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تلخيص
تهدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ على المسالة الكردية في العراؽ  ،ومطالب الحركة القومية الكردية ،
وحقوقها كأقلية قومية  ،والجهود التي بذلتها من اجل تحقيق ىذه الحقوؽ  ،وتأثيراتها على الدولة في العراؽ ،
وتأثرىا بدوؿ الجوار اإلقليمي المحيطة بالعراؽ ( تركيا وإيراف وسوريا والسعودية و األردف والكويت) وتأثيراتها
عليها  ،وتأثرىا بالقوى الدولية ( بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية  ،واالتحاد السوفيتي  ،وإسرائيل ).
تبدأ ىذه الدراسة بمقدمة نظرية عن القومية :تعريفها وعواملها الموضوعية والمعنوية والحقوؽ القومية:
حق تقرير المصير ،والسيادة و تعريف األقلية القومية ،والحكم الذاتي الثقافي ،والحكم الذاتي القومي.
قسمت األطروحة الى خمسة فصوؿ :
تناولت في الفصل األوؿ  :نشأة الدولة الحديثة في العراؽ  ،ومشكلة والية الموصل  ،وذلك الف
األقلية القومية الكردية في العراؽ يعيش اغلبها في والية الموصل  ،وبدأت المسالة الكردية في العراؽ مع
ضمها الى العراؽ .
تناولت في الفصل الثاني  :نشأة الحركة القومية الكردية في العراؽ  ،وذلك بعد تقسيم كردستاف
الطبيعية بعد الحرب العالمية األولى وإنشاء الدوؿ الحديثة في منطقة الشرؽ األوسط ،وعدـ إعطاء األمة
الكردية حق تقرير المصير  ،مما تسبب في انتفاضات كثيرة لألكراد للمطالبة بحقوقهم القومية  ،وتكلمت عن
األحزاب القومية الكردية والتي بدأت والدتها في فترة الحرب العالمية الثانية  ،و عن الصراعات الكردية

–

الكردية  ،وذلك نتيجة التنافس بين الزعامات الكردية العشائرية والقيادات الثورية الكردية الشابة ،واثر ذلك
على الحركة القومية الكردية في العراؽ ومطالبتها بالحقوؽ القومية الكردية .
تناولت في الفصل الثالث  :مطالبة الحركة القومية الكردية بالحقوؽ القومية  ،حيث طالبت بداية بحق
تقرير المصير واالستقالؿ لجميع األكراد الذين ينتموف الى كردستاف الطبيعية  ،وتوحيد األمة الكردية في دولة

واحدة  ،ثم بدا األكراد في العراؽ يطالبوف باالستقالؿ ألكراد العراؽ  ،ثم طالبوا بالحكم الذاتي ضمن دولة
العراؽ  ،ومنحتهم الحكومة العراقية حكم ذاتي  ،كاف محل خالؼ بين الطرفين  ،واآلف يطالب األكراد في
العراؽ بحكم ذاتي ضمن دولة عراقية فيدرالية  ،وقرنت بين الحكم الذاتي اإلداري والدولة الفيدرالية .
تناولت في الفصل الرابع :دور دوؿ الجوار للعراؽ وتأثيرىا  ،وىي إيراف وتركيا والكويت وسوريا
واألردف والسعودية  ،وقد اختلفت ادوار ىذه الدوؿ وتأثيرىا على العراؽ وعلى الحركة القومية الكردية في
العراؽ ومطالبها  ،من فترة الى أخرى ومن قطر الى آخر .واختلفت مواقفها من مطالب الحركة القومية في
العراؽ سواء االستقالؿ أو الحكم الذاتي أو الدولة الفيدرالية .وقد تغيرت تحالفات الحركة القومية الكردية في
العراؽ مع دوؿ الجوار اإلقليمي ،حسب مصالح ىذه الدوؿ وعالقاتها مع الحكومة العراقية  ،وكانت تستعمل
الحركة القومية الكردية في العراؽ كورقة ضغط دوف االلتزاـ بحقوؽ األكراد القومية .
تناولت في الفصل الخامس  :دور بعض القوى الدولية وتأثيرىا ،وىي بريطانيا والواليات المتحدة
األمريكية واالتحاد السوفيتي وإسرائيل  ،وكاف أكثرىا تأثيرا بريطانيا ألنها اوجدف دولة العراؽ الحديث وعملت
على ضم والية الموصل الى العراؽ  ،فبدأت المسالة الكردية في العراؽ  ،واختلفت تأثيرات ىذه القوى على
أكراد العراؽ من فترة الى أخرى ومن دولة الى أخرى ،وكانت تحالفات الحركة القومية الكردية في العراؽ مع
ىذه القوى  ،تتغير حسب مصالح ىذه القوى وعالقاتها مع الحكومة العراقية .
وختمت الدراسة بخالصة  ،بينت فيها االستنتاجات من البحث وما يتوقع حصولو بالنسبة لتحقيق
حقوؽ الحركة القومية الكردية في العراؽ  ،وخاصة بعد احتالؿ أمريكا للعراؽ وتحالف األكراد معها  ،وقرب
حدوث انتخابات في العراؽ  ،سيشارؾ فيها األكراد الختيار ممثليهم في كردستاف العراؽ وفي العراؽ الفدرالي
.

Abstract
This study aims at getting introduced to the Kurd problem at Iraq,
the requests of the Kurds national movement, its rights as anational
minority, and the efforts spent for the sake of achieving these
rights,and their effects on the state of Iraq , its influenc by the
adjacent regional countries surrounding Iraq (Turkey ,Iran , Syria ,
Saudi Arabia , Jordan , and Kuwait ), and its influences upon it and
how it influences by international powers (Britain , USA, Soviet
union , and Israel) .
This study starts with a theoretical preface about nationalism, its
definition, its subjective and spiritual elements, and the national
rights, (the right of) self – determination, sovereignty, identification
And definition of the nationalism minority, cultural autonomy, and
the national self rule.
I divided it into five chapters:
I discussed in the first chapter: the genesis of the modern state in
Iraq , the problem of the Mosel county, because the majority of the
Kurdish national minority in Iraq lives in the Mosel county.and The
Kurdish problem in Iraq started with its annexation to Iraq.
In the second chapter , I discussed the establishanet of the Kurdish
national movement in Iraq , after dividing the natural Kurdistan at
the end of the first world war and establishing the modern states in
the middle east region and not granting the Kurdish nation the right
of self-determination , the matter which caused the arising of many
uproars by Kurds to claim or demand for their national rights . I

talked as well about the Kurdish national parties which started
during the second world war , and about the Kurdish – Kurdish
struggles which arose as a result of the competence among tribal –
Kurdish

leaderships

and

the

young

Kurdish

revolutionary

leaderships, that affected the Kurdish national movement at Iraq and
its claim for the Kurdish nationality.
I discussed in the third chapter the claim of the Kurdish national
movement to the national rights, as demanding first the right of self –
determination and independence to all Kurds belonging to natural
Kurdistan and the unification of the Kurdish nation in one state ,
then the Kurds in Iraq started demanding independence for Iraqi
Kurds, then they claimed for autonomy within the Iraqi state which
they got from the Iraqi government . It was a place of indifference
among the tow parties,and now the Kurds claim for autonomy inside
a federal Iraq state , and it jolned compared between the autonomy
administration and the federal state.
I discussed in the fourth chapter the role of neighboring states to
Iraq and their effect, i.e. Iran, Turkey, Kuwait, Syrian , Jordan and
Saudi Arabia, which played different roles and had influenceson
Iraq and on the Kurds national movement in Iraq and its claims
from time to time and one country to another about selfdetermination or sovereignty or the federal state. The alliances of the
Kurds national movement have changed in Iraq with regional
neighboring states, asing according to their interests and relations
with the Iraqi Government, the Kurds national movement in Iraq as
a "pressur-paper"without commitment to the Kurds national rights.
I discussed in the fifth chapter the role of some of the international
powers and their effect , I.e. Britain, USA,UDSSR, and Israel. Most
effective was Britain, because it founded Iraqi state and annexed

Mosel to Iraq, then the Kurds problem started in Iraq. Effects of
these differences on Iraqi Kurds were variable from time to time and
state to another, alliances of Kurds national movement in Iraq with
these powers were changeable according to the interests of these
states and their relations with the Iraqi government.
I concluded my studies with writing a summary showing conclusions
and what might come out of that in compliance with the rights of the
Kurds national movement in Iraq, especially after occupation of Iraq
and alliance of USA with it , and the nearing –by elections , where the
Kurds are going to participate to elect their representatives in
Kurdistan Al-Iraq and in the Federal Iraq.
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المقدمة
نظرا ألىمية العراؽ في المنطقة العربية التي نعيش فيها  ،ولكوف القومية الكردية ىي
القومية الثانية فيو  ،مع أنها أقلية الف اغلب سكاف العراؽ من العرب  ،وانبثق منها حركة قومية
كردية ناضلت وما زالت تناضل من اجل إحقاؽ الحقوؽ القومية لألكراد في شماؿ العراؽ  ،على
مدى قرف من الزماف ونيف  .فاني فضلت الكتابة والبحث في لحركة القومية الكردية في العراؽ
ما بين مفهوـ الحكم الذاتي والدولة الفيدرالية .
إضافة أني أثناء البحث والدراسة لم أجد أحدا تناوؿ ىذه العنواف في بحث مستقل  ،واف
ىذا الجانب بحاجة الى دراسة وبحث  ،واف مصادر البحث والدراسة للموضوع متوفرة.
ترجع أىمية ىذه الدراسة لكوف موضوع البحث والدراسة يتناوؿ الحركة القومية الكردية
في العراؽ من ناحية مطالبها بحقوقها القومية في العراؽ  ،وقد تغيرت ىذه المطالب من فترة الى
أخرى  ،فتارة تطالب باالستقالؿ وأخرى بالحكم الذاتي وأخيرا تطالب بالحكم الذاتي إلقليم
كردستاف في إطار دولة عراقية فيدرالية .
إضافة الى أف ىذه القضية من القضايا المعاصرة في المشرؽ العربي  ،ولها تأثيرات على
العراؽ ومنطقة الشرؽ األوسط  ،وتأثرت بالتغيرات اإلقليمية والدولية .
قمت بإعداد ىذه الدراسة مستعينا بمصادر متعددة من الكتب العربية والمترجمة من
تأليف كتاب وباحثين ومفكرين عرب وأكراد وأجانب ،ومعظمها حديث اإلصدار .وكذلك من
المقاالت المنشورة في مجالت عربية وجرائد محلية ونشرات عربية وجميعها حديثة اإلصدار.وقد
أحضرت البعض منها بالبريد السريع من األردف  ،ألني ممنوع من السفر الى الخارج من قبل

سلطات االحتالؿ  ،وتابعت ما كاف يستجد بخصوص المسالة الكردية في العراؽ يوميا  ،وخاصة
الحوارات والندوات التي أذاعتها الفضائيات العربية كالعربية والجزيرة .
استخدمت في ىذه الدراسة األسلوب التاريخي  ،وىي تتكوف من  115صفحة
قمت بتقسيمها الى مقدمة ومقدمة نظرية تتحدث عن تعريف القومية وعواملها الموضوعية
والمعنوية وتعريف األقلية القومية والحقوؽ القومية والسيادة والحكم الذاتي .
و خمسة فصوؿ ،تناولت في الفصل األوؿ :نشأة الدولة الحديثة في العراؽ ،بعد احتالؿ
بريطانيا لو اثر الحرب العالمية األولى ،وضم والية الموصل للعراؽ وىي التي يعيش فيها اغلب
األكراد في العراؽ.
تناولت في الفصل الثاني :نشأة الحركة القومية الكردية في العراؽ  ،واالنتفاضا ت التي
قاـ بها األكراد ضد الحكومة العراقية مطالبين الحصوؿ على حقوقهم القومية من االستقالؿ أو
الحكم الذاتي أو الدولة الفيدرالية  ،واألحزاب القومية الكردية التي ناضلت من اجل الحقوؽ
القومية لألكراد  ،والصراعات الكردية – الكردية نتيجة التنافس بين القيادات الكردية .
تناولت في الفصل الثالث :مطالبة األكراد بحق تقرير المصير في توحيد األمة الكردية في
دولة واحدة  ،ثم مطالبة أكراد العراؽ باالستقالؿ في دولة كردية في شماؿ العراؽ  ،ثم مطالبتهم
بالحكم الذاتي  ،ثم مطالبتهم بالحكم الذاتي في إطار دولة العراؽ الفيدرالي .والمقارنة بين
الحكم الذاتي والدولة الفيدرالية .
تناولت في الفصل الرابع :دور دوؿ الجوار المحيطة بالعراؽ( تركيا وإيراف وسوريا
والكويت والسعودية واألردف) في المسالة الكردية وتأثيرىا على الحركة القومية الكردية في شماؿ
العراؽ .

تناولت في الفصل الخامس :دور القوى الدولية ( بريطانيا و الواليات المتحدة األمريكية
و االتحاد السوفيتي و إسرائيل )وتأثيرىا على الحركة القومية الكردية في العراؽ.
وخالصة.

مقدمة نظرية
القومية

يختلف تعريف القومية عند فالسفة من بلد الى آخر  ،فمفكرو القومية األلماف يؤكدوف على أف اللغة
ىي العامل األساس في تحديد القومية  .وقد تأثر بعض مفكري القومية العربية من أمثاؿ ساطع ألحصري بهذه
اآلراء  ،ورأوا أف العامل األساس للقومية ىو اللغة باإلضافة الى التاريخ  ،وأما المفكروف الفرنسيوف فيروف أف
مشيئة العيش المشترؾ ىي العامل األىم وليس اللغة  .ويستدلوف على صحة قولهم باف الناطقين باللغة األلمانية
في إقليم االلزاس ىم فرنسيوف وليسوا ألماف )1(.
الفرنسيوف ال يفرقوف بين شعب وأمة وذلك على أساس

كلمة  nation.فهناؾ دوؿ تضم عدة

قوميات ،تتكلم كل منها بلغة مختلفة  ،مثل سويسرة وبلجيكا .ولكن العرب يفرقوف بين امة وشعب  ،فاألمة
العربية موزعة على اثنتين وعشرين دولة  ،ولكل دولة منها شعب  ،فنقوؿ الشعب المصري والعراقي واليمني
والسوري والسعودي والكويتي )2(.
تنقسم العوامل الرئيسية للقومية الى قسمين :
عوامل موضوعية :يمكن التثبت منها بوسائل ال دخل إلرادة اإلنساف أو مشاعره فيها مثل اللغة
واإلقليم والجنس والدين والتاريخ والثقافة.
عوامل معنوية :وىي التي تتدخل بها إرادة اإلنساف كمشيئة العيش المشترؾ والقرابة الروحية والوعي
باالنتماء القومي ،وكلها عوامل ال يمكن التحقق منها إال بناء على تعبير اإلنساف نفسو أو استفتائو فيها مباشرة،
ومنها ينبثق حق تقرير المصير.
تختلف ىذه العوامل في أىميتها بالنسبة لتحديد االنتماء القومي  ،وتختلف األمم في ضم ىذه
العوامل  ،ولذلك اختلفت النظريات الكبرى في القومية حسب العوامل التي تركز عليها كل منها )3(.
اللغة :
ىي أكثر العوامل الموضوعية شيوعا في تعريف القومية ،وقد اعتبره كثير ـ ف مفكري القومية معيارا
للقومية ،بل اعتبره بعضهم األساس في القومية.

لعبت اللغة دورا مهما في األيدلوجية القومية األلمانية واف لم تقتصر عليها  ،ويرجع ىذا األمر الى
الفيلسوفين القوميين األلمانيين . fikhtih,shlejel
ويرى من يعتبر اللغة العامل األىم في تحديد االنتماء القومي  ،أف وحدتها تؤدي الى إيجاد تشابو في
التفكير بين الناس وبالتالي إيجاد الوعي باالنتماء الى الجماعة واإلحساس بوحدة المصالح واالىتمامات ،واللغة
ىي سجل عن ذكرى األمجاد الماضية واآلالـ المشتركة .
ويرى مفكرو القومية العربية األوائل ومنهم ساطع ألحصري أف أىم عوامل القومية ىي اللغة والتاريخ .و ىناؾ
من يخالفهم الرأي ويقوؿ لهم يقولوف أف ىناؾ عدة قوميات وأمم يتكلموف بأكثر من لغة ويعيشوف في دولة
واحدة مثل سويسرة وبلجيكا )4(.
نصت معاىدات الصلح في عاـ  1919ـ  ،أي بعد انتهاء الحرب العالمية األولى على أساس تطبيق
مبدأ حق تقرير المصير القومي  ،وذلك على أساس تجميع السكاف الذين يتكلموف لغة واحدة في دولة واحدة ،
باعتبار أف االشتراؾ في اللغة دليل على أف ىؤالء السكاف يرغبوف في تكوين امة واحدة بدوف حاجة الى معيار
آخر .وعلى ىذه األساس تم إنشاء دولة يوغسالفيا من سلوفانيا وكرواتيا والصرب .ولكن ىذا األمر لم يرضي
التطلعات القومية للسكاف جميعا مما أدى الى تفكك ىذه الدوؿ الحقة الى دولتين أو أكثر من دولة )5(.
وفي منطقة الشرؽ األوسط لم تقم بريطانيا وفرنسا المعيار ذاتو  ،وإال لكاف لألكراد دولة في كردستاف الطبيعية
للناطقين باللغة الكردية  ،ولكاف للعرب دولة كبرى في بالد الشاـ والجزيرة العربية والعراؽ  ،ولكانت دولة تركيا
بدوف األقلية الكردية الكبيرة فيها .
األصل المشترؾ :
يرى بعض الباحثين أف وحدة الجنس أساس القومية  ،ذلك أنهم ينظروف الى األمة على أنها أسرة كبيرة يجب
أف يكوف بينها رابطة الدـ  .وأما معظم دعاة القومية العربية يحلوف القرابة المعنوية مكاف قرابة الدـ  ،ويرى ساطع
الحصري أف من األنسب أف يحل عامل التاريخ مكاف وحدة الجنس حيث تشكل وحدة التاريخ قرابة معنوية
بدال من قرابة الدـ  )6 (.ويرى األلماف أنهم أنقى العناصر واف العنصر الجرماني عنصر موحد ونقي ومن ىنا
جاءت الدعوات النازية في ألمانيا  ،وكذلك حركات التمييز العنصري البيضاء خاصة في جنوب إفريقيا والتي

انطلقت على أساس أف الجنس اآلري األبيض أفضل من الملونين والسود .ولعل دعاة القومية العربية لم يركزوا
على ىذا العامل خشية من اتهامهم بالتمييز العنصري .
الدين:
لعب ىذا العامل دورا كبيرا في نمو القومية الحديثة في أوروبا ،حيث كانت أوروبا في العصور الوسطى
بارورب ،ولذلك أسهمت
ا
تخضع سلطتها الزمنية لسلطتها الروحية  ،وكانت الكنيسة الكاثوليكية في روما تتحكم
حركة اإلصالح الديني في تنامي الوعي بالجنسية وتنامي المشاعر القومية وذلك بسبب ظهور حركات مخالفة
لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ثم ظهور المذىب البروتستنت ي  ،وفصل السلطة الزمنية ( الحكاـ والدولة )عن
سلطة الكنيسة  ،والحروب التي قامت بعد ذلك والتي أدت الى تعزيز سيادة الحكاـ في أقاليم ذات حدود
معينة
كاف للدين اإلسالمي في المناطق التي انتشر فيها دور في بلورة المشاعر الوطنية ،حيث ظهرت
حركات إصالحية إسالمية في أماكن متفرقة .فظهرت الحركة السنوسية* 7في شماؿ إفريقيا وأسهمت بدور كبير
في مواجهة االحتالؿ االيطالي لليبيا  ،وحركة جماؿ الدين األفغاني ومحمد عبده في مصر  ،وحركة وحيد خاف
في الهند ومحمد إقباؿ في الهند كذلك ونتيجة لحركتو قامت دولة إسالمية جديدة في الهند ىي دولة
الباكستاف وذلك في عاـ  1947ـ وقد انقسمت الى دولتين ىما بنغالديش وباكستاف في عاـ 1971ـ وذلك
بعد حرب مع الهند )8(.
وكاف لإلسالـ دور آخر  ،لعلو اكبر أىمية  ،في الحفاظ على شخصية مستقلة للشعوب التي اعتنقتو
في مواجهة االستعمار األوروبي والمحاوالت التي بذلها المستعمروف لدمج ىذه الشعوب والقضاء على كيانها ،
خاصة في الجزائر والتي استعمرتها فرنسا واستوطنتها منذ 1930ـ وحاولت دمجها في فرنسا واعتبرتها قطعة
منها وذلك حتى عاـ 1962ـ .
كاف اإلسالـ بمثابة مستودع حضاري بالنسبة للقومية العربية بصفة خاصة بسبب تطابق المجاؿ
اللغوي والديني في ىذه المنطقة  ،حيث أسهم القراف الكريم في الحفاظ على اللغة العربية ووحد المفاىيم
ووجهة النظر في الحياة واوجد تقاليد وعادات مشتركة )9(.

ويرى من يخالف ىذا الرأي أف الدين عقبة في طريق سرعة تبلور القوميات التي تضم أدياف مختلفة
بالرغم من توفر معظم العوامل األخرى والتي تؤدي الى قياـ قومية جديدة ويسقطوف ذلك على دور الكنيسة
الكاثوليكية في أوروبا قبل ظهور حركات اإلصالح الديني ،ويرف أف القومية حركات علمانية .
اإلقليم:
مفهوـ الدولة القومية الحديثة ال يكتمل بدوف وجود إقليم معين تمارس الدولة داخل جدوده سلطانها.
والناس يتأثروف الى حد كبير بالبيئة الجغرافية التي يعيشوف فيها ويشعروف بالمحبة نحو األرض التي ولدوا فيها
ونشاوا وتربوا عليها .
ولذلك اقر القانوف الدولي سيادة كل دولة على أراضيها ومجالها الجوي ومياىها اإلقليمية ضمن حدود مرسوـ ة
ومعترؼ بها.
واعتبار أي اعتداء من قبل جماعة أو دولة أخرى على ىذا اإلقليم يمثل تهديدا لألمن والسلم
العالميين ،ويحق لهذه الدولة الدفاع عن إقليمها لرد العدواف.وأي حركة داخل ىذا اإلقليم تهدد أمنو من قبل
أي تجمع من شعب اإلقليم يعتبر شاف داخلي ال يجوز ألي دولة التدخل فيو إال بإذف من الدولة التي تسيطر
على ذلك اإلقليم أو بطلب منها.
التاريخ المشترؾ:
يعتبره مفكرو القومية انو عامت أساسي في تحديد المجتمعات البشرية والتي تؤلف أمما ،وذلك الف
القومية نتاج عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ونفسية انبثقت عبر القروف تدريجيا واتخذت سمات
مشتركة  .ويرى دعاة القومية العربية انو العامل الثاني من حيث األىمية بالنسبة للقومية العربية وذلك بعد عامل
اللغة )9( .و بينما يرى من يخالف ىذا الرأي أف المجتمع األمريكي حديث وال يملك تاريخا مشتركا كبيرا وىو
يشكل قومية واحدة.
الثقافة المشتركة:
يرى بعض الباحثين أنها من عوامل القومية ،ويرد من يخالف ىذا الرأي على أنها وليدة ونتاج القومية
وليس من أسبابها)10(.

المصلحة االقتصادية:
منذ أف ظهرت القومية الحديثة كانت لها مظاىر اقتصادية واضحة التعبير ،ولذلك يرى البعض أف
القومية كانت قوة اقتصادية قبل أف تكوف حقيقة سياسية وأنها ارتبطت بالرأسمالية والطبقة البرجوازية
( الوسطى ))11(.
العوامل المعنوية :
مشيئة العيش المشترؾ :يرى بعض الباحثين أنو من المستحيل تطبيقها عمليا على أساس استفتاء كل
إنساف فيما إذا كاف يريد أف يعيش ( حق تقرير المصير الشخصي ) ،والقائلوف بها يروف انو ال فرؽ بين األمة
والدولة.
األكراد يتكلموف لغة واحدة ىي اللغة الكردية ويسكنوف في إقليم واحد متجاور ( قبل أف يتم تقسيمو
بعد الحرب العالمية األولى ) كردستاف الطبيعية  ،وغالبيتهم يدينوف بدين واحد ىو اإلسالـ ولهم تاريخ مشترؾ
وينتموف الى الجنس اآلري ولهم ثقافة مشتركة  ،فإذا اجتمع لهم معظم عوامل القومية  ،فهم امة واحدة .ولكن
سيادة الدوؿ التي يعيشوف فيها اآلف ومنذ نهاية الحرب العالمية األولى تحوؿ بينهم وبين توحيد ىذه األمة في
دولة واحدة والحصوؿ على حق تقرير المصير القومي .
حالت مصالح القوى الدولية في المنطقة دوف توحيد األمة الكردية في دولة واحدة ،وتم تقسيم
األكراد على أربع دوؿ أعطيت االستقالؿ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وىي تركيا وإيراف والعراؽ وسوريا ،
واستمرت ىذه القوى الدولية في معارضة استقالؿ األكراد في ىذه الدوؿ .عملت تركيا وإيراف والعراؽ وسوريا
على دمج األكراد في مجتمعاتها ولم تعترؼ إيراف وتركيا وسوريا باألكراد كشعب في بالدىا أو في العراؽ .وافق
العراؽ على منح األكراد الحكم الذاتي في عاـ 1970ـ.
األقلية القومية :مجموعة من الناس تجمعهم العوامل القومية ( اللغة والتاريخ والدين ومشيئة العيش
المشترؾ ووحدة الجنس )ولكنهم يسكنوف في إقليم مشترؾ مع مجموعة أخرى من الناس يملكوف عوامل قومية
مختلفة عنو ويشكلوف عددا أكثر من مجموعتهم.كاألكراد في العراؽ بالنسبة للعرب  ،والعرب في إيراف
بالنسبة للفرس واألكراد في تركيا بالنسبة لألتراؾ وأاللباف في مقدونيا بالنسبة لليونانيين.

الحقوؽ القومية  :بعد الحرب العالمية األولى ترتب على معاىدات الصلح حقوؽ قومية :
حق تقرير المصير القومي ،حيث اعتبرت كل مجموعة ذات لغة واحدة تخصها ،تجمعا لو حق تقرير المصير
القومي في إنشاء كياف يخصو يكوف منفصال عن التجمعات األخرى ،ويكوف لو السيادة على إقليمو ،ومستقال
عن اآلخرين.
السيادة :أىم مفهوـ سياسي صاحب نشوء الدولة اإلقليمية الحديثة ،وقد اكسب الدولة اإلقليمية
شخصيتها االعتبارية بما جعلها تجسد الوعي القومي في أوروبا في أواخر القرف التاسع عشر.والسيادة ىي التي
تجمع أبناء األمة الواحدة في الدولة وتجبرىم على تسيير شؤونها.والدولة التي تملك السيدة على إقليمها دولة
مستقلة منفصلة عن الدوؿ األخرى ولها حق العضوية في ىيئة األمم المتحدة.ولها تمثيل دبلوماسي في الدوؿ
األخرى ولها الحق في إنشاء حكومتها وجيشها وتدير شؤوف البالد بنفسها وتسيطر على ثروات اإلقليم الطبيعية
 ،ولشعبها الحق في اختيار ممثليو دوف تدخل من احد )12(.
الحكم الذاتي اإلقليمي :ىو أف تسمح الدولة ألحد مناطقها والذي يسكنو تجمع من الناس يجمعهم
احد العوامل القومية أو أكثر ،أف يديروا شؤوف اإلقليم بأنفسهم في نطاؽ الدولة ،ويكوف ذلك بعدة أشكاؿ:
حكم ذاتي في نطاؽ الفيدرالية :حيث تكوف الدولة من إقليمين أو أكثر ويكوف لكل إقليم حكومتو
ومجلسو التشريعي  ،وتدير حكومتو جميع شؤوف اإلقليم ما عدا األمن الخارجي ( الجيش والحدود ) وال يكوف
لحكومتو تمثيل دبلوماسي في الخارج أو عالقات مستقلة مع الدوؿ األخرى وال يسيطر على الثروات والمصادر
الطبيعية  ،ويشارؾ في الحكومة والمجلس التشريعي للدولة الفيدرالية .وىذا ما يريده األكراد في العراؽ اآلف .
حكم ذاتي إقليمي تحت إشراؼ ىيئة األمم المتحدة وبحماية دولية :إذا انفصل إقليم عن الدولة
يملك سكانو عوامل قومية مشتركة  ،وتديره حكومة مشكلة من سكاف اإلقليم ومجلس تشريعي منتخب من
سكاف اإلقليم وال يكوف لإلقليم تمثيل في حكومة الدولة التي كاف تضمو من قبل  ،ويكوف تحت حماية قوات
دولية وال يكوف لو جيش خاص وال تمثيل مع الخارج  ،مثل إقليم كوسوفو في يوغسالفيا .

حكم ذاتي ثقافي  :يعطى سكاف احد األقاليم في دولة ما حق التعليم بلغتهم وممارسة حياتهم الثقافية
بلغتهم وليس بلغة الدولة التي تضم اإلقليم ،وتكوف لهم إدارة الجامعات والمدارس والمعاىد من قبل أىل
اإلقليم ولهم الحق في وضع سياساتها التعليمية دوف الدولة التي تضم اإلقليم .
حكم ذاتي إداري  :يعطى سكاف اإلقليم في دولة ما حق إدارة شؤوف السكاف في اإلقليم بأنفسهم،
دوف تدخل من الدولة التي تضم اإلقليم ،ويشمل ذلك شؤوف التعليم والصحة والبلديات والمجالس المحلية
والشرطة المحلية والمحاكم المحلية والشؤوف االجتماعية واألوقاؼ والزراعة والعمل والعماؿ والبناء.وتترؾ
للدوؿ المركزية .
ة
شؤوف الدفاع والخارجية والمالية والثروات الطبيعية والحدود والمعابر
وافقت الحكومة العراقية على منح األكراد الحكم الذاتي في المناطق ذات األغلبية الكردية في عاـ
 1970ـ  ،رغبة منها في حل المسالة الكردية بالمفاوضات وإنها ء القتاؿ في شماؿ العراؽ لتتفرغ للقياـ بدور
إقليمي في منطقة الخليج العربي بعد انسحاب بريطانيا منو ،ولمواجهة التدخل اإليراني في منطقة الخليج اثر
احتاللها جزر أبو موسى وطمب الكبرى والصغرى ومواجهة مطالب إيراف في شط العرب .
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نشأة الدولة الحديثة في العراؽ

يقع العراؽ في المشرؽ العربي  ،حيث يحده من الشرؽ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،ومن الشماؿ
الجمهورية التركية  ،ومن الشماؿ الغربي الجمهورية العربية السورية  ،ومن الغرب المملكة األردنية الهاشمية ،
ومن الجنوب الشرقي الخليج العربي ودولة الكويت  ،ومن الجنوب المملكة العربية السعودية .
كاف العراؽ ،ؼي مطلع القرف العشرين ،عبارة عن ثالث واليات ( الموصل وبغداد والبصرة ) ضمن
الدولة العثمانية ،حيث يقع العراؽ على الحدود الشرقية للدولة العثمانية المحاذية إيراف .وكاف يحكمها في
تلك الفترة ،الصفويوف ،والذين كاف بينهم وبين العثمانيين عداء مستحكم  .وتعرضت مدف العراؽ للحصار أو
االحتالؿ من قبل إيراف ،ولذلك انتشرت القالع عسكرية في معظم المدف العراقية.
يسكن في العراؽ أعراؽ مختلفة ومذاىب شتى  ،حيث يشكل العرب ما يقارب  %80من مجموع
السكاف  ،يتمركزوف في مناطق الجنوب و الوسط والغرب والشماؿ الغربي ،وينتمي غالبية العرب للمذىب
الشيعي .ويشكل األكراد ما نسبتو

%20-18من مجموع السكاف (  ،)1يتمركزوف في مناطق الشماؿ

الشرقي ،وينتمي غالبتهم للمذىب السني  ،وىناؾ أقلية منهم تنتمي للمذىب الشيعي  ،وىم األكراد الفيليين.
* (.)2و يشكل التركماف أقلية صغيرة في العراؽ  ،ويتمركزوف في محافظة كركوؾ والموصل  ،وينتموف
للمذىب السني  ،وىناؾ أقليات عرقية صغيرة من األرمن والكلداف واألشوريين  ،ينتموف للدين المسيحي )3(.
يختلف العراقيوف في تحديد نسب األعراؽ والطوائف ،ولعل ذلك يرجع إلى أف آخر اإلحصاءات الرسمية
للسكاف على أساس عرقي أو طائفي كانت في عاـ

1957ـ ،والذي تبين من خاللو أف نسبة العرب

%80ونسبة األكراد %16.4ونسبة التركماف %2.2ونسبة الشيعة )4(.%44
شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى ،إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا
ومن تحالف معهم )  ،وكاف نتيجة ذلك أف قامت بريطانيا بالزحف على العراؽ من الهند  ،حيث احتلت القوات
البريطانية مدينة البصرة في تاريخ

 1914 /11/5ـ  ،ثم تقدمت شماال فاحتلت مدينة بغداد في تاريخ

 1917 /3/11ـ  ،ثم واصلت الزحف شماال فاحتلت مدينة الموصل في تاريخ 1918 /11 /13ـ )5(.

ىدفت بريطانيا من احتاللها للعراؽ :استغالؿ ثرواتو النفطية والذي اكتشفتو شركة نفط العراؽ -والتي
تملكها شركات بريطانية وغربية -في منطقة كركوؾ في الشماؿ .وكذلك الحفاظ على مصالحها في منطقة
الخليج العربي  ،حيث كانت قواتو ا تتواجد في المشيخات الصغيرة على ساحل الخليج العربي( الكويت
والبحرين وقطر وأـ القوين وعجماف ورأس الخيمة والشارقة وأبو ظبي ودبي والفجيرة ) .ومنع امتداد النفوذ
الفرنسي إلى الشماؿ العراقي من سوريا التي كانت تحت االحتالؿ الفرنسي (.)6
واجهت القوات البريطانية مقاومة عنيفة من القوات العثمانية  ،أثناء زحفها من البصرة إلى بغداد ،
ولقد كبدت القوات العثمانية القوات البريطانية خسائر فادحة في األرواح بلغت  33ألف قتيل  .وقد اضطرت
فرقة من القوات البريطانية لالستسالـ في مدينة الكوت والتراجع إلى البصرة وذلك عاـ 1916ـ  .ثم جددت
زحفها نحو بغداد بعد ذلك  ،واحتلت بغداد)7(.
ىبت الجماىير العراقية بمختلف شرائحها االجتماعية بثورة ضد قوات االحتالؿ البريطاني  ،في
مناطق الجنوب  ،ثم امتدت االنتفاضة إلى مناطق العراؽ األخرى  ،فيما عرؼ بثورة العشرين ألنها كانت عاـ
1920ـ  .ونتيجة للثورة خسرت بريطانيا ما يقارب من ألف قتيل وثالثة آالؼ مفقود عدا الجرحى  ،على الرغم
من استخداـ بريطانيا للطائرات واألسلحة الحديثة إلخماد االنتفاضة )8(.
خرجت بريطانيا من الحرب العالمية األولى بكثير من الخسائر في المعدات واألرواح  ،نتيجة قتاؿ
قواتها في جبهات متعددة  .وشعرت بعد ثورة العشرين أف احتاللها لكامل العراؽ لفترة طويلة سيكوف مكلفا ،
واف الشعب العراقي يرفض االحتالؿ العسكري المباشر  ،فأرادت أف تسيطر على العراؽ بأقل التكاليف سواء
في األرواح أو األمواؿ .
عينت بريطانيا الملك فيصل بن الحسين بن علي*(  .)9ملكا على العراؽ  ،وأعلن عن تأسيس دولة
العراؽ الحديث  ،على أف يكوف نظاـ حكمها ملكيا دستوريا برلمانيا  ،وكاف ذلك في

/23آب1921 /ـ ،

حيث شكلت أوؿ حكومة عراقية برئاسة نقيب األشراؼ في بغداد عبد الرحمن النقيب .
شارؾ في الحكومة العراقية نخبة من الضباط والموظفين الذين خدموا في أياـ الحكومة العثمانية  ،من
أمثاؿ نوري السعيد وطو الهاشمي وجعفر العسكري ورستم حيدر وياسين الهاشمي وجميل المدفعي .

ضمت بريطانيا والية الموصل إلى مملكة العراؽ ،في عاـ 1926ـ ، ،والتي كاف يسكن فيها غالبية
أكراد العراؽ ،وقد قررت الحكومة العراقية أف يكوف الموظفوف في المناطق ذات األغلبية الكردية في شماؿ
العراؽ من األكراد ،واف تكوف اللغتاف العربية والكردية اللغات الرسمية ،واف يتعلم أبناء األكراد في مناطقهم
باللغة الكردية )10(.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة عراقية  ،بقيت العراؽ تحت االنتداب البريطاني  ،وسيطرت بريطانيا
على الوزارات العراقية من خالؿ المستشارين االنجليز  ،حتى إعالف استقالؿ العراؽ عاـ 1932ـ .
نشطت في تلك الفترة أحزاب وطنية عديدة منها:
الحزب الوطني العراقي :والذي تأسس في العشرينات من القرف العشرين برئاسة جعفر أبو ألتمن ،
وكاف ىذا الحزب امتدادا للحزب العراقي السابق حرس االستقالؿ  ،وقد دعا إلى االستقالؿ عن بريطانيا
والدفاع عن وحدة العراؽ بحدوده الطبيعية  ،وتأييد الحكومة الدستورية النيابية  ،والنهوض بالعراؽ إلى مصاؼ
األمم المتقدمة .
حزب النهضة العراقية :تأسس برئاسة أمين الجرجفجي وكانت دعوتو مشابهو لدعوات الحزب السابق
الحزب الحر العراقي  :تأسس برئاسة محمود النقيب  ،وقد أيد الحكومة العراقية األولى برئاسة ابن
عمو عبد الرحمن النقيب  ،وأيد عقد معاىدة تحالف مع الحكومة البريطانية  ،واصدر جريدة باسم العاصمة .
حزب األمة  :تأسس في ( 19آب)  1924ـ وابرز قادتو ناجي السويدي  ،طالب باإلسراع في وضع دستور
دائم للعراؽ وإجراء انتخابات نيابية .
حزب االستقالؿ الوطني :تأسس في الموصل في( أيلوؿ) 1925ـ ودعا إلى ضم والية الموصل إلى
العراؽ.واصدر جريدة باسم فتى العراؽ .
جمعية الدفاع الوطني عن والية الموصل  :تأسست في ( 16تشرين الثاني )  1925ـ في الموصل .
حزب التقدـ  :تأسس في (تشرين األوؿ) 1925ـ وكاف رئيسو عبد المحسن السعدوف  ،كاف يهدؼ
إلى تطبيق المعاىدة العراقية – البريطانية مع التعديل عليها  ،والعمل على انضماـ العراؽ لعصبة األمم  .واصدر
الحزب جريدة اللواء ثم التقدـ .

حزب الشعب :تأسس في  (30تشرين الثاني) 1925ـ ورئيسو ياسين الهاشمي ،وكاف يهدؼ إلى
تأمين استقالؿ العراؽ ،وتطوير القوى الوطنية .وقد اصدر جريدة باسم نداء الشعب )11 ( .
األحزاب العراقية التي تأسست مع نشأة الدولة كانت أحزاب قومية عربية  ،وطالبت باستقالؿ العراؽ
وإنهاء االحتالؿ البريطاني  ،وقد ساىم في تأسيسها مثقفوف مدنيوف أو عسكريوف ،كاف اغلب المنتسبوف لها
من أبناء المدف .

مشكلة الموصل
نشأت مشكلة الموصل مع الحرب العالمية األولى كنتيجة لهزيمة العثمانيين واحتالؿ البريطانيين للعراؽ ثم
تأسيس الدولة العراقية  ،حيث قسمت بريطانيا وفرنسا منطقة المشرؽ العربي في اتفاقية سايكس بيكو في عاـ
 1916ـ  ،ونصت االتفاقية على أف تكوف والية الموصل ضمن منطقة النفوذ الفرنسي مع سوريا  .ولكن
القوات البريطانية سبقت القوات الفرنسية في احتالؿ الوالية ،وكذلك أخذت الجمهورية التركية بزعامة مصطفى
كماؿ أتاتورؾ تطالب بها.
وتشبثت بريطانيا بوجودىا في الوالية بعد اكتشاؼ كميات كبيرة من البتروؿ فيها واستخدمتها ورقة
ضغط على الحكومة العراقية الجديدة من اجل توقيع معاىدة بين البلدين .وقد وافقت اللجنة التي عينتها عصبة
األمم والتي زارت المنطقة على ضمها للمملكة العراقية  ،على شرط أف تبقى تحت االنتداب البريطاني مدة
 25سنة .ثم تم ضم الوالية للمملكة العراقية عاـ

 1926ـ ،بعد أف تم إرضاء فرنسا والواليات المتحدة

األمريكية وتركيا بمنحو ا حصص من عائدات النفط العراقي في الوالية .
ولقد كاف النفط من أىم المواضيع التي استغلت في مشكلة الموصل والتهديد بضمها إلى تركيا ،
حيث أرادت بريطانيا أف تجعل من مشكلة الموصل تهديدا متواصال للعراؽ لكي تضطره تسليم النفط إليها
والتوقيع على المعاىدة البريطانية – العراقية .وبعد مفاوضات بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية ( شركة
نفط العراؽ فيما بعد ) وقع الطرفاف في ( 14آذار) 1925ـ امتياز النفط حيث أصبح النفط مؤمنا للمصالح
البريطانية والهولندية والفرنسية واألمريكية )12(.
برزت في والية الموصل حركة قومية عربية  ،التي شكلت أحزاب قومية طالبت باستقالؿ العراؽ وضم
والية الموصل لو  ،مما ساىم في بروز الحركة القومية الكردية فيها أيضا .و ظهرت المسالة الكردية في العراؽ
 ،الف معظم األكراد يسكنوف في شماؿ شرؽ والية الموصل وكانت وما زالت المسالة الكردية مشكلة
للحكومات العراقية المتعاقبة  ،وقد كلفت العراؽ واألكراد في شمالو فقداف الكثير من األرواح واألمواؿ .
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نشأة الحركة القومية الكردية في العراؽ وتطورىا
تتكوف كردستاف الطبيعية حاليا من المناطق الواقعة شماؿ غرب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،وشماؿ
الجمهورية العراقية  ،وشماؿ شرؽ الجمهورية العربية السورية  ،وجنوب شرؽ الجمهورية التركية  ،وغرب
جمهوريتي أذربيجاف وأرمينية .جرى تقسيم كردستاف الطبيعية في القرف الخامس عشر نتيجة الحروب التي
حصلت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في إيراف .ثم احتلت بريطانيا شماؿ العراؽ وذلك خالؿ الحرب
العالمية األولى  ،وقامت فرنسا باحتالؿ سوريا أيضا  ،وضمت أرمينيا وأذربيجاف إلى جمهوريات االتحاد
ألسوقيتي )1(.
ينحدر األكراد من أصوؿ آرية –ىندية أوروبية  ،وكاف لطبيعة المناطق الجبلية الوعرة والتي يسكنها
األكراد  ،أثرا في تكوين الشخصية الكردية  ،مما منع من ذوبا نو ـ في الشعوب التي عبرت بالدىم غازية من
الغرب إلى الشرؽ أو من الشرؽ إلى الغرب  ،وحافظوا على صفاتهم القومية )2(.
يسكن في مناطق كردستاف الطبيعية ما يقارب  40مليوف كردي  ،ويتواجد في العراؽ خمس ماليين
منهم  ،ويشاركهم السكنى في مناطقهم العرب والتركماف واألشوريوف )3(.
نشطت الحركات القومية بين الشعوب التي تسكن في واليات الدولة العثمانية  ،حيث تشكلت
جمعيات سرية في صفوؼ األتراؾ والعرب واألكراد وشعوب البلقاف  ،و قامت جمعية االتحاد والترقي التركية
بقلب نظاـ الحكم  ،وحاولت تتريك الشعوب األخرى .مما دفع الشباب الكردي المثقف لتأسيس جمعية تعالي
وترقي كردستاف  ،وذلك عاـ  1908ـ في مدينة اسطنبوؿ ،وقد قاـ بتأسيسها أمين عالي بدرخاف  ،وتأسس عاـ
 1910ـ حزب األمة الكردي  ،وقاموا بإصدار صحف وجرائد تدعو إلى النضاؿ من اجل إحقاؽ الحقوؽ
الكردية (.)4

االنتفاضات والثورات الكردية في شماؿ العراؽ
نشطت الجمعيات الكردية الداعية إلى النضاؿ من اجل إحقاؽ الحقوؽ الكردية  ،كحق تقرير
المصير  ،واالستقالؿ عن الدولة العثمانية  ،وذلك في مطلع القرف العشرين  ،وتعالت دعوات المثقفين القومية
 .انتفض األكراد ضد الدولة العثمانية بقيادة الشيخ عبد السالـ بن محمد البرزاني  ،وذلك عاـ

1907ـ ،

واستمر األكراد في ثورتهم تلك  ،حتى اعتقل الشيخ عبد السالـ خالؿ الحرب العالمية األولى  ،وأعدمو
األتراؾ في مدينة الموصل )5(.
وقعت الدوؿ المشاركة في الحرب العالمية األولى ( المنتصرة والمهزومة ) على معاىدة سيفر  ،في
باريس  ،عاـ  1920ـ  ،والتي أقرت حكما ذاتيا لألكراد لمدة سنة ،ومن ثم يسمح لألكراد في إنشاء دولة
كردية مستقلة  .عارضت حكومة الجمهورية التركية التي كاف يرأسها مصطفى كماؿ أتاتورؾ معاىدة سيفر
بشدة  ،وطالبت بوالية الموصل التي احتلتها القوات البريطانية عاـ 1918ـ.ثم وقعت الدوؿ الغربية معاىدة
ساف ريمو عاـ  1923ـ  ،فخذلت األكراد فتراجعت عن إعطائهم حكما ذاتيا أو استقالال  ،ووافقت على ضم
والية الموصل إلى مملكة العراؽ  ،وتم ذلك عاـ 1926ـ)6(.
تجددت الثورة الكردية في شماؿ العراؽ  ،بعد احتالؿ القوات البريطانية لوالية الموصل  ،عاـ
 1920ـ بقيادة الشيخ محمود البرزاني  ،حيث استطاع بمساندة البرازانيين والزيباريين  ،أف يقتل الحاكم
السياسي البريطاني في المنطقة  )7(.شجعت الحكومة التركية أكراد شماؿ العراؽ على الثورة ضد البريطانيين ،
فقاـ الشيخ محمود بالسيطرة على مدينة السليمانية  ،ثم أعلن نفسو ملكا على كردستاف  ،وذلك في تشرين
ثاني عاـ  1922ـ  ،واستمر في منع الحكومة العراقية الحديثة في إقامة إدارات حكومية في مناطق األكراد في
شماؿ العراؽ حتى عاـ 1926ـ )8(.
قامت القوات البريطانية وقوات الحكومة العراقية  ،في التقدـ نحو المناطق الكردية التي كاف الشيخ
محمود يسيطر عليها  ،وذلك في الفترة ما بين 1925ـ و 1927ـ  ،وكاف نتيجة ذلك أف استطاعت ىذه
القوات السيطرة على المناطق الكردية وإخماد انتفاضة األكراد  ،وقد أدى استخداـ الطائرات البريطانية

واألسلحة الحديثة إلى تدمير الكثير من القرى الكردية والتنكيل باألكراد ثوارا ومدنيين  ،وقتل أعداد كبيرة منهم
)9(.
ىب الشعب الكردي منتفضا في  (6أيلوؿ ) 1930ـ  ،فخرجت الجماىير الكردية في مظاىرة كبيرة
في مدينة السليمانية  ،مطالبة بالضمانات للحقوؽ الكردية  ،وفي نفس الوقت رفضت إجراء انتخابات برلمانية
من اجل انتخاب برلماف جديد ليصادؽ على المعاىدة مع بريطانيا وذلك الف المعاىدة البريطانية – العراقية لم
يكن فيها أي إشارة إلى الحقوؽ الكردية .فهاجمت قوات الحكومة العراقية المظاىرة بإطالؽ النار عليها من
أسلحتها  ،مما تسبب في وقوع خسائر في األرواح في صفوؼ األىالي والشرطة والجيش )10(.
عاد الشيخ محمود البرازاني معلنا الثورة من جديد في شماؿ العراؽ  ،وطالب الحكومة البريطانية ،أف
تطلب من الحكومة العراقية إخالء منطقة كردستاف من مدينة خانقين في الجنوب الشرقي وحتى مدينة زاخو
في الشماؿ الغربي،واف تسمح بريطانيا بقياـ حكومة كردية في كردستاف تحت االنتداب البريطاني  ،حتى تعلن
عصبة األمم استقالؿ العراؽ )11(.
ىاجمت القوات العراقية تدعمها القوات البريطانية  ،مناطق كردستاف التي يتمركز فيها الثوار األكراد ،
مما أدى إلى استسالـ الشيخ محمود البرازاني في تاريخ ( 13أيار) 1931ـ  ،ففرضت الحكومة العراقية عليو
اإلقامة الجبرية في جنوب العراؽ حتى عاـ 1941ـ)12 (.
انتفض الشعب الكردي من جديد بقيادة محمود البرزاني  ،وذلك في (أيار) عاـ

1941ـ ( خالؿ

فترة الحرب العالمية الثانية ) وذلك بعد تمكن من الوصوؿ إلى السليمانية أثناء القتاؿ بين القوات البريطانية
وقوات الحكومة العراقية برئاسة رشيد عالي الكيالني  .وجدد الشيخ محمود البرزاني مطالبو باستقالؿ األكراد
في شماؿ العراؽ  ،ولكنو لم ينجح في مواجهة قوات الحكومة العراقية واجبر على البقاء في بغداد حتى وفاتو
في عاـ 1956ـ)13(.
انتفض األكراد في عاـ  1943ـ  ،بقيادة المال مصطفى البرزاني  ،فأرسلت الحكومة العراقية برئاسة
نوري السعيد وزيرا كرديا يدعى ماجد مصطفى  ،لمفاوضة الزعماء األكراد الثائرين في شماؿ العراؽ .ثم توقف
القتاؿ بين قوات الحكومة العراقية وقوات البشمركة الكردية نتيجة للمفاوضات في تاريخ

(7كانوف ثاني )

1944ـ .واتفقت الحكومة العراقية مع الزعماء األكراد عل ى تكوين محافظة كردية تشمل كركوؾ واربيل
والسليمانية ودىوؾ وخانقين  ،وعينت الوزير الكردي ماجد مصطفى مشرفا عليها )14 ( .
تجدد القتاؿ بين الثوار األكراد والحكومة العراقية في عاـ

1945ـ  ،وانضم إلى قوات البشمركة

عدد من الضباط األكراد ذوي الميوؿ القومية  ،ثم استطاعت الحكومة العراقية توجيو ضربات قوية للثوار
األكراد  ،فلجا المال مصطفى البرزاني وعدد من الثوار إلى دولة مهاباد الكردية في إيراف عاـ  1946ـ  ،ثم
التجأ إلى االتحاد السوفيتي وبقي ىناؾ حتى عاـ 1959ـ.
قامت الحكومة العراقية في تاريخ  (19نيساف ) 1947ـ بتنفيذ اإلعداـ في مجموعة من الضباط
األكراد ذوي الميوؿ القومية  ،منهم الرئيس أوؿ عزت عزيز والرئيس أوؿ مصطفى خوشنا والرئيس خير اهلل عبد
الكريم والمالزـ محمد محمود قدسي  ،وحكمت باإلعداـ غيابيا على المال مصطفى البرزاني وأخوه الشيخ
احمد (  .)15واستمرت الحكومة العراقية في اضطهاد األكراد  ،فأبعدت زعماء الثورة المتبقين في العراؽ إلى
البصرة  ،وصادرت أمالكهم في كردستاف  ،وذلك حتى عاـ

1954ـ  ،حيث أرجعتها لهم بناء على طلب

الوزير الكردي سعيد القزاز )16(.
اختلف الزعماء األكراد وعلى رأسهم المال مصطفى البرزاني مع الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم في
الفترة مابين 1961ـ و  1963ـ  ،بسبب قانوف اإلصالح الزراعي  ،وعدـ منح األكراد حكما ذاتيا في
كردستاف  ،وعدـ القياـ بإصالحات اجتماعية يطالب األكراد بها في مناطقهم  .ورفضت الحكومة العراقية
االستجابة للمطالب الكردية بمشاركة فعالة لألكراد في الوزارة والمؤسسات الحكومية والجيش ،وجع ؿ اللغة
الكردية لغة رسمية أولى في المناطق الكردية ،وجعل الشرطة في المناطق الكردية من األكراد .كما أف الحكومة
العراقية رفضت تخصيص جزء من عائدات النفط يصرؼ على مناطق كردستاف شماؿ العراؽ .
تجدد القتاؿ بين الطرفين في تلك الفترة ،و استغلت الحكومة اإليرانية الوضع فقامت بمساندة الثوار
األكراد ،وأمدتهم باألسلحة والتدريب والغذاء والتجهيزات الطبية وأمنت لهم قواعد خلفية في أراضيها .وكانت
إيراف تهدؼ من دعمها لقتاؿ الثوار األكراد ضد قوات الحكومة العراقية  ،إضعاؼ الطرفين  ،والضغط على

الحكومة العراقية من اجل إجبارىا على التوقيع على اتفاقو تستجيب لمطالب إيراف بتعديل الحدود العراقية معها
في منطقة شط العرب  ،ولمنع العراؽ من القياـ بدور في منطقة الخليج العربي )17(.
وفي (تشرين ثاني) عاـ  1964ـ ،توقف القتاؿ بين قوات الحكومة العراقية والثوار األكراد  ،على
اثر المفاوضات التي تمت بين عبد الرزا ؽ محمد ممثل الرئيس العراقي عبد السالـ عارؼ وصالح اليوسف
البرزاني ممثل المال مصطفى البرزاني  ،وتم تبادؿ األسرى بين الطرفين  ،وأصدرت الحكومة العراقية عفوا عاما
عن الثوار األكراد الذين شاركوا في قتاؿ قواتها  ،وتعهدت بإصالح القرى الكردية التي دمرتها الحرب  ،وأقرت
الحقوؽ الوطنية الكردية استنادا إلى الالمركزية اإلدارية )18( .
على الرغم من موافقة المال مصطفى البرزاني على اقتراح عبد السالـ عارؼ  ،عاد القتاؿ بين الطرفين
بسبب رفض جالؿ الطالباني وإبراىيم احمد االتفاؽ  ،مما نتج عنو اقتتاؿ بين القوات الموالية للمال مصطفى
البرزاني والقوات الموالية لجالؿ الطالباني وإبراىيم احمد  .يرى بعض المؤرخين أف أصابع القوى الخارجية (
المخابرات اإليرانية –السافاؾ -والمخابرات المركزية األمريكية والموساد اإلسرائيلي )كانت وراء تمرد األكراد
ضد الدولة العراقية التي يرأسها عبد السالـ عارؼ  ،رغبة منها في إشغاؿ العراؽ عن القياـ بدور في قضية
الصراع العربي – اإلسرائيلي(.)19
وبقي القتاؿ بين القوات الحكومية العراقية واألكراد مستمرا  ،حتى توفي الرئيس عبد السالـ عارؼ
في حادث سقوط الطائرة العمودية والتي كاف على متنها  ،وتولى الرئاسة من بعده الرئيس عبد الرحمن عارؼ ،
ثم عرضت حكومة عبد الرحمن البزاز على األكراد التفاوض على أساس حل قضيتهم بإقامة نظاـ الالمركزية
اإلدارية في المناطق الكردية .وكاف ذلك في الفترة من عاـ  1966ـ وحتى عاـ 1968ـ  ،ولكن القتاؿ توقف
بسبب قياـ حرب بين الدوؿ العربية وإسرائيل في تاريخ

1967 /6/5ـ  ،بأمر من الزعيم الكردي مصطفى

البرزاني  .و لعل السبب في ذلك رغبة الزعماء األكراد بالظهور على أنهم في عداء مع إسرائيل وال يوجد
عالقات معها كما كاف يتردد في األخبار في تلك الفترة )20(.
وفي عاـ  1969ـ  ،تجدد القتاؿ بين قوات الحكومة العراقية  ،في عهد الرئيس احمد حسن البكر
،والقوات الكردية الموالية للمال مصطفى البرزاني  ،حيث استخدمت القوات الكردية مدافع ثقيلة في القتاؿ

وشنت ىجوما على المنشئات النفطية في مدينة كركوؾ .بررت الزعامة الكردية تجدد القتاؿ  ،انو كاف بسبب
محاولة الحكومة العراقية تجاوز القيادات الكردية التقليدية  ،واستمالة قوى كردية لتكوف موالية لها )21(.
وفي ( 11آذار)  1974ـ  ،أصدرت الحكومة العراقية قرار بتطبيق قانوف الحكم الذاتي  ،على أف
يتم تطبيقو في محافظات اربيل والسليمانية ودىوؾ  ،و ذلك بعد المفاوضات التي تمت بين الزعماء األكراد
ونائب الرئيس العراقي صداـ حسين .ولكن األكراد رفضوا ذلك  ،بسبب استثناء مدينة كركوؾ من منطقة
الحكم الذاتي  ،وعدـ موافقة الحكومة العراقية على تخصيص حصة لألكراد من عائدات النفط العراقي .
شجعت الحكومة اإليرانية األكراد على الثورة  ،وأمدتهم بالماؿ واألسلحة والدعم اللوجستي وتامين
قواعد أمنة لهم داخل األراضي اإليرانية  ،وذلك رغبة منها على إجبار الحكومة العراقية على التوقيع على
معاىدة حدودية جديدة .وفي تاريخ (6آذار)  1975ـ  ،وقع نائب الرئيس العراقي صداـ حسين مع شاه إيراف
محمد رضا بهلوي اتفاقية القاىرة  ،وكاف من شروطها وقف الدعم اإليراني لألكراد  ،ثم شنت قوات الحكومة
العراقية ىجوما على األكراد  ،نتج عنو ىزيمتهم وسيطرة قوات الحكومة العراقية على مناطق كردستاف العراؽ
كاملة  ،وفر المال مصطفى البرزاني وأبناؤه والتجأ إلى الواليات المتحدة األمريكية )22 (.
وفي عاـ  1979ـ  ،عاد مسعود وإدريس البرزاني إلى شماؿ العراؽ  ،بعد وفاة والدىم مصطفى
البرزاني  ،وأعلنا تأييدىم للثورة اإلسالمية في إيراف  ،وأما زعيم حزب االتحاد الوطني الكردستاني جالؿ
الطالباني فبقي في الجمهورية العربية السورية )23(.
كانت سوريا تنظر الى الطالباني انو زعيم وطني ثائر متحرر  ،واف البرزاني زعيم عشائري  ،وبسبب
العداء بين حكومتي العراؽ وسوريا  ،أيدت سوريا الطالباني ولكنها منعتو من العمل ضد العراؽ في فترة تفاىم
حكومتي البلدين في عاـ 1979ـ .
وفي (أيلوؿ) عاـ  1980ـ نشبت الحرب بين إيراف والعراؽ  ،وخشيت الحكومة العراقية استغالؿ
األكراد انشغاؿ الجيش العراقي في الحرب مع إيراف  ،ففي أواخر عاـ

1982ـ أعدمت الحكومة العراقية

 140كرديا من أعضاء حزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمو جالؿ الطالباني )24(.

وفي( أيار )  1983ـ  ،سمحت الحكومة العراقية للقوات التركية بدخوؿ مناطق كردستاف العراؽ ،
بحجة مطاردة ثوار حزب العمل الكردستاني التركي .وعلى الرغم من ذلك عاد األكراد في أواسط الثمانينات
يشكلوف قوة في شماؿ العراؽ .ولكن الحكومة العراقية استطاعت تأسيس مليشيات كردية موالية لها وصل
عددىا إلى أكثر من خمسين ألف شخص .)25(.
وفي عاـ  1987ـ  ،عاد الثوار األكراد إلى التقاط أنفاسهم وتنظيم صفوفهم  ،وفي (آذار) 1987ـ
عين الرئيس صداـ حسين  ،ابن عمو علي حسن المجيد قائدا عسكريا للجبهات الشمالية  ،ومنحو صالحيات
مطلقة الستعماؿ ما يشاء ضد أي ىجوـ إيراني أو كردي على القوات العراقية  ،شن المجيد حملة عسكرية
على األكراد سماىا األنفاؿ  ،وأنهى انتفاضتهم بالقوة  ،وقيل انو استخدـ أسلحة كيماوية في منطقة حلبجا
الكردية )26(.
وفي عاـ  1991ـ  ،انتفض الشعب الكردي في شماؿ العراؽ  ،على اثر ثورة الشيعة في الجنوب ،
وتحريض الرئيس األمريكي جورج بوش األب  ،ونجح الثوار األكراد في السيطرة على منطقة الحكم الذاتي
وعلى مدينة كركوؾ  .لكن القوات العراقية نجحت في الهجوـ على المدف الكردية واستعادتها ،وأجبرت مليوني
مواطن كردي على الفرار إلى المناطق الحدودية مع تركيا .حيث سمحت اتفاقية الهدنة بين الحكومة العراقية
واألمريكاف  ،للعراؽ استعماؿ الطائرات العمودية مما سبب ىزيمة األكراد والقضاء على انتفاضتهم .
وفي  25نيساف  1991ـ  ،وقع جالؿ الطالباني اتفاؽ مع الرئيس صداـ حسين من اجل تطبيق
الحكم الذاتي  ،ولم تتدخل القوات الحكومية بعد ذلك في مناطق الحكم الذاتي  ،إال في عاـ 1996ـ بناءا
على طلب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني  ،استطاعت القوات العراقية الوصوؿ إلى
الحدود اإليرانية – العراقية  ،وفر جال ؿ الطالباني وقواتو إلى داخل األراضي اإليرانية  ،وذلك بعد أف كانت
القوات الكردية الموالية لو تسيطر على كل المدف في منطقة الحكم الذاتي )27(.
ثم انسحبت القوات العراقية وتمركزت في مدينة كركوؾ  ،وعادت قوات جالؿ الطالباني للسيطرة
على السليمانية وسيطرت قوات مسعود البارزاني على بقية مناطق الحكم الذاتي .وكاف السبب في انسحاب
الجيش العراقي إعالف أمريكا وبريطانيا شماؿ العراؽ منطقة حظر جوي  ،وفرض الحماية الدولية على المنطق ة

الكردية .وفي عاـ  1998ـ،تصالح الزعماء األكراد في واشنطن  ،وبقيت المناطق الكردية خالية من أي وجود
لإلدارة الحكومية العراقية  ،وتحت إدارتي الحزبين الكرديين الرئيسيين ( الديمقراطي واالتحاد الوطني ) ،والى
يومنا ىذا .
ىدفت االنتفاضات الكردية في الفترة مابين الحربين العالميتين األولى والثانية الى الضغط
على الحكومة العراقية من اجل منح األكراد في شماؿ العراؽ االستقالؿ وحق تقرير المصير  ،وتطلع األكراد
الى توحيد األمة الكردية في دولة واحدة  .أما في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فجرى تغيير على
األىداؼ الكردية من انتفاضاتهم ضد الحكومة العراقية  ،وىو الحصوؿ على حكم ذاتي في المناطق ذات
األغلبية الكردية ( اربيل ودىوؾ والسليمانية وكركوؾ وبعض مناطق الموصل وديالى )ضمن الدولة العراقية ،
حيث يشارؾ األكراد في كل أجهزة الدولة .
ىدؼ األكراد من انتفاضة  1991ـ  ،إنهاء سيطرة الحكومة العراقية على مناطقهم  ،وبدءوا في
المطالبة بالحكم الذاتي في نطاؽ دولة فيدرالية .

األحزاب الكردية
نشطت في العراؽ أحزاب كردية ،في االربيعينات من القرف العشرين  ،أسسها مثقفوف وضباط سابقوف
 ،وكانت قواعدىا من أبناء القبائل الكردية ،مما جعل القيادات العشائرية تسيطر على ىذه األحزاب و منها :
حزب األمل  :تأسس ىذا الحزب في شماؿ العراؽ ،في( أيلوؿ)

1942ـ  ،بقيادة ضابط كردي

سابق يدعى مير حاج  ،وضم العديد من المثقفين األكراد  ،ولكنو كاف مفكك وضم جناح يساري يرى أف الثورة
االشتراكية ىي الطريق للحصوؿ على الحقوؽ الكردية  ،وجناح يميني يرى أف مفتاح الوصوؿ إلى تلك الحقوؽ
بيد بريطانيا  .وقد ساند ىذا الحزب المال مصطفى البرزاني في انتفاضتو ضد قوات الحكومة العراقية  ،وبقي
قائما حتى عاـ 1943ـ )28(.
حزب الخالص :تأسس ىذا الحزب في (تشرين ثاني) عاـ

1945ـ واستمر حتى عا ـ 1946ـ ،

حيث تشكل الحزب الديمقراطي الكردي  .و قد شكلو جماعة الحرية وىم مجموعة من المثقفين والضباط
األكراد ومن رجاؿ القبائل الكردية أيضا  ،بزعامة المال مصطفى البرزاني  ،وكاف يطالب باالستقالؿ الكامل
لألكراد .
الحزب الديمقراطي الكردستاني  :تشكل ىذا الحزب بقيادة المال مصطفى البرزاني ،في عاـ 1946ـ ،ولما
التجأ المال مصطفى إلى االتحاد السوفيتي  ،وذلك بعد مساندتو لدولة مهاباد الكردية في إيراف ونجاح الحكومة
اإليرانية في القضاء عليها  ،تسلم قيادة الحزب سكرتيره السابق حمزة عبد اهلل  ،ثم آلت قيادتو إلى إبراىيم
احمد  ،مع بقاء منصب األمين العاـ للمال مصطفى  ،على الرغم انو كاف في المنفى ( )29
طالب الحزب الديمقراطي بالحصوؿ على حكم ذاتي كامل لألكراد في شماؿ العراؽ من خانقين
حتى زاخو  ،بما فيها كركوؾ  ،وبذلك أصبح األكراد أكثر واقعية  ،بعد أف تنازلوا عن المطالبة بدولة كردية
مستقلة ()30

وفي عاـ  1954ـ  ،قاـ األكراد بإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي الموحد لكردستاف  ،وتم انتخاب
مكتب سياسي جديد ،يضم إبراىيم احمد وجالؿ الطالباني وعمر مصطفى ونوري صادؽ شويس وعلي عبد اهلل
وعين المال مصطفى البرزاني رئيسا لهذا المكتب  ،على الرغم انو كاف في المنفى )31 ( .
وفي ( 14تموز )عاـ  1958ـ قاـ الضباط األحرار بإعالف الجمهورية في العراؽ  ،وسمح الرئيس
عبد الكريم قاسم بعودة المال مصطفى البرزاني ومن معو من األكراد إلى العراؽ  ،وعاد الحزب الديمقراطي
لينشط من جديد  ،وعاد المال مصطفى البرزاني رئيس الحزب إلى العراؽ .
في عاـ  1964ـ  ،وافق المال مصطفى البرزاني على وقف نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني ،
تنفيذا لقرار الحكومة العرقية منع األحزاب السياسية في العراؽ  ،اثر المفاوضات التي تمت بين ممثل الرئيس
عبد السالـ عارؼ وممثل المال مصطفى البرزاني .
وفي (آذار) عاـ  1976ـ  ،انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى خمسة أحزاب وىي
 :الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة المال مصطفى البرازاني وبقي معو معظم أبناء األرياؼ والعشائر
واإلقطاعيين ..
حزب االتحاد الوطني الكردستاني  :برئاسة جالؿ الطالباني وانضم إليو شباب يساري مثقف من أبناء
المدف وكاف يطالب بإقامة دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ ،وقامت قواتو بشن عمليات محدودة ضد
قوات الحكومة العراقية في الفترة من عاـ  1977وحتى عاـ 1978ـ وذلك بدعم من سوريا (.)32
الحزب الكردي الثوري  :برئاسة عبد شريف  ،وقد قاـ جناحو العسكري بعمليات ضد قوات الحكومة
العراقية في عاـ 1978ـ.
الحزب التقدمي الكردستاني .
حزب الشعب الديمقراطي  :برئاسة سامي عبد الرحمن.
ثم بعد وفاة المال مصطفى البرزاني عاـ  1979ـ قاد الحزب ابنو مسعود البرزاني  ،وما زاؿ يقوده إلى يومنا
ىذا .وفي عاـ  1992ـ  ،شارؾ الحزب الديمقراطي في االنتخابات التي تمت في منطقة الحكم الذاتي ،

وحصل على  %51من المقاعد في البرلماف  ،وأسس إدارة تابعة لو في محافظة اربيل ودىوؾ مركزىا مدينة
اربيل.
تحالف مع إيراف في فترة حكم الشاه وفي فترة حكم الجمهورية اإلسالمية  ،ثم تحالف مع الواليات
المتحدة  ،وأقاـ عالقات سرية مع الموساد إالسرائيلي  ،وكانت لو عالقات حسنة مع تركيا )33(.
وفي عاـ  2003ـ  ،فتح لو مقرا في بغداد ومقرات في مختلف المدف العراقية  ،وشارؾ عدد من
زعمائو في مجلس الحكم المؤقت وكاف رئيسو مسعود البرزاني عضوا في اللجنة الرئاسية  ،ثم شارؾ في
الحكومة العراقية المؤقتة  ،وأصبح الناطق الرسمي باسمو ىوشيار زيباري وزيرا للخارجية )34(.
حزب االتحاد الوطني الكردستاني  :تأسس في عاـ

1976ـ وذلك بعد انشقاقو عن الحزب

الديموقراطي الكردستاني بزعامة المال مصطفى البرزاني ،ويضم العديد من المثقفين وأبناء المدف  ،ويطالب
بدولة كردية مستقلة  .و لقد حصلت منازعات وتنافس بينو وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،تطورت إلى
اقتتاؿ بين قواتهما العسكرية في مناطق كردستاف العراؽ ،كاف أشده في أواسط التسعينات .وقد تحالف مع
سوريا ومع إيراف ثم مع الواليات المتحدة األمريكية.
في عاـ  1992ـ ،أسس ىذا الحزب إدارة تابعة لو في مدينة السليمانية  ،وذلك بعد فوزه في انتخابات
1992ـ  ،ب %49من مقاعد البرلماف الكردي .
وقد نشط في مناطق الحكم الذاتي ذات األغلبية الكردية ،العديد من األحزاب بعد عاـ 1991ـ بلغ
عددىا حوالي الثالثين  ،وذلك باإلضافة إلى الحزبين الرئيسيين السابقين .
الحزب االشتراكي الكردي :تأسس في عاـ 1992ـ وذلك بزعامة عبد اهلل اكرين .
حزب الكادحين الكردي :تأسس بزعامة قادر عزيز  ،وقد توحد الحزباف مع حزب الشعب في حزب
واحد سمي حزب الوحدة الكردستاني  ،وذلك في عاـ

 1992ـ  ،ثم انضم حزب الوحدة إلى الحزب

الديمقراطي الكردستاني ،وذلك في عاـ 1993ـ .)35(.
حزب الشعب الكردستاني  :تأسس برئاسة سامي عبد الرحمن .

الحزب الشيوعي الكردستاني  :تأسس في عاـ 1991ـ بإيعاز من الحزب الشيوعي العراقي،وقد تبنى
تطوير الحكم الذاتي وصوال إلى الدولة الفيدرالية .
جمعية العشائر الكردية  :تأسست في عاـ

1991ـ  ،بقيادة حسين سرجي  ،وىي تطالب بحق تقرير

المصير لألكراد في شماؿ العراؽ  ،ودعت إلى استقالؿ كردستاف .
حزب المحافظين :تأسس بقيادة عمر سرجي  ،وأىدافو مماثلة لجمعية العشائر  ،وقد انضم إلى
حزب االتحاد الوطني الكردستاني )36(.
حركة التوحيد اإلسالمي الكردستاني  :تأسست ىذه الحركة بزعامة علي عبد العزيز  ،في عاـ
 1986ـ  ،وىي امتداد لجماعة اإلخواف المسلمين والتي نشطت في كردستاف في بداية الخمسينات  ،ويقتصر
نشاطها على العمل الخيري واالجتماعي)37(.
حزب اهلل  :في عاـ  1982ـ  ،تأسس ىذا الحزب في إيراف  ،بزعامة خالد البرزاني .
حزب أنصار اإلسالـ  :وقد أسسو نجم الدين فرج احمد والمعروؼ بالمال كريكار  ،واعتبرتو أمريكا من قوى
اإلرىاب المؤيدة لتنظيم القاعدة  ،فوجهت لو ضربات جوية  ،وشنت عليو ىجوما بريا بقواتها الخاصة وقوات
حزب االتحاد الوطني الكردستاني  ،فقتلت العديد من إفراده واضطر الباقوف إلى دخوؿ األراضي اإليرانية ،
والتجأ المال كريكار إلى النرويج وحصل على الجنسية النرويجية )38(.
شكل األكراد حزبا واحدا في فترة األربعينات وحافظوا على ذلك حتى السبعينات  ،وكاف مطلب ىذا
الحزب حصوؿ األكراد في العراؽ على الحكم الذاتي  ،ونشط الحزب في المناطق الكردية وكاف منتسبيو من
األكراد  ،وانقسم الحزب الى عدة أحزاب بعد عاـ  1975ـ  ،ولكن بقيت األحزاب الكردية ذات طابع قومي
وتطالب بالحكم الذاتي .
برزت بعد عاـ

 1991ـ  ،أحزاب كردية أممية  ،مثل الحزب الشيوعي  ،ولكنها كانت تطالب بتطوير

الحكم الذاتي الى دولة فيدرالية  ،وإتباع سياسة اشتراكي ة .وأحزاب إسالمية بعضها امتداد لحركة اإلخواف
المسلمين  ،عارضت الحكومة العراقية وىي تعتبر األكراد جزءا من األمة اإلسالمية كما العرب المسلمين أو

غيرىم .وبعضها كاف مؤيدا للجمهورية اإلسالمية في إيراف .وظهرت أحزاب قومية عديدة في تلك الفترة وىي
في ازدياد .

الصراعات الكردية – الكردية
يعتمد المجتمع الكردي في معيشتو على الرعي والزراعة  ،ونظامو االجتماعي قبلي  ،ولزعيم القبيلة
مكانة عالية في نفوس أبناء قبيلتو  ،ولمشايخ الطريقة النقشبندية والزعماء الروحيين مكانة عالية كذلك عند أبناء
الشعب الكردي .وىناؾ أبناء المدف  ،مثل كركوؾ والسليمانية ودىوؾ واربيل والموصل وبغداد وخانقين ،
وعددىم في ازدياد بسبب الهجرة من الريف إلى المدف  ،وذلك بسبب الحروب أو بسبب التهجير ألقصري أو
بسبب طلب الرزؽ أو التعليم .
ساعدت تركيبة المجتمع الكردي القبلية  ،باإلضافة إلى التنافس على الزعامة بين الزعماء األكراد ،
واختالؼ التحالفات اإلقليمية أو الدولية  ،وسياسة فرؽ تسد التي كانت تنتهجها الحكومة العراقية ما بين
الحين واآلخر  ،على الصراع لكردي – الكردي .
في الثالثينات من القرف العشرين اقتتل البرزانيين مع الزيباريين  ،وىم من القبائل الكردية التي تسكن في شماؿ
العراؽ  ،وذلك بسبب تحالف الزيباريين مع الحكومة البريطانية والحكومة العراقية ضد البرزانيين
)39(.والسبب في ىذا الصراع التنافس على النفوذ بين زعماء العشائر ومالؾ االراصي .
وفي مطلع الستينات من القرف العشرين اقتتل األكراد ولكن المال مصطفى البرزاني استطاع السيطرة
على الوضع  ،وتوقف القتاؿ فيما بينهم  ،وفي عاـ  1964ـ  ،اقتتل األكراد الموالوف للمال مصطفى البرزاني
مع األكراد الموالين لجالؿ الطالباني وإبراىيم احمد واستطاع المال مصطفى السيطرة على الوضع  ،وىرب
الطالباني وإبراىيم إلى إيراف ()40والسبب في ىذا الصراع نتيجة االختالؼ بين جيل الشباب الكردي المثقف
اليساري وبن الزعامة العشائرية  ،والتي وقفت ضد قانوف اإلصالح الزراعي.
في عاـ  1975ـ  ،انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى خمسة أحزاب متنافسة  ،وكاف منها
حزب االتحاد الوطني الكردستاني  ،بزعامة جالؿ الطالباني  ،والذي تفاوض مع الحكومة العراقية من اجل

تطبيق قانوف الحكم الذاتي  ،ومشاركة األكراد في الحكومة العراقية بخمس وزراء وتعيين كردي نائبا لرئيس
الجمهورية .مما إلى بدء مرحلة جديدة من الحروب الكردية

– الكردية ،وقد بدأت في أواخر السبعينات

واستمرت إلى أواسط السبعينات  ،على فترات متقطعة ،والتي نتج عنها سقوط آالؼ من القتلى والجرحى ،
وقيل على أثرىا عن األكراد أنهم أصدقاء الجميع ولكن عدوىم الوحيد األكراد )41 (.والسبب يعود في ذلك
الى التنافس بين القيادة الشابة والزعامة التقليدية  ،وكاف لهزيمة األكراد بعد توقيع شاه إيراف مع العراؽ اتفاقية
الجزائر  ،أثرا كبيرا في االنقساـ .وبسبب اختالؼ التحالفات الخارجية بين المجموعات الكردية  ،حيث
تحالف البرزاني مع إيراف وساعدتو أمريكا وإسرائيل في حين لجا الطالباني الى سوريا .
ومن صور الصراع الكردي – الكردي  ،مساعدة حزب االتحاد الوطني الكردستاني في شماؿ العراؽ
 ،للقوات التركية في قتالها  ،ألكراد تركيا من حزب العماؿ الكردستاني الناشط في تركيا والذين دخلوا في
مناطق الحكم الذاتي في شماؿ العراؽ  ،وذلك أثناء فترة الثمانينات والتسعينات من القرف العشرين .
وفي( 25نيساف)  1991ـ  ،وقع جالؿ الطالباني اتفاقا مع الحكومة العراقية لتطبيق الحكم الذاتي ،
في كردستاف في شماؿ العراؽ  ،ثم في عاـ  1992ـ جرت انتخابات برلمانية في كردستاف  ،وعلى أثرىا شكل
الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني إدارة في اربيل وشكل حزب االتحاد الوطني إدارة في السليمانية
)42(.
وفي عاـ  1995ـ  ،نشب صراع دموي بين قوات الحزبين الكبيرين في كردستاف  ،ولقد استطاعت
القوات الموالية لجالؿ الطالباني السيطرة على مدينة اربيل  ،ودحر القوات الموالية لمسعود البرزاني إلى
الحدود التركية (  .)43ثم استعاف مسعود البرزاني بالرئيس صداـ حسين  ،فأرسل قوات الحرس الجمهوري ،
فدخلت اربيل وطردت القوات الموالية لجالؿ الطالباني إلى الحدود اإليرانية  ،وقضت على قوات المؤتمر
الوطني العراقي والتي يتزعمها احمد ألجلبي  ،ولم تدخل السليمانية  ،ثم انسحبت إلى كركوؾ تاركة القوات
الموالية لمسعود البرزاني تسيطر على معظم منطقة الحكم الذاتي ما عدا منطقة السليمانية  ،والتي عادت إليها
القوات الموالية لجالؿ الطالباني من جديد ،ولعل من اسباب الصراع مساعدة ايراف للطالباني ولجوء البرزاني
الى طلب المساعدة من الحكومة العراقية .

وفي (آب)عاـ  1998ـ  ،جمعت الواليات المتحدة األمريكية الزعماء األكراد في واشنطن  ،فانبثق
عن ىذا االجتماع مصالحة بين مسعود البرزاني وجالؿ الطالباني  ،ولكن اإلدارتين بقيتا منقسمتين  ،وبقيت
منطقة الحكم الذاتي خالية من اإلدارة الحكومية العراقية  ،وتحت سيطرة الحزبين الرئيسيين لألكراد (
الديمقراطي  ،االتحاد الوطني ) .وفي التسعينات سمحت اإلدارة الكردية لمنطقة الحكم الذاتي ،ألحزاب
المعارضة العراقية االجتماع والتواجد في تلك المنطقة ،وتحالف القوى الكردية مع الواليات المتحدة األمريكية
في حربها ضد الحكومة العراقية.
تحالف الحزباف الرئيسياف مع الواليات المتحدة وحلفائها ،في ربيع عاـ 2003ـ ضد قوات الحكومة
العراقية .وقامت قوات حزب االتحاد الوطني بشن ىجوـ على األكراد الموالين لحركة أنصار اإلسالـ والتي
يتزعمها المال كريكار  ،وذلك بدعم من القوات الخاصة األمريكية والقوات الجوية األمريكية  ،والتي قصفت
باإلضافة ألنصار اإلسالـ  ،مليشيات تابعة للجماعة اإلسالمية أيضا )44(.
استطاعت قوات حزب االتحاد الوطني طرد أنصار اإلسالـ من منطقة مثلث حلبجا  ،واضطرتها
لاللتجاء إلى المناطق الجبلية شديدة الوعورة  ،على الحدود العراقية
بعلميات تفجير في منطقة الحكم الذاتي  ،وكاف أكبرىا ما جرى في عاـ

– اإليرانية.وقد قامت ىذه الحركة
2004ـ من تفجير مقري الحزبين

الديمقراطي والوطني في يوـ عيد األضحى  ،مما إلى مقتل وجرح العشرات من كوادر وقاد ة الحزبين في مدينة
اربيل .)45( .
يعود السبب في ضرب المولوف للطالباني ألنصار اإلسالـ  ،ضمن محاربة اإلرىاب  ،وقد تسبب ذلك في قياـ
أنصار اإلسالـ بعمليات تفجير سيارات وأشخاص ضد قوات وكوادر الحزبين الرئيسيين في كردستاف  ،مما
تسبب في مقتل عشرات األكراد على أيدي أكراد  ،ولعل سبب مساعدة الطالباني لألمريكاف في ضرب أنصار
اإلسالـ إلرضائهم ،ولحفظ التحالف معهم لتحقيق مصالحو بعد احتالؿ العراؽ .
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مطالبة األكراد باالستقالؿ
شجع إعالف رئيس الواليات المتحدة  wilsonمبادئو ،ومنها حق تقرير المصير للشعوب في منطقة
الشرؽ األوسط ومنها الشعب الكردي ،وكذلك قياـ الثورة البلشفية في روسيا  ،األكراد وغيرىم على الثورة ضد
الدولة العثمانية  .و تاقت الحركة القومية الكردية كغيرىا من الحركات القومية إلى الحصوؿ على حق تقرير
المصير ،و تحقيق االستقال ؿ التاـ .وقد رغبت الحركة القومية الكردية في مناطق كردستاف الطبيعية  ،في
تحقيق حلم األكراد في إنشاء دولة كردية مستقلة .وثار األكراد في شماؿ العراؽ ( والية الموصل) ضد الدولة
العثمانية  ،والتي قامت بإعداـ الزعيم الكردي الشيخ عبد السالـ  ،مما زاد من روح االنتقاـ والثورة عند األكراد
فتزعم الثورة الكردية أخوه الشيخ محمود البارزاني .
وفي عاـ  1918ـ انتهت الحرب العالمية األولى و نتج عنها  ،تقسيم منطقة الشرؽ األوسط ف
وكردستاف الطبيعية جزء منو ،فتفرؽ األكراد نتيجة ىذا التقسيم على عدة دوؿ .و بات جزء من األكراد في
الجمهورية التركية  ،وجزء آخر في المملكة اإليرانية  ،وجزء آخر في شماؿ العراؽ تحت سيطرة االحتالؿ
البريطاني  ،وجزء آخر في شماؿ شرؽ سوريا تحت سيطرة االحتالؿ الفرنسي  ،وجزء آخر ضمن االتحاد
السوفيتي .
كانت الزعامة الكردية ضعيفة نتيجة كونها زعامة قبلية – روحية  .و قدمت تلك الزعامة مصالحها
الذاتية على مصالح األمة الكردية  .و قد تغيرت أىداؼ الزعامة الكردية وتحالفاتها اإلقليمية والدولية  ،حسب
رؤيا الزعيم ومصالحو الذاتية )1(.
ولقد شكل ضعف الزعامة الكردية معوقا أماـ حصوؿ الحركة القومية الكردية على االستقالؿ التاـ
لألكراد وإقامة دولة في كردستاف الطبيعية .وحاولت ىذه الزعامة االعتماد على الحليف الخارجي فاتصل
الزعماء األكراد بالحكومة البريطانية في خالؿ الحرب العالمية األولى  ،مطالبيها باالستقالؿ التاـ وحق تقرير
المصير .

في شهر (آب) عاـ  1920ـ ،وقعت الدوؿ المشاركة في الحرب العالمية األولى ( المنتصرة
والمهزومة ) ،معاىدة سيفر في فرنسا.وقد ورد في المادة

 " 62تكوين لجنة وضع مشروع الحكم الذاتي

المحلي للمناطق التي تقطنها غالبية كردية  ،والواقعة بين شق الفرات وجنوب الحدود الجنوبية ألرمينية وشماؿ
حدود تركيا مع سوريا وأعالي العراؽ "(  .)2اشترطت المعاىدة أيضا ،أف تكوف مدة تطبيق الحكم الذاتي سنة
واحدة ثم يتبعها االستقالؿ .
أعلن الشيخ محمود البارزاني االستقالؿ في المناطق الكردية في شماؿ العراؽ ،وأعلن نفسو ملكا
على كردستاف العراؽ  .ثم ىاجمت القوات البريطانية الثوار األكراد واستعانت باألشوريين في حربها ضدىم
وأفشلت ثورة الشيخ محمود البارزاني ،حيث اعتقل الشيخ محمود و نقل إلى العاصمة العراقية بغداد،وذلك في
عاـ 1920ـ.
و في عاـ  1921ـ  ،التقى الشيخ محمود في بغداد بملك العراؽ فيصل بن الحسين .فطلب الملك
فيصل من الزعيم الكردي الشيخ محمود البرزاني ،ضم المنطقة الكردية في شماؿ العراؽ إلى سيادة الدولة
العراقية  ،على أف يتم منح األكراد حكما ذاتيا في مناطقهم )3(.
وفي عاـ  1923ـ ألغت معاىدة لوزاف ،والتي وقعتها الدوؿ المنتصرة في الحرب العالمية األولى ،ما
اقر سابقا في معاىدة سيفر عاـ  1920ـ ،وذلك بخصوص منح األكراد حكما ذاتيا محليا في المناطق ذات
الغالبية الكردية .وتناست الدوؿ الغربية الحقوؽ الكردية ،وتركت حق تقرير مصير األكراد للمجهوؿ ،وذلك
رغبة من ىذه الدوؿ في إرضاء حليفها الجديد في تركيا  ،الرئيس مصطفى كماؿ أتاتورؾ )4(.
ولقد ساىم اكتشاؼ شركات النفط الغربية لكميات كبيرة من النفط في منطقة كركوؾ في شماؿ
العراؽ  ،في عدـ منح األكراد للحكم الذاتي أو االستقالؿ  .و استخدمت بريطانيا والية الموصل المكتشف
فيها البتروؿ ورقة ضغط على الحكومة العراقية إلجبارىا على توقيع المعاىدة البريطانية – العراقية.
وفي عاـ 1926ـ ،قامت سلطات االحتالؿ البريطاني بضم والية الموصل ( شماؿ العراؽ ) إلى
مملكة العراؽ .فأصبح األكراد تحت سيادة الحكومة العراقية .وذلك بعد موافقة الدوؿ الغربية المساىمة في

شركة نفط العراؽ ( بريطانيا ،فرنسا ،ىولندا ،الواليات المتحدة األمريكية ) والحكومة التركية على ضم والية
الموصل لمملكة العراؽ)5(.
وفي عاـ  1932ـ  ،التزمت الحكومة العراقية  ،بعد انضمامها إلى عصبة األمم المتحدة  ،بحقوؽ
األكراد الذين يقطنوف في شماؿ العراؽ  .وأقرت الحكومة العراقية حق األكراد في إدارة أنفسهم
بأنفسهم .وأقرت كذلك أيضا استعماؿ اللغة الكردية لغة رسمية في المؤسسات واإلدارات الحكومية والمحلية.
ولكن تطبيق معاىدة سيفر الموقعة في باريس في عاـ 1920ـ بقي حبرا على ورؽ .وكذلك تعهدات
الحكومة العراقية لعصبة األمم المتحدة بقيت دوف تنفيذ .مما نتج عنو عدـ منح األكراد االستقالؿ أو الحكم
الذاتي التاـ ،وبالتالي حدثت انتفاضات كردية شبو متواصلة ضد الحكومات العراقية المتعاقبة ،في العهدين
الملكي والجمهوري .
إف مطالب الحركة الكردية المعلنة ،اختلفت من حين إلى أخر حسب الظروؼ التي مرت بها  ،فهي
تارة تطالب باالستقالؿ وحق تقرير المصير  ،وتارة أخرى تطالب حكما ذاتيا تاما على المناطق ذات األغلبية
الكردية  ،وتارة تطالب بدولة عراقية فيدرالية،سيكوف للمناطق ذات األغلبية الكردية فيها حكما ذاتيا موسعا.و
أف تشمل منطقة الحكم الذاتي في نطاؽ الدولة الفيدرالية العراقية كركوؾ وخانقين وبعض قرى الموصل عالوة
على منطقة الحكم الذاتي والتي حددىا قانوف الحكم الذاتي في عاـ 1970ـ.
انتعشت اآلماؿ الكردية في الحصوؿ على االستقالؿ ،وذلك في فترة الحرب العالمية الثانية
،فتشكلت أحزابا سياسية ألكراد شماؿ العراؽ وجرى تداوؿ نشرات قوية تدعوا إلى االستقالؿ  )6 (.و تزعم
األكراد في تلك الفترة المال مصطفى البرزافي  ،وقاـ بدعم دولة مها با د الكردية في شماؿ غرب إيراف .مما
أدى إلى تعرض الحركة الكردية في شماؿ العراؽ لضربة قوية  ،وذلك اثر إنهاء دولة مها باد ،في عاـ 1946ـ
 ،بعد وقف الدعم السوفيتي لها ودعم القوى الغربية لشاه إيراف .
تبين بعد القضاء على دولة مهاباد الكردية  ،صعوبة إنشاء دولة مستقلة لألكراد في مناطق كردستاف
الطبيعية أو في المناطق الكردية في شماؿ العراؽ .ألنها ستالقي في حالة إعالنها في شماؿ العراؽ معارضة
شديدة في العراؽ  ،وفي دوؿ الجوار للعراؽ  ،وعلى المستوى الدولي أيضا (.

)7ساىم إنشاء ىيئة األمم

المتحدة ومجلس األمن الدولي  ،في تكريس حدود الدوؿ التي انضمت لها .و منعت القوانين الدولية انفصاؿ
األكراد في شماؿ العراؽ عن العراؽ  ،ونظرت إلى االنتفاضات الكردية ومقاومة القوات العراقية لها وضربها
بقوة على أنها مشاكل داخلية .
اضطر الزعيم الكردي المال مصطفى البرزاني  ،للجوء إلى االتحاد السوفيتي ومعو مجموعة من الثوار
األكراد  ،وذلك بعد القضاء على دولة مهاباد في إيراف  ،وفي عاـ 1959ـ عاد المال مصطفى ومن معو إلى
العراؽ من االتحاد السوفيتي  ،حيث سمح الرئيس عبد الكريم قاسم لهم بالعودة .
ولقد أدرؾ األكراد أف قياـ دولة كردية مستقلة في كردستاف الطبيعية لم يعد أمرا واقعيا  ،حيث إف
منطقة كردستاف الطبيعية موزعة على عدة دوؿ ذات سيادة وأعضاء في األمم المتحدة .واف قياـ دولة مستقلة
في شماؿ العراؽ  ،بات حلما غير قابل للتحقيق  ،مما أدى إلى تحوؿ أكراد العراؽ إلى المطالبة بالحكم
الذاتي التاـ ،لجميع المناطق ذات األغلبية الكردية ،واف تكوف مدينة كركوؾ عاصمة إلقليم الحكم الذاتي .
إف المتغيرات في العراؽ وفي دوؿ الجوار للعراؽ ( تركيا  ،إيراف  ،سوريا  ،األردف  ،السعودية ،
الكويت )  ،والمتغيرات الدولية ،ساىمت في حدوث تغيرات في تحوؿ تفكير الزعامة الكردية من الرغبة في
دولة كردية مستقلة إلى تحقيق حكم
ذاتي في المناطق ذات األغلبية الكردية  ،والمشاركة في حكم العراؽ  ،واقتساـ ثرواتو الطبيعية.
وفي عاـ

 1992ـ اكتفى أكراد شماؿ العراؽ في مطالبهم المعلنة  ،في المطالبة بعراؽ فيدرالي يجمع

القوميتين العربية والكردية  .و استطاع األكراد ، ،السيطرة على محافظات اربيل والسليمانية ودىوؾ في شماؿ
العراؽ  .وانتعشت المنطقة الكردية اقتصاديا بسبب حصوؿ األكراد على جزء من عائدات النفط العراقي ،
وذلك ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء.وبسبب الحماية الدولية للمنطقة )8(.
طبق األكراد الحكم الذاتي في محافظات السليمانية واربيل ودىوؾ  ،ونشروا اللغة الكردية  ،وأسسوا
مؤسسات تعليمية وانتخبوا برلمانا وشكلوا إدارات لحكم اإلقليم  .وأسس األكراد قوات عسكرية من البشمركة
وصحافة ووسائل إعالـ باللغة الكردية.ولقد بقي األكراد في شماؿ العراؽ في ظل سيادة الحكومة العراقية ،
على الرغم من عدـ التواجد الفعلي لرموز الدولة ( الجيش  ،اإلدارات الحكومية ) في المناطق الكردية  ،وذلك

بعد عاـ 1992ـ  .ولكن إدارة اإلقليم الكردي انقسمت إلى إدارتين  ،إحداىما في مدينة السليمانية تابعة
لحزب االتحاد الوطني بزعامة جالؿ الطالباني  ،والثانية في مدينة اربيل تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني
بزعامة مسعود البرزاني .
تسبب تضارب مصالح القوى الدولية واألكراد في الحيلولة دوف حصولهم على االستقالؿ  ،حيث
فضلت القوى الدولية التعامل مع دوؿ اإلقليم ( تركيا وإيراف والعراؽ ) لحفظ مصالحها فيها  ،على مساعدة
األكراد في ىذه الدوؿ في الحصوؿ على االستقالؿ .ساعدت ىذه الدوؿ أحيانا أكراد العراؽ ضد الحكومة
العراقية من اجل تحقيق مصالحها لدى العراؽ ،ولذلك قلبت أمريكا وشاه إيراف ظهر المجن لألكراد عاـ
 1975ـ لما وقعت الحكومة العراقية اتفاؽ مع إيراف يحقق لها مصالحها .

مطالبة أكراد شماؿ العراؽ بإعطائهم حكم ذاتي كامل
في  (14تموز)  1958ـ ،قامت في العراؽ ثورة الضباط األحرار ،بزعامة عبد الكريم قاسم وعبد
السالـ عارؼ و أعلنت ثورة تموز دستورا مؤقتا للعراؽ ،نص على أف أغلبية الشعب العراقي تتكوف من
قوميتين:قومية عربية وقومية كردية.
سمحت الحكومة العراقية بعد ثورة تموز  ،للزعيم الكردي المال مصطفى البرزاني ومن معو من الثوار
األكراد ،الموجودين في المنفى في االتحاد السوفيتي  ،بالعودة إلى العراؽ .وتحالف ت الزعامة الكردية( قيادة
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة المال مصطفى البرزاني ) بداية مع الزعيم عبد الكريم قاسم .
شارؾ األكراد في شماؿ العراؽ مع القوى المؤيدة للحكومة العراقية  ،بضرب حركة عبد الوىاب
الشواؼ في الموصل وكركوؾ  .و اتهم األكراد بقتل العديد من أبناء األقلية التركمانية في كركوؾ  .وشكل
اعتداء األكراد على التركماف في كركوؾ  ،ىاجسا دائما لدى الحكومات التركية  ،من خطر منح األكراد أي
حكم ذاتي أو استقالال  .مما أدى إلى معارضة الحكومة التركية إلى إعالف دولة كردية مستقلة في شماؿ
العراؽ  ،أو تشكيل عراؽ فيدرالي يمنح األكراد حكما ذاتيا كامال  .وذلك باإلضافة إلى خوؼ الحكومة التركية
من تحوؿ أي دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ إلى مأوى للحركات الكردية في تركيا والى نقطة استقطاب
ألكراد تركيا.
ولقد عارض الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم صراحة أي طلب بمنح األكراد حكما ذاتيا في شماؿ
العراؽ  ،الف منطقة كردستاف جزء من العراؽ وشعبها جزء من األمة العربية  .وعارض الزعماء األكراد في شماؿ
العراؽ تطبيق قانوف اإلصالح الزراعي الذي أقرتو الحكومة العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم  ،وذلك في عاـ
 1961ـ ،ألف ىذا القانوف يشكل تهديدا كبيرا لمصالحهم)9(.
األمر الذي أدى إلى اتساع الخالؼ بين الحكومة العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم ،والزعامة الكردية
بزعامة المال مصطفى البرزاني ،ونتج عنو انتفاضة جديدة لألكراد في شماؿ العراؽ  ،وذلك على جبهة واسعة

وقد بلغت  250كم .وفتح الزعماء األكراد قنوات اتصاؿ مع أعداء عبد الكريم قاسم  ،ومنها قيادة حزب
البعث العربي االشتراكي بزعامة ميشيل عفلق .
وفي ( 8شباط )عاـ  1963ـ ،سقط نظاـ عبد الكريم قاسم ،و عرض البعثيوف -الذين جاءوا إلى
الحكم -على األكراد التفاوض من اجل منحهم حكما ذاتيا  .وتجدد عرض الحكومة العراقية على األكراد
التفاوض في فترة حكم الرئيس عبد السالـ محمد عارؼ.
ولكن األكراد استمروا في انتفاضاتهم المسلحة ضد الحكومة العراقية  ،وتواصل قتاؿ قوات الحكوـة
العراقية لألكراد في شماؿ العراؽ  ،إلعادة األمن واالستقرار إلى المنطقة .واتهم األكراد بالعمالة إلسرائيل
والغرب وخيانة األمة العربية والعراؽ  ،وأنهم يريدوف االنفصاؿ وتفتيت المنطقة لصالح إسرائيل .
وفي عاـ  1966ـ اقترح رئيس الحكومة العراقية عبد الرحمن البزاز في فترة حكم الرئيس عبد
الرحمن محمد عارؼ  ، ،خطة لتسوية المشكلة الكردية في شماؿ العراؽ  .و نصت الخطة على منح المناطق
الكردية االستقالؿ اإلداري ( حكم ال مركزي )وتمثيل األكراد في البرلماف العراقي واإلدارة العامة .ومنحهم حق
استعماؿ لغتهم كلغة رسمية واالعتراؼ بالحزب الديمقراطي الكردستاني والسماح لهم بإصدار صحيفة )10( .
ولكن الزعماء األكراد رأوا في اقتراحات عبد الرحمن البزاز  ،إعطاء األكراد حكما ذاتيا انو غير تاـ ،
واختلفوا مع الحكومة العراقية في تحديد منطقة الحكم الذاتي  ،حيث يرى األكراد أف منطقة الحكم الذاتي
يجب أف تشمل كركوؾ وما حولها وخانقين .
ولقد طالبت الزعامة الكردية الحكومة العراقية بالسماح لها بتشكيل شرطة ومليشيا خاصة بها في
مناطقها  ،وطالبت بتوزيع نسبي لعائدات النفط العراقي .وطالب األكراد أيضا بمشاركة فعالة في الحكومة
العراقية وبتعيين نائب رئيس كردي ونائب رئيس ىيئة أركاف القوات المسلحة العراقية كردي )11(.
وقد تنازؿ الزعماء األكراد عن مطالبتهم الحكومة العراقية بتأسيس مليشيا مستقلة  ،ووافقوا على دمج
البشمركة الكردية في قوات الشرطة العراقية والجيش العراقي وقوات حرس الحدود العراؽ)12(.

ولكن الحكومة العراقية أصرت على أف كردستاف شماؿ العراؽ إقليما متكامال مع المركز ،وبذلك ال
يكوف لألكراد جيش خاص بهم  ،وال يكوف لديهم تمثيل خارجي مستقل  ،وال سلطة على الموارد الطبيعية
ومصادر الثروة.
واستمر الخالؼ بين الزعماء األكراد والحكومة العراقية على المنطقة المراد تطبيق الحكم الذاتي فيها
 ،ورأت الحكومة العراقية اقتصار المنطقة على المحافظات الثالث ذات األغلبية الكردية ( السليمانية  ،دىوؾ
 ،اربيل ) وعدـ ضم كركوؾ أو خانقين )13(.
أصر األكراد أف كركوؾ العاصمة التاريخية لكردستاف العراؽ  ،واف أغلبية سكانها من األكراد  ،واف
الحكومة العراقية حاولت تغيير األغلبية الكردية  ،بتهجير أكراد إلى المناطق ذات األغلبية العربية أو إلى
محافظات اربيل ودىوؾ والسليمانية  ،وإحالؿ عوائل عربية مكاف العوائل الكردية .
وفي (17تموز )  1968ـ عاد حزب البعث العربي االشتراكي إلى حكم العراؽ ،اثر انقالب عسكري
قاـ بو ضباط ينتموف لو ، ،حيث أنهى حكم الرئيس عبد الرحمن محمد عارؼ.و في عاـ

1970ـ ،بدأت

المفاوضات بين الزعماء األكراد والحكومة العراقية ممثلة بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة صداـ حسين ،و في
(11آذار )  1970ـ وقعت الحكومة العراقية اتفاقية الحكم الذاتي مع الزعيم الكردي المال مصطفى لبرزاني.
توقف القتاؿ الدائر بين قوات الحكومة العراقية والمليشيات الكردية  ،في إقليم كردستاف شماؿ
العراؽ  .و ىدفت الحكومة العراقية من وراء توقيع ىذا االتفاؽ إنهاء المشكلة الكردية للنهوض بدور معين في
منطقة الخليج العربي في مواجهة إيراف)14(.
نجحت الحكومة العراقية في تفتيت وحدة الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،حيث انقسم الحزب إلى
خمسة أحزاب  ،أبرزىا الديمقراطي بزعامة المال البرزاني  ،واالتحاد الوطني بزعامة جالؿ الطالباني .ثم عاد
المال مصطفى البرزاني إلى معارضة االتفاؽ من جديد  ،ورفض االتفاؽ واستأنف القتاؿ ضد قوات الحكومة
العراقية  .ساعد الحكومة على ذلك التنافس بين القيادات الكردية وتعدد التيارات في الحزب الديمقراطي
الكردستاني.

دعمت إيراف والمخابرات المركزية األمريكية وإسرائيل المال مصطفى البرزاني في قتالو ضد الحكومة
العراقية  .وىدفت إيراف استغالؿ األكراد للضغط على الحكومة العراقية  ،إلجبارىا على توقيع اتفاقية تعديل
حدود معها في منطقة شط العرب ،وكذلك إضعاؼ األكراد ومنع قياـ حكم ذاتي لألكراد  ،وحتى ال يكوف
سابقة في المنطقة فيطالب أكراد إيراف بمنحهم حكما ذاتيا  .وىدفت الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل
من دعمها لألكراد عن طريق إيراف إشغاؿ الجيش العراقي في معارؾ داخلية إلضعافو ومنعو من القياـ بأي دور
في حرب إسرائيل مستقبال .
ولكن جالؿ الطالباني زعيم حزب االتحاد الوطني الكردستاني استمر في مفاوضة الحكومة العراقية ،
وذلك من اجل تطبيق قانوف الحكم الذاتي بعد أربع سنوات من تاريخ إعالنو .واختلف األكراد مع الحكومة
العراقية على عدة نصوص في قانوف الحكم الذاتي منها " تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من األكراد بالحكم
الذاتي وفقا لما يحدده القانوف "( )15وكاف سبب الخالؼ على ىذه الفقرة أف المنطقة التي حددىا القانوف ال
تشمل جميع المناطق التي يرى األكراد أف غالبية سكانها من األكراد .وذلك بسبب اعتماد الحكومة العراقية
إلحصاء  1957ـ  ،واعتبارىا أف كل من ولد في المنطقة الكردية كرديا  ،وىناؾ آالؼ قد ولدوا خارج المنطقة
وكذلك تطبيق القانوف بعد أربع سنوات من تاريخ التوقيع كاف محل خالؼ  ،ألنو كما يري األكراد
سيمنح فرصة للحكومة العراقية في التغيير السكاني للمنطقة  ،بتوطين مزيد من العرب في المدف المهمة مثل
كركوؾ وخانقين وقرى الموصل .
وقد نص قانوف الحكم الذاتي على " تكوف اربيل مركزا إلدارة الحكم الذاتي "( ،)16واألكراد يريدوف
كركوؾ مركزا لإلقليم  ،ويروف أنها العاصمة التاريخية لهم  ،واف أغلبية السكاف في كركوؾ من األكراد .ويبدو
أف سبب رفض الحكومة العراقية ضم كركوؾ إلقليم الحكم الذاتي ،ىو بسبب وجود حقوؿ مهمة من النفط في
منطقة كركوؾ  ،مما قد يغري األكراد في المستقبل إعالف االستقالؿ عن العراؽ .
الحكومة العراقية تقوؿ أف اغلب سكاف كركوؾ من التركماف والعرب وليس األكراد  ،واف النفط في
شماؿ العراؽ وجنوبو سيكوف لمصلحة العراقيين عربا وأكراد وتركماف دوف استثناء )17 (.

استغلت الحكومة العراقية السنوات األربع الفاصلة بين اإلعالف عن االتفاؽ وتطبيق االتفاؽ في
محاولة التغيير السكاني في محافظة ديالى ومحافظة نينوى ومحافظة التأميم  ،ليتسنى للحكومة العراقية عدـ
ضم أجزاء من ىذه المحافظات لمنطقة الحكم الذاتي .
نص قانوف الحكم الذاتي على أف " تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديواف الرقابة المالية وللتفتيش
المالي " ()18في بغداد ،وىذا يحد من صالحيات إدارة الحكم الذاتي .
نص قانوف الحكم الذاتي أيضا على أف " يكلف رئيس الجمهورية اح د أعضاء //المجلس التشريعي
برئاسة المجلس التنفيذي وتشكيل المجلس التنفيذي "(  .)19ويرى األكراد انو من حقهم انتخاب المجلس
التشريعي والمجلس التنفيذي ومن يرأسهما .
نص قانوف الحكم الذاتي أيضا على أف من حق " رئيس الجمهورية إعفاء المجلس التنفيذي من
منصبو وفي ىذه الحالة يعتبر المجلس منحال "( ..)20وفي ىذا انتقاص من صالحيات مجالس الحكم الذاتي،
وإبقاءىا تحت سيطرة الحكومة المركزية.
نص القانوف كذلك على أف " دوائر السلطة المركزية في المنطقة تخضع للوزارات التابعة لها وتمارس
عليها في حدود اختصاصاتها ،ولهيئات الحكم الذاتي رفع التقارير عنها إلى الوزارات التابعة لها "( .)21وىذا
يحد من سلطة الحكم الذاتي ،بل يجعلها مجرد سلطة تابعة ال تملك من أمرىا شيئا.
ويقوؿ األكراد أف الحكومة العراقية تنفق األمواؿ على بناء مطارات وشبكات طرؽ معبدة في اإلقليم،
لتسهيل عمليات الجيش العراقي الحربية ضد أي انتفاضة كردية.وأنها التنفق على بناء المستشفيات والخدمات
الصحية والمؤسسات التعليمية والصناعية والزراعية .
وفي عاـ  1974ـ طبقت الحكومة العراقية الحكم الذاتي  ،وفي عاـ 1992ـ انتخب األكراد ألوؿ
مرة برلماف كردي  ،وشكلوا إدارة كردية لإلقليم  ،اتخذ البرلماف الكردي اربيل مقرا لو .وبسبب الخالؼ بين
الحزبين الديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني والوطني بزعامة جالؿ الطالباني  ،أصبح ىناؾ إدارتين في اربيل
والسليمانية  .واختفت السلطة المركزية من اإلقليم في فترة الحرب العراقية اإليرانية ،ولكنها عادت إلى اإلقليم

بعد انتهاء الحرب فيما سمي عملية األنفاؿ.وانسحبت إدارات الحكومة العراقية من اإلقليم بعد قضاء قوات
الحكومة العراقية على انتفاضة األكراد عاـ 1991ـ .
وفي التسعينات من القرف العشرين وأوائل القرف الحادي والعشرين استفاد أكراد شماؿ العراؽ من
مخصصات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء ،والذي أشرفت عليو ىيئة األمم المتحدة بدعم من الواليات
المتحدة األمريكية وبريطانيا.وازدىرت الحياة في منطقة الحكم الذاتي بعد عاـ 1998ـ ،بسبب توقف القتاؿ
في تلك المنطقة ،وبسبب األمواؿ المتدفقة على سلطة اإلقليم من حصة األكراد في برنامج البتروؿ مقابل
ى من جمارؾ على الحدود مع تركيا ومع إيراف.
الغذاء والدواء ،وما يجب

مطالبة األكراد في شماؿ العراؽ بدولة فيدرالية
استمر األكراد في شماؿ العراؽ في رفض تطبيق قانوف الحكم الذاتي  ،على الرغم من قياـ الحكومة
العراقية بتطبيقو من طرؼ واحد أو بمساعدة قسم من الشعب الكردي الذين استمالتهم الحكومة العراقية إلى
جانبها .إال أف مطالب األكراد بعد انتفاضة عاـ  1991ـ وانتهاء حرب الخليج الثانية ،تحولت إلى المطالبة
بدولة فيدرالية في العراؽ  ،على أساس أف العراؽ يقطن فيو قوميتين رئيسيتين ( القومية العربية  ،%78والقومية
الكردية )22 ()%20-18
وقرر البرلماف الكردي المنتخ ب ويسيطر عليو الحزبين الكرديي ف الرئيسين في مدينة اربيل  ،في
شماؿ العراؽ  ،ضرورة أف يكوف العراؽ فيدرالي ،واف يمنح األكراد حكما ذاتيا تاما في المناطق ذات األغلبية
الكردية .واعتبر الزعماء األكراد أف قرار البرلماف الكردي المنتخب ،عرض من الشعب الكردي في العراؽ
على أخيو الشعب العربي في العراؽ ،الف الفيدرالية عقد يجب أف تتفق عليو األطراؼ الموقعة عليو والمكونة
للفيدرالية)23(.
وافقت قوى المعارضة العراقية المجتمعة في مؤتمر صالح الدين ،ومنها المؤتمر الوطني العراقي
والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية واألحزاب الكردية ،على تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تعددية في
العراؽ)24(.
رفض جزء كبير من الشعب العراقي الدولة الفيدرالية  ،ويرى جزء كبير من القوميين العرب أف في
تطبيق الفيدرالية تفتيت للعراؽ  ،ويؤيد ىذا الرأي الزعيم الروحي الشيعي آية اهلل السيستاني )25(.

يرى المؤيدوف للفيدرالية ،أف زواؿ االستبداد والظلم وإلغاء الحريات وإنهاء الحكم العسكري وترؾ
الحلوؿ العسكرية .وكما أف حل القضية الكردية في العراؽ على أساس الديمقراطية والتعددية والفيدرالية يعزز
الوحدة الوطنية في إطار الدولة العراقية الفيدرالية)26(.
تكوين دولة فيدرالية سيمنح األكراد إدارة ذاتية في مناطقهم ،ومشاركة فعالة في البرلماف العراقي
المنتخب والحكومة العراقية المركزية والجيش والشرطة وحرس الحدود ومؤسسات الدولة المختلفة.وسيستتب
األمن في المنطقة الكردية ،وستزداد متانة وحدة الشعب العراقي ،وسيسهل على العراقيين حماية سيادتهم على
أراضيهم.
ويرى المعارضوف للفيدرالية  :أف تطبيق الفيدرالي ة في العراؽ سيؤدي إلى انفصاؿ المناطق ذات
األغلبية الكردية  ،وسيضعف الدولة المركزية  ،وسيهدد امن العراؽ القومي لقرب حقوؿ بتروؿ كركوؾ من منطقة
الحكم الذاتي )27(.
عارضت بعض الدوؿ العربية وتركيا وإيراف تقسيم العراؽ  ،وانفصاؿ األكراد في شماؿ العراؽ  ،كما
أنهم عارضوا دولة فيدرالية في العراؽ  ،أو منح األكراد في شماؿ العراؽ حكما ذاتيا تاما .ولعل السبب في
ذلك وجود أقليات كردية في ىذه الدوؿ  ،وتطبيق الفيدرالية في العراؽ سيجعل األقليات الكردية فيها تحذو
حذو أكراد العراؽ .
وحالت ىذه المعارضة بين األكراد وتحقيق حلمهم في إنشاء دولة مستقلة ،وتحوؿ األكراد إلى
التفكير الواقعي وىو االكتفاء بحكم ذاتي للمناطق ذات األغلبية الكردية في ظل دولة فيدرالية في العراؽ،
سيكوف لألكراد مشاركة فعالة في سلطاتها الثالث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية )
واستطاع األكراد إقرار الدستور المؤقت للعراؽ ،الذي نص على أف يكوف العراؽ فيدراليا ديمقراطيا
تعدديا ،ومنح المحافظات الكردية الثالث حكما ذاتيا.وشارؾ األكراد في مجلس الحكم االنتقالي ،ثم في
الحكومة المؤقتة بنسبة  ، %20وأعطوا وزارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء .
وقد تم دمج المليشيات الكردية في قوات الشرطة العراقية وحرس الحدود والجيش العراقي وقوات
الحرس الوطني التي أنشأت بعد االحتالؿ األمريكي للعراؽ عاـ

2003ـ.ولعل ذلك إلظهار رغبة األكراد

األكيدة في مشاركة فعالة في حكومة العراؽ الجديد  ،تكوف من أعلى المناصب إلى أصغرىا  ،من خالؿ نظاـ
حكم ديمقراطي تعددي فيدرالي .
العوامل التي أدت إلى تراجع األكراد عن حلمهم في تحقيق االستقالؿ إلى تحقيق حكم ذاتي في ظل
دولة فيدرالية  :توصل الزعماء األكراد نتيجة التفكير الواقعي أف تحقيق االستقالؿ لألكراد مازاؿ حلما  ،غير
قابل للتطبيق في الظروؼ المعاصرة لعدة عوامل  :ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية على العالم  ،بعد انتهاء
الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفيتي  ،ومعارضة الواليات المتحدة لدولة مستقلة في شماؿ العراؽ واضحة
 ،حيث تريد دولة فيدرالية في العراؽ على أساس المحافظات وليس على أساس عرقي أو طائفي  .وألف دولة
كردية في شماؿ العراؽ ستضر بمصالح حليفتها تركيا.
ومن العوامل أيضا أف دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ  ،ستكوف محاصرة وبدوف منافذ بحرية ،
وبدوف اقتصاد وثروات طبيعية وخاصة واف كركوؾ ليست ضمن المنطقة التي يسيطر عليها األكراد ،وىذا كلو
سيؤدي إلى وأدىا في مهدىا أو اعتمادىا الكلي على الدعم الخارجي .
ومن العوامل أف الدوؿ المحيطة بمنطقة كردستاف العراؽ ( ،إيراف وتركيا ) تضم أقليات كردية  ،وىي
تخشى في حالة استقالؿ أكراد العراؽ  ،أف تنتقل العدوى إلى األقليات الكردية فيها وتطالب باالستقالؿ  ،مما
يضر بأمنها الداخلي.ولعل ىذا ىو الذي جعل تركيا تعارض حتى فيدرالية في العراؽ تمنح األكراد حكما ذاتيا .

مقارنة بين الحكم الذاتي والفيدرالية
اقترح المجلس التشريعي الكردي المنعقد ألوؿ مرة في مدينة اربيل ،في عاـ 1992ـ مركز منطقة
الحكم الذاتي ،صيغة الدولة الفيدرالية على أساس عرقي  ،حيث يريد األكراد دولة العراؽ من إقليمين  ،ولكل
منهما حكومة ومجلس تشريعي  ،وللدولة االتحادية حكومة ومجلس تشريعي وجيش  .وستكوف الدولة
االتحادية مسئولة عن الحدود والجيش والموارد الطبيعية والشؤوف الخارجية .وسيكوف في إقليم كردستاف
حكومة وإدارة محلية تحتفظ بجانب كبير من السيادة الداخلية في اإلدارة والتشريع والقضاء )28(.
وسيكوف اإلقليم األوؿ في شماؿ العراؽ  ،وسيشمل مناطق كردستاف التاريخية في العراؽ  ،ويسكنها
أغلبية من األكراد  ،واإلقليم الثاني جنوب ووسط العراؽ والذي يسكنو أغلبية من العرب .
وفي عاـ  2004ـ ،نجح ،المشاركوف من زعماء األكراد في مجلس الحكم االنتقالي في العراؽ ،في تضمين
مواد القانوف األساسي المؤقت للعراؽ ،صيغة الفيدرالية .وقد واجو ذلك األمر معارضة علنية وشديدة من
مرجعيات المسلمين الشيعة  ،فعارضها آية اهلل السيستاني والسيد مقتدى الصدر ورابطة العلماء المسلمين (
مرجعية المسلمين السنة ) .ويروف في ذلك تهديد لوحدة العراؽ وأمنو القومي)29(.
ويرى المعارضوف أحيانا أف األكراد جزء من مؤامرة دولية تريد تمزيق العراؽ إلى دويالت ىزيلة  ،بل تقسيم سائر
المشرؽ العربي  ،ليسهل على حليفة الغرب إسرائيل مواجهة ىذه الدويالت  ،بل السيطرة على اقتصاد المنطقة
 .ويرد األكراد على ذلك أنهم ال يطالبوف باالنفصاؿ ولن ينفصلوا عن العراؽ ،ولن يقفوا أبدا ضد األمة العربية،

بل فقط يريدوف حقهم في إدارة أنفسهم بأنفسهم في ظل دولة عراقية اتحادية تعددية ديمقراطية وسيشاركوف
فيها بكل فعالية)30(.
شكك بعض المراقبين في استطاعة األكراد القدرة على حكم أنفسهم بأنفسهم بشكل مستقل في
نطاؽ الدولة الفيدرالية  ،ويروف عدـ امتالؾ األكراد مقومات بناء الدولة الحديثة من صياغة ثقافة سياسية
وإجماع وطني على بناء سياسات وتشييد مؤسسات نظامية حكومية وشرطة وقضاء وىياكل دستورية وقانونية ،
وذلك بسبب انقساـ األكراد واعتمادىم على الحليف الخارجي واختالؼ تحالفاتو ـ الخارجية )31(.
بينما ترد األحزاب الكردية معتمدة على التاريخ المعاصر ،ومنذ عاـ

1991ـ وحتى سقوط الدولة

العراقية في (9نيساف)  2003ـ  ،اثر االحتالؿ األمريكي للعراؽ باف األكراد ،استطاعوا إجراء تغييرات كبيرة في
منطقة الحكم الذاتي في شماؿ العراؽ  ،فانشأوا إدارات حكومية وبرلمانا منتخبا وميزانية ومليشيات عسكرية
قوية ومؤسسات متنوعة  ،على الرغم من عدـ تواجد أي من أجهزة الدولة العراقية في المنطقة خالؿ تلك
الفترة  )32 (.ويرى كثير من العرب في العراؽ أف طرح األكراد للفيدرالية تكتيك  ،واف الحلم الكردي بدولة
كردستاف الكبرى ىو اإلستراتيجية وانو ما زالت الدولة المستقلة ىي إستراتيجية األكراد وطموحهم في تأسيس
دولة مستقلة ما زاؿ على حالو (.)33
ويرى الزعماء األكراد ومن أبرزىم مسعود البرزاني ،أف حلمهم ما زاؿ في حق تقرير المصير ،
وتأسيس دولة كردستاف المستقلة  ،ولكنهم اآلف يفكروف بواقعية واف السياسة فن الممكن  ،والممكن ىو صيغة
الدولة الفيدرالية الديموقرطية التعددية  ،لعواـؿ عدة ذكرناىا سابقا  .واف الفيدرالية توحد وال تفرؽ  ،حيث طبق
ىذا النظاـ في عدة دوؿ ( سويسرة والهند وباكستاف والنمسا والواليات المتحدة األمريكية ) ،دوف حصوؿ
انقساـ في تلك الدوؿ)34 (.
إف إدارات منطقة الحكم الذاتي في قانوف الحكم الذاتي الصادر عاـ 1970ـ ،مقتصرة على إدارة
الشؤوف االجتماعية والخدمات الصحية وإدارة الزراعة واإلصالح الزراعي واألشغاؿ العامة واإلسكاف والتربية
والتعليم العالي وإدارة البلديات.

ولكن في حالة تطبيق الفيدرالية  ،سيكوف الحكم الذاتي اشمل  ،بحيث ستشمل إدارة اإلقليم
الكردي  ،كل الشؤوف التي ذكرت في قانوف الحكم الذاتي  ،وستشمل زيادة على ذلك كل ما يتعلق بشؤوف
الدولة من عدؿ ومواصالت واتصاالت ورياضة وإعالـ وأوقاؼ وشؤوف داخلية ورقابة واقتصاد وثقافة  ،ما عدا
الدفاع والشؤوف الخارجية .
وفي عاـ  1970ـ ،اشترط قانوف الحكم الذاتي أف تتبع الشرطة في منطقة الحكم الذاتي وكذلك
دوائر الجنسية ،لوزارة الداخلية العراقية مباشرة ( .)35بينما في حالة تطبيق الفيدرالية فالشرطة في اإلقليم
وكذلك الشؤوف األمنية ستكوف من صالحيات وزارة الداخلية في اإلقليم ،وحراسة الحدود والجيش من
صالحيات الدولة المركزية.
نص قانوف الحكم الذاتي على أف " لهيئات الحكم الذاتي رفع التقارير عنها إلى الوزارات التابعة
للسلطة المركزية في حدود اختصاصها من التوجيو العاـ لإلدارات المحلية "(.)36
ولكن في حالة تطبيق الفيدرالية ستكوف وزارات اإلقليم مستقلة عن وزارات الدولة المركزية في إدارة شؤوف
اإلقليم المحلية.وىي مسئولة أماـ المجلس التشريعي لإلقليم .
نص قانوف الحكم الذاتي على أف " تمارس الرقابة على مشروعية قرارات ىيئات الحكم الذاتي
محكمة تمييز خاصة تتكوف من رئيس المحكمة وأربعة أعضاء محكمة التمييز من بينهم لمدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد "(.)37ولكن في حالة تطبيق الفيدرالية سيكوف القضاء في اإلقليم مستقل.
الدولة الفيدرالية الديمقراطية التعددية ،ستضمن لألكراد المشاركة في برلماف الدولة وفي وزاراتها
المتعددة وفي جميع مؤسسات الدولة المختلفة ،مهما كانت المناصب من حيث األىمية.ولكن اتفاؽ الحكم
الذاتي منح األكراد حق أف تعين الحكومة العراقية نائبا للرئيس من أصل كردي وعدد من الوزراء.
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اثر دوؿ الجوار على العراؽ والحركة الكردية
يحيط بدولة العراؽ  ،مجموعة من الدوؿ العربية ودولتاف إسالميتاف  ،فمن الغرب الجمهورية العربية
السورية  ،ومن الجنوب الغربي المملكة األردنية الهاشمية  ،ومن الجنوب المملكة العربية السعودية  ،ومن
الجنوب الشرقي دولة الكويت  ،ومن الشماؿ الجمهورية التركية  ،ومن الشرؽ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .
رسمت ىذه الخارطة نتيجة انتهاء الحرب العالمية األولى ،في عاـ

 1918ـ ،وىزيمة الدولة

العثمانية فيها  ،وظهرت دولة العراؽ والدوؿ المجاورة لها  ،وتم ترسيم حدود جديدة  ،مما أدى إلى تقسيم
منطقة كردستاف الطبيعية  ،وأصبح األكراد يسكنوف عدة دوؿ ىي تركيا وإيراف والعراؽ وسوريا وأرمينيا
وأذربيجاف )1(.
كاف لدوؿ الجوار المحيطة بالعراؽ ،أثارا على دولة العراؽ منذ تأسيسها في عاـ

1921ـ  ،وكما

كاف لها أثرا على الحركة الكردية في شماؿ العراؽ منذ بدء المسالة الكردية في شماؿ العراؽ في عاـ
1926ـ ،وذلك بعد ضم والية الموصل لدولة العراؽ .وقد سبب وجود حدود مشتركة ما بين إيراف وتركيا مع
منطقة كردستاف العراؽ  ،تدخل ىاتين الدولتين كثيرا في شؤوف منطقة كردستاف العراؽ  ،وقد ترؾ ىذا التدخل
أثارا عل العراؽ والحركة الكردية في شماؿ العراؽ .
عارضت تركيا وإيراف وسورية ،منذ بداية المسالة الكردية في العراؽ  ،قياـ دولة كردية في شماؿ
العراؽ  ،أو إعطاء األكراد في شماؿ العراؽ حكما ذاتيا في ظل دولة فيدرالية  .وترى ىذه الدوؿ أف في ذلك

تهديدا ألمنها القومي ،ألنها تخشى أف يحرؾ ذلك األمر األقليات الكردية والتي تعيش فيها للمطالبة
باالستقالؿ أو الحكم الذاتي الفيدرالي  ،حيث سعت ىذه الدوؿ الى إذابة األكراد في مجتمعاتها ولم تعترؼ
بهم كأكراد  ،وخشيت أف تصبح ىذه الدولة قاعدة انطالؽ وإمداد للحركات الثورية ألكراد تركيا أو إيراف أو
سوريا ،وقد تحتضن قوى معارضة ألنظمة ىذه الدوؿ حتى من غير األكراد (.)2
عارضت الدوؿ العربية المجاورة للعراؽ إنشاء دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ  ،ألنها ترى أف في
مثل ىذه الدولة تمهيد لتجزئة العراؽ وبالتالي المنطقة العربية  ،وفي ذلك تهديد لألمن القومي العربي )3(.
اعتمد األكراد في شماؿ العراؽ كثيرا على التحالفات اإلقليمية من حين إلى آخر  ،وفتح الزعماء
األكراد قنوات اتصاؿ مع قوى دولية عن طريق الحلفاء في دوؿ الجوار  ،وقد اختلفت ىذه التحالفات من
حين إلى آخر  ،بل لقد تباينت أحيانا  ،وتسببت أحيانا بصراعات بين القوى الكردية المختلفة .
ولكن دوؿ الجوار للعراؽ والتي يسكنها األكراد( إيراف وتركيا وسوريا )تنظر للحركة الكردية القومية
في دولها  ،على أنها حركة متمردة أو انشقاقية أو عميلة للقوى األجنبية أو إرىابية  ،وإنها تهدد وحدة الدولة
وتهدد امن المنطقة )4(.

الدور اإليراني في المنطقة وتأثيره
يشترؾ العراؽ مع إيراف من الشرؽ في حدود طويلة تمتد من جباؿ زاغروس في منطقة كردستاف في
الشماؿ الشرقي  ،وحتى الخليج العربي في الجنوب الشرقي  ،وىي على تماس مع المنطقة التي يسكنها غالبية
أكراد العراؽ في شمالو  ،وتضم إيراف أقلية قومية كردية عددىا بالماليين .
اعتبرت إيراف أي انتفاضة أو ثورة في أي جزء من كردستاف العراؽ تشكل تهديدا ألمنها القومي وضد
مصالحها الحيوية  ،فعملت دائما إلى تفعيل دورىا اإلقليمي إلعاقة أي تطور يعيق مصالحها (.)5ولكن ىذا لم
يمنع إيراف من تقديم الدعم للحركة القومية الكردية في شماؿ العراؽ بين فترة وأخرى وفق ما كانت تمليو
المصلحة اإليرانية لتحقيق مكاسب على حساب العراؽ (.)6
إف وجود دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ  ،سيعيق مصالح إيراف الحيوية وسيهدد أمنها القومي ،
قياـ مثل ىذه الدولة سيجعل أكراد إيراف يحذوف حذو إخوانهم أكراد العراؽ فيطالبوا الحكومة اإليرانية بالحكم
الذاتي أو االستقالؿ )7(.
تعزز خوؼ الحكومة اإليرانية بسبب قياـ أكراد العراؽ بمساعدة أكراد إيراف ،في عاـ 1945ـ
،عندما أعلن الزعيم الكردي اإليراني قاضي محمد  ،دولة كردية مستقلة في منطقة كردستاف إيراف ( دولة مها
باد ) ،حيث قاـ أكراد شماؿ العراؽ بزعامة المال مصطفى البر زافي بدعم ىذه الدولة والمشاركة في حمايتها
،حتى القضاء عليها في عاـ 1946ـ )8(.

وفي عاـ  1957ـ  ،قامت الحكومة اإليرانية بفتح قنوات اتصاؿ مع أكراد العراؽ وتم ذلك ،ما بين
المخابرات اإليرانية ( السافاؾ )والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي ،وذلك في غياب زعيمهم
المال مصطفى البرزاني والذي كاف عندىا في منفاه في االتحاد السوفيتي ومنذ 1946ـ )9(.السبب في فتح
قنوات مع األكراد عن طريق المخابرات  ،ىو النظر إليهم على أنهم مجرد مزودين للمعلومات االستخبارية عن
أكراد إيراف الذين يلجئوف الى شماؿ العراؽ ،وليسوا حلفاء استراتجيين
غيرت ثورة ( 14تموز) في عاـ  1958ـ بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السالـ عارؼ  ،الموازين
وذلك بانسحاب العراؽ من حلف بغداد والذي ضم إيراف وتركيا أيضا  ،وجرى تحوؿ على السياسة الخارجية
للعراؽ  ،وتشجع األكراد في العراؽ بسبب تمتعهم بالحرية  ،وبدا وكاف ىناؾ تحالف بين الحكومة العراقية
واألكراد والشيوعيين ف مما زاد من مخاوؼ إيراف )10 (.وفي عاـ 1959ـ  ،عاد المال مصطفى البرزاني ،
فخشي على مكانتو وزعامتو للحزب ولألكراد  ،وذلك لما وجد نفسو خارج الحوار الكردي – اإليراني  ،ففتح
قناة اتصاؿ جديدة مع االستخبارات العسكرية للجيش اإليراني ()11
لعل إيراف كانت معنية في تلك المرحلة بفتح قنوات االتصاؿ مع أكراد العراؽ ،وذلك الف مصلحتها
كانت في تحريك األكراد عسكريا ضد ثورة  14تموز في العراؽ  ،ألنها كانت تشعر أف في استقرار ىذه الثورة
ونجاحها تهديد لألنظمة الملكية في المنطقة وفي إيراف بالذات .وشاه إيراف كاف حليفا للغرب الذي كاف غاضبا
بسبب إنهاء النظاـ الملكي في العراؽ ،ومن توجو النظاـ الجديد نحو تطبيق االشتراكية وإقامة عالقات قوية مع
االتحاد السوفيتي .
ىدؼ شاه إيراف من دعم أكراد شماؿ العراؽ إضعاؼ الحكومة العراقية وبالتالي الضغط عليها حتى
تضطر إلى توقيع اتفاقية حدودية جديدة مع إيراف  ،تسمح إليراف بالمالحة في شط العرب  .وكذلك إشغاؿ
الحكومة العراقية والجيش العراقي في حرب داخلية تمنعهما من القياـ بأي دور فعاؿ في منطقة الخليج العربي
 ،والذي كاف شاه إيراف يطمح بضم بعض جزره بعد انسحاب بريطانيا منو  ،ومنعها من المشاركة في أي حرب
بين العرب وإسرائيل بفعالية .ورغبت إيراف أيضا في الحصوؿ على مساعدة المال مصطفى البرزاني في قتل
واعتقاؿ قوى المعارضة الكردية اإليرانية المتواجدة في شماؿ العراؽ )12(.

انزعج شاه إيراف من تعاظم دور الشيوعيين في العراؽ بعد ثورة  14تموز وخالؿ فترة حكم الرئيس
عبد الكريم قاسم من عاـ 1958ـ وحتى عاـ  1963ـ  ،وكذلك من تقارب الحركة الكردية بزعامة المال
مصطفى البرزاني  ،وانتشار الفكر الماركسي بين األكراد وتقارب قادة الثورة من االتحاد السوفيتي وتطبيق قانوف
اإلصالح الزراعي .
1961ـ ،ضد قوات

استطاع شاه إيراف دعم األكراد في تحركهم عسكريا من جديد ،في عاـ

الحكومة العراقية ،وتمثل ىذا الدعم بإمداد األكراد بالعتاد العسكري ،و السماح لهم باللجوء إلى األراضي
اإليرانية في حالة االنسحاب أماـ زخم ىجمات الجيش العراقي الكبيرة  ،وقد أرادت إيراف من دعمها لألكراد
في شماؿ العراؽ أف تكوف لها اليد الطولى عندىم  ،وحتى يبقوا في منطقة نفوذىم  ،وتستطيع تحريكهم ضد
الحكومة العراقية في الوقت المناسب  .وفي نفس الوقت احترست إيراف من أال تتمكن عدوى القومية الكردية
1966ـ  ،زادت إيراف من دعمها اقتصاديا وعسكريا  ،وأصبح

من تنمية آثارىا إلى إيراف نفسها.وفي عاـ
اقتصاد كردستاف مرتبط بإيراف كثيرا )13(.

توقف القتاؿ بين األكراد والقوات الحكومية العراقية في عاـ 1967ـ ،وذلك بسبب مشاركة العراؽ
في حرب الخامس من (حزيراف )عاـ

1967ـ ،ولكن القتاؿ عاد ليتجدد في عاـ

1969ـ  ،وتدفقت

المساعدات العسكرية واالقتصادية اإليرانية  ،وبدعم من المخابرات المركزية األمريكية والموساد اإلسرائيلي
.وقد أمدت إسرائيل األكراد عن طريق إيراف بالسالح ومنو المدافع والتي استعملها األكراد في قصف
المنشئات النفطية العراقية في مدينة كركوؾ  ،وذلك بعد قياـ العراؽ بتأميم شركة نفط العراؽ بعد عاـ
1970ـ)15(.
وفي عاـ  1974ـ  ،وعلى الرغم من إعالف قانوف الحكم الذاتي عاـ

1970ـ  ،والذي كاف من

المفروض أف يطبق في عاـ  1974ـ  ،تجدد القتاؿ بين أكراد العراؽ والحكومة العراقية بشدة  ،وزاد الدعم
األمريكي لألكراد عن طريق إيراف  ،واتخذ األكراد من األراضي اإليرانية قواعد إسناد وإمداد وتدريب،وأمدتهم
بمدافع الميداف وصواريخ ارض جو وصواريخ مضادة للدبابات  .وىدؼ الشاه محمد رضا بهلوي من مساعدة
المخابرات األمريكية لألكراد  ،إلى إضعاؼ الحكومة العراقية تمهيدا لفرض شروطو عليها في حالة توقيع اتفاقية

جديدة لترسيم الحدود ما بين إيراف والعراؽ خاصة في منطقة شط العرب )16 (.وكما ىدفت إيراف من ىذه
المساعدات عدـ تحقيق أي نصر ألكراد العراؽ ولو كاف بسيط  ،حتى يبقى الصراع مستمر وإلنهاؾ قوات
الطرفين )17(.
تحقق ىذا الهدؼ للشاه اإليراني  ،عندما وقع معو نائب الرئيس العراقي صداـ حسين اتفاقية الجزائر
في عاـ  1975ـ  ،والتي أعطت إيراف ما تريده في منطقة الحدود في شط العرب  ،وأوقفت الدعم اإليراني
ألكراد العراؽ  ،مما سمح لقوات الحكومة العراقية ىزيمة القوات الكردية وقد وصلت إلى الجاللة معقل المال
مصطفى  ،مما أدى إلى فرار المال مصطفى البرزاني إلى إيراف ثم إلى الواليات المتحدة األمريكية  ،حيث توفي
فيها في آذار 1979ـ )18( .
طالب شاه إيراف الحكومة العراقية إلغاء قانوف الحكم الذاتي والذي منح األكراد حق الحكم الذاتي في
محافظات اربيل ودىوؾ والسليمانية  ،على الرغم من انو كاف يدعم األكراد ضد الحكومة العراقية .
وفي عاـ 1979ـ ،قاـت الثورة اإلسالمية في إيراف بقيادة آية اهلل الخميني و سقط نظاـ شاه إيراف،
وأعلنت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وخشيت الحكومة العراقية من تصدير الثورة اإلسالمية إلى العراؽ عبر
طائفة الشيعة  ،فبدأت االشتباكات الحدودية بين العراؽ وإيراف  ،ثم أعلن الرئيس العراقي صداـ حسين الحرب
على إيراف  ،في أيلوؿ 1980ـ  ،وقاـ بتمزيق اتفاقية الجزائر )19( .
عاد إدريس ومسعود البرزاني إلى إيراف  ،وأعلنا تأييدىما للثورة اإلسالمية اإليرانية  ،ولكن إدريس قتل
وتولى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من بعده أخوه مسعود  ،ولكن الحكومة اإليرانية آثرت التعاوف
بداية مع الحركة اإلسالمية الكردية بقيادة الشيخ عثماف عبد العزيز  ،وتعاونت مع حزب المحافظين وجمعية
العشائر الكردية )20(.
أقاـ حزب االتحاد الوطني الكردستاني عالقات مع إيراف  ،وسعى لتقوية ىذه العالقات  ،على الرغم
من أف أطروحات ىذا الحزب االشتراكية تتباين مع األفكار اإلسالمية اإليرانية  ،وكذلك تباين رغبة الحزب في
إيجاد عراؽ فيدرالي ديمقراطي تعددي  ،ورغبة إيراف في دولة إسالمية في العراؽ )21(.

ىاجمت القوات اإليرانية بعض مناطق كردستاف العراؽ في أثناء الحرب العراقية

– اإليرانية من

1980ـ وحتى  1988ـ  ،واحتلت منطقة حاجي عمراف  ،ونجحت الحكومة العراقية في تجنيد آالؼ
الشباب الكردي لمواجهة القوات اإليرانية  ،وىاجمت القوات العراقية بعض المناطق الكردية بقسوة في عاـ
 1988ـ  ،بحجة أنها ساعدت القوات اإليرانية ،واضطر األكراد إلى اللجوء إلى إيراف وتركيا )22(.
وفي عاـ  1995ـ  ،ساعدت إيراف القوات الكردية الموالية لجالؿ الطالباني  ،في حربها مع القوات
الكردية الموالية لمسعود البرزاني والذي تحالف مع الحكومة العراقية  ،وقد اجتاحت قوات طالباني منطقة
كردستاف ودخلت مدينة اربيل  ،ولكنها سرعاف ما تراجعت أماـ قوات الجيش العراقي  ،والذي تدخل بناء على
طلب من مسعود البرزاني  ،حتى دخلت األراضي اإليرانية ثم عادت وتمركزت في السليمانية )23(.

الدور التركي وتأثيره
تشترؾ دولة العراؽ مع تركيا في حدودىا الشمالية ،والتي جعلت األكراد في شماؿ العراؽ في تماس
مع تركيا  ،وذلك بعد ترسيم الحدود في عاـ

1926ـ بين البلدين بإشراؼ من بريطانيا التي كانت تحتل

العراؽ.
ضمت دولة تركيا الحديثة أقلية قومية كردية كبيرة  ،وتعتبر اكبر األقليات القومية الكردية في دوؿ
منطقة الشرؽ األوسط  ،ولم تعترؼ تركيا باألكراد كشعب  ،بل اعتبرتهم أتراؾ الجبل وقد نسوا لغتهم األـ ،
ولم تسمح لهم باستخداـ لغتهم الكردية  .وعارضت تركيا منح األكراد أي حكم ذاتي أو دولة مستقلة سواء في
تركيا أو العراؽ أو إيراف .)24(.
أعلن مصطفى كماؿ أف تركيا دولة علمانية  ،ولم يعترؼ باألكراد في تركيا وال في الدوؿ المجاورة
ومنها العراؽ ،على أنهم شعوب  ،ولذلك لم يعترؼ لهم بأي حق من الحقوؽ القومية .ولكن الحكومة التركية
حاولت إثارة األكراد في والية الموصل للمطالبة بحقوقهم في محاولة للضغط علة الحكومة البريطانية  ،وذلك
لتضم الوالية الى تركيا وذلك قبل ضمها للعراؽ(.)25
وفي عاـ  1961ـ  ،ىاجم األكراد مدينة كركوؾ وذلك اثر ثورة عبد الوىاب الشواؼ ضد الرئيس
عبد الكريم قاسم  ،وقاموا بقتل المئات من التركماف  ،والذين يسكنوف في مدينة كركوؾ في شماؿ العراؽ ،
والتي يعتبرىا األكراد عاصمتهم التاريخية .)26(.

وقد ظلت ىذه المذبحة في أذىاف الزعماء األتراؾ شبحا يتهدد وجود التركماف في شماؿ العراؽ ،
فعارضوا دائما نشوء دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ أو منح األكراد حكما ذاتيا أو دولة فيدرالية في
العراؽ على أساس قوميتين عربية وكردية )27(.
وقد عارض رئيس الحكومة التركي طيب اردوغاف ووزير خارجيتو عبد اهلل غوؿ بشدة دخوؿ القوات
الكردية مدينتي كركوؾ والموصل في عاـ  2003ـ  ،ورفضوا بشدة أف تضم مدينة كركوؾ والتي تضم العرب
والتركماف واألكراد إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية .
تبدلت التحالفات التركية مع أكراد العراؽ من حين إلى آخر  ،فتارة مع الحزب الديمقراطي بزعامة
مسعود البرزاني وتارة مع الحزب الوطني بزعامة جالؿ الطالباني وتارة تقيم عالقات مع الحزبين معا .و في
الثمانينات وكذلك في التسعينات دخلت القوات التركية األراضي العراقية في الشماؿ ،مرات عديدة في خالؿ
فترة الحرب العراقية – اإليرانية وبعد حرب الخليج الثانية  ،وقامت بمطاردة ثوار حزب العماؿ الكردستاني –
التركي )28(.
ومنذ الثمانينات  ،تعاونت الحكومتاف العراقية و التركية معا  ،وذلك من اجل احتواء حركة األكراد
فيما بينهما عبر الحدود  ،وسمحت الحكومة العراقية للجيش التركي الدخوؿ إلى أراضيها مرات عديدة
لمالحقة رجاؿ حزب العماؿ الكردستاني .
ىاجم الجيش التركي في أيار  1983ـ شماؿ العراؽ بموافقة الحكومة العراقية لمهاجمة قوات حزب
العماؿ الكردستاني الناشط في تركيا ()29
استطاعت تركيا إقامة عالقات مع مسعود البرزاني  ،والذي كانت القوات الموالية لو تسيطر على
المنطقة الحدودية مع تركيا  ،وذلك من اجل جمع المعلومات عن حزب العماؿ الكردستاني الناشط في تركيا ،
ومحاربتو إلى جانب القوات التركية )30(.
واستمرت القوات التركية في القياـ بمالحقات ساخنة عبر الحدود التركية العراقية  ،وعارضت قياـ
حكم ذاتي في شماؿ العراؽ ،وطالبت بالحقوؽ القومية لألقلية التركمانية في العراؽ.وفي عاـ 1991ـ  ،قامت
القوات العراقية بمهاجمة القوات الكردية والتي انتفضت ضدىا في كردستاف العراؽ  ،وقد اضطر الماليين من

األكراد إلى اللجوء إلى تركيا  ،مما أزعج ذلك الحكومة التركية  ،فقامت قوات دولية أمريكية وأوروبية بإنشاء
مناطق عزؿ آمنة لألكراد في شماؿ العراؽ  ،إلعادة الالجئيف األكراد إلى داخل األراضي العراقية )31(.
و فرضت القوات الدولية الحماية على شماؿ العراؽ  ،مما سهل لثوار حزب العماؿ الكردستاني
التركي اللجوء إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراؽ  ،وذلك بعد تشديد سوريا الخناؽ عليهم في
أراضيها  .وقد اضطرت القوات الحكومية التركية لعبور الحدود العراقية عدة مرات ومطارد ة ثوار حزب العماؿ
في داخل األراضي العراقية )32(.
وفي تشرين أوؿ  1992ـ  ،أعلن البرلماف المنتخب في كردستاف العراؽ والمجتمع في مدينة اربيل
 ،قراره باالقتراح إلى إنشاء الدولة الفيدرالية في العراؽ على أساس أف الشعب العراقي مكوف من قوميتين
العربية والكردية  .وقد دفع ذلك الحكومة التركية على إعالف حرصها على وحدة األراضي العراقية ومعارضتها
لسديدة لقياـ دولة فيدرالية في العراؽ  ،يكوف لألكراد فيها حكما ذاتيا  ،وقد يؤدي إلى االستقالؿ في
المستقبل)33(.
اتفقت الحكومات اإليرانية والتركية والسورية على معارضة قياـ دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ
أو حتى حكما ذاتيا أو دولة فيدرالية في العراؽ على أساس قوميتين عربية وكردية  .وذلك حرصا منها على
وحدة أراضي العراؽ  ،والف عراؽ موحد مستقر أكثر امنا لها من عراؽ مفتت تسوده الفوضى .وألنهما تخشياف
أف يقتدي األكراد فيهما بإخوانهم أكراد العراؽ  ،فيطالبوا باالستقالؿ أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي أسوة
بإخوانهم )34(.
بين جالؿ الطالباني زعيم حزب االتحاد الوطني الكردستاني ،في التسعينات  ،انو أقاـ عالقات جيدة
مع تركيا في السابق  ،ولكن ىذه العالقات تدىورت وذلك بسبب رفضو معاداة أكراد تركيا ومحاربة رجاؿ
حزب العماؿ الكردستاني التركي  ،وكما فعل مسعود البرزاني )35(.
حرصت تركيا على دخوؿ االتحاد األوروبي  ،وحتى تكسب تعاطف دوؿ االتحاد األوروبي  ،وتظهر
بأنها في حربها مع أكراد تركيا  ،إنما تحارب اإلرىاب وليس األكراد  .فقامت بإجراء مفاوضات مع زعماء

أكراد العراؽ من الحزبين الكبيرين الديمقراطي والوطني  ،مما أنجز صفحة جديدة في العالقات بين الطرفين ،
بهدؼ تأسيس تعايش مستقر في شماؿ العراؽ بين العرب واألكراد والتركماف (.)36
وفي عاـ  1994ـ  ،تعاملت الحكومة التركية مع الواقع الكردي في شماؿ العراؽ  ،على أساس عدـ
السماح لألكراد بإقامة دولة مستقلة في ظل الحماية الدولية  ،وبسبب عدـ تواجد اإلدارات الحكومية في
منطقة إقليم الحكم الذاتي في كردستاف العراؽ  .وكانت تخشى أف تدعم إيراف مثل ىذه الدولة أو الكياف ،
خاصة بعد القتاؿ الذي نشب بين القوات الموالية لمسعود البرزاني والقوات الموالية لجالؿ الطالباني  ،ودعم
إيراف للقوات الموالية لألخير )37(.
ولقد اتهمت تركيا جالؿ الطالباني بالتعاوف مع زعيم حزب العماؿ الكردستاني التركي عبد اهلل أوجالف
 ،وخاصة واف االثنين تواجدا في سوريا وحظيا بدعمها في فترة الثمانينات  .فوطدت الحكومة التركية عالقاتها
مع خصمو مسعود البرزاني  ،والذي ابدي استعدادا للتعاوف مع تركيا  ،في محاوالتها لتصفية قواعد رجاؿ حزب
العماؿ الكردستاني التركي في منطقة كردستاف العراؽ )38 (.
وفي عاـ  1996ـ  ،أبدت تركيا سرورىا بسبب انتصار القوات الموالية لمسعود البرزاني على القوات
الموالية لجالؿ الطالباني بدعم من قوات الحكومة العراقية  .وذلك الف تركيا كانت حريصة على استتباب األمن
واالستقرار في المنطقة الكردية  ،حتى ال يتدفق ماليين األكراد الالجئين إلى أراضيها  ،وكما حصل سابقا بعد
حملة األنفاؿ عاـ  1988ـ وبعد إخماد انتفاضة الشعب الكردي في عاـ 1991ـ  ،وأثناء القتاؿ بين الحزبين
الرئيسين في كردستاف في عاـ 1994ـ)39(.
وفي أواخر التسعينات  ،حاولت القوات التركية إيجاد منطقة أمنة وعازلة في داخل األراضي العراقية
لمسافة تتراوح ما بين  50-10كم  ،وذلك بمحاذاة الحدود التركية  ،لمنع رجاؿ حزب العماؿ الكردستاني
التركي من التسرب إلى األراضي التركية )40(.
وفي عاـ  1991ـ  ،استخدمت القوات األمريكية والمتحالفة معها  ،قواعدىا الجوية في جنوب تركيا
واألجواء التركية في مهاجمة القوات العراقية  ،واستمرت في استخدامها بعد ذلك من اجل منع الطيراف العراقي

من التحليق في شماؿ العراؽ .ولكن الحكومة التركية لم تسمح لتلك القوات من فتح جبهة مع العراؽ من
داخل األراضي التركية .
خشيت الحكومة التركية على التركماف في شماؿ العراؽ من األكراد  ،فقامت في عاـ 2003ـ وقبيل
االحتالؿ األمريكي للعراؽ  ،باالتفاؽ مع الواليات المتحدة األمريكية  ،أف تمنع الواليات المتحدة األمريكية
حلفاءىا األكراد في شماؿ العراؽ من إعالف دولة مستقلة  ،واف تقوـ القوات األمريكية بحماية التركماف  ،واف
تبقى مدينتي كركوؾ والموصل خاليتين من أي قوات سوى عدد قليل من الجنود األمريكاف  ،وعدـ الموفقة على
الدولة الفيدرالية في العراؽ على أساس قوميتين عربية وكردية )41(.
وفي عاـ  2004ـ  ،حاولت تركيا ضم كل من إيراف وسوريا إلى صفها في معارضة حكما فيدراليا في
العراؽ يعطي األكراد حكما ذاتيا قد يؤدي االستقالؿ في المستقبل  ،أو ضم مدينة كركوؾ إلى المناطق الكردية
والتي ستشكل اإلقليم الكردي في الدولة الفيدرالية)42 (.وسبب معارضة تركيا لضم مدينة كركوؾ الى منطقة
الحكم الذاتي الكردية  ،ألنها مركز لألقلية التركمانية  ،وىي تخشى من سيطرة كردية على المدينة في ظل
االحتالؿ األمريكي للعراؽ.
وفي عاـ  2004ـ أيضا  ،عارض األكراد بشدة إدخاؿ قوات من الجيش التركي إلى منطقة المثلث
السني في غرب العراؽ  ،وذلك ضمن قوات االحتالؿ والتي أصبحت تسميها الحكومة العراقية المؤقتة
القوات متعددة الجنسيات  .ونجح األكراد في منع مجيء قوات تركية أو من دوؿ الجوار األخرى إلى العراؽ
 )43(.يعود السبب الى خوؼ األكراد من تدخل دوؿ الجوار في الشأف العراقي  ،حتى ال يدعم األتراؾ
التركماف وال تدعم إيراف الشيعة .
ولكن االتفاؽ ما بين تركيا والواليات المتحدة  ،لن يمنع الدولة الفيدرالية إف نجحت قوات االحتالؿ
والحكومة المؤقتة العراقية في عقد انتخابات تختار مجلسا وطنيا  ،ويقرر ىذا المجلس دستورا عراقيا يختار
نظاـ الدولة الفيدرالية )44 (.

دور الكويت وتأثيره
دولة الكويت تقع في الجنوب الشرقي للعراؽ على ساحل الخليج العربي وبالقرب من مدينة البصرة ،
وىي إمارة صغيرة ذات مناخ صحراوي  ،وتحكمها أسرة آؿ صباح  ،وقد كانت قبل 1960ـ محمية بريطانية .
وتنحصر الكويت مابين المملكة العربية السعودية والعراؽ والخليج العربي .
انتزعت الحكومة البريطانية الكويت من والية البصرة في فترة سيطرة الدولة العثمانية على المنطقة ،
وأبقتها إمارة مستقلة لتبقى بحاجة للحماية البريطانية  ،وكذلك لتحاصر العراؽ من الجنوب وبالتالي إضعافو
عسكريا واقتصاديا )44 (.
وظل العديد من رؤساء الحكومات العراقية ومنهم نوري السعيد وتوفيق السويدي وياسين الهاشمي،
يقولوف أف الكويت جزء من العراؽ سلخ عنو ويجب أف يعود إليو)45 (.وكاف العراؽ بأمس الحاجة إلى الكويت
لتوسيع منافذه البحرية ،وخاصة لتصدير نفط الجنوب العراقي إلى الشرؽ األقصى  ،وقد ظهرت مدى أىمية
الموانئ الكويتية بالنسبة للعراؽ أثناء الحرب العراقية – اإليرانية .
طالب الملك غازي بن فيصل كذلك بالكويت و طالب بها الرئيس عبد الكريم قاسم أيضا ،وتدخلت
جامعة الدوؿ العربية وأرسلت قوات من عدة دوؿ عربية  ،لمنع الجيش العراقي من احتالؿ الكويت .

وفي الثمانينات ساعدت الكويت ودوؿ الخليج العربي الرئيس صداـ حسين في حربو ضد الجمهورية
اإلسالمية في إيراف  ،ألنها كانت تخشى من تصدير الثورة اإليرانية إلى دوؿ الخليج واحتالؿ إيراف للعراؽ
سيهددىا جميعا خاصة الكويت .
ولكن بعد انتهاء الحرب والتي خرج منها العراؽ بجيش كبير ومدرب وقوي وكسب خبرة قتالية عالية
 ،خشيت الكويت من العراؽ فأصبحت الدولة األكثر استعدادا وتقبال للتورط في رسم مخططات إلضعاؼ
العراؽ )47(.
لم تتدخل دولة الكويت في الشؤوف العراقية الداخلية مثل الكثير من الدوؿ العربية األخرى ،فلم
تدعم الثوار األكراد قبل عاـ  1990ـ ،ولم تتدخل في المسالة الكردية وكانت تعتبرىا شانا داخليا .وكانت
تخشى من الحركة القومية الكردية بسبب سياساتها اليسارية وتقربها من االتحاد السوفيتي وكذلك تحالفها مع
الرئيس عبد الكريم قاسم الذي كاف يريد احتاللها عاـ 1961ـ )48(.
ولكن احتالؿ العراؽ للكويت وما تالىا من حرب الخليج الثانية  ،كاف لو أثر على الحركة الكردية ،
حيث انتفض األكراد في الشماؿ بعد ىزيمة الجيش العراقي في الكويت عاـ

1991ـ  ،وذلك سعيا من

األكراد إلقامة حكم ذاتي  ،ولكن القوات الموالية للحكومة العراقية أخمدت االنتفاضة )49(.
استقبلت الكويت بعد عاـ 1991ـ الزعيم الكردي جالؿ الطالباني رئيس حزب االتحاد الوطني
الكردستاني  ،في زيارة رسمية استهدفت الحصوؿ على مزيد من الدعم ال سيما المساعدات اإلنسانية
()50وفي عاـ  1993ـ  ،زار السيد مسعود البرزاني دولة الكويت  ،طلبا للمساعدة المالية  ،ولكنو لم ينجح
في الحصوؿ على المساعدات المطلوبة من الكويت والدوؿ الخارجية  ،ولذلك اضطر لطلب مساعدة
الحكومة العراقية في مواجهتو مع القوات الموالية لجالؿ الطالباني والمدعومة من إيراف.)51(.

الدور السوري وتأثيره
يشترؾ العراؽ مع الجمهورية العربية السورية في حدود طويلة من الجهة الشمالية الغربية  ،ويوجد أقلية
قومية كردية تتمركز أغلبيتها في المنطقة الشمالية الغربية السورية المحاذية للحدود العراقية .وال تعترؼ سوريا
باألكراد كشعب وتعتبرىم مواطنين سوريين مثلهم مثل غيرىم .
كانت السياسة السورية قبل  1958ـ  ،مثلها مثل سياسة الكثير من الدوؿ العربية تجاه األكراد في
العراؽ ودولة العراؽ  ،وىي عدـ التدخل في الشؤوف الداخلية للعراؽ وتنظر الى المسالة الكردية على أنها
مسالة داخلية  ،وكانت تتخوؼ من أف ينجح األكراد في العراؽ في االنفصاؿ عن الدولة  ،مما سيسب لها
مشاكل مع األكراد الذين يعيشوف فيها (.)52
وفي عاـ  1963ـ  ،أقفلت سوريا الحدود مع العراؽ لمنع الثوار األكراد في شماؿ العراؽ من
التسلل الى أراضيها  ،تضامنا مع الحكومة البعثية في العراؽ في تلك الفترة  ،و قاـ الجيش السوري بمطاردتهم
في داخل األراضي العراقية )53(.
وفي عاـ  1976ـ  ،احتضنت سوريا جالؿ الطالباني زعيم حزب االتحاد الوطني الكردستاني والقوات
الموالية لو ومجموعات كردية أخرى ،وقد شنت ىجمات على القوات العراقية في تلك الفترة ودعمتو في

مواجهة القوات الحكومية العراقية  .ولكنها في عاـ  1978ـ تخلت عنو وعن قواتو  ،بسبب تحسن العالقات
بين الرئيس احمد حسن البكر والرئيس حافظ األسد  ،وكادت تحصل مجاعة في صفوؼ القوات الموالية
للطالباني ()54
وفي الثمانينات وقفت سوريا إلى جانب إيراف في حربها مع العراؽ  ،وأعادت عالقاتها مع جالؿ
الطالباني والمجموعات الكردية والتي كانت تقاتل حكومة العراؽ تارة وتفاوضها تارة أخرى ()55
ولكن سوريا في عاـ  2004قامت بالتنسيق مع تركيا وإيراف  ،وقررت ىذه الدوؿ االستمرار في
معارضة قياـ دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ أو حتى حكما ذاتيا أو دولة فيدرالية .
ولقد بررت الحكومة السورية معارضتها لدولة كردية مستقلة أو دولة فيدرالية في العراؽ  ،أف سبب
ذلك الحفاظ على وحدة األراضي العراقية  ،ومنعا للفوضى وعدـ االستقرار في شماؿ العراؽ  ،الف ذلك يضر
بالمصالح السورية  ،وحتى ال يطالب أكراد سوريا بحقوقهم كما أكراد العراؽ )56(.

دور المملكة العربية السعودية
تشترؾ العراؽ مع المملكة العربية السعودية في حدود طويلة من جهة الجنوب  ،وقد تأسست
المملكة العربية السعودية بعد مملكة العراؽ  ،وفي فترة الحكم الملكي وعلى الرغم من العداء بين أسرة
السعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية والهاشميين الذين يحكموف العرؽ  ،إال أف السعودية لم تتدخل
في الشؤوف الداخلية للعراؽ  ،ولم تدعم الحركة القومية الكردية  ،وكانت تنظر إليها مثل الكثير من الدوؿ
العربية على أنها حركة انفصاؿ ألقلية قومية  ،واف ىذه الحركة لو نجحت في تحقيق أىدافها في إنشاء دولة
مستقلة سيكوف ذلك مقدمة لتفتيت المنطقة الى دويالت صغيرة وضعيفة ومتناحرة فيما بينها )57(.
وفي عاـ  1955ـ وبعد تأسيس حلف بغداد اقتربت السياسة السعودية من العراؽ ،وبدأت السعودية
تخشى من المد الشيوعي المتمثل في إنشاء األحزاب الشيوعية في إيراف والعراؽ وبالد الشاـ  ،وخاصة من
الحزب الشيوعي العراقي والذي انضم إليو الكثير من األكراد  ،وكاف لتحالفات األكراد وعالقاتهم مع االتحاد
السوفيتي أثرا على ابتعاد السعودية عن دعمهم .
وظلت السعودية تدعم حكومة العراؽ من الثمانينات وحتى التسعينات  ،وذلك ضد إيراف في الحرب
العراقية اإليرانية ،وذلك خشية من الثورة اإليرانية  ،وانعكس ذلك سلبا على المسالة الكردية في العراؽ )58(.

وبعد حرب الخليج الثانية عاـ  1991ـ  ،وانتفاض الشيعة في جنوب العراؽ واألكراد في شماؿ
العراؽ  ،ضغطت السعودية على التحالف الغربي المضاد للعراؽ بعدـ دعم ىاتين االنتفاضتين بسبب خشية
السعودية أف الفوضى المنطقة واف يتقسم العراؽ ويكوف تقسيمو تمهيدا لتقسيم المنطقة .)59(.
ولكن السعودية استقبلت قادة األكراد جالؿ الطالباني ومسعود البارزاني  ،وقدمت دعما ماليا لألكراد
في التسعينات ومواد اغاثية لالجئين األكراد .وكاف التأثير السعودي على األكراد غير مباشر وقليل بسبب بعد
المنطقة الكردية عنها .

دور المملكة األردنية الهاشمية
تشترؾ العراؽ مع األردف في الحدود من الجهة الجنوبية الغربية  ،وقد حكم األردف والعراؽ نفس
األسرة الحاكمة وذلك حتى عاـ  1958ـ  ،وكانت األردف مؤيدة لسياسة الحكومة العراقية تجاه األكراد وتعتبر
األكراد أقلية قومية في العراؽ وليس شعبا مستقال  ،وتخشى منهم أحيانا لتقربهم من االتحاد السوفيتي
والشيوعيين )60(.
وحتى بعد ثورة  14تموز  1958ـ  ،لم تدعم األردف األكراد  ،وقامت في عاـ 1975ـ في تقريب
وجهات النظر بين شاه إيراف والحكومة العراقية تمهيدا للتوقيع على اتفاقية الجزائر والتي أدى التوقيع عليها الى
انتهاء الثورة الكردية في شماؿ العراؽ بعد ذلك .
وما زالت األردف تعلن تمسكها بوحدة األراضي العراقية ورفضها لتقسيمو وتنظر الى المسالة الكردية
على أنها مسالة داخلية وىي ال تتدخل في شؤوف العراؽ الداخلية .ويكاد التأثير األردني ال يذكر بسبب بعده
عن المنطقة الكردية  ،وعالقات األردف الجيدة مع العراؽ ،وعدـ وجود أقلية قومية كردية فيو.
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دور القوى الدولية وأثرىا
تنافست قوى دولية مختلفة على منطقة الشرؽ األوسط  ،وذلك منذ مطلع القرف العشرين  ،ولعل
ذلك يرجع إلى األسباب التالية :
أوال  :الموقع االستراتيجي الهاـ لذي تتمتع بو المنطقة  ،حيث تقع في قلب العالم وتتحكم بعدة
مضايق بحرية مهمة  ،وتطل على البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر والمحيط الهندي  ،وتصل بين قارتي
أوروبا واسيا )1(.
ثانيا  :اكتشاؼ البتروؿ في تلك المنطقة  ،بكميات كبيرة وذلك في منطقة الخليج العربي والعراؽ ،
والتنافس بين شركات البتروؿ األوروبية بداية على الحصوؿ على امتيازات بحق التنقيب عن البتروؿ  ،ثم دخوؿ
شركات البتروؿ األمريكية المنافسة .
ثالثا  :ضعف الدولة العثمانية والتي كانت تسيطر على تلك المنطقة منذ عدة قروف  ،وقد أصبحت
تلقب بالرجل المريض  ،وفي نفس الوقت كانت تتعاظم قوة بعض القوى األوروبية كبريطانيا وفرنسا .

رابعا  :ظهور الوعي القومي لدى شعوب المنطقة  ،وتطلع شعوب المنطقة للتخلص من سيطرة الدولة
العثمانية  ،والحصوؿ على االستقالؿ  ،مما جعل بعض ىذه القوى تتصل بزعماء ىذه الشعوب  ،وتستخدمهم
كخلفاء لها ضد الدولة العثمانية مقابل وعود باالستقالؿ .
استطاعت ألمانيا في عاـ  1904ـ ،الحصوؿ على امتياز مد خط سكة الحديد من اسطنبوؿ إلى
مدينة البصرة في جنوب العراؽ  ،ثم حصلت في عاـ

1912ـ ،على امتياز التنقيب عن البتروؿ في منطقة

كركوؾ في والية الموصل في شماؿ العراؽ  ،وذلك من الدولة العثمانية .
كاف الندالع الحرب العالمية األولى  ،في عاـ

1914ـ  ،ومشاركة الدولة العثمانية فيها ضد

الحلفاء( بريطانيا وفرنسا ومن تحالف معهم ) إلى جانب ألمانيا  ،أثر كبير على منطقة المشرؽ العربي والعراؽ
جزء منو  .فقد اتفق وزير خارجية بريطانيا وفرنسا على تقسيم المنطقة بين بلديهما بعد الحرب  ،وذلك في
اتفاقية سرية عرفت باتفاقية سايكس -بيكو  .وقد اتفقا على أف يكوف شماؿ بالد الشاـ ( سوريا ولبناف )ووالية
الموصل ( شماؿ العراؽ ) تحت النفوذ الفرنسي  ،وجنوب بالد الشاـ ( فلسطين وشرؽ األردف  ،وواليتي بغداد
والبصرة ( وسط وجنوب العراؽ ) تحت النفوذ البريطاني .
وفي عاـ  1923ـ  ،عقد مؤتمر لوزاف واتقت فيو بريطانيا وفرنسا وايطاليا والياباف واليوناف ورومانيا
ويوغسالفيا وتركيا  ،أف تقوـ بريطانيا وتركيا بترتيب تخطيط الحدود ما بين العراؽ وتركيا في تسعة شهور  ،وفي
حالة تعذر ذلك يرفع األمر إلى عصبة األمم المتحدة )2(.
وفي عاـ  1926ـ  ،وافقت الحكومة التركية على ضم والية الموصل للعراؽ وسكتت عن لمطالبة بها
مقابل أف يكوف لها  %10من حصة الحكومة العراقية في عائدات النفط في شماؿ العراؽ وذلك لمدة
25عاما  .وسكتت فرنسا عن حق المطالبة بضم والية الموصل إلى سوريا والتي كانت تحتلها وذلك مقابل أف
يكوف لها نسبة  %23.75من حصة الشركات الغربية في بتروؿ العراؽ .وسكتت الواليات المتحدة عن تأييد
تركيا في ضم والية الموصل مقابل نسبة مماثلة لحصة فرنسا  ،وبقي لبريطانيا مانسبتو
الشركات الغربية (.)3

 %47.5من حصة

تجاىلت الدوؿ الغربية معاىدة سيفر عاـ 1920ـ  ،التي منحت األكراد الحق في حكم ذاتي لمدة
عاـ ثم االستقالؿ  ،فقسمت عمليا األكراد على عدة دوؿ لها حدود وسيادة وتعترؼ بها عصبة األمم المتحدة
ثم ىيئة األمم المتحدة فيما بعد  ،وقد كاف لهذا األمر أثرا كبيرا على عدـ قياـ دولة مستقلة في كردستاف
الطبيعية أو حتى في إحدى ىذه الدوؿ  ،بل اعتبرت القوى الدولية مواجهة حكومات ىذه الدوؿ ألي انتفاضة
كردية ضدىا أمرا داخليا ال يمكن التدخل فيو  ،بل ساعدت ىذه الدوؿ على إنهاء انتفاضات كردية ىبت
ضدىا .
حاوؿ الزعماء األكراد في شماؿ العراؽ االتصاؿ بهذه القوى الدولية المتنافسة على المنطقة
والحصوؿ على دعمها وتأييدىا للحصوؿ على حقوقهم  ،وظنا منهم أف التحالف مع ىذه القوى سيوجد توازف
لهم مع األغلبية العربية (.)4
راىن الزعماء األكراد في شماؿ العراؽ على دعم دوؿ الجوار والتي كانت حكوماتها على خالؼ مع
الحكومة العراقية  ،والتي بدورىا وفرت لهم دعما من القوى الدولية والتي لها مصالح معها .
أثبتت األياـ أف عالقة ىذه القوى الدولية مع األكراد في شماؿ العراؽ كانت فقط لتحقيق مصالح
لهذه القوى  ،متجاىلة مصلحة أكراد شماؿ العراؽ في االستقالؿ أو حتى الحكم الذاتي  .فقد ىدفت ىذه
القوى غالبا على إضعاؼ الحكومة العراقية وإضعاؼ أكراد شماؿ العراؽ وتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها
في دوؿ الجوار .
ساىمت تحالفات زعماء أكراد شماؿ العراؽ المختلفة مع قوى إقليمية أو قوى دولية في تأجيج
الصراعات الكردية – الكردية  ،وكاف أعظمها ما جرى في التسعينات ما بين مؤيدي مسعود البرزاني
والمتحالف مع الحكومة العراقية ومؤيدي جالؿ الطالباني والذي تحالف مع إيراف .
وقد أضرت تحالفات زعماء أكراد العراؽ بالقضية الكردية  ،حيث أبرزت ىؤالء الزعماء في وجو
الكثير من الشعوب على أنهم عمالء ألعداء العروبة واإلسالـ كإسرائيل أو الواليات المتحدة األمريكية أو أنهم
متمردين ضد الحكومة العراقية أو أنهم انفصاليين يريدوف تفتيت وحدة العراؽ خدمة ألعدائو )5( .

دور بريطانيا وأثرىا
منذ مطالع القرف التاسع عشر  ،بدأت بريطانيا تلعب دورا مباشرا في المشرؽ العربي وذلك في منطقة
خليج عدف ( جنوب اليمن ) وعماف ومشيخات الخليج العربي الصغيرة (رأس الخيمة والفجيرة وأـ القوين ودبي
وأبو ظبي والشارقة عجماف وقطر والبحرين والكويت ) .وتواجدت قواتها في ىذه المناطق لتتحكم في الطريق
المؤدية إلى الهند وقد سيطرت على مضايق جبل طارؽ وباب المندب وىرمز وكذلك على قناة السويس .
وفي مطلع القرف العشرين بدأت شركات النفط البريطانية في التنقيب عن البتروؿ في السعودية
وإمارات الخليج العربي وإيراف ثم انضمت إلى شركة النفط التركية للتنقيب عنو في العراؽ .وفي عاـ 1914ـ ،
تحالفت بريطانيا من فرنسا ودوؿ أوروبية أخرى في مواجهة ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية  ،فقامت القوات
البريطانية البحرية بالزحف من الهند نحو مدينة البصرة في العراؽ ثم اتجهت شماال حتى الموصل  ،وزحفت

قواتها البرية من مصر لتعبر فلسطين وشرؽ األردف .وفي عاـ

 1917ـ  ،قامت الثورة البلشفية في روسيا ،

فكشفت الحكومة الجديدة لروسيا عن اتفاقية سرية كانت قد عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا عاـ 1916ـ
( اتفاقية سايكس – بيكو ) ،وقسمت ممتلكات الدولة العثمانية بين ىذه الدوؿ .
وقد تضمنت ىذه االتفاقية تقسيم العراؽ  ،بحيث يكوف الوسط والجنوب ضمن النفوذ البريطاني
والشماؿ ( والية الموصل ) ضمن النفوذ الفرنسي .ولكن بريطانيا احتلت والية الموصل واستغلتها كورقة ضغط
على الحكومة العراقية فيما بعد لتوقيع معاىدة مع بريطانيا كما تريد األخيرة .
أدت خيبة األمل لدى األكراد في شماؿ العراؽ ( والية الموصل )من بريطانيا  ،حيث لم يعطوا حكما
ذاتيا حسب معاىدة سيفر  ،إلى االنتفاضة ضد القوات البريطانية بزعامة الشيخ محمود البرزاني وذلك في الفترة
من عاـ 1920ـ وحتى عاـ 1922ـ وقد قتلوا الحاكم السياسي البريطاني )6(.
وعينت بريطانيا في عاـ  1921ـ الملك فيصل بن الحسين ملكا على العراؽ وشكلت حكومة عراقية
برئاسة عبد الرحمن النقيب  ،وتم تكوين جيش للعراؽ بتسليح وتدريب بريطاني  ،وقد ساىم في إخماد
االنتفاضة الكردية في شماؿ العراؽ مع القوات البريطانية .
حرصت بريطانيا على أف يبقى العراؽ ضمن دائرة نفوذىا  ،فضغطت على الحكومة العراقية من اجل
التوقيع على معاىدات وفق شروطها  ،وحكمت العراؽ بصورة غير مباشرة عن طريق المستشارين والسياسيي ف
المؤيدين لها .
ساىمت الحكومة البريطانية في إيجاد ثالث مسائل  ،ما زالت تؤثر على العراؽ وعلى األكراد في
شماؿ العراؽ بصور مختلفة  ،وىي :المسالة الكردية  :والتي بدأت في عاـ 1926ـ  ،بعد ضم والية الموصل
للمملكة العراقية وذلك بعد تسوية األمور مع تركيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية على حساب البترو ؿ
العراقي المكتشف في تلك الوالية بكميات ضخمة في منطقة كركوؾ  ،والذي ىو اآلخر ترؾ أثرا كبيرا على
العراؽ وأكراد شماؿ العراؽ .
المسالة الحدودية مع إيراف  :حيث ساىمت بريطانيا في توقيع اتفاقية حدودية مع إيراف في سعد آباد
في عاـ 1937ـ  ،والتي منحت العراؽ السيطرة على شط العرب .و لقد كاف منح العراؽ السيطرة على شط

العرب سببا فيما بعد في عداء بين إيراف والعراؽ  ،ومساندة الحكومة اإليرانية ألكراد شماؿ العراؽ في
الستينات والسبعينات وذلك للضغط على الحكومة العراقية من اجل التوقيع على اتفاقية حدودية جديدة تمنح
إيراف نصف شط العرب )7(.
مسالة الكويت  :حيث قامت بريطانيا بفصل الكويت عن الدولة العثمانية  ،وذلك لمحاصرة العراؽ
من الجنوب  ،ومنعو من الحصوؿ على منفذ بحري واسع على الخليج العربي  ،وليظل أمراء الكويت في خوؼ
من العراؽ وبحاجة للحماية البريطانية  ،وقد تعزز اىتماـ بريطانيا بالكويت بعد اكتشاؼ النفط فيها )8(.
وفي سياؽ دعمها للحكومة العراقية الموالية لها قامت القوات البريطانية في العراؽ بالمساىمة في
إخماد االنتفاضات الكردية في الفترة مابين 1921ـ و 1958ـ  ،حيث قامت طائرات سالح الجو البريطاني
بقصف مواقع الثوار األكراد في شماؿ العراؽ  ،مما دمر الكير من القرى الكردية وأنهى انتفاضة األكراد في
عاـ 1933ـ  ،وأدى إلى استسالـ الزعيم الكردي محمود البرزاني )9(.
قامت حكومة نوري السعيد بدعم من البريطانيين بإنهاء انتفاضة كردية في شماؿ العراؽ في بداية
األربعينات .مما جعل الزعماء األكراد في شماؿ العراؽ يلجئوف إلى إيراف في عاـ 1945ـ .وفي أعقاب إعالف
جمهورية مهاباد الكردية في كردستاف إيراف برئاسة القاضي محمد ،و بدعم من االتحاد السوفيتي ،انضم المال
مصطفى البرزاني إلى ىذه الجمهورية مما أزعج بريطانيا والدوؿ الغربية خوفا من تغلغل األحزاب الشيوعية في
صفوؼ المثقفين األكراد وشعوب المنطقة مما يهدد مصالح الدوؿ الغربية .وقد استطاع شاه إيراف أف يحظى
بالدعم البريطاني والغربي للضغط على االتحاد السوفيتي برفع الغطاء عن دولة مها با د  ،وكذلك إمداد جيش
الشاه بالسالح والعتاد العسكري للقضاء على دولة مها باد في إيراف )10(.
وفي عاـ  1955ـ  ،أسست بريطانيا مع تركيا والعراؽ وإيراف  ،حلفا عسكريا سمي بحلف بغداد  ،ثم
انضمت إليو الواليات المتحدة األمريكية ،وكاف الهدؼ منو  :المحافظة على الحكومات الموالية للغرب في
إيراف وتركيا والعراؽ ،وذلك حفاظا على المصالح البترولية لبريطانيا والدوؿ الغربية في منطقة الخليج العربي
والعراؽ وإيراف.و تشكيل درع واؽ لمواجهة التغلغل الشيوعي القادـ من االتحاد السوفيتي في المنطقة
المحاذية لجنوب االتحاد السوفيتي

انحصر الدور البريطاني بعد عاـ  1958ـ  ،وإنهاء الحكم الملكي في العراؽ  ،وقل تأثير بريطانيا
على العراؽ وعلى القضية الكردية  ،وبدا دور الواليات المتحدة األمريكية في ازدياد  .وقد أيدت بريطانيا
والدوؿ الغربية العراؽ في فترة الحرب العراقية – اإليرانية من عاـ 1980ـ1988 -ـ ،وتغاضت عن استخدامو
لألسلحة الكيماوية ضد األكراد في تلك الفترة بدعوى تأييدىم إليراف .ولم تشجب ولم تستنكر قياـ القوات
العراقية بتدمير القرى الكردية في شماؿ العراؽ وقتل آالؼ من األكراد وتشريد الماليين عاـ 1988ـ .
وفي عاـ  1991ـ  ،شاركت القوات البريطانية مع القوات األمريكية والتحالف الثالثين ي في قصف
العراؽ لمدة اربعين يوما وتدمير البنية التحتية للعراؽ والكثير من القوة العراقية  ،وذلك بحجة تحرير الكويت
والتي كاف العراؽ قد احتلها في  2آب 1990ـ  .وشجع البريطانيوف واألمريكاف أكراد شماؿ العراؽ على
االنتفاضة ضد الحكومة العراقية  ،فقاـ األكراد بالسيطرة على المحافظات الكردية في شماؿ العراؽ (
السليمانية واربيل ودىوؾ ) وسيطروا على مدينة كركوؾ الغنية بالبتروؿ .
ولكن بريطانيا وأمريكا وقفتا مكتوفتي اليدين ولم تقدـ الدعم لألكراد في شماؿ العراؽ  ،عندما
قامت القوات العراقية بالهجوـ على األكراد في شماؿ العراؽ بدعم من طائرات العمودية والتي سمح لهم
باستخدامها وفق اتفاقية وقف إطالؽ النار بين أمريكا والعراؽ .وقد كانت نتيجة الهجوـ احتالؿ المنطقة
الكردية في شماؿ العراؽ وىرب الماليين من الالجئين األكراد من تلك المناطق إلى دوؿ الجوار إيراف وتركيا .
فقامت الحكومتاف األمريكية والبريطانية ودوؿ أوروبية أخرى بإنشاء مناطق حماية في شماؿ العراؽ
وبالقرب من الحدود التركية إلعادة الالجئين األكراد وإغاثتهم  .وقد ساىمت مناطق الحماية ىذه في
االستقرار في شماؿ العراؽ  ،مما جعل األكراد يجروف انتخابات برلمانية ويشكلوا ادرات حكومية في منطقة
الحكم الذاتي .
وبقيت بريطانيا حليفة للحكومة األمريكية في موقفها المعادي للعراؽ منذ

1990ـ وحتى عاـ

 2003ـ  ،حيث شاركت بريطانيا بأكبر قوة بعد الواليات المتحدة األمريكية في الهجوـ على العراؽ  ،وذلك
بحجة تدمير أسلحة الدمار الشامل في العراؽ والتي تهدد امن العالم ومكافحة اإلرىاب.

أثبتت الحرب انو ال يوجد مثل ىذه األسلحة واف بريطانيا وأمريكا ما زالتا عاجزتين عن أعمار العراؽ
المدمر من الحصار والحرب التي شنوىا عليو وما بعدىا من محاوالت إلخماد مقاومة الشعب العراقي .
وقد تحالف أكراد شماؿ العراؽ مع بريطانيا وأمريكا في ىذه الحرب  ،من اجل الحصوؿ على حكومة
عراقية فيدرالية  ،تضمن لألكراد مشاركة فعالة في حكم العراؽ وحكم ذاتي كامل الصالحيات في شماؿ العراؽ
ويشمل منطقة كركوؾ .ولكن بريطانيا ما زالت ترفض االعتراؼ باستقالؿ األكراد في شماؿ العراؽ .)11(.
ولقد رفضت بريطانيا التدخل في المسالة الكردية وفتح قنوات اتصاؿ سياسية مع أكراد العراؽ ،
وذلك بسبب أنها كانت تعتبرىا مسالة داخلية  ،وبقي ىذا األمر حتى عاـ

1991ـ ( ،)12ولكن بعد عاـ

 1991ـ  ،ساىمت في تشكيل حماية لمنطقة الحكم الذاتي في شماؿ العراؽ  ،ومع استمرار رفضها لقياـ
دولة كردية مستقلة في شماؿ العراؽ  ،وأيدت الفيدرالية في العراؽ ولكن على أساس الواليات وليس العرقية أو
الطائفية  ،منعا للفوضى في المنطقة وحفظا الستقرار منطقة غنية بالنفط .)13(.

دور الواليات المتحدة األمريكية وأثرىا
دخلت الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األولى متأخرة  ،وكاف لتصريحات رئيسها
 wilsonالشهيرة والتي تضمنت حق تقرير المصير لجميع الشعوب  ،أثرا في تشجيع شعوب المنطقة ومنهم
األكراد على المطالبة بحقهم في االستقالؿ  .وكانت معاىدة سيفر نتيجة ألراء الواليات المتحدة األمريكية
والتي نصت على حكم ذاتي ألكراد تركيا وشماؿ العراؽ لمدة سنة ثم منحهم االستقالؿ)12(.
عارضت الواليات المتحدة األمريكية ضم والية الموصل والتي تضم معظم أكراد العراؽ  ،للمملكة
العراقية وطالبت بضمها إلى تركيا  )13 (.ولكنها رضيت بذلك بعد أف منحتها بريطانيا حصة من عائدات بتروؿ
العراؽ في منطقة كركوؾ )14(.

وحافظت الواليات المتحدة األمريكية على عالقات حميمة مع دوؿ الجوار للعراؽ ( تركيا وإيراف
والكويت والسعودية ) وبالتالي عارضت قياـ دولة مستقلة لألكراد في شماؿ العراؽ  ،الف قياـ مثل ىذه الدوؿ
سيؤثر على االستقرار في الدوؿ الموالية لها )15(.
أيدت الواليات المتحدة األمريكية ودعمت نظاـ شاه إيراف عاـ 1946ـ في القضاء على حكومة
مها باد الكردية في إيراف والتي تلقت دعم االتحاد السوفيتي وزعماء األكراد في شماؿ العراؽ (.)16وساىمت
في القضاء على حكومة مصدؽ في إيراف والتي قامت بتأميم النفط اإليراني وأعادت الشاه محمد رضا بهلوي
إلى الحكم من جديد .
قاـ شاه إيراف بدعم المال مصطفى البرزاني ضد الحكومة العراقية  ،وبدأت االستخبارات العسكرية
للجيش اإليراني والمخابرات اإليرانية ( السافاؾ ) بدعم األكراد في شماؿ العراؽ  ،وفتح لألكراد قنوات
اتصاؿ مع الموساد اإلسرائيلي ومع المخابرات المركزية األمريكية .
وفي عاـ  1967ـ  ،شارؾ الجيش العراقي في الحرب ضد إسرائيل ورابطت قواتو في األردف وقامت
الحكومة العراقية بدعم دوؿ الصمود والمقاومة الفلسطينية  ،مما جعل إسرائيل تتجو إلى دعم أكراد شماؿ
العراؽ  ،لصرؼ نظر الحكومة العراقية إلى شانها الداخلي ومنعها من المشاركة في أي حرب قادمة .
وكانت الواليات المتحدة من أكثر القوى دعما إلسرائيل  ،وتهتم كثيرا بأمنها  ،فساعد ىذا باإلضافة
إلى خشيتها من تعاظم النفوذ السوفيتي في العراؽ  ،وتطبيق الحكومة العراقية لسياسات اشتراكية ،وقياـ
الحكومة العراقية بتأميم البتروؿ في العراؽ في عاـ  1970ـ  ،على رغبة الواليات المتحدة في إضعاؼ حكومة
العراؽ والضغط عليها .
وقد دعمت إيراف والواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل معا أكراد شماؿ العراؽ بزعامة المال
مصطفى البرزاني  ،وكاف لدعمهم أثر على قوة األكراد  ،حيث استطاعوا ألوؿ مرة مهاجمة المنشئات البترولية
في مدينة كركوؾ في شماؿ العراؽ باألسلحة الثقيلة .
وكاف المستفيد من ىذا ىو حكومة إيراف والتي أجبرت حكومة العراؽ على القبوؿ بالتوقيع على
اتفاقية الجزائر بين شاه إيراف محمد بهلوي ونائب الرئيس العراقي صداـ حسين في العاصمة الجزائرية برعاية

الرئيس ىواري بومدين  .ووافقت الحكومة العراقية في عاـ

1974ـ في إعطاء إيراف نصف شط العرب

والتوقف عن المطالبة عن الحقوؽ العربية في إقليم خوزستاف ( عربستاف )مقابل أف تتوقف الحكومة اإليرانية
ومن حالفها عن دعم أكراد شماؿ العراؽ .
فانكشف ظهر الثوار األكراد في شماؿ العراؽ وانقطع عنهم المدد والدعم  ،مما أدى إلى انهيارىم
وفرار المال مصطفى البرزاني إلى الواليات المتحدة األمريكية ومعو أوالده وتوفي ىناؾ في مستشفى جامعة
جورج تاوف في عاـ 1979ـ.
وىكذا ضحى وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية ىنري كيسنجر في حكومة الرئيس األمريكي
ريتشارد نيكسوف  ،بأكراد شماؿ العراؽ من اجل تحقيق مصالح حكومة إيراف بزعامة شاه إيراف والتي كانت
ضمن الحلف المركزي ( والذي حل مكاف حلف بغداد ) مع الواليات المتحدة وبريطانيا وتركيا وباكستاف  ،من
اجل مواجهة االتحاد السوفيتي .)17(.
وكاف تخوؼ الواليات المتحدة األمريكية  ،من تعاظم قوة أكراد شماؿ العراؽ والذي قد يفضي إلى
قياـ حكومة مستقلة في شماؿ العراؽ  ،تعارضها بشدة حليفة الواليات المتحدة تركيا  ،وقد يسبب قيامها عدـ
استقرار في المنطقة مما سيمهد لسيطرة االتحاد السوفيتي على المنطقة الغنية بالنفط  .واألمريكاف لم ينسوا أف
الزعيم الكردي المال مصطفى البرزاني دعم حكومة مهاباد الكردية في إيراف والتي كاف لها توجو يساري
،وكذلك تغلغل الشيوعية في أوساط الشباب الكردي المثقف  ،وتحالف المال مصطفى البرزاني مع الشيوعيين
في عاـ 1959وعاـ 1960ـ – بعد عودتو من االتحاد السوفيتي ،وتركيز الحزب الشيوعي العراقي على
حقوؽ األكراد .)18( .
وظلت الحكومة األمريكية بعد عاـ  1975ـ ترفض دعم أكراد شماؿ العراؽ  ،على الرغم من كل
المحاوالت التي قاـ بها المال مصطفى البرزاني  ،والذي كاف أكثر الزعماء احتراما عند أكراد شماؿ العراؽ في
تلك الفترة  ،وقد توفي عاـ  1979ـ دوف أف يحقق أحالمو في الحصوؿ على حقوؽ األكراد .)19(.
وفي الثمانينات  ،أيدت الواليات المتحدة األمريكية الرئيس العراقي صداـ حسين ( والذي أصبح
رئيسا للعراؽ عاـ  1979ـ بدال من احمد حسن البكر )في حربو ضد حكومة الثورة اإلسالمية في إيراف (

والتي أسقطت شاه إيراف محمد رضا بهلوي –حليف الواليات المتحدة األمريكية – عاـ 1979ـ ) .ودعمت
دوؿ الخليج العربي والمملكة العربية السعودية واألردف ،وىي من الدوؿ الصديقة للواليات المتحدة األمريكية ،
العراؽ في حربو ضد إيراف .
وأعادت الواليات المتحدة األمريكية عالقاتها المقطوعة مع العراؽ منذ 1967ـ من جديد في عاـ
 1983ـ  ،وقد تغاضت الواليات المتحدة والدوؿ األوروبية عن قمع القوات العراقية لألكراد في شماؿ العراؽ
ولكن األوضاع تغيرت بعد قياـ العراؽ بغزو دولة الكويت الغنية بالنفط  ،في  (2آب) 1990ـ.
وفي شهر (كانوف ثاني)  1991ـ شنت ىجوما جويا على العراؽ لمدة أربعين يوـ  ،ثم فتحت قنوات اتصاؿ مع
الزعماء األكراد مسعود البرزاني وجالؿ الطالباني  ،وبوساطة الحكومة التركية في لندف وأنقرة (.
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الهجوـ البري شجع الرئيس بوش األب أكراد شماؿ العراؽ والشيعة في الجنوب على االنتفاضة ضد الحكومة
العراقية .
ىب األكراد في شماؿ العراؽ منتفضين ضد الحكومة العراقية ظنا منهم انو بات األمر مواتيا لتحقيق
أىدافهم في السيطرة على كردستاف في شماؿ العراؽ  ،ونجحوا في السيطرة على منطقة الحكم الذاتي ومدينة
كركوؾ في /21آذار 1991ـ .
ولكن الحكومة العراقية عقدت اتفاقية وقف إطالؽ نار مع القوات األمريكية  ،وقامت بعد ذلك بشن
ىجوـ على شماؿ العراؽ وسيطروا في فترة بسيطة على مدينة كركوؾ ومدينة السليمانية وفر ماليين األكراد إلى
تركيا وإيراف  ،ولم تدعم القوات األمريكية األكراد ولم تواجو ىذا الهجوـ  ،ولعل السبب في ذلك إلرضاء
الحكومة التركية .
استصدرت الواليات المتحدة األمريكية منذ 1990 /8/2ـ وحتى 1991 /10/11ـ ،القرارات رقم
 661و 678و 686و 687و 688و 707و  ، 715وذلك من مجلس األمن الدولي بخصوص احتالؿ العراؽ
للكويت وأسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراؽ وفرض الحصار على العراؽ وحماية األكراد والشيعة  .وقد
تضمن القرار  688إنهاء القمع الذي يتعرض لو سكاف العراؽ المدنيوف وتوفير سبل وصوؿ المنظمات
اإلنسانية الدولية إلى جميع الذين يحتاجوف إلى المساعدة في العراؽ (.)21

وقد صمتت القوات األمريكية ولم تساعد األكراد في شماؿ العراؽ وال الشيعة في جنوبو  ،واكتفت
بعد ىزيمة األكراد بإقامة مناطق حماية دولية على الحدود العراقية –التركية لحماية الالجئين األكراد المتدفقين
على تركيا وإغاثتهم  ،وحشدت  17500جندي من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وىولندا
وايطاليا وذلك في تاريخ 1991 /6/1ـ .
وكاف ذلك تلبية لرغبة الحكومة التركية – الحليفة لهم -الف وجود ىذا الكم الهائل من ألالجئين
يشكل عبئا على االقتصاد التركي الضعيف  ،ويشكل عدـ استقرار في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا وتعيق
عمليات الجيش التركي ضد ثوار حزب العماؿ الكردي والذين ىم من أصل تركي )22 (.
وقد مهدت ىذه العمليات لعودة األكراد إلى مناطقهم وانسحاب اإلدارات الحكومية العراقية من
منطقة الحكم الذاتي في اربيل ودىوؾ والسليمانية  ،وطبقت الطائرات األمريكية والبريطانية منطقة حظر جوي
على شماؿ العراؽ  )23 (.ثم في عاـ 1992ـ  ،جرت انتخابات كردية واختار األكراد برلمانا كرديا وتكونت
إدارتين في اإلقليم في اربيل ( مؤيدة للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني ) وفي السليمانية
( مؤيدة لحزب االتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جالؿ الطالباني ).
استمرت الحكومة األمريكية في االتصاؿ مع الزعماء األكراد في شماؿ العراؽ  ،وأصبحت منطقة
الحكم الذاتي ملجأ لجماعة المؤتمر الوطني العراقي والذين كانوا على اتصاؿ مباشر مع المخابرات المركزية
األمريكية  ،وقد فر إليها العديد من المنشقين عن الحكومة العراقية كنزار الخزرجي ووفيق السامرائي من كبار
ضباط الجيش العراقي .
ولما اقتتل المؤيدين لجالؿ الطالباني مع المؤيدين لمسعود البرزاني  ،لجا األخير إلى الحكومة
العراقية لنجدتو بعد أف فقد معظم مواقعو لصالح المؤيدين للطالباني  ،وذلك في أواسط التسعينات  ،فقضت
على معظم قوات المؤتمر الوطني العراقي  ،ولم تتدخل الواليات المتحدة األمريكية في بداية الهجوـ العراقي .
وفي عاـ  1998ـ  ،عقدت الواليات المتحدة األمريكية مؤتمرا في واشنطن للمصالحة بين الزعماء
األكراد  ،وقد أسفر عن توقيع اتفاقية مصالحة بين الطرفين  ،ومنح األكراد نصيبا من عائدات النفط العراقي

ضمن برنامج الغذاء والدواء وذلك بنسبة ،%13واقتسموا عائدات الجمارؾ التي كانت تجبى على الحدود
التركية – العراقية .
تعاملت حكومة الرئيس جورج بوش االبن الرئيس األمريكي بعد عاـ 2000ـ مع األكراد في شماؿ
العراؽ باعتبارىم اقرب حلفاء للواليات المتحدة األمريكية  ،ودعت الزعماء األكراد مسعود بارازاني وجالؿ
الطالباني إلى واشنطن لالجتماع بهم )24(.
وفي عاـ 2003ـ  ،قامت القوات األمريكية والتحاؿؼ الذي شكلتو وضم دوال منها بريطانيا واستراليا
واسبانيا وبولندا ورومانيا والفلبين والياباف وايطاليا وكندا والدنمارؾ ،بالهجوـ على العراؽ بدوف غطاء دولي
بحجة أف العراؽ يملك أسلحة دمار شامل يهدد بها األمن والسالـ العالميين  ،وتحرير شعب العراؽ من نظاـ
يقوـ بقمع الحريات ويقتل شعبو  ،والرغبة في استبداؿ نظاـ الحكم في العراؽ بنظاـ ديمقراطي تعددي .
فتحالف الزعماء األكراد مسعود البرزاني وجالؿ الطالباني مع الواليات المتحدة األمريكية وضمت
قوات البشمركة الكردية إلى قوات التحالف  ،وقامت القوات الجوية األمريكية بضرب تجمعات أنصار اإلسالـ
والجماعة اإلسالمية وىم من األكراد في منطقة حلبجة وقتلت المئات منهم  ،ثم قامت القوات األمريكية
الخاصة بمطاردتهم إلى الحدود اإليرانية بالتعاوف مع البشمركة الكردية التابعة لجالؿ الطالباني .
ولكن الواليات المتحدة األمريكية تعارض وجهة النظر الكردية في إقامة عراؽ فيدرالي على أساس
قومي أو مذىبي  ،وتريد دولة فيدرالية على أساس تقسيم العراؽ إلى
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منتخبا  ،ويمثل ىذا المجلس في مجلس أعياف الحكومة االتحادية المركزية  .وذلك خشية منها من عمليات
التطهير العرقي والصراعات األىلية وبالتالي تفتيت العراؽ إلى أقاليم ثالثة )25(.
ويبدو أف حكومة الواليات المتحدة األمريكية استجابت لرغبات وضغوط المرجعية الشيعية أية اهلل
علي السيستاني  ،لما اصدر مجلس األمن الدولي القرار

 1516ـ في عاـ 2004ـ دوف أف يبارؾ قانوف

الدولة العراقية األساسي والذي صادؽ عليو مجلس الحكم االنتقالي في العراؽ والحاكم األمريكي بريمر .
وىذا األمر أزعج الزعماء األكراد في شماؿ العراؽ مما جعل رئيس حكومة اربيل نيتشرواف بارازني يتهم أمريكا

بإرضاء الغير ( يقصد الشيعة )على حساب مصلحة كردستاف وتجاىل األربع ماليين كردي في شماؿ لعراؽ
)26(.

وكانت الواليات المتحدة

دور االتحاد السوفيتي وتأثيره
على اثر نجاح الثورة البلشفية في روسيا وقياـ اتحاد الجمهوريات السوفيتية في العاـ 1917ـ تطلع
الكثير من الشعوب في العالم الثالث وخاصة طالئعها المثقفة الى االتحاد السوفيتي لنيل دعمو في النضاؿ ضد
االحتالؿ واالستعمار األجنبي ،فمنذ قيامو أعلن االتحاد السوفيتي عن سياستو الخارجية المعادي لالستعمار
والداعمة لشعوب العالم الثالث وحركات التحرر القومي التي تناضل ضد االستعمار من اجل تحقيق حقها في
تقرير مصيرىا.

شجعت ىذه الشعارات والمبادئ المعلنة  ،شعوب العالم الثالث المطالبة بحقوقها القومية ،ولكن
الدوؿ االستعمارية والتي كانت تخضع ىذه الشعوب لسيطرتها  ،عينت أنظمة حكم موالية لها  ،وربطتها معها
باتفاقيات تبقي ثروات ىذه البالد تحت سيطرة شركات ىذه الدوؿ المستعمرة
وفي عاـ  1934ـ  ،تأسس الحزب الشيوعي في العراؽ  ،وقد استطاع استقطاب الكثير من الشباب
الكردي المثقف الى صفوفو  ،وطالب بإعطاء األكراد في العراؽ حقوقهم القومية  ،ودعم االتحاد السوفيتي
دولة مهاباد الكردية في كردستاف إيراف  ،واستقبل المال مصطفى البرزاني ومن معو من الثوار األكراد في االتحاد
السوفيتي ما بين عاـ  1947وعاـ  1958ـ  ،مما زاد من قوة التيار اليساري في صفوؼ الحزب الديمقراطي
الكردستاني .
وفي عاـ 1958ـ  ،وبعد ثورة  14تموز في العراؽ  ،تحالف الشيوعيوف واألكراد مع الحكومة
العراقية  ،وزادت قوتهم  ،وكاف االتحاد السوفيتي يدعم األكراد  ،ومطالبتهم بالحكم الذاتي  ،ويرغب في زيادة
تغلغل الشيوعية في صفوفهم )27(.
وفي عاـ  1963ـ  ،بدا االتحاد السوفيتي في دعم العراؽ  ،والتعاوف معو عسكريا من حيث التسليح
والتدريب  ،وقد يكوف السبب في ذلك استمرار سيطرة الزعامة القبلية لألكراد على مقالي د األمور  ،ورفض
المال مصطفى البرزاني تطبيق قانوف اإلصالح الزراعي  ،ومعارضتو لتوجهات الشباب الثوري المثقف ذوي
الميوؿ اليسارية من مؤيدي إبراىيم احمد وجالؿ الطالباني .ثم اتجاه المال مصطفى لطلب عوف والمساعدة من
شاه إيراف وأمريكا )28(.
زاد تعاوف العراؽ واالتحاد السوفيتي في عاـ  1970ـ وذلك بعد قياـ العراؽ بتأميم النفط وانتهاج
سياسة اشتراكية  ،وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية تمثلت بمنح االتحاد السوفيتي امتيازات في حقل التنقيب
عن البتروؿ في الرميلة وغيرىا  ،واستيراد العراؽ كميات كبيرة من السالح من االتحاد السوفيتي .
وقد أوقف االتحاد السوفيتي دعمو لألكراد  ،وفي نفس الوقت رفض أف تحل العراؽ مسالة األكراد
بالوسائل العسكرية  ،مما ساىم في إقناع الحكومة العراقية على توقيع معاىدة الحكم الذاتي مع األكراد في
عاـ 1970ـ.

كاف لتفكك االتحاد السوفيتي  ،أثر في تقليص التأثير على التطورات في المسالة الكردية  ،واتجاه
الحزباف الرئيسياف ألكراد العراؽ ( الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني )نحو الواليات
المتحدة األمريكية للتحالف معها )29(.

دور إسرائيل وتأثيره
حذت إسرائيل حذو الدوؿ المعادية للعراؽ  ،فأبدت اىتماما متزايدا بالمسالة الكردية في العراؽ ،
ويرجع ذلك بسبب عداء العراؽ الشديد لها وعدـ اعترافو بها  ،ثم مشاركة الدوؿ العربية في جميع الحروب
التي قامت ضد إسرائيل في عاـ

1948ـ وفي عاـ 1967ـ وفي عاـ 1973ـ  ،عملت إسرائيل على

إضعاؼ العراؽ عسكريا واقتصاديا باستمرار لخطورتو عليها)30 (.فقد أمدتهم بأسلحة ثقيلة مكنتهم من ضرب
المنشئات النفطية في كركوؾ  ،وزودتهم بالخبراء من اجل إطالة أمد القتاؿ إلشغاؿ الجيش العراقي ؼي معارؾ
داخلية .

مهدت إسرائيل لحرب  1967ـ  ،بفتح قنوات اتصاؿ مع زعماء األكراد في العراؽ في الفترة من عاـ
 1963 -1962ـ  ،وكاف الغرض من ذلك فتح جبهة داخل العراؽ  ،بمساعدة شاه إيراف والذي كاف لو
عالقات ممتازة مع أمريكا وإسرائيل  ،وذلك من اجل منع العراؽ من المشاركة في أي حرب ضد إسرائيل .
ولقد تكلم قادة إسرائيل كثيرا عن الحقوؽ القومية ألكراد العراؽ  ،ثم زادوا من اتصالهم مع الزعيم
الكردي المال مصطفى البرزاني عن طريق يعقوب غروبي الملحق العسكري اإلسرائيلي في سفارة إسرائيل في
طهراف  ،وذلك بعد حرب حزيراف عاـ 1967ـ ()31
استغلت إسرائيل عداء شاه إيراف للعراؽ وعالقاتها الممتازة معو وكذلك عالقاتها الجيدة مع تركيا
للوصوؿ الى كردستاف  ،وقد أمدت القوات الكردية منذ عاـ

1970ـ بأسلحة ثقيلة استخدمها األكراد في

الهجوـ على المنشئات البترولية في كركوؾ  ،وفي صد الهجمات العراقية على كردستاف )32(.
تدخلت إسرائيل في المسالة الكردية عن طريق دولتي الجوار إيراف وتركيا  ،إلضعاؼ العراؽ بواسطة
األكراد  ،وكاف دورىا يتمثل في إمداد األكراد بالسالح في فترة السبعينات  ،ولكن دورىا بقي سريا وتأثيرىا
بقي ضعيفا  ،بسبب معارضة قوى كردية في التعاوف مع إسرائيل .
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الخالصة
إف أكراد العراؽ ينتموف الى األمة الكردية التي تسكن في كردستاف الطبيعية  ،ولكن الحرب العالمية
األولى  ،في مطلع القرف العشرين ،وما تالىا من معاىدات أسفرت عن إنشاء العديد من الدوؿ في المنطقة ،
مما أدى تقسيم كردستاف الطبيعية بين عدة دوؿ ومنها دولة العراؽ .
ومع تزايد نمو الشعور القومي لدى شعوب منطقة الشرؽ األوسط  ،ومنهم الشعب الكردي في العراؽ
،وبداوا يطالبوف بحقهم في تقرير المصر واالستقالؿ  ،وتوحيد األمة الكردية في دولة واحدة .وشجع على ذلك
قياـ الثورة البلشفية في روسيا  ،عاـ  1917ـ  ،ومطالبتها بحق األمم في تقرير مصيرىا  ،والتحرر من استعمار
الدوؿ األخرى  .وكاف لمعاىدة سيفر في عاـ  1920ـ أثرا على تشجيع األكراد بالمطالبة بحقوقهم القومية ،
حيث إف المعاىدة نصت على حق األكراد في الحكم الذاتي لمدة عاـ ثم االستقالؿ بعد ذلك .
ولكن معاىدة لوزاف عاـ

 1923ـ ،خيبت آماؿ األكراد في تحقيق االستقالؿ ،خاصة أف أكراد

العراؽ أصبحوا تحت االحتالؿ البريطاني  ،و أنشأت بريطانيا دولة العراؽ وعينت الملك فيصل بن الحسين
ملكا عليها  ،وكانت بريطانيا التهمتـ إال بتحقيؽ مصالحها .ولذلك لجا األكراد الى إعالف االستقالؿ وعين

زعيمهم الشيخ محمود البرزاني نفسو ملكا على كردستاف العراؽ  ،وانتفض األكراد ضد القوات البريطانية ومن
ساندىا من قوات الحكومة العراقية .
وفي عاـ  1926ـ  ،ضمت والية الموصل الى المملكة العراقية رسميا  ،وبذلك أصبح األكراد ضمن
مواطني ىذه المملكة  ،وبدأت المسالة الكردية في العراؽ  ،حيث أصبح شعب العراؽ يتكوف من قوميتين
رئيسيتين  ،القومية العربية وتشكل ما يقارب نسبتو  ، %80والقومية الكردية وتشكل ما يقارب نسبتو .%18
لم تستجب الحكومة العراقية لمطالب األكراد في االستقالؿ  ،فاستمر األكراد في االنتفاض ضد
الحكومة العراقية في أواخر العشرينات وأوائل الثالثينات بزعامة الشيخ محمود البرزاني  ،وكانت الحركة القومية
الكردية  ،مازالت ضعيفة وذلك بسبب عدـ انتشار التعليم في المنطقة  ،وتزعم القيادات العشائرية والروحية لها
 .ولكن اآلماؿ الكردية في االستقالؿ انتعشت في فترة الحرب العالمية الثانية  ،مما شجع األكراد في العراؽ
على تشكيل األحزاب السياسية القومية الكردية  ،وقد انضم إليها الشباب الكردي المثقف  ،ولكنهم تركوا
قيادتها للقادة العشائريين  ،ظنا منهم أف القادة العشائريين ىم وحدىم القادروف على طرد معارضة مؤثرة في وجو
الحكومة المركزية  ،وكوف المثقفين والذين معظمهم من سكاف المدف بحاجة الى الحماية العشائرية في وجو
القمع الحكومي.
ولكن فشل تجربة جمهورية مهاباد الكردية في إيراف  ،في عاـ 1947ـ  ،تسبب في حدوث
انشقاقات عديدة بين األكراد  ،مما أدى الى زعزعة ثقة األكراد بأنفسهم وإيمانهم بقدرة الحركة القومية الكردية
على تحقيق األىداؼ القومية  ،مما أدى الى وضع حد ألمل األكراد في توحيد األمة الكردية في دولة واحدة .
انضم الكثير من الشباب الكردي المثقف الى الحزب الشيوعي العراقي بسبب مطالبتو بالحقوؽ
القومية الكردية ومطالبتو بحق تقرير المصير للشعوب  ،وبدأوا في التعاوف مع الحركة الوطنية العراقية  ،والتي
كانوا يطمحوف أف تصل الى الحكم فتحقق لهم حكم ذاتي أو حكما محلي  .وبقيت الحركة القومية الكردية
في العراؽ يمثلها حزب واحد ىو الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،بقيادة المال مصطفى البرزاني  ،ولكن فترة
غياب المال في االتحاد السوفيتي من 1947ـ وحتى 1958ـ ،أدت الى تمكين الشباب الكردي المثقف ذو
الميوؿ اليسارية الثورية من قيادة الحزب في تلك الفترة .

نجح الضباط األحرار بزعامة عبد الكريم قاسم وعبد السالـ عارؼ في 14تموز 1958ـ ،في إنهاء
الحكم الملكي في العراؽ  ،وبدأت مرحلة جديدة في العراؽ كانت المرحلة األىم في تاريخ أكراد العراؽ ،
حيث أصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،حركة سياسية مستقلة  ،ومجموعة ضغط مؤثرة  ،وذلك بسبب
حاجة عبد الكريم قاسم لدعمو في مواجهة القوميين العرب بزعامة عبد السالـ عارؼ ،والذين يريدوف وحدة
فورية وشاملة مع الجمهورية العربية المتحدة والتي كانت تشمل مصر وسوريا .وقد قاـ قاسم باستغالؿ النفوذ
الشيوعي وذلك لتحريض األكراد ضد ىذا المشروع  ،ألنو سينهي حكمو للعراؽ.
عاد عبد الكريم قاسم الى التخلي عن وعوده لألكراد باعطاءىم حقوقهم  ،فعاد األكراد الى التحدي
العسكري للحكومة العراقية من حديد في عاـ 1961ـ .ولقد استمر عدـ التمييز بين األكراد كأفراد  ،مع
حرماف حركتهم من أي حقوؽ قومية وثقافية أساسية  ،وحتى حق النضاؿ من اجل ىذه المطالب كاف ممنوعا ،
واعتبرت حركتهم حركة تمرد ضد الحكومة تريد االنفصاؿ لتحقيق مصالح القوى المعادية للعراؽ واألمة العربية
واستمرت الحكومات العراقية في معالجة أعراض الحركة القومية الكردية وترؾ معالجة األسباب  ،واستمر
الخيار العسكري كمحاولة لحل المشكلة الكردية .ولكن حكومة عبد الرحمن البزاز عرضت في عاـ 1966ـ
 ،حال سياسيا للمشكلة الكردية وتم التوصل الى اتفاؽ من عدة بنود علنية وسرية  ،يعتمد على أساس للحكم
الال مركزي في العراؽ  ،يعطي األكراد في مناطقهم حكما ذاتيا  ،ويشاركوا في الحكومة المركزية .ولكن ىذا
االتفاؽ لم يطبق بسبب معارضة العسكريين من الجيش العراقي ،واالختالؼ على تفسير بنود االتفاؽ  ،وخاصة
تحديد منطقة الحكم الذاتي  .وكاف العسكريوف يؤمنوف باف ىجوما شامال على األكراد سينهي المشكلة الكردية
بصورة نهائية  ،ورفضوا مطلب الحركة الكردية في تحقيق حكما ذاتيا لهم في مناطق السليمانية واربيل ودىوؾ
وكركوؾ وبعض قرى الموصل وديالى .
أثبتت األياـ أف الحل العسكري لن ينهي المسالة الكردية  ،في حين أف إعطاء األكراد حكما ذاتيا
حقيقيا سينهي المسالة  ،الف األكراد أصبحوا على علم أف موازين القوى اإلقليمية والدولية لن تسمح بقياـ
دولة كردية مستقلة  ،وإنها باتت حلما  ،واف حكما ذاتيا في إطار عراؽ ديمقراطي تعددي فيدرالي ىو الممكن
 .ولكن حكومة االتحاد السوفيتي والصديقة للحكومة العراقية  ،رفضت الحل لعسكري للمسالة الكردية في

العراؽ وذلك في عاـ  1970ـ ،وقد ساعد ىذا على التوقيع على اتفاقية للحكم الذاتي  ،في

(11آذار)

 1970ـ ،وتم ذلك على الرغم من معارضة العسكريين  ،وإبداء الطرفين ( الحكومة العراقية واألكراد ) قدرا
كبيرا من التصلب خالؿ المفاوضات التي سبقت التوقيع على االتفاؽ .ولكن تأجيل تطبيق االتفاؽ الى خمس
سنوات ،مما سيعطي الحكومة العراقية فرصة لتغيير النسب السكانية في بعض المناطق  ،كمدينة كركوؾ ،وذلك
لصالح العرب  .وعدـ تعيين كريم محمد مرشح األكراد لمنصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين طو محي الدين
معروؼ بدال منو ،وعدـ رغبة الحكومة العراقية في إجراء انتخابات  ،ومحاولتها التفريق بين األكراد  ،كل ىذه
األسباب أدت الى عودة األكراد الى التحدي العسكري للحكومة من جديد  ،ولكن بقوة اكبر ىذه المرة ،
وذلك بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه األكراد ،من إيراف والمخابرات المركزية األمريكية والموساد اإلسرائيلي .
ىاجم األكراد ألوؿ مرة المنشئات النفطية العراقية في كركوؾ  ،وىدد المال مصطفى باحتالؿ كركوؾ ،
وانخدعت القيادة الكردية بالوعود من المخابرات اإليرانية واألمريكية واإلسرائيلية  ،ونسيت أف ىؤالء يريدوف
تحقيق مصالحهم وال تهمهم الحقوؽ القومية الكردية  ،ولذلك بمجرد توقيع العراؽ مع إيراف على اتفاؽ حقق
المصالح اإليرانية في منطقة شط العرب،وترؾ العراؽ المطالبة بمنطقة عربستاف والجزر العربية في الخليج
العربي ( أبو موسى وطمب الكبرى وطمب الصغرى ) مقابل تخلي إيراف عن مساعدة ودعم األكراد  ،وقد
سمحت إيراف للقوات العراقية إنهاء حركة األكراد في العراؽ في عاـ 1975ـ  ،ولم تسمح لهم المكث في
أراضيها  ،ولم تستجب الواليات المتحدة لنداءات البرزاني المتكررة  ،وتركتو يموت في احد مستشفياتها في
عاـ 1978ـ.
قامت الحكومة العراقية بتطبيق الحكم الذاتي من طرفها في مناطق اربيل والسليمانية ودىوؾ  ،وفي
عاـ  1976ـ انقسم الحزب الديمقراطي الكردي الواحد الى خمسة أحزاب وكاف من أىمها حزب االتحاد
الوطني الكردستاني بزعامة جالؿ الطالباني  ،والذي فوض الحكومة العراقية على تطبيق الحكم الذاتي  ،في عاـ
 1983ـ  ،وفي التسعينات  ،وقاتل الحكومة العراقية في الفترة من 1978 -1977ـ  ،وفي التسعينات .
أدت االنقسامات فيما بعد الى صراعات كردية

– كردية وخاصة بين القوات الموالية للحزب

الديمقراطي الكردستاني بقيادة المال مصطفى ثم ولده مسعود البرزاني وبين القوات الموالية لحزب االتحاد

الوطني الكردستاني بقيادة جالؿ الطالباني  ،وكاف أىمها االقتتاؿ في التسعينات  ،حيث اجتاحت قوات
الطالباني منطقة الحكم الذاتي واحتلت اربيل وذلك بمساعدة إيراف  ،فاستنجد مسعود البرزاني بقوات الحكومة
العراقية واستعاد اربيل  ،وبقيت منطقة الحكم الذاتي منقسمة الى إدارتين إدارة مسعود في اربيل وإدارة
الطالباني في السليمانية  ،وتدخلت الواليات المتحدة والدوؿ الغربية وتركيا للمصالحة بين األكراد في واشنطن
في عاـ 1998ـ.
استغل األكراد الحرب العراقية اإليرانية( 1988 -1980ـ)  ،فرسخوا أقدامهم في منطقة الحكم
الذاتي ،وتعاوف إدريس ومسعود البارازاني مع إيراف  .وفاوض الطالباني الحكومة العراقية على تطبيق الحكم
الذاتي لألكراد في شماؿ العراؽ  ،وتخللت تلك الفترة دخوؿ الجيش التركي مناطق الحكم الذاتي بناء على
اتفاؽ مع الحكومة العراقية لمطاردة رجاؿ حزب العماؿ الكردي والناشط في تركيا  ،وأحيانا كانت تركيا ال تميز
بين األكراد في ىجماتها عليم  ،وفاوضت تركيا فيما بعد األحزاب الكردية في العراؽ على أساس منع حزب
العمل الكردي الناشط في تركيا من التواجد في منطقة الحكم الذاتي  ،وحاولت إنشاء مناطق أمنية على
الحدود التركية العراقية  .وقد جعل ىذا تركيا تفضل وجود حكومة عراقية مركزية قوية في المنطقة  ،وتعارض
استقالؿ األكراد في شماؿ العراؽ أو قياـ حكم ذاتي لألكراد في المنطقة أو قياـ دولة فيدرالية في العراؽ على
أساس عرقي .وقد عقدت اتفاؽ مع الواليات المتحدة األمريكية في عاـ

2003ـ  ،بهذا الخصوص  ،ومنع

األكراد من الدخوؿ الى كركوؾ والموصل .ونسقت مع إيراف وسوريا لمنع عراؽ فيدرالي أو استقالؿ األكراد في
شماؿ العراؽ .
عندما انتهت الحرب العراقية اإليرانية في عاـ 1988ـ  ،شنت القوات العراقية ىجوما شامال على
قوات الحركة الكردية في شماؿ العراؽ ،وسيطرت على منطقة الحكم الذاتي  ،وتعرضت المنطقة الى تدمير
كبير وخسر األكراد آالؼ األرواح .
وفي عاـ  1991ـ  ،استغل األكراد ىزيمة القوات العراقية في حرب الخليج الثانية فانتفضوا في
شماؿ العراؽ بالتزامن مع انتفاضة الشيعة في جنوبو  ،وقد شجعهم الرئيس األمريكي جورج بوش األب على

ذلك ،وقد سيطر األكراد على مناطق الحكم الذاتي وكركوؾ ،ولكن الحكومة العراقية شنت عليهم ىجوما أنهى
انتفاضتهم واستعادوا كركوؾ .ولم تساعد القوات األمريكية األكراد .
بعد إعالف منطقة شماؿ العراؽ منطقة حماية دولية  ،عاد الالجئين األكراد الى مناطقهم وانسحبت
قوات الحكومة العراقية الى كركوؾ  ،وفي عاـ 1992ـ  ،انتخب األكراد برلمانا كرديا وكونوا إدارة كردية في
مدينة اربيل وسيطر على البرلماف مؤيدي الحزبين الكبيرين ( الديمقراطي الكردستاني  ،والوطني الكردستاني )،
وقرر البرلماف الكردي العمل على إيجاد عراؽ ديمقراطي تعددي فيدرالي  ،يكوف لألكراد فيو حكم ذاتي في
المناطق ذات األغلبية الكردية .
ولكن التنافس على الحكم في منطقة الحكم الذاتي واختالؼ التحالفات اإلقليمية والدولية بين
األكراد  ،أدى الى االقتتاؿ  ،ولكن األمر استقر بعد المصالحة في واشنطن في عاـ 1998ـ ،ونشطت أحزاب
كردية كثيرة في منطقة الحكم الذاتي وتأسست صحافة وإذاعات وقنوات فضائية وتلفزيونية  ،وكاف من ىذه
األحزاب اليساري واالشتراكي واإلسالمي والليبراؿي  .ولقد ازدىرت منطقة الحكم الذاتي  ،ألنها لم تتعرض
لدمار كبير خالؿ الحرب في عاـ

 1991ـ ولم يؤثر عليها الحصار المفروض على العراؽ بعد ذلك ،

واستفادت من حصتها في النفط العراقي ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء  ،ومن الجمارؾ التي تجبى
على الحدود التركية العراقية
وبدأت الحركة القومية الكردية بالتعاوف مع المعارضة الوطنية العراقية ( اإلسالمية  :حزب الدعوة
الشيعي  ،والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية الشيعي  ،والليبرالية  :المؤتمر الوطني  ،والحزب الشيوعي العراقي
)  ،وفتحت األحزاب الكردية الرئيسية قنوات سياسية مع تركيا والدوؿ األوروبية والواليات المتحدة األمريكية
 .وقاـ قياداتها بعدة زيارات لدوؿ الخليج العربي والمملكة العربية السعودية .
تحالف الحزباف الديمقراطي والوطني مع الواليات المتحدة وبريطانيا في حربهما ضد العراؽ في عاـ
 2003ـ  ،ولذلك شاركا في المجلس االنتقالي لحكم العراؽ ثم في الحكومة العراقية المؤقتة بنسبة ، %20
واستطاعوا تضمين قانوف الدولة المؤقت حق المحافظات الكردية في الحكم الذاتي في إطار دولة عراقية
فيدرالية ديمقراطية تعددية  ،واالعتراؼ بهم قومية أخرى في العراؽ  ،وتطبع أوضاع مدينة كركوؾ  ،وحقهم

الفيدرالي في العراؽ ويروف
ة
بالفيتو على أي بند في الدستور العراقي الدائم .ولكن الكثير من العراقيين يعارضوف
أنها ستفضي الى تقسيم العراؽ في المستقبل ،وعلى الرغم من ذلك استطاع األمريكاف تمرير إقرار قانوف الدولة
المؤقت والذي يقر الفيدرالية والحكم الذاتي لألكراد  ،ولكنو أبقى ىناؾ نقطة غامضة وىي تطبيع أوضاع مدينة
كركوؾ والذي يفهمو األكراد إخراج السكاف العرب الذين جاءوا بعد عاـ

1957ـ إليها وإعادة األكراد

المهجرين منها إليها  ،والعرب يفهمونو انو إعادة المهجرين إليها .
اختلفت مواقف الدوؿ المحيطة في العراؽ من المسالة الكردية  ،فالكويت والسعودية واألردف  ،رأوا
في المسالة الكردية مثل رأي الكثير من الدوؿ العربية أنها مسالة عراقية داخلية  ،ولذلك كاف تأثيرىا على
األكراد قليال  ،وعارضت قياـ دولة كردية مستقلة  ،وخشيت من ميوؿ الحركة القومية الكردية اليسارية ومن
دفاع الحزب الشيوعي عن الحقوؽ الكردية  ،ومن تأييد االتحاد السوفيتي لدولة مهاباد الكردية في إيراف .وىي
متخوفة من عراؽ فيدرالي على أساس طائفي أو عرقي  ،خشية من دولة شيعية في الجنوب  ،تكوف حافز
للشيعة في السعودية والكويت على المطالبة بحكم ذاتي .وأما إيراف وتركيا وسوريا  ،فهي تعارض استقالؿ
أكراد العراؽ أو دولة فيدرالية ،ألنها تخشى أف يشجع ذلك األقليات الكردية فيها على المطالبة بمثل ذلك ،
وتخشى من حدوث فوضى في العراؽ تؤثر على أمنها .وأما القوى الدولية  ،فبريطانيا كاف لها تأثير مباشر على
األكراد منذ بداية المسالة الكردية في العراؽ  ،فمنعت من استقاللهم بضمهم الى العراؽ في عاـ 1926ـ ،
وساىمت في قمع حركاتهم دعما للحكومة العراقية وحتى عاـ 1958ـ ،وأما اآلف فبريطانيا ال تعارض عراؽ
فيدرالية يكوف لألكراد فيو حكما ذاتيا على أساس المحافظات .وأما الواليات المتحدة فبدا تأثيرىا على
المسالة بعد الحرب العالمية الثانية  ،ودعمت األكراد عن طريق مخابراتها في الستينات والسبعينات من اجل
إضعاؼ الحكومة العراقية لتحييدىا في الصراع العربي اإلسرائيلي ،ولتحقيق مصالح حلفائها تركيا وشاه إيراف
،ولذلك لم تدعم األكراد بقدر يجعلهم قادرين فيو على تحقيق االستقالؿ الف ذلك ال تريده تركيا  ،وىي توافق
على عراؽ فيدرالي يكوف لألكراد حكما ذاتيا فيو على أساس المحافظات .
إف واقع األكراد في العراؽ اآلف يتمثل في الحركة القومية الكردية التي يقودىا الحزبين الرئيسيين (
الديمقراطي والوطني )  ،وىناؾ حركة إسالمية متنامية ستكوف منافسة لهما في المستقبل وعلى ما يبدو باف

األكراد تخلوا اآلف عن حلم دولة كردية مستقلة مقابل عراؽ فيدرالي ديموقراطي متعدد  ،يشاركوف في حكمو
من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف  ،ويكوف لهم حكومة في إقليمهم المكوف اآلف من ثالث محافظات (
اربيل والسليمانية ودىوؾ ) ،وقد يضم إليو مناطق أخرى .وستكوف الحركة القومية الكردية مؤثرة في سياسات
وقرارات الحكومة العراقية في المستقبل  ،وذلك لكونها تمثل خمس سكاف العراؽ ،وبسبب انقساـ القومية
العربية المقابلة طائفيا الى مسلمين ومسيحيين  ،والى سنة وشيعة  ،ولتعدد األحزاب العربية وتنافسها .وبسبب
تحالف الحركة الكردية مع الواليات المتحدة األمريكية ،الف السنة في العراؽ متهمين بالمقاومة ضد االحتالؿ
األمريكي  ،والشيعة تخشاىم الواليات المتحدة ألنهم في نظرىا اقرب الى إيراف .
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