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history of struggle of this party, which fought uprisings and revolutions multiple forms and 
that confronted by the forces of authoritarian entrenched, making Windows Live throes of 
bitter experience, and that the struggle of the Kurdish people through his historical for more 
than a century in modern history is part of human history and human major uprisings 
against injustice and tyranny. 
      

  The study of this relationship contributes to the understanding of social structure and class 
of the Kurdish people and reflect aspects of his interests and priorities of the multiplicity of 
views put forward and to achieve a deep understanding of the nature and role of the party 
must take a historical perspective closer to the history of the development of this party, for 
the sake of the interest gives search the image on the composition and the rise of the 
Kurdistan Democratic Party and its relationship with governments, parties and political 
movements since its inception in 1946. 
      
  As political movements, organizations and parties are just the nature of political struggle 
entails political, social and economic. And being the natural secretions of the brunt of the 
suffering in the forms of struggle of freedom. 
       
 The study highlights several aspects of the historical conditions of the Kurdistan 
Democratic Party and the historic role he played. On the other hand, governments defend 
their existence and considers that all conditions will trigger a nationalist party Mairead if 
taken of the fact that Iraq and the doctrines of many nationalities, and that they were doing it 
considers a defense of its existence. But these governments since the founding of the Iraqi 
state where the constitution was not a permanent but temporary. Where the Constitution 
preserves the rights and duties of all the Iraqi people of all nationalities as it preserves the 
right of every nationalism within a unified Iraq and to this day does not have in Iraq's 
permanent constitution acceptable to everyone and end all disputes between the sons of the 
Iraqi people and protected by the freedoms of national, social and cultural rights. 
       
 But by the Iraqi government of modern they want to build state institutions and that does 
not allow for the nationalities and ethnic groups other Barkah this building for that collided 
with the rights of Kurdish and commitments, which committed itself to them, which led to 
this conflict between the Iraqi government and the Kurds, and this also applies to other 
nationalities. 

 
The importance of the study: 
Respect to the axis of the subject of study important themes of the struggle of the Kurdish 
people. If the political organization representing the historical awareness of the problems of 
the people and their suffering. The Democratic Party 
Kurdistan assumed the role of historic imposed by the nature of the confrontation with the 
authorities of successive, and that the study acquires exceptional importance due to the lack 
of specialized studies in this vital area of the pages of political history of the Kurds, which is 
a good help for researchers and a source of added to their intellectual and historical study 
reveals for the prospects of political vision that have been made of the Democratic Party of 
Kurdistan and its role in promoting the struggle waged by the Kurds in order to attain their 
legitimate national. 

 
Hypothesis of the study: 
The study starts from the premise to the effect that that (the Kurdistan Democratic Party, 
through its relationship with different political systems, the ownership of the ruling or the 



Republic) was aspiring and working to establish a partnership in governance and recognize 
the rights of the Kurdish people and cultural nationalism in the framework of a united Iraqi 
state 

 
Research problem: 
The problem with research to raise the problematic patterns in relationship to this party, 
regionally and internationally and try to stick the ruling regimes of the various charges 
against the legitimate and non legitimate purpose to harm the Kurdish movement and trying 
to undermine its international reputation. On the other hand regarding the nature of the 
struggle of the Kurdish people, who found himself surrounded by different systems, but 
converge in the issue of addressing the Kurdish attempts to gain their rights by the division 
of Kurdistan into four parts divided between Iran, Turkey, and Iraq Soaaa. 

 
Research Methodology: 
The study of the nature of the Kurdistan Democratic Party and its relationship to 
governments and parties require to rely on more than one method in order to shed light on 
the various parts and Ahdaúha and its elements, so it adopted the study more than one 
approach has been derived from the historical approach path to seek the track events and the 
historical circumstances and stages of the successive and the most important facts that led to 
changes in terms of concrete historical reality as the descriptive approach was adopted in the 
monitoring of political phenomena, whatever the diagnosis is made of the trends of these 
phenomena. 
Structural: 
The study includes an introduction and five main chapters and a conclusion are: 
Where the first chapter: the emergence of the Democratic Party of Kurdistan and the social 
roots of the founders of the party and its political platform. 

 
While the second chapter: the conflict between the monarchy and the ruling Democratic 
Party of Kurdistan for the non-recognition of the Kurdish nationalist government since the 
founding of the Iraqi state until 1958. 

 
The third chapter: the guarantee agreement between the government of Abdul Karim Qasim 
and the Democratic Party party on the recognition of Kurdish nationalism in Iraq, a deeply 
again, as well as the recognition of the Kurdistan Democratic Party officially. But this 
agreement did not last long where the fighting broke out in 1961. 

 
Chapter IV: The agreement dealt June 29, 1966 after a long conflict, but the military who 
took the political decision did not give room for the agreement that appears on the light. 

 
Went out while Chapter V: an agreement March 11, 1970 and the lack of agreement on 
some of its provisions because of some differences, which led to the outbreak of fighting 
and a setback for the Democratic Party of Kurdistan. But after 1991 became for the cord a 
kind of autonomy under the protection of the international community and the development 
that has become a unified federal Iraq. 
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 الشكر
 

انعم علي اتمام هذا الجهد العلمي المتواضع فله الحمد        الحمد هللا الذي 
 .ن قبل ومن بعدوالشـــكر م



       ان الواجب يقتضي مني ان اتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان الى جميع 
اساتذتي االفاضل واخص بالذآر منهم استاذي المشرف االستاذ الدآتور علي 
الحسن لقبولــه االشراف على هذه االطروحة لما قدمه لـي مـن نصح وتوجيه 

 آــان لتصويباته وتوجيهاتـه الفضل طيلة مـدة اعـداد هذه االطروحة ، حيث
 .االآبر فــي ارشــاد الباحــث لكتابته االطروحه

آمــا اشكــر الدآتور عصــام آاظـم الفيلــي اســتاذ التاريخ السياســي فــي 
الجامعـة المستنصرية لما قدمه لي من نصح ومساعدة في اعداد هذه 

 .االطروحه
ن اسـتاذ االدب الفارسي في جامعة بغداد لما آمـا اشكر االســتاذ حسين قلي خا

 .قدمه لي من مساعدة في اعداد هذه االطروحه
آمـا اشـكر االســتاذ فارس برواري نائب رئيس مؤسسة الشهداء لما قدمـه لــي 

 .مـن مساعدة الآمال هذه االطروحه
آمال آمــا اشـكر االســتاذ جمـال الجـاف لمـا قدمه لــي مـن نصح ومساعدة  ال

 .هذه االطروحه
آمـا اشـكر االخ  ضياء عبد الخالق المندالوي لمـا قدمـه لـي من مساعدة 

 . الآمــــال هذه االطروحه
آما اشكر األستاذ وسام وفيق توفيق الدلوي لما قدمه لــي مــن مسـاعدة الآمال 

 .      هذه االطروحه
مساعدة الآمال هذا آما اشكرعبد الرحمن ارآان الزرداوي لما قدمه لي من 

 البحث
 
 
 
 

                                                                     الباحث 
 

                                                                             
 اإلهداء

 
  قويا سالما معافا                      ادعو من اهللا ان يبقىراقـــي العـــ وطنــىإل
 



الى المناضلين والشهداء                      ادعو من اهللا ان يدخلهم فسيح 
 جناتـــه

 
والى شعبنا الجريـــــــح                       ادعو مــن اهللا ان يشفــي 

 جرحــــــــه
 

الــوا والـــى ابــــي وامـــــي                        ادعو مــن اهللا ان ين
 رحمتــــــــه

 
والــى زوجتي واوالدي                       ادعو مـــــن اهللا ان 

 يحفظهـــــــــــــــم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 الباحث
 
 

 ـــــة           المقدم                              
       

ان دراسة عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالحكومات واالحزاب        
السياسية تعد ضرورة معرفية وسياسية واجتماعية، وذلك للماضي الطويل والتاريخ 

ا ـي جابه بهـذا الحزب والذي خاض انتفاضات وثورات متعددة االشكال والتـالنضالي له
عب ـاح الشـ، وان آف يرةـن تجارب مر عاا افرز مخاضـ، مملطوية مستحكمة ــقوى س



ن ــزء مـو جـي التاريخ الحديث لهـن قرن فـر مسيرته التاريخيه الآثر مـــوردي عبـالك
 .اني واالنتفاضات االنسانية الكبرى ضد الظلم والطغيانـالتاريخ االنس

اعية والطبقيه للشعب        ان  دراسة هذه العالقة تسهم في فهم الترآيبه االجتم
ات النظر المطروحه والجل ـدد وجهـه بتعـه واولوياتـه اهتماماتـالكوردي وتعكس اوج

ن القاء نظره تاريخية فاحصه لتاريخ ـم عميق لطبيعة ودور هذا الحزب البد مـتحقيق فه
أة الحزب ـن ونشـن تكويــذا الحزب ، وتوخيا للفائدة يعطي البحث صورة عـور هـتط
ية  ــارات السياســزاب والتيـات واالحــه بالحكومـي وعالقتــي الكوردستانــــقراطالديم
 .1946ه عام ــــذ تأسيســمن

اال ظواهر ي ـــاهــات واالحزاب مـية والمنظمـات السياسـث ان الحرآـحي       
زات ها افراـوآون. اديـي واالقتصـي واالجتماعـية تستلزمها طبيعة الكفاح السياسسياسـ
 .ة ـة التحرريـكال الكفاحيـي االشـة لوطأة المعاناة فــطبيعي
زب ـوال الحــى احــدة علـة عديــب تاريخيـن جوانـــي الضوء مـــة تلقــان الدراس       

 ومــن جهـه اخـــرى .ه ـ بــذي اضطلعي الــتاني والدور التاريخـي الكوردسـالديمقراط
جودهـا وتعتبر ان آـل حزب قومي ســيفجر االوضاع آانـت الحكومات تدافع عــن و

اذا اخـذ مـايريد لكون العراق فيـه قوميـات ومذاهـب عديدة وان الـذي آانـت تقوم بـه 
ولكـن هــذه الحكومـات منذ تأســيس الدولـة العراقيـة . تعتبره هـو دفـاع عـن وجودهـا 

يـث الدسـتور يحفظ الحقـوق والواجبات ح. لــم يكـن فيهـا دســتورا دائم وانمـا موقتـا
لجميع ابنـاء الشعب العراقي بكافة قومياته اذ  انه يحفظ حق آـل قوميه ضمــن العراق 

الواحد وحتــى يومنا هذا اليوجد فــي العراق دستورا دائما يرضي الجميع و ينهــي 
قوميـة واالجتماعيـة جميع الخالفات بيـن ابنـاء الشـعب العراقـي وتصان بـه الحريـات ال

 .والثقافية
       واما من جانب الحكومة العراقية الحديثة آانــت تريد بنــاء مؤسســات الدولــة 
وان التسمح للقوميات واالثنيات االخرى بعرقاة هذا البناء لذلك اصطدمت بالحقوق 

لصراع بيــن الكورديـة وتعهداتها التــي الزمت نفسـها بهـا ممــا ادى الــى هــذا ا
 .الحكومـة العراقية والكورد، وهذا ايضا ينطبق على القوميات االخرى

 
 
 

 :اهميــة الدراســة 
فاذا آان . يتعلق موضوع الدراسة بمحور مهم من محاور نضال الشعب الكوردي

الحزب أن ـف. عب ومعاناتهـكالت الشـي التاريخي لمشـل الوعـي  يمثـالتنظيم السياس
 الديمقراطـي 

الكوردسـتاني اضطلع بدور تاريخـي فرضته طبيعـة المواجهه مـع السـلطات 
المتعاقبــة، آما ان الدراسـة تكتسـب اهميـة استثنائية نظرا لقلة الدراسات المختصة 
فـــي هذا المجال الحيوي من الصفحات السياسية التاريخية للكورد والتـي تعد خير 

ري والتاريخـي وتكشـف الدراسـة عـن افـاق الرؤيه معين للباحثين ومصدر لزادهـم الفك



السياسـية التـــي تحققت للحزب الديمقراطي الكوردستاني ودوره فــي تعزيز النضال 
 .الـذي يخوضه الكورد مــن اجل نيل حقوقهم القومية المشروعه

 
 : فرضية الدراســة 

مقراطي الكوردستاني الحزب الدي( ان الدراسة تنطلق من الفرضية التي مؤداها ان 
آـان يطمح ) ومن خالل عالقته باالنظمة السياسية المختلفة الحاآمة ملكية او جمهورية

ويعمل على تأسيس شراآة في الحكم  واعتراف بحقوق الشعب الكوردي القومية 
 والثقافيـة فــي اطار الدولة العراقية الموحده

 
 :مشكلة البحث 

الشكالية فـي انماط العالقه لهــذا الحزب اقليميـا ودوليـا تكمن مشـكلة البحث فــي اثارة ا
ومحاولة االنظمة الحاآمة مـن الصـاق شـتى التهـم المشـروعة والغيـر مشــروعة بقصد 

ومن جهه اخرى .  االساءة الى الحرآة الكوردية ومحاولة النيل من سمعتها الدولية
سه محاطا بانظمة مختلفة لكنهـا تتعلق بطبيعة النضال الشعب الكوردي الذي وجد نف

تلتقـي فــي مسألة التصدي لمحاوالت الكورد لنيل حقوقهم جراء تقسيم آوردستان الى 
 .اربعة اجــزاء موزعة بين ايران وترآيا وسوؤيا والعراق

 
 

 :منهج البحث 
ان دراسة طبيعة الحـزب الديمقراطـي الكوردســتانـي وعالقـتـه بالحكومــات 

ليط الضوء على مختلف ـــستلزم االعتماد على اآثر من منهج بغية تسواالحزاب ت
ن ــن منهج فقد اسـتمدت مــاجزائها واحدائها وعناصرها، لذا تبنت الدراسة اآثر م

المنهج التاريخي طريقا تلتمس فيه تتبع االحداث والظروف التاريخية ومراحلها 
ريخية ملموسة على صعيد الواقع آما تم م الوقائع التي ادت الى تغيرات تاـالمتعاقبة واه

اعتماد المنهج الوصفي في رصد الظواهر السياسية آيفما يتم التشـخيص التجاهات هذه 
 .الظواهر 

  :الهيكليـــة 
 ـ : هي  وخاتمهتتضمن الدراسة مقدمة وخمسة فصول رئيسية

نشأة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجذور : حيث تناول الفصل االول 
 .االجتماعيــة لمؤسسي الحزب وبرنامجه السياسي

 
الصراع بيــن السلطـة الملكيـة الحاآمـة وبيـن : فــي حـين تناول الفصل الثانــي 

الـحزب الديمقراطــي الكوردستانــي لعدم اعتراف الحكومة بالقومية الكوردية منذ 
 .1958تأسيس الدولـة العراقية حتى عام 

 



فقد تضمن االتفاق بين حكومة عبد الكريم قاسم والحزب : اما الفصل الثالث 
الديمقراطـي الكوردستانــي حــول االعتـراف بالقوميـة الكورديـة آقوميـة ثانيـة فـــي 

اال ان . الـعراق وآـذلك االعتراف بالحزب الديمقراطي الكوردستاني بصورة رسمية
 .1961ام هـذا االتفـاق لـم يدم طويال حيث اندلع القتال في ع

 
 بعد صراعات طويلة، اال 1966 حزيران 29فقـد تنـاول اتفـاق : امــا الفصل الرابـع 

ان العسكريين الذيـن سـيطروا علــى القرار السياسـي لـم يعطوا مجاال لهذا االتفاق ان 
 .يظهر على النور

 
لـى  وعـدم االتفــاق ع1970 اذار11عـن اتفـاق : بينمـا انصرف الفصل الخامـس 

بعض من بنوده بسبب بعض الخالفات مما ادى الى اندالع القتال وانتكاسه للحزب 
 اصبح للكورد نوعا من الحكم الذاتي 1991اال انه بعد عام . الديمقراطي الكوردستاني 

 .تحت حمايــة المجتمع الدولي وتطور الى ان اصبح العراق الفيدرالي الموحد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             الباحث                       
 
 
 
 
 
 
 

                                    الفصل االول
 
 

الجذور التاريخية لنشأة الحزب الديمقراطي / الفصل االول
 الكوردستانــــــي



 

النشأه السياسية واالجتماعية  للحزب / المبحث االول
ــــــــــــــي                                                               الديمقراطـــ

                   الكوردستاني     

                                                     

االسباب والظروف الداخلية التي ساهمت في نشوء / المبحث الثاني
 الحــزب

 قراطي الكوردستاني                  الديم

 

االسباب والظروف الخارجية  التي ساهمت في / المبحث الثالث 
 نشـــــــــوء

                     الحزب الديمقراطي الكوردستاني   

 

 

 

 

 

 
                                            

                                      الفصل االول 

 النشــأه السياســية واالجتماعيــة للحزب /  المبحث االول
 الديمقراطـــــــي 



                   الكوردستاني
       ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس من احزاب ومنظمات وشخصيات 
. مختلفة االفكار والتوجهات، اال انه على الرغم من هذه االختالفات آــــان هدفهم واحد

آوردي طليعي يعد وليد تطور الحرآة الوطنية لكردستان العراق وهو تكويـن حزب 
بعد تجارب خاضها ضد االستعمار البريطاني و الحكومات العراقية المتعاقبة لنيل 

وهو تلبيه لواقع المرحلة التاريخية واستجابه . حقوقه المشروعة للشـــــــعب الكوردي
 )1.(حية الوضاع المجتمع الكوردي

قت خالفات عند مراحل تأسيس الحزب وتباينت توجيهات المؤسسين الى        وقد راف
سيطر علـــى * ثالثة اتجاهات فكرية ، ولكن بحنكة واصرار المال مصطفى البارزاني 

االوضـاع  وسنتطرق للفئات التي ساهمت بتأسيس الحزب مبينين جذورهم 
 -:وتوجهاتهم 

زاني رئيس الحزب الديمقراطي يتمثل بالمال مصطفى البار: تيار عشائري. اوال
 الكوردستاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 1946- 1833( دراســـــــات فـــــي الحرآـة الكورديــة المعاصرة–عثمان علــي .1ــــــــ

 51 ص – 2003 مكتــب التفسير للطباعه والنشر–ربيل  ا

هـو مصطفى الشيخ عبد السالم البارزاني، ولد في قرية بارزان سنة : المال مصطفى البارزاني * 
 وتلقى تعليما دينيا ، ثــم انتقل الـى السليمانية وتلقى نفس التعليم وبذلك حصل على لقب 1904

 حين اعلن ثورتـه 1943ي آزعيم فــي آوردستان العراق عــام ، وقد برز دوره السياســ)المال( 
عندمــا آــان تحت االقامة الجبرية فــي السليمانية حيث توجه ســرا الـى منطقة بارزان مع 

وعند اعالن جمهورية مهاباد . مجموعة صغيرة مالبثت ان توسعت وقد تعرض للمطاردات والنفي
ييـن والالجئين العراقيين ، وبعد سقوط جمهورية مهاباد عام فـي ايران انظم اليها مع البارزان

اب  / 16 انسحب الى العراق وآان قبلها اصبح رئيسا للحزب الديمقراطي الكوردستاني في 1946
 وعندهــا حاصرتــه القوات العراقية وااليرانية والترآية فاتجه الى االتحاد السوفياتي 1946/ 

وفــي عــام  .1958 بعد ثورة تموز 1958وعاد الى العراق عام مقاتل ) 500( ومعه  مايقارب 
، حيث شارك باتفاقية اذار 1970 قــام بانتفاضة ضد عبد الكريم قاســم استمرت حتى عام 1961

 بدأت الحرب مرة اخــرى وانتهت باتفاقية الجزائر واضطر الى 1974وفي عــام  .1970عام 
 وافاه االجل ونقل 1979لواليات المتحدة للعالج وفي عام السفر الى ايران ومن بعدها الــى ا

 نقل جثمانه الى داخل العراق 1991وفـــي عام . جثمانه الى ايران ودفن قرب الحدود العراقية 
 .ودفن في مسقط رأسه في بارزان

                                                                

حيث يعتبر الثاني والثالث من * وآاآا زياد* د الحفيدوالشيخ لطيف محمو       
االقطاعيين وان المبرر لهؤالء بأنهم  القوة الرئيسية في الثورة الكوردية هي القوة 

العشائرية بحكم القبلي االقطاعي السائد في آورستان ومن اجل آسب هذه القوى وزجها 



ضعهم فــي المراآز في المعرآة من الضروري آسب بعض رؤسائها المتنفذين وو
 )1.(القيادة فــي الحرآة الكوردية  المعبره عن اهدافها الحزب الجديد

      اال انه حصلت خالفات آثيرة بسبب فرض هذين االسمين والسباب عديدة نذآر 
 -:منها 

ان االحزاب التي انطوت تحت الحزب الديمقراطي الكوردستاني يســـارية النهج .1
 .اجتمعت تحت حزب طليعي آوردي يدافع عن حقوق الكوردويمينية ، االانها 

ان الشخصيات السياسية ذات النهج اليساري واالشتراآي لـها تصور ان االقطاعيين . 2
 .هــم سبب وبالء الشعب الكوردي ، وعليه يجب عدم اعطاءهم اي صفه قيادية 

. ا زياد اغا نائبا ثانيااال انــه فــي النهاية  اصبح الشيخ لطيف نائبا اول  والشيخ آاآ
 ) 2.(وهذا ادى الى عدم مشارآة بعض قيادات حزب شورش في الحزب الجديد

        امــا رأي المال مصطفى البارزاني حول هذيـن الشخصين فكانت تعتمد علــى 
نفوذهــم الكبير فــي السليمانية واربيل ولـهم رأي مسموع وخاصـة الشـيخ لطيف الشيخ 

 دمحمود الحفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

هو نجل الشيخ محمود الحفيد واستمر على نهج والده بمحاربة : الشيخ لطيف محمود الحفيد* 
 وشارك مع والده فــي  معرآة 1917اليد السليمانية عام االنكليزفــي آافة الطرق، وهو من مو

 ، وقد اشترك في تأسيس حزب جمعية االخوة السياسية التي آان  منهجها 1931اوباريل عــام 
 بعد 1958 واطلق سراحه عام 1956تحرير آردستان مـن البريطانيين وقد  دخل السجن عام 

ب هيوا ومن ثم الى الحزب الديمقراطي  وانظم الـــى حز197 2ثورة تموز  وتوفى عـام
 .الكوردستاني

هو من مواليد آوسنجق التابعة الى اربيل ومـن الشخصيات الوطنية : الشيخ آاآا زياد اغا* 
الكوردية وله نفوذ واسع وهو مــن اصحاب االمالك واالراضي وقد رشحه المال مصطفى 

 لالستفادة مــن نفوذه لتقويــة الحزب

 –) 1958-1908(  الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكورديـة –ار طاهر شريف عبد الست. د.1
 بغـــداد 
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 وهـومن وارثي 1938         حيث آان مـــن مؤسسي جمعية االخوة التي تأسست عام 
ثورة الشيخ محمود الحفيد ويحمل صفـة قوميـة وقـد انظم اليهـا آبـار البرجوازيين 



الكورد ورجــال القبائل وقـد دخلوا الحزب عـن طريقه وآـان  منصب نائب  لرئيـس 
 )1. ( ــه تأثيره الكبير على الحزب الحزب ل

تيار يساري مارآيسي متمثل بحزب شورش الذي هـو جناح الحزب الشيوعي : ثانيا 
العراقـي فــي آوردسـتان ويحمل افكارا يسـاريه ضد الوجود البريطاني فــي العراق 

. كومةاضافـة لمحاربتـه االقطاع وروؤساء العشائر التي وضعت يدها بيد االنكليز والح
نافع يونس . 3*علي عبد اهللا.2* . صالح الحيدري -1(واما قياداته فكانت تضم آل من 

 ) 2*). (حمزة عبد اهللا.4* 
       وانقسم حزب شورش الى قسمين االول انظم الى الحزب الشيوعي العراقي فرع 

الـحزب منظمة آوردسـتان وامــا القسـم االخـر فقد انظم الــى الـحزب الجديـد وهــو 
 )3.(الديمقراطــــــي  الكوردستاني 

ويعود ذلك آـون حـزب شـورش  يعتبر الجنـاح الكوردي للحزب الشـيوعي العراقـي ، 
 .اال ان آثيرين من اعضاءه يحملون صفة  القومية اضافة الفكارهم اليسارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

هومـن مواليد اربيل ومـن آوادر حزب هيوا ومـن ثــم عضو اللجنة المرآزية :صالح الحيدري * 
لحزب شورش وسجن عدد من المرات وآـان مــن المعارضين لوجود الشيخ لطيف الحفيد والشيخ 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وبسبب ذلك  انظم الــى صفوف آاآا زياد اغا في صفوف 
 الحزب الشيوعـــــــــــي العراقي

هو علي عبد اهللا امين خوشناو ، وهو من مواليد آويسنجق ومـن مواليد عام : علي عبد اهللا * 
  وهو خريج آلية الهندسة بغداد واصبح عضو لجنة مرآزية للحزب ومـــــن ثم سكرتيرا1923

 1970للحزب وحضر جميع مؤتمرات الحزب واصبح محافظا للسليمانية بعد اتفاقية اذار عام 
 .وهــو مــن آوادر حزب شورش سابقا

هــو مــن مواليد اربيل واآمل دراسته فيها  وتخرج مـن آلية القانون  فــي بغداد : نافع يونس * 
لجنة مرآزية للحزب الشيوعي وهو مـن اعضاء حزب هيوا ومن ثم  حزب شورش ومن ثم عضو 

 ومن جراء 1963 واعتقل  عام 1959العراقي ،وآان  رئيس تحرير صحيفة ازادي في عام 
 .التعذيب وافاه االجل

هو من مواليد دهوك ومن اعضاء حزب شورش، وقـــد ارســـل الـــــى ايران : حمزه عبد اهللا*
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني عدد مــن المرات من قبل حزب شورش  لغرض ترتيب تأسيس

واصبح سكرتيرا للحزب ومن ثم تم اقصاءه في المؤتمر الثالث وسجن ونفي وعاد متخفيا الــى 
 اعيد الى صفوف الحزب ثانية وهو من الهيئة المؤسسة 1964الموصل وباشـر بعمله وبعد عـــــام 

 للحزب
 –لسياسية الكردستانية فـــــــــي العراق  الفكر السياسي لالحزاب ا–عبد الرحمن آريم درويش . 1
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  2005 اربيل– لمحات من نضال حرآة التحرر الوطني للشعب الكوردي –آاظم حبيب . د.2
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وانهم . امــا حزب روزآاري فقط انظم جميع آوادره للحزب الجديد واعتبر نواتـه. 3

يحملون افكارا ديمقراطية تؤمن بعراق ديمقراطي مــع اعطاء الحقوق القومية للشعب 
نوري . 2* عفر محمد آريم ج. 1: ( الكوردي وامـــا قياداتــه فكانــت تضم آـل مــن 

* طــه محي الدين معروف.5*  رشــيد باجالن. 4نوري محمد امين.3*شاويس
وهؤالء بعيـدون بنفــس المسافة عن الجناح اليميني واليساري لحزب ).  واخــرون 
 )1.(هيوا المنحل

ليه المتبقي منهم انظموا الى الحزب الجديد ، علما ان االسس الذي بني ع: حزب هيوا. 4
هــو حزبا قوميا آورديا لذلك لــم يعمل علني فــي وقتها ولم يحصل على اجازة ومــع 

ذلك ظهرت علية انقسامات عديدة بسبب اختالف ايدولوجيات قياداته ، حيث ظهر 
واصحاب االمالك ورؤساء )* رفيق حلمي ( جناحــــان يميني متمثل برئيس الحزب 

 )  2.(رجوازيالعشائر واعتبرها الجناح قومي  ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
هـو مـن مواليد زرباطية التابعة الــى محافظة واسط ومــن الكورد الفيليين  :جعفر محمد آريـم * 

الرئيسي للحزب لنشـاطه الواسـع فــي تلك الفترة ، ويحمل شــهادة البكالوريوس ويعتبر المنظم 
 .فــي الطب ، وقد حاولت الحكومة اسقاط جنسيته بسبب تحرآاته الواسعه

هو مــن مواليد اربيل واصبح عضو لجنة مرآزية ومكتب سياسي للحزب وفــي : نوري شاويس* 
 وبعدها اصبح وزيرا للدولة لغاية عام 1973ان لغاية  اصبح وزيرا لالشغال واالسك1970عــام 
1974  

 واآمل 1930 وقد اآمل االبتدائية في خانقين عام 1920هو من مواليد خانقين :رشيد باجالن* 
 في بغدادواصبح عضو لجنة مرآزية 1944 واآمل الحقوق عام 1935االعدادية في بعقوبه عام 

. 1946ـة للـحزب الديمقراطـي الكوردستانـي عــام لحزب روزآاري وانتخب عضـو لجنـة مرآزي
وطرد من وظيفته بسبب تأييده للمظاهرات التي . وقـد عمـل بالعديـد مــن الوظائف الحكومية 

 في دائرة تسوية االراضي في 1960  وعين عام 1958اندلعت في مندلي واعيد الى وظيفته عام 
        .2001اربيل وانتقل الى جوار ربه عام 

 وآان احد اعضاء الحزب 1920هـو من مواليد السليمانية عام : طـه محـي الديـن معروف* 
 شغل منصب نائب رئيس الجمهورية ، وانظم الى 1975وفـي عــام . الديمقراطي الكوردستاني 

واعتقل من قبل القوات االمريكية ضمن قائمة . حزب البعث واصبح عضو مجلس قيادة الثورة
 .واطلق سراحه بعد فترة لعدم ثبوت عليه اي جرمالمطلوبين ، 

هــومــن موالــيد السليمانية وهو من مؤيدي الشيخ محمود الحفيد وقد ترك : رفيق حلمي * 
. السليمانية بعد اعتقال الشيخ محمود واستقر في آرآوك وقد شارك في جميع المنظمات الكوردية 

 .1960 وتوفى عام 1944واصبح رئيسا لحزب هيوا واستقال منه عام 
خه بات - دهوك –تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق –حبيب محمد آريم .1
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        وجناح يساري هــم مــن المثقفين الشباب ذات االفكارالمارآيسية حيث ظهر 
االانهم متقاربون فــي نمط تفكيرهم ، حيث آـان االضطهاد القومي .التبايـــــن بينهم

الذي عم معظــــــــم الطبقات االجتماعية فــي آوردستان العراق  هو العامل الذي 
وقد برز توجهان يميني فــي الزعامة والمتمثل برئيس الحزب الذي آان يعتقد . جمعهم

وتوجه يساري يطالب . حقوق الكوردان التقرب من االنكليز سوف يحصلون علـــى 
وقد لعبت بريطانيا من .بمحاربة االنكليز والتقرب الــى المعســـــــــــكر االشتراآي 

خالل تدخلها في شؤون الحزب منذ بدايته ممــا ادى  الــى اضمحالله اضافة الى ذلك لم 
 ) 1.(يكن لهذا الحزب  برنامج سياسي واضح

 - جمال بابــان – محمد امين زآي –رفيق حلمي (  هيوا فهم       اما اهم قيادات حزب
 قــادر - دلدار جالل– يونــس رؤوف – مصطفى العزيزي -مــير حاج احمد 

 ).      مكـــــرم طالبانــي واخرون–موســــى
ومن هنا يتبين لنا منذ بدايات تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني تبلورت           

 -:تيارات داخل صفوفه وآالتي ثالثــــة 
تيار مسلح يعتمد علـى القوى العشائرية التـي آـان يعتمد عليها المجتمع الكوردي .1

فـــي تلك الفترة، حيث اآثر المدن الكوردية  آانت تحت الحروب لفترات طويلة والتي 
ادت فــي النهاية  الى عدم حصول تطور ثقافي وصحي واجتماعي ويبقى الطابع 

 .شائري هــو السـائد ويتمثل برئيس الحزب ونائبيهالع
تيار يساري ويتمثل باالعضاء السابقين من حزب شورش وهو التيار المتأثر .2

بافكارالحزب  الشيوعـي العراقــي، حيث انقسـم هـذا الحزب الــى قسـمين االول انظم 
لقسم االخر انظم الــى للحزب الديمقراطـــي الكوردستاني والذي يقوده حمزه عبد اهللا  وا

الحزب الشيوعي العراقــي  والذي يقوده صالح الحيدري، وظهر جليا ان الذين انظموا 
للحزب الديمقراطي الكوردستانــي سيطروا على الحزب حتى مؤتمره الثالث حيث 

 .ابعدوا منه
تيـار المثقفيـن الديمقراطيين وهــم مــن حـزب روزآاري وآذلك مجموعة فــرع .3
لسليمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني االيراني الذي آان ابراهيم احمد رئيسا له ا

 .وقـد انفصلوا عن الحزب التابع اليران وانظموا للحزب الجديد
      هذه الخلفيات السياسية والجذور االجتماعية لكوادر الحزب الديمقراطي 

 عليه بصمات العناصر اليسارية واما برنامجه السياسي  فكان واضحا. الكوردســـتاني
التي آان لها دور بارز فــي اللجنة المرآزية للحزب ماعــدا ذلك فأن منهاج الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني لم يكن يختلف في آثير من خطوطه العامة عن مناهج 
 ) 2. (االحزاب الديمقراطية والوطنية االخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 -2001 مؤسسة البالغ- بيروت – التيارات السياسية في آوردستان العراق –صالح الخرسان .1
 55ص



 158 ص – المصدر السابق –عبدالستارطاهر شريف .2
 
 

                                                                                 
 

 الفصل االول                                                          
 
 

االسباب والظروف الداخلية  التي ساهمت في نشوء / المبحث الثاني 
 الحزب

 يالديمقراطي الكوردستان                                     
 
 

         أن االســباب والظروف الداخلية  التــي سـاهمت فــي نشـوء الحـزب 
 -:الديمقراطـــــــي الكوردستاني عديدة واهمها 

حيث وجد الشعب الكوردي القهر والتهميــش مــن . القهر والتهميش المستمر -:اوال 
ت مــن اجل اقرار قبــل الحكومات المتعاقبة، حيث وجد نفســه فــي نضــال مستمي

حقوقـه القوميــة  والديمقراطية وعلى الرغم  من النكسات التي اصابت الحرآة 
الكوردية جراء اندحارعسكري  او نتيجة فشل سياسي ادى الى رآود الحرآة عدة اشهر 

اوبضع سنوات، اال انه لم يتخلى عـن نضاله فــي سـبيل حصولـه علــى  حقوقـه 
يـة والسياسـية مــن خالل رفـع  المذآرات والرســائل المفتوحه الثقافيـة  واالجتماع

وتنظيم التظاهرات والنضال الســري  ونشر البيانات وصوال الى حمل السالح 
 )1.(وممارسة العنف الثوري 

حيث عانــى الشـعب الكوردي بعد تأسيـس الدولـة العراقيـة :االضطهاد القومي : ثانيا
ضطهاد قومي من جانب السلطة التي استقدمت العروبية المتشددة مـــن  مـــــــــــن ا

التي رسمت لها السياسات الداخلية والخارجية، ففـي الوقت الذي سعى االنكليز الــى 
توثيق الحقوق الكورديــة  عبر بيان مشترك مع الحكومة العراقية الخاضعه لالنتداب 

 المملكة البريطانية  والحكومة تتفق حكومـــة جاللة(البريطاني والتي نصت على 
اال ان هـذه الوعود قــد ظلت ) العراقية  على ضرورة اعطاء الحقوق القومية  للكورد 
 )2.(16/1/1924طــي الكتمان بعد مــاعرف بمشـكلة الموصل بتاريــخ  

وازاء تلك السياسات لجأت القوى السياسية الوطنية الكوردية الى تعبئة الجماهير 
ــــة بالوسائل النضالية  المتاحه من اجل التصدي لتلك السياسات والمخططات الكورديـ

 .التي استهدفـــــــت وجوده وتطلعاته وقصدت صهره في بودقة القومية العربية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 71 ص -2008 شفان - السليمانية–آتابات في المسأله الكوردية –رفيق صالح احمد .1
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علــى مسرح النضال التحرري الكوردي العديد مـن االحزاب         وقــد ظهرت 
آومه له ي دارآه (والتجمعات والمنظمات التــي لعبت  دورا نضاليا وآفاحيا ومنـها

والمعلومـات المتوفرة لدى الباحث عـن هـذه المنظمة انها تشكلت في شهر )  1).(ر
فــي الثانوية المرآزية  والتــي ضمت عددا من الطالب الكورد 1937ايلول عــام 

القريبة مـن ) به آله ر(بكرآوك فــي دار تعود الــــى شاآر بك جاللي فــي منطقة 
، وبعد ان اصبحت تضم عددا آبيرا مـــــن المثقفون الكورد ومنهم )قورية ( منطقة 

حيث . وتوفيق وردي وآريم زند  ومكرم الطالبانــي ورفيق حلمي * صالح اليوسفي
) االمل(وتعنــي ) هيوا(ـذه المنظمة فيمــا بعد بحزب اطلق عليــة حـــزب  اصبحت هـ

وانتخب رفيق حلمي امينـا عامـا لــه ، ويعتبر هــذا اول حزب قومـي آوردي يطالب 
بحقـــوق الشعب الكوردي بالطرق السياسية ، وآـان بالمقابل هنالك انتفاضات فــي 

اال ان هــذا الحزب لـــم . لشـيخ محمود الحفيـدآوردستان العراق ، ومنها انتفاضة ا
يـــدم طويال بسبب وجود تياران يقودانه ، االول يتأمل من االنكليز  حصول الشعب 

الكوردي علـى حقوقه عن طريقه والثاني يطالب بمحاربة االنكليز النهم سبب  مأساة 
ـات عديدة ادت فــي الشعب الكوردي ،وهذا  بطبيعـة الحـال ادى الــى حصول انشـقاق

 .1945النهايــة الــى اضمحالله عــــام 
 وقدم لها آافة المساعدات 1945-1943       وقد وقف هذا الحزب مع انتفاضة عام 

الممكنة حيث قام بتجميع االموال لمساندة االنتفاضة واصدار البيانات التي تندد بالسلطة 
وقام باتصاالت مع . نتفاضة بل واآثر من ذلك شارك بعض من اعضاءه هذه اال

االحزاب الوطنيــــــــــــة والتنسيق معها من اجل انجاح االنتفاضة ، اال ان االنتفاضة لم 
 ) 2. (تدم طويال

       االان هذا الحزب انقسم الى اربعة اقسام مختلفة بسبب االفكار التي يحملونها 
 )3 (:وهي

عضوا واصبحوا جزءا ) 500(مايقارب التــي ضمت ) الثورة ( جماعة شورش اي .1
 .جناح آوردستان العراق/ مـــن الحزب الشيوعي العراقي 

عضوا والذين اصبحوا ) 6000 الى 5000(جماعة روزآاري التــي ضمت مــن .2
 .فيمـا بعد نواة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 119 ص–المصدر السابق .1
 فــــي قضاء 1918هو صالح عبد اهللا نجم الدين مال طه اليوسفي ولد عــــام : صالح اليوسفي*. 

قسم .  آلية دار العلوم العمادية ، وبعد ان اآمل الدراسة االبتدائية انتقل الى بغداد وتخرج من
.  وهو من اعضاء حزب هيوا ومـــن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني1943الشريعة عام 

 . واغتيل في داره في بغداد في ظروف غامضه1970وعين وزيردولة بعد اتفاق اذار 
 العدد –صحيفة التأخي – الحزب الديمقراطي في ستون عاما من النضال –علي سنجاري .2

  في-4838
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ع يونس ونوري شاويس وجعفر محمد آريم ي ضمت نافـــوالت/ جماعة المستقلين . 3
 .يد باجالنـورش

                               .والتي ضمت جماعة صالح الحيدري / حزب رزآاري آورد . 4
       وعلينا ان الننسى الذين جندهم االنكليز في داخل هذا الحزب لبث االنقسامات 

 . ضعيفا ومنحال1943هذا الحزب عام فيــــــــــه ومعرفة مايخطط له  وبالفعل اصبح  
       لذلك آان البد من تأسيس حزب يمثل آافة ابناء الشعب الكوردي ليطالب 

وآانت هذه الفكرة تراود المال مصطفى البارزاني ، الذي آـان فــي ايران مــع .بحقوقه
هذا ولـ.  فــي آوردسـتان ايران1945القاضي محمد رئيـس جمهوريـة مهابـاد عــام  

بـدأ المــال مصطفى البارزاني اتصاالته بجميع الشخصيات السياسية الكوردية التــي لها 
تأثير ونفوذ فــي االوسـاط الكوردية من اجل انشاء حزب يقود الشعب الكوردي في 

                                                              )1.(العراق نحو تحقيق اهدافه اسوة بايران
وآان يتردد على ايران حمزه عبد اهللا  القيادي فـي حزب شورش ويقوم بالتنسيق          

مابين المال مصطفى البارزاني وبيـن قيـادات حـزب شــورش واالحزاب االخرى، 
وآانـت تفاصيل فكرة انشاء حزب طليعي ديمقراطي فــي آوردستان العراق علــى 

  وقـد انيطت الفكرة الــى حمزه عبد اهللا وعلــى ان غرار ماتـم في آوردستان ايران
وقـد تــم . يتحـدث بأســم المـال مصطفى خالل لقاءاته مع القيادات الكوردية في العراق

تأسـيس هيئـة مؤسسة للحزب برئاسة المال مصطفى البارزاني وعضوية آـل مــن 
ى خوشناو ومحمد قدسي حمزه عبد اهللا و ميرحــاج احمد ونوري احمـد طــه ومصطف( 

 )2).(وخير اهللا عبد الكريم 
        وآذلك توجه حمزه عبد اهللا الى محافظة السليمانية والتقى مع ابراهيم احمد الذي 
آــــان رئيس فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني االيراني في العراق واتفقوا على 

يران لشرح ماتوصل اليـه مـع آافة الترتيبات لتأسيس الحزب وبعدهــا ذهـب الــى ا
 عــاد حمزه عبد اهللا الــى 1946القـادة الكورد فــي بغداد والسليمانية وفــي ربيع عـام 

آوردستان الـعراق حامال معــه تخويال من الهيئة التأسيسية للحزب الجراء مفاوضات 
الحزب مرة ثانية مع حزبـــــــي شــــــــورش ورزآاري لتوفير الظروف النشاء 

وقد حمل معه افكارا واراء )                                                 3. (الجديد
وبرامـــــــــــج الحزب الجديد وآانت مقاربة لما موجود في ايران وآانت ضمن 

االقتراحات تعيين الشيخ لطيف محمود الحفيد نائبـا اول لرئيـس الـحزب وتعيين الشيخ 
اال انه ظهرت خالفـات مــن قبل بعض قيـادات . نائبا ثاني لرئيس الحزب آاآا زياد اغا

حزب شورش حول النائبين باعتبارهم مــن اصحاب االمالك واالقطاعيين وعلــى 
 الحزب ان 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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يضم عناصر ثورية مخلصه ممـا ادى الــى انشقاق بعض من قياداته وانظمامهم الــى 
 )1: (الحزب الشيوعي العراقي وهم آل من 

نافـع يونـس . 4     جمال الحيدري. 3حـامد عثمـان     . 2صالح الحـيدري     .1
                                                                         واخــــرون

ى فكرة انشاء حزب ديمقراطي قومي ـد انظموا الـا بقية آوادر الحزب فقــ ام         
 علــى الرغمى الحزب الجديد، وــة  حزب روزآاري انظموا الـا غالبيـآوردي، بينم

مــن انشــقاق هذه المجموعة وعـدم مشــارآتها فــي المؤتمر التأسيسي للحزب 
 بدار سعيد فهمي 16/8/1946الديمقراطـي الكوردستاني اال ان المؤتمر انعقد بتاريخ 

شـورش وروزآـاري وبقايا ( مندوبـا يمثلون احـزاب ) 70( ببغداد وحضره مــايقارب 
الحزب الديمقراطي ( حمد بصفة مندوب عـن حـزب هيوا وآذلك حضره ابراهيم ا

وقـد دعـى الـحزب الــى تأسـيس جمهورية ديمقراطية شـعبية ) .  ايـران–الكوردستاني 
فــي العراق والتمتع الشـعب الكوردي بالحكـم الذاتــي فيـه ضمن الجمهورية العراقية ، 

علـى االسـتقالل التـام وآذلك دعـى الــى مكافحة االسـتعمار والرجعية وحصول العراق 
واقامــة نظام برلمانــي، وآذلك دعـى الــى الغـاء النظام االقطاعـي وتوزيــع   

 )2.(االراضي على الفالحين
وقد مارس الحزب نشاطه السياسي بصورة سرية شأنه شأن االحزاب العراقية 

سويدي التي وعلى الرغم من ان وزارة توفيق ال. الوطنيـــــــــة المعارضة االخرى
 قد اذنت بالعمل السياسي العلني لخمسة احزاب اال انها لم 27/2/1946تشكلت في 

تسمح للحزب الديمقراطـــــــــــــــي الكوردستاني بالعمل السياسي العلني ظنا منها ان 
  )3. (هذا الحزب سينغلق على القومية الكورديـــة فقط 

تعاقبة للسلطة لها نظرة في هذه المسألة تختلف      وآانت نظرت الحكومات العراقية الم
على مــاينظر اليـه الكورد واالقليات االخرى، ويعود ذلك  الــى ان العراق دولـة فتيـة 

ارادت هذه الحكومات ان تنصهر جميع القوميات الصغيرة بالقومية العربية  ويصبح 
ق منذ مدة طويلة آون عراقا موحدا ويعود ذلك الــى عـدم تأسـيس دولة فــي العرا

 )4.(العراق آـان مستعمرا مــن قبل االتراك والفرس 
       لكن الكورد لم يحصلوا علـى مبتغاهم وهو حقوقهم الثقافية واالجتماعية  فــي تلك 
الفترة وآذلك لـم تسـتطع الحكومـات المتعاقبة حل هـذه المشـكلة وآذلك اليوجد دسـتور 



وعندما ارتبطت والية الموصل بالدولة . بنظام ديمقراطي مرندائـم يجمــع العراقيين 
 وصوت الكورد بأنهم مــع الدولة العراقية اعلن الملك فيصل االول 1924العراقية عام 

 ان الـعراق يتكـون مــن ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ـ 2008بغداد ـ دار الحواء راهي مزهر العامري ـ مسعود محمد ودوره السياسي في العراق ـ.1
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تان العراق ضمن ـد ان اصبحت آوردسـرد حقوقا علينا  وبع للكوقوميتين رئيسيتن و
ي مناطق فأن اول ماقامت به الحكومة هي االحكام العرفية فــة العراقية الدول
                                                                                                                        وبارزانومزوريزاخو

وميرآه سـور وسـنجار والسـليمانية واربـيل وغيرهـا ضمن فـترات مختلفة ممــا 
اثارت هـذه التصرفـات امتعاض الكورد وآانت هــذه االسباب وغيرها ملحه النشاء 

حزب قومي آوردي  يدافع عن حقوق الشعب الكوردي والتي اوجدت الحزب 
 )1. (الديمقراطي الكوردستاني 

 ان للحكومات العراقية االثر الكبير في االنتفاضات التي : العراقيــةةـالحكوم: ثالثا
حصلت فــي آوردستان العراق او مايسمى  بوالية الموصل، بسبب عدم تنفيذ اي شيء 

فيما يتعلق بحقوقهم منــذ اندماج آوردســتان الجنوبية ) عصبة االمم (مــن مقررات 
 قدم االآراد مضبطة طلبوا فيها تطبيق قرارات 1929وفي عام. 16/12/1922بتاريخ 

عصبة االمم  ولكن لــم ينضر بطلبهم وآذلك رفع مندوبوا الكورد تقريرا الى المعتمد 
 قدموا طلبا بتطبيق حقوقهم المعترف بها اال ان 1930السامي البريطاني وآذلك عــام 

 )2.(طلبهم قد اهمل 
ت العراقية ومواقفها المتشددة اتجاه الكورد         وعندما يتم الحديث عن الحكوما

والتـي ادت الى تأسيس احزاب ومنظمات وجمعيات  ومنها الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني وقفت امـام ممارسات ونبدأها باول خطــاب للملك فيصــل االول للشــعب 

سيتين ان العراق يتكون من قوميتين رئي( العراقــي والكورد مـن ضمنهم حيـث قال 
 )3).(العرب والكورد واقليات اخرى

اال انه بعد اندماج والية الموصل الى العراق نكث بوعده وآانت صدمة للشعب 
وقد ثـاربقيـادة الشيخ محمود الحفيد فــي محافظة السليمانية مطالبا بدولة . الكوردي

ه قـد اخمدت وتـم للكورد، وقـد وقـف امــام الحكومة العراقية واالنكلــيز،  اال ان ثورتـ
اندامان فــي (اعتقاله وحكم عليه باالعـدام وقد خفف الــى المؤبد ونقل الــى حزيرة 



اال انه قام بحرآة اخرى فــي . وبضغوط مــن اهالي السليمانية تم اعادته اليها ). الهند 
وهذا يبين الكورد رافضين .1927 لغايـة 1922محافظتي السليمانية وآرآوك مابين 

اال ان القوات االنكليزيـة هاجمت الســليمانية مــن . م بغداد عليهم وآذلك االنكليزحك
جديد وسـيطرت عليها فانسـحب الشـيخ محمود الحفـيد الــى الـحدود االيرانية واستمرت 

حيث ابرمت الحكومة العراقية معاهدة مع بريطانيـا . 1930هذه االحداث حتى عام 
مما ادت .لــى عصبة االمم وانكار حقوق الشعب الكورديوبموجبـها ادخل العراق ا

الــى عودت االحتجاجات الــى المناطق الكوردية واستســالم الشيخ محمود الحفيد ونقل 
 )4.(علـى اثرها الى محافظة الناصرية والسماوة وبغداد واصبح تحت االقامة الجبرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ
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قية العديد من البيانات الرسمية بشكل منفرد او مع         وقد اصدرت الحكومة العرا

الحكومة البريطانية اتجاه الكورد في والية الموصل التي لم تصبح  بعد جزء من الدولة 
العراقية  وآان اهمها البيان البريطاني العراقي المشترك الصادر بتاريخ 

لحكومة تعترف  حكومة صاحب الجالله البريطانية وا(والذي نصه 14/11/1922
العراقية بحق الكورد الذين يعيشون داخـل حدود العراق  في اقامة حكومة آوردية 

ضمن هذه الحدود وتأمل الحكومتان ان العناصر الكورديــة على اختالفها ستتوصل 
باسرع مايمكن الى االتفاق فيما بينها على الشكل الذي ترغب ان تقوم عليه تلك 

 )1).(الحكومة
 تخلى المندوب السامي البريطاني فــي بغداد عـن 1923يع عام        وفــي رب

السليمانية التي آانـت تحت ارادتـه واصبحت لواء آبقيـة االلوية العراقية تديرها وزارة 
الداخلية العراقية مما زاد توتر الوضع في آوردستان العراق وخاصة فــي السليمانية 

عودة الشـيخ محمود الحفـيد وتأزمت االوضاع الستنكارها لهذه الخطوة ممـا ادى  الــى 
فادرآت الحكومة العراقية خطورة الوضع وبأمر من الحكومة البريطانيةاصدرت 

 )2:.(القرار التالي 
 .ان الحكومة التنوي تعيين موظفين عرب في االقضية الكوردية ماعدا الفنيين منهم .1
 .ة في مراجعاتهم الرسمية والتنوي اجبار السكان على استعمال اللغة العربي. 2
 .ان تحفظ حقوق السكان والوظائف الدينية والمدنية في االقضية  المذآورة.3

       اال انه لم يذآر عن الحكم الذاتي لسكان المنطقة اواالقراربحقوقهم القومية وبغض 
ل النظر عــن وجود االسـباب الحقيقية لدى الحكومتين العراقية والبريطانية الصدار مث

اال انـها تشكل التزاما دوليا على عاتق الدولة العراقية في تلك . هذه البيانات والتعهدات
الواقعة ) والية الموصل( الفترة اتجاه الشعب الكوردي الساآن في جنوب آوردستان 



خارج نطاق السيادة العراق  آون هذه التعهدات لم تعطي لمواطنين عراقيين في حينها 
 )3.(ديوانما للشعب الكور

يوليو /12        وعند اقرار البدء باالنتخابات للمجلس التأسيسي يوم الخميس الموافق 
 اعطيت التعليمات الى السلطات الحكومية في آوردستان القناع الكورد 1923

. باالشتراك فــــــــــــي االنتخابات خاصة في اربيل وآرآوك وقد نجحت هذه الجهود
 افتتح الملك فيصل االول المجلس التأسيسي 1924مارس عـــــام /27وفي

 بحضورالمندوب السامي البريطاني وقد حضــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 75  ص– المصدر السابق –شورش حسن عمر .1
 88 ص – دار الكتب - بيروت – تاريخ العراق السياسي الحديث –عبد الرزاق الحسني . 2
- اربيل  – الوضع القانوني القليم آوردستان العراق –عبد الرحمن سليمان الزيباري .3

 2002موآرياني
  205 ص -                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 -:وآان المجلس مشكل من ) 100(عضو من مامجموع ) 85 (
  عضوا يمثلون المدن70.أ
  عضوا يمثلون العشائر والريف20.ب
  أعضاء مسيحيون5.ج
  أعضاء يهود5. د

عضوا آورديا ، وفي االجتماع طلب النواب الكورد تأجيل ) 18(وآان من بينهم  
، اال ان ) والية الموصل ( قية البريطانية حتى تحل مشكلة مناقشـــــــة المعاهدة العرا

وامــــا بخصوص المعاهـدة فقـد اصــر . الطلب رفض وبكـل قوة من قبل النواب العرب
. . المندوب الســامي علــــى التصويت لها واال طلب من الملك حل المجلس التأسيسي

وفـي . اصوات ) 8(ت وامتناع صو) 24(صوتـا ومعارضة )  27( وقــد اقرت باغلبية 
والية (  قررت عصبـة االمم تشكيل لجنة دولية حول النزاع على 1924سبتمبر /30

وقد وصلت اللجنة الدولية الى بغداد في .بين الدولة العراقية وترآيا) الموصل
16/1/1925) .1( 

واجتمعت بالسكان وسألت حول مطاليبهم ) والية الموصل (       وزارت مناطق 
فعد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ياسين الهاشمي ذلك تدخل غير . واراءهــــم للمستقبل

وان مدينة الموصل يسكنها قوميات وطوائف عديدة وان . مشروع واحتـــج علـى ذلك
 اي ثالثة اخماس من السكان وآانوا يرفضون الحكم العربي 3/5نسبت الكورد  آانت 

هذه اللجنة فــي السليمانية ارسلت مذآرة ترفض فيها وبمجرد معرفة الكورد ب.والترآي 



وآذلك ارسلوا مذآرة ثانية الــى عصبة االمم . الحكم الترآي وان حقوقهم خاصة بهم 
وقد . وعلـــى اثر  ذلك توجهت اللجنة الى السليمانية. مطاليبين بحقوقهم المشروعة

ـــة  تقريرها بينت فيـه ان استمرت التحقيقات لمدة ثالثة ايام ، وبعدهـا قدمت اللجن
. الكورد يمثلون خمسـة اثمان واليـة الموصل وان لـهم تقاليدهم وعاداتهم الخاصة بهم 

)2( 
بالدولـة العراقيـة بموجب قرار مجلس عصبة )  والية الموصل (           وعنـد الحـاق 

 )3 (-: مقابل تنفيذ شرطين 1925/ 16/12االمم المؤرخ في 
  العراق تحت االنتداب البريطاني لمدة خمسة وعشرين عام اخرىبقاء: االول
 .مراعاة وتحقيق الرغبات الخاصة للكورد في تشكيل ادارة ذاتية لهم: ثانيا

 -:منه على مايلي ) 3(وآما نص القرار المذآور في الفقرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 -  القاهرة –) 1933 ــــ 31( الحرآة الوطنية فـــــــي العراق–عبد االمير هادي العكام .1

 مطبعةاالداب
 137 ــ ص 1973                                                                       

 201 المصدر السابق ــ ص –ج عزيز الحا. 2
     185 - 178 ص –1977 اشبيلية - بغداد – مشكلة الموصل -فاضل حسين.3
   
 
 
 

         ضمان االدارة المحلية ، اال ان بريطانية تمسكت بالشرط االول وهو تحديد امد 
 انتدابها علــى العراق وتجاهلت الشـرط الثانــي والخاص باحتـرام رغبـات الـكورد

وقــد بينت الحكومة البريطانية بـأن الحكومة العراقية . فـــــي ادارتـــــهم الذاتيـــة
ملتزمة بشأن تنفيذ التدابيــــــر الواردة في القرار بشأن الكورد، فقد اعلنت مــن جانبها 
بأنها سـوف التعين موظفا عربيا فــي منطقة آوردستان مـاعـدى الفنيين، وان السـكان 

اد لهم الحق بالتكلم بلغتهم الخاصة  وان الحكومة سوف تحافظ على حقوق السكان االآر
 )1.(الدينية والمدنية 

 فقد آانت خالية مـن اي ذآر للشعب الكوردي وحقوقه وآذلك 1930        امــا معاهدة 
وقد طلبت لجنة .1932انهاء االنتداب البريطاني للعراق ودخوله عصبة االمم عام 

 -:ت بعض  الشروط مقابل قبول الغاء االنتداب وهي االنتدابا
 .يتضمن نظام االنتخاب تمثيال عادال لالقليات.1
الى ) والية الموصل(توافق الحكومة العراقية على ان تكون اللغة الكوردية فـي .2

 .جانب اللغة العربية في المعامالت الرسمية 
 .تعتبر الحقوق المثبتة للكورد ذات شأن دولي . 3
     وهكذا تشكلت الدولة العراقية على اسس غير متوازنه ، وعدم  اقتناع الكورد بما  

في السليمانية نتيجة  ) 1931 -30( يجري مما ادى الى اندالع حرآة الشيخ محمود 



عدم االعترا ف بحقوق الكورد، علما ان الحكومتين العراقية والبريطانية قد التزموا 
 )2. (بحقوق الكورد 

وهــذه االحداث ادت فــي النهاية الــى تأســيس منظمات عديدة واحزاب عديدة       
. ســرعان مــاتوحدت جميعها فــي النهاية بتأسـيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

ولـو اخذنا وجهت نظر الحكومة العراقية في تلك الفترة وماهــي االسباب التــي ادت 
 )3 (-:هم فكانت آالتي الــى االختالف مـع الكورد وغير

ان العراق فيه افكار متباينة جدا وتنقسـم ) سيره وذآريات(يقول ناجي شوآت في آتابة 
الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ـــ المتعصبون ــ ( الــــى اقسام عديدة منها 

هذه )  الشيوخ  الســــــــنة ــ الشيعة ــ االآراد ــ االقليات الغير مسلمة ــ العشائر ــ
 االقسام آانت امـــــــــام

الحكومة الفتية  ، فكان البد من التعامل معها آل حسب موقفه ، حيث ان العراق  انشأ 
علــــى انقاض الدولة العثمانية، فــاذا اعطي للكورد مثلمـا يريدون فأنـه سـيفتح باب 

 امام المســيحيون 
وقــد . فكانت تتعامل معها بكل حكمة. لحكومة واليزيديون والترآمان باب اخر امام ا

وضعت اولويات امامها آتأسيس جيش قوي وتقسيم االراضي والمساواة امـام آـافة 
فكان البد من التعامل مع المسأله . الطوائف وتأسيس المعارف وتثبيت امالك الدولة 

 .الكوردية بكل قوة وحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
  625 سيرة وذآريات ثمانين عاما ـ بغداد ـ مطبعة الخلود ـ ص –ناجي شوآت .1
 199 ص – المصدر السابق -عبد الرزاق الحسني. 2
 627 المصدر السابق ـ ص –ناجي شوآت .3
 
 
 

 الفصل االول                                          
 

االسباب والظروف الخارجية التي ساهمت في نشوء / المبحث الثالث
 الحـــــــــزب 

                                         الديمقراطــــي الكوردستانــــي 
 
 

ة الكوردية التحررية  بدأت المالمح االساســية للحرآ:الحكومة البريطانية : اوال
فــي اعقاب الحرب ) والية الموصل ( بـــــعد ان  احكم البريطانيون سيطرتهم على 

وقد استبشر الكورد بقدوم البريطانيون لعلهم يستطيعون في ظل . العالمية االولـــــــى
وقد وقف الكورد مع البريطانيون . االنتداب البريطاني الحصول على مطاليبهم



العرب ضد العثمانيون غيــــــران االتفاق مع البريطانيون لم يدم طويال مما واخوانهم 
وقـد سقطت اول حكومة آوردية على يد . ادى الى خوض حروبا متكررة ضدها

 الى 15/10/1918والتي دامت مــــــــن ) دربندي بازيان ( البريطانيون بعد معرآة 
19/6/1919) . 1( 

عــن العراق الحديث ، لذلك ) والية الموصل ( يا ان تنفصل        حيث لـم تريد بريطان
فعلت آافة الوسائل الممكنة للقضاء علـى التطلعات الكوردية فاستعملت سالح الجو 

 )2. (لقصف المدنيين الجبار القيادة السياسية  باالستسالم 
وردستان        لكـن لــم تموت الحرآـات وانمــا اسـتمرت واستطاعت تأسيـس مملكة آ

وتـــم تنصيب الشيخ محمود الحفيد ملكا على الكورد، اال انه لم يتعامل آسياسي 
ودبلوماسي فخلعوه مــن الملكيـة، اضافة لذلك فضلت بريطانيا بعد ظهور النفط فـــي 

آوردستان العراق ان يكون التعامل مـع الوضع مــن خالل تأسيس الدولة العراقية  
 مــن خاللها سيطرت على الوضع االقتصادي والمالي وارتبطت معها بمعاهدات

 )3.(العراقي ، حيث آان من اهم اهتماماتها
      وقد ثبت للكورد بأن الوعود البريطانية التي ثبتت لهم آانت حبرا على ورق مما 

جمعيـة اســتقالل آردسـتان عــام ( ادى الى تأسيـس منظمات سياسـية  ومدنية مثـل  
 )4. (وغيرهم ) 1930 وجمعية الشباب عام 1922ة آردستان عام  وجمعيــ1920

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 59 ص – 1998  سليماني– جوالنه وه ي رزآاري نيشتماني آوردستان –عزيز شمزيني .1
 104 ص –2007 شفان – سليمانية   – الشيخ محمود الحفيد –عبد الرحمن ادريس البياتي . 2
 40 ص – 2000 دار الحكمة- لندن – الخريطة السياسية للمعارضة العراقية -شمران العجلي.3
رسالة  - الفكر السياسي لالحزاب السياسية الكردستانية في العراق–عبد الرحمن آريم درويش .4

 64ص -2009 بغداد - غير منشورة–ماجستير معنونه الى جامعة بغداد آاية العلوم السياسية 
 
 
 
 
 

       وآان امرا طبيعا ان تتعامل بريطانيا مع الشيخ محمود الحفيد بحذر آبير ، وان 
وهذا ماحصل بالفعل حيث احتلت . تــــعمل جاهدة على تدمير آل طموحاته القومية 

، االمر الذي دفعه الى عقد 1924بريطانية والعراقية مدينة السليمانية عام القوات ال
 اجبر على اثره االنسحاب داخل الحدود 1927اتفاق مع الحكومة العراقيـــة عام 

 )1). (بيران ( االيرانية في قرية 
ما       اال ان االوضاع لم تهدأ بعد ابعاد الشيخ محمود الحفيد بل ازدادت توترا، والسي

  *.1930بـــــعد عقد المعاهدة العراقية البريطانية عام 
       والعالقة بين الشعب الكوردي والبريطانيين يمكن مالحظتها في تلك الفترة من 

خــــالل االنتفاضات المستمرة ضد الوجود البريطاني والوعود والتعهدات التي ابرمتها 
  -:حة عديدة  نذآر منها مع الكـــــورد ونتيجة لذلك قامت حرآات مسل



 حيث قام بثالث ثورات ضد الوجود البريطاني - : الشيخ محمود الحفيدحرآــــات.1
ولكن جميعها فشلت بسبب عدم التكافوء مرة بمفردها ومرة اخرى بمساعدة الحكومة 

ويرجع السبب الرئيسي لفشل تلك الثورات بسبب تأثرها بالطابع . العراقية فـــي بغداد
ري الصــــرف ولم يكن للمثقفين والعمال والفالحين دور بارز فيها، لكون العشائ

 )2.(قياداتها آانت مــن االقطاعييــــــن ورؤساء العشائر والزعامات الدينية
 ، بل اصبحت الحكومة 1931      وقد استمرت حرآات الشيخ محمود حتى عام 
 يعود الى مدى دبلوماسية القادة العراقيــــة الفتية  تثبت وجودها شيئا فشيئا وهذا

السياسيين العراقييــــــن وآيفية التعامل مع االحداث بينما القادة الكورد على الرغم من 
 قيادتها لهذه االنتفاضــــــــــات

اال انهم يفتقرون الى آيفية التعامل مع االحداث سياسيا ودبلوماسيا لذلك آانــــت 
 البريطانيين والحكومة فــــي بغداد ، بـــل ابـعد الشـــيخ النتائـــــــــج حتمية لصالح

 )3.(محمود الحفيـد المثقفين الكورد ولم يسمح لهم بابداء ارائهم 
      وعلـى الرغم  من ابعاد الشيخ محمود الحفيد عن آوردستان ، اال انه آان يتابع 

قامته وطالبوه فقد راجعه ذوي الضحايا في محل ا. تطوراتها واوضاعها عن آثب 
بالثأر لضحاياهم فقام علــى اثـر ذلك بارسـال العديد مــن البرقيات الــى المندوب 

 السـامي البريطانـي فــي الــعراق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
  رســــالة - بابا علي الشيخ محمود الحفيد ودوره السياسي فــــي العراق–اراس حسين الفت . 1

 12 ص– غير منشورة – 2009 بغداد–ماجستير معنونه الى جامعة المستنصرية آلية التربية 
 بعد هي تلك المعاهدة التي ابقت القوات البريطانية في العراق واستمرارها : 1930معاهدة * 

االمر الذي عده الوطنيين .  عاما 25انظمــــــام العراق الى عصبة االمم وانها نافذه وتكون مدتها 
 .العراقيين مساســـا بسيادة واستقالل العراق

 73 ص – 1981 دار العراق– بغداد –المجتمع الكوردي : عبد الستار طاهر شريف. 2
 -2001 مؤسسة البالغ– بيروت –ستان العراق التيارات السياسية في آورد–صالح الخرسان .3

 32ص
 
 

الذي استنكر االعمال الوحشية التي قامت بها الحكومة )* فرنسيس همفريزر        ( 
 )1.(العراقية بحق المتظاهرين  في محافظة السليمانية 

      فضال عن ذلك طلب من الحكومة العراقية ان تسحب آل مؤسساتها السياسية 
اعيا الى تشكيل حكومة آوردية تحت االنتداب البريطاني وعصبة والعسكريـة د

االمـر الذي اثار حفيظة الحكومتين العراقية والبريطانية ، اذ )              2.(االمم
شددت الحكومة العراقيــــة على وجوب التزام الشيخ محمود الحفيد بشروط العفو 

 تحريض الكورد لالنتفاضة ضد ، اال انــه اسـتمر في1927الممنوحه له في عام 
 )         3.(البريطانيين والحكومة 



      وعلى اثر ذلك قامت الحكومة العراقية بتجهيز حملة عسكرية  آبيرة مدعومة 
مما ادى الى تسليم نفسه في )* قوات الليفي(بالقــــــوة الجوية البريطانية ووحدات من 

والناصرية ومن ثم الى مدينة عانه التابعة الـى  وقــد نفي الى مدينتي السماوة 1931عام 
 )4.(الرمادي وبذلك انتهى دوره على الساحة السياسية 

 
عندمــا انتهت سـيرة الشيخ محمود الحفيـد :حرآـات االسـرة البارزانيـة . 2

السياسيـة دخل االآراد عهدا سياسـيا جديدا اقترن بهذه العائلة، حيث لــم تكن هذه 
اذ ان الشيخ عبد السالم البارزاني . ة عــن االحداث السياسية فــي تلك الفترةاالسرة بعيد

الشقيق االآبر للمال مصطفى آان قـد اعلن الثورة علـى الدولة العثمانية ، اال انها فشلت 
  مـع ثالثة مــن 1914وتـم اعدامه عـام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ
 ن التحق بجامعة اآسفورد ثــم دخل الجيش البريطاني 1879ولــد في عام : فرنسيس همفريزر* 

 وبعد ذلك انخرط فــي االدارة السياسية فـي الحكومة الهندية  حتى 1900وعيــن ضابطا عــام 
بعدهــا عين معتمدا ساميا للحكومة البريطانية . 1922ير مفوض فـــي آابل عــام اصبح اول وز

 .1929فـــي العراق عام 
 بيروت سجل – دراسة تاريخية وثائقية – الكرد وآردستان في الوثائق البريطانية –وليد حمدي .1

 العرب         
 229 ص – 1992   
 دار - بيروت – العربية في معرآة العراق  القضية الكوردية والقومية–محمد الدرة . 2

 84ص – 1966الطليعة
ــ 1925( موقف مجلس النواب من القضية الكوردية في العراق –احمد محمد امين قادر .3

 125ــ ص 2007 السليمانية ــ مطبعة سردم - )1945
فـــــــي العراق هــي وحدات عسكرية تألفت مــن االثوريين، انشأها البريطانيون : قوات الليفي * 

لحماية المنشأت العسكرية البريطانية والوقوف بوجه االنتفاضات الداخلية العراقية  ســـواء آانت 
عربا او آوردا وقد وقفوا الى جانب الجيش البريطاني ضد ثورة العشرين وضد حرآات الشيخ 

 .محمود الحفيد
 مطبعة – لندن  -جنوب آوردســـتان الشيخ محمود البطل ودولته فــــي –محمد رسول هاوار . 4

 782 ص – 1991جـــاف بريس
 
 
 

وآان ذات نفوذ آبير في مناطق دهوك والموصل وله عالقات عديدة مع روؤساء 
العشــــــائر الكوردية ن وقد اتصل بالروس وطلب منهم المساعدة ، اال انهم لم يفعلوا 

برزاني وهو االخ االآبر سنا من المال وقد تزعم هـــــــذه االسرة من بعده الشيخ احمد ال
مصطفى، حيث قــــــام بثورة ضد ماتقوم به الحكومة العراقية بمساعدة البريطانييــــــن 
من انشاء مخافر حدوديــــة  وغيرها في منطقة بادينان ووضع تحت االقامة الجبرية في 

 )1.( وآان معه المال مصطفى واخرون 1930محافظة السليمانية عـــام 



 1943وفي تموز عام .        اما دور البريطانيين فكان اسناد جوي للقوات العراقية 
انتقـــــل المالمصطفى مع بعض من مؤيدية من السليمانية الى منطقة بادينان سرا وقام 

سي جي ( بحرآة مسـلحة ضد القوات البريطانية والعراقية  مما ادى الى تدخل الرائد 
ـتشار في وزارة الداخلية وطلب من المال مصطفى بتسليم نفسه، وقد المســـ) ادمونس 

 )2.( انه اليقبل االستسالم للحكومة6/1/1944اجابه المال مصطفى برســـالة بتاريخ 
      وقد استمرت االشتباآات بصورة اوسع مما ادى الى تدخل السفير 

ة العراقية والمال مصطفى وبعث برسالتين للحكوم)* آونهـــــان لورنواليس (البريطاني
بحل الخالف بينهم ، وآانت هذه سياسة بريطانيا تهدئة االوضاع لغرض استمرار 

مخفر شرطة ) 21(وقد سيطر المــال مصطفى على مايقارب . مصالحها في العراق
 )3.(ضابط آـــــــــوردي لحرآته ) 12(حدود وانظم مايقارب 

تتعامل بصورة ملتوية آعادتها وهي استخدام         اما القوات البريطانية فكانت 
النصائح الى الكورد تارة وتارة اخرى تقوم بتهديدهم وتطالبهم بالقاء السالح النه يعتبر 

وقوفا ضد بريطانيا آونها فــي حالـة حـرب وان هذه االعمال تهدد مصالحها خاصة 
  التقـى 1944عام  شباط 22وان امكانيات الدولة العراقية تحت  تصرفها، وبتاريخ  
بحضور السـفير البريطانــي * المال مصطفـى البارزانــي فــي بغـداد بالوصي عبد االله

واخذ تعهد منهـم بتنفيذ المطالـب الكوردية ، االانهم لم يستجيبوا الي طلب وفــي نيســان 
 من  ارســل المال مصطفى رســالة اخرى الـــى السفير البريطاني شكا فيها1944عام 

 )4. (عدم ايفاء الحكومة العراقية للمطالب الكوردية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 62 ص – المصدر السابق –ناهض حسن جابر الراوي .1
 ص –2004 مطبعة رنج – السليمانية–تارات من مذآرات صالح الحيدري  مخ–ممتاز حيدري .2

16 
 ، شغل منصب مستشار في وزارة الداخلية العراقية مابين 1959 ــ 1883: آونهان لورنواليس* 

  .  1945 ولغاية 1941واصبح سفيرا في بغداد من عام  . 1935 ولغاية 1921االعوام 
 ص – 2007 دار الزمان– دمشق–داث الوطنية في العراق  الكورد واالح–غانم محمد الحفو .3

94 
 ، امضى ثالث سنوات في 1913ولد في الطائف في المملكة العربية السعودية عام : عبد االله * 

عين ملحقا بلمفوضية العراقية في برلين ، اختير وصيا . آلية فكتوريا في االسكندرية في مصر
 1958 تموز عام 14ل صبيحة قت . 1939على العرش في العراق عام 

        136 ـ ص 1979جعفر عباس حميدي ـ التطورات السياسية في العراق ـ نجف  ـ النعمان. 4
     وهذا يبين ان بريطانيا تفضل سياسة االحتواء السلميه وفسرها البعض بأنها 

البريطاني تجنــــــــــب المشاآل المحلية التي من شأنها ان تؤثر على المجهود الحربي 
 20/3/1945في العراق وآذلــك عدم دفع الكورد الى اللجوء الى السوفيات وبتاريخ 

ارسل السفير البريطانـــــي رسالة الى وزير خارجيته مضمونها ان قائد الحرآة 
الكوردية المال مصطفى يشكل تهديـــــدا لكونه يخلق مشاآل لهم  في الوقت التي 

 )1.(اليا والمانياتحارب بريطانيا آل من ايط



      ومن هذه المواقف يتبين لنا ان بريطانية آان همها االول واالخير مصالحها في 
العراق ، وآانت الحكومة العراقية تساند بريطانيا من خالل اراضيها وحتى النفط الذي 

ظهر فــــــــــي العراق آانت بريطانيا تأخذ الحصة االآبر منه لها، واليهمها الحقوق 
وآذلك آــان القادة السياسيون العرب في بغداد اآثر دراية باالوضاع . الكوردية 

ووضعوا آافة امكانيات العراق تحت تصرف بريطانيا مقابل غض النظر عما يطالب 
به الكورد اضافة لذلك آانت القيـــــــــــادات الكوردية غير متفقة ومقسمة بينها ونموذج 

نت فيـه قيادتـــــان مختلفتان وحتى االحزاب االخرى حيث آا) هيوا(على ذلك حزب 
مما اوجد فراغا سياسيا آبيرا فــــي آوردستان العراق وقد . آانت على نفس النحو

ادرك المال مصطفى البارزاني هذه الحاله وفكر بأنشاء حزب قومــــي يضم هذه 
 )2.(كورد االحزاب والتيارات السياسية  يكون على عاتقه المطالبه بحقوق ال

 
 

عندما تأسس الحزب الديمقراطي لكوردستان :جمهورية مهاباد في ايران: ثانيا 
 واستالمه السلطة فــــي مناطق آوردستان اليران آان المال مصطفى 1945ايران عـام 

البارزاني  يفكر فـي ان يكون في العراق حزب مماثل علــى غراره، وعلــى الرغم 
وآانــت لــــــــه اتصاالت . ان اال انه آــان يراقـب االحــداثمــــــن وجوده فــي اير

مــع بعض القيــادات والشخصيات السياســية الكوردية فــــي العراق  لهذا الغرض، 
حيث عــاش الحالة فــي ايران واقدم الحزب خالل سـنة واحدة علـــــــى الكثير مــن 

مهورية  الفتية وحزبها على نشوء الحـــــزب وهذا يبين لنا تأثير هذه الج. االنجازات
 )3. (الديمقراطي الكوردستاني في العراق

        وهو  اقتباسا وتأثيرا مباشرة بنظيره في آوردستان ايران ، حيث آانت 
العالقــــــــــات السياسية متينة ومتداخله بين آوردستان ايران والعراق واآثر من ذلك 

الكوردية وغيرها ليقودوا حزب ديمقراطي قومي واسع يضم آانت العناصر القومية 
 ولذلك تحـــــرك . هذه العناصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 58 ــ ص راهي مزهر العامري ــ المصدر السابق.1
 74عبد الستار طاهر شريف ــ المصدر السابق ـ ص .2
 30  ـ ص1971جالل طالباني ـ آوردستان والحرآة القومية الكوردية ـ بيروت  ـ دار الطباعة.3
 
 
 

حمزه عبد اهللا لتشكيل هذا الحزب بتوجيه من المال مصطفى البارزاني بعد ان اخــــــــذ 
مهاباد وبمبارآة االتحاد السوفياتي ، وقد اصدرت برأي القاضي محمد رئيس جمهورية 

الهيئـــــــة المؤسسة للحزب بيانا الى الشعب الكوردي في العراق وقد تم طبع البيان في 
مطبعــــــــــــــة آوردستان في مهاباد ايران، وآان نداء الى جميع الوطنيين الكورد في 

 )1. ( الحزب الجديد العراق للنضــــــــــال واالتحاد لتأسيس هذا



        فاالنتقال الى مرحلة التنظيم والتوصل الى حزب طليعي للجماهير جسد 
وهو ايضا السبيل فــي عملية تبلوراالستراتيجية، . خصوصية من خصوصيات القادة 

فالحزب هـــو جزء من برامج واهداف القادة ، فمال مصطفى البارزاني اوجد الحزب 
وقـد قـام . تاني وهيـأ االرضية فــي وضع لبناتها االولــىالديمقراطي الكوردس

المؤسسـون باعـداد الميثـاق والمنهاج والنظــام الداخلي للحزب في ضوء متطلبات 
االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة فـــي آوردستان العراق انذاك 

 )2(. مستفيدين من االوضاع السائدة في آوردستان ايران 
       وعلــى الرغم من وجود اآثر القيادات في ايران اال انهم  ارسلوا حمزه عبد اهللا 

الـــــــى بغداد لالتفاق مـع االحزاب والمنظمات الكوردية المتواجدة  على الساحة 
السياسية والتــــــــي آانت تعاني مــن مصاعب عديدة حيـث آانت الفكرة تأســيس 

جمع آـل تلـــك القيادات الكوردية  في العراق يدافع عن حقوقهم هـــذا الـحزب لي
المشروعة مثيل لما موجود فـي ايــــــــــران وآذلك حل الفرع الخاص بالحزب 

الديمقراطي الكوردستاني االيراني الموجود في محافظـــة السليمانية وانظمام اعضائه 
طفى البارزاني ورفاقه في جمهورية الى الحزب الجديد في العراق وقـد آـان المال مص

مهاباد يراقبون االوضــــــاع الدولية عن آثب وباهتمام آبيرو انظارهم متجهة 
باستمرار نحو آوردستان العراق واالهتمام بما آان يجري في العراق مــــن تطورات 

ــهاء سياسـية وتطلع الشـعب العراقـي بعربـه وآورده واقلياتـه نحـو الديمقراطيـة وان
 )   3.(ســيطرة المستعمرين االنكليز وازاحة عمالئه عن حكم العراق

       وقد اتفق المال مصطفى البارزاني مع نخبه من رفاقه في مهاباد ايران على 
ضـــــرورة االرتقاء الـــى مستوى المرحلة الجديدة فـــي اعقاب انتهــاء الحرب 

السياسي بصورة  منظمة ومنسجمة مع المرحلة العالميــة الثانيـة وتطوير النضــال 
 )4. ( الجديدة 

        اال ان الحكومة الفتية فــي ايران لــم تسـتمر واعدم قادتها مـن قبـل شــاه ايـران ، 
ممــا ادى الــى انسحاب المال مصطفى البارزاني الــى الـحدود  العراقيـة فتقدمت 

فأتجـه الــى االتحـاد السوفياتــي ورفـض االستســالم الـقوات العراقيـة والترآيــة نحوه 
 ثالثة ) 13(وعـاد بعـد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 918  ـ ص2003ـ تربية آرى المئوية لميالد البارزاني الخالد ـ اربيلممتاز حيدري ـ مؤتمر الذ.1
 33حبيب محمد آريم ـ المصدر السابق ـ ص .2
 106شيرآو فتح اهللا ــ المصدر السابق ـ ص .3
 34علي سنجاري ـ المصدر السابق ـ ص .4
 
 

 )1. ( 1958 تموز 14عشر عاما  عامــا بـعد ثورة 
 )2 (-:سي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فكان يدعو الى         اما البرنامج السيا



دعى في مقدمة برنامجه الى عراق حر مستقل متحرر من نير االستعمار .1
 .والتبعيــــــــــــــة والسياسية واالقتصادية  وتكون السلطة بيد ممثلي الشعب الحقيقيين 

تحاد العرب واالآراد على ان آذلك دعى الى  اقامة نظام اتحادي في العراق اساسه ا. 2
 .تكون المساواة بينهما في الحقوق والواجبات

شدد المنهاج على االهداف القومية للشعب الكوردي ورغبته في ان يعيش ضمن .3
اطــــــــار الوحدة الوطنية العراقية على اساس اختياري وليس قصريا آما 

 .فرضتهاالدارة االستعماريـــة البريطانية للمنطقة 
آما دعى البرنامج الى ضرورة تعاون القوميتين العربية والكوردية لمقارعة .4

 . االســــــتعمار والرجعية مع التأآيد على معارضة االنفصال عن العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 القضية الكوردية في العراق من االحتالل البريطاني الى الغزو –حامد محمود عيسى . د.1
 289 ص – 2005 مطبعة عربية– القاهرة -االمريكي

 158 ص – المصدر السابق –حبيب محمد آريم . 2
 
 

 ـ:الخالصـــــة 
ي تبلورت فيه تيارات عديدة داخل صفوفه يتبين لنا ان الحزب الديمقراطي الكوردستان

 ـ:آونه تأسس من احزاب ومنظمات مختلفة التوجه وآالتــــي 
تيار مسلح يعتمد على القوى العشائرية التي آــان يعتمد عليها المجتمع الكوردي فــي .1

حيث اآثر المدن الكوردية آانت تحت الحروب لفترات طويلة والتي ادت . تلك الفترة
هاية الى عدم حصول اي تطور ثقافي وصحي واجتماعي ويطغى الطابع فـي الن

 .العشائري عليها والذي تمثل برئيس الحزب ونائبيه
تيار يساري مارآسي ويتمثل بكوادر حزب شورش السابقين والذين انقسموا  الــى .2

 .قسمين فمهم من انظم الى الحزب الجديد واالخر انظم الى الحزب الشيوعي العراقي
تيار ديمقراطي  وهــم آوادر حزب روزآاري وهــم يعتبرون نواة الحزب الجديد .3

 .حيـــث جميعهم انظموا للحزب الجديد



تيار المثقفين وجميعهم مــن الحزب الديمقراطي الكوردستاني االيراني ـ فــرع .4
 .ومعهم الذين درسوا في بغداد ومن ضمنهم ابراهيم احمدالسليمانية 

  .من حزب هيوا المنحل في تلك الفترةوما تبقى . 5
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 ــ:اما الرسائل واالطروحات فهي
فكر السياسي لالحزاب السياسية الكردستانية في عبد الرحمن آريم درويش ــ ال.36

 العراق
ناهض حسن جابر الراوي ــ مفهوم السلطة في فكر االحزاب السياسية الكردية . 37

 العراقية
 اراس حسين الفت ـ بابا علي الشيخ محمود الحفيد ودوره السياسي في العراق.38

 
 ــ:اما الصحف فهي 

الحزب الديمقراطي (ـ بعنوان 26/8/2006 في 4838صحيفة التاخي العدد. 39
 الكوردستاني في ستون عاما من النضال ــ بقلم علي سنجاري

 
 
 
 

 الفصل الثاني                                         
 
 

عالقــة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنظام / الفصل االول 
 الملكــــــــــــــي

  1958 ولغاية 1946 من للمدة                       
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستانــي / المطلب االول / المبحث االول
 بالنظام 

  1950 ولغايــــة 1946                   الملكي للمدة مـــــن 
 



عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنظام الملكــــــي / المطلب الثاني 
 للمدة 

  1958 ولغايــــة 1951   مــــــن                 
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 والتيـــــارات 

  1958 ولغاية 1946                    السياسية للمدة مــــــن 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب االول 
 والتيـــــارات    

  1950 ولغاية 1946ـن السياسية للمدة مــــ                       
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب الثاني 
 والتيـــــارات 

   1958 ولغاية 1951                     السياسية للمدة مــــن 
 
 
 
 
 
 

 ــــي                                    الفصــل الثانـ
 
 

عالقــة الحـزب الديمقراطــي الكوردســـتاني بالنظام /  المبحث االول
 الملكــــــي    

  1958 ولغاية 1946                     للمدة مـــن 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنظام الملكـي للمدة / المطلب االول 
 من

 1950ة  ولغايــــــــــ1946                  



 
 

قوط جمهورية مهاباد وعودة المال مصطفى البارزاني ـد سـذا الفصل بعـدأ هـ يب       
 ومعه شـقيقه الشيخ احمد البارزانـي وعـدد آبيـر مــن 1947عام الحدود العراقية ي ال

 )1.(عشيرته ومؤيديه 
 آوردستان          وقـد بعث برسـالة الـى الحكومة العراقية يطلب بهـا عودته الـى

اال ان المـال مصطفـى ادرك انـه . وقـد ردت عليـه الحكومة العراقيـة بموافقتهـا. العراق
سـيقع بيــد الحكومة وينفذ به وبرفاقه حكم االعدام فتخلف عن االستسالم ومعه مايقارب 

مـن مؤيديـه وهنالك مجموعـة اخرى بقيـادة الشـيخ احمد البارزانـي آانـت )  525( 
. وقـد سـلمت نفسـها وآـان بينهـم عـدد مـن الضباط . د الرجوع الـــى العراقتؤيـ

. فقامـت الحكومة بسجن الشيخ احمد البارزاني ومن معه ونفيهم الـــى جنوب العراق
 )2.(وهــذا اثبت بــأن الحكومة العراقية آانت غير صادقة في قرارها 

العـام وبنفـس الوقت آانت تعد هجوما          حيث اعطت الحكومة العراقية العفـو 
اال ان المــال مصطفى رفـض الرجوع واتجـه نحو ايران فواجـه امامـه الجيـش . واسعا

االيرانــي واضطر التوجه الــى االراضي الترآيـة فواجه امامـه الجيش الترآي فتحرك 
التـي تفصـل ايـران شماال مابيـن االراضي االيرانيـة الترآيـة حتـى وصـل الــى الحدود 

  فعبرهـــا واسـتقر مـع 6/1947 /19ــ18عــن االتحـــاد الســوفياتي السابق بتاريخ  
 )3.(رفاقــه بعـد اخـــــذ الموافقة مـن االتحاد السوفياتي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 85 ــ ص 2006صالح سعد اهللا ــ المسأله الكوردية في العراق ــ القاهرة ــ مدبولي.1
  ــ 2003نجف قولي بسيان ــ ترجمة شوآت شيخ يزدين، من مهاباد الى اراس ــ اربيل ــ اراس. 2

 155                                           ص                                                        
                                       44 ص –صالح الخرسان ـ المصدر السابق .3
 

اال انـه بعـد تشـكـيل الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتانـي برئاسـته اصبـح           
ـد طـرح برنامجه السياسـي ونظامه بع. اآثــــر معارضـة للحكومـات العراقيـة المتعاقبة

 )1(ــــ :الداخلـــي ، حيث دعى الى 
االرتكاز علـى ميثاق المبادىء الديمقراطيـة المرآزيـة وحريـة النقـد والنقـد الذاتي 
والقيادة الجماعيـة وتحمل المسؤوليـه وتوزيـع المهام بيــن االعضاء وتطبيـق مبـدأ 

ة شريطة توفير الظروف لالقلية في االعراب عـن رضوخ االقلية االدارية لالغلبي
ارائها فـي اطار النظام الداخلـي ، وامــا ترآيبة الحـزب فكانـت جماهيريـة النها تعبر 
عـن مصالح آافـة شــرائح الشعب الكوردي وانه حزبا يطالب بتحقيق الديمقراطية مع 

 .آم انذاك ضده االحزاب االخرى ، لهـذا آــان البد من وقوف النظام الحا
          وامــا رفع السـالح ضد الحكومة فكـان بسـبب عـدم تمتع الشعب الكوردي 

بحقوقه القومية ، الن اي شعب يحرم مــن حقوقه يضطر الــى حمل السالح ضد 



الحكومة وتصبح حرآة قائمة على اساس الدفاع عـن النفـس آشعب منع مـن حقوقه  
ولهـذا السـبب وقف الحزب الديمقراطي . ن وجوده وذاتهبالطرق السلميه للدفاع عـ

)* صالح جبر ( الكوردستاني منذ بداية تأسيسه ضـد النظـام الحاآـم ، وخاصة حكومة  
 التـي اعدمت الضباط الكورد االربعة ، 1948 آانون الثاني 27 لغايــة 1947اذار/29

لغت االحزاب واعلنت االحكام وآذلك اعتقال واعـدام القوى القومية الكوردية وآذلك ا
 )2.(العرفية 

          وقـد ثبـت للكورد مـرة اخـرى ان الحكومـة فــي بغـداد دائما تعطـي الوعـود 
وآـان مـن اسوءها اعـدام الضباط االربعة الكورد الذيـن التحقـوا بالمـال .ولكن التنفذهـا

ضلوا العودة للعراق مع الشيخ مصطفى البارزانـي وآانوا معـه فــي مهاباد ولكنهم ف
 19احمد البارزاني بعـد ان اخـذوا العفـو اال انهم اعدموا بعـد فترة فــي بغداد بتاريخ  

 )3(ــ : وهم آل من 1947حزيران عام 
 الرائد الرآن عزت عبد العزيز.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 113شيرآو فتح اهللا ــ المصدر السابق ــ ص .1
ابراهيم علي الهاجاني ــ مبدأ حق تقرير مصير الشعوب واالستفتاء عليه آوردستان العراق .2

 نموذجا 
   57 ــ ص 2006ربيـل ـ رسـالة ماجسـتير مقدمة الــى جامعة صالح الدين ـ غيـر منشــورة ــ ا

  1902ولـد فــي الناصرية، دخل المدرسـة الرشيدية عام ) 1957 ــ 1895(: صالح جبر *.
 1921 وفــي عـام1919 انتقل الى بغداد ودرس فــي مدرسـة الجعفريـة 1910وتخرج منها عام 

واصبح نائبـا فـي  ، تقلـد عـدد مــن الوظائـف االدارية 1925التحق بكلية الحقـوق وتخرج عـام 
 ، وتقلد 1935عين متصرف لواء آربالء في ) 1937 ــ 32ــ 30(البرلمان العراقي لالعوام

 شكل وزارته 1947 اصبح متصرف البصرة وفي عام 1940 وفي عام1936وزارة العدلية عام 
                                                                          .االولى واالخيرة بعـد استقالة وزارة  نوري سعيد

 245قيس عبد الحسين الياسري ــ المصدر السابق ــ ص .3
 الرائد مصطفى خوشناو.2
 النقيب خير اهللا عبد الكريم.3
 المالزم محمد محمود القدسي.4

         ولـم يسـلم االحزاب الوطنيـة االخرى مــن هـذه الممارســات ففـي 
. 2االتحاد الوطني .1(  ابطلـت هـذه الحكومـة رخصة حزبـي  1947ايلول/29

واتهمتهما باتباع تنظيـم الخاليـا السـرية والحصول علـى االمـوال مــن )  الشعب 
وهـي احـدى )   عصبة مكافحة الصهيونية ( آما عطلت نشاط . جهـات مجهولـة

زب الشيوعي العراقي ان واجهــات الحزب الشيوعي العراقي العلنية ، حيث اراد الح
. وهـذه العصبـة هــي للوقوف ضد الصهيونية ومخططاتها. يكسب اليهود فـي تلك الفترة

آما اسـقطت الجنسية العراقية عـن البعض واعتقـال البعض االخر من القيادات الوطنية 
 )1(ـ :العراقية وهم آل من 



اعدم فيما / زآي بسيم . 4  عزيز شريف. 3آامل الجادرجي . 2عبد الفتاح ابراهيم  .1
 بعد
 حسين محمد الشبيبي. 5

          والعـودة الـى الكورد فبعـد عـودة الشـيخ احمد البارزانـي ومعه بعض مـن 
العوائل البارزانييـن ، فقـد عاملتهم الحكومـة بأشـد قسـوة ، وقـد عزلـت الشـيوخ 

ادرت اموالهـم واراضيهـم والنساء واالطفال بجهـه والشـبـاب بجهـة اخـرى وصـ
الزراعيـة ووزعتهـا علــى العشـائر التـي وقفـت مـع الحكومـة فــي تلك الفترة  وهـم 

وبذلك خلقت مشكلة اخرى ) عشـائر البرادوسـت والزيبــار والميزوري والحرآي ( 
وزادت من الخالفات بين االآراد وقـد القت هذه التصرفات سخطا آبيرا في مناطق 

 )2. (تان العراقآوردس
          اضافـة لذلـك وصلت جثـامين الضباط االربعه الذين اعدموا الـى مناطق 

حيث وصلت جثماني مصطفى خوشناو ومحمد محمود القدسي الــى . سكناهم 
السـليمانيــة وخير اهللا عبد الكريم الى اربيل  وعزت عبد العزيز الى العمادية، وقـد 

ب في السليمانية حيث خرج اآثر اهاليها وقادها قيادات جـرى تشيع جماهيري مهي
الحزب الديمراطي الكوردستاني وندد بهـذا العمـل وحوصر بيـت متصـرف السـليمانيـة 

 )3(ــ :وقــد اصـدر الحــزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا اعلن فيه. حسـن الطالبانـي
اءات القمعية ماهـي اال وسيله ان قصـد الحكومـة واالسـتعمار مــن هـذه االجر( 

لتحريض العشائر للقيام بحرآات مسلحه بغية اتخاذها حجة لضرب اخر قوة فــي 
آوردستان العراق واالعالن عن االحكام العرفية وزج الوطنيين االآراد في 

 . المعتقالت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 ـ بغداد ـ 1958 ـ1920سعاد خيري ـ من تاريخ الحرآة الثورية المعاصرة في العراق .1
 1978دار

الرواد ـ ص                                                                                 
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 46 ـ ص1985مذآراتي ـ منشورات حزب الشعب ـ اربيلنوري شاويس ـ من .2
 259جعفر عباس حميدي ــ المصدر السابق ــ ص .3
 

  آــان للكورد نصيبا آبيرا فيها وخاصة ــ :1948الكورد ووثبة آانون الثاني 
لجنة طالب الكليات والمعاهد فـي ( الحـزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث ساهم في 

غرضها تنسيق نشاط الطالب ومثلت جميع االحزاب الوطنيـة العلنيـة التي آان ) بغداد 
آمـا اصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني عضوا فيها وضمت هذه اللجنة .  والسـرية
 )1(ـ :آل من 

 الحزب الديمقراطي الكوردستاني / رشيد عبد القادر .1
 الحزب الوطني الديمقراطي /آامل قزنجي . 2
 حزب الشعب / يف عبد الرحيم شر. 3



 الحزب الشيوعي العراقي/ مالك سيف .4
وقـد اشـرفت هـذه اللجنة السـرية علـى تعبئة وقيادة  المظاهرات الشعبية التـي عمت 

وضـد سياسـة الحكومـة التـي )*بورتسموث ( بغداد لغرض احباط مشروع معاهدة 
 وحدة التاريخ المشترك بيـن تسـير وفــق السياسة البريطانية ، ومـا هـو اال دليـل علـى

الشـعبين العربي والكوردي وآذلك ساهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مـع الحـزب 
الشـيوعي العراقـي في لجان اخرى في محافظات السليمانية واربيل والموصل 

ومن الشعارات التي  رفعـت اثنـاء المظاهرات رفـع القيـود عـن االحـزاب . والبصرة
المـال مصطفـى البارزانــــي والمطالبة باطالق سـراح السـجناء السياسيين وبحيـاة 

 )2. ( ومـن بينهم البارزانيين وعلـى رأسهم الشـيخ احمد البارزاني
          وبعـد االطاحـة بالمعاهدة وسـقوط حكومـة صالح جبـر تـم تشـكيل حكومة 

 عنـد ذلـك 1948 حزيران 6ى آانون الثاني ال/29برئاسة محمد الصدر البديلة في 
ان وثبـة آانـون الثانـي (اصدر الحـزب الديمقراطي الكوردستاني بيانـا اعلن فيـه  

آانـت انتصارا للشـعب العراقـي بعربـه وآـورده والتـي امتزجت دماؤهم فيهـا آمـا 
تعرض البيـان لحكومـة محمد الصدر موضحا ان الشعب اليمكن ان يثق بهذه الحكومة 

عناصرها الن اآثرهم من الفئة الحاآمة القديمة وانما الذي جرى تغيراالماآن فيما و
 بينهم وطلب البيان بمحاآمة صالح جبر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
  143 ـ133 ـ 1986ر احمد ــ صفحات من تاريخ العراق المعاصرـ بغداد  ـ البدليسيآمال مظه.1

وآان الهدف . هي المعاهدة التي ابرمتها وزارة صالح جبر مع بريطانيا: معاهدة بورتسموث *.
وبديله لسلسلة مــن المعاهـدات التــي تنظم عالقـات بريطانيـا ) 1930(منها ان تكون بديله لمعاهدة 

وقــد قوبلت هـذه المعاهدة بمعارضة . ل الشرق االوسط بهدف حماية المصالح البريطانية بدو
جماهيريــة واسعة آـان فـي طليعتها طلبة آليـة الحقوق والكليـات والمعاهد والمدارس الثانوية فــي 

كورد بغداد وآانت القوى السياسية هي المحرك لتلك التظاهرات التي شملت عموم العراق وآان لل
 .دورا فاعال فيها

 65اراس حسين الفت ــ المصدر السابق ــ ص .2
 
 

آمـا اآـد البيان علـى احترام الحريـات الديمقراطية *.وجمال بابان* ونوري سعيد
وآذلك الغـاء جميع المعاهـدات بيـن . المكفوله بالدسـتور وحرية التعبير السياسـي
. لتـي ابرمتها حكومـة صالح جبـر سـابقاالعـراق مـن جهه وبيـن ترآيـا واالردن ا

اال ان .واصالح الجهـاز االداري الحكومـي والقضـاء علـى الرشـوه وسـوء السـلوك
حكومـة محمد الصـدر شــرعـت باالحكام العرفية وشكلت ثالث محاآم عرفية في بغداد 

االآبر وآرآوك والسليمانية وآان لعناصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النصيب 
 -:عليهم بالسجن لمدة ثالث سنوات وهم آل حيث تم اعتقال قادة الحزب وحكــم . فيها

 سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ حمزه عبد اهللا .1
 قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني / رشيد عبد القادر .2



حزب واختفاء وآثير من الكادر الوسط في الحزب، مما ادى الى تفريق قيادات ال
أن المدن العراقية ـأنها شـت المدن الكوردية شـا عانـآم. راقـل العـم داخـن منهـالكثيري

 )1.(ن حصار ودمار وآذلك القوى الوطنية االخرى ـاالخرى م
 احتفال الشعب الكوردي  وبشكل علني 1948          ومن االيجابيات لوثبة آانون 

واليوم ـوم الجديد وهـي اليـوردي ويعنـي آـد قومـيوعـوه) د نوروزـبعي(  رةـوالول م
وعلـى الرغم مـن . )الضحاك( ن الملك الضالم ـالذي تحرر الشعب الكوردي م

الصعوبـات التـي عانى منها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وخاصة ان رئيس 
اال انه . مةالحزب المال مصطفى البارزاني في االتحاد السوفياتي واعتقال قياداته المتقد

 )2.(لم يستسلم واستمر بالمسيرة 
فرئيس الحزب المال مصطفى البارزاني ورفاقه عانوا في الغربه االمرين، حيث البعد 

عن الوطن والمضايقات التـي حصلت عليهـم مـن قبـل الحكومات فـي مـدن االتحاد 
موعـات متباعـدة ، السـوفياتي آانـت فـي بدايـة االمـر قاسـية ، النهم قسـموا الـى مج

وآذلـك مطالبــة الحكومات العراقية وااليرانية باجبارهم العـودة الــى العراق لغرض 
للمـال مصطفـى ) سـتالين ( لحين اسـتقبال . القضاء عليهم، اال ان جميعها باءت بالفشـل

ئب البارزانـي ورفاقـه، وقـد اعتذر منـه علـى ماالقاه هـو ورفاقه مـن مضايقات ومصا
 وقدم لهم آل مايحتاجونه من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 ، شـارك 1904هو محمد نوري سعيد افندي ، انتمى الــى السلك العسكري عام :نوري سعيد *.

 ، اصبح وزيرا ورئيس للوزراء في العهد الملكي اآثر من 1916شريف حسين عام فــي ثورة ال
 .1958 تموز 14مرة وقتل بعد انتصار ثورة 

ولد في السليمانية واآمل دراسته في بغداد . هوجمال رشيد بك بن عبد اهللا بك : جمال بابان*.
لى الهند بعد اسـره  واشترك في معارك مع الجيش العثماني ونفي ا1914وتخرج من الحقوق 

وبعـد عودتــــه اصبح حاآما فــي السـليمانية وانتخب عــن محافظة اربيل للبرلمان واصبح وزيرا 
 .واشترك في ستة وزارات اخرى 1930للعدل عام 

 159 ـ ص 1989 ـ دار الكتبتاريخ العراق المعاصرـالموصل ابراهيم خليل احمد ـ . 1
 72 السابق ـ ص راهي مزهر العامري ـ المصدر. 2

وان اهم مطاليب المال مصطفى البارزاني آانت حول تجميع رفاقه في مكان واحد وتم 
 )1 .(19/1/1948لــه ذلك بتاريخ 

 شكل نوري سعيد حزبا سياسـيا تحت اسم 1949         وفــي تشرين الثاني عام 
ب الديمقراطي وقد شنت حملة اعتقاالت واسعة في قيادات الحز) االتحاد الدستوري ( 

 ـ:الكوردسـتاني في تلك الفترة مرة اخرى وقد اعتقل آل من
واصـدر نوري سعيد امرا .  حمزه عبد اهللا . 3عمر مصطفى . 2ابراهيم احمد  .1

باســقاط الجنسية عن جعفر محمد آريم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
 للحزب، وبذلك لــم يبق احـد الكوردستاني ، وجرت حملة اعتقاالت للكوادر الوسطى

يذآـر مــن اعضـاء اللجنـة المرآزيـة خـارج التوقيـف او التشـريد ليتمكن مــن قيادة 
مما ادى الى عقد آونفراس مـن قبـل قواعـد الحزب لمعالجة الوضع النتخـاب . الحزب



راهيم مما ادى الى انتخاب اب. قيـادة جديـدة مؤقته ومـع ذلك حصلت خالفات داخلية 
 )2.(احمد سكرتيرا للحزب بعد خروجه من االعتقال

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 97ــ ص البارزاني والحرآة القومية الكوردية  مسعود البارزاني ــ .1
 ــ 1958 ــ 1908 لدباغ ــ الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكوردية في نصف قرنفيصل ا.2

 101ــ ص 1997اربيل ــ مدبولي 
 
 

                                          الفصل الثانــي
 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنظام الملكي للمـــدة / المبحث االول 
  1958 ولغاية 1946               مـــــن                    

 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنظام الملكي / المطلب الثاني  

 للمـــــدة
   1958 ولغاية 1951                                 مـــــن 

        
 ــــــ:اوال

 الدعوه الـى جاءت هذه االنتفاضة اثـرــ  :1952الكـورد وانتفاضـة عــام 
االصالحات السياسية واالقتصادية التي تقدمت بها المعارضة العلنية ومــن ضمنها 

)  عبد االله ( الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني علـى شـكل مذآـرات الـى الوصي 



ثـم . اال ان الوصي لـم ينظر اليهـا بصورة جديه. 1952فــــي تشـرين  االول عــام 
ضرابات طالبية اعقبتهـا سلسـلة تظاهـرات ومواجهـات بيـن تطور االمر الى ا

وآان ) 1952 تشرين الثاني 24 ـ20( المتظاهريـن وقـوات الشـرطة ، الســيما بيــن 
ثم تمكنـت السـلطات الحكوميـة مـن )* مصطفى العمري (من نتائجها اسقاط حكومة 

ر الدين محمود رئيس اخمادها وتشـكيل حكومة عسـكرية مؤقته برئاسة الفريق نو
 )1.(ارآان الجيش التي دامت مايقارب اربعة اشهر

          وقـد شـارآت جميـع االحزاب الوطنيـة فــي التهيئة لهذه االنتفاضة ودعمها 
وآــان لمحافظات السليمانية واربيل والموصل وآرآوك اضافـة لبغداد بقيادة الحزب 

ـر ودور فعـال فيهـا الــى جانب القوى السياسية الديمقراطي  الكوردستاني االثـر الكبي
وفــي اعقاب االنتفاضة شنت السلطات الحكومية حملة اعتقاالت . الوطنية العربية 

 واسعة شملت قسما آبيرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
وتخرج من آلية الحقوق .  واآمل دراسته فيها 1885ولد في مدينة الموصل: مصطفى العمري * 

 1937ام ــي عــوف. في بغداد ومارس المحاماة وشغل مناصب قائممقام ــ متصرف ــ مفتش عام 
  1960 تولى رئاسة الوزراء وتوفى عام 195اصبح وزيرا للداخلية وفي عام 

 دارآامل الجادرجي ــ مذآرات آامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ـ بيروت . 1
 ـ ص 1970الطليعة                                                                                           
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الموصل فقـد مـن تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني السـيما فــي محافظة 
صبغـة اهللا . 3محمد شاهين الصوفــي  .  2صالح اليوسـفي  .1( ــ :اعتقلت آـل مـن 

وفتشوا منازلهم بحثا عن منشورات حزبية مما ادى الى اختفاء بعض ) المـيزوري 
قيادات الحزب عــن االنظار خوفا من االعتقال وهذه خلقت ازمة تنظيمية في الحزب 

 )1. ( مرة اخرى
    وبتحرك فردي مـن قبـل حمزه عبد اهللا الخارج مـن السـجن حديثـا قـام  مــع      

بعض الكوادر المتقدمة للحزب في الموصل والسليمانية واربيل بتشكيل آتلة سياسية 
)  الجنـاح التقدمـي للحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني العـراق ( عرفت بأسم 

  تـم 1953ال انـه فــي المؤتمر الثالث عام ، ا)روزآاري( واصـدرت جريدة بأســم 
طرد حمزه عبد اهللا من الحزب وانتخاب ابراهيم احمد ســكرتيرا للجنـة المرآزيـة 

وجعل اسـم الحزب )  خه باتي آوردســتان( للحزب  وآذلك تغيراسـم الجريدة الــى 
تم اعادة آتلة  1956وفي عام) الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني ــ العراق ( الــى 

 )2. (حمزه عبد اهللا واندمجت مرة اخرى بالحزب 
        وامـا بخصوص عالقة الحزب بالعمال والفالحين فكانت عالقة قوية نظرا الن 

لـذلك اخذت حـيزا آبيـرا ممـا ادت الى . اآثر آوادر الحـزب مــن هذه الشـريحتين



. ي السـائر بفلك االسـتعمار البريطانـي المواجهه مع الحكومـات المتعاقبـة للنظام الملكـ
السـيما وان مرآز . وآـذلك اقتـراب توجهـات الحزب مـن القوى الوطنيـة االخرى

الصراع بيـن الـفالحين والمالآين واالقطاع يدور حول ملكية االرض وان جميع 
ا االقطاعيين آانوا ادات للحكومة بينما الفالحين  مع االحزاب الوطنية ومن ضمنه

 )3.(حزب الديمقراطي الكوردستاني
          ان العالقـة بيـن الـحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني واالحـزاب االخـرى 

الوطنيـة جاءت عفويـة ، فهـي ليسـت وليدة الـيوم ، حيـث العرب والكورد تربطهم 
االولى فالكورد من االمم . روابط تاريخيـة ومصير مشترك يمتد الى اآثر من الف عام 

 )4(التي دخلت االسالم بدون حروب وبرز منهم مفكرين وقادة رفعوا راية االسالم 
         ومن هذه المواقف فقد ساند الحزب الديمقراطي الكوردستاني اضراب عمال 

النفط فــي البصرة الـذي وقفـت بالضـد منـه حكومـة فاضـل الجمالــي من  
حـيث اصـدر .  ـا قاسـيا ضـد المضربين العمال موقف)  7/3/1954 لغاية 17/9/1953(

)  الطبقة العاملة (  اشـاد مــن خاللـه بكفـاح  16/11/1953الـحزب بيانـا بتــاريخ 
 واعتبرها طليعة الشـعب فــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 229جعفر عباس حميدي ــ المصدر السابق ــ ص .1
 50حبيب محمد آريم ــ المصدر السابق ــ ص .2
 ة ــــــية العراقيــاط االحزاب السياســج ونشـي مناهــخالدة بالل صالح ــالمسأله االقتصادية ف.3

 15 ص  ـ 1995 ــ الموصل 1958  ـ1946                                                            
،16 
 ـ ص 2004منذر الفضل ــ دراسات حول القضية الكوردية ومستقبل العراق ـ اربيل  ـ اراس.4
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آمـا اعتبر انتصارهم هــي بدايـة لنهايـة الحكـم .          معرآة التـحرير الكبرى
 )1.(الرجعـي واالستعمار البريطاني 

 حدثت انتفاضة فالحية عارمه في قرى سهل اربيل ضد 22/4/1953     وفـــي     
فقـد طالـب ) الدزه يين( وهـو مــن آبار االقطاعييـن مــن عشـيرة )  احمد باشــا( اسرة 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتوزيع االراضي على الفالحين ورفض اعمال 
ن مواقف آوادر الحـزب شـارآوا مـع ثالثمائـة السخره واالهانه والغـاء االتاوات ومـ

وقـد القـت . قريـه امتـدت لتشــمل قضائي مخمور وآويسنجق واستمرت لعدة اشهر
هـذه االنتفاضة الدعم الكامل مــن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقد سانده في ذلك 

كومية يطالب وقـدم الحزب مذآرة الـى السلطات الح. الحزب الشيوعي العراقي ايضا
فيها بتوزيع االراضي االميريـة علـى الفالحيـن والغـاء قانـون نظام الدعاوي واطالق 

ســراح الفالحين المحتجزين والبارزانيين والسجناء السياسيين واطالق الحريات 
وطالب باتحاد الشعبين العربي والكوردي،االان هذا اثار الحكومة فــي بغداد آون هذه 



وآـان رد الحكومة . اها الوقوف ضد الحكومة النها تعتمد على االقطاعيينالمطاليب معن
قاسـيا حـيث زجـت باعداد آبيرة مــن الشـرطة فـي القرى وتوقيف العشرات من 

الفالحين بل واجبرت الكثيرين منهم بترك منازلهم وآل ماطلبته من االقطاعيين هو 
 )2.(تحسين اوضاع الفالحين آطيب خاطر

  وقـد آتبـت صحيفة االهالــي التابعـة للـحزب الوطنـي الديمقراطـي مقاال         
 بتـــاريخ 

 تؤيد ماجـاء بمذآرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مــن 1953تشرين الثاني /29
التابعين للحزب )الشباب الكوردي الديمقراطي والشبيبة الديمقراطية الكوردية(خالل 

 والحل بمسـاعدة مشكلة الفالحين والتأثير علـى آافـة الديمقراطي الكوردسـتاني
االطراف وآذلك طلب الحكومة باطالق سراح الموقوفين مـن الفالحين وآوادر الحزب 

 )3. ( الديمقراطي الكوردستاني من السجون 
          وعلـى مـايظهر ان هذه االنتفاضة الفالحية هــي حاصل تحصيل النتفاضة 

 فــي احدى دعواتها االصالحية االقتصادية واالجتماعية علـى  التـي اآـدت1952
آمـا انهـا لــم تصل الـى مسـتوى . تسوية المشاآل المزمنه بيـن الفـالح واالقطاعـي 

العنف آـون الــحزب الديمقراطي الكوردستاني يناضل سلميا وليس عسكريا ، الن المال 
ت اهداف الحزب  عند انعقاد المؤتمر مصطفى البارزاني في االتحاد السوفياتي وآان

  فــــي26/1/1953الثالث في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 117 ــ ص 2008 شفانرفيق صالح حلمي ــ آتابات في المسألة الكورديةــ السليمانية  ــ.1
الصحافة العراقية والحرآة الوطنية من نهاية الحرب العالمية قيس عبد الحسين الياسري ــ .2

 212 ، 211ــ ص  1978الثانية وحتى ثورة تموز ـ بغداد ـ دار الحرية
 299جعفر عباس حميدي ــ المصدر السابق ــ ص .3
 

 )1(ـــ :مدينة آرآوك واضحة وهي 
 .م الملكي اسقاط النظا.1
 .جالء الجيش البريطاني عن العراق.2
 .التعاون مع المعسكر االشتراآي.3
اقامة نظام جمهوري ديمقراطي للعراق واعطاء الحكم الذاتي لالآراد ضمن .4

 . الجمهورية العراقية 
 

 ــــــ:ثانيا
 ـــ :1954 لغايـــــــــة 1947الكورد واالنتخابات النيابية مابين  االعوام 

      آانت نزعة التدخل الحكومي في عمليات االنتخابات النيابية فــي آل دوره   
انتخابية، فضال عن مسائل التزوير التي آانت تصاحب االنتخابات، حيث آانت مثار 

وقــد وقـف الـحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني . استنكار القوى الوطنيـة فــي حينها



ت التــي اجرتـها حكومـة نوري سـعيد التاسـعة فــي  موقفـا معارضـا مــن االنتخابـا
فــي ) روزآـاري ( وقـد نشـرت جريدة ) 11/3/1947 لغايـــــــة 21/10/1946( 

ان االنتخابات آانت مزوره فلم ينتخب (  تقول فيها 1947لشــهر ايلول ) 13( عددها 
وري سـعيد، وقـد تكررت الشعب نواب هـــذا المجلس بـــل عينوا تعينا خاصا مـن قبل ن

وهــذا يبين محنة النهج الديمقراطي في النظام الملكي . هـذه المسألة بصورة مستمرة
 )1). (والمناقض للدستور

ي استبعد فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ والت1954         وفي انتخابات عام 
 )2 (ــ:ن الجبهه الوطنية العراقية  والتي ضمت آل من ـم
 الحزب الشيوعي العراقي .1
 الحزب االستقالل.2
 شخصيات مستقله.3

وان السـبب الرئيسـي الستبعاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعود اللقـاء القبض 
ستة عشر ) 16(و) عمر مصطفى . 2ابراهيم احمد .1( علـى قياداته وهـم آـل مــن  

ومـع ذلك . نتهـاء االنتخابـات بايام من قياداته المتقدمة ولـم يطلق سـراحهم اال بعد ا
) مسـعود محمد( اسـفرت عـن فوز عشـرة مــن مرشحي الجبهـه الوطنية ومــن بينهم 

 .احـد نواب الكورد عن منطقة آويسنجق التابعة لمحافظة اربيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 عدنان سامي نذيرــ عبد الجبار الجومرد ونشاطه الثقافي ودوره السياسي ــ بغداد ـ دار.1

 المعرفـــــة
 146 ــ ص 1991                                                                                            

 24 ص  ــ1988ــ الثقافة والشبابيف ــ شخصيات تتذآر ــ اربيل براهيم شرطالل ا. 2
        

 وقـد اقلقت نتائج االنتخابات الحكومة العراقية والبريطانية ، ومع ذلك آان رد الفعل 
لـهذه االنتخابات فــي السـليمانية قويـا بسبب اعتقال قادة الحزب الديمقراطي 

 مما 13/9/1954ة احتجاجية واضرابـات عامة فــي الكوردستاني فخرجوا بمظاهر
اضطرت الحكومة على تفريقهم واستشهاد اثنين من المتظاهرين نتيجـة استعمال القوة 

 )1.(مـن قبل الشرطة ، وقد تنصلت الحكومة من هذه العملية آعادتها
 ـــــــ:ثالثا

الف واالح) بغداد(اما مـوقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حلف 
ان موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من  هذه  -:الغربية فكانــت آمايلــي 

االحالف آانت سلبية آون هذه االحالف هـي باالساس ضد المد الثوري للحرآة 
فكـان لـهذه التحالفات اثر آبير علـى . التحررية العربي ولخدمة المصالح االمبريالية

ع ترآيا وايران ومعهم بريطانيـا وامريكا والتــي الكورد بالدرجة االولى وخاصة مـ
 )2 .(1952) السنتو( او المعاهدة المرآزية ) حلف بغداد( آانت تسمى 



         فقـد رأى الكورد ان هـذا التحالف هـو ضد الكورد بالدرجـة االولـى بعد ان 
بالقســـوة هيمنــة حكومــة نوري ســـعيد الحاديـة عشــرعلـى االوضاع الداخليـة 

والشـدة واصدار المراسيم القمعية وتعطيل الصحف واالحزاب واتجهت بعدهــا نحـو 
 15/1/1955وبتاريخ ) بغداد( السياســة الخارجيــــة لتحقيق ارتباط العراق بحلف 

القـــى نوري سعيد بيانا اعلن فيه قطع العالقات مع االتحاد السوفياتي ، وانذر القوى 
 وقعت الحكومة 3/4/1955وفي .  وخيمة فـــي حالــة عــدم انصياعهاالوطنية بعواقب

وآذلك وقعت الحكومة  . 1930العراقية  معاهدة مــع بريطانيــة جديدة بديله لمعاهدة 
 علـــى ميثــاق العراقي الترآي، ثم مالبثت ان وقعت مع 24/2/1957العراقية بتاريخ 

 للجنة العسكرية لذلك 1957مريكـــا عام ايران وباآستان معاهدة مماثله وانظمت ا
 )3.(التحالف بصفة مراقب

         وقــد اثارت هذه المعاهدات  صدا واسعا وموشرا فــي اوسـاط القوى الوطنية 
اعقبتها مظاهرات جماهيرية واسعة في السليمانية وباشراف الحزب . فـــي العراق

معاهداتــه واعتبروهــا موجهه ضــد الديمقراطــي الكوردســتاني ضد نوري ســعيد و
فقـد ســقط عدد مــن الشــهداء واعتقال اآثر مـــن ثالثين . الكـورد وبصورة رئيسية

وآذلك خرجت مظاهرات في آويسنجق وتــم اعتقال . متظاهر وشـكلت محاآم خاصة
ســم الناطقه بأ) خه باتي آوردستان( وقـــد آتبت جريدة . تسعين متظاهرمـــن سكانها
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الشعب (  مندده بهذه االحالف مقاال بعنوان 1957بعددها االول في آانون الثاني 
اآـدت فيـه انـها بالدرجه االولى ضد الشعب ) االوسـط الكوردي وحوادث الشـرق 

ونتيجة لهذا الحلف فقد تدخلت . الكوردي، فضال عن تهديدها المن واستقرار المنطقة
ترآيا للمرة االولى في شـؤون العـراق الداخلية مـن خالل النصائـح للحكومـة العراقيـة 

مـت الحكومة العراقية بالغـاء حيث قا. بمـا يتعلق بقمع واضطهاد الشـعب الكوردي 
التدريـس باللغـة الكوردية وآذلك الغاء ترديد االناشيد القومية الكوردية فــي المدارس 

االبتدائية، مما ادى الـى اسـتياء شـديد لــدى االوسـاط الواسـعة فــي الســليمانية وباتـت 
 االتصال بنضال تـدرك بشــكل واضح ان النضــال لـرفع االضطهاد القومي وثيق

الشعب بأسـره ضد االستعمار البريطانـي وحلف بغداد وسياسة التبعية التي ينفذها حكام 
 )1. (بغداد

 
 

 ــــ:رابعا



 ــ :1956اما موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحداث الوطنية عام 
حـدث اضراب فـــــي الموصل بـــدأ ــ :ي الموصل ـــــكلة  االضراب فــمش

صغيــرا وسـرعان مـا امتد الــى آافـة شـرائح المجتمع الموصلي، حـيث بـدأ اوال مــن 
 وسـاندهم قطاعات مهنية عديدة 28/6/1956خالل تجـار االغنـام والقصابيـن بتاريخ  

واثـر ذلك قامت الحكومة بتهديدهم . احتجاجـا علــى فرض رسـومات ضريبية عليهم
يعملون بنفـس المهن لغرض ) اربيل وآرآوك  ( وجلب اشـخاص مــن محافظـات

اال ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سـاند االضراب مــن . افشــال هـذا االضراب
خالل تحرآه علــى الذيـن يـعملون بنفـس المهن واالتفاق معهم بعدم الذهاب الــى 

دى التالحم االخوي وهـذا يبيـن لنـا مـ. الموصل لكـسر االضراب ، وبالفعـل جـرى ذلك
اال ان نوري سعيد ووزير داخليته سعيد . بين العرب والكورد بوجه مخططات الحكومة

) 13(قزاز قامـوا بمناورة خبيثـه، وهـي اعالن االحكام العرفيـة فــي المدينة واعتقال 
، وقد وعد المضربين بحل هذه )*نقرة سلمان (  مـن المضربين ونقلهم الــى سـجن 

 )2. (وتـم انهاء االضراب . ، اال انـه مـع مرور الوقت لم يتغير شيءالمشكلة
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هو ذلك السجن الذي انشأته الحكومة العراقية لوضع فيه السجناء السياسيين : نقرة سلمان *. 
ويقع في محافظة المثنى في منطقة بعيدة عن المدينة ، ويعتبر في ذلك الوقت من . بالدرجة االولى

 .اشد السجون صرامة 
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آان للحزب ـ :ازمـة قناة السويـس والعـدوان الثالثي على مصر :خامسا
عندما بدأ  من العدوان الثالثي على مصر مشرفردستاني موقفالديمقراطي الكو

رين االول ـ تش29  يــ مصر فىـعل) رائيلي ـي ــ االسـالبريطاني ــ الفرنس( العدوان 
دا، ـرة جـداد آبيـطاق وباعـعة النـة واسـرات جماهيريـراق  تظاهـاجتاحت الع  1956

ن الموصل ـثالثون مدينة عراقية  م) 30 ( ايقاربـرات مــاهمت بالمظاهـيث سـح
ة نوري ـا اضطرت حكومـى البصرة ، ممـواربيل والسليمانية وآرآوك وصوال ال

وقـد اتسـمت هـذه .  االحكـام العرفيـة النــد واعـات والمعاهـى غلق الكليــعيد الـس
حيث شـكلت . المظاهرات االحتجاجية بطابع العنف والمواجهه مـع الـقوات الحكومية

قيـادة ميدان مشترآة دامت مايقارب شهرين بحيث اصدر العقيـد الرآن سـعدي علـي 
فية الثانيـة والتـي مقرهــا آرآوك بيانا حذر فيها قائـد الـقوات العسـكرية للمنطقة العر

اهالي الموصل واربيل وآرآوك والسليمانية من التجمع والتظاهر، آما حذر المواطنين 
 )1.(من حمل السالح 

          وهـذا يبين ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـم يكـن بعيدا عـن االحداث ، 
. ـي التظاهرات ودعم ومسـاندة مصر بسبب العدوانبـل سـاهم بشـكل مؤثر وفاعـل ف

حيث قاد عـدد مـن  التظاهرات تضامنـا مـع الشـعب المصري واشـترآت فيـها الشـبيبـة 



وقــد اعتقلت الحكومة عدد مـن قيادات . الكورديــة وجماهير آوردسـتان العـراق
حيث قاد محمد .دهوكالحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وبغداد واربيل و

آريم فتح اهللا احد قيادي الحـزب المظاهرات وارسـل برقيـات اسـتنكار لهذا العدوان 
وتأييد الــى جمال عبد الناصر وقد الحقته السلطات الحكومية مما ادى الى ترك سكناه 

 )2. (متنقال بين بغداد والسليمانية 
 
 

انـي مــن المشـاريع ـ  موقـف الـحزب الديمقراطـي الكوردسـت: سادسا
  آـان مواقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـــ:الوحدويــة واالتحادات العربية 

الحكم (واضحا فـي هذا الموضوع، حيث لم يعترض او يقف بالضد منها لكون الفكرة 
قـد تبلورت عنده، اال انـه اراد ضمانـه بعـدم تهميشـه وضمـان حقوق الشـعب )  الذاتي 
وآذلك آوردسـتان هــي االخرى . ي، السـيما آانت الدول العربيـة مقسـمةالكورد

مقسمه، لذلك آان الكورد موقفهم ثابت مـن هـذه المشـاريع وبالـذات الوحدة بيـن مصر 
 14 وآذلك االتحاد العربي بين العراق واالردن في 1958وسوريا فــي االول من شباط 

 )3 .(1958شباط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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           لقـد تمكن الحـزب الديمقراطـي الكوردستانـي مـن بنـاء تفاهـم وتنسـيق مـع 
وآذلك ) عبد الحميد السراج .2اآـرم الحوراني  .1( بعض المسؤولين السوريين ومنهم 

المحاولة االتصال بالرئـيس المصري جمال عبد الناصر، آما قدم الوفد العراقي في 
 . 1957من الشعوب االسيويه االفريقية الذي  انعقد في القاهره واقر عام مؤتمر تضا

)1( 
آفاح (           وفي نفس العام صدر آتابا في القاهره الحد الكورد يحمل عنوان 

لغرض اطالع الرأي العام ) الصامد الكردستاني ( وبٍأسم مستعار هو ) االآراد 
ن وبعد اعالن الوحدة المصرية السورية فـي باوضاع الكورد فـي العراق وترآيا وايرا

 نالت تأييد الكورد من خالل النواب الكورد وحصل الكورد على تأييد 12/2/1958
منهم وصدور مطبعة في مصر للحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني ، وآذلـك افتتحـت 

سـعد (  لميثاق وقــد اذاعة راديو القاهرة فــي احدى تعليقاتـها مقطعـا.  اذاعـة آورديـة 
.  بغية قمع االنتفاضات الكوردية المحتمله فـي ترآيا وايران والعراق1937عام ) اباد 

وهـذا يعطي انطباع علــى ان حكام الوحدة آانوا يدعمون التطلعـات القوميـة الكورديـة 
واآثر من ذلك آانت هذه الحمله عامل ضغط مـن الجمهورية العربية . فــي حينه



حيـث صرح  نوري شاويس احـد قيـادي . لـى نظام الحكم الملكـي فــي العراقالمتحدة ع
الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني بأنهـم ارادوا آسـب جمال عبد الناصر والتنسيق 

معـه ضد الحكم الملكـي مـن اجـل اقامة حكومة وطنية مستقلة تقر بحقوق القومية 
وهـذا يبين مرة اخرى مدى التالحم والتوافق  . المشبوه) حلف بغداد ( الكوردية وافشال 

والمسـاندة للوحدة العربيـة السوريـة المصريـة  مقابـل االعتراف بحقـوق الكورد في 
 )2.(العراق واعطاءهم الحكم الذاتي 

ـ امـا بالنسـبة الـى مشروع االتحاد العربي بيـن العراق واالردن فقد اصدر : سابعا 
 بيانـا نـدد فيه ومطالبا 1958شـباط  / 17وردستاني بتـاريخ الحزب الديمقراطي الك

 عقد قـادة 1958اذار / 7وفـــي . بضمان حقوق القوميـة الكورديـة فــي هـذا االتحـاد
الحـزب الديمقراطي الكوردسـتانـي اجتماعـا حضره فــي آرآوك  حضره ايضا 

الضمانات للشعب شخصيــات سياســية آورديـة وجرت مناقشة حقوق الكورد و
 الكوردي مـن هـذا االتحاد وبالفعل تشكل 

وآانت مهمة الوفد ) آاآه حمه خانقاه . 2مسعود محمد . 1 ( -:وفد ضم آـل مـن 
 االتصال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 ـ ص 1990ليمانية  ـ ابراهيم عزوـة ـ سـة الكورديـجالل الطالباني ـ الدآتور االتاسي والقضي.1
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هومن اهالي آرآوك وهو خريج آلية الحقوق ، وانتخب عضوا في مجلس :آاآه حمه خانقاه* 
 وله نشاطات في الحرآة الكوردية ، وآان قريبا من عبد الكريم النواب في اواخر العهد الملكي ،

قاسم وآثيرا قام بالتوسط بين الحكومة القاسمية والكورد لحل الخالفات ، وقد توفى اثر سقوط 
تهم مــن رانية الــى آرآوك عـام طائرة هليكوبتر مع مدير امن آرآوك نوري خياط اثناء عود

 .الفات اثنـاء قيامــه بحـل الخ1963
 

         بالمسؤولين في بغداد ومعرفة الضمانات للكورد ومن ثم رفعت مذآرة من 
شخصية آوردية الى نوري سعيد تطالبه بعدم غبن الكورد وحقوقهم وضرورة ) 387( 

آمـا . وضع نص فـــي الدسـتور االتحـادي يعتـرف بحقـوق القوميـة للشـعب الكوردي
ادرة فــي السليمانية بعض البرقيات المرفوعة الــى الص)  الحياة( نشـرت جريـدة 

 )1. (الجهات المسؤوله التــي تطالب بضمان حقوق الكورد القومية في هذا االتحاد 
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 ـــ
 141 ـ ص 1971جليل االوفلي ـ لمحات من تاريخ وزير سابق ـ بيروت  ـ مكتبة الحياة.1
 
 
 

                                   الفصل الثانــــــــي 
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستانـــي باالحزاب / المبحث الثانــي
 والتيـارات

  1958 ولغايــــة 1946      السياسية للمدة من                 
 
 

عالقـــة الحزب الديمقراطي الكوردستانـي باالحزاب /  المطلب االول 
 والتيارات

  1950 ولغايــــة 1946                      السياسية للمدة من 
 



 
عالقـــة الحزب الديمقراطي الكوردستانـي باالحزاب /  المطلب الثاني 

 اراتوالتي
  1958 ولغايــــة 1951                      السياسية للمدة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           الفصل الثانـــي 
 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات      / المبحث الثاني 
  1958 ولغاية 1946 من                      السياسية للمدة

 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/ المطلب االول   

  1950 ولغاية 1946                      السياسية للمدة من 
 

ا ـن مواقفهـراق عـي العـد عبرت االحزاب والحرآات والهيئات السياسية فـ          لق
ه ـها ملتزمـا ، اال انـبهــن خالل البيانات والمناهج الخاص ومة ـة الكورديـن القضيــم

 حيث آانت بعضها متحمسه بحل هذه القضية .ةـك القضيـاد الحلول لتلـبضرورة ايج



وقـد لوحظ علـى االغلب  االحزاب اليساريه انها . واخرى منشغله بقضايا اخرى
زاب ذات التوجيـه اليمينـي عالجت القضيـة الكوردية مـن خالل مواقفهـا بينمـا االح

والوسـط اقـل تحمسـا واالحـزاب القومية آانت منشغله باالوضاع العربيه وبوحدتها 
 )1.(ولـم تكن للقضيـة الكوردية اهمية آبيرة واعتبروها مسأله داخلية 

        وقد لوحظت العالقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب السياسية 
 آانت عالقة بين المد والجزر، فتاره جيده وتارة اخرى 1950 ولغايــة 1946للمدة مـن 

ومـن يالحظ هـذه العالقـة يالحظ اآثر تتمحور مــع الحـزب الشـيوعي العراقـي . فاتره 
والحـزب الوطني الديمقراطي وقليلة مع حزب الشعب واالستقالل والبعث، وتبدأ من 

 ــ:تي وآال16/8/1946تأسيس الحزب بتاريخ 
 ــ:ــ العالقة مع الحزب الشيوعي العراقي :اوال 

       منذ تأسـيس الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني ظهر صراع آبير بينه وبين 
الحزب الشيوعي العراقـي ، ويعود ذلـك الـى انشـقاق آتلة منـه واندماجها مـع الحزب 

وهـو جزء مـن )   شورش(الديمقراطي الكوردستاني وهـم قسـم مـن جماعـة حـزب  
الحزب الشيوعي العراقـي فــي آوردسـتان العـراق وقسـم االخر اندمـج مــع الحـزب 

وقــد تنكـر الحزب الشـيوعي العراقـي وجـود او حتـى االعـتراف . الشـيوعـي العراقـي 
بالحـزب الديمقراطـــي الكوردستاني آحزب طليعي يمثل الشعب الكوردي، وقـد ظهر 

 ع آبيـر بيـن الحزبين صرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
ـ 1958موقف االحزاب السياسية في العراق من القضية الكوردية جواد آاظم البيضاني ــ .1

1968                                                                                                                 
 305ـ ص 

 
 

         ويعود ذلك الــى انشـقاق آتلة منـه بالدرجة االولـى وآذلك اعتباره آحرآة 
مثل باقي تحررية آوردية، اضافة الـى تنكيرلحقيقـة آـون الكورد امة متمايزه بذاتها 

االمم وبالتالي حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه وعلــى هذه النقاط دار 
 ) 1(ــ :الصراع الفكري بين الحزبين وآان يتخذ الشكل االتي 

في الجدل حول وجود امة آوردية بالمفهوم الحديث لالمة ظل الحزب الشيوعي .1
عند عودته من االتحاد السوفياتي،  1945عام ) فهد ( ينكرها وهذا مانص عليه ميثاق 

 .وآان يعتبر الكورد اقلية آالترآمان
ك وجود ـوآذل. يـتانـي آوردسـي موضوع ضرورة وجود حزب طليعــا فـام .2

فقد نكره وحاربه الحزب الشيوعي العراقي لوجود . منظمات ديمقراطية آوردستانية
رة طويله ـ لفت )لطلبه والنساء  الشبيبه وا (اـة وخاصة منهـهذه المنظمات الديمقراطي

ذه ـى ضرورة وجود مثل هـو الـتاني يدعـي الكوردسـزب الديمقراطــان الحـا آـبينم
 .ة ــالمنظمات الديمقراطي



ا برجوازيا قوميا بينما ـتاني حزبـي الكوردسـيوعيون الحزب الديمقراطـاعتبر الش.3
 طليعيا ديمقراطيا يمثل مصالح اـه حزبـى انـاصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني عل

 .الفالحين والكادحين والكسبه والمثقفين الثوريين 
فـي الموقف مـن الحرآة التحررية للشـعب الكوردي المعروفـه فـي آوردسـتان . 4

اختلفوا ايضا بشأنها بل انكرها الشيوعيون ويتجاهلونها عمليا ) الكوردايه تي (العراق 
ية برجوازيةـ اقطاعية  فات اوانها بينما حزب الديمقراطي ويعتبرونها نظريا حرآة قوم

 )2.(الكوردسـتاني يؤآد انها حرآة تحررية وطنية معادية لالستعمار والرجعية 
ستة ) 6(         هذه النقاط االربعة اصبحت نقاط جدل وخالف استمرت مايقارب 

تاني وقـف وهـذا يبيـن ان منـذ تأسـيس الحزب الديمقراطي الكوردس. سنوات
الشـيوعيون ضد فكرة انشْا حزب طليعي آوردي ثوري باعتبارهم قـادة الشـعب 

العراقـي عربا واآرادا فــي تلـك الفتـرة، وان اي حـزب يشـكل علـى اسـاس قومـي هـو 
ومــن هـذا المنطلـق وقـف الشـيوعيون . حـزب برجوازي اليمكـن ان يخـدم الجماهيـر

مقراطيـة فـــي آوردسـتان العراق تابعـة للحـزب الديمقراطـي ضـد وجـود منظمـات دي
لفترة طويلة علما ان فهد اعتبر الكورد اقلية ) الطلبه والنساء ( الكوردستانـي وخاصة  

اال انـه بالرغم مــن هذه الخالفات، اال ان العالقة بقيت قوية . آاالرمن والترآمان 
 )3(ــ :تاليةبينهم، ويعود السبب الرئيسي للنقاط ال

وجود قاعـدة آبيـرة مــن الشـيوعيون فــي آوردسـتان العراق وخشى الشـيوعيون .1
حيث اصبح للحزب الديمقراطي الكوردستاني قاعدة جماهيرية آبيرة . مــن خسـارتها

 .ومنظمات ديمقراطية فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 159عبد الستار طاهر شريف ــ المصر السابق ــ ص .1
 164المصدر السابق ــ ص . 2
 155ص  ـ 1971 ـ دار الطليعةآة القومية الكوردية ـ بيروت جالل طالباني ـ آوردستان والحر.3
 
ي آانت ـى اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي العراقــوردية الوصول قيادات آ.2

 .ف مع الكورد بصورة او باخرىـتتعاط
دام قيادته الرئيسية ـع اعــي مـيوعي العراقـادات الحزب الشـجن اآثر قيـدخول الس.3
 مـادة تنظيـة اعـي حالــت فـ وآان  )  فهد ـــ محمد حسين الشبيبي ــ زآي بسيم (م ـوه
 ــرب لالحزاب االخرى وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستانيوالتق

لجنة التعاون (  ودخول الحزب الديمقراطي الكوردستاني 1947         اما فترة 
فتبين لنا وقوف الحزب مع االحزاب الوطنية العراقية،حيث ترأس اللجنة آل ) الوطني 
 ) 1:(مــــن

 قراطي الكوردستاني ممثل عن الحزب الديم/ رشيد عبد القادر .1
 ممثل عن الحزب الشيوعي العراقي / مالك سيف .2
 ممثل عن  حزب الشعب / عبد الرحيم شريف .3
 ممثل عن حزب الوطني الديمقراطي / عبد الحسين جواد .4



حيث  . 1948وآان لتلك االحزاب دورا فاعال في مــاعـرف بوثبة تشرين الثاني 
حزاب الوطنية االخرى السقاط معاهدة وقـــــف الحزب الديمقراطي مع اال

ونتيجة لتلك المــواقف اعتقــل حمزه . وهذا يبين لنا مــدى التالحم بينهم . بورتسموث 
 .عبد اهللا  سكرتير الحـــــزب الديمقراطي الكوردستاني  واخرون

ــ 1946عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحزب االستقالل:ثانيا 
حيث دعى . ـــف حزب االستقالل موقفا مشرفا من القضية الكورديةلقـــد وق -:1950

 دعاة التفرقه بين العرب والكورد ودافع عــن القومية العربيــة التــي الى نبذ اسانيد
ويرى حزب . تقـــوم على احتـــرام القوميات االخــرى ، وخاصة القومية الكوردية 

قوميته وتاريــخها وعاداتها اليمنع مــن ان االستقالل ان اعتــــــــــزاز الكوردي ب
وان القوميـــة العربية  تعمل على . يعيــش الشعبين العربي والكــوردي متحابين بينهم 

آما اشارة منهاج . توحيد آفاح الشعبين في ســـبيل التحرر من االستعمار ليعيشا بسالم
ي دعـت الــى الشــراآة بيــــن الحزب االستقالل بالمــادة السادســة لـــــــه والتــ

 )2.(الشعبين
 فقــد وقـــف ضد 1948       اما بخصوص موقف حزب االستقالل مـــن انتفاضة 

الوصي ، حيــث جــرى لقـاء بيـــن ) عبد االله ( ووقف مع )  لجنة التعاون الوطني ( 
ب يرفضها وعلى قادة حزب االستقالل والوصي وتعهد لهم برفض االنتفاقية مادام الشع

اال ان . هذه االســاس لم يشارك حزب االستقالل باالنتفاضة النه اخذ وعدا من الوصي 
االحزاب التــــي شارآت باالنتفاضة اعتبرت هذا الوعد تخديرا لالعصاب وطالبت 

 )3. (باالستمرار بها حتـــــى اسقاطها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
  56 ص – المصدر السابق –صالح الخرسان .1
  ــ بغــــــداد  ـ دار 1958 -1946 تاريخ حزب االستقالل العراق –عبد االمير هادي العكام . 2

 ص – 1981                                            الرشيد                                                
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 10 ص – 1979 الرواد– بغداد  – دراسات في الجبهه الوطنية –باقر ابراهيم .3

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني بالحزب الوطني الديمقراطي : ثالثا
 للمدة
تفق مـع الحــــزب ان هذا الحزب ي - :1950 ولغايــــــــــــة 1946من

الكوردستاني في االليات التي تؤسس عراق ديمقراطي يستند على الديمقراطـــــي 
وآانوا قريبين من بعضهم في آافة . الدستور وتسير االمور نحو خدمة الوطن والشعب 

ل آان ينادي الحزب الوطني الديمقراطي بحل القضية الكوردية ـــــالمواقف الوطنية ، ب
اال انه اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني . م المشروعهـــــكورد حقوقهواعطاء ال

وهذا آان رأيه عندما . ة آوردستان وخاصا بالكورد فقطــــــي منطقـــــحزبا خاصا ف
آان الحزب الوطني الديمقراطي من اآثر حيث )  جبهه االتحاد الوطني (   تشكلت 

ية ، فقد اشار في الفقرة الثانية من المادة الثالثة  االحزاب الوطنية تفهما للقضية الكورد



ان الحزب الوطني الديمقراطي اليفرق بين ( الى القضية الكوردية بمـــا يلــــي 
العراقيين وال يميز بينهم ويعتبرهــم جميعا متســــــــاوين بالواجبات والحقوق، النه لم 

ن يــــــكون المنتسب للحزب حسن يقيم على اساس ديني او طائفي او قومي ، المهم ا
لذلـــك دعى الحزب الى ). السيرة والسلوك وعليه فالجميع يساهم في بناء هذا الوطن 

ضرورة ايجاد السبل لمعالجة القضية الكوردية قبل ان تأخذ ابعاد خطيرة ويكون واقعها 
تحقق النظام واليمكن لهــذه الوحــدة ان تحصــل اال . سيء على مستقبل العراق ووحدته

                       )1.(الديمقراطي في العراق ، حيث يأخذ آل ذي حق حقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ

 دار الطليعـــــة – بيروت – حزب الوطني الديمقراطي  تاريخ–مذآرات آامل الجادرجي . 1
1970    

 90                                                                                ــ ص 
 
 
 
 
 
 

 الكوردية آانت سببها حرآات لوحظ ان اغلب االسباب المباشرة لل        
ي اثارة ـــيلعب دوره المحتوم فعور الوطني ـان الشـكاوى محلية وان آـش

ي معالجة ــى قصر نظر الحكومات العراقية فـالعواطف، وهذا يرجع ال
ي آانت تلجأ الى معالجتها بالقوة او النفي ، وهكذا ـة والتـؤون الكورديـالش

ذا العالج آان ــي حالة عدم رضا، والشك ان هـآانت تترك الشعب الكوردي ف
 )1.( االنتفاضات لحرآات ارص لتجدد تلكـيهيىء الف

ن ــو جزءا مـي وهـي العهد الملكــا معاناة الكورد فـن لنـذا يبيـ          وه
اة الشعب العراقي آكل من فقر وجهل  وجوع واحالف عدوانية واستبداد ـمعان

        )2. (وارهاب، فضال عن معاناتهم من االضطهاد القومي بحكم آونهم آوردا 



قراطي الكوردستاني وعالقته لفترة لتاريخ الحزب الديمونستنتج من تلك ا
 ــ:مايلي

 ) 3(ــــ :ان الكورد لهم اتجاهان سياسيان هما 
مستمد مـن االفكـار اللينينيـة التــي سـيطرت فــي تلك الفترة علــى : االول 

وقـد اتحدت مــع القيـادات البرجوازيـة حـيث يجمعهم . حرآة التحرر العالمـي
 .ال المشتركالنضــ
 ــ:تيار قومي يميني غير متجانس ويحمل في طياته: الثاني 

 التيار البرجوازي الوطني.1
 التيار القومي التقليدي. 2
 التيار البرجوازي الصغير.3

وهـذا التيار يرفض مسألة التالحم مــع الحرآات التحرريـة فــي ايران وترآيا 
وهـو . وتجاذبـات التفرد والهيمنه، وحتى البلدان العربية ويحكمها طموحـات 

 .فــي بعض الفترات اضر بالحقوق القومية للشعب الكوردي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 ـ 1989مؤسسة العربية للدراسات والنشرشاآر خصباك ـ الكرد والمسأله الكوردية ـ بيروت  ـ ال.1

 49                                                                                               ص 
 1994  ــ المؤسسة العربيةبيروت ) تاريخ واخالق(العراق عزيز الحاج ـ القضية الكوردية في .2
 ـ

 27                                                                والنشر ــ ص                                
 27صالح بدر الدين ــ المصدر السابق ــ ص . 3
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني                                                 
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 ــــاراتوالتي

 1958 ولغايــــــــــــــــة 1946                    السياسية للمدة من 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب الثاني 
 والتيــــارات 



  1958 ولغايــــــــــــــــة 1951                    السياسية للمدة من 
 

ي الكوردستانيبالحزب الشيوعــي العراقـــي عالقة الحزب الديمقراط: اوال
 للــمدة 

 1952عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمرا عام  - : 1958 ولغاية 1951من 
، وهو تعديل للميثاق الوطني الذي اقره الحزب ) باسم ( عــرف المؤتمر بميثاق 

ى  والذي اشتمل عل1953 والذي صدر في اوائل اذار عام 1945الشيوعي في عام 
 )1:(مبادىء جديدة منها 

الدعوة الى اسقاط النظام الملكي واقامة حكم جمهوري ديمقراطــي يمثـل ارادة .1
يدعو الى تطوير ) فهد ( العمـــال والفالحين والجماهير الشعبية ، بعد ان آان ميثاق 

 النظام الملكــي 
عـد ان آــان ب. اعطاء حق تقرير المصير للشعب الكوردي بما فيه حق االنفصال.2

. القومية الكوردية ) لالقلية ( يدعو الى ايجاد مساواة حقيقية في الحقوق ) فهد ( ميثــاق 
 آانت العالقة بينهم فــي احسن حــال وقريبين جــدا 1953ـــ 1952امـــا فترة مابين 

 -:ويعزى ذلك لالسباب التالية. وحتـى موافقهم باتت تكون واحدة
ية على رأس الحزب الشيوعي العراقي ومن بينهم بهاء الدين وصول قيادات آورد.أ

 .نوري سكرتير الحزب
اعدام واعتقال قيادات عديدة من الحزب الشيوعي العراقي من القومية العربية . ب

 .ومـــــن المسيحيين
وصول قيادات تحمل نفس االفكار المارآيسية للحزب الديمقراطي الكوردســـتاني . ج

 .تقارب ادت الى هذا ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
 – بيروت  – 1958 -1934ي العراق ــــــــ اضواء على الحرآة الشيوعية ف–سمير عبد الكريم .1
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وهــو اعتـرافا ) باسم (       وفي هذا المؤتمر تم تثبيت حقوق الكورد في ميثاق 
للكــــورد بأنهم امة مميزة ولهم حق تقرير المصير ومــن حقهـم تشــكيل منظمات 

 )1.(فـــــي آوردستان العراق جماهيريــة 
وهـي اول مـرة تتـوصــل ) الجبهه الوطنية ( تشكلت  1954       وفي عام 

االحـــــــزاب السياسية العراقية على التعاون الوطني والتي ارتبطت مهمتها بخوض 
غمار االنتخابــــات وعندها توحدت واصبحوا جبهه واحدة ، ولكن هذه الجبهه اختصت 

وآان الحزب الديمقراطي . االنتخابــــــــات وانتهت بانتهاء االنتخاباتفقط  ب
 )2.(الكوردستاني احد اقطابها



 اصدر الحزب الشيوعي العراقي بيانا اآد فيه محاربته 1956       وفي عام 
االســــتعمار والتحرر وتأمين االستقالل والحكم الذاتي لكردستان العراق وفق اتحاد 

 )3.(اختياري 
       وهذا يبين لنا ان الحزب الشيوعي العراقي لم يذهب بعيدا في دعم القضية 

 عنـدما اعتـرف 1953الكورديـة اال مرة واحدة وذلك في البرنامج الذي تبناه فــي اذار 
 .للشــــــــعب الكوردي في تقرير مصيره

ب باعطـــاء  وفي مؤتمره الثاني فقد غير مــن نبرته وطالـ1956       وفي عام 
الحقــوق القومية للشعب الكوردي وبذلك قلل من مطالب الكورد ويعود ذلك الى تغير 

قيادته حيـــث اعيدت سيطرت القيادات العربية على القرار السياسي للحزب الشيوعي 
     )4.(العراقي وابعــــاد مجموعة بهاء الدين نوري

 
ي بحزب االستقالل للمدة عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستان: ثانيا 

 مـــــــــــن
رغم  ان المواقف االيجابية لحزب  - : 1958 ولغايـــــــــــــــــــة 1951

االســــتقالل نحو القضية الكوردية والحزب الديمقراطي الكوردستاني اال انه اتهم من 
ول العربية قبلهم بالفاشـــية ، ويعود السبب لدعوات حزب االستقالل الوحدوية مع الد

حيث لعــــب دورا بارزا في التحرك الوطني وانتهج نهجا قوميا وحدويا مما . االخرى
حفز الحزب الديمقراطـــي الكوردستاني التهامه بالعمل على انشاء امبراطورية عربية 

 )5.(تخضع لها شعوب المنطقـــــة الغير عربية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 141 ص – المصدر السابق –عبد الرحمن آريم درويش .1
 131 ص – المصدر السابق –سمير عبد الكريم .2
 بغـــداد  ـ – 1963 – 1958 العراق فـــــي عهد عبد الكريم قاســـــم –محمد آاظم علي .3
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 - :1957التي تشكلت عام ) جبهة االتحاد الوطني ( اما بخصوص : ثالثا 
ب والقوى اخذت هي الجبهه على عاتقها تنسيق المواقف بين االحزا       

السياســــــــــية العراقية ، اال انها لم توافق بمشارآة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، 



وقد حاول الحزب الوطني اقناع اطراف الجبهه اال ان مساعيه قد باءت بالفشل ومع ذلك 
   )1.(بقى متواصل مـــــع الحزب الديمقراطي الكوردستاني

وساهمت بعد سقوط النظام الملكي في السلطة وخاصة        وقد شارآت هذه الجبهه 
اما عدم دخول الحزب الديمقراطي الكوردستاني . حزبا االستقالل والوطني الديمقراطي

وقد )البعث واالستقالل ( هذه الجبهه فيعود الى عدم  موافقة البعض منهم وخاصة حزبا 
ثل شريحه واحدة وهي برروا عدم موافقتهم بأنه حزب اليمثل العراق آكل وانما يم

 )2.(الكورد
       حيث تشكلت الجبهه االتحاد الوطني بصورة سرية وضمت في آنفها عددا 

 )3: (مـــــــــن االحزاب  وهي 
 الحزب الوطني الديمقراطي.1
 حزب االستقالل. 2
 حزب البعث . 3
 الحزب الشيوعي العراقي .4
 عدد من الشخصيات السياسية المستقله. 5

 اصدرت هذه الجبهه بيانها االول اآدت من خالله على جملة 1957اذار / 9 وفي        
 ــــ:من المطالب وهي 

 اسقاط حكومة نوري سعيد.1
 اطالق الحريات الديمقراطية الدستورية . 2
 الخروج من حلف بغداد.3
 مقاومة التدخل االستعماري البريطاني .4
 انتهاج سياسة الحياد االيجابي . 5
  االحكام العرفية الغاء.6
 اطالق سراح المعتقلين السياسيين . 7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 1963 شباط  8 – 1958 تموز 14 الحزب الوطني الديمقراطي في العراق-عادل تقي البلداوي.1
 ــ 
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ولم يشـــــترك .           اال ان البيان لــم يشــر الى اســقاط النظام الملكي اوتغييره
دستاني في هذه الجبهه بل بقى خارجها ، مما ادى الى احداث الحزب الديمقراطي الكور

الشلل فيها وخاصة فــي منطقة آوردستان العراق الذي يســيطر عليــه الحــزب 
الديمقراطــــــــــــي الكوردستاني، حيث اليوجد من هذه االحزاب تنظيم له اال الحزب 

 )1.(الشيوعي العراقي  وهـو االخر قل نفوذه تدريجيا 
        وقد اختلفت االراء حول عدم مشارآة الحزب الديمقراطي الكوردســتاني مــــن 

ولكن الجميع آانوا يستهدفون غاية واحدة هي ابعاده . قبل االحزاب المنطويه في الجبهه 
والسبب الرئيسي هو التهرب من الخوض في القضية الكوردية وتمييعها . عـــن الجبهه

 )2: (لقاء اللوم احدهم على االخر ، حيث ادلى آل من وقــــــــد لوحظ ا
ممثل الحزب الوطني الديمقراطي في اللجنة العليا للجبهه، آان رأيـــه :  محمد حديد. 1

ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقتصر نشاطه على آوردستان العراق  فقط ولم  
ات القومية العربية تجاهه يشــمل العراق آكل ، وفضال عن  وجود حساسيات لدى الفئ

والعناصر القومية المتطرفه آون ) البعث واالستقالل ( ويقصد هنا بالتأآيد هو حزبا 
هــذه االحـــزاب في برنامجها السياسي  هي تؤمن بعروبة العراق وتلغي القوميات 

 .االخرى 
وهو عضو فرع آوردستان العراق للحزب الشيوعي العراقي : حميد عثمان . 2
هــــا ، فقد ايد رأي محمد حديد واضاف اليه بأن حزب االستقالل ابدى معارضة وقت

لدخول الحـــزب الديمقراطي الكوردستاني آونه يحمل اهداف ومطالب قومية تخص 
 .الشعب الكوردي فقــط وتمثل العراق آكل 

مسؤول فرع الحزب الشيوعي العراقي فــي آوردســـتان فقـد : صالح الحيدري .3
قــــد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني النهم غير راغبين بعقد جبهه مــع انت

 .الحــــــــــزب الشيوعي العراقي في تلك المرحله 
فقد القى اللوم على االحزاب االخرى وصرح بأنه ليس له عالقة : اما حزب البعث .4

 )3.(وطني بعدم دخول الحزب الديمقراطي الكوردستاني في جبهة االتحاد ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 1958 ــ 1921ــــراق بين ي العـــــ تجربة العمل الجبهوي ف-عبد الجبار عبد مصطفى. 1
 داد ــــبغــ
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اال ان .        وقد تبين  آل حزب مايراه حول الحزب الديمقراطي الكوردستاني
شيوعي العراقي في الوقت الذي يهاجمه آان  فــي نفـس الوقـت منهمكا الحــزب ال

وامام تنازالت .  يعمل معه اتفاق ليحمي وجوده المهدد في آوردستان العراقلكـــي
مبدئية للحزب الشيوعي وضعت الحزب الديمقراطي الكوردستاني فــي موقع قــوة 

وبعدها جرى اتفاق ثنائي بين . علــى فرعه الموجــود فـــــــي آوردستان العراق
القائمة حينذاك ومتجاهال االســباب ) جبهة االتحاد الوطني ( الحزبين ومن خلف ظهر 

الحقيقية التــي ابقت الحـزب الديمقراطـــــي الكوردستاني خارج نطاق االتفاق الوطني 
 )1.(االجماعي

زاعم مقدما رأيــه في        اما الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقد فند هذه الم
 )2 (-:المســــألة والذي يمكن اجمالها بعدة نقاط هي 

 .ان قيادة الحزب آانت راغبه في االنضمام الى الجبهه. 1
 .ان مطاليب السياسية للجبهه غير آافية في مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي. 2
نا ومنها اسقاط ان مطاليب الجبهه بعيدة عن الشعارات التي آان يرفعها حزب. 3

 .النظـــــام الملكي وتأسيس جمهورية ديمقراطية شعبية
ان مطاليب الجبهه آانت خاليه من االشارة الـــى منح الشعب الكوردي حقوقــه .4

المتمثله بالحكم الذاتي لكوردستان العراق ، وعدم تقدير هذه االحــزاب للحرآـــة 
 .الكوردية القومية بانضمام اليها

اء الحاصل في حينه بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحـزب الجف. 5
ومــن هذا يظهر للحــزب . الشــــــيوعي العراقي  وتحفظات حزبي البعث واالستقالل

الديمقراطــــــــي الكوردستاني ان مطاليب الجبهه آانت ناقصه ومبتوره النها لم تطالب 
 )3. (اهلت القضية الكوردية وآذلك تج. باســــقاط النظــــام الملكي

      آما ان القاسم المشترك المناهض لالنضمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
للجبهه هي االحزاب التي لها حساســية مفرطه ازاء القضية الكــوردية وهــي 

على نحو خاص وآذلك جفاء الحزب الشيوعي العراقي ) البعـــــث واالستقالل( حزبــا
ان موقف الحزب الوطني الديمقراطي يتسم بااليجابيه والتعامل بروح في حين آ

اضافة لذلك انها تنظر . المســاواة علــى اســــــــــس ديمقراطية مع القضية الكوردية
 للحزب الديمقراطي الكوردستاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ 
 182 ص – المصدر السابق –سمير عبد الكريم . 1
  67 ص – المصدر السابق –نوري شاويس . 2
 مرآز االبجديــــــــة – بيروت– تاريخ االحزاب السياسية العراقية –عبد الرزاق الحسني . 3
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وفي معرض تحليله لهذه المواقف .            بانه حزب انفصالي يريد االستقالل
يحمالن حساســية قوميــة ) االستقالل والبعث ( السياســية يضيف الــى ان حزبــا 

 الننسى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني آان اليريد ان يكــون ويجــب ان. ازاءه
فــي حيث اتهم الحزب . للحــزب الشــــــيوعي العراقي فرعا له في آوردستان العراق 

الشــيوعي بـأن الحـــزب الديمقراطي الكوردستاني يحاول آسب الشيوعيين مــن اجل 
لحزب الشيوعي به في وقت تشكيل هذه وهذا يبين لنا عالقات ا. المصلحة القومية 

الجبهه على مايظهر بالتوتر والتحفظ ايضا على الرغم مما آان هنالك مــن عالقات 
 )     1.(مســتمرة بين ممثلـي الحزبيــــن وتبـــــادل المعونه

ـات          ل تنظيمـ رة ح تاني فك ديمقراطي الكوردس زب ال رح الح د ط ه بع         اال ان
ش ـزب ال ه   الحــــــ ـي ادبيات شيوعي فـــ زب ال ه الح راق هاجم تان الع ي آوردس يوعي ف

ومي               ي وانفصالي وبرجوازي ق ه انعزال ا بان ق      . ونشراته متهم م تل ار ل ذه االفك اال ان ه
رع آرآوك                . صدى مقبوال لديه   ادة ف ه اعلنت قي ومــع ذلك ففي اعقاب تشكيل هذه الجبه

ديمقرا      زب ال ى الح ضمامهــا ال شيوعي ان زب ال ات   للح ل تنظم تاني آح طي الكوردس
ـدن العناصر            . الشيوعي في آوردستان العراق    ـن ل التحفظ مـ ذا االنضمام ب ل ه ـذا قوب لـ

تاني          ى      . القومية الكورديـة فـــي قيـادة الحـــــــزب الديمقراطي الكوردس ا عل ا منه حفاظ
صا                 ا وت ة نموه ة مرحل ـت في بداي ة  التي آانـ ة الكوردي ة القومي عدها في  تماسك الحرآ

ه                 ومي وتتعرض قوميت قيادتها للشعب الكوردي الذي آــان يعانــي مـــــــن اضطهاد الق
 )2.(لمختلف اشكال القتل

 1958 ولغاية 1946        ولدراسة الوضع للحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ 
 )3 (-: والتي ضمت آل من 1948بتاريخ )  لجنة التعاون الوطني (نالحظ عند قيام 

حزب . 3الحزب الشيوعي العراقي . 2الحزب الديمقراطي الكوردستاني . 1
 1948قد اثبتت قدرتها في انتفاضة . الحزب الوطني الديمقراطي . 4الشــــــــــعب 
وآذلك ساهم بها الحزب الديمقراطي )  الجبهه الوطنية( تشكلت 1954وآذلك فــــي 
 لم يسمح له 1957عام ) التحاد الوطني جبهه ا( اال انــه عند تشكيل . الكوردستاني

باالشــتراك الســــــباب قوميـــــة وانتقاصا منه آونه يدافع عن حقوق الشعب الكوردي 
 . وتطلعاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ 

  278 ص – المصدر السابق – خيري سعاد.1
  279 ص –المصدر السابق .2
  26 ص – المصدر السابق –حميد عثمان . 3
 
 
 
 



 
 

 المصادر للفصل الثانــي                                            
 
 صالح سعد اهللا ــ المسألة الكوردية في العراق.1
 نجف قولي بسيان ــ من مهاباد الى اراس.2
يس عبد الحسين الياسري ــ الصحافة العراقية والحرآة الوطنية من نهاية الحرب ق.3

  1958العالمية الثانية وحتى ثورة تموز
  1958 ـ 1920سعاد خيري ــ من تاريخ الحرآة الثورية المعاصرة في العراق.4
 نوري شاويس ــ من مذآراتي.5
 آمال مظهر احمد ــ صفحات من تاريخ العراق المعاصر.6
 1961ـ1945مسعود البارزاني ــ البارزاني والحرآة التاحررية الكوردية .7
  1958 ـ 1908فيصل الدباغ ــالجمعيات والمنظمات واالحزاب في نصف قرن. 8
 آامل الجادرجي ـ مذآرات آامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي.9

 ونشاط االحزاب السياسي خالده بالل صالح ــ المسأله االقتصادية في مناهج.10
 العراقية 

 1958 ــ 1946                                                                                       
 منذر الفضل ــ دراسات حول القضية الكوردية ومستقبل العراق.11
 سياسي عدنان سامي نذيرــ عبد الجبار الجومرد ونشاطه الثقافي ودوره ال. 12
 طالل ابراهيم شريف ــ شخصيات تتذآر.13
 صالح بدر الدين ــ آردستان والحرآة التحررية الكوردية .14
 1958 ــ 1953نامق عبد الفتاح ــ سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية .15
  1958 ـ 1926عبد الفتاح علي يحيى ـ الحياة الحزبية في الموصل . 16
 ي ــ الدآتور االتاسي والقضية الكورديةجالل الطالبان.17
 جليل االرفلي ــ لمحات من تاريخ وزير سابق.18
  1958 ــ 1946عبد االمير هادي العكام ــ تاريخ حزب االستقالل العراق .19
 باقر ابراهيم ــ دراسات في الجبهه الوطنية.20
 شاآر خصباك ــ الكرد والمسأله الكوردية .21
 )تاريخ واخالق( لقضية الكوردية في العراقعزيز الحاج ــ ا.22
  1958 ـ1934سمير عبد الكريم ــ اضواء على الحرآة الشيوعية في العراق. 23
  1963 ـ 1958محمد آاظم علي ــ العراق في عهد عبد الكريم قاسم.24
 1980عبد الرزاق الحسني ــ تاريخ االحزاب السياسية العراقية ـ بيروت .25
ـ 1958تمـــــوز14لداوي ـ الحزب الوطني الديمقراطي في العراقعادل تقي الب.26
8/2/1963 

 1969حميد عثمان ـ اراء في المسأله الكوردية ــ بغداد . 27
 
 



 حنا بطاطو ــ الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار. 27
 1958 ـ 1921عبد الجبار عبد مصطفى ـ تجربه العمل الجبهوي في العراق بين .28

 
 ــ: رسائل الماجستير واالطروحات فهي امــا
ابراهيم علي الهاجاني ــ مبدأ حق تقرير المصير الشعوب واالستفتاء عليه .29

آوردستان العراق نموذجاـ وهي رساله ماجستير مقدمة الى جامعة صالح الدين اربيل 
  وهي غير منشورة2006

 
 ــ:اما الصحف والمقابالت فهي 

  بقلم آمال مظهر احمد1998 نيسان 6 في 48لعددجريدة نبض الشباب ـ ا. 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان  الحزب الديمقراطي الكوردستاني آــان يريـــد -:وخالصة هذا المبحث هو 
منـــــذ تأسيسه مشارآته مع اخوته العرب ضمن االحزاب الوطنية توحيد الصفوف 



قراطية شــعبية تعتــرف بحقوق لغرض اسقاط النظام الملكي وتأسيــس جمهورية ديم
 الشــعب الكــوردي

       ويتبيــن لنا ان االحــزاب الوطنيــة آانــت تناصــر قضايــا الحــزب 
الديمقراطـــــي الكوردستاني ومتعاطفه معه وخاصة الحزب الشــــيوعي العراقــي 

وان احزاب . معه حيث في اآثر فتراته آانوا . والحــزب الوطنــــــي الديمقراطي 
آانـــوا احزابا قومية  عروبية اآثر مما هي احزاب وطنية تدافع )  االستقالل والبعث ( 

اما وجة نظر الحزب الوطني . عن جميع ابناء الشعب العراقـــي بكافة قومياته
) جبهة االتحاد الوطني ( الديمقراطي بعدم دخول الحزب الديمقراطــي الكوردستاني 

 ) 1: (اب التالية فيعود لالسب
توتر العالقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني .1

 ويعود الى تكوين حزب قومي من العناصر الكوردية 1957فــــــــي منتصف عام 
 .يحملون افـكارا مارآيسية 

 قيادة عدم تقيم دور الجبهة االتحاد الوطني في مستقبل العمل السياسي مـــن قبل.2
 .الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الوجه الصحيح

عدم اعطاء االهمية الكافية لمشارآة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فــــي الجبهه .3
 .من قبل اطرافها، آذلك بسبب المد القومي العربي
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 ـــ
 255 ص – المصدر السابق –عبد الجبار عبد مصطفى . 1
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       الفصل الثالث
 
 

 معالقـــــة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد الكري/ الفصل الثالث
  1963 ولغايــــــــة 1958                     قاسم للمدة من 

 
 ــ عالقــــة  الحزب الديمقراطي الكوردســـتاني :المطلب االول /المبحث االول

  1960 ولغايـــــــــة 1958                   بحكومة عبد الكريم قاسم للمدة من 
 

 ي الكوردستاني بحكومة عبد الكريمعالقة الحزب الديمقراط/   المطلب الثاني 
  1963 ولغايـــــــــة 1961                    قاسم للمدة من 

 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/ المبحث الثاني
  1963 ولغايــة 1958                    السياسية العراقية للمدة من 

 
 حزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتياراتعالقة ال/  المطلب االول 

  1960 ولغايــة 1958                    السياسية العراقية للمدة من 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/  المطلب الثاني 
 1963 ولغايــة 1960                    السياسية العراقية للمدة من 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                     الفصل الثالث 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد الكريـــم / المبحث االول
  1963 ولغاية 1958                   قاسم للمدة من 

 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد الكريـــم / المطلب االول

 1960 ولغاية 1958           قاسم للمدة من        
 

 في الخمسينات من القرن الماضي عانى النظام الملكي الهاشمي في العراق ازمة       
ي المتدني، ــــــفحرمان الجماهير الشعبية من الحقوق السياسية والمستوى المعاش. حادة

 البريطانية وخاصة  من وآذلك االجراءات القمعية ضد القوى الوطنية وخدمة االهداف
 احدى القضايا االآثر حدة امــــــام البالد وآذلك القضية الكوردية) حلف بغداد ( خالل 

وقد نشأ في البالد وضع متردي عانى منه العرب والكورد واالقليـــــــــات . ولعدم حلها
 .القومية االخرى

رجعيـة  فــــــي البــالد مـــن        حيث آان االستعمار البريطاني يحمــي اآثر القوى 
وقـت التقـت مصالح العـــرب والكــــــورد . االقطاعيين وشيوخ العشائر المرتبطين به 

للوقوف ضد الرجعية الداخليه واالستعمارالبريطاني ، وقــد واجهت الحرآة الكورديــة 
ــتعمار البريطاني والعربية على السواء صعوبات بســبب تشـتت قواهـا ، بينمــا االســـ

 )1.(والرجعية آانوا في جهة واحدة عمليا
 عنــد 1958 تموز 14        لقد هب الشــعب العراقي بعـربه وآـورده لمســـاندة ثورة 

السماع بها وآان انسجام الشعب مع الثورة ، حيث اندفعت الجماهير بمختلف قومياتــهم 
الرغم مـــن ان الشعب  قــد فوجىء بنبــأ وآأنهم آانوا على موعد مسبق بينهم ، وعلى 

االنقالب ولم  يتسنى له الوقت لمعرفة اهداف ومحتوى الحرآة االنقالبيــة ، اال انــــــه 
 )2. (ساندها بكل قوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بيـــروت  ـــ – الحرآة الكوردية فــــــي العصر الحديــــث –الزاريف . م س . جليلي جليل و. 1
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في صبيحة الرابع عشر مـن *         حيث اعلن البيان االول عبد السالم محمد عارف 
 من دار االذاعة العراقية ، اما البيان الثاني للثورة فكان حول التشـــــــكيلة 1958تموز 

ــها الوزارية التي تألفت منها اول وزارة عراقية في العهد الجمهوري والتي تم تعيين في
 )1* .(وزيرا آورديا هو بابا علي الشيخ محمود الحفيد

        وقد تشكلت من شخصيات معروفه بمعارضتها لسياسة العهد الملكي وآانت شبه 
ائتالفية مثلت بها آافة االحزاب التي شارآت فـــــــــي جبهة االتحاد الوطني والضباط 

 )2.(االحرار وشخصيات وطنية مستقلة 
 اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني موقفه من الثورة  وايدها ووضع آافة        وقد

وقد اصدر بيانا . امكانياته تحت تصرفها دفاعا عنها لتثبيت النظام الجمهوري وترسيخه
 )3 (-: جاء فيه 1958 تموز 16بعد يومين من الثورة اي في 

ة الكوردية اذ يـأخذ ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني طليعة الحرآة التحرري( 
العتبار مهامه التاريخية ومن اجل تحقيق اهداف االمة الكوردية ، يعلن بصراحه ان 
تعاظم قوة حرآة الشعب العربي التحررية وانتصارها وهو تحرر العراق من الحكم 

حلف ( الملكي الفاسد البغيض وتشييد النظام الجمهوري متحرر وانسحاب العراق من 
 ه سهامه الى قلب االمة الكوردية ، آل ذلك يهيىء امتن االسس لبناءالمصوب)  بغداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتخرج عام 1938عام  ، دخل الكلية العسكرية 1914 هو من مواليد:عبد السالم محمد عارف * 

 تموز اصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرالداخلية ونائباللقوات المسلحه ، 14 ، وبعد ثورة 1941
 وعين سفيرا في بون ، حكم عليه باالعدام بتهمة اغتيال 30/9/1958اال انه اعفى من منصبه في 

 اصبح رئيسا 1963 شباط 8وبعد انقالب . عبد الكريم قاسم ، اال ان عبد الكريم قاسم اعفى عنه
 . قتل اثر حادث تحطم طائرته في جنوب العراق1966وفي عام . للجمهورية 

 ، وهو االبن الثاني للشيخ محمود 1912هو من مواليد السليمانية :بابا علي الشيخ محمود الحفيد * 
في ) يةالمحمود(الحفيد ، وقد رافق والده في جميع تحرآاته، وقد درس في المدرسة النظامية 

السليمانية ، ثم انتقل الى بغداد الآمال دراسته على نفقة الحكومة باتفاق بين الشيخ محمود 
في ) الفضل(  انتقل الى بغداد ودخل في المدرسة 1927والحكومة العراقية والبريطانية ، وفي عام

 منها عام بغداد وبعد تخرجه انتقل الى آلية فكتوريا التي تقع في االسكندرية في مصر وتخرج
 وحصل على شهادة الثانوية ، ثم انتقل الى امريكا ودرس االقتصاد السياسي في جامعة 1932

 وعاد الى العراق وتقلد وزارات عديدة في العهد 1938آولومبيا في نيويورك واآمل دراسته عام 
 . 1963الملكي والجمهوري وآان اخرها في وزارة احمد حسن البكر االولى عام 
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لذلك .      صرح الحياة المليئة بالسعادة والحرية والمساواة للشعبين العربــي والكوردي
قــرر الحزب ان يناضل بجميع قواه وامكانياته تحـت تصرف قادة هــذه الثورة المجيدة 
ويجنـد جمـيع اعضائــه ومؤازريـه آفدائييــن للجمهوريــة العراقية ومقاومة االستعمار 

ومن خالل دراسة هذا البيان يتضح لنا مبادرة الحزب الديمقراطي  )  ومؤامراته واذنابه



اني منذ بداية ثورة تموز الوقوف بجانبها ووضع آل امكانيات الحزب معها ، الكوردست
واعتبرت بداية عمل جديد مع حكم جديد وهذا يبين لنا مدى التالحم الشعب العربـــــــي 

 .والكوردي في قضايا المصيرية للعراق 
من اعالنها       وان حزب الديمقراطي الكوردسـتاني اعلن تأييـده للثورة بعـد سـاعات 

 ارسل وفد من قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للتهنئة الى 1958 تموز 27وفي 
 )1*.(مقر وزارة الدفاع في بغداد، حيث مقر االقامة للزعيم عبد الكريم قاسم

      وبعد انتصار الثورة واعالن الحكم الجمهوري ، واعتراف الثورة بالكورد آقومية 
ذي لم يعترف بالكورد آقومية بل قابلهم بالقمع والتهجير والسجن عكس الحكم الملكي ال

 الــى 1958وقــد وصل حضور الكورد فــي الحياة السياسية والوطنية بعد ثورة تموز 
 )2.( ذروتها واصبحوا بفعل تحالفهم مع الشيوعيين ذات قوة اليستهان بها

كورد ، اال انهم اعلنوا وقوفهم مــع       علما ان الذين قاموا بالثورة لم يكن بينهم من ال
ومــع هــذا ســاهمت الحرآة القومية الكوردية والشعب الكوردي . الكورد منذ البدايـة 

حيث استبشر الشعب الكوردي خيرا . المتمثل انذاك بالحزب الديمقراطي الكوردستاني
الــيوم االول للثورة حيث منذ . بهــذا التغير الجديـد امآل فــي انصاف حقوقـه القوميــة 

والول .شارآت الجماهير الكوردية  وآوادر الحزب  في المظاهرات تأييدا لهذه الثورة 
وان آان هذا التمثيل متواضعا اضافة الى تعيين احد . مرة شارك الكورد في اول وزارة

الذي فكان العقيد الرآن خالــد النقشبندي ). مجلس السيادة ( العسكريين للرئاسة المؤقته 
 )3. (آان يشغل منصب متصرف لواء اربيل انذاك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انتقل الى قضاء الصويره  في منطقة المهدية ، ثم1914هو من مواليد بغداد :عبد الكريم قاسم * 

 وتدرج بسلك الوظيفي حتى اصبح 1932التابعة الى محافظة واسط ودخل الكلية العسكرية عام 
وفي بداية الثورة قام بانجازات .1958 تموز 14برتبة زعيم ، وقاد انقالب على النظام الملكي في 

 والقوى السياسية وانفرد عديدة وشارك مع آافة االحزاب اال انه بعد فترة ضرب جميع االحزاب
في السلطة وجرت اثناء حكمه العديد من التمردات العسكرية وقد قضى عليها ومنها ثورة الشواف 

 وآذلك احداث آرآوك المنسوبه الى الطبقجلي وآذلك  القتال في الشمال 1959في الموصل عام 
 .نهاء حكمه ومقتله قام البعثيون والقوميون بانقالب عسكري ادى الى ا1963شباط / 8وفي 

رسالة – االحزاب ودورها في النشئه لبسياسية في اقليم آوردستان العراق –صباح صبحي . 1
  ـ2000 آلية القانون والسياسة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة صالح الدين
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د  انذاك  التقى وفدا آورديا ضم سكرتير الحزب ابراهيم احم1958 تموز 17      وفي 
برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم وعبر عن استعداد الحزب تقديم المساعدة فـــــي شتى 

 )1.(المجاالت لتوطيد الحكم الجديد 
 اعلن دستور مؤقت للجمهورية العراقية والذي ذآرت فيــه 1958تموز / 26      وفي 

التــي تنص علــــى ان ) 3(المساواة بين الشعب العراقي بقومياته المتعددة ضمن المادة 
العرب واالآراد هم شرآاء وان الدستور يضمن حقوقهم القومية  فـــــي اطار العراق ( 



ويعتبر العرب واالآراد شرآاء في الوطن وان العراق يتكون مـــــن قوميتين  ) الموحد 
 )2(هم العرب واالآراد 

ات السياسية الكوردية وعــــدم        آما قامت الثورة باصدار العفو العام عن الشخصي
 ولغايـــة 1943مالحقة لالخرين وخاصة المشارآين بالحرآة الكوردية مابين االعوام 

وهذا ادى الى تعزيز ثقة الجماهيــــــــر .  بقيادة المال مصطفى البارزاني ورفاقه1945
هير الكورديــة وقد وقفت الجما. الكوردية بقدرة النظام الجديد في حل المسأله الكوردية

بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الثورة والدفاع عن مكتسباتها بكل قــــــــوة 
ان ( وارسلت اللجنة المرآزية للحزب برقية خاصة الى هيئة االمم المتحدة جــــاء فيها 

لثورة ، وهذا يبين لنا مدى التالحم الكورد مـــــــع ا) الشعب الكوردي يؤيد ثورة تموز 
وقد آتبت . ويقطع آل العراقيل واالزمات التي آانت تستحدثها االوساط االســـتعمارية 

الناطقة بأسم الحزب اصداراتها متطرقة الى مسألة )  النضال( اي ) خه بات ( صحيفة 
القيام بالنضال المشترك بين الكورد والثورة الجل تنفيذ المهام الديمقراطية النـــــه نهج 

حيح وخاصة االعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي فـــي اطار الدولة سياسي ص
 )3.(العراقية 

       وقد قامت حكومة عبد الكريم قاسم منذ بدايتها لخطوات ثورية ديمقراطية آثيرة 
وهامه للشعب العراقي بعد ان استندت الى دعم القوى الديمقراطية من العرب والكورد 

 قاسم مرسوما بناء على طلب الحزب الشيوعي العراقي والحزب فقد اصدر عبد الكريم
 الديمقراطي الكوردستاني وغيرهم بتشكيل فصائل المقاومة الشعبية التي بلغت عددها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثين الف شـخص فـــــــــي ذلك ) 30(  مايقارب 1958       في اوائل تشرين االول 
شؤون العرب والكورد الداخلية الوقت دورا هاما  في رد خطر التدخل االستعماري في 

 )1(والقضاء عليها 
 -:      وقد ظهرت في المناطق الكوردية بصورة علنية منظمات جماهيرية عديدة منها 

 انصار الســـــــــــــــــــالم . 1
 االتحادات الفالحـــــــــــــية.2
 لجان الدفاع عن الجمهورية .3
           االتحاد العام للطلبـــــــــــــة.4
 رابطة الدفاع عن حقوق المرأه.5



 اتحاد الشباب الديمقراطــــــــي. 6
 اتحاد المعلمين االآـــــــراد. 7
 اتحاد الشباب االآـــــــــراد. 8

وغيرها من المنظمات الديمقراطية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردســـتاني الـــــذي 
 )2.(اصبح يعمل بصورة علنية

ذلك وجه عبد الكريم قاسم الدعوة لعودة المال مصطفى البارزاني الــــى العــراق       آ
 ، وحاول ربط بما تعرض له الكورد 1947النه اليزال في االتحاد السوفياتي  منذ عام 

وخاصة البرزانيين من اضطهاد وتصفية على يد النظام الملكي ، وفي نفس الوقت آان 
وىء للجمهورية مـــن االآراد فيما لو عارض عودة المال يخشــى مــن بروز تيــار منا

 )3.(مصطفى البارزاني 
      حيث طلب وفدا قابل عبد الكريم قاسم بالموافقة بعودة المال مصطفى البارزانـــــي 
ورفاقه الى ارض الوطن، اال انه اضيفت مالحظة للطلب من قبل عبد الســــالم عارف 

يم قاسم وهي ان يمر بالقاهرة لدى عودته ومقابلة جمــال عبـــد الذي آان نائبا لعبد الكر
وبالفعل انتقل من االتحاد السوفياتي ومن ثم الى جيكوسلوفاآيا ومن ثم القاهرة، .الناصر

 مع ستة من رفاقه المقربين وفــــــــــي) 1958 تشرين االول 3( حيث وصلها بتاريخ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وصل الى مطار المثنى وآان باستقباله آبار السياسيين  ) 1958 تشرين االول 6      ( 
وبعدهــا التقى بـــــه  . ورجال دولة من العرب والكورد ، وآذلك من االحزاب االخرى 

عبد الكريم قاسم ومن ذلك الوقت  بدأت مرحلة جديدة فـــــــــي تاريخ الحرآة الكوردية 
  )1. ( يـــــــــــة الوطن
وبعد عودة المال مصطفى من منفاه وقف مع عبد الكريم قاسم بكافة االمور وسخر        

وقد اســـتفاد آالهما مــن االخر، وقــــد حصل المال .امكانيات الحزب لصالح الحكومة 
مصطفى على الدعم من الحكومة باسترجاع جميع االراضي التي اســــــتولت عليها 

 وخاصـــة اغـــــــوات 1945 ـــ 1943الغوات التابعين للنظام الملكي مابين االعوام ا
اضافة لذلك وقـــف الحزب ) . الهرآيين ـــ السورجيين ــــ البرادوستين ـــ الزيباريين (

الديمقراطي الكوردستاني مــع الشـيوعيين للدفاع عـن عبد الكريم قاســم ضد االحزاب 



ية التي آانت تنادي بوحدة العراق مع االمة العربية آونه عبد الكريم قاسم  القومية العرب
 )2. (آان يعمل لصالح العراق وبعيدا عن الوحدة العربية 

      والعودة الى الذين آانوا مع المال مصطفى البارزاني في االتحاد السوفياتي والبالغ 
اق عن طريق سفينة من االتحاد رجل وامرأه ، فقد تم عودتهم الى العر) 755( عددهم 

 فــــي ميناء البصره وآان باســــتقبالهم المال مصطفى 16/4/1959السوفياتي  بتاريخ 
 ) 3. ( البارزانــــــــي 

 تقدم المال مصطفى البارزانــــي بطلب الـــى وزارة 1960 آانون الثاني 9      وفــي 
حيث شــــرع في . مقراطي الكوردستانيالداخلية باقامة حزب سياسي بأسم الحزب الدي

، اال ان البرنامج السياـي للحزب 9/2/1960وقد اجيز بتاريخ . حينها قانون االحزاب 
في بعض فقراته آانت لها خطوط مارآيسية لينينية ، ولهذا فأن وزير الداخليــة اصـــر 

ـــق تقرير المصير على حذف المادتين الثالثة والثالثة والعشرون اللتان تنصان علــى ح
 وبدأ الحزب العمــل بنجاح ببث. قبل اجازة الحزب وبالفعل غير الحزب هاتين المادتين

اال . الدعوة القومية بين المواطنين الكورد وتعزيز الوحدة الوطنية بين العرب والكورد
دأ انه وبمرور الوقت الحظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بان عبد الكريم قاســــــم ب
 يماطل بتطبيق ماتفق عليه وشعر الكورد بذلك وآان بما يتعلق بالمادة ثالثة من الدستور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الناطقة بأســم الحــزب الديمقراطـــــــي ) خه بات ( فقد بــدأت صحيفة .       المؤقت 
روع باجراء الكوردستاني تطالــب بالغــاء االحكام العرفية وانهــاء فترة االنتقــال والش

انتخابات حرة ، آما طالبت باطالق ســـراح السجناء السياسيين والكــف عــن مطاردة 
 )1.(الحياة الحزبية والنقابات والجمعيات الفالحية والمنظمات الديمقراطية 

      وعند ئذ رأى عبد الكريم قاسم فــــي الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقبة فــــي 
فقام بغلق بعض مراآز الحزب الديمقرطي الكوردســــتاني . ه الفردية طريق دآتاتوريت

 )2).( خه بات ( ومطاردة قادته واعتقال البعض منهم واغلقت صحيفة 
 اصبح المال مصطفى له تأثير آبير في آوردستان العراق ولـــــه  1960      وفي عام 

هم االخروفي احد خطابات نفوذ واسع مما اغاض عبد الكريم قاسم واصبح اليطيق احد
عبد الكريم قاسم قلل من شأن االآرا دوالمالمصطفى البارزاني مشيدا بأستثناء ثـــورة 

 1936 العربية وانقالبات بكر صدقي ورشــيد عالــي الكيالنــــي لعامـــــــــــي 1920
ين ،  على التوالي وان جميع الثورات االخرى آانت بتحريض مــــن االمبريالي1941و

وبعـــد فترة قصيرة . وهكذا بدأ عبد الكريم قاســم بابعاد المال مصطفى بصورة علنيــة 



رشـــــيد لوالن (ارسل المال والسالح الى منافسي المال مصطفى في آوردستان ومنهم 
 )3.( تموز14وبالمقابل لم يحضر المال مصطفى احتفاالت ثورة ). والبرادوستين 

يــن القوميين العــرب واالآــراد ويعتبر االول مــن  نوعه، حيث       وقد حدث نزاع ب
طلب الكورد من عبد الكريم قاســم ادخال الحكم الذاتـــي للكورد فـــي الدستور المؤقت 
ولكن بضغط من عبد السالم عارف والقوميين العرب  الذين آانوا يريدون ضم العراق 

د طلب القوميين العرب ولـــم يضع الحكم الذاتي وقد اي. الى الجمهورية العربية المتحدة
 ) 4. (في الدستور وطلب من الكورد ان يكونوا صبورين لبعض الوقت 

      اما في مجال الثقافي فقد شنت الحكومة حملة دعائية ضد القيادات الكوردية فسرها 
 بمديريــــات الكورد بتجميدهم وآذلك حــل مديريــة الثقافـة الكوردية وجعــل ارتباطها

 )5. (المعارف السليمانية واربيل ، وآذلك الغاء االجتماع السنوي للمعلمين الكورد 
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 الفصل الثالث                                         
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد الكريم / المبحث االول 
  1963 ولغاية 1958قاسم للمدة من                           

 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد الكريم/ المطلب الثانــي 

 1963 ولغاية 1961                     قاسم  للمدة من 
 
 وصل التوتر بيــن عبد الكريم قاســـم والحزب الديمقراطــــــي 1961فــي تموز      

الكوردستاني بقيادة المال مصطفى البارزاني اشده، وآـــان في نفس الوقت وجود تمرد 
بســـبب  ) دربنديخان وقلعة دزة(في آوردستان يقوده اغوات واقطاعيون فـــي مناطق 

 بمساعدة ايران التي تتدخل فــي شــؤون العـراق آلما فرض الحكومة ضريبة االرض
عبد الكريم قاســم والمال (ويبــدوا ان فتــرة شــهر العســل مابين . سـنحت لها الفرصة

 )1. (لم يدم طويال فسرعان ما اخذت عالقتهما في التدهور ) مصطفى 



) 1961تموز / 20(      وفي اعقاب ذلك قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فـــــي 
آما .  تموز والحكومة 14مذآرة الى عبد الكريم قاسم  شرح فيها مساندة الكورد لثورة 

ذآر فيها االهمال الذي اصاب المنطقة الكوردية مـــــن الناحية العمرانية  وعدم تطبيق 
ءات ماجاء في الدستور المؤقت مــن الحقوق القوميـة للكـورد وطالـب بالقيـــام باالجرا

 ) 2. ( التالية بصورة سريعة النهاء هذا الوضع المتردي
وعدم اجراء تحرآات عسكرية .سحب القوات التي ارسلت الى آوردســـتان العراق .1

 غير اعتيادية 
سحب رؤوساء االدارة واالمن والشرطة والمســؤولين عــن اشــعال الفتنه واالهمال .2

 .المتعمد
والمنقولين الى اماآنهم وتعيين آورد بدال عنهم فــي االلوية اعادة الموظفين المبعدين .3

 .واالقضية الكوردية
تطبيق المادة الثالثة مـــن الدســـتور المؤقت تطبيقا آامال وتحقيـق المســـاواة بيــــن . 4

 .القوميتين العربية والكوردية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناهض حسن جابر الراوي ــ مفهوم السلطة في الفكر االحزاب السياسية الكردية العراقية .1
 لية العلوم السياسية آ –المعاصرةـ وهي رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة بغداد 
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 .تطهيــر الجهــاز الحكومــي مـــــــن العناصــــر المعاديــــــة لروح الثــــــــــــورة.5
مســــؤوله اطالق الحريات الديمقراطية للشعب وانهاء فترة االنتقال وتكون الحكومة .6

 .امام البرلمان المنتخب من قبل الشعب والغاء االحكام العرفية 
  لتطويــر الثقافــة الكورديـــــة1960تنفيذ مقررات مؤتمر المعلمين االآراد لســــنة .7
 جعل اللغة الكورديــة لغة رســــمية فـــي جميــع مناطق آوردســــــتان العــــــــراق.8
ميع سياسات التفرقه العنصرية المتبعة بحق االآراد ومما سلف ومعاقبة ازالة اثار ج.9

 .الفاعلين
تعديل قانون ضريبة االرض لما يقع على آاهل الفالحين العبء الثقيل الذي القـــاه .10

 عليهم القانون الجديد
 معالجة البطالة المتفشية والمباشرة بمشاريع عمرانية تستوعب عــدد الكبيــرمــــن.11

 العاطيــــــــن 
        اال ان عبد الكريم قاسم رفض ماجاء في المذآرة واســتمرت الحشــود العسكرية 
فـــي المناطق الكوردية  مما ادى الــى اعالن االضراب السياســي العام فـــــي مناطق 

ين علما انه في هذه الفترة يوجد تمرد واضراب مــن قبل االغوات واالقطاعي. الكوردية
وقد اثارت هذه القبائل  بقيــادة االغوات واالقطاعيين . بسبب قانون االصالح الزراعي 

على القبائل المواليه للحكومة واعقبت ذلك فوضى واضطرابات وحرآــات تمرد ممــا 
 ) 1.(اضطرت الحكومة الى اصدار االوامر للقوات المسلحة للتدخل وحسم الموضوع 



دستور مؤقتا ولم يترجم بنوده على ارض الواقع عمليا وساءت        اضافة لذلك بقى ال
وهكذا تكرسـت . احوال الكورد اآثرواصيبوا بخيبة ويأس من  حكومة عبد الكريم قاسم

حالة الشك وانعدام الثقه بيــن الحكومة والحزب الديمقراطــي الكوردســتاني ممـا اجبر 
 ) 2 .( 1961الكورد على حمل السالم عام 

  وآرد فعل  عندما يمنع شعب مــن التمتع بحقوقه القومية يلجأ الــى طرق اخــرى      
عديدة واحداها حمل الســـالح ضد الحكومة المرآزية وعند ئذ تصبح حرآة قائمة على 
اساس الدفاع عـن النفــس ، وهذه نتيجة تعنت الحكومة واصرار الكورد ادى الـــى هذه 

 )3. ( االوضاع المتأزمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي         وفــي اعقاب ذلك وبسبب االوضاع اعلن الحزب الديمقراطــي الكوردســـــتان
وشــل معظم المنطقة وعطلت االسواق  ) 1961 ايلول 6( االضراب السياسي العام في

والمعامل والورشات اعمالها ، فســارعت الحكومة الى آســر االضراب بالقطعـــــات 
بضرب تجمعــات الكورد بالمدفعيـــــة ) 1961 ايلول 9( العســكرية التي بدأت فــــي 
 10( يخان ، ثــم قامت بحرآات عسكرية منظمة فـــي يوم والقصف الجوي فــي دربند

لقمع تمرد االغوات والشيوخ واالقطاعيين واســــتمر هذا الوضع لفترة  ) 1961ايلول 
 ) 1. ( طويلة دون سيطرة الحكومة عليه

        وقد تدهورت العالقة بيــن حكومة عبد الكريم قاســم وبيــن الحزب الديمقراطـي 
اني بسبب هذه االحداث على الرغم  مــن ان هــذه االحداث ليـــــــس للحزب الكوردست

الديمقراطي الكوردستاني دورا فيها ، اال ان عبد الكريم قاسم آـــان يصرح بأن للحزب 
عالقة بها ، مما ادى الى حملت اعتقاالت طالت الكثير مــن آوادر الحزب المتقدمة في 

د الكريم قاسم ان يحجم الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني بغداد ، اضافة لذلك حاول عب
 )  2.(مكرسة لمساندته واعطائه صبغة منظمة  ثقافية

       وقد لوحظ  ان عبد الكريم قاسم ينتقد الكورد ويربطهم بصورة او باخرة بالتمــرد 
الحاصل في آوردستان العراق وبالشرآات النفطية وبتحريض منهم ويعتبرها محاربة 

لثورة وقد اعلنه بصورة صريحة في المؤتمرات الصحفية التي آان يعقدها باسـتمرار ل
وآذلك اتهم امريكا وبريطانيا وايران بانهم وراء هذا التمرد الذي حصل ضده مــن قبل 

علما ان الحـزب . االغوات واالقطاعيون وان الغرض منه  اضعاف الثورة واحتواءها 
حيث الذين قاموا بهذا التمرد ضربــت . له اية عالقة به الديمقراطي الكوردستاني ليس 

مصالحهم واخذت اراضيهم بســبب قانــون االصالح الزراعي  الــذي طبق على آــل 



العراقيين بدون استثناء ، علما ان هؤالء االغوات واالقطاعييين هم من مؤيدي النظام 
بينما الخالف بين عبد .  هؤالء الملكي السابق وآان الحق مع عبد الكريم قاسم لمحاربة

مـن ) الثالثة ( الكريم قاسم والحزب الديمقراطي الكوردستاني آان حول تطبيق المادة 
 )3.(الدستور الخاصة بالكورد
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       وعلينا ان الننسى ان الصراعات االقليمية والدولية واالنقالبات المستمرة ساهمت 
ـي مــن مصدر ـــ القضية الكوردية ، اضافة الـــى ان بعض الحلول آانــت تأتبتعقيــــد

السلطة بدون ضمانات قانونية ودستورية ، لذلك ســرعان ماآانت تنتفض مــــن جديد، 
وعلينا ان الننسى ايضا الدور االستعماري الذي ســيطر على القــرار السياســي فـــــي 

ـــــــتمرار الخالفات بين ابناء الشعب العراقي حتى يبقى العراق وآان من مصلحته اسـ
 )1.(اآثر في المنطقة ويمرر سياساته االقتصادية  وخاصة ظهور النفط في المنطقة 

د ــائر المواليه له وجند ابناءهم وقــم نحو العشــ      مما ادى الى تحرك عبد الكريم قاس
ل ـد وصــوق) الحجوش ( ن الكورد ــاسمهم ماال انهم اخذوا ) . الفرسان ( عرفوا بأسم 

ع الحكومة ـــــعشرة االف شخص ، وآانت هذه القوات م) 10000( عددهم انذاك الى 
ا دفع ــي حينها ممــقاسية  على القرى الكوردية ، حيث حصلت عمليات نهب وتهجير ف

 ناــــاني وآالكثيرين من الشباب الكوردي الى االلتحاق بالحزب الديمقراطي الكوردست
ذه ــمهاجمتهم فقط على القطعات العسكرية ، ولكن الحقيقة تبقى دائما اآثر تعقيدا الن ه
ون ــــالقبائل التي وقفت مع الحكومة تعتبر  وقوفها شرعيا والفكرة لديهم عن القومية آ
ان ــــلهم خالف سابق مع شخص المال مصطفى البارزاني، ومع ذلك ان الكثير منهم آ

 )2.(من بما يفعله اليؤ
ان لهذه ـــة وآـــد الى معظم قرى الكورديــ لتمت1961       وقد اندلعت انتفاضة ايلول 

ب ـــي واخرى مرتبطه بالجانـــاالنتفاضة اسباب متداخله منها ماارتبط بالجانب السياس
 )3. (االقتصادي وآذلك آانت هنالك جوانب اجتماعية آان لها تأثير غير مباشر عليها

       فالسياسة التي اعتمدها عبد الكريم قاسم سببت ارباك في عالقات العراق االقليمية 
فما شهدته الموصل . والدولية وآان تأثيرها واضحا على االوضاع الداخلية في العراق 

وآرآوك آان لها تأثير آبير علــى القوى القوميـة العربيـة  مــن جهه وبيــن الحــــزب 
اما سياسته الخارجية فقد . لحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهه اخرى الشيوعي وا

ادت الى سياسة عزل العراق اقليميا ودوليا ، حيــث خالف الرئيس المصري جمال عبد 



الناصر وشــن حملة دعائية ضده، آذلك واجــه الشـرآات النفطيــة االحتكاريـــة والتي 
 )4.( في العراقمن التنقيب) 80( حرمت بموجب قانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ1998ثامر ابراهيم الجهمان ــ مفهوم االرهاب في القانون الدولي ــ دمشق  ــ دار حوران. 1

 41                                                                                    ص                       
 973حنا بطاطوــ المصدر السابق ــ ص . 2
 48جواد آاظم البيضاني ـــ المصدر السابق ــ ص .3
 49المصدر السابق ــ ص . 4
 
 
 

 آانون الثانــي 13(وفياتي في      وبعد زيارة المال مصطفى البارزاني الى االتحاد الس
طلب مقابلة عبد الكريم قاســـــم لحــل الخالفات والتوصل الــــــى حل يرضي ) 1961

الطرفين بعد ان نصح االتحاد السوفياتي المال مصطفى بذلك ، اال ان عبد الكريم قاســم 
. لالســـــتعمارآان يأخره ويتجاهله الى ان فهم ان عبد الكريم قاسم آان يتحمه بالعماله 

وقــــد ) ان اصابع االستعمار بدأت تلعب في رؤوس البعض ( وفي احدى اللقاءات قال 
حدد المال مصطفى ولكن بصورة غير مباشرة  ومن جهه اخرى اوصت موسكو المـال 
مصطفى بعدم البقاء في بغداد وعليه الذهاب الى الجبال الن هنالك مؤامره تحاك ضده 

 )1. (ادرك المال مصطفى ذلك وانتقل الى الجبال لغرض قتله ، وقد 
جرت حمله اعتقاالت لـــكوادر الحــزب الديمقراطــي ) 1961 اذار 22(       وفـــــي 

وقدم الحزب خالل شـهري . لســــان الحزب ) خه بات ( الكوردستاني وعطلت جريدة 
انـه لــم يحصل اي  مذآرتين لغرض حل المشاآل وتفاديها ، اال 1961حزيران وتموز 

وآذلك تقدم الحزب الشيوعي بمحاوالت عديدة لحل هذه المشاآل عبر توســطه ، . حل 
 )2. (اال انه لم يفلح عن طريق عزيز شريف

       وعندمــا بدأت الحــرب امتزجت هــذه االحداث واعتبــر الحــزب الديمقراطــــي 
ن الحوادث هي التي اجبرت المال مصطفى اال ا. الكوردستاني هو الذي يقود هذا التمرد

علمــا ان الجميـع يعلم بأن الحزب ) . 11/9/1961(على القتال واعالن تحرآه بتاريخ 
 تموز منـذ بدايتها بكل قوة وآانت عالقـــة 14الديمقراطي الكوردستاني وقف مع ثورة 

ألة الكوردية ومرت اال ان عبد الكريم قاسم قد وعد الكورد بحل المس. حميمة جدا بينهم 
مما ادى الـــى وجود عدم ثقه او مماطلت باعطاء . ثالث ســنوات ولـم يفعـل اي شــيء

الكورد حقوقهم وفي اآثر من مناسبه طلب المال مصطفى مـــن عبد الكريم قاسم الوفاء 
 وقد نشــب القتال بعد تعرض قافله عسكريـــة. بالوعود التي اقرها ، اال انه لم يستجيب

الــى هجوم مــــن قبل انصار المال مصطفى الذي لم ) 1961 ايلول 12( حكومية فـــي
 )3.(يشارك في الثورة اال بعد اشهر من اندالعها

       ومــن جهه اخرى ضرب عبد الكريم قاســــم جميع االحزاب واصبح حكمه فرديا 
ـد تأزم الوضع واصبحت وقــ.وآان يلقي اللوم االوضاع المتردية على الثورة الكوردية

 الثورة الكوردية لها  مسامع فــــي الخارج واسـتغل المناؤين لثورة تموز هذه االوضاع 
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 زار عبد الكريم قاسم  محافظة السليمانية وفي 1961وفي اواخر عام .         لصالحهم
خطاب له عند فتحه لسد دربنديخان اعلن العفو العام عن الذين قاموا بالتمرد آما امــــر 

ت، اال انه بعد فترة لم يتحقق اي مــــن هذه القرارا. باطالق سراح المعتقلين الموقوفين 
بل ولم يثبت اي شيء مــــن المادة الثالثة في الدستور واآثر مــن ذلك لم يتم االعتراف 

 )1.(بالكورد بصورة صريحة
       بل واآثر من ذلك شعر الكورد بأنهم مضطهدون ولم يحصلوا على اي شيء مــن 

طوات عديــدة هذه الثورة والتي ساندها بل واندلع القتال ، وقـد اتخذ عبد الكريم قاسـم خ
 )2 (-: تظهر حقيقة ماآان يخبئه وآالتي

 .تجميد المادة الثالثة من الدستور تجميدا تاما.1
تجميد اعمال المديرية العامة للدراسات الكوردية بصورة فعليه وتحويلها الـى مجرد   . 2

 .دائرة ارتباط بين وزارة المعارف ومديريتي المعارف للسليمانية واربيل
طالب الكوردي مــن التدريــس بلغته القومية فــي المدارس واهمـــال اللغه حرمان ال.3

 .الكوردية
 .نقل وابعاد الموظفين الكورد الى مناطق غير مناطقهم .4
 .عدم تخصيص اية حصة من المشاريع لالعمار في المناطق الكوردية.5
 .قين منهمالتشديد بقبول الكورد في الكليات العسكرية  وعدم ترفيع المستح.6
تقريب بعض الشخصيات مــن اتباع نوري ســعيد وعبد االله الــى الســـــلطة آــون .7

 .الحزب الديمقراطي الكوردستاني له عداء معهم 
 .اضطهاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على جميع االصعدة .8
 ).ه ناو ازادي ــ راستي ــ ه( اغالق  الصحف الناطقة باللغة الكوردية ومنها .9

 .اعتبار الحرآة الكوردية بأنها صنيعة االستعمار وبتحريض منه .10
اتباع سياسة فرق تســـد ومنها ارسال الكورد الــى الجنوب وااليتاء بالعرب الــــى .11

 .المناطق الكوردية 
 .وقوع اغتياالت عديدة ضد بعض الشخصيات الكوردية وعدم تحرك الحكومة.12

ي االخير الى شعور الكورد بأنهم شعب مضطهد ، اال ان المنظمات هذه االسباب ادت ف
التقدمية قد وقفت مع الشعب الكوردي بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفــــــي 
 مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي وتشكيل لجان مساعدة الشعب الكوردي، حيث وقف
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المال مصطفى       الحزب الشيوعي العراقي فـي بداية االمر مع عبد الكريم قاسم ضد 
وحمل االنكليز واالمريكان وشـــــرآات النفط هـذه الحرب ، اال انــه بعــد فتـرة غــير 
موقفه ووقف مــع المال مصطفى حيـث وقف الشيوعيون من مناطق آوردستان العراق 
مــع المال مصطفى بينما وقف البعض االخرى مــن الحزب الشيوعي مـع عبد الكريم 

حزاب االخرى، اال انـه بعد فترة غيرت مواقفها هــي االخرى ووقفــت قاسم وآذلك اال
 )1. ( ضد عبد الكريم قاسم 

فكرت الحكومة االيرانية ) 1961 ايلول 9(      وعندما قام المال مصطفى بحرآته في 
االســتفادة مــن هذه الحرآة لمصلحتها وقــام الشــاه ايران باالتصــال بــالمال مصطفى 

عليه المساعدة من المؤن والسالح وفتح الحدود مقابل عدم التدخل في الشؤون وعرض 
 )2.(الداخلية اليران بالجانب الكوردي فوافق المال مصطفى على ذلك

 اجرت الحكومة االمريكية مفاوضات سـرية مع الحكومة 1962       وفـــي بداية عام 
عدتهم باالسلحة مما ادى الى ســـحب االيرانية لحملها على تأييد الحرآة الكوردية ومسا

فقـام المال مصطفى بفتــح قواعــــد ) رانية ــ رايات ( القوات االيرانية المقابلة لمناطق 
 )3. (لـــه فيها

       آان عبد الكريم قاسم يتبع سياسة قائمة على التوازن والتي نحج فـي تطبيقها على 
 )4 (-:فشلت مع الكورد ولالسباب التالية القوميين العرب والشيوعيين ، اال انها 

فشل فــي آسب ايــة آتلة آوردية الى جانبه فــي صراعه مــع الحزب الديمقراطـي .1
الكوردستاني  والمال مصطفى وحتى االغوات الذين آانوا مـــع النظام الملكي اصبحوا 

 .بالتالي مع المال مصطفى البارزاني 
 مواليه للحكومة جيدة التنظيم فــــي آوردستان العراق لم تكن هنالك مجموعة منظمة.2

 .لالستخدامها
فشــل فــي ادراك حقيقة ان آوردستان العراق آانت مؤهلة جغرافيا لصيانة وحماية .3

 .المصالح الكوردية 
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وقد تحولت المعارك لصالح الحكومة وخاصة مــن خالل الهجمــات الجويـــــــة         
 تغير 1961وســيطرت على المدن الكبيرة والطرق الرئيسية ، اال انه في حزيران عام 

الوضع وســيطر المال مصطفى البارزاني علــى طـول الشــريط الحدودي بيـن العراق 
رآيا واخذت الصحف العالمية تنشـر مايحصل وآذلك وايران وقسما مــن الحدود مــع ت

بعض الدول العربية تضخم االوضاع وتقلل من شأن الحكومة برئاسة عبد الكريم قاسم 
، اال انه بقى االتحاد السوفياتي مويدا للحكومة على الرغم من ان الحزب الشيوعي  في 

 السوفياتي بتزويد الحكومة نهاية االمرايد المال مصطفى البارزاني ، وقد استمر االتحاد
 )1.(باالسلحة التي استعملت ضد االآراد 

        اما ايران فكانت تســاعد المال مصطفى ضد عبد الكريم قاسم ليـــس حبا بالكورد 
وانما للضغط على الحكومة العراقية واضعافها بســبب الخالف حول مسائل الحدودية، 

وامــــا بخصوص .اطي الكوردستاني عــن ايران وبنفــس الوقت البعاد الحزب الديمقر
 )2.(ترآيا فلن تسمح للكورد بدخول اراضيها

        وهذا يبين لنا وقوف القوى اليسارية مع الحرآة الكوردية والمطالبه بحل المسألة 
الكوردية سلميا ، وقد ناشدت منذ اندالع الحرب بايجاد حـــل سلمي ديمقراطي للمشكلة 

نظم الحزب الشيوعي العراقي تظاهرة جماهيرية فـــي بغداد دعما )  2/2/1962(وفي 
لوقف القتال ورفع الحصار االقتصادي المفروض على آوردســتان العراق  وتشـــكيل 

اال ان حكومـــــة . لجنة شعبية الجراء مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
أي العــام العراقــي اي اهمية وحذرت الحزب عبد الكريم قاسـم لـم تعـر ولـم تعطي للر
 )3. (الشيوعي العراقي من اي تصرف مماثل 

       بل واآثر من ذلك وسعت رقعت عملياتها العسكرية في آوردستان العراق ، ممــا 
ان حكومة عبد الكريم قاســـم ( ادى الى اصدار الحزب الشيوعي العراقي بيانا جاء فيه 

 الملكي يعادي الديمقراطية والشيوعية والحرآة التحررية الوطنية هي على غرارالنظام
، وهذا يبين تغير وجهة نظر الحزب الشــيوعي بالحــزب الديمقراطــــــــي ) الكوردية 

 ايد الحزب الشيوعي عبــــــد 1961الكوردستاني، حيث في بداية الحرآة الكوردية في 
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني وباتوا يدافعون الكريم قاسم وعندما اختلفوا معه ايدوا

 مائة وخمسون الـــــف) 150(وقد ارسل عبد الكريم قاسم مايقارب .عنه بصورة علنية 
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        جندي مجهزين باالسلحة الحديثة بينما آان التابعين الــى المال مصطفى مايقارب 
وهم الجناح العسكري للحزب الديمقراطي ) البيشمرآة ( خمسة االف مـــــن ) 5000( 

الكوردستاني  وذات اسلحة قديمة او مــن التي ســيطروا عليها مــن الجيـش ، وقد رفع 



الديمقراطيــة للعراق والحكـــم ( الحزب الديمقراطي الكوردســتاني شــعارا ينادي بــه 
 )1) .(الذاتي للكورد 

ع ســوءا بسبب اشتداد القتال ، حيث دمرت واحرقت        ويوما بعـد يــوم يزداد الوض
مائــة الــف شخص ) 100( قرية مــع ماشــيتها ومحاصيلها واصبح مايقارب ) 150( 

بدون مأوى  وقــد عانـى المواطنـون الكورد آثـيرا مــن المأســي اال انهـا جاءت فـــي 
لمدافع عن حقوقهم واصبح مصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث رأوا فيــه ا

عشرون الف وعند ذلك قسمت المناطق الكورديــة ) 20( مايقارب ) البيشمرآة ( عدد 
 )2(ــ :الى جزئين هما

 )بارزان ــ عمادية ــ زيبار ــ ريكان ــ زاخو(شمالية غربية وتشــمل مناطــق : االولى 
ك ــ الســـليمانيةــ خانقين ــ الموصل ــ اربيل ــ آرآو( جنوبية وشملت مناطق : الثانية 

فاالولــى آانت تحـت امرت المال مصطفى البارزاني والثانية آانــت تحت ) آويسنجق 
 .امرت المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني علــى اتهامـــــات ) 1/9/1962(       وبتاريـــخ 
قها عبد الكريم قاســم ضده وفضح الســياسة الشــوفينية حيـال الكورد المختلفة التي اطل

والقوى الوطنية االخرى، ومن تصريحاته بأن المتمردين هم مــن منطقة واحدة ومــــن 
اال ان القتــال آـان فــي جميـع المناطق الكوردية . عشيرة واحدة وســوف نقضي عليها

دستاني القوى الوطنية العراقية االخرى بــالعمل وآذلك دعى الحزب الديمقراطي الكور
والدفاع والضغط على حكومة بغداد لحل هذه القضية بل واآثر من ذلك اتصل الحـزب 
الديمقراطي الكوردستاني بهــذه االحزاب ومنهــا الحزب البعــث العربي االشــتراآــي 

عبد الكريم قاســم  ســـــوف والقوميين العرب  وقد اتفقوا معه انه بعد االطاحة بحكومة 
يفعل الحكم الذاتي للكورد مقابل عدم التحرك عســكريا اثناء ســقوطه وبعــده وآذلــــك 
تحرك الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو الحزب الشيوعي  اال انهم ترددوا لـــكون 

ملون ان يتحســـــــن انهــم لــم يقطعوا آافــة الخيوط مــع عبد الكريم قاســم وآانــوا يتأ
 )3.(الوضع 
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         لقد تواصلت الحرب دون ان يتمكن احد الطرفين مـــن االنتصار واضح وآانت 
الحرب صعبة على الطرفين ، فبنســـبه للكورد دمرت قرى عديدة وهجر اعــداد آبيرة 

االقتصادي بصورة ملحوضة وآانت صعبة علـى الحزب من مناطقهم  وتردي الوضع 
اما من جهة الحكومة فأن الحرب تكلف الكثير مـــن الموارد . الديمقراطي الكوردستاني

البشرية والمالية وآذلك استغل المناوئين للثورة هذا الوضع لصالحهم وقامـوا بيبـــــــث 
متردي قــام عبد الكريم قاسم بتجميع ونتيجة لــهذا الوضــع  ال. سمومهم بين المواطنين 



قطعاته العســكرية وهيئـه حملة واســعة معـززة بالطائـرات وبــالفعل فــــي بدايــــــــة 
االمروبقصف الطائرات لمنطقة بارزان انســحب المال مصطفى واتجه الـــى منطقــــة 

  وبعدها اتجه الــــى عمادية بعد ان حوصر ، وبعدها اشتبك مـــع الجيش وانتصر عليه
ونتيجــة لذلــك ظهر المال . واشتبك مــع الجيش ايضا وانتصر عليـه ) زاويته( مضيق 

مصطفى آقائد عسكري اضافة الى قيادته للحزب الديمقراطي الكوردســتاني ونتيجــــة 
اطق التـي اما مــن ناحية المن. لهذه المعارك انظم اليه العديد مــن الشـــباب الــى قواته 

يسيطر عليها المكتب السياسي للحزب فلم  يتحرآوا فــي مناطقهم لتخفيف الضغط على 
 )1.(المال مصطفى اثناء المعارك التي جرت 

        وهـذه الحالـه ولدت لـدى المال مصطفى بـعدم االرتحيا مــن اعضـــاء المكتـــب 
رددين من التحرك الذي قام به المال السياسي  لموقفهم السلبي النهم آانوا متخوفون ومت

مصطفى، وآانت هذه بوادر االنشقاق التي حصل في الحزب بعدها، علما انه لم يلتحق 
بالمال مصطفى البارزاني خالل الســنة االولى مــن اندالع الثورة مــن اعضاء اللجنـة 

ي مقدمتهـــــــم المرآزية والمكتب السياســي للحزب ســوى عـدد قليـل جـدا منهم وفــــ
، حيــــث آـان قســما منهــم مختفيــن فــــي المدن وآــان بـــامكانهم ) علي عسكري( 

 وصل المال مصطفى مــــع 1962االنضمام الى الثورة منذ بدايتها وفــي خريف عــام 
ــن  في محافظة اربيل  وتمكن مـــ) راوندوز( التابعة لقضاء ) آه الله( قواته الى ناحية 

علــى الحدود ) حاجي عمران( ثم سـيطر علــى ) رايات(السيطرة علـى مخفر شـرطة 
 )2.(االيرانية 

        وبع ان ســيطر المال مصطفى البارزاني على تلك المناطق قـام شــاه ايران بفتح 
مة حوارا معه وقــام بزيادة المساعدات ليكون لهــا تأثيــر وضغطا اآبر علــــــى الحكو

العراقية ، وآان بنفس الوقت يتصل باعضاء المكتب السياسي ســـرا حتى ينتقص مــن 
المال مصطفى من جهة اخرى، مما ادى الى ظهور خالف علني بين المكتب السياســي  
 والمال مصطفى البارزاني وآــان االعالم المرآزي للحزب تحــت ســيطرت المكتــب 
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السياسي وهذا يعني لم يستطيع المال مصطفى االدالء برأيه بصورة علنية علـــى جميع 
 الكوردي وآان مقتصرا فقط في مجالسه، واخذت الخالفات تظهر حتــــى ابناء الشعب

 حيث تم االنشقاق فــي الحزب وخرج ستة مــن اعضاء المكتب السياســــي 1964عام 
 ) 1.( يتزعمهم ابراهيم احمد 

        وعلى الرغم مــن ان آثير من االحزاب السياســية تقدمت بمقترحات لحل سلمي 
ردية ، اال ان عبد الكريم قاســم عقد العزم علــى سـحق الحرآة الكورديـــة للقضية الكو

واذالل المال مصطفى ، ويبدو ان نهج عبد الكريم قاسـم منطلق بكونه عسكريا اليخرج 
تفكيره عــن نطاق بزته العسكرية لذلك يعتقد بـأن الحل العسـكري هـو االمثـل للقضيـة 



 الحكومات العسكرية التي اذا استعصى عليها امـرا تفضل الكوردية وهذه بطبيعة الحال
ومــن جهة اخرى آان يصور عبد الكريم قاســـــم . الحل العسكري بدل الحل السياسي 

للعرب ان الكورد عازمون علــى خلق آيان انفصالــي آمـا يصــور للكورد ان العرب 
ة العربية ، واســـتمر فــــي عازمون على سحق القومية الكوردية واذابتها في المجموع

سياسته هذه الى ان وقف وجها لوجه مع المشكلة التي طورها  سريعا بحيث ردت عليه 
 )2. (بقوة مهددة ومدمرة لكثير من معاني الوحدة الوطنية 

       واما بخصوص االتحاد السوفياتي فقد وقف فــي بداية االمـر مـــع المال مصطفى 
ن طريق السفارة السوفياتية فــي بغداد وعـن طريق السكرتير االول البارزاني ماديا عـ

وآان يتسلم المســاعدات المادية احد اعضاء الحزب الديمقراطـي ) ناسكوف ( المدعو 
وآذلك استحصل المال . ويســلمها فـــي اربيــل)  حميد آاواني ( الكوردستاني  المدعو 

تي بأنهم سيقفون معه مـــن الناحية االعالمية مصطفى وعودا عديدة من االتحاد السوفيا
عضو المكتب السياســي واللجنة المرآزيــة للحزب ) نوري شاويس ( ايضا وقــد زار 

 )3. (الديمقراطي الكوردستاني االتحاد السوفياتي وجيكوسلفاآيا لهذا الغرض 
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 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/ المطلب االول  
  1960غايـــــــــــة  ول1958                     السياسية للمدة من 

 
 

ان االحزاب السياسـية العراقية آان لها تأثير واضح على الحزب الديمقراطي            
الكوردستاني مــن خـالل مواقفهـا المؤيدة والمعارضة ولدراســة هـذه العالقــة وجـــب 

 ــ : علينا دراستها منفردة حزبا حزبا وحسب ذلك التأثير  وآما يلي 



 ان الـحزب الشـيوعي العراقـي  مـنذ -:الحــزب الشــيوعي العراقـــــــــــي : اوال 
حتـى نهايـة حكم عبد الكريم قاسـم اتخذ موقفا مساندا  )  1958 تموز14( بدايـة ثـورة  

للحكم فعندما يكون عبد الكريم قاسم مع هذه المجموعة يكون الحزب الشيوعي العراقي 
فـا معاديـا لتـلك المجموعـة يكـون معه فـي نفس الموقف ، بينما معهـا وعندما يتخذ موق

اختلفت العالقة بينهم بسـبب الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني ، ويعود السبب لنقطتين 
 ـــــ:رئيسيتين هما

 . ان اآثـر قيــادات الحزب الشــيوعي العراقي فــي تلـك الفترة آانــوا مـن االآــراد .1
الديمقراطـــي الكوردستاني هـو ضد االســتعمار واالقطـاع واالمبرياليه ان الحزب .2

وقــد صدر تقرير عن جمال الحيدري احد قيادي اللجنـة المرآزيـة للحزب الشــيوعي 
 )1(ـــ :العراقــي والذي نصه مايلي 

 .ان العراق بحدوده الجغرافية هذه يضم آوردستان وهو بذلك يضم قوميتين . أ
 .لشعب الكوردي في العراق هو جزء اليتجزأ من االمة الكورديةان ا. ب
 .ان االستعمار هو الذي فرق آوردستان وقسمها . ث
 .ينبغي فضح ومحاربة سياسة االضطهاد والتمييز تجاه الكورد بجرأة وحزم. ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على عاتق القوى الوطنية والقومية فــــي آوردســـتان تقع مسؤولية العمل الصحيح . ج

 .ومستقبل الجماهير الكوردية وبحث تاريخها وامجادها وتراثها القومي
حمــل البرجوازيـــــة ) االمميه ( لعربية فــي العـراق بروح ينبغي تثقيف الجماهير ا.ح

الوطنية العربية فــي العراق على العمل الذي يتجاوب مــــع مطامح الشــعب الكوردي 
 .وحقوقه 

طريق التوحيد فــي الظرف الراهن هــو الكفاح المشترك مــع الجماهيــر العربيـــــة .خ
 .والكوردية في العراق

مل على ضمان االستقالل الذاتي لكوردستان العراق وفــق اتحـاد اختياري يفتـــح الع. د
 .امام الشعب الكوردي طريق التحرر الكامل والوحدة العربية الكوردية

 االعتراف المتبادل بحق تقرير المصير للشعب الكوردي من قبل الحكومات العراقية. ذ
 بيـن الحزب الشــيوعي العراقي والحزب  عقـدت اجتماعــات1958        وبعـد ثورة 

الديمقراطي الكوردستاني آان الغرض منها تنسيق المواقف بينهم اآثر من ذلك بل آان 
يحضر ممثل عـن الحزب الشــيوعي اجتماعـات اللجنة المرآزية للحزب الديمقراطــي 

لقوميــــة الكوردستاني وآانت مواقـف الحزب الشــيوعي هــو اعطاء الكورد حقوقهم ا
 )1.(وحكما ذاتيا

        وقد ظهر توافق بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقرطي الكوردستاني انصب 
 )2:.(في مساندة عبد الكريم قاسم وعدائهم للتيار القومي المتشدد ومن هذه االحزاب

 حزب البعث العربي االشتراآي . 1



 حزب االستقالل.2
 رابطة القوميين العرب.3

 بين الحزب الشيوعي العراقي موقفه مــن التحرآات العسكرية 1961وفــي عام         
فــي آوردستان العراق وهـو رفضها واستبدالها بالحــل الديمقراطي مما ادى الى فتور 

استنكر قصف الطائرات العراقيـة للمناطق الكوردية ونظـم  حرآة . بينه وبين الحكومة
ـلمي للقضية الكوردية ، وهــذا يبيــن لنــا موقف الحزب جماهيريــة للمطالبه بالحل الس

الشــيوعي العراقي بالوقوف مــع الحزب الديمقراطي الكوردســتاني ومطالبـــا بالحــل 
 )3(ـ :السلمي للقضية الكوردية واوعز السبب الى النقاط التالية 
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في تلك الفترة وقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني مــــــع الحكومة منذ اللحظات . 1

وقـد اعتبر الحزب الشــيوعي بأن الحزب الديمقراطـــي . االولى السقاط النظام الملكي 
ي النضال وانه اقرب اليه من باقي االحزاب والنه يحمل فـــي الكوردستاني هو رفيقه ف

 .برنامجه السياسي بعض من افكار الحزب الشيوعي العراقي
ان بعض آوادر الحزب الشيوعي هم  من اصل آوردي لذلك وان آانوا شـــيوعيون .2

يـــــر اال انهم يحملون افكارا قومية وان قسما منهم من آوردستان العراق ولهم تأثير آب
 .على القرارات الحزب

 الســطح ومقربه الــى الســلطة واصبحت منافسـة الـىظهور احزاب قومية ووطنية .3
 .للحزب الشيوعي آحزب االستقالل والحزب الوطني الديمقراطي 

 
ان عالقــة حـزب الـبعث العربــي ــ  :ــ حـزب البعـث العربــي االشــتراآي :ثانيا

زب الديمقراطـي الكوردسـتانـــي هــــي ان حـزب الـبعث هــو حزب االشـتراآي بالـح
عروبـي قومـي جميع آوادره مـن العرب وضم برنامجه السياســي االعتراف واعطاء 
الحقوق القومية للكورد ولالقليات االخرى، وعلى الرغم من وجود حساسيات بينهم اال 

اال انه  لم ينتهج ماصرح به وذلك . يانهم اشترآوا في اآثر من موقف ضد النظام الملك
يعود الــى اسـباب عديدة وخاصة مــع الـحزب الديمقراطــي الكوردســتاني والشـــعب  

 )1(ـــ :الكوردي وهي 
وجود تيار في حزب البعث ينطلق من مواقع عنصرية انانية قائمة علــى االسـتعالء . 1

زب الديمقراطـي الكوردسـتاني والكــورد والغرور القومــي ، لذلك آـان ينظر الـى الح
 .بنظرة اقل منه 



وجود تيار وسط يؤمن بحل القضية الكوردية ويعتبر ذلك حق مــن حقوق القوميات . 2
الغير عربية وخاصة الكورد ، ومع ذلك لم يتأثر حزب البعث باالفكار القومية المتزمة 

لكوردي لفترة طويلة وآونــه آونه عاصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والشـعب ا
 -:ينطلق من مقومات عديدة في طليعتها 

ان حزب البعث آـان ينظر الــى االمة العربيـة متجزئـة ومضطهدة ووجود تحديـات .أ 
 .عديدة ، فال بد من وقوفه من مسائل القوميات موقفا انسانيا

بر التاريخ الطويـل ان حزب البعث يعتبر القوميات التي عاشت مع االمة العربية ع. ب
ومنهم الكورد عليه ان يقوي عالقته بهم، النه يعتبرهم امتدادا لــه وعليـه ان يقوي هذه 

 .العالقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفق هذه المبادىء
 ومادام حزب البعث يناضل من اجل المسائل القومية العربية عليه فــي نفس الوقت . ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان يقف مــــن هذه القوميات بصورة ايجابية ، وعليه فأنه آان ينظر للكورد بأنهم شعب 
هاد االستعماري بشــكله السياسي واالجتماعي ولكن لـم يقر مضطهد عانى مــن االضط

 .وجود اقلية مضطهدة
 اصبحت العالقة بين حزب الديمقراطي الكوردستاني واالحزاب 1959        ففي عام 

القومية ســيئة وخاصة مــن حزبي البعث واالســتقالل، ويعود ذلـك لوقوف الحـــــزب 
د الكريم قاسم في احداث حرآة عبد الوهاب الشـــواف الديمقراطي الكوردستاني مع عب

وقد اعتبرهم حزب البعث في تلك الفترة بأنهم ادات بيد عبد . في الموصل ومساندته له 
 )1.(الكريم قاسم وانهم ليس بممثلين للشعب الكوردي

 تغير موقف حزب البعث من خالل المؤتمر القطري المنعقد فــــي 1960       اما عام 
حيــث اوصى المؤتمر بايجـاد معالجـة فعليـة لمشــكلة االقليــات وبذلك ) . 1960اب ( 

رفعت توصية الــى المؤتمر القومي الرابع ومنذ تلك الفترة اخـذ حـزب البعـــث ينظــر 
للقومية الكوردية آقضية يجب حلها، اال انـه لـم تتخذ الخطوات العمليـة لهــا بســــــبب 

وآانت اهم شيء لدى . اهنه التي آانت يمـر بهـا العراق والوطن العربــي االوضاع الر
حــزب البعــث ازاحة عبد الكريم قاســم ، وامـــا القضيـة الكورديـة فكانـت ثانويـــــــة 

 )2. (بنظرهم 
بينت صحيفة االشتراآي السرية الناطقة بأســــم حزب البعث  ) 1961تموز(       وفي 
شتراآي الى المطالب الكوردية بغض النظر عــن اهمية تلك المطالب والتـي العربي اال

وجدتها جزء من مطالب شعب مجموعة في تحقيق امانية القومية وحرياته 
وان علــى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يـربط تطلعاتـه مــع . الديمقراطية 

 )3.(الشعب الكورديتطلعات الشـعب العربي النه بقوة الشعب العربي يقوي 
بانه يرى حزب البعث ان ) 1961ايلول (        وفــي نشرة للجبهة القومية فــي اواخر 

مسيرة عبد الكريم قاســم السياسية هــي السـبب في احداث آوردستان العراق واشارت 
 الــى ان الحزب الشــيوعي الحليف االستتراتيجي له قد دفع بـه بعداوته للحرآة القومية



وآذلك عمد الحــزب الشــيوعي الــى تشــويه صورة حزب البعـــث باثارته . العربيــة 
المخاوف والشــكوك للقوميــات االخـرى، وذلك لكسـب سياســي لــه وخاصه مايخص 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبنفــس الوقت آان ينتقد الحزب الشيوعي والحزب 

 وان مايحدث . وفهم مــــع عبد الكريم قاسم في بداية حكمهالديمقراطي الكوردستاني لوق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وان اعطاء حقوق . فـــــــــي آوردستان العراق سيؤدي الى تسخير االقتصاد واالرواح
هذا مـــاآان يدعي به حزب البعث ، . الكورد هـــو اعطاء حقوق الشــعب العراقي آافة

زب البعث ان حزب الديمقراطي الكوردستاني دعى الى اسـقاط حكم اضافة لذلك بين ح
عبد الكريم قاسم ولم يعتبره جزءا من دعوات الشعب العراقي آافة اي انــه يعمــل فقط 
لمصلحته ومصلحة قوميته وانــه اخـذ طريقـا متعصبـا قوميـا ولــم يعتبر نضالـه هــــو 

ل وقد اعتبره انحرافا للحزب الديمقراطـــــــي  جــــزء مــــن نضال الشعب العراقي آك
 ) 1(الكوردستاني

         
 

ان عالقـة الحــزب الوطنـــــــــــي ـــ : ــ الحزب الوطني الديمقراطــــــــي : ثالثا 
الديمقراطي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمســألة الكورديـــــــة عالقة طويله  ، 

الحزب الوطني الديمقراطي للقومية الكوردية بأنها جزء مـــن الشعب ودائما آان ينظر 
العراقي تعرضت الى نفس الظروف السياسية التي تعرض لها مجموع الشعب العراقي 
من االضطهاد السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وقد اشار منهاجه السياسـي الصادر 

لوطن العربي آالآراد مثال انمـــا  الى ان حقوق القوميات غير العربية في ا1960عام 
هي معترف بها فــي الدول االتحادية بل هي اآثر مــن ذلك مضمونه فيــها واليمكن ان 

 )2.(تنتقص من الحقوق القومية الكوردية  وغيرها من القوميات 
        لذلك اتخذ الحزب الوطني الديمقراطي موقفه مـن المسألة الكورديـة مــن خــالل 

ان مــن الواجب ) االهالي ( فقد اشــارت جريدته . فه مــن حكم عبد الكريم قاســم مواق
االساســي للشـعب الكوردي والحــزب الديمقراطـي الكوردســتاني المحافظة علـــــــى 

.  تموز فقد عجلت مــن التقارب بينهم 14الجمهورية العراقية وتطويــر مكاســب ثورة 
سيران فــــي طريق مشترك من اجل الحياة الحرة الكريمة للشعب وهذا يدل على انهم ي

اال ان الحــزب الوطنـي الديمقراطــي امتعض مـن الحزب . العراقــي بعربــه وآـورده
الديمقراطي الكوردستاني بســبب تقاربه مــن عبد الكريم قاسـم  في بداية الثورة  علــى 

علمــا ان الحزب الديمقراطــــــي . ـن االآرادالرغم مـــن ان بعض وزراء الحكومة مــ



الكوردستاني والحزب الشـيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي قد وقعوا علــى 
 )3(ـ .:ميثاق للتعاون وان اهم ماجاء فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 211محمد آاظم علي ــ المصدر السابق ــ ص . 1
 19/12/1960 في 338جريدة االهالي ــ العدد . 2
  31ادمون غريب ــ المصدر السابق ــ ص . 3
 
 
 
 . صيانة الجمهورية العراقية وتعزيز اتجاهها الوطني الديمقراطي بجميع الوســـــائل. 1
 . المبدئي بحقــوق الشــعب الكوردي بمــا فيــه حــق تقريــر المصيــــــر االعتراف. 2
مكافحة جميع االفكار والحرآات االنفصالية التــــي يغذيها المستعمرون والرجعيون . 3

لخلق ثغرات عنصرية بغية فصل آوردســــتان العراق عــن الجمهورية العراقية وشق 
ا ان الحزب الوطني حاول تعزيز الوحدة العربية الكوردية وهذا يبين لن. الوحدة الوطنية

 .من خالل برامجه
 
 

 شغل بعض قيادات حزب االسـتقالل 1958بعد ثورة ـ :حزب االســـــــتقالل: رابعا
مناصب وزارية في حكومة عبد الكريم قاسم االولى، وقد لعب هذا الحزب دورا ايجابيا 

دورا * ومعــه محمد حديد*  محمد صديق شنشل اتجـاه القضية الكوردية ، حيــث لعب
بارزا فــي اقرار المادة الثالثة مــن الدستور المؤقت والتــي تتوافق مع مطاليب الشعب 

بل واآثر مــن ذلك استطاع محمد صديق شنشل من اقناع جمال عبد الناصر . الكوردي
م فــي نفس الوقت آانوا اال انه . 1959فــي بناء محطة اذاعية آوردية في القاهرة عام 

اال ان حــزب . 1959فــي ريبه مــن القيـادات الكورديـة نتيجـة احـداث الموصل عــام 
االســتقالل آـان رافضـا التوقيــت الـذي بـدأ بـه المال مصطفى البارزاني بحرآته عـام 

 اعالنهــم وعلــى الرغم مــن.  نظرا للظروف التــي آان يمـر بهـا العراق وقتها1961
 )1. (بحقوق الشعب الكوردي اال انهم اعطوا اولوية للقضايا العربية المصيرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رس الحقوق واالقتصاد وعمل محاميا  ، د1910من مواليد الموصل : محمد صديق شنشل *

ومشاورا في وزارة الخارجية وهو من مؤسسي حزب االستقالل، واصبح لفترة سكرتيرا للحزب ، 
 1958وفي العهد الجمهوري . وهو من مؤيدي حرآة رشيد عالي الكيالني ، وعلى اثرها سجن

 .1990 وتوفى عام 1959 شباط 7عين وزيرا لالرشاد واستقال من منصبه في 
 . 1924 ، درس في الجامعة االمريكية في بيروت عام 1907من مواليد الموصل :  محمد حديد * 

 ، 1937وانتخب نائبا عن الموصل في عام .  تخرج من مدرسة االقتصاد في لندن1931وفي عام 
وبعدها اصبح رئيسا للجنة االقتصادية في مجلس النواب ، اشترك في  تاسيس الحزب الوطني 

وبعد .  اصبح وزيرا للتموين 1946وفي عام . راطي مع آامل الجادرجي واصبح نائبا له الديمق
 اعتقل من قبل حزب البعث بعد مقتل 1963وفي عام .  اصبح وزيرا للمالية 1958 تموز 14ثورة 

 .ثم اطلق سراحه  فأتجه الى العمل في التجارة . عبد الكريم قاسم 
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تتعايش في العراق عدد من القوميات وبنسب   -:االحــــزاب القوميـــــــــة : خامسا
مختلفة اآبرهـا القوميـة العربيــة ويليهــا القوميـة الكورديـة وقوميــات اخــرى صغيرة 

طنية وتشكل مسألة تأمين الحقوق القومية الكوردية حجر االساس فـي ضمان الوحدة الو
وان اي شيء يثير الجانب القومي والطائفي مرفوض والبد مــــن التأخي بين القوميات 
فــي اطار الدولة الواحدة ، وهــذا ما اشـارت اليـه آافـة مناهــج االحــزاب القوميــــــة 

 )1. (العربية في العراق
االولى هــي ضـد القــــوى         ان القـوى القوميـة العربيـة آانــت اهدافـها بــالدرجة 

االستعمارية واالمبرياليه والصهيونية خالل تلك المرحله، ولــم ترآز علـى المســـــألة 
الكوردية باعتبارها جزء مــن النضال الشـعب العراقــي ، وآانـت ترآز علــى نقطتين 

 العراقية حـول وتتفـق مــع جميع االحزاب. مهمتين هما االســتقالل والوحـدة العربيــة 
االستقالل العراق، ولكن الخالف آان واضحا فيما يخص مع االحزاب االخرى حـــول 
الوحدة العربية ومـــع ذلك ليس آل االحزاب القومية تجاهلت القضية الكوردية بـــــــل 

وعليــه فأن االتجاه القومــي خالل مرحلة . طرحت هذه القضية ضمن منهاجها الحزبي
 )2( ــ :ت على ثالث محاور هي  انصب1958

محور طالب بايجاد حـل للقضية الكوردية في اطار الوحدة العراقية وهــو حـــزب . 1 
 .االستقالل

 .محور تجاهل القضية الكوردية وهــم حرآـة القومييــن العــرب والرابطــة العربية. 2
ر مهيأة لمناقشتها وهما محور اشــار ضمنيا الــى هـذه القضية النه يرى المرحلة غي.3

 .حزب البعث والحزب العربي االشتراآي 
 ــ:مثالين على القوى القومية التي تجاهلت القضية الكوردية اتين هو
هــم حرآة قومية ذات دعوات وحدوية وبرنامجها يستند ـــ :القوميين العـــــــرب .1

س المصري جمال عبد على الوحدة العربية وقضية فلســـطين، وهم من مناصري الرئي
الناصر ، ولــم تتطرق هـذه الحرآة الــى اي شــيء مرتبط مــن قريـب اوبعيد بالقضية 
الكوردية والحزب الديمقراطي الكوردســتاني، بـل آـان قادتــها يتجنبـون التصريحـات 

وهـو مـــن ) نعمان هاني الهندي( وان مؤسس هذه الحرآة هو . بخصوص هذه المسألة
 )3 .(1958 تموز14سوري ومن مواليد بغداد وعاد الى العراق بعد ثورة اصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  45 ص-1975ار القدس جورج حجارـ المسألة الكوردية نحواخوة عربية آوردية ــ بيروت ـ د.1
  56جواد آاظم البيضاني ــ المصدر السابق ــ ص . 2
   41 ــ بال ــ ص 1986باسل الكبيسي ـ حرآة القوميين العرب ــ بيروت . 3
 



 
 
هي منظمة تدعو الى التحـرر والوحــدة واالشــــتراآية  -:الرابطة القوميـــــــــة . 2

اما . ومـن اهدافها الوحدة العربية المتحدة. دوية وهي ذات منطلقات اشتراآية قومية وح
موقفها من القضية الكوردية  فهي التختلف عـن موقف حزب االستقالل الذي دعى الى 

  )1.(المساواة بين العرب والكورد على ان العراق جزء اليتجزء من االمة العربية 
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                                         الفصل الثالث

 
 اب والتياراتعالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحز/ المبحث الثاني 

  1963 ولغايــــــــــة 1958                     السياسية للمدة من 



 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/ المطلب الثاني  

  1963 ولغايــــــــــة 1961                     السياسية للمدة من 
 
 

ان الحزب الشيوعي العراقي آان الحليف  -:ي الحزب الشيوعي العراقـــــــــ: اوال
االول الـى عبد الكريم قاسـم وآذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعندمــــا بدأت 

 وقع فــي مزق آبير ،ففي الوقت الذي ســاند بـه عبد الكريــم 1961انتفاضة ايلول عام 
زداد تأثيره علـى الشــارع قاسم بقوة مــن جهه آـان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ي

الكوردي واصبح لــه نفوذ آبيــر ، وقـد خشـى الحزب الشيوعي العراقي مــن اآتسـاح 
الحزب الديمقراطي الكوردستانـي لكوردستان العراق  ويســبب تقليل نفوذه فيـه ، فاخذ 

 بالقوميـة موقفا قريــبا مــن الجانبين حيث طالــب بحـل القضيـة الكورديـة واالعتـراف
 )1. (الكوردية ومذآرا باالخوة العربية الكوردية والوحدة الوطنية

       وقـــد بدأت الخالفات بيـن عبد الكريم قاســم والحزب الشـيوعي العراقي بســـبب 
وقد بدأ واضحا حيث ان قسما من القيادات الحزب الشيوعي العراقي . القضية الكوردية

وا متعاطفون مــع القضية الكوردية بقيــادة الحزب الديمقراطي هـم مـن االآراد ، وآانـ
الكوردستاني ، وآانـوا ايضا يـرون فــي عبد الكريم قاسم شخصا وطنيا وآذلك الكورد 
هم وطنيون ايضا وانهم سوف يضيعون بسـبب هذه المشكلة واعطاء مجال لالمبريالية 

ون على اعطاء الكورد حكما ذاتيا واعوانهم باستغالل الفرصه ، وهكذا انصب الشيوعي
 )2.(ضمن الدولة العراقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االعتيـادي فــــــــي     تقرير اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي العراقي الذي اقرته فـي اجتماعها . 1

  1961اذار                                                                  
  ـــ القاهرة1991حامد محمود عيسى ــ المشكلة الكوردية في الشرق االوسط منذ بدايتها حتى . 2

 58 ــ ص 1992                 ــ مدبولي                                                                 
 اصدرت اللجنة المرآزية للحزب الشـــيوعي العراقـي بيانــا 1961      وفــــي ايلول 

 )1:(اوضحت فيه اسباب االزمة وطرق معالجتها وجاء فيه 
ان حزبنا قد وقف بالحذر واليقظة مـن االحداث التـي وقعت فـي آوردسـتان العـــراق (

وقـد الحظنـا اســتغالل العمــالء واالقطاعيــون لالحداث واســتغاللها . يراقبهــاوآـان 
لمصالحهم ولصالح البريطانيون واالمريكان، وهؤالء قد اثروا على القضية الكوردية، 
ونحـن نطالب بتعزيـز الوحدة بيـن العـرب والكـورد ، ونطالـب بحقوق الكورد وبنفـس 

مالت العسكرية ووقف االضطهاد القومي وايجاد حــل المسألة الوقت نطالب بالغاء الح
 ).الكوردية بالطرق السلمية ضمن الدولة العراقية 

 اصدرت اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي العراقي تقريرا 1962      وفــي اذار عام 
وفق سياسـتنا وطريقنا لحل المسألة الكوردية في العراق حال ديمقراطيا عادال ( بعنوان 

 )2(ـ :اي حرية تقرير المصير وفق النقاط التالية ) المبدأ المارآسي 



القضية الكوردية هـي قضية ديمقراطية عادلة ، النها قضية مرت بظروف مختلفة، . 1
 . الن الكورد شعب له حق التعبير عما يريد 

يـــة ان الحرآة الكوردية بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هــي حرآة تحرر.2
وهي من الشعب الذي له حق بحل مشكلته بطريقة ديمقراطية ، وان الحل يكمن تحــت 

الذين يميزون بين قومية االمم الظالمة وقوميــة .راية القومية وفق المارآيسيون اللينيون
االمم المظلومة ذات مضمون ديمقراطي ينافــي الظلم ويزيــد الشــيوعيون باعتبــاران 

وهذا المضمون يتجلى في نزوع الشعوب المظلومة ) المرحلة المظلمه( ه التاريخ يبرر
 .الى التحرر من الظلم االستعماري الى االستقالل

فــي غمار الكفاح المشترك وانتفاضات الشعب والمعارك الطبقية للعمال والفالحين . 3
ل الجمهورية وتعزيــزات االخـوة العربيـة والكورديـة يعزز مكاســب الثورة واســتقال

 .العراقية الفتية 
وحفاظا علـى الثورة الفتيــة يجب حـل المســألة الكورديـة والتفاوض مــع الحـزب . 4

 .الديمقراطي الكوردستاني على ان يكون الحل ديمقراطيا 
       مما ادى الى توسيع الفجوة بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي العراقي وقام 

 حيث قام حزب البعث 1963فشيئا بل وضرب بعض قياداتهم حتى عام بابعادهم شيئا 
 )3.(باسقاطه
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ان حزب البعـث مــن االحـــزاب  -:حزب البعـث العربــي االشتراآـــــــي : ثانيا 
القومية ولها قاعدة جماهيرية مؤثرة في تلك الفترة، وآان ينظر للقضية الكوردية علــى 

ين القيادة الكوردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين اساس هنالك فرق ب
ويعتبر الحزب الديمقراطــي الكوردســــتاني بأنــه اليمثل جميــــع . الشـــعب الكوردي

وبالمقابـــل . الشعب الكوردي، وآان يرى فـي المال مصطفى البارزانـي ارتيابا عميقــا
لبعث بأنه يحاول صهر القوميات االخرى الغير عربيــة اتهمت القيادة الكوردية حزب ا

في بودقه الدولة العربية ، وانه يحاول تذويب الجميع وتستند القيادة الكوردية الى ماجاء 
المســتوى ( في احاديث مؤسس الحزب البعث ميشيل عفلق الذي فسر القومية على انها

 قرون طويلة بين افرادها وبيـــــن الناضج الذي بلغته المجموعات البشرية نتيجة تفاعل
الظروف الطبيعية والتاريخية التي مرت بها والتي نسجت بينها روابط مادية وروحيــة 

وهذا يبين ان حـزب البعـث ينظر للقومية علــى اســاس الثقافــة ). اهمها رابطة الثقافة 
 )1.(المشترآة والتاريخ المشترك والمصلحة المشترآة 



 بعد اندالع القتال فــي آوردستان العراق وصف حــزب البعـث 1961 عام         وفي
بأن مايجري هو خالف شخصي بيــن عبد الكريم قاسـم والمال مصطفى البارزاني وان 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقود حرآة انفصالية وتعادي الحرآة القومية العربيـة 

 على ان الشعب الكوردي الدخل له بالقيـادة وترتبط باالستعمار وآذلك نبه حزب البعث
وان هـذه المخططــات هــي ضـد .الكوردية المتمثله بالحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الشــعبين العربي والكوردي، وان االنتصــار الـذي تحققه القضيـة العربية هـو انتصار 
 مخطط له ضد الشــعبين للقضية الكوردية، وبعد ان اشتد القتال اعتبر حزب البعث هذا

اال ان تغير . ووحدة العراق ، بل وصف التمرد بأنه مؤامرة تفوح منه رائحة االستعمار
رأي حزب البعث بالحزب الديمقراطي الكوردستاني الول مرة وطالب بحل القضيــــة 
رة الكورديـة وتمتـع الكورد بحقوقـهم ، وبـهذا الموقف اتخذ موقـف اآثـر ليــن بعـــد ثو

 )2. (1958تــموز 
       وآـان لحزب الديمقراطي الكوردستاني مخاوف مــن حزب البعث بأنــه لم يعطي 
فكرة تبين وضع االقليات في الوطن العربي آما جـاء فـي مادته السابعة،  حيـث بيــــن 
حدود الوطن العربي واعتبار آوردستان جزء اليتجزء من الوطن العربي،وعليه فـــأن 

ب البعث نظر للكورد والعرب بأن لهم تاريخ مشترك وانهم يعيشون علــى االرض حز
العربية، وهــذا يعنــي بنظر القيــادة الكورديـة بـأن حزب البعـث اهمـل او تغافـل عــن 

 )3.(الكورد
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تحـرك نحو اصدار ) 1963  شــــباط 8( م حزب البعث السلطة فــي       وعند اســتال
اعلـن فيــــه )  9/3/1963(فقـد صدر فـــي . تشريعات وبيانات حول القضية الكوردية

 )1.(الحقوق القومية للشعب الكوردي على اساس الالمرآزية ( 
 
 

ي شكله محمد حديد ان الحزب الوطني التقدم -:الحزب الوطنـــي التقدمـــي : ثالثا 
وقــد نص ). 1960 حزيران 29( بعد استقالته من الحزب الوطني الديمقراطي بتاريخ 

منهاجه على صيانه النظام الجمهوري وتعزيز استقالل العراق وسيادته وتحقيق العدالة 
تعزيز التعاون الحر واالخوة (االجتماعية وفـي مادته الرابعه مــن منهاجه نصت علـى 

 بيـن العرب والكورد والترآمان وغيرهم مـن القوميات والعناصر التـي يتكون الصادقة
وبذلـك اليختلف منهاجه عـن منهاج الحزب ) منها الشـعب العراقي لدعم وحـدة العراق 

 .الوطني الديمقراطي
 واشتد القتال فـي آوردستان العراق لم يعطي الحزب اي 1961        اال انـه بـعد عام 

اعتبرهـا تمرد طائـش وان الذين يقومون بهذه االعمال مـاهم اال خونـه وسراق اهمية و
اليمثلون الشـعب الكوردي ومــاهـو اال مخطط اسـتعماري الضعـاف الدولة الفتيـة بـل 



واما بخصوص الحقوق القوميـة . وطالبت من الحكومة سحق هذا التمرد بكافة الوسائل
ا ويمكن مناقشتها بعد فترة آون العراق يمر بمرحلــه للكورد فقد ادعى ليس حاليا وقته

 )2.(حرجه، ولكن في نفس الوقت دعى الى االخوة العربية الكوردية 
دعـى الحزب الوطني التقدمي عبد الكريم قاسـم الـى اعطاء  ) 1962ايار(       وفــي 
مفكر عربي، اال ) 100( ما ذاتيا ضمن الدولة العراقية وقدم طلبا وقع علية الكورد حك

ومـن هنـا يتبين لنـا ان هـذا الحزب طالـب بحقوق . ان عبد الكريم قاسم رفض الطلب 
الكورد وهم مقربين من السطلة ، وبنفس الوقت طالبوا بالقضاء علـى المتمردين النـه 

لثورة الفتية واعتبره مؤامرة آبيرة وآذلك دعى الى يعتبرونهم عمالء لالستعمار ضد ا
 )3.(الوحدة العربية الكوردية 
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انـه مـن االحزاب ذات الميول القومية ، ــ :الحـــــــزب الجمهــــــــــــوري : رابعا
قوق القومية وقـد دعـى فـــي منهاجه الى تعزيز االخوة العربيـة الكورديـة واقراره بالح

وقـد دعـى الـى . للكورد ضمن ادارة ذاتية موحدة على ان التتعارض مـع وحدة العراق
حـل المشـكلة الكورديـة واعطاء الحكـم الذاتـي للكورد ، اال ان هـذا الحـزب لـم يكن له 

 )1. (قاعدة جماهيرية واسعه ومع ذلك طالب بحل المشكلة الكوردية 
 عندمـا بـدأ القتـال اضطرت االحزاب الوطنيـة ومنهـا الحزب 1961        وفـــي عام 

الجمهوري الى الوقوف مـع عبد الكريم قاسـم ضد الحزب الديمقراطي الكوردســتاني ، 
 )2 (-:ويعود ذلك لالسباب التالية 

 .انهم مشارآون في الحكومة .1
ها وقت حتى  آانت فتيـة ويمكن اعطاء1958 تموز 14آانت نظرت الحزب بثورة . 2

 .تحل المشكلة الكوردية 
آانت للدول االستعمارية  والشرآات النفطية تأثيرا آبيرا في تلك الفترة ، وقـد اعتبر .3

 .الحزب الديمقراطي الكوردستاني فــي وقتها يشكل عائق فــي التقدم والوحدة الوطنية 
الرغم مــن المشاآل التي        اال انه بقى موقفه ثابت مــن حل المشكلة الكوردية على 

 .آان يمر بها العراق
 
 



هو مــن االحزاب الوطنية اي ــ :الحــزب الوطنـــــــي الديمقراطــــــــي : خامسا
مــن االحزاب التي تدعو الـى حل المشاآل الداخلية وتحمل مبادىء يسارية تميل الـــى 

الوطني معبرة عن اطروحــات وانتهجت هذه االحزاب النهج . االعتدال وافكارا قومية 
الشــارع العراقـي وحـل مشــاآل الداخـل قبـل التوجــه الــى الخارج وتـرى خيــــرات 

 .العراق للعراقيين
        وان الحزب الوطنــي الديمقراطــي لــه تاريـخ طويـل مــع الحزب الديمقراطــي 

بيـن عبد الكريم قاســم والحــــزب  وبـدأ القتـال 1961وبعـد حرآة ايلول. الكوردستاني
فقـد دعى الــى ايجاد حـال سلميا عادال للقضية الكوردية مـع . الديمقراطي الكوردستاني

الحرص علـى وحـدة العراق، وتأآيدا لالخوة العربية الكوردية ذاآرا الكفاح المشــترك 
 ل المـادة الثالثة  مــن الـذي خاضه الشعبين مـن اجـل االســتقالل، وآذلك طالـب بتفعيــ
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 اســتمرار ممثلي حزب الوطني الديمقراطي فــــي الدستور المؤقت، وعلى الرغم مــن
 ) 1.(حكومة عبد الكريم قاسم اال انهم بقوا يدعون الى الحل السلمي للمشكلة الكوردية 

 
اعتقد حــزب االســتقالل بــأن الكورد قــد  -: حـــــزب االســــــــــــتقالل: سادسا 

ت فــي المادة الثالثة وبذلك تنتهـــي اخذوا حقوقهم وخاصة مانص علية الدســتور المؤق
 1961وبعد عــام . لذا رفض الحزب اي مبرر للقيادة الكوردية لتبرير موقفهم. المشكلة

تقلص تنظيم هذا الحزب على الساحة السياسية لعدم وجود نظام الخاليا التنظيمية فيــــه 
ــك لـم يبقى مـن وآذلك لعدم وجود صحف او منشــورات تبين وضعه على السـاحة لذل

  )2.(هذا الحزب سوى رموزه التقليديين واضمحالله
 

 وضـم 1957تأسس هذا الحزب عام ـ :حــزب الدعـــوة االســــــــــــالمي : سابعا
شـــخصيات اسـالمية وآان الغرض االول من تأسيس هذا الحزب هو للوقوف اما المـد 

آبيرة فـــي وسـط وجنوب العراق ويعتبر واصبحت لـــه قاعـدة جماهيريــة . الشيوعي 
االسالم هـو الرابطة المهمة بين العراقيين، ولم يبين منهجه اي اشاره للمسألة 

 بتحريم القتال ضد االآراد 1961اال ان السـيد محسن الحكيم افتى عام . الكوردية 
 )3.(آونهم مسلمين ومشارآين في االرض

        
هـو مــن الحرآات االسالمية وهو : مي العراقــــــي الحــزب االســــال: ثامنا 

وقـــد رآز . 1948امتداد طبيعي لنشاط االخوان المسلمين ويعود تأسيسـه عام 
هذا الحزب على قضايا تتمثل بالقضية الفلسطينية وتطبيق الشريعة االســالمية 



 الديمقراطي امــا بالنسـبة الــى القضيـة الكوردية والحزب. والوحدة االسالمية
الكوردستاني فلم يورد في اي نص واضح في هذه القضية وحتى منهاجه يدعو 
الـــى نبذ الطائفية والمذهبية ويسعى الى وحدة العراق وســيادته ويعتبر رابطة 

 )4.(الدين هي اقوى رابطة بين العرب والكورد
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 ـــ :الخالصـــــــة 
دت فترة حكـم  عبد الكريـم قاســم امـور عديـدة منــها حســبت للحزبــي  شــه

 ـــ:الديمقراطي الكوردستاني  واخرى حسبت عليه ،وآالتي
عندمـا اسـتلم السـلطة عبد الكريـم قاسم قام باعمال عديدة لتحسين الوضع .1

ه اآثر وقـد شارك فـي حكومت. الزراعـي واالقتصادي واالجتماعـي والثقافــي
 .االحزاب الوطنية والقومية 

بعدمـا اثبت السـلطة لصالحـه قـام بضرب جميـع االحـزاب ممــا ادى الـــى .2
 .استقاالتهم وانسحابهم من التاييد له فأصبح الحكم فرديا

امــا بخصوص الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهنالك امور حسبت لـــه .3
 ــ:واخرى حسبت عليه منها

يجب على الحزب تأييد عبد الكريم قاسم سياسيا ومعنويا لحين حصوله آان .ا
علــى حقوقه القومية الكوردية ، اال ان الحزب ســانده عسكريا فــــي احداث 
الشواف وآذلك بصورة غير مباشرة مع الشيوعيين في احداث آرآوك وهـذا 

ء لـهم ، وهــذا النه ابعد القوميين  عــن الكورد واعتبروهم اعدا. خطأ آبيرا 
 .حسب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني

اصبح للحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤيدين لقضيته في داخل العراق . 2
.  جميع االحزاب الوطنيــة والقوميــة1961وخارجه، حيث سانده بعـد عــام 

              .    وآذلك اعتبر المال مصطفى البارزاني قائد قومي وعسكري يمثل الكورد
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 ــ:اما بخصوص رسائل الماجستير واالطروحات فهي 

/ صباح صبحي ــ االحزاب ودورها في النشئه السياسية في اقليم آوردستان العراق .1
 رساله ماجستير

 العراقسعيد خديده ــ العالقات العراقية االيرانية واثرها على القضية الكوردية في .2
 

 ــ:اما بخصوص الصحف والمقابالت والتقارير
تقرير اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي العراقي الذي اقرته في اجتماعها االعتيادي .1

 1961في اذار 
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كوردستاني بحكومتي عالقة الحزب الديمقراطي ال/ الفصل الرابع
 ــنيــــــــاالخو

                    عبد السالم محمد عارف  وعبدالرحمن محمد عارف 
 للمـــــــــدة 

  1968 ولغايــــــــــــــــة 1963                    مــن 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني /المطلب االول/المبحث االول
 ــــة بحكوم

  1966 ولغايـة1963عارف للمدة من حمدعبد السالم م                   
 

كوردستاني بحكومة عبد ة الحزب الديمقراطي الــــــعالق/ المطلب الثاني
 الرحمن 

  1968 ولغاية 1966عارف للمدة من محمد                    
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 والتيـــــارات 

  1968 ولغاية 1963         السياسية للمدة من            
 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب  / االولمطلبال

 والتيــــــارات
  1966 ولغاية 1963                    السياسية للمدة من 

 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب  / الثانيالمطلب

 والتيــــــارات 
     1968 ولغاية 1966                 السياسية للمدة من    
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عالقـة الحـــزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومتـــي / المبحث االول 
 االخوين 

ارف                     عبد السالم محمد عارف وعبد الرحمن محمد عـ
 للمـــــــدة

  1968 ولغايــــــــــة 1963                     مـن 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد / المطلب االول   

 الســـالم 
  1966 ولغاية 1963                      محمد عارف للمدة من 

  
 

ن حكومة عبد الكريم قاسم ــ آان االستياء الجماهيري م1963  في اوائل عام      
 مع ان الحكومة لم تكن متجانسه وتكونت ظروف فــي تلك الفترة على نحو واضحا

بحيث انه رغم ماآان للقوى اليسارية مــن نفوذ آبير فــي البالد ، اال انــه تسـلمت 
 )1.(العناصر اليمينية مقاليد السلطة في البالد 

 الكوردســتاني ان نهايـة عبد الكريم قاســم         وقـد ادرك الحزب الديمقراطي
اصبحـت حتمية مما ادى الى تعاونه مع معارضي عبد الكريم قاسم الذين يسعون 

لالطاحه به والذيـن وعدوا القيادة الكوردية بالحصول على امتيازات اآبر مــن ذي قبل، 
في احد ) 1963ط  شبا8(وهـذا مــا اآــده المال مصطفى البارزاني بعد نجاح انقالب 

لقاءاته الصحفيه ، حيــــث قال لقد وعدنا البعث وعدا باالعتراف بالحكم الذاتي اال انه لم 
 )2.(يكن وعدا خطيا ولم يســـطر على الورق ولم يوقع

        حيـث اجرى حزب البعـث عبـر وســطاء اتصــاالت مــع الحرآة الكوردية 
وخالل تلك الفترة . بل االعتراف بحقوق الكوردلضمان تأييدها للثورة المنتظره مقا

شخص الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدقه مــن ســيخلف عبد الكريم قاســم وتوصل 
 )3 (-:الـى ان البعثييــن والناصريين المرشحون االآثر احتماال وذلك لالسباب التالية 

 .نفوذهم الكبير داخل الجيش .1
 .ينتنظيمهم الجيد داخل المدني.2
 .عدم استعدادهم للمساومه مع عبد الكريم قاسم.3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 231جليلي جليل واخرون ــ المصدر السابق ــ ص .1
ــ ) مــن حوار المفاهيم الى حوار الدم  (1963 شبط 8عراق الدآتور علي آريم اسعد ــ . 2

 بيـــروت 
ــ ص 1999ــ دار الكنوز االدبية                                                                          
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 الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ذلك          لذلك اتصل ابراهيم احمد سكرتير
والذي آانت تربطه عالقة مــع طاهر يحيى *الوقت باحــد الضباط الكورد آريم قرني 

، حيث طلـب منه ان يتصــل بـه حـول امكانية التـعاون بيــن الحـزب الديمقراطـي *  
ـق طاهر يحيى وقد وافـ. الكوردســتاني والجيــش الـذي يعـارض عبد الكريم قاســم 

امين ســر حزب البعث * على دراسة الفكرة ، واتصلوا ايضا مع علي صالح السعدي 
وقد اوعدوا بمنح الكورد الحكم الذاتي بــل وذهبوا اآثر مــن ذلك . العربي االشتراآي 

بــالمقابل علـى الكورد ايقاف تمردهم والكف عن تعرض للجيش العراقي في مناطق 
 )1. (آوردستان

    ويمكن القول ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد حدد ومنذ البداية وبرؤيه   
صادقة الهدف االستتراتيجي من الثورة، وهو الحكم الذاتي ضمن اطار حكومة عـراقية 
ديمقراطية ، فضال عن ان القيام بالتمرد العسكري آان يهدف الى قلب الواقع السياسي 

 )2. (لغير طبيعي للعراق واالجتماعــــي واالقتصادي ا
       وجــراء ذلـك اثبتـت الحرآــة الكوردية فـي العراق مناهضتها لالستعمار 

البريطاني والنفوذ االجنبي، وذلك لكونها ثاني قومية فــي العراق بيد ان تحقيق المطالب 
الكوردية في ظل الدولة العراقية المستحدثه علـى اســاس قومــي وجـدت نزاعها 

 )3.(صورة مســتمرة مــع الحكومات العراقية ب
         وقد تمخضت اللقاءات بين قيـادات الحزب الديمقراطي الكوردســتاني مــع 

حــزب البعث الى ان احدهم يحتاج االخر، فالكورد اليستطيعون اســـقاط عبد الكريم 
 قاسم لوحدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
هو احد الضباط الكورد وهو من اسرة معروفه وله عالقة جيدة مع عدد مــــن : آريم قرني* 

واصبح نحافظا للسليمانية وان ابن عمه عبدول سوران احد اعضاء اللجنة . الضباط العرب 
               .للحزب الديمقراطي الكوردستانيالمرآزيـة 

وانظم الى لجنة الضباط االحرار عــــــام  . 1914ولد في مدينة تكريت عام : طاهر يحيى * 
 ، اال انه احيل الى التقاعد 1958 تموز14شغل منصب مدير الشرطة العام بعد قيام ثورة  . 1956

د منصب رئيس ارآان الجيش ثم رئيس للوزراء تقل . 1959بعد ثورة عبد الوهاب الشواف عام 
  .1963عام 



تخرج من آلية التجارة في بغداد واصبح امين  . 1928ولد في بغداد عام : علي صالح السعدي * 
وشغل  . 1963 لغاية 1960سر القيادة القطرية لحزب البعث في العراق خالل الفترة مابين 

وفي مؤتمر استثنائي وعلى اثر .1963في عام منصب نائب رئيس لبوزراء ووزيرا للداخلية 
 ظهور تياران في الحزب تم اقصائه ونفي خارج العراق

 37جعفر عباس حميدي ــ المصدر السابق ــ ص . 1
 25 ــ ص 2006عادل جابر هاشم  ــ شذرات من نضال البارزانيين ــ نجف  ــ دار الضياء. 2
ـ ص 2010 العراق ـ القاهرة  ـ جعفر العصامي طارق مجيد تقي ـ بريطانيا ولعبة السلطة في.3
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       آون ثقلهم في آوردستان العراق، وآذلك حزب البعث لــم يستطع اسـقاط عبد 
) 1963 شباط 8(وفـي . الكريم قاسم ما لم يكن هنالك تأييد له من باقي االحزاب الوطنية

 )1.(ارف السلطة تم اسقاط عبد الكريم قاسم واستالم عبد السالم محمد ع
        وبعـد االنقالب وجد االآـراد انفسـهم يحـاولون التفاوض مــع المجلس الوطني 

لقيادة الثورة والحكومة الجديدة التي شكلت بقيادة رئيس ناصري هو عبـد الســالم محمد 
 1963عـارف ورئيس الوزراء البعثي احمد حسـن البكـر ، وفـي العاشر مــن شباط 

حزب الديمقراطي الكوردستاني رسميا باالنقالب وسعى الى وقف الطالق النار رحب ال
واطالق ســراح اسرى الحرب وطلب تعويض الجرحى ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب 

 )2. (االآراد والتصريـح رسما بالحكم الذاتي 
رديـة ،         وقــد اآدت الحكومة الجديدة علــى الوحدة الوطنية وحــل القضيـة الكو

ان الحكومة ســتعمل على اطــالق الحريـات الديمقراطية ( حيث اشارة في بيانها االول 
وتعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق وحدة الشعب الوطنية بما يتطلب لها مــن تعزيز 

االخوة العربية الكوردية  بما يضمن مصالحهما القومية ويقوي نضالها المشترك ضد 
 )3.(االستعمار 

وبابا علي * فواد عارف(       وقد شارك بالوزارة االولى وزيرين آورديين هما  
 ــ:وبعدها جرت مفاوضات بين الوفد الكوردي  الذي ضم آل من ) الحفيد

وبيــن قــادة االنقالب . صالح اليوسفي . 3شوآت عقراوي . 2جالل الطالباني  .1
لجيش وقدم الوفد الكوردي ست وعلـــى رأسهم طاهريحيى الذي اصبح رئيس ارآان ا

نقاط اساسية تحدد حقوق الكورد تتضمن برنامج متكامل لحل القضية الكوردية حال 
وقــد اآد علي صالح السعدي استعداد الحكومة الى اعالن النظام . ســلميا عادال

الالمرآزية النـه يمثل الســبيل االنجح في هذه المرحله الحساسه من تاريخ العراق واما 
 ) 4:.(المطالب الكوردية فكانت 

تأسيس ادارة اقليمية آوردية تتعامل مـع آـل القضايا فــي آوردســتان باســتثناء .1
 .الدفـاع والمالية والشؤون الخارجية والتجارة

 .تمثيل عادل للكورد في المناصب السيادية والوزارية في الحكومة.2



 .ناسب مع عددهمتوظيف الكورد في الخدمات الحكومية بما يت.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 81 ، 80شلومو نكديمون ــ  المصدر السابق ــ ص .1
  77آامل الجادرجي ـ المصدر السابق ـ ص . 2
  191ــ المصدر السابق ـ ص راهي مزهر العامري .3

تخرج .  وهو شخصية وطنية آوردية معروفه 1913هو من مواليد السليمانية : فؤاد عارف * 
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ثارها الكورد امــام الحكومة الجديدة تكهنت        اال ان هذه النقاط وغيرها التي ا
بريطانيا بأن الحكومة في بغداد ســوف لم تقبل بها وخاصة بالنقطتين الخاصة بالنســـبة 

المئوية من واردات العراق وتشكيل قوات مسلحة آوردية النها تضعف سلطاتها 
 )1.(وسيادتها 

راقية جميعها تعطي الوعود ومن جانب الكورد توصلوا الى قناعة بأن الحكومات الع
حيث من الطبيعي ان يطالب الكورد للحصول على بعض . ومـن ثم تتخلى عنها 

. الضمانات فــي اي شكل آان يلزم الحكومة لتحقيق اي اتفاقية يتم التوصل اليها معها
)2.( 

 : شكلت الحكومة وفدا شعبيا مؤلفا من 1963 وفي الرابع من اذار 
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-7(د عقد الوفد الشعبي اولى لقاءاته مع المال مصطفى البارزاني يومي وقـــ
8/3/1963  (  

وتوصل الطرفان الى اتفاق اولي يعرض على الحكومة المرآزية ) جوار قورنه (فــــي
 في  

وتضمن . بغداد وآذلك قيام المال مصطفى البارزاني بعرضه على القيادة الكوردية 
 االتفاق 

 ).                                                        3.(سية منهابنودا مهمة واسا



 .االعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي على اساس االدارة الذاتية.1
 على ان يدخل الدستور المؤقت والدائم عند تشريعه فضال عن البنود االخرى.2

ر يحيى منطقة آوردستان  زار وفد حكومي برئاسة طاه1963وفــي التاسع من اذار
وقابل المال مصطفى البارزاني وطلب منـه حلول بديلـة عـن الحكم الذاتــي اال ان المال 

 ).4.(مصطفى اصر على موقفه
 دعا المال مصطفى الى عقد مؤتمر عام شارآت فيه جميع 1963وفــي اواسط اذار 

 القوى 
ي للحرآة الكوردية في قرار الكوردية ، آـان الـهدف منـه توحيد الخطاب السياســ

 جماعي
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 يعزز موقـف المفاوضين الكورد ويعبر فــي الوقت نفســه عـن توجـه الرأي العــام 
 فــــي 

.  عقدت جلسـات المؤتمر فــي مدينة آويسنجق20/3/1963-18وفــي . آوردستان 
شخصية قيادية من الحزب ) 15(صل وفدآوردي الى بغداد ضم وفــي اواخر اذار و

 -:واما من جانب الحكومة انتدبت الحكومة آل من . الديمقراطي الكوردستاني 
 وزير الدفاع*/ صالح مهدي عماش.1
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وجرت محادثات احذت .اضافة الى اعضاء الوفد الشعبي للتفاوض مع الوفد الكوردي
 وقتا 
 وقد طلب الوفد الحكومي من الوفد الكوردي اعداد الئحه بالمطالب والمقترحات . طويال

 الكوردية ، ومن جانبها شكلت الحكومة لجنة وزارية مع خمسة وزراء ومعها خمسة من 
 ).1:. (سيين العراقيين البارزين وهم آل السيا

 وزير الدفاع/ صالح مهدي عماش .1
 وزير الصناعة / ناجي طالب . 2
 وزير البلديات/ محمود شيت خطاب .3
 وزير الداخلية وآالة/ حازم جواد.4
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 وهو عضوالقيادة القطرية لحزب البعث ووزير 1925هو من مواليد : صالح مهدي عماش* 
 منصبه وعين سفيرا للعراق ن م ، وآذلك شغل منصب وزير الداخلية ، واعفى1963الدفاع عام 

 واستالم حزب البعث السلطة 1968في دول اوربا الغربية بعد خالفه مع احمد حسن البكر بعد عام
 .ثانيا
  تقلد مناصب وزارية وادارية وهو عضو قيادة1935من مواليد الناصرية : حازم جواد* 

 قطريـــــة
 لحزب البعث                                                                                                 

1963. 
 ومن آلية االرآان 1938 خريج آلية العسكرية 1917من مواليد الناصرية : ناجي طالب * 

. 1958 تموز14 عضو لجنـة الضباط االحـرار ووزير الشــؤون االجتماعيـة بعـد ثــــورة 1939
 نــ ورئيس الوزراءم1965 ـ 1964ثم وزير الخارجيـة . 1963طشبا/ 9ر الصناعة في ـــــوزي

 .1967ايار /9 ولغاية 1966اب/9
ي امريكا تقلد ــاآمل دراسته فالتابعة لمحافظة اربيل . من مواليد راوندوز: علي حيدر سليمان * 

 . سفيرا في الخارجية العراقية وسفير للعراق في واشنطن واصبح دةــمناصب عدي
  87 ص – المصدر السابق –لبارزاني مسعود ا. 1
  
 

                                                          
 سكرتير العام للحزب الوطني المنحل/ حسين جميل.7
 رئيس جامعة بغداد/ عبد العزيز الدوري .8
 سفير العراق لدى امريكا/ علي حيدر سليمان.9

وقـد زارصالح اليوسفـي ) الالمرآزية  ( وقــد طرح الوفد الكوردي مشـروع نظام
رئيــس الوزراء احمد حسـن البكر وقــد طلب منهم ان يزور الوفـد الكوردي القـاهرة 
لمقابلة جمال عبد الناصررئيس الجمهورية العربية المتحدة لعرض المشكلة الكوردية 

 8وفــي .ية الكورديةعليـه حتـى يتفهــم القضيـة الكورديـة اآثر ولربمـا يجـد حـال للقض
 التقى الوفـد الحكومـي المفاوض مـع الوفـد الكوردي وعقـد اجتماع 1963حزيران 

وطـرح ثالثة مشاريع االول االول قدمـه الوفـد الحكومـي والثانـي قـدم الوفد الكوردي 
وفي نهاية االجتماع قال صالح مهدي عماش للوفد . والثالث قدمة علي حيدر سليمان

.  يستحسن ان تذهبوا بالمشاريع الثالثة الى القيادة الكوردية للنظر بافضليتهاالكوردي
. وفي اليوم التالي ذهب الوفد الى مطارمعسكر  الرشيد ونقل بطائرة الى مطارآرآوك
وهنالك علم الوفد بأن القتال قد استأنف بين القوات الحكوميــة والمسلحيـن االآـراد 

 الكوردستانـي واعتقـل الوفـد  الكوردي واعيدوا الى بغداد بقيـادة الـحزب الديمقراطـي
 )                                                                    1)  .(منطقة الفضل( 

وتم اخضاعهم للتحقيق ونقلوامن مكان الى ) الحرس القومي(        في احدى مقرات 
 اخـر



جلس الوطني لقيادة الثورة ان مناطق البالد  اعلن الم1963 حزيران 10وبتاريخ 
 الشماليـة

مناطق عسكرية ومسرحا للعمليات )  آرآوك – اربيل –الموصل ـ السليمانية ( 
 العسكري 

لجميع فئات الخونه )  ساعة24تمنح مدة ( ووجه انذارا الى الكورد جاء فيه 
 واعداءالشعب 

زانيين على االستسالم فورا، فأنهم واذا لم يوافق البار. والعداله آي يلقوا السالح
وفــي اليوم الثانــي مـن . وآانـت هـذه بدايـة حرب) يتحملون جميع عواقب موقفهم 

مائة الـف دينار عراقـي اي ) 100( نشـوب الحرب عرضت الحكومة مكافأة قدرها 
وردية الف دوالرفي وقتها لكل من يأتي الـــــى بغداد بقائد الحرآة الك)  250(مايعادل

ومــع بدء العمليات العسكرية اعتقلت السلطات . المال مصطفى البارزاني حيا او ميتا
الحكومية الوفد الكوردي الـذي آـــــان برئاســـة صالح اليوسفي وهــذه الحرب ادت 

 )  2.(الــى حصار شــديد اقتصادي علـــى  آوردستان
االتفاق مع آل من ايران وترآيا       بل واآثر من ذلك قامت الحكومة العراقية ب

حيث جرت مفاوضات بيـن الـعراق وانقـرا . والتنسيق معهم ضد  المسلحين الكورد
الموجهه ) 8743/52( وهذا توآده برقية وزيرالدفاع العراقي تحت الرقم . وطهـران

 الى قادة الفرقة االولى
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 والثانيـة والثالثـة بـأن اليعترضوا لطائـرات ايران وترآيـا عنـد تحليقهـم فـوق 
).                                   1.  (اميع المسلحة الكورديةاالراضــي العراقية لغرض آشف المج

بل .م تقتصر علـى ذلك، حيث قـامت الطائرات الترآيـة بقصف تلك المواقعبـل ولـ
واآثر مـن ذلك تعاطفت حكومـات امريكا وبريطانيا والمانيا مـع الحكومة العراقية 

والسبب الرئيسي ان حكومة بغداد بقيـادة الـبعث . وقدمت مساعدات عسكرية ومالية 
. ـة وخاصة الـحزب الشـيوعي العراقـي آـان شعارها االبادة لالحـزاب الديمقراطي

وليـس شــعارها ضد االستعمار وهذا اعطى لهذه الحكومـة تأييـد الدول الغربيـة عكـس 
االتحاد السوفياتـي الـذي ادان هذه الحرب بكل قوة وعبرعـن تأييده لنضال الكورد فـي 

 -: مايلي1963امولقد جاء فـي بيان للحكومة السوفياتية في حزيران ع. سبيل حقوقهم
)2( 

واضح لكـل فـرد ان تلبيـة مطالـب الشـعب الكوردي العادلـة مــن شـأنها ان توطـد ( 
فقــط استقالل الدولة العراقية ، وان تساعد على استقرار الوضع السياسي داخل 

 اصدرت الحكومـة السـوفيتيه بيانـا طالبت فيه وبحزم 1963 تـموز 9وفي ). البالد 
آيا وسوريا وقف التدخل في االحداث الجارية في شمال العراق محذرة من ايران وتر

ومــن جهه اخرى استخدمت الحكومـة العراقيـة  .العواقب الخطيرة مــن هذا التدخل 



ضد الـحزب الديمقراطـي )  الزيباريين وبرادوسـتين ( القبائـل المواليه لـها
ومن جهه .  واخدقت عليهم االموالالكوردسـتاني بقيـادة المـال مصطفى البارزاني

اخرى اشاعت الحكومة العراقية بأن هذه الخالفات بين العشائر ليس لها ضلع فيها وانها 
وان خالفها فقط مع المال مصطفى البارزاني ، اال . ليس لها خالف مع الشعب الكوردي

 ان الشعب ادرك عدم صحة ذلك ووقف مـع الحزب والمال        
اني وبذلك فشلت جميع هذه المحاوالت وان آـان لـها بعض التأثير مصطفى البارز

 بأن علــى 1963وقد صرح جالل طالباني في مؤتمر برلين المنعقد في اب . احيانا
الدول الغربية ان تكـف عـن مســـاعدة الحكومة الـبعث ضد الكورد الننـــا لســـنا 

ـد ســاندت بريطانية حكومة بغداد بكل وقـ.بشـوعيين واليساعدنـا االتحـاد الســوفياتي
قــوة واشــاعت بـأن الكورد يريدون نســف انابيب النفط واشـــعال المنطقـــة ، بينمـا 

الكورد آـانـوا يطالـبون بحقوقهـم القوميــة ، بل وان التعليمات التي وصلت الــى 
وقــد .  عـن النفس المقاتلين الكورد بعدم التعرض الي منشـأه آانت وانمـا الدفـاع

اظهرت الحكومة البريطانية بــأن البعث وحكومتــه مسـتقرة وقوية ونعتـت الـكورد 
ممــا جعـل الـحزب الديمقراطــي .بمختلـف الـنعرات وقدمـت السـالح والنصيحـه

الكوردستاني يصرح اذا لــم ترفــع بريطانيــــة يدهـــا بمســــــاعدة حكومـــة البعث 
 ــا مضطرون الـــى ضرب المصالح البريطانية والحاق االذى بهــــــا فأننـ
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 المنعقد 
 1963اب / المنعقد في ميونخ                                                                         

 
 

عــن طريق تخريب منشـأت النفطية التــي آانت انذاك شرآات بريطانيا تستخرج 
 )1.(ر النفط العراق ولها حصةالبأس بهاوتصد

وآان قادة بغداد يصرحون دائما بأن هذه الحرب هي . وبأستمرار القتال لفترة طويلة 
 نزهه 

ولكن مــع مرور الوقت توالت انتصار الــقوات الكورديــة  ،  واصبح الشــك يراود 
 بل وصرحت بــأن .الدول الغربية حول امكانية القضاء على الكورد وخاصة بريطانيا

الحكومات المتعاقبة لم تستطيع ان تقضي على الكورد وان البعث سيفشل في معرآته 
وقد ظهرت القضيةالكوردية امــام المحافل الدوليـة واالمـم المتحدة وحتـى . مع الكورد

امــام الدول العربية وخاصة الجمهوريةالعربية المتحدة التــي ساندت البعث فـي بداية 
 ).2. ( مـع الكورد االانها غيرت رأيهاحربه

بـل صرحوا بــأن التعامل مــع القضية الكوردية بهذا االسلوب سيؤدي الى الضرر 
حيـث احسـوا بعدالة القضية الكوردية ويجب تسويتها . لقضية التحررالعربي ذاتــه

ورد بصورة عادلة وديمقراطية وتكون فــي صالح الشعب العربي والكوردي وعلـى الك



ولـقد آـان ثقل . ان يحصلوا على حقوقهم دون الضرر بالـشعب العربي فــي العراق
آبير علـى البعث مـــن قبــل القاهرة وغيرهـا ، وقــد اعترفوا بخطورتها، ففـي رسـاله 

مــن صالح مهدي عماش الــى وحدات  ) 17/7/1963 في1433( سـريه المرقمـة   
في الوقـت الـذي نحـن فيـه قطر مــن اقطارالوحدة نحارب ( الجيش يقول فيها وبمراره 

الشـيوعية بشـدة ، تحاربنـا موسكو والقاهرة آأننـا اجانب وفــي الوقـت الـذين نقاتل 
عصابات البارزاني ونحمي بدمائنا وحدة العراق تقف القاهرة مــع العصابات ضدنا 

ها ضد الثوار الكورد وليس مــع االسف الشديد وتصف الصحف المصرية معرآتنا بأن
 ).3) .(ضدعصابات 

وخالصة القول ان حكومة البعث لم تستطع ان توفي بوعودها التي تعهدت بها للكورد 
قبل وبعد استالمهم السلطة، بـل حاربتهم بكل قوة واعتقدت انها ستقضي عليها ، اال انها 

دي الخمـاد الـثورة فشلت وتحالفت مــع ايران وترآيـا وسـوريا لضرب الشـعب الكور
الكورديـة وطالبت الحكومة بالتفاوض معهم ووقف االتحاد السوفياتي مع الكورد بينما 

الدول الغربيـة مــع حكومة البعث بسـبب مصالحها وهي النفط ومحاربة 
، استطاع عبد السالم محمد 1963وفي الثامن عشر من تشرين الثاني عام .الشيوعيين

 ة الجيش من عارف وبمساندة آبارقاد
اقصاء حلفائه البعثيين لينفرد بالسلطة وتبـدأ مرحلة جديـدة مـــن العالقـات بين عبد 

 السالم 
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          وقيادة الحرآة الكوردية، التـي انطوت علـى معاني ودالالت آبيرة انعكست 
 )1.(علــى المشهد السياسي في العراق في عقد الستينات من القرن الماضي

     وبعد نجاح االنقالب اقال عبد السالم وزارة احمد حسن البكر في العشرين من  
 تشرين 
 . 1964 حزيران 17 وآلف طاهر يحيى بتشكيل وزارة استمرت حتى1963الثاني

)2.( 
وقد شجبت فئات واسـعة مـن . ادرك عبد السالم بأن الوضع يتردى نحو االسوء

اسة الحكم العسكري المتطرف الذي ادت الى المواطنين في داخل العراق وخارجه سي
وقــد بدأت الصراعات الطاحنه بين المجموعات المتنازعة في . فشل يعقبه فشل اخر 

القيادة الحاآمة والتي ادرك انها سـتؤدي الــى سقوط النظام، حيث قـام بخطوات ايجابية 
نفسـه عاجزا عن حل عديدة اال ان النظام بقى عسكريا بيروقراطيـا بوجـه عـام  ووجد 



 - :1964 شباط عام 10قضايا البالد الملحه بما فيها القضية الكورديةاما حول اتفاق 
 قام المال مصطفى البارزاني 1964فـي شتاء عام )                                      3(

بجولة شـملت رانيـة وبشدر وقلعة دزة، وآان برفقته نوري شاويس وجالل طالباني 
دف تشـكيل لجـان تكـون مهامها االشــراف علـى االمـن واالسـتقرار بعد التطورات به

السياسية التـي حدثت فـي بغداد وتولي عبد السالم  والقوميين الناصريين زمام السلطة 
وعقد عددا من .1963  1963 تشرين الثانـي18بعد اقصاء القيادة البعثية فــي 
حضرها قيادات مــن الحزب ورؤوساء العشائر . ة دزهاالجتماعات واللقاءات فــي قلع

وبعض تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي في آوردستان،وانتهت تلك اللقاءات بتشكيل 
 .اعضاء لكل لجنه ) 9(اللجان الحزبية وبواقع 

واثنـاء تلك الفترة وصلت رسالة الـى المال مصطفى البارزاني مـن الشـيخ بابا علي 
ومة عبد السـالم ترحب باجـراء الحوار مــع القيادة الكوردية، وقد وضح فيها بأن حك

. رحب المال مصطفى بذلك وابدى استعداده الجراء المفاوضات مـع الحكومة الجديدة
ومن جهه اخرى اجرى المالمصطفى اتصاالته ومشاوراته مـع قيادات الحرآة 

الى فترة من الهدوء الكوردية ورؤوساء العشائر مؤآدا بأن الكورد بحاجة ماسة 
واالستقرار والبد من االستفادة من هذه الفرصة المتاحـه لصالح الثورة الكورديـة 

واجراء اصالحات اقتصادية للبنيـة التحتيـة فــي ) البيشمرآة ( واعـادة تنظيم 
 )4.(آوردسـتان السـيما وانـها تعرضت الــى التخريـب والــدمار جراء الحروب 
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 مصطفى البارزانـي رسـاله الــى العقيد عبد  بعث المال1964وفــي آانون الثاني 

العزيـز الجلبي امـر احدى تشــكيالت العسكرية في رانية بأن المال مصطفى مستعد 
 31 وفي 1964 آانون الثاني 20-17الستقبال الوفد الحكومي فــــي رانية للفترة من 

 ).1 ( : وصل وفد الحكوميا للتفاوض  وآان يضم آل 1964آانون الثاني
 متصرف السليمانية/ عبد الرزاق السيد محمود .1
 العميد عبد العزيز الجلبي.2
 امر موقع السليمانية/ العميد سالم .3

وقد انتقدت بعض القيادات الكوردية لهذا الوفد الذي اعتبروه ضعيفا، اال ان المال 
 مصطفى  



ي لم اذهب النن) شرطيا( علق على ذلك بأنه مستعد للتفاوض حتى اذا آان المفوض 
وآـان الجانب الكوردي الذي تفاوض . اليهـم بل هـم جاءوا الينـا ويتحملون آل التبعات

 -:مع الوفـد الحكومي هم آل من 
 جالل طالباني .1
 لطيف الشيخ محمود الحفيد .2
 عبد الكافي النبوي.3
 نوري صديق شاويس.4

سخه من االتفاق وتوجه واستمرت المفاوضات عدت ايـام وتم تسليم الوفد ن         .
وتم االعالن االتفاق . 1964الــوفد الحكومي الــى بغداد وفــي ليلة العاشر مــن شباط 

 )2.(وقد اشاع الفرح في نفوس العراقيين  . عبر اذاعة بغداد
         وبعد ان اصبح وقف اطالق النارساري المفعول سارع ابراهيم احمد ومعه آل 

صطفى اعضاء المكتب السياسـي الــى قطع جولة آانوا مـن عزيزشمزيني وعمر م
وقد نظموا حملة ضد . يقومن بهـا فــي اوربا بالعودة الـى آوردستان عن طريق ايران

 )3.(االتفاق وادعوا انه اليلبي الحد االدنى من مطالب الثورة الكوردية 
سياسي المـــال          وهــذا االتفـاق زاد الخالف بيـن بعـض  اعضـاء المكتب ال

 تم عقد آونفراس حزبي فـي ماوت التابع 4/4/1964مصطفى البارزاني وبتاريخ 
فــي محافظة السليمانية دعـا الــى عقده بمعزل عــن المال مصطفى ) جوارتا( لقضاء 

) 68(البارزانـي  ولــم يـدع رئيس الحزب آما جاء في النظام الداخلي وقد حضره 
هـذا الكونفراس هـو اعالن الـحرب علــى رئيـس الـحزب آادر، وآان الغرض من 

 المال مصطفى البارزانــي ، واعالن 
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        الحرب على رئيس الحزب المال مصطفى البارزاني وانتقـاد االتفاق الـذي ابرم 

وقـد .  االمـور الــى مفترق الطرق وقـد وصلت. بيـن المال مصطفى وعبد السالم
اقتـرح بعض الحاضرين بتكوين وفــد يلتقي بالبارزاني لحل هــذا الخالف وبالفعل زار 

اال ان . حيـث يقيـم المال مصطفــى) سـنكر ( وفد مـن المكتب السياسـي منطقة 
جريد وبعدها طلب سكرتير الحزب ابراهيم احمد ت. المفاوضات لــم تصل الــى نتيجة

وقد برر المال مصطفى البارزاني ان هذا االتفاق فـي . البارزانـي مــن صالحياته 
مصلحة الثورة الكوردية  فــي تلك الفترة  آونه يرى االمور بدأ تتصعب علـى 

المواطنين بسـبب الحصـار والتهجيـر والقتـل من قبل الحكومة واراد هذا االتفاق ليحسن 
وبنفس الوقت  آان من مصلحة الحكومة في .  آوردستان بعض االوضاع المتردية في



بغداد بسبب الخسائر التي لحقت بالجيش في بعض المناطق، وآذلك صراع العسكريين 
وقد لوحظ ان هذا . حول السلطة وآذلك ضغط جمال عبد الناصر  على عبد السالم

 ).1. (االتفاق ظهر حشا وضعيفا منذ البداية 
رزاق السيد محمود جهودا النجاح االتفاق وتقوية العالقات مع         وقد بذل عبد ال

 التقى مسعود 1964وفــي اذار . المال مصطفى حتى يستقر االمن فــي آوردستان
محمد الممثل عن المال مصطفى مع عبد السالم وطرح عليه بعض المشاآل والمعوقات 

اهر يحيى رئيس الوزراء التي حالت دون تنفيذ بعض بنوده وآـان جوابه ان يلتقي مع ط
ويتناقش معه، اال ان طاهر يحيى قـال بعد محادثـات  ان الحكومة التسـتطيع ان تمنح 

الكورد الحكم الذاتـــي لعدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب وان المطالب الكوردية 
 )2.(اصبحت تعرقل تحقيــق الوحدة مع العرب

 طاهر يحيى دستورا مؤقتا جديدا  اصدر رئيس الوزراء1964 ايار عام 4في 
 للجمهورية 

مما .العراقية  ولم يلب المطالب الكوردية وآذلك للحرآة الديمقراطية العراقية العامة 
ادى الى تشكيل اجهزة محلية فـي المناطق التي سيطر عليها الحزب الديمقراطي 

وقي . منطقةالكوردستاني ممـا ادى الــى  ذريعه لشـن حملة عسكرية جديدة على ال
حل (اواسط تشرين الثاني اصدر قائد االرآان العامة للجيش العراقي بيانا دعا فيه الى 

وفي االسبوع ). القضية الكوردية بالطرق العسكرية حتى يتم الهدوء في شمالنا الحبيب
 تم عقد اجتماع موسع فــي منطقة رانية شارك فيــه 1964االول من شهر تشرين االول 

 العشائر الكوردية المؤيدة للثـورة وآـذلك الـحزب الشـيوعي العراقي ممثلون عـن
وبعـض مــن رجال الديــن المسيحييـن ومسـؤولون عسكريون باالضافة الــى آـافة 
اعضاء اللجنة المرآزية للـحزب الديمقراطي الكوردسـتاني وطلـب المال البارزانـي 

  يضـم مــن الحضور تشــكيل مجلـس قيــادة الـثورة
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.  المجتمع الكوردستاني وقواها السياسية وطوائفه الدينية       ممثلين عن آافة شرائح
)1( 

بالفعل تــم تشــكيل المجلس المذآور الـذي انبثـق عنـه مكتب تنفيذي وهــو بمثابــة 
وقام المكتب التنفيذي بالتنسيق مع التشكيالت االدارية في . حكومة  آوردية محلية

وجاءت ) البيشــمرآة ( كوردستاني آوردسـتان الــى جانب تنظيم الجيش الثوري ال
هـذه الخطوة مـن جانب المال مصطفى آرد عملي ضد الذين يتهمونه بالديكتاتورية 

 قـدم المكتب السياسي مذآرة 1964وفي الحادي عشر مـن تشـرين االول .والعشائرية 
بواسطة عبدد الرزاق السيد محمود متصرف السليمانية اآد فيهاعلى تعديل الفقرة 



حقوق الشعب (  من الدستورالمؤقت  التـي نصت علــى ) 19(خيرة من المادة اال
وآذلك تعديل المادة ) الكوردي علـــــى اســــاس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية 

: الى مايلي ) ان الشعب العراقي جزء مـــــــن االمة العربية ( االولى التـي تنص علـى 
)2( 

آما طالبت المذآرة بالحدود ) ق جزء من االمة العربية الشعب العربي في العرا
 الجغرافية 

وعلـى اثر تلك المذآرة عقـد اجتماع فــي وزارة الدفاع برئاسـة . القليـم آوردسـتان 
وبعد . رئيس ارآان الجيش وآبار قادة الجيش لدراسة تلك المطاليب*رشيد مصلح

 ـ:االجتماع اتخذ االجراءات التالية 
 .راح المعتقلين والسجناء الكورد وبضمنهم المشارآين في حوادث الحزباطالق س.1
 .اعادة الموظفين الكورد الى وظائفهم في عموم مناطق آوردستان.2
من مناطق الشمال واعادة السكان الكورد الى ) فرسان صالح الدين ( انهاء دور .3

 .القرى التي هجروا منها 
 . بحوادث الحربتعويض السكان الكورد الذين تضرروا.4
مـــن الطرق ) البيشمرآة ( اما الجانب الكوردي عليه القيام بسحب المسلحين .5

 .الرئيسية
ايقاف آافة النشاطات المسلحة في مناطق آوردستان واعادة االسلحه التي استولى 6

 .والعائدة الى الجيش العراقي.عليها من قبل الكوردي
 .حت اشراف الجانب الحكومينشر االدارة المحلية على ان تكون ت.6

وعند انتهاء من آافة البنود اعاله يعقد اجتماع لممثلي الحكومة العراقيــة والقيادة 
اال ان جميع هـذه . الكوردية للتفاوض وصوال الــى الحل الســلمي للقضية الكوردية

 البنود ومــن آال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 216راهي مزهر العامري ــ المصدر السابق ــ ص .1
  53علي سنجاري ــ المصدر السابق ــ ص .2
 من الضباط االحرار شغل العديد من الوظائف ومن ضمنها الحاآم العسكري :صلحمرشيد * 

را للداخلية ، اعتقل وتعرض للتعذيب الشديد على خلفية صراعات سياسية مع العام، وآذلك وزي
 1963البعثيين خالل احداث شباط وتشرين الثاني سنة 

 
 
 

آال الطرفين لم تطبق آون الكورد بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لم تكن 
فــي حالة تسليم السـالح لـه الثقـه الكاملة بالحكومـة النـها دائما لـم تفـي بوعودهـا و

فسوف تسـتغل الحكومـة ذلك وتقـوم بالهجـوم والقضاء عليهـم ، لــذلك رفض المــال 
)                                                                    1. (مصطفـى البارزاني تسليم السالح

ت تريد ان تستفيد مــن الوقت لتقوم بهجوم مثل آل ا ما مــن جانب الحكومـة فكان



 توترت االوضاع فــي آوردستان وفشلت المفاوضات 1964وفــي نهاية عام. مـرة
بيـــــــــن الحكومة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتبادل الطرفان االتهامات 

نذاك اللوم وزير الداخلية ا* فقد وجه صبحي عبد الحميد.بطرح المطالب التعجيزية
علـى المال مصطفى البارزاني لمطالبته باالستقالل الذاتي ، لذلك لم يرد في بنود 

 ، فضال عن ذلك عدم تنفيذ الفقرة التي تتعلق بحل 1964اتفاقية العاشــر مـــن شباط 
التي وردت في االتفاق المذآور والتي رفضها المـال مصطفى ) البيشمرآة ( 

 ــا بأهم مقومات                                              البارزاني وعـدها تفريط
الثورة الكوردية ومرتكزاتهااالساسيةمما ادى الى توتر العالقات الـى ادناها وفي 

 جرت مناوشات عسكرية نتيجة الغارات التي قامت بـها القوات 1964آانون االول 
 1965الحادي عشـر مــن شباط وفــي ) البيشمرآة  (  الحكومية علـى بعض مواقع 

ارسل وزير الداخلية صبحي عبد الحميد رسالة نها ئية وحازمة الى المال مصطفى 
ابلغه فيها رفض الحكومة للمطلبين الرئيسيين الذي طالب بهما الحكم الذاتــي فــي 

وضرورة الخضوع للسلطة المرآزية وان )   بالبيشمرآة( آوردستان واالحتفاظ 
وهكذا .خذ االجراءات الفعالة العادة القانون والنظام الى آوردستان الحكومة ستت

وقد نشرت جريدة . تجاهلت الحكومة بشكل عـام بنود اتفاقية العاشر مـن شباط
وعلـى لسـان الحكومـة مقاال عبرت عـن وجهـة نظرهــا ، مؤآدة بـأن )  الجمهورية 

ستان على الشكل الذي آانت الحكومة سـتقوم بتحديد السـلطات المحلية في آورد
وفــي الواقع ان رسالة وزير الداخلية وما اآدته . 1961عليـه قبـل حرآة ايلول عـام 

وهـذا يبيـن ان الحكومة آانت ترى ان القوة هــي السـبيل لحل . جريدة الجمهورية 
الن القوة . وهـو امـر عبـرعــن قصر نظر في رؤية الحكومة . القضية الكوردية

 ).2.( رد فعل وتزيد القضية تعقيداتولد
وهذه االتهامات ادت الــى تقديـم استقالته عبد الرزاق السيد محمود متصرف 

 بسبب عجزه وفشل 1964السليمانية ورئيس لجنة اتفاق العاشر من شباط 
 المحاوالت التي قام بها

 وآذلك اتهام بعض المسؤولين الحكوميين.لتقريب وجهات النظر بين الطرفين 
 بانحيازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 117  ص - المصدر السابق –سعد ناجي جواد .1
 1965 شباط 18 في –صحيفة الجمهورية .2

 اتصل السكرتير االول فــي 1965وفـي شـباط .            الــى جانب الكورد 
الســفارة المصرية في بغداد ببعض القيادات الكوردية ودار حديث حول مخاوف 

بشن حرب على مصر وان مصر تعول علـى الـعراق ) اسرائيل ( مصر مــن قيام 
وهـذا يؤدي الــى . وقـدرات جيشه وان الجيش حاليا مشغول بالقتال مــع الكورد 

وآان جواب القيادات الكوردية ، انتم باستطاعتكم التأثير . ر خطر حقيقـي على مص
علــى التيار القومي الناصري الذي يسـيطر علــى السلطة فــي الـعراق واحالل 



السـالم فــي ربوع آوردستان ليتفرغ الجيش العراقي لمساعدة مصر في حالة 
 ).1.(حدوث حرب 

ورد في بغداد مع صبحي عبد الحميد           وفي لقاء بين مسعود محمد ممثل الك
حول حل المسأله الكورديـة وتأثيرها على اي قرار، اشـــار ان تأثيره قليل جـدا 

لعـدة عوامل منها سيطرة الجناح المتشدد علـى سلطة الحكم امثال عبد العزيز 
وزير الدفاع وعبد الكريم فرحان وزيراالرشاد وهما مـــــن اشد * العقيلي

ويفضالن الحل العسـكري لحل القضية ) 1964 شـباط 10(لتنفيذ اتفاق المعارضين 
 استأنف عبـد السالم القتال مرة اخرى فــــي 1965وفـــي بداية نيســـان . الكوردية
بل ازداد القتال بشدة وخا صة وخاصة عندما تولى اللواء الرآن عبد . آوردستان

مــن جناح الصقور فــــي المجلس العزيز العقيلـي وزارة الدفـاع والـذي يعتبر 
الوطني لقيادة الثورة ، علما انه اشترط في دخوله هـــــذه الوزارة تشـديد الهجوم 

وبالفعل بدأ الهجوم بالشـتاء وعـادة يهجم الجيـش العراقـي . على القوات الكوردية
ض فـي فصل الربيع وقد تفاجىء الكورد وآانت مناوره جيدة وقـد سـيطر علــى بع

وتقرر ان يشن هجوما على مقرالمال مصطفى البارزاني . المواقع في جميع الجبهات
بـأن ) محسن الحكيم( مما دعى المال مصطفى الى مخاطبة السيد . في منطقة بالك

وقـــد تجاوب . الحكومــة لديها خطط بحرق القرى الكوردية وابادة السكان الكورد
ير الداخلية رسالة اشـار الــى ان هذه وارسل الى وز)  محسن الحكيم (السيد 

وآان جواب الوزير ان هؤالء يقلقون . االعمــال الغير مسؤوله وانه يحتج على ذلك
) محسن الحكيم (  الحكومــــــة والبالدويجب القضاء عليهم ، فكـــــان جواب السـيد 

 ).2.(لشكلعليكم ان تحلوا القضيـة بشـكل سـلمي واليــجوز التعامل معهم بهذا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  418راهي مزهر العامري ــ المصدر السابق ــ .1
استه االبتدائية في الفيصلية  ، اآمل در1919هو من مواليد الموصل : عبد العزيز العقيلي *

 ووقف بالضد من عبد 1951 ، وتخرج من الحقوق عام 1936ودخل آلية العسكرية عام 
الكريم قاسم والشيوعيون واالآراد ، وهو من الضباط االحرار واصبح وزيرا للدفاع في  حكم 

 .عبد السالم محمد عارف
 136صالح الخرسان ــ المصدر السابق ــ ص.2
 

 
  اثنــاء وجوده 1964قــد اصدر فتـوى عـام  ) محسن الحكيم (  علما ان السـيد         

ومن جهه اخرى . فـي آربالء بمناسـبة زيارة االربعيـن بعـدم جـواز قتـال االآـراد 
طلب شــاه ايران من المالمصطفى البارزاني بالعفو عـن المنشقين مــن المكتب 

وانــه سـيستفاد منهم اثنــاء ) الجاللين ( انذاك ، وآانوا يعرفون 1964السياسي عام 
المعارك آـون لـهم قيــادات عسكرية تتبعهم فوافق المال مصطفى ، السيما المقاتلين 

اال انـه وفــي ليلة  . منهم وانطالقا من مصلحة الشعب الكوردي ووحدته وتــم اسـتقبالهم
ليمانية واضعين انفسـهم تحت  هرب معظم الذين التحقوا الــى السـ25/1/1966ــ24



اال ان مسلحيهم ).66جحوش ( سـيطرة الحكومة وفــي خدمـــة عبد السالم وهكذا لقبو 
 .1966بقوا حتى النصف االول مــن شهرمايس

 ــ:وهم آل من
 امر هيز آاوة / محمد امين فرج .1
 امر هيز قرداغ / آمال المفتي.2

 ).1. (الى النظام الحاآم
د التحقوا مــع القوات الحكومية فــي نفـس الـوقت آانـت القوات الحكومية           لــق

بالقرب من راوندوز في حين آانت )  زوزك وهندرين( تشن هجوما علـى مناطق جبـال
المهمة للجماعة التـي التحقت بالحكومة هـو التخفيف عــن الضغط علـى قوات الكوردية 

اال ان . ن لنـا ضرب الـحرآة الكورديـة مـن الخلففــي تلك المناطق، وهـذا الطعن يبيـ
المعارك لم تفلح وقــد تحطم اللـواء الرابـع مــن الفرقـة االولــى تبعها انتصـارات 

اخرى لقـوات المال مصطفى البارزاني ممـا ادى الــى قناعة لـدى القوات الحكومية 
تعاطي مــع الواقع وهــو بعـدم جدوى القضاء على  الحرآة الكوردية وعليـه يجب ال

 شـغل الول 1965ايلول عام /  21وفــي . انهـاء القتـال والبـدءبمفاوضات من جديد
عبد الرحمن عبد اللطيف (مـرة منصب رئيس مجلــس الوزراء رجل مدني هــــــو

وفــي بدايـة توليـه هــذا المنصب اتخـذ عـدد مــن الخطوات بهـدف تحسـين *)  البزاز
الجل تسهيل مهمة القضاء علــى الحرآة ) ترآيا وايران ( ات مع الدول المجاورة العالق

الكوردية وقد خطط لمعرآة حاســمة ضد المال مصطفى البارزاني حدد ذلك في نيسان 
 نتيجة 1966نيسان عام / 13 ،االان عبد السالم محمد عارف قتل في 1966وايار عام

 )2.(سقوط طائرته في البصرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 54علي سنجاري ــ المصدر السابق ــ ص .1
 سياسي معروف يحمل شهادة الدآتوراه في القانون 1914هومن مواليد بغداد: عبد الرحمن البزاز*

اصب ووظائف دبلوماسية عديدة منها سفير العراق في القاهرة ، ثم لندن ومن المقربين الى تقلد من
وبعد  . 1965عبد السالم عارف ، اصبح نائب لرئيس الوزراء ثم رئيس الوزراء في ايلول عام 

 . عومل بقسوة من حزب البعث ادى الى مقتله1968ثوره تموز 
 237آاوس قفطان ــ المصدر السابق ــ ص .2
 
 

                                      الفصل الرابع
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومتي عبد / المبحث االول
 الســــالم 



                    محمد عـارف  وعبد الرحمــن محمد عـارف للمــــــــدة 
 مـــــــن

  1968  ولغايــــــــــة1936                         
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة عبد /  المطلب الثاني  
 الرحمن

  1968 ولغايـــــــة 1966محمد عارف للمدة من                          
 

                                                       
رئيسا للوزراء بيانا حـول           اعلن عبد الرحمن البزاز الذي آان يشغل منصب 

وفــاة الرئيس عبد السالم محمد عارف، واعلن منع التجول واغالق الحدود واتخاذ 
الترتيبـــــات الالزمة الختيار رئيسا للجمهورية خالل اسبوع من وفاة الرئيس 

 )1.(السابق
ــا          وبعـد اجراء االنتخابات فـاز عبد الرحمن البــزاز باربعة عشــر صوت

وحصـــل عبد العزيز العقيلي على صوت واحد وحصل عبد الرحمن عارف شقيق 
الرئيس الســـابق على ثالثة عشر صوت ولكون لــم يفز احدا باالغلبية الثلثين بموجب 

الدستور فقـد جــرت دورة ثانية آان فيها تأثير الضباط حاســما فتنازل عبد الرحمن 
على الرغم من تأييد اية اهللا السيد الحكيم له، اال انه البزاز لصالح عبد الرحمن عارف 

 )2.(رفض ذلك
 13/4/1966        واصبح عبد الرحمن محمد عارف رئيســا للجمهورية بتاريــخ 

وطلب من عبد الرحمن البزاز بتشكيل الوزارة الجديدة مرة اخرى وآانت حينها 
 )3.(المعارك مستمرة في آوردستان العراق

عد معارك عديدة اقتنعت حكومة البزاز ان الحرب لن تكون الوسيلة الوحيده          وب
ولـم يجد . واصبح مقتنعا بأن الحل السلمي هـو الحل االمثل. لحل القضية الكوردية

وعلــى هذا . ضيرا مــــن منـح الكورد حقوقهم القوميــة ضمن الوحدة الوطنية العراقية
 االســاس اجرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
   235 ـــ بال ــ ص 1989ابراهيم خليل احمد واخرون ـــ تاريخ العراق المعاصر ــ الموصل .1
اشــكالية الكتابه فــي تاريخ عبد السـالم عارف و( طالب الحسن ــ اغتيـال الحقيقـة .2

 ) السياســــــي
   330 ــ ص 2004ة العربيةظ                                                          ــ  بغداد  ــ مكتبة اليق
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المتعلقة بالحقوق القومية           تعديال على بعض فقرات الدستور وخاصة المادة 
ويعترف هذا الدستور بالحقوق القومية لالآراد ضمن الشعب ( لالآراد فأصبحت

 ) 1). (العراقي في اتحاد وطني واخوي 
         وقد وعـد البزاز بحل جميع المشاآل الداخلية ومنها القضية الكوردية والعمل 

نطقة داعيـا الحرآة الكوردية بقيادة المال علــى اقرار الســــالم واالخاء واالمن فــي الم
مصطفى البارزاني الى القاء السالح وايضاح رغبتها فــي بناء المنطقة على اســاس 

الوحدة الوطنية ورفض االنفصال، مؤآدا ان الحكومة عازمة علـى االعتراف بالوجـود 
حفاظ عليها، ومن الكـوردي فـــــــي العراق ، مما تمتلكه من لغة وتراث ومن حقهم ال

جهة اخرى شدد علـــى تصفية الحرآة الكوردية مهما آانت التضحيات اذا لم 
 )2.(تستجب

         واجريت اتصاالت بين حكومة البزاز والقيادة الكوردية من اجل التوصل الى 
اتفاق يحقق االمن واالســـتقرار ويضع حدا لالقتتال في آوردستان العراق، الســيما 

فقامت القيادة . ديـل الدستور المؤقت واالقـرار بالحقوق القومية الكورديةبعـد تع
 )3 (-: الكوردية بارسال وفدا الى بغداد ضم آل من 

ـ حبيب محمد آريم                                                                                   1
                                                                             ـ علي عبد اهللا                       2
 ـ صالح اليوسفي                                                                                         3
                                        ـ نافذ جالل                                                          4
  ـ محسن دزه ئي5

لقد تمكن عبد الرحمن البزاز من استمالة الكورد من خالل دعواته بأنه يسـعى          
الــى بناء عراق ديمقراطي يعطيهم حصة فــي الحكم والتـي اثمرت الــى اجراء 

 ) 4. (مفاوضات بيـن الجانبين
 تبادل الطرفان وجهات النظر بشـأن اليـة الوصول 1966عام         وفــي حزيران 

الـــى الحل السلمي للقضية الكوردية ، السيما ان عبد الرحمن محمد عارف هو االخر 
آان علـى نفس طريق رئيس وزرائه البزاز النه آان جادا بموضوع المصالحه مـع 

وتناقلت وسائل االعالم . الكورد وجــرت مفاوضات في مبنى المجلس الوطني في بغداد
 )5. (انباء االتفاق بيــــن الحكومة والقيادة الكوردية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ
 129سعد ناجي جواد ــ المصدر السابق ــ ص .1
 ـ ص 1990نان الباجه جي ــ مزاحم الباجه جي ، سيره وسياسة ــ بغداد  ــ مرآز الوثائقعد. 2
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 108حبيب محمد آريم ــ المصدر السابق ــ ص . 3
فاضل البراك ــ مصطفى البارزاني االسطوره والحقيقة ــ بغداد  ــ دار الشؤون . 4

 1989الثقافيـــــــة
 259 ص عزيز الحاج ــ المصدر السابق ـ.5

 )1(ـ :       وقـد تظمنت المطالــب الكورديـة النقاط التاليـــــــــــــة 



 .العفو الشــــامل الذي يقوم علـى اســاس قائمة متفق عليها.1
 .تعيين اآراد في وظائف مهمة في الجيش ودوائر الدولة . 2
 .اعــادة الالجئيـــن االآـراد الـــــى اراضيهـــم.3
 .الجيـــش الـــى ثكناتــــــهاعــادة . 4
امــا مـن جهة الكورد فعليهم تسليم االسلحة التي استولوا عليها الى السلطات .5

 .الحكومية 
          وقد ابدى البزاز المرونة الكاملة لحل القضية الكوردية وايقن ان الحل 

رار البزاز بحل السياســــي  هــو افضل مــن الحل العســكري، وهذا يعـود الـــى اص
 )2.(وهذا اليتم اال عن طريق التفاهم . المشاآل الداخلية للعراق

         وقـد طلب البزاز مــن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ترك الســالح 
وتحمـل مسؤولياته في البناء واالعمار واعادة روح التسامح بين الشعبين العربي 

 )3. (والكوردي
 البزاز ان المسألة الكوردية من المسائل االساسـية فــي العراق، وان        حيث يعتقد

ابناء آوردستان هـم  مواطنون مسالمون حريصون علـى وحدة العـراق وان مــن حقهم 
تنميـــة قوميتهم اي وجودهم القومي ، فالبـد مــن ارضائهـم واالعتـراف بقوميتهـم 

حدة العربية والحفاظ على ابناء الشعب ضمن الــوحدة الوطنية من اجل تحقيق الو
 )4.(الواحد 

       حيث آان مدرآا لحقيقة انه سيجابه الكتلة العسكرية الذيـــن يريدون استمرار 
القتال، وان اي تنـازل تمنحه الحكومـة لالآـراد هــو انتصــار للمال مصطفى البارزاني 

. ـوة هـذه الكتلة فــي الســلطة وتأثيرهاولــم يسـتطيع الوقوف امامهم لق. وتعزيــز قدراته
وانه استغل الفرصه بعد المعارك التــي حدثت فــي جبال هندرين التي فشل بها الجيش 
احراز اي تقدم عسكري ملحوظ ، مما جعله يطرح الحل السياسي والذي اعتبره االآثر 

 )5.(تأثيرا ونجاحا
ـا عقيمـا وان االمثـل النظـام        ويــرى البزاز فــي النظام المرآزي نظام

الديمقراطـــي وتشـجيع االدارات المحليـة لتبدأ مــن القرية وتنتهي بالمحافظة ، النه 
يؤدي الـى مســاهمة الجميع بالبنـاء ، وقـد ايـد النظـام الالمرآزية بكـل قـوة علـى ان 

 )6.(التتعـارض مــع وحـــــدة العراق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 135 ــ بال ــ ص 1969لوقا  زودوــ المسألة الكوردية والقوميات العنصرية ـ بيروت . 1
 10 ـ ص 1967ر النهضةامين سامي العزاوي ـ قصة االآراد في شمال العراق ــ القاهرة ــ دا. 2
 28 ــ ص 1973غريب ادمون ـ الحرآة القومية الكوردية ــ بيروت ــ دار القلم. 3
 ـ 1967عبد الرحمن البزازــ العراق من االحتالل الى االستقالل ــ بغداد  ــ مطبعة العاني.4
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داني ــ عبد الرحمن البزازودوره الفكري والسياسي في العراق حتى محمد آريم محمد المشه. 6
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 تحدث فيه عـن عـدد  عقد البـزاز مؤتمرا صحفيا1966 حزيران15          وبتاريخ 

مــن المواضيع ومنها القضية الكوردية ، حيـث شـدد علـى وجوب انهـاء القتــال بيـن 
االخــــوة العربية الكوردية داعيا الــى االعتراف بالقوميـة الكورديـة وبحقوقها آاملة، 

 وآذلـك دعـى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الـى القـاء الســالح وموضحا بـأن
الحكومة الجديـدة قــد اعدت منهاجا آامال لحل القضية الكوردية والتوجه نحو االعمار 

 )1.(بدل القتال
 اصدرت حكومـة البـزاز بيانـا حـول االتفـاق ، 1966 / 6 /29          وبتـاريخ 

وجــرى وقف الطالق النار، واذيع في بغداد في الساعة التاسعة مساءابيانا عن سياسة 
وتحقيق الوحدة الوطنية . ة فـي منطقة شمال العراق النهاء الوضع الغير طبيعي الحكوم

، وآذلك اذيـــع البيان باللغة الكوردية بنفـس الوقـت تاله رئيـس الوفـد الكوردي حبيب 
وبــعد اذاعة البيـان الـذي حـدد اسـس الوحـدة الوطنيـة وحل مشكلة . محمد آريم 

ر مادة، وقد بعث المال مصطفى البارزاني ببرقية تأييد لما اثنى عش) 12(الكورد  فـي 
جاء في البيان وانـه ســيعمل مــن جانبه آل مايحقق االهداف التي وردت فيه وقال في 

ان ماجاء في البيان هـو تعبير صادق على رغبة ابناء الشعب العراقي عربا (برقيته 
 وازدهار وتحقيق لوحدته وآوردا لتحقيـق مايصبوا اليــه العـراق مــن سلم

 ) 2) .(الوطنية
 )3 (-:        واما النقاط االثنتا عشر التي تضمنها البيان فكانت آمايلي

االعتراف الكامل بالقومية الكوردية وان العراق يتكون مـن قوميتيـن رئيسيتيـن .1
 .وهمــــا متساويتين بالواجبات والحقوق

وق بالفقرة االولى آأســاس لقانون المحافظات الحكومة مسـتعدة العطاء هـذه الحق.2
 .الـذي سيعلن على اساس الالمرآزية 

 .التعليم سيكون باللغتين العربية  والكوردية في آوردستان العراق.3
 .تعتزم الحكومة اجراء انتخابات برلمانية وسيمثل الكورد حسب نسبتهم.4
 .يحق للكورد المشارآة بالسلطة حسب نسبهم.5
 .لكورد عدد من المنح الدراسية والبعثاتيخصص ل.6
 .الموظفون سيكونون من الكورد في محافظاتهم.7
 .يحق للكورد انشاء منظمات سياسية وصحفية ضمن حدود القانون.8
عندما يتوقف القتال سيصدرعفو عام عن جميع المشارآين باالحداث وعودة .9

 .الموظفيــن الى وحداتهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
  187محمد آريم مهدي المشهداني ــ المصدر السابق ــ ص .1
 215رفيق صالح حلمي ــ المصدر السابق ــ ص . 2
  362،365 ــ ص 1974المتحدة للنشرمجيد خدوري ــ العراق الجمهوري ــ بيروت  ــ دار . 3



 
 
 

 .عودة العسكريين الى وحداتهم .10
 .تخصص قسم من االموال لغرض االعمار. 11
 . ستعمل الحكومة على اعادة السكان الذين نزحوا من مناطقهم . 12

حيـث لــم يســمح .          اال انـه بعـد فتـرة لـم ينفـذ اي شـيء ممـا ورد باالتفــاق 
رد المشارآة في مجلس الوزراء او فــي اي دائرة حكومية ، بل اســتمرت عمليات للكو

ولـم يعمر اي شيء ولـم يتخذ اي عفو عـن . التعريب ، ولكن بدرجة اقل مما سبق
بـل اثارت . جميــع المشـارآين باالحداث وظل الوضع غامضا ومترددا من الداخل

فبعض القطعات . في الدوائر الحاآمة نفسهاالخطوات التـي اقدم عليها البزاز معارضة 
العسكرية لم تكن ميالة للقبول برئيس وزراء مدني وعارضت محاولة تسوية المسألة 

آما ان عدم رغبة البزاز في التوصل الى اتفاق مع الوزراء . الكوردية سلميا
لسـخط الوحدويين، وآذلك سعيه الــى ابعاد الضباط عن الســلطة اضـافة مزيـدا مــن ا

 )1 . ( 5/8/1966وفــي النهايـة اضطر الــى تقديــم اســـــتقالته          بتاريخ . عليـه
 ذات طابع 1958 تموز 14        ويتبين لنا ان الحكومات التي جاءت بعد ثورة 

عسكري على االآثر، وان العســكريين مســيطرين عليهـا، لذلــك آانـت التعطـي اي 
وهذا يعود الى طبيعة العقيدة العسكرية التي . لسياسي لحل مشاآل البالداهميــة للعمل ا

يفكر بهــا القــادة العسكريين في انهاء النزاعات وعليه فقد فشلت الحلول السياسية ، 
  خيـر دليـل علــى ذلك ، 1966 حزيران 29ومــن بينها مــا قام بــه البـزاز وبيـان 

 )2.(ســــتقالتهحيث لـم يـطبق حتـى مـن بعد ا
الذي آان سادس رئيس *          وبعـد يوميـن تألفت وزارة برئاسـة ناجي طالب 

واعلنت الحكومـة برنامجها . 1958للحكومة فـي وزارتهم وآانت العاشـرة منذ تمـوز 
عـن عزمهــا انتهاج سياســة الحياد وتوسـيع الروابط مع الجمهورية العربية المتحدة 

ثـم جـرى . حول تســوية القضية الكوردية 29/6/1966طبيق بيــان والعمل على ت
وقد دعى . والتي جرى  تمديدها مرتين قبل ذلك.االعالن عـن انتهــاء الفترة االنتقالية

ناجي طالب الى اجراء انتخابات برلمانية، اال انه لم تكن على استعداد للسماح بمشارآة 
نامجها، الن هدفها الوحيد آان السـعي لترسـيخ االحزاب الوطنية والديمقراطية في بر

 ومـن جهة اخرى زاد الحـــزب. اقدامها
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 ، ومــن آليــة 1938 ، تخرج مـن الكلية العســكرية عـام 1917مـن مواليد : ناجي طالب * 
 وهـو من الضباط 1941 ، وشارك في حرآة مايس 1939االرآان البريطانية آامبرلي عام 

شباط / 9 ووزيرا للصناعة فــي 1958 ، واصبح وزيرا للشؤون االجتماعية عام 1956االحرار



 9/8/1966 ورئيسا للوزراء من 1965 ، 1964ثــــــم وزيرا للخارجية . 1963
            .9/5/1967ولغاية

، وآذلك خاطب المال مصطفى  الديمقراطي الكوردستاني عالقته بايران          
 مــن وجود عالقــة البارزانـي بريطانيا وطلب مساندنها معنويا وعسكريا علـى الرغم

ولم يقف بالضد من الحرآة الكوردية لوجود عالقة مع . مــع االتحــــاد السوفياتي
وهذا ما ابعد عــن الحـزب . امريكا وبريطانيا والشاه ايضا مادام  لم تتحقق هذه العالقة 

الديمقراطـي الكوردســتاني والمال مصطفى الحرآة التحررية في آوردستان ايران بل 
 )1. (ــحبت مقراتها داخـل العـراق الى خارجه خوفا من المستجدات القادمةس

         ويالحظ تدخل قوى اقليميا ودولية فـــي الصراع بل وقامت بتغذيته ويجب 
اضعاف العراق من خالل هذه الخالفات الداخلية ، فالصهيونية مــن خالل الشاه ، 

وان هذا الصراع الداخلـي يعطي قـوة وآذلك ايران لها اطماع فـي شــط العرب، 
 )2. (اليــران لتفرض شروطها على العراق

 قام آل من رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف 1966         وفي تشرين الثاني
وقد اآدوا انهم . ووزير الدفاع شاآر شكري على التوالي  بزيارة آوردستان العراق

ن اي من بنوده لم تنفذ وحتى الحكومات التي ، اال ا)29/6/1966(سائرون لتنفيذ اتفاق 
 )3. (تلت هذه الحكومة لم تنفذ اية من بنوده 

         واستمرت الحكومة فــي مناوراتها لالبتعاد عــن االعـتراف بالحكم الذاتي 
عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤتمرا اآد فيه ) 1966/ اب / 28(وفي . للكورد 

العربية الكوردية وعلى وحدة الكفاح المشترك والمطالبة بعدم على اهمية االخوة 
وعدم اســتنزاف طاقات البلد  . 1966 حزيران 29الرجوع الـــى القتال وتطبيق بيان 

 )4. (فــي الحـرب ، علمــا ان العراق آان يعيش في مشاآل اقتصادية عديدة 
االتفاق وقد اندلعت حرب         اال ان االوضاع ساءت بعد فترة بسبب عدم تنفيذ 

 بين الكيان الصهيوني من جهه وبين االردن وسوريا ومصر من جهه 1967حزيران 
اخرى، ممــا ادى الـى هرع العـراق لمـد المســاعدة الــى الدول العربيـة وتوجهـت 
قطعـات مـن الجيش العراقي الــى الجبهه االردنية للمشارآة فــي المعارك واوقفت 

الواليات ( لعراقية امــدادات النفط الــى الدول التـي وقفت مــع اسـرائيل وهي الحكومة ا
آذلـك فرضـت حظر علــى اسـتيراد البضائع منهـا ، ) . المتحدة والمانيا وبريطاني

  )  5(وآذلـك قطـع العالقـات الدبلوماسـية معهم
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صطفى البارزاني برقية        ولم تمض ساعات على بدء الحرب حتى ارسل المال م

الــى حكومة بغداد اعلن فيهــا اسـتعدادهم لتطبيع الوضع فــي آوردسـتان العراق ليكون 
آما بعث . بمقدور الجيش العراقي الموجود في المنطقة من التوجه الــى ميدان القتال

برسالة بنفس المعنى الى الرئيس المصري جمال عبد الناصر اعرب فيهـــا استعداده 
الرسال احد اوالده على رأس قوة من عدد من االالف من البيشمرآة للمشارآة الـى 

 شكل طاهر يحيى حكومة 10/7/1967اال انه بتاريخ . جانب اخوانهم العرب في القتال 
الدفاع الوطني فــي العـراق واســتقالة حكومة ناجي طالب ، واقـدم علـى بعـض 

، وآذلك قـام بتوسـيع صالحيـات شــرآات نفـط الخطوات لتمتين الواقـع االقتصادي 
الوطنيــة وتنشـيط روابـط العـراق بالــدول االشتراآية، وفي نفس الوقت استغل االحكام 

العرفية لمواصلة نهجه السلبي علــى الصعيد السياسة الداخلية، الســيما فيمـا يتعلق 
الكوردية وتم ايضا تأجيل باالوضاع الديمقراطية فـي البالد وتســوية المســألة 

 )1. ( فأنه ظل حبرا على ورق 1966 حزيران 29االنتخابات ، واما بخصوص اتفاق 
         بــل واآثر مـن ذلك حاولـت الحكومــة االســتفادة مـن االنشـقاق الذي حصل 

 ، وقامت باســتغالله، فقـد زودت 1964داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 
من واردات % 90ــقين بالسالح والمال وازدادت مخصصات العسكريين الى المنشـ

 ) 1968 ــ 1967(النفط ، ممــا ادى الـى عجز فــي ميزانية الدولة ، حيث بلغت عام 
اضافة للحرب مـع اسـرائيل فقـد .مليون دوالر فــي ذلك الوقت ) 120(الــى مايقارب 

آمـا . طنين مثـل ضريبة الدفـاع الوطنـيفرضت الحكومـة ضرائب جديدة علـى الموا
ارتفعـت الرســوم علـى الســـلع المستوردة، مما ادى الــى تصاعد التذمر لـدى 

 تعرض ممثلوا احزاب 1968وفـــي بداية عام . المواطنين وزيادة المناؤين للحكومة
 1968وفــي ربيع. المعارضة مجددا الى تعسف وزج بعدد آبير منهم فــي الســجون

مــن اجل االطاحه بالحكومة وجرت ) الحرآة العربية الثورة ( اتسع نشــاط تنظيم 
تحرآات عديدة لهــذا الغرض ، اال انهـم رفضوا واصروا على انتخابات برلمانية علـى 

اســاس التصويت الســري العـام، وآذلــك طلبوا مــن عبد العزيز العقيلي والضباط 
وبتاريخ . الخط ان يحلـوا القضيـة الكورديـة بقــوة السالحالســائرين علـى نفــس 

 اعلن طاهر يحيى عــن اجراء تعديدالت فـي مجلس الوزراء قريبا 12/2/1968
قـام حزب  ) 1968 تموز17(اال انـه فــي صبيحة . وباحتمال تمثيل المعارضة فيه 

ة فــي يـد البعث باقالب عسكري اطاحه بحكم عبد الرحمن عارف واصبحت السلط
 )2. (وبذلك انتهى حكم االخوين عبد السالم وعبد الرحمن عارف .حزب البعث 
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عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب االول  
 والتيــــارات

 
  1966  ولغايـــــــــة 1963                    السياسية للمدة من 

 
   
 

لقــد اآـد الحزب الديمقراطي الكوردستاني علـى شـعاراالخـوة العربيـة         
تبنى عالقات مـع القوى العربية التـي تتفهم حقيقة القضية الكورديـــة وحاول ان ي

وآـان دائما يرفع . الكوردية، لذلك آـان لــه عالقة قوية مـع االحزاب الديمقراطية 
، وهذا يعني اهدافه لــم ) الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان ( شـعار 

لحقوق الديمقراطية للشعب تقتصر علـى حقوق الكورد وحدهم بل آانت تطالب با
 ) 1. (العراقي بعربه وآورده واقلياته 

 ابتعدت اآثر االحزاب 1961       لذلك عندما بدأت الحرب فــي ايلول عــام 
الديمقراطية عــن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولكن بعـد تفرد عبد الكريم قاسم 

ادة النظر بالحزب الديمقراطي بالسلطة وضربه لالحـزاب عــادت هــذه االحزاب اع
حيث آانت العالقة مــع الحزب الشـيوعي العراقي بها نوع من . الكوردستاني وقضيته

الفتور، ولكن اعاد الحزب الشــيوعي العراقــي  عالقته بالحزب الديمقراطي 
الكوردستاني ووقف معه مساندا قضيته وآذلك حزب البعث العربي االشتراآي، حيث 

وبعـد االطاحـه بحكم عبد الكريم . القته به واستمرت اغالتصاالت بينهـملم تنقطع ع
 ، آــان الــــحزب الديمقراطي الكوردستاني سباقا بتأييد 1963شـباط )  8(قاسـم فــي  

الثورة ولدراســة هـذه العالقات يتحتم علينا ادراجها حزبا حزبا وبيان المالبسات 
 ــ:والتطورات التي رافقتها
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 ـــ:لشيوعي العراقـــــيالحزب ا: اوال 

ع الحزب ـى اتصال دائم مـ لقــد آان الحزب الديمقراطي الكوردستاني عل       
 ، وآـان مــن مؤيدي الحكم الذاتــي للشعب الكوردي ، وقد التف يوعي العراقيـالش

ويعود السـبب . الحزب الشيوعي العراقي حول المال مصطفى البارزاني وايدوه بقوه
 ، وقــد 1963شباط ) 8( استالم حزب البعث العربي االشتراآي السلطة في لذلك هــو

تعرضوا الـى ضربات قوية وخاصة في بغداد وواسط والمناطق الجنوبية من قبل حزب 
البعث، ولـم يبقى لهـم اال لجنة الفرع الكوردي المتبقية آحاضنة لهم في آوردستان 

الى التحاقهم بالحرآة الكوردية المسلحة العراق حفاضا علــى ارواحهم ، ممــا ادى 
شباط سقطت اللجنة المرآزية بيد ) 10(وفـي . التــي يقودها المال مصطفى البارزاني

حزب البعث ممـا ادى الــى تجمع قيـادات وآوادر المتبقية من الحزب الشيوعي 
م لهـم وقد استقبلهم المال مصطفى البارزانــي وقـد.  العراقي في آوردستان العراق

آافـة المسـاعدات الممكنه ، ممـا دفع بالشـيوعيين الــى االلتقاء مــع رؤوساء العشائر 
. الكوردية علـى الرغم مـن ان نهجهم يخـالف ذلك ، حيث آـانوا ينتقدوهـم باسـتمرار

ومــن المناظــر الغــير مألوفـه آــان مجلـس المـال مصطفـى البارزانـي يضـم 
 يساره وقيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والشخصيات الشيوعيين على 

وقـد فسره البعض ارضاءا لالتحاد السوفياتي مـن جهه . العشائرية مـن  جهته اليمنى
 )1.(للحصول على المساعدات من الجهتين. وايران وامريكا من جهة اخرى

لبعث وبين  بين حكومة حزب ا1963       وعند استئناف القتال في حزيران عام 
الحـزب الديمقراطي الكوردستاني وقـف الحزب الشـيوعي العراقي مــع المال مصطفى 

وقد موا طلبا بذلك، وشـارآوا بالقتال وتقربوا الــى المال مصطفى . البارزانــي وحزبه
البارزاني آثيرا واصبحت عناصر آورديـة فــي المراآز القيادية للحزب الشـيوعي 

)  آوردستان الـعراق ( بينهم عزيـز محمد ، بـل واصبحت منظمــة  العراقـي ، ومـن 
 )2. (يعتمد عليها بعـد ان طالـت االغتياالت قيادات بغداد

 ظهر فتور وجفاء وحتـى اصطدام بيـن الشـيوعيين 1963        اال انـه فــي اب 
حـول والقـوة اال انهـم ال. والحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني بيـن بعـض القيــادات 

ومع ذلك آانت قيادات .وتدخــل المـال مصطفى البارزاني مرات عديدة لتهدئة االوضاع
الحزب الشيوعي  العراقي تصدر بيانات تؤيد بهـا الحرآة الكوردية بقيادة الحزب 

وقــد فتح الحزب الشـيوعي العراقـي مراآز ومنظمات . الديمقراطي الكوردستاني
  الــمقراتخاصه بهـم تعمـل ضمن
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وهــذا يظهر لنـا ان .        الكوردية التابعة الــى الحزب الديمقراطي الكوردستاني
الحزب الشـيوعي العراقي  آـان جنبا الــى جنب الحزب الديمقراطي الكوردستاني فـي 

ولـوحظ ان الحزب الشـيوعي العراقـي ينظر للقيـادات الكورديـة بأنهـا ذات . ك الفترةتل
افق ضيق، اال انهم مــع ذلك ايدوا المال مصطفى البارزاني النه يمثل االمل القومـــي 

 )1(ــ :للشـــعب الكوردي  ويعود ذلك التوافق لعدة اسباب منها 
لديمقراطـي الكوردستانـي آـانت بحاجة الــى ان الحرآة الكوردية بقيادة الحزب ا.1

 . الـدعم الداخلي والخارجي لتعزيز موقفها
ان الشيوعيون لهم مكانة لـدى االتحاد السوفياتي والمعسكر االشتراآي ويملكون . 2

 .قدرات يمكن استغاللها ضد الحكومة ، وآذلك لهم امتداد في مناطق آثيرة من العراق 
،  )البيشمرآة ( ادر الشـيوعيين وخاصة الضباط منهم لـتدريب االسـتفادة مــن آو.3

 .حيـث آانت الظروف مالئمة لكال الطرفين
 اخذ الحزب الشيوعي العراقي يحث المال مصطفى البارزاني 1964        وفي عام 

حيث تـم تقيـم العالقة بينهم ، وجـاء . علـى وقـف اطالق النار ، وخالل مؤتمر براغ 
ـان الختامي بأن السياسة التي ينتهجها المال مصطفى البارزاني تتجاوب مع فــي البي

 )2. (المصالح الجذريـة للنضال الوطني العام في العراق 
  عـقدت اللجنـة المرآزيـة للحزب الشـيوعي العراقي 9/10/1965        وفـــي  

كومــة عبد الســالم اجتماعا عارض فيــه غالبيـة اعضاء الـحزب الشـيوعي التقـارب لح
عارف بل وطالبوا باسقاطها ، الن اآثر الكوادر لــم تنسـى مـاحصل لها من قتل 

وتهجير وسجن على ايـدى االنقالبييـن وااللتحـاق مــع صفوف الـحزب الديمقراطـي 
 )3. (الكوردسـتاني ومحاربــــة الحكومة

ـي الكوردسـتاني فـــي نشـاط         وقــد ظهر االعتمـاد علــى الـحزب الديمقراط
الـحزب الشـيوعي باعتبـاره المجال الـذي يتيـح للـحزب الشـيوعي الضغط 

المسـتمرعلــى السـلطة للحصول علــى مكاسـب حزبيـه معينـه، وعلــى الرغم مــن 
معرفـة الشـيوعيين بـأن المال مصطفى له عالقة مع الدول الغربية وايران ، اال انـه بقى 

وقــد تجاهلت قيادة الحرآة المسلحه للشيوعيين تمامـا عندمـا اجـرى المال . اندا لـه مسـ
مصطفى البارزاني مفاوضات بينـه وبين الحكومات المتعاقبة مع البعثيين والقوميين 

 )4 . (1966 ــ 1963مابين االعوام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــ :بي االشتراآـــي حزب البعث العر: ثانيا 
           يأتي حزب البعث العربي االشتراآي بالدرجة الثانية مـــع الحزب 

الديمقراطــــي الكوردسـتاني بعد الحزب الشيوعي العراقي من حيث العالقة ، وآانت 
 ، حيث التقى صالح اليوسفي بصورة سرية مع علي 1963اتصاالت بينهم قبل عام 

آــان انذاك االمين العام لحزب البعث، وقد وعـد بمنح الكورد صالح السعدي الذي 
الحكم الذاتي، بـل ذهب الــى اآثر مـــن ذلك عندما ذآر بانــــه يفكر بحق تقرير 

وان الحكم الذاتــي مقرون باستالم حزب البعث السلطة مقابل التزام . المصير للكورد 
للجيش العراقي في مناطق آوردستان الكورد بوقف اطالق النار والكف عــن التعرض 

تم اســـــقاط حكومة عبد الكريم قاسم بانقالب عسكري، ) 1963 شباط 8(العراق، وفي 
فسارع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الــــى ارسال صالح اليوسفي وشوآت 

علـــى وآان جواب الحكومـــــــــة الجديدة بأنها . عقراوي بتقديم التهنئة لقادة االنقالب
وعدها وســـوف تطلق الحريــات وتعطــي الحقوق المشروعة للشعب الكوردي، 

 )1(ـ :وبالفعل ضمت الوزارة االولى التي تشكلت بوزيرين آورديين هما 
 وزيرا للدوله/ فؤاد معروف .1
 وزيرا للزراعة/بابا علي الشيخ محمود الحفيد .2

فدا شعبيا ضم شخصيات سياسية من  شكلت الحكومة و1963         وفـــــــي اذار
 ـ :احزاب مختلفة لزيارة المال مصطفى البارزاني واتفقوا على بنودا اساسية منها 

 .االعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي على اساس االدارة الذاتية.1
 .يدخل هذا االعتراف بالدستور المؤقت والدائم، فضال عن البنود االخرى.2

 )2(ــ :فد آوردي الى بغداد وجلس مع آل من وبعد ايام وصل و
 وزير الدفاع/ صالح مهدي عماش.1
 وزير الدولة لشؤون الجمهورية/ حازم جواد.2
 وزير الصناعة/ ناجي طالب.3
 سفير/ علي حيدر السلمان .4

واستمرت المفاوضات بين حزب البعث الذي آان  يقود الوزارة وبين الحزب 
ك الفترة، وآان احمد حسن البكر رئيسا للوزراء، وتوصل الديمقراطي الكوردستاني بتل

 الوفد الـــــــــى
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 اال انه في حزيران من نفس العام وآان الوفد الكوردي يتفاوض فــــي ثالث مشاريع
الحرس ( بغداد تجدد القتال مما ادى الى اعتقال الوفد الكوردي وخضع للتحقيق في مقر

 .في منطقة الفضل في بغداد) القومي
ان حزب البعث آان غير حاسم النه غير مؤمن بالمفاوضات وانه         وهذا يبين لنا 

آان يراوغ حتى يثبت نفسه في السلطة، وآذلك آان انشغاله بتحجيم الحزب الشيوعي 
العراقـي العدو اللدود له اضافة الى دعواته منذ استالمه السلطة الــــى الوحدة العربية 

ية بين اعضاءه مما ادى الـــى وترك مسائله الداخلية وانشغل في صراعات داخل
ســـيطرت عبد الســالم محمد عارف على السلطة وازاحة حزب البعث في تشرين 

 )1.(الثاني من نفس العام
 قام حزب البعث باتصاالت مع القيادة الكوردية لتفعيل 1965        وفي نهاية عام 
 في بغداد طالب بها  قام حزب البعث بمظاهرة1966وفي عام . العمـل المشترك بينهم 

 )2. (ايقــــــاف القتال في آوردستان ومنح الشعب الكوردي الحكم الذاتي
 

 ـ :1966 ـ 1963موقف التيار القومي من القضية الكوردية : ثالثا
بعد استالم التيار القومي الناصري على الحكم برئاسة عبد السالم محمد        

ياداته بسبب عـدم التوافق بين التيارات عــــارف سرعان ماظهر انشقاقات بين ق
القومية، وقد حاول الناصريون وبقايا حزب االستقالل والحزب االشتراآي العربي من 

بناء جبهه قوميـة تظم آافة التيارات القومية المناوئه لحزب البعث ، وامـــــا موقفهم 
جهها الى جالل مـــن القضية الكوردية آان يوافق نصائح جمال عبد الناصر التي و

حيث طالب القيادة العراقية باعطاء حقوق الشعب . طالباني عند زيارته الى القاهره
وهم عكس الكيان الصهيوني ، اال انه اآـد . الكوردي النهم اصحاب حق واالرض

وآانت هذه الحقوق آحكم . علــــــى وحدة العراق وعـــدم اعطاء الفرصه لالنفصاليين
 )3.( اقامة مجلس تنفيذي وتشريعي تكون له ميزانيته الخاصه ذاتـــي مـــن خالل

 
 ــ:موقف الحزب العمل الثوري العربي : رابعا 
هذا الحزب حدد موقفه من القضية الكوردية على ضوء مقررات المؤتمر           

 ، من خالل حل القضية الكوردية حال جذريا علـــــى ان 1964القومي للحزب عام 
 يكون ضمن 
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لوطنية العراقية، وحـذر مــن االنفصال النــه اليخدم الشـعبين العربـي الوحدة ا
والكـوردي والمصالح العربية فــي ان واحـد ، بـل واقـر الـحقوق اللغويـة والثقافيـة 

 ) 1. (للشـعب الكـوردي وتطبيق الحكم الذاتي 
 

 ــ :1966 ـ 1963موقف الحزب الوطني الديمقراطي : خامسا
ى ايجاد حل للقضية  ــتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي وهو يدعو ال    منذ    

ن الحقوق اال انه ــي او اي مـم الذاتـعار الحكـم يرفع شــلمية ولـالكوردية بالطرق الس
ة ـذه القضيـات بحل هـب الحكومـا يطالـان دائمـطالب باعطاء الكورد حقوقهم ؛وآ

ايار /12ويتاريخ . ي والجمهوري ــ الملكي عهدــة فـان مناصر للقضية الكورديـوآ
 رفـع آامل الجادرجي رئيـس الحزب الوطني الديمقراطي مذآرة الــى الجهات 1963

الرسـمية مطالـبا بمعالجـة القضية الكوردية بالطرق السلمية والحفاظ علــى وحدة 
ضمنه  وجـه مذآرة اخـرى حـول الدسـتور بمـا ت1964حزيران / 1وبتاريخ . العراق 

عـن القضيـة الكورديـة ، وهـذا يبين لنـا ان هذا  الحزب آان دائما يطالب بحل القضية 
 )2.(الكوردية ، اال انه لم يحدد آيفية ذلك
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 الفصل الرابع                                                   



 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 والتيــــارات

 
 1968 ولغاية 1963         السياسية للمدة من             

  
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب الثاني  
 والتيــــارات

 
 1968 ولغاية1966                     السياسية للمدة من 

 
  نظرا للمدة الزمنية التيباب مقارنة باالبواب االخرى قليل االحداث      ان هذا ال

 ـــ: ، وآالتي1968 ولغاية 1966صاحبته ، حيث المدة آلها التتجاوز العامين فقط من 
 ـ :ـ الحزب الشيوعي العراقــــــــي :اوال

بين المال مصطفى ) 1966حزيران / 29(ذا الباب منذ اعالن بيان ـدأ هـ       يب
عراقي هذا د الحزب الشيوعي الـالبارزاني وحكومة عبد الرحمن البزاز، حيث انتق

ى ــبب الــود السـن ذلك ، ويعــل اآثر مـه ان يفعـكن بامكانـم يــه ولــاالتفاق بل وادان
دا ـو وحيـع الحكومة فسيبقى هــق مـي الكوردستاني اذا اتفـان الحزب الديمقراط

 ي بيان له بأسمـوف. دم الرضى ـو عـاق وهـن رأيه االتفـك بيـه لذلـتضرب مصالح
الى اعتبار البرنامج  الذي اشار1966ي العراقي في اوائل  تموز تموزالحزب الشيوع

ن ـه المدافع عـه بأنـن نفسـ الملزمة ، وبي الضمانات الحكومي ناقصا وقاصرا وخاليا من
ش ـان لجوء الحكومة للتفتي(ي ــد لخص البيان الى العموميات وهـراد، وقـوق االآـحق
ل ـد فشـتان العراق بعـي آوردســـق الحرب فأزـن مــلم والخروج مـق السـن طريـع

ي ــة فـة الديمقراطيـة الوطنيـــة والحرآـار للثورة الكورديـو انتصـالحلول العسكرية له
وآذلـك ) . آمـا انــه فــي الوقت نفسـه هزيمه للسياسـة الشوفينيـة العدوانيـة العراق، 

قعه السابقة وحل تشكيالت دعـى البيـان الــى سـحب قطعـات الجيـش الــى موا
ورفع الحصار عـن المنطقـة الكورديـة ، واعـالن الـعفو العـام عــن ) الفرسان ( 

وفي الواقع ان . السـجناء الوطنييـن فــي العراق ووقـف سياســة االضطهاد والقمع
.  آـان توفيقيا ويعوزه التماسك1966حزيران /29الحزب الشيوعي آان موقفه لبيان 

دته فقد دعت الى مواصلة تأييد المال مصطفى وااللتفاف حوله ، والــى حل اماقيا
الخالفات بين صفوفه اي بين جناحي المال مصطفى البارزاني وابراهيم احمد ، وابعاد 

 )1.(العناصر الرجعية
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 1966        وفي اجتماع للجنة المرآزية للحزب الشيوعي العراقي في اواسط عام 
ه التوجد نوايا حسنه للحكومة تجاه ــع القضية الكوردية وانـجرى التأآيد على الوقوف م

ع ــها مـاع مجموعة ابراهيم احمد لوقوفـد االجتمـذلك انتقوآ. المشكلة الكوردية
وامــا  . حزب الديمقراطي الكوردستانيـي والـى البارزانـة ضد المال مصطفـالحكوم

بخصوص التقارب بيــن المال مصطفى البارزاني مــن نظام شـاه ايران  وتحولـها الـى 
مريكا وبريطانيا ، ومع ذلك آانوا قوة التنسـجم مــع تطلعاتهم لوقوف شاه ايران مع ا

الشيوعيين يعولون علـى القيادات الوطنية فــي الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني، 
اضافـه العتبارهـم العـدو االول للــحزب الشـيوعي هــو الحكم العارفي الذي قتل 

 الوضع وسجن وابعد الكثيرين منهم عـن السـاحه السياسية العراقية ، وبعـد ان اســتقر
 اوضح الحزب الشـيوعي موقفه مــن 1967 وحتـى عــام 1966مـابيـن اواسـط عام 

القضية الكوردية بمطالبته بتقرير المصير للشـعب الكوردي وان الكفاح المسلح هو 
الطريق الوحيد لذلك، وهـذا يبين لنـا ان الحزب الشـيوعــي اليمثـل اسـتقالليه الـقرار 

زب مرتبطه بحلـف استتراتيجي مــع المـــال مصطفى البارزاني ولــم آـون القيـادة للــح
يتخذ موقف مستقل بل قــام يقاتل الـــى جانب المال مصطفى ضد الحكومة التي اخذت 

 )1.(منه آل شيء
        ونسـتنتج مــن هذا ان تقاربهم مــع المال مصطفى هو ان يصبح لهم نفوذ في 

اني لحمايتهم وآذلك حصولهم علــى بعض المساعدات الحزب الديمقراطي الكوردست
مــن الخارج التــي آانت تأتــي للمال مصطفى وبتعبير اخر هــي اعتبارات تكتيكيه 

 )2. (اي مصلحيه والريب في ذلك. انيـه 
        ولــذلك وقـف الحزب الشيوعي دائما مــع المال مصطفى فــي آـل مواقفــه 

لكوردية ولم يستطع ان ينسحب من هذا التحالف النه سيخسر ومدافعـا عن الحرآة ا
حيث لم يجد موطىء قدم لـه فــي العراق اال فــي آوردستان وهـو اخر معقل .الكثير 

اضافه الـى قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة المال مصطفى آونه ذات . لــه 
يرة وخاصه اديولوجيتهم التــي نفوذ آبير في آوردستان ، ولــذلك تحاوز مسـائل آث
 اصبح مسـؤول 1966وفــي عـام .  تسـتند علــى محاربة االستعمار والرجعية وغيرها

الـذي آـان قريبا )  بهاء الـدين نوري ( الـفرع الكوردي للـحزب الشـيوعي العراقــي 
ن مــن الـحزب الديمقراطي الكوردســتاني واصبح الحزب الشيوعي لمنطقة آوردستا

آأنما حزب مستقل يتخذ آافة القرارات بنفسه بعيدا عن بغداد واللجنة المرآزية ، بل 
واآثر من ذلك ارسل وفد ضمن الوفد الكوردي الى سوريا واصدر مشاريع عمل لحل 

 )3.(المسأله الكوردية دون الرجوع الى بغداد
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ي ـيوعي العراقـحزب الشـن الـات بيـدت العالقـوطـ ت1967ام ـي عـــ    وف       
زب البعث وجرت مفاوضات ـى حــاحه علـتاني وانفتـي الكوردسـ الديمقراطزبـوح

يوعي ـحزب الشـارف ، اال ان الـة عبد الرحمن عـقاط حكومـة السـلتشكيل جبهه عراقي
 )1.(روط تعجيزية على حزب البعث مما ادى الى فشل المفاوضات ـــوضع ش

 
  ــ:حزب البعث العربي االشتراآــــــي : ثانيا 

 فقـد حددتــه القيادة 1966 حزيران 29        امــا موقف حزب البعث مــن بيان  
ان ربط (  حيث جاء فيــه 1966 تموز 28القطرية لحزب الـبعث فــي بيان لـها فــي 

الحل السـلمي لمشـكلة التمرد فــي شـمال العراق بضرورة عـودة االوضاع البرلمانيـة 
 29ية تخدم الرجعيـة فــي الشـمال والـجنوب ، وان بيـان البرجوازيـة لعبـه اسـتعمار

 ينطوي على سياسة انفصالية رجعيه تهدد وحدة التراب الوطني ، 1966حزيران 
 29وهذا يبين لنا ان حزب البعث آان رافضا التفاق )  فهوخطوة في طريق االنفصال

راء الذي سعى لهذا  ، وآذلك انتقد البيان عبد الرحمن البزازرئيس الوز1966حزيران 
وقدعقد حزب البعث اجتماعات اجتماعات مع مجموعة ابراهيم احمد الذي .االتفاق

انشـق عــن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليقف ضد المال مصطفى البارزاني 
 )2. (والحكومة العراقية 

   
 ــ: ي ـــــــراطـالحزب الوطني الديمق: ثالثا

ي رئيس الحزب بتثبيت ـل الجادرجـ طالب آام1966ران  حزي29اق ـد اتفــبع       
ها القومية ، واآـد ان ـة اليمكن تجاهل حقوقـاق واعتبر الكورد قوميـذا االتفــه

ن ـذه التصريحات تعبر عــان ه. اآلـذه المشــد لحل هـل الوحيـي الحـالديمقراطية ه
، وهذا اطي الكوردستانيب الديمقرة الكوردية التي تبناها الحزـحزب بالقضيـرأي ال

ن خالل هكذا ــ حقوق الكورد بالنظام الديمقراطي، وبين  مالوطني يبين لنا ربط الحزب 
 )3.(نظام تنال جميع شرائح المجتمع حقوقها الوطنية والعقائدية والقومية 
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طي ى حزب البعث آانت له عالقة جيدة مع الحزب الديمقراــبالنسبة ال: اوال 
 تفاوض مع 1963 شباط 8ي ـ ، وبعد استالمه السلطة ف1963ام ــل عـالكوردستاني قب

المال مصطفى ، ولكن آانت المرحله صعبة بالنسبه له واستمرت المفاوضات خمسة 
 .اشهر، اال انه لم تصل الى نتيجة مما ادى الى اندالع القتال مرة اخرى

انت مرة ــرحمن عارف فكــالم وعبد الــا بخصوص حكم االخوين عبد الســام: ثانياـ
 ــ:يقف القتال والدخول بمفاوضات ومرة اخرى يندلع القتال ويعود ذلك لالسباب التالية 

لمي وتعتقد ـذه الفئه ترفض الحل الســى السلطة وطبيعة هــيطرة العسكريين علــس.1
 .الحل العسكري هو االمثل

اني تعتبر بنظر السلطة هي االنفصال ان المطالب الحزب الديمقراطي الكوردست.2
 .ويجب ان تكون سلطة الدولة هي الحاآمة

سيطرة احزاب ذات توجه عروبي متشدد على السلطة نفيها الى آل من هو غير .3
 .عربي في العراق

لعراق رئيس وزراء مدني  لم يحكم ا1968 لغاية 1963ترة من خالل الف.4
 ان يحل القضية الكوردية وتطبيق الديمقراطية ،  البزاز وهو بالفعل ارادالرحمن عبداال

 .اال انه لم يستطيع لسيطرت العسكريين على القرارالسياسي مما ادى الى استقالته
 ــ:اما بخصوص الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة المال مصطفى فكانت: ثالثا

 غيـره آقائـد التفـاف القيـادات الكورديـة حـول المـال مصطفـى آــون اليوجـد.1
 .سياســـي   وعسكري وله تاريخ طويل للدفاع عن حقوق الكورد 

سياسته آان يريد الحل السلمي ولكن بحقوق الكورد اال انه لــم يسـتطع لوقوفـه امـام .2
 .قوة عسكرية مسيطرة على السلطة وموارد البالد

ردي وقـد اتفق اليه سياسته انه يحارب ويضغط للحصول علــى حقوق الشـعب الكو.3
مــع الحكومات على وقف القتال واالعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي اال انـه 

مـع ذلك آان له بعض االخطاء وخاصة اعتماده على شاه ايران وامريكااآثر من 
 .الالزم

بالنسـبة لالوضاع الداخليـة للحزب الديمقراطي الكوردستاني فكانت فــي اسوء حال .4
مــع ) ابراهيم احمد وجالل الطالباني (  ووقوف المنشقين 1964شقاق عام اثر االن

 .الحكومات ضد المال مصطفى البارزاني
استمرار القتال ولم يصل الى نتيجه مع الحكومات على الرغم مــن عدة اتفاقات .5

  .1968مبرمه معها اال انه استمر القتال حتى سقوط عبد الرحمن  عارف عام 
 
 
 

                                                                المصادر للفصل الرابع        
 )من حوار المفاهيم الى حوارالدم  ( 1963شباط  8 عراق علي آريم اسعد ــ

 عادل جابر هاشم ــ شذرات من نضال البارزانيين.2
 طارق مجيد تقي ــ بريطانيا ولعبة السلطة في العراق.3



 مظهر احمد ــ آورد وآوردستانآمال .4
 عبد الكريم افندي ــ فصل من ثورة ايلول في آوردستانالعراق.5
 ابراهيم خليل احمد واخرون ــ تاريخ العراق المعاصر .6
عبد السالم عارف واشكالية الكتابه في تاريخ (طالب الحسن ـ اغتيال الحقيقة .7

 )السياسي
 ،  سيرة وسياسة عدنان الباجه جي ــ مزاحم الباجه جي.8
 فاضل البراك ــ مصطفى البارزاني االسطوره والحقيقه.9

 لوقا زودو ــ المسأله الكوردية والقوميات العنصرية .10
 امين سامي العزاوي ــ قصة االآراد في شمال العراق.11
 غريب ادمون ــ الحرآة القومية الكوردية . 12
  الى االستقاللعبد الرحمن البزاز ــ العراق من االحتالل.13
محمد آريم مهدي المشهداني ـ عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في  .14

  1968 تموز30 ــ17العراق حتى ثورة 
 مجيد  خدوري ــ العراق الجمهوري.15
 رجاء الخطاب ــ العراق والصراع العثماني الفارسي.16
  الحديثصالح الخرسان ــ صفحات من تاريخ العراق السياسي. 17

 
 ــ  :اما الصحف والمقابالت والتقارير فهي 

 4 ـ ص 1963 في تشرين الثاني 47صحيفة خه بات ـ العدد .1
    5 ـ ص 1963 في تشرين الثاني 47صحيفة خه بات ـ العدد .2
   مقابلة مع ممتاز الحيدري في اربيل.3
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 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومتي احمد حســـن/ الفصل االول 
  2003 ولغاية 1968                     البكر وصدام حسين للمدة من 

 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستانــــــــي /  المطلب  االول /المبحث االول 

  1979 ولغاية 1968البكر للمدة من                       بحكومة احمد حسن 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة صدام حسين /  المطلب الثاني 
  2003 ولغاــــــــة  1979                      للمدة من 

 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيــارات / المبحث الثاني 
  2003 ولغاية 1968 السياسية  للمدة من                     

 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطاب االول  

 والتيــارات
  1979 ولغاية  1968                     السياسية للمدة من 

 
عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب الثاني  

 والتيــارات
  2003 ولغاية 1979         السياسية للمدة من              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      الفصل الخامس 
 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومتي احمد حسن/ المبحث االول 
  2003 ولغاية 1968                     البكر وصدام حسين للمدة من 

 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومة احمد /المطلب االول  
 حســـن

  1979 ولغاية 1968                     البكر للمدة من 
 

       
آانت  . 1968        عندما استرد حزب البعث العربي االشتراآي السلطة في تموز 
به الحاجه الماسة حـل القضية الكوردية مــن اهدافه بالطرق الســلمية ، وهذا مــا تتطل

اراد . وفي الوقت الذي امتلك فيه القوة الفعليه في مجلس قيادة الثورة. لتعزيـز موقفه
. تمثيل اوسـع في الحكومة لتحييد التهديدات التي قد تأتي من قبل االآراد والشيوعيين 

)1( 
        وقــد ادرك ميشيل عفلق مؤسس حـزب البعـث منـذ البدايـة مــن خطورة 

ســتثناء االقليـات القوميـة  غيـر العربيـة  واعتبر البعـد االشـتراآي لعقيدة البعث ا
يخفف مــن هذه االقصاء، وقد اوضح رؤيته بخصوص نظرة البعث الى االقليات 

عندما ندعو الــى المسـاواة االقتصادية ونقدم فرصا متسـاوية نعنـي (القومية والدينية 
لـى اصحابها الحقيقييـن وان الشــعب فـــي الحقيقة هـو شــعب اننا سـلمنا قضية االمة ا

واحد بدون تمييـز بيــن مسـلم ومسـيحي وعربـي وآـوردي وبربـري ، مــاذا يريد 
القسم الكوردي من الشعب وما الذي يطمح اليه باستثناء بعض القادة ذوي المصالح 

ايأخذه االخرون ويعطي االقطاعية اآثر من حياة آريمة وســعيدة، حيث يأخذ م
من هذا ) . مايعطونه، ان هؤالء االشخاص اليطلبون اآثر مما يطلبه العرب النفسهم 

المبدأ ينطلق البعث بأن المشكلة الكوردية هــي مشــكلة اقتصادية بالدرجة االولى وان 
الشـــعب العراقــي وحتى الذي يسكن الوطن العربي هـــم شعب واحد فأذا توفرت 

 )2. (ة الكريمة تسقط االمور االخرى الحيا
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       ومن هذا المنطلق يرى حزب البعث ان آردستان العراق هي مكملة للوطن 

العربي وبالتالي اعتبر تقرير المصير للكورد مستحيال النه يتناقض مع ادعائهم ، ومع 
 .ذلك آــان هنالك نوع من التوافق يمكن الوصول اليه 

يات بين قادتها ومـن ثـم  عانت منذ بداياتها تصف1968 تموز 17       ان حكومة 
شـكلت حكومة نتـج عنها صعود شـخصيات بيـن قادتهـا قبضت علـى الحكم بيـد مــن 

وقد اشــرآت بوزيريـن تابعيـن للكورد ، اال انـه عادت الخالفات وبدأ القتــال . حديد
 )1. (بيــن الطرفيـن مرة اخرى 

اية الــى جماعة ابراهيم احمـد         وآخطـوة لحكومة البعـث  تقربـت فــي البد
وجــالل طالباني الذيـن انشـقوا مـع مجموعة عـن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

وســـاعدوهم بالمـال والسـالح، وطبعا هـذا ليـس حبـا بهـم  وانمــا لتشـكيل جبهه ضـد 
وقد ) النـور ( المـال مصطفـى البارزاني وتهميشـه، وقد سـمح لهم باصدار صحيفة 

تطرق جالل طالباني حول مسـاعدة حزب البعـث للكورد ، وقــد اعترف بهـم رســميا 
وبنفـس الــوقت اتصلت الحكومـة بالمال مصطفى البارزاني ، اال انــه اصـر على انــه 

التـوجد مفاوضـات او اي خطوة اال بالتخلص مــن ابراهيم احمد وجالل الطالباني 
تفاوض ، اال ان الحكومة رفضت فــي البداية، ولكـن فــي ومـن معهم، ومـن ثم ال

وآانت الحكومة في ذلك الوقت تستفاد من هذه . االخيـر اضطرت الــى القبـول 
 ) 2.(المفوضات لتقوية اسس النظام الجديد

       وقـد جـرت مناوشـات بيـن مسـلحي ابراهيم احمد وجالل طالبانـي مـن جهـه 
 مصطفى البارزاني المتمثلين بالحزب الديمقراطي الكوردستاني وبيـن مقاتلي المال

وفــي جميع المناوشات اثبتت ان المال مصطفى هـو قائد عسكري وسياسي فـي ان 
 )3) . (بالجحوش ( واحد، وقـد تفـوق عليهم في جميع الجبهات على ما يسمى 
الـذي ) 1966زيران  ح9(         وآسابقة مــن قبل حزب البعث اعلن التزامه ببيان 

تــم االتفاق عليه عندما آـان عبد الرحمن البزاز رئيسا للوزراء  واصدار مراسيم لتعليم 
اللغة الكوردية فـي آـل المدارس والجامعات العراقية ، وتـم تأسـيس جامعة السـليمانية  

اذار ) 21( واعلن عفـوا عامـا عـن المشـارآين باحـداث آوردســتان واعتبار يــوم 
وتــم تشكيل مكتبا خاصا لشؤون الشمال ملحقا بمجلس )  نوروز( عيـد لســنة الكوردية 

وقـد اراد حزب البعث ان يقلل من شـأن المال مصطفى البارزاني، اال انه . قيادة الثورة
وفي نفس . بادرهم بهجوم علـى بعـض القطعات العسكرية مظهرا قدراته العسكرية 

والغاء حدود شـط العرب لكونـه ) 1937( دم االعتراف باتفاقية الوقت هددت ايران بع
 وقـد . ممرا مائيا دوليا
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          زادت ايران مساعداتها للمال مصطفى البارزاني ، بينما الحكومة آانت مستمرة 
 عنـد ذلـك ادرآـت الحكومة ان . بمساعدة مجموعة ابراهيم احمد وجالل الطالبانـي

 اعلن 1969وفي حزيران . المال مصطفى البارزاني اليرضى باقل من الحكم الذاتي 
ميشـــيل عفلق ليـس للحزب البعث اي اعتراض علـى حـق االآــراد فــي نــوع مــن 

وقـد رحب المال مصطفى البارزاني بهـذا . الحكم الذاتي وهـو افضل حل للمشكلة
 ) 1. (ومنـها بدأت المفاوضات واخذت وقتا . الخصوص

         وقـد بـادر حزب البعث العربي االشتراآي فـي مؤتمره القطري السابع الذي 
 الـى االعالن عـن التزامه باقرار حـق االآراد فــي التمتـع بحقوقهم 1969انعقد فــي 

وقـد .  الدستوريوتطوير خصائصهم القومية في اطار وحدة الشعب والوطن والنظام
اوفد الرئيس احمد حســن البكــربناء علـى اقرار هـذه الحقـوق ببعثـة برئاسـة عزيز 

شــريف الجـراء المفاوضات مـع المال مصطفى البارزاني ، وآذلك تدخل االتحاد 
السوفياتي مما ادى الى وقف القتال والدخول بمفاوضات واخذ على عاتقه التنسيق مع 

رى معنية بالشأن العراقـي لحـل المسـألة الكوردية بالطرق السلمية، جهات دولية اخ
 دارا توفيق مــن براغ حامال رسـالة تدعـو المـال 1969فارسل فـي تشرين اول 

مصطفى البارزانــي الــى الدخول فـي مفاوضات مـع حـزب البعـث ، وآذلك تحرك 
 عن طريق الحزب 1969عزيز شـريف الـى منطقة راوندوز اواخر تشرين االول 

الشيوعي العراقي يحمل رسالة مـن احمد حسن البكـر رئيــس الجمهورية الــى المال 
مصطفى ورد  عليـه برســـالة جوابية وآانت فاتحة طريق للمفاوضات التي بدأت 

 الى منطقة بالك 1969مقدماتها وصول وفد يمثل السلطة في اواسط تشرين الثاني 
 )2.(عزيز النجمبرئاسة سمير عبد ال

      وقد التقى الوفد ببعض قادة الحرآة الكوردية وفي مقدمتهم المال مصطفى 
البارزاني وقــد اعرب سـمير عبد العزيـز النجم بـأن الحكومـة ترغـب فـي فتح صفحة 

جديـدة مــن العالقات الطيبه مع القيادة الكوردية واستعدادها لالعتراف بحق الشعب 
 ، وعلى اثر ذلك التقى 1966 حزيران 29م الذاتي بدال من اتفاقية الكوردي بالحك

داراتوفيق فــــــي بغداد باعضاء القيادة القطرية لحزب البعث وفـــي مقدمتهم صدام 
حسين الذي لعب دورا آبيرا فيهـا وبعدهـا بفترة زار وفـد حزبـي وحكومـي برئاسة عبد 

 ــ :الخالق السـامرائي وعضوية آل من 
 امر موقع بغداد/ اللواء الرآن سعدون غيدان. 1
 رئيس ارآان الجيش/ الفريق حماد شهاب.2
 وزير الخارجية / مرتضى سعيد عبد الباقي.3
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د اجرى الوفـد مباحثات مـع القيادة الكوردية برئاسة المال مصطفى ، حيـث تمت      وقـ
وامــا المفاوضات الحقيقية فقد بدأت . صياغـة قانـون الحكم الذاتــي مـن حيث المبـدأ

 )1(ــ : وآانت تضم عن الجانب الكوردي آل من 1970فـي آانون الثاني 
 الدآتور محمود عثمان . 1
 زاني ادريس البار. 2
 مسعود البارزاني . 3

        وقــد اسـتمرت المفاوضات اليام عـدة  ، وآـذلك طلـب الــوفد الكوردي 
مشــارآة الحزب الشيوعي العراقي في المفاوضات ، اال ان الوفد الحكومي اشار الـــى 

ان الحزب الشيوعي هو حزب عراقي وليس حزبا قوميا خاصا بالكورد وفـي ليلة 
 تــم توقيـع علــى االتفاقية بيـن المــال مصطفى البارزاني وصـدام 1970راذا/9/10

 اعلن االتفاق رسميا 1970 اذار11وفي مساء يوم ) ناوبردان( حســين فــي منطقــــة 
 )2(ـ :والذي نص على

 .تكون اللغة الكوردية لغة رسمية مع العربية في المناطق التي غالبيتها آوردية . 1
 .الآراد في الحكومة المرآزية مشارآة ا. 2
 .تعزيز الثقافة والتعليم الكرديين .3
 .يكون الموظفون في المناطق الكوردية من االآراد.4
 .توفير موارد مالية لتطوير آوردستان. 5
 )طلبة ـ نساء ـ شبيبه ـ معلمين ( من حق الشعب الكوردي اقامة منظمات ديمقراطية . 6

 .خاصة بهم
 .لعوائل الشهداء والعجزة والعاطلينرواتب تقاعدية .7
 .اعادة سكان القرى العربية والكوردية الى اماآن سكناهم السابقة.8
 .تطبيق قانون االصالح الزراعي .9

هما ) يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين( تعديل الدستور ليصبح.10
 .العربيـــة والكوردية وتقر بالدستور

 .لحة الثقيلة الى الحكومة اعادة االذاعة واالس.11
 .يكون احد نواب رئيس الجمهورية آورديا. 12
 .يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.13
 .توحيد المناطق التي يشكل فيها االآراد اغلبية آوحدة متماثله بالحكم الذاتي . 14
 .يساهم الكورد في السلطة التشريعية بنسبة سكانهم.15
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        علما ان هذه البنود يتم تطبيقها خالل مدة زمنية علـــى ان التتجاوز اربع 
وقــد ضم الوفـد الكوردي . ســنوات ، وآذلك تضمن البيان بنودا سرية لم يكشف عنها

 )1(ـ : عنـد اعالن البيان آل من 
ـ سـامي عبد 4 عثمان ـ محمود3ـ مسعود البارزاني 2ــ ادريــس البارزاني 1(

 الرحمـــن 
ـ 9ـ محســـن دزه ئي 8ـ صالح اليوسـفي 7ـ نـوري صديق شـاويس 6ـ نافـذ جالل 5

وقـد ظهر الوفد مع الرئيس احمد حسن البكر فـي  ساحة التحرير  ببغداد ) دارا توفيق 
معلنين االتفاق ، وقـد حضر العديد مــن آوادر حزب البعث  والحزب الديمقراطي 

الكوردستاني وجميع القوى الديمقراطية ومئات االالف من المواطنين واستمرت 
 .االحتفاالت ثالثة ايام

       ويالحظ ان بيان اذار ارسى اسسـا وطيدة لسـالم يكـون حامـال عوامل 
لذلك فهو يشمل مـن االسس والمضامين التـي تجعل الســالم حقيقة . االســـتمرار والبقاء

 )2(ـــ :وآالتي وليس مظهرا 
وان اي سالم اليتضمن اصال . ـ ازالة آافة االســباب التـي ادت الــى الحرب: اوال 

 .ازالة هذه االسباب هو بال شك سالم مؤقت زائل
 .ــ تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها بين العرب والكورد:ثانيا
اع والعناصر ــ التوجه نحو ارساء الديمقراطية ومحاربة الرجعية واالقط:ثالثا

 .المشبوهه
 .ــ اعادة سلطة القانون والحياة الطبيعية الى مناطق آوردستان:رابعا
ــ البدأ ببناء آوردستان واعمارها وتحسين الوضع االقتصادي والصحي :خامسا

 .والثقافي والسياسي وتحقيق التطور الذي ينسجم مع باقي مناطق العراق
 .ا يعزز السيادة الوطنية للعراقــ التوصل على الحكم الذاتي مم:سادسا
 .ــ العمل الدؤوب الزالة آل اثار الحرب وبكافة الطرق:سابعا

      لقد قوبل بيان اذار باالبتهاج وحظي بتقدير آافة شرائح المجتمع العراقي النــه 
انهى عمليـات الحرب والدمار، وآذلـك حضي بتأييـد الدولـة العربيـة والعالميـة ، 

وعلـى هـذا االساس يمكننا . ذا االنجاز مـن اآبر انجازات حـزب البعـثويعتبر هــ
القول ان بيان اذار ينطوي على مسألتين اساسيتين ترتبط الواحدة منها باالخرى بشكل 

 ـــ:وثيق هما 
 .ضمان الحقوق القومية المشروعة للكورد. 1
لدســتوري ضمن ترسـيخ وحـدة العـراق، اي وحـدة الشـعب والوطـن والنظام ا. 2

 .منطق سيادة القانون ومرآزية السلطة
لذلك تضمن البيان نقاطا تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة واخرى علـى عاتق 

الطرفين ، وآما هنالك نقاط تقع على عاتق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبعــد 
 اعالن البيان 
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 ـ



 88سمير عبد الكريم ــ المصدر السابق ــ ص .1
 1970 اذار 11بيان الحزب الشيوعي العراقي المؤرخ في .2

         قامـت جماعة ابراهيم احمد وجالل الطالبانـي بحـل نفسـها والذيـن آانـوا
يســمون انفسهم تنظيم المكتب السياسي وطلبوا من المال مصطفى العفو عنهم واالندماج 

 )1.(من جديد الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، فوافق المال مصطفى على ذلك
 ــ:       امـا مـن جهة تشكيل الحكومة فقـد تـم اشـراك الكورد بخمسة وزراء وآما مبين 

 وزير الشؤون الشمال/ سامي عبد الرحمن .1
 وزير االسكان/ نوري شاويس .2
 وزير دولة / صالح اليوسفي.3
 وزير البلديات/ احسان شيرزاد .4
وزير الزراعة وبعـد وفاتـه حـل محله محســن دزه ئي فـــي / نافذ جالل.5

10/7/1972  
وآذلك اتخذت الحكومة بعض القرارات واصدار التعليمات التـي تخص بنود اذار 

 )2(ــ : وهي 1970
عـودة صحيفة التأخي الـى الصدور فــي بغـداد لتصبح منبرا اعالميا يخاطب . 1

 .الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرأي العام العراقي والعربي
اعـادة المفصوليـن السـياسيين المدنييـن والعسكريين مــن منتسـبي الحزب .2

 . الغراض الترفيع والتقاعدالديمقراطي الكوردستاني واحتساب مدة فصلهم
 .نزول قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى المدن واماآن سكناهم بحرية.3
 .صرف رواتب لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.4
 .تخصيص رواتب شهرية للبيشمرآة واعتبارهم تشكيالت ضمن حرس الحدود.5
 .ة تعيين عدد آبير من االآراد في دوائر الدول. 6
 .احتفاض الحزب باسلحته. 7

         وهـذا يبين لنـا ان الحكومة قامـت بعـدة خطوات ايجابية وخاصة تنفيذ بنود 
آخطوة علــى حسـن النيـه، وقــد صرح المال مصطفى بــأن ) 13 الى 4( المواد  مــن 

ي ، ولقد الكــورد متفائلون االن بعد عشرة سنوات من القتال عرضت علينا الحكم الذات
 بدأ الفتور بين 1971الحظنـا ان الحكومة نفذت بعض هذه االتفاقية، اال انه بعد عام 

الطرفين بسـبب تأجيل االحصاء ولعدة مرات وبدأت الحكومة بتوطين العرب في 
المناطق الكوردية حتى تصبح نسبة العرب اآثر ، وآذلك برزت الى السطح مشكلة 

خمسـون الـف منهـم ، ممــا ادى )  50000( ـايقارب الكورد الفيليين حتى تم طرد م
 )3.(الــى تدهور العالقة بين الطرفين ووصلت في بعض االحيان الى التصادم بالسالح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ
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         وآذلك جرت محاولتان الغتيال المـال مصطفى البارزاني بتاريـخ 
سـوء النيـه لـدى الطرفين، حيث لم مما ادى الـى )  16/7/1972 وفي29/9/1971(

ينفذ المال مصطفى دوره باالتفاق ، وخاصة اغالق الحدود مــع ايران واسـتمر باسـتالم 
المساعدات، وآذلك رفض عودة الموظفين الحكوميين الى المناطق التي يسيطر عليها 

 مصطفى بل واآثرمن ذلك طلب المساعدة من الواليات المتحدة وهذا التحرك مــن المال
البارزاني قد برره بعدم نيـة الحكومة  حـل المســألة الكوردية ومحاولة اغتيالـه مرتيـن 
وقـد اســتغلت ايران هذه االوضاع لصالحها وزادت من مساعداتها للحزب الديمقراطي 

 )1.(الكوردستاني، وهـذا ليـس حبا بالكورد وانما الضعاف حكومة بغداد
 دعى احمد حسن البكـر بأسم قيادة الثورة الى تكوين 15/11/1971        وبتاريخ 

جبهه قومية تحت قيادة حزب البعث، وتقترح انشاء مجلس وطنـي مــن عشـرة اعضاء 
اال ان الحـزب الديمقراطي . يعينون مــن قبـل مجلـس قيـادة الثورة البعثـي فقط 

ـتفزازات السابقه وضع الكوردستاني لـم يرفض هذه الدعوة ، ولكـن نظـرا لكل االسـ
ــ :شـروط لدخوله هــذه الجبهه وآانت شروطا التتعدى ماينص عليه بيان اذار ومنها 

)2( 
 .وضع دستور دائم . 1
 .انتخابات تشريعية حرة النشاء نظام برلماني . 2
 .تطبيق المساوات بين االحزاب المكونه للجبهه.3

ت بتكويـن الجبهه وشـارك فيهـا اال ان حكومة بغداد رفضت هـذه المطاليب وبـدأ
الحزب الشـيوعي العراقـي تحـت ضغط من موسكو التــي آانت تتفاوض فــي بغداد 

علــى عقــد معاهدة صداقة وتعـاون تزود بموجبهـا موسكو بغداد بـالســالح وتحصـل 
 .1972علـى تسهيالت لبواخرها في موانىء البصرة والتي ابرمت في نيسان 

  ارسـل حـزب البعـث مذآرة الــى الحـزب 1972ي شـهر ايلول        وفــ
تهمـه خاصه وآـان رد  ) 23( الديمقراطــي الكوردستاني مبينا فيهـا اخطاءه وهي 

ــ : ومنها1970اذار/ 11المال مصطفى بـأن الحكومة لم تفي بوعودها ضمن اتفاقات 
)3( 
 .كومية والقوات المسلحةاستحواذ حزب البعث على جميع المناصب الهامه الح.1
 .استمرار سياسة التعريب واقصاء االآراد من السلطة التشريعية.2
 .محاوالت اغتيال المال مصطفى البارزاني .3
 .تأجيل االحصاء وطرد الكورد الفيليين.4
 .قصف القرى الكوردية بالقنابل.5
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دخـول الحـزب   وعـدم 1973           وقـد اعلنـت الجبهه فــــــــــــــــي اواخر عـام 
ورغم التوتر يحاول الطرفان سرا وعالنيه استئناف . الديمقراطـــــي الكوردستاني فيها

 )1(ــ :المفاوضات لكنها تصطدم بالنقاط التالية 
 .طبيعة الحكم الذاتي . 1
 .مصير مدينة آرآوك وخانقين وسنجار.2
 .نصيب  آوردستان من فوائد النفط.3
 .تحديد آردستان جغرافيا. 4

حيث آـان ضمن اتفاق اذار العمل علــى اجراء تعداد ســكاني علـى ضوء ترسيم 
الحدود للمنطقة الكوردية ونسبة عوائد النفط حسب هذه النسبة، اال ان الحكومة رسمت 
آل شيء دون اشراك الكورد فيها واتخاذ اجراءات عديدة دون اخذ رأي للكورد منها 

 ــ:وهي
ي سنجار اثر مقتل قائممقام سنجار واتهام الحزب القيام بحملة عسكرية فــ.1

والحكم )* علي سنجاري( واعتقال مسؤول فرع سنجار. الديمقراطي الكوردستاني فيه
 .على عدد مــن اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني غيابيا

القيام بحملة تسـفيرات للكورد الفيلييــن دون مبرر ومصادرة آافــة ممتلكاتهم .2
 .لـة والغير منقولة المنقو

 اصبحت العالقة بيـن حــزب البعـث والحــزب 1973        وفــي عـام 
الديمقراطــــــي الكوردســتاني فيهـا نوعـا مــن الفتور ويعود السبب الرئيسـي لذلـك ان 

حزب البعث اراد التعاون مــع االآراد  ولكن لــم تكــن لديــه الرغبة فــي مشارآتهم 
ة ، حيـث آانوا يريدون السلطة بيدهم واليعطوا مجاال اللالآراد او اي حزب اخر السلط

وخير دليل على ذلك بعد تكوين الجبهه اقصوا الشيوعيين من السلطة . مشارآتهم فيها
 )2.(الفعلية 

 مــن 1970اذار / 11ويجب ان الننسى آانت هنالك اخطاء اوامور عديدة عرقلة بيــان 
ن في الحرآة الكوردية لغرض الفوضى والحصول علــى مكاســـب قبل بعض المسؤولي

 حيث السبب الرئيسي للتدخل. حيث آان البعض منهم مدفوعا من قبل الشاه ايران. مادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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اآمل دراســته االبتدائية والثانوية فـي الموصل  . 1932هـو مـن مواليد : علي سنجاري * 
ومارس مهن عديدة واعتقل اربع مرات وحكم عليه باالعدام بسبب اغتيال قائممقام ســنجار 

لكوردستاني في سنجار واصبح مسؤول فرع بغداد عندمــا آـــــــان مسؤوال للحزب الديمقراطي ا
 قام بتأسيس حزب االتحاد الديمقراطي الكوردستاني وفي عام 1977 وبعـــد عام 1973عام 

وبعدها اصبح مسؤول العالقات .  حل الحزب وانظم الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني 1993
 للحزب الديمقراطي الكوردستاني
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      االيراني يعود الى االتفاق الذي ابرم بين الحكومة والكورد يعطي استقرارا سياسـيا 

وان مساعدة ايران للكورد آـان الضعاف . واقتصاديا للعراق ، وهذا ليس بصالح ايران 



وبنفـس الوقت حتى . العراق وحتى تفعل ماتشاء في الخليج العربي وشط العرب
 )1). (عربستان( ا الداخلية وخاصة فيما يتعلق بمنطقة اليتدخل العراق في شؤونه

       وقــد ازدادت المفاوضات بيـن الحكومـة و القيـادة الكورديـة قبل اعالن بيان 
الحكم الذاتــي، ولكن الخالفات لـم تحل وقد قدمت القيادة الكوردية مسودة مشروع 

ة ، اال ان الحكومة رفضت   بناء على طلب الحكوم9/3/1973الحكم الذاتي بتاريخ 
المشروع وادعت انـه مشـروعا متطرفـا وتعجيزيـا وقامت هـي بدورها بتقديم مشروع 

 واعتبرته اساسـا لـلمداوالت ودعـت شخصيـات 12/12/1973الحكم الذاتي بتاريخ 
سياسـية لمناقشته وبعدها قدمته بأسم الجبهه لكنه آان مطابقا للمشروع الـذي قدمتـه 

  17/1/1974 ومـع ذلـك وافقت القيادة الكورديـة عليـه وبالفعل  جرت فــي سـابقا
المداوالت حـول المشـروع وتقدمـت وانجزت شيء جزءي ولكن بقى الخالف موجود 

 )2(ـ :وحددت بالنقاط التالية 
                                                                  -: تحديد المنطقة الكوردية -:اوال 

ان االتفاق ينص على ان المناطق التي ذات اآثرية آوردية تكون مشموله ضمن 
)  دهوك ـ السليمانية-اربيل(اال ان الحكومة خصت فقط  مناطق . المنطقة الحكم الذاتـي 

ة الكورديـة اجراء تعداد وقــد طلبت القيـاد)   سنجار – خانقين –آرآوك ( ولم تضم 
سـكاني لـهذه المناطق على الرغم من ان الحكومة قد غيرت قسما منها بجلب العرب 

وقد طلبت القيادة . الى تلك المناطـق لزيادة نسبة العرب بها وتهجير سكانها االصليين
 الكوردية آحل وسط

 اال ان الحكومة  تكـون ادارة مشـترآة حال للخالف الــى ان يتـم التعداد السكاني
آذلك طلبت القيـادة . ممـا خلق جوا مشحون بالتوتر وعـدم الثقه. رفضت بكل قوة

 والعودة الى احصاء 1970 اذار 11الكورديـة بعدم االخذ بالوحدات المستحدثة بعد 
 . ولكن بـدون جدوى1957
 --:صيغه الحكم الذاتي وصالحياته وهيئاته : ثانيا

تكون حصة اقليم الحكم الذاتي مبني على اساس مبدأ نسبة السـكان االتفاق ان : المالية .1
اال ان الحكومة . بعـد طرح المبالغ المخصصه للمشـاريع القطاعيـة ذات النفـع العـام

 .واعتبر الجانب الكوردي بأنه اقل من استحقاقهم% 10لـــم تخصص اآثر من 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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رس الرقابة على  تما-: جـاء مشـروع الحكومي ما يلي -:الرقابة الدستورية .1

 مشروعية 



قرارات هيئـات الحكم الذاتــي محكمة تميـز الـعراق فــي هيئـة خاصة تتكون مـن 
رئيس المحكمة واربعة اعضاء يختارهـم اعضاء محكمة التميز مــن بينهم لــمدة ثالث 

 اال ان الكورد قدموا اقترحا بديل حول مشروعية قرارات الهيئات.ســنوات قابلة للتمديد
 الحكوميـة

 .على ان يختارهم رئيسي المجلس التشريعي والتنفيذي
وفيما يتعلق بمساهمة الكورد فــي السلطة التشريعية والمناصب الحساسه فـي الدولة .2

 لم 
 .يوافق الجانب الحكومي على تمثيل مناسب للكورد فيها

اجهزة آذلك لم يوافق الجانب الحكومي على اشراف هيئات الحكم الذاتي على .3
 الشرطة 

واالمن والجنسـية اال بصورة محدودة جـدا اليتناسب مع صالحيات المحافظ 
 المنصوص 
 .بالدستور

 -:اللغة الكوردية : ثالثا
ان تدريـس اللغه الكوردية فــي المناطق ذات اآثريـة آورديـة وبالفعل تـم  التدريس 

وك وسنجار بل قامــت فــي السليمانية واربيل ودهوك ولم تدرس في خانقين وآرآ
الحكومــة بتعريب هذه المناطق مما وتر العالقات آثيرا بل اصبح مسؤوليها االداريين 

وهـذه . مــن العرب وقد هجر الكثير من سكان هذه المناطق وجلب بدال عنهم من العرب
 عـقده آانـت 

 .بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكوردستاني
 )1 (- :ناما بخصوص التعيي: رابعا 

)  االمن – الزراعة – النفط – الدفاع – الداخلية –الخارجية ( لوحظ ان وزارات 
فقط آـوردي ومــن ) 1(سـفيرا يوجد ) 80(اليوجد اي آوردي فيـها باســتثناء مـن 

بل واآثر من ذلك وجود ضباط . اآراد) 10(دبلوماسي يوجد فقط ) 500(بيــن 
وهذا االمر . الكوردية ولهم صالحيات واسعةوموظفــي مـن العرب في المناطق 

 .اثارالخالف اآثر 
 :تصفية آوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني: خامسا

  قام الحكومة بتصفية جميع آوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني العاملين فــي 
 .تسـلك القوات المسلحة والشرطة وعدم السماح لغير البعثيين العمل في هذه المؤسسا

 )2(ـ : القرى الكوردية : سادسا
فقط ) 2(قريـة آورديـة ابقـت الحكومة على ) 22(مـن ) دبس ( ـ في آرآوك ناحية 

وفي آفري رحلت عشرات القرى بحجة مناطق عسكرية واسـتولت علــى ملكية 
 قطع) 366(

اضافة الى قرى . قطع ارض تعودالى آوادرفي الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
 اخرى
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  230يرآو فتح اهللا عمر ــ المصدر السابق ــ ص ش.1
 685صالح الخرسان ــ المصدر السابق ــ ص .2

 لقيادة الكوردية الــى بغداد آمحاولة لحل هــذه  ارسـال وفد مــن ا3/3/1974وتقررفــي 
اال ان الحكومة لـم تستجب ولــم تغير اي شيء واصرت . هذه الخالفات حال سلميا

 علــى 
 آمحاولة اخيره 8/3/1974وارسلت القيادة الكوردية ادريس البارزاني فــي .موقفها

ثورة قانون الحكم  اصدر مجلس قيادة ال1974 اذار11ولـم تستجيب الحكومة وفي 
الذاتي من جانـب واحـد ممـا ادى الــى التحـاق عشـرات االالف مــن ابنـاء الشـعب 

وبذلك انتهـت فتـرة المفاوضات . الكوردي الـــى آوردستان مــن مختلف المسـتويات
 .اخـذت مابين الــمد والجزر بيـن حزب الـبعث والـحزب الديمقراطي الكوردستاني

 )1( -: الذاتيقانون الحكم
 اصدرت الحكومة العراقية نظام الحكم الذاتي لمنطقة 1974اذار  / 11بتاريخ 

 ـ). :33قانون رقم (  وتتضمن 1970اذار / 11الكورديـة تطبيقا لبيان 
تتمتع منطقة آوردستان باالستقالل الذاتي ويرمز الى هذه المنطقة فــي القانون .1

 ).منطقة ( الحالي بلفظة 
وسوف يحدد التعداد العام . لمنطقة القطاعات التي يسكنها اغلبية آوردية حدود ا.2

 حدود 
 االساس 1957اذار وتعتبر احصاءات  / 11وبما يتفق وتصريح . المنطقة

 لتحديدالمنطقة 
تشكل المنطقة وحدة ادارية موحدة ولها شخصية معنوية وتتمتع باالستقالل الذاتي .3

 فــي
 والسياسـية واالقتصاديـة للجمهوريـة العراقية واالقسام اطـار الوحدة التشـريعية

 .االدارية فيها تتفق ونصوص القانون المحافظين
ان المنطقـة جزء اليتجزء مــن االراضي العراقيـة وشــعبها جزء اليتجزء من .4

 .الشعب العراقي
 .اتيتعتبر مدينة اربيل هـي المرآز االداري للمنطقة المتمتعه باالستقالل الذ.5
 .اجهزة نظام الحكم الذاتي جزء من اجهزة الجمهورية العراقية .6

) 14(ومـع ذلك لـوآـان حـزب الـبعث والديمقراطي الكوردستاني قد اتفقا على المادة 
فأن هذا بالتأآيد يفرض ان . في المشروع في احصاء السكن 1970اذار /11من ميثاق 

وآان ينبغي . متعـه باالسـتقالل الذاتـي يكون اساسـا لتحديد اراضـي المنطقـة المت
علما ان الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني قـد . الشروع فــي التعداد لتحديد المنطقة

 -:اقترح االتي لتنفيذ التعداد
النهم . اعادة الكورد الذين طردوا او نزحوا من مواطنهم الى مناطقهم االصلية.1

 .ق يدخلون في تعداد السكان في تلك المناط



اذار والتــي آان فـي /11عـدم االعتماد بنظـام الوحـدات االدارية بعد اتفـاق .2
 .اغراضها تخفيف مساحة المناطق الكوردية 
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 368 محمود عيسى ــ المصدر السابق ــ ص حامد.1
الغاء التعديالت التي ادخلت على الترآيب العرقي للسكان بسبب اتباع سياسة .3

 .لتعريب
 تنشأ ادارة مشترآة باالتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبعث لالشـــراف .4

 .على آرآوك وفي المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى
 وظروف عناصر السـكان االصليين 1957يجري فحص وثائـق التـعداد لسـنة . 5

 .فــــي المناطق االخرى في العراق
واخـيرا يجري التـعداد تحـت اشـراف مشـترك مــن الحكومة والـحزب . 6

 .الديمقراطــي الكوردستاني
 ن وسنجار وقـد قبلت الحكومـة فكرة االدارة المشترآة لمقاطعة آرآوك وضواحي خانقي

 ) 1. (ثم اقترحت اجراء التعداد في وقت الحق بدون ان تحدد تاريخه 
 ولكن الحكومة لم تنفذ شيئا بالنسبة لالدارة المشترآة في المناطق المتنازع عليهاوعلــى 

 محافظة) 16( تضم 1970اذار/11آل فقد اصبحت الجمهورية العراقية بناء على اتفاق 
 وتــكون )  السليمانية واربيل وآرآوك ودهوك  (  تان وهــي  اربعـة منـها فــي آوردس

وامـا دهوك فـان  نصفـها يقـع فـــي ) منطقة  حكم ذاتــي ( المحافظات الثالثـة االولــى  
ومنطقة االغلبية )  عقرة وشيخان و سنجار( آوردستان ويشمل الموصل مع مناطق 

 و فيشـخابور وهـي في شمال غرب وتـل آوشـك) تلعفر ( فيها من الكورد في زمار
هذه االسباب وغيرها ادت بالنهاية الى تجدد .الموصل وضمت آلها الى دهوك بادينان

حيث رفـض الـحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني هـذا المشـروع واعتبروه . القتال
وتأزم الوضع ممـا دعى الــى التحاق . آـارتونــي اليلبــي  طموحات الشعب الكوردي

داد آبيـرة مـن ابناء الشعب الكوردي بالحزب الديمقراطـي الكوردستانــي وحمـل اع
السـالح ونزوح مــايقارب مليون مواطن الى الحدود خوفا مــن 

) قلعة دزه (  قامت الحكومة العراقية بالهجوم علـى منطقة 24/4/1974وفــي.الحرب
ربع (وتوجـه مـايقارب . لمنطقـةمعززه بالقـوة الجوية راح ضحيتها العشرات من ابناء ا

خمسـون الف مــن البيشمرآة واسـتمر القتال لمدة ) 50( جندي للقتـال مقابـل ) مليون 
وعندما ســأل المـال .عـام آامل لــم تحقق القوات النظامية انتصارات ملحوظة  

 ).2 (: مصطفى البارزاني عــن القتـال قــال
اال ان البعث لم . فالقتال اسوأ السبل لمعالجة االمور اهللا شاهدعلي انني اآره القتال 

 يترك                          
لنا سبيال اخر وليس في معني اقتراحهم اال النزول لهم عن آرآوك والمناطق 

فانا اآره . اال فلنستقبل المصير ان قدر لنا ان نهلك جميعا. وهو من المحال. االخـــرى
وعندما لــم  تصل ). يبصقواعلى قبري قائلين لماذا بعت آرآوكان يأتي يــوم الكورد ل



الحكومة الــــى نتيجة ايجابية للقتال في آوردستان بدأت محاوالت الغزل بين صدام 
 . حسين وشاه ايــران
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 92درية عوني ــ المصدر السابق ــ ص .1
العراق بين مطرقة صدام وسندان الواليات المتحدة ـ بغداد ـ فؤاد قاسم االمير ــ. 2

  2004دارالمالك
     47              ص                                                                                                  

 
          وآان على صدام ايقاف القتال وايجاد حلول توافقية للحفاظ على ارواح 

 -: والتي تنص على 1975العراقيين وترابه،  بل قدم تنازالت من خالل اتفاقية اذار 
)1.( 

يتنازل حـزب الـبعث عــن حقوقه فــي شـط العرب مقابل تصفية الحرآة الكوردية 
ادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والـذي يالحظـه المراقب السياسـي ان الجهـه بقي

الوحيدة التي تجرأت على التنازل عن اراضي اوحقوق عراقية على مدى الدولة 
العراقية الحديثة  هي الحكومات البعثية وليس البعثيين ، الن الكثيرين منهم لم يقبلوا 

 تم االعتراف بالكويت وبدون تحديد الحدود وفي 1963حيـث في عام . بهذه التنازالت
 تنازلوا عــن حقوق شــط العرب ، وفــي الثمانينات قبلوا بتحريك الحدود 1975عام 

مــع الكويت وآذلك بتحريك الحـدود االردنيـة فــي االراضي التــي  آانـت تعتبر 
ضي  فـي ام قصر فـي عراقيـة  وعـادت مـرة اخـرى فــي التسعينات تنازلت عـن ارا

ولنعود الـى االتفاقية مقابل هـذه التنازالت مـن قبـل الحكومـة . 1990البصرة بعد حرب 
العراقيـة يقوم الجانـب االيرانــي بـغلق الحدودوعدم وصول المساعدات الى الجانب 

فقطعت المساعدات واغلقت .6/3/1975وتم االتفاق فـي الجزائر بــتاريخ . الكوردي
ود مع ايران ممــا ادى الـــى انتكاسة آبيرة بين صفوف البيشمرآة وقيادة الحزب الحد

حيث آانت . الديمقراطي الكوردستاني والتخفى الدوراالمريكي  في هذا الصراع
العالقات الكوردية االمريكية علـى حسن حال الـى ان التقى آيسـنجر فجأة بصدام 

وان . وآـانت هـذه اللقاءات سريه للغاية  وآذلك لقـاءه بسـعدون حمادي 1975حسين 
هذه اللقاءات قـد تمت علـى الحدود العراقيـة االردنيـة اثناء الجــوالت المكوآية التـي 

وبذلك تنصلت امريكا مــن تعهدهم للكورد بالوقوف . آانت يقوم بـها آيسنجر انذاك
ان وانماعلى الكورد ويجب ان نقول ليس الخطأ هنا فقط مـن االمريك. معهم في محنتهم

ايضا العتمادها تحالفا استراتيجيا مــع حكام الواليات المتحدة وايران النهم اليثق  بهم 
تتلخص  1975وآذلك االعتماد الذاتي هو من اقوى السالح للشعوب وخالصة اتفاقية 

 ).2 (-:بالنقاط التالية 
 .حصول ايران على شط العرب وزين القوس وسيف سعد.1
 ريكا علـى وعـد مـن نظـام العراقـي بالخروج مــن دائرة الـنفوذ السوفياتـي حصول ام.2

 .والدخول الى دائرة النفوذ الغربي وآان المخطط االآبر هنري آيسنجر لهذه االتفاقية 
 انتكاسة للحرآة الكوردية .3



 .خسارة االتحاد السوفياتي موقعه في الشرق االوسط.4
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 50فؤاد قاسم االمير ـ المصدر السابق ــ ص .1
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تفاوض            وبعد االتفاقية بين صدام حسين وشاه ايران  طلبت القيادة الكوردية ال

مع الحكومة اال ان الحكومة رفضت التفاوض وطلبت تسـليم اسلحة البيشمرآة واعطى 
امــا فــي طهران فقد دعت الحكومة االيرانية بأنها سوف تستقبل حتــى اول . عفـو عام 

 جميع الالجئين الذين يطلبون البقاء فيها وهذه االسباب اربكت المقاومـة 1975ابريل 
لمال مصطفى البارزاني ان الحرب قد انتهت ونحن وحيدون دون الكوردية واعلن ا

اصدقاء لـم يعد االمريكان يقدمون لنا ايـة مسـاعدات وننتظر ايـام سوداء قاتمة وسرعان 
مــا اقتنع معظم الكورد بعدم جدوى مواصلة الكفاح المسلح فوافقوا علـى االستفادة مــن 

واول مافعلته الحكومة بعد وقف اطالق النـار . العفو الذي اعلنـه مجلس قيادة الثورة
تهجيـر مئــات االالف مــن الكورد من مناطقهم االصلية وجلب عرب بدال عنهم وتغير 

الوحدات االدارية لكثير مــن المناطق ونقـل مجموعات آوردية الــى الرمادي 
 امــا. والديوانية والحلة  وغيرهـا 

قـد خصص لــه دار فــي طهران منطقـة آـرج امــا المال مصطفـى البارزانـي ف
اال انــه بعد . دار تحت تصرفه ليوزعها على القيادات االخرى) 100(اضــاف الــى 

فترة ظهرت عليـة عالمات المرض بالسرطان الرئه مما ادى الى نقله الــى الواليات 
 انتقل الــى 1979 الــى مطارآندي للعالج وفــي اواخر شباط 1976المتحدة وبتاريخ 

وبعـد .ووصل جثمانه الى ايران ومن بعدها دفن قـرب الحدود العراقية . جوار ربه
 )1.( نقل جثمانـه الى مسقط رأسه في بارزان1991عــام 

 )1 (-:            اما خلفيات الدولية التفاق الجزائرــ االآراد آبش فداء 
 اقلقت شاه ايران واعتبرها 9/4/1972المعاهدة الدولية السوفيتية التي ابرمت في.1

 ضده 
 . مصرتعبر قناة السويس ويرتفع سعرالبترول ويدرعلى العراق آثيرا1973. 2
آـان آيسـنجر يريد بأي ثمن ان يحصل علـى اتفـاق فـك اشـتباك بين مصر .3

فاراد آيسـنجر ان يعزلـها علـى الساحة . ولكـن االتفـاق تعارضـه سوريا. واسرائيل
 وآانت بغداد ايضا تهاجم هذا االتفاق فاعتقد آيسنجر انـه اذا سـاعد انور .العربية

السـادات الـعراق علـى التخلص من الشوآة الكوردية فان بغداد ستكف عن مهاجمة 
السالم التي انتهجها السادات وآذلك آانت الجزائر تخشـى مـن اي انتصار للكورد 

اال انـه .ـي آانـت وقتـها تطالب بحقوقها الثقافيةلـوجود البربر فــي مناطـق القبائـل والت
 تم تشكيل قيادة مؤقته برئاسة المال مصطفى رئيسـا للقيـادة المؤقتـه 1976فـي عام 

وانتخاب سامي عبد الرحمن سـكرتيرا لـها واعالن اسـتئناف العمليـات العسكرية بأسـم  



ولكنها لم تؤثر على الحكومة آونها واسـتمرار العمليـات هنــــا وهناك  ). آوالن( ثورة 
وقد تحرآـا نجلـي المال مصطفى . آانت على الحدود االيرانية العراقية الترآية

وقامـا بتجميع شـتات القيــــادات الكوردية التي تبعثرت في )  مسـعود وادريـس ( 
 .اال انه توفى المال مصطفى في الواليات المتحدة. منطقة آرج
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                                      الفصل الخامس
 
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكومتي  احمد حسن/ المبحث االول 
 2003 ولغاية 1968                     البكر وصدام حسين للمدة من 

 
 

 ني بحكومة صدام حســينعالقة الحزب الديمقراطي الكوردستا/المطلب الثاني 
 2003 ولغايــــــــــــــــة 1979                    للمدة من 

 
        يبدأ هذا الفصل من استالم صدام حسين السلطة وازاحة احمد حسن البكر عن 

 وهنــا 1988 ولغاية 1980آافة مسؤولياته ، وبعدها اندالع الحرب مع ايران للمدة من 
حيث آانت الظروف الدولية والمالبسات االقليمية التي وقعت . يهايظهر دور الكورد ف

 تتبنى آونها هدنة قبل بها العراق حتى يتسنى له 1975بموجبها اتفاقية الجزائر عام 
بناء ثقته فـي نفسه وتدبير اموره الداخلية واحكام سيطرته على الحرآة الكوردية، ما ان 

داخلي واالقليمي بتمكنه مــن اخضاع االآراد استرد العراق ثقته وظهر على الصعيد ال
داخليــا وسقوط الشاه وتمزيق القوات المسلحة االيرانية ، اال وطالـب بانســحاب القوات 

وامـــا . االيرانيــة مـــن االراضي العراقية التي تنازل عنها في اتفاقية الجزائر
يات المتحدة اثر مرض بخصوص المال مصطفى البارزاني فقد وافاه االجل في الوال

الحدودية ودفن فيها وعلى اثر ذلك اجتمعت القيادة ) لحج( وقــد نقل الــى منطقة 
المؤقتة وتم انتخاب مسعود البارزاني رئيسا للحزب وبقاء سامي عبد الرحمن سكرتيرا 

اال انه انشق عن الحزب واسس حزر الشعب الديمقراطي الكوردستاني عام .للحزب
هه اخرىشكل بعض قيادات  مايسمى احزاب وتيارات عديدة وهذا ومـن ج . 1981

 ولـد عن بعض قياداته اراء وافكار جديدة 1975بسبب انهيار الحرآة الكوردية في عام 
 )1(ـ :ومنها

 جالل طالباني / االتحاد الوطني الكوردستاني .1
 صالح اليوسفي / الحزب االشتراآي الكوردستاني .2



 سامي عبد الرحمن/ طي الكوردستاني حزب الشعب الديمقرا.3
 الشيخ عثمان / الحرآة االسالمية الكردستانية .4
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 )1 (-:1988- 1980        امــا الحرب العراقية االيرانية ودور الكورد فيها للفترة من 
آانت الظروف الدولية والمالبسات االقليمية التــي وقعت فيـها اتفاقية الجزائرعام 

 تتبنى آونـها هدنـة قبل بـها الـعراق حتـى يتسـنى لــه بناء ثقتـه فــي نفسـه 1975
 اموره الداخلية واحكام سـيطرتـه علــى الحرآة الكوردية  مـا ان استرد العراق وتدبير 

ثقته وظهر على الصعيد الداخلي واالقليمي بتمكنه من اخضاع االآراد داخليا وسقوط  
شاه ايران وتمزيق القوات المسـلحة االيرانيـة ، اال وطالب بانسـحاب القوات االيرانيـة 

 ، فقامت القوات العراقية بالسيطرة 1975لغاء اتفاقية الجزائر وا) زين القوس ( مــن 
وآذلك طالب العراق على سيادته . ميل مربع) 80(علــى المنطقة المتنازع عليها وتبلغ 
 احتل العراق اجزاء مـن محافظات 1980المطلقة على شط العرب وفــي عـام 

وقــد . طقة حربآردستان وخوستان وآذلك اغلقت مصب شط العرب واعلنته من
استغل صدام حسين الخالف الموجود بين السلطات االيرانية واآراد ايران وعرض 

اال ان قائــد المعارضة الكوردية الدآتور عبد . عليهم المسـاعدة ماديـا وعسـكريا
الرحمن قاسملوعرض االمر على السلطات االيرانيــة وطلب منهم اعطاء الكورد في 

 مقابل وقوف المعارضة الكورديــة مــع القوات االيرانيـة ضد ايران حقوقهم القومية
بل عملوا العكس واتصلوا بالقيـادات . اال ان ايـران لــم توافق علـى ذلك. الـعراق

الكورديــة العراقيــة وقدموا لـهم المســاعدات وبـذلك وقـف الـحزب الديمقراطي 
 ).2.(الكوردستاني مع ايران ضد حكومة بغداد

حيث قام صدام حسين .  ان هذا التدخل ادى الى دفع ثمن آبير  الشعب الكوردياال
 انتقاما 

باالفعـال التاليــة ليثنــي ويقضـي علـى الحرآة الكوردية الجديدة خالل الفترة من 
 ــ :1988 ولغاية 1980

 استخدام االسلحه الكيمياوية ضد المدنيين وخاصة في حلبجة.1
 .ال السيئة الصيت ضد المدنيينالقيام بحمالت االنف.2
تهجير الكثير من المواطنين الكورد من مدنهم وقراهم الى مناطق عربية                            .3
الـف مواطن وجميعهم اصبحوا )  182(القتـل واالعتقـال واالختفـاء الآثر مــن  .4

 .فــي عداد الموتى
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالحزاب االخرى فقد قاموا باشغال          اما

. القوات العراقية من خالل عمليات عديدة اشغلت هنا وهناك ولكن ليس بالتأثير الكبير
وقد لوحظ ان اآثر المعارك التــي دارت بين العراق وايران هــي منطقة آوردستان 



 احتلت 1983وفــي عام .  تدمر آوردستانالعراق وايران وبدون ان يعرف الكورد انها
 القوات االيرانية 
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ومـع ذلك .         منطقة حاج عمران ، وآـان معهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

علمـا ان الحزب الديمقراطي . لم تقبل ايران فتح قواعد للحزب فــي المنطقة 
واصبحت . الكوردســتاني اراد ان يكون له مرآزا ينطلقون منه الى داخل آوردستان

 ممـا اسـتوجب علــى حكومة بغداد التفاوض مناطق آوردستان  الـعراق مناطق قتـال
 وقــد جرى وقـف الطالق النـار فــي 1984عام ) االتحاد الوطني االكوردستاني ( مــع 

آوردسـتان واسـتمرت المفاوضات بين جالل طالباني وصدام بعيدا عن الحزب 
 تنهال على واثناء تلك الفترة بدأت. الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود البارزاني

. العراق االسلحة من امريكا وروسيا وفرنسا للوقوف امام الثورة االسالمية االيرانية
)1 .( 

وقد تدخلت ترآيا وطلبت من العراق بعدم التفاوض مع الكورد النها آانت تواجه 
. ويوجد عمليـات عسكرية  فـي جنوب شرق ترآيا)  الحزب العمـال الكوردستاني 

بايقاف مـد البترول مـن اراضيها وعندها اوقف صدام  الحوار مع وآذلك هددت ترآيا 
االتحاد الوطني الكوردستاني واآثر مـن ذلك اقامة تعـاون امني يسـمح بموجبه 

ففشلت المفاوضات .للطائرات الترآية بدخول االراضي العراقية لضرب االآراد
ني على البعض وقد سيطرت جماعة جالل طالبا . 15/1/1985واستأنف القتال في 

الطرق بين آرآوك والسليمانية قاطع قرداغ وآـان معهم جماعـة الدآتورعبد الرحمن 
 -: اقيمت جبهــه آوردية ضمت آل 1987وفــي عـام . قاسلو

 مسعود البارزاني /الحزب الديمقراطي الكوردستاني .1
 جالل الطالباني /االتحاد الوطني الكوردستاني . 2
 صالح اليوسفي/لكوردستاني الحزب االشتراآي ا.3
 سامي عبد الرحمن/حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني .4

. وقامت بعمليات عسكرية عديدة آان لبعضها تأثيرا على الواقع السياسي في آوردستان
لذلك قامت الحكومة باعمال انتقامية دفع ثمنها المواطن في آوردستان الن صدام حسين 

 وخاصة الذين وقفوا ضده فــي تلك الفترة وقـد جـرت ثالث اعتبر الكورد غير عراقيين
).              1: (عمليات مباشرة بعد انتهاء وقف اطالق النار مع ايران  وآانت على النحو التالي

ضمت مناطق السليمانية وبعض مناطق ديالى شمال خانقيـن وبالــذات على :االولى ..1
 .1987وآانت في ربيع  .تاني مقرات االتحاد الوطني الكوردس

 .25/8/1988ضمت منطقة حلبجة وآانت بتاريخ :الثانية.2
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عشرة االف ) 10(ضمت منطقتي دهـوك وزاخـو والـذي قتـل فيـها  : الثالثة .3

 .شـخص
وآان يقود هذه العمليات علي حسن المجيد وآانت هذه العمليات تنطلق بأسم الدين وتقرأ 

 عند االعالن عنها وآأن الكورد هم ليسوا مسلمين ولــــــم ايات من القران الكريم
تتحدث وسائل االعالم العربية والعالمية عنها وآان هنالك تكتم لهذه الوسائل بسبب 

 ودخول الجيش 1990ولكن بعد عــــام . وقوف صدام حسين  ضد الثورة االيرانية 
ل بالظهوربعد انتفاضة الشعب العراقـــي الكويت ظهرت هذه االفعال وبدأت هذه الوسائ

بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت وتدمير نســــبة 1991الكوردي فـــي اذار 
واول انطالقة لها فـي . 1991عاليـــة مـــن هذه القوات انتفض الشعب الكوردي في اذار

مانية  السلي( منطقة رانية الحدودية مع ايران وسرعان ما انتقلت الى المدن الرئيسية 
وقـد صرح مسعود البارزاني بأن الشعب انتفض ودفعت الجماهير ). واربيل ودهوك 

وآـانت الجبهه الكوردستانية مترددة من القيام بهذا العمل . الى النزول الى الشوارع
اال ان االمور قد . خوفا من االنتقام من صدام مثلما فعـــل سابقا في عمليات االنفال

وتقدمت . دى الى التفاوض مــــع بعض الوحدات العسكريةخرجت من يدهم مما ا
وقد . 21/3/1991القوات الكوردية مـــع الجماهير حتــى سيطروا على آرآوك بتاريخ 

اعادت هذه االنتفاضة الثقه لــدى الكورد وقــــد اغتنم الكورد الكثير من االسلحه واسر 
)                              1.(احهم بدون مقابل العديد من الضباط والمراتب ومــــــن ثم اطلق سر

          اال ان حدثت امور غير صحيحه مـــن بعض المواطنين ، حيث قاموا 
باالستيالء على المواد الغذائية المخصصة للمواطنين آافة مـــن قبل الحكومة ومواد 

حزاب السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستانـــي ولـــــم تستطيع اال. اخرى
اال ان االنتفاضة الكوردية آانت اآثر تنظيما على . الســــيطره على االمور في بدايتها

 اصبح نظام  1991اذار/21وفــــي . الرغم مــــن آــــل المالحظات التــــــي عاصرتها
منها تحت سيطرة ) 14(افظة مح) 18(صدام حسين يواجه مشكلة، حيث من بين 

وقــــد ارسل قوات الحرس الجمهوري الى الجنوب وقد . المعارضة وبصورة علنية 
تمكن من اعادة السيطرة عليها مدينة تلو مدينة وبعدها تحرآت هــذه القوات  معززة 

مما . بالطائرات الــى مناطق آوردستان فأستعادة السليمانية واربيل ودهوك وآرآوك 
وهكذا فاالنتصار الكوردي لم . لى نزوح جماعــي قدر بالمليون الى ايران وترآياادى ا

 ). 2. (يدم طويال
          وقداتضح ان قوات التحالف آانت تريد ان تفقد بغداد سيطرتها على البالد ويأتي 

وقد دفع . واصبحت القوات الكوردية مع عوائلهم على الحدود. نظام يؤيد ايران اوغيرها
وقد رافقت عملية النزوح الجماعي . ورد ارواح عديدة من جراء هذه االنتفاضةالك

 دعاية 
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قوية بأن النظام سيبيد الكورد وان احوالهم المعيشية صعبة للغاية وقد تم تصويرهـم 
ود ولهـم مخيمـات فــي العراء فثـار الـرأي العـام العالمـي علـــى وهـم يعبرون الحد

 في 688(المستويين  الشعبي والرسمي ونتيجة لذلك اصدر مجلس االمن قراره المرقم 
وهذااول مرة في تاريخ .يدين بصراحة حكومة بغداد في المناطق الكوردية. 5/4/1991

وبنـاء . وعليـه يجب التدخل لحمايتهم االمم المتحدة المتحدة يذآر الكورد صراحـه 
علــى هذه االحداث ومالبسـاتها قررت دول التحالـف قرارا يهـدف الــى حمايـة الـكورد 

 )1 (-:فــي العراق وقامت بخطوات عديدة منها 
 ــــ: المنطقة االمنه -:اوال 

 العراقي مباشرة ووقف حملة الجيش ) 688(           بعـد  صدور الـقرار الدولـي 
 علـى 

رفض الالجئون مـن اهالي دهوك . 1991آوردسـتان فــي بداية  شـهر نيسان 
وعلــى اثـر ذلك قام الرئيس الترآي . واقضيتها الرجوع ما لــم ينسحب الجيش العراقي

باعطاء قوة دفع للقضية عندما اقترح على االمم المتحدة اقامة ) تورآوت اوزال ( 
وفــي اجتماع ). ستان العراق تحت اشراف االمم المتحدةمالذ امن داخل آورد( 

 قـدم هـذا 1991 نيسان8فــي ) لوآسمبرج(طارىء  لقادة المجموعة االوربية فــي 
المقترح وتــم تطبيقه وانسحب الجيش العراقي ضمن حدود واصبح الكورد في مأمن 

 .وعادوا الى مناطقهم
 -:عملية المطرقة المرفوعه: ثانيا 
 وقعت اشتباآات قويـة بيـن القوات 1991   وفــي نفـس الفترة مــن صيف       

العراقية والقوات الكوردية عندما تقدمت القوات العراقية نحو آالروآفري وسرقلعة 
وخـوفا مــن تكرار هـذه المصادمات قررت . ووقوع قتلى وجرحى مــن جراء المعارك

 دول التحالف 
لحدود العراقية الترآية مهمتها حماية السكان الكورد تشكيل قوة جوية ترابط على ا

الترآية ولمــدة ) انجريك ( وتنطلق هـذه القوات مــن قاعدة ) 36(ضمن خط عرض 
ولــم تســتطع الـقوات العراقيـة بالـتحرك نحـو المناطـق . ستة اشهر قابلة للتجديـد

منطقـة امنه تحرم على ) 36(الكورديـة ومنهــا القوات الجوية ، واصبح خط عـرض 
 .الطائــرات العراقيــة الطيران  فوقها 

 )2 (--:المفاوضات بين الحكومة والقوات الكوردية 



 مــن المناطق الكوردية ، جـرت 1991         بعـد سـحب القوات الحكومية فــي نيسان 
ناقشـــة حيـث ابدى صدام حسـين اسـتعداده وان آـل شـيء قابل للم. مفاوضـات بينهم 

 ــ: وصل وفد مشترك من الجبهه الكوردستانية ضم15/4/1991وفي . اال االنفصال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
 127 ـ  ص2004ن العراق ــ سليمانية فاضل الزهاوي ــ حرب الخليج وانتفاضة آوردستا.1
 198حامد محمود عيسى ــ المصدر السابق ــ ص . 2
 مسعود البارزاني/ الحزب الديمقراطي الكوردستاني .1
 جالل طالباني / االتحاد الوطني الكوردستاني .2
 حمه حاج محمود/ الحزب االشتراآي الكوردستاني .3
 علي بابير/ الجماعة االسالمية . 4
احـث مــع الحكومـة العراقيـة وقــد اسـتقبلهم صـدام حســين بحرارة آبيـرة للتب

وجـــرت  المناقشــات عديدة واستمرت الزيارات  وآان اخرها وفد برئاسة مسعود 
البارزاني حيث قــدم مشروع آامل حول الحكم الذاتي وفق التصور الكوردي ومستندا 

 مع اضافة المسائل المستجدة مثل  الغاء 1970/اذار/11الى حد آبير على اتفاقيـة 
القوانين االستثنائية حول التعريـب واعــادة المرحليـن والمفقوديـن وتحديـد آوردسـتان 

اال ان صـدام حســين عرض علــى .بمــا فيها آرآوك وخانقين وسـنجار ومندلــي 
     الحكم الذاتي وتمثيال اآبر القيادة الكوردية شكال موسعا من                               

وآانت المفاوضات . فــي الحكومة المرآزية وفــي اجهزة الدولة واجـراء انتخابات حرة
 )1(ـــ :تناولت المحاور االربعة التالية 

 .تطبيع االوضاع في آوردستان.1
 .قانون الحكم الذاتي لكوردستان.2
 .تحديد الحدود للمنطقة المتمتعه بالحكم الذاتي.3
 .تطبيق الديمقراطية في العراق.4

وقــد تــم التوصل لالتفـاق بشــأن النقطة االولــى والمتعلقة باعادة المهجرين الــى 
واطـالق سـراح السجناء واصدار عفـو عـام عــن . قراهم ومدنهم واعادة اعمارهـا

داري الذي وآذلك تم االتفاق على مشروع الحكم الذاتي اال.المشــارآين باالنتفاضة 
عرضته الحكومة  على اساس انه مشروع لتطوير الحكم الذاتي الذي اعلنته الحكومة 

ولكـن .  من طرف واحد امــا الديمقراطية وتطبيقها فلـم تجر مناقشــتها1974عام 
الخالف الـذي ظهر ولــم يتـم االستمرار في المفاوضات وهي الفقرة الرابعه والتي 

حكم الذاتي  حيث اصرت الحكومة علـى ان تكون آرآوك تخص الحدود للمنطقه ال
. خـارج نطاق تلك المنطقـة وآـذلك خانقين وسنجار ومندلي باعتبارها مناطق حيويه

وقــد طالت المفاوضات ولــم يتوصل الجانبان الى تسوية واضافة لذلك ظهر خالف 
الستمرار بالمفاوضات حيث طالب مســعود البارزاني ا. بيـن القيـادة الكورديـة نفسـها

وتوقيع على مسودة االتفاق اعتبار النقاط التــي لم يتم االتفاق عليه مراجعتها مع 



مبررة هذا الرأي هوالتخلص الشعب الكوردي من اثار . الحكومة في وقت الحق
 الظروف القاسية التي مرة بها وتحسين االوضاع واثبــات االسس التي 
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وقــد عـارضت . يعتمد عليها الحكم الذاتــي وبعدهــا التحرك علــى النقاط الخالفية
 بعض

عارضت بعض االحزاب هــذا الرأي وعلــى رأسها االتحاد الوطني الكوردستاني 
والحقيقة القيادة . بشــدة بقطع المفاوضات الن ال نتيجه مــن التفاوض مع صدام حسين

حرب وانتفاضة ونزوح جماعي وحصار داخلي ( الكوردية آانـت فــي مرحلة صعبـة 
 اصبحت الحكومة نسبة مستقرة فــي بغداد وترتبة 1991يران وفــي حز) وخارجي 

عند اذن طلب صدام حسـين من .  القوات المسلحة   وبدأ االسـتقرار يعود الــى العراق
القيادة الكوردية بأن تسـلم لــه االسلحة التــي استولت عليها مـن الجيش واغالق االذاعة 

اال ان القيـادة . ارات والمخابرات بيـد السلطةوقطع آافة العالقات الخارجيـة واالسـتخب
ويبدوا ان صـدام حســين بـعد ان رجعت لـه عافية . الكورديـة رفضت هذا الطلب 

امــا مـن جهه القيادة الكوردية فبعد ان . نظامه بدأ بفرض شروط من جهه الحكومة 
فــي ) مرآةالبيش( رجع الالجئون الـى ديارهم نتيجة وقف اطالق النار بدأ ظهور

شوارع المدن الكبيرة واالقضية ، وجرت مصادمات هنا وهناك وبنفس الوقت رجعت 
التشكيالت والمقرات الحزبية وقـد قام بعض المواطنين باالستيالء علــى مقرات الجيش 
واالمن ممــا اضطرت الحكومة الــى ســحب قوات الجيش من اربيل والسليمانية واقامة 

 )                                                   1.(القرب من جمجمالخط دفاعي لكرآوك ب
         وعلى اثر ذلك قامت الحكومة بعدة خطوات وآانت اولها سحب الدوائر والهيئات 

 وابقاء دوائر الصحة والماء 23/10/1991الحكومية مــن آوردسـتان بتاريخ 
ة بتوزيع الــمواد الغذائيـة وطلب مــن والكهرباء والجامعـات والدوائر المتعلقـ

وقــد بررت الحكومـة . الموظفيــن االلتحـاق بوظائفهم فــي مدينتي آرآوك والموصل
بعـدم قـدرة الموظفيـــن الحكوميين مــن اداء واجباتهم بســبب التدخل المتزايد لالحزاب 

مما ادى .ا باداء واجباتهماال ان غالبيـة الموظفين بقوا في مواقعهم واستمرو. الكوردية
وقد ابدى الموظفون تفانيهم واخالصهم في سبيل . الى قطع رواتبهم مــن قبل الحكومة

 ).2. (انجاح عملهم 
          وعلى اثر ذلك قامت الحكومة بفرض حصار اقتصادي على آوردستان تدريجيا 

دستان حصاران دولي وبذلك اصبحت علــى آور. ليضع العراقيل امــام القيادة الكوردية
وقد ترآت هذه االجراءات اثار سيئة علــى االوضاع المعاشية للسكان وخاصة . وداخلي

وهذه . اال ان المواطنين صمدوا وارادوا الحرية بدل رغيف الخبز.الفقيرة منهم 
الظروف  واخرى اظهرت قيادتين  آورديتين فـي المنطقة وقد اتفقوا على اجراء 



حددتــه االحزاب السياسية الجراء . 1992/ايار/19بتاريخ .كومةانتخابات وتشكيل ح
حيث تقرر ان يكون هــذا الــيوم تاريخيـا للشـعب الكوردي والحرآـة . انتخابات عامة

 . الديمقراطية فـي العراق
حيث تشابكت فيه االعالم . وآذلك تم انتخاب اول برلمان وفي جو ديمقراطي حر

 الملونه 
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وقــد شــارك الجميع بلهفه . والشعارات المختلفة للقوائم المشارآة فــي االنتخابات

 وشوق 
وقــد تنافست االحزاب . وقــد اعتبرذلك اليوم عرس لجميع الشعب الكوردستاني

 -:ائم التالية على مقاعد المجلس الوطني الكوردستاني المئة والقو
 قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.1
 قائمة االتحاد الوطني الكوردستاني ومعه حزب آادحي آوردستان.2
 القائمة االسالمية .3
 قائمة الحزب االشتراآي الكوردستاني ومعه حزب االستقالل.4
 ب الشيوعي العراقيقائمة اقليم آوردستان للحز.5
 قائمة الديمقراطيين المستقلين .6

 ــ:وآما تنافست القوائم المسيحية التالية للحصول على خمسة مقاعد خصصت لهم 
 قائمة الحرآة االشورية الديمقراطية .1
 قائمة اتحاد .2
 قائمة الكلدواشوري الديمقراطي .3
 قائمة الديمقراطيين المسيحيين.4

نتخابات جميع القوائم المشـارآة حصلت نسـبة ادنـى مـــن الدخول وقد اظهرت نتائج اال
مــن مجموع االصوات عــدا قائمتي الحزب الديمقراطي % 7البرلمان وهــي 

 الكوردس
وقسمت االصوات فيما بينهم وقــد حصل اتفاق علــى . واالتحاد الوطني الكوردستاني

كوردستاني ورئيس مجلس الوزراء ان يكون رئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي ال
وقــد انعقد اول . وتقـرر تشـكيل حكومـة ائتالفيـة. مــن االتحـاد الوطنـي الكوردستاني

وبعدهــا بشـهر تــم .  4/6/1992اجتماع للمجلـس الوطنـي الكوردسـتاني بتاريـخ  
 اصدر وقــد. تصديق على التشـكيلة الوزاريـة االولـى لحكومـة اقليـم آوردستان

البرلمان العديـد مـــن القرارات تخص الحياة االجتماعية والثقافية في االقليم وآان من 
  الذي 4/10/1992في ) 22(رقم ) االتحاد الفدرالي ( اهم القوانين التــي اقرت قانون 



يحدد العالقة القانونية بيــن سلطات االقليم والسلطة المرآزية فــي بغداد على اساس 
وبذلك اصبح هنالك قانون اساس لنظام سياسي ينظم العالقة الدستورية .  لية الفيدرا

فهناك سلطة تشريعية وتمثل بالمجلس الوطني الكوردستاني وسلطة تنفيذية .والدولية 
 )1.(تمثل مجلس الوزراء وسلطة قضائية 
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       استمرت القيادة الكوردية بترتيب اوضاعها واالعتماد علــى نفسـها بادارة المنطقة 
وضاع وبـدأت واجروا انتخابـات واسسـوا برلمانا وحكومـة محليـة واســتقرت اال

ويجـب ان الننسـى . تظهـر اعتماد الكورد على انفسهم وبناء مجتمع له آيانه الخاص 
مســـاعدة الدول االخرى لهم بعد خالفهم مع صدام حسين ، مما جعله يتخذ خطوات 
عديدة انتقامـــا من القيادة الكوردية ولكن آان الشعب الكوردي هـو الـذي يدفع الثمن 

 )1(ــ :عمال االنتقامية التي اتخذها صدام حسين هي ومــن هذه اال
اتخذت اتجاهيــن متوازييــن تمثـل احدهمـا ـ :حمالت الترحيل والتهجير . 1

. بتكثيــف التواجد العربي عبـر توزيع االراضي والعقارات علــى المواطنين العرب
كان الكورد وفـق وامــا االتجاه االخر مـن خالل حمـالت الترحيـل والتهجير للســ

سلسـلة متالحقة مــن القرارات والتشــريعات الصادره مــن اعلـى القيادات فــي الدولـة 
 .العراقية لتقليل الوجود الكوردي في االقليم

 يدخل هــذا القانون ضمن سلسلة االجراءات التي  ـ:قانون تصحيح القومية .2
ر العربــي فــي المناطق ذات الغالبية اتخذتها الســلطات العراقية بهـدف تغليب العنص

الكوردية، وذلك من خالل مجموعة من القرارات والتشريعات الصادرة من اعلى 
ويتمثل هــذا القانـون بدعوة المواطنيـن الغير عرب الـى تغير .قيادات في الدولة 

اذ آــافة قوميتهم الى العربية حتى وصل االمر الــى الزام الموظفين والعمال بذلـك واتخ
ويكشـف قـرار مجلــس قيادة الثـورة المرقم  . االجراءات الرادعة بحــق الممتنعين منهم 

بالنظر لوجود حاالت موروثه (  مبـررات هــذا القرار بالقول 6/9/2001فـــي ) 199(
فــي ســجالت فتــرة الحكم العثماني للعراق ومن اجل اعطاء العراقي حق اختيار 

ار ان العربي هـو من عاش في الوطن العربي وتكلم اللغة العربية واختيار قوميته باعتب
 .العروبه قومية له

 حيث تـم تغييـر الوحـدات االداريــة التابعـة ـ :التغيير في تشكيالت االدارية . 3
الــى محافظات الموصل وآرآوك وديالى واسـتحداث اقضيـة ونواحـي عربيـة والغـاء 

وآذلـك )  مندلــي وتحويله الــى ناحيه بعـد ان تــم ترحيل ســكانه( ل اقضية آوردية مثـ
تحويـل جمجمـال الــى الســليمانية وطوزخرماتـو الــى صالح الدين لتقليل نسبة الكورد 

 .فـي هذه المحافظات
وهـي تصفيـة جميــع   -:مية ـبة الرسـمية وشـب المؤسسات الرسـتعري. 4

ي هذه المؤسسات عـن طريق نقلهم الـى دوائر اخرى في محافظات الــكورد العاملين فــ



اخرى او طردهم او احالتهم على التقاعد وتعيين بدال عنهم من القومية العربية وبذلك 
 .يصبح جميع العاملين في هذه الدوائر من القومية العربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اراسخليل اسماعيل محمد واخرون ــ سياسة التعريب في اقليم آوردستان العراق ـ اربيل ـ دار. 1
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      واستنادا لذلك فقد تم توجيه ديوان رئاسة الجمهورية وآتاب امانة سر الحزب 
 ارســلت وزارة الداخلية تعميمـا الــى محافظة 5/7/1999في ) 8107( الحاآم المرقم 

عدم السماح لغير (  ينص على 17/7/1999في ) 9407( آرآـوك بكتابها المرقم 
لتعيين فــي وظائف الدولة بــل ويؤآد علــى نقل الكورد والتـرآمان العرب با

الموجوديــن فيهــا وخاصة العاملين فـي دوائر النفـط والغـاز الحكومية وان التحـول 
دون ذلك شهاداتهم الدراسية او انتمائاتهـم الحزبيــة او حتــى قيامهم بتصحيح 

ي النهاية الى تصلب القيادة الكوردية اآثر هـذه االمور وغيرها ادت فـــ). قوميتهم 
وعدم التفاوض مع صدام حسين واالبتعاد عنه ، بل واآثر من ذلك وضعت يدها مع 

وبذلك انتهت  . 2003الدول التي وقفت ضده ومحاولة اسقاطه وبالفعل تـــم ذلك عام 
ي حقبى مــن زمن الصراع بيـن الحرآـة الكورديـة بقيــادة الحزب الديمقراط

 )1.(الكوردستاني وبين حكومة صدام حسين 
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 ـ
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عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 راتوالتيـــا

 2003 ولغاية 1968                     السياسية للمدة من 
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب االول 
 والتيـــارات

 1979 ولغاية 1968                     السياسية  للمدة من 
 
 

عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المطلب الثاني 
 تيـــاراتوال

 2003 ولغاية 1979                     السياسية للمدة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                   الفصل الخامس
 

 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/ المبحث الثاني 
 2003 ولغاية 1968                     السياسية للمدة من 

 
 عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب والتيارات/  المطلب االول 

 1979 ولغاية 1968                    السياسية للمدة من 
 
 

       ان الفترة التي حكم بها حزب البعث العربي االشتراآي طويلة مقارنة 
 اتـــبالحكوم
ـادام وجود حرآة آوردية بقيادة وقد ظهرت احزاب واختفت احزاب وم. السابقة 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجب ارتباط هذه االحزاب بــه بصورة او باخرى 
وقبــل التطرق لهــا . منهـا مؤيدة ومنها معارضة للحزب الديمقراطي الكوردستاني  

. علينـا ان نعطي صورة واضحة بعد استالم حزب البعث العربي االشتراآي السلطة 
قام حزب البعث بتصفية آل مــن وقـف ضدة اثناء الحكم االخوين عبد السالم وعبد فقد 

الرحمن عارف ، نقل البعض منهــم واخرون اعتقلـوا ومــن بعدهــا تـم تصفيتـهم 
ومنهـم عبد العزيــز العقيلـي وطاهريحيى وعبد الرحمن البزاز والقوميين العرب وانظم 

ؤالء بالنسبة لالحزاب والتيارات القومية بينما االحزاب قسما منهم الـــى حزب البعث ه
 -:الوطنية ، ومنها 

 الحزب الوطني الديمقراطي. 1
 الحزب الوطني التقدمي. 2
 حزب االستقالل.3
 حزب الشعب .4

واحــزاب ومنظمــات اخرى جميعها قـد حلت نفســها وابتعدت عـن السياســة ومنهم 
 ـــ:لى الساحة السياسية سوى من سافرخارج العراق ولم يبقى ع

الحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني الـذي آـان يقودة حرآته فــي آوردســـتان .1
 .العراق



الحزب الشيوعي العراقي والذي اآثر تنظيماته في آوردستان العراق بحمايـة . 2
وعليه لم يبقى سوى الحزب الشيوعي العراقي . الحزب الديمقراطي الكوردستاني

 )1 (--:ـه عالقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تلك المدة وآمايلي تربطـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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تبـدأ العالقة بيـن الحـزب الشيوعي ـــ   : الشــيوعي العراقـــــــي الحــــزب
العراقي والحــزب الديمقراطـي الكوردســتاني منـذ اســتالم حـزب البعـث العربــي 

فقـد شـكوا بهـا وباهدافها ووقفـوا مــع الحرآة الكورديـة . االشـــتراآي الســلطة
وقد اصدر الحزب . وردستاني وايدوه بكل قوةوخاصة مــع الحـزب الديمقراطي الك

الشيوعي اللجنة المرآزية بيانا حول الوضع السياسي الراهن في البالد شكك باهداف 
واخـذت ادبيـات الحزب . حزب البعث وتحدث بأسهاب حـول القضية الكوردية

قد و. الشـيوعي الـى دعـم الحرآـة الكوردية بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
فــي الذآرى (   مقاال بعنوان 1968فــي اوائل ايلول ) طريق الشعب ( آتبت صحيفة 

السـابعة لبـدء الكفـاح المسـلح فــي آوردستان العراق ومــن اجل ضمان النصر للثورة 
 ، علمـا ان الثورة لــم 1968 تموز 17حيـث تضمـن نقـدا شــديدا لــثورة ). الكورديـة 

ان السياسة الرسمية اليوم هي آما آانت ( حيث قالت. 1ى شـهرا واحدتمر عليهـا ســو
/ 29 وتبنـي بيـان 1966باالمس استمرار الهدنه التــي عقدها الحكم الســابق فــي 

 واصدار عفـو عــام عـن المشـارآين فـي حوادث الشمال وقرار بأنشاء 1966حزيـران 
ول الحزب الشيوعي العراقي الكثير وقد عـ. مجمع علمي آوردي وجامعة السليمانية

علـى اســتثمار القضية الكورديـة لصالحـه وآانـت قيادته تعتبر الحزب الديمقراطي 
بل واآثر من ذلك طلبت من الحزب الديمقراطي . الكوردستاني الحليف االستراتيجي لهم

نشرة ) االخبار ( وقـد دعــت صحيفة . الكوردستاني بعـدم التفاوض مـع هذه الحكومة
لجنة مدينة السليمانية الشيوعيين الـــــى مســـــاندة الحرآة الكوردية / الحزب الشيوعي 

 )1.(ومقاومة الحكومة الجديدة
 بيـن الحكومـة والحـزب الديمقراطـــي 1970اذار / 11         اال انـه بعـد عقـد اتفــاق 

يوعيين على الرغم من ان الكوردستاني سارت االمور نحو االسوأ بالنسبة الى الش
عزيز شريف احد قيـادات الحزب الشـيوعي العراقي  لعـب دورا مساعدا فـي هذه 

 )2.(المفاوضات  والتـي ادت الـى هـذا االتفاق 
 قـدم الحزب الشيوعي مذآرة الى الحزب الديمقراطي 1971 ايلول عـام 27       وفــي 

  -:نشاطهما واقترحالكوردستاني دعا فيها الى اتنسيق وتنظيم 
قيام الحزب الديمقراطي الكوردســتاني علـى مسـتوى القيـادة والقواعد بمساع لتوسيع .1

وقـد تناســى الحـزب الشيوعي . المطالبه بتنفيـذ اتفاقيـة اذار والجبهه الوطنية
  .االجراءات الكثيرة التي خطتها الثورة لتنفيذ بيان اذار والسعي القامة الجبهه الوطنية
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 ـ

 417ـ المصدر السابق ـ ص حنا بطاطوـ العراق . 1
 27/9/1971مذآرة الحزب الشيوعي الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في .2
 
 
 
ـام بفعاليـات مشـترآة بيـن الحزبيـن فــي ميـدان الدعايـة والنشــر وتنظيـم القي.2

 .اللقاءات والمذآرات المشترآة
عقد اجتماعات دورية لتنسيق النشاط السياسي على مستوى القيادتين ووضع .3

 .معالجات  المشترآة لها
سائية وفــي تحقيق برنامج تعاون عملي في المنظمات العمالية والفالحية والن. 4

 .اتحادات االدباء والمثقفين 
        وقال فـي اخـر مذآراتـه علــى اســتعداد فــي المسـتقبل ايضا يضع يده بيد 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اال ان الحـزب الديمقراطي الكوردسـتاني لـم يوافق 
ـع حـزب البعث بعد على هذه المذآرة لمالحظتـة تقـارب الحزب الشـيوعي العراقـي م

 بصورة آبيـرة وقـد خشـى الحزب الديمقراطـي الكوردســتاني االنجرار 1971عام 
وفــي تلـك الفتـرة قــام . فــي هذه الحالة وتضيع عليــه االهداف التــي يطالب بهـا

حــزب البعـث ببعـض االنجازات للتقـارب نحـو مــاتبقى مـن االحزاب الوطنية من 
 1973وبعد تكوين الجبهه الوطنية وتأميم النفط فــي عام . ا تأثير ونفوذ شخصيات له

. ابتعد الحزب الشيوعي العراقي شـيئا فشـيئا عـن الحـزب الديمقراطي الكوردسـتاني 
بـل واآثـر مــن ذلك وقـف الحزب الشيوعي الول مرة مع الحكومة ضد الحزب 

د اعتبـر الشــيوعيون ان صدام حسـين وقـ . 1973الديمقراطي الكوردستاني في عـام 
وقد ظهر عزيـزمحمد سـكرتير الحزب الشـيوعي . هـو قائـد ثوري مـن طراز آاسترو

العراقـي فــي تلك الفترة مـع احمـد حسـن البكـر وصرح بأ، هذا التحالف هو 
وقد فسره البعض انه بضغط مـن االتحاد السوفياتي عليهم . استراتيجي وليس تكتيكي

ون ابرمت معاهـدة صداقـة بيـن العـراق واالتحـاد السـوفياتي ومصلحة السوفيات ان آـ
 )1.(يساند الشيوعيون في العراق النظام الحاآم

        علما ان الحزب الشيوعي العراقي هـو الحليف االسـتراتيجي ولمدة طويلة 
ألة عالقتة مـع للحرآة الكوردية، اال انه حزب قطري والســباب اخرى خاصة تبقى مس

وان ســياسته فــي آوردستان . الســلطة المرآزية تحكم باقي المسائل والمعضالت
اال انــه لــم . ولــه فرعـا قويـا في آوردستان العـراق. العراق سياسة طبقية صرفه

ومــن جهه . يســتطع ان يحتضن الحرآـة الكورديـة لكونها قومية وليست طبقية صرفـه
ــدام حسين بخطوات قربته الى الدول االوربية الشرقية التي آانت فــي اخـرى خطى ص

ممـا دعـى . تلك الفترة سائرة مــع المعسكر االشــتراآي التابـع لالتحاد السـوفياتي
الحـزب الشــيوعي العراقــي التقرب مـن حزب البعث بـل وطلب مــن الحزب 

 الديمقراطي الكوردستاني الدخول فـــي
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وقـد رفض ذلك االقتراح خوفا مــن التحول  . 1973         الجبهه الوطنية في عام 
وان االتحاد السوفياتي آـان مــع الحرآة الكوردية بقيادة  . 1970اذار / 11فاق على ات

عندمــا وقفـت الحرآة الكوردية . 1961الحزب الديمقراطي الكوردستاني حتى عام 
عنـد ذلك غيـر االتحـاد . ضد حكومة بغداد التــي آانت برئاسـة عبد الكريم قاسـم

هي 1958 تموز14دية شيئا فشيئا باعـتبار ثورة الســوفياتي مساندته للحرآة الكور
 )1.(ثورة اعطت آافة الحقوق الكوردية وليس من حق الكورد التمرد عليها

       وبعـد معـاهدة الصداقـة بيـن العـراق واالتحاد السـوفياتي شــارك الشـيوعيون 
مرنين مــع حزب بـل وطلب االتحـاد السـوفياتي مــن الكورد ان يكونوا . فــي الوزارة 

واما من الداخل ففـي محافظة السليمانية نشـب . البعث وترك المعسكر الغربي وايران 
قتال بين الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني والحـزب الشــيوعي وقـد ســاندت الحكومـة 

بـل وقامت بتغذيتـه وبعـد فترة اصبح الحزب . الحــزب الشـيوعي بذلك القتـال
. عراقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني علــى خطيـن معاآســينالشــيوعي ال

وآخطوة اولى قــام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بطرد الشيوعيين من دربنديخان، 
وفـي المقابل جرت حملة من االحزاب الشيوعية في الخارج ضد الحزب الديمقراطي 

 )2.(الكوردستاني
وعي العراقـي الحرآـة المسـلحة الكوردية بقيادة          فقــد اعتبر الحزب الشــي

الحزب الديمقراطي الكوردستاني لســنوات طويلة واحدة مــن ابرز الجهات التــي 
يتعامل معهــا ولهـذا اســتمرت عالقاته  حتــى بعـد اتفاقية الحكومـة واتخـذوا سياسة 

لك مـع الحزب الديمقراطي ذات وجهين ، فقد تعاونوا مـع حزب البعـث فــي بغـداد وآذ
وقد تميز موقفهـم بالمتذبـذب والتـردد تجـاه السـلطة وبعقـد االمـال علـى . الكوردستاني 

الحزب الديمقراطي الكوردســـتاني ،  اال انـه فــي النهايـة وقـف مـع الحكومـة وراهن 
 )3. (عليهــا ضـد الحـزب الديمقراطي الكوردستاني

 فقـد ايـده 1974اذار / 11ن الحكومة قانـون الحكم الذاتي فــي          وبعـد اعال
ان ) طريق الشعب ( الحزب الشيوعي العراقي واعلن ذلك عن طريق صحيفته اليومية 

هـو وثيقـة تاريخيـة مهمـة صدرت اســتجابه لطموحات شعبنا ( القانــون الصدار
نوعها فــي تاريخ شعبنا هــي االولى مــن . الكوردي ، وهي وثيقـة تاريخيـة 

نـدوة حـول الحكم الذاتــي شـارك فيها ) الثقافة الجديدة ( وقد عقدت مجلة ). الكوردي 
 عدد مــن قادة الحزب الشيوعي
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 )1 (-: العراقي وهم آل من 
 آريم احمد الداود. 1
 رحيم عجينه.2
  مكرم الطالباني.3
 صفاء الحافظ.4
مهدي الحافظ الذي ادار الندوة وقد تحدث باسهاب  حول الحكم الذاتي  حيث قال . 5
ان تطبيق الحكم الذاتي في العراق اليمكن النظر اليه بمعزل عن مجمل ( 

. التطورالتقدمي فـــي بالدنا ، فهـو بالواقع جزء اســاس ومهم مــن المسـيرة الثورية
ققته السلطة الوطنية فــي بالدنـا بقيادة حزب البعث العربي وهــوانجاز عظيـم ح

وتحدث آريم احمد الداود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ). االشـتراآي 
فشـاهدنا بعد ان اصبحت الديمقراطية حقيقة واقعة في العراق ومـا قامت ( العراقي فقال 

 اعالن الجبهه الوطنية وتأميم النفط بـه السلطة الوطنية مــن اجراءات تقدمية فــي مجال
وقانــون االصالح الزراعي  والتشريعات الماليـة والتنميـة االقتصاديـة والحكـم الذاتـي 
والتحالـف مـع االتحاد الســوفياتـي وبلــدان المنظومة االشتراآية هذه االمور اثبتت ان 

ردستاني ان يوافق عليـه حزب البعث طبق الديمقراطية وعلـى الحزب الديمقراطي الكو
 بـدون تردد النهـا آانـت تطالـب بالديمقراطيـة         

        بـل واآثـر مــن ذلك وقـف الحزب الشيوعي العراقي  مـع حكومة بغداد في 
 وضرب الحرآة الكوردية من بعض المواقع التي آانت لــه 1974القتال الذي دار عام 

ده فـي المنطقة لفترة طويلة، واعتقد انهم ســوف مقرات فيها مســتفيدا مـن وجو
ولكن بعـد تصفيـة المقاومة . يسـيطرون على القرار السياسـي مــع صدام حسـين 

  تحول صدام حسـين 1975الكوردية بقيـادة الحزب الديمقراطي الكوردســتاني عـام 
م واستخدمهم وبعد عليهم وبـدأ بتصفيتهـم شـيئا فشيئا، وقـد اســتفاد صدام حسين منه

آشف تنظيماتهم في آافة مناطق العراق بدا باعدام قياداتهم بين الحين واالخروبذلك 
خسروا انفسهم ووقعوا بالشرك نتيجة ثقتهم بصدام حسين وخسروا الشعب الكوردي 

 )2. (الذي احتضنهم مدة طويلة 
 1979 و1978       وبعد اشتداد الضغط عليهم من قبل حكومة بغداد مابين عامي 

بدأت آوادر الحـزب الشـيوعي العراقـي بالتوجـه الــى اقليم آوردسـتان بعـد قيام حزب 
البعث باعدام الكثيرين منهم  واخرون رهن االعتقال بل وان اآثر القيادات المعروفه قد 

وقد فضل البعض منهم االختباء في المناطق الكوردية  واعتبـره الحل . غادرت العراق
 لـهاالمثل 
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جبـال هورمـان وبجانب جبل بمو  (        لذلـك بـدأ بأقامة قواعد لـه فــي مناطق
وبالفعل التحقت اليها آوادرعديدة آانــت تحـت المراقبة مــن قبل )  ومنطقة ناوزنك

اال ان هذه الكوادر آانت غير مرغوب بها في مناطق آوردستان العراق . الحكومة
آــون هؤالء آانوا منـذ قريب مـع السـلطة الحاآمة وساعدتها فــي ضرب الحزب 

ديمقراطي الكوردستاني وعند ضربهم من قبل الحكومة التجأوا الــى المنطقة مـرة ال
 1975ثانية ، فقد فقدوا نفوذهم اضافة الى ان الحرآة الكوردية عندما اغمدت فـي عام 

اعادة مرة اخرى الى الوجود بعد عــام واحد وشكلت احزاب عديدة وان اختلفوا بالتوجه 
حكومــة بغداد وقـد التفـت الجماهير الكورديـة حولهــا مــن اال انهم جميعا آانوا ضد 

وبذلك خســر الحزب الشيوعي العراقـي الشـعب الكوردي  ومـن ثـم تحالفـه مـع . جديد
علما ان وجـود آــوادر الحزب الشـيوعي العراقي فـي آوردستان . حـزب البعـث 

 صرحـت اللجنة المرآزية 1979وفي تموز . التأثير لـه علـى السلطة في بغداد 
 )1.(للحـزب الشـيوعي العراقي رسـميا تحالفهـا مــع حزب البعث العربي االشتراآي
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عالقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باالحزاب / المبحث الثاني 
 والتيـــارات

  2003 ولغايــــــــــــة 1968                    السياسية للمدة من 
 

كوردستاني باالحزاب عالقة الحزب الديمقراطي ال/  المطلب الثاني 
 والتيــارات 

 2003 ولغايــــــــــــة 1979                    السياسية للمدة من 
 

 وان آـان 1979         يبـدأ هذا الباب منـذ اســتالم صدام حسـين السـلطة فــي عـام 
البكر لكـن يعتبر حكمه بعـد ازاحة احمد حسن . قـد احكم ســيطرته عليهـا منـذ فتـرة 

وب ـد محجـمحم( م ـن بينهــث ومـزب البعـن حــا مـشرون قياديواعدام مــايقارب ع
واخرون حيث رفضوا استالمه السلطة وظهر على التلفاز بأن ) ان الحمداني ــــوعدن

اما المهم في بحثنا هذا . ه تأمروا على السلطة مع النظام الحاآم في سوريا ــهؤالء خون
. تانيــي الكوردسـزب الديمقراطـية العراقية والحــالحزاب السياسن اـهو العالقة بي

ان اول حدث هو تشكيل الجبهه الوطنية والقومية الديمقراطية  في دمشق والتي ـوآ
اخذت على عاتقها الوقوف ضد النظام الحاآـم فــي بغـداد والتــي اسـتبعد منهـا الحـزب 

 )1(ـ :تألفت منالديمقراطـي الكوردســتانـي والتـــــي 
 االتحاد الوطني الكوردستاني               .1
 حزب البعث العربي االشتراآي ــ قيادة قطر العراق.2
 الحزب االشتراآي العربي .3
 الحزب الشيوعي العراقي.4
 الحزب االشتراآي الكوردستاني الموحد.5
 حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني.6
 المستقلون الديمقراطيون.7
 جيش التحرير الشعبي. 8
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       ويعود السبب الرئيسي لعدم دخول الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه
الجبهه لمعارضة جالل الطالباني رئيس االتحاد الوطني وآذلك عبد الجبار الكبيسي 

اال انــه وبتحرآات بعـض االطـراف . الـــذي يقود حـزب البعـث  قيـادة قطر العـراق
)  جود ( منهـا الحـــزب الشــيوعي العراقـي تــم تشــكيـل جبهـه اخـرى عرفـت بأســم  

 )1(ــ :ــنوالتــي ضمـت آـل م
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني .1
 الحزب الشيوعي العراقي . 2
 الحزب االشتراآي الكوردستاني.3

ويالحظ هنـا ان الحزب الشــيوعي العراقي قـد اشـترك فــي الجبهتين فــي ان واحـد 
وقد انسـحب الحزب االشتراآي الكوردستاني مــن الجبهه الوطنية القومية الديمقراطية 

حيث فــي تلـك الفترة آان االتحــاد الوطني الكوردستاني يحاول ) . جود ( وانظم الى 
بـل واآثـر مــن . السيطرة علــى المنطقة وآذلك الحزب الديمقراطـي الكوردسـتاني

ذلـك انســحب الحزب الشيوعي العراقي من الجبهه الوطنية القومية الديمقراطية 
لديمقراطي الكوردسـتاني ممـا اغاض االتحاد الوطنـي وتحالف مـع الحزب ا) جوقد ( 

آـان .وحدثت بينهم اشــتباآات عديـدة راح ضحيتهـا الكثيريـن مــن آـال الطرفيـن 
 ) 2. (الحـزب الشــيوعي العراقـــــي في غنى عنها

احـزاب ) جـود (  انظم الــى الجبهه الوطنية الديمقراطيـة 1984        وفــي عام 
ة حيـث آانـت تقتصر فقط علــى االحـزاب القومية الكوردية  اضافة الى الحزب عربي

 -:الشيوعي العراقي وآانت تحرآاتها محدودة ، ومن االحزاب التي انظمت اليها هي 
)3( 
 الحزب االشتراآي ــ العراق . 1
 التجمع الديمقراطي العراقي .2
 حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني . 3

معت االحزاب المعارضة للنظام الحاآـم فـي بغداد في المناطق الكوردية وقــد اجت
ويعود السبب لذلك لبعدها عن بغـداد وآذلك لالحتماء بهــا وخاصة آان العراق فــي 

حرب مــع ايران واسـتمرت هـذه التحالفـات واالجتماعات داخـل العراق في تلك 
في تلك الفترة مـع النظام االيراني ضد المناطق وخارجها وخاصة في سوريا التي آانت 

وقـد عقـدت مؤتمرات آثيرة تجمعـت فيهـا المعارضة . النظام الحاآـم فــي العراق
 ـــ:العراقيـة بكافــة اصنافهــا وادناه بعض من هذه المؤتمرات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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 ـــ: مؤتمر دمشـــــــــق  : اوال 

لكوردستاني في هذا المؤتمر مع االحزاب          شارك الحزب الديمقراطي ا
المعارضة العراقية التــــي ضمت آافة الفئاة والتيادرآت ان عملية اسقاط النظام اليمكن 

وقد جرت مداوالت استمرت مدة . ان تتم دون تعاون وتنسيق جميع فصائل المعارضة 
المية ، اس( طويلة  وآان عددها مايقارب سبعة عشر منظمة سياسية معارضة بين 

وقـــد عقد المؤتمر بتاريخ الســـابع ). ديمقراطية ، قومية ، عروبية ، وآردية 
 )1(ــ :  وهي آل من 1990والعشرين مــــن آانون االول 

 الحزب الديمقراطي الكوردستاني.1
 االتحاد الوطني الكوردستاني.2
 حزب الدعوة االسالمية.3
 )مهدي عليوي العبيدي( حزب البعث .4
 )محمد االلوسي( كتلة االسالمية ال.5
 )صالح دآلة ( التجمع العراقي الديمقراطي .6
 )بيان جبر ( حرآة المجاهدين العراقيين .7
 )حسن النوري( جماعة العلماء المجاهدين في العراق .8
 المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق.9

 )محمد تقي المدرسي( منظمة العمل االسالمي.10
 )سامي عبد الرحمن (الشعب الديمقراطي الكردستاني حزب .11
 )عبد الخالق زنكنه( حزب آادحي آردستان .12
 الحزب االشتراآي الكوردستاني.13
 الحزب الشيوعي الكوردستاني.14
 الحرآة الديمقراطية االشورية .15
 الحزب الشيوعي العراقي .16
 -:ن عن تنظيماتهم وهموقد حضروا بشكل شخصي وليسواممثلي. التيار القومي .17
 الهيئة العراقية المستقلة/ اللواء حسن النقيب .أ
 الحزب االشتراآي في العراق/مبدر الويس . ب
 الحرآة االشتراآية العربية/ عبد االله النصراوي. ج

 --:وقد صدر عن هذا المؤتمر بيان ختامي دعا الى 
 . انسانية االطاحة بالنظام الحاآم والغاء جميع التشريعات الغير.1
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 ـ

                    هادي حسن عليوي ــ احزاب المعارضة السياسية في العراق ــ بيروت  ـ مؤسسة التاريخ . 1
 108 ــ 107 ــ ص 2008لعربيا                                                                              ا

 



تشــــكيل حكومة ائتالفية يشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي وبضمنها .2
 . المتمثلين باالحزاب التي شارآت في المؤتمر الكورد

ويالحظ ان الكورد لـم يطالبوا بأي مطلب مثل الفيدراليــة اوالحكم الذاتــي آون 
اال انــه بـعد ايــام دخل الجيـش . الحكومة آانت مسيطرة علـى جميع االراضي العراقية 

ة جديـدة مــن الصراعات العراقــي االراضــي الكويتيــة وبذلك دخـل العراق بمرحل
 .وتدخل للـدول الكبرى فيــه

 )1( -:ـ مؤتمر بيــــروت :ثانيا
شخصية ) 450( في بيروت وقد حضره مايقارب 11/12/1991عقد هذاالمؤتمربتاريخ 

سياسـية عراقيـة معارضة عــن احـزاب وحرآـات وتيـارات اســالمية ويسارية وقومية 
ثلي حكومات سوريا ولبنان وايران والكويت ومنظمات وآوردية ومستقلة اضافة الى مم

  -:حقوق االنسان ومنها 
 )محمد باقر الحكيم(المجلس االعلى للثورة االسالمية برئاسة .1
 )محمد بحر العلوم ( التجمع االسالمي في العراق.2
 )محمد االصفي( حزب الدعوة االسالمية .3
 )محمد تقي المدرسي( منظمة العمل االسالمي . 4
 حرآة المجاهدين العراقيين.5
 حرآة جند االمام برئاسة سامي البدري.6
 جماعة العلماء المجاهدين في العراق برئاسة محمد باقر الناصري.7
 االتحاد االسالمي لترآمان العراق  عباس البياتي.8
 االخوان المسلمون.9

 حزب التحرير.10
ي وقد مثل عنه عز الدين الحزب الديمقراطي الكوردستاني  مسعود البارزان.11

 برواري
 حرآة الوفاق الوطني.12
 المجلس العراقي الحر.13
 جالل طالباني/ االتحاد الوطني الكوردستاني .14
 الحزب االشتراآي الكوردستاني برئاسة رسول مامند.15
 اليسار برئاسة مهدي العبيدي/ حزب البعث.16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 10صـ   2008حسن لطيف الزبيدي واخرون ـ العراق والبحث عن المستقبل ـ بيروت .1
                                                                               

 
 
 

 ستقلون برئاسة اللواء حسن النقيب القوميون الم.17



 الحزب االشتراآي في العراق برئاسة مبدر الويس.18
 الحزب الشيوعي العراقي برئاسة عزيزمحمد. 19
 التجمع الديمقراطي العراقي برئاسة صالح دآلة.20
 التيار القومي الترآماني برئاسة مظفر ارسالن.21

ابعة المسألة الكوردية  وهــــذه اول في هذا المؤتمر تم تشكيل ثمان لجان ومنها مت
وهنا بدأت . مــــرة تدخل القضيــة الكورديــة ضمن النقاشـــات المعارضة العراقيـــة

المعارضة الكوردية بقيادة الحزبين الرئيسين همـــا الحزب الديمقراطـــي 
ستانــــي الكوردستانــي الذي يقوده مسعود البارزانـــي وحزب االتحاد الوطني الكورد
الــــذي يقوده جالل طالباني يخوضون المناقشـــات حول وضع الكورد بعــد 

 وســــيطرة القيـادات الكوردية على قسم من االراضي الكوردية ، 1991انتفاضــــة 
 .حيث بدأت هذه االحزاب بتكوين نوع مـــن السلطة بعيدا عن حكومة المرآز

 
 ــــ:مؤتمر فينـــــــــــا : ثالثا

) 25( عقد مؤتمر في فينا عاصمة النمسا وقد ضم المؤتمر 19/6/1992ــ16بتاريخ 
 ـــ:ممثال عن فصائل المعارضة العراقية وآالتي 

 الحزب الديمقراطي الكوردستاني .2المجلس االعلى  للثورة االسالمية .1
 االتحاد الوطني الكوردستاني .4حزب الدعوة االسالمية              .3
 الحزب الشيوعي العراقي.6حزب البعث قيادة العراق           . 5
 اياد عالوي/الوفاق الوطني العراقي.8منظمة العمل االسالمي               .7
 الدآتور محمد بحر العلوم.10الهيئة العراقية المستقلة               .9

 عراقييناتحاد الديمقراطيين ال.12التجمع الديمقراطي العراقي       .11
 سعد صالح جبر/المجلس العراقي الحر.14التجمع القومي الديمقراطي        .13
 حرآة االصالح الوطني سامي ال معجون.16الحرآة الديمقراطية االشورية    .15
 االتحاد االسالمي لترآمان العراق.18المجلس االعلى للعشائر العراقية .17
 عبد االله نصراوي/رآة االشتراآية العربيةالح.20مبدر الويس  /الحزب االشتراآي.19
 حرآة الضباط العراقيين.22الحرآة االسالمية في آوردستان .21
 الحزب االشتراآي الكوردستاني.24محمدااللوسي   /الكتلة االسالمي .23
 االتحاد الديمقراطي في اميرآا وآندا.25
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 ـ
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حيث طالبوا بــأن يكون المؤتمر .  فــي هـذا المؤتمر بدأت مطاليب االآراد تظهر 
ت عــن حكومة المقبل فـــي آوردستان العراق آونها ارض عراقيـة وقــد اســتقل

واما المطلب االخرهــو االقرار بالفيدراليــة آحل للمشـكلة الكورديـة  بدال . المرآز 



مــن الحكم الذاتــي وآذلـك االقـرار بحقوق االقليــات االخرى مثل الترآمان 
وهذا يبين حضور القيادة الكوردية المتمثلة بشخصياتها السياسية في آل .واالشوريين
 .للتعاضد مع المعارضه  العراقية االخرى والثبات وجودهامؤتمرولقاء 

 )1( ــ:مؤتمر صالح الديـــــــن : رابعا
 عقد مؤتمر صالح الدين في محافظة اربيل وهو اول مؤتمر 31/11/199ــ27بتاريخ 

شخصية سياسية ) 234(وقد حضره مايقارب. للمعارضة العراقية يعقد في العراق 
واهم .حزبا وحرآة ومنظمة) 26( ه الشخصيات معارضة عراقية ، ضمت هذ

 ـــ:ماتمخض عنه المؤتمر النقاط التالية 
 -:تشكيل مجلس تنفيذي ضم آل من . أ

 رئيسا/ الدآتور احمد الجلبي . 1
 نائبا للرئيس/ مؤسس المتحد الديمقراطي العراقي/ بعثي سابق/ هاني الفكيكي.2
 نائبا للرئيس/ االتحاد الوطني الكوردستاني/ لطيف رشيد.3
 حزب الدعوة االسالمية / سامي العسكري .4
 حزب الدعوة االسالمية/جاسم حسين .5
 حرآة جند االمام/ عزت الشابندر.6
 آوادر حزب الدعوة االسالمية / محمد عبد الجبار.7
 المجلس االعلى للثورة االسالمية / بيان جبر .8
  المجلس االعلى للثورة االسالمية/ همام حمودي . 9

 منظمة العمل االسالمي/ نزار حيدر .10
 الحزب االسالمي العراقي/ فليح السامرائي.11
 اسالمي مستقل/ محمد محمد علي.12
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ هوشيار زيباري .13
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني / محسن دزه ئي .14
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ سامي عبد الرحمن .15
 االتحاد الوطني الكوردستاني / آمال فؤاد.16
 الحرآة االسالمية في آوردستان/ علي عبد العزيز . 17
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 ـ
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 الحزب الديمقراطي االشوري / ت يلدا البر.18
 الحزب الوطني الترآماني / مظفر ارسالن .19
 حرآة الوفاق الوطني / اياد عالوي .20
 حرآة االصالح الوطني / سامي عزارة.21
 الحزب الشيوعي العراقي / عبد الرزاق الصافي .22



 يساري مستقل/ عبد الحسين شعبان .23
 راطي العراقي الحزب الديمق/ عزيز عليان .24
 احد القياديين البعثيين السابقين/طالب شبيب .25
 احد آوادر البعثية السابقة /عبد الستار الدوري .26
االعتراف بحق االآراد فـــــــي تقرير المصير معتبرا الفيدرالية القاعدة التي . ب

غرقت حيث است. ستستند عليها العالقات المستقبلية بين العرب واالآراد في الوطن
الفيدرالية وقتا طويال وتجاذبات بين اعضاء المؤتمر مما تطلب تمديد الوقت المخصص 

وقـــد اصر الوفد الكوردي على وجوب االعتراف بمطلبهم الفيدرالي آشرط . للمؤتمر
استمرارهـــــــــم بالمؤتمر ورفض اآثرية القوى والمنظمات والشخصيات السياسية 

في النهاية تم التوصل الى صيغة وسطية تضمنها البيـان العراقية المشارآـــــة و
ان المؤتمر يحترم ارادة الشعب الكوردي في اختيار شكل العالقة مع ( الختامي للمؤتمر 

بقية الشرآاء في الوطن الواحد والمتمثل بالنظام الفيدرالي مما يستدعي اعادة النظر في 
تي يقرها الشعب وبما يتناسب مع تعددية بنية الدولة العراقية عبر الصيغ الدستورية ال
ويبدوا ان الوفود الكوردية حاولت اقناع .المجتمع العراقي وذلك بعد سقوط النظام القائم

لكنها لم تنجح فـــي ) يقر او يعترف ( الى ) يحترم ( االطراف المشارآة بتغيير آلمة 
مية لمعرفتها بــأن الكورد علمــا ان هـــذا المؤتمر قـد قاطعته االحزاب القو.اقناعها 

 .سيطرحون الفيدراليـــة وقـد طلبت منهم سوريا ذلك
  ـــ:مؤتمر نيويـــــورك : خامسا

 بعد فشل آل الفعاليات التي قامت بها 1999 تشرين اول 30    عقد هذا المؤتمر بتاريخ 
. ــــيبعض احزاب المعارضة العراقية اليجاد بديـل عـــن المؤتمر الوطنــي العراق

 1996حيث قطعت الواليات المتحدة االمريكية المساعدات للمعارضة العراقية مــــن 
 واقرت مساعدات المعارضة العراقية علـــى ان يكون المؤتمر 1999ولغايــة 

وقـــد دعت . العراقـــي الموحد الذي يتعامل معه والذي يترأسه الدآتور احمد الجلبي
ضة العراقية في لندن للتشـــاور حول صيغــة تفعيل خمسة اطراف مـــــن المعار

 )1(ــــ :المعارضــة العراقيــة لكـــي تساعدها وهذه االطراف هي 
 توفيق الياسري والبرت يلدا/ المؤتمر الوطني العراقي الموحد.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ
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 دلشاد ميراني /الحزب الديمقراطي الكوردستاني .2
 لطيف رشيد/ االتحاد الوطني الكوردستاني .3
 نوري بدران/ حرآة الوفاق الوطني .4
 حامد البياتي / المجلس االعلى للثورة االسالمية .5

وهي ضاحية غرب ) وندسور(  اجتماع المجلس التنفيذي للمؤتمر في وقد تم عقد
 -: وقد تم تشكيل لجنة من 7/4/1999مدينـــة لندن بتاريخ



محمد عبد الجبار .4هوشيار زيباري .3عقيل الطائي  .2الدآتور عزيز عليان   .1
 شبوط

 ).1 (-:وقد وضعت جدول االعمال والذي يتضمن ثالث نقاط هي 
 .ة مؤقته للمؤتمر تشكيل قياد.ا

 تشكيل لجنة اتصال بالمعارضة العراقية.ب 
 االعداد لعقد مؤتمر تهيئة المستلزمات المطلوبه له.ج 

وقد تم انتخاب قيادة مؤقته من سبعة اشخاص وقد واصلت هذه اللجنة تحرآاتها واتفق 
 ان                                                    

وقــد  حضر  . 1999تشرين اول / 30دم في نيويورك بتاريخ يكون المؤتمر القا
شخصية سياسية عراقية وقد حضر عن الحزب الديمقراطي ) 300(المؤتمر 

اال انه لم يحضر . الكوردستاني سامـي عبد الرحمن وجالل طالباني عن االتحاد الوطني
 -:المؤتمر آل 

 حزب الدعوة االسالمية .1
 حزب الشيوعي العراقي.2
 قيادة قطر العراق/ حزب البعث  .3

  ا لجماعات القومية الناصرية 4. 
وقد لوحظ ان الواليات المتحدة  ابعدت القريبين من ايران وسوريا اضافة الـــــى 

اال ان الذين لم يحضروا المؤتمر صرحوا بأنهم اليريدون تدخل .الحزب الشيوعي 
لمؤتمر استحداث مجلس مرآزي مـن وقد اقر ا. امريكا فـــــي شوون المعارضةالعراقية

ولكن المهم . شخصيات قيادية) 7(عضوا، وآذلك تم انتخاب قيادة مؤقته ضمت ) 65(
. فـــي المؤتمر انه انتخب قيادة مؤقته وشكل لجان مـــاذا ستفعل بعد سقوط صدام حسين

ح عــن وقــــد لوحظ دور الكورد فــــي هذا المؤتمر وخاصة بالقيادةالمؤقته حيث رشــ
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري 

 -:ــــــــــدن ــ مؤتمر لن5
 في فندق هيلتون ميترو 2002/  آانون االول 17ــ14 عقد هذا المؤتمر بتاريخ 

 بوليتــان
حيث ناقشت فيه احزاب .  فــــــي لندن وهو اآبر المؤتمرات المعارضة العراقية 

 العراق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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زلماي خليل ( ضر السفير االمريكــي وقد ح. مستقبل العراق بعد االطاحه بالنظام
 ) زاده 

وآـذلك حضر اآثر مــن خمســين حزبا تباينت  . ومسؤولـين امريكـين اخريـن 
انسحبت . ولتدخل االمريكي بصورة مباشرة لتقريرحول الحكومة المستقبلية. مواقفهم

صغيرة مــع ستة احزاب تمثـل الجبهه الوطنية االسـالمية التــي تمثـل اربعـة احـزاب 



ولوحظ ان اعضـاء المؤتمر بـدأوا . حــزب الدعوة والحزب االسـالمي العراقــي
اجتماعاته بينمـا )  زلماي خليل زادة( يتوافـدون علـى الطابق الثالـث الـذي يعقد بــه  
وهـذا يبين لنـا مـدى التأثير االمريكــي . المؤتمر منعقد فــي الطابق الرابــع مـن الفندق 

وقد عرضت اسـماء لقيـادة المعارضة اال ان اآـثر االحـزاب ارادت ان . لـى المؤتمرع
 مــن المشارآين باالنسحاب اذا لــم يأخذ برأيهم 120وقد هدد . يكونوا من تنظيماتهم

 -:وقد اقر المؤتمرون وثيقتين   هما . وهمــا التيارات القومية والليبراليه واليسارية 
 .مرحلة االنتقالية مشروع ال: االولى 
 العراقية                                     البيان السياسي لمؤتمر المعارضة:  الثانية 

وقد شارك الكورد فـي ).مسودة تصور حول مستقبل العراق ( وقد دمجت معهم 
 )1 (-:المؤتمر المؤتمر بقـوة وقـــد حضر عنهم 

وسرت رسول  علي ــ آوران طالباني ــ مسعود البارزاني ــ جالل طالباني ــ آ( 
صالح الدين بهاء الدين ــ فؤاد معصوم ــ صنعان احمد اغا ــ قـادر عزيز ــ هوشــيار 

واعتبر هــذا اخـر مؤتمر يحضره ) .زيبــاري ــ ناجــي حلمي ـــ وليد محمد صالح 
آانوا دائما الــكورد مـــع المعارضة العراقية ولــم يتخلف الكورد عن اي مؤتمر و

ولكن آانوا دائما يعلنون عن . يصرحون انهم مـــع جميع االحزاب بمسافه واحدة
وقد ابتعدت بعض االحزاب وخالفتهم اال انه . مطالبهم بحقهم بالحكم الذاتي والفيدرالية 
 .فــي النهاية  اتفقوا علـى حقوق الكورد
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 ــ: الخالصـــــة 
ان الكورد اعتمدوا علــى دول خارجية اآثر ممـا اعتمدوا على انفسهم ، .1

ران وغيرها من الدول لذلك عند اول محنه وقعوا بالفخ وان امريكا واي
 .تريدمصالحها بالدرجه االولى قبل االخرين 

 حول الحدود لمناطـق الحكم الذاتــي وآان 1970لـم يتم االتفاق مـع الحكومة عـام .2
 .هذا خطأ آبيرا وقع فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني

لكورد يجب ان نعترف بـأن حزب الـبعث هــو الحزب الوحيد الــذي اعترف با.3
وان . 1925آقومية واعطى حكمـا ذاتيـا منذ تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثـة عــام 

 آـان اليلبي طموحات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والشعب الكوردي



اخطاء صدام حسين ولدت مــع مرور الوقت معارضة آبيرة لـه حتى مـن المقربين .4
وقــد . عديدة اجنبية وحتـى عربيـة السـقاطه له ومن حزبه مماجعلها تتفق مـع دول 

عقـدت اجتماعــات عديـدة فـي تلك الدول وفـي آـل اجتمـاع يطرح القيـادات الكوردي 
مطاليبـها بخصوص الفدراليـة وغيرهـا وقـد رفضت بعـض هـذه االحـزاب فــي بدايـة 

رد هذه االوضاع فأستغل الكو.االمــر تلك المطاليب ولكن في االخير وافقت عليها
 .لصالحهم 
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 ة                                              الخاتمـــــــ
                                                                                                                       

 لم ينـــعب لـظهر من آل ماسـبق قوله حول الشعب الكوردي بأنه ش       
وان موقعــه االستراتيجي . ه القومية آباقـي شــعوب المنطقـة اال مؤخراــوقحق

 وقد ادت هذه االوضاع الـــى تمرده. ه دائما تحت ضغوطات آبيرة ــقـد وضع
لهذه االسباب ظهر الحزب . ى الواقع الذي فرض عليهـتمرار علـباس

 النجاح وتحقيق د احزاب ومنظمات لـم يتـم لهـاـالديمقراطي الكوردستاني بع
 .عب الكورديـوق الشـشـيئا مـن حقـ

ونتيجـة لمصالح دوليــة جـرى . اال انه آانت تصطدم بالدول التـي اسـتعمرته
م يستسـلم ويسـتكين هـذا ــولكن لـ. تقسيم الشعب الكوردي بين اربع دول

ن ييون والمثقفوــر الواقـع الـذي فرض عليـه بـل ناضـل السياســالشـعب لالس
ه ــاال ان).هيوا (  وهو حزب 1938زب قومي آوردي عام ــأوا اول حــوانش
ام مؤسسيه الـى عدة اراء متباينه بين قيادة تؤيد ـــل النقســا ان اضمحــم

ورأي اخر ضد هذه االفكار . ها عبرهـاـبريطانيا  وتعتقد انـه سـيؤخذ حقوق
  1946  اال انـه عـام. ورديــة هـي التـي غدرت بالشـعب الكـر بريطانيــويعتب

زب الديمقراطـي الكوردستانـي بقيـادة المـال مصطفـى البارزانـي ـتأسس الح
ة ـة الكورديـل القضيــد بحــة واضحه يناشـ ايديولوجييـي ذـآحـزب طليع

ان وحـق ـوق االنســـة حقـادىء الئحـا لمبـروعة وفقـا المشـتراف بحقوقهـباالع
ـب ـ طال طليعيــــااـعبيــا قوميـا شــان حزبـوآ. مصيرهـار ـم فـي تقريـاالم

 .بحقـوق الشـعب الكوردي
       فقــد تنـاول الفصل االول آيفية نشـوء الـحزب ومـاهـي الجذور 

االجتماعيــة لمؤسسي الحزب ، وماهي االحزاب والمنظمات التي تكون منها 
 .الحزب 

ع بيـن السـلطة الملكية الحاآمة وبيـن بينمــا تناول الفصل الثاني الصرا    
الـحزب بسـبب عـدم االعتراف بالقومية الكوردية وحقوقها مــن قبـل الدولة 

العراقيـة ، بــل واآثر من ذلك اعتقلت ونفت واعدمت العديد من قيادات 
الحزب والحرآة الكوردية اضافة الــى ان رئيس الحزب المال مصطفى 

 .ثالثة عشر عاما في المنفى ) 13(ب البارزانـي بقى مـايقار
 1958 تموز 14     بينما الفصل الثالث تنـاول العهد الجمهوري بعـد ثـورة 

 الــذي 
اعتـرف صراحـة بالقوميـة الكورديـة وبحقوقـها وادخل هــذا االعتراف 

االانه لم يطبق هـذا االعتراف علــى . بالدسـتور المؤقت في المادة الثالثة 
وقـد اعتبر عبد الكريم قاسم بأن االآراد اخذوا حقوقهم من خالل . اقـعارض الو



وعلى الرغم مـن ان الحزب الديمقراطـي الكوردستانـي . هذا االعتراف فقط
وقف مـع عبد الكريم قاسم في العديد من المواقف واصبح له نفوذ واسع فـي 

 هـذا التقارب لم آوردستان العراق وقـد اعترفـت الحكومة بـه رسـميا، اال ان
 اندلع القتال واصبحت مــوارد الـبالد تحـت خدمـة 1961يدم طويال ففي عام 

الـحرب وراح ضحيتـها الكثيريـن واغلقــت مقرات الحزب فــي جميع 
محافظـات العراق واعتقـل قـادة الـحزب واسـتمر القتال  حتى سقوط حكومة 

 .عبد الكريم قاسم 
صل الرابع فــي بدايتـه وقفا الطـالق النـار وجـرت       بينمـا تناول الف

محادثــات اسـتمرت سـتة اشهر اال انـه لـم يتفقوا واندلع القتـال مـرة اخرى ، 
علمـا ان حـزب البعث قد وعد الكورد في حالة استالمه السلطة فأنه سيعطي 

تـي واراد حقوق الكورد، اال انه بعد اسـتالمه السـلطة رفض اعطـاء الحكـم الذا
وبعـد . تطبـيق نظـام الالمرآزية للمحافظات الكوردية  والـذي رفضه الكورد

ردة تشـرين اسـتلم عبد السـالم عارف السلطة مـع القوميين الناصريين وتـم 
ابعاد البعثيين ، وجرت مفاوضات اال انـها لـم تنجح بسبب سيطرت العسكريين 

ء عبد الرحمن البزاز وهو اول رئيـس علــى السلطة لحين استلم رئاسة الوزرا
للوزراء مدني، وقرر ان يكون الحل السياسي هو االمثل وبعد مفاوضات ادت 

اعلن وقفا الطالق النارواقتنع الطرفين بأن ) 1966 حزيران 29(الى اتفاق 
الحل السياسي هو الطريق الصحيح، اال ان بنوده لم تطبق  بسبب سيطرة 

لـم يعطوا مجاال للحل السياسـي ممــا ادى الـى العسكريين علـى السلطة و
اسـتقالت عبد الرحمن البزاز بسـبب مضايقته مــن قبـل العسكريين وبعد فترة 

 .قصيرة اندلع القتال مرة اخرى 
      بينما تطرق الفصل الخامس حول وقـف الطالق النـاروبـدأ 

د بعد اربعة  علــى ان يعطـى حكمـا ذاتيـا للكور1970أذار 11مفاوضات
وقد اعترف حزب البعث بالكورد الول مرة واعطائهم حكما ذاتيا اال . سنوات 

ان الكورد اعتبروه ناقصا بسبب عدم مشارآتهم بالسلطة المرآزية وآذلك على 
جغرافية منطقة الحكم الذاتي وحصة الكورد مـن الموارد، ممـا ادى الـى اندالع 

ي من الطرفين انتصارا ملموسا حتـى اتفاقية القتال لمدة عاما آامال ولم يحرز ا
مساحة قدرها ( والتـي بموجبها تنازل صدام حسين عن . 1975الجزائر عـام 

مـن ارض العراق مـع نصف شـط العرب ) ثمانون آيلو متر مربع) 80(
لصالح ايران وبذلـك اصبحت ايـران تدخل سفنها فـي شـط العرب وهـي حاملة 

ـل اغالق الحدود االيرانية امـام المساعدات التـي تصل الـى العلم االيرانـي مقاب
الحرآـة الكورديـة ، ممـا ادى الــى انهيار الحرآة الكوردية بقيادة الـحزب 



الديمقراطـي الكوردستانـي ومــن جهـة اخـرى اعتبر انتصـارا للحكومـــة 
الحكومة العراقية  العراقية، وقـد ابتهج الشـعب العراقي بانتهاء القتال وانتصار 

اال انهم اغفلوا عن تنازل الحكومة عـن ارض عراقية لدولة اجنبية مقابل عـدم 
 .االتفاق مع الكورد في تلك الفترة

     اال انه بعد عام واحد بدأت الحرآة الكوردية من جديد وقامت بحرب 
نية حـيث عصابات  اال انـها لـم تكن لـها تأثير اال بعـد الحرب العراقية االيرا

ولكن هذه المرة تشكلت العديد من االحزاب التـي . اصبح لـها تأثـير البأس به 
آانت سابقا تحت لواء الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،اال انها توحدت من 

ومـن جهة اخرى قـام . اجل هدف واحد هوالمطالبه  بحقوق الشعب الكوردي
د مقابل وقوفهم مع ايران واخرين النظام الحاآـم باعمال انتقامية مــن الكور

 . استغلوا الفرصه وعملوا لصالحهم
 تغيرالوضع وانتفض 1990     وبعد دخول العراق االراضي الكويتية عام 

الشعب  العراقي فـي الجنوب والشمال وقـد اخمدت االنتفاضة في الجنوب ، اال 
عراقي مـن ان انتفاضة الشمال بقت واخذت بعدا اخرى وقـد انسحب الجيش ال

بعض االراضـي الكوردية وجـرت مفاوضات بـين الحكومـة والقيـادات 
الكورديـة اال انــها لم تنجح ، وقد انتخب الكورد حكومة محلية وبرلمان  

واصبحوا شبه منفصلين  عن بغداد ، بـل واآثر مــن ذلـك انتقلـت المعارضـة 
ات واتفاقات بين المعارضة العراقيـة الـى المناطـق الكورديـة ، وبعـد صراع

 ودخول 2003والدول التـي طالبت باسـقاط النظام ، حيث تــم ذلـك عـام 
قـوات التحالـف بقيادة الواليات المتحدة الـى بغداد وبذلك دخل العراق في عهد 

 .جديد
 

 
 الباحث 

 
 

                                           االستنتاجات
                      ـــــــــــــــــــــــ                     

ـــ بعــد تأسيس الدولة العراقية فــي العشرينات مـــن القرن الماضي : اوال
اعتمدت الدولـة العراقية الفتية علــى حـل المشـاآل بالقوة العسكرية ولــم تعتمد 

طوائف ، علــى الحل السياسي باعتبار ان العراق يتكون مـن عدة قوميات و
 .فأذا اعطيت حقوق احداها فسوف تطالب القوميات االخرى بحقوقها 



ــ لـم يتضمن الدسـتور الملكـي اي اشـارة الــى حقوق الكورد وغيرهم بل :ثانيا
واعتبرها اقليه .نفى النظام الملكي وجود قومية آوردية على ارض العراق

 .آالترآمان
ف بالحقوق القومية للكورد واعتبرها ــ اما النظام الجمهوري فقد اعتر:ثالثا

 ، اال انه لم يطبق ماورد في 1958القومية الثانية في العراق وخاصة عام 
 .الدستور المؤقت اي اآتفى باالعتراف فقط

 ظهر للنور اتفـاق لحـل هـذه المشاآل مـن 1966حزيران / 29ــ بتاريخ :رابعا
ـم ينجح بسبب سيطرة قبل عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء اال انه ل

 .العسكريين علـى السلطة
 اعترف حزب البعث بالحقوق القومية لالآراد واعطاهم 1970ــ عام :خامسا

حكما ذاتيا، اال انـه بنظر الكورد لـم يلبـي طموحاتهم واندلع القتـال ممـا ادى 
الى انتكاسة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اال انه عاد مرة اخرى بعد سنة 

للعمل ولكن لــم يكن هـو القائـد االوحد للحرآـة الكورديـة وانمـا ظهرت 
 .احزاب وتنظيمـات اخـرى بجانبه

ــ بسبب هـذا الخالف تنازل صدام حسين عـن اراضي عراقية ونصف :سادسا
 .شـط العرب الى ايران

لــم تحل المشكلة الكوردية بسـبب سيطرة العسكريين علــى السـلطة ، : سابعا
يث آانوا يفضلون الحل العسكري بدل الحل السياسي ولذلك بقت هــذه ح

 .المشكلة تفرض وضعها 
ــ تجمع المعارضة العراقية في آوردستان العراق والعمل على اسقاط :ثامنا

وبعد الغزو االمريكي للعراق اصبحت . اال انهم لم يؤثروا عليه . النظام الحاآم
وقد استلموا السلطة تدريجيا . ت التحالف المعارضة تحكم العراق تحت ظل قوا

 .واصبح النظام برلمانيا، اال انهم لم يحلوا مشاآل العراق الى يومنا هذا
ـ ان الحــل السياســي وبالحوار يمكن ان تحــل جميع مشــاآل الــعراق :تاسعا

وان تأسـيس دستورا يلبي طموحات جميع ابناء الشعب هو الحل االمثل 
 . للعراق

 
 
                                                                            الباحث                 
 
 
 
 
 
 



Epilogue 
      

Shows us that the Kurdish people did not receive national 
rights like other peoples of the region only recently and by 
a few. And its strategic location has always been put under 
great pressures. This situation has led to the rebellion down 
the reality imposed on him. For these reasons appeared 
after the war, the Kurdistan Democratic parties and 
organizations are not successful and achieve something of 
the rights of the Kurdish people, but he was hit Astamrth 
States that, as a result of the international interests of the 
Kurdish people were divided between four countries. But 
did not give up Astekin this people for capturing the reality 
imposed on him, but struggled politicians, intellectuals, and 
they set up a national first party in 1938, a Kurd Party 
(Hiwa). But it would vanish once the founders of the 
division into several divergent views between the 
leadership of Britain supports and believes that their rights 
will be taken through it. And the opinion of another against 
these ideas is that British betrayed the Kurdish people. But 
in 1946 he founded the Democratic Party of Kurdistan, led 
by Mullah Mustafa Barzani, a vanguard party ideology and 
the clear solution appeals to the Kurdish issue through 
recognition of their legitimate rights in accordance with the 
principles of the list of human rights and the right of nations 
to self-determination. And partnership in government. 
Nationalist party and was popularly called these rights of 
the Kurdish people. In spite of some setbacks get in some 
periods, but he continued to march along with other 
Kurdish parties. The research consists of five chapters, as 
shown below: 



First: how to establish the party and what are the social 
roots of their leaders. 

Second, governments struggle with the property for the 
recognition of Kurdish nationalism and rights. 
Third, conflict with the government of Abdul Karim Qasim 
and demanding application you stated that the interim 
constitution explicitly acknowledged these rights. 
Fourth, stop the fighting and the agreement of 29 / June 
1966, with the government of Abdul Salam brothers, Abdul 
Rahman Aref and not to apply it. 

Fifth: The agreement March of 1970 and Antekasth in 
1975, and his return to fight after a short period and the 
uprising of the Kurds after the Iraqi invasion of Kuwait and 
the Iraqi opposition meeting in Kurdistan Iraq. 

  
Researcher 
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