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 مقدمة الطبعة الثانية
 

كان من دواعي الغبطة والسرور ما القته الطبعة األولى من هذا 
ن ترحيب يبعث على توطيد العزم على االستمرار في الكتاب م

التعريف بقضية المواطنين التركمان الذين يشكلون شريحة 
 .أساسية من عناصر التنوع القومي العراقي الفريد

 
وقد اختلفت ردود الفعل بين القراء التركمان الذين وجدوا في هذا 
 الكتاب وثيقة تعينهم على التعريف بأسس قضيتهم وتعريف
األجيال الجديدة بتاريخ نضالهم السياسي المتجدد، وبين الكثيرين 
من مثقفي وكتاب األغلبية العربية في الوطن العراقي الذين 
عرفوا دوما المواطنين التركمان كقومية متمسكة بعراقيتها 
وخصوصيتها الوطنية فكان أن رأوا في هذا الكتاب الجواب 

لتي تنال من الوحدة األمثل على بعض التخرصات الرخيصة ا
 .الوطنية الصادقة

 
لقد اتفق الكثيرون في الرأي الذي أوردته الطبعة األولى من هذا 
الكتاب من أن المسألة التركمانية في العراق قد أخضعت إلى 
تعتيم شديد حين أصرت الحكومات العراقية المتعاقبة على إهمال 

ياة العامة المواطنين التركمان وحرمانهم من االشتراك في الح
وتحجيم دورهم الحيوي الذي كان من الممكن أن تستفيد منه 

فقد تعمدت الدساتير المؤقتة . جميع شرائح المجتمع العراقي
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والتصريحات الرسمية ذكر جميع الشرائح القومية في العراق 
باستثناء التركمان مما أدى بالمواطنين التركمان إلى المطالبة 

لحقوق القومية لجميع أبناء الوطن بدستور عادل وواضح يضمن ا
العراقي أو بصيغة توفيقية ال تدل على التمييز أو اإلهمال 
المتعمد، دستور يحتضن الكل مثل الدستور العراقي األول والذي 
أشار إليه الكتاب في أكثر من مناسبة وأحتل موقعا متميزا في 

 .مالحق الكتاب
 

ري أن ينتبه إليها لقد أفرز الكتاب حقيقة أخرى كان من الضرو
المواطنون التركمان قبل غيرهم وهي أن النتاج الفكري عن هذا 
الموضوع الحيوي قليل ونادر، كما أن ما صدر عنه لم يتعد 
 .حدودا ضيقة بفعل طبيعة نشره أو لغته والشريحة التي يخاطبها

 
لقد من اهللا على العراق بالخالص من الحكم الشمولي االستبدادي 

طن العراقي أبناءه وأحبته ممن اضطرتهم الظروف واحتضن الو
وقد كان من نعمة اللقاء أن . لالبتعاد عن الوطن لعقود من الزمن

وجدنا الكثير مما خلفناه وراءنا من مصادر تغني ما أردنا توثيقه 
 . عن حوادث وأمور تتعلق بالنضال السياسي لتركمان العراق

 
المؤلف أثره الطيب في وقد كان لصدور الطبعة التركية من هذا 

إيصال المعلومة إلى القارئ التركي والى شرائح هامة من 
المواطنين التركمان أنفسهم بما تضمنته من رسالة واضحة 

 .لتمسك المواطنين التركمان بعراقيتهم واعتزازهم الكامل بها
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كما أن صدور الكتاب باللغة اإلنجليزية والذي يتزامن مع صدور 
المنقحة من هذا الكتاب سيكون له بالتأكيد أثره الطبعة الثانية 

الفعال في إيصال الصوت التركماني إلى القارئ الغربي والى 
 .أوساط المثقفين في العالم الغربي

ولعل هذه الدراسة تقدم المزيد من اإلشارات إلى القارئ العربي 
وتحتل مكانا متواضعا في المكتبة العربية ونأمل كما أوردنا سالفا 

 يتولى األخوة العرب وأبناء القوميات العراقية األخرى مهمة أن
ومن اهللا . تعميق هذه الدراسات واغنائها بنتاج فكري متميز

 .التوفيق
 
 

 أرشـد الهرمزي
 كركوك

 2003يونيو / حزيران
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 تــقـــديـم
 

لم يحدث أن اخضع موضوع ما إلى تعتيم شديد مثل ما اخضع له             
ع المواطنين التركمان في العراق، فقد أصرت الحكومات        موضو

العراقية المتعاقبة إلى إهمال المواطنين التركمان وحرمانهم مـن         
االشتراك فـي الحيـاة العامـة، وتعمـدت الدسـاتير المؤقتـة             
والتصريحات الرسمية إلى ذكر العرب واألكراد في العراق فإذا         

السـلطات الرسـمية   ظهر التـناقض في الواقع أو العدد أضافت       
 .بتردد واضح" واألقليات األخرى"اصطالح 

 
ولعل هذا األمر كان امتدادا للصمت العالمي حول الموضوع فقد          
بنيت السياسة البريطانية في العراق على اسـتبعاد المـواطنين          
التركمان من استالم أية مشاركة في دفة الحكم والـى التعتـيم            

 .وعةعلى عددهم وتواجدهم وحقوقهم المشر
 

ولم يكن الصمت العربي بأقل من ذلك فبالرغم مـن القـرارات            
الملزمة للعهود العربية المعلنة حول احتـرام الحريـة الفرديـة           
وحماية األقليات غير العربية في الوطن العربـي فقـد تعمـدت            
السلطات الرسمية إلى تجنب أي احتكاك مع المجموعة التركمانية         

ة واألكاديمية ممثلـة بالجامعـات      العراقية وحذت األوساط العلمي   
ومراكز البحث حذوها باالمتـناع كلية عن تسليط الضوء علـى          
هذا الموضوع، بل تعدى األمر إلى سحب المنشـورات القليلـة           
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الواردة عن الوجود التركماني في العراق مـن قائمـة الكتـب            
 .المتداولة في هذه الجهات

 
م دور فـي هـذا      وقد يتساءل البعض، ألم يكن للتركمان أنفسـه       

اإلهمال الذي تعرضوا إليه؟  وهل تم بذل ما يكفي مـن الجهـد              
لتعريف القاريء العربي بـالمواطنين التركمـان فـي العـراق           
وتـزويد المكتبة العربية واألجنبية بما يكفي من المعلومات عـن      

 ؟" المسألة التركمانية"
كـز  والحقيقة فأن النتـاج الفكري عن هذا الموضوع قليل وقد تر    

البحث والتحليل عن المواطنين التركمان ومـوطنهم وتـاريخهم         
وآدابهم ونتـاجهم الفكري واألدبي واالجتـماعي في مـا نشـر          
باللغة التركية وفي مطبوعاتهم التي غذت الحركة الفكرية بيـنهم          
دون أن تمد هذه اإلبداعات جسـور المعرفـة والتواصـل مـع             

 .القاريء العربي
 

ـ    قـدم القليـل من هـذه اإلشـارات إلـى         ولعل هذه الدراسة ت
. القـاريء العربي وتحتـل مكانا متواضعا في المكتـبة العربية       

ونأمل أن يتـولى األخـوة العرب وأبنـاء القوميـات األخـرى         
المتـآخيـة في الوطـن العراقـي المبادرة لتـعميـق مثل هذه        

 .الدراسات واغنـائهـا بنتـاج فكـري متـميـز
 .فيــقومن اهللا التـو

 
 أرشــد الهـرمـزي

2003 



 13

 الباب األول
 

 مـن هـم التـركمـان
 

 الفصل األول
 
 

 أصل التركمان ونشأتهم
الذين نزحوا من آسـيا الوسـطى       ) الغز(التركمان هم االوغوز    

وسموا بالتركمان بعد إسالمهم على رأي أكثر المؤرخين الـذين          
دان اإلسالمية  تناولوا اصل التركمان ونسبهم وقد انتشروا في البل       

وتحكموا في مصير أكثر هذه الدول بما أسسوه من دول وإمارات           
 .عديدة

 
لم تـنتقل قبائل التركمان من مواطنها األصلية دفعة واحدة بـل           
تعاقبت الهجرات على مر السنين وقد استوطنوا ما وراء النهـر           
وخراسان واعتنقوا الدين اإلسالمي ثـم نزحـوا إلـى العـراق            

 .لدان الشرق األوسطواألناضول وب
يرجع تاريخ التركمان إلى عصور سحيقة في القدم ويظهر مـن           
نقوش اورخون أنه كان لهؤالء مكانة بارزة بين األقوام التركيـة           
في تلك العهود، وتتطرق هذه النقوش إلى ذكر االوغوز الساكنين          
إلى الشمال من أقاليم الكوك تورك وقد مكثت هذه القبائـل فـي             

لي في أواسط آسيا إلى أن تركت هذه المواقع إلـى           موطنها األص 
 .مواطنها الحالية
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تطرق أكثر المؤرخين إلى تعاقب الهجرات التركية إلى العـراق          
بالرغم من اختالف اآلراء التي ذكرت بهذا الصدد ومنهم من قال           
بأن لفظة الترك والتركمان تطلق على الذين يقطنون األراضـي          

 عن المنطقة العربيـة فـي العـراق         التي تفصل المنطقة الكردية   
وينتشرون على خط ممتد من الشـمال الغربـي إلـى الجنـوب             

إلى منـدلي   ) محافظة نينوى (الشرقي أي من تلعفر في الموصل       
 .لواء ديالى/ في محافظة 

 
تقول دائرة المعارف اإلسالمية أن التركمان شعب ناطق بالتركية         

روني وغيرهما من   يقطن آسيا الوسطى وقد أطلق الكشغري والبي      
المؤلفين القدامى، أطلقوا اسم التركمان عـادة علـى االوغـوز           

 .المستقرين والقارلوق والخالج 
تشير أغلب المصادر التاريخية إلى أن قبائل االوغـوز األربعـة     
والعشرين تـنتسب إلى اوغوز خـان، الشخصـية األسـطورية          

) متة ( المحببة لدى األتراك والذي كان يطلق عليه كلقب رسمي        
ويذكر .وهو الذي أسس أولى اإلمبراطوريات التركية قبل الميالد       

أن العثمانيين ينتسبون إلى قبيلة قايي بينما ينتسب السالجقة إلـى           
 .قبيلة قينيق

وللتركمان تاريخ طويل ومؤثر في أحداث الشرق األوسـط فقـد           
ابلوا بالء حسنا في الحروب الصليبية ويرجـع إلـى السـالجقة            

 الفضل في إفشال الحملتين الصليبيتين المتعاقبتين، كمـا         التركمان
أنهم كانوا عماد الجيش العباسي وخاصة في عهد المعتصم بـاهللا           

يقـول أبـو    .وكان لهم اليد الطولى في فتح عمورية أيام المعتصم        
سبائك الذهب في معرفـة قبائـل       "الفوز محمد أمين البغدادي في    
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كومر بن يافث، كما يشير     أن الترك ينتمون إلى ترك بن       " العرب
المستشرق الروسي بارتولد إلـى أقـوام التـرك الثالثـة التـي          
استوطنت في فترة ما األرض الممتدة من بحر الخزر إلى حدود           
الصين وهم االوغوز والقارلوق وطقوز اوغـوز، كمـا يشـير           
بارتولد إلى أن مؤسسي أكبر إمبراطـوريتين تـركيتين وهمـا           

واإلمبراطورية العثمانية قد خرجوا من     اإلمبراطورية السلجوقية   
 .هؤالء التركمان

يرجع تاريخ المرحلة األولى السـتيطان التركمـان لألراضـي          
 هجرية حيث استقدم عبيد اهللا بن زياد ألفين         54العراقية إلى سنة    

من األتراك أسكنهم البصرة وخدم التركمان في العصر األمـوي          
خاصة في عهـد الخليفـة      ثم تعاظم نفوذهم إبان العهد العباسي و      

كانت هذه المرحلة فترة اتصال واختبار أدت إلـى        . المعتصم باهللا 
خلق جو مناسب ومالئم لتقبل التركمان فكـرة اسـتيطان هـذا            

 .الوطن
 

أما المرحلة الثانية فتعتبر فاتحة عصر االسـتيطان التركمـاني          
 1055) ينـاير ( كانون الثاني    25الفعلي في العراق وقد تأكد في       

الدية بدخول السلطان السلجوقي طغرل بك إلى بغداد واستقباله         مي
وقـد  . استقباال حافال وتـنازل الخليفة القائم باهللا له عن سلطاته        

رافقت السلطان طغرل أكبر الموجات التركمانية التـي دخلـت          
العراق وظل التركمان يواصلون الهجرة والتوافـد إلـى األرض          

 خلفه من السالطين ونجم عـن       العراقية أيام السلطان طغرل ومن    
ذلك اتخاذهم للمناطق الشمالية من البالد موطنا ومالذا، إال أنهـم           
لم ينعزلوا عن سائر األقوام فعمدوا إلى توحيد جزء كبيـر مـن             
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العالم اإلسالمي المتقطع األوصال تحت رايـتهم ومـنح العـالم           
د اإلسالمي نوعا من االستقرار النسبي بوقوفهم بضراوة أمام الم        

 .الصليبي
 

كان السالجقة أهم من قادوا قبائل االوغوز التركمان إلى العراق          
وقد أسسوا دولة مستقلة في هذه البالد كما أسس أتابكية الموصل           
الزنكيون إمارة كبيرة، مثلهم في ذلك مثل اتابكية أربيـل الـذين            
حكموا الموصل وأربيل وشهرزور وحكاري وحـران وسـنجار         

 .وتكريت
 

أليواقيون إمارة تركمانية في كركـوك وشـهرزور،        كما أسس ا  
وتعاقبت اإلمارات والدويالت األخرى على حكم شمال العـراق         

 ) الخروف األسود(مثل البارانيين الذين أسسوا دولة قرة قوينلو
، )الخروف األبيض(والبايندرية الذين أسسوا دولة آق قوينلو

ن التركماني وهكذا تعاقبت فصول المرحلة الثانية من االستيطا
الذي يعتبر بحق عصر االستيطان الفعلي واتخاذ العراق وطنا 

 .دائما وأصيال
كما تعاقبت الهجرات المكملة في المرحلة الثالثة لتوافد التركمان         
على العراق كمرحلة إسناد وتقوية وتمازج فتوافد التركمان على         
شمال العراق خاصة من مواطن االوغوز التركمـان األصـلية          

د أبناء جلدتهم فيها، كما دخل العراق الكثيرون من التركمان          لوجو
االوغوز مع الحمالت العثمانية المتعاقبة وأهمها حملة السـلطان         

 والتي استرد فيها بغداد من أيدي       1638العثماني مراد الرابع عام     
 .الصفويين
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 الفصل الثاني
 

 أصل ومعنى اسم التركمان
لمتعارف عليه لكلمة التركمان    من المعروف أن االستعمال األول ا     

في موسوعة تونج تين فـي      " توكومنك"قد ورد بصيغتها الصينية   
القرن الثامن الميالدي، أمـا المصـنفات الجغرافيـة الالحقـة           
فتـناولت اسم التركمان كما ورد في كتاب ألمقدسي، ولم يقتصر          
هذا االسم على االوغوز بل جرى إطالقه ليشمل القـارلوق مـن         

 . التركية أيضاالمجموعات
 منذ القرن   – تركمان   –أما المؤرخون الفرس فقد استعملوا االسم       

وقد جـاء أوال بصـيغة      ) الحادي عشر الميالدي  (الخامس للهجرة 
كما جـاء فـي كتابـات الكرديـزي         ) تركمانان(الجمع الفارسية 

واستعمله أبو الفضل البيهقي أيضا بالمعنى الذي يدل عليه اللفـظ           
 .- غز–واللفظ العربي  - أوغوز–التركي 

يعتقد المستشرق الروسي بارتولد، أن كلمـة تركمـان مازالـت           
مجهولة األصل والمنشأ، ولم يقطع برأي عن سـبب اسـتخدامها           

 .بدل كلمة الترك أو مرادفا لها
ونورد هنا أهم الروايات التي قدمت لتوضيح أصل هذه التسمية 

 تكن مستندة على واستـنباط منشئها، مع إغفال الروايات التي لم
 :أسس ثابتة ومن هذه اآلراء

 مركبـة مـن     – تركمان   –يقول بعض المؤرخين أن كلمة       .1
كلمتي ترك، ومانند الفارسية ويعني ترك مانند هنا أشـباه          
الترك، ويقول الذين أخذوا بهذا الرأي أن األتـراك الـذين           
اسلموا عرفوا بهذا االسم لتمييزهم عمن لم تصلهم الـدعوة          
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، وعندما عم اإلسالم كل التـرك أصـبح أسـم           آنذاك بعد 
 .التركمان مرادفا لكلمة الترك

وينادي رأي آخر من ابرز القائلين بـه المـؤرخ الكبيـر             .2
)" التركمان(االوغوز"الدكتور فاروق سومر في مؤلفه القيم       

بأن إطالق أسم التركمان كان نتيجة إسالم غالبيـة قبائـل           
دي بعد أن بدأ ذلـك      االوغوز في القرن الحادي عشر الميال     

في القرن العاشر نتيجة االتصاالت التجارية وتغلغل الدعوة        
اإلسالمية، وقد تطور هذا االسم ليحل محل اسم االوغـوز          

 .بعد قرنين من هذا التاريخ

يؤيد ذلك المؤرخ يلماز اوزطونا مبينـا أن المسـلمين قـد             .3
أطلقوا اسـم التركمـان علـى االوغـوز وهـم يعنـون             

حيث أصبحت هذه الكلمة مرادفـة      " المسلميناألتراك  "بذلك
 .لكلمة االوغوز وأطلقت تحديدا على االوغوز الرحل

ويقال أن كلمة تركمان مركبة من كلمتي تورك وإيمان كما           .4
 .يشير إلى ذلك ابن كثير ومحمد نشري

يرى أبو الفداء أن التركمان سموا بذلك الن كل من اسـلم             .5
ن يقـال لـه      النهـر كـا    ءمن أتراك خراسـان ومـا ورا      

لكونه ينقل الحديث بين العـرب المسـلمين        " ترجمانا"صار
وتعلمه اللغة العربية منهم وقراءته للقـرآن ونقـل    الوافدين

ذلك إلى من لم يسلم من الترك حتى صار ذلك علما لهم، ثم             
 .-تركمان-قيل بالتحريف

ويرى دوكيني، أنه بعد استيالء السالجقة األتـراك علـى           .6
ناضول، خرج قسم من هؤالء األتـراك       إيران وسوريا واأل  

 من القبجاق وتفرقوا الى قسـمين،       نوهم القومان المنحدرو  
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انتشر القسم األول منهم في أراضي إمبراطوريـة الخلفـاء          
 النهر بمحاذاة أرمينيا وخراسان، واتجه القسم       ءوفي ما ورا  

اآلخر المعروف باسم اوز إلى أوربا، ويسمى المؤرخـون         
ز، ومن رأي دوكيني أن تسمية تورقومان       العرب هؤالء بالغ  

والتي حرفت   فيما بعد إلى توركمان نشأت مـن هـؤالء             
 ".تورك قومان"القومان بما يشير إلى

أما نجيب عاصم فيرى أن كلمة تركمان تتكون من جمـع            .7
كلمتي تورك ومان واللتين تعنيان سوية الرجل التركـي أو          

 .المقاتل التركي

ديني استنادا  . هتمام ما ينادي به ج    ومن اآلراء الجديرة باال    .8
التركيـة  " مان"أو" من"إلى قواعد اللغة التركية من أن أداة        

تستعمل للتعظيم أو التفخيم أو للكثرة المتـناهية، ويخلـص         
تعنـي التركـي    " تركمـان "من ذلك إلى أن الكلمة المركبة     

 .األصيل أو التركي الخالص ونقي الدم

ام الدين الذي يدلي بـرأي      ومن المؤلفين األتراك حسين حس     .9
تطلق على الضخامة أو الجسامة     " مان"مشابه فيقول أن أداة     

 ".التركي الكبير" ويرى أن الكلمة تعني بذلك

بـأن أسـم    " تركيا العثمانيـة  " ويقول كلود كاهين في كتابه     .10
التركمان قد ظهر في فترة إسالم الترك لتمييـز األتـراك           

 .لمستقرينالرحل المسلمين عن األتراك الحضر ا

ونحن نعتقد بصحة الرأي الذي ذهب إليه الدكتور إبـراهيم           .11
قفص أوغلو بعد استعراضه الحتماالت نشأة هذه التسـمية         
واستنادا إلى قواعد واستخدامات اللغـة التركيـة مـن أن           

 .تعني التركي األصيل السليم، أو الخالص" التركمان"كلمة
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ان هـم االوغـوز     وعلى أية حال فأن المتعارف عليه أن التركم       

المنتشرون في الشـرق األوسـط واألناضـول والقوقـاز وان           
استعملت الكلمة أحيانا من قبل السلطات السياسية للتفريق بـين          
أتراك تركيا واألتراك القاطنين خـارج حـدود شـبه جزيـرة            
األناضول الحالية، إال أن ذلك لم يأت بجديد فاألتراك السـاكنون           

 . من قبائل االوغوز التركمانفي تركيا الحالية هم أيضا 
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 الباب الثاني
 

 المواطنة
 

 الفصل األول
 

 نظرة الدولة العراقية إلى المواطنة
تحددت نظرة الدولة العراقية إلى المواطن والى عنصر المواطنة         

وقد صدر أول دستور عراقي     . وفق قوانينها األساسية منذ نشأتها    
هـذا القـانون     بعـد أن اقتـرن       1925) مارس( آذار 21بتاريخ  

 .األساسي بموافقة الملك فيصل األول، ملك العراق
وللحقيقة فأن أول مسودة للقانون األساسي قد هيئت فعال في عام           

 من قبل سلطات االنتداب و قبل إعالن العراق كدولة ذات           1921
سيادة واعتمدت هذه المسودة مبدأ عدم التمييز بـين العـراقيين           

وهذا مبـدأ   . للغة أو الدين أو العقيدة    بسبب القومية أو الجنس أو ا     
التزمت به جميع الدساتير العراقية الالحقـة وتعـديالتها رغـم           
وقوعها في تناقض جوهري مع المواد األخرى في ضمن نفـس           

وقد أوعز المندوب السامي بيرسي كوكس بتشكيل لجنة        . الدساتير
مكونة من قبل بعض األخصائيين برئاسته ألعداد مسودة القانون         
األساسي، وأرسلت المسودة حتى قبل عرضها علـى الحكومـة          
العراقية المؤقتة إلى وزارة المستعمرات في بريطانيا والتي أبدت         
بدورها بعض المالحظات التي أخذت بنظر االعتبار مـن قبـل           
لجنة ثانية مثل المواطنين العراقيين فيها كل من ناجي السـويدي           

فين البريطانيين، وقد   وساسون حسقيل ورستم حيدر وبعض الموظ     
اعترضت هذه اللجنة على بعـض النقـاط ومنهـا صـالحيات            
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البرلمان ومراقبة السلطة التشريعية للحكومة حيث كانت المسودة        
وقد وافقت وزارة   . األصلية قد أناطت كل هذه الصالحيات بالملك      

المستعمرات على هـذه التعـديالت المطلوبـة وأعيـدت هـذه            
 .لتشريعية وفق المسودة النهائيةالصالحيات إلى السلطة ا

ويعلم الذين عاصروا هذا األمر أن مسودة الدستور المقترح قـد           
طبعت بكميات معينة باإلنجليزية إضافة إلى اللغـات الرئيسـية          
الثالث السائدة آنذاك في العراق وهي العربية والكردية والتركية         

 . لتأمين إطالع أكثر عدد من الناس عليها
لتأخير تم عرض المسودة النهائية علـى المجلـس         بعد كل هذا ا   

 وقامت لجنة مختصـة     1924عام  ) يونيو(التأسيسي في حزيران    
في المجلس بإجراء بعض التعديالت النظاميـة عليهـا وأنهـت           

وقد تم عرض المسودة النهائية علـى       .  مادة 123المسودة بواقع   
في  واقترنت بالموافقة    1924عام  ) يوليو(  تموز 10المجلس في   

هذا التاريخ، إال أن القانون األساسي لم يعلن إلفسـاح المجـال             
 البريطانية من المجلس أوال إضـافة       –لتمرير المعاهدة العراقية    

وقد احتاطـت   . لحل بعض المواضيع المتعلقة بالحدود والبترول     
 منها على اعتبـار جميـع       114المسودة لذلك بأن نصت المادة      

 من قبل البريطانيين أو ما تبع       1914المراسيم الصادرة منذ عام     
ذلك من مراسيم صادرة عن الملك فيصل ولحـين تـاريخ نفـاذ             

 .القانون األساسي سارية ونافذة

وقد طرأ على القانون األساسي العراقي األول تعديالن أجـري           
 واختص بمغادرة الملـك     1925عام  ) يوليو( تموز 29 في   اأولهم

 النواب واألعيان   ألراضي المملكة ومخصصات أعضاء مجلسي    
 27وإنشاء المحكمة العليا، أما التعديل الثاني فقـد اجـري فـي             
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 مـادة تناولـت     50 مكونا من    1943عام  ) أكتوبر(تشرين األول 
تعديل بعض األحكام إضافة إلى تصحيح بعض األخطاء اللغوية،         

 مـادة،   125وبعد هذا التعديل أصبح القانون األساسي يتكون من         
 بشأن ما يتعلـق بـإعالن       120نية إلى المادة    كما أضيفت فقرة ثا   

وقد تناول التعديل المسائل التي ال يمكـن فيهـا          . األحكام العرفية 
لمجلس النواب إصدار العفو الشامل بشأنها كما نص على مبـدأ           
قبول التقاليد الدستورية المتبعة في الدول األخرى مبدأ دسـتوريا          

 خاصة مشـتركة    على شرط اتخاذ القرار الخاص بذلك في جلسة       
 .بين مجلسي النواب واألعيان

تـناول هذا التعديل المادة الثامنـة عشـر والخاصـة بحقـوق            
المواطنة ففسر الحقوق التي يتمتع بها العراقيون بالتساوي والتي         
كانت عامة في الصيغة األولى بالحقوق المدنية والسياسية وعلى         

بحت تقـرأ   عدم جواز التفريق بينهم وفق أي أساس أو عذر فأص         
 :كما يلي

العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، فيمـا         "
ال تمييز بينهم فـي ذلـك       . عليهم من الواجبات والتكاليف العامة    

 وحدهم يعهد بالوظائف    م الدين، واليه  و اللغة، أ  وبسبب األصل، أ  
العامة مدنية كانت أم عسكرية، وال يولى األجانب هذه الوظائف           

 ". في أحوال استثنائية يعينها القانونإال
ولعل المادة السادسة من هذا القانون األساسي هي التـي جـاءت       
بأصل نظرة الدولة إلى المواطنة في البلد العراقي فنصت علـى           

 :أن
ال فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا فـي            "

 ".القومية، والدين، واللغة
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مباديء بحكم المادة السادسة عشرة والتي تنص       كما أكملت هذه ال   
للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها       :  نعلى أ 

بلغاتها الخاصة واالحتفاظ بها على أن يكون ذلك موافقا للمنـاهج   
 ".العامة التي تعين قانونا

 1920ويذكر أن لجنة االنتخابات العراقية التـي شـكلت عـام            
 دعيت لسن   1920) أغسطس  ( آب   6لى في   وعقدت جلستها األو  

وقد اجتمعت اللجنة بواقـع     . قانون ينتخب بمقتضاه المؤتمر العام    
 عضوا مثل مدينة كركوك فيها اثنان من التركمان هما عزت           18

إال أن انتخاب   . باشا الكركوكلي وحسن أفندي زادة خير اهللا أفندي       
مـن قبـل    المجلس التأسيسي الذي قررته لجنة االنتخابات أجل        

 .سلطات االحتالل لتمرير تتويج فيصل األول
 

والمالحظ أن الئحة االنتداب البريطاني على العراق قد نصت في          
مادتها الثامنة بوضوح على عدم جواز تمييز فئة على أخرى في           
العراق بسبب جنسية أو دين أو لغة وتشجيع التعليم بلغات العراق           

 في تأييد مدارسها الخاصة      جواز إنكار حق أية فئة     مالوطنية وعد 
 .لتعليم أبنائها لغتها الخاصة ووجوب أن ال تضار في ذلك

 
وقد تعهدت الحكومة العراقية بهذه المباديء في كل مناسبة حيث          

آب 23ورد في خطاب الملك فيصل األول يـوم تتويجـه فـي             
 التزامه بمنع كل تعـرض بالـدين والجـنس          1923) أغسطس(

 بين بريطانيا والعراق في     1922سنة  واللغة، كما نصت معاهدة     
مادتها الثالثة تعهد ملك العراق بأن ال يكون أدنى تمييز بين سكان            

. العراق بسبب دين أو لغة وتأمين حـق التعليم بلغاتهم الخاصـة          
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وقد استمر الملك فيصل في دعوته تلك فكان أن ألقى خطابا فـي             
أللسنة المحلية   أكد فيه حرية التعليم با     1935) يونيو( حزيران   11

فـالكردي يـتعلم    " وحرية التقاضي أمام المحاكم بتلك األلسـنة        
 ".بلسانه، وكذلك العربي، والتركي
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 الفصل الثاني
 

 انضمام العراق إلى عصبة األمم
كان من شروط إنهاء االنتداب البريطاني على العـراق وقبولـه           

فباإلضـافة إلـى    . عضوا في عصبة األمم تقديم ضمانات محددة      
كان البند الثاني يتعلق بالحمايـة الفعالـة        " حكومة مستقرة "جود  و

وبعد مناقشات طويلـة بـين      . لألقليات العرقية واللغوية والدينية   
مجلس العصبة ولجنة االنتداب الدائمة وافق مجلس عصبة األمـم     

 على توصيات لجنة االنتداب     1932) يناير( كانون الثاني    28في  
ه الحكومة العراقية، وبعـد أن تـم        و البيان الذي يجب أن تصدر     

بحث البيان في مجلسي النواب واألعيان وتم قبول توافقـه مـع            
) مايو( أيار   5القانون األساسي، تم في جلسة مشتركة عقدت في         

تخويل الحكومة العراقية إصدار البيان وبعـد أن قـدمت          1932
مجلس العصبة الستحصال موافقته النهائيـة   الصيغة النهائية إلى

، أعلن بصورة نهائية في بغداد بتاريخ       1932) مايو( أيار   19 في
 من قبل نـوري السـعيد رئـيس وزراء          1932) مايو( أيار   30

 .العراق
وبالرغم من أن البيان والتعهد الرسمي للحكومـة العراقيـة قـد            
تضمن في مادتيه التاسعة والعاشرة حماية بعض الحقوق القومية         

اللغة الكردية والتركية لغة رسمية     لألكراد والتركمان مثل اعتماد     
إلى جانب اللغة العربية وإشارته إلى كركوك وكفري باعتبارهـا          
تحوي أغلبية تركمانية ملحوظة فان األكراد والتركمان لم يكونوا         
متحمسين كثيرا لذلك الن البيان أتى بكل ذلك تحت عنوان حماية           

 .األقليات ومهمشا لدورهم في الشأن العراقي
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 74 لهذه التعهدات فقد صدر قانون اللغات المحلية رقم          وكتطبيق
والذي نص على التدريس باللغة التركية في المناطق التي يسكنها          
التركمان مع النظر في الدعاوى إمام المحاكم باللغة التركية فـي           

 .هذه المناطق
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 الفصل الثالث
 

 موقف العهد الجمهوري من القوميات
ــبيحة ال  ــكري ص ــالب عس ــاح انق ــن  أط ــر م ــع عش راب

وبالرغم من عـدم    .  بالحكومة العراقية القائمة   1958)يوليو(تموز
وجود قرار مسبق بذلك عمد بعض المتحمسين لسير االنقالب إلى          
قتل الملك الشاب فيصل الثاني وولي العهد وبعض أفراد األسـرة           
المالكة وتـنامت نزعة االنتقام الدموي التي عصـفت بـالجيش          

ات واألربعينات إلى قتـل رئـيس الـوزراء         العراقي في الثالثين  
وبعض الوزراء ورجال األعمال دون محاكمة عادلة بـل ودون          

 .التعرف إلى هوية بعضهم
واستبشارا من الجماهير الواسعة بالوعود المقطوعة فـي البيـان          
األول فقد قامت بعض القوى الوطنية ومن مختلف قوميا الشـعب   

عهد الجديد الذي استثمرت هـذا      العراقي بإظهار التأييد والوالء لل    
التأييد بإطالق نعت الثورة الشعبية على حركة االنقالب وتوالـت          

مقر وزارة الدفاع التي أصبحت مقـر   الوفود على بغداد تـزور
) المحافظـات (قيادة الحكم الجديد والقائمين عليه، ممثلة األلويـة         

وعـات  العراقية والقوميات المختلفة كاألكراد والتركمان في مجم      
 .حاشدة

أصدر النظام الجمهوري الذي أعلن على أنقاض الحكم الملكـي          
 ألغـى فيـه     1958) يوليو( تموز   27المنهار دستورا مؤقتا في     

 :للمرة األولى سواسية المواطنة إذ نصت المادة الثالثة على مايلي
  كافة يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين        "

 حرياتهم، ويعتبـر العـرب واألكـراد        ة وصيان باحترام حقوقهم 
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شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضـمن           
 ".الوحدة العراقية

أي الحقـوق   " حقوقهم القومية "والمالحظ إن هذه المادة تشير إلى       
القومية للعرب واألكراد وليس كما يتبادر إلى الذهن من أنه يشير           

أقلية، وبذلك كرس للمرة األولى مـن       إلى حماية حقوق األكراد ك    
في الوطن ملغيـة    ) كشركاء( أنه يعترف بالعرب واألكراد فقط      

مبدأ تساوي الحقوق وعدم جواز التفريق بين المواطنين بسـبب          
 .القومية أو الدين أو اللغة

وبالرغم من ذلك فقد نسخ الدستور المؤقت المادة التاسـعة مـن            
 :ت علىالقانون األساسي الملغي التي نص

 المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامـة "

وال يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة             
 “ !أوالدين أو العقيدة

 في  1963)فبراير(وعندما حصل انقالب آخر في الثامن من شباط       
بغداد ولملء الفراغ التشريعي الذي حصل بعد سـيطرة مجلـس           

ادة الثورة على السلطة التشريعية إضافة إلى السلطة التنفيذيـة          قي
فقد أصبح لزاما إصدار قانون ينظم نظام الحكم الجديـد فصـدر            

 بتاريخ  1963 لسنة   25قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم       
 ولكنه أغفل حقوق المواطن وأقتصـر       1963) أبريل( نيسان   29

ة الثورة ورئيس الجمهورية    على صالحيات المجلس الوطني لقياد    
 .دون أن ينص على إلغاء الدستور المؤقت

) أكتوبر(وعندما انهار هذا النظام بانقالب مضاد في تشرين األول        
 أصدر الحكم الجديد دستورا مؤقتا آخر ألغى بموجبه         1963عام  

ونشر فـي   ) أبريل( نيسان 29الدستور السابق وقد حرر ذلك في       
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 هذا الدستور إلى ستة تعـديالت       وخضع. 1964) مايو( أيار 10
 بعد  1965) سبتمبر( أيلول   8تـناول التعديل الثاني والصادر في      

) يونيـو ( حزيران 29محاولة حل القضية الكردية وصدور بيان       
إلى إلغاء التعميم فنص في مادته التاسعة عشـر المعدلـة علـى             

 :مايلي
يـز  العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بـال تمي        "

بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر، ويقر             
هذا الدستور الحقوق القومية لألكراد ضمن الشعب العراقي فـي          

 ).المادة األولى من التعديل".( وحدة وطنية متآخية
وبذلك اعتمد هذا الدستور الرجوع إلى مبدأ تساوي الحقوق مـع           

ـ        اص لتلـك الظـروف     إقرار الحقوق القومية لألكراد بشـكل خ
الخاصة باعتبار أن النص العام ال يسـتثني أصـال أحـدا مـن              

 .المواطنين أو الفئات
أما الدستور األخير والمؤقت أيضا فقد صدر بعد انقالب القصـر           
الذي جاء بحزب البعث العربي االشتراكي إلى السلطة في السابع          

 وتصفية الفئة المتعاونـة مـع       1968)يوليو(عشر من شهر تموز   
 21البعثيين في الثالثين من نفس الشهر، وقـد صـدر بتـاريخ             

 وجاء بمباديء جديدة لم تكن موجودة فـي         1968)سبتمبر(أيلول
الشـعب   :" الدساتير السابقة حيث اعتبـرت المـادة األولـى أن         

العراقي جزء من األمة العربية هدفه الوحدة العربيـة الشـاملة           
 ".وتـلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها

ما في مسألة الحقوق القومية فقد نصت المادة الحادية والعشرين          أ
 :على
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العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ال تمييز         "
بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ويتعـاونون فـي             
الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب واألكراد ويقـر هـذا            

مية ضمن الوحدة العراقية، وبذلك فقد خطى       الدستور حقوقهم القو  
خطوة أخرى باالعتراف بالحقوق القومية لكل العراقيين بما فيهم         
العرب واألكراد أي انه لم يستثن القوميات األخرى وان لم ينص           

 ".عليهم بصراحة
والمالحظ أن جميع الدساتير المؤقتة التي صـدرت فـي العهـد            

ي القانون األساسـي األول     الجمهوري قد تراجعت عن مبدأ هام ف      
وهو ذلك المتعلق بإقرار فتح المدارس الخاصة باللغات القوميـة          
المختلفة حيث اعتبرت هذه الدساتير التعليم حقا لكـل العـراقيين           

 . تكفله الدولة
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 الفصل الرابع
 

 نظرة المواطنين التركمان إلى الدولة
م مـن   فـالبرغ . لقد ميز تركمان العراق بين الدولة والحكومـة       

 -اشتراكهم بشكل فعلي في ثورة العشرين ضد الهيمنة اإلنجليزية        
حيث بدأت أولى شرارات الثورة بين تركمان تلعفر بل وهنـاك           

 -من المؤرخين من يعتبرون انتفاضة تلعفر الشرارة األولى لهـا         
فأنهم لم يلجأوا إلى سبل العصيان بعد تأسيس الحكم الوطني رغم           

فقـد  . يات تأسيس الحكومة والنظام   اعتراض التركمان على شكل   
قاطعت مدينة كركوك االستفتاء الرامي إلى تــنصيب فيصـل          

 ولم يحضر أحد مـن كركـوك حفـل     األول ملكا على العراق
تـنصيبه، وقام طلبة إعدادية الصناعة في كركوك وجميعهم من         
التركمان بمظاهرة تـنـدد بزيارة الملك إلى كركوك مما حـدا          

ية إلى تعطيل الدراسة فيها وإغـالق المدرسـة         بالحكومة العراق 
 .لعقود من الزمن

إلى ذلك استمر النضال السلمي والمدني لتركمان العراق وجرى         
التـنكيل بهم وإلحاق األذى بهم من قبـل مختلـف الحكومـات            
وألسباب واهية أو أوهام اجتماعية وسياسية اثبت التركمان على         

 .مر العقود عدم استحقاقهم لها
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 اب الثالثالب
 

 المواثيق الدولية
 

 الفصل األول
 

 نظرة المواثيق الدولية إلى الحقوق العامة
إن لجميع أعضاء األسرة البشرية كرامة أصيلة فيهم، وحقـوقهم          

 .متساوية يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم
هذا ما جاء في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان الـذي            

 والمقياس االمثل للتمييز بين الـدول الديكتاتوريـة         يعتبر المحك 
وتلك الديموقراطية التي تنضـوي تحت مظلة العالم الحر وتؤمن         
بحق اإلنسان في الحياة الحرة الكريمة دون تمييز بسبب الجـنس           

 .أو العرق أو اللغة أو المنشأ أو الدين
 وقد جاءت جميع المواثيق والعهود الدولية بدون اسـتثناء بهـذه          
المباديء ، والغريب أن كثيرا من الدول ومن ضمنها العراق قـد        
وقعت على هذه المواثيق ثم اتخذت منحى ال صلة له بروح هـذه      
العهود والوعود بأدنى صلة، مع علمها بأن مجرد توقيعها علـى           
هذه المواثيق تجعل من قوانينها وأنظمتها وممارساتها التي تخالف         

م وان من واجب التعهـد الـدولي        هذه المباديء في حكم المعدو    
ومباديء القانون الدولي أن تقوم فورا بالتخلص من هذه القوانين          
أو الممارسات واال أصبح المسؤولون عن إدارة دفة تلك البلـدان           
 .تحت طائلة القانون الدولي ومتهمين بارتكاب جرائم ضد البشرية
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كانـت  وللحقيقة فأن حقوق اإلنسان وحماية الحريات األساسـية         
الشغل الشاغل للمجتمع البشري على مر العصور، فقـد جـاءت           

 بمبـدأ مـنح     1215الوثيقة الكبرى التي أعلنت في بريطانيا عام        
الحريات األساسية لجميع األفراد األحرار ولورثتهم، ثم جـاءت         
التجربة األمريكية في قبول مبدأ المساواة بين البشر وأعلن حقوق          

 إبان الثورة الفرنسية، كمـا جـاء        1789اإلنسان والمواطن في    
إعالن كولهانة في اسطنبول في أواخر سـنوات اإلمبراطوريـة          

 .العثمانية بنفس المباديء
والمعروف أن التركمان كمواطنين عراقيين قد سلبوا حق الحيـاة          
الحرة الكريمة وصودرت حريتهم وحقوقهم المكفولة لهم اسـتنادا         

 وجميع العهـود والمواثيـق      إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    
الدولية التي تحرم التمييز العنصري، ولم يحدث هذا التمييز فـي           

 تسـببوا فـي حـدوثها أو        تالعراق ضد التركمان الضطرا بـا     
 .لعصيان قاموا به بل حدث لكونهم تركمانا فقط ليس إال

وسنحاول هنا تسليط الضوء على الحقوق المكفولة للبشر مهما قل          
لسكانية أو كثر والتي تشير مجريات األمور إلـى         عدد تجمعاتهم ا  

أن التركمان في العراق قد حرموا منها شأنهم فـي ذلـك شـأن              
أخوتهم من أبناء القوميات األخرى وبضمنهم المواطنين العـرب         
مع األخذ بنظر االعتبار التركيز على أهم القـرارات والعهـود           

 .والمواثيق الصادرة بهذا الشأن
 الدولي إلى المخاطر المحدقة باإلنسان من جراء        لقد انتبه المجتمع  

أنظمة الحكم التسلطي وما تأتي به الحروب والنزاعات األهليـة          
من كوارث، وقبل صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بيـوم          
واحد توصلت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى اتفاقيـة هامـة           



 35

عـات السـكانية    أصبحت السند الرئيسي لحماية اإلنسان والمجتم     
القومية والعرقية والدينية من التسلط والقهر والعنـف المشـوب          
بالكره فأقرت الجمعية اتفاقية منع االبادة الجماعية والمعاقبة عليها        
والتي أقرت وعرضت للتوقيع والتصديق أو لالنضـمام بقـرار          

ــم   ــة رق ــة العام ــاريخ ) 3-د( أ260الجمعي ــانون 9بت  ك
ــمبر(األول ــار1948)ديس ــي   وبت ــاذ ف ــانون 12يخ النف  ك
 . طبقا للمادة الثالثة عشر1951)يناير(الثاني

وتعتبر من أفعال االبادة الجماعية وفقا لهذه االتفاقية قتل أعضاء          
من أية جماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها تلـك             
أو إلحاق أذى جسدي أو روحي بأعضـاء هـذه الجماعـات أو             

يشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو       إخضاعها عمدا لظروف مع   
 المعاقبة على هذه األفعال سـواء كـان مرتكبوهـا           ىجزئيا وعل 

 . حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا
 

 :1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب قـرار الجمعيـة          

 كـانون   10بتـاريخ   ) 3-د(  أ   217العامة لألمم المتحدة رقـم      
 وقد نادى بضرورة تمتع حقوق اإلنسـان        1948) ديسمبر(األول

بحماية النظام القانوني حيث أن البديل لذلك هو أن يلجـأ البشـر             
 .إلى التمرد على الطغيان واالضطهاد

 
وتقر المادة األولى من اإلعالن بأن جميع الناس يولدون أحـرارا           

حقوق وهم قد وهبوا العقل والوجـدان       ومتساوين في الكرامة وال   
كما اسـتطرد   . وأن عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء       

اإلعالن في المادة الثانية بأن لكل إنسان حـق التمتـع بجميـع             
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الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دون تمييز من أي          
 نوع وال سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو             

ـ           الـوطني أو    لالدين أو الرأي سياسيا وغير سياسـي أو األص
االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر وفضال عن ذلك            
ال يجوز التمييز على أساس الوضـع السياسـي أو القـانوني أو             
الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشـخص، سـواء أكـان             

 متمتع بالحكم الـذاتي     مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير      
 .أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته

ومن اإلشارات الهامة التي جاءت في اإلعالن العالمي ما تناولته          
المادة السابعة من أن الناس جميعا سواء أمـام القـانون، وهـم             
يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون تمييز كما يتسـاوون         

تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي      في حق التمتع بالحماية من أي       
 .تحريض على مثل هذا التمييز

إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الرافد األساسـي لجميـع           
العهود الدولية األخرى وقد أصبح ما جاء في المادة التاسعة عشر           
منه نبراسا لجميع المنادين بحقوق اإلنسان وللجمعيات المناهضة        

 :جاء فيهاللتمييز العنصري والتي 
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشـمل هـذا           " 

الحق حريته في اعتـناق اآلراء دون مضايقة، وفـي التمـاس           
األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأية وسـيلة ودونمـا         

 ".اعتبار للحدود
كما أعطى اإلعالن الحق لكل شخص في إدارة الشؤون العامـة           

 .باشرة وإما بوساطة ممثلين يختارون في حريةلبلده إما م
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وقد تـناول اإلعالن مباديء هامة منها أن إرادة الشـعب هـي            
مناط سلطة الحكم وان تـتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابـات           
نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قـدم المسـاواة بـين            

ضمان الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافيء من حيث         
حرية التصويت، وحق العمل وإنشاء النقابـات وحـق الراحـة           

 والمشاركة في   موأوقات الفراغ وحقوق األمومة والطفولة والتعلي     
 .الحياة الثقافية والفنون واإلسهام في التقدم العلمي

وقد نص اإلعالن في مادته الثامنة عشرأن لكل فرد حق التمتـع            
فـي ظلـه الحقـوق      بنظام اجتماعي ودولي يمكـن أن تتحقـق         

 .والحريات المنصوص عليها في اإلعالن تحققا تاما
لقد صدر اإلعالن في ثالثين مادة وأصبح الورقة األساسية للدفاع          
عن حرية الرأي والفكر والحياة الثقافيـة واالجتماعيـة دون أي           

 .تمييز ومن أي نوع كان

 
ي إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر        

 :1963عام 
-د(1904اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها المرقم        

 إعالن القضاء على    1963)نوفمبر( تشرين الثاني  20بتاريخ  ) 18
 .جميع أشكال التمييز العنصري

وإذ بدأ اإلعالن بإقرار مبدأي كرامة البشر وتسـاويهم وتشـجيع          
ميعـا دون   احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للنـاس ج       

تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، فقد أعلن أيضـا             
بأن البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقـوق، وأن          
من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في           
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اإلعالن دون أي تمييز ال سيما بسبب العرق أو اللون أو األصل            
 .القومي

ا اإلعالن بأن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو          ينادي هذ 
التفوق العنصري مذهب خاطيء علميا ومشجوب أدبيـا وظـالم          
وخطر اجتماعيا، وأنه ال يوجد مبرر نظري أو عملـي للتمييـز            

 .العنصري
كما شدد اإلعالن على القلق الذي يعتري األمـم المتحـدة مـن             

حوظة في بعض مناطق    مظاهر التمييز العنصري التي ال تزال مل      
العالم وأن بعض هذه المظاهر مفروضة من بعـض الحكومـات           
بفعل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو غيرها وأعلن أن من أهـم            
األهداف األساسية لألمم المتحدة ضرورة القضاء السريع علـى         

 .التمييز العنصري
 أو  وقد اعتبر اإلعالن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللـون          

األصل االثنـي إهانة للكرامة اإلنسانية وضرورة إدانته باعتباره        
إنكارا لمباديء ميثاق األمم المتحدة وانتهاكـا لحقـوق اإلنسـان           
 .وللحريات األساسية المعلنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

قرر اإلعالن أنه يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعـة أو             
ييز كان في ميدان حقوق اإلنسان والحريات       أي فرد إجراء أي تم    

األساسية وفي معاملة األشـخاص أو جماعـات األشـخاص أو           
المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو األصل األثني، كما حظـر           
على أية دولة تشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو             

و اللون أو األصل األثني يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسـة أ            
 .أي فرد
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نصت المادة الثالثة من اإلعالن على بذل جهود خاصـة لمنـع            
التمييز بسبب العرق أو األصل االثني ال سيما في ميادين الحقوق           

. المدنية ونيل المواطنة والتعليم والدين والعمالة والمهنة واإلسكان       
ومن النقاط المهمة التي وردت في اإلعالن ما جاءت به المـادة            

 تـتخذ جميع الدول تدابير فعالة إلعادة النظـر فـي           الرابعة بأن 
السياسات الحكومية والسياسات العامة األخرى وإللغاء القـوانين        
واألنظمة المؤدية إلى إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون         

 لحضر مثل هذا التمييـز      ةباقيا وأن عليها سن التشريعات الالزم     
حاربة النعـرات المؤديـة إلـى       واتخاذ جميع التدابير الالزمة لم    

 .التمييز العنصري
أما المادة الخامسة فقد قررت أن يصار ودون تأخير، إلى وضع           
نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة األخرى القائمة على        
العزل العنصري، وال سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة         

ـ        ن مثـل هـذه     أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمـة ع
 .السياسات

نصت المادة السادسة على عدم قبول أي تمييز بسبب العـرق أو            
اللون أو األصل االثـني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسـية           

 .وحقوق المواطنة في بلده
جاء هذا اإلعالن بحق الشكوى والتظلم إلى المحـاكم الوطنيـة           

تـه   في حالة تعرضه ألي تمييـز فـي حقوقـه وحريا           ةالمستقل
األساسية لهذه األسباب، كما شجب جميع الدعايات والتـنظيمات        
القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عـرق أو أي            
جماعة من لون أو أصل اثـني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل             

 .من أشكال التمييز العنصري
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ار اإلعالن العالمي حول تصفية كافة أشكال التمييز العنصري بقر        

 :الجمعية العامة لألمم المتحدة
صدر هذا اإلعالن بقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة المـرقم           

 على  1965)ديسمبر( كانون األول  21بتاريخ  ) اكس اكس ( 2106
 طبقـا   1969) يناير( كانون الثاني  4أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ      

نسـان   وقد أشار اإلعالن كسابقه إلى صيانة كرامة اإل        19للمادة  
وحقه في الحياة الحرة الكريمة وعدم جواز التمييز بين األفـراد           
بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والى حضـر             
أية ممارسة تقوم على التمييز بـين المـواطنين ألي مـن هـذه              

 .األسباب
وقد ألزم اإلعالن جميع الدول بعدم الضلوع في أية ممارسة يفهم           

ن المواطنين واألفراد تمييزا عنصريا وعدم تأييـد        منها التمييز بي  
أو تشجيع مثل هذه الممارسات ومراقبة اإلجراءات الخاصة بهذا         
األمر وتشجيع كل ما من شأنه هدم الفواصل العرقية واالجتماعية          

 .بين األفراد
ويذكر أن هذا اإلعالن وبعد توثيقه وتوقيع حكومة العراق عليـه           

ب التي حدت بالعراق لإلقرار بـالحقوق       الحقا كان من أهم األسبا    
الثقافية للمواطنين التركمان في العراق والتي سحبت وتم تهميشها         
في أقل من سنة تأكيدا على استمرار العراق على سياسة التمييز           

 .العنصري والقهر االثـني
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
 : الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و
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صدر عهدان دوليـان اعتمـدا وعرضـا للتوقيـع والتصـديق            
 2200 أ و  2200واالنضمام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       

 وبتاريخ النفاذ   1966) ديسمبر( كانون األول  16بتاريخ  ) 21-د(أ
 فيمـا يخـص     27 طبقا للمادة    1976) يناير( كانون الثاني  3في  

ية واالجتماعية والثقافية وبتاريخ    العهد الخاص بالحقوق االقتصاد   
 فيمـا يخـص     49 طبقا للمادة    1976) مارس( آذار 23النفاذ في   

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وقد تـناول العهدان حق جميع الشعوب فـي تقريـر مصـيرها            

وأن تتعهد كل دولة طرف في العهد بـاحترام الحقـوق           ، بنفسها
فالة كل هذه الحقوق لجميـع األفـراد دون         المعترف بها فيها وبك   

تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي             
سياسيا كان أو غير سياسي أو األصل القومي أو االجتمـاعي أو            

 .الثروة أو النسب أو أي سبب آخر
كما نصت المادة التاسعة عشرة في توافق ملفـت للنظـر مـع             

وق اإلنسان على حق كل إنسان في اعتـناق        اإلعالن العالمي لحق  
 .آراء بدون أية مضايقة وحق التعبير بكل الوسائل المتاحة

أما المادة العشرون فقد حظرت أية دعوة للكراهيـة القوميـة أو            
العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييـز أو العـداوة أو    

 .العنف
 

-ي والمعاقبة عليها  االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصر     
1973: 

اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصـديق واالنضـمام         
بتاريخ ) 28-د(3068بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       
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 18 مـع بـدء النفـاذ فـي          1973)نـوفمبر ( تشرين الثاني  30
 مـن ميثـاق األمـم       15 وفقا ألحكام المـادة      1976)يوليو(تموز

 .المتحدة
 

ي المادة األولى من هذه االتفاقية أن الدول األطـراف          وقد جاء ف  
في االتفاقية تعلن أن الفصل العنصري جريمة ضد اإلنسانية وأن          
األفعال الالانسانية الناجمة عن سياسـات وممارسـات الفصـل          
العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات للعزل والتمييـز         

التفاقية هـي جـرائم     العنصريين والمعرفة في المادة الثانية من ا      
تـنتهك مباديء القانون الدولي وال سيما مباديء ميثـاق األمـم           

كما تعلـن   . المتحدة وتشكل تهديدا خطيرا للسلم واألمن الدوليين      
الدول األطراف في االتفاقية تجـريم المنظمـات والمؤسسـات          

 .واألشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري
 

رائم التمييز العنصري بحرمان عضو     وقد فصلت المادة الثانية ج    
أو أعضاء في أية فئة أو فئات عنصرية من الحق فـي الحيـاة              
والحرية الشخصية أو بقتلهم أو بإلحاق األذى بهـم أو تـوقيفهم            
تعسفيا أو إخضاعهم عمدا لظروف معيشية تفضي إلـى الهـالك           
الجسدي آو منعهم من المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية         

قتصادية والثقافية للبلد ومنعهم من العمل والتعلـيم ومغـادرة        واال
الوطن والعودة إليه والتـنقل والرأي والتعبير واالجتماع وتأسيس        
الجمعيات، كما اعتبرت ضمن هذه الجرائم اتخاذ أية تدابير تهدف          
إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل         

ات عنصرية واضـطهاد المنظمـات      مفصولة ألعضاء فئة أو فئ    
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واألشخاص المناهضين للفصل العنصري بحرمانهم من الحقـوق        
 .والحريات األساسية

 
ونصت المادة السادسة على تعهد الدول األعضاء بقبول قرارات         
مجلس األمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة    

 مادة أساسا   19وقد أصبحت هذه االتفاقية المكونة من       . مرتكبيها
آخر لضمان تمتع جميع المـواطنين بحقـوقهم المشـروعة دون           

 .تمييز
 

 :1978 -إعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري
  العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةرأصدر المؤتم

واعتمد إعالنا بشأن العنصر والتحيز العنصـري فـي دورتـه           
 أكد فيـه علـى      1978) نوفمبر( تشرين الثاني  27العشرين يوم   

القناعة بأن جميع الشعوب والجماعات اإلنسانية أيا كان تركيبهـا          
األثـني تسهم في تقدم الحضارات والثقافـات وتأكيـدا لـوالء           
المؤتمر للمباديء المعلنة في ميثاق األمـم المتحـدة واإلعـالن           
العالمي لحقوق اإلنسان ومالحظته التفاقية منع جريمـة االبـادة          

 الدولية لقمع جريمة الفصـل      ةلجماعية والمعاقبة عليها واالتفاقي   ا
العنصري والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، فقد سجل ببالغ القلق         
استمرار تفشي العنصرية والتمييز العنصري في العالم وشـجب         
جميع الممارسـات واالتجاهـات الخاصـة بـالتمييز والتحيـز           

هذا النوع متعارضة مـع     العنصري واعتبر أن أية ممارسة من       
مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احتـرام حقـوق           
اإلنسان، كما أكد على أن الفصل العنصري هو أخطر االنتهاكات          
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لمبدأ المساواة في الكرامة والحقوق ويشكل شأنه في ذلـك شـأن        
االبادة الجماعية جريمة ضد اإلنسانية وسببا لتعكير صفو السـلم          

 .وليين تعكيرا خطيراواألمن الد
 

نصت المادة السادسة لهذا اإلعالن على تحمل الدولة المسـؤولية          
األولى عن كفالة حقوق اإلنسان وحرياتـه األساسـية ولجميـع           
األفراد والفئات على قدم المساواة وان تتخذ الدولة جميع التدابير          
المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصـرية        

زل والفصل العنصري وأن تستكمل قوانينها بتشكيل جهـاز         والع
كما أيدت  . إداري للتحقيق المنتـظم في حاالت التمييز العنصري      

المادة التاسعة مبدأ تساوي جميع الناس والشعوب فـي الكرامـة           
والحقوق بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو األصل واعتبار          

تمارسـه دولـة مـا      أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي        
 .انتهاكا للقانون الدولي يستـتبع مسؤوليتها الدولية

صدر هذا اإلعالن في عشرة مواد وحاز على تأييـد ومسـاندة            
المنظمات التي تـنادي بحقـوق اإلنسـان وتــناهض التميـز           

 .العنصري
 

إعالن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على 
 :1981-أساس الدين أو المعتقد

اعتمد هذا اإلعالن ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة          
ــرقم    ــدة الم ــم المتح ــاريخ 36/55لألم ــرين 25 بت  تش

 وأكد على مبدأ الكرامة والمساواة األصيلتين       1981)نوفمبر(الثاني
في جميع البشر ونص على حرية التفكير والوجدان واإليمان بأي          
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، ونص اإلعالن على الحـق      معتقد وشجب أي تمييز بهذا الصدد     
في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد بما في ذلك حرية             
ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات المتصلة بالـدين والمعتقـد           

 .وإقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو اإلنسانية وحرية التعليم
ـ            ة شملت المواد الثمانية لهذا اإلعالن لبنة أخرى في تأكيـد حري

الرأي والمعتقد دون تمييز بين كائن أو آخر أو بـين مجموعـة             
أثنية أو أخرى بسبب األصـل االثـني أو اللغـة أو الـدين أو             
الجنس وفقا لمباديء األمم المتحدة وترسيخا لإلعـالن العـالمي          

 .لحقوق اإلنسان
 

ـ     البشري وحقـوق اإلنسـان     ياإلعالن العالمي للطاقـم الوراث
 :لمنظمة اليونسكو

تم إصدار هذا اإلعالن من منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة          
 لبني البشر   ة وذلك لحماية السمات الوراثي    11/11/1997بتاريخ  

وجاء بمبدأ عدم جواز أجراء أية بحوث تتعلق بالطاقم البشـري           
الوراثي منافية لكرامة اإلنسان وعدم جواز تعرض أي شـخص          

ئم على صفاته الوراثيـة والـذي   ألي شكل من أشكال التمييز القا    
 ةيكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقـه وحرياتـه األساسـي           

 .والمساس بكرامته
 

 :اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان
اعتمد المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية منظمـة المـؤتمر          

 إعالنا إسالميا لحقـوق     1999اإلسالمي المنعقد في القاهرة عام      
ادته األولى على أن البشر جميعا أسرة واحدة        اإلنسان نص في م   
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وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة اإلنسانية وفي أصل          
التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللـون أو           
اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو الوضـع    

 .االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات
 
نص اإلعالن على تساوي المرأة مـع الرجـل فـي الكرامـة             و

والحقوق والواجبات وأن لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على           
نفسه ودينه وأهله وحقه في التعبير بحرية عن رأيه وفـي إدارة            

 .الشئون العامة لبالده
 
 
 

 :2001إعالن القاهرة لمناهضة العنصرية عام 
 اإلقليمي العربـي التحضـيري   صدر إعالن القاهرة عن المؤتمر  

 22 إلـى    19للمؤتمر العالمي ضد العنصـرية والمنعقـد مـن          
 والذي أدان كل أشكال الدعاية والممارسـات        2001)يوليو(تموز

 .العنصرية وأقر احترام التعددية الثقافية والدينية
 

وفي القسم الثاني مـن اإلعـالن أوضـح اإلعـالن أن إخفـاق        
كالت التمييـز بالنسـبة لألقليـات       الحكومات العربية في حل مش    

القومية والعرقية واألثـنية واللغوية والثقافية والدينية والمذهبيـة        
وغيرها، وما ترسخ في ظلها من اختالالت اقتصادية واجتماعية         
وثقافية وتنموية بين السكان داخل البلد الواحد، قـد فـتح البـاب        

مال العنـف   النتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان وأدى إلى تفجر أع       
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الداخلي والحروب والنزاعات األهلية، وألحـق أضـرارا بالغـة         
بالحق في التـنمية والسالم وساعد على تـنامي نزعات العـداء          

 .والكراهية
 

أكد المؤتمر على احترام حقوق اإلنسان وفي مقدمتها المسـاواة           
التامة والتمتع بحقوق المواطنـة الكاملـة واإلقـرار بالتعدديـة           

 .الثقافية والعرقية والدينية وغيرهاالسياسية و
 

كما أكد اإلدانة الكاملة لجميع آمال القهر والطغيان وشن الحروب          
ضد بعض األقليات في العالم العربي، وبخاصة أعمـال األبـادة           
الجماعية والتهجير القسري واالسترقاق باعتبارها جـرائم ضـد         

 .اإلنسانية
من أجل نيل حقوقهـا     كما دعا المؤتمر إلى دعم نضال األقليات        

المنصوص عليها في إعالن األمم المتحـدة والخاصـة بحقـوق           
 .األقليات

 
جنوب أفريقيـا   -المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في ديربان     

 :2001عام 
عقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية وكره األجانب وغيرهـا         

) أغسطس( آب 31من أشكال التعصب ذات الصلة في الفترة من         
 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا وقد       2001)سبتمبر( أيلول 7لى  إ

توصل المؤتمر بعد خالفات عميقة بسبب النـزاع فـي الشـرق            
األوسط ومسألة معاداة السامية إلى حلول توفيقية فتبنى المـؤتمر          
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وثيقتين احداهما إعالن مباديء واألخرى خطة عمـل لمكافحـة          
 .كة على تـنفيذها دولة مشار160التمييز العنصري وافقت 
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 الفصل الثاني
 

 حماية األقليات
رغم أن التركمان واألكراد لم يستسيغوا أبـدا كلمـة ووصـف            
األقليات التي أطلقت عليهم إيمانا منهم بأنهم مواطنون منضوون         
تحت اإلطار العام للمجتمع العراقي مما كان من أسـباب عـدم            

 1932 عـام    تحمسهم للتعهد العراقي المقدم إلى عصـبة األمـم        
تمهيدا النضمام العراق إلى العصبة كما أسلفنا، فأن من الواجـب           
القبول بأن العراق يتكون من أغلبية عربية، مما يعـود بالتـالي            
على كون القوميات األخرى التي تسكن التراب العراقي أقليـات          

 .بالنسبة لألغلبية الرئيسية
إدراجهـم  ورغم أن األكراد نجحوا في التخفيف عن ذلك بضمان          

في الوطن، فأن المواد األخـرى      " كشركاء" في الدساتير المؤقتة    
من نفس هذه الدساتير قد أشارت بوضوح إلى عدم التمييز بـين            
المواطنين أو الفئات العرقية بسبب الجنس أو اللغة أو القوميـة،           
مما يأتي بالتالي بعنصر المواطنة األساسي دون فرق جـوهري          

 .يةبين األغلبية أو األقل
ولكن المجتمع الدولي المتحضر قد انتبه إلى امكان تسلط األغلبية          
على األكثرية أو امكان سحق األقليات بسبب معتقدات سياسية أو          
عرقية بممارسات من قبل الحكام أو الجماعات العرقية حتى لو لم     
تكن األغلبية ضالعة مباشرة في ذلك، فعملت على ضمان حقوق          

عتبار االبادة الجماعية أو التمييـز العرقـي        األقليات وحمايتهم وا  
والعنصري الموجه إليها جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، كما         
أن مصادقة الدول عليها واالنضمام إلى االتفاقيات التي تحكمهـا          
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جاءت بمبدأ اعتبار مثل هذه الممارسات جريمة تستوجب العقاب         
 .في القوانين المحلية والخاصة

 
 :1992 األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية لعام إعالن حقوق

ومن أهم المباديء الدولية فـي هـذا االتجـاه إعـالن حقـوق              
األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينيـة           
ولغوية والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمـم          

 1992)يسـمبر د( كانون األول  18 بتاريخ   47/135المتحدة رقم   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      27والذي استلهم أحكام المادة     

المدنية والسياسية المتعلقة بحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات        
ونص في مادته األولى بأن على الدول أن        .أثنية أو دينية أو لغوية    

تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود األقليات وهويتها القوميـة أو           
ثنـية وهويتها الثقافية والدينية واللغويـة وبتهيئـة الظـروف          األ

 .الكفيلة بتعزيز هذه الهوية
كما جاءت المادة الثانية بحق األشخاص المنتـمين إلى أقليـات          
قومية وأثـنية وأقليات دينية أو لغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة          

 أي  واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعالنية بحرية وبدون تدخل أو        
شكل من أشكال التمييز، إضافة إلى حقهم في المشاركة في الحياة           
 .الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعالة

ولعل من ابرز المقومات التي جـاء بهـا اإلعـالن أن يكـون              
لألشخاص المنتمين إلى أقليات، الحق في المشاركة على الصعيد         

يد اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئما فـي        الوطني وكذلك على الصع   
 أو بالمنـاطق التـي      إليهاالقرارات الخاصة باألقلية التي ينتمون      
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يعيشون فيها، وحق إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علـى          
 .استمرارها

وقد جرى اللغط و االتهامات واالتهامات المتبادلة أحيانـا بـين           
جماعات القومية بأفراد   سلطات الحكم أو المنظرين في عالقات ال      

أو مجموعات أخرى أو في دول أخرى لم ينتـبهوا إلى أهميتهـا            
 .للتـنوع الفكري واغناء الحركة الثقافية في هذا البلد أو ذاك

وحسما لألمر فقد جاء اإلعالن المذكور بمبدأ هام وملـزم حسـم        
الجدال الواقع بهذا الشأن بصراحة ووضوح حينما نصت الفقـرة          

 :ن المادة الثانية من هذا اإلعالن على ما يليالخامسة م
لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحـافظوا          " 

على استمرار اتصاالت حرة وسليمة مع سائر أفـراد جمـاعتهم           
ومع األشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عبر         

 صـالت   الحدود مع مواطني الدول األخرى الذين تربطهم بهـم        
 .  قومية أو أثنـية وصالت دينية أو لغوية، دون أي تمييز

 
التعزيز الفعال إلعالن حقوق األشخاص المنتمين ألقليات قومية 

 :أو دينية أو لغوية
اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة بجلستها السبعين المنعقدة في         

 لتعزيـز   52/123 قرارها رقم    1997)ديسمبر( كانون األول  12
عالن آنف الذكر فأكدت من جديد التزام الدول بضمان إمكانية          اإل

قيام األشخاص المنتمين إلى أقليات بالممارسة الكاملـة والفعالـة          
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي تمييز وفي مسـاواة          
تامة أمام القانون وفقا لإلعـالن المتعلـق بحقـوق األشـخاص            

. قية والى أقليات دينية ولغويـة     المنتمين إلى أقليات قومية أو عر     
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وحث القرار الدول والمجتمـع الـدولي علـى تعزيـز حقـوق             
األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، كما حث الدول على اتخاذ          

 .جميع التدابير الدستورية والتشريعية واإلدارية في هذا االتجاه
والمالحظ أن اإلعالن قد انتبه إلى امكان اإلخالل بهذه الحقـوق           
من قبل السلطات التشريعية أو اإلدارية للدول إضافة إلى امكـان           
محاولة أقلية أن تطغى على األخرى فنصت المادة الخامسة على          
أن احترام حقوق اإلنسان وتعزيز التفاهم والتسـامح مـن قبـل            
الحكومات وكذلك بيـن األقليات وفي صفوفها أمران جوهريـان         

مين إلـى أقليـات عرقيـة       بالنسبة لحماية حقوق األشخاص المنت    
 . وتعزيزها

 
 :1994اتفاقية اإلطار العام لحماية األقليات القومية، عام 

 مـن  1994)نـوفمبر (صدرت هذه االتفاقية في تشـرين الثـاني      
المجلس األوربي في ستراسـبورغ وألزمـت الـدول األوربيـة       
المنضوية للمجلس األوربي وتلك التي تصادق علـى مضـمون          

 9ل األخرى استنادا إلى إعالن فينا الصادر في         االتفاقية من الدو  
 والمعتمد من قبـل رؤسـاء الـدول         1993)أكتوبر(تشرين األول 

والحكومات األوربية بالحفاظ على الهوية القومية لألقليات التـي         
 .تسكن هذه الدول

وقد اعتبرت االتفاقية الحفاظ على الحقوق والحريات األساسـية         
جزأ من حقوق اإلنسـان المشـمولة       لألقليات القومية جزءا ال يت    

بالحماية الدولية وضمنت ألبناء األقليات ممارسة حقوقها الثقافية        
كما ضمنت الدول تـوفير المسـاواة       . واالجتماعية دون أية قيود   

الكاملة بين المواطنين بما في ذلك أبناء األقليات القومية ومنع أي           
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 األقليـات   تمييز بسبب اللغة أو العرق والمسـاواة بـين أبنـاء          
واألغلبية العرقية في توفير الفرص االقتصـادية واالجتماعيـة         

 .والسياسية
وقد أفصحت االتفاقية عن اعتقادها بأن روح التسـامح واأللفـة           
ستعود بالخير العميم على سبل الحوار وأن االحترام المتبادل هو          

 .األساس في العالقات اإلنسانية
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 الفصل الثالث
 

 بشأن حماية حقوق اإلنسان واألقليـاتالممارسة العراقية 
ضربت الحكومات العراقية بعرض الحائط بجل ما ورد في هذه          
المواثيق الدولية سواء بتمييز قومية علـى أخـرى أو بتفضـيل            
مجموعة أثنية على أخرى ومنع المجموعات السكانية المختلفـة         
ومنها التركمان من ممارسة حقوقها المشروعة والمكفولـة لهـا          

عالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهود والمواثيق الدولية آنفـة         باإل
 .الذكر

ونظرة خاطفة على ما صدر مؤخرا من المنظمات والجمعيـات          
المعنية بحقوق اإلنسان ومنها منظمة العفو الدولية ولجان مراقبة         
حقوق اإلنسان واللجان المختصة لألمم المتحدة والمشكلة للتحقق        

نسان تدل بصورة جلية على عمق الجرائم       من انتهاكات حقوق اإل   
المرتكبة من قبل النظام العراقي في انتهـاك حقـوق اإلنسـان            

 .لمواطني البلد
 علـى   1999ويذكر تقرير وزارة الخارجية األمريكية في عـام         

الفضائع المرتكبة من قبل الحكومة العراقية وتشير ضمن سـياق          
 الحكومة في كركوك    التقرير إلى اإلجراءات القمعية التي اتخذتها     

ضمن سياسة التعريب القائمة وما اتخذته مـن تـدابير قسـرية            
باقتحام وتفتيش المساكن وتهجير المواطنين التركمان واألكـراد        
من مناطقهم السكنية إضافة إلى اتخاذ األطفال كرهـائن إلجبـار    

 .األقليات العرقية للهجرة من مواطنها
المقرر الخاص للتحقـق    وإذ وصفت لجنة حقوق اإلنسان وتقرير       

من حالة حقوق اإلنسان في جميع األعوام التي تلت حرب الخليج           
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الثانية بشكل خاص االنتهاكات المتواصلة للحكم العراقي لمباديء        
حقوق اإلنسان فقد أهابت في تقرير حالة حقـوق اإلنسـان فـي             

 بحكومة العـراق أن تحتـرم حقـوق كافـة           2001العراق لعام   
والدينية، وأن تكف فورا عن ممارستها القمعية       الطوائف العرقية   

المستمرة، بما في ذلك عمليات اإلبعاد والترحيل القسرية الموجهة         
ضد األكراد واآلشوريين والتركمان العراقيين، وال سيما ترحيلهم        
من منطقتي كركوك وخانقين وضد سكان منطقة األهـوار فـي           

ا بيئيـا وأدت    الجنوب حيث أحدثت مشاريع تجفيف األهوار دمار      
إلى تدهور حالة السكان المدنيين وأن تكفل السـالمة والحريـات           
الشخصية لجميع الموظفين بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة         

 .الشيعية
 على ذكر انتهاكات حقوق اإلنسان فـي        2002وجاء تقرير عام    

العراق وما يعانيه المواطنون التركمان وأبناء القوميات األخـرى         
هجير قسري وبناء المستوطنات حول المدن التركمانية مثل        من ت 

آلتون كوبري وطوزخورماتو وتغيير األسماء التركمانية للمحالت       
 .والقرى والمدن
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 الباب الرابع
 

 النضال السياسي للتركمان
 

 الفصل األول
 

 تاريخ النضال السياسي لتركمان العراق
 العـراق بعـد     عندما تشكلت الحكومات التي سميت بالوطنية في      

تأسيس كيانه الجديد، روعي التشكيل األثني في الحكومة فكان أن          
استوزر عزت باشا الكركوكلي التركماني عضوا في الحكومـة          

 1920) أكتوبر( تشرين األول  25المؤقتة األولى التي تشكلت في      
برئاسة السيد عبد الرحمن الكيالني نقيب أشراف بغداد حيث تقلد          

ف والصحة كما أستلم الكركـوكلي حقيبـة        منصب وزارة المعار  
 وقد استقال من    1921)يناير( كانون الثاني  29وزارة األشغال في    

 مكرسا الطالق السياسي بين     1922عام  ) أبريل(منصبه في نيسان  
التركمان والحكومات العراقية فلم يستوزر بعد ذلك أي تركماني         

 .يفي جميع الوزارات المتعاقبة التي حكمت الوطن العراق
 

 :كركوك تتعرض لمجزرة بشعة
وكرسالة واضحة أمام تـنامي الـوعي القـومي فـي كركـوك        
والمناطق التركمانية األخرى فقـد رتبـت القـوات البريطانيـة           
لمجزرة تعمدت القوات الغازية أن تكون قاسية إلسكات الصوت         
التركماني تماما حسب ما خططته وقد افتعل أفراد هـذه القـوة            

 وهم جنـود مرتزقـة ملحقـة بـالقوات          -ريين  والمعززة بالتيا 
 مشاجرة في السوق الكبير في مدينة كركوك صباح         -البريطانية  
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 انسـحب أثرهـا     1924عـام   ) مايو( ريوم الرابع من  شهر أيا     
الجنود اإلنجليز ليرجعوا بقوات مسلحة مطلقة يد التيـاريين فـي           

ن السلب والنهب والتـقتيل وبدأت هذه القوات بتعقـب الناشـطي         
 .التركمان إلى دورهم وإطالق النار عليهم أمام عوائلهم

 
وقد تدخلت قوات الشرطة العراقية وفرضت منع التجول خاصة         
بعدما رأت الحكومة أن المئات من التركمان قـد بـادروا إلـى             
النزول إلى المدينة من القرى المجاورة إلسـناد بنـي جلـدتهم            

الطائرات منشورات  فقررت أن تحول دون دخولهم المدينة وألقت        
مكتوبة باللغة التركية تدعو السكان إلى السكينة وضـبط الـنفس           
واضطرت تحت الضغط الشعبي إلى تأسـيس لجنـة إلحصـاء           
األضرار التي لحقت بالمواطنين التركمان مـن حيـث األنفـس           
واألموال ووعدت بتعويض عادل للمتضررين وقـد خصصـت         

يض المتضررين المسجلين   الحكومة العراقية فعال مبالغ نقدية لتعو     
إال أن المسئولين ورئيس البلدية آنذاك تصرفوا في تلك المبالغ فلم           

 .يوزع إال القليل على المتضررين الحقيقيين
 

الصادرة في كركوك باللغة التركيـة      " نجمة"و قد أوردت جريدة     
 شـباط   4 والموافـق    1343 رجب   8في عددها الصادر بتاريخ     

 شباط  3ن متصرفية كركوك بتاريخ      نص البيان الصادر م    1925
 والخاص بدعوة المتضررين في هذه االحداث لمراجعـة         1925

مقر المتصرفية الستالم مبالغ التعويضات الخاصة بهـم، وقـد          
وردت أسماء المتضررين الذين كان جلهم من صغار الحـرفيين          
 :والذين لحقت بأبنية محالتهم التجارية الكثير من الضرر كما يلي
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وقد اورد البيان أسماء الذين نهبـت دورهـم السـكنية وتقـرر             
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 .أغالق

كما أورد البيان أسماء الذين تعرضت أمـوالهم ومخـزونهم       
 :للحرق من قبل الجنود التياريين كما يلي

 توتونجي مصطفى بن علي -1
 تحافجي حاجي أيوب -2
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 بقال سيد فتاح -4
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وإذ لم يفلح ذلك في إسكات الصوت التركمـاني فقـد الحظـت             
الحكومة العراقية أن نخبة من المعلمين والمثقفين في كركوك قد          
بدأوا بتوعية الرأي العام وتشجيع الجمـاهير التركمانيـة علـى           

بعـاد  المطالبة بحقوقها المشروعة وأصدرت اثر ذلك قرارات إل       
نخبة متميزة من هؤالء المثقفين وإلزامهم باالقامة االجبارية فـي          

الجنوبية وخاصة في الناصـرية والبصـرة       ) األلوية(المحافظات  
لبعد المسافة ومشقة السفر إلى كركوك إلـى أن أطمئنـت إلـى             
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تالشي الضرر الذي كانت تـتحسب منه فجرت إعـادة هـؤالء           
عدد منهم وعادوا إلى كركـوك      المعلمين والموظفين بينما استقال     

 .من تلقاء أنفسهم
 1936ويذكر أن الحكومة قد اتجهت إلى نفس هذا اإلجراء عامي           

بعد االضطرابات التي عمت العراق وتحركات الجيش العراقـي         
 بعد حركة رشيد عـالي الكيالنـي وطالـت هـذه            1941وعام  

ا اإلجراءات المعلمين بالدرجة األولى وخاصة أولئك الذين كـانو        
يقومون بالتوعية القومية وينادون بتطبيق أحكام قـانون اللغـات          

 .المحلية
 قامت قـوات الشـرطة العراقيـة        1946) يوليو( تموز 12وفي  

بإطالق النار على عمـال شـركة نفـط العـراق المعتصـمين             
والمجتمعين في حديقة كاورباغي في كركوك رغم وجود العديـد          

م معهم فسقط العديد مـن      من أفراد عوائل هؤالء العمال وأطفاله     
القتلى والجرحى وإذ عم الهياج واالحتجاج مدينة كركـوك فقـد           
شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في الحوادث وعملت على         
إعادة المفصولين من العمال إلى وظائفهم وتم القبض على العديد          
من المتسببين بهذه األحداث إال أن جميع أفراد قوات الشرطة قد           

 .سراحهم بعد محاكمات صوريةأطلق 
 عمدت الحكومة العراقية إلى توجيه خطابـات        1950 وفي عام   

رسمية إلى مديريات المعارف في كركوك والمناطق التركمانيـة         
للتوقف عن التدريس باللغة التركية واإلقالل من شرح الـدروس          
ووسائل اإليضاح للطلبة التركمان بلغتهم القومية، كمـا جـرى          

لمؤسسات الثقافية في المنطقة وأبرزها إحراق المكتبة       التـنكيل با 
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الشعبية التي تروج الكتـب والصـحف التركيـة فـي قضـاء             
 .1954طوزخورماتو عام 

 وقبيل إحصاء النفوس ضغطت أجهزة الحكومة       1957وفي عام   
ضد الوجود التركماني في كركوك وأربيل والمناطق التركمانيـة         

حصاء نزيه ودقيق للتحقق مـن      وقامت باعتقال المنادين بأجراء إ    
العدد الحقيقي للمواطنين التركمان كما تم فرض الرقابة المشـددة          
على المقاهي التي يرتادها الشباب التركمان فيما من شـأنه بـث            
الرعب في نفوس العوائل التركمانية ورغبة في التأثير في نتائج          

 .اإلحصاء السكاني
اطنون التركمان بـالحكم  وبعد قيام النظام الجمهوري استبشر المو    

الجديد وتـنامت اآلمال في تعايش جميع المواطنين العراقيين في         
وطن ينظر إلى جميعهم بعين الرعاية والمساواة حتى أن نخبـة           
من المثقفين التركمان الذين قرروا إصدار صحيفة أسبوعية باللغة         
 العربية والتركمانية لخدمة الثقافة التركمانية قد سـموا الجريـدة         

 عددا اعتبارا مـن  26، تلك الجريدة التي صدرت في    )البشير(بـ
 الى أن تم منع إصدارها بقرار حكومي        1958)سبتمبر( أيلول   23

 .1959)مارس( آذار17رسمي وصدر العدد األخير منها بتاريخ 
وبعد أسبوعين من قيام االنقالب نظم المواطنون التركمان وفـدا          

 كركوك وأربيل والموصل    شعبيا حاشدا شارك فيه مواطنون من     
وتلعفر وطوزخورماتو وكفري واألقضية والنواحي التركمانيـة       
األخرى انطلقت ليال من كركوك بأذن خاص رغم استمرار أمر          
منع التجول ليال وبمئات السيارات واجتمعت في منطقة محـددة          
في بغداد الجديدة منتظرة انتهاء فترة منع التجول ومنتظرة الزعيم          

 الذي قاد المسيرة إلى نقطة محـددة        هيد عطا خير اهللا   الشعبي الش 
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أمام كلية  الهندسة في بغداد حيـث انطلقـت المسـيرة رافعـة              
الشعارات الوطنية متجهة إلى وزارة الدفاع الذي كان مقرا للحكم          

 قاسم قائـد االنقـالب      مالجديد، وقد ألقى الزعيم الركن عبد الكري      
ي الصالة الرئيسية لوزارة    ورئيس الوزراء للعهد الجديد خطابا ف     

الدفاع أكد فيه على تآخي القوميـات العراقيـة المختلفـة وقـدم             
الضمانات بأن التركمان سيلقون كل عناية ورعاية مـن الحكـم           

 .الجديد للتمتع بحقوق المواطنة
ولكن االستفزازات بدأت تتوالى على المواطنين التركمان بما في         

العتـداء علـى الناشـطين      ذلك مهاجمة المقاهي التركمانيـة وا     
التركمان وإطالق النداءات والشـعارات المناهضـة للمـواطنين         
التركمان فقد عاشت كركوك أياما عصيبة إبان زيارة  مصـطفى           
البرزاني لمدينة كركوك رغم اعتـراض السـلطات العسـكرية          
المكلفة بحماية األمن في المدينة فوقعت اضطرابات عنيفـة أدت          

آمر االنضباط العسكري هـدايت أرسـالن       في النهاية إلى وفاة     
 اثر أزمة قلبية فتوالت     1958)أكتوبر( تشرين األول  25مساء يوم   

االحتجاجات والمظاهرات العنيفة في كركـوك وألقـت القـوات          
العسكرية القبض على بعض الطالب والمتظاهرين اثر التشـييع         
الحافل لنعش الفقيد التركماني والتـي تحولـت إلـى مظـاهرة            

ت عشرات األلوف من المواطنين كما تحولـت أربعينيـة          استقطب
 .الفقيد إلى تظاهرة شعبية عمت المدينة بشكل كامل

وقد كان افتتاح القسم التركماني في إذاعة بغـداد حـدثا هامـا              
ومتميزا في مسيرة الحقوق القومية للمواطنين التركمان فقد ترقب         

) رايـر فب( مئات األلوف من التركمان ظهر األول مـن شـباط           
:  النداء األول عندما انطلق صوت المذيعة يعلن بالتركمانية        1959
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وقد بدأ البـث    .  القسم التركماني  -هنا إذاعة الجمهورية العراقية   
بمدة نصف ساعة ابتداء من الواحدة بعد الظهر وتم تمديد البـث            
فيما بعد تباعا ليصل إلى حوالي أربعة ساعات، ثم بدأ بالتنـاقص    

عثي وافرغ البث التركماني مـن محتـواه األدبـي          إبان الحكم الب  
الثمين كما جرى للبث التلفزيوني الذي بدأ فيما بعد وتوسع لفترة           

 .من الزمن بعد إقرار الحقوق الثقافية للمواطنين التركمان

وإذ بدأ المد الشيوعي يتغلغل في الوطن العراقـي فقـد كانـت             
طات الرسمية  كركوك قلعة صامدة إزاء هذا المد وقد فزعت السل        

عندما تم إجراء أول انتخاب ألعضاء اتحاد الطلبة التي شـملت           
المدارس المتوسطة والثانوية فكان أن فاز التركمان بجميع مقاعد         
االتحاد وأصبح جميع رؤساء االتحادات في المدارس إضافة إلى         

وتلت ذلك انتخابات نقابة  المعلمـين       . الرئيس العام من التركمان   
والرمادي هما اللواءان الوحيـدان مـن األلويـة         فكانت كركوك   

العراقية التي لم تفز فيها القائمة الشيوعية إطالقـا حيـث فـاز             
 .التركمان في كركوك والقوميون العرب في الرمادي

وقامت المرأة التركمانية بدورها الرائد في الوقوف أمـام المـد           
 فشـل   الشيوعي ولعل كركوك كانت البلدة العراقية الوحيدة التي       

فيها االتحاد العام لنساء العراق ذي الصبغة الشيوعية في القيـام           
بأية دعوات أو أنشطة تـتنافى مع القـيم والتقاليـد اإلسـالمية            
والتركمانية، وقد اضطرت السيدة نزيهة الدليمي وزيرة البلـديات   
التي زارت كركوك وطلبت اللقاء مع نساء كركـوك أن تتـرك            

بدأت بتوجيـه اللـوم إلـى رفيقاتهـا         االجتماع حانقة وغاضبة و   
المعدودات في كركوك لفشلهن الذريع فـي التبشـير بمبـاديء           

 .الحزب الشيوعي بين النساء والعوائل
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إزاء ذلك استقطبت منظمة نساء الجمهورية المناهضـة لالتجـاه          
الشيوعي زخما هائال إذ ذهل المسئولون في كركوك من كثافـة           

 المنظمة على مدى أعوام بتقـديم       االنتساب النسائي إليها، وقامت   
خدمات اجتماعية وإنسانية ممتازة إلى القطاع النسائي في كركوك         

 . والى العوائل والطلبة في القرى المجاورة لمدينة كركوك
وقد نجحت الوشايات التي قام بهـا بعـض المغرضـين الـذين             
أغاظتهم المقاومة التركمانية ألمـاني تغييـر الواقـع القـومي           

ي في كركوك في استصدار أمر بإيفاد لجنة تحقيق مـن           التركمان
بغداد القتحام وتفتيش بعض المنازل الخاصة بوجهاء التركمـان         

 .للتفتيش عن األسلحة المزعومة والمنشورات المعادية
حضرت هيئة تفتيش مكونة من ضباط من بغداد إلـى كركـوك            

  وذلك للتحري في   1958) ديسمبر( كانون األول  26بالطائرة يوم   
بعض الدور التي لم يتم اإلفصاح عنها لسريتها وفق برقية الحاكم           

 بنفس التاريخ، وقد ظهـر أن بعـض         393العسكري العام رقم    
المدنيين على علم بالموضوع فقد رافق حوالي أربعون شخصـا          
هيئة التحقيق بل حضروا حتى قبل حضور اللجنة فـي بعـض            

 أسوار الحديقة وقد    الدور واقتحموا هذه الدور من الباب وقفزا من       
 شخصا من الذين    42أورد معاون الشرطة الذي قدم فيما بعد اسم         

 .عاثوا بهذه الدور فسادا
تم تفتيش دور السيد إبراهيم النفطجي والمقدم المتقاعد عطا خير          

 والمقدم الطبيب إحسان خيراهللا مـن التركمـان ودار العقيـد            اهللا
مناوئا للشـيوعيين،    شليمون خوشابا من اآلثوريـين والذي كان       

وإذ لم تجد ما جدت في البحث عنه فقد صـادرت كميـة مـن               
سكاكين المطبخ من هذه البيوت وخاصة مـن منـزل المرحـوم            
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إبراهيم نفطجي ومسدسين مرخصين في منزل الشـهيدين عطـا          
وإحسان خيراهللا واقتادت هؤالء المواطنين في ظـروف اعتقـال          

 سيئة إلى بغداد، 
يقة الناصعة في مديرية األمن العامـة فـي         وعندما اتضحت الحق  

بغداد فقد أطلق سراحهم فورا وعادوا إلـى كركـوك وخرجـت            
 .كركوك عن بكرة أبيها الستقبالهم استقبال مواطني البلدة البررة
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 الفصل الثاني
 

 1959مجزرة كركوك المروعة عام 
بعد انتفاضة العقيد الشواف في الموصل تم نقل واعتقال المرحوم          

م الطبقجلي الذي كان قائدا للفرقة الثانية فـي كركـوك وتـم      ناظ
تعيين الزعيم الركن داود الجنابي الذي أطلق يد الزمرة الشيوعية          
في أمور المدينة وقد كان أول ما عمد إليه الجنابي منع صـدور             
جميع الصحف التركمانية وهي البشير واآلفاق وجريدة كركـوك         

ال ونفي الناشـطين فـي هـذه        الصادرة عن رئاسة البلدية واعتق    
الصحف إضافة إلى العشرات من المحامين واألطبـاء ورجـال          
األعمال والموظفين حيث تم ترحيل بعضهم إلى األلوية الجنوبية         
وفرض اإلقامة الجبرية عليهم واعتقال البعض اآلخر في سجون         

 .بغداد
 

وعندما تم للجنابي ذلك عمد إلى إصدار األوامر القتحام وتفتيش          
لمنازل ومقرات األعمال الخاصة بـالمواطنين التركمـان فقـط          ا

وإلقاء القبض على أفراد أي منزل تعثر فيه السلطات العسـكرية           
على أي نوع من السالح، وقد كان ذلك تمهيدا لنزع السالح أيـا             
كان نوعه من المواطنين التركمان وتركهم في وضع أعزل إزاء          

 .عدو غير مرئي
 

 بدأ المد الشيوعي بالتراجع أو هذا ما        1959) يونيو(وفي حزيران 
خيل للمواطنين التركمان وقد تم إلغاء األحكـام القسـرية علـى            
المبعدين التركمان فرجعوا إلى كركوك غيـر عـالمين بمغـزى     
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التوقيت المبيت ألعادتهم إلى مدينتهم وقبل شهر واحد فقط مـن           
 .أفظع مجزرة دبرت ضد المواطنين التركمان

 
ض المناشير الحزبية والتي تأمر األتباع باسـتفزاز   وقد وجدت بع  

التركمان والعرب طريقها إلى مديريات األمن، وقد سلمت هـذه          
المناشير إلى عبد الكريم قاسم والحاكم العسكري العام إال أنهما لم           

 .يأبها بالنتائج ولم يحركا ساكنا
 

دة أستبشر المواطنون التركمان من قرار عبد الكريم قاسم عدم إعا         
الزعيم الركن داود الجنابي إلى كركوك بعد استدعائه لحضـور          
مؤتمر للنظر في القضايا المطروحة، وقد غضـب الشـيوعيون          

من ذلك وذهبـت وفـود      ) الديمقراطي الكردستاني ( والبارتيون  
مدنية من هذين الحزبين لمواجهة قاسم وطلب إعادة الجنابي إلى          

العميد محمـود عبـد     كركوك إال انه رفض وسلمت الفرقة إلى        
 . الرزاق

 
بدأت االستعدادات لالحتفال بالذكرى األولى لالنقالب الذي أطاح        

 حيث  1959)يوليو(بالحكم الملكي وحل يوم الرابع عشر من تموز       
انتظم الرسميون التركمان وأعضاء اتحادات العمـال ونقابـات          
المحامين واألطباء والموظفون الرسميون في مسيرة رسمية تـم         

بها من قبل لجنة منظمة حكومية وكـان المشـاركون فـي            ترتي
المسيرة بطبيعة الحال من التركمان كأغلبية واضـحة وكنتيجـة          
طبيعية للواقع القومي للمدينة، إال أن المواطنين التركمـان غيـر       
المنتظمين في هذه المسيرة وجلهم من الطالب والشـباب وذوي          
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كبيرة كـان مـن     األعمال الحرة نظموا مسيرة ومظاهرة شعبية       
المفترض أن تلتحق بالمسيرة الرسمية ألغنائها وإبداء التضـامن         

 .والتأييد للحكومة القائمة
 

وصلت المسيرة الرسمية إلى الجسر القديم في نهاية السوق الكبير          
وبدأت في العبور إلى صوب القورية متجهة إلى شارع أطلـس           

لت إلى نهاية   في نفس الدقائق التي كانت المسيرة الشعبية قد وص        
شارع المجيدية لاللتفاف من أمام مبنى مديريـة الشـرطة إلـى            
شارع أطلس أيضا وااللتحاق بالمسـيرة الرسـمية، وفـي هـذا         
التوقيت بالذات واثر وصول طالئع المسيرة الرسمية إلى مـدخل          
شارع أطلس في المنطقة الواقعة بين مدرسة المتوسطة الغربيـة          

اصة من مصدر مجهول تالهـا       تموز فقد أطلقت رص    14ومقهى  
إطالق عيارات نارية من بنادق اوتوماتيكية فساد االضطراب تلك         
الجماهير غير العالمة بما قد جرى التخطيط له، وفور ذلك رمى           

يتظاهرون بحمل الشعارات المؤيدة للثورة هذه  بعض الذين كانوا
الشعارات وظهرت األسلحة النارية وقامت ثلة مـن المخططـين          

 تموز فأردوا الشهيد عثمان خضـر صـاحب         14م مقهى   باقتحا
المقهى الذي كان مشغوال بتقديم الماء والمرطبات للمشاركين في         

 .المسيرة دون أن يعلم ما تبيت له األقدار
 

تم إعالن منع التجول فورا واستبيحت المدينة لمدة ثالثـة أيـام            
فـيهم  جرى فيها انتقاء العديد من زعماء التركمان وناشطيهم ومثق     

فسحلوا في الشوارع على غرار ما حدث فـي يـوم االنقـالب             
العسكري في بغداد وتم نهب جميع المحالت التجارية الخاصـة          
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بالتركمان وقصف دور السينما وخاصة سينما أطلـس وسـينما          
العلمين بمدافع الهاون كما تم إحكام الطوق حول المدينة لكـي ال            

 السلطات الرسـمية، إال     تصل إليها أية نجدة من التركمان أو من       
الرحمن استطاع أن ينفذ من الطوق   عبدأن الشهيد العميد عبد اهللا

 مالمضروب ووصل إلى بغداد مبينا لرئيس الوزراء عبد الكـري         
قاسم ما يجري في هذه المدينـة المقهـورة ، وتـروي بعـض              
المصادر أن العميد محمود عبد الرزاق أصبح نفسه تحت حراسة          

 والبارتـيين وقد أتصل بعبـد الكـريم        نشيوعييمشددة من قبل ال   
قاسم مستـنجدا فوعده بإرسال لواء مشاة إال أن هذا اللـواء لـم             
يصل إال في نهاية اليوم الثالث مـن المجـزرة وبعـد أن كـان               

 .مخططو المؤامرة قد نفذوا ما رموا إليه
 

وعندما عمت الفوضى مدينة كركوك اشتعلت الحرائق في جميع         
ة، واتصلت قيادة الفرقة بشركة النفط للمساعدة فـي         انحاء المدين 

إرسال سيارات إطفاء الحريق المتيسرة لـديها بكثـرة، ولكـن           
 .المتظاهرين أحرقوها قبل وصولها ومنعوها من تأدية أعمالها

كما حاولت قيادة الفرقة محاولة أخرى بأن اتصلت بالمستشـفى          
ون وعلقوها  وطلبت إنزال الجثث التي سحلها الفوضويون المجرم      

بالقرب من مقر الفرقة إال أن سيارات اإلسعاف التـي أوفـدتها            
إدارة المستشفى منعت من ذلك وحاول الغوغاء إحراقها وظلـت          

 .لمدة ثالثة أيام) يوليو(الجثث معلقة في حر شهر تموز
 

وعندما وصلت القوات العسكرية من بغداد إلى كركوك وتم نزع          
راد كان منفذو ومخططو المجـزرة      سالح جنود اللواء الرابع األك    
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 شهيدا كلهم من    25قد قاموا بإكمال الواجب المعهود إليهم مخلفين        
 130التركمان إضافة إلى العشرات من الجرحى بلـغ عـددهم           

جريحا حسب التقارير الرسمية وتخريبا كامال  للحركة التجاريـة    
 .في المدينة

 
 :وقد استشهد في هذه المجزرة المروعة كل من

 قدم المتقاعد عطا خيراهللالم -1
 المقدم الطبيب إحسان خيراهللا -2

 قاسم النفطجي -3

 صالح الدين آوجي -4

 محمد آوجي -5

 جاهد فخرالدين -6

 عثمان خضر -7

 أمــل فؤاد -8

 جهـاد فؤاد -9

 نهـاد فؤاد -10
 نورالدين عزيز -11

 عبداهللا بياتلي -12

 إبراهيم رمضان -13

 عبدالخالق إسماعيل -14

 حسيب علي -15

 جمعة قنبر -16

 كاظم عباس بكتاش -17

 شاكر زينل -18



 78

 لحاج نجم محمدا -19

 أنور عباس -20

 عادل عبدالحميد -21

 زهير عزت -22

 فتح اهللا يونس -23

 كمال عبد الصمد -24

 سيد غني النقيب -25
 

وبعد أن أجرت لجنة تحقيق أوفدت خصيصا من بغداد لدراسـة           
األمر وتقديمها لتقرير عاجل مدعوم بالصور والوثائق إلى عبـد          

اسبة  بمن 1959)يوليو( تموز 19الكريم قاسم ألقى األخير خطابا في     
افتتاح كنيسة مار يوسف شرح فيها الفظائع التي ارتكبـت فـي            
كركوك وتوعد باستعمال القسوة مع مدبري الحادث وقـال مـا           
مفاده أن التركمان واألكراد والعرب إخـوة فـي هـذا الـوطن             

 .واألجدر بنا أن نتخلص من ظلم بعضنا للبعض
 

عد  ب 1959)يوليو( تموز 29كما أفاد في مؤتمر صحفي عقده في        
أن عرض على الصحفيين صور المقابر الجماعية والبلـدوزرات    
التي تواري الجثث في التراب وتلك الجثث المعلقة على أعمـدة           
النور ومداخل قيادة الفرقة الثانية في كركوك بأنها فضائع ال تقل           

إن هوالكو لم يرتكـب فـي       :" عن فضائع البربر وهوالكو وقال    
:" وتساءل"! ، وال الصهاينة فعلوا   أيامه مثل هذه األعمال الوحشية    

" هل يمكن لهذه أن تكون أفعال منظمات تـدعي الديموقراطيـة؟          
وقدم تعازيه الحارة إلى المواطنين التركمـان الـذين وصـفهم           



 79

بالمواطنين اآلمنين المصدومين ووعد بمحاسبة المسؤولين عـن        
هذه الجرائم كما قام في خطاب آخر ألقاه بعـد أيـام مـن هـذا                

بمناسبة افتتاحه االستديو الجديد لإلذاعة العراقيـة فـي         الخطاب  
بغداد بطلب تسمية االستديو باسم استديو التركمان عزاء لهم عن          

 . هذه المحنة التي تعرضوا لهم
 

شكل عبد الكريم قاسم مجلسا تحقيقيا برئاسة العقيد الـركن عبـد            
م الرحمن عبد الستار مدير الحركات العسكرية للتحقيق في الجرائ        

التي ارتكبت وقد شهد جميع من استدعي للشهادة ومنهم العقيـد           
الركن إسماعيل حمودي الجنابي ضـابط الـركن األول للفرقـة           
الثانية أثناء األحداث فبين بجالء ووضوح أن الجرائم كانت مبيتة          
ضد التركمان دون استفزاز من قـبلهم وأورد تغاضـي أجهـزة            

تحـذيرات الـواردة عـن      الحكم والمسؤولين عن اإلصغاء إلى ال     
امكان حدوث هذه المجزرة، والمعروف أن شهادة هذا الضـابط          
الشهم قد أدت إلى عدم ترفيعه لدى استحقاقه الحقا إلى رتبة عميد            
فكان أن قدم استقالته التي قبلت فـورا فأنصـرف إلـى مهنـة              

 .المحاماة

 
رفع المواطنون التركمان مذكرة تحريرية إلى رئيس الوزراء عبد 

 وهي نصا كما ورد 1959)يوليو( تموز18كريم قاسم بتاريخ ال
، "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري" في كتاب 

الجزء الثالث من إعداد األستاذ الدكتور نوري عبد الحميد العاني 
وزمالئـه، حيث تم استنساخه من نسخة محفوظة في مكتبة 

 :العميد خليل إبراهيم حسين الزوبعي
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 إن الذنب الذي اقترفناه في العهد الجمهوري والذي لسببه    "

أو ألسباب أخرى قامت مأساة كركوك األخيرة المؤسفة والتي 
ذهبت ضحيتها نفوس بريئة هو أننا امتنعنا عن مسايرة بعض 

إننا اآلن على علم . الفئات أو االنضمام إليها أو تأييد فكرتها
ام بحرب االبادة للعنصر اليقين من أن بعض الفئات يرومون القي

التركماني في العراق بسبب كون هذا العنصر حجر عثرة أمامهم 
يحول دون تحقيق مآربهم االنفصالية فالحوادث الماضية التي 
وقعت في كركوك في عهد خائن الوطن ومطية االنتهازية قائد 
الفرقة الثانية السابق داود الجنابي لخير دليل على نيات 

لقد ظهرت في . ضويين والسائرين في ركابهمالمخربين والفو
سماء كركوك الكئيبة موجة من اإلرهاب واالضطهاد لم يشهد 
مثلها بلد آخر حتى في أحلك أيام العهد البائد، وكانت هذه 
الموجة موجهة إلينا نحن التركمان وحدنا إذ اعتقل القائد 
المذكور ما يزيد على ألف شخص من المواطنين التركمان 

 بالمواقف والمعتقالت والقوا أنواع العذاب واالضطهاد وزجوا
على أيدي الضباط والمراتب في دهاليز الفرقة الثانية وعلى 
مرأى ومسمع من القائد نفسه وبأشراف حاكم التحقيق بطرس 
مروكي ورئيس المحكمة عوني يوسف ووكيل مدير األمن 

بل ولم يكتف المسؤولون بذلك . السابق الشيخ رضا الكوالني
قاموا بتحريات واسعة النطاق آملين العثور على أسلحة وعتاد 
كي يدينوا هذا العنصر بالخيانة، لكن عدالة اهللا فوق كل شيء 
والنيات الحسنة تظهر دائما ناصعة أمام المأل فلم يعثروا على 
أي نوع من األسلحة عدا بعض المسدسات وبنادق الصيد 
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وطالبوا الجهات العليا المجازة فجن جنونهم وشوهوا الحقائق 
في بغداد بضرورة اعتقال هؤالء األشخاص وإبعادهم إلى خارج 
اللواء وفصل العشرات من الموظفين والمستخدمين من المدنيين 
والعسكريين كما نقل آخرون جلهم معلمون بناء على طلب 
المنظمات الشعبية والجمعيات واالتحادات التي يسيرها 

وعندما كان هذا اإلرهاب على أشده االنتهازيون والفوضويون 
كان التنظيم واالستعداد لتعبئة العناصر المناوئة للجمهورية من 
األكراد والشيوعيين في نشاط مستمر فوزعت أسلحة كثيرة 
ومن ضمنها األسلحة المجازة التي اغتصبوها من المواطنين 

أما النشاط في . بين المقاومة الشعبية والمنظمات المخربة
 األموال والنقود من أغنياء البلد عن طريق اإلرهاب ابتزاز

والتهديد فقد كان مستمرا وكل هذه كانت تمهيدا للقيام بابادة 
 .العنصر التركماني في العراق

 
 :حيثيات القضية

واآلن يمكن لنا أن نستعرض صفحات هذه المأساة بالنقاط 
 :التالية
 في الوقت الذي قاطعت الجبهة الوطنية المكونة من -1

 تموز 14الحزب الشيوعي وقسم من البارتي احتفاالت 
قام التركمان بتنظيم مواكب االحتفاالت والمهرجانات 
بنطاق واسع في جميع أرجاء المدينة فنصبوا أقواسا 
يزيد عددها على المئة والثالثين قوسا مزينة بصور 

 .الزعيم األوحد ومزدانة باألعالم العراقية
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ديمقراطية والمقاومة بدأت المنظمات الشعبية ال -2
والجبهة الوطنية باستفزاز المواطنين التركمان في كل 
( مكان وذلك بقيام بعضهم بحمل العلم الروسي هاتفين

لتسقط ) ( جبهة جبهة وطنية صداقة سوفيتية عراقية
جبهة جبهة وطنية ال انحراف وال ( و ) التركمانية
وهم يحملون الحبال والسالسل ولم تقابلهم ) رجعية

 ).ماكو زعيم إال كريم(الجماهير التركمانية إال بهتافات
 تموز الساعة السابعة والنصف 14وفي مساء يوم  -3

زوالية مرت مواكب المسيرة الكبرى التي نظمها 
المواطنون التركمان واشتركت فيها منظمات الجبهة 
الوطنية لغاية ومآرب معينة وفجأة شرعت الفئات 

ن المكتظين على أرصفة االنتهازية بمهاجمة المواطني
الشوارع بالقرب من األقواس المنصوبة بالحجارة 
والعصي التي كانت مهيأة لهذا العمل اإلجرامي فتفرقت 
المسيرة والتجأ المواطنون إلى بيوتهم حيث حل الفزع 
في نفوسهم وهم ال يدرون الذي حدث وبعدها هجم 
الشقاة على أقواس النصر المنصوبة فحطموها جميعا 

رقوها بالرغم من أنها كانت مزدانة بصور زعيمنا واح
اتحاد (األوحد وباألعالم العراقية الحبيبة عدا قوس

الوحيد الذي يعود إلى تلك الفئة الضالة ثم ) الشعب
 تموز ومقهى البيات وسينما العلمين 14هاجموا مقهى 

وقتلوا أصحابها وسحلوهم في شوارع المدينة 
 .وعلقوهم على فروع األشجار
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في الساعة التاسعة أذيع بيان من الفرقة الثانية لغرض  -4
منع التجوال وفي أثره خلت الشوارع من المارة في 
حين أخذ أفراد المنظمات الجبهة الوطنية والمقاومة 
تمأل الشوارع وهم مسلحون وقد هاجم قسم من 
المقاومة الشعبية مركز شرطة إمام قاسم واستولوا 

 هناك وان جماعة من على جميع األسلحة الموجودة
أفراد االنضباط العسكري بتوجيه من المالزم االحتياط 
نوري جميل الطالباني قد جهزوا أفراد المقاومة 

 .الشعبية الذين لم يكن لديهم سالح بأسلحة عسكرية

اخذ جميع هؤالء يعيثون بأمن البلد فسادا فاعتدوا على  -5
دة إلى جميع المحال التجارية والحوانيت والمنازل العائ

التركمان فقط ونهبوا جميع ما فيها من أموال ونقود 
واحرقوا األموال التي لم يسهل نقلها واستمرت عملية 
النهب والسلب والحرق حتى الساعة الثالثة من بعد 

 .منتصف الليل

 اخذ 15/7/1959وفي صباح اليوم الثاني أي في  -6
العصاة يهاجمون البيوت المعينة ويخرجون أهلها 

هم في الشوارع ثم يعلقونهم على األشجار ويسحلون
واألعمدة وقد استمرت األعمال البربرية اإلجرامية هذه 
ثالثة أيام بلياليها حتى وصلت قوات الجيش من بغداد 

 .فسيطرت على المدينة

األدلة الثبوتية حول كون هذه الحادثة مؤامرة مدبرة من 
 :قبل الجبهة الوطنية
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دور في المدينة بأن كارثة ستحل  لقد كانت الشائعات ت-أوال
 إال أن أصحاب الفتنة لم يقوموا بذلك 12/7/1959في يوم 

 تموز 14لغرض تطمين المواطنين لإلسهام في احتفاالت 
 .وألجل إيقاع اكبر عدد من الضحايا منهم

 لقد أوعز بعض المنتمين إلى الجبهة الوطنية إلى -ثانيا
بضرورة مغادرة أقاربهم ومعارفهم الساكنين في كركوك 

 تموز وعلى الرجال 14األطفال والنساء المدينة قبل يوم 
إن أرادوا البقاء في المدينة عليهم أن يرتدوا المالبس 

ودليل ذلك . الكردية أو مالبس المقاومة الشعبية أو الجنود
ما قاله المدعو معروف البرزنجي رئيس بلدية كركوك وأحد 

إلى موكله نامق أغا المعتمدين عليه من داود الجنابي 
الداودي، كما وان الرئيس المذكور قد استعمل سيارة 
المجزرة لنقل أشخاص من القرى الكردية مما اضطر 
مفوض ناحية قرة حسن إلى توقيف السائق والحجز على 

 .السيارة
 تموز وفود 12 كانت قد قدمت إلى كركوك قبل يوم -ثالثا

ت الشعبية كثيرة من العشائر الكردية باسم المنظما
والجمعيات الفالحية بقصد االشتراك في ذكرى مذبحة 

 14كاوور باغي ألن تلك الوفود بقيت حتى ما بعد يوم 
 .تموز في المدينة واشتركت في المجزرة

 14 لم يشترك أفراد المقاومة الشعبية في مسيرة -رابعا
تموز المسائية وسرعان ما حضروا بكامل أسلحتهم أثناء 

الرغم من بيان الحاكم العسكري العام بشأن وقوع الحادث ب
 .منع حمل األسلحة من المقاومة الشعبية
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 لم تشارك الجبهة الوطنية في االحتفاالت التي قام -خامسا
بها التركمان وسائر الفئات المخلصة من القوميات األخرى 
في المدينة إذ لم تسهم منظمات الجبهة في نصب األقواس 

وحتى في إظهار شعور الفرح وإقامة المهرجانات بل 
 .والسرور في ذلك اليوم

 إن جميع البيانات التي أصدرتها الجبهة الوطنية -سادسا
كانت قد طبعت بالمطبعة العائدة إلى رئاسة البلدية بأمر من 
رئيسها وهو المنتسب للجبهة كما وأنه خصص صفحات 
جريدة كاوور باغي التي تصدرها هذه الرئاسة ألغراض 

 .لمصلحتها الخاصةالجبهة و
 

األدلة الثبوتية بشأن تعاون بعض وحدات الجيش مع أفراد 
 :الجبهة الوطنية

 
 إن جميع البيانات التي كانت تصدر باسم الجبهة -أوال

الوطنية كانت تذاع من مكبرات صوت تحملها سيارات 
 .عسكرية

 إن جثث القتلى كانت تسحلها في الشوارع السيارات -ثانيا
 .العسكرية

 إن األموال التي نهبت من المخازن والحوانيت -لثاثا
العائدة للتركمان كانت تنقل بسيارات الجيش إضافة إلى 

 .السيارات األهلية
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 مما يدل على مشاركة الجنود في عملية النهب -رابعا
والسلب مع أفراد المقاومة الشعبية والمنظمات هو أن 

 .الجنود لم يلقوا القبض على أي احد من هؤالء
 كان أفراد االنضباط العسكري بصحبة أفراد -خامسا

المقاومة الشعبية يأتون إلى البيوت المعينة ويلقون القبض 
على أصحابها بحجة استدعائهم من القيادة وفي الطريق 
كانوا يفتكون بهم ويسلمون جثثهم إلى أفراد الجبهة 
لسحلهم ونذكر على سبيل المثال ما حصل مع المرحوم 

ل المتقاعد عطا خير اهللا والمرحوم السيد قاسم الرئيس األو
 .النفطجي
 إن منع التجوال كان مقصورا على المواطنين -سادسا

التركمان، أما أفراد المقاومة الشعبية والمنتمون للجبهة 
الوطنية والمرتدون المالبس الكردية فإنهم كانوا يتجولون 

 .بكل حرية من دون اعتراض من أفراد الجيش
 كل من سينما أطلس وسينما العلمين وبعض  إن-سابعا

البيوت في القلعة قد قصفها الجنود بمدافع الهاون 
 .وبإشراف من أعضاء الجبهة

 األوامر التي كانت تصدر من الجبهة الوطنية إلى -ثامنا
القوى العسكرية النازلة إلى البلد كانت تنفذ بحذافيرها وآال 

 .ةفقد كان باستطاعتها أن تقضي على الفتن
 

األدلة التي تثبت كون المؤامرات قد دبرها الفوضويون 
 :واالنفصاليون
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إن جميع األشخاص الذين قتلوا وسحلوا في الشوارع  -1
وعلقت جثثهم على األشجار جلهم من التركمان وان 
وجد بعض القتلى والجرحى بين الجنود والمقاومة 
الشعبية فان سبب ذلك يعود إلى عدم تفاهمهم في 

ألموال وتقسيم الغنيمة عند نهبهم الحوانيت ابتزاز ا
 .والمنازل والمحال التجارية

لقد شوهد بعض الجماعات من الجنود والمقاومة  -2
الشعبية يحملون العلم السوفيتي األحمر الذي يرمز إلى 
االنفصالية كما وان العلم الروسي كان يرفرف فوق 

 ).في النادي الرياضي لها( مقر الشبيبة الديمقراطية
إن جميع الهتافات، تمجد الفوضويين وتنادي بسقوط  -3

 .العناصر المناوئة لها

لقد صدرت بيانات عديدة من الجبهة الوطنية منها  -4
بيان يتضمن الوعد بدفع مبلغ ألفي دينار لمن يلقي 
القبض على مدير إدارة الفرقة الثانية العقيد عبد اهللا 

أن عبد الرحمن لكونه من التركمان وانه اختفى بعد 
 .سيطرت الجبهة على القيادة

بعد سيطرة المعتدين على المدينة أغلق الجيش جميع  -5
الطرق المؤدية إلى المدينة عدا طريق السليمانية وذلك 
بغية فسح المجال لدخول جماعات الفوضويين 

 .واالنفصاليين من األكراد إلى كركوك عند الحاجة

 
 :كيفية معالجة الموقف واستتباب األمن
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الحال المؤلم قد ترك أثرا مفزعا في نفوس المواطنين إن هذا 
التركمان إلى درجة أدى بهم بأفكار شتى منها الهجرة ومغادرة 
المدينة وقد بلغ بهم القلق إلى درجة كبيرة بحيث يتعذر معها 
إحالل الطمأنينة والسكينة إلى القلوب إال إذا اتبعت الوسائل 

ف الشاذ الذي نجم عن التالية التي هي كفيلة بمعالجة الموق
الحوادث األخيرة وهي مطاليب ملحة إلعادة حقوق التركمان 

 :المنكوبين والمفزوعين والمفجوعين المهضومة
تعيين احد ضباط الجيش المخلصين قائدا للفرقة  -1

 .الثانية وتعيين متصرف إداري حازم
تكوين لجنة تحقيقية خاصة من رجال مخلصين  -2

 واحدا من ومحايدين على أن تضم اللجنة
 .التركمان يرشحونه

الحكم بأقصى العقوبات على القائمين  -3
والمسببين لهذه المجزرة البشرية ليكون درسا 
قاسيا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه 

 .الجرائم

تطهير جهاز اإلدارة والجيش والشرطة في  -4
كركوك من العناصر المناوئة لسياسة الحكم إذ أن 

 قد سيطرت عليها الخاليا هذه العناصر الحالية
 .الفوضوية والمسيرة وفقا لمشيئتها

إعادة جميع المواطنين والمستخدمين ورجال  -5
 .التعليم الذين أبعدهم داود الجنابي

حل المقاومة الشعبية والمنظمات األخرى في  -6
 .كركوك
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 .التعويض عن األضرار -7

إعادة الهواتف التي رفعتها قيادة الفرقة الثانية  -8
 . الجنابي إلى أصحابها األولينفي زمن داود

عدم إخضاع لواء كركوك إلى مديرية معارف  -9
كردستان الن هذا اللواء ال يعد جزءا من 

 .كردستان مطلقا

لقد استغلت بعض الفئات والعناصر المفرقة من  -10
األكراد وجود نص في الدستور المؤقت بزعم 
العرب واألكراد شركاء في هذا الوطن فأخذت هذه 

 هذه المادة بتفسيرات خاصة بزعم الفئة تفسر
أنها لم تقرر حقوقا للمواطنين التركمان والواقع 
أن النتائج العملية التي تمخضت عن تطبيقات هذا 
الدستور جاءت منسجمة مع رغبات المواطنين 
التركمان إال انه تطمينا للقلوب نتمنى أن يحل 
محل هذا النص الخاص نص عام شامل للعراقيين 

هذا ولنا وطيد األمل . كر أو تحديداجمع دون ذ
أن تنال هذه المذكرة عناية سيادتكم الكريمة في 
وقت قريب وتقبلوا جزيل الشكر واالحترام 

 ."واإلخالص

 المواطنـون التركمـان
 

كما رفع المواطنون التركمان مذكرة إلى الحاكم العسكري العام 
مذكرات فيما يلي نصها كما ورد في المؤلف المذكور آنفا وفي 

 :ناظم الطبقجلي 
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 سيادة الحاكم العسكري العام المحترم" 
 

ال يخفى على سعادتكم انه ال فرق بين من شهر السالح أو من 
شجع وحرض على حمله ضد المواطنين والسيما إذا كان 
القصد من حمل السالح إحداث مجزرة ذهب ضحيتها عدد كبير 

 كما ثبت ذلك من المواطنين المخلصين لجمهوريتهم وزعيمهم
بصورة قطعية من تأكيدات الزعيم في خطبه وتصريحاته 

ولما كانت السلطات المسؤولة وعلى رأسها زعيم . الصحفية
البالد وسيادتكم وأعضاء اللجنة التحقيقية المؤلفة لغرض 
التحقيق في مجزرة كركوك قد قامت بإجراء ما يلزم ضد الذين 

ن قسما من الذين أسهموا في مجزرة كركوك الرهيبة إال أ
أسهموا عن طريق التحريض والتشجيع ورسم خطة المجزرة 
وإبداء التوجيهات للقائمين فيها من المدنيين والعسكريين قد 
تمكنوا من اإلفالت من العدالة حيث لم تشملهم حتى اآلن 
اإلجراءات القانونية المقرر إجراؤها ضد دعاة الفوضى 

ة وتيسيرا ألعمال اللجنة والتخريب فأننا إسهاما منا للعدال
التحقيقية نقدم هذه العريضة نبين فيها أسماء الرؤوس الكبيرة 
التي دبرت المجزرة مؤيدة بالمستمسكات المرفقة طيا بهذه 

 .العريضة
 1959 تموز 16بيان جبهة االتحاد الوطني المؤرخ في  -1

أي في اليوم الثاني من المجزرة والمربوطة صورته طيا 
 أن جميع المنظمات والهيئات واألحزاب لدليل قاطع على

التي تكونت منها الجبهة مسؤولة مباشرة وباالحرى قد 
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قامت بقسط وافر من المجزرة كما وان البيانات المرفقة 
 .ليست إال تهيئة الجبهة الجو لهذا اليوم

إن بيان الجبهة الذي وجهته إلى جماهير كركوك قبل  -2
 دليل على نيات هذه المجزرة بأيام قالئل وبتواقيع صريحة

الفئة المبيتة كما وأن قد وقع ما وقع وما توخوه وطيا 
 .صورة البيان

كما أن أعضاء اللجنة الوطنية ألنصار السالم في كركوك  -3
المعروفين لدى السلطات المسؤولة قد وجهوا نداءا 
يتضمن تحريض الناس على من أسموهم بالرجعيين 

قلين وحسب ما واألذناب الذين كانوا مبعدين أو معت
يريدون ويرغبون وان هذا النداء قد نشر ووزع في يوم 

 . صباحا وبطيه صورة من النداء المذكور1959 تموز 14

 تموز 18سبق لجريدة اتحاد الشعب بعددها الصادر بتاريخ  -4
 أن نشرت برقية باسم ممثلي المنظمات 147 عدد 1959

 الديمقراطية في كركوك والذين رفض مقابلتهم سيادة
رئيس الوزراء عندما أرادوا مقابلته بعد المجزرة حيث 
يتهمون المواطنين التركمان بالتآمر الموهوم تبريرا 
لمجزرتهم البشرية التي يترفع عنها المجرمون ال بل 
 .الصهاينة كما وصفهم الزعيم األمين وطيا صورة البرقية

ال يخفى عليكم نزول الجيش إلى البلدة وقيام قسم من  -5
واألفراد منفردا أو مجتمعا قيادة باالشتراك في الضباط 

المجزرة فعليا ونهب األموال وان قسما من هؤالء الضباط 
 .لم تصل إليهم يد العدالة
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إن أسماء الذين ذكروا في هذه البيانات ووقعوها قد وجه  -6
لبعض منهم المسؤولية وبقي غيرهم من دون توجيه 

. ب المساءلةالمسؤولية إليهم أو المؤاخذة التي تستوج
فعليه نحن إذ نقدم هذه العريضة نأمل أن تكون موضع 
اهتمام سيادتكم ألنها لم تقدم إال خدمة للعدالة التي 

 ." تحرصون على تحقيقها ودمتم
 

وقد وقعت العريضة من قبل اثنين من المحامين وعسكري 
  .متقاعد

ولألسف فقد رجع عبد الكريم قاسم وحاول تبرئـة الشـيوعيين           
رتيين بعد تعرضه لمحاولة اغتـيال بتاريخ السابع من شهر         والبا

حيث عقـد مـؤتمرا صـحفيا فـي         1959)أكتوبر(تشرين األول 
 1960) ينـاير (مستشفى السالم بتاريخ الثاني من كانون الثـاني       

حاول فيه رد االعتبار للشيوعيين والبارتـيين والذين سـبق وأن          
 .!ة المتحدة والبعثيينأدانهم فألقى بالالئمة على الجمهورية العربي

وقد قدم الكثيرون من المتسببين في هذه الجرائم إلـى المحـاكم            
العسكرية التي وفرت محاكمات مطولة لهم وقد ثبتـت الجـرائم           

 شخصـا مـنهم     28باألدلة الدامغة على كثيرين منهم فحكم على        
باإلعدام وعلى العديد من المتواطئين معهم والمتسـترين علـيهم          

إال أن األحكام التي صـدرت      . ة بالسجن لعدة أعوام   بأحكام مختلف 
 فـي فتـرة     1963) يونيو( حزيران 23باإلعدام لم تـنفذ إال في      

حكم حزب البعث العربي االشتراكي األولى والذي  قام بإعـدام           
كل من صدر بحقه حكم اإلعدام من الشيوعيين وبعد أن تم إعدام            

  . 1963)رفبراي( شباط 11الزعيم داود الجنابي نفسه في 
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 تأسست الجبهة القومية في جامعة بغداد اسـتباقا         1960وفي عام   
النتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة ممثلة في حزب البعث العربي          
االشتراكي وحركة القوميين العرب واألخوان المسلمين وحـزب        
االستقالل ومجموعة الطلبة التركمان فخاضت الجبهة االنتخابات       

ت على نتائج جيدة ومثـل التركمـان فـي          بقائمة موحدة وحصل  
 .االتحاد الطالبي ثالثة أعضاء
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 الفصل الثالث
 

 المؤتمر المحلي األول للمعلمين التركمان
عقد المؤتمر المحلي األول للمعلمين التركمان في سينما أطلـس          
ــهر     ــن ش ــرين م ــامن والعش ــي الث ــوك ف ــة كرك بمدين

الشهر، وقـد    وأستمر حتى الثالثين من نفس       1960)أغسطس(آب
أفتتح المؤتمر بكلمـات وزيـر المعـارف إسـماعيل العـارف            
والسكرتير العام لنقابة المعلمين الدكتور صفاء الحـافظ ونقيـب          
المعلمين في كركوك حقي الهرمزي واشترك فيه العشرات مـن          
المعلمين والمدرسين من كركوك كما شاركت وفود ضخمة مـن          

ـ          وبري وداقـوق   معلمي تلعفر والموصـل وأربيـل وآلتـون ك
 .وطوزخورماتو وكفري وقزلرباط وخانقين وبدرة

قدم في المؤتمر أوراق عمل هامة تـتـناول قضايا التعليم بشكل          
عام وتطلعات المواطنين التركمان لالستفادة من الحقوق القوميـة         
التي كفلها لهم الدستور العراقي وتفرع المؤتمر إلى لجان عمـل           

ن قبل لجنة المناهج والكتـب،      تـناولت مواضيع محددة درست م    
ولجنة المدارس الرسمية والخاصة، ولجنة مكافحة األمية، ولجنة        
التعليم الجامعي والبعثات، ولجنة التـأليف والترجمـة والنشـر،          
وأصدرت قرارات وتوصيات هامة أهمها تدريس اللغة التركمانية        
في المدارس االبتدائية وضرورة تهيئة المعلمـين لـذلك بتهيئـة           

رات خاصة، وتهيئة الكتب المدرسية ووسائل اإليضاح بهـذه         دو
اللغة، وتأليف الكتب الخاصة بتعليم كبار السن ومحو األمية وفتح          
المراكز التعليمية الخاصة بذلك في القرى واألرياف، وتخصيص        
مقاعد كافية للطلبة التركمان في الجامعات وابتعاثهم في بعثـات          
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ليص النقص الحاصل فـي عـدد       خاصة إلى الدول األجنبية، وتق    
المعلمين والمدرسين في المناطق التركمانية، وتأسـيس مطـابع         
خاصة لطبع ونشرالكتب باللغة التركمانيـة، وتشـجيع إصـدار          
المؤلفات وإصدار مجلة باللغتين العربية والتركمانية من قبل نقابة         

 .معلمي كركوك مع تعزيز الدراسة باللغة العربية وتعميمها
توصيات المؤتمر المحلـي األول للمعلمـين التركمـان         استقبلت  

بحفاوة بالغة وشكلت لبنة أساسـية إلقـرار الحقـوق الثقافيـة             
للمواطنين التركمان، كما ظهر التالحم الوطيـد بـين مختلـف           
قطاعات المجتمع التركماني إذ نظم الطلبة التركمان في جامعـة          

ـ          تقبال كبيـر   بغداد بالتعاون مع اتحاد الطلبة في كركوك حفل اس
ألعضاء اللجان الفرعية ورؤساء الوفود القادمـة مـن مختلـف           

 .المناطق التركمانية

وفيما يلي النص الكامل لمقررات المؤتمر المحلي األول للمعلمين         
التركمان كما تم نشرها من قبل نقابة المعلمـين المركزيـة فـي         

 :  1960في كراسة طبعت بمطبعة الوفاء في بغداد عام  العراق
 

 مقررات لجنة المناهج والكتب
يؤيد المؤتمر تطبيق ما تقرره وزارة المعارف من المناهج          -1

العامة في الدراسة التركمانية ويرجـو أن تؤخـذ بنظـر           
االعتبار الحاجات والظروف المحلية عن طريـق إشـراك         

 .ذوي الخبرة من التركمان في تخطيط المناهج
لغة العربية فـي    يؤيد المؤتمر على السير في الدراسة في ال        -2

جميع مراحل الدراسة واستعمال الكتب العربية المقررة مع        
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التأكيد على ضرورة االسـتعانة باللغـة التركمانيـة فـي           
 .المدارس االبتدائية لغرض الشرح والتفهيم والترسيخ

يرى المؤتمر انه من الضروري أن ال تقل ساعات اللغـة            -3
نـاهج  العربية في أي صف كان عن ما هو مقرر فـي الم           

حتى تتيسر لطالبنا إجادة هذه اللغة التـي يتوقـف عليهـا            
مصيرهم في جميع المراحل التعليمية ويرجو المؤتمر مـن         
وزارة المعارف إرسال معلمين أكفاء لتدريس اللغة العربية        

 .في المناطق التركمانية

يؤيد المؤتمر استعمال كتب القراءة العربية فـي مختلـف           -4
دائية غير أننا نـرى ضـرورة       الصفوف في المدارس االبت   

تدريس اللغة التركمانية ابتداء من السنة الثانية حتى نهايـة          
المرحلة االبتدائية وبهذه المناسبة البد من أخذ النقاط التالية         

 بنظر االعتبار

ضرورة وضع كتاب أساسي لتعليم اللغـة التركمانيـة          - أ
للصف الثاني واستعماله في المدارس اعتبارا من السنة        

 . في المناطق التركمانية60/61اسية المقبلة الدر
 االستمرار على وضع كتب متسلسلة للصفوف الثالثة        - ب

 .والرابعة والخامسة والسادسة

توزيع ساعات تدريس اللغة التركمانية حسب الجدول  -ج
 :التالي

  ساعات في األسبوع4  الصف الثاني
     =    =    = 3  الصف الثالث
    =    =     = 3  الصف الرابع

     =    =    = 2  الصف الخامس 
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     =    =    = 2  الصف السادس
يترك المؤتمر إلى وزارة المعارف أمر تـدبير هـذه           -د

الساعات بحذف الحصص مـن بعـض الـدروس أو          
إضافتها إلى الساعات المقررة، ولما كنا قـد اقترحنـا          
تدريس اللغة التركمانية اعتبارا من السـنة الدراسـية         

 يوصي المؤتمر بأخـذ سـاعتين مـن         1960/1961
المعلومات الحياتية وساعة واحدة من كل من التربيـة         
البدنية والتربية الفنية من دروس الصف الثاني وعنـد         
عدم امكان حذف ساعتين من الدروس الحياتيـة فـال          

 حصة  30بأس من جعل مجموع ساعات الصف الثاني        
 . ساعة28في األسبوع عوضا عن 

 إعداد معلمين لتدريس اللغة التركمانية في المـدارس         ألجل -5
 :االبتدائية يوصي المؤتمر التوصيات التالية

 ضرورة إدخال موضوع اللغة التركمانية وأصول -أ
تدريسها إلى مناهج إعداد المعلمين والمعلمات في 
المدارس التركمانية على أن تكون هذه المادة اختيارية 

 .ه المعاهدلغير التركمان من طلبة هذ
 فتح دورات قصيرة للمعلمين التركمان الذين هم فـي          -ب

 .الخدمة لتعليم أصول تدريس اللغة التركمانية
 

 :مقررات لجنة المدارس الرسمية واألهلية
كااللفبـاء  ) باللغـة التركمانيـة   (عند تأليف الكتب المدرسية    -1

والقراءة وقواعد اإلمالء واإلنشاء ينبغي أن ال يخرج ذلـك          
بالحروف العربية إذ أن عـدد      ) التركية القديمة (ق  عن نطا 
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اللهجات الدارجة يتم توحيدها في لغة علمية واحدة مفهومة         
لدى الجميع كما هو الحال في اللغة العربية الفصحى التـي           
 .تنصهر فيها جميع اللهجات الدارجة على اختالف انواعها

لكي يقترح المؤتمر تطبيق منهج مكافحة األمية بين األميين          -2
تهيأ لهم الفرصة لتعليم لغتهم المحلية التركمانية إلى جانـب        
اللغة العربية ليتدبروا أمورهم اليومية والمعاشية باالضـافة        

 .إلى تنوير عقول األميين من التركمان

يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة دائمة من التركمـان تشـرف           -3
 .على شؤون الدراسة التركمانية في وزارة المعارف

 
 : لجنة مكافحة األميةمقررات 

يوصي المؤتمر نشر الثقافة بين الذين لم يتعلمـوا القـراءة            -1
والكتابة حتى اآلن ولذلك فمن الضروري جدا وضع كتاب         
مناسب باللغة التركمانية الستعماله في مركز مكافحة األمية        
في المناطق التركمانية لهذا الغرض كما إن المؤتمر يـرى          

ابعة لهؤالء األميين لالسـتفادة     إعداد مجموعة من كتب المت    
 .منها بعد تعليمهم القراءة والكتابة

يوصي المؤتمر منح امتيازات للمعلمـين الـذين يقومـون           -2
بمكافحة األمية بجدارة ونجاح كمنحهم األجازات الدراسـية        
والزماالت إلى خارج العراق والنقل إلـى األمـاكن التـي           

 .يرغبون فيها

تربية األساسية في المناطق    يوصي المؤتمر تأسيس مراكز لل     -3
التركمانية تأخذ علـى عاتقهـا نشـر الثقافـة الصـحية            
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واالجتماعية والقضاء على األمية وكل األعمال التي هـي         
 .من ضمن مسؤوليات التربية األساسية

يوصي المؤتمر تشجيع األميين للدخول إلى مدارس مكافحة         -4
إلـى  األمية بجميع الوسائل الحديثة الممكنة لغرض جذبهم        

 .هذه المراكز
 

 : مقررات لجنة الدراسات العليا والبعثات
يوصي المؤتمر ويرجو وزارة المعارف أن يكـون قبـول           -1

الطالب التركمان إلى المعاهد والكليات في بغداد يتناسـب         
مع حاجات المناطق التركمانية إلى خدماتهم فـي ميـادين          

لـك  التعليم والخدمات االجتماعية والصحية والفنية وغير ذ      
من األمور التي تساعد على رفع مستواهم ليعملوا في هـذه           

 .المناطق بعد تخرجهم من تلك المعاهد والكليات
يوصي المؤتمر إرسال عدد مناسب من الطالب التركمـان          -2

إلى الجامعات والكليات خارج العراق عن طريق البعثـات         
 .والزماالت الدراسية

سطة والثانوية  يوصي المؤتمر تكملة مالكات المدارس المتو      -3
وتقويتها كما يرجو المؤتمر تـوفير المختبـرات وجميـع          
الوسائل األخرى التي تساعد على التعليم ومالحظـة هـذه          
الناحية بصورة خاصة في الفروع العلمية لغرض إعطـاء         

 .الفرص المتكافئة في الدراسة لجميع الطالب

 
 :مقررات لجنة الترجمة والتأليف والنشر

لتربية والتعليم مـن واجبـات وزارة       يرى المؤتمر بأن ا    -1
المعارف وكذلك المحافظة على الوحدة الثقافية في العراق        
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ويرجو المؤتمر تطبيق المناهج المقـررة فـي مـدارس          
 .العراق كافة بجميع مراحلها

يقترح المؤتمر تأليف لجنة دائميـة فـي ديـوان وزارة            -2
المعارف تشرف على الدراسـات التركمانيـة ويرجـو         

 . من قابليات المعلمين التركمان لتحقيق أهدافهااالستفادة

يؤكد المؤتمر االسترشاد بآراء وتعليمـات وتوجيهـات         -3
اللواء الركن عبد الكريم قاسـم      ) زعيم البالد (المعلم األول 

 .في ميادين التربية والتعليم

يرجو المؤتمر من وزارة المعارف تهيئـة مطبعـة ذات           -4
كتب والنشـرات   حروف تركمانية يمكن بواسطتها طبع ال     

 .والمجالت باللغة التركمانية

يرجو المؤتمر أن توافق السلطات المختصة علـى قيـام           -5
نقابة المعلمين بإصدار مجلة تربوية أسبوعية أو شـهرية         
باللغتين العربية والتركمانيـة لغـرض رفـع مسـتوى          

 .المعلمين التركمان الثقافي

ـ        -6 ة يقترح المؤتمر تشجيع ومساعدة ذوي المواهب األدبي
والعلمية من األدباء التركمان في ميادين العلـم والشـعر          
والفن واألدب على طبع ونشر نتاجهم وكـذلك مسـاعدة          

 .طبع المخطوطات التركمانية لالستفادة منها

يوصي المؤتمر بتأليف كتاب باللغة التركمانية الستعماله        -7
 .في صفوف مكافحة األمية في المناطق التركمانية

يس موجز تاريخ التركمان وجغرافية     يقترح المؤتمر تدر   -8
مناطق انتشارهم في العراق في المدارس وتأليف لجنـة         
من ذوي الخبرة من التركمان للقيام ببحث علمي في هذا          
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الموضوع للوصول إلى الحقائق التاريخيـة والجغرافيـة        
والبشرية واالجتماعية بهذا الشأن وتقديم أبحـاثهم إلـى         

 .عارف لإلفادة منهامديرية المناهج في وزارة الم

يقترح المؤتمر على نقابة المعلمين تشكيل لجنة من ذوي          -9
االختصاص والخبرة من المعلمين التركمان لدرس مشكلة       
اإلمالء وتقديم قائمة إلى وزارة المعارف بأسماء المعلمين        
التركمان وذوي الخبرة الذين يمكن االستفادة مـنهم فـي          

وس اللغة التركمانيـة    تهيئة الكتب المدرسية الالزمة لدر    
 .وتأليف األناشيد والمقطوعات

يقترح المؤتمر تشـجيع وتنميـة أدب األطفـال باللغـة            -10
التركمانية وتهيئة وإعداد ألواح ورسوم وخرائط وغيرها       
إلفساح المجال لهم بـإبراز مـواهبهم الفنيـة واللغويـة       

 .والثقافية

يرجو المؤتمر االستعانة بجامعة بغداد والمجمع العلمـي         -11
العراقي ومعهـد الفنـون الجميلـة لتطـوير الكفـاءات           
التركمانية ونشر أبحاثها ومن ضمنها الدراسات اللغويـة        
والتاريخية والمخطوطات والدواوين والقيـام بدراسـات       

 .اجتماعية وبشرية وفنية في المناطق التركمانية
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 الفصل الرابع
 
 تأسيس نادي اإلخاء التركماني

في الحياة الثقافية والسياسية لتركمان      تحوال هاما    1960شكل عام   
العراق باتفاق جميع شرائح المجتمع التركماني على أداة موحـدة          

نادي اإلخاء  "لتمثيل وعكس الصوت التركماني متمثال في تأسيس        
الذي عقدت الهيئة العامة لها متمثلة بجميع األعضـاء         " التركماني

 و بـدأ    1961) ابريـل ( نيسان 14المسجلين اجتماعها األول في     
مزاولة نشاطه في حي العيواضية ببغداد مستقطبا أغلب النشـاط          
الثقافي واالجتماعي الذي يعكس ضمير التجمع التركماني، وكان        
من أولى اهتمامات النادي اغناء الحركة الفكرية والثقافية وتوفير         

 .الكتب والمراجع للدراسات الفكرية
قـومي والثقـافي     ولعل أهم تحول جوهري في حركة النشاط ال       

باللغتين العربيـة   " اإلخاء"لتركمان العراق قد حدث بصدور مجلة     
 واحتلت  1961عام  ) مايو(والتركية التي بدأت بالصدور في أيار     

المجلة موقعا بارزا في الحياة الفكرية لمجمل الـوطن العراقـي           
فكان ابرز مفكري وشعراء العـراق ينشـرون فيهـا مقـاالتهم            

ات المجلة دراسات هامة عـن التـاريخ   وقصائدهم كما ضمت دف   
والقضايا االجتماعية والمطارحات الفكرية والنقد األدبـي، وقـد         

 1977استمرت المجلة بوضعها المستقل والموزون لغايـة عـام        
حيث صدر قرار لمجلس قيادة الثورة بإسقاط الهيئـة اإلداريـة           
المنتخبة بصورة ديموقراطية مـن مختلـف شـرائح المجتمـع           

ي وتعيين زمرة من أشباه األميين اختارتهم السلطة لتنفيذ         التركمان
 .مآربها في إفراغ هذا الصرح الثقافي من محتواه الرصين
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وقد انتشر األثر الكبير لنادي اإلخاء التركماني بعد أن فـتح لـه             
فرعا في مدينة أربيل حيث وجد المواطنون التركمان فـي هـذه            

راثهم الثقافي والفكري، كما    المدينة الصامدة متنفسا هاما إلحياء ت     
فتح النادي فرعا آخر في مدينة الموصل حيث استقطب تركمـان          
الموصل والقرى والنواحي المحيطة به وقدم مثقفو وشباب قضاء         
تلعفر وقرى وبلدات الموصل روافد اجتماعية وثقافية هامة لهـذا          

 .الفرع المتنامي
عـالي بـين    وكان من منجزات النادي األخرى تشجيع التعلـيم ال        

الشباب التركماني من مختلف مناطق إقامتهم وفي العديـد مـن           
االختصاصات الثقافية والفكرية والمهنية فكان أن أسس النـادي         
قسما داخليا إليواء الطلبة ومساعدتهم على التـأقلم مـع الحيـاة            
الجامعية فكانت خدمة استفاد منها الكثيرون ممن تقلدوا وظـائف          

 .  ي في العراقعليا في السلم الوظيف
وبالرغم من أن نادي اإلخاء التركماني كان ناديا ثقافيا واجتماعيا          
فأن إسهامه في النشاط السياسي لم يكن خافيا على أحـد واحتـل             
دوره البارز في إيصال الصـوت التركمـاني إلـى السـلطات            

 .المسؤولة وأبناء الشعب العراقي
تقديم مطالب جوهرية   وقد قام النادي ممثال للتطلعات التركمانية ب      

تعكس الرأي التركماني في العراق، ومن جملة ذلك المـذكرات          
 .التي تقدم بها النادي إلى رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة

إال أن اإلجراءات القسرية توالت إزاء المواطنين التركمان فتم في          
 إبعاد بعض الموظفين والمعلمـين ثانيـة إلـى          1961نهاية عام   

 الجنوبية وتم تقديم العاملين في القسم التركماني في إذاعة          األلوية
بغداد للجنة التحقيق العرفية العسكرية متهمين بالنشاط ضد الحكم         
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القائم واشترك الطلبة التركمان في جامعة بغداد فـي اإلضـراب           
الطالبي العام الذي بدأ في نهاية عام وانتهى يوم الثامن من شباط            

ء على حكم عبد الكريم قاسم وإعدامه بعد         بالقضا 1963) فبراير(
محاكمة صورية في استديو اإلذاعة العراقية المقابلـة السـتديو          

 !.التركمان
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 الفصل الخامس
 

 1963أحداث ما بعد انقالب عام 
وثانية ظن المواطنون التركمان أن الغمـة قـد انحسـرت بعـد             

ن االنقالب الثاني الذي وضع نهاية لحكم قاسم فـنظم المواطنـو          
التركمان اكبر مسيرة في تاريخهم النضالي اشتركت في االحتفال         

 بمناسـبة   1963)مـارس (الشعبي الذي نظم في الثامن من آذار      
مرور شهر واحد على االنقالب واشترك في المسيرة أكثر مـن           

 .خمسين ألف تركماني
وإذ بدأ الحكم الجديد بإظهار عنصريته استقبل مجلس قيادة الثورة          

لس في البالط الملكي القديم في حي الوزيرية ببغداد         في مقر المج  
وفدا من المواطنين التركمان قدموا للمجلس مطالبهم المشـروعة         
في التمتع بحقوقهم القومية والثقافية وان ينخرطـوا فـي خدمـة            
الوطن العراقي الكبير  إلى درجة أن قام أحـد أعضـاء الوفـد              

راقية المتعاقبة إلـى   بالتساؤل عن السبب الذي حدا بالحكومات الع      
إهمال المواطنين التركمان في التشـكيالت الوزاريـة رغـم أن           
التركمان قد أنجبوا للعراق خيرة قادة الجيش بـدءا مـن رفيـق             
عارف إلى مصطفى راغب إلى عمر علي وغيرهم كثيرون والى          
خيرة الحقوقيين واألساتذة واألطباء والمثقفين وعندما أراد نائـب         

 الثورة التملص من ذلك بأعذار تقليدية بـادره         رئيس مجلس قيادة  
عضو الوفد المذكور بأن للتركمان مطلب أساسي لالشتراك فـي          

! التشكيلة الوزارية حتى ولو بوزارة للمجاري والصرف الصحي       
وقام الطلبة التركمان في جامعة بغداد بخطوة جريئة للم الشـمل           

هـة الوطنيـة    الوطني فنادوا بتنظيم قائمة موحدة على غرار الجب       
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السابقة وعدم استبعاد القوى الوطنية األخـرى وعنـدما أصـر           
البعثيون والقوميون العرب على عدم االتفاق وفق قوائم ومباديء         
موحدة قابل ممثلو الطلبة التركمان في جامعة بغداد رئيس االتحاد          
الوطني لطلبة العراق السيد مقداد العاني وأبلغوه قـرار الطلبـة           

موم القطر مقاطعة االنتخابات فـي حالـة عـدم          التركمان في ع  
اجتماع الرأي بين القوى الوطنية وفعال نفذ التركمان أول مقاطعة          

 . شملت بغداد والمحافظات1963انتخابية عام 
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 الفصل السادس
 

 فترة الحكم العارفي
وإذ مرت فترة هدوء نسبي ساد الجو العراقي إبان حكـم عبـد             

في عهد شـقيقه عبـد الـرحمن        السالم عارف وفيما بعد خاصة      
عارف فقد تم للبعثيين ما كانوا ينتظرونه من اإلجهاز على النظام           
فتعاونوا مع مسئولي حماية القصر الجمهوري لإلطاحة بالرئيس        

 .عارف ثم ما لبثوا أن صفوا هؤالء المتعاونين لينفردوا بالحكم
 1964) ابريـل (قدم نادي اإلخاء التركماني في الثامن من نيسان       

مذكرة إلى رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السـالم محمـد           
عارف تضمنت موقف المواطنين التركمان من األمـور العامـة          
ومطالبهم المشروعة لإلسهام في الحياة السياسية للوطن العراقـي   

والتـي  " وفد التركمان في بغداد   "وهذا نصها كما ورد في كراسة       
 بأشراف السـيد    1966ام  طبعت بمطبعة دار الزمان في بغداد ع      

 :مولود طه قاياجي
السيد رئيس الجمهورية المشير الركن السيد عبد السالم محمـد   

 .عارف المحترم
 ..تحية طيبة واحترام وافر وثناء عاطر

 فقد وجد بين األقوام الذين سكنوا العـراق منـذ آالف            أما بعد، 
السنين عنصر اندمج في المجاميع السومرية وبرز للوجود فـي          

لعراق قبل بزوغ فجر اإلسالم ثم قبل الدعوة المحمدية المباركة          ا
 .فازداد شرفا وسؤددا

هذا العنصر الذي قويت شوكته باتحاده بأقوام من بنـي جنسـه     
هاجرت فيما بعد من أواسط آسيا، يشكل اليوم القومية الثالثـة           
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في العراق ويعيش على طول الخط الممتد مـن قضـاء تلعفـر             
ك والرشيدية مارا بمركز لواء أربيل فناحيـة        ابتداء بقرى الشب  

آلتون كوبري ومن ثم كركوك التي تعد المركز الرئيسـي لهـذا            
ثم يمر بنواحي وأقضية تازة خورماتو وداقـوق وطـوز          . الخط

) جلـوالء (خورماتو وقرى البيات وقرة تبة وكفري وقرة غـان        
 .وخانقين وينتهي في مندلي) السعدية(وقزلرباط 

لطويل الضيق الواقـع بـين المنـاطق العربيـة          إن هذا الخط ا   
والكردية المتاخمة يضم بين جوانبه أكثر مـن نصـف مليـون            

 .مواطن من التركمان المخلصين لتربة هذا الوطن
لقد عاش التركمان في هذه البالد خالل العصور الطويلـة فـي            
كفاح مشترك مع كفاح العرب واألكراد في سـبيل إيجـاد أنبـل             

وكـان كفـاح    .. غيد والحياة الحرة الكريمـة    السبل للعيش الر  
التركمان المجيد ضد االستعمار البغيض، ككفاح إخـوانهم، قـد          
تبلور عند االحتالل البريطاني للعراق فتجلت وقائعه في بـادي          
األمر في صور النفي والتشريد والسـجن والتعـذيب وحرمـان      

 .التركمان من ممارسة حقوقهم الطبيعية
ضة العنيفة التي لقيها االسـتعمار مـن        ولقد تمخض من المعار   

التركمان قيام المجزرة األولى التي دبرتهـا سـلطات االحـتالل           
بوساطة جنودها، حيث ارتكب التياريون، وهـم جنـود الليفـي           
البريطاني، أبشع الجرائم بحق المواطنين التركمان في كركـوك         

وقد تمثلت هذه الجرائم بوجه خاص في حـوادث         . 1924سنة  
النهب والحرق، وكانت نتيجة التحقيقـات والمحاكمـات        القتل و 

المزيفة التي أجراها رجاالت العهد المباد هي غلق القضية دون          
 .أن ينال المجرمون عقابهم



 109

" كـاوور بـاغي     " وتلت النكبات على التركمان فحدثت مجزرة       
وقد ذهب ضحيتها   . التي استغلها الشيوعيون ونسبوها ألنفسهم    

 .ن األبرياءالعشرات من التركما
وعندما قامت ثورة الرابع عشر من تموز عقد التركمان آمـاال           
جساما في الحصول على بعض حقوقهم وقد نالوا في األشـهر           
األولى من الثورة بعض الحقوق فعال فأصدروا الصحف بلغـتهم          

 .التركية وخصص لهم برنامج معين في اإلذاعة
حنـة بـاقي    وحين قامت ثورة الشواف كانت محنة التركمان كم       

إخوانهم في العقيدة والمبدأ فذاقوا مـرارة السـجن والتشـريد           
والتعذيب على أيدي الشيوعيين العمالء ال لذنب اقترفوه وإنمـا          

. لموقفهم البطولي الرائع الذي وقفوه بوجه الطغيـان األحمـر         
ويكفيهم فخرا أن عدد الشيوعيين من التركمان لم يتجاوز فـي           

بع اليدين والـرجلين وجلهـم غيـر        أشد األيام بطشا، عدد أصا    
 .صحيحي النسب

ولعل أبشع كارثة مني بها التركمان هي تلك المجزرة البشـرية           
التي ارتكبها الوحوش الكاسـرة مـن الشـيوعيين والعمـالء           
المجرمين بوحي من زعيمهم األوحش عبد الكريم قاسم الـذي          

 .دبرها بالتعاون مع االستعمار
زرة هو القضاء على العنصـر      وكان الهدف من وراء تلك المج     

. التركماني في العراق أو تشديد الخناق عليهم تمهيدا إلفنـائهم         
بيد أن رد الفعل العنيف الذي ولدته تلك المآسي جعل التركمـان            
يصمدون بعزم متين وإرادة قويـة جبـارة فـي وجـه الظلـم              

وما زادتهم المظالم والنكبـات إال إيمانـا بعقيـدتهم          . والطغيان
 .الطاهرة وبقوميتهم ووطنيتهم المخلصةالدينية 
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إن التركمان في العراق هم أناس يحترمون دوما سيادة القانون          
و حماية كيانهم من التصدع والمحافظة على لغـتهم وتـراثهم           

 .القومي والعيش كباقي القوميات في ظل سيادة القانون
وإننا إذ نطالب اليوم بنيل حقوقنا القومية مـن المسـئول األول            

ام اهللا والشعب والوطن السيد رئيس الجمهورية إنما نأمل من          أم
وإننـا لسـنا    . وراء ذلك حسن القبول ونرتجـي فعـل الخيـر         
 .متجاوزين في مطاليبنا العادلة حد الرجاء والتمني

 
 السيد الرئيس

إن التركمان في العراق هم أناس يحترمون دوما سيادة القانون          
ـ        دل االجتمـاعي إذ أنهـم      وال يفكرون قط في عرقلة مسيرة الع

بطبيعة دأبهم وعملهم وواقعهم الحالي يعدون من أنصـار هـذا           
العدل فال هم يملكون الماليين من الثروات ليخشوا على فقدانها          

رزقهـم اهللا   . وال هم بحاجة إلى مزيد من المال بالكسب الحرام        
من سعته حالال طيبا فيشكرون نعمته مغتبطين فرحين، وهـم ال           

مال أحد وال يعتدون علـى حقـوق أحـد، أنـاس            يطمعون في   
 .مسالمون، قانعون بما آتاهم اهللا من فضله وكرمه

وهذه شيمة كـل وفـي      . على أن سوء حظهم في الحياة عظيم      
أمين وصادق كريم فتربص بهم األعداء من كل جانـب، أرادوا           
القضاء عليهم ظلما وخسة ولكنهم باءوا جميعا بالفشل فعضـوا          

 وأركسوا خجال من عملهم فـي مشـهد يـوم           على أنامل الندم  
فوقف . عظيم، يوم تعرضوا العتداء أثيم من فئات باغية ظالمة        

التركمان موقفهم المشرف عند ذلك ألنهم قوم ال يبغون الفسـاد           
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وال يملكون روحا عدائية شريرة، وهم يؤمنون بأن النصر مـع           
 .الحق وأن الخسران هو مع الضالل

 السيد الرئيس
 المشروعة التي يتمناها التركمان والتـي يوقنـون         إن المطالب 

بأنها تحظى من لدن سيادتكم بالعناية واالهتمام إنما هـي فـي            
الواقع مقترحات يؤدي تحقيقها إلى تقويـة الشـعور الصـادق           
بالمواطنة الصالحة واالطمئنان إلى كـون الحكومـة الوطنيـة          

مسائل وقد لخصناها في أربعة أمور هي       . ترعاهم بعين رعايتها  
 :الساعة

 
 إن التركمان في العراق ال يريدون أكثر مـن االعتـراف            -أوال

بوجودهم واإلقرار بكيانهم كإحدى القوميات الرئيسية الثالث في        
البالد على أن تطلق لهم حكومة الثورة عنان الحرية في مجـال            

والواقـع إن النتـائج     . المحافظة على لغتهم وتراثهم القـومي     
ـ    ت عـن اإلجـراءات الثوريـة أثبتـت أن          العملية التي تمخض

إال إننـا نريـد أن      .  موجود فعال  - وان كان ضمنيا   –االعتراف  
تطمئن قلوبنا إلى ذلك بالنص عليه في الدستور القادم علـى أن            
تسبقه بيانات رسمية للمسئولين وخاصة نحـن علـى أبـواب           

 .االستفتاء لدستور البالد
 

نات الرسمية التي صدرت     إننا نؤيد من صميم قلوبنا البيا      -ثانيا
بخصوص تطبيق الالمركزية التي هي أكثـر إرضـاء للشـعور           
القومي والتي أصبحت مـن مقتضـيات الحيـاة الديمقراطيـة           

فهي تفسح المجال لتجربة النظم المختلفة فـي المـدن          . الراهنة
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وال ضير من تطبيـق الالمركزيـة       . والوحدات اإلدارية األخرى  
ي يتم فيها التجانس بـين أفرادهـا        على المناطق التركمانية الت   

 .تاريخا وآماال ولغة وثقافة ومصالح اقتصادية
 في النية إحداث مجلس استشاري خاص في البالد فنتمنى          -ثالثا

أن تخصص فيه مقاعد للتركمان أيضا لتمثيلهم تمثيال حقيقيا بما          
 .يتناسب مع أهميتهم

 
مباركـة   أنه عقب قيام ثورة الرابع عشر من رمضان ال         -رابعا

زار وفد منا مجلس الوزراء وعرضنا على المسئولين مطلبا من          
مطالبنا األساسية حول إشراكنا في مسئولية الحكم إشراكا فعليا         

وقلنا إن تحقيق   . وذلك بتعيين وزير تركماني أصيل في الحكومة      
هذا المطلب يؤدي إلى إيجاد نوع من الصلة الدائمة المباشـرة           

 إن  –ومة مما يساعد على حل المشاكل       بين التركمان وبين الحك   
ولئن كان  .  وتثبيت أوجه التعاون والتآزر الكلي المطلق      -وجدت

رئيس الوزراء قد أبدى في حينه شيئا من التفهم للموضوع إال           
أن غيره من المسئولين ممـن تنحـوا عـن الحكـم أظهـروا              
امتعاضهم الشديد بحجة أن تعيين الوزراء ال يتم علـى أسـاس            

.. طائفي أو إقليمي وإنما يجري على أساس الكفـاءة        قومي أو   
أفال يوجد بين التركمان    " وكان جوابنا لهم على شكل سؤال وهو      
والواقع إننا لـو أخـذنا      " رجل واحد كفؤ يشغل كرسي الوزارة؟     

مقاييس الكفاءة أو النزاهة بنظر االعتبار لوجب عنـده تعيـين           
 .أكثر من وزير واحد من التركمان

ل إلى اهللا العلي القدير أن يأخذ بيـدكم إلـى العـال             وختاما نبته 
 ."والتوفيق وأن يمدكم بقوته ونصره وهو القوي العزيز
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ويذكر أن وفدا يمثل المواطنين التركمان في العراق قد قابل يوم           

 رئيس الجمهوريـة الالحـق اللـواء        1966)مايو(الثالث من أيار  
 رئـيس   عبدالرحمن محمد عارف في القصر الجمهوري وطالب      

نادي اإلخاء التركماني في كلمة ألقاها في المقابلة بإقرار الحقوق          
 .القومية للمواطنين التركمان

 
 أيضا أصدر المرحوم شاكر صـابر الضـابط         1966وفي عام   

) مايو(بدأت بالظهور في شهر أيار    " العراق"جريدة أسبوعية باسم    
وتعاون في إصدارها لفترة من الوقت قسم من أعضـاء نـادي            
اإلخاء التركماني إال أن الجريدة احتجبت عن الصدور الحقا في          

 .1967خريف عام 
 

وقد احتلت الجمعيات االجتماعية ومنظمات الخدمة االجتماعيـة        
دورا بارزا في الحفاظ على روح التساند والتواصل وكـان مـن            
ابرز هذه المنظمات التي لعبت دورا هاما في النشاط االجتماعي          

ألحمر في كركوك مع جمعية مسـاعدة الطـالب         جمعية الهالل ا  
الفقراء التي كان لها الفضل في مساعدة الكثيرين مـن الطـالب            
ذوي الدخل المحدود لمواصلة دراستهم الجامعية داخـل العـراق     
وخارجه إضافة إلى نادي الثورة الرياضي الذي استقطب شريحة         

اصعة كبيرة من الشباب لتنمية قبلياتهم الرياضية وعكس صورة ن        
 .للتقدم الرياضي في البلد
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وكانت نخبة من مثقفي مدينة كركوك متمثلة في بعض الحقوقيين          
واألطباء والمهندسين والمدرسين واألدباء قد تقدموا بطلب إلـى         

 لتأسيس نـاد ثقـافي علـى        1968وزارة الداخلية في أوائل عام      
" نـادي كركـوك الثقـافي       " غرار نادي اإلخاء التركماني باسم      

خوا فيه كما ذكر في النظام التأسيسي له أن ينشـغل باغنـاء             تو
الحركة الثقافية وإصدار الصحف والمجالت الثقافية واسـتقطاب        
الزراعيين واألطباء لتوفير سـبل الرعايـة الصـحية ووسـائل           
الزراعة الحديثة في قرى كركوك المجاورة إضافة إلى النشـاط          

 التركمانيـة فـي     االجتماعي بتوفير جو عائلي متميز للعوائـل      
كركوك وتأسـيس الفـرق الموسـيقية والغنائيـة والمسـرحية،           
واستمرت المراسالت بين الهيئة التأسيسية والسلطات المختصـة        
في وزارة الداخلية لتعديل بعض مواد النظام بمـا يتوافـق مـع             
األنظمة المرعية وتمت تلبية جميع مطالب الوزارة، إال انه حدث          

نظام السياسي حيث تـولى حـزب البعـث    في هذه الفترة تغير ال 
العربي االشتراكي السلطة في بغداد وكـان أن اسـتلم مؤسسـو            
النادي خطابا من السيد صالح مهدي عماش وزير الداخلية آنذاك          
برفض التصريح لنادي كركوك الثقافي واستندت وزارة الداخلية        
في رفضها على مادة من قانون الجمعيـات ال تسـمح بتأسـيس             

 والجمعيات إذا كانت تخفـي وراء أغراضـها المعلنـة           النوادي
 !أغراضا سرية تمس بالنظام واألمن العام

 
ولم يرض المؤسسون بهذا اإلجحاف فكان أن تقدموا إلى محكمة          
التمييز بطلب نقض قرار وزارة الداخلية لعدم صحته وثقة هؤالء          
 المواطنين في نزاهة أغراضهم الثقافية والفكرية، إال أن محكمـة         
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التمييز ردت الطلب ألسباب شكلية تمثلت في عدم توقيع الئحـة           
التمييز من قبل جميع المؤسسين نظرا لوجود بعضـهم خـارج           
العراق لقضاء العطلة الصيفية وعدم امكان عودتهم ضمن المـدة          

 .القانونية للتقدم بطلب التمييز
 
 
 
 

  1968) يوليو(أحداث ما بعد تموز
االت طالت كبار تجـار المدينـة       شهدت مدينة كركوك حملة اعتق    

وفي رسـالة   1969)يناير(ووجهائها في السادس من كانون الثاني     
واضحة للمواطنين التركمان بالعواقب التي تـنتظر من يجـرؤ         

 .على انتقاد النظام أو المطالبة بالحقوق اإلنسانية المشروعة
 أعلنت الحكومة العراقية اعتقال أعضاء شـبكة        1970وفي عام   
عى لإلطاحة بنظام الحكم ولم تتم أية محاكمـة عادلـة           كانت تس 

وأصولية للمتهمين بتدبير االنقالب المزعوم فكان أن طالت أحكام         
اإلعدام الجائرة والتي نفذت فورا الكثير مـن شـباب العـراق            
المثقفين وكان من بين شلة الشهداء هؤالء نظام الـدين عـارف            

خيـرة الشـباب    والضابط القدير نجدت عسكر محمود وهما من        
 .التركماني المخلص لوطنه

 أيضا تم اعتقال بعض الشباب والحرفيين وتـم         1971وفي عام   
 معهم بتهمة ترويجهم لصحيفة تركية تـندد بالتجـاوزات         قالتحقي

التي طالت المواطنين التركمان وقضوا فترة من االعتقـال مـع           
 .التحقيق المستمر معهم باتهامات واهية
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 الفصل السابع
 

 لة إقرار الحقوق الثقافية لتركمان العراقمسأ
 لسـنة   89أصدر مجلس قيادة الثورة في العراق قرارها المـرقم          

 بشأن تمتع التركمان بحقوقهم الثقافية في المنـاطق التـي           1970
 :يسكنونها وذلك بالنص التالي

 
 قرار صادر من مجلس قيادة الثورة

 
طريق المؤدي  إن ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن بأن ال         

إلى زيادة مساهمة المواطنين في خدمة هذا الـوطن وترصـين           
الوحدة الوطنية وتعزيز الوحدة الكفاحية يأتي من خـالل تمتـع           
المواطنين بحقوقهم المشروعة وإيمانا من الثورة بحق األقليـة         
التركمانية في التمتع بحقوقها الثقافية في المناطق التي تسكنها،         

-1-24ة الثورة بجلسته المنعقدة بتـاريخ       لذا قرر مجلس قياد   
 : ما يلي1970
 . تدرس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة االبتدائية-أوال
 جعل كافة وسائل اإليضاح باللغة التركمانية فـي جميـع           -ثانيا

 .المدارس التي ستدرس بهذه اللغة
 استحداث مديرية للدراسات التركمانية بـوزارة التربيـة         -ثالثا
 .ليموالتع
 تمكين األدباء والشعراء والكتاب التركمان من تأسـيس         -رابعا

اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفـاتهم          
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وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربـط هـذا          
 .االتحاد باتحاد األدباء العراقيين

ارة  استحداث مديرية للثقافة التركمانيـة تـرتبط بـوز         -خامسا
 .الثقافة واإلعالم

 إصدار صحيفة أسـبوعية ومجلـة شـهرية باللغـة           -سادسا
 .التركمانية

 . زيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك-سابعا
 

 مجلس قيادة الثورة     
 
 

الحقـوق الثقافيـة    " منح"وإذ بدأت الصحف العراقية تتحدث عن     
لـى رفـع    للمواطنين التركمان فأن هؤالء المواطنين أصـروا ع       

 .الحقوق الثقافية باعتبارها حقا دستوريا" إقرار"الفتات تشير إلى
ولعل الكثيرين ال يعلمون السبب الذي حدا بالحكومة العراقية إلى          
االعتراف بالحقوق الثقافية للتركمان في هـذا الوقـت بالـذات،           
ولتوضيح ذلك نشير إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة كانـت           

ار تصفية كل أنواع الممارسات الخاصة بـالتمييز        قد اعتمدت قر  
) ديسـمبر (العنصري في الحادي والعشرين مـن كـانون األول        

 حيث تم إعداد الوثيقة الدولية لتوقيع الدول األعضاء فـي           1965
المنظمة، ودخلـت حيـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن كـانون               

  وقد وقعت الحكومة العراقية على الوثيقة في       1969)يناير(الثاني
 إال أن اعتماد توقيعهـا لـم        1969)فبراير(الثامن عشر من شباط   

يكن ليتم دون المصادقة على بنود اإلعالن الدولي من قبل السلطة           
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التشريعية في البلد المعني، ولما كان مجلس قيادة الثورة قد حـل            
محل السلطة التشريعية في العراق واعتبـرت قراراتـه وفـق           

ن فقد قام المجلس بالتصديق على      الدستور المؤقت في حكم القانو    
 مع  1970)يناير( كانون الثاني  14محتويات الوثيقة الدولية بتاريخ     

 على عدم اعتبار اعتمـاد الوثيقـة        صتحفظين أولهما تقليدي وين   
المذكورة يعني بأي شكل من األشـكال االعتـراف بإسـرائيل،           

ـ 22وثانيهما بعدم اعتبار العراق نفسه ملزما بأحكام المـادة      ن  م
الوثيقة وعدم قبولها بالتالي بإجراءات التقاضي الدولي الملزم من         

 .قبل محكمة العدل الدولية
وبعد أسبوع من عملية التصديق أصدر مجلس قيادة الثورة قراره          
األنف الذكر بإقرار الحقوق الثقافية للمواطنين التركمـان وأودع         

الحـد  إلـى هـذا     .  وثائق األمم المتحدة   إلىنسخة من ذلك لتضم     
انتهت إجراءات الحكومة العراقية في تبرئة نفسـها مـن تهمـة            
التنكيل بالمواطنين وغصب حقوقهم الدستورية، خاصة وأن هـذا         
القرار تبعه قرار آخر يخص المـواطنين النـاطقين بالسـريانية           

 .لألكراد) مارس( آذار11وقرار 
صاء وتطبيقا للقرار المذكور فقد بدأت مديريات التربية تنظيم استق        

بين أولياء أمور الطلبة لمعرفة عـدد الـذين سـينخرطون فـي             
 مدرسة مـن ضـمن      104الدراسة التركمانية فكان أن اختارت      

 مدرسة الدراسة التركمانية في كركوك مع أغلبية ساحقة في          124
 تركمانية أخرى،   قطوزخورماتو وكفري وآلتون كوبري ومناط    

ة بـذلك بأسـماء   وتشكلت لجنة إلعادة تسمية المدارس المشـمول     
تركمانية، كما شكلت لجنة من نخبة ممتـازة مـن رواد التعلـيم             

 .واألدب لوضع الكتب المدرسية والمناهج الدراسية



 119

لم تمر سنة على صدور إعالن الحقوق الثقافيـة حتـى بـدأت             
السلطات العراقية بااللتفاف حول هذه القرارات إلفراغهـا مـن          

يريات المعـارف لتوزيـع     محتواها الحقيقي وتم اإليعاز إلى مـد      
نسخة عريضة تطلب االنسحاب من الدراسة التركمانية والرجوع        
إلى المناهج العربية الصرفة على أولياء األمور مـع تـرهيبهم           
بالنـتائج التي تترتب على عدم خضوعهم لهـذا الطلـب، أمـا            
الحقوق األخرى كاستحداث مديريـة الدراسـات التركمانيـة و          

مانية فقد نفذت من قبل السـلطات العراقيـة         مديرية الثقافة الترك  
بشكل مشوه بتسليم جميع هذه المؤسسات إلـى أشـباه األميـين            

والغريب أن القـرار الـذي      . والمرتزقة المحسوبين على السلطة   
تضمن تمكين األدباء من تأسيس اتحادهم قد حور بشـكل قيـام            

ـ      اء الدولة بتأسيس هذا االتحاد من قبل ازالمها دون تمكـين األدب
 .الحقيقيين من استعمال هذا الحق

إعادة الحقوق الثقافيـة    " رفع المواطنون التركمان شعار ومطلب      
في جميع االجتماعات الطالبية والشعبية     " إلى أصحابها الشرعيين  

كما عمت الالفتات التي تنادي بهذا المطلب شوارع كركـوك إال           
 .أنها كانت تزال فورا من قبل سلطات األمن في المدينة

 نظم نـادي    1971)يناير(وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني     
اإلخاء التركماني حفال ساهرا في كركوك أقيم في سينما صـالح           
الدين لمنفعة جمعية مساعدة الطالب الفقراء بمناسـبة الـذكرى          
األولى إلقرار الحقوق الثقافية حضـره المسـئولون الرسـميون          

ألساسي بإعـادة الحقـوق     والحزبيون ورفع في الحفل المطلب ا     
 .الثقافية إلى أصحابها الشرعيين
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وإذ توالت محاوالت السلطات استعادة وإلغاء جميع هذه الحقـوق          
وتشويه ما تبقى منها وابتدأ حمى إغالق المدارس التـي تـدرس            
باللغة التركمانية فقد أعلن طلبة كركوك إضرابا عاما أعلن فـي           

 وشلت الدراسـة فـي      1971) نوفمبر( الثاني من تشرين الثاني   
جميع مدارس كركوك وأعقب ذلك إصدار بيان تأييد لإلضـراب          
العام من قبل نقابة المعلمين في كركوك فاستشـاطت السـلطات           
غضبا من هذا اإلجراء وألقت القـبض علـى الكثيـرين ممـن             
اعتبرتهم من محركي اإلضراب العام وجميـع أعضـاء الهيئـة           

المعتقلون إلى صنوف رهيبـة     اإلدارية لنقابة المعلمين وتعرض     
من التعذيب الجسدي، كما اغتالت السلطات األمنية احد الفنـانين          
المحبوبين في كركوك وادعت بأنه لقي حتفه عند محاولته القيـام           

 .بعملية تخريبية
 

وبذلك أسدل الستار على أحدى أهم مقومات التمازج الوطني بأن          
ها في أن تلقى أدنـى      فقدت السلطات العراقية المتـعنتة آخر آمال     

درجة من التعاطف من المواطنين التركمان، ولم يمر أكثر مـن           
أشهر على هذه اإلحداث حتى ساقت الحكومة العراقية نخبة مـن           
المثقفين والشباب التركماني وطلبة المدارس إلى المعتقل ببغـداد         
حيث قضوا أكثر من شهر في ظروف اعتقال رهيبـة رافقتهـا            

 .دي والنفسيصنوف التعذيب الجس
 

والغريب أن مجلس قيادة الثورة العراقي قد أصدر قانونـا بـرقم       
 يقضي بانضمام العراق إلى تعديل المادة الثامنة        2001 لسنة   35

من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري          
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الذي أقرته الدول األطراف في االتفاقية خالل االجتماع الرابـع          
 واعتمدتـه الجمعيـة     1992)يناير(د في كانون الثاني   عشر المنعق 

 كـانون   16 فـي    111-47العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها      
 !1992)ديسمبر(األول

 
وكما ذكر آنفا فأن الحقوق القومية والثقافية التركمانية كانت عهدا          
سياسيا منح إليهم بواقع القانون األساسي وبتعهد العراق لعصـبة          

نشـأة  " نري فوستر في الجزء الثاني من كتابـه       ويذكر ه . األمم
أنه كانت هناك في المناطق التركمانيـة ثـالث         " العراق الحديث 

عشرة مدرسة حكومية تركية في حين انتهى القرن العشرين فـي      
ظل حكم حزب البعث بعدم وجود أية مدرسة تركمانية حكوميـة           
أو خاصة بل منع الطالب والمعلمون حتى من التحـدث بيـنهم            

 .باللغة التركمانية
 

 :سياسة االعتقال تستمر
 ناشطين من الشباب المثقف     1973اعتقلت السلطات العراقية عام     

على خلفية قضية سابقة فقد حدث وان اعتقل بعـض الحـرفيين            
 وأطلق سراحهم بعد ذلك لعدم ثبوت أية        1971والشباب في عام    

 تهمة عليهم وكانت السلطات قد صادرت مـن احـد المعتقلـين           
مسدسا مرخصا من قبل السلطات، وقد أراد المـذكور اسـتعادة           
سالحه باعتباره مرخصا له فكان أن أعادت السلطات النظر فـي           
الملف وقامت باعتقال جميع من أفرج عنهم سابقا وقدموا لمحكمة          
عسكرية قضت عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات في معتقل أبـو           
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 إال بعد صدور عفو     غريب القريب من بغداد، ولم يطلق سراحهم      
 .عام عن المعتقلين بعد أن قضوا أكثر من عامين في المعتقل

كما قامت السلطات باعتقال الكثيرين مـن الشـباب والطـالب           
والمدرسين وبدأت ألول مرة تطبيـق أحكـام بالسـجن وحتـى            
باإلعدام من قبل محكمة الثورة التي لم توفر محاكمة عادلـة ألي            

 .من المعتقلين والمتهمين
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 الفصل الثامن
 

 إعدام زعماء التركمان
 تم اعتقال مجموعة مـن الزعمـاء        1979) مارس( آذار 25في  

التركمان من بينهم الزعيم التركماني الشـاب الـدكتور نجـدت           
نورالدين قوجاق والعميد المتقاعد عبد اهللا عبد الرحمن بعد أيـام           
من إلقاء القبض على الدكتور رضا الدميرجي ورجل األعمـال          
عادل شريف وطيلة تسعة أشهر لم يتسن معرفة أية معلومات عن           
مكان اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم إلـى أن أبلغـت عوائـل             
المعتقلين بامكان رؤيتهم للمرة األخيرة حيث تقرر تنفيـذ أحكـام      
اإلعدام الصادرة بحقهم من محكمة الثورة سيئة الصيت والتي لم          

 كانون الثـاني    16عا مهنيا بتاريخ    توفر لهم محاكمة عادلة أو دفا     
، وبذلك فتحت حكومة البعث بابا غير مسبوق في         1980) يناير(

إعدام الناشطين التركمان أو اغتيالهم دون تسـليم جثـثهم إلـى            
عوائلهم وهذا ما حدث مع الدكتور دميرجي الذي يعتقد بأنه قـد            

ن توفي أثناء التعذيب البشع كما أظهرت حالة المعتقلين اآلخـري         
حالة صحية سيئة جدا بفعل التعذيب المستمر النتزاع اعترافـات          

 .ملفقة منهم
وقد أدى هذا األمر إلى قطيعة كاملة مع النظام حيث امتنع الكثير            
من المواطنين التركمان من تقلد وظائف رسمية أو الخدمة فـي           
الجمعيات العامة التي يسيطر عليه صنائع الحكم الجـائر، كمـا           

هجرة للمنفى االختياري من قبل ثلة من المثقفـين         بدأت اثر ذلك    
والشباب والمهنيين الذين رأوا عدم امكان التعاون مع هذا النظام          

 .على وجه اإلطالق



 124

أعقبت هذه الفظائع وإزاء الصمت الدولي الـذي رافـق حـرب            
الخليج األولى مع إيران انتهاز اإلدارة البعثية الفرصة للتــنكيل          

وتم إلقاء القبض على الكثيرين مـن خيـرة         بالمواطنين التركمان   
الشباب التركماني فكان أن عهد إلى محكمة الثورة إصدار أحكام          
اإلعدام بحقهم وتمت تصفية اآلخرين بحيث لم يعرف مصـيرهم          

 .إطالقا
وانتهز النظام البعثي فرصة الحرب مع إيران للتــنكيل أيضـا           

ـ          ـمي إلـى   بخيرة الشباب التركماني المسلم متهمة كل مـن ينت
الطائفة الشيعية بتعاونهم مع حزب الدعوة اإلسالمي حيث جرت         
تصفية المئات من المـواطنين التركمـان الـذين كـانوا مثـاال             

 .لإلخالص والشهامة والهمة في خدمة وطنهم ومبادئهم
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 الفصل التاسع
 حرب الخليج الثانية

ورط النظام البعثي الوطن العراقي في حرب غير مفهومة بعـد           
ها لدولة الكويت المجاورة وقد لقي الكثير مـن المـواطنين           غزو

التركمان حتفهم في العمليات الحربية الجارية إبان تحرير الكويت         
وانسحاب القوات العراقية من الكويت في تكرار محزن لما القاه          
الكثير من أبناء الوطن ومن بينهم الكثيرون من التركمان الـذين           

ياط في الجيش العراقي فـي حربهـا        سيقوا عنوة إلى خدمة االحت    
 .غير المبررة مع إيران

 
ولعل من ابرز ما رافق هذه األحداث فقدان الجيش العراقي لواحد           
من خيرة ضباطه والذي تتلمذ على يده الكثيرون من خيرة ضباط           
الجيش العراقي وهو الشهيد اللواء الركن عصمت صابر الذي تم          

 بعد مواجهة حادة اتهم فيهـا       إعدامه من قبل رأس النظام العراقي     
الشهيد رأس النظام بالخيانة وذلك بعد تـنفيذه انسحابا محكما أنقذ          

 .بها حياة الكثيرين من جنود الجيش العراقي
 

أعقب ذلك إحالة الكثيرين من ضباط الجيش العراقي وطياريه من          
التركمان إلى التقاعد أو تجميدهم في وظائف رمزية ممـا حـرم            

ي من خيرة ضباطه بشهادة الكثيرين من المطلعـين         الجيش العراق 
 .على الحالة األليمة لهذا الجيش المحنك

 
وبعد هزيمة النظام وانطالق االنتفاضة الشعبية في جنوب العراق         
وشماله فقد غزت قوات النظام مدينة كركوك في تخريب متعمـد           
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بعد انسحابها من المدينة اثر دخول قوات من الحركـة الكرديـة            
ينة وسيطرة التركمان على معظم األحياء الشعبية، أما مدينة         للمد

آلتون كوبري التركمانية وهي مدينة تبعد عن كركـوك بحـوالي      
 كيلومترا إلى الشمال الغربي كما أنها واحـدة مـن المـدن             45

الرئيسية التي تـتوسط الطريق البري إلـى مدينـةأربيل وبعـد           
نة كركـوك بعـد    حصار ومهاجمة قضاء طوز وناحية تازة ومدي      

 27عودة القوات العسكرية اثر فشل االنتفاضة الشعبـيـة فـي          
 فقد واصلت القوات تعقب المواطنين الـذين        1991) مارس(آذار

تركوا مدينة كركوك بعد قصفها من قبـل الطـائرات السـمتية            
والمدفعية الثقيلة متوجهة إلى ناحية آلتون كوبري وحال دخـول          

فتح النار عشـوائيا علـى أي جسـم         القوات إلى المدينة بدأت ب    
متحرك في المدينة ثم بدأت باقتحام الدور غير عابئة بحرمة شهر           

 .رمضان المبارك
 

تم سوق جميع من عثرت عليهم القوات المذكورة من الرجال إلى           
 دون أن تعلـم     1991)مـارس ( آذار 28منطقة مجهولة طيلة يوم     

ألقـدار أن   عوائلهم أي شيء عن مصيرهم، وبعد أسابيع شاءت ا        
تكتـشف المقابر الجماعية التي كومت فيها جثث القتلى الذي بلغ          
عددهم أكثر من مائة شخص كان من بينهم األطفال والمعـوقين           

 شخصا سواء من أبناء ناحيـة       102وكبار السن وقد تم إحصاء      
آلتون كوبري أو من الهاربين من القصف العشوائي لقوات جيش          

اتو وكركوك ممن فقدوا حياتهم اثـر       النظام من ناحية تازة خورم    
هذه المجزرة البشعة والذين تراوحت أعمارهم بين عشر سنوات         

 : عاما وهم66إلى 
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 :من مواطني كركوك
 أياد قادر عبد الرحمن .1
 أيوب صالح سعيد .2
 اتيال احمد أنور .3
 اتيال ناصح بزركان .4
 احمد أنور عبد اهللا .5
 ارجمند كيالن محمد .6
 اسكندر علي .7
  الرحمناورهان حميد عبد .8
 اوغوز سميع أمين .9

 توران احمد أنور  .10
 جبار صديق .11
 جليل فتحي محمد .12
 جمال احمد فرج .13
 جميل سليمان عباس .14
 جنيد سيد بهجت .15
 حسيب مشير رضا .16
 حسين علي احمد .17
 خليل فتحي محمد .18
 رشدي خليل .19
 زين العابدين فاضل  .20
 سالم رشيد .21
 سيزر جمعة ياسين .22
 شامل عبد الرحيم .23
 شاهين ناصح بزركان .24
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 شكر حمدي محمد .25
 شهاب احمد فرج .26
 صالح سعيد صالح .27
 طارق بايز خورشيد  .28
 عادل بايز خورشيد .29
 عباس صالح سعيد .30
 عبد الرحمن مشير رضا .31
 عبد المجيد عبد الكريم .32
 عثمان جميل .33
 عدنان بايز خورشيد .34
 عصام عثمان جميل .35
 عماد محمد رشيد .36
 فاضل جهاد فتاح .37
 قابيل عباس برهان .38
 كمال صابر احمد .39
 محمد رشيد ولي .40
 محمود رشيد .41
 مود عطارمح .42
 مصطفى سليمان اسكندر .43
 معظم عثمان علي .44
 نزار مهدي .45
 نظام الدين شكر حمدي .46
 نظام رشيد .47
 نهاد عبد الكريم علي .48
 نورالدين ترزي .49



 129

 نوزاد قادر عبد الرحمن .50
 يشار حميد عبد الرحمن .51
 يلدرم كريــم .52
 

 :من مواطني ناحية تازة خورماتو
 إسماعيل شكر سيالو -1
 جمال شكر ساقي -2
 جودت حيدر بهرام -3
 ين علي اكبر سليمانحس -4
 حميد غريب -5
 حيدر غيدان -6
 زين العابدين إبراهيم -7

 زين العابدين اكبر نجار -8
 عبداهللا كهية -9

 عزيز تعجيل -10
 علي اكبر سليمان -11
 علي حسين عباس مالي -12
 علي عبداهللا كهية -13
 نجاة تقي -14
 هاشم حيدر بهرام -15

 
 :من مواطني آلتــون كـوبـري

 إحسان علي فيض اهللا -1
 إحسان محمود ولي -2
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 سان محموداردال إح -3
 ارشد خورشيد رشيد -4
 جتين احمد بهجت -5

 جنكيز مظلوم نوري -6
 حازم أنور عبداهللا -7
 زعيم إسماعيل حسن -8
 ستار عبدالرحمن عزيز -9

 سعود خطاب عثمان -10
 شعالن فيصل سليمان -11

 صائب تـتار قادر -12

 صباح احمد حمدي -13
 صدام رشيد حسن -14
 عادل عمر خورشيد -15
 عامر عمر خورشيد -16

 عامر مدحت عزت -17
 سنعبد السالم رشيد ح -18
 عدنان خالد مندان -19
 عزيز علي سعيد -20
 عصام مدحت عزت -21
 علي إحسان رضا -22
 عمر خورشيد صالح -23

 قاسم محمد توفيق -24
 محمد خالد مندان -25
 ملك فيصل سليمان -26
 منصور مظلوم نوري -27
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 نجيب سعيد صالح -28
 نوري مظلوم نوري -29
 هاشم علي إحسان رضا -30
 هاشم محمد توفيق -31

 هاني مدحت عزت -32
 

ى سـيل مـن االعتقـاالت       وتعرضت ناحية داقوق التركمانية إل    
والمطاردة للشباب بدعوى تعقب الفارين من الجيش فألقي القبض         

 .على بعض الشباب الذين سيقوا إلى المعتقالت بدون تهم مبررة
استمرت الحكومة العراقية في محاوالت التطهير العرقي وتغيير        
الواقع القومي للمناطق التركمانية إضافة إلى المنـاطق الكرديـة          

إلى إقامة المستوطنات بتمليك المواطنين العـرب قطـع         ولجأت  
أراض حكومية في كركوك والمناطق القريبة منها ومنحهم مبالغ         
نقدية كبيرة وتشجيع شرائهم للعقار في هذه المناطق عالوة علـى    
منع التركمان من بيع أموالهم غير المنقولة إال لمن ينتمي للقومية           

ستئجارهم للمحالت التجاريـة    العربية ومنع شرائهم للعقارات وا    
الحكومية وإجبارهم على تغيير الشريط اإلحصائي الخاص بهـم         
بتبديل قوميتهم من التركمانية إلى العربيـة واالسـتيالء علـى            
أمالكهم الزراعية ومنحها للعرب الوافدين من الجنوب وافتعـال         
هدم أحياء سكنية كاملة ومن ثم تمليك الدور الموجودة فيها إلـى            

ء الوافدين ومنع المواطنين التركمان من التحدث بلغتهم األم         هؤال
ومنع توظيفهم في الوظائف الحكومية ونقل الكثيرين مـنهم إلـى         
المحافظات الجنوبية وتشتيت عوائلهم ووضع اليد علـى أمـالك          
المهاجرين إلى خـارج الـوطن هربـا مـن الظلـم السياسـي              

 .واالجتماعي
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طته الدول األجنبية من حدود غير      ولم يمنع النظام العراقي ما اخت     
مسموح له بتجاوزها بما سموها المنطقة اآلمنة أي شـمال خـط            

 في شمال العـراق، فكـان أن تعاونـت السـلطات            36العرض  
العراقية مع قوات الحزب الوطني الكردستاني إلخـراج قـوات          
 االتحاد الوطني الكردستاني المنـافـس والذي كان يحتـل أربيل

تاخمة مما يحرم الطرف اآلخر من موارد الحـدود         والمناطق الم 
والتجارة عبرها فكان أن اجتاحت القوات العسكرية التابعة للنظام         
العراقي هذه المناطق وانسحبت بعد أن سـلمتها إلـى الحركـة            
الكردية المذكورة وكـان الـثمن رؤوس المـواطنين التركمـان           

اقتادت هذه  الناشطين في المنطقة والتي تصوروها آمنة فكان أن         
القوات العشرات من خيرة الشباب التركماني ومثقفيه والعـاملين         
في األحزاب والمنظمات التركمانية في أربيل إلى بغـداد أثنـاء           
انسحابها ولم تسمح السلطات العراقية ألي من عوائل المعتقلـين          
االلتقاء بهم أو تقصي أية أخبار عن مصيرهم والزال مصـيرهم           

 .مجهوال
 الذين اعتقلوا أو اغتيلوا في صفحة الغدر والخيانـة          ومن هؤالء 
 :المذكورة هم

 إبراهيم عبدالرحمن -1

 أياد أحمد -2

 أياد وحيد سعداهللا -3

 آيدن شاكر عراقلي -4
  قاياجيناحمد نورالدي -5

 خالد إبراهيم احمد -6

 خالد عبداهللا -7
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 سيروان احمد عبد القادر -8

 شاكر شكور زين العابدين -9

 شاهين يونس محمود -10

 زشيرزاد يوسف عزي -11

 طارق فائد نورالدين -12

  عمر قادر بقالنعبد الرحم -13

 عبدالرحمن قادر محمود -14

 عبدالرحمن قلعةلي -15

 علي أفضل عبداهللا يايجيلي -16

 علي حسن حسين -17

 فرهاد قاسم كركوكلي -18

 مازن فاروق -19

 محمد رشيد مهدي طوزلي -20

 منعم محمد أمين -21

 ميكائيل شهباز صمد -22

 نجم الدين نورالدين -23

 نشأت فيصل عبداهللا -24

 اهللانصرت خالد عبد -25

 هاجر عبد الغني شهاب -26

 يلماز خالد محي الدين -27

 .وجل هؤالء من مواطني كركوك وأربيل
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 لوحــة شــرف
فقد الكثير من المواطنين التركمان حياتهم وتشردت عوائلهم مـن          
جراء اإلجراءات القسرية وغير المبررة لسلطة النظام العراقـي         

الوفاة تحـت   المتسلط، وقد تراوح مصير هؤالء بين االغتيال أو         
التعذيب أو بأحكام جائرة وارتجالية من المحاكم الخاصة كمحكمة         

 .الثورة سيئة الصيت
 

وهذه لوحة شرف ألسماء بعض من نالوا شرف الشـهادة مـن            
المواطنين التركمان وغيرهم ممن لم تذكر أسماؤهم كثيرون ممن         

 :لم نتـوصل إلى أسمائهم الكاملة
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وقد يتبادر إلى األذهان بعض التساؤالت عن قسم مـن األسـماء           
المتشابهة والمكررة، إال أن جميع البيانات الخاصة بهوية هـؤالء    

يدات وأعمارهم ومهنهم وأصولهم العائلية محفوظة      الشهداء والشه 
في أرشيف وثائق المنظمات واألحزاب التركمانية وفـي دائـرة          
حفظ وتوثيق تراث الشهداء التركمان لالتحاد اإلسالمي لتركمـان      

 .العراق
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 الباب االخامس
 

 عدد المواطنين التركمان

قـي  لم يحدث أن شكل موضوع آخر ما أحدثه تساؤل العدد الحقي          
للمواطنين التركمان العراقيين من شد وجذب، فقد تشكلت جبهـة          
متعاضدة من مصادر النظام الحاكم إلى الطامعين فـي مكاسـب           
إقليمية وبترولية إلى المتمسكين باالعتبارات الشـوفينية ونـادت         
على مر السنين وبدون كلل بأن التركمان هم أقلية ليس لها شـأن           

 .في العراق
ن بهذا األمر ما وقعوا فيه من تـناقض رهيـب          ولم يدرك القائلو  

عندما تحدثت األوساط العراقية المختلفة عن اإلسهامات الواسعة        
ألبناء الشعب التركماني في مجال الشعر واألدب واللغة والعلـوم          
وفي ميادين الرياضة وما تسنموه من درجات عالية في الجـيش           

طن العراقي، األمر   والطيران بما امتازوا به من كفاءة وتعلق بالو       
الذي يثير عالمة استفهام عن كيفية امكان مثل هذا اإلسهام مـن            

 .قبل أقلية صغيرة
 التركمان فأن أقل رقم صرحت بـه        نوعودا على عدد المواطني   

 كان  1957الحكومة العراقية بواقع األرقام األولية إلحصاء عام        
  نسمة، ومن الواضح أن هذا العدد يتعارض مع واقـع          136800

الحال بكل المقاييس وباعتراف الدولة نفسها وشهادة أكثر الكتاب         
 .والمؤرخين والباحثين

وكمثال بارز لذلك نورد األرقام التي قدمها اللورد كورزون فـي           
المفاوضات الجارية بين تركيا وبريطانيا العظمى في السـنوات         

ي ويعلم الجميع أن الوفد البريطان    .  معاهدة لوزان  إبرامالتي سبقت   
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برئاسة كورزون كان مستمـيتا في تقديم أقل رقم ممكـن لعـدد            
المواطنين التركمان في والية الموصل نظرا لكون ذلـك عـامال      
حاسما في قضية الموصل وقـد أكـد كـورزون أن السـلطات             

 1920البريطانية تحوز على إحصائيات دقيقـة جمعـت عـام           
ا كـل   وبعناية قصوى من قبل الضباط البريطانيين الـذين زارو        

جزء من أجزاء الوالية ووضعوا سجالت معتـنى بها للوقـائع،          
في كل محلة ومدينة وقرية وإذ كان رئيس الوفد التركي عصمت           
باشا قد قدم مستندات تفيد بأن عدد التركمان في والية الموصـل            

 نسمة فأن كورزون قد أدعى بـأن هـذا الـرقم            146960يبلغ  
 . فقط66000من قبله يبلغ واستـنادا إلى الوقائع المار ذكرها 

فإذا أضفنا إلى هذا العدد نسبة عشرة بالمائة أي ما يزيد قليال عن             
 شخص فقط لجميع القاطنين خارج واليـة الموصـل          فستة آال 

وخاصة أقضية لواء ديالى وبغداد نفسها بسـبب كونهـا مركـز            
اإلدارة الحكومية، وبعد تطبيق نسبة النمو المعتمدة علميا بواقـع          

 1950منـذ عـام     % 3و2نويا حتى بداية الخمسينات و    س% 3و4
فأن أرقام اللورد كورزون نفسه يدل على أن عدد التركمان فـي            

 شخصا، هذا إذا أخذنا     254676 كان يجب أن يكون      1957عام  
برأي كورزون والبريطانيين دون نقاش رغم مصلحتهم الماسـة         

 ن تنتج رقم في إخفاء العدد الحقيقي،فكيف تهيأ للحكومة العراقية أ
  نسمة؟136 800 

ولو أخذنا أرقام كورزون مقياسا فأن عدد تركمان العراق حاليـا           
 710 يجب أن يكون وفق هـذا المقيـاس          2002 نهايات عام    يف

 نسمة، فكيف إذن يدعي البعض ممن له مصلحة أكيدة فـي            884
 نسـمة فـي كتـبهم       250 000ذلك أن التركمان ال يتجاوزون      
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م؟ وهل يعني ذلـك مـثال أن التركمـان قـد            وأحاديثهم وأدبياته 
تعرضوا إلى ابادة جماعية بحيث فقدوا مئات اآلالف من النـاس           
بدل أن يزيد عددهم؟ وإذا كان الكل يعرفون بأن عـدد مـواطني      

 نسمة حاليا كلهم من التركمـان       250 000قضاء تلعفر يزيد عن     
باإلضافة إلى خمسين ألف آخرين في القرى المحيطـة بمدينـة           

لموصل وفي داخل المدينة فماذا يبقى للقائلين والمنـادين بهـذه           ا
األرقام وهـل يتجـاهلون مـثال كركـوك وأربيـل وكفـري             
وطوزخورماتو وداقوق وتازة وآلتون كوبري وقرة تبة وخـانقين   

 ومندلي؟
لقد تعمدت السلطات البريطانية وتبعهم فـي ذلـك السياسـيون           

عـدد المـواطنين    والصحفيون إلى اإلصرار على التقليل مـن        
التركمان في العراق حتى ولو أدى ذلك إلى تـناقض مفضـوح           

 .وصارخ تكذبه الوقائع واألرقام المقدمة من قبلهم بالذات
لمؤلفـه  " العراق من االنتداب إلى االستقالل    "فلو نظرنا إلى كتاب   

اللورد لويد دولبران وقد عاش بضع سنوات مراقبـا ومراسـال           
كم االنتداب نراه يتطرق إلـى نفـوس        صحفيا في العراق أثناء ح    

المواطنين التركمان في العراق عام انتهاء االنتداب أي في عـام           
 شخصا متـناسيا أن اللـورد      60 000 فيذكر أنهم يبلغون     1932

كورزون نفسه وهو المشهور باسـتماتته للتقليـل مـن نفـوس            
التركمان في العراق أمام الوفد التركي المفـاوض فـي مـؤتمر            

 ضمن نطـاق واليـة      66 000د ذكرهم بعدد ال يقل عن     لوزان ق 
ولم يتساءل اللورد ماذا حـدث      . 1920الموصل نفسها وفي عام     

للتركمان فقط منذ ذلك التاريخ ليتـناقصوا بينما يـزداد نفـوس           
 .العرب واألكراد والمسيحيين؟
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وقبل أن نعرج على موضوع العدد المقارب للحقيقـة لتركمـان           
اح أمر هـام طالمـا تغاضـى عنـه          العراق نرى ضرورة إيض   

العراقيون اآلخرون وخاصة األكراد بصفة دائمة وانساق بعـض         
مثقفي التركمان إلى اعتماد نفس المنطوق بمفهوم مخالف أال وهو          
نشوء الحق الطبيعي ألي مواطن أو جماعة عرقية دون أن يكون           
العدد عنصرا هاما في إقرار هذه الحقوق، فاستنادا إلـى جميـع            

تير العراقية فأن الحق الطبيعي لمواطني العراق ال يترتـب          الدسا
بكثرة العدد أو قلتـه ناهيك عن أن هذا األمر محسوم بالنسبة إلى            
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما أعتمـده المجتمـع الـدولي           
برمتـه، فلو الحظنا مبالغة بعض الجهات غير الموضوعية فأن         

أللوف يتـجاوز حاليا نفوس    ما يسلمون به من بضعة مئات من ا       
بلدان مستـقلة منخرطة في المجتمع الدولي ومنضـوية تحـت          
مظلة األمم المتحدة سواء في منطقة الخليج العربي أو في أوربـا            

 .أو أفريقيا
إن هؤالء لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث أو اعتماد النتائج المعدلـة     

 فـي عـام      والتي أعلنتها الحكومة العراقية    1957إلحصاء عام   
 في العـراق فقـد وردت       1958 وبعد نجاح انقالب عام      1959

المحصلة النهائية لهذا التصحيح مشيرة إلى اعتماد عدد المواطنين         
 . نسمة567 000التركمان بواقع 

واعتمادا على أرقام معدالت النمو السكانية في العـراق بواقـع           
فـي  % 2و6في الخمسينات والستـينات والسـبعينات و     % 3و2
ابتداء من عام   % 2و3في أوائل التسعينات و   % 2و4ثمانينات و ال

 وذلك حسب معطيات التقرير االقتصادي العربي الموحـد         1993
 والصادر عن الصندوق العربي لإلنماء االقتصـادي        1993لعام  
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واالجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة األقطار العربيـة        
لعدد التقريبي لعموم   فأن ا 1993المصدرة للبترول في الكويت عام      

 المواطنين التركمان في العراق يجب أن يتجاوز حاليا
 نسمة، ومع حساب االنحراف السلبي المؤثر فـي         2 038 662

معدالت النمو السكانية التي تـتـناسب تــناسبا عكسـيا مـع           
التطور الثقافي واالجتماعي والبيئي ونظرا لكون التركمان غالبـا         

طا أكبر من التعليم فأننا نرى إرجـاع        من الشرائح التي نالت قس    
 .هذا الرقم إلى مليوني نسمة
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 الباب السادس
 

 الواقـع القومي للمناطق التركمانية
أصبح الواقع القومي لمنطقتي كركوك وأربيل مدار تجاذب شديد         
اعترته لألسف حوادث عنف مأساوية وقد دأب الكثيـرون مـن           

 محاولـة إثبـات أن      سياسيي المواطنين األكراد ومثقفـيهم إلـى      
كركوك لم تكن تحوي في أي يوم من األيام أغلبية تركمانية بعد            

. أن ضمنوا تقريبا أن أربيل قد اعتبرت مدينـة كرديـة كاملـة            
وتعرضت كركوك نفسها إلى حملة مضـادة بالتعريـب قادتهـا           
األوساط الحكومية في محاولة أخرى لتغييـر واقعهـا القـومي           

ـ     د لم يحصل أن تعرضت إليه أية       فأصبحت بذلك مدار جذب وش
 .منطقة أخرى في العالم بهذه القسوة

 
ولألسف كان البترول الذي تزخر به منطقـة كركـوك السـبب            
الرئيسي لهذا النزاع الشرس فالحركات السياسية الكردية توصلت        
إلى قناعة مصيرية بأن أي توجه مستقبلي لتأسيس كيان كـردي           

 لو لم تدعم برافد اقتصادي      من نوع ما سوف لن يكتب له النجاح       
مهم كالبترول ولذلك بدأ تشجيع الهجرة الكرديـة إلـى كركـوك     

 .وضواحيها
 

أما التعريب فقد كان رد فعل من جانب السلطات الرسمية لعـدم            
التفريط بالبترول كمورد رئيسي عـام للدولـة العراقيـة، إال أن            

 حدا  الخوف التقليدي من خطر وهمي مستقبلي يمثله التركمان قد        
بالحكومات العراقية المتأخرة إلى االعتقاد بأن من األسلم لهـا أن           
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تسهم في تغيير الواقع التركماني للمنطقة بدءا بتغيير اسم كركوك          
باإلضافة إلى تغيير اسم الكثير مـن       " محافظة التأميم "نفسها إلى   

القصبات والبلدان والقرى إلى أسماء عربية والى فـك ارتبـاط           
مانية من كركوك وربطها بمحافظات يغلب عليهـا        االقضية الترك 

الطابع العربي، في حين شهد الكل بأن التركمـان أنفسـهم لـم             
يعتبروا الثروة البترولية إال رافدا اقتصاديا يعود للوطن العراقـي          
 .الكامل ويشترك فيه ابن البصرة كما هو ابن كركوك أو الموصل

الثالثيـة عـن    يقول الباحث الراحل حنا بطاطو في موسـوعته         
 :العراق

 280( مـيال    180تقع كركوك، وهي مركز نفطي، على بعـد         " 
وكانت مدينة تركية بكل ما فـي  . إلى الشمال من بغداد  ) كيلومترا

الكلمة من معنى  حتى ماض غير بعيد، وانتقل األكراد تـدريجيا            
من القرى القريبة إلى هذه المدينة وتكثفت هجرتهم إليها مع نمو           

 كان األكراد يشكلون حـوالي      1959وبحلول عام   . طصناعة النف 
ثلث السكان، بينما انخفض عدد التركمان إلى ما يزيد قليال عـن            

وشهدت مدن تركية أخرى، مثل أربيل، عملية مشابهة        ... النصف
أربيل نفسها إلى حد كبير وحصل      ) أصبحت كردية   ( ولقد تكردت 
دا وحـافظوا   أما أهل كركوك، فكانوا أصلب عـو      . التغيير سلميا 

على روابط ثقافية حميمة مع تركيا وتوحدوا من خـالل شـعور            
 ."أعمق بالهوية العرقية

 
والذين ينازعون تركمانية كركـوك والمنطقـة المحيطـة بهـا           
والمناطق التركمانية األخرى ال يستشـهدون إال بمؤلفـات ذات          
مصدر بريطاني دبجت أثناء مفاوضات والية الموصل في أعقاب         
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عالمية األولى كما أسلفنا، أو بمؤلفات بعـض األكـراد          الحرب ال 
أنفسهم، كما الحظنا أن معظم الكتاب األكراد يستشهدون كحقيقـة     

لشمس الدين سـامي والـذي      " قاموس األعالم   "مسلم بها بمؤلف    
يعتبرونه موسوعة تاريخية وجغرافية عثمانية مهمة إذ ذكر فيـه          

ن األكراد والبقية مـن     بأن ثالثة أرباع أهالي مدينة كركوك هم م       
 .الترك والعرب وغيرهم

 
منطقـة  "وقد أعتمد الدكتور نوري طالباني في مؤلفـه الموسـوم         

نفس االتجاه فقد ذكـر     " كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي    
أنه أعتمد في سرد المعلومات عن تـاريخ المنطقـة وماضـيها            
 وجغرافيتها على المصادر المعروفـة بموضـوعيتها وعلميتهـا        
الخالصة، تركية كانت أو عربية أو كردية أو غربية، واسـتطرد           

هو المؤرخ  ) قاموس األعالم (قائال بأن مؤلف الموسوعة العثمانية      
والرحالة التركي شمس الدين سامي الذي زار منطقة كركوك قبل          
قرن من الزمان ودون معلومات دقيقة عنها وال يمكن أن يكـون            

 !مناصرا للكرد
 

الرحالـة والمـؤرخ    " ود أن نبدأ بالتعريف بهذا      ولتوضيح ذلك ن  
الذي أصبح مرجعا هاما إلثبات كردية كركوك، ومـدى         " التركي

 .دقة معلوماته وأهميتها العلمية
 

وللحقيقة فأن المرحوم شمس الدين سامي لم يكن تركيا بـل هـو        
 للهجـرة   1266ألباني ولد في مدينة يانية الواقعة في ألبانيا سنة          

درسة المتوسطة اليونانية وتعلم التركية والعربيـة       ودرس في الم  
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 خصوصيين درسوه في البيـت، ثـم        نوالفارسية على يد مدرسي   
أنتقل إلى اسطنبول وأنصرف إلـى الصـحافة فأسـس جريـدة             

معاشقة طلعـت   "اليومية وبدأ يكتب القصص فألف قصة       " صباح"
والتي اعتبرت إسفافا وقدحا بنظام الزواج فـي الدولـة          " وفطنت

" ثورة كاوة الحداد على الطاغية الضحاك     "العثمانية ثم ألف قصة     
فأبعد بسببها إلى طرابلس الغرب، ولما عاد من المنفى انصـرف           

 .إلى تأليف القواميس اللغوية واإلعالمية
 

وللحقيقة أيضا فأن المرحوم سامي لم يكن رحالة أيضا، فهو لـم            
نسـكلوبيديا  يزر كركوك وال بغداد التي كتب عنهما وتشـير اال         

اإلسالمية بوضوح إلى أن مواد قاموس األعالم مستقاة من مؤلف          
فرنسي للبحاثة بوليه وهو مؤلفه الموسـوم قـاموس الجغرافيـة           
والتاريخ العالمي، وأضاف إلى مؤلفه بعض الوثـائق والتقـارير          
السنوية غير المدققة الواردة من الواليـات العثمانيـة وبعـض           

. عربية والفارسية حول المدن الشـرقية     المقتبسات من المراجع ال   
 .ويذكر أن قاموس األعالم يعتبر مدينة بغداد مدينة تركية بالكامل

 
 :العشائر التركمانية في العراق

" يذكر الباحث ثامر عبد المحسن العامري في موسوعته المسـماة         
والمؤلفة من تسعة أجزاء أن التركمان      " موسوعة العشائر العراقية  

 ألطاي يتوزعـون فـي      –لغتهم إلى مجموعة اورال   المنتمين في   
وديالى وأربيـل  ) الموصل( ونينوى ) كركوك( محافظات التأميم  

وفي أماكن أخرى موزعة بين األقضية والنواحي والقرى التابعة         
 :لهذه المحافظات وقد ذكر تفرعات هذه العشائر كما يلي
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 عشيرة البيات التركمانية -1
 عشيرة قرة أولوس -2

 آغاعشيرة قنبر  -3

 عشيرة الجايرية  -4

 عشيرة بند علي -5

 عشيرة ا يلخانلي -6

 عشيرة الجليلي -7

 عشيرة الدميرجي -8

 عشيرة شاه سيوان -9

 )دلي ولي(عشيرة الداللوة -10

 عشيرة مراغة -11

 عشيرة كول باني -12

 عشيرة اليعقوبية -13

 عشيرة الداقرة -14

 عشيرة سرايلي -15

 عشيرة الونداوي -16

 )بير نزار( عشيرة بير ندر -17

 )الفرحات ( عشيرة فرحتليلر -18

 شيرة سيدلرع -19

 عشيرة ايلخانليلر -20

 عشيرة طاتران -21

 عشيرة السرايلية -22

 عشيرة ختالن -23

 عشيرة قصابلية -24
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 )حسكلي(عشيرة هشكلي -25

 )مرادلي( عشيرة كهيةلر -26

 )صفوك( عشيرة سفك -27

 عشيرة شيخلر -28

 )الشيشان( عشيرة الجيجن -29

 
وقد ذكرت عشائر البيات وهي من قبائل االوغوز ويرجع بعض 

 كون خان احد أبناء اوغوزخان المؤرخين نسبها إلى بيات بن
 .الستة

 
تتوزع مساكن البيات في الوقت الحاضر في السعدية وشـهربان          
ومندلي وزرباطية وقزانية ومنصورية الجبل وبـدرة وخـانقين         
وقرة تبة وكفري إال أن كثافتها السكانية تقع بين طوز خورمـاتو            

 .وقرة تبة ومركز مدينة كركوك
 

البيـات التركمانيـة تتفـرع إلـى        وقد ذكر العامر بان عشائر      
 .البسطاملية، وقرة ناز، وبرآوجيلي، وخاص درلي

وقد ذكرت الموسوعة أن جميع أبناء العشائر الموجودة في تلعفر          
وحواليها يتكلمون التركمانية ومن أهم العشائر التي تسكن هـذه          

 :المنطقة
 عشيرة علي خان بك -1
 عشيرة البير ندر -2

 عشيرة الهمات -3

 عشيرة الفرحات -4
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 عشيرة الداؤدي -5

 عشية الهال  وآل حربو -6
 :أما عشائر طوز خورماتو فباإلضافة إلى البيات فيشار إلى

 عشيرة بندر -1
 عشيرة جاير -2

 عشيرة قنبر آغا -3

 عشيرة قرة ناس -4

 عشيرة عسافي -5
 .وذكر من عشائر داقوق الجليلي وايلخانلي والدميرجي وشيخلر

 
 :قبيلـة الشـبـك 

الوجـود  " ؤلفـه الموسـوم   يذكر الدكتور صبحي ساعتجي في م     
إضـافات إلـى    " التركي في العراق في سياق التطور التاريخي      

ماأورده البحاثة أحمد حامد الصراف عن قبيلة الشبك التي تسكن          
قرى عديدة في منطقة الموصل وحواليها ويقدر نفوسهم بحـوالي          

 مما يعني كونهم بحـدود خمسـة        1989 ألف نسمة عام     40-50
ن أهم قراهم ومناطق سـكناهم العباسـية        وسبعين ألف نسمة، وم   

وألبك وارباجي وبابينيت وباصحرا وبعشيقة وبـاويزة وبازوايـا         
وبايبوغ وبدنة وبيالوات وبيسان وبساطلي وحيلوهان وجينجـي        
ودراويش وكوكجلي وخرابة سلطان وخزن بند وخضر اليـاس         
وقرة قويون وقرة شور وقرة تبة وقرة تبة شبك وقرة يطـاغ و             

برلي وكهريز وكورغريبان ومنارة شبك وعمر قاياجي       قاضية وك 
 وتـل   نوالنبي يونس وسالمية وشمسيات وشيخ أمير وشيرين خا       
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يارة وترجيلة وتيز خراب وطوبزاوة ويارمجة وينكي بسـاطلي         
 . وزهرة خاتون

ويضيف الدكتور مايكل ليزبرغ، أستاذ الفلسفة بجامعة أمسـتردام      
ثل كاني كروان وقرقشـان     في هولندا أسماء قرى أخرى للشبك م      

ومفتية وقحراوة وشيخ شيلي وشـاوقلي وطيـراوة وطـوبراق          
 .زيارت وخزنة وأورطة خراب

ولألسف فقد تعرض الشبك إلى ما تعرض إليه غالبيـة سـكان            
القرى التركمان من التهجير والترحيل فقامت السلطات العراقيـة         

ـ            ي بترحيل حوالي ثالثة آالف عائلة من الشبك إلى مجمعـات ف
سهل حرير وشمال شقالوة وبازيان وشمال جمجمال قبل حـرب          

ويذكر الدكتور مايكـل    . الخليج الثانية وقد عاد البعض إلى قراهم      
أن الكرملـي والغالمـي     " الشبك والكاكائية   " ليزبرغ  في كتابه     

. والصراف يؤكدون الهوية التركمانية لقبيلة الشبك  وينقل عن م         
 في جامعة كورنيل بمدينـة      1988موسى في كتابه المطبوع عام      

ايثاكا بالواليات المتحدة األمريكية أن الشبك تركمان رحلوا مـن          
األناضول ويشير المؤلف المـذكور إلـى أن كتـاب بـويروق            

وكتاب المناقب وهما من الكتب المتوارثة للشبك قد كتبا       ) األوامر(
 .باللغة التركمانية

 
 :تركية اذهب إلى كركوك، فأنهم هناك يتكلمون ال

مذكراتي فـي   " يورد المفكر ساطع الحصري في كتابه الموسوم        
فاريل .  مع الكابتن ن   1921 معرض تصادمه عام     وفي" العراق  

 مستشار وزارة المعارف آنذاك عندما رفض قبـول         القائم بأعمال 
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وظيفة معاون مدير المعارف أن فاريل أورد اقتراحا آخر حيـث           
 :قال له
.  ل وظيفة مدير المعارف هناكهب إلى كركوك ، تو     اذ -

وقد كـرر   !  وأنت تعرف التركية     التركية،هناك يتكلمون   
فاريل اقتراحه على رستم حيدر ، رئيس الديوان الملكي         

 .بحجة أن أهالي كركوك يتكلمون التركية 
 وقد أوضح خيري أمين العمري والذي له دراسات وأبحـاث          

ثـه عـن    عديدة في تاريخ العراق الحديث في معـرض حدي        
السجال الذي كان يجري للحصول على عرش العـراق بـان           

 .كركوك تسكنها أكثرية تركمانية
 أحد قادة ثورة العشـرين      الفرعون،كما تطرق فريق المزهر     

إلى التركيب القومي لمناطق العراق فذكر أن األقليـة التـي           
تسكن العراق والتي هي ليست بعربية األصل والـدم تسـكن           

ربيل وأتـراك فـي     أفي لوائي السليمانية و   الشمال وهم أكراد    
 والنساطرة في واآلثوريينوعدد قليل من األرمن  لواء كركوك
 .لواء الموصل

  كما أننا نرى عبد المجيد حسيب القيسي وهو الذي يصـف           
الصادرة في لنـدن    " الحياة  " نفسه في مقال نشرته له جريدة       

ول  في معرض رد على نقد نشر ح       2000 حزيران   1بتاريخ  
بأن اهتمامـه بدراسـة تـاريخ       " اآلثوريون  " كتابه الموسوم   

العراق السياسي الحديث قد بدأ قبل نحو خمسين عامـا فأنـه            
كركوك مدينة تركمانية تعود أصول     " يذكر في كتابه المذكور     

معظم سكانها إلى أصول تركية في حين تسكن بالقرب منهـا           
  " .البأسقبائل كردية شديدة 
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لكاتب سيار الجميل في معرض إطار التـنوع       في حين يورد ا   
أمـا الفئـات    " السكاني في العراق وسكان األقاليم فيما مفاده        

التركمانية المنتشرة في أماكن معينة من شمال العـراق، فقـد    
استقطبت لها كل من كركوك في شرق دجلة، وتلعفـر فـي            
غرب دجلة بقراهما ودساكرهما، وتعـود هـذه الجماعـات          

 أصولها إلى الدول التركمانية التي حكمـت فـي          السكانية في 
 " أجزاء من العراق 

الحياة ( ولو نظرنا إلى مؤلف السيد منذر الموصلي الموسوم         
فأننـا نـراه ينقـل عـن        ) السياسية والحزبية في كوردستان   

الصحفي األمريكي ويليام ايغلتن االبن في كتابـه جمهوريـة          
ناك منطقة تصلح    الكردية عن أن ه    1946 جمهورية   –مهاباد  

لتكون موضع أخذ ورد، هي مدينة كركوك في العراق فهـي           
تكاد تكون مقسمة بين التركمان والكرد قسمة متسـاوية، فـي       
حين إن المنطقة التي تقع إلى الغرب والشمال الغربي، حيـث           
آبار النفط، فإنها تحتوي على خلـيط مـن القـرى العربيـة             

 .والتركمانية

العـراق  "  فيصـف فـي كتابـه      أما الدكتور مجيد خـدوري    
كركوك وآلتون كوبري وتلعفر بأنهـا مقاطعـات        " الجمهوري

 .يقيم فيها التركمان
ويتطرق الدكتور علي الوردي، أستـاذ االجتماع المعـروف        
إلى مناطق سكن التركمان في العراق فيذكر وجودهم في مدن          
وقرى واقعة على خط مستقيم تقريبا وهو الخط الـذي يكـاد            

 منطقة سكن األكراد وبقية المناطق األخـرى مـن          يفصل بين 
 .العراق
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العـراق والحركـة    " يذكر الدكتور قاسم الجميلي في مؤلفـه      
المعد للطبع من قبل الدكتور عزت اوزطـوبراق أن         " الكمالية

 بعد  1923المسؤول البريطاني هنري دوبس زار كركوك عام        
ـ         رانتشا وك  األنباء الخاصة بموقف التركمان في مدينـة كرك

وحواليها ونيتهم مقاطعة التصويت على تـنصيب فيصل ملكا        
على العراق فاجتمع بوجهاء التركمان وأبدى استعداد الجانـب    
البريطاني إلقرار الحقوق القومية والثقافية لتركمان العـراق        

 .دون تحديد
" وينقل عباس العزاوي في كتاب المنشي البغدادي الموسـوم          

تي نقلها عن الفارسية أن مسـؤوال       وال" رحلة المنشي البغدادي  
 .إيرانيا مر بكركوك وذكر أن معظم أهاليها هم من األتراك

" سكان العـراق "أما الدكتور فاضل األنصاري فيورد في مؤلفه 
بأن التركمان هم القومية الثالثة في العراق وينتشرون في بقعة          
تمتد من تلعفر إلى مندلي في خط فاصل بين العرب واألكراد           

 .غالبية منهم تسكن مدينة كركوكوأن 
أعـالم األدب   " ويقول المؤلف العراقي مير بصري في كتابه      

إن األدب التركماني ال زال مزدهرا فـي        " في العراق الحديث  
كركوك وأنحائها في حين انتعش األدب الكردي في السليمانية         

 .وأنحائها
في حين يورد الدكتور جميل موسـى النجـار فـي مؤلفـه             

إن التركمان الذين   " اإلدارة العثمانية في والية بغداد    " الموسوم
انتشروا في مدن وقرى الوالية الشمالية الغربية، في قزلرباط         
وخانقين وشهربان والمنصورية ودلي عباس وقزانية ومندلي،       
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ويستطرد بأن هؤالء قد عاشوا في عدد كبير من مدن وقـرى            
 .والية الموصل

" سن بكر أحمد في مؤلفـه     ويقدر المؤلف المصري الدكتور ح    
عـدد  " التركية بين الحاضـر والمسـتقبل     -العالقات العربية 

 .تركمان العراق بين مليونين إلى مليوني ونصف نسمة
أربعة قرون مـن تـاريخ      ( وبالرجوع إلى المؤلف المشهور     

 من تـأليف ستيـفـن هيميـسلي لونكريك ) العراق الحديث 

(Longrigg)  سـكن التركمـان     فأنه يتطرق إلى مواضـع 
كانت بقايا الهجرات القديمة من التركمان متفرقة فـي         : فيقول

تلعفر، وفي خط طويل من القرى على طريق الموصل مـن           
دلي عباس إلى الزاب الكبير، وتمركزت أكثريتهم في كركوك         
ويضيف أن مدينة كركوك الجميلة لم تتبدل كثيرا في القرنين          

 التركمانية الممتـد علـى      األخيرين، كما لم يتبدل خط القرى     
طوال الطريق األعظم، وال القرى العديدة التي يقوم سـكانها          

وكان النفوذ التركـي يتغلغـل فـي        ". الديم"بالزراعة الديمية   
األماكن التي يكثر فيها الدم التركي وتنتشر فيها اللغة التركية          

وقد عمد لونكريك إلى التعريف بكركـوك       ! والمذهب التركي   
 .ؤلف فذكر أن لسانها هي التركيةفي هذا الم

ولو أمعنا النظر في مؤلف آخر لستيفن هيمسلي لونكريك فأنه          
يصف التركمان بالمزارعين من سـكان القـرى والـذين ال           
يضمهم أي تنظيم عشائري ويوجدون بأعداد في مدن كركوك         

وفي قرى قره تبـة وطـوز       . والتون كوبري وأربيل وكفري   
امتداد الطريق المتشـعب بـين      خورماتو وداقوق وذلك على     

بغداد والموصل، ويوجد عدد منهم في تلعفر فـي منتصـف           
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ويتطرق لونكريك إلى اندماج    . الطريق بين الموصل وسنجار   
العنصر التركماني في الحياة العامة عراقيا بعد تسوية قضـية          

لم يحاول التركمان في كركـوك وكفـري ،         : الموصل فيقول 
ة محاولـة للخـروج عـن نطـاق         وفي القرى التابعة لهما أي    

الغموض الذي كانت له فائدته ، فلم يثيروا أية مشكلة منـذ أن         
 .تمت تسوية قضية الموصل 

 محـاوالت   بـراون أن   البريطانية سارة جراهام     تذكر المؤلفة 
تعريب منطقة كركوك وإرغام التركمان واألكراد للهجرة من        

حـرب  مناطقهم السكنية في كركوك والموصل قد بدأت قبـل          
 أما ديفيد ماكداول فيقول انه وبالرغم من        .بكثيرالخليج الثانية   

كون مدينة الموصل ذات أغلبية عربية فـأن جميـع المـدن            
والقرى الواقعة على الخط الممتد إلى بغداد كانـت مسـكونة           

 .بالتركمان الذين يتكلمون التركية
ولو نظرنا إلى  فالديمير مينورسكي فأنه يشير بدون مواربـة    

فـي  ) التعريف بالمنطقة المتنازع عليهـا    ( ي مقاله المسمى    ف
إشارة إلى الخالف المشهور حول عائدية والية الموصل إلـى          
أن التركمان يشكلون األغلبية على طـول امتـداد الطريـق           

والذي يمر مـن جنـوب      ) ممر الحرير ( الرئيسي التاريخي   
منطقة الموصل وفي اغلب المدن الواقعة عليه مثـل تلعفـر           
وأربيل والتون كوبري وكركوك  وتازة خورماتو وطـاووق         

 .وطوز خورماتو وكفري وقرة تبة 
أما تقرير حقوق اإلنسان الصادر من مديرية الهجرة والجنسية         
في المملكة المتحدة فيشير إلى أن كركـوك مركـز رئيسـي            
للمواطنين التركمان باإلضافة إلى سكناهم في الموصل وأربيل        
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إلى أن عددهم يشار إليه إلى ثالثمائة ألـف         وديالى كما يشير    
من قبل بعض المصادر بينما يمكن أن يكون هذا الرقم بالفعل           
قرابة مليونين، ويتـناول التقرير حرمانهم من التمتع بحقوقهم        
الثقافية واستعمال لغتهم الخاصة حتى في المناطق والمدن التي         

 . يشكلون أغلبية فيها
روحتـه المعـدة لنيـل شـهادة        ويذكر رينهارد فيشر في أط    

التركمان في العراق   " الماجستير من جامعة برلين والموسومة      
أن أهم مركز تركماني في العراق هو مدينة كركـوك ولـم            " 

يقتصر دور كركوك على كونها مركزا ثقافيـا مهمـا وإنمـا            
 .بكونها تحتوي على أكبر تجمع تركماني فيها

مان فـي كردسـتان ،      هاي في كتابه عا   . آر.كما يذكر دبليو  
 أن أهم مدينتين في     1920-1918تجارب موظف سياسي بين     

جنوب الزاب الصغير هما كركوك والسليمانية ويضـيف أن         
إضافة إلى أربيل يسكنها التركمـان      ) كركوك(المدينة األولى   

بينما السليمانية مدينة كردية ، ويذكر هاي في نفس الكتاب أن           
كمان الذين يشكلون أغلبيـة     كركوك هي المركز الرئيسي للتر    

 .فيها
ولو تمعنا في األدب السياسي فان الكتاب الذي يحتوي علـى           
مذكرات المرحوم ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية التي كانت         
تتمركز في كركوك يشير إلى نظرة السلطة السياسية آنـذاك          
إلى المسألة برمتها فقائد الفرقة يرفع تقريـرا إلـى الحـاكم            

ي العام يشير فيه إلى الصراع العرقي في كركوك بين          العسكر
 .األكراد وبين األغلبية التركمانية للمدينة حسب قوله
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وفي تقرير آخر يشير الطبقجلي إلى مقررات مؤتمر المعلمـين          
 منوهـا بـأن     1959) فبراير( شباط 5-2األول المنعقد بتاريخ    

 بوضـع   األكراد لم يكونوا أبدا أغلبية في كركوك بل احتفظـوا         
 .األقلية دائما لحد تاريخه

 
ولو أمعنا النظر في الوثائق الرسمية البريطانية نـرى الوثيقـة           

 لوزارة الخارجية البريطانية تشير إلى      371/134255المرقمة  
برقية صادرة من السفارة البريطانية في بغـداد إلـى الـدائرة            

ان سك" تذكر فيها بأن  958) يوليو (  تموز 18 خالشرقية بتاري
 ". كركوك يتكلمون التركية بنسبة بالغة 

كما تشير وثيقة أخرى لـوزارة الخارجيـة البريطانيـة بـرقم      
 12 فـي    1286 والمتضمنة برقية سرية برقم      371/134212
 موجهة إلى وزارة الخارجية إلى منطقة       1958) أغسطس(آب  

 " أغلبية تركية " كركوك بأن فيها 
وسوعة العلمية الصادرة من    ومن الدراسات الموسوعية نذكر الم    

موسـوعة العمـارة    " جامعة كامبردج في بريطانيا والمسـماة       
إذ تتطرق إلى الواقع القومي لمدينة كركـوك        " المحلية في العالم  

عند تناولها لهذا المبحث فتدرج أن غالبية سكان كركوك هم من           
التركمان وأن عدد نفوس التركمان في كركـوك ال يقـل عـن       

 .في العراقمليونين ونصف 
أخيرا وليس آخرا نود أن نذكر بأن الموسوعة البريطانية التي          
ال يشك أحد في جدية المعلومات الـواردة فيهـا والخاضـعة            

كركوك " أن   إلىللبحث والتمحيص تشير بشكل ال مواربة فيه        
في األساس مدينة تركمانية ولو أن هناك من يـتكلم العربيـة            



 170

ـ  ". والكردية فيها أيضا   ا الطبعـات المعدلـة مـن       ولو الحظن
 كركـوك ونسـيجها     إلىالموسوعة المذكورة لرأينا أنها تشير      

 .القومي محتفظة بالتركمان في المرتبة األولى
 

 :أربـيـل 
أربيل مدينة قديمة ويقال أنها أقدم من بابل وقد ورد ذكرها في            
النقوش التاريخية باسم أوربيلوم وقد تعاقب عليها السومريون        

لكوتيون وساللة اور الثالثة والبابليون كمـا ورد        واألكديون وا 
ذكرها في النقوش المسمارية باعتبارها أكاشان كاالما أي دار         
سيدة البالد كما يذكر ذلك دليل وطـن الحضـارات القديمـة            

وفـي زمـن اآلشـوريين قـام        .لمؤلفيه طه باقر وفؤاد سفر      
سنحاريب بمشاريع اروائية فـي أربيـل واسـتولى عليهـا           

طيون ثم الساسانيون، وأسس فيها زيـن الـدين علـي           البيزن
كوجوك من ملوك التركمان إمارة تركمانيـة وأعقـب ذلـك           
مظفرالدين أبو سعيد كوكبوري والذي احتلت في عهده أربيل         

 .موقعا حضاريا ممتازا
 

كما تعاقب على حكم اربيل الجالئريون ثم الشاه محمد وأخوه          
) لة الخـروف األسـود      دو( أمير أسبا من ساللة قره قويونلو     

التركمانية ) دولة الخروف األبيض    ( وكذلك ملوك آق قويونلو   
 دخلت أربيل في الحكم العثماني إلى أن تم احتالل          1637وفي  

 .القطر العراقي من قبل اإلنجليز
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وقد أنجبت أربيل علماء تركمان من أمثال مال أفندي وشعراء          
شـيخ أسـعد    وأدباء مثل يعقوب آغا ورزاق آغا وغريبي وال       
 .أفندي وهاشم ناهد أربيل وتوفيق جالل اورهان

 
العراق، الكتـاب   " يقول البحاثة الراحل حنا بطاطو في كتابه        

كما أسـلفنا   " الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار    
إلى ما تعرضت إليه مدينة أربيل التي كانت أغلبيـة مركـز            

 القـرى   المدينة فيها من التركمان من زحـف كـردي مـن          
المجاورة لها ومن المدن األخرى بحيث أصبح الشغل الشاغل         

 .هناك صبغ المدينة بطابع كردي
 

ومع ذلك فأن أربيل الزالت تحتفظ بطـابع تركمـاني مميـز            
وخاصة في القلعة كما تحتفظ العوائل التركمانية العريقة فيهـا          

ن بطابعها المميز، وقد أنجبت أربيل الكثير من األدباء والفناني        
 .نوالمطربين الذين أغنوا الحركة الثقافية في أربيل وال يزالو

والمالحظ أن الكثيرين ممن أزعجهم واقع احتفاظ التركمـان         
بهويتهم األصيلة في أربيل قد أصروا بمناسبة ودون مناسـبة          
أن التركمان طارئون في المدينة وأمتد األمـر أحيانـا إلـى            

 .لتركيبة السكانيةمغالطات تـتناقض مع وقائع التاريخ وا
يذكر السيد محسن دزه يي، السياسي الكـردي الـذي تـولى            
وزارة شؤون الشمال في الوزارة العراقية كما عـين سـفيرا           

" أحـداث عاصـرتها   "للعراق في  براغ في كتابه الموسـوم         
والمنشور في حلقات بجريدة الزمان التي تصدر في لنـدن أن           

 كان يتـردد علـى      المرحوم خالد عبد الحليم متصرف أربيل     
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النوادي ويستمع إلى ما يدور فيها وقد سمع بعض األصـدقاء           
ومنهم إسماعيل اليعقوبي وجـودت احمـد نـاجي وغيـرهم           
يتحدثون بالتركمانية فسجل أسماءهم وطلب منهم الحضور إلى        
مقر المتصرفية فأبلغهم بأنه وفي أعقاب اإلعالن عن الحقوق         

 منهم ترسيخ هذه الخطوات     الثقافية لتركمان العراق فأنه يطلب    
وتأسيس النوادي والجمعيات الثقافية لتركمان أربيل ووعـدهم        

ويقول السيد دزه يي أن الحاضرين      . بإبداء المساعدات الممكنة  
 !  ضحكوا وابلغوا المتصرف بأنهم جميعا أكراد

 
وبستطرد دزه يي بأن أفراد األسر العريقة فـي أربيـل قـد             

مانية رغم أنهم أكراد، ولم يوضح      اعتادوا على التحدث بالترك   
السيد دزه يي لماذا يتحدث جمع من األكراد فـي مجالسـهم            
الخاصة بالتركمانية فقط، سيما وأنه ضرب مثال علـى هـذه           
 !األسر العريقة مثل اآلوجلي والدوغرمجي فسجل بأنهم أكراد



 173

 الباب السابع
 

 النهج السياسي للتركمان
تمع العراقـي منـذ تأسيسـه       التركمان في العراق جزء من المج     

وظهوره وهم من القبائل التركية التي أسهمت في إنضاج مفهـوم   
الدولة المتكافئة التي تحترم مباديء الحق والقانون وحافظوا على         
عنصر وشعور المواطنة بشكل منسجم ومتواز مـع القوميـات          

 .األخرى التي اتخذت العراق موطنا لها
 على مـر سـنوات التـاريخ        والمالحظ إن التركمان في العراق    

المعاصر للوطن العراقي لم ينخرطوا في نزاعات أثنية أو دينيـة           
مع المجتمعات العراقية الموازية، ولم يحدث أن تورط التركمان          
العراقيون إلى حين قيام النظام الجمهوري في نزاعات مذهبية أو          
قومية مع العرب واألكراد واآلثوريين واألرمن وحتى اليزيديـة         

ستثناء بعض الحوادث المتفرقة التي كانـت بفعـل مـؤثرات           با
ويالحظ أيضا إن التركمان قد     . خارجية ال تمت إلى الوطن بصلة     

حاولوا الحفاظ على هذا النهج العقالني حتـى عنـدما انحـدرت            
منطقة الشرق األوسط إلى سطح االضـطرابات اإلقليميـة فـي           

 هـذه   الخمسينات من القرن العشرين وكان دورهم فـي بعـض         
الصراعات موقف الدفاع عن النفس إذ لم يكونوا البادئين أبدا في           
نزاعات هجومية لمكاسب تدعو إلى السـيطرة علـى األرض أو           
الحصول على الحقوق الضائعة أو على مواطيء قدم في السياسة          

 .الداخلية
إن هذا الخط االجتماعي والسياسي قد حتمته الظروف الجغرافية         

فة إلى عدم معاناتهم مـن حرمـان للنفـوذ          لتركمان العراق إضا  
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السياسي كونهم ينحدرون من أصول طالما شهد لها بإقامة أنظمة          
وإمبراطوريات سياسية واجتماعية سادتها مفاهيم العدل والعقيـدة        

 .والرحمة
وبتأثير النضج السياسي على مر القرن األخير فقد تشكل الخـط           

مية التركمانية نفسها القومي لتركمان العراق وطورت الحركة القو     
في النصف الثاني من القرن العشـرين بصـقل إيـديولوجياتها           
واستبعاد األفكار الدخيلة للتطرف والتعصـب السياسـي غيـر          
العقالني فبرزت كخط متماسك بشرت باتجـاه سياسـي معتمـد           
ومقبول من أبناء الشعب التركماني في العـراق علـى مختلـف            

 .مذاهبه وشرائحه االجتماعية
د تكفلت الحركات التركمانية السياسية والثقافيـة والمنظمـات         وق

الطالبية والجمعيات والنوادي المصرح بإنشائها بالحفاظ على هذا        
النهج المعتمد وتغذيته بالعناصر الشابة المؤمنة تمهيدا لنقل هـذه          

وال خالف أن هذا الـنهج      . األفكار والمباديء إلى األجيال التالية    
العناصر النزيهة الصادقة والمحافظة علـى      هو الذي جمع حوله     

مبادئها كما أن المالحظ إن من ترك هذا النهج ألسباب ماديـة أو             
انتهازية على قلتهم لم يلقوا القبول من المجتمع التركماني برمتـه      

 .وأصبحوا خارج الخط االجتماعي المعتمد من قبل التركمان
ي وطن يحتـرم   لقد ظل التركمان العراقيون ينادون بحق العيش ف       

خصوصيتهم وحقهم في الحياة الحرة الشريفة وممارستهم لحقوقهم        
القومية والثقافية والسياسية وتطبعت نظرتهم إلى هـذا الـوطن          

 .بأفكار تخدم التوجه السياسي والمستقبلي لكامل تراب الوطن
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 الفصل األول
 

 النهج السياسي لتركمان العراق

مي فـي نضـالهم السياسـي،       اختار تركمان العراق الخيار السل    
فعرفهم الناس كشعب ينبذ الصراع المسلح وقد نتج عن المستوى          
الفكري والعقائدي الذي غلب عليهم نبذ العنف، وباستثناء حاالت         
متفرقة غلب عليها الهوس العاطفي المتشدد فإنهم لم ينخرطوا في          
أية سياسة هجومية متعالية وكان ذلك السبب الرئيسي لعدم نشوء          

ظمات متطرفة بين ظهرانيهم كتلك التي نشأت فـي الشـرق            من
األوسط في حين لقيت التجمعات المرخص لها والتـي تــنادي           
بالتوجه الثقافي والسياسي قبوال عاما انخرط فيه الكثيـرون فـي           
بغداد والموصل وأربيل وأغنت الحركة السياسية التركمانية بعمق        

، " التركمـاني  نـادي اإلخـاء  " منقطع النظير وعلى رأس ذلـك   
والغريب أن هذا الخيار قد قبل التحدي الكبير بما رافق ذلك مـن             
مخاطر وضغوط قد ال تتعرض لها المنظمات السياسية السـرية          
في واقع الحال، ومع ذلك فقد استقطب جماهير واسعة ولم يحدث           
أن عاني من جدب في االغناء الفكري أو االنخـراط العضـوي            

 . إلدارة شؤونه وأعماله
وباستقراء الحركات السياسية المختلفة فان مـن المالحـظ بـأن           
التوجهات السياسية الجدية التي لم تأخذ الصراع المسلح نبراسـا          
لها قد حققت نجاحا لم تبلغه الحركات المسلحة، وليس ببعيد منـا            
الحركات الناشطة في الصراع الفلسطيني والتي اتخـذت منحـى         

 مـاينهوف   - ومنظمـة بـادر    متشددا والجيش األيرلندي السري   
أأللمانية اليسارية ومنظمة األلوية الحمر اليابانية ومنظمة الخمير        



 176

الحمر الكمبودية وثورة ظفار والصراع المسلح لمنظمة الباسـك         
األسبانية والحركات المسـلحة الكرديـة فـي شـمال العـراق            
والحركات االنفصالية في تركيا، فلم تحقق هذه الحركات المسلحة         

اح يذكر عندما اختارت طريق الدم والسالح في حين حقق          أي نج 
المؤتمر الوطني األفريقي وحركة االسـتقالل الهنديـة السـلمية          
والتيار الخميني وانهيار المعسكر الشرقي واتفاقيات اوسلو نجاحا        
ملحوظا مثبتة تفوق الخيار السلمي إذا استند على حقوق شـرعية           

نا في إثبات وجودها لحقب من      ومقبولة ولو تأخر هذا الخيار أحيا     
 .الزمان ال أهمية قصوى لها في تاريخ الشعوب

من هذا المنطلق نرى أن أولى المهمات التي يجب أن يضـطلع            
بها تركمان العراق هي تهيئة العنصر البشري وتعزيز األيمـان          
القوي بعدالة قضيتهم وضمان استمرار النهج السياسي بما يضمن         

. غير العدواني والنزيـه بكـل معانيـه       التوجه القومي الصائب    
والواضح إن التركمان سيوالون الدفاع عن توجهـاتهم القوميـة          
والسياسية بالطرق السلمية الحضارية وسيقومون بتهيئة الكـوادر        
والمالكات البشرية التي ستتولى مسؤولية هذا النضـال العـادل          
ومسؤولية الحفاظ على مكتسبات هذا الكفـاح المسـتمر عنـدما           

 .تحقق األهداف النهائيةت
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 الفصل الثاني
 

 مصادر الحركة السياسية 

إن ينابيع التحرك السياسي ومصادره الحيوية يجب أن تكون من          
داخل حركة النضال السياسي من الناحية المعنوية والمادية، فـأن         
األساس ألية حركة سياسية تـنبع من المضمار السياسي الـذي          

 .لدعم الحيوي لآلخرينتمثله يجب أن ال تعول على ا
إن منظري الحركات السياسية الذين يتحججون بتغير الظـروف         
الدولية وضرورة أن تعول هذه الحركات على الدعم المادي مـن           
خارج الحدود قد انتهوا بدون استثناء إلى الدخول في فلـك هـذه             
القوى الخارجية، ولعل الكثيرين قد خبروا مدى خطـورة هـذا           

ى سحب هذا الدعم لسبب أو آلخـر وانتهـى          االعتماد عندما جر  
 .الحلم الذي أفاقوا منه على الحقيقة المرة

من هذا المنطلق ينبغي أن يكـون المصـدر الحيـوي للحركـة             
السياسية والثقافية ذاتيا وبإسهام من يعتـنقون فكرة هذه الحركـة          
واروائهم لها بامكاناتهم الذاتية، وال يمكن قبول الدعم الخـارجي          

 كان بدون قيد وشرط ومن مصادر تشترك مع هذه الحركة           إال إذا 
في توجهاتها ومبادئها عقائديا، فأن االعتماد على الدعم الخارجي         
بدون التحقق من نقاء هذا الدعم سيحول القائمين بهـا إلـى أداة             
طيعة يجري تحريكها وفق أهواء خارجية وينبغي رفض مثل هذا          

 . غير المقبولةاالرتباط الذي يأتي بعامل المرجعيات
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 الفصل الثالث
 

 العالقة مع الحركات السياسية التركية والدولة التركية 

لقد كثر الحديث واللغط حول عالقات خاصـة تـربط تركمـان            
العراق بمؤسسات الجمهورية التركيـة أو الحركـات السياسـية          
الناشطة في هذا البلد وتداولت أوساط خارجية كنه هذه العالقـات     

ما أدى ذلك إلى تساؤل واضح حتى من بعض شرائح          المفترضة ك 
ولعـل مـن    . المجتمع التركماني حول طبيعة هـذه العالقـات       

الضروري اإليضاح لتركمان العراق قبل غيرهم بـأن أي تـأثر           
بالتوجهات القائمة في تركيا سلبا أو إيجابا ليس باألمر الذي يجب           

رح ويبسـط   إخفاؤه أو التشكك فيه، والواضح أن هذا األمر لم يش         
لشرائح المجتمع العراقي األخرى بالوضوح والدقة الالزمة وهو        

 .أمر كان يجب أن يحصل سابقا وبدون تردد
فالعالم يعيش حاليا في قطاعات توزعت إقليميا وقوميا وتـنوعت         

 يحول دونه أحد، ومـن      أنالعالقات تأثيرا وتأثرا بشكل ال يمكن       
ـ        راق أن يتغـافلوا عـن      هذا المنطلق فأنه ال يمكن لتركمان الع

مخزون فكري واجتماعي غني بالمفاهيم الحضارية يزخر به بلد         
كبير كتركيا إضافة إلى بلدان أخرى ناطقة بالتركية ومن الطبيعي          
أن يكون هناك شعور مشترك بالود والتفاهم والمشاركة في القيم          
األدبية والثقافية والنهل من منابع هذه الحضارة أو باغنائها بآثار          

 . خالقة أخرى
فإذا رأينا التواصل واالندماج الذي يعيشه العرب فـي مختلـف           
أقطارهم واعتبارهم نظراءهم في البلدان العربية األخرى إخوانـا         
لهم يشاركونهم نفس النظرة والثقافة واالنتماء وكما يحصل ذلـك          



 179

للفرس والكرد والصرب والروس والفرنسيين فأن تركمان العراق        
م لممارسة ابسط حقوقهم في اغناء حـركتهم        غير ملومين وحده  

الفكرية والثقافية واالجتماعية من منهل كبير كذلك الذي يجدونـه          
 .في المجتمع التركي الكبير

وال شك أن التركمان يشكلون جزءا من المجتمع العراقي والدولة          
العراقية وسيمارسون دورهم المغتصب في اغناء التوجه السياسي        

 العراقية باحترام تام وناجز للقـوانين النافـذة         واالجتماعي للدولة 
فيها في مجتمع تظلله سيادة القانون واحترام الفرد وخصوصيته،         
إال أن التركمان يفترضون أن شرائح المجتمع العراقي األخرى ال       
يأخذون على التركمان تواصلهم الفكري مع المجتمع التركي بـل          

خر به العراق بمختلـف     يعتبرونه اغناء للتـنوع الثقافي الذي يز     
قومياته وطوائفه ويشجعون انسيابية الحركة الثقافية التي تغنـي         

 .المجتمع العراقي برمته
والواقع أن الذين اختاروا وبتعمـد واضـح توجيـه االتهامـات            
الجزافية لتركمان العراق لم يكلفوا أنفسهم في البحث واالستقصاء         

فقد كان  . مدة بهذا الصدد  عما تقوله العهود الدولية والمواثيق المعت     
المجتمع الدولي حاسما في جالء هذا األمـر إذ تبنـت الجمعيـة             

إعالن حقوق األشـخاص المنتمـين إلـى        " العامة لألمم المتحدة    
والـذي أعتمـد    " أقليات قومية أو أثنيـة أو أقليات دينية ولغوية       

 47/135ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم          
 والذي يلـزم الـدول      1992) ديسمبر( كانون األول    18بتاريخ  

بحماية وجود األقليات وهويتها القوميـة أو األثنيــة وهويتهـا           
 .الثقافية والدينية واللغوية وتعزيز هذه الهوية



 180

نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية مـن اإلعـالن علـى أن             
 : فيقلألشخاص المنتمين إلى أقليات الح

استمرار االتصاالت الحرة والسـليمة     إقامة ومحافظة و   -1
 .مع سائر أفراد جماعتهم

إقامة ومحافظـة واسـتمرار هـذه االتصـاالت مـع            -2
 .األشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى

إقامة اتصاالت عبر الحدود مع مواطني الدول األخرى         -3
الذين تربطهم بهم صالت قومية أو أثنيــة وصـالت          

 .دينية أو لغوية بدون تمييز
من المسلمات أن يقوم تركمان العراق بإيضاح هذا األمر         كما أن   

بشكل جلي وواضح إلخوتهم في تركيا وضمان إسـهامهم فـي           
اغناء الحركة الثقافية واالجتماعيـة التركمانيـة مـع احتـرام           
خصوصية تركمان العراق ووقوفهم إلى جانب إخوتهم من أبنـاء          

 .ثناءالقوميات األخرى التي تقطن العراق الكبير دون است
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 الفصل الرابع
 

 نظرة إلى مستقبل العراق

إن تركمان العراق يؤيدون فكرة ومبدأ دولة عراقية حرة موحدة           
ديمقراطية برلمانية تعددية تحترم حقوق اإلنسان وتسـود فيهـا          
مباديء القانون دون تمييز عرقي أو مذهبي أو ديني أو طـائفي            

العـراقيين إلـى    ويدعون إلى بناء هذه الدولة التي يرنو اغلـب          
إن التركمان في العراق يشكلون بالطبع ثالـث        . إقامتها وتأسيسها 

اكبر قومية فيه وعليهم تبوء مكانهم الطبيعي في األخذ بيد هـذه            
الدولة لتكون عضوا فـاعال فـي المجتمـع الـدولي المتمـدن             

 .والمنظومة الدولية
وال يخفى على احد بان العراق يتكون من نسيج متميز تتشـابك            
فيه القوميات واألديان والمذاهب ويرى التركمـان بـان أقـوى           
ضمانة للحفاظ على هذا النسيج المتميز هـي تقويـة وتــنشيط            
اإلدارات المحلية بما لها من خصوصيات متميزة وإيصال الخدمة         
الضرورية للفرد الذي هو أساس الدولة في المقاطعات التي يعيش          

 .فيها بشكل عادل ومتواز
 هو مطلب أساسي طالما تـنادى به التركمان فان         ورغم إن ذلك  

األمر النهائي متروك إلجماع الشعب العراقي بكافة شرائحه فإذا         
أتجه المجتمع العراقي لألخذ بمبدأ الحكم الـذاتي أو الفيدراليـة            
بإجماع شبه كامل ورأى أن الخير هو في األخذ بهذا السبيل فان            

تكون لهم نفس الحقـوق     تركمان العراق سيساندون هذا الخيار و     
في العيش بخصوصيتهم دون أن يكونوا تابعين أليـة مجموعـة           
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أثنية أو أن يكون دورهم مهمشا في نطاق هذا الحل ويجـب أن             
 .يكون ذلك مفهوما ابتداء لكل أفراد المجتمع العراقي

إن من الضروري إيصال هذه الرسالة مسبقا إلى أبناء القوميـات           
ك الدول التي تدعو الن يكون لها الحق        العراقية األخرى والى تل   

في اإلسهام في رسم سياسة الخريطة السياسية لعراق المسـتقبل          
ومن الواضح إن كل امكانات اإلعالم الهادف و توجيه الرسـالة           
اإلعالمية وامكانات المعلومات يجب أن تسـخر بشـكل جـدي           
ومتواصل لتوضيح هذه الرسالة الناجزة والواضـحة إلـى مـن           

 .ه اإلسهام في صنع هذا القرارسيكون ل



 183

 الفصل الخامس
 

 الحركات التنظيمية داخل التراب العراقي

ال خالف على أن أصل القضية ومصدرها هو في داخل الـوطن            
العراقي وعلى ترابه بشكل تأصل في نفوس أبناء الوطن العراقي          
الواحد ولذلك فأن أساس الحركات التنظيمية وتسـوية صـفوف          

عراقي بمختلف شرائحه يجب أن ينبع من التراب        أفراد الشعب ال  
 .العراقي

من هذا المنطلق فأن تركمان العراق سيكون لهم الدور الفاعل في           
تـنظيم صفوفهم في حركات سياسية وثقافية واجتماعية بشـكل         
متحضر وضمن عراق يدين بمباديء الحضارة العالمية ويحتـرم       

لهذه التنظيمـات   حقوق اإلنسان في بلد حر وديمقراطي وسيكون        
الدور الفاعل في الدفاع عـن الحقـوق المشـروعة للمـواطنين            

 .التركمان ضمن منظمات سياسية وثقافية
وقد كان التركمان شأنهم في ذلك شأن أبناء القوميـات األخـرى            

فقد كـان مـن     . محرومين من ممارسة أبسط حقوقهم المشروعة     
حركـة  سيطرة الحكم االستبدادي الشمولي الحـالي أن خرجـت        

المعارضة العراقية إلى خارج تراب الوطن مما ال يـدع مجـاال            
 .لممارسة هذه الحقوق الحضارية البديهية إال في أضيق الحدود

إن جميع التوجهات الفكرية والقومية والسياسية كانت تعاني  من          
القهر الفكري مما ال يسـمح إال للقليـل مـن النشـاط السـري               

متوقع أن تقوم حركة تركمانيـة      المعارض، ولذلك فلم يكن من ال     
بقيادة الجماهير التركمانية من داخل ارض الوطن شأنها في ذلك          
أيضا شأن سائر القوى المحلية األخرى مما ال يدع الخيار لهـذه            
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الجماهير إال للتشبث بالقضية المركزية لشعبها وإحيـاء حركـة          
 .التساند الجماهيري الواسع ليس إال

 
ركزية قد تحقق بإحياء الروافـد الفكريـة        إن التشبث بالقضية الم   

التي تضمن انسيابية الفكر القومي إضافة إلى الحد األدنـى مـن            
العمل السري المنظم، من هذا المنطلق فـأن تركمـان العـراق            
حاولوا تحقيق الحد األدنى للدفاع عن الوجـود التركمـاني فـي            
 مجالس الشعب والمطالبة بعدم استثناء التركمـان مـن التعامـل          
الحضاري كمواطنين من الدرجة األولى دون تمييز مع ما رجـع      

 .عليهم بين الفينة واألخرى بجسيم المخاطر
 

وان ما ينعش األمل هو أن اغلب شرائح المجتمع التركماني فـي            
العراق كان على علم تـام بهـذه الظـروف والمسـلمات وأن             
القطاعات الشبابية كانت تعمل كل ما بوسعها إلذكـاء الحركـة           
الفكرية والثقافية للحيلولة دون تسرب اليأس إلى نفوذ الجمـاهير          
الواسعة وهذا ما ثبت فعال بعد انهيار نظام حزب البعـث حيـث             
توحدت الصفوف الجماهيرية في نسيج متماسك لم تـؤثر عليـه           

 .سنين التسلط والقهر
إن  المنظمات التي كانت تبشر بهذه الحقوق في خـارج حـدود             

 أدركت هذه الحقيقة وفعلت كل ما مـن شـأنه           الوطن العراقي قد  
إذكاء األمل في نفوس الجماهير التي تعاني من القهر والحرمـان        
ورعت التواصل الحسي والثقافي مع جماهير الداخل ممـا نجـم           
 .عنه ترابط أبناء الشعب وتماسكهم والحفاظ على هويتهم المميزة
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م التسـلط   إن تركمان العراق قد خبروا هذه الظاهرة في ظل نظا         
الديكتاتوري ولم يسمحوا لليأس أن يتسرب إلى نفـوس أوالدهـم           
تحت أي ظرف، ونتيجة للترابط العميق الذي يعيشونه مع تراب          
الوطن فأن تركمان العراق لم يبادروا أبدا إلى العصـيان ضـد            
مؤسسات الدولة وكانت لهم البصيرة النافذة للتمييز بين مؤسسات         

لم يبادروا إلى التخلي عن التراب العراقي       الحكم ومبدأ الدولة كما     
طوعا تحت أية مفاهيم أو مسوغات، ولعل العالم شهد ذلك بعـد            

 ضد طغيان النظام الحاكم     1991أحداث التمرد الذي حصل عام      
أو أكثر من مجمـوع الشـعب الكـردي         % 25فقد نزح حوالي    

القاطن في العراق إلى منفى اختياري في تركيا وإيران بينما لـم            
يبلغ عدد التركمان النازحين من كركوك والتون كوبري وأربيـل          

من مجموع التركمان رغم تعرضهم ألبشع وسائل       % 1أكثر من   
 .القهر والتـنكيل

لقد كان ذلك مثاال واضحا الرتباط تركمـان العـراق بأرضـهم            
ووطنهم وصكا واضحا لهم بأن أية إرادة خارجيـة ال يمكـن أن           

هم وأرضهم طالما حافظوا على هذا      تحركهم أو تقلعهم من جذور    
 .المستوى غير المسبوق من التالحم والتساند

أننا نرى بأن التنظيم االجتماعي والسياسي يجب أن يكون نابعـا           
من أرض الوطن وقد سبق وأن قدمت مقترحات كثيرة لتوحيـد           
الخطاب السياسي لتركمان العراق وتحديـد الهويـة السياسـية          

حداث تدعو اآلن الى اختيار الشـعب       لجماهيرهم العريضة، واال  
التركماني لممثليه وقيادته السياسية بكامل حريته ووفق ممارسـة         
ديمقراطية حديثة تتحدد فيها المشاريع التي تخاطب ضمير األمة         
الختيار تمثيل سياسي يكون إلى جانب القوى السياسـية الفاعلـة           
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راطـي  األخرى في العراق الحديث لبناء وطن مستقل موحد ديمق        
حضاري يحترم سيادة القانون وتسود فيه مباديء العدل والمساواة         

 .وتكافؤ الفرص
لقد أصبح من المحتم أن تتخذ التنظيمات التركمانية عمقـا أكبـر          
وبزخم أكثر في الحركات االجتماعية والسياسية التي تعود بالخير         
العميم على الحركة التركمانية المعاصرة وان تكون هذه الحركة         

ايرة لمقومات العمل الجدي المتحضـر المـؤثر، ورغـم أن           مس
محاوالت التـنظيم المجهرية التي ال عمق جمـاهيري لهـا أو           
محاوالت محاكاة التنظيمات السياسية إلفراد اعتقدوا خاطئين بأن        
لهم ثقال جماهيريا عميقا فأنشأوا منظمات ال تنعم بالوجود الحقيقي  

م الكافي بل قوبـل باالبتسـام       باستثناء رئيسها لم تحض باالحترا    
ليس إال فان تأثيرها المستقبلي يعود بالضرر على مجمل الحركة          
التركمانية واختراق مسلماتها الهادفة إلـى إجمـاع جمـاهيري          

 .مقبول
ولسنا ندعي بان تركمان العراق منزهون من الخطأ فهناك أفراد          

ديـا  التجأوا إلى حرمة المسلمات التركمانية مستهدفين كسـبا ما        
رخيصا دون االندماج في تيار العناصر النزيهـة اإليديولوجيـة          
شأنهم في ذلك شأن الكثيرين من أبناء القوميات األخرى وتـدلنا           
دروس التاريخ القديم والمعاصر على أن مثل هـذا النفـر لـم              
يستطيعوا أن يخدعوا الكل على مر الزمن فاسـقط فـي يـدهم             

ألمر أن مثل هؤالء قليلـون      ونبذتهم شرائح المجتمع، والجيد في ا     
سواء بين التركمان أو غيرهم ممن خرجوا على اإلجماع العربي          

 .أو الكردي
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لقد اختطت الجماهير منحى جيدا بتأسيس المنظمات الجماهيريـة         
اجتماعية كانت أو سياسية خارج التراب العراقي وقد أسهم فـي           

اريخيـة  ذلك المنتديات الثقافية وجمعيات الدراسات الفكريـة والت       
إال أن من الضروري    . واألدبية إضافة إلى التـنظيمات السياسية    

تحقيق اإلجماع في التوجهات الفكرية وااللتفاف حـول قضـية          
مركزية واحدة، فبغض النظر عن الطـروح الفكريـة المختلفـة           
واختالف اآلراء والتي نراها ظاهرة صحية في اغنـاء الحركـة           

ضاري متعمق فان مـن     الفكرية بشرط كونها تصب في مسار ح      
الواجب االتفاق على المسلمات الجوهرية حول إجماع جماهيري        
نابع من ضمير األمـة ودون إمـالء فـوقي أو مستــنبط أو              
باستقطاب مروجي األدوار الهزيلة في صنع القرار التركمـاني         
بحيث ال يترك المجال للتفرق والتشرذم، كما أن من الضـروري           

 الخيرة حول راية فكرية واحدة، جدا استقطاب جميع الجهود 
نـادي اإلخـاء   "وقد كان من مقترحاتـنا بهذا الشأن إعادة تأسيس 

الذي حول قسرا عن مسيرته القوميـة علـى ارض          " التركماني
التراب العراقي وذلك في أي منفى مؤقت بعد الحصـول علـى            
التراخيص الالزمة وان يعهد إليه تـنظيم الصفوف التركمانيـة         

ء المتعارف عليها والتـي تحظـى بإجمـاع أبنـاء           وفق المبادي 
 .التركمان العراقيين على مختلف ميولهم

 ولم تكن دعوتـنا ألن يكون هذا المنتدى بديال ألي تــنظيم أو            
حزب سياسي تركماني قائم في شمال العراق أو فـي تركيـا أو             

 عندما تأسس في بغـداد      1960دول العالم بل أن يعيد روح عام        
 للتطلعات التركمانية بإسهامه العلمـي الحضـاري        ممثال مقبوال 

وحيث أن اهللا قد    . والجماعي في رسم مقدرات هذا الشعب األبي      
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أنعم على الوطن العراقي بالخالص من حكم الطغـاة فـأن مـن             
المفترض أن مثل هذا المنتدى أو أي تنظيم سياسي آخر سينادي           

الة موحدة  مرة أخرى باإلجماع الكامل ويقوم بمهمة التبشير برس       
ويتعهد خلق سياسات مصيرية راسخة بدل االهتمام بحل المشاكل         
بعد حصولها ويكون أرضا صالحة لتفـريخ السياسـة الصـائبة           
والثابتة ومرجعا يمكن له أن يقدم نفسه إلى الغير كممثل مقبـول            

ويمكن للتنظيمـات القائمـة حاليـا       . للمجتمع التركماني العراقي  
ن تـنظم تحت هـذا المفهـوم بلجانهـا         سياسية كانت أم ثقافية أ    

السياسية والثقافية وجمعياتها الهادفة إلى الـدفاع عـن حقـوق           
اإلنسان العراقي والتركماني وعالقاتها اإلقليمية والدولية بحيـث        
تشكل أوراق وردة متماسكة ومتفتحة تغني الحـركتين السياسـية     

 .والثقافية للمجتمع التركماني
يع التـنظيمات الفكريـة والسياسـية      إن من الواجب أن تبشر جم     

بنفس النظرة دون تـناقض تمليه أحيانا ردود فعل آنية قد ترجع           
بالضرر على موقف اآلخرين من القضية التركمانية، فال ضـير          
من تعدد التـنظيمات أو المؤسسـات طالمـا تحقـق اإلجمـاع            

 .والخطاب السياسي الموحد
لخطـاب السياسـي    إن األمر الحاسم في مجمل هذا األمر هـو ا         

والذي يدعو إلى وحدة مصـيرية ونظـرة مشـتركة لألمـور،            
ويفترض التبشير بذلك دون أن يكون لألفكار المتـناقضة كمـا          
أسلفنا والنابعة من جهل أو غلو عاطفي أن تعكس نظرة خاطئـة            

 .تجاه التركمان أجمعين
ولكن وفي ضوء هذه الظـروف والمسـتجدات فـأن الحركـة            

ية والسياسية يجب أن ال تنغلق على نفسها وتترك         التركمانية الفكر 
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مهمة التواصل مع الرأي العام اإلقليمي والعالمي فال زالت هنالك          
حاجة إلى توسيع القاعدة الفكرية والسياسية في خـارج الـوطن           
العراقي بتأسيس جمعيات حقوق اإلنسـان والجمعيـات الثقافيـة          

ضـارة اإلنسـانية    واالجتماعية مع االستفادة من كل مكونات الح      
لتعريف الرأي العام العربي واإلقليمي والدولي بقضية المجتمـع         
التركماني العراقي العادلة وإيصال صوت الجماهير التركمانيـة        

 .إلى كل المنتديات والتنظيمات السياسية والفكرية
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 الفصل السادس
 

 نظرة التركمان إلى النسيج السياسي العراقي
األساسـية هـي األعمـال الخاصـة        إن وظائف وأعمال الدولة     

بالحماية واألمن والعدالة والتي يرى الجميع أهمية قيـام الدولـة           
وأساسا فأن البحث في وظائف وأعمال الدولة يستدعي النظر         . بها

وقد حـدث   . في األسباب التي وجدت الدولة من أجلها ولتحقيقها       
ـ           رد تطور مفهوم الدولة أساسا لتأمين الحماية وتنظيم عالقـة الف

وبـذلك ينـادي    . بالجماعة بشكل يضمن رفاهية ورقاء الجماعة     
القائلون بهذا الطرح أن الدولة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها           
وذلك بعكس نظريات أخرى تمجد الدولة باعتبارها الرمز القوي         

 .لألمة أو الجماعة
وقد اتجه العالم المعاصر إلى تبني الديمقراطيـة كنظـام أمثـل            

جتماعية بين مواطني الدولة الواحدة ولكن يجب االنتباه        للعالقة اال 
إلى أن الديمقراطية لها مقومات رئيسية فهي تفترض أوال بـأن           
يكون الحكام ذوي صفة تمثيلية أي أنهـم يمثلـون فعـال قـوى              
مجتمعية فاصلة، أما الصفة الثانية فهـي أن يكـون النـاخبون            

انوا ال يأبهون بالحكم    مواطنين وأن يعتبروا أنفسهم كذلك إال إذا ك       
أو ال يشعرون باالنتماء إلى مجتمع سياسي بل بمجرد االنتمـاء           
إلى عائلة أو قرية أو فئة إقليمية أو مذهبية فال تعني حرية اختيار             

أما الصفة األخيرة فهـي أن تكـون سـلطة          ! الحاكمين لهم شيئا  
الحاكمين محدودة مرسومة باالنتخابـات وبـاحترام القـوانين ال          

 .طة المنشآت عسكرية كانت أم مدنية أو بالعائالت والقبائلبسل
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ومن األمور الهامة أنه ال ديمقراطية بدون وعي باالنتمـاء فـإذا          
كان المواطنون يشعرون أن حكومتهم تمارس سـلطتها ضـمن          
أراض تبدو لهم مصطنعة أو أجنبية فال مجال للتحدث عن صفة           

كتلة السكانية بانتمائهم   التمثيل، لذلك يجب أن يشعر المواطن أو ال       
لكامل األرض وليس لجزء منه واال فأن حديث هؤالء عن سيادة           
الديمقراطية على كامل تراب الوطن يكون أمرا غيـر مبـرر أو          

 .مطلوب
فإذا تحلت الدولة باألسلوب الديمقراطي بعيدا عن التسلط والقهـر          
االجتماعي والقومي والطائفي فان مؤسسـات الدولـة تزدهـر          

ام سيادة القانون وتغليب العدل على المصالح الذاتية، حينئذ         باحتر
تتراجع المطالب اإلقليمية أو األثنية التي تعمد إلى الحفاظ علـى           
خصوصياتها باعتبار أن هذه الخصوصيات محمية أساسا بقـوة         

 .القانون
أن العناصر األساسية للدولة تكمن في الشعب الذي هو التجمـع           

يقيمون بصفة مستقرة ودائمة على أراضيها      البشري لألفراد الذين    
وفي الوطن أي الرقعة الجغرافية التي يستقر عليها شعب الدولـة           
بصورة دائمة وفي الحكومة وهي السلطة التي تمارس السيادة في          
الدولة لحفظ النظام ووضع القواعـد القانونيـة موضـع التنفيـذ      

 وهـي   وتفصل في النزاعات، أما العنصر األخير فهو السـيادة        
 .سلطة الدولة المطلقة وهيمنتها على كامل رقعتها الوطنية

 
 دولة موحدة أم اتحادية؟

تنقسم دول العالم إلى دول موحدة واتحادية فالدولة الموحدة تتميز          
بوحدة السلطة والقوانين ووحدة اإلقليم فهنـاك حكومـة واحـدة           
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تمارس السيادة الخارجية وتفرض كامل سلطتها وسيادتها علـى         
وقد تختلف أنظمـة الـدول      . اطق الدولة ورعاياها دون منازع    من

تبـع الـبعض    يالموحدة فيتميز قسم منها بالمركزية الشديدة كما        
أساليب مختلفة في الحكم كأنظمة أما ديمقراطية أو دكتاتورية كما          
تختلف من كونها ملكية أو جمهورية كمـا تختلـف صـالحيات            

ول فقسم منها تتوسع في مـنح  اإلدارات المحلية واإلقليمية بين الد 
أوسع الصالحيات لإلدارات المحلية بينما تقتصر األخرى علـى         

 .أضيق الحدود
 

أما الدولة االتحادية أو المركبة فتتألف من اتحاد دولتين أو أكثـر            
. ويختلف شكلها تبعا الختالف نـوع االتحـاد الـذي أوجـدها           

 سببت فـي    فاالختالفات في طبيعة وجوهر االتحادات الدولية قد      
وجود أشكال متعددة للدولة االتحادية تختلف بـاختالف العالقـة          

 .والتداخل بين دول أو وحدات االتحاد
 

 : )الكونفدرالي( طبيعة االتحاد التعاهدي
االتحاد الكونفدرالي ينتج عن معاهدة تبرم بين دول كاملة السيادة          

العسـكرية  وتتفق بينها على تنظيم عالقاتها االقتصادية والثقافية و       
إذا رأت الدول المنظمة إلى هذا االتحاد أن ذلـك يضـمن لهـا              

إن هذا االتحاد ال يوجد دولة جديـدة فتبقـى          . المصلحة والتكامل 
الدول محتفظة باستقالليتها ونظامها السياسي وجنسية مواطنيهـا،        
واالهم من كل ذلك إن أية دولة منضوية تحت االتحاد يمكـن أن             

ة أو اتفاقيات مع الدول األجنبيـة دون أن         تدخل في عالقات ثنائي   
 .يستوجب ذلك التزامات على الدول األخرى في االتحاد
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 النظام الفدرالي

ام الفدرالي اتحاد مركزي تنتج عنه دولة فدرالية وفي ظل          ـنظلا
االتحاد الفدرالي تندمج الدول أو وحدات االتحاد في دولة واحـدة           

ألعضاء ويصبح بمثابـة    بموجب دستور يوافق عليه كل الدول ا      
 .القانون األعلى أو النظام األساسي للدولة االتحادية

تفقد الدول أو الوحدات المنظمة إلى االتحاد الفدرالي أو الدولـة            
الفدرالية شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية وتصـبح هنـاك         
شخصية دولية واحدة وسيادة خارجية واحدة في دولة يكون لهـا           

وطني واحد وجنسية واحدة تسري علـى كـل         علم واحد ورمز    
 .المواطنين

إن أهم ما يميز االتحاد الكونفدرالي عـن الدولـة الفيدراليـة أن             
الكونفدراليات تسمح للدول أو الوحدات المنضوية إليها باالحتفاظ        
بمميزات شخصيتها الدولية فيكون لها علم خاص وجيش خـاص          

السـيادة  ونشيد خاص وقوانين خاصة كمـا تمـارس مظـاهر           
الخارجية، وفي االتحاد الكونفدرالي يعتبر األعضاء أنفسهم غير        
ملزمين بقرارات الجمعية العامة لالتحاد وإنما تتوقف على موافقة         

كما يجوز لدولة االتحاد الكونفدرالي     .هذه الدول أو الوحدات عليها    
االنسحاب إن أرادت ذلك بينما ال تتمكن وحدة االتحاد الفـدرالي           

ل ويمكن استخدام القوة من قبـل الحكومـة الفدراليـة           أن تنفص 
للقضاء على أية حركة انفصالية والعمل على إبقاء الوحدات التي          

 .تحاول االنفصال ضمن نطاق االتحاد
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 :األساليب المتبعة في األنظمة السياسية
يرى الكثيرون أن ابرز العالمات التي توضـح طبيعـة الدولـة            

 تجربتين هامتين فالواليات المتحـدة      موحدة أم اتحادية تكمن في    
األمريكية دولة فدرالية تحكمها حكومة فدرالية مع توسـع فـي           
تأسيس اإلدارات المحلية وسن بعض القوانين وممارسة السـلطة         

 .المحلية في الواليات األمريكية
بينما ينحى المنهج الفرنسي إلى دولة موحـدة تتمتـع بمركزيـة            

 للبلديات التـي تـدير شـؤون        موحدة مع منح صالحيات واسعة    
المواطنين في البقع الجغرافية واإلقليمية المختلفة ضـمن البلـد          

وبما أن كال النظامين يحتويان على عيوب عديـدة إلـى           . الواحد
جانب المزايا التي تتمتع بها ولذلك فقد عمدت هذه األنظمة إلـى            
 االقتراب من بعضها فقد اتجهت الدول الفدرالية إلى المزيد مـن          
المركزية بينما توسعت الدول الموحدة فـي مـنح الصـالحيات           

ويقول الباحثون إن بعض الدول قد عدلت فـي         . إلداراتها المحلية 
أنظمتها لالستفادة من مزايا كال النظامين ويكون الحديث هنا عن          
ايطاليا بوصفها دولة مركزية وتقع خارج نطاق الدولة الموحـدة          

ن مناطقها المعترف بها في دستور      والدولة الفدرالية معا، حيث أ    
 تعتبر وحدات إقليمية مزودة في بعـض المجـاالت          1947عام  

اإلدارية خصوصا بسلطة تشريعية فعلية وهو ما يذكرنا بتجربـة          
الحكم الذاتي المطبق أو لنقل المقرر للعراق في فترة السـبعينات           

 .من القرن الماضي
 

قوق اإلنسان التـي  وقد أصبح الجدل النظري واقعا ملموسا بين ح  
تنظمها العهود والوثائق الدولية وبين سيادة الدول علـى إقليمهـا           



 195

الوطني ووحدة أراضيها، ولذلك فأن من الضروري التطرق إلى         
حقوق األقليات المضمونة وفق هذه اللوائح وبين أحقيـة تقريـر           

أن دراسـة هـذا     . ها فـي المواثيـق الدوليـة      بالمصير المنوه   
لحدود التي يمكن أن تذهب إليها القوميات التـي         األمرتأخذنا إلى ا  

تسكن البلد الواحد في االنفراد بأمرها أو االنخراط فـي الشـأن            
 .العام

لقد حسم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في فينا فـي            
في إعالنه الصـادر    1993) يونيو( حزيران 25-14الفترة من   

تماالت المساس بسـيادة    مسألة حقوق األقليات والتداخل بينها واح     
 من اإلعالن، فقد ورد في نهاية الفقرة        19 و 2الدول في الفقرتين    

الثانية التي عالجت حق الشعوب في تقرير المصير أنـه وفقـا             
إلعالن مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون        

ـ            ذا فيما بين الدول طبقا لميثاق األمم المتحدة، يجب عدم تفسير ه
بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمـس،              
كليا أو جزئيا، السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للـدول ذات           
السيادة والمستقلة التي تتصرف على نحـو يتمشـى مـع مبـدأ             
المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والتي بالتالي لديها         

 .تمييز من أي نوعحكومة تمثل جميع السكان دون 
 

وكما نالحظ فأن االتجاه الدولي العام هو الذي ينحـى إلـى رأب       
الصدع وليس تعميق الخالفات للمواطنين من أصول أثنية مختلفة         
فأن النزاعات الحاصلة في يوغسالفيا بعد تفتت وحـدتها ماثلـة           
للعيان، يقابل ذلك إصرار المجتمع الدولي على توحيـد قبـرص           

 . الخالفات بين شطري الجزيرةبالرغم من تأصل
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أن الخلط بين ممارسة الحقوق الطبيعية المقبولة لإلنسـان وبـين           
التسلط الفوقي ومحاولة اإلجهاز على حقوق اآلخرين أمر شهدته         
الساحات الدولية فهناك معضلة تأخذ بالمشاعر الوطنية وتتمثـل         
بالطموحات الجامحة لدى كثير من الناس والتي تدفع على نحـو           

ارخ إلى اختراق المجال الخاص لآلخـرين والعـدوان علـى           ص
 .حقوقهم وحرمانهم من فرص الترقي االجتماعي واالقتصادي

 
إن الحلول العرضية التي تستفيد من األوضاع االستثنائية والقهر         
االجتماعي المتمثل في القبول بحلول استثنائية ال تعني بالضرورة         

إلى القبـول أو اإلذعـان      استمرار الحل وديمومته، فاالضطرار     
 .ولد قطعا نزاعات أثنية وعرقية أو مذهبيـة       يللحلول االستثنائية   

وقد عاش العالم قدرا هائال من هذه الصراعات التي ولدت حروبا           
أهلية ومنازعات دائمة كانت لها آثارهـا الماديـة واالقتصـادية           
واالجتماعية كما كانت لها تـداعيات نفسـية ومعنويـة أخلـت            

ع على الحد األدنى من القيم والمعايير والتي هي شـرط           باإلجما
فحتـى إذا   . الستقرار كيان الدولة ونظامها السياسي في المستقبل      

حسم الصراع المسلح لصالح إحدى الجماعـات االثنيـة علـى           
أو " ال تقبـل  "ولكنهـا قـد   " تـذعن "غيرها، فان هذه األخيرة قد      

ديثة معرضة أللغام   ، وبالتالي تظل عملية بناء الدولة الح      "ترضى"
 .غير موقوتة

 
 :نظرة إلى الحلول المطروحة

تقدمت جهات عديدة مؤخرا بطروح بديلـة السـتبدال الدسـتور           
العراقي بدستور جديد ودائم يعتمد األساليب الديمقراطية وبطروح        
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تنبذ التسلط الدكتاتوري ونظرية الحكـم الشـمولي التوتاليتـاري          
لماني وان تعـددت الوجـوه      وتنادي بعراق ديمقراطي تعددي بر    

 .التي تناولت هذه الطروح األخذ بها كحل شامل
وإذا كان الحل الفدرالي قد قدم كمشروع بديل لنظام الحكم مـن            
قبل الحركات السياسية الكردية فقد استقطب هذا الطرح اهتمامـا          
تناولته أقالم الكثير من أبناء العراق من مناقش ومؤيد، وبـالرغم           

ألكراد قد اعتـادوا ذكـر أن أغلبيـة الحركـات         من أن اإلخوة ا   
السياسية العراقية قد تبنت هذا الحل فان الواقع يدل على أن هـذا             
الطرح لم يناقش بالجدية الكافية من قبل العـراقيين الـذين لهـم             

 .وحدهم الحق في اتخاذ القرار المناسب بشأنه
 

 و" دستور الجمهورية الفدراليـة العراقيـة    " وال جدال أن مشاريع   
المقـدم مـن قبـل      " مشروع دستور إقليم كوردستان الفـدرالي     "

األحزاب الكردية طروح فوقية لم تجر استشارة عموم جمـاهير          
المجتمع العراقي بشأنه، فالدستور المقترح للعراق ينص على إن         
العراق يتكون من إقليمين أحدهما اإلقليم الكردي الـذي خطـت           

كر بـه أصـحاب العالقـة       حدوده ومكوناته دون النظر في ما يف      
الساكنين في هذه الرقع الجغرافية وفيها ما فيهـا مـن كركـوك             

 !وأربيل وتلعفر وخانقين و مندلي وأخرى مثل دهوك وبعشيقة 
 مادته الرابعة أن العراق يتكـون       المقترح في كما تناول الدستور    

من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية، وإذا تطرق الدستور         
 إلى القوميات األخرى فإنهـا تتنـاول هـذه القوميـات            المقترح

باعتبارها مجموعات أثنية أو على األكثر مجموعات قومية بمـا          
وهذا خلـل واضـح     " القوميتين الرئيسيتين "يفيد عدم تساويها مع   
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بجميع المقاييس، فلو كان المعيار المتخذ هو الخيار القومي فـأن           
 الحقوق اإلنسـانية    جميع القوميات صغرت أم كبرت تتمتع بنفس      

والقومية وان منع بعضها من ممارسة هذه الحقوق هي بالتـالي           
جريمة دولية تحرمها العهود الدولية، وإذا كان المعيار المتخذ هو          
التفوق العددي، فأن القوميتين المذكورتين ليستا رئيسـيتين فـي          

. العراق بواقع تفوق القومية العربية عدديا على الكرديـة مـثال          
لى ذلك أن المعيار العددي لم يعد مقياسا حضاريا ولعـل           أضف إ 

الكل يرون اآلن كيف تعامل دول ال يتعدى نفوسها بضع مئـات            
من األلوف في انتمائها إلى االتحاد األوربي على قدم المساواة مع           
دول ذات كثافة سكانية كبيرة مثل المملكة المتحدة أو ألمانيـا أو            

 .ايطاليا
مقبل يجب أن يقترن بموافقـة الشـعب         أي مشروع لدستور     إن

العراقي برمته في استفتاء عام، ولكن يجب أن يسبق ذلك التئـام            
مجلس تأسيسي يعتمد مشروع الدسـتور فـأن األولـى طـرح            
مسودات ومشاريع الدساتير على مثل هذه المجالس مستقبال إذ إن          
المشروع أو المقترح قد يصيبه الكثير مـن التغييـر والتنقـيح             

اد األخطاء الرئيسية فيها قانونيـا ومبـدئيا بحيـث تنـال            الستبع
 .الرضى العراقي الكامل

 
كما ناقشه واعتمده   " دستور إقليم كوردستان الفدرالي   " أما مشروع 

المجلس التمثيلي الكردي في أربيل فأنه أبعد ما يكون عن الحـل            
 .الفدرالي ألسباب عديدة نتناول هنا بعضها
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 أسلفنا يكون إما بين دولتين قـائمتين أو         إن االتحاد الفدرالي كما   
عدة دول بحيث تعتمد السلطات التشريعية هذا الخيار بقبول تـام           
أو صريح أو يكون بين أقاليم التمثل دوال قائمـة وفـي ضـمن              
الوطن الواحد، وهو ما يفهم من الطرح الكردي وعلى ذلك فـان            

ائيـا  القرار الخاص بذلك يجب أن يكون أيضا عراقيا وليس انتق          
فإذا رأينا تناول المادة األولى     ! واال أصبح يمثل فرضا ألمر واقع     

لهذا الدستور اإلقليمي نراه يطالب بنظام جمهوري لإلقليم وهو ما          
يتنافى مع قواعد الدولة االتحادية التي ال تختار أقاليمهـا أنظمـة        

 .سياسية وإنما تنضوي تحت نظام قائم
 

 إلى اختيار عاصـمة لإلقلـيم       وتعمد المادة الخامسة من الدستور    
وهي مدينة كركوك في هذا المقترح دون أن يكلـف المشـروع            
نفسه لسؤال سكنة المدينة ومدى ما يرغبونه من االنضمام إلـى           
هذا اإلقليم أو لآلخر وكأن منظري المشروع يودون اإليحاء بأنهم          
أعلم من سكنة اإلقليم أو المدينة بتوجهاتهم وال حاجة ألخذ رأيهم           

 .ي الموضوعف
 

كما أن نظرة بسيطة إلى المادتين السادسة والسابعة تدل على أن           
المشروع ال يتناول دولة اتحادية فدرالية بل تعاهدا كونفـدراليا،          
فالمشروع ينص على أن إلقليم كردستان علم خاص به وشـعار           

بل يستطرد المشروع إلـى أن يكـون        ! ونشيد وينظم ذلك بقانون   
مسلحة دفاعية خاصة به وهو ما ال ينطبق على         لهذا اإلقليم قوات    

 .منظور الدول االتحادية الفدرالية
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إن الباب الثالث من هذا المشروع يتناول سلطات إقليم كردسـتان           
المقترح، ويتناول الفصل األول السلطة التشريعية بمسمى المجلس        
الوطني لإلقليم حيث تنص المادة الرابعة والثالثون علـى حـق           

على االتفاقيات التي تعقد من قبل السلطة التنفيذية مـع          المصادقة  
" والجهات األجنبية " األقاليم األخرى للجمهورية الفدرالية العراقية    

في المجـاالت االقتصـادية والتنمويـة       " أقاليم الدول الفدرالية  " و
والثقافية والتعليمية واإلنسـانية والشـؤون اإلداريـة واألمنيـة          

 "!رشؤون الجوا"الحدودية و 
 

تقول المادة الرابعة واألربعون من مشروع الدستور المذكور أن         
 :رئيس إقليم كردستان يمارس صالحيات منها

إعالن حالة الطواريء بموجب قانون خاص، وهـذا أمـر           -
 .سيادي يكون من ضمن اختصاصات الحكومة الفدرالية

تحريك القوات المسلحة وقوات األمـن الـداخلي لإلقلـيم           -
ولـيس السـلطة    ( جلـس وزراء اإلقلـيم          باالتفاق مع م  

هذا إذا سلمنا بإمكانية احتفاظ اإلقليم بجيش خاص        ) الفدرالية
 .  كما يرنو إليه المشروع

إن جميع هذه المباديء التي جاء بها الدستور اإلقليمي المقتـرح           
متنافية ومجافية للدولة الموحدة والدولة الفدرالية وهو اقرب مـا          

ئية اقرب إلى إعالن سيادة دولة وليس بالحل        يكون إلى حلول انتقا   
 .الفدرالي

كما أن الفقرات الواردة فـي صـالحيات وسـلطات المجـالس            
" الضـرائب "المؤسسة بموجب هذا المشروع تتيح لها حق فرض       

داخل اإلقليم، ولعل ذلك يشير إلى امكان تغيير جميـع          " الرسوم"و
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وكمثل . تقائيةالمسلمات الدستورية اتحاديا وفق هذه النصوص االن      
بسيط فأن الحركات السياسية الكردية تقول بأن موارد البتـرول          
حتى ولو كانت ضمن حدود اإلقليم الذي اختطوه تكون بمتنـاول           

 أن هذا التوجه يشير ببساطة إلـى        إالالسلطة الفدرالية المركزية،    
على هذه المنتجات   " ضرائب ورسوم "إمكانية فرض هذه المجالس   

لمذكور من محتواه وهو أمر ال يخفـى علـى أي           إلفراغ التعهد ا  
 .دارس للموضوع

 
 :نظرة المواطنين التركمان إلى الحل العراقي

يرى المواطنون التركمان الذين عاشوا مئات السنين مع القوميات         
األخرى بصفاء ووئام أن العراق له خصوصياته الواضـحة وان          

 الثقافـة   المواطنين التركمان ال يستطيعون إنكار تواصـلهم مـع        
العربية في العراق والوطن العربي ويرون أن ذلك كان وسـيلة           
اغناء فكري لثقافتهم وشخصيتهم القومية فقـد تـأثروا بـاألدب           
العربي والثقافة العربية كما أثروا في الثقافة العربية بروافد غنية،          
وينطبق األمر نفسه على األكراد فقد تـأثروا بالثقافـة العربيـة            

أصبح النسيج القومي الحضـاري المتميـز الـذي         وأثروا فيها و  
 .احتضنه الوطن العراقي أمرا متميزا له خصوصيته وإرهاصاته

لذلك يرى التركمان الحل في عراق حـر ديمقراطـي تعـددي            
برلماني يجري فيه تداول السلطة باألساليب الديمقراطية ويسـود         

 .فيه القانون دون تمييز عرقي أو ديني أو طائفي
 

ر هذا الحل ورضيت به الجماهير العراقية عربية كانـت          فإذا توف 
أم من مختلف القوميات األخرى فأن التركمان يسـاندونه بـدون           
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تحفظ ما دامت الخصوصيات القومية والثقافية مصانة ومهابـة،         
أما إذا اجتمع الشعب العراقي على الحل الفدرالي علـى أسـاس            

 واآلشـوريين   قومي فأن التركمان شأنهم شأن العرب واألكـراد       
في العراق ولهم ما للقوميات األخـرى       " رئيسية"قومية متميزة و  

 .وعليهم ما على أبناء القوميات األخرى من واجبات وأعباء
 

أما إذا اجتمعت أساليب فرض الحلول على أبناء الشعب العراقي          
فأن من الواجب أن يعرف العراقيون شماال وجنوبا إن التركمان          

رة من الوقت تحت قهـر دولـي أو محلـي           حتى وان أذعنوا لفت   
 . بذلك، وشتان ما بين األمرين" لن يرضوا ولن يقبلوا"فإنهم
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 المـالحـق
 

 1الملحق رقم 
ن الصادر من الجمعية العامة نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا

 .1948) ديسمبر ( كانون األول 10لألمم المتحدة الصادر في 
 

لّما كان التعّرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشـرية           
 إسقاطها يشكل أساسـاً للحريـة       أمكانوالحقوق المتساوية وعدم    
ف  وانطالقا مـن أن عـدم االعتـرا        ،والعدالة والسالم في العالم   

 وتحقيرها قد آل إلى وقوع أعمال وحشية، مما         اإلنسانيةبالحقوق  
 عالم يتحرر فيه أفراد     ّو إلى العصيان، وبد   اإلنسانيةأدّى بالروح   

 من أّي قيد على التعبير والعقيدة وأّي خوف مـن الفقـر             اإلنسان
 .  البشريةاآلمالوالحرمان وذلك أسمى 

جب أن تصـان عبـر       ي األساس في   اإلنسانيةولّما كانت الحقوق    
 للنهضة باعتبارها آخر عـالج      اإلنسانتنفيذ القانون لئالّ يضطر     

 . ضد الظلم والضغط
وباعتبار أنه وبطبيعة الحال يجب تشجيع العالقات الوّديـة بـين           

 . الشعوب
 المتحدة قد أعلنت مـن جديـد إيمانهـا          األممولما كانت شعوب    

، لإلنسـان لفرديـة   ، والمقام والقيمة ا   لإلنسان األساسيةبالحقوق  
، وصـّممت بعـزم     اإلعـالن وتساوي حقوق الرجل والمرأة في      

راسخ على دعم التقدم االجتماعي، وإيجاد وضع حياتي أفضل في        
 . بيئة أكثر حرية
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ولما كانت كل الدول قد تعّهدت بتأمين االحترام العالمي والرعاية          
ظمـة   بالتعاون مع من  األساسية والحريات   اإلنسانالواقعية لحقوق   
 . االمم المتحدة

وحيث أن حسن التفاهم المشترك بالنسبة لهذه الحقوق والحريات         
 . يمتلك كل االهمية في التنفيذ الكامل لهذا االلتزام

 هدفاً سامياً   اإلنسان لحقوق   اإلعالنفإن الجمعية العامة تعتبر هذا      
الناس وكل الشعوب، ليأخذ كل االفراد وكل أركـان          مشتركاً لكل 

 بعين االعتبار دائماً، ويجاهدوا فـي سـبيل         اإلعالن هذا   المجتمع
توسيع احترام هذه الحقوق والحريات من خالل التعليم والتربية،         
ويؤّمنوا االعتراف والتنفيذ الواقعي والحيـاتي لهـا عبـر كـل            

 التدريجية الوطنية والدولية، سواء بين نفـس الشـعوب          األساليب
 : قع تحت نفوذها التي تاألقطارالعضوة أو بين شعوب 

يولد كل أبناء البشر أحراراً وهـم متسـاوون مـن حيـث     : 1م  
الكرامة والحقوق، والكل يملكون عقـالً ووجـداناً، وعلـيهم أن           

 . األخوةيتعاملوا مع بعضهم البعض بروح 
 لكل إنسان الحق ـ دونما تمييز خصوصاً من حيـث   :أ ـ  2م 

ين أو االعتقاد السياسي    القومية أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الد        
أو أية عقيدة اُخرى، وكـذلك مـن حيـث الجنسـية والوضـع              

 ـ في التمتّـع   أخرىاالجتماعي والثروة والوالدة أو أية موقعية 
 . اإلعالنبكل الحقوق والحريات المذكورة في هذا 

 لما سبق فإنه لن يتّم أّي تمايز يبتني على الوضع باإلضافةب ـ  
و القضائي او الدولي للبلد أو االرض التي         أ اإلداريالسياسي أو   

ينتسب إليها الشخص، سواء أكان هذا البلـد مسـتقالً أو تحـت             
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الحماية أو ال يملك حكماً ذاتياً أو كانت حاكميته محدودة بشـكل            
 . األشكالمن 
 .  الشخصياألمنلكل أحد حق الحياة، والحرية و :4م 
 . و شراء العبيد ممنوعال يمكن استعباد أحد، والتعامل ببيع  : 4م 
 ال يمكن تعذيب أي أحد أو معاقبته أو معاملته معاملة ظالمة            :5م  

 .  وللشؤون البشرية أو محقّرة لهلإلنسانيةأو مخالفة 
لكل أحد الحق في التمتّع أمام القانون بالشخصية الحقوقية له          :7م  

 . إنسانافي كل مكان باعتباره 
 ولهـم الحـق دونمـا تمييـز         الكل متساوون أمام القانون    : 7م  

و لكّل الحق بالتساوي في     . وبالتساوي أن يتمتّعوا بحماية القانون    
، وضد  اإلعالنأي تمييز ينقض هذا     ازاء  التمتّع بالحماية القانونية    

 . أي تحريك لتحقيق هذا التمييز
 لكل أحد الحق في اللجوء الفّعال إلى المحاكم الوطنية فـي            :8م  

 األساسـية تي يتم فيها االعتداء على الحقوق        ال األعمالقبال تلك   
 . التي يقّررها الدستور أو أي قانون آخر

 . اليمكن توقيف أحد دونما سبب أو حبسه:9م 
لكل أحد الحق ـ وبالتساوي الكامل ـ أن يرفع دعـواه     : 10م 

إلى محكمة مستقلّة محايدة وبشكل منصف وعلني، ولمثـل هـذه           
ر حول حقوقـه والتزاماتـه أو أي        المحكمة الحق في اتخاذ القرا    

 . اتهام جزائي يتوّجه إليه
 أ ـ كل متهم بريء حتى يثبت تقصيره قانوناً وفي دعوى  :11م 

 . عاّمة تؤّمن فيها كل الضمانات الالزمة للدفاع
ب ـ ال يمكن الحكم على أي أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل  

أو الدوليـة ـ   ال يعّد حين الممارسة ـ بموجب الحقوق الوطنية  
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ومن هنا فإنه ال يستحق جزاًء أكبر من ذلك الـذي كـان             ؛ جرماً
 . يستحقه أثناء ارتكاب العمل

يجب أن ال تتعّرض الحياة الشخصية، والشؤون العائليـة،         :12م  
 تـدخل، وال يتعـرض شـرفه        ألي، أو المكاتبات    اإلقامةومحل  

 قـانون  هجوم، ولكل أحد الحق في التمتّع بحماية ال        أليوسمعته  
 .  من التدخّل والهجوماألنماطمثل هذه إزاء 

أ ـ لكل أحد الحق في التردد داخل أي قطـر واختيـار     : 13م 
 . محل إقامته

ب ـ لكل أحد الحق في ترك أي قطر ـ و من ذلك قطره ـ أو    
 . العودة إليه

 أ ـ لكل أحد الحق في البحث عن مأوى له تجاه المتابعة  :14م 
 .  االخرىاألقطار إلىللجوء  واواألذىوالتعذيب 

يمكن االستفادة من هذا الحق فـي المـوارد التـي تكـون      -ب  
على أساس من جريمة عامة أو غير سياسـية         ا مبنية   المتابعة فيه 

 .  المتحدةاألممأو سلوك مخالف الُصول ومقاصد 
 . أ ـ لكل أحد الحق في التمتّع بجنسّيته : 15م 

 بالجنسية أو يحرم من حـق  ب ـ ال يمكن أن يسلب حق التمتّع 
 . تغيير جنسّيته

 أ ـ لكل رجل وامرأة بالغين الحق في الزواج وتشـكيل   :16م 
العائلة دونما تحديد عرقي أو قومي أو من حيث الجنسية أوالدين،           
ولكل منهما في الشؤون الزوجية حقوق مسـاوية طـوال مـدة            

 . الزواج وأثناء فسخه
 وبحرية من قبل المـرأة  ب ـ يجب أن يتم الزواج برضا كامل 

 . والرجل
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لعائلة ركن طبيعي وأساس للمجتمع ولها الحق في التمتّـع           ا - ج
 . بحماية المجتمع والدولة

 . أ ـ لكل شخص حق التملّك مفرداً أو بشكل جماعي : 17م 
 .  يمكن حرمان أي أحد دونما سبب من حق الملكية- ب
. ، والوجدان والدين  لكل أحد الحق في التمتّع بحرية الفكر       : 18م  

وهذا الحق يشمل حرّية تغيير الدين أوالعقيدة، وكـذلك يتضـّمن           
، وكذلك يشمل التعليمات الدينية وإقامة      واإليمانحرّية بيان العقيدة    

ولكّل التمتّع بهذه الحقوق منفرداً أو مشتركاً مـع         . المراسم الدينية 
 .  بشكل خاص أو عاماآلخرين

رّية العقيدة والبيان، والحق المذكور     لكل أحد الحق في ح     : 19م  
يقتضي أن ال يعيش في قلق نتيجة اعتقاداته، وأن يكون حّراً في            

 وأخذها ونشرها بكل الوسائل     واألفكارالحصول على المعلومات    
 . الممكنة ودون أية مالحظات جغرافية

أ ـ لكل أحد الحق في تشكيل االجتماعات والجمعيـات    : 20م 
 . السلمية بكل حرية

 . ب ـ ال يمكن إجبار أي أحد على االشتراك في أي اجتماع
 العامـة  اإلدارة أ ـ لكل أحد الحق في المشـاركة فـي    :21م 

لقطره، سواء بشكل مباشر أو بواسطة منـدوبين ينتخـبهم بكـل      
 . حرية

ب ـ لكل أحد الحق ـ مع وحدة الظروف ـ في الحصول على    
 . الوظائف العامة

أساس ومنشأ قـدرة الحكومـة، وهـذه    جـ ـ إرادة الشعب هي  
 يجب أن تبرز من خالل االنتخابات التي تجـري علـى            اإلرادة

ويجب أن تتّم االنتخابـات بشـكل       . أساس شريف وبشكل دوري   
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 المخفية أو نظير ذلك     وباآلراءعمومي مع مراعاة لمبدأ المساواة      
 . اآلراءبحيث يتّم تأمين حرّية 

 األمـن فـي المجتمـع حـق        لكل إنسان باعتباره عضواً      :22م  
االجتماعي، وهو مجاز في الحصول بواسطة المساعي الوطنيـة         
أو التعاون الدولي على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
التي يقتضيها مقامه وحّرية تكامله الشخصي، وذلك مع مراعـاة          

 . تشكيالت الداخلية ومصادر كل قطرال
ه أن يختار عمله بكل حرية،  أ ـ لكل أحد حق العمل، ول :23م 

وان يشترط لعمله ظروفاً منصفة ومقبولة، وأن يطلـب الحمايـة           
 . مقابل العطالة

ب ـ للكل الحق دونما تمييز في المطالبة بـأجر مسـاو لقـاء     
 .  المساويةاألعمال

جـ ـ لكل إنسان يعمل بأجر منصف ومقبول، الحق في تـأمين   
 وأن يكملهـا    اإلنسانيةون  حياته وحياة عائلته بشكل ينسجم والشؤ     

 للحمايـة  األخـرى ـ في حالة اللزوم ـ بكل نوع من الوسائل  
 . االجتماعية

د ـ لكل إنسان الحق في مجال الدفاع عن مصالحه في أن يشكّل  
 .  واالشتراك في النقابات واالتحادات الموجودةاآلخريناتحاداً مع 

صـوص   لكل أحد حق االستراحة واالستجمام، ولـه بالخ        :24م  
 مـع دفـع   باألجـازات التمتّع بتحديد ساعات العمل، واالستمتاع      

 . رواتب تجاهها
 أ ـ لكل أحد الحق في تأمين مستوى معيشي سالم ومرفّه  :25م 

 والسكن والمراقبة الطبية والخـدمات      األكلله ولعائلته، من حيث     
وكذلك له الحق في التمتّع بظروف شـريفة        . االجتماعية الالزمة 
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، والترّمـل   األعضـاء  حالة العطالة والمرض ونقص      لحياته في 
 معهـا ـ   اإلنسـان  التي يفقد األخرىوالشيخوخة، وكل الموارد 

 .  خارجة عن إرادته ـ وسائل تأمين معاشهألسباب
 الحق في التمتّع بالمسـاعدة والمراقبـة   واألطفال لألمهاتب ـ  

 ـ الذين يولدون بزواج أم ال ـ الحـق فـي     ولألطفالالخاصة، 
 . لتمتع جميعاً بنوع من الحماية االجتماعيةا

 أ ـ لكل أحد الحق في التمتّع بحق التعليم والتربية، ويجب  :26م 
 إلى الحـد الـذي يتعلّـق    األقلأن يكون التعليم والتربية ـ على  

ـ مجانياً، والتعليم االبتدائي يجب      واألساسيةبالتعليمات االبتدائية   
 يجب تعميمه، وأن يفتح التعلـيم    أن يكون إجباريا، وتعليم الحرف    

العالي بظروف متساوية تماماً أمام الجميع ليمكنهم االستفادة منـه   
 . بمقتضى استعداداتهم

ب ـ التعليم والتربية يجب أن يوّجه بحيث يوصـل الشخصـية    
 من النمو، ويقّوي من احترام      األكمل أحد إلى الحد     ألي اإلنسانية

عليم والتربية يجب أن يسّهل مبدأ      الت. اإلنسانيةالحقوق والحريات   
حسن التفاهم والتضحية واحترام العقائد المخالفة والمحّبة بين كل         
الشعوب والمجتمعات القومية أو الدينية، وكذلك توسعة نشـاطات         

 .  المتحدة في سبيل حفظ السالماألمم
 في اختيار نوع التعليم اآلخرين على األولوية واألم لألبجـ ـ  
 . بنائهماوالتربية ال

 أ ـ لكل أحد الحق في االشتراك بحرّية في الحياة الثقافية  :27م 
 .  في التقّدم العلمي وثمارهواإلسهاماالجتماعية، والتمتّع بالفنون، و

 ألعمالهب ـ لكل أحد الحق في حماية المنافع المعنوية والمادية  
 . العلمية والثقافية والفنية



 220

نظام الذي يحقق مـن الوجهـة        لكل أحد الحق في تأمين ال      :28م  
 اإلعالناالجتماعية والدولية الحقوق والحريات المذكورة في هذا        

 . ويطبقه في حياته
المجتمـع الـذي ييّسـر نمـو     ول إزاء ؤمس أ ـ كل فرد  :29م 

 . شخصيته بشكل حّر وكامل
 إالب ـ كل فرد في مجال الحقوق والتمتّع بالحريات ال تحـّده   

 اآلخـرين انون لتأمين االعتراف بحرّيات     الحدود التي يضعها الق   
 الصحيحة،  األخالقيةواالعتراف بها، و بالتالي رعاية المقتضيات       

 مجتمـع   إطـار والنظام العام والرفاه االجتماعي الشـامل فـي         
 . ديمقراطي

 ـ ال يمكن تنفيذ هذه الحقوق والحرّيـات فـي أي مـورد      جـ
 .  المتحدةاألمميخالف مقاصد و مبادئ 

 بشـكل   اإلعـالن  يمكن تفسير أي من مقّررات هـذا          ال :30م  
يتضّمن حقاً لحكومة أو مجموعة أو فرد يسـتطيع بموجبـه أن            

 .  أو يغّيرهااإلعالنيسلب الحقوق والحرّيات المتضّمنة في هذا 
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 2الملحق رقم 
 

إلى أقليات قومية أو  إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين
اعتمد ونشر علي المأل بموجب  وإلى أقليات دينية ولغوية أثنية

 18 المؤرخ في 47/135 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 1992ديسمبر /كانون األول

 
إن الجمعية العامة، إذ تؤكد من جديد أن أحد األهداف األساسـية            
لألمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقـوق اإلنسـان           

رامها بالنسبة للجميع، دون    والحريات األساسية والتشجيع على احت    
وإذ تعيد تأكيـد     تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،        

إيمانها بحقوق اإلنسان األساسـية وبكرامـة اإلنسـان وقيمتـه،           
 وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء ولألمم كبيرها وصـغيرها،       

الميثـاق،  فـي   وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبـادئ الـواردة          
ن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية منـع جريمـة إبـادة           واإلعال

األجناس والمعاقبة عليها، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميـع         
أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        
والسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية           

علق بالقضاء علـى جميـع      االجتماعية والثقافية، واإلعالن المت   و
أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقـد،          
واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدوليـة األخـرى ذات          
الصلة التي اعتمدت على الصعيد العـالمي أو اإلقليمـي وتلـك            
المعقودة بين اآلحاد من الدول األعضاء في األمم المتحـدة، وإذ           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       27م المادة   تستلهم أحكا 
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 أثنيـة والسياسية، المتعلقة بحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات        
أو دينية أو لغوية، وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق األشخاص           

 وإلى أقليات دينيـة ولغويـة       أثنيةالمنتمين إلى أقليات قومية أو      
الجتماعي للدول التي يعيشـون  يسهمان في االستقرار السياسي وا    

وإذ تشدد على أن التعزيز واإلعمال المسـتمرين لحقـوق           فيها،
 وإلى أقليات دينيـة     أثنيةاألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو       

ولغوية، كجزء ال يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطـار           
ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شـأنهما أن يسـهما فـي             

 تـرى أن    ذ، وإ يم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول      تدع
وإذ تضع في    لألمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية األقليات،       

اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى اآلن داخل منظومـة األمـم          
المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية         

ت، والهيئات المنشأة بموجب العهـدين      لمنع التمييز وحماية األقليا   
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات        
الصلة المتعلقة بحقوق اإلنسان، فـي تعزيـز وحمايـة حقـوق            

 وإلى أقليات دينيـة     ةثنيأاألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو       
لمنظمات ولغوية، وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه ا         

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية األقليـات         
وفى تعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قوميـة         

 وإلي أقليات دينية ولغوية، وإذ تدرك ضـرورة ضـمان           أثنيةأو  
مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،          

 أثنيـة شخاص المنتمين إلى أقليات قوميـة أو        المتعلقة بحقوق األ  
 :وإلي أقليات دينية ولغوية
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تصدر هذا اإلعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليـات          
 . وإلي أقليات دينية أو لغويةأثنيةقومية أو 

  1المادة 
على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود األقليات           -1

 وهويتهـا الثقافيـة والدينيـة       وهويتها القومية أو اإلثنيـة،    
 .واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية

عتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمـة        ت -2
 .لتحقيق تلك الغايات

 2المادة 
 وإلـي   أثنيةيكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو         -1

 يلـي باألشـخاص     المشار إليهم فيما  (أقليات دينية ولغوية    
الحق في التمتع بثقـافتهم الخاصـة،       ) المنتمين إلى أقليات  

وإعالن وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة،       
سرا وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شـكل مـن            

 .أشكال التمييز
يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في          -2

ة واالجتماعية واالقتصـادية والعامـة      الحياة الثقافية والديني  
 .مشاركة فعلية

يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشـاركة          -3
الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد اإلقليمي        
حيثما كان ذلك مالئما، في القرارات الخاصة باألقلية التـي          

تكون ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن          
 .هذه المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني
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يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحـق فـي إنشـاء            -4
 .الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها

لألشخاص المنتمين إلى أقليـات الحـق فـي أن يقيمـوا             -5
ويحافظوا على استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع سـائر         

ألشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى،     أفراد جماعتهم ومع ا   
وكذلك اتصاالت عبر الحدود مع مواطني الدول األخـرى         

 وصالت دينية أو    أثنيةالذين تربطهم بهم صالت قومية أو       
 .لغوية، دون أي تمييز

 3المادة 
يجوز لألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما         -1

يـة كـذلك   فيها تلك المبينة في هذا اإلعـالن، بصـفة فرد     
 .باالشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز

يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينـة فـي هـذا            ال -2
اإلعالن أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار باألشـخاص         

 .المنتمين إلى أقليات
 4المادة 

على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضـمن أن            -1
إلى أقليات ممارسة جميع حقوق     يتسنى لألشخاص المنتمين    

اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بهم ممارسـة تامـة         
 .وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون

على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتيـة لتمكـين           -2
األشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصـهم   

ودينهم وتقاليدهم وعـاداتهم، إال     ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم     
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في الحاالت التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون         
 .الوطني ومخالفة للمعايير الدولية

ينبغي للدول أن تتخذ تدابير مالئمة كي تضمن، حيثما أمكن           -3
ذلك، حصول األشخاص المنتمين إلى أقليات على فـرص         

 .بلغتهم األمكافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقى دروس 
ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك مالئما، تـدابير فـي             -4

حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفـة بتـاريخ األقليـات           
وينبغي . الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها     

أن تتاح لألشخاص المنتمين إلى أقليـات فـرص مالئمـة           
 .للتعرف على المجتمع في مجموعه

لدول أن تنظر في اتخاذ التدابير المالئمة التي تكفل         ينبغي ل  -5
لألشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملـة         

 .في التقدم االقتصادي والتنمية في بلدهم
 5المادة 

تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيالء االهتمام  -1
الواجب للمصالح المشروعة لألشخاص المنتمين إلى 

 .أقليات
ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيمـا بـين           -2

الدول وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصالح المشروعة        
 .لألشخاص المنتمين إلى أقليات

 6المادة 
ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة باألشخاص المنتمين         

وذلك، في جملة أمـور، بتبـادل المعلومـات         . إلى أقليات 
 .الخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلينو
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 7المادة 
ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في 

 .هذا اإلعالن

 8المادة 
ليس في هذا اإلعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها           -1

وعلـى  . الدولية فيما يتعلق باألشخاص المنتمين إلى أقليات      
 بصفة خاصة أن تفـي بحسـن نيـة بااللتزامـات            الدول

والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجـب المعاهـدات         
 .واالتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها

ال تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا اإلعالن بتمتع جميع           -2
األشخاص بحقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها       

 .عالميا

تي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق       إن التدابير ال   -3
المبينة في هذا اإلعالن ال يجوز اعتبارهـا، مـن حيـث            
االفتراض المبدئي، مخالفة لمبـدأ المسـاواة الـوارد فـي           

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ال يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا اإلعالن على أنه             -4

ألمـم المتحـدة    يسمح بأي نشاط يتعارض مـع مقاصـد ا        
ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السـيادة بـين الـدول،            

 .وسالمتها اإلقليمية، واستقاللها السياسي
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 9المادة 
تساهم الوكاالت المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم 
المتحدة، كل في مجال اختصاصه، في اإلعمال الكامل 

 .للحقوق والمبادئ المبينة في هذا اإلعالن
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 3  حق رقمالمل
 

 1925مارس / آذار21القانون األسـاسي العراقي الصادر في 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

العراق بناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صـادقنا          نحن ملك 
 بوضعه موضع التنفيذ على قانوننا األساسي، وأمرنا

 
 ةالمقدم
) القانون األساسـي العراقـي  (يسمى هذا القانون : األولى المادة

 .المملكة العراقية وأحكامه نافذة في جميع أنحاء
 ملكهـا ال . العراق دولة ذات سيادة مستقلة حـرة : المادة الثانية

يتجزأ، وال يتنازل عن شيء منه، وحكومتـه ملكيـة وراثيـة،            
 .وشكلها نيابي

تعتبر مدينة بغداد عاصمة العراق، ويجـوز عنـد   : الثالثة المادة
 .بقانون الضرورة اتخاذ غيرها عاصمة

  :ةـيكون العلم العراقي على الشكل واإلبعاد اآلتي: المادة الرابعة
عفا عرضه ويقسم أفقياً إلى ثالثة ألـوان متسـاوية          طـولـه ض 

فاألخضر، على أن يحتـوي      فاألبيض ومتوازية، أعالها األسود  
العظمـى   على شبه منحرف أحمر من جهة السارية تكون قاعدته

قاعدة الصغرى مساوية لعرض اللـون      مساوية لعرض العلم، وال   
طول العلم، وفي وسطه كوكبان أبيضان  األبيض، وارتفاعه ربع

أما . السارية ذوا سبعة أضالع يكونان على وضع عمودي يوازي
 .ن خاصوأوضاع العلم وشعار الدولة وشاراتها ورتبها فتعين بقان
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 الباب األول ـ حقوق الشعب

لعراقية، وتكتسب، وتفقـد، وفقـاً   تعين الجنسية ا :المادة الخامسة
 .ألحكام قانون خاص

ال فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القـانون،  : السادسة المادة
 .والدين، واللغة وان اختلفوا في القومية،

 الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من: المادة السابعة

فـه، أو   التعرض والتدخل، وال يجوز القبض على أحدهم، أو توقي        
أو تعريضه لقيود، أو إجبـاره علـى    إجباره على تبديل مسكنه،

التعـذيب،   الخدمة في القوات المسلحة إال بمقتضى القانون، أمـا 
 .ونفي العراقيين إلى خارج المملكة العراقية، فممنوع بتاتاً

المساكن مصونة من التعرض، وال يجوز دخولها، : الثامنة المادة
 .والطرائق التي يعينها القانون األحوالوالتحري فيها، إال في 

وال يجبر على  ال يمنع أحد من مراجعة المحاكم،: المادة التاسعة
مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضـيته إال بمقتضـى          

 .القانون
حقوق التملك مصونة، فال يجوز فـرض القيـود         : المادة العاشرة 

ـ   اإلجبارية، وال حجز ادرة المـواد  األموال واألمـالك، وال مص
المجانيـة،   أمـا السـخرة  . المصنوعة، إال بمقتضـى القـانون  

والمصادرة العامة لألموال المنقولة وغير المنقولـة، فممنوعـة         
ينزع ملك أحد إال ألجل النفـع العـام فـي األحـوال      وال. بتاتاً

وبشرط التعويض عنه تعويضـاً   وبالطريقة التي يعينها القانون،
  .عادالً
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بمقتضى قانون تشمل  ال تفرض ضريبة إال: ة عشرةالمادة الحادي
  .أحكامه جميع الصنوف

إبـداء الـرأي، والنشـر،     للعراقيين حرية: المادة الثانية عشرة
 واالجتماع، وتأليف الجمعيات واالنضمام إليها، ضـمن حـدود  

 .القانون
 اإلسالم دين الدولة الرسمي، وحرية القيـام : المادة الثالثة عشرة

ألوفة في العراق على اختالف مذاهبـه محترمـة ال          بشعائره الم 
البالد حرية االعتقاد التامة، وحرية  تمس، وتضمن لجميع ساكني

تكـن مخلـة بـاألمن     القيام بشعائر العبادة، وفقاً لعاداتهم ما لـم 
 .والنظام، وما لم تناف اآلداب العامة

للعراقيين الحق في رفع عرائض الشكوى،  :المادة الرابعة عشرة
باألمور العامة، إلـى   اللوائح في األمور المتعلقة بأشخاصهم، أوو

 الملك، ومجلس األمة، والسلطات العامة، وبالطريقة وفي األحوال

 .التي يعينها القانون
والبرقية،  تكون جميع المراسالت البريدية،: المادة الخامسة عشرة

والتلفونية، مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيـف، إال فـي           
  .التي يعينها القانون ألحوال والطرائقا

 للطوائف المختلفة حق تأسيس المـدارس : المادة السادسة عشرة

لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة، واالحتفاظ بها على أن يكون ذلك          
  .العامة التي تعين قانوناً موافقاً للمناهج

ما يـنص   العربية هي اللغة الرسمية سوى: المادة السابعة عشرة
  .يه بقانون خاصعل

بحقـوقهم،   العراقيون متساوون في التمتـع : المادة الثامنة عشرة
وأداء واجباتهم، ويعهد إليهم وحدهم بوظـائف الحكومـة بـدون         
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اقتداره وأهليتـه، وال يسـتخدم فـي وظـائف      تمييز، كل حسب
االستثنائية التـي تعـين    الحكومة غير العراقيين إال في األحوال

ز  يجـب أو يجـو     ن من ذلك األجانب الذي    ويستثنى بقانون خاص 
  .استخدامهم بموجب المعاهدات والمقاوالت

 
 هالملك وحقوق الباب الثاني ـ

لألمـة،   سيادة المملكة العراقية الدسـتورية : المادة التاسعة عشرة
 .وهي وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين، ثم لورثته من بعده

ناء الملك سناً علـى خـط   والية العهد ألكبر أب: العشرون المادة
 .الوراثة عمودي وفقاً ألحكام قانون
يقسم الملـك أمـام مجلـس النـواب         : المادة الحادية والعشرون  

اللذين يلتئمان برئاسة رئيس مجلس األعيـان، يمـين    واألعيان،
األساسـي، واسـتقالل الـبالد،     المحافظة على أحكام القـانون 

 .لعرشواإلخالص للوطن واألمة، على أثر تبوئه ا
. سن الرشد للملك تمام الثامنة عشر عاماً: الثانية والعشرون المادة

هو دون هذا السن، يؤدي حقوق الملك  فإذا انتقل العرش إلى من
يبلغ الملك سـن   الوصي الذي اختاره الملك سابقاً، وذلك إلى أن

الرشد، ولكن ليس للوصي أن يتولى هذا المنصب، ويؤدي شـيئاً           
وافق مجلس األمة على تعيينه، فإذا لم يوافـق  لم ي من حقوقه ما

الملك السابق وصياً، فـالمجلس   المجلس على ذلك، أو إذا لم يعين
بيانـه   هو الذي يعين الوصي، وعلى الوصي أداء اليمين المتقدم

وإلى أن يتم نصب الوصي وأداؤه اليمين، تكـون         . أمام المجلس 
 باسـم األمـة   الدستورية لمجلس الوزراء، يتوالهـا  حقوق الملك
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يجوز إدخال تعديل مـا فـي    العراقية، ويكون مسؤوالً عنها، وال
 .القانون األساسي مدة الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته

عندما تمس الحاجة إلى إقامة الوصـي،       : المادة الثالثة والعشرون  
إلى االلتئام حاالً، وإذا كان مجلـس النـواب    يدعى مجلس األمة
 المجلـس السـابق   يلتـئم خاب المجلس الجديد،منحالً ولم يتم انت
 .لذلك الغرض

يتولى عرشاً خـارج   ال يحق للملك أن: المادة الرابعة والعشرون
 .العراق إال بعد موافقة مجلس األمة

 .الملك مصون وغير مسؤول :المادة الخامسة والعشرون
 :المادة السادسة والعشرون

دق القوانين ويـأمر  األعلى، وهو الذي يص  الملك رأس الدولة-1
ألجـل تطبيـق    بنشرها، ويراقب تنفيذها، وبأمره توضع األنظمة

 .أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها
األوامر بإجراء االنتخاب العام لمجلس   الملك هو الذي يصدر-2

المجلس، ويؤجله،  النواب، وباجتماع مجلس األمة، وهو يفتتح هذا
  .هذا القانونويفضه، ويحله، وفقاً ألحكام 

أثناء عطلـة المجلـس التخـاذ تـدابير       إذا ظهرت ضرورة-3
عـام، أو   مستعجلة لحفظ النظام واألمن العام، أو لـدفع خطـر  

لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية، أو بقانون          
بواجبات المعاهدات، فللملـك الحـق بإصـدار     خاص، أو للقيام

قانونيـة، تقضـي    كون لها قوةت، مراسيم بموافقة هيئة الوزراء
باتخاذ التدابير الالزمة بمقتضى األحـوال، علـى أن ال تكـون            

ألحكام هذا القانون األساسي، ويجب عرضها جميعاً على  مخالفة
ما صدر منها ألجـل القيـام    مجلس األمة في أول اجتماع، عدا
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 بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس األمة أو المجلـس 

ي، فإن لم يصدق مجلس األمة هـذه المراسـيم، فعلـى            التأسيس
حكمها، وتعتبر ملغاة مـن تـاريخ هـذا     الحكومة أن تعلن انتهاء

بتواقيـع   اإلعالن، ويجب أن تكون هذه المراسيم موقعـاً عليهـا  
  .الوزراء كافة

 المراسيم الصادرة بمقتضى أحكام هـذه ) القانون(وتشمل لفظة 

 .نة تخالف ذلكالمادة، ما لم يكن في متنه قري
ال يصدقها إال بعد موافقـة    الملك يعقد المعاهدات، بشرط أن-4

  .مجلس األمة عليها
وعلى ترشيح الـرئيس، يعـين     الملك يختار رئيس الوزراء،-5

 .الوزراء، ويقبل استقالتهم من مناصبهم
أعضاء مجلس األعيان، ويقبـل اسـتقالتهم مـن      الملك يعين-6

 .مناصبهم
الوزير المسؤول، يعين ويعزل جميع  ء على اقتراح الملك، بنا-7

والحكام، ويمنح  الممثلين السياسيين، والموظفين الملكيين، والقضاة
الرتب العسكرية، ما لم يفوض ذلك إلى سلطة أخرى بمقتضـى           

أن يمنح أيضاً األوسمة واأللقاب وغير ذلك مـن   نظام خاص وله
  .شارات الشرف

ميع القوات المسلحة، وهو يعلن الحرب العامة لج  للملك القيادة-8
معاهدات الصلح، بشرط أن  بموافقة مجلس الوزراء، وله أن يعقد

يعلن  ال يصدقها نهائياً إال بعد موافقة مجلس األمة، وله أيضاً أن
 .األحكام العرفية وفقاً ألحكام هذا القانون

 . تضرب النقود باسم الملك-9
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ق الملك، وللملـك أن يخفـف       ال ينفذ حكم اإلعدام إال بتصدي     -10
يرفعها بعفو خاص، وبموافقة المجلسين يعلن العفو  العقوبات، أو

 .العام
 الباب الثالث ـ السلطة التشريعية

يستعمل الملك سلطته بإرادات ملكيـة   :المادة السابعة والعشرون
المسؤولين، وبموافقة  تصدر، بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء

 .وقع عليها من قبلهمرئيس الوزراء، وي

منوطة بمجلس األمة  السلطة التشريعية: والعشرون المادة الثامنة
مجلسي األعيـان والنـواب،    مع الملك، ومجلس األمة يتألف من

 وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلها، وإلغائها، مـع 

 .مراعاة أحكام هذا القانون
بذاتـه، أو   جلس األمـة يفتتح الملك م: المادة التاسعة والعشرون

ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء ليقوم بمراسيم           
 .وإلقاء خطبة العرش االفتتاح

 ال يكون عضواً في مجلس األعيان أو مجلـس : المادة الثالثون

 :النواب
 .من لم يكن عراقياً -1
 .من كان مدعياً بجنسية أو حماية أجنبية -2

ي النواب، ودون األربعين    من كان دون الثالثين من عمره ف       -3
  .من عمره في األعيان

 .من كان محكوماً عليه باإلفالس، ولم يعد اعتباره قانوناً -4

 .محجوراً عليه ولم يفك حجره من كان -5

 من كان ساقطاً من الحقوق المدنية -6
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كان محكوماً عليه بالسجن مدة ال تقل عن سنة لجريمة  من -7
ن لسـرقة، أو  عليه بالسج غير سياسية، ومن كان محكوماً

رشوة، أو خيانة األمانة، أو التزوير، أو احتيال، أو غيـر           
 .من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة ذلك

غير مباشرة، ناشئة عن  من كان له منفعة مادية مباشرة، أو -8
عقد مع إحدى الدوائر العموميـة العراقيـة، إال إذا كانـت            

ؤلفة من أكثـر  ناشئة عن كونه مساهماً في شركة م المنفعة
ملتزمـو   من خمسة وعشرين شخصاً، ويستثنى من ذلـك 

 . أراضي الحكومة وأمالكهاومستأجرواألعشار 
 .من كان مجنوناً أومعتوهاً -9

ن كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعـين بقـانون            م -10
حال ال يجوز اجتماع عضوية المجلسين  وعلى كل. خاص

 .في شخص واحد
يتألف مجلس األعيان من عدد ال يتجاوز  :والثالثونالمادة الحادية 

واعتمـاده   العشرين يعينهم الملك، ممـن نـالوا ثقـة الجمهـور    
 .بأعمالهم، وممن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن

مدة العضوية في مجلس األعيان ثمـاني       : والثالثون المادة الثانية 
يجوز إعادة أربع سنين، و سنوات، على أن يتبدل نصفهم في كل

 تعيين األعضاء السابقين، والنصف األول ألجل التبـديل األول 

 .يفرز باالقتراح
بـين   الرئيس ونائباه ينتخبهم المجلس من: المادة الثالثة والثالثون

أعضائه إلى مدة سنة واحدة بتصديق الملـك، ويجـوز إعـادة            
 .انتخابهم
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 سنوية يعطى عضو األعيان مخصصات: الرابعة والثالثون المادة
تين ئاالجتماع فقط، وألف ومـا  تعادل خمسة آالف روبية عن مدة

 وخمسين روبية عن كل شهر يزيد على مـدة االجتمـاع، عـدا   

 .مخصصات السفر
 يتألف مجلس النواب باالنتخاب بنسبة: المادة السادسة والثالثون

 .نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور
طريقة انتخاب النـواب بقـانون    عينت: المادة السابعة والثالثون

 خاص، يراعى فيه أصول التصويت السري، ووجـوب تمثيـل  

 .األقليات غير اإلسالمية
اجتماعـات   دورة مجلس النواب أربعـة : المادة الثامنة والثالثون

عادية، لكل سنة اجتماع يبدأ من أول يوم من شهر تشرين الثاني            
ر عطلة رسمية، فمن االنتخاب، وإذا صادف أول الشه الذي يعقب

 26 مـن المـادة   2في الفقرة   مراعاة ما جاءعاليوم الذي يليه م
 .بخصوص حل المجلس
الملك إلى عقد جلساته العادية في  يدعو: المادة التاسعة والثالثون

سنة، مـع   العاصمة في أول يوم من شهر تشرين الثاني من كل
 ذلك، يجتمـع    وإذا لم يدع المجلس إلى    ) 28(مراعاة أحكام المادة    

في اليوم المذكور، ويبدأ عندئذ اجتماعه العادي الذي  بحكم القانون
الملك المجلس قبل ختام هذه المدة،  يمتد أربعة أشهر، إال إذا حل

وعندما يمد أجـل   أو مد أجل االجتماع إلتمام األشغال المستعجلة
االجتماع على هذه الصورة ينبغي أن ال تزيد مدته كلها على ستة            

 .هرأش
وللمجلس أن يؤجل جلساته من حين إلى حين وفقاً لنظام المجلس           

المجلس أن يؤجل جلساته إذا أمر الملـك بـذلك    الداخلي، وعلى
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مـرات ال تتجـاوز    مرات ال تتجاوز الثالث في كل اجتماع إلى
وعند حساب مدة االجتماع ال يحسـب الـزمن الـذي           . شهرين
 .التأجيالت المتقدمة استغرقته
 إذا حل المجلـس، يجـب أن يبـدأ بـإجراء    : ألربعونالمادة ا

االنتخابات مجدداً، ويدعى المجلس الجديد إلى االجتماع بصـورة         
وهذا . تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الحل غير عادية في مدة ال

من هـذا القـانون    )39( االجتماع يتبع األحكام الواردة في المادة
 ل حال ينبغي فض هـذا فيما يتعلق بالتأجيل، والتمديد، وعلى ك

 تشرين األول لكي يبتدئ االجتماع العادي األول        21االجتماع في   
ابتداء تشـرين الثـاني، وإذا صـادف     من الدورة المذكورة في

األول،  االجتماع غير العادي في شهري تشرين الثاني وكـانون 
وإذا حل مجلـس النـواب      . يعتبر أول اجتماع عادي لتلك الدورة     

  .حل المجلس الجديد من أجل ذلك األمر زألمر ما فال يجو
 .انتخاب النائب السابق يجوز تجديد: المادة الحادية واألربعون
من العمر،  لكل رجل عراقي أتم الثالثين: المادة الثانية واألربعون

، أن  )30(ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليها في المادة          
وز له أن ينوب إال على انه ال يج. مجلس النواب ينتخب لعضوية

التي تعين بقانون االنتخاب  عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية
يختـار   فقط، وإذا انتخب أحد من أكثر من منطقة واحدة، فله أن

المنطقة التي يرغب في تمثيلها خالل ثمانية أيـام مـن تـاريخ             
الذين ينتخبون حق الخيار بين قبول العضوية  إخباره، وللموظفين

التخلي عن وظيفتـه   ا، والذي يقبل العضوية، يجب عليهورفضه
 .في الحكومة خالل المدة المذكورة عدا الوزراء
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يفصل مجلس النـواب فـي المسـائل    : واألربعون المادة الثالثة
وفي الطعن الموجـه    بالصفات المؤهلة النتخاب النواب،ةالمتعلق

 .ضد انتخابهم، وفي المنحالت واالستقاالت المتعلقة بهم
على مجلس النواب أن ينتخب كل سنة : الرابعة واألربعون المادة

رئيس وكاتبين من بين أعضائه،  في جلسته األولى رئيساً ونائبي
وينوب عن  .وعليه أن يقدم نتيجة هذا االنتخاب إلى الملك فيصدقه

 .الرئيس عند االقتضاء أحد نائبيه
 النواب، من أعضاء مجلس لكل عضو: المادة الخامسة واألربعون

التـي   أن يقترح وضع الئحة قانونية عدا ما يتعلق باألمور المالية
سيأتي بيانها، على شرط أن يؤيده فيه عشرة من زمالئـه، وإذا            

االقتراح، يودعه إلى مجلـس الـوزراء لسـن     قبل المجلس هذا
ال يجوز تقديمـه   الالئحة القانونية، وكل اقتراح يرفضه المجلس

 .سهثانية في االجتماع نف
يستقيل من مركزه وذلـك   للعضو أن: المادة السادسة واألربعون

لم يقبلها  بأن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس، وال تنفذ االستقالة ما
 .مجلس النواب

النواب  عند انحالل عضوية في مجلس: المادة السابعة واألربعون
بسبب وفاة، أو استقالة، أو فقد الصفات الالزمة، أو تغيب عـن            

يجري انتخاب جديد في الحـال بإيعـاز مـن     المجلس، يجب أن
 .الرئاسة

العضو في مجلس النواب ممـثالً   يعتبر: المادة الثامنة واألربعون
 .لعموم البالد العراقية وليس لمنطقته التمثيلية
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العضو الذي يتغيب عن المجلس إلـى       : المادة التاسعة واألربعون  
 يعد مستقيالً مع مراعاة أو عذر مشروع، مدة شهر، من غير إذن

 ).46(المادة 
النائب مخصصات تعـادل أربعـة آالف    يعطى: المادة الخمسون

امتـد   روبية عن مدة االجتماع فقط عدا مخصصات السفر، وإذا
زمن االجتماع أكثر من أربعة أشهر، يعطى كل نائب ألف روبية           

 .ةالمدة الزائدعن كل شهر من 
النواب واألعيان، قبل الشـروع     على  : المادة الحادية والخمسون  

أن يقسم كل منهم أمام مجلسه يمين اإلخالص للملك،  في أعماله،
وخدمة األمة، والوطن، وحسن  والمحافظة على القانون األساسي،

 .القيام بواجب النيابة
يباشر أحد المجلسين أعماله، ما لـم   ال: المادة الثانية والخمسون

 .لعلى األقء بواحد يحضر الجلسة أكثر من نصف األعضا
تصدر القرارات بأكثرية آراء األعضاء     : المادة الثالثة والخمسون  

ما لم ينص هذا القانون علـى خـالف ذلـك، وإذا     الحاضرين،
وال تحصـل  . التـرجيح  تساوت اآلراء فللرئيس إذ ذاك صـوت 

أكثرية ما لم يصوت نصف األعضاء الحاضرين، ويبدي كل من          
ن طريقة إبداء الرأي في نظام المجلس رأيه بذاته، وتعي األعضاء
 .الداخلي

لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن : والخمسون المادة الرابعة
وتجري المناقشـة فيهـا    يوجه إلى الوزراء أسئلة واستيضاحات،

 وفي أجوبتها على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي لكل مجلس

هها، وذلك في غير    بعد مرور ثمانية أيام على األقل من يوم توجي        
 .موافقة الوزير حالة االستعجال أو
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 يبت المجلس باللوائح القانونية مـادة : المادة الخامسة والخمسون

 .فمادة على حدة ثم يبت بها جملة
مسلحة الدخول على  ال يجوز ألية قوة: المادة السادسة والخمسون

 .المجلس، واإلقامة على مقربة من أبوابه، إال بطلب رئيسه
إال في   تكون جلسات المجلسين علنية،   : مادة السابعة والخمسون  ال

أو  أو أربعة من األعيان،    فيها أحد الوزراء،   األحوال التي يطلب  
 في األمر المبحـوث   ،أن تجري المداولة سرا    ، النواب عشرة من 

 .عنه
المجلسين، وال  ال يجوز ألحد دخول كال: المادة الثامنة والخمسون

ألعضاء والوزراء، أو كبار الموظفين المنتدبين      التكلم فيهما، إال ل   
 .قبل الوزراء عند غيابهم، أو من يدعوهم المجلس إلى ذلك من

لمجلس األعيان، ولمجلـس النـواب،   : والخمسون المادة التاسعة
 :يتعلق باألمور اآلتية وتعليمات في ما ةإصدار أنظمالحق في 

الممنوحة  كيفية استعمال السلطة، واالمتيازات، والضمانات -1
 .للمجلس بموجب هذا القانون، وطريقة المحافظة عليها

كراتهما منفـردين أو  االمجلسين، وإدارة مذ نظيم أعمالتـ -2
 .مجتمعين
يحاكم أحد من أعضاء مجلس األمة  ال يوقف، وال: المادة الستون

 في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس، الـذي هـو  

بوجود األسباب الكافية التهامـه، أو      منتسب إليه، قرار باألكثرية     
ارتكابه جناية مشهودة، ولكل عضو حرية  ما لم يقبض عليه حين

منتسب إليه، وال  الكالم التامة ضمن حدود نظام المجلس الذي هو
تتخذ أية إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيـان رأي،            

 النائب خطبة في مداوالت المجلس ومباحثاته، وإذا أوقف أو إلقاء
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فعلى الحكومة أن تعلـم المجلـس    لسبب ما أثناء عطلة المجلس،
 .الموجبة بذلك عند التئامه، مع إعطاء اإليضاحات وبيان األسباب

لوزير الذي يكون عضـواً فـي أحـد         ل : المادة الحادية والستون  
التصويت في مجلسه، وحق الكالم في المجلسين،  المجلسين، حق

المجلسـين، فلهـم أن    ا من أعضاء أحدوأما الوزراء الذين ليسو
يتكلموا في المجلسين دون أن يصوتوا، وللوزراء أو من ينـوب           

غيابهم حق األسبقية على سائر األعضاء في مخاطبـة   عنهم في
 .المجلسين

 :والستون المادة الثانية
يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين فإذا           -1

 وال تكون قانوناً ما لم يوافق عليهـا  ترفع إلى الثاني، قبلها،
 .المجلسان ويصدقها الملك

. يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليهما من قبل الحكومـة         -2
على الملك فإما أن يصدقها، وإمـا أن   وبعد قبولها، تعرض

أشـهر، إال   يعيدها، مع بيان أسباب اإلعادة في برهة ثالثة
ـ       ي تصـديقها، أو    إذا قرر أحد المجلسين تعجيلهما، فيقتض

عشر يوماً إلعادة النظر فيها مع بيان  إعادتها، خالل خمسة
 .األسباب الموجبة

اللوائح القانونية فال ترفع إلى أحـدهما   إذا رفض المجلسان -3
 .مرة ثانية خالل مدة االجتماع

إذا رفض أحد المجلسين الئحـة قانونيـة   : الثالثة والستون المادة
ها، تتألف جلسـة مشـتركة مـن    قبول مرتين، وأصر التالي على

 أعضاء مجلس األعيان، ومجلس النواب، برئاسة رئيس مجلـس        
األعيان، للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقـط، فـإذا قبلـت            
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ثلثي أعضاء المجلس المشترك، معدلة  الالئحة بأكثرية مؤلفة من
المجلسين، ولكنهـا ال   أو غير معدلة، فإنها تعتبر مصدقة من كال

 لصفة القانونية إال بعد تصديق الملك، وإذا لم تقبل بهذهتكتسب ا

 .الطريقة،فال ترفع مرة ثانية إلى أي المجلسين في االجتماع نفسه
 الباب الرابع ـ الوزارة

يتجاوز عدد وزراء الدولة التسعة، وال  ال: المادة الرابعة والستون
إحـدى الموانـع    يقل عن الستة، وال يكون وزيراً من كانت فيه

 والوزير الذي لم يكن عضـواً فـي أحـد           30المبينة في المادة    
يبقى في منصبه أكثر من ستة أشهر ما لـم يعـين    المجلسين، ال

النواب قبل ختـام   عضواً في مجلس األعيان، أو ينتخب لمجلس
 والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة ال يستحق. المدة المذكورة

الوقـت نفسـه، وال     تخصيصات العضوية في أحد المجلسين في       
يستأجر شيئاً مـن أمـالك الدولـة     يجوز للوزير أن يشتري أو

 .وأموالها
هو القائم بإدارة شؤون  مجلس الوزراء: المادة الخامسة والستون

 الدولة، ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه مـن 

اإلجراءات في األمور المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة، وليبحث         
التي تقوم بها الـوزارات، ويعـرض    جميع األمور الخطيرةفي 

لتلقي  رئيس الوزراء ما يوصي به المجلس من األمور على الملك
 .أوامره

 وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام: المادة السادسة والستون

مجلس النواب عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات، وما يتبعهـا           
 النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثريـة       مجلس فإذا قرر . من الدوائر 

كان القرار المذكور  األعضاء الحاضرين، فعليها أن تستقيل، وإذا
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يمس أحد الوزراء فقط، فعلى ذلك الوزير أن يسـتقيل، وعلـى            
أن يؤجل تصويت عدم الثقة مرة واحـدة إلـى مـدة ال     المجلس

الـوزراء، أو الـوزير    تتجاوز ثمانية أيام إذا طلب ذلك رئـيس 
 .لمختص، وال يحل المجلس في هذه المدةا

يتصرف الوزير فـي جميـع األمـور    : والستون المادة السابعة
 بموجب األصـول   ك، وذل المتعلقة بوزارته وما يتبعها من الدوائر     

 .التي يعينها القانون
 

 السلطة القضائية - الباب الخامس
لون إال وال يعز يعين الحكام بإرادة ملكية،: المادة الثامنة والستون

في األحوال المصرحة في القانون المخصـوص، المبينـة فيـه           
  .ونصبهم، ودرجاتهم، وكيفية عزلهم شروط أهليتهم،

  :ثالثة أصناف تقسم المحاكم إلى: المادة التاسعة والستون
ــة، -1 ــاكم المدني ــة، -2 المح ــاكم الديني ــاكم -3 المح  المح

 .الخصوصية
ـ     : المادة السبعون  ذه المحـاكم، وأمـاكن     تعين كيفية تأسـيس ه

وأقسامها، واختصاصها، وكيفيـة المراقبـة    انعقادها، ودرجاتها،
مراعاة نصوص هـذا   عليها، وتنفيذ أحكامها، بقوانين خاصة مع

 .القانون
 .شؤونها المحاكم مصونة من التدخل في: المادة الحادية والسبعون
، يجب أن تجري جميع المحاكمات علنـاً      : المادة الثانية والسبعون  

وجد سبب من األسباب المبينة قانوناً في جواز عقد جلسات  إال إذا
المحاكم والمرافعات، إال ما يعود  المجلس سراً ويجوز نشر أحكام

  .الملك منها إلى الجلسات السرية، وتصدر كافة األحكام باسم
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للمحاكم المدنية حق القضاء على جميـع       : المادة الثالثة والسبعون  
اق فـي كـل الـدعاوى واألمـور المدنيـة      في العر األشخاص

العراقية، أو تقام عليهـا، عـدا    والجزائية، والتي تقيمها الحكومة
أو  الدعاوى واألمور الداخلة في اختصـاص المحـاكم الدينيـة،   

المحاكم المخصوصة، كما سيأتي بيانها في هذا القانون، أو فـي           
 .المرعية غيره من القوانين

 يشمل اختصاص المحاكم المدنية األمور: المادة الرابعة والسبعون

إال أنـه   . الحقوقية، والتجارية، والجزائية، وفقاً للقوانين المرعية     
الشخصية الخاصة باألجانب، وفي غير ذلك من  في مواد األحوال

العادة الدولية على أن يطبق  المواد المدنية أو التجارية التي جرت
المـذكور   بيق القـانون عليها أحكام قانون دولة أجنبية، يكون تط

  .على طريقة تعين بقانون خاص
 :الدينية إلى تقسم المحاكم: المادة الخامسة والسبعون

 . المجالس الروحانية الطائفية-2المحاكم الشرعية،  -1
تنظر المحاكم الشرعية وحـدها فـي   : السادسة والسبعون المادة

الشخصـية، والـدعاوى    الدعاوى المتعلقة بـأحوال المسـلمين  
 .المختصة بإدارة أوقافهم
القضاء في المحـاكم الشـرعية    يجري: المادة السابعة والسبعون

 وفقاً لألحكام الشرعية الخاصة بكـل مـذهب مـن المـذاهب    

اإلسالمية، بموجب أحكام قانون خاص، ويكون قاضي من مذهب         
يعين له، مع بقاء القاضيين السنيين  أكثرية السكان في المحل الذي

 .ي مدينتي بغداد والبصرةوالجعفريين ف
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: تشمل المجـالس الروحانيـة الطائفيـة   : الثامنة والسبعون المادة
والمجالس الروحانيـة المسـيحية،    المجالس الروحانية الموسوية،

 .وتؤسس تلك المجالس، وتخول سلطة القضاء بقانون خاص
 :تنظر المجالس الروحانية: المادة التاسعة والسبعون

بالنكاح، والصداق، والتفريـق، والنفقـة    في المواد المتعلقة -1
كاتب   تكن مصدقة من ما لم، الوصاياالزوجية، وتصديق 

العدل، خال األمور الداخلة ضـمن اختصـاص المحـاكم          
 .الطائفة، عدا األجانب منهم المدنية في ما يخص أفراد

بـأفراد   في غير ذلك من مواد األحوال الشخصية المتعلقة -2
 .قاضينالطوائف عند موافقة المت

المجالس الروحانيـة   تعين أصول المحاكمات في: المادة الثمانون
 الطائفية، والرسوم التي تؤخذ فيها بقانون خاص، وتعين أيضـاً 

بقانون الوراثة وحرية الوصية، وغير ذلك، من مـواد األحـوال           
 .اختصاص المجالس الروحانية الطائفية الشخصية التي ليست من
لمحاكمة الـوزراء،   تؤلف محكمة عليا: نالمادة الحادية والثمانو

 وأعضاء مجلس األمة، المتهمين بجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق

بوظائفهم العامة، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عـن الجـرائم          
وللبت باألمور المتعلقة بتفسـير القـوانين،    الناشئة من وظائفهم،

 .وموافقتها للقانون األساسي
إذا اقتضى إجراء محاكمة كما جاء فـي  : ثمانونالثانية وال المادة

المحكمة العليا بإرادة ملكية بناء على قرار  المادة السابقة، تجتمع
ثلثـي اآلراء مـن    اتهامي صادر من مجلس النـواب، بأكثريـة  

األعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة، وتؤلف المحكمـة          
 أربعة من أعضاء عدا الرئيس، ينتخبهم مجلس األعيان من ثمانية
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الحكام، وتنعقد برئاسـة رئـيس    بين أعضائه، وأربعة من كبار
 .مجلس األعيان

البت في أمر يتعلـق بتفسـير    إذا وجب: المادة الثالثة والثمانون
األنظمـة   أحكام هذا القانون، أو فيما إذا كان أحـد القـوانين أو  

المرعية يخالف أحكام هذا القانون األساسي، تجتمـع المحكمـة          
 .ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء ا بإرادةالعلي

القوانين، أو األنظمة،  إذا اقتضى تفسير: المادة الرابعة والثمانون
الوزير  في غير األحوال المبينة في المادة السابقة، بناء على طلب

المختص، يؤلف ديوان خاص برئاسة رئـيس محكمـة التمييـز           
التمييز وثالثـة مـن   ثالثة من بين حكام  المدنية ينتخب أعضاؤه

 .كبار موظفي اإلدارة وفقاً لقانون خاص
يجب أن تحسم الدعاوى التـي تنظـر        : المادة الخامسة والثمانون  

وفقـاً للقـانون، وبأكثريـة ثلثـي المحكمـة       فيها المحكمة العليا
واألشخاص الـذين   وقراراتها ليست تابعة لالستئناف، أو التمييز،

 يدهم عن العمل حـاالً، وإذا       يتهمهم مجلس النواب يجب أن تكف     
 .فيجب دوام التعقيبات القانونية بحقهم استقالوا

من المحكمـة العليـا    كل قرار يصدر: المادة السادسة والثمانون
 مبيناً مخالفة أحد القوانين، أو نص أحكامه ألحكام هذا القـانون 

األساسي، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة، وإذا صدر          
يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه لهذا  ذا القبيل،قرار من ه

 .القانون األساسي ملغياً من األصل
تكون القرارات الصادرة من المحكمـة      : المادة السابعة والثمانون  

باستثناء ما جاء منها في / 83/المبينة في المادة  العليا في األمور
مور المبينة الديوان الخاص في األ والصادرة من/ 86/المادة الـ
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ويجـب   بأكثرية آراء المحكمـة والـديوان،  / 84/في المادة الـ
 .تطبيقها في جميع المحاكم ودوائر الحكومة

محاكم أو لجان خصوصية عنـد   تؤسس: المادة الثامنة والثمانون
  :االقتضاء لألمور اآلتية

العسكرية العراقيـة عـن الجـرائم     لمحاكمة أفراد القوات -1
 .ن العقوبات العسكريالمصرح بها في قانو

قضايا العشائر الجزائية والمدنية بحسـب عـاداتهم    لفصل -2
 .المألوفة بينهم بموجب قانون خاص

لحسم االختالفات الواقعة بين الحكومـة وموظفيهـا فيمـا           -3
 .يختص بخدماتها

للنظر في االختالفات المتعلقة بالتصرف فـي األراضـي          -4
 .وحدودها
لمحاكمـة فـي المحـاكم    أصـول ا : والثمـانون  المادة التاسعة

استئناف أحكامها،  الخصوصية، والرسوم التي تؤخذ فيها، وكيفية
 .ونقضها أو تصديقها، تعين جميعها بقوانين خاصة

 
 الباب السادس ـ األمور المالية

جميع الضرائب والمكوس على مـا تكـون    تبقى: المادة التسعون
  .قانونب عليه عند البدء في تطبيق هذا القانون إلى أن تغير

ال يجوز وضع ضـرائب إال بموجـب        : المادة الحادية والتسعون  
قبل الملك، بعد موافقة مجلس األمة عليه، غير  قانون يصدق من

دوائر الحكومة مقابـل مـا    أن ذلك ال يشمل األجور التي تأخذها
 تقوم به من الخدمات العمومية، أو مقابل االنتفاع مـن أمـوال  

  .الحكومة
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يجب أن تجبى الضرائب من المكلفـين       : والتسعونالمادة الثانية   
السكان بدون تمييز، وال يجوز أن يعفى منها أحد منهم  من طبقات

 .إال بموجب القانون
ال يجوز بيع أموال الدولة، أو تفويضها، : الثالثة والتسعون المادة

 .بها بصورة أخرى، إال وفق القانون أو إيجارها، أو التصرف
امتياز، الستثمار  ال يعطى انحصار، أو: تسعونالمادة الرابعة وال

 مورد من موارد البالد الطبيعية، أو الستعماله، أو مصلحة مـن 

المصالح العامة، وال تعطى الـواردات األميريـة بـااللتزام إال           
ما يتجاوز منها ثالث سنوات، يجب أن  على أن. بموجب القانون

 .يقترن بقانون خاص لكل قضية
ال يجوز للحكومة أن تعقد قرضـاً، أو        : التسعونو المادة الخامسة 

الخزينة العمومية، إال بموجـب   تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من
 .على ذلك قانون خاص، هذا إذا لم يكن قانون الميزانية مساعداً

يجب أن تدفع جميـع األمـوال التـي         : المادة السادسة والتسعون  
عطـى  يوحدة، وأن الحكومة للخزينة العمومية الم يقبضها موظفو

  .قانوناً حساب عنها بحسب األصول المقررة
ال يجوز تخصيص راتـب أو إعطـاء        : المادة السابعة والتسعون  

شيء من أموال الخزينة العمومية الموحدة ألية  مكافأة أو صرف
شيء من المخصصات  وال يجوز إنفاق. جهة إال بموجب القانون

 .إال بحسب األصول المقررة قانوناً
يجب أن تصدق مخصصات كـل سـنة    :دة الثامنة والتسعونالما

على  بقانون سنوي يعرف بقانون الميزانية، وهذا يجب أن يحتوي
 .مخمن الواردات والمصاريف لتلك السنة
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مجلس األمة الميزانيـة   يجب أن يصدق: المادة التاسعة والتسعون
ـ    كفي اجتماعه السابق البتداء السنة المالية التي يرجع إليهـا ذل

 .القانون
يجب أن يعرض وزير المالية على مجلس النواب،        : المادة المائة 
اللوائح القانونيـة لتخصـيص األمـوال، أو تزييـد      أوالً جميع

إلغائها، وكـذلك قـانون    التخصيصات المصدقة، أو تنقيصها، أو
  .الحكومة الميزانية، وجميع اللوائح الخاصة بالقروض التي تعقدها

تجري المفاوضات في قانون الميزانيـة،      : لمائةالمادة الحادية وا  
عليها مادة فمادة على حدة، ثم يصـوت عليـه ثانيـة     ويصوت

 .فيصوت عليها فصالً فصالً أما الميزانية ذاتها. بصورة إجمالية
المجلس إلـى   إذا مست ضرورة أثناء عطلة: المادة الثانية والمائة

ية، أو بقانون   صرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزان       
الحق في إصدار مراسيم ملكية بموافقـة مجلـس    خاص، فللملك

 مـن  3جاء في الفقرة  الوزراء تقضي باتخاذ التدابير المالية كما
 .المادة السادسة والعشرين

لمجلس األمة سن قانون لتخصـيص   يجوز: المادة الثالثة والمائة
 .مبالغ معينة لتصرف في سنين عديدة

يجب أن يسن قانون ينص علـى تأسـيس   : والمائة المادة الرابعة
إلى مجلس األمة مرة  دائرة لتدقيق جميع المصروفات وترفع بياناً

على األقل في كل سنة عما إذا كانت تلك المصـروفات طبـق              
التي صدقها المجلس، وأنفقت بحسب األصول التي  المخصصات
 .عينها القانون
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ئحة قانونية، أو إبـداء  ال يجوز عرض ال: والمائة المادة الخامسة
صرف شيء من الواردات  اقتراح على أحد المجلسين بما يوجب
  .العمومية إال من قبل أحد الوزراء

ال يجوز لمجلس النواب أن يتخذ قراراً أو  :المادة السادسة والمائة
الناشـئة عـن    يقترح تعديل الئحة تؤدي إلى تنقيص المصاريف

مة أو المجلس التأسيسي، إال     المعاهدات التي قد صدقها مجلس األ     
 .الملك بعد موافقة

إذا دخلت السنة المالية الجديدة قبل صدور       : المادة السابعة والمائة  
ميزانيتها، فإن كان مجلس األمة مجتمعاً يجب على وزيـر   قانون

تتضمن تخصيصات مؤقتة إلى مدة  المالية أن يقدم الئحة قانونية
 التخصيصات يجوز لـوزير ال تتجاوز شهرين، وعند ختام مدة 

المالية أن يقدم الئحة جديدة من هذا القبيل، وهلم جرا، ويتكـرر            
لم يكن مجلس األمـة مجتمعـاً تراعـى     ذلك حسب اللزوم، وإن

إصـدار   ميزانية السنة الماضية، على أن ال يخـل ذلـك بحـق   
 .102/المراسيم المبحوث عنها في المادة 

 .مسكوكات الدولة بموجب قانوننظام  يقرر: المادة الثامنة والمائة
 

 إدارة اإلقليم الباب السابع ـ
وأنواعهـا،   تعـين المنـاطق اإلداريـة،   : المادة التاسعة والمائة

وأسماؤها، وكيفية تأسيسها، واختصاص موظفيها، وألقابهم فـي        
 .خاص العراق بقانون

يجب أن ينص القانون المذكور على تنفيذ       : المادة العاشرة والمائة  
اتخاذه في بعض المناطق اإلدارية من الوسائل ألجـل   ضيما يقت

الناشئة من المعاهدات التي  الواجباتضمان القيام بما يخصها من 
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 عقدها الملك بتصديق مجلس األمة، أو التي عقـدها بتصـديق  

 .المجلس التأسيسي
 تدار الشؤون البلدية فـي العـراق  :  والمائةةالمادة الحادية عشر

 بموجب قانون خـاص، وفـي المنـاطق         بواسطة مجالس بلدية  
بالوظائف التي تناط بهـا، بموجـب    اإلدارية تقوم مجالس إدارة

 .قانون
طائفة تأليف مجالس فـي   يحق لكل: المادة الثانية عشرة والمائة

 المناطق اإلدارية المهمة تختص بإدارة المسقفات، والمسـتغالت 

وصـرفه  الموقوفة، والتركات، ألغراض خيرية، وجمع إيرادها،       
للعرف الغالب بين الطائفة، وكذلك القيام  وفقاً لرغبة الواهب، أو

وتكـون المجـالس    بالنظارة على أموال األيتام وفقـاً للقـانون،  
 .المذكورة تحت إشراف الحكومة

 
 الثامن ـ تأييد القوانين واألحكام الباب

القوانين العثمانية التـي كانـت قـد     :المادة الثالثة عشرة والمائة
التـي    والقـوانين 1914 تشرين الثاني سنة 5ت قبل تاريخ نشر

نشرت في ذلك التاريخ، أو بعده، وبقيت مرعية في العراق حين           
تبقى نافذة فيه بقدر ما تسمح به الظروف، مـع   نشر هذا القانون،

اإللغاء، بموجب البيانـات،   مراعاة ما أحدث فيها من التعديل، أو
وذلك إلى أن  ها في المادة اآلتية،، والقوانين الوارد ذكراألنظمةو

تبدلها أو تلغيها السلطة التشريعية، أو إلى أن يصدر من المحكمة           
 .86/قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة  العليا

، والقوانين األنظمةالبيانات، و جميع:  والمائةةالمادة الرابعة عشر
راق، والحـاكم  الع التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في
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الملكي العام، والمندوب السامي، التي أصدرتها حكومـة جاللـة          
فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من تشـرين   الملك

القانون األساسي، تعتبر صـحيحة    وتاريخ تنفيذ هذا1914الثاني 
يبقى مرعيـاً   من تاريخ تنفيذها، وما لم يلغ منها إلى هذا التاريخ،

ه أو تلغيه السلطة التشريعية، أو إلى أن يصـدر مـن   إلى أن تبدل  
 .86/العليا قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة  المحكمة

يعتبر كل شخص بريئاً، ومصـوناً  : والمائة المادة الخامسة عشرة
األعمال التي أتـى بهـا    من كل ما يوجه إليه من المطاليب بشأن

للقـوات   لقاها من القائد العامبسالمة نية، امتثاالً للتعليمات التي ت
البريطانية في العراق، أو الحاكم الملكـي العـام، أو المنـدوب            

جاللة الملك فيصل، أو من الموظفين الـذين   السامي، أو حكومة
بقصـد إخمـاد    كان لهم إمرة أو صفة عسكرية أو ملكية، وذلك

الحركات العدائية، أو توطيد األمن والنظام العام وصـيانتها، أو          
األوامر التي صدرت بمقتضى األحكام العرفية بـين اليـوم    نفيذت

وتاريخ تنفيذ هذا القـانون   1914 الخامس من تشرين الثاني سنة
يعتبـر   األساسي، وكل عمل من األعمال المذكورة في هذه المادة

. واقعاً بسالمة نية، ما لم يقدم المشتكي برهاناً على خالف ذلـك           
بشأن عمل من هذه األعمال، ترد، معاملة قضائية  وكل دعوى أو

  .عليها وتعتبر باطلة ما لم يبرهن المشتكي
جميـع األحكـام الصـادرة فـي        :  والمائة ةالمادة السادسة عشر  
والشرعية، من المحاكم العثمانية قبـل احـتالل    الدعاوى المدنية،

الصادرة في الدعاوى المدنيـة   القوات البريطانية، وكذلك األحكام
أو من  لمحاكم التي أسست بعد االحتالل المذكور،والشرعية من ا
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الحكام السياسيين أو معاونيهم، فيما هو ضمن اختصاصهم، تعتبر         
 .المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياً صادرة من المحاكم

والقرارات الجزائيـة   جميع األحكام: المادة السابعة عشرة والمائة
القوات البريطانية، التي صدرت من المحاكم المؤسسة بعد احتالل        

من المحاكم العرفية، أو العسكرية أو من الحكام العسـكريين،   أو
معاونيهم، أو غيرهم من الموظفين المأذون لهم  أو السياسيين، أو

المنزلة بجميع الذين حوكموا  بالنظر في الجرائم، وكذلك العقوبات
جميعهـا   في المحاكم المذكورة، أو لدى أولئك األشخاص، تعتبر

  .ادرة من المحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياًص
 
 القانون األساسي هذا الباب التاسع ـ تبديل أحكام

سـنة   يجوز لمجلس األمة، خـالل : المادة الثامنة عشرة والمائة
واحدة ابتداء من تنفيذ هذا القانون، أن يعدل أياً كان من األمـور             

ها ألجل القيام بأغراضه، القانون، أو اإلضافة إلي الفرعية في هذا
ثلثـي اآلراء فـي كـال     على شرط موافقة مجلس األمة بأكثرية

  .المجلسين
المادة السابقة،  عدا ما نص عليه في: المادة التاسعة عشرة والمائة

ال يجوز قطعياً إدخال تعديل ما على القانون األساسي إلى مـدة            
لمدة أيضاً إال سنوات من تاريخ ابتداء تنفيذه، وال بعد تلك ا خمس

 :على الوجه اآلتي
كل تعديل يجب أن يوافق عليه كل من مجلس النواب واألعيـان            

أعضاء كال المجلسين المذكورين، وبعـد   بأكثرية مؤلفة من ثلثي
الجديـد   الموافقة عليه يحل مجلس النواب، وينتخـب المجلـس  

فيعرض عليه، وعلى مجلس األعيان التعديل المتخذ من المجلس         
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فإذا اقترن بموافقة المجلسين بأكثرية مؤلفة من   مرة ثانية،المنحل
 .الملك ليصدق وينشر ثلثي أعضاء كليهما أيضاً، يعرض على

 
 الباب العاشر ـ مواد عمومية

حدوث قالقل، أو ما يدل علـى   في حالة: المادة العشرون والمائة
هذا القبيل في أية جهة من جهات العراق، أو في  حدوث شيء من

جهة مـن جهـات     حدوث خطر من غارة عدائية على أيةحالة
العراق، للملك سلطة بعد موافقة مجلس الوزراء علـى إعـالن           

قتة في أنحاء العراق التي قد يمسـها  ؤبصورة م األحكام العرفية
تطبيـق القـوانين،    ويجـوز توقيـف  . خطر القالقل أو الغارات

لعرفية وذلـك    المرعية، بالبيان الذي تعلن به األحكام ا       األنظمةو
األمكنة وبالدرجة التي تعين بالبيان المذكور على أن يكـون   في

البيان معرضين للتبعة القانونية التي تترتـب   القائمون بتنفيذ هذا
قانون مخصـوص   على أعمالهم إلى أن يصدر من مجلس األمة

أما كيفية إدارة األماكن التـي تطبـق فيهـا          . بإعفائهم عن ذلك  
 .عين بموجب إرادة ملكيةالعرفية فت األحكام

تفسير حكـم مـن    إذا اقتضى: المادة الحادية والعشرون والمائة
 :األحكام القانونية

األساسي، يعـود   إن كان التفسير خاصاً بأحكام هذا القانون -1
إلى المحكمة العليا، على ما جاء في الباب الخامس من هذا           

 .القانون
لقة بإدارة الشؤون   إذا كان التفسير خاصاً بأحد القوانين المتع       -2

إلى الديوان الخاص، على ما جاء في البـاب   العامة، يعود
 .الخامس من هذا القانون
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ذلك من المواد، يعـود اسـتنباط المعـاني إلـى      وفي غير -3
ينشأ عنهـا لـزوم    المحاكم العدلية المختصة بالدعاوى التي

  .االستنباط
وقاف اإلسـالمية  األ تعتبر دوائر: المادة الثانية والعشرون والمائة

 من دوائر الحكومة الرسمية، وتدار شؤونها، وتنظم أمور ماليتها

 .بمقتضى قانون خاص
 ينفذ هذا القـانون مـن تـاريخ   : المادة الثالثة والعشرون والمائة

  .اقترانه بتصديق الملك

 1925سـنة   كتب في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من آذار
 .1343شعبان سنة واليوم الخامس والعشرين من 
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