسو وڤولتير واألJاني يوحن گوتفريد
هيـردر على سبـيل اJثـال ال احلصـر. وفي النصف الثـاني من القرن الثـامن عـشر والربع األول من القـرن
Johann Blumenbach   Friedrick انيـة عنصـري متـشـدد يدعىJالتـاسع عـشر برز على الـساحـة األ
الذي سـعى إلى تكريس ثالث أفكار خـاطئـة وخطرة هي: ١- أن األعـراق اخملتلفـة تتـباين مـن الناحيـة
اجلـماليـة أيضـا3ً حتتل مـراتب مـختلـفة يتـصـدرها العرق األبيض. ٢- وأن منـطقة القـفـقاس هي مـوطن
البــيض األصلـي. ٣- وأن اليــهـود و"الـزنوج" (األفــارقـة الـسـود) يـحـتـلون اJرتبــة األخــيــرة في القــيم
اجلمالية3 كما نشّط الكراهية ضدهما. ومنذ أوائل القرن الثـامن عشر واستمرارا في القرن التاسع عشر
والنصف األول من القرن العشـرين تواصلت محاوالت التمـييز بH البشر على أسـاس االختالف في لون
البشرة وشكل اجلـمجمة وجبـهة اإلنسان أو جبـينه3 وشكل األنف والفم والفكH والعينH واألطراف3 أي
على اJظهـر اخلـارجي لإلنسـان ومـحـاولة ربط هذه اJظاهر بدواخـل اإلنسان3 و�ـستـوى عـقله ومـداركـه3

وتأثير ذلك على ثقافته ووعيه وتقاليده وسلوكه أو تصرفاته وعواطفه. أي أن منظري هذه الفترة سعوا
إلى الربط العضوي بH اJظهـر اخلارجي واجلانب البايولوجي لإلنسان وبH الفكر والثقـافة واأليدولوجيا
التي `كن أن تتبلور لدÄه. وقـد تغذت هذه النظريات العنصرية عـلى نظرية دارون في االرتقاء والتطور
والصراع من أجل البقاء والبـقاء لألصلح3 رغم تأكيد دارون على أن أصل اإلنسان واحد من جـهة3 كما
اعتمدت على الدراسـات البايولوجية التي نشطت كثيرا في عـدد من البلدان األوروبية ومنها على نحو
خـاص في فـرنسـا وأJانيا وكـذلك في بريـطانيا فـي النصف الثـاني من القـرن التـاسع عشـر حـتى نهـاية
Ar- Joseph ية الثـانية تقـريبا من جـهة أخـرى. وبرز في هذه الفتـرة الدبلوماسي الفـرنسيJاحلرب العـا
3thur comte de Gobineau (1816-1882) الذي حاول أن يدمج ويزاوج بH نتائج دراسات اJاضي

ومـا جاء فـي التوراة واخلـبـرة التي تكونت لديه في مـشـروعـه العنصـري مقـتـرنا �حـاولة بث الفـزع عند
أفـراد اجلنس األبيض من خالل االدعـاء بالفرية التـاليـة: كلما اتسع اخـتالط الدم األبيض بالدم األسـود
وبدم اليـهود3 كلمـا اقـترب العـالم من نهـايتـه. لقد كـان مشـروعـه الفكري األسـاس اJادي لنشاط عـدد
غـيـر قليل من منظري العنصـرية3 وخـاصـة في أJانيـا ابتـداء من نهـاية القـرن التـاسع عشـر حـتى نهـاية
 (Ro-3 Spencer3Champerlain) وروزينبـيـرگ Hيـة الثـانيـة3 ومنهم سـپنسـر وشـامـبـرلJاحلـرب العـا
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لقــد عـمـد احلــزب النازي قـبـل وبعـد وصــوله إلى السلطة إلـى وضع تلك النظريات مــوضع التطبــيق
العـملي في أJانيـا3 وكـانت أحـد األسـبـاب الرئيـسـيـة في إشـعـال نيـران احلـرب العـاJيـة الثـانيـة ومـوت
عـشـرات اJاليـH من البـشـر3 إضـافـة إلـى إبادة الكثـيـر من النـاس3 وخـاصـة اليـهـود والسنـتي والرومـا
Hوالكـوري Hـعــتـــقــالت الـنازية3 أو ضـــد الصــيـنيJ(الغـــجــر) مـن قــبل نـظام العنـصــرية الـنازية في ا
والفـيـتنامـيH من قـبل نظام العِـرقـية الـيابانـية3 وكـذلك التـمـيـيـز العنصـري للفـاشيـة البـرتغـاليـة الذي
مارسته في مـوزامبيق وأنغوال. وكان هناك النموذج الكالح اآلخر للعنـصرية في هذه الفترة والذي جتلى
في �ارسـة العنصـريH األوروبيH لسـيـاسـاتهم العنصـرية في كـل من روديسـيا وجـنوب أفريـقيـا مـثـال3
وذلك في الفصل العنصري ومنع االختالط بH البيض والسود واستخدام السود كعبيد باعتبارهم أدنى
مسـتوى واقل قـيمـة من اجلنس األبيض و�ارسة العنف والقـوة لفرض الهـيمنة واالسـتغـالل عليهم. كـما
مـورست السـيـاسـة العنصـرية في الواليات اJتـحـدة األمـريكيـة حـتى عـام ١٩٦٥ رسـمـيـا إزاء السكان

.Hأيضا من قبل األنگلو-ساكسوني Hالسود3 مثلما مورست بصورة غير رسمية إزاء اآلسيوي
ومنذ نهــاية احلـرب العـاJيـة الـثـانيـة اتخـذت العـنصـرية3 وخـاصـة في الـعـقـدين األخـيـريـن من القـرن
العشرين أبعادا جديدة3 وهي حاملة معها مخاطر وأضرارا غير قليلة بالنسبة للقرن اجلديد3 الذي وجلته
البـشريـة لتوها3 علمـا بأنهـا حتـاول أن ترتدي لبـوسا آخـرى وتطرح أفكارها بوسـائل مـختلـفة3 إال أنهـا
تبـقى من حيث اJـبدأ وفي اجلـوهر واJمـارسة والنتـائج واحـدة3 وهي التي يطلق عليـها اليـوم بالعنصـرية

(٤٧٤) تشـير اJعلومـات اJتوفـرة عن العنصـرية في أسبـانيا إلى أن اJواطن سـيبـولفيـدا Sepulveda  كان أول
عنصـري فـي تاريخ أسـبـانيــا. فـفي عـام ١٥٥٠ م3 أي في عــهـد ملك أسـبــانيـا كـارل اخلــامس3 حـاول
سـيبـولفـيدا أن يبـرر ويبـرهن للمـستـعـمرين األسـبـان من الناحيـتH السـيـاسيـة والدينيـة على أن من حق
أسـبـانيا فـي مسـتـعـمراتـها اسـتـعـباد الـهنود احلمـر األمـريكان3 وهم من سكـان البالد األصلـيH فيـهـا.
وأدعى بأنه اكـتـشف السـبب وراء حق األسبـان في اسـتـعبـاد هؤالء البـشـر أو في خـضوع الهنـود احلمـر
لألسبان3 إذ أنه يكمن في اخلطايا التي ارتكبوها وفي طبيعتهم البدائية الساذجة. وهذا يعني بأن على
الهنود احلمـر خدمة األسبـان بكل انصياع وطاعـة3 إذ إنها العقـوبة الطبيعيـة واإللهية لذلك. لقـد خاض
سبيولفيدا كفاحا دينيا شديدا ضد الس غاساس Las Gasas  الذي عارض تلك االدعاءات وسعى إلى

تفنيد حججه. ولكن سبيولفيدا انتصر في هذا الصراع3 إذ كان احلكام األسبان حينذاك إلى جانبه.
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اجلديدة التي تتستر وراء راية الهوية الثقافية القومية واللغة الوطنية(٤٧٥).
وجتدر اإلشـارة إلى أن التمـييـز بH البشر بأشـكال ظهوره اJتعـددة في مراحله اخملـتلفة والتـفسـيرات
التي كـانت أو مـا تزال تعطى لتـسـويقـه وتبـريره وتكريسـه كـان ومـا يزال يرتبط بثـالث قـواعـد يسـتند
إليهـا وتصاحـبه أيضا3 وهي: الـرغبة في احـتكار السلطة وفي الهيـمنة على الغيـر أو اآلخر3 ثم الرغـبة
في الهـيـمنة االقـتـصـادية وفـرض التـمايز فـي التـملك وفي الثـروة التي أجنـبت بدورها التـمـايز الطبـقي
وتفـاقم الفجـوة بH األغنياء والـفقـراء3 والتي اقتـرنت بدورها بالرغـبة في تأمH اسـتمـرار النفوذ واجلـاه
لفـئــات مـعـيـنة دون أخـرى في اجملــتـمع. إنهـا تـشكل الوظيــفـة األسـاســيـة للعنصــرية. وسـيــجـري في
الصفحات التالية اJرور اJكثف للمراحل األربع في فترة ظهور وتطور العنصرية في أوروبا3 ثم التوقف
والبحث التفصـيلي بالنسبة إلى اJرحلة الثالثة واألخيـرة التي ما تزال تعيشها أوروبا الرتبـاطها اJباشر

�وضوع البحث.
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اعـتـمـدت أوروبا3 التي كـانت قـد شـهـدت وودعت لتـوها قـرون عـصـر النهـضـة ووجلـت طريق التطور
الرأسمـالي3 منذ النصف الثـاني من القرن السـابع عشر والقـرن الثامن عـشر ومطلع القـرن التاسع عـشر
على مـراقـبـة الناس في كل من آسـيـا وأفـريقـيـا وأمـريكا اجلنوبـية لـلوصـول إلى حتـديد مظاهر التـبـاين
القـائمة فـي مظهرهم اخلـارجي ابتـداءاً من لون البـشرة وحـجم وشكل اجلـمـجمـة ومـواصفـات بقـية أجـزاء
جسم اإلنسان3 ثم حتـولت في مرحلة الحقة إلى التحـري عن تفسير لهذا التبـاين يستند إلى "العلم" من
أجل بناء علم تشـريحي يقـوم على أسـاس تبـاين األجناس واألعـراق في العـالم. ولم يكتف العنصـريون
Hظهر3 بل عـمدوا إلى التنظير وإحـالة التبـاين القائم بJفي هذه الفتـرة بتشـخيص أشكال التبـاين في ا
الثقافات واالعـتقادات والقناعات والتقاليد واألعراف والعـادات والسلوك إلى تلك االختالفات أي أن
مظاهر التباين في الشكل ناجتة عن التـباين القائم أساسا في مستوى التطور الـعضوي لإلنسان. وكان
البـعض يرى بأن االختـالفات القـائمـة في جسم اإلنسـان تؤثر بدورها على روحـه وعقله3 أو على القـوى

العقلية والنفسية للفـرد عموماً. وفي ضوء هذه الرؤية الضيقة والتعسـفية لإلنسان أحال العنصريون مع
نهـاية القرن التـاسع عشـر ومطلع القـرن العشـرين كل ذلك إإإإللللىىىى    ااااخخخختتتتــــالالالالفففف    ففففيييي    ممممججججــــممممووووععععــــااااتتتت    ااااللللددددمممم    ووووااااللللببببللللووووررررااااتتتت
ووووااااللللععععننننااااصصصصــــرررر    ااااللللككككييييممممااااووووييييةةةة    ووووااااجلجلجلجلــــييييننننااااتتتت3 وفسـروا ذلك بأنه نتاج العـالقة العضـوية القائمـة بH الطبيـعة والوسط
الذي تعيش فيه تلك اجملموعات البشرية3 بH عـوامل التكوين الفيزيولوجي والثقافي3 وأخيرا أحالوها
الى عــامل الوراثـة باعــتــبــاره الســبب في وجــود واســتــمــرار هذا التــمــايز(٤٧٦). من هنا يتــبH بأن
العنصـريـH ذهبـوا بعـيـدا في مـحــاولة اعـتـبـار االخـتـالف بH الـشـعـوب ناشئ عن التـبــاين في اجلـانب
البايولوجي في اإلنسان وكانوا يسعون إلى تكوين قناعة مشتركة حول فكرتH مهمتH يراد ترسيخهما

في أذهانهم و�ارساتهم أوال3 وتكريسهما عند اآلخرين ثانيا3 وهما:
١- بلورة قناعة مشـتركة تقول بوجود zايز طبيـعي بH البشر3 وإن هذا التمايز قائم منـذ األزل وسيبقى
كذلك وال مرد له كما ال `كن جتاوزه أو تغييره فهو جزء من فعل الطبيعة3 وعلى هذا األساس فأن

الناس ليسوا جميعا سواسية إذ أنهم يولدون على هذه الشاكلة.
٢- وأن هذه الفوارق الطبيـعية هي التي تبرر الهـيمنة من قبل جماعـة معينة من البشر على اجلـماعات

األخرى كهيمنة البيض على السود3 أو هيمنة األوروبيH على األفارقة وعلى اآلسيويH وغيرهم.
ومنه يتـبH أن فكر العنصـريH في القرن التـاسع عـشر ومطلع الـقرن العـشرين لم يـختلف كـثيـرا عن
التــوجـهــات التي ســبـقــتــه3 أو `كن القــول بأنه كــان من الناحــيـة العــمليــة عــودة رجـعــيـة إلـى الفكر

األرسطوطاليسي اJتخلف بهذا الشأن.
لقد كـان التشـابك بH التمـييز العِـرقي والتمـييز الـقومي والديني ظاهرة بارزة في فـترات غيـر قليلة
من تاريخ أوروبا3 رغم إنها كانت تبرز أحـيانا بصور مستقلة عن بعضها3 إذ `كن النظر إليـها وبحثها
بصـورة مـسـتـقلة مـرة ومـتشـابكـة في ما بـينهـا مـرة أخرى. فـمن تابـع تاريخ أسـبانـيا وعـالقـة األسـبـان
بالسكان من أبناء القبـائل اJغاربية األفـارقة والعربية التي كـانت تقطن أسبانيـا3 باعتبارهم من أحـفاد
حام بـن نوح وسام بن نوح ومـسلمH أيضا3 وكـذلك بالنسبـة للسكان اليـهود باعـتبارهـم من أحفـاد سام
بن نوح ويهـود أيضا يجـد اإلنسـان أمامـه لوحة قـاzة لهـذا التاريخ. فـقد سـعى احلكام ورجـال الكنيسـة
األسبـان إلى الضغـط على اJسلمH واليهـود لتحـويلهم عن ديانتـهم الى اJسيـحيـة قسرا. كـتب السـيد
أمH معلوف بصدد التعـصب والتسامح وتبادل اJواقع بH اJسيحيH واJسلمH خـالل القرون اJنصرمة3
وأن اJسيحيH األسبان مـثال لم يكونوا متسامحH قطعا3ً يقول: "… ماذا كان مصـير مسلمي أسبانيا?
ومـاذا حل �سلمي صـقليـة? لقـد أبيـدوا عن بكرة أبيـهم3 وذبحـوا وأرغمـوا على سـلوك طريق اJنفى أو

(٤٧٥) مـالحظة: علينا أن نتـذكـر بهـذا الصـدد تزايد مـايسمى بـظاهرة العـداء لألجانب اJـرتبطة بالعنصـرية من
جـهـة 3 وبعـوامل أخـرى عـديدة مـن جـهـة ثانيـة. وهي بحـاجـة إلى دراسـة وعنـاية خـاصـة. راجع في هذا
الصـدد: دراسة للبـاحث (كاظم حـبيب) حتت عنوان: صِـدام أم حوار الثـقافـات في أJانيا " واقع الـعداء
لألجانب في أJانيا". دراسـة موسعة أجريت لصالح منتدى األجـانب في بروكسل في عام ١٩٩٨. وتقع
بحدود ٤٥٠ صـفحة.  ودراسـة أخرى لنفس اجلـهة حول اجتـاهات تطور الواقع االقتـصادي واالجتـماعي
والسياسـي وحقوق اإلنسان في الدول اJغـاربية الثالث تونس3 اجلزائر واJغـرب3 وواقع الهجرة والتمـييز

العنصري في أوروبا". وهو كتاب يقع في جزئH وبحدود ١٥٠٠ صفحة. أجنز في عام ٢٠٠٠.
(476) Hertz3 Friedrich Prof. Dr. Handw ِrterbuch der Soziologie. Rasse. Halle/Saale. 1931. S.
459-460.
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جرى تنصيرهم"(٤٧٧). ومن اJعروف أيضـا أن األسبان عاملـوا اليهود اJتنصرين واJـسلمH اJتنصرين
معاملة سيئة جدا3 معاملة أناس من الدرجة الثانية أو الثالثة. أي راحوا ينظرون إلى هؤالء وكأنهم من
درجـة أدنـى عـرقـيــاً واجـتـمــاعـيـاً بـاJقـارنة مع الـسكان اJسـيــحـيH في البــالد. واسـتندت هـذه النظرة

التمييزية إلى اعتبارين هما:
أوال: إن اJغـاربـة واليـهـود3 ورغم حتــولهم إلى الديانة اJـسـيـحـيــة3 هم باألسـاس من ذوي الدم غــيـر

النقي3 في حH أن اJسيحيH القدامى هم من ذوي الدم النقي.
وثانيا: إن اJغـاربة اJسلمH وكذلك اليهـود دخلوا اJسيحـية من ديانات خاطئـة ومذنبة أساسـا كانت
سبباً في تلوث دمهم3 وأن عودتهم إلى اJسيحية ال zحو تلك اخلطايا والذنوب3 كما ال تنقّي أو تصّفي
دمهم اJلوث. ورغم هذا الربط اخلـرافي بH الدم النقي والدم غير النقي الـذي يرجع إلى الفكر العنصري
أسـاسا3 فـالتـمـيـيز هنا تركـز على اجلـانب الديني حـيث أطلق علـى اJسيـحـيH القـدامى باالورثوذوكس
.(Hetrodoxie) ويهود قدامى بالهيدتروذوكس Hاجلدد من مسلم HسيحيJ3 وعلى ا(Orthodoxie)
وكان على األسبان اJسـيحيH القدامى أو من األصليH سكان البالد أن يبـتعدوا عن الزواج واالحتكاك
باJسـيحـيH اجلدد لكي ال يتلـوث أو يفسـد الدم األسبـاني النقي(٤٧٨). إإإإنننن    ههههذذذذاااا    ااااللللننننووووعععع    ممممنننن    ااااللللتتتتــــممممييييييييــــزززز    ققققدددد
ِررررقققق    للللللللححححطططط    ممممنننن    ااااللللددددررررججججــــةةةة    ااااللللددددييييننننييييةةةة3333    ووووأأأأسسسستتتتــــنننندددد    إإإإللللىىىى    ااااللللدددديييينننن    ببببااااععععتتتتــــببببااااررررههههمممم    ممممنننن ِررررقققق    ووووااااللللدددديييينننن    ووووأأأأسسسستتتتنننندددد    إإإإللللــــىىىى    ااااللللععععِِِ ججججممممعععع    ببببHHHH    ااااللللــــععععِِِ
ااااJJJJللللتتتتححححققققHHHH    ااااجلجلجلجلدددددددد    ببببااااللللددددييييااااننننةةةة    ااااJJJJسسسسييييححححييييةةةة    للللللللححححطططط    ممممنننن    ععععررررققققههههمممم    ووووااااععععتتتتببببااااررررههههمممم    ممممنننن    ذذذذوووويييي    ااااللللددددمممم    ااااJJJJللللووووثثثث. أال إن هذه الصورة
(Leon Poliakow) شوهة ينبـغي لها أن ال تلغي احلـقيقـة األخرى التي أشار إليـها للللييييوووونننن    ببببووووللللييييــــااااككككووووففففJا
بشكل سليم حH كـتب يقول بأن هذا التـميـيز واحلط من قـدر اJسيحـيH اجلدد من أصل دينـي إسالمي
أو يهودي قد روَّج له بشكل خاص احلـرفيون والتجار بسبب خوفهم من مزاحـمة اآلخرين لهم في أسواق
HســيـحــيJمــقـاطعــة السكان ا Hأسـبــانيــا حـينذاك3 إذ أن تســويق تلك األفـكار كـان يهــدف إلى تأم
للمتنصرين من اليهود واJسلمH وعزلهم عن حركة السوق(٤٧٩). ورغم أهمية هذه الفكرة3 إال أنها ال
`كن أن تهـدينا إلى حتـديد األسـاس اJادي لنشـوء فكرة ومـفـهوم العـنصرية ودور الـفئـات االجـتـماعـيـة
الغنية واJالكـة لوسائل اإلنتاج (الفـئات العليا) والفـئات احلرة العاملة فـي اجملال التجاري في اجملـتمع
Hاألسـبـاني عـلى ترويج مـثل هذه الرؤيـة لآلخـر. علمـا بأنـهـا تؤكـد بشكل صــحـيح حـقـيـقــة التـزاوج ب
العنصرية واالسـتغـالل. ومن يتتبع هذه الفـترة من تاريخ أسـبانيا سـيجد بأن صـورة الذات األسبـانية أو
"األنا" كـانت حتمل مـضـامH نرجـسيـة حادة3 كـمـا كانت رؤيـتهم "لألخـر" دونيـة وتعاملهـم معـه ينطوي

على نزعـة سادية3 إذ أنها كـانت تقبل بتـعذيب اآلخـرين وتساهم فيـه. ومثل هذا اJوقف ال `كـن فصله
عن حب االنتقام لدى األسبان من الوجود اJغاربي األفريقي في أسبانيا طوال قرون عديدة3 رغم أن هذه
الفـترة كـانت قد zيـزت بالتسـامح والتنوع والتطور الثـقافي والتـقـدم العمـراني3 ولكنها كـانت مع ذلك

فترة احتالل أجنبي ألسبانيا غير مرغوب بها أصالً.
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عرفت النظريات العنصـرية في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثـامن عشر والقرن التـاسع عشر
حتى نهـاية احلرب العاJيـة الثانية على نحـو خاص التقسـيم العِرقي الثالثي3 أي: العِـرق اآلري والعِرق
السامي ثـم العِرق احلامي3 ومنهـا تنحدر اللغـة والثقـافة اآلرية واللغـة والثقافـة السامـية3 وكذلـك اللغة
والثـقافـة احلـاميـة3 رغم إن التركـيـز في البحث قـد توجـه صوب العِـرقH األول والثـاني. وكان الـتمـييـز
صارخـا إزاء من أطلق عليهم باحلامـيH والسامـيH على التوالي(٤٨٠). وظهرت الكثـير من النظريات
التي سـعت إلى بلورة فكر عنصـري zييـزي خالل تلك احلـقبـة الزمنيـة وتنوعت الدراسات واالجـتهـادات
والنظريـات التي لم تكن في كـل األحـوال قـريـبـة أو مطابقــة للواقع وحــقـائق تطـور اجلنس البـشــري في
مناطقه اخملـتلفة. فـفي القرنH الثامن عـشر والتـاسع عشر انتـشرت نظرية مفـادها أن العامل اجلـغرافي
واJناخي همـا السـبب في ظهـور البشـرة السـوداء بسـبب العالقـة بH حـرارة الشـمس والبـشرة3 وأن لهـذا
العـامل اجلـغرافي-اJنـاخي تأثير مـبـاشـر على عـالقات اإلنسـان �حـيطه وعلى ثقـافـته وتصـرفـاته. وإن
التطور قد صـاحب مجـموعات من البـشر التي انتـقلت من مواقع إلى أخـرى قادت إلى هذا التـمايز في
التطور وفي التـباين3 فـي حH أن اآلخرين بقـوا في مواقـعـهم ولم يتغـيروا بـاجتاه األفـضل. والبعض مـا
يزال يطـرح جــوانب مــعـــينة من هـذه النظريـة التي وضــعـــهــا صــامــوئـيل ســتــانـهــوب ســمث فـي عــام
١٧٨٧م(٤٨١). وهكذا ظهـرت فـي ذات الفـتـرة تقـريبـا نـظرية الوسط3 �ا في ذلك الوسـط اجلـغـرافي3
التي تعتـمد على عـوامل اJناخ وحالة اجملتـمع وعادات احليـاة3 حيث أعارت هذه الـنظرية أهمية خـاصة
للعـاملH األخيـرين(٤٨٢). ومن هنا يتـبH بأن النظريات اخملـتلفـة قـد تقاطـعت أحيـانا كـثـيرة أو وجـد

بعضها بجوار البعض اآلخر3 كما تنوعت التفسيرات لتلك االختالفات الظاهرة بH البشر.
وبرزت في القــرن التـاسع عـشــر أيضـا مـحـاوالت غــيـر قليلة لم تـهـدف إلى إبراز السـمــات اخلـاصـة
بالشعـوب األفريقية واآلسـيوية فحسب3 بل وإلى التـشديد على تلك السمات التي تـتميز بها الـشعوب
األوروبيـة والتي zـيـزها بشكل خـاص عن الشـعــوب األخـرى كـمـا كـان يراها أصـحـاب تلـك النظريات.

(٤٧٧) معلوف3 أمH. الهويات القاتلة. ترجمة نهلة بيضون. دار اجلندي. دمشق. ١٩٩٩. ص ٨٢. 
(478) Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative-Verlag. Frankfurt/Main.

1991. S. 23.

(479) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993. S. 29.

(٤٨٠) نفس اJصدر السابق. ص ٢٩٫
(٤٨١) نفس اJصدر السابق. ص ١٧/١٦. 

(482) Robert Miles. Rassismus. Argument-Verlag. Hamburg. 1991. S. 40-43.
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وكانت هذه احملـاوالت تسعى إلى إقناع الذات بشكل خاص بـامتالك خصـائص أخرى "أأأأررررققققىىىى    ووووأأأأسسسسممممىىىى"3
وإلى تكوين صورة للذات تخـتلف عن خصائص الناس اآلخرين أو "األعـراق" األخرى "اJنحطة"3 أي أن
اجلــهــود انصــبت على بلـورة األفـضـليــات التي يتــسم بهــا اجلنـس األبيض األوروبي والتي ال zـتلكهــا
األجناس األخـرى. وتـواصلت هذه األبحـاث من جــانب األوروبيH حـتى سنوات احلــرب العـاJيـة الثــانيـة
وخـاللها. ويبـدو أن بعض اJعـاهد والباحـثH واألوسـاط في عدد مـن البلدان األوروبية3 �ا فـيـها أJانيـا
والنمــســا3 مـا يـزال يجــهـد النـفس من أجل البــرهنة علـى هذه األسـاطـيـر واخلــرافــات3 وأن كـانـت تلك

الدراسات تتم حتت واجهات وتسميات أخرى. 
لقـد كـان الفكر العِـرقي3 ومـا يزال كـذلك3 `يـز بH األوروبيH أنفـسـهم بالنسـبـة للمـرتبة الـعرقـيـة -
االجـتمـاعـية التـي حتتلهـا األقـوام اخملتلـفة وبخـاصـة في فتـرة االنتـعاش الـقومي والتطـور الرأسمـالي3
بالرغم من التأثيرات اإليـجابية للثورة البرجـوازية في فرنسا التي كانت تتطلع إلى نشـر حقوق اJواطنة
واإلنسـان في أوروبا والعـالم. إذ كـانت النظرة من بـعض الشـعوب األوروبيـة إلى بـعضـهـا اآلخـر تتـسم
بالتـعالي3 أو النظر إلى الشـعوب األخرى غـير الشـعوب األوروبيـة على إنها أدنى مـستـوى منها3 كـما
كــان عليــه اJوقف إزاء الشــعب األيرلندي أو اJـوقف العــام إزاء اليـهــود األوروبيH أو إزاء الـشـعــوب
السالڤـية أو الغـجر أو الشعـوب اJغاربيـة أو الشعـوب العربية. وتفـاقمت هذه احلـالة في فتـرة النهوض
البرجـوازي ضد اإلقطاع في فرنسـا أو في مناطق أخرى من أوروبا3 حـيث كانت البرجـوازية تناضل ضد
اإلقطاعـيـة والنبـالء اإلقطاعـيH وضـد النظام السـيـاسي اإلقطاعـي3 وكانـت تسعـى إلى انتـزاع السلطة
السياسية وتأمH انتشـار وانتصار العالقات اإلنتاجية الرأسمالية. فقد راح الـنبالء يتبجحون ويروجون
أفكارا تشير إلى كـونهم ينحدرون من أصل "آري" وجتري في عروقهم دماء "آرية" نقـية. وقد وجد هذا
االجتـاه في كل من فـرنـسـا وأJانيـا. كـمـا ظهـرت مـثل هذه احملـاوالت فـي بلدان أخـرى وحتت واجـهـات
عـرقيـة أخرى. وتأثرت احلـركة العِـرقيـة في القـرن التاسع عـشر بعـامل3H كـما يشـير إلى ذلك فـريدريك

هيرتس3 هما:
* اكتشاف عالقة قرابة بH اللغة الهندو - آرية والهندو - جرمانية.

* انتـشــار النظرية الداروينيــة حـول الصـراع من أجل الـبـقـاء والبـقـاء لـألصلح التي شكلت الـقـاعـدة
االجتماعية اجلديدة اإلضافية للنظريات والسياسات العِرقية(٤٨٣).

وال بد من اإلشـارة في هذا الصدد إلى أن تطـور الرأسمـالية وتنامي الـتجـارة اخلارجـية شـددا الرغبـة
في التـوسع وفـي إخـضـاع شـعـوب ومناطق جــديدة للهـيـمنة األوروبـيـة واسـتـغـالل الثـروات التـي فـيـهـا
والسـيطرة على أسـواقهـا. وكـانت األيدي العاملة الـرخيـصة جـدا في تلك البلدان سـبـباً إضـافـياً لفـرض
الهـيمنة وتنشـيط الدعـوات العِرقـية. ومع إن البـرجـوازية قد رفـضت العِرقـيـة وشعـاراتها3 والتي كـانت

zثل حـينذاك الفـئات اإلقطـاعيـة وتخـوض الصراع ضـد البـرجـوازية حولهـا3 فـأنهـا سقطت في مـسـتنقع
القـوميـة الشـوفينيـة والعنصـرية في صراعـهـا من أجل الهيـمنة على األراضي والشـعـوب واخلامـات في
البلدان بشـكل واسع. أي أنهـا كـانـت قـد تبنت باحملـصـلة النهـائيـة ذات األفـكار الرجـعـيـة الـتي كـانت
تكافح ضدها قبل ذلك من أجل الوصول إلى السلطة في بلدانها بالذات3 واسـتخدمت أساليب عدوانية
واسـتـعـمـارية صـارخـة من أجل حتـقـيق غـاياتهـا. ويبـدو واضـحـا أن أفكار الثـورة الفـرنسـيـة واJبـاديء
األساسـية التي جـاءت بها "احلـرية واJساواة واألخوة" كـانت خاصـة بالشعـوب األوروبية وحدهـا وليست
شاملة لكل شعـوب العالم3 وهذا ما أنعكس أيضا في تفكيـر وكتابات ڤولتيـر. وتصدى اJفكر والعالم
األJانـي اJعــــروف الكـسنـدر ڤـــون هـومــــبــــولدت (Alexander von Humboldt) للـفكر الـعنصــــري
واJمـارسـات العنصـرية وعبـر عن احـتـجـاجه العـمـيق على السـيـاسات واJـمارسـات العنصـرية والدمـوية
للدول األوروبية إزاء الشعوب األفريقية حينذاك3 إذ كتب يقول: "من أين جاء هذا النقص في األخالق3
من أين نشـأت تلك العـذابات وعـدم االرتيـاح3 الذي يجـد كل إنسـان في اJسـتـعـمـرات نفسـه فـيـه? إن
السبب يـكمن في الفكرة االستـعمارية ذاتـها3 كونهـا فكرة غيـر أخالقـية… من اJمكن أن ينشـأ خالف3
حـول أي من الشـعـوب يعـامل الزنوج مـعـاملة أكـثـر إنسـانية3 هـذا يعني أن هناك من يسـخـر من كلمـة
إنسـانيـة بالذات حH يتـسـاءل أيهمـا أنسب أن يـسمح بشـق بطن إنسـان أم بسلخ جلده. وهو لم يسـأل:
في مـا إذا كـان تصـرف أسـبـانـيـا في الپـيـرو أم في فنزويال بصـورة غـيــر إنسـانيـة3 أو في مـا إذا كـان
األســبــان أكـثــر فـظاعــة في سلوكــهم في الهـند الغــربيــة3 أو تصــرف اإلجنليــز والفــرنســيH في الـهند

الشرقية!"(٤٨٤).
ومع إن العوامل التي أشيـر إليها سابقا كانت من بH أبرز وأهم العـوامل التي قادت إلى العنصرية3
فأن سـبباً مهـماً من الناحيـة النفسيـة لعب هو اآلخر دورا مهـما في تصعـيد اجلانب العِـرقي وفي تشديد
التمسك بقضية الدم ونقاوة اجلنس األبيض أو نقاوة الدم اآلري بالنسـبة للمجتمعات األوروبية. إذ أنها
اقـتـرنـت �حـاوالت النخب احلــاكـمـة األوروبيـة3 كــمـا يشـيــر إليـهـا وبحق لـيـون بوليـاكــوف3 في خـضم
صراعاتهـا الداخلية على األرض أو تأمH استقرارها في الوطن األم والتـحري عن الذات3 أي إثبات أو
بلورة الهــوية القـومــيـة والثــقـافـيــة التي كـانت تـفـتـقــدها3 ومن أجل تأكـيــد أصـالتــهـا(٤٨٥). كـانت
الصـراعات واحلـروب بH الدول األوروبية غـير مـتوقـفة3 كـما أنـها كـانت تشتـعل في بعض األحيـان مع
بلدان أخـرى. وسـعت مـجــمـوعـات منهم3 �ن فـيـهم بعـض رجـال الدين والعلمـاء واJثـقـفـH �ن يحـملون
نزعـات قومـيـة شـوفينيـة وعنصـرية3 إلى تأكـيـد الهوية الذاتـية في ذهنيـة العنصـريH بالذات من خـالل

(٤٨٣) نفس اJصدر السابق. ص٥٠/٤٩.

(484) Veit3 Barbara / Wiebus3 Hans-Otto. Hass macht die Erde kalt. Die Wurzeln des Ras-
sismus. Deutsche Welthungerhilfe. Peter Hammer Taschenbuch. Wuppertal. 1993. S. 18.

(485) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993.
Einführung .قدمةJا
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طرح صورتH محـددتH هما: صورة "األنا" البديعـة واجلميلة والنقيـة والذكية والشجـاعة وذات األخالق
احلـميـدة السامـيـة والرغبـة العارمـة في العـمل وفي احلفـاظ على النظام والتـمتـع باحليـوية3 إضافـة إلى
مجـموعـة أخرى من اخلـصائص اJمـتازة3 في مقـابل صورة "اآلخـر" اJهمـشة والبائـسة والقبـيحـة والغبـية
واجلبـانة وغـير الذكـية واJتـوحشـة واJشوهة… الخ من الصـفات السلبـية. وعـبر هذه اJقـارنة كان يسـعى
األوروبي إلى رفع شأنه3 إذ يجد فيها هويته وصـورته اخلاصة السليمة غير اJشوهة(٤٨٦). إن مراجعة
تاريخ أوروبا بشكل عـام وتاريخ كل بلد منهـا بصدد النشـاط العنصري بشكـل خاص3 سيـجد اإلنـسان
نفـسه أمام لـوحة قاzـة من الصراع الداخلي ومن مـحاولة التـعبـئة الداخليـة باجتاه عـرقي Jواجهـة أخطار
اخلـارج أو األخطار الداخلية الـتي كانوا يتـعرضـون لهـا أو يتوقـعونـها أو يتـوهمونهـا. وكـانت احلصـيلة

مريرة وشديدة الوطأة على اإلنسان اآلخر.
وإذا عاد اإلنسـان إلى دراسة تاريخ أسـبانيا وإيطاليـا وأJانيا وفـرنسا وبريطانيا أو بلجـيكا وهولندا
والنمـسـا أو غـيـرها من الدول األوروبيـة في هذا الصـدد3 فـأنه سـيـجـد أمـامـه صـورة التنقـيب اJسـتـمـر
Hوالتحري الدؤوب عن الذات وعن األصل أو العِرق أو النسب أو رابطة الدم التي لم تنقطع خالل القرن
الثامن عـشر والتاسع عـشر أو حتى القرن العـشرين. وكانت كلهـا تدور حول أمر واحـد هو البرهنة على
إنهـا من اجلنس األبيض أو أن لهـا قـرابة به3 أي بيـافت بن نوح3 حـسب اJيـثـولوجيـا الواردة في العـهـد
القد�3 أو بالعِرق اآلري3 ثم دخلت عليـها الدراسات البايولوجية لتعـمق وتزيد التعصب واإلصرار على

تلك اJواقف.
فـالدراسات اJتـوفـرة عن أسبـانيـا تشيـر إلى إن األسـبان قـد بذلوا جـهودا كـبـيرة ومـحـمومـة من أجل
التدليل على إنهم يـنحدرون من أصل غوتي3 وهو نفس "العِـرق" الذي ينسب السويديون أنفسـهم إليه3
.Hالشمـالي H3 حيث ينسـبون أنفـسهم لهم والغـوتيHالغـربي Hالغوتي Hرغم اإلشـارة إلى وجود فارق بـ
Hستوى. وبرزت مـحاوالت غيـر قليلة للربط بJلوك واألمراء األسـبان هم من أصل غوتي رفـيع اJوأن ا
األصل الغوتي واألصل اجلرماني3إذ أنهم يعتبرون "العِرق" والدم اجلـرمانيH رفيعي اJستوى3 ويعتبرون
Hاجـوج على خـالف سـكان البـالد األصليJمن الغـزاة الـشـجـعـان الذين ينحـدرون من قـبـائل ا Hالغـوتي
الذين ينحدرون من عـشائر توبال3 وعلى اعتبـار أن ماجوج هو أحد أحفـاد يافيت بن نوح(٤٨٧). وهذا
التـقسيـم للسكان إلى مجـموعـة محليـة قد`ة من قـبيلة التـوبال ومجـموعـة متـميـزة من الغزاة األقـوياء
جـعل األخـيــرة تشكل فـئـة النـبـالء والفـرسـان بغض الـنظر عن إنحـدارهم الطـبـقي. وهنا يتَـغَـلّب الطابع

واالدعاء "العِـرقي" على الواقع الطبقي3 رغم أنه لم `نع اسـتغالل الـفقراء من اجلـماعة الغـوتية3 إالّ أنه
Hكان مـقيـاسا للنبـالة. لقد كانت أسـبانيـا3 ومن خالل حتـقيق التـشابك غيـر العقـالني وغير الـواقعي ب
العِـرق والدين3 أول دولة أوربيـة مـارست العنصـرية بشكل مـؤسـسـاتي وعـبـر الكنيـسـة وفي اJوقف من
األمـازيغـيH والعرب والـيهـود في أسـبـانيا3 ثم انتـقلت منـها مع األوروبيH الـذين غزوا القـارة اجلـديدة

لتمارس العنصرية هناك بصورة مؤسسية أيضا.
لقـد عرفت فـرنسـا3 كمـا هو حـال بقيـة الدول األوروبيـة3 وفي هذه اJرحلة بالذات3 تنامـيـا سريعـا في
الفكر واJمارسـات العِرقيـة وفي االنشغال بإجنـاز البحوث والدراسات التي حتـاول إرساء أرضيـة تستند
إليهـا في ترويج الفكر العنصـري وتأكيده. وكـانت العِرقـية تتـخذ مسـارات ثالثة أساسـية في القـضايا

التي تبحث فيها واجملال الذي تتحرك فيه3 وهي:
: على الصعيد احمللي وفي كل بلد أوربي وفق تركيب اجملتمع القومي أو اإلثني. ً أأأأووووالالالالًًً

: على الصعيد اإلقليمي األوروبي بشكل عام. ً ثثثثااااننننييييااااًًً
ً: على الصعيد الدولي أو إزاء األقوام والشعوب األخرى. ثثثثااااللللثثثثااااًًً

ولم ينفصل الصراع بH اJسارات الفكرية اخملتلفة حول القضـايا العِرقية عن الرغبة في الهيمنة على
السلطة والنفـوذ واالقتصـاد في الداخل3 أو على اJستـوى األوروبي3 أو الرغبـة في التوسع نحـو اخلارج

وتأمH اJزيد من اJستعمرات واألسواق على حساب وجود ومصالح الشعوب األخرى.
فـفي خـضم الصراع بH اإلقـطاعيـة والبـرجـوازية داخل فرنـسا وقـبل اندالع الثـورة الفـرنسيـة في عـام
١٧٨٩ امـتـشق السـاسـة واJثـقـفـون والعـسكريون سـالح األصل والنسب والـعِرق لـلبـرهنة على أفـضليـة
عِرقهم أو نسـبهم باJقارنة مع "األعراق" األخـرى وعن النبالة أو الشرف والرفعـة التي يتميز بهـا عِرقهم
في مقابل انحطاط وتخلف وحْيوَنة "األعراق" األخرى. وانقسم أغلب رجال الكنيسة والسياسة والثقافة

في فرنسا إلى مجموعتH هما:
* مجـموعة تؤكد بأن أصل الفـرنسيH إفرجني (فرنكـوي) يتصل بالشجرة اجلـرمانية وتبرز خـصائص
وأفضليات اجلرمـان من ذكاء وفطنة وجمال وقدرة على اإلبداع وامتالك احليـوية والقوة واجلرأة3 ولكنها

في الوقت نفسه حتط من قدر واهلية العِرق الثاني في فرنسا.
* ومجـموعة ثانية كـانت تؤكد وتشير إلى أن الفـرنسيH ينحدرون من أصل غـالي - روماني3 وترى
بأن هذا األصل يرمـز إلـى التـقـدم واحلـضـارة واJبـاد½ اخللقـيـة3 ولكنهـا في الـوقت نفـسـه حتط من قـدر

وشأن األصل اجلرماني.
ويورد ببببووووللللييييااااككككووووفففف في كتابه اJوسوم "األسطورة اآلرية" مشاكسـة فكرية معبرة عن الصراعات الفكرية
واJنافـسـة العرقـيـة بH ممممــــووووننننتتتتــــسسسسككككييييــــوووو    ووووڤڤڤڤووووللللتتتتــــييييــــرررر ليـشـيـر إلى اJدى الذي بلغـه الصـراع العـرقي في فـرنسـا
حينذاك. ففي الوقت الذي كان ممممووووننننتتتتسسسسككككييييوووو يروج بأن أصل الفرنسيH أJاني وأعتبر الفرنسيH ينحدرون

(486) Hertz3 Friedrich. Prof. Dr. Handw ِrterbuch der Soziologie. Rasse. Halle/Saale. 1931. S.
459-460.

(487) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993. S. 27-
32. 
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عن أصل جرمـاني3 وكان يقـول بأن اجلرمان هم "آباؤنا" ويبـرز خصائـصهم اJميـزة3 كان ڤڤڤڤووووللللتتتتــــييييرررر باJقابل
ممممووووننننتتتتسسسسككككييييوووو ويسمي اجلرمـان بالبرابرة القادمH من الشمـال واحليوانات اJتوحشـة التي تفتش عن يهاجم 
علف لها(٤٨٨). وكانت هناك محـاوالت غير قليلة في فرنسا تسعـى للبرهنة على أن اإلفرجن هم أبناء
3Kittem باعتباره أحد أحفاد يافت بن نوح. وجسدت معارك الثورة الفرنسية لعام ١٧٨٩ العالقة

اجلدلية بH مسألتH هما:
* صراع اإلقطاعي والعالقـات اإلقطاعية القد`ة الباليـة مع البرجوازيH اجلدد والعالقات الرأسـمالية

اجلديدة3 أي الصراع بH النبالء اإلقطاعيH وبH البرجوازيH الصناعيH من جانب.
* وصــراع الســادة مـالـكي وسـائـل اإلنتــاج في الريف مع الفــالحH الـكادحH احملــرومH من األرض

والعيش الكر� من جانب آخر.
Hالسكـان من أصل "إفــرجنـي3 باعــتــبـــارهم من النـبــالء الغـــالي Hوبدا هذا الـصــراع وكــأنـه يدور ب
باعـتبـارهم من أصل "روماني"3 وهم مـن اJدنيH من فئـات البرجـوازية والبـرجوازية الصـغيـرة والعمـال3
ومنهم كـذلك جمـهرة الفـالحH الواسـعة. واسـتمـر هذا الصراع في الفـترة الـتي أعقـبت الثورة الفـرنسيـة
وعلى امتـداد القرن التـاسع عشـر. ففي هذه الفـترة اعتـبرت مـجمـوعة من اJثقـفH والعاملH فـي احلقل
السـيـاسـي واالجـتـمـاعي أن ثورة ١٧٨٩ لم تـكن سـوى تتـويجـا لـصـراع طويل بH شـعـبH غــريبH عن
بعـضـهـمــا رغم أنهـمـا يعـيـشــان في بلد واحـد ويتكلمــان لغـة واحـدة ويحـمـالن مـواطـنة واحـدة. ويرجع
الباحثون مثل هذا االنقسام إلى سببH هما االختالف في األصول التي ينحدر منها الشعب الفرنسي أو
النسب الذي ينـتمـي إليـه أوال3ً وإلى التـمـايز االجـتـمـاعي القـائم بينهـمـا ثانيـاً. كـتب فـرانسـوا جـوزيه
(Francios Guizot) بهذا الصـدد يقول: "لقد كانت الثـورة حربا3 حربا حقيـقية بH شعـبH غريبH عن
بعضـهما3 كـما تعرفهـا الشعوب. فـمنذ ثالثة عشر قـرنا احتضنت فـرنسا شعـب3H شعب منتصـر وشعب
آخر منكسـر3 إفرجنيH وغالي3H سـادة وفالح3H وكانوا جـميعا يطلـقون على أنفسهم وعلى حـد سواء3
ومنذ فـتـرة طويلة قبل وقـوع الثـورة3 أو يسـمون بالـفرنسـيH. واتخـذ كـالهما من فـرنسـا وطنا له […]
وكـان صـخب الكفـاح يعم فـرنسـا في كل األوقـات و�خـتلف األشـكال3 وبكل األسلحـة3 وحـينمـا توحـد
جمـيع النواب الفرنسـيH في عام ١٧٨٩ في اجمللس الوطني3 عندها تـسارع الشعـبان في العـودة ثانية
إلى نزاعاتهمـا القد`ة3 وكانت ساعـة تصفية احلسـاب قد حانت"(٤٨٩). إن هذا اJقطع لفرنسوا جوزيه
يعبر عن األجواء التي سـادت فرنسا حينذاك واحلوارات والصراعـات الفكرية التي انتشرت في النصف
الثـاني من القـرن الثامـن عشـر والقـرن التاسـع عشـر3 ويقـدم صورة واقـعـية عـن عمق الهـوة التي كـانت
تفـصل بH األغنيـاء والفقـراء3 بH النبـالء والفـالحH وبقـية الكادح3H والـتي اتخذت منحـى خاطئـا أو

Hحاول البـعض توجيه الكفاح وجـهة عنصرية مـدمرة3 خاصة أولئك الـذين كانوا يعتقـدون بأن الصراع ب
"األعـراق" هو العامـل احملرك للتـاريخ واحملـفز للتـطور احلضـاري. ولم يكن نشـاط هؤالء مـحصـورا في

فرنسا3 بل شمل أوروبا كلها تقريبا بالنسبة إلى اJرحلة اJشار إليها.
وعند العـودة إلى كـتـابات ومـواقـف مـفكرين من أمـثـال سـان سـيـمـون (Saint-Simon)(٤٩٠) في
فترة ما بعـد الثورة سيجد اإلنسان أمامه لوحـة أخرى للصراع3 لوحة العِرقية البيـضاء اJناهضة للسود3
حيث كـانت صورة اآلخر سلبـية جـدا لديه ولدى جمهـرة كبيـرة من السياسـيH واJثقـفH الفرنسيH. فـقد
انتـقد سـان سيـمـون بشدة أولئك الكتـاب الذين كـانوا يطالبـون في حينهـا باJسـاواة للسود مع البـيض3
وكأن السود ليسـوا بشرا3 وكأنه كان يرى في هذه اJطالبة العادلة جتاوزا على حقـوق البيض. كان سان
سـيمـون يعتـقد بـوجود بون شـاسع يفصل بH فـكر اإلنسان األوروبي وفكر اإلنسـان األفـريقي3 وبتعـبيـر
أدق3 بون شـاسع ال بسبب التـمايز في مـوحلة التطور التي تعـيشـهـا الشعـوب األوروبية وتقـدمهـا على
اJرحلة التـي تعـيـشـهـا الشـعـوب األفـريقـيـة3 بل أن هـذا البـون ناشئ عن التـمـايز الـكبـيـر بH القـدرات
العـقليـة لـألوربيH البـيض والقـدرات العـقلـيـة لألفـارقـة السـود لصـالح األوروبيـH البـيض. وكـان يورد
"حجـته" ليدلـل على صواب رأيه فيـقول: لو Ì القيـام بتجـربة لتأهيل شخـصH أحدهمـا أوروبي واآلخر
أفريقي في ظل ظروف متمـاثلة3 فأن محصلتها ستشـير دون أدنى ريب إلى تفوق األوروبي. وكان يرى
السـبب في ذلك وجود zايز فـعلي بH الكفاءة الذهـنية العـالية عند األوروبي والكفـاءة الذهنية الواطـئة
عند األفريقي األسود3 دون أن يكون سـان سيمون قد نفذ هذه التـجربة أصال(٤٩١). وبالتالي فقد كان
ينطلق من أحكام مسبقة وجاهزة في ذاكرته اجلماعية التي يشترك فيها مع فئات معينة3 ولكنها كانت
واسعـة االنتشار في اجملتـمع الفرنسي حينذاك. وكـان اJثقفون البـرجوازيون في هذه الفتـرة يحيلون هذا
التـمايـز إلى الفوارق البـايولوجـيـة والفيـزيولوجـيـة القائمـة بH البـيض والسـود والتي تشـابكت في هذه
اJرحلة مع اجلانب األيديولوجي للعِرقية حيث عجزت ثورة zوز ١٧٨٩ عن جتاوزه. وحاول الكثيرون من

(٤٨٨) نفس اJصدر السابق. ص ٤١.  
(٤٨٩) نفس اJصدر السابق. ص ٤٧٫

(٤٩٠) Saint-Simon: (١٧٦٠-١٨٢٥) لقد عُرف سان سيـمون في احلياة السياسية واالجتمـاعية في فرنسا
على أنه من الشخصيات الكبيرة التي سخرت قدراتها للنضال من أجل العدالة االجتماعية والتقدم في
فـرنسا3 كـما كـانت مـواقفـه في سنوات حـياته األخـيـرة حازمـة في الدفـاع عن مصـالح الطبـقة العـاملة3
وضـد حالة البـؤس والفـاقة واالسـتـغالل التي سـادت اجملـتمع حـينذاك. أنحـدر سان سـيـمون من "عـائلة
نبـيلة". وقـد أثر هذا االنحـدار الطـبقـي على مـواقـفه مـن قـضايـا العِـرقيـة3 إذ لم يـسـتطع التـخلص من
تأثيــرات عـصـره فـي هذا اجملـال وخــضع للنظريات العـنصـرية التـي سـادت اجملـتــمع حـينـذاك ولم يؤيد
الدعوات التي انطـلقت في حينها والتي كـانت تنادي �ساواة السـود بالبيض. وهذا التـمييـز العِرقي لم

يكن غريبا على الكثير من مثقفي فرنسا وأوروبا في تلك العهود. 
(٤٩١) نفس اJصدر السابق. ص ٢٤٦. 
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العنصريH االستـفادة من األبحاث العلمية لتـسويق عنصريتهم. ففي الوقـت الذي طرح العالم الفرنسي
الالالالممممــــاااارررركككك (Lamarck)(٤٩٢) دراسـاته الكثـيــرة في علم النبـات واحلـيـوان وحـاول اJـقـارنة بH اإلنسـان
والقـرد وليس بH اإلنسان األبـيض واإلنسان األسـود أو بH البـشر عـمومـا3 فأن بـعض العنصريH صـوّر
نتائج دراساته واستنتاجاته وكأن المارك كـان يريد منها أن يقول بأن هناك فوارق بH بني البشر بسبب
التبـاين البايولوجي أو التبـاين في التغيرات التي طرأت عـلى البعض دون البعض اآلخر. كـتب المارك
يقول: "إن مراقبة اJراحـل التي مرّ بها بناء احليوان تدلل على إن الطبيعة قـد أوجدت األشكال البسيطة
أوال ثم األكثر تعقـيدا. وأن التغيرات التي تطرأ على البـيئة تقود إلى بروز احتياجـات جديدة وبالتالي
تنشـأ عنها عـادات جديدة. وهكذا وعـبر فـترات زمنيـة طويلة تطرأ تغيـرات على األعضـاء أو تبنى من
جـديد. فـمـا حتصـل عليـه تلك احلـيوانات أو مـا تفـقـده من أعـضـاء بسـبب عـدم اسـتخـدامـهـا لهـا `كن
توارثهــا عندمـا تكون الـتـغـيــرات قـد حلَّت بالذكــر واألنثى مـعــا. هذا النوع من التــغـيـرات يـؤثر على
األعـضـاء ويسهـم في خلق أشكال جـديدة أكـثر تكـامال (فكرة سـلم التطور)…[…] واإلنسـان من جنس

قردة متكاملة جدا أجبرت على ترك العيش على األشجار وحتقق لها أخيرا األصوات اJميزة"(٤٩٣).
وانتشـرت في هذه اJرحلة وبشكل واسع كتابات الكاتب والدبلومـاسي الفرنسي ججججووووززززييييفففف    آآآآررررثثثثرررر    ججججووووببببييييننننوووو
(١٨١٦-١٨٨٢) (Joseph Arthur comte de Gobineau)3 التي كـانـت تبـحث في قـضــايا الفكر
واJمارسـات العنصرية. والكثيـر من الكتاب احملدثH يعـتبرونه3 إضـافة إلى نيتـشة3 من أكثـر الكتاب
الذين اعتمدتهم النازية في أJانيا فـي صياغة أفكارها وتوجهاتها العِرقية. وإذ لم جتـد كتاباته التأييد
الواسع في فرنسا3 فأنها في اJقابل حققت جناحا كبيرا في أJانيا. ومن اجلدير باإلشارة إلى أن كتابات
ججججووووببببييييننننوووو zيـزت بأربع خصـائص مهـمـة كان لهـا تأثير مـتـعدد اجلـوانب ومتنوع عـلى أوساط مـختلفـة من
الناس. فالكاتب جوبينو كان يخاطب3 �ا كان يكتبه وينشره3 العناصر القومية والقوى احملافظة ورجال
الدين واألوسـاط الـواسـعـة من الناس اJتـديـنH في اجملـتـمـعـات األوروبـيـة مـبـاشـرة ويضــرب على تلك

األوتار التي تريد سماعها وجتد صدى سريعاً لديها. فقد سجلت مؤلفاته:
* استفادته الكبيرة من جـميع كتابات الكتاب العنصريH الذين سبقوه3 إضـافة إلى استخدامه العلم
واألبحاث العلمية بابتذال كبـير وكأداة لبث وترويج وتكريس أفكاره العنصرية3 وكان من األوائل الذين
استخـدموا مزيجا من الدعـوات العِرقية اJنطلقـة من اJواقع البايولوجية والفـيزيولوجية واألنثـروبولوجية

والدينية لهذا الغرض.
* اعتـماده اJلمـوس على العهـد القد� (التـوراة) في تقسـيم ذرية نوح إلى ثالثة أقـسام تبعـا ألبناء

نوح سام وحام ويافت لتأكيد نظرياته العنصرية مع التـصرف بحرية لتعميق تلك النظرة3 وبشكل خاص
حديثه حول التشابك واالختالط الكبيـرين بH األعراق اخملتلفة في العالم في ما عدا العِرق اJنحدر من
يافت بن نوح الذي بـقى نقـيـا والذي يفـتـرض أن يحـافظ على نقـاوته وبغـيـر ذلـك سيـنتـهي العـالم إلى
مصير أسود3 إلى اJوت ال مـحالة. لقد ميزت عنصرية جوبينو من الناحيـة العملية بH الناس ووزعتهم
على ثالث مـراتب هي: أحفـاد يافت3 باعتـبارهـم أفضل األعـراق3 ويليهم في اJسـتوى أحـفاد سـام3 ثم

يقف في أسفل سلمه العِرقي أحفاد حام بن نوح.
* محـاولته النظر إلى الـيهود وإلى السـود نظرة �يزة3 رغم أنـه في احملصلة النهـائية كان ال يخـتلف
عن بقيـة العنصريH في إدانة الدم أو العِـرق اليهودي والدم أو العِـرق األسود3 بل يفـوقهم في محـاولته

تأسيس هذا التمييز أيديولوجيا.
* وzيزت كـتاباته بالتـشاؤم وانتظار نهـاية العالم القريـبة بسبب التـشابك أو االخـتالط بH األجناس
واألعراق واالختالالت الناجـمة عن ذلك في الطبيعة3 ألنها منافـية لقوانH الطبيعة. ويفـترض أن نشير
هنا إلى هذه النظرة التـشاؤمـية3 التي كـانت تؤكد قرب نهـاية العالم وقـرب موت الناس بسـبب اخلطايا
التي يرتكبونها بحق الطبيعة3 بسبب التناقض والتقاطع مع الطبيعة وقوانينها في ما يخص عدم جواز
اخـتــالط األجناس3 والذي لم يلتــزم به الناس وسـاد في العــالم3 كـانت تهــدف إلى تأمH تأثيـر نـفـسي
مـضـاعف وشــديد الوطأة على الناس حـيـنذاك لضـمـان حتـركـهم فـي اجتـاه التـصلب والتـعــصب العِـرقي
ومناصـرة أفكار ججججــــووووببببييييننننوووو والتـمـسك بهـا ومـجابـهة اآلخـرين وتشـديد العـداء لألعـراق األخـرى3 إذ كـانت
اخلشـية على حـياتهم ومـستقـبل بالدهم سبـبا أساسـيا في حتـركهم العنصـري. لقد كـان موقفـا حتريضـيا
وعدوانيا إزاء الشعوب األخرى وذكـيا خبيثا في آن واحد3 بسبب فهمـه لنفسية الناس وتقديره Jا `كن

أن يعود عليه من فوائد إذا استخدم هذه الطريقة في حتليله وفي ترويج أفكاره العنصرية. 
لعبت نظريات جوبينو وبقية العنصريH في فرنسا دورا مهما في التوسع االستعماري الفرنسي الذي
تعـاظم في سنوات القـرن التاسع عـشر وبدايـة القرن العـشرين عـلى حسـاب أفريقـيـا حيث جـرى احتـالل
العـديد من اJنـاطق3 ومنهـا اجلـزائر في عـام 3١٨٣٠ ثم تلتـهـا تونـس في فـتـرة بعـيـدة الحـقـة3 ومن ثم
اJغـرب. ولم تكن معـاناة هذه البلدان من الهـيمنة االسـتعـمارية واالسـتغـالل فحـسب3 بل ومن التمـييـز

.Hالعنصري والديني البغيض
كـانت كـتـابات القـرن التـاسع عـشـر جتـسـد محـاولة مـتـعـمـدة وجـادة من أجل تشـويه وتبـشـيع صـورة
األفـريقي وأفــعـاله وأخـالقـه في أعـH األوروبي3H ومن ثم اعـتـبــاره شـيـئـا غـريـبـا `كن التـفــرج عليـه.
فلألفـريقي خـيال خـصب ولكنه عـاجـز عن اسـتخـدامـه وتطويره أو االسـتفـادة منه3 فـهـو إنسـان محـدود
Hوضيق األفق وغـريب األطوار. هكذا كانت صـورة اإلنسان األفريقي التي حـاولت مجـموعة من البـاحث
واJثـقفH العنـصريH في أوروبا نقلهـا إلى اإلنسـان األوروبي االعتـيـادي وتكريسهـا في ذهنه وبالتـالي

(492) Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet. Chevalier de Lamarck. (1744-1829 م)
(493) Autorenkollektiv: Erhard Lange und Dietrich Alexander (Hrsg.). Philisophenlexikon.

Dietz Verlag Berlin. 1983. S. 512-517.
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التـعـامل مـعـه على هذا األسـاس. يورد ببببووووللللييييــــااااككككــــووووفففف3 صـاحب كـتـاب "األسطورة اآلرية"3 مـقطعـا مـهـمـا
ككككووووڤڤڤڤييييرررر (Cuvier) يصف فيه اإلنسان األفريقي األسود فيكتب عنه مأخوذا من كتاب الباحث الفرنسي 

قائال: 
ٍ    سسسسووووددددااااءءءء3333    ووووللللهههه    ششششــــععععرررر ــــررررقققق    ااااألألألألسسسسوووودددد    ااااللللذذذذيييي    ييييععععــــييييشششش    ببببااااللللتتتتححححــــددددييييدددد    ففففيييي    ممممننننططططققققةةةة    ججججننننووووبببب    ااااألألألألططططللللسسسســــيييي    للللهههه    ببببششششررررةةةة    ووووججججــــههههٍٍٍ ِ """"إإإإنننن    ااااللللععععِِِ
ممممججججععععــــدددد3333    ووووججججممممججججممممتتتتهههه    ممممــــففففللللططططححححةةةة3333    ووووأأأأننننففففهههه    ممممسسسسططططحححح3333    ووووللللهههه    ففففمممم    ننننااااففففرررر    إإإإللللىىىى    ااااللللووووااااججججــــههههةةةة3333    ووووللللهههه    ششششففففتتتتاااانننن    غغغغللللييييظظظظتتتتــــاااانننن    تتتتششششييييرررراااانننن    إإإإللللىىىى
ــــــــــــــــررررقققق3333    ههههيييي    ققققــــــــــــــــببببــــــــــــــــاااائئئئلللل    ححححــــــــــــــــااااففففظظظظتتتت    ععععــــللللىىىى ِ ٍ    ببببااااللللققققــــــــــــــــررررددددةةةة;;;;    ووووااااللللققققــــــــــــــــببببــــــــــــاااائئئئــــلللل    ااااللللتتتتــــيييي    ييييننننتتتتــــــــــــــــمممميييي    إإإإللللــــييييــــــــــــههههــــــــــــــــاااا    ههههذذذذاااا    ااااللللععععِِِ ٍ    ووووااااضضضضــــححححٍٍٍ ــــــــــــــــببببــــــــــــههههٍٍٍ َ ششششَََ

تتتتووووححححششششههههاااا[[[[…………]]]]""""(٤٩٤)....
وخالل هـذه الفتـرة حاول بعض البـاحثH في الشـؤون العنصرية في فـرنسا طرح تـصورات عديـدة حول
العِرقية. فهم `يزون بH ثالثة "أعراق" هي اجلنس األبيض واجلنس األصـفر واجلنس األسود. ومع حقيقة
وجود هذه اجملـموعات البـشرية الكبيـرة3 إال أن هدف العنصريH من وراء ذلك يبـرز في التسلسل الذي
يتم توزيـع هذه اجملـمـوعــات البـشـريـة على أسـاس عــرقي وفق سلم التطـور التـالي: العــرق األبيض هو
. والـبـعض اآلخــر طرح األرقى3 ثم العــرق األصــفـر األدنى منـه3 ثم العـرق األســود األدنى منهــمـا مــعـاً
مـجــمـوعــة كـبـيــرة من األعـراق أو األجنـاس ثم وضع اجلنس األوروبي في أعلـى السلم واجلنس العــربي
بالدرجـة الثانـية واجلنس األسـود بالدرجـة األخيـرة(٤٩٥)3 دون أن يقـدموا أي دليل مـادي وعلمي على
صواب مـثل هذا التقـسيم اJبـتذل للبشـر3 ولسبب بسـيط جدا هو عـدم وجود مثل هذا البـرهان3 والعلوم
احلـديثة تـدلل على خطأ وخطورة تلك األفكار العنصـرية. ولعب العـنصريون في فـرنسـا دورا كـبيـرا في
سـياسـة الدولة الداخليـة وإزاء اJسـتـعمـرات وأشـباه اJسـتـعمـرات التي كـانت حتت هيـمنتـهم منذ الثلث

األول من القرن التاسع عشر ومع بدء احتالل فرنسا للجزائر في عام ١٨٣٠م. 
ولم يخــتلف الوضع فـي إجنلتـرا عـن بقـيــة البلدان األوروبيــة في التــحـري عن أصلـهم وعن العـالقــة
القـائمـة بينهم وبH بقـيـة "األعراق"3 وبشكـل خاص "العِـرق اآلري". فـمن اJعـروف أن اJيـثولوجـيـا عند
شـعب مـعH ال تنـشـأ دفـعـة واحـدة وال تهـبط من السـمــاء3 فـهي غـالبـا مـا تكون على شـكل حكايات
وأساطير zزج بH احلقيـقة واخليال3 وتخلط بH الواقع والرغبات وتتناقلها ذاكـرة الشعوب. وعبر الزمن
واألجيال تتـعرض مثل هذه احلكايات واألساطير إلى إضافـات وإغناء وتطوير3 كما تتعرض لتـغييرات
غير قلـيلة أو حتويرات ألسباب كـثيرة ووفق الفتـرات التي zر بها الشعوب والتـحوالت التي تطرأ على
حـيـاة الناس واالحتكـاك الذي يجري بـH الشعـوب في منطقـة مـا أو بلد مـع3H أو اJصـائب والكوارث

واحلـروب التي zر بهـا. وتتـحـول اJيـثـولـوجيـا الـشـعبـيـة عـن أصل هذا الشـعب أو ذاك مـثـال من حـيث
اJضمون والوجهة العامـة إلى شيء ثابت وحقيقة غير قابلة للشك أو الزعزعـة عندما جتد قبوال وتأييدا
واسعـا من السكان. فاخلـيال يصـبح حقـيقة واحلكـاية تصبح تاريخـا. وهذا بالضبط هو مـا يجده اJتـتبع
للكثير من التراث اJنقـول إلينا من مختلف الشعوب في جميع أرجـاء العالم. وهكذا كان الوضع أو ما
يزال في إجنلتـرا أيضا. فقـد عرفت هذه اجلـزيرة أقواما كـثيـرة غزتها في فـترات مـختلفة وعـاشت فيـها
وتشـابكت مع سكانها األصلي3H أثرت فـيهم وتأثرت بـهم وبالتالي شكلت منهم مـا هو قائم اليـوم في
بريطانيــا أو اJملكة اJتـحــدة. ولم تكن بعـيـدة عن الـواقع تلك الدراسـات التي أشــارت إلى أن كُـتَّـاب
التاريخ يشـيرون إلى أربع ميـثولوجيـات وجدت قبـوال وفي فترات مـختلفة من تاريخ هذه اجلـزيرة3 إنها
اJيـثولوجـيا الرومـانيـة-اإلغريقـية3 واJيـثـولوجيـا الكلية3 واJيـثـولوجيـا اجلرمـانيـة وأخيـرا اJيثـولوجيـا
ببببووووللللييييااااككككووووفففف3 أي اJيثولوجـيا التي تعتمد عـلى ارتباط األصل بيافت اJسيحـية أو اإلجنيلية حسب تعـبير 
بن نوح. ويشـير اJؤرخ البـريطاني جيـفري مـوÎاوث في القرن الثـاني عشـر إلى أن الشعب في بريطانـيا
يتكون من اخـتالط خـمسـة "أعراق" هي الـنوماندي - الفـرنسي3 والبريطـاني والساكـسوني3 والبـيكي3
واالسكتلندي. مع تأكـيده بأن اجلزيرة كـانت مسكونة بالبريطـانيH قبل أن يأتي اآلخرون إليـها(٤٩٦).
وفي فترات مـختلفة تباينت وجهـات نظر الكتاب واJثقفH والباحـثH في مسائل اJيثولوجـيا اإلجنليزية
إذ إن البـعض قد أعـتـبر أهل هذه اجلـزيرة ينحـدرون من أصل سـامي3 أي أنهم من أحـفاد سـام بن نوح3
وهو أكــبـر أبنـاء نوح3 في حH أن البــعض اآلخــر يرجع بالنسـب إلى يافت بن نوح ويـعـيــده إلى األصل
Hسـتمرة بJاآلري أو اجلرماني أو الغـوتي. وكلها ال تخرج عن واقع أساسي يشـير إلى عملية التالقح ا
سكان اJعمـورة وثقافاتها أيضا �ا فـيها اجلزيرة اإلجنليـزية. وبعضها اآلخـر3 كما يذكر بوليـاكوف3 نقال
عن أسطورة قد`ة تتحدث عن عثور الكهنة على طفل في قارب صغير حط في إحدى اجلزر3 وكان هذا
الطفل هو مـوسى3 نبي اليهـود(٤٩٧). وهذه األسطورة حتـيل أصل اإلجنليـز إلى مـوسى باعتـبـارهم من
أحـفاده3 وبالتـالي فـهم من أصلٍ سامي. وقـد وجد هـذا الرأي صدى واسـعا3 ولكنـه فند من قبل آخـرين
وطرحت آراء بديلة لتحل محـلها آراء وأساطير أخرى. ومن اجلديـر باإلشارة إلى أن مثل هذه األسطورة
تتكرر بالنسـبـة إلى أقـوام أخـرى أيضـا3 وحتـمل تفسـيـرا �اثال أو مـقـاربا لذلك. كـمـا أن العنصـرية لم
تظهر في اجلزيرة (إجنلترا) باحلـدة التي ظهرت بها في فرنسا أو في أJانيا أو في أسـبانيا. ولكنها مع
ذلك شـهدت تصـاعـدا ملموسـا في النصف الثـاني من القـرن التـاسع عشـر. ومنذ ذلك احلH لم تخـتلف
سمـات بروز و�ارسة العنصرية كثـيرا عن سمـات بروزها و�ارستها في الـبلدان األخرى3 ولكنهما كـانتا
أقل فـجاجـة وعنجهـيـة باJقارنة مع البلدان األوروبـية األخـرى. وقد جـهد دعـاة النظريات العنصـرية في -George W. Stocking. "French Anthropologie in 1800". Isis. LV (1964) und Cuقارن:  (494)

viers Le regne animal. Paris. 18173 S. 94. In: Poliakov Leon3 "Der arische Mythos". S.
مصدر سابق. .249

(495) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag Hamburg. 1993.  S.
250.

(496) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag-Hamburg. 1993.  S. 70.

(٤٩٧) قارن: نفس اJصدر السابق. ص ٥٦.



446 445

بريطانيا إلى تبني شـجرة نسب ال تختلف عن شـجرة نسب بقيـة شعوب أوروبا في عـودتها إلى السلف
األكـبــر الذي يبــرزه اإلجنـيل3 إلى يافـت بن نوح3 أي العـودة إلـى اجلنس اآلري في احملـصـلة النهـائـيـة3
ررررووووببببييييررررتتتت وأنهم في مـقـدمـة األعـراق البـشرية. وقـد كـان الطبـيب اجلـراح والعنصـري البـريطاني الشـهـيـر 

ننننووووككككسسسس (Robert Knox) يشير بدون انقطاع إلى "أن العِرق هو احملدد لكل شؤون اإلنسان"(٤٩٨).
وفي اجلزيرة اإلجنليزية ظهرت بعض الشخصيات التي ساهمت بأبحـاثها بشكل مباشر أو غير مباشر
في تنشـيط الفكر العنصـري3 وهي بدورها لم تكن بعـيدة عـن تلك األجواء. فـالعـالم اJعروف تشـارلس
داروين (Charles Darwin) ١٨٠٩-١٨٨٢ الذي تأثر بعـدد من النظريات التي نشـأت في عهـده أو
قـبـل ذاك مـثل نظـرية مـالتــوس أو نظرية االرتقــاء لدى اليبنـتـز Leibniz والروش La Rosche كـتب
يقـول: "ويبدو أن التـغـير أو التنوع في الصـفـات العقليـة عند اإلنسـان اJنتمي لـلجنس نفسـه3 من دون
ذكر االخـتالفات األكـبر اJوجودة على هذا اJسـتوى بH اإلنسان اJنتـمي ألجناس متغـايرة3 من الوضوح
بحيث ال جند ضـرورة لإلصرار عليه هنا. كما أنـه هو نفسه موجود لدى احلـيوانات الدنيا(…)"(٤٩٩).
وفي مكان آخـر يلعب تشـارلز دارون على وتر التـخلص من الناس اJعـتوهـH واJعوقH في اجملـتـمعـات
"الهمجية"3 والتي أخذ بها نظام هتلر النازي العنصري3 حيث كتب يقول: "لدى الهمجيH يتم اإلقصاء
السـريـع لضـعف اجلـسم والـذهن ونالحظ أن البـاقـH على قـيـد احلــيـاة عـادة مــا يكونون من صـحــيـحي
األجسام. أمـا فيما يخصنا نحن اJتحـضرين3 فإننا نبذل غاية جـهدنا Jنع اإلقصاء. فنبني اJستشـفيات
للمعتوهH واJعاقH واJرضى3 ونضع القوانJ Hساعـدة الفقراء3 ويبذل أطباؤنا كل علمهم إلطالة أعمار
كل فـــرد. ونحن لـنا احلق فـي االقــتنـاع بأن التـطعــيـم صــان اآلالف مـن ضــعـــاف البـنيـــة الذين كـــانوا
سـيسـقطون فيـمـا مضى فـريسة اجلـدري. لذا فـبوسع األعـضـاء اJعتـوهH في اجملتـمـعات اJتـحضـرة أن
يتكاثروا إلى مـا ال نهاية. واحلال إنـه إذا اهتم أي شخص بتكاثر احلـيوانات اJسـتأنسة (األليـفة) فـهو
يعلم مـن دون شك كم هي ضــارة اسـتــمـرارية الـكائنات اJعــتـوهة بـالنسـبــة للجنـس البـشــري. ونفـاجــأ
باكــتـشـاف كـم يؤدي عـدم العنـاية أو تؤدي العناية اخلــاطئــة إلى انحطاط ســريع للحـيــوان اJسـتــأنس
(األليف)3 وبـالتــالي فــال أحــد يـبلغ به اجلــهـل فــيــمــا عــدا اإلنســـان حــد ترك احلــيــوانات اJـعــتــوهة
تتكاثر"(٥٠٠). كــتب دينو دي باولي نـقـال عن فــرانســيس غــالتــون3 ابن عم داروين3 مــا يلي بشــأن
Francis Gal- وقف احلقيقي لداروين من قضايا األجناس والعنصرية يقول: "كتب فرانسيس غالتونJا
ton ابن عم دارون وبإلهام منه كتاب "العبقرية الوراثية" عام 3١٨٦٩ حيث بسط اJوضوعات التالية:

الصـفـات الـعـقليـة تورّث بيــولوجـيـا. اجلنس األبيض مـكون بيـولوجـيـا لـيـسـيطر. اإلجنليــز هم األفـضل
طبيعيا. باإلضـافة إلى أنه في إجنلترا جند عبقريا بH كل أربعة آالف شـخص فإن عائلة داروين حتتكر
طبيعيا أكبر كثافة من العباقـرة! و`كن لنا أن نتصور بسهولة Jاذا كتب داروين لغالتون بعد قراءة هذا
العمل يقول: "ال أظن أني قرأت في حياتي شيئا أكثر إثارة وأصالة من عملك (…) لقد أضفت إضافة
كبيـرة. أهنئك وأثق بأن هذا العمل سيكون جـديرا بالذكر"(٥٠١). في كتابه عن "أصـل اإلنسان" كتب
تشارلز داروين مبرزا رأيه في وجود نوعH من البشر النوع الراقي والنوع الدوني من منطلقH بيولوجي
عنصـري وطبــقي في آن واحـد قـائال: "(…) العـامل اJـهم الذي يقـاوم زيادة عـدد البـشـر اJـتـفـوقH في
اجملتـمعات اJتحـضرة هو أن الفقـراء واJستهـترين يتزوجـون مبكرا دوما (…) ومن يتـزوج مبكرا ينجب
الكثـيـر من األطفـال (…) وينتج عن ذلـك أن يتـجه اJـستـهـتـرون والفـاسـدون من أعـضـاء اجملـتـمع إلى
الزيادة بنسـبة أسـرع (…). وهذا مـا يقوله م. جـريج M. Gregg في اJوضوع: "إن اإلرلـندي قذر ودون
طموح ومـستـهتـر يتزايد مـثل األرانب3 واالسكتلندي مـقتصـد3 حريص مليء بـاالعتداد بذاتـه3 طموح3
أخالقي مـتشدد وروحـاني (…) يقضي أجمل سنـوات عمره في النضـال والتبتل3 يتـزوج متأخـرا ويترك
القليل من الـذرية. وإذا أخـذنا بلدا مـسكونا في األصل بألف سكـسونـي وألف سلتي3 فـإنه خـالل اثني
عـشـر جــيـال سـيكون خــمس أسـداس السكان مـن السلت ولكن الســدس األخـيـر اJكون من الـسكسـون
سيتملك خـمس أسداس الثروة والسلطة والذكاء. وخالل هذا "الصراع األبدي لـلبقاء" فإن اجلنس األدنى
واألقل إيجـابية سوف يتـغلب �وجب عـيوبه"(٥٠٢). وقد اسـتند نيتـشة3 الفـيلسوف األJانـي اJعروف3
إلى هذه االجتــاهات الداروينـيـة ليــسـتـنتج الرأي التــالي بشــأن أفكار داروين حH كــتب يقــول: إذا لم
تسـتطع العوائق اخملـتلفة منع اJسـتهـترين والفـاسديـن واJتخلفH بهـذا الشكل أو ذاك عن اجملتـمع من
التـزايد بنسـبـة أسـرع من اإلنسـان األرقى3 فإن األمـة سـتـتـقهـقـر كـمـا رأينا في العـديد من األمـثلة في
تاريخ العالم"3 وبالتـالي3 "يجب خلق حرية منافسـة جلميع األشـخاص3 وال يجب منع أكثرهم كـفاءة عن

طريق القوانH أو العادات من النجاح بشكل أفضل وتربية أكبر عدد من األطفال"(٥٠٣).
Hان عـن الغوص في هذه الظاهرة السـلبيـة والتفـتيـش عن الفوارق العِـرقيـة بJلم يشـذ أو يتخلف األ
1724 -3Immanuel Kant) تـمـيـز إإإإممممــــااااننننووووئئئئييييلللل    ككككــــااااننننتتتتJاني الشـهــيـر واJالبـشـر3 حـتى إن الـفـيلسـوف األ
1804)(٥٠٤) ميّز في الربع األخير من القرن الثامن عشر بH أربع مجموعات من األعراق هي" ١-

(٤٩٨) نفس اJصدر السابق. ص ٢٦٣٫
(٤٩٩) دينوا دي باولي. تشـارلـز داروين ارتقـائي أم مـذهبي? مـجلة "الثـقـافـة العـاJيـة". العـدد ٩٠/ ١٩٩٨.

اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت. ترجمة: جنوى حسن. ص ١٢٤/١٢٣. 
(٥٠٠) نفس اJصدر السابق. ص. ١٢٥/١٢٤.  

(٥٠١) نفس اJصدر السابق. ص. ١٢٢. 
(٥٠٢) نفس اJصدر السابق. ص. ١٢٦٫/١٢٥

(٥٠٣) نفس اJصدر السابق. ص. ١٢٦٫
(٥٠٤) كتب الفـيلسوف األJاني عمانوئيل كـانت مقالته التي بحث فـيها موضـوع التمايز بH أعراق البـشر في

عام ١٧٧٥م. 
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العِرق األبيض; ٢- العِرق األسود; ٣- العِرق اJنغولي; و٤- العِرق الهندي(٥٠٥). وقد أشار بوضوح
إلى أن العِـرق األبيض يقف على رأس تلك األعـراق البشـرية3 وأن العـامل اJمـيز لكل من هذه األعـراق
هو لون الـبـشــرة3 كــمــا أنه اعــتــمــد اJوقـف القــائل بأن عــوامل ثالثة تـؤثر على تكـوين لون البــشــرة3
::::ً ::::    ااااللللططططققققسسسس    ووووااااللللههههــــــــووووااااءءءء    ووووااااللللغغغغــــذذذذااااءءءء;;;;    ثثثثااااننننييييــــااااًًً ً باعـتـبــارها العـامل اJمـيــز واحملك Jعـرفـة عِـرق الـبـشـر3 وهي: أأأأووووالالالالًًً
::::    ممممــــــــااااههههييييــــةةةة    ااااللللالالالالههههووووبببب. كـمـا حـاول حتليل ً ااااالالالالخخخخــــتتتتــــالالالالفففف    ففففيييي    ااااحلحلحلحلــــــــددددييييدددد    ااااJJJJووووججججــــوووودددد    ففففيييي    ااااللللسسسســــوووواااائئئئلللل    ااااJJJJــــككككووووننننةةةة    للللللللددددمممم;;;;    ووووثثثثااااللللثثثثــــااااًًً
النتائج التي تترتب على الزواج بH األعـراق والتحوالت النسبية في لون البشـرة. وربط بشكل تعسفي
بH لون البـشـرة وما سـمي بالالهوب3 أي اJـادة الكيمـاوية الوهمـيـة التي كـان يعـتقـد3 وقـبل اكـتشـاف
األوكسج3H بأنها مـقوم أساسي من مقومات األجـسام اJلتهبة والتي تكّون بشكل خاص أجـسام البشر
من العِرق األسود(٥٠٦). وتشير الكاتبة األJانية ججججووووتتتترررروووونننن    ههههييييننننتتتتججججََََزززز إلى أن الفيلسوف إإإإممممااااننننووووئئئئييييلللل ككككااااننننتتتت لم
يكن وحـده في هذا االجتـاه من التفكـير العِـرقي اخلـاطئ بل برز بجـواره وفي نفس الفتـرة آخـرون ومنهم
عـالم األجنـاس األJاني يوحنا فـريـدريك بلومنبـاخ حــيث طرح تصـوره حــول األعـراق من منطلق جــمـالي
مـشيـرا إلى وجود خـمـسة أعـراق هي: العِـرق القفـقاسـي (األبيض); العِرق اJنغـولي (األصـفر); العِـرق
اإلثيـوبي (األسـود); العِرق األمـريكي (األحـمـر); والعِرق اJـاالوي (أصفـر وأسـود). وقد إحـتل العِـرق
األبيض اJرتبـة األولى في تصنيفـه العِرقي(٥٠٧). وقـد شكلت هذه النظريات العِـرقيـة البدائيـة أساسـاً
للنظريات العِـرقيـة الحقـا. ولعبت مـجمـوعة من اJثـقفH األJان دورا مـهمـا في ترويج هذه النظريات أو
النظريات العِـرقيـة الالحـقة في أJانـيا أو في أوروبا عـمومـا والتي مـا تزال تعانـي منها أوروبا والعـالم
بشكل عـام. ومن يطلع على احلـوارات اجلارية بH اJـثقـفH األJان خـالل األعوام األخـيرة سـيـجد مـوقفـا
واضحا من عدد غير قليل مـن الباحثH في موضوع العِرقية يشير إلى الدور اJتـميز الذي لعبته أفكار
إإإإممممااااننننووووئئئئييييــــلللل    ككككااااننننتتتت في ترويج وتطوير الفكر العِـرقي في القرن الـتاسع عشـر وكذلك في النـظريات العِرقـية
النازية3 وفي االستناد إلى أفـكاره في تأكيد التـمييز العِـرقي. كما أنهم يشـيرون إلى األفكار العِرقـية
اJبتذلة التي روج لها كثيرا ههههووووسسسسÏÏÏÏ    سسسستتتتييييووووااااررررتتتت    تتتتششششممممببببررررللللHHHH والتي اعتمد فيها على أفكار إإإإممممااااننننووووئئئئييييلللل    ككككااااننننتتتت

أيضا(٥٠٨).
وخالل تلك الفترة وما بعدها كانت الكثير من احملاوالت تبذل من أجل إبراز خصائص صورة األJاني

اJتـفردة واJتـميـزة عن صورة اآلخـر. فقـد كـتب أحدهم يقـول بأن األJان وعبـر تاريخـهم قد حـافظوا على
ثالث خصائص أساسية هي: إنهم بقوا وباستمرار سادة بالدهم; وأنهم ال يقهرون; وأنهم يشكلون عِرقا
نَقـيـا"(٥٠٩). وهي مـحــاولة كـانت تســعى إلى إقناع األJان أوال وقــبل كل شيء بأنهم مـن أصل نقي
ومكانة سامـية3 وأنهم من عرق شجـاع ال يتزعزع ويرفض التشـوه. وكانت تشير بدورها إلـى اإلحساس
بعدم الثقـة إزاء اآلخرين وبالقلق واخلشية من اJسـتقبل اجملهول3 كـما حتمل في طياتها مـحاولة للبرهنة
وإقناع النفس بحسن ونقاوة األصل والنسب األJانيH(٥١٠). لقد كـانت معاناة ذاتيـة بالدرجة األولى3
إذ كـان أصل ونـسب األJان غـيـر واضـح لدى األوروبي3H كـمــا تشـيـر إلى ذلـك الكثـيـر مـن الدراسـات
ومنهـا الـدراسـة التي أجنـزها قــبل وفـاته بفــتـرة وجـيـزة البــاحث الروسي البـارز3 الذي عــاش ومـات في
أJانيا3 للللييييــــوووونننن    ببببووووللللييييااااككككــــووووفففف3 في كـتابه اJعـروف "األسطورة اآلرية". ولكنهـا كانت تهـدف في الوقت نفسـه
إلى أغـراض أخرى أبعـد بكثيـر من الذات األJانية3 والتـي برزت بعد عـقود من السنH في السـياسـات
االستـعمـارية واحلربH العـاJيتH اللتH خـاضتهـما أJانيـا في النصف األول من القرن العـشرين3 إضـافة

إلى احلروب التي خاضتها ضد فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر…
كـان التــقـدير الشـائـع في أوروبا يذهب إلى أن األJان هم نـتـاج عـمليــة اخـتـالط واسـعــة بH أجناس
مـخــتلفـة3 خــاصـة وأن لهـم تسـمـيــات مـتــعـددة. وكـان أJـان اليـوم يتكـونون من عـشــائر عـديدة منـهـا
اللومـبـارديـH والفـرنكويH والسـاكـســونيH واللوثريH والبــايريH والشـفـابيH… الخ3 إضــافـة إلى تلك
اجلماعـات التي تنحدر من الفلشيH والرومـان. وقد حصل احتكاك وتفـاعل كبيرين بH تلك اجلـماعات
السكانية3 حتى كان البعض من الباحثH في قضايا االنثربولوجيا يؤكد بأن الشعب األJاني ال `كن أن
يكون إال مـزيجا من شـعوب وأقوام عـديدة. ويتـميز األJان عـن الكثيـر من الشعـوب األخرى في مـجال
الربط بH األصل األJاني اآلري واللغـة األJانية باعتـبارها اللغة األصليـة للجرمـان القدامي وباعتـبارها
اللغة التي كان يتحـدث بها أدم وحواء. حتى إن هتلر يشير في مقطع من كتـابه اJعروف "كفاحي" إلى
ذلك في معـرض حديثه عن عظمة اآلري وإجنـازاته في العالم بقوله: "وكـان على اآلري أن يحافظ على
وضـعـه بصـفــة كـونه السـيّـد اJطاع لـيظّل هذا السـيـد وفـوق ذلك اJـهـيـمن على احلـضـارة الـتي أنشـأها
وأÎاها3 ألن بقاء هذه احلضارة وازدهارها هما رهن ببقاء اآلري إياه. ولكنه لم يعرف كيف يحافظ على
وضعـه3 فما إن حتـسن مستـوى السكّان األصليH حتى انهـار احلاجز الفـاصل بH السادة واخلـدم وأغفل
اآلري احلـفـاظ على دمـه نقـيا3ً فـفـقـد بذلك حق االسـتـمـتاع �ـغاني الـفردوس الذي أنـشأ3 وفـقـد كـذلك
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مواهبه اJبدعـة3 وانتهى به األمر إلى محاكاة السكان األصليH شكال وتفكيـرا3 ثم فعل االنحالل فعله
ولفّت عـجلة الـزمن احلـضـارة التي أوجـدها"(٥١١). كـمـا إن هتـلر وفي مكان آخـر من كـتــابه اJعـروف
"كـفــاحي" ال يجـد ضــرورة أو مـا يبـرر الـتـحـري عن ذلـك العِـرق الذي أوجــد احلـضـارة حــيث يرى ذلك
مستحيال3ً وهو خـالف ما يشير إليه في أكثر من مكان في كتابه العنصـري اJذكور3 حيث كتب يقول:
"كل مـحـاولة ترمي إلى مـعـرفة الـعِرق أو األعـراق التي أوجـدت احلـضـارة وأسـست بالتـالي ما نـسمـيـه
البـشرية �فـهومهـا احلضـري3 كل محـاولة من هذا النوع هي وال ريب مـضيعـة للوقت واجلـهود"(٥١٢).
وهذا اJقطع بالذات هو الذي كـما يبـدو قد دفع بأحـد الكتاب إلـى القول بأن هتلر لم يكن يؤمن بـوجود
دم نقي. ولكن سنجـد أن هتلر في مـواقع كثـيرة من كـتابه "كـفاحي" قـد أكد على ضـرورة احلفـاظ على

"نقاوة الدم" باعتبارها عامل اخلالص من التدهور والفناء.
واJعلومـات اJتـوفرة تشـيـر أيضـا إلى أن اJوطن األصلي لألJان كـانت فـرنسا3 في حH كـانت أJانيـا
هي اJوطن األصلي للفـرنسيH(٥١٣). وتشـير تلك اJعلومـات إلى العالقـة الفعليـة القائمـة بH األصل
اجلـرمـاني واألصل اإلفـرجني أو الفـرنكوي مع الفـارق بينهم وبH األصل الرومـاني الذي كـان البـعض ال

يريد االنتساب إليه في كل األحوال3 في حH ال `كن نفي الصلة القائمة في ما بينها.
حـركت الثـورة البرجـوازية الفـرنسـية في عـام ١٧٨٩ الشـعـوب األوروبية بـاجتاه السـعي والنضـال من
أجل التخلص من الصراعات والتـمزقات الداخلية ومن النظم اإلقطاعية السائدة فيـها واJتناحرة في ما
بينهـا3 والعمل من أجـل التمـتع �باد½ احلـرية واألخـوة واJساواة في داخل تلـك اجملتـمعـات. ولكن هذه
األفكار التي فجـرتها فرنسا اصطدمت �حـاوالت نابوليون بونابارت للسيطرة الفـعلية على أوروبا أوال
والعـالم ثانيا. وقـد نشبت منذ بداية الـقرن التـاسع عشـر سلسلة من حروب االحـتالل والتـحرير والـوحدة
القوميـة في أوروبا والتي لعبت دورا مهما في بلورة االجتـاهات الفكرية والسياسيـة اجلديدة في العديد
من الدول األوروبيــة ومنهـا أJـانيـا(٥١٤). وفي ضــوء ذلك فـقــد zيـز القــرن التـاسع عــشـر في أJانـيـا

بالتفاعل والتشابك بH ثالثة اجتاهات فكرية وسياسية ودينية أساسية هي:
تنشيط الفكر القومي في أوساط واسعة من اJثقفH األJان(٥١٥)3 وكذلك سعي هذه النخبة للدعوة

إلى ضـرورة حتقيق الـوحدة القومـية بH مـختلف الـعشائر واJـناطق الناطقة باللغـة األJانية والقـاطنة في
هذا القـسم من أوروبـا والتـخلص في آن واحـد من الصـراعـات والنزاعـات بH الـدويالت اإلقطاعـيـة من
أجل إقـامــة الدولة القـومـيــة الواحـدة واJتـحــدة على أسـاس قـومي وعِــرقي ولغـوي في مـواجــهـة الدول
األوروبيـة األخرى3 وخوض احلـرب بصورة مـوحدة ضـد فرنسـا3 غر� أJانيـا األول ومنافسـها في اJنطـقة
في تلك الفـتـرة. ويالحظ اإلنسـان هنا بوضـوح فكرتH رئيـسـتH من األفكار الـتي تبلورت قـبل وأثناء
وبعد الـثورة الفرنسـية3 فكرة الوحـدة القومـية وفكرة الدولة القـوميـة البرجوازية اJـناهضة لإلقطاع وفـئة
النبـالء3 رغم أنهـا فـي أJانيـا اتخـذت وجـهـة مـغـايرة حـيث قـادت إلى حتـالف بـH النبـالء. وفي العـقـد
اخلـامس من القـرن التـاسع عـشـر تبلورت بعض االجتـاهات األكـثـر حداثة الـتي ناهضت اإلقطاع وسـعت

إلى قيام الدولة البرجوازية والتي وجدت تعبيرها الواضح في ثورة ١٨٤٨ في أJانيا.
Hوقد أقتـرن هذا االجتاه بتوجه مـتزايد نحو الدراسـات البايولوجية للتـعرف على التباينات القـائمة ب
البـشر وحتـديد األجناس التي تنتـمي إليـها منطلـقة من القـاعـدة التي تقول بوجـود zايز ذهني أو عـقلي
وجسـمي بH البشر. ولهذا الـتمايز نتائج تنعـكس في أفضليات عِرق علـى عِرق آخر أو عِرق على بقـية
األعراق. وقد استـفادت االجتاهات العِرقية من نتائج األبحاث التـي نشرها تشالز داروين3 والتي أشرنا
إليها قبل هذا3 وسواء كانت بالنسبة إلى نظريته النسبية أم بالنسبة إلى نظريته اخلاصة بأصل اإلنسان
وبالفـوارق القائمـة بH البـشر وبالصـراع الطبـيعي الذي تعـرفـه وتقره الطبـيعـة3 الصـراع من أجل البقـاء

والبقاء لألصلح3 في ترويج اجتاهاتها العنصرية واالدعاء بأنها تستند إلى العلم والبحث العلمي.
أمـا االجتـاهات الدينيـة احلديثـة فـقـد انطلقت من مـواقع مـارتن لوثر احلـديثـة نسـبيـا3 ولكنهـا كـانت
متزمـتة دينيا أيضا3 في مـحاولة لتميز نفـسها عن اليهـودية وعن العرق الذي أقترن باليـهودية3 العِرق
السـامي. وقد طرح الـبعض رأيا مـفـاده أن اJسيح ذاته كـان آرياً وليس سـاميـاً. و`كن اإلشـارة في هذا
الصدد إلى عدد من اJثـقفH الذين دمجوا بH الفكر القـومي الشوفيني والفكر الديني اJتـزمت وخرجوا
ررررييييتتتتــــششششاااارررردددد باسـتنتـاجات عـنصرية وديـنية مـتـشـددة. ومن بH هؤالء يرد اسم اJوسـيـقار القـومي اJعـروف 

ففففااااججججننننرررر    ووووققققسسسسططططننننططططHHHH    ففففررررااااننننتتتتسسسس    ووووتتتتششششممممببببررررللللHHHH وغيرهم(٥١٦).
لقد كانت الـغلبة في أJانيا في القرن التـاسع عشر ألصحاب النظـرية البايولوجية التي اقـترنت أيضا
Die deuts- انيةJانيـة باعتبـارها أصل تسميـتهم الراهنة3 إنها اللغـة األJبالقوى الداعـية إلى اللغة األ
che Sprache والوطن األJاني ,Die,  Deutsche Heimat وأJانيا ,Deutschland وهي �ثابة

اشـتـقـاقـات من كلمـة اللغـة األJانيـة. وعلى أسـاسـهـا نشـأت األيديولـوجيـة العـنصـرية في أJانيـا. ومن
يسـتعـد التراث الثـقافي ألJانيـا في القرن التـاسع عشـر سيـجد أسـماء مـثقـفH المعH كـانوا من الذين

(٥١١) هتلر3 أدولف. كفاحي. دار طالس للدراسـات والترجمة والنشر. الطبعة السـادسة ١٩٩٣. ترجمة لويس
احلاج. دمشق ١٩٩٣. ص ٢١١ .

(٥١٢) نفس اJصدر السابق. ص ٢٠٥.
(513) Poliakow3 Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag-Hamburg. 1993. S. 90-

126.

(514) Müller3 Helmut M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bundeszentrale für pol-

itische Bildung. Bonn. 1988. S. 127-143.

(٥١٦) نفس اJصدر السابق. ص ٢٩٤-٣٦٣. (٥١٥) نفس اJصدر السابق. ص ١٥٢.
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يحـملون أفكارا ذات فـحـوى عنصـري وقومـي شوفـيني مـتـشـابكة مع تعـصب ديني مـتمـيـز. وسـاهمت
النزاعـات اJستـمرة على امـتداد القـرن التاسع عـشر بH أJانيـا وفرنسـا على تشديد وترويج االجتـاهات
واألفكار والنظريات العنصرية والقومـية الشوفينية في كل من أJانيا وفرنـسا3 والتي اقترنت في الربع
األخيـر من القرن التـاسع عشـر ومطلع القرن العـشرين بتوجـهات اسـتعمـارية توسعـية للرأسـمال األJاني
ورغبة الرأسماليH األJـان في مشاركة الرأسماليH في العالم في الهيـمنة على العالم وحتقيق اJزيد من
األرباح وإعـادة تقسـيم مناطق النفوذ لصـاحلهـا والتي جرَّت العـالم إلى أتون احلرب العـاJية األولـى وما
جنم عنهـا من ضـحايـا بشرية هـائلة وتدميـر حـضـاري واسع وخسـائر مـادية كـبـيرة جـدا. ويشـار في هذا
الصـدد إلى بعض أبرز كـتاب النصـف الثاني من القـرن التـاسع عـشر وبداية القـرن العـشـرين في مجـال
البـحث في التبـاين البـايولوجي بH البشـر وتبني الفكر العـنصري في ضـوء تلك اJنطلقـات وبناء نظرية
اجتـماعـية - بايولوجـية قـائمة على أسـاس ذلك3 منهم مـثال: أأأأووووتتتتوووو    آآآآمممموووونننن 3Otto Ammon وكككك....    پپپپييييننننككككاااا
3K. Penka ثم األنثربولوجي األJاني للللووووددددڤڤڤڤييييكككك    ڤڤڤڤووووللللتتتتمممماااانننن  .Ludwig Woltmann واألخير هو صاحب

الكتـاب الذي صـدر في العـام ١٩٠٥ بعنوان "اجلـرمـان وعـصر النـهضـة في إيطالـيا"3 حـيث بذل جـهـدا
استثنائيـا للبرهنة على أن الثروة الثقـافية التي `تلكها الشعب اإليطالي منـذ العصور الوسطى هي من
نتـاج أبناء العنـصر اجلـرمـاني. وتـركزت مـحـاوالته فـي الكشف عن العـالقـة القـائمـة بH أسـمـاء هؤالء
اJبدعH وأصلهم اجلـرماني3 إضافـة إلى إعادة اJقارنة بH مـالمح هؤالء ومالمح العنصر اجلـرماني التي
تبرز بشكل خـاص في عيون زرقـاء وبشرة بيضاء فـاحتة وجمجـمة طويلة. وأكد في كـتابه هذا إن ١٣٠
مثقفا ومبـدعا إيطاليا من مجموع ١٥٠ شخصا أجرى علـيهم البحث "تبH" أنهم من اجلنس اجلرماني3
وأن مـجمـوعة أخـرى منهم3 رغم أن لون بشرتهـا `يل إلى السـمرة3 إال إنهـا من اJناطق الشمـالية حـيث
جرى االخـتالط مع أجناس أخرى ولكـنها تنحدر في األصل من اجلـرمان3 وبقى الشك في أصل بعـضهم
HثـقفJقائمـا لديه!(٥١٧). ولم يقـتصـر األمـر على إيطاليـا فحـسب3 بل تطرق    للللووووددددڤڤڤڤــــييييكككك    ڤڤڤڤووووللللتتتتــــمممماااانننن إلى ا
واJبدعH الفرنسيH وأكد بأن الـغالبية العظمى من منتجي الثقافة الفرنسـية ومكوني الشعب الفرنسي
البـارزيـن هم من أصل جـرمـانـي. ومع أن أفكاره لم جتـد رواجــا كـبـيـرا في فــرنسـا3 إال أن الكثــيـر من
اJثقـفH والباحـثH الفرنـسيH في هذا اجملـال ساندوا أفكاره ومنهم األنثـربولوجي الفرنسـي اJعروف ج.
ف. الپوج 3G. V. de Lapouge الذي أصدر في عـام 3١٨٩٩ أي قبل صدور كـتاب ڤـولتمان3 كـتابه
اJوســوم بـ"اآلري"3 حــيث أكــد فــيــه االدعــاء القــائل بأن نتــاجــات الثــقــافـة الـفـرنـسـيــة هي مـن صنع

اجلرمـان(٥١٨). وقـد zيزت الفـترة الـتي سبـقت احلرب العـاJيـة األولى وما بعـدها بدراسـات بايولوجيـة
كـثيـرة استـهدفت بشـكل خاص بلورة الفـوارق بH العِـرق اآلري واألعراق األخـرى3 التي وجدت أبعـادها

الواسعة والعميقة في فترة النازية وفي معسكرات االعتقال ومصحات اJعاجلة األJانية.
لقد كانت الفتـرة التي صعد بها النازيون إلى احلكم وعلى رأسهم هتلر متمـيزة في استنادها الرسمي
واJعلن صـراحة إلـى النظرية العنصـرية والتبـشـير بهـا والعـمل �وجـبهـا في أJانيـا وإزاء اآلخرين. وكـان
هتلر واحـدا من أبرز من طرح تصـوراته في هذا اجملـال في كـتـابه اJعروف "كـفـاحي" وبشكل خـاص في
الفـصل العاشـر الذي يبحث فـي العالقـة بH "الشعب والعِـرق"(٥١٩)3 مـعتـمدا فـي ذلك على كتـابات
السلف وعلى الفـيلسـوف النازي اJعـروف ألفريـد روزينبيـرغ (١٨٩٣-١٩٤٦)(٥٢٠)3 صـاحب كتـاب
"أسطورة القـرن العـشـرين" الذي صـدر في عـام 3١٩٣٠ أي قـبل وصول احلـزب النازي إلـى السلطة في
أJانيـا3 وصـاحب كـتـاب "الدم والشـرف- كـفـاح من أجل انبـعـاث أJانيـا" الذي صـدر في عـام ١٩٣٤.
وينطلق هتلر في تصـوراته من أفكار طرحتهـا مجمـوعة من اJثقـفH والفالسـفة األJان واألوروبيH على
امتـداد القرنH الـثامن عشـر والتاسع عـشر والعـقود األربعـة األولى من القرن العـشرين من ذوي اJـيول
واالجتـاهات العنصـرية والقـومـيـة الشـوفـينيـة والـيمـيـنيـة. وصـاغ هتلر أفكاره إزاء العِـرقـيـة في كـتـابه
اJعـروف "كفـاحي" على نحو صـريح ال يقبل اللبـس وقبل وصـوله إلى السلطة في عام ١٩٣٣. وعنـدما
سلمت له السلطة من قبل االحتكارات الرأسـمالية الكبيرة والعسكريH األJان مارس الدكتـاتور سياسة
عنصـرية عدوانيـة وشوفـينية انتـقـاميـة كانت أبشع بكثـير وأفظـع من تلك السيـاسات التي رسـمهـا في
كـتـابه. وجتلـت تلك السـيـاسـات في تصــفـيـة السـاحـة الداخليــة من القـوى السـيـاسـيـة اJـعـارضـة مـثل
الشيوعيH واالشتراكيH والقوى السياسية الد`قراطية اJسيحية والقوى اJساJة واJناهضة للحروب أما
بقتلهم أو زجهم في السـجون واJعتقالت أو �طاردتهم حـتى احلدود وفرض الهجرة القـسرية عليهم هربا
من بطش النازية. كـمـا شن حـملة شعـواء مـجرمـة ضـد اليـهود وزج �ئـات األلوف منهم في مـعـسكرات
اJوت النازية وفرض عليـهم الهجرة القسـرية هربا من موت محـقق. وبعد أن صفى اJناهضH لسيـاساته
وحتـقق من تأييـد جمـاهيـري واسع له ولسيـاسـاته الشـوفينيـة وضـمان خلو اجلـبـهة الداخـلية من األعـداء

(517) Carsten Klingmann (Hrsg.). Rassenmythos und Sozialwissenschaften in Deutschland.
Beitrنge zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Band 85. Westdeutscher Verlag-
Opladen ١٩٨٧٫ .S. 132.

(٥١٨) نفس اJصدر السابق. ص ١٣٢-١٣٤٫
(٥١٩) هتلر3 أدولف. كفاحي. مصدر سابق.ص ٢٠١-٢٣٤. 

(٥٢٠) ولد ألفـريد روزينبـيـرغ في ١٨٩٣/١/١٢ وأعـدم في ١٩٤٦/١٠/١٦ باعـتـبـاره مجـرم حـرب بعـد أن
حكم عليه من قبل محاكم نورمبيرغ. كان روزينبيرغ فيلسوف احلزب النازي والداعية الرئيسي للعرقية
واجلنس اآلري في أJـانيـا حـينـذاك. إحـتل مـركــز مـسـؤول الـعـالقـات والســيـاسـة اخلــارجـيــة في احلـزب
االشــتـراكي الوطـني األJاني منذ عــام 3١٩٣٣ ثم أصـبـح وزيرا مـســؤوال عن اJناطق احملــتلة في شــرق

أوروبا منذ عام ١٩٤١ حتى سقوط الدولة الهتلرية.
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احملليH اJبـاشرين قـام بشن احلرب على اجلـيران وأحتـل في فترة وجـيزة دوال عـديدة ومسـاحات واسـعة
من أراضي بولونيا وجيكوسلوفـاكيا واالحتاد السوفييـتي وغيرها3 ثم أقام فيها الـعديد من معسكرات
االعـتقـال واJوت نفـذ فيـها أبشع اجملـازر العنصـرية البـغيـضة التي لـم يعرف التـاريخ لهـا مثـيال. كـان
أدولف هتلر من اJؤمنH بالعنصرية والساعH ابتداءاً إلى إقامة دولة عنصرية. وخلص أفكاره األساسية

في النقاط التالية التي تسببت في كوارث ال حصر لها على صعيد أوروبا والعالم.
* توجد في العالم ومنذ األزل أعراق عديدة مـتباينة في مستوى عراقتِها ونقـاوتِها وقدراتها الذهنية
واسـتعـداداتهـا للتضـحـية. وعلى هذا األسـاس فـأن "نظرة الدولة العنصـرية إلى الفرد جتـرّها حـتمـا إلى
مـحاربة اJبـدأ اJاركـسي القائل باJسـاواة اJطلقـة بH البشـر. ولكن التـفاوت الذي نلـمسـه بH الشعـوب

واألعراق قائم بH العناصر ذات الدم الواحد3…"(٥٢١).
* وال يكفي أن يكون للـعِرق اآلري مـواهب عـقليـة فحـسب3 بل يحـتـاج إلى شكل خـاص من أشكال
ظهور غريزة حب البقاء واالستعداد للتضحـية3 إذ كتب يقول: "جند غريزة حبّ البقاء وحفظ النوع وراء
كل حدث من أحداث التاريخ3 وإذا حتـرينا لألسباب احلقيقـية لتفوق اآلري جند أن تفوقه مـبعثه الشكل
اخلاص الذي تتـجلى به غريزة حبّ البـقاء وليس قـوة هذه الغريزة بحـد ذاتها(٥٢٢). "ويرى بأن الشكل
اخلاص لظهـور غريزة حب البـقاء عند اآلري تتـجلى في استعـداده للتضـحية من أجل اجلـماعـة3 إذ أنها

كما يرى "أنبل أشكالها"(٥٢٣).
* وإذ اعتبر اجلنس اجلرماني أرقى وأرفع وأفضل األعراق في العـالم أكد وجود أعراق أخرى وضيعة
وخـاملة وغيـر مبـدعة وغـير نقـية3 وإن التـمايز بH األعـراق طبيـعي ومن صنع الطبـيعـة وليس من صنع

اإلنسان.
 ومن اجلـدير باإلشارة إلى تبـني هتلر في كتـابه سـيئ الصيت "كـفـاحي" للنظرية القـائلة بأن البشـرية

تتوزع على ثالث مجموعات3 هي: 
ِررررقققق    ااااJJJJببببددددعععع    ووووااااخلخلخلخلااااللللقققق    للللللللححححضضضضااااررررةةةة    ووووااااللللثثثثققققااااففففةةةة    ففففيييي    ااااللللععععااااللللمممم.... ١١١١----    ااااللللععععِِِ

ِررررقققق    ااااللللننننااااققققلللل    للللتتتتللللكككك    ااااحلحلحلحلضضضضااااررررةةةة.... ٢٢٢٢----    ووووااااللللععععِِِ
٣٣٣٣----    ثثثثمممم    ااااللللععععررررقققق    ااااJJJJسسسستتتتههههللللكككك    ووووااااJJJJددددممممرررر    للللتتتتللللكككك    ااااحلحلحلحلضضضضااااررررةةةة....

واعتـبر اجلنس اآلري هو العِـرق الذي أبدع وخلق احلضارة والثـقافـة احلقيـقية في العـالم كله3 ومنه أو
عنه انتـقلت إلى أعـراق أخـرى أدنى من العِـرق اآلري3 تلك األعـراق التي حـاولت االسـتـفـادة منهـا وفق

منظورها اخلـاص. والعِـرق اآلري كان ومـا زال ينتج بإبداع احلـضارة البـشريـة. ولكن هناك أعراق أخـرى
رفضت تلك احلضـارة عمليا وسعت وما تزال تسـعى إلى تدميرها بسبب طبيـعتها الوضيـعة. وقد وضع
أدولف هتلر الزنوج والـيهـود في هذه اخلـانة. يقـول هتلر في هذا الصـدد مـا يلي: "وإذا صنفنا البـشـرية
فئـات ثالثا: الفـئة التي أوجـدت احلضارة3 والفـئة التي حـافظت عليـها3 والفـئة التي قـوضت دعائمـها3
كان اآلري اJـمثل الوحـيد للفـئة األولى. فـهو الذي وضع األسس ورسم مـخطط أبرز مآتي اإلنسـان وهو
الذي قدم احلـجارة الضـخمة لـلبناء ووضع تصمـيم ما حقـقه التـقدم البشـري3 أما التنفـيذ فـقد تواله كل
عـرق بنفـسه وعـلى طريقتـه3 وجـاءت اJظاهر اخلـارجـيـة موسـومـة بطابع اJنفـذين"(٥٢٤). أي إن العِرق
اآلري الذي يبدع ويـخلق احلضارة يسـتخـدم الشعوب واألعـراق األخرى الوضـيعة لـتنفيذ مـا يبدعـه وما
يخلقه. واألجناس الوضيعة في الطبيعة خلقت لتنفذ إرادة ومصالح اجلنس األرقى واألرفع3 إذ كتب في
هذا الصـدد يقـول: "وال خـالف في أن وجـود أعراق مـنحطة بالنسـبـة إلى األعـراق اJتـفوقـة3 كـان شـرطا
أساسـيا لتـأسيس احلـضارات. فقـد قام البـشر في هذا احلـقل مقام اJـوارد األولية التي ال تقـوم بدونها.
وال خـالف كـذلك في أن احلـضـارة البشـرية األولـى قد اعـتـمـدت على اسـتـخـدام األقوام الـوضيـعـة قـبل
اعـتمـادها على احلـيـوانات األليـفة3 فـاحلـيـوان لم يسـخر خلـدمـة احلضـارة أو اإلنسـان اJتـحضـر إال بعـد
استـعبـاد اJتفوقJ Hن هم أدنى منـهم. وقد بدأ الفاحتـون في وضع اJغلوبH أمام السكة ولـم يحلّ الثور

محل اإلنسان إال فيما بعد"(٥٢٥).
* و�ا أن العِـرق اآلري الذي تنـتـمي إليـه بعض الشـعـوب األوروبيـة اJنـحـدرة من أصل جـرمـاني3 هو
أفـضل األعـراق وأرقـاها3 فـمن حق هذا العِـرق الطبـيـعي أن يقـود العـالم وأن يُخـضِع الشـعـوب األخـرى

لسيادته ومصاحله وعليها السمع والطاعة والتنفيذ.
* وأن على العـرق اآلري النقي أن يسـتـخـدم كل الوسـائل اJتـوفـرة لديه3 �ا فـيـها احلـرب بأقـسى مـا
`كن وبال رحمة أو شفقة3 من أجل إخضاع أوروبا أوال وبقـية العالم ثانيا Jشيئة اجلنس اآلري األJاني.
فـالعـالم كله مـجـال حـيـوي Jصـالح اجلنس اآلري وعـليـه أن ال يتـردد في أخـذ العـالم كله ووضـعـه حتت
سـيادته وأمـرته وحتـقيق مـصـاحله. ومن شـأن اجلندية واحلـرب أن تخلق الناس الشـجعـان غـير اJتـرددين

وذوي اإلرادة احلديدية التي يحتاجها اجلنس اآلري لتحقيق تقدمه وهيمنته على العالم
* كـمــا إن على اجلنس اآلري أن يتـخـلص من الضـعــفـاء فـيـه وأن يـنمي الناس األقـوياء واألصــحـاء
والشـجعـان3 فالطـبيـعة ال تقـبل الضـعفـاء وكذا الـعالم3 إذ إن البـقاء لـألقوى واألصلح. أمـا اJوقف من
الضعفاء واJرضى وذوي العاهات واJشوهH في اجملتمع3 فعلى النخبة اآلرية أن تتخلص منهم وأن zنع

(٥٢١) نفس اJصدر السابق. ص ٣٠٣٫
(٥٢٢) نفس اJصدر السابق. ص ٢١٢٫/٢١١

(٥٢٣) نفس اJصدر السابق. ص ٢١٢٫
(٥٢٤) نفس اJصدر السابق. ص ٢٠٦٫

(٥٢٥) نفس اJصدر السابق. ص ٢١٠/٢٠٩. 
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قـبل ذاك زواجهم وإجنـابهم ألطفـال ضعـفـاء ومعـوقH أيضـا. فقـد كتب مـحـذرا ومحـفزا الـكنيسـة على
اتخـاذ مواقف منسـجمـة مع العنصريH في أJانـيا ما يـلي: "حبّـذا لو تركت الكنيسـتان الزنوج وشـأنهم
لتلتـفـتـا إلى اخلـراف الضـالة في أوروبا3 وتُفـهـمـا السكان إن من كـان منهم ضـعـيف البنيـة أو مـريضـا
يحـسن عـمله في عـيني الله إن هو تبنـى يتيـمـا سليـمـا بدال من أن يهب احلـيـاة ألوالد مـرضى يكونون
عـالة عليـه وعلى اجملـتـمع. يتـعH على الدولة العنصـرية أن تسـد النقص احلـاصل في هذا احلـقل بفـعل
اإلهمال جـاعلة العِرق محـور حياة اجلـماعة ساهرة عـلى بقائه نقيـا. وعليها أن جتـعل من الولد أثمن ما
في حوزة الشعب وأن حتصـر حق التناسل بالرعايا األصحاء معلنة إذا كان ثمّـة من فعلة نكراء فهي أن
يتـزوج اJرضى وذوو العـاهات ويرزقـوا أوالدا3 وأن أنبل األعمـال هو أن `تنع هـؤالء عن التناسل3 وفي
الوقت نفسـه يتعH على الدولة أن تعاقب بصـرامة منع احلمل عندمـا يكون األب واألم موفوري الصـحة
والنشـاط. و`ـكن هنا أن يالحظ اJرء أيضـا مــحـاولة هتلر االسـتــفـادة من النظرية الدارويـنيـة ألغـراض

النظرية النازية."(٥٢٦).
* إن العنصر األفضل واألقـوى واألرقى في العالم هو الذي ينجب القائد الذي يسـير به من نصر إلى
نصر3 ومثل هذا العِرق ال يحتـاج إلى برJان وال يعتمد قاعدة خضوع األقلية لألكـثرية بأي حال فالقائد
الذي ينجبه اجلنس اآلري هو الذي يقرر كل ذلك. فقد كتب يقول: "احلركة اجلديدة هي في جوهرها وفي
تنظيـمها ضـد النظام البرJاني3 أي أنهـا ال تعتـرف بسيطرة األكثـرية3 هذا اJبدأ الذي يجـعل من رئيس
احلكومة منفذا Jشيـئة اآلخرين. إن حزبنا يحصر اJسؤولية بشـخص الرجل الذي يتسلم مقدرات الدولة3
ويحـصرها كـذلك بشخص زعـيمـه… وزعيم احلـزب هو اJسـؤول الوحيـد الذي يتبـوّأ مركـزه باالنتخـاب…
ومبـدأ حصر اJـسؤولية بشـخص زعيم احلزب يـجب أن يطبق في نطاق الدولة نفسـها"(٥٢٧). لقد دأب
مفكرو الفاشيـة على ترويج فكرة الزعيم الطبيعي الذي وهبته الطبيـعة للعرق اآلري ألJانيا من أجل أن
ينهـض بهــا من كـــبــوتهــا3 أن يـنتــقم لـهــا3 إنه ليـس من صنع النـاس3 إنه من إرادة اللـه 3 وإرادتهُ من

أرادته3ِ وبالتالي على األمة أن تستمع له وتقبل �ا يقول3 كما عليها أن تخضع إلرادتهِ.
* ومن أجل احلـفاظ علـى استـمرار احلـضـارة والتقـدم ومنع تدمـيـرها أو دفع العالم إلى نـهايتـه يجب
على اجلنس اآلري أن يحـافـظ على نقـاوته من كل شـائبـة3 عليـه عـدم الـتـالقح مع األجناس أو األعـراق
الوضيعة أيا كانت تلك األعراق3 فهـذا يدنس الدم اآلري ويسيء إلى نقاوته وبالتالي يساهم في تدمير
البشرية كلها. فقد كتب هتلر في هذا الصدد يقول: "ومجمل القول أنّ كلّ اختالط بH األجناس يفضي

إلى:

* تدني مستوى اجلنس اJتفوّق.
* تأخر مادي وروحي يفضي فـي النهاية إلى التفسخ واالنحالل. واختالط كـهذا يشكل حتديا إلرادة

اخلالق3 وحتديا Jنطق الطبيعة.(٥٢٨)"
- وفي مـجال حتـذيره من االختـالط بH األعراق اJتـفوقـة والوضيـعة بعـد "فتح" (أي غـزو واحتـالل)
البلدان األخـرى كـتب يقـول: "ولـكن مـا يلبث الفـاحتـون أن يتنكروا Jبـدأ حـافظـوا عليـه في البـدء3 وهو
Hالسكان األصلي Hتفوق نقيا طاهرا3 ويكون االختالط بينهم وبJبدأ القائل بوجوب حفظ دم العِرق اJا
وباال عليـهـم. وذلك أن ضـيـاع دم الشـعب الفـاحت في دم الشــعب اخلـاضع للسـيطرة يفــضي حـتـمـا إلى
ضـيـاع اJادة القـابلة لالحـتـراق والتي منهـا الشـعلة التي تنـير الـسبـيل أمـام احلـضـارة البـشـرية السـائرة

قدما"(٥٢٩).
* وكـان مـوضـوع نقــاوة الدم اآلري تشكل لدى أدولف هتلـر ولدى كل القـومـيH اJتـعـصــبH قـضـيـة
مـركزية وجـوهرية ال يجوز اJسـاس بها أبدا3 رغم إن هتـلر أكد في أكـثر من مـوقع على صعـوبة العثـور
على جنس نقي طاهر لم يختلط دمه بدم اآلخرين. وكان ال `ل من اإلشارة إلى أن دور الدولة العنصرية
يتلخص باحلفـاظ على نقاوة الدم اآلري أيضا3 حيـث كتب يقول: "من هنا وجوب جـعل اJهمة الرئيسـية
للدولة اجلـرمانية السـهر على وقف اخـتالط جـديد وصمّ اآلذان عن سماع الدعـوة اليهـودية - اJاركسـية
إلى دك احلواجز التي تفصل بH األجناس وعن سماع احتجاجات أنصار االختالط على اJساس بحقوق
اإلنسـان اJقدسـة. فليس لإلنسـان سوى حق واحـد مقـدس وهو في الوقت نفـسه أقـدس الواجبـات3 وهذا
احلق هو السـهـر على بقـاء دمـه نقيـا طاهرا3 ليـتـسنى له أن يصـون احلـضـارة ومقـومـاتهـا3 وعلى الدولة
العنصــرية أن تنهض بالزواج مـن الوهدة التي يتــردى فـيـهـا بـفـعل االخـتــالط3 مـعـيـدة إلـيـه قـدسـيــتـه
كـمؤسـسـة تهـدف إلى خلق كائـنات على صورة الـله ومثـاله3 ال مـسوخ هـي أقرب إلى القـردة منهـا إلى
البشر"(٥٣٠). وفي هذا إشارة واضـحة ال تقبل اللبس إلى مـجموعـة صغيـرة من األفارقة كـانت تعيش
في أJانيـا حـينذاك3 رغم أنه مس بذلك بقـيـة من سـمـاهم في كتـابه باألجنـاس الوضيـعـة أيضـا3ً ومنهم
اليهود والعـرب وغيرهم3 علما بأن العنصـريH األوروبيH قد وضعوا العرب كـنوع خاص في خانة أدنى
من خـانة اآلريH وأعلى مـن خـانة اليـهـود والزنوج(٥٣١). ورغم هذه اإلسـاءة لكل األقـوام األخـرى من
غـير األJان �ن فـيهـم العرب3 وجـد بH العرب فـي عهـد هتلر من تبنى نظريتـه العنصـرية وساند وجـوده

(٥٢٦) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٩٫/٢٧٨
(٥٢٧) نفس اJصدر السابق. ص ٢٤٥٫/٢٤٤

(٥٢٨) نفس اJصدر السابق. ص ٢٠٤.  
(٥٢٩) نفس اJصدر السابق. ص٢٠٧-٢٠٨ .

(٥٣٠) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٧ .
(531)Vgl.:Poliakow, Leon.Der arische Mythos.1.Auflage.Junius Verlag-Hamburg.1993.S. 250.
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ودافع عنه وارzى في أحـضانه. كتب أدولف هتـلر يشكو من تعمد الـيهود جلب الزنوج إلى ريـنانيا في
أJانيا مـن أجل غاية شريرة في نـفوسهم3 فـهم يريدون إفسـاد دم الشعب األJاني والقـضاء على مـواهبه

اJبدعة(٥٣٢).
* وكـان يرى بأن الرابطة العِرقـية أو القـوميـة هي رابطة دم باألسـاس وليست مـسألة لغـة(٥٣٣)3 إذ
أن اللغة األJانية `كن لألجناس الوضيعة النسب واألصل أن تتـقنها أيضا3ً في حH ال `كن تغيير الدم
فـيهـا. ولهذا كـان يرفض مبـدأ اجلرمنـة أو األJنة باعتـبار أن ذلك ال يخلـق أJانا حقـيقـيH أنقيـاء الدم3
كمـا كان يرى أن عملية اجلـرمنة تخلق مشكالت غيـر قليلة لألمة األJانية3 خاصـة وأن دم األجانب وهم
من أجناس وضيعة ال `كن تغييره. فقد كـتب بهذا الصدد يرد على من يعتقد بإمكانية جرمنة اآلخرين
قائال: "إن القـومية3 أو األصح العِـرق3 هي مسألة دم وليس مـسألة لغة. فـعلى الذين يعتـقدون بإمكان
"جرمنة الـصقالبـة وسواهم أن يبـحثوا أوالً عـن طريقة zكنهم من تغـيير دم مـن يراد "جرمنتهـم"3 بحيث
`تـزج دم الغـالب بدم اJغلوب على أمـره3 فكل تفكيـر بجـرمنة األقوام والـشعـوب على هذا األسـاس هو
إجـرام بحق أمـتّنـا ذات اJواهب اJبـدعـة"(٥٣٤). لقـد كـان يرى في الـغـرباء سـمـا زعـافـا ومـرضـا قـذرا

كالسفلس3 إنهم قاذورات وطفيليات3 ولهذا السبب ينبغي اجتثاث الغرباء من البالد(٥٣٥).
لقد اتـخذ هتلر مـوقفا واضـحا من مـوضوع التـجنس باجلنسيـة األJانية ومن اJواطـنH والرعايا. فـقد
Hكـتب يقول: " السكان في الدولـة العنصرية ثالث فـئات: مـواطنون ورعـايا وأجانب والفـرق الوحيـد ب
الفئتH الثانيـة والثالثة هو أن األجانب رعايا دولة أخرى. وتعتبـر الدولة العنصرية جميع الذين يولدون
على أرضها رعايا لها3 ولكن الرعوية وحدها ال تخول صـاحبها حقّ اJساهمة في النشاط السياسي وال
تؤهله لشـغل وظيـفـة عـامـة3 فكل أJاني هـو أحد رعـايا الـدولة العنصـرية األJانيـة3 وال يكتـسب صـفـة

اJواطن األJاني إال بعد أن تصهره اJدرسة أوالً واجليش ثانياً في البوتقة القومية…"(٥٣٦).
لم تكن ذهنية هتلر ودولته العنصـرية معادية للسامية3 على بشـاعة ذلك وما أرتكب في هذا اجملال

من جرائم فحـسب3 بل كانت ذهنية معـادية لكل الشعوب األخرى التي كانت ترى فـيها أعراقاً وضـيعة
ومنحطة3 إذ كانت تدعـو صراحة إلى اإلجهاز على الشـعبH الروسي والبولوني3 وعلى اليهـود والغجر.
كما كانت معادية لكل الثـقافات األخرى3 إذ كانت ترى ضرورة اجتثاث الثقافة البـولونية مثال وتدمير
كل مـا `كن تدمـيـره فـيـهـا. وكـانت تكره األفكار واآلراء السـيـاسـيـة األخـرى3 إذ كـانت ترى فـيـهـا ال
منافسـا لها فحسب3 بل عـدوا أيضاً يفترض تـصفيتـه وإلغاء وجوده أصالً. وقـد جتلى ذلك بوضوح في
مــوقــفــهــا من اJـاركــســيــة وأفكار الـبــرجــوازية اJناهضـــة للعنصــريـة أو حــتى للفـكر الكاثولـيكي أو
البـروتستـانتي الذي كـان يرفض تلك االجتـاهات القـمعـيـة. وكانـت ذهنية هتـلر في الوقت نفـسه ذهنيـة
مـتعـصـبـة دينيا أيضـا3 رغم تقـد`ه العِـرق على الدين3 وبالتـالي كـانت مـعادية لألديـان األخرى3 سـواء
كانت الديانة اليهودية أم اإلسالمية. وكان ينسب جناح الكنيسة في فترات انتعاشها وهيمنتها وكذلك
النجاحـات التي حتققت في السابق لكل الدول العـنصرية والنجاحات اJتـوقعة للعنصريH إلى التـعصب
األعـمى الذي كـان `يـز هـؤالء الناس3 وهو الذي يفـتـرض أن يتـمـيـز ويتـفـرد بـه دعـاة األفكار العِـرقـيـة
جمـيعا ليتـمكنوا من حتقيق النصـر على األعداء(٥٣٧). كتب الفـريد روزينبيرغ3 وهو أحد أبرز كـتاب
وفـالسـفــة ودعـاة الفكر النازي والعـنصـرية األJانيـة في الـرايخ الثـالث3 في عـام ١٩٣٤ بصــدد الفكرة

العنصرية اجلرمانية وعالقتها بزعيم األمة األJانية يقول:
"إن الزعيم االستثنائي اJوهوب يحكم الشعب والبـالد على حد سواء3 وبخالف حكام اإلمبراطوريات
واحلكام اJنتـخـب3H بـصورة فـرديـة وديكتـاتورية3 ويسـتـخـدم قـوة العِـرق اجلـرمـاني واألخـالق والقـدرات
اجلرمانية اJتبلورة كأداة فعالة في هذا السبـيل. وهو بذلك يجسد اJهمة والسلطة اجلرمانية خالل األلف
سنة اJنصرمـة; إنه القاعـدة الوحيدة واحلـقيقـية "لفكرة الدولة" اجلـرمانية العظمـى ("للدولة األوروبية -
األJانيـة") وفي كل األوقات3 وحـيثمـا كانت أJانيـا حتكم من قبل هـكذا زعماء يـتمتـعون بثـقة عـميـقة
�نوحـة لشـخـصهـم من أقرب الـناس إليـهم3 كانت الـبالد عنـد ذاك عظيـمة وقـوية وتسـيـر باجتـاه الدولة
العظمى دون عوائق تذكر. وعلى العكس من ذلك: إذا كانت أJانيا مـحكومة من نظام "غير جرماني"3
ســواء كـان ذلك احلـكم إمـبــراطورية-كــاثوليكـيـة (هابســبــورغ) أو ملكيــة لبــراليـة (من عــائلة إمــارة
هوهينتسـولر األخيرة) أو جمـهورية د`قراطية (جـمهورية ڤا`ار بعـد احلرب العاJية األولى)3 فـقد كانت
البالد ضعيفة3 غير دينامكية وال zلك فكرة مركزية محفزة وكانت جتد نفسها بشكل حتمي على طريق
التــحلل وفي مــوقع الدفــاع أمـام األعــداء اJتـربـصH بهـا3 وكــانت جتــد فكرة الدولة الـعظمى مــسلوبة
منها"(٥٣٨). إنه مـقطع قـصيـر ولكنه يجـسـد مـجمل الفـكر العنصـري األJاني في الفـترة التي سـبـقت
وصـول هتلر إلى السـلطة أو التي كـانت (أو) ومـا تزال حـتى اآلن تهـيـمن على فـكر النازيH اجلـدد في

Vgl.: Reinhard3 Wolfgang. Geschichte der europنischen Expansion. Kahlhammer Verlag
Stuttgart. Berlin. K ِln. 1990. Bd. 4. S. 36-3.

(٥٣٢) هتلر3 أدولف. كفاخي. مصدر سابق. ص ٢٣٢. 
(٥٣٣) نفس اJصدر السابق. ص ٢٦٧.
(٥٣٤) نفس اJصدر السابق. ص ٢٦٧.

(٥٣٥) قارن:
Fromm3 Erich. Gesamtausgabe. Band VII. Aggressionstheorie. dtv. Deutscher Taschenbuch

Verlag. 1989. S. 362/363.  

(٥٣٦) نفس اJصدر السابق. ص ٣٠٢. 
(٥٣٧) نفس اJصدر السابق. ص ٢٣٩/٢٣٨ .

(538) Henry3 Ernst. Der Antimensch. APN-Verlag. Moskau. 1990. S. 8/9. 
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أJانيـا والنمـسـا ومن يـشـاركـهم الفكر في أوروبا. لقـد كـان هتلـر يقـول بوضـوح وشـراسـة: "يجب أن ال
نحـمل أية شـفــقـة في قلوبنا3 يجب أن ال نحـب أي "غـريب"3 اكـرهوا اجلـمـيع3 باسـتـثـناء األJان وبعض
"اآلريH". وعندمـا تدق الساعـة3 عندها عليكم بالقتـل دون رحمة3 باالغـتصـاب والنهب"(٥٣٩). وفي
عـام ١٩٢٩ اسـتــخـدم البـاحث األJانـي گنتـر (H.F.K. Günther) مـصـطلح "فكرة العِــرق" باعـتــبـاره
مـصطلحـا علميـا3 وقـدَّم األعراق وفـق خصـائص مـختلـفة �يـزا عنهـا بشكل خـاص العِرق الـشمـالي أي
اآلري3 الذي منحـه اخلصائص الـتالية مـعتـبرا إياها تفـوقا على األعـراق األخرى: "اجلـاذبية3 الرغـبة في
الغـزو3 واهتمـام ورغبـة مـتمـيزة وملـحة للعلم العـسكري ودرجـة واطئة من االسـتـعداد للجـر`ة"(٥٤٠).
وواصل هذا الباحث تصوره اJبتـذل والبعيد عن الواقع واJتسم بعدم التواضع أو بالتـعالي اJقرف قائال:

"وإذا ما جف دم العِرق الشمالي فأن انهيار اجملتمع األوروبي ال `كن إيقافه"(٥٤١).
إن الهدف من هذا العـرض اJكثف ألفكار هتلر والنازية التي انتشرت في أJانيـا بسرعة عجـيبة منذ
بداية العـقد الثـالث حتى نهـاية احلرب العـاJية الثـانية يكمن في ضـرورة التعـرف على هذا الفكر أوال3
ومقـارنته باألفكار التي بـدأت تنتشر من جـديد في أJانيا االحتـادية وبعض الدول األوروبية ثـانيا3ً في
هذا اجملـال3 وبشكل خـاص مـحـاولة رمـي عبء كل اJشكالت التي كـانت تعـاني مـنهـا أJانيـا حـينذاك
على اليـهـود3 ورمـيهـا اليـوم على األجـانب اJقـيـمH في أJانيـا أو في أوروبا عـمومـا من جـانب القـوى
العنصـرية واليـمينيـة اJتطرفـة والنازية اجلـديدة3 وكـذلك التعـرف على اجلـديد في أفكار و�ارسـات هذه
اجلـمـاعات وتـأثيرهـا على األجانـب عمـومـا وعلى مـواطني البلدان األفـريقـيـة. إذ يسـتطيع اإلنسـان أن
يقارن بH تلك األفكار الـرجعية اJعـادية للبشر عـموما والتي تسـببت بوقوع كـوارث مرعبـة قبل وأثناء
احلرب العاJية الثانيـة وبH ما تسببت به حتى اآلن وما `كن أن تتسبب به الحـقا3 إن تسنى لها حتقيق
مواقع جديدة ومهمة في فكر و�ارسات اجملتمعات األوروبية عموما ومجتمعات بلدان االحتاد األوروبي
بشكل خـاص. إن اJراقبH جملرى األحـداث في الكثيـر من بلدان االحتاد األوروبي يسـجلون منذ سنوات
بروز ظواهر خطيرة في مجـال العنصرية و�ارسة العنف إزاء اJواطنH األجانب اJـقيمH في هذه البلدان3

ومنها فرنسا وأJانيا وبلجيكا وإجنلترا على سبيل اJثال ال احلصر.
لقد كانت النظريات العِرقية من جهة و�ارستها اليـومية من جهة أخرى3 جتسد في واقع احلال صراعا
مـحـتدمـا على جـبـهـتH جـبهـة داخليـة لتـأكـيد الـذات "وتقد� الـتضـامن العِـرقي على أي تضـامن آخـر

وكنقيض للتضامن الطبقي"(٥٤٢)3 وإبراز الفارق بH أصول الشعوب األوروبية ذاتها من خالل اإلجابة
عن السؤال التـالي: من أنا ومن أين أنحدر? وجبهـة خارجية تشـارك فيها أوروبا كلهـا3 وبشكل خاص
أوروبا الغـربية3 إزاء الشـعوب األخرى في القـارتH األفريقـية واآلسـيوية وكـذلك في أمريكا الالتيـنية3
لتـبرز الـفوارق القـائمـة وأفـضليات الشـعـوب األوروبيـة على الشـعوب األخـرى في اجلـانبH البـايولوجي
واالجتمـاعي3 ولتبرر في ضوء ذلك حقـها الطبيعي في استـعمار واستعـباد وتسخير الشـعوب األخرى3
وأن رفـضت ذلك طواعـيـة فــال بد من اسـتـخـدام القـوة3 إذ إن احلـرب هي اجلـواب اJنطـقي والوحـيـد في
مـواجهـة تلك الشـعـوب اJنحطة. وكمـا يشـيـر الكاتب والروائي العـراقي زهير اجلـزائري بصـواب إلى أن
القادة النازيH كـانوا يعتـبرون احلرب واحـتالل البلدان األخرى مـسألة مطلوبة وضـرورية في آن واحد من
أجل تأمH اجملـال احليوي Jصـاحلهم والتـوسع على حسـاب الشعـوب األخرى(٥٤٣). لقـد شاركت كـثرة
من الفـالسـفـة واJثـقـفH والبـاحـثH وعلمـاء االجـتـمـاع والنفس واألطبـاء وأسـاتذة اجلـامـعـات والكتـاب
والصـحـفيH فـي أJانيا فـي تقد� النـظرية العنصـرية وترويجـها وإجـراء البـحـوث البـايولوجـية والطبـيـة
واالجتماعـية والثقافية للبـرهنة على التمايز القائم بH العنصر أو العِـرق اآلري واألعراق األخرى3 سواء
كان الضحايا من اليهود الساميH أم من الغـجر األوروبيH أو من السالڤيH األوروبيH وغيرهم. وكان
السـجناء في اJعـتـقالت الـنازية وفي اJصـحات األJانـية مـوضـوع تلك البـحـوث غيـر اإلنسـانيـة واJذلة
لكرامــة اإلنـســان وإرادته وحــريتــه(٥٤٤). ومنه يـتــبH أيضــاً بأن أدولف هتـلر كــان يســتلهـم أفكاره
األساسية و�ارساته العملية من أفكار وأبحاث مجموعة من الباحثH واJثقفH األJان الذين انزلقوا إلى
حضـيض ومستنقع العنصـرية واالستعـالء على الشعـوب األخرى و�ارسة التـمييـز العنصري إزاء الناس

.Hغير األوروبي
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توقع الكثيرون بأن احلـرب العاJية الثانية التي انـتهت بسقوط الدول النازية في أJانيا والفـاشية في
إيطاليـا والعـسكريـة في اليـابان سـتكون فـاحتـة النهـاية للفكـر العِـرقي والتـمـيـيـز العنصـري في أوروبا
وكـذلك نهـاية اJمـارسـات اJعـادية للـشـعـوب األخرى مـن منطلقـات عِـرقـيـة واسـتـعـمـارية. فـهـذا الفكر
العدواني التـوسعي كلف العـالم خسائر بشـرية ومادية وماليـة فادحة جـدا3 كمـا دمر الكثيـر من التراث
احلـضـاري للبـشـرية جـمـعـاء. ولكن وبعـد مـرور مـا يزيد على خـمـسـة عـقـود ونصف على نهـاية احلـرب

(٥٣٩) نفس اJصدر السابق. صفحة الغالف األخيرة. 
 قارن أيضا: هتلر3 أدولف. كفاحي. مصدر سابق ص ١٢٢-١٢٨. 

(٥٤٠) نفس اJصدر السابق.
(٥٤١) نفس اJصدر السابق. ص ٥٠٫/٤٩

(٥٤٢) اجلزائري3 زهير. الفاشية: الفكرة واJمارسة. منشورات أيار. قبرص. ١٩٨٣. ص ٢٤. 
(٥٤٣) نفس اJصدر. ص ٢٤. 

(544) Carsten Klingmann (Hrsg.). Rassenmythos und Sozialwissenschaften in Deutschland.
Beitrنge zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Band 85. Westdeutscher Verlag-
Opladen .1987.S. 279. 
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العاJية الثـانية3 تواجه أوروبا ومعها العـالم كله حالة جديدة3 رغم أن بعض خصائصهـا اجلوهرية قد`ة3
تشير إلى جميع سكان القارة األوربية لم يتعلموا من دروس اJاضي غير البعيد. فأوضاع بلدان االحتاد
األوروپي3 حيث توجد جاليات أجنبية فيها3 تشيـر إلى تنامي ظواهر كثيرة وجدية تؤكد انتعاشاً جديداً
للفكر القومي الشـوفيني واليمـيني اJتطرف أوروپا. فأوروپا التي ودعت لتـوها العقد األخيـر من القرن
العـشـرين وانتـقلت إلى العـقد األول من الـقرن احلـادي والعـشـرين3 ودعت في الوقت نفـسـه قرنا كـامـال
شهد حربH عـاJيتH والكثير من احلروب اإلقليميـة واحمللية واجملازر البشرية لعبت العنصرية والتـمييز
العنصـري فيهـا دورا مهـما ومتـميـزا3 متـشابكة في ذلك مع رغـبات الهـيمنة االستـعمـارية واالستـغالل
:HJوإعـادة تقسـيم مناطق النفوذ االقـتـصادي والسـياسي في العـالم3 ومقـتـرنة بانقسـام العالم إلى عـا
عالم األغنياء وعالم الفقراء3 عالم الشمال وعالم اجلنوب3 حتى في الفترة التي بدا العالم فيها منقسما

إلى معسكرين: اJعسكر الرأسمالي واJعسكر االشتراكي.
لقد مرّت أوروبا في الفترة التي أعقبت احلرب العاJية الثانية في ما يخص موضوع بحثنا3 أي على
امتـداد سنوات اJرحلة الثالثة الواقـعة بH ١٩٤٥ حتى الوقت احلاضـر3 بفترتH مـتمايزتH نسبـيا3 رغم
العالقة العضوية والتواصل بH الفترتH وهما: الفترة األولى التي أعقبت احلرب العاJية الثانية مباشرة
واسـتمـرت حتى مـنتصف العـقد الـسابع أو نهـايته3 والـتي يطلق عليـها أحـيانا بفـتـرة إعادة إعـمار مـا
خربتـه احلرب العاJية الثـانية3 وتأمH النهوض االقتـصادي واالجتمـاعي والثقافي ألوروبا الغربـية. أما
الفترة الثـانية فقد بدأت حيث انتـهت الفترة األولى3 وهي ما تزال مـستمرة حتى اآلن3 وتشـهد حالة من
التوتر واتساع قاعدة الفكر العِرقي والتمييز العنصري اJتعدد اجلوانب في بلدان االحتاد األوروبي على

.Hالفترت Hنحو خاص. وفي الفقرات التالية سيتم البحث في هات
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اقــتـرنت الفــتـرة األولـى من اJرحلة الثــالثـة بـانتـعــاش اJناخ الد`قــراطي اJعــادي للنازية والفــاشـيــة
والعسكرية واحلـرب3 وكذلك انتعـاش االجتاهات الد`قراطيـة اJناهضة للعـوامل التي تسببت في إشـعال
نيـران احلـرب العـاJـيـة الثـانيـة على الصـعــيـد العـاJي واألوروبي3 وبشكل خـاص اJـواقف اJوجـهـة ضـد
الهـيــمنة االسـتـعــمـارية والتــوسع من جـهـة3 وهـبـوط شـديد وكـاسـح للفكر اليــمـيني اJتطرف والـقـومي
الشـوفيـني والعنصري الـذي غذته االجتـاهات القـوميـة النازية والفـاشـيـة والعسكرية وروح االنـتقـام في
أوروبا والعـالم من جـهـة أخرى. واقـتـرنت هذه الفـترة أيـضا بتـصـاعـد النضال التـحـرري لشـعـوب آسيـا
وأفريقـيا وأمريـكا الالتينية ورغبـتهـا في اخلالص من الهيـمنة األجنبيـة وإقامة دولهـا الوطنية اJسـتقلة
وتطوير اقتـصادياتهـا والتخلص من التـخلف والتبعـية اللتH كـانت تعاني منهمـا. وظهرت في أعـقاب
احلـرب العاJيـة الثـانية مـجمـوعـة من الدول في شرقي أوروبا أقـامت في بلدانهـا و�سـاعدة مـباشـرة من
الدولة والقـوات الـسـوڤـيـتـيـة وشكلت سـوية "اJنـظومـة االشـتـراكـيـة"3 التي سـاندت الـنضـال التـحـرري

ووجـهت دعايتـهـا اليـوميـة ضـد الفاشـيـة والسيطرة االسـتـعمـارية بشكل عـام. وقـد سجلـت هذه الفتـرة
حـقـيــقـة مـهـمــة هي أن االجتـاهات الفكريـة النازية والفـاشـيــة والعنصـرية3 أو الـفكر اليـمـيـني اJتطرف
والشوفـيني قد شـهدت تراجـعا شـديدا ووجدت نفـسها مـدانة ومحـاصرة في زاوية ضـيقـة ومدفـوعة إلى

قفص االتهام. وكانت وراء هذا الوضع اجلديد عوامل كثيرة `كن إيجازها بالنقاط التالية:
* احـتالل مـبـاشر للبـلدان التي تسبـبت في إشـعـال نيران احلـرب العـاJية الـثانيـة ونشـر الفكر النازي
والفـاشي والنزعـات العـسكرية في أوروبا والعـالم من قـبل قـوات التـحـالف اJعـادي للفـاشيـة واحلـرب3
والتي فـرضت هيمـنتهـا الكاملة تقـريبا علـى أجهـزة اإلعالم والدعـاية والصـحافـة والتـعليم فـيهـا3 كمـا
حرمت أي شكل من أشكال الدعـاية للنازية والفاشية أو التـرويج للفكر العنصري ومعاداة السـامية في
أوروبا. ولم يقتصـر هذا من حيث التشريع على اJناطق التي كانـت حتت االحتالل السوڤييـتي فحسب3

بل وكذلك تلك التي كانت حتت االحتالل الغربي أيضاً.
* صدور العديد من التشريعـات التي zنع قيام تنظيمات سياسية تدعـو للنازية والفاشية والعنصرية
أو تروج الفكـر العنصــري الذي يثـيــر احلـقــد والعـداء بـH الشـعــوب3 عن سلطات االحــتـالل ومن قــبل
حكومــات البلدان األوربيـة عــمـومــا3 كـمـا أن بعــضـهـا قــد ثبت ذلك في دســاتيـره الدائمــة3 أو صـدور

مجموعة من اإلجراءات اJناسبة لذلك.
* وساهمت مـحاكـمات نورمبـيرگ الشـهيرة في الكـشف عن اجلرائم البشـعة واJريعـة التي ارتكبتـها
النازية بحق الـبـشـرية وكـرامـة وحـرية وحـقـوق اإلنسـان باسم العِـرقـيـة واجلنس اآلري ومـعـاداة السـامـيـة
والشيـوعية3 سـواء كان ذلك في معـسكرات االعتقـال واJوت النازية أم في مناطق االحتـالل العسكري
النازي3 �ا جـعـل تلك االجتـاهات الفكرية والـسـيـاسـات الفـعليـة للـنازية والفـاشـيـة والعـسكـرية ليـست

مرفوضة فحسب بل مدانة ومكروهة من شعوب مختلف البلدان.
* الدور اJتمـيز الذي لعـبته الـقوى اJعادية للنازيـة والفاشيـة والعسكرية على صـعيد أوروبـا والعالم
من أجل فضح اخللفيات األساسية لهذه االجتاهات الفكرية والترويج للد`قراطية والنضال من أجل وضع
دساتيـر وتشريعـات د`قراطيـة وحتر� النشـاط العنصـري اJعادي للشـعوب األخرى. وحـققت هذه الـقوى
جنـاحا مـتـميـزا وكـبيـرا على الصـعيـد العـاJي عندمـا استطاعـت وضع وإصدار "اإلعـالن العـاJي حلقـوق
اإلنسان" في العاشـر من شهر ديسمبر/كانـون األول من عام ١٩٤٨ عن اجلمعية العامـة لألÒ اJتحدة3
والذي ثبَّت قضية جوهرية وأساسية يجب أن ال يرقى إليها الشك هي أن كرامة وحرية اإلنسان ال يجوز
اJساس بهـما أبدا ويجب صـيانتـهما من أيـة جتاوزات3 وأن احلرية3 حـرية الفرد واجملـتمع3 والد`قـراطية
وحـقـوق اإلنسان ال `كـن وال يجوز جتـزأتهـا3 فـهي مـباد½ شـاملة وعـامـة وتشكل القـاعـدة التـشريعـيـة

الضرورية لتطور اإلنسان وتقدمه واستقراره في ظل األمن والسالم.
* وكـانت أوروبا عـمـومــا قـد دخلت لتـوها في عـملـيـة إعـادة بناء واسـعـة Jا خـربتــه احلـرب العـاJيـة
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الثانيـة3 حتى إن البطالة فيـها لم تعد تذكـر3 بل احتاجت أوروبا الغربيـة على وجه اخلصـوص إلى مزيد
من األيدي العـاملة3 فـتـوجـهت بـطلب إلى تلك البلدان التـي كـان فـيـها فـائـض من القـوى القـادرة على
العــمل والعـاطلة لـلحـصـول عـليـهـا واســتـيــرادها لتـأمH تســريع عـملـيـة البناء االقــتـصـادي والـتطوير
االجتمـاعي فيها. وقد جلـأت أغلب الدول األوربية الى إستيراد القـوى العاملة - عدا إيطاليا وأسـبانيا
اللتان كانتا zتلـكان فائضا كبيرا من قوة العـمل وساهمتا بتصدير جزء مـهم منه إلى بقية بلدان أوروبا
الغربـية من مسـتعـمراتهـا السابقـة أو عبر عـالقاتهـا اجلديدة بعـدد من الدول الناميـة. وفي الوقت الذي
اسـتــعـانت إجنلتــرا ببـعض دول الـبـحـر الكـاريبي والهند وباكــسـتـان وبـعض دول الكومـونـولث األخـرى
الستـقدام األيدي العـاملة3 توجـهت فرنسـا إلى بلدان شمـال أفريقـيا وغـيرها من مـستـعمراتـها السابـقة
لتأمـH تلك احلاجـة3 في حH عقـدت أJانيا وغـيرها من دول أوروبا الغـربية اتفـاقيـات عديدة مع تركـيا
وأسبانيا وإيطاليـا وتونس واJغرب ويوغسالفيا بشكل خاص3 للحـصول على األيدي العاملة الضرورية
لنشاطها االقتصادي. وقد ساهم مجيء القوى الد`قراطية واالشتراكية الد`قراطية اJعادية للفاشية إلى
احلكم في بلدان أوروبا الغـربيـة في تنشـيط احليـاة الد`قـراطية وإقـامـة اJؤسسـات الدسـتورية في ضـوء
دساتيرها الد`ـقراطية أو التي وضعت حديثـا وفق األسس الد`قراطية احلديثـة نسبيا كـما حصل في كل
من أJانيــا وإيطاليـا. وفي ظـل األوضـاع اجلـديدة انتــعـشت فـيــهـا االقـتــصـادات الوطنيـة وبـدأ الرخـاء
االقـتـصــادي يظهـر واضـحـا علـى مـسـتـوى حـيـاة ومــعـيـشـة السكـان3 كـمـا تنوعت وحتـسـنت اJكاسب
االجتـماعيـة التي حتققت للشـغيلة عمـوما خالل تلك الفـترة. وقد أدى االحـتكاك بH أبناء تلك البلدان
والقــوى العــاملة القــادمـة إليــهــا من البلدان األخــرى والدور الذي لعــبــتـه في إعــادة بناء تلـك البلدان
واJشـاركـة في حتـقيـق تقدمـهـا االقـتـصـادي دوراً مهـمـاً في تخـفـيف االجتـاهات اJناهضـة للغـرباء ومن
األحكام اJسبقة ضدهم. وعجل مشروع مارشال األمريكي �ساعدة دول أوروبا الغربية في عملية إعادة

البناء والتخلص من آثار احلرب العاJية الثانية.
* لعبت القـوى الد`قراطية في مراكـز البحث العلمي واجلامـعات وغيرها دورا مـهما على الصعـيدين
األوربي والعـاJي في تطوير الدراسـات اخلـاصـة بحقـبـة صـعود وانتـشـار وهيـمنة الفكر النازي والفـاشي
والعسكري في أوروبا ومناطق أخرى من العالم في محاولة جادة لهضم هذه الفترة وzثيلها واستخالص
الدروس منهـا ومواجـهة احـتـمال بروزها ثانيـة. وكـانت لهذه الدراسـات القيـمـة دورها اJهم في الكشف
عن جـوهر النازية والفـاشـيـة ومـخاطـرها على الشـعـوب والكوارث التي تسـبـبت بهـا للبـشريـة جمـعـاء3
وكذلك في اJـساعدة على إحـداث حتول ملمـوس في فكر و�ارسات جـمهرة كـبيـرة من الناس تبتـعد عن
تلك االجتـاهات الفكرية واJمـارسـات السيـاسـيـة العنصـرية والشوفـينيـة والعـدوانيـة اJناهضة لـلشعـوب

األخرى وتتجه نحو الد`قراطية والتفاهم بH الشعوب.
* ولم تسـتطع بقـايا القـوى اليـمـينيـة اJتطرفـة والقـوى النازية القـد`ة في ظل هذه األجـواء أن zارس

نشـاطاتها وتـروج ألفكارها بصوت مـرتفع3 بل مـارست تكتـيكا تراجعـيـا مهـمـا ساعـد على حـماية مـا
تبقى منـها من ضربات إضـافية وسـاهم في منحهـا جوا مناسبـا إلعادة النظر �واقـعها ورسم سـياسـاتها
اجلـديدة في ظل الظروف اجلـديدة وجتـاوز العـاصـفـة محنيـة الرأس ليـمكنـها من رفـعـه بعـد مـرورها3 ثم
إعادة بناء تنظيمـاتها وإقامة شبكة العـالقات في ما بينها ال على اJستـوى الوطني3 بل على اJستوى

األوربي أيضا.
ورغم كل النجـاحات التي حتـققت في هذا اجملـال فإن الدراسـة اJتأنيـة لهذه الفـترة تسـمح بتشـخيص
بعض االسـتنتـاجات اJوثقـة التي `كن اعـتـبارهـا أسبـابا حـقيـقـية سـمـحت في وقت الحق ببـروز مظاهر
واجتاهـات العِرقيـة اجلديدة والـتطرف اليمـيني والقومـية الشـوفينيـة في أوروبا الغربيـة والتي تدخل في
باب الفـتـرة الثانـية من اJرحلـة الثالثـة التي نحن بـصدد بحـثـهـا. ففي الفـتـرة األولى وعلى مـدى ثالثة

عقود من الفترة الثانية تقريبا zيز الوضع في أوروبا باخلصائص التالية:
* توجه الـتثقـيف العام في أوروبـا3 سواء الذي مارسـته حكومـات تلك البلدان وإعـالمها الـرسمي أم
في سياسات وإعالم األحزاب احملافظة وأحزاب االشتراكيـة الد`قراطية3 نحو معاداة الشيوعية والبلدان
االشتراكـية3 حليفهـا السابق في النضال ضد الفـاشية واحلرب العاJيـة الثانية3 واعتـبارها اخلطر احملدق
بأوروبا والذي ينبـغي توجيـه نيران الدعـاية اليومـية نحـوه. واقترنت هـذه احلملة األوربيـة بحملة مـعاداة
الشيـوعيـة في الواليات اJتحـدة األمريكيـة التي عرفت حـينذاك ببببااااحلحلحلحلممممللللةةةة    ااااJJJJــــككككااااررررثثثثييييةةةة سيـئة الصـيت3 التي
طالت الكثــيـر من اJثـقـفـH والسـيـاسـيH الد`ـقـراطيH واJؤسـسـات الـد`قـراطيـة في الواليـات اJتـحـدة
األمـريكية وأوروبا في أوائل العـقـد السادس من القـرن العـشرين. ونشـأت عن هذه التـوجهـات الفكرية
والسـيـاسـية واJمـارسـات العـمليـة حـالة سلبـيـة جديدة3 إذ اسـتطاع أصـحـاب االجتـاه اليـمـيني اJتطرف
والقـومي الشوفـيني والعنصري التـسلل إلى تلك األحزاب أو إلى أوسـاطها في احلـركة اجلـماهيـرية لبث
أفكارهم العنصـرية متسـترين بشـعار "مكافحـة الشيـوعية"3 فـأضعفـت إلى حد كبـير اليقـظة الضرورية
Jواجهة الفكر الشوفيني والعنصري في أوروبا. ومن الدراسـات اJتوفرة عن تلك الفترة يتلمس اإلنسان
بأن األحـزاب احملـافظة والعـمـاليـة تبنت بـعض شـعـارات القـوى القـومـيـة اليـمـينيـة واليـمـينيـة اJتطرفـة
والعنصرية من خالل ما كانت تطرحه من شعـارات وما تسعى إلى غرسه في أذهان اجلماهير. و`كن أن
يالحظ مـثل هذا االجتــاه في كل من إجنلتـرا وفـرنسـا3 إضـافــة إلى أJانيـا وبلجـيكا وهولـندا وأسـبـانيـا
وإيطاليـا3 رغم أن تبنيـهـا لتلك الشـعـارات قد جـاء في أوقـات مـتـباينة وفـق اJسيـرة اخلـاصـة لتطورها
االقـتصـادي واالجتـمـاعي. وكانت عـمليـة احتـضان بعض القـوى اليـمينيـة اJتطرفـة من جانب األحـزاب
احملافـظة أو تبني بعض السيـاسيH في تلـك األحزاب للللالالالالجتجتجتجتــــااااههههااااتتتت    ااااللللييييممممــــييييننننييييةةةة    ااااللللششششــــععععببببــــووووييييةةةة    ااااJJJJببببتتتتــــذذذذللللةةةة تتم حتت
دعـوى "احتـواء هذه االجتاهات والـسيطرة عليـهـا والتأثيـر فيـهـا". ولكن ما حـدث عـمليا كـان العكس
zامـا. وكان االجتـاه يشيـر إلى انه كلما تبنت تلـك القوى شـعارا من شـعارات القـوى اليمـينية اJتطرفـة
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اشـتد شـأن القوى اليـمينيـة اJتطرفة وازداد تأثـيرها على حـركة اجلـماهيـر وفي داخل األحزاب احملـافظة
وازدادت استـعداداتهـا على رفع شعـارات جديدة ودفـعهـا إلى احلركـة اجلماهيـرية جلّر تلـك األحزاب إلى
مواقـع ومسـتويات أخـرى في اJوقف من اJواطنH األجانب فـي بلدانها بشكل خـاص3 وإلى تضبـيب أو
حـتى مسح أو حتـقيق تـشابك بH احلـدود التي كانـت تفصل بH سـياسـات تلك األحـزاب. وتقدم أJانيـا
Îوذجا خـصبا ومـتميزا علـى فعل هذا االجتاه3 سـواء في بعض مدن الواليات االحتادية القـد`ة في غرب
أJانيـا3 كمـا عليه احلـال في إقليم باير في جنوب أJانيـا3 أم في بعض مـدن الواليات االحتادية اجلـديدة

في شرق أJانيا.
* النقص الشـديد في نـشر وتعـمـيم نتـائج الدراسـات واJراجـعـات واJناقـشـات والتـحليـالت اخلـاصـة
باJاضي وأسباب احلرب والعوامـل الكامنة وراء ظهور وانتشار العِرقية والشوفينـية أو النازية والفاشية
والعسكرية والـروح االنتقامـية في أوروبا3 إضافـة إلى ضعف تعمـيم سبل مـواجهة مـثل هذه االجتاهات
لتـحصH اجلـماهيـر الشعـبيـة ضد العِـرقيـة واحلقـد العنصري والشـوفينيـة في اجملتـمعـات األوربية. لـقد
سـاهم اJثقـفون الد`قـراطيـون في أJانيا بإنتـاج كـميـة كبـيرة من األبحـاث والدراسـات القيـمة واألصـيلة
التي شاركت في فضح جوهر النازية والفـاشية وأهدافها احلقيقيـة والكشف عن أساسها النظري الهش.
إال إن تلك الدراسـات واألبحــاث والكتب لم تنشـر على نـطاق واسع ولم يصل الكثـيـر مـنهـا إلى أيدي
بسطاء الناس بطريقة مناسبة وفعالة3 أي أن القاعدة اجلماهيرية الواسعة3 التي كانت هدف الفاشية في
ترويج دعايتـها وأفكارها3 لم تتلـق ما هو ضروري من حتـصH فكري وسيـاسي مطلوب جملابهـة حاالت
جديدة3 وأن جاءت بصيغ وأسـاليب وأدوات أخرى إلى مسرح احلياة السياسيـة األJانية. والقصور الذي
برز في هذا اجملـال ارتبط بأسـباب كـثيـرة �ا فـيهـا اJوقف من الشـيوعـيـة والتعـاطف مع الفكر القـومي
اليمـيني وعدم التخلي عن التمـسك بقضايا الدم واألصل والنسب اآلري أو الفـرنكوي أو الغوتي… الخ
في أوروبا وتأكيـد خاص على الهوية الـقومية. وعنـد مراجعة واعـية لهذه الفـترة سيـجد اإلنسان أمـامه
جملة من الظواهر الـسلبية واحلادة فـي هذا الصدد. فعلى سـبيل اJثال ال احلـصر3 إحتلت مجـموعة غـير
قليلـة من أتبـاع النازية الـقـدامى اJعـروفH بـنشـاطهم ودورهم البــارز في الرايخ الثـالـث3 أي في الدولة
األJانيـة الهتـلرية3 مواقع مـهـمة في الدولـة األJانية االحتـادية اجلـديدة مثـال دون أن يجـري الكشف عن
تاريخـهم النازي ودورهم حينذاك. ويرد في هـذا الصدد Îوذجـا بارزا ومتـميـزا ال `كن غض النظر عنه.
فما تزال الصحافة األJانيـة تذكّر بأن هاينريش لوبكة (١٨٩٤-١٩٧٢)3 الذي إحتل موقع نائب رئيس
اJؤسـسة التي قـامت ببناء معـسكرات االعـتقـال النازية خالل الفـترة ١٩٤٠-3١٩٤٤ وكـان في حينهـا
عضـوا متقدمـا في احلزب النازي احلاكم3 أصـبح في عام ١٩٤٥ عضـوا في احلزب الد`قراطي اJسـيحي
في أJانيـا ووزيرا للتـغـذية في الفـتـرة الواقـعـة بH ١٩٥٣-3١٩٥٩ أي بعـد تأسـيس جـمـهـورية أJانيـا
االحتادية في خريف عام 3١٩٤٩ ثم رئيـسا للدولة األJانية االحتادية لدورتH متتـاليت3H أي في الفترة

Kurt) ١٩٥٩-١٩٦٩(٥٤٥). وخـالل ذات الفـترة تقـريبـا تولى كـورت جيـورج كـيسنجـر Hالواقـعة ب
Georg Kiesinger) في الفترة الواقعة بH ١٩٥٨-١٩٦٦ رئاسة احلكومة في محافظة بادن -

Hانيا االحتـادية خالل الفـترة الواقـعة بJثم أصبح مـستـشارا أل Württemberg -Baden فورتيـمبـيرج
١٩٦٦-3١٩٦٩(٥٤٦) علما بأنه كـان من الشخصـيات الرسمـية اJتقـدمة واJعروفـة في النظام النازي
األJاني. وهناك أمـثلة أخـرى كـثيـرة عـرفت فـيمـا بعـد توزعت على اجملـاالت السـياسـيـة واالقتـصـادية

واالجتماعية والثقافية واجلامعية واإلعالمية3 �ا فيها الصحافة واإلذاعة والتلفزة.
* وجود قوى غـير قليلة كانت قد تضـررت كثيرا في أعـقاب احلرب العاJية الثـانية3 بسبب مواقـفها
السـابقـة الفاعـلة أو اJؤيدة واJتـعاونة مع سـلطات االحتـالل النازية واJسـاندة لسـيـاسـات الدولة النازية
وإجـراءاتها القـمعـية في البلـدان األوربية مـثال3 إذ إن هذه القـوى التي هجـرت عنوة من تلك البلدان أو
غـادرت مـوطنهـا خشـيـة االنتـقـام منهـا3 قـد شكلت جـمعـيـات غـيـر حكومـية تـعمل من أجـل استـعـادة
مـصاحلـهـا في پولونيـا وچيكوسلوڤـاكـيـا على سـبيل اJثـال ال احلـصـر. وقد لعـبت هذه القـوى ومـا تزال
تلعب دورا مهمـا في تأجيج الفكر القومي والعنصرية في أJانيـا3 شاءت ذلك أم أبت من خالل أسلوب
دعايتـها وطريقـة مطالبتـها بتلك اJصـالح والترويج ألفكارها3 كـما هو احلـال في منطقة باير في أJـانيا

مثال.
* استمرار وجـود �ارسات فعلية للفكر العِرقي في العالم3 وبشكل خـاص في الواليات اJتحدة التي
كـانت تقود العـالم الرأسمـالي في فتـرة احلرب الـباردة3 وهي التي تقـوده اليوم أيضـا3 وكذلك في عـدد
غـير قليـل من الدول األفريقـيـة حيث كـان البـيض يسـيطرون على احلكم وكـانوا يجدون الدعـم والتأييـد
غير اJباشـرين من قوى غير قليلة في الواليات اJتحـدة األمريكية وأوروبا(٥٤٧). فالنموذج العنصري
في السلطة لم يختف من عـاJنا اJعاصر في الفـترة األولى التي أعقـبت احلرب العاJية الثـانية3 بل بقي
مـوجودا في بعـضـها ومـارس وظيـفتـه العنصـرية بصـيغ وأساليـب شتى �ا فـيـها التـمـييـز القـومي غيـر

(545) Universallexikon. B I. 3. VEB Bibliographisches Institut Leipzig. 1986. S. 335.

(546) Eckhard Jesse. Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Landeszentrale für
politische Bildung. Berlin. 1997. S. 30. 

(٥٤٧) يبدو مناسبا اإلشارة في هذا الصدد إلى إن السياسات العنصرية التي zارس اليوم في الواليات اJتحدة
األمـريكيـة وفي القـسم األكـبـر من بلدان أمـريكـا الالتينيـة قـد انتـقلت إليـهـا من القـارة األوربيـة. وقـد
Hعلى هذه القـارة منذ اكـتـشـافـهـا3 وبفـعل األوربي Hحـصل هذا مع بدء الهـيـمنة التـي حتقـقت لـألوربي
البـيض البـاحـثH عن الذهب في أمـريكا الذين وجـهـوا سـياسـتـهم ضـد السكان األصليH وأبادوا نسـبـة
كبـيرة منهم3 كمـا استولوا على أراضـيهم واستـعبدوا األفـريقيH الذين جلبـوهم من القارة األفريقـية إلى

القارة اجلديدة. 
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اJبـاشر والتـميـيـز الفكري والسيـاسي والديني3 واتسـمت تلك اJمـارسات في الـغالب األعم بالسـرية أو
�مارسـة أساليب غـير صارخـة أو مفضـوحة بحيث ال جتـلب إليها وإلى نشـاطاتها االنتـباه أو تؤدي إلى

تصاعد اJطالبة �كافحتها.
* وعدا عن ذلك فأن الدول االستـعمارية اJعروفة3 وبشكل خاص فرنسا وإجنلتـرا وبلجيكا والبرتغال
إضــافــة إلى أســبــانيــا وهولـندا مــارست ســيــاســات غــاية في التطـرف العنصــري ال إزاء السـكان في
مسـتعمراتهـا السابقة فـحسب3 بل وإزاء األفراد الذين هجـروا بلدانهم وعاشوا في تـلك البلدان. ولعبت
القوى األكثر `ينية وتطرفا في فرنسا مثال دورا كبيرا ومتميزا في تعميق النهج العنصري في اJمارسة
السيـاسية اليـومية في اجلـزائر وفي مطاردة اجلزائريH اJناضلH في داخـل اجلزائر بشكل خاص3 إضـافة

إلى سياساتهم العنصرية في اJغرب وتونس.
* وكان اإلنسان فـي هذه الفترة أو الفتـرة الالحقة يلتقي بالكثـير من كتابات اJثـقفH األوربيH ذات
النزعـة األوربيـة اJتـمركـزة على الذات واJـستـحكمـة فـيـها التـي كانت ومـا تزال تعـبـر في جـوهرها عن
موقف عنصري zييزي ينظر إلى الشعوب األخرى ذات اللغات األخـرى والبشرة غير البيضاء نظرة zييز
واسـتعـالء أجـوف3 ال مبـرر له وال يتطابـق مع حقـائق األمـور. وبعض هؤالء كـان أو ما يزال يلـجأ حـتى
إلى تزوير احلـقـائق والوقائع وسـرد األكـاذيب لتـأكيـد وجـهة نـظره العنصـرية البائسـة. و`كن أخـذ Îوذج
 Robertبدع روبرت غـريفزJواحد من بـريطانيا3 إنه الشـاعر والكاتب3 والروائي التـاريخي البريطانـي ا
 Graves (١٨٩٥-١٩٨٥) اJعـروف بواقـعـيـته3 الذي كـتب في مـقـالة له "باالمـيـداس والغـرانيق" مـا

يؤكـد عـدم تخلص مــجـمـوعـة غـيـر قليلة من هؤالء اJثـقـفـH األوربيH من تلك النزعـة العـنصـرية التي
تتـجلى في بعض كـتـاباتهم. فـقـد جـاء في كـتـاب "مـالمح من التـالقح احلـضـاري بH الشـرق والغـرب"
للكاتب العراقي اJعروف علي الشوك في مقالة له عن "مغالطات عنصرية في موقف روبرت غريفز من
األبجـدية الفينيـقـية" اJقطع اJهم الـتالي اJأخـوذ من مقـالة روبرت غـريفز: "ليس ثـمة مـا يشيـر إلى أن
الفينيقيH ابتكروا نظام اختزال الكتابة اJقطعـية إلى حروف. واستنادا إلى البروفسور يوستس غلوتس
في كتابه "احلضـارة االيجية" إن أسماء احلروف الفينيـقية التي هي ليست ساميّة لألشـياء التي تقابلها
في الهيـروغليفية اJصريـة3 ال `كن تفسيرها في ضـوء أية لغة ساميّة3 فـي حH كانت أشكالها مشـتقة
على نحـو واضح من اخلط الكريتي". ثم يخلص الكـاتب البريطاني إلى القـول " مع إن السـاميH رجـال
أعمال ناجحون3 إال إنهم لم يكونوا شعبا ذا قـدرة على االختراع3 وإن أسماء احلروف التي لم يوجد لها
تفسير من اJرجح أن تكون إغريقية. ور�ا أن اليونانيH الدانيH هم الذين حوّلوا اJقطعية الكريتية إلى
أبجدية مقدسة ونقلوها إلى الفينيقيH (…) إن أقدم كـتابة فينيقية هي النقش الذي عثر عليه في بيت
شـمس في فلسـط3H ويرجع تاريخـه إلى القـرن السـادس عـشـر ق.م. (…) وكـان اJـصـريون طوروا نظام
الكتـابة إلى األبجـدية بصورة مـتـزامنة مع الكريتـي3H ويصعب القـول من منهم كـان األسـبق في حتقـيق

هذا العــمل3 لـر�ا كـان اJـصـريـون هم األوائل"(٥٤٨). ويكتـب البــاحث والكاتب عـلي الشــوك مــعلقــا
بصواب على هذا الرأي �ـا يلي: "هذا الكالم ينطوي على أكثر مـن مغالطة وتناقض3 ويجـافي احلقيـقة
ويلوي عنقهـا كما يقال. فمـما يثير الدهشـة أن يقول غريفز3 وهو الـباحث الذي يفترض فيـه توخي قول
احلقيقة3 أن أسمـاء احلروف الفينيقية ليست ساميّة3 وكـأنه يريد أن يقول لنا إن كلمة "بيت" على سبيل
اJثـال ليـست سـامـيّـة3 وهي الكلمـة التي أطلقت على احلـرف الثـاني من األبجـدية الفـينيـقـيـة3 وأصـبح
"بيتـا" باليونانيـة. أما احلـرف "ألف فيعني "ثور" فـي اللغات السامـية الغـربية (كالفـينيقـية والعـبرية3
الخ) والكلمــة مـشـتـقــة من الفـعل ألف3 ومنـهـا األليف أي احلـيـوان األلـيف3 وكـانت تطلق عـلى الثـور
وسمي هذا احلرف باليـونانية "ألفا… وهكذا"(٥٤٩). وما لم يشر إلـيه علي الشوك وينتقـده صراحة في
هذا الصدد ولكـن ر�ا عناه في مقالتـه أيضا3ً هو قـول الشاعر البـريطاني اجملافي للحـقيـقة والواقع بأن
الشـعب الفـينيـقي3 أي الكنـعانـي السـامي3 ليس من الشـعـوب القـادرة على االخـتـراع وعلى اJشـاركـة
الفـاعلة في الـتـقـدم احلـضـاري. وهي نفس الفكرة الـتي وجـدناها في الفكر النـازي والفـاشي قـبل ذاك3
وهي التي ال ترى مثل هذه القدرة إال عند األوربيH أو حتى بعض الشـعوب األوربية3 وهي الفترة التي
حتـدث عنـهـا هتلر وأتبــاعـه حH قــال بأن هناك شـعــوبا تخلق احلــضـارة وأخـرى تنـقل احلـضـارة وثـالثـة

تستهلكها وتدمرها.
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إذا كـانت الفتـرة األولى من اJرحلة الثـالثة قـد عرفت تراجـعا ملمـوسـا في تبني أو الدعاية والتـرويج
العلنيH لألفكار العِرقـية والقومية اليمـينية اJتطرفة والنازية اجلديدة أو اإلعـالن عن العداء للغرباء أو
األجـانب3 وإذا كانت هـذه الفتـرة قـد احتـضنت الكثـير مـن اJواقف اJعادية اJـبطنة أو اJتسـتـرة التي لم
تعلن عـن نفـسـهــا صـراحـة والتي كــانت تنطلق من مــواقع اليـمH اJـتطرف اJعـادي لألجــانب في أوربا
الغـربية3 فـأن الفتـرة الثـانية كـانت ومـا تزال تشهـد بوضوح تـصاعـدا تدريجيـا ومـستـمرا لهـذه األفكار
واJواقف والسيـاسات وبروز جماعـات وقوى وأحزاب سـياسية حتـمل تلك األفكار وتتبنى سيـاسات. ال
تخـفي نواياها سواء كـان ذلك بصورة مـباشـرة أم غيـر مبـاشرة. لقـد كانت الفـترة األولى مـرحلة حضـانة
وتفـقــيس جـديدة وإعــادة تنظيم للصــفـوف بالنســبـة لتلك االجتــاهات الفكرية والســيـاسـيــة اJتـعـصــبـة
واليـمينيـة اJتطرفة. ولـم تكن هذه احلقـيقـة بخافـيـة على مجـموعـة غيـر قليلة من البـاحثH في اJعـاهد
العلمـية في أوروبا أو عـلى مجـموعـة من اJنظمـات غيـر احلكومـية ومنظمـات حـقوق اإلنسـان أو بعض

(٥٤٨) الشـوك3 علي. مـالمح من التـالقح احلـضـاري بH الشـرق والغـرب. مكتـبـة رمـضـان. دار اJدى للثـقـافـة
والنشر. ط ١. دمشق. 3١٩٩٦ ص ٢٤٠/٢٣٩. 

(٥٤٩) نفس اJصدر السابق. ص ٢٤٠.
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القوى اليسارية في األحزاب القائمة3 حيث جرت محاوالت غير قليلة للتنبيه إلى هذا التطور احملتمل.
ولكن أصـوات هذه القوى على أهـميـتهـا كانت ضـعـيفـة حقـا وأخفض من أن تُـسمع من جـانب اجملتـمع
والقـوى احلـاكــمـة3 إذ كـان اجملـتـمع وتلك احلـكومـات تعـيش مـرحلة جنــاحـات كـبـيـرة على الصــعـيـدين
االقتصادي واالجتـماعي والتمتع بالرخاء االقتصـادي الذي عم بلدانها3 والذي ساهم اJواطنون األجانب
أيضا في حتقـيقه3 إضافـة إلى أن العداء الكبير للشيـوعية كان في تلك الفـترة وما بعدها مهـيمناً على
بقيـة الصراعات ودفـعها إلـى اخللفه لسنوات طويلة. ومن هنا `كن القـول بأن سنوات العقـد الثامن من
القـرن العـشـرين بدأت تشـهـد بوادر النهـوض اجلـديد للفـكر القـومي العنصـري والشـوفـيني واالجتـاهات
الدينية اJتعصبـة في بلدان أوروبا الغربية3 وإن تباينت في فترة أو شدة أو سرعة ظهـوره وسعة انتشاره
وعـمق تأثيـره أو حتى بالـنسبـة إلى بعض أسـبـاب ظهوره اجلـديد ومـسـتوى عـدوانيـته وعـنفه3 أو مـدى
علنيتـه أو سرية �ارسـته(٥٥٠). وووو̀̀̀`ككككنننن    ااااللللققققــــوووولللل    ببببالالالال    تتتترررردددددددد    ببببأأأأنننن    أأأأووووررررووووبببباااا    ااااللللغغغغررررببببــــييييةةةة3333    ااااللللتتتتيييي    ممممــــاااا    تتتتززززاااالللل    تتتتععععييييشششش    ااااللللييييــــوووومممم
ِررررققققيييي    وووو����ااااررررسسسســــةةةة    ننننششششططططةةةة    ووووممممتتتتــــففففااااققققــــممممةةةة ااااللللففففتتتتــــررررةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييــــةةةة    ممممنننن    ااااJJJJررررححححللللةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثــــةةةة3333    تتتتووووااااججججهههه    تتتتصصصصــــااااععععدددداااا    ممممــــسسسستتتتممممــــرررراااا    ففففيييي    ااااللللففففككككرررر    ااااللللععععِِِ
للللللللتتتتممممييييييييزززز    ااااللللععععننننصصصصرررريييي    إإإإززززااااءءءء    ااااآلآلآلآلخخخخرررريييينننن    ااااJJJJققققييييممممHHHH    ففففيييي    أأأأووووررررووووبببباااا    ووووااااللللققققااااددددممممHHHH    إإإإللللييييههههاااا    ممممنننن    ببببللللدددداااانننن    أأأأخخخخررررىىىى    غغغغييييرررر    ااااللللببببللللدددداااانننن    ااااألألألألووووررررببببييييةةةة
ععععللللىىىى    ننننححححــــوووو    خخخخااااصصصص3333    أأأأيييي    ااااJJJJههههــــااااججججرررريييينننن    ااااللللققققــــااااددددممممHHHH    ممممنننن    ققققااااررررااااتتتت    أأأأففففــــررررييييققققييييــــاااا    ووووأأأأممممررررييييــــككككاااا    ااااللللالالالالتتتتييييننننييييةةةة    ووووآآآآسسسســــيييياااا3333    ووووههههيييي    إإإإششششككككااااللللييييــــةةةة
ببببححححااااججججةةةة    إإإإللللىىىى    ممممــــععععااااييييننننةةةة    ووووتتتتتتتتببببعععع    ددددؤؤؤؤووووببببHHHH    ووووممممددددققققققققHHHH    ففففيييي    آآآآنننن    ووووااااححححــــدددد....    ففففااااللللظظظظااااههههررررةةةة    ااااللللررررااااههههننننةةةة    الالالال    ̀̀̀`ككككنننن    ااااععععتتتتببببااااررررههههاااا    ممممــــججججرررردددد    ععععددددااااءءءء
للللألألألألججججــــــــااااننننبببب    أأأأوووو    ااااللللغغغغــــررررببببااااءءءء    ففففــــيييي    ههههذذذذاااا    ااااللللببببللللدددد    ااااألألألألووووررررببببيييي    أأأأوووو    ذذذذااااكككك3333    ببببلللل    ههههــــيييي    جتجتجتجتــــسسسســــييييــــــــدددد    للللععععــــددددااااءءءء    ممممــــــــووووججججــــهههه    جملجملجملجملــــممممــــــــووووععععــــااااتتتت    ببببششششــــــــررررييييةةةة
HHHHظظظظــــههههــــرررر    ااااخلخلخلخلــــااااررررججججيييي    للللإلإلإلإلننننسسسســــاااانننن    ممممنننن    للللوووونننن    ااااللللببببــــششششــــررررةةةة    ووووااااللللــــششششــــععععــــرررر    ووووااااللللععععــــييييننننJJJJففففيييي    اااا    HHHHببببععععــــييييننننههههــــاااا3333    ووووااااللللــــتتتتيييي    تتتتخخخخــــتتتتللللفففف    ععععنننن    ااااألألألألووووررررببببيييي
ــــررررققققييييةةةة    ((((ااااللللععععــــننننصصصصررررييييةةةة))))    ااااجلجلجلجلددددييييــــددددةةةة    ووووااااللللتتتتممممييييــــييييزززز    ااااللللععععننننصصصصــــرررريييي    ففففيييي    أأأأووووررررووووبببباااا ِ ووووااااللللللللغغغغــــةةةة    ووووغغغغييييررررههههاااا....    ففففــــمممماااا    ههههيييي    ااااJJJJالالالالممممحححح    ااااللللــــتتتتيييي    zzzzييييزززز    ااااللللععععِِِ
ففففيييي    ههههذذذذهههه    ااااللللففففــــتتتتررررةةةة    ممممنننن    ننننههههــــااااييييةةةة    ااااللللققققررررنننن    ااااللللععععــــششششرررريييينننن    ووووببببددددااااييييةةةة    ااااللللققققــــررررنننن    ااااحلحلحلحلاااادددديييي    ووووااااللللععععــــششششرررريييينننن? هذا هو السـؤال الذي يحتـاج

إلى إجابة ونسعى قدر اإلمكان إلى صياغة إجابة واقعية وموضوعية عنه.
منذ أوائل اخلـمـسـينات من القـرن العـشريـن صدر قـرار عن منظـمة اليـونسكو الـتابعـة لألÒ اJتـحـدة

يدعــو اجملـتـمـع الدولي إلى التــخلي عن اسـتــخـدام كلمــة العنصــرية أو العـرقــيـة في الـكتـابة والنـشـر
واخملاطبـة3 واستبدالهـا بكلمة إثني وإثنية. وليس هذا التـغيير شكليـا بل يعبر عن تباين في اJـضمون
اإلثني والعرقي. فالعرق يجـسد موضوع اخلطاب العنصري باعتباره بناء إيديولوجـيا متكامال ولكنه ال
يعبـر في حقيقـة األمر عن مقـولة اجتماعـية عمليـة أو فعلية. فالعـرق يراد به التعبـير عن مجمـوعة من
اخلـصـائص اJتـصـورة من جـانب العـرقـيH واJرتبطة باجلـينـات الوراثيـة من جـهـة وباJواقع التي حتـتلهـا
اجملمـوعات اخملتلفـة من السكان في اجملتمع مـجموعـة األسياد ومـجموعـة الرعية باعـتبارها تعـبر عن
فوارق طبيـعية وثابتة وشـرعية في آن واحد من جهـة أخرى3 أو أنها كمـا يدعي منظرو الفكر العنصري
و�ارسوه3 ذات مكانة رفيعة أو واطئة في خصائصها. في حH أن مصطلح اإلثنية ال يعبر في مضمونه
األسـاسي عن خصـائص جيـنية مـوروثة عند البـشر مع الوالدة3 سـواء كانت تـلك اخلصـائص ذات مكانة
رفيـعة أو واطئة. فـمصطلح اإلثنيـة ال يعالج أسطورة األصل اJرتبطة بجـينات وراثية كمـا هو احلال في
العِـرقـيـة أو العنصـرية3 بل يسـتند إلى عـمليـة مـقـارنة واقـعـيـة ترتبط بتـاريخ تطور الفـرد في اجملـتـمع
وتتمـحور بشكل خـاص حول قـاعدتH هما اللـغة والثقـافة3 وتقـترن �شاعـر وأحاسـيس وتاريخ مشـترك
وهوية جـمـاعـيـة مشـتـركـة ووطن مـشـتـرك أو أرض مشـتـركـة(٥٥١). ولم يكن في تصـور واضـعي هذا
التـغيـير أنه سـينهي العنصرية والـتمـييـز العنصري من عـاJنا الراهن. ولكن اJنظمـة استندت في تبـرير
هذا القرار إلى اJمارسات البـشعة واجلرائم الكبيرة التي ارتكبت بحق البشـرية على امتداد قرون طويلة
باسم وحتت تأثيـر أسطورة "العرقـية" و"التـفوق العرقـي" للعرق األبيض على األعـراق األخرى من جـهة3
وعلى التمايز الفعلي اJوجود بH اJصطلحH الذي أشرنا إليه في أعـاله من جهة أخرى. كما أن الكثير
من الدراسـات التي ظهـرت في أعـقـاب احلـرب العـاJيـة الثانـية قـد برهنت عـلى خطأ وخطورة مـثل هذه
Hالنظريات العنصـرية على التفاهـم والتعاون واألمن والسـالم في العالم3 �ا حـدا بالكثير من الـعنصري
إلى التــخلي عن اسـتـخــدام هذه الكلمـة واالدعــاء علنا بوجــود العِـرقـيـة أو الـقـبـول جـهــاراً بالتـمـيــيـز
العنصري.ولكن هذه القوى العنصرية في أوروبا أو حتى في الواليـات اJتحدة األمريكية أو تلك القوى
التي هيمنت على احلـياة السيـاسية واالقتـصادية واألمنية في جمـهورية جنوب أفريقـيا وروديسيا مـثال
لم تتخل عن ذلك وواصلت تأكيـد رابطة الدم في العالقة بH الشعب والدولة القومية من جـهة3 كما لم
تتخل عـن إبراز التمايز بH الشـعوب في مـجاالت الثـقافة واحلـضارة بشكل عـام ومنها الدين3 وتأكـيد

(٥٥٠) مالحظة: يفترض االنتباه إلى أن سنوات النصف الثاني من العقد اخلامس وسنوات العقد السادس التي
شـهـدت اسـتـمـرار الهـيـمنـة الفـرنسـيـة على دول اJغـرب الثـالث3 تونـس واجلـزائر واJغـرب3 قـد اقـتـرنت
�مارسة سـياسة عنصرية فاضحـة من جانب سلطات االحتالل الفرنـسي إزاء السكان األصليH من جهة3
HواطنJتطرفـة في داخل فرنسـا إزاء اJومن جـانب احلكومة الفـرنسيـة واألوساط الـعنصرية واليـمينيـة ا
اJهاجرين إلى فرنسا من تلك البلدان الثالث3 ومن غيرها أيضا. وينطبق هذا األمر أيضا على البرتغال
في عـالقاتهـا مع مسـتعمـراتها في مـوزامبـيق وأنغوال وغـيرها. وهـكذا احلال مع بريطانيـا التي سلطت
أبشع أشكال االستـغالل والتمـييز العنصري ضـد شعوب الهند وباكـستان وبقيـة مستـعمراتها في آسـيا
وأمـريكا الالتيـنيـة وأفـريقـيـا أيضـا وإلى حH حتــررها السـيـاسي منهـا. وبصـدد عـالقــة فـرنسـا بالدول

اJغاربية الثالث فهي نقطة ستبحث من اجلانب العِرقي في مكان آخر من هذا البحث.

(٥٥١) قارن:
Vgl.: Sibony D. La Juive..une transmission in conscient. Paris. 1983. In: Cohen Philip.

Gefنhrliche Erbschaften: Studien zur Entstehung einer multirassistischen Kultur in
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التفوق الثقافـي والديني واحلضاري األوربي على الشعوب األخرى من جهة ثانيـة. فإذا كانت العنصرية
القـد`ة تتـحدث عن التـبـاين في اجلـانب البـايولوجي بH بني البـشـر3 فإنهـا اليـوم تتـحدث عن التـبـاين
الثـقـافي واحلـضـاري بـH البـشـر بالطريقـة التي تقــود في احملـصلة النهـائيـة إلى نـفس النتـيـجـة. إذ أن
الثـقـافـة واحلـضـارة همـا من صنـع البـشـر3 وأن اJنطق يقـود بالضـرورة إلى االدعـاء بالـتـمـايز القـائم في
الثقـافة واحلضارة3 وإرجـاعه إلى التمايز العـرقي واستمـرار االدعاء بتفوق العِـرق األوربي على األعراق
األخـرى. أي أن اخللفـيـة الفكرية والسـيـاسـيـة للتـمـايز والتـميـيـز الثـقـافي أو احلـضـاري الراهنH كـانت
والتزال خلفية عـرقية تعتمد على أسطورة التـمايز بH األعراق وتبني بقية مظاهر االخـتالفات على هذا
Hاألسـاس. وجتـري مــحـاوالت جـادة إلى مــصـادرة مـصطلح اإلثنـيـة3 من خـالل عـدم الـتـمـيـيــز بينه وب

مصطلح العرق3 خاصة وإن العرق يتضمن اإلثنية3 ولكن يتجاوزه إلى مضامH وأبعاد أخرى.
إن الدراسـات العلميـة في مجـال اإلثنولوجيـا أو اإلثنوغـرافيـا أو توصيف الشـعوب والبـحث النظري
في التطورات اجلـارية على ثقـافات ولغـات وعادات وتقـاليـد وتصرفـات اإلنسـان في كل مكان3 تشيـر
إلى وجود بشـر يختلف بعضـهم عن البعض اآلخر بالبـشرة أو بعض اJظاهر األخرى. فـهناك مجمـوعات
من البشر ذات بشرة بيـضاء وسوداء وصفراء3 أو ما يطلق عليـهم أحيانا "باجلنس" الهندي- األوروبي3
واألفريقي3 واألسترالي-األفريقي3 واآلسيوي أو اJغولي(٥٥٢). ولهؤالء اختالفات في شكل الرأس أو
األنف أو الشفتH أو العينH وتسطح الوجه أو الشعر اجملعـد واJتموج واJرسل مثال3 وجتد فيهم من هم
طوال أو قـصار القـامة أو مـتـوسطها. كـمـا جتد التـباين في الـديانات والثقـافات والـعادات والتـقاليـد3
وهي مـرتبطة بجـملة من العـوامل اجلـغـرافيـة والبـيـئيـة والتـاريخـيـة والتـغيـرات التي طرأت على حـركـة
واختـالط الناس. كما جتد بH ألـوان البشر ما هو بH تلك األلـوان الثالثة من البشرة عـند البشر نتيـجة
لالحـتكـاك واالخـتـالط والتـزاوج بـH اجملـمـوعـات البــشـرية والهـجــرة واحلـروب ومـا إلى ذلك عـلى مـر
التـاريخ. ولكن هناك أيضـا الكثـير من اJظاهـر والعادات والتـقـاليد والتـصـرفات وتـفاصـيل الثـقافـات
اJشـتركـة. كمـا أن اللغـات تعود إلى عـوائل كـبيـرة وصغـيرة مـشـتركـة تصل في احملصـلة النهائيـة إلى
أرضية مشتـركة واحدة. فصلة القربى بH لغات عديدة مـتجاورة أو حتى متباعدة ألسبـاب عديدة قائمة
فعال3 سـواء بH اللغات األوربية أو اآلسيوية واألفـريقية(٥٥٣). إن االختالفـات في مظاهر البشر وفي
عــاداتهم وتقــاليـدهم وبـH لغـاتهـم وثقـافــاتهم3 ال تعني بـأي حـال من األحــوال وجـود تـبـاين بيـنهم في
القــدرات الفـكرية والشــعــورية أو في الـكفــاءات والطاقــات واإلمكانـيــات على اخللق واإلبـداع3 فكل
الشـعوب zتلك مـثل هذه القـدرات والكفـاءات واإلمكانيات. ولـيس في كل تلك االختـالفـات ما يعـود

إلى الوراثة أو اجلـينات3 بـل هي نتـاج اJعـايشـة والتطور التـاريخي للـبـشـر في مـواقع وأزمنة مـخـتلفـة
وتباين في مسـتوى التطور والتغيـرات التي طرأت على حياة ومعيـشة اجملموعات البـشرية في اJناطق
اخملتلفة. وقد برهـنت الدراسات العلمية احلديثة خطأ وخطورة إعـادة كل ذلك التباين في اJظاهر أو في

غيرها إلى موضوع الدم والعِرقية أو العنصرية إنها عملية تعسفية مرفوضة علمياً.
وعند البـحث فـي مـوضـوع العنصـرية اجلـديدة في بلدان أوروبا الـغـربيـة أو االحتـاد األوربي ومـتـابعـة
�ارسـاتها الـعمليـة سـيجـد اإلنسـان نفسـه أمـام عدد من أسـاليب الطرح اجلـديدة التي حتـتـاج إلى وقفـة
قـصيـرة ومـركزة. والطـرح اجلديد يتـجنب احلـديث عن العِـرقيـة أو العنصـرية مـباشـرة3 بل يطرح اJسـائل

التالية:
* تتـبـاين أوروبا الغـربيـة أو أوروبا عـمـومـا عن بقـيـة بلدان العـالم بثـقـافـتـهـا وحـضـارتهـا. فـأوروبا
مـتـقـدمة ثقـافـيـا وحـضـاريا في حH تتـسم ثقـافـة وحـضارة البـلدان األخرى فـي كل من آسـيا وأفـريقـيـا
وأمريكا الـالتينية بالتـخلف والسذاجة. ويعـزو هؤالء هذا التبـاين إلى طبيـعة منشـأ البشر الذيـن خلقوا
بدورهم هذه الثـقـافـة أو تلك وأقـامـوا تلك احلـضـارة اJتـقـدمـة أو اJتـخلفـة3 أي إنهـا مـرتبطـة بالتكوين

البنيوي أو العضوي اJتباين للبشر3 مرتبطة باختالف اجلينات والدم.
* إن هذا الواقع يتطـلب من أوروبا التي تعـيش في نفس العـالم حـيث تـوجد الثـقـافـات واحلـضـارات
األخرى اJتخلفة واJتـباينة عنها أن تنتبه إلى ضرورة الفـصل بH ثقافتها وحضارتهـا عن تلك الثقافات
واحلضارات اJتـخلفة واألقل رفعة لـكي حتافظ على سالمتـها وأصالتها ورفـعتها وقـدرتها على التطور

اJستمر. ومثل هذا اJوقف يحمل في ثناياه جانبH هما:
أوالً: االعتراف بوجود ثقافات وحضارات عديدة ومتباينة. وهو أمر ال ينكره أحد.

Hوثانياً: أن هذا التعدد والتنوع والـتباين يفترض أن يحافظ عليه من خـالل الفصل أو العزل التام ب
الثقافات واحلضارات اخملتلفة في البلد الواحد وعلى النطاق الدولي. وهذا ما يفترض أن يرفض ويقاوم
ألن نتـائجه سلـبيـة وخطيـرة في آن واحد. إذ أن هذا اJوقف ال يعـني سوى الفـصل العنصـري بH الناس
بســبب التـبــاين في االنتــمـاء لهـذه الـقـبـيـلة أو ذاك الشـعب. وبـعض اJتطرفH الذيـن يدّعـون تأييــدهم
للمـجتمع اJتـعدد الثـقافـات يفسـرون مطالبتـهم �ثل هذا اجملتـمع التعددي عـلى أنه يساهم في احلـفاظ
على التمايز بH الثقافات و`نع التفاعل والتشابك في ما بينها. وهو موقف ينطوي على رؤية عنصرية
واضحـة3 إذ أنه يربط بH اجلـينات اإلثنية (الوراثيـة) والثقـافة التي `لكهـا اجملتـمع اJعH(٥٥٤)3 في

(٥٥٢) برومـيـليـه وبودولني. االثـنوس والتـاريخ. سلـسلة القـرون والنـاس. دار التـقـدم - مــوسكو. ١٩٨٨.ص
٥٠-٥٦٫

(٥٥٣) نفس اJصدر السابق. ص ٥٦-٦٦ . 

(554) Institut für Sozialforschung (Hrsg.). Aspekte der Fremden feind- lichkeit. Beitrنge zur
aktuellen Diskussion. Beitrag von Alex Demirovic: Vom Vorurteil zum Neorassismus.
Das Objekt "Rassismus" in Ideologiekritik und Ideologietheorie. Campus Verlag. Frank-
furt. New York. 1992. S. 22. 
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حH أن اجملتمع متعدد الثقافات يفترض أن يُفهم على إنه يعترف بوجود ثقافات عديدة لها حق �ارسة
فعالياتها3 ولكنه يدعو في الوقت نفسه إلى التفاعل والتـأثير اJتبادل بH الثقافات القائمة وبالتقارب

في ما بينها3 كما يرفض العِرقية والتمييز العنصري.
* اعـتبـار األجانب القـادمH إلى أوروبا يحـملون معـهم مخـاطر جديـة للشعـوب األوربية3 إذ يجلبـون
مـعـهم مـخـتلـف األمـراض اJعـدية الفـتـاكـة ومنهــا مـرض اإليدز. وهذا بدوره يتطلب الفــصل بH الناس
األوربيH وغـيـر األوربي3H رغم أن بH األوروبيH من هـم من السـالفيH ومـن أصول "غـيـر آرية" أو مـا

يقاربها.
* اعتبـار األجانب القاطنH في أوروبا وكذلك األقليات "اإلثنيـة" والقومية والدينية �ثابة اجلـماعات
اJعكرة لصـفو التناغم واالنسـجام االجتـماعي في اجملـتمعـات األوربية �ا يحـملونه من تقاليـد وعادات
وأعراف وطـقوس دينيـة مخـتلفة تشـوش على التقـاليد والعـادات واألعراف والطقـوس الدينية األوربـية
واJسيحـية. وهم يشكلون عنصر تهديد للسـالم االجتماعي والوطنية والوحـدة األوروبية. ويتطرق بعض
الكتاب األوروبيH إلى جملة من تلك اJظاهر اJشـوشة على احلياة األوربية مثل عـملية التكبير واآلذان
اإلسالمي في خـمسة أوقات يومـيا من على مآذن اJسـاجد القائمـة في األحياء األوروبيـة3 التي يقطنها
مسلمـون ومسيحـيون3 أو ارتداء العباءة وغـطاء الرأس بالنسبة للمسـلمات3 أو طريقة العيش والضـجة
أو الضوضاء التـي يتسبب بها أطفال اJـسلمH في األحياء التي يقطنها السكان األوروبيـون واJسلمون
بصـورة مشـتـركة3 أو إشكـالية الزواج بعـدة نسـاء من جـانب الرجال اJسـلمH والتي تتـعارض من حـيث
اJبـدأ مع الدساتيـر الد`قراطيـة واJدنية القـائمة في البلدان األوربيـة3 أو إجناب الكثـير من األطفـال من
جانب العـوائل اJسلمة بسبب حتر� اإلسـقاط من جانب الكثـير من رجال الدين اJسلم3H كمـا هو احلال
عند الكاثوليك3 أو حتر� اسـتخدام النسـاء للعقاقـير أو غيرها من مـوانع احلمل. إن في مضـمون بعض
هذه اJالحظات ما يشـير إلى خـشية القـوى اليمينيـة اJتطرفة من ارتفاع سـريع في عدد ونسـبة السكان
من أصل غير أوروبي في بلدانهم والنتائج التي يـعتقدون إنها ستترتب على مثل هذا الـتطور والتغيير
HـسلمJوغـيـر ا HسلـمJـدن األوروبيـة اخملـتـلفـة3 رغم أن اJاحملـتــمل في البنيــة الد`وغـرافــيـة لسكان ا

يخضعون سوية من الناحية اJبدئية والعملية للدساتير اJعمول بها في دول االحتاد األوربي.
* إن هذه االجتـاهات العـديدة في الطرح تـقف على أرضـيـة واحدة وتـنطلق من ذهنيـة واحـدة سـاهمت
ومـا تزال في ترويـج العـداء لألجـانب الذي ال يخـرج فـي إطاره العـام عن بعض مـواقع الـيـمH احملـافظ
ومـواقع اليمH اJتطرف. وقـد ساهـم كل ذلك في بلورة واضحـة الجتاهH غـير مـتـقاطعH من العنصـرية

هما:
١- العنصرية التي ترفض أي احـتكاك باألجانب أو االعتراف باألقليـات القومية والدينيـة التي تعيش
في بلدانهــا وتريد التـخلص منهـم بأي ثمن من منطلقـات عِــرقـيـة صـرفـة مـبـرقـعـة �بــررات ثقـافـيـة

واجتماعية واقتصادية وسياسية.
H٢- العنصرية "اإليجـابية" التي توافق على وجـود األجانب واألقليات اخملـتلفة بشـرط موافقـة القادم
على االنصـهار الـتام والكامل باجملـتـمع األوروبي أو بقـوميـة البلد اJضـيف الذي يعـيش فيـه هؤالء
األجـانب. وفي حـالة رفض األقليـات القـوميـة أو األجـانب االنصـهـار فأنهـا تلتـقي مع االجتـاه األول
برفضـهم والدعوة إلى إخراجهـم من البالد. إذ أن على القادمH اجلدد ابـتداءً اJوافقة على االنصـهار
الكامل والتام في اجملتمع اجلديد3 والتخلي عن أي عالقة لهم باJاضي وبالوطن الذي قدموا منه أو
التراث احلـضاري والثـقافي الذي يحمـلونه أو الذكريات التي مـا تزال عالقة في أذهانهـم. فاJطلوب
منهم هـو التـسـليم التــام واخلـضــوع الكامـل للمـجــتــمع اجلــديد. ويالحظ اإلنســان أن بعض القــوى
الد`قـراطية واليـسارية في أوسـاط األحزاب االشـتراكـية الد`قـراطية والد`قـراطية اJسـيحـية والـقوى
اللبـراليـة تتفـق من حيث اJبـدأ على قـبـول نسـبة مـعـينة من األجـانب في بلدانهـا ولكنهـا ترغب بأن
يسعى هؤالء إلى االنصهار في اجملتمعات األوربيـة واالبتعاد عن تكوين جماعات إثنية أو أقليات
قومـية ودينية في بلدانهـا. ولكنها مع ذلك تتـميز في بعض جـوانب هذا اJوقف في أنها تبتـعد عن

العنف في فرض اجتاهاتها على اJهاجرين أو الراغبH في البقاء في البلدان األوربية.
وبسبب أهمية اJوضوعة القائلة بالتباين الثقافي واحلضاري بH الشعوب يبدو مناسبا التوسع القليل
في البحث فـيه وتبـيان بعض جوانـبه احلسـاسة. إذ أن احلديث عن التـباين الثـقافي واحلضـاري باعتـباره
حقـيقـة قائمة بـH الشعوب3 ال يهـدف إلى تأكيـد أهميـة التنوع والتكامل والتفـاعل والتبـادل أو األخذ
والعطاء في مـا بH الثـقـافـات واحلضـارات العـديدة اJوجـودة في أوروبا أو في العـالم عـمـوما3 كـمـا ال
يهدف إلى تأكـيد حقيقـة التباين في مسـتوى التطور االقتصـادي واالجتماعي وانعكاسات ذلـك عمليا
على اJسـتوى الثقـافي واحلضـاري لهذا البلد أو ذاك وبالتـالي لهذا الشـعب أو ذاك. أي إن هذا االجتاه
Hتقدمة3 في حJال يهدف إلى إبراز حقيـقة أن اجملتمعات األوربيـة تعيش اليوم في مرحلة الرأسماليـة ا
أن الكثـيـر من البلدان النامـية مـا يزال يعـيش في مـرحلة مـا قـبل اإلقطاعـية أو اإلقطاعـيـة أو أنه ولج
لتوه طريق التطور الرأسمـالي3 وبالتالي فأن اJرحلة التطورية التي zر بهـا شعوب هذه البلدان هي التي
حتدد مستوى التطور الثقافي واحلضاري الذي عرفته أوربا قبل ذاك أيضا3 بل إن إبراز التفاوت يهدف
إلى تأكـيـد وجـود zايز وتفـوق في ثقـافـة وحـضارة شـعـوب بلدان االحتـاد األوربي على ثـقافـة وحـضـارة
الشـعوب األخرى3 وأن هـذا االختـالف يرتبط باجلينات اإلثنيـة3 أي اجلينات العـرِقيـة التي حتـدد طبيـعة
ومستوى الثقافة واحلضارة التي `كن أن ينتجها شعب أو عِرق أو إثنية معينة. وأن هذا التمايز يفرض
على أصـحاب الثـقافة األوربـية أن يبتـعدوا عن حـصول أي تشـابك أو zاس ثقـافي وحضاري3 أي أنـها
ترفض أي تفــاعل وتبــادل فـعلـي بH الثـقــافـات واحلــضـارات3 بل تـسـعى إلى الـفـصل بH الـثـقــافـات
واحلضـارات3 كما كـانت تريد في السابق الفصل بH األجنـاس أو األعراق اخملتلفـة لكي ال يختلط الدم
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األوربي3 دم العِـرق األبيض3 بدمـاء األعـراق األخـرى أو بدمـاء الشـعـوب اJلونة. إنهـا من حـيث اجلـوهر
قـضيـة واحدة ولكنهـا تبرز بصـيغ مـختلفـة. فهي ترتدي مـرة زي التـباين الثـقافي3 وأخـرى تتخـذ شكل
Hالتـبـاين الديني أو لون البـشـرة أو الشـعـر أو مـا شـاكل ذلك. وإذا كـان البـعض من الكتـاب األوروبي
يخـشـون احلـديث بصــراحـة عن هذه اJسـألة3 عـدا القـوى النـازية اجلـديدة واليـمـينيـة اJتـطرفـة3 ويكشف
الكاتب األمريكي صصصصااااممممووووئئئئييييلللل    ههههننننتتتتننننككككتتتتوووونننن3 وهو من أصل أوروبي3 وصاحب كتـاب "صِدام احلضارات" عن
ذلك بوضــوح كـبـيــر ال لبس فـيــه وال إبهـام. وقــد حظيت أفكاره بقــبـول واسع في أوســاط كـثـيــرة من
HثـقفJفي جـميع البلدان األوربية وكـذلك من أحزاب ومنظمـات غير قليلة3 ومن جـمهرة من ا HسؤولJا
والعاملH في احليـاة السياسية واالجتـماعية والنقابية والعلمـية3 وراج التبشير ألفكـاره كثيرا وازدادت
الدعوات التي وجهت له لتقـد� احملاضرات حول هذا اJوضوع في كل البلدان األوروبية الغـربية تقريبا.
واحملاضرات التي قدمها والتي تبحث في موضوع التـمايز الثقافي والديني واحلضاري والصدام العاJي
احملتمل بH اإلسالم واJسيحية على نحو خاص3 كشفت عن البعد العنصري في هذه األفكار3 وعرضت
بوضوح كبير مـوقف أوروبا والواليات اJتحدة الرسمي3 وبشكل خاص أحزاب الد`قراطيـة اJسيحية دع
عنك األحـــزاب اليــمــينـيــة اJتطرفـــة3 من وجــود اJسلـمH وهجــرتهـم إلى أوروبا أو الواليات اJـتــحــدة
األمريـكية. فاJـوقف الرسمي لهـذه البلدان يتمـيز باخلـشيـة من غزو ثقـافي يجتـاح ثقافـتهـا وحضارتـها
األوربية أو االجنلو - سكسونية في الواليات اJتحدة األمريكية3 غزو ثقافي قادم إليها من بلدان آسيا
وأفريقيـا باعتبارها ذات ثقـافات مختلفـة من جهة3 وإنها تشكل أرضـية ألعمال مناهضة لـها في حالة
الصدام بH احلـضارات. أي كـأنها تريد أن تقـول وبأن هؤالء يشكلون طابورا خامـسا أو حـصان طروادة
للحـضـارات األخرى في قلـب احلضـارة والثـقـافة األوربيـة من جـهـة أخرى. ويحـاول هنتنگتـون أن يوجـه
أنظار الناس ال إلى اJـشكالت االقـتـصـادية واالجـتـمـاعـيـة التي تعـاني منهـا الـبـشـرية بسـبب التـبـاين
الشـديـد في مـسـتـوى الـتطور ومـسـتــوى اJعـيـشـة بـH دول الشـمـال واجلنوب3 بـH اJراكـز الرأسـمــاليـة
الصناعيـة اJتقدمـة بلدان احمليط أو األطراف اJتـخلفة3 بل يسعى إلى إلغـاء هذا العامل وإبراز التـمايز
بH الثـقـافــات واحلـضـارات واألديان التي `كن أن تقــود إلى صـدام في مـا بينهـا. وإذا كــانت أمـريكا
الالتينية ال تـشكل خطرا دينيا فهي مـسيحـية الديانة3 كـما يعبـر عن ذلك الكثير من الـكتاب3 ومنهم
هنتنكتون3 فأن آسيا وأفريقيا تشكالن مثل هذا اخلطر على أوروبا أو حتى على أمريكا بسبب التمايز
الديني والثقـافي واحلضاري. يقـول هنتنگتون في هذا الصـدد ما يلي: "في هذا العـالم اجلديد لن تكون
الصراعـات اJهمة واJلحة واخلطيـرة بH الطبقات االجتـماعية أو بH الغني والـفقير أو بH أي جـماعات
محددة اقتصاديا3 الصراعات ستكون بH شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة."(٥٥٥) وإذا كان

هنتنكتـون يضع الثقـافة األوروبيـة أو الغربيـة في مواجـهة كل الثـقافـات األخرى في العـالم3 فأنه يـركز
على نحو خاص على التبـاين الشديد والعداء القائم واألبدي بH الثقافة األوربية والديانـة اJسيحية من
جهـة3 والثقـافة والديانة اإلسـالمية وكـذلك الثقـافة والديانة الصـينية من جهـة أخرى! يكتب هنتـنگتون
بهـذا الصــدد قـائال: "في العـالم النـاشئ3 لن تكون العـالقـات بـH الدول واجلـمـاعـات التي تنـتـمي إلى
حـضارات مـختلـفة عـالقات وثيـقـة3 بل غالبـا مـا ستكون عـدائيـة3 بيد أن هناك عـالقـات أكثـر عرضـة
للصراع من غـيرها. على اJستوى األصـغر3 فإن أشد خطوط التقـسيم احلضاري عنفـا هي تلك اJوجودة
بH اإلسالم وجـيرانه األرثوذكس والهندوس واألفـارقة واJسيـحيH الغربيH. وعلى اJسـتوى األكبـر فإن
التـقـسـيم السـائد هو بـH "الغـرب واآلخـرين" مع أشـد الصـراعـات القـائمـة بH اجملـتـمـعـات اإلسـالمـيـة
وبعــضـهـا من جــهـة3 واجملــتـمـعــات اإلسـالمـيــة والغـرب مـن جـهـة أخــرى. ومن اJرجح أن تنشــأ أخطر
الصــراعــات فـي اJســتــقــبـل نتــيــجــة تفـــاعل الغطرســـة الغــربيــة والتـــعــصب اإلســالمي والـتــوكــيــد
Hرجـح أن تكون عالقـات الغرب باإلسـالم والصJالصيني."(٥٥٦) ويشـير في مـوقع آخر إلى أن "من ا
متوترة علـى نحو ثابت وعدائية جدا فـي معظم األحوال"(٥٥٧). إن هذا التحليل للعالقـة بH الثقافات
اJتـعددة فـي عاJنا الراهـن والتركـيـز على االخـتالفـات واخلـالفات والصـراعـات في مـا بينهـا3 ونسيـان
كونـها تشكل مـجتمـعة احلـضارة البـشرية اJتـداخلة واJتفـاعلة واJتبـادلة التأثـير وذات القيـم والتقالـيد
والعــادات اإلنســانيـة الكـثـيــرة اJشــتـركــة3 والتــوقع بأن الصــدام القــادم سـيكـون بH تلك الثــقـافــات

واحلضارات3 يطرح في واقع األمر ثالث مسأئل مهمة ال بد من أخذها بنظر االعتبار3 وهي:
* أن الكاتـب يحــاول أن يـضع أمــام القـــار½ صــورة الواقـع الراهن ويحـــذر من احــتـــمــاالت تفـــاقم
الصراعـات العنصرية والدينية القـادمة3 وبالتالي فـهو يحمل إلى النـاس حتذيرا لكي يتحلوا بالتـسامح
والتعاون واالبتـعاد عن التعالي ومحاوالت فـرض احلضارة والثقافة األوربيـة - األمريكية أو اإلجنلو -

سكسونية على احلضارات والثقافات األخرى.
* وأن الكاتب ينطلق في حتذيره من مواقع ال تبتعد عن مواقع العنـصرية اجلديدة والتمييز العنصري
ومـجـمل اJـوقف من األجـانب وبشكل خــاص اJسلمH منهم وعــمـوم "الغـرباء" القـادمـH من حـضـارات
أخـرى3 خـاصة وأنـه ينفي في حـقيـقـة األمـر الصـراع األسـاسي الذي يواجـه البـشرية فـي اJرحلة الراهنة3
الصراع بH الدول الغنيـة الشمالية والدول الـفقيرة اجلنوبيـة3 وحرمان األخيـرة من فرص التنمية والتـقدم
واالستـخدام األكثـر عقالنيـة Jواردها اJادية واJالية وحتـسH مستـويات معيـشتهـا ومساعـدتها في هذه
الوجهة. وعندمـا يتحدث الكاتب عن اJوقف األوربي من األجانب وبشكل خاص من اJسلمH يـجد فيه

(٥٥٦) نفس اJصدر3 ص ٢٩٣٫
(٥٥٧) نفس اJصدر3 ص ٢٩٥. 

(٥٥٥) هنتنگتـون3 صـامـوئيل د. صام احلـضـارات : إعـادة صنع النظام العـاJي. دار سطور. القـاهرة. ١٩٩٨.
ص ٤٦. 
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تعاطفـا مع هذا اJوقف ومناهضـا لألجانب القادمH من خـارج أوروبا ويحذر من دورهم في اجملـتمـعات
األوربيـة. وإذا كـان صـحيـحـا التـحـذير من نشـاطات القـوى السـيـاسـيـة اإلسالمـيـة األصـوليـة اJتطرفـة
وتخريباتهـا احملتملة ال في الدول األوروبية فحـسب3 بل وبشكل خاص في الدول العربية وغيـر العربية
ذات الغـالبية اJـسلمة3 أيضـاً فإن من الصـحيح أيضـا عدم اتهـام جمـيع اJسلمات واJسلمH في العـالم
بهـذه االجتـاهات اJتطرفـة3 وبـالتـالي الوقـوع بخطر التـعـمـيم وعـدم التـمـيـيـز بيـنهم3 �ا يسـاعـد القـوى

األصولية اJتطرفة على استخدام ذلك وتوظيفه لصاحلها ولنشاطاتها التخريبية.
* وهي مـحــاولة جـادة من الكاتب إلبـعـاد واقع التـمـايـز القـائم في مـســتـويات التطور االقــتـصـادي
واالجـتـمـاعي بH بلدان الشـمـال وبـلدان اجلنوب والتـمـايز بH غنى الشـمـال وفـقـر اجلـنوب بH األغنيـاء
الذين يزداد ثراؤهم سنة بـعد أخـرى في الشـمال والفـقـراء الذين يشتـد فـقرهم سنة بـعد أخـرى في بلدان
اجلنوب3 عن أنظار هؤالء الـناس والتغـطية عـلى االستـغـالل البـشع واJتـفـاقم الذي تتـعرض له شـعـوب
بلدان اجلنوب من الشركـات الرأسماليـة االحتكارية اJتعددة اجلنسـية واJؤسسـات اJالية العمالقـة. إنها
محاولـة يائسة ولكنها ذكيـة وملعونة حتاول إبعاد وحتـويل األنظار عن لوحة الصراع الفـعلي اجلاري في
عاJنا الراهن باجتـاهات أخرى فرعـية ناجمة أصـال عن واقع الشحة واالستـغالل والفقـر الذي تعاني منه
شعوب احلـضارات األخرى بسبب سـياسات ومواقف احلكومـات والشركات واJؤسسـات اJالية في بلدان

احلضارة األوربية - أألمريكية اJتقدمة. 
ومن هنا أيضـا تأتي مـخـاطر الدراسـة التي قدمـهـا لنا هنتنگتـون حـول حـتمـيـة صـدام احلضـارات أو
الثقـافات اخملـتلفة والتي سـتلعب دورا مهـما وسـيئا في تخـريب العالقـات بH سكان البلدان اخملتـلفة3

وأيضا بH األوروبيH واJسلمH اJهاجرين إلى البلدان األوروبية من بلدان غير أوروبية.
ويفترض هنا اإلشارة إلى حقيقتH مهمتH هما:

١- أن هناك صراعـا دار وما يزال يدور بH احلضـارات التقليدية3 ومنهـا احلضارة اإلسـالمية والصـينية
والهندية مثال من جـهة3 واحلضارة الغربية احلديـثة من جهة أخرى. وأن احلضارات التـقليدية تعاني
من تخلف وجـمـود كـبـيــرين وعـجـز حـتى اآلن عن جتـاوز القـائم واالنتـقـال إلى احلـداثة اJـطلوبة في
العـصـر اجلـديد. وحتـاول احلضـارة الغـربيـة اسـتـثـمار هـذا الواقع لتـفرض حـضـارتهـا على الشـعـوب
األخـرى بســبب التـبـاين فـي مـوازين القـوى والهــيـمنة الغــربيـة الراهنة علـى العـالم ومن منطـلقـات
الغطرسـة واالسـتعـالء. ويسـاهم هذا االجتـاه في تعـميق اخلـالفـات والصـراعات بدال من مـعـاجلـتهـا

لصالح التقدم والتخلص من اجلمود في احلضارات التقليدية.
٢- وأن اخلالفات القـائمة بH الثقافة واحلـضارة الغربية والثقـافة واحلضارة التقـليدية ال `كن وال يجوز
حلهـا عـبـر النزاعـات والصـراعـات واحلـروب3 بل ينبـغي بذل أقـصى اجلـهـود خلـوض حـوارات فكرية
وسيـاسيـة للوصول إلى مـواقف متقـاربة أو حتى مـتمـاثلة للكثيـر من قضـايا العصر احلـديث. وفي
حالة بقـاء عدد من النقـاط دون حل3 فيفـترض التكيف مع العـيش في ظل التنوع والتبـاين أيضا.

أي تقع على عاتق اجلميع التـحري عن لغة مشتركة في عاJنا الواحـد3 إذ `كن لألجيال القادمة أن
جتد اJعاجلات السلمية والد`قراطية للبعض اآلخر من نقاط التباين واالختالف. 

تشــيــر أحــدث الـدراســات واســتطالعــات الـرأي في بلدان االحتــاد األوروبي إلـى إن العنصــريـة عند
األوروبيH آخـذة بالتنامـي بشكل عـام. ووفق اسـتطالع الرأي الذي جـرى في عـام 3١٩٩٧ فـأن ٣٣ %
�ن خـضـعـوا لالسـتطالع يصـرحون عـلنا بأنهم عنصـريون تقـريبـا أو إنهم عنصـريون جـدا. وهذه النسـبـة
أعلى بكثـيـر مـن النسـبـة التي توصل إليـهـا اســتطالع الرأي في عـام ١٩٨٩(٥٥٨). والقـائمـون بهـذا
االستطالع يشيرون إلى أنه في عام ١٩٨٩ كان هناك ٣٧ % من اJواطنH األوروبيH يعتقدون بأن في
مـدينتهم تعـيش كثـرة من األجـانب وأكثـر �ا ينبغي3 في حH ارتـفعت هذه النسـبة في عـام ١٩٩٧ إلى
٤١ %. وإذا كانت نسبـة اهتمام األوروبيH �كافحة العنصرية وفق اسـتطالع الرأي في عام ١٩٨٩ قد
بلغت ٣٦ %3 فأن هذه النسبة قـد تراجعت في عام ١٩٩٧ إلى ٢٢ % فقط(٥٥٩). وهي ظاهرة ملفتة
للنظر تستوجب من القوى اJناهضة للعنصرية التوقف عندها والتحري عن أسبابها وسبل معاجلتها قبل
اسـتفـحـالهـا أكثـر فـأكـثر. وال شك في أن هـذه الظاهرة غيـر خـافـية علـى األجهـزة السـياسـيـة واإلدارية
العـاملة فـي مـؤسـسـات االحتـاد األوربي مـثـل البـرJان األوروبي أو اجمللس األوروبي. فــخـالل السنوات
الثـالث األخيـرة صدرت العـديد من القـرارات والوثائق الرسـميـة عن تلك الدوائر التي تؤشـر تنامي هذه
الظاهرة وتدعـو إلى مكافحـتهـا3 كمـا اعتـبرت عـام ١٩٩٧ عام مكافـحة العنصـرية في أوروبا(٥٦٠).
فـالـنشـرة الشــهـريـة التي يصــدرها اجمللس األوروبي أوردت في أعــدادها الصــادرة في سنوات ١٩٩٦
و١٩٩٧ و١٩٩٨ مجـموعـة من القرارات والوثائق اخلـاصة بهـذا اJوضوع. فـعلى سبـيل اJثال ال احلـصر
ورد في العـدد ٢/١ من النشـرة األوروبيـة الصادرة في العـام ١٩٩٧ مـا يشـير إلى الـقرارات الصـادرة
في أعـوام ١٩٩٥ و١٩٩٦ حول مكافـحة العنصـرية والعـداء للغرباء في أوروبا وحـول اJؤzر الذي عقـد
بالتـعـاون بH البـرJان األوروبي واللجنة األوروبيـة ورئاسـة اللجنة التي كـانت في هولندا3 حـيث خـصص
مبلغ ٤٫٧ مليون يورو (العملـة األوربية اجلديدة اJوحدة) للصرف على فعاليـات العام ١٩٩٧ Jكافحة
العنصـرية في أوروبا. وكان اJؤzر يـهدف من حـيث اJبدأ إلى إبراز اخملـاطر التي تكمن وراء العنصـرية
والعـداء للـغـرباء في بلدان االحتـاد األوروبي3 ودعــوة اجلـمـيع للتـعــاون من أجل تكثـيف اJواجــهـة ضـد

(558) Europische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit .Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus in Europa im Spiegel der ِffentlichen Meinung 1989-
1997. 7. Dezember 1998. Wien. S. 3.

(٥٥٩) نفس اJصدر السابق. ص ٣ .
(560) Bulletin der europنischen Union. 1/2.  1997. Entschliessung des Europنischen Parla-

ments zu Rassismus3 Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und zum Europنischen
Jahr gegen Rassismus. S. 9.
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العنصـرية التي تتـعـارض مع حـقوق اإلنسـان. وقـد أكـد اJؤzر على أربعـة نقاط أسـاسـيـة هي: مـعاجلـة
اJسـألة الـتي كـثـيـرا مـا تـربط بH األجـانب وسـوق العــمل; القـواعـد اJنظـمـة Jكافـحـة العـنصـرية; دور
اإلعالم في مـواجهة العنصرية اليـومية; ومـوضوع الد`قراطية التي تـؤكد عليها أوروبا والتي تتـعارض
مع العنصـرية والتـسـامح واحتـرام كـرامة اإلنسـان. وتعـرب النشـرة في أكـثر من عـدد منهـا عن أسـفهـا
لتنامي العنصـرية في أوروبا واخملاطر اJرتبطة �ثل هذه الظاهرة وأهمـية التفـتيش عن حلول عمليـة لها
في مـستـقـبل غيـر بعيـد. إن األسف بحـد ذاته وفي هذا اJوقع غـير كـاف وال `نح اJواطنH األجـانب أو
اJهـاجرين من غـير سكان البـالد في البلدان األوروبيـة احلمـاية واالطمئـنان في أنهم سوف لن يتـعرضـوا
إلى مـخاطر جـدية واعـتداءات مـسـتمـرة من جـانب القـوى اليمـينيـة اJتطرفـة والعنصريـة اJتزايدة عـددا
ونشـاطا وترويجــا ألفكارها3 وال يسـاعـدها على العــيش بسـالم وتفـاهم مع اJواطنـH من سكان البـالد
األصلي3H بل يسلبـهـا حـقوقـهـا اJشروعـة في اجملـتمع ويـعرض كـرامـتهـا وحـياتهـا إلى اJهـانة واJوت.
واJقصود هنا أن أسف مجلس االحتاد األوروبي ال يكفي ما لم تـتخذ الوسائل الكفيلة بإقناع حكومات
البلدان األوروبيـة في الكف عن اتخاذ اJزيد من إجـراءات التضيـيق على وجود األجانب فـي بلدانها أو
تقليص فرص العـمل أمامهم ومحاربتـهم بصورة مباشـرة وغير مباشـرة في الرزق3 إذ أن تلك اإلجراءات
أو حتى بعض القـوانH التي صدرت خالل العـقد األخير مـن القرن العشرين كـانت سببـا مباشرا أو غـير
مباشر في تأجيج العداء لألجانب وفي تنشيط القوى العنصرية في دفع شعارها اJعروف "أيها األجانب
أخرجوا من بالدنا" إلى مـوقع الصدارة. و`كن هنا إيراد التعديل الذي أجـرته الدولة األJانية على اJادة
١٦ من الدسـتور األJاني في عـام 3١٩٩٣ أو األسلوب الذي مـارسه الوزير الفـرنسي في إصدار قـانون
منع احلـجاب في فرنـسا كنمـاذج فقط. إن الثـقة قائمـة في القدرة عـلى مواجهـة هذه االجتاهات اخلـطيرة
في احلـياة السـياسـيـة واالجتـماعـيـة والفكرية في بلدان االحتـاد األوروبي3 منها أJـانيا3 ولكنهـا ال حتل
عبر إعالن األسـف3 بل عبر تشريعات وإجراءات وآليـات أساسية مناسبة يفـترض أن تصدر عن كل بلد

من بلدان االحتاد األوروبي وعن االحتاد األوروبي أيضاً.
جججج::::    ااااللللععععوووواااامممملللل    ااااللللككككااااممممننننةةةة    ووووررررااااءءءء    ااااللللذذذذههههننننييييةةةة    ااااللللععععننننصصصصررررييييةةةة    ووووااااللللتتتتممممييييييييزززز    ووووااااللللتتتتططططههههييييرررر    ااااللللععععررررققققيييي

يستـند التميـيز اJتـعدد اجلـوانب إلى ظاهرتH تكونتا عـبر األجـيال اJنصـرمة ويتم التـشبث بهـما من
جانب قوى معينة سواء كانت في السلطة أم خارجها3 وهما:

: السعي إلى تكريس صورة "األنا" وصورة "اآلخر". ً أأأأووووالالالالًًً
: اعـتمـاد األحكام اJسبـقة ومـا يطلق عليـه بالستـريوتيب في احلكم على الشـعوب والقـوميـات ً ثثثثااااننننييييااااًًً

اخملتلفة أو على اآلخر.
يفـتــرض أن ننظر إلى التــرابط الوثيق بH اJســألت3H إذ تعـبّــران في احملـصلة النـهـائيـة عن وظيــفـة

واحدة.

١١١١----    صصصصووووررررةةةة    """"ااااألألألألنننناااا""""    ووووصصصصووووررررةةةة""""    ااااآلآلآلآلخخخخرررر""""
نشـأت في مخـتلف البلدان وعلـى امتـداد القـرون اJنصرمـة صـورة "األنا" ذات الطبيـعـة االجتـمـاعيـة
التي ال تقـتصـر على فـرد واحد في اجملـتمع بل تـشمل أفـراد مجـتمع مـعH أو شـعب أو قومـية أو أمـة
معينة3 أي إنها الصورة التي يراد منها أن يرى كل فـرد في هذا اجملتمع أو ذاك أو في هذه القومية أو
تلك نفسه فيها3 والتي يفترض أن zيزه عن فرد آخر في مجتمع آخر أو شعب أو قومية أخرى. وصورة
"األنا" اجملتمعية التي تقوم على منح الذات أو الفرد خصـائص متفردة ومتميزة وهي بشكل عام تسبق
صورة "اآلخر" ولكنهـا مرتبطة بها وتشكل الوجـه الثاني لعملة واحدة. فال `ـكن أن توجد صورة "األنا"
دون أن تكون بجـوارها صورة "اآلخـر"3 إذ تفقـد األنا معناها والهـدف منها أو الوظيـفة التي يراد منـها
أن تؤديها في اجملتمع وإزاء اآلخر عند غياب اآلخر. وصورة األنا لها ثالثة أبعاد متماسكة مع بعضها
ومـتفـاعلة وذات أهداف مـشـتـركة3 رغم تـباينهـا نسـبـيا في صـيـغـة ظهورهـا بH فتـرة وأخـرى أو هكذا
تبدو. فــ "األنا" الراهنة هي حصـيلة "األنا" التي تشكلت في اJاضي البـعيد والـقريب3 وحصـيلة "األنا"
التي مـا تزال تتـشكل في احلـاضر أيضـا3 والتي تشكل بـدورها "أنا" اJستـقـبل أيضـا3 أو "األنا" التي
تتطلـع Jسـتــقــبل مــعH وفق أهداف مــحـددة حتــاول الوصــول إليـهــا وتكريـسـهــا. واألنا3 هذه الذاكــرة
التخـزينية اJشتـركة3 مشـحونة بأحداث اJاضي ومنفـعلة باحلاضر ومندفـعة نحو اJسـتقبل الذي يفـترض
أن يحـقق لـ"األنا" مـبـتـغـاها إزاء "اآلخـر" باعـتـبـاره اخلـصـم التـقليـدي أو الذي كُـرِس كـخـصم لهـا عـبـر

األجيال وأصبح مرفوضا من "األنا" الراهنة أيضاً.
وصــورة "األنا" في هذا الصــدد تكون عـادة مــرتبطة بـالسلطة الســيـاســيـة3 بـالقـوة التـي zنح "األنا"
السلطة الـسـيـاسـيـة مــقـابل "اآلخـر" الذي ال `لك الـسلطة والقـوة. وتســتند السلطة في هـذه احلـالة إلى
آيدولوجـــيــا قــومــيــة أو إلـى فكر ديني مـــحــدد أو االثنH مــعـــاً. ووجــود صــورة "األنا" دون السـلطة
وآيدولوجيـتها ال تستطيع حتـقيق الوظيفـة اJعهودة إليهـا اجتماعـياً وسياسـياً واقتصـادياً وثقافياً كـما
تبقى مـحصورة في حـدود ضيقـة3 وهي في مثل هذه احلـالة ال تشكل خطراً مباشـرا3ً ولكن هذا ال يعني
أنها غير مـضرة وال تشكل خطراً كامناً `كن أن يظهر الحقاً وفي كل حلظة عـندما تنشأ ظروف جديدة.

وال `كن لهذه الظاهرة االجتماعية أن تزول دون عمل فكري وسياسي مباشر ومستمر ضدها.
والتـمـيـيـز الذي يسـعى احلكام ومـؤدجلي الطبـقـة احلـاكـمـة ذات االجتاهـات االستـبـدادية والتـوسـعـيـة

واالستغاللية إلى تكريسه على مختلف اJستويات يهدف إلى تأكيد ما يلي:
أأأأنننن    صصصصــــــــووووررررةةةة    """"ااااآلآلآلآلخخخخــــــــرررر""""    الالالال    تتتتخخخخــــــــــــتتتتللللفففف    ععععنننن    صصصصــــــــووووررررةةةة    """"ااااألألألألننننــــاااا""""    ففففــــــــححححــــــــسسسسبببب3333    ببببلللل    ههههيييي    أأأأددددننننــــىىىى    ممممننننههههــــــــاااا    ممممنننن    ججججــــــــووووااااننننــــبببب    ععععــــــــددددييييددددةةةة
ً    ووووإإإإالالالال    JJJJاااا    أأأأححححــــتتتتــــــــااااججججتتتت    """"ااااألألألألنننناااا""""    إإإإللللىىىى    صصصصــــووووررررتتتتــــههههــــاااا    ووووJJJJاااا    أأأأححححــــتتتتــــــــااااججججتتتت    إإإإللللىىىى    ممممــــققققــــــــااااررررننننتتتتــــههههــــاااا    ببببصصصصــــــــووووررررةةةة    """"ااااآلآلآلآلخخخخــــرررر"""" ببببااااللللضضضضــــــــررررووووررررةةةة    أأأأييييضضضضــــااااًًً
ولنشأت عـندها صورة مجـتمـعية عـاJية واحـدة. فصـورة "األنا" يفترض أذن أن تتـميـز بخصـائص وقيم
وسمات معينة ال تختلف عن صورة "اآلخر" فحسب3 بل هي أفضل منها وأكثر مثالية وÎوذجية وسموا
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وzتلك الـسلطة والقــوة والنفـوذ أيضــاً. فـصــورة "اآلخـر" نشــأت إذن كنقـيـض لصـورة "األنا"3 للـصـورة
الذاتية اجملتـمعية. ومن هنا نشأت أيضـا تلك الرؤية الذاتية للـ "أنا" اJتعاليـة3 وأحيانا كثيـرة اJغرضة

واJشحونة باخلبث والنزعات العدوانية إزاء "اآلخر". 
ونشـوء مـثل هذه احلــالة تعني بطبـيـعـة احلــال إمكانيـة تبـادل اJواقع. فـاألخـر `ـكن أن يكون "األنا"
و"األنا" `كن أن يصـبح "اآلخـر". إنه يعـتـمد عـلى زاوية الرؤية واآليدولوجـيـا بالدرجة األسـاسـيـة. ليس
هناك من شك في أن هذه الظاهـرة ال تقتـصر على هـذا الشعب أو ذاك بل يجـدها اإلنسـان لدى الكثيـر
من الشعوب واجملتـمعات. فاإلنسان العربي على سـبيل اJثال ال احلصر عندما يولد ال يعـرف شيئاً عن
األنا واآلخـر بأي حـال3 ولكن تبـدأ التـربيـة البـيـتـيـة واجملـتـمـعـيـة ودور السلطة في التـربيـة والتـثـقـيف
اJدرسي واحلـياتي اليـومي3 ترسم له صـورة "األنا" اخلاصـة به وباجلمـاعـة احمليطة به أو اجملـتمع بأسـره.
وهذا العربي القـاطن في العراق الذي تكونت صورته الـذاتية عبر السـياسات والتـاريخ وتراكم األحداث
التي كـان ومـا يزال يراد لهـا من جـانب احلكام أن تلعب دورا مـحـددا في اجملتـمع ذاته وإزاء الشـعـوب
األخـرى القـاطنة مـعـه3 يجـد في صـورته الذاتيـة مـا `يـزها عـن صـورة الكُردي والفـارسي أو التـركي أو
الهندي أو الروسي أو األوروبي أو عن صـورة "اآلخر" عمـوما. وهنا تكمن العلـة اJباشرة للتـميـيز. ومن
يطالع أدب القـوى القـومـيـة العـربيـة وبشـكل خـاص نصـوص اجلـمـاعات الـيـميـنيـة واليـمـينيـة اJتطرفـة
الشـوفينيـة والعنصـرية3 سـيجـد مصـداقـية ذلك في طريـقة zجـيدهـم للماضي وفي أسلـوب حديثـهم عن
احلاضر وطريقـة دعوتهم إلقامة اJستقـبل. فهذه اجلماعات تسـعى إلى تكريس اJاضي الذي انتهى ولن
يعود3 اJاضي احلاضر في ذاكرتها بحاضر اجملتمع ومستقبله. وهي ال تختلف عن الطريقة التي طرحت
بها كل القوى الـقومية اJتطرفة أو اجلـماعات اإلسالميـة اJتطرفة في العالم صورة "األنا" الـتي تتضمن

ثالثة خصائص سلبية �يزة وهي:

[[[[ااااللللننننررررججججــــسسسسييييــــةةةة    ااااللللصصصصااااررررخخخخــــةةةة    ووووااااالالالالسسسستتتتــــععععالالالالئئئئييييــــةةةة    ووووااااللللسسسسااااددددييييةةةة    ااااحلحلحلحلــــااااددددةةةة    ووووااااللللششششخخخخــــصصصصييييــــةةةة    ااااألألألألببببووووييييةةةة    ااااللللتتتتــــسسسسللللططططييييةةةة....    ووووتتتتننننششششــــأأأأ    ععععنننن    ههههذذذذهههه
ااااللللثثثثالالالالثثثثييييةةةة    ععععققققددددةةةة    أأأأوووو    ججججننننوووونننن    ااااللللععععظظظظممممةةةة    ااااللللققققااااتتتتللللةةةة....]]]]

ويبـــدو ضــرورياً اإلشـــارة في هذا الصـــدد إلى أن ظاهـرة "األنا" و"اآلخــر" ال تـقــتــصـــر على الـقــوى
السياسيـة اليمينية والشوفينيـة أو القوى الدينية واJذهبية اJتـعصبة واJتزمتة3 بل كـانت وما تزال تبرز
في صفـوف اليسـار اJتطرف بشكل خاص. فعنـدما يقارن اليـساري اJتطرف صورة "األنـا" عنده بصورة
السيـاسي "األخر"3 يحاول أن يـضفي على صورته مـا يراها في صورة اآلخر. فـهو ال يتـرك للناس حرية
تكوين رأيهم فيه بل يطرح نفسه وكأنه `ثل الشعب كله أو طبقة بكاملها دون أن يكون قد حصل على
أي تخـويل منهـا3 أو يؤكـد وكأنـه آخر اJناضـلH وأفضلـهم وأنه `تلك احلـقـيقـة كلهـا وأن اآلخـرين على
خطأ مـب3H كـما أنه `ـتلك و"يؤمن" بأفـضل النظريات. وهو أمـر لم يعـد مقـبـوالً بعـد كل الذي وقع في
البلدان االشـتراكيـة والعالم. إذ `كن أن تدفـع هذه الرؤية3 سواء كـان اإلنسان متطرفـاً `ينياً أم يـسارياً

إلى عـملية zيـيز من نوع مـعH ولكنهـا تبقى في كل األحـوال مـؤذية zاماً وتقـود إلى ظهور االسـتبـداد
والهيمنة والتسلط وحرمان اآلخر من حقه في التبشير الفكري والعمل السياسي3 وبالتالي تسلط القمع
الفكري والسيـاسي ضد اآلخـر كما حـصل في االحتاد السوفـييتي وبشكل خـاص في فترة حـكم وهيمنة
ستالH على احلـزب والدولة واجملتمع3 أو في البلدان االشتراكيـة األخرى. وتبرز هذه الظاهرة في الوقت
احلاضر في اJوقف الذي تتخـذه الواليات اJتحدة األمريكية في تعاملهـا مع بقية العالم والذي `كن أن
يقـود إلى كوارث ومـآسي كثـيرة. و`كن في هذا الصـدد العـودة إلى خطابات وتصريحـات جورج دبليـو
بوش بعـد أحداث احلـادي عـشر من أيلول/سـبتـمـبر ٢٠٠١ وخـالل أيام احلـرب ضد النظام العـراقي3 إذ

نتبH فيها جوانب مهمة في ما أشرنا إليه في أعاله. 
وصورة "األنا" ال تنبثق من فراغ3 بل هي مزيج من ثالثة مكونات جوهرية:

* فهي مزيج من األسـاطير اJتراكمة عبر التـاريخ لدى اجلماعات اخملتلفة من السـكان أو من عشيرة
أو قبيلة أو شعب أو قومية أوالً.

* كما أنها تعبر عن واقع معH يعيشه هذا اجملتمع أو ذاك ثانياً.
HوجــهJثم أنهــا تعــبـيــر عن حــاجـة مــعـيـنة تفـرض نـفـســهـا عـلى احلكام والنخـب السـيــاسـيــة وا *
اآليديولوجـيH وحتـركـهم علـى رسـمهـا وصـيـاغـتـهـا بصـورة مـعـينة تـأخـذ بنظر االعـتـبـار اJكونH األول

والثاني ثالثاً.
وعلى هذا األساس ال تنشـأ أمامنا اJواصفات اجملـتمعـية اخلاصة بالفـرد فحسب3 بل zنح لها سـمات
أخـرى مطلوبـة في تلك اللحظة ثم تـلصق بهـا الحـقـا مـثل البـطولة والشـهـامـة واالسـتـعـداد لـلتـضـحـيـة
بالنفس والشـهـادة في سبـيل اآلخـرين أو في سبـيل الوطن والشـعب3 أو في سـبيل اJبـاد½ والقـيم التي
غـرست فـيـه. إنهـا حـالة zـزج بH اخلـيـال أو احللم والواقع3 بH الهـدف والوسـيـلة3 بH اJاضي واحلـاضـر
واJستقبل3 إنها "الغاية التي تبرر الواسطة". إنها محاولة لرسم هـوية �يزة ومتميزة ومتفردة في مقابل
هوية رذيلة ومنحطة وسـوقيـة لآلخر. و`كن أن نتـلمس هذا في خطب اJستـبد بأمـره والعنصري الـشرس

صدام حسH حH قال في األيام األولى من احلرب العراقية _ اإليرانية ما يلي: 
""""…………أأأأييييههههاااا    ااااJJJJققققااااتتتتللللوووونننن........    ههههذذذذاااا    ييييوووومممم    ججججههههااااددددككككمممم    ووووععععززززككككمممم........    ففففأأأأضضضضررررببببوووواااا    ببببككككلللل    ااااققققتتتتدددداااارررر""""    
""""ووووييييققققيييينننناااا    أأأأننننككككمممم    سسسسييييفففف    ااااللللللللهههه    ففففيييي    ااااألألألألررررضضضض....    ووووأأأأنننن    ااااللللررررققققاااابببب    ااااللللتتتتيييي    تتتتضضضضررررببببووووننننههههاااا    ههههيييي""""

""""ررررققققاااابببب    ااااجملجملجملجملووووسسسس    ااااJJJJععععتتتتدددديييينننن    أأأأععععوووواااانننن    ااااJJJJههههووووووووسسسس    ااااخلخلخلخلممممييييننننيييي…………(٥٦١)""""
وهنا نالحظ الصـفـات التي منحـهـا صـدام حـسH "لألنا" العـربيـة والبـعثـيـة والصـدامـيـة3 وتلك التي

رسمها "لآلخر" الفارسية اجملوسية واخلمينية. 

(٥٦١) راجع: زهير اجلزائري3 اإلعالم واحلزب3 مجلة البديل العراقية3 العدد ٧/ ١٩٨٣
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ومن اجلـدير باإلشارة إلـى أن صورة " األنا" اجملـتمـعـية وصـورة "اآلخـر" ال تتضـمن حتـديدا خلصـائص
الطرفH أو تقليـال من أهميـة وأصل وقـيمـة وذكاء الطرف "اآلخـر" فحـسب3 بل تعـبر في طبـيعـتهـا عن
عدم الثقة واخلشـية وعدم األلفة إزاء "اآلخر"3 أو حتى الرغبة في التـخلص من وجوده. فاألفراد يجدون
صـعوبة في التـعـامل مع اآلخر ويخـشـون نواياه ويسعـون إلى االبتـعاد عن االحـتكاك به. إإإإننننههههــــاااا    ممممححححــــااااووووللللةةةة
ووووععععممممللللييييــــةةةة    ذذذذااااتتتت    ههههددددففففHHHH::::    ااااللللتتتتععععــــببببييييرررر    ععععنننن    ووووتتتتأأأأككككــــييييدددد    """"ددددووووننننييييــــةةةة    ااااآلآلآلآلخخخخرررر""""    ممممنننن    ججججههههــــةةةة3333    ووووننننششششرررر    ااااحلحلحلحلذذذذرررر    ووووااااخلخلخلخلــــششششييييــــةةةة    ممممننننهههه    ووووممممنننن    غغغغددددررررهههه

ممممنننن    ججججههههةةةة    ثثثثااااننننييييةةةة....
وصـورة "األنا" حتمل مـعـها وظـيفـة مـهمـة في اجملـتمع. يراد مـنها أن تطغى عـلى بقيـة االخـتالفـات
القـائمة في اجملـتـمع3 وإال فـأنها سـتـفقـد وظيـفتـهـا اجلوهرية. فـأمـام صورة "األنا" اجملـتـمعـيـة تختـفي
الفوارق الطبـقية واإلقليـمية والدينية أو الطائـفية ومن حيث اجلنس3 وترتـفع هوية "األنا" فوق كل هوية
لكي تسـتطيع أن تتغلب على صـورة "اآلخر" حتـقق وظيفـتهـا االجتـماعـية والسـياسـية(٥٦٢). وعندها
يراد أن تشترك كل الطبقات والفئات االجتماعية بوعي واحد هو "األنا" االجتماعية3 "األنا" اJشتركة3
"األنا" األJانـيــة أو "األنا" الفــرنســيــة أو "األنـا" اإلجنليــزية… أو "األنا" األمـــريكيــة(٥٦٣)3 أو "األنا
العـربيـة"3 حـيث تغـيب عن "األنا" بـقـية اخلـصـائص واJـؤشـرات التي zيـزها ولو لفـتـرة مـعـينة. وصـورة
"األنا" اJتـميـزة واJتـفـردة هذه تستند فـي أهميـتـها إلى السلـطة السيـاسـية التي تـعزز مـوقـعهـا وتدعم
ادعائها بالـتفرد العرقي اJباشـر أو غير اJباشـر3 اJكشوف وغير اJكشـوف أو اJستتر3 كمـا تستند إلى

سلطة اJال واالسـتـغـالل في آن واحد. فــ"األنا" التي حتـفز عليـهـا النخب احلـاكـمـة وتدفع بآيدلوجـييـهـا
ومثـقفـيها إلى بلورتـها والتبـشيـر بها والدعاية لهـا3 كمـا حصل في احلـرب العراقيـة - اإليرانية مـثال3ً
وتسعى إلى استـثمارها واالستفـادة منها في حتقيق األهداف اJنشودة في كل مـرحلة من مراحل التطور
السـياسي واالقـتصادي واالجـتمـاعي وتتخـذ أبعادا عـديدة وعمـقا مـتبـاينا بهدف خلق وعـي اجتمـاعي
لدى األفراد ووعي مـجتـمعي منغلق على الذات ومـوجه إزاء اآلخـر و�يعٍ للفوراق الطبـقية والسـياسـية.
وهنا `كن أن ال حتـتاج الدولة إلى إصـدار قوانH مـعينة Jواجـهة اآلخـر3 إذ أن اجملتمع يـتصرف بطـريقة
تنسجم مع تـلك األنا اJطلوبة التي تعوض عن صـدور القوانH وتؤدي ذات الوظيفـة. فالشـرطي العربي
Hالذي يتـصرف إزاء اآلخر غـير العـربي تصرفـا يتسم بالتـمييـز أو التمـييـز العنصري3 رغم وجـود قوان
عـامـة حتـظر مـثل هذا التــصـرف مـثـال3ً يكـون احملـرك له في ذلك التــصـرف هو الوعي االجـتــمـاعي أو
اجلمـاعي القائم في البلد والذي تراكم عبـر الزمن إضافة إلى التـربية اليومـية وسلوك الدولة كلها3 كـما
أن اخلطاب السـيـاسي والنشـاط الفـعلـي للنخب احلـاكـمـة يسـهل مـهـمـة الدولة ويقلل من حـاجـتـهـا إلى

إصدار تشريعات تكشف عن طبيعتها الشوفينية.
وغالبـاً ما تبـدأ عمليـة النشر والدعـاية لصورة "األنا" اJتـميزة واخلـاصة في احلـزب السياسـي الفاشي
ثم تعــمم تدريجـاً في اجملــاالت اخملـتلفـة لتــصـبح السـيــاسـة الرسـمــيـة للدولة ومــؤسـسـاتهـا فـي النظم
االسـتبـدادية3 ثم حتـاول أن جتـعل اجملـتمع كله يـؤمن بها ويسـتند في تعـامله مع اآلخـر إلى منطلقـاتهـا
الفكرية3 كما حصل في العراق طيلة العقود األربعة اJنصرمة حتى سقوط صدام حسH ونظامه(٥٦٤).

(562) Annita Kalpaka und Nora Reathzel (Hrsg.). Rassismus in Politik3 Kultur und Alltag.
Die Schwierigkeit3 nicht rassistisch zu sein. Aktuell Politik. Teil I. Dreisam Verlag. 1.
Auflage. 1994. S. 26.

(٥٦٣) مـالحظة: خـالل األعـوام األخـيـرة ٢٠٠١-٢٠٠٣  برزت مـحـاوالت في احلـيـاة األمـريـكيـة تريد بإصـرار
تنشيـط استثنائي لصـورة "األنا" األمريكيـة3 بغض النظر عن اجلنس أو البـشرة أو اJنحدر الطـبقي3 في
مقـابل صورة "اآلخـر" غيـر األمريكي. وهي وأن zـايزت عند الطرح عندما يتـعلق األمر باآلخـر األوروبي
أو اآلخـر اآلســيـوي أو اآلخـر األفــريقي أو اآلخـر الصــيني أو اآلخـر العــربي ومن ثم اآلخـر اإلســرائيلي.
Hصورة األنا األوروبيـة القـد`ة في ح Hولكنهـا تبـقى حتى بالنـسبـة لآلخـر األوروبي فله عند األمريـكي
أصبـحت صورة األنا األمـريكية هي صـورة األوروبي احلديثـة. وصورة األنا األمـريكية التي يـراد لها أن
تسـمـو وتعلو وتتكرس وتـتفـضل عـلى صـورة اآلخـرz 3تلك من السـمـات مـا ال zتلكه صـورة اآلخـر في
العـالم. فاألنا األمـريكية تعـبر عن إنسـان حر ومـثقف وواع Jا يجـري في العالم ومـدافع عن قيم احلـرية
والد`قراطيـة والعدالة  في العـالم ومناضل ضد الظلم3 األنا األمـريكية مناضلة ضـد اآلخر اجلاهل وغـير
الواعي واخلـاضع واخلـانع في سبـيل حتـرير هذا اآلخـر من عبـوديتـه ومن السـيطرة عليه3 إنـه السوبرمـان

اجلديد في اإلمبراطورية العاJية اجلديدة3 في القطب األوحد. ك. حبيب.

(٥٦٤) مالحـظة:  عرفت أوروبا في عـصر النهـضة ومـا بعده صـراعا للهـيمنة على التـجارة اخلـارجيـة ومن أجل
الوصـول إلى البلدان األخرى وتأمH مناطق نفـوذ لها اسـتمـر حتى بعـد قيـام الدول القومـية اجلـديدة في
أوروبا ومـا اقـتـرن بذلك من نشـوب حروب عـاصـفـة في مـا بينهـا أو قـيامـهـا بغـزو البلدان األخـرى3 أو
عندمــا بدأ الرأســمـال اJالي نشــاطه الدولي احملــمـوم للـسـيطرة عـلى أسـواق البلـدان في كل من آســيـا
وأفـريقيـا وأمـريكا الالتينيـة من أجل تصـدير رؤوس األموال إليـهـا وتوظيفـهـا فيـهـا. وفي كل من هذه
اJراحل كان ال بـد من أجل حتقيق تـلك األهداف طرح صورة "األنا" مـقابل صورة "اآلخـر". وهكذا أمكن
"للسـادة" احلكام في أوروبا تـبشـيع صـورة األفـريقي لضـمـان السـيطرة علـيه واسـتـعـبـاده وقـبـول الناس
األوروبيH بهـذا االسـتـعـبـاد3 أو صـورة "األنا" اآلري أو الغـوتي أو الغـالي أو اإلفـرجني لتـأمH حتـقـيق
الهيمـنة والتمييـز والتشجيع على اJشـاركة في نشاطات القوى االسـتعمارية والعنصـرية في العالم3 أو
ضـمان اJوافـقة علـى احلروب بH الدول األوروبيـة ذاتهـا3 كمـا عاشـهـا القرن التـاسع عـشر مـثال3 ومنهـا
بشكل خــاص احلـروب بH أJانيــا وفـرنســا. وكـان على النـازية أن zارس من جـديد إبـراز صـورة "األنا"
اآلرية اJتمـيزة واJتفردة ذات اإلصـالة والنقاوة والقيم الرفـيعة واخللق القو� - صـورة اجلرماني اJتسـمة
بالنظام واالنضـبـاط والطاعـة التـامـة وذات التـفوق الـعقلـي والفكري وذات القـدرات اجلـسدية اJـتمـيـزة
واJواصفـات اجلماليـة العاليـة3 في مقابل صـورة "اآلخر" صاحـب الشخصـية القذرة واJنحطـة والضعيـفة
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و`كن التـذكـيـر في ما طـرحه صـدام حـسH في قـوله: "إإإإنننن    ااااللللععععــــررررااااققققــــييييHHHH    ببببععععــــثثثثييييــــوووونننن    ووووأأأأنننن    للللمممم    ييييننننتتتتــــممممــــوووواااا". فصـورة
البعثي العـربي ينبغي أن تسود في اجملتـمع وتصبح في مواجهة صـورة اآلخر غير البـعثي العربي. وهي
ذات اخليمة الفكرية البعثية العربية التي أراد لها صدام أن تكون اإلطار الفكري الوحيد لكل األحزاب
السياسـية في العراق3 سواء كـانت عربية أم كردية أم أقلـيات قومية3 فـاJهم هو االنصهار في القـومية

العربية وفي فكر وسياسة حزب البعث الصدامي.
٢٢٢٢----    ااااألألألألححححككككاااامممم    ااااJJJJسسسسببببققققةةةة    ووووااااللللسسسستتتتررررييييووووتتتتييييبببب

يتـفق البـاحـثـون فـي علم االجـتـمـاع وعلم النفس وعلـم النفس االجـتـمـاعي والعلوم التـربـوية والعلوم
السياسيـة على أن ظاهرة األحكام اJسبقة ليست حديثـة العهد بل هي قد`ة وصاحبت تطور اجملـتمعات
البشرية وتشكلت بحالتـها الراهنة عبر األجيال. وإذا كانت هذه الظاهرة في العصـور القد`ة قد جسدت

صـيغـة أولية أو سـاذجة الجتـاه تفكير البـشر حـينذاك Jواجـهة اJصـاعب احليـاتية والكوارث التي كـانوا
يتـعرضـون لها ومـحـاولة تفسـيرها وإبعـاد سـببـها عن أنفـسـهم ورميـها على عـاتق اآلخـرين3 فأنهـا في
فتـرات الحقة قـد استخـدمت بشكل مقـصود لإلساءة إلى جـماعات مـعينة ومن أجل إحلـاق الضرر بهم3
سـواء كـانت تلك اجلـمـاعات األخـرى "إثنيـة" أم "دينيـة" أم طائفـيـة أم فكرية أم سـيـاسـيـة3 إذ ارتبطت
بصـورة "األنا" و"اآلخر" بـصيغ عـديدة. وجتلت ظاهرة األحكام اJسـبـقة بشـكل واضح في الروايات التي
تناقلتهـا كتب األديان السمـاوية كلها3 أو احلكايات التي تناقلتهـا الشعوب عـبر األجيال3 سـواء كانت
مـوجـهــة ضـد جـمـاعـات مـعــينة3 أو في حتـديد اJوقـف من "األعـداء"3 أو في تبـرير غــزو وعـدوان ضـد
جماعات أخـرى3 أو في مواقف التمييز إزاء اJرأة من جانب الرجل. والصـورة التي كانت تعطى لهؤالء
Hالناس3 وأن كـانت مخـتلفة من حـالة إلى أخرى3 إال إنهـا كانت مـتفـقة على وجـود اختـالف حقيـقي ب

صورة "األنا" أو "نحن" وصورة "اآلخر" أو "هم".
ومن هنا `كن القول بأن األحكام اJسـبقة التي تتناقلها الشـعوب على اختالفـها تشكل تراكماً كـمياً
هائالً وشاخصاً في أذهان الذاكرة اجلمـاعية للمجتمعات اخملتلفة في تقديراتها ومـواقفها إزاء الشعوب
واألقـوام أو "اإلثنيات" واجلـمـاعات الديـنية والفكريـة والسيـاسـية األخـرى. واخلـشيـة تبـدو واضحـة في
احتـمال حتـول هذا الكم اJتراكم إلى حـالة نوعيـة جديدة هي العنصريـة والتميـيز العنصـري التي خبـرتها
البشـرية على امتداد القرون اJنصـرمة. فعلى مدى عـقود أو حتى قرون طـويلة تكونت لدى هذا الشعب
أو ذاك أحكام مـسـبـقـة عن بقـيـة الشـعـوب3 أو أحكام مـسـبـقـة إزاء األديان والطوائف أو إزاء اللغـات
والثـقافـات3 وكذلك إزاء األحـزاب واجلمـاعات اخملـتلفة حـتى في البلد الواحـد. وال `كن أن تنشأ مـثل
هذه األحكام اJسبقة دون أن تكون هناك صورة "األنا" اJقترنة بصورة "اآلخر". ويطلق الباحثون في علم
االجتـماع وفي العـداء للغرباء على النمـاذج البشـرية التي تتشـبث باألحكام اJسبـقة ويصـعب انتزاعـها
من أذهانـهــا حــتى عند التــيــقـن من خطأ تلـك األحكام بـ"الســتــريـوتيب" Stereotyp" "أي "النمــوذج
التقليدي" اجلامد واJتحجر لهـذا النمط من الفكر عند البعض من البشر. وغالبا ما تكون تلك األحكام
اJسبقة سلبية إزاء "اآلخـر"3 ألنها ال تختلف في مالمحها عن الصورة االجتمـاعية التي كونها أو تربى
عليها الفرد في مجتـمعه إزاء "اآلخر" منذ أن كان طفال وصبيا يافعا3 وبالتالي فـهي مناقضة للمعايير
التي تعلـمـهـا عن "األنا" الذاتيـة. وكـمـا توجـد أحكـام مـسـبـقـة سلبـيـة توجـد بجـوارهـا أحكام مـسـبـقـة
إيجابية. والبعض يعتبر وجود األحكام اJسبقة اإليجابية ظاهرة سليمة وذات نفع للمجتمع3 في حH أن
البـعض اآلخـر يعـتـبـر وجـود األحـكام اJسـبـقـة اإليجـابيـة ال تنفـصل عن ظـاهرة وجـود األحكام اJسـبـقـة
السلبـيـة. إذ أن إحـداها تبـرز في حـالة اJقـارنة مع األخـرى. ورغم إن األحكام اJسـبـقـة غـالبـا مـا تكون
سلبـيـة في نظرتهـا إلى اآلخرين3 فـأنهـا تتـضمن أحـيـانا بعض الصـفات اإليجـابيـة التي تفـقـد قيـمـتهـا
احلقيقية بـاالرتباط مع نوعية الصفات السلبية التي تلصق باآلخرين3 أو إنهـا تستخدم من أجل �ارسة
شـرسة وشـديدة للصفـات السلبيـة3 أو تبدو وكـأنها مـحاولة لـلسخـرية من تلك اجلمـاعة البـشرية. فـعلى

والفاقدة لكل الـقيم النبيلة واJتسمـة بالوحشية والقـبح الخ… من السمات البشـعة. وكانت مهمـة أجهزة
الدعاية في احلزب النازي والدولة الهتلرية تتركز في إقناع األJان نساء ورجاال بأنهم كذلك3 ومن حقهم
السـيطرة على عدوهم الغـبي واخلبـيث واجلـاهل3 لهم حق استـعبـاد الشعـوب و "األعراق" أو "اإلثنيـات"
األخرى. وهـذا ما آمنت به كـثرة فـعلية في أJانيـا وأعوان لهـا في أوروبا3 أولئك الذين كانـوا يعتـقدون
أيضــا بأنهم من أصل آري أو جــرمـاني نـقي وأصـيل. لقــد وصـفـت شـخــصـيـة "األنـا" األJانيـة بـصـورة
نرجـسية وانـبرى الشـعراء واألدباء والفنانون ال برسـمهـا نقيـة وبديعة ورائعـة فحـسب3 بل كانوا يـدعون
إلى تبـجيلهـا وzجـيد البطـولة وعزة النفس والرفـعـة والسمـو فـيهـا. لقد كـان غـرض األوساط األوروبيـة
اJهيمنة خلق شخصيتH إحداها "األنا" اجملتمعية األJانية3 والثانية العدو "اآلخر"3 وهم كل الغرباء عن
اجلنس اآلري الذين يقيمون في أJانيا ولهم امتـدادات في أوروبا وفي غيرها. وسبق هتلر في هذا األمر
الفيلسـوف األJاني نيتشـة الذي كان يرى من أجل بناء الدولة األJانية وتوحـيد اإلمارات اإلقطاعـية في
هذه الدولة الواحـدة3 ومن أجل تعبـئة القوى ورص الصـفوف وتنشـيط احلمـاس الفردي واجلـماعي3 ال بد
من خلق العـدو حـتى وأن لم يكن هناك عـدوا فـعليـا يهدد أJانـيا. فـوجـود العـدو ووجود التـحـدي يدفع
بالشعب إلى التراص والوحدة والسير نحو الـهدف. لقد كان يرى في ذلك أكثر من ضرورة3 إنه الواجب
إذ كان يؤكد بأن أJانيا حتتاج إلى أعداء أكثر �ا حتتـاج إليه من أصدقاء لتحقيق أهدافها. وكانت في
حـينهـا احلـروب الدامـيـة واJتـواصـلة بH أJانيـا وفـرنسـا3 التي كـان يراد مـن خـاللهـا ال فـرض السـيطرة
فحـسب3 بل وتأكيـد الذات وتعزيز الثقـة بالنفس وحتقـيق الوحدة أيضاً. وعند العـودة إلى كتب الكثـير
من اJثـقفH األJان والـفرنسـيH في القـرنH الثامن عـشـر والتاسع عـشـر سيـجد اإلنسـان نفـسه أمـام كمٍ
كبـيرٍ من تلك الكتابات الـتي تنحى هذا اJنحى وتسعى إلى تثـبيت صورة "األنا" وصـورة "اآلخر" التي
جتـسد في الوقت نـفسـه األنانيـة واحلقـد والكراهيـة للعدو والرغـبـة في اخلالص منـه. وهذا ما جنـده عند
صدام حسH إزاء العالم العربي ومحاوالته البائسة في هذا الشأن. (ك. حبيب) راجع في هذا الصدد: 
(*) Heismann3 Michael. Das Vaterland als Feind. Klett-Cotta. Stuttgart. 1992. S. 11.

Siehe auch dazu: Nietzsche3 F. Goetzendaemmerung. Werke. Bd. 3. 
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سبيل اJثال ال احلصـر عندما كان احلديث يجري عن القوة العضلية أو اجلسـدية التي يتمتع بها السكان
السود كانت هذه الصفة تعني بالنسبة للعنصريH أن هؤالء خلقوا هكذا لكي `كن تشغيلهم فترة أطول
وتكليـفـهـم بأعـمـال شـاقـة ومـرهقـة. و`كن أن يقــال هذا األمـر عن الكُرد الفـيليــة الذين فـرضت ظروف
بعـضـهم العـمل �هنة العـتـالة3 و�ا أن أجـسامـهم قـوية وعـضـالتهم من فـرط احلـمل الثقـيل إضـافـة إلى
طبيـعتهم اجلبليـة3 فكان يشار لهم وكأنهم خـلقوا Jهنة العتالة وغـير قادرين على أداء عـمل آخر. وهي
محـاولة بائسة وعدوانـية وموقف عنصـري3 سواء أدركه الشـخص أم لم يدركه3 يسيء عن قـصد أو عن
دون قصـد الى الكُرد الفـيلية باعـتبـارهم جزء من الشـعب الكردي وال يخـتلفون عن باقي البـشر. وكـان
قصر الـنظر من جهة (أو) والقصـد السيئ من جهة أخـرى3 منعهم عن رؤية حقيـقة وجود كُرد فـيلية في
مـختلـف اJهن األخرى3 وأن التـمـييـز ضـدهم هو الذي منعـهم من احـتالل اJـراكز التي يسـتـحقـونهـا في
الدولة واجملـتـمع. فلـيس هناك من حكم سلبي مــسـبق مـا لم يكن قـد نتج عن مـقـارنتـه بـحكم إيجـابي
مـسبق. وإذا كـان احلكم اإليجابـي اJسبق ينطلق مـن تقدير الذات نفـسهـا3 أي "األنا"3 فـاحلكم السلبي

اJسبق يكون من حصة "اآلخر" ال غير(٥٦٥).
واألحكام اJسبـقة zثل عـادة مجمـوعة من الكليشـهات حول قـضايا إثنيـة واجتمـاعية يجـري التداول
بهـا وكـأنهـا حــقـائق ثابتـة حـول شـعب أو مـجـمــوعـة مـعـينة من السكان3 دون أن يـجـري إخـضـاع تلك
األحكام إلى االمتـحان في ما إذا كـانت واقعيـة أم إنها من نسج اخليـال أو تعبر عـن البعض من سكان

هذا البلد وليست صفة عامة تشمل اجملتمع بأسره.
يشــيـر البــاحث األمـريكي اJـعـروف گـوردن آلـپـورت Gordon W. Allport في مــعـرض بحـثــه في
األحكام اJسـبـقـة قـائـال: "إن األحكام اJسـبـقـة عـبـارة عن "تفكيـر سـيـئ إزاء اآلخـرين دون أن تكون له
أسـبابا مـبـررة كـافيـة"(٥٦٦). كـما يؤكـد آلپـورت في مكان آخر مـن كتـابه اJوسـوم "الهجـرة واألحكام
اJسـبقـة" قائـال: " إن األحكام اإلثنية اJسـبـقة تعـبر عـن كراهيـة تستـند إلى تعمـيم خـاطيء ومتـحجـر.
و`كن التـعبيـر عن هذه الكراهيـة أو اإلحساس بهـا فقط. و`كن أن تتـوجه ضـد مجـموعة كـكل أو ضد
شخص بحد ذاته3 باعتباره عضوا في تلك اجملموعة من البشر"(٥٦٧). ورغم أن األحكام اJسبقة تهتز

في أحـايH كـثيـرة وتبـدو بعـيدة عـن الواقع عند اخـتبـارها أو عند حـصـول احتـكاك فعلي بـH أصحـاب
األحكام اJسـبقـة وبH اJتـهمH بتلـك اخلصـائص السلبـية3 فـأنها تـبقى عـالقة بأذهـانهم وال يسعـون إلى
التـخلص مـنهـا أو تغـيـيـرهـا. كـمـا أن االخـتـالف بH تقـالـيـد وعـادات الشـعـوب `كـن أن يحـوّل بعض
األحكام اإليجابية إزاء شعب مـعH الى أحكام سلبية حول نفس الشعب عند شعب آخـر. يشير آلپورت
في هذا الصدد قـائال: "حH تكون للمرء أحكاما مسـبقة3 عندها يفسـر باستمرار مـوقفه السلبي مـشيرا
إلى اخلصائص اخمللة واJزعجـة التي تتميز بها تلك اجلماعة غـير احملترمة. اجملموعة كلهـا تعتبر مدانة

بأن لها رائحة كريهة وفهم قاصر3 ومن طبيعتها أن تكون معقودة اللسان عدوانية أو غبية"(٥٦٨).
يؤكـد الباحث االجـتـماعي األسـتاذ األJانـي فريدريك هيكمـان Friedrich Heckmann بأن األحكام
اJسبقة إزاء اإلثنيات تدخل في باب األحكام اJسبقة ذات الطبيـعة واJضمون االجتماعيH واJوجهة من
قبل األكثـرية ضد األقلية أيضـاً وبالعكس أيضا3 وهي تقود إلى التمـييز3 كمـا إن التمييـز يعتبر سـببا
لوجــودها أصـال. وطرح هيكـمـان في كــتـابه اJوســوم "األقليـات اإلثنـيـة3 والشــعب واألمـة" اJوضــوعـة

الصحيحة التالية:
"تعـتـبر األحـكام اJسـبقـة مـواقف سلبـيـة أو رافـضة مـن جانب شـخص أو مـجـمـوعـة من الناس zتلك
باألسـاس تصـورات تقليـدية حـول خـصـائص مـعـينة مـقـررة ابتـداءاً إزاء شخـص أو مجـمـوعـة أخـرى من
الناس3 وهي تعـتمد في ذلك عـلى اJشاعر اJشـحونة بالعناد واإلصـرار والتي يصعب تـصحيـحهـا حتى

عند اJرور بتجربة ذاتية مناقضة لتلك األحكام"(٥٦٩).
وإذ يتفق الباحث االجتماعي األJاني عمانوئيل غـايس مع اJوضوعة التي طرحها فريدريك هيكمان3
يؤكد من جـانبه على أن السـبب وراء مثل هذه األحكام اJسبـقة يكمن في اJوقف العنصـري التميـيزي3
إذ يقول: "تعـتبر العنصرية �خـتلف أشكالها نواة الشر عند البـشرية3 وهي حتى يومنا هذا تعـد السبب
في الكثيـر من النزاعات في إطار الشعب الواحد3 أو بH الشـعوب أو الدول"(٥٧٠). كما أن أصحاب
Fromm وفروم Horkheim وهوركـهـا� Adorno انيـة من أمـثـال أدورنوJدرسـة الفـرانكفـورتيـة األJا
يربطون بH الفكر الشمـولي واJمارسة الشموليـة3 أي بH االستبداد وبH األحكام اJسبـقة إزاء اآلخر أو

(565) Fuertes3 Joshua Albaladeio Y. Migration und Vorurteile: Abneigung gegen aus-
laendische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Zu emotionalen Ursachen
und Folgen der Migration3 dargestellt am Beispiel der spanischen Arbeitsmigranten. Phi-
losophische Fakultaet der Rheinisch-Westfaelischen Technischen Hochschule Aachen..
Fotodruck. J. Mainz GmbH. Aachen. 1987. S. 56-60.

(566) Ahlheim3 Klaus. Heger3 Bardo. und Kuchinke3 Thomas. Argumente gegen Hass. Band
I. Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Wiesbaden. Bonn. 1993. S. 23. 

(٥٦٧) نفس اJصدر السابق. 

(568) Gordon W. Allport. Die Natur des Vorurteile. Koeln. 1971. In: Aus Politik und Zeit-
geschichte-Beilage der Wochenzeitung Das Parlament. B 48/1995. 24. November 1995.
Ein Beitrag von Christa Mahrad/Ahmad Mahrad. "Immigration und Frem-
denfeindlichkeit in Europa". S. 3. 

(569) Heckmann3 Friedrich. Ethnische Minderheiten3 Volk und Nation. Enke Verlag. Stutt-
gart. 1992. S. 141.

(570) Hoffmann3 Lutz/Even3 Herbert. Soziologie der Auslaenderfeindlichkeit. Beltz Verlag.
Weinheim. Basel. 1984. S. 141.
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اآلخـرين أو إزاء الشـعـوب األخـرى(٥٧١). وتشـيـر اJدرسـة اJذكـورة إلى أن األحكام اJسـبـقـة ال تتـجـه
صوب شـخص بعينه من حيث اJبـدأ3 بل هي سمة واحدة أو أكـثر تلصق بجمـاعة بشرية3 سواء كـان لها
نصـيب قليل أو كـثـيـر من الصحـة أم مـفـتـعلة أسـاسا بقـصـد zيـيـزها عن اآلخـرين3 ومن ثم تنتـقل هذه
السمـة أو السمات من تلك اجلمـاعة البشرية إلى الفـرد اJنحدر منها إلحلاق الضـرر به. والضحية غـالبا
مـا تكون أقليـات سكانيـة ضعـيـفـة يصعب علـيهـا الردّ على تلك االتهـامـات3 أو أنهـا ال تشكل خطراً

معينا على جماعة االتهام3 أو أنها توجه ضد شعوب أخرى أو "أعراق" أو "إثنيات" أخرى.
ويجد اإلنسـان مصـداقية ذلك في احلـياة اليـومية3 رغم أن البـعض يتصـرف بصورة عـفوية حH يروي
نكتـة شــائعـة أو حكاية ضــد شـعب آخـر دون أن يدرك أنـه `ارس zيـيـزاً قــائمـاً على العنـصـرية3 إذ أن
التـربيـة البيـتـية وفي اJـدرسة والشـارع والعـمل وفي الصـحافـة وغـيرهـا من وسائل اإلعـالم تسـاهم في
تكوين خلـفـيـة فكرية أو ذهنـيـة مـحـملة ببــذرة العنصـرية التـي `كن أن تطفـو على سـطح األحـداث في

ظروف وحتت شروط معينة3 وهي باحملصلة النهائية حتمل في طياتها مضمون العداء لآلخر عموما.
واألحكام اJسبقة ال تنطلق من الغـالبية السكانية من الناحيتH القوميـة والدينية فحسب3 بل تنطلق
أيضـا من القـوميـات األخرى أو األقـليات السكانـية القـومـية والدينيـة أيضـا3ً إذ غالـباً مـا تكون ردود
فعل Jمـارسات األكـثرية إزاء بقيـة السكان. وهي ال تختلف في طبـيعـتها ومـضمونهـا االجتـماعي عن
تلك التي تنطـلق من مـواقع األكثـرية3 ولكـنها ال تـشكل بالضـرورة ذات اخملـاطر التي تشكلهـا عندمـا
تنطلق من األكـثـرية السكانية ضـد األقليـات3 ومع ذلك فـهي تبقى ذات مـخـاطر في كل األحوال ألنهـا
`كن أن حتـمل فـي طيـاتهـا بذرة �ارسـة العنف أو الـكراهيـة واحلـقـد والتـمـيـيـز. ويـفـتـرض أن ال ينسى
اإلنسان بأن لألحكام اJسبقة ردود فعل من جانب األكثرية إزاء األقليات القاطنة في البالد والتي `كن
أن تتـفــاعل مع عـوامل أخـرى كــاالسـتـغـالل واالضـطهـاد واإلرهاب من جـانـب األكـثـرية ضـد األقـليـة3

وبالتالي `كن أن تفجر بدورها الكراهية واحلقد وأعمال العنف اJضاد.
ويذهب البـاحث االجـتـمــاعي األمـريكي آلبـورت إلى أن األحكام اJسـبـقـة تـبـرز في فـتـرات الكوارث
واألوضاع الصـعبة أو األزمات االقـتصادية أو في أعقـاب احلروب أو حتى تشكل سبـبا أو حجة لتـبرير
إشـعـال فـتـيلهـا(٥٧٢). وهي اخلطوة الثــانيـة والتـاليـة بعـد العــثـور على كـبش فـداء تنسـب إليـه تلك

الكوارث واألزمـات أو احلـروب. وعند الوصـول إلى هذه اJـرحلة فـأن اخلطوة التـاليـة اJتـوقـعـة لن تكون
بعيـدة بل في متناول اليد3 إنه مـوقف التمييـز إزاء كبش الفداء3 إزاء هؤالء الذين ال حـول لهم وال قوة
في الدفاع عن أنفـسهم إزاء اتهامـات احلكام أو النخبـة السياسـية3 إنهم الضحـية التي تتحـمل عواقب

التمييز(٥٧٣). وعلى هذا األساس `كن وضع تسلسل العملية بأربع مراحل هي:
١- وقـوع احلدث3 سـواء كانت أزمـة اقـتصـادية وبطالة وخـراب اقتـصادي3 أم كـارثة طبـيعـيـة رافقـتهـا

مأساة اجتماعية أو حربا جنمت عنها الكثير من الضحايا واخلسائر. 
٢- التـحري عن كـبش فداء إللـصاق سـبب ما حـصل به من أجل إبعـاد التهـمة عـن السبب احلـقيـقي أو

اJتسبب الفعلي في هذا احلدث أو ذاك; 
٣- ربط احلكم اJسبق بكبش الـفداء وإشاعتـه بأساليب شتى توجـهها النخب السـياسية وأجـهزة الدولة

واإلعالم الرسمي وغير الرسمي وغيرها لتمهيد الطريق للخطوة الالحقة. 
٤- �ارسـة سيـاسة التـميـيز إزاء كـبش الفداء والتي تتـمـثل بالدعوة Jعـاقبـته واخلـالص منه3 أو تتخـذ
أشكال وأسـاليب عنفيـة وتدميرية ال حـصر لهـا بحق كبش الفـداء3 أو التطهيـر العرقي أو التـغيـير
الد`وغرافـي وفرض االنتسـاب القسـري إلى قوميـة غيـر التي ينتمي إليـها. إن التحـول من الشكل
الداخلي لألحكام اJسبقة إلى حالة التمييز و�ارسته تعني البدء بخطوات عملية للتخلص من كبش

الفداء3 للقضاء عليه أو على األقل إلبعاده من اJنطقة.
و`كن إيراد مـجـازر األنفـال الدمـوية ضـد الـشـعب الكردي وبقـيـة القـومـيـات في كـردسـتـان العـراق3
ومنهـا مجزرة اسـتخـدام األسلحة الكيـماوية في حلبـجة3 أو التـغييـر الد`وغرافي لطـبيعـة بعض اJناطق
الكردية والتطـهيـر العـرقي أو التـعـريب القـسـري كنمـوذج لهـذه اJمـارسـات القـاتلة. فـهي قـد خـضـعت
لتـفكير وتنظيم مـسبـق3H ثم تخطيط ومراجـعة مـستـمرة ثم تنفـيذ فـعلي ومتـابعة مـستـمرة حتت قـيادة
ورقـابة صــدام حـسH وابن عــمـه علي حــسن اجملـيـد ورهطـه لتـحـقــيق أقـصى األهداف من وراء احلــملة
الدمـوية3 أي قـتل أكبـر عـدد �كن وتغـييـب عدد كـبـير آخـر بصـور مـختلفـة ثم بث الرعب فـي صفـوف
الشـعب الكردي كـله لدفـعـه بعـيـداً عن مطالـبـتـه بحـقـوقـه اJشـروعـة والعـادلة. إنـهـا النمـوذج الصـارخ
للهستـيريا العنصرية والعداء لإلنسان اآلخر والرغـبة اجلامحة في التخـلص منه3 إنها الشكل النموذجي
لإلبادة البـشرية3 إضـافـة إلى إجراءات أخـرى �ا فـيهـا خلق األرضـية الصـاحلـة للتطهـير العـرقي الواسع

النطاق والتعريب القسري.
ومن يتـتبع األحـداث التـاريخيـة التي مرت بـها البـشرية3 وبشكـل خاص احلـروب وفتـرات اجلفـاف أو
الكوارث الطبيـعية أو اجملـاعات وموجـات األمراض اJعـدية3 كالطاعون واجلـذام وغيرها3 سـيجد أمـامه

(571) Fuertes3 Joshua Albaladeio Y. Migration und Vorurteile: Abneigung gegen aus-
laendische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Zu emotionalen Ursachen
und Folgen der Migration3 dargestellt am Beispiel der spanischen Arbeitsmigranten. Phi-
losophische Fakultaet der Rheinisch-Westfaelischen Technischen Hochschule Aachen.
Fotodruck. J. Mainz. GmbH. Aachen. 1987. S. 62-65.

(572) Allport3 Gordon W. Treibjagd auf Sündenboecke. In Argumente gegen den Hass. Band
II: Textsammlung. Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Bundeszentrale für
politische Bildung. Wiesbaden/Bonn. 1993. S. 11-24. .صدر السابقJ(٥٧٣) نفس ا
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تراكمـا هائال من محـاوالت التفـتيش عن كـبش فداء تعلق في رقـبتـه مسـؤولية وقوع تـلك األحداث أو
نتـائجـهـا الكارثيـة3 وعـندها تشكل األرضـيـة الصـاحلـة حلكم مـسـبق يـصـدر على هذه اجلـمـاعـة أو تلك
لتكون السـبب في معـاملتهـا بصورة مـختلفـة معـاملة تتسم بالتـميـيز والسـوء. وكمـا تورد الكثيـر من
الدراسات اJتخصصة في هذا الصدد موقف النازية وهتلر وبقية رهطه من اليهود باعتبارهم السبب في
األزمـة االقتـصادية الكـبرى التي عـانت منهـا أJانيا والعـالم في نهـاية العشـرينات وبداية الثـالثينات3
والسـبب في تفاقم البطالة خـسارة احلـرب العـاJية األولى. فـاليهـود أصبـحوا في هذه احلـالة كبش فـداء
لكي `ارس ضـدهم احلكم اJسـبق الذي أعـده إيديولـوجيـو النازية3 وبـالتالـي �ارسة الـتمـيـيـز العنصـري
والديني بـحـقـهـم ودفع اJاليH منهم إلـى اJوت بصـور بشــعـة يصــعب على اإلنســان السـوّي تصــورها.
وهكذا كـان األمــر مع الرومـا والسنـتي (الغـجـر) في أJـانيـا الهـتلريـة وفي عـمـوم أوروبا الذيـن فـقـدوا
عشـرات اآلالف منهم في مـحارق ومجـازر الفاشـية. وكـذا األمر إزاء شـعب كردسـتان العراق مـن جانب
النظام العـراقي بشكل خـاص وكذلـك احلكم التركي إزاء شـعب كـردسـتان تركـيـا وكذا احلـال في إيران.
ويشـير بعض البـاحثH في علم االجـتمـاع وعلم النفس االجتـماعي إلى أن ظاهرة األحكام اJـسبقـة التي
يجـدها اإلنسان لـدى كل الشعـوب صـغيـرها وكبـيـرها3 أو لدى أوسـاط وجمـاعات مـعـينة من الناس ال
تشكل بالضرورة خطراً على اآلخـرين طاJا بقيت هادئة وفي دخيلة الناس فقط3 أي قـبل أن تتحول إلى
فعل مـباشر مـوجه ضد اآلخرين. ولكن حـاJا تبدأ هذه العمـلية باحلركة الـفعلية فسـرعان ما تتـحول إلى
�ارسة التمـييز3 وفيه يكمن اخلطر على اآلخـرين. أي ما دمت حتمل رأيا معينا بشأن هذه اجملـموعة أو
تلك من الناس فهذا شأن اإلنسان ومن حقـه3 ولكن ال يجوز أن ينعكس ذلك نحو اخلارج أو `ارس ضد
اآلخرين. إال أن السكوت على وجـود أفكار من هذا النوع لدى اإلنسان تشكل على اJدى البعـيد خطراً
داهماً ومـحتـمالً في اJستـقبل3 يتطلب العـمل من أجل مواجـهتـه عملية فكريـة وسياسـية واعيـة ويقظة

وتربوية.
وتزداد مخاطر األحكام اJسبقة عنـدما zارس من قبل النخبة السياسية احلاكمـة3 إذ تتوفر لها أجهزة
الدولة ومؤسساتها القمعية لنشر تلك األحكام واستخدامها ضد هذه اجلماعة السكانية أو تلك ألسباب
إثنية أو دينية أو مـذهبية أو حتى فكرية وسياسيـة. كما أن وجود مثل هذه اجلمـاعة في السلطة يسمح
لها بـنشر تلك األحكام والتـثقيـف بها وجعلـها أداة حملاربة اآلخـر وتصفـيتـه أو إخضاعـه إلرادة احلكم.
و`كن أن نرى ذلك بوضـوح في العراق وإزاء الشـعب الكردي واألقليـات القومـية والدينيـة3 كمـا رأيناه

سابقاً في روديسيا وجمهورية جنوب أفريقيا وفي بلدان كثيرة أخرى.
zارس العنصرية أسـاليب مخـتلفة لتحـقيق األهداف التي تسعى إلـيها. وإذ zارس في ظروف مـعينة
. ورغم التحـر� الصادر عن بعضـاً من تلك األساليب3 فـأنها في ظروف أخرى `ـكن أن zارسها جـميعـاً
األÒ اJتـحـدة ورفض اجملـتــمع الدولي بشكل عـام جـمـيـع األسـاليب واJمـارسـات العنصـريـة والتـمـيـيـز

والتطهيـر العرقي3H فأن الكثيـر من البلدان ما يزال `ارسهـا دون أن تتخذ العقوبات الـرادعة من جانب
اجملــتــمـع الدولي بحـق هذه الدولة أو تـلك من أجل وضع حـــدٍ لهــا. و`كـن اإلشــارة إلى عــدد مـن تلك
األسـاليب مع التـوسع في األسلوب الذي `س اJوضـوع مـبـاشرة3 وأعنـي به التطهـير العـرقي والتـعـريب
القسـري. فإلى جانب �ارسة التـمييز بH البـشر على أساس االختـالف في العرق أو العقيـدة الدينية أو
الرأي الفكـري والسـيـاسـي3 جنـد إثارة الصــراعـات والنزاعــات واJعـارك العــسكرية احملــدودة واحلـروب
والتـصفـيـات اجلسـدية والقـتل اجلمـاعي3 وكـذلك التـغيـيب جملـموعـات سكانيـة واالضطهـاد والتعـذيب
اجلسدي والنفسي3 ثم الفصل العرقي والتطهير العرقي والتغيير القسري للقومية واللغة والدين والرأي
الفكري والسياسي والتـغيير الد`وغرافي Jناطق سكنيـة واحملاربة بالرزق والتشهير اإلعـالمي واالفتراء

على اآلخرين واإلساءة إلى سمعتهم واحلط من كرامتهم و… الخ.
في ضوء هذا التـحليل Jفهـوم العنصرية وتطورها يبدو للقـاريء أن العنصرية ليـست ظاهرة مقتـصرة
في بروزها على شـعب أو بلد من البلدان3 بل `كن أن تظهـر لدى جمـيع الشعـوب والقوميـات والبلدان3
وتشكل خطراً على البلد اJـتعـدد القومـيات وعلى البلدان اجملـاورة وتكون سبـباً للصـراعات والنـزاعات
واحلروب واJوت والدمـار. وهذه الظاهرة كانت وما تزال مـوجودة في الدول العربية3 وفي العـراق أيضاً.
وهي مـوضـوع دراستـنا في اJبـحث الثـاني من هذا الفـصل اخلاص بـالعنصـرية. إذ سنحـاول فيـه دراسـة
األرضـية الفكريـة والسيـاسـات العمليـة التي مـارسهـا البـعث الصـدامي في العراق لـإلجابة عن السـؤال

الذي طرح في بداية هذا الفصل.
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تتطلب معـاجلة هذا اJوضوع التـعرف على اJراحل التي مـر بها تطور ذهنية وسـياسات و�ارسـات حزب
البـعث العـربي االشـتـراكي الذي حكم العـراق طويالً منذ تأسـيـسـه حـتى سـقوطه. وسـنعالـج هذه النقطة
بكثــافـــة شــديدة في مــا يخـص العــراق وحــده واجلناح الـعــفلقي-الصـــدامي في حــزب البــعـث العــربي

االشتراكي فقط. وعليه `كن تقسيم العقود اخلمسة منذ نشوئه في العراق إلى خمس مراحل3 وهي:
١- اJرحلة األولى: فترة التأسيس ١٩٥٢/١٩٥١-١٩٥٨.

٢- اJرحلة الثانية: فترة التميز والتهيؤ واالنقضاض على السلطة ١٩٥٩-١٩٦٨.
٣- اJرحلة الـثـالثــة: فـتــرة تكريس النظام ورسـم السـيــاسـات االسـتــراتيـجــيـة والـتكتـيكـيـة ١٩٦٨-

.١٩٧٥/١٩٧٤
٤- اJرحلة الرابعة: مرحلة البدء بالتهيئة الفعلية لتنفيذ السياسات االستراتيجية ١٩٧٥-١٩٧٩.

٥- اJرحلة اخلـامـسـة: مـرحلة الهـجـوم التـوسـعي و�ارسـة فـعـالة لـلسـيـاسـات العنصـرية على الصـعـيـد
الداخلي3 والسيـاسة التوسـعية والعـدوانية وشن احلروب على الصـعيد اإلقليـمي ابتداءاً من ١٩٧٩

حتى سقوطه في العاشر من نيسان/ابريل ٢٠٠٣٫
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تبلورت األفكار الـقومـيـة في الصـراع ضـد االسـتـعـمار الـبريـطاني والفـرنسي في اJشـرق العـربي في
العـشـرينات والثـالثينات من الـقرن الـعشـرين وتنـامت في األربعـينات وفي ظل االحـتـالل والصـراع من
أجل انتـزاع االســتـقـالل والســيـادة الوطنيـة3 وكــذلك حـول القـضــيـة الفلسطينـيـة والوعـد الذي منـحـتـه
احلكومـة البريطانيـة للمنظمة اليـهودية العـاJية بإقـامة دولة عـبرية على أرض فلسطـH في عام ١٩١٧
والذي عرف فيما بعد بـ "وعد بلفور" وزير خارجيـة بريطانيا حينذاك. وفي هذه الفترة برزت مجموعات
فكرية وسـيـاسيـة قـومـية في مـواقع عـديدة في بعض األقطار العـربيـة وبشكل خـاص في سـوريا ولبنان
والعراق. وكانت اجلامعة األمريكية في بيـروت أحدى تلك اJواقع حيث كان الطالب العرب من مختلف
األقطار العـربـيـة يلتـقـون للدراســة فـيـهـا. وفي داخل األحـزاب والقــوى القـومـيـة تبلور تـدريجـاً االجتـاه
القـومي البعـثي وتشكل حزب الـبعث العـربي االشتـراكي من حزب الـبعث ومن حـزب العمل العـربي في
HـعلمJسـوريـا في عـام ١٩٤٧. ونقل الـطلبـة العــراقـيــون الدارسـون فـي لبنان وسـوريـا وكـذلك بعض ا
العـرب من لبنان وسـوريا وفلسطH الذي عـملوا في العـراق أفكار واجتاهات حـزب البـعث القـوميـة إلى
العـراق. حيث تشكلت كـتل صغـيرة في الكليـات العراقـية3 ووجـدت لها مـواقع داخل حـزب االستـقالل

القومي. وفي نهاية عام ١٩٥١ وبداية عام ١٩٥٢ تشكل حزب البعث العربي االشتراكي ألول مرة في
العـراق3 باعتـبـاره فرعـاً قطرياً آخـر للحـزب القائم فـي سوريا. واعـتـمد احلـزب اجلديـد في تكوينه على
Hهن احلرة كاحملامJعناصر منحدرة من أصول برجـوازية صغيرة وبرجوازية بيروقراطيـة ومن أبناء ذوي ا
واألطباء والقوات اJسلحة. ولم يكن احلزب يخلو من بعض أبناء شيـوخ العشائر وكبار اJالك3H إضافة
إلى احتـوائه على عناصر منحـدرة من أصل شبـه بروليتـاري. وإذا كان حزب البـعث عند تأسيـسه األول
. إذ كانت في عضـويته قومـياً `ينياً بشكل عام3 فـأنه لم يكن في تلك الفترة حـزباً طائفياً أو عـشائرياً
في العراق عناصر من كربالء والنجف واحللة أو بـغداد3 وعناصر أخرى من لواء الدليم وديالى واJوصل
مـثال3ً كـما برز فـيمـا بعـد في صفـوفه بعـض الكرد اJستـعربH الـذين قطعوا صلتـهم بالقـوميـة الكردية
وتبنوا نهـائياً القومـية العـربية وهم قلة قليلة جـداً ومن بH هذه القلة على صالح السـعدي وعـبد الكر�
الشـيـخلي على سـبـيل اJثـال ال احلـصـر. وتبنى هـذا احلزب الـنضـال الوطني والقـومي3 أي الكفـاح ضـد
الهيـمنة البريطانيـة على العراق ورفض اJعاهدات اJوقـعة مع بريطانيـا وتبنى االجتاهات األساسـية لتي
ظهرت في حـركة القـوميH العرب فـي نادي اJثنى في الثالثينات أو حـزب الشعب السـري الذي ترأسه
مفتي الديار الفلسطينية في العراق في أواخر ثالثينيات القرن العشرين. ومنذ بداية تكوين هذا احلزب
في سـوريا أشـار اJـؤسس األول له إلى أن تأسـيس احلـزب جـاء لـيناهض الشـيـوعـيــة واأل�يـة في الدول
العـربيـة. وهكذا كـان نهج هذا احلـزب منذ البـدء في العـراق أيضـا3ً إذ كـتب ميـشـيل عـفلق يقـول: "إن
خالفنا مـع الشيوعـيH خالف مـبدأي وأساسي"3 ثم يواصـل قوله" "إن ظهور حـركتنا العـربية االنقـالبية
بأفكارها ومـبادئها وسـياسـاتها وأسلوبهـا النضالي الشـعبي قد جـاء تعبـيراً عمـيقـاً عن انعدام مـبررات
اجلـدية اإليجـابـيـة لقـيـام شـيـوعـيـة وحـزب شـيــوعي في بالد العـرب … وينتج عن ذلـك أننا في أسـاس
موقـفنا السياسي3 ال نقـبل التعـايش مع الشيوعـية"(٥٧٤). ثم يواصل قوله في مكان آخر: "يجب أن
نعتبـر أنفسنا مسؤولH فـقط ليس عن اJستقبـل القريب فحسب3 بل وعن اJسـتقبل البعـيد أيضا3ً وأال
نسمح للشـيوعيـة أن تصبح في يوم من األيام منافسـة جدية حلركتنا عـند جمهور شـعبنا"(٥٧٥). وكان
مـيـشيل عـفلق في عـدائه الشـديد للشـيـوعيـة واضـحـاً وصريـحاً ال يقـبل أي تأويل إذ كـتب يقـول: "إإإإنننن
ممممككككتتتتبببب    ااااللللببببــــععععثثثث    ااااللللععععررررببببيييي    ااااللللذذذذيييي    للللمممم    ييييففففتتتتــــرررر    ممممننننذذذذ    سسسسننننHHHH    ععععنننن    ممممككككااااففففححححــــةةةة    ااااخلخلخلخلططططرررر    ااااللللششششييييــــووووععععيييي    ووووحتحتحتحتذذذذييييرررر    ااااللللششششععععبببب    ااااللللــــععععررررببببيييي    ممممننننهههه
ببببااااللللننننششششــــررررااااتتتت    ووووااااالالالالججججتتتتــــممممااااععععــــااااتتتت    ييييررررىىىى    ممممنننن    ووووااااججججببببــــهههه    أأأأنننن    ييييههههييييبببب    ببببععععــــرررربببب    سسسسوووورررريييياااا    ممممــــررررةةةة    أأأأخخخخررررىىىى    أأأأنننن    ييييننننتتتتــــببببههههــــوووواااا    إإإإللللىىىى    ههههذذذذاااا    ااااللللششششككككلللل
ااااجلجلجلجلددددييييدددد    ممممنننن    ااااالالالالسسسســــتتتتععععــــمممماااارررر    ففففييييــــججججممممــــععععوووواااا    ككككللللممممــــتتتتههههمممم    للللللللققققــــضضضضااااءءءء    ععععللللىىىى    ههههذذذذاااا    ااااخلخلخلخلططططرررر    ققققــــببببلللل    أأأأنننن    ييييففففووووتتتت    ااااللللووووققققتتتت    ووووييييتتتتــــممممككككنننن    ااااحلحلحلحلززززبببب
ااااللللششششــــييييووووععععيييي    ممممنننن    تتتتسسسســــممممييييمممم    ااااللللررررووووحححح    ااااللللععععــــررررببببييييةةةة    ووووتتتتققققططططييييعععع    أأأأووووصصصصــــاااالللل    ااااللللككككيييياااانننن    ااااللللععععــــررررببببيييي"(٥٧٦). ويستكمل اJؤسس األول

(٥٧٤) عفلق3 ميشيل3 موقفنا من الشيوعية.  ص ٥. 
(٥٧٥) عفلق3 ميشيل. ص ٦٣.   

(٥٧٦) نضال البعث. اجلزء األول. ص٨٨.
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حلزب البعث هذه الفكرة في فترة الحـقة3 في عام ١٩٦٣ فيقول: "إإإإنننن    ااااألألألألححححززززاااابببب    ااااللللششششييييووووععععييييــــةةةة    سسسستتتتممممننننعععع    ووووتتتتققققممممعععع
ببببأأأأققققصصصصىىىى    مممماااا    ييييككككوووونننن    ممممنننن    ااااللللششششددددةةةة    ففففيييي    ككككلللل    ببببللللدددد    ععععــــررررببببيييي    ييييصصصصلللل    إإإإللللييييهههه    ححححززززبببب    ااااللللببببععععثثثث    إإإإللللىىىى    ااااحلحلحلحلككككمممم"(٥٧٧). وتبدو لي في
هذه اJقتطفـات ثالث مسـائل جوهرية حتتـاج إلى إمعان النظر في مـضمونهـا واجتاهات تأثيـرها والقوى

التي تخاطبها على الصعيد الدولي وهي:
....ً ١١١١))))    ننننششششأأأأتتتت    ااااحلحلحلحلررررككككةةةة    ااااللللببببععععثثثثييييةةةة    ففففيييي    ااااألألألألققققططططاااارررر    ااااللللععععررررببببييييةةةة    للللتتتتققققااااوووومممم    ااااللللششششييييووووععععييييةةةة    ففففييييههههاااا    أأأأسسسسااااسسسسااااًًً

ً    للللللللــــررررووووحححح    ااااللللععععررررببببــــييييةةةة    ووووللللللللــــتتتتررررااااثثثث    ووووااااللللتتتتــــققققــــااااللللييييــــدددد ً    ووووككككــــببببــــييييررررااااًًً ً    ممممــــببببــــااااششششــــررررااااًًً ٢٢٢٢))))    ووووتتتتررررىىىى    ااااحلحلحلحلــــررررككككــــةةةة    ببببأأأأنننن    ااااللللششششــــييييــــووووععععييييــــةةةة    تتتتششششككككلللل    تتتتــــههههددددييييددددااااًًً
....ً ااااللللععععررررببببييييةةةة3333    ووووالالالال    ̀̀̀`ككككنننن    ااااللللتتتتععععااااييييشششش    ممممععععههههاااا    أأأأببببددددااااًًً

ً    ععععللللىىىى    ااااللللععععــــااااللللمممم    ااااللللععععــــررررببببيييي3333    ووووأأأأنننن    ااااحلحلحلحلــــررررككككــــةةةة    تتتتللللتتتتــــززززمممم    أأأأممممــــاااامممم ً    ججججــــددددييييددددااااًًً ً    ااااسسسســــتتتتــــععععــــممممــــااااررررييييااااًًً ٣٣٣٣))))    ووووأأأأنننن    ااااللللسسسســــووووڤڤڤڤــــييييــــييييتتتت    ييييششششككككللللوووونننن    خخخخططططررررااااًًً
""""ااااللللغغغغرررربببب    ااااللللررررووووححححيييي""""    ععععللللىىىى    ممممققققااااووووممممةةةة    ااااللللششششييييووووععععييييةةةة    ححححتتتتىىىى    ااااللللننننههههااااييييةةةة    ححححييييثثثثمممماااا    ووووصصصصللللتتتت    إإإإللللىىىى    ااااحلحلحلحلككككمممم    ففففيييي    ااااألألألألققققططططاااارررر    ااااللللععععررررببببييييةةةة....

وهذه النقاط اJلموسـة التي جندها مركزة في النصوص السـابقة هي التي تسمح بالتفكيـر اJباشر عن
طبيـعة العالقـة القائمة بH االنقـالبات الناجحـة التي قام بها البـعث العفلقي في بعض األقطار العـربية
وبH هذا االلتزام اJباشر أمـام العالم في فترة تفاقم دور اJكارثية في الواليات اJتـحدة األمريكية على
مكافـحـة الشـيـوعـيـة دون هوادة باعـتـبارهـا اخلطر األسـاسي على الروح والتـقـاليـد العـربيـة3 وبH واقع
قـدرات البـعث الذاتيـة الضعـيـفـة في الوصـول إلى السلطة3 وبH الدعم الدولي الـذي حتقق لهـذا احلـزب

بفعل ذلك االلتزام السياسي للوصول إلى السلطة.
ورغم هذه الصــراحــة والوضـوح فـي التـعــبــيـر عن النـوايا اJعلنة حلــزب البــعث في مــواجـهــة احلـركــة
الشيوعية في البلدان العربيـة لم يعط الشيوعيون العراقيون هذه اJهمة البعثيـة أهميتها اJطلوبة3 حتى
بعـد توجـيـه أقـسى الضـربات لقـيـادة وكـوادر وأعـضـاء احلـزب الشـيـوعي العـراقي في أعـقـاب انقـالب
H3١٩٦٣ إذ نشـأ حتــالف جـديد في عـام ١٩٧٣ أي بـعـد عـشـر سنـوات من تلك الضـربات الـدمـوية ب
احلزب الشيـوعي وحزب البعث العـفلقي في العراق. وكانت نتيـجة ذلك تلقي احلزب الشيـوعي العراقي
أقـسى الضــربات السـيـاسـيـة اجلــديدة وzت تصـفـيـة آالف الـشـيـوعـيH وزج بعـشــرات اآلالف منهم في
السجون3 كمـا حتول عشرات اآلالف األخرى من الشيوعيH والد`قـراطيH إلى اJنافي وإختار عدة آالف

منهم كردستان حيث بدأت اJقاومة اJسلحة للنظام مع القوى الوطنية الكردية اJسلحة. 
وكـان هذا يعني عـملـيـاً مـوقـفـا مناهضـاً من منطلقـات قـومـيـة شـوفـينـيـة ابتـداءاً للقـوى الشـيـوعـيـة
واJاركسية أوال3ً وللجماعـات أو للقوميات غير العربية التي تطالب بحقوقها القـومية اJشروعة ثانياً.
فـاJعلومـات اJتـوفـرة لديـنا من خـالل منشـورات البـعث ذاته تؤكـد بأن هـذا احلـزب يدعـو بشكل صـريح
ومجاهر به إلى "صهـر" تلك القوميات واألقليات القوميـة" غير العربية في "البوتقـة" العربية. ويتجلى

هذا اJوقف في اJادة اخلامسة عـشر من دستور حزب البعث والتي تنص على مـا يلي: "الرابطة القومية
هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العـربية التي تكفل االنسجام بH اJواطنH ووووااااننننصصصصههههااااررررههههمممم    ففففيييي    ببببووووتتتتققققةةةة
أأأأممممــــةةةة    ووووااااححححددددةةةة    ووووتتتتككككااااففففحححح    ككككــــااااففففةةةة    ااااللللععععــــصصصصببببــــييييااااتتتت    ااااJJJJذذذذههههببببــــييييةةةة    ووووااااللللططططــــاااائئئئففففييييــــةةةة    ووووااااللللققققببببللللييييــــةةةة    ووووااااللللععععررررققققــــييييةةةة    ووووااااإلإلإلإلققققللللييييــــممممييييــــةةةة"(٥٧٨). ولكن

ماذا يعني ذلك3 وإلى ماذا يهدف هذا النص الدستوري حلزب البعث العربي االشتراكي? 
أنه يعني بال لف أو دوران ما يلي: 

١- يسـعى حـزب البـعث إلـى إقـامـة الدولة العـربيـة في كل "الوطن الـعـربي" باعـتـبـاره "أرضـاً عـربيـة"
يعيش عليها الناس العرب ال غير.

٢- يرفض االعتراف بوجود قومـيات أو أقليات قومية في الدول العربية كافـة3 وبالتالي يفرض عليها
االنصـهـار بـالقـومـيـة أو األمـة العــربيـة الواحـدة من احملـيـط ومـروراً بالنيل والفـرات فــشط العـرب

واخلليج.
٣- وبالتالي ومن باب حتـصيل حاصل يرفض االعـتراف باحلقوق القـومية العـادلة للشعوب والقومـيات

األخرى3 ومنهما الشعب الكردي واألمازيغي في اJغرب واجلنوبيH في السودان وغيرهم.
٤- العـمل على تعـريـب كل الناس غـيـر الناطقH بغـيـر العـربيـة والـقـاطنH في "األرض العـربيـة" شـاء
هؤالء الناس أم أبوا. وفي حـالة الرفـض يكون التـهـجيـر القـسـري إلى مناطق أخـرى من كـردسـتـان

نصيبهم.
٥- وأن حزب البـعث ييييككككااااففففحححح    ككككــــااااففففــــةةةة    ااااللللععععصصصصــــببببــــييييااااتتتت    ااااJJJJذذذذههههببببــــييييــــةةةة    ووووااااللللططططاااائئئئففففــــييييةةةة    ووووااااللللققققــــببببللللييييــــةةةة    ووووااااللللععععررررققققــــييييــــةةةة    ووووااااإلإلإلإلققققللللييييــــممممييييــــةةةة    ععععنننندددد
ً    ععععللللىىىى    ععععــــصصصصــــببببــــييييــــتتتتــــهههه    ااااللللققققــــووووممممــــييييــــةةةة    ووووااااللللععععــــررررققققــــييييــــةةةة…………    ااااللللخخخخ3333    إإإإززززااااءءءء ااااللللششششــــععععــــووووبببب    ووووااااألألألألققققــــوووواااامممم    ااااألألألألخخخخــــررررىىىى3333    ووووللللككككننننهههه    ييييححححــــااااففففظظظظ    ععععــــممممللللييييــــااااًًً

ااااآلآلآلآلخخخخرررريييينننن.
يقـول قـادة حـزب البـعث العـربي االشـتـراكي في مـعـرض حتليلهم للمـوقف من القـومـيـات واألقليـات
القومـية في العـالم العربي مـا يلي: "العربي هو من كـانت لغتـه العربيـة وعاش في األرض العـربية3 أو
تطلع للحـياة فيـها وآمن بانتـسابه إلى األمـة العربيـة. إن هذا التحـديد يعني شمـول الهوية العـربية كل
األفـراد واجملمـوعات التي تنـطبق عليهـا هذه الشـروط دون اشتـراط العامل العـنصري مـا يفسح اجملـال
واسعاً لتعـميق امتزاج األقليات واألقوام الصغيـرة في األمة العربية"(٥٧٩). ولكي يقطع هؤالء القادة
الشك باليقH يتحدثون عن "األرض العربية" فيـرد عندهم ما يلي: "… فاألرض التي تعيش عليها هذه
القوميات كانت جزءاً من الدول العربية التي نشأت منذ أالف السنH والتي كان أخرها الدولة العباسية

(٥٧٧) صبري3 محمود.. العفلقية واالنقالب. في مجلة الغد. ص ٤٣.  

(٥٧٨) الوحدة العربية والقضية القومية. سلسلة الفكر القـومي االشتراكي رقم (١٦). مطبعة القيادة القومية.
دمشق. ١٩٧٧. ص٨٣  (اخلطوط الداكنة من الباحث3 ك. حبيب) 

(٥٧٩) مسالة األقليات القومية في الوطن العربي. حزب البعث. القيادة القومية. بغداد. ١٩٧٩. ص ٦. 
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الكبـرى3 وهذه األرض هي في الوقت نفـسه مـوطن هذه األقليـات لم تأت عن طريق القـهر واالسـتـعمـار
واالسـتـالب3 وإÎا أتـت نتـيـجـة الواقع التــاريخي اJمـتـد عـبـر آالف الـسنH ولم يكن حـول تلـك احلـقـبـة

التاريخية الطويلة أي جدال أو نزاع"(٥٨٠).
ويبـدو أن هـؤالء القـادة نسـوا اJـقـاومـة التي أبـدتهـا شـعــوب هذه اJنطقـة للـفـتح العـربـي اإلسـالمي3
والقـتلى الذين سـقطوا على سـفـوح جـبـال وسـهـول كردسـتـان على امـتـداد القـرون السـابقـة حـتى الوقت
احلـاضر3 وأن مـصـادرة حق هؤالء الناس ال `كن أن يتم �جـرد تأكـيـد مجـمـوعـات من القومـيH العـرب
اJتطرفH بعـدم أحقـية الشـعوب األخرى بـأرضهم وإقامـة وطن مسـتقل لهم أو حـقهم في تـقرير اJصـير.
وينبـغي أن جنـد في هذا اJوقف مـا تأسس الحـقاً من مـواقف سـيـاسـية وعـسكرية ضـد الشـعب الكردي

مثالً في العراق3 والتي سنأتي عليها الحقاً.
ورغم أن حزب البـعث نشأ علمانيـاً وأن كثرة من اJسـيحيH كـانوا أعضاء في هذا احلـزب في سوريا
وكـذا البـعـض منهم فـيـمـا بعــد في العـراق3 إال أن احلـزب ربط اجتـاهـه القـومي العـربي باالجتــاه الديني
اإلسـالمي3 وبالتالي أضـاف إشكاليـة أخرى غـيـر االجتاه القـومي والفكري اJناهض لأل�ـية والقـوميـات
األخرى هي مناهضـته عمليـاً للديانات األخرى وأن كانـت بصورة غير مـكشوفة أو مبـطنة �واقف تدعو
للحـضارة اإلسـالميـة العربيـة ال غيـر وتضع القـيود واحلـواجز بH القـوميـة واألديان األخرى. وكـان أكبـر
تتـويج لهـذا االجتـاه هو إعالن احلـكم في العـراق عن حتول مـيـشـيل عـفلق عن دينه اJسـيـحي الذي ولد

عليه إلى الدين اإلسالمي بعد موته وأثناء إجراء �ارسات الدفن.
وكــان حـزب البــعث يتــبنى منذ الـبـدء العنـف في نشـاطـه العـام اJنـاهض للقــوى األخـرى أو للـسلطة

السياسية التي يعارضها.
وخـالل فـتــرة التـأسـيس اســتطاع حـزب البــعث أن يجـد قـواعــد له في بغـداد وعـدد مـن مـدن الوسط
واجلنوب واستـفاد من تصاعـد تأثير التيـار القومي بعد انتـصار الناصرية في مـصر وبدء معـارك تأميم
قناة السويس وإقـامة السد العـالي وما إلى ذلك من توسيع قاعـدته احلزبية وتأثيـره في بعض األوساط
الطالبيـة والشـبابـية3 وخـاصـة مع وبعـد انتفـاضـة الشـعب العـراقي تأييـداً Jصر في عـام ١٩٥٦ وتوجـه
احلكومـة العـراقـيـة إلى اعـتـقـال بعـض نشطاء حـزب البـعث وزجـهم في اJواقف أو احلـكم على بعـضـهم
بالسجـن. ولّدت تلك االنتفـاضة إدراكاً واقـتناعاً  لدى القـوى السيـاسية العـراقيـة بضرورة تعـاونها من
أجل اإلطاحــة باحلكم اJلكـي والتـخلص من احلـكومـات التــابعـة في ســيـاســاتهـا وقــراراتهـا للحكـومـة
البـريطانية وسـفـارتها في بـغداد3 �ا خلق مناخـاً مناسـباً لقـيـام جبـهـة االحتاد الوطني في عـام 3١٩٥٧
حيـث أصبح حزب الـبعث العـربي االشتـراكي عضـواً فيهـا إلى جانب احلـزب الشيـوعي العراقـي واحلزب

الوطنـي الد`قــراطي وحــزب االســتـقــالل3 إضــافــة إلى التــعــاون غــيــر اJبــاشــر مع احلــزب الد`قــراطي
الكردستاني عـبر عالقته باحلـزب الشيوعي العراقي. وأمكن حتقـيق التعاون بH حركة الضـباط األحرار
وجـبـهـة االحتاد الـوطني. ونتـيـجة تـلك اجلهـود جنـحت انتـفـاضـة اجلـيش بإسـقـاط احلكم اJلكي وإقـامـة
. وكـان اجلـمهـورية العراقـية اجلـديدة وتشكيل حكومـة الثورة التي أصـبح حزب البـعث �ثالً فـيهـا أيضاً
حزب البعث العـربي االشتراكي في العراق هو احلزب الوحـيد اJشارك في جبهـة االحتاد الوطني في عام
١٩٥٧ الذي رفض قـبول احلـزب الد`قـراطي الكردستـاني في هذه اجلـبهـة من منطلقـات شوفـينيـة بحتـة
ورفض االعـتـراف بوجـود شعـب كردي وكـردسـتـان العـراق3 �ا أجـبـر جبـهـة االحتـاد الوطني على إقـامـة
عالقة غـير مباشـرة بH اجلبهة وبـH احلزب الد`قراطي الكردستـاني من خالل احلزب الشيـوعي العراقي3

الذي كانت تربطه به عالقات نضالية طيبة. 
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سـاهم حـزب البـعث في احلكومـة األولى التي تشكلـت برئاسـة اللواء الركن عـبـدالكر� قـاسم3 رئيس
Hوبقيـة القوى الـسيـاسيـة3 أي ب Hالقـومـي Hحـركة الضـباط األحـرار. ومنذ بداية الثـورة ظهـر اخلالف ب
حـزب البـعث وحـزب االسـتـقـالل مـن جـهـة والشـيـوعـيH والد`قـراطيH مـن جـهـة أخـرى. واتخـذ مـواقف
واضحـة في عدد من اJسائل3 ومنها مـوضوع الوحدة العـربية مع مصر وسـوريا أو إقامة احتاد فـيدرالي
معـهما. ولم يقـتصـر على هذه القضيـة رغم أنها كـانت السبب في تفكك التحـالف اجلبـهوي الذي رافق
وساند االنتفاضة العـسكرية وحولها إلى ثورة شعبية3 بل شمل مسـائل عديدة أخرى. وبدأ حزب البعث
وبالتعاون مع بقية القوى القومية العربية في العراق وبدعم مصري وسوري واسع إضافة دعم خارجي -
بسبب مواقف عـبدالكر� قاسم من شركات النفط األجنبـية واستعادته حلـقوق العراق في األراضي التي
وضعت حتت تصرفها للتنقيب فيها عن النفط وجمدت عملياً تلك العمليات3 بالعمل اJشترك من أجل
إشاعة الفوضى في البالد وتنظيم اإلضرابات وعمليات االغـتيال ألعضاء من احلزب الشيوعي العراقي
أو من مـؤيدي سيـاسة عـبـد الكر� قاسم3 ثم مـحـاولة اغتـيال عـبـد الكر� قاسم ذاته في عـام 3١٩٥٩
والتي شارك فيها صدام حسH أيضا3ً وأخـيراً محاوالت االنقالب على قاسم. ووقف اإلقطاعيون الذين
تضررت مصـاحلهم بعد صدور قانون اإلصـالح الزراعي وكذا الكومبرادور التجـاري بسبب قوانH تنظيم
التــجـارة اخلـارجــيـة وقـوى التــعـاون مع الغــرب حتـديداً بســبب انفـتــاح عـبــدالكر� قـاسم علـى االحتـاد
السوڤييتي وبقية بلدان اJنظومة االشتراكية إلى جانب تلك اJؤامرات ومولوها باJال واألفراد والسالح.
وزاد في الطH بلة سياسـات عبد الكر� قاسم االستبـدادية وفرديته في اتخاذ القرارات وسـياسة احلزب
الشيـوعي التي zيزت بالعنف أيضـاً في مواجهـة القوميH وغـيرهم وفي طرح شعـارات لم تكن ضرورية
�ا فيها "احلـزب الشيوعي في احلكم مطلب عظيم". ثم جاء الطالق بH عبـد الكر� واحلزب الد`قراطي
الكردسـتـاني بقـيادة اJـال مصطـفى البارزانـي ونشوب احلـرب في كـردسـتـان. وقد أضـعـفت هذه احلـرب (٥٨٠) نفس اJصدر السابق. ص ٦.  
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حكومة عبد الكر� قـاسم وسهلت أمر سقوطها حتت ضـربات القوى القومية بقيـادة حزب البعث العربي
االشتـراكي وبالتعـاون الوثيق مع الضبـاط القومـيH وعلى رأسهم عبـد السالم عـارف وبدعم مبـاشر من
شركات النفط االحتكارية والواليات اJتـحدة األمريكية. وصل البعث ومعه القوى الـقومية األخرى إلى
السلطة ولكنه حصل على اJـركز األول في السلطة والتمثـيل في مجلس قيادة الـثورة. وzيزت سيـاسته
بإجراءات عـمقت االجتاهات اليـمينية والشـوفينية والعنفـية التي أشرنا إليـها سابقـاً في فكر و�ارسات

البعث3 إذ عمل حزب البعث على:
* إقامة نظام حكم احلزب الواحـد في البالد3 حزب البعث العربي االشتـراكي3 رغم وجود قوميH في

مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء3 إذ بدأ البعثيون يخططون إلزاحتهم zاماً واحتكار احلكم.
تنظيـم اجملـزرة البـشــعـة ضـد أبرز قــادة احلكم في العـراق ومنـهم عـبـد الكـر� قـاسم وفـاضل عــبـاس
اJهداوي ووصـفي طاهر وجالل األوقـاتي وماجد مـصطفى وغيـرهم3 ثم توجيه الضـربات الداميـة للحزب
الشيوعي العـراقي وقادته سالم عادل وجمـال احليدري ومحمـد صالح العبلي ومئات آخـرين من قياديي
وكـوادر وأعضـاء وأصدقـاء احلزب الشـيوعي3 كـما زج باأللـوف منهم في السجـون واJعتـقالت ومـارس
أبشع أشكال التـعـذيب بحـقهم. ومـارس نفس أسـاليب العنف والتـعـذيب الوحـشي بحق عـدد كبـيـر من
أعضاء احلزب الوطني الد`قراطي ومن اJستقلH وأعضاء حركـة أنصار السالم والشبيبة وأفراد اJقاومة
الشـعبيـة واحتاد الـطلبة العـام. وzت في هذه الفتـرة مأسـاة قطار اJوت الذي ضم عددا كـبيـراً بلغ ٤٥٠
ضابطاً شيوعياً ود`قـراطياً ومستقالً غادر بغداد قاصداً سجن نقـرة السلمان في جنوب العراق في شهر
zوز/يوليو شديد احلرارةÌ 3 فيه إغالق أبواب عربات الشـحن اJليئة بهؤالء الضباط بشكل محكم ولم
يزود اJعتقلون باJاء والغـذاء3 وأدى تكدس هذا العدد الكبير في عدد قليل من عربات شـحن البضائع

إلى صعوبة التنفس ووقوع حاالت شبه اختناق وإغماءات3 �ا أدى إلى وفاة أحد الضباط(٥٨١).
* لم تستـمر الهـدنة مع احلركـة الكردية طويال3ً إذ سرعـان ما بدأ التحـالف البعـثي-القومي �مـارسة
سيـاستـه العدوانـية ضـد الشعب الكردي واإلرهاب واحلـرب ضده. ابتـدءاً من العاشـر من حزيران/يونـيه
١٩٦٣. وأدرك قادة حركـة التحرر القومي الكردي أن البعـثيH وهم في السلطة ال يفكرون وال يريدون
منح الكرد حقهم في تقرير اJصير أو في احلكم الذاتي3 بل جل ما حتدثوا عنه لم يتجاوز الوعد "بإدارة
المـركزية" تكون حتت رحـمة حكم البـعث وهيـمنته الكاملة. كـان الوفـد الكردي اJفاوض برئاسـة السيـد
جالل الطالباني موجوداً في بغداد عندما غادر الوفـد العراقي بشكل مفاجئ إلى القاهرة للتفاوض حول
إقامـة دولة عـربية احتـادية من دول ثالث هي مصـر والعراق وسـوريا. ورفض احلكم وحزب البـعث قـبول

دخـول أي عـضـو من الوفـد الكردي ضـمن الوفـد العـراقـي. وإزاء هذا الواقع غـيـر الطبـيـعي قـدم الوفـد
الكردي في الثـامن من نيـسـان/ أبريل عام ١٩٦٣ مـذكـرة إلى اجـتمـاع القـاهرة تضـمنت ثالثة مطالب

مشروعة3 وهي:
١- إذا بقى العراق بدون تغـيير في كيـانه يقتصر مطلب الشـعب الكردي في العراق على تنفيـذ البيان

الصادر من اجلمهورية العراقية بشأن احلقوق القومية للشعب الكردي على أساس الالمركزية.
٢- إذا انضم العـراق إلى احتاد فـيـدرالي3 يجب منح الشـعب الكردي في العـراق حكماً ذاتيـاً �فـهومـه

اJعروف غير اJتأول وال اJضيق عليه.
٣- إذا اندمج العـراق في وحـدة كـاملة مع دول عـربية أخـرى يكون الشـعب الكردي في الـعراق إقليـمـاً
مـرتبطاً بالدولة اJوحـدة وعلى نحو حتـقـيق الغايـة من صيـانة وجوده ويـنفي في الوقت نفـسه شـبهـة

االنفصال3 ويضمن تطوير العالقات الوثيقة بH الشعبH الشقيقH نحو مستقبل أفضل"(٥٨٢).
أغفل اجتمـاع القاهرة الثالثي (مصر والعراق وسوريا) هذه اJطالب الـعادلة للوفد الكردي في بغداد
وأعلن فـي الســابع عــشــر من نيــســان/أبريل مـن نفس العــام عن تـشكيل دولة عــربـيـة احتــاديـة باسم
اجلــمـهــورية العـربيــة اJتــحـدة على أن يـجـري اســتـفــتـاء شــعـبي حــولهـا بـعـد خــمـســة شـهــور من هذا

اإلعالن(٥٨٣).
 كـانت القـيــادة الكردية ال ترفض قـيـام وحـدة مع مــصـر وسـوريا أو مع أي بلد عـربي آخــر3 ولكنهـا
كانت ترى وتريد بشكل مشروع وعادل أن يكون لكردستان العراق والشعب الكردي وضعاً متميزاً وأن
ال حتسب كردستان على إنها جزء من الوطن العربي أو أن الكرد جزء من األمة العربية. وكانت القيادة

الكردية في ذلك على حق واضح تقره الئحة األÒ اJتحدة.
وفي الرابع والعـشـرين من نيـسـان/أبريل ١٩٦٣ أي بعـد أسـبوع من إعـالن الدول العـربيـة االحتـادية
قـدمت القـيـادة الكردية مـشـروعـاً جـديداً كـإجـابة مـبـاشـرة على إعـالن الدولة االحتـادية العـربيـة داعـيـاً
احلكومة العـراقية الى مناقشـته. فمـاذا تضمن اJشروع الكردي اجلـديد? تضمن اJشروع الكردي موقـفاً

صريحاً وواضحاً من حقوق الشعب الكردي إذ طرح رؤيتH هما:
١- في حـالة بقـاء العـراق خـارج إطار دولة احتـادية عـربيـة يطرح اJشـروع الكـردي "تشكيل حكومـة

(٥٨١) الفكيكي3 هاني. أوكار الهـز`ة. جتربتي في حزب البـعث العراقي. مؤسـسة اJنار. الطبعة الثـانية. قم.
إيران بدون تاريخ. الطبعة األولى صدرت في لندن بتاريخ ١٩٦٣. ص ٢٧٩٫

(٥٨٢) جــــواد3 ســــعــــد نـاجي د. الـعــــراق واJســــألـة الكرديـة ١٩٥٨-١٩٧٠. دار الالم. لـندن. ١٩٩٠. ص
   .٨٤/٨٣

راجع أيضـاً: قـاسمـلو3 عبـد الرحـمن د. كـردسـتان والكـرد. ترجمـة ثابت منصـور. بدون ذكـر دار النشـر
ومكان النشر. ١٩٦٧. ص ٢٧٥.

(٥٨٣) قاسملو3 عبد الرحمن د. كردستان والكرد. اJصدر السابق. ص ٢٧٥.
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عراقـية مـركزية جملـموع العـراق3 وجهاز قـومي يحكم منطقـة كردستـان العراق ذات احلكم الذاتـي ضمن
إطار العراق. ويضم اجلهاز جمعيـة تشريعية كردية تنتخب انتخاباً حراً ومجلساً تنفـيذياً تعينه اجلمعية
التشريعية ويكون مسؤوالً أمامهـا. وتكون احلكومة اJركزية مسؤولة عن األمور التالية: رئاسة الدولة3
الشؤون اخلـارجيـة3 الدفاع الوطني3 اJاليـة3 صناعة النفط3 اجلـمارك3 اJوانئ واJطارات الدوليـة3 البريد
والبرق والتليـفون3 اجلنسـية3 تنظيم ميـزانية الدولة3 اإلشراف على مـحطات اإلذاعة والتلفـزيون اJركزية

والطاقة الذرية3 وهذه القائمة نهائية"(٥٨٤).
أ- أمـا الـسلطات الكردية فــتكون مــسـؤولة عن الشــؤون التـالـيـة ضــمن حـدود كــردسـتـان الـعـراق:
القـانون3 القـضـاء3 الشـؤون الداخليـة3 اJدارس والتـعلـيم3 الصـحـة العـامـة3 الزراعـة3 التـبغ3 البلديات3
العمـل3 الشؤون االجتـماعـية3 التنمـية االقـتصادية3 وجـميع األمـور التي ال حتدد مـسؤوليـتها احلـكومة
اJركزية. وتكون حـصة كـردستان في احلكومـة واإلدارة اJركزيتH مـتفقـة مع نسبة سكانـها إلى مجـموع

سكان العراق"(٥٨٥).
ب- ثم تطرق اJشـروع إلـى تقـسـيم اJوارد اJاليـة اJتـأتيـة من النـفط اخلـام والضـرائب في كـردسـتـان
العراق ..الخ �ا يسـاهم في تطوير كردسـتان ودون إحلاق الضـرر بالقسم العـربي من العراق أو باحلـكومة
اJركــزية(٥٨٦). وتضــمن اJـشـروع أن يـكون نائب رئيـس الدولة ونائب رئـيس أركــان اجلــيش كــرديان
يتمتعان بحقوقهما الكاملة. كما يفترض أن يتضمن الدستور اخلاص بكردستان العراق احلقوق القومية
اJشــروعـة لألقليــات القـومــيـة التــركـمــانيـة واآلشــورية والكلدانـيـة واألرمن3 وهي احلــقـوق الثــقـافــيـة

واالقتصادية واالجتماعية(٥٨٧).
٢- وفي حـالة قـيـام دولة احتـادية عــربيـة فـيكون إلقليم كـردسـتـان احلكم الـذاتي ويكون عـضـواً في
االحتاد بكامل احلقـوق ويشار في العلم في حالة استبـداله برمز خاص يشير إلى كردسـتان والكرد وكذا
بالنسبـة للجنسية. فـفي حالة استـبدالها بجنسـية عربيـة تضاف كلمة كـردستان إلى جنسـية وجواز سـفر

األفراد من أصل كردي وكذلك في الهوية اJدنية(٥٨٨).
لم تكن هذه اJطـالب مـقـبولـة من احلكومـة العـراقـيـة فـأهملتـهـا نهـائيـاً وبدالً من أن تناقـشـهـا بدأت
بإجراءات تعـسفـية ضد الـكرد في مختلف أنحـاء العراق3 ثم فـجرت احلـرب ضد الشعب الكـردي ثانية

استمـرت حتى سقوط البعث فـي ١٨ تشرين الثاني من عام ١٩٦٣ وتسلم االنقـالبيون اجلدد من بعض
القوى القومية للسلطة بقيادة عبدالسالم عارف.

وخـالل تلـك الفـتـرة الـوجـيـزة التي بـقي البـعث فــيـهـا علـى رأس السلطة حـاول تـكريس السـيــاسـات
التـربوية باالجتـاهات اليـمينيـة والشـوفـينية وفـرض االسـتـبداد والهـيـمنة الكاملة على الدولـة واجملتـمع
واJنظمات اJهنية وبث الرعب في صفوف اجلماهير من خالل أوامر بالقتل بصورة مباشرة3 كما في بيان

احلاكم العسكري رقم ١٣ لعام ١٩٦٣ اخلاص بقتل الشيوعيH دون محاكمة.
واتخـذ البـعث إجراءات رجـعـيـة في مـجال األحـوال اJدنيـة3 إذ ألغي القـانون التـقـدمي الذي وضعـتـه
حكومــة عــبـد الكر� قــاسم3 الذي تـضـمن بـعض اJواد التي أنصــفت اJرأة نســبــيـاً وســعت إلى البــدء
بتـحريرها النسـبي ومـساواتهـا بالرجل3 مـثل منع تعدد الزوجـات واJسـاواة في توزيع اإلرث بH اإلناث

والذكور من الورثة.
وبرز ألول مرة بشكل حـاد مظهر االنقسـام في صفوف الـبعثيـH على أساس طائفي3 أي بH الشيـعة
والسنة(٥٨٩)3 رغم أن بوادر ذلك برزت في فـتـرة حكم قـاسم وبصدد اJوقـف من جملة مـن اJمارسـات
التي نظمـهـا البعث في الـعراق حـينذاك. وكـما تشـيـر دراسة األسـتـاذ حنا بطاطو3 فـأن اجمللس الوطني
لقيادة الثورة قـد ضم في عضويته ٥ من العرب الشـيعة و١٢ من العرب السنة وكردياً واحداً مـستعرباً

هو على صالح السعدي3 أي بنسب ٥3٢٧ %3 و٧3٦٦ % و٥3٥ % على التوالي.
ولم يكن هذا الشكل الوحـيـد من مظاهر التخـلف واالرتداد عن ما حـققـتـه ثورة ١٤ zوز/يوليو عـام
١٩٥٨ الذي برز في سياسة البـعث اجلديدة3 ونعني بها محاولة االعتماد على العـشائرية في العالقات
Hاحلـزبيـة والسيـاسـيـة3 كمـا صـدرت قـرارات عطلت عـمليـاً تنفيـذ اإلصـالح الزراعي لصـالح اإلقطاعـي

وكبار مالكي األراضي الزراعية.
كانت التجربة األولى حلزب البعث في السلطة تشير إلى تعمق اجتاهاته اليمينية اJتطرفة في احلكم3
سـواء �مارسـة العنف والقـوة ضد اخملـالفH له بالرأي أو �ارسـة السيـاسـات الشوفـينيـة ضد القـوميـات
واألقليـات القـومـية األخـرى3 إذ عـانى الكُرد الفـيليـة ال من االعـتـقال والتـعـذيب والسـجن والقـتل في
السجـون فحسب3 بل ومن اJطـاردة اJستمـرة أيضاً �ا دفع بالكثيـر منهم إلى الهرب من طغـيان النظام

واللجوء إلى البلدان األخرى.
وبسبب كل ذلك حصد البعثيون كراهية الغالبية العظمى من اجملتمع وهيأ األجواء اJناسبة حملاوالت
انتـفـاضـيـة وانقـالبيـة ضـد النظام منهـا مـحـاولة االنتـفـاضـة على حـكم البـعث التي قـام بهـا الشـيـوعي

(٥٨٤) قاسملو3 عبد الرحمن د. كردستان والكرد. اJصدر السابق. ص ٢٧٦.
(٥٨٥) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٦٫

(٥٨٦) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٧٫/٢٧٦
(٥٨٧) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٧٫
(٥٨٨) نفس اJصدر السابق. ص ٢٧٧. 

(٥٨٩) الفكيكي3 هاني. أوكار الهـز`ة. جتربتي في حزب البـعث العراقي. مؤسـسة اJنار. الطبعة الثـانية. قم.
إيران بدون تاريخ. الطبعة األولى صدرت في لندن بتاريخ ١٩٦٣. ص٢٧٢-٢٧٥٫
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العسكري حسن سريع ومجموعته في مـعسكر الرشيد في الثالث من zوز/ يوليو ١٩٦٣ لتحرير ٤٥٠
ضبـاطاً كانـوا معتـقلH وإلنقـاذهم من اJوت3 والتي قضي عليـها من قـبل احلرس القـومي وقوى البـعث
باحلديد والنار وإعـدام قادة احلـركة. وكان الصـراع على السلطة بH أجنحة البـعث من جهـة3 وبH البعث
Hوالقـوى القومـية من جـهة أخـرى قد اشـتد وقـاد إلى إضعـاف مواقع البـعث في احلكم لصالح االنقـالب
اجلدد. وأصـبح الظرف مناسـباً zامـاً للقوى القـوميـة الناصرية3 وعلى رأسـهم عبـد السالم عـارف وطاهر
يحي وصـبحي عـبد احلـميـد وعبـد الغني الراوي وغيـرهم3 لتـوجيـه الضربة لقـيادة وحكم البـعث والقيـام
بحـركة انقـالبيـة ناجحـة في الثـامن عشـر من تشـرين الثـاني/نوفمـبـر ١٩٦٣ وتسلم السلطة3 واعـتقـال
الكثـير من البعـثيH وهز`ـة البعض اآلخر وحـل احلرس القومي الـذي أرتكب بتوجـيه من حكومـة وحزب
البـعث ومن الـقـومـي3H الذين شـاركـوهـم في انقـالب شـبـاط الكثــيـر من اجلـرائم بحق الشــعب العـراقي
حـيـنذاك. وبدا القـومــيـون اليــمـينـيـون اJتطرفــون من أمـثــال عـبــد السـالم عــارف وعـبـد الـغني الراوي
وغيرهما3 كـأنهم من األبطال اJنقذين للشعب العراقي من دنس وجرائم البـعث3 في حH كانوا شركاؤهم
في كل شـئ3 ولكن الصـــراع على الـسلطة واJوقـف من عــبـــد الناصـــر هو الذي أدى إلى انـقــســامـــهم

وإستيالئهم السهل على السلطة.
وخـالل الـفـتـرة الـواقـعـة بH ١٩٦٣-١٩٦٨ بـدأ البـعث اJطـرود من احلكم يعــمل على إعـادة تـنظيم
صـفوفـه وحشـد قواه في اجلـيش ومناصـريه في القصـر اجلـمهـوري لالنقضـاض على احلكم ثانيـة. وzكن
فعالً من حتقيق هذه القفزة في السابع عشر من zوز عام 3١٩٦٨ خاصة وأن احلكم العارفي - أي حكم
األخوين العـارفH عبد السـالم وعبد الرحـمن لم يستطيع السـير باجتاه يسـهم في حتقيق الد`قـراطية في
البالد3 بل مـارس السياسـات الفردية االستـبدادية ذاتها وسـاهم في �ارسة الفسـاد احلكومي الذي ساد
البالد والهيـمنة على موارد البالد ونهب قطاع الدولة من الباطن وعنجـيهة عالية واستـمر األخوان على
التـوالي في السكوت على إرهاب نظام احلكم ضـد قوى اJعـارضة3 رغم تخـفيـفه النسـبي بالقيـاس إلى
فـتـرة حكم البـعث األولى. كـما عـاد القـومـيـون إلى شن احلـرب ضد الشـعب الكردي ومـارسـوا أسـاليب
التهـجير ذاتهـا3 �ا خلق التربة اJناسبـة إلسقاط حكم الـقوميH العـرب في العراق3 ومجيْ البـعث ثانية

إلى السلطة.

±π∑¥≠±π∂∏ ÂUEM!« f¹dJð "UÝUOÝ ∫W¦!U¦!« WKŠd*«

لست مـعنيـاً باسـتعـراض مـا قام بـه البعـثـيـون في هذه الفتـرة في مـخـتلف اجملـاالت3 إذ تطرقنا إلى
بعضها في مواقع أخرى من هذا الكتاب3 بل يهـمني باألساس أن أشير إلى االجتاهات اجلديدة في فكر
و�ارسـة البعث للسلطـة والسعي لالنفـراد بها3 رغم الـتحـالفات اJؤقـتة والتكـتيكيـة لتي حصلت خـالل
الفترة اجلـديدة من حكم البعث. فقد وصل البـعث إلى احلكم مرة أخرى في السابع عـشر من zوز/يوليو
عام ١٩٦٨ وأعلن عن برنـامجه السـياسي واالقتـصادي واالجتـماعي. ولم يكن في اجلوهـر يختلف في

اجتاهاته األساسية عن نهج ونشاط البعث العام. ولكن zيز بالوقائع التالية:
١- التـخلص بوسـائـل الوقـيـعـة والتـآمـر من حليـفـه القـومي اجلـديد الذي شـاركـه االنـقـالب على احلكم
العـارفي من داخل القـصـر واخملـابرات العسـكرية3 باعـتبـارهم عـمـالء ألمـريكا وبريطانيـا في وقت

كانوا حلفاء لهم أيضاً.
٢- توجـيه ضـربة انتقـاميـة للقومـيH العـرب وبشكل شديد الشـراسـة3 فمن تنفـيذ أحكام باإلعـدام إلى
سجن وتعـذيب جسـدي ونفسي وإهانات لكرامـة اإلنسان يصـعب تصورها3 ولكنهـا لم تكن في كل
األحوال �سـتوى مـا نفذه البـعثيـون والقومـيون بصورة مـشتـركة بحق الشـيوعيH والد`قـراطيH في
أعقـاب انقالب شـباط/فبـراير عام ١٩٦٣. كـما وجهت الـضربة لتنظيـمات "البعث اليـسار" قـيادة
قطر العراق3 التي انشقت على حـزب البعث العربي االشتراكي في الفترة التي أعـقبت سقوط حكم
Hعتـقالت والسجـون وتعرضوا للتـعذيب كـرفاقهم القـوميJالبعث3 وزج بالعـديد من أعضـائها في ا

.(٥٩٠) أيضاً
٣- جرى السكوت في الفتـرة األولى عن نشاط الشيوعي3H ولكنهم سـرعان ما تلقوا ضربة قـاسية في
عامي ١٩٧٠ و3١٩٧١ وتعرض آالف اJعتـقلH للتعذيب وانهار العشرات كمـا قتل حتت التعذيب
أو بوسـائل أخرى مـجـموعـة كـبيـرة من الشـيوعـيH وأصـدقاء احلـزب الشـيوعي الـعراقي في بغـداد

بشكل خاص.
٤- وواصل البـعث احلاكم سـيـاستـه العسكرية ضـد الشـعب الكردي3 إذ استـمـر في قيـادة اJعارك ضـد
قـوات احلـزب الد`قــراطي الكردسـتـاني مـحــاوالً االسـتـفـادة من االنشـقـاق فـي صـفـوف هذا احلـزب

لصاحله والتي فشل فيها إلى حدود كبيرة. 
٥- وفي الوقت نفـسه سـعى احلكم إلى إعطاء بعض اJكاسـب للجمـاهير الشـعـبيـة من أجل كسـر طوق
العـزلة عنـه وكـره الناس له وانعـدام الثـقـة به وبـقـيـادته ومن إضـعـاف مـقـاومـة الشــيـوعـيH لفـرض
التعـاون عليه3 حيث بدأ بعد ضـربه للحزب الشيـوعي توجه حلل اJشكلة الكردية بطريقة تكتـيكية
جديدة حيث Ì التوقـيع على اتفاقية احلكم الذاتي لكردستـان العراق في آذار عام ١٩٧٠. وضمن
هذا السـيـاق واألسلوب االنتـهـازي برز توجـهه إلقـامـة العـالقـات الطيـبـة مع االحتـاد السوڤـيـيـتي3
إضافة إلى االعتراف بجمـهورية أJانيا الد`قراطية وإقامة العالقات االقتصـادية الواسعة معها3 ثم
قام بتأمـيم مصالح شركات النفط األجنبيـة في العراق في عام ١٩٧٢ ووضعها حتت تـصرف شركة

النفط الوطنية.

(٥٩٠) الفكيكي3 هاني. أوكـار الهـز`ة. مـصدر سـابق. أصـبح هاني الفكيكي ضـمن مـجمـوعة قـيـاديي اجلناح
اليساري حلزب البعث العربي االشتراكي3 قيادة قطر العراق اJوالية لسورية.  



506 505

٦- واستطاع أخيراً وبدعم من جانب االحتاد السوڤييتي إقامـة التحالف مع الشيوعيH لتوجيه الضربة
لقوى حركة التحرر الكردية واحلركة اJسلحة التي بدأ بها اJال مصطفى البارزاني في عام ١٩٧٤.
٧- وكـان حـزب البـعث يسـعى في هـذه الفـتـرة إلى تعـزيز وتكريس مـواقـعـه في السـلطة وفي اجملـتـمع
لتـأمH االنفراد الكامل بالـسلطة. وكانت حتـالفاتـه الوقتـية مـعبـرة عن مـوقف مبـدئي حلزب البـعث
وقائد مسـيرته األولى ميشـيل عفلق حH كتب في مـقالته اJعنونة "موقـفنا من الشيوعيـة"ما يلي:
"… فمجرد اشتـراكنا في جبهة مع الشيوعيH هو توجيه ضـمني من قبلنا للشعب لكي يتشكك في
عـقيـدتنا وفي كونهـا احلل الوحيـد اJالئم حلاجـاته. ونحن ال يضـيرنا أن نتـخوف من إتاحـة الفرصـة
للشـيوعيـة كي تكسب عطف الشـعب وثقته عـلى حسابنا.. وال بـد من اإلشارة هنا صـراحة إلى أن
الرأي الذي يشجعه بعض األنصار وبعض األصدقاء من القناعة باكتمال الشروط والظروف الالزمة
لدخولنا مع الشـيوعيـة في جبهة وفي عـمل مشتـرك إÎا مصدره تشوش في فـهم قضايانا وشـعورنا

بالنقص أمام النشاط الشيوعي في العالم"(٥٩١).

±π∑π ÂUŽ v²Š WOFÝuð WO−Oð«d²Ý« cOHM²! W¾ON²!« ∫WFÐ«d!« WKŠd*«

 :Hر القطري الثامن حلزب البعث الذي اتخذ قراراته على مستويzؤJرحلة اجلديدة باJبدأت ا
أ- اJسـتوى العلـني حيث أكـد تصـورات البعث حـول دور "احلـزب القائد والرائد فـي الدولة واجملتـمع"3
وعن دور ووجـهة احلـزب في حتقـيق التنميـة االنفـجارية في العـراق وعن النموذج االقـتصـادي الذي

يسعى إلى إقامته ليكون جاذباً ألنظار الشعوب العربية وتأييدها..الخ.
ب- اJسـتوى السـري حيث اتـخذ اJؤzر مـجمـوعة مـن القرارات التي لم يعلـن عنها3 رغم تسـرب بعض
اJعلومـات عن وجهـتهـا3 ور�ا سربهـا البعث ذاته لتـأكيـد وجهـته وتهـيئـة األذهان للتغـييـرات التي
يريد فـرضهـا على اجملـتـمع. وكانت الـوجهـة تتلخص في سـعي حـزب البعث إلى مـعـاجلـة تدريجيـة

خالل عدة سنوات خلمس عقد أساسية هي:
١- تصفية اJسألة الكردية وإنهاء احلركة اJسلحة في كردستان العراق.

٢- التخـلص تدريجاً من التـحالف القـائم حينذاك مع احلـزب الشيـوعي العراقي3 باعـتبـاره عبـئاً ثقـيالً
على حـزب البـعث لتـحقـيق مـهـماتـه وطموحـاته االسـتـراتيجـيـة3 كـما أنـه مناهض لفكر البـعث في
التحالفات السـياسية ال مع احلزب الشيـوعي فحسب بل ومع أي قوة سياسـية أخرى3 إذ أن احلزب
يسعى إلى السلطة كاملة غيـر منقوصة. وقد بدأ هذا احلزب في أعقاب انعقـاد مؤzر احلزب الثاني
في صـيف عـام ١٩٧٦ بـقليل بحـملة هـسـتـيـرية مـتـدرجـة ومــتـصـاعـدة بدءاً باحملـافظات الـبـعـيـدة
واألطراف والريـف واقـتــراباً من اJـركـز فـي بغــداد شـمـلت عـشــرات اآلالف من أصــدقــاء ومــؤيدي

وأعـضـاء وكوادر احلـزب الوسطيـة واJتـقـدمـة3 ثم تنفـيذ حـملة إعـدامـات بعـدد من العـسكريH من
شـيـوعيH وغـيـر شـيوعـيH إلى أن أوصل الـعالقـة مع احلـزب إلى القطيـعـة الفـعليـة بعد انسـحـاب
وزيرين شيوعيH من احلكومة واعتبار التحالف جزء من اJاضي انتهى وإلى األبد مع حزب البعث.
HـستـقلJوا Hوالد`قراطي Hوكـانت اجلر`ة بـشعـة ومـريرة وأدت إلى نزوح عدد كـبـير من الشـيـوعيـ
ومؤيدي احلـزب الشيوعي إلى اخلـارج أو إلى كردستـان أو بقاء مجـموعة كبـيرة أخرى في السـجون

واJعتقالت أو مات الكثير منهم حتت التعذيب. 
٣- تعزيز قـدرات الدولة العراقـية البعـثية والتـوجه صوب عـسكرة االقتصـاد واجملتمع وحتـديث تسليح

وتوسيع عدد أفراد وقدرات اجليش العراقي وأجهزة اخملابرات واألمن الداخلي والقومي.
٤- تعـزيز دور قـيادة البـعث في السلـطة ودور مجلس قـيـادة الثـورة واالنفـراد الكامل بالسلطة والبـدء

برسم وتنفيذ األهداف التوسعية حلزب البعث على النطاقH العربي واإلقليمي.
٥- توسـيع عـالقات التـعـاون االقـتصـادي والسـيـاسي والعـسكري مع العـاHJ الرأسـمالي واالشـتـراكي
لضمـان احلصول على أقـصى ما `كن لتعـزيز الدولة البعثـية ودور حزب البعث ومـحاولة االستـفادة
من ذلك لصـالح سـيـاسـات البـعث الداخليـة والعـربيـة والدوليـة. ووضـعت لهـذا الغـرض مـا سـمـيت
بالتنمـيـة االنفـجـارية التي رغـبت من خـاللهـا الوصـول إلى اJسـتـثـمـرين األجـانب وتعـزيز عـالقـات

البعث بهم لضمان تأييدهم لها في حتقيق تلك األهداف. 
وتركز عمل قيادة حزب البعث في هذه الفتـرة على اجتاهات أساسية أخرى انطلت بهذا القدر أو ذاك
. وابتداءاً من اJرحلة اجلديدة3 أي مع احلصول على موارد على الشيوعي3H ور�ا على قوى أخرى أيضـاً
النفط اخلـام وإنزال ضـربة شـديدة وقاسـيـة بحـركة التـحـرر الكردية3 بدأت قـيـادة البـعث احلزبيـة برئاسـة
صدام حس3H بالتخطيط والتنفـيذ الجتاهاتها الفكرية والسياسية اجلـديدة التي كانت في أجندتها حتى

قبل وصولها إلى السلطة3 وهي:
مواصلة العـمل لتحقـيق ما أطلق عليـه في مجلة احلزب الداخليـة "الثورة العربيـة" والتي تتلخص �ا
يلي: تكوين الدولة البعثية القوية ذات الشروط التاليـة: دولة قوية بقيادة حزب قائد `تلك أيديولوجية
رائدة وقائدة ووحـيدة وينفرد بالسلطـة و`تلك القائد التاريخي3 قـائد الضرورة التاريخـية3 وجيش مـوحد

ومسلح أحسن تسليح ومهيأ لتنفيذ اJهمات. وبهذا الصدد كتبت اجلريدة اJذكورة ما يلي: 
"لقـد حدد الـرفيق صـدام حـسH عناصـر قوة الدولة واألمـة3 حH قـال "منذ مـئات السنـH أيها األخـوة
حـرم العراق وحـرمت األمة العـربية من بـعده3 األمـة العربيـة بكاملهـا أن تتحـد الثروة والقـيادة اخمللصـة
واJقتـدرة والعقيدة احلـية3 فجاء الوقت بـعد مئات السنH لكي تكون لـكم عقيدتكم اJشـرفة وأن يكون
لكم حزبكم العظيم وعقيدته قـيادة منكم وأن تكون لكم قيادة منكم عراقية وعربية صـميمية3 هذه هي
أيها األخـوة العراقـيون في كل مكان بهـذه الكلمات الثـالثة اJوجزة3 العـقيـدة احليـة الصمـيميـة3 تنظيم (٥٩١) عفلق3 ميشيل. موقفنا من الشيوعية. مصدر سابق. ص ٥٨. 
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قوي وقيادة مخلصة من ذات البلد3 وثروة حقيقية"(٥٩٢).
Hجـيـد متـمـيـزة وسريـعة لصـدام حـسz ر عـمليـةzؤJوبدأت في هذه الفـتـرة بالذات ومن على منصـة ا
باعـتـبـاره القـائد الضـرورة لألمـة العـربيـة وحلـزب البـعث والـدولة العـراقـيـة احلـديثـة. وأصـبح هذا النهج

سياسة ثابتة حلزب البعث والدولة حتى الوقت احلاضر. 
 وجه البعث في هذه الفترة والفترة التي تلتها مبالغ مالية طائلة جداً لتحقيق ما يلي: 

أ) ضـمـان التـسلح الواسع وإقـامـة ترسـانة ضـخـمـة من أحـدث األسلـحة الـتي `كن احلـصـول عليـهـا من
مخـتلف بلدان العالم3 وجتـهيز اجلـيش بأحدث التـقنيات العسكـرية وتأسيس كلية البـكر للدراسات

العسكرية. 
ب) التوسع في إقـامة مـصانع حديثـة ومتقـدمة إلنتـاج السالح والعتـاد في العراق وبالتـعاون مع الدول
االشـتراكـيـة والرأسمـاليـة3 وكذلك مع بعـض دول العربيـة وبلدان العـالم الثـالث3أي تلك التي تقف
على عــتـبـة التــحـول3 ومنهــا بعض دول أمـريكا الـالتينيـة والدول األوروبـيـة3 إضـافــة إلى االحتـاد

السوڤييتي والواليات اJتحدة األمريكية. 
ج) البدء بالتفكير بإنتاج أسلحة الدمار الشامل وخـاصة القنبلة الذرية3 إضافة إلى األسلحة الكيماوية

والبايولوجية وتخصيص مبالغ ال حدود لها لهذا الغرض.
د) إقامـة معـاهد ومختـبرات خـاصة للبحـوث والدراسات في مـجال التـقنيات العسكريـة وفنون احلروب

احلديثة. 
هـ) توسـيع اجليش واجلـيش الشعـبي وإقامـة التدريبـات العسـكرية للضبـاط وضبـاط الصف في الداخل
واخلـارج3 وإرسال الـبعـثـات العـسكرية التـدريبيـة والدراسـيـة إلى مخـتلف بلـدان العالم الرأسـمـالي
والبلدان االشـتـراكـية. و`كن لـلجدول التـالي أن يوضح اJبـالغ اJاليـة الهـائلة التي وجـهت ألغـراض

.١٩٦٧-١٩٩٠ Hالتسلح في العراق خالل الفترة الواقعة ب

جدول ٣٠
تطور اJبالغ السنوية اJصروفة لألغراض العسكرية

في العراق خالل الفترة ١٩٧٦-١٩٩٠

(٥٩٢) الثورة العربية: جريدة داخلية حلزب البعث العربي االشتراكي. بغداد  

١٩٩٦ = ١٠٠اJصروفات / مليون دوالر أمريكيالسنة
١٩٧٦٢٥٨٤١٠٠٫٠
١٩٧٧٢٧٠٠١٠٤٫٥
١٩٧٨٢٥٥٦٩٨٫٩
١٩٧٩٣٢٣٥١٢٥٫٢
١٩٨٠٣٣٥٣١٢٩٫٨
١٩٨١١٤٠٠٧٥٤٢٫١
١٩٨٢٢١٩٥٢٨٤٩٫٥
١٩٨٣٢٨٥٩٦١١٠٦٫٦
١٩٨٤٣١٥٩٠١٢٢٢٫٥
١٩٨٥٢٣٥٠٦٩٠٩٫٧
١٩٨٦١٦٥٣١٦٣٩٫٧
١٩٨٧١٧٠٧٣٦٦٠٫٧
١٩٨٨١٢٨٦٨٤٩٨٫٠
١٩٨٩١٠٧٢٠٤١٤٫٩
١٩٩٠٩٢٦٨٣٥٨٫٧

-٢٠٠٥٣٩اإلجمالي(*)
-١٣٣٦٩اJتوسط السنوي

اJصدر: التقارير السنوية Jعهد ستوكهولم لبحوث السالم للفترة ١٩٨١-١٩٩١
(*) يضاف إلى هذا اJبلغ ٥٠ مليار دوالرا أمريكي ألغراض استيراد وإنتاج أسلحة الدمار 

الشامل في العراق حسب إحصائيات سبري. 
SIPRI: Yearbook 1997. Armaments3 Disarmament and International Security. 

Stockholm International Peace Research Institute. Oxford University. Sweden. 
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وتشيـر دراسات معهـد استوكـهولم لدراسات السـالم والتسلح ونزع السالح في العـالم إلى أن العراق
قـد صرف مـبلغ ٥٠ ملـيار دوالر أمـريكي الغـراض إنتـاج األسلحـة الكيـميـائيـة واجلـرثوميـة واألسلحـة
النووية. فإذا أضيف هـذا الرقم إلى الرقم األول اخلاص بإجمالي مصـروفات العراق العسكرية فـسيرتفع
اJبلـغ إلى ٢٥٠٫٦ مليــار دوالر تقــريبـا. وشـكل هذا اJبلغ مــا يقــرب من ٣٩٫٢% من النـاجت احمللي
اإلجمالي للعراق خـالل الفترة ١٩٧٦-١٩٩٠ حيث بلغ الناجت احمللي اإلجمالي لهذه السنوات مـجتمعة
حـوالي ٦٤٠٫١ ملـيـار دوالر أمـريكي وفق األسـعــار اجلـارية(٥٩٣). وهذا يعني أن مــتـوسط الصـرف
السنوي بلغ ١٦٫٩ مليـار دوالر سنويا من متوسط سـنوي للناجت احمللي اإلجمالي لـذات الفترة مـقداره
٤٢٫٧ مليـار دوالر تقـريبـا باألسعـار اجلـارية3 أو مـا يعادل ٦3٣٩% تـقريبـا. ويسـتطيع اJرء أن يقـدر
مـدى التطور الذي كـان في مـقدور الـعراق حتـقـيـقه لـو وجه النظـام تلك اJبـالغ الكبـيرة لصـالح التنمـيـة
االقـتصـادية والبـشريـة3 ومدى Îو الثـروة الوطنيـة بدال من حـصول ذلك الـدمار الهـائل الذي يعـاني منه
العراق بسبب تلك السـياسات العدوانية اJعادية للشعب ومـصاحله األساسية التي مارسـتها السلطة في
العـراق3 إضافة إلى الـديون الثقـيلة التي تراكمت بذمـة البالد والتـعويضـات التي يراد استـقطاعهـا من

موارده السـنوية والتي `كن ان تستنزف جـزءا مهـما من احتـياطي النفط العـراقي والتي قدرها الـبعض
بحدود ٤٠% ولسنوات طويلة(٥٩٤). وكـانت تلك السيـاسة عـدوانية وتوسـعيـة موجـهة ضـد الشعـوب
اجملـاورة ومصـالح شـعـوب اJنطقة بأسـرها. وجـدير باإلشـارة إلى أن فـرنسا وأJانيـا وبريطانيـا وإيطاليـا
وأسبـانيا ويوغسـالفيا وغـيرها من الدول األوروبيـة3 إضافة إلى االحتـاد السوڤيـيتي والواليات اJتـحدة
األمريكية3 قـد جنت كلها أرباحا طائلة من توقيع عـقود صفقات السـالح وتنفيذ مشـاريع تنموية ضمن

اجتاهات التنمية االقتصادية االنفجارية في العراق ومن سياساته العدوانية في اJنطقة.
* إجراء تغيير في قيـادة البعث لصالح صدام حس3H خاصة بعد أن نفذ عمليـة إعدام جماعية لـ ٢٣
قـيـادياً مـن القـيـادة القطرية حلـزب الـبـعث ومـجلس قـيــادة الثـورة ومـجلس الوزراء والكوادر اJـتـقـدمـة
�شاركة واسعة من قياديي وكوادر وأعضاء حزب البعث في تنفيذ هذه اجلر`ة البشعة باعتبار أن هؤالء
كـانوا يـريدون السـيطـرة على السلطة لصــالح أحـمــد حـسن البكـر ولصـالح التــعـاون الوثيق مـع سـوريا
وقيادتهـا البعثيـة. وبعد االنتهاء من اجملزرة فـي عام ١٩٧٩ قرر التخلص من أحمـد حسن البكر الذي
تنازل إلى "بطل األمـة" صدام حسH ثم قـضى نحبـه مسمـوماً كـما يشاع في بغـداد. وبالتالي خـال اجلو
لصدام حـسH في أن يبدأ اJرحلة اجلـديدة بالهيـمنة الكاملة على السلطة السـياسيـة وعلى قيـادة احلزب

ومجلس قيادة الثورة دون منازع.

W¹dBMF!« "UÝ—UL*«Ë WOFÝu²!« "UÝUO*!« ∫W*#U)« WKŠd*«

zكن صـدام حسH في عـام ١٩٧٩ أن يزيل عـدداً من اJعوقـات في طريق فـرض دكتـاتوريته الفـردية
اJطلقة على البالد وفرض نظامه الشمولي على اجملتمع. ومن أبرز تلك اJسائل نشير إلى ما يلي:

١- التخلص من التحالف البعثي - الشيوعي لصالح إنفراد حزب البعث بالسلطة.
٢- التـخلص من اJنـافـسH له في حـزب البـعث أو الذين برزت علـÕـهم عـالئم عـدم االرتيـاح من صـدام
حـس3H وبالتـالي تركـيع وإخافـة بقـيـة القيـادة بحـيث حتـول أغلبـهم إلى جـرذان مفـزوعـة من القط الذي

يترقب أي تصرف منهم ليقودهم إلى اJقصلة3 إلى وجبة شهية للقائد.
٣- التـخلص من دور حـزب البـعث ودمج صـورة صـدام حسـH مع حزب الـبعث3 بحـيث أصـبح أحـدهمـا
`ثل اآلخر3 ثم غاب الثاني ليبـقى صدام حسH وحده في الساحة السياسـية3 إذ لم تعد هناك حاجة
أو ضرورة لـلحزب3 إال بقـدر ما تريده منه أوامـر القائد اJتـفرد والضـرورة ليقـوم بتنفـيذها صـاغرا3ً
وبعــدها أصــبح صــدام حــسH رئيــســا جمللس قــيــادة الثــورة ورئيـس مـجـلس الوزراء3 وأمH عــام

(٥٩٣) ١) الصندوق العـربي لإلÎاء االقـتـصادي واالجـتـماعي.  احلـسـابات القـوميـة للبلدان الـعربيـة ١٩٧٥ -
١٩٨٧ وتقديرات ١٩٨٨.  - اجلداول التجميعية3 الكويت - مايو - ١٩٨٩. اجلزء الثاني. ص ٧. 

٢) التقرير االقتصادي العربي اJوحد ١٩٩١. صندوق النقد العربي. الكويت. ١٩٩١. ص ١٦٤.
٣) التقرير االقتصادي العربي اJوحد ١٩٩٦. صندوق النقد العربي. الكويت. ١٩٩٢. ص ٢٣١٫

(٥٩٤) الشـبيـبي3 د. سنان3 ورقـة عـمل قدمـهـا إلى ندوة ڤيـينا حـول االقـتصـاد العـراقي التي نظمـتهـا الهـيئـة
االسـتشـارية العراقـيـة في خريف عـام 3١٩٩٢ إضـافة إلى أوراق عـمل أخرى ومـداخـالت مجـموعـة من

 Hالعراقي Hاالقتصادي
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القــيـادتH القــومـيــة والقطرية3 والقــائد العـام للـقـوات اJسلحــة ورئيس مــجلس التـخـطيط …الخ3
وأمـسك بيـديه منفـرداً كل السلطات التـشريـعيـة والتنفـيـذية والقـضائيـة3 إضـافـة إلى سلطتي اJال

واإلعالم.
٤- التـخلص قـبل ذلك من قـيادة احلـركـة الكردية التـاريخـية اJال مـصطفى البـارزاني ولكنه عـجـز عن
التـخلص من الشعب الكـردي وبالتالي من حـركة التـحرر الـكردية3 إذ بدأت بعد فـترة وجـيزة zامـاً
من توجـيه الضـربة لهـا في عام ١٩٧٥ إعـادة تنظيم الصـفوف بـتيـاراتها اخملـتلفـة ابتداءاً من عـام

١٩٧٦ والعودة إلى اJقاومة اJسلحة في كردستان العراق.
٥- في ٢٢ أيلول/سـبتـمـبر من عـام ١٩٨٠ أعلن مـجلس قيـادة الثـورة في العراق احلـرب على إيران3
وهي احلـرب التي دامت مـا يـقـرب من ٨ سنوات عـجـاف مليـئـة بالـدم والدمـوع واخلـسـائر الفـادحـة
بشـريـاً ومـادياً وحـضـاريـاً. واسـتـثـمــر صـدام حـسH حـالـة احلـرب ليـسـتـكمل بناء دولتـه اإلرهـابيـة

والقمعية في العراق مع سكوت مطبق من العالم كله دون استثناء.
٦- وقـبل احلـرب وبعد بـدئها مـبـاشـرة نفـذ النظام عـمليات تـطهيـر عـرقي بشكل واسع ومكشـوف ضـد
HواطنJوقـبل كل شئ ضـد ا - ثالث مـجـموعـات شـعـبيـة أسـاسـية في اجملـتـمع العـراقي3 وهم أوالً
- ضـد اJواطنH الـكُرد الفـيليـة في بغـداد والـكوت ومندلي الكُرد في كـردسـتــان العـراق3 ثم ثانيـاً
- ضـد اJواطـنH العـرب في وخـانقH وغــيـرها من اJدن التي يوجـد فــيـهـا الكُرد الفـيـليـون3 وثالثـاً
الوسط واجلنوب "باعـتبـارهم" شيـعة من أصـل فارسي "يؤيدون" اجلـمهـورية اإلسالمـية التي نشـأت
على أنقاض الدولة الشاهنشـاهية اإليرانية في عام ١٩٧٩. وعمـد النظام إلى تنفيذ عملية تهـجير
واسعة لسنوات عـدة للكُرد من كردستان العراق إلى مناطق الوسط واجلنوب. فعلـى سبيل اJثال ال
احلـصــر أصـدر مــجلس قـيــادة الثـورة قــراراً يقـضي بـتـشكيل جلنـة تنفـيــذية في ١٩٨١/١٠/٢٠
لإلشـراف علـى بناء اجملـمـعـات والوحــدات السكنيـة في احملــافظات الوسطى واجلنوبـيـة (بغـداد -
ديالي - صـالح الدين سيـعH فـيهـا "العاطلون مـن منطقة احلكم الذاتي. كـمـا قرر البـدء ببناء ٢٠
ألف وحدة سكنية في احملافظات التالية لنقل السكان الكُـرد إليها وهي القادسية3 اJثنى3 ذي قار
واألنبـار. وهذا يعني أن هذه اJرحلة كـانت تهدف إلـى نقل ما يزيد عن مـئـة ألف إنسان كـردي إلى

مناطق الوسط واجلنوب في حملة لتغيير الطبيعة الد`وغرافية للمنطقة وتعريب السكان الكُرد.
٧- وخـالل سنوات احلرب الـعراقـيـة - اإليرانية اسـتـعاد صـدام حـسH واسـتعـان بالعـالقات الـعشـائرية
القـد`ة في العـراق محـاوالً إحـيـائهـا من جديد ومنـحهـا دفـعة جـديدة لتنـاصره في صـراعـه الداخلي
وتسـاعــده في جتنيـد الـسكان في حـربه الـعـدوانيـة وإثارة الـنخـوة البـدائـيـة في نفـوس الـسكان من
منطلق "ناصـر أخـاك ظاJاً أو مـظلومـاً". و`كن االدعـاء بأن العـراق اليـوم يعـيش حـالة من التـمـزق
العـشـائري واإلقلـيـمي والديني والطائفي3 إضـافــة إلى اإلشكاليـات القـومـيـة التـي أجـجـهـا النظام

بسيـاساته العدوانية والعنصـرية ضد الشعب الكردي واألقليـات القوميـة والدينية. كما يبـذل اليوم
جهوداً غير قليلة للعب على وتر الدين واإلسالم ليجد لنفسه مخرجاً من الوضع الذي زج نفسه فيه
من خالل اسـتدرار عطف وتأييـد الشعوب اإلسـالمية التي ال تعـرف zاماً أسـاليب اإلرهاب الدموي

والقمع واالستبداد والعنصرية التي يسلطها النظام على رقاب الشعب العراقي.
إن هذا االسـتعـراض اJكثف جلوانب أسـاسيـة من ذهنيـة وسيـاسات البـعث الذي حكم العراق باحلـديد
والنار يسـمح لنا باالنتـقال إلـى متـابعـة اJمارسـات الفـعلية لـلنظام لنرى كـيف تتناغم تلك السـياسـات
واJمارسات مع طبيـعة وذهنية هذا اجلناح العراقي اليميني والعنصـري اJتطرف من حزب البعث القومي

العربي.
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إن اسـتعـراض اJراحل التي مـرّ بهـا نظام صـدام حسH في الـعراق منذ مـا يقـرب من ٣٥ عـاماً تؤكـد
بشكل واضح أن النظام عمل بتصميم ثابت وقرار مسبق على:

ً: إقـامة دولة دكـتـاتورية فرديـة مطلقة ال تسـتند إلى القـانون أو الد`قـراطيـة وتعتـمـد أجهـزة األمن أأأأووووالالالالًًً
واخملابرات العسكرية واألمن القومي واألجهزة اخلاصة في فرض إرادتها على اجملتمع العراقي. 
: السـيـاسـات العنصـرية اJعـادية لـلقـومـيـة الكردية والشـعب الكردي منطلـقـاً في ذلك من ذهنيـة ً ثثثثااااننننييييــــااااًًً

شوفينية شديدة التعصب والكراهية.
: ســيـاســات اإلرهاب والقـمـع إزاء الشـعب العــراقي عــمـومــاً لتـأمـH األجـواء اJناســبـة لـلهـيــمنة ً ثثثثااااللللثثثثــــااااًًً
واالستبداد والفردية اJطلقـة على السلطة السياسية واالقتصادية واالجتمـاعية وفرض فكر البعث

القومي اJتطرف على اجملتمع العراقي كله حتت شعار "العراقيون بعثيون وإن لم ينتموا".
: �ارسة سياسة اإلبادة اجلـماعية - التي تتطابق zاماً مع مفهوم اإلبادة اجلـماعية الوارد في وثائق ً ررررببببععععااااًًً
األÒ اJتحـدة - إزاء الشعب الكردي والسـعي لتغـييـر الطابع القومي لبـعض اJناطق الكردية من

خالل التهجير القسري والتعريب القسري أو القتل دون رحمة. 
ً: �ارسـة سـيـاسة العـدوان واحلـرب على النطاقH الـداخلي واإلقليـمي مـا أدى إلى مقـتل مـئـات خخخخــــااااممممسسسســــااااًًً
آالف العراقـيH من مختلف القـوميات واألديان والطوائف وجـرح عدد �اثل أو أكثر خـالل حروب
النظام الداخلية واخلارجـية3 إضافة إلى سقـوط مئات اآلالف من الشعب اإليراني وسقـوط ضحايا
كثيـرة في صفوف الشعب الكويتي3 إضافة إلـى عدد كبير من األسرى الكويتـيH. وكانت احلرب

ضد إيران تستهدف حتقيق الغايات التالية:
١- احتالل مناطق واسعـة من إيران وفرض التراجع عن اتفاقية اجلـزائر التي وقعت عام ١٩٧٥ مع شاه
إيران3 حيث تنازل النظام عن بعض حقوقه اJهمة في شط العرب وعلى احلدود العراقية _ اإليرانية

لصالح إيران.
٢- "اسـتعـادة" األراضي العربيـة في عربـستـان (خوزسـتان) باعـتبـارها أرضـاً عربيـة وضعت مع نهـاية

احلرب العاJية األولى ضمن حدود الدولة الفارسية.
٣- االدعاء بالـعمل من أجل اسـتعادة اجلـزر الثالث التي احـتلتهـا إيران عبـر احتاللـها العسكـري لها3
وهي جـزر الطنب الكبـرى والطنب الصـغـرى وأبو مـوسى التي كـانت بحـوزة دولة اإلمارات العـربيـة
اJتـحـدة3 للبـروز �ظهـر اJدافع عـن األرض العـربيـة وحـقوق الـعـرب في اJنطقـة والقـادر على فـرض

إرادته على الدول اجملاورة.
٤- وبعد أن يكون قد حـقق مثل هذه "االنتصارات" تكون الفرصـة الذهبية سانحة للتـوجه صوب الدول
العـربيـة اجملاورة لفـرض الوحـدة عليـها ابتـداءاً من الكويت ومـروراً بالسـعـودية وانتهـاءاً بسـوريا…
الخ. ولكن اJهمة كما نعرف قد تعثرت وفشلت بسبب مقاومة الشعب اإليراني للعدوان واالحتالل3
رغم الدعم الدولي الواسع الذي حصل عليه وخاصة من جانب الواليات اJتحدة األمريكية. وتغطية

للفشل وألسباب عديدة أخرى قام صدام حسH بغزو الكويت وكانت البداية لنهايته احملققة.
٥- وكان الـهدف من كل ذلك إعـالن العراق دولة عـربية قـوية وحديثـة ومالكة ألسلحـة الدمار الشـامل
والقـادرة على حتـقـيق قـيــام دولة عـربيـة كـبـرى تصـبح واحـدة من دول العـالم الكـبـرى في اJنطقـة3

وقادرة على إعادة حتقيق حلم العرب(٥٩٥)! 
جـاء في اJوســوعـة الصـادرة عن اللجنـة العـربيـة حلـقـوق اإلنـسـان واJوسـومـة بـ "اإلمـعــان في حـقـوق

اإلنسان" حول مفهوم ااااإلإلإلإلببببااااددددةةةة    ااااجلجلجلجلممممااااععععييييةةةة ما يلي:
"اإلبادة اجلـمـاعـيــة أو "جـينوسـيـد" مـصطلح ابـتكره المكن R3Lemkin  وهو جـامـعي أمـريكي من
أصل بولوني للتـعـبـيـر عن عـملية الـقتل الفـردية التـي تقع بحق جـماعـات بشـرية بأكـملهـا وتتـرجم في
أدبيات األÒ اJتحدة بإبادة اجلنس… إن األعمال التي ينجم عنها إبادة جماعية هي تلك التي تستهدف
اإلبادة الفيزيائـية والبايولوجية جلـماعة محددة3 وذلـك مهما كانت الوسـائل اJتبعة: مـقتل عدد هام من
أبنائهـا3 انـتـهـاك فـاضح لسـالمـتــهم النفـسـيـة أو اجلــسـدية3 وضع اجلـمـاعـة في ظـروف وجـودية بهـدف
التــحطيم الفــيــزيائي الكلي أو اجلــزئي3 إجــراءات تســتـهــدف الوالدات3 النقـل القـســري لألطفــال إلى
مجـموعـات ثانيـة (اجلرائم النازية بحق اليـهود والغـجر من األمـثلة الكالسـيكية للحـقوقـيH). ال `كن
ارتكاب جرائم كهذه من قبل فرد واحد3 ومن هنا فإن اإلبادة اجلماعية بطبـيعتها جر`ة جماعية يرتكبها
من `سك بسلطة مسلحة وإن كـان الطرف األساسي في األدبيات اJتعلقة باJوضـوع يتناول حصراً سلطة

الدولة…"(٥٩٦).

(٥٩٥) في بداية عـام 3١٩٧٥ وبعـد صـدور قرارات عـمليـة التنمـيـة االنفـجـارية أجـريت لقـاءً مع رئيس اJكتب
االقتصادي جمللس قيادة الثورة الدكـتور فخري قدوري حتدث فيه عن مخاطر عملية التنمـية وطبيعتها
والعواقب احملتملة منـها. ولكنه بدا واثقاً من نفسه وراح يتحدث لي عن هـذا احللم الصدامي في إقامة
دولة عربيـة مزدهرة في العراق تقـود عملية الوحـدة العربية لتحـقق حلم العرب الكبيـر. وكانت النتيـجة
بطبـيعـة احلـال مـعروفـة حـينذاك. رفضت تصـوراته وأشـرت مـرة أخرى إلى اخملـاطر العـامة الـناجمـة عن
عملية التنمية االنفجارية فحسب3 بل عن مجمل السياسات التي zارسها الدولة حينذاك. ك. حبيب  
(٥٩٦) مناع3 هيــثم د. اإلمـعـان فـي حـقـوق اإلنســان. مـوسـوعـة عــامـة مـخــتـصـرة. األهالي لـلطبـاعـة والـنشـر

والتوزيع. دمشق. ٢٠٠٠. ص ١٣. 
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واإلبادة اجلـماعـيـة التي مـارسهـا النظام في العـراق تنطلق من مـوقف عنصـري صارم يتـجلى ابتـداءاً
بفكرة التخلص من قـومية معينة وتعـريبها أو إضعافـها إلى أقصى احلدود من خـالل قمعها وقـتل أكبر
عدد �كن من أفرادها بهدف بث الرعب في صفوفها3 ثم التخطيط لها وتنظيم عملية تنفيذها ثم البدء
الفعلي بتنفيذها وفق اJراحل التي Ì التخطيط لها من أعلى اJستويات إلى أدناها. وفي الوقت نفسه
محـاولة إشراك أكبر عـدد �كن من األجهزة الرسـمية اJدنية والعـسكرية واألجهزة احلـزبية والشعبـية في
تنفـيـذ تلك السـيـاسـات بحـيث تتلطخ أيدي أكـبـر عـدد من الناس بجـرائم اإلبادة اجلـمـاعـيـة والتطهـيـر
العـرقي في كـردسـتـان العراق. وكـان الهـدف من وراء ذلك هو إسـكات الشـعب الكردي وإلى األبد عن

اJطالبة بحقوقه العادلة واJشروعة3 وبشكل خاص حقه في تقرير مصيره.
لم يكن هـدف البـعث الوصــول إلى السلطة فــحـسب3 بـل كـان ومـا يزال وهـو في السلطة يهــدف إلى

حتقيق ما يلي:
١- اإلرهاب والقــمع واالضـطهـاد والـقـتـل اجلـمــاعي والـعـدوان لـيس من أجل الوصــول إلى السـلطة
والهـيمنة عليـهـا بشكل مطلق واسـتبـدادي شمـولي فحـسب3 بل ومن أجل تنفـيـذ مخطط واضح اJعـالم
. مـخطط يهـدف إلى التـخلص من مـقـاومـة الشـعب الكردي ومن نضـاله ومن القـوى الد`قـراطيـة أيضـاً
العراقية من جهـة3 و�ارسة سياسة العدوان نحو الداخل والعـدوان والتوسع صوب اJنطقة وتكريس نظام
التـمـييـز العنـصري والفكـري والسيـاسي في البـالد من جـهـة ثانيـة. و`كن االسـتـدالل على ذلك ال من
خـالل األقوال فـحـسب3 بل وباألساس من خـالل األفـعال أيضـاً. فـفي البـيان الصـادر عن مـجلس قيـادة
الثـورة بإعـالن احلـرب على إيران فـي عـام ١٩٨٠ جـاء فـيه: "كـنا نعـتـقـد أن الزمـرة احلـاكـمـة في إيران
ستستفيد من الدروس اJاضية بعد أن حررت قواتنا اJسلحة الباسلة أرضنا البرية اJغتصبة على احلدود
الشرقية وبعد أن عادت السيادة الوطنيـة على شط العرب. ولكن أحفاد اجملوس اJوغلH بحقدهم على
العراق واألمـة العربية والضـالعH في اخملططات اJشبوهة اسـتمروا في غـيهم وفي عمليـاتهم العسكرية

الطائشة…"(٥٩٧). ثم يخاطب قوات اجليش العراقي اJقاتلة على جبهات احلرب بقوله:
"أيهــا اJقـاتلـون… هذا يوم جـهــادكم وعـزكم… فــاضـربـوا بكل اقـتــدار… ويقـيـناً أنكم سـيـف الله في

األرض. وأن الرقاب التي تضربونها هي رقاب اجملوس اJعتدين أعوان اJهووس اخلميني"(٥٩٨).

أال يسـمع اJرء عبـر هذه الكلمات الـسادية واJتـعجـرفة والنرجـسيـة القـاتلة صليل السيـوف3 أال يرى
أسنة الرمـاح العـوالي3 أال تتـراءى له الرؤوس وهي تتـدحـرج على أرض اJعـركـة واألجـسـاد تتكوم فـوق
بعضـها لتقيـم تالالً وتسيل الدماء مدرارا? فـالضاربون هم جند الله3 هم أتبـاع وكيل الله على األرض3
إنهم الـعـرب اJيــامH… إنـهم اجلند الذين يـدافـعــون عن اللـه وقـضــيــتــه العـادلـة في األرض وعن أرض
العروبة! هكذا إذن… ولهذا فهم مقتدرون ألنهم `تشقون سيوفهم بوجه الفرس اجملوس… بوجه الكافرين
أعـداء الله واإلسـالم… بوجـه الشعـوبيH أعـداء األمـة العـربيـة! هكذا حتـدث صدام حـسH! إذ أن صـدام
Hؤمن" والصعلوك العنصـري ال يقف مكتوف األيدي أو يكون حـياديا بJسلم" و"اJالعـربي" و"ا" Hحس
اإل`ان والكفر3 بH العرب واجملوس… فهو العربي األصيل3 أبن "خير أمة أخرجت للناس تأمر باJعروف
وتنهـى عن اJنكرّ!"3 وهو اJـقـتــدر واJنتــصــر بالله3 ولهــذا قــرر أال يسكت عـن الكفــرة اجملـوس3 قــرر
تأديبهم على كفرهم وغيهم وعدائهم لألمة العربية واإلسالم ودفاعاً عن البوابة الشرقية للعروبة والوطن
العربي من احمليـط إلى اخلليج! هكذا حتدث صدام حسH في الوقت الذي كـانت عساكره اJعـتدية حتتل
مناطق واسعة من األراضي اإليرانية. كـانت القوات العراقية اJعتديـة قد وجلت في العمق اإليراني حتى
سـوسنگرد وغـيـرها ودنست األرض اإليرانيـة وذبحت الكثـيـر من أهلهـا من النسـاء والرجـال واألطفـال3
وأباحت األعــراض وسـمـحت بســرقـة األمـوال ومــا يقع حتت أيدي اجلنـود. وحتـولت شـوارع وأزقــة مـدن
العـراق سـوقـاً لبـيع اJنهـوبات اإليرانيـة من سـجـاد وأثاث منزلي ومـخـتلف أنـواع السلع. بهـذه الذهنيـة
الشوفينية والروح الفاشيـة اJعادية للشعوب األخرى3 بهذه العنصرية اJقيتة كـانت صحافة النظام تنشر
بأقـالم اJرتزقة اJسـبÖـحة بحـمد الـدكتـاتور والساعـيـة إلى شراء وده والداعـيـة إلى تنصيـبـه خليفـة على
أرض العراق والعاHJ العربي واإلسـالمي ومنحه من األسماء واأللقاب ما فاق بعـدده عدة مرات أسماء
الله احلـسنى. إنهـا أقـالم خشـبـيـة ميـتـة تسـعى إلى جعلـه3 وبقرار منـه3 رمزا للعـروبة واإلسـالم واإل`ان

بالله ورسوله(٥٩٩).
أصدر خـير الله طلفـاح كتـاباً جرى بيـعه بشكل قـسري للناس في دوائر الدولة العـراقيـة وعبـر احلزب
احلاكم واJنظمات اJـهنية3 جاء فيه مـا يلي من أفكار خرافية عنصـرية مقيتة: "أوالً -الفـرس- فالفرس
حيوانات خلقهـا الله بشكل بشر وليس لهم من البشرية سوى أنهم `شون عـلى رجلH كالدجاج والطيور
فأخـالقهم فاسـدة وطباعهم شـريرة وعقائدهم فـاجرة وما أدل على ذلك من أنهم اتخـذوا زرادشت ومزدك
وحـمــدان القـرمطي إلـهـاً غـيــر الله إذ هم لم يعــتـرفـوا بالـله رباً ولكنهم اعــتـرفـوا بـأن زرادشت ومـزدك
وحــمـدان هم آلهــتـهـم كـمــا يدعـون اآلن أن خــمـيـني طهـران هـو الله وال رب سـواه إذ نـعت نفـســه روح

الله.…".
(٥٩٧) ملف احلرب العـراقية اإليـرانية. اجلزء األول. ٢٠- ٢١/٩-١٩٨٠/١٠. منظمـة التحرير الفلـسطينية.

وفا. مركز التوثيق واJعلومات. اإلعالم اJوحد. ص ١٢ -١٤.    
(٥٩٨) السامر3 ب. (كـاظم حبيب). الفاشـية التابعة في العـراق. منشورات اإلعالم اJركزي للحـزب الشيوعي

العراقي. كردستان العراق. ١٩٨٤. ص ٤. 
: اجلزائري3 زهير. اإلعالم واحلزب. مجلة البديل. العدد ١٩٨٣/٧.   راجع أيضاً

(٥٩٩) السـامر3 ب. (كـاظم حبـيب) الفاشـية التـابعة في العـراق. اإلعالم اJركـزي للحزب الشـيوعي العـراقي.
مصدر سابق.    
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ثانيا - اليهـود - أما اليهود قـارئي الكر� فهم خليط من أوساخ شعوب مـختلفة وفضـالت متنوعة
منهم الفـارسي والـرومي واJغـولي والشـبكي والهندي وغـيـرهم ال أصل لهم وال نـسب ينحـدرون منه وال

دين يعتقدونه.…".
ثالثا - الذبان- الذبان مخلوق تافه ال نعلم غاية الله من خلقته ولكننا كبشر معرض ألذاه فنستكثر
على الله خـلقـه هذا اخمللوق التـافــه… وبالنظر Jا بيناه مـن أسـبـاب في هذه اخمللوقـات الـثـالثة (فـارس

ويهود والذبان) ما كان على الله ليخلقهم"(٦٠٠).
بدأ النظـام بعـمليــات تطهـيـر عنـصـري ورحل قـبل سـنوات من احلـرب العــراقـيـة - اإليرانيــة3 وليس
بسبـبها فـحسب3 أعداداً كبـيرة من الكُرد الفـيليH والعرب العراقـيH بحجة كـونهم من أصل فارسي ال
يجوز بقاؤهم في العراق3 وزاد عدد اJرحلH عن (٤٠٠٠٠٠) إنسان عراقي3 كما قتل عددا كبيراً جداً
من العـراقيـH الشبـاب من الكُرد الفـيليـة وعرب الـوسط واجلنوب �ن اعتـبـرهم إيرانيH في العـراق. ثم
قـام بالدعـوة اJلزمـة إلى تـطليق العـراقـيH من زوجـاتهم العـراقـيـات والعكـس أيضـاً اللواتي اعـتـبـرهن
إيرانيات أو الذين اعتبرهم إيرانيH ودفع Jن يقوم بذلك مـبلغاً من اJال واالستعداد إلعادة zويل زواجه
" أو تهجيـرهما معاً إلى إيران3 إن لم يـجهز بعربيـة "أصيلة" أو بعربي "أصيل" يحـمل "دماً عربياً نقـياً

عليهما عبر أجهزته اJعدة للقتل بقتلهما معاً.
ولم يكتف النظام بتنـفيـذ سيـاستـه العنصريـة في العراق بل سـعى عبـر التنظيـمات التي أقـامهـا في
أغلب الدول العربيـة وعبر الطلبـة الذين درسوا في اجلامـعات العراقيـة أو غيرهم في نشـر الفكر العربي
القـومي اJتـعصب والشـوفـيني ضـد القومـيـات األخـرى التي تعيـش في تلك البلدان3 ومنهـا اJوقف من
األمازيغ في كل من اجلزائر واJغـرب مثالً أو اJوقف من السنغاليH واألفارقة السـود في موريتانيا3 أو
اJوقف من األفـارقة اجلنوبيH في السـودان …الخ. وأسفـرت تلك السيـاسات عن آثار سلـبية حـادة على
العالقـة بH شعـوب تلك البلدان3 إذ كان أتبـاع النظام ودعاياتهم والكتـب التي يجهزوها ألعـوانهم في
تلك البلدان عـبر سـفاراتهم ومكاتب شـركة اخلـطوط اجلوية العـراقيـة واJراكز التـجارية يدعـون إلى فكر
شوفيني عنصري شديد الكراهـية لألقوام األخرى ويسعى إلى تعريبها باعتـبار تلك البلدان عربية أصالًُ

ويفـترض أن تبـقى عربيـة3 وأن االزدهار االقـتصـادي العراقي سـيجلب مـزيداً من الشـعوب التي تتـبنى
العروبة وتتحول إليـها3 رغم التمييز الذي سيفـرض عليها باعتبارها من األقوام غيـر العربية3 وبالتالي

فهم عرب من الدرجة الثانية.
وفي اJوقـف من الشــعب الكـردي تؤكــد كل الدالئل الـتي مــررنا بهــا أن النظـام العــراقي3 وخــاصــة
اJسـتـبـد بأمـره ورهطه3 شكلوا مـجـمـوعـة فـاشـيـة عنصـرية فكـراً وسـياسـة3 إذ كـانت تـشم منهم رائحـة
العنصرية التي تزكم األنوف والكراهية للناس من غير العـرب3 أو السعي في احلدود الدنيا إلى تعريب

هؤالء الناس خطوة فخطوة.

‰UH½_« `Ð«c* W¾ON²!« ∫ÎUO½UŁ
إن من عاش في العراق عموماً وفي كردستـان العراق على وجه اخلصوص3 ومن تعامل بهذا القدر أو
ذاك مع جوهر سياسات البـعث احلاكم وتكوين شخصية صدام حسH وقـراءاته و�ارساته العملية3 يدرك
zاماً بأن سياسـة اإلبادة اجلماعية ذات اJضمون العرقي والنهج الفـاشي التي مورست في مذابح األنفال
العنصـرية لم تكـن بال مـقدمـات وتخـطيط وتنظيم مـسـبـقH فـقـد بدأ العـمل لتنفـيـذه مع وصـول البـعث
للحكم وتـقلبـه على مـوجـات مـخــتلفـة عـدة مـرات3 ولكن الـهـدف بقي على حـاله الذي أشــرنا إليـه في
أعـاله. عـشت في بغـداد وجتـولت في مـدن عـراقـيـة عـديدة وكنـت شـاهداً على مـا جـرى خملـتلف القـوى
السـياسيـة3 �ن فيـهم أعضـاء ومؤازري وأصـدقاء احلـزب الشيـوعي العراقي في عـامي ١٩٧١/١٩٧٠
كما كنت شاهداً على احلملة الهـمجية الثانية ضد أعضاء ومؤازري وأصدقـاء احلزب الشيوعي العراقي
والكثير من القـوى الد`قراطية في أعوام ١٩٧٧-١٩٨١ على نحـو خاص3 وكذلك ضد القوى القـومية
والبعـثيـة3 أو ضد األحـزاب القومـية والد`قـراطية الكردية أو ضـد القوى السـياسـية الدينيـة3 حيث فـقد
اJئات من هؤالء اJناضلH حياتهم ال لذنب اقترفوه3 بل بسبب حملهم هموم شعبهم ومصاحله واختالفهم
مع البعث حول سيـاساته اخملتلفة. كما عـشت في كردستان العراق وشاركت مع جـميع األحزاب والقوى
الكردية اJـناهضـة لنظام صــدام حـسH في صــفـوف أنصـار ومنـاضلي احلـزب الشــيـوعي العـراقـي لعـدة
سنوات في جبال وقرى ومدن كردستان العراق3 وكنت على صلة مستمرة مع األحزاب والقوى السياسية
الكردية اJناضـلة ضـد استـبـداد البـعث في الـعـراق3 وبشكل خـاص مع احلـزب الد`قـراطي الكردسـتـاني
واالحتاد الوطني الكردستاني واحلـزب االشتراكي الكردستاني3 حيث كنت شـاهداً على سياسات النظام

التي مارسها فعالً. و`كن بلورة سياسات النظام في االجتاهات التالية:
١- التـحـالف مـع بعض القـوى بعـد إضـعـافــهـا وحتـيـيـد قـوى أخـرى وضـرب قـوى ثالـثـة3 وكـان ديدنه
االنتــقــال من قـوة إلـى أخـرى من أجـل إنهـاء أو إضــعــاف فـعـلي لكل القــوى التي `كـن أن تكون
معارضـة لسياساته ومن أجل االنفراد الـكامل باحلكم في العراق وفي رسم وتنفيذ تلك السـياسات
التي يسـعى إلى تنفـيـذها بكل أبعـادها على الصـعـيدين الداخـلي والعربي وفـي العالقـات الدوليـة

(٦٠٠) نص ألحد أقطاب النظام البارزين في العراق. من منشورات دار احلرية لطباعة. بغداد ص ٦٥-٧٢. 
خـير الله طلفـاح هو خال صـدام حسH وأب لـزوجتـه ساجـدة أم عدي وقـصي وحال وغـيرها. كـان رئيسـاً
جمللس اخلـدمة في العـراق3 ومحـافظاً لبغـداد العاصـمة. وكـان في األربعينيـات نائب ضابط في اجلـيش
العراقي. يتـجاهل طلفاح هنا أن اسم اخلمـيني األول هو روح الله وليس لقباً أو نعـتاً منحه لنفسـه3 كما
يشـيـر إليه فـي النص الذي كـتبـه في كـتـابه البـائس الذي يعـبر عن مـسـتـواه الضـحل فكرياً وسـياسـيـاً
ومـعـرفـيـاً وإنسـانيـا3ً وبالتـالي يجـسـد التـربيـة التـي قـام بهـا البن أخـتـه صـدام حـسH واحلـصـيلة التي

جتسدت في سياسات هذا الدكتاتور األهوج. 
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دون معـارضة تذكـر. وكان كل طرف تقريبـاً يرى نفسـه خارج دائرة االضطهـاد فهو في منجـى منها
فال `ارس العـمل السيـاسي االحتجـاجي اJطلوب ضد ما يقـوم به احلزب احلـاكم ضد قوى اJعـارضة
األخـرى حـتى يصـله الدور فـيكون السكوت أيـضـاً إزاء مـا يجـري ضـده وهكذا. هـكذا كـان الوضع
تقـريبـاً فـي العـراق3 وهكذا حـصـدت اJعـارضـة العــراقـيـة اJزيد من االضطهـاد والقــهـر ونزيف الدم
اJسـتمر حـتى اآلن. وهذه الوجـهة في العـمل هي التي `كن تشخـيصـها في الدولة النازية منـذ عام

١٩٣٣ حتى سقوطها في عام ١٩٤٥. 
٢- بث الرعب واخلـوف اJتـفــاقم من همـجـيـة وشـراسـة النظام في ضـرب كـل اخملـالفH له دون تورع أو
رحمـة3 واستخـدام سياسة اجلـزرة والعصا للوصـول إلى أهدافه في اJرحلة األولى واجلـزرة وحدها في
اJرحلة الثـانيـة أو الثـالثـة3 بهـدف الوصـول إلى حـالتH: تأيـيد مـطلق لسـيـاساتـه أو سكوت مطبق
عنها من جهة3 واJوت أو السـجون أو اJنافي والهجرة للمخالفH لتلـك السياسات3 أو اضطرار هذا
احلـزب أو ذاك إلى ولوج العـمل السـري التـام3 إذ يصـعب مـعـه �ارسـة مـعـارضـة جـادة ضـد النظام
وسياسـاته. ويقع حتت رحمة مطاردة جـواسيس وعيون النظام وحـمالت اJداهمة واالعتقـال والسجن
HعتـقلJوت. وكـان النظام يتولـى عبـر أجهـزته الكثـيرة نشـر أساليـب التعـامل الوحشـيـة مع اJأو ا
والسجناء السـياسيH لبث الرعب في نفوس السكان وإبعـادهم عن اJشاركة في النشـاط السياسي
لقوى اJعارضـة في البالد. وتسنى لي أن التقي في فترات مـختلفة بعدد مهم من أعـضاء األحزاب
العراقية اJعـارضة �ن ينتمي إلى قوميات وأديان ومـذاهب مختلفة كان ضحـية نظام البعث وعاش
في سجـونه فتـرات مخـتلفة وتعـرض ألبشع صنوف التـعذيب النفـسي واجلسـدي وعانى من احلـرمان
ومن أبسط صــيغ العـيش اآلدمـي. أجـريت مع هؤالء سلسـلة من احلـوارات ووجــهت مـجـمــوعـة من
األسئلة واطـلعت على مجـموعة كـبيـرة من الوثائق واJلفات التي سـاعدتني على فـهم أكبـر لطبيـعة

هذا النظام وعلى وضع كتابي اجلديد الذي لم ينته بعد ويدور حول "القسوة في العراق"
٣- بذل أقصى اجلهود لعسكرة السـياسة العراقية واالقتصاد واجملتمع وجـعله يسير بالوجهة التي يريد
فرضهـا وتأمH ترسانة أسلحة ضـخمة وقوة عسكرية كـبيرة لتحـقيق أهدافه الداخلية والعـربية وفي
اJناطق التي كـانت يوما ما في إطار الدول العـربية اإلسالمـية. ولم يكن العـراق بعيداً عن امـتالك
السالح النووي3 بعد أن كـان قد امتلك السالحH الكيمـاوي والبايولوجي بكميات غـير قليلة قابلة
للزيادة. وأغـلب دول العـالـم الرأسـمــالي ســاعـدته في جــهــوده المـتــالك أسلحـة الـدمـار الشــامل3
وسكتت عن أهدافـه و�ارسـاته طمعـاً في احلـصول على مـزيد من األرباح وامـتـصاص اJوارد اJاليـة

العراقية اJتأتية من استخراج وتصدير ثروته النفطية الناضبة. 
٤- كـسب ود الدول العربيـة3 ولكن بشكل خـاص القوى القـوميـة العربـية والشـعوب العـربية من خـالل
سياسـات ترتاح لها تلك الشعـوب3 وبشكل خاص اJوقف من فلسطH والصهيـونية3 أو اJوقف من

اإلمبريالية العاJية3 بغض النظر عن مدى جدية أو عدم جدية تلك السياسات.
٥- بذل أقصـى اجلهود للـحصول علـى تأييد أو حتـييد دول العـالم بالنسـبة إلى سيـاساته الداخـلية إزاء
القـوى اخملتلفـة وكذلك على الصـعيـد العربي وفي اJنطقـة3 من خـالل اللعب على حبلي اJعـسكرين
الشرقي والغـربي واستـخدام إمكانياته اJاليـة لتوقيـع العقود اJغـرية مع تلك البلدان لضمـان تأييد
واسع له أو سكوت عن السـيـاسـات واجلـرائم التي يرتكبـهـا بحق الشـعب العـراقي الشـعب الكردي
وبقية السكان من غير العرب وبحق باقي القوى السياسية من غير اJؤيدين له وحلزبه. وكان صدام
مؤمناً بأهمية تنفيذ سياسات التطهير العنصري وفي احلد األدنى الدمج العنصري للكُرد في "األمة
العربيـة" باعتـبارهم عرب اجلـبال3 كمـا كان البـعث قد حتدث عن ذلك طويالً. وجـسد مـوقف العالم
من استخدام النظام لألسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي واJناضلH ضد النظام الدكتاتوري في

كردستان وفي األهوار التعبير الصارخ حلالت3H وهما:
أ- جناح سياسة نظام صـدام حسH في إسكات العالم عن أهدافه وجرائمه عبر اJـغا× االقتصادية التي
كانت حتـققها مخـتلف دول العالم. ولم يكن السكوت سوى التـعبير عن اJشـاركة غير اJبـاشرة في

ارتكاب تلك اجلرائم.
ب- زيادة معـاناة الشعب العراقي عمـوماً والشعب الكردي على وجـه اخلصوص من سيـاسات التهجـير
والتعـريب القسريـH وتغييـر الواقع الد`وغرافي Jزيد من اJناطق الكردية من خـالل تهجـير السكان

الكرد والتركمان من كركوك على سبيل اJثال ال احلصر. 
٦- اسـتـخدام اJوارد اJـالية الكـبيـرة اJتـأتيـة من النفط اخلـام لتـأمH تنفـيـذ هذه الوجـهة فـي السيـاسـة
الداخليـة والعـربيـة. وتوجه باألسـاس إلى تنمـيـة عـالقات اقـتـصاديـة واسعـة مع الدول االشـتـراكيـة
والرأسـمـالـيـة للوصـول إلى إقـامــة صناعـات عـسكريـة مـتـقـدمـة وتطويـر القـدرات التـقنيــة للعـراق

ووضعها في خدمة أهدافه القريبة والبعيدة في الهيمنة والتوسع.
٧- وكان مـستعـداً لهذا الغرض لتـوجيه اJـوارد اJالية لكسب األنصار واJؤيدين لـنظامه وسيـاساته في
اJنطـقــة العـــربيـــة ومنطقـــتي اخللـيج والشـــرق األوسط. ووصل به األمـــر إلى حـــد zويل حـــمــالت
االنتـخـابات البـرJانيـة لـعـدد من األحـزاب والشـخـصـيـات األوروبيـة وغـيـر األوروبيـة لتـحـقـيق هذا
الهـدف3 إضـافـة إلى توفـيـر الـسكن والسـيـارات اJرفـهـة لعـدد كـبـيـر من الـصـحـفـيH في عـدد من
األقطار العـربية3 ومنها األردن ومـصر واJغـرب وتونس واجلزائر ومـوريتانيـا والسودان3 على سـبيل

اJثال ال احلصر بهدف التأثير فيهم وكسبهم إلى جانب النظام العراقي.
جنح صدام حـسH في حتقيـق العديد من تلك التكتـيكات السياسـية والعسكرية سـواء على الصعـيد
الداخلي أم العـربي ولكنه فـشل في بعـضهـا اآلخـر وخاصـة عندمـا اصطدم مبـاشـرة باJصـالح األمريكيـة
واإلسرائيلية في اJنطـقة وعندما جتاوز اخلطوط احلمـر التي كانت غير معروفـة zاماً له أو أنه لعب على
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حبال لم يتيقن من متانتها ومن قدرته عليـها3 فكانت اJصائب اJتتالية التي يعاني منها اليوم الشعب
. ولكن الطاغية كان بالنسبة للقضية الكردية متيقناً من أنه: العراقي كله تقريباً

* سـيـجـد التـأييـد الكامـل من الدول اجملـاورة وبشكل خـاص من تركـيـا وإيران بـسـبب نضـال الكُرد
فيـهمـا لصالح حـقوقـهمـا اJشروعة أيـضا3ً وبالتـالي فأي إضعـاف للكُرد في أي قـسم من كردسـتان هو

أضعاف للقضية الكردية واألمة الكردية بأسرها وقوة حلكومات الدول اجملاورة.
* سيجـد التأييد الواسع من أغلب حكومـات الدول العربية3 ومن القـوى القومية اليـمينية واليمـينية
اJتطرفة ومن الذين لم يتعرفوا حـتى اآلن على طبيعة اJسألة الكردية في العراق أو لم يفهموا حـقيقتها
ولم يتعـرفوا حـتى اآلن على احلقوق اJشـروعة للقـوميات واألقليـات القومـية في إطار اJواثيق والعـهود

الدولية.
* وستسكت الدول الكبرى3 وخـاصة الواليات اJتحدة األمريكية واالحتاد السوڤـييتي واألÒ اJتحدة
على ما يجـري الكُرد3 بسبب النفط اخلام واJكاسب واألرباح العاليـة التي جتنيها في العـراق في الفترة
األولى(٦٠١)3 ومن ثم بسـبب مـواقـفـهـا اJؤيدة حلـرب النظام ضـد إيران والتي كـانت تخـدم مـصـاحلـهـا
عموماً وتساهم في بيع اJزيد من أسلحتها وضمان إضعاف الطرفH أيضاً في الفترة الثانية. وغالباً ما
كان الـنظام يختـار األوقات اJناسـبة حلـمالته الدمـوية ضد الشـعب الكردي بحـيث يستطيع إبقـاء الرأي

العام العاJي بعيداً عن الفعل اJؤثر في مجرى األحداث.

* وكـانت تدرك بأن الضـربات التي وجـهت لقوى اJـعارضـة الداخليـة تركـتهـا عـاجزة عن الـقيـام بأي
شيء حقـيقي يقلق النظام3 سوى االحـتجاج أو القـيام ببعض النشاطـات في كردستان أو بعض األعـمال
البـسيطة واالغـتـياالت هنـا وهناك3 ولكنها سـتكون مـشـمولة باحلـرب ضـدها هناك وستـتلقى الضـربات

اJتتالية منها.
* وسـيسـاهم اجليش العـراقي في أغلبـيتـه3 بعد أن جـرت عليه عـمليـات تطهيـر وغسل دمـاغ ووضع
األعوان في اJراكز احلساسة فيه3 في تنفيذ تلك السيـاسات إما تأييدا فعليا لصدام حسH أو خشية أو
سكوتاً عاما ومشاركة فعلية لضرب الشعب الكردي. أمـا اJعارضون لهذه السياسات فهم عاجزون عن
التحـرك ضدها أو ضد النظام خـاصة وأن ماكنة احلرب والقـتل مستـعدة لتصفـية من يقف بوجهـها على

هذا الطريق.
* وعمل النظام على خلق جـماعات من البشـر تعمل له بال ضمـير أو بضميـر مخرب zاما3ً كـما كون
جيشاً جراراً من الفـاشي3H سواء كانوا مدنيH أم عسكري3H وخاصة مجمـوعة من الضباط من األقرباء
واألعـوان سواء كـانوا في صـفوف حـزبه أم من خـارجه ال رحـمة فـي قلوبهم حتى عـلى أبناء النظام ذاته
واJدافــعH عنه. وكـان هؤالء يـعـملون في صــفـوف اجلــيش واجلـيش الشــعـبي والـشـرطة وأجـهــزة األمن
.Hالعديدة3 وكذلك في صفوف احلزب احلاكم ومنظماته الشعبية واحلرس اجلمهوري وفدائيي صدام حس
* واسـتـفاد النظام مـن الواقع العـربي الذي zيـز بوجود نظـم استـبـدادية وغـير د`قـراطيـة تقـوم الدولة
فيـها بالهيـمنة على مصادر اJعلومـات واألخبار وتقنH إيصـالها من جهـة والتأثير باالجتـاه اJنشود من
جـانب احلكام وبالصـراع بH اجملـتـمـعـات العـربيـة والـغرب الـرأسـمـالي اJتـعـالي عليـهـا واJسـتـغل لهـا
واJهيمن على ثرواتها األولية وعلى حكوماتها واJوجه لسياساتها من جهة أخرى3 ورغبة هذه الشعوب
في احلـرية والوحـدة اJفـقـودتH من جـهـة ثالـثـة3 �ا يجـعل الرؤية Jضـمـون الصـراعـات ضـبـابيـة أحـيـاناً
فتـختلط األوراق واJعـايير والقيم وتضـيع احلقائق فـي خضم ذلك. وهذا ما اسـتفاد منه الـنظام العراقي

إلى حدود بعيدة.
وفي ضوء كل ذلك حقق النظام جملة من اJستلزمات الضرورية لشن حمالت متالحقة ومنظمة تهدف
إلى بث الرعب وحتقيق التطهير العرقي ضد الشعب الكردي ابتداءاً من عام ١٩٧٦/١٩٧٥ مع تخلية
اJناطق احلــدودية وفـرض اJناطق احملــذورة (احملظورة) وبناء اجملــمـعـات السكـنيـة على مــشـارف اJدن
. وفي عام ١٩٨٣ قام النظام بـحملة اعتقاالت واسعة شملت ٨٠٠٠ وتخلية القرى من سكانها تدريجاً
من البـــارزانيH ودفـــعــتــهـم إلى مناطـق مــجــهـــولة3 إذ لم يعـــرف عن مــصـــيــرهم شيء طـيلة الفـــتــرة

اJنصرمة(٦٠٢).

(٦٠١) إن االزدواجـيـة في اJمـارســة السـيـاسـيـة التي zيـزت بـهـا سـيـاسـات االحتـاد السـوفـيـيـتـي وبقـيـة الدول
االشتراكـية في هذه الفترة إزاء النظام العـراقي وإزاء القوى السياسـية اJعارضة للنظام االسـتبدادي في
العراق كانت غـريبة ومحبطة zاماً. فـفي الوقت الذي كان االحتاد السوڤيـيتي وبقية البلدان االشتـراكية
تدعم العـراق في حربه ضـد إيران عبـر سبل عـديدة �ا فيـها مـده بالسالح والعـتاد واخلـبرة …الخ3 كـانت
تقدم الدعم للحـزب الشيوعي العراقي وبعض القـوى اJناضلة األخرى ضد الدكـتاتوري. وكثيـراً ما وجد
الشيـوعيون هذا اJـوقف اJتناقض إساءة كبـيرة Jبـاد½ األ�ية البروليـتارية والتضـامن األ�ي ودعم نظام
استـبدادي عدواني. ولم يكن هذا التـأييد يستند إلى مـباد½ وأسس نضاليـة بل ارتبط بالصراع الدولي
في اJنطقة ورغبة السـوڤييت في البقاء ومواجهـة التغلغل الغربي فيها3 حـتى لو جاء ذلك على حساب
الشــعب العــراقي. وطيلة تلـك الفـتــرة سكت اJعــسكر االشــتــراكي عن كل اجلــرائم التي ارتكـبت بحق
الشعب العراقي3 وخاصة الـشعب الكردي رغم معرفته �ا كان يجري في العـراق وبتفصيل واسع3 سواء
Ì ذلك من خـالل عالقـاته باحلزب الشـيـوعي العراقي أم بالقـوى األخرى أم عـبـر �ثليه في العـراق. في
ندوة عـقدت في إيـطاليا نظـمتـهـا منظمة احلـزب الشـيـوعي في عام ١٩٨٥ وكـذلك في ندوة أخـرى في
أJانيا انتقدت استمرار االحتاد السوڤيـيتي بتزيد العراق باألسلحة التي تستخدم ال في حربه ضد إيران
فـحسب3 بل وضـد احلركـة الپارتزانيـة حينذاك وأبديـت اختـالفنا مع احلزب الشـيوعي السـوڤيـيتي حـول

(٦٠٢) تقرير صادر عن الهيئة العاملة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية. مصدر سابق. ص ٧. اJوقف من النظام العراقي. ك. حبيب
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ارتكب اJسـؤولون البعـثيون وأجـهزة األمن واالسـتخـبارات العسـكرية والتنظيمـات الشعـبية واJهـنية
التي يقودها حـزب البعث… الخ أبشع اجلرائـم بحق العوائل الكردية3 سواء بالتـعذيب اجلسـدي والنفسي
أو بالقتل اJباشر أو التغييب أو اغتـصاب النساء واألوالد أو االعتداء اجلنسي ألغراض اإلهانة للكبار
من الرجال واالعـتداء على كـرامة اإلنسان الـكردي. وما جرى لهـذه العوائل كـان أقسى بكثيـر �ا أنزله
احلكم الصـربي والصـربيون الـعنصريون بـاJسلمH في يوغـسالفـيـا السابـقة في العـقـد األخيـر من القـرن
. ويصـعب تصـور ضخـامة اجلـرائم التي ارتكبت في كـردستـان العـشرين رغم قـسوة وبشـاعـة ذلك أيضاً
العراق خـالل الفترة الواقـعة بH ١٩٨٦-١٩٨٨ ضد الشـعب الكردي وقواه السيـاسية اJعـارضة للنظام
العراقي وحتت واجهة احلرب3 �ا فـيها تسمية وترقيم القرى الكردستانيـة واعتبار ٦٦٣ قرية كردية في
HواطنJعـام ١٩٨٦ من جانب علـى حسن اجملـيد ضـمن القـرى احملذورة أمـنياً واحملظور ولوجـهـا على ا
Hومن أجل تنفيذ سياسة النظام بحذافيرها واإلبداع بسادية شرسة في تنفيذها عمد صدام حس . جميعاً
إلى تعيH قريبه وشبيهه في العنصرية والعدوانية والقسوة علي حسن اجمليد مسؤوالً عن مكتب تنظيم
حزب الـبعث في الشـمال3 ثم منحـه منذ ٢٩ آذار/مارس من عـام ١٩٨٧(٦٠٣) السلطات الكاملة في
التصرف بكردستـان العراق كما يشاء لتحقيق األهداف اJنشـودة. وكان من بH اإلجراءات التي اتخذها
تنفـيــذ أحكام اJوت بكل من يدخل تـلك اJناطق احملـذورة أمنيــاً سـواء كـان من البـشــر أو احلـيـوانات.
و`كن معـرفة ذلك من الرسالة التي وجهـها على حسن اجملـيد إلى كافة اJسـؤولH في كردستان وشـمال

العراق في شهر حزيران من عام ١٩٨٧ بهذا الصدد:

قيادة مكتب تنظيم الشمال            التاريخ     /١٩٨٧/٦
مكتب السكرتارية        العدد

من / قيادة مكتب تنظيم الشمال
إلى/قيادة الفيلق األول/قيادة الفيلق الثاني/قيادة الفيلق اخلامس

" اJوضوع / "التعامل مع القرى احملذورة أمنياً
بالنظر النتهـاء الفترة اJعلنة رسـمياً "لتـجميع هذه القـرى والتي ستنتهي مـوعدها يوم ٢١
حزيران ١٩٨٧ قـررنا العمـل ابتداءاً من يوم ٢٢ حـزيران ١٩٨٧ �ا يلي (١) تعتـبر جـميع
القـرى احملذورة أمنيـاً والتي لم تزل حلد اآلن أمـاكن لتـواجد اخملـربH عمـالء إيران وسليلي
اخليـانة وأمثالهم من خونة العـراق (.) (٢) يحرم التواجـد البشري واحليـواني فيها نهـائياً

" بأية تعليمات ما لم "وتعتبر منطقة عمليات محرمة ويكون الرمي فيها حراً "غير مقيداً
تصـدر من مـقرنا (.) (٣) يحـرم السـفـر منهـا وإليهـا أو الزراعـة واالسـتثـمـار الزراعي أو
الصناعي واحلـيواني وعلى جـميع األجهـزة اخملتـصة مـتابعة هـذا اJوضوع بجدية كـل ضمن
اخـتـصـاصـه (.) (٤) تعـد قـيـادات الفـيـالق ضـربـات خـاصـة بH فـتـرة وأخـرى باJدفـعـيـة
والسمتيات والطائـرات لقتل أكبر عدد �كن �ن يتواجد ضمن هذه احملـرمات وخالل جميع
األوقات ليالً ونهاراً وإعـالمنا (.) (٥) يحجز جميع من يلقى القبض لتـواجده ضمن قرى
هذه اJنطقـة وحتقق معـه األجهـزة األمنية وينفـذ حكم اإلعدام �ن يتـجاوز عـمره (١٥) سنة
داخل صـعوداً إلى عـمر (٧٠) سنة داخل بعـد االستـفادة من مـعلوماته وإعـالمنا(.) (٦)
تقوم األجهـزة اخملتصة بالتـحقيق مع من يسلم نفسـه إلى األجهزة احلكوميـة أو احلزبية Jدة
أقــصــاها ثالثـة أيام وإذا تطلب األمــر حلــد عــشــرة أيـام ال بد من إعــالمنا عـن مــثل هذه
احلاالت وإذا اسـتوجب التـحقـيق أكثـر من هذه اJدة عليهم أخـذ موافـقتنا هاتفـياً أو برقـياً

وعن طريق الرفيق طاهر العاني (.)
(٧) يعتـبر كل ما يحـصل عليه مسـتشارو أفواج الـدفاع الوطني أو مقـاتلوهم يؤول إليهم
مجاناً ما عدا األسلحة الثقيلة والساندة واJتوسـطة أما األسلحة اخلفيفة فتبقى لديهم ويتم
إعــالمنـا بأعــداد هذه األسلـحــة فــقط وعلـى قــيــادة اجلــحــافـل أن تنشط لـتــبليغ جـــمــيع
اJستشارين وأمراء السرايا واJفارز وإعالمنا بالتفصيل عن نشاطاتهم ضمن أفواج الدفاع
الوطني (.) مـكرر رئاســة اجمللس التــشـريـعي (.) رئاســة اجمللس التنفــيــذي (.) جـهــاز
اخملــابرات (.) رئاســـة أركــان اجلــيش (.) مــحــافظو (رؤســاء الـلجــان األمنيــة) نـينوى3
التأميم3 ديالى3 صـالح الدين3 السليمانية3 أربيل3 دهوك (.) أمناء سـر فروع احملافظات
أعاله (.) مـديرية االستـخبـارات العسكرية العـامة (.) مديـرية األمن العامة (.) مـديرية
أمن منـطقــة احلكم الذاتي (.) مـنظومــة اســتـخــبــارات اJنـطقــة الشــمــاليــة (.) منظومــة
اسـتخـبارات اJنطـقة الشـرقيـة  (.)مـدراء أمن محـافظات - نينوى3 التـأميم3 ديالى صـالح
الدين3 السليـمانية3 أربيل3 دهوك (.) يرجى اإلطالع والتـنفيذ كل ضـمن اختصـاصه (.)

انبؤونا.
(التوقيع)
الرفيق علي حسن اجمليد
عضو القيادة القطرية - أمH سر مكتب تنظيم الشمال(٦٠٤)

(٦٠٣) مكيـة3 كنعان. كـيف تتصـاعـد القسـوة? فصل من كـتاب القـسوة والـصمت. في: مـجلة األنفال. العـدد
(٦٠٤) نشرت الرسالة كما وردت في األصل دون تصحيح لألخطاء النحوية الواردة فيها.األول. ٢٠٠٠. مصدر سابق. ص ١٥٢. 
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بدأ اJوت يزحف عـلى كـردسـتـان بـال مـوعـد ويخطف الـبـشـر3 يخطف األم واألب واالبـن والبنت األخ
واألخت والعم واخلال والزوج والزوجة الرضـيع والعجوز السالم واJريض مـوت بال انقطاع3 كان اجلالدون
`ارسون قـتالً عاماً بال zيـيز … بدأ اجلالدون بحـمالت إعدام واسعـة ودون محاكم وبأمـر من على حسن
اجملـيـد اخملـول من صـدام حـسH رئيس مـجلس قـيـادة الثـورة ورئيس اجلـمـهـورية والقـائد العـام للقـوات

اJسلحة وأمH سر قيادتي حزب البعث العربي االشتراكي القومية والقطرية…
علق علي حسن اجملـيد على إحدى الرسائل الواردة من عـميد األمن Jنطقة احلكم الذاتي التـي يقترح
فـيهـا إعدام خـمسـة أشخـاص وهم: هوشـيار كـورون أحمـد3 بهاء الديـن معـروف محي الدين3 آسـو بكر
محمود3 جبار محـمد قادر وجزا محمد صالح3 بسبب تهمة موجهـة لهم باغتيالهم مالزم أمن وجرح آخر
�ا يلي: "مـوافق وتنفـذ العـمـليـة من قـبل األمن ويشـتـرك اجلـريح في التنفـيـذ3 وتهـد� دورهم وتصـادر
أموال ذويهم من الدرجـة األولى جميعهم ويـحجزون … ويتم تصفيـتهم تباعاً وبارك اللـه جهودكم"3 وقع
ذلك بتـاريخ ٢٦ نيسـان/إبريل 3١٩٨٧ ونفذت األحكام بهم وبـعائالتهم. وبلغ عـدد الذين شملهـم قرار
اإلعـدام من أفـراد عـوائل األشـخـاص اخلـمـسـة الذيـن أعـدمـوا ٢٤ شـخـصـاً بH رجل وامـرأة عـدا الذين
حجزوا وأبعـدوا ثم zت تصفيتهم الحـقا3ً (صور من تلك الرسائل الرسمـية اJتبادلة متـوفرة عند الباحث

ك. حبيب).
وفي قـرار صـادر عن علي حـسـن اجملـيـد Ì إعـدام تسـعـة أشـخـاص القي القـبض عليـهـم في اJناطق
احملــذورة أمنيــاً ونظمت لهم شــهــادة وفـاة بتــاريخ ١٩٨٨/١/١٥ من قــبل مــسـتــشـفـى السليــمـانيــة
العـسكري. وكان قـد Ì إلقـاء القبض عـليهم في تشـرين األول/أكـتوبر من عـام ١٩٨٧. ولدينا اJئـات
من شهـادات الوفاة الصادرة من اJسـتشفى العسكـري في السليمانيـة حول قرارات إعدام مـواطنH كُرد
نتيجة ولوجـهم اJناطق احملذورة أمنياً لقطف التH من شجرة في هذه القرية أو تلك دون معـرفتهم بقرار
احلظر أو عـودتهم إلى قـريتـهم دون مـعرفـتـهم بتـهـد`ها من قـبل الطيـران العـراقي3 بسـبب وجـودهم في

جبهات القتال مع اجليش العراقي.
من هذه الرسائل وغيـرها اJتوفرة لدى الباحث يتلمس اإلنسان أن اجلالدين كـانوا `ارسون القتل ليس
ضـد اJتهم لقـيـامه بعـمل خاطئ وفـق قوانH وإجـراءات النظام فـحسب3 بل وإنزال العـقـوبات اجلمـاعيـة
بعـائلة وأقـرباء اJتـهـم ومـصـادرة أمـواله وتهـد� داره والسطو على أمـواله اJنـقـولة وغـيـر اJنقـولة وبث
الرعب اجلماهيري في صفوف الفالحH واجلماهير الكردية. وكان اجلالدون يسعون إلى إشراك أكبر عدد
�كن من الـناس في قـتل اJتــهـمH وأقـربـاء الضـحـايا بـهـدف نشـر القــسـوة في اجملــتـمع وجـعل الـقـتل
والتـخـريب وتدمــيـر القـرى ومـصـادرة األمـوال حـالة اعـتـيـاديـة يرتضـيـهـا الناس. وهي إشكـاليـة بالغـة

اخلطورة على الوضع النفسي والعصبي للسكان وعلى اJمارسات الالحقة لهم في حياتهم العامة.

وبعد التهـيئة الواسعة بدأ النظام في شـهر شباط/فبـراير من عام ١٩٨٨ بالتنفيذ الفـعلي جلر`ته في
اإلبادة اجلمـاعيـة وتدميـر البنية التـحتـية واالقـتصـادية للريف الكردستـاني وشل أي قدرة على العـيش
فيـه وتأمH التهجـير أو الترحيل واسـع النطاق للسكان الكُرد إلى خارج كردسـتان(٦٠٥)3 سواء باجتاه
إيران وتركـيـا أو أوروبا أو اJناطق العـربيـة في الـعراق3 مـسـتـغـالً اسـتـمـرار احلـرب ضـد إيران وسكوت
العــالم من تلك احلــرب3 من أجل إنزال أقــسى الضــربات بحــركــة الشـعب الـكردي الوطنيــة وبالشــعب
الكردي ذاته وبباقي القوى اJناضلة في كـردستان. وبعد أن بدأ بتلك العمليات أرسـل الدكتاتور صدام
حـس3H اJسـؤول اJبـاشـر والرئيـسي عن كل مـا حصل فـي كردسـتـان العـراق3 الدكـتـور مكرم الطالبـاني
باعتبـاره وسيطاً لالتصال بقيادة احلـزب الشيوعي العراقي في كردسـتان وتقد� مقتـرح إجراء حوار من
أجل "حل اJسألة الكردية وإنهاء الصـراع مع السلطة" مع جميع القوى السياسـية الكردية التي شاركت
في حزيران مـن نفس العام بإقامـة اجلبـهة الكردسـتانية. ولم يـكن الهدف من هذا االتصـال الوصول إلى
حل للمسـألة بأي حال من األحوال3 بل من أجل تـأمH غطاء سياسي يبـعد الرؤية أو احلديث عن حـملته
اإلجرامية التي كانت قـد بدأت لتوها وإضعاف الضجة احملتملة بشأنهـا. وكان اJوقف واضحاً ورفضت
الدعـوة من قبـل القوى التي وجـه لهـا مقـتـرح احلوار3 بسـبب مـعـرفة هذه القـوى بأهداف الدعـوة3 ولكن
اخلـيط لم ينقطع ومـا كان صـدام يريد قطعـه3 إذ كـان احلفـاظ على الصلة مـهـما من أجل تنظيـم عمليـة
تنفـيذه العمـليات اجلهنـمية في كـردستـان3 إضافـة إلى مشكالت القـتال في جـبهـة الفاو واحـتالل إيران

لها. وكان اجلواب الذي حصل عليه الدكتور مكرم الطالباني يتلخص بالنقاط التالية:
* على صدام حسH أن يوقف حاالً جميع العمليات اجلارية ضد الشعب الكردي.

* أن يتـخـذ إجـراءات أخـرى منهــا إطالق سـراح السـجناء واJعـتـقلH واJوقــوفH السـيـاسـيH وعـودة
اJهجرين قسراً إلى ديارهم3 والكف عن مالحقة قوى اJعارضة السياسية.

* إطالق احلريات الد`قراطية وحرية العمل السياسي وحرية الصحافة …الخ.
* وباخـتصـار اتخـاذ اخلطوات التي تسـاعـد القوى السـيـاسيـة وتقنعـهـا بجـدية مقـتـرح احلل السلمي

للمسالة الكردية واحلياة الد`قراطية في العراق.
وكانت احلـصيلة واضحـة3 إذ شدد النظام من حملتـه العدوانية األنفاليـة في كردستـان العراق وأوقف

بعد فترة وجيزة صالت الدكتور مكرم الطالباني بالقوى اJعارضة في كردستان العراق. 
ً    ففففيييي    ككككررررددددسسسستتتتاااانننن    ااااللللععععررررااااقققق3333    ووووككككييييفففف    ااااررررتتتتككككببببتتتت    ااااجلجلجلجلرررراااائئئئمممم    ااااللللببببششششععععةةةة    ضضضضدددد    ااااإلإلإلإلننننسسسسااااننننييييةةةة    حتحتحتحتتتتت    ااااسسسسمممم ووووللللككككنننن3333    ممممااااذذذذاااا    ححححصصصصلللل    ففففععععالالالالًًً

(٦٠٥) قـادر3 جـبـار د. األنفـال: جتـسـيـد لسـيادة الـفكر الشـمـولي والعنف والقـسـوة. مـجلة كـه ركـوك. العـدد
٢٠٠٢/١١. السليمانية. ص ٢١٩-٢٣٠ .
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""""ااااألألألألننننففففاااالللل""""(٦٠٦)????
‰UH½_« `Ð«c#Ë "öLŠ cOHMð ∫ ÎU¦!UŁ

استخـدم النظام العراقي في حمالته العسكرية اجلـديدة في عامي ١٩٨٨/١٩٨٧ كل تلك األساليب
واألدوات التي أشـرنا إليـهـا سابقـا3ً سـواء بالتـتابـع أو كلها دفـعـة واحـدة وفي ظروف مـتبـاينة ومـواقع
مخـتلفة3 ولكن أكـثرها شـراسة وأكـثرها عدوانيـة وعنصرية ورغـبة في حتـقيق اإلبادة اجلـماعيـة لسكان
كـردسـتــان جتلت في مـذابح األنفــال اجلـهنمـيـة. مـنح صـدام حـسH كل الصــالحـيـات االسـتـثـنائيـة ذات
اJضمـون الفاشي العدواني التي منحـها قبل ذاك لنفـسه باعتـباره رئيس مجلس قـيادة الثورة ومارسـها
طيلة السنوات اJنصـرمة إلى �ثله في كـردستان إلى قـائد فرع الشـمال حلزب البـعث العربي االشـتراكي
واJسؤول األول عن الـعمليات العـسكرية في كردسـتان العـراق لتحـقيق اJهمـات اJنوطة بالعمـليات من
جـانب قيـادة النظام. وضع قائد عـمليـات األنفال العـسكرية خطة مروعـة لتنفـيذها في كـردستـان حظت
�وافـقة وتأييـد صدام حـسH ومجلس قـيادة الثـورة. وتضمنـت اخلطة ثمان مـراحل. بدأت اJرحلة األولى
"في صبيحة ١٩٨٨/٢/٢٣ وشملت مقرات االحتاد الوطني الكردستاني في سرگلو وبرگلو واستغرقت
ثالثة أسـابيع بسبب اJقـاومة الشـديدة التي أبدتها قـوات الپيـشمـركة"(٦٠٧). وخالل هـذه الفتـرة جرى
تنفـيذ اجلر`ة البـشعـة واJروعة بحق الشـعب الكردي في حلبـجة باستـخدام النظام لألسـلحة الكيـماوية.
وبدأت اJرحلة الثـانيـة في ١٩٨٨/٣/٢٢ في مـنطقـة قـرداغ واستـمـرت حـتى نهـاية الشـهـر. وصـبـغت
دمـاء ودموع األبريـاء من بنات وأبناء كـردستـان عـيد نـورروز وحولتـه إلى مـأÌ كـبيـر للشـعب الكردي
بأسره. أمـا اJرحلة الثـالثة فقـد بدأت في السابـع من نيسان حـتى العشـرين منه وغطت منطقـة گرمـيان

التابعة حملـافظة كركوك. يشير الدكـتور جبار قادر إلى أن هناك تقـديرات تؤكد بأن ٠٠٠ ١٥٠ إنسان
من اJؤنفلH اخـذوا من سـاحة عـمليـات گـرميـان(٦٠٨). وشـملت اJرحلة الرابعـة حـوض الزاب الصـغيـر
واسـتــمـرت طوال يومي ٧ و٨ أيار/مــايس من نفس العـام. أمــا اJراحل الثـالث التــاليـة من عـمـليـات
األنفـال فقـد Ì تنفيـذها في محـافظة أربيل وشملت اJـناطق اجلبليـة منها وبدأت في اخلـامس عشـر من
شـهر أيار/مـايس وتواصلت حتى شـهر آب/أغـسطس من عـام ١٩٨٨. أما مـرحلة األنفال الثـامنة فقـد
بدأت في الثـامن من شهـر آب/أغسطس وتواصلـت حتى السـادس من أيلول/سبـتمـبر من نفس العـام.
وشملت هذه العمليـة منطقة بادينان في كردستان العراق اJالصـقة حلدود كردستان التـركية. وهذا يعني
أن عمليـات األنفال �راحلهـا الثمانيـة قد استـغرقت ١٩٨ يومـاً وشملت كامل اJنطقـة الكردستـانية في
العراق وÌ فـيهـا أَنفلة ٠٠٠ ١٨٢ إنسان من بنات وأبناء كـردستـان. فما هي األدوات واألسلـحة التي
Ì بها تنفـيذ عمليـات األنفال? وفي اإلجابة عن هذا السـؤال يفترض أن نسـتند إلى األحاديث الرسمـية
التي أدلى بهـا اJسؤولون العـراقيـون بشـأن احلمـالت العسكرية وفي مـقـدمتـهم على حسن اجملـيد قـائد
Hستـبـد بقـيـادة الدكتـاتور صـدام حـسJتوفـرة `كن القـول بأن النظـام اJعلومـات اJفـرع الشـمال. وفـق ا

مارس في كردستان خالل عمليات األنفال ما يلي من األساليب:
١- اسـتـخدام األسـلحة الكـيمـاوية: وهذا مـا يتـحـدث عنه قـائد احلـمـالت بنفـسه بعـد أن كـان قـد قطع
شـوطاً بعيـداً في حـمـالت اإلبادة اجلمـاعـية. فـفي اجـتمـاع عـقد بتـاريخ ٢٦ مـايس/ ١٩٨٨ Jكتب
تنظيم الشـمـال ومـسـؤولي حـزب البـعـث في مـحـافظات الشـمـال3 أي في أعـقـاب ضـربات األسلحـة
الكيـمـاوية الـتي أنزلهـا النظام �دينـة حلبـجـة3 قـال علي حـسن اجملـيـد مـا يـلي: "كل قـوات اجلـيش
العراقي لم تسـتطع أن تفعل ما فـعلناه نحن3 ألن هذا (أي التهـجير) يوجـعهم من األعمـاق يقتلهم.
اخملربـون ينظرون إلى األوامر والتـعليمـات3 األوامر ليـست فيـها القـوة واحلماس الـكافيتـ3H األوامر
السـابقة كـانت أقوى مـئة مـرة3 ولكن لم تتـفق مع قناعات وإ`ان الـذين كانوا ينفـذونها. اآلن توجـد
هذه القناعـة. قلنا سنبـدأ بتنفـيـذ عمليـات التـهـجيـر في الوقت الفـالني وبعـون الله نفـذناها في كل
مكان. فـي نفس اليــوم (من عــام ١٩٨٧) هؤالء اســتــولوا على "قــره داغ" كــانتــقــام. طلب جــالل
الطالباني منـي أن أفتح معـه قناة خاصة لالتصـال. في ذلك اJساء ذهبت إلى السليـمانية وضـربتهم
بأسلحـة ومعـدات خاصـة"(٦٠٩). وقـد حصل ذلـك فعـالً إذ اسـتخـدم السـالح الكيمـاوي من جـانب
قـوات النظـام. ويواصل علي حـسن اجملـيــد حـديثـه اJسـجل فــيـقـول: "هذا كـان جـوابـي. لذلك نحن
نستمـر على التهجيـر. أنا قلت للمستشـارين بأنه قد تقولون نحن نحب قرانا وال نريد تـركها3 قلت

(٦٠٦) األنفـال جمـع النافلة3 ولهـا معـان عـدة منهـا الغنيـمة3 ومنهـا مـا تفـعله �ا ليس فـرضاً وال واجـبـاً عليك
فـعله3 وهي العطيـة أيضاً أو مـا طلب من اإلنسـان زيادة على الواجـبـات والفرائض3 ومنهـا يأتي مـعنى
صلى النوافل. وترد  األنفـال في القرآن وهي السورة الثـامنة مدينيـة وتأتي �عنى الغنيمـة. وجاءت في
أعقاب معـركة بدر3 حيث تساءل من لم يقاتل وبقي في اJدينة عن حـصته من الغنائم التي وزعت على
اJقـاتلH في مـعـركـة بدر3 فـجـاء في اآلية األولى من سـورة األنفـال في الـقرآن مـا يـلي: "يسـئلونك عن
."Hاألنفال قل األنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمن
راجع: اجلزء التاسع. سورة األنفال. دار اجليل. بيروت. ص ١٧٧. واسـتخدام صدام حسH لهذه الكلمة
اسـتخـدام مشـوه. وفي اJمارسـة العـملية وافق على توزيـع الغنائم اJنهوبة واJـسلوبة من عوائل الشـعب
الكردي وضـحاياه على من ينتـزعهـا منهم ما عـدا األسلحة الثـقيلة والسـاندة واJتوسـطة3 كما جـاء في
رسـالة علي حـسH اجملـيـد اJؤرخـة في شـهـر حـزيران من عـام ١٩٨٧ التي وردت سـابقـاً واJسـتندة إلى

قرارات صدام حسH ومجلس قيادة الثورة.
(٦٠٧) قادر3 جـبار د. األنفال: جتسـيد لسيادة الفكر الشـمولي والعنف والقسـوة. في مجلة كه كركـوك. العدد

١١. ٢٠٠٢. ص ٢٢٣٫

(٦٠٨) نفس اJصدر السابق. ص ٢٢٢.
(٦٠٩) بابان3 طه. عــالم الكرد اJرعـب. الكتـاب األول (حتــقـيق وتـأليف). سلسلة كــتب. كـردســتـان الـعـراق.

مارس 3٢٠٠٢ ص ٣٣٤. 
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ألحـدهم أنا ال أســتطيع أن أترك قـريتـك تبـقى في مكانـهـا3 ألني سـأضـربهــا باألسلحـة الكيــمـاوية
وعندها ســتـفنى فـيــهـا أنت وعـائـلتك. يجب أن تتــركـهـا حـاالً ألنـي ال أسـتطيع أن أقـول لـك مـتى
سأضربها باألسلحة الكـيماوية. أنا أبيدهم جميعاً باألسلحة الكيـماوية - ألرى من يتكلم? اجملتمع
الدولي? للعنة علـى اجملتـمع الدولي وعلى الذين يسـتـمعـون إليـه. حتى لو تـوقفت احلـرب مع إيران
وينسحب اإليرانيون من جمـيع اJناطق التي احتلوها3 فأنا ال أتفاوض معه وال أوقف التـهجير. هذه
هي نيتي وأريد أن تعرفوها جيـداً وعندما ننتهي من التهجير نبدأ �هاجـمتهم من كل اجلهات وندك
مـعـاقلهم وخنادقـهم حـسب خطـة عـسكرية منظمـة"(٦١٠). ولنسـتـمع إليـه كـيف يتـحـدث بحـمـاس
وتصميم وتلذذ حH يقول: "وفي هذه الهجمات سنعيد ثلث أو نصف اJناطق التي يسيطرون عليها3
(ويقـصــد هنا قـوات الپـيــشـمـرگـة. ك.حــبـيب). إذا اسـتطـعنا اسـتـعــادة ثلث تلك اJناطق حــينذاك
سنطوقـهم في جـيوب صـغيـرة ثم نضـربهم باألسلحـة الكيمـاوية. أنا ال أضـربهم ليـوم واحد فـقط بل
. بعد ذلك سـأعلن بأنه يسمح سأضربـهم باستمرار باألسلحـة الكيماوية على مـدى خمسة عـشر يوماً
لكل من يريد تسليم نفـسه مع سـالحه. عندها سأطبع مـليون نسخـة من ذلك اإلعالن وأوزعـها على
الشمال وباللغة العربية… أنا ال أذكر اسم األسلحـة الكيماوية ألن هذا محظور ولكنني أقول سأفتك
بكم باألسلحة القاتلة احلديثة. هكذا أهددهم وأحثهم على االستسالم"(٦١١). ولكن اجلالد لم يقف
عند حـد التـهـديد بل مـارس وعلى نطاق واسع اسـتـخـدام األسلحـة الكيـمـاوية ضـد الشـعب الكردي
وقواه اJسلحة(٦١٢). فوفق اJعلومـات اJدققة كان العـراق قد اشترى وأنتج في آن واحـد و�ساعدة
ودعم كـبـيرين من عـدد مـهم من دول العـالم الشـرقـية والغـربيـة الكثـيـر من أسلحـة القتل اجلـمـاعي
(الكيـمــاوية والبـايولوجــيـة). وكـانت الدول الغـربـيـة هي األكـثـر تزويـداً له �ا يحـتـاج إليــه إلنتـاج
األسلحة الكيـمائية مـحلياً. واستـخدم منها غـاز اخلردل وأنتج منه ٣٥٠ طنا3ً غاز األعـصاب تابون
٨١٢ طنا3ً واستورد ٢٥٠ طناً من مادة VX القاتلة(٦١٣). واستـخدمت القوات اJنفذة للعـمليات
احلـربية في كـردسـتـان هذه األسلحة ضـد ٢٨٠ قـرية كـردية وتسبب في اسـتـشـهاد ٢٥٠٠٠ مـواطنة
ومـواطن كردي بأعـمـار مـختلفـة3 إضـافة إلى مـثل هذا العـدد من اJصـابH بهـا. وتبقى حـلبجـة هذه
اJدينة الكـردية الرائعـة رمـزاً شـاخـصـاً جلـر`ة النظام في اسـتـخـدام الـسـالح الكيـمـيـائي ضـد شـعـبـه

واستـشهـاد ما يقـرب من ٥٠٠٠ إنسـان كردي وعـدد �اثل من اJصابH باألسلحـة الكيمـيائيـة. ولم
تكن عـواقب استـخـدام هذه األسلحة قـتل وإصـابة عدد كـبـير من الناس األبـرياء فحـسب3 بل برزت
أيضاً في تلويث األرض الكردستانيـة و�ساحات واسعة ومياه األنهر والعـيون واJزروعات3 كما نفق
عدد كـبيـر من احليـوانات بسبب تعـدد مواقع اسـتخـدامهـا وتنوع األسلحة الكيـميـائية اJسـتخـدمة.
ومعـروف للجمـيع أن النظام أنتج األسلحـة اجلرثومـية التي تتـسبب باإلصـابة بأمراض كـثيـرة وموت
محـقق ومنها بـتولنوم3 وانثـراكس وأفالتوكـسH وغاز كنكرين وديس3H وعـفن احلنطة الذي يتـسبب
في تلف مـخـزون احلنطة. وليـست لدينا مـعلومـات مـدقـقة عن مـدى اسـتـعـمالهـا من جـانب القـوات

اخلاصة ضد مناضلي كردستان العراق.
٢- عمد النظام إلى تـدمير كامل لـ ٣٨٣٩ قرية كـردية بعدد متباين من النـفوس في كل منها(٦١٤)3
وتدمـيــر اJزروعـات واحلــيـوانات فـيــهـا. ومن أجل إجنــاز احلـملة العــسكرية على شــعب كـردســتـان
اســتــخـــدمت قــوات النـظام القــصـف اجلــوي باألسلحـــة احملــرمــة دوليـــاً ومنهــا الـنابالم واألسـلحــة
االنشطارية3 كـمـا اسـتخـدم اJدافع الثـقـيلة لهـذا الغـرض. ولم تقـصف هذه القـرى بعد تخـليتـهـا من
السكان باسـتـمـرار3 بل خـربت على رؤوس سـاكنيـهـا في غـالب األحـيان. وكنـت أحد شـهـود اجلـرائم
البـشعـة التي ارتكبتـها القـوات اJسلحـة العراقـية عـبر عـمليات الـقصف والتـدميـر الواسعH للقـرى
Hناطق الريـفيـة في مخـتلف مناطق كـردسـتان العـراق وعلى امـتداد الفـتـرة الواقعـة بJالكردية في ا
١٩٨٢-3١٩٨٨ ولكـن بشكـل خـــاص في عـــامي ١٩٨٧ و١٩٨٨. وكـــان بـعض تلـك القـــرى قـــد
مسـحت باألرض وأخرى مـا تزال أطاللها شـاخصة توجـه أصابع االتهـام لنظام ال ضمـير له وال وازع

يردعه عن غيّه.
٣- قـام النظام بعـملـيـات zشـيط واسـعـة ألغلب القـرى واألرياف الكردية قـام خـاللـهـا بحـجـز سكانهـا
. كتب وجتميعهم في مراكـز معينة3 ثم نقلهم بشاحنات إلى مناطق مجهولة بهدف تصفـيتهم جسدياً
السيد طه بابان صاحب كتاب "عالم الكرد اJرعب"3 وهو `ارس وظيفة حاك أول ومدير العدل العام
في حكومـة إقليم كردسـتان الـعراق3 حـول عمليـات التمـشيط هـذه والتي استند فـيهـا إلى شهـادات
عـدد كـبـيـر جـداً مـن الكُرد سـوا �ن تعـرضـوا مـبـاشـرة لـتلك احملن أو الذين كـانوا في الـبـيـشـمـرگـة
واطلعـوا على تفـاصـيـل ما كـان يـجـري في حـينهـا3 كـتب مـا يلي: """"تتتتققققــــوووومممم    ققققــــووووااااتتتت    ككككــــببببــــييييــــررررةةةة    ممممنننن    ااااجلجلجلجلــــييييشششش

(٦١٠) نفس اJصدر السابق. ص ٣٣٥٫/٣٣٤
(٦١١) نفس اJصدر السابق. ص ٣٣٥٫

(٦١٢) استـخدم النظام العراقي األسلحـة الكيمائيـة في حربه ضد إيران وأدت إلى ٦٠٠٠٠ إصـابة3 مات منهم
١٦٠٠٠ إنسـان إيراني بـغـاز اخلـردل و٥٥٠٠ إنسـان إيراني بغـاز األعـصـاب تابـون. راجع األنفـال رقم

٢٠٠٠/١ ص ١٩٤.    
(٦١٣) نفس اJصدر السابق. ص ١٩٤. 

(٦١٤) تخـتلف الدراسـات والتقـارير اJتـوفـرة لدي حول عـدد القـرى التي قـام النظام بتدمـيـرها خـالل حربه ضـد
الشعب الكردي3 واJعلومـات اJتوفرة تشيـر إلى أن النظام قام عمومـاً بتدمير ٤٥٠٠ قريـة على امتداد
الفتـرة اJنصرمة. ولكنه دمر ٣٨٣٩ قـرية حتى نهاية عـام 3١٩٨٩ ولكن التدمير لم يتـوقف بعد ذلك3
بل تواصل وبالتالي ارتفع عدد القرى اJدمرة حتى بلغ ما أشرنا إليه في هذا الهامش.3 والذي يرد عند

األستاذ طه بابان في كتابه عالم الكرد اJرعب. مصدر سابق. ص ٣٥٦.   
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ووووااااجلجلجلجلــــااااشششش    ببببإإإإححححــــااااططططةةةة    ااااJJJJــــننننططططققققــــةةةة    ااااللللتتتتيييي    ييييرررراااادددد    تتتتررررححححــــييييلللل    سسسســــككككااااننننههههــــاااا    JJJJننننعععع    أأأأيييي    ششششــــخخخخصصصص    ممممنننن    ااااإلإلإلإلففففــــــــالالالالتتتت    ووووببببععععــــدددد    ذذذذللللكككك    حتحتحتحتــــااااصصصصــــرررر
ققققووووااااتتتت    أأأأخخخخررررىىىى    ااااللللققققررررىىىى…………    جلجلجلجلــــممممعععع    سسسسككككااااننننههههاااا    ببببددددوووونننن    ااااسسسستتتتثثثثننننااااءءءء    ووووممممنننن    ثثثثمممم    ششششححححننننههههمممم    ففففيييي    سسسسييييــــااااررررااااتتتت    ااااحلحلحلحلمممملللل    ااااللللععععسسسسككككررررييييةةةة    إإإإللللىىىى
إإإإححححــــددددىىىى    ممممررررااااككككــــزززز    ااااللللتتتتــــججججــــممممييييعععع    ووووللللــــمممم    ييييككككنننن    ييييسسسسممممــــحححح    للللههههمممم    ببببححححــــمممملللل    أأأأيييي    ششششييييءءءء    ممممنننن    ممممققققــــتتتتننننييييــــااااتتتتههههمممم    ااااللللللللههههمممم    إإإإالالالال    ااااألألألألششششــــييييــــااااءءءء    ااااللللتتتتيييي
̀̀̀`ككككنننن    ووووضضضضععععههههــــاااا    ففففيييي    ااااجلجلجلجلييييبببب…………    أأأأمممماااا    ببببققققييييةةةة    ممممققققــــتتتتننننييييااااتتتتههههمممم    ممممنننن    ااااحلحلحلحلييييووووااااننننااااتتتت    ووووااااJJJJننننققققووووالالالالتتتت    ففففأأأأنننن    ااااجلجلجلجلننننوووودددد    ووووااااجلجلجلجلــــححححووووشششش    ككككااااننننوووواااا
ييييسسسســــتتتتــــووووللللوووونننن    ععععللللييييــــههههاااا    ووووممممنننن    ثثثثــــمممم    ييييححححررررققققــــوووونننن    ااااللللققققــــررررييييةةةة    أأأأوووو    ييييففففــــججججــــررررووووننننههههــــاااا    ببببااااللللددددييييننننااااممممــــييييتتتت    أأأأوووو    ييييههههــــددددممممووووننننــــههههاااا    ببببااااجلجلجلجلــــررررااااففففــــااااتتتت........    ففففيييي
ممممــــررررااااككككــــزززز    ااااللللتتتتــــججججــــممممــــييييعععع    ععععــــززززللللوووواااا    ااااJJJJتتتتــــققققــــددددممممــــHHHH    ففففيييي    ااااللللسسسسنننن    ووووأأأأررررسسسسللللووووههههمممم    إإإإللللىىىى    سسسســــججججنننن    ((((ننننققققــــررررةةةة    ااااللللــــسسسسللللممممــــاااانننن))))    أأأأممممــــاااا    ااااللللببببــــققققــــييييــــةةةة    ممممنننن
ً    ففففــــققققدددد    أأأأررررسسسسللللوووواااا    إإإإللللىىىى    ججججههههةةةة ااااألألألألططططففففاااالللل    ووووااااللللننننسسسسااااءءءء    ووووااااللللررررججججاااالللل    ووووااااللللذذذذيييي    ببببللللغغغغ    ععععــــددددددددههههمممم    ككككمممماااا    ققققللللنننناااا    مممماااائئئئةةةة    ووووااااثثثثنننناااانننن    ووووثثثثممممااااننننوووونننن    أأأأللللففففااااًًً
ممممــــججججــــههههــــووووللللةةةة3333    إإإإللللىىىى    ااااJJJJووووتتتت!!!!""""(٦١٥)....    ثم يواصل الكـاتب فـيـقـول:    """"ققققــــدددد    ييييتتتتــــسسسســــااااءءءءلللل    ااااللللببببــــععععــــضضضض    ووووJJJJااااذذذذاااا    للللمممم    ييييععععــــززززللللوووواااا
????    ااااجلجلجلجلــــــــوووواااابببب    أأأأنننن    ععععــــززززلللل    ااااJJJJتتتتــــــــققققــــددددممممHHHH    ففففيييي    ااااللللسسسسنننن    للللــــمممم    ييييككككنننن    ببببددددااااففففعععع    إإإإننننسسسســــــــااااننننيييي    ححححــــتتتتىىىى    ييييششششــــــــمممملللل ً ااااألألألألططططففففــــــــاااالللل    ااااألألألألببببررررييييااااءءءء    أأأأييييضضضضــــااااًًً
ااااألألألألططططففففــــــــاااالللل    ااااألألألألببببررررييييااااءءءء........    للللققققــــدددد    ووووججججــــــــددددوووواااا    أأأأنننن    ااااJJJJتتتتــــققققــــــــددددممممHHHH    ففففيييي    ااااللللسسسسنننن    الالالال    خخخخططططرررر    ممممــــننننههههمممم    أأأأننننههههمممم    الالالال    ييييننننججججــــــــببببــــوووونننن    ووووالالالال    ييييححححــــــــممممللللوووونننن
ً    أأأأوووو    ببببععععــــدددد    ووووققققتتتت    ققققصصصصييييرررر    أأأأمممماااا    ااااألألألألططططففففاااالللل    ففففسسسسووووفففف    ييييككككببببرررروووونننن    ووووييييصصصصــــببببححححوووونننن    ممممصصصصددددرررر    خخخخططططرررر ااااللللسسسسالالالالحححح    ووووسسسسووووفففف    ̀̀̀`ووووتتتتوووونننن    ععععااااججججالالالالًًً
ثثثثمممم    ممممااااذذذذاااا    ييييففففــــععععللللوووونننن    ببببههههذذذذاااا    ااااجلجلجلجلــــييييشششش    ااااللللععععررررممممــــررررمممم    ممممنننن    ااااألألألألططططففففاااالللل    أأأأيييينننن    ييييضضضضععععــــوووونننن    تتتتللللكككك    ااااألألألألللللووووفففف    ااااJJJJؤؤؤؤللللففففةةةة    أأأأننننههههمممم    ييييخخخخــــللللققققوووونننن    للللههههمممم

ً    خخخخييييرررر    للللللللححححككككووووممممةةةة    أأأأنننن    ̀̀̀`ووووتتتتوووواااا    آآآآبببباااائئئئههههمممم    ووووأأأأممممههههااااتتتتههههمممم!!!!    ووووههههوووو    مممماااا    ححححصصصصلللل""""(٦١٦).... ممممششششككككللللةةةة    ككككببببييييررررةةةة    إإإإذذذذااااًًً
٤- تشير اJعلومات اJتـوفرة إلى أن النظام كان قد شكل بعض الفرق اخلاصة التي أخـذت على عاتقها
تصـفيـة هذه اجملـاميع الكبـيرة مـن السكان من خالل قـتل عـشرات اآلالف منهم ودفنـهم جمـاعيـاً أو
دفنهم وهم أحيـاء في حفر واسعـة والدوس على قبورهم اجلـماعيـة وتسوية األرض باجلرافات التـابعة
للقـوات اJسلحـة. ولـم ينج من هذه اجملـازر في الغـالب األعم ال األطفـال وال الـنسـاء وال اJرضى من
الشبـاب والشابات. وكـان الفاعلون3 وهم أدوات ذات نزعـات سادية بيد اجلـالد3 يسلبون ضـحاياهم
كل مـا هو ثمH. في فـتـرة االحـتالل الـنازي األJاني جلـيكوسلوفـاكـيا أثـناء احلرب العـاJيـة الثـانيـة
قامت الـقوات األJانية �ـطاردة مناضلي اJقاومـة الشعـبية وقـتلهم3 كمـا كانت تقـوم بعمليـات ثأرية
حيث حتـرق القرى والبـيوت بسبـب تلك العمليـات. ومن بH أعمال االنتـقام اجلـماعيـة التي مارسـها
اجليش األJاني الهـتلري بسبب قتل اجلـيك Jمثل احلمـاية اإلمبراطورية األJانية تلـك العملية البشـعة
التي zت في مدينة لديتـسة3 التي كان سكانهـا من عمال اJناجم. توجهت القـوات أألJانية إلى هذه
اJدينة في ١٩٤٢/٦/١٠ وسـوتهـا باألرض zامـا3ً وجمـعت كل رجـال القـرية في ساحـتـهـا الوحيـدة
وصـوبت نيــران رشـاشـاتهـا إلى صـدور هـؤالء الرجـال وقـتلهم عن بـكرة أبيـهم أمـام أنظار أمــهـاتهم
وزوجـاتهم وأخواتهم وأطفـالهم فسـقط اجلمـيع مـتالحـمH بأجسـادهم القوية3 وصـبغت دمـاؤهم أرض

السـاحـة بلونهـا. ثم جـاءت القـوات األJانيـة باجلـرافـات ودفـعت باجلـثث إلى حـفـرة كبـيـرة كـانت قـد
هيــأتهـا لهــذا الغـرض ثم وارتـهم التـراب. بعــد ذلك سـقـت النسـاء واألطفــال إلى شـاحـنات كـبــيـرة
وضعتهم فيـها وغادرت اJكان متوجهة إلى أحد معسكرات االعـتقال النازية3 وفي تلك اJعسكرات
اجلـهنمـيـة Ì قـتل الـكثـيـر منهن بأسـاليب مــخـتلفـة. هذه العـمليـة البـشــعـة التي جـسـدت وحـشـيـة
الفاشست األJان3 أصبحت رمـزاً حزيناً يعيد الشعب اجليكي ذكراه كل عام بـعد أن أعيد بناء القرية
في عـام 3١٩٤٦ ليطلع علـيهـا الكـثيـر من الـزوار والوفـود من مـخـتلف بقـاع العـالم للتـعـرف على
وحـشــيـة النـازيH وفـداحــة اخلـسـارة. وهـنا جتـدر بنا اإلشــارة إلى أن احلكام البــعـثــيH قـد ارتكـبـوا
البـشاعـات دون zيـيز بـH النساء والرجـال واألطفـال3 إذ كـثيـراً مـا وجهت النيـران إلى سكان القـرى
الكردية جـماعيـاً ودفنوا في مقـابر جمـاعية مـشت عليهـا اجلرافات بـعد أن طمرتهم بالـتراب. هناك

مئات القرى الكردستانية التي واجهت نفس مصير قرية لديتسة(٦١٧).

(٦١٥) بابان3 طه. عــالم الكرد اJرعـب. الكتـاب األول (حتــقـيق وتـأليف). سلسلة كــتب. كـردســتـان الـعـراق.
مارس ٢٠٠٢. ص٣٥٦. 

(٦١٦) نفس اJصدر السابق. ص ٣٥٧/٣٥٦. 

(٦١٧) أثناء وجودي في كردستان العراق خالل الفترة الواقعة بH نهاية ١٩٨١ ومنتصف ١٩٨٨ تسنى لي أن
أجتول في كل األرياف الكردسـتانية تقريباً وعلـى األقدام ومررت �ئات القرى التي دمـرها النظام3 قرى
من عشرات الـبيوت وأخرى من بيت أو بيـت3H قرى غنية وذات بيوت كـانت عامرة وأخرى فقـيرة بنيت
بجـهـود الفـالحH من سكانهـا. وكـانت خاليـة zامـاً من سكانهـا. وكـان األلم يعـصـر قلوب البـيـشمـرگـة
واألنصـار وهم يرون هذه احلـالة3 إذ غالبـاً مـا كان التـدمـير يتم بـالطيران عندمـا يصـعب الوصـول إليهـا

بطريق آخر أو حرقها وتفجيرها بالديناميت3 وهي القرى القريبة من مراكز اJدن وكذلك احلدودية. 
وفي ربيـع عــام ٢٠٠٢ تسنـى لي زيارة كــردســـتــان ثانيــة. ولـكن زرت هذه اJرة اJـدن الكردســتـــانيــة
الرئيـسـيـة أربيل والسليـمـانية ودهـوك. وفي هذه اJدن زرت في أطرافـهـا تلك اخملـيمـات التي أقـيـمت
للناجH من عـمليـات األنفال أو للمـهـجرين من القـرى واJدن الكردية التي يسـعى النظام إلى تعـريبهـا3
وخـاصة مـدينة كـركـوك وعـدد من النواحي واألقـضيـة التـابعـة لهـا3 كمـا زرت جـمـجمـال ومـخـيمـاتهـا.
والتــقـيت في هـذه الزيارة بعـدد كــبـيــر من النســاء والرجـال الـناجH من عــمليـات األنفــال أو الشــيـوخ
والعجـائز الذين رحلوا إلى نقرة السلمـان. ثم أطلق سراحهـم فيمـا بعد وأعيـدوا إلى كردستـان ليعيـشوا
في تلك اخملـيــمـات إلى أن تبنى لهم الدور اJـطلوبة. وكـانت أحـاديثــهم مليـئـة باJرارة اإلنســانيـة التي
يصعب علـى اإلنسان السوي أن `سك دمـوعه من االنسـياب. كانت أحـاديثهم ال تقتـصر على مـا جرى
لهم عند االعـتـقـال والتجـمـيع والفـرز ثم اإلرسـال إلى نقرة الـسلمان فـحـسب3 بل مـا جـرى لهم في تلك
اJعتـقالت الصـحراوية واJعـاملة الوحشـية من احلرس اJسـؤول عنهم. كانت حـياتهم اجلـحيم ذاته وكـثرة
منهم كانت تتمنى لو أخذوا مع اآلخرين ليقضوا نحبهم بدالً من مرارة العيش واإلرهاب والتعذيب الذي
كانوا يواجهونه يومياً وهم في شتاء العمر. ويدهش اإلنسان من نقاوة هؤالء البشر الذين3 رغم فقدانهم
ألفراد عوائلهم كـلها لم يحملوا حقداً علـى العرب الذين مارسوا كل ذلك بحقـهم3 بل كان احلقد مـوجهاً
ضـد النظام وأعوانه واجلـحـوش الكُرد الذين مـارسوا كل ذلك مـعـهم. وتسنى لي أن أسـجل الكثيـر من
أحاديث هؤالء الشيوخ والعـجائز في ضوء األسئلة التي كنا نوجهها لـهم. إنها Îاذج Jا كان يحصل مع
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٥- توجد حـاالت أخرى قام اجلالدون بفـرز الرجال والشبـاب عن النساء واألطفال3 ثم وضـعوا مجمـوعة
الرجـال في شـاحنات عسـكرية نقلوهم تدريجـاً حـيث اJوت احملقق3 فـي حH أخذوا النسـاء واألطفـال
إلى أماكن مختلفة. فمنهم من أرسل إلى نقرة السلمان ومنهم من أرسل إلى تكريت وبعضهم أرسل
إلى السليمـانية حيث تركوا في عـربت. وكانت قدرة استـيعاب اJعسكرات الكثـيرة والكبيرة تـعجز

عن استيعاب كل هؤالء الذي شملتهم عمليات األنفال(٦١٨).
 ٦- نفـذ النظام عـمليـات إعـدام أخـرى في اJدن والقـرى التي أشـرنا إليـهـا سـابقـاً بسـبب ولوج مناطق
محـذورة أمنيـاً أو بسبب اتهـام الناس بالتعـاون مع قوى البـيشـمرگـة أو الشك بإخالصـهم. ولم يكن
اJوت نصيب هؤالء وحـدهم3 بل نصيب أقـرباء هؤالء الضحايا من الـدرجة األولى إضافـة إلى تهد�

بيوتهم ومصادرة أموالهم اJنقولة وغير اJنقولة.
٧- تشيـر الكثير من الـدالئل إلى أن اجملموعـات اخلاصة التـابعة لقوى األمن العـراقيـة هي التي كانت
تقوم بعمليات اغتصاب النساء والشباب في أقبية األمن أو في اJواقع التي يتجهون إليها. ويشير
الكاتب صاحب كـتاب طه بابان إلى أن أفراد اجليش العـراقي نادراً ما كانوا يعمدون إلـى فعل مثل
هذه اجلرائم3 إذ لم تـرد شكوى مباشـرة من النسوة حول اجلـنود. ولكن يصعب علينا مـعرفة مـا جرى
بحق أولئك الذين ضاع أي أثر لهم حـتى اآلن والذين وضعوا حتت رحـمة القوات اخلاصـة التي كانت
توجـه من قبل علـي حسن اجملـيد3 وهـي في إطار حمـالت األنفـال الدموية. لقـد دفع النظام العـراقي
بعـشرات اآلالف من اجلنود العـراقيـH إلى اJشاركـة في عمليـات األنفـال. وال شك في أن بينهم من
يتعـفف عن قتل أو اغـتصـاب النساء والشـباب3 ولكن بينهم أيضـاً من ال يتورع عن ذلك3 وخـاصة
تلك اجملـمـوعــات اJدربة على إحلـاق الضـرر بـكرامـة اإلنسـان(٦١٩). وفق اJعلومــات التي توفـرت
أثناء تلك الفتـرة أن األمن العراقي واالستـخبارات العسكرية العـاملة في كردستـان دفعا بعدد غـير
قليل من النسـاء إلى بيع أجسادهن حتت ظروف شـديدة القسـوة وحتت تهديد القتـل3 كما دفـعا بهن

وبعدد من الشباب إلى التجسس على قوى الپيشمرگة (األنصار) في كردستان العراق.
٨- وخـالل الفـتـرة الواقـعـة بH بدء العـمليـات العـسكـرية ضـد إيران في عـام 3١٩٨٠ عـمـد النظام في
كـردستـان إلى اسـتخـدام كل السـبل اJتوفـرة للقـضاء على مـقـاومة الشـعب الكردي. وكـان من تلك
السـبل اخلــسـيـسـة والـغـادرة إعطاء مكافــأة مـاليـة كـبــيـرة لكل من يقــوم بقـتل واحـد أو أكــثـر من
البيـشمرگـة/األنصار ويأتي برأسه وسـالحه. وشكل النظام فرقـاً لهذا الغرض كـما عمـد إلى تنشيط

اجملرمH للقيام بهذه العمليات لقاء بعض اJال. ويبدو أن النظام قد اكتفى أحيانا برأس كردي حتى
بدون سالح3 �ا أدى إلى قـيام تلك العصـابات اجملرمة واألفـراد الذين تطوعوا للقـيام بهذه األعـمال
بقـتل أشـخـاص ال `تـون إلى قـوى اJـقـاومـة اJسلحـة بصلة جملـرد أنهم كـانـوا يريدون احلـصـول على
Hالـكرد ومن الناس الفـالح HناضلJعـبـر هذه األسـاليب قـتل عـدد كـبـيـر من ا Ìاليـة. وJكافـأة اJا
الفقراء الذين لم يتطوعوا يوما في احلركـة اJسلحة الكردية. وهناك العديد من الصور التي التقطها
اجلناة وهم يحملون رؤوس ضحاياهم أو السكH بيد ويرفعون إشارة النصر باليد األخرى معبرين عن
ابتهاجهم بقتل إنسـان واحلصول على مكافئة قتله. وكان النظام يكتفي أحيـاناً بقطع إصبع الضحية

وسالحه ليدفع اJكافأة.
٩- وعمـد النظام إلى تدمير فـعلي للبنية التـحتيـة واالقتصـاد الفالحي في الريف الكردسـتاني ساعـياً
(٦٢٠). أقدمت قـوى النظام إلى اغتـصاب احلـياة فـيها من السـكان ومنعهم من العـودة إليها بـتاتاً
وبتوجيـه من صدام حسH مباشـرة على تدمير ١٧٥٧ مدرسة ٢٤٥٧ مـسجداً و٢٧١ مستـوصفاً في

القرى التي قامت بتدميرها(٦٢١).
 وعلينا أن نـتـذكـر باسـتـمـرار بـأن حـمـالت األنفـال اJرعـبـة كــانت قـمـة العـدوان الفــاشي واالنحطاط
األخالقي للجـالدين Jا ارتكبوه من جـرائم بشعة إزاء الناس من نـساء ورجال وأطفـال كردستـان العراق.

إنها عار في جبH النظام وقادته وجناته. ولكن ما هي حصيلة عمليات األنفال اJرعبة?
* تشـير األرقـام3 التي قـدمت إلى اJسـئـولH العـراقيH من جـانب األحـزاب الكردية3 ومـا هو مـتوفـر
عند األÒ اJتـحدة إلى أن عـدد ضحـايا عـمليات األنفـال خالل الفـترة الـواقعـة بH شهـر شبـاط/ فبـراير
HواطنJونهاية آب/أغسطس من عام ١٩٨٨ بلغ ١٨٢٠٠٠ إنسان كردي3 إضافة إلى عدة مئات من ا

من قوميات أخرى مثل اآلشوريH والكلدان(٦٢٢).
* حوالي ١٫٥ مليون إنسان كردي خضع لعمليات التهجير القسري والعيش في اجملمعات السكنية

.Hالقسرية أو في معسكرات خاضعة لنظام صدام حس
- وأضطر عدد كبيـر من سكان كردستان العراق الهرب منها إلى كـردستان إيران3 إذ بلغ عددهم في

هؤالء اJواطنH الذين كـان النظام يسـعى إلى سلب إنسـانيـتهم واحلط من كـرامـتهم3 إنـها �ثـابة اإلدانة
الصارخة للفاشية الصدامية في العراق ولكل النظم االستبدادية في العالم. (ك. حبيب).

(٦١٨) بابان3 طه. عالم الكرد اJرعب. الكتاب األول (حتقيق وتأليف). مصدر سابق. ص ٣٥٧-٣٧٧٫
(٦١٩) نفس اJصدر السابق. ص ٢٠٢٫

(٦٢٠) قـادر3 جـبـار د. األنفـال: جتـسـيـد لسـيادة الـفكر الشـمـولي والعنف والقـسـوة. مـجلة كـه ركـوك. العـدد
٢٠٠٢/١١. السليمانية. ص ٢٢٢.

(٦٢١) طالباني3 نوري د. منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي. مصدر سابق. ص ١٠٣. 
١٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠ H(٦٢٢) يقــدر بعض الكـتـاب إلى أن عــدد ضــحــايا قــتلى عــمليــات األنفــال تراوح ب

إنسان.راجع في هذا الصدد: 
Strohmeier3 Martin & Yaclan-Heckmann3 Lale. Die Kurden- Geschichte - Pokitik - Kultur.

Beckische Reihe.Verlag C. H. Beck. Muenchen. 2000. S. 133.
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صيف عام ١٩٨٨ أكثر من ١٠٠٠٠٠ إنسان.
* وأجبر عدد �اثل تقـريباً من سكان كردستان العراق إلى عـبور احلدود صوب كردستـان تركيا خالل
الثلث األخـيـر من شهـر آب/أغـسطس من نفس العـام(٦٢٣). وصـدر قـرار عن منظمـة "مـراقبـة حـقـوق

اإلنسان" اعتبرت فيه عمليات األنفال �ثابة جر`ة ضد اجلنس البشري(٦٢٤).
* ويفترض هنا اإلشـارة إلى أن سكان إقليم كردستان من القـوميات األخرى قـد تعرضوا إلى صنوف
االضطهـاد والعـسف من جـانب النـظام العـراقي3 كـمـا لقى الكثـيـر منهم حـتـفـه جـراء سـيـاسـات النظام
األنفـاليـة وغـيـرها. فـعلى سـبـيل اJثـال ال احلـصـر أصـدر مكتب العـالقـات التـابع للحـركـة الد`قـراطيـة
اآلشورية في العراق بيـاناً ذكر فيه أن القوات العراقـية التي نفذت عمليات األنفال العـسكرية في شهر
آب/أغسـطس من عام ١٩٨٨ تضـمن قائمـة ببعض أسـماء األشـخاص اآلشـوريH الذين فقـدوا في تلك
العمليات واختفى أي أثر لهم حتى اآلن. والقائمة تضم ١١٥ أسماً من السكان اآلشوريH من عدد من

القرى والنواحي التابعة حملافظة دهوك في كردستان العراق(٦٢٥).
ارتكب النظـام العـراقي أبشع اجلـرائم بـحق الشـعب الكردي في كــردسـتـان العـراق خـالل هـذه الفـتـرة
العصـيبة بدم بارد zامـاً ولم يشعر قـادة النظام الصدامي بأي حـرج أمام الرأي العام العـربي والعاJي Jا
ارتكبـوه من جـرائم3 وهـي تعـيـد إلى الذاكـرة اجملـازر البـشـعـة التي نظمــهـا الدكـتـاتور اجملـرم بول بوت
واخلـميـر احلمـر في كـمبـوديا. ولكن كـيف كـان رد فعل العـالم على هذه اجملـازر البشـرية بحق اإلنسـان

والشعب الكردي? يستحق هذا السؤال التوقف عنده والتفكير فيه واإلجابة عنه.
واجه الشعـب الكردي األعزل الهجوم الذي شنه النظام االسـتبدادي �فرده وحتـمل نزيف الدم والدموع
واآلالم3 إذ لم يسـعـفـه أحـد ولم تـرتفع أصـوات االحـتـجـاج ضـد عـمليـات األنفـال اJروعــة التي نظمـهـا
ونفـذها جـالوزة النظام على مـختلف اJسـتـويات3 سـواء على الصعـيـدين احمللي العـربي أو - الصـعيـد
الدولي. ولم يكن في مـقدور حـركة البيـشمـرگة أن تتـصدى للقـوات احلكومية اJـسلحة بأحدث األسـلحة
وأكثرها شراسة وفـتكاً �ا فيها األسلحة احملرمة دولياً التي تيسـرت له من مختلف أرجاء العالم3 وهي
التي تعرضت أيضاً إلى هجمات ضارية من جانب قوات النظام وكانت هدفاً مباشراً لها.. وكان أكثرها
إيذاء على الشعب الكردي وقواه اJنـاضلة وضحاياه ذلك الصمت اJطبق الذي غرق فـيه العالم كله إزاء
تلك العلمـيات الفاجـرة3 إذ لم يجد في حـينها أي تفـسيـر منطقي وإنساني لهـذا الصمت. تسـتحق هذا

الالمباالة وقفة تفكير وتأمل للتحري عما يكمن وراءها من أسباب. 
ال بد لنا ابتداءاً تأكـيد أن هذا الصمت ليـس له أي مبرر مقـبول من الناحيـتH السياسـية واألخالقـية
أو من الناحيـة الدينية3 وال يحق ألحد إنسـانياً أن يتحـرى عما يبـرره. إذ أن السكوت على اجلر`ة رغم
اJعرفـة بتفاصـيلها ومـجرياتها يعـتبر مـشاركـة غير مـباشرة وتشـجيعـاً واضحاً للجـاني على االستـمرار
. وبـالتالي بارتكاب جـر`ته دون أن تقلقه أيـة احتجـاجات على مـختلف األصعـدة. وهذا ما حـصل فعالً
فـأن التحـري عمـا يبرر تلـك اجلرائم يعـتبـر جر`ة بحـد ذاته. ولهـذا فنحن ال نتحـرى هنا عن تبـرير لتلك
اJواقف الألنسـانية وغيـر اJسؤولة سـياسيـاً وإنسانيـاً وأخالقيـاً ودينيا3ً بل نسـعى إلى معـرفة الظروف
واJالبسـات التـي قـادت إلى مـثل هذا اJوقف الداخلـي والعـربي والدولي وسـاعـدت علـى هذا السكوت
وكأنهم "صم بكم عمي فهم ال يفقهون"! و`كن من الناحية االجتهادية اإلشارة إلى األفكار التالية بهذا

الصدد:
* اخـتار الـنظام العراقـي فتـرة مناسـبـة لعملـياته العـدوانيـة اJروعـة. كانـت القوات اإليرانيـة بعـد أن
حررت أراضـيها من الـقوات العراقـية اJعتـدية قد دخلت األراضي العـراقية واحـتلت مدينة الفـاو. وكان
العـراق يعـمل على حتـريرها من أيدي القـوات اإليرانيـة. وكـان البلدان قـد اسـتنزفـا قواهـما في مـعـارك
. وكـان اJعسكران السنوات السبع اJـنصرمة ولم تعـد لديهما الطاقـة الفعلية على مـواصلة احلرب طويالً
الشرقي والغربـي3 وخاصة االحتاد السوڤـييتي والواليات اJتحـدة يتفرجان على تلك اJعـارك ويشاركان
في تزويد النظامH بصورة مباشـرة وغير مباشرة باألسلحة الضرورية Jواصلة احلـرب وكذلك باJساعدات
اJاليـة والعينيـة والقروض. وهكذا كـان موقف احلكومـات العربيـة. ولم تكن كل األطراف راغبـة في أن
ترى أحد الطرفH منتـصراً في هذه احلرب3 فـهي حرب استنزاف لقـوى الطرفH وإجهاد لشـعبي البلدين3
ولكنها في الوقت نفـسه حرب حتقق اJزيد من األرباح للمـتفرجH من جتار األسلحة واJعـدات العسكرية
في العـالم. وكانت احلـكومات العـربيـة هي األخرى ال تريد أن يخـرج أحـد الطرفH قـوياً أو منتصـراً من

(٦٢٣) فـواز3 سالم. الرحـيل في اجملهـول. ط٢. دهوك. كـردستـان العراق. ١٩٩٨. الـكتاب يتـحدث عن آخـر
فصل فـي حمالت األنفـال الدموية التي خـاضتـها قـوات احلكومة العـراقيـة ضد الشعب الـكردي وقوات
البيشمركـة/األنصار في منطقة بادينان. وكان اجليش العراقي قد حشد أعـداداً غفيرة في تلك اJعارك.
ويشـار إلى أنـه كـان قـد حـشــد مـا يقـرب من ٠٠٠ ١٦٠ مــجند عـراقي لشن تـلك احلـملة على مـنطقـة
بادينان. وفي هذه اJنطـقة قـررت اجلمـاهيـر الكردية الواسـعة وغـيـرهم من مواطني هذه اJـنطقة3 وكـذلك
قوات البـيشمركـة التابعة لألحزاب الوطنيـة الكردية وقوات األنصار التـابعة للحزب الشيـوعي العراقي
على االنسحاب إلى االراضي التركية بحدود ١٩٨٨٫/٨/٢٤ وكانت اJأساة كبيرة في اخمليمات التي
أقـيـمت في تركـيـا. الكتـاب يعـرض مـأسـاة الرحيـل هذا واأللم التي حتـملهـا الشـعب الكردي من جـراء
فاشـية النظام العراقي والعـمليات التي خاضـها اجليش العـراقي ضد هذا الشعب األعـزل. ودور القوات
اJناهضة لنظام صدام في مساعدة الناس على الرحيل وتخفيف اآلم الرحلة على النساء واألطفال وكبار

السن واJرضى.
(٦٢٤) نفس اJصدر السابق. ص١٣٣.

(٦٢٥) أثناء وجودي في كردستان في ربيع عام ٢٠٠٢ للمشاركة في اJؤzر العلمي األكاد`ي حول األنفال قدم
لي أحد األخوة اآلشـوريH هذه القائمة التي احـتفظ بها ضمن الوثائق اخلـاصة بعلميات األنفـال الدموية

في كردستان العراق.
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هذه احلـرب العـتبـارات ترتبط باخلـشـيـة من سـياسـات النظامH العـدوانيـة احملـتـملة في أعقـاب احلـرب
بينهــمـا. في هذه الفــتـرة بالذات وحتـت سـتـار احلـفــاظ على اJناطق احلــدودية من تسلل اإليـرانيH إلى
األراضي العراقية للتخريب وللتخلص من "اجليب العميل"3 أي التخلص من قوى حركة التحرر الوطني
الكردية وقـوات الپيشـمرگـة/األنصار3 قـامت قوات النظام بعـزل السكان في اJناطق احلدودية ثـم البدء
بحمـالت األنفال اJعروفة3 ومنهـا استخدام األسـلحة الكيماوية ضـد حلبجة وغـيرها من اJناطق الكردية
في كـردستان الـعراق. وبالتـالي كان االدعـاء أنها عـمليات تطهـير وصـيانة اJنطقـة من التسلل. ولـهذا
سـمـيت باألنفـال للتـغطيـة على طبـيـعـتـهـا الفـعليـة أمـام الرأي العـام الداخلي والعـربي والدولي. وكـان
السكوت جزئيـاً يعود إلى هذا السبب3 أي رغـبة األطراف احلكومية العـربية والدولية غض الطرف عـما
يجـري في كردسـتـان لتـحقـيق هدف أكـبر هو اسـتـمرار احلـرب واحلـفاظ على تـوازن معH فـيـها بعـد أن
بدأت عـمليـات حترير الفـاو. ويفـترض أن نتـذكـر هنا أن العـراق كان يسـتـورد األسلحـة باألساس وقـبل
احلـرب من دول ثالث أسـاسيـة هي االحتـاد السـوڤيـيـتي وفـرنسـا والبرازيل. أمـا إيران فكانت تـستـورد
األسلحة قـبل احلرب بشكل خاص من كل من الواليات اJتحـدة األمريكية واالحتاد الـسوفييتي وفـرنسا
وإيطاليا وبـريطانيا. وفي فتـرة احلرب شاركت تـسع دول بتصدير السـالح إلى الطرف3H وهي: الواليات
اJتحـدة األمريكية واالحتاد السـوڤييتي والصH وفـرنسا وإيطاليا وسويسـرا وكوريا الشماليـة والبرازيل
وأJانيــا الد`قــراطيــة3 ثم كـانت هـناك دول باعت الســالح أثناء احلــرب إلى العــراق فـقط مــثل أJانيــا
االحتـادية وأسبـانيـا وجيكوسلوفـاكـيا وهنغـاريا وبولونيـا ويوغسـالفـيا والنمـسـا وشيلي3 وأخـرى باعت
السالح إلى إيران فقط3 وهي إسـرائيل وسوريا ومصر وليبيا واألرجنتH وكـوريا اجلنوبية. وشاركت هذه
الدول وغيرها في تقد� مـساعدات مختلفة للطرفH أو ألحدهمـا. وكان كل ذلك بعلم وتأييد من جانب
الدولتـH العظمــيH حــينذاك(٦٢٦). وتلك اJـسـاعــدات والتــزويد باألسـلحــة هي التي ســاعــدت على
اسـتمـرار احلـرب ثمـاني سنوات عـجاف كلفت الشـعـبH خـسائر فـادحـة في األرواح واJمـتلكات واJوارد

اخملتلفة والديون الكبيرة.
* كــان العـراق ومــا يزال يخــوض حـرباً عــدوانيــة ضـد إيران. وكــانت دعـايـة النظام الواســعـة تؤكــد
للشــعـوب الـعـربيــة أنه يدافع عن البــوابة الشــرقـيــة لألمــة العـربيــة والوطن العــربي اJهــدد من إيران.
وانقـسـمت الشعـوب واحلكومـات العـربيـة بH مـؤيدة للعـراق وأخرى مـؤيدة إليران. وكـانت هناك دعـاية
واسعة تدعي بأن الكُرد يحاولـون خدمة إيران في احلرب ضد القوات العراقـية وأن هؤالء يريدون تقسيم
العراق وجعله لـقمة سائغة للدول االسـتعمارية وإليران وتركـيا. وحاولت دعاية احلكومـة أن تصور األمر
Hالدوالرات التي صرفتـها على أجهزة اإلعـالم والصحافة والصـحفي Hهكذا ووظفت لهذا الغـرض مالي

ونشطت القــوى القـومـيـة الـعـربيـة الداعــمـة للنظام للدعــاية لهـذا اJشـهــد اJشـوه الذي يطرحــه النظام.
وشـاركت كـثرة من أجـهـزة اإلعـالم احلكوميـة في الدول العـربيـة بتـأكـيد هذا اJشـهـد الكاذب3 �ا جـعل
العـرب يعـتـقـدون أن العـراق "يؤدب" الـكُرد ويطهـر اJناطق من اJتـعـاونـH مع إيران. وكـانت كـثـرة من
الشعـوب العربيـة تعتـقد حيـنذاك بأن النظام العراقي يسـعى إلى إقامـة الوحدة العـربية التي لم تتـحقق
ويقف ضد إسرائيل بعكس مواقف الدول العربية األخرى. ورغم عدم صواب هذا التصوير3 فأن الدعاية
العربـية الرسمـية والقـوميـة واJرتزقة جـعلته مـقبـوالً لدى األوساط الشـعبـية الواسعـة في اJشرق الـعربي
وفي الدول اJغـاربية. ولم تكن القـضية الكردية واضـحة أمـام أنظار الشعـوب العربية ولـم تقم األحزاب
الد`قراطيـة العراقيـة3 الكردية منها والعربيـة وغيرها3 بالدور اJطلوب منهـا في شرح هذه القضـية على
امـتداد الـعقـود اJنصـرمـة بغض النظر عن العـوامل اJوضـوعيـة والذاتيـة التي أعـاقت ذلك. وجـعل هذا
التوازن اخملتل في الدعاية للقضية الكردية أو ضدها في غير صالح الشعب الكردي وأدى إلى سكوت

الغالبية العظمى من العرب ومن غالبية اJثقفH في الدول العربية حقيقة واقعة.
* ويبدو لي أن إشكالية اJثقفH في الدول العربية تستوجب منحـها أهمية خاصة. إذ أنهم منقسمون
إلى مـجمـوعتH أسـاسيـتH من حيث اJوقف من احلكم واJـعارضـة. فبـعضـهم يقف في الصف احلكومي
ويلتزم مواقفـه3 وبعضهم األخر يقف في صف اJعارضة ولكن يحجم الكـثير منهم عن إبداء رأيه بسبب
مـصادرة حـرية الرأي وحـرية الصحـافـة واخلشـيـة من الكتابة والـتعـرض لعقـاب أجـهزة الدولة الـتنفيـذية
والقـضـائية3 التـي zسك بهـا يد واحدة عـمـومـاً. كمـا أن كـثـرة من اJثـقفH العـرب تتـوزع على تيـارات
فكرية وسـياسيـة عديدة3 إضـافة إلى وجـود مسـتقلH عن سـياسـات ومواقف تلك األحـزاب. وهذا األمر
يعقـد اتخاذ مواقف موحـدة إزاء القضايا اJهمـة3 مثل استخـدام األسلحة الكيماوية ضـد الكُرد أو حتى
اJوقف من غـزو العراق لـلكويت الذي أيدته كـثرة من اJثـقفـH في الدول العربيـة3 رغم وضـوح عدوانيـة
الغزو ومخالفته للشرعية وحقوق اإلنسان واألخوة واجليرة وما إلى ذلك. وفي ما عدا ذلك فأن كثرة من
اJثقفH العرب3 ال تبدي أي اهتمـام يذكر بقضايا حقوق اإلنسان وحقوق القومـيات واألقليات القومية3
وبالتالي ال جتـد ما يبرر مطالبة الشـعب الكردي مثالً بحقـوقه العادلة واJشروعـة وتعتبر نضـاله جتاوزاً
على شـرعيـة الدولة3 إضافـة إلى أن بعـضهم اآلخـر يعتـقد بأن مـا يقـال عن األنفال مـجرد دعـاية غربيـة
استعـمارية ضد النظام العـراقي. ولكن يفترض أن ال ننسى بأن جمـهرة من اJثقفH الد`قـراطيH العرب
قـد شجـبوا وأدانوا بقـوة استـخدام األسلـحة الكيـماوية ضـد الشعـب الكردي3 ولكن هذا الصوت خـافت
وضعيف وقليل األثر. هناك ازدواجية في اJعايير لدى كثـرة من اJثقفH العرب وخاصة القوميH منهم3
وكـذلك كـثــرة من أتبـاع األحـزاب الســيـاسـيـة الدينـيـة. فـفي الوقت الذي يـطلبـون احلـرية والد`قــراطيـة
ألنفسـهم ينفونها ويـحجبـونها عن اآلخرين. و`كن أن نرى ذلك في اJشـرق العربي وفي الدول اJغـاربية
وفي السـودان. وهو أمـر يؤكـد ضـعف الوعي الد`قـراطي في صـفـوف كـثـرة من اJثـقـفH العـرب. وكـان (626) Rasoul3 Fadil. Irak Iran: Ursachen und Dimensionen eines Konfliktes. Boehlau Verlag.

Wien. 1987. S.164.
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الدكتور فالح عبد اجلبار محقا حH أشار إلى إشكالية الوعي الثقافي العربي مستعيراً هذا التعبير من
هيجل في سفره اJوسوم (جتليات الروح)(٦٢٧).

* ويفترض أن ال يخفى على أحد بأن إثارة الضجة ضد عمليات األنفال بدأت بفترة متأخرة باJقارنة
مع فـتـرة التنفـيـذ لها3 إذ أن قـوات األحـزاب اJشـاركـة في النضـال ضد احلـكم االستـبـدادي في العـراق
الكردية منها والعربية وغـيرها والعاملة في كردستان3 لم تقم بواجبها اJطلـوب حينذاك لفضح عمليات
األنفال. والقـضيـة الوحيـدة التي حتركت قليـالً ارتبطت باستـخدام األسلحة الكـيماوية من جـانب النظام

ضد سكان حلبجة وبعض اJناطق الكردية األخرى.

WO³FA!« W{UH²½ô« `Ð–Ë ‰UH½_« —“U−# bFÐ U# ∫ÎUFÐ«—

لم تكن مـذابـح األنفـال الكارثة الرهيــبـة واألخـيـرة التي أنزلهــا نظام االسـتـبـداد في بغــداد بالشـعب
الكردي وبقية القـوميات التي تقطن إقليم كردسـتان العراق. فسلسلة الكوارث التي مـارسها النظام لم
تتوقف. إذ قام بعد فترة وجيزة من وقف القتال واسـتكمال عمليات األنفال في كردستان بغزو الكويت
واحـتاللـها وإعـالنهـا احملـافظة العـراقيـة رقم ١٩. وفي فـتـرة التـفاوض لفـرض االنسـحـاب على النظام
العـراقي من الكويت عـملت الواليات اJتحـدة األمـريكية اJسـتـحيل لتـأمH تشكيل حتـالف دولي واسع
والتـحـضيـر اJتـيـقن من شن احلـرب ضـد العـراق ليس إلخـراج قوات صـدام حـسH اJعـتـدية من الكويت
فحـسب3 بل وإنزال أقـسى ضربة �كنة باالقـتصـاد واجملتـمع في العراق. ولم يكن هذا النهج األمـريكي
دون أسـبـاب -لسنا هنا بصـدد البـحث فـيـهـا أو في تفـاصيلـها- وبدأت احلـرب فـعـالً وÌ طرد القـوات
العـراقيـة من الكويت. وكلفت هذه اJغامـرة القـذرة التي مارسـها صـدام حسH ونظامـه الشعب العـراقي
عـشـرات أالف القـتـلى واجلـرحى واJعـوق3H إضـافـة إلى خــسـائر فـادحـة جـداً في اJمـتلـكات واJشـاريع
االقـتـصـادية والبـنيـة التـحـتـيـة واألمـوال. وكـان الشــعب العـراقي عـمـومـاً والشـعب الـكردي على وجـه
اخلصـوص يترقب تلك األحداث دون التدخل اJبـاشر فيهـا. وكان القلق اJشروع يسـيطر على الناس بعد

هذه اJغامرة اجملنونة.
وخالل فتـرة احلرب وجهت اإلدارة األمريكية نداءات مسـتمرة إلى الشعب العراقي تطالبـه باالنتفاض
على احلكومة العراقية وإسقـاطها3 باعتبارها سلطة فاشية عاتية3 وأن الشعب سـيجد اJساندة والتأييد
من جـانب الواليـات اJتـحـدة ودول التـحـالف الـدولي. وجـاءت هذه النداءات ضـمن خـطاب ألقـاه جـورج
بوش من محطات اإلذاعة وقنوات التلفزيون األمريكية موجهة إلى الشعب العراقي(٦٢٨)3 إضافة إلى

نشـاط القوى الـسيـاسـية العـراقـية التي كـانت تعـمل من أجل اإلطاحـة بنظام بغـداد. وحتـركت اJشاعـر
والرغبـة بعفـوية عاليـة عند العراقـيH للخالص الفـعلي من صدام ونظامـه3 فكانت االنتفـاضة الشـعبـية
الواسـعة التي اقـترنت باالنهـيار السـريع للقوات الـعراقـية في حـرب اخلليج الثانيـة. واستطاعت الـقوى
الكردية الدخـول إلى كركـوك وأخذ زمـام األمور بيـديها3 وهكـذا كان األمـر بالنسبـة إلى بعض اJدن في
وسط وجنوب الـعـراق. ولكن الواليـات اJتـحــدة األمـريكيــة على عــادتهـا لم توف لـلمـجــتـمع العــراقي
بوعدها بل وقـفت تتفرج على الكيفـية التي كان النظام يقتل فـيها اJنتفـضH في مدن الوسط واجلنوب
وكركوك وبقية اJدن الكرديـة3 وتراقب انهيار االنتفاضة وهروب اجلماهير اJنتـفضة حتت ضربات النظام
الدمـوية باجتاه إيران وتركـيا والسـعودية. واJعلـومات اJتـوفرة تؤكـد أن الواليات اJتحـدة األمريكيـة لم
تقف متـفرجة من الناحيـة الفعلية بل سـاعدت النظام العراقي بشكل واضح على تصـفية االنتفـاضة من
خالل السـماح لقـواته اخلاصـة وطيرانه السمـتي بضرب اJنتـفضH في سـائر أرجاء العـراق3 في حH كان
محـرماً على الطيـران العراقي3 في ضـوء االتفاقيـة التي وقعت بH الطرف العـراقي والطرف الدولي في
صفوان على احلدود العراقية - الكويتية التحليق في األجواء العراقية. وبغض النظر عن العوامل التي
كانت وراء اJوقف الذي اتخـذته الواليات اJتحدة األمـريكية إزاء اJنتفـضH العراقي3H سـواء كانوا من
العــرب أو الكرد أو القــومـيــات والطوائف والدينيــة األخـرى3 فــأن الواليات اJتــحـدة وبعــد أن حـقــقت
األهداف التي كـانت تسـعـى إليـهـا3 ومنهـا إخـراج قـوات النظام من الكويـت3 وتدمـيـر البنيـة التـحـتـيـة
لالقتـصاد واجملـتمع في العراق3 وتدمـير اJؤسـسات االقتـصادية العـراقية3 وانتـزاع موافقـة النظام على
تدمـير أسلحـة التدمـيـر الشامل ومـشاريعـه في هذا الصـدد3 وبعد أن أصـبحت منـطقة اخلليج خـصوصـاً
3Hوالشرق األوسط عمومـاً حتت تصرفها وإرادتها3 لم جتد أي مـبرر الكتساح وتصفـية نظام صدام حس
إذ أصبح مكسـور اجلناح وغير قادر على مـواجهتهـا أو تهديد إسرائيل بأي حـال من األحوال. ولم تكن
حينذاك zلك بديالً مناسـباً لها وألهدافها في اJنطقـة يحل محل صدام حسH ونظامـه البالي. وفي مثل
هذه احلـالة ليس هناك مـن ضيـر أن يوجـه صـدام حـسH الضـربات الشـديدة الـتي يريدها لقـوى الشـعب3
خـاصـة وأن شـولرتكـون كـان يرى في العـراقـيH وليـس في صـدام حـسH خطراً مـسـتـمـراً عـلى اJصـالح

األمريكية في اJنطقة وعلى إسرائيل في آن واحد.
كـانت طـوابيـر الهـاربH مـن انتـقـام النظـام العـراقي طويلة وغــيـر منقطـعـة3 وكـانت حـاالت اإلجــهـاد
والتـعب واجلوع والعطش واآلالم تـالحق أطفال ونسـاء ورجال كـردسـتان خـاصة اJـرضى والشيـوخ منهم3
إضافة إلى أنها كانت تالحق الناس في الوسط واجلنوب وتقتلهم في وضح النهار. كانت لوحة مأساوية
تعيد إلى الذاكرة طوابيـر أسرى احلروب الفاشية والعنصرية في العالم. وبعـد أن حتقق للواليات اJتحدة
القـضاء على االنتـفـاضة صـدر في اخلـامس من نيسـان عام ١٩٩١ قـرار مـجلس األم الدولي رقم ٦٨٨

وتضمن ما يلي:

(٦٢٧) عبداجلبار3 د.فالح3 حلبجة وشقاء الوعي الثقافي العربي. ورقة عمل ألقيت في اJؤzر العلمي األكاد`ي
األول حول األنفال. عقد في الفترة ١٤-٢٠٠٢/٤/١٦ في مدينة أربيل بكردستان العراق. ص ٣-٦. 

(٦٢٨) نفس اJصدر السابق. ص١٣٤.
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١- يدين القـمع الذي يتعـرض له السكان اJدنيـون العراقـيون فـي أجزاء كـثيـرة من العراق والذي شـمل
مؤخراً اJناطق السكانية الكردية وتهدد نتائجه السلم واألمن الدوليH في اJنطقة.

H٢- يطالب بأن يقوم العراق على الفور3 كإسهام منه في إزالة اخلطر الذي يتهدد السلم واألمن الدولي
في اJنطقة3 بوقف هذا القـمع3 ويعرب عن األمل في السياق نفسـه3 في إقامة حوار مفـتوح لكفالة

.Hالعراقي HواطنJاحترام حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية جلميع ا
٣- يصر على أن يسمح العراق بوصول اJنظمات اإلنسانيـة الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون

إلى اJساعدة في جميع أنحاء العراق3 ويوفر جميع التسهيالت الالزمة لعملياتها.
٤- يطلب إلى األمH العـام أن يواصل بذل جهـوده اإلنسانيـة في العراق3 وأن يقـدم على الفـور وإذا ما
HـدنيJنـطقــة3 تقـريـراً عن مــحنة السكان اJاقــتــضى األمـر عـلى أســاس إيفــاد بعـثــة أخــرى إلى ا
العـراقـي3H وخـاصـة الـسكان الكُرد الذين يعـانون مـن جـمـيع أشكال القـمع الذي zـارسـه السلطات

العراقية.
٥- يطلب كـذلك إلى األمـH العـام أن يسـتـخـدم جـمـيع اJوارد اJوجـودة حتت تصـرفـه3 �ا فـيـهـا مـوارد
Hلحـة لالجـئJتـحـدة ذات الصلة3 لـلقـيـام على نحـو عـاجل بتلبـيـة االحــتـيـاجـات اJا Òوكـاالت األ

وللسكان العراقيH اJشردين.
٦- يناشد جميع الدول األعضاء وجميع اJنظمات اإلنسانية أن تسهم في جهود اإلغاثة اإلنسانية هذه.

٧- يطالب العراق بأن يتعاون مع األمH العام من أجل حتقيق هذه الغايات.
٨- يقرر إبقاء هذه اJسألة مفتوحة"(٦٢٩).

واجلدير باإلشـارة إلى أن هذا القرار ملزم للعراق3 ولكن ال تتـرتب على عدم االلتزام به ورفض تنفـيذ
بنوده من جـانب احلـكومـة العـراقـيـة أيه إجـراءات عـقـابيـة3 إذ أنهـا وضـعـت وفق اJادتH ٣٩ و٤٠ من
ميـثاق األÒ اJتحدة3 في حH تتـرتب على العراق إجراءات عـقابية في حـالة عدم تنفيذه قـرارات أخرى
صـادرة عن مـجـلس األمن الدولي حH وضـعت وفـق اJادتH ٤١ و٤٢ من اJيـثـاق اخلــاصـة باإلجـراءات
العقابية التي تصدر عن مجلس األمن الدولي(٦٣٠). وأبقى القرار الباب مفتوحاً أمام اجمللس التخاذ
ما يلزم بشأن العـراق في حالة عدم التنفيذ3 ولكن البـاب ما يزال مفتوحاً دون تنفـيذ بنود هذا القانون3

وبشكل خاص في مجال عدم احترام حقوق اإلنسان.
بعـد ذلك اتخذت الواليات اJتـحـدة األمريكيـة وبريطانيـا قراراً يقـضي بفـرض حظر الطيران العـراقي
فـوق إقليم كردسـتـان العراق. ووجـد النظام نفـسه مـجـبراً على سـحب قـواته وأجهـزته اإلدارية واألمنيـة

واحلزبيـة ومنظماته الشـعبـية من اجلزء األكـبر من كـردستان واحـتفظ بقـواته بكركوك (التأمـيم). تسنى
للقـوات اJسـلحـة (الپـيـشـمـرگـة - األنصــار) الكردية السـيطرة علـى تلك اJناطق التي انسـحــبت منهـا
أجهزة النظام العسكرية واألمنية واإلدارية. وأمكـن ألول مرة أن يتمتع الشعب الكردي في هذه اJناطق
باحلـرية ويتنفس الـصعـداء ويتـذوق طعـم الد`قـراطيـة. وبدأت عـمليـات إعـادة تنظيم كـردسـتـان واحلكم
الذاتي3 ثم إعـالن احلكم االحتـادي بإرادة الشـعب الكردي. وكـان األمل كـبـيـراً في أن تصبـح كردسـتـان
موقـعاً للحـرية والد`قراطيـة والنضال مـن أجل التقدم االقـتصـادي واالجتـماعي للشـعب الكردي بالرغم

من احلصار االقتصادي الذي فرضه النظام على الشعب الكردي.
ففي عـام ١٩٩٢ أجرت منطقـة احلكم الذاتي االنتـخابات العامـة النتخـاب البرJان وتشكيل حـكومة
كـردية. وÌ توزيع اJقـاعـد باJـناصـفـة بH احلـزب3H كـمـا تركت خـمـسـة مـقـاعـد للقـومـيـات االخـرى في
كردسـتان العـراق. وأعلن فيـما بعـد ومن قبل البـرJان احلكومة الفـيدرالية الـكردية في إطار اجلمـهورية
االحتـادية العـراقـيـة. ومـا أن بدأ العـمل حـتى اخـتلف احلـزبان وانقـسم احلكـم إلى حكومـتH إحـداها في
Hالـكردي Hاحلــزب Hسلحـــة بJأربيل واألخـــرى في السلـيــمــانيـــة. ثم بدأت الصـــراعــات والنزاعـــات ا
الرئيـسـيH. ولـم تبق النزاعـات اJسلحـة بعــيـدة عن تدخل ومـسـاندة من احلكومــات في كل من العـراق
وإيران وتركيـا3 بل كانت هذه احلكومـات وبطريقة ما تشـجع تلك النزاعات بهـدف إفشال التـجربة لكي

ال ينتقل تأثيرها اإليجابي وإشعاعها إلى بقية أنحاء كردستان.
إن جتـربة الـسنوات اJنصـرمــة3 سنوات االقـتـتــال بH األخـوة3 قـدمت الدلـيل على عـجـز الـسـالح عن
مـعـاجلـة اخلـالفـات الفكرية والسـيـاسـيـة بل يـسـاهم في تعـقـيـدها أكـثـر فـأكـثـر وأن احلل الوحـيـد لهـذه
اJشكالت يكمن في عالقـات االحترام واالعتراف اJتـبادل باآلخر والكف عن استخـدام السالح. وجتربة
السنوات األربـعـة اJنصــرمــة تشـيــر إلى حــصـافــة اJوقف واألمل بتطـويره لصــالح الشـعـب الكردي في

كردستان العراق. إنه الطريق الوحيد الصالح Jواجهة حتديات الزمن اجلديد.
وتقع على عاتـق القوى السيـاسية العـراقية واجملـتمع العراقي واJواطن الـعراقي عدم التـردد بعد كل
الذي حـصل لهـذا الشعب3 إزاء االعـتـراف الكامل بحـقـه في تقرير مـصـيـره �ا فيـه حـقه فـي االنفصـال
وإقـامة دولتـه الوطنية اJـستـقلة على أرض وطنه كـردستـان اجلنوبية. وإذ اخـتـار الشعب الكردي اليـوم
االحتاد الفـيدرالي فـهو يدرك واقع السـياسـات الدولية واإلقليـميـة والوضع الداخلي3 كـما يدرك أهمـية
حتـقيق النضـال اJشـترك بH العـرب والكرد والقـومـيات األخـرى وأتباع مـخـتلف الديانات على صـعيـد
كردستان خصوصاً والعراق عموماً ضد االستبداد الدموي الصدامي ومن أجل عراق د`قراطي مستقل. 
يسود الـيوم الهدوء في كـردستـان العراق3 ولكن هذا ال يعني أن اخملـاطر قد زالت عنهـا. إذ ال `كن
قـول ذلك بأي حال3 حـيث لم تنتـه التـهـديدات اخلارجـيـة والداخليـة3 كمـا `كن في أي حلظة وألي سـبب

(٦٢٩) شـعـبـان3 د. عـبـداحلـس3H بانورامـا حـرب اخلليـج. وثيـقـة وخـبـر. دراسـة نصـوص قـرارات مـجلس األمن
الدولي ١٩٩٠-١٩٩٤. ص ١٠١/١٠٠

(٦٣٠) نفس اJصدر السابق. ص ١٩.
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كان أن تتفجر األوضاع. ففففممممنننن    أأأأيييينننن    ̀̀̀`ككككنننن    أأأأنننن    تتتتأأأأتتتتيييي    ااااخملخملخملخملااااططططرررر    ععععللللىىىى    ككككررررددددسسسستتتتاااانننن    ااااللللععععررررااااقققق    ففففيييي    ااااJJJJررررححححللللةةةة    ااااللللررررااااههههننننةةةة????
إن اإلطالع القريب على أوضـاع كردستان يسمح بـتشخيص اخملاطر االحـتمالية التـالية وتشخيـصها
ال ينطلق مـن مـواقع التطيـر أو التـشـكيك بالواقع الراهن3 بل يـنطلق من مـواقع احلـرص والـتـحـذير من
االحـتـمـاالت التي يفـتـرض أن تنتـبـه لها الـقوى الـد`قراطـية فـي احلكم أم في اJعـارضـة لكي تسـتطيع

جتنب تلك اخملاطر. و`كن تلخيصها فيما يلي:
* رغم االتفاقيات اخملتلفة الرسـمية وغير الرسمية اJوجودة بH كردسـتان العراق ودول اجلوار3 فأنها
حـتى اآلن لم تستـطع هضم وجود فـيـدرالية كـردية في كـردستـان العـراق3 إذ أنها تخـشى من أن تنتـقل
هذه احلالة إلى األقاليم الكردية في بلدانهـا أيضاً وهو أمر كما يبدو يرعـبها. ولهذا ستبذل جـهوداً غير
قليلة للتـخلص من هذه احلـالة �خـتلف السبل3 سـواء كـان بإثارة بعض القـوى في كردسـتـان للتشـويش
على الوضع واستخدامه حـجة للتوغل في العمق الكردستاني العراقي لتغيـير األوضاع - وهذا احتمال

ال يجوز إغفاله أو عدم أخذه بنظر االعتبار في سياسات احلكم في كردستان العراق.
* حقـقت قوى تنظيم القاعـدة خالل السنوات الواقعـة بH منتصف الثمـانينات حتى احلادي عـشر من
سبتمبر عام ٢٠٠١ مواقع قوية ليس في أفغانستان فحسب3 بل وفي عدد كبير من الدول التي أكثرية
سكانهــا من اJسلمH. وكـونـت خـالل تلك الفـتــرة وبدعم من الواليات اJتـحــدة األمـريكيـة والســعـودية
وباكسـتان بشكل خـاص مجـموعـات قتاليـة شرسـة ومستـعدة للقـبول باJوت لتـحقـيق أهدافهـا. وتعرف
العالم على هذه القـوى اJتطرفة في أفغـانستان واجلـزائر ومصر والسـودان وفي اليمن وغيـرها. وبعد أن
توجهت لها الضربة في أفغانستان3 وحتى قبل ذاك وزعت قواها الضاربة على عدد من البلدان وخاصة
في باكستان وإيران والعراق ومنها كردسـتان العراق3 إضافة إلى اليمن واألردن وبعض إمارات اخلليج.
وهي قـوى `كن أن تبـرز دفـعـة واحـدة وتتـحرك باجتـاه تنفـيـذ مـا يطلب منهـا. وفي الـفتـرة األخـيـرة برز
نشــاط هذه الـقـوى عـلى نطاق كــردســتــان وســاهمت بـقــتل عــدد كــبــيــر من مناضلي االحتــاد الـوطني
الكردستاني واحلزب الد`قراطي الكردستاني3 كما أنها اغتالت عدداً من أعضاء قيادات تلك األحزاب
ومنهم فـرانسـو حـريـري3 وتوجـهت الغـتـيـال الدكـتـور برهم صـالح في داره في الـسليـمـانيـة وهو عـضـو
مكتب سياسي ورئيس الوزراء في السليـمانية رغم وجود حماية قوية على داره3 وكـاد يلقى حتفه على
أيدي عناصـر من تنظيـم القاعـدة في كـردسـتـان العـراق. وال يعـرف zامـاً من يقـدم لهم الدعم من خـارج
كردستان حـتى اآلن3 عدا قيادة تنظيم القاعدة. وهؤالء يشكلون خطورة علـى الوضع األمني واالستقرار
للسـكان3 خــاصـــة وأن هذه القــوى اJـتطرفــة ال تـتــورع عن قـــتل الناس األبـرياء من أجل إثـارة الرعب
والفــوضى في البلـد. ومن هنا تأتي أهمــيــة االنتـبــاه لهــذه القـوى واالحــتـيــاط لفــعـاليــاتهــا القـادمــة
واسـتـغاللهـا Jناسـبـات وظروف مـعـينة لتـوجيـه ضـرباتهـا. والضـربات األخـيرة التـي تلقتـهـا من طيـران

الواليات اJتــحـدة ال يعني نـهـايتـهــا3 بل يفـتــرض إبقـاء االنتـبــاه Jا `كن أن تلجــأ إليـه وzارســه ضـد
األوضاع اجلديدة الناشئة في العراق عموماً وفي كردستان خصوصاً.

Hقـواعــد احلـزب Hشكالت القــد`ة بJكـمــا يأمل اإلنسـان أن ال تـنشـأ مـشـكالت جـديدة أو تثــار ا *
احلـاكمH في كـل من أربيل والسليـمانيـة والتي `كن أن تؤجج مـن أنقرة وطهـران أو حـتى من غـيرهمـا
إلثارة البلبلة والفوضى والصراع مجدداً بH احلزبH. إذ أن اسـتمرار اJشكالت معلقة بH احلزبH يسمح
باحتدامهـا في وقت ما وال يعرف اإلنسان متى `كن أن تتفـجر. إن الظروف اجلديدة هي الوقت اJناسب
للتـخلص النهـائي من تلـك اJشكالت لصـالح قـضيـة الشـعب الكردي فـي العراق وعـلى مسـتـوى األمـة

الكردية في اJستقبل.
 من هنا تنشـأ احلـاجـة اJاسـة إلى مـعاجلـة الوضع الشـاذ في كـردسـتـان العراق بـسرعـة وإرسـاء أسس
التعـاون األخوي واحلل الد`قراطي السلمـي للمشكالت اJعلقة بH احلـزبH. كما يفـترض تعزيز عـالقات
التـعاون والتـحالف والقـبول بوجـود أحزاب مـعارضـة د`قراطـية داخل وخـارج اجمللس الوطني يفتـرضهـا

احلكم الد`قراطي واحلياة الدستورية.
إن األمل كبيـر في أن تصبح كردستـان موقعاً متـقدما للحيـاة الد`قراطية وحقـوق اإلنسان في العراق
كله3 وموقعاً مساعداً على استمرار النضال من أجل إقامة نظام د`قراطي حر في العراق. أنها الضمانة
التي `كن أن zنع تكرار نـشوء نظام اسـتبـدادي جـديد في العراق ومـذابح أنفـالية جـديدة في كـردستـان
العــراق. وال بد مـن اإلشـارة بـأن اجلــمــيع مــا يزال لم يفــعل مــا فــيــه الكـفــاية للكشف عـن األســاليب
واJمـارسـات التي مـارسـهـا النظام العـراقي فـي عمـليـات ومـذابح األنفـال3 والدور الذي يتـحـمله صـدام
حسH شخصاً في تلـك اجملازر3 وكذلك العديد من قادة اجليش وأجهزة األمن واالستـخبارات العسكرية
وأجـهـزة احلزب ومـنهم علي حـسن اجملـيد - الـذي كلف بأمـر من صـدام حسH وحـمل تعـليمـات خـاصـة
لتنفيـذ تلك اJؤامرة الدمـوية. إذ من اJعروف عن صدام حـسH انه ال يترك مثل هـذه العمليات الكبـيرة
دون أن يضع تفاصيلها على أوراقـه اخلاصة ويسلمها للشخص اJسؤول عن تنفيـذ تلك اجلرائم البشعة3
فهو يتلذذ بسادية بشعة عند وضعه لتلك التفاصيل على الورق3 حتى قبل وقوعها ويتلذذ أكثر عندما
يسمع بحصولها وفق مـا رسمه على الورق. إن صدام يهتم شخصياً بقـضايا أصغر �ا ال يقاس من تلك
التي zس تصفية عشرات اآلالف من الناس األبرياء مـن بنات وأبناء الشعب الكردي القوميات االخرى

في كردستان العراق(٦٣١).

(٦٣١) عندمـا كنت مـعتـقـالً في مـديرية األمن العـامة بـبغـداد في zوز/يوليـو من عـام ١٩٧٨ حضـر د. فـاضل
البـراك اJدير العـام لهذه اJـؤسسـة إلى زنزانتي االنفـرادية في الطابق الثـالث من إحـدى البنايات3 حـيث
كان وكيل وزير الداخلية اآللوسي معتقالً أيضاً في إحدى تلك الزنزانات القليلة في هذا الطابق3 بجوار
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لم يكتـف النظام العـراقـي بكل مـا ارتكبــه حـتى ســقـوطه من جـرائـم بحق الشـعب الـعـراقي عـمــومـاً
والشعب الـكردي على وجه اخلصـوص3 بل كان ينوي ارتكاب اJزيد من تـلك اجلرائم لو تسنى له البـقاء
في احلكم فتـرة أخرى. وكان العالم يتـابع كيف كان النظام في العراق `ارس سـياسات التطهيـر العرقي
والتعريب القـسري في كركوك ضد الكُرد والتـركمان3 وسعيه إلى تغـيير د`وغرافيـة هذه اJدينة وجعلها
مديـنة ال يقطنها سـوى العرب3 وهي جـر`ة كبـيرة لم يتـحرك اجملـتمع الدولي حـتى سقـوط النظام لوضع
حد لهـا3 رغم ما نشـر من حقائق في هـذا الصدد. ولم تقتـصر �ارسـات النظام على كركـوك3 بل شملت

مدن مثل خانقH ومندلي وغيرها. إن سقوط النظام هو الذي أوقف تلك العمليات.
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تقع مـهمـة اإلجابة عن هذا السـؤال على عاتـق العرب في العـراق وخارج العـراق قبل أن تكون مـهمـة
الشعـب الكردي والقوميـات األخرى في كـردستـان العراق3 إذ على عـاتقنا تقع مهـمة اJطالبـة اJستـمرة
بالكشف عن ضـحايا عـمليات ومـذابح األنفال في كـردستـان العراق3 هذه اجلر`ـة البشعـة التي ارتكبـها
النظام العـراقي3 �ا فيـها مـجازر الكيـماوي في حلـبجـة وفي مناطق أخرى3 إذ أن اجلـرائم التي ارتكبت
في كـردسـتـان العراق خـالل فـتـرة حكم البـعث الطويلة بـقيـادة الدكـتـاتور صـدام حـسH كـانت تتم باسم

الدفاع عن "عروبة العراق" وباسم "القومية العربية" و"وحدة العراق"(٦٣٢).

أشـعر كـإنسـان ومواطن عـربي من العـراق بأن ما حـدث في كـردستـان العـراق3 رغم إدانتي الصارخـة

معتقل في نفس الطابق احتجز فيه عدد كبيـر من السياسي3H واصطحبني إلى غرفته حيث جرى نقاش
طويل بيني وبينـه حول الوضع في العـراق وسـياسـة احلكم واإلجـراءات التي يتـخذها النـظام ضد القـوى
السـيـاسـيـة اخملتلـفة واحلـزب الشـيـوعي على نحـو خـاص. وبعـد تلك األحـاديث قـال لنخـرج إلى سـاحـة
اJديرية. وفي الـطريق حتـدث لي باحلـرف الواحـد: دكـتـور أقــسم لك بأننا لم نطلـب اعـتـقـالك وأن قـرار
االعتقال جاء من صدام حسH مباشرة3 وتصلنا منه يوماً بيوم تعليمات مكتوبة بكيفية التعامل معك3
وبالتالي فـما حصل لك حـتى اآلن ليس منا بل بطلب من صدام حـسH. وسوف يطلق سـراحك بقرار منه
أيضـا3ً إذ لم تنفـع التـدخـالت التي حـصلت حـتى اآلن إلطالق سـراحك. وكــانت أجـهـزة األمن قـد رتبت
عمليـة تعذيب شرسـة في حينها ضدي تبـدو وكأن سجناء عـاديH هم الذين مارسوا التـعذيب3 وال دخل

ألجهزة األمن في ذلك.      
(٦٣٢) وجهت رسـالة اعتذار إلـى الشعب الكردي3 ومنهم الكُرد الفـيلية3 من على منصـة اJؤzر األكاد`ي األول

الذي عقد في أربيل في ربيع عام ٢٠٠٢ والتي أعيد نشر نصها فيما يلي: 
رسالة اعتذار إلى3 وتضامن مع3 الشعب الكردي

{حملة من أجل الكشف عن مصير ضحايا األنفال في كردستان العراق}
تقع على عــاتق العـرب في العــراق وخـارج العـراق قـبـل أن تكون مـهـمـة الـشـعب الكردي والقــومـيـات
األخرى في كـردستان العـراق مهمة اJـطالبة اJستـمرة بالكشف عن ضحـايا عمليات ومـذابح األنفال في
كـردسـتان العـراق3 هذه اجلـر`ة البـشـعة التـي ارتكبهـا النظام الـعراقي3 �ا فـيـهـا مجـازر الكيـمـاوي في

حلبـجـة3  إذ أن مـا ارتكب مـن جـرائم في كـردسـتـان العـراق وضـد الشـعب الكـردي3 ومنهـا ضـد الكُرد
الفـيلية خـالل فـترة حكم البـعث الطويلة بقـيادة الدكـتـاتور صدام حـسH كانـت باسم الدفاع عن "عـروبة

العراق" وباسم "القومية العربية" و "وحدة العراق". 
أشعر كمواطن عربي من العراق بأن ما حدث في كردستان العراق3 رغم إدانتي الصارخة واJستمرة ضد
ما ارتكب فيها من جرائم على امتداد عدة عقـود من السن3H وبالتالي أحتمل مع بقية العرب مسؤولية
تقـد� االعـتذار الشـديد للشـعب الكردي ولـضحـايا األنفـال وعـائالتهم3 ومنهم ضـحـايا مـجزرة حلبـجـة
الكيماوية3 رغم أن هذا االعـتذار ال يشكل سوى اجلانب األدبي إلدانة ما ارتـكب باسم العرب والعروبة
والوحـدة الوطـنيـة العـراقـيــة وهي منهم براء. كـمــا أحتـمل مع الناس الطـيـبH والد`قـراطيـH من العـرب
مسؤولية العمل واJساهمة الفعالة في فضح ما ارتكب هناك3 والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة

لضحايا األنفال وحلبجة وتقد� التعويضات اJناسبة التي تبقى رمزية لضحايا الشعب الكردي. 
ومـثل هذا اJوقف من جـانب الـعرب يـتطلب وعـيـاً بطبـيـعـة اجلـرائم التي ارتكبت في كـردسـتـان العـراق
والذهنية العنصرية اJقيتة التي كانت وراء ذلك والعـواقب الوخيمة التي ترتبت عليها. إذ بتلك اجلرائم
البـشعـة وجَّه النـظام العراقي بقـيادة اJـستـبد بأمـره والعنصـري اJقيت صـدام حـسH أكبـر إساءة لألخـوة
العـربيـة الكرديـة والقـومـيـات األخـرى في العـراق وللوحـدة الوطنيـة الـعـراقـيـة وحـقـوق الشـعب الكردي

اJشروعة والعادلة. ويتطلب هذا اJوقف منّا جميعاً اJشاركة فيما يلي:
١- االتفاق على تأسيس مركز علمي موحد في كردستان العراق جلمع وتصنيف وترتيب وحفظ الوثائق
اخلـاصـة �ا ارتكب بحق الشـعب الكردي من جـرائم خـالل العـهـود اJنصـرمـة3 ولكن بشكل خـاص خـالل

الفترة التي أعقبت مجيء البعث إلى احلكم في العراق.
٢- تشكيل جلنة دوليـة تنفيذية دائـمة يكون مقـرها في إحدى اJدن األوروبيـة اJهمة سـياسيـاً وتشكيل
فـروع لها في بـعض مدن العـالم وحـيثـمـا أمكن3 إضـافة إلى مـقـر مركـزي آخـر في كردسـتـان تضم إلى
مجلسـها اJوسع شخصـيات علمية وثقـافية واجتـماعية وسـياسية عـراقية مسـتقلة وحزبية ومن مـختلف
القومـيات3 إضـافة إلى شـخصـيات عربيـة ودولية يكون �قـدورها حتريك العـمل للنهـوض بحملة عـاJية

مستمرة لالنتصار لضحايا األنفال في كردستان العراق.
٣- تقـد� طلب رسمي باسم اللجنة الـدولية الدائمـة واJسئـولH في كردسـتان العـراق إلى األÒ اJتحـدة
من أجل اعـتـمـاد تنظيم ندوة دوليـة خـالل العـقـد اجلـاري تبـحث في أسـبـاب وعـواقب مـجـازر عـمليـات
األنفال التي مـارسها النظام العـراقي3 باعتبارها أعـماالً عنصرية اسـتهدفت التطهـير واإلبادة اجلماعـية
للشـعب الكردي في كردسـتـان العراق3 واسـتخـالص الدروس والسيـاسـات واإلجراءات اJمكن اتخـاذها
Jعاقبة النظام ومن أجل منع تكررها في كردستان العراق أو في أي مكان من العالم3 وهي �ثابة حتذير
لكل احلكومـات والقـوى والسيـاسـات العنصـرية في اJنطقـة3 وخاصـة في تلك الدول التي تعـيش فـيهـا

بقية أجزاء األمة الكردية.
٤- تهـيئـة وثائق اتهـام رسـمـية ضـد قـادة احلكومة الـعراقـيـة3 باعتـبـارهم قـاموا بالتـفكيـر والتـخطيط
والتنظيم والتنـفيـذ الفـعلي جملازر األنفـال في كـردستـان العـراق والعمل عـلى إخفـاء مـعاJهـا عن الرأي
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أحتمل مع بقـية العرب مـسؤولية تقد� االعـتذار الشديد للشـعب الكردي ولضحايا األنفـال وعائالتهم3واJستمرة ضد ما ارتكب فيها من جرائم على امتداد عدة عقود من السن3H جرائم ال تغتفر. وبالتالي3
ومنهم ضـحـايا مـجزرة حـلبجـة الكيـمـاوية وضـحـايا الكُرد الفـيليـة وبقـية ضـحـايا العـراق3 رغم أن هذا
االعــتــذار ال يشكل ســوى اجلــانب األدبي إلدانة مــا ارتكب باسـم العــرب والعــروبة والوحــدة الوطنيــة
العـراقـيـة وهي منـهم براء. كـمـا أحتـمل مع الناس الطـيـبH والد`قـراطيH من العـرب مــسـؤوليـة العـمل
واJساهمة الفعالة في فضح ما ارتكب هناك3 والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة لضحايا األنفال

وحلبجة وتقد� التعويضات اJناسبة التي تبقى رمزية لضحايا الشعب الكردي.
ومـثل هذا اJوقف من جانب العـرب يتطلب وعـياً بطبـيعـة اجلرائـم التي ارتكبت في كردسـتان العـراق
والذهنية العنصرية اJقيـتة التي كانت وراء ذلك والعواقب الوخيمة التي تـرتبت عليها. إذ بتلك اجلرائم
البـشعـة وجَّـه النظام العراقـي بقيـادة اJسـتبـد بأمـره والعنصري اJقـيت صـدام حسH أكـبـر إساءة لألخـوة
العـربيـة الكرديـة والقـومـيـات األخـرى في العـراق وللوحـدة الوطنيـة الـعـراقـيـة وحـقـوق الشـعب الكردي

اJشروعة والعادلة. ويتطلب هذا اJوقف منّا جميعاً اJشاركة فيما يلي:
١- االتفاق على تأسيس مركز علمي موحد في كردستان العراق جلمع وتصنيف وترتيب وحفظ الوثائق
اخلاصة �ا ارتكب بحق الشعب الكردي من جرائم خالل العهود اJنصرمة3 ولكن بشكل خاص خالل

الفترة التي أعقبت مجيء البعث إلى احلكم في العراق.
٢- تشكيل جلنة دوليـة تنفيذية دائـمة يكون مقـرها في إحدى اJدن األوروبيـة اJهمة سـياسيـاً وتشكيل
فروع لها في بعض مدن العالم وحـيثما أمكن3 إضافة إلى مقر مركـزي آخر في كردستان تضم إلى
مـجلسهـا اJوسع شخـصـيات علمـية وثقـافـية واجـتمـاعيـة وسـياسـية عـراقيـة مـستـقلة وحزبيـة ومن
مـختلف القـوميـات3 إضـافة إلى شـخصـيات عـربيـة ودولية يكون �قـدورها حتـريك العمل للنهـوض

بحملة عاJية مستمرة لالنتصار لضحايا األنفال في كردستان العراق.
٣- تقد� طـلب رسمي باسم اللجنة الدوليـة الدائمة واJسـئولH في كـردستـان العراق إلى األÒ اJتـحدة
من أجل اعتـماد تنظيم ندوة دولية خـالل العقد اجلـاري تبحث في أسباب وعـواقب مجازر عـمليات
األنفـال التي مـارســهـا النظام العـراقي3 باعـتـبـارهـا أعـمـاالً عنصـرية اسـتـهـدفت الـتطهـيـر واإلبادة
اجلـمـاعيـة للشـعب الكـردي في كردسـتـان العـراق3 واسـتـخـالص الدروس والسـياسـات واإلجـراءات
اJمكن اتخاذها Jعـاقبة أقطاب النظام ومن أجل منع تكررها في كردسـتان العراق أو في أي مكان
من العـالم3 وهي �ثابة حتـذير لكل احلكومـات والقـوى والسيـاسات العنصـرية في اJنطقـة3 وخاصـة

العام العاJـي والعربي والعراقي3 إلى احملكمة الدوليـة اخلاصة �حاكـمة مرتكبي جرائم احلـرب والتجاوز
على حقوق اإلنسان وخاصة حقه في احلياة. ويتطلب هذا األمر إصدار أوامر دولية من احملكمة باعتقال

قادة النظام وتقد`هم لهذه احملكمة الدولية.
٥- فـتح صـفـحـة خـاصـة على اإلنتـرنيت باسم حـملة األنفـال الدوليـة وإصـدار نشـرة خـاصـة بهـا بلغـات

مختلفة.
٦- قيـام اللجنة الدوليـة بتنظيم ندوات أو مؤzرات سنويـة تعقد فـي كردستـان العراق من أجل مـواصلة
فـضح هذه السيـاسات والـكشف عن السبل واألسـاليب واألدوات التي أسـتخـدمـها النظام في قـتل هذا
العـدد الهــائل من السكان الكُرد في كــردسـتـان العـراق وعن بقـيــة جـرائم النظام بحق الـشـعب الكردي

وبنات وأبناء القوميات األخرى. 
٧- قيام اللجنة الدولية الدائمة بالتعاون مع القوى واألحزاب السياسية العراقية3 سواء العربية منها أم
الكردية أم غيـرها3 بعقد ندوات خـارج العراق سواء في البلدان العـربية أو الدول ذات األكثـرية اJسلمة
أو في الدول األوروبيــة أو في بلدان أمـريـكا الشـمـالـيـة واجلنوبيــة واسـتـراليــا وغـيـرها مـن الدول حـول
مـوضــوع األنفـال والواقع العــراقي الراهن. و`كن أن يـعـتـمـد يـوم مـحـدد في الـسنة ليكون يوم تخـليـد

لذكرى شهداء األنفال في كردستان العراق وعلى صعيد العراق كله.
٨- اعـتـمـاد مـجلة األنـفـال من قـبل اJركـز العلمي لـوثائق األنفـال لتـصـبح األداة الفكـرية والسـيـاسـيـة
واالجـتـمـاعـيـة والثـقـافـيـة الفـعـالة في الكشف عن اجلـرائم الـتي ارتكبت وفـضح خلفـيـاتهـا وعـواقـبـهـا
للمـجتـمع الدولي3 إذ يفتـرض أن تنشر بلغـات عدة إلى جـانب اللغـة الكردية والعربيـة3 وتوزيعهـا على

نطاق واسع في الدول العربية أيضاً.
٩- تأمH إقامة معارض فنية تشكيلية حول الواقع العراقي ومجازر األنفال3 ومنها حول جر`ة حلبجة3
ونضـال الشـعب الكردي وإصـدار البـوم خـاص بتلك اللوحـات ونشـرها على نطـاق واسع3 على أن يدعى
Hمن مختـلف القوميـات3 إذ في ذلك إدانة فعلية لـلعنصري Hالعراقـي Hلها أوسع عـدد �كن من الفنان
من العـرب بسبب اجملازر الـتي ارتكبوها بحق الشـعب في كردسـتان3 وفي مـقدمتـهم قادة احلكم الـقائم

في العراق وعلى رأسهم صدام حسH وعلي حسن اجمليد. 
١٠- إيالء اهتـمام كـبـير بـالناس اJتبـقH والفـالتH من عـمليـات األنفال لضـمـان استكـتابهم أو إجـراء
اJقـابالت معـهم للحـصـول على أوسع وأدق التفـاصـيل عن هذه العـمليات العنـصرية وتسـجـيلها صـورة

وصوتاً ونشرها بشكل منظم ومبرمج.
١١- كمـا يفتـرض إيالء اهتمام خـاص من جانب األحـزاب الوطنية احلـاكمة في كـردستـان العراق3 وفي
العراق الد`قراطي القادم بالناس الذين جنوا من اJذابح3 ورعاية أطفال وعائالت شهداء مذابح األنفال.
١٢- بناء متـحف في كردستان لضـحايا الشعب الكردي وخـاصة ضحايا مـجازر األنفال ليكون موقـعاً
ومعلماً يزوره الناس ليـتعرفوا على طبيعـة اجلرائم التي ارتكبت ضد اإلنسانية في كردسـتان العراق من
جانب النظام والذهنية التي حكمت ذلك3 كما `كن أن يتحول إلى مزار لكافة سائحي كردستان أيضاً.
١٣- إقامة نصب تذكاري مركزي ونصب أخرى لضحايا األنفال تقام في مواقع مناسبة من كردستان.

١٤- عناية احلكم الفدرالي وكذلك احلكم الد`قراطي اJركزي بعد التغيير في العراق بدعم الكتب التي
تبـحث في اجملازر واحملـن التي تعرض لهـا الشـعب الكردي وبقـية القـومـيات في كـردسـتان العـراق من

أجل فهم العوامل الكامنة وراء ما حدث واستيعاب دروسها ومنع حصولها مستقبالً.
كاظم حبيب برلH في ٢٠٠٢/٩/١٣ 
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في تلك الدول التي تعيش فيها بقية أجزاء األمة الكردية.
٤- تهـيئـة وثائق اتهـام رسـمـية ضـد قـادة احلكومة الـعراقـيـة3 باعتـبـارهم قـاموا بالتـفكيـر والتـخطيط
والتنظيم والتنفيذ الفعلي جملازر األنفال في كردستان العراق والعمل على إخفاء معاJها عن الرأي
العـام العــاJي والعـربي والعـراقي3 إلـى احملكمـة الدوليـة اخلـاصــة �حـاكـمـة مـرتكبـي جـرائم احلـرب
والتـجاوز على حـقوق اإلنسـان وخاصـة حقـه في احليـاة. ويتطلب هذا األمر إصـدار أوامر دوليـة من

احملكمة باعتقال قادة النظام وتقد`هم لهذه احملكمة الدولية.
٥- فـتح صـفـحـة خـاصـة على اإلنتـرنيت باسم حـملة األنفـال الدوليـة وإصـدار نشـرة خـاصـة بهـا بلغـات

مختلفة.
٦- قيـام اللجنة الدولية بتنظـيم ندوات أو مؤzرات سنوية تعـقد في كردسـتان العراق مـن أجل مواصلة
فـضح هذه السيـاسات والـكشف عن السبل واألسـاليب واألدوات التي أسـتخـدمـها النظام في قـتل
هذا العـدد الهـائـل من السكان الكُرد في كـردسـتـان الـعـراق وعن بقـيـة جـرائم النظـام بحق الشـعب

الكردي وبنات وأبناء القوميات األخرى. 
٧- قيـام اللجنة الدولية الدائمة بالتـعاون مع القوى واألحـزاب السياسـية العراقيـة3 سواء العربيـة منها
أم الكردية أو غـيـرهـا بعـقـد ندوات داخل وخـارج العـراق3 سـواء في البلـدان العـربيـة أم الدول ذات
األكثرية اJسلمة3 أم في الدول األوروبية أم في بلدان أمريكا الشمـالية واجلنوبية واستراليا وغيرها
من الدول حول مـوضوع األنفال والـواقع الذي عاش في ظله الشعب العـراقي. و`كن أن يعتـمد يوم
محدد في السنة ليكون يوم تخليد لذكـرى شهداء األنفال في كردستان العراق وعلـى صعيد العراق

كله.
٨- اعـتـمـاد مـجلة األنـفـال من قـبل اJركـز العلمي لـوثائق األنفـال لتـصـبح األداة الفكـرية والسـيـاسـيـة
واالجـتمـاعيـة والثقـافيـة الفعـالة في الكشف عن اجلرائـم التي ارتكبت وفضح خلفـياتهـا وعواقـبهـا
للمـجتـمع الدولي3 إذ يفـترض أن تـنشر بلغـات عـدة إلى جانب اللغـة الكردية والعـربيـة3 وتوزيعهـا

على نطاق واسع في الدول العربية أيضاً.
٩- تأمH إقامـة معارض فنيـة تشكيلية حول ومجـازر األنفال3 ومنها جـر`ة حلبجة واجلـرائم ضد الكرد
الفـيليـة3 ونـضـال الشـعب الكردي وإصـدار البـوم خــاص بتلك اللوحـات ونشـرها عـلى نطاق واسع3
على أن يدعى لهـا أوسع عدد �كن من الفنانH العـراقيH من مـختلف القـوميات3 فـفي ذلك إدانة
فــعليـة للـعنصـريـH من العـرب بـسـبب اجملــازر التي ارتكبــوها بحق الشــعب في كــردسـتــان3 وفي

مقدمتهم قادة احلكم اJقبور في العراق وعلى رأسهم صدام حسH وعلي حسن اجمليد. 
١٠- إيالء اهتـمام كـبـير بـالناس اJتبـقH والفـالتH من عـمليـات األنفال لضـمـان استكـتابهم أو إجـراء
اJقابالت معهم للحصول على أوسع وأدق التفاصيل عن هذه العمليات العنصرية وتسجيلها صورة

وصوتاً ونشرها بشكل منظم ومبرمج.
١١- كما يفترض إيالء اهتمام خاص من جانب األحزاب الوطنيـة احلاكمة في كردستان العراق عموما3ً
وفي العــراق الد`قــراطي بالناس الذين جنــوا من اJذابح3 ورعــاية أطفــال وعـائالت شــهـداء مــذابح

األنفال.
١٢- بناء متـحف في كردستان لضـحايا الشعب الكردي وخـاصة ضحايا مـجازر األنفال ليكون موقـعاً
ومعلماً يزوره الناس ليتعرفوا على طبيعـة اجلرائم التي ارتكبت ضد اإلنسانية في كردستان العراق
من جــانب الـنظام والذهنـيـة الـتي حكمت ذلـك3 كــمــا `كن أن يتــحــول إلى مــزار لكـافــة ســائحي

كردستان أيضاً.
١٣- إقامة نصب تذكاري مركزي ونصب أخرى لضحايا األنفال تقام في مواقع مناسبة من كردستان.
١٤- عناية احلكم الفـيدرالي وكذلـك احلكم الد`قراطي اJركـزي بعد استـتبـاب الوضع في العراق وقـيام
حكومـة د`قـراطـيـة بدعم الكتب التي تبــحث في اجملـازر واحملن التي تعـرض لهــا الشـعب الكردي
وبقـيـة القـوميـات في كـردسـتـان العـراق من أجل فـهم العـوامل الكامنة وراء مـا حـدث واسـتيـعـاب

دروسها ومنع حصولها مستقبالً.
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إذا كان الشكل الرئيـسي للعنصرية يتـجلى في محاولة الفـصل العرقي بH الشـعوب بادعاء التـمايز
النوعي والبنيـة البـايولوجيـة ومـا إلى ذلك بH البـشر ويشكل خطـراً على العالقـات بH الشـعوب3 فـأن
أشكاالً و�ارسات عنصرية أخـرى ال تقل عنها خطراً برزت في حياة الشـعوب اخملتلفة ومارسـتها النظم
السـيـاسـيــة في أوروبا وفي غـيـرها من بلـدان العـالم3 ونعني بهـا عـمـليـات الصـهـر القـومي والـتطهـيـر
العـرقي. فالـدولة العثـمـانية مـارست ذلك بشكـل همجي مـروع وعـدواني صارخ إزاء األرمـن في تركيـا
خـالل احلرب العـاJية األولـى وراح ضحـيتـهـا مئـات اآلالف من البشـر3 وكـذلك إزاء الكُرد اإليزيدية في
كـردستـان العراق وتركـيا. كـما مـارستـها الدولة الهـتلرية قبـل وأثناء احلرب العـاJية الثـانية في أJانيـا
وفي اJناطق التي احـتلتها حـينذاك وراح ضحـيتـها اJاليH من اليهـود ومن السالڤـيH والغجـر (الروما
والسنتي) وغـيرهم. وتـستـهدف عـمليـات الصهـر القـومي اإلجهـاز على اإلثنيـات (القومـيات) األخـرى
وصـهـرها فـي "العـرق" السـائد أو القــومـيـة السـائدة بـاعـتـبـارها األفـضـل من حـيث النوعـيــة والتكوين
والثـقـافة ومـا إلى ذلك من أفـكار غيـر علمـيـة ومـبـتذلة3 سـواء كـان ذلك في بلد واحـد أم جتـاوزها في

فترات معينة إلى بلدان أخرى.
وظهرت عمليـات الصهر القومي بشكل صارخ في الدولة العـثمانية وتوجهت صـوب كل الشعوب أو
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القـوميـات التي أصـبحت حتت الهـيـمنة العـثمـانية وعـانى منهـا العـرب والكرد وغيـرهم. وكـان الصهـر
القومي يسـتهـدف إلغاء هوية السكان من النواحي القـوميـة واللغوية والثقـافيـة وتعميم اللغـة والثقـافة
التـركية3 أي عـملية تتـريك قومـية ولغـوية وثقافـية واسـعة. ومـست هذه العمليـة في أحيـان غيـر قليلة
. وحـصل هذا أيضـاً بالنسـبة للدولة الـفارسـيـة حـيث كانت الرغـبـة في تفـريس كل اجلـانب الديني أيضـاً
األقـوام القـاطنة في الدولة الفـارسـيـة جـزء من سـيـاسـة الدولة الرسـمـيـة أو فـرض اJذهب الشـيـعي على
السكان. كمـا أن الدولة الفرنسـية سعت إلى �ارسـة ذات السيـاسة في الصهـر القومي الكامل وفـرنسة
العـرب واألمازيغ في اجلـزائر3 إضافـة إلى العـزل القومي على نحـو خـاص ومارست أقـسى أنواع العنف
لتـحـقيق ذلك3 وبـالتالي أحلـقت أضـراراً فـادحة وكـبـيـرة بهذا الـشعب إذ مـا يزال يعـاني من آثاره حـتى

اليوم.
وظهرت عملية مقاومـة واضحة من جانب الشعوب األخرى ضد عمليات التـتريك أو الفرنسة بالنسبة
لشـعوب بلدان أفـريقيا الـشمالـية واتخذت أبـعاداً وصيـغاً عنفـية خطيـرة. كمـا قاوم العـرب والكرد في

العراق واJنطقة هذه السياسة أيضاً.
وإذ أبدت الشـعـوب العـربيـة مواقـف نضاليـة سليـمـة ضـد عـمليـات التـتريـك أو غيـرها3 فـأن القـوى
القـومـية الـتي تسلمت السلطة بعـد إقـامـة الدول الوطنيـة فـيهـا انتـهـجت سـيـاسة تهـدف إلى عـمليـات
تعــريب الشـعــوب أو األقـوام األخــرى التي تعــيش في هذا الـبلد أو ذاك كـمــا حـصـل في بلدان شـمــال
أفريقيا3 حـيث ما يزال سكان هذه اJنطقة األصليH من الشعب األمـازيغي يناضلون بعناد وصواب ضد
مـحـاولة فـرض العـروبة عليـهم وضـد انفـراد اللغـة العـربيـة باعـتـبـارها اللـغـة الوطنيـة الوحـيـدة في تلك
البلدان. ويصـعب كمـا يبـدو على القومـيH اليـمينيـH إدراك حق تلك الشعـوب في أن تتـحدث وتتـعلم
بلغـتـها الوطنـية وتطور ثقـافـتـها وتقـاليـدها..الخ. وبالتـالي فـإن مـجمـوعـات من القـوى القومـيـة التي
ناضلت ضـد سـياسـات التـتريك والفـرنسـة أو غـيرها3 وكـانت على حق كـبـير3 حتـولت إلى �ارسـة نفس
السياسة اJكروهة التي مارسها اJستعمرون ضـدهم لفرض القومية واللغة العربية على الشعوب األخرى

التي تشاركهم البالد.
وال يكتفي البعض بعمليات الصهر القومي3 عندما يعـجز عن حتقيق نتائج مرضية له3 بل يعمد إلى
�ارسة سياسة أخرى تتلخص في أخـالء مناطق بكاملها من سكانها األصليH وإسكان العرب مكانهم3
كمـا جرى ويجري الـيوم في العراق وفي مناطق غـير قليلة من كـردستان العـراق وخاصـة كركوك. فـهذه
HعJالسـياسـة ال تخـتلف من حـيث اجلـوهر عن السيـاسـات العنصـرية األخـرى فمـضـمونهـا األسـاسي وا

اآليديولوجي الذي تنهل منه واحد ال يتغير.
عند مـراجـعـة تاريـخ العـراق احلـديث وتطور الفكر الـقـومي فـيـه منذ الثـالثينات مـن القـرن العـشـرين
سـيـجـد اإلنسـان أمـامـه عـدداً مـتـزايداً من القـومـيH العـرب الـذين تبنوا الفكر القـومي الـنازي السلفي

واJتطرف3 وبالتـالي تبنوا عـملياً أسس الـنظرية العرقـيـة النازية ناسz Hاماً اJـوقع اJتخلف الذي حـدده
العنصريون النازيون للعرب السامـي3H وهو موقع غير بعيد عن موقع اليهود السـاميH وسكان أفريقيا
. إال السوداء. إذ أن العرق اآلري كان لـه القدح اJعلى في الذهنية العنصرية األJانية واألوروبيـة عموماً
HتطرفJالعرب ا Hوغيرهم من القومي Hالعراقي Hأن األفكار األساسية التي هيمنت على عقول القومي

الذين اصطفوا إلى جانب النازية هي:
"أن العرب خير أمة أخرجت للناس تأمر باJعروف وتنهى عن اJنكر". وأن العرق العربي يحتل

اJســتــوى األعلـى واألرفع بH األعــراق3 والدم العــربي هـو األنقى بH دمــاء الشــعــوب3 ويـنبــغي أن ال
يدنس3 والتراث والثـقافة العربية مـتقدمة على كل ثقـافات العالم3 وأن لهم وطن واحد `ـتد من احمليط
إلى اخلليج وأمـة عربيـة واحدة وعلـيهم أن يشكلوا جـيشـاً قويـاً واحدا3ً وقـائداً واحداً. ولم يتـعلم هؤالء

كثيراً من دروس وعواقب النازية في أJانيا أو الفاشية في إيطاليا أو العسكرية في اليابان.
ولكن القـوميH الشوفـينيH اجلدد تعلمـوا من انهيـار النازية درساً واحـدا3ً هو أن ال يكتفوا بـالفصل
Hالعنصري3 إذ ال `كن حتقيقه بسبب ما في اإلسالم من آيات ضد هذا الفصل كما في اآلية "ال فرق ب
عربي وأعـجمي إال بالتـقوى"3 فـتحـولوا إلى عمليـات الصهـر القومي وإن عجـزوا عن حتقـيق اJطلوب3
عندها `كن اعـتمـاد عمليـات التطهيـر العنصري من مـختلف اJناطق اخملـتلف عليـها3 وإن عجـزوا عن
ذلك أيضـا3ً فال بد من اعتـماد عـمليات اإلبادة اجلـماعـية �ا يسـاعد على شل حـركة اآلخرين اJنـاهضة
لهـيـمنة العـرب على الدولة واجملـتـمع ثم مـحـاولة صـهرهم مـن جديد فـي بوتقـة القومـيـة العـربيـة. وهي

اJسألة التي سنبحث فيها في الفقرة القادمة.
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بالبـحث اJعمق في تاريخ منطقـة الشرق األوسط ومـنها العـراق سيدرك اإلنـسان طبـيعة وحـجم احملن
واJصـائب التي جـرتهـا سـياسـات االسـتـبـداد السيـاسي وتغـيـيب احلـرية والد`قـراطيـة ومـصادرة حـقـوق
اإلنسان واالسـتغـالل والقهـر االجتمـاعي والتعـصب القومي والتـزمت الديني واJذهبي على شـعوب هذه
اJنطقة3 إضـافة إلى مـحاوالت تتريك اجملـتمع في ظل الدولة العـثمانيـة وأساليب التغـييـر الد`وغرافي
للمناطق اخملتلفـة3 بهدف الهيمنة عليـها وابتالعهـا كجزء من الدولة العـثمانية. وذكرى مـجازر األرمن
أو العمليات العـسكرية ضد اآلشوريH والكُرد األيزيدية والكُرد بشكل عام3 ما تزال حـاضرة في ذاكرة
اجملتمع العـراقي. كما عانى العرب في فتـرات مختلفة من سياسـات التتريك القسرية والقمـعية للدولة
العثمـانية3 وكانت تلك من بH أبرز العوامل الدافعـة للنضال واالنفصال عن الدولة العثمـانية واخلالص
من سياساتهـا الثيوقراطية الرجعية واإلقـطاعية اJستغلة واJتخلفة. ولكن العـرب في التاريخ مارسوها
أيضـاً وفي فـتـرات مــخـتلفـة3 كـمـا حـصل في ظل الـدولة األمـوية وفي فـتـرات مـعـينـة من عـمـر الدولة
العبـاسية. ولم تكن تلك السيـاسات معبـرة عن مصالح الشـعوب وعن تعزيز عالقـات الود والتآخي في
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مـا بينهـا3 بل كـانت تعـبر عن مـصـالح الفـئـات احلاكـمـة التي كـانت جتـسد بـدورها ذهنيـة شوفـينيـة أو
عنصـرية ورغـبـة في التـوسـع واالستـعـمـار فـي آن واحـد. وكانـت في تعـارض شـديد مع مـصـالح وإرادة
وكـرامـة تلك الشـعوب الـتي كانـت موضـوعـاً لتلك السـيـاسـات وعانـت من جرائـها. وكـان اJفـروض أن
يتـعلم حكام اJنطقـة3 ومنهم حكـام العراق اJلـكي واجلمـهـوري من دروس اJاضي وتاريخ الشـعـوب وأن
يدركوا بأن مثل هذه السيـاسات ال `كن أن يكتب لها النجاح3 كما أنها ال حتـمل للشعوب سوى اJزيد

من الضحايا واآلالم الكثيرة غير اJبررة والنتائج الكارثية على الشعوب وعالقاتها اJتبادلة.
وعند متابعـة تاريخ اJنطقة يدرك اإلنسان بأن حكام هذه اJنطقة لم يكونوا وحـدهم الذين مارسوا هذه
السـيـاسـات3 مـارسهـا اJسـتـعـمـرون اجلـدد أيضـاً الذين هيـمنوا على مـقـدرات اJنطقـة مع نهـاية احلـرب
العاJية األولى وسقوط الدولة العـثمانية3 إضافة إلى بشاعة االستغـالل الذي مارسوه في اJنطقة ومنها
العراق اJلكي. فمنذ نهاية احلرب العـاJية األولى وحتى خروج اJستعمرين الفرنسـيH أوالً واJستعمرين
البـريطانيH ثانيـا صادر هؤالء حـقوق الشـعوب ورفـضـوا تنفيـذ الوعود التـي التزمـوا بها أمـام شعـوب
اJنطقة3 ومنهـا الوعود التي أعطت للعـرب الكُرد. ولم يكن هذا وحده3 بل مارسـوا سياسـة زرع األلغام
السـيـاسـية أيضـاً التي تـفجـرت فـيـمـا بعـد وما تـزال حتمل مـعـهـا احملن واJصـائب والكوارث لشـعـوب
اJنطقــة3 سـواء كــانت تلك األلغـام فـي إطار كل دولة من تلك الـدول التي أقـيــمت في أعـقــاب احلـرب
العاJية األولى أم بH دول اJنطقـة وعلى حدودها. وكان الهدف من وراء ذلك وما يزال يتـمثل في قدرة
تلك األلغـام السـيـاسـية عـلى فسح اجملـال لعـودة االسـتـعـمـار بطرق شتـى إلى اJنطقـة وفـرض مصـاحلـه
االقتـصادية وهيمنتـه السياسـية غيـر اJباشرة عليـها. وهو ما نراه اليـوم واقعاً حـياً مع السنوات األولى

من القرن احلادي والعشرين.
وإذا كـانت هذه السيـاسة قـد نفذت في حـينها عـلى الساحـة الكردستـانية عـمومـاً وكردسـتان العـراق
التي نحن بصـددها خصـوصا3ً وبشكل أخص في جـزء من كردسـتان ونعني بهـا كركوك التي كـانت في
Hا حصل لسكان مديـنة خانقJ حينهـا مركـزاً لوالية شهرزور الكردية التـابعة للدولة العـثمانيـة3 إضافـة
وغـيرها من اJناطق الكرديـة. وعندما وافق احملـتلون البـريطانيون على تعـيH الشـيخ محـمود البـرزجني
على رأس احلكـم في السليــمــانيـة3 رفــضــوا منحــه السلطة عـلى كـركــوك وحــاولوا حــصـر سلـطاته في
السليـمانيـة وحدها والتي رفـضهـا الشيخ احلـفيد عـملياً وسـعى إلى توسـيعهـا3 ولكنه عـجز عن حتقـيق
ذلك بفعل احلمالت العـسكرية الظاJة التي قامت بها قوات االحتالل البـريطاني. والعديد من مراسالت
الدبلومــاســيـة البــريطانيــة حـينـذاك تشـيــر إلى النيــة في فــصل كـركــوك مـبـكراً عن مناطق أخــرى من
كـردسـتان3 في حH جـعل أربيل والـسليمـانيـة مـرتبطتـان مـعاً بقـدر مـعH(٦٣٣). وتفـاقم هذا السلوك

البــريطاني بعــد البـدء بـالتنقــيب عن النفط اخلــام والبـدء بـاسـتــخـراجــه وتصـديـره. إذ بعـد أن حــصلت
الشـركات االحـتكارية األجنبيـة على امتـياز التـنقيب واالسـتخـراج والتصـدير3 سعت إلى تشـغيل عـدد
مـتـزايد من غـير الكُـرد في اJنطقـة3 وخاصـة من العـرب واألرمن واآلشـوريH والكلدان والـتركـمـان3 في
حH جتنـبت تشــغـيل عــدد مناسـب من الكُرد. وكــان عـدد الـكُرد العــاملH في الشــركــة يأتي بالدرجــة
. ولم يـكن هذا األخــيــرة(٦٣٤)3 في حH أنـهم من سكان اJـنطقــة أو اJديـنة واللواء األصلـيH أســاســاً
اJوقف �عــزل عن مــوقف احلكومـة الـعـراقــيـة التي كــانت ترغب في ذلـك3 خـاصــة وأن نضـال الشــعب
الكردي في سـبـيل احلـصـول على حـقـوقـه اJشـروعة لـم يتـوقف خالل تـلك الفـترة. وهـكذا تواصلت هذه

السياسة من جانب النظم العراقية اJتعاقبة التي نحن بصدد البحث فيها.
تؤكـد الكتب والدراسـات القـد`ة واحلـديثـة التي تعـرضت ألحوال اJنـطقة الـتي يسكنهـا الكُرد والتي
ندعـوها منذ فتـرة طويلة بكردسـتان3 سـواء كان هؤالء الكتـاب من التـرك العثـمانيH أو من العـرب أو
من الفـرس أو الكرد أنفـسـهم إضـافة إلى الرحـالة واJسـتـشـرقH األجـانب3 بأن كـركوك كـانت ومـا تزال
تشكل جـزء من منطقة كـردسـتان وأن غـالبيـة سكانها من الكُـرد إضافـة إلى وجود التـركمـان والكلدان
واآلشوريH فـيها قلة من األرمن والعـرب. كما أن مدرسي اجلـغرافية العـرب عندما كانوا يتـحدثون عن
هذه اJنطقـة كـانوا يشـيـرون إلى كـركـوك باعتـبـارها إحـدى اJدن الكردية الضـاربة بالـقدم كـمـا هو حـال

.(٦٣٥)Hمدينتي أربيل أو خانق
وإذا عدنا إلـى التقديرات الـسكانية التي سـبقت اإلحصـاء الرسمي لعـام ١٩٤٧ سنجد بأن تـقديرات
اللجنة التي شكلتهـا عصبـة األÒ تشير إلى أن أغلبيـة سكان كركوك هم من الكُرد وكـانت على النحو

التالي كما جاءت في أكثر من مصدر.

(٦٣٤) طالباني3 د. نوري3 منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي. ط ٢. لندن ١٩٩٩ ص ٤٧-٥١
(٦٣٥) اسـتـمـعت مـبكـرا3ً عندمـا كنت طالبـاً في ثـانوية كـربالء إلى مـدرس اجلـغـرافـيـة3 وهـو عـربي من أهالي
الكاظمـية3 يشرح لنـا جغرافـية وتضـاريس العراق احلـديث مشيـراً إلى أن الدولة العراقـية اJلكيـة تتكون
من قـسـمH: وادي الرافـدين وجبـال ومـدن كـردستـان. ثم أشـار إلى اJدن الكردية الـرئيسـيـة بقـوله أربيل
وكـركوك والسليـمانيـة ودهوك وخـانقH. وظلت هذه اJالحظة الواقـعيـة عالقـة في ذاكـرتي طيلة السنوات
اJنصرمة. واعـتمد اJدرس في ذلك على الوقائع التـاريخية وعلى  إحصـاء عام ١٩٤٧ حH أشار إلى أن
الكُرد يشـكلون غـالـبـيـة سـكان اJدن الكردية ومنـهـا كــركـوك. وهكذا كــان األمـر عنـدمـا حتــدث لنا عن
الثروات األولية في العراق مشيراً إلى مدينة كركوك الكردية بأنها منذ القدم غنية بالنفط اخلام.  عندما
كنت في سجني بغـداد وبعقوبة ومن ثم مـبعداً في مدينة بدرة في لواء الـكوت في منتصف اخلمسـينيات
التقيت مـع عدد من اJناضلH الذين شاركوا في مـعركة كاورباغي الشـهيرة في كركـوك3 سواء كانوا من
الكُرد والكلدان واألرمن أم من العرب3 وكان حديثهم عن كركوك يشير إلى كونها مدينة كردية3 ولكنها

تضم أيضاً نسبة غير قليلة من التركمان والكلدان والعرب. وكانوا في هذا على صواب كبير.
(٦٣٣) حـمـدي3 د. وليـد3 الكرد وكـردسـتـان في الـوثائق البـريطانيـة. دراسـة تاريخـيـة وثائـقـيـة. مطابع سـجل

العرب. لندن. 3١٩٩٢ ص ٤٣-١٠٥.   
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جدول ٣١

تقديرات جلنة عصبة األÒ حول توزيع السكان الكرد في عام ١٩٢٥ في
والية اJوصل وقبل إحلاقها بالعراق اJلكي (عدا اJرد الفيلية)*

قـارن: محـمد3 خليل إسـماعـيل د. دراسـات في التكوين القومي للـسكان: إقليم كردسـتان العـراق.
ط٢. مطبعة صالح الدين. أربيل. ١٩٩٨. ص ٥٤.

: األنصاري3 د. فاضل3 مشكلة السكان: Îوذج القطر العراقي. منشورات  قارن أيضاً

واسعة وبالتالي كان اJفروض تشغيل أبناء اJنطقة أوالً. 
* بدء احلكومــة العـراقـيـة بـإقـامـة مـشــروع ري سـهل احلـويجــة وتوطينه بالعــشـائر العـربيــة بدالً من
العشائر الكردية والتركمانية التي هي من اJنطقة ذاتها. وقد أسكنت احلكومة العراقية في هذا اJنطقة
عشائر العُبيد واجلبور3 إضافة إلى عشيـرة ألبو حمدان التي استقرت "في اJنطقة الواقعة بH نهر الزاب
الصـغيـر والطريق العام بH احلـويجة وكـركوك3 وأقـاموا فـي (١٤) قرية تبلغ مـساحـتهـا مائة كـيلومتـر
: "وقد بلغ مجمـوع أفراد مربع…"(٦٣٦). ويواصل الدكتـور نوري طالباني3 وهو من أبناء اJنطقة قـائالً
العشائر العربية اJتوطنة في ناحية احلويجة (٢٧٧٠٥) نسمة �وجب إحصاء عام ١٩٥٧"(٦٣٧). وقد

Ì ذلك في أواسط الثالثينات من القرن العشرين.
* األحـداث التي وقعت في كـركوك جـراء الصراعـات التي أجـجتـها قـوى مخـتلفة مـغرضـة3 وخاصـة
شـركة النفط العـراقيـة في عام 3١٩٢٤ إضـافة إلـى التركـة الثقـيلة التي خلفـتهـا الدولة العثـمانيـة في
كـركـوك بشكل خـاص بسـبب دورها في تأجـيج الصـراعـات القـوميـة. وكـان السكان الكُرد والـتركـمـان
والكلدان أو غيـرهم ضحيـة لتلك الصراعات وأجـبرت من هؤالء ومنهم الكُرد إلى الهجـرة إلى بغداد أو
إلى اJدن الكردية األخرى. ووقعت في عـام ١٩٤٦ أحداث اإلضراب العمالي في شركـة النفط األجنبية
وهجـوم الشــرطة العـراقـيـة علـى العـمـال اجملـتـمـعـH في كـاورباغي3 والتي سـمــيت فـيـمـا بعــد �عـركـة
كاورباغي3 حـيث استشـهد العديد من عـمال النفط العراقـيH. رغم أن هذا احلادث لم يترك أثراً سلبـياً
على الـكُرد أو غــيــرهم إذ أعطـى صــورة عن وحــدة النضــال من جــهـــة3 وعن األســاليب التـي `كن أن

تنتهجها السلطة العراقية دفاعاً عن مصالح شركات النفط األجنبية من جهة أخرى.
* وعلينا أن ال نـنسى بأن السلطات احلـكومـيـة لم تكف عن مــواجـهـة نضـاالت الشــعب الكردي في
سبيل نيل حقوقه القومية اJشروعة3 سواء في العشرينيات أو الثالثينات وما بعدها أيضاً والتي كتبنا
عنهـا في مواقع أخـرى من هذا الكتاب3 والتـي ساهمت في ابتـعاد كـثرة من الكُرد ألسـباب كـثيـرة عن

منطقة كردستان والعيش في مدن عراقية أخرى أو الهجرة إلى إيران تخلصاً من اضطهاد احلكم.
وكـان لهذا الواقع تأثيـره على التـغيـر النسـبي في بنيـة السكان في كردسـتـان وكركـوك وفق إحصـاء

عام 3١٩٤٧ والذي `كن أن نراه في اجلدول التالي:

(٦٣٦) طالباني3 د. نوري3 منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي. ط ٢. لندن. ٥٤3١٩٩٩.
(٦٣٧) نفس اJصدر السابق. ص ٥٤.

نسب توزيعهم%عدد الكُرد / نسمةاللواء
٨٣٠٠٠١٦٫٩اللواء اJوصل
١٧٠٦٥٠٣٤٫٧اللواء أربيل

١٨٩٩٠٠٣٨٫٧اللواء السليمانية
٤٧٥٠٠٩٫٧اللواء كركوك
٤٩١٠٥٠١٠٠٫٠اجملموع

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. دمشق. ١٩٨٠. ص ٢٤. 
: زكي3 محـمد أمH. خالصة تاريخ الكرد وكردستان. مطلعـة السعادة. القاهرة. 3١٩٣٥ قارن أيضاً

ص٢٨.
* ال بد من اإلشــارة إلى أن الكُرد الفــيليــة الذين عــاشـوا في بـغـداد وفي منـاطق أخـرى حــينذاك لم يـدخلوا في
تقديـرات السكان الكُرد3 إذ كان التـقدير موجـهاً Jعـرفة مـصير تلـك اJدن الكردية في ضوء غـالبية سكـانها3
والذي لم يأخذ بنظر االعتبار. ولهذا ال بد من إضافة نسبة أخرى ليصبح العدد صحيحا3ً كما ال بد من األخذ
بنظر االعـتبـار أن نسـبة غـيـر قليلة من السكان الكُرد الرحـل لم يدخلوا في هذا التـقدير3 ولهـذا قـدر األستـاذ

محمد أمH زكي بأن سكان الكُرد في كردستان العراق بقدرون حينذاك بـ ٦٠٠٠٠٠ نسمة.

وخـالل الفـتـرة الواقـعـة بH هذا التـقـدير السكـاني وبH اإلحـصـاء العـام الرسـمي في العـراق في عـام
١٩٤٧ وقـعت الكثـيـر من احلـوادث التي كـان لهـا تأثيـر مـبـاشـر على حـركة الـسكان الكُرد في مـدينة

كركوك والتي `كن إجمالها بعدة قضايا أساسية منها:
Hباشـر مع احلكومة العـراقية إلى زيادة عـدد العاملJتوجه شـركات النفط االحتكـارية وبالتنسيق ا *
من غير الكُرد في مقر الشركة في كركوك وفي حقوق التنقيب عن النفط واستخراجه في اJنطقة. وكان
لهـذا العامل دوره إذ أن زيادة العـاملH يعني جلب اJزيـد من العوامل غـير الكـردية إلى اJنطقة. وكـان
لهــذا أثره السـلبي على الـسكان3 خــاصــة وأن اآلخـريـن من غــيـر الـكُرد قــد حــصلوا على دور للـسكن
شـيـدتهـا الشـركة في حـH حرم منـها الكُـرد. وال بد من اإلشـارة أن البطالة بH الكرد كـانت في حـينهـا
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جدول ٣٢

توزيع السكان الكرد في العراق في عام ١٩٤٧

اJصدر: قارن: محمد3 د. خليل إسماعيل3 دراسات في التكوين القومي للسكان. مصدر سابق. ص ٥٤.
* تشيـر ٧3١٨ % إلى نسبـة السكان الكرد إلى مجـموع سكان العراق3 علـماً بأن غالبـية اإلحصـاءات ال تعتـبر
الكرد الفيليـة ضمن كرد العراق3 إذ إمـا يحسبون تبـعية فارسـية عراقيـة أو إيرانيH في العراق. وهذا اJوقف

بعيد عن الواقع ومخالف له. 

جدول ٣٣
نسبة السكان الكُرد إلى مجموع سكان كركوك

نسبتهم إلى مجموع الكُرد نسبتهم إلى مجموع الكُرد عدد نفوس الكُرد اللواء
٣٥٫٤ ٢٣٫٥ ٢١٠٩٢٠ اJوصل
٩١٫٣ ٢٤٫٣ ٢١٨٩٩٥ أربيل
٩٨٫٤ ٢٤٫٨ ٢٢٢٧٠٠ السليمانية
٥٣٫٠ ١٦٫٨ ١٥١٥٧٥ كركوك
٢٦٫٦ ٨٫٠ ٧٢٣٦٠ ديالى
٠٫٧ ٢٫٦ ٢٣٤٠٠ بقية األلوية

(*)١٨٫٧ ١٠٠٫٠ ٨٩٩٩٥٠ اجملموع

رغم العوامـل التي أشرنا إليهـا سابقـاً حافظ الكُرد على تفـوقهم النسـبي في كركوك أيضـاً إذ بلغت
نسـبـتـهم ٥٣ % من إجـمالـي السكان3 أي أكـثر مـن مجـمـوع التـركـمـان والكلدان واآلشـوريH واألرمن
والعرب القـاطنH في اJدينة. وليس في هذا أي تقليل من أهـمية اآلخـرين3 ولكن النسبـة تعبـر عن قدم
وأكـثرية السكان الكُـرد في اللواء. وخالل الفـتـرة الواقعـة بH ١٩٤٧-١٩٥٧ يشـير اإلحـصاء الرسـمي
إلى تقلص نسبـة السكان الكُرد في كركوك لصالح بقـية القوميـات3 وهو تعبير عن تلك السـياسة التي
مـارستـها الشـركـات البتـروليـة من جهـة واحلكومـات العراقـية اJتـعـاقبـة من جـهة أخـرى لتغـيـير البنيـة
السكانيـة في هذه اJدينة لصـالح السكان العـرب. و`كن أن نالحظ اJقـارنة بH عـامي ١٩٤٧ و١٩٥٧

في اجلدول التالي:

نسبة السكان الكرد في كركوك %السنة
١٩٤٧٥٣٫٠
١٩٥٧٤٨٫٣

قارن: محمد3 د. خليل إسماعيل3 دراسات في التكوين القومي للسكان. مصدر سابق. ص٥٨.

إن تراجع نسـبة السـكان الكُرد إلي مجـمـوع سكان لواء كركـوك جـاء في صالح زيـادة نسبـة السكان
العرب بالدرجة األولى وارتبط بالترحيل إلى منطقة احلويجـة أوالً وإلى مدينة كركوك بالذات باعتبارها
مركز اللواء3 خاصة وأن اجلـماعات التي وصلت في أواسط الثالثينات قد حققت نسـبة Îو عالية بسبب
زيادة كـبــيـرة في الوالدات اجلــديدة بH العــوائل العـربيــة التي بدأت تعــمل في الزراعـة باالرتـبـاط مع

مشروع ري احلويجة.
ددددوووورررر    ششششررررككككااااتتتت    ااااللللننننففففطططط    ففففيييي    أأأأححححددددااااثثثث    ككككررررككككووووكككك    ععععاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٩٩٩٩

وفي أعـقـاب ثورة zوز ١٩٥٨ نشـأ صـراع عنيف بH القـوى السـيـاسـيـة العـراقـيـة وانتـقل منهـا إلى
صـفـوف اجلـمـاهيـر من مـخـتلف القـومـيـات وأدى إلى نشـوب نزاعـات قـاسـيـة لعب القـادة العـسكريون
ومحافـظو اJدن دوراً بارزاً في تأجيج تلك الصراعات وخـاصة اجلماعـة القوميـة العسكرية3 ومنهم ناظم
الطبقجلي. وأدى هذا الصراع باالرتباط مع التقلبات التي عرف بها عبد الكر� قاسم خالل تلك الفترة
وتوجهه باحملـصلة النهائية ضد احلركة التـحررية التي كان يقودها اJال مصطفى البارزانـي وضد اليسار
العراقي واحلـزب الشيوعي العـراقي ارتكاب أخطاء فادحة من جـانب جميع القـوى السياسـية العراقـية3
�ا فـيهـا قوى اليـسار ومنهـا احلزب الشـيوعـي العراقي3 إلى وقـوع اعتـداءات ونشوب اقـتتـال وسقـوط
ضحـايا كثيـرة3 �ا أصبح من الصـعب على عائالت كردية غـير قليلة البـقاء في اJنطقـة وأجبروا عـملياً
على النزوح إلى مناطق أخـرى من العراق. وبعـد عبـد الكر� قاسم بدأت وبشكل جـدي تكريس سيـاسة
تعـريب اJنطقـة3 وخـاصة مـدينة كـركـوك وبالتـالي لواء كركـوك. وكـانت هذه السـيـاسة رسـمـية zـارسهـا
احلكومـات العراقـيـة التي تقودهـا القوى البـعثـيـة/القومـيـة ثم القومـيـة ثم البعـثـية ثانيـة دون تردد أو
مخـاتلة في الداخل ومـبطنة على اJستـوى الدولي. وكانت حتـقق إلى حدود غـير قليلة مـا كانت تسـعى
إليـه تلك القوى القـوميـة اليـمينيـة واJتطرفة. واتخـذت هذه السـياسـة أبعاداً جـديدة وواضحـة ومعـادية
للكُرد في مـخـتلف بقـاع كـردستـان وخـاصـة كركـوك. لهـذا كـان ال بد من بذل جـهود اسـتـثنائيـة لرفض
سـيـاسة احلـكم الشـوفينـية والتـصـدي لهـا3 وخـاصـة في أعـقاب مـجيء البـعث ثانـية للـسلطة في zوز/
يوليـو مـن عـام ١٩٦٨. وخـالل هذه الفـتــرة حـدثت الكارثة الكـبـيـرة التي عـصــفت باحلـركـة التــحـررية
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الكردية اJسلحة في عـام ١٩٧٥ في أعقاب عـقد اتفاقيـة اجلزائر. وقد هربت قوى كـثيرة من كردسـتان
مــتـوجــهـة إلى منـاطق مـخــتلفــة خـارج العــراق أو رحُّلت إلى منـاطق أخـرى في الـعـراق أو وضــعت في
مـجـمـعــات سكنيـة بائسـة. وشــمل ذلك جـمـيع أرجـاء كــردسـتـان العـراق. وجتلى كل ذلـك إضـافـة إلى
الضغوط التي مورست على السكان لتسجيل أنفسهم على أساس أنهم من القومية العربية في إحصاء
عـام ١٩٧٧. و`كن للـجـدول التـالي توضـيح هذا االجتـاه فـي التـغـيـيـر السكاني. ويـفـتـرض أن نالحظ
وجرياً وراء محاوالت التغيير القومي للواء كركوك أن عمد النظام إلى تغيير اسم محافظة كركوك إلى
محافظة التأمـيم3 بعد أن كان قد صدر قرار بتـأميم مصالح شركات النفط األجنبـية في العراق في عام

.١٩٧٢
جدول ٣٤

التوزيع النسبي لسكان محافظتي ديالى والتأميم (كركوك)
بالنسب اJئوية لعامي ١٩٥٧ و١٩٧٧ (%)

اJناطق3 ولكن بشكل خاص في محافظة التأميم (محافظة كركوك سابقاً).
إن تتـبع سيـاسـات النظام العـراقي إزاء كردسـتـان عمـومـاً ومحـافظة كـركوك خـصـوصاً تـساعـد على

حتديد ما يلي:
ً    ممممححححــــددددددددةةةة    ووووثثثثااااببببتتتتةةةة    تتتتههههــــددددفففف    ففففيييي    ممممححححــــصصصصللللتتتتههههــــاااا    ااااللللننننههههاااائئئئــــييييةةةة ححححدددددددد    ااااللللــــننننظظظظاااامممم    ااااللللععععررررااااققققيييي    ببببققققــــييييااااددددةةةة    ححححــــززززبببب    ااااللللببببععععثثثث    ااااسسسســــتتتتررررااااتتتتييييــــججججييييــــةةةةًًً
تتتتععععــــررررييييبببب    ممممننننااااططططقققق    ممممــــععععــــييييننننةةةة    ممممــــنننن    ككككررررددددسسسســــتتتتــــاااانننن    ووووخخخخــــااااصصصصــــةةةة    ممممــــححححــــااااففففظظظظةةةة    ككككــــررررككككــــووووكككك3333    ببببععععــــدددد    أأأأنننن    أأأأددددررررككككــــوووواااا    ااااسسسســــتتتتــــححححــــااااللللةةةة    تتتتععععــــررررييييبببب    ككككلللل
ككككــــررررددددسسسستتتتــــاااانننن    أأأأوووو    إإإإففففننننااااءءءء    ااااللللششششععععبببب    ااااللللككككرررردددديييي....    ووووووووضضضضــــععععتتتت    للللههههــــذذذذاااا    ااااللللغغغغررررضضضض    ممممــــججججممممــــووووععععةةةة    ممممــــنننن    ااااإلإلإلإلججججررررااااءءءءااااتتتت    ااااللللتتتتككككتتتتــــييييككككييييةةةة    ضضضضــــممممنننن
3333ً    ووووتتتتسسسســــممممحححح    ببببااااسسسســــتتتتــــخخخخــــدددداااامممم    ككككلللل خخخخططططةةةة    تتتتننننففففــــذذذذ    ععععللللىىىى    ممممــــررررااااححححلللل    ببببــــححححييييــــثثثث    الالالال    تتتتثثثثــــييييرررر    ضضضضــــججججــــةةةة    إإإإققققللللييييــــممممــــييييــــةةةة    أأأأوووو    ددددووووللللييييــــةةةة    ووووااااسسسســــععععــــةةةة    أأأأووووالالالالًًً
3333ً    ووووجتجتجتجتننننييييــــدددد    ححححــــززززبببب    ااااللللببببــــععععثثثث    ووووااااJJJJــــننننظظظظممممــــااااتتتت    ااااJJJJههههننننييييــــةةةة ااااألألألألسسسســــااااللللييييبببب    ووووااااألألألألددددووووااااتتتت    ااااللللتتتتيييي    تتتتررررااااههههــــاااا    ضضضضــــررررووووررررييييةةةة    للللتتتتــــححححــــققققــــييييقققق    ذذذذللللكككك    ثثثثااااننننييييــــااااًًً
ااااللللتتتتااااببببععععةةةة    للللهههه    ووووااااجلجلجلجلييييشششش    ااااللللععععررررااااققققيييي    ووووااااللللششششررررططططةةةة    ووووأأأأججججههههززززةةةة    ااااألألألألممممنننن    ووووااااالالالالسسسستتتتخخخخببببااااررررااااتتتت    ااااللللععععسسسسككككررررييييةةةة    ووووااااللللققققووووااااتتتت    ااااخلخلخلخلااااصصصصةةةة    للللللللممممششششااااررررككككةةةة

ففففيييي    ههههذذذذهههه    ااااللللععععممممللللييييةةةة3333    إإإإضضضضااااففففةةةة    إإإإللللىىىى    تتتتووووظظظظييييفففف    أأأأججججههههززززةةةة    ااااإلإلإلإلععععالالالالمممم    ووووببببققققييييةةةة    أأأأججججههههززززةةةة    ااااللللددددووووللللةةةة    للللههههذذذذاااا    ااااللللغغغغررررضضضض....
وتضـمنت اخلطة ذات اJديات البـعيـدة واJتوسطة والـقريبـة اإلجراءات التـاليـة التي نفذت فـعالً خـالل

الفترات اJنصرمة وخاصة بعد تسلم حزب البعث للسلطة في عام ١٩٦٨:
* احـتـالل قيـاديي وكـوادر البـعث اJتـقـدمH من مـدنيH وعـسكريJ Hراكـز اJسـؤوليـة األساسـيـة في
محـافظة كركوك وفي األقـضية اخملـتلفة ابتداءاً من احملـافظ وقائد القـوات العسكرية والشرطة وأجـهزة

األمن واالستخبارات في كركوك. وهم من العرب حصراً.
* إبعـاد اJعلمـH واJدرسH وكـبـار ثم صـغـار اJوظفH الكُرد أوالً والـتـركـمـان فـيـمـا بعـد من مـراكـز
اJسـؤوليــة ودوائر الدولة ونقلهم أو إبـعـادهم إلى مناطق في وسـط وجنوب العـراق أو نقل بعــضـهم إلى
مناطق أخـرى من كـردسـتان الـعراق3 بحـيث لم يعـد بعـد هناك فـتـرة وجـيزة وجـود الكُرد حـقـاً في دوائر
الدولة اخملـتلفـة في مـحافظة كـركـوك3 وليس في مـدينة كـركـوك وحدها. كـمـا Ì االمـتناع عن توظيف
الكُرد جدد في مختلف وظائف الدولة3 بحيث يجبر الكردي من هذه احملافظة على التفتيش عن وظيفة

أو عمل خارج احملافظة.
* إقامة شبكة متـوازية ومتشابكة من التنظيمات احلزبية البعـثية والتنظيمات "الشعبية" والنقابات
وأجهزة األمن التي هدفها وضع الكُرد بالدرجة األساسي والتركـمان أيضاً حتت مضايقة وضغط وتهديد
هذه األجهزة ودفع اJواطنH إلى اخلروج من مـحافظة كركوك وتنشيط العرب للعـمل ضدهم. إضافة إلى

بث العيون واخملبرين للحصول على معلومات عن اJواطنH وتعريضهم للمضايقة واالعتقال. 
* إجـبـار السكان على تسـجـيل أنفـسـهم عـرباً ومن ثم الدخـول في حـزب البـعث. عندها `كن فـرض
القـرارات الـتي يريدها البــعث عليـهم3 �ـا فـيـهــا الهـجـرة إلـى مناطق أخـرى من الـعـراق. ويجـري تـتـبع
اJواطنH في احملـالت ومواقـع العمل أو األسـواق التـجارية حـيث يفـرض عليهم إمـالء االسـتمـارات في
فـترات مـتقـاربة. وفي حالة اخلطـأ أو التبـاين في االستـمارات تعـرض اJواطنة أو يعـرض اJواطن نفسـه

محافظة ديالىالقومية
١٩٥٧                     ١٩٧٧

محافظة التأميم (كركوك)
١٩٥٧                      ١٩٧٧

٢٨٫٢                       ٧٩٫٣٤٤٫٤                    ٨٧٫٤العرب
٤٨٫٣                       ١٨٫٢٣٧٫٦         ١٠٫٨الكرد

٢١٫٤                        ٢٫٢١٦٫٣                        ١٫٤التركمان
٢٫١                            ٠٫٣١٫٧                        ٠٫٤اآلخرون
١٠٠٫٠                   ١٠٠٫٠١٠٠٫٠                 ١٠٠٫٠اجملموع

اJصدر: قارن: محمد3 خليل إسماعيل د. دراسات في التكوين القومي للسكان. مصدر سابق. ص ٥٨

Hواجلـدول يشيـر �ا ال يقـبل شك بأن النظام أبدى اهتـمامـاً خاصـة بتـغيـيـر البنية السكـانية حملـافظت
كـانت نسبـة السكان الكُرد عـالية فـيهـما باعـتـبار األولى كـردية zاماً والثـانيـة فيـها قـسم كردي وآخـر
عـربي. وفي هـاتH اJدينتH بالذات تـراجـعت نسـبـة الـسكان الكُرد باJقــارنة مع السكان العــرب3 كـمـا
تراجـعت نسـبـة السكـان التـركـمـان إلى السكان العـرب. وهذا يدل على أن عـمـليـة التـغـيـيـر في البنيـة
القومـية للسكان لم تكن مـوجهةً ضـد الكُرد فحسب3 بل ضـد التركمـان أيضاً وهي حـقيقـة يشير إليـها

اجلدول بوضوح.
إن عمـليات التـغيـير السكاني للمناطق الـتي كان ومـا يزال يريد النظام اعتـبارها عـربية جـارية على
قـدم وســاق منذ اجمليء األول للـبـعث اJتــحـالف مع الـقـوى القــومـيــة إلى السلطة في عــام 3١٩٦٣ ثم
تواصل بعـد مـجـيء القـيـادة القطرية حلـزب البـعـث (جناح عـفلق - صـدام) إلى السلطـة ثانيـة في عـام
١٩٦٨. فـمـا هي اإلجـراءات التي مـارسـهـا اJسـتـبـدون لتـأمH هذا التـغـيـيـر القـومي للـسكان في تلك
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إلى عقوبات شديدة. 
* تكليف أجـهـزة الدولة اخملـتصـة بشـؤون اJقـاوالت والبناء والشـركـات األجنبيـة العـاملة في العـراق
والقطاع اخلـاص العــراقي بإنشـاء عـدد كـبـيـر جـداً من الوحــدات السكنيـة وأحـيـاء سكنيــة كـاملة على
امـتداد العـقـود الثـالثة األخيـرة من القـرن العـشرين. وخـالل تلك الفـتـرة أمكن إقـامة عـشـرات األحيـاء
وآالف الوحـدات السكنيـة واJدارس واJسـتـوصفـات وفـتح الشـوارع حـيث Ì اسـتقـبـال تدريجي للعـرب

"الوافدين" إليها بدفع من النظام.
Ì شـراء عدد كـبـير من الدور الـعائدة للكُرد مـن قبل العـرب ومنع بيـعـها إلى غـيـر العرب3 سـواء *
ذلك بدفع مـبـالغ عــاليـة أو حتت التـهـديد أو االعـتـقـال والسـجن واإلعـدام ثم اJـصـادرة للبـيت أو عـبـر

التهجير اإلجباري لألفراد والعوائل. 
* حرمان الكُرد من حق شراء العقارات ودور السكن في محافظة كركوك. 

* تقد� االمتـيازات الكبيرة والعمل والرواتب العـالية خملتلف الفئات االجـتماعية3 وخاصـة العشائر
HرحلJويقدر عدد ا . العربية3 التي نقلت وسكنت في مـدينة كركوك أوال3ً وبقية أقضية احملـافظة ثانياً

إليها بعشرات اآلالف خالل السنوات اJنصرمة.
* إعـاقـة معـامـالت اJواطنH الكُرد في مـخـتلف دوائر الدولة �ـا يحول حـيـاة السكان إلى جـحـيم ال
يطاق ويجـبـرهم على التـفكيـر بالرحـيل ثم الرحـيل الفعـلي عن احملافـظة. ومن ينتـقل لفـترة مـعـينة من

محافظة كركوك ال يسمح له بالعودة إليها3 إذ يشطب قيده منها وإلى األبد.
* منع تعيH في وظائف الدولة وحرمانهم من أي فرصة عمل فـي أي مؤسسة أو معمل أو فتح دكان

له.
* نقل مـركز احملـافظة وبقيـة دوائر الدولة الرئيـسيـة من اJنطقـة الكردية في القـسم القد� من مـدينة
كركـوك إلى القسم اJعـرب منها3 إلى "عـرفة"(٦٣٨)3 حيـث بنيت فيـه أحياء جـديدة استـوطنها الـعرب

الذين رحلوا إليها من القسم العربي من العراق. 
* القـيـام بتدمـيـر بيـوت الفالحـH على نطاق واسع شـمل عدداً كـبـيـراً من القـرى الكردية في نواحي

محافظة كركوك.
* تدمـير اJدارس واجلـوامع بحـيث لم تعـد تصلح للسكن. وأجـبـر سكان هذه القرى علـى الهجـرة إلى
مناطق أخـرى من العـراق أو الهـرب إلى اJدن الكردسـتانيـة األخـرى. واJعلومـات اJدقـقة تشـيـر إلى أن
احلكم االسـتـبدادي قـام في عـامي ١٩٨٧ و١٩٨٨ بتـدمـير ٧٩٩ قـرية و٤٩٣ مـدرسـة و٥٩٨ مسـجـداً

و٤٠ مسـتوصـفا3ً كمـا هجر ٣٧٧٢٦ عـائلة فالحيـة. وبلغ مجـموع الكُرد الذين رحلوا من مـركز قـضاء
كركوك ودبس وكفري وجمجمال وحدها وخالل هذين العامH ١٣٦٠٠٨ نسمة(٦٣٩). ووفق اJعلومات
التي أوردها السـيـد الدكـتـور نوري طالبـاني فـأن احلـكم الصـدامي حـتى عـام ١٩٨٩ تسنى له "تدمـيـر
(٣٨٣٩) قرية3 كـانت تضم (١٧٥٧) مدرسة و(٢٤٥٧) مـسجداً و(٢٧١) مـستوصـفا3ً وأن مجـموع
عـدد العوائل اJرحلة قـد بلغ (٢١٩٨٢٨) عـائلة معظمـها فـالحيـة(٦٤٠)" في كـردستان العـراق. وهذا
يعني أن حصـة محافظة كـركوك أو التأمـيم كانت ٣3٢٠ % من القرى و١3٢٨ % من اJدارس و٣3٢٤
% من اJسـاجد3 و٨3١٤ % من اJسـتوصـفات اJدمـرة و٢3١٧ % من العـوائل اJهجـرة. علماً بأن عـدد
القـرى واJدارس واجلــوامع واJسـتـوصـفــات اJدمـرة والعـوائل اJهــجـرة قـد ارتفع بعـد ذلـك3 وخـاصـة في
أعقـاب غزو الكـويت وحرب اخلليج الثـانية وانتـفاضـة الشعب الكردي3 وكـذلك بعد أن اسـتفـرد النظام
�دينة كركوك والعديد من النواحي التابعة لها. لم تكن عمليات الترحيل جتري بصورة سرية3 بل كانت
تقـوم بهـا دوائر الدولة الرسـمـية وعـبـر كـتب رسـميـة صـادرة عن إدارة احملـافظات أو مـديريات الشـرطة
والتي تتم كلها بالتعاون والتنسيق الوثيقH مع أجهـزة حزب البعث واألمن الداخلي. ويبدو مفيداً إيراد
Îاذج من هذه الوثائق اخلـاصة بتـرحيل من مناطقـهم الكردية في مـحافظة كـركوك3 (لدينا كـميـة كبـيرة
من الكتب الرسـميـة الصـادرة عن اجلهـات احلكوميـة في العـراق التي تقرر فـيـها ترحـيل عشـرات آالف
العـوائل الكردية من مـدنهم الكردية إلى مـناطق عربيـة)3 إلى اJناطـق العربيـة إلسكانهـم بالرغم منهم.
فالكتاب الصادر عن محافظة األنبار إلى قائمقامية قضاء الرمادي برقم ٢٧٠٠ بتاريخ ١٩٩٥/٤/٥
وموضـوعه ترحـيل عوائـل جاء فيـه ما يـلي: أرسلت إلينا محـافظة التأمـيم /ش. د / بكتابـها ١٨٥٢
في ١٩٩٥/٣/٣٠ العـوائل اJدرجة أسـمائهم أدناه والبـالغ عددها (١٦) سـتة عـشر عائـلة الستالمـهم
وتأمH السكـن الالزم لهم وإعـالمنا. عــبـد السـتــار مـحـمـد دله علـي نائب مـحـافظ األنـبـار. وفي ذيل
الكتـــاب يرد أســـمــاء العـــوائل اJرحـلة من مـــحــافظـة كــركـــوك لغــرض تـوزيع إسكانـهم في الرمـــادي
وفلوجة(٦٤١). وكتاب "سري للغاية وشخصي" صادر عن شعبة اJراسالت السرية في محافظة التأميم
العدد /س٨٢٣١٤٣١/١ صـادر بتـاريخ ١٩٩٨/٧/١٣ مـوجـه إلى قـيـادة فـرع التـأمـيم حلـزب البـعث
ومـوضـعـه إرسـال مـرحـلH. يتـضـمن الكتـاب ٥٤٥ عـائـلة من الشـورجـة وحي العـسكـري وطريق بغـداد
واحلرية وإسكان وحـي الوسطى وحي حيران ومـصلى وإمام قـاسم وحي العسكري رقم ١ وحي اخلـضراء.
ويشيـر الكتاب إلى أسمـاء مخـتاري تلك األحيـاء وأسماء احلـزبيH اJسئولH مـباشرة عـن تنفيذ عـملية

(٦٣٨) طالباني3 نوري د. منطقة كركوك ومحاوالت … مصدر سابق. ص ٧٢٫

(٦٣٩) طالباني3 نوري د. منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي. ط ٢. لندن. ١٩٩٩. ص ١٠٣٫
(٦٤٠) نفس اJصدر السابق. ص ١٠٣. 

(٦٤١) مجلة كه ركوك. وتصدر في السليمانية. العدد ٢٠٠٠/٤. ص ١٣. 
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الترحـيل. والكتـاب موقع من الرائد عـبدالرزاق أسـعد الطيـار3 ضابط شـعبة اJراسـالت السرية حملـافظة
التــأمــيم3 أي مــحـــافظة كــركــوك(٦٤٢). وهناك كــتــاب ســري Îـوذجي آخــر صــادر عن قــيــادة فــرع
اJقداد/قـيادة شعـبة خانـقH حلزب البعث العـربي االشتراكي مـوجه إلى قـيادات الفرق كـافة وموضـوعه
ترحيـل العوائل الكردية وحتت شـعار "أمـة عربية واحـدة ذات رسالة خـالدة" و"بسم الله الرحمن الـرحيم"

العدد /١٥/س ش/٣٣٥١ بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٣ جاء فيه ما يلي: 
"حتية رفاقية

إحلاقاً بكتابنا سري وشـخصي ٣٣٤٥ في ١٩٩٨/١٢/٢ ناقشت قيادة شعبة خانقH في اجـتماعها
اJنعـقد بتـاريخ ١٩٩٨/١٢/٣ موضوع تـرحيل العـوائل الكردية الذين لديهم أوالد مع اخملربـH وخارج
القطر. عليـه قـررت قيـادة الشعـبـة القيـام باجلـرد لتلك العوائل مـن قبل الرفـاق أعـضاء قـيادات الفـرق
وبشكل هاد½ راجH التـفـضل باإلطالع وتزويدنا بأسـمـاء العـوائل اJشـمولـة من القومـيـة الكردية فـقط
وفق النمــوذج أدناه على أن تصلنا القــوائم خـالل ثالثة أيام اعـتــبـاراً من تاريخـه أعـاله.. مع الـتـقـدير
Hســر قــيــادة شــعــبــة خـــانق Hـطلب كــامل حــسـن3 أمJودمــتم لـلنضــال. (التــوقــيـع) الرفــيق عــبــد ا
١٩٩٨/١٢/٣"(٦٤٣). ويتـضمن النـموذج طلب مـعلومـات عن أسم رب األسـرة3 أسم الهارب3 أفـراد
األســرة باالسم3 الـسكن احلــالي3 الدار ملـك أم إيجــار3 جــهــة الهــروب3 مــوقف الهــارب من اخلــدمــة3

مالحظات عن رب األسرة والهارب(٦٤٤).
وقـام النظام بتمـزيق مـحافظـة كركـوك وربط بعض أقـضيـتهـا �ناطق أخـرى بهـدف إخالءها zامـاً من
الكرد. فـوفق اJعلومات اJتـوفرة قـام النظام في عام ١٩٧٦ بإحلـاق قضـائي جمـجمـال وكه الر �حـافظة
السليـمـانيـة3 وأحلق قـضاء كـفـري �حـافظة ديالي3 ثم أحلـق قضـاء طوزخـورمـاتو �حـافظة صـالح الدين
(تكريت)(٦٤٥). وفي ضوء ذلك أصبحت محافظة كركوك تشتمل على قضائي احلويجة وقضاء دبس
اJســتــوطنH مـن قــبل العــرب(٦٤٦). في حH ضـم لواء كــركــوك في عــام 3١٩٦٢ وفق مــا جــاء في
"اJوسـوعـة اإلحصـائيـة عن التـقـسـيمـات اإلدارية في اجلـمـهـورية العـراقـية"3 األقـضـيـة التـالية: قـضـاء
كركوك3 وهو مركز اللواء أيضاً (وضم خمس نواحي هي تازه خورماتو3 قره حسن3 التون كوبري3 شوان
ودبس)3 وقـضـاء كـفـري (وضم ثالث نواحي هي بيـبـاز وقـرةتبـه وشـيـروانة). وقضـاء جـمـجـمـال (وضم

ناحـيـتH همـا √d!W??−?ſ وسنگاو)3 وقـضــاء طوز (وضم ناحـيـتH همـا قـادر كــرم وداقـوق)3 وثم قـضـاء
احلويجة3 (وضم ناحيتي احلويجة والرياض)(٦٤٧).

ثم بدأ النظام ومـنذ سنوات طويلة بتـغـيـيـر أسـمـاء النواحي والقـرى والشـوارع في مـحـافظة كـركـوك
ابتداءاً من محافظة كركوك وتسميتها في عـام ١٩٧٢ �حافظة التأميم3 وإعطاء أسماء عربية لألحياء

اجلديدة التي أقامها النظام.
وجـدير باإلشـارة إلى أن النظام العـراقي حـوَّل إقليم كـردسـتـان ولسنوات طويـلة إلى منطقـة عـسكرية
مليئة ومحاطة بالقالع العسكرية اJنتشرة على نطاق واسع3 إضافة إلى مئات الربايا العسكرية ومراكز
الشرطة. وكان أغلب العاملH فيها من العرب. كما عمد إلى تسليح العشائر العربية لتكون على أهبة
االستعداد Jواجهة نضاالت الشعب الكردي أو Jواجـهة رفضه وتصديه Jا تقوم به احلكومة من إجراءات

ظاJة بحق شعب إقليم كردستان. 
وفي ذات الوقت قـام بتسليح مـجمـوعات من الكُرد اJـوالH لنظام احلكم وضد الشـعب الكردي. وإذ
كان النـظام يطلق عليهم "الفـرسان"3 فـأن الشعب الكردي كـان يسمـيهم بـ(اجلـاش) أي اجلحـوش. وكان
النظام يزودهم بـالسـالح واألموال ويـشكلون رديفـاً للجـيش العـراقي في حـمـالته العـسكرية ضـد حـركـة

التحرر الكردية وقوات الپيشمرگة/األنصار.
إن مـا أشـرنا إلـيـه في أعـاله وإجـراءات تعـســفـيـة كـثـيـرة أخــرى اتخـذها النظام في كــردسـتـان وفي
محافـظة كركوك نبعت كلهـا من ذهنية عنصرية توسـعية كانت ترفض اإلقـرار بحقائق األمور والتـعامل
اإلنساني معها. إذ من غير اJعقول وغير اإلنساني تغيـير د`وغرافية مدينة ومحافظة بكاملها وتهجير
سكانهـا الكُرد أوالً والتـركـمـان ثانيـاً وتوطH عشـائر عـربيـة فـيهـا3 في وقت كـان باإلمكان االعـتـراف
Hدينة جـزء ال يـتجـزأ من إقـليم كـردسـتـان3 وأن سكانهـا الكُرد والتـركـمـان والعـرب واآلشـوريJبكون ا
وغيرهم يعيشون فيها بصورة متآخية3 كما هو حال الكثير من مدن العالم التي تتميز بتعدد القوميات
فـيهـا وتنوع الثـقافـات3 ولكن ال `نع من االعـتراف بكونـها تابعـة إلقليم مـع3H كمـا هو حـال محـافظة
كـركوك (التـأمـيم) التـابعة إلقليم كـردسـتان الـعراق. كـمـا ال `نع هذا من zتع القـوميـات األخـرى غيـر
الكردية3 ومنهـا التـركـمـانيـة والعـربيـة واآلشوريـة مثـالً بحـقـوقـهم الثـقـافـية واإلدارية فـي اJناطق التي

تعيش فيها.

(٦٤٢) مجلة كه ركوك. العدد األول/٢٠٠٠. تصدر في مدينة السليمانية. ص ١٣٨/١٣٧
(٦٤٣) مجلة كه ركوك. العدد ٢٠٠٠/٤. السليمانية. ص ٢٥/٢٤. 

(٦٤٤) نفس اJصدر السابق. ص ٢٥٫/٢٤
(٦٤٥) طالباني3 نوري د. منطقة كركوك. نفس اJصدر السابق. ص ١٠٤٫

(٦٤٦) نفس اJصدر السابق. ص ١٠٤.  

(٦٤٧) اJوسـوعـة اإلحصـائيـة عن التـقسـيـمـات اإلدارية في اجلـمهـورية العـراقـية واJشـاريع اJنجـزة خـالل ثالث
سنوات في عهـد الثورة اJباركـة. وزارة الداخلية. مديرية الداخلـية العامة. اجلـمهورية العـراقية. مطبـعة

اإلدارة احمللية. بغداد. ١٩٦٢. ص ٢٥. 
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يسمح االسـتعراض التحليلي السـابق للسياسات التي مـارسها احلكم اJركزي في بـغداد بتحديد طبـيعة
النهج احلـقـيـقي للدولة الـعراقـيـة أو احلكـومات الـعراقـيـة اJتـعـاقـبـة منذ تأسـيس هـذه الدولة إزاء إقليم
كردسـتان العراق وتشـخيص العواقب السلبـية التي ترتبت عن ذلك النهج على االقـتصاد واجملـتمع في
كـردسـتان أوالً وفـي العراق ثانـيا3ً إذ ال `كـن أن يكون النهج إزاء كـردسـتان اسـتـبـدادياً وعنصـرياً من
جهة وإزاء القـسم العربي من العراق د`قـراطياً وإنسانياً. فالنـهج العام واحد والسياسـات التي مورست
واحـدة عمـومـاً وعـواقبـهـا كانت كـارثيـة على اجملـتمع الـعراقي كله. وهـذا ال `نع من تأكيـد حـقـيقـة أن
معاناة الشعب الكردي والعواقب التي جنمت عن السياسات العنصرية والعسكرية إزاء كردستان كانت
كبيـرة للغاية وفاقت تصور اإلنسان السـوي. وسنحاول متابعة تلك العواقب عـلى مرحلتz .Hتد اJرحلة
األولى منذ تأسـيس الدولة العـراقـيـة وإحلاق كـردسـتـان اجلنوبيـة في عام ١٩٢٥ بالدولـة العراقـيـة التي
تأسست في عام ١٩٢١ حـتى حرب اخلليجية الثانيـة. أما اJرحلة الثانية فتـبدأ مع االنتفاضة الشعـبية
واJواقف التي مارستها احلكومة اJركزية إزاء الشعب الكردي أثناء وبعد انسحابها من إقليم كردستان

العراق.

v!Ë_« WKŠd*«
لم تكن الـسـيـاسـات الـتي مـورست في العــراق إزاء الشـعب الكـردي وبقـيـة سـكان إقليم كـردســتـان
العراق مجـرد رؤية أو موقف خاص لهذا احلاكم أو ذاك3 بل كـانت جتسيداً لنهج الدولة العـراقية. تبلور
هذا النهج تدريـجاً واكـتـسب ثبـاتاً مع بـدء مطالبـة الكُرد بحـقـوقـهم العـادلة واJشـروعـة. ثم تفـاقم هذا
النهج واتخـذ أبعاداً تـدميـرية جديدة فـي العقـود األربعة األخـيـرة من القرن العـشـرين. وأحلق هذا النهج
القومي الشوفيني ومن ثم العنصري العدواني أضراراً فادحة باحلياة االقـتصادية واالجتماعية والثقافية
للشـعب في كردسـتان وبقـضـية التـآخي العربي الكـردي وبقيـة القومـيات في اإلقـليم وبالوحدة الوطنيـة
العــراقـيــة. وخـالل الـعـقــود اJنصــرمـة كــرس احلكم اJركــزي في بغــداد اخلـصــائص التــاليــة في الواقع

الكردستاني:
* اسـتـمـرار سـيـادة العـالقـات اإلنتـاجـيـة شـبـه اإلقطاعـيـة في ريف كـردسـتـان وجتليـاتهـا في احلـيـاة
والعالقات االجتماعية في اJدن الكردستانية3 وهي حـالة ال تختلف كثيراً عن حياة غالبية مدن الوسط
وجنوب العــراق. وهذا يعني بدوره اسـتـمــرار تسليط االسـتـغـالل اإلقـطاعي على الفـالحH الـفـقـراء في

الريف3 واستمـرار اضطرار نسبة مهـمة من السكان إلى الهجرة إلى اJدن3 إضـافة إلى التهجيـر القسري
.Hالذي مورس ضد الفالح

* اقتصاد زراعي وحيـد اجلانب يعتمد على الطرق واJعدات واألساليب البـالية في الزراعة3 ويتجلى
ذلك في تـدني مــعـدالت غـلة الدو× الواحــد وقلة إجــمــالي اإلنتــاج الزراعـي وضـعـف الدخل اJتــحــقق

للفالحH بعد استيالء كبار األغوات اإلقطاعيH على احلصة األساسية من الدخل اJنتج في الزراعة.
* غـيـاب عـمليـة تصنـيع فـعليـة القـتـصـاد كـردسـتـان رغم توفـر كل اإلمكانيـات الـضـرورية لتنمـيـة
اJشـاريع الصناعـية باجتـاهات عـديدة بفعـل وجود النفط اخلـام والغـاز الطبيـعي والكبـريت والفـوسفـات
والرخـام وغيرهـا3 إضافة إلـى إمكانيات تطوير صناعـية زراعـية مـتقـدمة نظراً لتـوفر إمكانيـات تنمـية

احملاصيل احلقلية الصناعية في ريف كردستان.
* اسـتـمـرار وتفـاقم حجـم البطالة في كـردسـتـان بسبـب غيـاب التـصنيع والـزراعة احلـديثـة ومـشـاريع

اخلدمات اإلنتاجية والعامة3 �ا عمق من أزمة االقتصاد الكردستاني ووسع الفقر أفقياً وعمودياً.
* عدم استـخدام اجلزء األكبـر من عوائد النفط اJالية اJتـحققة في حـقول اإلقليم الكردستاني لتنـمية
هذا اإلقليم بل وجـهت ألغـراض أخرى لم يسـتـفد منـها الشـعب العـراقي عمـومـا3ً وبالتـالي جرى تبـذير
كـبـير وإسـراف في الصـرف من اجل اسـتـمرار الـنظم احلاكـمـة وفي سـبـيل ضرب حـركـة الشـعب الكردي

والقوميات األخرى في كردستان العراق3 إضافة إلى تنظيم العدوان واحلروب ضد الدول اجملاورة.
* تخـريب أالف القـرى الكردية بفـعل احلـروب والعدوان ضـده3 إضـافـة إلى قتل عـشـرات األلوف من
البـشر في كـردستان الـعراق. وليـست مجـازر األنفال وحلبـجة سـوى األبشع في ما ارتكب بحق الشـعب

الكردي.
* وتسـبـبت تلك السـيـاسـات بـاستـمـرار وجـود نـسـبـة عـاليـة من سكان كـردسـتـان في ظروف األمـيـة

واجلهل وخاصة في الريف وبH النساء.
* ولم تلعب الـدولة اJركـزية دورها في توفـيـر اخلـدمــات الصـحـيـة الضـرورية واخلـدمـات التــعليـمـيـة
والسكن الصالح وبقية اخلدمات �ا فيها توفير اJياه الصاحلة للشرب أو اخملازن اJكيفة حلفظ اJنتجات

الزراعية والنقل السلعي وخاصة من األرياف إلى اJدن. 
* وأصـبح االقـتـصـاد الكردسـتـاني يعـيش ولعـقـود غـيـر قليـلة بسـبب احلـرب واحلـصـار على السـوق
اJوازي (التهريب) بسبب كونه اقتصاداً هامشياً عاجزاً عن تأمH حاجياته3 رغم تكامله النسبي اJشوه

والتبعي مع االقتصاد في القسم العربي من العراق.
* تطويق الشـعب الكردي من خـالل حـصـره في اJدن وفي اجملـمـعات السكـنية القـسـرية وإبعـاده عن
مناطق إنتاجه الزراعي اJمتـدة عبر احلدود العراقية - اإليرانيـة والعراقية - التركية مسـافة عشرين كم
عـمـقـاً. أي القـيـام بـعـمليـات تهـجـيـر قـسـرية واسـعــة ومـعـاقـبـة اJتـجـاوزين على القــرارات العـسكرية

االستبدادية ضد الشعب الكردي باJوت لهم وأحياناً ألفراد عوائلهم.
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* إقـامة أوسع الثكنات والقـالع العـسكرية ومراكـز الشـرطة على امتـداد السـاحة الكردسـتانيـة وفي
اJناطق اجلبلية والسهيلة.

* حتويل اJنطقـة الكردية إلى ترسانة لألسلحـة والعتاد احلـربي بهدف مـواجهة نضـال الشعب الكردي
في سبيل حقوقه العادلة.

* إلغـاء ارتبـاط عـدد من األقـضـيـة الكـردسـتـانيـة �حـافظاتهـا وربطهـا باحملـافـظات العـربيـة بهـدف
تعريبـها بشكل كـامل من خالل فرض الـعروبة على من يقبـل من الكُرد بذلك وتهجيـر من يرفض ذلك3

إضافة الى نقل وإسكان بعض العشائر العربية مكانهم.
* اعتبار كركـوك محافظة عربية واستبدال اسمـها من محافظة كركوك إلى محافظة التـأميم وتهجير
نسـبـة عـاليـة من سكانهـا الكـرد والتـركمـان إلـى خارج احملـافـظة أو خـارج مـدينة كـركـوك وإلى مناطق
كـردية أخرى مـثل السليـمانيـة وغيـرها3 أو تهـجيـرهم إلى مناطق عـربية بهـدف تعـريبهم. وهي سـياسـة

مدانة دوليا3ً ولكن النظام ما زال `ارسها بإصرار منظم ومتواصل.
* جتنيـد عـدد كـبـيـر من الشـبـاب الكردي في اجلـيش العـراقي وزجـه في حـروب النظام3 وخـاصـة في
احلرب العـراقية - اإليرانية3 إضـافة إلى جتنيد اJرتزقـة الكُرد في فرق اجلحـوش اJناهضة حلركة التـحرر

الكردية.
* إن السـيـاسـات االقتـصـادية التي مـارسـهـا النظام كـانت بعـيدة عـن كل منطق اقـتصـادي عـقـالني
واصطدمت مباشرة وبشكل حـاد بالقوانH االقتصادية اJوضوعية التي تفـعل �عزل عن إرادة وسياسات
الدولة واجملتمع3 وخلقت اختالالت حادة كانت لها عـواقب كارثية على اجملتمع واالقتصاد في العراق.
وسـيـسـتـمـر العـراق يعـاني من هذه السـيـاسـات فـتـرة طويلة الحـقـة3 حـتى بعـد سـقـوط النظام. والواقع

الكردستاني هو جتسيد صارخ للواقع العراقي بشكل عام.

WO½U¦!« WKŠd*«
وبدالً من تصـحيح السـيـاسات االقـتصـادية واالجتـمـاعيـة وتغيـير نهج احلـكم العسكري والعـدواني3
توجـه النظـام إلى شن حـروب عـدوانيـة ضـارية ضـد الـشـعب الكردي أدت إلى تدمـيـر وخــراب وتعطيل
الكثيـر من قدراته اإلنتـاجية في الزراعـة والصناعة والتـجارة وفي التوظيف والتـشغـيل وتوزيع وإعادة
توزيع الـدخل واســتــخــدامــاته. فــمع عــام ١٩٩١ / ١٩٩٢ أي عندمــا ترك الـنظام اجلــزء األكــبــر من

كردستان العراق3 كان الوضع االقتصادي في اإلقليم على النحو التالي:

∫w!U*« V½U'« w%
* فرض احلصار االقتصادي الكامل على اإلقليم. 

* ترك خـزينة كردسـتان خـاوية كلية وبنوك ال نقـود فيـها3 إذ كـان النظام قد سـحب كل ما فـيهـا من
أموال وكل الودائع العائدة للسكان بعد انسحابه منها. 

* شل إمكانية فـرع البنك اJركزي من العـمل والتأثير على حـركة األموال وعـجز احلكم الكردسـتاني
تشريعاً عن إصدار عملة عراقية وفق حاجة اJنطقة. 

* عجز شركات الى تأمH عن مواصلة عملها وقاد إلى إغالقها من قبل حكومة اإلقلي.
* عـدم تسديد اJوارد التي يفـتـرض تسديدها لإلقلـيم Jواصلة النشاط االقـتـصادي واالجـتمـاعي في

كردستان العراق.
* جتـميـد تداول العـملة الورقيـة من فـئة ٢٥ دينـار3 وأدى ذلك إلى جتمـيـد كمـية كـبـيرة من األمـوال

تقدر بنصف مليار دينار عراقي.
 *استمرار القلق في األوساط التجارية والسكان عموماً من احتماالت جتميد احلكومة اJركزية

بغداد بقية العملة الورقية القد`ة من فئة عشرة وخمسة دنانير.

∫wŽUMB!« V½U'« w%
ترك النظام وأغلب منشـآتها الصناعيـة متوقـفة أو متضـررة وعاطلة عن العمـل3 وقليل جداً من تلك
اJنشـآت الصغيـرة التي كانت مـا تزال تعمل3 العـائدة للقطاع اخلاص3 كـما لم تتـوفر األمـوال الستـيراد

اJواد األولية أو توفير اJواد االحتياطية إلعادة تشغيل تلك اJنشآت.

∫wŽ«—e!« V½U'« w%
خلف النظام ورائه قـرى مهـدمة فـرضت الهجـرة على سكانهـا أو شملهم اJوت القـسري أو غـيبـوا وال
يعـرف مـصـيـرهم حـتى اآلن3 وريف خـال من العـاملH أو القـادرين عـلى العـمل3 ومناطق واسـعـة كـانت
محظورة ومـزروعة �اليH األلغـام3 مكائن ووسائط نقل ومعـدات مخربة اسـتخدمـت في حرب النظام أو
عاطلة بسبب عدم توفر األدوات االحتياطية وورش التصـليح3 وكان اإلنتاج ضعيفاً والقدرة على إشباع

حاجات الناس ضعيفة.

∫qOGA²!« V½Uł w%
كانت البطالة واسعة بH الناس3 رغم أن القتل اجلماعي والتهـجير القسري والهجرة إلى خارج الوطن

قلصت عدد الناس القادرين على العمل في اإلقليم.

∫"ö+«u*«Ë qIM!« V½Uł w%
كانت وسائط النقل محـدودة وبالية3 إضافة إلى ضعف شديد في مجـاالت البرق والبريد واJواصالت

األخرى واالتصاالت احلديثة.

∫ÊUJ*!« WAOF# Èu²*#

بسبب واقع االقـتصاد الكردستـاني وتفاقم حجم البطالة بH الـقادرين على العمل وعدم وجـود عوائد
مـالية كـافـية3 إضـافـة إلى احلـصار االقـتـصادي الدولي واحلـكومي اJركزي3 تـدهور مسـتـوى مدخـوالت
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وحيـاة ومعـيشة السكان بشـكل عام3 وخاصـة العوائل الكادحـة التي تشكل النسبـة العظمى من سكان
كردستان العراق. وأصبح الفقر حالة شائعة بH السكان.

لقـد ترك احلكم اJركزي كـردستـان العراق بعـد ما يقـرب من سبـعH عامـاً وهي في حالة تخلـف وعوز
شديدين3 رغم الثروات الطبيعية التي `تلكهـا اإلقليم ورغم اجلهود الكبيرة التي بذلها السكان لتطوير

كردستان العراق واJساهمة في بناء العراق.
وكــان على القــوى التـي تسلمت احلـكم في كــردســتـان الـعـراق أن تـبـدأ مـن الصــفـر إلعــادة احلــيــاة
لالقتـصاد الكردسـتاني3 بسـبب اخلراب الذي أحلـقتـه احلروب العـدوانية التي شنهـا النظام العـراقي ضد

الشعب الكردي وقواه الد`قراطية وبسبب الذهنية والسياسات العنصرية احلاقدة.

‚«dF!« ÊU²Ýœd4 w% WOÝUO*!« WDK*!« ”√— vKŽ W¹œdJ!« WOMÞu!« »«eŠ_« ∫ ÎUO½UŁ
لم يكن أمــام السلطة اجلــديدة إعــادة إعـمـار الـبـالد التي خــربتـهــا احلـروب اJســتـد`ة والـسـيــاسـات
الشـوفينيـة التي مارسـها النظام العـراقي في كردسـتان العـراق فحـسب3 بل كان عليـها أيـضاً أن تعـيد
للحيـاة السياسـية واالجتمـاعية والثـقافية حـيويتهـا وتعزيز ثقة اإلنسـان الكردستاني بنفـسه و�ا ناضل
من أجله طيلـة عقـود كـثـيـرة. ونعني بذلك العـمل من أجـل إشاعـة احلـرية والد`قـراطيـة و�ارسـة حـقـوق
اإلنسان وإقامة اJؤسسات الدستورية واحلياة اJدنية3 كذلك تغـيير واقع احلياة االقتصادية واالجتماعية
والثقافـية. وكانت هذه اJهمة مـعقدة جداً بسبب التركـة السياسية الثـقيلة التي خلفتها األعـوام السابقة
ومـا رافقـها من صـراع سيـاسي بH القـوى الد`قراطيـة العراقـية عـمـوماً والكردية على وجـه اخلصـوص3
إضافـة إلى الدور السلبي الذي كـانت وما تزال تلعـبه دول اجلـوار3 وخاصـة في أعقـاب انسحـاب النظام

العراقي من القسم األكبر من كردستان العراق.
اتخـذت احلكومـة الكـردسـتـانيـة اJؤقـتـة التي تشكلت في أعـقـاب انـسـحـاب احلكومـة اJركـزية عـدة

إجراءات أساسية نشير على أبرزها فيما يلي:
١- إجراء انتخابات عامة في كردستان العراق وقيام اجمللس الوطني إلقليم كردستان.

٢- تشكيل حكومة كردستانية ائتالفية �وافقة اجمللس الوطني اJنتخب.
٣- إقـرار الفـيــدراليـة إلقليم كـردسـتــان في إطار اجلـمـهـورية العــراقـيـة من جـانب اجمللـس الوطني في

كردستان العراق.
٤- قـيـام احلكومة بـوضع أسس تنشـيط احليـاة السـيـاسـية واالقـتـصـادية واالجـتمـاعـيـة وإعادة إعـمـار

البالد.
٥- السعي للحصـول على دعم سياسي ومالي جلـهودها من أجل إعادة إعمار البـالد وإعادة ثقة الناس

بالوضع القائم.
٦- تأمH األموال الضـرورية وتعبئة اJوارد البـشرية والكفاءات العلمـية واJهارات الفنية لهـذا الغرض3

خاصة وأن اإلقليم يعاني من حصار اقتصادي مزدوج دولي ومحلي.
وفي احلـقل االقـتـصـادي الـذي هو مـوضـوع بحـثنا3 اتخـذت احلكومــة اجلـديدة االئتـالفـيـة اإلجـراءات

التالية لتنشيط االقتصاد الكردستاني:
١- اعتماد سياسة االقتصاد احلر.

٢- وضع خطة قصيرة األمد تتضمن:
أ- تنظيم اJشاريع العامة. 

ب- تقد� الدعم إلقامة مشاريع جديدة. 
ج- تنظيم وتطوير العالقات االقتصادية والتبادل التجاري مع دول اجلوار والبلدان األخرى.

٣- العمل من أجل كسب رؤوس األموال والقروض اJناسبة من اخلارج. 
٤- احلفاظ على �تلكات الدولة ومشاريعها االقتصادية.

٥- تنظيم اجلمارك ألهميتها في تنظيم العوائد اJالية وزيادتها.
٦- تنظيم الصرف واإليرادات.

٧- إعادة العمل بنظام البنك اJركزي والبنوك التجارية.
٨- تنشيط إقامة مشاريع اقتصادية جديدة وشركات مساهمة كردستانية وغير كردستانية. 

٩- السـعي للـحـصـول على مـوارد مـاليـة من األÒ اJـتـحـدة من األمـوال العـراقـيـة اجملـمــدة في البنوك
األجنبـية بسبب امـتناع العراق عـن تزويد كردستـان بحصـة معـينة من موارده اJاليـة السنوية والتي

حلت جزئياً في عام ١٩٩٥ باالرتباط مع قرار النفط مقابل الغذاء. 
بدأت احلكومــة الوطنـيـة في كــردســتـان العــراق مـحــاوالتهــا لتنفــيـذ هـذين البــرنامـجH الـسـيــاسي

واالقتصادي3 رغم الصعوبات التي رافقت هذه العملية.
فعـلى الصعـيد السـياسي اصطدم الوضع اجلـديد3 رغم الفـرصة الثـمينة التي وفـرها التحـالف الدولي
اJناهض للحـكم اJركـزي في العـراق واحلـمـاية األمـريكيـة - البـريطانـيـة اJبـاشـرة لكردسـتـان3 بالصـراع
التـقليـدي الذي نشـأ في أواسط السـتـينات بH الـقوى الـكردية داخل احلـزب الد`قـراطي الكردسـتـاني3
الذي تأسـس في الثــالث عــشـر من آب/أغــسطـس عـام 3١٩٤٦ ثم اتـسـعـت اخلـالفــات وتعــمــقت في
السبعينات3 حـيث تشكل في عام ١٩٧٥ االحتاد الوطني الكردستاني. واستقر األمـر على تسوية غير
د`قراطية بH القوت3H وذلك بتـقسيم اجمللس الوطني الكردستاني مناصفة بH احلـزبH بدالً من اعتماد
انتخـابات برJانية حرة ونزيهـة في كردستـان. ومن هنا بدأت عملية الصـراع حول ثالث مسـائل جوهرية
ليـست لها عـالقـة مبـاشرة �صـالح الشـعب الكردي3 ومنهـا: من يقود السلطة3 مـن `تلك اجلاه والنفـوذ

فيها3 ومن `تلك العوائد اJالية اJتأتية من اجلمارك وغيرها.
وعطل الصـراع الذي تفـجر بعـد فتـرة وجـيزة من االنتـهـاء من العمليـة االنتـخابيـة وتشكيل احلكومـة
الكردستانيـة بH احلزبH عملياً نشـاط اJؤسسات الدستورية ابتـداءاً من اجمللس الوطني ومروراً �جلس
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الوزراء والوزارات والبلديات والـدوائر اخملتـلفة وانـتهـاءاً �نظمـات اجملـتـمع اJدني. وانتـهى أخـيـراً إلى
نشوب حرب طاحنة بينهما أدت إلى سقوط عدد كبـير من القتلى واجلرحى في صفوف الطرف3H إضافة
إلى خـراب اقـتـصـادي واجـتـماعـي جديـد وتدهور في الوضع السـيـاسي والنفـسي العـام في كـردسـتـان3
وإلى تراجع مصداقية األحزاب الوطنية الكردية أمام الرأي العام الكردي. كما أدى كل ذلك إلى تدخل
فظ ومـباشر مـن قبل القـوات العراقـية والقـوات اإليرانية في تلك اJواجـهات. وكـانت احلكومة الـتركـية
ذات األطماع التاريخية في العـراق عموماً وفي كردستان على نحو خاص متحـفزة للتدخل والتأثير في
سير األحداث. ثم بدأت في عـام ١٩٩٨ مرحلة جديدة بH احلزبH حيث استـقر اJوقف على السعي حلل
اخلـالفــات بالطرق السلمــيـة وبعــيـداً عن العنـف وصـوالً إلى وحـدة كــردسـتـان الـعـراق دسـتــوراً وبرJاناً
وحكومــة. ولعــبت الـدواليات اJتــحــدة األمــريكيــة3 التي فــرضت حظـر الطيــران العــراقي في األجــواء
الكردستـانية ووفرت احلـماية لإلقليم3 الدور األساسي في عـقد اتفاقـية بH احلزبH احلـاكمH تعهـدا بها
�عـاجلـة مـشكالتهـمـا بالطرق الـتفـاوضـيـة السـلمـيـة وبعـيـداً عن القـتـال. ومـر اآلن مـا يزيد على خـمس
سنوات على احلــالة السلمـيـة. وتبـرز فـي الواقع العـملي مـؤشــرات إيجـابيـة Jعـاجلـة االنقــسـام الداخلي

لصالح وحدة اإلقليم وتطوره. 
ولكن مـاذا حـصل في الوضـع االقـتـصـادي في كـردسـتـان العـراق منذ تسلم القـوى الوطـنيـة الكردية
للسلطة? سنحاول اإلجابة عن هذا السـؤال �ا هو متيسر من معلومات وأرقـام لفهم واقع التطور اجلاري

واحتماالته. 
لم يتـحـقق الكثيـر على طريق الوحـدة السـيـاسيـة للفـيـدرالية الكـردستـانيـة حتى اآلن3 ولـكن غيـاب
الصراع اJسلح بحد ذاته يعـتبر خطوة إيجابية على طـريق يبدو طويالً لتحقيق الوحـدة الوطنية اJنشودة

للشعب الكردي كما أن االتفاقات األخيرة تبشر بوضع أفضل. 
وعلى الصعـيد االقـتصادي بذلت بعض اجلـهود لتنشـيط القطاع اخلاص واحلصـول على قروض مـالية
لتنشـيط االستـثمـار في كـردستـان. ولم يتحـقق الكثـير في هذا البـاب أيضـاً. وما حتـقق برز في مجـال
قرار "النفط مقابل الغـذاء" أوال3ً واحلصول على عوائد مالية من نقطة إبراهيم اخلليل جلبـاية التعريفات
اجلـمــركـيـة عـلى السلع اJســتـوردة واJعـاد تـصـديرها ثانيــاً. وفي هذا اجملـال بـالذات نشط االقـتــصـاد
الكردستـاني3 ولكن بصورة هامشيـة ومدمرة على اJدى البعـيد3 ما لم يتجـه احلكم صوب عملية تنـمية
اقـتصـادية مناسـبة تأخـذ باالعـتبـار واقع أن االقـتصـاد الكردسـتانـي ما زال يشكل جـزء من االقـتصـاد
العراقي3 ويتـسم بذات السمـات التي zيزه3 وما لم يتـخلص من السوق الهامـشية اJـوازية التي يصعب

فيما بعد مكافحتها أو احلد منها.
وبسبب سيـاسات االستيراد والتصـدير الرسمية وغيـر الرسمية عبر احلـدود مع تركيا وإيران ومع دول
اخلليج وسوريا تنّشّط السـوق احمللي وتوفرت السلع فيـه وzكنت أوساط من الشعب في كردسـتان على
اقـتناء السلع. ولكن الذي سـاهم في إعـانة السكان نسبـيـاً هو قرار النـفط مقـابل الغـذاء حيث خـصص
لكردستـان العراق نسـبة ١٣ % من إيرادات النفط اخلـام بعد االسـتقطاعات الدولـية لتأمH مـا حتتـاجه

اJنطقة مـن مواد غذائيـة أو غيرها ضـرورية لالحتادية الكردسـتانيـة3 وهي نسبة أفـضل بكثيـر �ا كانت
توجـهـه الدولة العـراقـيـة لكردسـتـان في كل األوقـات3 ولكـنهـا مـا تزال ضـئـيلة بالقـيـاس الى عـدد من
اJؤشرات. فـما هي اJبـالغ التي توفـرت للعراق خـالل الفتـرة الواقعة بـH ١٩٩١-٢٠٠٠ أوال3ً وما هي

? احلصة التي توفرت لكردستان خالل ذات الفترة ثانياً
جدول ٣٥

عوائد النفط العراقي خالل الفترة ١٩٩١-٢٠٠٠

النفط اخلام اJصدرالسنة
- البرميل/ يوم

إجمالي إيرادات النفط اJصدر(*) بالدينار
العراقي الدوالر األمريكي

١٩٩٠٢٫١١٤
١١٨٫٣٨٠                  ٣٦٨٫٠٣٤ ١٩٩١٢٧٩
١٠١٫٥٥٨                  ٣١٥٫٧٤٤ ١٩٩٢٥٢٦
١١٣٫٣٩٦                  ٣٦٤٫٧٣٥ ١٩٩٣٦٦٠
١١٣٫٧٠٧                 ٣٥٣٫٥١٥ ١٩٩٤٥٥٠
١١٥٫٢٦٥                 ٣٥٨٫٣٥٩ ١٩٩٥٧٣٧
٢١١٫٨٣٨                  ٦٥٨٫٦٠٤ ١٩٩٦٧٤٠
١٫٤٢٩٫٩٠٧         ٤٫٤٤٥٫٥٨١ ١٩٩٧١٫٣٨٤
٢٫١١٥٫٢٦٥          ٦٫٥٧٦٫٣٥٩ ١٩٩٨٢٫١٨١
٤٫١٧٧٫٥٧٠         ١٢٫٩٨٨٫٠٦٥ ١٩٩٩٢٫٦٥٣
٧٫٠١١٫٩٠١        ٢١٫٨٠٠٫٠٠٠ غ.م.٢٠٠٠
٢٢٫٦٨٦٫٣٥٧       ٤٨٫٢٢٨٫٩٩٦ اإلجمالي(**)
٢٫٢٦٨٫٦٣٥           ٤٫٨٢٢٫٨٩٩ اJتوسط السنوي

:CIA وحد لسنة و ١٩٩٩-٢٠٠٠ وكتاب الدول: العراقJصدر: التقرير االقتصادي العربي اJا
* السـعــر الرسـمي لصــرف الدينار العــراقي منذ عـام ١٩٨٢ حــتى الوقت احلـاضــر بلغ ٣٫١٠٩ دوالر

أمريكي.
** بلغت صادرات العراق النفطية في اJرحلة الثامنة من عام ٢٠٠١ حوالي٢٫١٢٥ ألف برميل/يوم
واJرحلـة التـاســعــة ١٫٤٠٠ ألف برمــيل /يوم من كــمــيـة مـنتــجـة مــقــدراها ٢٫٧٢٥ و٢٫٠٠٠ ألف

برميل/يوم على التوالي. غ.م. = غير معروف.

كـانت مـسـاهمـة كردسـتـان في هذا اإلنتـاج وفي حتـقـيق العـوائد اJاليـة كـبـيـرة بسـبب األوضـاع التي
سـادت البـصـرة في أعـقـاب غـزو الـعـراق للكويت وحـرب اخلليج الثــانيـة. وقـد حـرمت كـردسـتـان خـالل
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H١٩٩٠-3١٩٩٥ من أي دخل مـالـي من جـانب احلـكومـة العــراقـيــة3 في ح Hالسنوات األولـى3 أي ب
كانت اإليرادات تأتي من حقول النفط في كركوك.

ومنذ صــدور قــرار رقم ٩٨٦ لسنة ١٩٩٥ "النـفط مـقــابل الغــذاء" عن مــجلس األمن الـدولي بدأت
كردستان حتـصل على نسبة ١٣ % من إيرادات العراق النفطيـة بعد استقطاعات األÒ اJتـحدة وما هو
مـفروض على العـراق دفـعه للـمتـضرريـن من غزو النظام لـلكويت وحرب اخللـيج الثانيـة. وخـالل الفتـرة
الواقعة بH كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ و١٩٩٩/٦/١ حتقق لكردسـتان العراق مبلغاً قدره ٤3١ مليار
دوالر أمريكي تقريباً. أما حصة احلكومـة اJركزية في بغداد فكانت ٨3١٠ مليار دوالر أمريكي تقريباً

خالل ذات الفترة.
لو أخذنا بالنسب السـابقة Jشاركـة كردستان فـي استخراج النفط في العـراق3 وبالتالي حتديد مـقدار
مشاركتـها اJالية في عوائد النفط العراقي حلصلنا على الرقم التـالي: ٣٥٫٣ مليار دوالر أمريكي من
. ومنه `كن القول أن كردستان قد ساهمت منذ عام ١٩٢٧ مجموع ٤٨٫٢ مليار دوالر أمريكي تقريباً
حـتى عـام ٢٠٠٠ �بلغ قـدره ١٨٤٫٩ مليـار دوالر أمـريكـي3 في حH كـان دخل العـراق اإلجـمـالي من
عوائد النفط اخلام (دون اJصافي) حوالي ٢٥٢٫٥ مليـار دوالر أمريكي. والسؤال الذي نحاول اإلجابة
عنه بكثافة بسبب قلة اJعـلومات اJتوفرة هو اآلتي: ماذا حتقق فعلياً لـكردستان خالل السنوات القليلة

اJنصرمة3 أي منذ أن بدأ الهدوء النسبي في العالقات بH احلزبH الوطنيH احلاكمH في كردستان?
* أعـيد حـتى عـام ٢٠٠١ تعـمـير أكـثـر من نصف القـرى اJدمـرة في كردسـتـان (١٤٩٧ في أربيل3
و١١٢٣ في دهوك و٢٠٣٥ في السليمانية)3 كـما أعيد إعمار الكثير من اJدارس اJهـدمة إضافة إلى
تشـيـيـد ٧٥٠ مـدرسـة جـديدة3 وإعـادة إعـمـار أو إقـامـة مـسـتـوصـفـات جـديدة وتبـليط الطرق وإصـالح

اجلسور اJدمرة وتوفير اJياه الصاحلة للشرب… الخ(٦٤٨).
* أمكن إعـادة العمل أو إقـامة بعض اJشـاريع الصناعيـة اجلديدة التي بلغ عـددها في اإلقليم ٦٠٨
مشاريع حتى عـام ١٩٩٨ (عدا كركوك)3 وهي في الغالب األعم مشـاريع صغيرة واستهالكـية. ويشير
Hواً فـي مـشاريـعـهـا الصناعـيـة خـالل الفـتـرة الواقـعـة بÎ السـيـد مـحـمـد برواري إلى أن أربيل شـهـدت

١٩٩٥-٢٠٠٠ من ٦٠ مشروعاً إلى ١٦٧ مشروعاً ملكيتها تعود للقطاع اخلاص(٦٤٩).
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تواجـه كردسـتان العـراق في اJرحلة الراهنة مشـكالت ومصـاعب جمـة3 منها مـا هو تقليدي ومـوروث

ومرتبط باخلصائص التي يتميز بها االقتصاد العراقي عموما3ً باعتبار اقتصاد كردستان العراق يشكل
جزء أسـاسياً منه3 والناشـئة عن الهيـمنة االستعـمارية البريـطانية السابقـة وعن سياسـات احلكم اJركزي
منذ عقـود طويلة3 ومنها مـا هو جديد ناشئ عن األوضـاع االستـثنائية التي مـرَّ بها وما يزال يعـيشـها.
و`كن توزيعـهـا على أربع مـجـموعـات لتـسـهيـل البحث فـيـهـا واحلوار حـولهـا والتـحـري عن معـاجلـات

واقعية لها.
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١- خـضوع كـردسـتان الـعراق للعـقـوبات االقـتصـادية الدوليـة اJفـروضة على العـراق منذ عـام ١٩٩٠.
ويتجلى تأثيرها السلبي في اجتاهات ثالثة أساسية3 وهي:

* قلة اJوارد اJالية التي تتحقـق للعراق3 وبالتالي لكردستان بسبب قلة كمـيات النفط اخلام اJصدرة
واحملددة له وفق قرار النفط مقابل الغـذاء3 وصعوبة حصوله على تلك اJوارد مباشرة واستـخدامها فعالً

في أغراض التنمية.
* صـعـوبة اسـتـيراد الـسلع اJطلوبة لعـمليـة التنمـيـة بسـبب قـرارات اJنع لعـدد كـبـيـر من السلع ذات
االسـتخـدام اJتعـدد اإلغراض3 وبسـبب تأخـير اJوافـقة من جـانب هيئـة الرقـابة الدولية على اسـتيـرادات

العراق السلعية.
* مـعـوقات السـلوك البـيروقـراطي والتكالـيف العالـية جـداً اJرتبطـة بنشاط أجـهـزة الرقـابة الدوليـة3

إضافة إلى الفساد الذي تتسم به الكثير من هذه األجهزة. 
٢- احلصـار اJفروض على كردسـتان العراق من جـانب النظام العراقي والذي يتـجلى في عدد كبـير من

اJؤشرات �ا فيها: 
* تأخـيـر اJوافـقـة من قـبل النظام العـراقي على قـوائم السلع الكردسـتـانيـة أو شطب جـزء منهـا قـبل

تقد`ها إلى األÒ اJتحدة للحصول على موافقة بشأنها.
* محـاولة تقليص السيولة النقـدية في كردستان من خـالل استمرار سـحب العملة الورقيـة القد`ة من
األسواق العـراقية بعـد أن جمدت التـعامل بفئـة ٢٥ ديناراً وسحبـته من التـداول3 إذ أن الدينار العراقي
القـد� (طبعـة سويسـرا) يعتـبر قـاعدة التـعامل الراهن [حـتى نهاية سنة ٢٠٠٣- آراس] فـي األسواق

الكردستانية.
* وضع عراقيل أمام تطوير التبادل التجاري بH اJنطقة العربية واJنطقة الكردية من العراق.

* إعاقـة السيـاحة العـربية من مناطق العـراق األخرى إلى كـردستان العـراق3 رغم وجود حـاجة ورغـبة
لدى بعض األوساط في الوسط واجلنوب القادرة مالياً على زيارة اإلقليم.

٣- إنشطار االقــتـصـاد الكـردسـتـاني إلى قــسـم3H أربيل ودهوك مـن جـهـة3 والسلـيـمـانيــة وجـزء من
محافظة كركـوك من جهة أخرى. إضافة إلى اقـتطاع النظام العراقي أجزاء مهمة جـداً من كردستان

(٦٤٨) برواري3 محمـد. اقتصاد إقليم كـردستان : تبعيـة أم تكامل. في: مجلة الثقافـة اجلديدة. العدد ٣٠٥.
آذار/ نيسان ٢٠٠٢. ص ٧٣.

(٦٤٩) نفس اJصدر السابق. 
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العراق3 مثل كركوك وخانقH وغيرها وضمها للقسم العربي.
٤- ضعف كبـير في القاعدة اإلنتـاجية لالقتـصاد الكردستاني3 وبالتـالي استنزاف كمية غـير قليلة من
العمالت الصعبة الشحيحة اJتوفـرة في كردستان نتيجة اضطرار حكومة اإلقليم الى استيراد واسع
للسلع اJصنعـة3 أو السكوت عن عمليات االسـتيراد غـير الرسـمية من أجل إشـباع حاجـات السوق

احمللي3 إضافة إلى تسرب نسبة مهمة من تلك السلع إلى األسواق اجملاورة عبر التهريب.
٥- نقص اJوارد اJاليـة الالزمـة لتـحـقـيق منهـاج مكثف للتنمـيـة والتطوير االقـتـصـادي واالجتـمـاعي3
كذلك وجود نقص في مقدار العملة اJتوفرة في التداول ومخاطر تلفها3 إضافة إلى شلل اJؤسسات
اJالية الكردستانية مـثل فرع البنك اJركزي والبنوك التجارية واJتخصصـة وإيقاف العمل بالنشاط
التـأميني واJـضاربة بالعـملة والدور الكبـيـر جداً للسـوق اJوازية في احلـيـاة االقتـصـادية لكردستـان
العراق حالياً وبروز ظواهر مـافيوية جديدة هناك تشكل خطراً على االقتصاد واجملـتمع حالياً وعلى

. وهي ذات ارتباط �افيات مجاورة ذات قدرة على احلركة الفعالة. اJدى البعيد أيضاً
٦- و�ا يزيد في اJصاعب خضوع قـوائم االستيراد الكردستانية لرقابة مـشددة من قبل النظام العراقي
من جهـة والهيـئة الدوليـة من جهـة أخرى3 �ا يعـيق احلصـول على السلع واخلدمـات اJطلوبة بسـرعة
ويعطل صـرف العـوائد اJالية عـلى األغراض التنمـوية. وال بد من اإلشـارة إلى بروز ظاهرة احـتكار
استيراد السلع3 التي حتتاجها احلكومة االحتادية من جهات محددة تفرض أسعارها االحتكارية وال

تخضع للمنافسة بهدف احلصول على أقل األسعار وأحسن اJواصفات.
٧- ضـعف إمكـانيـات القطاع اخلـاص احملـلي في تأمH التـوظيــفـات االسـتـثـمــارية الضـرورية لتنـمـيـة
وتطوير االقتـصاد الكردستاني3 إضـافة إلى كون اJستـثمرين وهم قلة يركضـون وراء تلك اجملاالت
. ويؤدي ذلك إلى إهمال مجاالت مهمة االقتصادية الهامشية التي حتقق لهم ربحاً عالياً ومضموناً
حتتـاجها عـملية تنمـية كردسـتان العراق بسـبب حاجتـها إلى وقت أطول لتـحقيق األرباح ألصـحاب
رؤوس األموال أو اJرتبطة ببـعض اجملازفة. وهـي وجهة تطور ال `كن الوقـوف بوجههـا إرادياً ما لم

تتغير جملة من الشروط السائدة حالياً في وضع السوق الكردستاني والعراقي.
٨- ضـعف قطاع اJواصـالت واالتصـاالت واJعلومـات3 الذي من شـأنة إعـاقة احلـصـول على اJعلومـات

الضرورية وتسريع االتصاالت بالسوق اإلقليمية والدولية… الخ.
٩- صعوبة إقناع اJستثمرين األجانب بتـوظيف رؤوس أموالهم في كردستان العراق حتى اآلن3 وبسبب
عدم االسـتقرار في الوضع السيـاسي في العراق عمومـاً وبسبب الصراعـات السياسيـة التي لم تنته
بعـد في كردسـتـان العراق3 رغـم الهدوء النسـبي الراهن في العـالقـات السيـاسـية الداخلـية3 بسـبب
التـحـركـات اجلـديدة لـقـوى "أنصـار اإلسـالم"3 وقـبل ذلك "جند اإلسـالم"3 وهـم في احلـقـيـقـة أعـداء
لإلسـالم3 من أجل إثارة القـلق والفـوضى وعـدم االسـتـقـرار في كـردسـتـان ودفع الناس إلى الهـجـرة

خـوفـاً من اJـوت على أيديهم3 خـاصـة بعــد أن حـصلوا على فـتـوى مـن أحـد كـبـارهم بالقــيـام بتلك
األعمال اإلجرامية ونبش قبور اJوتى من أتباع طريقة النقشبندية في اإلسالم(٦٥٠).

١٠- تسـرب مسـتـمر وكـبـير للكوادر العلـميـة والفنيـة واJهارات اخملـتلفـة إلى خارج كـردسـتان العـراق
حتى الوقت احلاضر.

١١- وجـود عملـيات تهـريب غـير قـليلة للمـوارد اJالية (العـمـالت الصـعبـة) إلى خـارج كـردستـان من
اجملمـوعات القـادرة على احلصول علـيها وخـاصة من العـاملH في نشاط التـهريب بسبب خـشيـتهم

من التحوالت احملتملة في األوضاع السياسية للمنطقة.
ويبدو لي ضرورياً أن يأخذ اخملطط بنظر االعتبار خمس حقائق أساسية ال يفترض نسيانها3 وهي:

* أن اقتصاد إقليم كردستان العراق يشكل جزء تابعـاً لالقتصاد العراقي3 وهو خلل كبير في الوقت
احلـاضــر. إذ يفـتـرض أن ينهـض على أسـاس التنســيق والتكامل والـتـبـعـيــة اJتـبـادلة. وهذا يـعني بأن
انتـعـاش االقـتـصــاد في كـردسـتـان العـراق يرتبط بصــورة عـضـوية بانتـعـاش االقـتـصـاد الـعـراقي كله.
ويفترض أن ال يبقى هذا اجلزء اJهم واحليوي تابعاً بل متكامالً معه. ومع إدراك صعوبة حصول تنسيق
وتكامل واسـعH ومناسبH في الظروف احلـالية حـيث تسود الفـوضى بعد سـقوط النظام3 ولكنهـا �كنة
zامـاً في ظروف احليـاة الد`قـراطيـة والتعـددية واحلـياة الدسـتوريـة التي تسعى إليـهـا القوى السـيـاسيـة

الد`قراطية في العراق حالياً.
* ال `كن خلق الديـنامـيكيـة والوحـدة العـضويـة في االقتـصـاد الكردسـتـاني مـا لم يؤخـذ باالعـتـبـار
أهميـة بناء وتطوير قطاع صناعي يستـند إلى ما هو متـوفر من مواد أوليـة في كردسـتان أو في مناطق
الوسط واجلنوب من العـراق3 إضافـة إلى تنميـة زراعيـة متـقدمـة وحديثـة3 و�ارسة سـياسـة ماليـة فعـالة

تساهم في استخدام اJوارد اJتوفرة أفض استخدام.
* كمـا يفتـرض أن `ارس احلكم في اإلقليم سيـاسة اسـتثمـارية فعـالة وجاذبة لرؤوس األمـوال احمللية

واإلقليمية والدولية للتوظيف في كردستان ويوفر مستلزمات ذلك.
* ويتطلب خلق اقـتـصـاد دينامـيكي مـتجـدد لتـحـقيـق التعـبـئـة الد`قـراطية الـواسعـة للقـوى العـاملة
�ختلف مراتبها ومهاراتها وكفاءاتها العلمـية والفنية واإلدارية ووضعه في اJكان اJناسب واستخدامها

بصورة فعالة.
* حتقيق العدالة االجتماعية بH فئات اجملتمع3 �ا يساعد على اندفاع الفئات العاملة نحو اJشاركة
الواعـية واJسـؤولة في العـمليـة االقتـصـادية اإلنتاجـيـة واخلدمـيـة وفي احليـاة االجـتمـاعـية والتـعليـميـة

(٦٥٠) االحتـاد. الـصـحـيــفـة اJركــزية لالحتـاد الـوطني الكردســتـاني. (أبو بصــيـر) يفــتي بنبش قــبـور شــيـوخ
النقشبندية. العدد٤٨٦. اجلمعة ٢٠٠٢/٨/١٦. السليمانية. ص ١.
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والثقافية.
إن سقوط النظام الدكتاتوري يوفر األرضـية الصاحلة لتوفير مستلزمات حتقـيق االنتعاش االقتصادي

والتنمية البشرية في كردستان العراق وعلى نطاق القطر كله. 
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١- نقص كـبيـر وضـعف ملموس في عـدد غـير قليـل من القدرات اJتـبـقيـة والعـاملة في أجهـزة اإلدارة
Hاالقتصادية والفنيـة في كردستان العراق. ويتجلى ذلك بشكل خـاص في قطاعات البنوك والتأم

واحملاسبة االقتصادية واإلحصاء وفي مجاالت الرقابة واJتابعة الفنية.
٢- ضعف مستوى التقنيات اJستخدمة في مجاالت اإلدارة احلكومية واخلاصة.

٣- اJسـتوى الضـعـيف للعملـية التـعليـميـة بشكل عـام وفي مخـتلف مـستـويات الدراسـة بسبب هجـرة
الكوادر العلمـية والفنيـة واJثقـفH واخلسـارة الفادحـة التي حلقت بكردسـتان العـراق بسبـب احلروب
واإلعدامات والتـهجير القسري …الخ التي نـفذها النظام ضد الكوادر الفنية والعلميـة واJثقفH في
كردسـتان. كـما أن تعـدد وجود اجلـامعـات في احملافظات الكردسـتانيـة3 رغم قلة الكوادر العلمـية
والفنيـة واإلدارية يساهـم في خفض اJسـتـوى العلمي اJنشود لـتلك اجلامـعات3 عـلماً بأن التـعطش
إلقـامـة اجلـامعـات في احملـافظات الكـردستـانيـة أمـر مـشـروع ومـفهـوم في آن3 بسـبب السـيـاسـات

السابقة التي مارستها السلطة إزاء كردستان. وهذا األمر يشمل اJعاهد اJهنية والفنية أيضاً. 
٤- كمـا يبـدو لنا فأن الوضع السـياسي اJعـقد وضـيق أفق النظرة احلـزبية إلى الكوادر العلمـية والفنـية
في اJمارسـة العمليـة ما يزال يهـيمن على ويعـرقل وضع الكفاءات اجلـيدة في اJواقع اJناسـبة على
مـسـتوى كـردسـتـان. كـما أن هنـاك استـخـدامـاً غـير عـقـالني للكوادر الشـحـيـحـة ناشئ عن تكرار

الوظائف اJتماثلة لدى حكومتي وإدارتي اإلقليم.
٥- غياب فعلي وواسع لقواعد االنضباط في العمل وعدم احترام الوقت وضعف رعاية اJصلحة العامة
والتطـاول على اJال العــام لـلصــالح اخلــاص واخملــاتلة3 أو القــبــول بـالرشــوة و�ارســة احملــســوبيــة
واJنسـوبيـة في التعـيH والقـبول فـي اجلامـعـات وغيـرها من الظواهر السلبـيـة تلحق أضـرارا فادحـة
باالقتصاد واجملتمع… الخ. واجلدير باإلشارة إلى أن هذه الظواهر ليست حالة خاصة بكردستان3 بل
هي ســائدة اليــوم في كل العــراق ومنتــشـرة في جــمــيع البلدان النـامـيــة وكـذلـك البلدان اJتــقـدمــة
�ستويات وأشكال أخرى. ولكن اسـتمرارها يقود إلى مزيد من اخلراب والتدهور. ومحـاربتها حالة

ملحة.
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تتداخل هذه اجملـموعـة من اJشكالت االجتمـاعية بـاJشكالت االقتصـادية واإلدارية والسيـاسية كـما

تنشأ عنها3 وتتضمن ما يلي:
١- البطالة الواسعة وكذلك البطالة اJقنعة في عموم كردستان العراق.

٢- تفـاقم حـالة الفـقر بـالنسـبة ألوسـاط واسـعـة من السكان بسـبب العـوامل االقـتصـادية3 إضـافـة إلى
تنامي الفجوة الداخلية بH األغنياء والفقراء فـي اجملتمع. ومثل هذه الظواهر ال تساهم في تسهيل
مهـمة تعبـئة اجملتـمع لصالح التنميـة اJنشودة. وتشيـر اJعطيات اJتوفـرة إلى أن بدون تأمH توزيع
احلصص التموينية في الوقت احلاضر ألصبحت نسـبة الناس الذين يعيشون حتت خط الفقر اJعروف
دوليـاً أكـثـر من ٨٠ % فـي كـردسـتـان العـراق وأكـثـر من ذلك في عـمـوم الـعـراق في ظل احلـصـار

الدولي اJستمر.
٣- اسـتفـحـال اJشكالت واآلفـات االجـتمـاعـية والـنفسـيـة والعـصبـيـة للسكان من جـراء األوضـاع غيـر
االعـتــيـادية الـتي مـر بهــا الشـعب الـكردي والقـومــيـات األخــرى في كـردســتـان3 كـذلـك األوضـاع

السياسية واالقتصادية غير اJستقرة.
٤- تخلف ملـمـوس في القـدرات الفــعليـة لتـقـد� الـرعـاية الصـحـيــة والطبـيـة وتأمH األدويـة وضـمـان

اخلدمات الضرورية في اجملتمع الكردستاني.
٥- تفـاقم األمراض االجتـماعـية األخـرى في اجملتـمع3 ومنها الرشـوة وعدم نظافـة اليد وبروز نشـاطات
لعـصابات اقـتصـادية وارتباط عـدد متـزايد من الناس بهـا بسبب أوضـاعهـا االقتـصادية الصـعبـة3

ومنها أعمال التهريب.
٦- حيـاة البذخ التي تعيشـها مجـموعة من اJسؤولH في احلـزب واحلكم على نطاق كردستـان3 تضعف
مـصـداقيـتـهم السـيـاسيـة لدى السكان وتـخلق فـجوة بينـهم وبH الغـالبيـة الفـقـيـرة من بنات وأبناء
اجملـتـمع3 وهي البـداية لقـبـول اإلشـاعـات ضـدهم ثم وقـوع االنفـصـال بH اجملـتـمع والـسلطة وتطور
الصراعـات3 وبدء التحـول صوب الدكـتاتورية مـا لم جتر عـملية مكافـحة مسـتمـرة Jثل هذه اJظاهر
وبصرامة كبيـرة3 رغم اJصاعب الكبيرة التي تواجه مكافحة مـثل هذه الظواهر في ظروف كردستان

بالغة التعقيد.
٧- وجود عـدد كبير من األطفـال والصبيـة الفقراء واJشردين3 وخـاصة بنات وأبناء العوائل اJهـجرة من
مـحـافظة كـركـوك وضــحـايا األنفـال3 الذين يعـانون من شـظف العـيش والعـجـز عن البـدء بـالتـعليم
واJشكالت االجـتـمـاعـيـة والنفـسـية والـعصـبـيـة التي تنشـأ عن هـذا الواقع. وهم في الغـالب األعم
أولئك األطفـال الـذين فـقـدوا اآلباء أو األمـهـات أو االثنH مــعـاً خـالل السنوات اJنصــرمـة وبسـبب
سيـاسات النظام العدوانيـة ضد شعب كـردستان. إن هؤالء األطـفال يشكلون أرضيـة خصبـة لنشاط
عصـابات السرقة والتهـريب واجلر`ة… الخ ما لم تنهض اJـؤسسات الرسمـية للفيـدرالية �سؤوليتـها

إزاء هؤالء رغم الصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد.
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إن سـقــوط النظام االســتـبــدادي في العـراق وفــر األسـاس اJـادي للتـوجــه صـوب مــعـاجلــة اJشكالت
السـياسـية اJعـلقة في البـالد منذ عـقود طويلة3 سـواء أكـان ذلك على مسـتـوى العراق كله أو اJركـز أم
على مـستـوى كردستـان أو االحتادية الـكردستـانية. ويتطلب األمـر في الوقت احلاضـر العمل باجتـاهات

ومستويات عديدة3 نشير في أدناه إلى أبرزها:
 ١- معاجلة استـمرار االنقسام في الصف الوطني واحلكم في كردستان العراق3 وهـي إشكالية كبيرة ال
يجوز التـهاون معهـا أو االستهانة بـها أو الكف عن التحري اJتـواصل عن حل عقالني وعـملي لها
لصالح قضية الشعب الكردي وتـقدمه ومستقبله. وهي جزء من إشكالية اJعارضة العـراقية عموماً
Ì واجهـة النظام حـتىJ شـتـركJالتي عـجـزت لسنوات طويلة عن إيجـاد صـيغـة عـملية لـنشاطهـا ا

إسقاطه من اخلارج. 
٢- األوضـاع اJعـقدة في مـنطقة الـشرق األوسط ومـحـاوالت التـدخل في شـؤون األحزاب الـكردستـانيـة
وكـردستـان الداخليـة من جـانب حكومـتي تركـيـا وإيران إلعاقـة اسـتـمرار االسـتـقـرار وتطور الوضع
األمني والسـالم والد`قـراطيـة في كـردستـان العـراق3 بسـبب مـعارضـتـهـما الشـديدة لوجـود احتـادية
فـيدراليـة في إطار اجلمـهورية العـراقيـة وخشـيتـهمـا من نشـوء تأثير إيجـابي لهذا النمـوذج اJتقـدم
على الشعب الكردي في كل من كردستان تركيا وكردستان إيران واحتمال مطالبتهما بذلك الحقاً.
٣- وجود قوى "إسالمـية" سياسية متطـرفة مستعدة Jمارسـة العنف الدموي وارتكاب أبشع اجلرائم من
أجل االسـتـيالء على الـسلطة3 وهي جـزء عضـوي من تنظيم الـقاعـدة وحتـصل على دعم مـتنوع من
قـوى ور�ا حكومـات عديدة بصـورة غـيـر مبـاشـرة في اJنطقـة. ولكن هذا ال يعني أن هؤالء وحـدهم
`كن أن يقومـوا �ثل هذه األعمال3 إذ أن هناك أرضـية صاحلـة الحتمال اتسـاع قاعدة هذه األعـمال
ضد سكان اإلقلـيم3 خاصة وأنهم يسـتفـيدون من دعم خارجي غـير مـباشر من جـهات عـديدة بهدف
إثارة القلـق والفـوضى في كـردســتـان العـراق ودفـع الناس إلى الهـجــرة منهـا. وعليـنا أن ندرك بأن
القوى اإلسـالميـة اJتطرفة ذات تنـظيم دولي وقيـادة دولية واحدة تـرسم سياسـتهـا لكل التنظيـمات
في الدول اخملتلفـة وzارس سياسات متـباينة وفق الظروف التي `ر بها البلد اJعني بنـشاطها. وهذا
األمر ال يقتصر علـى تنظيم القاعدة3 بل يشمل التنظيمات اإلسالميـة األخرى3 ومنها بشكل خاص
تنظيم األخوان اJسلمH والقوى الوهابية اجلديدة3 التي لن تتـردد عن استخدام القوة والعنف عندما

تكون الظروف مؤاتية.
٤- ورغم توفر احلريات الد`قراطية في كردستان إلى حدود معينة3 فأن األقليات القومية في كردستان
تطمح بصـورة مشروعـة وعادلة3 إلى صـدور تشريع ينص على zتـعها بـحقوقـها الثـقافيـة3 �ا فيـها
الدينيـة واJذهبـيـة وحـقـوقـهـا اإلداريـة. ومن شـأن مـثل هذا القـانون تكريس الد`ـقـراطيـة وتطويرها

وتعزيز تآلف اجملتمع وتضامنه. 
٥- مـا تزال اJؤسسـات الدستـورية واحلـياة الد`قـراطيـة هشة وغـير مـستـقـرة3 إضافـة إلى أنها مـا تزال

مشوهة3 رغم أن فيها من البدايات ما هو مشجع مرة وما هو محبط مرة أخرى. 
هذه هي جملة اJشكالت التي تواجـه الشعب الكردي وبقية بنات وأبناء القومـيات األخرى من سكان
كـردسـتـان في اJرحلة الراهنـة. علمـاً بأن بعض هذه اJشكالت `كـن حلهـا مـحليـاً وأخـرى دوليـاً وثالثـة

خاضعة ألوضاع منطقة الشرق األوسط بشكل عام ويصعب على القوى الداخلية معاجلتها محلياً.
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نؤكد من جديد بأننا ال Îتلك وال نطرح وصفة جاهزة Jعـاجلة الوضع في كردستان العراق واإلجابة عن
األسـئلة اJطروحة سـابقاً في ظل اJـشكالت والتعـقيـدات احمللية واإلقلـيمـية والدوليـة الراهنة3 وفي ظل
التـغيـير الذي حـصل في أوضـاع العراق الداخليـة وسـيحـصل خالل الفـترة الـقريبـة القادمـة3 خاصـة وأن
الوضع السـيـاسي واالقتـصـادي والعـسكري في كردسـتـان ال ينفـصل عن عـموم الوضع في الـعراق بعـد
سـقـوط النظام الدكـتـاتوري حتت ضـربات قـوات التـحـالـف األمريـكي - البـريطاني3 رغم خـصـوصـيـاته
الراهنة. ولهـذا سنحـاول طرح بعض األفكار األوليـة التي يفـتـرض أن تكون مـوضع حـوار لبلورة السـبل
الكفـيلة �عاجلـة الوضع االقـتصـادي الراهن في كردسـتـان. ورؤيتنا Jقتـرحـات احللول تتوزع على أبعـاد

ثالثة أساسية وهي:
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يتطلب البـدء �عـاجلـة فـورية ومـسـتـقـرة للعـالقـة غيـر الطـبيـعـيـة حـتى اآلن بH احلـزبH احلـاكـمH في
كـردستـان العـراق3 رغم سقـوط النظام في بغـداد3 بH احلـزب الد`قـراطي الكردستـاني واالحتـاد الوطني
الكردســتـاني وفق أسس سلـمـيـة د`قــراطيـة تنهي الـوضع الشـاذ الســائد حـاليـاً فـي كـردسـتــان العـراق
وانقـسـامــهـا إلى منطقـتـH ذات حـدود مـصطنعـة وحـكومـتH وإدارتH… الخ. ومع أن إجـراءات مــهـمـة
اتخـذت حتى اآلن على هذا الطريـق فأنهـا ما تزال بحـاجة إلى تعـجـيل3 إذ بدون هذا احلل يصعب zامـاً
وضع تصور عقالني وواقـعي لتنمية وتطوير الفيدرالية اقتـصادياً واجتماعياً وتربوياً وثقافـياً. فالوحدة
السـيـاسـيـة لالحتـادية ضـرورية جـداً لتـأمH مـسـتلزمـات التطور االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي والتـعليـمي
والثقـافي. وهي األساس الضروري لـتجنب االنزالق من جديد في مـعارك داخلية مـستنزفـة لإلمكانيات
والطاقات ومفسحة فـي اجملال لتدخل غير مسؤول وغير مبرر ومـحرم دولياً في شؤون احلزبH واإلقليم.

إن وحدة اإلقليم السياسية تعتبر الشرط األول واJركزي للخطوات الالحقة.
أما ااااللللششششررررطططط    ااااللللثثثثااااننننيييي الذي يفرض نفسه في هذا الصـدد فيتمثل ببناء احتادية فيدرالية د`ـقراطية فعلية
تسـتند إلى مـؤسسـات حكم القـانون الد`قـراطي ودسـتـور د`قراطـي علماني حـديث. احتـادية تقـوم على
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وجـود أحزاب سـياسـية د`قـراطية حـاكمـة وأخرى د`قـراطية مـعـارضة3 تتـداول السلطة عبـر االنتخـابات
النيابيـة العامة احلرة والنـزيهة3 كما تتـجلى في مؤسسـات اجملتمع اJدني الد`قـراطية. إن علينا جميـعاً
أن نتـعلم بأن احلرية والد`قـراطية ليـست شـارعاً باجتـاه واحد بل باجتـاهH متـساوي3H ليـست جلهـة دون
غـيرها وال على حـسـاب طرف ثالث. ويفـترض أن نثق بأن وجـود أحـزاب د`قراطيـة في السلطة وأخـرى
د`قراطية في اJعارضة يعتبر مصدر قوة للنظام السيـاسي3 ومصدر منافسة سلمية وعقالنية ود`قراطية
لصـالح تقـد� األحسـن من البرامج واحلـلول للمـشكالت القائـمة. ويفـتـرض أن ال تكون القـوى احلـاكمـة
مقتنعة بذلك فحسب3 بل كذلك القوى اJعارضة من خالل إقرار دستور د`قراطي ينظم حياة ومؤسسات

اجملتمع اJدني الد`قراطي.
ويتطلب ااااللللششششررررطططط    ااااللللــــثثثثااااللللثثثث أن تلتـزم األحزاب السـياسيـة بوضع برامـجها وسـياسـاتها �ا يـجسد ويحـقق
مـصـالح الشـعب الكردي وأن تتكامل مع مـصـالح األقليـات القـومـيـة في اجملـتـمع الكردسـتـاني وعلى
عـمـوم العراق3 خـاصـة وأن عـقبـة مـركـزية زالت من الطريق3 وأعني بهـا زوال النظام الدكـتـاتوري وبروز
إمكانيـة إقامـة فـدرالية عـربيـة وأخرى كـردستـانيـة قائمـة أصـالً على نفس األسس الد`قـراطية3 عندمـا
تسـود احلرية والد`قـراطية في البـالد. وأن تكون للشـعب في كردسـتان كلـمتـه اJسمـوعة عـبر التـمثـيل
النيـابي وعبـر االسـتفـتـاءات الشعـبـية ألهم القـضـايا التي zس مـستـقـبل هذا الشعـب وحيـاته وتطوره.
ويفتـرض أن تكون الحتـرام وتنفيذ وحـماية مـباديء وشرعـة حقوق اإلنسـان مكانة مرمـوقة في التـفكير
السـيــاسي للنخب احلــاكـمـة وللـمـجـتـمـع بأسـره. وهي عـمـليـة تربوية حــضـارية مـعــقـدة ذات مـضــمـون
اجتماعي-سياسـيي - ثقافي تشمل القيادات والقواعد على حد سواء وفي مخـتلف اJستويات احلزبية

واJهنية واحلكومية. وهي ضرورية وملحة منذ اآلن ودون أي تردد.
ويتمـثل ااااللللششششررررطططط    ااااللللررررااااببببعععع في هذا الصـدد بأهميـة تأمH تعاون سـيـاسي بH كل القوى الوطنيـة من أجل
احترام مـباد½ حقوق اإلنسـان واحترام حقـوق الشعب الكردي العادلة واJشـروعة واJوافقة على اخـتياره
احلر في إقامـة االحتادية الفيدراليـة في إطار اجلمهورية الـعراقية. وكذلك الـتعاون السياسي الـفعال مع
دول اجلوار وفق مـباد½ األÒ اJتحدة وكـذلك على الصعيد الدولي واألÒ اJتـحدة لضمان احلـصول على

الدعم واJساعدة اJتنوعة لتطوير الوضع في كردستان العراق.
ويفـترض أن يتـجلى ااااللللششششررررطططط    ااااخلخلخلخلــــااااممممسسسس في السـعي إلعاقـة محـاوالت التـدخل في الشؤون الداخليـة من

قبل نظم احلكم في الدول اجملاورة3 وكذلك االمتناع عن االبتعاد والتدخل في شؤونها.
أما ااااللللششششررررطططط    ااااللللسسسسااااددددسسسس فيتعلق بأهمية العمل لتأمH األمن واالسـتقرار الداخلي وإبعاد شبح التفجيرات
للقوى اJـناهضة للد`قـراطية في كردسـتان العـراق أو قطاع الطرق أو عصـابات التزوير والتـهريب واسع
النطاق3 وخلق الثـقة بقدرة احلكـم على تأمH حمايـة السكان ورعاية نشـاطهم االقتصـادي واالجتـماعي
والثـقــافي والسـيـاسي. وتتــحـمل الفـيـدرالـيـة مـسـؤوليـة اJـشـاركـة الواعـيـة والـفـعـالة مع بقـيــة القـوى

الد`قراطية العراقية لضمان تطور معجل ومناسب في مناطق العراق األخرى.
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إن العـمل في سـبـيل توفـيـر هذه الشـروط واJسـتلـزمـات سيـسـاعـد بدوره عـلى خلق ظروف التـعـامل
اإليجـابي على الصـعد اخملـتلفـة ويحـقق للطرف الكردسـتاني نتـائج إيجـابيـة ملموسـة. ويبـدو لي �كناً
بالنسـبة إلى كـردسـتان العـراق قـيام حكومـة كـردستـانيـة موحـدة تطرح برنامـجاً اسـتـثمـارياً وتشـغيليـاً

موحداً يأخذ بنظر االعتبار اإليرادات احملتملة لالحتادية واJتأتية من:
* عـوائد النفط اخلام السـنوية التي يفتـرض أن حتـدد مع اJركز وفق أسس جـديدة تسـتجـيب حلاجـات

ومتطلبات تنمية االقتصاد واجملتمع في كردستان العراق. 
* عوائد اجلـمارك التي تتـحقق لكردستـان سنوياً من أكثـر من نقطة حدودية مع الدول اجملـاورة3 بعد

االتفاق مع اJركز على ذلك.
* عوائد إعادة تنظيم الضرائب اJباشرة وغير اJباشرة في اجملتمع الكردستاني في ضوء مباد½ عامة

تشمل العراق كله.
* إعادة تنظيم التأمH وتنشيط دوره في االقتصاد الكردستاني.

* تنشيـط دور فرع البنك اJركزي الكـردستاني والسـماح بفـتح مصارف خـاصة ومـختلطة محـلية في
كـردسـتــان العـراق3 إذ `كنهـا أن تـلعب دوراً مـهـمـاً فـي تعـبـئـة اJوارد اJالـيـة واسـتـخـدامــهـا ألغـراض

التوظيف مع العناية بسعر الفائدة. 
* تقـديرات مـدققـة نسـبـياً لـلعوائد اJالـية اJتـوفـرة لدى القطاع اخلـاص والتي `كن اسـتـخدامـهـا من
جـانبهم في العـمليـة التنموية الـسنوية3 خاصـة وأن نهـاية النظام االستـبدادي فـي العراق `كن أن يفـتح
Hاألبواب على مـصــراعـيـهـا أمـام أصـحـاب رؤوس األمــوال الكُرد في اخلـارج أو غـيـر هم مـن العـراقـي

للتوظيف في مختلف مجاالت االقتصاد الكردستاني3 ومنه مجال السياحة.
* التحويالت اJالية السنوية التي تصل إلى السكان من اخلارج.

* عوائد أخرى `كن تأمينها من جانب حكومة اإلقليم واحلكومة اJركزية.
* قـروض من اخلارج Jدى طويل وبنسب فـائدة مخـفـضة في ضـوء الواقع الذي تعيش فـيه كـردستـان
وفي ضـوء احلاجـة إلى تلك القـروض ودراسة جـدواها االقتـصـادية وإمكانية سـداد تلك الديون والفـوائد

اJترتبة عليها.
* اJســاعـدات السنويـة الدوليـة الـتي `كن احلـصــول عليــهـا عــبـر العــالقـات مع اJؤســسـات اJالـيـة
والشركات والدول الصناعية اJتقدمة أو الدول العربية ذات القدرات اJالية العالية3 ومنها دول اخلليج.
* فــتح صناديق توفــيــر في مــراكـز البــريد احلكـومـيــة �ا يحــقق الفــائدة للسـكان والدولة من خــالل
استـثمـارها في مشاريع اقـتصـادية مضمـونة3 والسعي إلى تشـجيع الناس على التـوفير ووضـع نقودهم

في البنوك3 إضافة إلى زيادة نسبة الفائدة السنوية لتشجيع التوفير السكاني.
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إن التفكير �جاالت أخرى وأساليب وأدوات أخرى ضرورية جـداً بالنسبة إلى كردستان العراق �ا في
ذلك تنشيـط مبادرة الناس في التـوفيـر والتوظيف أو في إقـامة مشـاريع مشتـركة تعـاونية على سـبيل

اJثال ال احلصر يساعد على وضع ميزانية واقعية متوازنة وقابلة للتحقيق. 
إن تقـدير إجمـالي العـوائد السنوية التي `كن توفـيـرها للتنمـية ال في اخلـزينة االحتـادية فحـسب3 بل
وفي خـزائن القطـاع اخلـاص كـذلك تسـاعـد على وضع برنامج اقـتـصــادي واقـعي نسـبـيـاً يتـوجـه صـوب

اجملاالت التالية:
* التعجيل بإقامة مـشاريع البنية التحتية الضرورية جداً ألي عملية تنمـوية ناجحة أو محاولة كسب
رؤوس أمـوال أجنبـية لصـالح التـوظيف في كـردستـان العـراق. وهي مـجاالت الطرق واجلـسـور والسكك
واالتصاالت واخملازن االعتيادية واJبردة حلفظ السلع الزراعية3 ومجموعة أخرى من اخلدمات اإلنتاجية

الضرورية.
* بذل جـهـود استـثنائيـة لتطوير اسـتـخـدام التـقنيات احلـديثـة في نقل اJعلـومات واالتصـاالت ونشـر
استخـدام الكومبيوتر الشـخصي بH الناس على نطاق واسع3 إذ سيلعب دوره في نشـر وتطوير اJعارف
ووضع الناس في صـورة مـا يجـري في العـالم من تطورات حـديثة فـي مخـتلف اجملـاالت والتـخلص من
احتكار احلـصول على الثـقافة واسـتعمـال كومـبيوتر من جـانب الفئـات الغنية3 بل إيصالـها إلى كل من
يرغب باألغتـراف الثقـافي واستخـدام احلاسـوب اإللكتروني3 وهذا يعني فـتح مراكز عـامة لهـذا الغرض

وبالتعاون مع اJنظمات اإلنسانية اخملتلفة في العالم.
* توجـيه جـزء من العـوائد اJاليـة لتحـقـيق التنمـية الزراعـيـة في كردسـتـان3 إذ أن فيـهـا الكثيـر من
اإلمكانيــات إلنتـاج احملــاصـيل الـتي تسـتــخـدم في الصـناعـة وإقــامـة مــشـاريع الصنـاعـات الزراعــيـة
. إن الريف لألغــراض احملليــة بشكل خــاص3 وتشــغــيل عـدد كــبــيــر من العــاطلH عن العــمل حــاليــاً
الكردسـتانـي3 والفالحH بشكل خـاص3 عـانوا على مـدى عقـود طويلة شـتى أشكال الظلم واالضطهـاد
والتـدمـير وحـرق القـرى واJزروعـات والتـهـجيـر3 وأكـثـر من ذاق مـرارة اجلوع واحلـرمـان واJرض واJوت3
وأكثر من قدم من شباب للنضال في صفوف الپيشمرگة ومن هذا اJنطلق أيضاً يفترض أن توجه للريف
والفـالحـH عناية خـاصــة وتوظيـفــات ضـرورية3 إلنعــاش الريف والزراعـة وحتــسH ظروف عـمل وحــيـاة

.Hالفالح
* توجـيـه نسـبــة مـهـمـة من العـوائد اJاليـة إلقــامـة اJشـاريع الصناعـيـة في أربـع مـجـاالت أسـاسـيـة

لكردستان3 وهي: 
* تنشـيط البـحث العلمي في اجلـامـعـات الكردسـتـانية وإنشـاء مـعـهـد متـخـصص للبـحـوث النفطيـة

ومنتجاتها والبحوث الزراعية وبحوث البيئة.
* إقامة مشروع أو أكثر لتكرير النفط اخلام ومنتجاته3 إضـافة إلى التفكير بالتصنيع البتروكيماوي

مع ضمان حماية البيئة من التلوث.

* مشاريع الصناعات الزراعية ذات التقاليد في كردستان العراق.
* تشجيع إقـامة اJشاريع الصناعية الصغـيرة التي ال تتطلب رؤوس أموال كبيـرة ولكنها قادرة على
إشـباع حـاجات السـوق احمللي3 إضافـة إلى زيادة تشـغيل األيدي العـاملة العـاطلة حاليـاً. ويتطلب هذا

التوجه اتخاذ إجراءات أساسية في احلقول التالية:
* منح القــروض اJاليــة بفـوائد منـخـفـضــة ألولئك الذين يـريدون إقـامــة مـشـاريـع صناعـيــة صـغــيـرة

ومتوسطة جديدة أو لتطوير التقنيات اJستخدمة في صناعاتهم.
* منح هذه اجملمـوعات من الصناعـيH إعفاء جـمركي خلمس أو عـشر سنوات بهـدف تشجيع التـوجه

صوب التصنيع والتشغيل الصناعي وضمان zوين األسواق احمللية بالسلع الصناعية.
* السعـي لربط ذلك قدر اإلمكان باسـتخـدام اJواد األولية احملليـة اJتوفـرة فعـالً بدالً من استـيرادها

من اخلارج.
* إن إطالق حرية التصدير واالستـيراد له منافعه في تنشيط اJنافسة االقتصـادية لتحسH اJنتجات
احملليـة ورفع اإلنتاجـية وتقليص التكاليف3 ولـكنها في الوقت نفـسه وعند البـدء بالعملـية التصـنيعـية
تكون تلك اJنشآت بحاجـة إلى حماية نسبية لكي تـستطيع الوقوف على قدميهـا وإقناع الناس بأهمية
اقـتناء سلعـهـا. ولهـذا ال بد من إيجـاد طريق وسط ال `كن تركـه حلـركـة السـوق وحـدها ولكن ال يجـوز

التضييق على حركة السوق واJنافسة بأي حال. 
* القبول بتعامـل الدولة مع هذه اJنشآت احلديثة من خالل اقتناء سلعها ألغـراض اJشاريع احلكومية

وبأسعار السوق التنافسية مع إعطاء األفضلية للسلع احمللية. 
إن الرقـابة احلكومـيـة على التـجـارة اخلـارجـية في اJـرحلة الراهنة حتـتل أهمـيـة كـبيـرة لثـالثة أسـبـاب

جوهرية هي:
١- وضع حـد للفوضى الـراهنة في حركـة االسـتيـراد وإغراق األسـواق احملليـة بسلع مـتمـاثلة كـثيـرة من

مصادر متنوعة يصعب توفير االحتياطي لها وتصبح عبئاً ثقيالً على االقتصاد الوطني.
٢- بذل اجلـهـد Jنـح أجـازات االسـتـيـراد والتـصـدير ألصــحـاب اJهنة فـعـالً بدالً من إغــراق اJهنة �ن ال
يعـرفهـا ويقود إلى إحلـاق خسـائر كبـيـرة باJستـهلك ولصالح اJـصدر األجنبي3 إضـافة إلى مـا يثيـر

ذلك من فوضى في السوق.
٣- بذل اجلـهـود للمـشـاركـة احلكومـيـة اJؤقـتة والـنسـبيـة بالنـشاط الـتجـاري لتـأمH شيء مـن التنظيم
والرقابـة احلكوميـة وخاصة بالـنسبة إلى تـلك السلع التي zس حيـاة الكادحH من السكان الفـقراء3

إذ أن حالة الفقر في كردستان واسعة3 كما هو حال بقية مناطق العراق. 
٤- تأمH معلومات مفيدة للعاملH في احلقل التـجاري بهدف إطالعهم على حركة األسعار والسلع في
السـوق الدوليـة3 لضمـان حـصـولهم على أفـضل السلع وبأرخص األسـعار اJـمكنة لتـأمينهـا للسـوق

الداخلي.
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٥- تأمH قدرة التـجار على السفـر واإلطالع واالحتكاك بالعاملH في السـوق اإلقليميـة والدولية بكل
حرية.

٦- تأمH عقـد ندوات لغرض التـوعية في مـجال التجـارة اخلارجيـة والداخلية وتكوين كـادر قادر على
استيعاب التغيرات اجلارية في السوق الدولية والتعامل مع الزبائن في السوق الداخلية واخلارجية.
٧- كما ال بد من اإلشراف الفعال على حركة االستـيراد وإعادة التصدير �ا يضمن احلصول على عوائد
جمـركية مناسـبة للدولة ومنع التـهريب اجلاري حـالياً على قدم وسـاق والذي اعتادت عليـه األسواق

التجارية في كردستان العراق ألسباب كثيرة.
ويبدو لي ضرورياً اإلشارة إلى ثالث نقاط قبل االنتقال إلى الفقرة التالية وهي:

* إن التنمـية الصـناعيـة والتطوير االقـتصـادي وتعجـيل مـعدالت النمـو تسـتوجب بشـكل استـثنائي
التوجه اجلـاد صوب الزراعة3 إذ أنها تعـتبر اJعH غير الـناضب للثروة في كردستان بسـبب اإلمكانيات
الكبيـرة للتنمية النبـاتية واحليـوانية التي يوفرها إقلـيم كردستان ارتـباطاً مع طبيـعته اجلغـرافية اجلـبلية
والسـهليـة. وهـي الثـروة التي لم يجـر االهتـمـام اجلـاد فــيـهـا من جـانب احلكومـة اJركـزية طـيلة العـقـود
اJنصـرمـة. وبدون تنـمـيـة الزراعـة في كـردسـتـان يصـعب حتـقـيق تنمـيـة فـعـالـة ومـسـتـمـرة في الصناعـة
الكردستانية وتوفيـر ما هو ضروري من موارد أولية وسوق لتصريف السلع الصناعـية للقسم األكبر من
سكان كردسـتان. كما يصـعب استيعـاب الزيادة اJستمـرة والعالية في القوى العـاملة السنوية وتقليص

البطالة وحتسH مستوى الدخل الفردي والدخل القومي.
* ولهذا الغرض أيضاً يتطلب األمر توجيه عناية خاصة ألسـعار السلع الزراعية لضمان استمرار بقاء
الفـالحH في الريف وتوجـهـهم نحو إنتـاج السلع التي يـحتـاجـها االقـتـصاد الـكردستـاني بشكل خـاص
والعراقي بشكل عام3 فبدون حـصولهم على مردود مناسب ودخل محفز يصعب حتقـيق التنمية الزراعية
اJنشـودة. كـمـا أن تركهـا حلـركـة السـوق العفـوية وهيـمنة التـجـار يفـرط بالكثـيـر من إمكانيـات سكان

الريف الكردستاني. 
* إن التزام ااااققققتتتتصصصصــــاااادددد    ااااللللسسسسووووقققق    ااااحلحلحلحلرررر    لتطوير االقتـصاد في كردسـتان3 كجـزء من االقتصـاد العراقي3 في
ظروف كردستـان الراهنة التي تسعى للنهوض من التـخلف وبقايا اإلقطاعية وحتـقيق التنمية الصـناعية
والزراعـيـة اJعـجلة والتـخلص من اآلثار السـلبـية التـي تركـتهـا سـيـاسـة احلكم اJركـزي على كـردسـتـان
العـراق سـيكون غـيـر فـعال ويـتسـبب بأضـرار غـيـر قليلة بـاالقتـصـاد واجملـتـمع. ولهـذا يسـتـوجب على
احلكم3 (احلـاكم واJشرع واخملطط واJنفـذ) إدخـال تعديل على هذا النهـج الذي وضعـته حكومـة اإلقليم
في عـام ١٩٩٣/١٩٩٢. ويتلخص التـعـديل في القبـول �بـدأ ااااققققــــتتتتصصصصــــاااادددد    ااااللللسسسسووووقققق    ااااحلحلحلحلــــرررر    ااااالالالالججججــــتتتتممممــــااااععععيييي. ماذا

يعني ذلك? يعني باختصار ما يلي:
ّ ييييففففتتتتــــررررضضضض    ففففيييي    ررررااااسسسسمممميييي    ااااللللسسسســــييييااااسسسسااااتتتت    ااااالالالالققققــــتتتتصصصصااااددددييييةةةة    أأأأنننن    ييييأأأأخخخخــــذذذذوووواااا    ببببننننظظظظرررر    ااااالالالالععععتتتتببببــــاااارررر    ووووااااققققعععع    ااااجملجملجملجملتتتتممممــــعععع    ووووااااJJJJآآآآسسسسيييي    ااااللللتتتتيييي    ممممررررّّّ
ببببههههــــاااا    ووووضضضضررررووووررررةةةة    ااااألألألألخخخخــــذذذذ    ����ففففــــههههوووومممم    ووووممممــــضضضضــــمممموووونننن    """"ااااققققــــتتتتــــصصصصاااادددد    ااااللللسسسســــووووقققق    ااااحلحلحلحلــــرررر    ااااالالالالججججتتتتــــممممااااععععــــيييي""""3333    أأأأيييي    ����ععععننننىىىى    ااااللللععععننننااااييييةةةة    ببببققققــــددددرررر    أأأأككككببببــــرررر

ببببققققضضضضاااايييياااا    ااااللللععععددددااااللللةةةة    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة    ووووححححييييااااةةةة    ووووظظظظررررووووفففف    ااااللللععععــــمممماااالللل    ووووحتحتحتحتددددييييدددد    سسسسااااععععااااتتتت    ااااللللععععمممملللل    ووووضضضضمممماااانننن    ااااللللتتتتأأأأثثثثييييرررر    ااااإلإلإلإلييييججججااااببببيييي    ععععللللىىىى
ععععــــالالالالققققــــةةةة    تتتتننننااااسسسسبببب    سسسسللللييييــــممممــــةةةة    ببببHHHH    ااااألألألألججججــــوووورررر    ووووففففــــاااائئئئضضضض    ااااللللققققــــييييــــممممــــةةةة    ووووتتتتأأأأممممHHHH    ااااللللضضضضــــممممــــااااننننااااتتتت    ااااالالالالججججــــتتتتــــممممــــااااععععييييــــةةةة    ووووااااللللصصصصــــححححــــييييــــةةةة    للللللللععععــــممممــــاااالللل
ووووااااJJJJسسسســــتتتتــــخخخخددددممممHHHH…………    ااااللللخخخخ3333    ووووععععــــددددمممم    ااااللللسسسســــممممــــااااحححح    للللالالالالسسسســــتتتتغغغغــــالالالاللللل    ااااللللررررأأأأسسسســــممممــــاااالللليييي    ووووسسسسييييــــااااسسسســــااااتتتت    ااااللللللللببببــــررررااااللللييييــــةةةة    ااااجلجلجلجلددددييييددددةةةة    ااااJJJJتتتتــــششششــــددددددددةةةة    ممممنننن
تتتتششششــــددددييييدددد    خخخخننننااااققققههههــــاااا    ععععللللىىىى    أأأأففففرررراااادددد    ااااجملجملجملجملــــتتتتممممــــعععع    ووووااااللللككككااااددددححححHHHH    ممممننننههههمممم    ععععللللىىىى    ننننححححــــوووو    خخخخااااصصصص....    ووووووووضضضضعععع    آآآآللللييييــــااااتتتت    دددد̀̀̀`ققققررررااااططططييييــــةةةة    ممممننننااااسسسسببببــــةةةة
JJJJععععااااجلجلجلجلــــةةةة    ااااJJJJششششككككالالالالتتتت    ااااللللتتتتيييي    حتحتحتحتصصصصلللل    ببببHHHH    ننننققققااااببببــــااااتتتت    ااااللللععععمممماااالللل    ووووأأأأصصصصححححــــاااابببب    ااااللللععععمممملللل    أأأأوووو    أأأأصصصصححححــــاااابببب    ررررؤؤؤؤووووسسسس    ااااألألألألمممموووواااالللل(٦٥١)....

ووووييييففففتتتتررررضضضض    أأأأنننن    ييييششششمممملللل    ههههذذذذاااا    ااااألألألألممممرررر    ااااللللععععررررااااقققق    ككككللللهههه....

(٦٥١) `كن أن نشير فيما يلي إلى أهم تلك األسس واJباد½ التي يفترض أن يتـضمنها مفهوم اقتصاد السوق
احلر االجتماعي3 كما أقرته أJانيا قبل ثالثة عقود3 والتي لم تلتزم به في الوقت احلاضر3 بل هي تسير

على طريق اللبرالية اجلديدة :
- حرية الـنشاط االقتـصادي وحـماية اJلكيـة اخلاصـة وتشجيـع أصحاب األعـمال على اسـتثـمار رؤوس

أموالهم في النشاط االقتصادي واالجتماعي3 أي في جميع فروع اإلنتاج واخلدمات. 
- zتع القطـاع اخلـاص بالدور األسـاسي في احلـيـاة االقـتـصـادية ومنحــه حـرية احلـركـة وحتـقـيق األرباح3
إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس األموال على زيادة توظيـفاتهم الرأسمالية اJوجهة لزيادة إنتاج تلك
السلع التي تسـاهم في تقليص الواردات وتتـوجه نحـو إشبـاع حاجـات السوق الداخلي واخلـارجي. وهذا
يعني حتـويل االقـتـصاد من حـالة االسـتـهالك إلـى حالة اإلنتـاج ألغـراض السـوق وإغناء الدخل القـومي

بدال من استهالكه. 
Hابتـعـاد الـدولة عن التـدخل في شــؤون وقـرارات ونشـاطات القطـاع اخلـاص مـا دام ملتـزمـا بـالقـوان -

الد`قراطية اJرعية ودستور البالد. 
- دعم قـيام منشـآت اقتـصادية منتـجة وفـعالة وقـادرة على اJنافـسة احلـرة. ويتطلب هذا وجود أسـواق

حرة للعمل والقروض وسعر الفائدة والعمالت الصعبة.
- zتع اJنشـآت االقتـصـادية بحرية تامـة في مـجال القـروض وتشـغيل األيدي العـاملة وحتـديد األسعـار

واألجور. 
- ترك سياسة تكوين األسعار لقوانH وآليات العرض والطلب في السوق.

- السعي لتعو� العملة أو تثبيتها بسعر صرف واقعي.
- عـدم تدخل الدولة في الشـؤون االقـتـصـادية التي `كـن للقطاع اخلـاص النهـوض بهـا3 وأيالء اهتـمـام

خاص من جانب قطاع الدولة لتلك القطاعات التي يبتعد عنها القطاع اخلاص ألي سبب كان.
- فتح األسواق احمللية وإزالة القيود أمام التبادل التجاري الدولي… الخ. 

- اJوافقـة على تقد� الدعم من جانب الدولة لتـحديد أسعار السلع ذات االسـتهالك اجلمـاهيري الواسع
ولكن بحدود محسوبة جيدا3 وتخدم الغالبية العظمى من السكان.

-  السـعي إليجاد توازن مـعH في توزيع الدخـول في اجملتـمع لضـمان السلم االجـتـماعي وتأمH جـملة
Hاحتادات أصحـاب العمل والنقابات لضمان توازن مـعقول ب Hمن اخلدمات االجـتماعية واالتفـاقيات ب

األسعار واألجور في ضوء نسب التضخم السنوية… الخ3 دون تدخل الدولة.
- االتفــاق على قـواعــد وأسس أو آليـات مــعـينـة Jا يسـمى بـ"قــواعـد اللـعـبـة الـد`قـراطيــة" في الدول
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إن البحث في البـعد االجتـماعي والسـياسات التي يفـترض اتخاذها في كـردستان الـعراق في اJرحلة
الراهنة وعلى اJدى البعـيد يفتـرض أن يسبق ذلك تتتتققققدددد����    صصصصــــووووررررةةةة    ممممككككثثثثففففةةةة    ععععنننن    ااااللللببببننننييييــــةةةة    ااااالالالالججججتتتتممممــــااااععععييييةةةة    ووووااااللللططططببببققققــــييييةةةة
ااااللللررررااااههههننننةةةة    للللللللممممججججــــتتتتممممعععع    ااااللللككككررررددددسسسستتتتــــااااننننيييي    ففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق. فالنظرة العـاجلة على الوضع االجتمـاعي تؤكد حصـول جملة
من التـغـيرات الـكميـة اJلمـوسـة على اجملـتـمع الكردسـتاني في مـجـاالت ومـسـتويات مـخـتلفـة3 ولكن
سـياسـات احلكم اJركـزي الشـوفـينيـة والعدوانـية إزاء شـعب كـردسـتان أعـاقت حتـقـيق التـغيـيـر النوعي

اJنشود في البنية االجتماعية. فاجملتمع ما يزال ينقسم إلى ويتوزع على ثالثة اجتاهات هي:
١- اجلانب العشائري.

٢- اجلانب الطبقي.
٣- اجلانب الديني.

ااااالالالالجتجتجتجتااااهههه    ااااألألألألوووولللل: يؤكد أن العـالقات القرابية اJنبـثقة عن العالقـات العشائرية البـدوية والريفية اJستـقرة
اJنتقلة إلى اJـدينة ما تزال تلعب دوراً كبـيراً في االصطفاف االجـتماعي والـسياسي وتؤثر على مـجرى
األحـداث في كردسـتـان العـراق. واإلشكاليـة هنا ال ترتبط بالفـالحH وأبناء الريف الذين انتـقلوا لتـوهم
. كما تشمل بقدر ملمـوس ومؤثر مجموعات كـبيرة من إلى اJدينة فحسب3 بل zس سكان اJديـنة أيضاً
اJتـعلمH واJثـقـفH الكُرد وأعـضـاء األحـزاب السـيـاسـيـة. وتتـخـذ هذه العـالقـات القـرابيـة ذات األصل
العشائري صورة أكثر وضوحاً في فترات الصراع السـياسي بH األحزاب والقوى السياسية اخملتلفة3 إذ
سرعان ما ينقسم اجملتمع إلى مجموعتH أساسيت3H يبدو ظاهرياً وكأنه يستند إلى مواقف حزبية ذات
خلفـيـة فكرية وسـيـاسيـة3 ولكن في حـقـيـقـته يعـبـر عن مـوقفٍ عـشـائريٍ صـارمٍ عنيد يـلتزم بـالتعـاضـد

االجتـماعي القـبلي ويدفع باألمـور إلى حد االقتـتال الدمـوي وإلى سقـوط ضحـايا كبـيرة وخـراب ودمار
.١٩٩٢-١٩٩٨ Hوهذا مـا عاشته كـردستان في فتـرات سابقة3 وخـاصة في الفترة الواقـعة ب .Hواسع

ويعود هذا إلى عاملH أساسيH هما: 
١- دور الدولة اJركـزية في بغداد ونشـاطها اJلمـوس واJتواصل منذ سـبعـينيات القـرن العشـرين من
أجل إعـادة العـالقـات االجـتـمـاعيـة في الـعراق إلـى العـالقات الـعشـائرية والـقرابـية فـي الريف واJدينة
لالسـتـفـادة منهـا في تكريس وجـودها وهيـمنتـهـا. وجتلى هذا في مـوقف القـادة السـيـاسـيH الكُرد في
كردستـان العراق أيضاً بهدف احلفـاظ على مواقعهم ومناطقـهم مستندين في ذلك إلى أرضيـة عشائرية

وإقليمية تعود إلى ماضٍ ما زال معاشاً في الفكر واJمارسة حتى اليوم.
٢- التخلف الشـديد في البنية االقتـصادية التي عجـزت حتى اآلن عن حتقيق الـتغيرات النوعـية في

البنية االجتماعية والوعي االجتماعي3 وحافظت على اJعايير والقيم والسلوكيات القد`ة.
واالنعكاس السلبي لهذه الظاهرة االجتـماعية يتجلى في عجزه عن بلورة الوحدة الوطنيـة أو القومية
اJطلوبة في مواجهة اJشكالت الداخلية واخلارجية اJوجهة ضد القضية الكردية والشعب الكردي ال في
العراق فـحسب3 بل وعلـى مستـوى األمة الكردية. إذ كـانت الظاهرة العـشائرية في القـرن التاسع عـشر
وبداية القرن العـشرين قد لعـبت دورين متبـاينH في احلياة االجـتماعـية والسيـاسية الكردية في فـترات
وحـاالت مـخـتلفـة3 أحـدهمـا إيجـابي واآلخـر سلبي. ودورها اليـوم ال `ـكن أن يكون إال سلبـيـاً ومـعطالً
لتـحــقـيق الوعي الـوطني/القـومي الـذي يدفع باجتـاه التــمـاسك االجـتــمـاعي والســيـاسي في مـواجــهـة
التـحـديات واJشـكالت الداخليـة منهـا واخلـارجـيــة. ويصـعب تغـيـيـر هذا الواقع مـن خـالل احلـديث عنه
ونقـده3 بل يفـترض العـمل من أجل تأمH إمكـانيات فـعليـة لتـحقـيق التـغيـيـر االقتـصـادي الذي يؤدي
بدوره إلى تغــيـيـر في البـنيـة االجـتــمـاعـيـة3 والتـي سـتـفـرض بـدورها تغـيـيــراً في الوعي االجـتــمـاعي
والسيـاسي القومي األوسع مـستـوى ومدى وعـمقاً من الـوعي العشائـري. وال يتم هذا بصورة عـفوية أو
مـيـكانيكيـة3 بـل يتطلب عــمـالً جـاداً من جــانب كل القــوى الواعـيــة في كـردسـتــان العـراق. فــالوعي
العـشائري سـيـبقى مـعطِالً ومـعـرقِالً لنمـو الوعي القـومي اJنشـود أو يساهم فـي تشويهـه ودفـعه باجتـاه
الوعي القومي اJستند إلى رابطة الدم العرقية التي ما كـانت وال `كن أن تكون مفيدة جملتمعاتنا التي

تسعى للتقدم والتطور العقالني. ومن هنا تنشأ احلاجة إلى بذل اجلهود اJشتركة لتغيير هذا الواقع.
واJتـتبـع حلركـيـة اجملتـمع الكردسـتـاني في اJرحلة الراهنة سـيـجد فـي موازاة اسـتـمرار سـيـادة ظاهرة
العـشائرية في احلـياة العـامة ظاهرة سـلبيـة متـفاقـمة أخـرى هي ظاهرة الطرد اJسـتمـر Jثقـفي ومتـعلمي
كــردســتــان الـعــراق3 ســواء الذين درســـوا في اخلــارج وعــادوا إلى الـوطن أم الذين درســوا فـي الداخل
ويتوجهون صوب اخلارج. ورغم أن مثل هذه الظاهرة تبدو طبـيعية إلى حدود غير قليلة بسبب األوضاع
السائدة في العـراق عموماً واخملـاطر التي ترتبط بالوضع في كردستـان3 فإن استمـرارها يؤثر سلباً على

الرأسـماليـة اJتـقـدمة من أجل مـعـاجلة اJـشكالت واالختـالفـات أو حتى الـنزاعات في مـا بH النقـابات
العمـالية واحتادات الصناعـيH والشركـات الرأسماليـة وأصحاب األعـمال حول قـضايا األجور وسـاعات
العمل أو التشغيل والبطالة أو قضايا التقاعد والضمان الصحي واالجتماعي ومسائل اإلنتاجية وزيادة
األجور واألمن الصناعي …الخ3 وذلك وفق أسـاليب التفاوض الد`قراطـي السلمي والتحكيم من أطراف
zثل الطـرفH قـبـل إعـالن اإلضــراب أياً كــان نوعـه. مع ضــمــان حق العــمـال في اإلضــراب عن العــمل

للوصول إلى األهداف التي تسعى إليها النقابات العمالية. 
- وفي ما يخص العـراق عمومـاً وكردستـان أيضاً `كن طرح السؤال الـتالي الذي يفتـرض اإلجابة عنه:
HتـخــصـصJـشـروع أو في بعض جـوانـبـه مـا يفـتــرض أن يدرس من جـانب احلـكومـات واJهل في هذا ا
والرأي العـام للنظر في ما إذا كـان فيـه مـا ينفعـها3 إذ ال `كن القـبول به جـملة وتفـصيـالً بسبب تبـاين
الظروف بH البلدان اخملـتلفة. أول من طرح فكرة اقتـصاد السوق احلـر االجتمـاعي هو الدكتـور لودڤيك

أيرهارد3 مستشار سابق في أJانيا من حزب احتاد الد`قراطي اJسيحي في ١٩٧٧.
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عملية التطور الفكري والسياسي في اجملتمع.
إن ذكر هذه احلقـيقة ال يعني بأي حـال الوقوف أمام هذه الظاهر مكتوفي األيدي3 كـما ال ينفع ترديد
اJواعظ على شعب كـردستان3 بل يفـترض ويستوجب العـمل اجلاد والدؤوب لتغـيير الواقع االقتـصادي
االجـتمـاعي القائم حـالياً وهو مـا سعـينا إليه فـي الفقـرات السابقـة. حيث اشـرنا وفق اجتـهادنا إلى مـا
يفتـرض القيام به في مجـال التنمية الصناعـية والزراعيـة واخلدمات االجتـماعية ومنـها التعليمـية التي

ستسمح بتغيير البنية العقلية والوعي االجتماعي في آن واحد.
لقد سـاهمت الظاهرة العـشائرية والصـراع بH العشـائر في القرنH الثـامن عشـر والتاسع عشـر والربع
األول من القرن العـشرين في إعاقة تطور إحـدى اإلمارات الكردية التي وجدت في تلك الفـترة3 وكانت
آخرها إمارة آل بابان3 كمـا ساهمت في إعاقة قيام احلكم الذاتي أو اإلدارة الذاتيـة لكردستان في الربع
األول من القـرن العـشـريـن. وبسـبب الدور الذي لعـبـتـه دول اجلـوار حـينذاك حــال دون حتـقـيق التـحـالف
والتـضامن والـوحدة العـشـائرية باجتاه إرسـاء إمـارة قوية واحـدة أو دولة واحـدة فيـمـا بعد3 وهـي عمليـة
موضوعية وليـست ذاتية فقط. ولكن اليوم تتوفر إمكانيات أفضل للتخـلص من اجلوانب السلبية لهذه
الظاهرة التي zنع من تطـور وحدة كـردستـان العراق سـياسـياً واقـتصـادياً واجـتمـاعيـاً لتشكل االحتـادية

القوية في إطار العراق االحتادي الد`قراطي القادم.
ااااالالالالجتجتجتجتــــــــااااهههه    ااااللللثثثثــــــــااااننننيييي: ينبــثق االجتــاه الثــاني من واقع وجــود وســيــادة االجتـاه األول3 أي مـن واقع البنيــة
االقتـصادية القائمـة. فالبنيـة االقتصـادية اJتخلفة جـداً تكرس التركيب االجـتماعي الـطبقي الراهن في
كـردستـان العـراق. فـالغالبـيـة العظمى من السكان مـا زالوا3 رغم كل سـيـاسات نظام احلكم فـي تدميـر
القـرى واألريـاف3 تعـيش في الريف أو عـلى هامش اJدينة3 ونســبـة ضـئــيلة جـداً من السكـان هي التي
تشتـغل في القطاع الصناعي أو اخلـدمات اإلنتـاجيـة. وفئـة أشباه البـروليتـاريا تشكل نسـبة عالـية من

السكان بحكم البطالة.
٤٫٥ H٢٠-٢٢ % من إجــمـالي سكان العــراق3أي ب Hتتــراوح نسـبـة الـسكان الكُرد في العــراق ب
- ٥٫٥ مليـون إنـسـان تقـريبــا3ً وهم مـوزعـون على مــحـافظات أربيل والسـليـمـانيـة ودهـوك وكـركـوك
واJوصل وبغـداد وفي بـعض مـدن جنوب ووسط العـراق. وإذا ركـزنا احلـديث عـن كـردسـتـان العـراق3 �ا
فيها محافظة كركوك3 فأن عدد نفوس هذه احملافظات من الكُرد يصل إلى أكثر من ٤ ماليH نسمة.
ااااالالالالجتجتجتجتااااهههه    ااااللللثثثثااااللللثثثث: يتوزع السكان في كـردستان عـلى عدة أديان. فاJسلمـون يشكلون الغالبـية العظمى
من السكان يليـهم اJسيـحيـون فاأليزيديون ومن ثم بعض اجلـماعـات الدينية مـثل الكاكائيـة والشبكـية
وغيرها. وما يزال يشكل الدين قاعـدة أساسية يستند إليها اJواطن في عالقـاته اليومية. وهي مرتبطة
بسـبب اعـتبـار الدين اإلسـالمي دين الدولة العـراقيـة3 وكـردسـتان العـراق بالتـبـعيـة أيضـاً. وينطبق هذا

التحليل على واقع العراق بأسره.

تتـوزع اJسائل االجـتـماعـيـة على مسـاحـة واسعـة من اJهـمات التي يـفتـرض النهـوض بها من جـانب
حكومة اإلقليم االحتادية خالل الفـترة القادمة3 وهي دون أدنى ريب صعبة للغاية ومـعقدة بسبب اخلراب
الذي أحدثـه النظام االستـبدادي قبل وأثنـاء وبعد مغـادرته كردسـتان ثم سـقوطه. فـهي تشمل مـجاالت
التعليم والثـقافة والـرعاية الصحـية والطبيـة والنقل واJواصالت3 كمـا تشمل قـضايا الرياضة والشـباب
والنسـاء… الخ. ولكـن يبـدو لي إن التـركـيـز يفـتـرض أن يتم بالنـسـبـة Jالحظاتنا على تلك الـتي ترتبط

مباشرة بالقضية االقتصادية3 وأبرزها ما يلي:
* إيالء اهتـمام خـاص بقضـايا التعليـم االبتدائي اإللزامي بحـيث يتوفـر للجـميع. وهو نهج تلتـزم به
اجلـهـات اJسـؤولة فـي كـردسـتـان العـراق3 ولكنه يحـتـاج إلـى مـزيد من العناية بسـبـب اإلهمـال السـابق

واألضرار التي حلقت باجملتمع من جراء الواقع الذي ساد كردستان عقوداً عديدة.
* تأمH ثالثة خـيـارات للطلبـة بعـد انتـهـاء الدراسـة االبتدائـية: تعلـيم ثانوي عـام وتعليم مـهني في
مختلف االختصاصات العملية وتعليم فني. إذ كلما أمكن البدء بالدراسات اJهنية والفنية مبكراً كلما
أمكن حتقـيق مهارة وإتقان كـبيرين عند الدارسH ووضع اJعـايير اJناسبـة واجملربة بهذا الصدد3 إضـافة
على التـعليم اجلـامعي. ويـفتـرض أن تتم االسـتفـادة من جتـارب الشـعوب األخـرى التي رفـعت من سني
الدراسة االبـتدائية إلى ثمـان سنوات3 تبدأ ثم بـعدها الدراسة اJـهنية وإلى عشـر سنوات ثم تبدأ بـعدها
الدراســة الفنيـة. أمــا الدراسـة الثــانوية العـامــة فـال بد أن تـتـركـز بشـكل خـاص على الفــروع العلمــيـة

واإلنسانية التي يتوجه الطالب اجملد وأصحاب االهتمام بعدها إلى اجلامعة.
* القـيـام بحـملة واسـعـة Jكافـحـة األمـيـة وتنظيـمـهـا بالتـعـاون الوثيق مع اJنظمـات غـيـر احلكومـيـة
واJهنيـة على أن يشـمل أولئك الذين فـاتهم قطار التـعليم االبتـدائي في اJدارس االبتـدائيـة من النسـاء

والرجال وفي اJدينة والريف.
* العـمل من أجل إعـادة مـجـمـوعــة كـبـيـرة من العلمـاء واJتـخـصـصH الكُرد وغـيـر الـكُرد من أبناء
كـردستـان العراق أو العـراق عمـومـاً اJقيـمH في اخلارج لـلمشـاركة في بناء كـردسـتان العـراق سيـاسيـا

واقتصادياً وثقافياً.
* تأمH عـمليـة توعـيـة ونشـر الثـقـافـة العـامـة في اجملـتـمع الكـردسـتانـي وجـعلهـا في مـتناول أيدي
الفـئـات الفقـيـرة واJتـوسطة من حيـث األسعـار. وال بد من التـركـيز علـى نشر الكتـب العلميـة واألدبيـة

احلديثة بحيث يبقى القار½ قريباً من التطور احلاصل في العالم.
* إيالء اهتمام خاص باJناطق الشعبية في اJدن الكردسـتانية حيث تراكم البؤس والفقر منذ عشرات
السنH والذي ال `كن جتـاوزه دفـعـة واحـدة ولكن ال `كن قـبوله بالـصورة احلـاليـة3 لهـذا ال بد من وضع
برنامج مـحدد للعـمل من أجل تغـييـر أوضاع سكـان هذه اJناطق خالل الفـتـرة القادمـة و�شاركـة واعيـة
وفعالة من قبل سكانها واإلدارات احمللية واحلكومة اJركزية3 ليتيقن من جدية اهتمام الفيدرالية بها.
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* إيالء االهتــمـام الضــروري بالفــالحH الذين كـانـوا وقـوداً للثــورة الكردســتـانيــة على نحــو خـاص
ومنحوها لعـقود طويلة كل مـا كان في مقـدورهم منحهـا3 حياتهم وخـبز يومهم وعـرق جبيـنهم ودمائهم.
وبالتـالي فال بد من العـمل لضمـان استمـرار التفـاف هؤالء الناس الطيـبH حول االحتاديـة الكردستـانية
ومـسـاندتهم لهـا من خـالل االستـجـابة اJتطورة Jصـاحلـهم وحتـسH أوضـاعـهم وظروف حـيـاتهم وسكنهم

وعملهم.
* تأمH الرعــاية الصــحـيـة وتـوفـيـر اJـيـاه الصــاحلـة للشــرب والنقل الرخــيص للسكـان وللمنتــجـات

الزراعية �ا ال يعرضها للتلف واخلسارة.
إن إزاحة النظام العراقي من قبل الواليات اJتحدة األمريكية وبريطانيا عبر احلرب فتح األبواب على
مصراعـيها أمام مخـتلف احللول واJعاجلات. إن اإلجابة عن سـؤال: وماذا بعد? لن يكون سهـالً ويحتاج
الى مـزيد من الوقت لتـشخـيصـه. ولكن هذا ال يعني أن عـلى القوى السـيـاسيـة العراقـيـة التي ناضلت
ضـد النظام الـدكـتـاتوري طويالً أن تنتـظر لكي تطرح لهـا اJعــاجلـات واحللول للمـشكـالت3 بل يفـتـرض

فيها أن تطرح تلك اJعاجلات واحللول وتناضل في سبيل تنفيذها.
تتحـمل القوى الوطنـية العراقـية مـسؤوليـة طرح البرنامج الذي تسـعى إلى حتقـيقه في العـراق3 ومنه
كـردسـتـان العـراق. ويفـترض أن يتـضـمن البـرنامج االجتـاهات السـيـاسـيـة واالقـتـصـادية واالجـتمـاعـيـة

التالية:
١- العمل من أجل إرساء أسس مـجتمع مدني د`قراطي حديث يفـصل بH الدين والدولة ابتداءا3ً ويقر
دستوراً د`قراطياً حديثـاً يضع في مقدمة بنوده حماية كرامة اإلنسان وحقوقـه3 وكذلك حماية كرامة

وحقوق القوميات اJشروعة3 ويعترف للشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره بنفسه.
٢- ويفـترض أن يتـضـمن الدستـور رفض أي شكل من أشكال االسـتـبداد والعنـصرية والتـمـييـز اإلثني

والقومي والديني واJذهبي والفكري والسياسي حتت أية واجهة تستر.
٣- إقامة دولة جمهورية احتادية (فيدرالية) في العراق تتكون من فيدرالية كردستانية وأخرى عربية.
٤- تنظيم عـالقـات احلكومـة اJركـزية باحلكومـتH الفـيـدراليـتH وتوزيع عـملي حـديث للمـهـمـات. وأن

حتترم احلكومة اJركزية والفيدراليتان كرامة وحقوق اإلنسان والقوميات األخرى فيها.
٥- توزيع عقالني للموارد اJالية بH االحتاديتH في ضوء ثالثة اعتبارات هي: أ- عدد النفوس. ب-
مـبدأ رعـاية اJناطـق األكثـر تخلفـاً واألكـثر تـضرراً من سـيـاسـات النظم االسـتبـدادية. ج- التـوزيع
الفـعـال للـمـوارد في ضـوء تنسـيق مـتــقـدم بH برنامج تنمــيـة إقليـمي وقطاعي مــركـزي من جـهـة3
وبرنامـجH إقليمـيH. ويفتـرض أن تهدف البـرامج إلى تطوير اإلقليـمH وتقريب مـستـويات التطور

فيهما وحتسH مستوى حياة الشعب.

* اعتماد االقتصاد العراقي في مسيرته الالحقـة على "قاعدة اقتصاد السوق احلر االجتماعي" الذي
يسمح بنشاط أساسي للقـطاع اخلاص ولكن ينمي دور الدولة أيضاً ومشاركتهـا في حتسH ظروف حياة
وعـمل اJنتـجH من عـمـال وفـالحH وكـسـبـة وحـرفـيH ومـسـتـخـدمH وصـغـار اJـوظفH من خـالل تأثيـر

احلكومة الفعال على عملية توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي.
ويفترض أن يجري الـتعامل مع توزيع اJشاريع اJركزية على نطاق القطر �ا يحـقق التنمية والتكامل

االقتصادي في ضوء اJؤشرات التالية:
* مـدى توفـر اJوارد األوليـة لتنمـيـة صناعـات مـعـينة3 كـمـا هو حـال كـردسـتـان العـراق بشـأن النفط
والكبـريت والفوسـفات وغـيرها3 إضـافة إلى صناعـات اJواد اإلنشائيـة كاألسـمنت والطابوق3 أو تطوير
صناعات زراعيـة كما في صناعة السـجاير والتبغ اJعلب والشخـاط والطاقة الكهربائية واالسـتفادة من
مساقط اJيـاه (الشالالت الطبيعيـة) والطاقة الشمسيـة وغيرها مثل صناعات الغـزل والنسيج الصوفي

والقطني واحلريري والسجاد وتقنيات حديثة …الخ.
القـدرة على التوسع في زراعـات مـعينة في كـردسـتان العـراق حيث تتـوفـر األرض واJياه لهـا بشكل
مناسب3 مثل القطن واحلرير والصوف والتبغ والعنب وفواكـه أخرى إلنتاج اJشروبات الروحية واJعلبات

اخملتلفة.
* ضرورة التنسـيق والتكامل بH الفيدراليـة الكردستانية والفـيدرالية العـربية �ا يساعد على إقـامة
مشـاريع تسد حاجـة العراق بأسره للسلع واخلـدمات وفق تقسـيم عمل مناسب بعـيداً عن خلق تبعـية من

جانب واحد.
* حاجـة كل إقليم للتنمـية الصنـاعيـة وتشغـيل األيدي العاملة وحتـسH مسـتوى حـياة وظروف عـمل

ومعيشة السكان وزيادة السيولة النقدية والقدرة الشرائية للسكان.
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W9U)«
كان القسم األعظم من الشـعب العراقي3 بتكوينه السكاني اJتنوع3 عرباً وكُرداً وأقليات قـومية وأتباع
ديانات وطوائف دينية عديدة أخرى3 وأصحـاب عقائد وفلسفات وآراء سياسية مـختلفة3 يعاني منذ ما
يزيد على أربعـة عـقود من أوضـاعٍ شـاذة واستـثنائيـة غيـر منقطعـة3 جتـاوزت ما عـاناه الشـعب في ظل
احلكم اJلكي اإلقطاعي في العراق3 بحيث بدأ البعض يترحم على نظام ملكـي إقطاعي شبه استعماري
أرسى األساس اJادي Jا عانيناه خالل العقود اJنصرمة من ويالت ومحن وكوارث متالحقة. ولم تقتصر
مـعـاناة الشـعب على إرهاب النـظام وقـمـعه الـفاشـي اJتـواصل وحـسب3 بل وعـانى من احلـصـار الدولي
اJتـعدد اجلـوانب3 الذي مارسـته الواليات اJتـحدة األمـريكيـة وبريطانيا ضـد هذا الشعب3 رغم االدعـاء
بأن اJستهدف باحلصار هو النظام3 في حH أن اJتضرر األول واألخير منه كان الشعب العراقي. وإذا ما
جـرى البـحث في هـذا اجملـال عن نضـال ومـآسي وكـوارث الشـعب الكردي فـي كـردسـتـان العـراق3 وعن
مذابح األنـفال العنصـرية3 ومنها مـجزرة األسلحـة الكيمـيائية في حـلبجة3 وهي قـمة اإلرهاب العـنصري
والعداء السـافر للجنس البـشري3 وما حـصل للكُرد الفيليـة من قتل وتشريد وتهـجيـر3 فأن علينا أن ال
ننسى معاناة بقية أبناء وبنات الشعب في الوسط واجلنوب3 وبتعبـير أدق3 على امتداد الرقعة العراقية
Hعاناة كـمـا أشار إلى ذلك بصـواب وصدق كـبـير الكاتب والروائـي العراقي سـالم عبـود حJالراهنة. فـا
كـتب مـقـارنا بH جتــربة العـراق مع النظام الصـدامي3 وجتــربة أJانيـا مع النظام الهـتـلري3 يقـول: فـرغم
اختـالف التجربتH في أمـور عديدة3 لكن جـوهر السؤال سيظل سليـما3ً ححححييييثثثث    أأأأنننن    ااااللللععععننننــــصصصصرررر    ااااألألألألسسسسااااسسسسيييي    ففففــــييييهههه
ً    ووووسسسســــــــييييــــااااددددةةةة    ااااآلآلآلآلييييددددييييووووللللووووججججــــييييــــةةةة    ااااللللععععننننــــصصصصــــررررييييةةةة3333    ووووحتحتحتحتــــووووييييلللل ً    ممممططططللللققققــــااااًًً ههههوووو    ووووججججــــوووودددد    ننننظظظظاااامممم    ققققــــــــاااائئئئمممم    ععععللللىىىى    ااااححححــــتتتتككككاااارررر    ااااللللسسسسللللــــططططةةةة    ااااححححــــتتتتككككااااررررااااًًً
ااااجملجملجملجملتتتتممممعععع    إإإإللللىىىى    ققققــــووووةةةة    ححححااااممممللللةةةة    ألألألألععععببببااااءءءء    ححححرررربببب    ممممددددممممــــررررةةةة    غغغغييييرررر    ععععااااددددللللةةةة. والنقاط الثالث السالفـة هي في تقديري جوهر
خصائص الواقع السيـاسي في العراق3 اجلوهر األساسي الذي يجعل االعتبارات األخـرى مجرد تفاصيل
إضافيـة3 ال تلعب دوراً حاسماً في تكوين خصـوصية لوحة احليـاة العامة"(٦٥٢). و`كن توسيع النقطة
الثالثـة ومدها إلى أبعد من احلـرب والقول:… ووووحتحتحتحتووووييييلللل    ااااجملجملجملجملــــتتتتممممعععع    إإإإللللىىىى    ققققووووةةةة    ححححااااممممللللةةةة    ألألألألععععــــببببااااءءءء    سسسسييييااااسسسســــااااتتتت    ووووححححررررووووبببب
ااااللللننننظظظظاااامممم    غغغغــــييييرررر    ااااللللععععااااددددللللةةةة    ااااللللددددااااخخخخــــللللييييةةةة    ووووااااإلإلإلإلققققللللييييممممــــييييةةةة    ععععللللىىىى    ااااممممــــتتتتدددداااادددد    ااااللللععععــــققققوووودددد    ااااألألألألررررببببععععــــةةةة    ااااJJJJننننصصصصررررممممةةةة    ووووععععــــووووااااققققببببــــههههاااا    ععععللللىىىى    ااااألألألألججججــــيييياااالللل
ااااللللررررااااههههننننةةةة    ووووااااللللققققــــــــااااددددممممــــةةةة....    ففففــــااااحلحلحلحلــــرررربببب    ضضضضــــدددد    إإإإييييرررراااانننن    ووووغغغغــــــــززززوووو    ااااللللككككووووييييتتتت    ووووااااحلحلحلحلــــرررربببب    ااااخلخلخلخلللللييييــــججججــــــــييييــــةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييــــةةةة    ووووااااحلحلحلحلــــرررربببب    ضضضضــــــــدددد    ااااللللششششــــععععبببب
ااااللللككككرررردددديييي    ووووضضضضدددد    ششششــــععععبببب    ااااألألألألههههوووواااارررر    ووووضضضضدددد    ااااJJJJننننتتتتــــففففضضضضHHHH    ففففيييي    سسسساااائئئئرررر    أأأأررررججججــــااااءءءء    ااااللللععععررررااااقققق    ووووخخخخووووضضضض    ححححــــرررربببب    ااااخلخلخلخلللللييييجججج    ااااللللثثثثااااللللثثثثــــةةةة    ككككااااننننتتتت
ججججززززءءءء    ممممنننن    تتتتللللكككك    ااااللللسسسسييييااااسسسسااااتتتت3333    ووووإإإإنننن    ككككااااننننتتتت    ااااجلجلجلجلــــززززءءءء    ااااألألألألككككثثثثرررر    ددددممممووووييييةةةة    ففففييييههههاااا3333    ففففإإإإنننن    ممممججججمممملللل    سسسســــييييااااسسسسااااتتتتهههه    ععععللللىىىى    ممممددددىىىى    أأأأككككثثثثرررر    ممممنننن
HHHHككككااااننننتتتت    ووووررررااااءءءء    ااااألألألألععععببببــــااااءءءء    ااااللللتتتتيييي    ححححممممللللههههاااا    ااااللللششششععععبببب    ااااللللععععررررااااققققيييي    ععععللللىىىى    ككككااااههههللللهههه    ووووتتتتللللققققىىىى    ععععووووااااققققببببــــههههاااا    ممممببببااااششششررررةةةة3333    ففففيييي    حححح    ً ٣٣٣٣٥٥٥٥    ععععااااممممااااًًً

ببببققققىىىى    ققققااااددددةةةة    ااااللللننننظظظظاااامممم    ووووااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااللللتتتتيييي    ييييسسسستتتتنننندددد    إإإإللللييييههههاااا    ففففيييي    ممممننننأأأأىىىى    ععععننننههههاااا....

فالكُرد الفيليون3 وهم جزء من الشعب الكردي بخصوصيتهم اJعروفة كما أنهم جزء من بنات وأبناء
العـراق3 تعرضـوا على امتـداد العـقود اJنصـرمة منذ تأسـيس الدولة العـراقيـة لتـميـيز واضطهـاد النظام
اJلكي بحدود معينة3 ولكن معاناتهم احلقيقية بدأت مع وصول البعث وبعض القوى القومية إلى احلكم
في اJرة األولى والبعث في اJرة الثـانية. فالعوائل الكردية الفـيلية البغدادية العـريقة وفي اJدن األخرى
تعـرضت للمضـايقة واJالحـقة والتـعذيب والقـهر والنهب والسلب ومـصادرة كل �تلكاتهم اJـنقولة وغـير
اJنقولة وتهجير عـشرات اآلالف منهم بالقوة القسرية الظاJة إلى إيران. كما أجهـز البعث اJقبور بالقتل
على مجمـوعة كبيرة من الشـباب الكردي الفيلي اJتمـسك بوطنه العراق واحملب له. واJوقف من الكُرد
الفـيليH اتسم منذ البدء بـالعنصرية البـغيـضة واحلـقد اJسـمـوم. ومارس النظام عـملية "تطهـير عـرقيـة"

فعلية ضد الكرد الفيليH في مناطق سكناهم3 ومنها بغداد. 
وشـمل هـذا احلـقـد األســود عـرب الوسط واجلنـوب3 حـيث رحّل النظـام في نهـاية الســبـعـيـنات وبداية
الثمـانينات أعداداً غـفيـرة من اJواطنات واJوطنH العرب بحـجة كـونهم من التبـعية اإليرانيـة3 ويدينون
باJذهب الشــيـعي في اإلسـالم3 وكــأن اJذهب الشـيـعـي من نتـاج اجملـتــمع اإليراني وليس من اجــتـهـاد
اJسلمH العرب منذ العصر العباسي ومنذ أيام اإلمام جعفر الصادق على أقل تقدير3 كما هو حال بقية

اJذاهب في اإلسالم كاحلنفي والشافعي واJالكي واحلنبلي3 دع عنك ما تفرع عنها من طرق كثيرة. 
يقدر عـدد اJهجرين العراقـيH من العرب والكرد الفيليH مـن جنوب ووسط العراق3 �ا فيهـا بغداد3
�ا يزيد على ٥٠٠٠٠٠ مواطنة ومـواطن عراقي. وتعرض هؤالء الذين هجـروا في فترة احلرب العـراقية
اإليرانيــة بشـكل خــاص إلى مــشــاق الســيــر بH األلغــام واJوت على هـذا الطريق3 وإلى االعــتــداءات
واإلهانات التي يندى لهـا جـبH اإلنسـان لبشـاعـتهـا3 والتي لم zيـز بH طفل وشـيخ طاعن في السن أو
رجل وامـرأة حامل3 أو رضـيع أو مريض. كـما اعـتقل النـظام أعداداً كـبيـرة من شبـاب الوسط واجلنوب
وزجهم في السجـون واJعتقالت ولم تسمع أخبـارهم منذ الثمانينات. وكل الدالئل تشير3 كـما في حالة
الكرد الفيليـة ومذابح األنفال3 إلى إجهـاز النظام عليهم وقتلهم ودفنهم في مـقابر جماعـية بدأ الكشف

عنها بعد سقوط النظام ومبادرة السكان بالتفتيش عن ضحاياهم.
ومن اخلطأ االعـتقاد بأن النظـام العشائري والطائـفي الذي حكم العراق قـد عامل العراقـيH من بنات
وأبناء اJذهب السني بطريقة إنـسانية. فاالضطهـاد واالعتقال والتـعذيب والقتل شملهم أيضـا3ً فالنظام

قد وقف ضد كل من عارض سياساته أو اختلف معه أو حتى من شك في والئه للنظام بأي قدر كان.
وارتكب النظام جـرائم بحق اآلشوريH والكلدان بأسـاليب وصيغ شـتى دفع بعدد كـبير جـداً منهم إلى
ترك البــالد والـهـجــرة إلـى الواليات اJتــحــدة األمــريكيــة وكـندا واســتــراليــا ونيــوزيلندا وبـعض الدول
Hاآلشــوري Hاألوروبيــة. فــفي هذه البلدان يـلتـقـي اإلنسـان بـأكـثــر من ٣٠٠ ألف إنـسـان من الـعـراقــي
والكلدان والسـريان من أتبـاع الديانة اJسـيـحيـة بطوائفـهـا اخملتلفـة3 وهم جـزء أسـاسي من بنات وأبناء (٦٥٢) عبود3 سالم. ثقافة العنف في العراق. منشورات اجلمل. كولون. أJانيا. ٢٠٠٢. ص ١٧. 
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هذا الوطن الذي استباحته الدكتاتورية طويالً.
كمـا يجد اإلنسـان عدداً مـتزايداً من الكُرد األيزيديH اJقـيمH في أوروبا عـلى نحو خاص3 ويـجدهم
اJتـتـبع أيـضـاً في دول أخـرى3 ويزيد عـدد اJهـاجـريـن الهـاربH من ظلم النظام وقــهـره على (٣٠) ألف
إنسان. وهكذا هو حـال الصابئة اJندائية حـيث يعيشـون في الشتات موزعH على بلدان أوروبا الغـربية

وأمريكا وكندا وغيرها.
وتعرض التـركمان في كركوك وحـيثما وجـدوا في العراق إلى اضطهاد احلكم أيضاً وسـعى إلى فرض
التعريـب عليهم3 كما حاول فـرضه على الكُرد. وقام النظام خـالل العقدين األخيـرين بترحيل عدد كـبير
من التـركــمـان من مـحـافـظة كـركـوك بهــدف تعـريب اJدينة3 وكــأنهـا ليـست مــوطناً للكُرد والتــركـمـان
واآلشوريH والكلدان والعرب معا3ً وكأنها ليست جزء من كردستان العراق. ويجد اJتتبع عدداً متزايداً

من التركمان الهاربH من اضطهاد النظام يعيشون في الشتات.
لقــد شـمل اإلرهاب وظـلم النظام الغــالبـيــة العظمى مـن العـراقــيH. فـعــدد العـراقــيH القــاطنH في
الشـتـات يصل اليــوم إلى أكـثـر من ٣٫٥ مليـون إنسـان مـوزعH علـى إيران وسـوريا والدول األوروبيـة
والواليات اJتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الالتينية وأفريقيا والهند وباكستان واندونيسيا
وروســيـا وفنـلندة وفي غــيـرها مـن دول وقـارات العــالم. وهم يشـكلون مــا يقـرب مـن ١٣% من سكان

العراق في الداخل واخلارج البالغ عددهم أكثر من حوالي ٢٧ مليون نسمة.
لقد بدأت في العراق مـرحلة جديدة3 وهي حتتاج إلى بحوث كثـيرة وجديدة ال نرى مجاالً لبحـثها في

هذا الكتاب.
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اإلسالميH (٢)3 دار الفارابي بيروت ١٩٩٠.

- احمد صادق سعيد3 عهود اإلمبراطوريات اإلسالمية3 دراسات في اJفاهيم االقتصادية لدى اJفكرين
اإلسالميH (٢)3 دار الفارابي بيروت ١٩٩٠.

- أحمـد3 إبراهيم. العرب والكرد. صدر أول مـرة عام 3١٩٣٧ ثم أعيد طبـعه في عام 3١٩٦١ مطبـعة
صالح الدين. بغداد. ١٩٦١.

- أحمـد3 د. كمال مظهر3 كـردستان في سنوات احلـرب العاJية األولى. ترجـمة محمـد اJال كر�. ط ٢
دار آفاق عربية للطباعة والنشر. بغداد. ١٩٨٤.

- األزري3 عبدالكر�. مشكلة احلكم في العراق.
- آشـيـريـان3 د. ش. ج. احلـركـة الوطنيــة الد`قـراطيـة فـي كـردسـتـان العــراق ١٩٦١-3١٩٦٨ تعـريب
والتو. رابطة كــاوا للمـثـقــفH اليـســاريH الكرد. سلسلة الـثـقـافـة الـكردية التـقـدمــيـة ٤. دار

الكاتب. بيروت. ١٩٧٨.
- إمـام عمـاد الدين محـمد بن مـحـمد بن حـامد األصـفهـاني: تاريخ دولة آل سلجـوق3 اختـصار الشـيخ
اإلمام الفتح بن علي بن محمد البنداري األصفهاني. دار اآلفاق اجلديدة. بيروت. بدون تاريخ.
- األم3H حسن. الوطن اإلسالمي بH السالجقة والصـليبيH. مصدر سابق. ص ٤٦/٤٥ عن: الكامل

إبن األثير. ج 3٩ ص ١٩.
- األنفال. مجلة. العدد (١)3 ٢٠٠٠. مصدر سابق. ص ١٦٨-١٧٣.

- إيزادي3 مهرداد. هل ينحدر الكرد من اJيديH? في نشرة: كوردنامه. العدد األول3 نيسان ١٩٩٥. 
- بابان3 طه. عـالم الكرد اJرعب. الكتـاب األول (حتـقـيق وتأليف). سلسلة كـتب. كـردستـان العـراق.

مارس ٢٠٠٢.
- البــارزاني3 مــســعـود. البــارزاني واحلــركــة التــحـرريـة الكردية. الكرد وثـورة zوز ١٩٥٨ -١٤ zوز

١٩٥٨-١١ أيلول ١٩٦١. كردستان ١٩٩١. ص ٩٦/٩٥.
- البـارزاني3 مسعـود. البارزاني واحلـركة التـحررية الكرديـة. ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥. كردسـتان.

آب ١٩٨٦.

- البـارزاني3 مسعـود. البارزاني واحلـركة التـحررية الكرديـة. ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥. كردسـتان.
آب/١٩٨٦.

- البارزاني3 مسعود. البارزاني واحلـركة التحررية الكردية. ثورة أيلول ١٩٦١-١٩٧٥٫ مطبعة وزارة
التربية. أربيل - كردستان ٢٠٠٢

- البـدليـسي3 شـرف خـان. شـرفنامـة. ترجـمـة جمـيل اJال أحـمـد الروزبيـاني. ط ٢ بالـعربيـة. مـؤسـسـة
موكرياني للطباعة والنشر. مطبعة وزارة التربية. أربيل. كردستان العراق. ٢٠٠١. 

- البرقاوي3 أحـمد رفيق. العالقات السـياسية بH العراق وبريطـانيا. دار الرشيد للنشر. وزارة الثـقافة
واإلعالم. اجلمهورية العراقية. بغداد. ١٩٨٠.

- برواري3 محـمد. اقـتصـاد إقليم كردستـان : تبعـية أم تكامل. في : مـجلة ا الثقـافة اجلـديدة. العدد
٣٠٥. آذار/نيسان ٢٠٠٢.

- بصمه جي3 د. فرج3 دليل اJتحف العراقي. مطبعة احلكومة. بغداد ١٩٣٤.
- بطاطو3 حنا. العراق: الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام اجلمهورية.

(في ثالثة كتب) الكتاب األول. ط 3١ مؤسسة االبحاث العربية. بيروت- لبنان. ١٩٩٠.
- البـغـدادي3 د. مـجـيــد حـسن3 حـول تغـيـرات الهـيكـل اإلقليـمي في العـراق. رسـالـة دكـتـوراه. كليـة

.١٩٦٧ .Hاالقتصاد. برل
- بله ج. شيركـو. القضية الكردية3 ماضي الكرد وحاضـرهم3 جمعية خويبـون الكردية الوطنية3 النشرة

اخلامسة3 رابطة كاوا للثقافة الكردية3 دار الكاتب3 بيروت ١٩٨٦.
- بليـخـانوف3 ج.ف. شـهـادات القـرن. في: مـجلة النهج. مـركـز األبحـاث والدراسـات االشتـراكـيـة في

العالم العربي. العدد ٢٨ خريف عام ٢٠٠١. دمشق.
- البـوتاني3  د. عـبــدالفـتـاح علي يحـيى3 وثائق عـن احلـركـة القـومـيـة الكردية التــحـررية. مـالحظات

تاريخية ودراسات أولية. مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر. ط ١. أربيل. ٢٠٠١.
- التقرير االقتصادي العربي اJوحد ١٩٩١. صندوق النقد العربي. الكويت. ١٩٩١.
- التقرير االقتصادي العربي اJوحد ١٩٩٦. صندوق النقد العربي. الكويت. ١٩٩٢.

- التـقـرير االقـتصـادي العـربي اJوحـد. أيلول/سـبـتـمبـر ٢٠٠٠. الصندوق الـعربي لـإلÎاء االقتـصـادي
واالجتماعي. الكويت. 

- التقرير السـياسي الصادر عن اJؤzر القطر الثـامن حلزب البعث العربي االشتـراكي - القطر العراقي.
كانون الثاني/ يناير ١٩٧٤. مطاربع دار الثورة. بغداد. ١٩٧٤.

- تقرير الهيئة العاملة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية. أربيل في 3١٩٩٢/٥/٢ ١٥. 
- تقــرير صــادر عن الهــيـئــة العــاملة التــابعــة للقــيـادة الـسـيــاســيـة للـجـبــهــة الكردســتـانيــة بتــاريخ

١٩٩٢/٥/١٢. أربيل - العراق.
- توما3 أميل. احلركات االجتماعية في اإلسالم. دار الفارابي.ي بيروت. ١٩٨١.

- الثقـافة اجلديدة. مجلـة شهرية يصدرها احلـزب الشيوعي العـراقي.العدد3١٢٦ تشرين الثـاني/كانون
األول ١٩٨٠.
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- الثـقــافـة اجلـديـدة. مـجلة شــهـرية يصــدرها احلـزب الشـيــوعي العـراقـي. العـدد ١٢٩. آذار ١٩٨١.
ص١٢٠-١٢٤.

- اجلـابري3 جابـر. انتهـاكـات النظام العـراقي حلقـوق الكرد الفـيليH في العـراق. إصـدار منظمـة حقـوق
اإلنسان للكرد الفيليH في العراق. فيينا. ١٩٩٣.

Hجـريدة القـدس العـربي. كـر� مـرة. مـا يشـبـه سـيـرة حـيـاة. احلـلقـة اخلـامـسـة. العـدد ٤٠٦٣. االثن -
اJصادف ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٢. لندن.

- اجلزائري3 زهير. اإلعالم واحلزب. مجلة البديل. العدد ٧ /١٩٨٣.
- اجلزائري3 زهير. الفاشية: الفكرة واJمارسة. منشورات أيار. قبرص. ١٩٨٣. ص ٢٤.

- جليلي3 جليل. مـن تاريخ اإلمارات في اإلمـبـراطورية العـثـمانيـة في النصف األول من القـرن التـاسع
عشر. دار األهالي. دمشق. ١٩٨٧.

- جواد3 د. سعد ناجي العراق واJسألة الكردية ١٩٥٨-١٩٧٠. دار الالم. لندن. ١٩٩٠.
- اجلـوزي3 صـالح الـدين. لئـال تكون فــتنة (قـومـيـة) مــرافـعـة إسـالمــيـة عن احلكم الذاتـي. في نشـرة

كردنامة. العدد الثاني والثالث. zوز/يوليو ١٩٩٥. لندن.
- احلـاج3 عزيز. القـضيـة الكردية في العشـرينات. اJؤسـسة العـربية للدراسـات والنشر. بيـروت. ط٢.

.١٩٨٥
- احلاج3 عزيز. القضية الكردية في العشرينات. اJؤسسة العربية للدراسات والنشر.ط ٢٫بغداد. ١٩٨٥.

- حبيب3 د. كاظم دراسـات في اإلصالح والتعاون الزراعي اإلنتاجي. مطبعـة الغري. النجف. العراق.
 .١٩٧٦

- حبيب3 د. كاظم3 والداوودي3 د. زهدي3 فهد واحلركة الوطنـية العراقية. دار اجلمل. كولون. أJانيا.
.٢٠٠٢

- احلـزب الد`قـراطي الـكردسـتـاني - اللجنة التـحـضــيـرية. تقـيـيم مـسـيـرة الثـورة الكـردية وانهـيـارها
والدروس والعبر اJستخلصة منها. أوائل كانون الثاني ١٩٧٧

- احلسني3 عبدالرزاق. العراق في ظل اJعاهدات. مطبعة دار الكتب. بغداد. ١٩٧٥. 
- احلسني3 عبدالرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. األجزاء ١-١٠ مطبعة دار الكتب. بغداد. ١٩٧٤.
- احلسني3 عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء الثالث. مطبعة دار الكتب. بغداد. ١٩٧٤.

- حس3H د. فاضل مشكلة اJوصل. ط ٣. مطبعة أشبيلية. بغداد. ١٩٧٧.
- احلصـري. ساطـع (أبو خلدون). األعمـال القومـية لسـاطع احلصـري في ثالثة أقسـام. القسم الثـالث.

مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة التراث القومي. ط ٢. بيروت. ١٩٩٠.
- حـمدي3 د. وليـد الكرد وكردسـتان في الوثائق البـريطانيـة - دراسة تاريخـية وثائقـية. مطابع سـجل

العرب. لندن. ١٩٩١.
- حـمـدي3 د. وليد الكرد وكـردسـتـان في الوثائق البـريطانيـة. دراسـة تاريخـية وثائقـيـة. مطابع سـجل

العرب. لندن. ١٩٩٢. 

- حـمودي3 د. عـبـدالرسـول3 بعض مـشكالت اإلدارة والتـمويل فـي قطاع الدولة الصناعي في العـراق.
 ١٩٦٨ .Hرسالة دكتوراه. كلية االقتصاد. برل

- حميدي3 جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. نفس اJصدر السابق. ص ٢٣٦. 
- حيدر3 د. صالح3 مشاكل األرض في العراق. رسالة دكتوراه. لندن. ١٩٤٢:

- احلـيدري3 جـمال. الشـيوعـيـون طليعـة النضـال حلل قضـية كـردستـان ونوال الشـعب الكردي حقـه في
تقرير اJصير واحلرية والوحدة القومية"3 "اJسألة الكردية". من وثائق احلزب الشيوعي العراقي
١٣. بغـداد. ١٩٦١. جريدة "القـاعدة". العـدد األول. السنة الرابعـة. تشـرين الثاني/نوفـمبـر.

 ١٩٤٥٫
- اخلرسان3 صالح. التيارات السياسية في كردستان العراق.

- خيـري3 د. زكي وخيري3 سـعاد دراسات في تاريخ احلـزب الشيوعي العـراقي. اجمللد األول. اليوبيل
الذهبي لتأسيس احلزب الشيوعي العراقي. ط ١. لندن. ١٩٨٤. 

- دباغ3 جــالل. مـحــمـود أمـH العـالم وخــيــبـة أمل شــخـصــيــة. في مـجـلة ريگاي كــردسـتــان (طريق
كردستان). العدد ٢١٥ مايس/أيار ٢٠٠٢. أربيل - كردستان العراق.

- دلّو3 برهـان الدين: حــضــارة مــصــر والعــراق - التــاريخ االقــتــصــادي - االجــتــمــاعي - الثــقــافي
والسياسي3 دار الفارابي3 بيروت 3١٩٨٩

- دلو3 برهان الدين. حضارة مصـر والعراق. التاريخ االقتصادي - االجتماعي - الـثقافي والسياسي.
دار الفارابي. بيروت. ١٩٨٩. 

- دليل اجلمهورية العراقية لسنة ١٩٦٠. وزارة اإلرشاد. بغداد. ١٩٦٠.
- الدوري3 د. عبد العزيز تاريخ االقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري: 

- الدوري3 د. عبد العزيز تـاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجـري. احلوراني3 ألبرت. تاريخ
الشعوب العربية. 

- دينوا دي باولي. تشارلز داروين ارتقـائي أم مذهبي? مجلة "الثـقافة العاJيـة". العدد ٩٠/ ١٩٩٨.
اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت. ترجمة: جنوى حسن.

- ديورانت3 ول: قصة احلضارة3 ترجمة محمد بدران3 مطبعة جلنة التأليف والترجمة3 ج ٢.
- العزالي3 أبو حامد. فضائح الباطنية. دار البشير للنشر والتوزيع. عمان. األردن. ١٩٩٣. 

- زبير3 عـبد الرزاق. محاضـرات في قانون اإلصالح الزراعي. كليـة القانون والسيـاسة. جامعـة بغداد.
١٩٧٧/١٩٧٦. محاضرات مطبوعة على اآللة الكاتبة ومسحوبة على ألة الرونيو. 

- السـامــر3 ب. (كـاظم حــبـيب). الفــاشـيـة التــابعـة في الـعـراق. منشــورات اإلعـالم اJركـزي لـلحـزب
الشيوعي العراقي. كردستان العراق. ١٩٨٤. 

- الســامـرائي3 د. إبراهـيم دراسـات في اللـغـتH الســيـريـانيـة والعــربيـة. دار اجلــيل- بيــروت مكتــبـة
احملتسب. عمان. ١٩٨٥. 

- سعد3 د. فهـمي3 العامة في بغداد. مصدر سـابق ١٥٥/١٥٤. استناداً إلى أبن اجلوزي3 اJنتظم في
تاريخ اJلوك3 وإلى الصولي في أخبار الراضي. 
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- سلمان3 د. محمد حسن التطور االقتصادي في العراق.
- السندي3 د. بدرخـان اجملتـمع الكردي في اJنظور االسـتشـراقي. دار ئاراس للطبـاعة والنشـر. ط ١.

السلسلة الثقافية. أربيل. ٢٠٠٢.
- سوسه3 د. أحمد حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور. السلسلة اإلعالمية رقم (٧٩). وزارة

اإلعالم-دائرة العالقات العامة. اجلمهورية العراقية. بغداد ١٩٧٩. 
- سـيـار اجلـمـيل: العـثـمـانيـون وتكوين الـعرب احلـديـث3 مـؤسـسـة األبحـاث العـربيـة3 الطبـعـة األولى3

بيروت ١٩٨٩.
- شـابا3 شـمـشـون. اآلشـوريون العـراقـيون.. تـاريخ اJواطنة الذي أنهى رغـبـات التـبـعـيـة. في: اJؤzر.

جريدة أسبوعية تصدر باللغة العربية في لندن. العدد ٣١٥. ٩-٢٠٠٢/٩/١٥.
- د. شاكـر خصبـاك3 العراق الشمـالي - دراسة لنواحـيه الطبيـعية والبـشرية3 مطبـعة شفـيق - بغداد.

 .١٩٧٣
- الشـبيـبي3 د. سنان ورقة عـمل قدمـها إلى ندوة فـيينا حـول االقتـصاد العـراقي التي نظمـتها الـهيـئة
االســتـشــارية العـراقــيـة في خــريف عــام 3١٩٩٢ إضـافــة إلى أوراق عـمل أخــرى ومـداخــالت

 Hالعراقي Hمجموعة من االقتصادي
- الشـرعـة الدولـيـة حلـقـوق اإلنسـان. الرسـالة رقـم ٢. احلـملة العـاJيـة حلـقـوق اإلنـسـان.األÒ اJتـحـدة.

جنيف. ١٩٩٠. 
- شـريف3 د. عــبـد السـتـار طاهر اجلــمـعـيـات واJنـظمـات واألحـزاب الكردية فـي نصف قـرن ١٩٠٨-

١٩٥٨٫ ط ١. شركة اJعرفة. بغداد. ١٩٨٩. 
- شـريف3 عزيز. اJسـألة الكردية في العـراق. الطبـعـة الثالثـة. مطبـعة الشـهـيد جـعـفر. مطابع االحتـاد

الوطني الكردستاني. كردستان العراق. ١٩٨٧. 
- شعـبان3 د. عبد احلـسH إشكالية اجلنسـية والالجنسيـة في القانونH العراقي والدولي. جـريدة الزمان
اللنـدنيـة. سـلسلة من احلـلقــات لكتــاب واحـد لـلمــؤلف. احللقــة الرابعــة. العــدد ١١٦٠٫ ١٤

مارس/آذار ٢٠٠٢. 
- شـعبـان3 د. عبـد احلـسH بانوراما حـرب اخلليج. وثيـقة وخـبر. دراسـة نصـوص قرارات مـجلس األمن

الدولي ١٩٩٠-١٩٩٤.
- الشـيبـاني3 مـحمـد سـعد. تـاريخ العراق زمن اخلـالفـة العبـاسـية فـي بغداد على عـهـد اJعتـضـد بالله

العباسي. األطلسية للنشر3 تونس. ١٩٩٦
- الصائغ3 عدنان. تأبَّط منفى. ديوان شعر. دار اJنفى. السويد. ٢٠٠١. 

- الصائغ3 عدنان. تأبط منفى. ديوان شعر.
- صبري3 محمود. العفلقية واالنقالب. في مجلة الغد. 

- الصدر3 محمد باقر. اقتصادنا3 نفس اJصدر السابق3 ص ٤٨٤.
- الصماجني3 عزيز قادر. التاريخ السياسي لتركمان العراق. ط ١. دار الساقي. لندن. ١٩٩٩. 

- الصندوق العــربي لإلÎاء االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي. احلــسـابات القـومـيـة للبلـدان العـربيـة ١٩٧٥-
١٩٨٧ وتقديرات 3١٩٨٨- اجلداول التجميعية3 الكويت3 مايو3 ١٩٨٩. اجلزء الثاني.

-  الطالبـانـي3 جـالل. حـول القـضـيـة الكردية في الـعـراق. مـحـاضـرة ألقـيت في مـعــهـد "ابيـال" �دريد
اخملـتص بدراسـة شـؤون أمـريكا الالتيـنيـة وأفـريقـيـا. في ١٩٨٨/١٠/٥. الكراس صـادر عن
االحتاد الوطني الكردستاني. لم تتم اإلشارة إلى الناشر ومكان صدور الكراس وسنة صدوره. 

- الطالباني3 د. جمال3 حزب هيوا. مطبعة خاك. السليمانية. كردستان العراق. ٢٠٠٢.
- الطالبــاني3 د. مكرم فـي سـبــيل إصـالح زراعي جــذري في العــراق. شـركــة الطبع والنـشـر األهليــة.

بغداد. ١٩٦٩. 
- طالباني3 د. نوري3 منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي. ط ٢. لندن. ١٩٩٩. 

- العاني3 نوري  د. عـبداحلمـيد3 وآخرون. تاريخ الوزارات العـراقية في العـهد اجلمـهوري. ط ١. بيت
احلكمة. بغداد. ٢٠٠٠. 

- عبداجلبار3 د. فالح الدولة3 اجملتمع اJدني والتـحول الد`قراطي في العراق. إصدار مركز ابن خلدون.
دار األمH للنشر والتوزيع. القاهرة. ١٩٩٥

- عـبـداجلـبـار3 د. فـالح حلبـجـة وشـقـاء الوعـي الثـقـافي العـربي. ورقـة عـمل ألقـيت في اJؤzـر العلمي
األكاد`ي األول حول األنفـال. عقد في الفترة ١٤-٢٠٠٢/٤/١٦ في مـدينة أربيل بكردستان

العراق.
- عـبـداجلـبار3 مـحـمـد. إشكاليـة العـالقـة بH الدين والسـيـاسـة في الدولة العـراقـيـة اJعـاصـرة. النخب
الســيـاسـيــة التـغــريبـيــة سـعت للـتـفـرقــة بH العـروبـة واإلسـالم. جـريـدة الزمـان. لندن. كــانون

األول/ديسمبر ٢٠٠١. لندن. 
- عبدالله3 علي. تاريخ احلزب الد`قراطي الكردستاني

- عـبـدالله3 علي. تاريخ احلـزب الد`قـراطي الكردسـتـاني - العـراق حتى انعـقـاد مـؤzره الثـالث. أيلول
١٩٦٨. وأعيد طبعه في ١٩٩١. 

- عبدالله3 علي. تاريخ احلزب الد`قـراطي الكردستاني - العراق حتى انعقاد مؤzره الـثالث. كردستان
العراق. أيلول ١٩٦٨.

- عـبـدالله3 جنـاة. كـردستـان ومـشكلة احلـدود العـثـمـانيـة - الفـارسيـة ١٦٣٩-١٨٤٧. ترجـمـة حـسن
أحمد. نشر في: مجلة :كوالن العربي. أربيل. العدد (٧٢) في ٣١ مايس ٢٠٠٢.
- العبوسي3 د. محمد جواد3 مشكالت التقدم االقتصادي في العراق. اجلزء األول. القاهرة.

- العزاوي3 فاضل. األسالف. دار اجلمل. كولون. أJانيا. ٢٠٠١.
- عصر إمارة األمراء 

- العلوي3 هادي. أحكام اJرتد في اإلسالم. الثقافة اجلديدة. العدد ١٩٩٩/٢٨٧. ص ٢٠-٢٦.
- عنوز3 محمد. قانون اجلنسية العراقي مشكلة مزمنة.

- عنوز3 محمـد. قانون اجلنسية العـراقي مشكلة مزمنة.. معـاجلتها �كنة. في مـجلة: احلقوق. جمـعية
احلقوقيH العراقيH. لندن. العدد ٤ السنة األولى حزيران/يونيو ٢٠٠١. 
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- غـالينـا3 و. ي. كـرد إيران من الفـتح اإلســالمي إلى الفـتح اإلمـبــريالي. في نشـرة كـردنـامـة. العـدد
الثاني والثالث. لندن. لندن. ١٩٩٥

- فياض3 عبد الله. الثورة العراقية الكبرى سنة ١٩٢٠. ط ٢. مطبعة دار السالم. بغداد. ١٩٧٥٫ 
- فؤاد3 د. كمال مالحظات انتـقادية حول كتاب "خالصة تاريخ الكرد وكردستان. السليـمانية. مطبعة

االحتاد الوطني. كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
- فـتح الله3 جــرجـيس. رجـال ووقـائع في اJيـزان. حــوار أجـراه مـيـد طيب وسـعـيــد يحـيى. دار ئاراس

للطباعة والنشر. أربيل. ٢٠٠١.
- فـراس السـواح: مـغـامـرة العـقل األول3 دراسـة في األسطورة - سـوريا وبـالد الرافـدين3 دار الكندي3

دمشق3 ١٩٨٩.
- الفكيكي3 هاني. أوكـار الهز`ـة. جتربتي في حـزب البعث العـراقي. مـؤسسـة اJنار. الطبعـة الثانيـة.

قم. إيران بدون تاريخ. الطبعة األولى صدرت في لندن بتاريخ ١٩٦٣.
- عـفـلق3 مـيـشــيل3 مـوقــفنا من الشــيـوعـيــة. الثـورة العــربيـة: جــريدة داخليـة حلــزب البـعث العــربي

االشتراكي. بغداد 
- فواز3 سالم. الرحيل في اجملهول. ط٢. دهوك. كردستان العراق. ١٩٩٨. 

- فياض3 د. عبدالله3 مشكلة األراضي في لواء اJنتفك. مطبعة سلمان األعظمي. بغداد. ١٩٥٦٫ 
- فيلد3 هنري. جنـوب كردستـان دراسة انثروبولوجـية. نقله إلى العربيـة جرجيـس فتح الله. دار ئاراس

للطباعة والنشر. رقم ٤٧. ط ١. ٢٠٠١. أربيل. كردستان العراق. 
- الفيلي3 جنم سلمان مهدي. الفيليون. راجعه جرجيس فتح الله. دار الشمس. استوكهولم. السويد. ٢٠٠١.

- الفيلي3 جنم سلمـان مهدي. الفيليون. راجـعه جرجيس فـتح الله. دار الشمس. استوكـهولم. السويد.
 .٢٠٠١

- فيني3 دافـيد ه. بترول الصـحراء. مؤسـسة فرانكلH اJسـاهمة للطبـاعة والنشر. بيـروت - نيويورك.
منشورات مكتبة األهالي. بيروت. ١٩٦٠٫ 

- قـادر3 د. جبـار األنفال: جتـسيـد لسيـادة الفكر الشـمولي والعنـف والقسـوة. مجلة كـه ركوك. العـدد
٢٠٠٢/١١. السليمانية. ص ٢١٩-٢٣٠

- قاسـملو3 د. عبد الرحمن كـردستان والكرد. دراسـة سياسيـة اقتصادية. تـرجمة ثابت منصور. طبـعة
خاصة. براغ. ١٩٦٧. 

- قاسملو3 عبد الرحمن. كردستان والكرد. مصدر سابق. ص ٩٦/٩٥. 
- قـانون خطة التنمـيـة القـومـيـة للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ اJاليـة واJذكـرة التـفـسـيـرية رقم ٧٠ لسنة
١٩٧٠. الوقـائع العـراقـيـة. العـدد ١٨٦٢/ السنة الثـانيـة عشـرة. ١ نيـسـان ١٩٧٠. اجلـريدة

الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم في العراق. بغداد.
- القرآن الكر�.

- كـر�3 حــبـيب مـحــمـد. تاريخ احلــزب الد`قـراطـي الكردسـتـانـي - العـراق (في مــحطات رئيـســيـة)
١٩٤٦-١٩٩٣٫ ط ١. مطبعة خه بات. دهوك. ١٩٩٨. ص٣٥.

- كــفــاح الـشــعب. العــدد الـثــاني. ١٩٣٥. في: بطـاطو3 د. حنا العـــراق. الكتــاب الثـــاني. احلــزب
الشيوعي. مصدر سابق. ص ٩٠.

- كوردنامه. نشرة دورية تعنى بالشأن الكردي العام. العدد األول. نيسان/إبريل ١٩٩٥. لندن.
- الزاريف3 م. س. اJسـالة الكردية ١٨٩١-١٩١٧. ترجـمـة أكبـر أحـمـد. مركـز كـردستـان للدراسـات

االستراتيجية. السليمانية. ٢٠٠١. 
- لوتسكي3 تاريخ األقطار العربية احلديث. الفارابي. بيروت. ط ٨. ١٩٨٥.

- لونكريك3 سـتـيـفـن همـسلي. "العـراق احلـديث من سنة ١٩٠٠ إلـى سنة ١٩٥٠. في جـزئH. ط ١٫
ترجمة سليم طه التكريتي. اجلزء األول. منشورات الفجر. 

- مــاتفــيف3 ب. ق. (بارمــتي). اآلشـوريـون واJسـألـة اآلشـورية فـي العـصــر احلــديث. منشــورات دار
برديصان للطباعة والنشر. دمشق. ط ١. ١٩٨٩. 

- ماتفـيف3 ق. ب. اآلشوريون واJسـألة اآلشورية في العصـر احلديث. مشـورات دار برديصان للطبـاعة
والنشر. ط١. دمشق. ١٩٨٩. 

- مجلة كركوك. وتصدر في السليمانية. العدد ٢٠٠٠/٤. 
3Hخـالصة تاريخ الكـرد وكردسـتان من أقـدم العـصور الـتاريخـيـة حتى اآلن3 في جـزئ : Hمـحمـد أم -

الطبعة الثانية3 بغداد 3١٩٦١ اجلزء األول والثاني.
- مراد3 عادل. مـحاولة جادة لكتابة جـزء من التاريخ احلديث لكرد العـراق. جريدة االحتاد األسبـوعية.
العــــدد سـت حلقــــات3 ابـتـــداءاً مـن العــــدد ٣٧٣ في ٢٠٠٠/٦/٩ حــــتى الـعــــدد ٣٧٨ في

٢٠٠٠٫/٧/١٤ كردستان. 
- مسالة األقليات القومية في الوطن العربي. حزب البعث. القيادة القومية. بغداد. ١٩٧٩.

- معـصوم3 د. فـؤاد3 االحتاد الوطني الكردسـتاني… البـدايات. جريدة االحتـاد األسبـوعيـة. كردسـتان.
العدد ٢٧٣ في ٢٠٠٠/٦/٩.

- معلوف3 أمH. الهويات القاتلة. ترجمة نهلة بيضون. دار اجلندي. دمشق. ١٩٩٩.
- مكية3 كنعان3 القسوة والصمت. في مجلة األنفال. العدد ٢٠٠٠/١. كردستان 

- مكية3 كنعان. كيف تتصـاعد القسوة? فصل من كتاب القسوة والـصمت. في: مجلة األنفال. العدد
األول. ٢٠٠٠.

- ملـف احلـــرب العـــراقـــيـــة اإليرانيـــة. اجلـــزء األول. ٢٠- ٢١/٩-١٩٨٠/١٠. مـنظمـــة الـتـــحـــرير
الفلسطينية. وفا. مركز التوثيق واJعلومات. اإلعالم اJوحد.

- مناع3 د. هيـثم3 اإلمـعان فـي حقـوق اإلنسـان. مـوسوعـة عـامة مـخـتـصرة. األهالي لـلطباعـة والنشـر
والتوزيع. دمشق. ٢٠٠٠. 

- اJنوفـي3 د. علي أحــمــد3 وكــامل العــضــاض. تقــديرات الـدخل القــومي. وزارة التــخطـيط. بغــداد
.١٩٦٥-١٩٦٩

- منير البعلبكي. اJورد. دار العلم للماليH. بيروت. ١٩٨٤.
- اJوسوعـة اإلحصـائية عن التـقسيـمات اإلدارية في اجلـمهورية العـراقيـة واJشاريع اJنجـزة خالل ثالث
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سنوات في عهد الثورة اJبـاركة. وزارة الداخلية. مديرية الداخلية العامة. اجلمـهورية العراقية.
مطبعة اإلدارة احمللية. بغداد. ١٩٦٢.

- النصراوي3 د. عبـاس االقتصاد العراقي. ترجـمة: د. محمد سـعيد عبد الـعزيز. دار الكنوز األدبية.
بيروت. ١٩٩٥.

- القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي. نضال البعث. بيروت. ١٩٧٦.
- نكد`ون3 شلومو. اJوسـاد في العراق ودول اجلوار. ترجمـة بدر عقيلي. دار اجلليل للنشـر والدراسات

واألبحاث. ط ١. عمان. ١٩٩٧. 
- نوار3 د. عبـد العزيز سليمـان تاريخ العراق احلديث من نهـاية عهد داود باشـا إلى نهاية عهـد مدحت

باشا. دار الكاتب العربي. القاهرة. ١٩٦٨.
- الهـاشـمـي3 رضـا جـواد. التـجـارة. الفــصل السـادس من كـتـاب: حــضـارة العـراق. تأليف نـخـبـة من
الباحثH العراقيH. في ١٣ جزء. اجلزء الثاني. دار اجليل - بيروت. ١٩٨٥. الكتاب اJقدس
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لويس احلاج. دمشق ١٩٩٣. ص ٢١١.
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تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
- الوحـدة العـربيـة والقـضـيـة القـومـية. سـلسلة الفكر القـومي االشـتـراكي رقم (١٦). مطبـعـة القـيـادة
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االخ مسعود البارزاني رئيس احلزب الد0قراطي الكوردستاني
في مقره في راژان عام ١٩٨٤

االخ مسعود البارزاني رئيس احلزب الد0قراطي الكوردستاني
مع الكاتب البروفيسور كاظم حبيب في مقره في راژان عام ١٩٨٤

االخ مسعود البارزاني رئيس احلزب الد0قراطي الكوردستاني
مع الكاتب البروفيسور كاظم حبيب في مقره في راژان عام ١٩٨٤

الكاتب البروفيسور كاظم حبيب
Vالبس االنصار الكردية في

راژان عام ١٩٨٤
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صورة للكاتب Vالبس كردية
في عام ١٩٨٤

السيد رئيس مجلس الوطني في فيدرالية كردستان العراق االخ الدكتور روژ نوري شاويس
مع زائريه الدكتور جبار قادر واألستاذ زهير اجلزائري والكاتب في ربيع عام ٢٠٠٢

خيام رعاة األغنام الكرد في الطريق بj اربيل ودهوك عام ٢٠٠٢

جانب من اtؤrر االكاد0ي الذي عقد في عاصمة إقليم كردستان اربيل في ربيع عام
٢٠٠٢ حول مجازر االنفال الدموية 
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الكاتب مع الرفيق ابو سعود (عزيز محمد) السكرتير السابق
للحزب الشيوعي العراق

الكاتب ابو سامي (كاظم حبيب) والرفيق ابو داود (حميد مجيد موسى) السكرتير
احلالي للجنة اtركزية للحزب الشيوعي العراقي في جبال كوردستان عام ١٩٨٤

الكاتب ابو سامي مع الرفيق
الراحل ابو حسان (ثابت حبيب

العاني)
في جبال كوردستان عام ١٩٨٢

الكاتب البروفيسور
كاظم حبيب
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صورة لقلعة اربيل التاريخية من الداخل في عام ٢٠٠٢

صورة لتالميذ مدرسة كردية ألطفال التطهير العرقي في كركوك على مقربة من
مدينة چمچمال في كردستان العراق

عائلة كردية في غرفة ضيقة جداً هي
للمبيت واإلستراحة والطبخ وهي من
ضحايا التطهير العرقي في كركوك

jهجرين قسرا والتطهير العرقي في كركوك حيث يعيشون بtبيوت طينية لضحايا ا
السليمانية وچمچمال في كردستان العراق
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قلعة اربيل التاريخية من الداخل عام ٢٠٠٢ كردستان العراق
خيام عوائل ضحايا التطهير العرقي في كركوك في اtنطقة الواقعة بj السليمانية

وچمچمال في عام ٢٠٠٢

حفلة زواج لعائلة كلدانية في كنيسة ناحية عينكاوة التابعة tدينة اربيل في كردستان
العراق في ربيع عام ٢٠٠٢

احد قصور الدكتاتور صدام حسj قرب محافظة دهوك الذي إستخدمت حجارته لبناء
دور للعوائل الفقيرة بعد انتفاضة الشعب الكردي عام ١٩٩١
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الكاتب مع rثال اجلواهري في بارك
هه ولير في مدينة اربيل إعتزازا
بالشاعر الكبير الذي غنى

لكردستان وساند نضال شعبها
الكردي األبي-عام ٢٠٠٢ الكاتب في احد احملالت التجارية في سوق اربيل في عام ٢٠٠٢

سوق اللنگات في اربيل
مجموعة من األساتذة اtشاركj في اtؤrر األكاد0ي اخلاص بضحايا مجازر األنفال

في قاعة اجمللس الوطني الكردستاني في مدينة اربيل
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* ولد في مدينة كربالء في ١٩٣٥/٤/١٦.

* درس االبتدائية واtتوسطة والثانوية فيها.
* سجن وأبعد في الفترة ١٩٥٥-١٩٥٨ ألسباب سياسية.

* درس االقــتــصـــاد في كليــة االقـــتــصــاد في برلـj وحــاز على درجــة الـبكالوريـوس ومن ثم
اtاجستير في العام ١٩٦٤.

* حصل على شهادة دكتوراه فلسفة PhD من ذات الكلية في العام ١٩٦٨.
* وحاز على درجة الدكتوراه علوم .D.Sc في عام ١٩٧٣.

* درس في اجلـامعـة اtستنصـرية منذ عـام ١٩٦٩ كمـدرس أوالً وكأسـتـاذ مسـاعد الحـقاً حـتى
عام ١٩٧٥.

* في عام ١٩٧٥ عj عضواً متفرغاً في اجمللس الزراعي األعلى منذ عام ١٩٧٥.
* أعتـقل وعذب ثم أحيـل على التقاعـد دون راتب تقاعدي ألسـباب سـياسيـة في العام ١٩٧٨
بسبب نشاطه السياسي وانتقـاده اtستمر لسياسة البعث االقتصادية واالجتمـاعية والقمعية�
ونقـاشاتـه النقدية عـبـر التلفـزة مع صدام حـسj ونشـره مـقاالً في طـريق الشعب ينـتقـد فـيهـا

السياسة االقتصادية للبعث احلاكم.
* غـادر العراق في نهـاية عـام ١٩٧٨ بسبب قـرار اتخذه الـبعث بدهسـه بسـيارة قـرب بيتـه في

العامرية (الفردوس) ببغداد.
* درّس في مـعـهد العـلوم االقتـصـادية ومـعـهد احلـقـوق (قـسم اtاجسـتـيـر) في جـامعـة اجلـزائر
العـاصمـة بj ١٩٧٩-١٩٨١ بدرجـة أستـاذ مـادة االقتـصـاد السيـاسي واقـتصـاديات الوطن

العربي والتخطيط االقتصادي.
* شارك في حركة األنصار في كردستان العراق للفترة ١٩٨٢-١٩٨٥ و ١٩٨٧-١٩٨٨.

* التـحق باحلـركـة الطالبـيـة العـراقـيـة في عـام ١٩٥١ وباحلـركـة السـيـاسـيـة العـراقـيـة (احلـزب
الشيوعي العراقي) في عام ١٩٥٢.

* أصدر أكثر من ٢٠ كتـاباً والكثير من الدراسات والبحوث واtقاالت االقتصـادية والسياسية
وفي مجال حقوق اإلنسان باللغتj العربية واألtانية.

* أصدر في الـسنوات األخيرة كـتاب: سـاعة احلـقيقـة (مسـتقبل الـعراق بj النظام واtعـارضة)
١٩٩٥. وكتاب: اtأساة واtهزلة في عراق اليوم �٢٠٠٠ وكتاب: بلدان اجلنوب… إلى أين?

أحد الپيشمركة الشباب الذي لم يتجاوز عمره السادسة عشرة في عام ١٩٨٤
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* حتت الطبع كـتاب: العـوtة من منظور مـختلف �٢٠٠٣ وكـتـاب: األيزيدية ديانة قد0ة تقـاوم
نوائب الـزمن �٢٠٠٣ وكــتــاب: فــهــد نضــال حــركــة التــحــرر الوطـني للشــعب الـكردي في

كردستان العراق.
* أجنـز أربعـة من سـبـعـة مـجلدات حتت عنوان: حملـات من عـراق القـرن العـشـرين� وهي دراسـة

اقتصادية اجتماعية وسياسية لعراق القرن العشرين. كما يعد كتاب: العراق والقسوة.
* عضو في منظـمة حقوق اإلنسان العـراقية في أtانيا واtنظمـة العربية حلقوق اإلنـسان ومنظمة
العفو الدوليـة وعضو اجلمعية العـربية للبحوث االقتصـادية وعضو منظمة الصحفـيj العاtية

وعضو في نادي الرافدين الثقافي العراقي بأtانيا.
* عضو في معهدين للبحوث العلمية في أtانيا وباحث علمي.

* عضو سابق في هيئة حترير الثقافة اجلديدة وجريدة طريق الشعب.
* عضو سابق هيئة حترير مجلة الوقت.

* عضو نقابة الصحفيj العراقية وعضو نقابة الصحفيj الد0قراطية العاtية.
.jعهد العربي - األوروپي للبحوث واالتصاالت / برلtرئيس ا *

* شارك لعدة سنوات في حركة األنصار - الپيشمرگة في كردستان العراق حتى عام ١٩٨٨.
* سـاهم في النشـاط السـيـاسي العام لـقوى اtعـارضـة العـراقـية اtناهـضة لنـظام االستـبـداد في

بغداد.
* متزوج وللعائلة أبن وبنت� وتعيش العائلة في اtنفى منذ ١٩٨١.
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