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  مقدمــة

 
 وثقافية في رقية ودينية وجود اختالفات عإلى يشير تقرير المجموعة الدولية لألزمات

والمجموعة الدولية .  تصدعات تؤثر على النسيج العراقيإلى يمكن أن تتحول العراق
لالزمات منظمة مستقلة غير ربحية متعددة الجنسيات ينتشر موظفوها في القارات الخمس 

 عددا من الشخصيات البارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية إدارتهاويضم مجلس 
  .لبروكسي ويقع مركزها الرئيسي في واألعمال واإلعالم

 فقد عانى العراق طويال من نظام قمعي تعسفي بعد حقب محله،وتحذير المجموعة هو في 
متفاوتة لم تأت بدستور موحد للشعب العراقي وزادت آثار الحصار والعزل السياسي 

 باتجاه للعراق ألكثر من عقد من الزمن من عوامل التخريب في التالحم االجتماعي السير
  .نهوض عراق متحضر متجدد

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، هل تغلب الحكمة وبعد النظر على أطياف العراق 
 أم تغلب النزعات الحديث،فيتحدون في مسيرة حضارية واحدة متماسكة لبناء العراق 

 العرقية والطائفية للحصول على مكتسبات آنية للمجموعات العرقية والثقافية على حساب
  الحل المصيري طويل األمد؟

 أنه يتعين على الدستور العراقي إلىيذهب كنعان مكية في لقاء أجرتها معه المجموعة 
، "أن يرفع عراقية العراق فوق كل العوامل األخرى ليعبر عما هو مشترك بيننا" المقبل 
، ومن ىأخريتعين علينا لهذا السبب أن نتجنب الصيغ التي تعطي أولوية لمجموعة " وأنه

العراق بلد عربي وكردي ذو قوميات " أو" العراق بلد عربي ذو أقلية كردية" ثم ال يقول
  ".أخرى

وقد اقترحت رند رحيم فرانكي عندما كانت عضوة في مجموعة مباديء العمل 
 أحدهما أن تستطيع االثنيات المختلفة أن تتعايش في سالم، أساسيين،الديمقراطية هدفين 
موعة واحدة سلطة غالبة على األخرى، وأن مصالح كل المجموعات وأن ال تكون لمج

 بمواطنة وإحساسيجب أن تكون في توازن، أما الثاني فهو خلق هوية عراقية قوية 
  .عراقية مشتركة

والواقع أن المواطنين التركمان في العراق ينادون بمثل هذه الشعارات منذ أمد بعيد، 
ميعا كعراقيين أن تكون الغلبة للمواطنة العراقية دون فالمنطق والعقل يقودنا ألن نقبل ج
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 مع ضمان كامل للحقوق السياسية والثقافية والقومية لجميع أخرىتسلط فئة أو قومية على 
  .المواطنين بمختلف قومياتهم ومجموعاتهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية

كماني في العراق والرد  حقيقة الوجود الترإثبات أمرين، األول إلىوهذا الكتاب يرمي 
 ما يدل على إيراد الضمير العراقي مع إلىعلى الذين اعتبروهم طارئين أو غير منتمين 

 الطويل في الشأن العراقي مع وإسهامهمحقيقة تواجدهم العددي والجغرافي والسكاني 
  . التراب العراقيإلى انتمائهم إثبات

 والثقافي لم يكن إال اغناء للنسيج العراقي العرقيأما الهدف الثاني فالمناداة بأن التنوع 
المتميز وأن كل الجهود يجب أن تنصب في خدمة هدف عراق حر موحد تعددي 

  .ديمقراطي تسود فيه سلطة القانون وتحترم على ترابه حقوق اإلنسان وكرامته وتطلعاته
ب لقد أثبتت تطلعات الشعوب المتحضرة أن الحق في احترام حقوق اإلنسان ال يكس

بالكثرة العددية أو التسلط الفوقي أو باعتبارات األغلبية واألقلية، بل إن الكرامة اإلنسانية 
  .حق متأصل يجب أن يحترم في جميع الظروف والحقب دون تمييز أو تزييف

نرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع إسهاما آخر للتعريف بالمواطنين التركمان الذين 
ثالث من مكونات الشعب العراقي إلى العالم العربي يشكلون العنصر األساسي ال

واإلسالمي والعالمي، وأن يكون حافزا آخر إلخوتنا من القوميات األخرى للتعرف على 
هذه الشريحة الهامة من الشعب العراقي بأدبه وفنونه وثقافته وإسهامه الجدي في الحضارة 

  .العراقية على مر العصور
  .ومن اهللا التوفيـــق

  
  
  
  

  أرشــد الهرمزي                                      
                                                                              2005     
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  الفصــــل األول
  

   المناطق التركمانية في العراقةحقيقة هوي
  

من أن القاصي والداني كثر الحديث عن هوية المناطق التركمانية في العراق بالرغم 
 القوميات العراقية المختلفة أن ألبناءفقد سبق . يعرفان طبيعة الحقيقة األثنية لهذه المناطق

 القوميات الرئيسية أحدى القومية التركمانية، وهي أبناءسكنوا هذه المناطق وتعرفوا على 
  .في العراق وتعلموا لغتهم وتغنوا بأغانيهم واطلعوا على أدبهم وشعرهم

 أن الحوافز السياسية واالقتصادية قد حدت بالبعض لمحاولة تغيير الواقع القومي في إال
 بالوافدين من بإغراقها بعض المناطق من سكانها األصليين أو بإفراغهذه المناطق سواء 

  .القرى والمناطق األخرى والذين وجدوا في هذه المناطق أمنا وأمانا
ليل القاطع برهانهم الذي يدل على هذه الحقيقة وتم نشر وقد سبق للكثيرين أن قدموا بالد

  .الكثير من الكتب والمقاالت التي سلطت الضوء على هذا األمر
قد تناول الواقع القومي للمناطق " التركمان والوطن العراقي" ورغم أن كتابنا السابق

لهذه المناطق فأن التركمانية موردا العديد من المصادر التي تتحدث عن الحقيقة التركمانية 
االحتكام إلى آراء الكتاب  وهي أخرىهذا البحث سيتناول هذا الموضوع من زاوية 

  .والمؤلفين من غير التركمان واألتراك ومدعمة بالخرائط والوثائق الدولية
  
إن الخريطة القومية المعدة من قبل البريطانيين لواقع التنوع القومي في شمال  -1

يش المسيحيين والعرب واألكراد، وأشارت إلى تلك العراق قد أوضحت مواطن ع
  1.المناطق المختلطة والتي يتمازج فيها أبناء القوميات المشار إليها

وفي المنطقة الفاصلة بين المواطنين العرب واألكراد أشارت الخريطة بلون 
إلى مراكز المدن والقصبات المختلفة والتي يسكنها الترك ) اللون البني(منفصل
ركمان كما جاء في البيانات التفصيلية للخريطة فحددت المناطق أو الت

 :التركمانية كما يلي

                                                 
   925/41335أو .أف  دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن، امللف 1
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قرة تبة، ، يكفرربيل، التون كوبري، كركوك،  أ قرى الموصل، تلعفر،
  . مندلي قزلرباط،خانقين،

  
  

ذكرت اآلنسة غروترود بيل، السكرتيرة الشرقية للمعتمد السامي البريطاني في  -2
لمشهورة والتي طبعت فيما بعد من قبل اليزابيت بورغوين في العراق في رسائلها ا

 العربية مرئياتها عن العراق ومناخه إلى خياطال وترجمها جعفر 1961لندن عام 
  .السياسي في تلك الحقبة

 14 تسميتها في رسالتها المؤرخة في أعتيدتقول المس بيل، كما 
  : ألبيها ما يلي1921)أغسطس(آب
  
إن .  كركوك فأنها لم تصوت لهإال، باإلجماع وانتخب فيصل لقد تم االستفتاء" 

وكال . سكان المدن والبلدان في كركوك هم تركمان، وسكان القرى أكراد
  2.الفريقين ال يريدان الحكم العربي

  
  

مشكلتا الموصل "  الكويتي محمد ضيف اهللا المطيري في كتابهفيذكر المؤل -3
  :ما يلي" كية التر-واألسكندرونة والعالقات العربية

ينتشر التركمان على خط جغرافي منحني يمتد من مدينة تلعفر على الحدود "
 اإليرانية - السورية وينتهي عند مدينة مندلي على الحدود العراقية-العراقية

وكذلك . مرورا بكركوك التي تعتبر مركز التركمان وأكثف المدن التركمانية
القديمة للتركمان وهي المدينة الثانية مدينة أربيل وتعد من مراكز االستيطان 

بعد كركوك من ناحية انتشار التركمان ومدينة تلعفر وهي من أكبر األقضية 
،  مدن نينوىإلىالتابعة لمحافظة الموصل ويتبعها حوالي مائتي قرية إضافة 

                                                 
، الدار العربية للموسوعات، ، ترمجة وتعليق جعفر اخلياط1926-1917العراق يف رسائل املس بيل،  2

 383، ص2003بريوت
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 خورماتو، داقوق، كفري، خانقين، قزلرباط، السعدية، مندلي، قرة غان، زطو
  3.شهربان، التاوة

  
 تحمل على كاهلها التركمان فئة، أن "عراق المستقبل" ويقول جيف سيمونز في كتابه -4

مشكالت سياسية ناجمة عن خط الحدود الجغرافية التي رسمتها دول أجنبية، 
 4.ويتحدث التركمان لغة تركية بلهجة االوغوز

  
عراقية  المعارضة ال-األضدادصراع " ويورد الدكتور علي محمد الشمراني في كتابه -5

رأيه في أن أغلبية كركوك كانت قبل هجرات تغيير الواقع القومي " بعد حرب الخليج
 .تركمانية بالكامل ويورد معلومات عن طبيعة سكن المواطنين التركمان في العراق

تركمان العراق هم جزء من التركمان المسلمين الذين يعيشون اآلن في " 
وكما هي الحال . ا الوسطى وسورياتركمانستان والمناطق المجاورة في آسي

بالنسبة لمواطنيهم من العرب واألكراد فإن التركمان منقسمون فيما بينهم على 
فبعض الذين يعيشون في تلعفر وداقوق وطوز . أساس مذهبي أو طائفي

خورماتو وقرة تبة هم من الشيعة في حين أن الغالبية الذين يعيشون في 
  .من السنةكركوك وآلتون كوبري وكفري هم 

إن المؤكد أن السكان التركمان في مدينة كركوك وهم الذين كانوا كلهم من 
 1959األتراك حتى أواسط القرن العشرين فقد تناقص عددهم في حلول عام 

 النصف أو حتى دون ذلك بسبب الهجرات الكردية من القرى المجاورة إلى
  5."كالتي اشتدت مع توسع الصناعات النفطية في منطقة كركو

  

                                                 
حممد ضيف اهللا املطريي، مشكلتا املوصل واألسكندرونة والعالقات العربية التركية، الطبعة األوىل، الشركة  3

 .71، ص 2003املصرية للطباعة، القاهرة 
 ترمجة سعيد العظم، جيف سيمونز، عراق املستقبل، السياسة األمريكية يف إعادة تشكيل الشرق األوسط، 4

 .64، ص 2004الطبعة األوىل، دار الساقي، بريوت 
علي حممد الشمراين، صراع األضداد، املعارضة العراقية بعد حرب اخلليج، الطبعة األوىل، دار احلكمة، . د 5

 .134. ص2003لندن 
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 نسمة 418 624 كان 1987 عامتورد موسوعة كولومبيا أن سكان كركوك في  -6
وأن األكراد قد أصبحوا أقلية ضئيلة بعد  التركمان واألكراد والعرب متوزعون بين

 6. منهااألكرادترحيل الكثير من 
 
 
أما موسوعة أورينت فتقول عن كركوك أن سكانها أكراد وآشوريون وتركمان  -7

 7.وعرب

  
كركوك هي مركز : موسوعة ميكروسوفت فتقول هي األخرى عن كركوكأما  -8

 موانيء في البحر إلىصناعة البترول في العراق وترتبط بأنابيب لنقب النفط الخام 
 أكراد إلى  باإلضافةإن غالبية سكان كركوك هم من التركمان. األبيض المتوسط

 8.وعرب وآثوريين وأرمن

  
لموسوعة العلمية الصادرة من جامعة كامبردج في ومن الدراسات الموسوعية نذكر ا -9

إذ تتطرق إلى الواقع القومي " موسوعة العمارة المحلية في العالم" بريطانيا والمسماة 
لمدينة كركوك عند تناولها لهذا المبحث فتدرج أن غالبية سكان كركوك هم من 

ف في التركمان وأن عدد نفوس التركمان في كركوك ال يقل عن مليونين ونص
 9.العراق

  
ويذكر أطلس العالم المصور اللغات المستخدمة في العراق على أنها العربية  -10

  10.والكردية والتركمانية
  

                                                 
6 http://www.encyclopedia.com/html/k/Kirkuk. 
7 Encyclopedia of orient. 

- Microsoft Encyclopedia. Global security.org9    
9        PAUL, Oliver, Encyclopedia of Vernacular Architecture of the 

World, Cambridge University Press,Cambridge,1977 
10-     Illustrated Atlas of the World, by Readers Digest,Readers Digest 

Association,2001,Page 71                                                                     
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يتذكر القراء أن الموسوعة البريطانية قد أوردت الواقع القومي لمدينة كركوك  -11
فذكرت في طبعاتها السابقة أن كركوك في األساس مدينة تركمانية ولو أن هناك من 

وقد أدت المداخالت والطلبات الخاصة بهذا الصدد إلى . كلم العربية والكردية فيهايت
أن تعدل الموسوعة طرح هذا الموضوع، إال أن موضوعيتها لم تسمح لها بأن تنكر 
هذه الحقيقة فأوردت في أحدث طبعة لها أن سكان كركوك خليط من التركمان 

 11.بة األولىوالعرب واألكراد محتفظة بالتركمان في المرت

  
أن اتفاقية واشنطن قد أقرت على نحو " تاريخ العراق"يذكر تشارلز تريب في مؤلفه  -12

واالعتراف  .واضح التنوع األثني في المناطق الكردية وفي مجمل القطر العراقي
بطموحات المجموعات العرقية األخرى في هذا البلد مثل التركمان واآلشوريين 

 12. اواة مع األكرادوالكلدان وذلك على قدم المس

  
 على لسان ”The Horseman"  الفارس"المؤلفة كريستينا اودونيللي في مؤلفهاتقول  -13

أحد أبطال روايتها برهان، أن زوجته قد تركت على مكتبه ملفا سميكا عن 
التركمان، القومية الثالثة في العراق والتي نزحت قبل ما يزيد عن ألف عام من آسيا 

 وال يتذكر أحد  لربوع في مناطق الموصل وكركوك وأربيلالوسطى لتسكن هذه ا
هل هم أناس من أليس لهؤالء المغبونين من حقوق؟: مأساتهم، وتقول في مذكرتها

الصنف الثاني في حين أن الحكومات المتعاقبة قد أسدلت ستارا من العتمة على 
  عددهم الحقيقي رغم أنهم يتجاوزون مليونين من البشر؟

م أن هؤالء الناس ينحدرون من أصول تركية كتلك التي تسكن بربك، أال تعل
 إلىلقد تعرضوا مرارا . تركيا أو الجمهوريات السوفيتية السابقة الجنوبية

 إعالنبادة قاسية من قبل بعض العراقيين، ويذكر هذا التقرير أن إحمالت 
د  والذي أصدرته سلطات البعث في العراق قلألقليات الحقوق القومية إقرار

                                                 
http://www.britannica.com/eb/                                                  12- 

12  Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Print, 
London 2002,P.274                                                                     
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خرق ثانية، وتعرض التركمان الذين احتجوا على ذلك وخاصة الطالب 
  13.اإلعدام إلى أنواع من التنكيل واالعتقال وفي حاالت متعددة إلىوالمثقفون 

  
  

 المراسالت الرسمية والتعاميم الحكومية في كركوك نرى أن إلىلو أمعنا النظر  -14
 المندوب أصدر  فقدركية فقط،اللغة المستخدمة للتخاطب مع سكان المدينة كانت الت

السامي البريطاني بالغا توخى نشره في مدينة كركوك فقط بعد أحداث مذبحة 
كركوك التي ارتكبتها ثلة من الجيش الليفي من التياريين في الرابع من شهر أيار 

 الحسني ذلك بكون اللغة قالرزا ويعلل المؤرخ عبد فقط، باللغة التركية 1924
  14.أهل كركوك السائدةالتركية هي لغة 

وتضم الملفات المحفوظة في دائرة حفظ الوثائق البريطانية العديد من هذه 
المراسالت، ونورد كمثال على ذلك التعميم الصادر من متصرفية كركوك 

 حول جدول مراسم التهنئة بالعيد واستقبال 1933بمناسبة عيد األضحى عام 
د أداء صالة العيد، جاء كل ذلك المتصرف ألعيان البلد وكبار الموظفين بع

 15.باللغة التركية فقط ورفعت نسخة منها إلى القنصل البريطاني في كركوك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13    -  Kristina O’Donnelly, The Horseman, Rose Intl. Publishing 

House,USA 2003,P.554-555                                                       
، اجلزء األول، الطبعة د، بغدان الثقافية العامةدار الشؤو" تاريخ الوزارات العراقية" السيد عبد الرزاق احلسين 14

 206 ص 1988السابعة 
 .624/1دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن، امللف أف أو  15
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صدر قانون اللغات المحلية في العراق لالعتراف باللغتين الكردية والتركمانية في  -15

المناطق التي يسكنها هؤالء المواطنين، وقد ورد في بحوث سابقة أن القانون 
لقانون المذكور قد تمت الموافقة على ، ونعلم أن ا1931المذكور قد صدر عام 

 وشرع هذا 161930،)أغسطس(آب 5 جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ي فتهحالئ
قد أجاز هذا القانون إجراء المحاكمات باللغة الكردية  و1931 عام 174القانون برقم 

أربيل ومخمور بلواء أربيل، أو التركية في دهوك وشيخان بلواء الموصل، و
اللغة وكركوك وكفري بلواء كركوك، كما أن المادة الخامسة من القانون جعلت 

البيتية ألكثرية التالميذ سواء كانت عربية أو تركية أو كردية لغة التعلم في المدارس 
االبتدائية وأصبحت مدارس كركوك والمناطق التركمانية المحيطة بها وكفري تدرس 

الدروس باللغة التركمانية، ويمكن الرجوع إلى ذلك في ملفات البالط الملكي وتشرح 
 17 .1930 لسنة 2/7/في العراق، الملف ج

 
التصريح المصادق عليه من قبل المجلس النيابي بجلسته المنعقدة في جاء في  -16

يتضمن الذي  والموجه إلى عصبة األمم و1932 عام )مايو(الخامس من أيار 
إلى مجلس عصبة األمم كما وضعتها اللجنة التي ألفها مجلس تعهدات العراق 

ة واضحة وذلك بالتصريح  أشار1932 كانون الثاني 28العصبة بقراره المتخذ في 
أي مدينة (  في مادته التاسعة أن العنصر الغالب في قضائي كفري وكركوك الوارد
 الكردية إلى جانب هم من العنصر التركماني واعتمدت اللغة التركية واللغة) كركوك

  18. في هذه المناطقاللغة العربية كلغات رسمية
                                                 

، مركز دراسات اخلليج )1932-1869( الدكتور إبراهيم خليل أمحد، تطور التعليم الوطين يف العراق 16
 .293.، ص1982العريب جبامعة البصرة، 

تاريخ الصداقة بني العراق "، أنظر 1931)يونيو( حزيران1قانون يف جريدة الوقائع العراقية بتاريخ نشر ال 17
 .154، ص 1955، شاكر صابر الضابط،مطبعة دار املعرفة، بغداد "وتركيا

 ،"العراق مذآراتي في "  المصدر السابق وأیضا ساطع الحصري الحسني،انظر السيد عبد الرزاق      18
د حمدي   .  ود،550 ص 1968 بيروت، الطبعة األولى الطليعة، دار ،1941-1927الجزء الثاني    " ولي

ة        ز الحاج   .  و د234 ص  1992 مطابع سجل العرب        ،“الكرد وآردستان في الوثائق البریطاني " عزی
ى    ةوالنشر، الطبع    المؤسسة العربية للدراسات     ،"العشریناتالقضية الكردیة في      208 ص  1984 األول

ي  "وعوني فرسخ   ى      ،“ األقليات في التاریخ العرب ة األول ریس للكتب والنشر، الطبع  1994  ریاض ال
تأليف هنري فوستر، ترجمة وتعليق سليم طه التكریتي، " نشأة العراق الحدیث "  أنظر أیضا .397ص 

  .472 ص 1989الجزء الثاني، الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 
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 21 بتاريخ ترولبيل تقريرا. إم. جيقدم السفير البريطاني في العراق  -17
 كل إلى وزير الخارجية البريطاني أنطوني أيدن حول زيارته إلى 1952)مايو(أيار

  .يو ما14 إلى 10من كركوك والسليمانية وأربيل خالل الفترة من 
  :وقد جاء في التقرير ما يلي

إن مسألة األقليات في العراق تنصب على العالقة بين العرب والمواطنين " 
أن التعايش والتجانس بين . غير العرب وظاهرة للعيان أكثر من أي مكان آخر

القوميات المختلفة تظهر بشكل جلي في كركوك، فالتركمان يشكلون غالبية 
 19.". جنبإلىوهم يعيشون مع األكراد والعرب جنبا السكان في هذه المدينة 

 
 مديرية النفوس العامة، الشعبة الفنية بطبع كراس –قامت وزارة الشؤون االجتماعية  -18

 1957التعليمات الخاصة بالقائمين بأعمال التسجيل والخاصة بالتسجيل العام لعام 
جيل في كركوك باللغتين العربية والتركية وذلك لتوزيعه على القائمين بالتس

 1957 لسنة 1والمناطق التركمانية األخرى، كما تم طبع استمارة التسجيل للنموذج 
والمتضمنة بيانات التسجيل بالعربية والتركية على استمارات منفصلة للغرض 

بدال من ) الحالة العلمية واللغة(ولعل تضمن استمارات التسجيل لحقل  .المذكور
ارب أعداد التسجيل إذ إن أغلب المسجلين قد بدأوا ببا في تض كان  س )القومية(

بإدراج العربية في حقل اللغة التي يتكلمها الشخص أوال باعتبارها اللغة الرسمية 
 20.ولغة التعليم

  
من ) أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ( وبالرجوع إلى المؤلف المشهور  -19

طرق إلى مواضع سكن   فأنه يت (Longrigg) هيميسلي لونكريك ستيفن تأليف
كانت بقايا الهجرات القديمة من التركمان متفرقة في تلعفر، وفي : التركمان فيقول

                                                                                                
 

 1018/2. ، تقرير الدائرة الشرقية إي371/98738/ة، لندن، امللف إف أودائرة حفظ الوثائق الربيطاني 19
كراس التعليمات اخلاصة بالقائمني بأعمال التسجيل، طبع النص العريب يف مطبعة التمدن ببغداد بينما طبع  20

 1957النص التركي يف مطبعة الرابطة ببغداد، 
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خط طويل من القرى على طريق الموصل من دلي عباس إلى الزاب الكبير، 
 وتمركزت أكثريتهم في كركوك
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 - 1957 غالف النص التركي من كراس تعليمات تسجيل عام -

 
 
 
 
 
  -التسجيل بالعربية والتركية ويظهر فيهاحقل اللغة  صور استمارات-
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ويضيف أن مدينة كركوك الجميلة لم تتبدل كثيرا في القرنين األخيرين، كما لم يتبدل 
ي خط القرى التركمانية الممتد على طوال الطريق األعظم، وال القرى العديدة الت

وكان النفوذ التركي يتغلغل في األماكن التي ". الديم“يقوم سكانها بالزراعة الديمية 
وفد عمد ! يكثر فيها الدم التركي وتنتشر فيها اللغة التركية والمذهب التركي 

  21.لونكريك إلى التعريف بكركوك في هذا المؤلف فذكر أن لسانها هي التركية
 

يفن هيمسلي لونكريك فأنه يصف التركمان ولو أمعنا النظر في مؤلف آخر لست
يضمهم أي تنظيم عشائري ويوجدون بأعداد  ال  والذينالقرىبالمزارعين من سكان 

 وطوز تبة،وفي قرى فره .  كوبري وأربيل وكفريكركوك والتونفي مدن 
 ويوجد والموصل،خورماتو وداقوق وذلك على امتداد الطريق المتشعب بين بغداد 

 ويتطرق لونكريك .وسنجارعفر في منتصف الطريق بين الموصل عدد منهم في تل
إلى اندماج العنصر التركماني في الحياة العامة عراقيا بعد تسوية قضية الموصل 

لم يحاول التركمان  في كركوك وكفري ، وفي القرى التابعة لهما أية : فيقول
روا أية مشكلة منذ محاولة للخروج عن نطاق الغموض الذي كانت له فائدته ، فلم يثي

  22. أن تمت تسوية قضية الموصل 
  

التعريف بالمنطقة (  يشير فالديمير مينورسكي بدون مواربة في مقاله المسمى -20
في إشارة إلى الخالف المشهور حول عائدية والية الموصل إلى أن ) المتنازع عليها

ممر  ( التركمان يشكلون األغلبية على طول امتداد الطريق الرئيسي التاريخي
 الموصل وفي اغلب المدن الواقعة عليه مثل منطقةوالذي يمر من جنوب ) الحرير

                                                 
، ترمجة جعفر اخلياط، الطبعة “عراق احلديث أربعة قرون من تاريخ ال" ستيفن هيميسلي لونكريك،   21

  .361 وص 122 ، ص 21ص .  إيران– قم – منشورات الشريف الرضي 1968الرابعة، 
نة     " ستيفن هيميسلي لونكریك ،      22 راق الحدیث من س نة   1900الع ي س ة  1950 إل  ، ترجم

ى    ة األول داد ، الطبع ر ،  بغ ورات الفج ي ،  منش ه التكریت ليم ط ق س  30 ، ص 1988وتعلي
اآم          315وص  غل منصب الح د ش اب ق ف الكت أن مؤل ياق ب ذا الس ي ه ي ف ذآر التكریت  وی

ان          وال الترآم ن أح الكثير م م ب يرة ، وأل ت قص دة ليس وك م ي آرآ اني ف ي البریط السياس
ذا              وتصرفاتهم وسلوآهم في آرآوك والقرى التابعة لها ولذلك فأن ما یصدره من أحكام في ه

 . والتجربة العملية الشأن تعززه المشاهدة
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 -  خورماتو وطاووق وطوز-تلعفر وأربيل والتون كوبري وكركوك  وتازة
  23.خورماتو وكفري وقرة تبة

  
وقد أوضح خيري أمين العمري والذي له دراسات وأبحاث عديدة في تاريخ العراق  -21

ه عن السجال الذي كان يجري للحصول على عرش الحديث في معرض حديث
  24.العراق بان كركوك تسكنها أكثرية تركمانية

  
" نرى عبد المجيد حسيب القيسي وهو الذي يصف نفسه في مقال نشرته له جريدة  -22

 في معرض رد على نقد نشر 2000 حزيران 1الصادرة في لندن بتاريخ " الحياة 
أن اهتمامه بدراسة تاريخ العراق السياسي ب" اآلثوريون " حول كتابه الموسوم 

كركوك مدينة " الحديث قد بدأ قبل نحو خمسين عاما فأنه يذكر في كتابه المذكور 
تركمانية تعود أصول معظم سكانها إلى أصول تركية في حين تسكن بالقرب منها 

 25.قبائل كردية شديدة البأس

  
ين إلى التركيب القومي  أحد قادة ثورة العشرالفرعون،تطرق فريق المزهر و -23

لمناطق العراق فذكر أن األقلية التي تسكن العراق والتي هي ليست بعربية األصل 
 والدم تسكن الشمال وهم أكراد في لوائي السليمانية واربيل وأتراك في لواء كركوك

 26.وعدد قليل من األرمن واالثوريين والنساطرة في لواء الموصل

  

                                                 
مينورسكي ، مشكلة املوصل ، ترمجة سامل شاهني ، منشورات مركز الدراسات الكردية ، . فالدميري ف 23

 22 ص 1998اسطنبول، 
راق الحدیث          " خيري أمين العمري     25  اریخ الع ة     ،“حكایات سياسية من ت اق عربي  آف

  . 66 بغداد، صوالتوزیع،للنشر 
 

، مركز "  اآلثوريون  -هوامش على تاريخ العراق السياسي احلديث" سي ، عبد اجمليد حسيب القي 25
  .41 ص 1999 لندن ، الطبعة األوىل –املوسوعات العاملية 

 –، مؤسسة البالغ "  ونتائجها 1920احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة " فريق املزهر الفرعون  26
  .12 ص 1995 بغداد، الطبعة الثانية –مطبعة النجاح 
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نه وبالرغم من كون مدينة الموصل ذات أغلبية عربية فأن ديفيد ماكداول فيقول اأما  -24
جميع المدن والقرى الواقعة على الخط الممتد إلى بغداد كانت مسكونة بالتركمان 

 27.الذين يتكلمون التركية

  
 وفي“ مذكراتي في العراق " يورد المفكر ساطع الحصري في كتابه الموسوم  -25

يل  القائم بأعمال مستشار وزارة فار.  مع الكابتن ن1921معرض تصادمه عام 
المعارف آنذاك عندما رفض قبول وظيفة معاون مدير المعارف أن فاريل أورد 

  :اقتراحا آخر حيث قال له
 وأنت التركية،هناك يتكلمون  هناك، تول وظيفة مدير المعارف كركوك،هب إلى اذ -

وان الملكي  رئيس الديحيدر،وقد كرر فاريل اقتراحه على رستم ! تعرف التركية 
  28.بحجة أن أهالي كركوك يتكلمون التركية

  
 يورد الكاتب سيار الجميل في معرض إطار التنوع السكاني في العراق وسكان و -26

أما الفئات التركمانية المنتشرة في أماكن معينة من شمال " األقاليم فيما مفاده 
رب دجلة  وتلعفر في غدجلة، فقد استقطبت لها كل من كركوك في شرق العراق،
 وتعود هذه الجماعات السكانية في أصولها إلى الدول التركمانية ودساكرهما،بقراهما 

 29"التي حكمت في أجزاء من العراق 

  
الحياة السياسية والحزبية في ( ولو نظرنا إلى مؤلف السيد منذر الموصلي الموسوم  -27

بن في كتابه فأننا نراه ينقل عن الصحفي األمريكي ويليام ايغلتن اال) كوردستان
 الكردية عن أن هناك منطقة تصلح لتكون 1946 جمهورية –جمهورية مهاباد 

موضع أخذ ورد، هي مدينة كركوك في العراق فهي تكاد تكون مقسمة بين التركمان 

                                                 
 A Modern History Of The Kurds- I.B.Tauris،  DNew ، دیفيد ماآداول26-

York                                                                       ، 1996P.144,  
   141،142 ،140 ، ص 1927-1921 الجزء األول السابق، ساطع الحصري، المصدر 28
 

ل  29 يار الجمي ربزعم" س انيون والنهضویون الع ة ، الباشوات العثم ة " اء وأفندی ، األهلي
  131 ص 1999 األردن ، الطبعة األولى -للنشر والتوزیع ، عمان
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والكرد فسمة متساوية، في حين إن المنطقة التي تقع إلى الغرب والشمال الغربي، 
 30. خليط من القرى العربية والتركمانيةحيث آبار النفط، فإنها تحتوي على

  
ولو تمعنا في األدب السياسي فان الكتاب الذي يحتوي على مذكرات المرحوم ناظم  -28

 الفرقة الثانية التي كانت تتمركز في كركوك يشير إلى نظرة السلطة قائدالطبقجلي 
 العسكري السياسية آنذاك إلى المسألة برمتها فقائد الفرقة يرفع تقريرا إلى الحاكم

العام يشير فيه إلى الصراع العرقي في كركوك بين األكراد وبين األغلبية التركمانية 
 31.قولهللمدينة حسب 

 5-2وفي تقرير آخر يشير الطبقجلي إلى مقررات مؤتمر المعلمين األول المنعقد بتاريخ 
احتفظوا  منوها بأن األكراد لم يكونوا أبدا أغلبية في كركوك بل 1959) فبراير(شباط

  32.تاريخهبوضع األقلية دائما لحد 
  

ولو أمعنا النظر في الوثائق الرسمية البريطانية نرى الوثيقة المرقمة  -29
 برقية صادرة من السفارة إلى لوزارة الخارجية البريطانية تشير 371/134255

تذكر فيها  958)يوليو (  تموز 18 خالشرقية بتاري الدائرة إلىالبريطانية في بغداد 
 33". سكان كركوك يتكلمون التركية بنسبة بالغة " أن ب
 

                                                 
، رياض الريس "  رؤية عربية للقضية الكردية–احلياة السياسية واحلزبية يف كوردستان " منذر املوصلي  30

ر املوصلي وهو يصف ايغلنت بأنه صديق األكراد إيل وفد أشا . 38 ص 1991للكتب والنشر ، لندن ، 
  .75ترمجة جرجيس فتح اهللا للكتاب ص 

م مخلص  31 امي جاس م مخلص  “المح امي جاس ذآرات المح ي وم اظم الطبقجل ات ن " ذآری
يدا    ریة، ص ة العص روت، –المكتب اآم    420  صً 1969 بي ى الح ي إل ر الطبقجل  ، تفری
  1959) فبرایر(  شباط 15-14 بتاریخ 56/363/ العسكري العام المرقم  ع س

 
  423المحامي جاسم مخلص ، نفس المصدر ، ص  32
 

، اجلزء األول، ترمجة وتعليق العميد املتقاعد خليل إبراهيم 1959-1958العراق يف الوثائق الربيطانية  33
 .158، ص 2000 بغداد، الطبعة األوىل –حسن، بيت احلكمة 
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 371/134212 لوزارة الخارجية البريطانية برقم أخرىكما تشير وثيقة  -30
 إلى موجهة 1958) أغسطس (  آب 12 في 1286والمتضمنة برقية سرية برقم 

 34"أغلبية تركية "  منطقة كركوك بأن فيها إلىوزارة الخارجية 

  
 فيورد ما هذا الموضوع  كتابه الثالث عن العراقبطاطو فيحنا  يتناول البحاثة -31

  :يلي
إلى الشمال من )  كيلومترا280( ميال180 على بعد نفطي،تقع كركوك، وهي مركز " 

وانتقل .  وكانت مدينة تركية بكل ما في الكلمة من معنى حتى ماض غير بعيد.بغداد
وتكثفت هجرتهم إليها مع نمو صناعة . األكراد تدريجيا من القرى القريبة إلى هذه المدينة

 بينما السكان، يشكلون حوالي ثلث أصبحوا كان األكراد قد 1959وبحلول العام . النفط
 وشهدت مدن تركية أخرى، مثل …انخفض عدد التركمان إلى ما يزيد قليال عن النصف

ل اربيل نفسها إلى حد كبير وحص) أصبحت كردية( ولقد تكردت.مشابهة عملية اربيل،
فكانوا اصلب عودا وحافظوا على روابط ثقافية حميمة مع  كركوك،أما أهل . التغيير سلما

 35.ة بالهوية العرقيأعمقتركيا وتوحدوا من خالل شعور 

الدينية األساسية ويقول - التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقيةإلىوكان بطاطو قد تطرق 
  :في ذلك

اسطنبول شريط من المستوطنات -الموصل-مة بغداد القديدالبريهناك على امتداد طريق " 
التركمانية منها تلعفر وداقوق وطوز خورماتو وقرة تبة، وهي شيعية، وآلتون كوبري 

  36.وكركوك وكفري، وهي سنية
  

كركوك وآلتون " العراق الجمهوري"      يصف الدكتور مجيد خدوري في كتابه  -32
  37.لتركمانكوبري وتلعفر بأنها مقاطعات يقيم فيها ا

                                                 
 .50ين، ص املصدر السابق، اجلزء الثا 34
ا  35 اطو حن راق “بط اب – الع ث، الكت رار   الثال باط األح ون والض يوعيون والبعثي  ،“ الش

ة، مؤسسة األبحاث     ترجمة عفيف الرزاز،     ى         العربي ة األول ة العربي روت    –  الطبع  1992 بي
   .224ص 

 
عثماين حىت قيام  الكتاب األول، الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية من العهد ال-حنا بطاطو، العراق 36

  58-57، ص 1990 بريوت -، ترمجة عفيف الرزاز، مؤسسة األحباث العربية"اجلمهورية
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 االجتماع المعروف إلى مناطق سكن التركمان أستاذويتطرق الدكتور علي الوردي،  -33
في العراق فيذكر وجودهم في مدن وقرى واقعة على خط مستقيم تقربا وهو الخط 

 38.الذي يكاد يفصل بين منطقة سكن األكراد وبقية المناطق األخرى من العراق
 

المعد للطبع من "  العراق والحركة الكمالية“مؤلفه في يذكر الدكتور قاسم الجميلي  -34
قبل الدكتور عزت اوزطوبراق أن المسؤول البريطاني هنري دوبس زار كركوك عام 

 األنباء الخاصة بموقف التركمان في مدينة كركوك وحواليها ونيتهم ر بعد انتشا1923
هاء التركمان مقاطعة التصويت على تـنصيب فيصل ملكا على العراق فاجتمع بوج

وأبدى استعداد الجانب البريطاني إلقرار الحقوق القومية والثقافية لتركمان العراق دون 
  39.تحديد

  
بأن التركمان هم " سكان العراق"أما الدكتور فاضل األنصاري فيورد في مؤلفه - 35

القومية الثالثة في العراق وينتشرون في بقعة تمتد من تلعفر إلى مندلي في خط 
 40.ن العرب واألكراد وأن غالبية منهم تسكن مدينة كركوكفاصل بي

  

                                                                                                
إيران - الشريف الرضي، قمتالدكتور مجيد خدوري، العراق الجمهوري، منشورا 37

  201ص 1968
 في طبيعة المجتمع العراقي، المكتبة الحيدرية، بغداد ةالدكتور علي الوردي، دراس 38

 143ص  1996
39 AL-JUMAİLY, Qassam Kh., Irak ve Kemalizm 
Hareketi(1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi,Ankara,1999. 
P. 108 

 
 فاضل األنصاري، سكان العراق. د 40
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إن " أعالم األدب في العراق الحديث" ويقول المؤلف العراقي مير بصري في كتابه -36
األدب التركماني ال زال مزدهرا في كركوك وأنحائها في حين انتعش األدب 

 41.الكردي في السليمانية وأنحائها

  
اإلدارة العثمانية في والية " في مؤلفه الموسوميورد الدكتور جميل موسى النجار  -37

إن التركمان الذين انتشروا في مدن وقرى الوالية الشمالية الغربية، في " بغداد
قزلرباط وخانقين وشهربان والمنصورية ودلي عباس وقزانية ومندلي، ويستطرد 

 42.بأن هؤالء قد عاشوا في عدد كبير من مدن وقرى والية الموصل

  
 

-العالقات العربية" مؤلف المصري الدكتور حسن بكر أحمد في مؤلفهويقدر ال -38
عدد تركمان العراق بين مليونين إلى مليوني " التركية بين الحاضر والمستقبل

 43.ونصف نسمة

  
 ويذكر ثامر عبد الحسن العامري في موسوعته المؤلفة من تسعة أجزاء -39
لعراق لهم كيان واسع وخاصة أن التركمان في ا" موسوعة العشائر العراقية" وهي

وبعض المناطق الشمالية وغيرها تجمعهم روح التآخي )كركوك(في محافظة التأميم
وهم . والمواطنة مع أشقائهم من العرب واألكراد تحت خيمة العراق العظيم

يمارسون شتى الحرف والوظائف ولهم أنديتهم الثقافية واالجتماعية والفنية 

                                                 
 1994، نمير بصري، أعالم األدب في العراق الحديث، الجزء األول، دار الحكمة، لند 41

  27 ص 
ار، اإلدارة العثمانية في والية بغداد، مكتبة مدبولي، القاهرة، الدكتور جميل موسى النج 42

 116 ص 1990
التركية بين الحاضـر والمسـتقبل، مركـز        -حسن بكر أحمد، العالقات العربية     43

  49ص  2000 ظبي، واإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أب
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م العديد من األدباء والمفكرين والمتميزين في الكثير من وغيرها، وقد برز من بينه
  44.األنشطة في األدب والفن والثقافة وفي شتى جوانب الحياة األخرى

، أن العنصر التركماني "شخصيات نافذة"  يقول عبد اللطيف الشواف في كتابه-40
رق قد استقر تدريجيا في سفوح المنحدرات الشمالية الغربية للجبال في شمال ش

العراق التي تفصل العراق عن المناطق اإليرانية في والية شهرزور وعلى جانبي 
الخط الذي يربط كركوك بطوز خورماتو، كفري، فشهربان ومناطق ديالى جنوبا، 

 .والذي يستمر في الشمال ليتصل بآلتون كوبري فأربيل فالموصل فتلعفر

متصرف للواء        ح ، أول ويورد الشواف هذا السرد في معرض تعريفه سليمان فتا
كركوك بعد تأسيس الحكم العراقي وهو من أصول تركمانية ووالده سليمان الجد من 

  45.سكنة قرية تسعين في ضواحي كركوك
 تقرير حقوق اإلنسان الصادر من مديرية الهجرة والجنسية في المملكة ويشير  -41

ن باإلضافة إلى سكناهم في المتحدة إلى أن كركوك مركز رئيسي للمواطنين التركما
الموصل وأربيل وديالى كما يشير إلى أن عددهم يشار إليه إلى ثالثمائة ألف 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 

  46.لمدن التي يشكلون أغلبية فيهاالمناطق وا
  
  

ويذكر رينهارد فيشر في أطروحته المعدة لنيل شهادة الماجستير من جامعة  -42
أن أهم مركز تركماني في العراق " التركمان في العراق " برلين والموسومة 

هو مدينة كركوك ولم يقتصر دور كركوك على كونها مركزا ثقافيا مهما 
  47.كبر تجمع تركماني فيهاوإنما بكونها تحتوي على أ

                                                 
زء التاسع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  ثامر عبد احلسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، اجل 44

 216 ص 1995
 72-70، ص 1993عبد اللطيف الشواف، شخصيات نافذة، دار كوفان للنشر، لندن 45
  لندن- تقرير حقوق اإلنسان، مديرية اهلجرة واجلنسية، اململكة املتحدة 46
47 FISCHER, Reinhard, Die Turkmenen Im Irak, Frei 

wissenschaftliche arbeit zur erlangung des grades eines Magister 
Artium ,Universitat Berlin 
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 تجارب موظف كردستان،هاي في كتابه عامان في . آر.كما يذكر دبليو -43

 أن أهم مدينتين في جنوب الزاب الصغير هما كركوك 1920-1918سياسي بين 
إضافة إلى أربيل يسكنها التركمان ) كركوك(والسليمانية ويضيف أن المدينة األولى

 ويذكر هاي في نفس الكتاب أن كركوك هي المركز دية،كربينما السليمانية مدينة 
  48.الرئيسي للتركمان الذين يشكلون أغلبية فيها

  
أن التركمان في العراق يبلغون حوالي مليوني في حين يذكر سكوت تايلور   -44

نسمة وبذلك يشكلون ثاني أكبر أقلية في العراق، وهم يختلفون عن العرب 
 تركية قديمة وبقي البعض منهم في أصولواألكراد كونهم ينحدرون من 

  49.نفس البقعة التي انعزل بها األكراد من نظام صدام حسين
  

 المعقودة سنة يورد عبد الرزاق الهاللي أن المعاهدة العراقية البريطانية -45
 بأن ال يكون هناك أي تمييز بين سكان  نصت في مادتها الثالثة قد1922

 لجميع الطوائف عدم نكران، أو نؤم، ويالعراق بسبب قومية أو دين أو لغة
 .مساس حقها باالحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة

  : مادة تنص على ما يليأضيفتولما صدر نظام المدارس االبتدائية 
أما األماكن . اللغة العربية هي لغة التدريس في جميع المدارس األميرية" 

ريس في مدارسها بقرار من مجلس التي لغتها غير عربية فتقرر لغة التد
  .الوزراء

وفي ضوء ذلك سارت التدريسات باللغة الكردية في مدارس المناطق 
ومع هذا .  تتكلم التركيةأكثريتهاالكردية وباللغة التركية في المناطق التي 

كان تدريس اللغة العربية يجري في الصفين الخامس والسادس من المدارس 
  .االبتدائية

                                                 
48 HAY, W.R., Two Years in Kurdistan, London,  Sidgwick& Jackson 

Ltd.1921 
مصطفى ضيا، مطبوعات جايت، . الدوران يف حمور الشيطان، الترمجة التركية، ترمجة د  سكوت تايلور،49

 . 2004اسطنبول 
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الب الصفوف المنتهية من المدارس االبتدائية والمتوسطة وكان على ط
والثانوية في مدارس هذه المنطقة، أن يشاركوا في االمتحانات الوزارية 
وكلها باللغة العربية، ولذلك أصبح طالب هذه المدارس يحسون بصعوبة 

 غير ملمين تماما باللغة العربية، ولذلك ألنهمالنجاح في هذه االمتحانات 
وكان مدير ثانوية .أمورهم أولياء إلى عن شكواهم من هذا الوضع أعربوا

كركوك أول من فكر في حل هذه المشكلة، فبعث بتاريخ 
 بخطابه  مدير معارف المنطقة الشماليةإلى اآلتي نصه  بالتقرير10/8/1927

  : في التاريخ المذكور78رقم 
ما للغة تجري التدريسات منذ مدة في مدارس كركوك بالتركية احترا" 

المحلية، ولكن تالمذة الصفوف الثانوية وتالمذة الصف األخير من المدارس 
االبتدائية، يقصرون عن زمالئهم ويرسبون في االمتحانات التي تجري في 

 تحصيلهم أو دخول المدارس إكمالبغية ) البكالوريا(العاصمة وخاصة
  .العالية، رغم ما يبذلونه من جهد كبير ونشاط عظيم

تبين لي، أن العقبى الكأداء القائمة في طريقهم هي عدم اضطالعهم في وقد " 
، وقد حال أساتذتهم ال فرق بين المنهجين وال شك في كفاءة ذ، إاللغة العربية

ويجب .  اللغة العربية وبين االنتفاع من التدريسات العلياإتقانحرمانهم من 
تركية في مختلف العلوم أن ال ننسى في الوقت نفسه فقدان المؤلفات باللغة ال

 ضعف الدروس التي تلقى باللسان المذكور، فلم إلىوالفنون وهذا ما يؤدي 
 من المدارس األولى األربعةيبق مفر من ترك الدروس في الصفوف 

االبتدائية تلقى كما كانت باللغة التركية، وأما في الصفين األخيرين من القسم 
أن تجري التدريسات فيها باللغة العربية االبتدائي والصفوف الثانوية، فينبغي 

وسد الفراغ الحاصل من فقدان الكتب باللغة التركية، وذلك بالطبع يفسح 
المجال للطالب في دخول جامعات بغداد وبيروت ومصر وكلياتها، ويمكنهم 

  .الفوز والتقدم ويزيد من ثقافتهم العامة
ن لمستقبلهم من غيرها إن هذه الطريقة أعود عليهم بالنفع والفائدة وأضم" 
 وافقتم دولتكم على هذا االقتراح، فأسترحم أن تتوسطوا لدى المراجع فإذا

المختصة بتنفيذه اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة حتى يمكن أن ينتفع 
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الوطن من مذهب شباننا وكفاءتهم الفطرية لتلقي العلوم العصرية والمعارف 
  ."ولكم األمر سيدي

  العلميةمدير المدرسة 
 قرر  المجلس البلدي وبعد المداولةإلىوقد أحال مدير المعارف نص التقرير 

 عرض الموضوع بالتوصية 1927) أغسطس( آب11المجلس بتاريخ 
  .بالموافقة على اقتراح مدير المدرسة العلمية على مقام متصرف اللواء

عاده كما عرضت المتصرفية التقرير على مجلس معارف اللواء الذي أيده وأ
 بعرض 1927) أغسطس( آب17 متصرفية اللواء فقامت بدورها بتاريخ إلى

وبعد أن درست وزارة الداخلية االقتراح . الموضوع على وزارة الداخلية
 وقد تمت مناقشة فيه، مجلس الوزراء للنظر إلىومبرراته رفعت الطلب 

الموضوع فعال في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 
 ذلك قامت إلى وقررت الموافقة عليه، واستنادا 1927)أغسطس(آب31

وزارة المعارف بتحقيق هذه الرغبة في الصفوف الخامسة وما فوق في 
  .مدارس كركوك

 كانون 25وقد رفع المجلس البلدي في أربيل أيضا نفس الطلب بتاريخ 
 باعتبار أن التدريس كان يتم باللغة الكردية أو التركية 1927) ديسمبر(األول

 في 1928)ابريل( نيسان21في مدارسها فتم العمل بالنظام الجديد اعتبارا من 
  50.أربيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 الشؤون ر، دا1932-1921عبد الرزاق اهلاليل، تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االنتداب الربيطاين  50

 133-128، ص 2000الثقافية العامة، بغداد 
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  الفصـــل الثاني                   
  

  موقف الحكومة البريطانية من التركمان                        
  إبان مفاوضات مسألة الموصل                            
                            ----------------------------  

  
كثر الحديث عن مفاوضات مسألة والية الموصل والحجج التي أتى بها الوفدان التركي 

  . مناقشة المسألة المذكورة في اجتماعات مؤتمر لوزانأثناءوالبريطاني 
وهناك العديد من المؤلفات التي تناولت هذا الشأن بالتفصيل وسردت عروض عصمت 

شا رئيس الوفد التركي إلى المؤتمر ونظيره البريطاني اللورد كرزون، ولكن المالحظ با
أن جميع هذه الدراسات قد انصبت على المناقشات العلنية التي جرت أثناء االجتماعات 
بينما أغفلت المذكرات المتبادلة قبل االجتماعات العلنية رغم أن المناقشات قد أشارت 

  .هذه المذكراتباقتضاب إلى وجود مثل 
 مفصلة لما تناولته هذه المذكرات وخاصة المذكرة إشارةوقد حاولت العثور على أية 
 الوفد التركي قبل عقد االجتماعات المفتوحة فلم إلى كرزونالبريطانية التي أرسلها اللورد 

 هذه المذكرات دون نشر النص الكامل إلى مقتضبة لقسم من المؤلفين إشارات إالأجد 
  51.لها

لذلك فقد رأيت أن أورد هنا الترجمة الكاملة للنص األصلي للمذكرة البريطانية باعتبارها 
  . رد البريطانيين عليهاإلى إضافةتتناول الحجج التي تقدمت بها الحكومة التركية 

والمالحظ أن المسألة التركمانية في العراق قد احتلت حيزا كبيرا في هذه المذكرة ولكن 
كما أن من .  قد أخفى هذه الحقائق عن الباحثين والمتتبعين لهذه المسألةإليهالتعتيم المشار 

                                                 
 األول،  الفجر للنشر والتوزيع، ءهنري فوستر، نشأة العراق احلديث، ترمجة سليم طه التكرييت، اجلز 51

 اجلعفري، بريطانيا والعراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،           وحممد محدي-232 ص1989بغداد
 اشبيلية، الطبعة الثالثة، ةوأهم إشارة وردت يف مؤلف فاضل حسني، مشكلة املوصل، مطبع. 41، ص2000
 .30ص1977بغداد
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المالحظ أن المذكرة تحوي العديد من المغالطات التاريخية والواقعية والتي تفندها الوقائع 
  52. ذلك بعد عرض نص المذكرة بالتفصيلإلى باإلشارةعلى أرض المنطقة وسنقوم 

  
  - نـص المذكــــرة -

  
  ركيز كرزون، ماركيز كيدلستون إلى عصمت باشامن الما

  
  عزيزي عصمت باشا

في أثناء محادثاتنا المتكررة حول مسألة الموصل فقد بينتم لي األسس العرقية والسياسية 
واالستراتيجية والتاريخية وخالفها التي اعتمدت حكومتكم عليها في مطالبتها باستعادة 

  .بأنني أختلف معكم في جميع هذه الحجج المقدمةوقد أعلمتكم في جوابي . والية الموصل
وبرفقة هذه الرسالة فأنني أقدم مذكرة تبين أسباب اختالفي معكم بهذا الشأن وباإلضافة إلى 
عدم تمكن بريطانيا العظمى من إعادة بلد تشرف عليه باالنتداب وفق مقررات عصبة 

  . عن والية الموصل خلي األمم فأنه واضح بأن حكومتي ال تستطيع حتى التفكير بالت
  

  المخلص
  كورزون أوف كيدلستون

  
  
  
  
 
 
 
  
  

                                                 
 يف امللف  واحملفوظة يف دائرة حفظ الوثائق الربيطانية بلندن14103/13003/44.املذكرة رقم إي 52
 .286/869/أو.إف
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  مذكرة حول الموصل: ملحق الرسالة
  

هدف هذه المذكرة المقدمة من قبل الوفد البريطاني هو تلخيص األسباب التي تحدو بها إلى 
  .عدم الموافقة على طلب الوفد التركي الخاص باستعادة تركيا لوالية الموصل

وقد وقع الوفد في التناقض في .  هي عرقية وسياسية وتاريخية واقتصاديةوهذه األسباب
كل واحدة من هذه الحجج بحيث أبطلت المبررات الواردة فيها وكما تكرر ذلك في 

  .مناقشاتنا مع الوفد المذكور والذي أسس مطالبته وفق هذه المبررات
  :يستند الوفد التركي في مطالبته على األسس التالية

  : القومـياألساس -1
والمسيحيين " التركمان"إن سكان والية الموصل يتكونون من العرب واألكراد والترك

ويمكن استخالص األرقام الحقيقية لهذه . باإلضافة إلى عدة آالف من اليزيديين
العناصر عن طريق جدولين إحصائيين جمعت أرقامها وصنفت من قبل الضباط 

 والذين قاموا بزيارة جميع أنحاء الوالية سواء البريطانيين الذين خدموا في الوالية
على ظهور الخيل أو بواسطة وسائط النقل التي أتيح لها الحركة بفضل الطرق التي 

  .عبدت من قبل البريطانيين بعد االحتالل وفي السنوات التي تلت الحرب
  والذي يظهر سكان الوالية1919ويظهر الجدول األول التقديرات التي أجريت عام 

 1921حسب تقسيمهم الديني، أما الجدول الثاني فهي التقديرات التي أجريت عام 
  .ونتيجة أبحاث ودراسات أوسع ويظهر التقسيم العرقي لسكان الوالية

 703 000     أن عدد سكان الوالية هو1919وقد أظهرت النتائج األولية لعام 
وينتج الفرق  1921 شخص عام 785 000شخص بينما ارتفع هذا العدد إلى 

الحاصل في الزيادة السكانية التي حصلت في سهول الموصل المتكونة من سهل 
  :الموصل وحواليه عن

  .عودة أعداد كبيرة من السكان من الجيشين التركي والعربي -1
عودة كثير من العوائل التي هجرت قراها األصلية قبل االحتالل  -2

 .البريطاني بسبب المجاعة الناجمة عن الحرب

 .ن الكثير من الالجئين اآلثوريينتوطي -3

وقد أتضح من هذه الدراسة أن مجمل مدينة الموصل وجميع المناطق التي تقع إلى 
 من نهر دجلة ولحد حدود الوالية ىالشمال من مدينة الموصل على الضفة اليمن
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وجميع المناطق الريفية الواقعة جنوب الموصل في الضفة اليمنى من النهر 
ية الواقعة على الضفة اليسرى منه ولحد الطريق المؤدية إلى والمناطق الجنوب

  .كفري يسكنها عرب-كركوك-أربيل
واللغة الطورانية . فهم ليسوا أتراكا عثمانيين ويسمون نفسهم بالتركمان" األتراك" أما 

وهم . التي يتحدثون بها تشبه األذربيجانية وليست التركية المستخدمة في القسطنطينية
ن بقايا التركمان الذين قدموا إلى العراق قبل وقت طويل من تأسيس بالتأكيد م

عثمان لإلمبراطورية العثمانية، ويعتقد بأنهم من أحفاد التركمان الذين " السلطان"
وتدل مواطن استيطانهم على أنهم . استقدمهم الخلفاء العباسيون للدفاع عن وطنهم

فمدينة تلعفر . اربت لهذا الغرض ينحدرون من الجيوش األجنبية المستأجرة التي ح
 ميال إلى الغرب من الموصل 45وهي مدينة تركمانية بالكامل تقريبا تقع على بعد 

وباستثناء هذه المدينة وقراها التركمانية المجاورة . على مشارف الصحراء السورية
وبعض القرى التركمانية المبعثرة في سهل الموصل فأن مجمل السكان التركمان 

ن على امتداد الطريق الشرقي الذي يصل الموصل ببغداد وبدرجة رئيسية في يقطنو
أرجاء مدينة أربيل وآلتون كوبري وكركوك وتازة خورماتو وطاووق وطوز 

  :ويقدر عددهم بما يلي. خورماتو وكفري وقرة تبة
  10 000      تلعفر والقرى المجاورة

  4 895      قرى سهل الموصل
                                       -------  

                  895 14  
  

  25 000    كركوك والقرى المحيطة بها 
  كفري، تازة خورماتو، طاووق،

  10 000     طوز خورماتو، وقرة تبة
                                                      ------  

          000 35  
   

  15 000      أربيل وآلتون كوبري
  المجموع

  64 895            )لقلة في السليمانيةبعد حذف ا( 
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إن نسبة التركمان إلى العرب يمكن التوصل إليها بحقيقة أن جميع التركمان الذين 

  .يقطنون والية الموصل يقلون عن العرب الذين يقطنون مدينة الموصل وحدها
ويقدر األكراد بضعف العرب في والية الموصل وسبعة أضعاف التركمان، وهم 

عن العرب بخط يوازي المدن التركمانية المار ذكرها وعند التالل منفصلون 
ويعتقد أنهم من ساللة الميديين والذين . المشرفة على الجبال الواقعة إلى الشمال منها

وبغض النظر عن صحة ذلك فهم يتكلمون لغة إيرانية . صنفوا قديما مع الفرس
  .العربية أو التركيةقريبة من الفارسية وتشبه الفارسية أكثر مما تشبه 

أما غير المسلمين، فرغم أن عددهم مجتمعين يفوق عدد التركمان بكثير ودون 
  :الدخول في تفاصيل ذلك فأن التقديرات هي كما يلي

  
  
  

  ربما من أصول كردية( اليزيديون
  30 000    )إال أنهم يدينون بغير اإلسالم

  اآلثوريون وبعض( المسيحيون
  62 225    )النساطرة وبعض الكاثوليك

  16 865        اليهود
  

 ولكن هناك الكثير من القرى اليزيدية في وأغلبية اليزيديين تعيش في جبل سنجار
 الموصل وفي الغالب بمدينةأما المسيحيون فيعيشون في . شمال شرق الموصل

والتي تشكل القوش وتلكيف ( منطقة أربيل في سلسلة من القرى المزدهرة      
أما أكثرية اليهود .الشرقية من دجلة وفي مناطق دهوك والعماديةفي الضفة  )أكبرها

فأنهم يقطنون الموصل ولكن هناك مجموعات يهودية تقطن في المناطق الكردية 
  . وبعض األفراد أو العوائل بين القبائل الكرديةوالتركمانية أيضا

مسألة تقودنا والطرح الذي أتى به الوفد التركي والمتعلق بالجانب األثني والعرقي لل
  : ما يليإلى
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إنهم يطلبون االتحاد في آسيا الصغرى مع مجموعة عرقية تكون جزءا من أثني 
عشر جزء من المجتمع المحلي قد يرتبطون معهم بنوع من النسب العرقي في هذه 

 الذين ال يرتبطون معهم بأكثر مما يرتبطون األكرادالمنطقة مقابل سبعة أجزاء من 
دا رابطة الدين، وثالثة أجزاء من العرب والذين ال يقتصر فرقهم بالصينيين مثال ع

 أنهم يرتبطون عرقيا إلى بل يتعدى ذلك  ولغة مختلفة جنسإلى ينتمون في أنهم
 غير المسلمين نآخر مولغويا برباط أقوى ببغداد والبصرة ويتعاطفون معها، وجزء 

ن حيث النسب وال اللغة أو  رغم اختالفهم الذاتي ال مباألتراكوالذين ال يرتبطون 
  .الدين أو الثقافة

  1الجدول رقم 
  سكان والية الموصل من حيث االنتماء الديني

  1919وفق تقديرات عام 
   آخرون                 اليهود    المسيحيون     األلويـة     السنة          الشيعة   

  المجموع
       

        30 180    50 670        7 635   17 180     244 713   الموصل
378 350  

          1 000     4 100           4 800       -         96 100أربيل      
000 106  

                         600          1 400     5 000       85 000   كركوك
000 92  

                        100           1 000       -       153 000   السليمانية
000 155   

  
        31 180    55 470        14 835      22 180  579 713المجموع  

378 703  
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  2الجدول رقم 
  سكان والية الموصل من حيث القومية

  1921حسب تقديرات عام 
  
  

المسيحيون      التركمان       *ألكراد          االعرب          األبوية
  ليهود        المجموع   ا  

                
         57 425      14 895     179 820       170 663     الموصل 

665 9      468 432  
           4 100      15 000       77 000          5 100     أربيل    

800 4      000 106  
              600      35 000       45 000        10 000كركوك      

400 1      000 92  
             100        1 000      152 900            -السليمانية       

000 1       000 155  
--------------------------------------------------  

      16 865      62 225       65 895      454 720     185 763  المجموع 
  . يزيدي30 000بما في ذلك *    785 468

  
    
  :األساس السياسي -2

الحجة األخرى التي جاء بها الوفد التركي هي أن سكان والية الموصل يرغبون في 
وقد يكون ذلك .  تركيا وذلك لتواصلهم السياسي والتاريخي مع تركياإلىالرجوع 

تركي بامتيازات ال صحيحا بالنسبة لغالبية التركمان الذين تمتعوا إبان العهد ال
تتناسب مع عددهم فال يمكن تطبيق ذلك في أية حال على األكراد والعرب 

 ال يمكن التغاضي عن أن العرب في الموصل يغمرهم الحماس في إذ  .والمسيحيين
وقد أثبت االستفتاء الذي جرى في    .تأييد الدولة العراقية الجديدة والملك فيصل

 على توحيد البصرة وبغداد والموصل في دولة ماعاإجأن هناك  1919العراق عام 
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 البالد فقد أظهر العرب في الموصل بصورة إلىومنذ وصول األمير فيصل . واحدة
وتحت قيادة الملك  ال تقبل الخطأ رغبتهم في االتحاد مع الحكومة العربية في بغداد

العراق واستقبلوا األمير بكل الترحاب وصوتوا لصالح تتويجه ملكا على  فيصل
وقد شمل هذا االستفتاء أرجاء والية الموصل عدا .  يمين الوالءوأقسموا له باإلجماع

 والذين وبحكم تكوينهم كيانا خاصا متميزا في القومية السليمانية ورانية وراوندوز
  .واللغة قد توقعوا حال منفصال

مدن لقد صوتت المناطق العربية وتلك المتاخمة لها من المناطق الكردية وال
 والقبول بفيصل ملكا على  التركمانية باستثناء كركوك لصالح الدولة العراقية

  .العراق
ويشعرون  يشعرون بالحس القومي وبالفخر بانتمائهم العرقي ولغتهم أناسواألكراد 

  .االقتصادي شؤونهم الخاصة بقدر ما يسمح به تطورهم إدارةبأحقيتهم في 
في األهداف مع تلك التي في األكراد متوحدون  الوفد التركي أن لقد جاء في توجه

  :ويمكن الرد على ذلك من زاويتين. آسيا الصغرى
 االتصاالت بين أن من المعلوم تماما لمن عاشوا في العراق قبل الحرب -1

 قد قطعت تماما حتى أن أخرىالسليمانية من جهة وبغداد والموصل من جهة 
 ما كانوا ينتظرون في الموصل الموظفين الرسميين األتراك المعينين غالبا

 ما كانوا بعد وغالبا أعمالهممقرات  إلىألشهر قبل أن يغامروا بالتوجه 
 مقرات العمل في كردستان الجنوبية يكونون معدومي العون في إلىوصولهم 

وجه تصميم األكراد على مقاومة التدخل من مقر الحكم البعيد في 
  .القسطنطينية

  
ية الموصل أية أمارة للتوحد مع الطرح أو الهدف لم يظهر األكراد في وال -2

التركي في الحرب بل أنهم لم يكونوا معنيين أصال بأسباب النزاع التركي مع 
ويمكن أن نطلب من الوفد التركي تقديم أي دليل بأن األتراك . دول االئتالف

وقد حدثت . قد حصلوا على أي نوع من الدعم من األكراد ضد البريطانيين
 في اشعيبة قرب الموصل األتراكستثنائية بتواجد قوة قبلية كردية مع حالة ا

 بقسط بسيط في إاليسهموا   ورغم تواجدهم فهم لم1915في ربيع عام 
 مواطنهم بعد المعركة ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلىالعمليات ورجعوا 
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من وقد غادر العديد . األتراك على أي دعم من األكراد كما حصلوا من العرب
 بعد إليها وعادوا اإلجباريأكراد كفري وكركوك منازلهم تفاديا للتجنيد 

 مواطنهم من المناطق الجبلية إلىاالحتالل البريطاني حيث عاد األلوف منهم 
  .حيث كانوا قد تركوها لعدم عدهم من الموالين لألهداف التركية

  
طوريون والكلدان  وبصورة أساسية النسوأخيرا فهناك العناصر المسيحية الكبيرة

 كانت حجة األتراك ضعيفة فيما يخص المسلمين من غير فإذا.  اليزيديينإلى إضافة
ويعزو اليزيديون سبب االنخفاض . األتراك فأنها أضعف بالنسبة لغير المسلمين

 في  السياسة التركية الخاطئة سواء سلبا أو بفعل عمليات معينةإلىالهائل في عددهم 
أما الكلدان فهم يتذكرون ما حاق بأخوتهم في الدين .  الزمنالحقبة األخيرة من
.  أن يطلبوا استعادة الحكم التركيل وماردين والجزيرة وال يعقربمنطقة ديار بك

وأخيرا فأن النسطوريون والذين تم إجالؤهم من جوالميرك والحدود اإليرانية من 
هجرة إلى العراق قبل األتراك خالل الحرب والذي مات األلوف منهم أثناء ال

واختاروا العيش في هذا البلد الغريب مفضلين ذلك على العودة إلى أوطانهم تحت 
ظل الحكم التركي سوف يناضلون حتى الموت لعدم إلحاق موطنهم الجديد إلى من 

  .يعتبرونهم مثال الحكم السيئ
  
  :األساس التاريخي -3

 اإلمبراطوريةية للموصل مع إن الحجة التي أتى بها األتراك من أن الروابط التاريخ
فباستثناء .  ينطبق بنفس المنطق على بغدادإليهمالعثمانية مما يحتم رجوع الموصل 

حقبة قصيرة من الزمن دخلت فيها بغداد تحت المظلة الفارسية فأن بغداد كانت 
 انشاؤهماوالحقيقة أنهما مدينتان عربيتان تم .  شأن الموصلشأنهاجزءا من تركيا 

 اإلمبراطوريةلعرب وتحتفظان بطابع عربي رغم كونهما جزءا من من قبل ا
بل إن األتراك قد أدركوا العالقة المتميزة بين الموصل وبغداد بحيث كانت . التركية

سابقا، وحتى الثمانينات من القرن الماضي وعندما الموصل جزءا من باشوية بغداد 
ولم يكن فصل . حت حكمهكان مدحت باشا واليا على بغداد فإن الموصل كانت ت

 إداريا اتخذ لتسهيل إجراءا إالالموصل وجعلها والية مستقلة مرتبطة بالقسطنطينية 
  .اإلدارية اإلجراءات
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ويمكن تطبيق . ولذلك فأن الحجة التاريخية ليست من الحيوية بحيث يمكن األخذ بها
لحرب، كما  صح القول على جميع المناطق والدول التي خسرتها تركيا في اإذاذلك 

 أراض خسرتها بنتيجة بأيةيمكن أن يكون ذلك سابقة تتمسك بها أية دولة للمطالبة 
  .الحرب

  
  
  
  : االقتصادياألساس -4

فالعالقة .  الحجة االقتصادية التي أتى بها الوفد التركي هي من أضعف الحججإن
 أصبحتا اناالقتصادية للموصل كانت بشكل تام مع بغداد ومدينة حلب العربية وهما مدينت

 المدن الرئيسية الثالث في والية الموصل وهي إلىفلو نظرنا .  القوميخارج حدود العهد
 وتستبدل  بغدادإلىالسليمانية وكركوك والموصل، فإن جميع صادرات السليمانية تذهب 

أما كركوك فان تجارتها تتم مع بغداد والموصل من جهة . األجنبيةبمتطلباتها من البضائع 
 وان رفاهيتها تتعلق بالحفاظ على هذه العالقة مع المدن أخرىانية من جهة والسليم
 تركيا وكان من المفروض أن تكون إلىفي حين أن الموصل وهي األقرب . الثالث

 بغداد إلىاألساس في الحجة التركية فان تجارتها تكاد تكون بالكامل بامتداد النهر جنوبا 
دات الموصل من البضائع تتمثل في الشاي والسكر وأكثر وار.  سورياإلىوعبر الصحراء 

 إالوالقهوة، وجميع هذه المواد ال تنتج في تركيا أو يمكن الحصول عليها عبر أراضيها 
وتمثل . بصعوبة جمة أو باستبدال الطرق التقليدية التي تم التعارف عليها منذ قرون

بدرجة أصغر صادرات الموصل بوجه أساسي الحبوب والصوف والجلود والتبغ و
وكل رطل من التبغ باستثناء كمية صغيرة مخصصة لالستهالك .  والمكسراتاألخشاب

 بغداد وتستهلك فيها وفي البصرة، أما الفائض من غلة الموصل فأنها إلىالمحلي تذهب 
في .  البناءألغراض بغداد إلىتخصص الستهالك سكان بغداد وكذلك الخشب الذي يصدر 

 واللبان والمواد التي تدخل في صناعة الحبر في الدول األوربية ف والجلودحين أن الصو
والسؤال كيف يمكن للموصل أن تصرف حبوبها .  الخارجإلى تصدر بالكامل فإنها

 التبغ وهي إليهاوصوفها وجلودها في تركيا وهي بذاتها منتجة كبيرة لهذه المواد أو تصدر 
  .بلد لها مناطق واسعة تنتج هذه المادة
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 درجة أن القوات البريطانية إلىاد تعتمد على وارداتها من القمح من الموصل إن بغد
 استيراد القمح من إلىوبسبب من فصل الواليتين بسبب العمليات الحربية قد اضطرت 

 الذي يكون فيه لألسلوبوكمثال صارخ  .الهند لغرض استهالك سكان بغداد وما جاورها
 القومية فأن الحقيقة أن أربيل وآلتون كوبري هي العامل االقتصادي متقاطعا مع الحدود

تركمانية قسما كمدن بينما المناطق الزراعية مسكونة عموما من قبل األكراد وهي تعيش 
وقد تكون من المبالغة القول أن المناطق الريفية . بالكامل على تجارة الحبوب مع بغداد

 مؤثرة يا والعراق من جهة أخرى الشمال من الحدود الحالية بين تركيا من جهة وسورإلى
فالعراق . بأي شكل في الحياة االقتصادية للموصل أو أنها ستؤثر في وضعها االقتصادي
  .كما هو اآلن يمكن أن تحيا بدون تركيا ولكن الموصل ال غنى عنها بالنسبة لبغداد

  
 :اإلستراتيجياألساس  -5

ية الموصل والتي تمتد عبر الوفد التركي عن اعتقاده بأن الحدود الجنوبية لوال
 الجنوب الشرقي باتجاه نهر ديالى ثم إلىعلى طول سلسلة جبل حمرين 

 ستشكل حدودا مثالية بين تركيا والعراق اإليرانية الحدود إلىبموازاة ديالى 
فأن القبول . وهذه الحجة ال يمكن القبول بها أبدا .اإلستراتيجيةمن الناحية 

فأن . ل أمر الدفاع عن العراق متعذرا ديالى يجع-بحدود خط جبل حمرين
 الغذائية عن بغداد، ثم اإلمداداتالقوة التي تسيطر على الموصل بامكانها قطع 

 وهو بإيرانأن باستطاعة مثل هذه السلطة أن تقطع الطريق التي تصل العراق 
المنفذ الحيوي لبغداد والبصرة اقتصاديا والتي يعتمد سكانها على التجارة مع 

 النهر والتي يصلهاوالنقطة الثالثة فأن وضع الحكومة العربية في بغداد . إيران
 وقع إذا الحدود الجنوبية للدولة ستكون في وضع صعب ميال من 560لمسافة 

وأخيرا فأنه ال سبب .  الشمال منها بمسافة سبعين ميال فقطإلىنظام غير ودي 
دولة المنتدبة على يدفع بالحكومة العراقية أو بريطانيا العظمى بصفتها ال

أن تسلم للحكومة التركية مواقع يمكن أن تكون قاعدة عسكرية تهدد العراق 
  .المناطق المجاورة

  
  : القومي العهد-6
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وأخيرا فإن الوفد التركي قد كرر مرارا أن مطالبتهم بوالية             الموصل أو مدينة 
 القومي والمعتمد من قبل مجلس دالعه  من  الموصل على األقل تستند على المادة األولى

فالمادة والواقع أن األمر ليس كذلك، . 1920) فبراير( شباط17بتاريخ  الشعب التركي
  : تنص على ما يلياألولى من هذا العهد

  حصرا التركية والتي تقطنهااإلمبراطورية أجزاءحتمه الواقع فأن مصير ي بقدر ما "
 30لقوى المعادية بنتيجة الهدنة المعقودة في أغلبية عربية والتي وقعت تحت احتالل ا

 التي تقطنها األجزاء أما لسكانها، سيحدد وفق التصويت الحر 1918)أكتوبر(تشرين األول
 عثمانية مسلمة متحدة في الدين والعرق والتوجه ومتجانسة بمشاعر متبادلة من أغلبية

قومية واالجتماعية االحترام المتبادل وشعور التضحية وتحترم خصوصيات بعضها ال
ومشاعرها المشتركة، وبغض النظر عن وقوعها داخل أو خارج حدود هذه الهدنة فأنها 

  " تقسيمها ال في الواقع وال بفعل أي تشريعنال يمكتشكل كال ال يتجزأ و 
 شروطها بإمالءوالحقيقة فأنه أمر غير مسبوق ومروع أن تقوم قوة هزمت في الحرب 

وسيكون من .  منهاانتزعوهاة التصرف في المناطق التي على المنتصرين في كيفي
 على أية األتراك كانت هناك أية سابقة في التاريخ استولى فيها إذاالمشوق أن نعرف عما 

 المذكورة أو األراضيبقعة من األرض ثم شجعت المنهزمين لطلب استفتاء على مصير 
  .أية نية الحترام مثل هذا التصويت

 هذه الحجة فان العرض األول في هذه المادة تنص على إلىنظرنا ومع ذلك فأننا لو 
ومن غير المفهوم كيف .  استفتاء في المناطق التي تقطنها حصرا أغلبية عربيةإجراء

يتسنى أن تسكن أغلبية ما حصرا في منطقة معينة، فوجود أغلبية يعني بالضرورة وجود 
وا بأن العرب ال يشكلون األغلبية في والية  ذلك فإن األتراك أنفسهم قد أقرإلى .أقلية معها

 يبين الثاني والذيالموصل وأن األكراد واألتراك يفوقونهم عددا، وكما يظهر في الجدول 
 شخصا 65 895 والتركمان 454 720عدد سكان الوالية أن عدد السكان من األكراد هو 

البون باستفتاء فإن  يطاألتراكولذلك فلو أن . فردا185 763في حين أن العرب يبلغون 
هذا وبمفهوم مادتهم هذه يجب أن ال ينطبق على والية الموصل ألن العرب ال يشكلون 

  .الغالبية فيها
 األغلبية أو إلى النظر نالمنطقة دووعلى أية حال فلو فرضنا أن ذلك ينطبق على كامل 

خالف ومعاد  رأي م ذكر أن مثل هذا االستفتاء قد أجري مرتين ونتج عنهماداألقلية فق
 لصالح االتحاد مع بغداد باإلجماع صوت سكان الموصل 1919ففي عام . لألتراك
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 فإن جميع العرب واألكراد في المناطق المتاخمة وجميع 1921والبصرة، وفي عام 
 الدولة العراقية وبالمناداة بفيصل إلىقد صوتوا ثانية لالنضمام ) باستثناء كركوك(التركمان

  .ملكا على العراق
، فإنها تنص على أن سكان  غير عاديةأخرىوهذه المادة من العهد القومي تأتي بمسألة 
 هم الذين يسمح لهم بتقرير 1918 أكتوبر 30المناطق التي وقعت تحت االحتالل لغاية 

 الجنوب إلى ميال 30وقد كانت القوات البريطانية في ذلك التاريخ على مبعدة . مصيرهم
 نتيجة غير منطقية إلىلذلك فأن هذا الطرح يقودنا  . ذلك فورامن الموصل ودخلتها بعيد

أن العرب الذين يقطنون المناطق الواقعة إلى الجنوب من خط الهدنة مدعوون إلى مفادها 
التصويت في استفتاء بعد أربعة أعوام بينما يحرم العرب القاطنين في مدينة الموصل 

وهذا دليل على عدم جدية . من هذا الحقوالذين يشكلون ثلث مجموع العرب في الوالية 
كما إن من نافلة القول أن الهدنة ال عالقة لها باتفاقيات السالم كما أن أية . هذا الطرح

 فقد تقدمت هذه 1918اتفاقية سالم أوربية لم تأخذ في نظر االعتبار خط الهدنة لعام 
  .االتفاقيات على واقع الهدنة

يفيد بأن المناطق المأهولة بأغلبية ح مبهم وغير مبرر وقد جاء في مؤخرة هذه المادة طر
عثمانية مسلمة متحدة في الدين والعرق والهدف ومتشربة بعاطفة موحدة وباحترام متبادل 

 كانت داخل خط الهدنة أو خارجه هي وحدة ال تتجزأ االجتماعية سواءلقومياتها وحقوقها 
  .فعليا أو بسبب أي تشريع
 كان من فإذاعذر فهم اصطالح العثمانية الواردة في هذا المجال، وللحقيقة فأنه من المت

 واألكرادالمفهوم وحدة الدين فأنه يتعذر فهم الروابط التي تربط مثال العرب الساميين 
 عرق األورال واأللطاي، وال إلىينتمون  مع األتراك الذين إيرانيةالمنحدرين من أصول 

حت الحكم العثماني لفترة من الزمن أن يستمروا في لماذا يتحتم على هؤالء الذين وقعوا ت
وعلى أية حال فإن الحكومة التركية والشعب التركي سيكونان .  األبدإلىقبول هذه الفكرة 

على األرجح على استعداد للقبول بفكرة منح العرب حق تقرير مصيرهم ومستقبلهم في 
 عثمانية مسلمة وهو المصطلح يةبأغلبلحظة لترجعا وتقررا وفق ذلك أن المناطق المأهولة 

  .الذي ينطبق طبعا على األكراد واألتراك أيضا ال يمكن تجزئتها
 استعادة الحكومة التركية لوالية الموصل ليست غير نافذة يتضح من كل ذلك أن دعوى

بسبب الحجج العرقية والسياسية والتاريخية واالقتصادية التي سبق ذكرها فقط وإنما هي 
  .تفسير يمكن إجراؤه للمادة األولى من العهد القوميمتعارضة ألي 
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  1922)ديسمبر( كانون األول14لوزان، في 

  
  :أضواء على المذكرة

  
تدل المذكرة البريطانية وما تبعتها من طروح للوفد البريطاني خالل اجتماعات مفاوضات 

 األجنبي والية الموصل على نفس التوجه الذهني والنفسي الذي انتاب سلطات االحتالل
 الجانب والتي تعتم تماما على تطلعات الشعوب أحاديةعلى مر العصور من نظرة 

 .المقهورة وتصنف أية حركة تحريرية نوعا من الغباء الفكري أو ضربا من الخيانة
 
 
 
  
  

  جداول النفوس
  

ذكر البريطانيون أنهم قد جمعوا أرقام الجداول الخاصة بعدد نفوس السكان في الوالية من 
 النقل أو بوسائط الوالية سواء على ظهور الخيل أنحاءبل ضباط بريطانيين زاروا جميع ق

  .المتاحة
 الرسمية التي أجرتها الدولة العثمانية اإلحصاءاتوقد قدم البريطانيون هذه الحجة مقابل 

 التالعب في منشأ المواطنين أو قوميتهم ووفق أسس إلىفي وقت لم تكن فيه بحاجة 
 أن البريطانيين قد أصروا على أن األسس المعتمدة إالمدة على مر السنين،  معتإحصائية

البريطانيين أنفسهم قد أوردوا في مناسبات من قبلهم هي األصوب واألفضل، علما بأن 
 التي جرت فيها في األحداثالحقة بأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا منطقة السليمانية بسبب 

  .المقاومة التي حصلت تجاه االحتالل البريطانيأعقاب الحرب العالمية األولى و
كما أن الكثير من الباحثين قد أغفلوا حقيقة جوهرية وهي سواء لألرقام العثمانية أو 
البريطانية اعتمادها على الخارطة المعتمدة لوالية الموصل، فحدود هذه الوالية كانت تمتد 

بعيد الحرب العالمية األولى أو في  مسافة أبعد بكثير من الوضع األخير الذي احتلته إلى
ويرى القارئ في مكان آخر عرضا وافيا لهذه الخرائط . تقسيمات الدولة العراقية الحديثة
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 الوجود الكردي في بعض إظهار إلىالتي تدل على طبيعة هذه التقسيمات والتي أدت 
ي كانت من ضمن  ما استثنينا سكان المناطق التإذاالمواقع بأكثر مما هو عليه في الواقع 

  .الخريطة وبقيت داخل حدود الجمهورية التركية الحقا
 المزعوم أكثر من عدد المواطنين اإلحصاءويالحظ أن المذكرة تعتبر المسيحيين في وقت 

التركمان في العراق قاطبة، وال نعتقد أن أحدا يوافق على هذا الرأي ولم يحدث وأن طرح 
أو الفئات األخرى من يزيدية وصائبة مثل هذا المسيحيون سواء كان الكلدوآشوريين 

كما يالحظ أن أربيل والسليمانية قد قدمتا باعتبارهما أكبر من لواء كركوك، وهي . الرأي
  .المدينة التي كانت تعتبر المدينة الكبرى الرابعة في العراق بعد بغداد والموصل والبصرة

  
  :تعريف اللغة التركمانية

  
 األذربيجانيةانية أن التركمان في العراق لغتهم طورانية تشبه وردت في المذكرة البريط

وقد ذكرنا اسطنبول والتي كانت مركز .  المستخدمة في اسطنبولاللغةوليست 
 العثمانية وعاصمتها تقريرا حيث أن المذكرة وخطب اللورد كورزون كانت اإلمبراطورية

نطينية، وهي االسم القديم  اسطنبول باعتبارها القسطإلىتشير بإصرار وبشكل مستمر 
 اسطنبول في باسم وعرفت 1453للمدينة التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح عام 

  . والغربي منذ ذلك التاريخاإلسالميالعالم 
وقد تجاهلت المذكرة عن عمد بأن اللهجة المستخدمة في مناطق تركمان العراق أو في 

 كانت لهجة أهل كركوك ال تختلف عن لهجة ذاوإأذربيجان أو في األناضول هي نفسها 
مواطني أذربيجان فإنها ال تختلف أيضا عن لهجة سكان أورفة أو أرضروم، ولم تكن هذه 

 في لغة األساس مثال عن اسطنبول التي تعتبر لهجتها األناضولالحقيقة مؤثرة في فصل 
 .الكتابة التركية ومؤلفاتها

  
  

 :الموقف من االحتالل البريطاني
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لقد تجاهلت المذكرة موقف المواطنين العراقيين من االحتالل البريطاني وقدمت ادعاء 
وأن العرب  البريطانية اإلدارةواهيا بأن العرب واألكراد والتركمان كانوا متعاطفين مع 

  .برمتهم قد رفضوا الحكم التركي لهذا السبب
عراق كافة بعيد االحتالل  الساخنة التي جرت في مناطق الاألحداثوقد تجاهلت المذكرة 

البريطاني للعراق وفي مقدمتها الثورة الشعبية المتمثلة بثورة العشرين والتي أحرجت 
كما .سلطات االحتالل البريطاني قبل ما يقل عن عامين من بدء مفاوضات والية الموصل

  لتعاطفهم مع األتراك وأنهم كانواإشارةأوردت المذكرة أن األكراد لم يظهروا أية 
  . البريطانيةاإلدارةمتعاطفين مع 

  
ويبدو التناقض الواضح في وصف موقف العرب من مصير والية الموصل وموقفهم من 
االحتالل البريطاني بين هذه المذكرة الرسمية وجميع المراسالت الرسمية أو مذكرات 

 .المسؤولين البريطانيين

نتداب البريطانية على العراق فنرى اآلنسة غروترود بيل، السكرتيرة الشرقية لسلطة اال
 تقول أن وجهاء الكاظمية في بغداد 1920)مارس( آذار14تقول في رسالتها المؤرخة في 

ومن أبرزهم أسرة . تعتنق مبدأ الوحدة اإلسالمية بشدة وتناؤئ البريطانيين بكل وسيلة
ن من نفس العام أ) سبتمبر( أيلول5وتقول في رسالة مؤرخة في . تسمى أسرة الصدر

مشكلة البريطانيين هي مشكلة المستقبل، فالقبائل ال تريد أن تكون قسما من الدولة 
  .الموحدة، وليس بوسع المدن أن تسير من دونها

يستعد األتراك، أخزاهم اهللا، : 1922)سبتمبر( أيلول28وتقول بيل في رسالة مؤرخة في 
راك هم الناس الوحيدون لشن هجوم آخر على عقرة هذه المرة، والقبائل تعتقد بأن األت

وتستطرد قائلة في اللحظة التي نعنى بها في الدرجة األولى بالدعاية . الذين يملكون القوة
  .التركية فأننا لم ندخل في الوزارة أيا من العناصر الوطنية

 أن مشرف الدندل، رئيس العكيدات 1924) فبراير( شباط20وتقول في رسالة مؤرخة في 
 أعرف جميع هؤالء الناس 1907وأنا أعلم ذلك ألني كنت منذ عام . على اتصال باألتراك

شخصيا، وأعرف كذلك جارهم من جهة الشمال الشرقي، مصطفى باشا الجبوري وهو من 
  53.مؤيدي األتراك األشداء
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 أن أحد شيوخ شمر 1921)أغسطس( آب21وقالت المس بيل في رسالة مؤرخة في 
، ثم أنحرف في اتجاهه بعد ذلك 1917بلتهم ابتداء في الشماليين، عجيل الياور قد جاء لمقا

وجاء مرة ثانية عندما استولينا على الموصل، فانحرف من جديد من دون . نحو األتراك
  .أن نعرف سبب ذلك

وبعد أن تصف المس بيل هيئة وشكل الشيخ عجيل الياور بالتفصيل تستطرد أنها قد قالت 
اقه باألتراك وسألته عن سبب ذلك، فقال أن ليجمن له مرة أنهم كانوا يأسفون دوما اللتح

هو السبب، فحينما جئت إلى الموصل باستدعاء منه حاولت أن أتكلم فطلب مني أن 
وقال لي بأنني مثل المرأة وأنه ال يعترف بمنزلتي في العشيرة، وأنا شيخ من . أسكت

  54.شيوخ العرب فعدت إلى قبيلتي، وما كان بوسعي أن أفعل غير ذلك
  

وإذ تقول المذكرة بأن جميع التركمان باستثناء أهالي كركوك كانوا متعاطفين مع اإلدارة 
  : ما يلي1920)يونيو( حزيران7البريطانية، فأن المس بيل تقول في رسالة مؤرخة في 

هاجمت شمر تحريض من الدعاية الشريفية وبقيادة ضباط شريفيين، بلدة تلعفر الواقعة " 
 غربي الموصل، وطالبوا التلعفريين بإعالن انضمامهم إلى الحكومة على بعد أربعين ميال

ولذلك قتلوا ضابط الشبانة الكابتن بي ستيوارت . العربية والبرهنة على ذلك بقتل اإلنجليز
ذكر ( وكان رجال مدهشا حصل على وسام دي أيس أو في الحرب مع كابتنين إنكليزيين

، وعدد من المسؤولين )ولر والسارجنت ووكرالمترجم جعفر الخياط أنهما السارجنت ال
كما عمد القرويون إلى إلقاء القبض على الكابتن بارلو معاون الحاكم . عن سيارات الشبانة

( ه وهناك تقصدوا أن يقتلوه على عتبة دار. السياسي وبعثوا به إلى تلعفر بعد يومين
تن بارلو قد قتل على بعد ويصحح المترجم والمعلق جعفر الخياط هذه المعلومة بأن الكاب

  ).ميلين تقريبا من تلعفر
وال نستطيع القبض على الشمريين ألنهم في نصيبين، . خرجت حملة تأديبية في الحال

غير أن جميع سكان تلعفر سوف يطردون ويطلب إليهم أن يذهبوا إلى القرى والسهول، 
  55.أيضاوسوف لن نسمح بإعادة تشييد البلدة . وسيهدم كل بيت من بيوتهم

                                                 
  .390  املصدر السابق، ص54
  .156 املصدر السابق، ص55
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وفيما يتعلق باألكراد فأن المس بيل تقول في معرض حديثها عن رفض السليمانية أن 
تنظم إلى الدولة الجديدة وعن أحداث راوندوز بأن البريطانيين قد قصفوها بعشرين طائرة 

على الحدود على اإلدالء بدلوها مع ) البليدة(وأنههم يأملون بهذا أن تنثني القبائل الكردية
  56.ائة تركي أو ما يقرب من ذلك الذين يكونون حامية راوندوزالثالثم

أن األكراد الموالين للترك " ملكة الصحراء"كما أوضحت جانيت واالش في كتابها الموسوم
 الوالية بتركيا قبل بدء مؤتمر لوزان، حيث شعر األكراد باعتبارهم بإلحاقكانوا يطالبون 

 57.أكثر مما يشعرون به تجاه العراق والعربقوما غير عربي بالقرب من تركيا وإيران 

 تشرين 14وفي مذكرة أرسلها ضابط دائرة الخدمات الخاصة في السليمانية بتاريخ 
 إلى مركز قيادة القوات الجوية في بغداد أبلغ الضابط المذكور 1925)أكتوبر(األول

البريطاني فذكر مرئياته عن وجهاء السليمانية الذين يوالون األتراك ويواجهون االحتالل 
 سعيد بيك وقادر أفندي قرة داغلي وتوفيق عزيز آغا وفارس دمن جملة من ذكرهم أحم

أفندي وصالح الوة والشيخ مصطفى وصالح وارديان ونوري محمد وسيد نوري سيد احمد 
بابا رسول وسيد كريم سيد احمد بابا رسول وسيد نوري نقيب وسيد محمد قاجاال وعارف 

ن حبيب آغاوحاجي صالح قاسم ومال خالد إمام واحمد أمين عطار وماجد بابا ريحان وأمي
بيك حاجي رسول وشيخ صالح سرشقام وأحمد حاجي محمود رش وحاجي فتاح قادر 
وتوفيق داولمند وسلطان أفندي وعبد الرحمن لولو، كما ذكرت عشائر الهماوند والزنكنة 

فى عبد القادر ومحي الدين كاني والجباري والطالباني ومن المشايخ والسادة شيخ مصط
كاوة ونجم الدين قاالركاه وسعيد تيمار وسيد أحمد خانقاه وقادر أحمد خانقاه ورؤوف 

  58.فرقان
  
  
  
 
 
 

                                                 
 .476املصدر السابق، ص 56
57 Janet Wallach,Desert Queen,First Anchor, New York,1999,P.330     

                                                                                       
 23/396/دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن، امللف أير 58



 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصــل الثالث                      
  

  نظرة قوات االحتالل إلى شخصيات كركوك وكفري             
  

 الحكومة البريطانية عن جهل إلىالستخبارات البريطانية تدل التقارير التي رفعتها جهات ا
مطبق لحقيقة األوضاع السائدة في المناطق التركمانية وعن الشخصيات القيادية التي كانت 

  .تتزعم المجتمع المدني في المناطق المذكورة
هذه الجهات مع قادة المجتمع التركماني وتحاول فهم طريقة تفكيرها وبدل أن تتواصل 

ل االستفادة من طاقاتها وتوفير الحد األدنى من حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع وسب
 تهميش دورها والى تخوينها بوصم كل من ال يغرد في سربها إلىالعراقي، فإنها عمدت 

  .بالخيانة والعمالة
والتناقض الموجود في هذه التقارير يفضح نفسه، فنرى الحديث عن شخصية معتبرة في 

 بعدم التوازن  له كلمته وثقله المحلي مثال بوصفها بالبالدة والحمق أو بأسرهاالمدينة
  .والجهل لمجرد أن جهات االستخبارات المذكورة ال تستسيغ سطوتها وثقلها االجتماعي

من ذلك يالحظ أن التقرير يشير إلى أحد زعماء المجتمع الوطني آنذاك وهو المرحوم 
ابته بمرض عضال، إال أن منظم التقرير ال يتمالك نفسه  أفندي مبينا إص حسن خير اهللا

  !من إضافة عبارة أنه يأمل بمشيئة اهللا أن يقضي نحبه قريبا
ونظرا للواقع الخاص الذي كان العراق يعيشه في تلك الحقبة وإثر أحداث الحرب العالمية 

المجتمع األولى ونزاع والية الموصل ومجريات معاهدة لوزان، فقد صنف البريطانيون 
 الذين لم يقبلوا باالحتالل ووقفوا ضد المطامع البريطانية وأولئكبين موال للبريطانيين 

ويالحظ أن األغلبية . فجرت تسمية كل هؤالء بمثيري الفتن والمحرضين على الشغب
 التقارير االستخباراتية التي إن بل .الساحقة من المجتمع التركماني كانت في هذا الصف
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 عليها في ملفات دائرة حفظ الوثائق البريطانية بعد رفع الحظر عنها تدل طالعاإلتسنى لنا 
على أن الكثيرين ممن صنفوا من الموالين للبريطانيين ولفظهم الشعب من جراء ذلك ما 

 في حين إليهم مناضلين أحرار تحملوا تضحية كبرى في تقبل التهم الموجهة إالكانوا 
  .تامة ضد مصالح قوى االحتاللكانوا ينظمون الصفوف في سرية 

يتناول التقرير المقدم من قبل دائرة الخدمات الخاصة في كركوك بتاريخ السابع والعشرين 
 إلى قيادة االستخبارات الجوية في القاعدة الجوية 1925)نوفمبر(من شهر تشرين الثاني

 وقد صنف في لواء كركوك" السيئة"ببغداد، معلومات عمن تسميهم الدائرة بالشخصيات 
  59" المرغوبينرهؤالء الذين يشكلون قيادات المجتمع المدني باألشخاص السيئين أو غي

  
  :والذين تناولهم هذا التقرير هم

  
  
  
  
  

  :مــــن كركــوك
  

 :عزت باشا

يكره الملك فيصل ومجلسه . وهو صهر ناظم بيك. يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما
ى األوضاع بالرغم من أنه ال يظهر ذلك على المأل يكتظ بالموالين للترك والناقمين عل

  .شخصيا
كان من الناشطين في الدفاع عن وجهة النظر التركية اثناء زيارة مراقبي عصبة األمم 

وقد سبق له وأن تفاهم مع كل من سامي بيك وجمال أفندي وخير اهللا أفندي . 1925عام 
وقد ذكر عنه أنه . لنظر التركيةوالحاج حسن من تل علي لتنظيم الصفوف لتأييد وجهة ا

 للدفاع عن وجهة النظر هذه أمام مراقبي 1925كان في أتم التعاون مع المال رضا عام 

                                                 
 يف دائرة حفظ الوثائق الربيطانية 396/ 23 واحملفوظ يف امللف رقم أير49/ك . التقرير السري رقم س 59

  .بلندن
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والزدياد نفقاته وزيادة التوتر في حياته العائلية فأنه طفق يظهر الكثير من . العصبة
  .عالمات الشحة

  
  :سامي بيك

 28يبلغ من العمر .  الحكم التركيإبانهو ابن صالح باشا من وجهاء عائلة نفطجي زادة 
 بالشخصياتومجلسه يزخر .  رغم ذكائه المفرطاألخالقيةعاما، مجرد من المباديء 
 أنه حريص في عدم ضم مجلسه ألي من الذين يشك في إالالموالية للترك في كركوك 

 أنه تقدم إال. كان متحدثا باسم الجماعة التركية اثناء زيارة مراقبي عصبة األمم. والئهم
  .مؤخرا بعروض الوالء للمتصرف

  
  

  ):النفطجي( حسين بيك
ورغم أنه . ويملك منزال كبيرا في محلة بكلر في كركوك. يبلغ من العمر خمسين عاما

ويندر أن يتواجد في كركوك . محدود القابلية والذهنية فأنه يعتبر عميدا ألسرة النفطجي
سبق وأن جرى التفتيش فيها عن األسلحة فهو يقضي جل وقته في قرية طوبزاوة والتي 

أنه يفضل الترك على .  ولم تجد السلطات فيها شيئا يذكر1925)أبريل( نيسان15بتاريخ 
 الدعوة لوجهات النظر التركية أو أنه لم يشارك في المكائد إالالعرب بدون مواربة، 

  .شخصيا
 
  

  :قرة حسين آغا
ل بعائلة النفطجي بالقرابة من جهة والدته يتص.يبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين عاما

كان دوما طرفا في المكائد التي تحاك لمصلحة األتراك  .ويسكن في محلة بكلر بكركوك
ويملك قدرا وفيرا من األمالك في كركوك والقرى المجاورة ولكنه ال يعتبر غنيا بمعنى 

  .الكلمة
  

  : صالح بيكبيك بنمحمود 
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تم .  فرق الجندرمة التركيةألحدىما، وكان والده قائدا يبلغ من العمر حوالي خمسين عا
 أنه تم االستغناء إال 1924) أغسطس( السكاني في شهر آباإلحصاءتعيينه مسؤوال عن 
 .يصنف بأنه بليد مغفل. عن خدماته الحقا

 
  :قمبر آغا

سبق وأن القي القبض عليه مع جمال . يسكن في محلة بكلر ويبلغ من العمر خمسين عاما
  .1925)سبتمبر( للفتن في أيلولإثارتهمندي وشكري قبانجي بسبب أف

 تركيا خالل شهر إلىوقد صحب ابنه المسمى شاكر آغا ناظم بيك في زيارته 
  . بعد زيارة مراقبي العصبة للمدينة1925)مارس(آذار

  
  : أفنديإبراهيم

ركوك في وقد عين قاضيا في ك. هو المفتي السابق، وهو المنصب الذي خلف والده فيه
  .1925)فبراير(شهر شباط

كان يصنف سابقا من ضمن الناشطين للدفاع عن وجهة النظر التركية في كركوك ولكن 
يظهر أنه قد بدأ باالنخراط في نفس االتجاه الذي يمثله صهره عبد المجيد أفندي، 

  .إطالقاولكن ال يمكن الثقة به . المتصرف الحالي
  

  :عبد المجيد أفندي
يسكن في محلة صاراقيش بالقرب من منزل عزت . ر حوالي ثالثين عامايبلغ من العم

كان من أسرى . اإلنجليزية كاف باللغة إلمامكان نقيبا في الجيش التركي، وله . باشا
 ثم نقل عام 1921-1920 وقد تم توظيفه في سراي كركوك عام 1918الحرب عام 

 أنه تهرب من إالمنصبا  مدرسة التدريب العسكري العراقية حيث تسلم إلى 1921
االنخراط في محاربة الترك في عمليات راوندوز لتمارضه، وقد سمح له باالستقالة، فعين 

بارع في نشر وجهة نظره على الناس وتتحتم مراقبته . 1923مديرا للمدرسة العلمية عام 
  60.وهو صديق حميم لصالح أفندي. ألنه حتما من الموالين لوجهة النظر التركية

  
                                                 

وكان عزت باشا يسكن . ن املقصود هبا هي حملة صاري كهيةذكرت حملة صاراقيش يف التقرير، واألغلب أ 60
 .نفس احمللة
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  ):تكريتلي زادة(يت أفنديعنا
يبلغ من العمر خمسة .  بيك وهو من أوالد عمومة وهاب بيكبإبراهيميتصل بالقرابة 
كان قائمقاما للعزيزية في العهد التركي . ويسكن في محلة صاري كهية.وستين عاما

ويعتقد أنه هو الذي قاد حملة مقاطعة الجبور .  جمعية االتحاد والترقيإلىوانتمى 
  .1924بات عام لالنتخا

يضع عمة بيضاء . تملك زوجته حصة الربع في غلة بطمة وماحوس من أعمال الجبور
معتل الصحة وغير راغب في االنخراط في النشاط التركي بصورة فعالة، . حول طربوشه

  .وال يعتبر محبوبا كثيرا نظرا لطباعه الفاسدة
  

  :محمد شاكر أفندي بن محمد جميل
 ثم 1919كان مديرا لناحية شوان عام . يسكن في محلة آخر حسين. أصوله من السليمانية

وهو شخص .1921 ومديرا لخزينة كركوك عام 1920نقل كمحاسب في كفري عام 
ويشتبه أن منزله هو معقل لتنظيم وكتابة . 1922 على التقاعد عام وأحيلمتخلف وكسول 
  .الشعارات التركية

  
  

  61:رشيد عاكف
مدير .  منطقة القورية، وهو أخ غير شقيق ألحمد ناجييسكن في.عمره ثالثون عاما

 ونفي 1923)مارس( آذار17 الفتن بتاريخ إثارةاعتقل بسبب . مدرسة ويدعي أنه شاعر
  . البصرةإلىمن كركوك ويعتقد أنه قد ذهب 

  
  ):كركوكلي(يد دباغعس

األخير وقد زار بمعية . يبلغ من العمر خمسين عاما، كان وكيال ألعمال فرحان الروضان
وقد سر الشيخ محمود بهذه الزيارة . 1923عام " ملكا"الشيخ محمود عندما نصب نفسه 

 مرحلة يأتي فيها الشيوخ العرب إلىوالتي يعتقد أنها قد وصلت " لمملكته"وسجلها كمفخرة
  ! البيعة لهإلظهارالكبار 

                                                 
 .1973هو الشاعر املعروف رشيد عاكف اهلرمزي والذي تويف عام  61
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 أن إال، 1923من عام ) فبراير( ألبو علي في شباطإلىوقد عاد المذكور برفقة فرحان 
 السليمانية بعد علقة ساخنة من سيده إلىيد دباغ عفرحان سرعان ما مل رفقته وفر س

ولما كانت الشرطة تبحث عنه هناك فقد اختفى عن األنظار لمدة عامين، ويقال أنه . القديم
 إلىوقد أبلغ عنه مؤخرا بأنه قد عاد محمال برسائل من األتراك .  تركياإلىقد هرب 

وفارس بيك من البيات وسعيد خليل آغا من الكاكائية وزعماء عشائر .داوديرفعت بيك ال
  .1925)سبتمبر(التحق بالشيخ محمود في أيلول. آخرين مثل آل العبيد

  
  
  

  :فخري بيك
عمل كمساعد لمدير المال في كوي لمدة .  كركوكليعاما ويسمىيبلغ من العمر أربعين 

صرفه . دير المال لعامين آخرين في راوندوزعامين في العهد التركي، كما تقلد منصب م
عرف عنه وقوفه ضد المصالح البريطانية وضد الحل العراقي . الكابتن هاي من الخدمة 

 رغم صعوبة تصور ما سيكسبه األتراك عواطفه مع إن. منذ االحتالل البريطاني للعراق
  . كركوكإلى األتراكمن عودة 

 وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة 1924)يناير(ثانياعتقل بتاريخ الخامس عشر من كانون ال
أشهر وذلك لتبادله الرسائل مع الشيخ محمود حول األمور السياسية وحول عدد القوات 

  .المرابطة وتعزيزاتها
يدير محال تجاريا من منزلهم لتجارة قطع الغيار والمنتجات البترولية والزيوت باالشتراك 

  .مع أخويه خيري بيك وعبد اهللا بيك
  

  :خيري بيك بن علي بيك
 جالل هعاما وعميبلغ من العمر حوالي أربعين . من سكان محلة شاطرلو في كركوك

 بيك واللذينله أخوان، فخري بيك المار ذكره وعبد اهللا . أفندي هو مدير مستشفى كركوك
ر يشاركانه في ملكية منزل يقدر ثمنه بمبلغ خمسة آالف روبية ويستثمرونه لبيع قطع الغيا

له أخ ثالث هو كامل والذي هو موظف واردات في سيلكا . والمنتجات البترولية وخالفها
 بكل األتراككان قبل الحرب كاتبا في المحكمة الشرعية بكركوك وتعاون مع . مع األتراك

والمذكور مع أخويه من البارزين في تأييد وجهة النظر . معنى الكلمة خالل الحرب
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على أخيه األكبر فخري بالسجن ألربعة أشهر في التركية كما حكم عليه و
  .1924)مارس(آذار

  
  :عبد اهللا بيك

وهو أمي وكان يخدم كجندي في الجيش التركي خالل . يبلغ من العمر ثالثين عاما
  .له أخوان هما فخري وخيري المار ذكرهما. الحرب

  
  :مصطفى بيك

 عم ابنهو . اطرلويبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين عاما ويسكن في محلة ش
وهو من الموالين للترك . المرحوم صديق بيك والذي ورثه في منزلته الرفيعة في شاطرلو

  .بسبب وفاة صديق بيك في المنفى مشاعر الغيض تجاه الحكومة  أقوىويحمل
. وهو متعاون بشكل صريح وجوهري مع خير اهللا أفندي، وله مواقف دينية معروفة

 .رة مزعجة فهو يلقى االحترام الشديد في كركوكورغم أنه شديد البخل بصو

  
  ):اليعقوبي(جمال أفندي

من الموالين للترك ومن المواظبين على . يسكن القلعة وهو المدير السابق لمطبعة كركوك
 الفتن ونشر الشائعات مما كان سببا لفقده وظيفته كما أنه جرى التحفظ عليه في إثارة

وقد ظهرت تصرفاته المنافية للمنطق على عمله . النظارة لثالث مرات من جراء ذلك
  "نجمة كركوك"الصحفي كمدير لتحرير جريدة

  
  

  62):المفتي(سعد اهللا أفندي
متردد . مدير مدرسة سابق. ويسكن محلة آخر حسين عاما وعشرينيبلغ من العمر ثمانية 

 الجانب إلى التأييد إظهار إلى أنه يميل إالفي تصرفاته ومتراجع عن الحسم في قراراته 
صديق حميم لجمال أفندي .  االعتقال في أربع مناسباتإلىالمشاغب، األمر الذي جره 

  .والذي كان لفترة من الزمن مديرا للمطبعة

                                                 
 1972 وتويف عام 1895من شعراء التركمان املرموقني، ولد عام  62
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  :سعيد أفندي

يسكن محلة . العامةاألشغالسبق وأن عمل مقاوال لدائرة . يبلغ من العمر أربعين عاما
من . وهو قليل النفوذ وال يحسب له حسابموال لألتراك ولكنه يظهر الجبن . شاطرلو

  .المواظبين في التردد على مجلس القاضي كريم
  

  :شكر قبانجي
كان حارسا للمياه في بلدية . يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما، ويسكن منطقة القورية

عمل .  أنه تم فصله من قبل المتصرف الحالي الذي كان آنذاك رئيسا للبلديةإالكركوك 
من الزمن في جباية الضرائب، وهو متهور في حديثه وموال للترك بصورة لفترة 
بسبب ) سبتمبر(سبق وأن تم اعتقاله لمدة خمسة عشر يوما في شهر أيلول. واضحة

  .تصريحاته المثيرة للفتن
 
 
  

  63:مال رضا أفندي
 أحداثوقد عرف في . يبلغ من العمر ستين عاما، ويسكن في محلة بريادي بكركوك

بدأ يتوخى الحذر مؤخرا في خطبه من المنبر ولكنه سيكون بالتأكيد . 1920 تإضطرابا
  . جدية في كركوكإضطرابات حدثت إذاأحد مثيري الشغب والذين يلهبون المشاعر 

  
  ):آوجي زادة(علي آغا

يملك قطعة صغيرة من . هو نجل صابر آغا ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما
 تظاهر وأنسبق .  الفقر والعوزإلى أن حالته المادية تتجه األرض في قرية جرداغلي إال

 ويتعاون بشكل خاص مع السيد أحمد بالوالء للحكومة ولكنه معروف اآلن بمواالة األتراك
  .والدته هي شقيقة فارس بيك من البيات. ال يملك قابليات معينة بذاتها. خانقاه

  

                                                 
الد الشخصية تسنم فيما بعد منصب مدير أوقاف كركوك، وهو و) 1963-1883( املال رضا الواعظ، 63

 . الواعظ، رئيس بلدية كركوك األسبقنالعراقية املعروفة احملامي نور الدي
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  ):آوجي زادة( الحاج حسن
، ويملك مسكنا في محلة آوجي في كركوك ولكنه يقيم في تل يبلغ من العمر ستين عاما

  . هما محمد وحسينابنانوله . علي في منطقة الجبور
 أنه إالعين مديرا لناحية ملحة في العهد التركي وظل في هذا المنصب لمدة ثمانية أعوام 

كان عضوا في مجلس والية الموصل حتى . فصل من الخدمة ويقال بسبب اتهامات مالية
وبطريقة أو أخرى استطاع أن يتملك في فترة توليه الوظيفة الحكومية الكثير . 1913عام 

  .من الممتلكات في كركوك وناحية ملحة
يعتبر أذكى فرد في عائلة آوجي التي تتصف بمجافاة المنطق ويقال عنه أنه نظم من قبل 

ن خدمه ويدعى ، ومن هذا المنطلق فأن أحدا م.االستخبارات التركية كضابط مخابرات
وهو ال يخفي . إسماعيل قمبر يتردد على تركيا بين الفينة واألخرى حامال رسائل سرية

  .تعاونه مع السيد أحمد خانقاه ومع عائلة النفطجي
  

  ):اليعقوبي ( مصطفى أفندي
وحسب مصادر موثوقة فأنه قد انشأ . الشقيق األصغر لعبد المجيد، متصرف كركوك

  .1923)يناير(تراك في كركوك في شهر كانون الثانيجمعية سرية موالية لأل
 ووكيال لقائمقام جمجمال في 1923)أغسطس(عين مديرا لناحية داقوق في آب

  .1925)أغسطس( واستقال من منصبه في العاشر من آب1924)أغسطس(آب
  

  64:خير اهللا أفندي
وز وأغلب يملك قرية شمسار قرب ط. يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما، ويسكن القلعة

يحوز على عالقات جيدة مع أشراف .  قرية بشير، كما له ممتلكات في كركوكأجزاء
يتمتع بعالقات صداقة مع الحاج حسن . كركوك والقيادات الموالية لألتراك في كركوك

أفندي المار ذكره والسيد أحمد خانقاه ويعرف عنه بأنه أحد المتحمسين لألتراك في 
 ولحسن الحظ أنه" بمشيئة اهللا"سل وغير متوقع شفاؤه فأنني آملصابا بالولكونه م. كركوك

  .سوف لن يعمر طويال
 
 

                                                 
 .1959هو والد الشهيد التركماين عطا خري اهللا الذي استشهد إبان جمزرة كركوك عام  64
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  ):تكريتلي(وهاب بيك
كان جده مقدما في الجيش التركي .يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما، ويسكن محلة بكلر

قتل رجال في شجار . وهو نفسه رقيب عسكري في أربيل.ووالده نقيبا في الجندرمة
 أن متصرفا إالوقد اشتهر كقاطع طريق . هجر المدينة لعدم التعرض للسجنشخصي و

واعيا أقنعه بقبوله وبعض من رجاله لمرتبات شهرية واالنخراط في عمليات حماية 
  .الطرق

 أن جرح إلى ناظم بيك أنشأهاكان ينقل الرسائل لصالح قوات الخيالة غير النظامية التي 
  .في معركة الشعيبة

 العلن ثانية كوكيل لضابط مشتريات القوات البريطانية المحلية في كركوك إلىوقد ظهر 
  .مع المتعهدين المحليين وكسب ماال وفيرا بسبب العالقة المشبوهة التي أسسها 1919عام 

 وأبلى بالء حسنا، ثم قائمقاما 1922ونظرا لقسوته فقد عين مديرا لناحية الزاب عام 
 أصابه مرض 1923)نوفمبر(وفي تشرين الثاني. 1923)يوليو(لقضاء جمجمال في تموز

ابنه وقد وجد أخيرا أنه انغمس مع .  المستشفى في كركوكإلىشديد أدخل على أثره 
 له لتقديم اإليعاز في اختالسات مالية على نطاق واسع وتم الشرطة خورشيدمعاون 
 وبدأ 1925ام أصبح بالتعاون مع فرحان الروضان ملتزما ألمالح جبل حمرين ع.استقالته

  . لألتراك والحزب المعارض للحكومةنكبار المواليبالسير مع 
 
 
 
 
 
 
  

  :عبد الرحمن ناجي
  .كان والده حاكما في كركوك.  قاسمإمامعمره خمسة وخمسون عاما، ويسكن في محلة 

تعرف عنه عالقته بخير اهللا أفندي .  القصوىاألهميةواسع الثراء وشخصية متميزة لها 
  .أنه موال لألتراك فأنه شخص جيد، متزن وحلو المعشروبالرغم من 

  
  :جـــالل
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عمل لمدة خمسة أعوام في دائرة محاسبة كركوك . يعاقر الخمر. مدير المستشفى األهلي
 المدة كمدير للمال في رانية وذلك في شهربازار ونفسثم عاما ونصف كمدير مال في 

  .جي والحاكم عبد الكريميرتبط بأواصر الصداقة مع أحمد نا. العهد التركي
 إالموال لألتراك .  خيري بيك وكذلك فأنه قد صاهرهمبيك،هو من أوالد عمومة عبد اهللا 

 .أنه ال يصرح بذلك خوفا من فقده لوظيفته
 

  65:أحمد ناجي أفندي
كاتب جيد .  كان مديرا لتحريرات كركوك.يبلغ من العمر حوالي اثنين وثالثين عاما

زوجته و زوجة حسين بيك النفطجي . كنه يعاني من ضائقة ماليةواشتهر عنه الذكاء ول
  .هما شقيقتا قائمقام كفري الذي اغتيل سابقا بهجت بيك

مكفهر الوجه ويعاقر .  ويتميز بسحنة عنيفةيملك قرية يارمجة القريبة من آلتون كوبري
نزله كسب احترام الناس في نوبة حماس عندما أمر صاحب المقهى الذي يقابل م.الخمر

. بالتوقف عن عزف االسطوانات الغنائية العربية وأن يقتصر على الموسيقى التركية فقط
وعندما تم االمتثال ألوامره انتابته نوبة من الحس الوطني والحماس فتخلى عن تعقله 
وقذف بطربوشه للهواء مطلقا صيحات االستحسان ومناديا بشعارات تمجد األتراك 

الفورة الحماسية سببا مباشرا لقبول استقالته بعد وقت قصير وكانت هذه . ومصطفى كمال
  .من الزمن

  
  :علي فؤاد

كان كاتبا في سراي . في الخامسة والثالثين من عمره ويرتبط بأواصر القرابة بعزت باشا
الحكومة وقد تم االستغناء عن خدماته لالشتباه في ذمته المالية ويساند حاليا الطروح 

  .ي المالية في العهد التركي واستغل وظيفته للكسب الماديكان من موظف.التركية
  
  

  :مـن كفــــري
  

  :سيد محسن آغا
                                                 

 .1952هو أمحد ناجي اهلرمزي، عضو جملس النواب العراقي حىت وفاته عام  65
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يبلغ من العمر حوالي ستين عاما ويمتلك الكثير من العقار في كفري، وهو الرئيس الفعلي 

  . بجميل بيك بابان ومن أغنى أغنياء كفريلعائلة طاليشاني ويتصل بصلة القرابة
 لألتراك وقد صوت لصالحهم أمام لجنة عصبة األمم من أبرز الموالين

له مجلس كبير حافل بالزوار كما يحتفظ بصالت وعالقات مع أكثر . 1925)مارس(آذار
  .هو عم سيد قادر وابن عم سيد عمر آغا. المخادعين األتراك في كفري

  
  :الحاج رشيد جلبي

  
 يوسف بابان، إبراهيم عم هو. يبلغ من العمر خمسين عاما وهو من األكراد الكرمانجية

  .له ميول تركية. ويعتبر من أغنى تجار كفري
  

  :سيد قادري حسن آغا
  

يبلغ من العمر ثالثين عاما ويقيم في كفري، كما يملك قرية تيليشاه والتي تبعد سبعة أميال 
 والمعروف أن شقيقة علي حسن هي زوجة سيد عمر الذي هو . الجنوب من كفريإلى

ال يتصف بالمنطق وشأنه شأن سائر . ووالدته هي أخت جميل بابان. ابن عم سيد قادر
 على القطار في اإلغارةيزعم أن له عالقة بحادث   .السادة في كفري فهو قريب للزنكنة

 وأنه كان يتخابر مع المتمردين الذين نشطوا في كفري في 1920شيمن كوبري عام 
 .1925)سبتمبر(وأيلول) أغسطس(آب

 
  :سيد عمر آغا

ويعتبر من أغنياء كفري ويعرف عنه بأنه .أمورهاعتبر زعيما لعائلة طاليشاني في جميع ي
  . األتراك بوضوحإلىيميل .  التجاريةاألعمالعادل ومستقيم في 

 
  

  :عثمان أفندي
  يناصر.التركي الجانب إلىيميل .يبلغ من العمر حوالي الخمسين عاما.مدير المال السابق

وجد مذنبا بتهمة االختالس وحكم عليه . ي قتل قائمقام كفري يوسف بابان والذإبراهيم
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 إلى يوسف سعى إبراهيم ولكن 1921)نوفمبر(بتاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني
 وحمايته عندما كان هاربا وأرسل العديد من االلتماسات بإيوائهخالصه من السجن وقام 

  . الحكومة نيابة عنهإلى
  :شيخ رشيد

وهو في األصل من راوندوز . ر سبعين عاما وهو القاضي السابق لكفرييبلغ من العم
 يوسف بابان بطريقة غير إبراهيموقد حاكم . 1925)يوليو(وأحيل على التقاعد في تموز

  . األتراكإلىيميل . مالئمة وأصدر حكمه بعقوبة تافهة نسبية
  

  :جميل بيك بابان
وهو . ته خان غربان التي تجاور كفريويقيم في قري. يبلغ الخامسة واألربعين من عمره

انتخب لعضوية المجلس .مزارع جيد ومتابع وأحد أكثر المتنفذين في منطقة كفري
  . ولكنه استقال بسبب الخوف من رد فعل الجمهور1924عام  التأسيسي 

 
  محمد سعيد أفندي

 .وهو المفتي السابق وقاضي كفري، موال لألتراك. يبلغ من العمر ستين عاما

  
  
  :بد المجيد أفنديع

 لتخلفه 1925)فبراير( شباط18أوقف عن العمل في . كاتب التحريرات السابق في كفري
 الخمريشرب .  كفريإلىعن الدوام اليومي وتصريحه للجمهور بأن األتراك سيعودون 

 . أنه قد انغمس في الكسب غير المشروعويقال
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 الفصل الرابـــع
 

 وإرهاب أهل كركوك 1924مجزرة كركوك عام 
  
 

 المواطنون التركمان بعد أقل من عام إليهالم يسلط الضوء كثيرا على أول مجزرة تعرض 
وكانت هذه المجزرة رسالة واضحة من قبل بعض أوساط . الدولة العراقية الفتيةإنشاءعلى 
ا  أبناء كركوك الذين أخذوإلى البريطانية للعراق وبعض القوى المتحالفة معها اإلدارة

  .موقع الدفاع عن القيم الوطنية والقومية
وكرسالة واضحة أمام تـنامي الوعي القومي في كركوك والمناطق التركمانية األخرى 
فقد رتبت القوات البريطانية لمجزرة تعمدت القوات الغازية أن تكون قاسية إلسكات 

معززة بالتياريين الصوت التركماني تماما حسب ما خططته وقد افتعل أفراد هذه القوة وال
وهم جنود مرتزقة ملحقة بالقوات البريطانية مشاجرة في السوق الكبير في مدينة كركوك 

 انسحب أثرها الجنود اإلنجليز ليرجعوا 1924عام ) مايو( رصباح يوم الرابع من شهر أيا
بقوات مسلحة مطلقة يد التياريين في السلب والنهب والتـقتيل وبدأت هذه القوات بتعقب 

  .الناشطين التركمان إلى دورهم وإطالق النار عليهم أمام عوائلهم
وقد تدخلت قوات الشرطة العراقية وفرضت منع التجول خاصة بعدما رأت الحكومة أن 
المئات من التركمان قد بادروا إلى النزول إلى المدينة من القرى المجاورة إلسناد بني 

وألقت الطائرات منشورات مكتوبة باللغة جلدتهم فقررت أن تحول دون دخولهم المدينة 
  .التركية تدعو السكان إلى السكينة وضبط النفس

 عليها نرى أن العملية كانت مزيجا من اإلطالعوباستقراء الوثائق البريطانية التي اتيح لنا 
 نوازع الشر لدى أشخاص طلبوا كسر شوكة العناد التركماني في منطقة كركوك وتأجيج

لرخيص، وقد لعب بعض ذوي النفوس الشريرة دورا قذرا في هذه الكسب المادي ا
  .األحداث رغم التعاطف والعون الذي تمتعوا به خالل سنين

، أن ومما يعزز الرأي القائل بأن هذه االضطرابات كانت مدبرة أو على األقل متوقعة
جريمة  قبل وقت قصير ارتكبوا كانوا قد األحداثهؤالء التياريين المتورطين في هذه 
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 في الموصل وتحديدا في سوق العتمة، إال أن الحكومة لم تقم بمعاقبتهم بل تم نقلهم أخرى
  66. كركوك وكأن الدعوة موجهة إليهم الرتكاب جرم آخرإلى

 :تقرير االستخبارات البريطانية حول الحادث

 أرسل ضابط الخدمات الخاصة في كركوك تقريرا 1924) مايو(في الثامن من شهر أيار
ريا إلى مقر قيادته بين فيه األسباب التي حدت إلى بروز شعور العداء بين أهل المدينة س

وقوات التياريين الذين تملكهم شعور الغرور والترفع لكونهم أفراد قوة بريطانية مقابل 
الحقد المتنامي ضدهم من قبل سكان المدينة للسبب نفسه، ويفيد التقرير بأن األكراد 

 إال أنه عندما يتطرق إلى التركمان فأن من المالحظ أنه يستعمل ،القوةيكرهون هذه 
  .لإلشارة إليهم) كركوكلي(عموما لفظ

ويالحظ من هذا التقرير أن الضابط المذكور يحاول تبرئة العناصر الدخيلة على المدينة 
ويرمي بالالئمة على أهلها بدعوى اختالق الحوادث لغرض التخلص من وجود قوات 

 .كركوكالليفي في 

ويفيد التقرير أن الحوادث بدأت عندما كان أحد الجنود التياريين يتسوق في السوق الكبير 
من محل بقالة يبيع السكر وأن شهود العيان قد أفادوا بأن كال الطرفين كانا في منتهى 
االستفزاز والغضب، ويضيف بأن إشراف شهر رمضان، شهر الصوم الطويل والمرهق 

أعصاب الباعة مع فورة حماس إلقبال العيد مما حدا بالبائع المذكور قد سبب توترا في 
وفورة الغضب التي كانت تنتاب الجنود !للتلفظ بكلمات نابية ضد الجندي ودينه ومعتقداته

التياريين فورا نتيجة فهمهم للسباب الذي كانوا يواجهونه وتصرفهم بخشونة إزاء ذلك مع 
  .لمعتقدات الدينية للمسلمينتصرف البعض منهم بشكل ال يحترم ا

ويسرد التقرير تفاصيل رجوع الجندي الذي كان طرفا في النزاع إلى معسكره وإدالئه 
بإفادة أقسم فيها على اإلنجيل بأن البقال قد بادر إلى التهجم عليه وتعمد إثارة غضبه 

 أنستهم إثر ذلك عمد اآلثوريون الذين انتابتهم فورة حماس وانفعال. بالتهجم على دينه
قواعد االنضباط المفروضة عليهم من قبل ضباطهم البريطانيين والمحليين إلى اإلسراع 

  .إلى السوق الكبير الذي كان مسرح الحادث

                                                 
الوزارات العراقية، اجلزء األول، الطبعة السابعة، دار الشؤون الثقافية  عبد الرزاق احلسين، تاريخ  66

 206، ص 1988 د، بغدا"آفاق عربية"العامة
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ويضيف التقرير أن مالبسات الحادث ومضاعفاته ال يمكن تحديدها حاليا ما لم تتم المحاكم 
ثوريين قد استحكموا في البيوت المختصة استقصاءها حول ذلك، ولكن يجدر بالقول أن اآل

الكائنة في القلعة والتي تطل على مركز الشرطة واألسواق، وسمعت أصوات الطلقات 
النارية التي كانت تدوي في جميع أرجاء المدينة مما نتج عن ذلك مقتل أربعين إلى 
لة خمسين من المسلمين ولكن البعض منهم قد لقوا مصرعهم بفعل االطالقات النارية الضا

، كما تم تسجيل بعض حاالت من إطالق النار على !أو في تصفية حسابات لنزاعات سابقة
  .الطائرات التي كانت تحلق في أجواء المدينة

ويتطرق التقرير إلى حوادث السلب والنهب التي حصلت في الخامس من شهر 
لتي بدأت ، فيدعي أن منازل ومحالت المسيحيين قد نهبت وأن حوادث النهب ا)مايو(أيار

كما يدعي التقرير أن ثمانية أو . في الصباح الباكر لم تكبح إلى ساعات متأخرة من الليل
تسعة من المسيحيين قد قتلوا وأن المسلمين قد استغلوا األحداث للحصول على مكاسب 

  .مادية
يصف التقرير حالة شوارع كركوك في ذلك اليوم بأنها مقززة، وأن األوغاد وضعاف 

 عمدوا إلى امتالك أية مادة لها قيمة مادية في خضم هذه األحداث، وأن مكائن النفوس قد
خياطة من نوع سنجر قد حملت على الدواب من قبل بعض عناصر جيش الليفي وأن 

كانوا يترنحون تحت ثقل حزم المالبس المسروقة التي كانوا يحملونها وأن " أفندية"
أقمشة الحرير والساتان التي نهبت وأن قاذورات السوق الكبير قد غطيت بشرائح من 

  .أطفال الشوارع كانوا يساومون الناس لبيعهم باالت المالبس المنهوبة
ويدعي التقرير أن طلبات التعويض التي ستقدم يمكن أن تذهب بكل واردات العراق 
السنوية حيث أن كل سكان المدينة قد اشتركوا فيما يشبه االحتفال في هذه األحداث وأنه 

يصعب معرفة الحقيقة نظرا لتواجد الشهود متقابلين بحيث يمكن لمن نهب األموال س
ويقول التقرير أن .والضحية في آن واحد أن يتقدما طلب التعويض دون تفنيد حججهم

الكثير من أفراد قوات الليفي قد اشتركوا مع سكان المدينة بحيث قام األول بالنهب 
  . واخبائهاواألخير بنقل الغنائم إلى منازلهم

ويستنتج التقرير أن هناك حاالت متعمدة إلحراج الحكومة وان الموالين للشيخ محمود أو 
الموالين لألتراك قد أشعلوا فتيل األزمة ألغراض سياسية ويحاول أن يستدل على ذلك 
بواقع أن قوات الليفي قد مرت عليها ستة أشهر لم تحدث فيها مثل هذه االضطرابات وأن 

وخاصة أصحاب الحوانيت لم يكن يساورهم الشك والريبة من هؤالء وأن أي التركمان 



 61

عالوة على أن األحداث قد بدأت . نزاع كان يمكن أن يحال إلى سلطات الشرطة المحلية
في وقت كان معظم أفراد الفوج المعني بذلك في جمجمال وأن البقية من قوات الليفي 

إن تزامن األحداث مع العيد أمر ,  المدينة أصالكانوا هم الذين برفقة عوائلهم أو يسكنون
يجلب النظر والريبة وأن العامل األساسي كان الغرض المبيت في إبعاد هذه القوات من 

  67.مركز المدينة
ورغم أن األيام قد أثبتت خطأ الكثير مما ورد في هذا التقرير بحيث عمدت الحكومة 

ولة دون تكرر هذه الحوادث، فأن مقر قيادة العراقية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيل
الليفي في الموصل لم تتحمل حتى بعض اإلشارات البسيطة إلى تورط قواتهم في هذه 
األحداث في محاضر تحقيق الحقة، ففي تقرير حرر في الرابع والعشرين من شهر 

سل من  من قبل الكولونيل دوفرين، قائد قوات الليفي في العراق أر1924)يونيو(حزيران
مقر إقامته في الموصل إلى قيادة القوات الجوية البريطانية في بغداد ورد أن معلومات 
ضابط الخدمات الخاصة في كركوك حول تورط أفراد قوات الليفي في حوادث النهب ال 
يمكن أن يكون صحيحا إذ أن معظم القوات كانت خارج المدينة وأن النفر القليل قد تمت 

 أوامره في مقر قيادة الفوج الثاني وبإمرة ضباط بريطانيين ويستنتج السيطرة عليهم حسب
بل أنه يقول فيها بأنه كان . بأن مرئيات ضابط االستخبارات يجب أن تكون خاطئة

موجودا في كركوك أثناء الحادث وأنه قد رأى ضابط الخدمات المذكور مرات عديدة أثناء 
في قاعات النوم عندما أتى الضابط المذكور صباح ذلك اليوم والذي تحدث إليه وأنه كان 

ووقف في شرفة المبنى إال أنه لم يتطرق إلى أية حوادث نهب من قبل قوات الليفي في 
  .حوادث النهب

ويستطرد الكولونيل أن شخصين قد القي القبض عليهما من قبل آمر الحامية متلبسين 
كما . الحامية وبموافقته الشخصيةبالنهب وأنهما قد عوقبا بالجلد بالسياط حسب أوامر آمر

يفيد التقرير أن قائد الفوج األول ينفي بشدة أي تورط واسع لقوات الليفي في عمليات 
النهب كما هو مذكور في التقرير المشار إليه وأنه باعتبار تواجده في الموقع فانه يؤيد ما 

  68.ذهب إليه القائد شيبرد
                                                 

 يف دائرة حفظ الوثائق 23/569، حمفوظ يف امللف رقم أير1925)مايو( أيار8  تقرير الضابط آنسون يف 67
 .الربيطانية يف لندن

 من قيادة قوات الليفي إىل قيادة القوات 1924)يونيو(يران حز24 بتاريخ 8637إل .التقرير رقم أي 68
  .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن23/569اجلوية يف بغداد، امللف أير
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آنسون وهو . أي. قد ورد في تقرير للضابط إجوالموضوع الذي ينفيه الكولونيل المذكور
نفس الضابط الذي أرسل التقرير األول بعد األحداث أرسلت مقتطفات منها إلى قيادة قوات 

  :الليفي في الموصل لغرض دراسته وقد جاء في الفقرة الثانية منه ما يلي
 العاشرة إن مشاهداتي الشخصية كانت أساس ما ورد في هذه المعلومات، ففي الساعة" 

كنت عائدا من المطار وعندما وصلت ) مايو(والربع من صباح االثنين، الخامس من أيار
إلى مقابل موقع الحصن رأيت أثنين من قوات الخيالة الليفي بصحبة دابة حملوها ماكنة 
خياطة وكانوا قادمين من الجهة التي يقع فيها محل مبيعات مكائن سنجر للخياطة والتي 

  . أنه قد اقتحم قبل دقائق من وقوع ما أصفه في هذه الفقرةعلمت قبل ذلك
وبعد نصف ساعة رأيت أحد أفراد الخيالة اآلخرين من المنتمين إلى قوات الليفي بصحبة " 

وقد كان ذلك على الطريق المؤدية إلى المطار من .دابة هو اآلخر حامال ماكنة للخياطة
ها باستقامة الشارع الذي يقع عليه منزل محلة بكلر وكان الرجل الذي يقود الدابة متج

حسين بيك النفطجي، وكما أوضحت سابقا في شهادتي لمفتش الشرطة وقائد الفوج األول 
فأن حوادث النهب قد عمت المدينة، وقد شعرت أنه من غير المطلوب مني أن أقحم نفسي 

  ."في هذا األمر
  :كما جاء في الفقرة الثالثة من التقرير

، وكان الكثير من )مايو(لكثير من حاالت النهب صباح يوم الخامس من أيارلقد رأيت ا" 
أفراد قوات الليفي يتعاونون مع بعض المدنيين من المدينة في حوادث النهب، وقد رأيت 
بأم عينًي أشخاصا من الليفي وهم يبيعون المرطبات على قارعة الطريق لألهالي مقابل 

ضباط في الحصن رأيت محالت تقتحم من قبل موقع الحصن، ومن شرفة قاعة نوم ال
أفراد من قوات الليفي كما رأيت قطعا من األثاث كالمنضد والكراسي تحمل من قبل 
المدنيين في حين كانت البضائع التي خف حملها وغال ثمنها كانت تسلب من قبل أفراد 

  69."الليفي
رهاب سكان كركوك في ولم تفلح هذه المحاوالت في إخفاء الحقيقة التي كان وراءها إ

ظرف عصيب إبان تشكيل الدولة العراقية الفتية، وتوالت الشهادات التي كانت تناقض هذه 
المحاوالت الرامية إلى إلقاء اللوم على أهل المدينة وشكلت الحكومة فرق تحقيق خاصة 
                                                 

أرسل التقرير برفقة خطاب قيادة القوات اجلوية الربيطانية يف بغداد إىل قيادة قوات الليفي يف املوصل رقم  69
، دائرة حفظ الوثائق 23/569 لغرض اإلجابة عليه، امللف أير1924)يونيو( حزيران2 يف 579/740/أير

  .الربيطانية، لندن
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ويظهر أن ضابط الخدمات الخاصة قد استطاع أن يلم .للتوصل إلى جوهر الموضوع
لموضوع فأدلى بشهادة مفصلة عن االنتهاكات التي حدثت ضد أهل المدينة بحقيقة ا

مصححا بذلك الكثير مما ورد في تقريره األول، بل لم يكتف بذلك فعمد إلى تسجيل شهادة 
، وقد تبين الحقا أن قواد الليفي لم .مسجلة بين فيها هوية المتسببين في الحادث الحقا

  .ظهرت في بيانات الحكومة الرسميةيتمكنوا من إخفاء الحقيقة التي 
فقد تبين أن أحد عشر محال من المحالت المتضررة بفعل األحداث والبالغة مائة واثنين 
محال كانت فقط مملوكة من قبل غير المسلمين، وأن اثنين فقط من جملة أربعة وثمانين 

لسكنية الثالثة ممن أحرقت أموالهم ومخزونهم كانوا من غير المسلمين بينما كانت الدور ا
  .عشر التي نهبت وانتهكت حرماتها مملوكة من قبل التركمان تحديدا

 والموقع من قبل 1924)مايو( أيار20 بتاريخ 340وأساسا فأن تقرير سراي كركوك رقم 
الكابتن ميلر والذي كان المفتش اإلداري لوزارة الداخلية في كركوك والمرفوع إلى 

 من الشهر نفسه قد 14اد جوابا على تساؤله الوارد بتاريخ مستشار وزارة الداخلية في بغد
  :ذكر بصريح العبارة ما يلي

  :إن الشهود الوحيدين الذين يمكن أن نعول على شهادتهم بشأن األحداث هم" 
ولي عبد اهللا، خياط، والذي تمكن من تشخيص الضباط أفرام ومقصود  -1

أن هؤالء الثالثة قد دخلوا وقد أفاد ب.والرقيب إيليا حيث سبق وأن تعامل معهم
وهي محلة مجاورة لمحلة أخرى (        منزله في محلة حمام بقلعة كركوك

واعتقلوا والدته التي اضطرت تحت ضغط االبتزاز أن تعطيهم مبلغا ) مسيحية
  .من النقود

والدة المذكور أعاله والتي رأت من خالل فتحة الباب نفس األشخاص وهم  -2
  .بن الشاب لجارهم سيد أمينيطلقون النار على اال

والتي وإن لم تستطع تشخيص أشخاص )وقد اغتيل هو اآلخر( زوجة سيد أمين -3
آخرين فقد رأت نفس األشخاص يدخلون منزل جارها ولي عبد اهللا ثم يدخلون 

 .منزلها حيث قتلوا ابنها وجرحوا زوجها

وصف وقد . جايجي يحيى والذي رأى من مقربة عملية اغتيال ابن سيد أمين -4
أحد الضباط اآلثوريين والذي يرى أن بإمكانه تشخيصه وأفاد بأن أحد 

 .اآلثوريين كان يتقلد شريطا لمالبس الشرطة



 64

شكري أفندي وهو من منتسبي معمل ثلج ومرطبات البلدية والذي رأى ضابطا  -5
وهو يجمع حوله بعض األشخاص بعد انتهاء " آغا زاري" آثوريا يدعى

حشية ويبقي بقبعته على األرض، وأنه سحب بعد المسيرة يحرضهم بصورة و
 70."ذلك مسدسه مطلقا عدة عيارات نارية في الهواء

  
 أهالي كركوك جاء إلى المندوب السامي البريطاني بالغا باللغة التركية أصدروقد 
  :فيه

لقد شرع منذ اليوم في ترحيل . تأثرت كثيرا لتلك الفواجع التي وقعت نهار أمس"
 سيجري التحقيق فورا من قبل ا، كم محل بعيدإلىين من كركوك الجنود اآلثوري

 أحد منهم، إدانةوأعدكم أنه إذا ثبت . الضباط البريطانيين المنتخبين بصورة خاصة
  .فلن نقصر في فرض العقاب الصارم كما سيجري تعويض الذين تضرروا

  71دوبس.    المندوب السامي هـ     1924 مايس 5
  

 بيانا بتوقيع 1924)مايو( في الحادي عشر من أيارراقيةكما أصدرت الحكومة الع
  :مدير المطبوعات جاء فيه

نعلن بما ال مزيد عليه من األسف، أن سريتين من الليفي اآلثوريين في كركوك، " 
 في اليوم الرابع من شهر أيار، فضاعت بسببه عدة نفوس من هاج هائجهمقد 

  .األهلين والليفي
 بين جنديين األشياءاع في سوق كركوك على سعر بعض وكان سبب هذا الهياج، نز

 أخبرا إليها الثكنة، ولما وصال إلىمن الليفي وبعض الباعة، ثم التجأ الجنديان 
رفاقهما بما لحقهما من اإلهانة، ولما علم ضباط الليفي البريطانيون بهياج الليفي، 

بون على ذلك، ثم استعرضوا الجنود عزال من السالح، وأخبروهم أن الباعة سيعاق
  .صرفوهم بعد أن هدأ ثائرهم

وكان من سوء الطالع أن الليفي بعد انصرافهم من االستعراض مروا بقهوة، ويظهر 
 الرجال، ثم أولئكأنهم تبادلوا السباب مع من كان فيها من الناس، فهجم الليفي على 

                                                 
  . ، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن23/569، امللف أير1924)مايو( أيار20 يف 340. التقرير كي 70
  206املصدر السابق، ص  71
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الثكنة واختطفوا  إلى الشرطة من اجتياز الجسر، فعادوا  المدينة فمنعتهمإلىاندفعوا 
 مدينة كركوك رغما من معارضة إلى الجسر وعبروه إلىأسلحتهم ورجعوا 
 بعد وقت طويل، وأسفر اصطدامهم مع أهل إالردهم  االمكانفي الشرطة، ولم يكن 

 عليهم، األمرالبلدة عن قتل عدة من النفوس، ولما تمكن ضباطهم من جمعهم وتنفيذ 
 كركوك إلىسلت جنود بريطانية بالطيارة  جمجمال، وأرإلى من كركوك اخرجو

 كركوك إلىلحفظ األمن فيها، وفي اليوم الثاني توجه فخامة المعتمد السامي 
 التحقيقات الكاملة، وبذل الجهد لمعرفة المجرمين وعقابهم، إجراءبالطيارة، وبعد 

والتعويض لمن لحقته خسارة، والتحقيقات جارية اآلن في كركوك، والحكومة 
ية مهتمة كذلك باتخاذ أحسن التدابير لمحاكمة المجرمين بموجب القانون العراق

  72"العراقي
 
 

 تحت الضغط الشعبي إلى تأسيس لجنة إلحصاء األضرار التي  الحكومةواضطرت
لحقت بالمواطنين التركمان من حيث األنفس واألموال ووعدت بتعويض عادل 

غ نقدية لتعويض المتضررين للمتضررين وقد خصصت الحكومة العراقية فعال مبال
المسجلين إال أن المسئولين ورئيس البلدية آنذاك تصرفوا في تلك المبالغ فلم يوزع 

  .إال القليل على المتضررين الحقيقيين
  

عددها الصادر      الصادرة في كركوك باللغة التركية في " نجمة"و قد أوردت جريدة 
ص البيان الصادر من متصرفية  ن1925 شباط 4 والموافق 1343 رجب 8بتاريخ 

 والخاص بدعوة المتضررين في هذه اإلحداث لمراجعة 1925 شباط 3كركوك بتاريخ 
مقر المتصرفية الستالم مبالغ التعويضات الخاصة بهم، وقد وردت أسماء المتضررين 
الذين كان جلهم من صغار الحرفيين والذين لحقت بأبنية محالتهم التجارية الكثير من 

  : كما يليالضرر
   بقال كولة رضا-1
   بزاز محمد حاج إسماعيل-2
   بقال نشأت-3
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   توتونجي احمد حاج محمد-4
   بقال محمد بن حسن قيتوان-5
   تحافجي توفيق بن علي-6
   بقال حاجي أوغلي محمد أمين-7
   كوزه جي نوري بن رشيد-8
   سراج محمود بن معروف-9

   سراج نامق مال قادر-10
  شيد سراج خورشيد ر-11
   توتونجي خورشيد أفندي-12
   كوزه جي سليمان سعداهللا-13
   سراج محمد اوسطة عارف-14
   سراج محي الدين-15
   تحافجي سليمان صادق-16
   طوزجي حاجي قاسم-17
   بقال قادر احمد-18
   تحافجي حاجي أيوب-19
   توتونجي سيد طاهر-20
   توتونجي توفيق مال قادر-21
  ي مصطفى توتونجي محي الدين حاج-22
   جايجي صوفي محمد-23
   تحافجي عبد الرحمن-24
   سراج مجيد بن احمد-25
   تحافجي خالد اغا-26
   تحافجي حاجي زينل-27
   سراج لطف اهللا بن حسين-28
   كهية جي شاكر-29
   تحافجي يهودي يعقوب-30
   جايجي خورشيد-31
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   سراج جويد-32
   تحافجي رفيق علي-33
   تحافجي قادر محمد-34
  قال سيد فتاح ب-35
   بقال صالح-36
   شربتجي خليفة-37
   صراف يهودي صالح-38
   بقال سيد زينل-39
   بقال ولي دلي بالطة-40
   بقال عثمان اهللا ويردي-41
   بقال حاجي محمد-42
   قهوه جي بكر-43
   بزاز إسماعيل حاجي محمد-44
   بزاز وهاب شاكر-45
   بزاز نجم رحيم-46
  ف بزاز عبد اهللا حاجي شري-47
   بزاز أمين حاجي شريف-48
   بزاز طه عباس-49
   قيلجي مجيد-50
   قيلجي اهللا ويردي-51
   بقال قادر حاجي احمد-52
   بقال عباس سعد اهللا-53
   جايجي مال-54
   بقال قادر عاشور-55
   بقال علي فتحي-56
   بقال شيخ مصطفى-57
   بقال عثمان خضر-58
   بقال خورشيد حسن-59
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   بقال غفور محمود-60
   بقال خالد-61
   توتونجي مصطفى قوجة-62
   سبزه جي عمر نعمان-63
   تحافجي صالح إسماعيل-64
   سبزه جي إبراهيم سيد جمعة-65
   سبزه جي زين العابدين-66
   سبزه جي صالح مالي-67
  تلغرافجي احمد أفندي حسين-68
   حاجي احمد بزاز عبد اهللا-69
   عطار سيد غني-70
   كالشجي رشيد عبا بلك-71
   يمنجي خالد-72
   يمنجي سيد محي الدين-73
   تحافجي سليمان نعمان-74
   بنادوز علي محمد سعيد-75
   خفاف علي خضر-76
   بنادوز  محمد بن علي-77
   بنادوز عثمان بن مولود-78
    بنادوز مصطفى-79
   خفاف سيد نجم-80
  خفاف صديق-81
   توتونجي حمدي-82
   بينادوز حسين بك-83
   حاجي سعيد تحافجي عبداهللا-84
   بقال نوري-85
   التونجي خرستيان كوركيس-86
   تحافجي قادر بك-87
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   دميرجي اندريه-88
   دميرجي مسيح-89
   عطار حميد-90
   بقال كوكة عثمان-91
   تحافجي حاجي علي-92
   بقال محمد-93
   قهوه جي جوالق-94
   تحافجي يهودي حسقيل-95
   دميرجي اهللا ويردي-96
   موسى دميرجي خرستيان-97
   دميرجي بيوك موسى-98
   دميرجي بيوك فرج-99

   دميرجي بيوك يوسف-100
   دميرجي بيوك اسكندر-101
   دميرجي بيوك قسطنطين-102

  
وقد أورد البيان أسماء الذين نهبت دورهم السكنية وتقرر تعويضهم أو تعويض ذويهم 

  :عنها كما يلي
  الشيخ مصطفى ابن المجني عليه شيشجي حاج محمود -1
 المجني عليه سيد أمين من سكان محلة أغالق السيدة أمينة بنت عبد حرم -2

 .الرحمن  بك

 المتقاعد عبد القادر أفندي بن داود من محلة حمام -3

 خورشيد أفندي بن خضر من محلة أغالق -4

 عائشة بنت محمد الساكنة في محلة حمام -5

 عائلة عبد العزيز أفندي فهيمة بنت محمد زنكنة من محلة أغالق -6

  أغا زادة عبد الكريم من محلة أغالقعبد اهللا -7

 ترزي شاكر بن صالح كرم من محلة أغالق -8

 سيد بكر بن صالح كرم من محلة أغالق -9
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 عائلة المجني عليه عمر بك من محلة حمام -10

 محمد حكمت أفندي من مدرسي المدرسة العلمية -11

 زبيدة بنت محمد قرب مسكن المجني عليه موسى من محلة أغالق -12

 .د والدة المجني عليه موسى من محلة أغالقاسمة بنت مال أحم -13

كما أورد البيان أسماء الذين تعرضت أموالهم ومخزونهم للحرق من قبل الجنود 
  :التياريين كما يلي

  توتونجي مصطفى بن علي -1
 تحافجي حاجي أيوب -2

 كالشجي سيد محي الدين -3

 بقال سيد فتاح -4

 تحافجي خالد بن أحمد أغا -5

 بقال علي بن فتحي -6

 يمنجي خالد -7

 هوه جي بكرق -8

 بقال مال قاسم زادة صالح الدين -9

 بقال محمد قيتوان -10

 سراج محمود بن معروف -11

 توتونجي أحمد حاجي محمد -12

 كوزه جي أحمد بن حسين -13

 بقال باشي كوكة عثمان -14

 تحافجي رفيق مال طيب -15

 بقال عباس سعاو -16

 بقال محمد أمين حاجي واحد -17

 بقال عبد اهللا خالد محمد علي -18

 تحافجي سليمان نعمان -19

 شيخ مصطفى بن شيخ محمودبقال  -20

 بقال مصطفى عللو -21

 بزاز حاجي أحمد زادة عبد اهللا -22
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  درويش أحمد أوغلو صديقيمنجي -69

 سبزه جي صالح مالي -70

 بقال قادر عاشور -71
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 الخامـسالفصـــل 
 

  مجزرة كاورباغي في كركوك
  1946)يوليو( تموز12

 
  

لقد عانى المواطنون التركمان في تاريخهم الحافل الكثير من أنواع القهر والتنكيل إال أنهم 
  .لم يتخلوا عن الحفاظ على واقعهم القومي وهويتهم الوطنية

 1946)يوليو(ة وأحداث كركوك التي وقعت في الثاني عشر من شهر تموزوتعتبر مجزر
في خضم اإلضراب العمالي العام لمنتسبي شركة نفط العراق في كركوك بين الثالث 
والسادس عشر من الشهر المذكور مثاال آخر على سياسة القهر العنصري واختالق 

نت تدعمها دوما مباديء حقوق المعاذير للتنكيل بمطالب المواطنين المشروعة التي كا
  .اإلنسان المتحضر

وكعادة القوى السياسية النافذة والواقعة تحت التأثير البريطاني األجنبي في حينها فقد 
تهربا " مثيري الفتن"سارع البريطانيون الذين كانوا ينهبون خيرات العراق إللقاء اللوم على

كوك، كما اعتادت الجهات الحكومية على من تلبية المطالب اإلنسانية العادلة لمواطني كر

                                                 
  3 ص 1925)فرباير( شباط4، 1343 رجب 8 ءعة، األربعا، السنة الساب1040، العدد"جنمة" جريدة 73
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، أو أنها "القوى الشيوعية" إشاعة أن هذه المطالب المشروعة لم تكن إال بتحريض من قبل
  74.كانت تغذى من قبل جهات خارج مدينة كركوك

وفي هذا المقال سنحاول أن نسلط الضوء على هذا الحدث الهام الذي بقيت تفاصيله في 
شديد الذي رافق األحداث ومنع اإلعالم من التطرق إليه خوفا من الخفاء نظرا للتكتم ال

تسرب الحقيقة إلى الرأي العام العالمي والصحافة الحرة حيث عمدت وزارة أرشد العمري 
إلى إغالق أكثر الصحف الصادرة في بغداد بعد أن نشرت الصحف الظلم الذي لحق 

  75.مضربين العزل من السالحبالمواطنين وبسبب من إطالق النار العشوائي على ال
ولعل الرأي العام التركماني والعراقي لم يطلع على هذه التفاصيل بهذه الدقة نظرا للتعتيم 
المذكور، كما أن المعلومات المتسربة إلى الصحف وتلك الواردة في مؤلف البحاثة الشهير 

نات الحكومية أو عبد الرزاق الحسني كانت تعوزها الدقة نظرا الستناد أغلبها على البيا
على شهادات شخصية بشكل رسائل بعثت إلى الكاتب المذكور، حيث لم يكن سرد 
المطالب العمالية الوارد في هذا السياق دقيقا هو اآلخر نظرا الفتقاره إلى خلفية 

والحقيقة أن صراعا خفيا جرى بين الحكومة وبين السفارة البريطانية في بغداد . الموضوع
على البيان الحكومي تأييده المبطن لمطلب زيادة األجور فبدأت باستعمال وأخذت السفارة 

  .أسلوب التهديد والترهيب لحسم هذا الموضوع
ونعتقد بأن التفاصيل الموثقة من قبل الوثائق البريطانية والتي تسنى لنا اإلطالع عليها في 

ة في بغداد ملفات وزارة الخارجية البريطانية و من مراسالت السفارة البريطاني
والمحفوظة في دائرة حفظ الوثائق الوطنية البريطانية في لندن والتي نعتقد أنها تنشر للمرة 
األولى في هذا السياق تلقي الضوء على طبيعة هذا الحدث الهام، كما تبين خطأ بعض 
المعلومات التي عرضت على الرأي العام سواء في البيان الحكومي أو في مفاوضات 

ا أن المطالب الجوهرية قد تناقلتها األلسن دون تحديد واف إضافة إلى عدم الشركة، كم
  .الدقة في تحديد عدد القتلى والجرحى

  :لقد تحددت مطالب عمال شركة نفط العراق أثناء إضرابهم العمالي في المطالب التالية
                                                 

تاريخ العراق "   ذكر ستيفن هيمسلي لونكريك أن اإلضراب كان بفعل حمرضني من خارج كركوك، 74
، ص 1988، ترمجة وتعليق سليم طه التكرييت، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد "1950-1900احلديث 

  .  مراسالهتا مع احلكومة العراقية على وصف األحداث، وكذلك دأبت السفارة الربيطانية يف553
  السيد عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات العراقية اجلزء السابع، الطبعة السابعة، دار الشؤون الثقافية 75
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المطالبة بأن تنشيء شركة نفط العراق مساكن صحية للعمال أو أن تمنحهم  -1
  .لسكن المريحبدالت ل

  .المطالبة بالتأمين االجتماعي ضد البطالة والعجز والشيخوخة -2
 فلسا عراقيا لليوم مع مخصصات تبلغ 250تحديد األجر األدنى للعمال بمبلغ  -3

 فلسا 420 فلسا لغالء المعيشة، بحيث يكون مجموع األجر اليومي 170
 .عراقيا

 .المطالبة بتوفير المواصالت إلى مقر العمل ومنه -4

لمطالبة بمعاملة العمال أسوة بعمال الشركة في حيفا من حيث منحهم بدالت ا -5
 . يوما في العام72مخاطر الحرب وبواقع أجر ما يماثل 

 .توقف الشركة عن الفصل التعسفي للعمال ومعارضتها للعمل النقابي -6

، مما يدل على عدم 76وقد بلغ مجموع عدد العمال المضربين خمسة آالف شخص
التي تناقلتها السفارة البريطانية والحكومة العراقية آنذاك من تأثير صواب الحجة 

بل إن االعتصام الذي حدث يوم الثاني عشر من .خارجي على عمال كركوك
لم يكن إال للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين من العمال الذين زج ) يوليو(تموز

 77.بالكثير منهم في السجون اثر التقدم بمطالبهم المشروعة
 

 من السير ستونهيوير 1946)يوليو( تموز16 بتاريخ 6350وفي برقية سرية برقم 
بيرد، السفير البريطاني في بغداد وهو اليوم الذي أنهى فيه العمال إضرابهم بعد 
االستجابة لبعض من مطالبهم إلى الحكومة البريطانية قدم السفير تقريرا موجزا يفيد 

 الثاني عشر من الشهر المذكور خالفا ألوامر بأن مظاهرات عمالية قد جرت في يوم
متصرف كركوك الخاصة باالمتناع عن التظاهر وأن تبادال إلطالق النار قد جرى 
بين المتظاهرين وقوات الشرطة نجم عنه وفاة خمسة عمال وإصابة أربعة عشر 

  78.عامال بجروح مختلفة باإلضافة إلى إصابة ستة من أفراد الشرطة المحلية

                                                 
حباث العربية،  احلزب الشيوعي، ترمجة عفيف الرزاز، مؤسسة األ- الكتاب الثاين-  حنا بطاطو، العراق76

  190، ص1992بريوت 
، دار الشؤون الثقافية العامة، 1958-1914حقبة من الصراع - حممد محدي اجلعفري، بريطانيا والعراق77

  159، ص2000بغداد 
   371/52456وزارة اخلارجية :  دار حفظ الوثائق الربيطانية، لندن، امللف78
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غ السفير إدارته المركزية أن السيد أودسلي وهو المستشار العمالي في السفارة كما أبل
البريطانية في القاهرة والذي كلف بتولي الموضوع قد زار كركوك في الثالث عشر 
من يوليو واجتمع مع متصرف كركوك وممثلي شركة نفط العراق، واستطرد 

 وأن 79.ال األزمة كان موفقاالتقرير أن أودسلي يعتقد بأن أداء متصرف كركوك حي
مدير الشؤون العمالية في وزارة الشؤون االجتماعية قد توجه برفقة مفتش من 
وزارة الداخلية وعدد من كبار ضباط الشرطة العراقية إلى كركوك في مساء اليوم 

) يوليو(نفسه، وأن تظاهرة صغيرة نسبيا قد حدثت في مساء الثالث عشر من تموز
وقد أنهى السفير تقريره بأن العمال المضربين قد أنهوا . داثاحتجاجا على األح

  80.إضرابهم العام وأن األحوال األمنية مستتبة في المدينة
 وجه السير بيرد، السفير البريطاني 1946) يوليو(وفي اليوم العشرين من شهر تموز

 إلى معالي الدكتور فاضل الجمالي، 456في بغداد رسالة من خمس صفحات وبرقم 
  :وزير خارجية العراق جاء فيها ما نصه

  
  
  

  عزيزي الدكتور الجمالي
لقد شعرت باالنزعاج مما تناقلته وسائل اإلعالم من فخامة رئيس الوزراء قد صرح 
في مؤتمره الصحفي الذي عقده في الثامن عشر من شهر يوليو بأن الحكومة تؤيد 

 أن انتهز هذه الفرصة وقد شعرت بأن من المناسب.مطالب عمال شركة نفط العراق
وأنني على أتم الثقة بأنكم قد اطلعتم شخصيا . لتعريفكم بوجهة نظري من هذا األمر

على مجريات األمور بعد مقابلتكم التي تفضلتم بإجرائها مع السيد أودسلي، ونظرا 
لمرور أسبوع من الوقت على هذه المقابلة فأن بعض التطورات التي حصلت بشأن 

  .ي إيضاح هذه النقاطالقضية تحتم عل

                                                 
  .  كان متصرف كركوك آنذاك حسن فهمي79
ري هنا إىل اجلموع اليت خرجت لتشييع قتلى املواطنني يف كركوك والتظاهرة االحتجاجية اليت  يشري السف80

  .رافقت التشييع
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وتذكرون من مقابلتكم للسيد أودسلي بأن عمال شركة نفط العراق كانوا قد تقدموا 
وانه قد بدأ باتخاذ اإلجراءات , بجملة من المطالب تتلخص في ست نقاط رئيسية

  :وسأقوم بسرد تلك المطالب. الالزمة للتعامل مع هذه المطالب
  

  .السكن: المطلب األول
وحسب علمي فأن . ال إما بإنشاء مساكن لهم أو بمنحهم بدالت للسكنلقد طلب العم

دوائر الحكومة العراقية التي توفر السكن لمنتسبيها تقتصر في الوقت الراهن على 
إذ ال توجد أية إدارة حكومية أو . السكك الحديدية وإدارة ميناء البصرة ودائرة الري
لحاضر، إضافة إلى عدم وجود شركة خاصة توفر لمنتسبيها السكن في الوقت ا
إن الشركة تناقش مسألة إنشاء . ضوابط لهذا األمر في أي من القوانين العراقية

المساكن للعمال مع الجهات الحكومية إال أن شحة مواد البناء ستكون عائقا أمام 
وهناك مقترح . التقدم السريع في هذا االتجاه ويحتاج الموضوع إلى بعض الوقت

يض العمال عن بدالت السكن التي يدفعونها حاليا بطريقة ما، ولكن يرمي إلى تعو
هذه الكلفة عالية نظرا النتشار مقرات العمال في أنحاء مختلفة من العراق وعدم 

وال يخفى عليكم أن االستجابة لمطالب . وجود ضوابط حكومية على نسب اإليجارات
 أنحاء القطر لمعاملتهم بالمثل العمال بهذا الشأن سيؤدي إلى مطالبة العمال في جميع

وكما ترون فأن هذا الموضوع ال . سواء من الجهات الحكومية أو من أرباب العمل
يتعلق بشركة نفط العراق فقط وال يمكن التفكير بأنها مشكلة محلية تتعلق بمدينة 

  .كركوك فقط بل كموضوع يعم القطر كله
العاجلة لمعالجة موضوع السكن وأنني على ثقة من أن الحكومة ستتخذ اإلجراءات 

وفي هذا األثناء فأن مدير الشركة بالوكالة في كركوك قد . على الصعيد الوطني
اقترح على لندن دفع بدالت معينة للسكن، وفي حالة موافقة إدارة الشركة على ذلك 
فأنه يمكن االعتقاد بأن ذلك سيؤثر في ارتفاع أصوات مماثلة للمطالبة بنفس األمر 

  .عيد البالد كلهاعلى ص
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  .التأمينات االجتماعية: المطلب الثاني
. طالب العمال بأن تدفع الشركة لهم بدالت للبطالة وما إلى ذلك من البدالت األخرى

وكما أوضح السيد أودسلي لكم فأنه ال يوجد رب عمل في المملكة المتحدة أو في 
كم تعتبرونها من الدول المتقدمة في الواليات المتحدة األمريكية والتي أنا على ثقة بأن
أن هذا الموضوع هو من مسؤوليات .هذا المجال من يضمن مثل هذه الحقوق لعماله

الدولة وتشعر الشركة وأنا أوافقها في الرأي بأن الحكومة العراقية هي التي يجب أن 
قم تهتم بهذا الشأن الوطني حسب منطوق المادة الثالثين من قانون العمل العراقي ر

  .1936 لسنة 72
  

  .زيادة األجور: المطلب الثالث
لقد قامت الشركة بالفعل بزيادة مخصصات غالء المعيشة اعتبارا من مطلع شهر 

وبناء على المطالبات الواقعة بهذا الشأن فأن الشركة قد وافقت على . يوليو الحالي
وضح لكم شيئا ولعل ما ي. مفاتحة مقر لندن على استبدال ذلك بزيادة األجر األصلي

من طبيعة العمال ما أعيده على مسامعكم مما سبق وأن سمعتموه من السيد أودسلي 
 فلسا 120 فلسا عالوة على مبلغ 80من أن األجر اليومي األصلي كان بواقع 

 فلسا، وأن الشركة قد 200كمخصصات لغالء المعيشة مما يعني أن المجموع كان 
  . فلسا250لك إلى مبلغ بادرت من تلقاء نفسها إلى زيادة ذ

 فلسا باإلضافة إلى 250إن مطلب العمال كان يتلخص في رفع األجر األساسي إلى 
وحسب علمي .  فلسا420 فلسا كمخصصات لغالء المعيشة، أي ما مجموعه 170

فقد اتفقتم في الرأي مع السيد أودسلي من أن موضوع األجور هو شأن حساس 
األجور في كركوك ستتبعها زيادة فورية في نسبة إن زيادة . بالنسبة لمجمل القطر

التضخم في المدينة مما يولد زيادة ضخمة في األسعار ويؤثر بالتالي سلبيا على 
وضع من ال يعمل في الشركة وال يستفيد من زيادة األجور، كما أن من غير الممكن 

سائر السيطرة على هذا التضخم في بقعة واحدة وستتبع ذلك مطالبات واسعة في 
أرجاء العراق لزيادة األجور وال يمكن عمليا رفض هذه المطالب فيما إذا تمت 

كما أن زيادة األجور ستقتصر على . الموافقة على ذلك من قبل شركة نفط العراق
العمال الصناعيين بينما تشمل زيادة أسعار المواد الغذائية جميع شرائح المجتمع 

 الزراعيين وهم الغالبية القصوى بين فئة العمال و ال يخفى عليكم أن العمال.العراقي
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سوف لن يتمكنوا من شراء حاجياتهم األساسية مما يخلق حالة من االرتباك والسخط 
  .الذي ال اعتقد بأنني سوف لن أعتبره مبررا

عالوة على ما تقدم فأن الوضع االقتصادي في العراق برمته سوف يتأثر من زيادة 
لتي تسبب زيادة سعر المنتجات العراقية التي هي حاليا األجور غير المتجانسة ا

أعلى من مثيالتها في العالم مما يضاعف الصعوبات التي تكتنف المبيعات العراقية 
. ويعود بالضرر على مصدري هذه البضائع من جراء تذبذب سعر الصرف األجنبي

طقة واحدة بدال لذلك فأنني ال أرى مبررا يدفع بالحكومة العراقية لالقتصار على من
. من دراسة شاملة لوضع األجور في عموم القطر لما في ذلك من أهمية حيوية

وبعكس ذلك فأنني أؤكد بأن الحكومة يجب أن تأخذ في اعتبارها الزيادات الطارئة 
  .التي سوف تحدث والتي أشرت إليها فيما سبق

  
  .المواصالت: المطلب الرابع

والمعلوم أن .  من منازله إلى مقر أعمالهملقد طالب العمال توفير المواصالت
الشركة تهيئ وسائل نقل من مركز معين للتجمع من مشارف المدينة إلى مقرات 
أعمالهم، وهي على استعداد لمواصلة ذلك رغم الصعوبات الخاصة بقلة عدد 
السيارات وشحة إطاراتها، إال أنها ال تعتقد بأن من المنطقي تسيير حافلة نقل داخل 

دود البلدية، فهذا على ما أعتقد من مسؤوليات البلدية وأنا أعلم أن المتصرف ذاته الح
وقد علمت أن مدير الشؤون العمالية في وزارة الشؤون . متفق مع هذا الرأي

االجتماعية قد أوضح في كركوك عقب زيارة السيد أودسلي بأن البلدية ليست في 
 أدري لماذا يجب أن تكون كركوك وال. وضع يتيح لها تخصيص حافلة لهذا الشأن

تشكل استثناء بهذا الشأن ولكنني ال زلت آمل أن هذه المشكلة ستجد طريقها إلى 
وأود أن أضيف أن هذه المطالبة العمالية تشكل مبالغة غير مبررة إذا ما أخذنا . الحل

 2,1بنظر االعتبار أن المسافة من األحياء السكنية إلى مركز التجمع ال تتجاوز 
ورغم قناعتي . كيلومترا أو بعبارة أخرى ما ال يتجاوز ربع مسافة شارع الرشيد

بوجوب تسيير أية إدارة بلدية لحافالت النقل في مناطقها فأنني أعتقد بأن هذا 
المطلب لم يكن إال بسبب الرغبة في إحراج الحكومة والشركة وليس نابعا من حاجة 

  .فعلية
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  :المطلب الخامس
 منتسبي شركة نفط العراق في حيفا يتقاضون مخصصات مخاطر أورد العمال أن

.  يوما في العام وطالبوا بتطبيق ذلك بالمثل عليهم72الحرب بواقع ما يعادل أجور 
وأود القول في المقام األول أن المخصصات المذكورة في حيفا تدفع بسبب األوضاع 

ر للعراق أن يحتذي فال مبر. الراهنة في فلسطين والتي تختلف كلية عن العراق
. بفلسطين حاليا بل لنقل أن من المقبول أن تحذو حذو شركات النفط في بورما مثال

إن المخصصات التي تدفع في حيفا من قبل شركة نفط العراق تستند على القوانين 
أما الشركة في كركوك فأنها . الفلسطينية وتطبق على سائر أرباب العمل في فلسطين

 يوما كراتب أساسي وبدون 45عراقية والنظم التي تحتم دفع تتبع القوانين ال
والواقع أن شركة نفط العراق في كركوك قد دفعت أكثر من . مخصصات إضافية

, )على أن ال تزيد عن ثالثين دينارا عراقيا(  يوما بدون مخصصات60ذلك وتحديدا 
اصا كان وال اعتقد بأن أي رب عمل حكوميا كان أو خ.  يوما مع المخصصات36و

  .من الكرم بحيث يدفع مثل هذه الحوافز
  

  :المطلب السادس
وقد قدمت .طلب العمال امتناع شركة نفط العراق من االنتقام من العمال المضربين
  .الشركة هذا التعهد بكل وضوح وأؤكد لكم بأن هذا التعهد سيجري احترامه

  
 بضرورة إصدار وكما أوضح السيد أودسلي لكم فأن الشركة والمتصرف قد شعرا

بيان في كركوك على ضوء الفقرات المار ذكرها وقد تم بالفعل إعداد مسودة للبيان 
المزمع إصداره الستحصال موافقة وزير االقتصاد ومدير عام العمل في وزارة 

ولألسف فأن الوزير . الشؤون االجتماعية واللذين كان يتوقع زيارتهما إلى كركوك
، ولكن وكما تذكرون فأن رئيس الوزراء قد أكد في لم يستطع التوقف في كركوك

ولكنني علمت .  يوليو بأن هذا البيان قد صدر بالفعل17محادثتنا الجارية معه يوم 
أن بيانا مفصال بموقف الشركة والمتصرف لم يصدر على المأل، وأن البيان الوحيد 

بادرت الذي خول المتصرف إصداره هو تصريح موجز يشير إلى أن الشركة قد 
إلى الطلب من لندن تخويلها زيادة األجور األساسية بدل مخصصات غالء المعيشة 

  .إضافة إلى منح مخصصات سكن
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فالشركة لها من . ولعلكم توافقونني الرأي بأن هذا ما يضعنا في وضع غير مريح
إنهم قد , المبررات لتعتقد بأن تسعين بالمائة من عمالها يدينون بالوالء للشركة

ا للتحريض من قبل بعض مثيري الشغب، والعديد من هؤالء العمال ليسوا تعرضو
وكما . من كركوك كما أن أغلبيتهم لم يتموا شهرا أو شهرين في العمل مع الشركة

أوضح السيد أودسلي فأن من الضروري أن يجري إعالم العمال الموالين بأنهم قد 
ارجية إضافة إلى توضيح تعرضوا لالبتزاز لالشتراك في اإلضراب بفعل ضغوط خ

موقف الشركة والقاضي بعدم مخالفة نصوص القوانين العراقية نصا وروحا والتي 
تشمل عموم القطر، إال انه ليس في االمكان أن يتوقعوا منها أن تتعامل مع المشاكل 
العمالية في كركوك وكأنها في معزل من المباديء المتعارف عليها في أرجاء القطر 

  .األخرى
  
 الغالبية العظمى من العمال قد بدأوا بالرجوع إلى مزاولة أعمالهم، وأرى أنه من إن

وأنني على ثقة . الضرورة بمكان أن تستثمر هذه الفرصة لتوضيح األمر برمته إليهم
من أن مجلس الوزراء سيخول وزير االقتصاد إلصدار تعليماته إلى المتصرف 

وفي حالة عدم . فاق عليها بينه وبين الشركةإلصدار بيان يشمل المباديء التي تم االت
إجراء ذلك في أقرب وقت فأنني أعتقد بأن الشركة ستشعر أن عليها أن توضح 
األمر لمنتسبيها مباشرة من قبلها، حيث أنها ستشعر بأنها يجب أن ال تعتبر مسؤولة 
عن زيادة األجور والمخصصات وتوفير التسهيالت األخرى مما سيحفز زيادة 

أن االعتقاد الراسخ هو . خم وارتفاع األصوات المماثلة والمطالبة بزيادات عاليةالتض
أن هذه األمور يجب أن تقرر من قبل الحكومة العراقية وأن الشركة ستكون مستعدة 

وأضيف أن سفارتي سيسرها أن تسهم في أي إسهام ممكن . للتعاون ضمن امكاناتها
  .لهذا الغرض

كم للسيد أودسلي أنه سيكون من المفيد لو قدم لكم من هذا المنطلق ذكر معالي
وقد علمت أنه قد أبلغكم بأنه قد أرسل إلى الشرق األوسط من . استشارات بهذا الشأن

قبل السيد بيفن خصيصا لمد يد المساعدة ألية حكومة تتطلب ظروفها مثل هذه 
ن ولكنني واثق وهو يعمل حاليا في بقعة واسعة تمتد من إيران إلى السودا. المساعدة

بأنه سيكون على أتم االستعداد للرجوع إلى العراق لدراسة الموضوع عندما تسمح 
وقد أعرب السيد أودسلي عن اعتقاده بإمكانية مفاتحته لوزارة . له ظروف عمله ذلك
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العمل البريطانية البتعاث خبير يعمل بصفة دائمة للحكومة العراقية إذا ما رغبت في 
 الموضوع يخص الحكومة العراقية فأنني لم اتخذ أية خطوة للطلب وبما أن هذا. ذلك

 81من السيد أودسلي للرجوع أو طلب أحد خبراء وزارة العمل من السيد بيفن
وبامكان الحكومة العراقية إبالغي فيما إذا كانت ترغب في ذلك ليتسنى لي التصرف 

  .على ضوء ذلك
  :مهمتينوقبل أن اختم رسالتي أود التطرق إلى نقطتين 

كما سبق لي القول فأنني على أتم الثقة أن أغلب مسببي فتنة كركوك إن لم يكن كلهم 
وأن أسماء األفراد المتورطين في هذه األحداث معروفة . هم من مصادر خارجية

للمتصرف، وأنني على اعتقاد تام كما أبلغكم بذلك السيد أودسلي أن الحكومة ستكون 
. رية لتأمين إخراج مثيري الشغب من منطقة كركوكمن الحكمة التخاذ خطوات فو

وال اقترح بالضرورة سجن هؤالء األشخاص ولكن إبعادهم وتأمين عيشهم في منفى 
  .بعيد سيكونان من األهمية بمكان

أما النقطة األخرى فأن من الضروري توفير قيادات حكيمة للعمال واستبدال مثيري 
الشركة وقد اقترحت الشركة أن يكون العمال الفتن بمواطنين لهم الخبرة في أعمال 

الذين يشغلون هذه المواقع هم من العمال الذين مرت ثالث سنوات على األقل على 
وأنني على ثقة . عملهم بالشركة وأنني أعتقد بأن هذا االقتراح سليم من كل جوانبه

ون الكامل بأن المتصرف لو تسلم التعليمات الالزمة فأنه سيجد الشركة مستعدة للتعا
معه لترشيح من يتوسمون فيه الخير ليتم عرضهم على العمال ويجري إقناعهم 

  .النتخابهم كممثلين لهم
إنني أنتهز هذه الفرصة ألكرر وجهة نظر السيد أودسلي من أن المتصرف ونائبه قد 

والسيد أودسلي يمتلك خبرة . تصرفا إزاء هذه األزمة بمنتهى الحكمة وضبط النفس
خمسة وثالثين عاما في موضوع النزاعات العمالية وقد قدرت لهذا السبب تزيد عن 

  .مالحظاته االيجابية عن المتصرف
وفي الختام أود أن أوضح بأنني قد فضلت توجيه هذا الخطاب إليكم بدال من وزير 
االقتصاد، حيث لم يستطع السيد أودسلي نظرا لضيق الوقت أن يجتمع إال بكم 

وأود أن أكرر على مسامعكم ما ذكره السيد أودسلي . لموضوعوإللمامكم بخلفية ا

                                                 
   املقصود هو وزير اخلارجية الربيطاين آنذاك أرنست بيفن81
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بأن أولوياتنا ليست الحفاظ على مصالح الحكومة البريطانية في هذا الموضوع بل 
للحفاظ على مصالحنا المشتركة ولوضع األسس المقتضية لترسيخ الوضع العمالي 

كون الفرصة ولحين تحقق ذلك فأنني أخشى أن ت. في عموم القطر بالشكل األمثل
مواتية لتكرر مثل هذه المخاطر مستقبال مما يؤثر سلبا على الواقع السياسيي 

وكما تعلمون فأن الحكومة العراقية كانت تحصل على مبلغ . واالقتصادي في البالد
ما يقارب أحد عشر ألف دينار عراقي في اليوم كرسوم امتياز وقد انخفض اإلنتاج 

رب النصف مما أدى إلى خسارة الحكومة العراقية بسبب هذا اإلضراب إلى ما يقا
لمبلغ خمسة آالف دينار عراقي في اليوم تقريبا في حين كان من الممكن استخدام 

كما أود . هذا المبلغ في أمور نافعة مثل تسيير حافالت نقل الركاب في كركوك مثال
االجتماعي، اإلشارة إلى أهمية التعامل مع هذا الموضوع وكل ما يتعلق باإلصالح 

وأشير عالوة على ذلك إلى أنني أتفق في الرأي مع فخامة رئيس الوزراء حول 
مرئياته إلعداد خطة لعشر سنوات مقبلة ولكنني اعتقد أن هؤالء الذين ال يريدون 
االستقرار للعراق سوف لن يهدأ لهم بال في الوقت الراهن دون تسميم األجواء، إال 

ل كل تبرير للسخط أو االستياء من قبل الشعب وذلك أن من المهم للحكومة أن تزي
وكمثال لذلك فأنني اقترح اإلسراع في إعادة إسكان . بتسريع اإلصالحات المذكورة

ضحايا الفيضان األخير في بغداد لقطع الطريق على مثيري الفتن الستغالل الوضع 
  82.البائس الذي يعيشه هؤالء الناس

  83هيو ستونهيوير بيرد - المخلص
  

وكما يظهر من هذه الرسالة فأن الحكومة البريطانية وشركة نفط العراق لم تكن 
راضية أبدا عن التوجهات التي تطالب بتحسين وضع العمال، كما أنها لم تستسغ 
إطالقا حتى توجه الحكومة العراقية لتهدئة األوضاع وذلك بسرد التهديدات المبطنة 

جابة لمطالب العمال أو تأييد الحد األدنى لتخويف الحكومة العراقية من مغبة االست

                                                 
 حول تأليف جلان وزارية 1946) يونيو( حزيران30 يشري السفري هنا إىل قرار جملس الوزراء املتخذ بتاريخ 82
  .ة عليا لدراسة مقترحات إصالحية تطبق على مدى عشر سنواتوجلن

أو .حمفوظة يف دائرة حفظ الوثائق الربيطانية يف لندن يف امللف املرقم أف 83
371/52456 .  
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كما يتضح من هذه الرسالة أن ما تضمنه البيان الحكومي . من مطالبهم الشرعية
العراقي من أن العمال قد عرضوا مطالبهم على وزير االقتصاد لم يكن صحيحا 

  84.بالمرة فأن الوزير لم يتوقف في كركوك ضمن زيارة له لأللوية الشمالية
 1946) سبتمبر( أيلول 16ر دوري للدائرة الشرقية بوزارة الخارجية في وفي تقري

 تم عرض مالبسات الموضوع واإلجابة عن سؤال 9317قدم إلى الوزير برقم 
الوزير عما إذا كانت شركة نفط العراق قد عاملت عمالها بالعدل، تكررت نفس 

التأكيد في هذا االتهامات بأن األحداث كانت بتحريض من مثيري الشغب كما تم 
 فلسا عراقيا مع منح 260  التقرير أن األجر اليومي للعامل قد تمت زيادتها إلى

 فلسا دون زيادة مخصصات غالء 75-50مخصصات سكن يومية تتراوح بين 
  85.المعيشة

  
وكانت الحكومة العراقية قد أوفدت نائب رئيس االستئناف في بغداد الحاكم السيد 

لواء " مالبسات الحادث وقد قدم تقريرا استطاعت جريدة أحمد الطه للتحقيق حول
 1946)أكتوبر( تشرين األول4الحصول على نسخة منه ونشرته بتاريخ " االستقالل
  :جاء فيه

إن عمل المضربين كان سلبيا ولم يكن ايجابيا، بمعنى أنهم لم يعمدوا إلى  -1
  .العنف

  .لم يكن في اجتماعهم هذا ما يخشى منه على األمن -2
لشرطة نفسها كانت تعلم بهم قبل الحادث وكانت تراقبهم ولم يزيدوا في إن ا -3

 .اليوم األخير الذي وقع فيه الحادث في عملهم شيئا

 .إنهم كانوا جميعا عزال من السالح -4

إن كل ما قاموا به، أن البعض منهم رجم الشرطة بالحجارة بعد أن ضربتهم  -5
 .الشرطة بالعصي وأطلقت النار عليهم وفرقتهم

 .ن معظم القتلى والجرحى قد أصيبوا بعد أن أدبرواإ -6

 .إن الشرطة قد تجاوزت في عملها حد المعقول في أمر تشتتيت المجتمعين -7
                                                 

، السيد عبد 13/7/1946  جاء ذلك يف البيان احلكومي الذي صدر من قبل احلكومة العراقية بتاريخ 84
  .         ، ووزير االقتصاد املذكور كان السيد بابا علي شيخ حممود115 صفحة الرزاق احلسين، املصدر السابق،

   دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، امللف املذكور85
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 86.إن اإلدارة أوقفت أشخاصا ليس لهم يد في التحريض على نفس الحادث -8
 

وقد أقترح وزير الداخلية السيد عبد اهللا القصاب نقل متصرف كركوك ومدير شرطة 
من كركوك، إال أن رئيس الوزراء لم ينفذ ذلك بعد أن كان قد وافق مبدئيا وقيل في اللواء 

وقتها أن هذا التراجع قد حصل بفعل ضغط السفارة البريطانية، ويذكر أن المتصرف 
 كما تم فصل 194687) نوفمبر(الثاني تشرين 18حسن فهمي قد توفي في حادث بشع يوم 

  .لخدمةمدير الشرطة عبد الرزاق فتاح من ا
وقد عز على وزير الداخلية إطالق النار على عمال كركوك بدون مسوغ قانوني وطالب 

 ثم ما لبثت 88.بإنزال العقوبات بحق المذنبين فلما رفض طلبه قدم استقالته من الوزارة
وزارة أرشد العمري أن قدمت استقالتها فقبلت بتاريخ السادس عشر من تشرين 

  .فسهمن العام ن) نوفمبر(الثاني
  
  سـادسالفصــل ال

  1959مجزرة كركوك 
 الحقيقة والحدث

  
ال زال الجرح النازف الذي أصاب المواطنين التركمان في العراق عميقا وغائرا بسبب 
فقدهم الكثير من أحبتهم وزعمائهم في هذه الهجمة الغادرة التي تعرضت لها مدينة كركوك 

  .1959عام 
زرة الدموية، ولسنا راغبين في نكأ الجراح، ولكن وقد كتب الكثير حول أحداث هذه المج

التاريخ يجب أن يسطر ما حدث في تلك الحقبة من تاريخ العراق، حيث أنكر الكثيرون 
من المسؤولين عن هذه المأساة اإلنسانية مسؤوليتهم عنها وأراد البعض تحريف الحقائق 

  .لذاتيوإلقاء التبعة على اآلخرين دون وازع من ضمير ينشد النقد ا

                                                 
  118 السيد عبد الرزاق احلسين، املصدر السابق، ص 86
  .  خلفه السيد عبد اجلليل برتو كمتصرف للواء كركوك87
  119ق، ص السيد عبد الرزاق احلسين، املصدر الساب88
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لذلك فإن هذه الدراسة ستضع النقاط على الحروف وتسرد أمام العراقيين ما خفي عن 
الكثيرين من أبناء الشعب العراقي حول طبيعة هذه األحداث الدموية مستعينة بوثائق تنشر 

  .ألول مرة بعد رفع الحظر السري عليها
  
رحوم ناظم الطبقجلي الذي بعد انتفاضة العقيد الشواف في الموصل تم نقل واعتقال المف

كان قائدا للفرقة الثانية في كركوك وتم تعيين الزعيم الركن داود الجنابي الذي أطلق يد 
الزمرة الشيوعية في أمور المدينة وقد كان أول ما عمد إليه الجنابي منع صدور جميع 
ية الصحف التركمانية وهي البشير واآلفاق وجريدة كركوك الصادرة عن رئاسة البلد

واعتقال ونفي الناشطين في هذه الصحف إضافة إلى العشرات من المحامين واألطباء 
ورجال األعمال والموظفين حيث تم ترحيل بعضهم إلى األلوية الجنوبية وفرض اإلقامة 

  .الجبرية عليهم واعتقال البعض اآلخر في سجون بغداد
تفتيش المنازل ومقرات األعمال وعندما تم للجنابي ذلك عمد إلى إصدار األوامر القتحام و

الخاصة بالمواطنين التركمان فقط وإلقاء القبض على أفراد أي منزل تعثر فيه السلطات 
العسكرية على أي نوع من السالح، وقد كان ذلك تمهيدا لنزع السالح أيا كان نوعه من 

  .المواطنين التركمان وتركهم في وضع أعزل إزاء عدو غير مرئي
  

 بدأ المد الشيوعي بالتراجع أو هذا ما خيل للمواطنين 1959) ونيوي(وفي حزيران
التركمان وقد تم إلغاء األحكام القسرية على المبعدين التركمان فرجعوا إلى كركوك غير 
عالمين بمغزى التوقيت المبيت ألعادتهم إلى مدينتهم وقبل شهر واحد فقط من أفظع 

  .مجزرة دبرت ضد المواطنين التركمان
جدت بعض المناشير الحزبية والتي تأمر األتباع باستفزاز التركمان والعرب طريقها وقد و

إلى مديريات األمن، وقد سلمت هذه المناشير إلى عبد الكريم قاسم والحاكم العسكري العام 
  .إال أنهما لم يأبها بالنتائج ولم يحركا ساكنا

م إعادة الزعيم الركن داود أستبشر المواطنون التركمان من قرار عبد الكريم قاسم عد
الجنابي إلى كركوك بعد استدعائه لحضور مؤتمر للنظر في القضايا المطروحة، وقد 

من ذلك وذهبت وفود مدنية من ) الديمقراطي الكردستاني( غضب الشيوعيون والبارتيون 
هذين الحزبين لمواجهة قاسم وطلب إعادة الجنابي إلى كركوك إال انه رفض وسلمت 

  . إلى العميد محمود عبد الرزاقالفرقة
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بدأت االستعدادات لالحتفال بالذكرى األولى لالنقالب الذي أطاح بالحكم الملكي وحل يوم 
 حيث انتظم الرسميون التركمان وأعضاء اتحادات 1959)يوليو(الرابع عشر من تموز

رتيبها من العمال ونقابات المحامين واألطباء والموظفون الرسميون في مسيرة رسمية تم ت
قبل لجنة منظمة حكومية وكان المشاركون في المسيرة بطبيعة الحال من التركمان كأغلبية 
واضحة وكنتيجة طبيعية للواقع القومي للمدينة، إال أن المواطنين التركمان غير المنتظمين 
في هذه المسيرة وجلهم من الطالب والشباب وذوي األعمال الحرة نظموا مسيرة 

ية كبيرة كان من المفترض أن تلتحق بالمسيرة الرسمية ألغنائها وإبداء ومظاهرة شعب
  .التضامن والتأييد للحكومة القائمة

وصلت المسيرة الرسمية إلى الجسر القديم في نهاية السوق الكبير وبدأت في العبور إلى 
صوب القورية متجهة إلى شارع أطلس في نفس الدقائق التي كانت المسيرة الشعبية قد 
وصلت إلى نهاية شارع المجيدية لاللتفاف من أمام مبنى مديرية الشرطة إلى شارع أطلس 
أيضا وااللتحاق بالمسيرة الرسمية، وفي هذا التوقيت بالذات واثر وصول طالئع المسيرة 
الرسمية إلى مدخل شارع أطلس في المنطقة الواقعة بين مدرسة المتوسطة الغربية ومقهى 

رصاصة من مصدر مجهول تالها إطالق عيارات نارية من بنادق  تموز فقد أطلقت 14
اوتوماتيكية فساد االضطراب تلك الجماهير غير العالمة بما قد جرى التخطيط لها، وفور 

يتظاهرون بحمل الشعارات المؤيدة للثورة هذه الشعارات  ذلك رمى بعض الذين كانوا
 تموز فأردوا 14 اقتحام مقهى وظهرت األسلحة النارية وقامت ثلة من المخططين إلى

الشهيد عثمان خضر صاحب 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 ثالثة أيام جرى فيها انتقاء العديد من 
 ومثقفيهم فسحلوا في الشوارع على غرار ما حدث في يوم زعماء التركمان وناشطيهم

االنقالب العسكري في بغداد وتم نهب جميع المحالت التجارية الخاصة بالتركمان وقصف 
دور السينما وخاصة سينما أطلس وسينما العلمين بمدافع الهاون كما تم إحكام الطوق حول 

أو من السلطات الرسمية، إال أن الشهيد المدينة لكي ال تصل إليها أية نجدة من التركمان 
الرحمن استطاع أن ينفذ من الطوق المضروب ووصل إلى بغداد مبينا   عبدالعميد عبد اهللا

 قاسم ما يجري في هذه المدينة المقهورة ، وتروي بعض ملرئيس الوزراء عبد الكري
بل المصادر أن العميد محمود عبد الرزاق أصبح نفسه تحت حراسة مشددة من ق

 والبارتـيين وقد أتصل بعبد الكريم قاسم مستـنجدا فوعده بإرسال لواء مشاة نالشيوعيي
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إال أن هذا اللواء لم صل إال في نهاية اليوم الثالث من المجزرة وبعد أن كان مخططو 
  .المؤامرة قد نفذوا ما رموا إليه

دينة، واتصلت وعندما عمت الفوضى مدينة كركوك اشتعلت الحرائق في جميع انحاء الم
قيادة الفرقة بشركة النفط للمساعدة في إرسال سيارات إطفاء الحريق المتيسرة لديها 

  .بكثرة، ولكن المتظاهرون أحرقوها قبل وصولها ومنعوها من تأدية أعمالها
كما حاولت قيادة الفرقة محاولة أخرى بأن اتصلت بالمستشفى وطلبت إنزال الجثث التي 

جرمون وعلقوها بالقرب من مقر الفرقة إال أن سيارات اإلسعاف سحلها الفوضويون الم
التي أوفدتها إدارة المستشفى منعت من ذلك وحاول الغوغاء إحراقها وظلت الجثث معلقة 

  .لمدة ثالثة أيام) يوليو(في حر شهر تموز
وعندما وصلت القوات العسكرية من بغداد إلى كركوك وتم نزع سالح جنود اللواء الرابع 

 25كراد كان منفذو ومخططو المجزرة قد قاموا بإكمال الواجب المعهود إليهم مخلفين األ
 جريحا حسب 130شهيدا كلهم من التركمان إضافة إلى العشرات من الجرحى بلغ عددهم 

 .التقارير الرسمية وتخريبا كامال  للحركة التجارية في المدينة

  
  :وقد استشهد في هذه المجزرة المروعة كل من

  لمقدم المتقاعد عطا خيراهللا -1
 المقدم الطبيب إحسان خيراهللا -2

 قاسم النفطجي -3

 صالح الدين آوجي -4

 محمد آوجي -5

 جاهد فخرالدين -6

 عثمان خضر -7

 أمل فؤاد -8

 جهاد فؤاد -9

  نهاد فؤاد -10
 نورالدين عزيز -11

 عبداهللا بياتلي -12

 إبراهيم رمضان -13
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 عبدالخالق إسماعيل -14

 حسيب علي -15

 جمعة قنبر -16

 كاظم عباس بكتاش -17

 شاكر زينل -18

 اج نجم محمدالح -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 لدراسة األمر وتقديمها لتقرير 
 19عاجل مدعوم بالصور والوثائق إلى عبد الكريم قاسم ألقى األخير خطابا في

بة افتتاح كنيسة مار يوسف شرح فيها الفظائع التي ارتكبت في  بمناس1959)يوليو(تموز
كركوك وتوعد باستعمال القسوة مع مدبري الحادث وقال ما مفاده أن التركمان واألكراد 

  .والعرب إخوة في هذا الوطن واألجدر بنا أن نتخلص من ظلم بعضنا للبعض
أن عرض على  بعد 1959)يوليو( تموز29كما أفاد في مؤتمر صحفي عقده في 

الصحفيين صور المقابر الجماعية والبلدوزرات التي تواري الجثث في التراب وتلك 
الجثث المعلقة على أعمدة النور ومداخل قيادة الفرقة الثانية في كركوك بأنها فضائع ال 

إن هوالكو لم يرتكب في أيامه مثل هذه األعمال :" تقل عن فضائع البربر وهوالكووقال
هل يمكن لهذه أن تكون أفعال منظمات تدعي :" وتساءل"!  الصهاينة فعلواالوحشية، وال
وقدم تعازيه الحارة إلى المواطنين التركمان الذين وصفهم بالمواطنين " الديموقراطية؟

اآلمنين المصدومين ووعد بمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم كما قام في خطاب آخر 
سبة افتتاحه االستديو الجديد لإلذاعة العراقية في بغداد ألقاه بعد أيام من هذا الخطاب بمنا

  .بطلب تسمية االستديو باسم استديو التركمان عزاء لهم عن هذه المحنة التي تعرضوا لهم
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شكل عبد الكريم قاسم مجلسا تحقيقيا برئاسة العقيد الركن عبد الرحمن عبد الستار مدير 
 ارتكبت وقد شهد جميع من استدعي للشهادة الحركات العسكرية للتحقيق في الجرائم التي

ومنهم العقيد الركن إسماعيل حمودي الجنابي ضابط الركن األول للفرقة الثانية أثناء 
األحداث فبين بجالء ووضوح أن الجرائم كانت مبيتة ضد التركمان دون استفزاز من 

ت الواردة عن قبلهم وأورد تغاضي أجهزة الحكم والمسئولين عن اإلصغاء إلى التحذيرا
امكان حدوث هذه المجزرة، والمعروف أن شهادة هذا الضابط الشهم قد أدت إلى عدم 
ترفيعه لدى استحقاقه الحقا إلى رتبة عميد فكان أن قدم استقالته التي قبلت فورا فأنصرف 

 .إلى مهنة المحاماة
 

 18اسم بتاريخ رفع المواطنون التركمان مذكرة تحريرية إلى رئيس الوزراء عبد الكريم ق
 :كما يلي وهي 1959)يوليو(تموز

  
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 
ن على علم اليقين من أن بعض إننا اآل. بعض الفئات أو االنضمام إليها أو تأييد فكرتها

الفئات يرومون القيام بحرب االبادة للعنصر التركماني في العراق بسبب كون هذا العنصر 
حجر عثرة أمامهم يحول دون تحقيق مآربهم االنفصالية فالحوادث الماضية التي وقعت في 

اود الجنابي كركوك في عهد خائن الوطن ومطية االنتهازية قائد الفرقة الثانية السابق د
لقد ظهرت في سماء . لخير دليل على نيات المخربين والفوضويين والسائرين في ركابهم

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 

 يزيد على ألف شخص من المواطنين التركمان وزجوا بالمواقف والمعتقالت والقوا ما
أنواع العذاب واالضطهاد على أيدي الضباط والمراتب في دهاليز الفرقة الثانية وعلى 
مرأى ومسمع من القائد نفسه وبأشراف حاكم التحقيق بطرس مروكي ورئيس المحكمة 

ولم يكتف المسؤولون .  الشيخ رضا الكوالنيعوني يوسف ووكيل مدير األمن السابق
بذلك بل 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 

نادق الصيد المجازة المأل فلم يعثروا على أي نوع من األسلحة عدا بعض المسدسات وب
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فجن جنونهم وشوهوا الحقائق وطالبوا الجهات العليا 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 

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

أما النشاط في ابتزاز . شعبية والمنظمات المخربةاغتصبوها من المواطنين بين المقاومة ال
األموال والنقود من أغنياء البلد عن طريق اإلرهاب 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 الحزب الشيوعي وقسم من  -1
 تموز قام التركمان بتنظيم مواكب االحتفاالت 14البارتي احتفاالت 

والمهرجانات بنطاق واسع في جميع أرجاء المدينة فنصبوا أقواسا يزيد عددها 
ة باألعالم على المئة والثالثين قوسا مزينة بصور الزعيم األوحد ومزدان

  .العراقية
بدأت المنظمات الشعبية الديمقراطية والمقاومة والجبهة الوطنية باستفزاز  -2

المواطنين التركمان في كل مكان وذلك بقيام بعضهم بحمل العلم الروسي 
( و ) لتسقط التركمانية) ( جبهة جبهة وطنية صداقة سوفيتية عراقية( هاتفين

وهم يحملون الحبال والسالسل ولم ) جعيةجبهة جبهة وطنية ال انحراف وال ر
  ).ماكو زعيم إال كريم(تقابلهم الجماهير التركمانية إال بهتافات

 تموز الساعة السابعة والنصف زوالية مرت مواكب 14وفي مساء يوم  -3
المسيرة الكبرى التي نظمها المواطنون التركمان واشتركت فيها منظمات 

وفجأة شرعت الفئات االنتهازية بمهاجمة الجبهة الوطنية لغاية ومآرب معينة 
المواطنين المكتظين على أرصفة 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 
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اة على أقواس النصر المنصوبة فحطموها جميعا حدث وبعدها هجم الشق
واحرقوها بالرغم من أنها كانت مزدانة بصور زعيمنا األوحد وباألعالم 

الوحيد الذي يعود إلى تلك الفئة ) اتحاد الشعب(العراقية الحبيبة عدا قوس
 تموز ومقهى البيات وسينما العلمين وقتلوا 14الضالة ثم هاجموا مقهى 

 . في شوارع المدينة وعلقوهم على فروع األشجارأصحابها وسحلوهم

  
في الساعة التاسعة أذيع بيان من الفرقة الثانية لغرض منع التجوال وفي أثره  -4

خلت الشوارع من المارة في حين أخذ أفراد المنظمات الجبهة الوطنية 
والمقاومة تمأل الشوارع وهم مسلحون وقد هاجم قسم من المقاومة الشعبية 

 إمام قاسم واستولوا على جميع األسلحة الموجودة هناك وان مركز شرطة
جماعة من أفراد االنضباط العسكري بتوجيه من المالزم االحتياط نوري جميل 
الطالباني قد جهزوا أفراد المقاومة الشعبية الذين لم يكن لديهم سالح بأسلحة 

 .عسكرية

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

 يهاجمون البيوت  اخذ العصاة15/7/1959وفي صباح اليوم الثاني أي في  -6
المعينة ويخرجون أهلها ويسحلونهم في الشوارع ثم يعلقونهم على األشجار 
واألعمدة وقد استمرت األعمال البربرية اإلجرامية هذه ثالثة أيام بلياليها حتى 

 .وصلت قوات الجيش من بغداد فسيطرت على المدينة

 :بل الجبهة الوطنيةاألدلة الثبوتية حول كون هذه الحادثة مؤامرة مدبرة من ق

  
 12/7/1959 لقد كانت الشائعات تدور في المدينة بأن كارثة ستحل في يوم -أوال

إال أن أصحاب الفتنة لم يقوموا بذلك                                                      
 تموز وألجل إيقاع اكبر عدد من 14لغرض تطمين المواطنين لإلسهام في احتفاالت 

  .الضحايا منهم



 93

لقد أوعز بعض المنتمين إلى الجبهة الوطنية إلى أقاربهم ومعارفهم الساكنين  -ثانيا
 تموز وعلى 14في كركوك بضرورة مغادرة األطفال والنساء المدينة قبل يوم 

الرجال إن أرادوا البقاء في المدينة عليهم أن يرتدوا المالبس الكردية أو مالبس 
قاله المدعو معروف البرزنجي رئيس ودليل ذلك ما . المقاومة الشعبية أو الجنود

بلدية كركوك وأحد المعتمدين عليه من داود الجنابي إلى موكله نامق أغا 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 كثيرة من العشائر الكردية 12انت قد قدمت إلى كركوك قبل يوم  ك-ثالثا

باسم المنظمات الشعبية والجمعيات الفالحية بقصد االشتراك في ذكرى مذبحة كاوور 
 تموز في المدينة واشتركت في 14باغي ألن تلك الوفود بقيت حتى ما بعد يوم 

  .المجزرة
 تموز المسائية وسرعان ما 14عبية في مسيرة  لم يشترك أفراد المقاومة الش-رابعا

حضروا بكامل أسلحتهم أثناء وقوع الحادث بالرغم من بيان الحاكم العسكري العام 
  .بشأن منع حمل األسلحة من المقاومة الشعبية

 لم تشارك الجبهة الوطنية في االحتفاالت التي قام بها التركمان وسائر -خامسا
 األخرى في المدينة إذ لم تسهم منظمات الجبهة في الفئات المخلصة من القوميات

نصب األقواس وإقامة المهرجانات بل وحتى في إظهار شعور الفرح والسرور في 
  .ذلك اليوم
 إن جميع البيانات التي أصدرتها الجبهة الوطنية كانت قد طبعت بالمطبعة -سادسا

جبهة كما وأنه خصص العائدة إلى رئاسة البلدية بأمر من رئيسها وهو المنتسب لل
صفحات جريدة كاوور باغي التي تصدرها هذه الرئاسة ألغراض الجبهة 

  .ولمصلحتها الخاصة
  
  

  :األدلة الثبوتية بشأن تعاون بعض وحدات الجيش مع أفراد الجبهة الوطنية
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 إن جميع البيانات التي كانت تصدر باسم الجبهة الوطنية كانت تذاع من -أوال
  . سيارات عسكريةمكبرات صوت تحملها

  . إن جثث القتلى كانت تسحلها في الشوارع السيارات العسكرية-ثانيا
 إن األموال التي نهبت من المخازن والحوانيت العائدة للتركمان كانت تنقل -ثالثا

  .بسيارات الجيش إضافة إلى السيارات األهلية
فراد المقاومة  مما يدل على مشاركة الجنود في عملية النهب والسلب مع أ-رابعا

  .الشعبية والمنظمات هو أن الجنود لم يلقوا القبض على أي احد من هؤالء
 كان أفراد االنضباط العسكري بصحبة أفراد المقاومة الشعبية يأتون إلى -خامسا

البيوت المعينة ويلقون القبض على أصحابها بحجة استدعائهم من القيادة وفي 
جثثهم إلى أفراد الجبهة لسحلهم ونذكر على الطريق كانوا يفتكون بهم ويسلمون 

سبيل المثال ما حصل مع المرحوم الرئيس األول المتقاعد عطا خير اهللا والمرحوم 
  .السيد قاسم النفطجي

 إن منع التجوال كان مقصورا على المواطنين التركمان، أما أفراد المقاومة -سادسا
البس الكردية فإنهم كانوا يتجولون الشعبية والمنتمون للجبهة الوطنية والمرتدون الم
  .بكل حرية من دون اعتراض من أفراد الجيش

 إن كل من سينما أطلس وسينما العلمين وبعض البيوت في القلعة قد قصفها -سابعا
  .الجنود بمدافع الهاون وبإشراف من أعضاء الجبهة

ة النازلة إلى  األوامر التي كانت تصدر من الجبهة الوطنية إلى القوى العسكري-ثامنا
  .البلد كانت تنفذ بحذافيرها وآال فقد كان باستطاعتها أن تقضي على الفتنة

  
  :األدلة التي تثبت كون المؤامرات قد دبرها الفوضويون واالنفصاليون

  
إن جميع األشخاص الذين قتلوا وسحلوا في الشوارع وعلقت جثثهم على  -1

والجرحى بين الجنود األشجار جلهم من التركمان وان وجد بعض القتلى 
والمقاومة الشعبية فان سبب ذلك يعود إلى عدم تفاهمهم في ابتزاز األموال 

  .وتقسيم الغنيمة عند نهبهم الحوانيت والمنازل والمحال التجارية
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لقد شوهد بعض الجماعات من الجنود والمقاومة الشعبية يحملون العلم  -2
 وان العلم الروسي كان السوفيتي األحمر الذي يرمز إلى االنفصالية كما

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

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

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

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

 .يين من األكراد إلى كركوك عند الحاجةالفوضويين واالنفصال
 

  :كيفية معالجة الموقف واستتباب األمن
  

إن هذا الحال المؤلم قد ترك أثرا مفزعا في نفوس المواطنين التركمان إلى درجة أدى بهم 
بأفكار شتى منها الهجرة ومغادرة المدينة وقد بلغ بهم القلق إلى درجة كبيرة بحيث يتعذر 

نينة والسكينة إلى القلوب إال إذا اتبعت الوسائل التالية التي هي كفيلة معها إحالل الطمأ
بمعالجة الموقف الشاذ الذي نجم عن الحوادث األخيرة وهي مطاليب ملحة إلعادة حقوق 

  :التركمان المنكوبين والمفزوعين والمفجوعين المهضومة
تصرف إداري تعيين احد ضباط الجيش المخلصين قائدا للفرقة الثانية وتعيين م -1

  .حازم
تكوين لجنة تحقيقية خاصة من رجال مخلصين ومحايدين على أن تضم اللجنة  -2

  .واحدا من التركمان يرشحونه
الحكم بأقصى العقوبات على القائمين والمسببين لهذه المجزرة البشرية ليكون  -3

 .درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم

والجيش والشرطة في كركوك من العناصر المناوئة تطوير جهاز اإلدارة  -4
لسياسة الحكم إذ أن هذه العناصر الحالية قد سيطرت عليها الخاليا الفوضوية 

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

 .كوكحل المقاومة الشعبية والمنظمات األخرى في كر -6

 .التعويض عن األضرار -7

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

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

ود نص في لقد استغلت بعض الفئات والعناصر المفرقة من األكراد وج -10
الدستور المؤقت بزعم العرب واألكراد شركاء في هذا الوطن فأخذت هذه الفئة 
تفسر هذه المادة بتفسيرات خاصة بزعم أنها لم تقرر حقوقا للمواطنين 
التركمان والواقع أن النتائج العملية التي تمخضت عن تطبيقات هذا الدستور 

 انه تطمينا للقلوب نتمنى أن جاءت منسجمة مع رغبات المواطنين التركمان إال
يحل محل هذا النص الخاص نص عام شامل للعراقيين اجمع دون ذكر أو 

هذا ولنا وطيد األمل أن تنال هذه المذكرة عناية سيادتكم الكريمة في . تحديد
 ."وقت قريب وتقبلوا جزيل الشكر واالحترام واإلخالص

 
  89المواطنون التركمــــان

 
  

  ::لتركمان مذكرة إلى الحاكم العسكري العام فيما يلي نصهاكما رفع المواطنون ا
  
  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 

طنين المخلصين لجمهوريتهم وزعيمهم كما ثبت ذلك ضحيتها عدد كبير من الموا

                                                 
، ، اجلزء الثالث" تاريخ الوزارات العراقية يف العهد اجلمهوري ،ر نوري عبد احلميد العاين وزمالؤهالدكتو " 89
  47، ص 2001 احلكمة، بغداد تبي
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ولما كانت . بصورة قطعية من تأكيدات الزعيم في خطبه وتصريحاته الصحفية
السلطات المسؤولة وعلى رأسها زعيم البالد وسيادتكم وأعضاء اللجنة التحقيقية 
المؤلفة لغرض التحقيق في مجزرة كركوك قد قامت بإجراء ما يلزم ضد الذين 

موا في مجزرة كركوك الرهيبة إال أن قسما من الذين أسهموا عن طريق أسه
التحريض والتشجيع ورسم خطة المجزرة وإبداء التوجيهات للقائمين فيها من 
المدنيين والعسكريين قد تمكنوا من اإلفالت من العدالة حيث لم تشملهم حتى اآلن 

والتخريب فأننا إسهاما منا اإلجراءات القانونية المقرر إجراؤها ضد دعاة الفوضى 
للعدالة وتيسيرا ألعمال اللجنة التحقيقية نقدم هذه العريضة نبين فيها أسماء الرؤوس 

  .الكبيرة التي دبرت المجزرة مؤيدة بالمستمسكات المرفقة طيا بهذه العريضة
 أي في اليوم الثاني من 1959 تموز 16بيان جبهة االتحاد الوطني المؤرخ في  -1

لمربوطة صورته طيا لدليل قاطع على أن جميع المنظمات المجزرة وا
والهيئات واألحزاب التي تكونت منها الجبهة مسؤولة مباشرة وباالحرى قد 
قامت بقسط وافر من المجزرة كما وان البيانات المرفقة ليست إال تهيئة الجبهة 

  .الجو لهذا اليوم
مجزرة بأيام قالئل إن بيان الجبهة الذي وجهته إلى جماهير كركوك قبل ال -2

وبتواقيع صريحة دليل على نيات هذه الفئة المبيتة كما وأن قد وقع ما وقع وما 
  .توخوه وطيا صورة البيان

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

ألذناب الذين كانوا مبعدين أو معتقلين وحسب ما يريدون بالرجعيين وا
 صباحا 1959 تموز 14ويرغبون وان هذا النداء قد نشر ووزع في يوم 

 .وبطيه صورة من النداء المذكور

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

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
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 إلى البلدة وقيام قسم من الضباط واألفراد منفردا ال يخفى عليكم نزول الجيش -5
أو مجتمعا قيادة باالشتراك في المجزرة فعليا ونهب األموال وان قسما من 

 .هؤالء الضباط لم تصل إليهم يد العدالة

إن أسماء الذين ذكروا في هذه البيانات ووقعوها قد وجه لبعض منهم  -6
لية إليهم أو المؤاخذة التي المسؤولية وبقي غيرهم من دون توجيه المسؤو

فعليه نحن إذ نقدم هذه العريضة نأمل أن تكون موضع . تستوجب المساءلة
اهتمام سيادتكم ألنها لم تقدم إال خدمة للعدالة التي تحرصون على تحقيقها 

 90 ”.ودمتم
 

 .وقد وقعت العريضة من قبل اثنين من المحامين وعسكري متقاعد

  
 قاسم وحاول تبرئة الشيوعيين والبارتيين بعد تعرضه ولألسف فقد رجع عبد الكريم

حيث عقد مؤتمرا 1959)أكتوبر(لمحاولة اغتـيال بتاريخ السابع من شهر تشرين األول
 حاول فيه رد 1960) يناير(صحفيا في مستشفى السالم بتاريخ الثاني من كانون الثاني
لقى بالالئمة على الجمهورية االعتبار للشيوعيين والبارتـيين والذين سبق وأن أدانهم فأ

  .!العربية المتحدة والبعثيين
وقد قدم الكثيرون من المتسببين في هذه الجرائم إلى المحاكم العسكرية التي وفرت 

 28محاكمات مطولة لهم وقد ثبتت الجرائم باألدلة الدامغة على كثيرين منهم فحكم على 
عهم والمتسترين عليهم بأحكام مختلفة شخصا منهم باإلعدام وعلى العديد من المتواطئين م

 23إال أن األحكام التي صدرت باإلعدام لم تـنفذ إال في . بالسجن لعدة أعوام
   في فترة1963) يونيو(حزيران

 بإعدام كل من صدر بحقه حكم والذي قامحكم حزب البعث العربي االشتراكي األولى 
 11د الجنابي نفسه في اإلعدام من الشيوعيين وبعد أن تم إعدام الزعيم داو

  .1963)فبراير(شباط
  

                                                 
ذآریات ناظم “، وانظر أیضا المحامي جاسم مخلص 51المصدر السابق ص 90

 بيروت، –، صيدا المكتبة العصریة" الطبقجلي ومذآرات المحامي جاسم مخلص 
1969 
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  :واقع المجزرة من الوثائق البريطانية

  
تابعت الحكومة البريطانية تطورات أحداث المجزرة التي نفذت في كركوك شأنها في ذلك 
شأن حكومة الواليات المتحدة األمريكية، والتي لم يخف البريطانيون أنهم يختلفون معها 

كما استقطب األمر اهتمام الدول المجاورة التي طلبت . تقاريرهمفي التقدير في إحدى 
 .استيضاحا من الحكومة العراقية حول مالبسات األحداث

 أرسلت السفارة البريطانية تقريرا إلى 1959)يوليو(وفي الثامن عشر من شهر تموز
 91:وزارة الخارجية البريطانية جاء فيه

  
ات دقيقة حول كنه االضطرابات التي  إن من الصعب جدا الحصول على معلوم-1“

إن منتسبي شركة نفط العراق بحالة جيدة ولم يتأثروا من األحداث، إال . جرت في كركوك
أن المدينة مقفلة تماما، وهناك أنباء عن استخدام صواريخ مضادة للطائرات استهدفت 

  .بعض أجزاء المدينة وقد تكون قذائف هاون
لقد تم . الى كركوك، ويظهر أن االضطرابات مستمرةلقد توقفت حركة القطارات من و

  .هذا اليوم وجميع منتسبيه يتمتعون بصحة جيدة) إيسترن بنك(إغالق أبواب البنك الشرقي
  
 لقد بدأت االضطرابات يوم الثالث عشر من الشهر عندما هوجم مقهى للتركمان -2

وقد .  بعض التركمانوأضرمت فيه النار من قبل جمع من األكراد، وقد قتل في الحادث
حدد عدد القتلى بخمسة وعشرين في معلومات سلمت إلى الملحق العسكري التركي من 

وهناك معلومات . قبل وكيل وزارة الداخلية، ولكن هناك احتمال بأن العدد أكبر من ذلك
أكراد هم متعاطفون  غير موثقة بأن جمهرة كبيرة من قوات الفرقة الثانية والذين أغلبهم

  92.ثيري الفتنمع م
  

                                                 
أو .، امللف أف1959)يوليو( متوز18 يف 973برقية السفري السري تريفليان إىل وزارة اخلارجية برقم 91

 .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن371/140919
وقد ) يوليو( متوز14 ورد تاريخ بداية األحداث بصورة خاطئة يف برقية السفري والصحيح هو مساء يوم  92

 .صحح ذلك من قبل السفارة الحقا
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وقد تناقلت األنباء .  هناك حوادث متفرقة وقعت في بغداد صاحبتها حاالت قتل-3
اضطرار العميد شمس الدين، رئيس المحكمة العسكرية الخاصة األولى إلى إطالق النار 

وقد حطم . على الشيوعيين في حالة دفاع عن النفس بعد أن قام بإيواء أحد القوميين
المناوئة للشيوعيين، ولكن محررو الصحيفة نجو من التنكيل " بغداد"ةالبعض مكاتب جريد

  .بهم
  
.  حدثت وقائع مختلفة في المناطق الريفية وقد تم اإلبالغ عنها في خطاب مقر السفارة-4

أما في كربالء . ولم تصلنا معلومات إضافية عما إذا كانت مستمرة خالل فترة االحتفاالت
  ).يوليو( تموز14 الحداد أكثر من احتفاالت فإن الشيعة قد اهتموا بشهر

  
 أن من ضمن الوزراء األربعة الجدد في الحكومة فإن السيدة هي على أغلب االحتمال -5

وقد أبلغ عبد القادر إسماعيل . هي العضوة الحقيقية الوحيدة للحزب الشيوعي
ألحزاب الباكستاني أنه وبالرغم من وعد رئيس الوزراء للترخيص ل) السفير(زميلي

أشهر فإن الشيوعيين ال يعتزمون تعليق نشاطات ’ السياسية للعمل السياسي خالل ست
  "93.الحزب

  
 19وفي برقية الحقة أرسلتها السفارة البريطانية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية في 

  : جاء ما يلي1959)يوليو(تموز
  
رة التركية في بغداد من  بشأن كركوك،  لقد علمنا أن معلومات وصلت إلى السفا-1“

رغم ) يوليو( تموز14بعض من وصلوا حديثا إليها أن االضطرابات قد بدأت مساء يوم 
وبعد إضرام النار في المقهى التركي . احتمال تهيئة األكراد لهذه األحداث في وقت أبكر

فقد قام حشد من األكراد معززين بجمهرة من أفراد المقاومة الشعبية بمهاجمة منازل 
وقد شارك أفراد . الزعماء التركمان والذين لقي بعضهم مصرعهم في خضم هذه األحداث

الفرقة الثانية للجيش العراقي من األكراد في الهجوم و فقدت السيطرة على مجريات 
وقد التجأ بعض التركمان إلى القلعة ). يوليو(األمور طيلة يوم الخامس عشر من تموز

                                                 
  .املقصودة بذلك هي السيدة نزيهة الدليمي واليت عينت وزيرة للبلديات 93
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ألكراد إلى إجالئهم منها بقذائف الهاون المتطايرة حيث استمات مثيرو االضطراب ا
  .عليهم

  
من قبل القوات المدرعة وقوات ) يوليو( تموز16 تمت السيطرة على الوضع يوم -2

وقد علم أن الوضع هاديء ومستقر حاليا . المشاة التي وصلت من فرق الجيش أخرى
 إشاعات بأن عدد وهناك. حيث انسحبت قوات المقاومة الشعبية من شوارع المدينة

  94." المصابين قد تجاوز الخمسين وأن الطائرات ال تستخدم إال إللقاء المناشير
  

  : جاء ما يلي1959)يوليو( تموز20بتاريخ "اضطرابات كركوك"وفي برقية بعنوان
  
وقد أكد لي .  شخصا130 وأن المصابين 31أبلغني رئيس أركان الجيش أن عدد القتلى " 

  .تتخذ بحق مسببي المجزرة وأن لجنة تحقيق قد توجهت إلى كركوكأن إجراءات مشددة س
وقد أخفقت . كما أبلغني وزير الخارجية أن األحداث قد بدأت بتحريض شيوعي متعمد

بعض الفصائل العسكرية من اتخاذ موقف سريع مما استدعى تغييرها بفصائل من خارج 
  95."جميع األجانب هم بخيرو.لقد تم استتباب السكينة في اليومين األخيرين.كركوك

 20 كما أبلغت السفارة البريطانية في بغداد وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 
  :أيضا وردا على استفسار من الوزارة ما يلي) يوليو(تموز

  
ركزت ) يوليو( تموز19صرح رئيس الوزراء في تجمع الفتتاح كنيسة كاثوليكية بتاريخ " 

  :على النقاط التالية
ألحداث التي وقعت مؤخرا في قسم من المدن والقرى وخاصة في شجب ا  - أ

  .وأن مسببي الحادث ستتم معاقبتهم بشدة. كركوك
إن الحكومة تمتلك من القوات التي تحت سيطرتها والتي يمكن لها أن تسحق   - ب

  .أية حركة فوضوية
  .حث الجماهير على التوقف من استفزاز واستعداء اآلخرين  - ت

                                                 
  .، امللف السابق1959)يوليو( متوز19 يف 978 برقية السفري الربيطاين رقم 94
  .، امللف السابق1959)يوليو( متوز20 يف 983 برقية السفري الربيطاين رقم 95
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الناتجة عن تعصب طائفي أو مذهبي أو عقائدي أو شجب كل حاالت التفرقة   - ث
  .فكري

  .إن من أولويات الحكومة أن ترى الشعب العراقي يعيش آمنا مطمئنا  - ج
إن على الجماهير عدم االلتفات إلى المكائد المغرضة من قبل أعداء   - ح

  .الجمهورية
فإنه قد أوضح بأن أعداء " ال حرية ألعداء الشعب" وجوابا على من يقولون  - خ

وليس من قبل أفراد   يتم تحديدهم من قبل السلطات المختصة والقانونالشعب
  .أو زمر تزرع الخوف بين صفوف الجماهير

  96."إن الجيش والشرطة والحراس المحليون كانوا هناك لحماية الجماهير  - د
وجوابا على استفسار من وزارة الخارجية أرسلت السفارة البريطانية تقريرا مفصال 

 حول 1959)يوليو(لك في الرابع والعشرين من شهر تموزعن أحداث كركوك وذ
  :مجريات األمور وبالشكل التالي

  
  ):يوليو( تموز14يوم " 
  
بداية الحدث عندما هاجمت جمهرة من األكراد معززين بأفراد من قوات  -1

المقاومة الشعبية مقهى تركمانيا احتجاجا على ما كتب على قوس نصر يزين 
  . وقد تم تحطيم المقهى وقتل صاحبه.المنطقة باللغة التركية

نجم عن ذلك هجوم واسع ضد األحياء التركمانية من المدينة حيث جرى قتل  -2
بعض وجهاء التركمان وأضرمت النيران في المحالت التجارية والمباني 

وقد حصل المهاجمون على السالح من مخفر للشرطة استولوا . الحكومية
  .عليه

سبي الفرقة الثانية مع الغوغاء وأفراد المقاومة شارك الجنود األكراد من منت -3
وقد صدر أمر بمنع التجول إال أن األكراد لم . الشعبية في مهاجمتهم للتركمان

يلتزموا به وقد لجأ بعض أفراد المجتمع التركماني إلى التحصن في داخل 
  .حصن قديم

                                                 
  . ، امللف السابق1959) يوليو( متوز20 يف 984ربيطانية رقم  برقية السفارة ال 96
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  ):يوليو( تموز15يوم " 
 
  .د المقاومة الشعبية لكامل اليومبقيت كركوك في أيدي جمهرة األكراد وأفرا -1
حاول المهاجمون األكراد مهاجمة التركمان في القلعة بإسناد من الجنود  -2

  .المنشقين من الفرقة الثانية
  
  ):يوليو( تموز16يوم " 
  
قائد القوات ( وصلت تعزيزات الحكومة بقيادة العميد عبد الرحمن عارف -1

قد أصدر أوامره بعودة القوات و). المدرعة وشقيق نائب رئيس الوزراء السابق
. في الفرقة الثانية للعودة إلى معسكراتها وأفراد المقاومة الشعبية إلى منازلهم

وقد اتخذت اإلجراءات األولية إلعادة األمن إلى المدينة وإقناع التركمان 
  .لمغادرة القلعة

 من) وهو فوج عبد الكريم قاسم(19وصل عبد الكريم محمد، قائد فوج المشاة  -2
  .بغداد وتولى قيادة الفرقة الثانية

 
 
  

  ):يوليو( تموز19-17أيام       " 
 

  . تم استتباب األمن وسيادة القانون
بعد استقراء األدلة المتوفرة لدينا فأن من الواضح أن االضطرابات قد بدأت  -1

بين األكراد والتركمان إال أن الشيوعيين قد استغلوا أحداث الشغب إلى أبعد 
يس من المستبعد أنهم قد توقعوا مثل هذه األحداث من الشغب ول. الحدود

وليس في وسعنا الحكم عما إذا كان هناك . وتهيئوا لها مقدما بشكل واسع
تخطيط مسبق لألحداث من قبل الشيوعيين أم أنهم قد استغلوا حوادث الشغب 

  .بكفاءتهم المشهودة في ذلك وفي أحداث تنبئوا بحدوثها
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) أحمد صالح(رين أكثر مما سمعه السفير من اللواءلم نسمع بضحايا آخ -2
 جريحا، ولكن هناك إشاعات مبالغ فيها بفعل 130 قتيال و31العبدي، أي 
  .الغضب العام

وقد أكد رئيس الوزراء على . ال شك أن الحكومة تدرس األوضاع عن كثب -3
عزمهم في إقرار النظام والهدوء في خطاب له ألقاه في التاسع عشر من 

وقد اتخذت بعض اإلجراءات في هذا االتجاه في األيام القليلة ). يوليو(تموز
الماضية، وإن مشاركة الحاكم العسكري العام اللواء العبدي والسلطات 

  :ومثاال على ذلك. العسكرية في هذه اإلجراءات هي أمر ذو مغزى
وقد اتخذ هذا اإلجراء على وجه السرعة . وصول لجنة التحقيق إلى كركوك  - أ

أصدر اللواء العبدي يوم أمس نداء إلى من هرب من أهل كركوك ملتجئين وقد 
إلى خارج المدينة للعودة إلى منازلهم واإلدالء بشهاداتهم إلى لجنة التحقيق 

 .المختصة المكان معاقبة المذنبين

تعيين ضباط عسكريين لمناطق معينة في بغداد للمساعدة في تسريع   - ب
مكن أن يعقب ذلك تعيينات مماثلة في باقي أنحاء وي. اإلجراءات العدلية المتخذة

وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من قبل الشيوعيين إال أن من .  البالد
 .الواضح أن الحكومة مصممة إلجراء ذلك

  .القانون الخاص بالجمعيات الشعبية جاء في وقته تماما  - ت
إن اإلجراء الذي اتخذ بصدد إضراب البصرة يظهر تصميم الحكومة   - ث

 .توجهاتهاو
 
 وكما هو متوقع فأن الصحافة الموالية للشيوعيين قد نشرت أخبار أحداث -6

وقد جاءت هذه الرواية في مذكرة كان من . كركوك من زاويتها ووجهة نظرها
المفروض حسب رواية صحيفة اتحاد الشعب أن يسلمها وفد من كركوك إلى رئيس 

يا صورة كاملة للمذكرة، وتفيد المذكرة وأرفق ط). إال أنهم لم يستطيعوا ذلك(الوزراء
أن مجموعات مناهضة قد هاجمت القوى الموالية للجمهورية التي كانت تحتفل 

، وادعت المذكرة أن هذه القوى قد )يوليو( تموز14بذكرى إعالن الجمهورية في 
وبسبب انحياز . هاجمت قوات المقاومة الشعبية والقوات الموالية في الفرقة الثانية

 العناصر الموالية للشيوعيين من أفراد الفرقة الثانية للجيش العراقي إلى ذلك بعض
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الجانب فأن المذكرة تدعي بأن الجيش كان في صف المخلصين الحقيقيين في 
 !مواجهة المناهضين للجمهورية

  
 فقد وصفت إذاعة القاهرة انتفاضة كركوك بأنها أهم    ونتيجة ألحداث كركوك،-7

الماضي ، وادعت أن هناك اآلالف من ) مارس(لموصل في آذارحدث منذ ثورة ا
وقد تحدثت صباح هذا اليوم لبرهة من الوقت مع وزير الخارجية . القتلى والجرحى

والذي أبلغني بأن موقف إذاعة القاهرة والذي لم يعقبه حتى اآلن هجوم مماثل من 
  97."المتحدةإذاعة بغداد سيسيء إلى موقف التهدئة مع الجمهورية العربية 

           
وفي برقية مماثلة من السفارة البريطانية في أنقرة إلى الدائرة الشرقية بوزارة الخارجية 

 أشار السفير البريطاني في تركيا إلى برقية 1959)يوليو( تموز25البريطانية بتاريخ 
  : جاء ما يلي978 و973السفير البريطاني في العراق رقم 

( من السفير) التركية( ام التي حصلت عليها وزارة الخارجية إن المعلومات واألرق" 
وقد .في بغداد تبدو متطابقة إلى حد بعيد مع تقارير السفير السير همفري تريفليان) التركي

 23أبلغ مساعد وكيل وزارة الخارجية كونرالب الممثلين الدائمين لحلف بغداد بتاريخ 
  . قتلواأن خمسة وعشرين تركمانيا قد) يوليو(تموز

ألن القسم الوحيد من رواية كونرالب لألحداث والتي ال تتوافق مع ما أورده السير همفري 
تريفليان هو أن السفير التركي في بغداد يعتقد بأن أحد أهم أسباب االضطرابات كانت 
للتأثير على عالقات الصداقة بين العراق وتركيا وأن الشيوعيين كانوا وراء األحداث 

  .بشكل كامل
وقد أبلغني كونرالب أنه وعلى ضوء اتخاذ الحكومة العراقية إلجراءات صحيحة في 
معالجة الوضع وقيامها ببعض الجهود الرامية إلى إيضاح أنها تشجب هذه األحداث وأنها 
ستتخذ اإلجراءات الالزمة لمعاقبة مسببي الحادث فأن الحكومة التركية ال تفكر في اتخاذ 

  98."ومة العراقية بسبب هذه األحداث الحك  أية إجراءات ضد
                                                 

 إىل وزارة اخلارجية الربيطانية، امللف 1959)يوليو( متوز24 يف 10133/6/59 التقرير السري رقم  97
  .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن371/140920أو .أف
 25 يف 365/10210الربيطانية رقم  برقية السفارة الربيطانية يف أنقرة إىل وزارة اخلارجية 98
  .، امللف السابق1959)يوليو(متوز
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وحول رد فعل رئيس الوزراء العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم واإلجراءات التي كان ينوي 
اتخاذها جاء في برقية للسفارة البريطانية في بغداد إلى مقر وزارة الخارجية في الثالثين 

 : ما يلي1959)يوليو(من تموز

  
 يبادر رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي إثر  أن مما له دالالت قوية أن-1" 

ولعل ذلك هو لتهيئة الرأي العام للعقوبات . تحقيقات اللجنة الخاصة حول أحداث كركوك
  .المشددة التي ينوي إنزالها بمسببي الحادث

  
وصلتنا معلومات بأن قاسم قد صدم بمظاهر الوحشية التي صاحبت األحداث  -2

قيقية الخاصة وقرر بغض النظر عن كل وأدرجت في تقرير اللجنة التح
وقد أدلى . التوازنات السياسية وجوب معاقبة المجرمين بأقصى العقوبات

بتصريحات للصحفيين بشرط عدم النشر أن من االمكان أن يصل عدد القتلى 
  . جميعهم من التركمان140 شخصا إضافة إلى المصابين وعددهم 120إلى 

  
 على عدم ذكر الشيوعيين باالسم، وهو في وكالمعتاد فإن قاسم يبدي حرصا -3

الحقيقة يشير إلى إجراءات ضد أفراد وليس ضد أحزاب، ولكن المعروف أن 
وقد أبلغ ناطق باسم وزارة الخارجية . الشيوعيين هم المقصودون بذلك

وعندما رأيت . الصحفيين أن ذلك كان أقسى هجوم على الشيوعيين لحد اآلن
ؤتمر التعليمي صباح هذا اليوم فقد قال لي أن ذلك وزير المعارف لمناقشة الم

  .كان أهم خطوة ضد المد الشيوعي
  

نتيجة األدلة التي وضعت قوات الشرطة يدها عليها لدى مداهمتها التحاد  -4
الطلبة والتنظيمات األخرى فان الحكومة عازمة على التحرك ضد النفوذ 

وإثر المؤتمر . الفالحيةالشيوعي في اتحاد الطلبة واتحاد التجار والجمعيات 
الصحفي فقد أذاعت محطة إذاعة بغداد برقية من خمسة وعشرين عضوا 
منتمين إلى أحدى الجمعيات يطالبون فيها بحل الجمعية وحل االتحاد العام 
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 السياسية وطالبوا بإعادة األحزابللتجار والحرفيين لمواكبتهم خط سير أحد 
  .االنتخابات

  
 للصحافة يبدو كإشارة إلى التوجه المذكور حيث أن إن انتقاد رئيس الوزراء -5

. الصحف الموالية للشيوعيين قد بدأت منذ األسبوع الماضي باتخاذ نهج معتدل
بالتركيز على الشكوى مما حصل في كركوك " إتحاد الشعب"وقد بدأت صحيفة

  .والحث على الوحدة الوطنية
  

 على ضوابط لم يسبق أدلى الحاكم العسكري العام بتصريحين جديدين احتوت -6
وقد علم أن العبدي قد تحدث . لها مثيل في كل تصريحاته منذ قيام الثورة
  .بصورة حازمة وشديدة في المؤتمر الصحفي

  
تتخذ بعض االحتياطات العسكرية في بغداد حاليا إال أن الوضع بشكل عام ال  -7

  .ينذر بالقلق
  

 ضرورة االهتمام إلى الصحفيحول المؤتمر " إتحاد الشعب"تطرقت افتتاحية  -8
وقد أوردت الصحيفة أنها لم تقم .بمنع االعتداء على حرية المواطنين

. في كركوك لعدم حصولها على معلومات دقيقة بشأنها" األحداث األليمة"بإدانة
وأن الشيوعيين مع باقي المنظمات الديمقراطية قد دعوا إلى احترام منع 

ذت الصحف الشيوعية األخرى التجول الذي فرض من قبل الجيش، وقد اتخ
  .نفس النهج االسترضائي مؤخرا

  
 من حكومته الستقصاء األوضاع في تعليماتاستلم السفير التركي في بغداد  -9

كركوك، وقد أبلغني أمس أن هاشم جواد قد زوده بمعلومات مفيدة، وهو بصدد 
  .المغادرة إلى أنقرة هذا اليوم

  
  ).أغسطس(لث من آبسأقوم بزيارة وزير الخارجية صباح الثا -10
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        وقد أفردت السفارة ملحقا لتصريحات الحاكم العسكري العام أحمد صالح العبدي 
  :بالتسلسل الزمني

  
  ):يوليو( تموز19       

  
أرسلت لجنة .وقد عادت األمور إلى مجاريها حاليا.         حدثت إضطرابات في كركوك

  .م الجناة إلى العدالةتحقيقية خاصة للتحقيق في الموضوع وسيقد
  
  
  

  ):   يوليو( تموز19      
  

       تم تعيين ضباط ذوي رتب عالية يمثلون مكتب الحاكم العسكري العام في ستة 
مناطق من بغداد لتنظيم وتعجيل البت في الشكاوي المقدمة إلى مراكز الشرطة والجهات 

  .العدلية
  

  ):يوليو( تموز21    
  

وك الذين تركوا منازلهم للعودة إلى إليها واإلدالء بشهاداتهم أمام     نداء إلى سكنة كرك
  .اللجنة التحقيقية الخاصة

 
 
  

  ):يوليو( تموز22   
  

   يحظر حمل األسلحة النارية سواء كانت مرخصة أم ال وجميع اآلالت القاطعة، ويخول 
         .أفراد الجيش والشرطة تفتيش المشتبه بهم في حمل مثل هذه األسلحة

  
  ):يوليو( تموز25 
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   إن األشخاص التابعين للدوائر الرسمية أو شبه الرسمية والذين انتحلوا أسماء لجان 
الدفاع عن الجمهورية وتدخلوا في أمور ليست من اختصاصهم إنما يعرقلون عمل 

وعلى جميع الموظفين الرسميين . المختصين اآلخرين ويسيئون إلى الصالح العام
مزاولة أعمالهم ويكون مدراء الدوائر مسؤولين عن تسيير موظفيهم االنصراف إلى 

  .ألعمالهم ومراقبتهم والذين يحق لهم فقط اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقهم
  

إن الحكومة لم ترخص بعد ما تسمى بلجان الدفاع عن الجمهورية، لذلك فأن كل من 
قب وفق القانون الجزائي، وعلى تسول له نفسه استخدام هذا االسم وإرهاب الموظفين سيعا

وستقوم . الموظفين إبالغ رؤسائهم عن أي تدخل في شؤونهم الوظيفية من أية جهة كانت
وقد أمر رئيس الوزراء بضمان حقوق . لجان التطهير المشكلة بمساعدة رؤساء الدوائر

ومستقبل الموظفين ويجب أن يعلموا بأن كل اإلجراءات المقتضية ستتخذ وفق قواعد 
  .العدل ودون تمييز أو تفريق

  
  ):يوليو( تموز29

 
نظرا لتأجيل عمليات تدريب المقاومة الشعبية وتعليق مهماتها في أنحاء القطر، يمنع منعا 
باتا ارتداء الزي الخاص بالمقاومة الشعبية، وستقوم سلطات الجيش وأجهزة األمن بإلقاء 

  .القبض على من يخالف ذلك
  

  ):يوليو( تموز29
  

جميع رخص حمل األسلحة النارية وسيجري الترخيص مستقبال لها بصورة تلغى 
  .استثنائية، ويجب تسليم جميع األسلحة غير المرخص لها وفق ذلك
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 حول تنظيم وتحديد أعمال الجمعيات 1959 لعام 151صدر القانون رقم : مالحظة
يين عندما أعلنت ولم يجر االلتفات إلى االعتراضات التي قدمت من قبل الشيوع. الشعبية

                                                                                                    99 ).مايو(مسودتها على المأل في شهر أيار
   

 أبرقت السفارة 1959)يوليو(       وفي برقية أخرى في الحادي والثالثين من تموز
 في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية مرئياتها حول المؤتمر الصحفي البريطانية

  :لرئيس الوزراء وما تناولته بعض الصحف ومما جاء في هذه البرقية
  
أفردت جميع الصحف المحلية حيزا واسعا ألنباء المؤتمر الصحفي الذي عقد في الثامن " 

رت جميع الصحف باستثناء واحدة وقد نش. في اليوم التالي) يوليو(والعشرين من تموز
ولم نقم بإرسال كل ذلك إليكم حيث أنكم قد تابعتم النص . النص الرسمي الذي وزع عليها

  .من نشرة خدمات هيئة اإلذاعة البريطانية دون شك
 بنشر نص كامل دون حذف أي جزء منه،  في حين انفردت جريدة الثورة وجازفت

  :ويتضح من ذلك
إن أعداء . روني شخصا واحدا قتل من الطرف المقابلأ:"قول رئيس الوزراء -1

وقد .( الشعب هم أولئك الذين يعلمون من سحل أبناء المواطنين في الشوارع
  ).عرض هنا صورا لنساء وأطفال

أم صوت الفاشيين؟ أن من المهم أن ال تنحرف " صوت األحرار" أ هي  -2
  .الصحف عن مسارها

وقد سحبوا من بيوتهم بالسيارات لقد دبرت مؤامرة ضد الشعب في كركوك،  -3
 .وبعض هؤالء هم أحياء وتحت المعالجة الطبية. وسحلوا في الشوارع

سأريكم خرائط نظمت من قبل اتحاد الطلبة تقسم بغداد إلى مناطق حيث  -4
أو مشبوه، . منزل فالن الفالني، للسحل: مثال. سيسحل أبناء الشعب فيها

يجب سحله، وهناك شارع كامل وكثيرون آخرون بعضهم مشتبه به واآلخر 
وقد أشر على منزل المال . معد لسحل من فيه وبضمنه منزل كامل الجادرجي

                                                 
)        يوليو( متوز30 بتاريخ 1029 برقية السفارة الربيطانية يف بغداد إىل وزارة اخلارجية الربيطانية رقم  99

 .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية بلندن371/140920أو .، امللف أف1959
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هل هذه من واجبات اتحاد . مصطفى البرزاني في الكرخ بتأشيرة السحل
 الطلبة؟

على ذكر المؤامرات عندما " إتحاد الشعب"ذكر بوجه خاص إصرار صحيفة -5
 .ذكر وجوب توخي الصحف للحياد

 بتفصيالت على تنظيم هذه الخرائط في كركوك وبغداد وهاجم اتحاد أدلى -6
 .الطلبة لتورطه بالسياسات الحزبية

عندما تذكر االستعمار فال تحدد جهة االستعمار، بل أذكر االستعمار : قال -7
 ".وحسب

كان هناك خطأ ... إن من واجب الجمعيات الفالحية االهتمام بمشاكل الفالحين -8
ارة الداخلية الترخيص للجمعيات حسب القوانين ثم تجرى في التقدير وعلى وز

إن وجود كاظم فرهود مثال ال يعني أن بوسعه أن يتصرف . انتخابات لها
إننا لم نأت . حسب أهوائه وال يمنح التراخيص إال بعد استشارة حزبه السياسي

 .لهذه المسائل

ارتكبت في صدقوني، أنني صعقت بسبب األعمال البربرية واإلرهابية التي  -9
 .كركوك

 100."لم تعمل بتجرد) يقصد كركوك(  يؤسفني أن أقول ن التنظيمات هناك -10

 31       وقد نقلت صحيفة الديلي تلغراف التي تصدر في لندن في عددها الصادر يوم 
 أن الفوضويين قد استوعبوا الهجوم الواقع عليهم خاصة بعد تصريحات 1959)يوليو(تموز

عبد الكريم قاسم واستخدمت وسائل الحتواء الموضوع ومن ذلك رئيس الوزراء العراقي 
 استقالتهم من المنظمات الشعبية خالل اثنتي عشر ساعة من األعضاءتقديم عدد كبير من 

  .المؤتمر الصحفي الذي عقده قاسم
 عن عبد الكريم قاسم أنه صعق إزاء أنباء مجزرة كركوك وأنه لم ينم الصحيفة نقلتوقد 

 101.ها هذا الخبرليلة تلقى في

                                                 
) يوليو( متوز31 يف 1013/321/59نية إىل وزارة اخلارجية الربيطانية رقم  برقية السفارة الربيطا100

) يوليو( متوز 29وقد حاولنا احلصول على عدد جريدة الثورة الصادرة يف بغداد يوم . ، امللف السابق1959
فاظ على ، إال أننا مل نوفق يف ذلك، ولذلك اضطررنا إىل ترمجة النقل الربيطاين ملا نشر مع حماولة احل1959

  .جوهر التصرحيات
  1959)يوليو( متوزDaily Telegraph  ، 31جريدة ديلي تلغراف 101
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وهناك برقية ذات مغزى أبرقت بها السفارة البريطانية في أنقرة إلى وزارة 

  : جاء فيها1959) أغسطس( آب3الخارجية البريطانية بتاريخ 
  
العراقية فقد سألت الوزير زورلو يوم الثالثين من شهر -بالنسبة للعالقات التركية" 

التي قتل أو أصيب فيها عدد من األقلية عما إذا كانت أحداث كركوك و) يوليو(تموز
التركمانية التي تعيش في العراق تؤثر على مجرى العالقات بين الحكومتين العراقية 
والتركية، فأجابني بأنه يعتبر الموضوع منتهيا وأنه مقنع بأن الحكومة العراقية 

  مخلصة في بياناتها
 اإلجراءات المقتضية التي أعربت عن عميق األسف لهذه األحداث واتخذت جميع

  .للتحقق مما حدث ومعاقبة متسببي الحادث
وأضاف أن الحكومة التركية تواجه صعوبة جمة في كبح جماح الصحافة التركية في 

 102."متابعتها الشديدة لجوهر األوضاع
 

 مقر وزارة الخارجية في إلى أخرىكما بعثت السفارة البريطانية في أنقرة ببرقية 
  : جاء فيها1959)أغسطس(من من آبلندن بتاريخ الثا

 كانت إذالقد استفسرت من مدير الدائرة اآلسيوية في وزارة الخارجية التركية عما " 
 بشأن الوضع في العراق سواء من سفير تركيا في بغداد أو من أخرىلديه معلومات 

  ).يوليو( تموز14 بغداد لالشتراك في احتفاالت إلىمالحظات الوفد الذي ذهب 
إال أنه . لل السيد بنلر الوضع على ضوء المعلومات التي توفرت لدينا أيضاوقد ح

أضاف بأنه يستطلع إمكان عرض الموضوع من قبل الممثل التركي الدائم في مجلس 
وسيكون من المهم للحكومة التركية أن تعرف .  لمناقشته هناكاألطلسيحلف شمال 

  :وجهة نظر حلفائها بالنسبة ألمرين
وصحيح أنه قد . ثير العنف الشيوعي في كركوك على قاسم شخصياماذا كان تأ -1

قام بهجوم مضاد، إال أن األتراك يعتقدون أن من الضروري أن يقوم قاسم 
  .بخلق التوازن بين الشيوعيين والقوميين

                                                 
، امللف 1959)أغسطس( آب3 يف 6 برقية السفارة الربيطانية يف أنقرة إىل وزارة اخلارجية الربيطانية رقم 102

  .السابق
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هل خططت موسكو الفتعال أزمة كركوك بالقسوة التي جرت عليها أم أن  -2
لتنكيل بشكل أوسع مما أراده أسيادهم الشيوعيين العراقيين قد تمادوا في ا

بالفعل؟ إن الحكومة التركية تشعر أن األحداث قد خطط لها في موسكو حيث 
 103."أن الحكومة السوفييتية تشعر بالقلق من تنامي الصداقة التركية مع قاسم

  
  
  
  

  :التحليل البريطاني ألحداث مجزرة كركوك
  

الخارجية البريطانية حول الرسالة  نظم محضر منظم في الدائرة الشرقية بوزارة 
 الدائرة من المستشار السياسي لشركة الخليج وأوربا السيد كوبالند، إلىالتي وردت 

المقيم في بيروت، وهي من التقارير التي اعتادت الخارجية البريطانية الحصول 
  .عليها من واجهات مشابهة لعملها السياسي

لمأساة التي حصلت فيها أن ويقول المحضر فيما يخص موضوع كركوك وا
المعلومات الواردة في هذا التقرير تفصيلية وواقعية أكثر من التي وردت من 

 رغم التحفظ على تركيز التقرير على حركات االنشقاق في األخرىالمصادر 
 وعدم التزامها باالنضباط األحداثصفوف بعض أفواج الجيش في خضم هذه 

فوذ الشيوعي حيث يعتقد المحضر أن االتجاه الوظيفي والعسكري وتأثر ذلك بالن
  .العرقي كان أكثر تأثيرا

 أن تقارير عمالء االستخبارات إلىوتذهب الدراسات المنظمة في هذا االتجاه 
 الذي تعتمده وزارة األمريكيالبريطانية يختلفون بصورة جذرية عن التحليل 

 األمريكيينريطاني على ويأخذ االتجاه الب. الخارجية األمريكية حول أحداث كركوك
 عمق إلى التي تشير األدلة في العراق رغم توفر األمورنظرتهم المتفائلة نسبيا لسير 

  .الشرخ الموجود في السياسة العراقية وسيطرة الشيوعيين على مقاليد األمور

                                                 
 8 يف 10210/380 برقية السفارة الربيطانية يف أنقرة إىل وزارة اخلارجية الربيطانية رقم 103
  .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن371/140921أو .، امللف أف1959)أغسطس(آب
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ويعتقد التقرير أن من غير الممكن أن ال يعلم عبد الكريم قاسم بما يجري في 
عات األولى، إال أن من المالحظ أنه لم يدل بأي تصريح ال كركوك منذ السا

 عما يجري في كركوك طيلة أربعة أيام والسبب في ذلك نللجماهير وال للدبلوماسيي
أن قاسم قد انتظر لمعرفة النتيجة التي تؤول إليها األحداث ليحدد موقفه في ذلك 

  .الوقت الحرج
 له دالالته من حيث تجميعه 1959) يوليو( تموز31والتقرير الذي نظم في 

 من للمعلومات شبه المؤكدة من مصادر داخلية إضافة إلى استقراء التقارير الواردة
  .المصادر الغربية والتركية ومن القاهرة وبيروت والعراق

  :يتطرق التقرير إلى أحداث كركوك على الوجه التالي
  
قبل عشرة " شيء ما"قول التركمان في كركوك بأنهم كانوا يعلمون بحدوث  ي-1" " 

فقد الحظوا أن رئيس بلدية كركوك وهو كردي . أيام من وقوع الحادث
مثل ( والذي يكرهونه كان يشرف على تخزين معدات عسكرية" البرزنجي"يسمى

كمان قد ، كما أن التر)المالبس الرسمية إضافة إلى احتمال تخزين أسلحة صغيرة
علموا بأن البرزنجي قد نصح بعض أصدقائه األكراد بضرورة مغادرة مدينة 

 ).يوليو(كركوك قبل الرابع عشر من تموز

فإن من الواضح       وسواء كان التركمان محقين في ذلك أم ال في هذا الهاجس
  أنهم كانوا قلقين ويتوقعون مشكلة    

  .     من نوع ما
  
وقد ) يوليو( تموز14الساعات األولى من احتفاالت لم تحدث أية مشاكل في  -2

وكان هناك عدد كبير ممن يصعب تصنيفه وقد . شارك فيها التركمان واألكراد
رغم عدم وضوح عدد المنتمين إلى الحزب " بالشيوعيين"نعتوا فيما بعد

وبالنظر إلى الالفتات التي كانوا يحملونها فأن من . الشيوعي بينهم بالفعل
قول بأنهم كانوا يتلقون تعليماتهم من الشيوعيين وعلى األقل فيما الممكن ال

  .يتعلق بمنطوقهم الدعائي
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) يوليو(اتضحت أولى شرارة لألحداث بعد ظهر يوم الرابع عشر من تموز -3
وتحديدا في الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم عندما بدأت مكبرات 

تفزاز التركمان وتوجيه الصوت التي ركبت على السيارات العسكرية باس
مختلف اإلهانات إليهم وإطراء وتمجيد الجبهة الوطنية المتحدة والتي هي إحدى 

وتقول مصادر تركمانية أنهم قد امتنعوا عن االشتراك في . واجهات الشيوعيين
المسيرة لدى سماعهم لهذه اإلهانات من سيارات الجيش، وتقول مصادر أخرى 

ا على هذه اإلهانات وأن حادثة واحدة على أن بعض التركمان قد اعترضو
وقد الحظ . األقل قد جرت عندما حاول بعض التركمان قلب سيارة للجيش

المراقبون أن تغيرا قد حصل في الموقف بعد ساعتين من ذلك حينما توقفت 
سيارات الجيش عن توجيه هذه العاصفة من اإلهانات ضد التركمان وبدأت 

وأن جميع األقليات ستأخذ دورها في " عا أصدقاءإننا جمي" بالعزف على وتر
 .المشاركة في االحتفاالت

  
حدثت ) يوليو( تموز14وعندما تجاوزت عقارب الساعة السابعة مساء من يوم  -4

وال توجد معلومات ( أول حادثة عندما تجمعت جمهرة من األكراد المدنيين
لمملوك من قبل  تموز وا14عند مقهى ) موثقة عما إذا كانوا شيوعيين أم ال

وقد طلب األكراد من عثمان إزالة بعض الشعارات . تركماني يدعى عثمان
التي كانت تزين جدران المقهى من الداخل والخارج منذرين إياه بعواقب 
وخيمة إذا امتنع عن ذلك، وقد قام عثمان بتغطية الشعارات وابتعدت الجمهرة 

ى عواطف األكراد الهائجين ولكن فيما بعد لم يمكن السيطرة عل. عن المقهى
  .ورجعوا فسحبوا عثمان إلى الخارج وأردوه قتيال

 
ال توجد لدينا معلومات مؤكدة عما إذا كانت األحداث األخرى في كركوك  -5

متزامنة ولكن هناك دالئل تشير على أن اثنين من الحوادث األخرى كانت تقع 
 حال فإن وعلى أية. بالضبط في وقت أن سحب عثمان من المقهى وقتل

 تموز والحوادث األخرى قد خلقت عاصفة من الهستيريا 14مهاجمة مقهى 
وما بين الساعة السادسة إلى . زجت بقوات المقاومة الشعبية أيضا في األحداث

سيطرت مجموعة من المقاومة الشعبية ) يوليو( تموز14الثامنة مساء يوم 
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ضم المقاومون الشعبيون وقد ان. مركز شرطة إمام قاسم واستولوا على أسلحتها
إلى األكراد في سحلهم جثة عثمان في الشوارع كما انضموا إليهم في نهب 

  .المحالت التجارية المملوكة للتركمان في المنطقة
 تموز أصدر العميد محمود عبد الرزاق 14وبعد دقائق من الهجوم على مقهى  -6

ه للنزول إلى الشوارع وكيل قائد الفرقة الثانية أوامره إلى الوحدات التي بإمرت
والظاهر أن هذه . والسيطرة على األمور والحد من شغب هذه التجمعات

الوحدات قد بادرت إلى النزول إلى الشوارع تلقائيا إلى أن الحظوا أن األكراد 
وتضع مصادرنا كلمة الشيوعيين بين قوسين لإلشارة لعدم "   ( الشيوعيين"و

لهم الغلبة على ) وعيين في األحداثالتثبت من نوعية وحجم مشاركة الشي
" الشيوعيين"التركمان وأن تنفيذهم لألوامر يعني هجومهم على األكراد و

 .للسيطرة على الوضع
 

وفي هذا األثناء تمرد بعض الضباط الصغار وضباط الصف من اللواء الرابع  -7
م ضد قادتهم وانضموا إلى المدنيين األكراد وقوات المقاومة الشعبية في الهجو

على األحياء التركمانية في حين كانت بعض قوات الفرقة الثانية التي امتنعت 
 وقد تضاربت التقارير الواردة عما حدث .عن العصيان توفر لها الحماية لها

بعد ذلك، فقسم من التقارير تتحدث عن اقتحام مجموعة من الضباط لمكتب 
ن إلغاءه لألوامر التي العميد محمود عبد الرزاق وتهديده تحت السالح مطالبي

 ولكن من الواضح أن الروح المعنوية وعنصر االنضباط  سبق وأن أصدرها،
لدى جميع أفراد الفرقة الثانية قد نزلت إلى الحضيض خالل ساعات قليلة بعد 
نزولهم إلى الشارع ورؤيتهم لقوات المقاومة الشعبية والجنود المتمردين 

   104.يمتلكون اليد العليا في كركوك
ولعل أحد أسباب العصيان الذي حصل من قبل بعض رجال الفرقة الثانية كان 
والؤهم لقائد الفرقة الثانية السابق داود سلمان الجنابي الذي كان يعرف بأنه 
شيوعي أو موال للشيوعيين وشعور االمتعاض من تولي محمد عبد الرزاق 

                                                 
 كال، بل األمر يتعلق :( هناك تأشرية على التقرير من قبل مسؤويل الدائرة الشرقية على هذا القسم مفادها104

 ).بكتيبة واحدة وليس كامل أفراد الفرقة
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ط العميد الجنابي أما التقارير التي تحدثت عن تخطي. ألمور الفرقة الثانية
 .للمجزرة فإنها لم تؤكد

  
كان من المفترض وحسب أوامر العميد عبد الرزاق أن يبادر الجيش إلى  -8

ال أن ). يوليو( تموز14التحرك بين الساعة الثامنة والتاسعة من مساء يوم 
المقاومة الشعبية والجنود المتمردون أصدروا قرارا بمنع التجول في الساعة 

ساء يشمل جميع مناطق كركوك وأثناء سريان منع التجول الحادية عشر م
. انضموا إلى األكراد الذين كانوا يقومون بالسلب والنهب في األحياء التركمانية

وحتى الساعة الثالثة صباحا أخذت عصابات من المقاومة الشعبية واألكراد 
ويتنقلون يقتحمون منازل األحياء التركمانية " الشيوعيين"والجنود المتمردين و

بمن في ( من منزل إلى منزل إللقاء القبض على زعماء التركمان ووجهائهم
وسحلهم في ) ذلك عطا خير اهللا، أحد أبرز وجوه الحركة القومية التركمانية

  .الشوارع أو ربطهم في مؤخرة سيارات الجيب
 
التجأ الكثيرون من التركمان ) يوليو(وفي صبيحة الخامس عشر من تموز -9

وقد بدأت قوات المقاومة الشعبية .ثوريون واألرمن إلى قلعة كركوكومعهم اآل
بمهاجمة القلعة بقذائف الهاون ) يوليو(صباح يوم السادس عشر من تموز

والبازوكا محدثين أضرار بليغة، ولكن لم تتوفر أنباء عن الضحايا وإن قيل 
  .بأنهم قلة

 
ك حتى صباح اليوم لم تصدر أية أوامر لوفود قوات لتعزيز الوضع في كركو -10

ونظرا لوجود تقارير متناقضة فإن السؤال ). يوليو(الخامس عشر من تموز
ماذا حصل في مكتب : الهام الذي لم تجر اإلجابة عليه لحد اآلن بقي معلقا

قاسم وكبار الضباط من لحظة ورود خبر اندالع األحداث ولحين إصدار 
ت على أي حال أن مكاتب األوامر للتعزيزات للتحرك نحو كركوك؟ إن الثاب

عبد الكريم قاسم وأحمد صالح العبدي وكبار الضباط اآلخرين كانت في حالة 
فوضى عندما كان هؤالء الضباط يبحثون عن أفضل القوات التي يمكن الوثوق 

وقد .وأخيرا تم اتخاذ القرار بتولية العميد عارف لقيادة قوات اإلغاثة. بها
يد عارف الذي تولى قيادة القوات فهناك تضاربت األنباء عن شخصية العم



 118

ثالثة بهذا االسم في الجيش، ولكن من المؤكد اآلن أن هذه التقارير كانت على 
وقد تضمنت ).خطأ عندما زعمت أنه العميد عارف، أخ عبد السالم عارف

قوات اإلغاثة كتائب من جلوالء ومعسكر الرشيد ببغداد والمسيب التي تبعد 
لى الجنوب من بغداد، وقد بدأت هذه القوات بالوصول بعد أربعين كيلومترا إ

وبدأت باتخاذ إجراءات قوية يوم السادس عشر من ) يوليو( تموز15ظهر 
 وقد تخلى على إثر ذلك الكثير من منتسبي اللواء الرابع أغلبهم  .الشهر نفسه

من األكراد عن حركاتهم وهربوا من الميدان وعاد الضباط والجنود اآلخرون 
وفي يوم . ن منتسبي اللواء إلى ثكناتهم كما تم تفريق أفراد المقاومة الشعبيةم

السابع عشر من الشهر لم تكن هناك إال حاالت قليلة ومتفرقة من المصادمات 
  .واستتب الوضع نهائيا بحلول ظهر يوم الثامن عشر من الشهر

 
عن كان ضباط من الجيش العراقي من مختلف الصنوف يتابعون الموضوع  -11

كثب منذ الساعات األولى ألحداث كركوك، وهناك دالالت قوية على أن حالة 
من الفوضى والتفكك واالنشقاق كانت ستجتاح صفوف الجيش العراقي لو لم 

وقد . تفلح قوات التعزيز من بسط يد السيطرة على كركوك في الوقت المناسب
ن الوضع هو أتضح لكبار الضباط في بغداد مساء الثامن عشر من الشهر أ

تحت السيطرة العسكرية مما شجعهم على أإلصرار بوجوب اتخاذ قاسم 
ورغم أن قاسم قد أستنكر ما حدث في كركوك في . إلجراءات معينة قوية

تصريحين منفصلين إال أنه تردد في اتخاذ خطوات محددة إال بعد الضغط الذي 
 بأن قاسم شأنه وهناك دالئل لالعتقاد.تعرض إليه من قبل كبار ضباط الجيش

في ذلك شأن الكثير من الضباط العراقيين قد انتظر مليا لمعرفة ما تؤول إليه 
 .األحداث في كركوك قبل االلتزام بموقف معين إلى جانب فريق أو آخر

 
وختاما فإن مصادرنا تفيد بأن جميع التقارير تشير إلى أحداث كركوك بأنه صراع 

كما . في الجانبين" شيوعية"تة على وجود يد  كردي وعدم وجود أدلة ثاب-تركماني
تفيد التقارير أن إجراءات الحكومة لقمع الشغب كانت لغرض إرساء قواعد األمن 
ضد الفتنة وال توجد مؤشرات بأن إجراءات قاسم وكبار مسؤولي الحكومة العراقية 

ن ويجدر بالذكر أن قاسم لم يذكر اسم الشيوعيي. كانت أعماال مناهضة للشيوعية
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إطالقا عند إدالئه بتصريحاته حول أحداث كركوك، ولكنه أنحى بالالئمة أثناء حديثه 
  "."الشيوعيين المزيفين"إلى الدبلوماسيين العرب بصدد األحداث على

  
ويستطرد التقرير المستند على هذه المصادر فيدلي بمعلومات عن التركمان فيفيد أن 

 20شون في داخل كركوك إضافة إلى  ألفا من التركمان يعي80 إلى 70هناك من 
  105.ألفا حواليها

  
ويستطرد التقرير أن هناك مجموعات تركمانية أخرى تسكن المدن والقرى الواقعة 

  .بين كركوك والموصل ومجموعة تركمانية كبيرة العدد في قضاء مندلي
  

 ضابطا 880ويشير التقرير أن عبد الكريم قاسم قد سرح الوجبة المتكونة من 
الماضي والذين كان من المفترض أن يحلوا ) أبريل(طيا تخرجوا في نيساناحتيا

  .محل الضباط الذين جرى تسريحهم بعد المحاولة االنقالبية في الموصل
ويقول التقرير أن األخبار التي نقلت عن تورط قوات حراسة شركة نفط العراق مع 

در األخرى بما في ذلك مثيري الشغب لم تنقل إال في التقارير األجنبية وأن المصا
مسؤولو الشركة المتواجدين في كركوك أثناء األزمة قد صرحوا بأن الروايات التي 
نقلت من قبل المصادر الخارجية مبالغ فيها وأن هذه القوات قد أدت واجبها للحفاظ 
على ممتلكات الشركة وأرواح منتسبيها، وأن مسؤولي الشركة لم يبلغوا بأية 

  106.هؤالء الحراسانتهاكات من قبل 
  

  :موقف الحزب الشيوعي العراقي بشأن مجزرة كركوك
                                                 

تقاد بأن الحكومة العراقية تستعمل مصطلح ويقع التقرير في خطأ االع   105
التركمان لإلشارة ليس إلى هؤالء الذين هم من أصول تركية بل أيضا األرمن 

واآلثوريين الذين يتكلمون التركية، ولعل األمر قد أختلط عليهم بسبب وجود أقلية 
  . مسيحية تركمانية كانوا إلى وقت قريب يسمون بمسيحيي القلعة في كركوك

  
أو . لتقرير الوارد ضمن احملضر املنظم من قبل الدائرة الشرقية لوزارة اخلارجية الربيطانية، امللف أف ا 106

  .، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، لندن371/140921
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تباينت ردود الفعل على المجزرة التي ارتكبت في كركوك ففي الوهلة األولى أتخذ 

" الجهات االستعمارية والموتورة والحاقدة" الحزب موقفا دفاعيا يلقي بالالئمة على
  .كما دأبت أدبيات الحزب على الترديد

 عبد الكريم قاسم إلىممثلو الهيئات والمنظمات الشيوعية في كركوك مذكرة وقد رفع 
 وشنوا هجوما على ضحايا أرادوهاوصفوا فيها ما حدث في كركوك بالصيغة التي 

المجزرة فاتهموهم بالتآمر والرجعية والتحرك في ركاب شركات النفط االحتكارية 
ريم قاسم بالوقوف ضد وتعريض مكاسب الجمهورية للخطر، وطالبوا عبد الك

مزيدا من الحزم " مقاال بعنوان" اتحاد الشعب " ، وكتبت جريدة العناصر المتآمرة
مغزى قمع المؤامرة االستعمارية في " ومقاال آخر بعنوان" إزاء العابثين في كركوك

  1959.107) يوليو(وذلك في الثامن عشر من شهر تموز" كركوك
 ادعت فيه أن مدينة 1959) يوليو( تموز22ونشرت الجريدة ذاتها مقاال آخر في 

كركوك هي مركز لهيمنة ونشاطات عمالئها وعمالء بعض دول حلف بغداد، وبعد 
قوى : أن ادعى المقال بأن مؤامرة كانت تحاك في المدينة فإنها أفادت بأن

في ( الجمهورية اليقظة قد أظهرت قدرتها الجبارة، فأنزلت ضربتها القوية الحازمة
  108!بنفس الطريقة المحنكة عند سحقها مؤامرة الشواف) ركوك مدينة ك

وبعد تصريحات عبد الكريم قاسم التي شجبت األعمال الوحشية في كركوك وبعد 
المؤتمر الصحفي الذي عقده فقد سعى الحزب إلى امتصاص النقمة الشعبية وعقدت 

 ما جرى في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اجتماعا موسعا اعتبرت فيه
اندفاعات خاطئة نشأت عن جزع جماهير الحزب " كركوك وغيرها من مدن العراق 

 109"على خسران مكاسبها وأدت إلى تجاوزات وأعمال تنكيل خاطئة

 إلى األحداثوتراوحت المواقف الرسمية للحزب الشيوعي بين رفض المسؤولية عن 
 اللوم على الضحية وإلقاءنات  الرجوع عن هذه البياإلىاعتبارها اندفاعا خاطئا ثم 

  .مجددا

                                                 
 121مسري عبد الكرمي، أضواء على احلركة الشيوعية يف العراق، اجلزء الثاين، دار املرصاد، بريوت، ص  107
 122نفس املصدر، ص  108
 123، نفس املصدر، ص 1959)أغسطس( آب3جريدة احتاد الشعب يف  109
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ومن شهود العيان وقياديي الحزب آنذاك، عزيز محمد والذي كان مسؤوال عن 
  :منطقة الشمال في الحزب فهو يقول في شهادة له

كان الجو في كركوك عشية الذكرى . أستطيع أن أعطي شهادة دقيقة عما حصل" 
األخوة التركمان . د لالحتفال بالذكرىوتقرر إقامة موكب موح. األولى للثورة متوترا

غير أنه في أجواء التوتر تلك بدا غير . بموكب مستقل، وهو من حقهماإلنفرادأرادوا 
  .مقبول ألطراف أخرى لسنا من بينها

وتعرض الموكب إلطالق الرصاص، ولم تعرف الجهة التي أطلقت منها وسببت " 
رة على الوضع وحدثت انتهاكات ففقدت السيط. ، حتى اآلنالفوضى، بل الهستيريا

وأعمال تصفية ضد التركمان، لم يكن لنا فيها كمنظمة أي دور، بالعكس بذلنا أقصى 
  110."ما نستطيع من جهود لحقن الدماء ولم نوفق

وال تتفق هذه الشهادة مع شهادة أخرى أوردها عضو الحزب الشيوعي العراقي 
ركوك عضوا في لجنة الذي كان في وقت مجزرة ك) أبو سرود(عادل مصري

  :الحزب الشيوعي المحلية في كركوك، فيذكر 
 جميع القوميات المتعايشة في كركوك دون استثناء حنق أبناءأثارت مشاركة " 

عمالء شركة النفط الذين فشلوا حتى تلك اللحظة في القيام بأي عمل تخريبي ضد 
 ضد المواطنين العزل المسيرة، إال أنهم وكما تبين فيما بعد كانوا يبيتون لمجزرة

ومع وصولها المشاركين في المسيرة السلمية فبعد دخول المسيرة شارع أطلس 
وسينما أطلس انهالت عليها من السطوح الحجارة وقطع اآلجر ثم (!) كازينو الشباب

سرعان ما انهمرت زخات الرصاص من سطح أحد المنازل المطلة على الشارع 
اني الغادر فتزاحموا مندفعين من الشارع الضيق وفوجيء الناس بهذا العمل العدو

 وفاض الشارع بالجموع التي إلسكاتهوشق البعض طريقه مفتشا عن مصدر النيران 
راحت تزحف فوق بعضها في جو من الفزع والفوضى وتوالت المشاهد المفجعة 

ولحسن الحظ لم يمت أحد .  تدوسهمواألقدام الهلعين المولولين األطفالخاصة منظر 
وتطورت األمور بسرعة ولم يمكن . منهم وسقطت النساء أيضا تحت األقدام

السيطرة عليها وانطلقت عناصر يبدو أنها كانت مهيأة سلفا من قبل عمالء شركة 
                                                 

 4الصادرة بلندن يف " الوسط"مقابلة مع سكرتري احلزب الشيوعي العراقي أجرهتا ونشرهتا حملة 110
، مثينة ناجي يوسف ونزار خالد، سالم 288العدد " دفاتر احلزب الشيوعي" بعنوان 1979) أغسطس(آب
 67 ص 2001 املدى للثقافة والنشر، دمشق، رسرية مناضل، دا-عادل
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النفط تشيع وتؤجج الفوضى وتحرض الناس على كسر أبواب الدكاكين وعلى القتل 
 للمالكين من التركمان  الحرائق خاصة في بعض المتاجر العائدةوإشعالوالنهب 

 في الشارع أيا كان مهددا بالموت إنسانوغيرهم وبلغ هياج الناس حدا أصبح كل 
  . مهما كان مصدرهاتهاملمجرد أن يرتفع بوجهه إصبع 

وبقي الرصاص يطلق من قلعة كركوك القديمة بصورة متقطعة طيلة ثالثة أيام ولم " 
الجيش والمقاومة الشعبية وجاءت مشاركة  بعد تمشيط القلعة من قبل إال إسكاتهيمكن 

المقاومة الشعبية في عملية التمشيط استجابة لطلب تقدمت به قيادة الفرقة الثانية 
ولتوجيهات وصلت من بغداد بوضع حد إلجرام العناصر الرجعية المعادية 

إن ما حدث في كركوك وما تعرضت له مسيرة الذكرى األولى لثورة .للجمهورية
 لم يكن غير عدوان آثم دبره عمالء شركة النفط وقوى الردة في تموز فيها،

  111."المدينة
يتبين من شهادة السياسي المذكور أن الحجارة والرصاص قد انهالت على المواطنين 
العزل المشاركين في المسيرة ولكن الذين قتلوا وسحلوا هم المعتدون وليس الضحايا، 

رده عبد الكريم قاسم نفسه إثر أحداث ولم يجب عادل مصري على السؤال الذي أو
أرني شخصا واحدا قتل من الطرف المقابل، لماذا كل القتلى من : المجزرة بقوله

  التركمان؟
وبذلك فقد فوت الكثير من شهود الحادث آنذاك على أنفسهم فرصة النقد الذاتي 

اني من وشجب عمليات القتل والسحل والتنكيل ألسباب سياسية متناسين الجانب اإلنس
الموضوع وتجاهلهم لكل التقارير المحايدة التي شخصت الموضوع والمعتدين 

  .بصورة دقيقة
  :هل آان عبد الكريم قاسم شيوعيا؟

لقد أشغل هذا السؤال بال المحللين السياسيين وانقسمت دوائر االستخبارات الغربية حول 
ن التقرير المقدم من قبل تحديد حقيقة انتماء عبد الكريم قاسم السياسي، وقد الحظنا أ

عمالء الحكومة البريطانية ومخبريها قد تراجعت في فترة من الزمن عن اعتقادها بأن 
  .قاسم كان شيوعيا مسجال أو مواليا للحزب الشيوعي العراقي

 وهو موقع من قبل أخرى الجهات البريطانية من واجهة إلىفي حين يؤيد تقرير مرفوع 
  : جاء فيه ما يليإذني هذا االتجاه ري. دي.رجل أعمال يسمى إي

                                                 
 69، املصدر السابق ص 1983)سبتمرب(نشرت املقابلة يف جملة الثقافة اجلديدة، أيلول 111
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 وفصل من الحزب 1937لقد التحق عبد الكريم قاسم بالحزب الشيوعي العراقي عام " 
 صفوف الحزب عام إلى الشديد على الكحول والقمار، إال أنه أعيد إلدمانه 1945عام 

1951.  
ني، رئيس تحرير وقد تم تأييد ذلك بصورة غير مباشرة من قبل عبد القادر إسماعيل البستا

الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي في بالغ مفصل بعد أن رفض قاسم جريدة إتحاد 
    112." السياسية العراقية لنشاطها الحزبيمعاودة األحزاب

  الفصـل الســابع
 حقيقة التوزيع السكاني التركماني في العراق

  
  

 واألكراد والقوميات األخرى، تختلف التركيبة السكانية التركمانية في العراق عن العرب
فالنظام العشائري قد ترسخ بين العرب واألكراد خاصة بما في ذلك من منافع ومساويء، 

 ورؤسائهافالوالء المطلق للعشيرة ولد في الكثير من األحيان سلطة مطلقة لشيوخ العشائر 
نية في اتخاذ مما نتج عنه على الغالب نظام إقطاعي من المآخذ عليه أنه قد يغيب العقال

  .القرار وتكافؤ الفرص
أما التركمان فقد غلب عليهم الطابع األسري، أي العالقة الحميمة لبعض األقارب 
المنحدرين من جد أعلى ويسمون بنفس مسمى األسرة، وبالرغم من أن نظام اآلسرة قد 
ام خلق نوعا من التوازن األسري في المدن والقرى التركمانية وخلق نوعا من االحتر

، وجرى استعمال "بأشراف المدينة"لبعض األسر العريقة التي تعارف السكان على تسميتهم
 حكمها للعراق، فإن النظام أثناء يالبريطانهذا المسمى حتى من قبل سلطات االنتداب 

األسري لم يمنع من أن ينال كل فرد حصته في الظهور والشهرة والتكريم بسبب مستواه 
  . الوظيفيالعلمي أو الديني أو

 إغفال بعض كتاب العراق وبحاثته السبب في إليهوقد يكون هذا االختالف الذي لم يفطن 
  .دور األسر التركمانية في تركيبة المجتمع العراقي

                                                 
، دائرة حفظ الوثائق الربيطانية، 371/140922أو .ريين، امللف إف. دي. مذكرة رجل األعمال إي 112
  .لندن
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وقد تناول الكثير من المؤلفين الواقع األسري والعشائري في العراق وتناول بعض منهم 
م الكثير من حقائق هذه التركيبة إما لجهل أو الواقع السكاني التركماني وأغفل البعض منه

  .لنقص في االستقصاء والتحري
 ولعل من أهمها  وضعنا جانبا المؤلفات التي وردت عن البدو والرحل في العراقوإذا

 فإن الدراسات الجدية التي تناولت مؤلف البارون ماكس فون أوبنهايم بأجزائه األربعة،
 التركمانية األسر أصول إلىيمكن التوصل من خاللها العشائر واألسر العراقية والتي 

 مؤلفات رئيسية ناطق التركمانية قد تمثلت في خمسةالعشائر التي أصبحت تقطن المو
  : وهيإليهايمكن الرجوع 

 .عشائر العراق، للسيد عباس العزاوي -1

  موجز تاريخ التركمان في العراق، لمؤلفه شاكر صابر الضابط -2
 ، لمؤلفه ثامر العامريمعجم العشائر العراقية -3

 موسوعة عشائر العراق، لمؤلفه عبد عون الروضان -4

 .الوجود التركماني في العراق، لمؤلفه الدكتور صبحي ساعتجي -5

  
 كتاب مفصل عن الواقع التركماني ى هي باللغة العربية بينما الخامس األولوالكتب األربعة

  .في العراق باللغة التركية
ناولته هذه المؤلفات فيما يخص التركمان في العراق ومناطق  ما تإلىوسنتطرق باختصار 

  .تواجدهم وأصولهم األسرية
  

   عشائر العراق، للسيد عباس العزاوي: أوال
  

 الواقع التركماني في العراق وأصبح مؤلفه إلىلم يفلح السيد عباس العزاوي في التعرف 
 خلط إلىبتسرا وذهب الذي يعد من أولى المؤلفات التي ظهرت بهذا الصدد ناقصا م

األمور في الكثير من األحيان نتيجة عدم التعرف على أصول العشائر المعنية فأورد 
والظاهر في تقديم المعلومات في هذا المؤلف عدم . لألسف إشارات خاطئة لهذه األصول

االنتباه إلى تفرع بعض األسر والعشائر بين القوميات العراقية المختلفة وانتحالهم لنفس 
السم سواء انتسبوا إلى نفس المصدر أو لتشابه في االسم، فالصالحي عشيرة كردية وهي ا

الكردية ) ساله يي(أسرة تركمانية ولذلك يفترض عدم الخلط بين أتباع عشيرة الصالحي



 125

والتي تقيم في أربيل وعمر مندان وبعض قرى آلتون كوبري مع تلك التركمانية التي 
  . وقرة تبةتعيش في كركوك وطوز خورماتو

وورد الطاطران في مؤلف عباس العزاوي كونها من قبائل التتر وأورد أنها قريبة من 
 أن تتغلب عليها الكردية رغم أنه يفيد بأن لغتهم األساسية هي إلىالكردية أو أنها سائرة 

التركية، ويسكن هؤالء في قرة تبة وعلي سراي ويذكر العزاوي على أن هناك محلة 
  .دادباسمهم في بغ

كما ذكر العزاوي قبيلة قرة أولوس كونها من العشائر التركمانية إال أنه ذكر بأنهم قد مالوا 
 التحدث بالكردية لمجاورتهم األكراد في أنحاء مندلي، كما يذكر باجالن ويذكر أنهم إلى

كانوا يعرفون باسم باجناق أيضا وهم من القبائل التركمانية واألغلب أنهم قد جاءوا من 
 أن قسما منهم قد سكنوا الموصل ويسمون إلىال أورال، كما يشير العزاوي جب

  113.باجوان
  

   موجز تاريخ التركمان في العراق، تأليف شاكر صابر الضابط-ثانيا
  

وهو " موجز تاريخ التركمان في العراق" تناول شاكر صابر الضابط في مؤلفه الموسوم 
 14لغاية ) م673( للهجرة54نة دراسة عن الواقع التركماني في العراق من س

، وقد اعتمد بالدرجة األولى على كتاب عباس العزاوي فأورد قبيلة قرة 1958)يوليو(تموز
أولوس، إال أنه عندما أورد بعض أفخاذ هذه العشيرة فخذ نفتجي فأشار إلى أن قسما من 

عائلة من هذا الفخذ متمثال في عائلة نفطجي يقيمون في كركوك، بينما يعرف أن هذه ال
أسر كركوك القديمة واكتسبت أسمها من امتياز النفط التي كانت تملكها في أراضيها وال 

  .عالقة لها باألسر التي تقيم في أرجاء قضاء مندلي
  

 إلى إال أنه أشار باجالن،كما نقل عن العزاوي معلومات مبتسرة عن الطاطران وقبيلة 
ورد أسماء القرى التي يسكنها الباجوان األب أنستاس الكرملي وأحمد حامد الصراف وأ

  .والشبك
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 ثم أورد قسما عن قبيلة الماولية وأبناء وسارولية،الصارلية  قبيلة إلىكما تطرق الضابط 
  .ولعفرهذه القبيلة يسكنون الموصل 

فيه الضابط هو ما تناوله عن الشبك، وهم كما نقل عن كتاب احمد حامد  موسوعة-ثالثا
 الجانب الشرقي قرية فيتسكن أكثر من عشرين ) كانت(ألتراك الصراف جماعات من ا

من مدينة الموصل، بينما نشرت مجلة المقتطف عن الشبك معلومات وأسماء القرى التي 
  114.يسكنونها والتي بلغت خمسين قرية في أنحاء الموصل

 
   العشائر العراقية، تأليف ثامر عبد الحسن العامري موسوعة -ثالثا

  
ن أدق ما كتب عن هذا الموضوع وهو في تسعة أجزاء، وقد استدرك هذا المؤلف م

المؤلف في مقدمة الجزء التاسع ليقول بأن الجزء التاسع قد شمل الكثير من اإلضافات 
وتالفي العديد من الهفوات وأنه يعتقد بأن أجزاء هذه الموسوعة سيزداد عددها مستقبال 

 أن هناك الكثير من العشائر والبيوتات  جزءا حيث أثبتت له البحوث15وربما يتجاوز 
  .العراقية التي ال بد من االتصال بها وتوثيقها ضمن أجزاء الموسوعة

وقد أفرد المؤلف قسما خاصا بالتركمان بدأه بالبحث عن أصل التركمان وتاريخهم 
وأقوامهم والدول التي أسسوها على التراب العراقي، ثم أورد بحثا عن أكثر من ثالثين 

لة وعشيرة رصدها في مناطق تواجد تركمان العراق في كركوك والموصل وديالى و قبي
وقد توخينا تصحيح بعض المسميات واألسماء التي اختلطت على المؤلف ربما . أربيل

راق لعدم معرفته باللغة التركية، كما لم يفطن المؤلف إلى التركيب االجتماعي لتركمان الع
ى النظام األسري رغم أنه قد أورد أنه قد أغفل الكثير من وتحولهم من النظام القبلي إل
  .البيوتات في بحثه المسهب هذا

دخلت العراق مع السالجقة وهم من قبائل أوغوز، وكان يطلق : عشيرة البيات -1
  .عليهم بياووت وتعني كلمة بيات العظمة أو األبهة

تة ألوغوز ويقال أن اسم بيات ينحدر من بيات بن كون خان أحد األبناء الس
. خان وتصنف البيات ضمن عشائر بوز أوق المهيمنة في عشائر األوغوز

  .وتتفرع إلى عشيرة البسطاملي وقرة ناز وبراوجلي وخاصدره لي
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من عشائر تلعفر ويسمون نسبة إلى جدهم األكبر علي : عشيرة علي خان بك -2
ولة خان الذي عين حاكما عسكريا وعشائريا على مدينة تلعفر في زمن الد

  ).أبو تراب(العثمانية ويتصل نسبهم بالسيد علي
  
من عشائر تلعفر ويقال أن اسمهم قد جاء نسبة إلى قرية : عشيرة البيرندر -3

بيران إحدى مناطق ديار بكر والتي هاجر منها أبناء العشيرة في العهد 
العثماني وهناك رأي آخر بأن كلمة بيرندار تعني رئيس القوم أو الطائفة، كما 

ت أحيانا باعتبارها بير ندر أو بير نزار، والرأي المتعارف عليه أنهم من ورد
عشائر التركمان التي دخلت العراق مع حملة السلطان مراد الرابع عام 

  .م1637
  

من أقدم العشائر التي سكنت منطقة تلعفر ويعتبرون من بقايا : عشيرة الداؤدي -4
ومن أفخاذ هذه .ل كلهرالتركمان التتر وإن كان البعض يرجعهم إلى قبائ
 .العشيرة البيكات وأحمولي والمهدي والفارس والداودلية

  
من العشائر التركمانية التي دخلت العراق مع السلطان مراد : عشيرة الهمات -5

الرابع واتخذت من قضاء تلعفر مساكن لها وتصاهرت مع بقية العشائر 
. ن قرية حسن كوي إلى حسن الهمات الذي سكنالتركمانية والعربية وينتسبو

ومن أفخاذهم البو هايش والبو الياس والبو عباس والبو عزام والبو شزة والبو 
 .عجم والبو شرو

  
من عشائر التركمان العريقة في تلعفر وينتسبون إلى جدهم : عشيرة الفرحات -6

فرحات وتفرعات العشيرة هي فخذ آل يونس وآل حسن وآل وهب وآل 
ل بكر وآل برقلي وآل عاصي وآل خدو وآل فرحات وآل يتيم وآل ياسين وآ

 .جوبان
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من العشائر التركمانية التي سكنت منطقة طوز خورماتو : عشيرة بندر -7
وتنتسب إلى جدها األكبر بندر علي وأصولهم من منطقة أذربيجان ودخلوا 

 .العراق على دفعات

  
 وتلفظ تشاير وقد وفدوا إلى العراق من آسيا الوسطى وجدهم: عشيرة جاير -8

 .األكبر قنبر جاير ويسكنون منطقة طوز خورماتو كعائلة كبيرة فيها وحواليها

  
فرع من عشائر البيات وهناك اختالف في أصل التسمية عما : عشيرة الداللوة -9

إذا كانت ولي علي أو دلي علي فالتسمية األولى تعني علي الولي بينما الثانية 
 أحيانا على الصوفي تعني علي المجنون، وإن كان لفظ المجنون يطلق
وتتوزع مساكنهم في . المتمسك بأهداب الشريعة مما يقودنا إلى نفس المعنى

 .طوز خورماتو وسليمان بك والحفرية ولقوم

  
من عشائر البيات التركمانية في العراق وتدل األبحاث على : عشائر عسافي -10

 مناطق أنهم نزحوا منذ ما يزيد عن أربعة قرون من أذربيجان ويسكنون حاليا
 .طوز خورماتو وسليمان بك ومناطق أخرى

  
تشير بعض المصادر أن هذه العشيرة هم من القبائل : عشيرة قرة أولوس -11

التركمانية التي جاءت مع المغول التتر، وإن كان البعض منهم يذهب إلى أنهم 
ويقال أنهم قد فقدوا لغتهم األصلية لتجاورهم مع بعض .من أصول كردية

ة في منطقة مندلي ومن تفرعاتهم فخذ كجينة و قيتول و نفطجي القبائل الكردي
 وجرمو ندية و سللي وهواسية وبتكوكر والكبرات

  
من أقدم العشائر التركمانية التي استوطنت العراق ويقال أنهم : عشيرة ختالن -12

كانوا يشرفون على خيول الخليفة العباسي المعتصم في سامراء وأن الخليفة قد 
 بزيهم، ويورد المؤلف أنه لم يجد اسما حاضرا لهذه القبيلة تأثر بهم وتزيى

 .حاليا وأنهم انصهروا مع مرور الزمن مع عشائر عربية
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عشيرة تركمانية لها حضور متميز في منطقة داقوق وقد : عشيرة الجليلي -13
تركوا موطنهم األصلي في تخوم الموصل قبل قرون إلى هذه المناطق ويقال 

اء الجليليين الذين حكموا الموصل وقتا طويال، ثم أخذ أنهم من أحفاد األمر
يطلق على الفخذ الذي استوطن منطقة داقوق منهم الكهية، أي الشخص المتميز 
وصاحب المضيف ومع مرور الزمن اخذ يطلق عليهم آل الكهية وسموا 

وتتوزع مساكنهم في داقوق والموصل وكركوك وطوز . كهيات داقوق
 .خورماتو

  
ويعتبرون من بقايا الدولة اإليلخانية التي احتلت العراق عام : انليعشيرة إيلخ -14

 هـ وحكمت المنطقة خمسة وثمانين عاما إلى أن سقطت دولتهم على يد 656
الجالئريين، وتتوزع مساكنهم في داقوق وكركوك والموصل وديالى وهناك 

 .محلة باسم محلة اإليلخان في داقوق تجمع الكثير من بيوتهم

  
من عشائر التركمان في داقوق والكلمة تعني بالتركية : الدميرجيعشيرة  -15

 م وهناك محلة باسمهم في 1411الحداد وقد دخلوا العراق منذ أوائل عام 
داقوق، وتتوزع مساكنهم في داقوق باألخص وفي تلعفر والموصل وكركوك 

 .وأماكن أخرى

  
وخ ويقال أنهم من عشيرة تركمانية تعني باللغة التركية الشي: عشيرة الشيخلر -16

واستوطنتها وتتوزع / 1411بقايا العشائر التركمانية التي احتلت العراق عام 
مساكنهم في ناحية داقوق وكركوك وأماكن أخرى، ومن تفرعاتهم فخذ بيت 

 .بابا حسن وفخذ بيت شيخ أحمد وفخذ شيخ محمود وفخذ شيخ صوفي

  
ن وأغلب من سكن عشيرة استقرت في ناحية تازة منذ قرو: عشيرة صفوك -17

هذه المنطقة من عشائر التركمان ويقال أن الصفوك قد تأثروا بهم واندمجوا 
 .بالتركمان رغم أن أصلهم من عشائر شمر الطائية
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عشيرة تركمانية يقال أنها نزحت من منطقة الحسكة في بالد : عشيرة حسكلي -18
 656د عام الشام والتي كان يسكنها التركمان ودخل قسم منهم بعد سقوط بغدا

هـ، وتتوزع مساكنهم في ناحية تازة وفي كركوك ومن فروعهم أفخاذ البو 
 .أحمد والبيكات واألسطوات والعبوش

  
وهي من عشائر البيات التركمانية التي دخلت العراق منذ : عشيرة المرادلي -19

مئات السنين وأطلق عليها سابقا اسم كهالر أي الكهيات ثم تغير إلى المرادلي 
ى جد العشيرة مراد ومن فروعهم البو أحمد كهية والبو حمد كهية والبو نسبة إل

 .مصطفى كهية

  
من عشائر طوز خورماتو التركمانية وهي قبيلة نزحت من : عشيرة السرايلية -20

آسيا الوسطى وتجاورت مع عشيرة الطاطران اإليلخانية ويتكلمون التركمانية 
 .بدون استثناء

  
التركمانية التي دخلت العراق بعد سقوط بغداد من القبائل : عشيرة الطاطران -21

 هـ وهناك مذاهب كثيرة في أصولهم فالبعض منهم قد ادعى أحيانا 656عام 
أنهم من السادة أو من العزة الزبدية القحطانية إال أن غالب الظن أنهم من قبائل 

ويرجع البعض هذه التسمية إلى تتر لنك، وتتوزع مساكن . التتار التركمانية
ه العشائر بين قرة تبة وعلي سراي وكوكة جان وتلعفر وال تزال هناك في هذ

 .بغداد محلة باسمهم

  
وهي إحدى القبائل التركمانية التي حكمت في العراق : عشيرة قرة قوينلو -22

كدولة أطلقت عليها الدولة البارانية، أو دولة الخروف األسود كترجمة السمهم 
 في العراق إلى أن سقط هذا الحكم على من التركية، وقد استمروا في حكمهم

يد قبيلة تركمانية ثانية هي آق قوينلو أي الخروف األبيض وتسمى دولتهم 
البايندرية، ويسكنون في الموصل وشيرين خان التي أصبحت تسمى شيري 
خان والرشيدية وكانت مناطقهم تسمى قديما قرة قوينلو العليا وقرة قوينلو 

 .السفلى
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وهي قبيلة تركمانية تسكن أكثر من خمس عشرة قرية بين : يةعشيرة الصاريل -23

الموصل وأربيل على الجانبين األيمن واأليسر من نهر الزاب األعلى ويسكن 
البعض منهم في قرى تل اللبن والبساطلية وكبرلي وخراب السلطان في 

وقد ورد ذكرهم في تاريخ الغياثي المخطوط لعبد اهللا فتح اهللا .الموصل
 .ي بأنهم من قبائل التركمانالبغداد

  
وقد تطرق العامري في مجمل بحثه إلى أسماء عشائر أخرى لم يذكرهم  -24

بالتفصيل ربما لتداخل بعضهم ومن ذلك عشيرة قنبر آغا وبند علي وشاه 
سيوان ومراغة وكلباني واليعقوبية والداقرة والونداوي وسيدلر والقصابلية 

 115. والجيجان

  
من الكتب المهمة التي تناولت التركيبة االجتماعية ورغم أن هذه الموسوعة 

قبائل التركمانية فأن المؤلف لم يدقق فيما نقله وما أورده فهو يذكر أن 
 قبيلة بينما ورد في سرده ألسماء هذه األوغوز التركمان هي اثنتان وعشرون

القبائل ثالث وعشرون قبيلة، وكال الرقمان غير صحيح فهذه القبائل أربعة 
 هذه القبائل من مؤلف المرحوم شاكر أسماءرون، وقد نقل العامري وعش

 األسماءفنقل بعض " موجز تاريخ التركمان في العراق" صابر الضابط 
  .بصورة خاطئة ونقل أخرى على ما جاء فيها من خطأ في التسمية

وفي هذا المجال فقد أشار العامري إلى قبيلة قايي التي ينتسب إليها العثمانيون 
سم قيغ، رغم أنه أشار إلى هذه القبيلة في موضع آخر، كما أخطأ في أسماء با

معظم القبائل األخرى حيث جاءت قبيلة ييفا على أنها رافا، ونقل اسم صالور 
وقبيلة بكديلي على أنها بلكتلي وقبيلة بوز دوز على أنها  باعتبارها سلغر

ابلك وألقا ئه ولي على بكدزوأيمور على أنها أيمر وقارا ئه ولي على أنها قر
أنها ألقا بلك وإغدير على أنها أكدر وأوه كير على أنها أركر ويازغور على 
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أنها يركر ودودورغا على أنها توقا وأوالي أونتلو على أنها اواليندلغ ودوكير 
على أنها توكر وجاودر على أنها جولدر وجاروقلو على أنها جرقلغ، كما لم 

  .لرابعة والعشرين وهي قارقنيتوصل إلى اسم القبيلة ا
 السالجقة في موضع آخر على أنها إليها قبيلة قينق والتي ينتسب اسموجاء 

 الجالئرية في مناسبات إلىفينق، كما أورد الجزائريين عندما كان يشير 
  .مختلفة

وقد ورد اسم قبيلة قرة أولوس في الموسوعة المذكورة فذكر العامري أن قرة 
كية اللون األسود بينما تعني كلمة لوس األرض المستوية، تعني في اللغة التر

ولم ينتبه العامري أن القبيلة ليست قرة لوس وإنما قرة أولوس وأولوس تعني 
الشعب أو القبيلة، وهي بهذا المعنى تعني القبيلة السمراء، وال زال هناك 

 ر أن عبد عونبالذك والجدير .عوائل في كركوك تتسمى بهذا االسم حاليا
موسوعة "    الروضان قد نقل عن العامري هذه التسمية والترجمة في كتابه

  . الحقاإليهوالذي سيجري التطرق " عشائر العراق
والمالحظ أن العامري قد استدرك لذلك في مؤلف الحق فأورد الجرموند من 
عشائر قرة أولوس ولكنه ذكر أن التسمية تعني أصحاب البشرة البيضاء بدال 

معجم العامري للقبائل واألسر والطوائف "ء كما يأتي ذكره في كتابهمن السمرا
  .والذي سيلي ذكره" في العراق

المالحظ أن العامري قد تطرق في الجزء األول من موسوعته إلى كما أن من 
عشيرة البيات باعتبارها عشيرة عربية رغم أنه أسهب في تفصيل أصولها 

غوز في موقع آخر ورغم أنه قد أشار إلى التركمانية وانتسابها إلى قبائل األو
أفخاذه المعروفة من آمرلية وبصطاملية وقرة ناز وبير آوجلية وخاص دره لية 

  116.وهي ال زالت أسماء شعب وقرى تركمانية في منطقة طوز خورماتو
كما ذكر العامري في الجزء السادس من موسوعته عشيرة الصالحي، وكان 

 لعوائل اسميرة والعائلة أو األسرة فالصالحي من المفترض التمييز بين العش
متشابهة شأن ذلك شأن النقيب التي تراها في العراق عربية أو تركمانية أو 

  . جد مختلف تولى نفس المهمة في ردح من الزمنإلىكردية نظرا النتسابها 
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وقد انتبه العامري لذلك فعال فذكر أن عشيرة الصالحي تتكلم العربية 
الكردية على ضوء المحافظات التي يتوزعون عليها وذكر أن والتركمانية و

  117.الصالحي في كركوك يتكلمون التركمانية
والمالحظ أن العامري قد أغفل الشبك، إال أنه استدرك ذلك في مؤلف آخر قيم 

ويسميهم " معجم العامري للقبائل واألسر والطوائف" أصدره الحقا وهو 
 أن أصولهم النسبية مختلفة بين العربية إلىير العامري هنا بالطائفة إال أنه يش

والكردية والتركية، ولم يذكر العامري مختلف قراهم التي تتكلم التركمانية 
والمكتوبة باللغة " بويروق"و" المناقب" حاليا وال كتبهم المقدسة وهي

  118.التركية
 أسر تركمانية وهي آوجي والذي إلىوقد تطرق العامري في هذا المعجم 

 قبيلة مجك التركمانية وهي أسرة تركمانية معروفة في إلى نسبها يرجع
  119.كركوك

 إلى عائلة صاري كهية التركمانية في كركوك ويذكر نسبها إلىوتطرق أيضا 
 أن السلطان العثماني قد أنعم عليه بمقاطعات في ويذكر" باشاصاري مصطفى "

ل وأن حفيده المنطقة التي تسمى صاري ير على ضفاف البسفور في اسطنبو
صاري محمد باشا كان من المنضوين في حملة السلطان مراد الرابع والذي 
أنعم عليه بمقاطعة شهرزور والتي أسس عليها الحي الذي سمي صاري كهية 

  120.في كركوك
 أصول أسر تركمانية كثيرة سكنت المنطقة إلىغير ذلك لم يتوصل العامري 

 لما سبق وأن أورده في موسوعة راتاإلشا بعض إالولم يرد في مؤلفه الجديد 
  .العشائر العراقية عن الدميرجي والبيرندر والبيجوان والصارلية وقرة قوينلي
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معجم العامري للقبائل والعشائر " والجدير بالذكر أن هناك جزءا ثانيا باسم
إال أن العامري لم يذكر فيه أي شيء عن التركمان " والطوائف في العراق

  121.وأسرهم
 

 
موسوعة عشائر العراق، تاريخ، أنساب، رجاالت، مآثر، عبد عون   :رابعا

  .الروضان
  

 وقد اعتمد فيه ترتيب القبائل بحسب حروف الهجاء ولذلك جزأينهذا المؤلف من 
 القبائل واألسر التركمانية كما وردت في تسلسلها المدرج في هذا إلىفسنتطرق هنا 

  :المؤلف، ومن ذلك
  
 أنها قبيلة كردية إلىنه في ذلك شأن عباس العزاوي ذهب المؤلف شأ: باجالن -1

وقيل أنهم جاءوا من الخابور ) أي صارت كردية(أو أنها قبيلة تركية استكردت
أو أنهم مغول جاءوا من جبال األورال، والمعروف أن الكلمة هي تركية بشكل 
باج آالن أي مستوفي ومحصل الرسوم وبذلك يخلص المؤلف أن األصل 

 .بيلة مؤيد وفق ذلكالتركي للق

يقول الروضان أن مساكن باجالن اليوم هي مناطق قوره تو وقزانية وجلوالء 
ومنها جماعات في محافظة نينوى ) وكلها في محافظة ديالى(والسعدية وخانقين
 سبعة عشر فخذا ومنهم إلى أن العشيرة تتفرع إلى، ويذهب ومحافظة بغداد

  .قزانلو الذين فيهم الرئاسة
  

 العشائر التركمانية وقد أخذت اسمها من جدها بندر علي إحدى: البندر -2
، وقد تكاثروا أذربيجان أيام قدومها على شكل دفعات من إلىوتاريخها يعود 

  .خاصة في زمن الشاه إسماعيل الصفوي

                                                 
ثامر عبد احلسن العامري، معجم العامري للقبائل والعشائر والطوائف يف العراق، اجلزء الثاين، مل تذكر  121

 .الطبعة اليت لدينا أي مكان للطبع أو تارخيه
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 ويضيف الروضان كركوك،والبندر هم من عشائر قضاء طوز خورماتو في 
 أو من مناطق أذربيجانية هي من أن أغلب عشائر طوز خورماتو التركمان

  .الخزر
  

ورد ذكر البيات في هذا المؤلف نقال عن التقرير السري لدائرة االستخبارات  -3
 ويقول فيه أن البيات 1917البريطانية عن العشائر والسياسة الموضوع عام 

 آل مرا إلىعشيرة مخلوطة من األكراد والعرب وأن هناك رأيا آخر ينسبهم 
 أن أفراد هذه العشيرة إلىوينقل المؤلف عن تسمية العشيرة من ربيعة طيء 

بيت عندهم من غير أن كانوا يستقبلون من يطرق قراهم أو بيوتهم ليال في
  !يسألوه على عادة العرب

ولم يتقص المؤلف السبب لما أورده من أن العشيرة تتكلم العربية والتركية، 
ن فروع قبائل ولو تقصى أصل هذه العشيرة لوجد أنها واحدة م

 العراق إلىاألربعة والعشرين وهاجر الكثير من أفرادها ) التركمان(األوغوز
 والجدير بالذكر أن الروضان قد عاد . االستيطان التركماني في العراقأثناء

في موضع آخر وهو يتحدث عن عشيرة المرادلي ليبين أن عشائر البيات 
  .تركمانية ودخلت العراق منذ قرون

  
 جدهم األكبر السيد علي إلى من عشائر تلعفر وينتسبون :ي خان بكعشيرة عل -4

  .خان وكان حاكما عسكريا وعشائريا على مدينة تلعفر أيام الدولة العثمانية
  
هاجرت من نصيبين في تركيا واستقرت في تلعفر ويقال أنها : عشيرة البيرندر -5

من بقايا جنود من عشائر بيران في ديار بكر كما أن هناك رأيا آخر من أنهم 
  .1637حملة السلطان مراد الرابع عام 

  
وهم من عشائر تلعفر وهناك من اعتبرهم من بقايا التركمان : عشيرة الداودي -6

 . البيكات وأحمولي والمهدي والفارس والداودليةإلى التتر ويتفرعون
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من عشائر تلعفر أيضا وقد دخلوا العراق مع حملة السلطان : عشيرة الهمات -7
 .لرابع وسكن جدهم األكبر حسن الهمات في قرية حسن كويمراد ا

  
 وتتفرع إليهمن عشائر تلعفر وجدهم األكبر فرحات الذي ينتسبون : الفرحات -8

 آل يونس وآل حسن وآل وهب وآل فرحات وآل إلىهذه العشيرة التركمانية 
 .يتيم و آل ياسين وآل بكر وآل برقلي وآل عاصي وآل خدو وآل جوبان

  
ن عشائر التركمان في العراق، جاءوا من بالد الشام وبالتحديد من م: حسكلي -9

 ألبو إلى ويسكنون في ناحية تازة ومدينة كركوك ويتفرعون .منطقة الحسكة
 .حمد والبيكات واألسطوات والعيوش

  
تسكن في داقوق ويقال أنهم من بقايا الدولة التركمانية ويسكن : عشيرة شيخلر -10

 بيت بابا جعفر وبيت شيخ أفخاذ إلى ويتفرعون البعض منهم في مركز كركوك
 .أحمد وشيخ محمود وشيخ صوفي

  
من عشائر داقوق التركمانية ويعرفون أيضا بآل الكهية : عشيرة الجليلي -11

 .وتتوزع مساكنهم في داقوق وطوز وكركوك والموصل

  
من عشائر داقوق أيضا ومساكنهم في داقوق وكركوك : عشيرة الدميرجي -12

 .ل وأماكن أخرىوتلعفر والموص

  
من بقايا الدولة األيلخانية التي حكمت العراق بعد سقوط : عشيرة إيلخانلي -13

 لمدة خمسة وثمانين عاما حتى أسقطها الجالئريون 1258الدولة العباسية عام 
العشيرة بين داقوق وكركوك ومحافظتي نينوى وديالى ، وتتوزع 1340عام 

 . األيلخانوهناك محلة في داقوق باسمهم تعرف بمحلة
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من العشائر التركمانية التي تتصل بعشيرة البيات وجدهم األكبر كان : الداللوة -14
 122.يسمى دلي علي ومساكنهم في طوز خورماتو وسليمان بك والحفرية

  
هي من أكبر عشائر الموصل واختلفت اآلراء حول اسمهم وداللته : الشبك -15

ايا األتراك الذين دخلوا وحول أصل هذه العشيرة، فهناك رأي يقوا أنهم من بق
العراق إبان الحكم العثماني، وكانوا ضمن جيش السلطان مراد الرابع وبهم فتح 
الموصل وتتوزع منازلهم في الموصل والحمدانية والقرى التابعة لها، وفي 
بعض مناطق كركوك وديالى ويقول المؤلف بأنهم يتفرعون إلى ستة وأربعين 

 .فخذا

  
ل من قبائل التتر، التي سكنت قرب القبائل الكردية هي في األص: الطاطران -16

حتى كادوا ينسون لسانهم التركي، إال أنهم ال يزالون يتكلمون العربية والكردية 
وهم يقطنون في سفوح جبل حمرين . بسبب المجاورة والتركية بحسب األصل

من جهة نهر العظيم، وقسم منهم في قرة تبة وفي قرى علي سراي وعين ليلة 
 الباب إلىوفي بغداد القديمة وتحديدا في شارع الرشيد قريبا . وكة خانوك

 .الشرقي محلة تعرف باسمهم وهي محلة الطاطران

  
هي في األصل من القبائل التركية المغولية إال أنها تعد اآلن : قرة أولوس -17

حسب ما يقول الروضان من العشائر الكردية بعد أن تنازلت بالتدريج عن 
  .متدليي بفعل المجاورة للقبائل الكردية في أنحاء لسانها الترك

يقول الروضان في مؤلفه المذكور أن كلمة قرة تعني أسود وكلمة لوس تعني 
 وهو قد نقل ذلك من موسوعة العشائر العراقية لمؤلفها ثامر عبد الحسن السهل

يلة  وقد فاته لعدم معرفته للغة التركية أن أولوس تعني الشعب أو القبالعامري،
وتتوزع مساكنهم حاليا على طول سفوح .  المعنى القبيلة السوداءبهذاوهي 

جبل حمرين الغربية وفي خانقين ومندلي وكركوك والموصل وتلعفر وبغداد 
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 أفخاذ حيجنة وقيتول ونفطجي وحرمو ندية وسللي وهواسية إلىويتفرعون 
  .وبتكوكر والكبرات

  
حالة ويعني اسمهم بالعربية الخروف وهم من قبائل التركمان الر: قرة قوينلي -18

األسود ويقابلهم آق قوينلي وقد حكمت هاتان القبيلتان العراق بعد أن جاءتا من 
  .م1465أنحاء تركستان الغربية واستمر حكمهم حتى عام 

شيرين  (    توزع هؤالء في أرياف مدينة الموصل في مناطق شري خان
لي العليا وكبه التي كانت تسمى قرة والرشيدية التي كانت تسمى قرة قوين) خان

 بيوت جموا وكورش وحسوا وخدوش البابوات إلىقوينلي السفلى ويتفرعون 
  .وموسى تلحة وكومرجي وياسين وسيدلر وقوجة

  
إحدى عشائر البيات التركمانية التي دخلت العراق منذ مئات القرون : المرادلي -19

ة وهو الرئيس أو المختار أطلق عليهم سابقا اسم كهالر أي الكهيات جمع كهي
ثم تحول اسمهم إلى المرادلي نسبة إلى جدهم مراد الذي عرف بالشجاعة في 
منطقته، ومساكنهم في تازة ويتفرعون إلى البو أحمد الكهية والبو حمد الكهية 

  123.والبو مصطفى
  

وكما هو مالحظ أن الروضان قد أعتمد كليا على المؤلفين السابقين بحيث نقل عنهما 
رتبت وفق حروف ى بعض األخطاء الواضحة، إال أن الموسوعة تتميز بأنها قد حت

  . وفق ترتيبه األلفبائياسمها أي عشيرة بتتبع إلىالهجاء العربية مما يسهل الرجوع 
  
  

  الوجود التركماني في العراق، الدكتور صبحي ساعتجي: خامسا
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ي أحد فصوله القبائل واألسر يتميز هذا الكتاب الصادر باللغة التركية بأنه يتناول ف
التركمانية في العراق بدقة أكبر، ونظرا ألن المؤلف هو من تركمان العراق فقد 
أكتسب كتابه بميزة واضحة من الدقة والخبرة لمعايشته الظروف المحلية ولكونه 

  .معروفا بالدقة العلمية والتتبع األكاديمي
شائر واألسر التي سكنت هذه وإذ يتبسط الدكتور ساعتجي في أسماء وأصول الع
 األسر إلى المنطقة ويتطرق إلىالمنطقة فأنه يورد بحثا مفصال عن الهجرة التركية 

والعشائر التي ال تزال تسكن المنطقة ومنها البيات ويذكر أسماء القرى التي يسكنها 
البيات ومنها علي سراي العليا والسفلى وسينديج وبصطاملي وبير أحمد وعبود 

 وصياد ودونباالن دره الصغرى والكبرى والبو حسن وبيرآوجيلي وخاص وآمرلي
دره لي ويشيل تبة وقرناز وزنكوللي وباشاكلن وجرداغلي ومرادلي وبيصاص 
وبابالن وينكيجة وأوج تبة وقوشجي وداللوة وأل بوغماز وسليمان بيك 

  .وجاسم بيك) يالنجيا(وإيالنجية
بزاه وبسان وقرة يطاغ وسالمية وشنيف أما في الموصل فيعيش البيات في قرى أ

  .وشيرة خان وتيز خراب ويارمجة
قبائل ييفا وقرة قوينلي ودوكر التي يذكر أن هناك كما يذكر الدكتور ساعتجي 

 طوز خورماتو وهما بيرأوجيلي التابعة لقضاء في القرى االسمعائلتان بهذا 
  .وينكيجة
ده لي وصالور وبكديلي واوالشلو  ذلك يذكر المؤلف جبني وأيمور وخربنإلىإضافة 

( وأوجوشلو وكوكجلي وبيرآوجيلي وقرة ناز والمرادية والباجوان وأولوس تاتار
وقرة بوغا وصالحي وياغمور ) وهي ما ذكرت في المؤلفات السابقة باسم الطاطران

تاتلو وماويلي والصاريلية وياغجي، ويالحظ التأثير الكبير ألسماء قبائل األوغوز 
 على القرى أسماؤهانية في هذه المناطق والتي احتفظت بأنسابها وأطلقت التركما

  . في الوقت الراهنالتي يسكنونها
 ذلك فإن الدكتور ساعتجي قد أورد قائمة باألسر التركمانية في العراق ومناطق إلى

سكناها وهي قائمة شاملة وواسعة نظمت بناء على معلومات دقيقة وموثوق بها 
يع العوائل التركمانية في مختلف مناطق سكناها وهو ما لم يقم به طالت تقريبا جم

 عائلة وأسرة تعيش في 372 أسماء إلىفقد توصل .بهذه الدقة أي مؤلف آخر
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 المدن والقرى التركمانية التي يسكنونها، وذلك و إلىالمناطق التركمانية مع اإلشارة 
 124.ل جليالشك جهد غير مسبوق ألقى الضوء على هذا الموضوع بشك

نقح الدكتور صبحي ساعتجي الجدول الذي أعده فذكر تقريبا جميع العوائل واألسر وقد 
  125:التركمانية التي تعيش في مختلف المناطق التركمانية فذكرها كما يلي
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 زلفي  كركوك/بشير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لفصــل الثامـــــــنا
  

  2004  -1954طوز خورماتو  
  

) يونيو( حزيران6من األحداث التاريخية التي شهدها قضاء طوز خورماتو انتفاضة 
 فقد سئم سكان اللواء وقضاء طوز خورماتو اللعبة االنتخابية التي كانت تمارسها 1954

نواب عن الدوائر االنتخابية  قاعة البرلمان كإلىبعض الحكومات العراقية لتأتي بمؤيديها 
  .المختلفة

وقد صمم سكان قضاء طوز خورماتو التركمان على إظهار الوحدة والتكاتف والحيلولة 
دون تزييف االنتخابات بكل الوسائل الممكنة وطالبوا بانتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن 

  .التأثير الحكومي ومواالة المرشحين الحكوميين
 مرشحان، األول هو جهاد الونداوي أما الثاني فهو زين 1954كان هناك في انتخابات 

  .العابدين الحاج قنبر آغا الذي ارتضاه أهل طوز خورماتو ليمثلهم في مجلس النواب
  :تشكلت المراكز االنتخابية في دائرتين هما
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  نادي الموظفين -1
 .مدرسة طوز االبتدائية األولى -2

  
ة صباحا وبعد مرور بضع ساعات على البدء وقد بدأت عملية االقتراع في الساعة السادس

 المرشح جهاد إلىفي هذه العملية أدرك سكان طوز خورماتو أن السلطة المحلية تميل 
. الونداوي ضاربة بعرض الحائط بمبدأ الحياد ومنفذة أوامر السلطة المركزية في بغداد

ت للونداوي وقد اعترض ممثلو المرشح اآلخر بأن هناك أشخاصا جلبوا خصيصا للتصوي
  .يصوتون أكثر من مرة

 قائمقام قضاء طوز حامد اآللوسي، وبدال إلىقدم أهالي طوز مذكرة اعتراض تحريرية 
 القبض على بإلقاء الحق أصدر أوامره وإحقاقأن يأمر القائمقام بالتحقيق في الموضوع 

 أسوأ لىإمعتمد المرشح التركماني الحاج مبارك حسن فأيقن المواطنون أن األمر متجه 
االحتماالت وبدأ الجمهور بالغليان ثم ما لبث المحتجون أن داهموا المركزين االنتخابيين 

  .وحطموا الصناديق االنتخابية
 مدججين بالسالح في مقر الدائرة االنتخابية األولى في أناسوقد الحظ الجمهور وجود 

 الجماهير ابإلرهمقر نادي الموظفين تحت سمع قوات الشرطة وبصرها في محاولة 
 أن ذلك لم يمنع تقدم الجمهور بصورة كثيفة وبدأ المتظاهرون العزل يرمون إالالغاضبة، 

 إلىالمسلحين الموجودين في مقر النادي بالحجارة والطابوق مما اضطر هؤالء النفر 
  . البساتين المحيطة بالناديإلىااللتجاء 

 الذين كان جل اهتمامهم العمل على وقد استمرت االشتباكات بين أهالي القضاء والوافدين
 النار الكثيف على المحتجين واستشهد في هذه الحادثة إطالق مرشح الحكومة وبدأ إنجاح

، دليال آخر على الرفض التركماني سليمان علي من أهالي قضاء طوز خورماتو األصالء
مة والتركماني  الشعب العراقي عاإرادةالمطلق للعملية غير الحضارية المتمثلة في تزوير 

  .خاصة
  

وتشاء األقدار أن تعيش طوز خورماتو مأساة أخرى بعد حوالي نصف قرن وتحديدا في 
 أهالي قضاء طوز أراد، فقد 2003) أغسطس(الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آب

 المرتضى على أعالي جبل طوز المطل على نهر أق صو، فعمد اإلمامترميم مقام ومزار 
، فشهد القضاء احتجاجات إليه واإلساءة تخريبه إلى يريدون الهناء ألهالي طوز حاقدون ال
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، وعندها داهمتهم جموع من الغوغاء أخرى ترميم المزار مرة إلى األهاليحاشدة وتوجه 
 وعندما قام األهالي بتشييع شهدائهم حدثت الشباب،وأطلقت عليهم النار فاستشهد بعض 

  .اطنينمواجهات أخرى أدمت قلوب المو
  :وقد استشهد في هذه األحداث

  
   يايجيإسماعيل -1
 هاشم عسكر الشهيد محمد -2

 أحمد رمزي رحمان -3

 حسين محمد حسن -4

 حسن زين العابدين قنبر -5

 أحمد عبد الحسين دميرجي -6

 أشرف مزهر قاسم كنة الشهيد -7

 أحمد حسن البياتي -8
 
 
 
 
 
 

  
  الفصل التاســــع

  
  أربيـل في ذاكرة التاريخ

  
دم المدن المأهولة فهي أقدم من مدينة بابل وقد تعاقبت على حكمها تعتبر أربيل من أق
 قبل الميالد باعتبارها مدينة 200فقد وردت في نقوش سلكي عام . سالالت مختلفة

أوربيلوم، كما تم التطرق إليها على أنها أربيلوم، ويذكر المؤلف البروفيسور وولي في 
وأن سرجون األكدي قد حاول االستيالء  يةبأنها مدينة سومر" السومريون"كتابه الموسوم

  .عليها
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وقد ارتبطت أربيل لفترة من الزمن باألكديين واعتبر الكوتيون الذين فتحوا بابل هؤالء من 
  رعاياهم فازدهرت أربيل اقتصاديا واجتماعيا

ولما سادت ساللة أور الثالثة عمدت إلى جعل أوربيلوم مقاطعة هامة إال أن المدينة قد 
عض المحاوالت للخالص من هذه التبعية مما استدعى تجهيز حكام أور لتجهيز شهدت ب

  .الجيوش الجرارة لقمع هذه الحركات
فأصبحت مدينة ) م. ق1686 –م . ق1723(بعد ذلك دخلت المدينة تحت حكم حمورابي

  126.كالمما- كشان-ويرد اسم أربيل في الكتابات المسمارية على أنها أ. بابلية
 إيلو واستمر هذا االسم حتى بعد –مدينة في الكتابات البابلية على أنها آربا ثم ذكر اسم ال

سيطرة اآلشوريين على المدينة وقد اعتبر اآلشوريون أربيل مدينة مقدسة باعتبارها موطن 
 -آلهتهم عشتار فأنشأوا معبد آشور في هذه المدينة وبذلك تحول اسم المدينة إلى عشتار

ي قلعة أربيل على كتابا آشور بانيبال وتماثيل لعشتار والملك الثالث أربيال وقد تم العثور ف
  127.لآلشوريين آسوراد

 
حديب عند ( على أنه أربليتس أو باسم الزابين فكان يقال له أديابينأيضاوقد ورد االسم 

وفي النصف األخير .  الذي أسماه جغرافيو العرب أرض أربلاإلقليموهو نفس ) أهل الشام
ثاني قبل الميالد قامت هناك مملكة صغيرة استطاعت أن تحتفظ باستقاللها من القرن ال

  128.طيلة حكم االشكانيين
 

ولما كانت أربيل قد احتلت مركزا هاما في دولة آشور فإن سنحاريب قد شيد لها نظاما 
  .متطورا للري من بستورة إلى أربيل كما فعل في نينوى

لفرس مدينة أربيل وشهدت المدينة أحدى أهم وبعد انهيار الدولة اآلشورية فقد احتل ا
(  قبل الميالد الموقعة الحربية بين دارا الثالث331الوقائع في تاريخها عندما شهدت عام 

واالسكندراألكبر، فقد وقعت هذه المعركة في سهل يقع على مبعدة ) داريوس كودومانوس

                                                 
 موطن احلضارات القدمية، طه باقر وفؤاد سفر، منشورات ل، دلي"مسكن سيدة البالد"  ويعين االسم  126

    1965وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد 
  .                                                                                                                                                        صدر  نفس امل 127
 دائرة املعارف اإلسالمية، اجلزء األول، الطبعة العربية، أمحد الشنشاوي، إبراهيم زكي خورشيد، عبد  128
 .1933ميد يونس، دار الفكر، القاهرة، احل
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وقد . ميال أو موقعة أربيلعشرين ميال إلى الشمال من أربيل وعرفت فيما بعد بموقعة كوك
  .انتهت المعركة بانتصار االسكندر األكبر والذي دخل المدينة منتصرا

وشهدت أربيل نزاعا طويال بين حكام السلوخيين والفرس وانتهى ذلك لصالح الفرس الذين 
  .م ، وقد دفن الكثير من حكامهم في هذه المدينة. ق139احتلوا المدينة بشكل كامل عام 

 أربيل حكم ساللة صغيرة تسمى هدياب ولكن حكام هذه الساللة قد اعترفوا وقد شهدت
م فقد استولى األرمن بقيادة ملكهم تيكران . ق83أما في عام . بسيادة الفرس على المنطقة

األول على أربيل إلى أن استرد الفرس الذين تصالحوا مع البيزنطيين هذه المدينة بعد 
  . قد عقدوا العزم على استردادها دائماعشر سنوات، إال أن البيزنطيون

 للميالد وتعاقب عليها بعد ذلك 115وقد دخل اإلمبراطور البيزنطي ترجان إلى أربيل عام 
إخراجهم من . م226ملوك بيزنطيون، إلى أن استطاع الساسانيون بقيادة أردشير عام 

  .أربيل
ل وعندما توفي كوجوك وقد أسس التركمان بقيادة زين الدين علي كوجوك دولة في أربي

 فقد تولى الحكم مظفر الدين أبو سعيد كوكبري، وقد عزل من العرش من قبل 1168عام 
األتابك مجاهد الدين قايماز لصغر سنه حيث ولى هذا أخ كوكبري األصغر منه زين الدين 

  129.يوسف
ي أما مظفر الدين فقد التحق بسيف الدين الغازي ومن بعده السلطان صالح الدين فبق

  .معهم، فلما توفي زين الدين يوسف تولى مظفر الدين حكم أربيل ثانية
وقد شهدت أربيل في عهد مظفر الدين تطورا هائال وتوسعت رقعة السلطنة حيث وسع 

  130.مظفر الدين نفوذه إلى أراضي أذربيجان أيضا
 1233م وال زالت مئذنة الجامع الذي شيده مظفر الدين قائمة إلى يومنا هذا وقد توفي عا

  131.فدخلت أربيل بعد وفاته تحت حكم العباسيين
قام المغول بعد ذلك باالستيالء على أربيل فاحتلها هوالكو شأن الكثير من مدن العراق، 

 وتحديدا في عام  حكما تركمانيا تمثل في الدولة الجالئريةإال أن أربيل شهدت فيما بعد
اللة قارة قوينلي وانتقل الحكم عام  بقيادة الشاه محمد من س آخر حكما تركمانيا1433

                                                 
                                                   216-213 ص 1939  احملامي عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، اجلزء األول، بغداد، 129

                                                                                        95، ص 1946 حسني نامق أورقون، التاريخ التركي، اجلزء الثالث، أنقرة  130 
، 1964 يلماز أوز طونا، التاريخ التركي منذ البدء إىل يومنا، اجلزء الثاين، منشورات احلياة، اسطنبول 131
                                  276ص 
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 هي آق قوينلي مدينة أخرىوقد حكمت ساللة تركمانية .  إلى أخيه األمير آسبا1435
  132.أربيل فقد دخلها اوزون حسن وهو في طريقه إلى أذربيجان فعين واليا عليها

وبعد فترة عاشتها أربيل تحت النفوذ الفارسي رجعت إلى الحكم التركي وأصبحت جزءا 
 1637من اإلمبراطورية العثمانية فقد احتلها السلطان مراد، من سالطين العثمانيين عام 

وبقيت تحت الحكم العثماني حتى االحتالل البريطاني للعراق ثم انتقلت إلى الحكم العراقي 
  .بعد االستقالل

  
  : والسكاني الجغرافيالواقع

  
 كيلومترا إلى الجنوب 86وك و كيلومترا إلى الشمال من كرك96تقع أربيل على مسافة 

الشرقي من مدينة الموصل، وكانت مساحتها قبل التغييرات الحاصلة إبان النظام البعثي 
وقد كان مجموع سكان مركز مدينة أربيل عام .  كيلومترا مربعا15 870في العراق 

ومن  حوالي ثالثين ألفا معظمهم من التركمان، إال أن الهجرات المتعاقبة من القرى 1947
  .المناطق الجبلية إليها عمدت وبإصرار إلى تغيير واقعها القومي

 نسمة وقد ذكرت الوثائق 282 487 كان مجموع سكان لواء أربيل 1961وفي عام 
  133. منهم فقط هم من األكراد100 668الحكومية العراقية على أن 

  :ما مفاده" العراق" هذا الواقع فذكر في كتابهإلىوقد انتبه البحاثة حنا بطاطو 
أصبحت      (   "تكردت"ولقد . شهدت مدن تركية أخرى مثل أربيل، عملية مشابهة" 

  134. حد كبير وحصل التغيير سلماإلىأربيل نفسها ) كردية
 وشعراء وأدباء أمثال يعقوب آغا ورزاق قد أنجبت أربيل علماء مفكرين مثل مال أفنديو

 ومن الشعراء بيل وتوفيق جالل اورخان والشيخ أسعد أفندي وهاشم ناهد أرآغا وغريبي
 .المعاصرين نسرين أربيل

 

                                                 
                                                                                           237لث، ص  احملامي عباس العزاوي، املصدر السابق، اجلزء الثا132

 وانظر 1965  احلكومة الوطنية ومسألة الشمال، من منشورات دار اجلمهورية للطباعة والنشر، بغداد 127
 ،أيلول     68، العدد  1968لتركية، أنقرة ، من منشورات أحباث الثقافة ا)الثقافة التركية( جملة تورك كولتوري

                                                                                                                                                                     1968، )سبتمرب( 
 224  حنا بطاطو، املصدر السابق، الكتاب الثالث، ص 134
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ويتفرعون (       آغالر: ومن العوائل التركمانية التي ال زال لها حضور متميز في أربيل
، عسافلي، عالف، آوجي، بقال، بكلر، بناء، بزركان، بزاز، )إلى ثالث عوائل كبيرة

فاف، خياط، حلوجي، إيلخانلي، جاوشلي، جلبي، دميرجي، درزيلر، دوغرمجي، خ
قاليقجي، قبقابجي، قصاب، قولجي، كوجك مال أفنديلر، كوره جي، مفتي، نجار، نقشبندي، 

  135.نالبندلي، بامبوقجي، بيندرجي، سراج، صواف، سيدلر، شكرجي ويوغورتجي
  
  

  - خاتمـــــــــــــة -
  

 إلىتركماني قد وصل إن السؤال الذي يطرح نفسه هو عما إذا كان الخطاب السياسي ال
وقد كثر الحديث عن التعتيم الذي لحق بالقضية . أذهان الجمهور العراقي بمختلف قومياته

 صناع القرار إلى طاولة النقاش أو إلىالتركمانية وحجب الرؤية التركمانية من أن تصل 
  .السياسي

  
المشاكل التي  مختلف القضايا العراقية وكيف يقيمون األزمات وإلىكيف ينظر التركمان 

  .تحيط بواقعهم الجغرافي والقومي والسياسي
  

إن الحركة التركمانية األصيلة مجردة من الحسابات الضيقة والمصالح اآلنية قد اختطت 
لها حيزا من الواقع المعاش وأثبتت على مر العقود ثباتها في خطابها السياسي وتوارثها 

  .صالح اآلنية والطفولة السياسية العقائدي الصحيح والذي نبذ مقومات الماإلرث
  

لقد نهجت الحركة السياسية هذا النهج الصائب منذ نشوء الدولة العراقية وعاهدت 
زعماءها ومنظريها على السير بثبات على هذه الخطى وتمثلت منذ ما يقرب من خمسة 

ذي ال" نادي اإلخاء التركماني" وأربعين عاما في حركة سياسية جامعة تمثلت تحت مظلة 
تأسس كحركة فكرية وسياسية استظل بها التركمان ومثقفوهم وجماهيرهم الحاشدة ونظمت 

  .التوجه الفكري والسياسي العراقي التركماني

                                                 
 . الدكتور صبحي ساعتجي، املصدر السابق 135
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إن مفاهيم الحركة السياسية والفكرية لتركمان العراق يمكن تلخيصها في ثوابت فكرية 

عراقي وأخلصت في كل أساسية أصبحت نبراسا للحركة التركمانية التي تبنت الحل ال
مفاهيمها للدولة العراقية وميزت بين تسلط الحكومات وبين قدسية الدولة وبقائها كما 
ميزت بين الحركات الشوفينية والقهرية لبعض الحركات السياسية وبين مجمل الشعب 

  .العربي أو الكردي اللذين شاطرا التركمان أحزانهم وأفراحهم وتطلعاتهم
  

لفكرية والسياسية يمكن أن تتلخص في مباديء الحركة الفكرية والسياسية إن هذه الثوابت ا
التي بشر بها األوائل واحتضنتها األجيال الشابة وهي ثوابت نأمل أن تمد جسور الثقة 
والتواصل بين أبناء الشعب العراقي الواحد بمختلف قومياته ومذاهبه وطوائفه ويمكن 

  .ة المسماة بالميثاق التركمانيتلخيص ذلك بالدعوة الفكرية والسياسي
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميثاق التركمــــاني
  

  :مقدمــــة
  

مرت القضية العراقية على وجه العموم بمرحلة عصيبة أفرزتها مخلفات األنظمة 
الديكتاتورية المتعاقبة وضرورات النضال المصيري ضد هذا القهر والتسلط الذي عانت 

لرغم من اإلفادة الصريحة والقاطعة لإلعالن وبا.منه جميع مقومات المجتمع العراقي
 في 1948عام ) ديسمبر(العالمي لحقوق اإلنسان والمعلن في العاشر من شهر كانون األول
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ضمان الحرية وحق العيش الكريم لكل فرد في المجتمع الدولي، فان مباديء هذا اإلعالن 
  .لم تنعكس لألسف على مجريات األمور في العراق منذ عقود عديدة

  
ويشهد التاريخ المعاصر وقوف التركمان ضد األنظمة التبعية والديكتاتورية ولذلك فقد 
عانى التركمان العراقيون األمرين من تسلط حكومات العهد الملكي ومحاوالتها الرامية 
إلى تهميش الدور التركماني في القرار السياسي للدولة العراقية بالرغم من العهد 

ه الدولة العراقية على نفسها من استيزار الشخصيات التركمانية في االجتماعي الذي قطعت
الحكومات األولى والتعهد الرسمي الذي قطعته باالعتراف بالقوميات العربية والكردية 
والتركمانية إزاء عصبة األمم كشرط مسبق لالعتراف باستقاللها في الثالثين من أيار 

  .1932)مايو(
 

بالمواطنين التركمان منذ إنشاء الدولة العراقية واستبيحت المدن وقد توالت حركات التنكيل 
التركمانية أكثر من مرة في العهد الجمهوري وحتى في ظل الحماية الغربية للشمال 
العراقي، إال أن المواطنين التركمان لم يعمدوا إطالقا إلى التخلي عن شعورهم العميق 

العرب واألكراد والكلدوآشوريين لبناء المجتمع بالمواطنة العراقية واستمروا بالتواصل مع 
الناضج التواق إلى الحرية والعيش الكريم وآمنوا بضرورة التعايش األمثل بين هذه 

  .القوميات
  
  

  :التوجه العقائدي للحركة التركمانية -1
  

الحركة التركمانية حركة سياسية حضارية تؤمن بمباديء الدين اإلسالمي السامية 
عة الشعب التركماني في العراق وجميع القوميات العراقية وتعمل من أجل رف

األخرى، وهي حركة قومية تؤمن بالتعايش األمثل وترفض التوجهات العرقية التي 
  .تدعو إلى االستعالء وتغليب سمو أية قومية على القوميات األخرى

  
يب والحركة التركمانية حركة قومية جامعة ال تعترف بالتمايز الطبقي وال بتغل

النزعات الطائفية واإلقليمية والمحلية واإلقطاعية فهي نسيج حضاري لتآلف 
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التركمان في مختلف مدنهم وقراهم وعلى اختالف توجهاتهم وتحتضن جميع 
  .المواطنين التركمان وتقودهم إلى التآلف واألخوة مع أبناء الشعب العراقي

  
كمانية بطبقاتها االجتماعية والميثاق التركماني مظلة واسعة لمختلف الشرائح التر

والفكرية ويمثل أيديولوجيا الترابط الفكري ضمن التوجهات المصيرية لجميع 
 .المواطنين التركمان

  
   نظرة المواطنين التركمان إلى المواطنة العراقية-2

  
إن المواطنين التركمان العراقيين قد تبنوا منذ نشوء الدولة العراقية هذه البالد وطنا 

نضالهم السياسي للرقي بالدولة رغم أن الحكومات المتعاقبة لم تر بأسا في واستمر 
اإلجهاز على حقوقهم وسلب مكتسباتهم والحيلولة دون وصول مثقفيهم ونشطائهم إلى سدة 

  .القرار في الحكم العراقي
  

وقد سجل العراقيون للمواطنين التركمان تمسكهم باألرض العراقية فهم لم يفرطوا بهذه 
ض ولم ينحازوا إلى الحركات االنفصالية أو الشعوبية التي تعود بالضرر على األر

التماسك العراقي، ولم يسجل على التركمان أية هجرة جماعية رغم شدة التنكيل والقهر 
  .التي تعرضوا لها في العقود األخيرة من القرن الماضي

حدة األراضي العراقية يود المواطنون التركمان أن يعلنوا بأنهم ال يرضون المساس بو
ويعتبرون التراب العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وحدة متماسكة يجب 

وإذ يشعر المواطنون التركمان بهذا االنتماء فأنهم يدعون كل . الدفاع عن قدسيتها
المواطنين العراقيين على مختلف قومياتهم وميولهم وطوائفهم لاللتفاف حول هذا المفهوم 

  .اق على الضوابط المصيرية للحفاظ على وحدة التراب العراقيواالتف
  

  
   نظرة المواطنين التركمان إلى مسألة القوميات العراقية-3
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يرى التركمان أن العراق بلد متعدد األعراق والطوائف واألديان والثقافات و ال يعتبرون 
ومن ثم فأن . عليهذلك سببا من أسباب الشقاق، بل فرصة تاريخية وتميزا يجب الحفاظ 

التركمان يعتقدون أن نجاح ورقي العراق يكمن في الحفاظ على هذه الخصوصية الفريدة 
من خالل مشروع متكامل ينظر إلى أبناء جميع القوميات والطوائف العراقية كمواطنين 

  . األولى وشركاء في الوطن الواحدمن الدرجة
  

حر ديمقراطي موحد يجب أن يكون ويرى التركمان أن اختيار نظام الحكم في عراق 
باالحتكام إلى كل العراقيين وبكامل إرادتهم الحرة دون تهميش قومية أو طائفة ودون 
تضخيم دور أية فئة على حساب األخرى بسبب من األوضاع االستثنائية، ويرى التركمان 

اديء هذا أن أي حل ال يستند على مباديء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وال يتمسك بمب
اإلعالن سيكون حال مرحليا تقتضيه ظروف المرحلة االنتقالية وال يعبر عن ضمير كامل 

  .الشعب العراقي
  

إن المواطنين التركمان يعبرون عن احترامهم الكامل للقرار العراقي الشامل والذي يجب 
أن يضمن للقوميات العراقية دون استثناء التمتع بنفس الحقوق واالضطالع بنفس 

لواجبات في المناطق التي يعيشون فيها على أن يجري تطبيق هذه المفاهيم اثر الحصول ا
  .على نتائج إحصاء سكاني نزيه ودقيق بإشراف األمم المتحدة

  
  
  
  

إن التركمان العراقيون يبشرون بعراق واحد موحد ديمقراطي تعددي برلماني يجري فيه 
ايير الدولية وال يأخذ بالمعايير االثنية في تداول السلطة بانتخابات حرة ونزيهة وفق المع

  .توزيع السلطة، بل وفق مقومات الكفاءة والخبرة والرؤية الواضحة في الخدمة العامة
  

ولكن التركمان ال يمانعون في حلول تضمن للقوميات العراقية ممارسة حقوقها القومية 
 أسس الالمركزية أو أية حلول والثقافية واإلدارية وفق أسس تعتمد الحكم الذاتي المحلي أو



 164

تنظيمية أخرى بشرط أن ينعكس هذا القرار تلقائيا على حق الشعب التركماني في تمتعه 
  .بنفس الحقوق بدون استثناء أو تمييز

  
إن المواطنين التركمان وهم ينادون بهذه المباديء يعون بشكل كامل خطل السياسات 

 أو التي ترمي إلى تخوين فئة أو قومية، االنتقائية التي تغلب مصالح فئة على أخرى
ويتعهدون بعدم الوقوع في هذا الخطأ، ويتطلعون إلى اعتماد أبناء القوميات األخرى لنفس 

  .المفهوم إزاء أبناء القومية التركمانية في العراق
  

  
 :  نظرة الحركة التركمانية إلى قضايا األمة العربية-4

  
لعربية رافدا حضاريا مهما أغنت الثقافة التركمانية ترى الحركة التركمانية في األمة ا

وارتوت منها وقد نسج التاريخ المشترك ومقتضيات الحياة المشتركة تمازجا فكريا 
وإنسانيا مع أبناء األمة العربية، وكان من مظاهر هذا التواصل شعور المواطنين العراقيين 

 في قضاياهم المصيرية وعلى التركمان بآمال إخوتهم العرب وآالمهم وتواصلوا معهم
مقدمتها قضية فلسطين التي اعتبرتها الحركة التركمانية في أولويات اهتماماتها المصيرية 

  .باعتبارها قضية عربية وإسالمية وإقليمية
  

تؤيد الحركة التركمانية حق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة 
ا القدس الشريف، وحق جميع دول المنطقة في العيش دولته المستقلة الموحدة بعاصمته

بسالم وأمن في منطقة الشرق األوسط، كما تؤيد جميع تطلعات األمة العربية في تواصلها 
الفكري واإلقليمي وتعتبر أن نجاح األمة العربية في تحقيق أهدافها في التحرر وإرساء 

وب المنطقة سيكون له األثر الفعال المفاهيم الديمقراطية بحسب األنظمة التي تقبل بها شع
في نشر األمن واالستقرار في المنطقة ويعود بالخير على أمن وطمأنينة الشعوب التي 

  .تقطن منطقة الشرق األوسط
  

تؤيد الحركة التركمانية تعزيز جهود الجامعة العربية لما فيه ضمان أمن واستقالل الدول 
ة العربية في الوقت نفسه إلى التواصل مع العربية وتضامنها اإلقليمي وتدعو الجامع
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الشعوب التي تقطن في المنطقة والى مد جسور التواصل الفكري والحضاري مع 
المواطنين التركمان وفق مباديء الجامعة العربية وتطبيقا لمقررات األمم المتحدة القاضية 

  .2001 لعام بتحريم جميع أشكال التمييز العنصري وإعالن القاهرة لمناهضة العنصرية
  

وتدعو الحركة التركمانية جميع األخوة العرب العراقيين إلى مد الجسور الثقافية والفكرية 
مع المواطنين التركمان والى االستفادة من النتاج الفكري والثقافي للشعب التركماني 

لدورية بترجمة الكتب الفكرية واألدبية التركمانية إلى اللغة العربية، والى تنظيم الندوات ا
الفكرية باشتراك المثقفين العرب والتركمان وتسهيل إطالع المواطنين العرب على الفكر 

  .التركماني واألدب والفولكلور والموسيقى التركمانية على جميع األصعدة
 
  
  :نظرة الحركة التركمانية إلى تطلعات الشعب الكردي -5
  

اق تطلعات مشروعة تؤدي إلى تعتبر الحركة التركمانية تطلعات الشعب الكردي في العر
وترى الحركة . تقوية التضامن الفكري واإليديولوجي العراقي بدون أية تأثير سلبي عليه

التركمانية أن المواطنين الكرد العراقيين عنصر هام وحيوي في الدفاع عن مكتسبات 
ق الشعب العراقي برمته، وأن الشعب الكردي شعب عريق جدير باالحترام وله كامل الح

في نيل حقوقه السياسية والثقافية والقومية المشروعة بما في ذلك إدارة شؤونه بنفسه 
  .ضمن عراق حر ديمقراطي موحد

  
والحركة التركمانية حركة رديفة وموازية للحركة الكردية ال تعاديها وال تسمح بالحط من 

ة الكردية في قدرها وتنتظر في الوقت نفسه عين التوجه الحضاري من القيادات السياسي
احترام الخصوصية التركمانية وتأييد حقوق الشعب التركماني في العراق لنيل تطلعاته 
السياسية والثقافية والقومية دون تغليب عنصر على آخر وفي نطاق تضامن وتعاون 

  .مشترك يعود بالخير على الشعبين التركماني والكردي في العراق
ت السياسية الكردية وجميع منظمات الحركة الكردية إن الحركة التركمانية تدعو القيادا

السياسية والثقافية والفكرية إلى حوار واضح وبناء يستند على االحترام المتبادل ويرفض 
  .التسلط واحتكار الحقوق على حساب المواطنين اآلخرين
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اقي إن هذين الشعبين يمكن لهما بالتعاون مع الكلدو آشوريين القاطنين في الشمال العر

والمواطنين العرب في جميع أنحاء الوطن العراقي أن يضعوا لبنة صرح حضاري يمثل 
  .نموذجا للتمازج والتعايش السليم في منطقة الشرق األوسط

 
  
  :نظرة الحركة التركمانية إلى نظام الحكم في العراق -6
 

يكون يرى التركمان أن شكل النظام العراقي يجب أن يقرره الشعب العراقي على أن ال 
نظاما تسلطيا شموليا فقد رفض التركمان شأنهم في ذلك شأن القوميات العراقية األخرى 
األنظمة الديكتاتورية والشمولية، وتدعو الحركة التركمانية إلى التمسك بالنظام الديمقراطي 
والى التداول السلمي للسلطة بواسطة االنتخابات الحرة والنزيهة ووفق المفاهيم الحضارية 

  .تبعة في الدول التي تعتمد األسلوب الديمقراطيالم
  

تدعم الحركة التركمانية نظاما جمهوريا تعدديا دستوريا وترى أن الدستور العراقي يجب 
أن ينبع من ضمير األمة وأن يضمن لكل العراقيين ممارسة الحقوق السياسية والمدنية 

 وإصدار الصحف والمجالت واالجتماعية والثقافية بما في ذلك حرية الكالم والتعبير
وإنشاء محطات اإلذاعة والتلفزيون وإنشاء األحزاب السياسية والمنظمات الفكرية دون 
رادع على أن ال تتعارض ذلك مع النظام العام واآلداب وأن ال تكون عامال لزعزعة 

  .التماسك الوطني ووحدة التراب العراقي
  

ية قوية في العاصمة بغداد وترى ذلك إن الحركة التركمانية تفضل إقامة حكومة مركز
ضمانا لوحدة العراق واستقراره مع ضمان دعم اإلدارات المحلية والبلديات بأوسع 
الصالحيات، كما أن الحركة التركمانية في وارد احترام القرار العراقي باختيار نظام 

وشرائحه اإلدارة سواء كان فيدراليا أو موحدا بشرط شمول ذلك لجميع قوميات العراق 
دون استثناء، وترى أن هذا األمر أمر حيوي ومصيري يجب أن ال تنفرد به مجموعة بل 

  .يجب استشارة جميع مكونات الشعب العراقي في إقراره
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  :نظرة الحركة التركمانية إلى التنوع المذهبي والديني -7
  

في العراق ترى الحركة التركمانية أن التنوع المذهبي الذي يحفل به الشعب التركماني 
أمر قد أغنى دائما الحركة الدينية والثقافية لتركمان العراق ولم يكن أبدا مصدر خالف أو 
تنازع فكري، فقد أدرك التركمان أن االتجاه المذهبي وتقليد األئمة كان دائما خيارا روحيا 

ان على إنسانيا عزز اإليمان الديني في قلوب المسلمين وأثرى التوجه الديني، ويتفق التركم
ترك هذا األمر إلى ضمير األفراد والجماعات مع مراعاة ضرورة دعم المؤسسات الدينية 

  .والمعابد لجميع شرائح المسلمين
  

إن الحركة التركمانية تتبنى المفهوم اإلسالمي الحقيقي في التسامح الديني واحترام الهوية 
انات السماوية األخرى على الدينية لغير المسلمين فقد كان المواطنون من منتسبي الدي

كامل التواصل مع المواطنين التركمان في حياتهم اليومية ويرتبطون معهم بأقوى الروابط 
اإلنسانية، سيما وأن شريحة مهمة من المواطنين التركمان الذين يعتزون بقوميتهم 

ت لهم في التركمانية ويتبنون تراثهم الثقافي الفكري هم من معتنقي الدين المسيحي وقد كان
كركوك وحواليها وخاصة في منطقة القلعة األثرية لكركوك حضور دائم ومتميز وتدعو 

 .الحركة التركمانية إلى احترام خصوصياتهم واالهتمام بآثارهم وفكرهم
 
  
  :نظرة الحركة التركمانية إلى الدول المجاورة واإلقليمية -8

  
جاهات العولمة تدعو إلى ترى الحركة التركمانية أن مقومات التطور الحضاري وات

التواصل مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة واإلقليمية لالستفادة من 
روافدها الفكرية واالجتماعية والثقافية، وترى أن العراق يجب أن ال يكون في معزل 
عن المجتمع الدولي وأن يكون كما كان منذ تأسيسه عنصرا متميزا في التعاون 

مي وفق مباديء االحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل الدولي واإلقلي
  .في الشئون الداخلية للدول األخرى

وترى الحركة التركمانية أن الدولة العراقية يجب أن تؤسس أوسع العالقات 
والروابط والوشائج مع دول الجوار والدول اإلقليمية األخرى نظرا للمصالح 
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واحترام رغبة مواطني دول الجوار في زيارة العتبات المتبادلة مع هذه الدول، 
المقدسة والمآثر التاريخية للتراب العراقي وتسهيل ذلك وفق ضوابط حضارية 
باإلضافة إلى زيارة هذه البلدان سواء ألداء مناسك الحج والعمرة أو ألغراض 

بية تعليمية وتجارية وثقافية وعلى أن يشمل ذلك جميع دول الجوار والدول العر
  .اإلقليمية إضافة إلى الجارتين الكبيرتين تركيا وإيران

  
ونظرة الحركة التركمانية إلى العالقة مع تركيا ومع منظومة الدول الناطقة باللغة 
التركية في آسيا الوسطى ترتكز على االستفادة من الزخم الحضاري والثقافي لهذه 

دب الشعب التركماني الدول، سيما وأن اللغة التركية هي المستخدمة في أ
ومطبوعاته، وترى أن ذلك يشكل إسهاما كبيرا في اغناء الحركة الثقافية العراقية 

  .على وجه العموم
  

إن الحركة التركمانية ترفض التأويالت الخاطئة في هذا االتجاه وتعلن بأن هذا 
ار ما التواصل ما هو إال تواصل فكري وثقافي ال يتأثر بالعالقات السياسية إال بمقد

تتأثر بها الشعوب األخرى القاطنة في العراق أو في المنطقة، وترى أن الوقوف ضد 
هذا التواصل ما هو إال مثل الوقوف ضد تواصل الشعب العربي في العراق مع 

كما أن . الدول العربية األخرى واإلسهام في أدبها وحضارتها وقضاياها المصيرية
لعالقات مع أذربيجان ودول القوقاز الناطقة الحركة التركمانية تدعو إلى أوسع ا

بالتركية واالستفادة من تجاربها الثقافية والفنية والحضارية، إال أن الحركة التركمانية 
تشدد على أن القرار السياسي لتركمان العراق ينبع من التراب العراقي وبالتواصل 

 .مع أشقائه من الشعوب األخرى القاطنة على األرض العراقية
 
  

 
  :نظرة الحركة التركمانية إلى المرأة واألسرة -9
 

ترى الحركة التركمانية أن األسرة هي عماد المجتمع وأن من واجب الدولة أن تكفل 
لآلسرة كيانها وتصونها من االنحراف وتشمل األمومة والطفولة برعايتها وتضمن لجميع 

ككها وتؤدي إلى إسهامها أفراد األسرة الرعاية الصحية وحقوقها الحضارية التي تمنع تف
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و ترى الحركة التركمانية في الوقت نفسه أن المرأة هي . في خلق مجتمع حضاري متميز
العنصر الهام والحيوي لتماسك األسرة وإنشاء جيل نظيف ومتماسك، ولذلك ترى أن من 

سلط الضروري احترام الحقوق الكاملة للمرأة التركمانية والعراقية وحمايتها من القهر والت
وتدعو إلى اعتماد القوانين التي تضمن للمرأة استقالليتها وكرامتها اإلنسانية أسوة بالرجل 
وفق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعتمدة من قبل الجمعية 

  .1979) ديسمبر( كانون األول18العامة لألمم المتحدة في 
  

ات الدولة إلى اعتماد هذا النهج الحضاري في التعامل إن الحركة التركمانية تدعو مؤسس
مع األسرة والمرأة وأن تتيح لها مركزها االجتماعي المرموق وحقها في العمل والتملك 

 .وممارسة الحياة الثقافية والتجارية واالجتماعية بأوسع أشكالها
 
 
 
  
  

  :موقف الحركة التركمانية من التعليم -10
  

ى االهتمام بالتعليم واعتماد التعليم اإللزامي لجميع مكونات تدعو الحركة التركمانية إل
الشعب العراقي ولغاية نهاية الدراسة المتوسطة على األقل، وأن يكون التعليم حقا مكفوال 
من قبل الدولة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسماح للمدارس الخاصة وفق ضوابط 

  .لكامل العراقتعليمية معتمدة من قبل اإلدارة المركزية 
  

وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التعليم المحلي بلغة األم لجميع الشرائح العراقية وأن 
  .تدعم هذه المناهج والمدارس دعما قويا ومستمرا ال رجعة فيه من قبل الدولة

  
كما تدعو الحركة التركمانية إلى التوسع في التعليم المهني وتهيئة الكوادر الوسطية 

سهام في نهضة المجتمع العراقي واالهتمام بالدراسة الجامعية والتخصصات العليا والى لإل
اعتماد األساليب الحضارية واإلحصائية لخلق التوازن بين الدراسات العلمية والدراسات 

  .اإلنسانية
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وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التدريس باللغة التركمانية في جميع مراحل الدراسة 

 المناطق التركمانية وفق منهاج يعتمد تدريس أسس اللغة التركمانية ابتداء ومن ثم في
الحفاظ على دروس محددة لألدب التركماني واللغة التركمانية في المراحل العليا مع 

  .االحتفاظ بتدريس اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة في المناطق التركمانية
  

المعتمدة في ) الالتينية( تعلم باللغة التركمانية بالحروف الحديثةتعتمد الحركة التركمانية ال
مقررات التربويين الخاصة بالتعليم باللغات التركية لمواكبتها للتطور الحضاري ولتماشيها 
مع متطلبات التوافق الصوتي للغة التركمانية، مع االهتمام بالدراسات الخاصة باللغة 

سماح لإلصدارات األدبية والثقافية التي ترى استعمال هذه التركمانية بالحروف العربية وال
  .الحروف أو إعادة طبع المؤلفات القديمة اغناء للحركة الفكرية

 
 
 
  
  

 :موقف الحركة التركمانية من العامل االقتصادي واقتصاديات السوق -11

  
وق تؤمن الحركة التركمانية بالسياسة االقتصادية الحرة وتغليب مفاهيم اقتصاديات الس

الحرة وصوال إلى المنافسة الحرة في النشاط االقتصادي والحيلولة دون االحتكار سواء 
وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع حركة الرساميل . كان من قبل الدولة أم األفراد

واالستثمارات الحرة في جميع المجاالت االقتصادية إال إذا تعلق االستثناء باألمن القومي 
  .قيةللدولة العرا

  
ومن هذا المنطلق تدعو الحركة التركمانية إلى الحد من سيطرة الدولة على النشاط 
االقتصادي وتحرير السياسة النقدية وتخصيص الفعاليات االقتصادية التي كانت تدار 
تقليديا من قبل الدولة مثل المصارف وقطاع التأمين والنقل الجوي واالتصاالت على أن 

  .يا وتشجيعيا لخلق التوازن األمثل لخدمة اقتصاديات السوق الحرةيكون دور الدولة رقاب
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وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتأهيلها لتكون رافدا اقتصاديا 
هاما في حركة التصدير، كما أنها ومن هذا المنطلق تدعو إلى تحرير التجارة الخارجية 

اح لمعادالت السوق الحرة داخليا من تنظيم نفسها ومنع القيود الخاصة باالستيراد للسم
  .وتوفير الكفاءة الالزمة لمنافسة المواد المستوردة

  
إن الحركة التركمانية تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط مما يوفر الدعم للصناعات 
المحلية وتشجيع االستثمار األجنبي ورفع القيود الخاصة بحركة النقد األجنبي وصوال إلى 

  .تعويم العملة العراقية
وفي نفس الوقت تدعو الحركة التركمانية إلى دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الوطنية 
وتشجيع توزيع األنشطة االقتصادية على مجمل أراضي الدولة العراقية باستثمار المواد 

ت من األولية المتاحة وتشجيع االستثمارات الصناعية والخدمية في المناطق التي عان
افتقار إلى مثل هذه المشاريع وتأمل أن تلقى المناطق التركمانية اهتماما معينا لتشجيع 

 في المناطق التي ةالحركة االقتصادية والصناعية فيها وتشجيع الصناعات البتر وكيميائي
 .تكون أهال إلنشائها

  
 
 
  

  :الخالصــة
  

اقيين لاللتفاف حول هذه الضوابط إن الحركة التركمانية الشاملة تدعو جميع التركمان العر
المشتركة للميثاق التركماني واتخاذ قرارها الصائب لتنظيم صفوفها وفق حركة سياسية 
وفكرية تتبنى األسس المذكورة، وترى أن حركة التركمان السياسية يجب أن تنبع من 

ت خارجية التراب العراقي ومن واقع الوجود التركماني في العراق دون التأثر بأية مؤثرا
مهما كان مصدرها، فأن التركمان في العراق أدرى بمسائلهم وقضاياهم وتطلعاتهم وأنهم 

  .هم المنبع والمحرك لتطلعات الشعب التركماني العراقي
كما تدعو الحركة التركمانية العراقية جميع مكونات الشعب العراقي األخرى للتواصل مع 

لتي تعتمد أسس هذا الميثاق وتقدم هذه النصوص الحركة السياسية والفكرية التركمانية ا
  .كتعهد ناجز للتعاون مع جميع أبناء الشعب العراقي من أجل وطن حر حضاري موحد



 172

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصـادر العربيــة
  

دائرة المعارف اإلسالمية،الطبعة العربية، أحمد الشنشاوي، إبراهيم زكي  -1
  .1933هرة، خورشيد، عبد الحميد يونس، دار الفكر، القا

، ترجمة وتعليق جعفر الخياط، 1926-1917العراق في رسائل المس بيل،  -2
  ،2003الدار العربية للموسوعات، بيروت

محمد ضيف اهللا المطيري، مشكلتا الموصل واألسكندرونة والعالقات العربية  -3
 2003التركية، الطبعة األولى، الشركة المصرية للطباعة، القاهرة 

المستقبل، السياسة األمريكية في إعادة تشكيل الشرق جيف سيمونز، عراق  -4
 2004األوسط، ترجمة سعيد العظم، الطبعة األولى، دار الساقي، بيروت 

علي محمد الشمراني، صراع األضداد، المعارضة العراقية بعد حرب . د -5
 2003الخليج، الطبعة األولى، دار الحكمة، لندن 

دار الشؤون الثقافية " ارات العراقيةتاريخ الوز" السيد عبد الرزاق الحسني  -6
 1988، الجزء األول، الطبعة السابعة د، بغداالعامة

- 1869(الدكتور إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني في العراق  -7
 1982، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، )1932

 دار ،1941-1927 الجزء الثاني ،"العراقمذكراتي في " ساطع الحصري  -8
 1968 بيروت، الطبعة األولى الطليعة،



 173

 مطابع سجل ،“الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية " وليد حمدي . د -9
 1992العرب 

 المؤسسة العربية للدراسات ،"العشريناتالقضية الكردية في " عزيز الحاج . د -10
 1984 األولى ةوالنشر، الطبع

رياض الريس للكتب والنشر،  ،“األقليات في التاريخ العربي " عوني فرسخ  -11
 1994الطبعة األولى 

نشأة العراق الحديث، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، الجزء  هنري فوستر، -12
 1989الثاني، الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 

كراس التعليمات الخاصة بالقائمين بأعمال التسجيل، طبع النص العربي في  -13
بع النص التركي في مطبعة الرابطة ببغداد، مطبعة التمدن ببغداد بينما ط

1957 
، ترجمة “أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث " ستيفن هيميسلي لونكريك،   -14

 – قم – منشورات الشريف الرضي 1968جعفر الخياط، الطبعة الرابعة، 
 إيران

 ، 1950 إلي سنة 1900العراق الحديث من سنة " ستيفن هيميسلي لونكريك ،  -15
تعليق سليم طه التكريتي ،  منشورات الفجر ،  بغداد ، الطبعة األولى ترجمة و

1988 
 آفاق ،“حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث " خيري أمين العمري  -16

  بغدادوالتوزيع،عربية للنشر 

 -هوامش على تاريخ العراق السياسي الحديث" عبد المجيد حسيب القيسي ،  -17
 1999 لندن ، الطبعة األولى –ت العالمية ، مركز الموسوعا" اآلثوريون  

 1920الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة " فريق المزهر الفرعون  -18
 1995 بغداد، الطبعة الثانية – مطبعة النجاح –، مؤسسة البالغ " ونتائجها 

، " زعماء وأفندية ، الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب" سيار الجميل  -19
 1999 األردن ، الطبعة األولى -شر والتوزيع ، عماناألهلية للن

 رؤية عربية –الحياة السياسية والحزبية في كوردستان " منذر الموصلي  -20
 1991، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن ، " للقضية الكردية

ذكريات ناظم الطبقجلي ومذكرات المحامي جاسم “المحامي جاسم مخلص  -21
 1969 بيروت، –دا المكتبة العصرية، صي" مخلص 



 174

، الجزء األول، ترجمة وتعليق 1959-1958العراق في الوثائق البريطانية  -22
 بغداد، الطبعة األولى –العميد المتقاعد خليل إبراهيم حسن، بيت الحكمة 

2000 
 الكتاب األول، الطبقات االجتماعية والحركات الثورية -حنا بطاطو، العراق -23

، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة "هوريةمن العهد العثماني حتى قيام الجم
 1990 بيروت -األبحاث العربية

 الحزب الشيوعي، ترجمة عفيف الرزاز، - الكتاب الثاني-حنا بطاطو، العراق -24
 1992مؤسسة األبحاث العربية، بيروت 

 الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار الثالث، الكتاب – العراق “بطاطو حنا  -25
 –  الطبعة العربية األولى العربية،مؤسسة األبحاث  ترجمة عفيف الرزاز، ،“

 1992بيروت 

-  الشريف الرضي، قمتالدكتور مجيد خدوري، العراق الجمهوري، منشورا -26
 1968إيران 

 في طبيعة المجتمع العراقي، المكتبة الحيدرية، ةالدكتور علي الوردي، دراس -27
 1996بغداد 

جزء األول، دار الحكمة، مير بصري، أعالم األدب في العراق الحديث، ال -28
 1994، نلند

الدكتور جميل موسى النجار، اإلدارة العثمانية في والية بغداد، مكتبة مدبولي،  -29
 1990القاهرة، 

التركية بين الحاضر والمستقبل، مركز -حسن بكر أحمد، العالقات العربية -30
 2000 ظبي، واإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أب

، دار أجزاء تسعة العامري، موسوعة العشائر العراقية، ثامر عبد الحسن -31
 1995الشؤون الثقافية العامة، بغداد 

ثامر عبد الحسن العامري، معجم العامري للقبائل واألسر والطوائف في  -32
 ،2001العراق، مطبعة الوفاق، بغداد 

 1993عبد اللطيف الشواف، شخصيات نافذة، دار كوفان للنشر، لندن -33

هاللي، تاريخ التعليم في العراق في عهد االنتداب البريطاني عبد الرزاق ال -34
 2000 الشؤون الثقافية العامة، بغداد ر، دا1921-1932



 175

 األول،  ءهنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة سليم طه التكريتي، الجز -35
 1989الفجر للنشر والتوزيع، بغداد

زء، دار الشؤون  ج2محمد مظفر األدهمي، المجلس التأسيسي العراقي،  -36
 1989الثقافية العامة،بغداد 

 1977 اشبيلية، الطبعة الثالثة، بغدادةفاضل حسين، مشكلة الموصل، مطبع -37

، 1958-1914حقبة من الصراع -محمد حمدي الجعفري، بريطانيا والعراق -38
 2000دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 

 1947 المعارف، بغداد  العراق، الجزء الثاني، مطبعةرعباس العزاوي، عشائ -39

شاكر صابر الضابط، موجز تاريخ التركمان في العراق، مطبعة المعارف،  -40
 1960بغداد 

شاكر صابر الضابط، تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا، مطبعة دار المعرفة،  -41
 1955بغداد 

عبد عون الروضان، موسوعة عشائر العراق، الجزء األول، األهلية للنشر  -42
 2003 األردن -والتوزيع، عمان

 موطن الحضارات القديمة، طه باقر وفؤاد سفر، منشورات وزارة الثقافة لدلي -43
 1965واإلعالم، بغداد 

المحامي عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتاللين، الجزء األول،  -44
 1939بغداد،

الحكومة الوطنية ومسألة الشمال، من منشورات دار الجمهورية للطباعة  -45
 1965والنشر، بغداد 

 –محمد فتحي الشاعر، األكراد في عهد عماد الدين الزنكي، كلية اآلداب  -46
 1990جامعة المنوفية، بورسعيد، مصر 

 ألمانيا –كولون  الجمل، ت، منشورا والمذاهب بالعراقاألديانرشيد الخيون،  -47
2003 

 14سمير عبد الكريم، أضواء على الحركة الشيوعية في العراق، الجزء الثاني  -48
 ، دار المرصاد بيروت1963 شباط 8-1958تموز 

، دار المدى للثقافة "سيرة مناضل"ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد، سالم عادل  -49
 2001والنشر، دمشق 



 176

  
 

  المصادر التركيـة
 

1- Dr. Suphi Saatçi,Tarihi Gelişim içinde Irak’ta 
Türk Varlığı,Tarihi Araştırmalar ve    Dokümantasyon  
Merkezleri Kurma ve Geliştirme 
Vakfı, İstanbul,1996 
 
2- Yaşar Canatan, Türk - Irak münasebetleri(1926-19589, T.C 

Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Açıköğretim Okulu Matbaası,Ankara,1996 

 
3- Ali Naci Karacan, Lozan,Milliyet yayınları,Latin 

Matbaası,İstanbul 1971 
 

 
4- Suphi Saatçi, Irakta Türkmen Boyları ve Oymakları, 

 الموســوعات
1-http://www.encyclopedia.com/html/k/Kirkuk. 

2- Encyclopedia of orient 
3- Microsoft Encyclopedia. Global security.org 

4- PAUL, Oliver, Encyclopedia of Vernacular                                                                
 Architecture of the World, Cambridge University 

Press,Cambridge,1977 
5- Illustrated Atlas of the World, by Readers Digest,Readers Digest 

Association,2001 
http://www.britannica.com/eb/ 6- 

 
 
 
 

  المصـادر اإلنجليزية
  

1-      Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Print, 
London 2002,P.274 

2- Kristina O’Donnelly, The Horseman, Rose Intl. Publishing 
House,USA 2003 



 177

3- David Mcdawell, A Modern History of Kurds, I.B 
Tauris,New York,1996 

4- HAY, W.R., Two Years in Kurdistan, London,  Sidgwick& 
Jackson Ltd.1921 

5-   Janet Wallach,Desert Queen,First Anchor, New                       
York,1999 

6- Longrigg, Stephen Hemsley, Iraq 1990 To 1950, A political,Social 
and Economic History,Oxford University Press,London-Newyork-
Toronto,Billing and sons ltd,1956 
 

7- Brown,Sarah Graham, Sanctioning Saddam, the  
Politics of Intervention in Iraq,I.B                                                         
Tauris,New York,1999 
 
8- Liam Anderson and Gareth Stansfield, The Future of Iraq, 
Dictatorship,Democracy or Division?, Palgrave 
Macmillan,USA,2004  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 178

  
  
  
 
 
  

  1ملحق رقم 
  

 قانون إدارة الدولة العراقية

  للمرحلة االنتقالية
  2004/آذار/8

  
  

  الديباجة
  المبادئ األساسية: الباب األول
  الحقوق األساسية: الباب الثاني
  لعراقية االنتقاليةالحكومة ا: الباب الثالث
  السلطة التشريعية االنتقالية: الباب الرابع

  السلطة التنفيذية االنتقالية: الباب الخامس
  السلطة القضائية االتحادية: الباب السادس
  المحكمة المختصة والهيئات الوطنية: الباب السابع
  األقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية: الباب الثامن
  المرحلة ما بعد االنتقالية: الباب التاسع

  
  
  

  الديباجة



 179

رها النظام االستبدادي السابق، إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صاد
هذا الشعب الرافض للعنف واإلكراه بكل اشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامهما 

  .كأسلوب من أساليب الحكم، قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون
وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي، ال سيما وهو من مؤسسي األمم المتحدة؛ عامال 

استعادة مكانه الشرعي بين األمم، وساعيا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة على 
وطنه بروح األخوة والتآزر، ولغرض رسم المالمح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية 
تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة 

  .المشاكل المرحلية
ر هذا القانون إلدارة شؤون العراق خالل المرحلة االنتقالية إلى حين قيام حكومة فقد أق

  .منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة

  
  

  الباب األول
  المبادئ األساسية

  
  :المادة األولى

هذا (، وتعني عبارة )قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية(يسمى هذا القانون ) أ(
  .)قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية(أينما وردت في هذا التشريع ) القانون

  .ن اإلشارة للمذكر في هذا القانون تشمل المؤنث أيضاإ) ب(
  .تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا ال يتجزأ منه) ج(

  :المادة الثانية
 حتى 2004 حزيران 30 تعني المرحلة التي تبدأ من )المرحلة االنتقالية(إن عبارة ) أ(

قانون، وذلك في تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم، كما ينص عليه هذا ال
  . من هذا القانون61، إال في حالة تطبيق المادة 2005 كانون األول 31موعد أقصاه 

  :إن المرحلة االنتقالية تتألف من فقرتين) ب(
تبدأ الفترة األولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في ) 1(

ملية تداول واسعة النطاق بتشاور ، وستتألف هذه الحكومة وفق ع2004 حزيران 30
شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة االئتالف المؤقتة، ويمكن التشاور 
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إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، ويضمنها . مع األمم المتحدة بذلك
عليه ويصدر المبادئ والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا القانون، وملحق يتفق 

  .قبل بداية المرحلة االنتقالية ويكون جزءا ال يتجزأ من هذا القانون
تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية االنتقالية والتي تتم بعد إجراء ) 2(

االنتخابات للجمعية الوطنية، كما هو منصوص عليه في هذا القانون، على أال تتأخر هذه 
 كانون الثاني 31، وعلى كل حال قبل 2004 كانون األول 31 عن االنتخابات إن أمكن

2005  
  .تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم

  
  
  

  :المادة الثالثة
إن هذا القانون يعد القانون األعلى للبالد، ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة، وبدون ) أ(

ا القانون إال بأكثرية ثالثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وال يجوز تعديل هذ. استثناء
وإجماع مجلس الرئاسة، كما ال يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل 
من األشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني أو أن يمدد أمد المرحلة 

هذا القانون، أو يؤخر إجراء االنتخابات لجمعية االنتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في 
جديدة أو يقلل من سلطات األقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على اإلسالم أو غيره 

  .من األديان والطوائف وشعائرها
  .إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطال) ب(
  .نتخبة وفقا لدستور دائمينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة م) ج(

  :المادة الرابعة
، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم )فيدرالي(نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي 

السلطات فيه بين الحكومة االتحادية والحكومات اإلقليمية والمحافظات والبلديات 
ية والتاريخية ويقوم النظام االتحادي على أساس الحقائق الجغراف. واإلدارات المحلية

والفصل بين السلطات وليس على أساس األصل أو العرق أو االثنية أو القومية أو 
  .المذهب

  :المادة الخامسة
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تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية االنتقالية وذلك وفق ما 
  .جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون

  
  

  :سةالمادة الساد
تتخذ الحكومة العراقية االنتقالية خطوات فعالة إلنهاء آثار األعمال القمعية التي قام بها 
النظام السابق التي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية ومصادرة األموال المنقولة 

  .وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية ألسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية
  :لسابعةالمادة ا

ـ اإلسالم دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع وال يجوز سن قانون خالل ) أ(
المرحلة االنتقالية يتعارض مع ثوابت اإلسالم المجمع عليها وال مع مبادئ الديمقراطية 
والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية اإلسالمية 

لشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع األفراد في حرية العقيدة لغالبية ا
  .والممارسات الدينية

  .ـ العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء ال يتجزأ من األمة العربية) ب(
  :المادة الثامنة

  .يحدد َعلَم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون
  :المادة التاسعة
ية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم اللغة العرب

أبنائهم بلغة األم كالتركمانية أو السريانية أو األرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية 
يحدد نطاق . وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة

  : وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون والذي يشمل)لغة رسمية(المصطلح 
  .باللغتين) الوقائع العراقية( ـ إصدار الجريدة الرسمية 1
 ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجاالت الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس 2

  .الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين
  . الرسمية والمراسالت باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بها ـ االعتراف بالوثائق3
  . ـ فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية4
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 ـ أية مجاالت أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل األوراق النقدية، وجوازات السفر، 5
  .والطوابع

  . ـ تستخدم المؤسسات واألجهزة االتحادية في إقليم كردستان اللغتين6

  
  
  

  الباب الثاني
  الحقوق األساسية

  
  :المادة العاشرة

ل الهياكل الحكومية تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكي
لدولة العراق، وعلى الحكومة العراقية االنتقالية وحكومات األقاليم والمحافظات والبلديات 
واإلدارات المحلية، أن تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا 

  .الباب
  :المادة الحادية عشرة

عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق ـ كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا ) أ(
  .والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعالقته بالوطن والدولة

ـ ال يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي وال يجوز نفيه ويستثنى المواطن ) ب(
ت جوهرية كاذبة المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلوما

  .تم منحه الجنسية استنادا إليها
ـ يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وأن العراقي الذي أسقطت عنه ) ج(

  .جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى، يعد عراقيا
ـ يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية ألسباب دينية أو عنصرية أو طائفية أن ) د(

  .يستعيدها
 ويعد كل من 1980 لسنة 666ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) هـ(

  .أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقيا
ـ على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع ) و(

  .أحكام هذا القانون



 183

  .عن تطبيق األحكام الخاصة بالجنسيةـ تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ ) ز(
  :المادة الثانية عشرة

العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو 
القومية أو الدين أو المذهب أو األصل، وهم سواء أمام القانون ويمنع التمييز ضد المواطن 

ولهم الحق باألمن الشخصي .  أو أصلهالعراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته
وبالحياة والحرية وال يجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إال وفقا إلجراءات 

  .قانونية، إن الجميع سواسية أمام القضاء
  :المادة الثالثة عشرة

  .ـ الحريات العامة والخاصة مصانة) أ(
  .الحق بحرية التعبير مصان) ب(
جتماع السلمي وبحرية االنتماء في جمعيات هو حق مضمون، ـ إن الحق بحرية اال) ج(

كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات واألحزاب واالنضمام إليها وفقا للقانون، هو حق 
  .مضمون

ـ للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر إلى ) د(
  .خارجه وبالعودة إليه

  .ق بالتظاهر واإلضراب سلميا وفقا للقانونـ للعراقي الح) هـ(
ـ للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم ) و(

  .اإلكراه بشأنها
  ).أعمال السخرة(ـ تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة اإلجبارية ) ز(
  .ـ للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة) ح(

  :المادة الرابعة عشرة
للفرد الحق باألمن والتعليم والعناية الصحية والضمان االجتماعي، وعلى الدولة العراقية 
ووحداتها الحكومية وبضمنها األقاليم والمحافظات والبلديات واإلدارات المحلية، بحدود 

فاه وفرص مواردها ومع األخذ باالعتبار الحاجات الحيوية األخرى، أن تسعى لتوفير الر
  .العمل للشعب

  :المادة الخامسة عشرة
ال . ـ ال يكون ألي من أحكام القانون المدني أثر رجعي إال إذا ورد فيه نص بذلك) أ(

  .جريمة وال عقوبة إال بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة
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طات ـ ال يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السل) ب(
الحكومية األخرى سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة االتحادية أو اإلقليمية، أو 
المحافظات والبلديات واإلدارات المحلية، إال إذا أصدر قاض أو قاضي تحقيق حسب 
القانون المرعي إذنا بالتفتيش بناء على معلومات أدلى بها شخص أقسم يمينا وهو يعلم أن 

إن ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، . ضه للعقاباليمين الكاذب يعر
ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف . قد تبرر إجراء التفتيش بال إذن

الملحة، وفي حالة إجراء تفتيش بال إذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فإن األدلة أو 
ش ال يعتد بها بشأن تهمة جنائية، إال إذا قررت القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتي

المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بال إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش 
  .موافق للقانون

ـ ال يجوز اعتقال أحد أو حجزه خالفا للقانون، وال يجوز احتجازه بسبب معتقدات ) ج(
  .سياسية أو دينية

محاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء يضمن للجميع الحق ب) د(
إن إشعارا بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر . كانت المحاكمة مدنية أو جنائية

  .للمتهم بال تأخير
ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام ) هـ(

مت وال يجوز إكراهه على اإلدالء بأقواله ألي سبب من مستقل وذي دراية وبأن يلزم الص
األسباب، وأن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهودا ويناقشهم ويطلب من 

  .القاضي القيام بذلك، يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق
  .ـ إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون) و(
 حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي ـ لكل شخص حرم من) ز(

تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو اعتقاله وتأمر باإلفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى 
  .بشكل غير قانوني

  .ـ ال يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها) ح(
وال يجوز إنشاء محاكم خاصة أو . ة عسكريةـ ال يجوز محاكمة المدني أمام محكم) ط(

  .استثنائية
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كما يحرم . ـ يحرم التعذيب بكل أشكاله، الجسدية منها والنفسية وفي كل األحوال) ي(
التعامل القاسي المهين وغير اإلنساني، وال يقبل كدليل في المحكمة أي اعتراف انتزع 

  . من اإلجراءات الجنائية األخرىباإلكراه أو التعذيب أو التهديد ألي سبب كان وفي أي
  :المادة السادسة عشرة

  .ـ لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) أ(
ـ الملكية الخاصة مصونة فال يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون، ) ب(

قانون وال ينزع عن أحد ملكه إال ألغراض المنفعة العامة في األحوال المبينة في ال
  .وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال وسريعا

ـ للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بال ) ج(
  .قيود

  :المادة السابعة عشرة
  .ال يجوز حيازة أو حمل السالح أو شرائه أو بيعه إال بإجازة تصدر وفقا للقانون

  :مادة الثامنة عشرةال
  ال ضريبة وال رسم إال بقانون

  :المادة التاسعة عشرة
ال يجوز تسليم الالجئ السياسي الذي منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، وال يجوز إعادته 

  .قسرا إلى البلد الذي فر منه
  :المادة العشرون

اب أن يرشح نفسه ـ لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخ) أ(
  .لالنتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية

ـ ال يجوز التمييز ضد أي عراقي ألغراض التصويت في االنتخابات على أساس ) ب(
الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة 

  .اءة والكتابةبالقر
  :المادة الحادية والعشرون

ال يجوز للحكومة العراقية االنتقالية أو حكومات وإدارات األقاليم والمحافظات والبلديات 
أو اإلدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع 

  .ة أو بأي شكل آخرالمدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولي
  :المادة الثانية والعشرون
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إذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية سواًء في الحكومة االتحادية أو حكومات األقاليم أو 
إدارات المحافظات والبلديات واإلدارات المحلية، خالل قيامه بعمله بتجريد شخص أو 

عراقية أخرى سارية المفعول، جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون أو أية قوانين 
يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق باالدعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن 

أما إذا . األضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق والبتغاء أية وسيلة قانونية أخرى
كان قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا أن عمله 

  .متفقا مع القانون فال يترتب عليه دفع التعويض
  
  

  :المادة الثالثة والعشرون
يجب أال يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء 
الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق الالئقة بشعب حر له كرامته اإلنسانية، 

عليها في المعاهدات واالتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق وبضمنها الحقوق المنصوص 
القانون الدولي التي وقعها العراق أو انضم إليها، أو غيرها التي تعد ملزمة له وفقا للقانون 

ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق اإلنسانية التي ال تتعارض مع . الدولي
  .ينوضعهم باعتبارهم من غير المواطن

  
  

  الباب الثالث
  الحكومة العراقية االنتقالية

  
  المادة الرابعة والعشرون

لية والمشار إليها أيضا في هذا القانون بالحكومة ـ تتألف الحكومة العراقية االنتقا) أ(
االتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس 

  .الوزراء، والسلطة القضائية
ـ تكون السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة ) ب(

  .عن األخرى
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ول أو موظف في الحكومة العراقية االنتقالية بالحصانة عن أفعال ـ ال يتمتع أي مسؤ) ج(
  .جنائية يرتكبها خالل قيامه بوظيفته

  :المادة الخامسة والعشرون
  :تختص الحكومة العراقية االنتقالية بالشؤون التالية حصرا

ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات ) أ(
ات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة االقتصادية والتجارية واالتفاقي

  .الخارجية وسياسات االقتراض السيادي
ـ وضع وتنفيذ سياسة األمن الوطني، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدامتها ) ب(

  .لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البالد والدفاع عن العراق
لية، وإصدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة التجارية ـ رسم السياسة الما) ج(

عبر حدود األقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة 
  .النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته

  .ـ تنظيم أمور المقاييس واألوزان ورسم السياسة العامة لألجور) د(
وات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء األقاليم والمحافظات في ـ إدارة الثر) هـ(

العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه األقاليم والمحافظات، توزع الواردات الناتجة 
عن هذه الثروات، عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع 

 بنظر االعتبار المناطق التي حرمت منها السكاني في جميع أنحاء البالد، مع األخذ
بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل إيجابي، واحتياجاتها 

  .ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البالد
  .ـ تنظيم أمور الجنسية والهجرة واللجوء) و(
  .ـ تنظيم سياسة االتصاالت) ز(

  :المادة السادسة والعشرون
 سارية المفعول، إال إذا 2004 حزيران 30 ـ ستبقى القوانين النافذة في العراق في )أ(

نص هذا القانون على خالف ذلك وإلى أن تقوم الحكومة العراقية االنتقالية بإلغائها أو 
  .تعديلها وفقا لهذا القانون

 تشريعات ـ التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية االتحادية ستعلو على أية) ب(
باستثناء . أخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية أخرى وذلك في حالة التعارض بينهما

  .من هذا القانون) ب (54ما نص عليه في المادة 
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ـ إن القوانين واألنظمة واألوامر والتعليمات الصادرة من سلطة االئتالف المؤقتة ) ج(
ذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بناء على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى ناف

  .بتشريع يصدر حسب األصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون
  :المادة السابعة والعشرون

ـ تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات االحتياط، ) أ(
  .وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق

ت مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة إلمرة القيادة ـ ال يجوز تشكيل قوا) ب(
  .للحكومة العراقية االنتقالية، إال بموجب قانون اتحادي

ـ ال يجوز للقوات العراقية المسلحة وبضمنهم العسكريين العاملين في وزارة الدفاع ) ج(
وال . ةأو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات إلشغال مراكز سياسي

يجوز لهم القيام بحمالت انتخابية لصالح مرشحين فيها وال المشاركة في غير ذلك من 
األعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك األفراد 

وليس في هذه المادة ما . المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية
  .هؤالء األفراد بالتصويت في االنتخاباتيحد من حق 

ـ تقوم دائرة االستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة لألمن ) د(
الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية، وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية 

وجب مبادئ حقوق اإلنسان وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبم
  .المعترف بها

ـ تحترم الحكومة العراقية االنتقالية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع ) هـ(
انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل 

  .وتكنولوجيا وأنظمة لإليصالبتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد 
  :المادة الثامنة والعشرون

ـ إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس ) أ(
الوزراء، والقضاة في المحاكم ال يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو 

رئاسة أو في مجلس إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس ال. خارجها
  .الوزراء يعتبر مستقيال من عضوية الجمعية الوطنية
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ـ ال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا في ) ب(
الجمعية الوطنية، أو وزيرا أو رئيسا للوزراء أو عضوا في مجلس الرئاسة قبل مضي 

  .حة أو إحالته على التقاعد منهاثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسل
  :المادة التاسعة والعشرون

المادة (من ) 1ب ـ (حال تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة 
  .، تحل سلطة االئتالف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم)الثانية أعاله

  
  
  
  

  الباب الرابع
  السلطة التشريعية االنتقالية

  
  :المادة الثالثون

ـ يكون لدولة العراق خالل المرحلة االنتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية ) أ(
  .ية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذيةالوطنية ومهمتها الرئيس

ـ تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين واألنظمة المتعلقة بهما في ) ب(
  .الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خالف ذلك

وقانون األحزاب السياسية، ـ تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون االنتخابات ) ج(
ويستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من أعضاء 
الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان 

  .والكلدوآشوريين واآلخرون
 أو في 2004انون األول  ك31ـ تجري انتخابات الجمعية الوطنية إن أمكن قبل ) د(

   .2005 كانون الثاني 31موعد أقصاه 
  :المادة الحادية والثالثون

وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال .  عضوا275ـ تتألف الجمعية الوطنية من ) أ(
  .أعضائها في حالة االستقالة أو اإلقالة أو الوفاة

  :روط التاليةـ يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الش) ب(
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  . ـ أن يكون عراقيا ال يقل عمره عن ثالثين سنة1
 ـ أال يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إال إذا استثني 2

  .حسب القواعد القانونية
 ـ إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه 3

البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له أن يوقع وثيقة براءة من حزب 
وإذا ثبت . أن يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل واالرتباط بمنظمات حزب البعث

  .في محاكمة أنه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن فإنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية
لسابقة أو ممن أسهم أو شارك في اضطهاد  ـ أال يكون من منتسبي األجهزة القمعية ا4

  .المواطنين
  . ـ أال يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام5
  . ـ أال يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة6
  . ـ أن يكون حامال لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على األقل7
  . ـ أال يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح8

  :المادة الثانية والثالثون
ـ تضع الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها، وتعقد جلساتها علنيا إال إذا تطلبت ) أ(

يترأس الجلسة األولى للجمعية أكبر األعضاء . الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي
  .سنا

يصبح .  الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لهاـ تنتخب الجمعية) ب(
والنائب األول هو . رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على أكثر األصوات لذلك المنصب
  .الذي يليه بعدد األصوات والنائب الثاني يلي النائب األول بعدد األصوات

 عندما يتنازل بصورة للرئيس أن يصوت على أية قضية ولكنه ال يشترك في النقاش إال
  .مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة

ال يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية إال بعد قراءته مرتين ) ج(
في جلسة اعتيادية للجمعية، على أن يفصل بين القراءتين يومان في األقل، وذلك بعد أن 

  .أعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام في األقليدرج مشروع القانون على جدول 
  :المادة الثالثة والثالثون
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تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر، ويسجل ) أ(
تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك، وتتخذ القرارات في الجمعية 

  .ذا نص هذا القانون على غير ذلكالوطنية باألغلبية البسيطة، إال إ
على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس ) ب(

  .الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية
وللجمعية الوطنية إجراء . لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة) ج(

ولها أيضا أن تقترح . فيض مجمل مبالغ الميزانية العامةالمناقلة بين أبواب الميزانية وتخ
  .على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة

ألعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي ) د(
  .تضعه هذه الجمعية

، وإن كان ذلك لغرض ال يجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق) هـ(
  .الدفاع ضد عدوان خارجي إال بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة

  .للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات واالتفاقيات الدولية) و(
يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين ) ز(

 فيهم أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء التنفيذيين، بمن
وأي مسؤول آخر اقل مرتبة في السلطة التنفيذية، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب 

  .المعلومات وإصدار األوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها
  :المادة الرابعة والثالثون

أثناء انعقاد جلسات الجمعية، وال يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به 
يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ال يجوز إلقاء القبض عليه خالل انعقاد 
جلسات الجمعية الوطنية إال إذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية 

  .في جنايةعلى رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود 

  
  

  الباب الخامس
  السلطة التنفيذية االنتقالية
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  :المادة الخامسة والثالثون
  .لمرحلة االنتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسهتتكون السلطة التنفيذية في ا
  :المادة السادسة والثالثون

تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة الذي تكون ) أ(
يتم انتخاب مجلس . وظيفته تمثيل سيادة العراق واإلشراف على شؤون البالد العليا

ة وبأغلبية ثلثي أصوات األعضاء، وللجمعية الوطنية صالحية إقالة الرئاسة بقائمة واحد
أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثالثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة 
أو النزاهة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي أعضائها 

  .بديال له لملء هذا الشاغر
ضاء مجلس الرئاسة أن تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء يشترط في أع) ب(

  :الجمعية الوطنية مع مالحظة ما يلي
  . ـ أن تبلغ أعمارهم أربعين عاما على األقل1
  . ـ أن يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة واالستقامة2
عضوا  ـ أن يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على األقل، إذا كان 3

  .في حزب البعث المنحل
، واألنفال ولم يقترف جريمة بحق 1991 ـ أال يكون قد شارك في قمع االنتفاضة عام 4

  .الشعب العراقي
  .يتخذ مجلس الرئاسة قراراته باإلجماع، وال يجوز ألعضائه إنابة آخرين عنهم) ج(
  
  

  :المادة السابعة والثالثون
ره الجمعية الوطنية، على أن يتم ذلك خالل يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصد

خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية بإقرار 
ذلك التشريع، وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تقر التشريع 

  .وز ثالثين يومامجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خالل مدة ال تتجا
  :المادة الثامنة والثالثون

يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس الوزراء باإلجماع، وأعضاء مجلس الوزراء بناء ) أ(
على توصية من رئيس الوزراء، يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك 
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 بعملهم للحصول على تصويت بالثقة باألغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء
لمجلس الرئاسة االتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون . كحكومة

أسبوعين، وفي حالة إخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية، في هذه 
وإذا تعذر على رئيس . الحالة يجب أن تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين

وزرائه خالل شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء الوزراء ترشيح مجلس 
  .آخر

يجب أن تكون مؤهالت رئيس الوزراء هي المؤهالت ذاتها التي يجب أن تتوفر في ) ب(
أعضاء مجلس الرئاسة، عدا أن عمره يجب أالّ يقل عن خمس وثالثين سنة عند توليه 

  .منصبه
  :المادة التاسعة والثالثون

زراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد يقوم مجلس الو) أ(
معاهدات واتفاقيات دولية، ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية 

  .الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات واالتفاقيات
غراض التشريفية يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية لأل) ب(

واالحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في اإلطالع، واالستفسار وإعطاء 
المشورة، وستسري القيادة الفعلية في األمور العسكرية، عملياتياً، من رئيس الوزراء، 

  .فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية
سة، كما هو مفصل في الباب السادس، بتعيين رئيس وأعضاء يقوم مجلس الرئا) ج(

  .المحكمة العليا، بناء على توصية من مجلس القضاء األعلى
يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة االستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار ) د(

ه التعيينات الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق، وتكون هذ
  .خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية باألغلبية البسيطة ألعضائها الحاضرين

  :المادة األربعون
يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام الجمعية الوطنية، ولهذه الجمعية الحق ) أ(

وفي حالة سحب . بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين
  .أدناه نافذة) ب (40ة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها وتصبح المادة الثق
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في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء ) ب(
في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة ال تزيد عن ثالثين يوما، إلى حين تشكيل مجلس 

  . أعاله38الوزراء الجديد وفق المادة 
  :المادة الحادية واألربعون

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية إلدارة الحكومة، ويجوز له إقالة الوزراء بموافقة 
أغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية، ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة 

من فيه رئيس بعد مراعاة اإلجراءات القانونية أن تقيل عضوا من مجلس الوزراء ب
  .الوزراء

  :المادة الثانية واألربعون
يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله وإصدار األنظمة والتعليمات الضرورية 
لتنفيذ القوانين، وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية، ولكل وزارة، حسب 

رجات الخاصة، وبعد اختصاصها ترشيح وكالء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الد
تتخذ . موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات، ترفع إلى مجلس الرئاسة إلقرارها

  .قرارات مجلس الوزراء كافة باألغلبية البسيطة ألعضائها الحاضرين
  

  الباب السادس
  السلطة القضائية االتحادية

  
  :المادة الثالثة واألربعون

ل من األشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة القضاء مستقل، وال يدار بأي شك) أ(
العدل، ويتمتع القضاء بالصالحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم أو إدانته وفقا للقانون 

  .من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية
 إال إذا جرى االستغناء عنهم 2004 تموز 1يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في ) ب(

  .وفق هذا القانون
  .تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء) ج(
تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية، ويكون تأسيس ) د(

سيكون تأسيس هذه المحاكم في . هذه المحاكم من اختصاص الحكومة االتحادية حصرا
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جالس القضاء في األقاليم وتكون األولوية لتعيين القضاة في األقاليم بالتشاور مع رؤساء م
  .تلك المحاكم أو نقلهم إليها هي للقضاة المقيمين في اإلقليم

  :المادة الرابعة واألربعون
  .يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة االتحادية العليا) أ(
  :اختصاصات المحكمة االتحادية العليا) ب(
ختصاص الحصري واألصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية االنتقالية  ـ اال1

  .وحكومات األقاليم وإدارات المحافظات والبلديات واإلدارات المحلية
 ـ االختصاص الحصري واألصيل، وبناء على دعوى من مدع أو بناء على إحالة من 2

ة عن الحكومة االتحادية محكمة أخرى، في دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليمات صادر
أو الحكومات اإلقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات واإلدارات المحلية ال تتفق مع هذا 

  .القانون
  . ـ تحدد الصالحية االستئنافية التقديرية للمحكمة العليا االتحادية بقانون اتحادي3
 تعليمات أو إجراء جرى إذا قررت المحكمة العليا االتحادية أن قانونا أو نظاما أو) ج(

  .الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغيا
تضع المحكمة العليا االتحادية نظاما لها باإلجراءات الالزمة لرفع الدعاوى وللسماح ) د(

للمحامين بالترافع أمامها، وتقوم بنشره، وتتخذ قراراتها باألغلبية البسيطة ما عدا القرارات 
التي يجب أن تكون بأغلبية ) 1ب (44لمنصوص عليها في المادة بخصوص الدعاوى ا

الثلثين، وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلك صالحية إصدار 
  .قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات

ألعلى تتكون المحكمة العليا االتحادية من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء ا) هـ(
أوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية لألقاليم بترشيح ما ال يقل عن ثمانية عشر إلى سبعة 
وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما 
بعد بتريشح ثالثة أعضاء لكل شاغر الحق يحصل بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل، 

وفي حالة . لرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لهاويقوم مجلس ا
  .رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء األعلى مجموعة جديدة من ثالثة مرشحين

  :المادة الخامسة واألربعون
يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس األعلى للقضاء 

ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة على القضاء االتحادي، 



 196

االتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز االتحادية، ورؤساء محاكم االستئناف 
يترأس رئيس المحكمة االتحادية . االتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه
رأس المجلس رئيس محكمة التمييز العليا المجلس األعلى للقضاء وفي حال غيابه يت

  .االتحادية
  :المادة السادسة واألربعون

يتضمن الجهاز القضائي االتحادي المحاكم الموجودة خارج إقليم كردستان بما في ذلك ) أ(
محاكم الدرجة األولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم االستئناف ومحكمة التمييز 

ويمكن .  من هذا القانون44تثناء ما نصت عليه المادة التي هي آخر درجات المحاكم باس
إقامة محاكم اتحادية إضافية أخرى بالقانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل 

إن هذا القانون يحفظ المؤهالت الالزمة لتعيين القضاة والتي . المجلس األعلى للقضاء
  .يحددها القانون

لمحلية بما في ذلك محاكم إقليم كردستان تعتبر قطعية إن قرارات المحاكم اإلقليمية وا) ب(
ولكنها تخضع لمراجعة القضاء االتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أي قانون 

  .تحدد إجراءات المراجعة هذه بقانون. اتحادي
  

  :المادة السابعة واألربعون
بجريمة مخلة بالشرف ال يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء األعلى إال إذا أدين 

ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء األعلى . أو بالفساد أو إذا أصيب بعجز دائم
ينفذ العزل حال صدور هذه . وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة

إن القاضي الذي يتهم بما ذكر أعاله يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت . الموافقة
ال يجوز تخفيض راتب القاضي أو . اشئة عما ورد ذكره في هذه المادةفي قضيته الن

  .إيقاف صرفه ألي سبب من األسباب خالل مدة خدمته
  

  الباب السابع
  المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

  
  :المادة الثامنة واألربعون
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 يعد 2003 ـ 12 ـ 10إن قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر في ) أ(
صدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها وإجراءاتها، دون األخذ بنظر االعتبار م

  .النصوص الواردة في هذا القانون
ليس ألية محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صالحية ) ب(

المحكمة الجنائية المختصة، إال بقدر ما نص عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية 
  .المختصة

يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون ) ج(
  .تأسيسها

  
  

  :المادة التاسعة واألربعون
إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل ) أ(

د مصدقا عليه، كما يعد النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث، يع
ويستمر أعضاء هذه الهيئات . مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون

  .51الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون، مع مراعاة ما ورد في المادة 
  .يجري تعيين أعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون) ب(

  :المادة الخمسون
ية االنتقالية هيئة وطنية لحقوق اإلنسان لغرض تنفيذ التعهدات تؤسس الحكومة العراق

وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق . الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون
تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن األمم المتحدة والخاصة . اإلنسان

 مكتبا للتحقيق في الشكاوى، ولهذا وتضم هذه الهيئات. بمسؤوليات المؤسسات الوطنية
المكتب صالحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع في أي ادعاء بأن تصرفات 

  .السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخالفا للقانون
  :المادة الحادية والخمسون

ال يجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أية هيئة تؤسسها الحكومة 
حادية بأية صفة أخرى كانت في جهاز الحكومة أو خارجها، ويسري هذا المنع دون االت

تحديد سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية للحكومة االنتقالية العراقية، 
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ولكن يجوز ألعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خالل عملهم في 
  .المحكمة المذكورة

  

  
  

  الباب الثامن
  األقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية

  
  :المادة الثانية والخمسون

في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة يؤسس تصميم النظام االتحادي 
االتحادية، ذلك التركيز الذي جعل من الممكن استمرار عقود االستبداد واالضطهاد في 

إن هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين . ظل النظام السابق
رك فيه المواطن مشاركة فاعلة المحليين في كل إقليم ومحافظة، ما يخلق عراقا موحدا يشا

  .في شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط
  :المادة الثالثة والخمسون

يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية لألراضي التي كانت تدار ) أ(
 الواقعة في محافظات دهوك واربيل 2003 آذار 19من قبل الحكومة المذكورة في 

  .السليمانية وكركوك وديالى ونينوىو
 الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني )حكومة إقليم كردستان(إن مصطلح 

  .الكردستاني، ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية اإلقليمية في إقليم كردستان
  .تبقى حدود المحافظات الثمانية عشرة بدون تبديل خالل المرحلة االنتقالية) ب(
يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل ) ج(

أقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه األقاليم، على أن 
تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها، يجب الحصول باإلضافة إلى 

عية الوطنية على أي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي موافقة الجم
  .المحافظات المعنية بواسطة استفتاء

يضمن هذا القانون الحقوق اإلدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين ) د(
  .والمواطنين اآلخرين كافة
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  :المادة الرابعة والخمسون
تان في مزاولة أعمالها الحالية طوال المرحلة االنتقالية، إال تستمر حكومة إقليم كردس) أ(

ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن االختصاص الحصري للحكومة االتحادية كما ينص 
ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة االتحادية تماشيا مع . عليه هذا القانون

تحتفظ حكومة إقليم . ن هذا القانونم) هـ (25الممارسة الجاري العمل بها ووفقا للمادة 
كردستان بالسيطرة اإلقليمية على األمن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في 

  .فرض الضرائب والرسوم داخل إقليم كردستان
فيما يتعلق بتطبيق القوانين االتحادية في إقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني ) ب(

ن تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق الكردستاني بتعديل تنفيذ أي م
من هذا ) د (44 وفي المادة 25فقط باألمور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 

  .القانون التي تقع ضمن االختصاص الحصري للحكومة االتحادية حصرا
  :المادة الخامسة والخمسون

مية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتس) أ(
ومحلية، وال يتم إقالة أي عضو في حكومة إقليم، أو أي محافظ أو عضو في أي من 
مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية على يد الحكومة االتحادية أو على يد احد 

وز كما ال يج. مسؤوليها، إال إذا أدين من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون
لحكومة إقليم عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي من مجالس المحافظة أو البلدية أو 

وال يكون أي محافظ، أو أي عضو في مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية . المحلية
خاضعا لسيطرة الحكومة االتحادية، إال بقدر ما يتعلق األمر بالصالحيات المبينة في المادة 

  .أعاله) د (43 والمادة 25
يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما في األول ) ب(

، بموجب نص قانون الحكم المحلي الذي يتوقع إصداره، لحين إجراء 2004من تموز 
انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، إال إذا تنازل احد هؤالء عن منصبه 

لك التاريخ إلدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بجريمة تتعلق طواعية أو عزل منه قبل ذ
  .بالفساد أو إلصابته بعجز دائم أو الذي أقيل طبقا للقانون المذكور أعاله

وعند عزل المحافظ أو رئيس البلدية أو عضو من أعضاء المجالس، فإن للمجلس ذي 
غال العضوية، أما العالقة أن يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل مقيم في المحافظة إلش

إن .  لعضوية الجمعية الوطنية31شروط التأهيل فهي ذاتها المنصوص عليها في المادة 
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على المرشح الجديد أن يحصل على أغلبية األصوات في المجلس لكي يشغل المقعد 
  .الشاغر

  :المادة السادسة والخمسون
ت الوزارة االتحادية تساعد مجالس المحافظات الحكومة االتحادية في تنسيق عمليا) أ(

الجارية داخل المحافظة، بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها، بشأن 
األنشطة الجارية في المحافظة نفسها، يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية 
العامة للدولة، ولهذه المجالس الصالحية كذلك بزيادة إيراداتها بشكل مستقل عن طريق 

 الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات إدارة المحافظة، والمبادرة بإنشاء مشروعات فرض
وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات 

  .غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين االتحادية
ي وغيرها من المجالس ذات العالقة في أداء تساعد مجالس االقضية والنواح) ب(

مسؤوليات الحكومة االتحادية، وتقديم الخدمات العامة، وذلك بمراجعة خطط الوزارة 
االتحادية في األماكن المذكورة، والتأكد من أنها تلبي الحاجات والمصالح المحلية بشكل 

وازنة العامة وجمع سليم، وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خالل إجراءات الم
اإليرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات اإلدارة 
المحلية والمبادرة بإنشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات 

  .الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى تتماشى مع القانون
لحكومة االتحادية، كلما كان ذلك عمليا، إجراءات لمنح اإلدارات المحلية تتخذ ا) ج(

سيتم تنظيم الوحدات اإلقليمية . واإلقليمية والمحافظات سلطات إضافية وبشكل منهجي
وإدارات المحافظات، بما فيها حكومة إقليم كردستان، على أساس مبدأ الالمركزية ومنح 

  .ةالسلطات لإلدارات البلدية والمحلي
  :المادة السابعة والخمسون

إن جميع الصالحيات التي ال تعود حصرا للحكومة العراقية االنتقالية يجوز ممارستها ) أ(
من قبل حكومات األقاليم والمحافظات، وذلك بأسرع ما يمكن، وبعد تأسيس المؤسسات 

  .الحكومية المناسبة
 كافة، وللمجلس الوطني تجري االنتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق) ب(

 كانون الثاني 31الكردستاني في نفس موعد إجراء االنتخابات العامة في موعد ال يتجاوز 
2005.  
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  :المادة الثامنة والخمسون
تقوم الحكومة العراقية االنتقالية وال سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية ) أ(

 وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم وغيرها من الجهات ذات العالقة، وعلى
الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من 
ضمنها كركوك، من خالل ترحيل ونفي األفراد من أماكن سكناهم، ومن خالل الهجرة 

 المنطقة، وحرمان القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين األفراد الغرباء عن
السكان من العمل، ومن خالل تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة 

  :االنتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية
 ـ فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع 1

ارية، واإلجراءات القانونية األخرى، على قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العق
وإذا تعذر . الحكومة القيام خالل فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم

  .ذلك، على الحكومة تعويضهم تعويضا عادال
 ـ بشأن األفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، على الحكومة البت في 2

من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان  10أمرهم حسب المادة 
إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم 
ألراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية 

  . تلك المناطقتلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم إلى
 ـ بخصوص األشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى 3

لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في األقاليم واألراضي، على الحكومة أن 
  .تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق واألراضي

ء جميع القرارات ذات الصلة،  ـ أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغا4
والسماح لألشخاص المتضررين بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون 

  .إكراه أو ضغط
لقد تالعب النظام السابق أيضا بالحدود اإلدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية، ) ب(

 إلى الجمعية الوطنية وذلك على الرئاسة والحكومة العراقية االنتقالية تقديم التوصيات
لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة، وفي حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة باإلجماع 
على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وباإلجماع 
لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات، وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على 
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الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من األمين العام لألمم المتحدة تعيين 
  .شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب

تؤجل التسوية النهائية لألراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين ) ج(
والى حين المصادقة استكمال اإلجراءات أعاله، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف، 

على الدستور الدائم، يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذا بنظر 
  .االعتبار إرادة سكان تلك األراضي

  

  
  

  الباب التاسع
  المرحلة ما بعد االنتقالية
  :المادة التاسعة والخمسون

سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد أن القوات المسلحة العراقية سوف لن ) أ(
  .تستخدم مجددا إلرهاب الشعب العراقي أو قمعه

بتها في المساهمة مع دول أخرى في تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغ) ب(
حفظ األمن والسلم ومكافحة اإلرهاب خالل المرحلة االنتقالية ستكون القوات المسلحة 
العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة 

ة، وذلك إلى  وأية قرارات أخرى الحق2003 لسنة 1511وفقا لقرار مجلس األمن رقم 
  .حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور

حال تسلمها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة ) ج(
 الصالحية لعقد االتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات  العراقية االنتقالية المنتخبة

دة الجنسيات العاملة في العراق، تحت قيادة موحدة، وطبقا لشروط قرار مجلس القوة المتعد
، وأي قرارات الحقة صادرة عن 2003 لسنة 1511األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

مجلس األمن ذات العالقة، لن يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق وااللتزامات 
 لسنة 1511تبة على قرار مجلس األمن المرقم المترتبة على هذه االتفاقيات أو المتر

 أو أية قرارات أخرى الحقة لمجلس األمن بهذا الشأن تحكم أعمال القوة المتعددة 2003
  .الجنسيات إلى حين دخول هذه االتفاقيات حيز التنفيذ
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  :المادة الستون

معية بأداء هذه وستقوم هذه الج. على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق
المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية 
ودورية في كل أنحاء العراق وعبر وسائل اإلعالم، وتسلم المقترحات من مواطني العراق 

  .أثناء قيامها بعملية كتابة الدستور
  :المادة الواحدة والستون

  .2005 آب 15بة المسودة للدستور الدائم في موعد أقصاه على الجمعية الوطنية كتا) أ(
تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليها باستفتاء عام، وفي ) ب(

الفترة التي تسبق إجراء االستفتاء تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع 
  .إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها

ن االستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية يكو) ج(
  .الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثالث محافظات أو أكثر

عند الموافقة على الدستور الدائم باالستفتاء، تجري االنتخابات لحكومة دائمة في موعد ) د(
 31، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد أقصاه 2005 كانون األول 15أقصاه 

  .كانون األول
إذا رفض االستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية، وتجري ) هـ(

إن الجمعية . 2005 كانون األول 15االنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 
 ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد أقصاه الوطنية والحكومة العراقية االنتقالية الجديدتين

، وستستمران في العمل وفقا لهذا القانون، إال أن المواعيد النهائية 2005 كانون األول 31
. لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة ال تتجاوز سنة واحدة

  . آخروسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم
عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات األعضاء ) و(

، أن هنالك حاجة لوقت إضافي 2005 آب 1أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 
ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة . إلكمال كتابة مسودة الدستور

  .، وال يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرىالدستور لستة اشهر فقط
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إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من ) ز(
أعاله، عندئذ يطبق ) د (61، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 2005شهر آب 

  .أعاله) ج (61نص المادة 
  :المادة الثانية والستون

نون نافذا إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يظل هذا القا
  .بموجبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  2ملحق رقم 
  

  اإلنسان لحقوق اإلسالمي اإلعالننص 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ـّها النّاُس إنّا خَلَقْناكُْم ِمْن ذَكَر ( وا إّن أكَْرَمكُْم  َوَجَعلْناكُْم شُُعوباً َوقَباِئَل ِلتَعاَرفُوأنثىيا أي

  ).قرآن كريم.()َعنَْد اِهللا أتْقَاكُم
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 خالق كّل رب العالمين، إيماناً منها باهللا اإلسالمي في منظّمة المؤتمر األعضاءإّن الدول 

 األرض في أحسن تقويم وكّرمه وجعله في اإلنسانشيء، وواهب كّل النعم، الذي خلق 

 وسخّر له ما في اإللهيةحّمله أمانة التكاليف إصالحها، و خليفة، ووكّل إليه عمارتها و

  . جميعاًاألرض وما في تالسماوا

الذي أرسله اهللا بالهدى ودين الحقّ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وتصديقاً برسالة محّمد

رحمة للعالمين ومحّرراً للمستعبدين ومحطّماً للطواغيت والمستكبرين، والذي أعلن 

 على أحد إالّ بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهّية ألحد فال فضل المساواة بين البشر كافّة،

  .بين الناس، الذين خلقهم اهللا من نفس واحدة

، والتي دعت البشر كافّة اإلسالموانطالقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء 

باً من دون اهللا، والتي أالّ يعبدوا إالّ اهللا وال يشركوا به شيئاً وال يتّخذ بعضهم بعضاً أربا

 الحقيقي لحرّية البشر المسؤولة وكرامتهم الخالدة، من المحافظة على األساسوضعت 

الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطّية في 

  .كّل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والماّدة وأخذت بين العقل والقلب

 التي جعلها اهللا خير اُّمة أورثت اإلسالمية لألمة للدور الحضاري والتاريخي وتأكيداً

، وما واإليمان، وجمعت بين العلم باآلخرةالبشرّية حضارة عالمّية متوازنة ربطت الدنيا 

 اليوم لهداية البشرّية الحائرة بين التّيارات والمذاهب األمةيرجى أن تقوم به هذه 

  .لول لمشكالت الحضارة المادّية المزمنةالمتنافسة، وتقديم الح
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 التي تهدف إلى حمايته من اإلنسانومساهمة في الجهود البشرّية المتعلّقة بحقوق 

االستغالل واالضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حرّيته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتّفق مع 

  .اإلسالميةالشريعة 

 العلم المادي شأواً بعيداً ال تزال وستبقى في وثقة منها بأّن البشرية التي بلغت في مدارج

  .إلى وازع ذاتي يحرس حقوقها حاجة ماّسة إلى سند إيماني لحضارتها و

 جزء من دين المسلمين، ال اإلسالم والحرّيات العاّمة في األساسيةوإيماناً بأّن الحقوق 

لها في أحكام إلهّية تكليفّية يملك أحٌد بشكل مبدئي تعطيلها كلّياً أو جزئّياً، أو خرقها أو تجاه

أنزل اهللا بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتّمم بها ما جاءت به الرساالت السماوّية، 

إهمالها أو العدول عنها منكراً في الدين، وكّل إنسان مسؤول  وأصبحت رعايتها عبادة و

مة المؤتمر  في منظّاألعضاء مسؤولة عنها بالتضامن، إّن الدول واألمةعنها بمفرده، 

  : تأسيساً على ذلك تعلن ما يلياإلسالمي

  :الماّدة االُولى

، وجميع النّاس آلدم واحدة جمعت بينهم العبودّية هللا والبنّوة أسرةأ ـ البشر جميعاً 

 وفي أصل التكليف والمسؤولّية، دون تمييز بينهم اإلنسانيةمتساوون في أصل الكرامة 

أو الجنس أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو الوضع بسبب العرق أو اللون أو اللّغة 

إّن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمّو هذه  االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات، و

  .اإلنسانالكرامة على طريق تكامل 
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 منهم ألحدإنّه ال فضَل  إن أحّبهم إليه أنفعهم لعياله، و ب ـ إّن الخلق كلّهم عيال اهللا، و

  . إالّ بالتقوى والعمل الصالحاآلخرى عل

  

  :الماّدة الثانية

 والمجتمعات والدول حماية هذا األفرادأ ـ الحياة هبة اهللا وهي مكفولة لكّل إنسان، وعلى 

  . شرعي الحق من كّل اعتداء عليه، وال يجوز إزهاق روح دون مقتض

  .ب ـ يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري

  .لمحافظة على استمرار الحياة البشرّية إلى ما شاء اهللا واجب شرعيج ـ ا

 وأن ال تنتهك، كما يحرم تشريحه إالّ بمجّوز اإلنساند ـ يجب أن تصان حرمة جنازة 

  .شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك

  :المادة الثالثة

لهم في أـ في حالة استعمال القّوة أو المنازعات المسلّحة ال يجوز قتل من ال مشاركة 

 أن يطعم ولألسيرالقتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحقّ في أن يداوى 

 التي فّرقتها األسر واجتماع األسرىويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل 

  .ظروف القتال
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ب ـ ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت 

  .ّية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلكالمدن

  :المادة الرابعة

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع 

  .حماية جثمانه ومدفنه

  :المادة الخامسة

 في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحقّ األساس هي األسرةأ ـ 

  . تحول دون تمتّعهم بهذا الحقّ قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسّيةفي الزواج وال

 األسرةب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية 

  .ورعايتها

  :المادة السادسة

، ولها من الحقوق مثل ما عليها من اإلنسانيةأ ـ المرأة مساوية للرجل في الكرامة 

  .، ولها شخصّيتها المدنّية وذّمتها المالّية المستقلّة وحقّ االحتفاظ باسمها ونسبهاالواجبات

  . ومسؤولّية رعايتهااألسرة على اإلنفاقب ـ على الرجل عبء 
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  :المادة السابعة

 والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية األبوينأ ـ لكّل طفل منذ والدته حقٌّ على 

 وإعطاؤهما عناية واألم، كما تجب حماية الجنين واألدبيةّية والرعاية المادّية والعلم

  .خاّصة

، مع ألوالدهم ومن بحكمهم، الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لآلباءب ـ 

  . الشرعّيةواألحكام األخالقيةوجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم 

  . الشريعةألحكام على ذويهم وفقاً  حقٌّولألقارب حقوقهما األبناء على لألبوينج ـ 

  :المادة الثامنة

 وااللتزام، وإذا فُقدت أهلّيته أو انتقصت اإللزاملكّل إنسان التمتّع بأهلّيته الشرعّية من حيث 

  .قام ولّيه مقامه

  :المادة التاسعة

أ ـ طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله 

 وحقائق اإلسالم معرفة دين لإلنسانوضمان تنّوعه بما يحقّق مصلحة المجتمع، ويتيح 

  .الكون وتسخيرها لخير البشرّية
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 والمدرسة األسرةب ـ من حقّ كّل إنسان على مؤّسسات التربية والتوجيه المختلفة من 

اً تربية متكاملة  دينّياً ودنيوّياإلنسان وغيرها أن تعمل على تربية اإلعالموالجامعة وأجهزة 

  .ومتوازنة وتعّزز إيمانه باهللا واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها

  :المادة العاشرة

 دين الفطرة فإنّه ال تجوز ممارسة أي لون من اإلسالم أن يتبع اإلنسانلّما كان على 

أو  عليه كما ال يجوز استغالل فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر اإلكراه

  .اإللحادإلى 

  :المادة الحادية عشرة

 أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه وال عبودّية لغير ألحد حّراً وليس اإلنسانأ ـ يولد 

  .اهللا تعالى

ب ـ االستعمار بشتّى أنواعه باعتباره من أسوأ أنواع االستعباد محّرم تحريماً مؤكّداً، 

لتحّرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول وللشعوب التي تعانيه الحقّ الكامل ل

والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كّل أشكال االستعمار أو االحتالل، 

ولجميع الشعوب الحقّ في االحتفاظ بشخصّيتها المستقلّة والسيطرة على ثرواتها ومواردها 

  .الطبيعّية

  :المادة الثانية عشرة
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ر الشريعة بحرّية التنقّل، واختيار محّل إقامته داخل بالده أو لكّل إنسان الحقّ في إطا

خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره 

  .حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع

  :المادة الثالثة عشرة

 حرّية اختيار العمل الالئق به، ولإلنسانع لكّل قادر عليه، العمل حق تكفله الدولة والمجتم

 والسالمة وفي األمنمّما تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في 

 كافّة، وال يجوز تكليفه بما ال يطيقه، أو إكراهه، أو األخرىالضمانات االجتماعّية 

 ـ أن يتقاضى أجراً عادالً واألنثىذكر  به، وله ـ دون تمييز بين الاإلضراراستغالله، أو 

مقابل عمله دون تأخير، وله االجازات والعالوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب 

إذا اختلف العّمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفّض  ، وواإلتقان باإلخالص

  . بالعدل دون تحّيزواإللزامإقرار الحقّ  النزاع ورفع الظلم و

  :لمادة الرابعة عشرةا

 الحقّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير، لإلنسان

  .والربا ممنوع مؤكداً

  :المادة الخامسة عشرة
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أ ـ لكّل إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعّية، والتمتّع بحقوق الملكّية بما ال يضّر به 

، وال يجوز نزع الملكّية إالّ لضرورات المنفعة العاّمة  أو المجتمعاألفرادأو بغيره من 

  .ومقابل تعويض فوري وعادل

  . شرعي  وحجزها إالّ بمقتضاألموالب ـ تحرم مصادرة 

  :المادة السادسة عشرة

 أو الفني أو التقني، وله الحقّ األدبيلكّل إنسان الحقّ في االنتفاع بثمرات إنتاجه العملي أو 

 غير مناف اإلنتاج والمالّية الناشئة عنه، على أن يكون هذا دبيةاألفي حماية مصالحه 

  . الشريعةألحكام

  :المادة السابعة عشرة

 تمكّنه من األخالقية واألوبئةأ ـ لكّل إنسان الحقّ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد 

  .بناء ذاته معنوّياً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا الحق

نسان على مجتمعه ودولته حقّ الرعاية الصحّية واالجتماعّية بتهيئة جميع ب ـ لكّل إ

  .المرافق العاّمة التي يحتاج إليها في حدود االمكانات المتاحة

ج ـ تكفل الدولة لكّل إنسان حقّه في عيش كريم يحقّق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، 

  .األساسيةالج وسائر الحاجات ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والع

  :المادة الثامنة عشرة
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  .أ ـ لكّل إنسان الحقّ في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله

 وماله وأسرته الحقّ في االستقالل بشؤون حياته الخاّصة في مسكنه لإلنسانب ـ 

عته، وتجب حمايته من  إلى سماإلساءةواتّصاالته، وال يجوز التجّسس أو الرقابة عليه أو 

  .كل تدخّل تعّسفي

ج ـ للمسكن حرمته في كّل حال وال يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير 

  .مشروعة، وال يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه

  :المادة التاسعة عشرة

  .أ ـ النّاس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم

  .ى القضاء مكفول للجميعب ـ حقّ اللجوء إل

  .ج ـ المسؤولّية في أساسها شخصّية

  .د ـ ال جريمة وال عقوبة إالّ بموجب أحكام الشريعة

هـ ـ المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأّمن له فيها كّل الضمانات الكفيلة 

  .بالدفاع عنه

  :المادة العشرون
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ه أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، وال ال يجوز القبض على إنسان أو تقييد حرّيت

 نوع من المعامالت المذلّة أو القاسية أو ألييجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو 

، كما ال يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبّية أو العلمّية إالّ اإلنسانيةالمنافية للكرامة 

 يجوز سّن القوانين االستثنائّية برضاه، وبشرط عدم تعّرض صّحته وحياته للخطر، كما ال

  .التي تخّول ذلك للسلطات التنفيذّية

  :المادة الحادية والعشرون

  .األهداف هدف من وألي اإلشكال رهينة محّرم بأّي شكل من اإلنسانأخذُ 

  :المادة الثانية والعشرون

  . الشرعّيةأ ـ لكّل إنسان الحقّ في التعبير بحرّية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ

ب لكّل إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة 

  .اإلسالمية

 ضرورة حيوّية للمجتمع، ويحرم استغالله وسوء استعماله والتعّرض اإلعالمج ـ 

  بالقيم أو إصابة المجتمعاإلخالل فيه، وممارسة كّل ما من شأنه األنبياءللمقّدسات وكرامة 

  .بالتفكّك أو االنحالل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد

د ـ ال تجوز إثارة الكراهّية القومّية والمذهبّية وكّل ما يؤّدي إلى التحريض على التمييز 

  .العنصري بأشكاله كافّة
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  :المادة الثالثة والعشرون

ناً للحقوق أ ـ الوالية أمانة يحرم االستبداد فيها وسوء استغاللها تحريماً مؤكّداً ضما

  .لإلنسان األساسية

ب ـ لكّل إنسان حقّ االشتراك في إدارة الشؤون العاّمة لبالده بصورة مباشرة أو غير 

  . الشريعةألحكاممباشرة، كما أّن له الحقّ في تقلّد الوظائف العاّمة وفقاً 

  

  

  :المادة الرابعة والعشرون

  .اإلسالميةدة بأحكام الشريعة  مقّياإلعالنكّل الحقوق والحرّيات المقّررة في هذا 

  :المادة الخامسة والعشرون

  .اإلعالن هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد اإلسالميةالشريعة 

  


