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خارطة العراق الجديد ةما يتمن اها خارطة العراق الجديد ةما يتمن اها خارطة العراق الجديد ةما يتمن اها خارطة العراق الجديد ةما يتمن اها ))
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  تأريخ حزبي طالباني وبارزاني تأريخ حزبي طالباني وبارزاني 

 مـع الموسـاد ... مـع الموسـاد ...   
 

                      د. عماد محمد الحفي ظ 

 

 

 

في البدء كان بن غوريون يؤمن بضرورة العمل على استمرار نشاااا الموسااا  فااي معاار والعاارا   

همة بالنساابة ووضع خطة تقضي بتأسيس موضع قدم لهم في منطقة كر ستان العرا   والتي ستعتبر م

للكيان العهيوني أي إسااراليل فااي المسااتقبلاا وطاا ا ينطلاا  ماان فلساااة باان غوريااون با عتمااا  علااى 

األقليات غير العربية واألقليات الدينية غياار ا ساا مية أو األقليااات ماان الطوالااف ا ساا مية فااي الاادو  

 العربية الموجو ة في الشر  األ نى وشما  أفريقيااا!

األمريكااان قاااموا بلرسااا  ساااقة أساالمة الااى عكومااة بياادا  عباار تركيااا وإيااران وماان اليرياا  أن 

ااا! كما قامت الواليات المتماادة  1961 ستخدامها في قتا  ضد األكرا  خ   عكم عبد الكريم قاسم عام

 2008 - 2005بلسااداء النعاايمة الااى جاا   الطالباااني رلاايس مااا يساامى بلمهوريااة العاارا  المااالي )

 1961يقاف عمليات تمر  البارزاني األب ضد عكومة بيدا  والتااي كااان قااد باادأطا فااي عااام مي  ية(  بل

 ااا!                                                                          وتم تناي  ذلك فع   وقد أوقف البارزاني تمر ه ضد عكومة عبد الكريم قاسم فع   

   1966وفد اسرائيلي في حاج عمران عام  يلتقيرزاني  الب
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عين تساالم )مااالير  1964ثم جاء التأييد األكثر جدية وفعلية من قبل إسراليل للبارزاني األب في عام 

رلاسة الموسا   ولو أن الع قة كانت ترجع الى ما قبل ذلك العام أي من  قباال عهااد أمياات بالنيااة أميت(  

                                                                للموسا   ون أن يكون لها  الرة متخع عة للعم ء في كر ستان العرا ا

  دور المحافظيد الجدد في تجنيد حزبي العميليد بارزاني وطالباني

آن اك مع أعد قيا ات بارزاني األب وال ي كان يعماال   إجتمع )شيمون بيريز( وزير الدفاع االسراليلي

مي  ية  وطو العمياال  1948                                                                  جاسوسا  لعالح إسراليل من  األشهر األولى من قيام إسراليل أي من  عام  

 )خمران علي بدرخان(ا

  وفااي آب ماان تلااك الساانة  نااام الموسااا   ورة تدريبيااة لماادة ث ثااة أشااهر لمقاااتلي 1965فااي 

                                                                                شيات البارزاني المسلمة والعميلة والتي كان جزءا  منها ج   االباني كأعد القيا يين )البيشمركه( ميلي

عند بارزاني األب عين ذاك  وأعقبتها  ورات مشابهة لملموعات أخاارم ماان عماا ء البااارزانياا وقااد 

 أال  على الدورة األولى ا سم الرمزي )مارفا ( أي السلا ةااا!

من مساعدي )لياااي أشااكو ( رلاايس وزراء الكيااان العااهيوني     ال  إثنان 1966في أواخر سيف  

من المتخععين بالشؤون العربية  بالقيام بعملية مسح في كر ستان العرا  وبالتنسي  مااع البااارزاني 

إعدا  الدراسة وإعتما طا من قبل الموسا   ووضع البرنامج  األب ليرض تقديم  راسة ميدانيةاا وقد تم

وف(  عياات تاام إرسااا  فرياا  ابااي ماان أاباااء وممرضااين اسااراليليين مااع تماات رلاسااة )عاااييم ليااااك

 مستشاى عسكري ميداني الى منطقة كر ستان العرا   وتم نقلهم بالطري  البري من إيراناا!

يقو  )إلييف( سكرتير عزب العمل ا سراليلي في بداية السبعينات  أنه وسل الى )عاج عمران( فااي 

                                                         سااراليلي  وقااد نا ماات الزيااارة بواسااطة )أعمااد الللبااي( وطااو عمياال كر ستان العرا  على رأس وفد إ

  وكااان بانتاارنااا )كمااا قااا  1972وكااان ذلااك عااام  ساااوي مااز وج سااهيوأمريكي وإيرانااي اااالاي

بعض مساعدي البارزاني األب  وبعد قضاء ليلة طناك  أخاا ونا علااى البيااا  الااى المقاار السااري  إلييف(

           وعميما ا            نا و يا  للبرزاني في اللبا اا! وكان لقاؤ

ناقشنا خ   اللقاااء المساااعدات ا سااراليلية لميليشاايات بيشاامركة بااارزاني األب  وقااد قااا  لااي )أي 

 لييف( معطاى البرزاني بالنص ))أرجوا إباا ر رلاايس الااوزراء والااوزراء ا سااراليليين أننااا  إخااوة  

ااال ماان ساااعدنا فااي ساااعة أو  وأف أن ا سااراليليين  ولاان ننسااى وسااوف لاان ننسااى  أفضااالكم  طاا ه

                                                                                          الشد ةاا!!(( ثم قدم البارزاني خنلره الخاص طدية لي )أي الى إلييااف(  وأعطاااني خنلاارا آخاار ألقدمااه 

 بلسمه الى سديقه رليس الكنيست عين ذاكاا!

                                            كااان البااارزاني مريضااا  ومساالوب القااوم  يعااي  1978عندما كشف )إلييف( ط ه المعلومات فااي  

لدم وكالة المخابرات المركزية األمريكية متنق  مابين الاند  والمستشاى فااي                       أشهره األخيرة )سلينا ( 
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عضو الكااونيرس األمريكااي )سااتيان سااوالرز( اليهااو ي  قااد أبليااه   واشنطنااا!اا ويضيف )ألييف( أن 

 بأنه يتمنى أن ال تكون نهاية البرزاني أنتهاء للع قة بين األكرا  وإسراليلااا!

ا البااارزاني  قااام البرزانااي بعاادة زيااارات الااى إسااراليل  زار خ لهااا  يليخ   شااهر العساال األساارال

المستوانات ا سراليلية وقا ة سياسيين بااارزين ماان أمثااا  )مناااعيم باايين وموشااي  ايااان وأبااا إيبااان 

وشيمون بيريز(اا وغيرطماا! كما أن الموسا  كان قد أسس نواة المخابرات البارزانيااة و عمهااا والتااي 

)الباراستان( وكان المنس  في ذلك )مر خاي طو ( في إسراليل و)إلياطو كوطين( في مقاار   أال  عليها

 والر  50000                                                                       البرزانااي فااي كر سااتاناا! وكاناات تعاال الااى البرزانااي شااهريا   فعااة ماليااة بمقاادار 

 !!! والقيام بعمليات  شيا  اللي  العراقيااا البيشمركة  ستخدامها في التهيأة  عدا  مقاتلي

  الكات  ا سراليلي )أليزير زافير( في كتابه )أنا كر ي( أن الع قة الماا كورة طااي فرسااة يلاا  يقو

متينااة ومتواساالة وذلااك  بقاااء اللااي  العراقااي  إسراليل والبارزاني األب إستثمارطا للعل الع قة بين 

الع قة مهمة لتقويااة                                                                              بعيدا  عن إسراليلاا وطو اللي  ال ي تتطلع إسراليل أن تراه قد إنتهىاا!! كما أن 

 ع قة إيران بلسراليل والبارزانيااا!

 إستمرار العمالة

 ور الوالياااااااااات 

المتمااادة الااا ي بااادأ 

               العقااااااا  بساااااايناريو 

مختلف عن التعااااف 

ا سااااااراليلي مااااااع 

الباااااارزاني وعااااا  

البااارزاني  سااراليل 

ونمن طنا نااتكلم عاان 

السياسااايين والقاااا ة 

ماان الطاارفين ولاايس 

 عن الشعوباا

  كمااا 1977ويناااير   1973نلر  ال ي خدم كااوزير للخارجيااة األمريكيااة مااابين ساابتمبر  فهنري كيس

اا وكااان المقاارر والمخطاا  1975وعتااى نااوفمبر    1969                                        عمل ك لك مستشارا  لألمن القااومي ماان يناااير  

للسياسة األمريكية اوا  تلااك الساانوات  وال عاا  الرليسااي الاا ي لااه بعااماته فااي كثياار ماان األعاادا  

ستعرض في الاعل الثالت من م كراته التي نشرت تمت عنوان )سنوات التلديااد( فااي عااام العالميةاا إ
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                                                                                          التمد  عن الع قااة )األمريكيااة ا ا سااراليلية ا ا يرانيااة ا البارزانيااة(  والتااي لعباات  ورا  فااي 1999

 السبعينات  وعن أطمية و ور تلك الع قةا

ا علااى المااروف فااي سياسااة بااول وخططااه قباال المقيقة أن ما ور  في تلك الم كرات  يضااع النقااا

فلقد إستطاعت الموسااا  ا سااراليلية العااهيونية إسااتياا  عزبااي  ولمد اآلن   2003غزوه للعرا  عام  

كروموسااوم  526العميلين االباني وبارزاني عينمااا قااالوا لهاام عاان قيااام فرياا  ماان الباااعثين  بتملياال 

مات من ست ملموعات طاام أ أكاارا  يهااو  )فااي اا عيت أخ ت الكروموسو 2001 واي   وذلك في عام

إسراليل(  أكرا  مسلمين )في العرا (  فلسطينيين عرب  يهو  شرقيين )في إسراليل(  يهااو  غااربيين 

)في إسراليل(  وبدو فلسااطينيين مساالمين عاارب ماان ساامراء النقاا ااا وقااد أاهاار التملياال كمااا قالاات 

تتطاب  الااى عااد بعيااد  كمااا قالاات الموسااا   العرا  الموسا   أن كروموسومات اليهو  الشرقيين وأكرا 

                                                                                              ا سراليلية في البمت المزمع  وط ه المعلومات علميا  غير  قيقة خاسة اذا علمنا ان األخوة األكرا  طم 

من العر  اآلري ال ي يعو  الى نسل عام بن نوح وطو عر  آسيوي أوربي  بينما اليهو  طاام ساااميون 

و ون الى سام بن نوح وطااو عاار  شاار  أوسااطي  وإذا أرا وا القااو  ان كما طو عا  العرب وال ين يع

طناك إشتراك وراثااي بااين أكاارا  العاارا  واليهااو  الشاارقيين فااي إسااراليل فاالن ذلااك يعااو  الااى إمتاازاج 

                                                                                        الكروموسومات العراقية بدءا  ماان اآلشااوريين والبااابليين ووسااوال الااى العااراقيين العاارب والتااي تمثاال 

وموسومي لمختلف األجيا  العراقية والتي إمتزجاات علااى ماادم عشاارات القاارون خ سة ا متزاج الكر

ماااع الكروموساااومات اليهو ياااة 

                         باادءا  ماان الساابي اآلشااوري ثاام 

السبي البااابلي وبقاااء اليهااو  فااي 

العاااااارا   ون العااااااو ة الااااااى 

بعااد ذلااك وعلااى ماادم  فلسااطين 

ولااااا لك فااااالن  قااااارون       عاااااد ة

                             الكروموسومات العراقيااة عمومااا  

كروموسااومات  طااي األقاارب الااى

فالكروموسااومات  اليهااو  ولاا لك 

الكر يااة العراقيااة كمااا طااو المااا  

بالنسبة للكروموسومات العراقيااة 

والاا ين يشااتركون وعلااى ماادم 

 مئات السنين في اآلباءا
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من المؤسف إنطلت ط ه الخدعة ا ستخبارية الموسا ية ا سراليلية العااهيونية علااى الكثياارين فااي 

                                                                      لن إسراليل عينما قر رت أخ  أعدا  من أااا  العرا  بمل ة الع ج الطبي طااو كر ستان العرا   ول لك ف

 ستكما   راساتهم على الكروموسومات العراقيااة فااي األجيااا  العراقيااة المديثااة مااع الكروموسااومات 

 اليهو ية المأخوذة من األجيا  المديثة في إسراليل لدراسة ط ه المقيقة العلميةا

نلر عن المعالح العهيوأمريكية في العرا  ومدم إمكانيااة توايااف األخااوة                       ل لك عينما يتمد   كيس

األكرا  له ه األغراض الدنيئااة فيقااو  أ إن عمايااة األكاارا  ماان القااوة العسااكرية العراقيااة  كااان يتطلاا  

تدخ ت وإرتبااات أمريكية كبيرة ومعقدة  في وقت كانت ع قة الشر  باليرب تسااوء وتضااعفاا كمااا 

 لس م العربية ا ا سراليلية لم تكن تسير بشكل جيداأن مما ثات ا

العاارا  وأفيانسااتان  والمشاااكل  بول تمت النار ماان معارضاايها بسااب  نتااالج عاارب إ ارة أسبمت

في التلهيااز والاادعم لاناعااا  عاان العاارا   يلاا  أن تااوزن  الداخليةاا وأن تمقي  رغبة أكرا  العرا 

قة العربية وفي تركيا وإيران مع األخ  بنار ا عتبار المعااالح بالقياس الى موقعهم الليرافي في المنط

األمريكية لدم أسدقالها من الدو  العربيااة الينيااة بااالنا   وطنااا ترتساام الممعاالة النهاليااة لاعت لااين 

  اا! 2003وعم لهم في العرا  وأسباب ا عت   عام

           عامااا   أنااه  30عربي والعااالمي قباال وي عظ من سر  كيسنلر طنا في التمد  عن الوضع ا قليمي ال

يكا  يتطاب  بشكل كامل مع الوضع المالي في العرا اا فمرب فيتنام ومشاااكل إ ارة نيكسااون الداخليااة 

 والخارجيةاا يقابلها عرب العرا  ومشاكل إ ارة بول الداخلية والخارجيةاا!

ألب آناا اك بالاادعم العسااكري عند ط ا التقااع في المعالح العهيوأمريكية جاءت مطال  البارزاني ا

واللوجسااتي والسياسااي ماان األمريكااان وإسااراليلاا ومطالاا  البااارزاني ا باان والطالباااني الماليااة فااي 

ماان ممافاااات )الموساال وساا ح الاادين و يااالى وواساا                                     ا سااتق   بعااد ضاام مساااعات واسااعة العقااا  

ي أي امس عروبتهااا! وتعقيااد وميسان وكافة ممافاة كركوك( والتأثير في الموقف العراقي كبلد عرب

الوضع العربي ا سراليلي في لبنان ومع السلطة الالسطينية في الوقت الماضراا وله ا يمكن القااو  أن 

أف  كيسنلر السياسي ال يزا  يطيي على خط   بول المالية عتى نهاية فترة عكاام بااول ألمريكااا فااي 

 اا! 2009أو أوالل عام 2008نهاية عام 
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  البارزانيالبارزاني  ىى مصطف  مصطف أسرار مالأسرار مال

 في وثائق االستخبارات السوفيتية في وثائق االستخبارات السوفيتية 
 

               د يةود زميال  أللروس ثم حاو         زميال       ء     د        ب  ب           وطنيا                            البارزاني لم يةد ززيما  

 للمخابرات المرةزية ففش  فتحو  الى زمي  زلني للموساد الصييوني 
 

 د. كمال قادر )كاتب وسياسي كردي عراقي( 

ان يعتباار لمااد اآلن البااارزاني الاا ي كاا   ىالم  معااطا

ال                                 كرا  لم يكن فااي المقيقااة زعيمااا  والزعيم التاريخي لأل 

                                                    تاريخيا   بل عمي   للهاز المخابرات السوفيتية )كي جااي 

سمه السري كااان ئرلاايسئ  ومااا تساامي بثااورة أبي( و

لاام   1961أيلو  العايمااة التااي أشااعلها البااارزني أيلااو   

ية تكاان ثااورة وال عايمااة بااال إعاادم العمليااات السااار

للمخابرات السوفيتية آناا اك لزعزعااة المعااالح اليربيااة 

 افي الشر  األوس  وسرف األناار عن أزمة برلين 

                                             ط ه طي عقال  لااو تلاارأ شخعااا  مااا التاااو ه بهااا فااي 

االختااااء                                            كر ستان سيكون معيره بالتأكيد غير معلوما ا

القساااري إلاااى األباااد أو التعااااية اللسااادية بطريقاااة 

ن أبااا ت عوالاال ألعقوبات التي تنتار ط ا الشااخص  ألنااه سااب  لهاا ه العاللااة باا قل اأمخابراتية طي من  

بكاملهااا كعاللااة فاااخر عمااد آغااا المركسااوري فااي منتعااف ساابعينات القاارن الماضااي والسااب  ال زا  

                                                                                           ملهوال ا ط ا با ضافة إلى أن المقال  المكشوفة عو  ع قة البارزاني بكي جي بي قد يااتم إ انتهااا ماان 

 ابارزاني كا عاءات الماقدين من أعداء الكر  وكر ستان قبل عاللة ال

ن طاا ه الماارة المعلومااات المتعلقااة بالخلايااات المخابراتيااة لعاللااة أمن سوء عظ عاللااة البااارزاني فاا 

عد وطي ليست من آراء شخص ما  بل طي عقال  تاريخيااة تاام الكشااف أالبارزاني طي ليست من بدعة  

)كااي جااي بااي( فااي موسااكو   المخااابرات السااوفيتية السااابقةعنها مؤخرا من خ   نشاار بعااض وثااال   

 .وواشنطن ولندنا وطي وثال  باستطاعة أي شخص االا ع عليها إذا رغ  في ذلك 

                                                                                      قسم من ط ه الوثال  رفعت السلطات الروسية القيو  عنها مؤخرا  وطي موجو ة في أرشيف الللنااة 

 .ألرشيف طو أرشيف عامالمركزية للمزب الشيوعي السوفيتي الساب  في موسكو  وا
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                                                                                         قسم آخر من ألوثال  تم سرقتها من قبل بعض ضباا المخابرات السوفيتية سابقا  وتاام تهريبهااا فيمااا 

 .بعد إلى اليرب عيت تم نشر بعضها وبعضها ينتار النشر

ط ا البمت يعتمد بعورة رليسااية علااى معاادرين رليساايينأ المعاادر األو  طااو عبااارة عاان وثااال  

                                                                       مركزية للمزب الشيوعي السوفيتي الساااب  والاا ي يمتااوي أيضااا  علااى وثااال  تتعلاا  أرشيف الللنة ال

 .البارزاني بالمخابرات السوفيتية  ىبع قات معطا

والمعدر الثاني طو ما يسمي بأرشيف ميتروخين وطو ملموعة كبيرة من الوثال  تاام ساارقتها ماان 

ضاااب  المخااابرات السااوفيتي الساااب    أرشيف لوبيانكا  المقر الرليسي للمخااابرات السااوفيتية ماان قباال

ميتروخين وتم تهريبها فيما بعد إلى بريطانيا عيت نشر قسم منها في جزلين يمتوي اللزء الثاني منهااا 

البااارزاني لاادي  ىعلى معلومات مهمة عو  ع قة البارزاني بكي جي بي ومنها االسم السااري لمعااطا

 ا”كي جي بي  أي “رليس

من أرشيف ميتروخين طي مطابقة لوثال  الكي جااي بااي الموجااو ة فااي  ممتويات الوثال  المنشورة

 .أرشيف الللنة المركزية للمزب الشيوعي السوفيتي الساب 

                                                                                          إضافة إلى ط ه الوثال  فان ط ا البمت يعتمد أيضا  على م كرات بعض الضباا السابقين للهاز الكي 

باارز طااؤالء الضااباا طااو اللناارا  أوماان البااارزاني   ى                                         جي بي كان لهم أيضا  ع قة مباشرة بم  معااطا

 1953إلااى  1946بافيل سو وب توف ال ي كان الضاب  المشرف على البارزاني في فترات معينة بااين  

 .1958 -1946خ   فترة وجو  البارزاني في االتما  السوفيتي من 

وفيتية في الشر                                                                               وكما أن طناك عد  من الباعثين قدموا أبماثا  قيمة جدا  عن نشااات المخابرات الس

  أسااتاذ التاااري  فااي جامعااة تيمباال األمريكيااة  Vladislav Zubokاألوساا  وماان بياانهم البروفسااور

وال ي نشر ألو  مرة وثال  من ممتويات أرشيف الللنة المركزية للمزب الشيوعي السوفيتي الساااب  

  .لو البارزاني بالمخابرات السوفيتية وأسرار ثورة أي  ىتتعل  بع قات م  معطا

البمت عن المقيقة ناسها والكشااف عنهااا ماان اجاال المعاالمة العامااة                             ليس الهدف من ط ا البمت إال  

ي من  عقو  بأنها قاادمت التضااميات وقاماات بلشااعا  ثااورة أيلااو  ماان                                ن عاللة البارزاني الماكمة تدع  أل

العاللااة البارزانيااة البارزاني طو الزعيم التاريخي لكاال األكاارا ا   ىن م  معطاأاجل تمرير كر ستان وب

الماكمة استيلت ط ه المزاعم لتأسيس ناام إقطاعي فاسد في كر ستان العرا  وساارقة المليااارات ماان 

نه ماان واجاا  أالدوالرات من أموا  الشع  با ضافة إلى اعتكار السلطة من قبل أفرا  ط ه العاللةا ل ا ف

اعم والر  عليهااا خاا   وثااال  تاريخيااة كل مواان من كر ستان أو أي إنسان آخر التمق  من ط ه المز

 .لوضع عد للطييان في كر ستان وإنقاذ الشع  من الالم واالستبدا 

ن عاللااة البااارزاني بسااب  خلاياتهااا المخابراتيااة قااد تشااكل أ                                      ط ه الوثال  المخابراتية تثباات أ يضااا  باا 

م القتاال والتعاا ي  جمعهاااا كمااا يلاا  وضااع عااد للاارالأعلى األماان القااومي الكاار ي والمنطقااة ب          تهديدا  

نشاتها لمماية ساالطتها وترطياا  أواالختطاف التي تمارسها ط ه العاللة من خ   األجهزة القمعية التي  

 .المواانين 
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 26/10/2005                                                                            أنا شخعيا  كنت من بين ضمايا األجهزة القمعية له ه العاللة عيت تاام اختطااافي ليلااة 

ئ  ولو لم يكن الدعم الباسل ألسدقاء المرية ماان في أربيل من قبل جهاز مخابرات البارزاني “باراستن 

بين األشخاص ماان أسااماب الضاامير والمنامااات الدوليااة وبعااض الاادو  المدافعااة عاان المريااة وعلااى 

ماان آالف الماقااو ين الاا ين تاام اختطااافهم                                                         رأسها عكومة الواليات المتمدة األمريكية  لكنت اآلن واعاادا  

سااتبعد ضاالوع المخااابرات الروسااية أعلى جثااثهم عتااى اآلنا وال   من قبل عاللة البارزاني ولم يعثر       قب   

 .بالتعاون مع عاللة البارزاني في جريمة اختطافي

معرفتي ببعض األسرار المخابراتية لعاللة البارزاني ونشر بعااض                                  ولم يكن السب  وراء اختطافي إال  

والقمااع باال يااز ا  ا نسااان  ن العوت المر اليمكاان إخمااا ه ماان خاا   ا رطااابأف امنهاا ولكن كما يبدو

شعر بالتزامي اتلاه اللميع لرفع كلمة الم  ل ا سأنشر طاا ا البماات بااالرغم ماان أس بةا وأنني كباعت  

انيا وأن زالتهديدات التي تلقيتها ضد عياتي وعياة أفرا  عاللتي من قبل األجهاازة القمعيااة لعاللااة البااار

وقوة لملابهة الطييان والاسااا                    طافي زا ني عزما  يت به في فترة اختضالدعم السخي والشلاع ال ي ع

 .وليكلف ما يشاء

 !البارزاني و كي جي بي، عالقات قديمة

البارزاني مااع بضااع مئااات  ىتمرك م  معطا 1946بعد انهيار جمهورية مهابا  الكر ية نهاية عام 

  أساابح 1947ام راضااي السااوفيتية عاا التلاه عدو  االتما  السااوفيتي وبعااد وسااوله إلااى أأمن رجاله ب

البارزاني من  البداية موضع ترعي  واطتمام األجهزة األمنية السوفيتية التي كانت تنوي استخدامه ماان 

جل األطداف االستراتيلية ل تما  السوفيتي في الشر  األوس   وطي كانت كما نعلم اآلن من الوثااال  أ

 .استعمارية                    والم كرات  أطدافا  

ل سو وب توف  اللنرا  الساااب  فااي المخااابرات السااوفيتية فااي م كراتااه ط ا ما يقوله اللنرا  بافي

 Pavel Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of:تماات عنااوان                   التي نشرت مؤخرا  

A Soviet Spymaster. —an Unwanted Witness  

        رليسااا  باارز ضااباا المخااابرات السااوفيتية وكااان فااي فتاارة مااا أاللنرا  سو وب توف كااان ماان بااين  

وطااي كاناات فرقااة خاسااة  اخاال األجهاازة االسااتخباراتية السااوفيتية مسااؤولة عاان   SMERSHةقلار

 .العمليات التخريبية واالغتياالت خارج االتما  السوفيتي

البااارزاني وع قاتااه  ىولو لم تكن م كرات سو وب توف لبقت أسرار الساانوات األولااى لماا  معااطا

 .مخايا علينا لمد اآلن       سرا  باألجهزة المخابراتية السوفيتية 

البارزانيأ ئقابلت البااارزاني مباشاارة بعااد وسااوله  ىسو وب توف يكت  عن لقاله األو  مع معطا

إلى االتما  السوفيتي لدراسة إمكانية استخدامه من اجل أطدافنا في الشر  األوس  وكياية تدريبااه مااع 

 ا”ترجاله وإعا تهم إلى العرا  بعد تسليمهم لتناي  المهما
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البااارزاني أطميااة قعااوم لاادم األجهاازة األمنيااة السااوفيتية  إذ تمديااد ضاااب   ىربمااا كااان لمعااطا

ن اللناارا  سااو وب توف لاام يكاان على ط ه األطمية  أل                                          كاللنرا  سو وب توف لاشراف عليه ال يد  إال  

روتسكي بأمر بل موضع ثقة ستالين ناسه وطو كان الضاب  المشرف على عملية اغتيا  ت         عا يا           ضابطا  

                                                                                  من ستالين وأيضا  المسؤو  عاان مهمااة التلسااس النااووي السااوفيتي وطااي المهمااة التااي أنلزطااا طااو 

 بنلاح من خ   المعو  على أسرار القنبلة النووية األمريكيةا

البااارزاني  كمااا  ىعلى معااطا                شرف مخابراتيا  أواللنرا  سو وب توف لم يكن الضاب  الوعيد ال ي 

 .ي م كراته ولكن الوثال  الموجو ة عو  ابيعة ط ه الع قات لم تكشف عنها بعديكت  سو وب توف ف

 ار فيااه النقااال  1952اللنرا  سو وب توف يتمد  في م كراته عن لقاء ثاني مع البااارزاني عااام 

عو  التدريبات العسكرية وتسليح البارزاني  وثم لقاء ثالت في األكا يميااة العسااكرية فااي موسااكو عااام 

 .يت كان البارزاني يتدرب مع اللنرا  سو وب توف في ناس األكا يمية العسكريةع 1953

ن ضباا المخابرات السااوفيت كااانوا يمملااون آناا اك رتاا  أيقو  اللنرا  سو وب توف في م كراته ب

                                                                                    عسكرية بقاارار ماان سااتالين وطاا ا ياساار أيضااا  ساار عماال البااارزاني لرتبااة عسااكرية سااوفيتية وتلقيااه 

 .في ناس األكا يمية العسكرية مع اللنرا  سو وب توف  تدريبات عسكرية

ن ع قات عاللة البارزاني مع روسيا كانت أقدم من االتما  السااوفيتي ناسااه  إذ يكتاا  أمن الااطر ب

ن لعاللتااه ع قااات مااع روساايا مناا  مئااة ساانة وأن أن ئالبارزاني قا  لي باا أسو وب توف في م كراته ب

ا  من روسيا أكثر من ستين مرةئا معلومااات سااو وب توف طاا ه طااي عاللته ععلت على الس ح والم

مطابقة مع المعلومات الموثوقة عو  زيارة قام بها الشي  عبااد الساا م البااارزاني  شااي  البااارزان إلااى 

وسااو وب توف  روسيا قبل المرب العالمية األولااى  جااراء مما ثااات مااع مسااؤولي روساايا القيعااريةا

ني  يتمد  عن رجل إقطاعي تنوي األجهزة المخابراتية السااوفيتية اسااتعماله عندما يتمد  عن البارزا

 .لزعزعة المعالح اليربية في الشر  األوس 

م كرات سو وب توف بقت لمااد اآلن المعاادر الوعيااد عااو  ابيعااة ع قااات البااارزاني مااع ساالطات 

ي أرشاايف ميتااروخين  وال ا ال الوثال  المنشورة فاا 1958و    1946االتما  السوفيتي في فترات ما بين  

الوثال  الموجو ة في أرشيف الللنااة المركزيااة للماازب الشاايوعي السااوفيتي الساااب  التااي رفااع عنهااا 

 .من قبل المكومة الروسية تتمد  عن ابيعة ع قات البارزاني في ط ه الاترة              المضر مؤخرا  

يااة للبااارزاني فااي االتمااا  مقدمااة ماياادة لطبيعااة الع قااات المخابرات                            م كرات سو وب توف ليست إال  

السوفيتي  ولكن األسرار الكبرم تكشاها الوثال  المنشورة من أرشاايف الميتااروخين وأرشاايف الللنااة 

 .المركزية للمزب الشيوعي السوفيتي الساب 

البارزاني ال ي كااان يعاارف بااه فااي وثااال   ىمن أرشيف ميترخين تعرفنا على االسم السري لمعطا

ا وماان خاا   أرشاايف الللنااة المركزيااة للماازب الشاايوعي                كمااا ذكرنااا قااب    ي “رلاايسئأالكي جي بي   
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ثورة أيلو  الكر يااة فااي  ن أكبر سر من أسرار المركة الكر ية لمد اآلن  وطو بأالسوفيتي نتعرف على  

كر ستان العرا  لم تكن في المقيقة ثورة بل إعدم العمليات السرية للكي جي بااي عااو  العااالم لضاارب 

يةا فما كان يعرف لمد اآلن بثورة أيلو  العايمة التي أشعلها البارزاني في الما ي عشر المعالح اليرب

قدم به الكساندر شيليبين  رليس جهاااز الكااي جااي بااي آناا اك تلم تكن إال نتيلة اقتراح  1961من أيلو   

 ا1961إلى نيكيتا خروشوف  منتعف عام 

 !الوثائق تتكلم

تعتبر ذروة المرب البار ة بين الشر  واليرب وكانت األجهزة   1962  -1960الاترة الزمنية ما بين  

المخابراتية لك  المعسكرين تلع  الدور الرليسااي فااي طاا ه الماارب ألنهااا كاناات القااوة الوعياادة القابلااة 

للتوازن االستراتيلي النووي بين المعسكرينا ولاام تقتعاار مهمااات أجهاازة المخااابرات                 ل ستخدام نارا  

خايااة شاااملة علااى كاال                                              ن علااى األعمااا  التلسسااية فقاا  باال كاناات تشاان عربااا  للمعسااكرين المنافسااي

المستويات ومن ضمن ط ه المرب الخاية  المرب بالنيابة  خاسة في  و  العااالم الثالاات خاا   تسااليح 

وتمويل جماعات سياسية معينااة بطريقااة غياار مباشاارة وتمريكهااا للقيااام بمركااات مساالمة ضااد الاادو  

 .المستهدفة

السوفيتية كي جي بي  كما يتضح اآلن من الوثال  المنشورة له ا اللهاز  كانت تستخدم المخابرات  

 ....أسلوب المرب بالنيابة بكثافة في أمريكا ال تينية وأفريقيا وآسيا

في م كرة أرسلها الكساندر شيليبين  رليس جهاااز الكااي جااي بااي فااي سااتينات القاارن الماضااي إلااى 

  عااد  فيهااا أطااداف المهمااة التااي ساايتوالطا 1961ف فااي تمااوز عااام الزعيم السوفيتي نيكيتااا خروشااو

 .البارزاني  ىمعطا

وطنا نااص وثيقااة الكااي جااي بااي المترجمااة أوال ماان الليااة الروسااية إلااى الليااة االنكليزيااة ماان قباال 

  من جامعة تيمبل األمريكيةأ ئ ليرض نشر الزعزعة وعدم االستقرار  اخاال  A.Zubok البروفيسور

لواليات المتمدة األمريكية  انكلترا  تركيا وإيااران  وخلاا  شااعور بعاادم ثبااات مواقااع ساوف عكومات ا

البااارزاني   ىط ه المكومات في الشر  األوس   نقترح االستاا ة من الع قات القديمة بين ماا  معااطا

رليس المزب الديمقرااي الكر ستاني  والكي جي بي   ثارة عركة كر ية فااي العاارا  وإيااران وتركيااا 

بهدف تأسيس كر ستان مستقلة تضم أقاليم للدو  الماا كورة أعاا ها وساايتم تزويااد البااارزاني بالساا ح 

ن عركااة كر سااتان أوالما  ال زم كما يل  ا ع ن عن تضامن الشع  السوفيتي مع المركة الكر يةا ف

بسااب  ااار   اليربية وعلااى رأسااها انكلتاارا ماالستق لية سوف تؤ ي إلى خل  توترات جدية لدي القو

الواليات المتمدة األمريكية بسااب  قواعاادطا العسااكرية فااي   مإمدا اتها الناطية من العرا  وإيران  ولد

                                                                                      تركياا وكل ط ا سوف يؤ ي أيضا  إلى خل  معاااع  لعبااد الكااريم قاساام الاا ي باادأ فااي اآلونااة األخياارة 

ن أالقنوات اليياار الرساامية باا  بلتباع سياسة موالية لليربا وكما يل  إع م جما  عبد الناسر من خ  
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ن موسااكو سااتدعم  مااج ا قلاايم اليياار الكاار ي للعاارا  أفي عالة نلاح مشااروع االسااتق   الكاار ي  فاا 

باللمهورية العربيااة المتماادةئ )المعاادرأ وثيقااة كااي جااي بااي ماان أرشاايف الللنااة المركزيااة للماازب 

 ly 1961, in St.(Shelepin to Khrushchev, 29 Ju- الشاايوعي السااوفيتي  رقاام الوثيقااة

32).-191/75gc, 1 August 1961, TsKhSD, fond 4, opis 13, delo 81, ll. 131 

البااارزاني فعاا  بتناياا  المهمااة   ىوبعد موافقة خروشوف على مقترعات شيليبين وقيااام ماا  معااطا

   تلاوب الكي جي1961وإشعا  عركة كر ية مسلمة في كر ستان العرا  في الما ي عشر من أيلو   

 .بي بسرعة مع التطورات اللديدة وقدم مقترعات جديدة الستي   الوضع بعورة أفضل

فاي م كرة قدمها نال  رليس جهاز الكي جي بي آن اك  بيتر ايااتوشين إلى الللنة المركزية للمزب 

  جاء مااا يلاايأ ئاسااتنا ا إلااى قاارار الللنااة المركزيااة للماازب 1961أيلو     27الشيوعي السوفيتي في  

  بخعوص اتخاذ ا جراءات ال زمة لعاارف 1961يوعي السوفيتي العا ر في األو  من شهر آب الش

نار قوات الواليات المتمدة ا  أمريكية وعلااءطا عن باارلين اليربيااة  وبعاادما باادأت المركااة المساالمة 

 أنقترح ما يليللعشالر الكر ية في شما  العرا   

بمااطرات موالية لألكاارا  ومعا يااة لعبااد الكااريم قاساام فااي استخدام إمكانيات الكي جي بي للقيام ا  1

 اسيا وأفيانستان وغينيا و و  أخرمينوندأالهند و

تشكيل لقاء مع البارزاني ومطالبته باالعتااا بقيا ة المركة الكر ية في يده وتوجيهها علااى  رب ا  2

لكااي ال يااتهم الياارب االتمااا  الديمقرااية  وك لك إع م البارزاني بالتعرف بطريقه ع رة في نشاااااته 

 االسوفيتي بالتدخل في شؤون العرا  الداخلية

رجل ماان األكاارا   700 -500تخويل الكي جي بي لتلنيد وتدري  قوة مسلمة خاسة متكونة من ا  3

االمقيمين في االتما  السوفيتي وذلك لياارض تزويااد البااارزاني باختعاسااات عسااكرية مختلاااة )رجااا  

ال ساالكية  فاار  النسااف والاا ( لاادعم المركااة الكر يااة فااي عالااة الضاارورةئ  المدفعيااة  االتعاااالت

)المعدرأ وثيقة الكي جي بي من أرشاايف الللنااة المركزيااة للماازب الشاايوعي السااوفيتي الساااب  ماان 

   رقااام الوثيقاااة فااي أرشااايف الللناااة المركزيااة فاااي موساااكو Zubok ترجمااة ونشااار البروفسااور

199/10c, 3 October 1961, -ember 1961, St.(P.Ivashutin to CC CPSU, 27 Sept

4).-TsKhSD, fond 4, opis 13, delo 85, ll. 1 

ن اليرب كان علااى علاام مسااب  بالع قااات الخاسااة أكي جي بي العلم به  طو بلا  ولكن ال ي ما كان ل

وزارة  بين البارزاني واالتما  السااوفيتيا فااي برقيااة أرساالها الساااير األمريكااي فااي العاارا  آناا اك إلااى

  أي بعااد ث ثااة أشااهر فقاا  ماان ثااورة تمااوز جاااء مااا يلاايأ ئ 1958الخارجيااة األمريكيااة فااي أكتااوبر 

 ىماان خاا   الاازعيم الكاار ي الماا  معااطا                                                   للشاايوعيين أيضااا  قاادرة مهاجمااة عبااد الكااريم قاساام  مااث   

عشاار ساانة فااي عااد أمن االتما  السوفيتي إلى العرا ا لقد قضي البااارزاني                             البارزاني ال ي عا  مؤخرا  
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االتما  السوفيتي وله قاعدة عريضة  اخل الشع  الكر ي وقدراته  ثارة البلبلة وعدم االستقرار تباادوا 

ن التهديااد األكباار لناااام قاساام يااأتي اليااوم ماان الشاايوعيينئ )المعاادرأ وثيقااة أال متناطيةا له ا نعتقد ب

 See Gallman to ”.) :لوثيقااة  رقاام ا Zubokوزارة الخارجية األمريكية كما نشاارطا البروفسااور

Department of State, 14 October 1958, in U.S. Department of State, 

1960, Vol. XII (Washington, -Foreign Relations of th e United States, 1958

46 (see Zubok, 21).-DC: Government Printing Office, 1993), 344 

في العرا  أسبمت من  بداية ستينات القرن الماضااي ورقااة بيااد موسااكو طك ا كانت المركة الكر ية  

 .الستازاز المكومات العراقية المتعاقبة وطي كانت ورقة ناجمة في بعض األعيان 

ن الكي جي بي أرسل ياكينااي بريماااكوف فااي منتعااف سااتينات القاارن أجاء في أرشيف ميتروخين ب

عااد العاااملين فااي جهاااز الكااي جااي بااي أفي المقيقة  الماضي إلى العرا  تمت غطاء سماي ولكنه كان  

البااارزاني وكاا لك  ىكان لياكيني بريماكوف ع قات مباشرة مااع معااطا  .(MAX)سمه السري كان أو

بااين المكومااة العراقيااة والبااارزانيا  1970لع  الدور الرليسي في إبرام اتااقية الما ي عشر من آذار 

أن المكومة العراقية كاناات آناا اك قااد أسااابها ا رطااا  ماان ولم تكن وسااة بريماكوف بدون مقابل  إذ 

جراء عربها مااع األكاارا  وكاناات ترغاا  فااي إنهاااء طاا ه المااربا ثاام عرضاات موسااكو وسااااتها علااى 

المكومة العراقية بشرا رفع الم ر عن نشااات الماازب الشاايوعي فااي العاارا  وتطااوير الع قااات مااع 

عاال بعااد إباارام اتااقيااة آذار  إذ رفااع الماا ر عاان نشااااات موسكو في كافة الملاالت  وط ا ما عد  بالا

باللبهة التقدمية مع عاازب البعاات الماااكم واباارم   ىالمزب الشيوعي العراقي وشكل ط ا المزب ما تسم

 .العرا  معاطدة العداقة مع االتما  السوفيتي

ناياا  اتااقيااة ولكن بعدما استعا  الناام البعثي قوته بمساعدة موسااكو  باادأت بوضااع عراقياال أمااام ت

الما ي عشر من آذار وبدعم من موسكو إلى أن تم القضاء على المركة الكر ية المسلمة خ   اتااقيااة 

وب لك اقترب العاارا  ماان المعسااكر اليربااي  والياارب   1975المدو  التي ابرمها العرا  مع إيران عام  

رات األمريكيااة وا سااراليلية نشااأ ع قااات ساارية مااع المخااابأبدوره  ار اهره للبارزاني ال ي كااان قااد 

وا يرانيةا بعد انهيار المركة الكر ية للااأ البااارزاني إلااى الواليااات المتماادة األمريكيااة ماان خاا   مقاار 

المخابرات األمريكية في اهران وفي أمريكا بقي البارزاني تمت مراقبة وإشراف المخابرات األمريكيااة 

 ه في أمريكا لمدة خمس سنواتا                                          التي كانت تتممل أيضا   معاريف إقامته وع ج
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 التاريخ االسود لمسعود البرزاني التاريخ االسود لمسعود البرزاني 
     

 وداد فاخر

مساااعو  معاااطاى برزاناااي 

وكنيتاااه وأباااو مسااارورو  مااان 

 مواليد مدينة مهابا  االيرانية في

(  التااااي 1946أغسااااطس  16)

تزامنت مع تأسيس كيااان كاار ي 

فااي مهابااا  لاام يكتاا  لااه المياااة 

ساام وجمهوريااة أب              فقضى مبكاارا  

 مهابا  و برلاسة قاضي مممدا

يممل الشها ة االبتداليااة فقااد 

كان ككل أبناااء رؤساااء العشااالر 

العراقية ماان كاار  وعاارب آناا اك 

يعتمااااد كليااااة علااااى الخاااازين 

االجتماعي لدور والده البهدناني 

األسل السوراني المركز القيا ي 

بالنساابة للعشااالر الكر يااة فااي 

راسة إلى قيام ثااورة أيلااو  التااي قا طااا والااده الماا  معااطاى شما  العرا ا ويعلل البعض فشله في الد

تموز التااي كااان يقو طااا الاازعيم الشااهيد عبااد  14  ضد عكومة ثورة  1961أيلو  العام    11برزاني في  

الكريم قاسم  والتي وقف العديد من الشيوعيين الشباب ضد تأجيلها لخطورتهااا علااى الوضااع اللنينااي 

 سااقاا                        عااد األسااباب المهمااة جاادا  أعية والعالمية ضده  والتااي كاناات اللمهوري وس  المؤامرات الرج

الوانية بتآمر مشترك بين قيا ات عشالرية و ينية عراقية ماان الساانة والشاايعة   1958جمهورية تموز  

أمريكي فقد كانت أو  برقية تعاال وعااروس الثااوراتو الااقاادة لعاا ريتها ماان قباال   –وبلسنا  بريطاني  

كي من قبل قيا ة ثورة أيلو  مع شديد األسفا وشارك وفد كر ي كبير وعلى أعلى التمالف االنكلو أمري

المستويات للقاطرة ضمن الوفد المااوض من اجل الوعدة الث ثية بين قطبي البعت السااوري والعراقااي 

من جهة مع ناام معر عبد الناسر من جهة اخرم  وال ي انتج فق  العلم ذو النلمات الث    وشااعار 

 ورية العراقية  وكان الوفد برلاسة ماموستا ج   البانيااللمه
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اضطرت المكومة العراقية إلى ناي الماا  معااطاى البااارزاني ماان مدينااة اربياال إلااى   1935فى عام  

إلااى إيااران ليشااارك فااى تماارك كاار ي جديااد باادعم ماان   1942مدينة السليمانية التي فر منها فااى عااام  

ايران وتولى الماا   / فى مهابا  1945إقامة جمهورية لهم فى عام   االتما  السوفيتى  ونلح األكرا  في

شااهرا ماان قيامهااا عينمااا انساام  اللااي    11رلاسة أركان جي  جمهوريااة مهابااا  التااى انتهاات بعااد  

 1958تمااوز  14ضطر الم  لللوء إلى االتمااا  السااوفييتى إلااى ان قاماات ثااورة أالسوفيتي من إيرانا ف

شهيد عبد الكريم قاسم للعو ة الى العرا   وخعص لااه راتاا  شااهري مقااداره العراقية فدعاه الزعيم ال

 ينارا للمتزوج ماانهما واسااتقبل  150 ينار ل عزب و  100 ينار عراقي  ولكل الجئ من مرافقية    500

في البعرة ورفاقااه اسااتقبا  األبطااا  وو عااوا بالقطااار الناااز  لبياادا  فااي ممطااة المعقاال  وكااان كاتاا  

 ضمن عشو  اآلالف المؤلاة التي استقبلتهم آن اكا       ييرا  س               السطور سبيا  

عال مع والده ال ي للأ ألمريكا بعد اتاا  اللزالر بين عكومااة البعاات   1979  –  1976وبين أعوام  

في عربه الكارثية ضد                                                والتي نقضها بعد ذلك سدام عسين وكانت سببا  1975الااشي وشاه إيران عام  

 ا9881 – 1980إيران ما بين أعوام 

ممنوح رتبة ميلر في الكلية العسكرية في تل أبي  في مطلع الساابعينيات رمااز التعاااون بااين القيااا ة 

في عهده وعهااد                                                                                  الكر ية واسراليل التي كانت لها عاوة كبيرة في أيام والده  وزا طا طو عاوة ومقاما  

كونااه رلاايس أركااان أوال ه اللنراالت الزعااي  الخمسااة  كمااا ماانح والااده ماا  معااطاى رتبااة جناارا   

 جمهورية مهابا  آن اك من قبل قاضي مممدا

  عااد ت 1990وبعد عرب الخليج الثانية اثر اعت   الكويت من قباال الناااام العاادامي الااشااي ساانة 

بعد تمرياار الكوياات  وكاناات األماام  1991لألكرا  العام   36األمم المتمدة منطقة آمنة شما  خ  عرض  

العرا  عند اعت له للكويت  فقام سدام بلنشاااء ارياا  لتهرياا  الاانا    المتمدة قد فرضت المعار على

عبر األراضى التى يسيطر عليها المزب الديموقرااي الكر ستاني بقيااا ة مسااعو  ومشاااركة أفاارا  ماان 

نتيلااة للضاارال  التااى فرضااوطا علااى الاانا                                                     عاللته الاا ين كااانوا يكساابون م يااين الاادوالرات اساابوعيا  

ا االموا  المستمعلة من المعابر المدو ية مع العرا  وخاسة معبر إبراطيم الخلياال له                 المهرب  مضافا  

مع تركياا وقد أ م ذلك إلى الخعام مااع عاازب الطالباااني )عاازب االتمااا  الااواني الكر سااتاني( وكاناات 

اتااا  مسااعو  مااع ساادام   1996النتيلة انمياز الطالباني الى إيران والبااارزاني الااى سااداما وفااى عااام  

و خلت قوات من المرس اللمهوري الى ا قلاايم واعتقلاات العااراقيين ال جئااين فيااه مقاباال قيااام   عسين 

                                                                                             قوات سدام بطر  االباني من ا قليم  وطاجم البارزاني ممافاة أربيل مقر الطالباني وق تاال المئااات ماان 

 شباب المنطقةا
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ت أرواح اآلالف ماان وضاااع  PKKشعواء على عزب العما  الكر سااتاني                          ك لك شن البارزاني عربا  

أبناء كر ستان نتيلة للخ فات السياسية السلطوية الما يةا واستمر النزاع الى أن نشبت عرب الخلاايج 

 ا 20/3/2003الثالثة فى 

سم القضية الوانية  ويرتب  بوشالج قويااة مااع أاااراف أكان عزب مسعو  يلع  على أكثر من عبل ب

لتركيااة  والموسااا  االسااراليلي مناا  عهااد والااده  وكاا لك مااع متناقضة  الواليات المتمدة والمخااابرات ا

الناام العراقي عيت كانت ا تعاالت العلنية والسرية وساقات البيع والشراء مع بيدا  قالمة على قاادم 

وبعد أن إنسمبت ا  ارة المكومية العراقية من كر ستان بعد ا نتااضااة وفشاال   1991وسا  من  ربيع  

سدام عسين في الوسو  لتواف  سياسي معلوما وكانت طناك إتعاااالت سياسااية   المباعثات الكر ية مع

وأمنية وتلارية على مستوم عالي للياية بين قيا ة عزب مسعو  بارزاني وبين ناااام ساادام ولاام تكاان 

الزيارات تنقطع بين الطرفين  وخاسة بين الشركاء ابن اخيه نيلرفااان برزانااي والمقبااور عاادي ساادام 

لع قات الوشيلة بااين ماادير المخااابرات ااااطر المبااول وكاال ماان مسااعو  واباان اخيااة عسين  اضافة ل

 نيلرفان كما كشاتها أورا  ااطر المبولا

                                                                                     ويقو  القيا ي الشيوعي الساب  والااوزير والشخعااية الكر يااة مكاارم االباااني وكااان طناااك جهااازا  

تعااا  بينااي لأل          مباشرا            ة جهازا  ن ثمإقا  لي سدام مرة    تعا  بين مسعو  البارزاني وسدام,لأل           مباشرا  

 وبين مسعو  البارزانيوا

ن عاال إوعتى نتعم  أكثر  اخل ذطنية الرجل تعالوا نراجع م كرات بو  بريمر )عامي في العرا ( و

اللي  العراقي وإلياله جاء بطل  مباشر من مسعو  بارزانياا ألنه كان يعلم لااو أن اللااي  ااال علااى 

لة مهابا  مرة أخرم فو  مبان أربيل لاان يتمقاا اا ثاام بطلاا  ماان جاا   عاله فأن علمه في رفع علم  و

 ن يمسح تاري  ذلك ال   من ذاكرتهواااأألنه أرا  

عااد رجااا  الناااام الساااب  وطااو ااااطر جلياال أونستطيع الوسو  لبعض المقااال  ماان خاا   شااها ة  

المخااابرات, وكااان  عندما توليت رلاسة جهاز  2000المبول وبدأت ع قتي مع مسعو  البرزاني سنة  

ا                                                                                                 أعد واجباتي التنسي  مع المزبين الكر يين في منطقة المكم ال اتيا لم تنقطااع زياراتنااا المتبا لااة وكناا  

نبمت فيها جميع األمور السياسية واالقتعا ية واألمنية, وكانت ع قاتنا متينة وسااافية لاام يعكرطااا أي 

                                        ليس اللمهورية الاا ي كااان عريعااا  علااى تلبيااة خ ف ول لك تعد ت لقاءاته وابن شقيقه نيلرفان مع ر

مرة واعدة, ويومها                                                                               كل الباتهم, وذلك بعكس الع قة مع ج   الطالباني ال ي لم أزره في السليمانية إال  

                                                        ن مثل ط ا الشخص ال ي زار ألنه ك اب وزيارتك له تعطيااه علمااا  إنيلرفان البرزاني وقا  لي             عت  علي  

 أكبر مما يستم ا
  

 / مسعو  برزاني  1 -                    الاري  ااطر المب ول أورا  

 2012 - 3924العد أ  - الموار المتمدن                                                                        
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  ةط ةط ــادر أميرةيادر أميرةيــمصمص

وزبد الميدا حصاد طرواد   وزبد الميدا حصاد طرواد       مزدو    مزدو  ـ ـ الطالباني زميالطالباني زمي

 ! ! االميرةياالميرةي
 

 عبد الجبار ناصر                                                            
 

بعااااد إساااادا  

السااااااتار علااااااى 

وانتقااا   مسرعية 

السااااااااااااااااايا ة 

 للعااااااااااااراقيينو

ووضااع الطالباااني 

لللمهورية          رليسا  

والمساااااتقلة ذات 

السااايا ة الكاملاااة 

علاااى أراضااايهاو 

أماااااي "أجااااارت 

غو مااااانو ماااان 

در ث ثة كتاا  عاان الماارب فااي والديمقرااية اآلنو مقابلة مع العماي المعروف  يلي  طيرو ال ي أس

 :بعدطاوا وط ه فقرات من ذلك الموار العرا   كان آخرطا وأسرار وأكاذي أ عملية عرية العرا  وما

 المخابرات المركزية؟ غو مان أ  يلي  طيرو  ماذا عن ع قة ج   الطالباني بوكالة* 

لمخابرات المركزية فق    بل لديااه ا                                                         طيرو أ عسنا   ابعا   ال بد أن أقو  إن له ع قة ليس بوكالة **

واعااد ماان األمااور العليبااة  لااو تتااوغلين فااي عااالم                                              أيضا  ع قااات قويااة مااع المخااابرات ا يرانيااةا طاا ا

 .فيها المخابرات ستععقين بسب  التداخل القالم

 !                                  غو مانأ يبدوا شبيها  بأعمد الللبي* 

فقد غا ر والداه العرا  وطو في سن  ا                                                      طيروأ تماما   ما عدا أن الللبي لم يع  عياته في العر **

سنة  بينما ال البارزاني والطالباني في كر ستان العرا ا ال بااد أن تناااري الخاراااة لتاارين   13أو    12

 يرانا ال يمكنك القيام بأي عمل من  ون إقامااة ع قااات مااع  أن اللنوب الشرقي من كر ستان م س 

   طالباني يرتدي القبعة العسكرية االمريكيةال
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   قاتلت ميليشيات الطالباني والبااارزاني مااع إيااران ضااد اللنااو العراقية - إيرانااا في المرب ا يرانية

العااراقيينا باا لك يمكنااك القااو  أنهمااا ارتكبااا معااطلح والخيانااةو لقيامهمااا بمقاتلااة جيشااهما الااواني 

بالنسبة لهمااا ساالل الطالباااني  وتعاونا مع العدوا ابعا  الع قة مع وكاالت المخابرات لها أطمية كبيرة

وكاااالت المخااابرات وال بااد أن تاا كرطم موسااوعة                                   وي أرقاما  قياسااية فااي التعاااون مااع                والبارزاني وع   

                                         ط ا الموقع التالي لقراءة الموار كام   أ غنيس لألرقام القياسيةا ويمكن مراجعة

s_new_presidentwww.democracynow.org/2005/4/7/iraq 

أن أعااد  2004ي كر العماي األميركي سيمور طيرل في مقالة لااه فااي ونيويااوركرو فااي عزيااران 

الاتاارة القليلااة بعااد االعاات   بتاادري  وعاادات  ضباا الموسا  قد أعترف له بااأن إسااراليل قااد باادأت فااي

وز ا سااراليلية الساارية بتلااك التااي تقااوم بهااا وعاادات الكومانااد كوماندوز كر ية للقيام بعمليات شاابيهة

)مستارافيم(ا وأن الهدف األولي للمساعدات ا سراليلية لألكاارا  طااي تمكياانهم ماااعلزت عنااه وعاادات 

الكوماناادوز األميركيااة  وكاا لك جمااع المعلومااات  سااراليل واغتيااا  الشخعاايات المعارضااة ل عاات  ا 

قااد باادأ ياازعج األتااراك  ألن أولئااك   وأضاف الضاب  ا سااراليلي أن نمااو الع قااات ا سااراليلية الكر يااة

  اتركيا األكرا  الكوماندوز المدربين قد يعبرون المدو  للقيام بأعما  تخري  في

http://www.democracynow.org/2005/4/7/iraqs_new_president
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إسااراليل وععااابات الطالباااني  لكن ما طو موقااف األتااراك ماان از يااا  التعاااون العسااكري بااين

 والبارزاني؟

مسااؤو  تركااي رفيااع  الوضااع  في أنقرة  شرح لي يلي  طيرل في ناس المقا أ وفي مأ بة إفطار

                                                    كر ستان  واآلن طي نشطة ثانيةا ط ا أمر خطياار جاادا  لنااا                                           قال   ) قبل المرب  كانت إسراليل نشطة في

                                                                                          ولهم أيضا ا ال نريد أن ناارم العاارا  مقسااما   ولاان نتلاطاال ذلااك(ا ثاام ر   مااث  شااعبيا  تركيااا  )ساانمر  

لقاااء                                                    بأننا ال نخاف منهم وعليهم أن يخافوا مناا ا(ا وفااي                              برغوثا ( ثم قا  )أخبرنا األكرا بطانية لكي نقتل

تركيااا تكماان فااي بقاااء  آخر  قا  لي  بلوماسي تركي )نقو  ألسدقالنا من األكرا  وا سراليليين أن نيااة

  ا                                       العرا  موعدا ا لن ندعم أية علو  بديلةو

يرانيةا فقد  فعاات المخااابرات وا سراليلية وا                                                    الع قة متداخلة فع   بين أجهزة المخابرات األميركية

                                                                  لتقديم أ لة مزياة عن أسلمة الدمار الشامل ليزو العرا   انتقاما  ماان  ا يرانية )إا عات( أعمد الللبي

                                                                               وعكومته وإضعافا  لقوة العرا  العسكرية على مدم عقو  مقبلة  وطو طدف شاركتهم فيه سدام عسين 

                                      باستثناء األكرا   عدوا  رليسيا االواليات المتمدة وإسراليل التي تعتبر العرا

األميااركيين وقاارروا معاقبااة العاارا  علااى طاا ا  بعد تأميم النا  في العرا  في السبعينات  تيير مزاج

ريتشار  نيكسااون ماان إيااران مساااعدة الميليشاايات الكر يااة  الموقف اللريء  فطل  الرليس األميركي

عد )تمرياار العاارا ( اامأناات شااركات الاانا  العالميااة واللي  العراقيا وب للقيام بعمليات ضد المكومة

الطالباااني  العم قة إلى إعا ة سيطرتها على النا  العراقي بعد مليء عم لهااا إلااى كراسااي المكاام  ان 

عااا   عبااد  والبارزاني يمث ن الموسا  والسي آي أي  إضافة إلى شركات النا ا فاي زمن بريماار  قااام

بمعااان اااروا ة                                           ميركيااة عنااد تعيينااه نالبااا  لاارليس اللمهوريااةالمهاادي  الاا ي وساااته العاامف األ

بااأن قااانون الاانا  اللديااد                                                           بزيارة إلى أميركااا  وعقااد مااؤتمرا  ساامايا  فااي واشاانطن أكااد فيااه -األميركي

  ASIA TIMES)األميركيااةا وقالاات ( لشااركات الاانا very good                            ساايكون جياادا  جاادا  وبتعبيااره )

ONLINE)   باتلاااه الخعخعااة الكاملااة للاانا  فااي هاادي ساايال ياادفعإن م) 2005نيسااان  12يااوم 

, وأعا  للعرا  كامل عقوقه فااي ثرواتااه  1972عام العرا (ا أي بعبارة أوضح إلياء التأميم ال ي تمق 

 الطبيعيةا

أبناااء العاارا  بمقيقااة عمالااة المكااام  فما ال ي يمكنه  بعد كل الداللل  أن يقنااع الميالااين ماان

 العميلة المأجورة؟؟ ة ضد ناام الععاباتاللد  ويدفعهم إلى الثور
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 محمود زثمادط لماذا زرت  إسرائي  مرتيد؟محمود زثمادط لماذا زرت  إسرائي  مرتيد؟محمود زثمادط لماذا زرت  إسرائي  مرتيد؟محمود زثمادط لماذا زرت  إسرائي  مرتيد؟

ـــ  المــال  )الزمــادع زــد أســبات زيارتــل إســرائي  مــرتيد برفقــة  محمود زثماد يتحدث ل

 طالبارزاني ويؤةد ىمصطف

  ععمد العالقات مع إسرائي       بدال   أنصح الةرد بتعزيز وضعيم مع العرت واإليرانييد))

 
 3/8/2009يدة الزمان ـ لندن ــ نضال الليثي جر

نعاااااح السياساااااي العراقاااااي 

التمااالف  المخضاارم والقيااا ي فااي

الكر سااتاني مممااو  عثمااان الاا ي 

قا  إنه زار اسراليل مرتين ونعااح 

الكر ية بعدم اقامة ع قات  القيا ات

سياسية مع اسااراليلا وقااا  عثمااان 

 مسأأ)الزمان(  في تعريح لا 

طااا ه الخطاااوة ن االقااادام علاااى إ

                             سوف يضر بقضااية االكاارا ا مؤكاادا  

وتعزيز  إن من معلمة الكر  تركيز

اسااراليل تضااررنا منهااااا  ع قاتهم مع العربا وأوضح عثمانأ إنه كانت لدينا ع قات فااي الساااب  مااع

 اليهو  االكرا  ال ين طاجروا وأقاااربهم لكن عثمان قا أ إنه ال يعارض الزيارات الشخعية المتبا لة بين 

 أطداف سياسية علنية أو سريةا ما يزالون في كر ستان شرا أن ال تكون لها

قالااد الثااورة الكر يااة الماا  معااطاى  وقااا  عثمااان لااا )الزمااان(أ لقااد زرت اسااراليل ماارتين برفقااة

والمساااعدة فااي فااتح قنااوات اتعااا  مااع الواليااات  اااالبين الساا ح 1973و  1968البارزاني في عامي  

االسلمة لكنها ذات ابيعة  فاعية تمكننا ماان ضاارب اللااي   اسراليل أرسلت اليناالمتمدةا وأضافأ ان 

ع قااات سياسااية مااع                                                يستبعد عثمان وجو  سياسيين يؤيدون عاليااا  اقامااة العراقي لتمقي  أطدافهاا ولم

عثمان طؤالء السياسيين بأنهم ال يمتلكااون الخباارة فااي التعاماال مااع طاا ا الموضااوعا   اسراليلا ووسف 

 الع قاتا                                                                       تدرك قال  أ إن أغل  السياسيين االكرا  ال يلدون أي جدوم في اقامة مثل ط هاس لكنه
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االكاارا  الااى العااو ةا  وكانت مللة تممل اسم واسااراليل اكاارا و قااد  عاات فااي عااد طا االو  اليهااو 

قااالوا فيهاااأ إن البياات  وتاازامن ساادور المللااة و عوتهااا مااع تعااريمات لمسااؤولين رفيعااي المسااتوم

اسااراليل والاادو  العربيااة لشاارح خطاا   ساايبدأ فااي االسااابيع المقبلااة عملااة ع قااات عامااة فااي  االبيض

 طينيين والعالم العربيااسراليل والالس الرليس باراك اوباما بشأن اتاا  شامل للس م يشمل

ع قات سياسية مع اسراليل قا  عثمانأ نماان الكاار اا                                         ور ا  على سؤا  عو  أسباب معارضته اقامة

اضااافة الااى اننااا جاازء ماان العاارا  وجميااع طاا ه الاادو  ال تؤيااد اقامتنااا  بنا سوريا وايران وتركياااتمي  

اسااراليلا وأضااافأ علينااا أن نكساا  العاارب واالياارانيين بااد  اقامااة ع قااات مااع  ع قات سياسااية مااع

 ااسراليل

عثمااانأ  قااا                                                                             ور ا  على سؤا  عو  اع ن ايران قبل فترة أن خبااراء اسااراليليين  ربااوا البيشاامركةا 

الع قااات تضاار  عس  علمي انااه ال توجااد ع قااات مااع اسااراليل ذات اااابع سااريا وأكاادأ إن مثاال طاا ه

 طدافها  اخل العرا ابالقضية الكر ية وأ

االكرا  على اقامة ع قات سياسية مااع اسااراليل بعااد التوساال الااى                                ور ا  على سؤا  ثالت عو  إقدام

  عثمااان لااا )الزمااان(أ إن ذلااك يعتمااد علااى قاارار المكومااة الشاار  االوساا  قااا اتاا  شامل للس م في

                                                                             موضما أ نمن جزء من  ولة العرا  فنمن نلتزم السياسة الخارجية للمكومة االتما يةا العراقيةا

خاا                                                                                    ور ا  على سؤا  آخر عو  معلومات عن اثارة وزير الدفاع االمريكي روبرت غيتس في بياادا 

مااع اسااراليل  مااع المسااؤولين الاا ين التقاااطم انهاااء عالااة الماارب زيارتااه االخياارة للعاساامة العراقيااة

أمام البرلمااان وال توجااد  والمشاركة في مؤتمر للس م  قا  عثمانأ ان مثل ط ا الموضوع غير مطروح

االسراليلي ايهو  باراك قااد الاا  خاا    لدي معلومات عن إثارة غيتس له في بيدا ا وكان وزير الدفاع 

 الس ما ن يوضح موقف العرا  من المباعثات من غيتس أ

التااي البهااا  16                                                                  ور ا  على سؤا  آخر عااو  موافقااة الكااونيرس االمريكااي علااى ساااقة اااالرات أف 

معهاااا قااا  عثمااانأ انااه  العرا  والتي يمكن أن يعل مدم ايرانها الى اسراليل قباال عقااد اتاااا  ساا م

                          اسااراليل  الفتااا  الااى أن طاا ه  ضااد يمكن أن نمعل على ط ه الطالرات في ااار شروا عاادم اسااتخدامها

اسراليل كاناات اعاادم الاادو  التااي ضاايطت علااى  ن إاالاوار البداليةا وشد  عثمانأ  العاقة ماتزا  في

                                               اللي  الساب  ألضعاف العرا ا وأكد ان ايران أيضااا   ا ارة الرليس االمريكي الساب  جورج بول لمل

كر ية قد ضيطت علااى الماااكم الماادني االمريكااي أن تكون قيا ات  ضيطت في ط ا االتلاها وناى عثمان 

 بمل اللي ا الساب  للعرا  بو  بريمر

كناات اؤيااد عاال الماارس                                                                     ور ا  على سؤا  لا )الزمان( عو  رفض االكرا  لمل اللي  قا  عثمانأ أنا

 ااألمن على    اللمهوري وفداليي سدام واالبقاء على اللي  الناامي للمااا

 ((الزمان ))
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 في الدولة العراقيةفي الدولة العراقية  امتيازات االةراد امتيازات االةراد 
 عاصم الفياض 

 

كاارا  أايلة تاريخها المديت تعاملاات الدولااة العراقيااة بعااورة واقعيااة وانسااانية مااع عقااو  اخوتنااا 

في ط ا المضاامارا       جدا                       ن العرا  ال متاوقا  إالعرا ا ولو قارنا ط ا مع ممارسات الدو  االخرم لوجدنا 

تمااالف مااع ألااد أعااداء العاارا  لتمقياا  مطااامع ال تمقاا  أن ت                                     لكاان المركااات القوميااة الكر يااة أباات إال  

عداء العرا  والعماال علااى تاادمير أالمعالح العراقية وال الكر ية  ووسلت باألمور إلى عد التمالف مع 

كباار ماان علمهااا السياسااي والليرافااي  أالدولة العراقية بسا ية ماراااة  فااي مماولااة لااارض مخطاا   

                                                       التي بدأت بااوا ر اسااطدامها بواقااع المقااال  تتللااى يومااا  بعااد وتمقي  منافع ضيقة ولائات ممدو ة  و

 يوما

ونتساء  طل ما عل بالعرا  طو جزاء )أو جااراء( تعاملااه المنعااف )عساا  مااا تساامح بااه الاااروف 

والمراعل التاريخية( مع المسألة الكر ية خ   كل العهو  من  تكوينه السياسي المديت خ ف اآلخرينا 

طلااه وتاادمير  ولتااه؟ لماااذا لاام أالبمت فيه عن المقااو  وتقرياار المعااير وساا   لماذا العرا  وعده يتم  

  وطي التي شهدت ضمن لعبة األمم وباادعم ماان االتمااا  السااوفيتي فااي عهااد                        يمعل ط ا في ايران مث   
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أشااهر وذطباات وبقااي علمهااا فااي العاارا                    والتي لم تع  إال    1946ستالين إنشاء جمهورية مهابا  عام  

                                                                        ندما استبد  البرزانيااون علاام الشااي  مممااو  المايااد )عساادا  كونااه ماان السااليمانية وليس في إيران  ع 

 عمر على أرضية خضراء( بعلم مهابا ؟!اأوسورانو( )وكان يتألف من ط    

وقباال أن نبااين موقااف الدولااة العراقيااة المديثااة بكاال مراعلهااا ماان المسااألة الكر يااة  لناارم موقااف 

  اللارين اآلخرينأ

 ينص الدستور التركي علىأ / الموقف التركي •

 أ ال لية عدا التركية يل  أن تدرس كلية أم للشع  التركيا42الما ة 

  أ كل من يرتب  بدولة تركيا من خ   رابطة المواانة فهو تركيا66الما ة 

ال اعتراف بأية أقليات عتى باالسم ناطيك عن المقو   فالدسااتور ا يرانااي   /  الموقف ا يراني •

 أعلى ينص

 ة الثالثااة عشاارةأ ا يرانيااون الزرا شاات واليهااو  والمساايميون طاام وعاادطم األقليااات الدينيااة المااا

 مراساامها الدينيااة ضاامن نطااا  القااانونا ولهااا أن تعماال وفاا بها  وتتمتااع بالمريااة فااي أ اء  المعترف 

 .قواعدطا في األعوا  الشخعية والتعاليم الدينية

طي الاارسااية لشااع  إيااران  فيلاا  أن  مية والمشتركة الما ة الخامسة عشرةأ اللية والكتابة الرس

الوثال  والمراس ت والنعوص الرساامية والكتاا  الدراسااية بهاا ه الليااة والكتابااةا ولكاان يلااوز   تكون 

العامااة  وتاادريس آ ابهااا  استعما  الليات المملية والقومية األخرم في ملا  العمافة ووسالل ا ع م

 .رسيةن  اللية الااافي المدارس إلى ج

                                                                                       الما ة الرابعة والستونأ عد  نواب مللس الشورم ا س مي طو مالتان وسبعون نالبا  وابتداء ماان 

ا نسااانية  طلرية شمسية وبعد كل عشر سنوات مع م عاة العوامل 1368االستاتاء العام سنة  تاري 

لزرا شاات واليهااو  كاال                                                                          والسياسية والليرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نالبا  كمد أعلى  وينتخ  ا

                                                                                        علااى عاادة نالبااا  واعاادا   وينتخاا  المساايميون اآلشااوريون والكلاادانيون معااا  نالبااا  واعاادا   وينتخاا  

                                                   علااى عاادة نالبااا  واعاادا ا نطااا  الاادوالر االنتخابيااة وعااد   المسيميون األرمن في اللنااوب والشااما  كاال

  .النواب يمد طما القانون 

 راقي ـف الع ـالموق
 العيد الملةي 

  كان طناك إقرار بمقو  القومية الكر ية وبمقوقهااا 1925إقرار القانون األساسي العراقي عام    قبل

الثقافية وعقوقها با  ارة المدنية في المناا  التي تقطنهااا أغلبيااة كر يااة ويكاااي أن نشااير إلااى بعااض 

 للشي  مممو  المايد علىأ 1923المواقف وأولها تأكيد الملك فيعل األو  في آب عام 

                                                              انه مع سياسة منح األكرا  عكما  ذاتيا  في إاار الدولة العراقيةا
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)في يااوم عااو ة الشااي  مممااو  المايااد ماان  1923تموز  11وإلى قرار مللس الوزراء العراقي في 

 منااه في الهند(  ال ي اقر ما يأتيأ

 نييناإن المكومة ال تنوي تعيين مواف عربي في األقضية الكر ية ما عدا الموااين الا -1

 وال تنوي إجبار سكان األقضية الكر ية على استعما  اللية العربية في مراجعاتهم الرسميةا -2

 أن تماظ كما يل  عقو  السكان والطوالف الدينية والمدنية في األقضية الم كورةا -3

كااانون  21وإلى الخطاب ال ي ألقاه رليس الوزراء عبد الممساان السااعدون فااي مللااس النااواب فااي 

 أ1926اني الث

ال يمكاان أن تعااي  الااب   مااا لاام تعاا  جميااع العناساار العراقيااة عقوقهاااااا ينبيااي أن نماانح األكاارا  

عقوقهم  وينبيي أن يكون موااوطم من بينهم  يل  أن تكون ليتهم الرسمية  ويل  أن يتلقى أبناؤطااا 

 الدروس في المدارس بليتهم )تعاي (ا

 جميع الوزاراتأثر ذلك وزع المنشور اآلتي على أوعلى  

خطاب الاا ي ألقاااه فخامااة رلاايس الااوزراء فااي مللااس النااواب  ال)ال شك أن معاليكم قد االعتم على  

والمنشور في اللرالد في اليوم التاليا يتضمن ط ا الخطاب السياسااة التااي انتهلتهااا المكومااة  والتااي 

وأن تكون اللية الرسمية الليااة ستنتهلها في إ ارة المناا  الكر ية  بأن يكون الموااون من األكرا    

الكر ية  وعليه فقااد أمرنااي فخامتااه بااأن أرجااو معاااليكم أن تباا لوا جهاادكم فااي تطبياا  طاا ه السياسااة  

 والتمسك بها في جميع ما يتعل  بمؤسسات المنطقة المبمو  عنها(ا
 

 اقع الميداني ندرج اللدو  أ ناه ولرب  ط ه األقوا  بالو

 أ1926للمناا  الكر ية في عام وال ي يبين الوضع ا  اري 

 

 اااالنش

عد   

 الموااين 

عد   

الموااين  

 األكرا  

 

 النسبة

عد  الموااين األكرا  في 

 المناا  غير الكر ية 

وزارة المالية  

 والداخلية

57 43 75 % 9 

 6 % 77 10 13 وزارة العدلية* 

 78 % 69 38 55 الدوالر األخرم**
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وتمرر مماضر الللسات فااي السااليمانية  وكااوي ساانل  التااابع  تلري المرافعات باللية الكر ية   *

إلى لواء أربيل باللية الكر ية  وترتب  بها الترجمة العربية عند إعالة الاادعوم إلااى ممكمااة االسااتئناف 

 أو ممكمة التمييزا

  نهم من قبل السلطات الممليةاياألرقام ال تشمل الاراشين وسيار الكتبة عيت يلري تعي **

 الاترة كان طناكأ  وفي ناس

 عين طم من األكرا  واثنين نعف أكرا ا 20عينين )العينأ عضو في مللس األعيان( من ملموع   

طاام ماان األكاارا   ماان المناادوبين للمللااس التأسيسااي العراقااي   88                            أربعة عشر مندوبا  من ملمااوع   

 ا1924آذار  26المشكل في 

 كرا اوزيري المالية واألشيا  في أو  عكومة كانا من األ

 من قوة الشراة أكرا ا 24%

 % اللي  أكرا ا14

 % من مستخدمي السكك المديدية أكرا ا23

 أ وكما يلي مدرسة 25عد  المدارس في المناا  الكر ية  

 مختعة بالمسيميين وتستعمل فيها الليات الكلدانية والعربية 5

 مدرسة كر ية 16

 مدارس مسيميين وأكرا  تدرس العربيةا 4

 منعف بين ما ذكرنا وبين ما كان في  و  اللوارا وليقارن أي

  وقد عزز ط ا بنص القانون األساسي على ما يأتيأ

 1925آذار  21الصادر في  القانود األساسي العراقي

الما ة السا سةأ ال فر  بين العراقيين في المقو  أمام القانون  وإن اختلاوا فااي القوميااة  والاادين  

 اخت ف بالقومية ال تلد له أية إشارة في الدستورين التركي وا يراني(والليةا )ا شارة إلى اال

الما ة السا سة عشاارأ للطوالااف المختلاااة عاا  تأساايس الماادارس لتعلاايم أفرا طااا بلياتهااا الخاسااة 

                                                                        واالعتااا بها  على أن يكون ذلك موافقا  للمناطج العامة التي تعين قانونا ا

                                                         ه القانون األساسي نلمتين بلون أبيض رمزا  للعرب واألكرا  فااي ضم علم المملكة العراقية ال ي أقر

  العرا ا

وشارك األكرا  بااعلية في جميع مااسل إ ارة الدولة ايلة العهد الملكي  بل إن المكومة كانت يااوم 

برلاسة اعمد مختار بابان ووزير  اخليته الكر ي سعيد قزاز ومممو  بابان وزياار باا    1958تموز    13

 وزارةا

 وإن المللس النيابي لم يخلوا من تمثيل األكرا  لمنااقهم في كل  وراته الستة عشرا
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أن المركات الكر ية أنهكت وأضعات الدولة العراقية المديثة التي بدأت مع الشي  مممو  المايد       إال  

قبااو  عااد أسااباب أثم الشي  اعمد البرزاني ثم شقيقه األسير الم  معطاى البرزاني  باال إن طاا ا كااان 

لتشااكيل العراقااي عس  تعريح نوري السعيد  والسب  الرليسي للسعي   1930العرا  بشروا معاطدة  

علف بيدا  )بريطانيا والعرا  وتركيا وإيران والباكستان وكانت أمريكا فيااه كمراقاا  و اعاام فااي ملااا  

  و عوة معر المواس ت( عس  ما اخبر به نوري السعيد جما  عبد الناسرأ إن سعيه لعقد علف بيدا

ل نضمام إليه طو للتمعن بالتمالف مع  و  اللوار للمااا علااى وعاادة الكيااان العراقااي ماان النزعااات 

التقسيمية ولمنع  و  اللوار بدعم واستي   ط ه النزعات )ذكره مممد عسنين طيكاال فااي برنااامج مااع 

  طيكل ال ي تبثه قناة اللزيرة الاضالية(ا  

 العيد الجميورا 

  ضم مللس الساايا ة الاا ي كااان يتااولى منعاا  1958تموز    14لناام الملكي سبيمة  وعند سقوا ا

                                                                                            رلاسة اللمهورية من بين أعضاله الث ثة عضوا  كر يا  وطو العقيد خالد النقشاابندي  كمااا مثاال األكاارا  

وزير واعد وطو بابا علي الشي  مممو  المايد ماان أساال عشاارة وزراء تضاامهم الااوزارة األولااى وتاام 

                                                                           ب  كر ي المقدم عبد الاتاح الشالي عضوا  في الممكمة العسكرية العليا الخاسةا تعيين ضا

 27/7/1958 الصادر  الدستور المؤقت للجميورية العراقية

الكيان العراقااي علااى أساااس ماان التعاااون بااين المااواانين كافااة باااعترام عقااوقهم  ا يقوم (3) الما ة

 في ط ا الااوان ويقاار طاا ا الدسااتور عقااوقهم القوميااة عرياتهم ويعتبر العرب واألكرا  شركاء وسيانة

 ضمن الوعدة العراقيةا

                                                                                            وتم تعميم العلم العراقي للعهد اللمهوري والشعار من قبل الانان جوا  سليم منطلقا  من طاا ا الاهاام 

                                                                                            عيت تم تضمين العلم رمزا  يشير إلى األكرا  أال وطو الدالرة العاااراء وساا  النلمااة الثمانيااة الممااراء 

تي أشار قانون العلم إلى أن اللون األسار فيه يشير إلى لااون رايااة ساا ح الاادين األيااوبي  وتضاامن وال

 شعار اللمهورية العراقية الخنلر الكر يا

وفي ضوء ط ه السياسة تم إسدار العاو العام عن الباارزانيين  و عااتهم الدولااة للعااو ة إلااى وااانهم 

عااا  الماا  معااطاى البااارزاني ومعااه  1958تااوبر  تشاارين األو /أك  5  وفااي  1958أيلااو     3وذلك فااي  

               ف   لهاام  وخععاات ا                                                                      شقيقه الشي  أعمد البارزاني وأوال ه وعاللته  عياات شااهدت البعاارة اسااتقباال  عاا 

سعيد في العالمية للسكن فيها كما خععت لااه الالمكومة العراقية للم  معطاى البرزاني بيت نوري  

                                                    ت لهم روات  سخية فكااان الماا  معااطاى يتقاضااى راتبااا  قاادره سيارة األمير عبد ا له لتنقله  كما سرف

 30 ينارا كما خععت روات  لكل بارزاني قا م من طناك تتااراوح بااين   150 ينار والشي  أعمد    500

  ينارا 180                                             ينارا   علما  بأن رات  عبد الكريم قاسم كان  150             ينارا  إلى 
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با ضافة إلى إقرار شراكة العرب واألكرا  في وقد عققت المكومة بعض المنلزات للشع  الكر ي  ف

الوان معترفااة بااالمقو  القوميااة للشااع  الكاار ي ضاامن الوعاادة الوانيااة العراقيااة  تأسساات مديريااة 

المعارف الكر ية والتدريس باللية الكر ية في مدارس كر ستان وابع مئات األلااوف ماان الكتاا  بالليااة 

وسمياته )خه بااات( النااقااة  1960شباا    9كر ستاني في  الكر يةا كما وأجازت المزب الديمقرااي ال

                                                                                       سمه قبل ذلك التاري  وعد  من العمف الكر ية األخرما واعترفت بعيد نااوروز عياادا  قوميااا  للشااع  أب

 الكر يا

اياف الشااع  والوعاادة الوانيااة التااي تمققاات آناا اك فااي أويمكن التعبير عن أجواء ط ا الت عم بين 

ألغنية اللميلة التي نامها الشاعر زاطد مممد زطديأ )طربلي كر  عرب رمز النضااا ( والتااي يقااو  ا

 فيهاأ

                                                           من ته  أنسام ع بة من الشما  / ع  الضااف الهور تتاتح أقلوب

                               ع  الربابة يلاوبه راعي اللنوب /                               ولو عزف ع  الناي راعي باللبا 
 

ا وراعت ط ه األغنية تتر   على كل لسان ماان أبناااء وقد غناطا المطرب الكر ي الراعل أعمد الخليل

  الشع  العراقيا

بالمواجهة ووضع الععي فااي عللااة الدولااة  باال إن الباارزانيين                                    لكن كل ط ا لم يناع  ولم يلازم إال  

  1959بعد أربعة أشهر شاركوا في م بمة الموسل في األعدا  التي عرفاات بثااورة الشااواف فااي آذار 

 قاموا بملازر كركوكا 1959تموز  14وفي  وبعدطا بأربعة أشهر

واستمر التععيد من جانبهم  وبدفع ماان  والاار خارجيااة  فقااد اتهاام عبااد الكااريم قاساام فااي مااؤتمره 

  الشااركات الناطيااة االعتكاريااة 1961أيلااو   23العماي ال ي عقااده فااي مبنااى وزارة الاادفاع بتاااري  

                            يطا  على العرا  في ملالينأبتمريض ا قطاعيين األكرا  على التمر  ليمارسوا ض

 مااوضات النا  )التي كانت جارية آن اك(ا -1

 مطالبة العرا  بالكويت وا نزا  البريطاني فيهاا -2

                                                                                 وقااا  أيضااا أ ولقااد ساارفت الساااارة البريطانيااة مااا يقااارب نعااف مليااون  ينااار علااى طاا ه األعمااا  

 ا  واالنتهازيين وعم ء االستعماروات الرجعية وقطاع الطر  والسر   ا                            العدوانية الخبيثة التي ل  

ط ا إضااافة إلااى إعاقااة تطبياا  قااانون ا ساا ح الزراعااي فااي شااما  العاارا   ألنااه أ م إلااى تضاارر 

                                                                                    األغوات وا قطاعيين وطو ما سيؤ ي أيضا  إلى ضي  الا عين في إيران على عكومتهم ماان أجاال ساان 

 قانون مماثل لاس ح الزراعيا

ني في بيدا  )طماري ترفليان( قام بلولة في جبا  العرا  خ   ط ه الاتاارة وي كر أن الساير البريطا

 اجتمع خ لها بالشيوخ األكرا ا
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)عو  الوضع الراطن فااي كر سااتان(   1961آب    22وأكد المزب الشيوعي العراقي في بيانه بتاري   

  1961تمااوز  23-20ين إلى  ور أمريكا با ضافة إلى  ور الساير البريطاني جاء فيهأ واا في الاترة ب

اجتمع الساير األمريكي في إيران )طولمز( وبمساعدة الملمقين العسااكريين األمريكااان وقنعاال أمريكااا 

بعد أن ناموا سااارات فااي المناااا  الكر يااة ماان إيااران واتعاالوا باابعض  -  في مدينة رضالية ا يرانية

انيااة باابعض السااارات المريبااة فااي وفي ناس الوقت قام رليس االسااتخبارات ا ير  -  الشيوخ واألغوات

المناا  الكر ية من إيرانا وكانت باكورة النشاا التآمري األمريكي علااى اللمهوريااة العراقيااة إرسااا  

علي عسين أغا المنكوري على رأس ععابة مسلمة باألسلمة األمريكيااة بلشااراف مبعااوثين أمااريكيين 

ض سيطرة ععابته المسلمة على ناعية ناو شاات والسلطات ا يرانية  وقد اجتاز المدو  العراقية ليار

 اويعتاقل بعض مواايهاو

                                                                                 وكانت جرياادة نيويااورك تااايمز قااد نشاارت مقاااال  بقلاام  انااا شااميدت يقااو  فيهااا وإن الماا  معااطاى 

البرزاني زعيم الثورة في جبا  المنطقة الشمالية يطل  اآلن المساعدة األمريكية بللماح وإسرار  وطو 

ااعة برليس الوزراء العراقي اللواء قاسم وتمويل العرا  إلى أقوم عليااف للياارب يعرض لقاء ذلك ا 

مااوضااات ساارية مااع  1962فااي الشاار  األوساا و  وقااا  إن المكومااة األمريكيااة أجاارت فااي نهايااة 

المكومة ا يرانية لمملها تأييد عركة التمر  ومساعدة المتمر ين باألسلمةو وكان ذلااك قااد تاازامن مااع 

 (ا80ة بين قاسم وشركات النا  عو  قانون رقم )تعاعد المعرك

  أرساال عاازب 1963شباا  8وعندما أنهى عزب البعت العربي االشتراكي عكم عبد الكريم قاسم في 

البرزاني )البااارتي( إلااى المللااس الااواني لقيااا ة الثااورة برقيااة نعااهاأ وإن ضااربات الشااع  الكاار ي 

قوميتين الشقيقتين العربية والكر ية وبقية الشع  العراقي ت عمت بالثورة المليدة على العدو اللدو  لل

على الل   األوعد لشعبنا الكاار ي المساالم وعلااى أوكااار الخيانااة الملطخااة بعااار  ماااء شااهداء الشااع  

   وقواته المسلمة وكوارثهم ووي تهمواط ا كان جزاء عبد الكريم قاسم بعد كل ما قدمه للبرزانيين؟!ا

 1964نيساد  29الصادر في  يورية العراقيةالدستور المؤقت للجم

 في عهد عبد الس م عارف سدر الدستور المؤقت ونص علىأ

تمييز بسب  اللاانس أو األساال أو  ا العراقيون متساوون في المقو  والواجبات العامة ب  19ما ة ال

ع  العراقااي فااي المقو  القومية لألكرا  ضمن الشاا  اللية أو الدين أو أي سب  آخر  ويقر ط ا الدستور

 وعدة وانية متآخيةا

                                                                                   تم إقرار النسر ال ي كان موجو ا  في راية س ح الدين األيوبي كشعار لللمهورية العراقيةا
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إضافة إلى ذلك سعى عبد الرعمن البزاز رليس الوزراء في ذلااك العهااد للوسااو  إلااى علااو  ساالمية 

                             رم والتااي لاام تاانلح أيضااا  فااي عاال   فااي مماولااة أخاا 1966عزيران )يونيااو(    29وعملية توجت ببيان  

 االمسألة الكر ية

  كانت ماان أولوياتااه عاال 1968تموز في   17وعند است م عزب البعت العربي االشتراكي المكم في  

نأ ألن عاال المسااألة الكر يااة طااو ماتاااح السااتقرار العاارا  ي                                    المسااألة الكر يااة ساالميا  لسااببين رليسااي

مديت من  تأسيسه  بل أسبمت ععان اروا ة ال ي تتساالل ونهضته  فه ه المسألة استنزفت العرا  ال

 من خ له جميع القوم المعا ية للعرا ا

ألن عزب البعت كان أمام تمدي فكري كمزب قومي عربي لكيايااة التعاماال مااع األقليااات فااي الااوان 

العربي من منطل  أن الاكر القومي العربي طو فكر إنساني ولاايس عنعااري  وتلربااة العاارا  سااتكون 

  اتاح لمل جميع مشاكل األقليات في الوان العربيام

 1968أيلو   21الصادر في  الدستور المؤقت للجميورية العراقية

 نص أو   ستور أقرته عكومة البعتأ  

متساوون في المقو  والواجبات أمام القانون ال تمييااز بياانهم  الما ة الما ية والعشرون ا العراقيون 

لية أو الاادين ويتعاااونون فااي المااااا علااى كيااان الااوان بمااا فاايهم العاارب ال بسب  اللنس أو العر  أو

 ط ا الدستور عقوقهم القومية ضمن الوعدة العراقيةا  واألكرا  ويقر

                                                                                       وترجم ط ا الدستور إلى مباعثات قا طا سدام عسين )ال ي كااان نالبااا  لاارليس مللااس قيااا ة الثااورة 

  كماال شااامل 1970آذار  11باعثااات باالع ن بيااان آن اك( والم  معااطاى البرزانااي  وتوجاات طاا ه الم

ونهالي للمسألة الكر ية  وعمت شوارع العاارا  ماان شااماله إلااى جنوبااه الارعااة واالعتااااالت  وناا كر 

 الهتاف التي تر   أثناء اعتااالت أعيا  نوروز التي أعقبت البيان وال ي يقو أ

األكاارا  والعاارب رايااة واعاادة( وعاازز ذلااك )طتا طتا طتايه كر  وعرب به رايهأ إلى األبااد إلااى األبااد  

 االتاا  بالدستور المؤقت الثاني ال ي نصأ

 1970يوليو  16الصادر في  الدستور المؤقت للجميورية العراقية

يتكون الشع  العراقي من قوميتين رليستين  طما القومية العربية والقوميااة الكر يااة   -  أ ب5الما ة  

ر ي القوميااة والمقااو  المشااروعة لألقليااات كافااة ضاامن الوعاادة ويقر ط ا الدستور عقو  الشع  الكاا 

 العراقيةا

 أ 7الما ة 

            اللية العربية طي اللية الرسميةا -أ 

 تكون اللية الكر ية لية رسمية إلى جان  اللية العربية في المنطقة الكر يةا -ب 
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 اتي وفقا لما يمد ه القانونا تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من األكرا  بالمكم ال  -ج 

المنشااور فااي الوقاالاااع العراقاياااة  247)أضيات ط ه الاقرة بموج  قارار مللس قيا ة الثورة رقااام 

 (ا11/3/1974في  2327عاد  

ليكااون نقلااة نوعيااة عاساامة لماال  1974 لساانة قانون المكم ال اتي لمنطقة كر ستان العاارا وسدر  

                                                                                         المسألة  ووضع ط ا القانون األكرا  في موقع متقدم بخطوات واسعة جدا  على وضع األكرا  فااي إيااران 

 80وتركيا  ولكن كما كانت أجواء الولام في بداية عهد عبد الكريم قاسم تتراف  مع سدور قااانون رقاام 

ي أ ت إلااى تمريااك قااا ة المركااة الكر يااة لضاارب الدولااة  عو  امتيازات شركات النا  االعتكارية والت

وانتعااار التااأميم  1972عزيااران  1كانت أجواء سدور قانون المكم ال اتي تتزامن مع تأميم النا  فااي 

)اتااقيااة التسااوية التااي وقعتهااا شااركات الاانا  الااث   وعملااة األسااهم والشااركات  1973آذار  1فااي 

إساادارطا  ىوالتااي عاارص مللااس قيااا ة الثااورة علاا  28/2/1973ي معها مع الوفد العراقي فاا  المؤتلاة

توقيعه(  وال ننسى في ط ه الساانة مشاااركة اللااي  العراقااي فااي عاارب  بقانون في اليوم التالي لتاري 

  وط ه األسباب أ ت إلااى تعااعيد المركااة الكر يااة عملياتهااا العداليااة ضااد الدولااة بشااكل 1973تشرين  

ى آن اك من ععار في تلهيز األسلمة وال خالر من االتما  السوفيتي خطير  وأوسلت العرا  ال ي عان

مع إيران لرفع خنلر التمر  الكر ي من الخاساارة العراقيااة )األماار الاا ي أ م   1975إلى توقيع اتااقية  

ساااعة وطااروب قا تااه ووقااوف مقاتليااه بطااوابير لتسااليم أساالمتهم   24إلى انهيار التمر  الكر ي خ    

ف الواني  وطو ما يؤكد ميزة أن التمر  الكاار ي ال ينشاا  إال باادعم خااارجي رغاام أن والعو ة إلى الع

الطبيعة اللبلية للمنطقااة تساااعده فااي االعتمااا  علااى قااواه الداخليااة  ولااو قارنااا الوضااع مااع المقاومااة 

العراقية التي تعمل في جيرافية وممي  مكشوف وبدعم خارجي نا ر وإن وجدو  لعرفنا الااار (  غياار 

 ا الموقف ما لبت أن تبد  بعد الثااورة ا يرانيااة  ووساال األماار إلااى الاا روة بمشاااركة البيشاامركة أن ط

اللي  والمرس الثوري ا يرانيين في قتااالهم ضااد اللااي  العراقااي خاا   الماارب العراقيااة ا يرانيااة  

عاااون لنعاارف علاام الخيانااة والتااآمر فقااد ت  1986ويكاي أن ن كر عا ثة واعدة عدثت فااي علبلااة عااام  

بأكملها بقيا ة اللواء الركن علااي عسااين  41سر فرقة المشاة  أالبشمركة مع القوات ا يرانية لتطوي  و

عويد العلكاوي  ووسلت الخسة إلااى تعلياا  الماا اء العسااكري )البسااطا ( برقبااة القالااد وتسااليمه إلااى 

ك أليياات الارقااة وشااكلت ا يرانيين ال ين اقلوه بطالرة سمتية إلى سلن إياين في اهران  وعلى اثر ذل

مشاة  وفي طك ا معارك ضارية يب   فيها اللي  العراقي أالف الشااهداء السااتعا ة أي  48بدلها الارقة 

راقم )قمة جبل( يمتل من قبل ا ياارانيين بمعونااة العماا ء يكااون طناااك ضاامايا ومآسااي بااين الماادنيين  

 كرا  القومية  فقد نصأ ورغم ذلك  فمشروع الدستور الدالم أسر على تأكيد عقو  لأل 

http://www.niqash.org/intern/getBin.php?id=165
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 1990تموز  7الصادر في  مشروع الدستور الدائم لجميورية العراق

الما ة السا سةأ يتكون الشع  العراقي من العرب واألكرا ا ويقر الدسااتور عقااو  األكاارا  القوميااة 

 ويضمن المقو  المشروعة للعراقيين كافة ضمن وعدة الوان والدولة والملتمعا

اللية العربية طي اللية الرسميةا وتكون اللية الكر ية لية رساامية إلااى جاناا  الليااة   الما ة السابعةأ

 العربية في منطقة المكم ال اتيا

الما ة الثانية عشرأ تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من األكرا  في العرا  بالمكم ال اتي بموجاا  

 قتعا ية  ووعدة شعبهاالقانون  في إاار وعدة العرا  القانونية والسياسية واال

                                                                                            الما ة الثانية والعشرونأ ثانيا أ يعماال الملتمااع علااى تأكيااد قاايم التااالف االجتماااعي العليااا بمااا يمنااع 

 ترويج األفكار والمناطج الطالاية  أو العنعرية  أو ا قليمية  أو الشعوبيةا

بياادا   اعاات  وم وايلة فترة عكم عزب البعت كانت طناك مشاركة كبياارة فااي مااساال الدولااة إلااى ياا 

غطت عليها الدعاية المعا ية  فنال  رليس اللمهورية وعضااو مللااس قيااا ة الثااورة اااه ممااي الاادين 

                                      قيا يا  كر يا  أسسوا الماازب الااديمقرااي  15معروف يانه البعض سنيعة المكومة وال يعلمون أنه أعد  

سن البكاار كااان بترشاايح ماان   بل إن تعيينه في زمن اعمد ع1946تموز    17الكر ستاني )البارتي( في  

(  وإن كباارم القااوم الكر يااة كاناات 1998القيا ة الكر ية )لقاء لمللة الوس  مع ج   الطالباااني عااام 

                                                                                         ضمن العف المكومي مثل الزيباريين والهركيين  بل إننا ال نكشف سرا  بااأن نقااو  إن االتمااا  الااواني 

الكر ستاني بقيا ة مسعو  البرزاني ونيشاايرفان الكر ستاني بقيا ة ج   الطالباني والمزب الديمقرااي 

 ا 2003البرزاني كانوا على ع قة وثيقة مع المكومة عتى  

يبقى أن نشير إلى أن المعالح العشااالرية والشخعااية والناعيااة عملاات بشااكل كبياار فااي منااع نلاااح 

هرب فااي أيااة ضااالقة                                                                               الملو  وتعميقها وتطورطا  وكان الثمن الباطظ يدفعه  الما  الشع  فيما القيا ات ت

إلااى خااارج مياادان المواجهااة  ونسااتطيع أن ناارم اآلن المعاايلة الكباارم التااي جناطااا البرزانيااون 

 اوالطالبانيون  وما الاسا  المستشري في كر ستان العرا  عن القارئ ببعيد

 واآلن وبعد أن تمدثنا عن جزء من عكاية العرا  المديت مع المسألة الكر ية  وما تلقاااه ماان جاازاء

أوسله إلى ما يعانيه اليوم من اعت   وسيطرة شرذمة من العم ء والساارا  علااى مشااهده  نسااأ  ماان 

                                                                                         طو الشوفيني؟  من عارب وعدة العرا  أرضا  وشعبا ؟  ومن كان السب  في قتل اآلالف من أبناءه  ماان 

المركة الكر ية كان السب  في تدمير العرا   من كان ذراع وعين األعداء  اخل أراضيه؟  ولو تعاملت 

 لم يكن ذلك أجدم للعرا  وأكرا ه؟اأ                                      سلميا  مع ما كان يتمق  وتسعى لتطويره  
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  للموساد األسرائيلي دور في تيجيرللموساد األسرائيلي دور في تيجير

 المسيحييد مد شما  العراقالمسيحييد مد شما  العراق
سرائي  التوراتيةع  ا )  سرائي  تأم  بأستيطاد أجزاء مد شما  العراق ةجزء مدا 

 . والسامراع  العراق مايشبل )ييوداوتعتبرالمناطق الييودية التأريخية في شما  
 

 12/02/2009 وين ما سين 

 ا عن )اون الين جورنا ( ا وين ما يسنموقع الليران 

نشااارت وكالاااة ويااان 

    ا  ما يسن ريبورت تقرياار

عااان ممااااوالت         خطيااارا  

يلية بالتعاااون مااع لأساارا

مسؤولين أكاارا  توساايع 

اساااتيطان  يناااي كلااازء 

ماااان خطاااا  )اسااااراليل 

 التوراتيااة الكباارم( فااي

شااااما  العاااارا  وفااااي 

ن إمناا  يبس  األكرا  سلطاتهم عليها عس  ماجاء في التقرير, ويقو  كات  التقرير )وين ما يساان(أ 

سااراليل اماان )                                            جزاء من العرا  التي تعتبر بأنها تشااكل جاازءا  أن يوجهون أناارطم اآلن الى  ياألسراليلي

األكرا  من أسااراليل وبياانهم بعااض أكاارا    الف من اليهو آوأن أسراليل تخط  لنقل    الكبرم التوراتية(ا

ايران ألعا ة تواينهم في مدينة الموسل وفي مناا  أخاارم تماات سااتار المااج الااى الماازارات الدينيااة 

 االيهو ية طناك 

لمعا ر كر ية فأن األسراليلين يعملون مع المكومة األقليمية لكر ستان للقيام بعملية ) مااج(          ووفقا  

وقااد العااظ األكاارا  . في مناا  عراقية تقع تماات ساايطرةالمكومة األقليميااة األكرا  وغيرطم من اليهو 

والعرب العراقيون السنة والتركمان أن األسراليلين األكرا  شرعوا فااي شااراء األراضااي فااي كر سااتان 

خاسااة تلااك التااي تعتباار بأنهااا )أماا ك يهو يااة  2003العاارا  بعااد الياازو األمريكااي للعاارا  فااي آذار 
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األسراليليون بعاة خاسااة بضااريح النبااي اليهااو ي )ناااعوم( فااي ألقااول, وبضااريح   ويهتم  .تأريخية(

 .النبي نوح في الموسل ومقبرة النبي ) انيا ( في كركوك 

المطالبة با )األم ك( اليهو يااة خااارح المنطقااة الكر يااة بمااا فااي ذلااك                               كما يماو  األسراليليون أيضا  

ومقبرة )أيزرا( في ميسان قرب البعاارة  قرب النلفاضريح )عزقيا ( في قرية الكال في ممافاة بابل 

  اوك طما في المناا  المنوبية التي يسيطر عليها الشيعة

كماااا يناراألساااراليليون الاااى 

طاا ه األضاارعة والماادافن علااى 

من )اسااراليل الكباارم              أنها جزءا  

التوراتيااة( مثاال القاادس والضاااة 

اليربية التي يطلقون عليها لقبها 

 اوالسامرا( التأريخي )يهو ا

وتقااااو  المعااااا ر الكر يااااة 

والعراقياااااااة ان ) الموساااااااا ( 

األسااراليلي يعماال بالتعاااون مااع 

مؤسساااات يهو ياااة والشاااركات 

األساااراليلية الساااياعية بعاااورة 

)أم ك(   وثيقة للتقدم بمطالبات با

شااارك ويستخدم )الموسا ( ناوذه في المنطقااة بأعتباااره ي يهو ية قديمة عالدة الى اسراليل في العرا ا

 . بقوة في تدري  قوات البيشمركة العسكرية الكر ية

كما أن األسراليلين يتلقون مساعدة في خططهم ماان )مرتزقااة أجاناا ( فااي المنطقااة تاادفع رواتاابهم  

 . والر المسيمية األنليلية في الواليات المتمدة التي تساند عقيدة )المسيمية العهيونية(

أن )التوسااع( األسااراليلي فااي العاارا  يلااد الاادعم ماان  وعساا  معلومااات متداولااة بااين العااراقيين 

ي األتما  الواني الكر ستاني بقيا ة الرليس العراقااي جاا   أالاعيلين الكر يين الكبيرين على السواء, 

الطلباني وأبنه قوبا  الطلباني ال ي يعمل ممث  للمكومة األقليمية فااي واشاانطن عياات يقاايم مااع زوجتااه 

 . ية)شيري غراطام( وطي يهو 
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كما تلد النشااات األسااراليلية ألسااتم ك األراضااي المساااندة ماان الماازب الااديمقرااي الكر سااتاني 

بقيااا ة مسااعو  البااارزاني رلاايس المكومااة األقليميااة لكر سااتان, وأن أعااد أبناااء )نيلرفااان البرزانااي( 

 امع األسراليليين                       الخمسة متورا كثيرا  

ويدخل األسراليليون ومساندوطم من جماعة 

)المساايمية العااهيونية( العاارا  عباار تركيااا 

 اوليس عن اري  بيدا 

وألخ ء سااكان تلااك األراضااي التااي يعتبرطااا 

( تأريخية لهم يقوم عماا ء                     األسراليليون )أم كا  

الموسا  األسراليلي ومرتزقتهم بشن أعتداءات 

أرطابية ضد الكلدان المسيميين وبعاااة خاسااة 

الااااة فااااي نينااااوم وأربياااال والممدانيااااة وبارت

وتالسااااقاف وبطاليااااة وباشااااكية والكشااااوين 

  اوالموسل

ذكرنا ط ه األسماء كما جاااءت   أم عاة)

 ا(في نص التقرير  ون تدخل من الليران

وتتاااا  تلاااك األعتاااداءات التاااي يرتكبهاااا 

ا )اللهااا يين( األساا ميين األخاارين  األسااراليليون وعلااااؤطم ماان المرتزقااة مااع ماترتكبااه القاعاادة و

عى اليااه األسااراليليون ماان وراء طاا ه األعتااداءات طااو أجاا ء المااواانين المساايميين والهدف ال ي يس

الكلاادان ماان تلااك المناااا  فااي الموساال ومااا عولهااا والمطالبااة باألراضااي علااى أنهااا أراض يهو يااة 

 امن يهو ا والسامرا في مشروع )أسراليل الكبرم التوراتية(                      )توراتية( تشكل جزءا  

وفااد اسااراليلي لزيااارة الموساال وقااا  ان أسااراليل تنااوي بمساااعدة سااارع    2003وفي يونيااو عااام  

كرا  بارض نوع من السيطرة الدينية على ضريح نوح فااي الموساال وضااريح )ناااعوم( فااي أمسؤولين  

سااهل نينااوما وقااا  األسااراليليون أن الملاااج األسااراليلين واألياارانيين سااوف يااأتون عباار تركيااا الااى 

 . ن يعي  فيها اليهو  كأم ك تأريخية ألسراليلالموسل والتعرف باألراضي التي كا

  وين ما يسون ا أون الين جورنا 

  االسود االسود   القيادات الةردية وتأريخياالقيادات الةردية وتأريخيا
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 بشار اندريا   
  

 خيانات دائمة

مما يؤسااف لااه ان بعااض أعزابنااا 

                            وأبناااء شااعبنا اآلشااوري وخعوسااا  

فاااي السااااعة العراقياااة  المتواجااادين 

يضااطر الااى اسااتعما  تسااميه غياار 

ه وال تسااتند الااى أي أساااس سااميم

ثاباات عنااد وساااها المنطقااة  تاااريخي

المتواجد فيها أبناء شااعبنا اآلشااوري 

 ولة العرا   في بيت نهرين أو شما 

وطااا ه التسااامية طاااي )كر ساااتان( 

وكااأنهم يؤياادون وياادعمون االكاارا  

التسمية التااي يماااو   باعتما طم ط ه

االكرا  من خ لهااا أن يبرطنااوا علااى 

 رض المقيقيااااين أنهاااام أسااااماب اال

 واالسليين له ه المناااا  ماان شااما 

نماان أسااماب االرض المقيقيااين والشااواطد  العرا   وط ه ميالطااة تاريخيااة كبياارة يلاا  االنتباااه لهااا 

للتاا كير علااى طاا ا الخطااأ  طاا ه المقدمااة طااي فقاا  التاريخية واالثرية طي أكثر من أن تمعى وان سب 

 وتعميمها

شااعبنا الاا ين  رالم ومؤامرات القيا ات الكر ية لعلها تايد بعااض أبناااءواالن الى الملقة االولى من ج

 تكريدطاا الكر ية على عساب عقو  شعبنا التاريخية والليرافية التي تم ركبوا الموجة

سااييرة  التاريخية الثابتة ان قوات البشمركة نشأت في با ئ االمر في سااورة ععااابات  من المقال 

عياات  سطوتها وإرطابها على المواانين وعين تمالات مع ناااام قاساامفي شما  العرا  وفرضت  العد 

تاام فيهااا   1959مااارس 8قامت تلك القوات بارتكاب م بمة مروعة ضد أطالي الموسل من العاارب فااي 

ارتكباات تلااك التنايمااات  قتل العقيد عبد الوطاب الشواف على يد أعد البشمركة االكرا  وبعد ذلااك بقلياال

جرم خ لهااا قتاال  1959-7-14بتاري   بمة أخرم ضد التركمان العز  في كركوك الكر ية االرطابية م 

أيااام فااي بربريااة مشااهو ة لهاام فااي التاااري   لماادة ث ثااة وسمل الضمايا وتعلي  جثااثهم علااى االشاالار
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الشيوعي وتعمل على اثااارة الق قاال فااي المنطقااة لمساااب   البشري والت القيا ات الكر ية تتلقى الدعم

واتلاااه تلااك المكومااة الااى التمااالف مااع   17/7/1968البعاات فااي    ولية عتى قيااام عكومااةالشيوعية الد

أخاا ت القيااا ة الكر يااة فااي تييياار واللهااا بأتلاااه أمريكااا والمعسااكر اليربااي  المعسكر االشتراكي عينها

الااى عااد ارتكاااب ملااازر مروعااة بماا  رفااا  الساا ح ماان  1973بالبشاامركة فااي عااام  ووساال االماار

 ضمين الى بشمركة المزب الديمقرااي الكر ستاني وتم ار  الوعدات الشيوعية خارجالمن الشيوعيين 

وبلاا   طورنه وه زان قرب كركوك عزلت الملموعااة الكباارم ماان الشاايوعيين  منطقة/  ربند خان/ وفي

 شخص استسلموا لرجا  البارزاني بعد ان تكبدت خسالر جسيمة من قبل اسدقاء االمسا 500عد طم 

 ادالعمالة الير 

كوسيلة العكام سيطرتها على منطقااة  سعت ايران ومن  أعوام الستينات الى استخدام الورقة الكر ية

                                        الاادور علااى شااكل مساااعدة ما يااة فعالااة وأيضااا   الخليج ولع   ور الشراي في المنطقة وقد اهر طاا ا

خ  اريقها الى اللي  االيراني والمؤن على أنواعها كانت تت الم بس وال خالر المشتراة من ضباا في

التي كان يشرف على تنايمها المزب الديمقرااي الكر ستاني فااي ايااران  العرا  وط ه المساعدة شما 

عارف في العرا  انتشرت معسكرات تاادري  البشاامركة سااواء فااي ايااران أو   وفي مرعلة عكم األخوين 

ا ة للطااالرات  وطاا ه العرا  وتدف  الخبااراء االيرانيااون ومعهاام أعااد  األساالمة كالماادافع المضاا  شما 

 المركة الكر يةا                                                                           المساعدة كانت تستهدف ليس فق  اضعاف عكومة بيدا  بل أيضا  التدخل المباشر في

تااز ا  المساااعدة بمياات  كااان المطلااوب رباا  المركااة بالمساااعدة االيرانيااة وقاادر مايشااتد ساااعدطا

والشاااه( فااي اهااران/ مااايو وكيساانلر  التستطيع المركة ان تستمر في المياة  وعندما تقابل )نيكسااون 

األكاارا  وشااما  العاارا  وأوضااح لهمااا انااه ياارم مااع    في ط ا االجتماع أثار الشاه معهما قضية1972

تمييااد العاارا  ولاا ا فقااد أكااد الشاااه للبرزانااي ان االمااريكيين   تزايد التزاماتااه فااي الخلاايج انااه البااد ماان 

ص تموياال طاا ه المعونااة فانااه علااى انه اذا اهاارت أيااة مشاااكل بخعااو سيقدمون له المساعدة وأضاف 

 عنهاا                        استعدا  ألن يعبح مسؤوال  

تمااوز ماان عااام   16وبعد قرار تأميم جميع العمليات الخاسة بالبترو  من قبل المكومة العراقية فااي 

أمريكا ماان الاا  الشاااه  اتعل نيكسون بالشاه ليخبره بأنه سيبعت اليه برسو  يممل معه موقف   1972

لتكساااس وقاباال كوناااللي الشاااه  ن الرسو  طو )جون كوناللي( الماكم الساااب بخعوص األكرا  وقد كا

                                             استعدا  لمساعدة األكرا  إكراما  للمليف ايااران   الرسالة التي اعضرطا معه ان أمريكا على موكان مؤ 

الااى تزويااد األكاارا  بالمساااعدة التااي تكاااي للعلهاام معاادر قلاا   وتبين الرسالة ان االمريكيين يهاادفون 

                                                           انتعااارا  كااام   علااى بياادا  االماار الاا ي ساايمكنهم ماان تقويااة مركاازطم  مساا  ال أن يمققااواوضااي  ف

االستق   مما كااان سيسااب  كثياارا ماان االعااراج أليااران التااي يتواجااد فيهااا أقليااة  والمطالبة بشيء من 
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 رف اعتاا  14/8/1988أذكر عديت أ لى به ج   الطالباني للريدة الساير اللبنانيااة بتاااري   كر ية  وطنا

كااان متااا   فيها بأن المليف االيراني تخلى عنااه وأوقااف القتااا  مااع بياادا  ماان  ون التشاااور معااه كمااا

قا  ولكم نتمنى أن يسااتوع   بينهما/ اننا نعت  على ايران لعدم التشاور معنا قبل قرار وقف النار/ طك ا

أو المليف الدالم فأمريكااا التعترف بالعدي   السياسيين األكرا   روس التاري  عتى يدركوا ان السياسة

جرالمه وطي التي تخلت عنه بل رفضاات عتااى أن تسااتقبله  طي التي بنت الشاه وعكمه وكافأته على كل

 وطو مريضا

 العمالة ألسرائي 

قبل انشاء مستعمرة اسراليل كان للوكالة اليهو يااة مناادوب فااي بياادا  تماات غطاااء العماال العااماي 

                                                   ما  العرا  واو ر س ته مااع بعااض األكاارا  فااي العاارا  عااامروفين شيلوا وقد غاص بلبا  ش واسمه

للماازب                                                                            وخ   عقااد السااتينات  ر ب خبااراء عسااكريون اسااراليليون المقاااتلون األكاارا  التااابعين   1931

كوساايلة للمااد ماان  الديمقرااي الكر ستاني بزعامة معطاى البرزاني ونالبه افرايم وطو يهو ي وذلااك 

على عملية تدري  األكاارا  اساام  متمل ضد المشروع االسراليلي وقد اال التهديد العسكري العراقي الم

 خارفا  )السلا ة(ا

عقيقي في شما  العرا  با ارة المقدم ابراطام تدمور قالااد  تم انشاء مستشاى ميداني  1966في عام  

واء                                                               اللي  االسراليلي وال ي سب  له أن عمل قالدا  لس ح الممرضين في ل  مدرسة الط  العسكري في

للتوجيه في قيا ة الس ح الطبي وقد ساعده في عمله ممرضان عسكريان طما موشاايه                 جبعاتي وضابطا  

وشمعون أفرات أما الطاقم الطبي المدني فقد ضم ابيبين طما  ا اورلي اسراليل فرند وال ي كااان  ارييل

تسااكوفيت  وطااو ابياا  اي                                                                      يعمل ابيبا  لوعدة ماليين اعتياا  و  ا بيسح سيلل  وانضم اليهمااا  ا  وف 

                                                                                        أسنان وجاء خعيعا  لمعاللة أسنان البرزاني وكان أو  الزالرين للمستشاااى  ا مممااو  عثمااان الاا ي 

                                           ثم قا  بلدية )ليس جيدا (اا قا  االسااراليليون  كان يعتبر كوزير خارجية للبرزاني وقام بتامص السرالر

                                        ي سينام على مثل ط ه االسر ة لن يرغ  فااي المقاتل ال المندطشون ماطو االمر )اليير الليد(؟؟ فقا  ان 

 العو ة الى الميدانا

 أقلتااه عندما طبطاات الطااالرة التااي 1968زيارة قام بها البرزاني الى االراضي الممتلة عام  وان أو 

ببنااا    على مدرج جانبي في مطار )اللد( وكان بعاامبته الماتااي وخمسااة عااراس شخعاايين مساالمين 

كوب وعمياات( واالاا  البرزانااي خاا   الزيااارة بماادافع مورتااار اسااتخدمها ك شنكوف وقد استقبله )لب

وطااو  1969مااارس عااام                                                                   العقا  في الهلوم ال ي شنته قواته ضد معاماال تكرياار الاانا  فااي كركااوك فااي

 ا1965طلوم ساطم االسراليليون في التخطي   له وكان في عام 

 ووزياارة الخارجيااة جولاادا مااالير اجتماع خاص بين رليس المكومة االسراليلية لياااي اشااكو  وفي

العمليااات  ورليس االركان اساام  رابااين ورلاايس الموسااا   وقااد ااارح االخياار قضااية األكاارا  وقضااية
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االولويااة للقضااية  الخاسة التي تقوم بها اسراليل  وخلص المؤتمرون الى قرار نص على ضرورة منح

اسااراليلية ماان اااراز/ سااتار تااو  رةالكر ية وفي غضون أيام معدو ة  في أعقاب االجتماع توجهت اااال

أانان وقد  9وبازوكا وأليام ومتالرات زنتها  كروز/ عاملة ارسالية س ح الى االكرا  مكونة من بنا  

البرزانااي برسااالة                                        طناك بواسطة السافاك الااى طاادفها وقااد ر     من   طبطت ط ه الطالرة في اهران ونقلت

 جاء فيها أ

 ا((ت     و ف                                                 بتزويدنا باالسلمة ولم تاعلاا اسراليل و ع د ت و  اللهات                         لقد و ع د ت العديد من))

 التعاود مع الموساد

األكاارا  االسااتق   ومزياادا ماان الساالطة وكااان مسااعو    من  سنوات يضي  اليهو  فااي اتلاااه اعطاااء

                                                             األكرا  واليهو  وال ي استمر على نهج أبيه كما ذكرنا سااابقا  وقااد  البرزاني طو ال ي أسس الع قة بين 

                ألف عسكريا  في 130اللماعات الكر ية المقاتلة البشمركة التي بل  تعدا طا أكثر من                  ر ب اسراليليون  

 مقاباال معلومااات وخاادمات أفااا ت االسااراليليون وعااو  طاا ا الموضااوع قااا   ا مممااو  عثمااانأ كااان 

عاارا  ال االسراليليون يطلبون منا معلومات عاان اللااي  العراقااي وكاا لك جمااع أساارار اسااتخبارية عاان 

أرساالت اسااراليل لااه   ا مممو  تعلم الارنسية سييرة عندما أرا  لمعلمة اسراليلاا وطنا أذكر معلومة

 جهاز تسليل يدوي يمتوي على اسطوانات لتعليم الارنسيةا

                                                                                  فترة غولد مالير من أكثر الاترات لتدف  االسلمة والما  على االكرا  وكان للموسااا   ورا    وقد كانت

وكااان   جهاااز المخااابرات الكر يااة تماات اساام )البارسااتن( برلاسااة مسااعو  البرزانااي                  كبيرا  في تأساايس

الموساال  للموسا   ور في تأسيس بنك القاارض الكاار ي فااي السااليمانية لشااراء األراضااي فااي ماادينتي

ماركااات ماازورة                                                                             وكركوك  وأيضا  للقيا ات الكر ية  ور في عبور بضااالع اسااراليلية الااى العاارا  تماات

 ان التااي تعاادر عاااف ت  ومن الشركات التااي ترساال منتوجاتهااا الااى العاارا  أ شااركة  بعلم تلار أكرا 

 المنتلة للهواتفاااا ال ا شركة غاية كوم / قديمة/ شركة سونو  للمنتوجات االلكترونية

إيقاع طزيمة باللي  العراقي عنااد  تعاونت بشمركة البرزاني مع ضباا سهاينة في 1966وفي عام 

 1956زيف( عامل وسام البطولااة خاا   عاارب  أرسل الرالد اعتياا ) ان  1969م جبل طندارين وفي عا

في مطار مدينة كركااوك أو  21سرب الطالرات ميج  الى شما  العرا  في مهمة خاسة تتمثل في تدمير

 تدمير سد  وكانا

 للقيا ات الكر ية لمساب اسراليل الى يومنا ط ااا ويستمر  ور العمالة

 

 تاريخ تبعيتيا للقوى االجنبية تاريخ تبعيتيا للقوى االجنبية القيادات الةردية والقيادات الةردية و
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 طارق الدليمي  
 

                                                                               في طريقتل االجتمازية السياسية في التحلي ، يضع جاك الةـاد، منيجـا  يجمـع بـيد الصـرامة 

المدرسية والمرونة في التعام  مع الوقائع، يشير فيل إلـى السـلوك العـام لانسـاد والمجموزـات 

آماليـا وطموحاتيـا. والمـنيت يترةـز فـي  البشرية حيد تقع فـي الخطـأ الجسـيم مـد أجـ  تحقيـق

 .ثالث رزمط األولى المتخي ، الثانية الرمزا، الثالثة الواقعي

 الفشل القيادي

عاااين نواجاااه المشاااكلة 

الكر يااة فااي العاارا  ال بااد 

ماااان القااااو  إن الساااالوك 

الااشاال للقيااا ات الكر يااة 

فااااي تمقياااا  اموعااااات 

الشااااع  الكاااار ي ضاااامن 

الااواني االسااتق لي  ا اار 

اريخي  يليااز لنااا القااو  الت

عس  الكان  إن التخيل في 

الاا طن القيااا ي طااو الدولااة 

كر سااتان والتااي  -الكباارم

منعتها األاماع االستعمارية من التمقي  بعد نهاية المرب العالمية األولىا أما الرماازي  فهااو ا ساارار 

والاا ي يمكاان أن يااتلخص                                                                     له ه القيا ات على اتهام العرب  وما  ومن  ون غيرطم على االضطها  الكلااي 

                                                                                        أعيانا  بمسالل مزورة وتراكمات مسبقة العنع وإعاالت ناسية من نماا  وعلبلااةوا أمااا الااواقعي  فهااو 

كانت وما تزا  تطمح إلااى بناااء  ولتهااا الخاسااة   -  بداية الدولة العراقية  -  1921أن القيا ات ومن  عام  

الكاار ي العااام  وياااليتهم توقاااوا أمااام طاا ا                                                      في رقعة متوطمة من العرا  تكون بدي   عن المكم القااومي  

  الواقعي ال ي انقسم إلى سنلقين البارزاني والطالباني وال نعرف المرب بينهما متى تنتهي؟

إلااى                                                                                 مالاات القيااا ات الكر يااة مناا  وقاات مبكاار إلااى المساااومة مااع القااوم األجنبيااة وخضااعت أعيانااا  

بخعااوص الدولااة  1915الشااريف عسااين عااام  وإذا كان مكماااطون قااد خاادع  ا  إستراتيلياتها السياسية

  فلن شريف باشا ال ي بعثه الشي  مممو  المايد للقاء مع السااير 1916العربية التي ستشيد بعد ثورة 

قبل وعو  كوكس بأن تكون كر ستان تمت االنتااداب البريطااانيا   1919برسي كوكس في مرسيليا عام  
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                                               خطة بيرسي كوكس  في االناادماج مااع الدولااة  وتمدياادا  أما القيا ات الكر ية في العرا   فلنها أذعنت ل

ا والت ميالة إلى المساومة باستمرار مع القوم األجنبية بل 1921آذار    بعد مؤتمر القاطرة في مارس/

                                                                                         أعيانا  تخضااع للعديااد ماان إسااتراتيلياتها السياساايةا وكاناات ا سااتراتيلية البريطانيااة فااي عينهااا  طااي 

 ي مع العرا   ومماولة استي   أوضاااعه ماان أجاال تمقياا  الضاايواات االندماج المؤقت للشع  الكر

السياسية على الدولة ومنعها من االستق   الكاملا أمااا ا سااتراتيلية ا نللااو سكسااونية الماليااة فهااي 

تتضمن االناعا  المؤقاات وذلااك لتمقياا  ناااس ا غااراض لمنااع االسااتق   والساايا ة الكاملااة للطاارفين 

قااد ضاااعت القيااا ة الكر يااة بااين ماهااومين تاااريخيين للخاا ص القااومي  األو  العربااي والكاار يا ول

                                                                                           الستاليني والثاني الويلسوني لتقرير المعير  وتم تمطيم آمااا  الشااعوب فااي العااييتين  تبعااا  لمعااالح 

 االدولة السوفياتية أو ا مبريالية العالمية

 محاوالت الحل العقيمة

واعت لها للعرا  للمرة ثانية  قد اعتضاانت   1941دوانية عام  كانت بريطانيا المنتعرة في عربها الع

القيا ات الكر ية مرة ثانيةأ وساطمت في تشكيل عزب طيوا  من خ   الضاب  شوتر و عمااه لمؤسااس 

المزب رفي  علميا وبااا ر طاا ا الماازب إلااى تأييااد المركااة المساالمة للبااارزاني وساااعده علااى الهاارب 

جمهوريااة مهابااا ا وقااد سااارعت بريطانيااا وبالتعاااون مااع أميركااا  والاا طاب إلااى إيااران للمشاااركة فااي

بالقضاء على ط ه اللمهورية وتوعيد الب   مرة ثانيةا وعينها شلعت بريطانيا الم  معااطاى للاا طاب 

                                                                                            إلى االتما  السوفياتيا ويؤكد السياسي عبد الاتاح إبراطيم  علااى أن للسااوفيات  ورا  غامضااا  فااي طاا ه 

منماات كر سااتان  1916سازانوف عااام  –وقالع التاريخية إلى أن اتااقية سايكس بيكوالنقطة  وتشير ال

  وفضمها لبنو  االتااقية جعلت بريطانيا تسااترجع 1917للقيعرية الروسية  لكن الثورة البلشاية عام  

ط ه القطعة إليها وتتعرف من جديد على ضوء ذلااكا وطاا ا مااا جعاال السااوفيات يبلعااون المااوس علااى 

  !المدين 

واسااتاا ت المركااة السياسااية العراقيااة ماان  رس المركااة البارزانيااة باتلاااطينأ األو  المشااروع 

)نساابة إلااى أشااهر رؤساااء الااوزراء العااراقيين نااوري السااعيد( والثاااني المشااروع   المكومي السااعيدي

 .الواني في تلك الاترة بقيا ة الزعيم الشيوعي يوسف سلمان يوسف 

إ ماااج الوضااع الكاار ي بعااورة شاااملة مااع الدولااة الوانيااة   يتضاامن إعااا ة  المشروع السااعيديأ

العراقيةا بل إن التقرير يشير وعلى ضااوء التلااارب بوضااوح إلااى مخاااار التااداخ ت األجنبيااة بالمالااة 

السااعيد( عاان برنااامج  الكر ية وانتهازية واألفنديةو الكر  ومعالمهم الشخعيةا ويدافع الباشا )نوري

ية والتلاريااة وا قطاااع فااي الملااف المركاازي للدولااة  الااب ا والساالطة يتضمن إ ماج الطبقات السياساا 
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)كاتاا                                                                                           السياسيةا وكانت ط ه الطبقة الكر ية جزءا  مهما  من الطاقم السياسي المزبي االنتخابي للسعيدا

 .التقرير ماجد معطاى من تابعي الشي  المايد(

والقاضااي باالناعااا    1939طاجم يوسف سلمان موقف المزب الشيوعي عااام    المشروع الوانيأ

  بأطمية وعاادة العاارا  1945ومؤتمر  1942عن العرا ا وثبت في أ بيات المزب وال سيما كونارنس 

بوضااوح ماان التاادخ ت االسااتعمارية وفااي مقاادمتها                                              الوانية وكون االندماج مسألة ضرورية  ومم را  

شااع  الكاار يا وكااان اللااا رجي األميركية التي تسعى إلى والعثور على قاعاادة اجتماعيااةو لهااا فااي ال

 1957آذار  ممثل البرجوازية الوانية يتمسك بناس الموقف  وقد رفضت األعزاب الوانية في مااارس/

 . خو  عزب البارتي الكر ي إلى جبهة االتما  الواني  وأناات بالع قة اللانبية للمزب الشيوعي

 تنفيذ األجندة األجنبية

 امن الم  معطاى البارزاني في ضرب المركة القومية العربيةاستاا  المكم القاسمي في العرا  

في العرا  ومن خ    ستورطا اللديد المقااو  الكر يااة ضاامن إاااار   1958تموز    14ارعت ثورة  

جمهورية  ستورية موعدةا واستاا  المكم ألقاسمي من الم  معطاى البارزاني العالد إلى العرا   في 

رما وقام عبد الكريم قاسم باسااتعما  القيااا ات الكر يااة لتاادمير المركااة سراعه الداخلي مع القوم األخ

وفي الوقت ذاته  فع ط ه القيا ات إلى تمليم الناااوذ السياسااي  -ال سيما في الموسل وكركوك -القومية  

للمزب الشيوعي فااي الشااما ا لكاان الطاارفين  قاساام والبااارزاني  ساارعان مااا أسااارا عاان اسااتبدا طما 

 اقةواموعاتهما الضي

  وتعاااعد 1960لعااام  80واسااتثمر البااارزاني ضاايواات شااركات الاانا  بعااد إعاا ن قااانون رقاام 

الضيواات العسكرية بعد أن تورا قاسم في مسألة الكويتا طنا ساعدت إيران القيا ة الكر ية من خ   

جاا   عشيرة )سعيد قزار( وبعض ا قطاعيين بقيا ة عباس مامند  وكان رسولهم إلى الماا  معااطاى  

  ارعت القيا ة الكر ية برناملها في المكم ال مركزي  عيت تم 1963شباا    8الطالبانيا وبعد انق ب  

إلى المباعثات اللارية عااو  الوعاادة الث ثيااة  –من خ   الطالباني -                   أنها قدمت مشروعا                 رفض ذلكا إال  

 افي القاطرة

الاا ي أسااند بعااورة شاااملة وعلااى كافااة     بدأ الماا  تمركااه العسااكري                           وبعد فشل ط ه اللهو  جميعا  

المستويات من قبل إيران الشاها ويؤكد العماي  افيد  امسن في كتابه الماارب الكر يااة  أن البااارزاني 

قا  له إن األميركيين البوا منه ذلك بوضوح عباار إياارانا وكااان الااثمن ربااع مليااون  ينااار عراقااي مااع 

ف لااواء السااليمانية عبااد الاارزا  ساايد مممااو ا لكاان بعض سنا ي  البرتقا  والتااح عملها إليه متعر

البارزاني بعد االنشقا  الكبياار فااي ساااوفه  عاااو  اسااتمالة القاعاادة الشااعبية فااي الرجااوع إلااى العماال 
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المسلح والتعاون مع شركات النا  وإيران  واستثمر المشاكل فااي المكومااة المركزيااة ومااوت الاارليس 

 اهيرةعبد الس م عارف في عا ثة الطالرة الش

إعدم ع مات العار في  1966وكانت معركة طندرين بين المقاتلين الكر  واللي  العراقي في ربيع 

التاري  البارزانيا إذ أن المعلومات التي ععلت عليها من عاادة إاااراف تشااير إلااى ضاالوع المخااابرات 

يااز العقيلااي ذلااك فااي ا يرانية واألميركية وا سراليلية في ط ه المعركااة القاا رةا )وقااد شاارح عبااد العز

 ااجتماع عسكري خاص  االعت على العديد من أوراقه(

 ابدفع وتمريض من إسراليل 1968استعد البارزاني ل ناعا  عن العرا  أواس  عام 

 تآمر رغم االتفاق

ا 1966عزيااران  25سارعت عكومة عبد الرعمن البزاز المدنية إلى تمقي  وقف إااا   النااار يااوم 

رجااا  شاالعان( نتيلااة الضاايواات   -ان  الكر ي أيضا عس  كتاب ) انااا آ م شاامدتوكانت موافقة الل

األميركية ا يرانية لاسح الملا  أمام الباازازا واسااتمرت عالااة الهاادوء النساابية التااي كاناات تطماار فااي 

على وثيقااة  اخليااة  1968أعماقها سلوكيات ونيات بارزانية خاسة  وقد االعت شخعيا في نهاية عام 

عزيران من ذلك العااام يعلاان  كد بل ء أن البارزاني كان ينوي عقد مؤتمر خاص في يونيو/مختعرة تؤ

ط ه الوثيقة السيد عافظ القاضي أعااد كااوا ر الماازب                                              خ له اناعا  كر ستان عن العرا ا وقد عمل إلي  

لمتسااارعة                                                                   القيا ة المركزية  وقد كشات المعلومات التي تسربت العقااا  أن الع قااة ا  -الشيوعي العراقي

أيلااو   وزيااارة الماا  إلااى إسااراليل فااي ساابتمبر/ 1967آذار بين الم  والقيا ة ا سراليلية مناا  مااارس/

 ا  لها ع قة بخط  االناعا  البارزانية اللديدة1967

آذار  مااارس/ 11عدثت مناقشات سياسية ومااوضات انتهت كلها يااوم  1968تموز  يوليو/  17وبعد  

ي اعترفت فيه المكومة العراقية بم  الشع  الكر ي بالمكم ال اتيا لكن الم  وبيانه الشهير ال   1970

لم يهدأ بعد االتاا   وكان  يايااد كممااي الساااير ا سااراليلي فااي اهااران  مااع ريتشااار  طيلمااز الساااير 

ومع السااافاك بقيااا ة اللناارا  نعاايري طاام الاا ين يشاارفون علااى  (CIA األميركي )الرليس الساب  للا

من خط  قبل ذلااك عااام                                                                  العسكرية اللديدة للكر  العراقيين ضد المكومة المركزية  وطم أيضا  النشااات  

مع مهدي المكيم )األخ األكبر لعبد العزيااز المكاايم( وعسااين العاادر والماا  معااطاى البااارزاني   1969

 .هومممو  عثمان وعبد اليني الراوي النق ب عسكري مبكر ضد المكم اللديد في بيدا  فشل في عين

وبعد ذلك فتمت  ورات عسكرية وسياسية عديدة في إسااراليل  منطقااة سااهل اللولااة عياات اللاليااة 

الكر ية اليهو ية  شارك فيها  ناشروان معطاى البااارزاني وعسااين ساانلاري والمئااات ماان الكااوا ر  

عاادم )طوشيار( وال ي يؤكد اللميع أنه وزير الخارجية المالي وشقي  إ  منهم نوري علي عيدر الملق 

زوجات الم  معطاى!! عد  ط ا في سيا  غير عا ي  عياات كاناات المكومااة المركزيااة العراقيااة فااي 
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                             يار أي بعد شهر واعااد تقريبااا  آ قد عقدت المعاطدة السوفياتية العراقية  وفي مايو/ 1972نيسان   أبريل/

الشاااه علااى  زار نيكسون )الرليس األميركااي( اهااران بعاامبة كيساانلر )وزياار الخارجيااة( واتاقااا مااع

مليون  والر عملها إليه وزياار الماليااة األميركااي جااون كوناااليا  16مساعدة البارزاني ال ي تلقى مبل  

 .1977وقد أشار تقرير أوتيس بايك إلى ط ه األمور بالتاعيل عام 

بتااأميم الاانا   1972عزيااران  وكاناات طاا ه األعاادا  كلهااا قااد ساابقت القاارار التاااريخي فااي يونيااو/

استمرت الضيواات السياسية على المكم في بيدا  من خ   إيران والقيا ة الكر يااةا وقااام العراقي!! و

مسعو  البارزاني ناسه برعاية عملية تهلير خمسة آالف كر ي يهو ي عبر إيران إلى إسااراليل  وفااي 

كتور تلك الاترة كان لمعطاى البارزاني  ور طام في تمطيم المعارضة الكر ية في تركيا  عيت سلم الااد

الديمقرااي الكر ي التركي إلااى المكومااة التركيااة وكاا لك المعارضااة الكر يااة فااي   شاان رليس المزب

إيران  عيت قام بقتل المئات من أعضاء المزب الديمقرااي الكر ي ا يراني وسلم قيا اته ومنهااا فاااي  

 انام  إلى السافاك 

 التعاون مع العدو

الكر يااة بكاال ماان إيااران وتركيااا وبعااد موتااه تعاوناات  أسهم معطاى البارزاني في ضرب المعارضة

 االقوات الكر ية مع ا يرانيين خ   المرب

آذار ماان ذلااك العااام بااين العاارا   إثاار اتااقيااة مااارس/  1975سرح البارزاني بعد انهيار قواته عااام  

لااى واليااة بأنه ويل  مموه )اتاا  آذار( من التاري وا وذطاا  إ                                     وإيران  عينما وسل إلى اهران طاربا  

  عمااد جاا   الطالباااني إلااى إعااا ة تأساايس 1979فيرجينيا في أميركا  ولكن في غيابه وقبل موته عام  

                                                                                              تنايم خاص به باالستعانة بالقيا ة السورية  وتمديدا  من خ   باقر ياسين عضو القيا ة القومية للبعت 

  1979شااباا  مية فااي فبراياار/السوري  وبالتنسااي  مااع القيااا ة ا يرانيااة بعااد انتعااار الثااورة ا ساا  

                                                                                           وبشكل خاص مع ممسن رضاليا أما مسعو  البارزاني فقد سافر إلى إسراليل وبعدطا إلى تركيا تمهيدا  

 ع ن الععيان مرة ثانيةا وبعدطا أقنع والده بأن يبعت برقية تهنئة إلى الخميني  نشاارت علااى اريقااة 

 !!17/2/1979ا ع نات في جريدة اا عات يوم 

ي بداية المرب العراقية ا يرانية تعاونت القوات الكر ية مع اللي  ا يرانااي والماارس الثااوريا وف

في ارابلس الليبية وإن ع قتنا مع إيااران إسااتراتيلية    1983                                    وقا  لي إ ريس البارزاني شخعيا  عام  

ا لكاان الطالباااني                                                                              وإن إسقاا الناام العراقي وإقامة عكم إس مي طناك ساايمل المشااكلة الكر يااة نهاليااا و

                               اهرانا وأخيرا  اسااتقر منتعااف عااام  - مش  -كان في وضع آخر  فقد تلو  بين العواسم الث   بيدا 

في واشنطن بطل  من قيا ة اللبهة الكر ستانية  وايلة الماارب كاناات القااوات الكر يااة تتعاااون   1988

)عرس الثورة ا يرانااي( فااي  دران                                                                 كليا  مع اللي  ا يراني وقوات بدر المكيميةا وقد ساعد الكر  الباس

 !معركة لي ن  وكان له  وره الماضوح في علبلة
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 توسيع الدائرة

إلااى واشاانطن ورجااع بالمشااروع  17/8/1990بعد الدخو  العراقي إلى الكويت  سافر الطالباني يوم 

ا 9196الشهيرأ إسقاا الناام بااالمربا وكاناات الخطااة مطابقااة لخطااة اللناارا  ا يرانااي نعاايري عااام 

تتمرك القوم  -تقوم المركة الكر ية بالتمر  المسلح في الشما   ثانيا  -وتقوم الخطة اللديدة علىأ أوال

آذار  انقاا ب عسااكري فااي بياادا ا وفااي مااارس/  -الشيعية المسلمة بقيا ة فيل  بدر فااي اللنااوب  ثالثااا

  ونشاارت 1991ذار فشل ذلك كله!! وقد فضح الطالباني كل ذلك عااين وساال إلااى بياادا  نهايااة آ  1991

 اا وقد ساعد الكر  أميركا على تأسيس قاعدة عسكرية في زاخو29/4/1991ذلك جريدة اللها  يوم 

                                                                    سااافر الطالباااني الااى واشاانطن وأقاانعهم بضاارورة التعاااون تاعاايليا  مااع المللااس  1992ومنتعااف 

ورغااوت أوزا  عياات األعلى بقيا ة باقر المكيما ورجع كي يتااطم مع رليس الااوزراء التركااي األسااب  ت

سرح بأن الادرالية مع تركيا ممكنة!!ا لكن الواليات المتمدة سارعت وعبر أعمد الللبي إلااى إجبااارطم 

)مممد بمر العلوم  كنعان مكية  رند الرعيم مع العديد ماان القااوم السياسااية وماانهم المللااس األعلااى( 

  ال ي سااافر بعااد إع نااه وفااد خاااص إلى فيينا وإع ن المؤتمر الواني  1992تموز    لل طاب في يوليو/

                                                                                       بزعامااة الللبااي إلااى واشاانطنا وعينهااا أتخاا  القاارار الكاار ي بقطااع العاا ت نهاليااا  مااع بياادا  والباادء 

 بتأساايس الممميااة

 الكر ية في الشما 

تمااات علااام األمااام 

المتماادة وبلشااراف 

أميركاااي بريطااااني 

فرنسااااي مشااااترك 

 وبالتعاااون الكاماال

  امن قبل تركيا

جاا   الطالباااني 

عاااا  سااايف عاااام 

ماااااااااااااان  1990

واشاااانطن بخطااااة 

وفااي  1991نيسااان   سقاا الناام العراقي بالمرب وطو من فضح ذلك خ   زيارته لبياادا  فااي أبرياال/

معهااد واشاانطن للكاار    -                                                                   الوقت ناسه تقريبا   بعثت أميركا برسالة خاسة عاان ارياا  نلاام الاادين كااريم

  مع ا  ارة األميركية علااى السااعي اللااا  ماان لل طاب إلى واشنطنا وتم اللقاء طناك  عيت اتا  مسعو
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أجل إسقاا النااما وقد وعدوه بتمقي  الادرالية ضمن ا اار العراقيا وعين رجااع مسااعو  إلااى أربياال 

سارع إلى عقد لقاء سياسي مع قيا ة المزب الشيوعي العراقي  وأفهمهم بتااسيل الزيارة والتااي فيهااا 

لمكم في التااطم والتعاون والتمالف مع القوم السياسااية األخاارما أكد على أن شعار الادرالية سيكون ا

  .وبعد ذلك أرسل برقية خاسة يطل  فيها من الطالباني أطمية اللقاء مع أوزا 

                                                                  تم اللقاء وأخ وا مساعدة مالية وضمانا بعدم التمرل بهم عسكريا  لقاااء   1992أيلو     وفي سبتمبر/

وفي  مش  راوغاات القيااا ة   .P.k.kالعما  الكر ي التركي مساندتهم تركيا في مطار ة وتعاية عزب

الكر ية مع القيا ة السوريةا واعترض الشيوعي فخري كااريم علااى االتااقااات الكر يااة األميركيااةا لكاان 

العراع المسلح بين البارزاني والطالباني انالر في معركة  مويااة طاللااة سااميت وأم الكماااركو أوالاال 

 الج ط ا العراع انقسام والواقع الكر يو إلى سنلقين االباني وبارزانيا ومن نتا1994أيار  مايو/

 
 
 

 المصادر

 1974خاايا المسألة الكر ية  لوقا زو و  بيروت   •

 رعلة إلى الهند  عبد الاتاح إبراطيم •

 المرب الكر ية   يايد أ امسن •

 رعلة إلى رجا  شلعان   انا آ م شمدت  •

 كتابات يوسف سلمان يوسف •

 ا   كما  مليدالنا  واألكر •

 1978مممو  عثمان  كراس عو  األكرا  وإسراليل   •

 1977تقرير أوتيس بايك   •

 1984تقرير عمر الشي  موس  فيينا   •

 شها ة أوليار نور   الكونيرس األميركي •

 نص ممضر اجتماع مسعو  البارزاني  عزيز مممد •

 رسالة فخري كريم إلى عبد هللا األعمر •

وي  سامي عبد الاارعمن  مممااو  عثمااان  إ ريااس البااارزاني  طاشاام عبااد أعا يت مدونة معأ عزيز عقرا •

 اللبار  عميد المعونة

 4/4/1998كلمة الدكتور البير ربيع في مؤتمر اللمعية اليهو ية العراقية في نيويورك   •

 

 

 

  وك؟وك؟ــود الى ةرة ود الى ةرة ــود الييود الييــلماذا يعلماذا يع
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 وجدي أنور مردان 

 

 )خبااار يمااار

               عا يا  في نشاارة 

أخبااااار اذاعااااة 

  طااااا ا الشااااار

 العباح أ

ليهاااااااااااو  ا

االسااااااراليليون 

من أسل عراقي 

يعو ون وبكثافة 

الااااى العاااارا   

ويتمركاااااااازون 

بشااكل خاااص فااي كركااوك عياات يشااترون االراضااي بخمسااة أضااعاف ثمنهااا المقيقااي(ا طاا ه الاقاارة 

عطيااة  فااي جرياادة الدسااتور                                                                   االسته لية  كانت مدخ   لمقااا  الكاتبااة االر نيااة المبدعااة  عياااة المويااك 

                                                                             ر نية  قبل بضعة أياما ثم ارعت سؤاال   بألم بال  أعسست بمرارتها  لماذا كركوك؟اال

 9وقبل أن نلي  على سؤالها   نو  أن نشير الااى أن ألخباار لاايس بلديااد  فبعااد أعاات   العاارا  فااي 

  تدف  ملموعة من عناسر الموسا  االسراليلي الى العرا   تمت مسمى شااركة 2003نيسان )أبريل(  

                               جاسوسااا   قاماات بتشااكيل فرقااة خاسااة  900ن  وشركات وطمية أخرما بل  عد  الدفعة االولااى الرافدي

لتناي  مهام االغتياالت لكوا ر وشخعاايات عراقيااة  سياسااية وعسااكرية واع ميااة وعلميااة وقضااالية  

عااالم ومتخعااص عراقااي خاا    1000بالتعاون مع ميليشيات أعد االعزاب العراقية المعروفااة  االاات 

                                                عنعرا ( منهم  من العاسمة بيدا  الى مدينة كركوكا 450عدا ثم انتقل )عام وا

                                                                                       يقع مركز ا ارة عمليات فرقة االغتياالت االسراليلية فى مدينة كركوك  عاليااا   فااى منااز  قرياا  ماان 

                                                                                 مبنااى ممافاااة كركااوك وتضاام ضاامن عناساارطا عااد ا  ماان األكاارا  الاا ين كاناات المخااابرات المركزيااة 

الااى جزياارة )غااوام(ا يتمااد  معااام أفرا طااا الليااة  1996م ماان شااما  العاارا  عااام األمريكية قد نقلته

العربية باللهلة العراقية بط قة اضافة للية االنلليزيااةا كثااات الارقااة االسااراليلية جهو طااا مناا  بدايااة 

                                                                               العااام المااالي فااي شااراء االراضااي والاادور السااكنية والماازارع فااي كركااوك وضااواعيها  فضاا   عاان 
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فااي تناياا  عمليااات االغتياااالت التااي االاات شخعاايات سياسااية تركمانيااة وعربيااة وكر يااة اسااتمرارطا 

وقعف المقرات المزبية للتركمان واالكرا  في كركوك  بهدف إشعا  الاتنة العرقيةا انتبهاات المقاومااة 

اريا أفرا  من عناسرطا في المدينة في بدايااة العااام اللاا   6الوانية العراقية لاعلهم اللبان وقامت بقتل  

 وما زالت ط ه العناسر نشطة في كركوك وبيدا  وبابل باالضافة الى شما  العرا ا 

 على أية حال، لماذا كركوك؟  

تمثل كركوك ذكرم مؤلمة في ال اكرة اللمعية اليهو ية  لع قتها المباشاارة بالساابي البااابلي!! فبعااد 

ألااف  50قبل المي    سا   576بية عام أن  مر القالد العراقي العايم نبوخ  نعر   ولة اسراليل اللنو

                                                                                          يهو ي أسيرا  الى العرا  )السبي البااابلي( وكااان ماان بااين االساارم اليهااو  ث ثااة ماان أنبيااالهم ) انيااا  

                                                                                       وعنين وعزير(ا وفي اري  عو ة القالد نبوخ  نعر الى بابل مر  من كركااوك  لوقوعهااا علااى الطرياا  

وشما  الياارب )تركيااا وسااوريا وفلسااطين الماليااة(  وطااي االستراتيلي للقوافل العاعدة الى الشما    

ناس الطري  التي سلكها ملك الااارس  ارا وجيشااه لمماربااة االسااكندر المقاادوني فااي معركااة أرباااليلو 

)أربيل المالية( التي انتعر فيها أالسكندر المقدونيا المهم عندما وسل نبوخ  نعر الى منطقة كركوك 

با )كاااركوك(    أي العماال الماانام الشااديد(ا وجااد علااى اللاناا    ومري)التي كانت تسمى في العهد الس

                                                                                       الشرقي من نهر)خاسة سو( المالية  ث ثة ت   متقاربة نسبيا   فسااخر االساارم اليهااو  لللاا  التااراب 

واالعلار من المناا  القريبة منها  وتكديسها بين تلك الت    على أن يكون البناء بمسااتوم أعلااى تاال 

  ا تم تشييد قلعة كركوكامن بينها  وطك

بعد انلاز البناء  أمر ببناء سر اب في موقع يبعد من الباب الرليس للقلعة )التااي تساامى اآلن اااوب 

 مترا سلن فيه االنبياء الث ثااة ) انيا  وعنين وعزير(ا الى عين أخ طم الى بابلا 300قابو( بموالي 

ساالد فااو  الساار اب )مقااام االنبياااء(  فااي الععاار وأعتراما لمكانة االنبياااء الث ثااة  فقااد تاام بناااء م

العباسي االخير  وأال  عليه أسم مساالد )نبااي  انيااا ( والمعااروف بأساامه التركماااني ) انيااا  بييمباار 

                                                 جامعي( وطو باقي لمد اآلن شاخعا  يمكي قعة المدينةا

           وطاان  بااأعلى كان المسلد قبلة الشابات التركمانيات  أيام عيدي الاطاار واالضاامى  ومكااان تلمعهاان 

زينتهن بقعد التعرف على االمهات اللواتي تبمثن عن عرالس ألبنالهنا كما كان قبلة لليهو  القاااانين 

ا وقد كان اليهو  يمتالون في المسلد يوم عيااد كيبااور  1952في كركوك قبل طلرتهم الى فلسطين عام

المساالد  كاادليل علااى التسااامح تشرين االو  )أكتوبر( بموافقة أمااام وخطياا    6اليهو ي ال ي يبدأ في  

                                                                                               الديني ال ي كان سالدا  في المدينة  يأتون زرافات من المدن العراقية االخرم ل عتاا  بهاا ه المناساابة  

                                                                               وكنااا عيناا اك أاااااال  نقااف خااارج المساالد لنضاامك علااى زلااوفهم وم بسااهم وطمهماااتهم قاارب عااال  

آخاار  يتلمعااون فيااه خااارج المساالد ويبكااون   المسلد  تبين لنا فيما بعد انها س تهما وكان طناك يااوم
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قرب جدرانه  وعندما سألت جدتي ذات يوم لماااذا يبكااي عزقياال؟ قالااتأ يقولااون انهاام يتاا كرون تاادمير 

معبدطم في القدس وسلن النبي  انيا  في ط ا المكان!!! ط ه طي قعة اليهو  مع كركوك  كما سمعتها 

قعة الى توثي  تاريخي من قبل المختعين في التاري  من شيوخ مدينتي قبل عدة عقو ا ربما تمتاج ال

واآلثار  ولكن مقام االنبياء الث ثة فى سر اب المسلد  يشهد على جزء كبير ماان سااواب القعااةا طاا ا 

 االسب  االو طو 

ماان االعتيااااي الناطااي   60%  وكما طو معروف  فأن ط ه المدينة تضاام عااوالي  أما السب  الثاني

أجو  أنواع ألنا  الخام فااي العااالم وعساا  الخطااة التااي وضااعت فااي عهااد الناااام من    العراقي  ويعتبر

مليارات  والر لكااي يرتاااع انتاااج  8الساب   فأن إعا ة تأطيل المنشآت الناطية فيها تمتاج الى استثمار 

                                                                       م يين برميل يوميا ا وبما أن أبواب السل  والنه  قد فتماات علااى معااراعيها فااي  5عقولها الى عدو   

مليااار  والر  ولهاا ا يماااو  اليهااو  ماان  24أو    16را  باضل االعت    فأن الرقم ربما سيرتاع الى  الع

اآلن شراء أكبر قدر ممكن من االراضي فيهااا لتمويلهااا الااى الس فيلاااس الشاار  االوساا ا أن المبااال  

وإنمااا يساايل  قاا اليسيل لها لعاب اليهااو  ف المرسو ة  ل ستثمار في المنشآت الناطية في ط ه المدينة 

                       لها لعاب الوعول أيضا ا

                                                                    طو  أن واسراليلو قاادمت عرضااا  الااى الاازعيمين البرزانااي والطالباااني بممايااة   وأما السب  الثالت

الدولة الايدرالية الكر ية من أي خطر سواء من  اخل العاارا  أو ماان تركيااا وسااوريا واياارانا وعساا  

ن عاسمة الدولة الكر ية  لاا ا فااأن التواجااد اليهااو ي االسراليلية  فأن كركوك ستكو  -  الخطة االمريكية

 فيها أسبح ضرورة استراتيلية لقربها من تركيا وايران وسورياا

أمريكا غزت العرا  من أجل عماية اسراليل وجعلها القااوة العامااى الوعياادة فااي                    لقد بات واضما  ان 

عاارا  العربيااة واالساا مية  المنطقة  وتثبيت أسدقالها على قمااة الساالطة فااي بياادا   وامااس طويااة ال

وقطع كل س ته بتأريخه المضاااري العرياا   وتااوتير ع قاتااه مااع  و  اللااوار  ون أياا ء أي اعتبااار 

      لمقو  الشع  العراقي وقومياته المتآخيةا

 

*  *  * 

 

  ة ة ــوثيقوثيق



160 

 

 بارزاني وطالباني إلى بوشبارزاني وطالباني إلى بوش  نص رسالةنص رسالة

 
 2004  حزيران  -جريدة الشرق االوسط ـ لندن 

الاارليس جااورج  ةساايا 

 بلياااااو باااااول رلااااايس 

الواليااااااااات المتماااااااادة 

 األباايض ا البياات  األميركية

 .D.C  ا واشنطن 

 الرئيس فخامة السيد

سيا تكم طاا ه  نكت  الى

الرسااالة لنسااتعرض فيهااا 

وجهااااات نارنااااا بشااااأن 

باتاات تقلقنااا  االمااور التااي

فيمااااا يخااااص المكومااااة 

 األميركيةا خلص أسدقاء للواليات المتمدةشع  كر ستان العرا  كأ العراقية االنتقاليةا نمن نعتبر

القااوات األميركيااة ماان اجاال تمرياار العاارا    قااوات بيشاامركتنا جنبااا الااى جناا  مااع  تقبل سنة  قاتل

                                                                  عليف أميركي آخر  اليااوم  تبقااى كر سااتان آمنااة طا لااة وجاازءا  ثابتااا  ماان  متكبدين خسالر أكبر من أي

يقتل جندي واعد من قوات الملااااء  ربية من العرا  لمالعرا ا ون عظ انه على العكس من المناا  الع

 عكومة اقليم كر ستانا في المناا  الخاضعة تمت سيطرة

األميركيااة السااامية وفااي ترعيبااه باااللنو  األميااركيين  شع  كر سااتان مسااتمر فااي اعتضااانه للقاايم

عاان العديااد ماان كر سااتان  ال ممدو  لخططكم في تمرياار العاارا   لقااد تنازلاات عكومتنااا ألقلاايم و عمه

العون لسلطاتكم اال ارية بياارض الوسااو  الااى تسااويات  عقوقها وعرياتها من اجل المساطمة في تقديم

سااايركم الخاااص بأنااه ال يماا   العراقيين اآلخرينا ل ا كانت خيبة أملنا كبيرة عندما أالعنا للخ فات مع

 را ا لقااد تاام اخبارنااا بااأن طاا ين الوزراء أو رليس جمهورية الع                                  لكر ي أن يشيل أيا  من منعبي رليس

العرا  وان يتألف من قااوميتين                                                            المنعبين ممتكران خعيعا  لشيعي عربي وسني عربي على التوالي 

العواب أن يمعل العرب علااى أعااد المنعاابين )عساا  خيااارطم(  رليسيتين  العرب والكر ا ويبدوا من 

طاا ين المنعاابين  الطالايااة فااي اشاايا الكر  على اآلخرا كمااا نعتقااد بااأن اسااتخدام النساا   بينما يمعل

                                                 المعلن تكرارا  بااأن عكومااة عاارا   يمقرااااي ينبيااي أال   العاليين يأتي بالضد مباشرة مع موقف الملااء

 شعور بنشوة االحتالل ال
 2003نيسان  9
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القااانون اال اري  أساس عرقي أو  يني  وطو الموقف ال ي أقرته الواليات المتمدة في تكون قالمة على

                                                 مواانا  من الدرجة الثانية في العرا ا فااي عهااد ساادام  يكون االنتقاليا شع  كر ستان لن يقبل بعد بأن 

واجهااات ماان  ون أيااة                                                            الكاار  ماارارا  منعاا  نالاا  الاارليس والمناساا  النيابيااة التااي كاناات  وقبله منح

                                                 سيكون مختلاااا  فيمااا يتعلاا  بمقااو  الشااع  الكاار يا مناا   س عيات فعليةا كنا نأمل بأن العرا  اللديد

 ز السلطات األميركية ضد كر ستان ألسباب ال ناهمهااشعرنا بأنميا تمرير العرا 

                          الياا اء والتااي أفاار ت خعوسااا   في بداية االعت   استموذ الملااء على مداخيل برنامج النا  مقاباال

العرا  رغم عقيقة ان ععااة كر سااتان للااار  الواعااد ماان طاا ه  لكر ستان وتم اعا ة توزيعها على بقية

أكبر تمت عكاام ساادام  ة العرا  وان كر ستان كانت قد أسيبت بأضراركانت أقل بكثير من بقي المداخيل

 عسينا

اعاقااة العماال علااى المساااواة بااين الليتااين الكر يااة  لقااد عملاات ساالطة الملااااء المؤقتااة بنشاااا فااي

الوعياادة المنتخبااة فااي                                                          عاولت تكرارا  نزع االعتراف بمكومااة اقلاايم كر سااتان )المكومااة والعربية  كما

 سدام الثماني عشرةا عالح ناام قالم على ممافاات                العرا  أبدا ( ل

البيشمركة وسااموا طاا ه القااوة العسااكرية المنضاابطة التااي  لقد قلل المسؤولون األميركيون من شأن 

                 الرساامية  ونااا را   رفا  األميركيين بالس ح في ساعات المعارك »ميليشيا« في بياناااتهم كان أعضاؤطا

 المؤقتة أسم كر ستان أو الشع  الكر يا ة الملااءما ت كر المكومة األميركية أو ا ار

ماارتب   مخلعين ألميركا عتى لو لاام يقاباال  عمنااا  المااا بالمثاال  فمعاايرنا نمن سوف نبقى اسدقاء

في المناا  االخرم من العاارا  فاانمن  بوثال  وشيلة بمستقبلكم في العرا ا اذا انتعرت قوم المرية

      طاادفا                                                         اطم في تمقي  ذلك  كما نعلم ان ط ا الملف سوف يلعل مناا االمتمدة س نعلم ان علانا مع الواليات

لتمكيننا باالشااتراك والمساااطمة أكثاار فااي  ل نتقاما نمن نطل  بعض التطمينات في ط ه الاترة االنتقالية

 المكومة االنتقاليةا وبعورة خاسة نمن نطل أ

أو االعتراف به كقااانون ملاازم  مللس األمن لألمم المتمدة ا خا  قانون اال ارة المؤقت في قرار •

إلياله فأن عكومة اقليم كر ستان  االنتقالية  قبل وبعد االنتخاباتا وفي عالة ابطا  العمل به أو للمكومة

االمتناااع عاان االشااتراك والمساااطمة فااي المكومااة المركزيااة  سااوف لاان يبقااى أمامهااا اختيااار سااوم

 كر ستانا لمكومة المركزية فيومقااعة االنتخابات  وعار وجو  ممثلي ا ومؤسساتها 

كر ستان إذا ما أ م الععاايان والاوضااى الااى  أن تتعهد الواليات المتمدة بمماية شع  وعكومة •

 العرا ا االنسماب من بقية
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التعرياا  لألراضااي الكر يااة الااى الساااب    ويتعين أن ياي الملااء بتعهااداتهم فااي ارجاااع عمليااة •

                                                    كوك وفقا  لرغبات مواانيها  ويسااتثنى ماانهم المسااتوانون تسوية لوضع كر                          والعمل سريعا  بشأن ايلا 

 العرقيةا ولكن على أن يشمل ذلك ضمايا سياسات سدام في التعاية

على غير وجه عااد  ماان كر سااتان فااي العااام  عا ة مداخيل برنامج النا  بكاملها  والتي أخ تإ •

مليااار  19االجمااالي البااال   ععتها العا لة وف  نساابة الكاار  ماان المبلاا  الماضي  وأن تتسلم كر ستان 

 الكونيرسا  والر أميركي الخاص بمساعدة اعا ة االعمار وال ي خععه

المعااا ر الطبيعيااة فااي كر سااتان  وخاسااة   عم الواليات المتمدة لخططنا في اسااتم ك وا ارة •

 جديدة في اقليم كر ستان  عياات عااار الناااام الساااب  الكشااف عنهااا أو جهو نا في تطوير معا ر نا 

 طويرطا للمؤو   ون استاا ة شع  كر ستان منهاات

اآلخاارين علااى الماا و  الواليات المتمدة قنعلية لهااا فااي اربياال  وتشاالع شااركاء التمااالف  تاتح •

نمافظ على ع قاتنا وارتباااتنا المباشرة مااع العااالم  ن أمن المهم وفي معلمة شع  كر ستان ع وطاا 

        تماما ا دطا  عيت ال يعتد بنا كمواانين مساوين على بيدا  وع نعتمد باالساس              الخارجي وأال  

بعااراعة ووضااوح ان اسااتخدام المعيااار  تعلن الواليات المتماادة واالماام المتماادة علااى السااواء •

العراقيااة  أعضاء المكومة االنتقالية لن يشكل سابقة فااي أعضاااء المكومااة العرقي والطالاي في اختيار

ورلاايس الااوزراء فااي عالااة اسااتخدام   رلاايس اللمهوريااة                                          مستقب    وان الكر  مؤطلون تمامااا  لمنعاابي

 اسااتثناء الكاار  ماان اشاايا  المنعاابين الماا كورين فااي المكومااة المعيااار العرقااي أو الطااالاي بياارض

وزاريااة تاااو  تكااافؤطم العااد ي  االنتقالية  نعتقد انه عد  وانعاف أن يااتم تعااويض كر سااتان بمقاعااد

 قاليةااالنت نسبة الى سكان العرا   في المكومة

                                         لنااا جميعااا  نماان الاا ين نااؤمن بااأن قضااية تمرياار  فخامة السيد الرليس نعلم إن ط ه االوقات ععاايبة

لزعااامتكم  والتضمية في سبيلهاا الشع  الكاار ي مسااتمر فااي اعلابااه وتقااديره العرا  جديرة بالنضا 

ن معنا علااى انااه الواثقة واللريئة  ورؤيتكم لعرا  عر  وشلاعتكم الشخعيةا نمن واثقون بأنكم تتاقو

المتماادة                                                             والقعاص بكر ستان لعداقتها المميمة و عمها ال  مماادو  للواليااات ال يتوج  انزا  العقوبة

 األميركيةا

 المخلعون لكم                                                         

 المزب الديمقرااي الكر ستاني السيد مسعو  بارزاني ا

 الواني الكر ستاني السيد ج   االباني ا االتما                                                       


