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 االهداء
 اىل ارواح......

 
    املوصةل حممةود عبةد فتحةي     مدير مدرسيت )احلريةة االبتدائيةة للبةنني( يف 

احملروق الذي اصبح يشكل خطرًا علة  االمةن دةرد نشةري ق ةيدة بعنةوان       
املعتقةل   اللبنةاني  ي"الشمس واجلالدون" واهدائها اىل سكرتري احلزب الشيوع
 .1961حينذاك، فنفته السلطات اىل الديوانية يف تشرين الثاني 

 س واجلةريء، ومةذيع اعاعةة    عبدالباسط يونس، الشاب القومي العربي املتحم
حركةةة الشةةوان االنقالبيةةة، الةةذي اخةةذ يقةةيم بةةافدراء وباسةةت فان يف سةةين   
حياته االخرية نتائج نضاالت القوميني العرب، النها ادت بالتالي اىل استيالء 

 البعث عل  السلطة وادخال العراق يف علك النفق املظلم.

       راطي يف املوصةةةل املثقةةف والكاتةةب ومسةةؤول فةةةرع احلةةزب الةةوطين الةةد ق
عبدالغين املالح، الذي كان يتوقع اعتقاله وتعذيبه من قبل البعثةيني حتة    

 اواخر ايام حياته.

     غربي احلاج امحد، الكاتب واحلقوقي والشاعر والوفير، مسةؤول فةرع حةزب
االستقالل العراقي يف املوصل، الذي مات مهمومًا حزينةًا، ألن نضةاله ونضةال    

 حزبه عهب سدى.

 يةةد، السياسةةي واالقت ةةادي والةةد قراطي الفةةذ الةةذي     ةةل     حممةةد حد
 .1963شباط  8البعثيون من اعتقاله اثر انقالبهم الدموي يف 

      الرجةةل ادةةادل والةةرفين والةةوطين الغيةةور، خسةةرو توفيةةق مسةةؤول احلةةزب
 .1959-1957الد قراطي الكوردستاني يف لواء املوصل 

 مساءهم يف هذا الكتاب. االحياء واالموات الذين قابلتهم ووردت ا  
 
 

 عبدالفتاح البوتاني                                                            
                                                          1/11/2010   

 



6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7  

 بداًل من املقدمة
 

(، وكان مةن املعارضةني للحكةم    1951-1890يقول املرحوم خريالدين العمري )
: ان االتةةراك  1911سةةم الن ةةاح سةةنة   االعثمةةاني االخةةري، واصةةدر جريةةدة معارضةةة ب   

اغضةةبوا العةةرب والكةةورد بسياسةةتهم العن ةةرية، وان الكةةورد كةةانوا  اشةةون العةةرب يف      
الةةركو وراء سةةراب ا الفةةة العثمانيةةة، ولكةةن االتةةراك بسياسةةتهم ايقظةةوا يف العةةرب      

 .(1)ة فبغريزة التقليددقيععور حب االستقالل. ان   يكن بالوالكورد ش
اعن   يكةةةن هنةةةاك خةةةالن او )صةةةراع( بةةةني الكةةةورد والعةةةرب يف املوصةةةل،    

ناضةالن سةوية مةن اجةل ا ةالك، ولكةي       تحتت السيطرة العثمانيةة و  افالقوميتان كانت
ضةد الكةورد،   تضعف الدولة العثمانية نضادما املشرتك، اخةذت تسةتعني احيانةًا بةالعرب     

 لزرع التفرقة بينهما.
ولكةةن  ةةا يؤسةةف لةةه ان العةةرب، وبعةةد تاسةةيس الدولةةة العراقيةةة، او اململكةةة    

، وهي صنيعة بريطانيةة، اخةذ حكةام بغةداد  ثلةون دور االتةراك       1921العراقية سنة 
افاء اخةةوانهم الكةةورد، وقةةد اشةةار اىل هةةذا رئةةيس وفراء العةةراق املرحةةوم عبداحملسةةن         

 السعدون.
تكاتف العرب والكورد، يف عراق اليةوم، ظهةر جليةًا وواضةحًا عنةدما طالبةت        ان

تركيا بوالية املوصل )اقليم كوردستان اىل حد ما(، فقد لعبت مجعية النهضة املدرسةية  
يف مدينة املوصل، وكان يرتأسها طالب كوردي هو علي حيدر سةليمان، دورًا مةؤثرًا علة     

( حينةذاك املرحةوم   دير املعةارن )الرتبيةة حاليةاً   ملة وكان  الراى العام لالنضمام اىل العراق،
حممد امني فكي، وهو كوردي ايضًا، دور يف دعم مجعية النهضةة املدرسةية، ويف حتشةيد    

 طالب املدارس للتظاهر من اجل عراقية والية املوصل.
وقد قيم املرحوم خريالدين العمةري عاليةًا دور عمةوم كةورد الواليةة يف حسةم       

حل العراق، فقد كتب يقول: "وقد سطر ال فحة الذهبيةة يف هةذا االسةتفتاء،    املشكلة ل ا
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ابنةةاء الشةةمال االكةةراد االشةةاوس، فقةةد انضةةم االكةةراد وفةةاف العةةراق وحتققةةت الوحةةدة       
 .(1)"الوطنية

اما يف جمال احلياة السياسية يف املدينة، فان التنظةيم السياسةي الكةوردي وجةد     
، افتةتح الكةورد   1908يف العراق، ففي تشةرين الثةاني    يف املوصل مع بدء احلياة احلزبية

يف املدينة فرعًا جلمعية "كورد تعاون وترقي مجعييت" اليت كان مركزهةا يف اسةتنبول.   
)االمةل(. ويف سةنة    هيظي  كان يف املدينة تنظةيم طالبةي كةوردي باسةم      1911ويف سنة 
ينةة، وكةان مةن ابةرف     ، كان جلمعيةة اسةتقالل الكةورد فرعةًا نشةيطًا يف املد     1922-1927

اعضائه افراد من اجداد واعمام التاجر املوصلي املعرون حممةد ييةب اجلةادر، والتةاجر     
بكر جليب خياط وسواهما، و  ختل املدينة ويف كافة املراحل التار ية الةيت مةرت بهةا    

 واىل هذا اليوم من التنظيمات السياسية الكوردية.
السةةر املوصةةلية العريقةةة تعةةود يف   واالهةةم مةةن هةةذا وعاك ان هنةةاك عشةةرات ا  

جةةذورها اىل اصةةول كورديةةة مثةةل: دل اجلةةومرد، دل اجلةةادر، دل جلمةةريان، دل القةةدو، دل    
ومجيةةع االسةر الةيت تةدعي االنتسةةاب اىل     املةدرس، دل الةرفو، دل ا وشةي، دل الشوشةي...،    

مثةل:  فضاًل عن االسر اليت صاهرت الكورد  خالد بن الوليد او العباس عم الرسول)ك(،
دل العمري، دل الدملوجي، دل اجلليلي، شيوخ مشر، ودل مال علو وسةواها. وكةان لكةل مةن     
دهوك واربيل وجزيرة بوتان والعمادية وفاخو وعقرة وحت  مهابةاد روابةط اقت ةادية    
واجتماعيةةة متينةةة مةةع املوصةةل واهلةةها مةةن الكةةورد والعةةرب، اع ان خطةةوط املواصةةالت  

 .مجيعها كانت متتد اىل املوصل
ان ما سبق يؤكد ان العرب والكورد يف هذي املدينة كةانوا ومةا فالةوا مةن نسةيج      

ان العديد من الش  يات الكوردية، او مةن اصةول كورديةة     هذا اجتماعي واحد، ويفسر
تبوأت مناصب رفيعة يف هةذي املدينةة، وبشةكل طبيعةي واعتيةادي، وبةال حةذر او ادنة          

، 1898)السعرتي( رئيس بلدية املوصل سنة  حساسية، واعكر منهم: سعيد دغا السريتي
ومحدي جلمريان، وجعفر العسكري، وماجد بك، وعمر نظمي، عبداحلميةد وم ةطف    
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واملعلةم البعثةي    اليعقوبي، وسةعيد قةزاف، وعبداديةد رشةيد بةرواري، وروبتيةان اجلةان       
 ةب  وسواهم، هوالء تولوا من ب حمافظ املدينةة ومن  سعيد سليمان عبداهلل )البوتاني(

نائب احملافظ، ونواب...، و  يثر سكان املدينة اية ض ة، او اعرتاض علة  تةوليهم تلةك    
 املناصب الرفيعة.

كما توىل كورد املوصل مناصب مهمة يف بغةداد، اعكةر مةنهم رءسةاء احلكومةات:      
نورالدين حممود، مجبل املدفعي النينوي، علي جةودت االيةوبي وسةواهم. فالةذي ينفةي      

رهةم يف هةذي املدينةة، ويفتعةل االالعيةب والفوضة  لتح ةيم دورهةم،         وجود الكورد ودو
رجةل غةري موضةةوعي وعةديم الضةةمري، او صهةل تفاصةةيل تةاريخ هةةذي املدينةة، او ر ةةا       
لغايات يف نفسه فالكورد والعرب هم من اقدم سكان هذي املدينةة علة  حةد قةول مةؤرخ      

 الديوةج .املوصل املرحوم سعيد 
داني الشهري ابن حوقل وهو من اجةل علمةاء املوصةل،    الرحالة والبل وكتب قبله

م، عن سكان املوصل يقول: "وكةان جةل اهلةها يف امل ةة     969-هة358وكان يف املدينة سنة 
 الرابعة )العاشرة( من الكورد".

و ا لةه دالالتةه التار يةة ايضةًا، ان اهتمةام اهةل املوصةل باملناسةبات الدينيةة          
ن اليقل عن احتفال اهةل مدينةة اربيةل الةيت كةان دةا       خاصة باملولد النبوي الشريف، كا

 يف املدن الكوردية، انفردت باقامة علك العيد. فريٌد طابٌع
اعن ماعا ح ل اليوم ليظهر بعو االدعيةاء، ادعيةاء العروبةة وادعيةاء االسةالم      

يقللةةوا مةةن نسةةبة الكةةورد يف املدينةةة، او حتةة  ينكةةروا وجةةودهم التةةار ي واجلغةةرايف،   ل
وا عليهم التملك واملناصب الرفيعة، بل حت  العةي  بسةالم اىل جةوار اخةوتهم     ويستكثر

العةةرب يف املدينةةة وكةةانهم دخةةالء او غربةةاء او مغت ةةبني يهةةددون ادويةةة )القوميةةة       
العربية( للمدينةة، مةع ان هةذي املدينةة هةي مدينةة العةرب والكةورد تار يةًا وجغرافيةًا           

 وطبيعيًا؟!!
نةةي اعطيةةت يف رسةةاليت للماجسةةتري )طبةةع سةةنة   لقةةد اسةةتكثر علةةيم بعضةةهم ا 

، مسةاحة لنشةاط احلةزب الةد قراطي     1958-1926( احلياة احلزبية يف املوصةل  2003
-1926( واحلةةزب الشةةيوعي العراقةةي يف املدينةةة خةةالل املةةدة )    الثييتي  الكوردسةةتاني )
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و (، علمًا ان تواجد تنظيمات االول يف املدينة اقدم من تواجةد حةزب البعةث بنحة    1958
( سةةنة، امةةا الثةةاني فتنظيماتةةه 12( سةةنوات، ومةةن حركةةة القةةوميني العةةرب بنحةةو ) 8)

. هةذا هةو تةاريخ املدينةة السياسةي، وكتابتةه       نهاية ثالثينات القرن املاضيموجودة منذ 
 تتوقف عل  مدى التزام املؤرخ بال دق وعدم خيانة الضمري.

كةيم متهمةًا   ووقف البعو، ولالسف بيةنهم اكةاد يون، موقةف الناصةح احل    
ايةةاي بتفرقةةة ال ةةفون، وعلةةيم ان امجةةع النةةاس يف كتابةةاتي ال ان افةةرقهم، وشةةرط   
اجلمع بني الناس عندهم هو ان ال اتطرق اىل اي نشاط سياسي للكورد والشيوعيني 
يف املدينةةة، ة ةةة انهةةا مدينةةة عربيةةة اسةةالمية حمافظةةة، وان اكتةةب عةةن اجلانةةب    

بامكاني ان اح ةب الشةمس بغربةال كمةا يقةال؟       االصابي لتاريخ املدينة فقط، وهل
 اهذي هي املوضوعية!!

كتب اىل احدهم يعةرتض علة  مقةالي "املوصةل تبةتهج بيةوم تتةويج امللةك         
قائاًل: اود ان اوضح  (1)"1958متوف  14و قتله يف  1953ديار  23في ل الثاني يف 

 ل الثاني شي ًا، لكم بان املوصل ابته ت بالثورة وهي ملا تعرن عن م ري امللك في
و  تبةةتهج  قتةةل او )عبةةح( امللةةك ويف هةةذا فةةرق. ارجةةو النظةةر اىل االمةةور نظةةرة   
)علمية( )اكاد ية( وليست )ايديولوجيةة(، ويف قولةك انهةا ابته ةت  قتةل في ةل       
الثاني فيه اساءة بالغة للموصةليني الةذين عرفةوا بةانهم حزنةوا ملقتلةه، وقةد قيلةت         

ي ةل الثةاني حتة  ان املوصةليني يتةداولون حلمةًا المةرأة        الكثري من االقوال حةول ف 
ع وف صاحلة رأت فيه امللك الشاب وهو ينثر )الرف( عل  رءوس الناس، وقد تشةاءم  

 الناس من هذي الرءيا، وقالوا ان م ائب مجه ست يب العراقيني مستقباًل.
ان  بهذي احلكاية الشعبية املستندة علة  ا يةال أرتعةرتض علة  مةا كتبتةه، علمةاً       

، ومسةع بةذلك ومةن االعاعةة كةل      1958متةوف   14امللك وافراد اسرته قتلةوا صةباح يةوم    
العراقيني، وحدث علك حتت اشةران وحتةريو احةد ادعيةاء العروبةة واالسةالم العقيةد        
الةةركن عبدالسةةالم حممةةد عةةارن الةةذي تبنةةاي حةةزب البعةةث واسةةتغله. وفةةرح ملقتلةةهم      

                                                 

 ينظر املقال يف ال فحات الالحقة من هذا الكتاب.( 1)
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العودة اىل ال حافة املوصةلية، حتة  ان احةدًا      ن، وباالمكان ون ومنهم املوصليوالعراقي
يسةةتنكر قتلةةهم، امةةا احلكايةةات الشةةعبية وا ياليةةة فقةةد ظهةةرت فيمةةا بعةةد، وكانةةت مةةن 

 اخرتاع املعارضني للنظام.
ان احلركةةة الوطنيةةة بكافةةة احزابهةةا يف    -كمةةا يقةةال   -يةةذكر  يءبالشةة يءوالشةة

استشةهد هنةا  وقةف بعثةيني: كتةب      املوصل كانت معادية للنظام امللكي ومع اسةقاطه، و 
طةه فتحةي )ابةةو صةدام( وهةةو مةن اوائةةل البعثةيني يف املوصةةل يقةول يف مذكراتةةه: "...،       
وكذلك اعكر ايضًا اني قمت ةرق قوس الن ةر املقةام يف منطقةة وادي ح ةر  ناسةبة      

امللك في ل الثاني اىل مدينة املوصةل لفةتح اجلسةر الثةاني، وكةان دةذا احلةدث يف         ءجمي
 .(1)نه صداي الكبري يف نفوس مجاهري املوصل..."حي

اما حممود امل تار )بعثي وخمتار حملة النيب شيت( فيقول: ان تنظيم املوصةل  
حلزب البعةث، قةام بتكليةف عةدد مةن عناصةر احلةزب للقيةام باغتيةال الوصةي ورئةيس            

ة (، حيةث تقةوم تلةك ادموعة    1958نيسةان   28الوفراء، وعلك خالل افتتاح اجلسر )يف 
باصطناع التعبري عن فرحهم وتقةديرهم القطةاب النظةام، والقيةام ةمةل السةيارة الةيت        
تقلهم عل  اكتافهم، خالل عبورها من فوق اجلسر، ثةم القيةام برمةي السةيارة يف النهةر.      

 .!!(2)اال ان عدم حضور رئيس الوفراء الغي العملية
متةةوف  14هنةةاك شةةبه امجةةاع بةةني مةةن كتةةب عةةن اسةةتقبال املوصةةليني لثةةورة  

: انها القت تاييدًا شعبيًا كبريًا، مشل مجيع مدن العراق، ومنهةا املوصةل "فمةا ان     1958
مسعةةت مجةةاهري املوصةةل البيانةةات االوىل للثةةورة بسةةقوط النظةةام امللكةةي واعةةالن النظةةام  
اجلمهوري، حت  انتابها فرح شديد جعلها خترج، وبشةكل عفةوي اىل الشةوارع والسةاحات     

ترى أ  تسةمع تلةك اجلمةاهري  قتةل امللةك      يا (3)ف ةياة الثورة وقادتهاالعامة، وهي تهت
؟!! هل انكار علةك الفةرح الشةديد للموصةليني بقيةام الثةورة ومقتةل        اليوم يف صباح علك

العائلة املالكة، معناي املوضوعية والنظةر اىل االمةور نظةرة )علميةة( )اكاد يةة( وليسةت       
                                                 

 .6-5مذكرات بعثي، مطبوعة عل  االلة الكاتبة، ةوفة املؤلف، ك( 1)

 .40دراسة تار ية، رسالة ماجستري، ك 1959ل القومية نقاًل عن، هاشم عبدالرفاق الطائي، ثورة املوص( 2)

 .41-40، كهسنفامل در ( 3)
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متةةوف وملقتةةل امللةةك   14ريةةة السةةاحقة لثةةورة  )ايدولوجيةةة(؟!! نعةةم لقةةد صةةفقت االكث 
وشتموا وسبوا رجال العهد امللكةي )البائةد(، وهةذي هةي احلقيقةة الةيت رايتهةا بةارتم عةيين          

 وقراءتها فيما بعد.
منةذ   اهةل املدينةة   اما االفكار الشيوعية فقد عرفت يف املوصل وتاثر بها بعةو 

العراقي اىل نهايةة الثالثينةات    عشرينات القرن املاضي، وتعود تنظيمات احلزب الشيوعي
يف املدينةةة، اعن شةةيوعيو املوصةةل هةةم ابنةةاء املوصةةل ابنةةاء البي ةةة املوصةةلية ونتاجهةةا،      
وتار هم هو جزء من تاريخ املدينة املعاصةر، وبشةهادة كةل املن ةفني، ولةيس الةذين يف       

 يف مقارعةةة احلكومةةات قلةةوبهم مةةرض، كةةانوا القةةوة الوطنيةةة االكثةةر شةةعبية وتنظيمةةاً  
العراقيةةة املرتبطةةة واملرتكنةةة اىل النفةةوع الويطةةاني، و  تثةةر ايةةة شةةكوك او طعةةون يف  

ن   يكونةا  ا، وهنا استشةهد بشةهادة ادىل بهةا اثنة    1958متوف  14وطنيتهم اال بعد ثورة 
يومًا حمبني للشيوعيني وهما هشام صباح الف ري وغامن سعداهلل محةودات، فقةد كتةب    

وائل بعثيي املوصةل( ب ةدد اسةتنكار املوصةليني للعةدوان      لي هشام صباح الف ري )من ا
يقول: وكان الشيوعيون حينذاك اكثر تنظيمًا وجتربة،  1956الثالثي عل  م ر سنة 

فضةةاًل عةةن عامةةل اخةةر وهةةو: ان الشةةيوعية كانةةت مرادفةةة للوطنيةةة، فكةةل وطةةين هةةو   
فار ال ةائ   شيوعي بنظر السلطة. واضيف عل  قوله، انه عند توقيف البعثيني عبدالغ

، يف املوصةل، عةدتهما السةلطة شةيوعيني     1956وحكمت عبةداهلل البةزاف، بسةبب احةداث     
 .(1)و  يفد اصرارهم عل  انهما من اعضاء حزب البعث

 -مةةن قةةادة االخةةوان املسةةلمني يف املوصةةل  -وكتةةب لةةي االسةةتاع غةةامن محةةودات 
يوعيني علة  انهةم   ب دد الشيوعيني يقول: يف ا مسةينات كانةت نظةرة النةاس اىل الشة     

 ن، حيث كانوا ال يعرفون الشيوعية وابعادها!!ووطني
ان معاداة الشيوعيني يف املوصةل والطعةن يف وطنيةتهم واالقةدام علة  االرهةاب       

متةوف دةرد انهةم وقفةوا      14ة ة مقاومة الشيوعية واالفكار اددامة، ظهر بعةد ثةورة   

                                                 

عدة مقابالت ش  ية مةع عبةدالغفار ال ةائ ، ومقابلةة ش  ةية مةع حكمةت البةزاف )وفيةر الرتبيةة( حينةذاك يف متةوف             ( 1)
1991. 
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وساندوا توجهات حكومة الثورة يف هةذا  ضد الوحدة العربية، ونادوا باالحتاد الفيدرالي، 
ادال، واثبت التاريخ والوقائع الالحقة ما عهبوا اليه، كما اثبةت يف الوقةت نفسةه كةذب     
ادعاء القوى القومية، حيث اصبح حتقيق الوحدة العربية او حتة  الفيدراليةة يف حكةم    

دةةم دور املسةةتحيل، عنةةدما سةةيطرت علةة  مقاليةةد السةةلطة يف سةةوريا والعةةراق، واصةةبح 
 مؤثر يف م ر واجلزائر وليبيا واليمن واالردن والكويت والبحرين!!

بدون ادنة  شةك، ان حةزب البعةث وتنظيماتةه ومنهةا تنظيمةه يف املوصةل،           
يتوان ابدًا يف سبيل حتقيق اغراضه عن است دام العنف وحتة  االرهةاب، واسةطع دليةل     

. وكةل  طريةق االنقةالب والعنةف    عل  علك استيالئه عل  السلطة يف العراق وسةوريا عةن  
وهةذا   انقالب للبعثيني كان صِر وراءي موجة من القتل واالعدامات والكثري من الرعةب، 

يفسر لنا ان بعثيي املوصل كانوا املبادرين يف الل وء اىل العنف والقتل و ارستهما للحةد  
داود )ابةو  ، واستشةهد هنةا  ةذكرات طةه فتحةي      (1)من توسع نفوع الشيوعيني يف املدينة

يف املوصةل، كتةب    1959دعار  6صدام(، فمن اجل افشال مهرجان ان ار السالم املقرر يف 
: واحلقيقة كان اددن من هذا االحتفال هو كسر شوكة واعالل ابنةاء هةذي املدينةة    يقول

الباسلة وخاصة منهم البعثيون، عندها قةرر احلةزب الت طةيط للقيةام بعمليةتني االوىل      
ت سكة القطار )القادم من بغداد( لنسفه وقتل مةن فيةه مةن ان ةار     وضع متف رات حت

السالم، واعا فشلت هذي العملية قام احلةزب بتنفيةذ العمليةة الثانيةة وهةي ن ةب كمةني        
حول ملعب االدارة احمللية، النه كان مقةررًا لقيةام االحتفةاالت يف هةذا امللعةب وقتةل كةل        

ولة االوىل حيث تسربت بعو املعلومةات اىل  من فيه من ان ار السالم، وفعاًل فشلت احملا
اجلهةةات االمنيةةة،  ةةا دعةةاهم اىل سةةري كاسةةحة الغةةام امةةام القطةةار وبهةةذا عثةةروا علةة       
املتف رات وقاموا بابطادا. عندها قرر احلزب استغالل فرصة جتمع هةوالء الزمةرة مةن    

االحتفةةال  الشةةيوعيني يف ملعةةب االدارة احملليةةة للقيةةام باحتفةةادم املقةةرر ونسةةف هةةذا    
والقضاء عل  الغالبية العظمة  مةن هةذي الةرءوس املةدبرة دةذا االحتفةال، وكةان املكلةف          

                                                 

وقةائع ان العديةد مةن قةوميي سةوريا وفلسةطني       كان للغرباء دور يف حتريو القوميني يف املوصل علة  الشةيوعيني، اع تشةري ال   ( 1)
واالردن كانوا يزورون املوصل للقيام بهذا العمل ومنهم : ادهم م طف  )سوري( وعزت حممد جةان، وحسةني احلةالق واديةب     

 النحوي وسواهم، وال ننس  دور املدرسني امل ريني والسوريني والفلسطينيني الذين عرفوا يف املوصل منذ االربعينات.
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علو والرفيق عبةدالغين ا شةاب، وبينمةا     بالقيام بهذي العملية الرفيق سا  محدون مال
كان احلةزب منشةغاًل بالتحضةري دةذي املهمةة وصةلتنا اشةارة مةن قيةادة الشةوان )العقيةد            

ب الشوان( بالتوقف عن تنفيذ هذي العملية، وترك فمرة ان ةار السةالم   الركن عبدالوها
مةةن القيةةام باالحتفةةال والعةةودة اىل بغةةداد، الن اجلةةي  قةةرر القيةةام ةركةةة متةةرد ضةةد    
عبدالكريم قاسم، وباالتفاق مع كثري من الضباط االحرار يف بغداد وطلبةوا مةن احلةزب    

ة كال ةةدامات واالعتةةداءات بيننةةا وبةةني  ايضةةًا العمةةل علةة  اشةةعال نةةار الفتنةةة يف املدينةة  
الشيوعيني لكي تكون هةذي االضةطرابات وامل ةادمات مةورًا لنةزول اجلةي  اىل املدينةة،        

اجلةةي  املواقةةع املهمةةة يف املدينةةة والقةةاء القةةبو علةة  البعثةةيني      (يسةةتحل)ومةةن ثةةم  
هذا مةا  والشيوعيني معًا، ومن ثم اطالق سراح البعثيني وابقاء الشيوعيني حمت زين، و

كان متفقًا عليه مع قيادة الشوان مسبقًا، وان اللولةب واملوجةه دةذي احلركةة هةو حةزب       
البعث العربي االشرتاكي، فسرعان ما قمنا بافتعال كثري من االسةتفزافات وامل ةادمات يف   
كثري مةن شةوارع املوصةل ادةدن منهةا جةر الشةيوعيني اىل هةذي امل ةادمات وخلةق جةو            

حةةدث هةةذا كلةةه وبدقةةة    المةةن واالسةةتقرار يف املدينةةة وفعةةالً  يسةةودي الفوضةة  وعةةدم ا 
 .(1)وختطيط منظم

اما البعثيان سا  مال علو وحممةد شةريف ا يةاط فافةادا: كمةا وضةعت خطةة        
لضةةرب ادةةتمعني يف مكةةان االحتفةةال، بواسةةطة الرشاشةةات او القنابةةل اليدويةةة، اال ان     

 .(2)يف املوصل العملية الغيت لرفضها من لدن دمرية اللواء ا امس
املهم يف االمر، ان البعثةيني يعرتفةون هنةا بةانهم اشةعلوا نةار الفتنةة يف املوصةل         
وافتعلةةوا االسةةتفزافات وامل ةةادمات يف شةةوارع املدينةةة جلةةر الشةةيوعيني وخلةةق الفوضةة   
وفعزعة االمن واالستقرار يف املدينة "وفعاًل حدث هذا كله وبدقة وختطةيط مةنظم"،   

                                                 

. ومةةن اجلةةدير بالةةذكر ان طةةه فتحةةي الةةذي يفت ةةر ان مسةةاحة دارهةةم كانةةت   9-8مةةذكرات بعثةةي، امل ةةدر السةةابق، ك ( 1)
( فقط، يروي هذي التفاصيل باعتزاف وك فحة ناصةعة ومشةرقة مةن نضةاله يف صةفون البعةث. دون ان يراجةع        2م61)

 ةات، ويقينةًا كةان بيةنهم العشةرات مةن غةري        نفسه ويفكر بتداعيات تف ري القطةار ونسةف ملعةب االدارة احملليةة وقتةل امل     
 .82الشيوعيني او حت  ال عالقة دم باملهرجان عل  حد قول هاشم عبدالرفاق الطائي، امل در السابق، هام  ك

 .82هاشم الطائي، امل در السابق، ك( 2)
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لشيوعيون واقاموا احتفادم وانته  دون اضةطرابات واجتهةت وفةود    ومع هذا   ين ر ا
بغةةداد املشةةاركة مباشةةرة اىل حمطةةة القطةةار بعةةد انتهةةاء املهرجةةان بسةةبب غةةزارة هطةةول 

 .(1)ديد وحممد غامن العنافصاحل م االمطار، عل  حد قول البعثيني
 وهنةةا يطةةرح هةةذا السةةؤال نفسةةه وباحلةةاح: مةةن كةةان السةةبب يف االحةةداث الةةيت  

؟ من كان البادل او يف نيته القتل اجلمةاعي  1959دعار  9اعقبت فشل حركة الشوان يف 
 هابية اليت يشهدها العراق اليوم؟!!ريف عملية تشبه العمليات اال

املهةةم يف االمةةر، ان بةةوادر الضةةرب بااليةةدي بةةني الشةةيوعيني ومؤيةةديهم وبةةني  
كةان قةد بةدأ منةذ نهايةة سةنة       البعثيني ومؤيديهم، بسبب املوقف من الوحدة العربيةة،  

دعار  9او  8  يقتل لغاية يةوم   -عل  قدر معلوماتي  -، اال ان احدًا من الطرفني 1958
، واول من بادر بالقتل كان لولب حركة الشوان الرائد حممود عزيز ومتثةل علةك   1959

نةة  بقتله احملامي االعزل واملعتقل يف الثكنة احل رية كامةل قزايةي مةن هنةا ومةن الثك     
)اعضةةةاء احلةةةزب الةةةد قراطي   ثتي ييييًت( شةةةيوعيًا و60احل ريةةةة، حيةةةث كةةةان  ةةةو ) 

كةةورد مهةةددين باالبةةادة يف ايةةة     (5)شةةيوعيني و  (9)( ضةةابطًا 14الكوردسةةتاني( و )
حلظةةة، ويةةوا بسةةبب فشةةل احلركةةة واد ةةوم علةة  الثكنةةة احل ريةةة مةةن قبةةل كتيبةةة    

 ادندسة، بدأت الشرارة والتداعيات.
اليةةه يف كتةةابي هةةذا ، يكشةةف تلةةك االفدواجيةةة املقيتةةة يف توجةةه ان مةةا عهبةةت 

ملون املقابةل كةل   وت رفات وسلوك ادعياء العروبة واالسالم يف مدينة املوصل، الذين ُيحِّ
جيةد، وكةانهم كةانوا     والشرور واالثام اليت شهدتها املدينة، وينسبون ألنفسةهم كةل مةا هة    

 من تاريخ املدينة  ونون ضمريهم. ًاواحد ًامن اجلماد. ان الذين يكتبون جانب
جةانيب تةاريخ هةذي املدينةة العريقةة،       -يف رأيةي املتواضةع    -ان ما كتبته  ثةل  

العقول املتح رة والثقافةات الضةحلة، والةذين ينق ةهم النضةوج       ووبالتاكيد سيغضب عو
 مةن الةذين   وكةل الةذين جتةري يف عةروقهم الةدماء املتكلسةة       ن سياسيًاوالعقلي، واملتع ب

ن والنةةاس الةةذين   و، وباملقابةةل سةةيفرح املوضةةوعينشةةاوا علةة  ضةة يج دعايةةات البعةةث

                                                 

 .83، كابقسالامل در ( 1)
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، ويف ظل التسلط )القوموي واالسالموي(، ان يعووا ةرية عما صول يف يسمح دم يومًا
رءوسهم، ففي الكتاب مناعج كانوا من الفريق االول من الةذين كةانوا اليةرون يف املةردة اال     

شةةعرون بةةوغز الضةةمري ويف حلظةةة صةةدق، اخةةذوا ينتقةةدون    نفسةةهم، وكيةةف اخةةذوا ي ا
توجهةاتهم الةيت   جتلةب للموصةل شةي ًا يسةتحق الةذكر، وكيةف كةان ح ةيلة نضةادم            

 ( سنة.30وكفاحهم سببًا يف دخول العراق علك النفق املظلم  و )
-1989لقد قابلت خالل اعدادي لرساليت املاجسةتري والةدكتوراي خةالل املةدة )    

ت من الش  يات السياسية  ةن كةان دةم دور يف صةنع تةاريخ املوصةل،       ( العشرا1994
واقودا للتاريخ، كانت هنةاك محيميةة وروح رفاقيةة، وعكةر االخةر بةا ري، بةني اعضةاء         
التنظيمةةات السياسةةية، باسةةتثناء اعضةةاء حةةزب البعةةث، ر ةةا النةةه كةةان احلةةزب )القائةةد( 

معلوماتةه،   هبعضًا ويهامجه ويسف احلاكم، فقد كان الواحد يكذب اآلخر و طئ بعضهم
وكان الكثريون منهم اليتكلمون مع بعضةهم، حتة  عنةدما يلتقةون، كةان بعضةهم ي ةر        
عليم ان اطلعه عل  مقابليت مع فالن وفالن، واحيانًا صعل من علك شرطًا ملقابليت، ويف 

، امةا  مقابالتي دم، كانوا يض مون دورهم ويهامجون بقية االحزاب ويقللون من دورهةا 
فكةانوا   -واق د   ينعموا خبريات حزبهم احلةاكم   -الذين خرجوا من املولد بال محص 

 هم.ءيشتمون ويسبون مسؤوليهم وكيف انهم قطفوا مثار نضادم وال اريد ان اعكر امسا
بق  ان اقول، ان الكتاب يتضةمن جمموعةة مقةاالت كنةت قةد نشةرتها يف جملةة        

 اربيةل، والةيت قةال عنهةا احةدهم: انةه يشةم منهةا         ال وت اآلخر اليت ما فالةت ت ةدر يف  
)ادلة( )نفس( شوفيين تع يب ورائحةة احلقةد !!. كمةا يتضةمن العديةد مةن املقةابالت        
اليت اجريتها مع الش  يات السياسية املوصلية و  يتسةن  لةي نشةرها بسةبب الضةغط      

معلومةات غةري    ويف املقةابالت  املوجود حينذاك، وجتنبًا الحراجهةا امةام سةطوة السةلطة.    
 دقيقة، او فيها مغالطات ومع هذا فضلت نشرها كما هي وبدون تعليق.

واود ان اورد هنةةةا حةةةالتني جةةةرت معةةةي تةةةدالن علةةة  ختلةةةف نظةةةام البعةةةث  
 وعن ريته:

عندما كنت طالبًا للماجستري، طلب مةين الةدكتور سةي ار كوكةب علةي اجلميةل،       
ل احلضةارية( وكانةت قيةد االعةداد،     وكان ُيد رسنا، ان اشةارك يف تةاليف )موسةوعة املوصة    
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بالكتابة عن عالقة والية املوصل باالمارات الكورديةة يف العهةد العثمةاني، فوافقةت فةورًا،      
، (1)وبعد ايام قدمت له خطة البحث )احملتويات( لعرضةها علة  هي ةة حتريةر املوسةوعة     

ابةًا مةن   والبدء بالكتابة عند ح ول موافقتها. ومض  اكثر من شةهرين، و  اسةتلم جو  
وكان االستاع الدكتور عبدااللةه يوسةف    -اجلميل، وعندما سالته قال: ان رئيس اجلامعة 

  يوافةةق علةة  العنةةوان الن فيهةةا "االمةةارات الكورديةةة" وهةةذا امةةر حسةةاس،     -ا شةةاب 
واقرتح ان يكون العنوان هكذا "عالقة والية املوصل بةالقوى احملليةة يف مشةال العةراق يف     

ور تة "، وسون اكتب انا والدكتور علي شاكر علي عةن املوضةوع. فقلةت دك   العهد العثماني
م ةةطلح مشةةال العةةراق غةةري موجةةود حينةةذاك، ثةةم ان وجةةود االمةةارات الكورديةةة يف       

 كوردستان حقيقة تار ية ال كن انكارها.
ب راحة   يكةن اجلميةل مةع العنةوان اجلديةد، وكةان هةو الةذي قةدم العنةوان           

اسية من عكر م طلح كوردستان او االمارات الكورديةة، ولكةن   االول، و  يكن لديه حس
و  يقف معه احد من هي ةة حتريةر املوسةوعة،     ،رضخ الوامر رئيس اجلامعة هيبدو ان

 القناع من ال عالقة له بالتاريخ واق د ا شاب.
وفعاًل صدرت املوسوعة خبمسة اجزاء انيقة، واختزل اجلميل املوضةوع كلةه يف   

 .(2)عنوان "املوصل والعالقات االقليمية: االقاليم واالمارات اداورة"اقل من صفحة وب
فاعا كان هذا موقف اعل  مؤسسة علمية من تاريخ الكورد، ترى كيف سةيكون  
موقف عامة الناس؟!. و ا له داللته ايضًا ان املوسوعة   تذكر اي دور وطةين للكةورد   

 واحزابهم يف املوصل وكانهم غري موجودين.
ل دخةر اوردي علة  عن ةرية نظةام البعةث: لقةد تاسسةت جامعةة املوصةل          ومثا

وكةةان يؤمهةةا سةةنويًا امل ةةات مةةن الطةةالب الكةةورد، وهةةي جامعةةة   1967يف نيسةةان  رمسيةةًا

                                                 

ح )رئةيس التحريةر(، وعضةوية عةامر سةليمان، امحةد قاسةم        تالفت هي ة التحرير من السادة الدكاترة: هاشةم يية  املةال   ( 1)
 اجلمعة، ابراهيم خليل امحد، امحد عبداهلل احلسو )عضوًا ومقررًا(.

، 47-46، ك4/جامعة املوصةل، وحةول املوضةوع ينظةر: ج    عن دار الكتب والنشةر  1992-1991ة صدرت املوسوعة سن( 2)
( صةفحة حلركةة   15وردية يف اقل من صفحة، خ  ةت املوسةوعة )  يف الوقت الذي اختزلت عالقة املوصل باالمارات الكو

 ( ساعة.30او كما كان يسميها ال حفي املعرون عبدالباسط يونس: حركة الة) ،( ساعة24) مالشوان اليت   تد
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،   يةدرمس  2003نيسةان   9منطقة اكثر سكانها من الكورد. ومنذ يوم تاسيسها وحت  
لشةعب الكةوردي، و  ي ةبح الكةورد     يتعلق بتاريخ وثقافة ا يءيف كلياتها االنسانية اي ش

، علمةًا ان  2003فيها عنوانًا الية دراسةة تار يةة او سياسةية او اجتماعيةة حتة  سةنة       
 دراسة تاريخ االقوام والشعوب االخرى حظيت باهتماماتها.

يف نهاية الكورس الثاني لدراسة املاجستري، كةان الةدكتور سةي ار اجلميةل يرغةب      
يت، فقةدمت لةه موضةوعًا مةع خطتةه حةول امةارة سةوران         ان اعمل معه يف اعةداد رسةال  

، فاستحسةن املوضةوع مةع    1836-1811الكوردية يف عهد امةري حممةد باشةا الراونةدوفي     
علمه ان الدكتور مجال نبز كان قد كتب عن املوضوع ولكن يف املانيا. وبعد ايام قال لةي  

 : عبدالفتاح اترك هذا املوضوع فرتكته!!.
 -ينا ان اكتةةب عةةن تةةاريخ ال ةةحافة يف كوردسةةتان  اقرتحةةت علةة  احةةد مدرسةة 

، فقال بعد ايام العنةوان صةب ان يكةون هكةذا "تةاريخ ال ةحافة يف       1958-1925العراق 
، كةل هةذا تهربةًا    1970دعار  11منطقة احلكم الذاتي" ناسيًا ان هذا امل طلح ظهر بعد 

يف مة  موسةوعة    والغريةب ان هةاتني الكلمةتني وردتةا     من كلمة الكةورد وكوردسةتان!!!.  
 .(1)املوصل احلضارية

وانةةا هنةةا ال ألةةوم ابةةدًا اسةةاتذتنا فقةةد كةةانوا مثلنةةا حماصةةرين والحريةةة دةةم يف 
ر عل  الثقافة الكوردية كانةت قائمةة علة     ظاختيار املواضيع، فاعادة كتابة التاريخ واحل

 ية ايضًا.قدم وساق و  يسلم من التغيري حت  تاريخ الع ور القد ة والع ور االسالم
ان اددن من اصدار هذا الكتةاب لةيس لشةق ال ةفون بةل مللمتهةا، الن التةاريخ        
اليرحم احةدًا، علينةا ان نقةف علة  مةا ح ةل يف مةدينتنا املوصةل ونلتفةت اىل املاضةي           
ونتاملةةه مليةةًا خاصةةة الةةذين شةةاركوا يف صةةنع احداثةةه، وننسةة  االحقةةاد ونسةةتفيد مةةن  

                                                 

عل  تغيري اسم مطبعة ال حفي والكاتب املعرون كيو موكرياني مةن )مطبعةة    1974اصر البعثيون يف اربيل بعد سنة ( 1)
وردستان( اىل )مطبعة اربيل(، ومت دم علك، اال انهةم فشةلوا يف تغةيري اسةم اعداديةة كوردسةتان بسةبب اضةراب طالبهةا.          ك

وانتشر يف اربيل حينذاك نكتة مفادها، ان البعثيني سيغريون اسم الدكتورة كوردستان ابنة كيةو موكريةاني اىل الةدكتورة    
(، 145لةةدكتور( مةةن ارشةةيف عكريةةاتي، جريةةدة بةةدرخان، العةةدد )   منطقةةة احلكةةم الةةذاتي. ينظةةر: وريةةا عمةةر امةةني )ا  

 )باللغة الكوردية(. 26/7/2010
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وصةةل الةةيت ايبةةت رجةةااًل يف خمتلةةف ميةةادين االدب التةةاريخ وعةةوي، طاملةةا كلنةةا  ةةب امل
 والثقافة واملال والسياسة والت ارة من الكورد والعرب واملسلمني واملسيحيني.

نعم املوصةل مدينةة مجيلةة رائعةة باهلةها مةن العةرب والكةورد ومةن املسةلمني           
ليسوا مةن  الذين يريدون الشر ملدينتنا، و دش وجهها اجلميل، واملسيحيني، امتن  ان الُي

املوصةةةليني االصةةةالء قطعةةةًا، وال يعرفةةةون تةةةاريخ هةةةذي املدينةةةة احلضةةةاري والسياسةةةي،  
وادعاءاتهم املغرضة مبعثها اغراض سياسية عن ةرية، فةالعرب يف هةذي املدينةة ةاجةة      
دائمًا اىل اخوانهم الكورد، والكورد ةاجةة دائمةًا اىل اخةوانهم العةرب، والعةرب هةم اقةرب        

، وال اعتقد ان احدًا يستطيع ان يف ةل بةني    -كما يقال  -قلبًا وقالبًا الشعوب اىل الكورد 
 القوميتني املتآخيتني، الن عالقاتهما ضاربة جذورها يف اعماق التاريخ.

واخريًا اكرر مرة اخرى ان اددن من اصدار هذا الكتاب هو لةرك ال ةفون ال   
ة، فما كتبته  ثةل تةاريخ   بعثرتها، واني عل  امل ان ال اكون قد اغضبت ش  ًا او جهل

 ملدينة.اجانيب 
 
 

 أ . د                                                                       
 عبدالفتاح علي البوتاني                                       

                                                          9/9/2010  
 دهوك                                                                     
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 املوصل مدينة العرب والكورد
 جغرافيًا وتار يًا

 
 

ال يعرن بالضبط مت  كان اول است دام اسم موصل للداللةة علة  املدينةة    
-نينوى الةيت دمرهةا امليةديون    اليت نشات عل  الضفة الغربية من نهر دجلة مقابل

يالد)ق.م( السةةيد املسةةيح، غةةري ان فينفةةون املةةؤرخ   املةةقبةةل  612والبةةابليون سةةنة  
ق.م عكةر موقعةًا باسةم     401والقائد العسةكري اليونةاني الةذي مةر باملنطقةة سةنة       

 او مسياًل اليت يظن ان اسم املوصل صيغة حمرفة منه. muspile)مسبيال )
عل  الضفة الغربية من نهر دجلةة، وكانةت قبةل    كانت مدينة املوصل تقع 

م بليدة ض يلة القدر قليلة العمةران قوامهةا حملتةان:    637الفتح االسالمي دا سنة 
يسةةكن احةةدهما ادةةوس، وكةةان معظةةم الكةةورد علةة  هةةذا الةةدين حينةةذاك، وسةةكن    
املسيحيون احمللة األخرى ومعظمهم كان من املسيحيني الكورد اليعاقبة الةذين كتةب   

قائاًل: ان هناك جمموعة مةن اليعاقبةة املسةيحيني الكةورد يعيشةون يف       ديايظرنهم ع
املوصل وجبل اجلودي. اي ان املدينة   تكن عات طةابع عربةي فةالعرب   يسةكنوا     
املدينة اال بعد الفتح االسالمي، وتذكر امل ادر ان أول من خططهةا واسةكنها العةرب    

م، وان 641خالفة عمر بن ا طاب سةنة   كان هرمثة بن عرف ة البارقي، ويف عهد
القبائل العربية بةدأت تسةتوطن املدينةة ألنهةا وجةدت فيهةا دوراًة ح ريةة داف ةة يف         

 .(1)الشتاء باردة يف ال يف عل  حد قول املؤرخ املوصلي امحد علي ال ويف
ويف خالفة عثمان بن عفان، توىل املوصةل حكةيم بةن سةالم احلزامةي سةنة       

ة عرف ةةة يف تةةوطني العةةرب النةةافحني، وملةةا تةةوىل ا الفةةة م، وسةةار علةة  خطةة654
االمام علي بن ابي طالب، وىل علة  املوصةل معقةل بةن  قةيس الريةاحي، فوطةد لةه         

 االمر يف بالد اجلزيرة، وفادت ه رة القبائل العربية اىل املوصل.

                                                 

 .5(، ك1970، )املوصل، 1ينظر كتابه، بلدية املوصل ،جة( 1)
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:"...فسكان اجلزيرة العربية الديوةج ويقول مؤرخ املوصل املرحوم سعيد 
لت ديارهم. او حدث نزاع بني قبيلةتني، نزحةوا اىل الشةمال طلبةًا للمرعة       كلما احم

واملةةاء، في ةةدون ارضةةًا خ ةةبة ومياهةةًا ثةةرة ومناخةةًا مجةةياًل... ومةةن ديةةار اجلزيةةرة  
)املنطقة بني دجلة والفرات من تكريت عل  دجلة اىل حديثةة وعنةه علة  الفةرات     

خةالل هةذا الةزمن هةي مدينةة       مشااًل اىل منابع دجلة والفةرات( الةيت سةكنها العةرب    
 .(1)املوصل املقابلة ملدينة نينوى..."

وبعةةد ان اصةةبحت املوصةةل مةةن القواعةةد العربيةةة االسةةالمية املهمةةة، افدادات   
م(، ويف بدايةة العهةد   750-661ه رة القبائل العربية اليها السيما يف العهةد االمةوي )  

عةةدة سةةنني، بسةةبب  م( تقل ةةت عمارتهةةا وتعطلةةت اسةةواقها ل  1258-750العباسةةي )
معاداتها للحكةم العباسةي. وحكةم املوصةل منةذ بدايةة القةرن العاشةر املةيالدي وحتة            

م دويالت كانةت ال تعةرتن با الفةة العباسةية اال     1261سقوطها عل  يد املغول سنة 
م( 1261-1137امسيًا، مثل االمراء االتابكة الذين تولةوا ادارة املوصةل خةالل املةدة )    

 عرب. و  يكونوا من ال
م، وظلةةت حتةةت 1516العثمةةانيني يف اواسةةط سةةنة  دوسةةقطت املدينةةة بيةة

. واملهةم يف األمةر ان املوصةل الةيت     1918احلكم العثماني حت  تشرين الثةاني سةنة   
عكرها وحتدث عنهةا البلةدانيون والرحالةة واجلغرافيةون بعةد سةقوط نينةوى سةنة         

تكن الضةفة الشةرقية    ق.م، كانت تقع عل  الضفة الغربية من نهر دجلة، و 612
غري املاهولة بالسةكان حمسةوبة علة  املوصةل حتة  فةرتة متةاخرة )ينظةر ا ارطةة          

(، بدليل ان الش ص عنةدما كةان   1930( وتعود اىل سنة )1املرفقة يف امللحق رقم )
يذهب من الضةفة الشةرقية او مةا يسةم  اليةوم بالسةاحل االيسةر، اىل املوصةل او مةا          

ن، كةةان يقةةول اعا سةة ل بانةةه عاهةةب اىل املوصةةل، اي ان  يسةةم  اليةةوم بالسةةاحل اال ةة
الساحل االيسر، وكان يطلق عليه احيانًا منطقة النيب يونس،   يكن ضمن مدينة 

، و وجةةب اح ةةاء 1933املوصةةل يف الواقةةع، وكانةةت املنطقةةة حتةة  تشةةرين االول  

                                                 

 .37: ك20، ك9( ك1983، )املوصل، 1، تاريخ املوصل، جةالديوةجيسعيد ( 1) 
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يف  1933( دارًا فقط )ينظةر عةدد الةدور يف املوصةل سةنة      64بلدية املوصل فيها )
(، وكةان  1575امسةاء حمةالت املدينةة سةنة      (3) وقارن مةع امللحةق   (2) امللحق رقم

معظمهةةم مةةن الكةةورد وبعةةو الرتكمةةان الةةذين كةةانوا يسةةكنون حةةول مرقةةد الةةنيب    
، ونستطيع القول بةان الضةفة الشةرقية لنهةر دجلةة )السةاحل االيسةر(،          (1)يونس

اىل مةا قبةل تاسةيس اململكةة     تكن فيهةا قريةة عربيةة واحةدة يعةود اسةتطيان اهلةها        
، كما   يكن فيها اية جمموعة عربية مستقرة يف اي جمتمع 1921العراقية يف دب 

سكين بني الكورد املسلمني واملسيحيني يف املنطقة. ويؤيد هذا ان الكثري مةن القةرى   
اليت يسكنها العرب يف شرق دجلة يف حمافظة نينوى وحمافظةة اربيةل حتمةل امسةاء     

كر عل  سبيل املثال ال احل ر. قرييت كراسحق )تل اسةحق( وسةي حمةال    كوردية، اع
وكاني شةريين )العةني احللةوة( يف قضةاء تلكيةف وقةرييت نريكزلةي وركةاوة يف قضةاء          

 الشي ان.
ومن املناسب ان نورد هنا كلمة اجلنرال الويطاني ساندرس عند افتتاحةه  

هةر دجلةة واملنشةورة يف    اجلسر اجلديد الذي يةربط املوصةل بالضةفة الشةرقية مةن ن     
اع قال يف حفةل االفتتةاح    1921دعار  22( من جريدة املوصل ال ادر 351العدد )

"...ال  في انه باياف هذا اجلسر قد صار سبك حلقة مهمة من حلقات املواصةالت  
اليت تربط اآلن بالد كوردستان مع العراق" وهذا دليل علة  ان السةاحل االيسةر      

دينةة املوصةل جغرافيةًا بةل علة  كوردسةتان، وكةان طبيعيةًا ان         يكن حمسوبًا علة  م 
ينتقل الكورد اىل املنطقة، النهم كانوا ومةا يزالةوا قةريبني منهةا وال تف ةلهم عنهةا       
احلواجز الطبيعية، فالكورد هم اول من سكن املنطقة ثم العةرب الةذين جةاءوا مةن     

ة حيةث انهةا تقت ةر    الضفة الغربية. ويؤيد هذا خرائط املوصةل القد ةة واحلديثة   

                                                 

، كانت دور وق ةور واراضةي حممةد ييةب اجلةادر وبكةر جلةيب خيةاط،         اقدم الدور واملباني يف الساحل االيسر من املدينة( 1)
وخان وبستان محو القدو، واالسةر الثالثةة مةن اصةول كورديةة، وق ةر الطبيةب االرمةين اسةتارجيان، والبيةوت الطينيةة            

عليةه   حول جامع النيب يونس ومعظم سةكانها كةانوا مةن الكةورد والرتكمةان، امةا االراضةي احمليطةة بالتةل واجلةامع الةذي           
فكانت معظمها وقفًا عل  اجلامع. ويذكر اآلثاري املعرون الدكتور بهنام ابو ال ةون ان دثةار معابةد النةار الفالةت موجةودة       

 .2003ايلول  28( 216يف تل النيب يونس يف نينوى، ينظر جريدة الضياء، العدد )
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عل  اجلانب اال ن من املدينة )الحظ ا ريطة(، وتقرير جلنة التحقيق يف مشةكلة  
"ان اجلماعةات الوحيةدة    ، الذي جاء فيةه: 1925املوصل اليت وصلت يف مطلع سنة 

املتماسكة اليت تسكن مناطق واسعة هةم االكةراد والعةرب وا ةط الةذي يف ةل بةني        
 .(1)لتقائه بالزاب ال غري..."اجلنسني هو نهر دجلة حت  ا

اما عن وجود الكورد يف املوصل القد ة )نينوى اجلديدة( فيعةود اىل اقةدم   
االفمان، فسكان نينوى القدماء   يكونوا مجيعًا من العن ر السامي، بل كان هنةاك  

، (2)أقوام يعيشون بينهم ويتكلمون بلغات غري سامية، وهةم مةن اجيةال غةري سةامية     
الكورد يف املوصل معظم املؤرخني االسالميني، نةذكر مةنهم: االفدي    وقد حتدث عن

م( 977م( وابن حوقةل )تةويف سةنة    956م( واملسعودي )تويف سنة 945)تويف سنة 
م(، كتةةب هةةؤالء: ان الكةةورد "اسةةتقروا يف املوصةةل    1326واالن ةةاري )تةةويف سةةنة   

، ويعةد  (3)ا املراعةي" واعمادا منذ القدم، وكانت دم احياء داخل املدينة ويف خارجهة 
الكةورد مةن سةكان مدينةة املوصةل القةدماء عنةدما         ج ةاليديو مؤرخ املوصل سةعيد  

 .(4)يقول "وسكن يف املدينة وما حودا االكراد "
م( فقد مسي جبل محةرين ببةل   1406اما املؤرخ ابن خلدون )تويف سنة 

وردي ابةن  االكراد وكتةب يقةول "ان هةذا اجلبةل يعةد مسةاكن لالكةراد" ويشةكل مةا ا         
خلدون دلياًل قاطعًا عل  كون اطران جبل محرين هي مةوطن الكةورد منةذ قةرون     
عديدة، ور ا يفسر هذا ما عهب اليه الرحالةة ادولنةدي الةدكتور ليونةارد راوولةف      

يف  نجرت، ولسة (5)م: من ان املوصل تقةع يف بةالد الكةورد   1575الذي فار املوصل سنة 

                                                 

 .102(، ك1967، )بغداد، 2فاضل حسني، مشكلة املوصل، طة( 1)

 .144، ك1960يل اجلمهورية العراقية لسنة ينظر دل( 2)

 -647هةة ) 123 -هةة  16للتفاصيل ينظر: فائزة حممد عزت، الكورد يف اقلةيم اجلزيةرة وشةهرفور يف صةدر االسةالم مةن       ( 3)
م(، دراسة يف التاريخ السياسي، رسالة ماجستري غري منشورة، قةدمت اىل جملةس كليةة اآلداب، جامعةة صةالح الةدين،       749

 .51 -50، ك1991اربيل 

 .22ينظر كتابة، امل در السابق، ك( 4)

 (5) Rawolf, Travels, Ray, S Collection P.204.                                        
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يف امل ةة   جل اهةل املوصةل  وكان "  عن ابن حوقلنقاًلكتابه بلدان ا الفة الشرقية 
 من الكورد" . الرابعة )العاشرة(

، كةان ابةرف   1516وعندما سةيطر العثمةانيون علة  مدينةة املوصةل سةنة       
، و ةةا لةةه دالالتةةه ان   (1)االسةةر املوصةةلية تتةةالف مةةن االسةةر العربيةةة والكورديةةة      

ل حةاكم دةم علة  املدينةة     العثمانيني عينوا امري امةارة بوتةان الكورديةة بةدربك او    
( 100لتامني االمن والنظام يف املنطقة، وظل االمراء الكورد يكمون املدينة  ةو ) 

( 1834-1726سنة حت  عبداجلليل دغا واسرته اليت حكمت املوصل خالل مدة )
كانت اسرة كوردية مسيحية جاءت اىل املوصل من ديةاربكر، ويسةتنتج مةن هةذا ان     

عل  الكورد يف حكم املوصل وضبطها دم، ملا كان دم من نفةوع  العثمانيني اعتمدوا 
اجتماعي و سياسي يف املدينة واطرافها. وباعرتان امل ةادر املوثوقةة كانةت عالقةات     
املوصل باجلزيرة )املنطقة بني دجلة والفةرات مةن تكريةت علة  دجلةة اىل حديثةة       

هةا بواليةة بغةداد، ألن    وعنه عل  الفرات مشةااًل اىل منةابع دجلةة والفةرات( اقةوى من     
 .(2)اجتاهها السياسي كان  و الشمال ال اىل اجلنوب

لقد اعتو العثمانيون املوصةل ومةا جاورهةا منطقةة كورديةة، بةدليل انهةم        
تركةةوا امةةر تقسةةيمها مةةن الناحيةةة االداريةةة للمةةال ادريةةس البدليسةةي )املتةةويف سةةنة   

نةةوع مةةن االسةةتقالل ( الكةةوردي الةةذي تعةةاون معهةةم لقةةاء احتفةةاظ الكةةورد ب 1520
الذاتي، وليس ادل عل  هذا اال ماورد يف م درين عثمانيني كالسةيكيني، االول هةو   
كتاب )سياحتنامة( للرحالة الرتكي الشهري )ابن بطوطة االتراك( اوليةا جلةيب الةذي    
فار املنطقة بنفسه ودرسها عن كثب يف القرن السابع عشر، اي بعد مرور قرن عل  

مةن اجلةزء الرابةع مةن كتابةه       75-74عثمةانيني، فقةد ورد يف ك  دخودا يف حوفة ال
)سياحتنامة(: ان تسع واليات يف عهدي كانت تؤلف كوردستان وهةي: ارضةروم، وان،   

                                                 

علي شةاكر علةي، واليةة املوصةل يف القةرن السةادس عشةر، رسةالة دكتةوراي غةري منشةورة، قةدمت اىل جملةس كليةة اآلداب،               ( 1)
 .61، ك1992وصل، جامعة املوصل، امل

 .27(، ك1975)الن ف،  1834 -1726عماد عبدالسالم روون، املوصل يف العهد العثماني، فرتة احلكم احمللي ( 2)
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هكاري، دياربكر، جزير )جزيرة بوتان(، العمادية، املوصةل، شةهرفور، اردالن، وقةال    
 عنها ان املرء يتاج اىل سبعة عشر يومًا لقطعها.

ر الثاني فهو كتةاب حةاجي خليفةة )املشةهور بكاتةب جلةيب(، فقةد        اما امل د
من كتابه )جهان نامة( الذي الفه يف القرن السةابع عشةر وطبةع يف     450جاء يف ك

: ان كوردسةةتان تبةةدأ مةةن هرمةةزد حتةة  مالطبةةة ومةةرع   1732اسةةتنبول سةةنة 
 .(1)ومشال والية وان، ومن اجلنوب اىل املوصل والعراق العربي

االوروبيةون الةذين فاروا املوصةل وحتةدثوا عةن سةكانها فنةذكر         اما الرحالة
 منهم عل  سبيل املثال:

، ان يف 1795كتب الرحالة الفرنسي اوليفيةه الةذي فار املوصةل يف نيسةان     
( دالن مسيحي، و ةو الةف يهةودي و سةة وعشةرين الةف مسةلم مةن         8-7املدينة )

 العرب و سة عشر اىل ستة عشر الف كوردي.
ان  1797متةوف   25لة الويطاني جاكسةون الةذي فار املوصةل يف    كتب الرحا

املدينة مكتظة بالسكان، وتضم اصنافًا من خمتلةف االديةان ولكةن معظةم السةكان مةن       
 الكورد.

الةف نسةمة    63عدد سكان املوصةل بنحةو    1809قدر الرحالة اولفر سنة 
( الةف  15)( الةف نسةمة، الكةورد    25وعلك حسب الرتكيةب السةكاني اآلتةي، العةرب )    

 ( االن نسمة، اليهود الف نسمة.  7( الف نسمة، املسيحيون )15نسمة، االتراك )

: ان 1816كتةةب الرحالةةة جةةيمس بكنغهةةام الةةذي فار املوصةةل يف متةةةوف       
املسلمني يؤلفون القسم الرئيس من السكان يف املدينة وهم من نسةب متسةاوية مةن    

 العرب واالتراك واالكراد.

                                                 

. ان حةدود العةراق يف الع ةور    324(، ك2003)اربيةل،   1نقاًل عن د. مجال رشيد امحد، ظهور الكورد يف التةاريخ، جةة  ( 1)
ي ختتلف عن حدودي احلالية خاصة من ناحييت الشةمال واجلنةوب، فيةاقوت احلمةوي     االسالمية وحت  نهاية العهد العثمان

م( يةدد العةراق )العربةي( يف ايامةه قةائاًل: اول العةراق يف شةرقي دجلةة العلةث )موقعهةا بةالقرب مةن             1229)املتويف سنة 
جزيةرة عبةادات، امةا ابةن      سامراء( ويف غربي دجلة حربي )موقعها بغداد وتكريت( ثم متتد اىل دخر اعمةال الب ةرة مةن   

 ( فيشري اىل ان العراق هو املسافة املمتدة بني الب رة وتكريت.1232االثري )املتويف سنة 
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، 1838ني هوملس فون مولتكه الذي فار املوصل يف ديةار  كتب املارشال االملا
ان املدينةة يسةةكنها الكةةورد والكلةدان والعةةرب، وانهةةم يتفةاهمون ويتناقشةةون بيةةنهم    

 باللغات الكوردية والفارسية والعربية والرتكية.

يتضح  ا سبق انه مةن الثابةت تار يةًا، ان هنةاك حقةائق تظهةر ب ةورة        
الكورد ومنذ اقةدم الع ةور وعةو املراحةل التار يةة       واضحة ال لبس فيها وهي: ان

امل تلفة، كانوا يشكلون نسبة عالية من سكان مدينةة املوصةل الةيت كانةت حم ةورة      
( 1918 -1516داخل اسوارها القد ة حت  فةرتة متةاخرة مةن العهةد العثمةاني )     

( الةف نسةمة مةن العةرب     70كان عدد سكان مدينة املوصل  و ) 1922ففي سنة 
لكورد والرتك واليهود واملسيحيني، واللغةة الشةائعة فيهةا هةي العربيةة ثةم يعقبهةا        وا

، والسةؤال الةذي يطةرح نفسةه هنةا، تةرى ايةن عهةب         (1)الكوردية والرتكية واآلراميةة 
اول ك الكورد الذين حتةدث عةنهم املؤرخةون املسةلمون االوائةل والرحالةة االوربيةون        

 املذكرون انفًا؟!
يف املوصل قةد بةدأوا يسةتعربون وب ةورة طبيعيةة       الشك ان معظم الكورد

بتاثري من االسالم وثقافته، وبسبب تدفق اد رات العربيةة علة  املنطقةة لالسةباب     
، وتثبةةت اقةةوال عةةدد مةةن كتبةةة احلوليةةات  الديوةضيي الةةيت عكرهةةا املرحةةوم سةةعيد  

ورد املسلمني، فضاًل عن مدونات الكنائس واالديرة حقيقة العالقة السلبية بةني الكة  
والعةةرب املهةةاجرين يف بعةةو فةةةرتات صةةدر االسةةالم وخةةةالل ع ةةري بةةين اميةةةة        
والعباسيني، وكان ا ضوع للعرب وعدم مقاومتهم يدعوا اليهةا السةادة االوائةل مةن     

م، امةرًا  697، فقد اصدر احل اج يف عهد ا ليفة االموي عبةدامللك سةنة   (2)املسلمني
ولة، وح ر الوظائف العامةة باملسةلمني،   يقضي باستعمال اللغة العربية يف دوائر الد

                                                 

 .233-232( ك 1922)بغداد،  1رفوق عيس ، خمت ر جغرافية العراق، ط( 1)

 .279مجال رشيد، امل در السابق، ك( 2)
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، وان يةةتعلم (3)االمةةر الةةذي محةةل العديةةد مةةن غةةري املسةةلمني علةة  اعتنةةاق االسةةالم  
العربية قراءة وكتابة كل من يريد العمل يف دوائر الدولة، لقد غلب ابنةاء اجلزيةرة   
 العربية وبفضل االسالم غريهم من االمم واعابةوهم يف بةوتقتهم، واشةاعوا بةان كةل     

من يتكلم العربية عربي، دون النظر اىل قوميته او دينه، واصبح اللةون العربةي يف   
الع ور االسالمية العربية لون اليدانيه لون فهو اعدل االلوان عل  حد قول املةؤرخ  

 املسعودي.
من املؤكد تار يةًا ان عمليةة التعريةب هةي الةيت كانةت سةائدة يف العهةدين         

نتشر وتتغلغل ب مت، لكن خبطة  ثابتةة، وبشةكل    االموي والعباسي، حيث اخذت ت
ينسةة م مةةع مقتضةةيات التطةةور الطبيعةةي، فقةةد طرحةةت فرضةةية االنتمةةاء العربةةي  
للكورد ومنذ وقت مبكر، تلك الفرضية اليت استوجبت بالتالي املؤرخني واملفكرين 
العرب لبذل جهودهم يف سبيل الوهنة عليها وترسي ها، والذي كان يساعدهم عل  

يضفي عل  ما يذهبوا اليه ال ةفة الشةرعية، هةو ان االسةالم، ومةع انةه ديةن        علك و
 انه .يعاملي، اال انه يقر بشكل او بآخر الواقع العربي ويثبت ك

املهم يف االمر ان فرضيات االصةل العربةي للكةورد، واالحةداث الةيت شةهدتها       
دوني تةاريخ  كوردستان بعد الفتح العربي االسالمي دا، وجدت دا انعكاسات لدي م

الكورد، واثرت عل  الوعي اجلماهريي لدى الكورد ايضةًا، ومتثةل علةك بادعةاء االسةر      
احلاكمة وعدد من العشائر الكورديةة االصةل العربةي، وهكةذا و ةرور الةزمن سةادت        

 اللغة العربية، وعد الكثري من الكورد انفسهم عربًا للتقرب من القومية احلاكمة.
 االسالم وثقافته، يشري املؤرخ واجلغرايف ياقوت وب دد تعرب الكورد بتاثري

م( وهةةو يسةةرد بعةةو املعلومةةات عةةن اربيةةل، اىل: ان اهلةةها   1229-1179احلمةةوي )

                                                 

. ويةةذكر الةةدكتور بهنةام ابةةو ال ةةون ان  19(، ك2000صةةل )بغةداد،  جةان مةةوريس الةةدومنيكي، اآلثةار املسةةيحية يف املو  ( 3)
املسحيني الذين   يرتكوا لغتهم وديةنهم اخةذوا بالتةدريج يعةوون دجلةة، وان قسةم مةنهم اسةتقر يف خةط جمةاور لةيس            

 ببعيد عن دجلة يف قرى الفالت قائمة مثل برطلة، باطنايا، كرمليس، تلكيف، تللسقف...، امل در السابق.
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، كمةا  (1)ومجيع رساتيقها وفالحيها وما ينضان اليها هم من الكورد الذين استعربوا
ان  الحظ مراقب روسي فار املنطقة نفسها يف مطلع القةرن العشةرين فكتةب يقةول:    

العرب فيها "كما يبدو من شةكلهم" هةم "اقةرب اىل الكةورد وسةاميي سةوريا"  ةن        
 .(1)تبنوا لغة العرب وثقافتهم

استمر حتول الكورد بةبطء يف املوصةل عةن قةوميتهم اىل القوميةة العربيةة       
م(، فقد حرك االتراك عل  اثارة التفرقةة  1918-1516حت  يف العهد العثماني )

لكورد يف املدينة مستعينني بالعرب عن الكورد، بسبب ماكةانوا  والعداء بني العرب وا
يعانون من ثورات الكورد عليهم، عل  حد القول الكاتب والقةاك املوصةلي املعةرون    

، ومتاشيًا مةع سياسةة الدولةة العثمانيةة )الرتكيةة(، وبسةبب العةداء        (2)النون ايوب عو
( وامةةراء امةارة بادينةةان  1834 -1726بةني االسةرة اجلليليةةة احلاكمةة يف املوصةل )    

م( الكةورد  1816-1744الكوردية، هاجم مةؤرخ السةلطة، ياسةني افنةدي العمةري )     
مجيعًا عندما كتب يقول: صح يف املثل كوردي وعاقل م يبة نافلة، وقيل مت  مةا  
رأيةةت العةةا  حمرومةةًا واجلاهةةل مرفوقةةًا فةةاعلم ان مةةابني السةةماء واالرض اكةةرادًا       

عمري اىل اكثر من هذا، عندما عد الكورد بانهم ليسوا من يقطعون الرفق، وعهب ال
 نسل ددم وحواء، بالقول شعرًا:

 رأيةت يف النةوم ابي ددما                 
 صل  اهلل عليةه عوالفضةل                                  

 فقال حواء أمكرتةم طةةالق                 
 .(3)ان كانت االكراد من نسلي                                 

                                                 

؛ ارشةاك بلوديةان االكةراد حسةب امل ةادر العربيةة، ترمجةة        136( ك1986، )بةريوت: 1ينظر مؤلفة مع م البلدان، جة( 1)
 .120 -119د.خشادور ق باريان وعبدالكريم ابافيد )الم، الت( ط

 .49...؟، كركوك وتوابعها، حكم التاريخ والضمري )الم، الت( ك( 1)

 .53( ك1980سم االول عكريات الطفولة )فينا، عوالنون ايوب، ق ة حياته بقلمه، الق( 2)

 .108-107( ك1940ينظر كتابة: غرائب االثر يف حوادث ربع القرن الثالث عشر )املوصل،( 3)
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ومن اجلدير بالذكر، انه   يعرن من الذين درسوا العمري او من شيوخه 
سوى شةيخ واحةد وهةو املةال عبةدالقادر بةن كةرد عبةدالرمحن االربيلةي الةذي قةدم            

 .(4)م ودرس يف مدرسة احلاج فكريا التاجر1789املوصل سنة 
تعةرض لةه الكةورد خةالل     ان الضغط السياسي واالجتماعي والقةومي الةذي   

عهود السيطرة العربية الطويلة، والتنافس غةري املتكةاف ء أثةرًا كةثريًا علة  طبيعةة       
ادتمع الكوردي يف املوصل، وعل  حتول الكثري من ابنائه،  رور الزمن، اىل العربية 
اصاًل وثقافة، وهذا يفسر انقطاع صةلة الكةورد يف املوصةل القد ةة باصةلهم، وهةذي       

يست باملستحيلة، فاحلكومة قادرة عل  كةل شةيء اال علة  تغةيري الرجةل اىل      مسالة ل
ة اىل رجل، فقةد كةان معظةم املسةلمني يف املوصةل يف ظةل حكةم االتابكةة         أامراة واملر

وااليةوبيني علة  املةذهب الشةةافعي ثةم حتولةوا يف ظةةل ال ةفويني اىل شةيعة، ثةةم اىل        
لغة الرتكية اكثر شيوعًا وانتشارًا يف املذهب احلنفي يف ظل احلكم العثماني، وكانت ال

-640املوصل يف العهد االخري، لقةد حكمةت املدينةة فةرتة طويلةة مةن قبةل العةرب )        
(، و  يكمها الكورد كدولة، بل حكموها نيابةة  1918-1516( ثم الرتك )1258

 عن غريهم يف بعو فرتات التاريخ.
سياسةة الترتيةةك  كانةت مدينةة املوصةةل يف اواخةر العهةد العثمةةاني، وبسةبب      

وسيادة االتراك، مدينة يدين معظم سكانها السيما الوجهاء فيها للسةلطات الرتكيةة،   
وكانت املشاعر القومية العربية فيها ضعيفة التستحق الذكر، وكتب سليمان فيضي 

لفتح فرع جلمعية قومية عربيةة فيهةا    1913املوصلي الذي وصل املدينة يف متوف 
ضية العربية قالئل جدًا وان املشتغلني فيها اقل، وان النزعة يقول: ان املؤمنني بالق

الدينية اليت يتميز بهةا اهةل املوصةل تقةف حةااًل بيةنهم وبةني التمةرد علة  الدولةة           
العثمانية عات ال بغة االسالمية وا الفة املقدسة، ويضيف فيضي عل  قوله: قلت 

                                                 

ياسني بن خرياهلل العمري، فبدة االثار اجللية يف احلوادث االرضية، حققه وعلق عليه عمةاد عبةد السةالم رءون )الن ةف،     ( 4)
 .22-16( ك1974
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لعربية فيها اليت ةاوفن  انين حني وصلت املوصل وجدت ان عدد املؤمنني بالفكرة ا
 .(1)عدد اصابع اليدين

ومن اجلدير بالذكر ان بعو الذين ايةدوا الفيضةي يف الةدعوة اىل القوميةة     
 العربية، كانوا مندسني وجواسيس عليه يرفعون عنه التقارير اىل السلطة احمللية .

ان ماكتبه فيضي له اكثر من مغزى وداللةة تار يةة اعا عرفنةا ان الكةورد     
ان كل من كتب عن حياتهم الدينية، هم من اكثر الشعوب االسالمية تةدينًا  وباعرت

وتةةاثرًا بالنزعةةة الدينيةةة، بةةل هةةم يتفةةردون بعمةةق ا ةةانهم وصةةدق صةةلواتهم          
 وعبادتهم، وان هذا التوجه اثر ومايزال يؤثر عل  مسار حركتهم القومية.

بتنكةر الكةثري    هكذا بدأ اعداد الكورد يف املوصل القد ة بالتناقص تار يًا
منهم لكورديتهم اليت كان التمسك بها يكلفهم الكثري من املشةاكل او يةرمهم حتة     

 1921من حقوق املواطنة الكاملة، وأتت اململكة العراقية اليت شكلها االنكليز يف دب 
 عل  البقية الباقية منهم. 

 ( واحلكومةةات اجلمهوريةةة الةةيت1958-1921ان احلكومةةات العراقيةةة خةةالل )
اعقبتها حرمت كورد املوصل من اية حقوق قومية، وحرصت عل  التفةوق االجتمةاعي   
واحلضةةاري للعةةرب، فكةةان البةةد للكةةورد مةةن تعلةةم العربيةةة لغةةة ثانيةةة لتةةدبري امةةورهم   
احلياتية مع احلكومات العراقية العربية املتعاقبة وادارتها احملليةة يف املوصةل. وادى هةذا    

م، حت    يعد يت وروا امكانية الدراسةة باللغةة الكورديةة     رور الزمن اىل نسيان لغته
واستعمادا يف احلياة الثقافية االدبية والعلميةة. فكةانوا بهةذا اول مةن تعةرض اىل سياسةة       
التعريب، او اندجموا يف االطار العربي، و  يرتك الكورد القدماء للمدينة اال عشرات مةن  

املوصةليون يف د ةتهم املتميةزة عةن كةل اللةه ات        املفردات الكوردية اليت مافال يتةداودا 
العراقية والعربيةة، ونةورد منهةا علة  سةبيل املثةال: دوربةني )نةاظور(، فنكةني )ثةري(،           

الرقي(، نيشةايي  -)داء ودواء( بيس )وسخ( مشيت )مشزي دةيد و دةيمتن)فواكه(  ميوة

                                                 

تفاصيل ينظر: مذكرات سليمان فيضي، مةن رواد النهضةة العربيةة يف العةراق، حتقيةق وتقةديم باسةل سةليمان فيضةي،          لل( 1)
 .143-142(، ك2000)بغداد،  4ط
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)كةادح،    ةو ن(، ري)طقةم  دةسية  وسكماني )الدقيق يف اصابة ادةدن(، بةالزور )بةالقوة(،    
 بي   تة  )تبة (،    كاسب(، ساغ )سليم(، جاجيم )نوع من البسط ي نع مةن ال ةون(،  

)احلةل(، طماشةه    ةتيضي ال)اللبةاد(، كةاروان )القافلةة(،     ك جي  )كف (، حوش )فنةاء الةدار(،   
)خلةيط(،   كلي  ي )عكةي، شةاطر(،    زييرة  )مهنة، صنعة(،  )منظر(، اطم  )انظر(، كار

( بي مو )يشةماغ(، تةوف )غبةار(،  بةه )     ج مي داي  بةالش )جمانةًا(،    )جديد، طري(، تزة 
 - ذيتيي  )بيج، الولد غري الشرعي(، هاوار )الن دة(، بزار )معاملة(، فنانه ) بَيذىالقطن، 

)لةةون( وعشةةرات املفةةردات الكورديةةة االخةةرى، فاللغةةة    كوييييلقةةب يشةةري اىل الت نةةث(،  
معظةم سةكان املدينةة، علة  الةرغم مةن       الكوردية كانت وماتزال متداولة ومفهومة لدى 

 سيادة اللغة العربية اللغة الرمسية للدولة.
و ةةا لةةه دالالتةةه ان مدينةةة املوصةةل ارتبطةةت اقت ةةاديًا والسةةيما جتاريةةًا     
بعالقةات وثيقةة مةع خمتلةةف املةدن الكورديةة السةيما مةةع دهةوك والعماديةة وفاخةةو         

  مةع سةكان مدينةة    وسن ار وعقةرة وديةاربكر وجزيةرة ابةن عمةر ومةاردين وحتة       
مهاباد، فقد كانت دياربكر املنفذ العام لت ةارة املوصةل وثروتهةا يف العهةد العثمةاني،      

وم ةاهرة    وكان ملعظم اهالي جزيرة بوتان وماردين عالقات جتارية واواصر قرب
مع بعو اهالي املوصل، وقد اختذوا من املوصةل مركةزًا جتاريةًا رئيسةيًا لنشةاطاتهم      

 .(1)الت ارية
مةن ان: ان   1797ماسبق يفسر قول جاكسةون الةذي فار املوصةل سةنة      ان

، (2)سكان املوصل اكثر اهتمامًا بال ناعة من اي قوم دخر ردهم منذ مغادرتةه للهنةد  
 ودذا القول دالالته اعا علمنا ان الفاحتني العرب كان يانفون العمل احلريف.

االمةم عةن املةوالي     كان العرب يف ايةام الدولةة االمويةة يرتفعةون علة  سةائر      
واهل الذمة، ويرون انهم خلقوا للسيادة وعاك خلق لل دمة، فعندما ختاصم عربي 

                                                 

، رسةالة دكتةوراي غةري منشةورة، قةدمت اىل      1939 -1919فهري علي امحد النحاس، تةاريخ النشةاط الت ةاري يف املوصةل     ( 1)
 .41، ك21-17، ك11-9، ك1995 كلية اآلداب/ جامعة املوصل،

، 18(، ك2000، ترمجة عن االنكليزية د.خالد فاروق عمر )بةريوت،  1797جاكسون، مشاهدات بريطاني عن العراق سنة ( 2)
 .22ك
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وموىل بني يدي عبداهلل بن عامر صاحب العراق، قال املوىل خماطبًا خ مه: ال اكثر 
اهلل فينةا مثلةةك. فقةةال العربةي: بةةل اكثةةر اهلل فينةا مثلةةك. فقيةةل لةه: ايةةدعو عليةةك     

عم: يكسحون طرقنا )يعبدونها( و رفون خفافنا )اي  يطةون  وتدعو له!! فقال ن
 نعالنا( وييكون ثيابنا.

و ا له دالالته كذلك انتساب املوصليني االصةالء اىل املهةن والوظةائف الةيت     
ق ةي، الكبةابي، العطةار،    مكان اباءهم  ارسونها مثل: الدباغ، ا فةان، القةزاف، اجلق  

لي، الشةربيت، احلبةال، الق ةاب، النحةاس، النعلبنةد،      ال وان، الشعار، ال فار، الدركز
الن ةار، اجلةةادرجي، اللبةةان، ا شةةاب، ال ةةاي ، البةةزاف، العةةالن، ا يةةاط، ال ةةابويي،  

، القلي ةةةي، التنك ةةةي، السةةةماك، الثتض ضيي  السةةواس، العبةةةاجي، النقةةةاش، احلائةةةك،  
حةام، القطةةان،  ، ال ةباغ، البقةال، السةةمان، ا بةاف، الف   رالقنةدرجي، االطرق ةي، احل ةةا  

اليوفبكي، املالح، ال ران، ال قال، الشةماع، النائةب، املسةاح، الكاتةب، االمةام، امل تةار،       
ال يدلي، النقيب، التيل ي، الكمن اتي، الطوبي،  الوفان، الطعان، التتن ي، املدرس،

هةذي املهةن وغريهةا     ،املعمار، التحايف، السةاعاتي، اجلةراح، القاضةي، الوكيةل، املكين ةي     
رية كةةان املواصةةلة يعتةةزون ويعرفةةون أو  يةةزون انفسةةهم بهةةا، ال االنتسةةاب اىل      كةةث

القبائل، بينما العرب الفاحتون يانفون  ارستها ويتقةرون مةن  ارسةها، وعنةدما     
اخةةذ النظةةام البعثةةي باعةةادة العشةةائرية وتشةة يعها بتعزيةةز اسةةوأ مظةةاهر ادتمةةع    

لظةاهرة املت لفةة، واخةذت بعةو     العشائري، وقف املوصليون مشدوهني امةام هةذي ا  
االسر اليت كانت دا م احل مع النظام تدعي االنتساب اىل العشائر العربيةة )طبعةًا(،   
وأخةةذت اسةةر اخةةرى تبحةةث دون جةةدوى عةةن جةةذورها القبيلةةة وانتشةةرت حكايةةات 
النب  عن االنساب. ومن الطريف ان بعو ابناء االسةرة الواحةدة انتسةبوا اىل اكثةر     

 من عشرية.
اليوم فان جمتمع املوصل الذي تعدادي اكثر مةن مليةون ون ةف مليةون     اما 

نسمة وعل  ضفيت نهةر دجلةة، يرتكةب اثنوغرافيةا مةن عناصةر ختتلةف يف اصةودا         
(، 2006-1923وجذورها، وكما يقول الكاتب املوصلي املعرون جرجيس فتح اهلل )

ا فةةالواقع وينتمةة  اىل اسةةرة موصةةلية عريقةةة: مهمةةا تسةةاحمنا وتغاضةةينا وتسةةاخين  
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االثنةةوغرايف واللغةةوي وا لقةةي اليسةةمح لنةةا بةةاكثر مةةن القةةول بةةان العن ةةر العربةةي 
ا الص او املشوب هو اقلية كةبرية يف املدينةة، وكةل سةكان املدينةة تقريبةًا تشةوبهم        
شائبة اد نة والتوليد مةن طةول مةرور الفةاحتني عليهةا، ومكةثهم فيهةا وتةزاوجهم         

 .(1)بسكانها
ه القومي وتلونه وتذبذبةه،  ئحد ارستقراطية املوصل النتماوعن عدم معرفة ا

كتب صةديق الةدملوجي، الةذي بةاء بغضةب االرسةتقراطية )العربيةة( يف املوصةل دةرد          
تاليفه كتابةًا عةن امةارة بادينةان الكورديةة، ي ةف تذبذبةه وعةدم اسةتقراري علة  قةرار            

لفةذة فةاقول لةك: ان    ولبسه لكل حالة لبوسها يقول: لعلك تسالين عةن هةذي الش  ةية ا   
صاحبها تارة يدعي لنفسه الرتكية، وتارة العربية، وتارة الكورديةة فهةو اشةبه باحلربةاء،     
لكل ريشة لةون، اللةون الرتكةي يزهةو اكثةر والعربيةة لةون قةامت بالنسةبة اليةه، وان كةان            

 .(1)يرجع نسبه اىل احلمري، ولكن يلعن محري ومن تناسل من محري
دعار  8ة الشةةوان االنقالبيةةة يف املوصةةل يف  ويف معةةرض حديثةةة عةةن حركةة 

، يقول الكاتب واملثقف املوصلي عبدالغين املةالح عةن طبيعةة سةكان املدينةة      1959
عديةدة، فسةكانها    وتقاليدهم: انها مدينة ختتلف عن بةاقي املةدن العراقيةة يف نةواح     

حادو الذكاء متقلبو العواطف طيبةو القلةب اىل حةد السةذاجة، وهةم مرهفةو احلةس        
ن احلةةوادث قبةةل وقوعهةةا، وكةةثريًا مةةا يعتمةةدون علةة  الشةةك واحلةةذر يف      ءويسةةتقر

استنتاجهم، اىل جانةب ت ةديقهم الشةائعة علة  عالتهةا، ويكرمةون الغربةاء اىل حةد         
التضحية ويت بون عنهم اىل حد االنطواء، ودذي االسةباب تكةون اعمةادم امل ةيبة     

دحة الثمن، ويضةيف املةالح قةائاًل:    شديدة الوقع عل  االخرين واعمادم املغلوطة فا
والتناقو االجتماعي مافال واضحًا بةني سةكان وسةط املدينةة واملتحضةرين نسةبيًا،       
وبةةني سةةكان اطرافهةةا القةةريبني مةةن احليةةاة القبليةةة، حيةةث االطةةران كسةةكان حملةةة  
ا ةةزرج وبةةاب البةةيو واملشةةاهدة تةةتهم سةةكان املدينةةة  كةةةباب الةةنيب وبةةاب السةةراي  

                                                 

 .798-797( ك1989)استكهو ،  1988-1958جرجيس فتح اهلل احملامي، العراق يف عهد قاسم، دراء وخواطر ( 1)

 .3( ك1954نقاض، جمموعة خواطر ومقاالت يف االجتماع والتاريخ واالدب )املوصل، صديق الدملوجي، اال( 1)
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امليوعةةة، بينمةةا يةةتهم سةةكان الوسةةط، اطةةران املدينةةة با شةةونة        والسةةرج انة ب
 .(2)والشراسة والشقاوة

مهما يكن االمر، يشكل العةرب واملعٌربةون اليةوم النسةبة العاليةة مةن سةكان        
املوصل، وياتي الكورد باملرتبة الثانية بعد العرب، اما املعربون فهم الكةورد القةدماء   

ون والرحالة االوربيون، الذين اختلطوا بالسةكان  الذين حتدث عنهم املؤرخون املسلم
العرب بالتزاوج وامل اهرة، وهناك اسر موصلية عديدة يت ةلون بف ةة )املعٌربةون(    
مثل: دل اجلادر، دل بكر جليب ا ياط، دل جلمريان، دل اجلليلةي، دل كمالةه، )كةاماًل(،    

املدرس، دل ا وشي، دل  دل الَكسو، دل الزرري، دل القدو، دل اجلومرد، دل الشب ون، دل
واسةر كةثرية اخةرى، ومجيةع االسةر       دل ق ةاب باشةي،   الرفو، دل الشوشةي، دل ثابةت،  

اىل العباس عم الرسول )ك(  وأ (1)اىل خالد بن الوليد )ا الدي( إما تدعي االنتساب
 .(3)اىل قبيلة بين هالل وأ (2))العباسي(

                                                 

، خمطةوط ةةوفة اسةرة املؤلةف، علمةًا      52-50مزيدة ومنقحة، ك 2، ط1958متوف  14عبدالغين املالح، الت ربة بعد ( 2)
. 1838فار املوصةل يف مةايس    . ويقةول الضةابط االملةاني الةذي    1966ان الطبعة االوىل صدرت يف بريوت يف كانون الثاني 

ان السلطات كانةت متنةع العةرب مةن دخةول املدينةة، دةذا كةانوا  يمةون خارجهةا، ويبةدو انهةم كةانوا يعيشةون يف ا يةام                
يف حي العرب ادمعة النةافلني خةارج سةور     1792والعرافيل، اع يذكر ياسني بن خرياهلل العمري، ان حريقًا شب يف سنة 

 .172يلهم. ينظر كتابة: فبدة االثار اجللية ...، كاملوصل واحرتقت عراف

من الثابةت تار يةًا ان نسةل خالةد بةن الوليةد قةد انقةرض يف صةدر االسةالم، وورث ايةوب بةن سةلمة دورهةم، امةا االسةر                 ( 1)
تركيةةا وتنتسةةب اىل عشةةرية خالتةةان  -الكورديةة الةةيت تةةدعي االنتسةةاب اليةةه فمعظمهةةا نزحةةت اىل املوصةةل مةةن كوردسةةتان  

 1906-1899عريقة او خاليت )خلدي( الكورديةة الةيت كتةب عنهةا مةارك سةايكس خةالل جولتةه يف كوردسةتان سةنة           ال
ضمن العشائر الكوردية يف االمواطورية العثمانية، او من قرية خالديي الواقعة بني قريةة ديةر شةو وديةالن البوتةانيتني،      

دملوجي "ا الةةديون والعباسةةيون" جملةةة اجلزيةةرة  وللمزيةةد مةةن املعلومةةات عةةن صةةحة هةةذا االدعةةاء ينظةةر: صةةديق الةة    
 .11-9، ك1/12/1947(، املوصل 2( السنة )20)املوصلية(، العدد )

بيت العباسةي يكةاد ينح ةر يف االسةر الةيت نزحةت مةن مةنطقيت بادينةان وبوتةان الكةورديتني اىل            الان دعوى االنتماء اىل ( 2)
الواقةع، وهةذي االسةر تنتسةب اىل عشةرية اباسةيان )اباسةانلي( الكورديةة         املوصل، وهي دعوى خاط ة ال يؤيدها التةاريخ وال  

مةةن ةثةةه عةةن القبائةةل الكورديةةة يف االمواطوريةةة العثمانيةةة؛ ينظةةر   Bالةةيت كتةةب عنهةةا مةةارك سةةايكس ضةةمن القسةةم  
 الدملوجي، ا الديون....، امل در السابق.

رية اليت جاءت اىل املوصةل مةن قريةة )ادالليةة( الكورديةة الةيت       املق ود هنا بعو االسر من عشرية الكويان الكوردية الشه( 3)
تقع غرب مدينة القامشلي علة  احلةدود الرتكيةة، ولكةون هةذي االسةر مةن االسةر الوافةدة اىل املدينةة، وبسةبب التشةابه يف             
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يص نسبة الكورد من ومع ان السلطات، عملت كل ما يف وسعها من اجل تقل
خالل التعدادات السكانية، وترحيل االسر الكوردية او اجبارها عل  تغيري قوميتها، 
و ارسة اقذر اساليب التمييةز القةومي مثةل حرمةان الكةورد مةن التملةك او حتة          
منعهم من ترميم بيوتهم، مع كل هذي الت اوفات بلغت نسةبة الكةورد الةذين كةانوا     

%(. لةةذلك 40تةزون بهةا، يف مطلةع الثمانينةات نسةبة الةة )      يتمسةكون بقةوميتهم ويع  
وجةةب تقلةةيص عةةددهم باتبةةاع اسةةاليب اخةةرى منهةةا الرتحيةةل وتسةة يل الةةوالدات     
الكوردية اجلديدة عل  مسقط رأس دبائهم، وحرمان الكورد املوصليني من التعةيني  

ديةدة  يف املدينة، ووضةع العراقيةل امةام اطةالق االمسةاء الكورديةة علة  الةوالدات اجل        
وعل  احملةالت الت اريةة واالسةواق، وم ةادرة امةالك الةذين التحقةوا هةم او عويهةم          

، وته ري عويهم قسرًا من املدينة، ومن اجلدير بالذكر ان املدينة (1)بالثورة الكوردية
( مركةةزًا لنشةةاط الكةةورد املةةوالني 2003-1968اصةةبحت والسةةيما يف عهةةد البعةةث )

                                                                                                              

لعباسةيني او اىل  التسمية والرغبة يف الةت لص مةن التمييةز القةومي، ادعةت بعضةها االنتسةاب اىل قبيلةة بةين هةالل او اىل ا          
 خالد بن وليد.

، ومقاومة الكورد دا، كتب القومي العربي هةالل نةاجي   1959دعار  8يف معرض كتابته عن حركة الشوان االنقالبية يف ( 1)
يقول: ان الكورد االنف اليني كةانوا يعملةون ضةمن خمطةط يعيةد املةدى، بهةدن اىل ت ةفية العناصةر العربيةة يف املوصةل            

 حملها كوردستان املستقبل، رغم انف عروبتها، وهةذا مةا يوضةح سةبب رحيةل الكةورد املسةتمر اىل قريةة         لتكون املوصل يف
الساحل االيسر واستيطانهم فيهةا الختاعهةا نقطةة انطةالق لالسةتيالء علة  احلةدباء )املوصةل(         -نينوى القريبة من املوصل

االوان. ينظةر مؤلفةة: حتة  ال ننسة ، ف ةول مةن       )الحظ كيف  يز الكاتب بني املوصل والساحل االيسر( عنةدما يةني   
. ويبدو ان السيد هالل ناجي   يكن مطلعًا عل  تةاريخ املدينةة، فمالحظةة    4(، ك1963، )بغداد، 2جمزرة املوصل، ط

تظهةر ان الكةثري مةنهم كةانوا مةن       1963-1921بسيطة المساء احملافظني ووكالئهم الذين تولوا ادارة املوصةل للفةرتة   = 
او من اصول كوردية، كةذلك احلةال بالنسةبة  للةذين تولةوا رئاسةة بلةديتها وغرفةة جتارتهةا، هةذا فضةاًل عةن تقلةد              الكورد 

الكورد املواصلة العديد من املناصب االدارية والسياسية يف الدولة العراقية، واعكر مةنهم علة  سةبيل املثةال: رءوسةاء الةوفاء       
حممةد اغةا املةدفعي النينةوي، وعلةي جةودت االيةوبي، ومةن املةثري           (، ومجيةل 1981-1899السابقني نور الدين حممةود ) 

للتامل ان الش  يات املوصلية كانت دائمًا تل ا اىل املناطق الكوردية ال اىل املناطق العربية، عند االفمةات الةيت كانةت حتةل     
ي عثمةةان وحممةةد مةةع باملدينةة، فقةةد جلةةا مةةثاًل موسةة  بةةن علةي العمةةري مةةع اسةةرته اىل جزيةةرة بوتةةان، بينمةا جلةةا اخةةوا   

، و  يل ةاوا اىل الباديةة،   1623عائلتيهما اىل قلعة قمري )هرور( يف منطقة برواري، عندما احتةل الفةرس املوصةل سةنة     
وان هذي االسرة اليت تقلد ابناءها مناصب عديدة يف املوصل والعراق، وكان ومايزال دا اكو مكانةة اجتماعيةة يف املوصةل،    

ومن اجلدير بالذكر ان هالل ناجي تراجع عةن مةا كتبةه، وهةو      مكرمة يف بوتان وبرواري باال. بقيت ثالث سنوات معزفة
 اآلن يعي  يف مدينة السليمانية ضيفًا عل  الكورد.
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دين حلركةة شةعبهم الوطنيةة، واالغةرب مةن هةذا ان       للسلطة )املرتزقة/اجلاش( املعةا 
،   تسةمح  1920السلطات ومنذ ان تاسست اول حكومة عراقيةة يف تشةرين االول   

او مركةةز ثقةةايف اجتمةةاعي للكةةورد يف املدينةةة، علمةةًا كةةان لالرمةةن       باجةةافة اي نةةاد  
يةة  والرتكمان والكلةدان واليهةود )قبةل ان يهةاجروا اىل اسةرائيل( نةواد ومراكةز ثقاف       

 واجتماعية خاصة بهم.
و  تكتف السلطات بهذا، بةل فرضةت احلظةر علة  اي كتةاب يتحةدث عةن        

ء، وابقةت يف  ىالكورد وتار هم، واقفلت االبواب عليها ومنعتها من ا روج اىل القةار 
املكتبةةات العامةةة ومكتبةةات الكليةةات الكتةةب الةةيت تسةةيء اىل حركةةة الشةةعب الكةةوردي   

تةةاب املنةةافقني ليشةةوهوا او يسةةي وا اىل مسعةةة الكةةورد  الوطنيةةة، واطلقةةت العنةةان للك
وتار هم، او صمعوا االدلة والواهني الواهية عل  ان الكورد ما هةم اال عةرب نسةوا    
لغتهم وفقدوا خ وصيتهم القومية العربية نتي ة اختالطهم باقوام اجنبية غةري  

دات ضةةد عربيةةة، امةةا مجيةةع احلركةةات الوطنيةةة الكورديةةة ففةةي رأيهةةم جمةةرد متةةر  
 الشرعية، وقادتها جمرد قطاع طرق وعمالء وخونة!!.

وليس ادل عل  احلظر املفروض واملضةروب علة  الثقافةة الكورديةة، اال ان     
جامعة عريقة مثل جامعة املوصل واليت كان يؤمهةا سةنويًا م ةات الطةالب الكةورد،      

ها يف وهي جامعة منطقة اكثر سكانها من الكورد، هةذي اجلامعةة ومنةذ يةوم تاسيسة     
  يدرس يف كليتها االنسانية اي شيء يتعلق بتاريخ وثقافةة الشةعب    1967نيسان 

الكةةوردي، و  ي ةةبح الكةةورد فيهةةا عنوانةةًا اليةةة دراسةةة تار يةةة او سياسةةية او         
، علمةةًا ان دراسةةة تةةاريخ االقةةوام والشةةعوب االخةةرى  2003اجتماعيةةة، حتةة  سةةنة 

 حظيت باهتمامها.
لةةة التمييةةز واالضةةطهاد القةةومي يف البيةةع   ولكةةي يةةت لص الكةةورد مةةن طائ 

والشراء والتملك والتعيني وما شابه، اخذت السلطات احمللية، وبايعةاف مةن احلكومةة    
املركزية، تش عهم عل  تغيري )او ت حيح كما مستها( قوميتهم، هذا فضةاَل عةن ان   

عشةائر  والكيكان وادسةنيان وال  والطرطري السلطات اجوت الكورد الشبك وااليزيدية 
الكورديةةة االخةةرى السةةاكنة غةةرب دجلةةة وشةةرقها بالتسةة يل عربةةًا يف االح ةةائيات   
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، و ا يؤسةف لةه   1997، 1987، 1977السكانية الرمسية اليت جرت يف السنوات 
ان الكثري من الكورد وخوفةًا مةن الرتحيةل او مةن العواقةب السياسةية واالقت ةادية،        

ملواطنةة سة لوا انفسةهم عربةًا يف     و ارسة التمييز ضدهم وحرمانهم مةن حقةوق ا  
( مةن األسةر الشةبكية وسة لت     1630االح ائيات املذكورة، وعنةدما جتةرأت  ةو )   

بهةدم دورهةم    1988دب  28، قامةت السةلطات يف   1987نفسها كوردًا يف اح ائية 
وترحيلهم اىل منطقة حرير يف حمافظةة اربيةل ومج مةال يف حمافظةة السةليمانية،      

اال بعةةد ان أظهةةروا نةةدمهم او خطةةاهم وتقةةدموا بطلبةةات   و  تسةةمح دةةم بةةالعودة
)عةرائو( اسةرتمحوا فيهةةا تسة يلهم عربةًا او ت ةةحيح قةوميتهم مةن الكورديةةة اىل       

 العربية.
امةةا مةةن الناحيةةة السياسةةية، فقةةد شةةارك الكةةورد يف احليةةاة السياسةةية الةةيت  

اب شةةهدتها املوصةةل ومنةةذ وقةةت مبكةةر، فعنةةدما عرفةةت املدينةةة والول مةةرة االحةةز   
السياسةةية والةةذي متثةةل بفةةتح العةةرب يف املدينةةة فرعةةًا جلمعيةةة االحتةةاد والرتقةةي      

، فةةتح الكةةورد يف 1908متةةوف  23)الرتكةةي( بعةةد االنقةةالب الدسةةتوري العثمةةاني يف 
فرعةًا لل معيةة الكورديةة "كةورد تعةاون وترقةي        1908املدينة ويف تشرين الثةاني  

عيةة اسةتقالل الكةورد خةالل املةدة      مجعييت". كما كانةت املدينةة مركةزًا لنشةاط مج    
( وشهدت فتح فروع جلميع التنظيمةات السياسةية الكورديةة مثةل:     1924-1927)

هيةةوا )االمةةل( خويبةةون )االسةةتقالل(، واخةةريًا ولةةيس دخةةرًا احلةةزب الةةد قراطي       
 وحت  اليوم سريًا وعلنيًا. 1946الكوردستاني الذي يعمل يف املدينة منذ دب 

لكورد ليسةوا قوميةة طارئةة علة  املدينةة بسةاحليها       يستنتج  ا سبق ان ا
شةباط   8اال ن وااليسر، كما حاولت السةلطات ان تظهةر علةك السةيما بعةد انقةالب       

. فهةةم مةةن سةةكان هةةذي املدينةةة االصةةالء، كمةةا ان النضةةال القةةومي     1963الةةدموي 
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مع النضال القومي  1921الكوردي يف املدينة كان مستقاًل و  يتعارض حت  سنة 
 (1)لعربي، بل سار معه بشكل متواف.ا

ما سبق، نبذة تار يةة عةن الكةورد يف املوصةل، التةاريخ والواقةع، وتاسيسةًا        
عل  ما سبق  كن ان نسةمي هةذي املدينةة وةةق مدينةة العةرب والكةورد، لقةد فال         
عهد التمييز واالضطهاد الذي كان يتعرض له كةورد املدينةة، ويقينةًا ان الكةثري مةن      

تعٌربة او املعٌربة ستعود اىل اصلها، وسون لةن  ةان او   ةل الكةوردي او     االسر املس
نيسةان   9يشعر باحلرج من األف اح عن قوميته بعد فوال حكةم البعةث الفاشةي يف    

 ، وعل  اخوانهم العرب ان يتفهموا علك بكل رحابة.2003
 

 (1ملحق رقم )
 
 

 خارطة متثل والية املوصل يف 
احلدود االدارية(اواخر العهد العثماني )

                                                 

( ينظر كتابي: احلياة 1958-1908للتفاصيل عن التنظيمات السياسية الكوردية يف مدينة املوصل خالل املدة )( 1)
 (.2003)اربيل ، 1958-1926احلزبية يف املوصل 
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 1934خارطة باهم مواقع شرق املوصل سنة 
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 (2ملحق رقم )
 

1933عدد الدور يف مدينة املوصل سنة 
(1) 

مت اح اء الدور السكانية يف حمالت مدينة املوصةل وقةد تةبني ان جممةوع     
 دارًا موفعة كما ياتي: 13881الدور يف املدينة يبل  

 
 رعدد الدو حمالت مدينة املوصل ت
 1140 نيب اهلل شيت  -1
 448 باب اجلديد  -2
 256 سوق ال غري -3
 332 جامع خزام  -4
 187 امام عون الدين -5
 365 باب لك   -6
 473 شيخ حممد -7
 202 سراج انة  -8
 390 شيخ ابو العال -9

 180 باب السراي  -10
 260 شيخ عمر -11
 373 باب الطواب -12
 477 حوش ا ان -13
 64 اجلانب االيسر -14
 564 اجلوالق -15
 454 عكيدات -16
 262 مياسة  -17
 325 باب البيو فوقاني -18
 113 القنطرة  -19

                                                 

      . 1933تشرين االول  19( 158جريدة العمال )املوصلية( العدد )( 1)
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 17 الرابعية -20
 213 املن ورية -21
 316 باب البيو حتتاني -22
 169 شهر سوق -23
 377 مشاهدة  -24
 269 جامع الكبري  -25
 296 جامع مجشيد -26
 432 احملمودين -27
 326 محام املنقوشة -28
 193 شيخ فتحي -29
 45 اليهود -30
 377 باب املس د -31
 385 خزرج -32
 490 راس الكور -33
 579 باب النيب -34
 293 ميدان -35
 453 خاتونية -36
 322 مكاوي -37
 188 امام ابراهيم  -38
 360 عبدو خوب  -39
 188 عمو البقال -40
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 (3ملحق رقم )
 

 1575حمالت املوصل سنة 
كان عدد سكان املوصل يف السةنوات االوىل مةن العقةد الثالةث مةن القةرن السةادس عشةر             

( 12881هةة بةة )  1539نسةمة، يف حةني قةدر عةدد سةكان املدينةة سةنة         10954بنحو 
( حملةةة داخةةل السةةور، اكثرهةةا كثافةةة  27( نسةةمة، يسةةكنون )16684بةةة ) 1575وسةةنة 

لة دةركاة )اي الباب( باللغة الكوردية تليها حملة ن اري القلعة، للتفاصيل ينظةر: علةي   حم
شاكر علي، والية املوصل يف القرن السادس عشر، رسالة دكتوراي غةري منشةورة، قةدمت اىل    

134 -127. ك1992جملس كلية اآلداب، جامعة املوصل 
)*(. 

 
 امساء احملالت

 الشيخ حسان -15 السوارية   -1
 البكري  -16 دار مقام   -2
 غرباوي -17 شهر سوق   -3
 سوق الغزل -18 مجاس     -4
 األوساد -19 عقبة -5
 الطارق -20 بغدادي  -6
 اليتيم -21 صاري مع رم -7
 امام حممد -22 اسك  قلعة -8
 باهر -23 املبن  باتي  -9

 دركاي -24 قري خربة  -10
 وداليه -25 فيد ولد علي   -11
 ن اري القلعة -26 باب العراق    -12
ن اري  -27 باب العراق   -13

 كركوك
  باب العراق -14

                                                 
، الن املنطقة )احمللة فيما 1934يالحظ هنا عدم وجود اسم حملة النيب شيت وهي من اكو احملالت يف اح اء سنة  )*(

 نعون من دخودا، ويسميها ياسني خرياهلل العمري بعد( كانت مكانًا لت مع العرب الوافدين اىل املدينة والذين كانوا 
، هوملس فون مولتكة، يف امحد خواجة، جيم دي )ماعا 172)حي العرب(، ينظر مؤلفه: فبدة االثار اجللية...، ك

واصبحت )النيب شيت( ضمن حمالت املوصل بعد تهدم او فوال سور  143-141( ك1972)بغداد، 3رأيت( ك
 املدينة.
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 اىل الذين  شون التاريخ وينظرون اليه بعني واحدة، 
 النه يشهد بان:

 املوصل مدينة العرب والكورد تار يًا وجغرافيًا.
          

 هتمني بتدوينه، واحلري ني عل  مسعته من التشةوي ان كتاب التاريخ وامله
واعادة كتابته حسب االهواء السياسية والقومية، أعرن الناس بدقائق االمور، انهةم  
عل  ضةوء احلقةائق الةيت تركهةا اسةالفهم يقةرون بةان مدينةة املوصةل هةي تار يةًا            

 شاهد علة   كوردية، ولو كان دذي املدينة لسان لكان خري -وجغرافيًا مدينة عربية 
ما يذهب اليه املؤرخون، نعم القول الف ل لكرتتاب التةاريخ املةؤمتنني، ال للسياسةيني    
والدبلوماسيني والتوافقيني، وليس هدفهم عنةدما يقةرون احلقيقةة، شةق ال ةفون      

الكةوردي يف   -وال بذر بذور التفرقة، بل وحدة ال ف الوطين، وحدة ال ف العربي 
 هذي املدينة العريقة.

احلقيقة اليت يقرها املؤرخةون والرحالةة واجلغرافيةون، اسةتنادًا علة        ر ا
قلوبهم “وقائع التاريخ ومساري، واقوال االسالن، تغضب غري املوضوعيني والذين يف 

، السيما السياسيون اجلدد وادعياء العروبة و)الدين(، الذين كانوا دومًا وبةااًل  ”مرض
فاحلقيقة كما يقةول االديةب عمةر فةاخوري      عل  احلركة القومية العربية املعاصرة،

يتعودون فلماعا ال“ طعم احلقيقة ليست حلوة وليست مرة، بل دا طعم خاك وهو“
 عل  تذوق طعم احلقيقة !؟.

م، 641بدون ادن  شك أصبح العرب ومنذ الفتح االسالمي للموصل سةنة  
عات طةابع   هم االكثرية واملسيطرون عل  املوصل، وهذا يعةين بةان املوصةل   تكةن    

عربي قبل الفتح، وال يعين ان العرب الفةاحتني قضةوا علة  سةكان املدينةة القةدماء       
واالصالء من اتباع الديانات اليت كانت موجودة، قضاءة مومًا، فقةد دخةل معظمهةم    
الةةدين اجلديةةد وانةةدجموا يف ادتمةةع االسةةالمي وأسةةهموا يف العلةةم واالدب واحلةةرب،    

، مفتاح الدين االسةالمي، واسةتعملوها وتكلمةوا بهةا، النهةا      واقبلوا عل  اللغة العربية



46  

لغة القردن الكريم، ومع هةذا ظلةوا لعةدة قةرون يتفظةون خب وصةياتهم القوميةة        
 واالجتماعية، اىل ان   يبق دم عكر يف بعو املراحل التار ية.

لنت ةةفح مةةا كتبةةه املؤرخةةون والبلةةدانيون املسةةلمون والرحالةةة االوربيةةون، 
املوصل احملدثون، عن تركيبة سكان املوصل منذ القدم وحت  اواخر العهد ومؤرخو 

 ( .1918-1516العثماني )
كانت املوصل تقع عل  الضفة الغربية من نهر دجلةة، وكانةت قبةل الفةتح     

بليدة ض يلة القدر وقليلةة العمةران قوامهةا حملتةان، يسةكن احةداهما       “االسالمي دا 
هةذا مةا ثبتةه معظةم املةؤرخني، ومةن       ” ملسةيحيون ادوس، ويسةكن احمللةة االخةرى ا   

املعرون تار يًا ان اغلب الكةورد كةانوا قبةل االسةالم علة  الديانةة )ادوسةية(، أمةا         
املسيحيون الذين عكرهم املؤرخون، فكانوا من اليعاقبة، وهم من الكورد ايضةًا فقةد   

ولةو، وكتةب   م(، والرحالةة املعةرون مةاركو ب   956اشار اليهم املسةعودي )تةوف  سةنة    
: ان هناك جمموعة من اليعاقبة املسةيحيني الكةورد يعيشةون يف     عنهم درايفر قائاًل

 املوصل وجبل اجلودي.
شيخ الربوة مشس الدين االن ةاري الدمشةقي    -اىل حدما  -ويؤيد ما سبق 

 -قبةةل الفةةتح االسةةالمي  -م( عنةةدما يقةةول: ان املوصةةل كانةةت 1327)املتةةويف سةةنة 
ل  شط نهر دجلة، الشرقي ويسم  نينوى ويسكنه الفةرس،  حتتوي عل  ح نني ع

واحل ن الغربي ويسم  املوصل ويسكنه الروم، وان املوصل مسيت بهذا االسةم النهةا   
 ت ل العراق باجلزيرة )الفراتية(.

سةكان املوصةل قبةل     الديوةج وعندما يذكر مؤرخ املوصل املرحوم سعيد 
 الكورد، االثوريون، اآلراميون، اجلرامقة. الفتح االسالمي، يسلسلهم كاالتي: العرب، 

ويةةذكر املةةؤرخ املوصةةلي املعةةرون امحةةد علةةي ال ةةويف: ان اول مةةن خطةةط  
املوصل واسكنها العرب كان هرمثة بةن عرف ةة البةارقي ويف عهةد خالفةة عمةر بةن        

م، وان القبائل العربية بدأت تستوطن املدينة النها وجةدت فيهةا   641ا طاب سنة 
 اف ة يف الشتاء باردة يف ال يف.دورًا ح رية د
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وعةةن تةةدفق القبائةةل العربيةةة تار يةةًا اىل مدينةةة املوصةةل، يةةذكر املرحةةوم  
: ان سةةكان اجلزيةةرة العربيةةة كلمةةا أحملةةت ديةةارهم، او حةةدث نةةزاع بةةني   الييديوةج 

قبيلتني نزحوا اىل الشمال طلبًا للمرع  واملاء، في ةدون ارضةًا خ ةبة ومياهةًا ثةرة      
ومن ديار اجلزيرة )الفراتية( اليت سكنها العةرب خةالل هةذا الةزمن      ومناخًا مجياًل،

 هي مدينة املوصل املقابلة ملدينة نينوى.
اما عن وجود الكورد اىل جانب العرب يف مدينةة املوصةل القد ةة )نينةوى     
اجلديدة(، واق د بالتحديد، املدينة داخةل االسةوار، وهةي اآلن جةزء صةغري مةن مةا        

، فيعود اىل اقةدم االفمةان، فسةكان نينةوى القةدماء   يكونةوا       يسم  بالساحل اال ن
مجيعًا من العن ر السامي، بل كان هنةاك اقةوام يعيشةون بيةنهم ويتكلمةون بلغةات       

 غري سامية، وهم من اجيال غري سامية.
لقةةةد حتةةةدث عةةةن الكةةةورد ووجةةةودهم سةةةكانًا اصةةةالء يف مدينةةةة املوصةةةل  

م(، 945ذكر مةنهم: االفدي )تةويف سةنة    )القد ة(، معظم املؤرخني االسةالميني، نة  
م(، واالن ةاري )تةويف   977م(، وابةن حوقةل )تةويف سةنة     956املسعودي )تويف سةنة  

م(، كتةةب هةةؤالء: ان الكةةورد اسةةتقروا يف املوصةةل واعمادةةا منةةذ القةةدم،  1326سةةنة 
وكانةةت دةةم احيةةاء داخةةل املدينةةة ويف خارجهةةا املراعةةي. ويةةذكر ابةةن حوقةةل احيةةاء  

دينة ومنها: ادذبانية واحلميدية والالرية. اما املؤرخ ابن خلدون )تويف الكورد يف امل
وانةه يعةد مسةاكن    ” جبل االكةراد “م( فقد اطلق عل  جبل محرين اسم 1406سنة 

 لالكراد.
، الكورد من سةكان  الديوةج واستنادًا عل  ما سبق، يعد املؤرخ املوصلي سعيد 

 فعاشوا مع العرب يف اتفاق ووئام.    “ ا االكرادوسكن يف املدينة وما حود“املوصل القدماء 
م، كةان ابةرف االسةر    1516وعندما سيطر العثمةانيون علة  املوصةل سةنة     

املوصلية تتالف من االسر العربية والكوردية. و ا له دالالته ان العثمانيني عينةوا  
 امةةري امةةارة بوتةةان الكورديةةة بةةدر بةةك اول حةةاكم دةةم علةة  املدينةةة لتةةامني االمةةن  

والنظام يف املنطقة عات الغالبية الكوردية حينةذاك، وظةل االمةراء الكةورد يكمةون      
( سنة، وحت  عبداجلليل اغا واسرته، الغريبة عن املوصل، واليت 100املدينة  و )
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( كانت اسرة كوردية مسيحية جاءت اىل 1834-1726حكمت املوصل خالل املدة )
 املوصل من منطقة دياربكر )دمد(.

رحالة االوربيةون الةذين فاروا املوصةل ويف مراحةل تار يةة خمتلفةة،       اما ال
 :وحتدثوا وكتبوا عن سكانها فنذكر عل  سبيل املثال

: ان يف  1795( كتةةب الرحالةةة الفرنسةةي اوليفيةةه الةةذي فار املوصةةل يف نيسةةان 1)
( االن مسيحي، و و الف يهودي، و سة وعشةرين الةف مسةلم    8-7املدينة )

 سة عشر اىل ستة عشر الف كوردي.من العرب، و 
: ان 1797متةوف   25ر املوصةل يف  ( كتب الرحالة الويطاني جاكسةون الةذي فا  2)

املدينة مكتظة بالسةكان، وتضةم اصةنافًا مةن خمتلةف الةديانات، ولكةن معظةم         
 السكان من الكورد.

( الةف نسةمة،   63عدد سكان املوصةل بنحةو )   1809( قدر الرحالة اولفر سنة 3)
( 15( الةف نسةمة، الكةورد )   25ب الرتكيب السكاني االتةي: العةرب )  وعلك حس

( االن نسمة، اليهةود الةف   7( الف نسمة، املسيحيون )15الف نسمة، االتراك )
 نسمة.

يقةول: ان   1816( كتب الرحالةة جةيمس بكنغهةام الةذي فار املوصةل يف متةوف       4)
مةةن نسةةب املسةةلمني يؤلفةةون القسةةم الرئيسةةي مةةن السةةكان يف املدينةةة، وهةةم    

 متساوية من العرب واالتراك واالكراد.
، ان 1838( كتب املارشال االملاني هوملس فون مولتكه الذي فار املوصل يف ديةار  5)

املدينة يسكنها الكورد والكلدان والعرب، وانهةم يتفةاهمون ويتناقشةون بيةنهم     
 باللغات الكوردية والفارسية والعربية والرتكية.

الرحالة ادولندي الةدكتور ليونهةارد راوولةف الةذي فار     ومن اجلدير بالذكر ان 
فةذكر يف   كتب يقول: ان املوصل تقةع يف بةالد الكةورد، امةا لسةرتنج      1575املوصل سنة 

يف القرن العاشةر   ان جل اهل املوصل“ نقاًل عن ابن حوقل كتابه بلدان ا الفة الشرقية
 ”.من الكورد امليالدي
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)بغةداد   1ط” خمت ر جغرافية العراق“ه وكتب املرحوم رفوق عيس  يف مؤلف
، وكان هذا الكتاب يدرس يف املةدارس العراقيةة: ان عةدد سةكان     233-232(، ك1922

( الةف نسةمة مةن العةرب والكةورد والةرتك واليهةود        70، كةان  ةو )  1922املوصل سةنة  
 امية.واملسيحيني، وان اللغة الشائعة فيها هي العربية ثم يعقبها الكوردية والرتكية واآلر

تاسيسًا عل  ما سبق يتضح بالء وبدون ادن  شك ان الكورد ومنةذ اقةدم   
الع ور وعو خمتلف املراحل التار ية كانوا يشكلون نسبة عالية من سكان مدينة 
املوصل احمل ورة داخل االسوار املندثرة، وان عةددهم بةدأ بالتنةاقص كلمةا تقةدمنا      

  و املرحلة املعاصرة.
الن املؤلفةةة مةةن الكةةورد الةةذين حتةةدث وكتةةب عةةنهم   تةةرى ايةةن عهبةةت اآل 

املؤرخون املسلمون االوائل والرحالة االوربيون ومؤرخو املوصةل احملةدثون؟!! الشةك    
ان معظمهةةم، ان   نقةةل مجةةيعهم قةةد اسةةتعربوا ب ةةورة طبيعيةةة بتةةاثري االسةةالم   

لضةفة  وثقافته العربية، وبسبب تدفق اد رات العربية عل  املنطقة، السيما علة  ا 
، اليديوةج  الغربية لنهر دجلة، لالسباب اليت عكرها مؤرخ املوصةل املرحةوم سةعيد    

الكةورد  “وباالمكان القول ان الكثري من سكان مدينةة املوصةل االصةالء هةم مةن نةوع       
ال هةم بعةرب   “ويقول عنهم املؤرخ املوصلي الدكتور سيار اجلميةل بةانهم:   ” املعر بون

 االطار العربي. وقد اندجموا يف” وال هم باكراد
وتاييدًا ملا عهب اليه الدكتور سةي ار اجلميةل، اقةول: ان املوصةليني االقحةاح      
من سكان االحياء اليت كانت داخل اسوار املدينة، كةانوا اليعةدون انفسةهم عربةًا وال     
كوردًا، بةل موصةليني الغةري، حتة  ان الكةثريين مةنهم كةانوا يسةتنكفون ان يكونةوا          

او ” انةةا موصةةلي“ا سةةالته: اعًا مةةن اي قوميةةة انةةت؟ كةةان صيةةب  عربةةًا او كةةوردًا، واع
م الوي، وقد صادفت العشرات من هذي احلالة ويف العديد مةن املناسةبات، والسةبب    
انهم كانوا يعد ون غري املوصلي سواء كان عربيًا أم كورديًا أناسةًا غةري متحضةرين او    

 مت لفني حضاريًا عل  االقل.
: ان سةكان  1838ه الةذي فار املوصةل يف نيسةان    ولتكويذكر الضابط االملاني م

املدينة وبسبب جتاوفات العرب واعتداءاتهم كانوا مةت لفني وال حةول دةم وال قةوة، وان     
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اسوار املدينة   تكن موضع ثقة للدفاع عنها، مع ان العدو الوحيةد الةذي كةان يهامجهةا     
يف املوصةل ارونةي مكانةًا     : عنةد مكةوثي  ان البادية، ويضيف مولتكةه قةائالً  من العرب سك

وقالوا لي: ان هذا املكان خم ص للعرب يبيعون ويشةرتون فيةه ثةم يعةودون مةن حيةث       
وا فيهةةا )ألنهةةم وسةة ني(. ثةةاتةةوا، ألن السةةلطات متةةنعهم مةةن دخةةول املدينةةة حتةة  اليعي 

: 172به فبدة االثةار اجلليةة. . . ك  ويذكر املؤرخ املوصلي ياسني خرياهلل العمري يف كتا
عرب كانوا يعيشون يف ا يام والعرافيل خارج سور املوصل، ويسمي العمري مكةانهم  ان ال

 وهي منطقة النيب شيت احلالية.  ” حي العرب“
و ةةا لةةه دالالتةةه ان االفيةةاء العربيةةة والكورديةةة   تكةةن معروفةةة عنةةد      
املوصليني، فغطاء الرأس كةان يتضةمن العمامةة )اللفةي(، والسةدارة والطربةوش )في       

ية موظفي الدولة(، ال الغرتة والعقال الةذي هةو غطةاء الةرأس الفةراد العشةائر       االفند
الكوردية والعربية احمليطة باملوصل. كما ان املوصليني واىل فرتة متاخرة جدًا كانوا 
اليست دمون مطلقًا االلقاب العشائرية، بل يعر فون انفسهم باملهن اليت يزاولونهةا او  

 دادهم.فاودا وامتهنها دباءهم واج
ومن اجلدير بالذكر ان املوصليني االصالء من الكورد )املعر بةون( والعةرب،   
كانوا اليعدون الساحل االيسر )منطقة النيب يةونس او نينةوى القد ةة وكةان فيهةا      

( دارًا فقط( ارضًا وسةكانًا مةن املوصةل او املوصةليني، وكةان      64) 1933حت  سنة 
، بدليل ان احدهم عنةدما كةان يةذهب اىل    سكان الساحل االيسر يقرون بذلك ضمنًا

الساحل اال ن كان وما يزال يقول بانه عاهةب اىل املوصةل. اي ان املق ةود باملوصةل     
حت  فرتة متاخرة جدًا كان يعين الساحل اال ن من املدينة فقط. فالساحل االيسر 

ة هةةو امتةةداد ملنطقةةة بادينةةان، بينمةةا السةةاحل اال ةةن هةةو امتةةداد ملنطقةةة اجلزيةةر   
 الفراتية.

املهةةم يف االمةةر، ان الكةةورد الةةذين اخل ةةوا لالسةةالم بالةةدفاع عنةةه وباغنةةاء  
الثقافة العربية،   يفكروا يومةًا باالنف ةال عةن اخةوتهم عةرب املوصةل، وتقسةيم        
املرياث معهم، فقد كانوا يتكلمون العربية والله ة املوصةلية، الةيت ال مثيةل دةا بةني      

وتهم وبدون ان صدوا يف علك احراجًا، وكانوا يف اواخر الله ات العربية، حت  يف بي
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العهد العثماني وبسبب قوة شعورهم الديين مع تطلعات العةرب )القوميةة( اعتقةادًا    
انهم بذلك  دمون الدين االسالمي، ألن القومية يف املوصل  زوجة بشةكل واضةح   

عروفةة عنةد سةكان    مع الدين االسالمي، و  تكن الفكرة القومية بشةكلها املعاصةر م  
املدينة. يقول املؤرخ املوصلي عبداملنعم الغالمي. ان الطالب الكةورد يف دار املعلمةني   

و تلسةون االت ةال   “باملوصل يف اواخر العهد العثماني، كةانوا ضةد سياسةة الترتيةك     
فالةةدعوة الحيةةاء اجمةةاد العةةرب كةةان  ”. برفةةاقهم طةةالب املدرسةةة مةةن ابنةةاء املوصةةل  

 وصل واطرافها  ثابة الدعوة لالسالم واجمادي.بالنسبة لكورد امل
وعندما كانت املوصل تتعرض للكةوارث او االحةتالل او ايةة افمةة شةديدة،      
كان سكانها ال يل ؤون اىل عرب البادية او يتوجهون جنوبًا او غربًا، بل يل ةؤون اىل  

ري كوردستان، واعكر هنا حالتني عل  سبيل املثال: فقد جلةا موسة  بةن علةي العمة     
مةةع اسةةرته اىل جزيةةرة بوتةةان، بينمةةا جلةةا اخةةواي عثمةةان وحممةةد مةةع عائلتيهمةةا اىل  

م مدينة املوصل، وان هذي االسرة 1623منطقة بادينان عندما احتل الفرس سنة 
)العمرية( كان وما يزال دا اكو مكانةة اجتماعيةة يف املوصةل، بقيةت ثةالث سةنوات       

 معزفة مكرمة يف كوردستان.
، انةه  1664سبسةتياني الةذي فار املوصةل يف اواسةط سةنة       ويذكر الرحالة

وعلمةت ان الت ةار واهةل    “وجد طرقًا عديدة بدون سكان، وابواب احلوانيةت مغلقةة   
 ”.ال نائع تركوا اعمادم وهربوا اىل كوردستان ختل ًا من دفع الضرائب الباهظة

فةان  وكما كان املوصليون يل ةؤون اىل الكةورد يف كوردسةتان عنةد الشةدائد،      
الكورد كانوا يعدون املوصل مدينتهم ايضةًا، فعنةدما تعرضةت املدينةة حل ةار نةادر       

، استبسةل الكةورد املوصةليون، والكةورد الةذين جلةاوا اىل املدينةة، يف        1743شاي سنة 
الدفاع عنها، وكان هناك قادة كورد من بني قادة الدفاع عن املوصل و)شعبها(، فقد 

االسةود  “قةاتلني الكةورد يف دفةاعهم عةن املوصةل، بةة       امل” منهةل االوليةاء  “وصف كتةاب  
 ”.العوابس

وعندما طالبت تركيا بوالية املوصل بعد احلرب العاملية االوىل، ندد الكورد 
يف املوصل باالدعاءات الرتكيةة، وتةرأس الطالةب الكةوردي علةي حيةدر سةليمان سةنة         
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لتلةك االدعةاءات.    مجعية النهضة املدرسية اليت لعبت دورًا مهمًا يف الت دي 1925
عن القاء خطبة بعنةوان   1925ديار  22وقد فاف يف اول مباراة خطابية نظمت يف 

)الواجب(، وكان مدير معارن املوصل )الرتبية حاليًا( امني فكي بك )الكوردي( من 
 ابرف املعاضدين لل معية ونشاطاتها.

وكتةةةب شةةةاهد العيةةةان واملعاصةةةر لالحةةةداث املرحةةةوم خريالةةةدين العمةةةري  
ان الكةةورد )االشةةاوس( ”: مشةةكلة املوصةةل“( يف معةةرض حديثةةه عةةن 1887-1951)

 ”.فقد انضم االكراد وفاف العراق“سطروا ال فحة الذهبية يف االستفتاء 
وتاسيسةًا علةة  مةةا سةةبق، فةةان الكةورد   يكونةةوا ويف ايةةة مرحلةةة تار يةةة   

كمةوا هةذي   طارئني علة  مدينةة املوصةل، فقةد كةانوا دائمةًا مةن سةكانها االصةالء، ح         
املدينةةة، وتولةةوا ارفةةع املناصةةب فيهةةا، فكةةان مةةنهم رءسةةاء للبلديةةة ولغرفةةة جتارتهةةا  

 للوقون عل  علك. 1975وحمافظون، وباالمكان مراجعة دليل املوصل لسنة 
الشك ان احلركة القوميةة العربيةة قةد سةبقت احلركةة القوميةة الكورديةة        

ل، فاملدينة   تشهد حركةة قوميةة   بعدة مراحل، اال ان الوضع كان خمتلفًا يف املوص
عربية والحركة قومية كورديةة نشةطة قبيةل احلةرب العامليةة االوىل وبعيةدها، ويف       
حديث لي مع املرحوم حممد حديد عن احلركة القومية العربية يف املوصل وتاريخ 
ظهورهةةا، قةةال: ان احلةةديث عةةن وجةةود حركةةة قوميةةة عربيةةة او كورديةةة واضةةحة   

قبل احلرب العاملية االوىل بعيد عن الواقع وحت  سةابٌق ألوانةه،    وملموسة يف املوصل
فحركات الكورد والعرب يف املوصل   تكن يف رأيي عات طابع قومي، بل كانت نضااًل 

 ورفضًا لسلطة الدولة العثمانية اجلائرة.
اما املؤرخ املوصلي االستاع الدكتور ابراهيم خليل امحد العالن فقد كتةب  

، انتشةار االفكةار القوميةة،    1910دن تاسةيس مطبعةة نينةوى سةنة     يقول: لقد صةا 
وبداية شعور عرب املوصل بقوميتهم. وبينما شكل العرب املوصليون فرعًا جلمعية 

، شةةكل الكةةورد املوصةةليون فرعةةًا 1908االحتةةاد والرتقةةي )الرتكةةي( يف املدينةةة سةةنة 
سها، واالهم من هةذا  يف السنة نف” كورد تعاون وترقي مجعييت“جلمعيتهم الكوردية 
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، 1898نيسان  22كان جلريدة كردستان اليت صدر العدد االول منها يف القاهرة يف 
 مراسل يف مدينة املوصل يزودها باالخبار.

واالهم من هذا، عندما اندلعت احلرب العاملية االوىل وتورط االتراك فيهةا،  
 يقةف نضةال الكةورد    وجد الكورد والعرب يف املوصل فرصة للتحرر واالستقالل، و 

يف سبيل احلرية حائاًل امةام النشةاط القةومي العربةي، بةل سةار معةه بشةكل متةواف.          
ليس هذا فحسب بل ان الكثري من الكورد املوصةليني شةاركوا يف نشةاطات اجلمعيةات     
القومية العربية، وكانها امتداد للعهود االسالمية الغابرة، بسبب قوة تغلغل النزعةة  

ية يف نفوسهم، ونفوس املوصليني بشكل عام، واسةتمر هةذا التوجةه    الدينية االسالم
 14املوصليون شعورهم الديين، بشكل او باخر اىل قيام ثةورة   السياسي، و  يتناَس

، حيث بدأت تلوح بوادر االنف ةال يف التوجةه السياسةي والقةومي بةني      1958متوف 
د استيالئهم عل  احلكم اثةر  ابناء القوميتني شي ًا فشي ًا، اىل ان كرسه البعثيون بع

، منذ هذا التاريخ اصبح يسب لكل شيء حساب، فقد بةدأ  1963شباط  8انقالب 
البعثيون والول مرة يف تاريخ املدينة يفكرون برتحيةل الكةورد منهةا واعةدوا لةذلك      

او بعةد انةدالع الثةورة     1920اجلرود، ة ة ان الكورد نزحوا اىل املدينة بعد سةنة  
 .1961ايلول  11الكوردية يف 

ان الدعوة للقومية   تكن معروفة بالشكل احلةالي لةدى املوصةليني عربةًا     
وكوردًا قبل احلرب العاملية االوىل، اال انها بدأت بعد احلرب، و  يكن علةك علة  يةد    
ابناء املوصةل، بةل علة  يةد جمموعةة مةن املدرسةني الشةاميني امثةال: انةيس فكريةا            

يةة  املقةةدادي )مةةدرس سةةوري(، وتوفيةةق قشةةوع  الن ةةولي )مةةدرس لبنةةاني(، ودرو
ورياض رأفت وسواهم من عرب )الشام(، هؤالء فرعوا وغرسوا الفكر والنهج القومي 

التمسةك بالعروبةة وعلة  ان     علة   العربي املتطرن يف نفوس طالب املوصل، ةةثهم 
كل شي قائم عل  العروبة، فعل  يد هؤالء )الدخالء( اخةذ الشةعور القةومي العربةي     

 ة يف املوصل يتل مكانه اىل جانب الشعور الديين، بل بدأ يتفوق عليه.خاص
فةةالفكرة القوميةةة العربيةةة بشةةكلها احلةةاد وال ةةارخ، والبعيةةدة عةةن روح       

، وباالمكان سحب هذا القول عل  العراق كله اىل حةد  ”بضاعة شاميه“االسالم، كانت 
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ق كان قد اصطحب معةه  ما فامللك في ل االول عندما تسلم من به ملكًا عل  العرا
من سوريا رجااًل نشروا الفكر القومي العربي املتطةرن، وابةرفهم سةاطع احل ةري.     
وقد غدت مؤلفات احل ري وميشيل عفلق فيما بعد من اهم ادبيات حةزب البعةث   
وحركة القوميني العرب، فافكار االحزاب القومية العربيةة املتطرفةة، الةيت تاسسةت     

بضةاعة  “ًا يف العراق، بعةد احلةرب العامليةة الثانيةة، كانةت      يف الشام وأوجدت دا فروع
 ايضًا.” شاميه

وما اشبه اليوم بالبارحة، فكل ما تعانيه املوصةل اليةوم مةن م ةائب هةي مةن       
صنع الغرباء وصنائعهم من ادعيةاء العروبةة والةدين غةري املطلعةني علة  تةاريخ الكةورد         

 بدماء املوصليني العرب والكورد.والعرب يف هذي املدينة الباسلة املضرج تار ها 
و ا يؤسف له ان احلكومات العراقية املتعاقبةة   تةراع، ابةدًا خ وصةية     
مدينةةة املوصةةل القوميةةة واالجتماعيةةة، فقةةد كانةةت دائمةةًا مةةع النشةةاطات القوميةةة    
العربية املناوئةة لتطلعةات الكةورد القوميةة، وأتةت هةذي السياسةة غةري العادلةة علة            

من كورد املوصل القدماء، وبقي يف الساحة الكورد الةذين اسةتقروا يف   البقية الباقية 
املدينة بعد احلرب العاملية الثانية، وحت  هؤالء، وامةام التمييةز ال ةارخ والضةغوط     

، وبعةةد محلةةة 1963السياسةةية واالقت ةةادية والتمييةةز القةةومي السةةيما بعةةد سةةنة  
1991ينةة يف دعار  االعتقاالت الةيت نظمتهةا حكومةة البعةث ةةق كةورد املد      

. بةدأ  (1)
الكةةثري مةةنهم اليكةةرتث بالقوميةةة والتمسةةك بهةةا، حتةة  ان قسةةمًا غةةري قوميتةةه اىل     
العربيةةة. وعنةةدما فال نظةةام البعةةث، وانتعشةةت اآلمةةال القوميةةة للكةةورد يف املدينةةة،  

                                                 
ت احتدث للمرحوم حممد حديد، عن محلة االعتقاالت الواسعة اليت طالت االالن من كورد املوصل، اثر عندما كن ( 1)

يف كوردستان، وكيف انها أي احلملة، اساءت اىل العالقات  1991انسحاب اجلي  العراقي من الكويت وقيام انتفاضة دعار 
ة ماهي اال حماوالت لدق أسفني التفرقة بني الكورد بني املكونني الرئيسني يف املدينة، قال حديد: ان هذي العملي

والعرب يف املدينة، وال  دم اال حزب البعث املتطرن. واضان ال كن للكورد والعرب ان ينف لوا عن بعضهم يف 
املوصل الن النسيج االجتماعي للمدينة اليسمح بذلك، هناك تداخل وتشابك الحدود له، فمعظم االسر املوصلية 

دل حديد  واملعروفة العربية والكوردية تت ل بعضها من الناحيتني القومية واالجتماعية، ومن ضمنها اسرتناالعريقة 
 اع لنا صالت قرابة مع الكورد من ال قدو، ومع العرب من ال الدملوجي املت اهرين مع الكورد ايضًا.

 .1994يس مقابالت ش  ية مع حممد حديد يف بغداد واملوصل يف دعار ونيسان وما   -
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ت دى دم هذي املرة ادعياء العروبة والدين ايتام العهود السةابقة، بوسةائل جديةدة    
%(، 5-4املوصةةل، وان نسةةبتهم ال تت ةةاوف الةةة ) لةة ان الكةةورد طةةارئون علعةةل اهمهةةا: 

واالخطر من هذا اخذوا يدقون طبول احلرب بتهديد الكةورد واخةراجهم باالرهةاب    
من املدينة. غري دبهني بالنتائج الوخيمةة الةيت سةترتتب علة  توجهةاتهم واعمةادم،       

عيةة اواًل علة  املوصةليني    واليت ستنعكس اضرارها السياسية واالقت ةادية واالجتما 
العرب والكورد، وعل  العالقات التار ية بني ابناء القوميتني العربية والكوردية يف 
املنطقة. فلل روج من احلالة الكارثية اليت تعيشها املدينة منةذ فةرتة، علة  العقةالء     
مةةةن ابنةةةاء املدينةةةة الت ةةةدى لكةةةل مةةةن يةةةاول ان يسةةةيء اىل العالقةةةات التار يةةةة 

ماعية بني مكونات هذي املدينة اليت   تشهد تار يًا اية افمةة بةني الكةورد    واالجت
 والعرب والرتكمان والطوائف الدينية.
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  كيف استقبل اهالي مدينة املوصل
 ؟! 1918قوات االحتالل الويطاني سنة 

 
وواليةة   1915-1914 احتلت القوات الويطانية والية الب رة كلةها سةنة  

، اي ان واليةة  1918، و  يةتم احةتالل واليةة املوصةل اال سةنة      1917بغداد سةنة  
املوصةةل ومركزهةةا مدينةةة املوصةةل كانةةت اخةةر واليةةة احتكةةت بقةةوات االحةةتالل         

 الويطاني.
تقةةدمت القةةوات الويطانيةةة باجتةةاي املوصةةل، ويف االول مةةن تشةةرين الثةةاني  

امةةا  ،كةم جنةوبي املدينةة   25يةل علة  بعةةد  ةو    كانةت يف ناحيةة محةام العل    1918
تشرين  4ويف  ،تشرين االول 18االدارة العثمانية فقد كانت قد باشرت باخالئها يف 

وانزلت االعالم العثمانية من عل  الدوائر  ،الثاني دخلت ا يالة الويطانية املدينة
ويف  ،لثةاني تشةرين ا  8احلكومية ورفعت حملةها االعةالم الويطانيةة بعةد ظهةر يةوم       

اليوم التالي غادر قائد قوات املنطقة الرتكي )القوماندان( احسان باشا املدينة حتةت  
محاية قوة سيارة )مدرعات( بريطانيةة طلبهةا مةن القائةد االنكليةزي حلمايتةه مةن        

 .(1)االهالي والعشائر يف طريقه  و مدينة ن يبني
يةة  بي( وانعةدمت ال ةلة القل  )باملريو العثمةان  وملا كان االهالي قد ضاقوا عرعًا

 ةمعركة ايةة  ا   جتةر  لةذ  (2)ةبني احلكم العثماني والعناصر اليت كانت تدين لةه بالطاعة  
ودخلةت طالئةع    ،و  تطلةق رصاصةة واحةدة    ،وانسحب االتةراك  ،لالستيالء عل  املوصل

ومضةت حتتةل    ،1918اجلي  الويطاني بهةدوء ونظةام يف العاشةر مةن تشةرين الثةاني       
                                                 

 .(ه)خمطوط ةوفة عوي 73-69ك ،من املهد اىل اللحد ،خريالدين العمري( 1)

 .75ك ،امل در نفسه( 2)
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وصةةفون النةةاس يف الطةةرق الضةةيقة تشةةاهد بفضةةول قةةد  ةةةةةةةافجه عةةةةةند  )) ،الثكنةةات
 .(3)عل  حةد قةول شةةةاهد العةةةيان عو النون ايوب (البعو ابةتهاج ..(

اغةار   ،وكان من مجلة ما خلف االتراك خمافن كةثرية مةن السةالح والقنابةل    
اعتباطًا عدد  وعهب ضحية فتح القنابل ،عليها االهالي ومحلوا ما  كن محله منها

 .(1)كبري من ال بيان والشبان
: لقةد  اًلائكتب املعاصر لالحداث عو النون ايوب عن احةتالل بريطانيةا للموصةل قة    

ووفعةوا الغةالل امل زونةة علة  اجلةائعني       ،حدث انفراج كبري عنةد احةتالل االنكليةز املوصةل    
 ،وظةة الةيت رأيناهةا الول مةرة    ))وكان اجلنود االنكليز يبيعوننا احيانةًا علبةاًَ مةن اللحةوم احملف    

وقد يهبوننا علك احيانًا بدون مقابل و  يعتد احملتلون عل   ،وانواع من املسكرات واجلكليت
بل حاول احلكام العسكريون ان يستميلوا الوجهةاء والعلمةاء باالجتمةاع بهةم والتةداول يف       ،احد

فاغتاض  ،س السكان مجيعًا بذلكواح ،وكان اكثر السكان ابتهاجًا االقليات الدينية... ،شؤونهم
وكةةان اول مابةةدأ بةةه االنكليةةز ان شةةرعوا بفةةتح الشةةوارع    ،املتع ةةبون و  يبةةال اآلخةةرون... 

لقةد   ،ووجدوا بذلك عماًل لعةدد مةن الفقةراء والعةاطلني نسةاءة ورجةااًل...       ،وتعريو االفقة...
يكةف الرجةال فاشةرتكت    و   ،استوعبت تلك االعمال كل َعطَلَة )العاطلني( املوصل وفقرائهةا 

فرأت املوصل الول، رجااًل ونساءة يعملون معًا يف فتح الطةرق وتعبيةدها ينةالون اجةورًا      ،النساء
واخذت دماء ال حة جتةري   ،( ما كانوا يلمون  ثلهافلسًا75، الروبية = )الربياتةمتساوية ب

ث انقةالب خطةري يف   حقًا لقةد حةد   ،بعد جماعة املوصل الرهيبة... ،يف عروق الرجال والنساء
ولكةن هةذا التغةيري   صةرأ علة  دخةول املسةاجد والتكايةا          ،جمتمع املوصل باحتالل االنكليز

فبق  االمام  طب يوم اجلمعة ويدعو عل  املنو ))للسلطان ابةن السةلطان وا اقةان     ،والدور
مر ناش ة من اما التكايا فقد بدت منها همهمة تذ ،ابن ا اقان خليفة املسلمني حممد رشاد((

خةةون محةةاة العقيةةدة مةةن االكثةةار مةةن فةةتح املةةدارس النظاميةةة الةةيت يةةديرها معلمةةون          
 .(2)،حديثون...

                                                 

 .70-69( ك1980 ،القسم االول )عكريات الطفولة( )فينا ،ينظر عكرياته ))ق ة حياته بقلمه((( 3)

 .70ك ابق،سالامل در ( 1)

 .74-73ك ه،سنفامل در ( 2)
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عةني   ،انه يف االيام االوىل لدخول القوات الويطانية للموصل ،املهم يف االمر
فشةرع بشةن    ،اسةيًا وعسةكريًا للمدينةة   يالكولونيل )العقيد( جريارد لي من حاكمًا س

بيةوت املةةوظفني وعلة  دوائةةرهم لسةحب السةة الت اليوميةة واعتقةةال      الغةارات علةة  
واعةةةدام عةةةدد مةةةن الةةةذين اسةةةهموا باعمةةةال النهةةةب   ،الل ةةةوك والعةةةابثني بةةةاالمن

فقةد عةو    ،. و  حتدث اية مقاومة مسلحة لالحتالل من اهالي املدينةة (1)والفوض 
 .(2)املوصليون عن مواقفهم عن طريق نشاطاتهم يف التنظيمات السياسية

عقةةد اجلنةةرال فانشةةو )القائةةد الويطةةاني   ،1918تشةةرين الثةةاني  11ويف 
والقيةةت ا طةةب   ،العةةام يف جبهةةة املوصةةل( اجتماعةةًا مةةع اعيةةان ووجةةوي املدينةةة      

ومنهةا خطبةة نقيةب اشةران املوصةل السةيد عبةدالغين         ،الرتحيبية بقدوم االنكليةز 
و ةا   ،الظلمةات اىل النةور  اهلل فيها عل  اخراج اهالي املوصل من  الذي محد ،النقيب

وبةدل   ،جاء يف خطبته: ))اواًل  مد اهلل الذي انطةق السةنتنا بعةد ان كانةت صةامتة     
نهينء انفسنا بوجودكم و ن مطم نةون   ،وجعل لنا مع العسر يسرًا... ،خوفنا امنًا

والنظةةن احةةدًا   يةةدخل قلبةةه السةةرور  ،بةةانكم تعلمةةون ان قلوبنةةا بكةةم مستبشةةرة
وان قدومكم هذا كقدوم طبيب عا  بالةداء ب ةري    ،يكون خائنًا... بوجودكم اال ان

 بالدواء ونرجو ان يكون له عل  يدكم الشفاء...((.
اما وجةوي املسةيحيني فقةد مثلةهم بطريةرك الكلةدان عمانوئيةل الثةاني فةالق           
كلمةةة قةةال فيهةةا: ))ان التةةاريخ يعلمنةةا واالختبةةار اليةةومي يؤكةةد لنةةا ان علةةم بريطانيةةا    

و ةا ان هةذا العلةم الةذي      ،اينما عهب وحيثما رفةع ينشةر التمةدن والرفاهيةة...     العظم 
يرفةةرن فةةوق مةةاينيف علةة  اربعمائةةة مليةةون مةةن البشةةر  فةةق اليةةوم فةةوق مةةدينتنا    

                                                 

جامعةةة املوصةةل   ،رسةةالة دكتةةوراي غةةري منشةةورة   ،1958-1921االوضةةاع االداريةةة يف املوصةةل   ،ئيعنةةون يةةونس الطةةا ( 1)
 .35ك ،1998

 ،االحتالل الويطاني واملقاومة املوصلية يف موسةوعة املوصةل احلضةارية    ،للتفاصيل ينظر: د.ابراهيم خليل امحد( 2)
 .23( ك1992-)املوصل 5ج
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فبةةالطبع كةةل واحةةد منةةا يرجةةو منةةه اجةةراء العدالةةة وادخةةال التمةةدن واحل ةةول علةة     
 .(3)السالم شاكرًا اهلل عل  رفقه...((الرفاهية كي يعي  الغين بادناء والفقري باددوء و

: فيضة  افنةدي النقيةب     ومن ابرف الوجةوي املوصةلية الةيت حضةرت االجتمةاع     
عبةدالباقي   ،)مالك ومتوىل اوقةان( م ةطف  جلةيب ال ةابويي )مةالك وتةاجر كةبري(       

ناظم افنةدي العمةري. ومةن     ،ضياء ال شريف بك ،امني افندي املفت  ،جليب محو القدو
حنةا   ،ل سرسمدحنا افندي  ،ل عبدالنوردعزيز افندي  ،داود افندي يوسفانياملسيحيني 

 خياط )طبيب(.
مضةبطة وقةع    1919كةانون الثةاني    10وحرر القاضي امحد الف ةري يف  

و ةةا جةةاء فيهةةا: نعةةرض الشةةكر لدولةةة    ،( مةةن ابةةرف الوجةةوي املوصةةلية 23عليهةةا )
واعطائنةا احلريةة والعدالةة     بريطانيا عل  انقاعنا من االتراك وختلي نا من ادالك

ونؤمةل مةن    ،والسعي يف ترقية واليتنا بالت ةارة والزراعةة واملعةارن ونشةر االمةن...     
الدولة املشار اليها ان حتسن علينا ةمايتنا وادارة شؤون واليتنا اىل فمن  كن فيةه  

ونسةةرتحم ابةةالغ معروضةةاتنا هةةذي اىل عةةرش امللةةك جةةورج      ،ان نفةةوف بالن ةةاح... 
 .(1)االعظم

فةاالتراك   ،  يكن موقف وجوي املوصةل واشةرافها هةذا غريبةًا بةل متوقعةاً      
 ،ثةةون يف الةةبالد فسةةادًا وختريبةةًاييع اخةةذوااالحتةةاديون الةةذين اسةةتولوا علةة  احلكةةم  

عةةادوا وكمةةوا االفةةواي فاسةةتحكم  ،وعنةةدما جوبهةةوا باملعارضةةة ،وأدخلوهةةا يف حةةروب
 يها مستعدًا للرتحيب باي تغيري.ووصلت احلالة اىل حد اخذ الشعب ف ،سكوت عميق

 
   
 

 

 
                                                 

 .63ك، (1982-ة العربية يف املوصل )املوصلنشاة ال حاف ،د. ابراهيم خليل أمحد( 3)

     .9ك ،(1925 ،ادلد الثالث )بغداد ،تاريخ مقدرات العراق السياسية ،حممد طاهر العمري املوصلي (1)
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امللك في ل االول  رج مرافقه الضابط توفيق الدملوجي من الق ر 
 بسبب عدم توفريي ا بز !!

 
اسرة الدملوجي املوصةلية مةن االسةر املعروفةة يف املدينةة، وتنتمةي اىل عشةرية        

يف االرض الكائنةة  سنة، واسةتوطنت   400الشريفات العربية اليت نزحت من اليمن قبل 
بني ماردين ون يبني، وكان عل  رأسها الشيخ سليمان جد االسرة الدملوجية الذي كان 
يرتدد اىل مدينة املوصل لقضاء بعو احلاجات، ثم اختارها مقرًا لسكناي وهنا ظهر مةن  
نسله عدة رجال اكتسبوا ثقة االمةراء والسةالطني، حتة  ان السةلطان عبداحلميةد االول      

برتبةة رئةيس فرقةة     -حفيةد الشةيخ سةليمان املةذكور اعةالي       -الشيخ سليمان  انعم عل 
االنكشارية واقطعه مقاطعة سن ار. ولقد نب  من بةني افةراد هةذي االسةرة عةدة رجةال       
نالوا املقام االمس  واملنزلة الرفيعة بني علماء املوصةل كالشةيخ م ةطف  والشةيخ اسةعد      

توصةل اىل درجةة رئاسةة العلمةاء، وقةد ختةرج       والعا  الشيخ عبداهلل مشس الةدين الةذي   
عليةةه الكةةثريون مةةن علمةةاء املوصةةل. كمةةا ظهةةر مةةن هةةذي االسةةرة رجةةال سياسةةة وقةةادة   

( 1958-1880عسكريون واطبةاء وكتةاب. ولعةل اشةهرهم املرحةوم صةديق الةدملوجي )       
 وهو اول من وضع كتابًا تار يًا عن منطقة بادينان بعنوان "امارة بهدينان الكرديةة او 

 واغضب االرستقراطية املوصلية. 1952امارة العمادية" سنة 
وعندما تاسست الدولة العراقية عةني ابنةاء هةذي االسةرة يف وظةائف مرموقةة،       
فقةةد اصةةبح صةةديق الةةدملوجي قائممقامةةًا واخةةوي عبةةداهلل وفيةةرًا لل ارجيةةة ثةةم وفيةةرًا 
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مللةك غةافي. وكةان قبةل     للرتبية، اما توفيق فكان من املقربني للملك في ل االول وابنه ا
 هذا مرافقًا جلعفر العسكري وعل  صلة بنوري السعيد وعبداحملسن السعدون.

، وتةويف ببغةداد يف   1894كةانون االول   25ولد توفيق الدملوجي يف املوصةل يف  
، خترج يف الكلية احلربيةة العثمانيةة، وتةوىل العديةد مةن املناصةب       1983كانون االول  8

 1939، ومةديرًا للمةرية والتمةوين سةنة     1937كرية امللكيةة سةنة   منها دمر املدرسة العس
 .1940ديلول  5اىل ان احيل عل  التقاعد برتبة عقيد يف 

اصبح توفيق الدملوجي مرافقًا للملةك في ةل االول حةال تن ةيبه ملكةًا علة        
، يرافقةةه يف حلةةه وترحالةةه، اال ان امللةةك اخرجةةه مةةن وظيفتةةه 1921دب  23العةةراق يف 

لسبب بسيط يكمن وراءي سةبب حقيقةي    1924تشرين االول  15ن الق ر يف وابعدي ع
 دخر.

يقول توفيق الدملوجي: منذ بداية تعييين، اعتقدت ان امللةك في ةل   يكةن    
راضيًا عين، ولو   يكن تقد ي اىل جاللتةه وتعيةيين مةن جعفةر العسةكري مةا قةبلين        

داهلل كان يف بغةداد منةدوبًا او  ةثاًل    امللك يف معيته من بداية االمر، والسبب ان اخاي عب
غري رمسي للملك عبدالعزيز دل سعود، وكان هناك بغو وعةداوة بةني عةائليت الشةريف     
حسني ودل سعود، فكان امللك اليثق به حت  انه كةان يشةك بانةه يتل ةص ملةا صةري يف       

فيةرًا  قاعة امللك مع فائريه وينقل مايةدور اىل اخيةه عبةداهلل. الةذي اصةبح فيمةا بعةد و       
 .(1) ارجية اململكة العربية السعودية

كان الةدملوجي يتوقةع ولالسةباب اعةالي اخراجةه مةن املرافقيةة يف ايةة حلظةة          
تشةرين االول   14ويبدو ان امللك كان ينتظر الفرصة املالئمة، وجةاءت تلةك الفرصةة يف    

 كما يرويها الدملوجي يف رسالة له اىل اخيه صديق الدملوجي: 1924
ر سفر االمري فيةد شةقيق في ةل اىل اوربةا عةن طريةق االردن، قةام        عندما تقر

امللةةك في ةةل  رافقتةةه اىل مدينةةة الرمةةادي لتوديعةةه هنةةاك، و  يكةةن يف الق ةةر مةةن    

                                                 

 (.2000للتفاصيل ينظر: توفيق الدملوجي )العقيد(، والذكريات... )بريوت،  (1)
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املرافقني لياًل ليقوم برتتيبات السفر غري الدملوجي، و  يتدارك مامور االعاشة االمةر،  
 يف تلك الساعة املتاخرة من الليل. فكان ا بز ناق ًا او قلياًل وع زوا عن توفريي

، وجةاء  1924ديلةول   28املهم يف االمر، عنةدما سةار املوكةب امللكةي صةباح يةوم       
موعةد الغةةداء وقةةدم الطعةام بانواعةةه، تفقةةد امللةك ا بةةز وطلبةةه فةارتخو بعةةدم وجةةودي،     
فكظم امللك غيضه و  يتكلم بشي  ولكنه عندما عاد اىل الق ةر امللكةي ببغةداد، طلةب     

ور الدملوجي ومامور االعاشة، سال امللك الدملوجي: ملاعا وضعتم العنةب يف فمبيةل   حض
عةادي، اجابةةه بانةه اليوجةةد صةندوق سةةفري بالق ةر، وال ةةندوق الوحيةد اخةةذي معةةه      
االمري فيد، سال امللك: وملاعا كان ا بز قلةياًل؟ اجةاب الةدملوجي: ان تةوفري ا بةز لةيس       

 عاشة.من واجب املرافقني بل من واجب اال
املهم ان امللةك استشةاط غضةبًا واسةتولت عليةه الع ةبية وانفعةل كةثريًا، وامةر          

 خبروج الدملوجي، وبعد ن ف ساعة صدر االمر باخراجه من الق ر.
كتب توفيق الدملوجي يف رسالته اىل شقيقيه صديق وعبداهلل طالبةًا منهمةا ان   

مةن املعقةول ان يكةون ا بةز      يتداركا االمر، الن هناك اسباب اخرى وراء طردي، اع ليس
 سببًا، وال يذكر االسباب احلقيقية عل  اساس ان اخوته يعرفونها.

وعلة  اثةر اخةراج الةةدملوجي مةن وظيفتةه فكةةر باالسةتقالة مةن اجلةةي ، ألن        
فلسًا( سةون لةن يكفيةه للعةي  يف بغةداد ويف       75( روبيه )الروبيه = 250راتبه البال  )

ربةة مةن رئةيس الةوفراء عبداحملسةن السةعدون، فقةد عكةر         الفنادق، وملا كانت االسةرة مق 
الدملوجي انه سيتوسط به للتعيني يف اية وظيفة اخرى، ليتمكن من اكمال دراسةته يف  

 احلقوق.
ومةةن اجلةةدير بالةةذكر ان صةةديق الةةدملوجي الةةذي كةةان قائممقامةةًا يف جنةةوب    

ة، ة ةة عةدم   وبدون اي تقاعد او اكرامية  1927العراق، اخرج من وظيفته ايضًا سنة 
احرتامه للضباط السياسيني الويطةانيني، فتفةرغ لالعمةال الزراعيةة والتةاليف اىل يةوم       

 .1958وفاته يف نيسان 
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تقرير مجعية الدفاع الوطين يف املوصل اىل رئيس الل نة اال ية 
 1925شباط  6وفمالئه يف 

 
اجلنوبيةة( بعةد احلةرب العامليةة االوىل     ردسةتان  ونشات مشكلة والية املوصل )ك

تشةرين االول   30نتي ة الندحار الدولة العثمانية عنةدما عقةدت هدنةة، مةودروس يف     
احتلت بريطانيا املوصل )مركز الواليةة( مسةتندة اىل تفسةريها لشةروط اددنةة       1918

اليت   تكن حتوي ماينص عل  )الت لي عن املوصل( بةذلك نشةا مةا عةرن بةة )مشةكلة       
ملوصل(، فاخذ االتراك يطالبون بضم والية املوصل اىل اراضيهم ة ة ان احتالدا كةان  ا

عمةةاًل غةةري قةةانوني ونقضةةًا للهدنةةة، وعنةةدما احيلةةت املشةةكلة اىل جملةةس ع ةةبة االمةةم،  
 .1925كانون الثاني  27وصلت جلنة التحقيق الدولية املوصل يف 

رد يشةكلون غالبيةة   وان الكة لقد استغلت بريطانيا مشكلة والية املوصل الةيت كة  
فعلة    سكانها للمساومة من خالدا عل  حقوق العراقيني والكرد يف احلرية واالسةتقالل، 

وضعت بريطانيةا ثقلةها السياسةي اىل جانةب احلكومةة       1922اثر التوقيع عل  معاهدة 
 رد السياسي.والعراقية يف سبيل ضم الوالية اىل العراق وتقرير م ري الك

نةةة التحقيةةق الدوليةةة يف املنطقةةة تشةةكلت وبةةدعم وتشةة يع   واثنةةاء وجةةود جل
احلكومة العراقية وسلطات االحتالل الويطاني العديد مةن اجلمعيةات السياسةية، الثةارة     
املشاعر الوطنية للوقون ضد االدعاءات الرتكية بالواليةة، ومةن هةذي اجلمعيةات مجعيتةا      

الف ةةري، امةةا الثانيةةة فرتأسةةها  الةةدفاع الةةوطين والنهضةةة املدرسةةية، تةةرأس االوىل امحةةد   
(، وكان من ابةرف نشةاطات مجعيةة    1991-1905ردي علي حيدر سليمان )والطالب الك
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النهضةةةة املسةةةاهمة يف الةةةدفاع عةةةن عراقيةةةة املوصةةةل بتنظةةةيم املظةةةاهرات وترتيةةةب      
 االجتماعات، وكانت تواجه الل نة الدولية باالعالم وبادتان والنشيد الذي كان مطلعه:

 لةة ةنفةنه التةوع ل   ةرأس العراق املوص                 
 حامي محاها في ل    يل النيب العربي.                 

اما مجعية الدفاع الوطين فقامت بتقديم تقرير اىل رئيس واعضاء الل نة 
 الدولية، و ا جاء يف التقرير:

راق، ان مةةن الناحيةةة اجلغرافيةةة واالقت ةةادية وقةةد ًا املوصةةل مرتبطةةة بةةالع  
املوصل نفسها مع عشائر باديتها عربيةة ةتةه اصةاًل ونسةاًل ولغةة وتار ةًا، امةا االلويةة         

 ردية وعربية.وواالقضية والنواحي فاكثريتها ك
ان املوصةةل هةةي رأس جسةةد العةةراق احلةةاوي حلواسةةه ودماغةةه احلسةةاس، ولسةةنا 

خةذها وعةار علة     كاالغنام نقاد اىل مذبح السياسة يف فمن قةد اخةذت حريةة االقةوام ما    
العا  املتمدن ان يقبل بتضحيتنا لالطماع الدولية، ولسنا بادن   ةن حتةرر مةن قبلنةا     
كرومانيةةا وبلغاريةةا واليونةةان وال ةةرب واجلبةةل االسةةود وغريهةةم مةةن الشةةعوب املسةةتقلة،  

 فلين فنا العا  املتمدن و نحنا حقنا، كما منح غرينا من الشعوب الغربية.
لغرينةةا والنرضةة  باقتسةةام شةةو منةةه  ننةةا كةةاماًل لنةةا الاننةةا نريةةد بقةةاء وط

لنعةةي  فيةةه احةةرارًا كمةةا ولةةدنا، وال عةةار علينةةا اعا جاهرنةةا بقوميتنةةا ومتسةةكنا       
انكةةار القوميةةة واملةةروق مةةن   ،بوحةةدتنا كسةةائر الشةةعوب احلةةرة، بةةل ا ةةزي والعةةار  

ضي باتفاق : ان لو فرضنا بان امل لحة السياسية تقت الوطنية. ونلفت انظار الل نة
احلكومتني املتنافعتني وهمةا تركيةا وبريطانيةا علة  حسةم النةزاع بينهمةا ب ةورة         
متس كرامتنا القومية وختل بوحدتنا العراقية لكنهةا تةؤمن املطةامع الدوليةة، فانةا      

، اننةا النرضة  اال  ةا يفةظ لنةا شةرن قوميتنةا        ...نرفو علك االتفاق رفضةًا باتةاً  
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مةر، فليحية  العةدل ورجالةه ولتحيةا االمةة العربيةة،        ويضمن وحدتنا مهما كلفنا اال
 .(1)ويي  العراق  وصله مستقاًل

 16واخريًا جاء تقرير الل نة الدولية ليؤكد عائدية والية املوصةل للعةراق يف   
 -رد يف هةذي الواليةة:  وحد شروط هذا التقرير ا ةاك بةالك  أوجاء يف 1925كانون االول 

رد يف ان يعةةني املوظفةةون مةةن العن ةةر ورب عنهةةا الكةةصةةب االهتمةةام بالرغبةةات الةةيت اعةة
ردية وردي يف االدارة ويف القضاء والرتبية والتعليم يف املدارس عل  ان تكون اللغة الكوالك

ردسةتان  وردسةتان اجلنوبيةة )ك  وهي اللغة الرمسية لكل هذي ا دمات. وعليه اصبحت ك
اقية اجلديةدة وقوانينهةا وانظمتهةا    العراق( وطبقًا دذي التسوية تابعة ضمنًا للدولة العر

رد ب ةورة رمسيةة   والدستورية واالداريةة املسةتحدثة، و  تتعامةل هةذي الدولةة مةع الكة       
باعتبةةارهم القوميةةة الثانيةةة وشةةركاء يف الةةبالد، وهكةةذا جةةرت حماولةةة متييةةع القضةةية   

 ردية ليس يف االستقالل والوحدة وحسب، وامنا عل  صعيد احلكم الذاتي ايضًا.والك
رد أدوا دورًا مهمًا يف حسم املشكلة ل احل دولةة  وومن اجلدير بالذكر ان الك

العراق احلديثة التكوين، ويقول شاهد العيان واملعاصر لالحداث خريالدين العمةري،  
يف معرض حديثه عن مشكلة املوصةل: "كةان املرحةوم في ةل واالنكليةز واحلكومةة       

ل ةاحل العةراق "وقةد سةطر ال ةفحة       العراقية قد مهدوا طريق الن اح حلل املشكلة
 الذهبية يف هذا االستفتاء ابناء الشمال االكراد، فقد انضم االكراد وفاف العراق".

وعن موقف عرب املوصل كتب العمري يقول: كان بعةو العةرب يتهربةون    
من مواجهة الل نة، حمافظني  ط الرجعةة فيمةا لةو عةاد االتةراك اىل هةذي الةبالد،        

ل اياد جواد باشا ياًل: "وقد تهافت بعو عرب املوصل عل  تقبويضيف العمري قائ
م طف  كمال )اتةاتورك(، "ولةوال الشةغب الةذي      ةاملمثل الرتكي، وهتف اخرون ةيا

احدثه بعو امل ل ني ختويفًا للباشا املوما اليةه  ليمتنةع عةن ا ةروج والت ةول يف      
 .(1)املدينة لتوالت امل افي"

                                                 

علمةًا ان التقريةر اكةد علة  عروبةة       1925شةباط  7( يف 944ينظر نةص التقريةر يف جريةدة املوصةل، العةدد )     ( 1)
 املوصل، وهذي املسالة هي مثار نقاش وحتتاج اىل دراسة تار ية علمية وموضوعية.

 .259-257ك 2للتفاصيل ينظر مؤلفه امل طوط: مقدمات ونتائج، جة( 1)



68  

دولية فريسن يقول: انه عنةدما اخةذ جةواد    وكتب رئيس جلنة التحقيق ال
لالتراك وسلم املتظةاهرون   باشا بالت ول يف املوصل، خرجت فورًا مظاهرات مؤيدة

عل  جواد باشا ) ثل تركيا( وقبل عددًا منهم يديه، فتةدخلت الشةرطة وضةربت    
 .(2)املتظاهرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، يقظةه الكةرد، تةاريخ سياسةي     للتفاصيل ينظر: ي.ان فريسن "عكريات من احلرب والسلم" يف جرجيس فتح اهلل( 2)
 .381-323( ك2002. )اربيل، 1900-1925
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 عندما كان حممد امني فكي
 لمديرًا ملعارن املوص

 
وكةان والةدي    1884يف بغةداد سةنة    ي ةالدزولد حممد امني فكي علي اغا 

ضابطًا يف اجلي  العثماني، خترج يف الثانوية العسكرية ببغداد وسافر اىل اسةتنبول  
الكمال دراسته احلربية هناك، وعاد ضابطًا بعد ثالث سنوات اىل بغداد، كان ضابطًا 

ثةةم انتقةةل اىل وفارة املعةةارن  ،جلةةي  العراقةةييف اجلةي  العثمةةاني اواًل، وبعةةدها يف ا 
)الرتبية والتعليم حاليًا(. انت ب نائبًا عن لواء )حمافظة( بغداد يف ادلس النيةابي،  

واحيل عل  التقاعد سنة  ،اشغل العديد من الوظائف االدارية يف احلكومات العراقية
يف مقوة االمام  ودفن ،وُشيع وفق املراسيم العسكرية 1958توف  يف ايلول  1935

 ابي حنيفة. ومن اوالدي وبناته، الدكتورة سا ة والدكتورة ملعان، ومامون وخلوق.
وقةد   ،مةديرًا ملعةارن لةواء املوصةل     1924عني حممةد امةني فكةي يف سةنة     

عكرياتهةا   ،كتبت ابنته الدكتورة سةا ة الةيت دخلةت املدرسةة االبتدائيةة يف املوصةل      
ملعةارن املدينةة و ةا جةاء يف مةذكراتها عةن املدينةة         خالل مدة بقاء والةدها مةديراً  

 .(1)واحداث علك الزمن
كان البيت الذي سكناي سنتني يقع عل  ربوة تعلو كةثريًا عةن الشةارع العةريو     

وعندما نهبط منه اىل الشارع يكون امامنا يف اجلهة املعاكسة وعل  اليمني جةامع   ،امامنا
القسم الذي يطةل علة  الشةارع وهةو      ،قسمني امسه )النيب شيت(. البيت كان يتكون من

ويف  ،القسم االصةغر يسةم  )الديوخانةه( وفيةه )حةوش( صةغري وايةوان وسةرداب صةغري         
                                                 

تقةيم   ،وكانت اول فتاة مسلمة تدخل كليةة الطةب   1920ولدت الدكتورة سا ة حممد امني فكي يف بغداد سنة ( 1)
 (.2005-حاليًا يف لندن ينظر كتابها: عكريات طبيبة عراقية )لندن
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الطابق العلوي من )الديوخانه( توجد غرفة للضيون الرجال وامامها شرفة تطةل علة    
بعد الديوخانه يوجد  ر )جماف( عو سقف عل  شةكل قبةة عاليةة     ،)حوش( الديوخانه

 ا، ثم ندخل البيت الداخلي اىل )احلرم(.جد
وكةان اسةم املدرسةة )املدرسةة      ،ال اعكر كيف عهبت اىل املدرسة للمةرة االوىل 

و   ونةةي احةةد معنةة  اسةةم املدرسةةة اال بعةةد فةةرتة طويلةةة،      ،ا زاميةةة( للبنةةات 
 ا زامي افهار مجيلة تتفتح يف الربيع.

اللون وعليها ياقات بيضاء، امةا   يف املدرسة كانت الطالبات يلبسن صداري سوداء
 ،املديرة واملعلمات فيلبسن ما شاءت دن انفسهن، وكانت مالبس املعلمات انيقةة ومجيلةة  

واملعلمات وكل تلميذي تت اوف سن العاشةرة ترتةدي عبةاءة سةوداء يف الطريةق، وكةل مةن        
 وصلت سن الثالثة عشر ترتدي غطاء اسود عل  الوجه )البوش (.

خامن بوغوك( واختها )لوس  خامن(، وهما من مدينة ماردين املديرة )مريم 
 وكالمهن اللغة العربية، وقد سكنوا املوصل بعد تكوين اململكة العراقية. ،اصاًل

مسعت ان ساطع بةك )سةاطع احل ةري( يف املوصةل وسةون يةزور املدرسةة،        
ه بةدأت اختيةل شةكل )سةاطع بةك( ت ةورت       ،اهتم والدي لالمر كثريًا وكذلك املديرة

وكةان  شةي بةني والةدي      ،طويل القامة مهيبةًا شةاخمًا. دخةل املدرسةة ومعةه والةدي      
ومنظةري   ،واملديرة واملعاونة، وجدته اق ر مةن والةدي بكةثري، واق ةر مةن املةديرة      

جتةةول يف  ،يلةةبس علةة  راسةةه خةةوعة العسةةكر ولكةةن مالبسةةه كانةةت مدنيةةة   ،غريةةب
ومةع املةديرة باللغةة الرتكيةة      وتكلم مع والةدي  ،ودخل صفنا لدقائق قليلة ،املدرسة

ثم غادروا صفنا اىل غرفة املديرة. هذا هو ساطع احل ري مؤلةف   ،وب وت ضعيف
 ،)القراءة ا لدونية( اليت نقرأها كل يةوم، وقةد تعلمنةا القةراءة السةريعة بواسةطتها      

 قيل انه مساها عل  اسم ابنه )خلدون(.
 

 حفلة يف املدرسة:
وألةوان براقةة معلقةة     ،رق الكةبرية وال ةغرية  فينت املدرسة بةاالعالم والبيةا  

عل  خيوط يف كل مكان، البنات الكبار يف محاسة وحركة، وكراسي م ةفوفة حةول   
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والكبةةار  ،اجلسةةونا  ةةن ال ةةغار بناحيةةة معينةةة ،باحةةة املدرسةةة، انهةةا حفلةةة كةةوى
بناحية اخرى، واملعلمات يرتدين امجةل مالبسةهن مةع احللةي، وبةدأت وفةود النسةاء        

ل، وبةدأت الطالبةات الكبةةار باملشةي مشةية عسةكرية وهةن ينشةةدن       ووات بالوصة املةدع 
 : اناشيد عن املوصل، والوطن والعراق مثل نشيد

 لي يف احلدباء، مهوى املي    
وكنةا نشةرتك يف الت ةفيق     ،وكان ادتةان والت ةفيق للمعلمةات والتلميةذات    

 : نشيدًا عن املوصل، ثم غنت املدرسة (1)واالبتهاج والفرحة دون ان نعرن السبب
 ةةرامةز وكةةدار ع ل االةوصةا مةت يةةةلس                     

 بذا فيك االقامةةانت فردوس العراق ح                     
 هو الشمس انت تاج، هو هامة ،انت بدر   

  اكن ادري بان املوصل بكاملها، وخاصة تالميةذ املةدارس، مةاخوعة  ظةاهرات     
  ار سوى حفلة املدرسة وظننتها حفلةة مدرسةية، ولكنهةا     ،يد حول املوصلواغاني واناش

 كما سنرى. ،  تكن حفلة اعتيادية
وانظةر اىل اسةفل    ،بينما كنت واقفة عل  الرابية ال غرية حيث يقع بيتنةا 

وقفةت بةانيب فتةاة اعرفهةا، وكانةت اكةو مةين ببضةع سةنوات،           ،الرى الشارع امامنا
ع، وقةد رأينةا اشةةياء غريبةة، شةاهدنا كوكبةة مةن الفرسةةان       واخةذت تنظةر اىل الشةار   

تسةةرع يف الشةةارع، وكةةان عةةدد الفرسةةان اكثةةر مةةن عشةةرين خيةةااًل، يلبسةةون مالبةةس 
عسكرية بلون نيلي غامق وعل  رءوسهم )قلبق( من فرو اسةود وينظةرون امةامهم    
 ب مت تام ويرفعون رءوسهم  نته  الزهو والكويةاء والشةموخ، رأيةتهم يشةاهدون    

 الناس وكانهم  لكون املكان، وقد خفت منهم قلياًل!

                                                 

وصلت املوصل جلنة التحقيق الدولية ملعاجلة مشكلة والية املوصل اليت  1925يف هذة املدة وبالتحديد يف شباط ( 1)
 بينما كانت الدولة العراقية احلديثة التكوين ت ر عل  احلاقها بالعراق. ،اخذت تركيا تطالب باعادتها اليها
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بعةد ان   ،ساد صمت عل  مجيع الناس يف الشارع كما لةو كةان الشةارع خاليةاً    
 : ابتعدوا عنا قالت الفتاة لي

 انهم الع منلي! -   
  افهةةةم كالمهةةةا! اعلةةةم ان الع ةةةمنلي يف )اسةةةتنبول( وانةةةين   ارهةةةم يف 

 ينا!حياتي!   افهم ملاعا اتوا ال
سالت امي عن )الع منلي(، فلم جتب عل  سؤالي كما اريد، او اجابةت و   
افهم جوابها قالت ان ابن خادا )ناظم بك النفط ي( هو االن يف املوصل، و  يت ل 

 واشياء اخرى   افهما. ،(1)لزيارة بيتنا
عرفت بعد سنوات ان )ناظم النفط ي( كان عضوًا يف ادي ة الرتكيةة الةيت   

وهو من مدينة كركوك التابعة للموصل يف فمن الدولة العثمانيةة،   ،باملوصل تطالب
وهو يطالب ان يضم )لةواء املوصةل( القةديم اىل اجلمهوريةة الرتكيةة اجلديةدة. وقةد        
مسةع )نةةاظم( بةةان والةةدي وضةةع جهةةدي مةةع املةةدارس كلةةها، اع كانةةت املةةدارس تهتةةف  

و   ،لةةذلك   يقابةةل والةةدي ،ي ةةلوتنةةادي بانتمائهةةا اىل اململكةةة العراقيةةة وامللةةك ف
 يسلم عل  والدتي، واستمر هذا االنقطاع لسنوات طويلة.

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ومن اسرة النفط ي. ،كانت فوجة حممد امني فكي من تركمان كركوك( 1)
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 املوصل تقطع عالقاتها مع بغداد عل  أثر اغتيال

 1937دب  11بكر صدقي يف 
 

، اخةذ  1935نيسةان   29بعد ان عطل ياسني ادامشي احليةاة احلزبيةة يف   
نميةة اجلةي  وتسةليحه وتبنة  نظةام الفتةوة يف        طط لي بح دكتاتورًا فةاهتم بت 

املةةدارس، واسةةتقدم املدرسةةني العةةرب يف شةةت  االخت اصةةات للتةةدريس يف مةةدارس    
العراق، ودعا مشاهري رجال القومية العربيةة مةن م ةر وسةوريا وفلسةطني ولبنةان       

صةرح يف جملةس النةواب العراقةي قةائاًل )...       1935لزيارة العراق، ويف كانون االول 
ق كل عربي ال شبهة يف عروبته احل ول علة  اجلنسةية العراقيةة اعا اقةام يف     من ح

 العراق ثالثة ايام(.
ان االجتاهات القومية العربيةة الةيت حاولةت حكومةة ادةامشي تعزيزهةا يف       
العراق، كان البد وان تةثري يف حينةه حفيظةة االقليةات العرقيةة واملذهبيةة، وبعةو       

رد باعتبارهم قومية واعة االهالي، فضاًل عن الكالقوى السياسية والشعبية مثل مج
دا ثقلها الكبري يف العراق، كل هذا ادى اىل ان ينظم دعاة )العراق للعراقيني( انقالبًا 

 .1936تشرين الثاني  29قادي بكر صدقي ضد حكومة ادامشي يف 
كان بكر صدقي ضابطًا طموحًا ويرغب باديمنة عل  السةلطة الفعليةة يف   

واقامةةة نظةةام دكتةةاتوري يكةةون هةةو علةة  رأسةةه. امةةا عةةن ميولةةه القوميةةة       الةةبالد
ردية، فقد بال  فيها خ ةومه وبةالغوا يف ت ةوير موقفةه املؤيةد مةن النشةاطات        والك

رديةة يف )مشةال(   والسرية اليت راجةت يف عهةد االنقةالب والداعيةة اىل اقامةة دولةة ك      



74  

ر بالفعةل يف تاسةيس دولةة    العراق، اع ليس هناك دليل مادي يؤكد ان بكر كان يفكة 
ردية لعةدم وجةود وثةائق رمسيةة، وال كةن الركةون اىل الروايةات الش  ةية الةيت          وك

 .(1)رديوغالبًا ما تستند اىل اساسني هما طموح بكر الش  ي للرئاسة، واصله الك
املهم يف االمر، ان املوصل استقبلت انقالب بكر صدقي  ثل ما استقبل به 

رى، ومتثل علك بتظاهر االهالي يف شوارع املدينة، وسةافر اىل  يف مناطق العراق االخ
بغداد لتهن ة الوفارة االنقالبية وفد موصلي مؤلف من شةريف ال ةابويي ونعمةان    

ويةةونس عبةةاوي، ورءون  الييديوةج الةةدباغ وحكمةةت املفةةيت وصةةاحل حديةةد وقاسةةم 
 -1873 النعمة )الشهواني، وترأس الوفد كبري علماء الدين يف املدينة الشيخ عبداهلل

( وفار الوفد مكتب رئيس الوفراء حكمت سليمان، ووفراء الوفارة االنقالبيةة  1950
 يف مقرات عملهم.

كما ايد العا  الديين املعةرون بشةري ال ةقال احلكومةة االنقالبيةة وقةال عنهةا        
)ان هذي احلكومة خري حكومة عاملة السعاد الشعب العراقي( امةا العةا  الةديين الشةهري     
حممد حبيب العبيدي، فقد ايد وبشكل مطلق حكومة االنقالب، وألف نشيدًا يف تعضيد 

 اجلي  الثارة احلماسة يف نفوس صفوفه واستهله بالبيتني االتيني:
 ا      يف الق ور اد عةايها السائل عن           
 نرقد اال      حتت ظل املدفع  ن ال           

سس مجاعة االخوان املسلمني يف العراق فيما اما حممد حممود ال وان )مؤ
بعد(، واملع ب بياسني ادامشي وتوجهاته القومية العربية، فقد وصف انقالب بكةر  

 .(1)صدقي باملشؤوم، ومحل االنقالب مسؤولية اال طاط والتمزق يف العراق دنذاك

                                                 

ف، حممةةد فهمةةي سةةعيد، الةةدور العسةةكري والسياسةةي يف تةةاريخ العةةراق املعاصةةر )بغةةداد،  د.نضةةر علةةي امةةني شةةري (1)
 .258-254( ك2002

للتفاصيل ينظر: جمول حممد حممود، علماء الدين االسةالمي يف املوصةل ومةواقفهم جتةاي ابةرف القضةايا الوطنيةة        ( 1)
، 2002الرتبية، جامعة املوصةل   ، رسالة ماجستري غري منشورة، قدمت اىل جملس كلية1958-1921والقومية 

 .1958متوف  14ومن اجلدير بالذكر ان ال وان اختذ املوقف نفسه من قيام ثورة  .146-145ك
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وقف الضباط القوميون العرب وعدد من الضباط الكةورد يف املوصةل منةذ    
ية موقفًا معاديًا من الوفارة االنقالبية، وتكتل كل من يونس السبعاوي ومجال البدا

املفةةيت وحةةافم املفةةيت وبعةةو العسةةكريني ويحةةوا يف بلةةورة معارضةةة لالنقالبةةيني،  
العسكري( من اغتيال بكر صدقي باملوصل -متكن هذا التكتل القومي )املدنيواخريًا 

 .1937دب  11يف 
كان لبكر صدقي فضل عل  ابةرف الضةباط الةذين    ومن اجلدير بالذكر انه 

خططوا الغتياله، فقد كان قةد وفةر ل ةالح الةدين ال ةباغ وحممةود سةلمان املةالك         
املسةاعد علةة  الرتقيةة، ونقةةل حممةةد أمةني العمةةري اىل من ةةب رفيةع )دمةةر منطقةةة     

 .(1)املوصل( وهي بلدته االصلية، وتسبب نقله يف ترقيته اىل رتبة امري لواء
طلبت احلكومة القاء القبو عل  الضباط الذين خططوا الغتيال وعندما 

رئةيس اركةةان اجلةةي  بكةر صةةدقي، وتسةةفريهم اىل بغةداد حملةةاكمتهم هنةةاك، رفةةو    
حممةد أمةني العمةري تنفيةذ االمةر ة ةة ان رئةيس الةوفراء حكمةت سةليمان يريةةد           

الئهةةا حتطةةيم اجلةةي ، وابةةرق اىل امللةةك غةةافي قةةائاًل: ان املوصةةل مةةع بقائهةةا علةة  و 
 للعرش ستبق  منقطعة ال لة مع بغداد اىل ان تنةزل الوفارة عن مطالبها.

وبعةةد ان افةةرج العمةةري عةةن الضةةباط الةةذين جةةرى تةةوقيفهم، وامةةر بتوقيةةف  
دب بيانةًا و ةا جةاء فيةه:      15رسول احلكومة نائةب االحكةام يف وفارة الةدفاع، اصةدر يف     

 ةل العظةيم وحةي االسةتقالل، وبامسةاء      )ايها الشعب النبيل، وباسةم اهلل، وباسةم روح في  
ارواح الشةةهداء الةةورة...، وباسةةم كرامةةة الةةوطن املقةةدس، وسةةالمة اهلةةه االيةةاب، تعلةةن    
حكومة املوصل متضامنة بيشها وادارتها خروجها عةن حكةم الةوفارة احلاضةرة( ودعةا      

 البيان اهالي املوصل اىل التضامن مع حكومة لواء )حمافظة( املوصل.

                                                 

 .25ينظر تقديم اللواء الركن خليل سعيد لكتاب د. نضر علي امني، امل در السابق، ك( 1)
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، فقام مجيل 1937دب  17سليمان اىل تقديم استقالته يف اضطر حكمت 
دب اعلن العمري انهاء االنف ال  18املوصلي( بتشكيل الوفارة، ويف -املدفعي )النينوي

 .(2)عن احلكومة
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

-178( ك1990وبكةر صةدقي، )بغةداد،    للتفاصيل ينظر: حافم املفيت، العةراق بةني عهةدين، ياسةني ادةامشي      ( 2)
182. 
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 يهود املوصل يطلبون تاسيس ناد
 1943للشبيبة االسرائيلية سنة 

 
 ،يعةود اىل القةرن السةابع قبةل مةيالد السةيد املسةيح       اقدم وجود لليهود يف العراق 

امةا مدينةة    ،( اسةرة 2500وكان عةددهم يف بغةداد ويف مطلةع القةرن التاسةع عشةر  ةو )       
نسةمة   7635فقةد كةان عةددهم     ،املوصل فكانت تاتي بعد بغداد والب رة يف عدد اليهةود 

يهةةود  وتشةةري امل ةةادر اىل ان  ،1947(  وجةةب تعةةداد  10340واصةةبح ) ،1920سةةنة 
 ،املوصل كانوا يتمتعون بنوع من احلكةم الةذاتي يف ادارة شةؤونهم يف ظةل احلكةم العثمةاني      

الةيت يةدفعها اليهةود     -وكان ن ةف ضةريبة )اجلزيةة(     ،وانه كان حلاكمهم س نه ا اك به
ولكثةرة عةدد اليهةود يف     (1)يةذهب اىل الدولةة والن ةف اآلخةر اىل احلةاكم      - لكونهم عمةيني 
وبسةبب احتكةارهم للكةثري مةن      ،ردية اليت كانت تابعة دةا وواالقضية الك (2)مدينة املوصل

                                                 

شةاخوان كركةوكي    ،نقله اىل العربيةة  ،اكمله واصدري رافائيل باتاي ،يهود كردستان ،للتفاصيل ينظر: اريك براور( 1)
 .62ك ،(2002،وعبد الرفاق بوتاني )اربيل

ن يف حةي خةاك مسةي بةامسهم     اال انهةم كةانوا يرتكةزو    ،كان اليهود يسكنون يف العديد من احيةاء املوصةل القد ةة   ( 2)
سكن املسلمون يف دورهةم ومسيةت احمللةة  حلةة االمحديةة. امةا اليهةود         ،وبعد ه رتهم اىل فلسطني ،)حملة اليهود(

 وهناك اسر موصلية عديدة يهودية االصل أو دا صلة بهم. ،الذين   يهاجروا فقد اعتنقوا االسالم
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ولكةن بعةد قيةام     ،(3)ردستان يعتوونها مركزهم الت اري والروحةي واملهن, فقد كان يهود ك
وعلة  اثةر صةدور قةانون اسةقاط اجلنسةية عةن اليهةود سةنة           ،1948دولة اسرائيل سنة 

( نسةمة يقةيم معظمهةم يف بغةداد     5000)اصبح عةددهم اليت ةاوف يف العةراق الةة     ،1950
 والب رة.

( مةةدارس ومجعيةةات 1958-1921كةةان ليهةةود املوصةةل يف العهةةد امللكةةي ) 
ردية اخرى. ومثلهم يف علك مثل يهود بغداد والب رة ومدن عربية وك ،خاصة بهم

قدم اعيان ووجهاء اليهةود يف املوصةل طلبةًا اىل وفارة     ،1943كانون الثاني  25ويف 
طلبةةوا فيةةه فةةتح نةةاد باسةةم )نةةادي لةةورنس     ،بواسةةطة حمةةافظ املوصةةل  الداخليةةة

ووقع علة  الطلةب: يية  نةاحوم      ،خضوري( للشبيبة االسرائيلية يف مدينة املوصل
اللوس ونةذير يوسةف وصةديق عبةد الةنيب وسةليم بنيةامني صةاي  واليةاهو رحةيم           

يز وصديق هارون حبو وحبيب عز ،كوهني وفكي هارون حبو وباروخ صاحل رحيم
 عبد النيب وصديق منش  مريومة.

( اهةةدان النةةادي  3واوضةةحت املةةادة )  ،( مةةادة17وتضةةمن نظةةام النةةادي ) 
ونشةر   ،وغايته وهي: تقويم اخالق الشباب ونشر مبةادل االخةوة واملةودة واالحسةان    

( الوسةائل الةيت   4الثقافة ومساعدة احملتاجني من طةالب املةدارس. وعاجلةت املةادة )    
يق غايته وهي: اقامة حفالت متثيلية وخطابية وتزويد النادي يتبعها النادي لتحق

 بكتب وجمالت علمية وادبية واخالقية.
( 14امةا املةادة )   ،( عل  عدم تةدخل النةادي يف االمةور السياسةية    5واكدت املادة )

 ،( فلةةس500ف ةةاء فيهةةا: ان املةةوارد املاليةةة للنةةادي تتكةةون مةةن: رسةةم االنتمةةاء وقةةدري )     
فضةةاًل عةةن االكتتابةةات والتوعةةات    ،( فلسةةًا شةةهرياً 250هرية وقةةدرها )واالشةةرتاكات الشةة 

 االخرى.
 ،امةةا بقيةةة املةةواد فحةةددت شةةروط العضةةوية وواجبةةات االعضةةاء وحقةةوقهم

وتنظةيم االجتماعةات    ،وكيفية انت اب ادي ة االدارية عن طريق الت ةويت السةري  

                                                 

 .63-62ك ،56ك ،امل در السابق ،اريك براور( 3)
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ادي  وافقةة ادي ةة   ( انةه )صةوف وضةع نظةام داخلةي للنة      17واخريًا جةاء يف املةادة )  
 العامة وم ادقة وفارة الداخلية.

املهم يف االمر: ان مت رفية )حمافظة( املوصةل رفعةت طلةب املتقةدمني لفةتح      
 وابدت عدم  انعتها يف فتح النادي   ،نادي لورنس خضوري اىل وفارة الداخلية

 (1)وادناي نص كتابها اىل وفارة الداخلية
 1591د/العد      مت رفية لواء املوصل

 24/1/362                  التحريرات                         
 1943كانون الثاني  31التاريخ: وفارة الداخلية               

 25/1/1943واملؤرخةةةة  323نقةةدم بطيةةه صةةةورة العريضةةة املرقمةةة     
املرفوعة اىل وفارتكم اجلليلة بواسطة هذي املت رفية من قبةل حبيةب عزيةز عبةد     

 ورفقائه مع صورة من النظةام املرفةق بهةا يف طلةب تاسةيس نةاد باسةم )نةادي         النيب
لورنس خضوري( للشبيبة االسرائيلية باملوصل من قبل اصحاب العريضة للتفضةل  
بةةالنظر فيهةةا واعالمنةةا مةةع العلةةم بانةةه ال مةةانع لةةدينا مةةن تاسةةيس هةةذا النةةادي يف  

 املوصل.
 

  مت رن لواء املوصل                                                                    
 
 
 

 28/1/1943واملؤرخ  214مديرية الشرطة هامشها  - صورة اىل
( 214وكانت مديرية شرطة املوصل قد وافقت عل  فتح النادي  وجةب كتابهةا املةرقم )   

 )ينظر املالحق(. 28/1/1943يف 
 

                                                 

   كان مت رن املوصل حينذاك عبد اديد اليعقوبي.( 1)
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 ، 1953ديار  23يوم تتويج امللك في ل الثاني يف املوصل تبتهج ب
 !!1958متوف  14و قتله يف 

 
دوت يف مساء بغداد يف الساعة التاسةعة والدقيقةة ا امسةة والعشةرين مةن      

، اطالقات مدفع تعلن وفاة ملك العراق غافي 1939نيسان  4صبيحة يوم الثالثاء 
( اطالقة متثل سنوات عمةر  37بن في ل، واستمر املدفع يف اطالقاته حت  بلغت )

 امللك الشاب.
نيسةان هةاجم عمةال السةكك احلديةد       4وعندما اعيع خو وفاته يف صةباح  

القن ةةلية الويطانيةةة يف املوصةةل، وقةةاموا بقتةةل القن ةةل الويطةةاني مونةةك ميسةةن  
Monk Misson         العتقادهم ان بريطانيةا قامةت باغتيةال امللةك، فاعلنةت السةلطة

املدينةةة، واعتقلةةت العديةةد مةةن الشةةباب، واصةةدرت السةةلطات يف   االحكةةام العرفيةةة يف
املدينة بيانا هددت فيةه باسةتعمال اق ة  حةدود الشةدة مةع مةن يةاول التظةاهر،          
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واسرعت احلكومة بتشكيل حمكمة عسكرية حملاكمة املشتبه بهم، واعتذرت للسةفري  
( تةدفع  ألف دوالر حينذاك 70( الف دينار عراقي ) و 20الويطاني، وخ  ت )

 السرة القن ل.
نيسةةان وقةةرر تسةةمية  4املهةةم يف االمةةر، ان جملةةس الةةوفراء اجتمةةع صةةباح  

االمري عبداالله وصيا عل  ابن اخته في ل ابن امللك غافي، بالنظر اىل عدم بلوغه 
سن الرشد القانونية، كما اعلن احلداد العام يف العراق اربعني يوما وتنكيس االعالم 

كذا اصبح عبداالله ملك العراق الفعلي اىل يةوم بلةوغ ابةن اختةه     ملدة سبعة ايام، وه
 .1953ديار  23حيث توج يف  1953في ل السنة القانونية سنة 

احتفةةل املوصةةليون بيةةوم التتةةويج ونشةةرت ال ةةحف املوصةةلية حينةةذاك      
الق ائد واملقاالت باملناسبة، وكان الناس يسةتعدون ومنةذ ايةام دةذي املناسةبة، ففةي       

احتشدت اجلماهري تهتةف ةيةاة امللةك اجلديةد، واقامةت ادي ةة االداريةة        نيسان  30
( طفةل واكسةائهم   200لنادي ابن سيناء حفلة ساهرة، عدا ما قامت به من ختان )

جمانا باالشرتاك مع مجعية محاية االطفال. ويف يوم اجلمعةة املوافةق االول مةن ايةار     
  الةدوائر احلكوميةة، ثةم    ، قامت رئاسة بلديةة املوصةل بن ةب الزينةات علة     1953

استعرضت قطعات مةن اجلةي  لةيال حاملةة املشةاعل الناريةة الكهربائيةة يف شةوارع         
 املدينة الرئيسية، ويف الليلة نفسها اقامت ادارة نادي احملامني حفلة ساهرة.

ديةةار فاستعرضةةت مةةدارس املوصةةل بطالبهةةا وسةةياراتها   2امةةا يةةوم السةةبت 
تار يةة واالفيةاء، وتلتهةا املؤسسةات االهليةة والشةركات       املزدانة بةاالعالم واملنةاظر ال  

 الت ارية واملعامل وعي املهن واالصنان.
ديار اقامت حمافظة املدينة والئم الغذاء الطعام الفقراء  3ويف يوم التتويج 

 وتبادل اهالي املدينة التهاني.
 اما ال حف فقد وصفت امللك اجلديد بانه:

، ودماغه احلي وفكري الوقةاد، وقبلةة االمةة    قرة عني العراق وقلبه النابو
العربيةةة، وهةةدن انظارهةةا وسةةفر اجمادهةةا وملتقةة  دمادةةا. ونشةةرت ق ةةيدة طويلةةة 
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للشاعر املعرون عي النةون الشةهاب بعنةوان )تتةويج امللةك املفةدى( ونشةرت للشةاعر         
 نفسه مقاال بعنوان )اعراس الكون(.

وعي الةذي تعةاون مةع    اما يوسف ال ةائ  )املةدرس حينةذاك والكاتةب الشةي     
حزب البعث فيما بعد(، فقد نشر ق يدة بعنوان )يوم التتةويج( اشةاد فيهةا بامللةك     

 الشاب وعدي في ل العرب ومعقد اآلمال.
 

 عاش امللك، يسقط امللك:
ومقتةل امللةك    1958متةوف   14وما ان مسع سكان املوصل بنبا قيام ثورة 

مبته ني وبشةكل عفةوي، وجتمعةوا يف    الشاب في ل الثاني، اال وخرجوا اىل الشوارع 
ساحة الويد يف مركز املدينة، وارسلوا عشرات الوقيات اىل قادة الثورة يعلنون فيها 
تاييةةدهم املطلةةق دةةم ويعةةدون فيهةةا قيةةام الثةةورة نتي ةةة طبيعيةةة لكفةةاح الشةةعب     
 العراقي، وعهب وفد من اهالي املدينة حةاملني الالفتةات املؤيةدة للثةورة، اىل بغةداد،     

 وعند بوابة وفارة الدفاع شكرهم قائد الثورة عبدالكريم قاسم يف كلمة ارجتالية.
كما عوت ال حف املوصلية مثل فت  العراق والرائد عن تاييدها للثورة، فقةد  
كانةةت ال ةةحف بعةةد الثةةورة فاخةةرة بوقيةةات التاييةةد والق ةةائد واملقةةاالت الةةيت كتبهةةا     

وشةةاعل طاقةةه، وعةةد الشةةعراء والكتةةاب   احلقةةوقي غربةةي احلةةاج امحةةد ويوسةةف ال ةةائ  
 املوصليني العهد امللكي عهدا رجعيا ورجاله اناس قذرين لفظوا انفاسهم االخرية.

مةةع قسةم  و   ةو وقةت طويةةل حتة  انقسةةم سةكان املدينةة اىل قسةةمني      
ضد احلكومةة اجلديةدة، وبةدأت مرحلةة اخةرى مةن تةاريخ        قسم احلكومة اجلديدة و

 املدينة.
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 مجعية االخوة االسالمية واجتماع جلنة 
 يف اجلامع الكبري املؤمتر االسالمي

 
بدأت دعوة االخوان املسلمني يف العراق من املوصل, ويبدو ان لذلك جةذور  
تار ية ترجع اىل ان املدينة كانت منذ اواخةر القةرن التاسةع عشةر موطنةًا حلركةة       

ومن اجلدير بالذكر ان الشةيخ حممةد    ،يخ عبداهلل النعمةتوحيدية سلفية قادها الش
كان قد قدم اىل املوصل ودرس  1794عبدالوهاب )الشيخ الوهابي( الذي تويف سنة 

هةذا فضةاًل عةن ان املدينةة كانةت واحةدة مةن         ،عند بعو علمائها ثم سافر اىل مكة
 ابرف املراكز اليت نشطت فيها االرساليات التبشريية االوروبية.

هةذي االسةةباب جمتمعةةة سةةاعدت علة  ان جتةةد دعةةوة االخةةوان املسةةلمني    ان
كانةت جملةة )االخةوان املسةلمني( امل ةرية       1942فمنةذ سةنة    ،صدى دا يف املوصةل 

ويف السنة نفسها اخذ حممةد حممةود ال ةوان يبةث      ،ت ل املدينة وتباع يف مكتباتها
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لرمحن السيد حممةود  مبادىء االخوان وبدعم وتاييد من التاجرين املعروفني عبدا
وحةاول ان يؤسةس فرعةًا لالخةوان يف املوصةل اال ان       ،وعبدالرمحن حممود االرحةيم 

وعنةدما انهة  ال ةوان دراسةته يف جامعةة االفهةر وعةاد اىل         ،السلطة رفضةت طلبةه  
قدم طلبًا لفتح مجعية باسم )االخوان املسلمني( غري ان وفارة  ،1946العراق سنة 

 لك.الداخلية   توافق عل  ع
علة    1949ايلول  13ان االخوان متكنوا من ان ي لوا يف  ،املهم يف االمر

الةيت هةي واجهةة مةن      ،اجافة العمل العلين ولكن باسم )مجعيةة االخةوة االسةالمية(   
واصةبح عبةداهلل    ،وافتةتح فةرع املوصةل يف تشةرين االول     ،واجهات االخةوان املسةلمني  

 حممد االربيلي رئيسًا للفرع.
الخةةوان املسةةلمني عةةن رءيةةة الواقةةع السياسةةي واالقت ةةادي  وبسةةبب ع ةةز ا

وكل ما كانوا يقولونه ان احلكومةة   ،واالجتماعي يف العراق رءية علمية وموضوعية
 ،وتع بهم وعالقاتهم السلبية مع كافة القوى السياسةية يف املوصةل   ،ليست اسالمية

هةذا   ،حمةدودة  فانهم   ين حوا بالتغلغةل يف االوسةاط الشةعبية وظلةت تنظيمةاتهم     
 ،فضاًل عن أن أعمادم والسياسية كانت التتالئم مع طبيعة سكان املوصل املتةدينني 

ادى كةةل هةةذا اىل ان يبتعةةد الكةةثري مةةن النةةاس عةةن   ،ولكةةن بةةدون تزمةةت او تنظةةيم
وان ينظةروا الةيهم نظةرة     ،واجهتهم احلزبية السياسية )مجعية االخوة االسةالمية( 

لنقطة علي الطنطةاوي يف كلمتةه الةيت القاهةا يف اجلةامع      وقد اشار اىل هذي ا ،تهكمية
ان اكةو   ،ويف رأي مسةؤول االخةوان يف املوصةل السةيد غةامن محةودات       ،الكبري النةوري 

 ،كان تعاطف اهلها مع مجةال عبدالناصةر   ،عقبة وقفت يف طريق االخوان يف املدينة
وكةان   ،ضةدي  فقد كان مقياس الوطنية عند عامة الناس الوقون مع عبدالناصر او

 د من نشاطهم ومالحقاتهم يف م ر.احلاالخوان ضدي بسبب 
اعضاء جلنةة املةؤمتر االسةالمي املؤلةف      1954شباط  14وصل املوصل يف 

 ،وحممةةد حممةةود ال ةةوان ،مةةن: رئةةيس مجعيةةة االخةةوة االسةةالمية اجمةةد الزهةةاوي  
ماعةًا  شةباط عقةدوا اجت   15ويف  ،ومستشار احملكمة العليا يف دمشق علي الطنطةاوي 

عامًا يف اجلامع الكبري النوري )احلدباء( حضري امل ات من الرجال والنسةاء واالطفةال   
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متهيدًا جلمع التوعات )للقرى االمامية  ،والطالب واعضاء مجعية االخوة االسالمية
ومع ان االجتماع كان قةد اعلةن عنةه ودعةَي النةاس اليةه حلةثهم علة           ،يف فلسطني(

وعلةةي  ،اال ان رئةةيس مجعيةةة االخةةوة االسةةالمية   ،يةةًادعةةم الشةةعب الفلسةةطيين ماد 
الطنطةاوي وال ةوان حثةوا يف خطةبهم الةيت القوهةا: النةاس علة  االنتمةاء جلمعيةةة          

فضةاًل   ،االخوة االسالمية باعتبارها مجعية تاسست )حسب تعاليم الدين االسالمي(
 عن مهامجتهم للشوعيني.

العةةدد  ،السةةري - صةةةالشةةعبة ا ا -جةةاء يف كتةةاب مديريةةة شةةرطة املوصةةل 
 اىل مت رفية لواء املوصل عن اجتماع اجلامع الكبري: 1954شباط  16يف  2295

مت افتتةةاح االجتمةةاع بةةتالوة ايةةة مةةن القةةردن الكةةريم رتلةةه السةةيد امحةةد    
وبعدها تقدم عبداهلل االربيلي رئيس مجعية االخوة االسالمية يف املوصةل   ،التتن ي

واشةار اىل تةدهور االمةة االسةالمية      ،اهيم االسةالم سابقًا فالق  كلمة دينيةة عةن مفة   
بسبب فهما املغلوط للدين وحث الناس عل  اجلهاد لنشري. ثم اعقبه اجمد الزهاوي 
رئةةيس مجعيةةة االخةةوة االسةةالمية يف العةةراق بكلمةةة اسةةتهلها باالبتهةةال اىل اهلل تعةةاىل 

ثةم حةث    ،هوالدعاء بةان ياخةذ بيةد املسةلمني وينتشةلهم مةن السةبات الةذي هةم فية          
ثةم   ،وارسال ال غار اىل مثل هذي اجلمعية ةاحلاضرين لالنتماء اىل اجلمعيات الديني

 قال ان مجعية االخوة االسالمية اسست حسب تعاليم الدين االسالمي.
امةةا حممةةد حممةةود ال ةةوان فقةةال: انةةه لةةن يتطةةرق يف كلمتةةه اىل االمةةور     

ثم تنةاول قضةية فلسةطني     ،القدسوال اىل املؤمتر االسالمي الذي عقد يف  ،السياسية
ب ورة موجزة واعتوها من قبيل احلروب ال ليبية وناشد املسلمني جلمع كلمتهم 

 والتمسك بامور دينهم واطاعة اوامر اهلل تعاىل.
كلمةة جةاء فيهةا: بةان لزيةارتهم        ثم تقةدم االسةتاع علةي الطنطةاوي فةالق     

هو نشر الةدين االسةالمي    ةلاالوىل عاجلة وهي قضية فلسطني والثانية دج ،مغزيان
دينية غةري انةه اظهةر     ةثم اشار انه شاهد جامع ييب اجلادر وفيه مكتب ،وتقويته

واشار بلزوم التمسةك بةامور    ،اسفه لعدم وجود مجاعة يتلقون الدين يف هذا اجلامع
الدين واعتو كل مسلم كشرطي عليه ان ي ون امةور دينةه, ثةم تطةرق اىل قضةية      
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وانتقةةد الطنطةةاوي بعةةو اهةةالي املوصةةل    ،ة علةة  املسةةلمني فلسةةطني وعةةدها نكبةة 
وقةال انةه صةب معاضةدة      ،االخوة االسالمية مجعية لنظرتهم التهكمية عل  اعضاء

وهاجم الطنطاوي الد قراطية الغربية  ،هذي اجلمعية باعتبارها قوة لتعزيز الدين
الذرية وهلةك  وأستشهد ةوادث هورشيما اليت دمرت بقنابلها  ،وعدها مدنية فائفة

 فيها االطفال والشيوخ والنساء.
واختتم االجتماع بتالوة دية من القردن الكريم رتله السيد امحد الراوي 

سةكان املدينةة ووجوههةا حلضةور االجتمةاع      لوقبل نهاية االجتماع وجهت الةدعوة  
العام الذي سيعقد جلمع التوعات يف قاعة املدرسةة االعداديةة للبةنني ع ةر يةوم      

 .1954ط شبا 17
عقد االجتماع الثاني يف قاعة املكتبةة العامةة وحضةري بعةو الوجةوي مةن       

وافتتح الزهةاوي االجتمةاع قةائاًل: ان املةؤمتر االسةالمي الةذي عقةد يف         ،ابناء املدينة
واعقبةةه  ،( ماليةةني دينةةار مةةن كافةةة الةةبالد االسةةالمية5القةةدس تقةةرر فيةةه مجةةع )

وهاجم يف كلمتةه   ،ى االمامية يف فلسطنيالطنطاوي قائاًل: صب مساعدة سكان القر
بهةود   دواشةا  ،ودعا اىل عدم فسةح ادةال دةم ولل ةهيونيني     ،الشيوعية والشوعيني

 مجعية االخوة االسالمية يف هذا ادال.
بعد علك بوشر بمع التوعات وقد افتتح القائمة م طف  جليب ال ابويي 

( 100اما امحد حديد فتوع بة) ،( دينار ومثله السيد ييب اجلادر300 بل  )
ومثله بكر  ،( دينار30وحممود النائب بة) ،( دينار70دينار وحممود اجلليلي بة)

 ( دينار.    2020وبلغت القائمة مجيعًا  و )  ،جليب االربيلي )ا ياط(
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   فرع املوصل - نداء احلزب الشيوعي العراقي
 1942ذائية الضرورية سنة حول افمة ا بز واملواد الغ

 
بةةدأت االفكةةار املاركسةةية بالوصةةول اىل العةةراق يف بدايةةة العشةةرينات مةةن القةةرن    
املاضي، وتعرن بعو املثقفني يف املوصل اىل الشيوعية من خالل ما كانت تنشري جريةدة  

، عةةن ثةةورة اكتةةوبر   1918املوصةةل الةةيت اصةةدرتها سةةلطات االحةةتالل الويطةةاني سةةنة     
روسةةيا الةةيت صةةادن قيامهةةا يف هةةذي الفةةرتة، حيةةث امةةت ت صةةفحات هةةذي     االشةةرتاكية يف

اجلريدة بالعديد من املقاالت اليت حتط من قدر هذي الثورة ورجادا واصفة ايةاهم بابشةع   
االوصةةان، واعا كةةان االنكليةةز يهةةدفون مةةن وراء تلةةك املقةةاالت تشةةويه مسعةةة الشةةيوعية       

عل  مبادىء الشيوعية اليت اسةتهوت بعضةهم    والشيوعيني، فان االهلني تعرفوا من خالدا
 نتي ة كرههم لالستعمار الويطاني، واوضاعهم املعاشية السي ة.
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كما كان للمدرس اللبناني عبداهلل احلةاج الةذي كةان يعمةل يف ثانويةة ادندسةة يف       
دور يف نشر االفكار االشرتاكية بني طالب املوصل، وعنةدما عقةد يف    1920-1919سنيت 

ببغةةداد اول اجتمةةاع تاسيسةةي للشةةيوعيني يف العةةراق لتوحيةةد ا اليةةا يف  1934دعار  31
تنظيم مركزي حتت اسم "جلنةة مكافحةة االسةتعمار واالسةتثمار" حضةر علةك االجتمةاع        

 مندوب من املوصل.
، فانهةا  1917واعا كانت املوصل قد تعرضت داعة رهيبة يف اواخر سةنة  

عاملية الثانية ويف اعقابها، وكان لسةلطات  عانت من ضائقة اقت ادية خالل احلرب ال
االحتالل الويطاني دور كةبري يف هةذي الضةائقة الةيت انتابةت العةراق، وعلةك بسةبب         
ربطها العراق بع لة ادهود احلربي ل احل بريطانيا وحليفاتها، فضةاًل عةن عوامةل    

املشةاكل  اخرى مثل الكوارث واالفات الزراعية الطبيعية، قد ساهمت ايضًا يف تفةاقم  
 االقت ادية يف العراق.

وكةةان لتةةافم االوضةةاع االقت ةةادية أثةةري السةةيء علةة  الوضةةع االجتمةةاعي وعةةدم   
استقرار الوضةع السياسةي للعةراق اع اخةذت االحةزاب السياسةية وعامةة النةاس تشةدد مةن           
دعواتها االصالحية وكانت االحزاب السرية اكثر اهتمامًا باملسائل االقت ادية من االحزاب 

علنية اليت تشكلت قبل وبعد احلةرب العامليةة الثانيةة، حيةث احتلةت املسةائل االقت ةادية        ال
 حيزًا رئيسيًا يف مناه ها.

ضائقة اقت ادية متثلت يف ارتفةاع   1942-1941وعندما واجهت املوصل يف سنيت 
اق نفقات املعيشة وافمة ا بز  ا ادى اىل تذمر االهالي جراء علك، وتعرضت جريدة فت  العر

اىل ظاهرة الغةالء واسةبابها، واقرتحةت اجلريةدة اعتمةاد احلكومةة تشةريعات قانونيةة للحةد مةن           
 .(1)ظاهرة الغالء، ودأبت اجلريدة عل  متابعة تاثري ظاهرة الغالء يف القطاع الوظيفي يف الدولة

اما تنظيم احلةزب الشةيوعي العراقةي يف املوصةل، ور ةا كةان التنظةيم السياسةي         
 15ال حينذاك يف املدينة، فقد قام بتوفيع ثالثة مناشري خةالل الفةرتة مةن    الوحيد والفع 

                                                 

، دراسةة تار يةة، رسةالة    1968-1934للتفاصيل ينظر: منهل ادام عبدال عزو عقراوي، جريدة فت  العراق ( 1)
 .78-76ماجستري غري منشورة، قدمت اىل جملس كلية الرتبية، جامعة املوصل، ك
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فرع املوصل(،  - يف املدينة بتوقيع )احلزب الشيوعي العراقي 1942كانون االول  12دب اىل 
وقد افتتح املنشور الذي وفع ليلة االول من ايلول باحلديث النبوي )بة س العبةد احملتكةر(    

 ددها اداعة( و ا جاء فيه:وكان بعنوان )املوصل ته
 ياعمال العا  احتدوا

 ب س العبد احملكرت )حديث نبوي(، ناضلوا يف سبيل خبزكم املوصل تهددها اداعة.
 احلزب الشيوعي العراقي                                                                 

 )فرع املوصل(                                                             
ا ابناء املوصل وبناتها، اليكم يوجه احلةزب الشةيوعي العراقةي نةداءي،     يايها املواطنون           

انكم تعانون مةن االفمةة اآلخةذة خبنةاقكم، افمةة ا بةز واملةواد الغذائيةة الضةرورية االخةرى           
وت، ولقةد سةبق للحةزب الشةيوعي     سرتون عيانًا ما ستفعله وباطفالكم هذي االفمة املهددة بامل

فرع املوصل ان بةني لكةم يف منشةور سةابق اسةباب هةذي االفمةة، وفضةح احملتكةرين           -العراقي
واملهربني ومساسرتهم الذين يسعون اىل جتويعكم باحتكارهم هذي املةواد وتهريبهةا اىل خةارج    

ل  ايةدي احملتكةرين   العراق، وقد نبهنا احلكومة احمللية ان تضع حدًا دذي الوسائل بالضرب ع
جمةةوعي الشةةعب، ولقةةد لقةةي نةةداءنا ارتياحةةًا مةةن ابنةةاء املوصةةل وخ وصةةًا الطبقةةة العاملةةة   
والطبقات الكادحة االخرى بالرغم من ماينشري احملتكرون ومساسرتهم من اكاعيب واباطيل 

 يريدون بها صرفكم عن النضال من اجل خبزكم وخبز عيالكم.
هذي السنة كان قلةياًل وان معظمةه ينفةق يف    ان االدنياء يدعون ان احلاصل 

 متوين اجلي  الويطاني...اخل، هذي االشاعات باطلة.
ان احلزب الشيوعي وان يكةن قةد سةري هةذا الةوعي ضةد احملتكةرين، لكنةه         

بالنضةةال، ويطلةةب مةةنكم العمةةل فةةورًا ضةةد جمةةوعيكم   يؤكةةد ان احلقةةوق التنةةال اال
 بالطرق التالية:

 طبقات الشعب يف املوصل خ وصًا احملالت الفقرية أن سببان تفهموا مجيع  اواًل/
 الغالء هو احملتكرون.      

 ان ينظم سكان كل حملة عريضة ويذهبوا بها متظاهرين ليقدموها اىل ثانيًا/
 املسؤولني راسًا متضمنة املطالب االتية:       
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 .استيفاء رسوم استهالك املواد الغذائية كاحلنطة والسمن عينيًا (1)
تاسةةيس خمةةافن حكوميةةة كافيةةة لبيةةع املةةواد الضةةرورية بامثةةان تتفةةق والقةةوة    (2)

 الشرائية عند اجلماهري الشغيلة.
االت ال باحلكومة املركزية لالتفاق معها عل  تزويد املواد باملواد الضرورية املستع لة عن  (3)

 .طريق استح ادا من الوية اخرى او من احلليفة نفسها
 وكر التهريب قضاءة نهائيًا. القضاء عل  (4)
م ادرة احلنطة من خمافن احملتكةرين امثةال صةفوك اليةاور واحلةاج حسةني حديةد         (5)

 واالش اك الذين جاء عكرهم يف املنشور السابق.
 .سوق احملتكرين اىل احملكمة النزال العقاب بهم عل  ما انزلوا بالشعب من جوع (6)
العالقةات الدبلوماسةية واالقت ةادية مةع االحتةاد      مطالبة احلكومة املركزيةة بامنةاء    (7)

 .(1)السوفييت كتدبري لت فيف الضائقة االقت ادية يف العراق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   .43/311 49، البالط امللكي امللف 1942أيلول  12( يف 22) جريدة االست بارات السياسية، العدد (1)
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 مقرتحات حزب االحرار ملعاجلة غالء املعيشة
 وانقاع ابناء املدينة من ضنك العي  وضيق القوت

 
علنيةة بعةد اسةقاط    شهدت املوصل فتح فروع رمسية لالحزاب السياسةية ال 

فقد اضةطرت وفارة حممةد ال ةدر     1948وفارة صاحل جو اثر وثبة كانون الثاني 
( املوافقةة علة  فةتح فةروع لالحةزاب الةيت       1948حزيةران   16-كانون الثاني 29)

فافتتح حزب االستقالل العراقي فرعه  1946كانت قد اجيزت رمسيًا منذ نيسان 
 3دعار وحزب الوطين الد قراطي يف  23ر يف وحزب االحرا ،دعار 18يف املوصل يف 

 .1948نيسان 
يعةد حةزب االحةةرار مةن احةةزاب الةيمني بةالنظر ملنهاجةةه االصةالحي احملةةدود       
وصفة اعضائه الطبقية فمعظمهةم كةانوا مةن املالكةني والت ةار ورءسةاء العشةائر وعةدد         
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 ،( ش  ةاً 60وبلة  عةدد املنةتمني اىل هةذا احلةزب يف املوصةل  ةو )        ،قليل من املةثقفني 
واخذت جريةدة   ،اجافة فرعه يف املوصل من بناية يف حملة الدواسة مقرًا له دواختذ عن

وعنةدما جةرت انت ابةات ادي ةة االداريةة للفةرع فةاف فيهةا          ،ن ري احلق تبث الدعاية لةه 
 ،حممةةد رءون الغالمةةي رئيسةةًا وحكمةةت املفةةيت نائبةةًا وعةةامر سةةامي الةةدبوني سةةكرترياً   

 باشي امينًا لل ندوق وعلي العمري عضوًا.وحممد سعيد حمضر 
واسةةتمرار احلكومةةة يف مةةنح    ،1947وبسةةبب رداءة املوسةةم الزراعةةي يف سةةنة    

و  صةد نفعةًا    ،انتشرت البطالة ومشاهد الفقر يف املدينةة  ،اجافات ت دير احلبوب للت ار
اسةعار   وفروع االحزاب العلنية ومطالبتها بوضع حةد الرتفةاع   ،تدخل غرفة جتارة املوصل

لةذا عاشةت املدينةة سلسةلة مةن اضةرابات احلةرفيني         ،القمح ومنع الت دير وفةتح امل ةابز  
واعلةةن سةةواق االجةةرة   ،1947 فقةةد اضةةرب الق ةةابون عةةن الةةذبح يف نيسةةان   ،واملهنةةيني

( فلةس للغةالون   76( فلةس اىل ) 70زين من )نومساعدوهم االضراب بسبب فيادة سعر الب
 الواحد.

عنةةدما اضةةرب  ،ًا ووصةةلت اىل حةةد ظهةةور اداعةةة وافدادت االفمةةة تعقيةةد
وتبعهم ا بافون  ،اصحاب امل ابز احت اجًا عل  عدم تزويدهم باحلنطة التموينية

وكةان االضةراب شةاماًل حتة  ان النةاس   صةدوا ملةدة         1948دعار  23االهليون يف 
( لةذا اختةذت املت ةرفية )احملةافظ     ،يومني تقريبًا )قرصةة خبةز واحةدة يف السةوق(    

السيما بعةد ان علمةت انةه مةن تةدبري       ،والبلدية اجراءات قاسية لقمع هذا االضراب
 تنظيم احلزب الشيوعي يف املدينة.

 ،افاء هذا الوضع اجتمع  ثلو فروع االحةزاب العلنيةة الثالثةة: االسةتقالل    
وتنةةةاولوا مسةةةالة االضةةةراب  1948دعار  30الةةةوطين الةةةد قراطي يةةةوم  ،االحةةةرار

وبعد ايام قةدم فةرع    ، خرجت احت اجًا عل  سوء االحوال املعيشيةواملظاهرات اليت
حزب االحرار يف املدينة املذكرة االتيةة حةول االفمةة وقلةة احلنطةة واختفائهةا مةن        

 االسواق:
 10العدد:                                   حزب االحرار           
 7/4/1948التاريخ:                         فرع املوصل                      
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 سعادة مت رن لواء املوصل احملرتم    
بالنظر اىل افمة غالء املعيشة املستحكمة حلقاتهةا يف بلةدنا هةذا ونظةرًا اىل قلةة                

ارتةةاى فةةرع حةةزب االحةةرار يف املوصةةل ان يتقةةدم       ،احلنطةةة واختفائهةةا مةةن االسةةواق   
 فيةف هةذي الضةائقة وانقةاع ابنةاء البلةد  ةا         قرتحاته اليت صدها كافيةة نوعةًا مةا لت   

 ن نعرتن بان اجلهات املسؤولة قةد قامةت    ،يعانونه من ضنك معيشي وضيق يف القوت
ببعو ما يطم ن هذي الرغبات ولكن عملها هةذا   يةف باحلاجةة املطلوبةة و   فةف      

 من هذي الضائقة املعاشية اال اىل حد اشبه باليسري وعل  هذا االساس نقول:
 العمل عل  تكثري عدد االفران وابالغها اىل االربعني فرنًا عل  االقل. (1)
 ( فيادة كمية الطحني املعطاة لكل فرن.2)
( املراقبة الشديدة عل  االفران من قبل اش اك معروفني بالنزاهة ل ال ي ةل  3)

 تالعب يف وفن ال مون.
ًا بةوفن مةائيت غةرام لكةل     تثبيت كل كيلو من الطحني ملةا ينت ةة مةن ال ةمون عةدد     ( 4)

 صمونة واحدة.
( تسليم ما تنت ةة االفةران مجيعهةا بعةد مقارنتهةا  قيةاس االنتةاج املنةوي عنةه          5)

باملادة السابقة وعلك اىل بائعني يعني دم احملالت اليت يبيعةون لسةكانها ال ةمون    
  وجب البطاقات.

ة ويف ا ةاء اللةواء بشةكل    التحري عل  احلبوب امل زونة عند بعو الناس داخل البلةد ( 6)
جدي والتحقيق مع محالي العلوة ومع محالي العربات وسواق سيارات احلمل )اللوريات( 

كمةا يقةق مةع العالفةني      ،عن االمةاكن والبيةوت الةيت يعتقةدون بوجةود احلنطةة فيهةا       
 ومديري النواحي وقائمقامي االقضية عن املدخرات  حالت االستهالك وغريها.

يات خاصة اىل كل من  و السلطات احلكومية اخبارًا صةحيحة عةن   ( منح اكرام7)
 وجود حنطة خمزونة يف حمل ما.

اطةةالق احلريةةة التامةةة لنقةةل احلبةةوب مةةن االقضةةية والنةةواحي ان   نقةةل بةةني لةةواء  ( 8)
 ولواء.
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 تنظيم قوائم بامساء االسر احملتاجة اىل ال مون يوفع عليها عل  ضوء علك بوثائق خاصة.( 9)
 هذا ما عنم بيانه راجني العمل عل  حتقيقه وتفضلوا بقبول االحرتام     

 
 موقع                                                            

 معتمد فرع حزب االحرار يف املوصل                                            
 رءون الغالمي                                                        

و ةةا جةةاء يف  1948نيسةةان  11وقةةد اجابةةت املت ةةرفية علةة  املةةذكرة اعةةالي يف    
 جوابها:

ان االدارة احملليةةة مت ةةذة كةةل الوسةةائل املمكنةةة لتةةوفري ا بةةز يف البلةةدة            
فةزادت بةذلك    ،وفعاًل جلبت مؤخرًا كمية اليستهان بهةا مةن احلنطةة مةن بغةداد     

بز عمةا كانةت عليةه يف السةابق. كمةا ان السةلطة امل ت ةة سةاهرة         كمية انتاج ا 
وقائمةة بالتحريةات الالفمةة علة       ،متامًا عل  االنتةاج مةن حيةث الةوفن واجلةودة     

وفعةةاًل اسةةتولي علةة  بعةةو الكميةةات   ،االمةةاكن املشةةبوهة باحتكةةار احلنطةةة فيهةةا 
 واحيل اصحابها عل  احملكمة امل ت ة ودمتم حمرتمني.

 و.مت رن لواء املوصل                                                           
 مع صورة املذكرة املشار اليها اعالي للتفضل باالطالع. ،صورة منه: وفارة الداخلية
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 منشورات احلزب الشيوعي العراقي
 مت  شوارع املوصل ومدارسها

 
ومتكةن يوسةف    ، العةراق يف بدايةة العشةرينات   بدأت االفكار املاركسية بالوصول اىل

سلمان يوسف )فهد( العامل يف مينةاء الب ةرة مةن تشةكيل اول حلقةة حزبيةة شةيوعية يف        
اسةةتطاع بالتعةاون مةةع   ،1932وعنةةدما انتقةل اىل الناصةةرية سةنة    ،1927الب ةرة سةنة   

ثلةة  ويف الوقةت عاتةه ظهةرت خاليةا  ا     ،عبداجلبار احلسون تاسيس خلية شيوعية اخرى
 يف بغداد وكركوك.
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اما يف مدينة املوصل فقد تعرن سكانها اىل الشيوعية ومبادئها مةن خةالل   
 15ما كانت تنشري جريدة املوصل الةيت اصةدرتها سةلطات االحةتالل الويطةاني يف      

واعا كةةان االنكليةةز  ،عةةن ثةةورة اكتةةوبر االشةةرتاكية يف روسةةيا 1918تشةةرين الثةةاني 
قاالت تشويه مسعة الشيوعية واحلط مةن قةدر الثةورة    يهدفون من وراء نشر تلك امل

فان سكان املدينة تعرفوا من خالدةا   ،ورجادا من خالل وصفها دم بابشع االوصان
علةة  مبةةادىء الشةةيوعية الةةيت اسةةتهوت الكةةثريين مةةنهم نتي ةةة كةةرههم لالسةةتعمار  

 واوضاعهم املعاشية السي ة. ،الويطاني
 احلاج الذي كان يعمل يف ثانوية ادندسة كما كان للمدرس اللبناني عبداهلل

 دور يف نشر االفكار االشرتاكية بني طالب املوصل. ،1920-1919يف سنيت 
وملةةا كانةةت املوصةةل تشةةتهر منةةذ فمةةن بعيةةد بالظةةاهرة احلرفيةةة وانتشةةار   

 ا ادى ان يكون للحرفيني والعمال وفن له قيمته يف االحداث  ،االصنان ونشاطاتها
وهةةةذا يفسةةةر تةةةاثر احلةةةرفيني باالفكةةةار    ،الجتماعيةةةة والسياسةةةية االقت ةةةادية وا

 1931ور ةةا يفسةةر لنةةا هةةذا ايضةةًا ان املوصةةل شةةهدت يف اعار وايلةةول    ،االشةةرتاكية
 ،الدعوة اىل انشاء اول حزب وجريدة سياسية يمالن اسم الطبقة العاملة يف العراق

شابه للشعار الشيوعي وان تلك اجلريدة كتبت حتت عنوانها )ياعمال احتدوا( وهو م
 املعرون بة )ياعمال العا  احتدوا(.

ببغداد اول اجتماع تاسيسي للشةيوعيني   1934اعار  31وعندما عقد يف 
حضةةر علةةك االجتمةةاع   ،يف العةةراق لتوحيةةد ا اليةةا الشةةيوعية يف تنظةةيم مركةةزي  

 مندوب عن املوصل.
للنظةةر  ان الشةةيوعية انتشةةرت يف العةةراق بشةةكل ملفةةت      ،املهةةم يف االمةةر 

اوسةع مةن تنظةيم أي حةزب اخةر يف       ،واصبحت تنظيمات احلزب الشيوعي العراقةي 
حت  ان مدير التحقيقات اجلنائيةة )االمةن العةام حاليةًا( كتةب يف االول مةن        ،العراق

يقول: ان الشيوعية او مايقع حتت هذا االسم يف العراق قد انتشةرت يف   1946اعار 
% 50الطبقات ةيث صةار باالمكةان القةول بةان     السنوات االخرية انتشارًا مشل كافة 

 من عناصر الشباب يف املدن يعتنقون هذا املبدأ.
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ف ةةار مةةن ال ةةعب   ،ويالحةةظ ان الشةةيوعية قةةد رسةة ت اقةةدامها يف العةةراق   
اع وجد ان للشيوعيني خاليا يف مراكةز عديةدة مةن نةواحي الةبالد والسةيما يف        ،جتاهلها

 املدن الكبرية.
فقةد عثةرت    ،حلزب الشيوعي العراقي يف مدينة املوصلاما عن نشاط تنظيم ا

فةرع املوصةل( يف    -الشرطة احمللية عل  منشور شيوعي باسم )احلزب الشيوعي العراقي 
وعل  منشورين دخرين يف ايلةول وكةانون االول مةن     ،1942دب  15شوارع املدينة ليلة 

 ،كري القمح يف املدينةة وتناولت تلك املناشري مشكلة التموين وهامجت حمت ،السنة نفسها
 وت در احد املناشري احلديث النبوي الشريف )ب س العبد احملتكر(.

وافداد النشاط الشيوعي يف املدينة يف نهايةة االربعينيةات ومطلةع ا مسةينيات     
وقةد اربكةت    ،فقد كان الشيوعيون القوة املنظمةة الوحيةدة يف املدينةة    ،من القرن املاضي

الةيت كرسةت كةل جهودهةا لرصةد       ،دينة )الشةعبة ا اصةة(  نشاطاتهم مديرية شرطة امل
واالمر الةذي كةان يقلةق )الشةعبة      ،النشاط الشيوعي ومطاردة واعتقال ونفي الشيوعيني

او رميهةا يف شةوارع وافقةة     ،ا اصة( ويربةك اعمادةا كثةرة توفيةع املنشةورات الشةيوعية      
 ري :املدينة ومدارسها. وادناي عل  سبيل املثال بعو تلك املناش

وفعةةةت يف احةةةدى  1948نشةةةرة شةةةيوعية مؤرخةةةة يف اوائةةةل تشةةةرين االول  ( 1)
وجةةاء يف كتةةاب   ،وسةةلم مةةديرها نسةة ة منةةه اىل الشةةعبة ا اصةةة      ،املتوسةةطات

مت ةةرفية لةةواء )حمافظةةة( املوصةةل السةةري واملسةةتع ل جةةدًا اىل وفارة الداخليةةة  
وامنةا هةي مةن     االتي ))يظهر ان حمرريها ليسوا مةن طبقةة التالميةذ او البسةطاء    

وقد طلبنةا   ،جهة خطرية ولعلها تكون من روسيا نفسها سربها العمالء اىل العراق
 من الشرطة ان تبذل جهدها يف سبيل معرفة موفعيها((.

( نشةةةةرة شةةةةةيوعية وجةةةةدت يف صةةةةةفون متوسةةةةطة الشةةةةةرقية مؤرخةةةةةة يف    2)
 وعنوانها )بيان اىل الشعوب العربية من احلزب الشيوعي العراقي 9/10/1948

واحلزب الشيوعي السوري واحلزب الشيوعي اللبناني وع بة التحةرر الةوطين يف   
فلسةةةطني( عةةةن القضةةةية الفلسةةةطينية وعةةةن املشةةةاريع االسةةةتعمارية واحلربيةةةة  
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وجةاء يف كتةاب )الشةعبة ا اصةة( بةان       ،االنكليزية واالمريكية يف الشةرق العربةي  
 املنشور طبع يف مطبعة القاعدة.

( يف 221ية لةواء املوصةل السةري واملسةتع ل جةدًا / العةدد )      جاء يف كتاب مت ةرف ( 3)
مايلي : لقد اودع الينا احد املعتمةدين نشةرة شةيوعية جديةدة قيةل       18/5/1949

ويبةدو ان العناصةر    ،انها وفعت عل  بعو طالب املدارس االعدادية وبعةو االهلةني  
اختةاع كةل مةا يف    وعليه نةرى الفمةًا    ،اددامة اخذت تستعيد شي ًا من نشاطها املفقود

االمكةان مةن تةدابري عاجلةة للكشةف عةةن مراكةز هةذي النشةرات واوكةار القةائمني بهةةا           
 للضرب عل  ايديهم .

عثرت الشرطة عل  عشرات النسخ مةن منشةور شةيوعي بعنةوان )احلةزب الشةيوعي       ( 4)
يف مقهةة  سةةا   1949شةةباط  4العراقةةي يةةدعو مجةةاهري شةةعبنا اىل النضةةال ...(( يف  

واعتقلةت   ،ع الكمرك القديم بالقرب من سينما هوليود ويف حملة اجلةوالق فتحي يف شار
ونةاظم يعقةوب وعبةةداهلل    ،وسةا  فتحةةي  ،بسةببها كةل مةن : بشةةري م ةطف  الةدركزلي     

واختف  عن االنظار كل من : فكر ناصر وسامي هنةدي هنةدو وحممةود     ،امحد الكشاح
 دار الةدركزلي علة    خطاب بسبب ةث الشرطة عنهم العتقةادم. وعثةرت الشةرطة يف   

 ت وير ستالني وجمالت عربية  نوعة منها جملة الطريق .
 ةعثةةرت شةةرطة الشةةعبة ا اصةةة علةة  اربعةة 1953كةةانون الثةةاني  21, 20ويف ليلةةة  (5)

مناشةةري شةةيوعية ملقةةاة يف حملةةة حةةوش ا ةةان ضةةمن منطقةةة بةةاب الةةنيب وعناوينهةةا :   
ة ادرمةة(( و))نةداء احلةزب الشةيوعي     ))لتسقط االنت ابةات املزيفةة لتسةقط الدكتاتورية    

العراقي اىل مجيع اجلنود والضباط الشرفاء(( وعنوان الرابع ))نداء املكتب السياسي للحزب 
 الشيوعي العراقي اىل الشعب العراقي((.

عثةةرت دوريةةة شةةرطة اجلةةامع الكةةبري علةة       1953دعار  22( ويف مسةةاء يةةوم  6)
دكتاتوريةة فاشةية متارسةها حكومةة     منشورين شيوعيني بعنوان ))ارهاب اسود و

االحكام العرفية اداة جمرمة بيد احلكومةة ضةد الشةعب(( وقةد حامةت       -املدفعي 
الشبهة ضد كل من حممةود وحسةني احلةاج م ةطف  اللةذين أوقفةا بةامر حةاكم         

 حتقيق املوصل .
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كما ان الشعبة ا اصة عثرت عل  ثالثة مناشري مل ةقة علة  اجلةدران فمزقةت     
 باالمكان نزعها من اجلدران.ألنه   يكن 

( نس ة مةن  65عثرت الشرطة عل  ) 1953تشرين الثاني  23،24( ويف ليلة 7)
النشرات الشيوعية بعنوان ))لتحيا عكرى انتفاضة تشرين اديدة(( صةادرة مةن   

 مطبعة القاعدة. ،احلزب الشيوعي العراقي
متوسةةطة عثةةر علةة  منشةةورات شةةيوعية يف    1953تشةةرين الثةةاني   12( ويف 8)

احلدباء وبعنوان ))من اجل محلة عاملية واسعة ل احل املفاوضات يف سبيل السلم 
 واستقاللنا الوطين(( والقي القبو عل  الطالب حكمت الياس.

عثةرت الشةعبة ا اصةة علة   ةس نشةرات        1954شةباط   21, 20ويف ليلة  (9)
 ري(( وعل  شيوعية بعنوان ))ساندوا نضال فالحي الشامية والفي لية وابي ص

ست نشرات شيوعية اخرى بعنوان ))لتحيا الذكرى ا امسة العدام باني وقائةد  
ومرشد حزبنا الشيوعي العراقةي الرفيةق ا الةد )فهةد( والةرفيقني فكةي حممةد        

 يف حملة ا اتونية والشفاء. ،بسيم وحسني حممد الشبييب((
  ع يف املوصل.وهذا غيو من فيو بالنسبة للمناشري الشيوعية اليت كانت توف

 
 
 

 يف مدينة املوصل (ا طرون)الشيوعيون 
 

بعةةد احلةةرب تعةةرن بعةةو املةةثقفني املوصةةليني اىل الشةةيوعية ومبادئهةةا    
وكةةان للمةةدرس اللبنةةاني عبةةداهلل احلةةاج الةةذي كةةان  ،(1918-1914العامليةةة االوىل )

كية دور يف نشةر االفكةار االشةرتا    1920-1919يف ثانويةة ادندسةة يف سةنيت     يعمل
ببغةداد اول اجتمةاع تاسيسةي     1934دعار  31وعندما عقةد يف   ،بني طالب املدينة
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ولعبةت جملةة ادلةة الةيت صةدر       ،حضري مندوب من املوصةل  ،للشيوعيني يف العراق
 دورًا مهمًا يف جمال نشر االفكار االشرتاكية. 1938العدد االول منها يف تشرين االول 

زب الشةةيوعي العراقةةي مةةن اقةةدم   تاسيسةةًا علةة  مةةا سةةبق يعةةد تنظةةيم احلةة    
 ،ة السياسةية نة ولعةب دورًا واضةحًا يف حيةاة املدي    ،التنظيمات السياسية السرية يف املوصةل 

-1921وكان اىل حد ما التنظيم الوحيد املؤثر واملقلةق للسةلطات خةالل العهةد امللكةي )     
1958). 

 ،(1960اما تنظيم االخوان املسةلمني )احلةزب االسةالمي العراقةي منةذ سةنة       
حتةةت واجهةةة مجعيةةة )االخةةوة   1949الةةذي اخةةذ يعمةةل علنةةًا يف املدينةةة منةةذ ايلةةول   

االسةةالمية( فلةةم يكةةن لةةه تةةاثري يسةةتحق الةةذكر يف العهةةد امللكةةي, كةةذلك احلةةال بالنسةةبة   
وتقريةر  . 1954لتنظيم حزب البعث الذي ظهر ضعيفًا الول مرة يف املدينة يف مةايس  

ادناي يلقي الضوء علة  نشةاطات    ،الشعبة ا اصةمديرية شرطة لواء )حمافظة( املوصل/
ويف ترامجهم معلومةات مهمةة    ،وي فهم با طرين عل  النظام ،( شيوعيًا موصليًا13)

وادنةاي نةص    ،عن التاريخ السياسي للمدينة واالحةداث الةيت شةهدتها خةالل العهةد امللكةي      
 : التقرير

 12571العدد/         سري            مديرية شرطة لواء املوصل         
التةةةةةةةةةةاريخ:               الشةةةةةةةةةةعبة ا اصةةةةةةةةةةة                                     

28/11/1952 
 اىل/ قيادة القوات العسكرية ملنطقة لواء بغداد العرفية               

 املوضوع/ شيوعيون                                 
( 13مةةة املرفقةةة طيةةًا وعةةددهم ) ان االشةة اك املةةذكورة امسةةاءهم يف القائ  

ش  ةةًا مةةن الشةةيوعيني ا طةةرين يف مدينةةة املوصةةل, كمةةا يظهةةر ملقةةامكم مةةن         
وقد ابدوا نشاطًا واسعًا خةالل املةدة االخةرية     ،املالحظات املبينة جتاي اسم كل منهم

والةةيت اخونةةا مقةةامكم عنهةةا   26/11/1952وظهةةر ان املظةةاهرة الةةيت وقعةةت يف  
وان  ،حدثت بتدبري مةنهم  26/11/1952واملؤرخة يف  12536بوقيتنا املرقمة 

هم مطلقي السراح البد وان يؤدي مةا  ءوحيث ان بقا ،  يشرتكوا اشرتاكًا فعليًا فيها
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 ل باالمن العام وتكرر مثل هذي االحةداث بواسةطة مجاعةات اخةرى مةن اتبةاعهم       
 مكان أمةني  لذا نرى من الضرورة الق وى وامل لحة العامة ح زهم يف ،الشيوعيني

( مةن قةانون   24اسةتنادًا اىل الفقةرة السةابعة مةن املةادة )      ،تنسبونه خارج هذا اللواء
حيث ان نشاطهم كان السبب يف قيام تلك  ،1935( لسنة 18االدارة العرفية رقم )

وقةد اصةدر حةاكم     ،املظاهرة اليت دا عالقة مباشرة باحلوادث اليت وقعةت يف بغةداد  
 ،و ةقهم وتوقيفهم اىل حةني صةدور القةرار مةن مقةامكم     حتقيق املوصل امر القب

لةةذلك نرسةةلهم خمفةةورين مةةع مةةذكرات تةةوقيفهم مةةا عةةدا الثةةاني امساعيةةل رشةةيد   
والثاني عشر عادل جميد حيث انهما قد اختفيا بعد املظاهرة مباشةرة و  يقةبو   

 وسون ننفذ قراركم الذي سي در ةقهم عند القبو عليهما ايضًا. ،عليهما بعد
 مدير شرطة لواء املوصل                                                              

 صورة اىل/
 مت رن لواء املوصل/ للتفضل بالعلم والتاييد

 مدير الشرطة العام
 قائد القوات العسكرية للفرقة الثانية كركوك

 رئيس احملكمة الكوى باملوصل
 دمر موقع املوصل

 حاكم حتقيق املوصل
مدير التحقيقةات اجلنائيةة يرجة  تاييةد البيانةات املةذكورة عةنهم حيةث ان اجتةاي          

 واعمال املرقومني معلومة لديكم ايضًا.
اكمةل الدراسةة االعداديةة     ،1922( هادي امني السقا: مةن مواليةد املوصةل عةام     1)

وعةةني معلمةةًا يف السةةليمانية وبقةةي فيهةةا عامةةًا واحةةدًا ثةةم نقةةل اىل   1940سةةنة 
ثم نقل اىل مدارس املوصةل وبقةي    ،1945كيف وبقي فيها حت  سنة مدرسة تل

حيةث ف ةل مةن ا دمةة ملةدة سةنتني بنةاء علة           1952يف التدريس حت  عام 
ومن اعماله انه اعتنق املبدأ الشيوعي منذ ان كان طالبًا ثانويًا  ،نشاطه الشيوعي

دارس عةام  وتدرج يف املبدأ حت  وصل اىل درجة املسؤول عن تنظيمات طالب املة 
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وعنةةد مباشةةرة احلملةةة ضةةد الشةةيوعيني والقةةبو علةة  رءسةةاء     1946-1947
املنظمات خلت رئاسةة احلةزب الشةيوعي يف املوصةل ل ةدور احلكةم علة  رئيسةها         

فتنافع عليها مع املدعو عمر حممد الياس )تويف يف دهةوك   ،بالس ن عشر سنوات
عتمةدًا يف  ( ولكن عمر متكةن مةن كسةب ثقةة مركةز احلةزب وعةني م       1992سنة 

وبق  هادي عل  راس منظمةات الطةالب اىل ان قةبو علة  عمةر حممةد        ،املوصل
. وخلت 1949الياس وسيق اىل ادلس العريف وحكم عليه ملدة سبعة سنوات عام

الرئاسة له فقام بدوري يف حذر شديد غةري ان املراقبةة الةيت كانةت جتةري عليةه       
ديد  وقام بت ،ملنظمات الشيوعيةاثبتت انه شديد ا طورة وانه دائم االت ال با

وباشةةر  ،ونظةةم طةةرق االت ةةال بتلةةك املنظمةةات  ،ا اليةةا الشةةيوعية يف االقضةةية 
بتزويدها باملناشري والكتب الشيوعية بطةرق خفيةة جةدًا, حتة  ادى نشةاطه اىل      

ومن حينةه   يةا لةوا جهةدًا يف توجيةه       ،ف له من وظيفته بقرار جملس الوفراء
 الشيوعيني اىل الشغب.

تةرك الدراسةة مةن ال ةف الثالةث       ،1904امساعيل رشيد: من مواليد املوصل عام ( 2)
 ،االبتدائي واشتغل يارًا وانتمة  اىل احلةزب الشةيوعي واظهةر نشةاطًا شةيوعيًا فريةداً       

وكان دائمةًا يلقةي الق ةائد الشةيوعية يف      1948وقد اشرتك يف كافة مظاهرات سنة 
الشةةيوعيني انضةةم اىل احلةةزب الةةوطين    وعنةةد احلملةةة علةة     ،مقدمةةة املتظةةاهرين 
سةع  واسةس نقابةة عمةال      ،وملا اوقةف احلةزب اعمالةه اختيةاراً     ،الد قراطي باملوصل

وبقي يديرها حسب مبدئه حت  حلت النقابة املةذكورة   ،الن ارة يف املوصل برئاسته
اىل  1948وقةةد سةةيق عةةام   ،وهةةو دائةةم االت ةةال باملةةدعو هةةادي امةةني   1950عةةام 

وقةد قةام مةؤخرًا بمةع تواقيةع       ،يف لقيامه باملظاهرات ولكةن افةرج عنةه   ادلس العر
وكةذلك هةو يف طليعةة كةل مةن       ،ان ار السالم عل  بعو الضةباط وقةدمها اىل بغةداد   

 يقدم عرائو ومضابط احت اج ويعد من اخطر الشيوعيني.
تةرك الدراسةة االبتدائيةة بعةد      ،1925( هاشم حسني: من مواليد املوصةل عةام   3)

وبقةةي عةةاماًل حتةة  عةةني فراشةةًا يف مدرسةةة االعداديةةة  ،الثةةاني االبتةةدائيال ةةف 
ثم انتم  اىل حزب التحرر السري غري اداف باسم مستعار هةو )همةام(    ،باملوصل
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وباشر بمع بعو الطالب من اعضاء هذا احلزب لياًل يف املدرسة يف الليالي الةيت  
حرر  1947ويف عام  ،املذكور يكون هو خفرًا يف املدرسة للتداول يف امور احلزب

املرقوم رسالة خبط يدي اىل احد االعضاء الشيوعيني يف بغداد يطلب منةه ارسةال   
وقد اعرتن املتهم بةان   ،االمانة ويق د باالمانة مناشري شيوعية ليقوم بتوفيعها
 تلك الرسالة خبط يدي, وان اسم همام هو امسه املستعار.

باملوصل وقبو عليه وقةدم اىل حمكمةة اجلةزاء    ترأس مظاهرة  1948ويف عام       
ويف نفةس العةام    ،فحكم عليه باحلبس الشديد ملدة ثالثة اشهر وفق قانون الت معةات 

 ،قام باعمال اخرى حكم عنها باحلبس ملدة ستة اشهر و راقبةة الشةرطة ملةدة سةنة    
يف  308وللحةةةةد مةةةةن نشةةةةاطه قةةةةررت وفارة الداخليةةةةة بقرارهةةةةا املةةةةرقم ق.س    

منع اقامته يف كافة ا اء العراق ما عدا ق بة بدري فارسةل اىل هنةاك    6/2/1949
واليةزال يف   ،18/1/1950وبقي فيهةا حتة  اكمةل مةدة املراقبةة وعةاد للموصةل يف        

وحمةرض مةن الطةراف االول الحةداث      ،ات ال دائم ونشاط ملحةوظ بادةال الشةيوعي   
 الشغب.

، شةةغله 1927صةةل عةةام ( عبةةد الةةرمحن حممةةد احلةةاج سةةلطان: مةةن مواليةةد املو 4)
ق اب، كان احد اعضاء حزب الشعب البارفين، وكانت ترد لةه مكاتيةب ونشةرات    
هذا احلزب من رئيسها عزيز شريف، ضةبطت بعضةها اثنةاء وضةع املراقبةة علة        
املراسةالت، وظهةةر فيهةةا انةةه رئةةيس جلماعةةة مةةن الق ةةابني املةةنظمني اىل احلةةزب  

 احلةزب ويةبلغهم بتعليمةات ومقةررات     املذكور وصمع منهم االعانات ويرسةلها اىل 
احلزب، وضبطت  وافقة وفارة الداخلية، و  تسلم له، وكان يتزعم رهةط مةن   
الق ابني ويضربون عن العمل يف اوقةات خمتلفةة، ويقةدم مضةابط االحت ةاج يف      
كةةل وقةةت بةةدون مناسةةبة، وملةةا ظهةةر ان حةةزب الشةةعب يمةةل املبةةادىء اليسةةارية   

ماء للحزب الشيوعي وباشر باجراء اجتماعةات سةرية   ، بدأ املرقوم باالنت……و
، وقةبو  1948يف داري، واشرتك بميةع املظةاهرات الةيت وقعةت يف املوصةل عةام       

عليه مع دخرين ووجد يف دورهةم كتةب شةيوعية فقةدم مةع رفقائةه اىل ادلةس        
العريف العسكري يف كركوك فحكم عليه بدفع ضةمان نقةدي قةدري ألةف دينةار اىل      
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الدفاع للمحافظة عل  حسن السلوك والسرية وعدم االخالل بةاالمن   خزانة وفارة
ملدة سنتني، وملا امتنع عن دفعه املبل  الضمان اودع الس ن وقضة  مةدة سةنتني    
وبعد خروجه اخذ يف حتريو الق ابني يف اعمال الشغب وخمالفة االنظمةة  ةا   

 يف 10927ادى اىل ان يقةةةةةرر مت ةةةةةرن لةةةةةواء املوصةةةةةل يف كتابةةةةةه املةةةةةرقم   
وضع مراقبة شديدة عليه وقةد روقةب فوجةد انةه رجةل خطةر        23/4/1952

جدًا، وقد مجع حوله شرعمة قوية من الق ابني  ن يملةون املبةادل اددامةة،    
 وانه ال يتوان  يف االخالل باالمن يف اول فرصة.

، تةرك الدراسةة يف ال ةف    1924حممود عبداهلل الكسو: من مواليد املوصةل عةام   ( 5)
البتدائي واشتغل صانع خياط ثم عمل يف دائةرة الةوق والويةد ثةم سةائق      الثالث ا

سةةيارة ثةةم ميكةةانيكي يف احةةدى الكراجةةات حتةة  اآلن، انتمةة  اىل حةةزب الشةةعب       
حيةث كةان صتمةع     1947واقتبس املبادل اليسارية، بدأ نشاطه الشيوعي من عام 

وة ان بةةةدع 1947بالشةةةيوعيني ويقةةةررون مقاطعةةةة االنت ابةةةات النيابيةةةة عةةةام  
االنكليزيةة   -احلكومة ستقوم بتشريع قوانني مهمة منهةا متديةد املعاهةدة العراقيةة    

وابرام اتفاقية بني العةراق وشةرق االردن وبةني العةراق وتركيةا، وكةان يطلةب مةن         
مجاعته الشيوعيني بةث الدعايةة بةان احلكومةة سةتقوم بتلةك املعاهةدات بينمةا ال         

بتحةريو   1948وقةام اخةريًا يف عةام     توافق عل  فةتح شةعب لالحةزاب اليسةارية،    
النةةاس علةة  املظةةاهرات فقةةبو عليةةه مةةع بعةةو رفقائةةه وقةةدم اىل حمكمةةة جةةزاء   
املوصةةل فحكةةم عليةةه بةةاحلبس الشةةديد ملةةدة ثالثةةة اشةةهر وفةةق قةةانون الت معةةات    
العثماني، وبعد اكمال مدة حبسه عاد فقام بتنظيم املظاهرات، فقبو عليه وقدم 

كري يف كركةوك، فقةرر ادلةس االفةراج عنةه ووضةعه حتةت        اىل ادلس العريف العس
، وللحةةد مةةن نشةةاطه، قةةررت وفارة 1/7/1948مراقبةةة الشةةرطة سةةنة واحةةدة يف 

، ابعادي اىل مركز قضاء الشي ان 29/9/1947يف  2179الداخلية بكتابها املرقم 
طه الكمال مراقبته هناك، وبعد اكمال مدة املراقبة رجع اىل املوصةل وعةاد اىل نشةا   

 السابق.
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، وهةو شةيوعي وكةثري االت ةال     1929( سا  حممةد علةي: مةن مواليةد املوصةل      6)
 حمود الكسو، وقد مجع حولةه كةثري مةن الشةيوعيني وبةث فةيهم روح النشةاط        
وهةةو يقةةوم ايضةةًا بةةالتحريو ا فةةي علةة  االضةةراب واملظةةاهرات وبةةث الدعايةةة   

مهةةنهم، وظهةةر ان  الضةةارة بةةني كافةةة الطبقةةات وبةةاالخص العمةةال علةة  اخةةتالن
 اجلماعة اليت كانت تقوم بتوفيع النشرات الشيوعية هم الذين يت لون به.

، وهةةو مةةن نقابةةة عمةةال الن ةةارة 1932( فكةي نعةةوم: مةةن مواليةةد املوصةةل عةةام  7)
املنحلة واليت كان يرتأسها امساعيل رشيد، ويف نفس الوقت عامةل لةدى امساعيةل    

املشةةاغبني الةةذين يشةةوهون مسعةةة  رشةةيد يف حمةةل يارتةةه، وهةةو مةةن االشةة اك   
احلكومة باقاويل مضةللة، ويبثةون الةدعايات الضةارة بتوجيةه امساعيةل املةذكور        
وقد انتم  مؤخرًا اىل احلزب الةوطين الةد قراطي، وانةه احةد االشة اك الةذين       
وقعوا مضبطة ينتقدون احلكومة واالدارة يف معاملة الس ناء السياسيني، وهكةذا  

 ليت حتاول بث الشغب والفوض  لالخالل باالمن.فانه من اجلماعات ا
، ومةةن اعضةةاء نقابةةة عمةةال  1928عةةادل جميةةد سةةفر: مةةن مواليةةد املوصةةل عةةام  ( 8)

الن ةةارة املنحلةةة وشةةريك امساعيةةل رشةةيد، ويعمةةل معةةه يف حمةةل واحةةد وانةةه دائةةم    
االت ال بالشيوعيني، وقد انتم  مؤخرًا اىل احلزب الوطين الد قراطي مةع شةريكه   

كور امساعيةةل ليةةتمكن مةةن االت ةةال مةةع الكةةثريين مةةن اعضةةاء احلةةزب املةةذكور    املةةذ
وتوجيههم حسب مبادئه كما وانه دائمًا يبث الدعايات املغرضةة ضةد احلكومةة وانةه     

 احد االش اك املوقعني عل  احت اج يتضمن سوء املعاملة مع الس ناء السياسيني.
ه ات ةةاالت حزبيةةة  ، ولةة1928( م ةةطف  ييةةب: مةةن مواليةةد املوصةةل عةةام      9)

بالشةيوعيني البةارفين ب ةورة مسةتمرة وانةه قةد اختةذ حانوتةه حمةاًل الجتمةةاع          
هؤالء االش اك ومداوالتهم، وانه يت ل ب ورة خاصة بالشة ص هاشةم حسةني    
ويتلق  التعليمات منه وينشةرها علة  الشةيوعيني، ومةن اعمالةه انةه قةام بمةع         

 التواقيع عل  بعو مضابط ان ار السالم.



108  

عثر عل  تراجم البقية وعددهم اربعة وهم: ف ةري بطةرس وبشةري      ن
مي ائيل كعبودية ويوسف يةم عيةواض وعبةد االحةد عبةو نعمةان النسةر، وادنةاي         

 نتائج االحكام اليت صدرت ضدهم:
ف ري بطرس: قرار ادلس العريف االول ربطه بتعهد حلفظ السرية والسةلوك ملةدة   ( 1)

( دينةار. وعنةد تعةذري عةن     600تةدر  بلة  )  سنة واحدة بكفالة شة ص ضةامن مق  
 تقديم الكفالة ايداعه الس ن للمدة املذكورة.

 ( بشري مي ائيل: قرر ادلس العريف االفراج عنه.2)
 ( يوسف يم عيواض: قرر ادلس العريف االفراج عنه.3)
( عبد االحد عبو نعمان النسر: قرر ادلس العريف ربطه بكفالة ش ص ضامن 4)

( دينار يافظ  وجبه عل  السالم العام ملدة سنة، وعند عدم 200) بل  
 تقديم الكفالة املطلوبة يودع الس ن للمدة املذكورة.
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 املوصل يذر من حدوث اضراب  اثل ت رنم
 الضراب كاورباغي يف املدينة

 
عرون بالغنب لقلة اجورهم كان عمال شركة النفط العراقية يف مدينة كركوك يش

اليت كانت التكاد تكفي ملعيشتهم، هذا فضاًل عن عدم توفر وسائل النقل للعمال من املدينة 
 اىل الشركة وبالعكس، واساءة معاملتهم من قبل موظفي الشركة االجانب.

بارسال بعةو الكتةب التهديديةة اىل ادارة     1946حزيران  8بدأ العمال يف 
ء العمال من عدم مساواتهم مع فمالئهةم يف سةوريا وفلسةطني    الشركة تتضمن استيا

يف احل ول عل  خم  ات احلرب. وتضمنت كتب العمال عبارات معادية لويطانيا 
 وموالية لالحتاد السوفييت )السابق(، وهددت باعالن االضراب.

عل  اثر وصةول كتةب التهديةد، ات ةل مةدير الشةركة تلفونيةًا  ةدير شةرطة          
 ل عل  موافقة اجلهات امل ت ة لفتح خمفر للشرطة داخل الشركة.كركوك الذي ح 

املهم يف االمر، انه بعد تدخل حمافظ كركوك يف مفاوضات العمال مع ادارة 
الشركة، اصرت االخرية عل  عدم االست ابة ملطالب العمال، فاعلن العمةال االضةراب   

دد مةن العمةال ة ةة    عن العمل، وبداًل من تهدئة العمال قامت السلطات باعتقال ع
حتريضهم عل  االضةراب. وعلة  الةرغم مةن اطةالق سةراح املعةتقلني، فقةد اجتمةع          

مطالبني بزيادة اجورهم وحتسني احوادم  1946متوف  12العمال يف كاورباغي يف 
املعيشةةية، وحاولةةت الشةةرطة تفةةريقهم بةةالقوة فحةةدثت املناوشةةات باحل ةةارة بةةني      

الشرطة بةاطالق الرصةاك باجتةاي العمةال فسةقط      الطرفني، اال انه سرعان ما بدأت 
 عدد من القتل  واجلرح .



111  

اثر هذا احلادث تاثريًا بليغًا عل  الرأي العام يف كركوك الةذي اظهةر عطفةًا    
متةوف اشةرتكت    13عل  القتل  واجلرح ، وقام العمال  ظاهرة كبرية يف مساء يةوم  

 .(1)فيها مجاهري كركوك
السلطات النار عل  العمال املضربني، صدى كان الضراب كاورباغي واطالق 

يف ا اء العراق، وخوفًا من تكرار احلادث أو حدوث اضرابات  اثلةة، كتةب حمةافظ    
، يةذر مةن حةدوث اضةراب  اثةل      1946متةوف   27املوصل اىل وفارة الداخليةة يف  

 لكاورباغي يف املوصل.
 كتب حمافظ املوصل يقول:

ات للعمال وال شركات أو مؤسسات عمال عدا شةركة  ال توجد يف املوصل نقاب         
نفط القيارة )الكياري( حيةث يسةود النظةام التةام، وامنةا يلفةت النظةر ويةثري احلةذر          
الكثري جتهم السوق يف وجه العامل بسبب االحوال االقت ادية اليت تدرك من امرها 

 الوفارة اجلليلة بال شك.
لنةاس الةذين كةانوا يف شةاغل عةن      ليس يتاج اىل التف يل فةان كةتاًل مةن ا   ما 

فضةةول النةةةزعات والتيةةارات السياسةةية يشةةكون البطالةةة ويتسةةكعون يف املقةةاهي يسةةتلزم   
احلاجة ةاجات عاجلة ويهددهم علك اجلو اجلاهم بكل ما تسةنح عواطةف املفلةس مةن     
شؤم املستقبل، ولذلك فهم بطبيعة احلال مهياون اىل مساع احلةديث عةن الشةيوعية ومةا     

 لدعاية عنها من مساعدتها للعمال، ورفع مستوى العي  مل تلف الطبقات.تروج ا
اعا   تدارك احلكومة الوضع الراهن باجراء اقت ادي حلل االفمة، فال بد 

 .(1)دؤالء )العمال( من ان يسلكوا طرق اخرى تسبب مشاكل للحكومة
حةد  ان حتذير حمافظ املوصل جاء بعد ايام من حوادث كركوك املؤسفة علة   

 قول الوفارة لذا وخوفًا من وقوع ما ال يمد عقباي دعت الوفارة اىل تدارك االمر.

                                                 

( 1976)الن ةةف،  1953 -1941للتفاصةةيل ينظةةر: جعفةةر عبةةاس محيةةدي، التطةةورات السياسةةية يف العةةراق  ( 1)
 .440-428ك

 (.174دار الكتب والوثائق )بغداد( ملف االحزاب السياسية، رقم امللف )( 1)
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كما ويشري الكتةاب اىل الشةيوعيني يف املوصةل الةذين ر ةا سيسةتغلون االوضةاع        
االقت ادية املرتدية يف املدينة لتحريو الناس عل  االضراب ضد السلطات، وهةذا يةدلل   

يم اضةةراب كاوربةةاغي، جةةاء هةةذا يف الوقةةت الةةذي كانةةت   ايضةةًا اىل انهةةم كةةانوا وراء تنظةة 
 احلكومة قد اجافت العديد من االحزاب للعمل العلين، وكان ملعظمها فروع يف املوصل.

 
 اضراب مدارس املوصل واعت ام وتظاهر طالبها 

 أثر العدوان الثالثي عل  م ر
 

وموقةةف  1956تشةةرين االول  29ادى العةةدوان الثالثةةي علةة  م ةةر يف    
تلةك   1956ضةة املوصةل يف خريةف سةنة     تفااىل ان ،كومة العراقيةة الشةائن منةه   احل

واستنكار العدوان   رملاالنتفاضة اليت وحدت القوى الوطنية يف املدينة يف تاييدها 
 عليها عند تاميمها لقناة السويس.

 26خرجةةت اول مظةةاهرة لالهلةةني وسةةاندها الطةةالب وانضةةموا اليهةةا يف     
واشةتبكت مةع املتظةاهرين     ،ارةدت دا الشةرطة السةي    ت وقد 1956تشرين الثاني 

ومةا ان   ،ومتكنةت مةن القةاء القةبو علة  خزعةل جاسةم اجلمةاس وغةافي احلسةاوي          
اال وبةدأت   ،وصلت االخبار اىل اعدادية املوصل )املركزية( القريبة من مكان احلةادث 
عب امل ةري  هتافات الطالب تتعاىل يف فناء املدرسة بسقوط نوري السعيد وةياة الش

وبعةد اشةتباك ق ةري     ،وخةرج طةالب معظةم املةدارس     ،والرئيس مجال عبدالناصةر 
وسةقط   ،القةبو علة  جمموعةة مةنهم     يمتكنت الشرطة من ان تفرق الطالب وتلقة 

اثر اصابتهم برصاك الشرطة كل من عدنان حممد حسن البارودي )طالةب الةدورة   
عدنان عبداملن ةور )طالةب   الرتبوية للمعلمني( وامحد السيد علي اسحق )جندي( و

 كما جرح الكثري من املتظاهرين. ،اعدادية(
اصةةدرت  ،وخوفةةًا مةةن تةةافم الوضةةع بةةني سةةكان املدينةةة والسةةلطات احملليةةة 

يف مدارس املوصل كافة اىل اجل غري مسم , وقبل  ةساالسلطات أوامرها بايقان الدر
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اختةةذت   ،شةةهر بعةةد تعطيةةل دام اكثةةر مةةن  ،1956كةةانون االول  29بةةدأ الةةدوام يف 
مديرية معارن )الرتبية حاليًا( اجراءات خب وك تسة يل الطةالب جمةددًا فقامةت     

( طالبةًا ملةا تبقة  مةن السةنة الدراسةية       22وف ل ) ،( طالبًا طردًا نهائيًا88بطرد )
 ،( طالبةةًا بتعهةةدات خاصةةة1503( طالبةةًا ملةةدد خمتلفةةة وربةةط اوليةةاء امةةور )37و)

هادات حسةن السةلوك مةن شةرطة الشةعبة ا اصةة       ( طالبًا جلب شة 51والطلب من )
( طالبةًا اىل ا دمةة العسةكرية. ومةن اجلةدير بالةذكر ان       23)االمن حاليًا(، وسوق )

ومةنهم   ،بعو الطالب متكنوا من الل وء اىل سوريا خوفًا من الوقةوع بيةد السةلطات   
وحممد سةعيد احليةو، وفتةاح محةدون وحممةد       ،طه سوادي طه وبشري جميد الزعرو

لةس العةريف يف   اد( طالبةًا مةن املقبةوض علةيهم اىل     105ي الن في، كما واحيةل ) عل
 كركوك.

اختذت السلطات االجراءات املذكورة قبل است نان الدوام صباح يوم السبت 
ولكن الطالب الةذين حضةروا اىل مدارسةهم للةدوام،      1956كانون االول  29املوافق 

 سةيما طةالب الثانويةة الشةرقية وكةان      اضربوا عن الدوام واعت موا يف مدارسهم، ال
( طالبةًا، اع  664وطالب االعدادية املركزية وعةدد طالبهةا )   ،( طالبًا580عددهم )

شرع طالب املدرستني بالوقون يف الساحات واخةذوا يهتفةون ضةد السةلطات تاييةدًا      
وسةيطروا علة  تلةك املدرسةتني سةيطرة تامةة ملةدة         ،لعدوان عليهال ًامل ر واستنكار

وادنةاي   ،وخالل هذين اليومني تعرفت السةلطة علة  ابةرف الناشةطني مةنهم      ،يومني
 تقارير ادارات عدد من املدارس عن اضراب الطالب واعت امهم.

 
اىل مديرية معارن لةواء   1/1/1957( يف 4السري ) ،صورة كتاب مدير متوسطة احلدباء

 املوصل:
ىل املدرسةة  حضر الطةالب ا  29/12/1956يف صبيحة يوم السبت املوافق 

كاملعتاد ودخلوا الدرس االول ب ورة اعتيادية وقبيل انتهائه تعالةت هتافةات حةول    
سور املدرسة من قبل اناس ملثمني ال تعرن هويتهم والظاهر انهم كةانوا مت ةلني   
قبل الدوام ببعو الطالب الذين اوقعنا بهم العقوبة. عل  ان تكون ادتافةات اشةارة   
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الئهم املف ولني اىل الدرس كاملعتاد. و  يكتفوا بادتان بل دؤالء الطالب الثارة فم
وملا تقدم مدير املدرسة منهم هةددوي   ،تقدموا من ابواب املدرسة لفتحها بل كسرها

  تةةؤد اىل  ،حتةة  بعةةد كسةةر االبةةواب ،غةةري ان حمةةاوالتهم هةةذي ،وتوعةةدوي بااليةةذاء
فمةا كةان مةن     ،ريسةية ل تعةاون ادارة املدرسةة مةع هي تهةا التد    ضة خروج الطةالب بف 

هؤالء اال ان ياتوا بعدد كبري من ال بيان والشباب وبايديهم مقاليع لرمةي احل ةارة   
فةةامطروا املدرسةةة باحل ةةارة وكسةةروا الشةةبابيك ةيةةث اصةةبحت الدراسةةة متعةةذرة    
وصعبة و  يقفوا عند هذا احلد بل بةدرت مةنهم بةوادر اليةذاء املدرسةني والبقيةة       

بقيت رغم ا ون عل  النفس. ثةم افتتحةوا املدرسةة بعةد      الباقية من الطالب اليت
كسر االبواب واخذوا يعيثون فيها فسادًا واصبح منعهم مةن قبةل املةدير واملدرسةني     
ضربًا من امل اطرة ملا كان يبدوا منهم من نية سي ة، فاستن دنا بالشرطة ولكن يف 

 غري طائل.
ة  معت مني اعت ةامًا اسةتفز   ويف هذي االثناء كان الطالب يف املدرسة االعدادي

الناس والشباب منهم عل  االخص فاندفعوا باهتياج ومةن غةري ضةبط، فاصةبح عندئةذ      
بقاء الطالب خطرًا حمققًا عليهم قبل كل شيء، فارتاينا ان ن رفهم واحدًا واحدًا بعةد  
 ان حذرناهم  من االقرتاب من املت مهرين واملعت مني ومت علك يف متام السةاعة الثانيةة  

 عشر، وقد احطنا سعادتكم علمًا  ا حدث كل يف حينه.
وقةرر باالمجةاع    30/12/1956هذا وقةد اجتمةع جملةس املدرسةني بتةاريخ      

 ،طرد بعو الطالب الذين ثبت تعاونهم مع االناس ا ارجيني يف بث الفوض  والرعةب 
رية اننا نطلب اجراء حتقيقات دقيقةة مةع خمتلةف االوسةاط للتوصةل اىل املعلومةات الكةث       

اليت تفيد يف عدم تكرار مثل هذي املآسي واعمةال العنةف واالجةرام مةن قبةل ا ةارجني       
كما ان مجيع اعضاء ادي ة التدريسية افادوا بةان مةن املتعةذر     ،عل  املدرسة يف املستقبل

جدًا ان يسمح اولياء امور الطالب البنائهم بالدوام يف املدرسة اال بعد التاكد مةن سةالمة   
 يت صب ان تفرض عل  املدرسة من قبل سلطات االمن.احلراسة ال
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 مدير متوسطة احلدباء                                                         
 صالح الدين النوري                                                             

 
 :عداديةعن اعت ام وتظاهر طالب اال تقرير مدير اعدادية املوصل

طالب املدرستني الثانوية الشرقية واعدادية املوصل يف مدرستيهم  اعت م
، وعندما بدأت قوات الشرطة حتاصر اعداديةة املوصةل   29/12/1956صباح يوم 

)املركزية حاليًا(، اخرج الطالب مقاعد الدراسة ووضعوها خلف االبةواب، ويف املسةاء   
ار عنهةةا، فانسةةحبت الشةةرطة قبةةل اجتهةةت اىل املدرسةةة مظةةاهرة شةةعبية لفةةك احل ةة

وصودا واخذ املتظةاهرون يطوفةون حةول املدرسةة وهةم يهتفةون بسةقوط حكومةة         
نةةوري السةةعيد وةيةةاة شةةعب م ةةر، وسةةارعت مجةةوع االهةةالي بتقةةديم االطعمةةة       
واالفرشة للطالب املعت مني  ا ش عهم عل  املضةي يف اعت ةامهم، وقبيةل حلةول     

 احاطة تامة. الظالم احاطت الشرطة باملدرستني
املهم يف االمر ان االعت ام انته  يف الثانوية الشةرقية، بينمةا اصةر املعت ةمون     
يف اعداديةةة املوصةةل علةة  االسةةتمرار يف اعت ةةامهم، فبةةدأت السةةلطات احملليةةة بتطبيةةق    
املرحلةة الثانيةة مةن خطةة أمةن املدينةة الةيت تقضةي بتةدخل اجلةي . ويف صةباح يةةوم            

الشةارع وانسةةحبت الشةرطة فاحتةل املتظةاهرون مركةةز     خةرج الطةالب اىل    1/1/1957
شرطة خزرج )كان يقع يف شارع نينوى(، وحاصةرت اجلمةوع مركةز شةرطة بةاب الةنيب       
)نةةيب اهلل جةةرجيس( واضةةرموا النةةار يف سةةيارة للشةةرطة، وتطةةورت االحةةوال يف املدينةةة  

الت ةول.   بوجه سريع وحاد، عندما اعلنت السلطة، وبعد ثالثة ايام من املظاهرات، منع
 ومهد علك للشرطة ان يعتقلوا الكثري من الطالب يف بيوتهم.

( يف 3وادنةةةاي نةةةص تقريةةةر مةةةدير اعداديةةةة املوصةةةل السةةةري، العةةةدد )س/     
 ، اىل مديرية معارن لواء املوصل عن اعت ام الطالب فيها:1/1/1957

 1/1/1957( والؤرخ يف 941اشارة اىل كتابكم املرقم )س/
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باسةةةت نان الدراسةةةة مسةةةاء يةةةوم االثةةةنني     لقةةةد صةةةدر االمةةةر الةةةوفاري   
وعلك باعاعته من االعاعة العراقية وخالل هذي املدة كانةت تةدور    24/12/1956

اشاعات كثرية يف البلةد عةن ان الطةالب سةيقومون باالضةراب واالعت ةام يف بنةاييت        
الثانوية الشرقية واالعدادية، وقد كلمتكم شفويًا يوم ا ميس عةن هةذي االشةاعات    

 اويل املتداولة.واالق
يف  29/12/1956لقةةد حضةةرت اىل املدرسةةة صةةباح يةةوم السةةبت امل ةةادن     

الساعة السابعة والربع متامًا و  يكن يف املدرسة اي طالب الن حضوري كان مبكرًا جةدًا  
ثةم بةدأ الطةةالب يضةرون اىل املدرسةة فةةرادًا ومجاعةات فالحظةت اثنةةاء مةراقبيت دةةم        

الب   صلبةوا معهةم كتةبهم املدرسةية وال دراجةاتهم،      ظاهرة غريبة وهي ان اغلب الطة 
( دراجةة،  300هذا مع العلم بان عدد الدراجات املوجودة سابقًا يف املدرسة مايقارب الة )

 ان هذا داللة عل  ان الطالب قد بيتوا القيام بعمل من االعمال.
اىل ويف الساعة الثامنة والن ف متامًا دق جرس املدرسة معلنًا بةدء الةدخول   

ال فون فامتنع اغلب الطالب عةن الةدخول اىل ال ةفون، فطلبةت مةنهم انةا ومجيةع        
املدرسني ب ورة متعاونة الدخول اىل ال ةفون فةامتنعوا عةن علةك مجيعةًا ثةم بةدأوا        
بالت فيق وادتان فح رتهم انا ومجيع املدرسةني يف احةدى االروقةة وبةدأت بةالكالم      

ت ادوجةاء وهةذا العمةل الطةائ ، وطلبةت      معهم طالبًا منهم الكف عةن هةذي الت ةرفا   
منهم الرجوع اىل صفوفهم فلم يفد معهم اي شيء واخذ عدد كةبري مةن الةذين كةانوا     
يف القسم ا لفةي مةن وقةون الطةالب بالت ةفيق احلةاد القةوي املتواصةل ملنةع وصةول           
صوتي وكالمي اىل الطالب وملنع استمراري عل  الكالم، ثم ظهرت هتافات مةن اجلهةة   

فية من وقون الطالب بسقوطي عدة مرات متوالية، ويف هذي االثناء وبعد مةرور  ا ل
عدة دقائق ه م طالب املتوسةطة الغربيةة ومتوسةطة احلةدباء، وكةان عةددهم كةبريًا        
ودخلوا املدرسة من ابوابها ا لفية، فاصةبح جممةوع مةا موجةود يف املدرسةة مايقةارب       

ي الطةالب وملةثمني وحةاملني معهةم     االلف طالةب، وكةان مةتغلغاًل بيةنهم مجاعةة بةز      
الع ي واالخشاب الكبرية فسيطروا عل  مجيع ابواب املدرسة العديدة واغلقوها وعلك 
ملنع اي طالب من ا روج. ثم متكنت  عاونة بعةو املدرسةني مةن فةتح احةد ابةواب       
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املدرسة الخراج بعةو الطةالب فاخرجةت مةابني سةبعني اىل مائةة طالةب مةن طةالب          
دادية فقامت جمموعةة كةبرية مةن طةالب بةدفع البةاب الةذي كنةت واقفةًا          املدرسة االع

بانبةةه فةةاغلقوا البةةاب بةةوجهي ثةةم اسةةتمر الطةةالب بادتافةةات والت معةةات يف اروقةةة    
املدرسة وصاالتها وسطوحها بعد ان اغلقوا ابواب املدرسة مجيعًا ووضعوا خلفها عةددًا  

م كانوا يسةمحون بةدخول الطةالب    كبريًا من الرحالت ملنع خروج اي طالب كان ولكنه
الذين يفدون من ا ارج باستمرار وباعةداد كةبرية حيةث وصةل العةدد يف ضةح  يةوم        

 السبت مايقارب الفي طالب بل ر ا اكثر من علك.
ويف هذي احلالة املتافمة فقدت ادارة املدرسة وهي تها التدريسةية السةيطرة   

ب مدرسةتنا املوجةودين يف   عل  الوضع املوجةود يف املدرسةة حيةث اصةبح عةدد طةال      
داخل املدرسة ض ياًل جدًا بالنسبة اىل عدد ادموع العام وانتقل الزمةام والسةيطرة   
علةة  الوضةةع يف املدرسةةة اىل الطةةالب االخةةرين ومةةن بيةةنهم مجاعةةة مةةن املقةةنعني     
وامللثمني املندسةني بةني الطةالب والغةري املعةروفني لنةا والعضةاء ادي ةة التدريسةية          

لةةة خطةةرية جةةدًا ومهةةددين يف كةةل حلظةةة. هةةذا عةةدا عةةن ان مايقةةارب     مجيعةةًا ةا
الثالمثائة طالب وطفل صغري كانوا يت ولةون يف فنةاء املدرسةة ا ةارجي وييطةون      
البناية من مجيع اجلهات حيث يملون املقاليع ويضربون ابواب املدرسةة ونوافةذها   

 باحل ارة ب ورة مستمرة.
تافم وهذي احلالة ا طرية، وكان قسم من وبقينا يف املدرسة بهذا الوضع امل

املدرسةةني يف كةةل فرصةةة يت ولةةون بةةني الطةةالب يف االروقةةة وعنةةد خةةروجهم تبةةدأ  
ملدرسةني اىل  اادتافات املعادية للمدرسني وادمهمات بني الطالب االمر الةذي يضةطر   

الرجةةوع اىل غرفةةة املدرسةةني وعلةةك خوفةةًا مةةن تةةافم احلالةةة ضةةدهم او قيةةام بعةةو  
ب باعمال انتقامية ضدهم. وبقي الوضع هكذا اىل املساء، وعندما فهم الطالب الطال

انةةه   حتةةدث ايةةة حركةةة يف البلةةد مةةن االهةةالي جتاوبةةًا مةةع حةةركتهم بةةدأ الطةةالب  
يتسربون خفيةة مةن بعةو النوافةذ ويهربةون، وقةد الحظنةا صةباح يةوم االحةد ان           

ا التناقص بتةوالي الوقةت   العدد قد تقلص اىل مايقارب ا مسمائة طالب واستمر هذ
شي ًا فشي ًا ويف الساعة الثانيةة والن ةف مةن بعةد ظهةر يةوم االحةد بقةي مايقةارب          
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املائة وا مسني طالبًا ففتحوا احد ابواب  املدرسة وخرجوا منها وكةانوا منقسةمني   
عل  انفسهم فقسةم كةان يريةد الةذهاب اىل الثانويةة الشةرقية والقسةم االخةر يريةد          

يت، ف رجوا والتف حودم عةدد قليةل مةن االهةالي فشةكلوا مظةاهرة       الذهاب اىل الب
بسيطة خارج املدرسة، وعند عاك تدخلت قةوات االمةن ففةرقتهم بعةد مةرور عةدة       
دقائق من خروجهم. ويف يوم االثنني اجتمعةت ادي ةة التدريسةية بكاملةها وقةررت      

ن كةةانوا باالمجةةاع طةةرد سةةتة عشةةر طالبةةًا مةةن طةةالب املدرسةةة االعداديةةة مةةن الةةذي 
يهتفةةون او يرضةةون او  نعةةون خةةروج الطةةالب مةةن املدرسةةة طةةردًا مؤبةةدًا، كمةةا    
ستت ذ ادارة املدرسة االجراءات االنضباطية ضةد الطةالب الةذين كةانوا مؤيةدين يف      

 ملوضوع وياتون باملرتبة الثانية.ا
هذا هو الوضع الذي حدث يف املدرسة اقدمه لكم تف يليًا لالطالع راجني 

 ا يلزم.االمر  
 عبداحملسن توحله                                                                 

 مدير اعدادية املوصل                                                                
 

 :الثانوية الشرقية ومتوسطة املثن  قرير مديريت
مديرية معارن لواء املوصل، تقريرًا عةن   اما مدير الثانوية الشرقية فقد كتب اىل

( يف 28، وهذا نةص مةا جةاء يف كتابةه السةري العةدد )      29/12/1956اعت ام الطالب يوم 
1/1/1957: 

 :1/1/1957واملؤرخ يف  941كتابكم املرقم س/
عنةةدما ضةةربنا اجلةةرس للةةدخول اىل     29/12/1956يف صةةباح يةةوم السةةبت   

فقون ويهتفةون وقةد حاولنةا يف هةذي السةاعة      الدرس االول وقفت مجاعة من الطةالب ي ة  
افهةةامهم بشةةت  الطةةرق بةةان املدرسةةة سةةتفتح بةةاي مثةةن كةةان وان الطةةالب مسةةؤولون عةةن   
ت ةةرفاتهم، ولكةةنهم   يرتةةدعوا وقةةادتهم مجاعةةة مةةنهم بالت ةةفيق وادتةةان، وحاولنةةا    

ع. ادخال الطالب الباقني اىل ال ف فدخل بعضهم ولكنهم خرجوا حااًل  وفهم من الوضة 
عندئةذ تعلقةةت الشةارات ومحةةل احةةدهم )قمي ةًا ملط ةةًا بالةةدم( وبةدأ ا طبةةاء و  يفةةد     
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معهم أي شيء، وهكذا بقيت احلالة بعد ان اخرجنا كثريًا من الطالب عنةد املسةاء وحاولنةا    
ان مننةع عةةنهم الطعةةام ولكةن الطعةةام جةةاءهم مسةةاء مةع بعةةو االغطيةةة، الن الشةةرطة      

( طالةب وبقة  عةدد ال يزيةد     400الظالم خرج اكثةر مةن )   تتدخل يف االمر، وبعد حلول
 ( طالبًا.150عن )

ويف الساعة الثانية عشرة لياًل جاء دمر االنضةباط العسةكري ومعةه ضةابط     
اخر وتفاوضنا مع الطالب وطلبنا اليهم ا روج، ولكن الطةالب   يوافقةوا عندئةذ    

د كان هذا احلادث سببًا تهدد الضابطان الطالب ووعداهم بالقوة اعا    رجوا، وق
لتوتر الطالب لذلك احكموا االبةواب ووفعةوا مجةاعتهم وهةم قلقةون وسة لوا علة         

 السبورات مطاليبهم.
وعند ال باح بعد ان وجةدوا انفسةهم قلةيلني ووعةوا  ةا عملةوا خةالطهم        
الندم واستطعنا التفريق بني صفوفهم وانقسموا عل  امرهم وانفسةهم ويف السةاعة   

ن ةةف جةةاء طةةالب متوسةةطة املثنةة   ظةةاهرة قويةةة وتسةةلقوا جةةدران    الثامنةةة وال
( طالب واختلطوا بطالب املتوسطة املركزيةة وام  100املدرسة ويزيد عددهم عن )

الربيعني وفاد عددهم ودخل كثري من الناس ال تدرك من هم، وهكذا احس طالب 
مةنهم وبقة     الثانوية الشرقية خبطورة احلالة وافهمناهم عاقبة عملهم ف رج كثري

( طالبًا، فاجتمعنا بهم واقنعناهم بةا روج لة ال يتحملةوا    50مجاعة ال تزيد عن )
مسؤولية غريهم وهكذا حاولوا مجيعًا ا روج من املدرسة. ويف الساعة الثالثة قدم 
املدرسة قائد القوات العسكرية للمنطقة العرفية الثانية مع دمر اللواء وطلب الةيهم  

 وبدون تردد، وقد ثبت لنا بةان املسةالة مةدبرة بةني الطةالب      ا روج ف رجوا حااًل
الن احضار الشارات والقميص   يكن عفةوًا وان طةالب املةدارس مجيعةًا مرتبطةون      

 مع بعضهم يف كافة املدارس.
 اما االجراءات اليت اختذتها املدرسة بقرار من جملس املدرسني فهي:

 24نا امسةاءهم الةيكم بكتابنةا املةرقم س/    طرد ثالثة عشر طالبًا مؤبدًا وقد ارسل( 1)
وهم: اسامة عبدالقادر ارحيم، برهان خليةل، نورالةدين خليةل،     31/12/1956يف 

حممد تقي فرحات، حممد يونس الياور، ع ام م طف  قاسم، عنةون خليةل قطةان،    
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لؤي توفيق ثابت، فاضةل حممةد الظةاهر، جميةد فتحةي، حكمةت حممةد، رافةع حممةد          
 أمني.

( طالبةةًا ملةةدة 18لةةس ملةةا تبقةة  مةةن السةةنة احةةد عشةةر طالبةةًا واخةةرج )  ف ةةل اد( 2)
اسةةبوعني مةةع خ ةةم عشةةرين درجةةة مةةن سةةلوكهم، واخةةذ التعهةةد مةةنهم ةضةةور      

 ( طالبًا نرجو تفضلكم بالعلم.42اوليائهم، وبذلك اصبح جمموع املعاقبني منهم )
                                                            

 مدير الثانوية الشرقية                                                              
 حممود اجلومرد                                                                

 اما مدير متوسطة املثن  فقد كتب اىل مديرية معارن املوصل يقول:
 :1/1/1957واملؤرخ يف  942كتابكم املرقم س/

و  يت لةف عةن احلضةور     29/12/1956داوم الطالب صباح السبت املوافق 
اال عدد قليل، ولوحظ ان حوالي ربع الطالب   يةاتوا بكتةبهم وكانةت وضةعية اجلميةع      
متةةوترة وكةةانوا يتمةةاهلون ويتبةةاطؤون يف الةةدخول اىل ال ةةفون ويف اثنةةاء الفةةرك كةةان  

قطعًا فاعا اقرتبنا منهم كفةوا عةن ال ةفري    قسم منهم ي فر أو ي فق ت فيقًا فاترًا مت
والت ةةفيق، وكنةةت انةةا واملعةةاون ومجاعةةة مةةن املدرسةةني نت ةةول بيةةنهم خةةالل الفةةرك  
وكانت سيطرتنا عليهم واضحة. ولقد فرت اثناء الدروس مجيع شةعب املدرسةة البالغةة    

( شعبة ون حت الطالب بكلمات كان دا وقع حسن يف نفةوس االكثريةة، وهةددتهم    17)
اختاع عقوبات انضباطية رادعة وافهمتهم بان اعمادم هذي لةيس دةا أي نفةع أو فائةدة     ب

بةةل بةةالعكس فانهةةا تعةةود علةةيكم وعلةة  بالدكةةم بالويةةل والةةدمار وجتنةة  علةةيكم وعلةة  
اسركم وتسبب لكم النكبات، ومن اراد منكم الدرس فبالدوام، ومن   يرد فليبتعد عن 

ست حمل شغب، ولقد استمرت الدراسةة اىل دخةر حلظةة    املدرسة. ان املدرسة دار علم ولي
من الدرس السادس، ولكن بهد ومشةقة وعلةك بسةبب االسةتفزاف ا ةارجي الةذي تكةرر        
عدة مرات، اع ياتي طالب ويقف عند الشبابيك وي يح باعل  صوته: اضربت الغربية، 

ي اخةر  ثم ياتي بعد مدة اخر ملةثم راكةب دراجةة ويعلةن ان احلةدباء مضةربة، ثةم يةات        
ي فر طوياًل من جهة الشبابيك بق ةد التحةريو علة  الشةغب، هةذا عةدا عةن وجةود         
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صفني شاغرين يف املدرسة، ويف ليلة االحد ات لت بكم تلفونيًا واخةوتكم بةان الدراسةة    
تتعذر يوم االحد بالنظر الضراب متوسطتني همةا احلةدباء والغربيةة واعت ةام طةالب      

درسةتني، واجبةتم بايقةان الدراسةة اعتبةارًا مةن صةباح        االعدادية والشرقية يف بنايةة امل 
االحد واختذنا ما يلزم لتحقيق علك، وقد جتمةع خةارج بنايةة املدرسةة يف صةباح االحةد       

فلحةق   حوالي سبعني طالبًا فلما ان رفوا اجتهوا وجتمعوا قرب بنايةة الثانويةة الشةرقية   
 ل.بهم املعاون ومدرسا الرياضة ففرقوهم عنها وهذا كل ما ح 

اما الطالب الستة الذين تقرر طةردهم فقةد ثبةت مةن مالحظةة بعةو املدرسةني        
املت ولني بينهم انهم كةانوا يةاولون عرقلةة اسةتمرار التدريسةات ويشة عون اآلخةرين علة          

 ادتان وعل  التماهل يف الدخول اىل ال فون.
 توسطة املثن مدير م                                                             

 توفيق الدباغ                                                                 
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 اضراب الق ابني يف املوصل
1/9/1956 - 9/9/1956 

 
اخوني السةيد حممةد علةي شةيتاوي عضةو احلةزب        26/8/1956بتاريخ 

ضراب العام احت اجًا عل  مضاعفة الوطين الد قراطي، بان الق ابني يفكرون باال
ضريبة )الذباحية( ورفعها من ثالثني فلسًا عل  رأس الغنم الواحد اىل ستني فلسًا. 

ان يت ةلوا بت ةار االغنةام     -اعا اراد الق ةابون الن ةاح الضةرابهم     -فاقرتحةت عليةه   
فرتهم، من حيث سيكون االضراب ناق ًا ان   يشرتك فيةه الت ةار.   اويقنعوهم  ؤ

 وافرتقنا عل  ان يوافيين  ا سيتم او صد من االمور.
بتةةاجر  -صةةدفة  -التقيةةت  28/8/1956وصةةباح يةةوم الثالثةةاء املوافةةق   

االغنام السيد حممود ق اب باشي يف دائرة معاون الكمرك )السيد ادريةس وحيةدة(   
وكان املذكور خارج دائرته و ن يف انتظةاري وخةالل فةرتة االنتظةار، سةالت حممةود       

 اب باشي عن موقف جتار االغنام من فكرة اضراب الق ابني، فاكد لةي ان جتةار   ق
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االغنام سيقفون مع الق ابني ويساندون اضرابهم وقد اتفقوا عل  ان  تنع الت ار 
 من عرض اغنامهم للبيع يف نفس اليوم الذي سيقرر فيه االضراب.

الثامنةةة حةةوالي السةةاعة   29/8/1956ويف صةةباح يةةوم االربعةةاء املوافةةق   
صباحًا فارني يف داري كل من نايف سعيد احليو، وسةا  الشةيخ علةي، وحممةد علةي      
شيتاوي، وامساعيل الن ار واخووني ان االتفاق قد مت بني جتار االغنام والق ابني 

وهةم يريةدون    1/9/1956عل  اعالن االضةراب اعتبةارًا مةن يةوم السةبت املوافةق       
طلبةةت مةةنهم ان  ةةووا حةةزب االسةةتقالل   مسةةاندة احلةةزب الةةوطين الةةد قراطي ف 

باملوضةةوع وخ وصةةًا ان حزبنةةا يعمةةل علةة  تاسةةيس حةةزب املةةؤمتر مةةع حةةزب          
االستقالل. فرفو ادتمعةون علةك وابةدوا ختةوفهم مةن قاسةم املفةيت اع قةد يكةون          
اطالعه عل  توقيت االضراب سببًا لفشةله. وبعةد مناقشةات اتفقنةا علة  ان نت ةل       

ن االضراب. وعند علك تشكل جلنة من جتار االغنام ومن ةزب االستقالل بعد اعال
الق ابني ومن االحزاب تكون مهمتها الضغط عل  البلديةة لالسةت ابة اىل مطاليةب    

 املضربني.
واصةةبحت مدينةةة املوصةةل بةةدون عةةرض اللحةةوم للبيةةع صةةباح يةةوم السةةبت 

ياحه ان . وكان االضراب ناجحًا مائة باملائة. ومن اهم اسباب 1/9/1956املوافق 
الت ار   يعرضوا اغنامهم للبيع ففوتوا الفرصة عل  ضعان النفوس من املرتزقة. 
واول رد فعل حدث عند مت رفية اللواء ورئاسةة البلديةة هةو م ةادرة قطيةع مةن       
االغنةةام يعةةود اىل )امساعيةةل ادةةذاب( كةةان يف املرعةة  قةةرب )تلعفةةر( ة ةةة ان هةةذا 

ت البلدية عةه وبيعه بواسطة موظفي البلدية القطيع كان معدًا للتهريب. ثم قرر
لكسر االضراب غري ان النتي ة جاءت عكسية بالنسبة الهالي املوصل واعتووا هةذا  
العمل حتديًا دم فاضرب اصحاب مجيع احلرن مساندًة للق ةابني واحت اجةًا علة     

 م ادرة قطيع امساعيل ادذاب.
يف يومه االول ات لت مباشةرًة  اجحًا نومن جهة اخرى بعد ان اصبح االضراب 

بغربي احلاج امحةد وقاسةم    -حسب اتفاقي السابق مع  ثلي الق ابني وجتار االغنام  -
املفةيت يف مكتبهمةةا. ولةدى حةةديثي معهمةةا اكتشةفت انهمةةا غةةري مطلعةني علةة  مقةةدمات     
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االضةةراب ودوافعةةه. واقرتحةةا علةة  ان نت ةةل بالق ةةابني السةةتغالل االضةةراب ملكاسةةب     
صل االقرتاح جاء من قاسم املفيت وايدي غربي احلاج امحةد ولكةين اخوتهمةا    حزبية. وأ

ان املوضةةوع لةةيس فرصةةة للمكاسةةب. وامنةةا هةةو خدمةةة عامةةة دةةا عالقةةة باملسةةتهلك اواًل 
وبتفكري الدولة االعتباطي عندما تفةرض ضةرائب فوريةة دةرد نةزوة وفيةر او اقةرتاح        

وبعةةد اخةةذ ورد اتفقنةةا ان يتمةةع يةةوم  رئةةيس بلديةةة تغطيةةة لع ةةز يف موافنتةةه ثانيةةًا.
يف مكتبهمةةا ونت ةةل بالق ةةابني. ومت االجتمةةاع حةةوالي السةةاعة      2/9/1956االحةةد 

يف هذا االجتماع انت اب جلنة للضغط علة  البلديةة تتكةون مةن      العاشرة صباحًا وتقرر
غربةةي احلةةاج امحةةد عةةن حةةزب االسةةتقالل وسةةا  الشةةيخ علةةي عةةن جتةةار االغنةةام          

لق اب عن الق ابني وعبدالغين املالح عن حةزب الةوطين الةد قراطي.    وعبدالرمحن ا
سةةة االخةةري. وكانةةت مهمةةة هةةذي الل نةةة االت ةةال باجلهةةات    ئاعلةة  ان تكةةون الل نةةة بر 

 الرمسية ومفاوضتها حول الغاء الضريبة اجلديدة وفك االضراب.
وصباح يوم االثنني وقد عةم االضةراب مجيةع مدينةة املوصةل ات ةلت  ةدير        

لدية السيد عبداهلل صديق املالح يف دائرته واخوته باني ج ت  ثاًل عةن املضةربني   الب
ألطلب من البلدية ان ترشح من  ثلها للمفاوضة وكةان معةي سةا  الشةيخ علةي وحةدي       
مةن اعضةاء الل نةة. فاجةابين مةدير البلديةة ان السةيد مجةال املفةيت موجةود اآلن عنةد            

وقد جةاء مةدعيًا انةه  ثةل املضةربني وهةو يقةرتح         رئيس البلدية السيد عبداهلل نشات.
. فالتفةت سةا  الشةيخ علةي الةيم      بةدل سةتني فلسةاً    جعل الضريبة  سة واربعني فلسةاً 

معاتبةًا وهةةو يقةول: أرأيةةت كيةف دل املفةةيت يريةدون اسةةتغالل املوضةوع، وان احلةةق معنةةا      
 عندما رفضنا اطالع قاسم املفيت عل  توقيت اضرابنا وتطوري.

ا اكةةدت علةة  مةةدير البلديةةة ان مجةةال املفةةيت ال ثةةل اال ش  ةةه. وان  وعنةةدم
ادعائه بتمثيل املضربني ال اساس له من ال حة. وبامكان البلدية ان تتاكد مةن بطةالن   
ادعائه من الق ابني انفسهم، كما اكدت له ان الق ابني ال يفكةون اضةرابهم بغةري الغةاء     

بعد ان ظهر من يريد املتاجرة بهم ومةن  الضريبة اجلديدة مجلة وتف ياًل. وخ وصًا 
وراء ظهورهم. عند علك نهو عبداهلل املةالح مةن مكتبةه ودخةل علة  رئةيس البلديةة،        
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وبعةد دقةائق خةرج وب ةحبته )مجةال املفةيت( وعضةو جملةس البلةدي )حمسةن العةاني(            
 ان البلدية فوضت السيد حمسن العاني للمفاوضة عن البلدية. :وقال

وحمسن العاني وسا  الشيخ علةي ومجةال املفةيت وقادنةا     غادرنا البلدية انا 
االخري اىل مكتبه. ومن هناك عهب سا  الشيخ علي اىل )قهةوة الثةوب( حمةل جتمةع     
الق ابني لي وهم بآخر التطورات. ويف مكتب مجةال املفةيت همسةت يف دعن حمسةن     

ةةةث  العةةاني قةةائاًل: ان الق ةةابني يرفضةةون تةةدخالت مجةةال املفةةيت لةةذلك ال  كةةن 
املوضوع ةضوري فالتفت حمسن العاني اىل مجال املفيت وقال لةه: )ابةو ق ةي.. دنةي     

وحمسن العاني علة  موعةد يف حمةل االخةري      اتعبان اليوم بعدين نلتقي( وخرجنا ان
 يف الدواسة ع رًا.

واستمر ات ةالي  حسةن العةاني، ع ةر علةك اليةوم وطيلةة يةوم الثالثةاء املوافةق           
اىل نتي ة حيةث كةان رأي البلديةة ان تفةرض ضةريبة مةا ولةو         و  نتوصل 4/9/1956

رمزية ل يانة مسعة البلدية امةام وفارة الداخليةة وكةان رأينةا ان ال مةور لرفةع الضةريبة        
االصلية لذلك صب ان يت ذ قرار رمسي باعادة الضريبة كمةا كانةت. ومسةاء يةوم الثالثةاء      

احملامني واخواني انهما ينسحبان من  ات ل بي غربي احلاج امحد وقاسم املفيت من نادي
اب ويعتوان نفسةيهما ال عالقةة دمةا بةه. وقةد حةدث هةذا التطةور نتي ةة          ضرموضوع اال

لضةةغط مجةةال املفةةيت عليهمةةا بعةةد ان فوتنةةا الفرصةةة عليةةه السةةتغالل املوضةةوع. ونتي ةةة 
لتاكيدات بكر خياط نائب رئيس غرفة جتةارة املوصةل وال ةديق الش  ةي لسةعيد قةزاف       

 وفير الداخلية. بان احلكومة ستت ذ اجراءات قاسية ان   ينكسر االضراب فورًا.
ات ةةل بةةي تلفونيةةًا حمسةةن العةةاني  5/6/1956وبعةةد ظهةةر يةةوم االربعةةاء 

واخوني ان البلدية وافقت عل  الغةاء الضةريبة اجلديةدة وعليةه يةرى وجةوب فةك        
دية ب ةورة قةرار   لغنا الباعتبار االضراب منتهيًا حني تبل االضراب. غري اني اجبته

ادلس البلدي م ةدقًا مةن قبةل رئةيس البلديةة ومت ةرن اللةواء مكتسةبًا درجتةه          
 القانونية.

كان السيد حمسن العاني مشغواًل  6/9/1956وطوال يوم ا ميس املوافق 
بتوقيع قرار ادلس البلدي وانته  الدوام الرمسي و  يتم توقيعه من قبل جملس 
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بلغنةا   8/9/1956ومت رن اللواء. وبعد ظهةر يةوم السةبت املوافةق      االدارة احمللية
 بالقرار وانته  االضراب.

ولدى مساع وفير الداخلية بالنتائج ساءي ان تكةون علة  هةذا الشةكل الةذي      
حقق فيه املضربون مطاليبهم كاملة. ف اء اىل املوصل وب ورة مستع لة استح ل 

العتقال بعةو النةاس ومقدمةة ألعةالن      عل  مرسوم اعالن حالة االضراب استعدادًا
فوال حالة االضراب طبقًا للقوانني املعمول بها وامام الرأي العام ا ارجي ان الدولة 

 هي اليت فكت االضراب بالقوة حفظًا ديبتها.
 وقد صدرت البيانات التالية :

 بيان رمسي
لقةةد قةةام بعةةو االشةة اك مةةن عوي امليةةول اددامةةة بتحةةريو الق ةةابني يف     

ملوصةةل علةة  االضةةراب ة ةةة فيةةادة اجةةرة الذبيحةةة املقةةررة مةةن قبةةل ادلةةس البلةةدي، ا
يعةةاونهم يف علةةك بعةةو االشةة اك الةةذين اعتةةادوا علةة  التهريةةب نظةةرًا لقيةةام السةةلطات 

باختاع اجراءات حتول دون قيامهم بتهريب املواشي عن طريق البالد ادةاورة   الكمركية
سةةع االضةةراب حتةة  مشةةل بعةةو اصةةحاب امل ةةاحل  اىل اسةةرائيل فان ةةاع هةةؤالء دةةم فتو 

االخرى، ودفاء هذي احلالة اضطرت احلكومة حفظًا مل احل الناس وتامني تدبري شةؤونهم  
 1932( لسةةنة  70املعاشةةية اىل تطبيةةق قةةانون صةةيانة االمةةن مةةن االحةةزاب رقةةم )       

وصةل  و قتض  احكام القانون املذكور اعلنت حالة االضةراب غةري االعتياديةة يف لةواء امل    
 وصدرت االدارة امللكية بذلك وان احلكومة قائمة باختاع ما يقتضي ل يانة االمن.

 مدير التوجيه واالعاعة العام                    1956/أيلول/10بغداد 
 خليل ابراهيم                                                       

 
 بيان رمسي

تعلن احلكومة ان  -1
 دث يف املوصل قد انته  فعادت االمور اىل حالتها الطبيعية.االضراب الذي ح
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اسةةةةةةةةةةةةةتنادًا اىل  -2
( 70الفقرة )ج( من املادة ا امسة مةن قةانون صةيانة االمةن يف االضةراب رقةم )      

الزم احملرضون احلقيقيةون علة  االضةراب وهةم احةد عشةر ش  ةًا         1932لسنة
 باالقامة يف ق بة )نقرة السلمان(.

 مدير التوجيه واالعاعة العام                       1956/أيلول/11بغداد 
 خليل ابراهيم                                                     

وقةةد صةةدر البيانةةان بعةةد انتهةةاء االضةةراب فعةةاًل حيةةث كةةان قةةد انتهةة  يف   
بعةةد ان اسةةت ابت البلديةةة اىل مجيةةع مطاليةةب جلنةةة املفاوضةةة. وامةةا   9/9/1956

 بعدون هم:االش اك امل
حممةةةود ق ةةةاب   -1

 اشي: تاجر اغنام ومن منفذي االضراب ةماس.ب
حامةةةةد ق ةةةةاب    -2

باشي: اخو حممود وهو مريو عقليًا ال عالقة لةه باالضةراب مةن قريةب او بعيةد      
 عهب اىل نقرة السلمان وعاد اىل املوصل وهو يسب نفسه يف اربيل.

 تنفيذ االضراب. سا  الشيخ علي: تاجر اغنام وقد كان له نشاط كبري يف  -3

عبةةةةةةةةةدالرمحن   -4
 السلطان: ق اب شيوعي وقد كان له نشاط كبري يف تنظيم االضراب.

قاسةةةةةم املفةةةةةيت:   -5
حمامي من حزب االستقالل حاول استغالل االضراب مل لحته احلزبية والعائليةة وملةا   

   يتمكن خذل املضربني.

حممةةةةود صةةةةفو    -6
 نشاط كبري.العلي: ق اب من الوطنيني الد قراطيني   يكن له 

ف ةةةري ا ةةةريو:   -7
حمامي استغل امساعيةل ادةذاب واخةذ منةه  سةني دينةارًا ة ةة العمةل علة           
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تعويضةه بعةةد ان صةةادرت احلكومةةة اغنامةةه واعتةةو مةةن احملرضةةني دةةرد ابةةراف  
 وكالة عن امساعيل ادذاب خب وك االغنام امل ادرة.

نةةةةةايف سةةةةةعيد   -8
 ب واملنفذين له.احليو: ق اب من انشط احملرضني عل  االضرا

غةةةةةةةةةامن داءود:   -9
ق اب ليس له عالقة مطلقًا ويعتقةد انةه القةي القةبو عليةه مشةتبهًا بةه بةدل         

 غامن )قداوي(.

غربي احلةاج امحةد: حمةامي هةرب و  يسةلم نفسةه وكةان موقفةه مائعةًا ومتحيةزًا آلل             -10
 املفيت.

 عبدالغين املالح: سكرتري فرع احلزب الوطين الد قراطي باملوصل.  -11

 
بعةد رجةةوع   15/10/1956ب هةذا احملضةر عبةدالغين املةالح بتةاريخ      كتة 

 )ينظر املالحق( املبعدين من نقرة السلمان اىل املوصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1958متوف  14اوضاع املوصل االمنية والسياسية قبيل ثورة 
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 من خالل تقريرين ملديرية الشرطة
 

تعةةي  يف  ( يف مدينةة املوصةل  1958-1921كانةت مؤسسةات النظةام امللكةةي )   
افمة خانقةة وظةرون حرجةة ويظهةر هةذا واضةحًا مةن خةالل التقةارير االمنيةة حةول            
طبيعة عمل دوائر الدولة واالحداث اليت كانت تشهدها املدينةة خةالل الفةرتة مةن قيةام      

، الةةيت تظهةةر ان 1958 متةةوف 14واىل ف ةةر  1957جبهةةة االحتةةاد الةةوطين يف شةةباط  
ء اىل املراقبةة والقةوة لل ةروج مةن االفمةات الةيت       ركيزة احلةاكمني الوحيةدة كانةت الل ةو    

تواجههم، واالعتماد علة  بعةو رءسةاء العشةائر والةذوات مةن املالكةني واالقطةاعيني يف         
 ترسيخ نفوعهم.

تعقد اسبوعيًا اجتماعةًا   1957اخذت مديرية شرطة املوصل ومنذ حزيران 
ت تت ةذ االجةراءات االمنيةة    ملعاونيها لبحث االوضاع االمنية والسياسية يف املنطقة، وكان

املشددة جدًا خالل فيارة املسؤولني الكبار للمدينة او  ناسبة اسبوع االعمةار الةذي كةان    
 .1958يقام كل عام وكان اخرها يف نيسان 

امةةا عةةن خارطةةة االحةةزاب السياسةةية فقةةد كةةان يف املدينةةة قبيةةل الثةةورة     
ي وكةان ةكةم اقدميتةه    تنظيمان سياسيان رئيسيان همةا: احلةزب الشةيوعي العراقة    

ومقارعتةةه للنظةةام امللكةةي، االوسةةع تنظيمةةًا ولةةه منةةاطق شةةبه مقفلةةة لتنظيماتةةه.   
وحزب البعث الذي كانت نواته التنظيمية قةد تشةكلت يف املدينةة يف اواخةر مةايس      

، وكةةان يلقةة  التاييةةد مةةن بقايةةا حةةزب االسةةتقالل العراقةةي وعوي امليةةول       1954
وعل  الرغم من اتساع تنظيمات االخوان املسلمني، اال االسالمية والقومية العربية. 

انها   تكن عات فعالية النها كانت التعري اجلانب النضالي االهتمام الكايف. اما فرعي 
حزب االستقالل والوطين الد قراطي )املنحلني(، فان وجود  ثلني دمةا يف جبهةة   

يف االحداث، كما كانةت هنةاك    االحتاد الوطين )جلنة املوصل(، اكسبهما اهمية وتاثري
 تشكيلة صغرية حلزب التحرير )االسالمي(، و  يكن دا تاثري يذكر يف االحداث.
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عقةةد يف مديريةةة شةةرطة املوصةةل اجتماعةةان    1958نيسةةان  13دعار و  29يف 
حضرهما نائب املدير العام ومجيع ضباط الشرطة ودمر الفوج االول االحتياط يف املدينةة،  

 االمنية وعالقة االهالي بالشرطة.لبحث االوضاع 
يف االجتماع االول خاطب نائب املدير العام احلضور قائاًل: كلكم تعلمون ما 
صتافي العا  من امور هامة تهدد السالم العاملي، وباالخص تطور االحداث ا طةرية  
يف الشرق االوسط واالدن  بالةذات، وت ةارع القةوى العامليةة علة  السةيطرة وتقويةة        

فوع، وخاصة قوى الشر والطغيان وهةي الشةيوعية العامليةة الةيت تبغةي السةيطرة       الن
عل  الشعوب وسلب حريتها واستغالل خريات بالدها، وقد ايرفت بعو احلكومات 

للة فاخةذت تبةث دعاياتهةا الكاعبةة     ضالعربية )يق د م ر وسوريا( اىل الدعايات امل
املةةاجورين لبةةث التفرقةةة بةةني   يف حمطةةات اعاعاتهةةا الالسةةلكية وصةةحفها وعمالئهةةا  

علينا  ن رجال االمن التيقظ التام وتتبع جمرى  ،صفون الشعب لت ريب البالد...
االحةةداث، وان النةةدع صةةغرية وكةةبرية اال و سةةب دةةا حسةةاب، وعلةةك ببةةث العيةةون     
واالرصاد خاصة يف تسلل االجانب عو احلةدود، وتتبةع حركةات وات ةاالت االجانةب      

قبةة العناصةر امل ربةة وا ةالك مةن شةرهم، امجعةوا قةواتكم يف         داخل البلةد، ومرا 
حالة التيقظ واالنتباي دابهة الطواري للقضاء عل  الفة  يف مهةدها قبةل توسةعها،     

واوائل عام  1956وان حوادث املظاهرات واالضطرابات اليت حدثت يف اواخر سنة 
بعو اقضيتها، كان )احت اجًا عل  العدوان الثالثي عل  م ر( يف املوصل و 1957

 احملرضون عليها من عوي امليول اددامة الذين تسللوا بطرق شت .
عليه اطلب مةنكم العمةل بكةل قةوة علة  مراقبةة االوضةاع بكةل جةد وانتبةاي           
للمحافظة عل  االمن، وارجةو ان تكةون كافةة اجةراءاتكم فوريةة واالت ةال فيمةا بيةنكم         

واتباع الروتني. وانةين مسةتعد لالت ةال     باقرب واسطة، ال عن طريق املكاتبات الطويلة
 بكم ومعكم يف اي وقت كان من النهار والليل وانا العمالكم املثمرة ملنتظرون.

طرق التقرير اىل تسرب االسةلحة اجليكيةة ال ةنع مةن الةبالد الشةيوعية اىل       تو
الشةةرق االوسةةط بواسةةطة عمةةالء السةةوفييت وقةةد امةةت ت بهةةا سةةوريا، وان الغةةرض مةةن 

هةو توفيعهةا علة  العشةائر وسةكان املةدن الغةراض ختةل بةاالمن العةام، وان هةذي            ارسادا 
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البنادق تباع الواحدة منها يف تل كوجك السورية او احملةالت االخةرى املتآ ةة حلةدودنا     
( دينارًا، وهذا الثمن الزهيد يغري املهربني والنفعني عل  تهريبها اىل العةراق، اال  35بة )

البنادق التلق  رواجةًا بةني افةراد العشةائر ل ةعوبة امالئهةا        انه من حسن احلظ ان هذي
وتفريغها الذي يتطلةب وقتةًا طةوياَل، اال انهةا تفيةد سةكان املةدن والق ةبات للةدفاع عةن           
الةةنفس ويف حةةوادث املظةةاهرات واالضةةطرابات، حيةةث انةةه سةةالح خطةةري جةةدًا الحةةداث   

وتهريبهةا صةغر ح مهةا     ختريبات قوية بالنسبة لالسلحة االخةرى، ويسةاعد علة  نقلةها    
 وخفة وفنها، لذلك يتطلب مراقبة احلدود العراقية السورية.

وعندما انته  نائةب املةدير مةن الكةالم، طلةب بعةو املعةاونني مضةاعفة قةوة          
 .(1)الشرطة للمراقبة يف هذي الظرون، بسبب توسع املدينة

 :اما التقرير الثاني فتطرق اىل عالقة االهلني بالشرطة و ا جاء فيه
البد وانكم الحظةتم وشةعرمت بةان هنةاك بعةو التباعةد والفتةور بةني افةراد          
الشعب والشرطة، ولو عللنا مرد علك لوجةدنا ان اسةباب هةذا التنةافر والتباعةد يعةودان       
اليهم )اي الشرطة( لعدم فهمهم ماصب عليهم ان يسةلكوي ويت ةذوي السةيما ان مسةتوى     

عليةةه معدومةةة متامةةًا عنةةد معظمهةةم خاصةةة  كفةةاءة الشةةرطي باملامةةه بالواجبةةات امللقةةاة
ادنةةدين حةةديثًا. وكةةم صةةدرت تعليمةةات ومناشةةري يف هةةذا ال ةةدد، لكننةةا ومةةع االسةةف   

 الشديد نالحظ هناك عدم اكرتاث املسؤولني من ضباط الشرطة واملفوضني.
وحتدث نائب املدير عن حوادث االهانةات الةيت تقةع علة  الشةرطة قةائالً: ان سةببها        

نعدام الثقة واالحرتام املتبادل بني اجلمهور وافراد الشرطة، وان الت ةاوفات علة  افةراد    يعود اىل ا
الشرطة من قبل االهلني مردي ايضًا يف اغلب احلاالت اىل سوء ت رن افراد الشرطة، االمر الذي 

 مون بالت اوف عل  افراد الشرطة.ويستفز االفراد وصعلهم يفقدون سيطرتهم النفسية فيق

                                                 

( يف 767، كتةةاب مديريةةة شةةرطة لةةواء املوصةةل السةةري العةةدد )  9/2/1قم ملةةف قةةوة الشةةرطة وموظفيهةةا الةةر ( 1)
 .، اىل كافة معاوني االقضية1/4/1958
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مةايس   5ة قرب موعد االنت ابات العامة للنواب،اليت حدد موعةدها يف  و ناسب
طلةةب نائةةب املةةدير مةةن احلاضةةرين التةةزام جانةةب احليةةاد، واعةةداد العةةدة لكةةل          1958

 .(2)االحتماالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .، اىل كافة املعاونني13/4/1958( يف 862امل در نفسه، كتاب مديرية شرطة لواء املوصل السري، العدد )( 2)
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  1958متوف  14االيام االوىل لثورة 
 اجلبار اجلومرد يف مذكرات وفير ا ارجية عبد

 
جلبار حممد شيت عبداهلل جومرد يف مدينة املوصل سنة ولد عبدا

، وكان جدي االعل  جومرد بن صاحل قد نزح من بلدة العمادية )ئاميدي(، 1909
الكوردية التابعة حملافظة دهوك حاليًا، اىل املوصل يف اواخر القرن احلادي عشر او 

رد يف بيت ، ونشا اجلوم(1)(1688-1687يف اوائل القرن الثاني عشر اد ري )
دين والت ارة، دخل املدرسة االبتدائية، ومن اشهر الذين تغلب عليه طابع العلم وال

درسوي وأثروا فيه املعلم يي  الشيخ عبدالواحد الذي اشتهر فيما بعد باسم يي  
 )ق(.

، وعني معلمًا يف 1929خترج اجلومرد من دار املعلمني االبتدائية سنة 
ح ل عل  شهادة احلقوق يف املعهد العربي  1935مدينة املوصل. ويف سنة 

للحقوق بدمشق، فاول احملاماة يف املوصل وساهم يف تاسيس نادي اجلزيرة سنة 
ح ل عل  شهادة الدكتوراي يف القانون من جامعة  1945، ويف سنة 1936

وعمل  (يف النظرية والتطبيق 1925الدستور العراقي لعام )باريس عن رسالته 
 .سكرتريًا لل نة السياسية يف جامعة الدول العربية 1948-1946خالل املدة 

                                                 

وردستان ادعت النسب العربي بالتحديد االنتساب ان العديد من االسر الكوردية احلاكمة والثرية واملتنفذة يف ك (1)
اىل اسرة الرسول وال حابة االولني، كذلك عهب دل اجلومرد اىل انهم ينتسبون اىل العباس عم الرسول)ك(، اي 

 واملرحوم الدكتور م طف  جواد انهم من العباسيني، وقد دحو املرحوم صديق الدملوجي واملرحوم انور املايي
االدعاءات الكوردية باالدلة واالسانيد، ومن اجلدير بالذكر ان املرحوم عبداجلبار اجلومرد نفسه  يف كتاباتهم هذي

اننا   نعثر عل  مستند يثبت صحة علك، رغم الشائع : اليؤكد او يؤيد نسب اسرته اىل العباسيني عندما يقول
  اني اكرر بان ليس لدينا مستند املعرون عل  االلسن عند الشيوخ الذين ات ل بهم عمي محو اجلومرد... عل

-4يدل عل  صحة علك غري االخبار والروايات الشفوية غري املعروفة، وهذا اليعول عليه طبعًا ينظر مذكراته ك
 وهي ةوفة يله الزميل الدكتور جزيل، استاع التاريخ االسالمي يف كلية الرتبية، جامعة املوصل. 5
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نائبًا عن  1954-1948انت ب اجلومرد اكثر من مرة خالل املدة 
املوصل واشتهر  عارضته الشديدة لسياسة نوري السعيد، وانغمر يف احلياة 

مايس  26حزب اجلبهة الشعبية الذي اجيز يف السياسية  ساهمته يف تشكيل 
فضاًل عن كل هذا فاجلومرد كان  صبح مسؤول فرع احلزب يف املوصل.، وا1951

شاعرًا واديبًا وصحفيًا ومؤرخًا، ترك العديد من املؤلفات املطبوعة وامل طوطة يف 
 .(1)اداالت املذكورة

 
 :اجلومرد وفيرًا  ارجية العراق

، بل مسع بقيامها 1958متوف  14  يكن اجلومرد يعلم بتوقيت ثورة 
متوف، ومن خالل بيانها االول، اما البيان الثاني للثورة،  14لراديو صباح يوم من ا

فقد تضمن امساء التشكيلة الوفارية اليت تالفت منها اول حكومة عراقية 
مجهورية، ومت تعيني اجلومرد وفيرًا لل ارجية فيها، ومثلما تفاجا اجلومرد بنبا 

ه وفيرًا لل ارجية، فكان علك امرًا حمريًا قيام الثورة، جاءت املفاجاة الثانية بتعيين
بالنسبة له، فهو   يكن يعلم بوقوع الثورة، و  يفاحته احد من قبل باالشرتاك يف 

 احلكم اجلديد.
اختري اجلومرد وفيرًا لل ارجية السباب اهمها، مؤهالته العلمية، وكان 

لكي، فضاًل عن معروفًا عند قادة الثورة، بوصفه نائبًا معارضًا يف العهد امل
اجادته اللغة الفرنسية وامتالكه خوة يف السياسة ا ارجية اكتسبها من خالل 
عمله يف جامعة الدول العربية. والن معظم االش اك الذين وردت امساءهم يف 
البيان الثاني للثورة، كانوا قد فوج وا بامر تعيينهم وفراء، فقد طلب منهم 

 عاعة.التوجه اىل مقر اعمادم عو اال
                                                 

وتفاصيل حياته ينظر: عدنان سامي نذير، عبداجلبار اجلومرد، نشاطه  للمزيد من املعلومات عن اجلومرد( 1)
والكتاب يف االصل رسالة ماجستري ومن اجلدير بالذكر ان الزميل الدكتور  (1991الثقايف ودوري السياسي )بغداد 

السرة  عدنان سامي،قد اجهد نفسه يف رسالته وبشكل ملفت ومثري لالنتباي والتامل، يف اثبات النسب العباسي
اجلومرد، وحاول وبدون مور ان يثبت كذلك بان اجلومرد كان قومي النزعة وعروبيًا، وانه عو عن غبطته 

طليعة اصيلة ومنقذة، اندفعت لتحمل  1963شباط  8 (ثورة)ورأى فيها عل  غرار  1968 متوف 17)بثورة( 
عربية ولكن الزميل الدكتور عدنان   يفسر مسؤولية حتقيق االماني القومية واالهدان القومية الكوى لالمة ال

اليت جاءت بعد مقتل عبدالكريم قاسم يف  ،او يبني سبب عدم اشرتاك اجلومرد يف كل احلكومات القومية العربية
 !!عل  الرغم من ات ادا به وعرضها املناصب الرفيعة عليه1963شباط  8
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اعتذر اجلومرد يف بداية االمر عن االلتحاق بعمله، وكتب يف مذكراته 
كان امسي من بينهم وفيرًا لل ارجية فبهت لالمر اع   يكن لي علم بوقوع : يقول

ثورة من هذا النوع، و  يفاحتين احد قبل هذا باالشرتاك يف حكم ما.. القيت 
بالثورة من االفراد، ومن نظمها، وكيف املسؤولية عل  اكتايف وانا ال اعرن من قام 

غي ر اجلومرد رأيه  (1)ستكون النتي ة.. احلقيقة ان يف االمر حرية ما بعدها حرية..
وابدى استعدادي للسفر اىل بغداد، بتاثري من اصدقائه، وكتب يقول: لقد اصبح 

 .(2)االمر يف نظري واقعيًا وواجبًا وطنيًا صب ان اقوم به
وصل اىل بغداد مساء اليوم االول للثورة ومعه وفير املالية غادر اجلومرد امل

متوف ويف  15اجلديد حممد حديد، بطريق الو عو كركوك، ووصل بغداد ع ر يوم 
 الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، حضر اجتماعًا دلس الوفراء  بن  وفارة الدفاع.

 
 : مالحظات اجلومرد عن اعضاء الوفارة االوىل

، اكتمةةل ن ةةاب جملةةس 1958متةةوف  15ل اجلةةومرد يف مسةةاء يةةوم يقةةو
الوفراء ةضور رئةيس واعضةاء جملةس السةيادة، وكةان رئةيس اركةان اجلةي  امحةد          
صةةاحل العبةةدي حاضةةرًا، وقةةد اردت ان اعةةرن عقليةةات هةةؤالء وافكةةارهم ونزعةةاتهم،  

 فاستبان لي بعد ايام من جمالستهم والعمل معهم، الشكل التالي:
الركن حممد ييب الربيعي )رئيس جملس السيادة(: مجيل ال ورة،  الفريق -1

رفينًا عاقاًل مفكرًا ي لح ان يكون رجل دولة، تقي مثقف عربي االصل 
والنزعة، ولكن مساير اليب االصطدام مع مناقشيه، ولو كان هو عل  حق ويف 

 امر هام، وكان خ مه مسي ًا للم لحة.
سيادة(: رجل هاديء الطبع صلب العقيدة بل  حممد مهدي كبه )عضو جملس ال -2

الستني من عمري، فاهدًا بالفائدة ا اصة سياسيًا مساملًا لكنه غري نشيط 
احلركة عند االفمات، يغلب عليه طابع التقوى، وكان شي ًا دينيًا يسمونه 

 )الشيخ مهدي(، له خوة يف السياسة العربية.

                                                 
 .309-307مذكرات اجلومرد، ك( 1)
 .309امل در نفسه، ك( 2)
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السيادة(: عكي لكنه ليس بش  ية  خالد عبدالباسط النقشبندي )عضو جملس -3
بارفة تسد فراغ املهمة امللقاة عليه، ظريف هاديء خلوق، ليس لديه االبداع 

 الذاتي يف القضايا ادامة.
الزعيم )العميد( الركن عبدالكريم قاسم )رئيس الوفراء(: بدا لي منذ اول يوم، انه  -4

ة يريد تنفيذها فال نشيط احلركة قليل الكالم  في وراء سكوته اشياء كثري
يظهرها اال يف املناسبة املواتية، وكنت احس بانه يشعر بوجود بعو الش  يات 
من الوفراء امامه تعرقل مساعيه، وهو يريد ان يفرض ارادته لوال وجود هذي 

 الش  يات ادربة.
العقيد الركن عبدالسالم حممد عارن )نائب رئيس الوفراء ووفير الداخلية(:  -5

ذاكرة جريء ولكنه مندفع اىل درجة ادوس، يطلق الكالم عل  عواهنه، قوي ال
: انه يتكلم كاملدفع الرشاش الذي  وقد وصفه احد ال حفيني االجانب بقوله

 .ةيمله بيدي ومع علك فقد كان مطيعًا ومنفذًا لرغائب قاسم وصحبتهما قد 
عية(: هاديء متزن الزعيم )العميد( الركن ناجي طالب )وفير الشؤون االجتما -6

يسن  جريء قليل الكالم، دمث ا لق، يعتو عن ر خري، غري انه صريح ال
 اسلوب السياسة يف عرض درائه.

صديق شنشل )وفير االرشاد(: سياسي جمرب وله اخطاء يف السياسة، نشيط  -7
لكنه  يسن اللف والدوران يف سياسته، خملص دون شك، كثري التحمل للم اعب،

يقدر كثريًا الظرون اليت حتيط به، فهو كثري االصحاب وكثري  أيه والجريء يف ر
ا  وم، اما صفاته ا اصة فنظيفة ونبيلة ولكن خ ومه يشوهون احيانًا 

 اهدان اعماله بدون حق، ثقافته جيدة.
بابا علي الشيخ حممود )وفير املواصالت واالشغال(: ثقافته غربية، خلوق جدًا،  -8

ء يف رأيه، عكي ولكن حياءي احيانًا يفقدي الكثري من اهدافه مؤدب احلركة، جري
 فيسبب له التذمر بسرعة.

حممد حديد )وفير املالية(: نزعته تقدمية، يراعي جانب الشيوعية وليس منها،  -9
و يل اىل م احبة االنكليز فال  اصمهم، لذلك بقيت سياسته جمهولة حت  

ن بقوميته العربية، ويسن استغالل يعرت حدوث الثورة، ثقافته انكليزية ال
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الظرون، لكنه بقي المعًا يف امليدان السياسي حت  انكشف بعد الثورة بقبوله االمور 
 .(1)التعسفية وبقائه يف احلكم رغم استقالة الوفراء امل ل ني

هديب احلاج محود )وفير الزراعة(: دمث االخالق، لكنه ضعيف جدًا يف  -10
 ون تابعًا ال متبوعًا.السياسة، ي لح ان يك

د. جابر عمر )وفير املعارن( يشتغل بالقومية العربية ولكنه ضعيف، ي لح  -11
يسن منها شي ًا، اخالقه حسنة  ان يكون استاع مدرسة ال وفيرًا سياسيًا النه ال

 ونيته صادقة.
 ديب.ي لح للسياسة ابداً، وهو حمدث لطيف وجمالس ا م طف  علي )وفير العدلية(: ال -12
 د. حممد صاحل حممود )وفير ال حة(: فكه ظريف مؤدب، بعيد عن السياسة وخفاياها. -13
فؤاد الركابي )وفير االعمار(:   صرب السياسة ل غر سنه وكان االصلح ان  -14

 .(1)يبق  مهندسًا حت  تنضج خوته
 وعيةابراهيم كبه )وفير الت ارة(: ماضيه يف الوظيفة اليشرفه، يداهن الشي -15

ويعمل بنشاط دا، ويقال انه شيوعي، وكان مرشحًا للشيوعية، ت رفاته ا اصة 
والعامة   يرض عنها احد، وكان سببًا ملتاعب كثرية يف الوفارة، ومن املساهمني 

 .(2)باحداث البلبلة يف البالد فيما بعد

                                                 
  يعرن عن املرحوم حممد حديد مراعاته للشيوعية، واعا كان هذا صحيحًا فانه يناقو ميله لالنكليز ( 1) 

وم احبتهم، و  يكن حديد قومي النزعة عروبيًا، وهذا اليعين انه كان اليعرتن بقوميته العربية، ويعد حديد 
قت اديني. اما حتامل املرحوم اجلومرد عليه فيعود من رموف احلركة الوطنية العراقية، تقدمي النزعة ومن ابرف اال

اىل اسباب عائلية، فهما اقرباء فزوجة اجلومرد تنتمي اىل اسرة حديد وهي ابنة صاحل حديد، ويذكر الزميل الدكتور 
، عن عكر اي شيء 1988كانون االول  28عدنان سامي ان حممد حديد اعتذر له خالل مقابلته له ببغداد يف 

ه باجلومرد. عل  الرغم من ان االثنني قد عمال يف العديد من املواقف السياسية. ينظر: مؤلفه، امل در  ص عالقت
 ، ويؤيد هذا وجود حساسية او خالن بني االسرتني الثريتني الت اريتني حينذاك.310(، ك1السابق، هام )

االشرتاكي يف العراق، وتربطه صلة قرابة علمًا ان فؤاد مطر الركابي، كان املسؤول االول حلزب البعث العربي ( 1)
 1959تشرين االول  7برئيس الوفراء السابق صاحل جو، وكان امل طط حملاولة اغتيال عبدالكريم قاسم يف 

 كحل اوحد ملعاجلة مشاكل العراق.

جة من عائلة عراقية عربية معروفة، وخترج يف كلية احلقوق بدر 1919ولد ابراهيم كبه يف بغداد سنة ( 2)
، وكان اجتاهه السياسي يف بداية حياته قوميًا عل  العموم، شارك يف حركة مايس القومية 1940الشرن سنة 
اصبح من املؤمنني باالشرتاكية، عمل يف جامعة الدول العربية يف االدارتني  1945، يف سنة 1941العربية سنة 

، 1947عل  خدماته املمتافة، ومنذ سنة االقت ادية والقانونية، وح ل عل  كتاب شكر رمسي من اجلامعة 
اصبح من اشد ان ار االشرتاكية العلمية، ح ل عل  العديد من الدبلومات العليا يف القانون واالقت اد من بعو 
املعاهد واجلامعات االوربية، وكان صيد اللغات: االيطالية واالسبانية والوتغالية والفرنسية، ووصف تاييد 

عمل استاعًا يف جامعة بغداد خالل  بانه كان تاييدًا خم اًل. 1947قرار تقسيم فلسطني سنة الشيوعية الدولية ل
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 وعن اجتماعات جملس الوفراء يف االيام االوىل للثورة كتب اجلومرد يقول:
متوف فهاء  سة ساعات، كان  15/16استغرقت جلسة جملس الوفراء يف ليلة 

احلديث فيها ما صب اختاعي من التدابري ل يانة الدولة من حدوث قالقل داخلية، 
او مداهمة خطر خارجي، وكانت ليلة صعبة نتوقع كل حلظة فيها وقوع حادث 

مال تريد القيام ةركة خطري، وعلمنا ايضًا بان بعو العشائر يف اجلنوب والش
مناوئة، وتقرر دعوة بعو شيوخ العشائر من العرب واالكراد اىل بغداد حفظًا 
لالمن، ونفذ علك يف احلال، وقام ادلس باختاع تدابري كثرية الجل السيطرة عل  

 الوضع.
ويف الساعة الثانية بعد منت ف الليل خرجنا اىل بيوتنا، وكانت الشوارع 

نوع والدبابات يف كل مكان، وقد ظهرت بغداد يف تلك الليلة مظلمة والت ول  
 .(1)كاوح  واخطر ما يكون

متوف ملي ًا باالعمال وبذل  16/17وكان اجتماع الليلة الثانية 
اجلهد من قبل الوفراء، وكانت تزدحم  ظاهر الفرح، ولكن القلق ظاهر عل  

رة عل  الوضع النفوس خون حدوث مشاكل داخلية او خارجية، رغم السيط
يف الداخل، وكان ا ارج اشد خطرًا من الداخل لعدم اعرتان اي دولة 

سوريا( ةكومة العراق اجلديدة، -باستثناء اجلمهورية العربية املتحدة )م ر
لذا استمر االجتماع حت  ال باح الباكر، ونوق  فيه شؤون الوضع الداخلي 

 .(2)وا ارجي واختاع التدابري الالفمة بشان علك
: االخبار تتوارد  متوف كتب اجلومرد يقول 17/18وعن جلسة ليلة 

برقيًا الينا من كل اجلهات تشري اىل ان الوضع اليزال خطرًا بالنسبة للعراق، 
 1941فاالردن سد ابوابه وهو يتاهب للزحف عل  العراق واعادة ماساة سنة 

                                                                                                              
، تويف يف 1958متوف  14، ويف عدد من الشركات االهلية حت  قيام ثورة 1955-1953املدة 
26/10/2004. 

ينهما، علمًا انهما كانا من اثقف عل  ابراهيم كبه، يعود يف رأيي اىل عدم التوافق الفكري ب ان حتامل اجلومرد         
اعضاء الوفارة االوىل، فاجلومرد كان متدينًا ميااًل للفكرة القومية وصديقًا جلماعة االخوان املسلمني، اما ابراهيم 

، فشتان بينهما اال انه كان صديقًا للشيوعيني كبه فكان ماركسيًا متشددًا، و  ينتم اىل احلزب الشيوعي العراقي
  تلك املرحلة، مرحلة ال راع بني الشيوعيني والقوميني ومؤيدي االخريين من اجلماعات االسالمية.والسيما يف

  .314ينظر مذكراته، ك( 1)
 .317امل در نفسه، ك( 2)
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لكي(، ويف ايران )يق د حركة مايس او حركة رشيد عالي الكيالني يف العهد امل
تت مع عناصر مريبة من بعو الدول الغربية للتسلل اىل العراق واحداث النسف 
والتدمري واالغتياالت، واخبار تشري اىل ان اموااًل طائلة ت رن يف جنوب البالد 

 للثورة، واعيع يف العا  بان الثورة قام بها الشيوعيون ال القوميون.
يلة.. دخول احد ضباط احلرس فقال ومن الطريف ما حدث يف تلك الل

موجهًا خطابه اىل رئيس الوفراء، وهو مرتبك: سيدي االن اخوني احد املرابطني 
من الضباط ان  سة دبابات عراقية مرت يف شارع السعدون وهي تسري بسرعة 
فائقة وتت ه  و وفارة الدفاع )طيلة مدة حكم قاسم كانت اجتماعات جملس 

ن  وفارة الدفاع(، و  تقف. مرت  س دقائق صمت عل  الوفراء تعقد يف مب
ادلس، وجدت فيها وجوي الوفراء قلقة م فرة، كاد صديق شنشل )وفير 
االرشاد/االعالم( ان يامر االعاعة باعالن بيان اىل الشعب لي رج ويدافع عن 

 .(1)استقالله
ة( استتب متوف )الليلة الثالثة للثور 17/18املهم يف االمر، انه يف ليلة 

الوضع يف العراق، وعل  اثر املوقف املشرن الذي وقفه مجال عبدالناصر من الثورة، 
قرر جملس الوفراء يف هذي الليلة ارسال وفد ملقابلته بدمشق، وتقرر ان يتشكل 

: عبدالسالم حممد عارن، واجلومرد، وحممد صديق شنشل، وحممد  الوفد من
متوف وصل الوفد دمشق وكان  18 حديد، وعدد من ضباط اجلي ، ويف صباح

باستقباله يف املطار عدد من وفراء اجلمهورية العربية املتحدة، وسط تظاهرات 
شعبية واسعة، ويف اليوم نفسه عقد اجتماع شعيب كبري بساحة اجلالء يف دمشق، 
الق  خالله الرئيس مجال عبدالناصر وعبدالسالم عارن واجلومرد وصديق شنشل 

 هم عل  اجلماهري.وحممد حديد، خطب
كتب اجلومرد عن هذي الزيارة ونتائ ها يقول: وجدت )عارن( اثناء 
لقائنا بمال عبدالناصر ان الرجل غري دقيق يف تفكريي، وال وافن لكلماته وهو 

 مندفع اىل حد الطي ، كمن ليس له خوة يف اي عمل اجتماعي او سياسي.
: كان خليطًا من يقول وعن خطابه الذي القاي يف دمشق، كتب اجلومرد

يقال، حت  كل واحد منا كان يتمن  ان يسكت ل ال يزداد  االراء  ا يقال وال

                                                 
 .318 -317، كابقسالامل در  ( 1)
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يعرن شي ًا من االصول  خطؤي.. علمت ان الرجل )عارن( يريد كل شيء له، وال
 الدبلوماسية.

وعن نتائج تلك الزيارة، كتب اجلومرد يقول: عند عودتنا يف ظهر يوم 
يف وجه عبدالكريم قاسم سرورًا عند مواجهتنا له  ،   اجد1958متوف  19

اثناء وصولنا، وقيل انه كان متاثرًا من خطاب )عارن( النه كان يشري اىل انه هو 
وحدي صانع الثورة، وانه فعيم العراق وعلمت ان بعو الشيوعيني من الضباط 

عيني )قاسم( من ان تذهب الثورة من يدي برعونة )عارن( وقيل: ان الشيو اخافوا
وا يستميلون )قاسم( ويضعون أالذين خرجوا من الس ون واتوا من املنايف قد بد

حزبهم حتت ت رفه، وكان اول )هوسه( مسعتها يف هذا ادال من مظاهرة مرت 
 ( وهم يغنون:1948عل  جسر الشهداء )شهداء وثبة 

 
 ج نا انطمنكم   ر    ةةهداء اجلسةةياش 

 كمةةةطنرر وةةح     عبدالكريم قاسم  
وكانت الوفود تتوارد من سائر االلوية )احملافظات( وكل وفد له هتان 

 .(1)خاك به وحسب ميوله السياسية
متوف  18وعن افدياد النفوع الشيوعي يف العراق، كتب اجلومرد يقول: يف 

قرر جملس الوفراء السماح بالعودة جلميع الشيوعيني واملنفيني وارجاع  1958
وارتق  اىل  مسح للناس باالشتغال يف السياسة بدون قيد،جنسياتهم اليهم، و

املناصب العالية يف جهاف الدولة اناس اليستحقون هذا الرقي وجلهم من اليساريني 
املتطرفني، وقد امت ت  س وفارات بالشيوعيني عن طريق بعو الوفراء 

سياسة اليساريني امثال: حممد حديد، وهديب احلاج محود وابراهيم كبه، وبدأت 
رئيس الوفراء وعدد من الوفراء متيل  و اليسار، حت  )عارن( الذي كان يدعي 
انه قومي متطرن  يل يف اعماله اىل تاييد هذي السياسة ةكم كونه دلة مس رة 
بيد رئيس الوفراء، ولكن كان لعدم توافنه السياسي يدعو اىل الوحدة العربية 

 باسرع وقت.
من املسؤولني يف دوائر الدولة املدنية وعن ظاهرة اخراج عدد كبري 

والعسكرية، كتب اجلومرد يقول: وظهرت بادرة اخرى، فان عددًا كبريًا من ضباط 
                                                 

 .322 -320، كابقسالامل در ( 1)



141  

اجلي  اخرجوا من اجلي  السباب يعرفها وفير الدفاع وحدي، وعني عدد كبري 
اخر من الضباط يف وظائف مدنية ومن بينهم سليم الف ري وهو شيوعي متطرن 

لالعاعة، فكان من اكو املسببني لتشويه سياسة العراق واحداث اصبح مديرًا 
 االضطراب والبلبلة يف الداخل.

فقد كتب يقول: اسرن الوفراء يف اخراج عدد  اما عن وفارة ا ارجية،
كبري من كبار املسؤولني يف جهاف الدولة، ولكين   اندفع معهم، فلم  رج من 

ولكن بعو ال حف راحت  ،ن عدد االصابعوفارة ا ارجية غري افراد اليت اوفو
 .(1)تشري اىل اني   اقم بالتطهري الالفم

وخالل عمل اجلومرد وفيرًا لل ارجية   يبق احد من السفراء يف بغداد 
  يتقدم باحت اج عل  االعاعة وحمكمة الشعب )املهداوي( وبلغت تلك 

اج اسبانيا شديدًا ( احت اجًا، وكان احت 35) ،1959االحت اجات يف مطلع سنة 
اىل حد الطعن باخالق احلكومة من وراء ستار، بسبب ته م وسائل االعالم 

 .(2)العراقية عل  رئيسها اجلنرال فرانكو
 

 : ومرداجلاستقالة عبداجلبار 

بسبب تدهور االوضاع الداخلية يف العراق وال راع بني الف ات السياسية 
وافق عبدالكريم قاسم عل  مناقشة  امل تلفة، وباحلاح من عبداجلبار اجلومرد

االوضاع الداخلية، اليت كان اليسمح  ناقشتها سابقًا، فعقد جملس الوفراء اجتماعًا 
، وكتب اجلومرد عن وقائع هذي اجللسة يقول: وافق 1959شباط  2/3يف ليلة 

)قاسم( عل  مساع كلماتي قائاًل: تكلم ما تريد االن، شرح اجلومرد اوضاع العراق 
ارجية والداخلية مدة ثالث ساعات، وطلب من الوفراء ان يتكلموا، فتكلم ا 

بعضهم وكان ناجي طالب اشدهم عنفًا، فاصطدم بالكالم مع )قاسم(، فضرب 
)قاسم( بقبضته عل  الطاولة، ووقف يرتع  ويقول هذي مؤامرة دبرت لياًل، 

ات التكون فسكت ادلس، فقلت: انها ليست مؤامرة ولكنها م ارحة واملؤامر
بامل ارحة، وانت رئيس وفراء واملسؤول االول فليكن صدرك اوسع لشكوانا 

                                                 

 .324 -323امل در نفسه، ك  (1)
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ومناقشاتنا النها التنطوي عل  غدر. فتماسك الرجل، وقام حممد ييب الربيعي 
 اىل )قاسم( وهمس يف اعنه ف لس.

مرت فرتة صمت عل  ادلس رهيبة، خوفًا من انف ار ثان  يؤدي اىل 
لوفراء املؤيدين مت اعل جدًا، و  يكن يف ادلس ليلة ئذ  كارثة، وكان موقف ا

فؤاد الركابي، وملا طالت فرتة ال مت قمت واقفًا وقلت: اريد ان  صديق شنشل وال
فقام هو ايضًا وقبل واحدنا االخر،  اقبل رئيس الوفراء الني انا السبب يف افعاجه،

ها اىل )قاسم( وقال: اني وكان ناجي طالب يكتب استقالته ووضعها امامه، ثم قدم
اعتذر عن كل ما حدث وارجو قبول استقاليت، واريد ان اقبل )قاسم( الذي 
تعاونت معه يف اياح الثورة، وتعانقا، واخذ )قاسم( االستقالة ووضعها يف جيبه، 

فرتكتها يف جييب،  فلم اجد الوقت مناسبًا لتقديم استقاليت ايضًا يف تلك الساعة،
(   اداوم يف الوفارة، بل عهبت اىل جملس 1959شباط  3ويف صباح الغد )

السيادة وقدمتها اىل رئيس جملس السيادة ليوصلها اىل رئيس الوفراء، ويف مساء يوم 
شباط كنت يف القطار بطريقي اىل املوصل. واستقال مع اجلومرد كل من: حممد  3

ط استقال صديق شبا 4صاحل حممود وبابا علي الشيخ حممود يف اليوم نفسه، ويف 
1959شباط  7شنشل وفؤاد الركابي، وقبلت استقالة الوفراء الستة يف 

(1). 
ومن اجلدير بالذكر ان اجلومرد كان يقيم طيلة مدة استيزاري يف فندق 
)جبهة النهر( ببغداد، و  ينقل اهله اىل بغداد، لكونه كان يشعر بان امرًا سيحدث، 

من ش  ية )قاسم( وانتهاءة برتدي االوضاع  السيما بعد استقرائه االحداث بدءًا
 .(2)الداخلية وتدهور العالقات ا ارجية

بعد عودة اجلومرد اىل املوصل، فضل االنزواء واالعتكان يف بيته والتفرغ 
لكتبه ودراساته، بعيدًا عن  ارسة اية مسؤولية، وقد عرضت عليه عةدة مناصةب   

، وانقةالب عبدالسةالم   1963 شةباط  8بعد سيطرة حةزب البعةث علة  السةلطة يف     
، ويف فرتة حكم االخةوين عةارن،   1963تشرين الثاني  18عارن عل  البعثيني يف 

                                                 

 .346 -342، ك كابقسالامل در  :للتفاصيل ينظر( 1)
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. اال انةةه اعتةةذر و   (3) 1968متةةوف 17وحتةة  بعةةد عةةودة البعةةث اىل احلكةةم يف    
 يست ب لتلك الطلبات.

 
 
 
 
 

متوف  14من قيام ثورة  حالة املوصل االمنية والسياسية بعد شهر
1958 ، 

 االسبوعي ملديرية أمن احملافظة ضوء التقرير يف
 

، مسةع اعضةاء   1958يف صبيحة يوم االثنني املوافق الرابع عشر من متوف 
جلنة جبهة االحتاد الوطين يف املوصل من اعاعة بغداد البيةان االول للثةورة، ومةا ان    

حتة   مسع الناس نبا قيام الثورة واسقاط النظام امللكةي واعةالن النظةام اجلمهةوري     
خرجةةوا وبشةةكل عفةةوي اىل الطرقةةات والشةةوارع، وبةةادرت مجيةةع التنظيمةةات القةةوى 
السياسية يف املدينة اىل تنظةيم نفسةها واالسةتعداد للعمةل العلةين، وباسةتثناء حةزب        
التحرير شاركت مجيعها يف املظةاهرات التاييديةة للثةورة، اال ان التةاثري الفعةال كةان       

نسةبة   - حلزب البعث وللقةوميني )الناصةريني  لتنظيمات احلزب الشيوعي العراقي و
 اىل مجال عبدالناصر(.

                                                 

 -287ك ك ،هسنف للمعلومات التف يلية عن حياة اجلومرد بعد استقالته واىل يوم وفاته، ينظر: امل در (3)
309. 
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، 1958دب  14وتقرير مديرية امن حمافظة املوصل لالسبوع املنتهةي يف  
يلقي الضوء عل  نشةاطات تنظيمةات االحةزاب السياسةية بعةد الثةورة وخةالل املةدة         

 (، وادناي نص التقرير: 1958دب  14 -1958متوف 14)
 سري وش  ي

 امن لواء املوصل مديرية
 القلم السري                  

 16/8/1958يف  1163العدد/ 
 (1اىل/ مديرية االمن العام )                              
 املوضوع/ التقرير االسبوعي.                              

 14/8/1958تقرير اسبوعي عن حالة االمن يف املوصل لالسبوع املنتهي يف 
ي يدرسةون  ءابدى الشيوعيون نشاطًا ملموسًا خالل هذي املةدة، واخةذ اعضةا    أ/:  اواًل

االجةةراءات والتعةةديالت املقتضةةية الدخادةةا علةة  النظةةام الةةداخلي للحةةزب الشةةيوعي 
 العراقي لكي يتناسب وتطور االوضاع احلاضرة يف اجلمهورية العراقية.

تةب السياسةي للحةزب    ، صةادرة عةن املك  13/8/1958وفعت نشرة شةيوعية يف   ب/
 الشيوعي العراقي وهو نداء للمواطنني

يبةةدي الشةةيوعيون انتقةةادهم اىل حكومةةة الثةةورة لعةةدم االسةةتغناء عةةن اعضةةاء   جةةة/
مديرية االمن ب ورة عامة، ويقول البعو منهم حبةذا لةو ابةدل كافةة االعضةاء      

امامهم السابقني يف حالة عدم االستغناء عنهم، والغاية من هذي كي يفسح ادال 
 ب ورة علنية واقل خوفًا.

ن خةالل هةةذي الفةةرتة واخةذوا يسةةتعدون ملقةةدم سةيادة العقيةةد الةةركن    ونشةط الشةةيوعي  د/
عبدالسالم حممد عةارن اىل املوصةل، فقةاموا بكتابةة الالفتةات الشةيوعية والةيت حتمةل         
عبارات تظهر عن مشاعرهم فيها وتطلب االحتاد الفيدرالي مع روسيا وال ني الشعبية 

اخةةذوا يعقةةدون االجتماعةةات ا اصةةة فيمةةا بيةةنهم لالتفةةاق عمةةن يرشةةحونه يف القةةاء و
ا طبةةة لةةدى االحتفةةال الشةةعيب الةةذي سةةيقام لسةةيادة العقيةةد عنةةد فيارتةةه للموصةةل،   
والونامج الذي يسريون عليه لكسب اعضاء مؤافرين جدد يف مثل هذي املناسبة السةيما  
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يكونوا حائاًل من نشاطهم، هذا وعليه قةاموا  وانهم يعلمون بان االمن والشرطة سون ال
 بتوفيع النشرة املذكورة اعالي يف الشوارع واالفقة. 13،14/8/1958خالل التاريخ 

العمال وارباب احلرن: نشط العمال بغية اعادة تنظيم النقابات ا اصة بهةم   :ثانيًا
 أننا جادون  راقبتهم ملعرفة حركاتهم

رات احتةةاد الطلبةةة )واجهةةة شةةيوعية( يف املوصةةل شةةؤون الطةةالب: وفعةةت نشةة :ثالثةةا
 بعنوان الل نة التحضريية العراقية للمؤمتر ا امس الحتاد الطلبة العاملي.

شؤون االكراد واحلزب البةارتي الةد قراطي ومجاعةة املةال م ةطف  البةارفاني: فار        :رابعًا
ل مةن قبةل   املوصل الشيح امحد البارفاني علة  اثةر العفةو ال ةادر عنةه وقةد أسةتقب       

رديةةة مةةن اقضةةية عقةةري وفاخةةو والعماديةةة ودهةةوك والشةةي ان     وبعةةو الوفةةود الك 
املعةةروفني  يةةودم اليسةةارية، ولةةدى فيارتةةه سةةيادة مت ةةرن اللةةواء جتمهةةر النةةاس   

صةةاحل رشةةدي -2خسةةرو توفيةةق -1وكونةةوا اجتماعةةًا وهتةةف باحلاضةةرين كةةل مةةن:   
قيةة السةوفيتية، نؤيةد االحتةاد     ات خمتلفة منهةا: عاشةت ال ةداقة العرا   فاحملامي، بهتا

الفيدرالي، عاش السالم العاملي، عةاش مةال م ةطف  البةارفاني، وكةان املعتةدلون مةن        
احلاضرين ايضةًا يهتفةون ةيةاة ابطةال الثةورة العراقيةة واجلمهوريةة العراقيةة، وقةد          

شةةري جميةةد ب -3سةةعيد محةةدي  -2ادريةةس فتحةةي  -1انةةدس بةةادتمعني كةةل مةةن:  
امحةد حممةد امل تةار، فشة عوا      -6بالل علةي ال ةبحة،   -5محدي، عزيز  -4الزعرو، 

ادتمعني عل  السةري بشةكل مظةاهرة، وفعةاًل سةاروا باملتظةاهرين يف اغلةب الشةوارع         
 الرئيسية يف املدينة هاتفني باالحتاد الكردي العربي وال داقة السوفيتية.

اىل  13/8/1958م اقام السيد هاشم يونس العباوي مادبةة غةداء بةداري يف ظهةر يةو      أ/
كةردو نةوري    -1الشيخ امحد البارفاني واخةرين مةن اقطةاب الوفةود الكرديةة مةنهم:       

شوكت اغا فيبةاري، ودخةرين مةن اقطةاب      -3عبدالوهاب اغا راوندوفي  -2باويل اغا 
 االكراد

قدم املوصل من عقرة حممود اغا الزيباري، قبل فيارة الشةيخ امحةد البةارفاني،     ب/
 ملت رن يف اللواء سويةوقد فار سيادة ا
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عل  اثر مغادرة الشيخ امحد البارفاني املوصل اىل اربيل، خطب يف مجاعةة مةن    ج/
العرب والكرد مؤيةدًا اجلمهوريةة العراقيةة واالحتةاد الكةردي العربةي، ف ةفق لةه         

ن، وهتفوا ةياة ابطال الثورة العراقية وةياة املةال م ةطف  البةارفاني    واحلاضر
 ومجال عبدالناصر.

نشاط حزب البعث العربي االشرتاكي: لقد أبدى اعضةاء هةذا احلةزب نشةاطًا     : خامسًا
اع عن اجلمهوريةة العربيةة وابطادةا،    فملموسًا يف تش يع القومية العربية والد

 كما انهم يطالبون بالوحدة العربية
 لقد ابدى مجيع االحزاب املنحلة نشاطهم تاييدًا لثورة اجلمهوريةة العراقيةة  : سادسًا

 وبث مبادئهم.
 نشاط لالخوان املسلمني وحزب التحرير. ال: سابعًا

ابدت العشائر مواالتهةا وتاييةدها التةام للثةورة وتوالةت وفةودهم اىل بغةداد        
لتقديم والئهم وطاعتهم لقادة الثورة االبةرار. وحالةة االمةن العامةة يف اللةواء هةادل       

 المنللغاية يف الوقت احلاضر، واليؤمل وقوع مايعكر صفو ا
 عبدالعزيز عبداهلل احلامد                                                        

 و.مدير أمن لواء املوصل.                                                         
الغريب يف التقرير ان مديرية االمن كانت متلهفةة ملطةاردة الشةيوعيني وكةان     

لةين، اي انهةا كانةت تعةي  بعقليةة العهةد امللكةي، و  تكةن ت ةدق          اليروق دا عملهم الع
بانقالب االمور واالحوال، وألن الشيوعيني كانوا يطالبون فعاًل بتغةيري االجهةزة االمنيةة    

ريًا جةةذريًا، فقةةد اخةةذت املديريةةة حتةةرض احلكومةةة علةةيهم بادعائهةةا انهةةم هتفةةوا    يتغةة
، وهةذا اليعقةل، وال ةحيح انهةم هتفةوا      )روسيا( وال ةني الشةعبية   الفدرالي مع داباالحت

 لالحتاد الفيدرالي مع اجلمهورية العربية املتحدة )م ر+سوريا(.
واالغرب من هذا، ان مديريةة االمةن، ور ةا عمةدًا، ف ةلت )البةارتي( عةن        
رئيسةةه البةةارفاني، و  تضةةبط االسةةم ال ةةحيح للحةةزب وهةةو: احلةةزب الةةد قراطي   

د ان يكون علك بهةدن التقليةل مةن شةان البةارتي      ردستاني )البارتي(، والنستبعوالك
ورئيسه البارفاني، خاصة اعا علمنا ان البارفاني اصبح الش  ية السياسةية الثانيةة   
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يف العراق بعد قائد الثورة عبدالكريم قاسم، والش  ةية االوىل يف عمةوم كردسةتان،    
ول عبةدالكريم  وكانت اجلماهري تهتف اثناء املظاهرات التاييدية للثةورة: فعيمنةا اال  

 قاسم، فعيمنا الثاني م طف  البارفاني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشتباكات الطالب الشيوعيني والبعثيني
 يف متوسطة املثن  واالعدادية املركزية

 
لقد اشتهرت مدينة املوصل بتةداخل العقيةدة الدينيةة االسةالمية بةالوعي      

ظهةر، بعةد ثةورة     القومي العربي عند معظم سكانها من العرب السنة، ودذا السبب
ديين وحدوي وثانيهما  -، اجتاهان سياسيان يف املدينة اودما قومي1958متوف  14

وطين اقليمي، والتآلف واالنس ام   يدم طوياًل بني االجتاهني، اع ظهرت ا الفات 
بسبب طبيعة الشةعارات الةيت رفعهةا كةل اجتةاي، ومةع هةذا   ي ةل اي اشةتباك او          

، 1958دب  15 يةوم فيةارة عبدالسةالم عةارن للمدينةة يف      عنف بني االجتةاهني اىل 
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ومنةةذ هةةذا التةةاريخ بةةدأت ال ةةدامات واالشةةتباكات بااليةةدي بةةني ان ةةار االجتةةاهني  
 تتواىل، بدأت يف الشوارع وانتقلت اىل املقاهي واالحياء واالسواق واملدارس.

كانةت اوضةاع املدينةة السياسةية، قبةل حركةة العقيةد عبةدالوهاب الشةوان          
، تنةةذر باالنف ةةار، وكانةةت ادموعةةة الثقافيةةة )وكانةةت 1959دعار  8النقالبيةةة يف ا

تضم اعدادييت ال ةناعة والزراعةة ودار املعلمةني االبتدائيةة( واالعداديةة املركزيةة       
واالعدادية الشرقية من ابرف بؤر االنف ار، فقد توقفت الدراسةة يف هةذي املؤسسةات    

من مرة، وكثريًا ماتدخلت الشرطة واالنضةباط   نتي ة االشتباكات بني طالبها اكثر
العسكري لوقف االشتباكات بني الطالب، ونقل علة  اثةر تلةك االشةتباكات العشةرات      
من الطةالب الشةيوعيني والبعثةيني اجلرحة  اىل املستشةف ، وكانةت هةذي املؤسسةات         
توضع دائمًا حتت مراقبة امر االنضباط العسكري ومعاون شرطة القضةاء للحيلولةة   

 دون جتدد النزاع والش ار.
و  تكن احلالة افضل يف املساجد واجلوامع بسبب مهامجة بعةو ا طبةاء   
للشيوعية ومبادئها يف خطبهم، وقد ت دى الشيوعني لبعضةهم بالضةرب، حتة  ان    
مديرية الشرطة خ  ت دوريات يف مناطق اجلوامع اليت تقةام بهةا صةالة اجلمعةة     

كةانون الثةاني    9م. وجةاء يف تقريةر امةين مةؤرخ     لغرض احملافظة عل  االمن والنظا
( من 1: ان شقه ا الن تزداد يومًا بعد يوم بني الشيوعيني و )البارتيني()1959

جهة وبني القوميني مةن البعثةيني واالخةوان املسةلمني وغريهمةا مةن جهةة اخةرى.         
( يف 101وادنةةاي مةةاورد يف كتةةاب مديريةةة شةةرطة لةةواء املوصةةل، السةةري العةةدد )       

 حول مشاجرة ح لت بني طالب متوسطة املثن . 10/1/1959
 101العدد/س/                   سري             مديرية شرطة لواء املوصل  

                            )القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري(                           
 10/1/1959التاريخ/

 اىل/ مت رن لواء املوصل                               
 املوضوع/ مشاجرة تالميذ يف متوسطة املثن                                
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ب.ظ )بعد الظهر( ات ل بنا  5.55ويف الساعة  8/1/1959يف مساء يوم 
تلفونيًا ادارة مدرسة املثن  ة ةول مشةاجرة بةني التالميةذ وفعةاًل ارسةلنا معةاون        

ثةاني هاشةم جميةد، وبعةد     السراي مع ثلة مةن الشةرطة، كمةا حضةر هنةاك املةالفم ال      
اجراء التحقيق تبني ان املشاجرة قد ح لت مابني طةالب املدرسةة املةذكورة والةيت     
تضم طالب اعدادية الت ارة املسائية. اما سبب النزاع فكان احةد الطةالب قةد كتةب     
عل  سبورة احدى ال فون )تسقط القومية العربية املزيفة(، وعند دخول الطالب 

قرائتهم ماهو مدون عل  سبورة، نهةو احةدهم ومسةح العبةارة     اىل ال ف املذكور و
املذكورة وعندئذ سال احملاضر عنون ال ائ  من الطالب عةن اسةباب مسةحه الكتابةة     
املذكورة واعقبها بضحكة وعل  اثر علك حضةر الةبعو مةن الطةالب لةدائرة مةدير       

اليةه فاحضةر    ااملدرسة سليمان املالح وشرحوا له العمل الذي قام بةه احملاضةر املومة   
مدير املدرسة احملاضر املذكور واستفسر منه تفاصيل املوضةوع، كمةا طلةب الطةالب     
احلاضةةرين عةةدم تةةدريس احملاضةةر املةةذكور دةةم مةةرة اخةةرى لتدخلةةه يف االمةةور         
السياسية، كما عرض الطالب عل  املدير رفع عريضتهم اىل املراجع امل ت ة، وبعةد  

جلبةةه وضوضةةاء يف فنةةاء املدرسةةة ولةةدى خةةروج الطةةالب مةةن دائةةرة املةةدير ح ةةلت 
خروج املدير لالطالع علة  مةاوقع وجةد الطةالبني وليةد عبةدالقادر ولقمةان احلةاج         
داود، وكان احدهما ياول اد وم علة  الثةاني، وكةان بقيةة الطةالب ي ةزون فيمةا        
بينهم، وادع  الطالب وليد عبدالقادر انه عندما كان يتكلم مةع الطالةب لقمةان      

ال واملةةتهم لقمةةان يشةةهر مسدسةةه عليةةه، ولةةو   يقةةبو عليةةه مةةن قبةةل        يشةةعر ا
احلاضرين لكان قد استعمله، ثم هرب املتهم من املدرسة، كما خةرج احملاضةر عنةون    
ال ائ ، ثم ابرف اىل احملقةق الطالةب ادريةس محةدون مسةدس برونيةك صةغري رقةم         

بانةه   ( مةع  سةة طلقةات وشةاجور وغالفةه اجللةدي، وافةاد       5( ح م )144416)
يعود اىل املتهم لقمان وكان قد اخذي منه اثناء ماكةان يةاول اسةتعماله وهةو بةدون      
اجافة، وفعاًل بعد اجراء التحقيق واحضار املتهم لقمان احلاج داود واجراء التحقيق 

( مةن ق ع ب  248معه وعرض االوراق اىل حاكم التحقيق قرر توقيفه وفق املادة )
 باملعلومات.حلني اكمال التحقيق للتفضل 
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 ياسني دروي                                                                    
 مدير الشرطة.                                                                   

 صورة منه اىل /
 مدير الشرطة العام -
 امر لواء املشاة ا امس للتفضل باملعلومات -
 الكمال التحقيق واعالمنا النتي ة-السراي معاون -

امةةا االشةةتباكات بةةني الطةةالب الشةةيوعيني والطةةالب البعثةةيني والقةةوميني   
، اع 23/2/1959العرب، فكانةت االعنةف يف االعداديةة املركزيةة والةيت شةهدتها يف       

نقل علة  اثرهةا الكةثري مةن الطةالب اىل املستشةف  وكةان الطةرن االول يتكةون مةن           
 رشيد البكري وحةافم حممةود وامحةد جميةد و تةاف ق ةرية وطةارق        الطالب: سا 

 ،عبدالكريم كشموله. امةا الطةرن الثةاني فتكةون مةن: سةا  عيسة ، حكمةت سةليم         
صةالح امحةد. وكةان     ،صبحي امساعيةل  ،أمحد سلو اددو ،حممد يوسف ،حامت جاسم

 كل طرن يدعي بان الطرن االخر اعتدى عليه.
ملدرسة اعلن عن تعطيل الدراسة منعًا مةن جتةدد   املهم يف االمر، ان مدير ا

االشتباكات، وعل  اثر اختاع االجراءات الفورية من قبةل الشةرطة واملعةاونني الةذين     
 حضروا حمل احلادث.
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 احتفاالن يف عكرى تاسيس اجلي  العراقي
 

، تقةةرر تاسةةيس  1920بعةةد تشةةكيل اول حكومةةة عراقيةةة يف تشةةرين االول     
، وبوشةر بتاسةيس اول   1921كةانون الثةاني    6جلي  العراقةي، وتشةكل نواتةه فعةاًل يف     ا

اول  -وهةو مةن كةورد كركةوك      -فوج باسم )فوج موس  الكاظم(، وكان جعفر العسةكري  
 وفير دفاع دذا اجلي .
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وملةةا كةةان نظةةام التطةةوع يكلةةف ا زينةةة مبةةال  كةةبرية، بةةدأ الةةتفكري منةةذ سةةنة 
حزيةران   12لعلم او الت نيد االجباري، ونفةذت الفكةرة يف   بوضع قانون خدمة ا 1927
 ، عل  الرغم من معارضة معظم العراقيني السيما الكورد والشيعة.1935

، وهةو يةوم سةقوط نظةام     2003نيسةان   9ومنذ تاسيس هذا اجلي  واىل يوم 
البعث، كان هذا اجلي  اهم اداة بيد الطبقة احلاكمة يف تقويةة مركزهةا واحلفةاظ علة      

مل ةةاحل االجنبيةةة. واالهةةم مةةن هةةذا ان هةةذا اجلةةي  كةةان يعسةةكر معظمةةه دائمةةًا يف        ا
كوردسةةتان، واسةةت دم لضةةرب احلركةةة القوميةةة الكورديةةة، واصةةبح بينةةه وبةةني الشةةعب  
الكوردي ارث دموي ال  كن ان ينسة ، حتة  ان االحتفةال بةذكرى تاسيسةه اصةبح بةال        

 معن  بالنسبة للكورد.
سةنويًا بةذكرى تاسةيس اجلةي  العراقةي، حيةث        كانت مدينة املوصةل حتتفةل  

تقوم الوحدات العسكرية املرابطة يف معسكر الغزالني بعرض قطعاتها يف شوارع املدينةة  
وسط ت فيق السكان، وكان معظم الضباط وقادة اجلي  من ابنةاء املدينةة، فضةاًل عةن     

 ان نسبة عالية من اجلي  كانوا من املوصليني.
، وألن املدينة كانت منقسمة سياسيًا علة   1959الثاني كانون  6ويف احتفاالت 

نفسها، فقد اقةيم احتفةاالن باملناسةبة، احتفةال نظمةه الشةيوعيون والبةارتيون )احلةزب         
الةةد قراطي الكوردسةةتاني(، الةةذين جتمعةةوا بةةاالالن يف سةةاحة اجلمهوريةةة امةةام نةةادي     

دالكريم قاسةم، وةيةاة   العسكري )دار الضباط(، وهتفوا ةياة قائةد الثةورة الةزعيم عبة    
 ان ار السالم، واستمر االحتفال الذي بدأ صباحًا حت  الساعة الثانية عشر ظهرًا.

اما االحتفال الثاني فقد نظمه االخوان املسةلمون والبعثيةون يف جةامع نةيب اهلل     
شيت ومت بعد الظهر، وافتتح االحتفال العا  الديين املعرون بشري ال ةقال بكلمةة دعةا    

 اضرين اىل التمسك بالدين وبالقومية العربية.فيها احل
وبعد القاء العديد من الكلمات والق ائد الشعرية، خرج احملتفلةون اىل الشةوارع   

، وهتفةوا ةيةاة الةزعيم    الشيطرة عل  شكل مظاهرة كان ينظمها البعثي املعةرون فاضةل   
يةةةة عبةةدالكريم قاسةةةم )مجةةال العةةةراق( وةيةةاة مجةةةال عبدالناصةةر وبالوحةةةدة العرب    

 والكوردية.
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ويذكر االستاع غامن محودات وكان من قادة االخوان املسلمني حينةذاك مةع ان   
االخوان والبعثيني كانوا يف جتمع واحد ضد الشةيوعيني، اال ان البعثةيني حةاولوا مةرارًا     
يف اثناء سري املظاهرة تفريق جتمع االخوان السائر يف املظاهرة. وتفرقت املظاهرة مسةاءة  

 فت العديد من شوارع املوصل.بعد ان طا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اضاءات جديدة عل  حركة الشوان االنقالبية
 1959دعار  9-8 يف املوصل

))أكاد أجةزم بةان هةذي احلركةة   تعةط التفسةري العلمةي الةالفم، علةك ألن كةل           
م ةةادرها حلةةد اآلن   تتعةةد أقةةوال املةةتهمني والشةةهود الةةزور والشةةهود ادةةواة والشةةهود     

الذين تكلموا امام احملكمة العليا ا اصة اليت كانةت بةذاتها مةن أع ةب حمةاكم       املن فني
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التاريخ، ولكن هناك أمورًا أخةرى تتعلةق بهةذي احلركةة، مافالةت خفيةة أو غةري مبحةوث         
 .(1)فيها((

بهذي العبةارة افتةتح الكاتةب املعةرون واملثقةف املوصةلي ومسةؤول فةرع احلةزب          
رحوم عبدالغين املةالح املبحةث الةذي خ  ةه حلركةة      الوطين الد قراطي يف املوصل امل

: إن حممةود  (2)الشوان ويقول املالح الذي أطلق عل  احلركة أسم )حركة حممةود عزيةز(  
عزيز كان يعتقد إنه   رد اعالن )ثورة( سيحظ  بتاييد شةامل، معتمةدًا علة  تةذمر     

ببعضهم للتعةبري   الضباط القوميني من عبدالكريم قاسم يف بغداد، وات االتهم الفردية
عةةن تةةذمرهم هةةذا، ور ةةا كةةان يعتقةةد أيضةةًا، ان اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة )م ةةر     
وسةةوريا( سةةت وض معةةه معركةةة فعليةةة هةةي أكثةةر مةةن التاييةةد ا عالمةةي مةةن حمطةةات  

 -ا عاعةةة يف دمشةةق والقةةاهرة، ولةةو استعرضةةنا أمسةةاء املؤيةةدين حلركةةة )حممةةود عزيةةز    
يني مةةن أصةةحاب املبةةادىء وهةةؤالء كةةانوا مةةن الشةةباب    الشةةوان(، ملةةا وجةةدنا غةةري البعثةة  

املتحمسني املدفوعني بعامل قومي بعيةدًا عةن الت ربةة متافجةه عواطةف سةن املراهقةة        
التواقة اىل األعمال اجلبارة. أما الباقون فهم ال لون مةن رجةل أصةابه ضةرر مةن قةانون       

وعي أو تةاجر قوميةة   ا صالح الزراعي أو متنفذ من العهد امللكي حطمت اجلمهوريةة نفة  
ووطنية منحدر من العهةد املاضةي كةان يريةد مثةن معارضةته القد ةة فسةدت يف وجةه          
األبواب. ف ميع هؤالء وأمثاهم وجدوا يف تبن  القومية خري خمرج دم، بينمةا القوميةة   
أرفع بكثري من أن حتمي اقطاعيًا أو متنفذًا أو انتهافيًا، ومن هنا نالحظ إن دوافةع هةذي   

جمموعة من التناقضات األخالقية ترتكز مجيعها عل  عوامل نفسية مرتبطةة   احلركة
 باملنفعة الذاتية، فعكست استياءة ش  يًا من األوضاع اجلديدة.

                                                 

(، 1992غةداد، بومنقحةة )  ة، )خمطةوط( الطبعةة الثانيةة مزيةد    1958متةوف   14عبدالغين املالح، الت ربة بعةد  ( 1)
ويف مطبعة معتوق. واملالح من عائلة معروفة يف  1/1/1966، علمًا ان الكتاب طبع ألول مرة يف بريوت يف 18ك

واصبح  1946املوصل، كاتب وصحفي وسياسي عمل يف صفون احلزب الوطين الد قراطي منذ اجافته يف نيسان 
 متوف مديرًا ملعمل النسيج احلكومي يف املوصل. 14ه يف املوصل، وعني بعد ثورة مسؤواًل لفرع

، غةادر العةراق اىل   1949وخترج يف الكلية العسكرية سنة  1926ولد املقدم الركن حممود عزيز يف املوصل سنة ( 2)
عةني دمةرًا الحةدى     ،1963شةباط   8، عاد اىل العراق بعد انقالب 1959دعار  8سوريا اثر فشل حركة الشوان يف 

   ةادث انف ار لغم حتت سيارته ا اصة. 1965الوحدات العسكرية اليت كانت حتارب الثورة الكوردية فقتل سنة 
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ويضيف املالح قائاًل: إنه وبتقديرنا لةو أن حممةود عزيةز أعطةي مركةزًا إداريةًا       
يف االيضةةاح اسةة ل يف  كةةبريًا أو ترقيةةة اسةةتثنائية ملةةا قامةةت احلركةةة )الشةةوان(، وفيةةادة  

السطور اآلتية ما دار بيين وبني حممود عزيز يف اجتماعني حدثا بيين وبينه ةضةور  
)حممةةد علةةي شةةيتاوي( واألخةةري كةةان عضةةوًا يف احلةةزب الةةوطين الةةد قراطي مةةن جهةةة  
وعدياًل حملمود عزيز )فوجا اختني(، وهذان االجتماعان متةا يف داري باملوصةل، األول يف   

 .  1958ين األول والثاني يف االسبوع األخري من تشرين سنة منت ف تشر
يف األجتماع األول كان حممود عزيز يقول بضرورة بقاء جبهة االحتاد الوطين 
بشرط أن التطغي ف ة عل  أخرى، وعل  أن حتدد أهدان جديدة تعمل اجلبهة 

تماع الثاني باطرافها كافة عل  حتقيقها بتكاتف وتآلف. غري أن حممود عزيز يف االج
جاء يتكلم عن الوحدة الفورية مع اجلمهورية العربية املتحدة وضرورتها، ويتكلم عن 
الت ريب الشيوعي ويبحث  نطق جديد متزمت مل  ه: ))الناس اثنان إما عدوي 
وإما معي((، غري معري لالختالن يف وجهات النظر أي أهمية. وراح يقارن بني احلكم 

قاسم، ويفضل األول عل  الثاني بكالم ع يب اليتفق امللكي وحكم عبدالكريم 
واشرتاكه يف ثورة طوحت بكيان النظام امللكي قبل أشهر قليلة من هذا الكالم، بعد هذي 
الزيارة انقطع عن فيارتي وخ وصًا بعد أن وجد يف حزب البعث اجلهة اليت تغذي ما 

  تلتزم  يثاق جبهة  يف نفسه ونفوس رفاقه من أ  الشعور با همال. اجلهة اليت
 .(1)االحتاد الوطين الذي   صف احلو عل  توقيعه بعد

أما عن عالقة العقيد الركن عبدالوهاب الشوان بكل هذي األمور، فكتب املالح 
يقول: يف رأيي كانت عالقة الشوان بهذي احلركة التتعدى أحد أمرين: األول إنه كان 

متوف، وقد عو عن علك مرة يف  14بعد ثورة  يتوقع من بًا أكو من من ب دمر لواء
املوصل أمام أكثر من ش ص، عندما وجه النقد لعبدالكريم قاسم ألنه عني العميد 
أمحد حممد يي  وفيرًا للداخلية، و  يكن يومًا من الضباط األحرار، وجتاي هذا 

                                                 

. كانةةت احةةزاب جبهةةة االحتةةاد الةةوطين، فضةةاًل عةةن احلةةزب الةةد قراطي        22-21املةةالح، امل ةةدر السةةابق، ك  ( 1)
 .1957، حلت حمل ميثاق شباط 1958تشرين الثاني  16الكوردستاني، قد وقعت ميثاقًا جديدًا لل بهة يف 
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عور الذي الشعور الذي   يتمكن من التعبري عنه ب راحة ل ال يتهم بامل لحية، الش
يرى فيه نفسه أفضل من أمحد حممد يف تسلم مقاليد وفارة الداخلية، وجد نفسه 
ثائرًا أو متمردًا مع حممود عزيز، أما األمر الثاني فر ا يكون الشوان قد استغل من 

 .(1)قبل حممود عزيز ومجاعته، وتورط معهم
 

 العقيد الركن عبدالوهاب عبدامللك طه الشوان:
واء ا امس العقيد الركن عبدالوهاب الشوان، الذي ولد يف ينحدر دمر الل

، من أسرة دينية معروفة نزحت إىل بغداد من جزيرة بوتان 1918بغداد سنة 
)جزيرة األكراد أو جزيرة إبن عمر يف التواريخ ا سالمية(، كان جدي مفتيًا يف الب رة، 

ة، ومن كبار العلماء يف اللغة أما والدي عبدامللك، فكان رئيسًا حملكمة التمييز الشرعي
، وعني دمرًا 1953والفقة واألدب، انتم  الشوان اىل تنظيم الضباط األحرار سنة 

 .(2)متوف 14جلحفل لواء املشاة ا امس يف املوصل مباشرة بعد ثورة 
اما عن ميول الشوان واجتاهه السياسي، فتتفق معظم امل ادر واملراجع عل  

د قراطيني، وكان من املعرون انه من الناحية الفكرية انه كان حمسوبًا عل  ال
والسياسية،   يكن  ت ب لة ألحزاب التيار القومي العربي، بل عل  العكس، كان عل  

متوف، لكنه ركب  14عالقة باحلزب الشيوعي العراقي منذ فرتة طويلة قبل قيام ثورة 
النقالبي املالئم لنفسيته موجة مناهضة حكم عبدالكريم قاسم واالنغمار يف الفعل ا

املغامرة، نتي ة ل حباط النفسي الذي تعرض له، لعدم التقدير الذي حظي به بعد 
الثورة، إع   يعني يف موقع مهم يف السلطة اجلديدة كما كان مقدرًا له، خاصة اعا 

 ،1958متوف  15علمنا انه قد أعلن عن تعيينه حاكمًا عسكريًا عامًا ثم الغي القرار يف 

                                                 

 .28امل در السابق، ك( 1)

، دراسةة تار يةة، رسةالة ماجسةتري غةري منشةورة،       1959هاشم عبدالرفاق صاحل الطائي، ثورة املوصةل القوميةة   ( 2)
 .62، ك1999قدمت اىل جملس كلية االداب، جامعة املوصل، حزيران 
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وعني قائدًا للواء ا امس يف املوصل، حتت ضغط العقيد الركن عبدالسالم عارن الذي 
 .(1)كان عل  خالن قديم معه

كان العقيد الشوان ع يب املزاج سريع التاثر صريًا، متهورًا يف أكثر األحيان 
يشتم ويسب معارضيه علنًا وينتقدهم بال خون أو وجل، ولكنه كان قليل الرتوي 

ناة ينفذ مايعتقد به فورًا وبال تردد، من جهة اخرى فقد كان الشوان مثقفًا ق ري اال
يؤمن بالد قراطية و يل اىل اليسار، اال ان تعيينه يف هذا املن ب الثانوي دفعه اىل 

 الوقون بعدئذ ضد قوى اليسار.
وعل  الرغم من التحاق الشوان  ن به اجلديد، بقيت هذي العقدة تالفمه 

بطريقة ل نتقام من عبدالكريم قاسم وعبدالسالم عارن، وفادها عمقًا،  وكان يفكر
االحباط الكبري الذي اصيب به نتي ة للموقف الذي يم عن تبليغه من قبل احلزب 
الشيوعي ملن ب وفير الداخلية بعد اعفاء عبدالسالم عارن منها، و  يستوفر. ويقول 

حينذاك عامر عبداهلل بهذا ال دد :  عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
وعبدالوهاب الشوان مسالته أبسط بكثري  ا صورت، فهو أيضًا من عانه )بلدة عامر 
عبداهلل( ابوي كان صديقًا لوالدي، وهو ارتبط عوي، باحلزب الشيوعي عل  أثر عودته 

نها، من فلسطني، كذلك رشحناي  ن لوفارة الداخلية بعد ابعاد عبدالسالم عارن ع
وحني بلغناي علك   يكتم فرحه وسروري، وف اة جاءني رشيد مطلك )احد املقربني 
جدًا اىل عبدالكريم قاسم( لي وني ان قامسًا قرر تعيني السفري يف السعودية أمحد 
حممد يي  لوفارة الداخلية، معتوًا هذا ضربًا من اجلنون، بعد ان مت ابالغ الشوان 

ة، وفعاًل جن جنون الشوان، وهو ش ص عاطفي سريع وهيا نفسه لتولي احلقيب
االنفعال وقليل االتزان، عندما جاءني اخوي مجيل قائاًل: ))ارجوك ان تاتي وتتحدث 
اليه، فهو سيسافر غدًا اىل املوصل(( وعهبت فعاًل اىل عنوانه القديم فلم استطع اللقاء 

 .(1)به

                                                 

 .171-168(، ك2003بريوت، ) ،(39ريم قاسم يف يومه االخري )االنقالب د. عقيل الناصري، عبدالك( 1)

 .172-169للتفاصيل ينظر امل در نفسه، ك( 1)
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ليس دا عالقة باملبدأ  وعليه  كن القول ان مساهمة الشوان يف االنقالب
السياسي، أو باملناخ السياسي املتاثر بالتوجه اليساري الذي كان سائدًا حينذاك، قدر 
ارتباطها القوي بالعامل الذاتوي، أي انه أستغل من قبل الضباط املناهضني لقاسم 
ةيث اصبح العداء له هو القاسم املشرتك لكل هؤالء الضباط وحلفائهم، حت  اختفت 

اتوية خلف الفكرة القومية، وجر الشوان اىل حركة االنقالب اليت كان مدبراها الذ
ي و  يكن تن يب الشوان نفسه لالرئيسيان الثنائي رفعت احلاج سري وناظم الطبق 

قائدًا لإلنقالب سوى دق املسمار األخري يف نع  تلك احلركة، نظرًا ملا اثاري من عوامل 
ي اع جعلهما يرتددان يف اختاع القرار ل السري والطبق التنافس عل  الزعامة بينه وبني

 .(2)احلاسم املتفق عليه كل من جانبه
 

 عبدالكريم قاسم وحركة الشوان االنقالبية:
تنذر باألنف ار  1959دعار  8كانت اوضاع املوصل قبل احلركة الشوان يف 

املعلمني(،  وكانت ادموعة الثقافية )اعدادية الزراعة، اعدادية ال ناعة، دار
واالعدادية املركزية واالعدادية الشرقية من ابرف بؤر االنف ار، فقد توقفت الدراسة يف 
هذي املؤسسات نتي ة، لإلشتباكات بني طالبها أكثر من مرة، وكثريًا ما تدخلت قوات 
الشرطة واالنضباط العسكري لوقف االشتباكات بني الطالب، ونقل عل  اثر تلك 

رات من الطالب الشيوعيني البعثيني اجلرح  اىل املستشف ، وكانت ا شتباكات العش
هذي املؤسسات توضع دائمًا حتت مراقبة دمر االنضباط العسكري ومعاون شرطة 

 القضاء للحيلولة دون جتدد النزاع والش ار.
و  تكن احلالة أفضل يف املساجد واجلوامع، السيما أيام اجلمع، اع أخذ الذين 

اءات الثورة وفقدوا مراكزهم مثل: ال باشعا ، وشيوخ قبيلة مٌشر، تضرروا من اجر
( ABCوأثرياء املوصل مثل احلاج يونس وعبدالرمحن السيد حممود )عبدالرمحن 

يرضون علماء الدين ويدفعون دم األموال ملهامجة الشيوعيني والشيوعية من عل  

                                                 

 .171امل در نفسه، ك( 2)
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إمام وخطيب جامع  (1)الماملنابر، واشتهر يف هذا ادال رجل الدين هاشم عبدالس
 ع يل الياور يف منطقة الَدندان أو اجلوسق يف املوصل.

، علمًا ان مديرية األمن 1959كانون الثاني  13وجاء يف تقرير أمين مؤرخ يف 
واالنضباط العسكري كانا دائمًا اىل جانب القوى القومية العربية ومجاعة االخوان 

ماًل يف جمابهة التيار الد قراطي، ))ان شقة املسلمني والرجعية املوصلية قواًل وع
ا الن اخذت تزداد يومًا بعد يوم بني الشيوعيني والبارتيني )احلزب الد قراطي 
الكردستاني( من جهة وبني القوميني من البعثيني واالخوان املسلمني وغريهما من 

 .(2)العربيةجهة اخرى((، وعكر التقرير ان االغلبية متيل اىل دعم القوى القومية 
يتفق معظم املوصليني املهتمني ةركة الشوان وجمرياتها: ان الشوان اعلن 
قيام احلركة حتت ضغوط شديدة وعديدة اهمها موقف مقدم لوائه حممود عزيز، حت  
ان عددًا من الضباط الذين شاركوا يف احلركة، عكروا: ان الشوان قرر املوافقة عل  اعالن 

وقف مقدم لوائه حممود عزيز الذي كان عليه ان يضر يف احلركة نظرًا حلراجة م
 6وفارة الدفاع بعد انتهاء مهرجان ان ار السالم مباشرة )اقيم املهرجان يف املوصل يف 

(، ويذكر العميد املتقاعد ييب عبود اليوسف ان حممود عزيز كان قد اعد 1959دعار 
يف بغداد ياول اقناع  1959كل شيء )للثورة(، وعندما كان الشوان يف مطلع دعار 

عبدالكريم قاسم بعدم اقامة مهرجان ان ار السالم يف املوصل، قال حممود عزيز: ))اعا 
ويؤيد  .(1)  يقم الشوان معنا بالثورة فسون نعتقله و ن بانتظار عودته من بغداد((

                                                 

اىل اسةرة كورديةة مسةتعربة، درس يف مةدارس املوصةل       1930الذي ولد يف املوصل سنة  ينتمي هاشم عبدالسالم( 1)
العديةةد مةةن املسةةاجد واجلوامةةع وكةةان دخرهةةا يف جةةامع ع يةةل اليةةاور، قتلةةه       الدينيةةة وعمةةل امامةةًا وخطيبةةًا يف  

الشيوعيون يف مديرية شرطة املدينة اثر قيام حركةة الشةوان، وقةد اعةرتن قبةل قتلةه بةان الشةيخ امحةد ع يةل           
 الياور كان يرضه عل  مهامجة الشيوعية والشيوعيني ويدفع له االموال لقاء قيامه بةذلك. مقابلةة ش  ةية مةع    

وكةةان رئيسةةًا الحتةةاد الطلبةةة العراقةةي العةةام يف املوصةةل     1998ايلةةول  20خليةةل عبةةدالعزيز رجةةب يف دهةةوك يف  
دعار  11حينةةذاك، وكةةاد ان يقتةةل مةةع هاشةةم عبدالسةةالم نتي ةةة الفوضةة  الةةيت كانةةت تسةةود مديريةةة الشةةرطة يف  

1959.  

اىل مديريةة االمةةن   1959كةانون الثةاني    13( يف 65تقريةر مديريةة امةن لةواء املوصةل )القلةم السةري( العةدد )        ( 2)
   العامة.

 .1994حزيران  7مقابلة ش  ية مع العميد املتقاعد ييب عبود اليوسف يف املوصل يف ( 1)
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و ا ، (2)شهابماعهب اليه اليوسف أبرف قادة االخوان املسلمني يف املدينة ابراهيم عبداهلل 
 له داللته أيضًا ان عبدالغين املالح اطلق عل  احلركة اسم )حركة حممود عزيز(.

املهم يف األمر، انه كان بامكان عبدالكريم قاسم منع قيام حركة الشوان اليت 
كانت االستعدادات جتري دا وبشكل مكشون، فضاًل عن تقارير األمن يف املدينة اىل 

واحلاكم العسكري العام، والسفرات املكوكية اليت كان يقوم بها مديرية األمن العامة 
التاجر الثري وظهري االخوان املسلمني واحملرك دم عبدالرمحن السيد حممود املشهور 

ي ل( واملالك سامي باشعا  إىل كركوك للتنسيق مع ناظم الطبق ABCبة)عبدالرمحن 
ان يف مقري  عسكر الغزالني، والرتدد )قائد الفرقة الثانية( وفيارتهما املستمرة للشو

املستمر عل  احلدود السورية، فضاًل عن كل هذا فقد اصدرت الل نة احمللية للحزب 
، حذرت فيه من 1959كانون الثاني  9الشيوعي يف املوصل بيانًا اىل سكان املدينة يف 

 قيام )املؤامرة( أو حركة الشوان، وأدناي نص البيان:
 بنا الباسلةيا مجاهري شع     

 ايها العمال     
 ايها الطالب      
 ايها الكسبة والت ار الشرفاء     
 ايها املثقفون يا منوري شعبنا     

 اىل كافة اجلماهري املناضلة.
ان الظرون اليت متر ببالدنا وبلدنا هذا بالذات حتمل يف طياتها شرورًا وتآمرًا 

 وتغرق تهدد مجهوريتنا وشعبنا بالكوارث تتضح يومًا بعد يوم بوجهها الكاحل القبيح
قضيتنا بالدماء، اننا كنا عل  علم   ريات االمور منذ وكنا نقف يقظني حافمني 
شاعرين  سؤولياتنا جتاي مجهوريتنا ومكاسب شعبنا، غري ان مالمح التآمر اخذت 
تتضح وحمقة االجرام بدت عل  حقيقتها بشعة وحشية، واصبح من ا طا بل من 

 متوف. 14الدة عدم ايضاح علك )اليسع( لل ماهري اليت نالت يكافحها مثرات الب

                                                 

 .1994حزيران  3مقابلة ش  ية معه يف املوصل يف ( 2)
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ان املستعمرين واألعداء املكشوفني من اقطاعيي العهد البائد وبعو الدجالني 
اخذوا يست دمون الفرقة واالختالفات السياسية والفكرية عريعة لدس انوفهم، وحشدوا 

بإسم حرب صليبية عل  الشيوعية الرجال والسالح لل دام واملعارك الدموية 
والد قراطية، وهي يف احلقيقة تتآمر عل  اجلمهورية والد قراطية والشعب، وقد 
افتضحت صلة املؤامرة السابقة بابناء عمومة املتآمرين األواخر )امحد الع يل ونوري 

وا يسرحون الفي ل وغريهما(، واعتقلوا ولكن األكثرية الساحقة من املتآمرين واألعداء الفال
و رحون ويكدسون األسلحة ويس رون حت  القردن للدس والتحريو عل  االقتتال 

 وسفك الدماء واشاعة الفوض  وفسح ادال للمستعمرين سدنة حلف بغداد للتدخل.
اننا ندعوكم لليقظة واحلذر ورباطة اجلاش والوقون ببسالة بوجه ا ادعني 

ا يومًا الوطنية وال القومية وال الدين، وكانوا واملتآمرين وأعداء الشعب الذين ماعرفو
)حرامًا( عل  الشعب والوطنية والشرن، فاليقظة اليقظة واحلذر ايها الشعب 
والختدعكم دعوات شق ال ف بإسم القومية والطائفية فإنهما سالحان )معلوالن(. إننا 

 لتبق  راس ة متوف إال 14واثقون بان اجلماهري املناضلة طيلة احلقب ما ظفرت بثورة 
رسوخ الطود رغم األعداء ورغم العواصف ادوج، فاثبتوا أصالتكم وإنكم من خرية 

 .(1)أقسام هذا الشعب البطل ردوا األعى عن مجهوريتكم والن ر لكم
 1959كانون الثاني  9املوصل يف    

 الل نة احمللية للحزب الشيوعي يف املوصل   
 

ي ارسةلت مديريةة األمةن يف املوصةل نسة ة      ويبدو من استقراء هذا البيان، الذ
منةةه إىل مت ةةرفية )حمافظةةة( املوصةةل، إن احلةةزب الشةةيوعي كةةان علةة  علةةم  ةةا كةةان    
 ططه أعداء النظام، وإنةه حةذر مةن وقةوع الكارثةة الدمويةة الةيت ح ةلت فعةاًل، كمةا           
ش ص البيان بدقةة أعةداء اجلمهوريةة وأسةاليبهم يف إثةارة عامةة النةاس، وملنةع يةاحهم          

                                                 

 ومة.  امتكن من قراءة بعو كلمات املنشورين وعالمة )...( تعين ان هناك كلمة غري مفه( 1)



162  

طلب البيان من الناس أن يكونوا حذرين وأن يقفوا ببسةالة بوجةه املتةآمرين، إال انةه       
 يدع اىل سحقهم أو قتلهم وسحلهم يف الشوارع كما ح ل.

وعنةدما افداد نشةاط )املتةةآمرين( وبةات قيةام احلركةةة وشةيكًا اصةدرت الل نةةة       
بعنةوان )نةداء    1959ني كةانون الثةا   23احمللية للحزب الشيوعي يف املوصل بيانًا دخر يف 

 اىل مجاهري املوصل( أدناي ن ه:
 نداء إىل مجاهري املوصل    

يا مجاهري شعبنا: أيها العمال، أيها الفالحون، أيها الطلبة واملثقفةون، أيهةا الت ةار              
 ورجال الدين، أيتها األمهات واألخوات.

هةوال وتضةحيات   الشك إنكم تتذكرون ماعاناي شةعبنا ومةا كابةدي شةعبنا مةن أ     
وما خاضه من بطوالت أفاحت يف النهاية عنه طغمةة ا يانةة وكةابوس الرعةب، وكانةت      
مثرة هذي النضاالت ح وله عل  مجهوريته الغالية. فال ع ب أن نةرى مجةاهري شةعبنا    
يف كل مكان تبذل عن وعي وادراك الغةالي والةرخيص لت ةون هةذي املكاسةب ولتحةافظ       

 عل  مجهوريتنا احلبيبة.
ننةةا إع نراقةةب ةةةذر ويقظةةة عاليةةة مشةةاريع ومسةةاعي املسةةتعمرين احملمومةةة   وإ

الذين فقدوا رءوسهم بفقدان التحكم مل ةرينا، نؤكةد جلمةاهري شةعبنا مةن جديةد االنتبةاي        
جيدًا للمساعي ا طرة اليت تبةذل هنةا وهنةاك يف إيةران وتركيةا وباكسةتان أعضةاء حلةف         

د منةه أعنةابهم وتهةددنا مةؤامراتهم وأخطةارهم      بغداد العدواني ويف كل مكان  كن أن  ت
ويف هذا الوقةت بالةذات نةراهم يوجهةون الينةا محلةة ظاملةة ودعائيةة مسةمومة ويركةون           
األتبةةاع واملةةاجورين وأيتةةام العهةةد البائةةد وامل ةةدوعني للتةةآمر وا يانةةة وبةةث ألسةةنة السةةوء  

وشق وحدة ال ةفون   والبهتان والكذب والتلفيق ومسح احلقائق  لق الف  وبث الفوض 
بذرائع ا ون علة  الةدين واحلةرك علة  الوحةدة العربيةة والةذود عةن حيةاض الشةرن،           
ونتي ة  وة شعبنا والشعوب املناضلة األخرى، ندرك بان الن ري للةدين والقوميةة عنةد    
املستعمرين، ولعل املذابح بني ا سالم وادندوس وا قتتال بني الشيعة والسنة خةري دليةل   

عوة املستعمرين يف احلرك عل  الدين والقومية والشةرن، ولةيس الشةعب العربةي     يكذب د
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يف اجلزائر وعمان وفلسطني وصراعهم الدامي من أجل احلرية وا سةتقالل إال دليةل دخةر    
 عل  كذب املستعمرين يف دعاياتهم املضللة وصداقتهم للقومية العربية.

ة حقوقنةا الد قراطيةة   أفا بعد الظفر )من( حريتنةا وحت ةيلنا علة   ارسة    
وحترر الفالحني من جور ا قطاع والعمةل علة  رفةع مسةتوى الشةعب املعاشةي؟! أألجةل        
علك نرتك ا ستعمار وأعنابه  مرار مةؤامرتهم وبعةث الفتنةة مةن أوكةاري وعمالئةه مةن        
ا قطاعيني واملرتزقة وبعو الدجالني لقتةل الشةعب وسةرقة مكاسةبهم الةيت ظفةر بهةا        

أألجل علك أيضًا نستعبد من جديد كمةا حةدث لشةعب ايةران )املق ةود       بعد نضال دام؟
( واألردن؟!!! وهةل يرضة  رجةال الةدين     1952فشل حركة م دق وتاميم النفط سنة 

امل ل ون ان  رج عل  امجاع األمة وحكم الشعب نفر تنكر ألمته وجانب أوامر دينةه  
 سنة(.احلنيف القائل )أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل

لةةذلك  ةةذر أبنةةاء شةةعبنا امل ل ةةني مةةن االنسةةياق وراء الةةدعايات واألكاعيةةب    
والتشويهات املفتعلة وندعوهم أكثر لليقظة جتةاي األعةداء واملتةآمرين أعةوان ا سةتعمار،      

 من خطر الدعوات املضللة والدجل الرخيص، وأن اليكونوا جسرًا لعبور هذي األباطيل.
ماية مجهوريتنا الد قراطيةة وصةيانة مكاسةب شةعبنا الثوريةة      وليكونوا درعًا منيعًا حل

 من كل سوء، ألنكم رجال ثورة فلتكونوا أهاًل دذي الثورة.
عاشةةت ثةةورة اجلةةي  والشةةعب ولتزدهةةر مجهوريتنةةا الد قراطيةةة بقيةةادة      
فعيمنةا األوحةةد عبةةدالكريم قاسةم لةةتع  جبهةةة االحتةةاد الةوطين درعةةًا منيعةةًا حلمايةةة    

 وت وا زي لإلستعمار وأعنابه املتآمرين.اجلمهورية وامل
 

 الل نة احمللية للحزب الشيوعي يف املوصل                                                  
   1959/كانون الثاني/23                                                   

     
كةانون   24ء يف أرسلت مديرية األمن يف املوصل نسة ًا مةن هةذا البيةان أو النةدا     

، وبدون تعليق إىل مت رفية لواء املوصل، ومديرية األمةن العامةة ودمريةة    1959الثاني 
 (.111موقع املوصل ومديرية شرطة املوصل. وبكاتبها السري للغاية، العدد)
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ومن اجلدير بالذكر، ان ماورد يف البيانني أعةالي حةول اسةتغالل أعةداء الثةورة      
كةان صةحيحًا،    1958متةوف   14الشيوعيني واملؤيةدين لثةورة   للدين ا سالمي يف حماربة 

وكةةان يؤيةةدهم يف علةةك أو يف هةةذي االجتةةاي أثريةةاء املدينةةة مةةن املالكةةني وأغةةوات الكةةورد  
املناوئني للحركةة القوميةة الكورديةة. والغريةب ان هةذا كةان سةالحهم الوحيةد، فهةم            

مديريةة األمةن يف املدينةة    يطعنوا يف وطنيةة الشةيوعيني والبةارتيني ومؤيةديهم، حتة       
وأفرادهةا كةانوا يشةاركون وبشةكل مباشةر أو غةةري مباشةر يف تشة يع هةذا االجتةاي ونشةةر          

كةانون   13األخبار الكاعبة عن ت رفات الشوعيني الالدينية. ففي تقريةر دةا مةؤرخ يف    
، اىل مديريةة األمةن العامةة ورد ))إنةه علة  أثةر ا شةاعات واألقاويةل الةةيت         1959الثةاني  

ور حةةول انتشةةار املبةةادل الشةةيوعية والةةدعوة الةةيت دعةةا دةةا املتطرفةةون يف هةةذا البلةةد تةةد
املتةةدين الةةذي يعةةد املبةةدأ الشةةيوعي دخةةياًل، فقةةد دأب السةةكان علةة  حماربةةة الشةةيوعية   
ومتسةةكوا ةبةةل القوميةةة  نتشةةال الةةدين االسةةالمي، وهبةةت األغلبيةةة املسةةلمة تةةدعو إىل  

وا يقبلةون علة  اجلوامةع لسةماع خطةب العلمةاء الةيت        التمسك بالدين ا سةالمي... وأخةذ  
 .(1)تهاجم الشيوعية...((

  تكن املعلومات الواردة يف تقارير األمن عن النشاط الشيوعي يف املدينة 
موضوعية وحقيقية، فاألفكار الشيوعية،   تكن غريبة عل  املدينة أو كانت قد ظهرت أو 

الوفة لدى سكان املوصل منذ العشرينات، ، بل كانت م1958متوف  14وجدت بعد ثورة 
وكان للشيوعيني تنظيم منذ مطلع األربعينات يف املدينة، و  يتعرض الشيوعيون للدين 
ا سالمي علنًا أو يثريوا مشاعر املتدينني، ألن علك ال دمهم، ولكن بعو أثرياء املوصل 

عية يف خطب يوم اجلمعة كانوا يرضون عددًا من رجال الدين ملهامجة الشيوعيني والشيو
وبدون مناسبة، جلر الشيوعيني إىل معارك جانبية وثانوية وليست رئيسية دا عالقة 
 ستقبل البالد مثل املوقف من الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة، فاشاع هؤالء 

                                                 

اىل مديريةة االمةن    1959كةانون الثةاني    13( يف 65ينظر: تقرير مديرية امن لواء املوصل )القلم السةري( العةدد )  ( 1)
   العامة.
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د شعارات اليعقل أن ينادي بها الشيوعيون مطلقًا، وكانت من تاليفاتهم مثل ))ال فواج بع
 .(1)اليوم(( و))الزواج فدرالي(( و))بعد شهر ماكو مهر والقاضي نذبه بالنهر((

                                                 

وردت مثل هذي السفاسف لالسةف يف هةام  رسةالة السةيد هاشةم عبةدالرفاق الطةائي، وهةو معةذور يف عكرهةا اعا           ( 1)
االحداث اليت انوى ملعاجلتها، وصعوبة الكشف عن كةل احلقةائق،    اخذنا بنظر االعتبار حساسية موضوعه وتشابك

او اعتماد العقةل واملنطةق يف الكتابةة، لقةد وقةع حتةت تةاثري اآلخةرين وطروحةاتهم، وافقةدي هةذا قةدرًا كةبريًا مةن               
 املوضوعية، وحدث هذا االمر معي ايضًا عند ح ولي عل  شهادتي املاجستري والدكتوراي.

نا : ان اعضاء الل نة احمللية للحزب الشيوعي يف املوصل كانوا ينتمون اىل اسةر حمافظةة   والبد من االشارة ه
، ومجيعهم تعرضوا اىل السة ن والنفةي واالقامةة    1958متوف  14او معروفة، و  يطعن احد بسلوكهم قبل ثورة 

ث يف املدينةة اع   يعةرن   االجبارية والتعذيب يف العهد امللكي بسبب معارضتهم للسلطة، خالفًا العضاء حزب البعة 
 .1958متوف  14ان احدهم حكم عليه بالس ن او النفي او التعذيب قبل 

اما عن الشعارات املغرضة اليت يدعي البعو ان شيوعي املوصل هتفوا بها فال اساس دا مةن ال ةحة، وهةي    
اهدت السةحل والتمثيةل   من تاليفاتهم، كنت صغريًا حينذاك وعكريات ال غر كالنق  علة  احل ةر، كمةا يقةال، وشة     

من قبل عامةة النةاس   يتعةد عةدد      بثث املشاركني يف حركة الشوان ومداهمة واقتحام دورهم ونهبها او حرقها
الشيوعيني املنظمني فعاًل بينهم اصابع اليد الواحدة. اما عن ادتافةات فلةم تكةن مركزيةة وكانةت بعضةها ركيكةة،        

ال عبدالناصةر وميشةيل عفلةق وامريكةا وحتة  ضةد بعةو الوجةوي         اتذكر ان املتظاهرين كةانوا يهتفةون ضةد مجة    
واالسر احمللية الةيت شةاركت يف احلركةة. واتةذكر ان املتظةاهرين حاصةروا دارًا يف منطقةة الفي ةلية وبةالقرب مةن           
جامع ييب اجلادر، وتاخر اقتحامها السباب   اعرفها، وعندما حان موعد صالة الظهر، عهب معظم املتظةاهرين  

ة ال الة يف اجلامع املذكور، و  يعودوا اىل حماصرة الدار ر ا ثبت دم عدم مشاركة ساكنيها باحلركة. واتةذكر  ألدا
جيةةدًا عنةةدما هةةاجم النةةاس، و كةةن ان نطلةةق علةةيهم اسةةم الغوغةةاء، دار املعلةةم امةةني الكاتةةب يف حملةةة الدركزليةةة   

فةواجههم علة  سةياج الةدار ا ةارجي شة ص يمةل         وكانت اسرة الكاتب قد شاركت يف حركة الشوان -)النعمانية(
القةةردن الكةةريم، فارتةةد النةةاس واكتفةةوا برشةةق الةةدار باحل ةةارة وكسةةر فجةةاج النوافةةذ، وق ةةدي مةةن ايةةراد هةةذين    
 النموعجني عل  سبيل املثال ال احل ر هو ان شيوعي املوصل كانوا من نفةس طينةة اهةل املوصةل فهةم موصةليون      

يد اي من نفس النسيج االجتمةاعي وتركيبةة املوصةليني االجتماعيةة، ومةن املفيةد ان       مثل غريهم بالعادات والتقال
نذكر هنا ان اعضاء الل نة احمللية للحزب الشيوعي العراقي يف املدينةة كةانوا مجيعةًا مةن املوصةليني االقحةاح ومةن        

اليةاس ويوسةف    اسر معروفة اعكر منهم : عبدالرمحن الق اب وعدنان محدي جلمةريان وسةعد يية  )ق( وعمةر    
ال ةةائ  )املةةدرس والكاتةةب املعةةرون(، وف ةةري بطةةرس وعبةةاس علةةي هبالةةه، كةةذلك احلةةال بالنسةةبة للناشةةطني او     

( 1939املعروفني منهم واعكر مةنهم : بةالل علةي ال ةبحة، )ابةن قاتةل القن ةل الويطةاني يف املوصةل يف نيسةان           
هلل يي  الن ار )شقيق الكاتب املعرون حسةب اهلل  وافراد من اسرة احلساوي، وخزعل وغامن جاسم اجلماس، ووعدا

يي ( وغالب حسن شكرية، وشاكر حممود اللهييب، وحممد سعيد احليو، وم ةطف  ييةب العمةر، وفكةي امساعيةل      
السراج، ومؤيد عبدالقادر احلبيطي، وهاشم عنون االطرق ي، وحممةد طةاهر مالعةون، وعةادل جميةد سةفر الن ةار        

مجةيعهم مةةن اسةةر موصةةلية معروفةة واصةةيلة. و  يشةةتهر مةن شةةيوعي املوصةةل مةةن    وهاشةم محةةدون، وغريهةةم و 
   القرويني او من اطران املدينة احد، عل  قدر معلوماتي.
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عل  أية حال، فقد كشفت القيادتان احملليتان للحزب الشيوعي والوطين 
الد قراطي يف املوصل ملركز السلطة يف بغداد أبعاد التحرك املزمع القيام به يف اللواء 

عبدالكريم قاسم أو الثورة وحدها، بل يعين ايضًا ا امس، ألن ا طر كان اليعين نظام 
تعرض كل قوى املؤيدة واملساندة للثورة لل طر. حت  ان أعضاء املؤمتر األول لنقابة 
املعلمني يف املوصل انتهزوا فرصة وجودهم يف بغداد وأبلغوا عبدالكريم قاسم ش  يًا 

 بالذي سيحدث يف املوصل.
نتهز أعضاء املؤمتر األول لنقابة املعلمني يف يقول عضو الوفد حامد احلمداني: ا

، 1959املوصل، وكنت أحدهم، وجودي يف بغداد حلضور املؤمتراملنعقد يف أواسط شباط 
الفرصة وطلب مقابلة عبدالكريم قاسم ألمر  ص الثورة واجلمهورية وأمنها، ووافق 

قابلة حتدث الزعيم الزعيم عل  استقبال الوفد يف مقري بوفارة الدفاع، وعندما متت امل
طوياًل عن دور املعلم يف ادتمع، وبعد نهاية حديثه طلب من الوفد احلديث، فبدأ أكو 
األعضاء سنًا يي  الشيخ عبدالواحد، املعرون بة)يي  ق( الذي كان مشهودًا له باملواقف 

لتآمري الوطنية أيام احلكم امللكي، باحلديث عن أوضاع املوصل املتدهورة وعن النشاط ا
الذي صري عل  قدم وساق، )موضحًا للزعيم بان العراق يف خطر، وان الثورة يف خطر 
كذلك، إعا   تسارع حكومة الثورة يف معاجلة االمور باسرع وقت  كن من أجل نزع 
الفتيل قبل حدوث االنف ار، مشريًا إىل العناصر اليت تقود علك النشاط، وعل  رأسها العقيد 

من الضباط القوميني والبعثيني املتعاونني معه، باالضافة إىل القوى الشوان وفمرة 
الرجعية واالقطاعية، وحتدث يي  عن السالح الذي كان املتآمرون ينقلونه عو احلدود 
السورية و زنونه يف املوصل، كما حتدث عن نشاط عمالء شركات النفط يف عني فالة يف 

 املوصل يف هذا االجتاي...(.
مداني، إال ان الزعيم كان ردي باردًا جداً، وأجاب الوفد بعباراته ويضيف احل

املشهورة )ال و( و )التسامح( و )الكتمان( و )املباغتة(، وقد رد عليه يي  )ق( قائالً: يا 
سيادة الزعيم، ان هناك حكمة تقول )الوقاية خري من العالج(، ان انتظار حدوث الكارثة 

ري جدًا فال أحد يستطيع تقدير خسائرها وأضرارها لذلك ومعاجلتها بعد علك، أمر خط
 فإن منع وقوعها أفضل بكثري من انتظار وقوعها والقضاء عليها.
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كان جواب الزعيم غري متوقع اطالقاً، عل  حد القول احلمداني، لقد غضب من 
هو احد حديث يي  )ق( وأجاب قائاًل )إننا ندرك األمور إدراكًا جيداً، وان العقيد الشوان 

 الضباط األحرار وأنتم تهولون االمور...  ن أقوياء وواثقون من أنفسنا(.
يستمر احلمداني يف سرد عكرياته فيقول: خاطب يي  )ق( الزعيم قائاًل: سيادة 
الزعيم إننا النطلب من سيادتكم سوى طلب بسيط وهو نقل فمرة الضباط املذكورة 

الواقعة، لكن الزعيم رفو علك رفضًا قاطعاً، وتفريقها يف مناطق أخرى، منعًا لوقوع 
وأجاب ةدة )ان هذي االمور تتعلق بنا وحدنا، و ن ال نسمح ألحد بالتدخل فيها(. وهنا 
وتلطيفًا لل و الذي اكفهر تدخل املرافق األقدم للزعيم وصفي طاهر وقال: إننا النهاب 

 .(1)الشوان، و ن قادرون عل  جلبه هنا هاتفيًا يف أية حلظة
ويف تلك الظرون، قرر احلزب الشيوعي وحركة ان ار السالم، اليت يساهم فيها 
احلزب بنشاط كبري حتدي املتآمرين وتوجيه حتذير اليهم بان مدينة املوصل سون لن 
تكون مسرحًا الغتيال الثورة ومن زاتها، وعلك بإقامة مهرجان الن ار السالم يف املوصل يف 

دعار، وملنع قيام هذا املهرجان سافر  6ملوعد فيما بعد بيوم ، وحدد ا1959أوائل دعار 
الشوان إىل بغداد للتباحث مع عبدالكريم قاسم حول الغائه، إال انه فشل يف اقناعه، وقبل 
ان يغادر بغداد يف االسبوع األول من دعار اىل املوصل ن ح ضباط املقر العام يف وفارة الدفاع 

بان ي ز الشوان يف بغداد وال يدعه يعود اىل حاميته،  قائدهم الزعيم عبدالكريم قاسم
ألن تآمر الشوان ضد النظام   يكن سراًُ. وحاول الشوان ان يلتق  سالم عادل سكرتري 
احلزب الشيوعي العراقي، لكن حماولته باءت بالفشل، ألن سالم عادل كان مطلعًا عل  نوايا 

 .(2)الشوان التآمرية ويقظًا إفاءي و  ين دع به
، وكانت التظاهرة من 1959دعار  6اقيم مهرجان ان ار السالم يف يوم اجلمعة 

الض امة وحسن التنظيم ما اقلق القوى املتآمرة، وبدأ االحتفال بإعالن عبدالكريم قاسم 
رئيسًا ف ريًا للحفل، ثم القيت الكلمات والق ائد، بعدها توجه املشاركون من بغداد اىل 

                                                 

 .10/1/2002للتفاصيل ينظر: حامد احلمداني )اضواء عل  حماولة انقالب العقيد الشوان( من االنرتنيت ( 1)

( السةنة  8-7ة الشةيوعية يف العةراق( جملةة دراسةات عراقيةة، العةددان )      اكرم سليم، )دراسة نقدية لت ربة احلرك( 2)
 .73، ك1998( بريوت، ايلول 3)
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اىل مدينتهم، وانته  املهرجان دون حدوث أية اضطرابات وبشهادة حمطة القطار للعودة 
 .(1)عدد من القوميني والبعثيني من العسكريني واملدنيني

يقول طه فتحي داود، وكان من قادة تنظيم حزب البعث يف املوصل، يف مذكراته: 
ث من ان مجيع اللقاءات واالجتماعات بني العسكريني ومن ضمنهم الشوان مع  ثلي البع

أجل االعداد للحركة كانت تعقد يف داري، حت  ان أبناء حملته كانوا يرددون )  تنطلق 
ثورة الشوان إال من دار طه فتحي(، وان احلزب حاول تف ري سكك القطار وقتل َمْن فيه 
من ان ار السالم املتوجهني إىل املوصل، إال ان العملية اكتشفت من قبل السلطات، عندها 

نسف االحتفال والقضاء عل  الغالبية العظم  يف ملعب ا دارة احمللية حيث قرر احلزب 
تقرر اقامة املهرجان، إال ان الشوان أمرهم بالتوقف، ألن اجلي  قرر القيام ةركة مترد 
ضد عبدالكريم قاسم، وانهم )أي الشوان ومجاعته( طلبوا من البعثيني أيضاً: )العمل عل  

ينة كال دامات واالعتداءات بيننا وبني الشيوعيني، لكي تكون هذي اشعال نار الفتنة يف املد
االضطرابات وامل ادمات مورًا لنزول اجلي  إىل املدينة  لقاء القبو عل  البعثيني 
والشيوعيني معًا، ومن ثم اطالق سراح البعثيني وإبقاء الشيوعيني حمت زين...، سرعان 

مل ادمات يف كثري من شوارع املوصل اددن منها ماقمنا بافتعال كثري من ا ستفزافات وا
جر الشيوعيني إىل هذي امل ادمات وخلق جو يسودي الفوض  وعدم األمن واألستقرار يف 
املدينة، وفعاًل حدث هذا كله بدقة وختطيط منظم...( وهذا ما كان متفقًا عليه مع قيادة 

 .(2)الشوان مسبقًا عل  حد قول طه فتحي

                                                 

 .83للتفاصيل ينظر: الطائي، امل در السابق، ك( 1)

طه فتحي داود، مذكرات بعثي، مطبوعة عل  االلةة الكاتبةة ةةوفة الكاتةب، ولةد طةه فتحةي مةن اسةرة فالحيةة           ( 2)
عمل عاماًل منذ صغري بسبب عةدم قةدرة والةدي علة  ارسةاله للمدرسةة،        1934ه( سنة فقرية جدًا )عل  حد قول

، اعتقل اثر اشرتاكه فعليًا ةركة الشوان ثم اطلق سراحه، جلا اىل سوريا اثر 1953تعرن عل  حزب البعث سنة 
 8حتة  انقةالب   ، وعاش الج ًا يف م ةر  1959تشرين االول  7ورود امسه يف حماولة اغتيال عبدالكريم قاسم يف 

وبسبب ثقافته احملدودة او ر ةا بسةبب ا ةداري الطبقةي   ي ةل اىل درجةة عاليةة يف احلكومةة او          1963شباط 
احلزب، علمًا انه كان عل  صلة مباشرة ب دام حسني عل  حد قوله، كمةا انهة  الدراسةة االعداديةة وح ةل علة        

 .1990دعار  7مقابلة ش  ية معه يف  1963شهادة يف احملاسبة بعد سنة 
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ت واملظاهرات اليت افتعلها البعثيون ومؤيدوهم من ا خوان عل  اثر امل ادما
املسلمني، مع الشيوعيني، نزل اجلي  اىل شوارع املدينة، ولتطبيق خطة أمن املدينة، 

دعار، ويف تلك الليلة بدأت عمليات اعتقال الشيوعيني  7فرض منع الت ول يف مساء يوم 
( قياديًا من احلزبني وح زهم 60ال )والبارتيني وبالتعاون مع مديرية األمن مت اعتق

( ضابطًا من مؤيدي احلزبني وح زهم يف 14يف الثكنة احل رية فضاًل عن اعتقال )
املكان نفسه، ويف منت ف الليلة نفسها وصلت ا عاعة مع املهندس السوري الذي ع ز 

 عن تشغيلها، فقام خواء من شركة نفط عني فاله منهم االنكليزي ويليمز بريت

Williams Bert (1)، بتشغيلها. 
بدأت الفوض  تطوق املدينة، وع ز االنقالبيون من السيطرة عل  الوضع 
واحتواء املوقف، وجرح الشوان اثر ق ف الطائرات ملقري ومن ثم اطلق النار عليه من 

وقبيل عملية الفرار ونتي ة تسلل الياس إىل نفوس . (2)بعو جنود فوج ادندسة
رروا الت فية اجلسدية لكافة املعتقلني يف الثكنة احل رية، وبعد ان ا نقالبيني فقد ق

قتل حممود عزيز الش  ية املعروفة كامل قزايي رفو احملت زون ا روج  ا أدى 
دعار بدأت عملية فرار العناصر  9ولكن يف صباح . (3)إىل تاجيل العملية إىل اليوم التالي

كثر التهابًا وافدادت امل ادمات مرارة وشراسة القيادية  و سوريا، واصبحت املشاعر أ
ووصلت بسرعة إىل مستوى احلرب األهلية بني االطران املؤيدة للحركة االنقالبية اليت 
  تستطع الفرار وبني األطران املؤيدة للحكم،  ا ف رت األحقاد االجتماعية الكامنة 

بل الطرفني يف ظرون انعدام مرة واحدة وأدت إىل الكثري من االنتهاكات املقرتفة من ق

                                                 

، والبعاد الشبهة عن هوية احلركة وارتباطاتها يقول الطائي، ان 101للتفاصيل ينظر الطائي: امل در السابق، ك( 1)
 ا بري الويطاني حضر مرغمًا مع خبري عراقي.

جلوية مةن  املعرون لدى املوصليني كافة السيما املعاصرين منهم لالحداث، ان الشوان قتل يف مستوصف القاعدة ا( 2)
 قبل اجلنود الذين حاصروي هناك، ثم سحل يف شوارع املوصل، وان الذين قتلةوي كةانوا بضةعة جنةود اعةدموا بعةد      

. اما رواية انتحاري فاخذت تتبلور يف فرتة متةاخرة، وضةمن محلةة اعةادة كتابةة التةاريخ،       1963شباط  8انقالب 
دةا عةدد مةن القةوميني العةرب، مةن العسةكريني واملةدنيني          فالرواية متهافتة وال تؤيدها الوقائع التار ية، ويروج

 الذين شاركوا فعليًا يف حركة الشوان، ليوروا انهم عملوا حتت قيادة رجل ش اع ومبدئي.

 احلمداني، امل در السابق.( 3)
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وجود سلطة مركزية تضبط العواطف املندفعة وتسيطر عل  الوضع العام، ووقعت يف 
املدينة انتهاكات فظة حت  بعد فشل ا نقالب، فقد قتلت املقاومة الشعبية )تنظيم 

( ش  ًا يف 30( مشرتكًا ومتعاطفًا مع ا نقالب. كما مت قتل )17شبه شيوعي( )
صل من عسكريني ومدنيني من ضمنهم الشوان، فعدد القتل  االمجالي من مدينة املو

( ش  ًا حسب افادة مشس الدين عبداهلل 47ا نقالبيني واملتعاطفني معهم كان )
رئيس ادلس العسكري األول الذي حاكم املتهمني من منتسيب املقاومة الشعبية، وقد 

السيما اعالم اجلمهورية العربية  هول ا عالم املناهو لنظام حكم عبدالكريم قاسم
اما جمموع القتل  من الطرن اآلخر  (1)املتحدة، وبال  يف أعداد القتل  فاوصلها إىل اآلالن

 الذي ت دى لإلنقالبيني فكان أكثر من  سني ش  ًا.
ان اجلرائم اليت اظهرت الطابع الغوغائي لل ماهري اليتحمل مسؤوليتها  

ضًا أول ك الضباط الطائشون املندفعون الذين اقدموا عل  الشيوعيون وحدهم، وإمنا اي
تلك احلركة اليت   يكن دا اي امل يف الن اح، وداهموا بيوت الشيوعيني وبدأوا 

 .(2)مسلسل القتل

                                                 

افر اعاعت اعاعة صةوت العةرب امل ةرية اخبةارًا مذهلةة عمةا مستةه بادة         184-183الناصري، امل در السابق ك( 1)
( الفًا يف حماولةة منهةا الثةارة    20اليت وقعت يف املوصل، وادعت ان عدد القتل  من البعثيني والقوميني قد جتاوف )

(  ةن شةاركو يف   47القوى القومية والبعثية عل  الشيوعيني ونظام حكم عبدالكريم قاسم والثابةت تار يةًا ان )  
لي، وخطاب املقدم القومي يوسف كشموله، احد املشةاركني يف  احلركة قتلوا، وعلك حسبما ورد يف تقرير الطب العد

شةباط   8احلركة االنقالبية، خالل االحتفةال الةذي اقةيم يف ملعةب املوصةل احيةاءًا لةذكرى احلركةة بعةد االنقةالب           
: احلمةداني، امل ةدر   شةباط. ينظةر   8لةذي اقامةه انقالبيةو    ، واكد العةدد املةذكور ادلةس العةريف العسةكري ا     1963

 ق: الطائي، امل در السابق.الساب
مهما يكن وكما يقول الدكتور عبدا الق حسةني: بطبيعةة احلةال ان ايةة عمليةة غوغائيةة خمالفةة للقةانون                    

وهي مدانة اىل ابعد حد، ولكن صب ان نكةون من ةفني، يف حالةة الثةورة، يبقة  ادتمةع لفةرتة بةال قةوانني، وقةد           
 14: ثةورة  يذهبون ضحايا الفوضة ، ينظةر مؤلفةه   ورات اىل حد ما، وهناك ابرياء ح لت هذي املاساة يف مجيع الث

. وقةد مةرت مدينةة املوصةل ةالةة مشةابهة       140(، ك2003العراقية وعبدالكريم قاسةم )بةريوت،    1958متوف 
وى اثناء حركة الشوان وبعدها، ومع هذا فقد ادى القضاء عل  حركة الشةوان يف احلقيقةة، اىل تةاخري سةيطرة القة     

 الغامشة واملتع بة الظالمية عل  مقدرات العراق وشعبه.

 .1959دعار  26( 50للتفاصيل ينظر: جريدة احتاد الشعب، العدد )( 2)
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كانت حركة الشوان حركة جمموعة من الضباط املغامرين التواقني إىل  
ساعة،  24انها   ت مد مدة السلطة، و  تكن دم قاعدة شعبية وال عسكرية بدليل 

واعتقد ان مسؤولية قيامها تقع بالدرجة األساس عل  عاتق عبدالكريم قاسم نفسه، 
الذي جرى حتذيري من حدوث ما ال يمد عقباي، إآل انه رفو اختاع أي اجراء ملنع 

 وقوع الكارثة، يف حني كان بامكانه ان يفعل علك.
ان متالفًا من الشيوعيني وأن ارهم( فعند استقبال )قاسم( لوفد املوصل )وك 

أكد دم بانه كان عل  علم  ؤامرة املوصل، وخاطب الوفد قائاًل:  1959دعار  25يف 
إننا نتشرن بلقاء أبطال مناضلني من ابناء احلدباء )املوصل( العزيزة، أنتم لستم أبناء 

ء بررة للشعب املوصل وحدها، أنتم أبناء الشعب العراقي كله إنكم يف احلقيقة أبنا
 العراقي، وبعد ان استمع ملطالب الوفد واليت تضمنت:

إعدام ا ونة فورًا، وتسليح املقاومة الشعبية والعشائر املوالية، وتنفيذ قانون 
إال . (1)ا صالح الزراعي، ووعد )قاسم( الوفد بتعميم املقاومة الشعبية وتسليح الشعب

األحداث وحوادث كركوك اليت اعقبتها  إن قاسم ما لبث ان أختذ فيما بعد من تلك
عريعة لي في نفوع احلزب الشيوعي يف العراق، فقام بإعتقال العديد من شيوعيي 

، علمًا 1963شباط  8املوصل الذين مت اعدامهم علنًا ويف شوارع املدينة بعد انقالب 
حلرن انه كان قد استقبلهم بعد القضاء عل  احلركة باقل من شهر وخاطبهم قائاًل با

 الواحد )بارك اهلل فيكم، وكثر اهلل من أمثالكم من امل ل ني دذا البلد(.
إن تراجع )قاسم( فيما بعد عن إشادته باملشاركة الفع الة لشيوعيي املوصل 
ومؤيديهم يف القضاء عل  حركة الشوان االنقالبية وبناءة عل  توجيهاته، واصداري 

اىل احملاكم اليت اصدرت احلكم باالعدام عل  االوامر  طاردتهم واعتقادم وتقد هم 
عدد منهم، يعود سببه ايضًا اىل ما نقله اليه فميله يف الدراسة قاسم حممد سلطان 

 اجلراح )قاسم افندي( الذي عكر:

                                                 

 .60فاضل العزاوي، امل در السابق، ك( 1)
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طالبني يف الثانوية املركزية  1927كنت انا وعبدالكريم قاسم يف سنة 
فقلت له ان والدي يعمل مديرًا لة ببغداد، سالين مرة ما الذي ات  بك اىل بغداد، 

)طابو( مركز بغداد، وانت فاجاب: أنا من اهل ال ويرة ووالدي يعمل بقااًل واسكن يف 
( فلسًا يف احد دور حملة املهدية، وان والدي يبعث لي شهريًا 75غرفة مؤجرة بة )

ًا عل  ( فلسًا. كان )قاسم( يرتدد عل  دارنا يف حملة الفضل. كان طالبا ةمنطوي375)
نفسه، فعول حت  انه بك  عندما لوى الطالب علي غالب عزيز )عميد ركن فيما 

 بعد( مرة عراعه.
، وبعد سنة قال لي: ان هذي املهنة ال 1932-1931عني )قاسم( معلمًا سنة 

( 1936توافقين، وان ابن عميت حممد علي جواد )قائد القوة اجلوية العراقية سنة 
رية. وعندما اصبح ضابطًا فارني يف املوصل اربع مرات، وملا سون يدخلين الكلية العسك

 14مسعت بانه اصبح رئيسًا للوفراء قلت ))خرب العراق((، املهم انه بعث يف طليب بعد 
باشهر وكنت معلمًا يف قضاء قري قوش )احلمدانية( وعرض عليم وظيفة  1958متوف 

 العمل. مدير املطبعة احلكومية، فاعتذرت لعدم رغبيت يف هذا
بعد حركة الشوان ارسل )قاسم( يف طليب، فذهبت اىل بغداد وقابلته ةضور 
امحد صاحل العبدي )احلاكم العسكري العام( والعميد الركن امساعيل العارن )وفير 
املعارن فيما بعد(، وطلب بان أعكر له ما ح ل يف املوصل أثناء حركة الشوان وبعدها، 

لسحل( و )النهب(، وعندما انتهيت التفت اىل العبدي فتكلمت له عن )املذابح( و )ا
والعارن قائاًل: ان اخي قاسم اليكذب، وان االخبار   تنقل لي هكذا، فامر فورًا بارسال 

 .(1)( الف دينار للمتضررين جراء احلركة50جلنة حتقيقية اىل املوصل وخت يص )
وا يف قمع حركة وعندما اعتقلت ادي ة التحقيقية ا اصة الكثري  ن شارك

الشوان، اصدر مقر احلاكم العسكري العام تعليمات سرية وعل  الفور، و ا جاء فيها: 
"بنتي ة تدقيق القضايا ا اصة ةوادث املوصل واليت قامت بإجراء التحقيق فيها 

                                                 

، عمل معلمةًا ثةم امينةًا ملكتبةة     1908، وقاسم افندي اجلراح من مواليد 1995ب د 29مقابلة ش  ية معه يف ( 1)
 .1972تحف املوصل احلضاري، احيل عل  التقاعد سنة م
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هي ة حتقيق خاصة، فقد ظهر لنا بان االفعال اليت جلا اليها املواطنون لقمع فتنة 
،   12/3/1959من يوم  2400يف املوصل، واليت ح لت قبل الساعة  ا ائن الشوان

يق د بها اال مساعدة السلطات الرمسية عل  قمع تلك احلركة والفتنة العمياء 
ومالحقة مرتكبيها، وحيث ان السلطة قد متكنت من السيطرة عل  املوقف بعد 

القائمة املرفقة طيًا غري  التاريخ املذكور لذلك وجدنا ان املتهمني املبينة امساءهم يف
مسؤولني عن االفعال املرتكبة من قبلهم قبل التاريخ املنوي عنه...، فقررنا ايقان 

وجاء يف القوائم  (1)التعقيبات القانونية ةقهم عنها واطالق سراح املوقوفني منهم...
احلكم ( ش  ًا معتقاًل وهاربًا، ومع هذا   ينج الكثري منهم من 120املرفقة امساء )

 .بالس ن او االغتيال
املهم يف األمر ان أعمال قاسم وت رفاته وسياسته الداخلية خاصة أدت 

وادخل بت رفاته غري املتوافنة وغري ، (2)بالتالي إىل تدمري نفسه وتدمري الشعب معه
 .1963شباط  8احلكيمة الشعب العراقي يف نفق مظلم منذ انقالب 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، اىل مديريةة شةرطة لةواء    4/12/1959( يف 3491كتاب مقر احلاكم العسكري العام، سري وعل  الفور، العدد )( 1)
 املوصل.

( جملةة الثقافةة   1963-1935للتفاصيل ينظر: ثابت حبيب العاني )احلزب الشيوعي، السلطة والقةوات املسةلحة   ( 2)
 .35-22، ك1995( تشرين االول 41( السنة )226ديدة، العدد )اجل
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 1959دعار  8وان االنقالبية يف ما اتذكري عن حركة الش

  
قبل ان اعكر ما شاهدته بارتم عيين، البةد مةن مقدمةة عةن احلةدث وتداعياتةه،       
وال اريد هنا ان اعيد ماكتبته عن حركة الشوان يف كتيةب اصةدرته بعنةوان "مةن كةان      

، او ماجةةاء بكتةةابي "التطةةورات  2004وراء حةةوادث املوصةةل وكركةةوك الداميةةة" سةةنة   
، 2006" ال ةادر سةنة   1963شةباط   8 - 1958متوف  14خلية يف العراق السياسية الدا

 اال ماله عالقة  ا شاهدت وعاصرت.
بيةةانني يف  تال ينكةةر ان الل نةةة احملليةةة للحةةزب الشةةيوعي العراقةةي قةةد اصةةدر 

ا مةن  مة ها علة  نطةاق واسةع يف املنطقةة حةذرت فيه     تونشةر  1959كانون الثاني وشباط 
نظام احلكم يف املوصل، ومن الكارثة الدموية اليت ستح ةل  قيام مؤامرة او انقالب ضد 

   يةرد فيهمةا حتةريو النةاس علة       ني، اال ان البيةان (1)اعا ما وقعت احلركةة او املةؤامرة  
قتل وسحل الذين سيشاركون يف احلركة. ومن اجلدير بالذكر ان مديريةة االمةن العامةة    

ريم قاسةم، ودمةر موقةع املوصةل     واحلاكم العسكري العام، وحتة  رئةيس الةوفراء عبةدالك    
العقيد عبدالوهاب الشوان، قد اطلعوا عل  البيانني اللذين ش  ا بدقة طبيعة احلركةة  

 والقائمني بها، اال ان احدًا   يرك ساكنًا.
كتب طه فتحي داود )ابو صدام( وهو من اوائل البعثةيني، ومةن قةادة تنظةيم     

مجيةةع اللقةةاءات واالجتماعةةات بةةني    حةةزب البعةةث يف املوصةةل، يف مذكراتةةه يقةةول : ان  
العسكريني ومن ضمنهم الشوان مع  ثلي البعث من اجل االعداد للحركة كانت تعقةد  
يف داري...، وان احلةةزب حةةاول تف ريسةةكك القطةةار وقتةةل مةةن فيةةه مةةن ان ةةار السةةالم     
املتوجهني اىل املوصةل، اال ان العمليةة اكتشةفت مةن قبةل السةلطات، عنةدها قةرر احلةزب          

االحتفال والقضاء عل  الغالبية العظم  يف ملعب االدارة احمللية )بةني بةاب سةن ار    نسف 
ورأس اجلادة( حيث تقرر اقامة املهرجةان. اال ان الشةوان امةرهم بةالتوقف، ألن اجلةي       

                                                 

 .املالحقينظر ن هما يف ( 1)
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قرر القيام ةركة مترد ضد عبدالكريم قاسم، وانهم )اي الشوان ومجاعته( طلبوا مةن  
شعال نار الفتنةة يف املدينةة كال ةدامات واالعتةداءات بيننةا      البعثيني ايضًا "العمل عل  ا

وبني الشةيوعيني، لكةي تكةون هةذي االضةطرابات وامل ةادمات مةورًا لنةزول اجلةي  اىل          
املدينة، اللقاء القبو عل  البعثيني والشيوعيني معًا، ومن ثةم اطةالق سةراح البعثةيني     

سرعان مةا قمنةا بافتعةال كةثري     وابقاء الشيوعيني حمت زين ]وهذا ماح ل فعاًل[...، 
من االستفزافات وامل ادمات يف كثري من شوارع املوصل، اددن منها جةر الشةيوعيني اىل   
هذي امل ادمات، وخلق جو يسةودي الفوضة  وعةدم االمةن واالسةتقرار يف املدينةة، وفعةاًل        
حدث هذا كله بدقة وختطةيط مةنظم، وهةذا مةا كةان متفقةًا عليةه مةع قيةادة الشةوان           

 .(1)قًا عل  حد قول طه فتحيمسب
اما ف ري بطرس، وكان عضوًا يف الل نةة احملليةة للحةزب الشةيوعي يف املوصةل      
حينذاك، فقد كتب يقول: كانت الل نة تراقب الوضةع عةن كثةب، وبةدأت يف اجتماعةات      

املتةآمرون وعةن طريةق اجلماعةات املسةلحة يف املدينةة       اع كةان  مستمرة تةدرس االوضةاع،   
 ون والياس يف اوساط ابناء املدينة، لقد اختذنا جمموعة مةن التةدابري   اجواء ا نعويشي

اليت تهدن لتهدئة االمةور واحلفةاظ علة  االمةن واالسةتقرار يف املدينةة، وعةدم االيةرار         
ب املدينة صراعات هي يف غنة  عنهةا، ومةن هةذا املنطلةق، واليقةان       يلالستفزافات وجتن

يذ هذي الوجهة، علمًا ان قيةادة احلةزب الشةيوعي    التداعيات، بدأنا باجراءات عملية لتنف
كانت مع هذي الوجهة وترسل لنا التوجيهات تطالبنةا بعةدم االيةرار وراء االسةتفزافات.     
ومن هذي االجراءات اليت اختذناها هي : ارسال وفةد للقةاء بالعقيةد عبةدالوهاب الشةوان      

ت معةةه )اواسةةط مكةةون مةةن عبةةدالرمحن الق ةةاب وعةةدنان جلمةةريان، وبعةةد عةةدة لقةةاءا 
(،   يفلةةح الوفةةد مةةن ثنيةةه عةةن الةدور الةةذي يقةةوم بةةه يف دعةةم عناصةةر  1959شةباط  

مسلحة تهيئ للقيام باحداث دموية يف املدينة، وقمنا بات االت مةع بعةو رجةال الةدين     
ووجهاء املدينة حلثهم بلعب دورهم يف التحرك والتوعية وتثقيةف العناصةر املغةرر بهةا،     

 ن ح ايضًا، رغم حترك البعو منهم.ولكن هذي اجلهود   ت

                                                 

 طه فتحي، مذكرات بعثي، ةوفة املؤلف.( 1)
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لقةةد فةةرض املتةةآمرون اجةةواء غةةري طبيعيةةة علةة  املدينةةة كمقدمةةة لتنفيةةذ      
( الةةف 60خمططهةةم، ويسةةميهم ف ةةري بطةةرس بةةة)الشقاوات(، اخرجنةةا مظةةاهرة مةةن ) 

ش ص لرفع معنويات النةاس واعةادة التةوافن يف املدينةة، اال انهةا تفرقةت بعةد ان تعهةد         
زافات اليت كانت تقوم بها ادةاميع املسةلحة. وتةبني فيمةا بعةد ان      الشوان بايقان االستف

هدن الشوان من ايقان املظاهرة او تاجيلةها كةان لكسةب الوقةت واملنةاورة وا ديعةة. اع       
   يلتزم بالوعد الذي قطعه لعبدالرمحن الق اب.

دعار تفرقةت اجلمةاهري    6يقول ف ري بطرس: بعد انتهةاء مهرجةان السةالم يف    
املدينة، وتوجه الضيون اىل حمطةة قطةار املوصةل، واتضةح ان ا طةوة الثانيةة        من اهل

للمتآمرين هو االعتداء عل  املشاركني يف املهرجان : ففي منطقة )باب البيو( منطقةة  
االغةةوات وجلةةهم مةةن االقطةةاعيني واملالكةةني الكبةةار املتضةةررين مةةن قةةانون االصةةالح       

هري كانةةت هنةةاك جمةةاميع حتمةةل ادوات الزراعةةي، حيةةث مةةرت مةةن هةةذي املنطقةةة اجلمةةا
جارحة وح ارة تقف يف الشوارع وتقةاطع الطةرق بةدأت ترمةي اجلمةاهري باحل ةارة مةع        

 الشتائم، وجماميع اخرى عل  السطوح حتمل اسلحة بدأت باطالق الرصاك.
ويف منطقة )البدن( املالصقة للمنطقة االوىل، كانت هناك ايضًا جماميع ترمةي  

وحتمل بعضها اسلحة جارحة مع اطةالق الشةتائم، وجمةاميع اخةرى      احل ارة عل  الناس
 عل  السطوح بدأت باطالق النار.

هةةذي االسةةتفزافات الةةيت كةةان مةةن نتائ هةةا جةةرح العديةةد مةةن املشةةاركني يف        
املهرجان، كانت جتةري بعلةم ومحايةة القةادة العسةكريني واالمنةيني يف املدينةة، لغةرض         

سةتقرار ليسةهل تنفيةذ خمططهةم. وعنةدما بةدأت       تاجيج الفوض  وال راعات وعدم اال
القطارات بالتحرك  و بغداد وهي تقل م ات املشاركني، كادت ان حتدث كارثة انسانية 
كبرية وعلك لوجود خطة لتف ري القطارات، حيث كشةف عمةال السةكك احلديةد عبةوات      

 ط.ناسفة مزروعة داخل منطقة ا ط احلديدي يف املنطقة بني محام العليل وشرقا
مهرجان السالم، نزلةت اىل   بالضبط يف اليوم الذي تال 1959دعار  7صباح يوم 

شوارع املدينةة جمةاميع مسةلحة وبعضةها حتمةل اسةلحة جارحةة، وجلةهم مةن البعثةيني           
واصةةحاب السةةوابق والةةرجعيني، وبةةدعم مةةن القةةادة والضةةباط، اخةةذوا صوبةةون شةةوارع   
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ابنائهةةا، والغريةةب انهةةم كةةانوا   املدينةةة علةة  شةةكل مظةةاهرة فارعةةني ا ةةون يف صةةفون 
يضةةعون علةة  صةةدورهم )رأس قطعةةة سةةوداء( مةةاخوعة مةةن علبةةة السةةكاير االنكليزيةةة  

 ( ويعنون بذلك "لتاكل هذي القطط محامات سالمكم".كريظن اي)
حاولت الل نة احمللية للحزب الشيوعي، عل  حد قةول ف ةري بطةرس، تهدئةة     

دعار مت ارسةال عبةدالرمحن    7ي نفةس اليةوم   االمور وخلق حالة استقرار يف املدينة، ففة 
الق ةةاب وعةةدنان جلمةةريان اىل العقيةةد عبةةدالوهاب الشةةوان ومفاحتتةةه خبطةةورة الوضةةع 
واقناعه بالتوقف عن التحرك ضد اجلمهورية واستذكاري بتار ه )النه كان عل  مةالك  

( 60الضةباط االحةةرار( وبةةداًل مةن ان يرتاجةةع قةةام باعتقةال الق ةةاب وجلمةةريان و ةةو )   
شةةيوعيًا وبارتيةةًا )اعضةةاء احلةةزب الةةد قراطي الكوردسةةتاني( ومت ح ةةزهم يف الثكنةةة    
احل رية )موقع عسكري(. وبعةد اعتقةال هةوالء تسةارعت االحةداث يف املسةاء وفاد عةدد        
ادةةاميع املسةةلحة )املتةةآمرة( واخةةذت تسةةتفز الشةةيوعيني ومؤيةةدي النظةةام. ثةةم قامةةت   

 .1959دعار  8احلركة صباح 
ادة اثنني من املعاصرين واملشاركني يف االحداث، بعثي وشيوعي مسةلم   هذي شه

ابناء مدينة املوصل، وال اعتقةد ان مةا كتبةوي يتةاج اىل     ومن كادحي االثنان ومسيحي و
حتليل، فانا ش  يًا اكاد اصدق االثةنني، فالثةاني يوضةح خطةط االول الةيت اقةرت، واىل       

دعار  8االرواح اال ان الوضةةع انف ةةر صةةباح دعار   تكةةن هنةةاك خسةةائر يف  7مسةةاء يةةوم 
نها، السيما عندما حةاول املشةاركون يف احلركةة ابةادة     م، وانطلقت االحقاد من مكا1959

احملت زين يف الثكنة احل رية من عسكريني ومدنيني، وعندما فشلوا، خرج احملت زون 
 ولسان حادم يقول: البادل اظلم فكان ما كان.

ما كتبه طه فتحةي وف ةري بطةرس مةن حةوادث كةان        ومن اجلدير بالذكر ان
يدور يف الساحل اال ةن مةن املدينةة، امةا السةاحل االيسةر، فكةان هادئةًا، و  نكةن نشةعر           
بشيئ غري طبيعي، لسةببني، اودمةا كانةت االكثريةة السةاحقة مةن الكةورد وهةم موالةون          

ا امل ات، فقد كانةت يف  للنظام، وثانيهما، كانت املنطقة قليلة السكان ال يت اوف عدد دوره
املنطقة ثالث مدارس ابتدائية ومتوسطة واحدة، ومستوصف واحد، حتةيط بهةا بعةو    

وقريةة اخةرى    وقريةة بعةويزة،   القرى مثل الرمحانية وقرية اجليلة وقرية شاهني اغةا 



178  

يل، ولعب العديد مةن سةكان هةذي القةرى دورًا يف نهةب      بخلف سور نينوى عل  طريق ار
 حركة الشوان.دور املشاركني يف 

، بدأنا نسمع صوت االطالقةات الناريةة عنةد مركةز     1959دعار  9يف صباح يوم 
شرطة النيب يونس، كنت حينذاك تلميذًا يف ال ف الثالث االبتدائي يف مدرسة الزبيةدة  

م(. خرجنةا  70لالحداث، وكانت تقع عل  شارع املركز املذكور وتبعد عن دارنةا بنحةو )  
وكوردًا واتذكر مةنهم يية  حممةد مطةر وخلةف جاسةم وعمةر          ن اطفال احمللة عربًا

خليل وهاشم سيد قادر وحممد يوسةف وغةامن سةيد عبةداجلليل النعيمةي ووعةد خلةف        
العامري وعبداحلكيم امحد وفوفي حسني وعلي حسني ومهةدي ابةا بكةر، وتوجهنةا اىل     

نهم شة ص  لةيس بية   عشارع املركز فماعا رأينا : جمموعة من الغوغاء وحت  بينهم رعةا 
معرون يسحلون باحلبال ش  ًا كان ديةب النةار فةوق بطنةه، وكةان اخةرون يضةربونه        

مةن قبةل،      نةر لةه مثةيالً    ومقةزفاً  باحل ارة ويطعنونه بالسكاكني، كةان منظةرًا بشةعاً   
قالوا لنا: انه معاون مركز شةرطة الةنيب يةونس )متةآمر( وفع اسةلحة املركةز لةياًل علة          

كنا ب راحة  ب الزعيم وصورته كانةت معلقةة يف كةل مكةان     املتآمرين ضد الزعيم، و
 حت  عل  ابواب دورنا.

عاد معظم اطفال احمللة اىل بيوتهم لريوا لذويهم ما شاهدوي من منظر مروع، 
  يذهب والدي اىل حمل عمله، وكان بزافًا يف قي ةرية علةي دفنةدي، او القي ةرية عات     

كةام وحةذرنا مةن ا ةروج اىل الشةارع واوصة        السبعة ابةواب، وقةام بغلةق بةاب الةدار باح     
 ب ةةوت مسةةموعكعادتةةه يف صةةباح كةةل يةةوم و والةةدتي  راقبتنةةا، ثةةم اخةةذ يقةةرأ القةةردن

  يتمكنةةا مةن السةيطرة علينةةا    )والةديم(  وي ةلي ركعةتني بةني دونةةة ودخةرى. اال انهمةا     
بشةةكل تةةام فقةةد متكنةةا مةةن ا ةةروج عةةدة مةةرات والةةذهاب مةةع اوالد احمللةةة اىل حيةةث      

 ملظاهرات واالحداث.ا
كنت صغريًا حينذاك، ولكن عكريات ال غر كالنق  علة  احل ةر، كمةا يقةال :     
شاهدت السحل والتمثيل بثث املشاركني يف حركةة الشةوان ومداهمةة واقتحةام دورهةم      

ين علة  انةه   تظةاهر بةني امل  ونهبها او حرقهةا مةن قبةل عامةة النةاس،   يتعةد مةن كةان        
النعمانيةةة( -ع اليةةد الواحةةدة، ففةةي حملتنةةا )الدركزليةةةشةةيوعي مةةنظم فعةةاًل عةةدد اصةةاب
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كان هناك شابان شيوعيان، شاهدت احةدهم فقةط عنةد اقتحةام احةد الةدور،       انه اعتقد 
 واعتقد ان امسه كان طالب. اما االخر فكان يدع  غامن داود واالثنان موصليان.

ان اما عن ادتافةات فلةم تكةن موحةدة وبعضةها ركيكةة جةدًا، وهةذا يةدل علة            
حزبًا   يكن قد كلف نفسه بوضعها، واتةذكر منهةا: )عبةدالكريم جةوهرة ومجةال جةَو       

( ي ةفق عفلقةي(، )ايزنهةاور يةا ديةوس، التطلةع عليةك        مةا  )حتت( القندرة(، )املا )الةذي 
لةةواء فةةدوى البةةن قاسةةم(، )فعيمنةةا االول عبةةدالكريم قاسةةم،       14دبابةةات الةةروس(، ) 

  امسةع  ابةن الشةقي(   ا و )مجال العفلقي يا شقي يوفعيمنا الثاني م طف  البارفاني(، 
هتافات او شعارات مت د احلزب الشيوعي وتشيد به، ر ا ألن املنطقة كانت عات اغلبية 

 كوردية موالية للبارفاني اواًل ثم لعبدالكريم قاسم.
كان من املتعذر الذهاب اىل اجلانب اال ن من املدينة، الحتدام املعارك فيها ثةم  

عنا، اال اننةا كنةا نسةمع اخبارهةا، وكيةف قتةل الشةوان وهةرب معظةم اتباعةه اىل           بعدها 
سوريا، وكيف حت ن املدافعون يف دار الشيخ امحد ع يل اليةاور وبامعةه الةذي اقةتحم     
وقتل من فيه بضمنهم عدد من عبيدي السود، وقد شاهدت جثة احدهم بعد شهر مةن  

علة  طريةق اربيةل. وجثةة      دملماجةه( )ال االحداث ملقاة بالقرب من منطقة باب مشس
دخرى قيل انها المساعيل احل ار يف منطقةة )العطشةانة(حاليًا وكانةت املنطقةة فراعيةة      

 خالية حينذاك.
اتةةذكر كيةةف حاصةةر املتظةةاهرون دار امةةني ييةة  الكاتةةب )مةةدير مدرسةةة        
ابتدائيةةة( يف منطقةةة الدركزليةةة، وكانةةت اسةةرة الكاتةةب قةةد شةةاركت يف حركةةة الشةةوان،  

نت الدار خالية بةال سةكان، فةواجههم مةن علة  سةياج الةدار ا ةارجي بسةتاني الةدار           وكا
وكان كورديًا افطس االنف يدع  سليمان ... ، وكةان اوالدي يلعبةون معنةا، يمةل القةردن      
الكةةريم فارتةةد النةةاس وكةةان بعضةةهم يمةةل املعةةاول والقزمةةات، واكتفةةوا برشةةق الةةدار       

 .باحل ارة وكسروا فجاج مجيع النوافذ
كما هةاجم عامةة النةاس دار البعثةيني االخةوين حممةد سةعيد وحممةد شةريف          
ا ياط القريب من دار الكاتب، وكان دارًا متواضعًا من طابقني مبنيًا بةاحل ر واجلةص،   
واخرج املتظاهرون بندقية   يكن فيها عتةاد. ثةم هةامجوا ق ةر حممةد الكاتةب وكةان        
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هةا بعةد ان مجعوهةا يف سةاحة قريبةة، وكةةان      واسةعًا ونهبةوا حمتوياتةه واضةرموا النةار في     
هناك مسلحون كورد من بهدينان عند الساحة  نعون اخذ املنهوبات وصوون حامليهةا  
عل  رميها يف النار، وعندما حاول احدهم اخذها دفعوي مع مةا يمةل اىل النةار فكةاد ان     

 يرتق فاضطر اىل رميها للن اة بنفسه.
يت الكاتةب كانةت غريبةة بالنسةبة لسةكان احمللةة،       واعكر هنا للتاريخ، ان اثاث ب

فقد شاهد الناس الول مرة يف علك الق ر الثالجات ومفقةس واسةطوانات الغةاف واشةياء     
دخرى،حت  البومات صور االسرة   تسلم من النهةب، واحملتويةات الةيت يةت مةن النةار       

لةك عنةدما   واحلديديني، عرفت ع الطواصم استقرت يف عدد من دور عرب املنطقة من 
 فارت جلنة احمللة جلمع املنهوبات اليت مجعت امام دارنا تقريبًا.

حتول دار او ق ر حممد الكاتب املنيف والكبري فيما بعةد اىل مدرسةة ابتدائيةة    
ان باسةةم مدرسةةة احلريةةة، وقةةد اكملةةت فيهةةا ال ةةفني ا ةةامس والسةةادس االبتةةدائي، وكةة

 فيدان جاسم كرك ة. 1961سنة  هاحملروق، وخلف مديرها الشاعر حممود فتحي عبد
اما يف منطقة الفي لية )نسبة اىل امللك في ل( وقد غري امسها بعد الثةورة اىل  
حي الن ر، فاتةذكر ان املتظةاهرين احرقةوا دار امحةد اجلةوادي وحمةل غسةل وتشةحيم         
)اجلوادي( العائدة السرة اجلوادي، مع ما كةان فيهةا مةن السةيارات االهلةني، وخطةب مةن        

( سةنة، يف النةاس، وهةاجم مجةال     35حها رجةل كةان عمةري حينةذاك  ةو الةة)      علة  سةط  
عبدالناصر وقال انه يريد ان نكون عبيةدًا بةني يديةه، و  يكةن شةيوعيًا، فقةد مسعةت        

 فيما بعد ان كان قد جاء من منطقة دهوك.
واتذكر جيةدًا ان املتظةاهرين، وال اعةرن مةاعا امسةيهم، حاصةروا دارًا بةالقرب        

د ييب اجلادر، وتاخر اقتحامها السباب   اعرفها، وعندما حةان موعةد   من جامع حمم
صالة الظهر، عهةب معظةم املتظةاهرين الداء ال ةالة يف اجلةامع املةذكور، و  يعةودوا اىل        
حماصرة الدار، ر ا ثبت دم عدم مشاركة ساكنيها يف احلركة االنقالبيةة، واتةذكر ايضةًا    

 وبسةةتان محةةو القةةدو   بةةالقرب مةةن دار اجلةةوادي   ًاان املتظةةاهرين نهبةةوا واحرقةةوا دار  
 بالفي لية، ر ا كان دار الشيخ علي ...
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ان ق دي من ايراد هذي النماعج السيما مهامجة دار امني الكاتةب والةدار الةيت    
قرب جامع اجلادر، هو ان العملية   تكن منظمة او مركزية تقودهةا جهةة حزبيةة، اىل    

ن، ينوا يقومون بتلك االعمال: رعةاع، غوغةاء، متظةاهر   حد ال اعرن ماعا أرتمسي الذين كا
، مسعةت انهةم حطمةوا بقاليةة احلةاج ياسةني رمضةان )والةد طةه          نيعامة الناس، فوضوي

ياسني رمضان( وكسروا حمتوياتها، وقيل ان احدهم كان يثقةب خةزان نفةط الفةوانيس     
ن كةان  ومة  ؟ترى مةن كةان يةوجههم   يةا خبن ري وهو يشةتم االسةتعمار وامريكةا والشةوان     

كةةان النةةاس ال يبةةالون باجلثةةث امللقةةاة يف السةةاحات، وال بالةةذين   ؟املسةةتفيد مةةن اعمةةادم
يسحلون او يربطون بالسةيارات، كةانوا يضةربونهم بعنةف وةقةد بالسةكاكني وا نةاجر        
واحل ارة والع   الغليظة، و  اشاهد سالحًا ناريًا بيد احةدهم. كنةت اتقةزف مةن تلةك      

ليت متر امامي او اشاهدهها، لقد بقيت مةدة ال اشةتهي الطعةام كلمةا     املظاهر الالانسانية ا
تةةراءت لةةي اجلثةةث، السةةيما جثةةة معةةاون مركةةز شةةرطة الةةنيب يةةونس وهةةي اول حالةةة    
ماسةةاوية رايتهةةا يف حيةةاتي، وال اكشةةف سةةرًا اعا قلةةت ان االجتةةاي العةةام كةةان ضةةد حركةةة   

و  يكةن قةد مةر     بوبةًا، وحم الشوان، فقد كان عبدالكريم قاسم يظ  بشةعبية طاغيةة  
بهةذي احلركةة احملسةومة الفشةل، وفعةاًل         انوشة عام عل  الثورة، وكنا نستغرب قيام ال

 ساعة، والع قادتها السيما الضباط بادرب اىل سوريا. 24تدم 
كثريًا ما يكتب البعو، والسةيما الةذين يتنةاولون جانبةًا واحةدًا ولةيس جةانيب        

املدينة او الذين قاموا بتلك االعمال غري املالوفة، قةد  تاريخ املوصل، وكان شيوعيي هذي 
نزلةةوا مةةن الفضةةاء او مةةن احةةدى الكواكةةب او جةةاءوا مةةن مةةدن وبةةالد اخةةرى، اقةةول ان    
شيوعيي املوصل كانوا من نفس طينة اهل املوصل ومن طينة الذين قتلوا وُمثةل بهةم،   

النسةيج االجتمةاعي    فهم موصليون اقحاح مثل غريهم بالعادات والتقاليد، اي من نفةس 
ء فيمةا  رب ومعةارن وجةريان واصةدقا   اواقة  ةوتركيبة املوصةليني االجتماعيةة، فهةم اخةو    

من الشيوعيني قةاموا ةمايةة وبالةدفاع عةن دور بعةو       ًا، وهذا يفسر لنا ان عددبينهم
املشاركني يف احلركة، اع   يتعةرض احةد ألسةرة او دار القيةادي البعثةي سةا  مةال علةو         

املفيةد ان اعكةر هنةا ان اعضةاء الل نةة احملليةة للحةزب الشةيوعي العراقةي يف          مثاًل. ومةن  
املدينة كانوا مجيعًا وبال استثناء مةن املوصةليني االقحةاح ومةن كويةات االسةر املعروفةة        
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ومنها بيوتات دينية اعكر منهم: عبدالرمحن الق اب، عةدنان محةدي جلةيب جلمةريان،     
ال ائ  )املةدرس والكاتةب املعةرون(، وف ةري     سعد يي )ق(، عمر حممد الياس، يوسف 

 بطرس، وعباس هباله.كذلك احلال بالنسبة للناشطني واملعروفني منهم:  
بالل واحسان علي ال ةبحة، وافةراد مةن اسةرة احلسةاوي، ون ةوح واسةامة        
جلمريان، وخزعةل وغةامن جاسةم اجلمةاس، ووعةداهلل يية  الن ةار )شةقيق الكاتةب          

حسةن شةكرية، وشةاكر حممةود اللةهييب، وحممةد سةعيد         املعرون حسةب اهلل(، وغالةب  
احليو، وم طف  ييب العمر، وفكي امساعيل السراج، وبشري جميد الزعرو، ومؤيد 
عبدالقادر احلبيطي، وهاشم عنون االطرق ي، وحممد طاهر مال عون، وعادل جميد 
سفر الن ار، وهاشم محدون، وساطع امساعيل عبدالغين، خليل عبةدالعزيز رجةب،   
ثامر عثمان الرواس، جميد عربو الق اب، حممةد عبةداللطيف االثلةم، عبةدالعظيم     
حممد حسن النعمة، غامن داود سليمان الق اب، حمسةن سةعيد احلةاج طالةب، امحةد      
احلاج ايوب عبدالواحةد، عةادل سةفر، حةافم ا وشةي، وسةواهم ومجةيعهم مةن اسةر          

ن القةرويني او مةن   موصلية معروفة واصيلة، و  يشةتهر مةن شةيوعيي املوصةل مة     
 اطران املدينة احد، عل  قدر معلوماتي.

ان االمساء املذكورة اعالي تنتسةب اىل اسةر موصةلية معروفةة وحمافظةة غنيةة       
، والكةثري  1959دعار  8وفقرية ومتوسطة احلال، و  يطعن احةد بسةلوكها قبةل احةداث     

لعهةد امللكةي بسةبب    منهم تعرضوا اىل الس ن والنفةي واالقامةة االجباريةة والتعةذيب يف ا    
معارضتهم للسلطة ودفاعهم عن حقوق الشعب، خالفًا العضاء حةزب البعةث يف املدينةة    

متةوف   14اع   يعرن ان احدهم حكم بالس ن او النفي او تعرض للتعذيب قبةل ثةورة   
 .1959دعار  8واحداث  1958

 ، هو نقطة سوداء يف تاريخ املدينة،1959دعار  8ان ما ح ل يف املوصل يف 
وال فضل الحد عل  احد يف قيامها وقمعها، لقد اجو الطرفان او الفريقان والسةيما  
الشوان ومؤيديه عل  املشاركة يف تلك االحداث املاساوية بتش يع ودفع مةن ا ةارج   
فلوال تش يع ما كان يسم  باجلمهورية العربية املتحدة، ملا جترأ اول ك علة  حتةدي   

ين الةةذي    ةةو علةة  قيامةةه سةةنة، وكانةةت  نظةةام حكةةم عبةةدالكريم قاسةةم الةةوط 
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املن ةةزات قةةد بةةدأت تظهةةر، و  يكةةن مةةن االن ةةان القةةول )بعةةد مةةا شةةفنا خريهةةا    
)الثورة( من شرها( ب راحة لقد )ورطهم( حاكم سوريا عبداحلميةد السةراج الةذي    
ضلل حت  الرئيس مجال عبدالناصر، وكان قد وعد الشةوان باملةال وبةانزال جةوي     

 يامه باحلركة.للمغاوير عند ق
حت  ان اعاعة صوت العرب امل رية اليت كةان دةا دور حتريضةي قبةل الثةورة،      
اعاعت اخبارًا مذهلة عما مسته بادافر اليت وقعت يف املوصةل، وادعةت ان عةدد القتلة      

( الفةًا، يف حماولةة منهةا الثةارة القةوى القوميةة       20من البعثيني والقوميني قد جتاوف الة)
ب امجعني عل  الشيوعيني ونظام حكم عبدالكريم قاسةم، ومةن الثابةت    والبعثية والعر

(  ن شاركوا يف احلركة قد قتلةوا، وعلةك حسةبما ورد يف تقريةر الطةب      47تار يًا ان )
العةةدلي، واكةةدي املقةةدم القةةومي يوسةةف كشةةمولة، احةةد املشةةاركني يف احلركةةة االنقالبيةةة،  

 8لية احياء لذكرى احلركة بعةد انقةالب   خالل االحتفال الذي اقيم يف ملعب االدارة احمل
 8، واكةةد العةةدد املةةذكور ادلةةس العةةريف العسةةكري الةةذي اقامةةه انقالبيةةو   1963شةةباط 

 شباط. اال ان الطريقة اليت قتل بها بعضهم كانت مؤثرة وبشعة.
 ومن اجلدير بالةذكر ان السةلطات اعتقلةت العشةرات مةن املشةاركني يف احلركةة       

عثيون واسالميون منهم: ناظم عبداهلل )مسةؤول حةزب التحريةر(    بينهم قياديون ب كان
وغامن محودات وحةافظ سةليمان )مةن قةادة االخةوان املسةلمني(، وهشةام امحةد الطالةب          
وطه فتحي ومؤيد عسكر ونةديم امحةد الياسةني، ويةم العراقةي وكةانوا مةن البعثةيني         

 النشطاء وقد اطلق سراح مجيعهم فيما بعد.
ام حكةم عبةدالكريم قاسةم الةذي بةرف فيةه احلةةزب       ببسةاطة كةان بقةاء نظة    

الشةيوعي، مسةةالة حيةةاة او مةةوت بالنسةةبة لةبعو االسةةر املوصةةلية الةةيت تضةةررت او   
متةوف، فكانةت مسةتعدة للتعةاون مةع )الشةيطان( يف        14ضربت م احلها بعةد ثةورة   

سةبيل افالةةة النظةام وقمةةع الشةيوعيني، ومةةن هةذي االسةةر اعكةر علةة  سةبيل املثةةال:       
السن ري، العمري، الن في، شيخ مشايخ مشةر امحةد ع يةل اليةاور، عةدد      كشمولة، 

مةةن االغةةوات الكةةورد املؤيةةدين للشةةوان، الطوالةةب، حمضةةر باشةةي، سةةيالة، كرمةةوش،   
، A.B.Cالبكةةةري، ثابةةةت، اغةةةوات بةةةاب البةةةيو، العةةةاني، اجلةةةوادي، عبةةةدالرمحن    
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لةةيب، عبةةدالرمحن االرحةةيم، ال ةةوان، كرك ةةة، مةةال علةةو، محةةودات، الكاتةةب، اجل      
العناف...، هذي االسر كانت تعادي الثورة السباب اقت ادية، وفد التقت م احل حزب 
البعث املنافس للشيوعيني مع هوالء، مع علمهم ان هذي االسر ليست اسر بعثية وال 
قوميةةة، وانهةةا ال تستسةةي  حتةة  حكةةم البعثةةيني، كمةةا وايةةرن بعةةو الكةةادحني يف 

ياته دون تةروى مثةل: صةاحل حنتةوش )سةائق      املشاركة يف احلركة وخسر بعضهم ح
سيارة(، عبدالرمحن االعضب )عامل خمبز(، وطةه فتحةي )بةائع مالبةس مت ةول(،      

 فاضل الشطرة )عاطل(، حممود كبابي، امساعيل احل ار )صاحب مقه ( وسواهم.
بعو الغربةةاء عةةن املدينةةة يف تلةةك االحةةداث    املةةؤثر لةة دور الةةوال ننسةة  هنةةا  

دعار و   6وصةةل املوصةةل يف  (ضةةابط شةةيوعي)هم مهةةدي محةةدي املاسةةاوية، واعكةةر مةةن
 واملةؤثر الةذي لعبةه حممةود الةدرة )ضةابط قةومي مطةرود مةن          رييغادرها، والدور ا ط

اجلةةي (، وحسةةني احلةةالق )سةةوري( مسةةؤول تنظةةيم حةةزب البعةةث يف املدينةةة، ونةةايف   
هةرب الةدرة    احلوامتة مسؤول تنظيم حركة القوميني العرب، وقد اختف  االخري بينما

 واحلالق تاركني وراءهم سكان املدينة يتقاتلون.
ب راحة كانت اسرتنا مع نظام احلكم، و  يكن مةن املعقةول ان نتعةاطف مةع     

والتمثيةل ادم ةي    حركة الشوان، وفرحنا عندما فشلت، اال اننا استه نا طريقةة القمةع  
ي ووالةدتي، و  يكةن   ( سنة ووالةد 14، كنا اربعة اخوة اكونا عمري حينذاك )با  وم

لنا اية عالقة يف الذي حدث، و  يشةر الينةا احةد بةذلك ايضةًا عنةدما اخةذت السةلطات         
حتقق يف احلوادث، حت  ان الل نة اليت بدأت بمع ما نهب من دور منطقتنا   تةدخل  
دارنا لتفتيشها الننا كنا معروفني ومن اقدم سةكنة احمللةة، ومثةل هكةذا اعمةال ال تليةق       

 اًل عن ان والدي كان عاملًا دينيًا ويرتدي في علماء الدين.بنا، فض
ا الصة، ان جممل االسباب اليت ادع  القائمون بها للقيةام ةةركتهم ال ت ةب    
يف صاحل عدها حركة عات دوافةع وابعةاد وطنيةة خال ةة، فتهديةد الشةيوعيني لعروبةة        

مةةن سةةكان املدينةةة  املوصةةل وهويتهةةا الدينيةةة أمةةر مبةةال  فيةةه ألن الشةةيوعيني كةةانوا     
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 اقحاح ينتمي الكثري منهم اىل كويات االسر العربيةة، ومنهةا بيوتةات دينيةة،     نيوموصلي
 .(1)وهو امر ال  تلف عليه اثنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، دراسةة  1961-1958للتفاصيل ينظر: سعد فغلول حممود، احملكمة العسكرية العليا ا اصة )حمكمةة الشةعب(   ( 1)
، 2010ري غري منشورة قدمت اىل جملس كلية الرتبية / جامعة املوصل، تار ية، حتليلية، نقدية، رسالة ماجست

، ومةةن اجلةةدير بالةةذكر ان الباحةةث طةةرح يف رسةةالته افكةةارًا وتوجهةةات جديةةدة وجري ةةة،   يكةةن   106-100ك
تلةك احملاولةة االنقالبيةة بةة)الثورة(،      مسموح بها سياسيًا، فقد ادان الشوان وسياسة مجةال عبدالناصةر، و  يسةمِ   

 ما دأب غري املوضوعيني تسميتها. وهكذا يف النهاية الي ح اال ال حيح.ك
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 املدرسون امل ريون يف مدينة املوصل
 1959يف دعار 

 
د تاسةيس  بدأ استقدام املدرسني امل ريني والسوريني واللبنانيني اىل العراق بع

، وافداد الطلب عليهم للتةدريس يف املةدارس   1920اول حكومة عراقية يف تشرين االول 
-1935دعار  17( و )1925-1924العراقية، عندما توىل ياسني ادامشي الوفارة خةالل ) 

(، حتةة  ان االخةةري كةةان قةةد صةةرح وامةةام جملةةس النةةواب سةةنة 1936تشةةرين االول  29
ي ل عل  اجلنسية العراقية اعا اقةام يف العةراق مةدة     ، بانه "يق لكل عربي ان1935

-1935ثالثةةة ايةةام". ومةةن املناسةةب ان نةةذكر هنةةا انةةه يف ظةةل وفارة ادةةامشي الثانيةةة )  
(، اسةةتقدمت العشةةائر العربيةةة للسةةكن يف حمافظةةة كركةةوك والسةةيما يف منطقةةة   1936

 احلوصة.
دارس واملعاهةةد مةةن اجلةةدير بالةةذكر ان املدرسةةني العةةرب الةةذين عملةةوا يف املةة    

العراقية، كان دم دور مؤثر يف بث الفكرة القومية العربيةة ويف نشةر تنظيمةات حركةة     
االخةوان املسةلمني، وكةةان لبعضةهم دور يف بةةث الفرقةة والشةقاق بةةني السةنة والشةةيعة يف       
وسط وجنوب العراق، حت  ان السلطات اجوت عددًا منهم عل  مغةادرة العةراق بسةبب    

 م اليت   تكن ل احل الشعب العراقي.اعمادم وافكاره
، وبسةبب حاجةة العةراق اىل املزيةد مةن      1958متةوف   14وعل  اثر قيةام ثةورة   

املعلمةةني واملدرسةةني ملواكبةةة التطةةورات الةةيت ح ةةلت يف جمةةال الرتبيةةة والتعلةةيم، وصةةل  
 العراق الكثري من املدرسني امل ريني وكان معظمهم يعمل يف املوصل وبغداد.

دعار  8العقيةد الةركن عبةدالوهاب الشةوان ةركتةه االنقالبيةة يف        وعندما قةام 
ضد نظام حكم عبةدالكريم قاسةم، وسةاندت اجلمةاهري القةوات املسةلحة بالقضةاء         1959

( مدرسةًا  15( ساعة، كان يف مدينة املوصل )24عل  التمرد املذكور الذي   يدم سوى )
ودعةم اجلمهوريةة العربيةة املتحةدة     م ريًا، والن حركة االنقالب الفاشةلة كانةت بايعةاف    

)م ر+سوريا(، وبسبب هروب املشاركني يف احلركة اىل سوريا، فقد تولد يف املوصل نةوع  
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من الغضب الشعيب ضةد م ةر وامل ةريني، لةذا خافةت م ةر علة  رعاياهةا يف املدينةة،          
، اعالمهةا م ةري املدرسةني    14/3/1959فطلبت السفارة امل رية يف بغداد يف مذكرة يف 

 امل ريني يف املدينة وادناي امساءهم :
 ( معوض حب  حممد حسن                 الثانوية الشرقية1)
 ( السعيد من ور حممد االمسر              ثانوية صناعة املوصل2)
 ( حممد حممد العشماوي                        =       =        =3)
 دار املعلمني االبتدائية     ( عبدال مد عبدالرءن الوبري        4)
 ( حممد حسني حممد عمر                   الثانوية الشرقية5)
 ( امحد فاروق عباس                         متوسطة العامرية6)
 ( يي  حممد فكي                                =          =7)
 وسطة الغربية( لطفي امام امحد حسن                     املت8)
 ( عبداحلليم سيد مرسي                     اعدادية املوصل9)
 ( حممود صفوت حسن                       دار املعلمني االبتدائية10)
 ( عبداحلميد فكي حممد خطاب             اعدادية الت ارة11)
 دائية( ابراهيم عبداملطلب يونس                 دار املعلمني االبت12)
 ( وهيب حبيب حنا                          ثانوية العامرية13)
 ( حممد نبيل عبداحلميد                    دار املعلمني االبتدائية14)
 ( حممد حممد العريان                       اعدادية املوصل15)

 
مةع هةذا   ومن اجلدير بالذكر ان احدًا   يتعرض للمدرسني امل ريني بسوء، و

فقد غادر عدد منهم املوصل، النهم كانوا مةن املعةروفني بانتمةائهم اىل حةزب البعةث او      
اىل مجاعة االخوان املسلمني، الن هاتني اجلماعتني كانتةا قةد شةاركتا يف حركةة الشةوان      

 الفاشلة.
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 18/3/1959يف  428/68/100صورة كتاب وفارة ا ارجية ق/

 ملتحدة يف املوصلحول رعايا اجلمهورية العربية ا
 وفارة الدفاع

 وفارة الداخلية
يف ادنةةاي صةةورة مةةذكرة سةةفارة اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة يف بغةةداد     نةةدون

وبطيه نرسل الةيكم صةورة القائمةة املرفقةة بهةا       14/3/1959واملؤرخة يف  92املرقمة 
 لةواء  حول استفسارها عن سالمة املدرسني املةذكورين فيهةا وعوائلةهم الةذين يعملةون يف     

 املوصل راجني موافاتنا  ا لديكم من معلومات يف هذا الشان ان امكن بالسرعة املمكنة.
 

 توقيع / ...                                                                  
 ع. وفير ا ارجية                                                             

 اجليب ج حكمت                                                       
 

  –صورة منه مع صورة القائمة اىل 
 مديرية األمن العامة                                            

                               ----------------------------------------- 
 )صورة املذكرة(

ني املنتةةدبني مةةن  تهةةدي... وتتشةةرن بةةان تبعةةث اليهةةا كشةةفًا بامسةةاء املدرسةة    
اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة الةةذين يعملةةون بلةةواء املوصةةل مةةع عنةةاوينهم. رجةةاء اعةةالم  

 )ينظر املالحق( السفارة عن احوادم وعائالتهم يف اقرب فرصة  كنة.
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 ألقينا القبو عل  اجلثة والقاتل هرب!!

 
واسةةقاط  1958متةةوف  14رة مةةا ان مسةةع النةةاس يف املوصةةل نبةةا قيةةام ثةةو 

النظام امللكةي واعةالن النظةام اجلمهةوري، اال وخرجةوا وبشةكل عفةوي اىل الطرقةات         
ا مة والشوارع، حت  ان الشيوعيني والبعثةيني اتفقةوا بسةرعة علة  دمةج مظاهراتيه     

وتكةةوين مةةا يشةةبه )قيةةادة ميةةدان(، وعنةةدما بةةدأت تلةةوح يف االفةةق بةةوادر التةةدخل   
واسةةقاط النظةةام اجلمهةةوري، ارسةةل املوصةةليون عشةةرات     االجةةنيب ملهامجةةة العةةراق 

الوقيات اىل قيادة الثورة يعلنون فيها عن تطوعهم واستعدادهم للدفاع عن الثورة، 
كما ابرقوا اىل هي ة االمم املتحدة برقية جةاء فيهةا: )ان قيةام اجلمهوريةة العراقيةة      

اجةنيب يف شةؤوننا    كان نتي ة طبيعية لكفاح الشعب العراقي...، نستنكر أي تةدخل 
الداخلية ونعلن ان حركتنا هي حركةة داخليةة صةرفة وهةي نتي ةة طبيعيةة لكةل        
شعب يريد ان يكم نفسةه بنفسةه، ونسةتنكر احةتالل اجلةي  االمريكةي لالراضةي        

 .(1)اللبنانية وانزال القوات الويطانية يف االردن(
دها دها للثةةورة، فقةةد كانةةت اعةةدا يةةكمةةا عةةوت ال ةةحف املوصةةلية عةةن تاي 

ال ادرة بعد الثورة فاخرة بوقيات التاييةد والق ةائد واملقةاالت الةيت كتبهةا غربةي       
احلاج امحد وشاعل طاقه ويوسف ال ائ  وعبدالغين املالح وسواهم من الشيوعيني 

 .والوطنيني الد قراطيني والقوميني
والتةةآلف بةةني التنظيمةةات االحةةزاب السياسةةية يف املدينةةة  م  يةةدم االنسةة ا

، ال سيما بني عناصر التنظيمني الرئيسيني الشيوعي والبعثي، اع سرعان ما طوياًل
ظهةةرت ا الفةةات بسةةبب طبيعةةة الشةةعارات الةةيت رفعهةةا احلزبةةان، اع رفةةع البعثيةةون  
والناصةةريون )نسةةبة اىل الةةرئيس مجةةال عبدالناصةةر( شةةعارات الوحةةدة وطةةالبوا        

+ سةةوريا(، بينمةةا رفةةع  بالوحةةدة الفوريةةة مةةع اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة )م ةةر   
                                                 

 .1958متوف  24( 2174جريدة فت  العراق، العدد )( 1)
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 واحلزب الد قراطي الكوردستاني )البةارتي(  الشيوعيون والوطنيون الد قراطيون
 شعار االحتاد الفيدرالي.

وسةةاءت العالقةةات اكثةةر بةةني التنظةةيمني وتةةوترت اكثةةر عنةةد فيةةارة نائةةب 
رئيس الوفراء ووفير الداخلية العقيةد الةركن عبدالسةالم حممةد عةارن للموصةل يف       

، واستقبال مجاهري املوصل له يف ارض املطار، حيةث حشةد احلزبةان    1958دب  15
كل طاقتهما ملثل هذا اليوم، لكةي يثبةت للزائةر انةه االقةوى شةعبية ونفةوعًا. وشةهد         

الكةثري مةن ال ةدمات واالشةتباكات بااليةدي بةني الفةريقني، ومةا          1958شتاء سنة 
العراق منذ االيام االوىل للثورة، ظهر يف املوصل كان انعكاسًا للوضع السياسي العام يف 

اال انها كانت اكثر حدة فيهةا بسةبب الطةابع ا ةاك للمدينةة وخلفياتهةا التار يةة        
 املتفردة والتكوين السكاني القومي.

املهةةم يف االمةةر، ان كةةل علةةك ادى اىل ان يةةنظم الضةةباط القوميةةون يف املنطقةةة      
ني وحةةزب التحريةةر االسةةالمي، وبالتنسةةيق مةةع تنظيمةةات حةةزب البعةةث واالخةةوان املسةةلم 

دعالةةر  8رد، حركةةة انقالبيةةة فاشةةلة يف  ووتاييةةد عةةدد مةةن الشةةيوخ العةةرب واالغةةوات الكةة  
، قادها العقيد الركن عبدالوهاب الشوان، وادت تلةك احلركةة الفاشةلة اىل اثةارة كةل      1959

يني سةية بةني سةةكان املدينةة، واىل قيةام الشةةيوع    االضةغائن االجتماعيةة واالقت ةةادية والسي  
بالتنكيل بالعناصر القومية، تلبية لنداء عبدالكريم قاسم، الةذي بةارك عملةهم وخةاطبهم     
عند استقباله لوفد منهم قائاًل: ) اننا نتشةرن بلقيةا ابطةال مناضةلني مةن ابنةاء احلةدباء        

. ولكنةه بةادر وبعةد اسةابيع     (1)العزيزة...، انكم يف احلقيقة ابنةاء بةررة للشةعب العراقةي...(    
اول ةةك الةةذين  ت ةدوا لالنقةةالب الفاشةةل واحةادم اىل ادةةالس العرفيةةة، واخةةذت   باعتقةال  

السةةلطة احملليةةة يف املوصةةل تشةة ع االهةةالي علةة  الشةةهادة ضةةدهم. واتضةةح موقفةةه مةةن       
، وحماولة اغتياله من قبةل البعثةيني   1959متوف  14الشيوعيني بعد حوادث كركوك يف 

مدير االمةن العةام ومةدير االسةت بارات      ، فقد امر بشكل سري،1959تشرين االول  7يف 

                                                 

 .1959دعار  26( 50جريدة احتاد الشعب، العدد )( 1)
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العسةةكرية  الحقةةة الشةةيوعيني واعتقةةادم واوعةةز بعةةدم التعمةةق يف التحقيةةق حةةول         
 اغتيادم.

ان ما سبق هيا االرضية العداء الشةيوعيني بتنظةيم اوسةع عمليةات االغتيةال      
ووصلت عروتها عندما يةح البعثيةون، وبةدعم     1959دم يف املوصل امتدت من نهاية 

من الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا، االطاحة ةكةم عبةدالكريم قاسةم يف انقةالب     
 .1963شباط  8دموي يف 

لقد بادر البعثيون واالخوان املسلمون وبةدعم عةدد مةن االسةر احملافظةة الثريةة       
بتنظيم عمليات اغتيال الشةيوعيني وكةل مةن ت ةدى حلركةة الشةوان، وجتةاوف االغتيةال         

صةةدقائهم، اىل أرتنةةاس   يكةةن دةةم عالقةةة بالسياسةةة، واصةةبح الكةةثري مةةن      الشةةيوعيني وا
املواطنني اليامنون عل  حياتهم، و  تكن العمليات جمرد انتقةام كمةا كةان يةردد الةبعو،      
بةةل كةةان مت ةةاًل بهةةدن سياسةةي وبةةدوافع التنةةافس علةة  االعمةةال الت اريةةة أو احملةةالت أو  

( 50عدت حتة  اصةبح قتةل االنسةان يسةاوي )     املعامل، بدليل ان جةرائم االغتيةاالت ت ةا   
دينارًا أو لقاء علبة سكاير. حت  ان سكان حملة اجلوالق، )ومعظم سكانها مةن املسةيحيني(   
رحلوا اىل بغداد خوفًا من ان تطةادم عمليةات االغتيةال. و  يسةلم حتة  مةدير الشةرطة        

شرطة البلةدة امحةد   ، اما مدير 1959املقدم امساعيل عباوي من حماولة اغتيال يف متوف 
حممةود امحةةد فقةد قتلةةت ابنتةه )الطفلةةة( نةةدى اثنةاء حماولةةة جةرت الغتيالةةه يف مةةايس      

1962. 
لقد حتدت عمليات االغتيةال كةل حةدود ورحلةت م ةات االسةر بسةببها اىل        
بغداد واملدن االخرى، ومع اجادة مرتكيب االعتداءات يف الت في والتسرت اال انه كان 

عل  تش يص هوية املعتدين قتلة كانوا أو قطاع طرق، وختلت هناك امجاعًا شعبيًا 
السةةلطة عةةن مسةةؤولياتها علةة  الةةرغم مةةن امتالكهةةا مجيةةع املستمسةةكات واالدلةةة       
والقةةرائن ا اصةةة باعمةةال )فةةرق االغتيةةاالت( واالشةة اك الةةذين كةةانوا يشةة عونهم  

عل  جثث  للقيام بتلك االعمال االجرامية، فقد كانت الشرطة تكتفي بالقاء القبو
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الضحايا، و  ياول هذا اجلهاف القبو علة  ايةة مةن القتلةة بةرغم شةيوع امسةائهم        
 .(1)وتداودا بني الناس

كانت الشرطة تتباطا يف احلضور اىل حمل احلةوادث اىل ان يهةرب اجلنةاة وعنةد     
حضةورهم كةانوا صةدون الضةةحية، وشةاع حينهةا تعليةق للموصةةليني االقحةاح عةن هةةذي         

لشةةةرطة يت ةةةلون عنةةةد وصةةودم اىل جثةةةة القتيةةةل بهةةةاف ات ةةةادم  املسةةرحية بةةةان ا 
 سؤوليهم قائلني )القينا القبو عل  اجلثةة والقاتةل هةرب(!! اسةتهزاء  ةوقفهم املةائع       

 والالمسؤول.
وبعد ان استنفذت االغتياالت مهمتها يف ضرب تنظيمات احلةزب الشةيوعي   

ثيةةون موجةةة االسةةتنكار واصةةدقائه، وحتولةةت املوصةةل اىل مدينةةة اشةةباح، ركةةب البع 
أدانةوا فيةه االغتيةاالت وطةالبوا بايقافهةا، و        1962فاصدروا بيانًا يف نهاية سةنة  

، بةةدليل انهةةم نظمةةوا اكةةو مذةةةة  (1)يكةةن علةةك اال مةةن بةةاب عر الرمةةاد يف العيةةون 
 .1963شباط  8 للشيوعيني واصدقائهم واملتعاطفني معهم بعد ياح انقالبهم يف

اء الذين اغتيلةوا او جرحةوا مةن الشةيوعيني وان ةارهم      وادناي قوائم بامس
الةذي مةافال غةري معروفةًا اىل اآلن     واملتعاطفني معهم، وهي ال متثل العدد احلقيقةي  

 )ينظر املالحق ايضًا(.
 قافلة من شهداء وجرح  املوصل الباسلة

واضةطهاد   ،مع سياسة التسامح مةع العناصةر الرجعيةة واطةالق العنةان دةا      
اقرتفت جرائم اغتيال واسعة عل  نطاق العراق  ،وقواي التقدمية ،اتهالشعب  نظم

 ضد العمال والفالحني والطالب واملعلمني والكسبة وغريهم ... ،كله
                                                 

 (: جةرجيس فةتح اهلل  1963 -1959افضل من كتب عن موضوع االغتياالت اليت شهدتها املوصل خالل املةدة ) ( 1)
، حامةةةد 840-793( ك1989)السةةةويد،  1988 -1958احملةةةامي، العةةةراق يف عهةةةد قاسةةةم، اراء وخةةةواطر   

 احلمداني، اد وم الرجعي يف املوصل وه مة االغتياالت )من االنرتنيت(.

، مةن خةالل جلةان خاصةة     1963 -1959يتفاخر بعثيو املوصةل بعمليةات االغتيةال الةيت نفةذوها خةالل املةدة        ( 1)
ملدينةةة، وان اعضةةاء تلةةك الل ةةان قةةد تةةدربت يف احةةد معسةةكرات تةةدريب )الفةةدائيني( الفلسةةطينيني يف  تشةةكلت يف ا

، دراسةة تار يةة، رسةالة    1959سوريا. للتفاصيل ينظر: هاشم عبدالرفاق صاحل الطائي، ثةورة املوصةل القوميةة    
 .270-269؛ ك219-231ماجستري، نوقشت يف كلية االداب/ جامعة املوصل/ ك
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اال ان  ،واعا كانت يد االضطهاد واالجرام قد امتةدت اىل كةل مدينةة وقريةة    
اخةرى.  مااصاب املوصل البطلة من هذي االجةراءات واجلةرائم قةد فةاق ايةة مدينةة       

فقد اغتيل يف االشةهر    ،ففضال عن اعتقال وابعاد وس ن م ات من خرية املواطنني
فضال عةن اكثةر مةن عشةرين مواطنةا جةرت        ،االخرية فقط اكثر من اربعني شهيدا

 حماوالت الغتيادم فسقطوا جرح  برصاك أو خناجر ادرمني.
مسعهةم.   ان جرائم االغتيال هذي تقع يوميةا امةام ب ةر املسةؤولني وحتةت     

وكثريا ماتقع اجلر ة بعد متهيد من االجراءات )الرمسيةة( كتفتةي  الةذين تبيةت     
فضةال عةن   ، وجتريدهم مةن اى سةالح للةدفاع عةن الةنفس      ،ضدهم خطة الغتيادم

وعدم الوقون يف وجه أية ع ابة. بل احلال عل  الضد مةن   ،عدم تعقيب أى جمرم
وكثريا ما يوقةف   ،و  يقضي  بهفكثريا ما يوقف الش ص الذى يقع جريا  ،علك

 عوو القتل  الذين ياولون تشييع جنائز قتالهم.
ان عشرات جرائم الغدر اليت اقرتفت ضد املواطنني يف املوصل قةد ربطةت   

و  تعةةد اكةةداس مةةن   ،بةةاكثر مةةن دليةةل بةةني منفةةذى اجلةةرائم وبةةني املسةةؤولني    
 ،ة من ابناء املوصةل "تقنع احدا وخاص الت ريات عن احلرك عل  سيادة القانون

واالنتقةام مةن اصةلب     ،غري مواصةلة اضةطهاد الشةعب    ،ان دذي الت ريات أى مغزى
ودافعت عن  ،حلكم امللكي العميل املقبوراالعناصر اليت ناضلت بتفان واخالك ضد 

 وساهمت بسحق موامرة الشوان القذرة. ،اجلمهورية واالستقالل الوطين
ء املوصةةل االبةةرار وبرحاهةةا تنطةةق بةةان  ان القائمةةة التاليةةة بقافلةةة شةةهدا 

هةو   ،كما يف غريها من ا ةاء الةوطن  ، "القانون" الذي يراد له ان "يسود" يف املوصل
قانون اضطهاد الشعب وقمع ارادتةه التقدميةة املقدامةة. ان هةذي القائمةة الحتتةوى       

 ،عل  كل من سقط قتيال أو جريةا برصةاك الغةدر وا يانةة وامنةا بعضةهم فقةط       
 ضدهم.  استطعنا التاكد من وقوع جر ة الذين

                                     - 1 - 
 امساء الذين اغتيلوا يف املوصل                        

 املهنة                        العمر                         االسم          
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--------------                        -----------------               ---------------- 
 سنه 28ميكانيكي                                     فريد سحار        -1
 =  23ق اب                                   كمال عبداهلل الق اب   -2
 = 22                        معلم           حافم صموئيل            -3
 =   28            مدرس                      ل اجلبورى         في  -4
 =  32)كانت حامل(            ربة بيت          مادلني الدرفى     -5
 =  26بقال                                     طه محودى             -6
 =  60       تاجر                              طاهر ال وان          -7
 =  28عامل نفط                             هاشم جاسم احللو      -8
 =   32ق اب                                محيد الق اب             -9

 = 20جابي                                 حممد السبعاوى           -10
 =  32                       ق اب         حامد سليمان ابو ر ة   -11
 = 25صباغ                                جورج االمين              -12
 =  30سائق                               جورج سائق بيت الكاتب   -13
 = 75بقال                               سيد ابراهيم البقال         -14
 =  28محال                                        علي كوياني        -15
 = 70بائع مشروبات                          فائق ابو العرق        -16
 = 40                       حائك      عبداالحد عودي  احلائك  -17
 = 26                     سائق         عبداللطيف محيد          -18
 = 30صاحب اعمال وتاجر                 مريفا            واصف -19
 = 30           تاجر وصاحب خمزن      حافم قوفى قزافى     -20
 = 70قوفى قزافى                    =       =       =               -21
 = 35      نافع داود برايا                 صاحب فرن             -22
 =   50ياسني احلاج طه ش يتم          ق اب                     -23
 =  24         عبداالله ياسني ش يتم             =                 -24
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 =  26ابراهيم حممد السلطان       بائع شارى غنم                -25
)قتةةل اثنةةاء = 32      موسةة  السةةلق                حماسةةب بلديةةة املوصةةل      -26

 الدوام(
 =  34وديع امللقب )عدودة(           بائع ت اوير                 -27
= )اخةةةةو بطريةةةةرك  30       جةةةةابي                   اسةةةةحق                 مةةةةيت -28

 كس(وداالرث
 =  36هالل حممد                  صاحب سيارة                    -29
= )قتةل يف عيةد املةيالد يف     30    مسةت دم يف عةني فالةه          محيد جميةد خلةف    -30

 املوصل(
  سنة 40كوركيس خضر الكرمليسي    سائق                           -31
 =  40حسني احلارس            حارس ماكنة املاء                   -32
   = 20م   خريج ثانوية كان يست دم يف التعلي  مجال عبدالكريم اجلدى -33
 =  35عزيز محيد                    بقال                            -34
 =  18طالب                               عمرالياس( وعد....؟)ابن اخو -35
 طه االسود                      ق اب -36
 4/1/961عريف عسكري           اغتيل يوم  -37
اغتيةةةل يف    عامةةةل نقةةةابي مةةةن عمةةةال االحذيةةةة               ادريةةةس قشةةةطة       -38
15/1/1961 
اغتيةةةل يف           طالةةةب يف املدرسةةةة املسةةةائية       ع ةةةام حسةةةني مةةةال علةةةي      -39
16/1/1961 
اغتيةةةةةل قةةةةةرب داري يف   عريةةةةةف يف اجلةةةةةي                                      -40
18/1/1961 

 مقاوم شعيب  -41 
 اغتيل هذا االسبوع                                   ن ج املكيابن حامد  -42 
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عثمةةةةان حممةةةةد الن ةةةةار                              مةةةةن فاخةةةةو  اغتيةةةةل يف      -43
19/1/1961 
 50خليل ابةراهيم اجلاسةم الرحيةو               دالل يف سةوق ادةوش عمةري        -44

 سنه 
        

 : توفواامساء الذين اطلق عليهم الرصاك و  ي
سةنه   اصةيب يف اطالقةات يف صةدري      30      صاحب خمزن         بهنام دهني        -1

 ويدي
اصةيب باطالقةات يف بطنةه        =    40           احلاج حممةد شةيت اليةاس  بقةال          -2

 وكبدي
اصةةيب يف صةةدري ويةةدي بعةةدة    = 42   يس يف البلديةةةيقةةارل مقةةاامحةةد مةةال اهلل     -3

 اطالقات
  اصيب باطالقات يف يدي      =  30حكمت االفرى     تاجر صاحب خمزن       -4
 اصيب يف اطالقات يف كتفه     =  30 محيد         سائق              عباس -5
اطلةق عليةه رشةاش و  ي ةاب           =26         اخو املعلم عبداالحد  ميكانيكي      -6

 باعى
= جةرت حماولةة الغتيالةه بضةربة سةكني يف      30     قال      حافم ا وشي           ب -7

 كتفه
=  ضةةرب يقضةةيب حديةةدي يف رأسةةه و   35بةةزاف                حسةةني عقةةراوى      -8

 يتوف  
اصةيب بعةدة اطالقةات يف صةدري        = 26صةاحب فنةدق         سعداهلل امحد البامرني  -9

 ويدي 
اطلةق عليةه الرصةاك و  ي ةاب                      صاحل نشةات                             -10

 باعى 
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اطلق عليه الرصاك و  ي ةاب    = 20   طالب                غافى حساوى           -11
 باعى
اطلق عليةه الرصةاك و  ي ةاب      = 30عامل                   محدون حساوى       -12

 باعى
 اصيب باطالقات يف كتفه                          جاسم العيثان                           -13
 اصيب باطالقات يف يدي            =  24مساك                  غامن السماك             -14
 اصيب باطالقات يف قدمه           =   18طالب                  عبدامللك حممد صاحل  -15
  اصيب باطالقات يف ف ذي          =  35       منعم جو            عريف اجلي     -16
 عبد السالم حامد                                              اصيب باطالقات يف يدي -17
 اصيب باطالقات يف رجله            = 30          سا  غزال             طالب          -18
  اصيب باطالقات يف رجله           = 30        هاشم شيت           خياط            -19
 = اصيب باطالقات يف يدي وساقه.الفوج الثالث24املالفم الضابط امحد شفيق اجلبورى    -20

تطالب احلكومة واجلهات  ،ومنهم املاليني من ابناء العراق ،ان ابناء املوصل
واطنني وامةنهم  املسؤولة العليا من السلطة بوضةع حةد لسياسةة انتهةاك حريةات املة      

ووضع حد نهائي وجدى جلرائم االغتيال واالستفزافات والعدوان. وليس احدا مةن  
ي دق ان احلكومة غري قادرة عل  حتقيق علك. ولن يعفة  السةلطة مةن مسةؤولية     

كةون الةذين  ارسةون هةذي االجةراءات       ،ما تتعةرض لةه ارواح املةواطنني وحريةاتهم    
 االجهزة( وبعو الع ابات والعمالء... واجلرائم )بعو املسؤولني( او )بعو

ان املاليني من ابناء الشعب تطالب بوضع حد دذا االجرام القذر. وينبغي 
 . (1)ان يوضع له حد يف احلال

 
 : وردت امساءهم  يف ملفات الشرطة واالمنوقائمة بامساء الذين اغتيلوا 

                                                 

، نقةةاًل عةةن هاشةةم عبةةدالرفاق الطةةائي، ثةةورة املوصةةل القوميةةة  1961ر اصةةدري احلةةزب الشةةيوعي العراقةةي سةةنة منشةةو( 1)
، 1999دراسة تار يةة، رسةالة ماجسةتري )منشةورة(، قةدمت اىل جملةس كليةة االداب/جامعةة املوصةل، حزيةران            1959
 (.20امللحق )
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 املنظمات اجلماهريية واملهنية تطالب رئيس احلكومة 
 بالتدخل ش  يًا لضرب املعتدين واملستهرتين

 
اتساعًا يف نفةوع احلةزب الشةيوعي     1958متوف  14شهد العراق بعد ثورة 

العراقي، وافدياد اعداد املنتمني اليه، وفاق نشاط الشيوعيني نشاط أي حةزب اخةر   
، اع سة ل احلةزب يف املرحلةة االوىل مةن تار ةه يف      وظهروا كاقوى االحةزاب تنظيمةاً  

عهد اجلمهورية منوًا مدهشًا، والسيما بعةد فةتح ابوابةه للمنةتمني اليةه، مةع انةه          
 يكن حزبًا حاكمًا، أو حت  مشاركًا يف وفارة الثورة االوىل.

لقد اصبح احلزب قوة كبرية عل  صةعيد النشةاطات الشةعبية بسةيطرته علة       
العمالية واجلمعيةات الفالحيةة فضةاًل عةن املنظمةات اجلماهرييةة، فعلة         معظم النقابات 

( ألةف، وعةدد   100 ةو )  1959سبيل املثال، بل  عدد افراد املقاومة الشةعبية يف سةنة   
( ألةةف، واعضةةاء احتةةاد الشةةبيبة    25أعضةةاء رابطةةة الةةدفاع عةةن حقةةوق املةةرأة  ةةو )      

( ألف عامل، وكةان  250افة )( ألف، وبل  عدد عمال  سني نقابة جم84الد قراطي )
 فوف الشيوعيني يف النقابات ويف املنظمات اجلماهريية انعكاسا للتوجه العام يف البالد.

كان رئيس احلكومةة الةزعيم )العميةد( الةركن عبةدالكريم قاسةم ضةد اشةراك         
احلزب الشيوعي يف السلطة وبشكل فعال، كمةا كةان يةرتدد يف اجةافة جريةدة خاصةة بةه،        

، سة ل  1959كةانون الثةاني    25علة  اجةافة جريةدة احتةاد الشةعب يف       وعندما اضطر
احلزب مرحلة جديدة من مراحل سيطرته علة  احليةاة السياسةية، علمةًا انةه   يعلةن       
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ابةةدًا ان اجلريةةدة لسةةان حالةةه، ووصةةل توفيةةع احتةةاد الشةةعب يف اشةةهر السةةنة االوىل مةةن    
اجلرائةد انتشةارًا وتةاثريًا يف    ( الف نس ة يوميًا، فاصةبحت بةذلك اكثةر    35صدورها اىل )

العراق، حت  ان العديد من الش  يات العربية واالجنبية اليت فارت العةراق بعةد ثةورة    
( اسةتنت ت ان االجتةاي اجلديةد يف العةراق هةو      1960-1958متوف السةيما خةالل )   14

 االجتاي الشيوعي وليس االجتاي القومي العربي.
 طةةةط  1959ول مةةةن ايةةةار اخةةةذ عبةةةدالكريم قاسةةةم وبالتحديةةةد يف اال

لتقليص نفةوع وشةعبية احلةزب الشةيوعي، واخةذ يةتحني الفةرك لضةربه، وجةاءت          
متوف، فقد اتهم  14الفرصة بانف ار الوضع يف كركوك يف الذكرى االوىل لقيام ثورة 

)قاسم( فورًا، وقبل التحقيق، احلزب الشةيوعي العراقةي بةالت طيط لتلةك احلةوادث      
، 1959متوف  17طاب الذي القاي يف كنيسة مار يوسف يف الدامية، ومتثل علك با 

 و  صد نفعًا تنديد احلزب باحداث القتل والتمثيل اليت ح لت يف كركوك.
كتب خليل ابراهيم حسني )معاون مةدير االسةت بارات العسةكرية بعةد ثةورة      

متوف( يقول: ان عبةدالكريم قاسةم اسةتدع  مةدير االسةت بارات العسةكرية حمسةن         14
رفيعي، ومدير االمن العةام عبداديةد جليةل وامةرهم بتةولي امةر الشةيوعيني وعلةك         ال

باعتقادم ومطاردتهم وتش يع اغتيادم، ثم اصدر االوامةر اىل قةادة الفةرق واحملةافظني     
بان يوقفوا افدياد النفوع الشيوعي، واوعز اىل سةلطاته بعةدم التعمةق يف التحقيةق حةول      

 لشيوعيني.االغتياالت اليت اخذت تطال ا
محلةةة اغتيةةاالت  1959وهكةةذا شةةهدت مدينةةة املوصةةل ومةةن نهايةةة سةةنة  

واسةةعة للشةةيوعيني واملتعةةاطفني معهةةم، وكةةان السةةبب الةةرئيس هةةو وقةةون تنظةةيم  
احلةةزب يف املدينةةة اىل جانةةب حكومةةة عبةةدالكريم قاسةةم يف مقاومةةة حركةةة العقيةةد 

ان احلةزب الشةيوعي   ، ومةع  1959دعار  8الركن عبةدالوهاب الشةوان االنقالبيةة يف    
شةباط   8بق  اىل حدما، اىل جانب عبدالكريم قاسةم اىل يةوم سةقوطه اثةر انقةالب      

الدموي، اال ان )قاسم(   يةامر بايقةان محلةة االغتيةاالت ضةد اعضةائه يف        1963
املوصل، وعل  الةرغم مةن تقةديم احلةزب للعديةد مةن املةذكرات الةيت ناشةدته فيهةا           

لثةةة الةةيت تطلةةب منةةه التةةدخل ش  ةةيًا يف ايقةةان      بالتةةدخل، وادنةةاي املةةذكرة الثا  
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 االغتياالت:
 .رئيس جملس الوفراء احملرتم - سيادة الزعيم عبدالكريم قاسم

قبل حوالي الثالثةة اشةهر قةدمنا لسةيادتكم مةذكرة اوضةحنا فيهةا مجلةة مةن          
ا عةدد مةن املةواطنني االمةنني علة  ايةدي       حوادث االغتيال واالعتداءات اليت تعةرض دة  

شةقاة السةائبني مةن حمةرتيف القتةل واالجةرام، وكنةا نامةل ان تبةادر السةلطات اىل           فمرة ال
وضع حد ملثل هذي االعمال واشاعة االستقرار يف املدينةة وادخةال الطمانينةة اىل نفةوس     
املواطنني، اال ان الشيء الذي يدعو اىل االسف هو ان ع ابات القتةل واالسةتفزاف واصةلت    

يةةد باالنظمةةة والقةةوانني ودومنةةا رادع يردعهةةا مةةن قبةةل     اعمادةةا االعتدائيةةة دون التق 
السلطات عةن التعةرض ةيةاة املةواطنني واالسةتهتار بةالقوانني والعبةث باالسةتقرار، ويف         
علك الوقت قدمنا مذكرة ثانية لسيادتكم اشرنا فيها اىل حادثة اغتيةال العامةل النقةابي    

 فريد سحار وحوادث جرح واستفزاف مواطنني دخرين.
نا سةيادتكم بالتةدخل حلمايةة ارواح ابنةاء الشةعب وهةا  ةن نقةدم لكةم          وناشد

مذكرتنا هذي نناشدكم فيها التدخل ش  يًا للضرب علة  ايةدي املعتةدين واملسةتهرتين     
بةةارواح املةةواطنني والقةةانون بعةةد ان متةةادى ادرمةةون الةةذين ش  ةةهم سةةيادتكم بةةانهم  

 عمالء االستعمار املاجورين.
االخةةرية قتةةل ثالثةةة مةةواطنني بايةةدي فمةةرة مةةاجورة   ( يومةةًا15وخةةالل الةةة)

وبتدبري مةن جهةات واشة اك ختتفةي وراء هةذي الزمةر غرضةها اقةالق الوضةع العةام يف           
قتةل   25/4/1960اجلمهورية وخلق االجةواء املالئمةة لنسةف مكتسةبات الثةورة، ففةي       

 10يلةة  نيسان قتةل املعلةم حةافم صةموئيل ويف ل     27املواطن كمال عبداهلل الق اب ويف 
مايس اطلقت النار عل  مدير مدرسة متوسطة الكفاح في ل اجلبةوري ومةات يف اليةوم    

 التالي.
يا سيادة الزعيم: منذ ثالثة اشهر واملوصل تعي  يف مثل هةذا اجلةو املشةحون    
باالغتيال واالستفزاف والذي   يقت ر عل  املوصل وحةدها وامنةا مشةل منةاطق كةثرية      

ة تنةةذر باالخطةةار، انةةه حملةةزن جةةدًا ان يتسةةاقط ابنةةاء مةةن القطةةر فاصةةبح ظةةاهرة عامةة
الشعب امل ل ون صرع  برصاك الغدر وا يانة بينما جتد ع ابات القتةل متسةعًا دةا    
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يف مواصلة اعمادا االجرامية، ان بوسع السةلطات العليةا ان تضةع حةدًا العمةال االغتيةال       
يانةة الةيت ختتفةي وراء    والتقتيل وعلك بالضرب علة  ايةدي املعتةدين وردع عناصةر ا     

هذي املوجة من اعمال القتل باجلملة واملفةرد، محايةة الرواح ابنةاء الشةعب الةذين قامةت       
الثورة من اجلهم، وان مثل هذي املهمة هي من صميم واجبات السلطة الوطنية يف مثةل  

 هذي الظرون اليت جتتافها مجهوريتنا ا الدة.
تظار االجةراءات الكفيلةة باحلفةاظ    ان ابناء الشعب وابناء املوصل خاصة بان

علةة  ارواح املةةواطنني وحتقيةةق االسةةتقرار وت ةةفية اوكةةار ا يانةةة والت سةةس، ويف  
 ا تام تقبلوا فائق االحرتام 

                                                                      14/5/1960 
سهاد مجيةل )عةن رابطةة املةرأة العراقيةة(،      توفيق ال فار )عن نقابة املعلمني(،  : التواقيع

امساعيةةل رشةةيد )عةةن ان ةةار السةةالم(، غةةافي حممةةد صةةاحل )عةةن احتةةاد الشةةبيبة(، هاشةةم  
جلمريان، غالب حسن شكريي )عن احتاد الطلبة العام(، هاشم عنون اطرق ةي )عةن رئةيس    

ن نقابةة  نقابة امليكانيك(، عادل ال بحة )عن نقابة الدباغة واالحذيةة(، نةوري خليةل )عة    
املطاعم والفنادق واملقاهي(، معيون عبداهلل )عن نقابة الكهرباء(، حممةد عبةداهلل الق ةاب    
)رئيس نقابة السكر(، عنون يونس )عن نقابة املنت ات احليوانيةة(، صةوي بطةرس )عةن     
نقابة امليكانيك(، حنا مي ائيل حنا )عن نقابة السواق(، حممد حسني يوسف )عن نقابةة  

وق سةةعيد الشةةيخ )عةةن نقابةةة صةةباغي الةةدور(، جليةةل عيسةة  )عةةن نقابةةة  السةةمنت(، فةةار
امل ايف(، صباح يم عبد اهلل )عن نقابة البناء(، ولسن سليمان )عن نقابة الن ارة(، حممد 
ابراهيم )عن نقابة احلمالني(، يوسف سعيد )عن نقابة عمال ومسةت دمي الويةد والةوق    

 والتلفون(.
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 املوصل
 (1)عبدالغين املالح                                          

 
ملا كان لالحةداث العنيفةة الةيت وقعةت يف املوصةل بعةد الرابةع عشةر مةن متةوف           
اهمية اجتماعية وتار ية، َوَصمت الشعب العراقي كله بالوحشةية وددانتةه دوليةًا، نةرى     

قاليةدهم وعنعنةاتهم،   البد من ان نقول كلمة موجزة عن هذي املدينة واخةالق اهلةها وت  
 للوصول اىل تفسريات قريبة من واقع االحداث واسبابها.

املوقع اجلغرايف للموصةل وطبيعةة مناخهةا وتركيةب سةكانها وتةار هم العريةق        
بالتزمت جعلها ختتلف عن بةاقي املةدن العراقيةة يف نةواح  عديةدة . فوقوعهةا يف اجلنةوب        

ووقوعهةا يف مشةال وشةرق اجلزيةرة املاهولةة       املتاخم للمنطقة اجلبليةة املاهولةة بةاالكراد   
بالقبائل العربية البدوية، ومناخها املتقلةب مةن طقةس جبلةي قةارس الشةتاء اىل طقةس        
صحراوي جان ال يف يف ل بينهما ربيعان مجةيالن، اىل جانةب العوامةل االجتماعيةة     

ذكاء متقلبةوا  املوروثة، كل هذا وغريي كو َن لدى اهلها افدواجًا يف الش  ية. فهم حادو الة 
العواطف طيبو القلب اىل حدود السذاجة، وهم مرهفو احلس يستقرءون احلةوادث قبةل   
وقوعها. وكثريًا ما يعتمدون علة  الشةك واحلةذر يف اسةتنتاجاتهم، اىل جانةب ت ةديقهم       
الشةةائعة علةة  عالتهةةا. ويكرمةةون الغربةةاء اىل حةةد التضةةحية ويت بةةون عةةنهم اىل حةةد   
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تكةون اعمةادم امل ةيبة شةديدة الوقةع علة  االخةرين واعمةادم          االنطواء ودذي االسباب
املغلوطة فادحة الثمن. واهل املوصل عوو اصةالة عربيةة حمافظةة فقةد قةاوموا بضةراوة       
كل تدخل اجنيب خالل تار هم الطويل رغم االنقسةامات الداخليةة الةيت جبلةوا عليهةا      

حيةث كةانوا منةزوين داخةل      بعنعنات عشائرية منحدرة منذ العهد العثماني وما قبلةه. 
اسوار مدينتهم املنيعة خاضعني لنظام اقطاعي بغيو رأسه )الباشا( واسرته وحاشةيته  
وهم يت رفون  قدرات املدينة باسةم السةلطان. واملوصةليون يكونةون جمتمعةًا متةاخرًا       
تسودي الفوض  واحلزافات مةن جةراء انقسةام دام سةنني طويلةة بفعةل عةادات تقليديةة         

ة بني )العمريني( وبني )السادة( من اجل السيطرة وبسط النفوع. وخرجةت  كانت قائم
املوصل من احلرب العاملية االوىل منهوكة القوى وقد اصةابها مةا اصةاب غريهةا مةن املةدن       
العثمانية من فقر وجةوع ونقةص يف السةكان. وعلة  الةرغم مةن التطةورات االجتماعيةة         

ح االنقسةةام ظةةاهرة مةةن ظةةواهر ادتمةةع  الةةيت اعقبةةت احلةةرب العامليةةة االوىل بقيةةت رو 
املوصلي، فا  ومة التقليدية من اجل بسط النفوع بني العمريني وبني السادة مافالةت  
باقية، واملنافعات العشةائرية بةني بعةو العوائةل كةثريًا مةا كانةت تظهةر ألتفةه االسةباب           

. 1935( عةام  طليو حاملة معهةا طةابع العنةف كمةا جةرى بةني الةة )كشةمولة( وبةني الةة )          
والتناقو االجتماعي مافال واضحًا بةني سةكان وسةط املدينةة املتحضةرين نسةبيًا وبةني        
سةةكان اطرافهةةا القةةريبني مةةن احليةةاف القبليةةة والبدويةةة. حيةةث االطةةران كسةةكان حملةةة  
ا ةةزرج وبةةاب البةةيو واملشةةاهدة تةةتهم سةةكان الوسةةط كبةةاب الةةنيب وبةةاب السةةراي           

ان الوسةط اطةران املدينةة با شةونة والشراسةة      والسراج انة بامليوعة، بينما يةتهم سةك  
والشةةقاوة. و  متةةو غةةري بضةةع سةةنوات علةة  احلكةةم امللكةةي يف العةةراق حتةة  بةةرفت       
االنقسةةامات املتاصةةلة، وكانةةت هةةذي املةةرة السةةباب طارئةةة اوجةةدتها الظةةرون السياسةةية    

انةت  اجلديدة، عند االستفتاء عل  مستقبل املوصل. وكما هو معلوم ان مشكلة املوصةل ك 
مشكلة دولية قائمة بني انكلرتا وتركيا وفرنسا كل دولة تطالب باملنطقةة لتكةون حتةت    
نفوعها. غري ان االنقسام داخل املدينةة كةان يف مدلولةه قائمةًا بةني ف ةة فقةدت نفوعهةا         
الش  ةةي فةةارادت العةةودة اىل تركيةةا بةةدافع مةةن احلةةنني اىل املاضةةي وبةةني ف ةةة جديةةدة   

تبط بع لة االنكليز امتيافات جديةدة، وامةا فرنسةا فلةم تكةن      اعطاها احلكم اجلديد املر
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فرون متحمسةون امةا بةدافع وطةين     آعات اثر واضح. وكان لكل ف ة من هاتني الف تني م
واما بدافع االرتشةاء. وكنتي ةة منطقيةة رجحةت كفةة عوي االمتيةافات اجلديةدة حيةث         

رب العامليةةة الثانيةةة كةةان سةةالحهم الةةدعوة اىل االسةةتقالل والعروبةةة والةةوطن. وبعةةد احلةة 
تطورت ظاهرة االنقسامات اىل شكل دخر رغةم بقةاء جوهرهةا االصةيل كةامن يف نفةوس       
املوصليني. والتطور اجلديةد جةاء نتي ةة لغةزو املبةادل السياسةية عةن طريةق االعاعةات          
العامليةةة وال ةةحف احلزبيةةة، وكةةان الةةزمن اسةةرع مةةن ان يعطةةي مهلةةة كافيةةة السةةتيعاب   

وادراك مغزى االصطالحات الطارئةة، مثةل االشةرتاكية، الد قراطيةة،     املفاهيم اجلديدة 
القومية، الشيوعية، الرامساليةة وغةري علةك واخةذ املوصةليون يعطةون تفاسةري ارجتاليةة         
خاصة لكل اصطالح من دون دراسة او متحيص، بقدر مةا يةوحي الةيهم عكةاءهم احلةاد      

ذا السةبب خلةط املوصةليون بةني     وتؤثر عليهم الدعايات املغرضةة او غةري املغرضةة. ودة    
مفهوم الد قراطية ومفهوم الشيوعية واعتووهةا شةي ًا واحةدًا بينمةا همةا علة  طةريف        
نقيو. وخلطوا بني مفهوم القومية كحقيقة تار ية قائمة عل  اسس العةرق والةوطن   
وبني مفهومها كشعار لتحقيق غرض سياسي كوحةدة او احتةاد. ومةنهم مةن خلةط بةني       

وبني القومية وجعلها يف مقام واحد طاملا هما عدوتان للشةيوعية. وقةد غةاىل    الرأمسالية 
املوصليون يف اعطاء التفاسري املرجتلةة للمفةاهيم السياسةية بةدافع اخالصةهم العةام غةري        
املنظم. وهذا الوضع اجلديةد بعةث روح االنقسةام الكةامن يف نفوسةهم واعطةاهم املبةادرة        

  لط ت ارض املوصل بالدماء.للسري  و الكارثة التار ية اليت
والةةذي فاد يف اهةةالي املوصةةل عنفةةًا ببعضةةهم سةةذاجتهم وطيةةب قلةةوبهم  ةةا     
جعلهم ي دقون كل شائعة بدون تردد اىل جانب احلساسةيات املرهفةة والةذكاء الع ةيب     
احلةةاد. "فاملقامةةة املوصةةلية" تفسةةر سةةذاجة اهةةالي املوصةةل يف ت ةةديقهم كةةل شةةئ، كمةةا  

قعةت بعةد م ةات السةنني مةن "املقامةة املوصةلية" الةيت سة لها          تفسرها حادثة اخةرى و 
ادمداني يف مقاماتةه، واحلادثةة االخةرى هةي جتمهةر املوصةليني امةام مديريةة الشةرطة          

وهم ي رون يف طلب رءية رجل قلبه اهلل محارًا ألنه كفةر   1957العامة يف صيف عام 
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وقعةت بعةد الرابةع عشةر مةن      . ومن هنا نريد ان نطفةر اىل االحةداث الةيت    (1)بنعمة اهلل
متوف يف املوصل، وتقرر ان االنسان الذي ي دق ان اخيه االنسان اصبح محةارًا يف حلظةة   
واحدة وي ةر علة  طلةب رءيتةه، كيةف ال ي ةدق ان فالنةًا مةن النةاس عميةل شةيوعي            

 يستحق القتل وفالنًا قومي متآمر يستحق السحل.
االقت ةةادي. وهةةو االهةةم يف واىل جانةةب هةةذي العوامةةل النفسةةية هنةةاك العامةةل  

تكةةوين مةةزاج املوصةةليني االنفعةةالي. فاعتمةةادهم علةة  الزراعةةة باالسةةاليب البدائيةةة         
واعتمادهم عل  الطبيعة يف علك ورمحة املطةر جعلةهم دائمةًا مهةددين بةالعوف. واهمةال       
 احلكومات املتعاقبة يف العهد امللكي لشؤون املوصل فاد من انطواء اهلةها ودفعهةم دفعةًا اىل   

صةفون املعارضةة وفاد مةن شةةكوكهم يف كةل عمةل رمسةةي، وةكةم االسةتمرارية انتقلةةت        
شكوكهم اىل حكام العهد اجلمهوري فبدأت بوادر معارضتهم للحكام اجلدد. ويف هذي املةرة  
استندت معارضتهم باالضافة اىل االسةتمرارية التار يةة، اسةتندت اىل حقيقةة تطوريةة      

  ادتمعةات اعقةاب الثةورات املفاج ةة حيةث تكةون       وظاهرة جديةدة تةوف عةادة يف شةت    
املتاعب حتمية، الن الثورة العقلية ال تكون مالفمة للمفاج ةات وحتتةاج اىل فمةن اطةول     
لتحقيةةق غرضةةها االصةةالحي، فالبيانةةات ال  كةةن ان تفةةرض قوتهةةا علةة  عةةادات النةةاس  

لةةيت يريةةدها وتقاليةةدهم وال  كنهةةا ان جتتةةث اتفةةه االحةةداث مةةن النفةةوس بالسةةهولة ا  
اصحاب البيانات وهم يقيسون الزمن باملسافات الضيقة املوجودة بةني سةطر ودخةر مةن     
بياناتهم وخاصة اعا كانت هذي البيانات ال حتتوي عل  اكثةر مةن من ةة علة  النةاس مةن       
جراء عمل ثةوري   تثبةت صةالحيته ملسةتقبل الشةعب. صةحيح ان النظةام اجلمهةوري         

ه ليس  قدوري ان يغري مفاهيم النةاس ويفةرض سةلطانه    يعتو من ارق  االنظمة ولكن
عل  افكارهم عندما يتةوالي حةاكم فةرد، معةا  سياسةته العامةة غةري واضةحة وبياناتةه          
ملي ة بالقلق واالضطراب. وقةد يكةون عةدم ادراك هةذي احلقةائق مةن قبةل عبةدالكريم         

رهةا او تطورهةا اىل   قاسم او عدم العمل اجلدي ملعاجلة املشاكل الطارئة قبل اسةتفحال ام 
مشاكل مزمنة ي عب حلها بغري البرت، من اهم االسباب اليت جعلت مجيع سكان العراق 

                                                 

 كان مدير الشرطة اثناء هذي احلادثة السيد عبداهلل سعيد.( 1)
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يرتقبون فشل عبدالكريم قاسم يف ديكتاتوريته. و ا فاد يف عدم تقبةل بيانةات رئةيس    
الوفراء ك طوط عريضة لبناء املستقبل وخ وصًا من قبل الناس العاديني ما الحظةوي  

ات الشةةيوعية السةةريعة عات ا  ةةائص الطاغيةةة دةةدم اسةةس االقت ةةاد     مةةن االنةةدفاع 
التقليدي، والدعوات االشرتاكية اليت تلتقي مع الشيوعية يف بعو النقاط لنسف النظةام  
االقت ادي القائم، وما الحظوي ايضًا من عدم استقرار مبةدئي او عقائةدي لةدى رئةيس     

اسةتكانوا اليةه، وأمةا مامةدى صةالح مةا       الوفراء نفسه، فبق  الناس متمسكني  ا ألفةوي و 
الفةةوي ملسةةتقبلهم فةةال يهمهةةم حتةة  لةةو كةةان اختبوطةةًا رامساليةةًا  ةةص دمةةائهم وهةةم       
اليشعرون، حيث انهم   يلمسوا اي ضمان  ودم مساندة السلطة يف افاحة الستار عةن  

ن املستقبل ادهول. ألن مجيع الذين ايةدوا السةلطة ودفروهةا منةذ ف ةر الرابةع عشةر مة        
رين منها عل  اختالن عقائدهم وشةعاراتهم. ألن السةلطة   تقةر شةعارًا     م االمتوف القوا 

 ما ليكون مبدًأ عامًا اللهم اال شعار "الكل وراء الزعيم" ولكن اىل اين؟؟
وهكذا يد مجيع ادزات اليت اعقبت ثورة الرابةع عشةر مةن متةوف يف املوصةل،      

العراق، يدها متشةابكة تشةابكًا ي ةعب حلةه      بغو النظر عن عالقتها بالوضع العام يف
خبطاب او بيان او ت ريح، فهي مةزيج مةن محةاس وطةين، واخةالك تقليةدي، وانتهةاف        
مسترت، وكبت اجتماعي، وم ةلحة حمليةة، وعوامةل اقت ةادية، واصةابع اجنبيةة، ودس       
انةاني، وعن هيةة عشةةائرية، ومراهقةة صةبيانية، كةةل هةذي العوامةل يةةدها تعمةل علةة         

ق اهةةدان متناقضةةة تلةةوح مةةن وراء ظةةاهرة جديةةدة، اخةةذت تغةةذي روح احلقةةد    حتقيةة
الكامنة يف النفوس، وتبعث النقمة لتحتل مركةزًا رئيسةيًا يف ادتمةع مةن اجةل الوصةول       
اىل غةةرض انةةاني ةةةت، قةةائم علةة  اسةةاس تفريةةق املةةواطنيني وت ةةنيفهم وحتميلةةهم     

طة، بةني يةدي وثةن جمتمعةي     مسؤوليات احداث حتمية الوقوع امام مةذبح عبةادة السةل   
التيارات املتضاربة فتنعكس اصواتًا هوجاء ال مةدلول دةا )...( مقدسةة يف     )*(اجون )...(

 عنفوانها، حمتقرة يف خفوتها.

                                                 

 هذي العالمة )...( تعين ان هناك كلمات   نتمكن من قراءتها. )*(
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وبعةةد فةةوات االوان اخةةذ املوصةةليون يشةةعرون بةةانهم   ةةدون االنانيةةة بةةاحل   
سةيطر علةيهم كبةت يف اعمةاق     معانيها، انانية الفرد وانانية ادتمع، غري ان الفزع الذي 

نفوسةةهم حتةة  هةةذا الشةةعور اديةةد، واظهةةرهم امةةام غريهةةم  ظهةةر ال يليةةق باالنسةةان   
الواعي املدرك للقيم االنسانية وعلك حتت تةاثري ادةزات الدمويةة املتعاكسةة الةيت جةرت       

هل ق ةدت السةلطة    -وجتري حتت مسع وب ر السلطة، وهنا  طر ببالي السؤال االتي:
اجلمهوري اهمال املوصل كما كان احلال يف العهد امللكي؟ ُتةدمر اهلةها التناقضةات     يف العهد

التقليدية املتشابكة؟ تدمرهم من خالل الطفةرة االجتماعيةة اجلديةدة احلاصةلة بفعةل      
الزمن؟ ام ان السلطة نفسها واقعة يف حيص بيص؟ وهةي ال تعةرن كيةف تعةاك مشةكلة      

لفقةةرة االوىل مةةن السةةؤال، نعةةم ان اهمةةال املوصةةل  املوصةةل! فةةاعا كةةان اجلةةواب بالنسةةبة ل 
مق ود، فتكون السلطة قد اقرتفت اكو جر ة تار ية ةق العراق باسةري، ألن قضةايا   
املوصل جزء ال يت زأ من االوضاع العامة. وعلة  ضةوء هةذي الةة )نعةم( نقةدر ان نةربط        

وتوقيتهمةا. وامةا اعا   بني حوادث االكراد يف الشمال وبني استمرار االضةطراب يف املوصةل   
كان اجلواب يتعلق بالفقرة الثانية وان السةلطة واقعةة يف مةافق مةن ظةاهرة اد ةرة مةن        

. ومن القرية اىل املوصل فامل ةيبة اعظةم، النهةا   تقةم بعمةل شةئ       (1)املوصل اىل بغداد
اليقان هذي اد رة واعتوتها عفوية، بينمةا كانةت دوافعهةا ادةروب مةن محامةات الةدم.        

اك همس بني اي عراقيني صتمعان يف اي مكان يعزي ما وقةع ويقةع يف املوصةل اىل    وهن
تدبري مق ةود مةن رئةيس الةوفراء، فهةو الةذي ورط )الضةباط الثةائرون( يف املوصةل اىل          
اعالن ثورتهم لكي يسحقهم وهو الةذي ورط االكةراد يف عبةح الرتكمةان يف كركةوك وهةو       

. وهو الذي ش ع اجلنةود يف التطةاول علة     (2)وصلالذي بارك حمكمة )الووليتاريا( يف امل
دمريهم يف اجلي  وهو الذي دفع اىل االغتياالت حتت شعار الثار وهو الذي سةلح عشةائر   
الزيباريني االكراد ضد البةارفانيني وهةو الةذي سةلح مةن جهةة اخةرى البةارفانيني ضةد          

                                                 

يقدر عدد الذين هاجروا من املوصل اىل بغداد وغريها من املدن خبمسني الف نسمة خالل فةرتة االرهةاب االسةود    ( 1)
 ان.بعد حركة الشو

نزل وفد املوصل بعد ا اد حركة حممود عزيز )الشوان( يف فندق مسري اميس يف بغداد علة  حسةاب احلكومةة    ( 2)
 واستقبلوا استقبال االبطال.
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كةراد ثةم حةرمهم    الزيباريني ليقتل االكراد بعضهم بعضًا وهةو الةذي اعطة  حقوقةًا لال    
منها  ا ادى اىل ثورة كردية مسلحة النتزاع تلك احلقةوق وهةو الةذي شة ع اليزيةديني      
يف قضاء )سن ار( والرتكمان يف قضاء )تلعفر( عل  ضرب قبائل )مشر( ان تاخةذ بثارهةا   
من اليزيديني والرتكمان... اىل غري علك من االعمال الع يبة، فةاعا كانةت هةذي ادمسةات     

ي انسان يكون هذا الرجةل؟ ول ةاحل مةن يكةم العةراق؟ وامةا اعا كانةت غةري         صحيحة فا
صحيحة ومشوبة بالعاطفة والت ورات والغرض، وان االحداث غري اديدة قةد فرضةتها   
يف ظرون يسلسل بعضها بعضًا، فنسةال ايضةًا اي انسةان يكةون هةذا الرجةل ول ةاحل مةن         

ا لكةي تعةود سةيادة القةانون وهيبةة      يقف موقف املتفرج ال يعمل عل  ايقافها او ح ةره 
 الدولة اىل وضعها الطبيعي؟

لةةو بةةذل املسةةتعمرون ماليةةني اجلنيهةةات لتمزيةةق اوصةةال الشةةعب العراقةةي ملةةا    
توصلوا اىل مثل هذي النتي ة الرائعة لتحقيق م احلهم وما توصلوا اىل هذي النتي ة يف 

د، وهةو  ةزق شةر    حتطيم قوى الشةعب ومعنوياتةه وتركةه يةن اىل عهةد نةوري السةعي       
متزيق ينحر بعضه بعضًا بضراوة خالل مسرية طويلة دامية ال نهاية دةا مةا   يتسةلم    

نيون مقاليد احلكم يف العراق ويعملون عل  اعادة الوحدة الوطنية واطالق احلريةات  دامل
 اليموقراطية.

من خالل هذي الفوض  برفت يف املوصةل حركةة منظمةة حتةت شةعار )االخةذ       
هرة االنتقام من الشيوعيني املتهمني باعمال السحل بعد حركة حممود عزيةز  بالثار( ظا

واغتيادم فرادى او مجاعات وباطنها تركيز االنشقاقات الوطنية واالنقسةامات الشةعبية   
واضعان السلطة وسحق سيادة القانون، وال نستبعد ان تكون شةركات الةنفط االنكليزيةة    

عار االخةةذ بالثةةار يف مدينةةة املوصةةل خةةالل   وراء هةةذي الظةةاهرة، وقةةد اغتيةةل حتةةت شةة  
، نسةبة الشةيوعني فةيهم ال تزيةد علةة      (1)السةنتني االخريتةني حةوالي االربعمائةة انسةةان    

% واما الباقون فهم ضحايا عداوات ش  ية، وغدر ونةزوات فرديةة. غةري ان الطةابع     10
                                                 

سةبعمائة قتيةل.    8/2/1963روى لي احد القادمني من املوصل اىل بريوت ان عدد القتلة  املغتةالني بلة  لغايةة     ( 1)
ال الناس غري ان اعضاء فرق االغتيةال اخةذ بقتةل بعضةهم بعضةًا وقةد قتةل مةنهم         وبعد هذا التاريخ توقف اغتي

 عشرة افراد معروفون بامسائهم.
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النةاس ام   العام لفرتة االرهاب االسود كةان ي ةور مجيةع املغتةالني بةانهم شةيوعيون شةاء       
ابوا. والويل ملن يتساءل عن هوية القتيل او يطالب بالتحقيق يف مقتل احةد. او يرتحةم   
علة  احةةد مةةن املغتةةالني، فةةذلك يعةةين العطةةف علةة  الشةةيوعيني والةةذي يعطةةف علةةيهم  
يستحق القتل ايضًا. وقد اقر هةذا االرهةاب االنتهةافيون اىل جانةب امل ططةني لةه حيةث        

رة اىل هةؤالء وهةؤالء وامةا املنفةذون فهةم مةن طبقةات ادتمةع         كانت الفوائد تةاتي مباشة  
الدنيا اليت ينتمي اليها معظم املغتالني. فهةم اوىل بةالعطف مةن احلقةد والغضةب، النهةم       
كانوا اآلت مس رة باياد خمتفية وراء ستار، متدهم باملال والسالح فحادم ال  تلف عةن  

تلةك الع ةابات كةان يكافحهةا البةوليس       حال ع ابات )شةيكاغو( يف الثالثينةات، غةري ان   
االحتادي االمريكي، واما ع ةابات املوصةل فكةان يباركهةا البةوليس احمللةي عةن خةون او         
رشوة، فقد كان سةكوت السةلطة عةن عبةث هةذي الع ةابات مفةتعاًل عةن رضة  او فةزع.           
وهكذا يد ان ثورة الرابع عشر من متوف قد خدمت عبدالكريم قاسم يف تسةلطه علة    

ب كما خدمت االسةتعمار يف حتقيةق هةدن مةن اهدافةه وهةو متزيةق وحةدة ال ةف          الشع
 الوطين ومنزيق مشل الشعب وخلق الفوض  والفساد واالرهاب.

واكمةل الدراسةة الثانويةة فيهةا، عمةل يف       1920ولد املةالح يف املوصةل سةنة    * 
 ال ةةحافة والسياسةةة، كةةان مسةةؤول فةةرع احلةةزب الةةوطين الةةد قراطي يف املوصةةل خةةالل

 ( مؤلفًا.17(، له  و )1946-1954)
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 املقاهي الشعبية يف املوصل والسياسة
 

اشتهرت مدينةة املوصةل، وعلة  امتةداد اكثةر مةن قةرنني، بكثةرة املقةاهي          
الشعبية، فقد جاء يف كتاب منيةة االدبةاء يف تةاريخ املوصةل احلةدباء، انةه كةان فيهةا         

انه كةان   1907نامة والية املوصل لسنة ( مقه ، وجاء يف سال113م )1787سنة 
 ( مقه .62فيها يف تلك السنة )

واملقاه  الشعبية يف املدينة كانت عل  نوعني، االول مقاهي احملالت )االحياء( 
وكانت تقع يف احياء املدينة الداخلية، والثةاني مقةاهي االسةواق، وكانةت داخةل االسةواق       

دينةة عمومةًا يف امنةاء حركةة البيةع والشةراء       وحمالت البيع والشراء، وساهمت مقةاهي امل 
والتعامل الت اري، وحافظت عل  التقاليد الشعبية املوروثةة، كمةا كانةت تسةاهم يف حةل      

 املنافعات اليت حتدث بني االهالي، وفيها تقام حفالت املقام وتتم احياء املوالد النبوية.
فيه حيث كانت ومن اجلدير بالذكر ان بعو املقاهي كانت حماًل للهو والرت

تقةدم عروضةةًا وف ةةواًل غنائيةةة وحفةةالت الةةرقص، وكتةةب الةةدكتور اكةةرم فاضةةل يف  
 وصف مثل هذي املقاهي يقول:

 يةةةك الهةةةةا بةةةهةةاعا ل   كل املقاهي هي مالهي                        
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 ثم يقول:
 ةةيمةذمةات الةوتةوالبي   ي ةةالهةةي واملةاهةيف املق                        
 ضاع شطر من حياتي   ضيعة البنت الذميمة                        

ومةةن اشةةهر مقةةاهي املوصةةل: الثةةوب، بةةرو، بابةةاني، احلةةاج امحةةد اجلةةادر،     
م طف  االعرج، جامع االغوات، وكان الصحاب املهن واالصنان مقاهي )جا انات( 

 دادين، القوندرجيه...خاصة بهم مثل مقه ، ا بافين، القزافين، ا شابني، احل
، عبةد  (ومن اشةهر اصةحاب املقةاهي او العةاملني فيهةا: بةرو )ابةراهيم ككةو        

 .(1)باباني، حيو االحدب، عبو قديح، يي  كركر، امحد باري، حممد ككو
، ولكةن  1958متوف  14لقد ايدت املوصل بكافة اجتاهاتها السياسية ثورة 

تشةةتهر بةةه املدينةةة، فةةان التةةآلف   وبسةةبب التبةةاين القةةومي والةةديين الواضةةح الةةذي 
( ]العةةةدو 1958-1921واالنسةة ام الةةةذي كةةةان موجةةةودًا يف ظةةل العهةةةد امللكةةةي )  

متةوف، اع بةرفت االنقسةامات وال ةراعات بةني       14املشرتك[   يعةد كمةا هةو بعةد     
االجتاهات السياسية بعد اسابيع من قيام الثورة، بسبب اختالن املواقةف مةن نظةام    

ومةةن مسةةالة الوحةةدة مةةع اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة      حكةةم عبةةدالكريم قاسةةم 
ديين متثل بتنظيمات  - )م ر+سوريا(، وبرف اجتاهان رئيسيان. اجتاي قومي عربي

حزب البعث ومجاعة االخوان املسلمني وحزب التحريةر، واجتةاي وطةين د قراطةي     
ردسةةتاني ومتثةةل بتنظيمةةات احلةةزب الشةةيوعي العراقةةي واحلةةزب الةةد قراطي الك    

 لبارتي( واحلزب الوطين الد قراطي.)ا
املهةةم يف االمةةر، ان ال ةةراع السياسةةي واحلزبةةي بةةني االجتةةاهني انتقةةل مةةن  
الةةدوائر والشةةوارع اىل االحيةةاء واىل املقةةاهي الشةةعبية واملؤسسةةات التعليميةةة فقةةد       
اصبحت بعو االحياء السكنية يف املدينة مغلقة تقريبةًا للشةيوعيني مثةل: املكةاوي     

                                                 

للمزيد من املعلومات عن املقاهي الشةعبية يف املوصةل وعالقتهةا بالسياسةة والسياسةيني ينظةر: عبةداجلبار حممةد         ( 1)
؛ 66-51ك 1978( كةانون االول  3، العةدد ) جرجيس "املقاهي الشةعبية يف املوصةل" جملةة الشةعب )املوصةلية(     

. 1984شةباط   21( 142"املقاهي الشعبية واهميتها بالنسبة للمناضلني" جريةدة احلةدباء )املوصةلية( العةدد )    
 .958متوف  14واملقال الثاني خاك  قاهي البعثيني الذين يشيد الكاتب بناضلهم السيما بعد 
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ر ووادي ح ر والساحل االيسةر مةن املدينةة، يف حةني كةان حةي نةيب اهلل        وراس الكو
 شيت وحي باب اجلديد مغلقني للف ات القومية والدينية.

كذلك اصبح احلال يف املقاهي الشعبية، فكان هنةاك مقةاي مجيةع روادهةا كةانوا      
من الشيوعيني وان ارهم مثل مقه  املهداوى، ومقاهي خاصةة بةالبعثيني مثةل مقهة      

ي حسني يف باب اجلديد، اما مقه  م طف  االعرج فكةان برتةادي االخةوان املسةلمون     عل
 وعوو االجتاي الديين.

دعار  8وعنةةدما فشةةلت حركةةة العقيةةد عبةةدالوهاب الشةةوان االنقالبيةةة يف   
، وافداد نفوع الشيوعيني وان ارهم، اشتدت ال راعات ووصل اىل االشتباك 1959

ورة مةن قبةل االجتةاهني املت ةارعني، واخةذت كفةة       بااليدي ومهامجة املقاهي املةذك 
الديين( بالرجحان السيما بعد فشةل حماولةة اغتيةال عبةدالكريم      - االجتاي )القومي

، اليت ادت اىل ان يرتاجع )قاسم( عن تاييةد القةوى   1959تشرين االول  7قاسم يف 
ليهةةا، الةةديين( ع - الد قراطيةةة، وان يغةةو النظةةر عةةن اعتةةداءات االجتةةاي )القةةومي

ومتثل علك  وجة االغتيةاالت الةيت طالةت الشةيوعيني والبةارتيني يف املدينةة، واىل       
القوميةةة(، النهةةا اصةةبحت تربةةك اعمةةال     - غلةةق املقةةاهي )الشةةيوعية( و )البعثيةةة  

السلطات االمنية. واول مقه  قامت السلطات باغالقها وبامر احلاكم العسكري العام 
يف حملةة راس   (1)كةان مقهة  او كةافينو املهةداوي     العميد الركن امحد صاحل العبةدي، 

، وكةان صةاحباها امحةد الشةيخ هاشةم السةبعاوي       1959تشرين االول  16الكور يف 
وابراهيم حممد السقال، و  توافق السلطات عل  اعادة فتحهةا اال بعةد ربةط امحةد     

ل  ( دينار يتعهد  وجبها باحملافظة، ع300الشيخ هاشم السبعاوي بكفالة قدرها )
ادةةدوء والسةةكينة وعةةدم ارتكابةةه ما ةةل بةةاالمن، ومت اعةةادة فتحهةةا وبةةامر احلةةاكم  

، ويبدو انه كان للمحافظة اعرتاض عل  1960كانون الثاني  14العسكري العام يف 
 اعادة فتحها بسبب ته مات صاحبها.

                                                 

حملكمة العسكرية العليةا ا اصةة الةيت اشةتهرت بةة )حمكمةة الشةعب( او بةة         نسبة اىل عباس فاضل املهداوي رئيس ا( 1)
 )حمكمة املهداوي(.
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اما املقه  الكائنةة يف دورة بةاب اجلديةد والةيت كةان صةاحبها علةي حسةني،         
باغالقهةةا، النهةةا و وجةةب  14/11/1959يريةةة شةةرطة البلةدة يف  فقةد طلبةةت مد 

كتابها اىل حمافظة املوصل، قد اصبحت وكرًا للفوضيني الذين كانوا يتلقةون الةدعم   
 واملساعدة من صاحبها، ومن )الفوضويني( الذين وردت امساءهم:

فائق امحد )جابي يف م لحة نقل الركاب( وكمال عبداهلل حنكاوي وغافي 
مللقةةب بغةةافي االعةةور وروكةةان منةةاع وعبةةو اجلةةين واجلنةةدي مظهةةر ع ةةرم   امحةةد ا

املنسوب اىل فوج التدريب باملوصل، وجاء يف الكتةاب ان هةؤالء يعتةدون علة  النةاس      
باالستفزافات، حت  انهم اعتدوا عل  افراد الشرطة اثناء تادية واجبةاتهم، وطالةب   

خطارهةا احملتملةة الوقةوع..."،    مدير شرطة البلدة باغالق املقه  لشرورها ودفعًا ال
وقد أيد مدير شرطة املوصل امساعيل عباوي ماجاء يف كتاب مدير شرطة البلةدة.  

 ولكن هل أغلقت املقه  املذكورة؟ يف احلقيقة   نعثر عل  الوثائق اليت تؤيد علك.
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 مدرس خمتل عقليًا ينتقد
 عبدالكريم قاسم ونظام حكمه

 
لة  حركةة العقيةد الةركن عبةدالوهاب الشةوان االنقالبيةة يف        بعد القضاء ع

، افداد عةةداء القةوى القوميةةة العربيةة واالسةةالمية   1959دعار  8مدينةة املوصةل يف   
لنظام حكم عبدالكريم قاسم الذي كان يظ  بدعم معظم القوى الد قراطية يف 

اسةم( ونظامةه   العراق، ويبدو ان موجة العداء اليت سعر ها القوميون العرب ضةد )ق 
 قد اثرت حت  عل  ادانني وامل تلني عقليًا، ومن هؤالء كان املدرس ييب الفار.

، 1937ولد ييب الفار يف مدينة املوصل وختةرج يف دار املعلمةني العاليةة سةنة     
ظهةرت عليةه بةوادر     1958وعمل يف التدريس يف العديةد مةن مةدارس العةراق، ويف سةنة      

يكتةةب الوقيةةات والرسةةائل الع يبةةة والغريبةةة ينتقةةد فيهةةا بوجةةود لوثةةة يف عقلةةه، فاخةةذ 
السياسة والسياسيني، ويرسةلها اىل اصةدقائه مةن املدرسةني، وادت ت ةرفاته اىل ف ةله مةن        

ملدة سةنة واحةدة، و  يعةد اىل ا دمةة بسةبب تةدهور حالتةه         1958متوف  7ا دمة يف 
 ال حية.

 22( يف 84ش  ي، العةدد ) وجاء يف كتاب مديرية امن لواء املوصل السري وال
راجةع   1959دب  20، واملوجه اىل مت رن لواء املوصل: انةه يف صةباح يةوم    1959دب 

الش ص املدعو ييب الفار يوسف مدير شرطة اللواء ومعه صورة مةن برقيةة مكتوبةة    
)باليةةد والكربةةون( فارسةةلها الينةةا الحتوائهةةا علةة  امةةور متةةس رجةةال اجلمهوريةةة، وعنةةد  
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افةاد انةه راجةع دائةرة الةوق الرسةال هةذي الوقيةة فطلةب منةه الرقيةب            تدوين افادتةه،  
العسكري عرضها عل  دائرة االمن لالعن بابراقها، وعنةد مطالعةة الوقيةة، وجةدت انهةا      
حتتوي عل  ته ةم علة  اجلمهوريةة ورجادةا فضةبطت منةه، ولةدى تفتيشةه وجةد انةه           

 ؤة بالطلقات. ل 1953/14956يمل مسدسًا من ماركة )برنادلي( منرة 
وعند تدوين افادته اخذ يتكلم بامور ال ت در اال من )جمنةون( وهةو ي ةرح    
بانه )شفيع االسالم وامام اهلل والزعيم الشعيب الذي جاهد ضد االسةتعمار والةذي ناضةل    
ضةةد حكومةةات الفسةةاد واالقطاعيةةة، والةةذي تكلةةم باسةةم الشةةعب والطبقةةة املثقفةةة يف       

. فعرضةت  (نالةت الةبالد سةيادتها التامةة املقدسةة      ، حةني 1954مفاوضات اجلةالء سةنة   
مةةع  1959ايلةةول  3االوراق التحقيقيةةة علةة  حةةاكم التحقيةةق فقةةرر توقيفةةه اىل يةةوم  

 عرضه عل  الل نة الطبية يف املستشف  اجلمهوري يف املوصل لفحص قواي العقلية.
 وادناي نص الوقية اليت كان يريد ارسادا اىل بغداد:

 الوفراء، اجلزيلة االحرتام.نس ة اىل جملس  -1
 جملس السيادة املوقر. -2
 جريدة الزمان. -3
 جريدة االخبار. -4
 جريدة احتاد الشعب. -5
 جريدة البالد. -6
 جريدة االنسانية. -7
 جريدة االهالي. -8

 اىل احلكومة الفوضوية لعبدالكريم قاسم بغداد
ن جاهدوا وناضةلوا يف السةابق   نهن كم النكم قمتم بواجبكم من اضطهاد الذي          

اول ك الوقحني الةذين جتةرأوا علة  االسةياد االنكليةز وعلة  نةوري السةعيد وعبدااللةه          
والنظام امللكةي االقطةاعي والةذين جتةرأوا وح ةلوا للةبالد السةيادة الوطنيةة املقدسةة،          
نهن كم الستطاعتكم ختويف كل صوت حق وعدل ورمحة وانسانية وعلك باساليبكم 
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جدًا يا حبيب االقطاعيني. ان ياحكم يف احلكم كان ضربة للشةعب احلةزين   احلكيمة 
 وانت ارًا لالقطاع، تهانينا اىل وفارتكم االقطاعيني كلهم )وهلل احلمد(.

( دينةارًا  12( دينارًا ومثن الدهن يعادل )13ان مثن طغار احلنطة يعادل )
ء بالنسةةبة ( فلةةس يعةةي  يف رخةةا 300وقةةس علةة  علةةك فالعامةةل الةةذي يوميتةةه )  

ليوميتك اليت تعادل عدة دنانري، انةه يقةدر ان يشةرتي بيوميتةه حقةة واحةدة مةن        
السمن. ماعا يطبخ بها؟ ماعا يدفع، إصار الةدار؟ اجةرة الطبيةب ومثةن الةدواء ومثةن       

 املالبس؟
متوف اعظم ن ر لكن ملن؟ للحكومة فقط انها والشةعب   14لقد كانت مكاسب 

ا االقطاعيني )بالطبع ان اجلي  املةوقر هةو مةن الشةعب     وبواسطة الشعب، ولكن لكم ايه
 وهو ابن الشعب(.   يفهم الشعب مامعن  ان هذي الفرتة هي فرتة انتقال؟

ان ت رفات احلكومة كانت والتزال غري منطقية ماعدا ما ح ةلتم عليةه مةن جتربةة     
قيق د قراطيةة  ، ان االمة اجرمت بان الدستور كالقانون هم الوسيلة الفضل  لتح…صرحتم بها

شعبية وحرية صحيحة. ان ال حافة العربية واالجنبية منقطع عن الةبالد خةالل فةرتة طويلةة.     
 هل يدل هذا عل  ان احلكومة التريد ان تطلع عل  رأي العا  عن العراق وحكومته؟

أي حريةةة اعطيةةت للشةةعب، مةةاخال الول ةةك امل ةةفقني اع ابةةًا وجلةةهم مةةن 
قيةات، ولةو اخةذتهم اىل السةوق او اىل الشةارع وسةالت       النفعيني، ولؤل ك اصةحاب الو 

الشعب امامهم لقيل لك ان االمة والشةعب حةزبني واليةدرون مةا يقولةون لةك ألنةك        
ملكة فمام القلوب ادلعة من املشاريع الطاغية املنهومة، ان مقدرتكم هذي علة  كةم   

 االفواي هو عكاء ليس من صاحل البالد.
مليةةون عربةةي عراقةةي وعلةة  فعمةةاء العروبةةة   500/5لقةةد اعتةةديت علةة  حقةةوق 

امل ل ني ارجو من القائمني عل  محاييت ريثما اخرج مةن الةبالد او النظةر يف حقةوق الشةعب      
عل  اساس العدالة واحلق والرمحة واالنسةانية وعلة  اسةاس ال ةراحة االخويةة ولةيس النفةاق        

 البوليسي.
ادعيةت يف  انك املسؤول عن كل ماحةدث مةن فوضة  ولةيس ال ةحافة كمةا       

مؤمترك ال حفي ان احلكومة الشعبية الد قراطية صب ان تفسةح ادةال الشةورى    



224  

واالنتقاد وعل  هذا البناء كتبةة لكةم خالصةة ارائةي عةن وضةع الةبالد خةالل مةدة          
 تزيد عن السنة وتستطيعون عمل است واب بآالن الناس.

 التوقيع                                                                   
 ييب الفار                                                                  

 شفيع االسالم امام اهلل للعا  والعاملني                                                   
د الزعيم الشعيب القومي الذي جاهد ضد االسةتعمار والةذي ناضةل ضةد حكومةات الفسةا      

االقطاعيني من الذين تكلموا باسم الشةعب والطبقةة املثقفةة يف مفاوضةات اجلةالء سةنة       
 ، حني نالت البالد سيادتها املقدسة.1954
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 ق ة املنظمة العامة للشباب العاملي يف املوصل
 

( بكثرة فروع االحزاب 1958-1921اشتهرت مدينة املوصل يف العهد امللكي )
( فتح العديد من مقراتها، هةذا  1954-1922ية العاملة فيها، فقد شهدت املدة )السياس

فضاًل عن وجود مقرات لل معيات الثقافية وا ريية واالسالمية، وانفردت هذي املدينةة  
وخالفًا للمدن العراقية االخرى،  بادرة اشة اك بتاسةيس احةزاب سياسةية  فةردهم،      

(  فةةردي حزبةةًا باسةةم  1964-1907ري )، اسةةس عبةةداملالك الف ةة 1934ففةةي سةةنة 
)حةزب احيةاء االحتةاد العربةي او الوحةدة القوميةةة العربيةة( وكةان يريةدي علة  الطةةراف          
الفاشي والنافي فات ل من اجل علك  وسوليين وفار املانيا وايطاليا واطلع علة  بعةو   

 املؤسسات الفاشية والنافية هناك.
د قام بتاسيسها املوصلي فهةري غةامن   اما )املنظمة العامة للشباب العاملي( فق

 فردي، ووضع دا منهاجًا وحدد دا اهدافًا، واخذ ي در النشرات بامسها وبتوقيعه 
باعتباري الرئيس العةام دةا، وبعةد فةرتة اضةان اسةم نورالةدين حسةني رئيسةًا ثانيةًا           

 للمنظمة.
، واصةدر البيةان األول يف   1964شكل فهري غةامن منظمتةه يف مطلةع سةنة     

ار، و ا جاء فيه: رفقاء احلياة يامن محلتم الرسالة اجلبارة لتحققوا االمل االكو اع
ان الثورة العربية التقدمية وهي تواجه هذا العا  البد دا  …املنشود لعمل عظيم
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ان تواجهةةه بفكةةر جديةةد ال يةةبس نفسةةه يف نظريةةات مغلقةةة يقيةةد بهةةا طاقتةةه       
ل عةةن الت ةةارب الفنيةةة واألدبيةةة الةةيت ومواهبةةه، وان كةةان يف نفةةس الوقةةت ال ينعةةز

ح لت عليها الشعوب املناضلة بكفاحها، نعةم ان الت ةارب االجتماعيةة ال تعةي  يف     
، ان الطالئع الشبابية مطالبة اآلن ان تتامل تار ها وان تنظةر  …عزلة عن بعضها

 اىل مواقع عاملها ثم تقدم عل  صنع مستقبلها.
الكةوى ان نبةدأ بوضةع ا طةوط لتنسةيق      وجاء يف البيان ايضًا: ان مهمتنا 

وحدة الشباب العربي ووحدة االفكار واملواهب والطاقةات، وعلينةا ان نتسةلح بسةالح     
الوعي القومي لنستطيع اجتياف العقبات اليت كانت قد اعرتضت او ستعرتض طريق 

 التغيري الشبابي الثوري يف مثل ظرون الثورة اليت عاشها العراق.
ن تشكيل املنظمة وادي ة العليا العامة وادلةس االداري  ثم حتدث البيان ع

( اعضةةاء وبيةةان واجبةةاتهم، وللضةةرورة )قررنةةا اعةةداد مركةةز   6الةةذي يتكةةون مةةن )
للدعاية يتكون من: مركز املراقبة ومركز االشران ومركز الت طيط، وسون نعلةن  

 امساء االعضاء الذين سيتقلدون املناصب الشاغرة اآلن(.
البيان تلق  املؤسس رسةالة تاييةد مةن شة ص مسة  نفسةه        وبعد نشر هذا

، طالةةب فيهةةا التوسةةع بةةالتنظيم ونشةةري يف  1964نيسةةان  5سةةاحل عبةةدالفتاح يف 
الدول العربية، لتحقيق امل العرب يف الوحدة واالشرتاكية، وطالب ان تقوم املنظمة 

. وطلةب مةن   بمع الطوابع العربية واالجنبية، وان يتبادل الشباب العربةي الطوابةع  
 الشباب والشابات االنتماء اىل املنظمة.

املهةم يف االمةر، ان امةر هةذي املنظمةة انكشةف للسةلطات يف اول نشةاط دةا، وعلةةك          
كتابةًا هةذا    5/4/1964بوقوع منشورها االول بيد الشرطة، فقد كتب مدير الشةرطة يف  

 ن ه:
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                
              ديرية شرطة لواء املوصلم
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 2529العدد/               سري                    القلم السري       
 5/4/1964التاريخ/                                                             

 اىل/ مت رن لواء املوصل                               
 م/ القبو عل  نشرة                                 

بانةه بعةد ظهةر     4/4/1964يف  635اعلمنا دمر مفرفة التعقيةب بكتابةه            
، ات ل به تلفونيًا خفر سينما اجلمهورية بوجود ش ص يقةوم  31/3/1964يوم 

باخراج ورقة من جيبه اثناء عرض الفلم  ا حدى به ان يشك بامري ولدى جلبه 
ي عبدالكريم حممد طالب يف الثانوية الغربية، ال ف الرابع واحضاري ظهر انه يدع

وعثر ةوفتةه علة  ورقةتني خمتومةة عليهةا )املنظمةة العامةة للشةباب العةاملي فةرع           
املوصةل(، وان هةذي النشةرة حتتةوي علةة  تعليمةات حزبيةة حديثةة مذيلةة بتوقيةةع         

ذكور والةرئيس  الرئيس العام دذي املنظمة )فهري غامن(، واالخرى مذيلة بتوقيع امل
الثاني للمنظمة نورالدين حسني ولدى التحقيق معه اعرتن بان فهري غةامن اعطةاي   
اياها، ولدى التحقيق والتعقيب وبعد اخذ موافقة حةاكم التحقيةق اجةرى التحقيةق     
االصولي بدار فهري غامن حيث قبو عليه وعل  ا تم املةذكور وخةتم اخةر باسةم     

ه اعرتن بانه هةو الةذي اعطة  هةاتني الةورقتني      فهري غامن املوصلي، ولدى است واب
املعثور عليهما ةوفة املتهم عبدالكريم حممةد اليةه. وعكةر بافادتةه بانةه واجلماعةة       
املذكورين اعالي قد اجتمعت افكارهم عل  تاسةيس مجعيةة تهةدن اىل االدب والفةن     

رر وابعاد الشباب عن احلزبية الضيقة، ولدى عرض االوراق عل  حاكم التحقيةق قة  
( مةن  43وفق املادة ) 10/4/1964توقيف عبدالكريم حممد وفهري غامن اىل يوم 

قانون اجلمعيات، واصدار امر القبو ةق املتهم نورالدين حسني وفق املةادة اعةالي   
والتحقيقات والتعقيبات مستمرة وسةنوافيكم بالنتي ةة. وطيةًا نقةدم صةورة طبةق       

 طالع.االصل من الورقتني املذكورتني للتفضل باال
 

 طالب ابراهيم السعيدي                                                          
 مدير شرطة لواء املوصل                                                          
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ة اىل وامةةر حمةةافظ املوصةةل بارسةةال الةةورقتني مةةع صةةورة كتةةاب مديريةةة الشةةرط      

 ( لالطالع.3السرية والسياسية/ الداخلية )امل ابراتوفارة
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 م طف  البارفاني يف منفاي يف املوصل
1934-1936  

 
يبةةذل يف البحةةث عةةن سةة ل تف ةةيلي حليةةاة م ةةطف     الشةةك ان اي جهةةد

(، ويف 1936-1934البةةارفاني الش  ةةية ونشةةاطه السياسةةي يف منفةةاي يف املوصةةل ) 
(، ويف 1943-1939ويف السةةةليمانية ) (،1939-1936وسةةةط وجنةةةوب العةةةراق ) 

(، تعد خطوة تستحق التقدير ومسةؤولية  1958-1947االحتاد السوفييت السابق )
 تقع عل  عاتق كل كوردي السيما الباحثني والكتاب منهم.

  يكتةةب اىل االن، علةة  قةةدر علمةةي، شةةيء عةةن حيةةاة م ةةطف  البةةارفاني  
 فيهةةا علةة  االقامةةة يف مدينةةة الش  ةةية ونشةةاطه السياسةةي خةةالل املةةدة الةةيت اجةةو

املوصةةل، وان مةةا اسةةتطعت احل ةةول عليةةه مةةن املعلومةةات ادنةةاي مةةا هةةي اال ح ةةيلة  
ملقابالتي الش  ية لعدد من الش  يات املوصلية العربية والكوردية اليت عاصةرت  

 .البارفاني او كانوا شهود عيان لالحداث اليت عاصروها
دة القةوة اجلويةة الويطانيةة، مةن     بعد ان متكنت احلكومة العراقية  سةاع 

(، جلةةةا الشةةةيخ امحةةةد البةةةارفاني واخويةةةه 1932-1931قمةةةع انتفاضةةةة بةةةارفان )
م طف  وصديق والكثري من املقاتلني اىل تركيا اليت قامت بتسليم الشيخ امحد اىل 
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احلكومة العراقية، واضةطرت السةلطات الةيت   تكةن ترغةب يف اسةت نان العمليةات        
لعدم اطم نانها من النتائج، اىل اعادة الشةيخ امحةد اىل بةارفان     العسكرية من جديد

، كما اصدرت احلكومة قرارًا يقضي بالعفو العام عن الذين 1933يف نهاية شهر دب 
شاركوا يف االنتفاضة واستثن  قرار العفو خليةل خوشةوي الةذي اسةتمر يف عملياتةه      

 .(1)العسكرية ضد قوات احلكومة
اقيةة الوعةود الةيت كانةت قةد قطعتهةا للشةيخ امحةد،         لقد نكثةت احلكومةة العر  

ومتكنت عن طريةق ا ةداع واحليةل مةن ان تسةتدرج افةراد االسةرة البارفانيةة كافةة اىل          
وقامةةت ة ةةزهم مجيعةةًا وفرضةةت علةةيهم االقامةةة       1934املوصةةل يف مطلةةع سةةنة   

 االجبارية.
مةن  اقامت االسرة البارفانيةة )اسةرة الشةيوخ( يف حملةة )رأس الكةور( وهةي       

احياء مدينة املوصةل القد ةة، وتقةع يف نهايةة شةارع سةوق الشةعارين )شةارع الةنيب          
جرجيس( املؤدي اىل املستشف  اجلمهوري و حاعاة الضفة اليمنة  لنهةر دجلةة، امةا     
الدار اليت اقامت فيها فكانت تقع بوار دار ضياء نشات بك املالصةقة جلةامع اخيةه    

 املسم  )بامع عبداهلل نشات(.
ًا ملا كانت تتمتع به االسرة البارفانيةة مةن املكانةة والسةمعة الطيبةة لةدى       ونظر

العةةرب والكةةورد، فقةةد تلقةةت، والسةةيما يف االشةةهر االوىل مةةن وصةةودا املوصةةل، مسةةاعدات 
طيبة من وجوي املدينة وش  ياتها مثل : شيخ قبيلة مشر ع يةل اليةاور، ومةن اسةرة     

السةةرة بةةاحرتام ورعايةةة مت ةةرن    كشةةمولة واسةةرة توحلةةة )عبةةاوي(، كمةةا حظيةةت ا    
تشةةةرين االول  4 - 1934)احملةةةافظ( املوصةةةل حينةةةذاك عمةةةر نظمةةةي بةةةك )مةةةايس   

واسةرة   الديوةجى، فضاًل عن احتفاء االسر الدينية يف املدينة بها مثل: اسرة (1)(1935
 الرضواني ودل النعمة.

                                                 

-1931ينظر التفاصةيل يف مسةعود البةارفاني، البةارفاني واحلركةة التحرريةة الكورديةة، انتفاضةة بةارفان االوىل          ( 1)
 .53-48( ك1986)كوردستان، 1932

واسةتوفر اكثةر مةن مةرة،      1940، وللداخلية سنة 1938واملواصالت سنة عمر نظمي بك الذي اصبح وفيرًا لالقت اد ( 1)
هو من مواليد قضاء كفري ومن عشرية الداءدة الكوردية، كان ابنه كمال )حمام(  ثاًل للحزب الشةيوعي العراقةي يف جبهةة    
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( 1935-1934و  تبدر من اجهزة الشرطة اليت كان مةديرها خةالل املةدة )   
بةةداهلل عةةوني، ايةةة ت ةةرفات اسةةتفزافية او عدائيةةة افاء اسةةرة البةةارفاني ر ةةا ملكانتهةةا  ع

 وبسبب ما لقيته من االحرتام من لدن عامة الناس.
لقد استغل البارفاني مدة نفيه واقامته االجبارية يف مدينةة املوصةل الةيت    

فاتةه بسةبب   تشتهر بالعلم والعلماء، فرصة ملواصلة دراسته الدينية والتعويو عمةا  
الظةةرون الةةيت تعرضةةت دةةا اسةةرته، منةةذ انتفاضةةة الشةةيخ عبدالسةةالم البةةارفاني      

(، فةةانتظم يف 1932-1931( وانتفاضةةة الشةةيخ امحةةد البةةارفاني )1908-1914)
صفون طالب العلوم الدينية الذين كانوا يتلقون الةدروس يف جةامع عبةداهلل نشةات     

ا  الديين حممةد علةي ...؟ الةذي كةان     بك، فتلق  دروسًا يف الفقه االسالمي عند الع
 (1)يعتمد يف تدريسةه علة  كتةاب "فةتح القريةب اديةب يف شةرح الفةاظ التقريةب"         

كةان يتقدمةه   ودروسًا يف تعليم اللغة الفارسية وادابها عند فميله يف الدراسةة والةذي   
 ، واسةةتنادًا اىل مةةاعكري اسةةاتذته (2)بوتةةانياليف التح ةةيل العلمةةي حينةةذاك علةةي ييةة   

والةةذين جالسةةوي وناقشةةوي، فقةةد كانةةت للبةةارفاني مقةةدرة حقيقيةةة علةة  االسةةتيعاب        
، وانةه كةان يتةافف النةه     )*(حيويًا نشطًا مفكرًا حاد الذهن يتقد محاسةة  وكان واالدراك،

  يةةتمكن مةةن مواصةةلة دراسةةته وبشةةكل طبيعةةي مثةةل فمالئةةه، ويتمنةة  ان تسةةاعدي     
كةان البةارفاني حري ةًا علة       ،ن املعلومةات الظرون الكمال دراسته. ولتح يل ما فاته م

                                                                                                              

متةوف   14( بعةد ثةورة   ، واختري عضوًا يف هي ة االدعاء العةام يف حمكمةة الشةعب )املهةداوي    1958-1957االحتاد الوطنية 
1958. 

مؤلف هذا الكتاب هو االمام امحد بن احلسني الشهري بابي ش اع، وكةان يةدرس يف املةدارس واملسةاجد واجلوامةع يف      ( 1)
 كوردستان، بعد اكمال طالب العلوم الدينية قراءة القردن الكريم بشكل جيد وصحيح.

وة واملوصل ويف كوردسةتان ايةران، ونةال االجةافة العلميةة      وتلق  تعليمه الديين يف اربيل وشقال 1906ولد سنة ( 2)
)العاملية( عند الشيخ م طف  ادرمشةي النقشةبندي يف اربيةل، وكةان طالبةًا متقةدمًا يف العلةوم الدينيةة يف املوصةل          

 .1985حزيران  8. مقابلة ش  ية معه يف 1990( تويف يف املوصل سنة 1935-1933خالل املدة )

، الف خالل حياته  ةو  1912، والديوةجي من مواليد 1989دب  25مع سعيد الديوةجي يف مقابلة ش  ية )*( 
كةانون الثةاني    24( كتابًا التق  اكثر من مرة مع البارفاني وجالسةه عنةدما كةان منفيةًا يف املوصةل، تةويف يف       20)

ؤرخ املوصةةل سةةعيد ، للمزيةةد مةةن املعلومةةات عنةةه ينظةةر : مقالنةةا "يف الةةذكرى السةةنوية االوىل لرحيةةل مةة   2000
 .يف ال فحات الالحقة من هذا الكتاب" 2000-1912الديوةجي 
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والةدروس الةيت كةان     (3)حضور دروس كبري علماء الدين يف املدينة الشيخ عبداهلل النعمة
يلقيهةةا علمةةاء دخةةرون يف اجلةةامع النةةوري الكةةبري، او جةةامع الشةةيخ عبةةدال او يف املدرسةةة  

اخةذ يةرتدد علة      ومةن اجلةدير بالةذكر انةه     (4)الفي لية الدينية ومدرسة امام ابراهيم
و  يكن قد مضة  علة  تاسيسةها     (5)مكتبة االمري غافي )املكتبة املركزية العامة حاليًا(

 .اال اربع سنوات
وكةةان البةةارفاني يف اوقةةات فراغةةه يةةزور املراقةةد املقدسةةة واملواقةةع االثريةةة   
القريبةةة مةةن حمةةل اقامتةةه، مثةةل مرقةةد االمةةام ييةة  بةةن القاسةةم، الواقةةع يف اجلهةةة  

لية من املدينة وعلة  ضةفة نهةر دجلةة، ومرقةد االمةام عبةدالرمحن يف حملةة         الشما
ا اتونية، ومرقةد الشةيخ فتحةي، ومقةوة عمةر املةوىل يف حملةة الشةيخ عمةر حيةث           
مرقد شقيقه الشيخ عبدالسالم )مقوة البو بدران حاليًا(. ومن املواقع االثرية اليت 

ر دجلةةة اليمنةة ، بقايةةا قلعةةة  كةةان يزورهةةا البةةارفاني اثنةةاء تنزهةةه علةة  ضةةفة نهةة  
 .سراي وقرةباشطابيا 

وكثريًا ما كان البةارفاني يةرتدد بعةد اداء صةالة الع ةر علة  مقهة  القلعةة         
وكةان قيةد    -الواقعة علة  ضةفة نهةر دجلةة اليمنة  عنةد مةدخل اجلسةر احلديةدي          

وكان روادها من وجهاء املدينة، ويرتمةون البةارفاني حتة  انهةم      -االنشاء حينذاك 
وشةبك(   نوا ينهضون له احرتامةًا عنةد قدومةه وهةو يرتةدي بدلةة كورديةة )شةال        كا

 ويضع خن رًا عا مقبو ابيو اللون يف حزامه )البشتبني(.
كما كةان البةارفاني يةرتدد علة  سةوق الكمةرك )سةوق املوصةل( لل لةوس يف          
حمةةل صةةديق لةةه يةةدع  عيسةة  ج ةةو )مةةن مسةةيحي عقةةرة( وكةةان تةةاجرًا للبسةةط   

                                                 

، وكان مديرًا للمدرسة الفي ةلية الدينيةة، تةويف سةنة     1873ولد الشيخ عبداهلل حممد جرجيس النعمة يف املوصل سنة ( 3)
1950. 

)اي جةدي(، وكةان عاملةًا دينيةًا      فيةارة والةدي   فرصةة  وعكر والدي علةي يية  البوتةاني، ان البةارفاني كةان يسةتغل      ( 4)
معروفًا، السرته والذي كان يقيم عندها عدة ايام باعتبةارهم اخوالةه )كةان جةد )يية ( المةه بارفانيةًا(، ويطلةب         

 منه ان يلقي عليه دروسًا يف اللغة العربية وددابها وان يقرأ له املزيد من شعر املال امحد اجلزيري وامحد خاني.

وكانةةت تقةةع فةةوق دائةةرة هندسةةة بلديةةة املوصةةل القد ةةة بةةالقرب مةةن حملةةة امليةةدان   1930تاسسةةت يف شةةباط ( 5)
 الشعبية.
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افري( والسماورات وقماش )الشال والشبك( ويف هذا احملل كان يلتقي واملفروشات )احمل
الكثريين من الكورد القادمني من منطقةة بادينةان السةيما مةن قضةاء عقةرة، ومةن        
اجلدير بالذكر ان ش  ةًا يةدع  علةي عبةداهلل عيسة  املةزوري، اهةدى البةارفاني يف         

اليةه شةاكرًا كرمةه    حمل عيس  ج و بندقية )برنو جيدة( وبعد ان تفح ها ردهةا  
 قائاًل "ماعا افعل بها وانا يف منفاي هنا".

 
 النشاط السياسي لالسرة البارفانية يف املوصل:

كانت االسرة البارفانيةة تتمتةع يف احلقيقةة ةريةة التحةرك اىل حةد مةا يف        
السنة االوىل من اقامتها يف املوصل، ولكن وضعها تغةري بعةد اشةتداد انتفاضةة خليةل      

ن محالت القمع ومطاردة املنتفضني كانت تنطلق من املوصل، كمةا ان  خوشوي، اع ا
قتل  وجرح  القوات احلكومية مةن افةراد اجلةي  والشةرطة والكةورد املةوالني دةا،        
كانةةت ختلةة  اىل مستشةةف  املوصةةل ايضةةًا، وقةةد ادى هةةذا والسةةيما بعةةد تةةولي مةةدير  

، 1935ن االول تشةري  5الشرطة السابق حسام الدين مجعةة مت ةرفية املوصةل يف    
ودروية  لطفةةي مديريةةة شةرطتها، اىل تشةةديد الرقابةةة علة  حتركةةات افةةراد اسةةرة    
البةةارفاني، حتةة  ان املت ةةرن اجلديةةد كتةةب يف تقريةةر لةةه يف معةةرض حديثةةه عةةن  
انتفاضةة خليةل خوشةةوي قةائاًل "ان الشةةيوخ املةامورين باالقامةةة يف املوصةل وضةةعوا      

 حتت رقابة تعد عليهم االنفاس".
ت سياسة السلطات احمللية افاء البارفانيني املنفيني، تتغري بتوجيه لقد كان

من رئيس حزب االخةاء الةوطين عي االجتةاي القةومي العربةي ياسةني ادةامشي الةذي         
نيسةةان   29وقةةام بتعطيةةل احليةةاة احلزبيةةة يف     1935دعار  17شةةكل الةةوفارة يف  

ي عمةل فيةه ادةامشي    ، هربًا من مساع النقد والتنديد ةزبه، ويف الوقت الذ1935
عل  تش يع نشاطات النوادي واجلمعيات القومية العربية، شةكل جهةافًا امنيةًا قويةًا     
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ففةي عهةد    (1)وجهه ب ورة رئيسية ضد املعارضةني للحكومةة واالجتاهةات اليسةارية    
 .1936وفارته قمعت انتفاضة خليل خوشوي يف شباط 

ليةةل خوشةةوي وقيةةادة  لقةةد اتهمةةت السةةلطات االسةةرة البارفانيةةة... بتوجيةةه خ  
االنتفاضة من منفاها يف املوصل، اع جاء يف تقرير حكومي كتبه حسام الدين مجعة مةا  
ياتي: "انه بينما كانت احلكومة منشةغلة بتقويةة نظامهةا يف بةارفان، كةان الشةيخ امحةد        

 (2)يةزان( اولةو بةك   رواخواي يعمالن عل  تنظيم االت ةال سةرًا مةع خليفةتهم يف قريةة )     
واسةطة خليةل خوشةوي" حتة  ان ع ةابة خوشةوي قويةت وانةدفعت تشةن          واالت ال ب

الغةةارات علةة  القةةرى املسةةاملة وتفاج هةةا مفاجةةاة الغةةول لةةياًل..." ويتسةةاءل حسةةام الةةدين  
لو بك بالعودة اىل معقل الرئاسة يف ريزان بينما كةان  ؤل مجعة قائاًل "ال ادري كيف ابيح

ف "عل  انةين اقةرر يف غةري حتفةظ، انةه      الشيوخ مامورين باالقامة يف املوصل..." ويضي
قد كان لوجود اولو يف تلك املنطقة اثري القوي يف رد فعل الذي ظهر يف شقاوة خوشةوي  
وكةةرر العةةوة العثمانيةةة يف ضةةعف اثةةر السةةالح الةةذي التسةةندي السياسةةة باسةةتمرار... ان   

 ع ابة خوشوي تسري يف حركاتها باجتاهني:
 ي فكرة خوشوي الذي استثناي العفو.تقاتل بفكرة املستميت اليائس وه -1
تقاتل عل  ب يص ضة يل مةن حلةم بةارفان كةان يتسةرب اليهةا علة  ايةدي           -2

بعو مساسرة الشقاوة من معتقةل الشةيوخ )املق ةود االسةرة البارفانيةة( يف      
املوصل، وملا كان اولو بةك معتمةد الشةيوخ وخليفةتهم يف املنطقةة، فقةد كةان        

حًا للتةدبري يف تقويةة ع ةابة خوشةوي     طبيعيًا ان صعةل بيتةه وكةرًا ومسةر    
 لتحقيق مطامح الشيوخ يف العودة اىل بارفان".

و تةةتم مت ةةرن املوصةةل تقريةةري قةةائاًل: "فلمةةا اسةةتفحل شةةر ع ةةابة      
خوشةةوي واستع ةةت رعونةةة الشةةيوخ علةة  الن ةةيحة وعلةة  النةةذير، نفةةي الشةةيوخ   

                                                 

-1922ينظر التفاصيل يف: سامي عبداحلافظ القيسي، ياسني ادةامشي ودوري يف السياسةة العراقيةة بةني عةامي      ( 1)
 .284-239( ك1975)بغداد، 2، ج1936

البةارفاني،   :. ينظةر 1945يف دب  سيوي  مريطي  بةارفانيني اغتيةل يف   من رءساء عشرية شريوان، ويعةد مةن قةادة ال   ( 2)
 .70-69(، ك1986. )كوردستان،1945-1943، وثورة بارفان 62امل در السابق، ك
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ا احلملةة علة    ، وشةددن (1)واتباعهم اىل اجلنوب لقطع مابينهم وبني منطقةة الثةورة  
الع ابات عل  ان من طرن دخةر كنةا نشةتغل يف افهةام البةارفانيني بعةدل احلكومةة        
وعطفها عل  الذين يقدمون الطاعة، ...وحتت هذا اجلو السياسي املعتدل مع )اولو( 
وغريي مةن البةارفانيني يحةت احلملةة   ةرع خوشةوي واستسةلم اتباعةه البةاقون          

لتعقيةب... وكةان مةن اقةوى عناصةر الن ةاح       وسكت صوت الفوض ، ووقفت حركة ا
 (2)اق اء الشيوخ، وبناء عل  هةذي النتةائج الفائقةة تقةرر اق ةاء الشةيوخ نهائيةًا..."       

ويبدو ان حقد مت رن املوصل عل  البارفاني بل  حدًا، انه فكر يف الةت لص منةه،   
، وقد متثل علك باسةتدعائه اىل ديةوان املت ةرفية ودس السةم لةه يف قهةوة الضةيافة       

 .(3)ولكن البارفاني يا من املوت مسمومًا باع وبة
اما البارفاني فقد استنكر معاملة السلطة احمللية السرته وواجةه مةن اجةل    
علك املت رن الي ال شةكواي اىل الةوفارة يف بغةداد، وعنةدما تاكةد مةن ان املت ةرن        

االخةاء  نفسه كان وراء تلك االجراءات واملضايقات، اخذ يرتدد عل  مقر فةرع حةزب   
وعةدد مةن اعضةاء ادي ةة      (2)ضلمريانليلتقي مع معتمد الفرع محدي  (1)يف املوصل

االدارية مثل: الشيخ بشري ال قال ومجال املفيت، وبث شةكواي دةم عسة  ان ينقلةوي     
 اىل رئيس حزبهم ياسني ادامشي.

                                                 

الذي رفعه مت رن املوصةل اىل وفارة الداخليةة بعةد قمةع انتفاضةة خليةل خوشةوي، ان         يبدو من قراءة التقرير( 1)
صل اىل اجلنوب قبل القضاء عل  انتفاضة خوشوي، وعلةك البعادهةا عةن االنتفاضةة     االسرة البارفانية نقلت من املو

، مةن ان االسةرة نقلةت مةن     51واالت ال بها، وليس كما ورد يف مؤلةف االسةتاع مسةعود البةارفاني املةذكور دنفةًا، ك      
 .1936، علمًا ان انتفاضة خوشوي انتهت يف شباط 1936املوصل اىل بغداد يف اواخر سنة 

 ظر التقرير امللحق يف نهاية املقال.ين( 2)

 .51ينظر البارفاني، امل در السابق، ك( 3)

 كان يقع يف عمارة بكر جليب ا ياط )االربيلي( يف شارع نينوى.( 1)

عضو ادلس التاسيسي العراقي، سكرتري غرفةة جتةارة املوصةل، عمةل يف جمةال القضةية العربيةة، والةد الشةيوعي          ( 2)
 اسرة كوردية مستعربة. ضلمريان، ودل انضلمرياملعرون عدنان 
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ومهمةةا يكةةن فقةةد قامةةت السةةلطة بنفةةي االسةةرة البارفانيةةة مةةن املوصةةل اىل  
 ىل الناصرية والب رة ومتكنت من القضاء عل  انتفاضة خليةل خوشةوي  بغداد ثم ا

 .1963يف شباط 
و ا يروي عن حياة االسرة يف مدة اقامتها االجبارية يف الب ةرة، ان احةد   
الكورد فار الشيخ امحد هناك وكان قد اخذ معةه عةدد مةن طيةور احل ةل )القةبج(       

قةائاًل: ان احلكومةة ابعةدتين اىل    ليقدمها هدية للشيخ امحد، لكن الشةيخ رد ادديةة   
هذا املكان احلار، فلماعا اظلم هةذي الطيةور املتعةودة علة  العةي  يف اجلبةال للعةي         
هنا؟ وامر احد رجاله باخذها اىل كوردستان واطالقها من فةوق جبةل بةريس، وقةد     
نفذ امر الشيخ. ومن الطريف ان السلطات احلكومية فسرت علةك العمةل حينةذاك.    

 للكورد العالن الثورة ضد احلكومة. بانه اشارة
وعندما نقلت االسرة البارفانية من اجلنوب اىل مدينة السليمانية، حتسنت 

، وحققت العديد من االت االت بمعية هيةوا )االمةل( اثنةاء احلةرب العامليةة      ااحواد
، وتوطةدت العالقةة بةني م ةطف  البةارفاني      1939الثانية الةيت انةدلعت يف ايلةول    

وقةةد متكةةن بواسةةطتها مةةن   (3)ي مجعيةةة هيةةوا يف املوصل...والسةةليمانيةوبةةني فرعةة
اىل بةارفان حيةث التةف البةارفانيون حولةه       1943متةوف   12مغادرة منفاي سةرًا يف  

وبلةة  عةةدد املسةةلحني اكثةةر مةةن الفةةي شةة ص، متكةةن البةةارفاني بواسةةطتهم مةةن ان    
متالحقةة علة     يستولي عل  اكثر خمافر الشرطة يف املنطقةة، وان يةرف انت ةارات   

القوات احلكومية، ارغمتها عل  فتح باب املفاوضات معةه، واكةد البةارفاني للسةلطات     
خالل املفاوضات ان القضية ليست قضية ش  ية، كما كانةت تةدعي احلكومةة، بةل     
انها قضية حقوق الشعب الكوردي، و ص للوفد احلكومي املفةاوض مطالةب الشةعب    

لعدد من تلك املطالب مثل: املوافقة عل  عةودة   . وقد است ابت السلطات(1)الكوردي

                                                 

 .ال فحات الالحقةبيان مجعية هيوا، الذي يعد البارفاني عضوًا يف اجلمعية ومن رجادا احملبوبني، يف  :ينظر( 3)

 .57لالطالع عل  تلك املطالب، ينظر: البارفاني، امل در السابق، ك( 1)
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الشيخ امحد ومرافقيه واسرهم اىل بارفان، ووافةق البةارفاني علة  السةفر اىل بغةداد      
 ملتابعة ةث مطالب االنتفاضة والتوقيع عل  اتفاق مع احلكومة.

 21وصل البارفاني املوصل، وهو يف طريقه اىل بغداد، يوم االثةنني املوافةق   
ضيفًا عل  احلكومة، وقد فاري علي يي   (2)، ونزل يف )اوتيل دجلة(1944شباط 

علي بوتاني يف الفندق املذكور للسالم عليه، واستنادًا عل  اقواله انه وجد عدد من 
رءسةةاء العشةةائر الكورديةةة برفقتةةه مةةنهم: فتةةاح دغةةا ادركةةي وحممةةد دغةةا البةةارفاني  

طيب الزيباري والشةيخ حممةد   والشيخ رقيب السورجي وسيدو خان ادركي وحممد 
 خالد البارفاني واحلاج قادر دغا شوشي ودخرون   يتذكر امساءهم.

وانتهز العاملون يف ال ةحافة املوصةلية فرصةة وجةود البةارفاني يف املدينةة،       
فزاروي يف حمل اقامته بة اوتيةل دجلةة، وعقةد البةارفاني مةؤمترًا صةحفيًا، ادىل فيةه        

القضية الكوردية، واكد من خالله علة  ان املشةكلة    ةديث مسهب تناول فيه تاريخ
ليست مشكلة ش  ية، ومتن  ان تنظر احلكومة بعني العطف للقضية وان حتسمها 
بروح االن ان، وعكر انه يق د العاصمة لالجتماع بة )جاللة( امللك في ةل الثةاني   

بنةاء  والوصي عبداالله للتباحةث عةن املوضةوع، ويف ختةام حديثةه شةكر البةارفاني ا       
مدينة املوصل علة  عةواطفهم الرقيقةة جتاهةه. وقةد نشةرت جريةدتا ن ةري احلةق          

 وفت  العراق وقائع علك املؤمتر، وموجزًا حلديث البارفاني.
واستنادًا اىل ماعكري احد الذين حضروا لقةاء صةحفيي املوصةل بالبةارفاني،     

حرتامهةا،  ان البارفاني ويف معرض حديثه عن احلقةوق القوميةة للكةورد، وضةرورة ا    
تطرق اىل حياته يف املنةايف وعةن اسةاليب السةلطات يف مراقبتةه وكيةف انةه يةا مةن          
موت حمقق يف املوصةل عنةدما دس السةم يف قهوتةه يف ديةوان املت ةرفية، وكيةف ان        
السلطات يف السليمانية كانةت متنةع وصةول رسةائله الش  ةية الةيت كةان يرسةلها اىل         

نةةا واحراجنةةا مةةن الناحيةةة املاديةةة، ان مثةةل هةةذي  اعالل"، امعانةةًا يف يف بةةارفان عويةةه

                                                 

امع ا ضر ويعد من الفنادق املمتةافة ومعظةم نزالئةه كةانوا     كان يقع عل  ضفة نهر دجلة اليمن  بالقرب من ج( 2)
 من الوجهاء والش  يات السياسية.
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املعاملة، فضاًل عن اسباب اخرى، دعتين ان اقرر مغادرة السليمانية مهما كلف االمر 
"1943وقد غادرتها يف متوف 

(1). 
والتق  البارفاني يف اوتيل دجلة وعن طريق كلمات سرية متفق عليها مع 

ويعتقةةد احةةد اعضةةاء التنظةةيم  عةدد مةةن اعضةةاء تنظةةيم مجعيةةة هيةةوا يف املوصةةل، 
غاني( وعضو محينذاك، ان مسؤول التنظيم حممد عبدالقادر ئاميدي املعرون بة)ار

اجلمعيةةة امساعيةةل سةةعيد الدوسةةكي قةةد قةةابال البةةارفاني، وان البةةارفاني اسةةتانس     
بآرائهم، واوقفوي عل  افمةة اجلمعيةة الداخليةة، وا الفةات الةيت كانةت تع ةف بهةا         

عن وقةائع كةونفرانس اجلمعيةة العةام الةذي عقةد يف كركةوك يف        حينذاك، وحدثوي 
. كمةا عكةروي باملقرتحةات واملطالةب الكورديةة الةيت كةان تنظةيم         1944مطلع سةنة  

عنةدما كةان يف قريةة     1943اجلمعية يف املوصل، قد ارسلها اليةه يف تشةرين الثةاني    
 .(2)سوي مريك بيسرتي مشال غرب 

اىل بغداد، فار عددًا  1944شباط  22يف وقبل ان يغادر البارفاني املوصل 
من االسر املوصلية اليت كانةت قةد احسةنت اليةه وسةاعدت اسةرته، وارتبطةت معهةا         
ب داقات محيمة مدة اقامتها يف املوصةل. كمةا ارسةل بطلةب ُمدرسةه العةا  الةديين        
حممد علي...؟، ليسةاله عةن النةاظور )دوربةني( الةذي اودعةه لديةه قبيةل نفيةه اىل          

وعندما تاكد البارفاني ان العا  الةديين املةذكور   يعةد يةتفظ باالمانةة،      اجلنوب 
 .(1)ابدى استياءي ولكن كظم غيضه، واستمر معه يف احلديث وكان شي ًا   يدث

 
 وثائق اعتمد عليها يف كتابة املوضوع: 

                                                 

  تنشر ال حف املوصلية اليت حضر حمررها املؤمتر ال ةحفي، تفاصةيل ووقةائع مةا دار بةني البةارفاني ورءسةاء        ( 1)
اكتفةت بنشةر مةوجز مقتضةب     حترير عدد من ال حف، مثل: حممود مفيت الشافعية وحميي الدين ابو ا طةاب، و 

 لذلك اللقاء، وعلك للتقليل من اهمية القضية الكوردية.

، عضةو  1927وهةو مةن مواليةد سةنة     1996شةباط   25مقابلة ش  ية مع صبغة اهلل امني حسن املزوري يف ( 2)
. وينظةر كةذلك: ك   )متةويف( ، 1946سةنة    -العةراق   -، واحلزب الد قراطي الكوردي 1943مجعية هيوا سنة 

 .16-13، ك1993( كانون الثاني 16"عكريات تار ية" جملة متني العدد ) ذوييمزوري 

 .1996شباط  25مقابلة ش  ية مع صبغة اهلل املزوري يف ( 1)
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 (1الوثيقة )

-1931تقريةةر مت ةةرن املوصةةل حسةةام الةةدين مجعةةة عةةن انتفاضةةة بةةارفان  
. اي بعد قمةع انتفاضةة خليةل خوشةوي يف     1936ويبدو انه كتب بعد شباط  .1932
 .1936شباط 

وانكم ملمون بال شك باحملاوالت الةيت ارادهةا بعةو والة املوصةل العثمةانيني يف       -
اصالح حالة بارفان واعادتها اىل حضرية النظام. ولعلكةم تةذكرون بنةوع خةاك     

عبدالسالم اع جاهدي واخضعه ما كان من شان الوالي سليمان نظيف مع الشيخ 
 عقوبة االعدام. هونفذ به ولفيف من صحب

ان علك   يكن لي لح من شان بارفان ما ارادي الوالي وال قرب بارفان مةن  
علك. ف لف الشيخ عبدالسالم اخوي الشيخ امحد وكان طفاًل فربة  هةذا يف احضةان    

ه محايتهةا كرجةل   العقيدة البارفانيةة ومةا لبةث ان اشةتد سةاعدي واخةذ علة  عاتقة        
 صاحب مطمع فيها.

فلما كان االحةتالل الويطةاني وتشةكلت احلكومةة املؤقتةة جةنح احلكةام اىل        
سياسةةة املسةةيارة واملياسةةرة الةةيت كةةان تقتضةةيها الظةةرون املسةةتع لة فتحةةول التيةةار   

 تجتربة غةري ناجحةة طبعةًا وظلة     تاحلكمي من سليب مطلق اىل اصابي مطلق فكان
احب النفوع الروحي واملدني وظل البةارفانيون عليةه عةاكفني    بارفان يف مقاطعة ص

اليقدمون طاعة واليعرتفون بتكليف اال للشةيخ امحةد او يف االقةل ملةا يقةع بواسةطة       
الشيخ امحد ودامت احلالة عل  هذا الوضةع الشةاع اىل مةا بعةد دور االنتقةال وردحةًا       

 .1931من عهد االستقالل اىل سنة 
رفان بت ربة اصالحية من طرق اصابية مرنة هناك تعرضت احلكومة لبا

اال وتعرقل سبيل السةري واعقمةت الت ربةة فل ةات اىل القةوة       ولكنها   تلبث طوياًل
محلتهةةا العسةةكرية الشةةديدة وعلةة  الةةرغم املقاومةةات الشةةديدة    1932وجةةردت يف 

وا سائر الثقيلة اليت تكبدتها احلملة اكتسحت املنطقة كلها فقتل من قتل وخضةع  
من خضع حتت تاثري بط  السالح وهزم الشيخ امحد واخويه مال م ةطف  ومةال   
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 1932( بتةاريخ  15صديق وشرعمة قليلة معهم اىل تركيا ثم صدر القانون رقم )
بالعفو عن البارفانيني اال خليل خوشةوي فاستسةلم الشةيوخ وجةئ بهةم اىل املوصةل       

د من تلكم الشةرعمة  مبعدين من منطقة النفوع ا طرة وظل خليل خوشوي وافرا
عل  تشردهم عل  احلدود وتشكلت ناحيتةا مةزوري بةاال وبةارفان يف قضةاء الزيبةار       

يف قضةاء راونةدوف ووضةعت قواعةد النظةام املةدني يف منطقةة بةارفان،          سوي ومريط 
وبينمةةا كانةةت احلكومةةة منشةةغلة بتقويةةة نفةةوع نظامهةةا كةةان الشةةيخ امحةةد واخةةوي   

بك( واالرتباط  مع خليفتهم يف قرية ريزان )اولويعمالن عل  تنظيم االت ال سرًا 
من ثم مع خليل خوشوي والشرعمة اليت بقيت عل  ع يانها وقةد يةح فيمةا اراد    
ولبثةةت ع ةةابة خوشةةوي ان قويةةت وانةةدفعت تشةةن الغةةارات علةة  القةةرى املسةةاملة       

 وتفاجؤها مفاجاة الغول لياًل فتمعن فيها النهب والتقتيل.
بةارفانيني وشةهد اولةو    لصدر قانون العفةو عةن ا  و 1932ملا انتهت حركات 

الضربة الشديدة اليت نزلت عل  رأس العقيدة البارفانية وتبةدد الشةيوخ وصةحبهم    
بني القتل واالسر يف العراق وتركيا و  تفته سةا ة العفةو فكةان يف مقدمةة الةذين      

يف عرضوا التسليم فقبةل منةه. وال ارى كيةف ابةيح لةه الرجةوع اىل معقةل الرئاسةة         
ريةةزان بينمةةا كةةان الشةةيوخ مةةامورين باالقامةةة يف املوصةةل حتةةت رقابةةة تعةةد علةةيهم  
االنفةةاس. ويف معت ةةمات اجلبةةال البارفانيةةة تتنقةةل فلةةول الع ةةابة جمتمعةةة حتةةت   

 رعاية خليل خوشوي.
عل  انين اقرر يف غري حتفظ انه قد كان لوجود اولو يف تلك املنطقة اثةري  

 شقاوة خوشوي وكرر العوة العثمانية يف ضعف اثر القوي يف رد الفعل الذي ظهر يف
 السالح الذي التسندي السياسة باستمرار.

( تقاتل بفكرة املسةتميت  1كانت ع ابة خوشوي تسري بشقاوتها يف اجتاهني: )
( تقاتل عل  ب ةيص ضة يل   2البائس وهي فكرة خوشوي الذي استثناي قانون العفو. )

ل  ايدي بعو مساسرة الشقاوة من معتقةل الشةيوخ   من حلم بارفان كان يتسرب اليها ع
ة الةةيت التنقطةع يف دوام نفةةوع  عة يف املوصةل. وملةا كةةان اولةو بةةك مةا قةدمت صةةاحب املنف     

عقيدة بارفان وكةان معتمةد الشةيوخ وخليفةتهم يف املنطقةة فلمةا اسةتفحل شةر ع ةابة          
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بةاعهم  خوشوي واستع مت رعونة الشيوخ عل  الن يحة وعل  النذير نفي الشيوخ وات
اىل اجلنوب لقطع ما بينهم وبني منطقة الثورة وشددنا احلملة عل  الع ةابات علة  انةا    
من طرن دخةر كنةا نشةتغل يف افهةام البةارفانيني بعةدل احلكومةة وعطفهةا علة  الةذين           
يقدمون الطاعة فلم تفت اولةو هةذي السةا ة فةواجهين يف املوصةل بعةد ان امنتةه علة          

 التمرد. حريته ومتكنت من افهامه خطا
فوعدني  سةاعدة احلكومةة علة  اخضةاع االشةقياء وتقةد هم اىل الطاعةة        
ومن يوم ذ اقتنع بفساد فكر الع يان وصار يفكر يف تامني جانب احلكومة وكسب 
عطفها ولكن عل  ما اليضر عل  م احل الشيوخ وحتت هذا اجلةو السياسةي املعتةدل    

 ةرع خوشةوي واستسةلم اتباعةه     مع اولو وغريي مةن البةارفانيني يحةت احلملةة      
ان السياسة  الباقون وسكت صوت الفوض  ووقفت حركة التعقيب فمما تقدم يظهر

اليت يحت عل  الت ربة يف ا اد ثورة بارفان كانت مزدوجة بني السلب واالصاب 
الكيس وكان من اقوى عناصر الن اح اق اء الشيوخ وبناء عل  هذي النتائج الفائقة 

شيوخ نهائيًا اىل لواء السليمانية واحلةاق عوائلةهم بهةم وارسةلنا ثالثةة      تقرر اق اء ال
مةةن علمةةاء كركةةوك اىل منطقةةة بةةارفان ملكافحةةة...؟؟ الةةيت يةةذكيها احلةةنني النفسةةي  
ولتنوير االعهان بفضائل الدين االسالمي واقرتحنةا توسةيع احلملةة الثقافيةة بفةتح      

ن اح سياستنا االخرية كةل الن ةاح   مدارس ثانوية يف الزيبار واالن استطيع ان اثق ب
عل  انةي ال اطمة ن اىل فوال اثةار املعتقةدات البارفانيةة مةن النفةوس متامةًا فاوصةي          
احملافظةةة علةة  االجةةراءات املطبقةةة يف اق ةةاء الشةةيوخ والةةدوام علةة  احلةةاق عوائلةةهم 
وعويهم بهم مع الفةرك وتوسةيع اسةاليب الثقةافتني الدينيةة واملدنيةة كمةا اوصةي         

بوكيل القائممقةام معةاون الشةرطة محةزة شاهسةوار الةذي مت علة  عهةدي          بالتمسك
وبنشاطه واخالصةه يف تعقيةب خوشةوي ا ةاد دخةر شةرارة مةن نةار ثةورة بةارفان           

 وارجو تثبيته يف القائممقامية كعمل مهم لتثبيت دعائم الوضع.   
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 1939( يف نيسان تاسيس مجعية بروسك )ال اعقة
 

شةةةهدت مدينةةةة املوصةةةل ومنةةةذ وقةةةت مبكةةةر تاسةةةيس فةةةروع لل معيةةةات 
ردية، ففي الوقت الذي افتتح فيه عرب املدينة، مع بدء ووالتنظيمات السياسية الك

، فرعةًا جلمعيةة   1908متوف  23احلياة احلزبية يف العراق اثر الثورة الدستورية يف 
، فرعةًا  1908كةانون االول   17املدينةة يف   ردواالحتاد والرتقةي )الرتكةي(، افتةتح كة    

ردية )كرد تعةاون وترقةي مجعةييت( الةذي اخةذ يةزود املركةز العةام يف         ولل معية الك
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استنبول بنشاطاته وبكل مةا ي ةل يف املدينةة. فقةد ارسةل مةثاًل، تفاصةيل مقتةل         
، وادان بشةةدة مقتلةةه، واقةةام لةةه 1909كةةانون الثةةاني  6الشةةيخ سةةعيد الوفيةةي يف 

 ين قتلوا معه جملس عزاء يف املدينة.وللذ
املهم يف االمر، ان مدينة املوصل شهدت تاسيس احزاب ومجعيات سياسةية  

رديةة، أي ان املركةةز العةةام دةا كةةان يف املوصةةل   ورديةة كانةةت دةا فةةروع يف املةةدن الك  وك
نفسها، وعرن اىل اآلن تنظيمان سياسيان من هةذا النةوع، االول، وكمةا تشةري وثيقةة      

رد املوصةةليني أسسةةوا يف املدينةةة مجعيةةة طالبيةةة باسةةم ويةةة، ان الطةةالب الكةةبريطان
، ولكن املعلومات عن هةذي اجلمعيةة   تكتشةف اىل اآلن.    1910)هيف ( االمل سنة 

امةةا اجلمعيةةة السياسةةية الثانيةةة، فكانةةت مجعيةةة بروسةةك )ال ةةاعقة( الةةيت أسسةةها    
و  يكتةب عةن هةذي     1939رد يف املوصةل يف ربيةع سةنة    وجمموعة من الطالب الك

. امةا املعلومةات ادنةاي فقةد     (1)شةي ًا يسةتحق الةذكر    - عل  قةدر معلومةاتي   -اجلمعية 
)عضو ادلس االعل  للرياضة  يىةئتكرح لت عليها من السيد رين و اكرم رشيد 

ردستان، وعضو رابطة الرياضيني القدام  يف اربيل( الذي سلمين جزءًا ويف اقليم ك
 م والدي.من مذكرات املرحو

عنةدما كةان طالبةًا يف ثانويةة املوصةل خةالل        (1)يذكر املرحوم اكرم رشةيد 
: يف الوقت الذي بدأت مشاعري القوميةة بةالظهور، بةدأت معهةا     1941-1936املدة 

رديةة  ورديةة، وكانةت الدراسةة باللغةة الك    ورغبيت يف تعلم القراءة والكتابة باللغة الك

                                                 

مةةع بعةةو رفاقةةه بتاسةةيس منظمةةة   1936يةةذكر عبدالسةةالم علةةي، ان املرحةةوم صةةاحل اليوسةةفي قةةام يف سةةنة   ( 1)
نظمة ظل مقت رًا عل  منطقة بادينان فقط، ينظر كتابةه: صةفحات مةن    بروسك/ ال اعقة، اال ان نشاط هذي امل

 .11( ك1992نضال الشهيد صاحل اليوسفي )اربيل، 

يف مدينة ئةاكرى )عقةري( مةن اسةرة وطنيةة قوميةة كرديةة         1922ولد املرحوم اكرم رشيد حاجي حسن سنة ( 1)
ه يف انتفاضةة الشةيخ عبةد السةالم البةارفاني      يعود نضادا القومي اىل نهاية القرن التاسةع عشةر فقةد شةاركت اسةرت     

 16(، وانتفاضة خليل خوشف  اليت اعدم عل  اثرها عمه طاهر ح ي حسةن ح ةي رشةيد يف    1914 -1874)
اىل االعتقةال والنفةي بسةبب نشةاطه السياسةي، التحةق        1942، تعرض بعةد تعيينةه معلمةًا يف سةنة     1935ايلول 

كةانون االول   11ثورة الكردية ولنهج البةارفاني ا الةد اىل يةوم وفاتةه يف     ، وظل وفيًا ملبادل ال1961بثورة ايلول 
1997. 
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رد ويف مةرحليت املتوسةطة   ون الطةالب الكة  ، وكنةا  ة  (2) نوعة يف منطقةة بادينةان  
واالعدادية يف املوصل نتقرب من بعضةنا، وكةثريًا مةا كانةت تطةرح املسةالة القوميةة        

ردية، كنا  اول وبشةت   وردية يف لقاءاتنا، وعل  الرغم من ندرة املطبوعات الكوالك
ط خبةط  السبل ان نتعلم القراءة والكتابة بلغتنا، واول ما استفدنا منةه كةان خمطةو   

والدي لديوان الشاعر املال امحد اجلزيري، كما كانت احاديثنا تدور عن ملحمة مةم  
رد من احل ول عل  اعةداد مةن جملةة    ووفين، ومتكنت وبواسطة بعو املوظفني الك

(، وكما ح لت وبشكل سري عل  اعةداد مةن جملةة    1932-1926فارى كرمايي )
 .1932هاوار اليت كانت ت در يف دمشق منذ سنة 

 ،(3)فارنا يف ثانوية املوصةل املرحةوم عةزت عبةدالعزيز ئاميةدي      1939ويف سنة 
(، وطلةب  1949-1939) ذكالويي ردية ت در يف بغداد باسم وواعالمنا بان هناك جملة ك

مين ان اسع  وبد احل ول عليها وتوفيعها، ووعدته بذلك ونفذت وعدي، وعلك بتوفيع 
هكةذا اخةذت مشةاعرنا القوميةة تنمةو وتتقةدم اىل       كل عدد ي در منها يف ا اء بادينان. و

 امام.
، تويف امللك غافي اثر اصطدام سيارته بعمود كهربائي، 1939نيسان  3يف 

وكان يف نظر الكثريين بطاًل قوميًا مغامرًا، لذا تهامس القوم فيما بينهم وقالوا )ان 
ية، والقة  جمهولةون   االنكليز دبروا اجلر ة( وانتقل ادمس واللمز اىل اجلهر والعالن

 .(1)منشورات مطبوعة تتضمن هذا املعن  وحترض الشعب عل  الثورة ضد االنكليز
نيسةان، انتفضةت مةدارس     4وملا اعيع خو )مقتةل( امللةك غةافي يف صةباح     

املوصل وجتمهر الناس حول القن لية الويطانية وقتل القن ل الويطةاني، وظهةر   
                                                 

  تش ع احلكومات العراقية اصاًل الدراسة الكردية يف منطقةة بادينةان حتة  بعةد صةدور قةانون اللغةات احملليةة         ( 2)
 11سةعت بعةد   وتو 1967-1966، وشهدت املنطقة الدراسةة بالكرديةة رمسيةًا يف السةنة الدراسةية      1932سنة 
 .1970دعار 

، وبمهوريةةة مهابةةاد، اعدمتةةه  1945-1943الرائةةد الةةركن عةةزت عبةةدالعزيز التحةةق بانتفاضةةة بةةارفان سةةنة   ( 3)
 .1947حزيران  19احلكومة العراقية يف 

-217( ك1990للتفاصيل ينظر: حافم املفةيت، العةراق بةني عهةدين، ياسةني ادةامشي وبكةر صةدقي )بغةداد،          ( 1)
229. 
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  الذهاب اىل القن لية وقتل القن ل كةانوا  نتي ة التحقيق ان معظم احملرضني عل
( رئةةيس 1951-1890مةةن طةةالب املدرسةةة الثانويةةة. ويقةةول خريالةةدين العمةةري )

بلدية املوصل حينذاك: ان طالب ثانوية املوصةل خرجةوا بتحةريو مةن املدرسةني      
 .(2)العرب من )غري العراقيني( ومجيعهم من مؤيدي املفيت احلسيين واقربائه

: كنةا طالبةًا يف   قةائالً كرم رشيد عن حادثة )مقتل( امللك غةافي  كتب املرحوم ا
اعداديةةة املوصةةل عنةةدما انتشةةر خةةو )مقتةةل( امللةةك غةةافي، فةةاجتمع طةةالب االعداديةةة  
وخرجةةوا متظةةاهرين، ومةةا ان وصةةلوا اىل شةةوارع املدينةةة الداخليةةة حتةة  انضةةم الةةيهم   

يف االعداديةة، دورًا مهمةًا يف   اجلماهري، وكان للمدرسني السةوريني، الةذين كةانوا يدر سةون     
تنظيم املظاهرة وقيادتها، وما فلت اتذكر كيف ان احةدهم اخةذ  طةب يف املتظةاهرين     
من عل  شرفة تطل عل  شارع نينوى، و ا جاء يف خطابه: انةا اخاطةب العةرب فقةط،     

 وعل  غري العربي ان ال ي غي، وان صعل من نفسه اطرشًا.
رد، وا الكةالم غضةب واسةتياء الطةالب الكة     يقول اكرم رشةيد، لقةد اثةار هةذ    

بالذات  اليوم فاخذوا ينسحبون وبهدوء من املظاهرة متوجهني اىل دورهم، ويف علك
رديةة سةرية باسةم    واجتمعنا وكنا سبعة طالب وقررنةا تاسةيس مجعيةة سياسةية ك    

بروسك/ال ةاعقة(، امةا الطةةالب فهةم: حسةين فاخةويي، صةةديق       Birusi)بروسةي  
 .(3)اهلل، صاحل اليوسفي، محزة عبداهلل، اكرم رشيد حسناتروشي، شفيق سعد

ليكةةون رئيسةةًا   (1)يف االجتمةةاع االول لل معيةةة انت بنةةا طالبةةًا مةةن فاخةةو    
 لل معية، وحتدثنا كثريًا عن الق د من انشاء اجلمعية، وحددنا دا االهدان االتية:

                                                 

الكثري من الكتاب واملؤرخني ان الفكرة القومية العربية كانت )بضاعة شامية(، باعتبار ان احلركة القوميةة   يرى( 2)
العربية نشات الول مرة يف لبنان وسوريا ثم انتقلت اىل العراق بواسطة الضباط العراقيني مةن اتبةاع شةريف مكةة     

 عية القومية العربية ساطع احل ري.وابنه في ل، وبواسطة عدد من املدرسني العرب وعل  رأسهم دا

   يرد اسم الطالب السابع يف عكريات املرحوم اكرم رشيد، ولكنه يشري اىل انه كان من مدينة دهوك.( 3)

( طةالب مةن فاخةةو وهةم: صةاحل اليوسةةفي، حسةين فاخةويي، شةةفيق سةعداهلل، ومحةةزة        4كةان يف ادي ةة املؤسسةةة )  ( 1)
 لرئاسة اجلمعية، الن عبدالسالم علي ال يذكر ان اليوسةفي تةرأس اجلمعيةة،    عبداهلل، ويرجح اختيار محزة عبداهلل

 .11( ك1992ينظر كتابه: صفحات من نضال الشهيد صاحل اليوسفي، )اربيل، 
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 .رديو( نشر الفكر القومي الك1)
 .ردستانواط مجاهري كردية يف اوسو( نشر الثقافة الك2)
رد ويشةةعرون بةةانهم شةةعب  و( وعنةةدما ترتسةةخ املشةةاعر القوميةةة يف نفةةوس الكةة  3)

ردستان، عندها تبدأ اجلمعيةة بةزج   ومضطهد وحقوقهم مهضومة عل  ارضهم ك
 ردستان يف ساحة النضال.ومجاهري ك

رديةةة يف منطقةةة  واول مجعيةةة سياسةةية ك  - يف احلقيقةةة -كانةةت بروسةةك  
مجعية هيوا/االمل،   تكن قد اقدمت بعد عل  اصاد تنظيمةات   بادينان، حيث ان

، لذا باالمكان القول ان بروسك كانت  ثابة ح ر االساس لتشةكيل  (2)دا يف املنطقة
 رد.وفرع هيوا يف بادينان ومن بعدي فرع حزب رفكاري ك

باشرت مجعية بروسك، ومنذ يوم تاسيسها بالنضال والنشاط مةن اجةل توطيةد    
رديةة يف املوصةل ويف مةدن وقةرى بادينةان، مةن اجةل        وت مع الطةالب واجلمةاهري الك  العالقا

ردية، وفعاًل اخةذت  وردي، ونشر الثقافة الكوتوعيتهم وفجهم يف ساحة النضال القومي الك
رديةة تنتشةر يف   وبعةد يةوم، واخةذت املطبوعةات الك     ًاردية تتقدم يومة واحلركة القومية الك

 ردية.واهري الكماوساط اجل
رديةةة يف ربيةةع سةةنة  ودت بروسةةك اول مةةؤمتر للطةةالب والشةةبيبة الك  عقةة

، خارج مدينة املوصل، وباالمكان القول ان اجتماع اجليلة (3)يف قرية اجليله 1940
رد يف بادينةان، فقةد حضةر علةك االجتمةاع      وكان اول اجتماع للشةبيبة والطةالب الكة   

اعالمهما ودعوتهمةا، الن  رد يف املوصل، باستثناء طالبني   يتم ومعظم الطالب الك
والديهما كانا عل  عالقة وطيدة مع كبار املسؤولني احلكوميني، لذا رأى ادتمعون، 

 وحفاظًا عل  سالمتهم وعل  سرية االجتماع، انه من االفضل عدم حضورهما.

                                                 

 من تشكيل تنظيم دا يف مدينة املوصل. 1942متكنت مجعية هيوا سنة ( 2)

مسيت بهذا االسةم لكثةرة )الكيةل االسةود( فيهةا، وكانةت       تقع قرية اجليلة عل  الضفة اليمن  من نهري ا وصر، و( 3)
بعيدة عن املوصل، أما اآلن فتقع بني حي امل ارن وحي املثن  جنوب حي السكر ومةا فالةت بعةو بيوتهةا باقيةة،      
والنها كانت تتمتع  وقع مجيل وباملياي، كان سكان املوصل ينظمون سةفراتهم اليهةا يف الربيةع. ويبةدو ان الطةالب      

 استفادوا من افدحام املنطقة للتغطية عل  اجتماعهم السياسي.الكرد 
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( طالبةًا، واخةذ الواحةد تلةو     50اصطف الطالب، وكان عةددهم اكثةر مةن )   
م اجلميةع ليقةدم نفسةه الصةدقائه: امسةه الثالثةي       االخر  رج من ال ف ويقف اما

واملرحلة الدراسية اليت كان فيها، ثم يعود اىل مكانةه، والتقطةت الكةثري مةن ال ةور      
 دذا االجتماع.

ان الطالب والشباب الذين حضروا اجتماع اجليلة كانوا طليعة القافلة اليت 
 نضةال، و  يثنةيهم عةن   فجت نفسها يف ساحة النضال القومي ورفعوا عاليةًا رايةة ال  

علةةك ال اجلةةوع وال ا ةةون، بةةل كةةل مةةا كةةان ي ةةبون اليةةه هةةو الوصةةول اىل حتقيةةق   
 اهدافهم.
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 بالغ مجعية هيوا )االمل( اىل الشعب العراقي الكريم
 1944-1943أثر اندالع انتفاضة بارفان 

 
ووقةةع اختيةةار   ،كركةةوكيف مدينةةة  1939تاسسةةت مجعيةةة هيةةوا يف نيسةةان   

رفيةق حلمةي ليكةون     ،رديةة معروفةة حينةذاك وهةو    ومؤسسي اجلمعية عل  ش  ةية ك 
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ردي يف العةةراق حقوقةةه القوميةةة  وودعةةت اجلمعيةةة اىل ان ينةةال الشةةعب الكةة  ،رئيسةةًا دةةا
كما كةان ديةوا اهةدان     ،العراق -ردستان واملشروعة ويف مقدمتها حتقيق احلكم الذاتي لك

 ردستان وتشكيل دولة قومية مستقلة.ومتمثلة يف توحيد اجزاء ك قومية اسرتاتي ية
وتشةكل   ،1942امتدت تنظيمات هيوا اىل مدينةة موصةل يف اواخةر سةنة     

فةةرع املدينةةة علةة  يةةد جعفةةر حممةةد عبةةدالكريم )طبيةةب( وعةةوني يوسةةف سةةعيد   
 وتشكلت ا لية االوىل ،رد من اوائل الذين انتموا لل معيةووكان الطالب الك ،)حمام(

 من: 
صبغةاهلل املزوري ومشس الدين سيدخان وعبداهلل عمر الزيباري وامحد طه الكويي 
وحممد شاهني صويف )حمام( واسعد املفيت )موظف( وعبداديد رشيد بك الوواري 

وتسةةلم املسةةؤوليه بعةةدي مةةدرس   ،واصةةبح االخةةري سةةكرتريًا لفةةرع املوصةةل  ،)حمةةام(
-1923غاني( )ملقادر العمةادي امللقةب بةة)ار   الكيمياء يف ثانوية املوصل حممةد عبةدا  

 ( وكانت معظم االجتماعات تعقد يف داري.1992
كةةان تنظةةيم هيةةوا يف املوصةةةل  ثابةةة حلقةةة وصةةةل بةةني قيةةادة اجلمعيةةةة        

السيما مع االخوين كةامريان وجةالدت امةني     ،اسوري-ردستانووالتنظيمات السياسية يف ك
 عالي بدرخان اللذين كانا يقيمان يف دمشق.

بقيةادة مةال    1943ايدت هيوا, انتفاضة بارفان اليت اندلعت يف تشةرين االول  
اشةادت   ،اىل الشةعب العراقةي   1943واصدرت بالغةًا يف كةانون االول    ،م طف  البارفاني

وبعد ان يعةرتن الةبالغ بةان البةارفاني هةو       ،ردوفيه بالعالقات التار ية بني العرب والك
تنةا احملبةوبني( يسةتنكر قتةل     م طف  وهو احةد رجاال احد اعضاء اجلمعية )... الشيخ 

امل ات من االبريةاء العةزل واالعمةال الوحشةية الةيت يقةوم بهةا سةالح اجلةو الويطةاني يف           
 ردستان.وك

وفع بالغ هيوا وال ق عل  اجلدران يف معظم املدن العراقية, ففي مدينةة  
امساعيةل سةعيد   املوصل كلف التنظيم ثالثة مةن اعضةائه وهةم: جميةد بهاءالةدين و     

لتوفيعه عل  الناس وال اقه لياًل عل  اجلدران يف  ،الدوسكي وحممد سعيد الدوسكي
واحةةداث الةةبالغ والنشةةرات ا اصةةة الةةيت كانةةت تةةوفع عةةن احةةداث   ،االمةةاكن العامةةة
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الن شرطة الشعبة ا اصة )االمن حاليًا( قامت  ،االنتفاضة ض ة سياسية يف املدينة
والن سةكان املدينةة      ،ومتزيق ما ال ق منه علة  اجلةدران  فورًا بمع نسخ البالغ 

و   ،ردي يف املوصل اىل هةذا احلةد  ويكن يتوقعوا ان ي ل ح م النشاط السياسي الك
رد بتهمةة  وتكتف الشرطة بهةذا االجةراء بةل قامةت باعتقةال عةدد مةن الطةالب الكة         

موا للمحاكمةة  وبعد شهر من التوقيف قد ،توفيع البالغ وسفروا خمفورين اىل بغداد
 ( دينار لكل واحد منهم.500واطلق سراحهم بكفالة )حسن السلوك( البالغة )

ففةي اعقةةاب   ،املهةم ان السةلطات احلكوميةة يف املوصةل بةدأت تشةعر بةالقلق       
كتب حمافظ املدينة اىل وفارة الداخلية كتابًا )سري  ،بالغ هيوا الذي وفع يف املوصل

فيةةه )ان االدلةةة واالمةةارات الةةيت اخةةذت     جةةاء 1943ومسةةتع ل( يف كةةانون االول  
تنكشف اخريًا عن حركة مال م طف  تدل عل  ان القضية ليسةت قضةية ع ةيان    

 ،فانه عالوة علة  النشةرات االنفةة الةذكر     ،بل هي تستشري فيها السياسة ...،بسيط
 ردي صار اىل درجة تقرأي عل  وجوي الرءساء والشباب منهم(.وفان احلس الك

هيوا, خالل االنتفاضة, ي ل اىل قائد االنتفاضة عن طريق  كان بريد مجعية
كلةةف مسةةؤول الفةةرع يف املوصةةل عضةةوي    ،1943ففةةي كةةانون االول   ،تنظةةيم املوصةةل 

باي ةال بريةد اجلمعيةة اىل     ،اجلمعية صبغةاهلل امني املزوري والطالب سعيد عبداحملسةن 
وكةان يةوي    ،اربيةل  مقر البارفاني يف قرية بيسرتي مشال غرب مريكه سور يف حمافظة

العةراق(    فضةاًل عةن نسة ة مةن جريةدة )فتة       ،مةن املقرتحةات واملطالةب القوميةة     ًاعدد
املوصلية املنشور فيها قرار احلكومة العراقيةة املتضةمن تقةديم مكافةاة نقديةة لكةل مةن        

 يقوم بتسليم البارفاني اليها حيًا او ميتًا.
 

وفع يف مدينة املوصل يف كانون ادناي نص بالغ هيوا اىل الشعب العراقي والذي 
 :1943 االول

 اىل الشعب العراقي الكريم:           
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امرنا بنشر هةذا الةبالغ علة  الشةعب      (1)رديو ن الزعيم االعل  للشعب الك     
رديةة والسياسةية   والعراقي نظرًا لالغالط اليت ترتكبها ادي ات االدارية يف املنةاطق الك 

 يذية والنتائج اليت ادت وستؤدي اليها هذي السياسة.اليت تتبعها السلطة التنف
 ايها الشعب اديد:    
العربةي( يسةريان    -ردي ومنذ ألف ونيف من السنني والشعبان العريقةان )الكة       

جنبًا اىل جنب ينشران عل  العا  الرسالة احملمدية اىل التقدم والتطور والثائرة علة   
ضوء مبادئها السةامية عاملةًا جديةدًا ترتكةز دعائمةه      القديم الوثين الضال يبنيان عل  

 ،ومةافاال يقةودان العةا  االسةالمي اىل النضةوج والكمةال       ،عل  احلرية والعدل واملسةاواة 
ويقاومان التيارات الرجعية املتدفقة من الغرب حت  نكبةا نكبتهةا الكةوى وسةقطا يف     

 وب احلرة.مهاوي االمواطورية العثمانية بؤرة الرجعية ومستغل الشع
وما ان وضعت احلرب الكونية املاضية اوفارها اال وكان الشعبان قد اقامةا دولةة   

تلةك هةي الدولةة العراقيةة      ،فتية ناهضة بةدافع التةاريخ والةدين علة  ضةفان الرافةدين      
ة احلديثةةه يةةاحلاضةةري ليعيةةدا جمةةدهما القةةديم وصةةددا نضةةادما املشةةرتك يف قيةةادة املدن

 م الوئام.يغمرهما يف كل علك السال
واالن ايهةةا الشةةعب العراقةةي بعةةد هةةذا العةةرض املقتضةةب لعالقةةات الشةةعبني  
التار ية ونشؤها وتطورها نريد ان  يطك علمًا  ا تنذر البالد من االحداث وما 
تنتظرها مةن املفاجةآت واالخطةار بعةدما اصةابنا الفشةل يف حماوالتنةا اللفةات نظةر          

 سةيما العةا  يبتعةد عةن ةةران الفوضة  الةيت        وال ،املهيمنني عل  االدارة احلكومية
 اكتسحته ليستقر يف سالم تنظمه سنن التطور االجتماعية ب ورة قطعية.

فالسياسةةية الةةيت تتبعهةةا السةةلطة التنفيذيةةة يف العةةراق عامةةة ويف املنةةاطق   
ردية خاصة بعيدة كل البعد عن مباديء القانون االساسي العراقي بل والشمالية الك

الدسةاتري الد قراطيةةة فهةي واحلةةق دكتاتوريةة مطلقةةة يانعةة تنمةةو      ختةالف مجيةةع 
او الشةيخ م ةطف  وهةو     -وتزدهر حتت ظالل دسةتور االطلنتيةك فقضةية بةارفان     

                                                 

             املق ود رئيس اجلمعية رفيق حلمي.( 1)
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اليت استفلحت ووصلت اىل هذي الدرجةة مةن ا طةورة       -احد رجاالتنا احملبوبني 
اما والسةلطة   ،اتكن يف بادىء االمر سوى قضية ش  ية كانت يف املستطاع است  اد

التنفيذية اليت تدير دوالب الدولة قد ارخت فمام احلكةم لةبعو الةدهاة مةن دعةاة      
وافسحت دم  ،رديةووهم ال ف  اعداء لنا ولكم ايها العرب يف املناطق الك ،التورانية

ادةةال فكانةةت فرصةةة سةةا ة دةةؤالء لكةةي يلعبةةوا دورهةةم يف التفريةةق بةةني هةةذين     
 فعهم يف علك عداءهم التار ي لنا ولكم.الشعبني املتا ني يد

وهنا ترى ارواح م ات من االبرياء العزل من السالح تذهب كل يوم ضحية 
عيب وانه ملن دواعي الللق ف اجلوي ونريان املدافع كنتي ة دذي السياسية وتلك اال

 ،يف حني بلغت الد قراطية من التطور عروتها ،االسف ان ترتكب االعمال الوحشية
انهةا   ،ن القوة اشدها اع باتت تناضل ضةد الوبريةة اينمةا كانةت وحيثمةا وجةدت      وم

 لعمر احلق هزء واست فان لكل ما حققته االنسانية يف نضال طويل.
هذا وليعلم الشعب العراقي بان قضية الشيخ م طف  تهمين وتهةم االمةة   

ية من جانةب  ردية الواقفة اليوم تنظر بعني الس ط اىل هذي االعمال االستفزافوالك
و ةن نامةل بعةد هةذا الةبالغ بةان ترشةد االمةة العراقيةة رجةاالت            ،القوات العراقية

واال سيكون هذي الثةورة نةواة حلركةات ثوريةة اخةرى الةيت        ،احلكم اىل جادة ال واب
 جتر وال شك عل  البالد ماال يمد عقباي واهلل لنا ولكم معني.

 
 التوقيع                                                                   

 ردية             ومن مقر الزعامة الك                                                         

 

 فيارة الشيخ امحد البارفاني ملدينة املوصل
 1958متوف  14بعد ثورة 
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 17 عندما انهارت مجهورية كوردستان الد قراطية الشةعبية )مهابةاد( يف  
مةال   ، واصةبحت كةل الطةرق مسةدودة بوجةه البةارفانيني، قةرر       1946كانون االول 

البارفاني عدم تسةليم نفسةه بةدون قيةد او شةرط اىل احلكومةة العراقيةة،         م طف 
 15واتفق مع اخيه الشيخ امحةد علة  ان يعةود باالسةر البارفانيةة اىل العةراق، ويف       

( مسلح ملواجهة 500)اكثر من  ار، ودع البارفاني الشيخ امحد، واخت1947نيسان 
 .(1)املوت والسري  و مستقبل جمهول

العراق اال واخةذ خمفةورًا مةع     -وما ان وطات اقدام الشيخ ارض كوردستان 
عدد مةن رفاقةه وافةراد اسةرته اىل الب ةرة، وابلغةوا هنةاك بقةرار احملكمةة العرفيةة           

ريًا والقاضةي باعةدامهم،   واملةوم حضةو   ، ال ادر غيابيًا1945املشكلة يف اربيل سنة 
( سنة فما فوق ونقلهم اىل س ن املوصةل  18كما اعتقلت السلطات الرجال من سن )

وكركوك، اما اسةر الشةيخ واقربائةه فقةد ابعةدوا اىل كةربالء ووفع عوي البةارفانيني        
 .(2)عل  مناطق يف حمافظات كركوك واربيل واملوصل

احلةزب الةوطين الةد قراطي    يقول الوفير العراقي السابق واحد ابرف قادة 
( : عنةةدما اصةبحت وفيةرًا للعةةدل يف وفارة   2002-1908املرحةوم حسةني مجيةل )   
(، عهبةةةت اىل 1950 شةةباط  1 - 1949 كةةانون االول  10علةةي جةةودت االيةةةوبي )  

املوصل وكان ابراهيم الواعظ رئيس حمكمة االست نان فيها، شاهدت يف السة ن ويف  
، والسادس كان 1947كومني باالعدام منذ سنة غرفة االعدام  سة بارفانيني حم

الشيخ امحد البارفاني يف س ن الب رة، و  ينفةذ فةيهم حكةم االعةدام و  يبةدل،      
-1939كةةانوا اشةةبه برهةةائن، فعنةةدما عةةدت اىل بغةةداد واجهةةت الوصةةي عبدااللةةه ) 

(، وشرحت له وضعهم، وكيف ان احلكم   يبدل و  ينفذ "فهةم قلقةون يف   1953

                                                 

( 1987)كوردسةتان،  1958-1945مسعود البةارفاني، البةارفاني واحلركةة التحرريةة الكورديةة، ثةورة بةارفان        ( 1)
 .71ك

 .124-123امل در نفسه، ك( 2)
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ورجوتةةه تبةديل احلكةةم، فةاقتنع، وكتبةت االدارة امللكيةةة، واعيعةت مةةن      كةل حلظةة"  
 .(1)االعاعة العراقية، وخرج الستة من غرن االعدام واستبدل احلكم باملؤبد

شكل نوري السعيد، خالل وجود الشيخ امحد يف الس ن، الوفارة  ةس مةرات   
 - 1950ول ايلة  25(، ويف وفارته احلادية عشرة )1958مايس  14 - 11/6/1949)

عرض علة  الشةيخ ان يعلةن ندمةه ووالءي للعةرش وان يسةرتحم        (،1952متوف  10
الوصي عل  عرش العراق عبداالله ويعاهدي بامسه وباسم افراد عشريته بان يكونوا 

 خمل ني، وان يطلب اصدار عفو عام عنه.
اال ان الشيخ رفو هذا العرض وباصرار قائاًل: انا مستعد السةتقبال املةوت   

ي اللحظة ويف اية حلظة، ولست نادمًا عل  ما قمةت بةه. وقيةل ان نةوري السةعيد      هذ
علق علة  هةذا اجلةواب قةائاًل: بلغةوي اعن ان يرتةاح يف غرفتةه حتة  نهايتةه، فعلةق           

 .(2)الشيخ قائاًل: انا باق هنا حت  نهاية نوري السعيد فقط
ما ( سةنة، وعنةد  11مكث الشيخ امحد يف سة ون العهةد امللكةي اكثةر مةن )     

متةوف، واسةتقبل عنةدما غةادر      21، اطلةق سةراحه يف   1958متةوف   14قامت ثورة 
السة ن وتوجةه اىل داري يف العواضةية ةفةاوة بالغةة مةن قبةل مجةوع الكةورد الةذين           
وفدوا اىل بغداد من ا اء كوردستان، ويف اليوم التالي قام بزيارة قائد الثورة العميد 

والءي حلكومة الثورة، كما فار الشيخ رئةيس  الركن عبدالكريم قاسم ليشكري ويعلن 
احلزب الوطين الد قراطي املرحوم كامل اجلادرجي ليشكري لدفاعه ودفةاع حسةني   

 مجيل عنه وعن البارفانيني.
 الشيخ امحد البارفاني يف املوصل:

، وفار عةددًا مةن   1958غادر الشيخ امحد بغداد اىل بارفان يف نهاية متةوف  
ر ا لزيةارة   1958ركوك واربيل ووصل املوصل يف مطلع دب املدن الكوردية مثل ك

عدد من االسر املوصلية اليت كانت قد ارتبطت ب ةداقات مةع اسةرة شةيوخ بةارفان      

                                                 

 .19/1/1994ني مجيل يف بغداد يف مقابلة ش  ية مع حس( 1)

 .124-123مسعود البارفاني، امل در السابق، ك( 2)
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( او لتسةوية  1936-1934عندما كانت منفية او مبعدة اىل املوصةل خةالل املةدة )   
ر االسةبوعي  بعو املشاكل املوروثة، وادناي نص ما ورد عن تلك الزيةارة يف "التقرية  

 ".14/8/1958عن حالة االمن يف املوصل لالسبوع املنتهي يف 
 سري وش  ي                             

 1163العدد /                                     مديرية أمن لواء املوصل    
التةةةةةةةةةاريخ /                             القلةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةري                           
16/8/1958 

 (1اىل / مديرية االمن العام)                        
 املوضوع / التقرير االسبوعي                        

 شؤون االكراد وحزب البارتي الد قراطي ومجاعة مال م طف  البارفاني:      
فار املوصل الشيخ امحد البارفاني عل  اثةر العفةو ال ةادر عنةه، وقةد اسةتقبل       

ل بعو الوفود الكوردية من اقضية عقةرة وفاخةو والعماديةة ودهةوك والشةي ان      من قب
)عبةةدالكايف عةةارن  املعةةروفني  يةةودم اليسةةارية، ولةةدى فيارتةةه سةةيادة مت ةةرن اللةةواء 

( خسةةرو 1وهتفةةوا باحلاضةةرين كةةل مةةن: )  حينةةذاك( جتمهةةر النةةاس وكونةةوا اجتماعةةاً 
يف املوصةل حينةذاك تةويف سةنة      توفيق )كان مسةؤول احلةزب الةد قراطي الكوردسةتاني    

( صاحل رشدي احملةامي، بهتافةات خمتلفةة منهةا: عاشةت ال ةداقة العراقيةة        2(، )2004
السوفيتية، نؤيد االحتاد الفيدرالي )مع م ر وسوريا(، عاش السةالم العةاملي، عةاش مةال     

 م طف  البارفاني.
لعراقيةة واجلمهوريةة   وكان املعتدلون من احلاضرين ايضًا يهتفون ةياة ابطال الثورة ا

( 3( سةعيد محةدي )  2( ادريةس فتحةي )  1: )وقةد انةدس بةادتمعني كةل مةن     العراقية، 
( امحد حممةد امل تةار   6( بالل علي ال بحة )5( عزيز محدي )4بشري جميد الزعرو )

)ا مسة االوائل كةانوا مةن الشةيوعيني املعةروفني يف املدينةة( فشة عوا ادةتمعني علة          
ة، وفعةةاًل سةةاروا باملتظةةاهرين يف اغلةةب شةةوارع املدينةةة الرئيسةةية   السةةري بشةةكل مظةةاهر 

العربةةي وال ةةداقة السةةوفيتية واقةةام السةةيد هاشةةم يةةونس   -هةةاتفني باالحتةةاد الكةةوردي 
للشيخ امحةد البةارفاني ودخةرين     1958دب  13العباوي مادبة غذاء بداري يف ظهر يوم 
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غةا وعبةدالوهاب اغةا الراونةدوفي     : كردو نوري باويل ااقطاب الوفود الكوردية منهممن 
 وشوكت اغا الزيباري ودخرون من اقطاب االكراد.

كما كان قد قدم من املوصل من عقرة حممود اغا الزيباري، قبل فيةارة الشةيخ امحةد    
 البارفاني، وقد فارا سيادة املت رن )احملافظ( سوية.

يةدًا اجلمهوريةة   وعندما غادر الشيخ املوصل، خطب يف مجاعة من العرب واالكراد مؤ
العربي، ف فق له احلاضرون وهتفوا ةياة ابطةال الثةورة العراقيةة     -العراقية واالحتاد الكوردي 

   وةياة مال م طف  البارفاني ومجال عبدالناصر. 
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 نبذة عن تنظيم احلزب الد قراطي الكوردستاني
 1961-1946ونشاطاته يف مدينة املوصل 

 
املوصل وضواحيها، ومنذ وقت مبكةر تاسةيس فةروع لل معيةات     شهدت مدينة 

السياسةية الكورديةة، فقةد اشةارت جريةدة "تقةو ي وقةائع" العثمانيةةة اىل        والتنظيمةات  
كةةانون االول  17فةةتح فةةرع جلمعيةةة "كةةورد تعةةاون وترقةةي مجعةةييت" يف املوصةةل يف     

لوا يف املدينةةة ، وتشةةري وثيقةةة بريطانيةةة اىل ان الطةةالب الكةةورد املوصةةليني، شةةك   1908
، كمةا كةان جلمعيةة اسةتقالل الكةورد      1910( االمةل سةنة   هيظي  مجعية طالبية باسةم ) 

كةذلك احلةال بالنسةبة جلمعيةة هيةوا       (1)1927-1926فرعًا نشطًا يف املدينة خالل املدة 
 .1939)االمل( اليت تاسست يف سنة 

د، وجةةد بعةةد احلةةرب العامليةةة الثانيةةة، وتشةةكيل مجهوريةةة كوردسةةتان يف مهابةةا 
العراق، انه مةن الضةروري تشةكيل حةزب قةومي د قراطةي، يقةود        -الكورد يف كوردستان

نضاالت الشعب الكوردي اىل اهدافةه يف التحةرر مةن االسةتعمار والرجعيةة احملليةة، وبعةد        
(، وعقةد  الثيتي   ات االت عديدة مت االتفاق عل  تاسيس احلزب الد قراطي الكةوردي ) 

، ومت انت ةاب مةال م ةطف  البةارفاني     1946دب  16غةداد يف  احلةزب مةؤمتري االول يف ب  
رئيسًا للحزب، ولطيف الشيخ حممود الوفيي نائبًا اواًل للةرئيس، وكاكةا فيةاد اغةا نائبةًا      
ثانيًا للرئيس، كما انت ب محزة عبداهلل )حمام( سكرتريًا لل نةة املركزيةة وقةرر احلةزب     

 الك." اي ا يزطتيياصدار جريدته احلزبية باسم "
، كلةف احلةزب عضةةو الل نةة املركزيةة صةةاحل     للثييتي  وبعةد عقةد املةؤمتر االول    

عبةةداهلل اليوسةةفي، وكةةان موظفةةًا يف حمةةاكم املوصةةل حينةةذاك، بتشةةكيل فةةرع للحةةزب يف 
منطقة بادينان، يكون مقري يف املوصل، فات ل اليوسفي من اجةل علةك بكةل مةن: طةه      

سةن املةزوري )امةام جةامع العمريةة يف      م طف  البامرني )ضةابط( وصةبغة اهلل امةني ح   
                                                 

للتفاصيل ينظر: عبدالفتاح علي يي  البوتاني )الدكتور(، وثائق عةن احلركةة القوميةة الكورديةة التحرريةة، مالحظةات       ( 1)
 .511-504( ك2001تار ية ودراسات اولية، )اربيل، 



259  

حملة بةاب اجلديةد(، وكاكةه امةني )صةاحب سةتوديو للت ةوير ومةن اهةالي كويسةن ق(،           
مسةاح( فكةان هةؤالء  ثابةة ا ليةة االوىل للتنظةيم،        -ورمضان حمسن عقراوي )موظف 

ثم انتم  للحزب حممد شاهني يوسةف صةويف )حمةام(، وحممةد سةليم صةاحل مريسةيدي،        
 ايرسي، وعمر حسن حممد البامرني. وحممد صاحل

يف مدينةةة املوصةةل، كةةان مشةةاركته يف مظةةاهرات اسةةتنكار  للثييتي  واول نشةةاط 
، وادى علك اىل اعتقال انشط اعضةائه  1948عقد معاهدة بورت مسوث يف كانون الثاني 

حممد شاهني صويف بتهمة الشيوعية خطًا، كمةا واعتقةل يف مركةز قضةاء الشةي ان )ئةي       
 عاصةةم عبةةداهلل وابنةةه رشةةيد، بتهمةةة عالقتهمةةا بال ةةويف، وبةةث "الدعايةةة  سةةفين( املةةال

 (.1الكوردية والشيوعية ضد احلكومة" )ينظر الوثيقة رقم 
وتعةةرض التنظةةيم اىل محلةةة اعتقةةاالت اخةةرى يف اعقةةاب انتفاضةةة تشةةرين 

، فقد اعتقلت السةلطات صةاحل اليوسةفي وحممةد شةاهني ال ةويف، كمةا        1952الثاني 
رطة منزل صبغة اهلل املةزوري واعتقلتةه، بعةد ان فتشةت داري واجلةامع      وداهمت الش

الذي يعمل فيةه ةثةًا عةن املنشةورات احلزبيةة، واختفة  بعةو اعضةاء احلةزب اثةر           
 محلة االعتقاالت هذي.

 شينطت  وعند اطالق سراح اليوسفي، نقةل اىل وظيفةة كاتةب حمكمةة يف قضةاء      
سة ن نقةرة السةلمان يف جنةوب العةراق.       )سن ار(، اما حممد شاهني صويف فقد نفةي اىل 

وملا   يعد لليوسفي ايةة صةلة رمسيةة بةالتنظيم، تةوىل عضةو احلةزب امساعيةل حممةد          
العقراوي املعرون بامساعيةل تةاقي )نسةبة اىل حملةة تةاقي يف عقةرة(، مسةؤولية صةيانة         

ة ، بسةبب الرقابة  1956التنظيم من التبعثر، اال ان التنظيم   يستعد نشاطه اىل سةنة  
( 1956-1953الشةةديدة مةةن اجهةةزة االمةةن، وكةةان قةةد اختةةذ لنفسةةه خةةالل هةةذي املةةدة )

غرفة يف فندق بشارع حلب )السعدون( وكرًا ومقرًا له، وكان وكري السابق بدار يف حملةة  
 .(1)ا زرج الشعبية

                                                 

، 1926، واملةزوري مةن مواليةد    1990نيسةان   14غة اهلل امةني حسةن املةزوري يف دهةوك يف     مقابالت ش  ةية مةع صةب   ( 1)
، تةويف يف  1942درس العلوم الدينية يف املوصل، واشةغل عةدة وظةائف يف املوصةل، انتمة  اىل مجعيةة هيةوا )االمةل( سةنة          

29/11/2001. 
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وعنةةدما متكةةن سةةكرتري احلةةزب محةةزي عبةةداهلل، الةةذي كةةان قةةد اعتقةةل سةةنة    
، اسةتقر يف مدينةة املوصةل واختفة  يف دار     1952حزيةران   ، ادرب من املنف  يف1950

عضةةو احلةةزب عمةةر حسةةن بةةامرني، ثةةم اسةةتاجر التنظةةيم لةةه دارًا بةةالقرب مةةن جةةامع  
العمرية، وعندما صدر قرار باسم الل نة املركزية بت ميد نشاطه، التةف حولةه صةبغة    

وجيةه مةن محةزي    اهلل املزوري وعمر حسن البامرني وغريهما وابوا الرضوخ للقةرار، وبت 
عبداهلل اختةار هةذا التكتةل، بعةد طةرد االخةري مةن احلةزب يف املةؤمتر الثالةث املنعقةد يف            

، العمل حتت عنوان "اجلناح التقدمي للحزب الد قراطي الكةوردي  1953كانون الثاني 
مسةتلزماته التنظيميةة،    1954العراق"، وعندما استكمل هةذا اجلنةاح يف بدايةة سةنة      -

نشري عل  نطاق العراق عن دعوته اىل العمةل باسةم )احلةزب الةد قراطي     اعلن يف بيان 
الكردي( والغ  اجلناح التقدمي، وهكذا اصبح يف العراق حزبان كورديان سريان يعمةالن  

 عل  حتقيق نفس االهدان املشرتكة.
العةةراق )هكةةذا اصةةبح  -نشةةطت تنظيمةةات احلةةزب الةةد قراطي الكوردسةةتاني  

، وكلفةةت قيةةادة احلةةزب 1956( يف بدايةةة سةةنة 1953لةةث سةةنة امسةةه بعةةد املةةؤمتر الثا
يف  الثيتي   عبداهلل امساعيةل )الةذي اشةتهر باسةم مةال مةاطور( باالشةران علة  تنظةيم          

منطقة بادينةان، ويةذكر عبةداهلل امساعيةل يف مذكراتةه: ان معظةم اعضةاء التنظةيم يف         
نوا قد انتموا للحزب قبل املوصل خالل هذي الفرتة كانوا من اجلنود االربيليني الذين كا

التحاقهم با دمة العسكرية، وان التنظيم داخةل املدينةة كةان ضةعيفًا، وانةه بعةد جهةد        
 .(1)جهيد متكنوا من بعث التنظيم احلزبي يف املدينة

بانضةةمام كتلةةة محةةزة عبةةداهلل،   1956مرحلةةة جديةةدة يف دب  الثييتي  دخةةل 
 كوردسةةتان اليةةه، فةةافداد نشةةاطه وبعةةو الكةةوادر املتقدمةةة يف فةةرع احلةةزب الشةةيوعي يف

بشةكل ملحةةوظ، ففةةي املوصةةل متكةةن خسةةرو توفيةةق، الةةذي كةةان يعمةةل مةةديرًا حلسةةابات  
الشركة اللبنانيةة الةيت كانةت تقةوم ببنةاء معمةل سةكر املوصةل، ان يشةكل جلنةة حمليةة            
للحزب، ويقول خسةرو توفيةق عةن بدايةة نشةاطه التنظيمةي يف املوصةل: لكةي اعمةل يف          

                                                 

 .173-171(، ك1990، )بغداد، )سرية حياتي السياسية( س يبردةى ذيتي  سيتسيمعبداهلل امساعيل، ( 1)
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غطاءة للعمل السياسي يف الشركة ادندسية اللبنانية لبنةاء معمةل السةكر،     املوصل اوجدت
وكان مديرها صديقًا لي وامسه فرنان ا وري وكةان مهندسةًا معروفةًا، واقرتحةت عليةه      
تعيني حممد كريم فتح اهلل كذلك، الن امرًا بالقاء القبو عليه كان قد صدر يف بغةداد.  

امساء من جالل الطالباني ومحةزة عبةداهلل ألت ةل    قبل تكليفي باملهمة كنت قد فودت ب
بهم، واتةذكر مةنهم: صةبغة اهلل املةزوري، ويزيةد خةان االيزيةدي، صةاحل اليوسةفي )كةان           
موظفةةًا يف فاخةةو حينةةذاك(، هاشةةم حسةةن عقةةراوي، امساعيةةل تةةاقي. سةةافرت اىل فاخةةو  

ياسةة، وكةان   والتقيت ب احل اليوسفي يف دار القائممقام شةاكر فتةاح، و  نتحةدث يف الس   
عثمان قاضي انشط اعضاء احلزب هناك، ثم سافرت اىل دهوك وات لت بامحد عبةداهلل  
)كان مدرسًا يف دهةوك( ويف عقةرة ات ةلت بهاشةم عقةراوي وعةالء سةعيد، وبعةد فيةارة          

 .(1)قضاء الشي ان وناحية اتروش وقضاء سن ار، متكنا من اعادة تنظيمات احلزب
ظيم يف بادينان، اصبح هاشةم عقةراوي مسةؤواًل    وبعد جولة املسؤول االول للتن

ملنظمة عقرة، وعثمةان قاضةي ومةال صةاحل مسةؤولني عةن فاخةو، ومةال علةي امساعيةل           
بروشةكي وم ةةطف  خمتةار عةةن دهةوك، ويةةونس امةني وخالةةد حسةن يوسةةفي وعةةارن      

 سعيد عن ئاميدي )العمادية(، وحسن حسني، والياس ايزيدي عن سن ار.
فكةةان كةةل مةةن: خسةةرو   1957-1956الل املةةدة امةةا اعضةةاء فةةرع املوصةةل خةة  

توفيةق، صةبغة اهلل املةةزوري، نةوري خليةةل، نةوري صةةديق شةاويس، وحممةةد كةريم فةةتح       
 .(2)اهلل

يف املوصل دالت كاتبة، لذا كانت النشرات والتعليمات احلزبيةة   الثتي    يكن لتنظيم 
لةذي اوفدتةه مديريةة    ت ل املدينة من اربيل وكركوك والسليمانية، وبواسطة نةوري شةاويس ا  

اشغال كركوك للعمل يف مديرية اشغال املوصةل، لةذا كةان ةكةم عملةه كةثري الةرتدد علة  املةدن          

                                                 

، درس 1930، وهو من مواليد السةليمانية سةنة   1998كانون االول  16مقابلة ش  ية مع خسرو توفيق يف اربيل، يف ( 1)
، انتمة  اىل احلةزب   1953-1952يف كركوك والسليمانية واربيل، وخترج يف كليةة االدارة واالقت ةاد/جامعة بغةداد سةنة     

، وتةرك صةفوفه بسةبب سياسةته افاء القضةية الكورديةة، وانتمة  اىل احلةزب الةد قراطي          1946الشيوعي العراقي سةنة  
 .1974، التحق بالثورة الكوردية سنة 1956الكوردستاني سنة 

 امل در نفسه.( 2)
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حةاول  و، 1958املذكورة. كمةا كةان للتنظةيم مراسةل يةدع  مةال عبةداهلل...؟، ويف مطلةع سةنة          
لة كاتبة من سوريا عن طريق عضو احلةزب املعةرون عيسة  عبيحةي     دالتنظيم ان ي ل عل  

عوملا( املقيم هنةاك، وفعةاًل ارسةل عبيحةي و عيةة يزيةد خةان دلةة كاتبةة صةغرية يف حزيةران            )
احلةزب  ، اال انها وقعت بيد الشرطة ا اصة، وكان يزيةد خةان متواط ةًا معهةا، لةذا قطةع       1958

 .(1)صلته به
 :1958متوف  14ونشاطاته يف املوصل بعد ثورة  الثتي  تنظيم 

يف املوصل، السيما خسرو توفيةق   الثتي  ى تنظيم متوف، ابد 14عند قيام ثورة 
وصاحل رشدي نشاطًا ملموسًا، فقد اسهم اعضاءي ومجاهريي يف املظاهرات التاييديةة للثةورة   

، كما متكن من حشد اجلمةاهري الكورديةة   1958ب دواليت نظمتها القوى الوطنية يف متوف و
)كةان   1958متةوف   21راحه يف والعربية الستقبال الشيخ امحةد البةارفاني الةذي اطلةق سة     

( وفار املوصةل يف الشةهر نفسةه، ونةزل ضةيفًا علة  اسةرة        1947الشيخ س ينًا منذ نيسةان  
 يف املدينة دعوة يف دار نوري شاويس. الثتي  توحله )عباوي(، واقام له تنظيم 

وبعد عودة رئيس احلزب البارفاني من منفاي يف االحتاد السوفييت السةابق، اىل العةراق   
، افدادت وتوسةعت نشةاطات تنظةيم املوصةل، ومتكةن مةن افتتةاح اول        1958تشرين االول  6 يف

مركز اعالمي له ومتثل علك بفتح مكتبة يف شارع حلةب وباسةم مكتبةة )بهةدينان( واصةبحت      
هذي املكتبة ملتق  للشباب الكوردي ومركزاً لالرتباطةات وتبةادل املعلومةات، كمةا قامةت املكتبةة،       

بتوفيع صورة للقائد البارفاني عل  كافة احملالت ويف شوارع املدينة وعل  عقةرة   والعاملني فيها،
متكن عضوا احلزب جرجيس  1959. ويف مايس (2)والعمادية والشي ان وبقية مدن كوردستان

فتح اهلل )حمام( وانور املايي، الول مرة يف تاريخ املوصل من ان ي درا جريدة باللغتني الكوردية 
                                                 

 .340-339(، ك2003، )اربيل،1958-1926للتفاصيل ينظر: كتابنا احلياة احلزبية يف املوصل ( 1)

، خي بت  ني، "مكتبة بهةدينان، اول مركةز اعالمةي للحةزب يف مدينةة املوصةل" القسةم االول، جريةدة         قسيم حسني الباوا( 2)
. ومن اجلةدير بالةذكر ان خسةرو توفيةق كةان قةد جلةب معةه مةن بغةداد، يف نهايةة سةنة             1996متوف  17( 791العدد )
غم من ان تلك ال ةور كانةت خمتومةة    ، رفمة من صور البارفاني لتوفيعها عل  الل ان احمللية واملنظمات، وعل  الر1958

قيةةد عبةةدالوهاب الشةةوان دمةةر اللةةواء ا ةةامس، ة ةةز خسةةرو توفيةةق يف عخبةتم الرقابةةة احلكوميةةة يف بغةةداد، فقةةد امةةر ال 
"شةيء مةن املاضةي"     ذوييمعسكر الغزالني، اال انه افرج عنه بعد ساعات من ح زي. ينظةر: صةبغة اهلل بةاواني مةزوري     

 .81-75( دهوك، كانون االول، ك95العدد )  ني،م القسم الثاني، جملة 
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راسيت( وكان دذي اجلريدة دور مؤثر يف توعيةة اجلمةاهري الكورديةة    -ع  )احلقيقةوالعربية، تد
والعربية يف املدينة، يف مرحلةة كانةت احلركتةان القوميتةان العربيةة والكورديةة بةامس احلاجةة         

 للتقارب والتفاهم.
ورئيسةه البةارفاني حلكومةة الثةورة ورئيسةها العميةد الةركن         الثتي  ومع تاييد 

اسم، فان نشاطاته داخل املدينةة بقيةت حتةت املراقبةة وشةبه حمظةورة اىل       عبدالكريم ق
 (.2)ينظر الوثيقة رقم  1960شباط  9يوم اجافته يف 

يف  الثيتي   النستطيع، يف احلقيقة، ان نضبط وبشكل دقيق اعضاء قيةادة فةرع   
وف متة  14املوصل، ولكن السادة املدرجة امساءهم ادنةاي كةانوا اعضةاءة للفةرع خةالل املةدة       

 :1960مايس  5 - 1958
 خسرو توفيق ومن بعدي نوري صديق شاويس / مسؤواًل للفرع. -1

 ابراهيم خليل عقراوي            /         عضوًا. -2

 امحد عبداهلل ئاميدي              /         عضوًا. -3

 خالد حسن اليوسفي               /         عضوًا. -4

 /         عضوًا.سعيد عبداهلل احلالق               -5

 نوري خليل ابراهيم               /         عضوًا. -6

حضري من فرع  1959وعند انعقاد املؤمتر الرابع للحزب يف بغداد يف تشرين االول 
ن االتية امساءهم: نوري شاويس، صاحل اليوسفي، صبغة اهلل املزوري، السةيدة  واملوصل املندوب

 حسن حممد البامرني ونعمان عيس  شريواني.ناهدة شيخ سالم، نوري خليل، عمر 
 وتشكلت قيادة فرع املوصل من:

 نوري صديق شاويس / مسؤواًل للفرع. -1
 صبغة اهلل امني حسن املزوري     /        عضوًا. -2

 خالد حسن اليوسفي               /        عضوًا. -3

 رمضان حمسن عقراوي            /        عضوًا. -4

 /        عضوًا.               نوري خليل ابراهيم -5
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، وعقةد مةؤمتري ا ةامس يف    1960شةباط   9رمسيةًا يف   الثيتي   وعندما اجيز 
، اصةبح صةاحل اليوسةفي مسةؤواًل للفةرع، واالعضةاء       1960مةايس   10-5بغداد يف االيةام  

البارفين للفرع: صاحل رشدي، امحد عبداهلل ئاميدي، خالةد حسةن اليوسةفي، صةبغة اهلل     
اصبح علي عسكر مسؤواًل لل نةة حمليةة املوصةل، وكةان مةن اعضةائها: سةعيد        املزوري، و

 احلالق، علي قاسم السن اري، ابراهيم خليل عقراوي.
مقري العلين، بعد اجافته، اوالً يف حملة الن ر )الفي لية سابقًا( ثم الثتي   افتتح 

يونس، وشارع سوق  انتقل اىل حملة النعمانية يف بناية كبرية بني شارع مركز شرطة النيب
ة تقةع االن بةالقرب مةن    ريانتقةل اىل دار صةغ   1961االكراد )سوق النيب(، ويف مطلع سةنة  

جامع فكريا، يسار شارع )سوق النيب(. املهم يف االمر ان تنظيم املوصل و ناسبة ح ةول  
عل  االجافة اقام حفاًل كةبريًا عنةد افتتةاح مقةري، حضةري عةدة االن مةواطن مةن          الثتي  

ساء والرجال واالطفال، وقدمت يف احلفل الكلمات والق ةائد الشةعرية والةدبكات، وهةزت     الن
 الثيتي   تلك الفعاليات مشاعر كورد املوصل القومية، وبدأوا شي ًا فشي ًا يتوجهون اىل مقر 

الةذين وردت امسةاءهم يف سة الت االمةن خةالل       الثتي يني، ومن (1)لالنضمام اىل تنظيماته
اعكر منهم عل  سبيل املثال: حممد امني رشةيد   ثتي يًت 246اكثر من ، 1961-1960سنة 

)مالحظ يف معمةل النسةيج(، امحةد مةراد صةادق )عامةل نسةيج(، سةعيد ابةراهيم حممةد           
)بستاني(، خضر حممد رشيد )عامل بناء(، امحد امساعيل حاجي )سةائق سةيارة(، عةرب    

)عةا  ديةين(، سةليمان    امحد )عامل(، عثمان حممد حسني )محال(، حيةدر امحةد عةرب    
ابراهيم سليمان )عا  ديين(، شيخ موس  يوسف حممد )عةا  ديةين(، حممةود امساعيةل     
عزيز )كناس(، مال صاحل حسن )حارس(، حممد علي عبةداهلل )رفام(، حةاج جاسةم رشةيد     

                                                 

" القسةم االول )باللغةة الكورديةة(    1975-1958واجلمةاهري الكورديةة يف مدينةة املوصةل      الثيتي   عبدالغين علي يي  "( 1)
، وللمزيد مةن التفاصةيل عةن نشةاط الكةورد السياسةي يف مدينةة        1996دب  19( اربيل، 2181العدد ) ،براي   جريدة 
السيما نشاط احلزب الد قراطي الكوردستاني وتنظيماته يف ستينات القرن املاضي ومطلةع السةبعينات ينظةر مةا     املوصل 

وحتةت   1999( تشةرين االول، كةانون االول   95، 93العةددين )  مي  ني يف جملةة   ذوييكتبه: صةبغة اهلل بةاواني مةزوري    
( دب، ديلةةول 2187، 2181راييت االعةةداد )عنةةوان "شةةيء مةةن املاضةةي" وماكتبةةه عبةةدالغين علةةي ييةة  يف جريةةدة بةة   

 ، وباللغة الكوردية.1996
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)بقال يف باب السراي(، مهدي امحد خياط )مدرس(، امساعيل عبداهلل حممد امني )عامل(، 
)عامل(، سليم حممد امحد )عامل طاحونة(، جوقي حسةنا فوفان )فةالح(،    شريف مردان

سيف الةدين سةليم عبةدالرمحن )فةراش(، حممةود عثمةان امحةد )عامةل(، علةي ابةراهيم           
جانكري )عامل(، م طف  صويف عبداهلل )عامةل(، حةاجي فقةي حةاجي )حةارس(، خضةر       

لركةةاب(، مةةال  حسةةني )م ةةلح راديةةوات(، رمةةزي امساعيةةل علةةي )جةةابي م ةةلحة نقةةل ا    
 .(1)عبدالكريم صويف عبداهلل )عامل نسيج(، صديق يوسف )عامل(

يف املدينةة بشةكل كةبري، السةيما بعةد اجافتةه وفةتح         الثتي  توسعت تنظيمات 
مقةةر لةةه، فقةةد اصةةبح لةةه تنظيمةةات خاصةةة بةةالطالب والعمةةال والكسةةبة ويف اجلةةي ،      

لتنظةيم املةثقفني الةذي     وللمعلمني وللشباب، لقد اصبح خالةد حسةن اليوسةفي مسةؤوالً    
 كان يضم املعلمني واملوظفني وعلماء الدين، كما انت ب نائبًا لنقيب املعلمني يف املدينة.

اما املال محدي عبداديةد السةلفي، فاصةبح مسةؤواًل عةن التنظةيم السةري، اي        
لالش اك غري املسموح دم باالنتماء لالحةزاب مثةل العةاملني يف القةوات املسةلحة وابنةاء       

واالومريةةان مةةن غةةري احلاصةةلني علةة  اجلنسةةية العراقيةةة، ورجةةال       الطويييتنشةةريتي ع
الشرطة. وكلف عضو احلزب العريف ناصةر حسةن  سةؤولية التنظةيم العسةكري الةذي       
كان له منظمات يف معظم الوحدات العسكرية يف املدينة ومةن ابةرف اعضةائه طيةب مةال      

، عبةةداملنعم ئاميةةدي، طييويان عاصةةم، سةةليمان عبةةدالكريم، رمضةةان عمةةر، عبةةدالرمحن 
، طةاهر ارادنةي، سةيدو يوسةف متةر      بيتثريي ، عمر ي كمتل حممد ميكائيل برواري، علي 

جلكي، م طف  تيلي شي و ومجيعهم مةن العسةكريني. كمةا كةان للحةزب تنظيمةات يف       
مجيع املعامل والشركات احلكومية وغري احلكومية يف املدينة، فقد كان مثاًل، امحد مةال  

 داهلل مسؤواًل لتنظيم معمل سكر املوصل.عاصم عب
تنظيمةةًا متواضةةعًا يف مديريةةة امةةن   للثييتي  ومةةن اجلةةدير بالةةذكر، انةةه كةةان   

املوصل، وكان الشاعر املعرون صوي بوتاني من ابةرف اعضةائه يعاونةه يف العمةل حممةد      
بةةاتيلي، وعمةةل االثنةةان يف هةةذا ادةةال كةةان بتوجيةةه وموافقةةة احلةةزب، ولضةةمان سةةالمة 

                                                 

 ، السري للغاية اىل قيادة الفرقة الرابعة.1964يلول د 5يف  1920كتاب مت رفية لواء املوصل، التحرير/الرقم/ س/( 1)
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ول بريد فرع املوصل اىل بغداد، كلف احلزب صوي بوتةاني بةذلك، وعنةدما انكشةف     وص
، كلةةف املةةال محةةدي عبداديةةد السةةلفي  سةةؤولية تنظةةيم   1960امةةري واعتقةةل سةةنة 

( النضةال، يوميةًا   خي بت  مديرية االمن يف املدينة، وكلف ايضًا باستالم جريدة احلةزب ) 
 .(1)سخ منها اىل سوريامن حمطة قطار املوصل وتوفيعها وارسال ن

  تقف السلطات يف مدينةة املوصةل، السةيما مديريةة االمةن، مكتوفةة اليةدين        
حاولةت اغتيةال صةاحل     1959، حت  بعد اجافته، ففةي نهايةة سةنة    الثتي  افاء نشاطات 

اليوسفي، فاضطر اىل عدم مغادرة منزله اال عند الضرورة، وحتولةت احلةرب البةاردة اىل    
واسةتفزاف ادارة مكتبةة بهةدينان، وال ةاق      خي بت  لت بتمزيق جريدة عداوة علنية متث

مت اعتقةةال مسةةؤول الفةةرع صةةاحل  1960تشةةرين االول  15، ويف الثييتي  الةةتهم باعضةةاء 
اليوسفي، وعندما استلم خالد اليوسفي مسةؤولية التنظيمةات مؤقتةًا، اعتقةل هةو ايضةًا       

اطور( اسةتالم مسةؤولية تنظةيم    فكلف املكتب السياسي للحزب عبداهلل امساعيل )مال مة 
اعتقل املال انور املايي، وبعةد ان دافةع عنةه عضةوا      1961كانون الثاني  15املوصل، ويف 

احلزب احملاميان حممد شاهني ال ويف وفريق عبدالعزيز عقراوي، ابعد اىل ناحية قلعةة  
 صاحل يف حمافظة ميسان )العمارة(.

امحةد جسةيم وعبةدالرحيم     قامت السلطات  داهمة منزل 1961ويف شباط 
جسةةيم وعنةةو حممةةد يف حملةةة وادي ح ةةر )دور عمةةال م ةةلحة النسةةيج احلكوميةةة(     

اسةةتدع  مةةدير شةةرطة  1961(، ويف اعار 3واعتقلةةت االخرييةةن )ينظةةر الوثيقةةة رقةةم  
دب داهمةت   4املوصل، عضو احلزب مال عاصم عبداهلل وابلغه بالرحيل مةن املدينةة ويف   

ظيم العسكري للحزب ابراهيم حممد عبداهلل واعتقلته بعةد ان  السلطات دار مسؤول التن
ضبطت الكثري من املستمسكات احلزبية، وتنفيذًا الوامر احلاكم العسةكري مت غلةق فةرع    

. وبسبب محلة االعتقاالت اليت اخذت تشنها السلطات، اصدر املكتةب  (2)احلزب يف املدينة
                                                 

بتنظيمةات   ، ات ل1931، وهو من مواليد 1996دب  10مقابلة ش  ية مع املال محدي عبداديد السلفي يف ( 1)
التحق  1959راسيت، اليت صدرت يف املوصل يف مايس -، وعمل يف جريدة احلقيقة1958الثارتي يف املوصل سنة 

 بالثورة الكوردية حال اندالعها.

 .1961دب  4( 462للتفاصيل ينظر: جريدة الف ر اجلديد )البغدادية(، العدد )( 2)
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االعتقةةال اىل كوردسةةتان وبةةدون السياسةةي للحةةزب تعليماتةةه بالتحةةاق كةةل عضةةو مهةةدد ب
 الثييتي  باشةةهر داهمةةت السةةلطات مقةةر   1961ديلةةول  11تةةاخري، وقبيةةل انةةدالع ثةةورة  

واغلقتةةه ثةةم صةةادرت حمتوياتةةه مةةن االثةةاث، الن االوراق والسةة الت كانةةت قةةد اخةةذت   
وبشكل سري اىل كوردستان. )ينظر امساء املنتمني للحزب يف املوصةل والشةي ان وعقةرة    

 (.7ك( عندما كان جمافًا يف الوثيقة رقم )وفاخو ودهو
، اعتقل عةدد مةن   1961ديلول  11وبعد مضي ثالثة ايام فقد عل  اندالع ثورة 

اعضاء احلزب البارفين منهم: صبغة اهلل املزوري، ومال مشس الدين سيد خان، ومال طاهر 
ويف وضح النهار يلول اغتيل وامام حمله يف حي الن ر )الفي لية(، د 18. ويف يةشتظتيىعلي 

عضو احلزب عزيز سيد قادر حاجي. واستمرت محالت االعتقال والتعقيبات حت  نهايةة  
 (.     6، 5، 4)ينظر مثاًل الوثائق رقم  1963شباط  8حكم عبدالكريم قاسم يف 

 
 (1الوثيقة رقم )                         

 1/2العدد: س/          قائممقامية الشي ان                                  
 3/6/1948التحريرات                                                       التاريخ: 

 مت رفية لواء املوصل                        
 سري

 املوضوع: بث الدعاية الشيوعية من قبل مال عاصم عبداهلل       
 3/6/1948واملةؤرخ   28 ندرج ادنه صورة كتاب معاون شرطة قضائنا املةرقم 

املستند عل  االخبارية الواردة اليه من قبل )...( عل  اسناد قضية الشيوعية اىل املةدعو  
مال عاصم عبداهلل وابنه رشيد اللذان ات ال مع احملامي حممةد شةاهني املوقةون االن يف    

لعةال  املوصل للغاية نفسها وطلب من حاكم حتقيق الشي ان امر التحةري يف دار املرقةوم   
 يعثر عل  شيء.

علة    29وبعد اجراء التحري اعلمنا معاون شرطة الشي ان بكتابه املةرقم س/ 
بعةةدم العثةةور علةة  شةةيء حةةول املوضةةوع مةةع العةةرض ان الشةةرطة قائمةةة     3/6/1948

  راقبته وعند العثور عل  شيء ما سن و مقامكم بعد هذا.
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واملةؤرخني   29و28 صورة اىل معاون شرطة الشي ان اشةارة لكتةابني املنةوهني   
 يرج  مراقبة احلالة من حني الخر واعالمنا. 3/6/1946

 و. قائممقام الشي ان                                                                
 صورة الكتاب

علمنا ان الش ص املدعو )...( البائع والشةاري يف عةني سةفين باخبةاري بتةاريخ      
عبداهلل من اهالي عني سفين انةه يبةث الدعايةة    اليوم من ان الش ص املدعو مال عاصم 

الكردية والشيوعية ضد احلكومة كما وانه وولدي املدعو رشيد مال عاصم بات ال دائةم  
مع احملامي حممد شاهني الذي قد اوقةف يف املوصةل عةن قضةية شةيوعية حسةب ادعةاء        

عاصةم وولةدي   امل و فعليه يرج  من حاكم جزاء الشي ان املوافقة عل  حتري دار املال 
 رشيد لعلنا نعثر عل  شيء يستفاد منه لتنوير التحقيق وسنوافيكم بالنتي ة.

 
 (2الوثيقة رقم )                            

 405احلكومة العراقية                                     العدد: ق س/      
 20/7/1959تاريخ: مت رفية لواء املوصل                               ال      
 قلم التحريرات      
 سري      

 الثتي  املوضوع: توفيع مناشري احلزب                   
 وفارة الداخلية      

نقدم يف طيه نس ة من منشةور احلةزب الةد قراطي املوحةد لكردسةتان الةذي       
للتفضةل   19/7/1959-18عثر عليه يف الساعة احلادية عشر والن ةف مةن مسةاء يةوم     

ع وقد قبو عل  الش ص املةدعو حسةني سةليمان الةذي كةان يقةوم بل ةق تلةك         باالطال
 .21/7/1959املناشري وقرر حاكم التحقيق توقيفه لغاية 

 عبداديد الوواري                                                                          
 ت رن لواء املوصلو. م                                                                       

 صورة منه اىل /
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 امرية موقع املوصل. -
 مديرية شرطة لواء املوصل. -
 مديرية امن لواء املوصل. -

 
 (3الوثيقة رقم )                              

 اخبار املعلومات االوىل                           
 )ش. س(       
 3العدد /       
 اللواء املوصل       
 مديرية امن لواء املوصل      

 5/2/1961تاريخ وساعة االخبار        
 5/1/1961تاريخ وساعة احلادثة        

بتار ه اعلمنا من م در موثوق به بةان بةدور االشة اك البةارفانيني كةل مةن       
امحد جسيم وعبدالرمحن جسيم وعنو حممد خمزن  زن االسلحة املهربة ولدى اجراء 

محةد جسةيم عثةر علة  علةب بةارود وكبسةول وقاونةات صةيدية          التحري االصةولي بةدار ا  
وقاونات الطالقات برنةو وخةراطي  صةيدية وت ةاوير لرءسةاء االحتةاد السةوفييت ومةال         
م طف  البارفاني كما وعثر بدار عبدالرحيم جسيم وعنو حممد الساكنان بدار واحةدة  

امل ةري لسةنة   وشاجورين للرشاشة مكتوب عليه اجلةي    5276عل  رشاشة روسية رقم 
اطالقة للرشاشة مكتوب عليه اجلةي  امل ةري وخن ةر واحةد عو حةدين       137و  1949

وقد قبو عل  املتهمان عبدالرحيم جسةيم وعنةو حممةد وفجةا يف التوقيةف بقةرار مةن        
احلاكم اما املتهم امحد جسيم فلم يعثر عليه وقد صدر امرًا بالقبو ةقةه والتحقيقةات   

 مستمرة.
              

 عبداديد عزت                                                                          
 معاون امن املوصل                                                                         
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 صورة منه اىل /     
 احلاكم العسكري العام. -
 مت رن لواء املوصل. -
 مدير االمن العام. -
 رئيس احملكمة الكوى. -
 مدير امن املوصل. -
 مدير شرطة املوصل. -
 حاكم  قيق املوصل. -
 نائب املدعي العام. -

 
 (4الوثيقة رقم )                               

 مديرية شرطة لواء املوصل      
 القلم السري      
 1662العدد /       
 8/5/1962التاريخ:       
 سري       

  رن لواء املوصلاىل / مت                           
 للثتي ينيم/ القبو عل  امرأة تقوم باعمال الت سس      

حةول املوضةوع    8/5/1962يف  19ننقل ادنةاي صةورة كتةاب معةاون الغزالنةي      
 للتفضل باالطالع وسنوايف سيادتكم النتي ة.

 امحد حممود                                                                           
 و. مدير شرطة لواء املوصل                                                                

 صورة اىل :
 .2فق -
 مدير الشرطة العام / للتفضل باملعلومات -
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 مدير امن املوصل للعلم رجاء. -
 امر مركز است بارات املوصل. -
 مدير شرطة البلدة / اعالمنا بالنتي ة. -
  ص املدرسني والطالب للتفضل بالعلم.مدير معارن لواء املوصل / فيما  -
 مدير شرطة دهوك / لالطالع واجراء مايلزم بقدر تعلق االمر بكم واعالمنا. -

 صورة الكتاب      
)...( بوجةود امةرأة يف    5/1962م8اعلمنا مامور مركز شرطة النسيج بكتابةه  

لقريةة  املدينة تسم  عائشة بنةت حةاجي جافشةني مةن سةكان قريةة اسةبندار ادةاورة         
سةةوار ضةةمن ناحيةةة سرسةةنك قةةد قةةدمت اىل مدينةةة املن ةةور للقيةةام باعمةةال الت سةةس  
حلساب املتمةردين يف الشةمال وتةبني بانهةا نزلةت بةدار اخيهةا عبةدالعزيز احلةاج حسةني           
الذي موجود حاليًا مع املوالني يف الشمال، لدى شةقيقتها فوجةة اخيةه فقةد قةبو علة        

ة امل ةةو تةةبني بةةان االمةةرأة املةةذكورة قامةةت باعمةةال االمةةرأة املةةذكورة ولةةدى تةةدوين افةةاد
منذ بدايةة احلركةة وانهةا كانةت تقةوم بتفتةي  الطةرق         الثتي ينيالت سس للمتمردين 

كاستطالع لتقدم املتمةردين كمةا تسةاعدهم علة  القيةام بشةراء املالبةس والتغذيةة ودةا          
يةه مةةدير  شةركاء كةل مةةن مةدير مدرسةةة دهةوك االبتدائيةة عبةةداهلل حةاجي صةةاحل واخ      

مدرسةةة سةةوار حممةةد حةةاجي صةةاحل املوجةةود حاليةةًا يف دهةةوك ايضةةًا والطالةةب حممةةود     
ابراهيم سلطان من ثانوية دهوك الذين يقةدمون لالمةرأة املةذكورة املعلومةات وااللبسةة      
لنقلها اىل املتمردين. وان املذكورة قامت بتحريو املوالني ليلة امس بةالعودة باسةلحتهم   

ن )وتعريهم بانهم تركوا قوميتهم والتحقوا بالعرب وانهةم سةيعفون   وااللتحاق باملتمردي
علةةيكم ولةةو كنةةتم مةةع الةةزعيم وانهةةا كةةامرأة تسةةتنكف االلتحةةاق بةةالعرب فكيةةف انهةةم    

 كرجال(.
وقد ايد اقوال امل و املذكور من مهمة االمرأة املذكورة مجاعة املوالني )...( ولدى 

 دنانري و سة و سني فلسًا فقط. تفتيشها   يعثر عل  شيء سوى مبل   سة
عرضت االوراق التحقيةق علة  حةاكم حتقيةق املوصةل لتقريةر م ةري املتهمةة         

 املذكورة وسنعلمكم حال ورود القرار بذلك رجاء.
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 (5الوثيقة رقم )                           

 مديرية شرطة لواء املوصل      
 القلم السري      
 1882العدد /       
 24/5/1962ريخ: التا      
 سري      

 اىل / مت رن لواء املوصل                        
 م / امر قبو وحتري                          

للتفضةل   23/4/1962يف  777ننقل ادناي صورة كتاب مديرية شرطة البلدة 
 باالطالع وسنوافيكم بالنتي ة.

 شاكر يونس                                                             
 مدير شرطة لواء املوصل                                                               

 صورة اىل /     
 للتفضل بالعلم. -مدير الشرطة العام  -

 مدير امن املوصل. -

 امر مركز است بارات املوصل / للعلم رجاء. -

 مدير شرطة البلدة / العالمنا نتائج التحقيق والتحري. -

 الكتابصورة       
اخونا كةل مةن )...( مةن اهةالي قضةاء عقةرة )العشةائر السةبعة( مةن ان حمةي           
الدين شيلي بزاف يف حملة الن ةر وغفةور خضةر بةزاف يف حملةة الن ةر وخضةر عبةداهلل         
حاجي عطار يف حملة الن ر والساكنني يف حملة النيب يونس وجرجيس حةاجي امحةد   

وحسني ع مان وحممد ع ةمان مةن   من سكان حملة الن ر عامل يف معمل ال ابويي 
حملة كمبص سائقي ماكنة رصف الطرق يف دائرة االشغال والسيد قادر حةاجي ويةونس   
سةةيد قةةادر صةةاحيب علةةوة يف حملةةة الن ةةر وابةةراهيم محةةه صةةور وعثمةةان محةةه صةةور  
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وتوفيق محه صور يشتغلون يف مقه  اجلوامرة وياسني خضر مةن حملةة الةنيب يةونس     
يسكنان يف اربيل ويةرتددان اىل دار كاكةل    يوظ فارس امحد اغا و يوظ وصاحل امحد اغا 

خضر من حملة النيب اهلل يونس وحممد حاجو ع ةمان بةزاف مةن حملةة الن ةر اخةوي       
هوالء الثالثة من ان هوالء االش اك الستة عشر قد اخذوا يقومةون باعمةال مةن شةانها     

تهم املتمةردين بشةراء   اضعان هيبةة احلكومةة والطعةن بةالقوات املسةلحة وعلةك  سةاعد       
االسةةلحة والةةذخرية باالضةةافة اىل ان وجةةودهم يف مدينةةة املوصةةل يشةةكل خطةةرًا علةة       

 العشائر املوالية اليت تقدم اىل املدينة.
اجرينا التحقيق يف القضية وعرضنا االمر علة  سةيادة حةاكم حتقيةق القضةاء      

( مةن البةاب   31)فاصدر امةر القةبو حتة  هةوالء املةذكورين السةتة عشةر وفقةًا للمةادة          
الثةةاني عشةةر املعةةدل ق.ع واجةةراء التحةةري االصةةولي بةةدورهم والقةةبو علةةيهم فنرجةةو  
التفضل باالطالع واننا سنقوم بتنفيذ علك بواسطة بعو املعاونيني واملفوضةني الةذين   

 نعتمد عليهم وسنوايف سيادتكم بالنتائج.
 

 صورة منه اىل /    
 اسعد حممد صاحل -معاون السراي  -       
 احسان خليل -معاون شرطة خزرج  -       
 حمفوظ حممد عمر -معاون شرطة القضاء  -       
كمال علي / للتنفيذ مةن قةبلكم وتزويةدنا  حاضةر التحةري       -معاون باب الشط  -      

علةة  ان يقةةوم كةةل مةةنكم بتحةةري دور اربعةةة اشةة اك مةةن هةةوالء املةةتهمني وسةةتقوم      
  ساعدتكم مفرفة التعقيب.

بطيةةه كافةةة االوراق التحقيقيةةة النتظةةار القةةبو      -في ةةل حم ةةوب   -احملقةةق  -      
والتحري والقيةام بةالتحقيق وعةرض النتي ةة لسةيادتكم حةاكم التحقيةق حسةب طلبةه          

 واعالمنا.  
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 (6الوثيقة رقم )

 مديرية شرطة لواء املوصل
 القلم السري

 1910العدد / 
 26/5/1962التاريخ: 

 سري
 صلاىل / مت رن لواء املو

 م / امر قبو وحتري
 .24/5/1962يف  1882احلاقًا بكتابنا 

حةول املوضةوع    1962يف  121ننقل ادناي صورة كتةاب دمةر مفةرفة التعقيةب     
 للتفضل باالطالع وسنوافيكم بالنتائج.  

 
 شاكر يونس                                                                          

 مدير شرطة لواء املوصل                                                             
 صورة اىل /  

 كتابنا اعالي للتفضل بالعلم. -مدير الشرطة العام  -     
 مدير امن املوصل. -     
 امر مركز است بارات املوصل / كتابنا اعالي للعلم رجاء. -     
 ج.مدير شرطة البلدة / كتابنا اعالي ونرجو اعالمنا النتائ -     

 صورة الكتاب      
 .23/5/1962يف  777اشارة لكتابكم 

لقد مت القةبو علة  املةتهمني املدرجةة امسةائهم ادنةاي وعةرض امةرهم اىل          - أ
وفقةةًا للمةةادة  6/6/1962حةةاكم حتقيةةق املوصةةل فقةةرر تةةوقيفهم اىل يةةوم 

( مةةن البةةاب الثةةاني عشةةر املعةةدل ق.ع وبنتي ةةة التحةةري بةةدورهم   31)



275  

ع نرجةو التفضةل باشةعار املراجةع امل ت ةة واننةا       يعثر عل  مةا هةو  نةو   
 مستمرين باكمال التحقيق.

 حمي الدين شيلي )شين( -1
 غفور خضر -2

 خضر عبداهلل -3

 جرجيس حاج امحد -4

 حاجي حممد حاجي ع مان سيكاني -5

 باسني خضر حممود -6

 كاكل بن خضر -7

 ابراهيم حممد حسن امللقب )ابراهيم محه صور( -8

 توفيق حممد امللقب )توفيق محه صور( -9

 حممد ع مان امحد -10

 عثمان حممد امللقب )عثمان محه صور( -11
لقد اصةدر حةاكم حتقيةق املوصةل امةرًا بةاالفراج عةن سةيد قةادر حةاج صةاحل             - ب

مةةةن  26/4/1962يف  9221بةةةالنظر لكونةةةه مةةةزود بوثيقةةةة حتةةةت عةةةدد    
 مت رفية اللواء تتضمن كونه من املوالني للحكومة وامل ل ني لل مهورية.

وفةارس   يوظي  ويونس سيد قادر وصاحل امحد اغا  الفال كل من حسني ع مان - ت
هةاربني حيةث   يعثةر علةيهم بنتي ةة التحريةات والتعقيبةات         يوظ امحد اغا 

 اليت قمنا بها والفال التعقيب مستمر وراءهم للتفضل باالطالع رجاء.   
 

 
 :العالمة )...( تعين اننا ح بنا امساء االش اك امل وين عن املنةتمني   مالحظة

 ومجيعهم من الكورد. للثتي  
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 امساء اعضاء احلزب الد قراطي الكوردستاني يف املوصل
 االسم واسم االب  ت

 واللقب
 املهنة االسم واسم االب واللقب ت املهنة

 عامل حفردبار رشيد حممد رجب 31 موظف صاحل عبداهلل اليوسفي 1
 املع حسني ابراهيم 32 عامل االعاشة صبغة اهلل امني حسن املزوري 2
 = مجيل حممد 33 حالق سعيد عبداهلل 3
 محال شي و عبدو حممد 34 مالحظ فين حممد امني رشيد 4
 = حممد تاج الدين قاسم 35 مساح رمضان حمسن عقراوي 5
 = ابراهيم حممد 36 عامل حممد نيب ابراهيم 6
 = حسن امحد 37 موفع بريد ابراهيم جمروم ابراهيم 7
 = ف رالدين عبدالقادر 38 بي م لحةجا رمزي امساعيل علي 8
 = رشيد حبيب صاحل 39 عامل نسيج صديق علي عثمان 9
 عامل عرب امحد 40 = حسني مال عبداحلكيم علي 10
 عامل نسيج امساعيل سليمان ملو 41 = حممود عيس  ابراهيم 11
 م لح راديو خضر حسني 42 عامل بلدية امحد عبداهلل امحد 12
 عامل بريد صادق سليمان يوسف 43 مؤعن حيدر امساعيل صاحل 13
 محال حسني حسن حممد 44 مراقب بلدية صاحل ابراهيم امساعيل 14
 = امساعيل امحد حممود 45 = مراد صديق حسني حممود 15
 = ابراهيم خلف كل  46 جابي عبداجلبار يي  16
 بستاني عمر عمر حممد 47  علي مال صاحل سيف الدين 17
 محال حممود امحد ابراهيم 48  ال صاحل سيف الدينعمر م 18
 بستاني عبدالرمحن عبداهلل حممد 49 معلم خالد حسن اليوسفي 19
 محال ابو فيد ابراهيم خليل 50 عامل حمطة رسول حسن 20
 = براهيم عيس  امساعيلا 51 = حممد يوسف 21
 عامل بناء بديع يوسف يعقوب 52 = مجيل مشعون 22
 بستاني امحد عبداهلل حممد 53 = ي )جانو(امني عل 23
 عامل موس  دروي  عبداهلل 54 = جاسم مش يت 24
 بستاني سعيد ابراهيم حممد 55 عامل نسيج امحد مراد صادق 25
 عامل عبداهلل ابراهيم عبداهلل 56 = عيس  صاحل 26
 اسكايف عمر قاسم م طف  57 = حاجي امحد 27
 عامل بناء خضر حممد رشيد 58 = هللمال عبدالكريم صويف عبدا 28
 صباغ عبداهلل امحد عزيز 59 عامل حممد افندي افدو 29
 اسكايف فرحان رسول امساعيل 60 بقال حممد فتو 30
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 عامل خالد حممد جول 94 عامل بلدية حممد شيت امحد عبداهلل 61
 = صاحل عثمان عمر 95 = يونس امحد خضر 62
 = ابراهيم رمضان سليمان 96 عامل امني حممد عبداهلل 63
 فراش حسني امحد عمر 97 = حممد عبداهلل سليمان 64
 كناس مولود عثمان عبداهلل 98 = انور صاحل حيدر 65
 عامل حممود امحد حممد 99 بستاني خليل عبداهلل م طف  66
 ميكانيك حممد سليم عبداللطيف امحد 100 = حاجي سليمان حاجي 67
 = علي قاسم السن اري 101 عامل موس  عيس  حسني 68
 موظف حسني ابراهيم بيداوي 102 = سليمان حاجي بركات 69
 عا  ديين حيدر امحد عرب 103 بستاني حممد سعيد امساعيل حممد 70
 عامل  حسن حسن حامت 104 = ابراهيم حسن حممد 71
 كناس م طف  امحد حممد 105 عامل حممود عثمان امحد 72
 = سليمان حسن خالد 106 = مد امحدابراهيم حم 73
 = قادر كريم قادر 107 = م طف  صاحل حممد 74
 بستاني عبداهلل حممد صاحل 108 = يعقوب جوباني قباد 75
 عامل حاجي حممد روستم 109 سائق سيارة امحد امساعيل حاجي 76
 بستاني عبداهلل حاجي علي 110 عامل ادريس رمضان حممد 77
 عامل حممد فقي قادر امحد 111 = ونسحممد ياسني ي 78
 فراش فبري حممد خضر 112 = م طف  حيدر عبداهلل 79
 عامل مشس الدين مشس الدين حممد 113 = يونس م طف  يونس 80
 = شريف مردان امساعيل 114 محال عثمان حممد حسني 81
 يار حممد علي حسني 115 عامل حسني ابراهيم حاجي 82
 عامل طاهر علي حسني 116 فراش عبدالرمحن سيف الدين سليم 83
 متقاعد صويف حسن سليمان 117 عامل عمر صاحل حيول 84
 = خضر يونس خضر 118 = ابراهيم صاحل عبدالرمحن 85
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 ردستاني )البارتي( وراطي الكافتتاح مقر فرع احلزب الد ق
 1960يف دعار 

 
ومنةةذ وقةةت مبكةةر تاسةةيس فةةروع     ،شةةهدت مدينةةة املوصةةل وضةةواحيها   

فقةد اشةارت جريةدة )تقةو ي وقةائع(       ،رديةة ولل معيات والتنظيمات السياسةية الك 
 17العثمانية اىل فةتح فةرع جلمعيةة )كةرد تعةاون وترقةي مجعةييت( يف املوصةل يف         

شكلوا  ،رد املوصلينيو وثيقة بريطانية اىل ان الطالب الكوتشري 1908كانون االول 
كمةةا كةةان جلمعيةةة   1910يف املدينةةة مجعيةةة طالبيةةة باسةةم )هيفةةي( االمةةل سةةنة   

كةذلك احلةال    ،(1927-1926رد فةرع نشةط يف املدينةة خةالل املةدة )     واستقالل الك
نة بالنسبة جلمعية خويبةون )االسةتقالل( ومجعيةة هيةوا )االمةل( الةيت تاسسةت سة        

 ردية.ووسواها من االحزاب الك 1939
ردسةةةتاني )البةةةارتي( مةةةؤمتري  ووبعةةةد ان عقةةةد احلةةةزب الةةةد قراطي الك 

كلف )البةارتي( عضةو الل نةة املركزيةة صةاحل       1946دب  16التاسيسي يف بغداد يف 
بتشةكيل فةرع للحةزب يف     ،وكان موظفًا يف حماكم املوصل حينذاك ،عبداهلل اليوسفي
فات ل اليوسفي من اجل علك بكةل   ،ن مقري يف مدينة املوصليكو ،منطقة بادينان

اهلل امني املزوري )امام جامع العمرية وصبغة ،: طه م طف  البامرني )ضابط( من
 ،وكاكةةه امةةني )صةةاحب سةةتديو للت ةةوير يف شةةارع حلةةب(   ،يف حملةةة بةةاب اجلديةةد( 

. واول فكةان هةؤالء  ثابةة ا ليةة االوىل للتنظةيم      ،مسةاح( -ورمضان حمسن )موظف
نشاط )للبارتي( يف املدينة، كان مشاركته يف مظاهرات استنكار عقد معاهدة بةورت  

وادى علك اىل اعتقال انشط اعضةائه احملةامي حممةد     1948مسوث يف كانون الثاني 
شةةاهني صةةويف، وتعةةرض التنظةةيم اىل محلةةة اعتقةةاالت اخةةرى يف اعقةةاب انتفاضةةة    

 احل اليوسفي وصبغةاهلل املزوري.فقد اعتقلت السلطات ص 1952تشرين الثاني 
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( غرفةةة يف 1956-1953وكةةان التنظةةيم قةةد اختةةذ لنفسةةه خةةالل املةةدة ) 
وكةان مقةري السةري السةابق بةدار يف حملةة        ،فندق بشارع حلب )السعدون( مقةرًا لةه  

 ري بالقرب من شارع الن في.غا زرج الشعبية ثم دار يف حملة السوق ال 
دى تنظيم )البارتي( يف املوصل، وكان اب 1958متوف  14وعند قيام ثورة 

فقد أسهم اعضةاءي ومجةاهريي يف املظةاهرات     ،نشاطًا ملموسًا ،مسؤوله خسرو توفيق
ردية والعربية السةتقبال الشةيخ   وكما متكن من حشد اجلماهري الك ،التاييدية للثورة

)كةان الشةيخ سة ينًا منةذ      1958متةوف   21امحد البارفاني الذي اطلةق سةراحه يف   
وفار املوصل يف مطلع دب لزيارة عدد من االسر املوصلية اليت كانت  ،(1947ان نيس

قد ارتبطت ب داقات مةع اسةرة شةيوخ بةارفان عنةدما كانةت منفيةة او مبعةدة اىل         
 (.1936-1934املوصل خالل املدة )

وبعد عودة رئيس )البارتي( البارفاني ا الةد مةن منفةاي يف االحتةاد السةوفييت      
افدادت وتوسةعت نشةاطات تنظةيم املوصةل      1958تشرين االول  6راق يف السابق اىل الع

ومتكن مةن افتتةاح اول مركةز اعالمةي لةه ومتثةل بفةتح مكتبةة يف شةارع حلةب وباسةم            
ردي ومركةةزًا لالرتباطةةات وواصةةبحت هةةذي املكتبةةة ملتقةة  للشةةباب الكةة ،مكتبةة بادينةةان 

البارفاني عل  كافة احملةالت ويف   كما قامت املكتبة بتوفيع صور للقائد ،وتبادل املعلومات
متكن عضوا احلزب جرجيس فتح اهلل )حمةام( وانةور    1959شوارع املدينة. ويف مايس 

رديةة والعربيةة   ووالول مرة يف تاريخ املوصل من ان ُي ةدرا جريةدة بةاللغتني الك    ،املاي 
 راست (. - )احلقيقة باسم

ورة ورئيسةها العميةد   ومع تاييد )البةارتي( ورئيسةه البةارفاني حلكومةة الثة     
فةان نشةاطاته داخةل املدينةة بقيةت حتةت املراقبةة وشةبه          ،الركن عبدالكريم قاسةم 

وعقد  ،. وعندما اجيز )البارتي( رمسيًا1960شباط  9حمظورة اىل يوم اجافته يف 
اصةةبح صةةاحل اليوسةةفي  ،1960مةةايس  10-5مةةؤمتري ا ةةامس يف بغةةداد يف االيةةام 

 ح علي العسكري مسؤواًل لل نة حملية املدينة.مسؤواًل لتنظيم املوصل، واصب
كةان اعضةاء احلةزب ومجةاهريي      ،وقبل أجةافة تنظةيم )البةارتي( يف املوصةل    

 ،اهلل يةونس  صتمعون يف مقه  احد املؤافرين يف حملة نينوى بالقرب من جامع نيب
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 14: بعةد ثةورة    يقول عضو قيادة فرع املوصل حينذاك املرحوم صبغةاهلل املزوري
باسابيع اقرتح كادر احلزب املتفةرغ نةوري خليةل ان نقةدم دعةوة اىل دمةر لةواء         متوف

ومتت املوافقة عل  االقرتاح  ،املوصل يف معسكر الغزالني لزيارة مقر احلزب )املقه (
واوفدنا نوري خليل اىل املعسكر املذكور لتقديم الدعوة اىل دمر اللواء لزيارتنا والقاء 

اًل وافةةق دمةةر اللةةواء لكنةةه اعتةةذر قيامةةه بهةةا ش  ةةيًا  وفعةة ،كلمةةة للضةةباط االحةةرار
حيث كان اعداء الثورة يرومون القيام بعمل مشني  ،حلراجة املوقف وكثرة واجباته
ويف صةباح   ،وقةال سةاوفد احةد الضةباط نيابةة عةين       ،ضد الثورة عةن طريةق االردن  

ر وقبةل وصةوله مقة    ،اليوم التالي وصل احد الضةباط وكةان برتبةة عقيةد او مقةدم     
وأخةذت   ،احلزب )املقه ( استقبل ةفةاوة بالغةة ورفةع علة  اكتةان مجةاهري احلةزب       

 ،رديوادتافات تتعاىل ةياة الضباط االحرار والثةورة وةيةاة الشةعبني العربةي والكة     
ثةم   ،وعند وصوله املقه  اخذ ي افح االعضاء واملؤافرين الذين قدموا للسالم عليه

كل خطوات الثورة من اجل تثبيةت الد قراطيةة   وأيدنا  ،رحبنا به باسم )البارتي(
فةرد بكلمةة قيمةة شةكر فيهةا )البةارتي( باسةم         ،رديوواحلقوق املشروعة للشعب الكة 

 ،وشكرنا عل  توجيه الدعوة وعلة  احلفةاوة والتكةريم    ،الضباط االحرار ودمر اللواء
ضابط وبعد اجللوس وتقديم الشاي والقهوة والسكاير، وبعد اسرتاحة ق رية، اخذ ال

يتفح ةنا وينظةةر الينةةا واخةذ يبتسةةم ثةةم ضةحك وقةةال: ع يةةب هةذا العةةا  كيةةف     
 ،يتهمون حزبكم بانه حةزب االسةتعمار، وارى كلكةم فقةراء ومةن الطبقةة املسةحوقة       

فاجبناي بان العناصر الشوفينية واحزابها يتهموننا بهةذي الفريةة الةيت مةا انةزل اهلل      
رد، ليكةةون العمةةل احلزبةةي وون الكةةيريةةدون ان تتفةةتح عيةةنهةةم الا ،بهةةا مةةن سةةلطان

رد كيفمةا يشةاءون... ضةحك الضةابط واسةتاعن      ووليلعبوا   ري الكة  ،حم ورًا فيهم
 باملغادرة بعد ان مثن شعورنا الوطين واخالصنا للثورة. فودع  ثل ما استقبل.

اجةةافت حمافظةةة املوصةةل فةةرع احلةةزب الةةد قراطي     1960دعار  27ويف 
فةةةافتتح  ،دعار 27واملةةةؤرخ يف  85453كتابهةةةا املةةةرقم ب ،ردسةةةتاني يف املوصةةةلوالك

ثةم انتقةل املقةر اىل     ،)البارتي( مقري العلين اواًل يف حملة الن ةر )الفي ةلية سةابقًا(   
وشةارع سةوق    ،حملة النعمانية يف بناية كبرية بني شارع مركز شرطة الةنيب يةونس  
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تقع اآلن بالقرب  انتقل اىل دار صغرية 1961ويف مطلع سنة  ،االكراد )سوق النيب(
 يسار شارع )سوق النيب(. ،من جامع فكريا

و ناسةةبة ح ةةوله علةة   ،املهةةم يف االمةةر، ان تنظةةيم )البةةارتي( يف املوصةةل
حضةري عةدة دالن مةواطن مةن النسةاء       ،اقام حفاًل كبريًا عند افتتاح مقةري  ،االجافة

وهةزت   ،بكاتوالرجال واالطفال، وقدمت يف احلفل الكلمات والق ائد الشةعرية والةد  
رد املوصل القومية، وبدأوا شي ًا فشي ًا يتوجهةون اىل مقةر   وتلك الفعاليات مشاعر ك

)البارتي( لالنضمام اىل تنظيماتةه، وبلة  عةدد املنةتمني واملسة لني يف مديريةة امةن        
 ( عضو.   200خالل اقل من سنة  و ) ،املوصل فقط
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 لبارفانيني العاملنيموقف السلطات من النشاط السياسي ل
 1961ديلول  11يف املوصل، قبيل ثورة  

 
مسحةت حكومةة الثةورة يف     واعالن اجلمهورية، 1958متوف  14بعد قيام ثورة 

لقائةةد احلركةةة القوميةةة الكورديةةة التحرريةةة مةةال م ةةطف  البةةارفاني    1958ايلةةول  2
، بةالعودة اىل  1947ن ورفاقه الذين كانوا قد جلاوا معةه اىل االحتةاد السةوفييت يف حزيةرا    

اىل رئةيس حكومةة الثةورة العميةد      1958ديلةول   10العراق، وباملقابل ابرق البارفاني يف 
الركن عبدالكريم قاسةم، يشةكري علة  قةراري بالسةماح لةه ولرفاقةه بةالعودة اىل الةوطن،          

 و ا جاء يف تلك الوقية:
نضةةال يف "...انةةي وفمالئةةي نعاهةةدكم باسةةم الشةةعب الكةةوردي علةة  مواصةةلة ال 

سبيل تدعيم كيان هذي اجلمهورية وصيانتها بالتضامن مع اخواننا العةرب ضةد مجيةع    
حماوالت االستعمار وعمالئه، واني اعتو نفسي وفمالئي جنودًا يف طليعةة املناضةلني يف   

 (1)الدفاع عن مجهوريتنا الفتية، مجهورية العرب والكورد حتت قيادتكم..."
، واسةةتقبل 1958تشةةرين االول  6وصةةل بغةةداد يف عةةاد البةةارفاني اىل العةةراق و

استقبااًل شعبيًا ورمسيةًا، ويف صةباح اليةوم التةالي اسةتقبله عبةدالكريم قاسةم يف مكتبةه         
 بوفارة الدفاع.
( 784، وصل رفاق البارفاني العراق، وكان عددهم  و )1959نيسان  16ويف 

شةعب العراقةي اسةتقبااًل حةارًا     من الرجال والنساء واالطفال، واستقبلوا مةن لةدن ابنةاء ال   
اينما حلةوا. والينكةر ان حكومةة الثةورة احةاطتهم بالرعايةة، ووفةرت لل ةرصني مةنهم          
فرك العمل يف الدوائر واملؤسسات احلكومية، وخ  ت للمسنني منهم رواتبًا مناسةبة،  

 وخ  ت احلكومة مبالغًا لنفقات البارفانيني واعادة اسكانهم.

                                                 

 11-1958متةوف   14، 1958متوف  14ية الكوردية، الكورد وثورة مسعود البارفاني، البارفاني واحلركة التحرر( 1)
 .64-54( ك1990، )كوردستان،1961ديلول 
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تنسةةيق مةةع احلةةزب الةةد قراطي الكوردسةةتاني     ووفةةق خطةةة احلكومةةة وبال  
( بارفانيةةًا مةةن رفةةاق البةةارفاني 110( ورئيسةةه البةةارفاني، وصةةل املوصةةل  ةةو )الثييتي  )

(، وادى 1للعمةةل يف معاملةةها ومؤسسةةاتها الزراعيةةة. )ينظةةر امسةةاءهم يف الوثيقةةة رقةةم    
دينةة، واىل رصةد   يف امل الثيتي   استقرار البارفانيني يف املوصةل اىل افديةاد نشةاط تنظةيم     

 (.2مديرية االمن لتحركاتهم ونشاطاتهم السياسية )ينظر الوثيقة رقم 
ورئيسةةه  الثييتي  وعنةةدما بةةدأت العالقةةات تتةةوتر بةةني عبةةدالكريم قاسةةم و    

، بسةبب عةدم تلبيةة    1960يف مايس  للثتي  البارفاني السيما بعد عقد املؤمتر ا امس 
بف ةةل العمةةال  1961سةةلطات يف حزيةةران احلكومةةة ملطالةةب الكةةورد القوميةةة، بةةدأت ال  

واملوظفني والفنيني البةارفانيني مةن وظةائفهم ة ةج واهيةة، وهةي عةدم تسة يلهم يف         
، ف ةةلت 1961، حيةةث كةةانوا يف االحتةةاد السةةوفييت، ويف نهايةةة متةةوف 1957تعةةداد سةةنة 

السلطات مجيةع البةارفانيني العةاملني يف حمافظةة املوصةل، فاضةطروا علة  التحةرك اىل         
 .(1)بيل والتوجه من هناك اىل قراهمار

 
 (1الوثيقة رقم )

 اجلمهورية العراقية    
 مت رن لواء املوصل    
 التحرير    
 سري وش  ي    
 1049العدد: ق.س/    
 26/7/1961-25التاريخ:     

 املديرية العامة للغزل والنسيج احلكومي باملوصل                       
 صنع السكر احلكومي باملوصلاملدير العام مل لحة            

                                                 

يف  14/1751ف ل البارفانيون من وظائفهم واعمادم  وجةب كتةاب م ةلحة صةنع السةكر يف املوصةل املةرقم        ( 1)
 .1960دب  3يف  20779، وبرقية مديرية شرطة لواء املوصل، رقم املنشيء 1960حزيران  19
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 احلزبيني من البارفانيني املست دمنياملوضوع/             
 يف معملي السكر والنسيج يف املوصل                          

     
بةان البةارفانيني    17/7/1961يف  1281اعلمنا مدير امن لواء املوصل بكتابه 
يعملةون يف م ةلحتكم هةم مةن احلةزبيني      املدونة امساءهم بالقائمة املرفقة طيةًا الةذين   

ا طرين واملندفعني يف نشاط احلزبية وحرصًا عل  سالمة العمل واالنتاج نرجو اختاع 
مةةا يلةةزم لوضةةعهم حتةةت املراقبةةة ورصةةد اعمةةادم وت ةةرفاتهم يف داخةةل املعمةةل واثنةةاء  

ل واجباتهم واعالمنا  ا يبدر منهم من ت رفات وحركات فيها خطر عل  سالمة العمة 
واالنتاج  يف امل لحة او علة  النظةام واالمةن داخةل املعمةل للنظةر يف اختةاع مةا يقتضةي          

 ةقهم.
 املرفقات      

 قائمة امساء                                                             -1
 عبداللطيف الدارجي                                                             

 مت رن لواء املوصل                                                        
 -صورة منه اىل:

 للعلم رجاء. - 22/7/1961يف  7205مديرية االمن العامة/اشارة اىل كتابها املرقم 
 مديرية امن لواء املوصل/اشارة اىل كتابها اعالي للعلم.

 قائمة بامساء البارفانيني القاطنني ضمن منطقة مديرية بلدة املوصل.
 

 حمل السكن  حمل االشتغال سماال ت
 ساحة ملعب الرياضة منطقة يف االصالح الزراعي امحد عارس      ك كشتي 1
 قضيب البان )املعارن( معمل السكر حالي امحد حالي 2
 كذا يف االصالح الزراعي شيخ عمر شينو 3
 كذا مدرس يف ادموعة الثقافية صاحل خانو عثمان 4
 = عي شعبة نينوىمرشد فرا مال حممد حسن 5
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 = يف االصالح الزراعي سليمان حكيم ياسني 6
 = = خوشفي حممد حسن 7
 = = حسني مريخان 8
 = = سليمان قاتو 9

 = معمل السكر هادي حسكو 10
 = مديرية حقل نينوى فارس نعمان 11
 = االصالح الزراعي مال شين قرطاس 12
 = = طاهر شريف 13
 = = علي م طف  14
 = = ال امحدم 15
 = = عبداهلل امحد 16
 = = حالي دغا 17
 = = عزيز قادر 18
 = معمل السكر تاج الدين دغا 19
 = مزرعة الزاب الكبري اربيل جوائيل يي  20
 يف الكلك = دروي  سعيد 21
 = = محو عبدالرمحن 22
 = = امحد بديدار 23
 = = سعيد حممود رادا 24
 = = عبدالرمحن م طف  25
 = = عزيز م طف  26
 = = علي محو 27
 = = اسعد علي 28
 = = حسو حممد 29
 = = حسني فقي 30
 = = رشيد م طف  31
 يف الكلك مزرعة الزاب الكبري اربيل م طف  حسني 32
 = مرشد فراعي يف عقرة سليم فبري مال 33
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 بارفان مست دم يف دائرة الغابات جوهر حممد علي تيلي 34
 عقرة بارفان = يد قاسم شنيسع 35
 بارفان = خليل شي و سبنداري 36
 = = طه ياسني 37
 = خراط يف م لحة صنع السكر جميد دفدل 38
 = = مال صاحل شاندري 39
 موصل = شيخ عمر امحد 40
 = = سوركان مال عباس 41
 = = منري خالد 42
 = براد جميد ميكائيل 43
 = = حسن خالد محزة 44
 = = ي خان عبدالعل 45
 = = محدار محد بوي 46
 = = شيخ عمر حممد 47
 = = مالو حسن مالو 48
 = = مال سليمان موس  49
 = خراط شي و بابوك 50
 = = ملكو عباس 51
 = = جي و امحد 52
 = = عمر حممد امني 53
 = = بريو جي و عزيز 54
 = = حاجي عمر عبدي 55
 = = حاجي امحد حاجي 56
 = = مال حسن بايزدين 57
 = = حاجيك حممد حاجيك 58
 = = شرن عبدالسالم 59
 موصل مشغل مكائن امساعيل مال يي  60
 = خراط صديق خليل 61
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 = كهرباء براد دروي  مريو 62
 = ماء...فراعي تاج الدين دغا تاج الدين 63
 (19= جاء امسه بالفقرة) = حالي امحد 64
 موصل  معمل السكرخراط يف حادي حسكو 65
 = مساعد مالحظ معمل النسيج فارس م طف  66
 = = عيس  سوار 67
 = = جوهر حسني 68
 = = حممد رشيد 69
 = = عبداهلل حسني جركيس 70
 = = حسني رشيد 71
 = = حممد عزيز سبنداري 72
 = = جادر عزيز 73
 = = عمر عثمان 74
 = = شفيق مال عبداهلل 75
 = = شيخ عمر امساعيل 76
 = = فتاح عمر اركوش 77
 = = سعيد عبداهلل 78
 4/11/1959= ف ل من  = عيس  علي 79
 موصل = حسن مال يي  80
 = = مال نيب ياسني 81
 = = علي غافي 82
 = = رشيد محو 83
 = = امحد جسيم 84
 = = سعيد عبدالكريم 85
 = = عبدالرحيم جسيم 86
 = يف حقل نينوىمست دم  عزيز حممد 87
 = = فارس نعمان 88
 = = ياسني ميكائيل 89
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 = معمل السكر مال حممد حسن 90
 = مراقب بلدية ملو بن حسن 91
 رأس الكور باملوصل معمل السكر صديق خبشي 92
 = = شيخ اومر حممد 93
 = غابات فاويته امحد بريو 94
 قرية فاويته = سليمان حدو 95
 = فراعي دائرة امل ايفخبري  سدو قادر 96
 = قوجلي دائرة الغابات مجيل توفيق 97
 م يف سرسنك غابات الشي ان حاجي عيس  98
 سرسنك = بارين قادر 99

 غني سفين غابات املزوري علي فبريو 100
 = = عمر اوغز 101
 اتروش = سليم رشيد 102

 
 

 (2الوثيقة رقم )
 سري                                          

 1281الرقم:                                          اجلمهورية العراقية
 17/7/1961التاريخ:                                    مديرية امن لواء املوصل

 اىل مت رن املوصل                                 
 نسيجاملوضوع/ البارفانيون املست دمون يف معملي السكر وال

 .10/7/1961يف  966كتابكم ق.س/      
ارفةةع طيةةًا جةةدولني بامسةةاء املتحمسةةني واملنةةدفعني مةةن البةةارفانيني يف بةةث     
الدعاية وقد احطناهم برقابة سرية دقيقةة لرصةد حركةاتهم وات ةاالتهم وعنةد قيةام       
 احد منهم بفعل اصابي سون نعرض الكيفية عل  سيادتكم. ارجو التفضل باملعلومات.

 خليل ابراهيم النعيمي                                                                
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 مدير امن لواء املوصل                                                                   
 جدول 2املرفقات /     

 ( جدول بامساء ا طرين من احلزبيني البارفانيني املست دمني يف معمل السكر.1)
 غا.تاج الدين د -1
 جي و امحد مادو. -2
 دروي  مريو. -3
 شرن عبدالسالم. -4
 منري خالد. -5
 حادي حسكو. -6
 جميد ميكائيل. -7
 علي خان دفدل. -8
 سليمان موس . -9
( جدول بامساء ا طرين مةن احلةزبيني البةارفانيني املسةت دمني يف م ةلحة الغةزل       2)

 والنسيج احلكومي يف املوصل.
 جوهر حسني. -1
 رشيد. حممد -2
 علي غافي. -3
 عبداهلل حسني. -4
 عيس  علي. -5
 حسني مال يي . -6
 جادر عزيز. -7
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 ردستاني اىل مجيع ونداء احلزب الد قراطي الك

 االحزاب والش  يات الوطنية العراقية
 

ان موقةةةف االحةةةزاب السياسةةةية العراقيةةةة العلنيةةةة منهةةةا والسةةةرية، وموقةةةف  
ملدنية، باستثناء مواقف احلزب الشيوعي العراقةي، كةان   الش  يات الوطنية العسكرية وا

  يت ةذ أي   ، اع1921ردية منذ تاسيس اململكةة العراقيةة سةنة    ومائعًا من القضية الك
العةراق،  -ردسةتان وردي يف كوحزب سياسي موقفًا واضحًا وحامسًا من حقةوق الشةعب الكة   
ردستان، و ا يؤسف لةه ان  وومن اد مات الظاملة اليت كان يشنها اجلي  العراقي عل  ك

رديةة  ومواقف احلكومات العراقية املتعاقبة والسياسات االقليمية امل تلفة افاء القضية الك
يف العةةراق، انعكسةةت علةة  مواقةةف وتوجهةةات االحةةزاب والتنظيمةةات السياسةةية العراقيةةة  

 امل تلفة اليت شاركت يف احلياة السياسية.
نيسةان   2ردسةتان يف  واسةعًا علة  ك  وعندما شنت القوات العراقية ه ومًا و

، وق فت الطائرات املراكز االهلة بالسكان العزل، وحاولت احلكومة املركزية 1965
التسرت عل  حرب االبادة العن رية والتكتم عليها امام الرأي العام العراقي والعربي 

ء ردسةتاني نةدا  وردية رئةيس احلةزب الةد قراطي الك   ووالعاملي، وجه قائد الثورة الك
اىل االحةةزاب السياسةةية والش  ةةيات الوطنيةةة يعاتبهةةا علةة  مواقفهةةا وعةةدم ايالئهةةا  

رديةة والن مواقفهةا   تتعةد يف افضةل االحةوال تاييةد       واالهتمام الالفم بالقضية الك
 بعو جوانب القضية.

يف معظةم ا ةاء العةراق، ويف     1965متةوف   3وفع نداء البارفاني املةؤرخ يف  
ردستاني بتوفيع النةداء يف ا ةاء   وم احلزب الد قراطي الكمدينة املوصل قام تنظي

 املدينة، وال ق الكثري منه عل  اجلدران، وادناي نص النداء:
 ردستانيونداء من احلزب الد قراطي الك

امتةداد لثةورات الشةعب     1961رديةة لعةام   ومن الواضح جدًا ان الثةورة الك           
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ردسةةتان العةةراق نتي ةةة مطةةامح القوميةةة   وردي التحرريةةة الةةيت انةةدلعت يف ك والكةة
ردية الرامية اىل تثبيت كيانهةا املةادي وتطةويري  ةو مسةتقبل افضةل شةانها يف        والك

 علك شان سائر القوميات يف العا .
ردي ان يناضةةل بطةةرق سةةلمية لتحقيةةق اهدافةةه  ووكةةم كةةان بةةود الشةةعب الكةة 

العةراق بالتعاقةب وجتاهلةهم     وامانيه املشروعة لوال السياسة الطائشة اليت انته ها حكةام 
رديةةة وجةةذورها التار يةةة و ارسةةتهم البشةةع اسةةاليب التنكيةةل    وحلقيقةةة احلركةةة الك

رديةةة تةةارة وصةةهرها تةةارة اخةةرى أو جتاهةةل وواالضةةطهاد مةةن اجةةل تعريةةب القوميةةة الك
 وجودها احيانًا.

ردي افاء هذي الذهنية الضيقة والسياسةة الغارقةة يف   ووكان البد للشعب الك
قد والكراهية ان يهب كلما الح يف االفةق خطةر اكيةد ويمةل السةالح دفاعةًا عةن        احل

 وجودي وتراثه القومي.
و  يفقد يف كةل ثةورة مةن ثوراتةه اتزانةه وروحةه املسةاملة بةل ظةل علة            
الدوام متمسةكًا باهةداب التعةاي  احلةر الكةريم مةع اخوانةه العةرب واالحتةاد معهةم           

ميةة ومسةارعًا اىل التفةاوض وحةل قضةيته      بشكل اختيةاري يضةمن لةه حقوقةه القو    
 العادلة بالطرق السلمية.

رديةة يف العةراق ووضةوح معاملهةا واهةدافها وسة ف       وورغم قدم القضية الك
افرتاءات احلكام ةقهةا ورغةم كونهةا قضةية متعلقةة ب ةميم حيةاة الشةعب العراقةي          

ش  ةيات  ومشكلة رئيسية مزمنة من مشاكله   تبد اجلهات السياسية والف ةات وال 
الوطنية املدنيةة والعسةكرية يف العةراق اهتمامهةا الالئةق بهةا و  تتعةد مسةاعيها يف         
احسن االحوال عن تاييد بعو جوانبها واصاد ان ان احللول دا و  تسةاهم حتة    

 اآلن يف حلها حاًل جذريًا صائبًا.
رديةة احلاليةة قةد اثبتةت اصةالتها وصةواب اهةدافها وقةدرتها         وان الثورة الك

  البقاء  ةرور االعةوام االربعةة علة  انةدالعها وهةي الترمةي اىل حتقيةق اهةدان          عل
ردي القومية فقط بل تنشد الد قراطية للعةراق ايضةًا وعلةك خرجةت     والشعب الك

 عن حمتواها القومي ومشلت اماني الشعب العراقي بعربه واكرادي.
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عراقةي  و ا يؤسف له حقًا رغم وضةوح هةذي احلقةائق لةدى الةرأي العةام ال      
وقون مجيع اجلهات الوطنية افاءها موقفًا يدعو للدهشة واالستغراب موقفةًا مائعةًا   

 ال جتديد فيه وال جدية.
ردي وردستاني ا انًا منه بعدالة قضية الشةعب الكة  وان احلزب الد قراطي الك

وانطالقةةًا مةةن واجبةةه التةةار ي جتةةاي الشةةعب العراقةةي يةةدعو مجيةةع االحةةزاب والف ةةات  
رديةة  وت الوطنية من مدنيني وعسكريني اىل حتديد موقفهم جتاي الثورة الكوالش  يا

واهدافها والعمل االصابي السريع عل  ضوء هذا التحديد ويسر احلزب ان يقابل أي وفةد  
حزبي أو أية ش  ية وطنية وان يتسلم أية رسالة من أية جهةة كانةت لغةرض الوقةون     

العمل مجيعًا للوصول اىل حالةة مةن االسةتقرار    عل  الرأي احلاسم النهائي لكل االطران و
 واألمن وحل مشاكل البالد برمتها حاًل جذريًا ومقبواًل.

رديةة اهميتةه وحيوتةه    وويف غري هذي احلالةة يفقةد شةعار االخةوة العربيةة الك     
ردي وأي شةعار يف رأينةا صةب ان يدعمةه العمةل االصةابي       وبالتدريج يف نظر الشةعب الكة  

مات خاوية ال تسمن وال تغين من جةوع ولةيس مةن العدالةة يف شةيء      احلاسم واال بات كل
ردي هةةذي الكةةوارث واملآسةةي دون بقيةةة االطةةران املمثلةةة للشةةعب وان يتحمةةل الشةةعب الكةة

 العربي يف العراق.
ان احلزب حينما يوجه هةذا النةداء ياخةذ بنظةر االعتبةار ظةرون العةراق        

 ةةورة خاصةةة وهةةو علةة  السياسةةية ب ةةورة عامةةة وظةةرون كةةل اجلهةةات الوطنيةةة ب
اسةةتعداد للمسةةاهمة معهةةا مجيعةةًا مةةن اجةةل تةةذليل كةةل العراقيةةل واصةةاد الفرصةةة    

 املناسبة النقاع البالد من كل الطغاة املستبدين واىل غري رجعة.
 

 م طف  البارفاني                                                        
 ردستانيورئيس احلزب الد قراطي الك                                           

                                                 3/7/1965 
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 ردستانيوالعثور عل  نشرات للحزب الد قراطي الك
 حترض عل  االضراب

 
 1964شةباط   10  تسفر االجتماعةات الةيت عقةدت يف اعقةاب اتفاقيةة      

رديةةة، وال املةةذكرات الةةيت تبودلةةت بةةني والعراقيةةة وقيةةادة الثةةورة الك بةةني احلكومةةة
رديةةة، فاحلكومةةة العراقيةةة   توافةةق علةة  اهةةم    والطةةرفني عةةن حةةل للقضةةية الك  

 ردية حينذاك وهما:ومطلبني لقيادة الثورة الك
ردي عل  اساس احلكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية و( االقرار ةقوق الشعب الك1)

 يف الدستور. وتثبيت علك
رد )اجلاش(، أو مةا كةان يسةم  حينةذاك بةة)فرسان      و( حل تشكيالت املرتزقة الك2)

 صالح الدين( وجتريدهم من السالح واعادتهم اىل اماكنهم.
وعنةةدما اصةةبح الوضةةع يف انتظةةار الشةةرارة الةةيت تشةةعل احلةةرب، وافاء تعنةةت    

ة قواتهةا التقةدم  ةو عةدد     رديةة، وحماولة  واحلكومة يف عدم االست ابة ملطالب الثورة الك
رد، واحت ةاف السةلطة يف املوصةل  سةة     ومن املنةاطق املهمةة، واسةتفزافات املرتزقةة الكة     

عشرة فردًا من البيشمركة اثناء مرورهم يف املدنية، افاء كةل هةذي االعمةال والتوجهةات،     
رديةةة علةة  علةةك باعةةادة احةةتالل منةةاطق مهمةةة خمتلفةةة، وقةةرر وردت قيةةادة الثةةورة الك

كةةانون الثةةاني   19ردسةةتاني )البةةارتي( يف  وكتةةب السياسةةي للحةةزب الةةد قراطي الك   امل
، وهو عكرى يوم ايقان اطالق 1965شباط  10القيام باضراب سياسي عام يف  1965

( سةةاعة، وان االضةةراب 24النةةار، علةة  ان يشةةمل االضةةراب مجيةةع مرافةةق احليةةاة ملةةدة ) 
 ب الكرد القومية املشروعة.سيكون احت اجًا عل  عدم تلبية احلكومة ملطال

رديةةة كافةةة، ولقةةد يةةح احلةةزب يف تنفيةةذ االضةةراب وتنظيمةةه يف املةةدن الك
 رد لندائه حت  يف املناطق اليت كانت خاضعة لسيطرة احلكومة.وواست اب الك

اما شةعارات االضةراب فقةد اختلفةت مةن منطقةة اىل اخةرى، ففةي دميةدي          
 )العمادية( رفعت الفتات كتبت عليها:
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 ردستان االبرار.وادد وا لود لشهداء ك( 1)
 ردستان.و( نطالب ةكم عاتي لشعب ك2)
 ردستاني.و( عاش احلزب الد قراطي الك3)
 ردستاني.و( عاش الشعب الك4)
 ( املوت وا زي لت ار احلروب.5)

 اما يف سرسنك فكتب عل  الالفتات          
 ة.رديو( نناضل من اجل متتني االخوة العربية الك1)
 العراق. -ردستانو( عاش جملس قيادة الثورة لك2)
 رد اىل قراهم احملتلة.و( نطالب باجالء العشائر العربية واعادة الك3)
( توحيد قوى الشعب العراقية الوطنية يف سبيل اقامة نظام د قراطةي للعةراق   4)

 ردي.ويقر حقوق الشعب الك
اطق اليت كانت ختضةع  واملن   وكةوسوايورفعت شعارات  اثلة يف بامرني 

ردية، اما يف املناطق اليت كانت خارج سيطرة الثورة مثل دهوك ومدينة وللثورة الك
 املوصل، فقد وفعت املنشورات اليت تدعو اىل االضراب السياسي.

ووفع )البةةارتي( املنشةةورات الةةيت تةةدعو اىل االضةةراب السياسةةي يف االحيةةاء   
ري منهةا علة  اجلةدران وادنةاي نةص كتةاب       ردية يف املوصل، وال ق اعضةاءي الكةث  والك

 امل ابرات السرية. -مت رفية )حمافظة( املوصل السري اىل وفارة الداخلية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                               

 سري                                          
  358العدد/ ق.س/                                        اجلهورية العراقية   

-11التةةةةةةاريخ/                          مت ةةةةةةرفية لةةةةةةواء املوصةةةةةةل )التحريةةةةةةر(
13/2/1965 

 3-امل ابرات السرية -اىل/ وفارة الدخلية                     
 املوضوع/ العثور عل  نشرات للحزب البارتي يف التحريو عل  االضراب         

-9بانةه يف ليلةة    10/2/1965يف  693ئنةا بكتابهةا   اعلمتنا مديريةة شةرطة لوا    
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عثرت دورية قاطع نينوى باملوصةل علة  النشةرات التاليةة املرفقةة       10/2/1965
 صورتها طيًا وهي:

 املنشور االول
 ( حول مكافحة االمية.7( اىل صحيفة )3( منشور من صحيفة )1)
 .1965شباط  10( شعارات االضراب السياسي العام ليوم 2)
 ن شعارات االضراب.( م3)
ردي، وقد رفعةت لةياًل   و( لبوا نداء االضراب من اجل احلقوق القومية للشعب الك4)

للحيلولة دون وصةودا اىل االهلةني، واختةذت الرتتيبةات ملعرفةة القةائمني بطبعهةا        
 وتوفيعها، للتفضل باالطالع وسنوافيكم بالنتي ة.

 فاضل احلاج كمال                                                                   
 و. مت رن لواء املوصل                                                                

 صورة اىل/
 قيادة الفرقة الرابعة

 مديرية امن لواء املوصل
 

 املنشور الثاني
 :  لبوا نداء االضراب من اجل

 .رديو( احلقوق القومية للشعب الك1)
 .( انهاء احلكم العسكري2)
 .( احلرية للس ناء واملعتقلني الساسيني3)
 .( ارجاع املف ولني4)
 .( التعويو العادل5)
 .( حل اجلاش6)
 قيق الد قراطية.( ومن اجل حت7)
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 املنشور الثالث
 .ردية الرتكمانيةو( عاشت االخوة العربية الك1)
 .( عاشت وحدة القوى الوطنية2)
 .ردستان بقيادة البارفانيوك( عاشت ثورة 3)
 .( يسقط االستعمار واعوانه4)
 ردي البطل.و( يعي  نضال الشعب الك5)

 1965شباط  10شعارات االضراب السياسي العام ليوم 
 ردي يف سبيل اهدافه القومية والد قراطية بقيادة البارفاني.وعاش نضال الشعب الك( 1)
 ستان ضمن اجلمهورية العراقية.ردونطالب االعرتان باحلكم الذاتي لك( 2)
 ( نطالب بت فية احلكم العسكري والغاء االحكام العرفية.3)
 فورًا. -اجلاش-( نطالب ةل الفرسان 4)
 ( نطالب بسحب قطعات اجلي  اىل ثكناتها االعتيادية.5)
 ردستان الثوري بقيادة م طف  البارفاني.و( عاش جي  ك6)
 العراق.-تانردسو( عاش جملس قيادة الثورة لك7)
 .ردي املسا واملوت واالندحار للقوى السوداء اليت حتاول فرض القتال عل  شعبنا الك( 8)
 ردية املغت بة اىل اصحابها الشرعيني.و( نطالب باعادة القرى الك9)
 ردستان.و( نطالب بالتعويو العادل للمتضررين يف ثورة ك10)
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 راسيت -جريدة احلقيقة 
 كوردية يف مدينة املوصل -ة اول جريدة عربي

 
، وهي السةنة الةيت شةهدت    1869  يشهد العراق صدور اية جريدة قبل سنة 

صةدرت جريةدة    1885حزيران  25، ويف 1869حزيران  15صدور جريدة الزوراء يف 
املوصل، وهي اول جريدة صدرت يف املوصل، كما كانت اجلريدة الرمسية لوالية املوصل، 

 اسبوع.وكانت ت در مرة كل 
، وبةدأت  1958-1908شهدت املوصل صدور العديةد مةن ال ةحف خةالل املةدة      

، متثلةت ب ةدور   1958متةوف   14مرحلة جديدة يف تاريخ ال حافة املوصلية بعد ثورة 
عربية يف املدينة لتعو عن تركيبة سةكان املدينةة، فضةاًل عةن ان      -اول جريدة كوردية 

خففت القيود عل  املطبوعات الكوردية الةيت   صدورها كان دلياًل عل  ان حكومة الثورة
 كانت حتد سابقًا من انتشارها.

، وتوقفةت عةن   1959راسةيت يف السةابع مةن مةايس      -صدرت جريدة احلقيقة 
(، بسةةبب املالحقةةة واملضةةايقات الةةيت بةةدأ  24عنةةد العةةدد ) 1960نيسةةان  3ال ةةدور يف 

 6الرشةاد امتيافهةا رمسيةًا يف    يتعرض دا رئيس حتريرها والعاملون فيها، والغةت وفارة ا 
( اختفةت مةن املكتبةات او    24. ومن اجلدير بالذكر ان اعداد هذي اجلريدة الة)1960دب 

، وبامر من السةلطات ُمنعةت اعارتهةا حتة  لطلبةة      1960ُح بت عن التداول منذ سنة 
هةا  الدراسات العليا والباحثني، وهكذا   يتمكن احد من االعتماد عليهةا او االسةتفادة من  

 يف الدراسات بسبب احلظر املفروض عل  اعارتها.
راسةيت ومنةع اعارتهةا     -وباالمكان القول، ان ح ب املكتبات احلكومية للحقيقة 

كان سببًا يف ورود معلومات مشوشة ومضطربة عنها، وان الذين كتبةوا عنهةا   يظةوا    
 ىل اآلن.(   يعثر عليهما احد ا23-22برءية مجيع اعدادها، ثم ان العددين )
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جاء يف ترويسة احلقيقة انها جريدة يومية سياسية، وسطر فةوق امسهةا شةعار    
"يف سبيل الد قراطية والسلم" صاحبها ورئيس حتريرها جةرجيس فةتح اهلل احملةامي    

(، مةةدير االدارة واملاليةةة عبداالحةةد ابةةراهيم. وكانةةت تطبةةع يف املطبعةةة   1921-2006)
سم( وتفاوت عدد ما يطبع منهةا  55x  42ياس )الع رية باملوصل وباربع صفحات  ق

( نسةة ة، وكةةان هةةذا عةةددًا كةةبريًا حينةةذاك بالنسةةبة جلريةةدة حمليةةة، 1000-700بةةني )
 واكثر من ن ف هذا العدد كان يذهب اىل االريان واىل املدن الكوردية.

وبسبب افمة املطابع اليت كانت تعاني منها مدينة املوصل حينذاك،   ت ةدر  
بانهةا ست ةدر    1959مايس  14ميًا، فقد اعلنت يف عددها الثاني ال ادر يف اجلريدة يو

 مرتني يف االسبوع، ويف صباح يومي االحد وا ميس.
عكسةةت جريةةدة احلقيقةةة االحةةداث والةةتغريات السياسةةية الةةيت شةةهدها العةةراق  
والسيما مدينة املوصل قبل وبعد حركة العقيةد الةركن عبةدالوهاب الشةوان االنقالبيةة      

، والةةيت متثلةةت بال ةةراع الشةةيوعي والةةد قراطي مةةع القةةوى    1959دعار  8فاشةةلة يف ال
القومية العربية واالسالمية، لذا كرست اجلريدة الكثري من صفحاتها ملهامجةة القةائمني   
بتلك احلركةة، وشةنت محلةة شةعواء علة  اجلمهوريةة العربيةة املتحةدة )م ةر+ سةوريا(           

ل  القيام ةركته الةيت ادت اىل سةقوط عةدد غةري     باعتبارها السبب يف تش يع الشوان ع
قليل من الضحايا، فضاًل عن اآلثار السياسية واالجتماعية واالقت ةادية الةيت تركتهةا يف    

 نفوس املوصليني.
راسيت وعناوينها مستقرة يف بداية صةدورها،   -  تكن ابواب جريدة احلقيقة 

ة، وعلةك بثبةات واسةتحداث عةدد مةن      اال انها بدأت تستقر اىل حد ما يف اعدادها الالحقة 
االبواب منها : املقال االفتتاحي، بريد القراء، قل والتقل، للتسلية، طرائف ادبيةة، اخبةار   
الرياضةةةة. كمةةةا اعتةةةادت علةةة  نشةةةر شةةةكاوي النةةةاس وتسةةةاءالتهم، واهتمةةةت بالقضةةةايا 

د االجتماعية، وباخبار ومشاكل منطقة بادينةان، وحرصةت ان تةبني لقرائهةا مةا لالحتةا      
السوفييت )السابق( من فضل عل  مساعدة العراق، هذا فضاًل عةن كيلةها املةديح لةزعيم     

 البالد ورئيس احلكومة عبدالكريم قاسم.
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اما القسم الكوردي من اجلريدة، فقد صدر اعتبارًا من العدد الثةاني، و  تكةن   
صةةفحات اجلريةةدة مقسةةمة بالتسةةاوي بةةني القسةةمني، وكانةةت مواضةةيع القسةةم الكةةوردي  
واجتاهها متةاثرة تقريبةًا بةنهج اجلريةدة، وتطغة  عليهةا املواضةيع السياسةية، و   ةل          
القسةةم مةةن مواضةةيع ادبيةةة كورديةةة، وكةةان انةةور املةةايي، ومسةةعود م ةةطف  الكتةةاني،      

خوين، ويوسف احليدري، واملال حممود م طف  اليوسفي مةن ابةرف كتةاب القسةم     جطرو
 الكوردي.

راسةةيت، فاملت ةةفح العةةدادها صةةد ان املقةةاالت  -امةةا االجتةةاي السياسةةي للحقيقةةة 
اللينةةيين واالشةةادة باالحتةةاد السةةوفييت وال ةةني الشةةعبية    -السياسةةية والفكةةر املاركسةةي  

واضحة فيها، حادةا يف علةك حةال معظةم ال ةحف العراقيةة حينةذاك. ومةع هةذا كانةت           
سةية الةثالث:   اجلريدة تعد نفسها جريدة القوى الد قراطية، وكانت تعد االحزاب السيا

 الشيوعي العراقي، الد قراطي الكوردستاني، الوطين الد قراطي يف مقدمتها.
( انها التعو عن وجهة نظر حزبية، وانها متثل 18واعلنت اجلريدة يف العدد )

اوسع وجهة نظر شعبية، وهي وجهة نظر اجلمهورية العراقية الد قراطية، ويف العةدد  
اعلنةةت ان دةةا ارتباطةةًا مباشةةرًا مةةع حركةةة السةةلم       1959متةةوف  26( ال ةةادر يف 19)

 ورئيسها عزيز شريف.
ولتبعةةد اجلريةةدة عةةن نفسةةها شةةبهة الشةةيوعية او اي حةةزب معةةني، جةةاء يف       
ترويسةة اعةدادها االخةرية انهةةا جريةدة سياسةية مسةتقلة، كمةةا رفعةت شةعار "يف سةةبيل         

 الد قراطية والسلم" املكتوب فوق امسها.
ن رئةيس حتريرهةا احملةامي جةرجيس فةتح اهلل   يكةن       ومن اجلدير بالةذكر ا 

شيوعيًا، مع ان العديد من الشيوعيني كانوا من اصدقائه، كذلك احلال بالنسةبة ملسةؤول   
القسم الكوردي انور املةائي، ومةع هةذا الينكةر ان اجلريةدة كانةت تةروج للفكةر املاركسةي          

جةرجيس فةتح اهلل وانةور     ومتيل علنًا اىل اليسةار وتتعةاطف مةع القضةية الكورديةة، ألن     
املايي كانا يعمالن خالل تلك املةدة يف صةفون احلةزب الةد قراطي الكوردسةتاني، الةذي       

 ميثاقًا للتعاون مع احلزب الشيوعي العراقي. 1958كان قد وقع ومنذ تشرين الثاني 
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كتب جرجيس فتح اهلل عن االجتةاي السياسةي جلريدتةه يقةول : عنةدما صةدر       
السلطة تعدها جريدة قامسية اي موالية لرئيس الةوفراء عبةدالكريم    االمتياف بها، كانت

قاسم، وروج دذي الفكرة احلزب الشيوعي العراقي، "يف حني اننةا التزمنةا خبةط احلةزب     
الد قراطي الكوردسةتاني، فكةل احملةررين هةم اعضةاء يف احلةزب او موالةون لةه، وكانةت          

 تها.قيادة احلزب تعتو احلقيقة من جرائدها وادبيا
كما يلق  ابةرف الةذين كةانوا ينشةرون كتابةاتهم يف اجلريةدة الضةوء ايضةًا علة           
اجتاهها السياسي، ومعظمهم مةن امليةالني اىل اليسةار والد قراطيةة اعكةر مةنهم: يوسةف        
احليدري، علي غياث الدين النقشبندي، الدكتور ف ري الدباغ، خليل عبدالعزيز، حممد 

حسيب فتح اهلل، مهةدي امحةد ا يةاط، الةدكتور سةامي       ، شاكر اللهييب،الديوةج امحد 
، الشةاعر حممةود احملةروق، احسةان هبةة اهلل املفةيت، فغلةول        دزةيي  جوي، جوهر عزيز 

 ا ياط احملامي، وكتيبة الق اب.
راسيت، فضاًل عن مهمتها يف ابراف الكتابةة الكورديةة الةيت     -ان جريدة احلقيقة 

 ية وسياسةية حمرومةة منهةا، اخةذت علة  عاتقهةا       كانت منطقة بادينان، والسباب تار
متابعةةة ونشةةر اخبةةار وتطةةورات القضةةية الكورديةةة، واالهتمةةام بتةةاريخ وادب الشةةعب       

الكورديةةة، مةن خةةالل بيةةان مسةةاهمة   -الكةوردي، والعمةةل علةة  توطيةد االخةةوة العربيةةة   
، السةيما بعةد   الكورد يف بناء العراق املعاصر ومشاركتهم الفعالة يف احليةاة السياسةية فيةه   

 .1958متوف  14ثورة 
وعل  الرغم مةن أن  )احلقيقةة( كانةت جريةدة حمليةة، فانهةا متثةل م ةدرًا يف         
دراسة تةاريخ الفةرتة الةيت صةدرت فيهةا، وتعةد اول جريةدة عربيةة كورديةة صةدرت يف           
املوصل يف مرحلة كانت احلركتان القوميتان العربية والكوردية بامس احلاجةة للتقةارب   

 .والتفاهم
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 توفيع نشرة حزبية 
 باسم )صوت كردستان(

 
شهدت مدينة املوصل وضواحيها ومنذ وقت مبكةر تاسةيس فةروع لل معيةات     

ردي وردية، وعند عقد املؤمتر االول للحةزب الةد قراطي الكة   ووالتنظيمات السياسية الك
، كلةةةف احلةةةزب عضةةةو الل نةةةة املركزيةةةة صةةةاحل 1946دب  16)البةةةارتي( يف بغةةةداد يف 

يوسةفي، وكةةان موظفةةًا يف حمةاكم املوصةةل، حينةةذاك، بتشةكيل فةةرع للحةةزب يف مدينةةة    ال
املوصل. وشارك تنظيم )البةارتي( يف املدينةة يف معظةم االحةداث الةيت شةهدتها املنطقةة        

 .1958متوف  14(، وافداد نشاطه بعد قيام ثورة 1958-1946خالل املدة )
لكريم قاسةم، شةنت   وعندما تدهورت عالقات )البارتي( مع حكومة عبةدا 
ايلةةول  11رديةةة يف والسةلطات محلةةة اعتقةةاالت العضةةائه، وقبيةل انةةدالع الثةةورة الك  

باشهر داهمت السلطات مقري واغلقته ثم صةادرت حمتوياتةه، وجلةا احلةزب      1961
 .1960شباط  9مرة اخرى اىل العمل السري، بعد ان كان قد اجيز يف 

يف املوصةةل توفيعةةه نشةةرة  ومةةن نشةةاطات تنظةةيم )البةةارتي( اثنةةاء الثةةورة 
يف شةوارع املدينةة، وادنةاي نةص      1962دب  29حزبية باسم )صةوت كردسةتان( يف   

، املوجةه اىل  29/8/1962يف  182كتاب دمر مفرفة التعقيب السري للغاية، العدد 
 مديرية شرطة املوصل:

ردسةتاني املنحةل بتوفيةع نشةرة     وقام بعو اعضاء احلزب الةد قراطي الك 
صوت كردستان( وهي عل  شكل كراس يتوي عل   س صةفحات،  حزبية باسم )

( فلسةًا وان هةذي النشةرة    50، مثن النسة ة ) 1962( السنة االوىل دب 1وهو العدد )
 خاصة ملنطقة بغداد وهي بالعناوين التالية:
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 ( لت فق عاليًا وعل  الدوام راية حزبنا اداهد.1)
 ات ثورة شعبنا البطل ضد الدكتاتورية والرجعية.الرأي العام العاملي يتابع باهتمام تطور( 2)
( عكرى ثورة بارفان تلهمنا النضال الدائب يف طريق ادد والشرن لنيل حقوقنا 3)

 الد قراطية العادلة.
 ( مقتطفات من جملة منظمة حزبنا يف اوربا.4)
 ردستان.و( حتية اىل ارواح شهداء ف ائل االن ار الوطنية يف ك5)

باالخبةار الداخليةة، وان هةذا الكةراس   ةد باعمةال مةال         و تتم الكراس
م طف  البارفاني، وينتقد اعمال اجلمهورية العراقية انتقادًا مةرًا، ويؤلةب االكةراد    

ردستان يف مشال العراق، كما يعطي دةذي احلركةة   وعل  تاييد احلركة القامة دولة ك
نقةدم هةذا الكةراس الةذي      قيمتها باالوساط العاملية، ويعتوها حركة حتررية، عليةه 

 متكنا من احل ول عليه، يرج  التفضل باالطالع.
 املوقع                                                                    

 امر مفرفة التعقيب                                                             
يف  3384للغايةةةة، العةةةدد )ق/س/  وارسةةةلت مت ةةةرفية املوصةةةل بكتابهةةةا، السةةةري  

 ( نس ة من النشرة اىل وفارة الداخلية، وادناي حمتوياتها:3/9/1962
 صوت كردستان                                       السنة االوىل

 1العدد:                                                         
 1962دب                                                         

 ( فلسًا50مثن النس ة )           
 منطقة بغداد -ردستانيوجريدة احلزب الد قراطي الك

 
 * لت فق عاليًا عل  الدوام راية حزبنا اداهد

كتب هذا املقال  ناسبة الذكرى السادسة عشرة مليالد احلزب الد قراطي 
 ردستاني، و ا جاء فيه:والك
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اسيس احلزب دنذاك نتي ة رغبات ش  ةية أو انعكاسةًا لظةرون      يكن ت
طارئة عابرة، بل است ابة لضرورات التةاريخ ومةا يتطلبةه واقةع واهةدان ومرحلةة       

ردي، ونتي ة لتفاعل علك مةع جمموعةة مةن    واحلركة القومية التحررية لشعبنا الك
 العوامل الداخلية واالقليمية والدولية.

حلزبنةا طيلةة سةنوات العهةد املبةاد هةي تنظةيم         لقد كانت املهمة االساسية
القوى الرئيسية الفعالة لنضال شةعبنا املشةرن لضةمان تالمحهةا الكفةاحي مةع قةوى        
املناضلني العرب وغريهم من العراقيني والسري قدمًا يف طريق النضال املشرتك ضةد  
 االستعمار واالقطاع والرجعيةة، ومةن اجةل احلقةوق الوطنيةة والقوميةة للقةوميتني       

ردية، و  ين ح حزبنا يف هذا املضةمار فحسةب بةل قطةع     وال ديقتني العربية والك
 رد.وشوطًا بعيدًا يف دعم االخوة بني العرب والك

ان تلك الثقة العالية اليت اولتها اجلماهري للحزب نتي ة لتفانيه يف الةدفاع  
يم عن حقوقهم املشروعة،   ترق حلكومةة قاسةم )املق ةود رئةيس احلكومةة الةزع      

عبةةدالكريم قاسةةم( الةةيت انكفةةات منةةذ اكثةةر مةةن عةةامني  ةةو سياسةةة دكتاتوريةةة     
استبدادية متغطرسة قوامها م ادرة حريات الشعب ب ورة عامة وبشكل   يشهد 
له العراق مثياًل يف احلك سنوات العهد السابق، و ارسة سياسةة االضةطهاد القةومي    

وتعطيةل املةادة الثالثةة مةن الدسةتور      رديةة،  واليت اعلنتها احلكومة عل  القومية الك
، وضرب أي مظهر من مظاهر …رديةووجتميد مديرية املعارن العامة للدراسة الك

 ردي.واحلياة القومية للشعب الك
وقةةد دفعةةت هةةذي السياسةةة ادوجةةاء العاتيةةة يف النهايةةة حكومةةة قاسةةم اىل   

حد عشر شةهرًا  ردي منذ اكثر من اواعالن احلرب والعدوان املكشون عل  شعبنا الك
وباسةةاليب وحشةةية وضةةيعة، غةةري ان حزبنةةا اديةةد عو التقاليةةد الثوريةةة وشةةعبنا     
الكردي البطل ت دى بشة اعة نةادرة لةيل م املعتةدي ويوقفةه ويلقنةه درسةًا بليغةًا         

 عاقبة الغرور والطغيان.
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 البارفاني يهنئ بن خدي:
 حملرتم.سيادة يوسف بن خدي رئيس وفراء اجلمهورية اجلزائرية ا     

 بواسطة  ثل اجلمهورية اجلزائرية يف بغداد احملرتم
تلقيةةت ببةةال  االبتهةةاج نبةةا اعةةالن اسةةتقالل اجلمهوريةةة اجلزائريةةة ال ةةديقة،  
ح يلة الكفاح البطولي لشعبكم العظةيم الةذي اصةبح مثةااًل رائعةًا حتتةذى بةه الشةعوب         

ردي الةذي كةان   وها شعبنا الكاملضطهدة املكافحة لنيل حقها يف احلياة احلرة الكر ة، ومن
يتابع  زيد العطف واالهتمام مراحل نضال شةعبكم املقةدام منةذ البدايةة. امسحةوا لةي       

ردي املكةةافح بةةاحر وبهةةذي املناسةةبة التار يةةة السةةارة ان اتقةةدم الةةيكم باسةةم الشةةعب الكةة
 التهاني ال ةادقة متمنيةًا جلمهةوريتكم املةوقرة وشةعبكم البطةل املزيةد مةن االنت ةارات         

 لتوطيد بناء اجلزائر احلرة املستقلة املزدهرة.
 

 م طف  البارفاني                                                         
 ردستانيورئيس احلزب الد قراطي الك                                              

 1962متوف  5                                                             
 

 الرأي العام العاملي يتابع باهتمام تطورات ثورة شعبنا ضد الدكتاتورية والرجعية:
ردية( اليت ت ةدر يف اوربةا بعةدة لغةات يف عةدد      ونشرت جملة )احلقائق الك

طائفة من املقاالت والبحوث واالخبار ا اصةة بتطةورات ثةورة شةعبنا      1962متوف 
 عو املقتطفات:ردي ننقل اليكم منها بوالك

ردسةتان وداخلةها للةدفاع عةن حقةوق      ورد يف خةارج ك وتالفت جلنة من املثقفني الك( 1)
رديةةة، وقةةد تقةةرر ان يكةةون مركزهةةا يف لةةوفان يف سويسةةرا، ومت انت ةةاب     واالمةةة الك

رد يف اوربةا عضةوًا مؤسسةًا لل نةة     وع مت شريف وانلي رئةيس مجعيةة الطلبةة الكة    
ردي، واختذت رمزًا دةا شةعلة مثبتةة يف    ولشعب الكومسيت بل نة الدفاع عن حقوق ا

الرتبة، ومن خلفها جبالن وقد سبق جلريدة خةه بةات اداهةدة )لسةان حةال احلةزب       
 ردستاني( ان اقرتحت هذا الرمز.والد قراطي الك
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هولندا التعاون مع مجعية -( عرضت منظمة كوسك الطالبية اليت مركزها لندن2)
قةةد قبلةةت اجلمعيةة بةةذلك، ومةن املالحةةظ ان منظمةةة   رد يف اوربةا، و والطلبةة الكةة 

رديةة،  وكوسك واحتاد الطلبة العاملي قد التزمةا جانةب ال ةمت جتةاي القضةية الك     
العةراق، واملةؤمتر السةادس    -ردسةتان وية اليت اعلنها قاسم يف كولكن احلرب الوحش

 مةن  رد يف اوربا يف املانيا الغربية، ساعدا عل  خلق قدر اكةو وجلمعية الطلبة الك
رد يف عةدد كةبري مةن البلةدان، وان كوسةك واحتةاد       واالهتمام والرعاية بشؤون الك

 ردية.والطلبة العاملي ومنظمات اخرى قد اشرتكت يف جملة احلقائق الك
( نشرت جريدة اوليتا لسان حال احلزب الشيوعي االيطةالي مقةااًل هامجةت فيةه     3)

رد، واستنكرت جتنيد وضد الك قاسم واستنكرت االعمال االرهابية اليت يقوم بها
كمةا نشةرت ادلةة     ،رديةة واملرتزقة من االقطاعيني لضرب احلركة التحرريةة الك 

مل ص مقةال سةبق وان نشةرته جريةدة االوبزيرفةر االنكليزيةة عكةرت فيةه: ان         
ردي يف فمن حكم امللك في ةل ونةال ترفيعةًا    وقاسم سبق له ان حارب الشعب الك

 رد.وية مبنية عل  التفرقة بني العرب والكعل  علك، وان سياسته احلال
كما تطرقت ادلة )االيطالية( اىل فعاليات البيشمركه يف حمافظات املوصل 
وكركوك واربيل والسليمانية، وعن قادتهم الش عان، واشادت بالبطولة النادرة الةيت  

مت يف رد قد ساهو تاف بها قائد الثورة م طف  البارفاني، وان مكانته يف قلوب الك
 حتويل ف ائل االن ار اىل جنود مدربني يقاتلون باقل ما  كن من ا سائر.

رد يف اوربةةا، وونشةةرت ادلةةة اح ةةائية بعةةدد فةةروع مجعيةةة الطلبةةة الكةة   
( فرعًا يف اوربا، سبعة فروع يف اوربا الشرقية عةدا املانيةا،   16فذكرت ان لل معية )

ا وفرنسا واملانيا االحتادية ويف برلني وفروع يف سويسرا والنمسا ويوغسالفيا وانكلرت
 الشرقية.

وحتت عنوان احت اجات نشرت ادلة )االيطالية( برقيةة مجعيةة الطلبةة    
رد يف اوربةةا واملوجهةةة اىل رئةةيس حكومةةة االحتةةاد السةةوفييت نيكيتةةا خرشةةون   والكةة

( 285ردستان عل هي ة االمم املتحةدة. وقةد ارسةل )   ويطلبون فيها عرض قضية ك
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سويسريًا نداء اىل سكرتري االمم املتحدة يوثانت يت ون فيهةا علة  ق ةف     اكاد يًا
 ردية.وردية ويطلبون التدخل يف القضية الكوالقرى الك

كما نشرت مةذكرة االمةري كةامران بةدرخان باللغةة الفرنسةية، املوجهةة اىل        
 هي ة االمم املتحدة واىل جامعة الدول العربية حول املوضوع نفسه. ومةذكرة جلنةة  

ردي باللغةة االنكليزيةة اىل قاسةم و ةا جةاء فيهةا )ال       والدفاع عن حقوق الشعب الكة 
رديةة املشةروعة،   واحد ي ةدق اقوالةك يف ا ةارج بانةك قةد قضةيت علة  الثةورة الك        

 وادعاءك بانها استعمارية، وان عليك ان تعود اىل الد قراطية(.
 

 والشرن لنيل حقوقنا الد قراطية العادلة: عكرى ثورة بارفان تلهمنا النضال الدائب يف طريق ادد
نشرت نشرة )صوت كردستان( هذا املقال  ناسبة الذكرى السابعة عشةرة  

، بقيادة البارفاني ا الد، و ا جاء فيه: ان 1945لثورة بارفان اليت اندلعت يف دب 
يف الثورة جاءت لتوقف نوايا احلكومة العراقية يف سحق احلركةة الوطنيةة املتناميةة    

ردي ليتيسر دا امرار املعاهدات واملشاريع االستعمارية والعراق بناحيها العربي والك
يف ظةةةل ظةةةرون ارهابيةةةة اسةةةتثنائية، وخلةةةق العةةةداء والتفرقةةةة بةةةني القةةةوميتني  

رديةةة ورديةةة مةةن جهةةة اخةرى، بيةةد ان قيةةادة الثةةورة الك والرئيسةيتني العربيةةة والك 
حتها ومتثةةل علةةك بالنةةداء الشةةهري   ختطةةت وادركةةت احابيةةل هةةذي املةةؤامرات ففضةة   

 والتار ي الذي وجهه البارفاني ا الد اىل الشعب العراقي، وادناي نص النداء:
)أنةةين   احةةارب ولةةن احةةارب الشةةعب العراقةةي الةةذي انةةا منةةه، بةةل حاربةةت      
وسةةاحارب االسةةتعمار والرجعيةةة الغامشةةة الةةيت تشةةرتك يف امت ةةاك دمةةاء ابنةةاء شةةعيب   

ردي واملقدس، انين اوجه ندائي هةذا اىل الشةعبني العربةي والكة     وحتط من كرامة وطين
ال املشةرتك ضةد العةدو املشةرتك اال وهةو      ضة عل  السواء ليتكاتفا ويوحدا جهودهما يف الن

 االستعمار واعنابه(
 ثةةل هةةذي اليقظةةة الثوريةةة احةةبط قائةةد الثةةورة دعايةةات املسةةتعمرين        

نا ضةد العةدوان املسةلح باعمةةال    والةرجعيني الةذين ارادوا ت ةوير دفةاع ثةةورة )شةعب     
 .(الشقاة والع يان حينًا، وةركة معادية للعرب والعراق حينًا دخر
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مةن   1962كما نشرت ادلة مقتطفات من العدد االول ال ةادر يف مةايس   
ردستاني يف اوربا واليت كانت ت در بةاللغتني  وجملة منظمة احلزب الد قراطي الك

ردي اىل ورد يف اوربا باي ال صوت الشةعب الكة  وت الكردية والعربية، واليت طالبوالك
كل مكان وفضح االعمال االجرامية اليت تقوم بهةا حكومةة عبةدالكريم قاسةم ضةد      

رد، وطلبت منهم ان يت لوا باالعاعات وال حف والش  يات يف الدول امل تلفة، والك
ب االمحةر  وان يرسلوا الوقيات واملةذكرات اىل هي ةة االمةم املتحةدة ومجعيةة ال ةلي      

 واملنظمات الدولية االخرى.
ونشةةرت ادلةةة مل ةةص مقةةررات الل نةةة املركزيةةة للبةةارتي يف اجتماعهةةا      
االخري، ونص االنذارين املوجهني اىل بارفان واهالي كويسن ق من قبل قائد الفرقةة  
الثانيةةة املتضةةمنني تةةدمري مةةدنهم وقةةراهم تةةدمريًا تامةةًا ان    ضةةعوا الوامةةر        

 احلكومة.
 

 بار داخلية:اخ 
رد االحةرار الةذين التحقةوا بةالثورة نةداء اىل      ووجه الضةباط الكة   1962متوف  5يف ( 1)

 القوات املسلحة العراقية للنضال ضد حكومة عبدالكريم قاسم.
متةوف   5( رسالة املقدم بكر عبدالكريم اىل فوجتةه  ناسةبة التحاقةه بةالثورة يف     2)

يانة ان اجتول يف شةوارع بغةداد وانةام    ، و ا جاء فيها: ارى من العار وا 1962
يف فراش وثري واخواني االبطال ي ارعون العدو و وضون معه معارك ضةارية،  
وانه من امل  ل حقًا ان امحل رتبة هذي احلكومة القذرة، فعليةه قةررت الت لةي    

 ردستان.وعنها واالمش زاف منها والتوجه اىل جبال ك
 ةةائلنا مركةةز ناحيةةة شةةوان التابعةةة للةةواء  ( يف اواخةةر الشةةهر املن ةةرم حةةررت ف3)

كةةم، ومت االسةةتيالء علةة  كافةةة االسةةلحة واسةةر مةةدير   35كركةةوك وتبعةةد عنهةةا 
 الناحية ومامور املركز، واطالق سراح كافة افراد الشرطة.

( بلةة  عةةدد امللةةتحقني بةةالثورة يف شةةهر متةةوف املاضةةي ويف لةةواء السةةليمانية فقةةط  4)
 ( عربيًا وتركمانيًا وثالثة دثوريني.14ينهم )( ش  ًا بكامل اسلحتهم ب371)



311  

، قامت مظاهرة نسائية يف مدينة الناصرية احت اجًا عل  1962متوف  25( يف 5)
 ردستان.وارسال عويهن للقتال يف ك

توف  الشيخ م طف  يوسف يف موقف الفضيلية ببغداد نتي ة تعرضةه للتعةذيب   ( 6)
 عل  وشك املوت لذات السبب.من قبل فبانية قاسم، وان فوفي البارفاني 

( قامت السلطات بالقاء القبو عل  اسرة املقةدم الةركن املةدفعي عزيةز عقةراوي      7)
 بسبب التحاقه بالثورة، ومن بني املعتقلني طفلته اليت اليت اوف عمرها الشهر.

 14( اقامت السةلطات االداريةة يف اربيةل حفلةة راق ةة يف نةادي دفادي  ناسةبة        8)
عددًا من افراد ف ائلنا اطلقوا النار باجتاي النادي املذكور من جهات متوف، اال ان 

متعةةددة، متعمةةدين عةةدم اخافةةة احةةد، واالثبةةات بةةان الثةةورة موجةةودة تكةةذيبًا    
 الدعاءات قاسم بان الثورة  قد قضي عليها.

 )الن ر لثورتنا الظافرة بقيادة البارفاني(
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 من مذكرات معلم ... ؟
 

ل اعداد رساليت للماجستري واطروحيت للدكتوراي عل  الكةثري مةن   تعرفت خال
ي عربي قديم ومغمةور  االش اك املعاصرين لالحداث اليت تناولتها، ومنهم معلم موصّل

، كتب مذكراته وعكرياته يف ست دفاتر بلغت م ات ال ةفحات، وعلة    1928من مواليد 
فيةةدة، ونقلةةت وباحلةةاح بعةةو   بسةةاطتها اال انةةي وجةةدت فيهةةا الكةةثري مةةن املعلومةةات امل   

ال فحات يف داري، وطلب مين عدم عكر امسةه يف حالةة نشةرها، واخةر مةرة رأيتةه فيهةا        
عندما فارني يف دهوك يف حالةة ماديةة يرثة  دةا، فاشةفقت عليةه        1997كان يف نيسان 

وهو الرتبوي الذي افن  فهةرة شةبابه يف التعلةيم، فاحتفيةت بةه وسةاعدته ماديةًا وعةاد         
ىل املوصل علة  امةل ان يزورنةي كةل شةهر، اال انةي مسعةت فيمةا بعةد انةه تةوف             شاكرًا ا

بسبب امراض الشي وخة وع زي عةن شةراء االدويةة ا اصةة  ةرض السةكري ومةرض        
 الضغط ومرض القلب. رمحه اهلل.

تي عةن الشةاعر واالديةب    اما ي 323-316جاء يف اجلزء الثالث من مذكراته ك
 واملدرس عنون الشهاب:  

لشةةهاب، خةةريج كليةةة االداب/جامعةةة القةةاهرة، اديةةب وشةةاعر، يلعةةب      عنةةون ا
الكونكان والدومينا حت  برع فيها كثريًا، وكان يلقةب نفسةه  لةك الكونكةان وامواطةور      
االفنيف، وتاييدًا لكالم كاتب املذكرات، روى لي معاصر اخر، ان عنون الشهاب كان يةردد  

 دائمًا اثناء اللعب هذي االبيات:
 اعا اردت تعريفي يف لعبة االفنيفي           

 ةاب وحةولةه الشةبةابةيةلةعةبةه الشةه             
 فريبح الباكيةَت والسسةي واجلقليَت             

 ويقول اعا حضر الكونكان   يبق لالفنيف مكان.
و ضةةي املعلةةم يف مذكراتةةه فيقةةول: كةةان عنةةون الشةةهاب ضةةعيف الش  ةةية      

علك التالميذ فاخذوا يعبثةون يف درسةه الةذي صةار اقةرب      اليضبط ال ف، وقد اكتشف 
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ة، حتة  كةان الطةالب مسةتعدون للةدوام      تاىل اللهو منه اىل الدرس، السري من نكتة اىل نك
 يوم اجلمعة عل  ان ياتي الشهاب.

لقد عاق املدير به عرعًا لكثرة اخراجه الطالب مةن ال ةف، والمةه علة  علةك،      
تطاعته اخةةراج الطةالب مةن ال ةةف خوفةًا مةن عتةةاب     وبلة  بةه االمةر، انةةه   يعةد باسة     

االدارة، فاخذ الطالب يزيدون من عبثهم داخل ال ف، والخةراجهم مةن ال ةف اخةذوا     
 يرمون النقود عل  ارضية ال ف، وقرنًا لكب ...

عندما فار الوصي عل  ملك العراق، عبداالله بةن علةي املوصةل، وفار املدرسةة،     
 للشاعر الفرفدق ًايف مدحه وقد ضمنها بيت الق  عنون الشهاب ق يدة طويلة

 من معشر حبهم دين وبغضهم كفر      
 وقربهم من   ومعت م ...                                  

، وانتشار نفوع احلزب الشةيوعي، صةار عنةون    1958متوف  14وعند قيام ثورة 
تة  قيةل فيةه    ر االول لنقابةة املعلمةني ح  متالشهاب من اعضائه البارفين، وقد رشح للمةؤ 

 عنون الشهابي -عاش النقابي 
وعندما كان يسال عن سبب دخوله يف احلةزب الشةيوعي وهةو املسةكني اجلبةان      
الذي   يكن يظهر اي ميل او اجتاي، كان يقول: انين كنت جاهاًل و  اكةن اعلةم، وكةان    

كةوركيس )الشةيوعي(. ولكونةه جبانةًا فقةد تةرك و         من الذين اشرتكوا يف مةؤمتر مةار  
 عليه عندما بدأت اعتياالت الشيوعيني، تزوج عنون الشهاب يف الستينات. يعتَد

-45ك من مذكراته وحتت عنوان: يوم مقتل امللك غافي كتب يف اجلزء االول
 يقول:   49

جتمهر الناس وطالب املدارس بني دائرة الويد )كان بالقرب من مدخل شةارع  
يد تقريبًا(، وكانت هناك حديقة جانبيةة،  الن في( ومديرية الشرطة )مقابل دائرة الو

صعد احةد طةالب املدرسةة الثانويةة وامسةه هشةام الةدباغ سةياج احلديقةة ورفةع صةوته            
اجلماهري احملتشدة قائاًل: ايها الناس ان غافي    ةت وامنةا قتلةه االنكليةز فهيةا       خماطبًا

هري اال ان انسةةاحت اىل القن ةلية الويطانيةةة ألخةةذ الثةةار ورد العةةار، فمةةا كةةان مةةن اجلمةةا 
وراءي يف تظةةاهرة صةةاخبة، مةةرت املظةةاهرة مةةن بةةاب الطةةوب فشةةارع بةةني املقةةابر )بةةاب  
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لكةة (، وكةةان املتظةةاهرون يهزجةةون وينوحةةون علةة  امللةةك الراحةةل، وعنةةدما اقرتبةةت     
املظاهرة من القن لية الفرنسية، رأينةا سةيارة ختةرج مةن القن ةلية وتسةرع يف شةوارع        

رة قلياًل ومسعتهم يقولون لقد هرب القن ل الفرنسي، ويظهةر  املدينة، فتوقفت التظاه
القن ل الويطاني، استمرت التظةاهرة مت هةة اىل القن ةلية     اىلانهم كانوا يسعون اكثر 

الفال يف املوصةةل  كةةان الويطانيةةة، وكانةةت علةة  ربةةوة مةةن االرض خمضةةرة، الن الربيةةع  
 صاورهةةا بنةاء، وكةةان بقربهةةا  فةنحن يف اوائةةل نيسةان. كانةةت بنايةةة القن ةلية وحةةدها ال   

اكداس من احل ر الناعم )شوصة( العمال حمطةة القطةار وخطةوط سةكة احلديةد الةيت       
كانت قيد االنشاء انذاك، وقد انضةم اىل اجلمةاهري قسةم مةن العمةال املشةتغلني بالسةكك،        

 وكان احدهم هو الذي قض  عل  القن ل.
مةرة واحةدة ورمةوا بهةةا     انكةب املتظةاهرون علة  اكةوام احل ةر ورفعةوا ايةديهم       

القن لية مرة واحدة من مجيع جهاتها، فتهاوى فجاج مجيع النوافذ، ثةم انةدفعوا  ةو    
( بن القس يوسف االثةوري، وكةان   اثروالقن لية، كان يف باب القن لية سيارة تعود اىل )

يشغل من ب سكرتري القن ل فاحرقت وانثال الناس عل  االثاث يرمونه فوق السةيارة  
 اجيج النار، وهرب اكثر مست دمي القن لية ومعظمهم كانوا من االثوريني.ليزيد 

جتمةع املتظةاهرون عنةد القن ةةلية عنةدما انتشةر خةةو امللةك غةافي، ويف تلةةك        
االثناء خرج القن ل وبيدي منديل يلوح به لل ماهري بغية تفريقهم، فما كان من احةد  

فةةارداي قتةةياًل. وقةةد مةةزق    العمةةال اال ان هةةوى مةةن ا لةةف علةة  رأسةةه  عةةول الشةةغل    
كةةبريًا مةةن االعةةالم الويطانيةةة، وكةةان ادةةواء يعبةةث بهةةا علةة  االرض،  ًااملتظةةاهرون عةةدد

وبينمةةا  ةةن بهةةذا الوضةةع واعا بعةةدد مةةن شةةرطة ا يالةةة تطةةوق البنايةةة واجلمةةاهري      
وتستعمل الع   يف تفريقهم، ثم ت رخ بهم ان ين ةرفوا واال تضةرروا،   تةؤثر بهةم     

 الشرطة اطالقات الرصاك يف ادواء فتفرق املتظاهرون. تاستعملهذي حت  
ان الشةةرطة كانةةت تريةةد ان يةةنفو النةةاس حتةة  ال يلقةة  القةةبو علةة  احةةد،  
واخةةريًا طوقةةت البنايةةة والقةة  القةةبو علةة  عةةدد مةةن الرجةةال داخةةل القن ةةلية ومت     

 توقيفهم.
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قةة  مقةوة االنكليةز يف منط   يفشيع القن ل حسب منهاج رمسةي ضة م ودفةن    
وتوقةةف العمةةل بميةةع القةةوانني  بةةاب سةةن ار غةةرب املوصةةل، واعلنةةت االحكةةام العرفيةةة

واصبحت املنطقة عسةكرية، اخةذ ادلةس العةريف بالتحقيقةات عةن املشةرتكني يف مقتةل         
ال بحة القاتل باالعدام ثةم   يالقن ل واحملرضني فحكم عل  هشام الدباغ احملرض وعل

 .ون سن البلوغسنة باعتبارهم د 15 خفف احلكم اىل
و عليهم داخل القن لية ومةنهم : محةدون اجلمةاس    بكما حكم عل  الذين ق

)عريف عسكري( بامل ابرة، وسليمان )عامل كوردي( خبمةس سةنوات لكةل منهمةا، وبةدأ      
ادلس يفت  عن املشتبه بهم، وحت  عن اصحاب السوابق الذين   يشةرتكوا باحلةادث،   

ية  صةدقي شةقيق كامةل يية  صةدقي مةدير        و  يسلم من االعتقةال حتة  عةوني ي   
شرطة املوصل، حيث اقتيد من بيته دون جر ةة وحكةم عليةه بةاحلبس مةدة سةنتني       

حيةث اخرجةوا،    1941درد انه كان يرتاد املالهي... بق  هةوالء بالسة ن حتة  ثةورة     
واعيدوا بعد فشةل الثةورة. امةا هشةام فقةد اسةتطاع ان يكمةل دراسةته ويةؤدي امتحانةه           

وح ةل علة  امتيةاف جريةدة باسةم       ،وينال شهادة الثانوية، وخترج يف احلقوق ا ارجي
 )االنقاع(.

وافاد مدير الشرطة فيما بعد ان القاتل افاد قائاًل له وهو ف ور بةذلك "قتلنةا   
 فملة عمي" معرتفًا بر ته.

                                  *** 
يةةدع  حممةةد سةةليمان  املعلومةةات االتيةةة عةةن شةة ص   540-537وجةةاء يف ك

 ا الدي:
هو )مفت  العقوبات( من عائلة ف ري يسمونهم بيت )سلو الكةردي( ]وهةذا   
دليةةل علةة  ان ا الديةةة هةةم كةةورد وال  تةةون ب ةةلة  الةةد بةةن الوليةةد بةةل اىل عشةةرية   

اوالد: حقةي   ة[، وهو يشتغل يف اكوار حرق اجلص وكان لسةليم ثالثة  يةا التية الكورد
بةالط امللةك وح ةل علة  رتبةة نائةب ضةابط، واصةبح مسةؤواًل عةن           ا الدي، وصل اىل 

مكافحة االمية يف اجلةي ، وبنفةوعي ادخةل شةقيقه حممةد سةليمان دار املعلمةني العاليةة         
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وعني مدرسًا يف ثانوية املوصل، وكان حممد سليمان قد تةزوج بابنةة احلةاج سةري احةد      
 كبار ضباط اجلي  العراقي وابنة اخت مجيل املدفعي.

                                  *** 
 :143-142وجاء يف اجلزء االول ك

حةةدثين والةةدي ... افنةةدي وكةةان مةةديرًا لةةدائرة االمةةالك السةةنية يف العهةةد         
العثماني، انه اثناء احلرب العاملية االوىل جاء الشيخ ع يل الياور معلنةًا وعشةريته تاييةد    

مالك )االمةالك املةدورة( ]االمرييةة بعةد     الدولة العثمانية، واحيلت قضيته اىل دائرة اال
االحةةتالل الويطةةاني[، فتعهةةدت الةةدائرة بت هيةةز الشةةيخ باالقمشةةة واملالبةةس ا اصةةة   
بةةاالعراب، وبةةاملواد التموينيةةة، وقةةد جهزتهةةا لةةه مةةن االسةةواق احملليةةة، وخ ةةص لةةه        

ءي ولعشريته مناطق واراضي للزراعة والرعي، لكنةه نكةل عةن والئةه للدولةة، واعلةن وال      
لالنكليز لقاء حال الدنيا، ويذكر املعلم، ان امحد ابةن الشةيخ ع يةل كةان طالبةًا معةه يف       

 املدرسة حينذاك.
 

 انتحار ابن سعيد اغا الدوسكي:
 ما يلي: 682-680وجاء يف اجلزء السادس ك

احد طالب املتوسةطة الغربيةة يف املوصةل     (1)ا الدوسكيغكان احد اوالد سعيد ا
من تنظيمةةات سياسةةية كورديةةة، وعنةةدما فةةاتح احةةد الطةةالب  ، ويعمةةل ضةة1940سةةنة 

رد املدعو غ وب الشيخ صاحل من قرية تل ابةو ظةاهر بفكرتةه القوميةة الكورديةة،      والك
فقال لةه:   ؟قال غ وب: كيف ننف ل عن العرب ونرتك الدين االسالمي والقردن الكريم

 ، وفاد غ وب نفورًا منه.ان كان االسالم والقردن هما اللذان يقفان ضدنا، فسنكفر بهما
ترك الدراسة اىل دهوك، واخذ يعمل يف التنظيمات الكوردية، وعنةدما انةدلعت   

اخذ يرض والدي سعيد اغا الذي كةان نائبةًا يف جملةس النةواب      1945ثورة الكورد سنة 
العراقةةي، باالنضةةمام اىل ثةةورة مةةال م ةةطف  البةةارفاني، وملةةا كانةةت م ةةاحل سةةعيد اغةةا     

                                                 

 هو امساعيل سعيد اغا الدوسكي.( 1)
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ه تضطري اىل الوقون بانب احلكومة او احلياد علة  اقةل تقةدير، وملةا     الدوسكي وظروف
 ع ز عن اقناع والدي قرر االنتحار وانتحر فعاًل.

ابةن مت ةرن املوصةل     (1): ان كمال عمر نظمي31-29وجاء يف اجلزء االول ك
، ويف املدرسةةة الثانويةة الوحيةةدة يف املوصةل، قتةةل طالةب يف ال ةةف    1935يف ربيةع سةنة   

يدع  ابراهيم كان والدي نائب ضةابط يف اجلةي  يسةكن بةاب لكة ، كةان معهةم        الثاني 
لطفي حممةد العةزاوي، قتلةه بسةبب نقةاش حةاد بةني كمةال وابةراهيم حةول مةن اقةوى             

 العرب ام الكورد.
وقد اعرتن كمال بر ته، وتدخل احلاج امحد اجلوادي وكان من كبار علمةاء  

عشائر، ودفعوا مبلغًا من املةال الهةل القتيةل،    الدين، وطبقوا عل  القضية نظام دعاوي ال
 وانته  االمر.

 
 حوار بني خاطب ومحاي

االبيات الشعرية ادناي تتحدث عن شكوى شاب موصةلي تقةدم اىل امةرأة يطلةب     
منها يد ابنتها، وكيف انهةا اخةذت تطالةب باشةياء ال طاقةة للشةاب بتلبيتهةا، ويقةال انهةا          

 ،   نتوصل اىل امسها  حقيقية وبطلها ش  ية موصلية معروفة
 يةةاتة ةةرت عةزوة كسةاول غةةب       ي ةاتةمةت حةلةعةا فةةي ملةغةةةاصةاال ف      
 يةا أغاتةي يةي وراسةينة  عةلةةع     ت   ةقالةاد فةعةةا سةهةتةنةت ابةةبةطةخ      
 اتةةمل روفاخاًل باةون بةكةال تةف       ًا ةنةسةةدر حةبةالةادة كةةةذ غةاخةتةس      
 اتةةةةرجةعةتةه مةةةةةةف راسةةانةفةل       دي ةةنةون االفةطةاسةل بةثةف مةانةب      
 راتةةةدائةدى الةةةاحةه بةتةفةيةوظ     ا   ةةةةةةوهةةذا اخةةةةر وكةاجةا تةةةوهةةاب      
 يةةاتةمةح اةر يةثةت مةسةي لةالنن        ًا قلياًل ةيةي شةبةلةا اطةهةت لةلةةقةف      

                                                 

كوردي من منطقةة كفةري حمافظةة كركةوك، وهةو عةم الكاتةب والسياسةي )العروبةي( الةدكتور ومةيو مجةال عمةر              ( 1)
نظمي، ابن اخت باسل رءون الكبيسي احد مؤسسي فرع حركة القةوميني العةرب يف العةراق. امةا كمةال عمةر نظمةي        

 .1958متوف  14راقي وعمل يف ادعاء عام حمكمة املهداوي )حمكمة الشعب( بعد ثورة فانتم  للحزب الشيوعي الع
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 راتةةةةةاخةةةر فةةبةات تةةةردانةةةوك        فقالت اريد خمش شًا واريد ح اًل      
 التةةةةمةكةاس مةةةحةنةة الةةةيةةةودن     ف    ةة ةب املةذهةن الةن مةيةرطةةوق      
 اس افندي القندراتيةل مينةشغ       رطًا ةم شةلحةك الةنرن ةيةدرتةنةةوق      
 يةةةرتةزائةد لةةةعةرن تةه غةيةةةوف      ام  ةة ةة ضةةةةه اروقةةةةةةيةًا فةةتةيةةوب      
 م ة و سون من صفر اللريات      ل  ةةةهةةول وعاك سةةةا قةةةةر مةةةةواخ      
 اةةةيةحة  الةلةات عةمةت املةلةضةوف     يها   ةلةي عةضةيةي غةد بةتةا اشةمةلةف      
 يةاتةبةت عةقةشةالس وانةمن االف      د طارت جيوبي  ةا وقةهرخت بةةص      
 يةماتةةاحةق يةبةطةي تةلةثة  مةعل      روط  ةذي شةل هةةةب هةلةكةة الةنةاب      
 اتةركةحةتةا مةةةةهةةي بةةةر لةةةؤشةت      ي غضبة   ةواجب وهةت احلةقطبةف      
 ن  اتةب مةعةت اصةنةبةواج الف      ي )وخ ( طمام اطمك  ةت لةوقال      
  كاتةك االن الةنةبةي الةةم فةةهةةل     وم   ةةةةةقةةةا لةةةةهةة  افوجةةابةةان تةةةف      
 قالتةثةروط املةةةةن شةةةري مةةطةي    ي    ةةبةاد قلةةوف وكة ةعةت الةةودعةةف      
  دات.ةةةةامة ةاء الةةةةةةةةسةنةة الةغةادمةب         ةةةةةةرقةاء نةةيةلةعةوم للةةةا قةت  يةةم      

 
كانت مذكرات صدقي املعلم غنيةة باملعلومةات البسةيطة والش  ةية اع كانةت      
اشبه بالسة ل اليةومي، وباالمكةان تسةميتها  ةذكرات معلةم، ومةع هةذا ففيهةا معلومةات           

صةفحاتها،  نادرة عن املوصل واهلها، وكم انا نادم عل  عدم استنساخها او نقل املزيد من 
   فكاتبها شاهد عيان للكثري من االحداث اليت شهدتها املوصل.
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 وخواطر -عكريات  صديقي الراحل
 1878 - 1958  

  جرجيس فتح اهلل احملامي                                                       
 

له بةامسي فةادار  ةوي بةبطء     لي. ُنطق  اول مارأيته، كان يف مكتب صديق
رأسًا كبريًا اصلع ووجهًا متغضنًا تشرق منه ابتسامة احلفاوة اللطيفة. عكرت له اني 
قرأت كتابه "اليزيدية" فاحب ان يسمع رأيي فيه. وطلب علةك باحلةاح كةان مسعةة     

 .الكتاب متوقفة عليم
شر السةقيمة  ويف مساء اليوم التالي وجدتين استقبله يف مكتيب. صعد درجاته الع

الشاقة عل  ابن الثمانني، متوكا عل  ع اي، ودخل دون ان اشةعر ب ةعودي وبعةد جلوسةه     
 بادرني قائاًل كانه يعرفين منذ عشرين سنة وهو يدفع الي   سودات كتابه "بهدينان".

هذا كتاب اريد منك ان تقرأي وتبني رأيك فيه. وان تتكرم بافالةة ادفةوات   
العربية   تكن اال بالقدر الذي استطعت بهةا االف ةاح بةه     النحوية فيه. ان دراسيت

عن فكري. وانا اآلن مافلت كما كنت حةائرًا بةني املن ةوب وادةرور واملرفةوع، لقةد       
درسنا العربية بالرتكية، كان استاعنا الرتكي ال يقوى عل  لفظ احرن القان واحلةاء  

ن شة ت  ا"اسكيت".. ف و انت"والظاء، ُيذكر  املؤنث ويؤنث املذكر. يقول لي "قومي 
 قراءة هذي املسودات فارجو اال تاخذك بها رمحة.

 -رات حت  كادت تكون مت لة االيام ياهذي الز تاشتدت ال لة وثوقًا. واستمر
  يقعدي عنها غري ه وم املرض، وقد جئ بةه يومةًا الةي  وهةو مسةتند اىل عراع خادمةه       

وهةةو يعةةو الشةةارع اىل مكةةتيب. فرتةةه  يكةةاد يكةةون حممةةواًل. ومةةرة كةةادت تسةةحقه سةةيارة
مةةرتني او ثالثةةًا يف داري وكةةان يعةةاني اوجاعةةًا عةةدة. كةةان مرتبعةةًا االرض وبةةني اصةةبعيه 
امللط تني باحلو قلم، وامامه طرس علة  دكةة وبضةع كتةب مفتوحةة وهةو منهمةك يف        
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الكتابة!   يذكر عن مرضه شي ًا وامنةا صةار يقةص علةي  حديثةه مةع االديةب الفالنةي         
لذي فاري قبل ساعتني استمع خالدا اىل الطريف مةن الشةعر واالخبةار ثةم حلةف إال ان      ا

يقةةرأ علةةي ق ةةيدة "اليتيمةةة" "هةةل بالطةةاول لسةةائل رد". فاشةةفقت عليةةه مةةن ابياتهةةا  
 الستني. واخذتها منه، لقد كان الرجل يعاك سكرات املوت.

الف ةل  اصدر صديق الدملوجي كتابه الض م عن "اليزيدية" فكان قولةة  
يف املوضوع والنهاية اليت يسموا اليها الباحث، ولكن غ ة هذا التاليف بقيت تعةتلج  
يف نفسه وتاخذ   نقه طةوال ايامةه الباقيةة. مةا ان كةان يضةر لذهنةه مةا اصةاب          
كتابه من اضطهاد ال لسبب اال ألن بعضهم وسوسوا يف اعن من كتب فيهم انةه قةدح   

تةاب اليزيديةة ضةوء النهةار. او يتةنفس هةواء       منذ علةك احلةني و  يشةهد ك   ووثاب. 
احلرية وضاعت حمةاوالت االسةتاع الةواعظ يف اقنةاع شةيوخهم بةالكف عةن تعقيبةه.         

يف  حةز وبيع كما يباع احملرم املمنوع من  ر او عقار وكان هذا ما اقو مض عه و
 نفسه النه مثرة عشرين سنة من املالحظة والكتابة.

كةةان البيةةان وشةةة يف التعةةبري عمةةا يريةةد،  كةةان ل ةةديق الةةدملوجي مقةةدرة مده 
!  يطاوعه فيما يريد وقةد امتحنتةه مةرتني ألجةد هةل اراد مةا كتبةه حقةًا او جةاءي عفةواً          

اىل اسةلوب   اولقد اكد لي اديب متتبع يتقن الرتكية ان اسلوب صديق الدملوجي قةد يسةمو  
 "نامق كمال" و "رضا توفيق".

انةت ت ةدر بالعربيةة والرتكيةة يف     ثم وجدت يف تقليب جريدة )الن ةاح( الةيت ك  
انه كان حمررًا دائميًا للقسم االخري. وان كتابته هذي قد جرت عليةه   1913املوصل سنة 

مشاكل ونقم اكثر من وال من والة العثمانيني فقد فج بالس ن اكثةر مةن مةرة. ثةم نقةل      
 منه راسًا اىل وظيفة ادارية وهكذا دواليك.

ارًا. تراي ابدًا متحمسةًا لفكةرة تع بةه منةدفعًا     كان دم الشباب صري يف عروقه ح
يف سبيلها، غري متحفظ يف رأي يبديه،  تار له اقس  التعةابري وأحةدها. ويف كتابةه "سةرية     

 مدحت باشا" مجلة دراء جري ة ناض ة ناشطة يتهيب من تدوينها الكاتب الثائر.
سةي    يكن كتاب "صديق" عن مدحت باشةا كتةاب سةرية لرجةل م ةلح او سيا     

فقط، وامنا كان بدء التغيري السيكولوجي الواعي للشعوب العثمانية يف نهاية القةرن التاسةع   
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عشر، كان صورة الستيقاظها الف ائي والتفافها حول من توهمته قائةدًا، ولكةن سةرعان مةا     
خاب ظنها فيه وتبددت احالمهةا باالصةالح واالنتقةاض علة  السةلطة املطلقةة املتمثلةة يف        

ماني فان مدحت باشا   يكةن علةك القائةد الشة اع الكفيةل باحةداث ثةورة او        السلطان العث
 انقالب سياسي جوهري.

كان يف صميم قلبةه يةرتم مةوالي السةلطان، كةان مةرتدداً وجةالً مسةاوماً يف اكثةر مةن           
موضع، من هذي اجلهة تناول صديق الدملوجي القضية، وانا اقسم انه   يقرأ كتابًا يف السياسة 

او يف تنافع الطبقات االقت ادي و  يتعرن عل  النظم االشةرتاكية الد قراطيةة، و    احلديثة 
يتدارس كفاح الشعوب التار ي بال ورة العلمية ولكن حلوله اليت اعطاها يف كتاب مدحت باشا 
وان كان يعوفها االسهاب والتعبري العلمي الدقيق. فهي حلول صائبة وت وير علمي صادق لتلك 

الزمن. لقد تناول سرية مدحت باشا الضعيف ال البطل. املرتدد ال املقدام، الضحية ال  احلقبة من
اجلالد، املساوم ال الثائر وتلك حقائق   اجدها يف كتةاب الةف عةن مةدحت باشةا او عةن الوضةع        

 السياسي يف علك الوقت لكاتب كالسيكي ك ديق الدملوجي.
" للشةةاعر النةةاثر الثةةائر الشةةهيد  كةةان يةةديم القةةراءة يف كتةةاب "املعلةةوم وادهةةول  

الوطين ولي الدين يكن وكان من فرط محاسته احيانًا يةاتي بةه اىل مكةتيب ويطلةب مةين      
باحلاح ان اقرأ له ف ول اال  والشدة والثةورة مةن الكتةاب. ف ةول سةبع سةنني نفةي هةذا         

نةدما  اىل بلد يبعد الفي كيلومرت عن موطنه. وكةان يشةيع الطةرب يف اوصةاله ع     (امل دور)
ناتي اىل حادثة علك الشةاعر مةع مت ةرن االسةتانة كيةف ه ةم عليةه يف مكتبةه واوسةعه          

 ًادية ركاًل وضربًا وهو الس ني املهيو اجلناح املةريو الةذي يكةاد يلفةظ انفاسةه فيضةرب       
حلاي اهلل ! لو مد اهلل يف عمري لكتبت عنه كتابًا يكسف كتةاب مةدحت باشةا.     -ويقول:  بيد 

لكان يف مثل سةين اآلن ! ولةو كةان رجةل سياسةة ملةا انتظةر ان يقضةي         لو عاش ولي الدين 
 عليه )عبداحلميد( كما قض  عل  )مدحت( !

بدأ صديقي الراحل التاليف قبل ان يدركه اجله احملتوم بعشر سةنني، و  جتةر   
عليةةه تآليفةةه غةةري املتاعةةب وا سةةائر. و  يطلةةب منهةةا شةةهرة او مةةااًل وبقةة  دون اسةةرته  

عيشة االوساط من الناس. وكان يتكلم عما فعةل للغةري مةن احلسةن بطيبةة      مجيعًا يعي  
مةن دعاهةم وكةرههم فاصةابهم واصةابوي..      ن ولذة خالية من الغ ة او الندم، كما يةتكلم عة  
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وبعةةد هةةذي السةةنني العشةةرة الةةيت هةةي عمةةري احلقيقةةي   يلةةق مةةن ن ةةيب غةةري احلفةةرة  
من جديد او ما يةدل علة  ان الراحةل    ية ا طيب امام مشيعيه. ليس فيها ثاملعهودة، ومر

م حة ي املرتأ  يكن كغريي  ن دفن امس او سيدفن غدًا. وكنت واقفًا اصغي اىل صوت الةر 
 رج قويًا وقورًا متهدجًا فيطةرق لةه املشةيعون، الشةيخ مةنهم يعةد ايامةه، وال ةغري يعةد          

. وقةد   اديةئ وقد كاد ينفذ صوي واالخر ال يدري ما الذي دفعةه اىل  عل  ا طيب كلماته
اتفق الكل فيمةا بيةنهم علة  ان حةرارة الشةمس اصةبحت ال تطةاق، وان علة  ا طيةب ان          

عوينات دكناء كنةت   (اخفتها) ةواحلفار ان يسرع باهالة الرتاب. وقد ادركتين عو ضبيقت
اضعها عل  عيين كنةت اغالبهةا واشةعر بةدافع قةوي اىل الضةحك بةل القهقهةة. وهةو شةعور           

ف كهةذي اعرفةه جيةدًا واعةرن دوافعةه، اسةتدرت اىل احلةائط فضةحكت..         ينتابين يف مواقة 
 :(مردر)ضحكت عل  مهزلة احلياة الكوى، وصرت اترمن بال وعي بابيات 

 ا بالكري ظهرًا وبطنًاةهةةذي االرض امةةنةةةةةةةا وابةونةةةةةةةا         محلتن            
 ار حتتهةا فهةو معن ةفاعا ص        امنةا الةمةرء فةوقةةةها فةةهو لةةفةظ              
 وكمةا تة ةرج الشياي اىل املةرع           وتغدو عةنةه غةدونةا ورحنةا            
 فةةةالبةد ان يةراجةفةن وكةنةةا          وضروب االطيار لو طرن ما طرن         

قفلت راجعًا وصورة صديقي الراحل تلوح لي يف كل جهة مةن جوانةب سةيارتي.    
 وجهه املتغضن وعيناي ا ابيتان وفمه االدري ا الي وهو ينفرج بابتسامة ويتمتم مرتمنًا:و
 انةةةةا     قةد احةوجةت مسةعةي اىل تةةرجةمةةةةةغةةتةةةهةوبةةل  -ان الةةثةمةةانةةيةةن     
 (1).غري مكرتث منذ ان ختط  الثماننيبيت ما فتئ يرددي هافئًا ساخرًا        

راهيم الواعظ عن الدملوجي يقول: علمةت ان الةدملوجي الفيلسةون    كما كتب اب 
قةةد اختفةة  جسةةمه مةةع اصةةحابه، وقةةد كانةةت حلظةةة قاسةةية علةةيم مف عةةة لقلةةيب مؤملةةة    
ألحساسي ومشاعري ألن الرجل كانت له منزلة سامية يف قليب، وله موقةع خةاك عنةدي،    

ا، عرفةت فيةه ا لةق    يوم دخلت احلدباء رئيساك حملاكمهة  1944بعد ان تعرفت به سنة 

                                                 

، ويق ةد بال ةديق الراحةل املرحةوم     1958ديةار   24( 2نشر هذا املقال يف جريةدة الرائةد )املوصةلية(، العةدد )    ( 1)
 .1958نيسان  15صديق الدملوجي الذي تويف يف 
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الرصني واالدب الرفيع والعا  املتواضع واحملقق الدقيق والروح الرقيق الذي  ة  ادلةس   
   (2)واجلالسني صبورًا ولطفًا.

 رحيل سفري البارفاني
 لدى اجلمهورية العراقية!!

 
كانةةت مجيةةع احلكومةةات العراقيةةة ترسةةل مفاوضةةيها اىل معاقةةل الثةةورة       

قيادتها، تسع  اىل كسب الوقت لتوطيد سلطانها ثم مباغتةة  ردية للتفاوض مع والك
الثورة، أو فرض احلل الذي كان يروق دا، ومع علم قائةد الثةورة البةارفاني بالنوايةا     
املسبقة للمفاوضني احلكوميني، اال انه كان يرتم وفةادتهم وي ةغي الةيهم باهتمةام     

 من مبادئه.بال ، فالبساطة يف التعامل واحرتام حت  االعداء كان 
وكان املرحوم عبدالرفاق السةيد حممةود أحةد أبةرف املفاوضةني احلكةوميني       

(، 1964كةانون االول   -1963ردية خالل املةدة )كةانون االول   ومع قيادة الثورة الك
، وعنةدما تن ةلت   1964شةباط   10اع مت التوصل معه اىل ايقةان اطةالق النةار يف    

قد قطعتها لقائد الثورة  وجب االتفاق،  احلكومة املركزية عن التعهدات اليت كانت
أدان املرحوم تن لها وعدم ايفائها بةالوعود، ووقةف اىل جانةب البةارفاني يف اجتمةاع      

، 1964عقدته احلكومة املركزية يف الق ر اجلمهوري ببغداد يف مطلع كانون االول 
صةنيعة   : لذا اطلق عليه ومن اعل  املستويات السياسية والعسكرية احلكومية بانةه 

البارفاني وسفريي لدى اجلمهورية العراقية، فما كان منةه اال االسةتقالة مةن من ةبه     
، واالعتزال يف داري يف مدينة املوصةل  1964كانون االول  8كمحافظ للسليمانية يف 

 .2006اىل يوم وفاته يف مطلع كانون الثاني 
 1912 ولد املرحوم عبدالرفاق السيد حممود عمر يف مدينة املوصل سنة

من اسةرة ترجةع نسةبها اىل الرسةول )ك(، وختةرج يف دار املعلمةني االبتدائيةة سةنة         
، وبعد سنتني من  ارسة مهنة التعليم، التحق بالكليةة العسةكرية، وختةرج    1931

                                                 

 .1958 حزيران 7 يف (4جريدة الرائد، العدد )( 2)
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. اشةةرتك يف العديةةد مةةن دورات املدفعيةةة داخةةل العةةراق   1935فيهةةا ضةةابطًا سةةنة  
 1941لعةراق اثنةاء حركةة مةايس     وخارجه، وكلةف بنقةل السةالح مةن سةورية اىل ا     

، تةوىل  1948االسةرائيلية سةنة   -)حركة رشيد عالي الكيالني(، ويف احلةرب العربيةة  
 قيادة املتطوعني الفلسطينيني يف منطقة الغور.

تعةةرن املرحةةوم علةة  رئةةيس مجهوريةةة العةةراق السةةابق عبدالسةةالم حممةةد  
رن املاضةي، وتوثقةت   عارن عنةدما كةان االخةري ضةابطًا يف املوصةل يف اربعينةات القة       

، كةةان 1958متةةوف  14العالقةةة بةةني اسةةرتيهما فيمةةا بعةةد، وعنةةدما قامةةت ثةةورة    
املرحوم عقيدًا ودمرًا لكتيبة املدفعية االوىل، واعتقل اكثر من شهرين واحيةل علة    

، بسبب تاييدي لالنقالب العسكري الفاشل الةذي قةادي   1959نيسان  19التقاعد يف 
 .1959دعار  8الشوان يف املوصل يف العقيد الركن عبدالوهاب 

، بعةد  1963شباط  14اعيد املرحوم اىل اجلي  برتبة عميد )فعيم( يف 
 1963شةباط   8سقوط نظام حكم الفريق الركن عبةدالكريم قاسةم، اثةر انقةالب     

وتولي عبدالسالم عةارن رئاسةة اجلمهوريةة، وعينةه االخةري حمافظةًا علة  كركةوك،         
 (1)كم، حزب البعث، ان يقوم بتشكيل احلرس القوميوعندما طلب منه احلزب احلا

، ونشةرها يف مجيةع ا ةاء    1963ديار  8يف املنطقة، رفو الطلب وقدم استقالته يف 
كركةةوك، وعةةاد اىل املوصةةل، اال ان اسةةتقالته رفضةةت، علةة  الةةرغم مةةن احلةةاح نائةةب   

لعةراق علةي   رئيس الوفراء ووفير االرشاد )االعالم( واملسؤول االول حلزب البعث يف ا
 .1963حزيران  6صاحل السعدي بقبودا، ونقل اىل نفس وظيفته يف السليمانية يف 

، وكمعظةةم كبةةار العسةةكريني يف  رحةةوم، وقبةةل تعرفةةه علةة  البةةارفاني  كةةان امل
رديةة واسةباب قيامهةا،    واجلي  العراقةي، ال لةك ت ةورًا واضةحًا عةن طبيعةة الثةورة الك       

ركة( جمةةرد )ع ةةاة وخمةةربني( يريةةدون تاسةةيس رد )البيشةةمووكةةان يعةةد املقةةاتلني الكةة
)متحمسةًا للقضةاء علة      - وعل  حد قولةه  - )اسرائيل ثانية( يف )مشال العراق(، لقد كان

(، ومع هذا، والنةه  …ردية ومندفعًا يف هذا االجتاي، خمل ًا لعبدالسالم عارنوالثورة الك

                                                 

 .8/2/1963تنظيم بعثي مسلح سيء ال يت قام باعمال يندى دا اجلبني بعد ( 1)
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 الةيت كةان ال   (1)لالانسةانية كان متدينًا، فقد كان يتورع عن القيام بةالكثري مةن االعمةال ا   
 ردستان.ويتورع نظراءي عن االتيان أو السماح بها يف ك

ردي عةن كثةب، ال اخفةي    و: بعد ان تعرفت عل  الشةعب الكة   يقول املرحوم
رد الذين كانوا يقاتلون بروح قتاليةة قةل نظريهةا، و  امسةع     واع ابي باملقاتلني الك

( اتيةانهم  1963حزيةران   10د بعةد  خالل االشهر االوىل من القتال الضاري )يق ة 
رد وباي اعمال مشينة التليق باحملاربني، بينما قادة اجلةي  العراقةي واملرتزقةة الكة    

)يق د اجلاش( كانوا يعتقدون بانهم احةرار يف اسةت دام كافةة الوسةائل حتة  غةري       
، لقةد ادركةت بةان    …املسموحة بهةا ضةد مةن كةانوا يسةمونهم بالع ةاة واملتمةردين       

ردي يتعرض ملظا  حقيقية، وله مطالب قوميةة عادلةة وبانةه مسةتعد     والشعب الك
للنضال من اجل حتقيقها، وان حةل املشةكلة عةن طريةق احلةرب يكةاد ان يكةون مةن         

 املستحيل.
توصل عبدالرفاق السيد حممود اىل هذي االستنتاجات خالل عمله حمافظًا 

قفني والسياسةةيني يف السةةليمانية، وات ةةاله وعةةو قنةةوات خاصةةة بالعديةةد مةةن املةةث   
ردية واهدافها، وعن ورد، وعل  حد قوله، كثريًا ما كانوا يدثونه عن الثورة الكوالك

 تواضع وبساطة وحنكة وصالبة قائدها البارفاني.
ردستان وبالتفاوض وكان املرحوم اول من فكر باملبادرة اليقان القتال يف ك

زيد من سةفك الةدماء والتةدمري،    يؤدي اال اىل املد ان تاكد من ان احلل العسكري البع
وقد نقل افكاري هذي اىل عبدالسالم حممد عارن الذي اختاري  ثاًل لش  ه لرتأس 

شةباط   10الوفد احلكومي املفاوض. وبعد التوصل اىل اتفةاق وقةف اطةالق النةار يف     
، اخةةذت احلكومةةة كعادتهةةا متاطةةل يف تنفيةةذ مةةا اتفةةق عليةةه، وتتن ةةل مةةن  1964

 تها.الوعود اليت قطع
ردية، فقةد كةان عبدالسةالم ن ةريًا     و  تست ب احلكومة ملطالب الثورة الك

قويًا الست دام القوة املسلحة، يش عه عل  علةك ابةراهيم في ةل االن ةاري وحممةد      

                                                 

 رد يف السليمانية.واليت قتل فيها العشرات من الك 1963حزيران  10  يكن له دور يف حمكمة الوادي يف ( 1)
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جميد وعبدالكريم فرحان الذين متكنوا بتقاريرهم مةن ان يقنعةوي بعةدم اخةالك     
لذا استدع  املرحوم اىل بغةداد يف   عبدالرفاق السيد حممود وبتساهله مع البارفاني.

حلضةور اجتمةاع يف الق ةر اجلمهةوري ملناقشةة القضةةية       1964مطلةع كةانون االول   
رديةةة، وكتةةب العميةةد الةةركن وفيةةر االرشةةاد والثقافةةة حينةةذاك عبةةدالكريم         والك

شةرح احملةافظ )عبةدالرفاق     ...وكةان حاضةرًا يف علةك االجتمةاع يقةول: )      ،(1)فرحان
وقف الراهن يف الشمال وا   باللوم عل  احلكومة وانتقةدها لعةدم   السيد حممود( امل

، وكنةت  …، كان كالمةه يف منتهة  الغرابةة   …تلبية مطالب مال م طف  البارفاني
، واخةريًا توجهةت   ...اول من رد عليه فقلت: ان احلكومة حققت الكثري مةن وعودهةا  

ولسةةت سةةفريًا  اىل احملةةافظ فقلةةت: تةةذكر انةةك احةةد املسةةؤولني وان مهمتةةك خطةةرية 
…للبارفاني لدى اجلمهورية العراقية

(2). 
، ابلغةه  نية والتقة  بةانفراد مةع البةارفاني    عندما عاد املرحوم اىل السةليما و

قةدم   1964كةانون االول   8رديةة، ويف  وبان احلكومة غري جادة يف حل القضةية الك 
ول مةن كةانون   استقالته وعاد اىل املوصل وعاش منعزاًل اىل يوم وفاته يف االسةبوع اال 

 .2006الثاني 
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 الش  ية املوصلية ناظم العمري
 ا لق النبيل واالستقامة يف الت رن

 
االسرة العمرية من اسر مدينة املوصل العريقة، استقدم السلطان العثماني 

( جدها االعلة  احلةاج قاسةم العمةري )تةويف سةنة       1566-1520سليمان القانوني )
يف جنةوب   1563 املوصل، وبن  له جامعًا كبريًا سةنة  ( من مكة املكرمة اىل1591

املوصل وبالتحديد يف احمللة املعروفة باسم )باب العراق(، وكان اسةتقدامه مةن اجةل    
نشر املةذهب السةين )احلنفةي( يف املدينةة، وهةو املةذهب الرمسةي للدولةة العثمانيةة،          

 اعية ومذهبية.وللقضاء عل  ماتركه ال فويون )الشيعة( من دثار ثقافية واجتم
عرن من اسرة العمري )نسبة اىل عمةر بةن ا طةاب( العديةد مةن الش  ةيات       
اليت كان دا دور سياسي وثقايف وعسكري يف تاريخ العراق ومدينة املوصةل، اعكةر مةنهم    

( السياسةةي وال ةةحفي واالداري 1951-1890علةة  سةةبيل املثةةال : خريالةةدين العمةةري )
( الذي اسةتوفر اكثةر مةن مةرة وشةكل      1888د سنة املعرون، وارشد حمسن العمري )ول

( الةةذي 1898، وم ةةطف  حممةةود العمةةري )ولةةد سةةنة 1954و  1946الةةوفارة سةةنة 
، وكان حسن العمري مةن وجةوي املوصةل تةوىل رئاسةة البلديةة       1952شكل الوفارة سنة 

 .1887سنة 
، السةيما مةع   (1)كانت عالقات االسرة العمرية عل  العموم جيدة مع الكورد

كان منطقة بوتان وبادينان، فقةد جلةات اىل جزيةرة بوتةان )جزيةرة ابةن عمةر يف        س
التواريخ االسالمية( واىل بةرواري بةاال )العليةا( عنةدما احتةل الفةرس املوصةل سةنة         

 ، وبقيت ثالث سنوات معزفة مكرمة يف بوتان وبرواري باال.1623
                                                 

وةكةم وظيفتةه    -(، الةذي هةاجم   1816-1744االول ياسني افندي العمري ) -عل  قدر معلوماتي  -باستثناء ش  ني ( 1)
ه : غرائةب االثةر يف   الكورد يف امارة بادينةان بسةبب سةوء عالقةاتهم ةكةام املوصةل اجلليلةيني ينظةر كتابة          -مؤرخًا للسلطة 

)امةه كورديةة مةن قريةة بةامرني يف       . والثاني م طف  العمري107( ك1940حوادث ربع القرن الثالث عشر )املوصل، 
عنةدما كةان وفيةرًا     1945وهو االخةر وةكةم وظيفتةه لعةب دورًا مهمةًا يف ا ةاد انتفاضةة بةارفان سةنة           قضاء العمادية(،

 للداخلية.
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)الشةاعر   اما املرحةوم امحةد نةاظم عبداديةد سةليمان عبةدالباقي النةوري       
، واكمل دراسةته يف  1888العراقي املعرون( العمري، موضوع مقالنا، فقد ولد سنة 

مسقط رأسةه املوصةل، وقةرأ القةردن الكةريم علة  يةد احلةافظ احلةاج حممةد افنةدي            
العمةةري، وتوظةةف يف اوائةةل شةةبابه يف دائةةرة االوقةةان، ثةةم اسةةتقال واجتةةه اىل االدب   

 برية  ا قرأ.والتاريخ فقرأ الكثري ومجع مكتبة ك
وعمةةل نةةاظم العمةةري يف احلقةةل السياسةةي، فقةةد قةةدم هةةو وسةةعدالدين دل    
ا طيب وحممةد دل شةاكر وقاسةم دل عبيةد اغةا وعاصةم دل حةافظ ومجةيعهم مةن          
االسر املوصلية الثرية عريضةة اىل مت ةرن )حمةافظ( املوصةل رشةيد بةك ا وجةة        

ذي كةان قةد تشةكل يف    يطلبون فيهةا االعن بتشةكيل شةعبة للحةزب احلةر العراقةي الة       
 1923. اال ان احلزب مجد نشاطه نهائيًا يف مايس 1922ايلول  3بغداد واجيز يف 

قةةدم مةةع جمموعةةة مةةن    1945وقبةةل ان يفتةةتح لةةه فرعةةًا يف املوصةةل. ويف سةةنة    
الش  يات املوصلية طلبًا لتشكيل ناد  باسةم )االحتةاد العربةي(، علة  غةرار االحتةاد       

 ة الداخلية   توافق.العربي يف م ر اال ان وفار
كةةان نةةاظم العمةةري رجةةاًل حسةةن الطلعةةة متوسةةط الطةةول رقيقةةًا حاضةةر    
البديهية يتذوق النكتة والشعر ويفظه، كما كةان يهةوى الفروسةية وال ةيد حيةث      
برع فيهما لدرجة كبرية، اضافة اىل انةه اول م ةور فوتةوغرايف يف املوصةل، قبةل ان      

لبيةع مةواد الت ةدير. واشةتهر كةذلك يف      يكون فيهةا م ةورون حمرتفةون او حمةالت     
فراعة احلدائق والورود والرسم وا ط، وكان يتمتع خبط يف منته  اجلمال. وعرن 

 كذلك ةبه للسفر والسياحة فقد فار العديد من الدول االوربية واالسالمية.
عكف العمري يف سين حياتةه االخةرية علة  مجةع )الةرتاث العمةري( وشةكل        

الندوة العمرية( اليت كان يفد اليهةا العلمةاء والشةعراء واالدبةاء     دذا الغرض مجاعة )
 .(1)والفنانني من املوصليني والعراقيني والعرب

                                                 

 .29/6/1990لعمري اجلوابية للكاتب واملؤرخة يف رسالة معاوية ناظم ا( 1)
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ولعل مةن ابةرف ال ةفات الةيت عةرن بهةا هةي: ان ةان املظلةومني اىل ابعةد           
احلةةدود، ولةةه مواقةةف كةةثرية ومشةةهورة يةةذكرها لةةه اهةةل مدينتةةه سةة ر دةةا مالةةه      

ولني، وكان ال يهدأ او يقر له قةرار اال بعةد رفةع الظلةم عةن      وعالقاته مع كبار املسؤ
 املظلوم، ويتساوى عندي يف هذا ادال االقارب والغرباء وكل من يل ا اليه.

، انه عندما داهمةت شةرطة   (1)يذكر املرحوم صبغة اهلل امني حسن املزوري
يعمةل   حيةث كةان   1952الشعبة ا اصة )االمن( يف املوصل جةامع العمريةة يف دعار   

امامةةًا واعتقلتةةه بتهمةةة العمةةل يف صةةفون احلركةةة القوميةةة الكورديةةة وعالقتةةه        
بالبارفاني يف منفاي يف االحتةاد السةوفييت )السةابق( واخيةه الشةيخ امحةد املعتقةل يف        

 الب رة، قام املرحوم ناظم العمري بالتوسط لدى السلطات واطلق سراحه.
ديةةد سةةليمان العمةةري، وكتةةب املةةزوري عنةةه يقةةول: ان امحةةد نةةاظم عبدا

املشهور بناظم افندي العمةري اخت ةارًا لةدى املوصةليني، كةان ش  ةية حمرتمةة يف        
االوساط املوصلية والسلطات، ومن املعروفني ب البة الرأي، واعا قةال فعةل، وكةان ال    
يفرق بني العةرب والكةورد. ويف احةدى احلةوادث قامةت الشةرطة يف املوصةل بسةحب         

يةة )دفةاتر النفةوس( لعةدد مةن طةالب العلةوم الدينيةة الكةورد          هويات االحةوال املدن 
الدارسةةني يف جوامةةع ومةةدارس املوصةةل الدينيةةة، بغيةةة ترحيلةةهم او طةةردهم مةةن    
املدينة، ف اءني احدهم واخوني بالذي ح ل، فذهبت اىل ناظم العمةري وفاحتتةه   

يةذهبوا  باملوضوع ليت ل باجلهة اليت يراهةا العةادة هويةات اول ةك الطةالب، فقةال ل      
 .(2)غدًا اىل الشرطة الستالم هوياتهم، وفعاًل عهبوا واستلموا هوياتهم

وخص العمةري الكةثري مةن حياتةه يف تربيةة ابنائةه السةتة وبناتةه االربةع،          
وحرك عل  تنش تهم وتدريبهم عل  خمتلف مناحي احلياة وعلومها وجعلةهم كمةا   

 . 1952ىل ان تويف سنة كان يتمن . وظل وفيًا ملبادئه ولعالقاته االنسانية ا

                                                 

انتمة  اىل مجعيةة هيةوا / االمةل، واىل      1942، ودرس يف املوصةل، ويف سةنة   1926ولد املزوري يف قضةاء العماديةة سةنة    ( 1)
، اعتقةةل اكثةةر مةةن مةةرة بسةةبب نشةةاطه السياسةةي تةةويف يف دهةةوك يف        1946احلةةزب الةةد قراطي الكوردسةةتاني سةةنة    

29/11/2001. 

 .3/11/1991رسالة املزوري اجلوابية للكاتب واملؤرخة يف ( 2)
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 النهاية املاساوية لضابط شيوعي ش اع
 

الدموي وتسةلط حةزب البعةث وتنظيماتةه علة        1963شباط  8بعد انقالب 
مقدرات العراق، قامت السلطات البعثية باعتقال امل ات مةن الضةباط الشةيوعيني، وبعةد     

ل امل ةات مةنهم اىل سة ن نقةرة السةلمان      موت العشرات منهم حتت التعةذيب، قامةت بنقة   
ال حراوي بقطار عرن فيما بعد باسةم )قطةار املةوت(، وكةان الضةابط املوصةلي صةالح        

 الدين امحد جميد واحد من اول ك الضباط الذين نفيوا اىل س ن نقرة السلمان.
قرر صالح الدين ادرب من املنف ، وألن ادارب مةن علةك املنفة  كةان اليكتةب      

، اال اعا صادن جمموعة من البدو الرحل يدلونه علة  الطريةق او يةرافقهم اىل    له الن اة
اطران احد املدن، فقد كتب هةذا الضةابط وصةيته اىل حزبةه قبةل هروبةه واودعهةا اىل        

 :1964رفاقه، و ا جاء يف الوصية اليت كتبها يف االول من تشرين االول 
ان حكةم االعةدام    انين عضةو يف احلةزب الشةيوعي العراقةي، بعةد ان اتضةح      

سينفذ بي وجدت الفمًا عليم ان اقدم تقريري االخري، اوضح فيه تار ي السياسي. 
، كةان  (1)يف حملةة املكةاوي   1934لقد ولدت من عائلة فقرية يف مدينة املوصل سةنة  

ابي عاماًل معدمًا يعمل يف احلفر والبناء، ومات من االرهاق والبةؤس، وسةنه التزيةد    
 ركًا فوجته واطفاله ا مسة، وكنت اكوهم.( سنة، تا35عن )

لقد فاجا الرتمةل والشةقاء والةدتي الةيت بةدأت يف تقةديم خةدمات شةاقة يف         
بيوت الناس، امةا انةا فاخةذت اشةتغل مسةاءة يف نقةل الطةني علة  الةدواب، الةدوام يف           

التحقةت   1948املدرسة صباحًا، لقد تعرفت عل  بؤس العمال وشقاءهم، ويف سةنة  

                                                 

املكاوي من اقدم احياء مدينة املوصل الشعبية، تقع عل  ضفة نهر دجلة اليمن ، وكان معظم شةباب هةذي احمللةة    ( 1)
 اعضاء او مؤيدين للحزب الشيوعي العراقي.
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 1954، ساهمت يف االنتفاضات الشةعبية، وانهيةت دراسةيت سةنة     (2)طالب نظمة ال
، وبعةد تفةوقي يف   1957والتحقت بالكلية العسكرية وخترجةت منهةا بتفةوق سةنة     

 دورة املدفعية جرى ايفادي اىل انكلرتا.
عدت من بغداد اىل املوصل، وكان اجلي  باالنةذار، وجةو    1959دعار  5يف 

، وجةاء  (1)ت لت بةاملالفم الشةهيد هاشةم محيةد العبةاصي     املدينة مشحون بالتآمر، وا
دعار، حيث طلب منا احلزب ان نتهيا ل د التآمر، لقةد كانةت ميةولي خافيةة      7يوم 

علةة  املتةةآمرين فارسةةلوني اىل عةةني فالةةة )شةةركة نفةةط عةةني فالةةه(، حيةةث وجةةدت  
ع املتآمرين )يق د مجاعة العقيد الركن عبدالوهاب الشوان( يتعاونون صةراحة مة  

 .(2)االنكليز، الذين هياوا دم مهندسني لالعاعة وغرفة البث قبل عشرين يومًا
، سيطرت عل  املنطقة، واصدرت بيانًا بةالرونيو  1959دعار  8ويف صباح 

طلبت فيه مقاومة املتآمرين، ومت اعتقال ا ونة من الضباط والشةرطة، واعتقلةت   
دةاربني اىل سةوريا، واعتقلةت    املهندس الويطاني )وليمةز(، وقطعةت الطريةق علة  ا    

وسةا  حممةد سةعيد، وخةريي      الضباط املتآمرين: جميد اجلليب، وحافم حسن العلي،
 ا ريو الذي قتلته دفاعًا عن النفس.

، كنت يف الب رة، فتوجهت اىل دمر القاعةدة  1963شباط  8ويف يوم االنقالب 
ىل املعسةكر، ثةم مجعةت    واخذتةه خمفةورًا ا   (3)البحرية العقيد الركن صبيح حممد رءون

اجلنود وخطبت فيهم ملقاومة التآمر، وارسلت السيارات الستدعاء الضةباط الشةيوعيني،   
ثم جرى اعتقالي وتسفريي بالطائرة اىل بغداد، ومت تعذييب علة  يةد املةالفم االول     …

طاهر التكرييت واملقدم عزيز امني، ثم ارسلوني اىل ق ر النهاية حيث بةدلت امسةي اىل   
عريةةف صةةاحل جميةةد، وهنةةاك عرفةةت باعةةدام مةةن يمةةل اسةةم صةةالح امحةةد، ثةةم  نائةةب

                                                 

 االحتاد العام لطلبة العراق فيما بعد.( 2)

 .1963دعار  8حركة الشوان االنقالبية الفاشلة يف صباح  قتل اثر قيام( 1)

  يكن وقون بريطانيا من خالل مهندسيها يف شركة نفط عني فاله، اىل جانب حركة الشوان سةرًا، فقةد قةاموا    ( 2)
 بتشغيل االعاعة اليت ن بت يف معسكر الغزالني باملوصل.

 .شقيق باسل الكبيسي من مؤسسي حركة القوميني العرب( 3)
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(، ومن هناك اىل املوصل، وعل  الةرغم مةن تعةذييب الوحشةي     1اخذوني اىل س ن رقم )
 بقيت حمتفظًا بشرن صيانة االمانة.

، 1963متةوف   6هربت مرتني من الس ن يف بغداد، والق  عليم القبو يف 
حملكمة، وادنةت التةآمر، واختةتم صةالح الةدين رسةالته       لقد دافعت عن احلزب امام ا

 )الوصية( اىل احلزب قائاًل:
ايها الرفاق االعزاء: اودعكم واودع فيكم كل دمالي يف حتريةر شةعيب وبنةاء    
االشرتاكية يف وطين احلبيب، اودعكم هاتفًا مةن االعمةاق مةن علة  خشةبة االعةدام:       

ًا يةةا قافلةةة الشةةةةهداء اننةةةةي اتةةوق  ادةةد حلزبنةةا الشةةيوعي، والن ةةر لشةةعبنا، مرحبةة 
 .(1)اليك

 التوقيع                                                        
 املالفم االول صالح الدين امحد جميد،                                      

 شباط)ديب( وبعدها )صاعق( 8االسم احلزبي قبل                      
 

ذا الضابط الباسل واجلسور يف ال حراء عند هروبةه مةن النقةرة    لقد تاي ه
و  ي ادن احدًا يف طريقه، فهامجتةه الةذئاب واكلتةه، ووجةدت بقايةا جثتةه فيمةا        

 بعد.
 
 
 
 
 

                                                 

( 22( السةنة ) 3للتفاصيل ينظر: جريدة طريةق الشةعب، اجلريةدة املركزيةة للحةزب الشةيوعي العراقةي، العةدد )        ( 1)
 1965اواخر كانون االول 
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 اسرة حممد بك الن في واحلنني اىل العهود البائدة
                                        

ة املوصل قد ًا أرتسرًا اشتهرت يف جمةاالت معينةة، وظهةر مةن بةني      عرفت مدين
افرادها رواد للرتبية والتعليم ويف النهضةة الثقافيةة واحلركةة الوطنيةة والعمةل القةومي،       
ولعبوا دورًا مشةهودًا يف خمتلةف مراحةل تةاريخ املدينةة احلةديث واملعاصةر، وألن املدينةة         

قةةد ظهةةر يف املدينةةة العديةةد مةةن الةةوطنيني      كانةةت ومةةاتزال مركةةزًا جتاريةةًا مهمةةًا، ف    
االقت اديني مثةل : م ةطف  ال ةابويي وحممةد ييةب اجلةادر وهاشةم احلةاج يةونس          

 ومحدي جلمريان وبكر جليب خياط وسواهم.
لقد ةثت يف تاريخ املوصل االقت ادي والسياسي واالجتماعي، فلم اجةد عكةرًا   

مةن ادةاالت املةذكورة، ومةع انهةا اسةرة       السرة الن في كاسرة معروفة او رائدة يف جمةال  
مالكية اقطاعية قد ة متتلك ومنةذ اواخةر العهةد العثمةاني اراضةي فراعيةة واسةعة يف        
اطران املوصل، والسيما عل  ضفة نهر دجلةة الشةرقية. فانهةا   تشةرتك يف اول شةركة      

عضةةاء ، اع   يةد امسةًا الفرادهةةا مةن بةني ا    1920فراعيةة تشةكلت يف املوصةل يف ربيةةع    
 .ادي ة املؤسسة، علمًا ان هذي الشركة ادخلت االالت الزراعية احلديثة

ان اسرة الن في   تةدخل او تشةارك يف هةذي الشةركة الزراعيةة خوفةًا مةن ان        
انتاجها سون يؤدي اىل خفو اسعار احلبوب يف املسةتقبل، السةيما وان املوصةل اشةتهرت     

، 1925مت ةرن )حمةافظ( املوصةل سةنة     ويظهر ايضًا من خالل ماكتبه ، بانتاج القمح
 ان االسرة كانت تهتم برتبية ا يول وجتارتها.

املهم يف االمر، ان االسرة   تكن دا يومًا عالقة بالنهضةة الثقافيةة او باحلركةة    
الوطنية يف املدينة، و  يعرن عنها انها ساهمت باي عمل قومي عربي شهدته املنطقةة  

 تكن دا صلة باي مةن رجةاالت املوصةل الةوطنيني امثةال:      خالل تار ها املعاصر، كما  
داود املالح وداود اجلليب، سعيد احلاج ثابت، وحممد الغالمي، ومحدي جلمريان، وحممةد  
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حديد، وعبداجلبار اجلومرد، وصديق شنشل، وغربةي احلةاج امحةد، وعبةدالغين املةالح،      
 وعبدالباسط يونس وسواهم كثريون.

اسةتقرار هةذي االسةرة يف املنطقةة، ولكةن مةن الثابةت         اليعرن بالتحديد تةاريخ 
الشهري والضيق والق ري، مسيم بامسهةا لسةكن    (1)تار يًا عند املوصليني ان شارع الن في

عميدها فيه. كما وان الةرأي السةائد هةو ان هةذي االسةرة كانةت قةد نزحةت مةن مدينةة           
 عليها وعل  افرادها. الن ف االشرن اىل املوصل وعليه اطلق املوصليون لقب الن في

وال اسةةتبعد اسةةتقدام الفةةرس او ال ةةفويني دةةذي االسةةرة وغريهةةا اىل املدينةةة    
الفارسةي علة  املدينةة كةان يل ةئ       -لتعزيز النفةوع الشةيعي فيهةا، الن ال ةراع العثمةاني      

الدولتني احيانًا عل  استقدام االسر املوالية دا، فالدولة العثمانيةة مةثاًل كانةت تسةتقدم     
ر العربية والرتكية السني ة اىل املدينة لتثبيةت املةذهب السةين )احلنفةي( فيهةا، وهةو       االس

املذهب االسالمي الذي اعتمدي العثمانيون، وباملقابل عندما احتل الفةرس املوصةل سةنة    
و سةةاعدة السةةادة االشةةران )االعرجيةةة( الةةذين كةةانوا علةة  املةةذهب الشةةيعي،        1623

شيعية لتثبيت مذهبهم ايضًا، ور ا كانةت اسةرة الن فةي     بالتاكيد استقدموا معهم أرتسرًا
، وهةةذا ال يقلةةل ابةةدًا مةةن مكانتهةةا االجتماعيةةة كاسةةرة معروفةةة يف (2)احةةدى تلةةك االسةةر

 املدينة.
اما ما قيل عن ان االسرة الن فية كانت قد نزحت من الشام وانها تنتسب اىل عشةرية  

اىل وقةائع موثقةة، اع لةيس هنةاك عشةرية باسةم        الن يفي، او اىل اجلبةور او املةوالي، فةال تسةتند    
 ، واعتقد ان هناك منطقة يف الشام تسم  )الن ان( وليس الن يفي.(3))الن يفي( يف الشام

                                                 

 اشتهر هذا الشارع قد ًا بوجود املكتبات وحمالت بيع القرطاسية وجتليد الكتب وباعة ال حف.( 1)

العهةود االسةالمية وألسةباب شةت ، امةرًا مالوفةًا، اع يةذكر الةوفير السةابق ف ةري           كان استقدام االسر من مكان اىل مكةان يف  ( 2)
هةة مةن   430( يف مذكراته: ان اول من قدم اىل املوصل من اجدادنا هو السةيد ابةو الوكةات سةنة     1995-1908الف ري )

ملوصةل كةانوا مةن املسةيحيني،     الكوفة، وتوجد عدة دراء حول سبب جمي ه من الكوفة اىل املوصل، واكثرها قبواًل ان سةكان ا 
بينما كانت احلكومة مسلمة، وارادت السلطات احلكوميةة اصةاد تةوافن يف الةديانات لطبقةات سةكان املوصةل فاسةتقدم اليهةا          

 .23( ك2001 ينظر: مذكراته اعدها وقدم دا وعلق عليها الدكتور عماد عبدالسالم رءون، )بغداد،

 (.1983 )دمشق، 2ئر الشام، طينظر كتاب: امحد وصفي فكريا، عشا( 3)
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وكتةةب احةةد املواصةةلة املهةةتمني واملعنةةيني بانسةةاب واصةةول االسةةر املوصةةلية يف   
( دل سليم بةك  4احدى املواقع عل  االنرتنيت، وحتت عنوان )االنساب املوصلية( يقول: )

قزاف ا الدي، ومنهم ابراهيم عبدالرمحن بن سليم بك، وهم ابناء عمومةة دل الن فةي   
( دل حممد بك الن يفي ا الدي، ومنهم دل توفيق الن في. وقد امجع علمةاء النسةب   5)

عل  انقراض عقب خالد بن الوليد، وقالوا لعلهم من قري   ن كانوا بالشام مع خالةد  
 عرن الن يفي )يق د حممد بك( بظلمه وطغيانه. بن الوليد، وقد

كمةةا ويؤكةةد الةةدكتور سةةيار اجلميةةل انتسةةاب اسةةرة الن فةةي اىل ا والةةد عنةةدما 
يقول: اقرتن حسني اجلليب اجلميل خبدصةة خةاتون كر ةة امحةد بةك ابةن عبةدالفتاح        

 بك الن في املوصلي ا والدي )ينظر موقعه عل  االنرتنيت(.
علم موصةلي عريةق عةن شة ص موصةلي يةدع  حممةد        كما ورد يف مذكرات م

 سليمان ا الدي مايلي:  
هو )مفت  العقوبات( من عائلة ف ري يسمونهم بيت )سةلو الكةردي( ]وهةذا دليةل     
عل  ان ا الدية هم كورد وال  تون ب لة  الد بن الوليد بل اىل عشرية ا التية الكورديةة[،  

ثالثة اوالد: حقي ا الدي، وصل اىل بالط امللةك   وهو يشتغل يف اكوار حرق اجلص وكان لسليم
وح ل عل  رتبة نائب ضابط، واصبح مسؤواًل عن مكافحة االمية يف اجلي ، وبنفوعي ادخةل  
شقيقه حممد سليمان دار املعلمني العالية وعني مدرساً يف ثانوية املوصل، وكةان حممةد سةليمان    

 (1)لعراقي وابنة اخت مجيل املدفعي.قد تزوج بابنة احلاج سري احد كبار ضباط اجلي  ا
من اجلدير بالذكر هنا، ان معظم الذين يدعون االنتساب اىل خالد بن الوليد او اىل العبةاس  
عم الرسول)ك( هم من سكان جزيرة بوتةان )ابةن عمةر يف التةواريخ االسةالمية( ومنطقةة هكةاري        

عشةرية خالتةان الكورديةة وتةرد احيانةاً      وقضاء العمادية احلالي. ولقب ا الدي هو يف االصل نسبة اىل 
هكذا: خلدي، كلدي، خاليت، خالتان، وهي عشرية كوردية باسلة ومةنهم امةراء امةارة بوتةان الكورديةة،      
ومجيع افراد هذي العشرية يتلقبةون خطةاً بةة)ا الدي(، وهةم مةن الكةورد االقحةاح، ومةن املناسةب ان          

 ملوجودة يف جزيرة بوتان ايضاً.نذكر هنا، ان بعضهم ينتسب اىل قرية )خالدي( ا

                                                 

 ينظر: مذكرات معلم من هذا الكتاب.( 1)
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اما الذين يدعون بانهم )عباسةيون( فينتسةبون اىل عشةرية )أباسةيان( الكورديةة الشةهرية       
الةةيت حتةةدث عنهةةا مةةارك سةةايكس، ومةةنهم امةةراء امةةارة بادينةةان الكورديةةة، وهنةةاك بعةةو الكةةورد 

القريبة من القامشلي  الساكنني يف املوصل يدعون النسب )اداللي( وهم من سكنة قرية )اداللية(
 .الطويتنوكان رئيس القرية يف مطلع القرن العشرين صادق دغا اداللي وهم من عشرية 

املهم يف االمر، ان معلومة النسابة املوصةلي ا اصةة بانتسةاب اسةرة الن فةي اىل      
. يفةةتح بابةةًا جديةةدًا علةة  ا ةةدارها القةةومي، اي انهةةا اسةةرة كورديةةة (1))ا والةةد( الكةةورد

ة مةةن كوردسةةتان تركيةةا واسةةتقرت يف املوصةةل، واعا دققنةةا يف املالمةةح اجلسةةمانية   نافحةة
الفراد االسرة، وشكل وجوههم وتقاطعاتهةا، ال يةد فيهةا مةا يةدل علة  االصةل العربةي،         
ور ا يفسر لنا هذا عداءها السافر لكل ما هو كوردي، وعلك دفعًا الي شبهة عةن االصةل   

 العيون.الكوردي لالسرة ولذر الرماد يف 
و ا يؤكد ا دارهم مةن غةري العةرب، تنافسةهم علة  مشةي ة الةذين يةدعون         
النسةةب )ا الةةدي( يف املوصةةل، وبالتحديةةد مةةع املعلةةم طةةالل سةةليم )ا الةةدي(، وطةةالل   
وشقيقيه صالح وداءد اوالد سليم كانوا من سكنة حملتنا النعمانية، وكةان سةكان احمللةة    

كان والةدهم يةتكلم الكورديةة بطالقةة مةع جريانةه       يعدون هذي االسرة من الكورد، فقد 
 من الكورد مع انه كان يرتدي الزي العربي.

ولو فرضنا جداًل ان االسرة كانةت قةد نزحةت مةن الشةام اىل املوصةل، ولكةن هةذا         
بالدولةة   1925اليستقيم وموقةف االسةرة مةن اصةرارها علة  احلةاق واليةة املوصةل سةنة          

فكرة القومية العربية ظهرت اواًل وبشةكل واضةح يف الشةام    الرتكية احلديثة، فاملعرون ان ال

                                                 

وتشةري   (، يقول "هةم مةن العباسةيني االكةراد"!!    يعندما يكتب النسابة املوصلي عن اسرة حمفوظ حممد عمر بك )العباس( 1)
ن عرفةوا بةني االلةف الثةاني     احلقائق التار ية، ان احدى ادموعات البشرية املتميزة اليت سكنت يف مشال مةا بةني النهةري   

تةةيني "ادموعةةة القفقاسةةية مةةن ناحيةةة اللغةةة"   راالورا ءابديني واعتةةووا انسةةلةةواواسةةط االلةةف االول قبةةل املةةيالد با ا 
وتسميتهم ظهرت يف التاريخ نسبة اىل االله )خالد(، وكان مراكز جتمةع هةوالء منةاطق نهةري ومشةدينان وراونةدوف وشةنو        

 وردية يف كل من تركيا وايران والعراق.وغريها من املناطق الك
ه واوسةع بنةاءي    ة ولعل ابرف املراكز لعبادة هذا االله كان ح ن )موساسري( مشال شةرق اربيةل، املقةر املقةدس الةذي ر         

شةني" علة  احلةدود     كيلي  ويين وخلد عكري عل  اللوحة املشةهورة الةيت عرفةت بلوحةة "    بامللك ا الدي )مينواس( بن اش
 كتديضتيااليرانية بالقرب من -العراقية



340  

ومنهةةا انتقلةةت اىل املوصةةل ثةةم اىل ا ةةاء العةةراق علةة  يةةد الشةةاميني اىل حةةد مةةا، فةةالفكرة   
القوميةةة العربيةةة هةةي )بضةةاعة شةةامية(، وكةةان املفةةروض ان تةةروج دةةا اسةةرة الن فةةي يف   

 موقفها من مشكلة املوصل. املوصل، ال ان تقف ضدها وضد مروجيها، كما اتضح علك يف
 

 من اجل احلاق والية املوصل برتكيا: (يناضل)حممد بك الن في 
، واسةتقر وضةع املوصةل السياسةي،     الفارسةية  -عندما انتهت احلروب العثمانية 

مةن   1639واصبحت جزءًا مةن الدولةة العثمانيةة، متكنةت الدولةة العثمانيةة بعةد سةنة         
اثةةر للمةةذهب  -اىل حةةد مةةا  -الوسةائل، و  يبةةق  نشةر املةةذهب السةةين وتثبيتةةه   تلةةف  

الشيعي يف املدينة، حت  ان السادة االشران )االعرجية( حتولةوا مةن املةذهب الشةيعي اىل     
املةةذهب السةةين. ويبةةدو ان االسةةرة الن فيةةة غةةدت مةةن االسةةر املواليةةة اجليةةدة للسةةلطات  

، كعادتهةا يف كسةب   العثمانية، بعد ان حتولت عن مذهبها، فاغدقت عليهةا تلةك السةلطات   
املوالني، مساحات واسعة من االراضي الزراعية يف شرق املوصل ومشادا، وهذا يفسةر لنةا   
ان عميد هذي االسرة يف اواخر العهد العثماني حممد بك الن في، كان من اشةد الةداعني   

برتكيةا، عنةدما ظهةرت املشةكلة بعةد احلةرب العامليةة         1925الحلاق واليةة املوصةل سةنة    
كةانون   27واثر مطالبةة تركيةا بهةا، ووصةول جلنةة التحقيةق الدوليةة املوصةل يف          االوىل

 .1925الثاني 
كتب املرحوم عبدالعزيز الق اب يف مذكراته، وكان مت رفًا )حمافظًا( للموصةل  

واثناء قدوم جلنة التحقيق الدولية، عن موقف عميد االسرة الن فيةة حممةد    1925سنة 
غادر فتاح بةك وبةدري بةك رفةاق جةواد       1925شباط  8 بك من مشكلة املوصل يقول: يف

باشا )املفت  العام لل ي  الرتكي يف منطقة اجلزيرة و ثل تركيا يف الل نة( مقر الل نة 
)الق ر( بسيارة مغلقة اىل حمل حسو اخوان ومةن هنةاك فاروا دار حممةد الن فةي، وعنةد      

لدار، وجتمهةر النةاس حةودم    خروجهم منها أهانهم اش اك وطنيون كانوا واقفني خارج ا
فاضطر االتراك للعودة اىل الق ر. ويف مساء علك اليوم، نشب نزاع امةام دار الن فةي بينةه    
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، ةضور مجع غفري من الناس، واصيب ابراهيم كمال برح بسةيط  (1)وبني ابراهيم كمال
بلةد،  يف كتفه، والقت الشرطة القبو عل  كليهما، ثم اطلق سراحهما بتوسط اعيةان مةن ال  

وقد شهد رئيس جلنة التحقيق الدولية )اي. أن. فريسن( هذا النزاع والسب والشتم، والذي 
 .(2)كان سببه دفاع ابراهيم كمال عن عروبة املوصل وحتمس حممد الن في لترتيكها

( عن 1999-1907وكتب شاهد العيان واملعاصر لالحداث املرحوم حممد حديد )
ناك قلة من االهالي تتعاطف مع اجلانب الرتكةي، وقةد   موقف حممد الن في يقول: كانت ه

سبب علك استياء اكثرية املواطنني اىل درجة ان احد الش  يات البارفة من مؤيدي املوقف 
الرتكي حممد بك الن في، قد تعرض لالعتداء يف الشةارع، اع صةفعه ابةراهيم كمةال، وكةان      

 .(1)ئم املؤيدين لرتكيادذي احلادثة وقع كبري، وساهمت كثريًا يف تثبيط عزا
ويقول عو النون ايوب: ان ابراهيم كمال برف يف هذي املعركة السياسية )مشةكلة   

املوصل( وانه جرح يف ختاصم مع املعارضني، حني اشهر عليه احلاج حممد الن في خن رًا 
. وي ف الضابط السياسي الويطاني واالس ليون والةذي كةان يف املوصةل اثنةاء     (2)ردي بيدي

صةةول جلنةةة التحقيةةق الدوليةةة، الوضةةع يف املدينةةة قةةائاًل : كانةةت املوصةةل حينةةذاك مثةةل  و
شةيكاغو بالنسةبة للشةرق االوسةط، مدينةة مةن السةهل اثةارة غوغةاء املسةلحني وا طةرين            

 .(3)فيها

ويستنتج  ا كتبةه حديةد، كةم كةان حممةد الن فةي نشةطًا وفعةااًل ومةؤثرًا يف          
يةا، ويبةدو انةه كةان يةرض علة  خةروج املظةاهرات         الدعوة الحلاق واليةة املوصةل برتك  

 التاييدية دا بدليل ان ابراهيم كمال صفعه يف الشارع.

                                                 

( ضةابط احتيةةاط يف اجلةي  الرتكةي وهةو مةةن املوصةل، التحةق بةالثورة العربيةةة        1947-1895ابةراهيم كمةال )  ( 1)
 وعمل مع امللك في ل يف الشام وتقلد عدة مناصب منها رئاسة الديوان امللكي وعدة وفارات.

( 2007 كتور خالةةد عبةةدالعزيز الق ةةاب، )بةةريوت، ينظةةر: مةةذكرات عبةةدالعزيز الق ةةاب، اعةةداد وحتقيةةق الةةد  ( 2)
 .223ك

 .73(، ك2006 ينظر كتابه : مذكراتي، ال راع من اجل الد قراطية يف العراق، )بريوت،( 1)

 .67(، ك1981 ينظر: عو النون ايوب، ق ة حياته بقلمه، القسم الثاني، ال با والشباب، )فينا،( 2)

( 2010)دهةوك،   1944-1918يطةانيون، مةذكرات واالس ليةون يف العةراق     ينظر مؤلفه: الكةورد والعةرب والو  ( 3)
 .228ك
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( بهةذا ال ةدد   1951-1890وكتب شاهد عيان دخر وهةو خريالةدين العمةري )   
كةانوا يتهربةون مةن مواجهةة جلنةة       -وال يةذكر االمسةاء    -يقول: ان بعو عرب املوصةل  
عة فيما لو عاد االتراك اىل هذي البالد. ويضةيف العمةري   االستفتاء حمافظني  ط الرج

قائاًل: لقد تهافت بعو عرب املوصل عل  تقبيل اياد جواد باشا املمثةل الرتكةي، وهتةف    
دخةرون ةيةةاة م ةطف  كمةةال )اتةةاتورك( ولةوال الشةةغب الةةذي احدثةه بعةةو امل ل ةةني     

، ويشةري م ةدر    (4)ت امل افيختويفًا للباشا املوما اليه ليمتنع عن ا روج والت ول لتوال
معاصر دخر اىل ان الةذين اقبلةوا علة  املمثةل الرتكةي للسةالم عليةه ولتقبيةل يةدي اثنةاء           

، ور ا هذا اشارة اىل ال ةفعة الةيت وجههةا ابةراهيم     (1)جتواله يف املوصل تعرضوا للضرب
 كمال حملمد بك الن في.

علةة  مسعةةة   ومةةع ان العمةةري   يةةذكر امسةةاء اول ةةك الةةبعو ر ةةا حرصةةاً      
ومستقبل اسرهم يف املستقبل ولعدم احراجها، او ترفعةًا، اال ان اغلةب الظةن كةان بيةنهم      
حممد بك الن في وامثالةه مةن الةذين ارتبطةت م ةاحلهم احلياتيةة بالدولةة العثمانيةة،         
و  يكةن دافةةع اول ةةك الةةبعو مةةن العةةرب يف تاييةدهم لرتكيةةا دينيةةًا كمةةا يلةةو للةةبعو   

املؤيدين لرتكيةا كةانوا قلةة التسةتحق الةذكر علة  حةد قةول حممةد           تفسري مواقفهم، ألن
( قائاًل: وما كان يؤيد عودة االتةراك غةري   1988-1908حديد. ويؤيدي عو النون ايوب )

بعو سكان حملة باب البيو، فقد تذكر بعو هةوالء مةا كةانوا يتمتعةون بةه مةن رفةاي        
مةادم، متةوهمني ان عهةد    حني كانوا يسيطرون عل  وسائل نقةل البضةائع الت اريةة ب    

 .(2)رفاههم سيعود لو عاد االتراك
ومن اجلدير بالةذكر ان مت ةرن املوصةل حينةذاك يةذكر الش  ةيات واالسةر        
اليت دافعت عن عراقية وعروبة املوصةل ولةيس مةن بينهةا احةد مةن اسةرة الن فةي، اع         

                                                 

 .)خمطوط ةوفة عويه( .259-257، ك3ينظر كتابه: مقدمات ونتائج، ج( 4)

 .66ينظر: عو النون ايوب، امل در السابق، ك( 1)

 .66امل در نفسه، ك( 2)
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اسم اغا وبةاقي  يقول: "والكل يعلم ان دل كشمولة ودل الن في واكاي افندي وامني اغا وق
 .(3)االغوات   يكونوا اىل جانب الوحدة العراقية واحلكم العربي"

ل ةاحل العةراق، اخةذت     1925كانون االول  16وعند حسم مشكلة املوصل قي 
اسةةرة الن فةةي تسةةع  اىل اصةةاد مكةةان دةةا يف الوضةةع اجلديةةد، واحلفةةاظ علةة  م ةةاحلها     

عثمةةاني وعلةةك عةةن طريةةق التقةةرب مةةن  وامتيافاتهةةا الةةيت كانةةت تتمتةةع بهةةا يف العهةةد ال 
املت رن وكسبه بتقةديم الرشةوة لةه واغرائةه ماديةًا، وقةد اوضةح املرحةوم عبةدالعزيز          

 الق اب هذا االمر يف مذكراته وحتت عنوان "قضية حممد الن في" وادناي ن ها:
(، ومنهةا قريةة كةان  لةك     قرةقيو  كان حملمد الن في قرى كثرية يف ناحيةة ) 

بعها الباقي للفالحني. وقدم الن في شكوى عل  مةدير الناحيةة يتهمةه    ثالث ارباعها ور
بعدم االهتمام بإخراج الفالحني املفسدين )كما يزعم( من قريته. سالت مردان افنةدي  
مدير الناحية، فاجابين : بان املستمسةكات تثبةت حةق الفالحةني يف ارضةهم، وان ادعةاء       

عدي عن طريةق وكالئةه ويطالةب بنقلةه     الن في هو باطل، وان الن في كان يهددي ويتو
والت لص منه. واجبته مش عًا بلزوم حفظ حقوق الفالحني والتمسك بةاحلق والعةدل،   
وان ال يهتم بالتهديد والوعيد. وفاد كالمي هذا من معنويةات مةدير الناحيةة فشةكرني     

تثبةت  واستمر  وقفه السليم. ثم جاءني الن في، وهو يمل اوراقًا للطابو، وقةال: إنهةا   
( تسعًا وعشرين قرية ملك )طابو(. وقال: "إني ساسة ل ربةع   قرةقو ان له يف ناحية )

هذي القةرى بامسةك باختيةاري ورغةبيت، وال اطلةب مقابةل علةك سةوى العةدل واحلةق".           
استغربت من كالمه هذا وسالته إن كان هناك جتاوف عليه او ضرر اصابه من االداريةني  

فاجاب بةالنفي، وقةال: "إنةي اطالةب بنقةل مةدير الناحيةة         يف الناحية او يف مركز اللواء،
وترحيل قسم من الفالحني من قرييت". اجبته: "إن الفالحةني  لكةون االرض مثلةك    
ويشاركونك فيها وال جمال لالست ابة ملطالبك. وعليك مراجعة احملاكم  ثبات حقةك".  

 قرى بامسي. ثم طلبت منه مجع اوراقه واملغادرة ألني لست ةاجة اىل تس يل

                                                 

 .226عبدالعزيز الق اب، امل در السابق، ك( 3)
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وبعد يومني مسعت من املفت  الويطاني )لويد( ان حممد الن فةي قةد غةادر    
اىل بغداد دخذًا معه ثالثة رءوس خيل  تةافة. ثةم ورد لةي كتةاب مةن وفارة الداخليةة       
بعد مدة ق رية يتضمن سؤااًل عن ق ة الن في واسبابها، ف معةت االوراق ا اصةة بهةا    

ة الداخلية، طالبًا ان تنورني عن الطريةق القةانوني الةذي    وقدمتها بكتاب خاك اىل وفار
 صب اتباعه حللها، و  يردني جواب.

وعنةةةدما تسةةةلمت وفارة الداخليةةةة مةةةن وكيلةةةها رئةةةيس الةةةوفراء، عبداحملسةةةن 
السعدون، بعد اربعة اشهر جاءني السعدون  لف وضةعه علة  مكةتيب وقةال ضةاحكًا مةا       

ع هذي االوراق" وان رن. قلبت امللةف وإعا بةه كةل    معناي : "ستالقي الكثري من املشاق م
ما  ص قضية الن في، وهو خةال مةن اي شةرح عليةه مةدة بقائةه يف الةوفارة ويف عهةد         

 وفيرين سابقني.
فرت امللك في ل فيةارة اعتياديةة بعةد تسةلمي من ةيب الةوفاري بعشةرة ايةام،         

فةي وتنهةي قضةيته    وقال لي ضاحكًا: "يا عبدالعزيز، ارجو ان ختل ين مةن حممةد الن   
، ةسةةمها (1)املعلقةةة". قلةةت لةةه: "إنةةي سةةاكلف مت ةةرن املوصةةل اجلديةةد، نةةاجي شةةوكت 

بالطريقة اليت يقرتحها" ووافق امللك عل  هذا احلل. ومةرت اربعةة اشةهر حتة  وردنةي      
كتاب من ناجي شوكت يقول فيةه إنةه درس االوراق وحقةق فيهةا، وكشةف موقعيةًا علة         

جمااًل لةنقو القةرار املت ةذ مةن قبلةي وهةو املطةابق للحةق          االمالك بشكل جيد وال صد
 والقانون. عرضت هذا الكتاب عل  جاللته وانتهت القضية.

املهةةم يف االمةةر، ان اسةةرة الن فةةي كانةةت علةة  عالقةةة طيبةةة مةةع سةةلطات     
االنتةةداب الويطةةاني وصةةنيعتها اململكةةة العراقيةةة، اع حافظةةت طيلةةة العهةةد امللكةةي    

حلها واراضةيها الزراعيةة الواسةعة، وكانةت تسةتعني دائمةًا       ( عل  م ا1921-1958)
بالسلطات يف غمط حقوق الفالحني الذين كةانوا شةركاء دةا او يعملةون يف اراضةيها،      
واملوظةةف االداري الةةذي ال يسةةايرها كانةةت االسةةرة حتةةرض وتسةةع  اىل نقلةةه بكافةةة   

                                                 

سياسي عراقي معرون، تبوأ عدة مناصةب وفاريةة وألةف وفارة واحةدة يف تشةرين       1974-1894ناجي شوكت: ( 1)
 .1941نيسان  12. كان وفيرًا للدفاع يف وفارة الكيالني الرابعة يف 1932الثاني 
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( عبةاس  قرةقيو  الوسائل. وقةد متكنةت فعةاًل مةن نقةل مةدير ناحيةة احلمدانيةة )        
 امحد النه   يسايرها، وعينت السلطات بداًل عنه من يسايرها.

 
 :1958متوف  14عبدالعزيز الن في يت ل بهات اجنبية الجهاض ثورة 

وصةدور قةانون االصةالح الزراعةي يف ايلةول       1958متةوف   14وعند قيام ثورة 
القطاعيةة الةيت   ، كانت اسرة عبدالعزيز حممد الن في من ابرف االسر )املالكيةة( ا 1958

وقفت ضةد الثةورة وقةانون االصةالح الزراعةي، حتة  ان عبةدالعزيز الن فةي ويف سةبيل          
القضاء عل  الثورة ومكاسبها اخذ يت ةل بهةات اجنبيةة معاديةة للعةراق وشةعبه، فقةد        

جوابةًا علة     1960كةانون الثةاني    13كتب معاون امةن املوصةل فاضةل سةيد حسةني يف      
 عل  كتاب مت رفية لواء املوصل يقول:هام  مدير دمن لواء املوصل 

13/1/1960 
 املدير

علةة  كتةةاب مت ةةرن لةةواء املوصةةل      31/12/1959هامشةةكم املةةؤرخ يف   
)استنادًا عل  كتاب مدير ناحية احلمدانية ادنةاي(   31/12/1959يف  1120ق.س/

ولدى تدقيق س التنا  -حول مالدينا حول احملامي عبدالعزيز احلاج حممد الن في:
وبعةةد مطالعتهةةا وجةةد كتةةاب مةةدير االسةةت بارات     1407ه اضةةبارة س م/وجةةد لةة 

الوارد اىل هذي املديرية بكتاب مدير األمةن   10/12/1958يف  2726العسكرية س/
بانةه بةالنظر ل شةتباي احلاصةل      14/12/1958يف  7766العام السةري واملسةتع ل   

ليسةرى  بات ال كل من حسةن بةك م ةطف  بةك السةاكن يف حملةة الن ةر بالضةفة ا        
مقابل البانزين انة يف املوصل واحملامي عبدالعزيز حممةد الن فةي السةاكن يف شةارع     
الن في يف املوصل بات ةادما بهةات اجنبيةة وطلةب مراقبتهمةا، وبنتي ةة املراقبةة        

يف  1407واجابت هذي املديرية نتي ة وضعهما حتت الرقابة وعلك بكتابهةا السةري   
 من العام.املعنون اىل مدير اال 12/2/1959

 فاضل سيد حسني                                                                     
 معاون امن املوصل                                                                     



346  

 
اما قائممقامية قضةاء املوصةل، فقةد ردت علة  كتةاب مت ةرفية لةواء املوصةل         

كتةةاب احلةةاكم العسةةكري العةةام السةةري   واملعطةةون علةة  31/12/1959يف  1120ق.س/
 1/2/1960يف  4تقةةول: نقةةدم لكةةم صةةورة كتةةاب مةةدير ناحيةةة احلمدانيةةة املةةرقم س/

واننا بدورنا نؤيد ماورد فيه وليست لدينا اي مالحظات اخةرى نبةديها حةول املوضةوع     
 بقدر تعلق االمر  نطقتنا.

اسةةرته ايةةدوا  ومةةن اجلةةدير بالةةذكر ان عبةةدالعزيز الن فةةي وعةةددًا مةةن افةةراد 
، فاعتقلوا يف اعقةاب فشةلها اال انهةم   ي ةابوا     8/3/1959حركة الشوان االنقالبية يف 

 باعى كما ح ل مع غريهم من االسر املؤيدة للشوان.
 

 عبدالعزيز الن في يعرقل اعمال االصالح الزراعي:
لقةةد وقةةف االقطةةاعيون واملالكةةون املواصةةلة دائمةةًا ضةةد ايةةة تسةةوية للمشةةاكل    

اعيةةة، وحةةاولوا جهةةد االمكةةان االبقةةاء علةة  االوضةةاع الةةيت كانةةت سةةائدة منةةذ العهةةد  الزر
العثماني حيث اغت بوا واستولوا عل  اراضي فراعية واسعة باحليل وا ةدع وااللتفةان   
عل  القانون، وقد اطلقت حكومات العهد امللكي يةدهم يف اضةطهاد الفالحةني واالعتةداء     

القانون والعرن او االبتزاف السياسةي، وادى هةذا اىل    عليهم وسلب ونهب  تلكاتهم باسم
 ه رة الكثري من الفالحني اىل املدن.

وانف ر الوضع، السيما بعد اعالن قةانون   1958متوف  14وعندما قامت ثورة 
، بني الفالحني واالقطاعيني، ونشط الفالحةون يف  1958ديلول  30االصالح الزراعي يف 

راضةةي علةةيهم، وكانةةت اسةةرة الن فةةي مةةن ابةةرف االسةةر     املطالبةةة ةقةةوقهم وتوفيةةع اال 
االقطاعية اليت وقفت ضد تطبيق قانون االصالح الزراعةي يف لةواء املوصةل، و  تكتةف      

، 1959بهذا بل اخذت تطةرد الفالحةني مةن اراضةيها وتشةردهم، ففةي تشةرين الثةاني         
( عريضةة  قرةقيو  قدم الفالحون من قرية )جديدة حال( التابعة لناحية احلمدانية )
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اىل املسؤولني طالبوا فيها االسراع باالستيالء عل  اراضي االقطةاعي عبةدالعزيز الن فةي    
 .(1)الذي شردهم من ارضهم رغم انه مضت عليهم مدة طويلة وهم يزرعونها

 وكتب مدير ناحية احلمدانية اىل مديرية االصالح الزراعي يف املوصل يقول:
 

 2489العدد /                              اجلمهورية العراقية                
   17/11/1959مديرية ناحية احلمدانية                           التاريخ            

                                
 اىل / مديرية االصالح الزراعي يف املوصل                                  

 قات الزراعيةم / عال                                      
 

 .14/11/1959يف  1638كتابكم املرقم 
ان عبةةةدالعزيز حةةةاج حممةةةد الن فةةةي واشةةةقائه وهةةةم كةةةل مةةةن عبداحملسةةةن  
وعبداديد وعبدالرمحن يعتوون مةن اوائةل املالكةني الكبةار يف ناحيتنةا و لكةون اآلن       

غةةم اآلن الةةدومنات وامتكةةن ان اقةةول بةةانهم مةةن اوائةةل االقطةةاعيني يف لةةواء املوصةةل ور   
خضوعهم لالصالح الزراعي ومرور مدة طويلة   جتر حلد اآلن عملية االستيالء عل  
اراضيهم ومن يوم صدور قانون االصالح الزراعي حلد هذا التاريخ حدثت اآلن املشةاكل  
بينهم وبني املزارعني الذين يسكنون يف قراهم وبالرغم من علك متكنةا مةن حةل هةذي     

الزراعي والبيانات ال ادرة بهذا ا  وك ومع هذا فةان   املشاكل  وجب قانون االصالح
هذي ا الفات اصبحت الحت   وال تعد وجتدد دنيةًا واصةبحنا حاليةًا يف حلقةة مفرغةة      
وان حل مشةكلة او مشةاكل معينةة يف مقاطعةة معينةة او قريةة معينةة تعقبهةا جتديةد          

اسةتيالء لقضةاء    مشاكل اخرى وان مدير االصالح الزراعي باملوصل بالذات وهةو رئةيس  
املوصةل   يباشةر حلةةد اآلن بعمليةة االسةتيالء علةة  اراضةي املومةا الةةيهم وافةراف ح ةةة        
املةةالك حتةة  تكةةون باالمكةةان تةةاجري االراضةةي الزائةةدة عةةن احلةةد املقةةرر اىل املةةزارعني     

                                                 

 .1/12/1959جريدة احتاد الشعب عدد ( 1)
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املستحقني متهيدًا لتوفيعها واننةا نسةتغرب عةن تةاخري عمليةة االسةتيالء بهةذي ال ةورة         
اريخ وعليه وبغية اعطةاء نهايةة دةذي املشةاكل وحةل املوضةوع حةاًل عمليةًا         وحلد هذا الت

صةةحيحًا يسةةتوجب املبةةادرة فةةورًا بعمليةةة االسةةتيالء علةة  ح ةةص املالكةةني املةةذكورين    
باسرع ما  كن حيةث ان هةذي الطريقةة هةي احلةل اجلةذري ال ةحيح وبامتامهةا تنتهةي          

بيةنهم وبةني املةزارعني واننةا متكنةا       كافة ا الفات واملشةاكل االنيةة الةيت حتةدث يوميةاً     
بكافة االمكانيات املوجودة لةدينا احملافظةة علة  حسةن تطبيةق قةانون اصةالح الزراعةي         
والبيانات ال ادرة هذا ونرجو اعالمنةا  ةا تت ذونةه بهةذا الشةان وجةوابكم رجةاءة. امةا         

ات فيما يتعلق ماجةاء بعريضةة املسةتدعي املرفةق طةي كتةابكم اعةالي سةن ري التحقيقة         
 املقتضية وحتسم وفق قانون اصالح الزراعي.

 
 موقع                                                                   

 عباس امحد                                                               
 مدير ناحية احلمدانية                                                         

 صورة منه اىل /
اشارة اىل كتاب مديرية اصةالح الزراعةي اعةالي     –مقامية قضاء املوصل قائم   

 للتفضل بالتاييد واعالمنا رجاءة.
 

 )))طبق االصل(((                                  
   18/2/1960حممد                                                

اىل  30/11/1959( يف 344وجاء يف كتاب وفارة االصالح الزراعةي املةرقم )     
احلاكم العسكري العام، ان الوفارة وردتها معلومات مفادها ان احملةامي واالقطةاعي الكةبري    
عبدالعزيز حاج حممد الن في  لك مساحات واسعة يف جمموعة من القةرى يف املوصةل،   
ويعرقل ب ورة خطرية اعمال االصالح الزراعي، وقةد احةدث م ةات املشةاكل حتة  اآلن      

ملنطقةةة يهةةدد بت ديةةد هةةذي املشةةاكل ب ةةورة مسةةتمرة وقةةد اشةةغل واليةةزال وجةةودي يف ا
واليةةزال دوائةةر االمةةن واالدارة واالصةةالح الزراعةةي عةةن اعمادةةا االعتياديةةة، وبةةالنظر       
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ملقتضيات امل لحة العامة يرج  االيعاف بابعاد املوما اليه علة  الفةور مةن املنطقةة وفةق      
 الحق(.بيانكم املتعلق باملوضوع )ينظر نص الكتاب يف امل

وبداًل من ان ين اع عبدالعزيز الن فةي لقةانون االصةالح الزراعةي او يتفةاهم      
عةن فراعةة    1960مع الفالحني الذين كانوا يعملون يف اراضةيه الزراعيةة، امتنةع سةنة     

، ويف اراضةيه بناحيةة احلمدانيةة    (1)اراضيه يف القرى اليت  لكهةا انتقامةًا مةن الفالحةني    
يكانيكيةةة حلراثةةة االرض وح ةةاد ناجتهةةا، رغمةةًا عةةن الفالحةةني قةةام باسةةتعمال االالت امل

الذين عارضوي وطالبوا بزراعة اراضيهم واعطائه ح ة االرض املةبني مقةدارها قانونةًا،    
 .(2)واخذوا يراجعون احملاكم الجل استح ال حقوقهم

ويظهر من املراسالت واملكاتبات بني مديرية شرطة املوصةل ومت ةرفية لةواء    
يرية ناحية احلمدانيةة، وقائممقاميةة قضةاء دهةوك واملوصةل الةيت اطلعةت        املوصل ومد

عليها يف ارشيف لةواء املوصةل، ان عبةدالعزيز الن فةي وشةركاءي ومةنهم عبةداهلل حممةود         
الن في كانوا بنفوعهم املالي ين حةون دائمةًا يف غلةق التحقيقةات ضةدهم او تاجيلةها، او       

الفالحني فقد كتب مةدير ناحيةة احلمدانيةة     اقناع املسؤولني االداريني بتكذيب شكاوي
يقةول : انةه   يالحةظ     1/2/1960عبد علي ا زاعي اىل قائممقامية لواء املوصةل يف  

يف الوقةةت احلاضةةر قيةةام عبةةدالعزيز الن فةةي بةةاي عمةةل يسةةبب عرقلةةة امةةور االصةةالح   
الزراعةةي يف املنطقةةة، "ونرجةةو عةةدم ابعةةادي عةةن منطقةةة فراعتةةه واننةةا جةةادون يف         

 قبته".مرا
ويبةةدو ان الن فةةي قةةد يةةح يف نقةةل مةةدير ناحيةةة احلمدانيةةة االسةةبق عبةةاس 
امحد، والذي كان صارمًا معه، فحةل حملةه ا زاعةي، وال نسةتبعد تلقةي االخةري الرشةوة        

 ليغو النظر عن اعماله.

                                                 

 اىل مت رفية لواء املوصل. 6/2/1960يف  574كتاب مديرية شرطة لواء املوصل، القلم السري، العدد ( 1)

 اىل قائممقامية قضاء املوصل. 1/2/1960س يف 4كتاب مديرية ناحية احلمدانية، العدد ( 2)
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 1960كما كتب عنه معاون امةن املوصةل فاضةل سةيد حسةني يف كةانون االول       
بةان عبةدالعزيز الن فةي حسةن السةلوك والسةرية وهةو مةن          اىل مدير أمن املوصل يقول:

 املزارعني املعروفني لدى كافة االوساط يف املوصل.
وتاسيسًا عل  ما سبق ال اعتقد ان السلطات، والسيما دوائر االمن اليت   تكةن  
خمل ةةة للنظةةام، قةةد اختةةذت اي اجةةراء قةةانوني ةةةق الن فةةي، اع   اعثةةر يف ارشةةيف     

 ما يثبت علك. حمافظة نينوى عل 
-1968وكانةةت عالقةةة اسةةرة الن فةةي جيةةدة مةةع نظةةام البعةةث خةةالل املةةدة )   

( ومتثل علك باهدائها ا يول وجياد السباق ل دام واسرته السةيما لعةدي صةدام    2003
حسني، حتة  ان احل ةان الةذي امتطةاي صةدام يف سةاحة الن ةر وعنةد ن ةب اجلنةدي           

 .اسرة الن في له ، كان من اهداء ادهول والذي شهدي العا
وكعةادة االسةةرة يف احلةةنني اىل العهةةود البائةةدة، فقةد ظهةةرت بقةةوة بعةةد سةةقوط   

ولكةن لةيس علة  السةاحة االقت ةادية واهةداء ا يةول         2003نيسةان   9نظام البعةث يف  
هذي املرة، بل عل  الساحة السياسية، فقد رفعت لواء املعارضة للنظةام اجلديةد ومتكنةت    

 مواقع سياسية مهمة، واالهم من هةذا انهةا اختةذت مةن معةاداة      من ان تدفع بافرادها اىل
الكورد وحكومة اقليم كوردستان ورقة راةة للتاثري علة  مشةاعر املوصةليني، وموقفهةا     
هذا ليس سياسيًا كما يتظاهرون به بل اقت ادي فاالسرة الن فية ختان علة  اراضةيها   

افع عليهةا بةني احلكومةة املركزيةة     ( وضةمن املنةاطق املتنة   140الواسعة ا اضعة للمادة )
وحكومة اقليم كوردستان، علمًا ان حكومة االقليم )وعل  قدر معلوماتي(   ت ةادر او  

 تستولي اىل اآلن عل  اراضي احد !!.        
وألن اسةرة الن فةي كانةةت دةا موقةةف )مشةرن( مةن مشةةكلة املوصةل بالنسةةبة        

انها حتظة  اىل اآلن  كانةة حمرتمةة لةدى     لرتكيا من خالل حماولتها احلاق املنطقة بها، ف
الدولة الرتكية، وحتاول االسرة ان توطد عالقة احملافظةة علة  االقةل بهةا، فةاليوم يلعةب       
القن ل الرتكي يف املدينة دورًا مؤثرًا يف حياتها السياسةية واالجتماعيةة واالقت ةادية اع    

جةةاتهم، و  يتةةورع  يل ةةا اليةةه )الوجهةةاء( ورءسةةاء العشةةائر حلةةل مشةةاكلهم وقضةةاء حا    
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القن ةةل عةةن اداء هةةذا الةةدور ا طةةري رغةةم تنبيهةةه، النةةه مةةدعوم مةةن اسةةرة الن فةةي    
 احلاكمة.

 
 ينظر الوثائق ا اصة بهذا املوضوع يف املالحق 
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 عبدالعزيز العقيلي يف عاكرة الكورد
 

قةةي )االخةةوان   كشةةفت جريةةدة الشةةورى لسةةان حةةال احلةةزب االسةةالمي العرا      
، عةةن سةةر   يكةةن معروفةةًا لةةدى 2003( متةةوف 10املسةةلمون( مركةةز املوصةةل يف العةةدد )

معظةةم العةةراقيني، وهةةو ان اللةةواء الةةركن عبةةدالعزيز العقيلةةي كةةان اخوانيةةًا )نسةةبة اىل    
االخوان املسلمني(، او صديقًا مقربًا دم، ويظهر هذا واضحًا من التحقيةق الةذي نشةرته    

وان "من عاكرة الوطن ق ة حيةاة املرحةوم اللةواء الةركن عبةدالعزيز      اجلريدة وحتت عن
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العقيلي"، وورد يف التحقيق مجلة من املغالطةات التار يةة، و  يةتمكن كاتةب التحقيةق      
ان يذكر او يورد اية ماثرة او خدمة كبرية قدمها العقيلي للعراق وشةعبه او للمسةلمني،   

جالدي الشعب الكوردي، و  يشةتهر او يةوف    معرون تار يًا كان احدهو فالعقيلي كما 
اال بشيئ واحد وهو: معاداته للكورد وكرههه الشديد دم وحلركتهم القومية التحرريةة،  
واصةراري علة  حةل القضةية الكورديةة يف العةراق بقةوة السةالح، السةيما بعةد ان اصةةبح،           

عةارن،   وبواسطة صديقه احلميم والوحيد صنوي رئةيس اجلمهوريةة عبدالسةالم حممةد    
 (.1966نيسان  18 - 1965ديلول  21وفيرًا للدفاع خالل املدة )

ان حتقيةةق الشةةورى املةةذكور، عكرنةةي  قةةال قةةيم كتبةةه السةةيد علةةي الةةوفان،     
، حتةةت عنةةوان  2003متةةوف  13( ال ةةادر يف 16ونشةةرته جريةةدة البيضةةاء يف العةةدد )  

ًا او ردًا علة  حتقيةق   "خملوقات فضائية ام خملوقات صدامية"، ور ا جاء املقةال تلميحة  
الشةةورى. و ةةا جةةاء يف مقةةال الةةوفان: "ان الكةةثريين بةةدأوا يتةةوءون مةةن النظةةام البائةةد   
وينكرون اية صلة دم به، بل ان بعضهم راح يردد ق  ًا وهميةة عةن بطةوالت فائفةة     
ومقاومة كاعبة للسلطة..."، ووجه السيد الوفان التساءالت االتيةة دةوالء وامثةادم: ملةاعا     

لكذب؟ وملاعا الضحك عل  الناس؟ ملاعا هذي الرغبات النزقةة بتزويةر حقةائق التةاريخ؟.     ا
 ويف مقال الوفان امور اخرى امتن  ان يقرأها كل من تعنيه مثل هذي االمور.

 
 

 من هو عبدالعزيز العقيلي؟ :
يف حملةةة محةةام   1919ولةةد عبةةدالعزيز عبةةداهلل حممةةد العقيلةةي يف نيسةةان      

املوصل، وكان اول من است دم بني افراد اسرته لقب )العقيلي( وهةو   املنقوشة يف مدينة
، وكانةةت مدرسةةته تسةةم  1926. دخةةل املدرسةةة االبتدائيةةة سةةنة (1)لقةةب قبلةةي االصةةل

                                                 

من املعرون ان سكان مدينة املوصل يعرفون انفسةهم  هةن دبةائهم واجةدادهم، ال باالنتسةاب اىل العشةائر، وهةذي        ( 1)
 ظاهرة حضارية، ودليل عل  املدنية.
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اىل  1928املدرسة االسالمية يف اجلامع الكةبري )النةوري( يف املوصةل، وتبةدل امسهةا سةنة       
 املدرسة الفي لية.

يف الثانويةة حةدث انقةالب بكةر صةدقي يف تشةرين       وعندما كان العقيلي طالبًا 
، وبعد ياح االنقالب، أرتعلن عةن افتتةاح دورة خاصةة للضةباط، ُيقبةل فيهةا       1936االول 

طلبة السنة االخرية من الدراسة الثانوية )ا امس االعدادي(، حيث كان العقيلي خةالل  
لةيت مسيةت بةدورة    تلك السنة احد طالب ال ف ا امس الثانوي، فتقدم لتلةك الةدورة ا  

وبعد خترجةه ضةابطًا اكمةل دراسةته الثانويةة،       او دورة )قادة املستقبل(  "بكر صدقي"
 .(2)1951 وخترج يف كلية احلقوق املسائية سنة

كان العقيلي عروبيًا اسةالميًا عنيةدًا وطموحةًا للغايةة، وهةذا يفسةر لنةا انعةدام         
ه الوحيد، وقف العقيلةي ضةد   صداقاته اال مع مثيله عبدالسالم حممد عارن فهو صديق

حكومة عبدالكريم قاسةم، وضةد الشةيوعية وضةد كةل مةا هةو كةوردي، وكانةت ثقافتةه           
 حمدودة.

القائد العسكري املوصلي ايضًا سعيد قطةان مةن   واما اجتاهه السياسي، فكان هو 
ن عبةدالرمحن  ااالصدقاء املقربني جلماعة االخوان املسلمني، هذا ما افادني بةه املرحومة  

( وعبدالرمحن االرحةيم، وكانةا مةن ابةرف املةوجهني      A.B.Cد حممود )عبدالرمحن السي
ويرتبطةةان بعالقةةات وطيةةدة بعبدالسةةالم حممةةد   ،جلماعةةة االخةةوان املسةةلمني يف العةةراق

 عارن ومرشد اجلماعة حممد حممود ال وان.
ومع انه ارتبط بعالقات صداقة وشي ة مع العديد من البعثيني امثال: امحةد  

متةوف   17كر وصاحل مهدي عماش وامحد امني وسواهم، اال انهم اعتقلةوي بعةد   حسن الب
بتهمةةة الت سةةس، وتعةةرض لتعةةذيب شةةديد، وحكةةم عليةةه باالعةةدام، ثةةم تةةوف     1968

 .1981ديار  7مسمومًا يف س ن ابي غريب يف 
 

                                                 

ل ينظةةر: سةةتار نةةوري العبةةودي )الةةدكتور(، عبةةدالعزيز العقيلةةي، حياتةةه ودوري العسةةكري والسياسةةي يف للتفاصةةي( 2)
 .1981-1919العراق، 



355  

 القضية الكوردية بني العقيلي ومجال عبدالناصر:
حةدى فياراتةه اىل القةاهرة، دار بينةه     جاء يف جريةدة الشةورى، ان العقيلةي ويف ا   

وبني مجال عبدالناصر حديث تكلم فيه ةدة بشةان مسةالة )مشةال العةراق(، فقةال لةه       
عبدالناصةةر...، "اعطةةوهم وطنةةًا" فةةرد عليةةه العقيلةةي متسةةائاًل وباسةةتغراب "... انةةت   
قومي وتدعي القومية!! فكيف تقبل بتقسةيم العةراق؟!". و  يةرد يف حتقيةق الشةورى      

 ريخ الزيارة واسبابها او مناسبتها.تا
، قةةاد احلملةةة 1965ايلةةول  21وبعةةد تةةولي العقيلةةي حقيبةةة وفارة الةةدفاع يف   

العسةةكرية ضةةد الثةةورة الكورديةةة، ويف تلةةك املرحلةةة سةة لت الثةةورة انت ةةارات سياسةةية   
وعسكرية ل احل القضية الكوردية، ليس عل  املسةتوى احمللةي العراقةي، بةل حتة  علة        

لعربي والدولي، لذلك "وجدنا العقيلي وفير الدفاع، والذي كان عضوًا يف الوفةد  املستوى ا
العراقةي الةذي ترأسةةه الةرئيس العراقةي االسةةبق عبدالسةالم حممةد عةةارن اثنةاء فيارتةةه        

، يعاتةةب الةةرئيس امل ةةري مجةةال عبدالناصةةر     1966للقةةاهرة يف بدايةةة شةةهر شةةباط    
الكوردية، واليت كانت تنشرها ال ةحف  خب وك االخبار ادسمة لالنت ارات العسكرية 

امل رية،  ا دفع الرئيس امل ري الطلب بنشر تلك االخبار ة مهةا احلقيقةي، او عةدم    
 نشرها كليًا ارضاءة للوفد العراقي".

ويف فيارة الوفد العراقي تلك، دار النقاش حةول العديةد مةن القضةايا السياسةية      
منهةا املسةالة الكورديةة، وكةان رأي العقيلةي يف      اليت تهم اجلانبني خةالل اللقةاء املشةرتك و   

، وعكةر الحةد ال ةحفيني العةراقيني     ًاعلك اللقاء، ضرورة ت ةفية تلةك القضةية عسةكري    
قائاًل "اننا البد ان ن ةفي املشةكلة الكورديةة عسةكريًا، وان باسةتطاعيت       داملرافقني للوف

 .(1)ان اصفيها خالل ايام"
مطلةع علة  موقةف مجةال عبدالناصةر مةن       من املعرون والثابت تار يًا ولكل 

القضية الكوردية يف العراق: ان الرجل ادرك ومنةذ وقةت مبكةر بةان اسةتمرار القتةال يف       
العراق، ال يؤدي اال اىل سفك املزيد مةن الةدماء، فضةاًل عةن تةدمري املنطقةة،        -كوردستان 

                                                 

 .117-116امل در السابق، ك( 1)
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ام ق ةرت  وان املفاوضات هي السبيل الوحيد حلةل القضةية الكورديةة طالةت املفاوضةات      
شريطة ان يتحل  الطرفان باالخالك واجلديةة، وانةه وعلة  هةذا االسةاس أيةد اتفاقيةة        

الةيت اعلةن  وجبهةا     1970دعار  11واتفاقيةة   1966حزيران  29و  1964شباط  10
 العراق. -احلكم الذاتي لكوردستان 

ومع هذا فةالرئيس مجةال عبدالناصةر   يتةوان عةن دعةم احلكومةة البعثيةة         
للقضاء عل  الثورة الكوردية، فقد اف ةح وفيةر خارجيةة     1963شباط  8بعد  العراقية

: انه بعةد تباطةا السةوفيت يف تسةليم صةفقات االسةلحة       1964العراق طالب شبيب سنة 
(، وكةةان صةةاحل مهةةدي عمةةاش 1963شةةباط  8املتةةاخرة )املتعاقةةدة عليهةةا قبةةل انقةةالب  

ا لةوات الش  ةية لت هيزنةا    )وفير دفاع( "قد حتدث مع مجال عبدالناصةر يف احةدى   
من املعامل امل رية بعتاد وقذائف مدفعية يفتقدها العةراق، فضةاًل عةن تنفيةذ طلبةات      

، هةذا  (2)بعشرات االن القطةع مةن رشاشةات بورسةعيد، ومت جتهيزنةا بكةل مةا طلبنةا..."        
فضاًل عن ان مجال عبدالناصر كان قد ارسل قوة عسكرية م ةرية متركةزت يف وسةط    

 تشرتك يف حماربة الثورة الكوردية، السباب اقليمية. العراق، و 
الغريب جدًا ان يشكك العقيلي باخالك مجال عبدالناصةر للقوميةة العربيةة،    

كبار القةوميني العةرب االدعةاء     ءوُيظهر نفسه اكثر اخالصًا منه، هذي )املزايدة(   صر
يةد   ان هذا هو اددن من متبها. اال انها تلق  ادوى يف نفوس االخوان املسلمني، ور ا ك

العقيلي والرتحم عليه يف جريدة الشورى، النهةم كةانوا ومةا فالةوا يكرهةون عبدالناصةر،       
، عنةدما حةاولوا اغتيالةه،    1954النه ضرب تنظيماتهم يف م ر وبقوة مرتني، يف سةنة  

ويف مطلةةع سةةتينات القةةرن املاضةةي، عنةةدما حةةاولوا التةةآمر علةة  نظامةةه، حتةة  انهةةم   
، واتهمةةوا مجةةال عبدالناصةةر باملاسةةونية     1956تةةاميم قنةةاة السةةويس سةةنة      يؤيةةدوا

واعتقةةدوا ان التةةاميم سةةيؤدي اىل تقويةةة مركةةزي واسةةتمراري يف )غيةةه وحكمةةه(، وادت   
اتهم، هة مواقفهم هذي اىل عدم انتشار وتوسع تنظيماتهم، وابتعاد الناس عةنهم وعةن واج  

                                                 

مةةن حةةوار املفةةاهيم اىل حةةوار الةةدم،   1963شةةباط  8للتفاصةةيل ينظةةر: علةةي كةةريم سةةعيد )الةةدكتور(، عةةراق   ( 2)
 .258(، ك1999 )بريوت، مراجعات يف عاكرة طالب شبيب،
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حينةةذاك كةةان املوقةةف مةةن مجةةال  ألن مقيةةاس االخةةالك للقوميةةة العربيةةة وللوطنيةةة  
 عبدالناصر ونظام حكمه القومي العربي.

 
 موقف العقيلي من القضية الكوردية :

، اشةتهر عةدد   1961ديلةول   11خالل سنوات الثورة الكوردية الةيت انةدلعت يف   
مةةن العسةةكريني بالقسةةوة وال ةةالفة والتبةةاهي يف قمةةع الثةةورة وإعاء الكةةورد يف املنةةاطق    

ن لديهم اية قضةية، اال احلةل العسةكري للقضةية الكورديةة، ووقةف علة         الثائرة، و  تك
رأس هوالء: عبدالسالم حممةد عةارن، عبةدالعزيز العقيلةي، ابةراهيم في ةل االن ةاري،        
عبدالكريم اجلحيشي، سعيد محو، هادي  ةاس، خليةل جاسةم )فعةيم خليةل(، فعةيم       

 صديق م طف ، حممد جميد.
نتي ةةة حمةةاربتهم للثةةورة الكورديةةة، اىل  وباملقابةةل كةةان هنةةاك ضةةباط توصةةلوا

قناعة بان القضية الكوردية ال كن ان حتل بقوة السالح، وهم قلةة ويقةف علة  رأسةهم     
العميد عبدالرفاق السيد حممود الذي خسر وظيفته حمافظًا للسليمانية يف كةانون االول  

 بسبب مواقفه السلمية. 1964
ا افاء الكةةورد وحقةةوقهم، فضةةاًل عةةن   ان الف ةةة االوىل، اي املتطرفةةة يف مواقفهةة  

اجتاهاتهم وفهمهم املت لف لقضايا الشعوب وحركاتهةا التحرريةة، كانةت تسةع  اىل اطالةة      
اجل القتال وعرقلة التوصل اىل حل سلمي ليتمتعةوا  زايةا مناصةبهم وليضةمنوا عةدم      

هةةم اسةتغناء اجلةي  عةنهم، ألن القتةال يسةتدعي تعب ةة وحتشةيدًا للطاقةات، السةيما وان         
فائضةةون او فائةةدون بالنسةةبة ملةةالك اجلةةي ، ومتقةةدمون يف العمةةر، علةة  حةةد قةةول        
عبدالكريم فرحةان الةذي امضة  حياتةه بةني السةلكني العسةكري واملةدني، وشةغل عةدة           
مناصةةب مهمةةة يف اجلةةي  العراقةةي ووفارة الةةدفاع، كةةان دخرهةةا من ةةب قائةةد الفرقةةة     

 .(1)االوىل

                                                 

-103( ك1996 )دمشةق،  2، ط1968-1958عبدالكريم فرحان، ح اد ثورة )مذكرات( جتربة السةلطة يف العةراق   ( 1)
 .221؛ ك104
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تشةرين الثةاني    21 - 1963شةباط   8) طالب شبيب اما وفير خارجية العراق
(، فكتب بهذا ال دد يقول: ان احلرب مةع احلركةة الكورديةة كةان م ةدرًا للنهةب       1963

ومرتعةةًا للحراميةةة مةةن الت ةةار، وبعةةو الضةةباط، يقتلةةون ويسةةرقون الدولةةة ويشةةعلون    
 .(2)احلرائق حتت شعارات قومية ووطنية سامية

وواحةدًا مةن الةذين   يكةن دةم اي      ويعد عبدالعزيز العقيلةي منوعجةًا دةوالء،    
ت ور عةن طبيعةة الثةورة الكورديةة واسةبابها، وال عةن مسةار تطةور القضةية الكورديةة،           
فةةالثوار الكةةورد بالنسةةبة لةةه جمةةرد )ع ةةاة( و )متمةةردين( و )خمةةربني( و )عمةةالء(       
يريدون تاسةيس اسةرائيل ثانيةة يف )مشةال العةراق(، وتاسيسةًا علة  مةا سةبق وعلة  مةا            

يعد العقيلي احد ابرف الذين ساهموا يف اصاد ارث دموي بني اجلةي  العراقةي    سنذكري،
 والشعب الكوردي، وجعل ا يار السلمي للقضية الكوردية مستحياًل.

كان العقيلي ضد اي اتفاق للحكومة مع الثورة الكوردية، حتة  انةه وقةف ضةد     
بسيطة جدًا، فقةد  اليت ح ل الكورد  وجبها عل  حقوق  (3)1964شباط  10اتفاقية 

علةةق عليهةةا قةةائاًل: ج ةةت مةةن الب ةةرة )كةةان مةةديرًا عامةةًا للمةةوانئ العراقيةةة( يف حينةةه  
وواجهت رئيس الوفراء انذاك الفريق طاهر يي  واخوته بان هذي اددنةة خطةا كةبري    
وهي استسالم كامل )للع اة( اع ليس ما يشري اىل تسةليم )الع ةاة( ألسةلحتهم. لكنةه       

 .(4)تو اددنة انت ارًايوافقين واع
و  يكتةةةف  العقيلةةةي بهةةةذا، بةةةل اتهةةةم املفةةةاوض الرئيسةةةي للحكومةةةة العميةةةد  
عبدالرفاق السيد حممود با يانة، واخذ يرض عل  قتله، وبل  به الغةرور والعن هيةة   

اعا  مةن علة  وجةه االرض    حدًا، انه تعهد لعبدالسالم عةارن بةدك اجلبةال دكةًا ومسةحها     
 القتال.وافق عل  است نان 
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 1958متةوف   14ُعني اول رئيس وفراء مدني يف العةراق منةذ    1965يف ايلول 
وهو الدكتور عبدالرمحن البزاف، اال ان علك   يؤثر علة  جمةرى القتةال يف كوردسةتان،     
بسبب وجود العقيلي الذي اشرتك يف وفارة البزاف وفيرًا للةدفاع، بشةرط تشةديد اد ةوم     

نفيذًا لشروط العقيلي واحلاحه شةن اجلةي  ه ومةًا مباغتةًا     ، وت(1)عل  الثورة الكوردية
، وصرح العقيلي وبتع رن: بانةه سةيقوم بابةادة ا ونةة مةن      1966-1965خالل شتاء 

، وال عفو وال تفاهم مع االكراد وسةنقاتلهم بةال   (2)عل  ارض اجلمهورية العراقية اديدة
اليوم  لق اسرائيل جديةدة يف   رمحة، واعلن قائاًل "ان الغرب والشرق يساعدان الع اة

، واخذ يتابع معارك اجلةي   (3) لق اسرائيل" 1948مشال الوطن مثلما تعاونا يف العام 
بنفسه،وظل يرتدد باستمرار اىل املناطق الكوردية مثل: سيد صةادق وبن ةوين وجوارتةا    
ودوكةةان وقلعةةة دفي وكويةةه واربيةةل وراونةةدوف وسةةبيلك وعقةةري والشةةي ان والعماديةةة     

 .(4)دهوك وسرسنك وفاخوو
وبعد فشل مجيع ه مات اجلي  العراقي وتس يل الثةورة انت ةارات سياسةية    
وعسكرية ل احلها، وضع العقيلي خطة شاملة للقضةاء علة  الثةورة الكورديةة واسةتطاع      
ان يقنع رئيس اجلمهورية عبدالسالم عةارن خبطتةه يف تشةديد احلةرب ضةد الثةورة...،       

 ة مقدسة بتسميتها بة)توكلت عل  اهلل(.واضف  عل  خطته صفة ديني
كةةان العقيلةةي، ومةةن اجةةل القضةةاء علةة  الثةةورة الكورديةةة، ُيفضةةل ان تةةدخل      
احلكومة العراقية يف مفاوضات مباشرة مع احلكومة االيرانية، وتقديم التنةافالت دةا يف   
شط العةرب، وطةرح هةذا احلةل يف اجتمةاع عقةد يف الق ةر اجلمهةوري يف عهةد حكومةة           

( حضةةري رئةةيس اجلمهوريةةة ورئةةيس الةةوفراء   2/5/1967-9/8/1966الةةب )نةةاجي ط
وكبةةار قةةادة اجلةةي  وعةةدد مةةن السياسةةيني مةةن امثةةال القةةومي العربةةي املعتةةدل فةةائق    

                                                 

 .126؛ ك118( ك1970 ، )لندن،1970-1958سعد ناجي جواد )الدكتور(، العراق واملسالة الكردية ( 1)

لشةعب الةذي يتعةرض لل يانةة والغةدر، ترمجةه عةن االملانيةة،         كونرت دشنر)الدكتور(، احفاد صالح الدين، الكرد ا( 2)
 .269( ك1997 عبدالسالم صديق م طف ، )دهوك،

دانا ادمز مشيدت، رحلةة اىل رجةال شة عان يف كردسةتان، ترمجةه عةن االنكليزيةة جةرجيس فةتح اهلل)احملةامي(،           ( 3)
 . 423( ك1972 )بريوت،

 .121-120العبودي، امل در السابق، ك( 4)



360  

السامرائي، وبابا علي الشيخ حممود، ويذكر احد احلضور، ان السامرائي ت دى للعقيلةي  
ن االكةراد هةم   إي مجلة وتف ياًل، فة قائاًل: انين ضد كل ما قاله السيد عبدالعزيز العقيل

 .(1)مواطنونا وبوسعنا ان نتفاهم معهم ومع ش ص فعيمهم م طف  البارفاني
اثر سقوط طائرته، رشح  1966نيسان  13عبدالسالم عارن يف  وعندما تويف

العقيلي نفسه لرئاسة اجلمهورية اال انه   ي ل اال علة  صةوته، فةرفو االشةرتاك يف     
، ولكن ومع هذا وتكر ًا له نفذت خطته )توكلةت علة  اهلل( ةةذافريها    الوفارة اجلديدة

، ومين اجلي  العراقةي جةراء تطبيقهةا بةاكو هز ةة يف تار ةه       1966يف مطلع مايس 
احلربي يف معركة هندرين، وادت تلك النكسة اىل وقف القتال وطلب احلكومة التفةاوض  

الةةيت اقةةرت بعةةو   1966حزيةةران  29مةةع قيةةادة الثةةورة الكورديةةة، فكانةةت اتفاقيةةة    
 احلقوق القومية للكورد.

امةةا العقيلةةي فقةةد استشةةاط غضةةبًا، وانتقةةد االتفةةاق وكتةةب يف تقريةةر قدمةةه     
للحكومةةة يف تشةةرين االول يقةةول: "فمةةن هةةو البةةارفاني، انةةه علةةك العميةةل الةةذي ربةةاي     

ارن، االستعمار منذ كةان يافعةًا" وبةرر هز ةة اجلةي  يف هنةدرين لوفةاة عبدالسةالم عة         
وخروجه من الوفارة وتسلم املسؤولية انةاس دخةرون، وخسةر اجلةي  معركةة هنةدرين       
ب ةورة غريبةةة جةةدًا وغةةري متوقعةةة، واختةةذت تلةةك ا سةةارة عريعةةة لكةةي يعلةةن رئةةيس  

( نقطةة تقةوم بهةا    12بيانةًا تضةمن )   1966حزيةران   29الوفراء االسبق )اي البةزاف( يف  
ن بةاي شةيئ مةن جةانبهم، والواقةع كةان البيةان        احلكومة من جانبهةا دون الةزام املتمةردي   

 .(2)استسالمًا كاماًل من جانب احلكومة"
لقد حاول العقيلي اقناع رئةيس احلكومةة الةدكتور عبةدالرمحن البةزاف باحلةل       
العسكري، ال احلل السياسي، وهنا نرتك الكالم للعقيلي يوضح رايه بنفسه حةول )بيةان(   

البيةةان كةةان استسةةالمًا كةةاماًل مةةن جانةةب      حةةني قةةال: الواقةةع ان   1966حزيةةران  29
احلكومةة، ويةؤدي تطبيقةةه اىل ف ةل الشةمال عةةن بقيةة الةوطن كلةةه، وقةد شة بت هةةذا         

                                                 

فكانةت   1975. ومةن اجلةدير بالةذكر ان صةدام حسةني جةرب هةذا احلةل يف دعار         123-122، كابقسال در امل( 1)
 الكارثة.

 .132(، ك1977 جرجيس فتح اهلل، فيارة للماضي القريب )ستوكهو ،( 2)



361  

البيان يف حينه ورفضت دخول الوفارة احلاضرة )حكومة ناجي طالةب( بسةبب تعهةدها    
 بالتمسك به كما يعرن اجلميع.

سبق وان اعلنةت رأيةي    واكد العقيلي يف مناسبة اخرى موقفه هذا قائاًل: "لقد
حزيةران،   29بتف يل اكثر مةن مةرة يف هةذا املكةان )الق ةر اجلمهةوري(، ب ةدد بيةان         

وقلت واكرر القول اآلن ان هذا البيان ال يقق الوحدة الوطنيةة بةل  زقهةا، فقةد خلةق      
فعاًل )دولةة بارفانيةة(، ولةن ادخةل يف ايةة حكومةة تعةرتن ولةو بسةطر واحةد مةن هةذا             

 البيان".
 29د نفعًا مناقشة ومداخلة البزاف لةه، فقةد دافةع البةزاف عةن اتفاقيةة       و  ص

حزيران قائاًل: ليس يف البيةان شةيئ ضةد الوحةدة الوطنيةة، وان معاهةدة لةوفان وصةك         
 .(1)االنتداب قد ن ت عل  حقوق الكورد واستعمال اللغة

 1966حزيةران   29العقيلي من بيةان او اتفاقيةة    ياعا كان هذا هو موقف ورأ
واليت ح ل الكورد  وجبها عل  مطالب متواضعة جدًا، ترى كيف كةان موقفةه ورأيةه    

اليت  وجبهةا ح ةل الكةورد علة  احلكةم الةذاتي لكوردسةتان         1970دعار 11يف اتفاقية 
 العراق؟!، علمًا انه كان يقبع يف الس ن عند اعالن االتفاقية.

الكوردية قةائاًل: "انةه    ص السيد مسعود البارفاني مواقف العقيلي من الثورة 
كان من القوميني العرب املتشددين الذين يقةدون بنةوع خةاك علة  الشةعب الكةوردي       

، ويف معرض حديثه عةن خطةة )توكلةت علة  اهلل( الةيت وضةعها       (2)ويتنكرون حلقوقه"
العقيلي واحكم صةنعها، كتةب السةيد مسةعود البةارفاني يقةول: ان وفيةر الةدفاع اجلديةد          

العزيز العقيلي "رجةل... ملةيء حقةدًا علة  الشةعب الكةوردي، ان القلةم        اللواء الركن عبد
ليع ز عن وصف ما كان يعتمل يف نفس هذا الرجل من كراهية للكورد، وتنكر حلقةوق  

 .(1)شعبنا والت دي لنضاله واالمعان يف العدوان عليه"
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ويعتقد بعو من القادة الةوطنيني الكةورد، يف ان عبةدالعزيز العقيلةي كةان لةه       
وقف ش  ي من الكورد، اع يقول املرحةوم اللةواء فةؤاد عةارن "كةان املرحةوم العقيلةي        م

متطرفًا للغاية يف مواقفه من كل مةا يتعلةق بةالكورد وقضةيتهم القوميةة عمومةًا وعلة         
نطاق كل كوردستان، ومن القضية القومية يف كوردسةتان العةراق ب ةورة خاصةة، وهةو      

ه ا ةاك والعةام يةته م علة  الكةورد دومةًا،          ف  علةك عةن احةد، بةل كةان يف جملسة      
 .(2)والسيما عل  قادتهم، ويف املقدمة منهم ش ص م طف  البارفاني

للتامل بل ومن مفارقات التاريخ وحوادثةه الغريبةة حقةًا، ان يكةون      ومن املثري
 ةالكورد ولةيس سةواهم هةم الةذين توسةطوا لةدى صةدام حسةني يف حماولةة النقةاع حيةا           

( ويف هةذا ال ةدد   1981-1968ن واملوت، حني جرى اعتقالةه للمةدة )  العقيلي من الس 
يقول الش  ية الوطنية املستقلة فةؤاد عةارن: "ات ةل )عبةدالعزيز العقيلةي( بةي عةن        
طريق شقيقه غامن العقيلي الذي كنت عل  عالقة طيبة به، فقد كان مهندسًا المعةًا يف  

حسني وبقناعة، اال انه قال لةي   شركة النفط العراقية...،" توسطت للعقيلي لدى صدام
ب راحة: "ابو فرهاد انين ال ارغب ان تتوسط ألنةاس مةن طينةة عبةدالعزيز العقيلةي،      
ان اجهةةزة خمابراتنةةا متوغلةةة يف عقةةر دور هةةوالء الةةذين نعةةرن كةةل كةةبرية وصةةغرية      

 .(3)خت هم"
واالغةةرب مةةن هةةذا ان مةةال م ةةطف  البةةارفاني، الةةذي كةةان العقيلةةي اكثةةر مةةن  

وشةكك يف والئهةم وسياسةتهم الوطنيةة، هةو االخةر توسةط لةدى صةدام حسةني           حاربهم 
 .(4)الطالق سراحه، بعد ان عهبت والدة العقيلي ملقابلة البارفاني ش  يًا

بهذا ال دد يقول: بينما كنت جالسًا مةع البةارفاني    دزةيىوكتب السيد حمسن 
عه وحرصةه علة    وعل  مقعد بواري شاهدت موقفةًا يةدل علة  كةرم البةارفاني وتواضة      

تقديم يد املساعدة لكل من يتاجها، ودليل عل  درجة عفوي عند املقدرة، كةان الوقةت   
قبل غروب الشمس و ةن قبالةة البةاب ا ةارجي للةدار يف جلوسةنا فرأينةا خةارج الةدار          
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شةي ًا مسةةنًا يرتةدي املالبةةس العربيةة ومعةةه امةةرأة ع ةوف كانةةت ترتةدي الةةزي الريفةةي      
اني فورًا باحضار الرجةل واي ةال املةرأة اىل احلةريم، وحضةر الرجةل       العربي، فامر البارف

وكانت يداي ترجتفةان،   ،وكان  شي ب عوبة فاخليت له مقعدي وجلس جنب البارفاني
وال ادري ان كةةان علةةك بسةةبب مةةرض او شةةي وخة او بسةةبب ارتباكةةه، وبعةةد ان رحةةب    

ايةاي وجةه كالمةه للبةارفاني     البارفاني به واشعل له سي ارة وقدم له الشاي وقبل تناوله 
قةةائاًل: ان عبةةدالعزيز العقيلةةي هةةو اآلن رهةةن االعتقةةال وحمكةةوم عليةةه باالعةةدام ف  ةةت 
راجيةةًا مسةةاعدتي وانقةةاع حياتةةه، هةةدأي البةةارفاني وطلةةب منةةه تنةةاول الشةةاي وقةةال: ان    

 د اعةداء الشةعب الكةوردي، وكانةت    ّلة َأالعقيلي كان من اشد املناوئني للثورة الكوردية ومن 
له دومًا مواقف متشددة ومعادية، ولو قدر لنا لقائه عندما كان يف احلكم لقتلنةاي ولكةن   
اهلل   يوفقنةا، ولكةن اآلن مادمةت يف حمنةة ومةادام هةةو يف هةذا املوقةف فسةابذل كةل مةةا          
 كنين من اجلهةود النقةاع حياتةه فةارجو ان تطمة ن، وسارسةل غةدًا ولةدي ادريةس اىل          

رئيس اجلمهورية امحد حسن البكر دةذا الغةرض، فشةكري     بغداد مع رسالة ش  ية اىل
 الرجل ودعا له بالعمر املديد والتوفيق.

وكةان البةةارفاني عنةةد وعةةدي فقةةد ارسةةل يلةةه ادريةةس اىل بغةةداد مةةع الرسةةالة،  
 .(1)وقابل البكر واخذ منه وعدًا بت فيو عقوبة االعدام اىل الس ن

سةالة رقيقةة اىل شة ص صةدام     ويقول فةؤاد عةارن، ان البةارفاني كتةب ايضةًا ر     
حسةني حةول موضةوع العقيلةي، واراد ان يرسةةلها عةن طريقةي، اال انةين رفضةت اي ةةال         
رسةةالته بعةةد ان عرفةةت موقةةف صةةدام ش  ةةيًا مةةن املوضةةوع، وفيمةةا بعةةد علمةةت ان       
البارفاني ارسل رسةالته اىل صةدام عةن طريةق املرحةوم صةاحل اليوسةفي، وقةد رد صةدام          

قيقه غامن العقيلي هذي احلقيقة من ان البةارفاني قةد ارسةل    عليه الرد نفسه. ويؤكد ش
 .(1)رسالته عن طريق صاحل اليوسفي
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قةام   1979متةوف   17ويبدو ان صدام حسني وبعد توليه رئاسة اجلمهورية يف 
بتدبري ت فية العقيلي عل  الطريقة البعثيةة ا بيثةة والغةادرة وهةي دس السةم لةه يف       

 .1981ديار  7 قهوة او شربت الضيافة فتوف  يف
 

 العقيلي والسياسيني الكورد يف معتقل واحد:
س ن العقيلي يف س ن )ابو غريب( يف مكان يسم  باملوقف ا اك يتكون مةن  

( يف كةل طةابق، وكةان العقيلةةي    2x3( غرفةة مسةاحة الواحةةدة )  20قاعةة عات طةابقني )  
نوعةةًا مةةن  ( يف الطةةابق االرضةةي، النةةه كةةان     20معةةتقاًل يف غرفةةة انفراديةةة رقةةم )   

مغادرتها، فقد انشاوا له فيها استثناءة مرافقًا ومغساًل، وكان معتدًا بنفسةه ال يكلةم احةدًا    
مقطب اجلبني، والنه كان يتوقع االفراج عنه، ور ةا العةودة اىل احليةاة العسةكرية، فقةد      
كان حري ًا علة  ان يظهةر دائمةًا حليةق الوجةه والشةارب، وكةان يقضةي معظةم اوقاتةه           

داخل الغرفة واحيانًا خارجها، وُيروى انه كان يكتفةي بالطعةام الةذي كةان يقةدم      باملشي 
للمعتقلني، ويةرفو جلةب اي نةوع مةن الطعةام مةن قبةل اخيةه وشةقيقته عنةدما كانةا            

 يزورونه شهريًا.
ومن غرائب القدر وال دن، ان القاعةة الةيت ضةمت غرفةة العقيلةي كةان فيهةا        

كان وسط املعةتقلني الكةورد، وعنةد تنظيةف الغةرن      ( سياسيًا كورديًا، اي انه 150 و )
(، كان يتسن  لعةدد مةن الكةورد الةذين كةانوا يكلفةون بتنظيةف غرفتةه التحةدث          40الة)

معةةه، وكةةانوا يعرفونةةه جيةةدًا، فكةةان يسةةادم ملةةاعا سةة نتم؟ في يبونةةه: بسةةبب القضةةية 
ا عنةدما كنةت   الكوردية، فال ينبس ببنت شفة، فكانوا يقولون له: لقد كنت قاسيًا علينة 

وفيرًا للدفاع، ماعا جنيت من قسةوتك واضةطهادك لنةا واصةرارك علة  احلةل العسةكري        
كةان   ؟لقضيتنا، اعا   تكن قضيتنا عادلة ملةا وجةدتنا هنةا، حتة  بعةد انتكاسةة ثورتنةا       

العقيلةةي ينظةةر الةةيهم بامعةةان وال ينةةبس ببنةةت شةةفة، فيضةةطر اول ةةك الكةةورد وقبةةل     
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ن بوجةودك بيننةا هنةا تتقاسةم معنةا      و ةن سةعداء وفرحة   مغادرتهم غرفته اىل القةول:  
 .        (1)ارفاق )كانا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، وكةان حمكومةًا يف سة ن )ابةو غريةب( مةدة عشةر        2003متوف  20مقابلة ش  ية مع رشيد امني الدوسكي يف ( 1)
 ، وكان قد التق  عدة مرات بالعقيلي صدفة خالل مدة حمكوميته.1977سنوات، اعتبارًا من دب 
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 طه ياسني رمضان )اجلزراوي(
 وق ة الدماء العربية اليت جتري يف عروقه!! 

 



367  

كان طه اجلةزراوي تابعةًا علةياًل ل ةدام حسةني، حتةول مةن نائةب ضةابط مةوس           
ل دام، ومن فراش او بواب لدى امحةد حسةن البكةر اىل رئةيس حمكمةة       )متوين( اىل نائب

 فوفير لل ناعة، واخريًا اىل نائب لرئيس اجلمهورية.
نزحت اسرة اجلةزراوي الكادحةة مةن جزيةرة بوتةان جزيةرة ابةن عمةر يف         

ردية القريبة من جبةل  والتواريخ االسالمية اىل العمادية اواًل ثم اىل قرية )تاق( الك
 سةنة  نها نزحةت اىل عةني سةفين مركةز قضةاء الشةي ان حيةث ولةد طةه         مقلوب، وم

، ومن الشي ان نزحت االسرة والسباب اقت ادية اىل منطقة النيب يونس يف 1938
املوصل، واستاجرت غرفة يف دار قاسم ككةا يف حملةة الكةومبس، واسةتقرت اخةريًا يف      

ؤدي من املوصل اىل رد عل  اجلانب االيسر من الشارع املوحملة معظم سكانها من الك
 اربيل، وافتتح والدي دكانًا )بقالية( ضمن داري.

كان طه شابًا انطوائيًا خ واًل قليل الكةالم واطةئ ال ةوت ال ةتلط بابنةاء      
رد حت  انه   يكن له اصدقاء بينهم، وكةان لةه اصةدقاء معةدودون مةن      وحملته الك

تةةدي احيانةةًا العقةةال الشةةباب العةةرب والرتكمةةان يف احيةةاء اخةةرى، حتةة  انةةه كةةان ير 
 ردية مع انه كان صيدها ويفهمها.ووالدشداشة، و  يعرن عنه انه تكلم الك

انهة  طةه ياسةني الدراسةة االبتدائيةة يف مدرسةة نينةوى الواقعةة ومةاتزال          
اربيةل، و  يكةن طالبةًا جمتهةدًا بةةل     -بةالقرب مةن دورة احلمةام علة  طريةق املوصةل      

 عوبة و  يكن س له مشرفًا، بدليل انه بعةد ان  كسواًل اجتاف الدراسة االبتدائية ب
اصبح مسؤواًل كبريًا قامةت محايتةه يومةًا  راجعةة املدرسةة وسةحبت صةفحته مةن         

 س ل القيد العام للتالميذ واخذتها حت  اليطلع عليها احد.
 1958وعندما كان طالبًا يف االعدادية الشرقية انتم  اىل حةزب البعةث سةنة    

رديةة مسةتعربة   وافع شريف امللقب بة )البك( وهو مةن اسةرة ك  عن طريق عدنان عبدالن
 نزحت اىل املوصل من منطقة العمادية.

  يتمكن طه من اكمال الدراسة االعدادية، لذا تطةوع يف اجلةي  واصةبح    
نائب ضابط )موس(، وطرد من اجلي ، واحيل اىل وظيفة مدنية، اثةر اشةرتاكه يف   

، 1959دعار  8االنقالبيةة يف املوصةل يف    حركة العقيةد الةركن عبةدالوهاب الشةوان    
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دعار، امةا هةو فقةد     10ودمرت اجلماهري الغاضبة اثةر فشةل احلركةة دكةان والةدي يف      
 اختف  عن االنظار وادع  فيما بعد انه اعتقل يف معسكر الغزالني.

عمل طه موظفًا يف استعالمات احد بنوك املوصةل وعةاش حيةاة عاديةة يف     
الةةدموي وسةةقوط نظةام حكةةم عبةةدالكريم   1963ط شةبا  8املوصةل حتةة  انقةةالب  

قاسم فظهر ف اة عل  الساحة برتبة ضابط بن مةة واحةدة، واصةبح ّدمةرًا للحةرس      
 القومي السيئ ال يت ملنطقة اجلانب االيسر من املدينة.

علةة   1963تشةةرين الثةةاني   18وعنةةدما انقلةةب عبدالسةةالم عةةارن يف    
ه مةن مهامةه وف ةل مةن اجلةي ،      شركائه البعثيني واق اهم من احلكةم، ُجةرد طة   
متوف ال يفي عل  ضةفة نهةر    14فاخذ يرتاد املقاهي والكافينوهات، ومنها كافينو 

دجلة اليسرى، ويف الكافينو املذكور تعرض لضرب موح من قبةل القةوميني العةرب    
 )الناصريني( حت  اغم  عليه وادخل املستشف .

رف نشةاطه السياسةي،   عمل طه يف تنظيمات احلزب يف الناصرية، وهنةاك بة  
ثم استقر يف بغداد وتقرب من العقيد امحد حسن البكر )متقاعد حينذاك( واخذ 

 17يعمل بوابًا يف داري، فقربه البكر عندما اصةبح رئيسةًا لل مهوريةة اثةر انقةالب      
 .1968متوف 

متوف برتبة نقيب يف اجلي ، وتلقةب الول مةرة    17ظهر طه مرة اخرى بعد 
  يكن ي رح بانتسابه اىل جزيرة بوتان قبةل هةذا التةاريخ، ولكةن     بلقب )اجلزراوي(، و

عندما أمر ماكان يسم    لس قيادة الثورة املسؤولني الكبةار برفةع القةابهم، كةان طةه      
أول من طبق االمر و  يشر اىل لقبه بعدها واصةبح امسةه طةه ياسةني رمضةان، اال انةه       

نه ينتمةي اىل عشةرية ا والةد العربيةة،     اخذ يدعي امام املسؤولني الكبار من اصدقائه با
رد مةن  وردي اىل حد منعه الكوواخذ يبتعد ويتحاش  عن كل ما ت ب لة اىل اصله الك

رديةةة مةةن فيارتةةه، او حتةة  تقةةديم التعةةافي لةةه عنةةدما قتةةل وابنةةاء حملتةةه الشةةعبية الك
اج ياسةني  شقيقه الوحيد الرائد )حممد( يف احلرب العراقية االيرانيةة، ووفةاة والةدي احلة    

 ردية بطالقة مع معارفه.والذي كان الصيد اللغة العربية بشكل جيد ويتكلم الك
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ردية، ووالدها من البوتان ايضةًا  واما من الناحية االجتماعية فوالدة طه ك
رديةة،  وردية، تزوجها والدي عندما كان بقااًل مت واًل يف القةرى الك ووكانت تتكلم الك

تها املتزوجة مةن شة ص عربةي، وكةان لطةه اربةع       وكانت هي يتيمة تعي  عند اخ
 اخوات واخ واحد، وال اقرباء له من ابناء العمومة، كما   يعرن من اخواله احد.

رديةة مسةتعربة كانةت    ومةن فتةاة موصةلية ك    1963شباط  8تزوج طه بعد 
( 6اسرتها تسكن اجلانب اال ن من املدينة يف حملة باب البيو الشعبية، وكان له منهةا ) 

نات وولد واحد، اما فوجتةه الثانيةة فمةن تكريةت وتزوجهةا يف الثمانينةات مةن القةرن         ب
 امثةال  املاضي، وله منها بنت وولدان، اما بناته فتةزوجن مةن اوالد عةدد مةن املسةؤولني     

 .(1)سعدون غيدان وسواي
 

 ق ة الدماء العربية اليت جتري يف عروقه:
، اخةذ  1970دعار  11ة ، السةيما بعةد اتفاقية   1968متةوف   17بعد انقالب 

البعث ينظم الندوات اجلماهريية لتحسني صورته البشعة اليت عرن بهةا اثةر انقةالب    
، وكانت تلك الندوات تعقد حتت شعار "انت تسةال واحلةزب صيةب"    1963شباط  8

عقةةد تنظةةيم   1970ويضةةري كبةةار املسةةؤولني احلةةزبيني واحلكةةومني، ويف صةةيف    
دوة بالقرب من مركز شةرطة الةنيب يةونس ومدرسةة     املوصل وحتت العنوان املذكور ن

النعمانية االبتدائية للبنني، لطه اجلزراوي  ناسبة تواجةدي يف املوصةل، وامةام حشةد     
ل صةحيح انةت   هة رد ساله احدهم وكان متعمدًا احراجه: ومجاهريي معظمهم من الك

وت خةيم  ردي؟ أثار هذا السؤال اجلزراوي وتضايق وامتعو منه، اال انه، وبعد سةك وك
 اجاب قائاًل: نعم ولكن جتري يف عروقي دماء عربية. - عل  اجلميع بانتظار اجلواب

اعتقد ابناء حملتةه حينةذاك ان اجلةزراوي يق ةد بالةدماء العربيةة، دمةاء        
رديةًا نافحةًا مةن    وجدته ألمه، فقد كانةت والةدة ام طةه عربيةة، أمةا والةدها فكةان ك       

                                                 

عةن اجلةزراوي ينظةر: طالةب احلسةن، سةرية تةابع عليةل، طةه اجلةزراوي، ادزيةل املنفةوخ، )دمشةةق،              للمزيةد مةن املعلومةات   ( 1)
2000.) 
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قة كان اجلةزراوي يق ةد انةه   يعةد علة       جزيرة بوتان كما عكرنا. ولكن يف احلقي
ردي، فاالمر واملن ب واحلزب الذي كان فيه يتطلب منةه ان يثبةت   وصلة باصله الك
 رديًا حت  يكون مقبواًل من القيادة.ويتذكر يومًا انه كان ك اخالصه وان ال

مهما يكن، فقد انته  طه ياسني رمضان بالقاء القبو عليه يف املوصةل يف  
هر عل  شاشة التلفزيون مت اعاًل علياًل ويف حالة يرث  دا يستعطف ، وظ2003دب 

رد والسةيما ابنةاء حملتةه اكثةر النةاس فرحةًا او ابتهاجةًا        ورد، وكان الكة وتقليه الكعم
للم ري الذي دل اليه ابن حملتهم العاق، وسيكون هذا م ري كل من يتنكر الصله او 

 يبدل جلدي.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حفي الشاعر والكاتب وال 
 بشري م طف  العبداهلل الدركزلي

 



371  

 

يف حملة حضرية السادة الشةعبية باملوصةل    1920ولد بشري م طف  سنة  
، وعني معلمًا 1938من اسرة فقرية كادحة، وخترج يف دار املعلمني االبتدائية سنة 

نقةةل اىل مدرسةةة القحطانيةةة يف   1939يف مدينةةة دهةةوك يف السةةنة نفسةةها، ويف دب  
ا اىل مدرسة قرية احمللبية غرب املوصل، ثم نقل السةباب سياسةية اىل   املوصل، ومنه

، واسةتقر يف بغةداد وأخةذ يعمةل يف     1947مدينة احللة، وترك مهنة التعلةيم سةنة   
جريدة الشعب اليت كان صاحبها ورئيس حتريرها يي  قاسةم احملةامي، ويف بغةداد    

، 1948سها يف املوصل سنة عني موظفًا يف شعبة االح اء، ومنها نقل اىل الدائرة نف
ولكةةن السةةلطات قامةةت بنقلةةه، ة ةةة انةةه يعتنةةق املبةةادل اددامةةة )الشةةيوعية(، اىل   

، اال انةه متكةن وبوسةاطة ش  ةية موصةلية متنفةذة مةن ان        1949كربالء يف دعار 
 يعود اىل وظيفته يف مدينة املوصل. 

(، 1958-1950املعلومات قليلة عن حياة الشاعر الوظيفية خالل املةدة )  
ويبدو انةه متتةع بنةوع مةن االسةتقرار ختللتهةا فةرتة توقيةف ق ةرية اثةر انتفاضةة            

، ويف هةذي املةدة كتةب معظةم ديوانةه الشةعري )احلةان قلةيب(،         1952تشرين الثاني 
اىل الشةاعر والةوفير حممةد رضةا الشةبييب       1953نيسةان  20وارسل نسة ة منةه يف   

ييب طلبةه، ومةع هةذا   نعثةر علة       يطلب رأيه فيه وتقد ه للقراء، وقد لب  الشب
 تقد ه للديوان أو رأيه فيه.

كان بشري م طف  رجاًل طويل القامة امسر اللون، تسةاقط شةعر رأسةه يف     
بداية حياتةه الوظيفيةة، فاصةبح اصةلعًا لةذا اطلةق عليةه لقةب قريةع او )ق غ يةْع( يف           

كةان ابنةاء حملتةه    الله ة املوصلية، وبهذا اللقب اشتهر لدى عامة اهةل املوصةل، كمةا    
يشريون اليه باسم )الشةاعر( ايضةًا. كةان الشةاعر قليةل الكةالم واالخةتالط بالنةاس،         
ومن اصدقائه: الشاعر عنون الشهاب وال حفي املعرون عبدالباسط يونس، واملثقف 
واملربي يية  )ق(، وال ةحفي حمةي الةدين ابةو ا طةاب، والشةاعر والكاتةب يوسةف          

باجلواهري وشعري، وبشهادة االخةري، ان بشةري م ةطف      ال ائ ، كما انه كان مع بًا
 كان  لك امجل القاء يف الشعر.
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كةةان الشةةاعر مثقفةةًا مةةن الطةةراف االول، تقةةدميًا وشةةاعرًا مفوهةةًا،   ينةةتم اىل    
(، وكةان حتة  سةنة    1945-1939حزب سياسي حتة  نهايةة احلةرب العامليةة الثانيةة )     

او حركةة رشةيد عةالي     1941ركةة مةايس   عو اجتاي عربي اسالمي، فقد أيد ح 1941
الكيالني، ومع هةذا فقةد كةان يف توجهاتةه اقةرب اىل اليسةار، مثةل ابنةاء حملتةه حضةرية           
السادة وامتدادها حملة املكاوي احد اهم معاقل احلزب الشيوعي العراقي يف املوصةل بعةد   

الرسةةول )ك( احلةةرب العامليةةة الثانيةةة، و ةةا لةةه داللتةةه أيضةةًا، ان الشةةاعر كةةان مع بةةًا ب 
"بالراعي اليتيم والفقري" وبنضاله، حت  انه كتةب اكثةر مةن ق ةيدة يف مدحةه مثةل:       
)ثبةةات حممةةد( و)اليتةةيم العظةةيم( و)املنقةةذ االعظةةم( والقةة  هةةذي الق ةةائد وغريهةةا يف  
املناسبات الدينية ال سيما يف عكرى )املولد النبوي(، ور ا كان هةذا سةبب مناداتةه بةابي     

 )حممد(.
 

 طف  يف معرتك العمل السياسي:بشري م 
كان الشاعر بعيدًا عن السياسة حت  اندالع احلرب العاملية الثانيةة، وكتةب     

 بهذا ال دد يقول:
 تعليمةرب يف الةل احلةبيةت قةكن                        
 مةهيةةفةتةةوة الةةقةةي بةةةةار لةةةةةيش                        

 ن السياسةةةد عةي بعةت فةنةةةةوك                        
 ه  الكياسةةتةنةا مةهةد عنةعةةوالب                        

اال انه تاثر اثناء احلةرب باالفكةار االشةرتاكية عةن طريةق صةديقه القةاك        
، (1)املعرون عوالنون ايوب، ومقاالتةه الةيت كةان ينشةرها يف جملةة )ادلةة( املوصةلية       

 تلك االفكار يقول: وكتب عن بداية تاثري ب
 ثم ارتاى الفوهرر ضرب الروس                        

                                                 

وكان رئيس حتريرها عبةداحلق فاضةل، توقفةت     1938صدرت جملة )ادلة( يف مدينة املوصل يف تشرين االول ( 1)
 .1941دعار  16يف بغداد يف  عن ال دور بعد انتهاء السنة الثانية من صدورها، وظهر العدد اجلديد منها
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 كةم الكةؤوِسةلةن تةم مةهةيةةقةسةي                        
 ةيةةةن دروسةةرن مةن اعةةم اكةةةل                        
 ن ادوِسةوم مةةوى قةم سةهةنةع                        

 قةديةةي صةةةةةان لةد كةي قةننةكةةل                        
 ةق(ةةيةةه )رفةةةد انةعةت بةةةةةرفةةع                        
 ةةةةفةةهةلةري بةةةةشةنةةا يةةةةرأ مةةاقةة                        
 ةق فيها كلفهةم الةص لة ةن قةةم                        
 ةةةةةلة ةةه مةةةدتةهةةةي عةةفان ةةوك                        
 ةة.ةلةك املةلةف تةوقةدت مةةةد ايةةق                        

لقةةد القةةت االفكةةار االشةةرتاكية والشةةيوعية، وبسةةبب اوضةةاعه االقت ةةادية   
واالجتماعية، هوى يف نفس الشاعر، واالبيات الشعرية ادناي تلقي الضوء عل  حيةاة  

مةةةل السياسةةةي يف صةةةفون  الةةةيت دفعتةةةه اىل الع اسةةةرته االقت ةةةادية، تلةةةك احليةةةاة 
 الشيوعيني:

 ر من االةةاثةي ةةت فة ةةوغ                        
 ةراثةتةةةك الةةن علةةةًا عةةةبةةقةنةم                        
 وى يف نفسيةبحث هةادن الةف                         
 ةت بقيةِسةقةتة  الةلةةيةا لةمةةانةك                        
 قيةرًاةةًا فةةدمةعةةات مةشةةد نةقةف                        
 ةريًاةغةةدي صةةدت والةقةةد فةةةوق                        
 يتةم واحلرمةانةم الةعةت طةوعق                        
 واِنةي هةي بةؤس وفةت فةةشةةوع                        

 ر بكدح مضنةضة  العمةاخي م                        
 طةنةقةةج الةسةنةت بةةواالم واالخ                        
 ةفةةةيةوظةي الةريةد لةم يةهةلةةوكة                        
 ةها طفيفةةتةمةيةن قةكةةةا تةمةهةم                        
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 وعن سبب اعتناقه املبدأ الشيوعي يقول الشاعر:
 شودةةنةةة مةيةغةه بةةيةةدت فةوجة                       
 ودةةقةةفةةةةت مةرحةا بةة مةةةنةوج                       
 المةن االحةو مةةةي جةرت فةطةةةف                       
 ةامةةةسةل بةبةقةةتةسة  مةةةو الةةةارنة                       
 ةةةمةةروق جةةه ال فةيةةور فةةةج ال                       
 ةةةةالمةةةه لةةيةراتةةةورة خةةةوفةةةمة                       
 ةدريةةق قةةةةةان حةةسةةةةدر االنةقةةةي                       
 رييةةةه وخةعةةفةاس نةةة  اسةةةةلةةةع                       
 نيبةةة لالجةدمةدت خة ةةا قةةوم                       
 دل صار مذهيبةعةب الةل ان حةةب                       
 هةدتةطةا اضةان مةرعةي سةنةنةكةل                       
 ةت.ةةةلةقةي نةةةدتةلةن بةةرى مةقةلةول                       

وهةو احلةزب الوحيةد الةذي كةان قةد نشةط         - حةاول احلةزب الشةيوعي العراقةي    
وكةان لةه تنظةيم يف املدينةة      -  ابناء املوصل مةن خمتلةف القوميةات واالديةان    سياسيًا بني

، االستفادة من ظةرون مةا بعةد احلةرب العامليةة الثانيةة، ال سةيما بعةد         1940منذ سنة 
ظهور رغبةة احلكومةة يف بعةث احليةاة احلزبيةة العلنيةة، فاسةس حةزب التحةرر الةوطين           

تشةكلت يف املوصةل ا ليةة االوىل دةذا      1946ليكون واجهة علنيةة لةه، ويف بدايةة سةنة     
احلةةزب، وتةةرأس التنظةةيم بشةةري م ةةطف ، وكةةان مةةن اعضةةائه: هاشةةم حسةةني )عامةةل(  
وعةةدنان محةةدي جلمةةريان )طالةةب( وفتةةاح حممةةد م ةةطف  )عامةةل( وياسةةني محةةدي    

 )ضابط صف( وحممود خطاب الشعار )عامل(.
، وقبةل اجافتةه،   وعل  اثر النشاط السياسي الذي اخذ يقوم بةه التنظةيم علنةاً   

قامت السةلطات بنقةل بشةري م ةطف  اىل احللةة، واختفة  عةن االنظةار االعضةاء: سةا            
فتحةي )صةةاحب مقهةة ( ونةةاظم يعقةةوب، وعبةداهلل امحةةد الكشةةاح وفكةةي ناصةةر وسةةامي   

 هندي هندو وحممود خطاب.
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عةةاد بشةةري م ةةطف  اىل املوصةةل موظفةةًا يف دائةةرة االح ةةاء يف نهايةةة سةةنة  
، اعتقلته السلطات بتهمة توفيعه منشورًا شيوعيًا، يف شارع 1949، ويف دعار 1948

الكمرك القديم بةالقرب مةن سةينما هوليةود. ولةدى حتةري داري عثةرت علة  كتةب          
)الشةةيوعية  (1)شةةيوعية وصةةورة لسةةتالني وجمةةالت عربيةةة ومنهةةا جملةةة الطريةةق    

 اللبنانية(، وعن اعتقاله ومداهمة داري كتب يقول:
 ارةةةثةة كةةةرطةفةةوض وشةم                       

 و اهل احلةي وامل تارةعةوب                       
 رفتةي ال غريةةموا غةاقتةح                       
 ريةةكثةا الةالءهةوبعثةروا اش                       
 ائر االنواعةدسةوا من سةوك                       
 منت ات الفكةر والرياعمن                        
 حاكم التحةقيقةوا بةلة ةوات                       
 الةم الطريةقةم معةةهةمةهةيف                       
 توقيةف بعد يةومةةرر الةقةف                       
 ورحت للس ن بدون جةرم                       

وان )املاسةةاة املضةةحكة(، ويف السةة ن عكةةف الشةةاعر علةة  نظةةم ارجةةوفة بعنةة
تناول فيها صفحات كثرية من حياته، وكان بودي ان صعلها ألةف بيةت، اال انةه غةادر     

( بيةت، و  يضةف اليهةا شةي ًا اىل يةوم رحيلةه يف       200الس ن و  يكمل منها غري )
 1976اواسط سنة 

نقل الشاعر بعد اطةالق سةراحه اىل مدينةة كةربالء، و   كةث فيهةا طةوياًل،         
، اع (1)والةوفير السةابق م ةطف  العمةري     توسط لدى الش  ةية املوصةلية املتنفةذة    فقد

                                                 

 ، اىل مت رفية لواء املوصل.5/2/1949يف  956ينظر كتاب مديرية شرطة املوصل )سري للغاية(، العدد/ ( 1)
  

، اصةبح وفيةرًا لالقت ةاد وللداخليةة، وشةكل الةوفارة سةنة        1898ولد م طف  حممود العمري يف املوصةل سةنة   ( 1)
1952.   
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قدم له عريضة شعرية وادت تلك العريضة مفعودا فعاد اىل وظيفته يف املوصل، وادنةاي  
 ابيات من العريضة:
 ةر             ةقيةي فةًا النةةا مكةرهةةهةج ت                     
  اعق ما حييةت طعم الثراء                      
 ةوف            ةة ةةةعةةف بةةةةلةكةةةي مةةةوالنة                     
 ةذراءةةةة عةضةةريةةةت مةةاخةةوب                     
 ان قةواي            ةةةزمةةم الةةةطةةةةوأخ ح                     
 ةياءةاالحةةس كةيةةي ولةو حةهةف                     

 ثم  اطب م طف  العمري قائاًل:
 د عيل صويةوفير قةذا الةهةاي                     
 ةاءةبةغةة بةرونةقةيةاة مةن حةةم                     
 اكةةبةةه وارتةةةاقةةةةةون وفةةةودي                     
 اءةيةتةه واسةشةةرتاب ووحةةةواغ                     

 قةليةةيم بنةلةن عةفتلطف وأمن                     
 اءةةةدبةحةةة الةةنةديةةاري: مةديةل                     
 ة العي  خلواةمةحيث أحظ  بنع                    

 اء.ةةبةةة االعةيلةقةموم ثةةن هةم                     
ي ووثيقةة  وتكمن اهميةة ديةوان الشةاعر )احلةان قلةيب( كونةه سة ل تةار         

للوقائع واالحداث الوطنية اليت شهدها تةاريخ العةراق املعاصةر. فعنةدما فةاف مجيةع       
، وهةم: عبةداجلبار اجلةومرد    1954مرشحي اجلبهة الوطنية يف انت ابات حزيةران  

وعوالنون ايوب وحممد صديق شنشةل وحممةد حديةد، واعلنةت اعاعةة لنةدن صةباح        
شةةيوعيني، وان املوصةةل اصةةبحت  ، ان الفةةائزين مجاعةةة مةةن ال 1954حزيةةران 10

شيوعية، هنا الشاعر الشةعب العراقةي وهنةا الفةائزين، وبشةر ب ةبح ضةاحك بسةام         
 فكتب يقول:

 ب هذا وعيةك املتناميةعةا شةةي                    
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 ضم الطاميةةق مثل ا ةدفةتةم                    
 ذية  الةون واملةرعةه فةرق بةاغ                    

 امةنةرة االصةد فمةةعةبةا فال يةم                    
 ةمةرهةامةةةن بةيةمةاكةحةةزم الةةاه                    
 ةامةةةوة اآلثةةةةشةنةن بةةيةشةتةنةةامل                    
   اب ارهم بغشةاوةةلةم عةتةاخ                    
 ام.ةك بسةاحةةح ضة بةم بةعةوان                    

 
 1958متوف  14بشري م طف  وثورة 

وحياهةا بالعديةد مةن الق ةائد      1958متوف 14ابتهج الشاعر بقيام ثورة 
كمةةا اشةةاد بقائةةدها الةةزعيم )العميةةد( الةةركن عبةةدالكريم قاسةةم، وق ةةيدته )ثةةورة   

متوف( اعيعت اكثةر مةن مةرة مةن دار االعاعةة العراقيةة، ونشةرت يف احةد اجةزاء          14
لعسةةةكرية العليةةةا ا اصةةةة )حمكمةةةة الشةةةعب( الةةةيت تشةةةكلت يف   حماضةةةر احملكمةةةة ا

 حملاكمة رجال العهد امللكي من الوفراء واملسؤولني وهذي مطلعها:  1958/متوف/20
 ورة االحرارةب وثةب الشعةةغةض                    
 دارةخ واالقةاريةتةلة  الةرض عةف                    
 م الطغاة ومابن فرض عل  رغ                    
 ظلم من اسةوارةلةم لةهةروتةةبةةج                    

( وفارة يف العهةد امللكةي   12وهاجم الشاعر نوري السعيد، الذي شكل  ةو ) 
 ( واشتهر بعدائه للحركة الوطنية، قائاًل: 1921-1958)

 نوري السعيد بلغت بالسفه املدى                    
 ةارةنةة وشةعةةيةنةل شةةةةت كةيةةاتو                    
 ال غريةةي رغةةرى ابةت عكةوافح                    
 ةل العارة ةي سةةد فة ةلةةا تةمةيةةك                    
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 ةهةن خيةراتةةب مةماعا افاد الشةع                    
 ار.ةقةوع واالفة ةةة  والةةري األسةةغ                    

متةوف،  14اوضاع املوصل االمنية بالتدهور بعد اشهر من قيام ثورة اخذت 
فقد اخذ الذين تضررت م احلهم من اجراءات الثورة، وفقدوا مراكزهم  ططون 

بيةوم،   1959دعار  8السقاط نظام احلكم اجلديد، وقبل تنفيذ انقالبهم الفاشل يف 
واحلةزب الةد قراطي    قاموا باعتقال الناشطني من اعضاء احلزب الشيوعي العراقي

الكوردستاني )البارتي( يف املدينة، وكان الشةاعر احةدهم، فقةد عةاش حلظةات املةوت       
 اثناء اعتقاله يف الثكنة احل رية ويا من املوت باع وبة.

، افداد نفوع احلزب الشيوعي يف املدينةة  (1)وبعد احملاولة االنقالبية الفاشلة 
، فاصةدر تنظةةيم املوصةةل جريةةدة يوميةةة  وتوسةعت تنظيماتةةه املهنيةةة واجلماهرييةةة 

باسم )الشبيبة(، واختري بشري م طف  ليكون صاحب  1959نيسان  4سياسية يف 
 امتيافها ومديرًا الدارتها، اما رئيس حتريرها فكان امحد احلاج ايوب.

  تكتةةةف القةةةوى الرجعيةةةة والقوميةةةة العربيةةةة املعارضةةةة لنظةةةام حكةةةم   
اولة االنقالبية الفاشلة يف املوصل، فقةد اقةدمت يف   )الزعيم( عبدالكريم قاسم، باحمل

علة  اغتيالةه، وعنةدما فشةلت احملاولةة كتةب عنهةا الشةاعر          1959تشرين االول  7
 قائاًل:

 انهموا(2)قل للرصاك برأس القرية                    
 حق منت راةم وعاد الةيةزعةاد الةع                    
 هةسةامتةتةابةيةم وعادت بةزعةاد الةع                    
 اراةةذي ثةةب الةةعةشةةوف والةمةال تةدم                    
 ضمرهاةل يةق ظةةود وجه فريةةواس                    
 ي  فاندحراةا وجن الطةحت  اتاه                    

                                                 

دبيةةات السياسةةية العراقيةةة باسةةم )حركةةة الشةةوان( نسةةبة اىل قائةةدها العقيةةد الةةركن   عرفةةت هةةذي املةةؤامرة يف اال( 1)
 عبدالوهاب الشوان الذي قتل اثناء احلركة بيد اجلنود.

 رأس القرية، مكان يف شارع الرشيد ببغداد تعرض فيه عبدالكريم قاسم اىل االغتيال. (2)
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وانتقةةد الشةةاعر سياسةةة عبةةدالكريم قاسةةم يف ترضةةية القةةوى املتةةآمرة        
معهةةا وفةةق شةةعاري املشةةهور "عفةةا اهلل عمةةا سةةلف"، وطالةةب بوضةةع حةةد      والتسةةامح

 للمتآمرين عل  النظام قبل ان يستفحل امرهم:
 ي كبةديةةار فةنةا والةهةنةلةي العةةان                    
 واحلقد    مين السمع والب را                    
 ضيةا اسةموي ترةمةرت بةفةد كةقةل                    
 ثةراةةةل او كةةا قةةح امةةامةتسةالةوب                    
 رى بها كلبةشةتةالب اعا اسةكةان ال                    
 ا واجب كي نتةقي الضرراةلهةتةقةف                    
 ت فمنةًاةقةلةا اعا اطةهةرى انةا تةةام                    
 فينا الناب والظةفرا. عادت لتغرف                    

وأدت سياسة عبدالكريم قاسم التسةاحمية واملتهاونةة مةع القةوى الرجعيةة      
املعارضة لنظام حكمه، السيما بعد حماولة اغتياله الفاشلة، اىل ان تنظم تلك القوى 
الرجعية محلة اغتياالت واسعة للشةيوعيني يف العةراق والسةيما يف مةدينيت املوصةل      

ر وغةةري مباشةةر مةةن السةةلطات، فةةنظم الشةةاعر يف الفةةرتة  وكركةةوك وبتشةة يع مباشةة
( اليت استشرت فيها موجة االغتيةاالت ق ةيدة بعنةوان "ال تلعبةوا     1960-1963)

 بالنار" وهذي ابيات منها: 
 اءةهةي السةفةبةعةشةد بةةةريةةةاعا يةةم                    
 ءاةةمة  صةةةم دمةةةةةون وهةثةابةعةال                    
 لهةراق واهةعة  الةلةدون عةةاقةحةةال                    
 اءةربةةه غةةن ارضةةةةم عةهةةانةةكةةةف                    

                                   **** 
   ا يةانة دربتةاة علةر الشقةفم                    
 ةا وال اراءةةهةةةةعةةةةةدفةةةن يةةةةةال دية                    
 ادهةةمةقةةرتوا احةسةيةون لةونةلةتةي                    
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 اءةةةربةةحةةون الةةلةةتةةةا تةمةةدًا كةةابة                    
 سةكوت وقد تفاقم شرهمةم الةول                    
 اء.ةرءسةةةةوفراء والةةةةا الةةةهةةةا أيةةةي                    
بدأت اوضاع العراق بالتةدهور نتي ةة لسياسةة عبةدالكريم قاسةم      وعندما 

ادوجاء واليت متثلت  حاربته للقةوى الد قراطيةة املسةاندة لةه و  املتةه للقةوى       
الرجعية املعارضة، فضاًل عن حتوله اىل دكتاتور عسةكري اخةذ يعمةل علة  اضةعان      

ضةد بعضةها الةبعو،    االحزاب السياسية املتنفذة، وتاليب خمتلةف الف ةات السياسةية    
افاء كةةل هةةذا كتةةب الشةةاعر ق ةةيدة )انتكاسةةة متةةوف(، وهامجةةه يف ق ةةيدة اخةةرى    

 مطلعها:
 بةسةبةةت املةداد وانةغةور بةبةا نةخ                    
 عةبةلةةار تةنةالةون وبةةنة ةةك مةالن                    
 ةمةاسةان قةةوف وال كةمةةان تةال كةةف                    
 يو املعذب.ةعب املهةشةو الةوال نه                    

 1963شةباط   8وكما توقع الشاعر، فقد وقع ما كان  ان وقوعه، ففةي  
واثر انقالب دموي خطط له البعثيون والقوى الرجعية املتحالفة معهم، مت اسقاط 

لعراق يف نظام حكم عبدالكريم قاسم الذي كان يلعب بالنار فعاًل، وبسقوطه دخل ا
 .2003نيسان  9حت  علك النفق املظلم 

شن البعثيون محلة اعتقاالت واسعة، وكان بشري م طف  من اوائل الةذين مت   
اعتقادم، وتعرض اىل ابشع واسوأ انواع التعذيب واملعاملة، وحتول بعةد اطةالق سةراحه،    

م عةارن  الذي نفذي رئةيس اجلمهوريةة عبدالسةال    1963تشرين الثاني  18اثر انقالب 
ضد البعثيني، اىل انسان دخر، انسان حمطم مةريو  ةزق الفكةر يعةي  ليومةه وعلة        
هام  احلياة، ال أباليًا مدمنًا عل  الشةرب والتةدخني، و  تعةد لةه ايةة صةلة بالسياسةة        

الةةدموي ق ةةيدة   1963شةةباط  8وبةةاحلزب الشةةيوعي العراقةةي. وكتةةب عةةن انقةةالب   
يتةةًا بةةي ن فيهةةا طبيعةةة حكةةم البعثةةيني     ( ب68بعنةةوان "ردة رمضةةان" تتكةةون مةةن )   

 واخالقهم وجتاوفاتهم وهتكهم ل عراض، وهذي مطلعها:
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 ان مسك الضر يا نفسي فال تهنةي                    
 نةنةيت يف مداها حمنةة الوطةحةفم                    
 ر يف سفر ملحمةةةطةنةيت اسةوحم                    
 شد من األحزانةن املآسي ويف حم                    
 ةةةةروعةري مةا اعةاصةلينةةت عةبةه                    
  ةرانةن الفةان مةوداهمةتنا بطةوف                    
 ط ال اخالق دمةليةت يف خةتةمثةل                    
 مري ولكن دومنةا كفةنةت الضةيةم                    

 ايات ومن هةملةفنة من نفةيف ح                    
 سعت اىل احلكم سعيًا غري متةزن                    
 بيعتهةاةن طةزء مةم جةمةا االثةانةك                   
 واحلقد والشر مرسومان يف السحن                   
 ن لهةابدت لنا كةل ما يندى اجلبةي                   
 زمنةة الة ةريةن سةهةوان ومةمن ال                   

 بشري م طف  والقضية الكوردية:
اىل اساليب اشد قسوة ةق الكورد وثورتهم  1963شباط  8لقد جلا انقالبيو 

القومية، فقد اتفقوا مع الدول اليت تتقاسم كردستان للقضاء التام عل  الثةورة الكرديةة   
، 1963حزيةران  10ة نفةذت يف  العراق، ووفق خطة مسيت بعملية دجلة  -يف كوردستان

واختذ اد وم احلكومي شكل اندفاع عل  ثالث حماور، وارتكب البعثيةون جةرائم ينةدى    
دا اجلبني يف كوردستان، والسيما يف مدينة السةليمانية. وقةد أر خ الشةاعر لةذلك اد ةوم      

يف الت ةةدي لةةه، وتنبةةا بسةةقوط البعةةث و  ةةريي    البيشييمرط الشةةرس وأشةةاد ببطولةةة  
( بيتةًا  151، كما بشر الكةرد  سةتقبل فاهةر، كةل علةك يف ق ةيدة تتةالف مةن )        امل زي

 بعنوان )دولة الضفادع( هاجم فيها دولة البعث "دولة الضفادع" وهذي مقاطع منها:  
 ن بائةعةةا مةيةحةةةهل لل
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 ةادعةةفةةضةة الةةةةةيا دول
 خ ةةةةاريةتةة الةةةةيةةيا دم

 عةةة ادةامةوكةحةاض يا
 ال ةةةةةيةةةة االجةةبةةةيا س

 عةةةة الفةواجةيةعة ةف يا
 الق ةةةةةةةة االخةبةةةكةيا ن

 عةة الشةرائةبةةية ةةم يا
 ةردتةة ةةورة تةةةةةيا صة

 عةةاقةةون فةل لةةةن كةةم
 ةدتةت  بةةت حةفامس 

 عةةابةةةعةبةالةاء كةةةوهةةش
 تةةةةةعةةت أم وضةنةيا ب

 عةةس ال تاسةةامةي خةف
**** 

 تةرسةمةةة تةبة ةةةيا ع
 ر دون وافعةةةةةةةةةشةةالةب

 ةهاةةمةةةدعةةرت لةة ةةوس
 اععةةةةةان قةةةةةسةل لةةةةك
 ةنةةةةةر دسةيةمةل ضةةةةك
 ةعةةةانةةةر قةةيةل اجةةةةك

 طةةةاقةةةاع سةتةل مةةةكة
 عةةةائةةان طةبةةل جةةةكة

**** 
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، يشةةيد ببطةةوالت  وبعةةد ان ي ةةف الشةةاعر مجةةال الطبيعةةة يف كردسةةتان    
 )احفاد كاوا( يف ت ديهم د مة البعث الشرسة، فيقول:

 يا قلعةة االحةرار 
 عةوانةةةة املةةابةةةة ةص يا

 ًاةةافئةةةًا هةةوانةفةنةةيا ع
 عةةةةةانةةةةةر ومةةةةةةةةآمةةب

 نةةغةزاة مةن الةيا مةدف
 ةاعةةةةةي طةةةةتةةةل عةةةك

 ةتةرفةةةيا روح كاوا رف
 عةةامةري املطةةمةن غةم

 وانبعثت يف م ةطف 
 ارعةةةةةقةةةدي املةةةنةةةوج

**** 
 ةنةد مةي ال بةةثةةةريةةت
 عةاطةر سة ةةزوغ فةةةب

 ةةةةايةةةن نةهةةد مةةةةال ب
 ةائةعةةظةةةفةةةذي الةةةةهةةةل

 ةةةةةامةيةةن قةد مةةةال ب
 ةعةةاب واقةةسةن حةةةوم

 دًاةةةب غةعةار الشةةيثةس
 ائةعةةةةق ضةةةةةل حةةكةةل

**** 
 حك الدنيا غةدًاةتضةس
 ةارعةه ضةةةةل وجةةكةةةل

 رةةةابةب صةةةةل قةلةكةةلة
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 ةعةةةن دامةفةةل جةةكةةةل
 ةلةةةةةةةةةاكةةةةل ام ثةةكةةل
 عةل راضةفةطةةو بةهةلةت

 ةمة  اجلحيةهي الةوتنت
 ةادعةةةةةفةضةةةة الةةةةةدول

 ورة االوصال منةمذع
 عةةاجةرتةةةر الةةاطةة ةةم

 ة بلعنة اال ..ةمشةفوع
 عةةي تةتابةةةال فةةةيةةةج

**** 
  يبق الشاعر مطلق السراح بعةد سةقوط )دولةة الضةفادع( طةوياًل حتة         

القت السلطات القبو عليةه بتهمةة الشةيوعية، وسة ن هةذي املةرة يف موقةف سةراي         
-1964كركةوك او كمةةا يسةةميه هةةو "باسةةتيل العةراق"، كةةان الشةةاعر خةةالل املةةدة )  

( يف حالة يرث  دا من الناحية ال حية يعاني من الفقةر والفاقةة، حتة  ان    1965
السلطات   تعد له راتبه التقاعدي، الذي كانت حكومة البعةث قةد اوقفةت صةرفه     

وق يدته )من وحي موقف سراي كركوك او باسةتيل العةراق(    1963شباط 8من 
الةة السياسةية يف العةراق    اليت قض  الشاعر فيها تسةعة اشةهر، تلقةي الضةوء علة  احل     

 وطبيعة احلياة يف س ونها، وهذي ابيات منها:
 ن املنته  احةدةرن ايةيس ُيعةول       ُد ةةدي َيفةةةوج بعةةةروح وفةفةوج ي         
 دةةةةةةم تتقةا االثةًا بضحةايةه        جهةنمةةج باالجسام حتسةبةيف موقف ع        
 ددةةد يضيع بهةذا املوقف العةةوق       دد ةةونةما عةه دةةاس فيةيكدس الن        
 كدةذ رافقتنا احلظوظ السود والننم         واقف جبناها عل  مضو  ةم من مةك         

كةةان للشةةاعر موقةةف متقةةدم مةةن القضةةية القوميةةة الكرديةةة، وارتةةبط         
زب ب داقات محيمة مع الس ناء السياسيني الكرد من الشيوعيني ومن اعضةاء احلة  

الد قراطي الكردستاني )البارتي( فقد كةان علة  عالقةة وثيقةة مةع عضةو املكتةب        



385  

السياسي )للبارتي( صاحل اليوسفي تعود اىل سنوات سة ن سةابقة، ويةروى عنةه انةه      
كان يقول الصدقائه الكورد: ان ال يرضوا باقل من استقالل كوردستان، وعلةيهم ان  

ع، النهةةم ليسةةوا اقةةل شةةانًا مةةن القوميةةات ال  ةةافوا مةةن املطالبةةة بهةةذا احلةةق املشةةرو
 االخرى اليت متتلك كيانات سياسية مستقلة.

ان موقف الشاعر من الكرد وقضيتهم القومية يفسر لنا التحاقةه بريةدة    
وحتريةري عةامودًا ثابتةًا     1967نيسةان  29التآخي حال صدورها علنةًا يف بغةداد يف   

ني ويعلق عليها، هذا فضاًل عن باسم )شعب يريد( حيث يعرض فيه شكاوى املواطن
مراجعة صفحات اجلريةدة مةن الناحيةة اللغويةة. وباملقابةل وبطلةب مةن )البةارتي(         

 1974اعادت له احلكومة راتبه التقاعدي، وظل يعمل يف التآخي حت  دعار 
عاش الشاعر سين حياته االخرية، السةيما بعةد اسةت نان احلكومةة القتةال       

، علة  هةام  احليةاة يف غرفةة قد ةة يف دار      1974ار دع11ردية يف ومع الثورة الك
بالقرب من مقوة االتراك  نطقة العيواضية، يسةكن بقيةة غرفهةا العمةال، وكانةت      
غرفته بائسة معتمة رطبة، عان  من الضيق، وكان يشاهد يف شارع الرشيد منهوك 

مات يف القوى  زق الذهن ويف صحة منهارة، صلس منطويًا عل  نفسه يف االفقة، و
 غرفته وحيدًا ميتة بائسة، وقامت البلدية بدفنه. 

بقي ان اقول، انه ترك ديوانًا شعريًا خمطوطًا بعنوان )احلان قلةيب( اهةداي    
اىل روح والدي ووالدته واخيه، واىل استاعيه اللذين كانا دمةا الفضةل يف غةرس حةب     

وقد قمت . (1)ياسني اللغة وددابها يف قلبه وهما: خضوري بهنام فرجو وعزالدين دل
، بعد تقد ه للقراء، وتضمينه عكريات عدد من الكتاب 2010بطبع الديوان سنة 

 ودراسة وافية عنه. ،2010عن الشاعر سنة 

                                                 

ت فيةةه للسةةادة: مثةةري العةةاني )املثقةةف والكاتةةب املسةةرحي  انةةا مةةدين يف كتابةةة هةةذا املقةةال وللمعلومةةات الةةيت ورد ( 1)
( اآلميةدي الةذي عةاش مةع     بطيخيتن املعرون(، وامحد اجلزراوي )الكاتب وال حفي( وللسيد رشيد حممد م طف  )

، عةني  1938الشاعر يف س ن املوصل وحفظ معظم ديوانه وما فال يردد اشعاري اىل اليوم، وهو من مواليد سةنة  
، واعتقل اكثةر مةن مةرة بسةبب نشةاطه السياسةي معلةم        1955وانتم  اىل احلزب الشيوعي سنة  معلمًا يف دهوك،

 متقاعد حاليًا ويقيم يف دهوك.
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 وق ة نفيه بسبب ق يدة )الشمس واجلالدون( الشاعر حممود احملروق
 

اكمل دراسته االبتدائيةة  ، و1929ولد الشاعر حممود احملروق يف املوصل سنة 
، وعمةةل يف مطلةةع حياتةةه   1951واملتوسةةطة والثانويةةة واعةةداد املعلمةةني فيهةةا سةةنة      

ثةةم قامةةت السةةلطات بنفيةةه اىل الديوانيةةة )القادسةةية( يف  (1)الوظيفيةةة معلمةةا يف املوصةةل
، بسةبب افكةاري التقدميةة، او ر ةا لتعاطفةه وانتمائةه اىل احلةزب        1961تشرين الثةاني  

 لعراقي او اىل احدى واجهاته.الشيوعي ا
 1979  يعةةد احملةةروق اىل املوصةةل، اال بعةةد احالتةةه علةة  التقاعةةد سةةنة   

واشتغل يف بغةداد مشةرفا لغويةا يف جريةدة اجلمهوريةة، ويف سلسةلة كتةاب املوسةوعة         
ال ةةغرية، ويف الكتةةب املدرسةةية للدراسةةة املتوسةةطة ودور املعلمةةني، وعمةةل يف سةةين    

ة احلةدباء املوصةلية، مشةرفا لغويةا وم ةححا حتة  وافتةه        حياته االخةرية يف جريةد  
 ، اثر مرض عضال ا  به.1993ايلول  30املنية يوم ا ميس املوافق 

وبوفاته فقدت مدينة املوصل ابرف شعرائها الرومانتيكيني. وقد رثةاي عةدد مةن    
نوانهةا  كتاب وشعراء املدينة، اعكر منهم االستاع عو النون االطرق ي الذي رثاي بق ةيدة ع 

وحممةةد علةةي اليةةاس العةةدواني يف ق ةةيدة )صةةدى القيثةةارة(،   ()سةةالما.. شةةبح االبتسةةامة
والدكتور عبدالوهاب العدواني، وعبدالغفار ال ائ ، ونزار عبةداجلبار بكةر، وامحةد حممةد     

 .(2)امل تار
كتب احملروق الشعر وهو يف سةن السادسةة عشةرة، وبةدأ ينشةر شةعري منةذ        

وبغةةداد وكركةةوك والن ةةف، كمةةا نشةةر يف ال ةةحف    يف صةةحف املوصةةل 1947سةةنة 
جمموعتةةه الشةةعرية  1954وادةةالت امل ةةرية واللبنانيةةة والسةةورية، واصةةدر سةةنة 

االوىل )قيثارة الريح(، ويف السنة نفسها شارك يف تكوين مجاعة ادبية يف املوصل مع 
الشةةاعر شةةاعل طاقةةة وهاشةةم الطعةةان وغةةامن الةةدباغ ويوسةةف ال ةةائ  وعبةةداحلليم   

                                                 

( يف 594( جريةدة احلةدباء، العةدد )   1993-1929امحد حممد امل تار )الشاعر حممود احملروق يف عمة ا لةود  ( 1)
 ق عشرين عامًا يف بغداد!!وامل تار اليتطرق اىل اسباب اقامة احملرو 5/10/1993

 للتفاصيل ينظر: امل در نفسه.( 2)
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الوند واطلقوا عليها اسم )رواد ادب احلياة(. ومن اجلدير بالذكر ان احملروق نشر ال
، أي بعةد جتربةة الشةعر احلةر     1948ق يدتني يف الشةعر احلةر كتةب احةداها سةنة      

وبدر شاكر السياب بعام واحد، وقد اشار اىل هذي الق يدة كةثري مةن    املالئكة لنافك
 .(1)النقاد يف كتبهم واةاثهم

عو النون االطرق ي يف موسوعة املوصل احلضارية يقول: )هةو   وكتب عنه
الشاعر حممود فتحي احملروق، الذي يشتاق اىل عا  الروح واملثال، ويرتفع عن عا  
الطةةني معتليةةا صةةهوة )بسةةاط الةةريح( اىل حيةةث )اهةةل السةةماء( وتسةةبيحة املالئةةك     

متثله يف طليعة الشعراء  واالنوار والنظام االدي املستتب. وجمموعته )قيثارة الريح(
، ولعل من حق حممود احملةروق علينةا ان نسة ل انةه كةان اسةبق       …الرومانتيكيني

فمالئه املوصليني اىل متثل جتربة شعر التفعيلة )احلةر( اجلديةدة اع نظةم ق ةيدة     
1948 )ظالم( سنة

(2). 
 :الشاعر حممود احملروق يف الذاكرة

شاعريته عن عكةر جوانةب مهمةة    لقد تهرب مجيع الذين كتبوا عن احملروق و
اخةةرى مةةن حياتةةه وشةةعري، والسةةباب سياسةةية معروفةةة، كمةةا   يةةذكر احةةدهم اسةةباب  
قضائه  و عقدين مةن سةين حياتةه يف جنةوب العةراق ويف بغةداد، وكةان علةك سةببا يف          

 .(3)انقطاعه عن كتابة الشعر
ي )الشةبيبة( و  يكما   يتطرق اصدقاءي للق ائد الةيت نشةرها يف جريةدت   

( عن نضال الشةعوب املضةطهدة،   1960-1959راست ( املوصليتني سنة )-)احلقيقة
 والسيما عن الثورة اجلزائرية.

(، كنةةةت تلميةةةذا يف ال ةةةف ا ةةةامس 1962-1961يف السةةةنة الدراسةةةية )
االبتةةدائي يف مدرسةةة احلريةةة االبتدائيةةة للبةةنني يف حملةةة النعمانيةةة )الدركزليةةة(     

                                                 

 امل تار، امل در السابق.( 1)

 .378-377( ك 1992( )املوصل، 5للتفاصيل ينظر: موسوعة املوصل احلضارية، ادلد )( 2)

نظمةه مةؤخرًا مةن    كتب امل تار ان احملروق انقطع عن كتابة الشعر منذ اكثر من ربةع قةرن، وعةاد بعةد علةك لينشةر مةا        ( 3)
   (.594ق ائد شعرية تكاد تكون من القلة  كان، و  يتطرق امل تار اىل اسباب علك، ينظر: جريدة احلدباء، العدد )
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حممود افندي، كان شابا مجيةل ال ةورة حلةو      دعباملوصل، وكان مدير مدرستنا ي
الكالم وانيقا يف كل شيء، وودودا يرتمه املعلمون ويبه التالميةذ، و  اري ينفعةل   
يوما، او ينهر تلميذا، كان دائم الت وال يف ساحة املدرسة و راتها، ينتقل من صف 

 اىل صف والبسمة التفارق وجهه.
اختفة  حممةود افنةدي، وبةدأنا  ةن      وبعد اكثةر مةن شةهرين علة  الةدوام      

التالميذ نفتقدي ونسال عنه، اال اننا   ن ل اىل سبب غيابه، حت  املعلمني عندما 
نقةل اىل ادارة مدرسةة   كنا نسادم كانوا الصيبوننا ب راحة، ولكن تاكد لنا انه   ُي

ّدم اخرى، واتذكر انه فار املدرسة بعد اسةابيع مةن اختفائةه، و  يكةن طبيعيةا، فةا      
 كان باديا عليه، ثم اختف  نهائيا.

بعد اختفاء حممود افندي باقل من اسبوع عني مكانه مةدير اخةر يةدع     
( سةنة، رجةل مقطةب اجلةةبني،    45-40فيةدان جاسةم كرك ةه، كةان عمةةري ةةدود )     

عبوس، حاد املزاج،   اري يضحك او يالطف تلميذا او معلما يوما ما، علة  العكةس   
، واخذ التالميذ )وكان معظمهم من الكرد( يتهامسون فيمةا  متاما من حممود افندي

بينهم ويقولون بان املدير اجلديد )قومي(، عندها بدأت اسباب نقل املةدير السةابق   
 تتضح.

كان كرك ه مديرا قاسيا مع التالميذ، واليودي املعلمون، وبعضهم كةان صاملةه   
ن دائةم العةراك مةع احةدهم     خوفا، حت  الفراشني )البةوابني( كةانوا يكرهونةه، فقةد كةا     

وكان تركمانيا يدع  )قاسم(، يهددي بالطرد او العقوبة، وتبني فيما بعد، ان السبب هو 
رفةةو )قاسةةم( الةةذهاب اىل دار املةةدير يف حةةي ادموعةةة الثقافيةةة للعمةةل يف تنظةةيم        

 حديقته.
 1963شةباط   8، وعلة  اثةر انقةالب    1963-1962ويف السنة الدراسةية  

حزب البعث عل  السلطة، اختف  اكثةر مةن معلةم واتةذكر مةنهم       الدموي واستيالء
معلم الرياضة الشاب صديق افندي )كان اعزبا(، وعندما اطلق سةراحه بعةد اشةهر،    
وجدناي شاحب الوجه  يفا، بينما كان شةابا  تلةئ اجلسةم حيويةا قبةل اعتقالةه،       
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د اعتقلةه  ، كةان قة  (1)وعلمنا ان احلرس القومي )تنظيم بعثي مسةلح سةيء ال ةيت(   
وعذبه بتهمة انه شيوعي، اما صةديق افنةدي فظةل مهمومةا قليةل الكةالم و  يعةد        
متحمسا ملهنته، وكان التالميذ يبونةه اكثةر مةن أي معلةم اخةر، السةيما املشةاركني        

 منهم يف الفرق الرياضية، وكنت احدهم.
ان اعتقةةال صةةديق افنةةدي واطةةالق سةةراحه، ادى اىل ان يتةةذكر التالميةةذ    

فندي، وبدأوا يتساءلون عن م ريي، وشاع يف صفوفهم ان كرك ه هو السبب حممود ا
يف اعتقةةال صةةديق افنةةدي واختفةةاء حممةةود افنةةدي، و  يكةةن علةةك صةةحيحا، ولكةةن  

 كرههم له كان يوحي دم  ثل تلك الت ورات.
، 1990-1989( سةةةنة وبالتحديةةةد يف سةةةنة 30املهةةةم يف االمةةةر، وبعةةةد )

جريدة احلدباء )املوصةلية( ملقابلةة رئةيس حتريرهةا      وعندما كنت اتردد عل  ادارة
الدكتور حمي الدين توفيق او عنةون االطرق ةي وعبةدالغفار ال ةائ ، المةور تتعلةق       

(. رأيت هناك ش  ا 1958-1926برساليت للماجستري )احلياة احلزبية يف املوصل 
دون  واكثر من مرة يشبه حممود افندي، وكان نادرا ما يكلم احةدا، يةدخل و ةرج   

ان يلتفت اىل هذا وعاك، واليتوقف اال اعا اعرتضه احدهم. ويف احةدى جلسةاتي مةع    
عبدالغفار ال ائ  سالته عن علك الش ص، فاجاب بانه يدع  حممود احملروق، وهو 

 شاعر وكاتب معرون ويعمل يف اجلريدة.
اسةةتبعدت ان يكةةون هةةو نفسةةه حممةةود افنةةدي، فشةةكله قةةد تغةةري وسةةلوكه  

مشةيته كانةةت قةد تغةةريت، ومةةع هةذا بقيةةت اشةك فيةةه، و  يكةةن     وت ةرفاته حتةة   
دخوله وخروجه املفاجئ والسريع اىل ومن ادارة اجلريدة يسمحان بايقافه والسةؤال  

 منه، املهم انه ظل معلقا يف عاكرتي.

                                                 

للمزيد من املعلومات عن اعمال احلرس القومي املشينة ينظر الكتاب الوثةائقي الةذي اصةدرته احلكومةة العراقيةة      ( 1)
ي يوضح بالوثائق وال ور االعمال الالاخالقية اليت قام بها احلرس القةومي.  بعنوان )املنحرفون( والذ1964سنة 

لبكةر  اومن اجلدير بالذكر ان رئيس اجلمهورية املشري الركن عبدالسالم عارن ورئيس وفرائه العقيد امحد حسةن  
 .مانضما اىل احلرس القومي وارتديا الزي ا اك به
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(، عثةرت علة  وثيقةة يف ملفةات     1995-1992وعند دراسيت للدكتوراي )
ك عةن طريةق ال ةدفة، فقمةت بالسةؤال      حمافظة املوصل تتعلق بةاحملروق، وكةان علة   

 عنه، فقيل انه تويف قبل اشهر، وهذا نص الوثيقة:
 مت رفية لواء املوصل

 سةةةةةةةةةةري                               3348العدد/ق.س/
                             7/11/1961التاريخ/

 مديرية أمن لواء املوصل اىل/                       
 املوضوع/ نقل معلم                      

( يف 6045ابهةا املةرقم )  كانت مديرية شرطة لواء املوصل قد اعلمتنةا بكت 
، بان املعلةم حممةود عبةد فتحةي احملةروق مةدير مدرسةة احلريةة يف         8/10/1961

املوصل يمل نزعة شيوعية ضيقة وانه كان قد نشر يف جريدة الشةبيبة وبعةددها   
ق يدة بعنوان )الشةمس واجلةالدون( مهةداة     28/7/1959 ( يف24ال ادر برقم )

اىل املناضل اللبناني فرج اهلل احللو. وبناءة عل  خطورة بقائه عل  االمن طلبنةا مةن   
وفارة املعارن نقله اىل خارج اللواء، وقد مت نقله  وجب أمةر وفارة املعةارن املةرقم    

)ينظر  انية لالطالع.اىل مديرية معارن لواء الديو 31/10/1961( يف 71654)
 املالحق(

 مطيع حسن                                                                  
 عة/ مت رن لواء املوصل                                                          

لقد قض  احملروق حياته يف التعليم وخدمة الثقافةة العربيةة اىل يةوم رحيلةه     
، فضاًل عن انه كان مناضةاًل سياسةيًا عةرن ةبةه لقومةه ولشةعبه،       1993ايلول  30يف 

وحتمل من اجل علك النفي واملشاق والغربة، ويبدو انةه ظةل وفيةًا ملبادئةه اىل ان وافتةه      
املنية، بدليل ان الذين كتبوا عنه   يتحدثوا عن اسةباب نفيةه وعةن حياتةه يف املنفة       

مةا   يشةر احةدهم اىل ق ةيدة )الشةمس واجلةالدون(       ، ك…وانقطاعه عن كتابة الشعر
، والةيت بسةببها نفة  اىل الديوانيةة، وبعةد مةرور اكثةر مةن         1959اليت نشةرها يف متةوف   

سنتني عل  نشرها، وال اىل ق يدته الطويلة عن نضال الشعب اجلزائري والةيت بعنةوان   
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تةزامن مةع نفةي     ، ومن غريب ال دن ان انت ةار الثةورة اجلزائريةة   (1))الن ر لل زائر(
 احملروق من مدينته املوصل!!

 1958متةوف  14لقد تراجع رئيس الوفراء عبدالكريم قاسم عن مبادل ثورة 
وعن تاييدي للقوى الد قراطية اليت كانت تةدعم نظةام حكمةه، واصةبح علةك الرتاجةع       

، وشةةهدت مدينةةة  1959تشةةرين االول  7واضةةحًا بعةةد حماولةةة البعثةةيني الغتيالةةه يف   
بسبب تراجعه، محلة اغتياالت طالت الشيوعيني واعضةاء احلةزب الةد قراطي     املوصل،

الكردسةةتاني )البةةارتي(، واخةةذت ع ةةابات )القةةوميني(، املدعومةةة مةةن الت ةةار واملالكةةني 
الرجعيني ومن تنظيم االخوان املسلمني وحةزب التحريةر )االسةالمي(، تعيةث فسةادًا يف      

فضاًل عن الدعم الداخلي لتلك )الع ةابات( كانةت   املدينة وفرضت عليها ارهابًا اسودًا. و
تتلق  الدعم ايضًا من دولة اجلمهوريةة العربيةة املتحةدة )م ر+سةوريا(، وتضةامنًا مةع       
نهج )ع ابات القوميني(، اختطفةت مباحةث املكتةب الثةاني يف سةوريا القائةد الشةيوعي        

ميشةال عقةل نفعةًا     اللبناني فرج اهلل احللو يف شوارع دمشق، و  جتد حمةاوالت حماميةه  
 ملواجهته ومعرفة اسباب اعتقاله اليت كانت منافية البسط حقوق اجلوار.

املهم يف االمر، ان اختطان احللةو اثةار موجةة مةن االسةتنكار والشة ب مةن        
مجيع القوى التقدمية يف العا  حينذاك، وكةان للمرحةوم الشةاعر حممةود احملةروق      

ك بنشةري الق ةيدة املةذكورة، يف متةوف     موقف من مسالة اختطان احللةو، ومتثةل علة   
، ويبةةدو ان السةةلطة احملليةةة سةة لت عليةةه هةةذا املوقةةف، فقامةةت بنفيةةه بعةةد 1959

تراجع )قاسم( عن دعمه للقوى الد قراطية، وغو السلطات النظر عةن نشةاطات   
 االحزاب واجلماعات املعادية لنظام احلكم.

 
 
 
 

                                                 

 .1959ديار  7( 1ة(، العدد )ينظر ن ها يف: جريدة احلقيقة )املوصلي( 1)
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 الشاعر الرتكماني فلك اوغلو يهاجم
 الصالح الزراعي يف عهد عبدالسالم عارناجراءات ا

 
وختةةرج يف الكليةةة  1921 -دعار -ولةةد عبدالسةةالم حممةةد عةةارن ببغةةداد يف 

صةفون   ، انةتظم يف 1951نيسةان   23مةايس، ويف كليةة االركةان يف     7العسكرية يف 
، واصةبح بعةد   1958متةوف   14، وشةارك يف ثةورة   1957الضباط )االحةرار( سةنة   

ولكةةن  ،يس الةةوفراء )عبةةدالكريم قاسةةم( ووفيةةرًا للداخليةةة يةةاح الثةةورة نائبةةًا لةةرئ 
وبسبب تآمري عل  )قاسم( جرد من مناصبه وسة ن وحكةم عليةه باالعةدام، اال ان     

 احلكم   ينفذ.
اصبح اول رئيس لل مهورية العراقية، بعةد ان رقة     ،1963شباط  8ويف 

البعث، وتويف يف نفسه اىل رتبة مشري، وعل  اثر االنقالب الدموي الذي نظمه حزب 
اثةر ارتطةام الطةائرة الةيت كانةت تقلةه مةن الب ةرة اىل القرنةة،           1966نيسان  13

 باالرض.
استغرق حكم عبدالسالم رئيسًا لل مهورية العراقية ثالث سنوات وشهرين 

( يومةةةًا، ومتيةةةزت مةةةدة حكمةةةه بالتسةةةلط الفةةةردي   1162وسةةةتة ايةةةام أي  ةةةو ) 
التع ب الطائفي والعشائري واجلهةوي، وعةرن   الدكتاتوري، فقد كان فرديًا مشبعًا ب

بالتهور وباطالق الشعارات وا طب اليت ال ربط بينها، و  تكن تهةدن اىل مفةاهيم   
)الق ةةور، وال دور، ال  خاكيةةة( و ،معينةةة مثةةل: )ان مجهوريتنةةا اشةةرتاكية وطنيةةة  

)ال شةرقية وال   حاكم وال حمكوم، ال احةزاب، ال كتةل، امةة واحةدة وحةزب واحةد( و      
 .(1)غربية، ال جنوبية وال مشالية، ال جوني وال جون بول، وامنا محد ومحود(

بةةةدأ عبدالسةةةالم عةةةارن بةةةاالقرتاب مةةةن م ةةةر ومجةةةال       1964يف دعار 
وكانةةت  ،1964عبدالناصةةر واصةةالحاته، فاصةةدر قةةوانني التةةاميم االشةةرتاكية يف     

يف وقتها بةة   قوانينه متاثرة بالت ربة الناصرية، واحدثت تلك القوانني اليت مسيت
                                                 

 .80( ك1989للتفاصيل ينظر: امحد فوفي، عبدالسالم حممد عارن سريته.. حماكمته.. م رعه )بغداد، ( 1)
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)اشرتاكية خريالدين حسةيب(، عاصةفة يف املنةاخ االقت ةادي العراقةي، النهةا اختةذت        
عل  نسق ارجتالي وغري موضوعي، ويف ظرون سياسية خاصة، هذا فضاًل عن عدم 

 ا ان النظام  ا اقدم عليه.
املهم يف االمةر، ان معظةم العةراقيني، والسةيما املرجعيةة الدينيةة الشةيعية        

ورفعةةت الوقيةةات تنةةدد  ،مشةةاريع )عةةارن( يف تطبيةةق االشةةرتاكية والتةةاميمقاومةةت 
يف املقابةل شةنت السةلطة ومةن خةالل وسةائل        ،وتنتقد التاميم وقةرارات االشةرتاكية  

اعالمها محلة ضد املعارضةني واملنتقةدين، ولكةن يف النهايةة يحةت محلةة املعارضةة        
 .(1)وادت اىل ان يرتاجع )عارن( عن تلك القرارات

يف تلعفر هاجم الشاعر فلك اوغلةو رئةيس اجلمهوريةة عبدالسةالم حممةد      و
عارن, الن قرارات االشرتاكية ادت اىل سةيطرة االقطةاعيني وتوسةيع اراضةيهم علة       
حساب الفالحني، ويبدو ان السلطات مالت اىل جانب العشةائر العربيةة علة  حسةاب     

حلاكم الظا " ينتقد فالحي تلعفر، لذا كتب الشاعر ق يدة بعنوان "شكوى ةق ا
فيها اجراءات االصالح الزراعي يف منطقة تلعفةر، و  يةذكر الشةاعر صةراحة اسةم      
عبدالسالم عارن، اال ان املت رفية )احملافظة( اعتقدت انه يق ةدي بالةذات، وادنةاي    

 )ينظر ن ها الرتكي يف املالحق( نص ترمجة مت رفية املوصل للق يدة:
 -احملرتم مع تقديم التحيات شكوى ةق احلكام الظاملنيسيادة رئيس اللواء املت رن 

 :شعر ةق احلاكم الظا 
 

 أي حاكم هذا الذي حكم به احلاكم اجلبار           
 اعط  احلق لغري صاحب احلق وانكر حق صاحب احلق                 

 ة سن 72  يعط احلق ل احب الت رن منذ            
 اخذي واعطاي للغري مظهرًا بذلك ظلمه                                  

                                                 

( ك 1968-1958للتفاصيل ينظر: عبدالكريم فرحان، ح ةاد ثةورة )مةذكرات( جتربةة السةلطة يف العةراق )      ( 1)
144-146. 



395  

   ي در قراري )وخلق( قانون االصالح           
 لقد اختار قانونًا من عندي                                               

 اصدر بادي االمر قرارًا عاد يف التمييز العالي           
 ثم اصدر نفس القرار السابق                                             

 صار حماميًا للباطل واخذ الرشوة جهارًا           
 باع دينه بالدينار وجعل ارضه نارًا                                     

   يستح من الوظيفة وال خان اهلل           
 ئة نفسدخل يف ا طي ة واضر خبمسما                               

 فليع  عل  وجه االرض مثل هذا احلاكم الظا            
 وس ل بهذا العمل عارًا عل  عا  العدالة                               

 افاءي وقف احلق والباطل كل اعط  دفاعه           
 داس احلق املبني واثبت الباطل                                          

 كتب )فلك اوغلو( واعط  صورة لكل اهل املعرفة           
 مظهرًا بذلك فعال مثل هذا احلاكم الظا                               

 
 

 الشاعر الرتكماني فلك اوغلو                                                         
 تلعفر                                                                       

 صورة منه
 مت رفية املوصل. -
 التمييز العالي. -
 رئيس التسوية. -
 علماء الدين. -
 جملة نادي االخاء. -
 وفير االصالح الزراعي. -
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 حممد حديدمقابلتان مع 

 
اهز ، تةويف يف العاصةمة الويطانيةة لنةدن عةن عمةر ينة       1999 يف الثالث مةن دب 

الثالثة والتسعني، الش  ية السياسية ورجل الد قراطية ورفيق احلركة الوطنية العراقية 
، 1994االستاع حممد حديد. وملةا كنةت قةد اجريةت عةدة مقةابالت معةه يف مطلةع سةنة          

متوف  14ودخلت معه يف احاديث طويلة عن االحداث اليت ع فت بالعراق بعد قيام ثورة 
 ناسبة رحيله ان انشرها ليقف القراء عل  افكار الرجةل الةذي   ، رأيت من املفيد و1958

كان يعتقد واىل يوم وفاته: ان الد قراطية هي السةبيل الوحيةد للوصةول اىل حةل مشةاكل      
 .ادتمع

لعائلةةة معروفةةة  1906 تشةةرين االول 28ولةةد حممةةد حديةةد يف املوصةةل يف 
سةافر اىل   1928 ت، ويف سةنة  كانتها االجتماعية، درس يف اجلامعة االمريكية ببريو

لندن للدراسة يف كلية االقت اد، وح ل عل  شهادة البكالوريوس يف االقت اد بدرجة 
، وعةاد اىل بغةداد ليعمةل يف وفارة املاليةة. كةان      1931 الشرن من جامعةة لنةدن سةنة   

، وعمةل يف  1932. منذ صةدورها خةالل سةنة    (1)من مؤسسي جريدة االهالي راحلال
رتات امل تلفة اليت كانت ت در فيها، انت ب نائبًا يف جملس النواب عن حتريرها يف الف

، عةني وفيةرًا للتمةوين سةنة     1954، 1948، 1937 مدينة املوصةل خةالل السةنوات   
1946. 

 يفاشرتك حديد مع كامل اجلادرجي يف تاسيس احلزب الوطين الةد قراطي  
جبهةة االحتةاد الةوطين    ، وانت ب نائبًا للرئيس فيه، واسهم يف تاسةيس  1946نيسان 

، وبعةد الثةورة   1958 متةوف  14، الةيت شةكلت القاعةدة السياسةية لثةورة      1957سنة 
، حيةث اسةتقال، وعةاد اىل    1960 عني وفيرًا للمالية وبق  يف من به حتة  حزيةران  

 .مزاولة النشاط السياسي يف تشكيل احلزب الوطين التقدمي، واصدر جريدة البيان
                                                 

، للتفاصةةيل 1932الثةاني   نينةات، واصةةدرت جريةدتها )االهةالي( يف كةانو    ظهةرت هةذي اجلماعةة يف مطلةع الثالث     (1)
 (1970 وتاريخ احلزب الوطين الد قراطي. )بريوت، الضتديض ، مذكرات كامل الضتديض ينظر: كامل 
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بتاييةد   حظة  حكومة عبدالكريم قاسم، لةذا   وقف حديد وحزبه اىل جانب
، اع ايقةةن 1962 ولكةةن التطةةورات الالحقةةة، ادت اىل جتميةةد حزبةةه يف متةةوف ،السةةلطة

 .حديد ان احلكم العسكري ضار   احل البالد
، 1963 شةةباط 8وبعةةد سةةقوط حكومةةة عبةةدالكريم قاسةةم اثةةر انقةةالب     

صدر االنقالبيون قرارًا ة ز تعرض حممد حديد اىل االعتقال واحيل اىل احملاكمة، وا
امواله و تلكاته الش  ية، ويف وقت الحق تفرغ اىل العمل يف شركة الزيوت النباتية 

 .(1)اليت كان من مؤسيسها ومديرًا دا ومالكًا حل ة فيها
درس حممةةد حديةةد يف لنةةدن علةة  يةةد اقت ةةاديني بةةارفين مةةن عوي االفكةةار   

سةور هارولةةد السةكي. وهةذا يفسةةر لنةا، انةه وعلةة       افكةةار اسةتاعي الووفي ب تةاثر الفابيةة و 
الرغم من انتمائه اىل اسرة ثرية وكونه رجل اعمةال معةرون، فانةه كةان وكمةا وصةفته       

او كمةةا يقةةول عنةةه حنةةا     (2)(كيًا معتةةداًل ولةةيس متطرفةةاً  ااشةةرت)الوثةةائق الويطانيةةة  
كانةت مةع   امةا عالقتةه ف  (. انةه كةان لديةه تعةاطف جتريةدي مةع االشةرتاكية       ) :(3)بطاطو

 .الطبقة ال ناعية ال اعدة
عاتقةه تطةوير دعةائم احليةاة احلزبيةة       ينتمي حديد اىل اجليل الةذي وقةع علة    

وترسي ها يف العراق، وهو جيل رائد كان وفنه وتاثريي اكو من ح مه ةكةم قةوة افكةاري،    
 وقد جتةاوف امسةه حةدود العةراق وبةرف باعتبةاري سياسةيًا واقت ةاديًا، وكةان حديةد رجةالً           

 الضادرضةي ة، وصةفه كامةل   يهادئًا وحذرًا، ومن اكثر قادة احلزب الوطين الديقراطي فاعل
 .(4)(نظيف ومثالي اىل احلد الذي  كن فيه لرأمسالي ان يكون نظيفًا ومثاليًا) بانه:

                                                 

 (5( السنة )75جملة رسالة العراق، العدد ) (رحيل الش  ية الوطنية حممد حديد)احلزب الشيوعي العراقي، ( 1)
 .9، ك1999ايلول 

( 1989متوف وعبدالكريم قاسم يف الوثائق الويطانية )بغداد،  14وليد حممد سعيد االعظمي، ثورة  (2)
 .188ك

ك  ،(1992 حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار ترمجة عفيف الرفاف )بريوت، (3)
121. 

 .346، كابقسالامل در  (4)
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اجتاي علماني، و  يكن طائفيًا، وبق   امهما يكن االمر، فقد كان حديد ع
د قراطي ودعوته اىل اقامة حكومة برملانية، وهو اجتاي متمسكًا باجتاهه الليوالي ال

 .(5)ميز موقفه اىل يوم رحيله
 

 :موقف احلزب الوطين الد قراطي من القضية الكوردية
نبتةت نةةواة هةةذا احلةةزب يف تربةةة مجاعةةة االهةةالي، وضةةمت ادي ةةة املؤسسةةة،  

تماعيةةة ، عناصةةر متباينةةة مةةن حيةةث انتماءاتهةةا االج1946عنةةدما اجيةةز يف نيسةةان 
كية كانةت هةي   اوالطبقية، لكن كفة املثقفني املعتدلني املؤمنني بالد قراطية واالشرت

 .الراجحة واملؤثرة
أما قةادة احلةزب فكةانوا مةن املةثقفني ومةن عوي السةمعة اجليةدة، فقةد كةان           

)حمام( من اثرياء بغةداد ويةؤمن باملاركسةية اال انةه        الضتديض رئيس احلزب كامل 
، وحممد حديد كان من اسرة ثرية واقت اديًا ورجل اعمال معرون، امةا  يكن شيوعيًا

 .)حمام( فكان ينتمي ايضًا اىل اسرة مرفهة حسني مجيل
مثل احلزب الوطين الةد قراطي الليواليةة الدسةتورية، اع جةاء يف منهاجةه،      

: ان  الدور الرئيس يف وضةعه  مجيلوحسني  الضتديض الذي كان حملمد حديد وكامل 
ة احلزب هي القيام باصالح عام يف نواحي حياة العةراق كافةة، وان احلةزب يسةتند     غاي

 .يف حتقيق اهدافه اىل الوسائل الد قراطية
وشابت سياسته االقت ادية  سحة اشرتاكية، وميل  و املعسةكر االشةرتاكي،   
امةةا مةةن الناحيةةة القوميةةة، فقةةد اختةةذ احلةةزب طابعةةًا اقليميةةًا بعيةةدًا عةةن التوجهةةات    

 .لقومية العربية، اال انه دعا اىل االحتاد الفيدرالي بني االقطار العربيةا
نستغرب ان يكون احلزب الوطين الةد قراطي اول   وتاسيسًا عل  ما سبق، ال

حزب سياسي علين، أوىل احلقةوق القوميةة الكورديةة اهتمامةًا كةان متقةدمًا حينةذاك،        
 يةز بةني بعضةهم     العراقيني، والال يفرق ... بني )فقد نص منهاجه عل  ان احلزب 

                                                 

 .9ك ،هسنفب الشيوعي العراقي، امل در احلز (5)
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البعو، ويعتوهم مجيعًا عل  اختالن عناصرهم واديانهم، ومةذاهبهم، متسةاوين يف   
احلقةوق والواجبةات.. ان الةوطن  العراقةي ميةدان للتعةاون احلةر علة  اسةاس امل ةةلحة          

 ...(.املشرتكة بني العرب واالكراد
الرتكيةة يف سةنة    -يةة  برأة ضد عقد املعاهةدة العراق  الضتديض ووقف كامل 

، واليت كانت تهدن اىل قمةع احلركةة القوميةة الكورديةة التحرريةة يف كةل مةن        1946
. وقدم بسةبب موقفةه هةذا اىل    (1)العراق وتركيا، ووضع الكورد بني املطرقة والسندان

 .(2)احملاكمة بتهمة اثارة شعور الكراهية والبغضاء بني العرب والكورد
القات طيبة بالسياسيني الكورد ومثقفيهم، فقةد  كانت تربط قادة احلزب ع

. وعندما اصبح حسني مجيل (3)صديقًا محيمًا للشيخ حممود احلفيد الضادرضيكان 
، اعةرتض علة  اصةدار احكةام االعةدام ةةق الشةيخ        1950-1949وفيرًا للعةدل سةنة   

 (،1950-1949امحد البارفاني ورفاقه، وعل  مكوثهم يف غرن االعدام طيلة املدة )
 .(4)ومتكن من اخراجهم منها واستبدال قرار احلكم ةقهم

بسبب هذي املواقف حظي احلزب الوطين الد قراطي بتعاطف كبري بني االوساط 
صةحافته بةني املةثقفني الكةورد كةبريًا يف العهةد         الكوردية منذ تاسيسه، فقد كان االقبال علة 

ب عالقةةات وثيقةةة مةةع احلةةزب امللكةةي، فضةةاًل عةةن انضةةمامهم الةةي صةةفوفه، كمةةا كانةةت للحةةز
متةوف   14( وتوطدت اكثةر بعةد سةقوط النظةام امللكةي يف      ي  ثتالالد قراطي الكوردستاني )

1958. 

                                                 

 .177( ك1980عبدالرفاق احلسين، تاريخ االحزاب السياسية العراقية )بريوت،  (1)

( ك 1984)بريوت،   يُضتدضال، صورة أب، احلياة اليومية يف دار السياسي كامل  ضديضتالرفعة  ينظر التفاصيل يف: (2)
89-90. 

، ةسني 1958)السابق( يف تشرين االول  ييتظلسوا درة بعد عودته من االحتال موعندما التق  البارفاني أل (3)
مجيل شكري واثن  عل  موقفه واهداي خن رًا مثينًا مايزال اجلميل يتفظ به، كما ان الشيخ امحد البارفاني 

 .متوف وشكري لدفاعه عن البارفانيني والكورد عمومًا 14بعد ثورة  يجادراجلفار كامل 

الد قراطي الكوردستاني، مكتب الدراسات والبحوث املركزي، موقف االحزاب السياسية العراقية من  احلزب( 4)
 .89( ك1997)اربيل،  1970-1946القضية الكوردية 
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متوف، اىل تطبيق املادة الثالثة مةن الدسةتور    14، بعد ثورة الضتديض لقد دعا 
 املؤقت والةيت تةنص علة  شةراكة العةرب والكةورد يف العةراق، مؤكةدًا ان العةوة ليسةت يف          

ببال اعضاء احلةزب      طر) التشريع وامنا يف التطبيق، وقال بهذا ا  وك ما ن ه:
الد قراطي وادي ة املؤسسة للحزب الوطين، وواضعي الدستور املؤقةت عنةدما ن ةوا يف    

 (.منه هم عن حقوق االكراد القومية، ان هذي القضية ستبق  حوًا عل  ورق
دي عبدالكريم قاسم باستمرار، بعد اندالع ويف رد مبطن مباشر عل  ما كان يرد

، بةةان ليسةةت هنةةاك مشةةكلة كورديةةة، وان مايسةةود   1961أيلةةول  11الثةةورة الكورديةةة يف 
نعتقد ان هنةاك قضةية كورديةة    ): اجلتديض كوردستان ما هو ااّل اضطرابات طفيفة، قال 

ن هناك عل  انه صرى اآل ل ا طا اعا ما نظرنا اىل ماكسنكون خمط ني ) و( قائمة بالفعل
جمرد مترد او ع يان.. ان هناك عوامل كثرية جتعل الكورد قومية اصيلة، ال كن جتاهل 

  ضتديضالومن اجلدير بالذكر ان اراء  ،(حقوقها يف ع ر احلقوق القومية الذي نعي  فيه
ه يف القضية الكوردية، قد اثارت عبدالكريم قاسم، حت  ان جريدة العهد اجلديد واملوالية ل

 .(1)والع يان درموشبهته بالبارفاني يف ميدان الت اجلادرجيهامجت 
وخالصةةة القةةول، ان القضةةية الكورديةةة احتلةةت مكانةةًا خاصةةًا يف سياسةةة احلةةزب  
الوطين الد قراطي، وشة ص رئيسةه طيلةة عهةد عبةدالكريم قاسةم، وعلةك مةن منطلةق          

ص حممةد حديةد يف خطابةه    الشعور باملسؤولية، ويف اطار قناعات احلزب الفكرية، وقد  ة 
علةك االهتمةام علة      1968، الةذي تةويف يف شةباط    للضتديض ل التابيين فالذي القاي يف احل

... ب ورة خاصة بضرورة االعرتان باحلقوق القومية ألخواننا الضتديض عين ) النحو اآلتي
ل يف االكةراد يف العةراق... وكةان احلةزب الةوطين الةد قراطي اول مةن وضةع ن ةًا بهةذا املةآ           

 .(2)...(متوف 14منه ه، فكان علك سابقة ل خذ به يف صلب الدستور املؤقت بعد ثورة 
 م طف  البارفاني، اليت القاها صاحل اليوسفي نيابه، يف حفل تابني كامةل  مالويف كلمة 

ودوري يف احلركةة   الضتديضي  البةارفاني   َم، قةيم 1968نيسةان   12الذي اقيم ببغداد يف  الضادرضي

                                                 
 89، كابقسالامل در  (1)

 .13ك (1968، )بغداد، يجادراجلتابني الفقيد الراحل االستاع كامل  (2)
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هةو لةيس فقةدان صةديق خملةص فحسةب امنةا         الضتديض ان فقدان االستاع كامل ) قائالً: الوطنية
وسيبق  رمزاً للوطنية ا ال ة ا الية من   ضتديضالخسارة فادحة حلت بالبالد كلها... لقد كان 

املساومة واملهادنة. فقد ناضل بال هوادة وعل  الدوام من اجةل حتقيةق الد قراطيةة يف العةراق...،     
ن بعيداً كل البعد عن املفاهيم العن رية ونزعات االستعالء القومي...، فعلينا ان نتذكر دعوته وكا

 .(3)...(اىل تآخي العرب واالكراد...، ودعوته اىل حل املشكلة الكوردية عن طريق املفاوضات
سلسةلة   ،ونشرت جريدة التآخي، لسان حال احلةزب الةد قراطي الكوردسةتاني   

كامةةل )ودوري الةةوطين، وحتةةت هةةذي العنةةاوين     الضتديضيي فيهةةا  مةةن املقةةاالت قي مةةت  
كامةةل )و( ود قراطيةةة الدولةةة  الضتديضيي كامةةل )و( قطةةب وفقيةةد الةةوطن  الضتديضيي 
 :اجلةادرجي  ( و)من وراء العمل احلزبةي العقائةدي يف العةراق والةبالد العربيةة      الضتديض 

 (.اجلادرجيمل موقف مع املرحوم كا) و( نقطة التحول يف قيم احلركة الوطنية
يرأس حتريرها حينذاك الشهيد صةاحل اليوسةفي،    لقد عدت التآخي واليت كان

مدرسة فكرية لعبت دورًا يف بلورة الةوعي الةوطين والةد قراطي يف العةراق،      الضادرضي
 .(1)واشادت  واقفه الشريفة من القضية الكوردية حت  يوم وفاته

 
 د حديدأحاديث يف شؤون السياسة العراقية مع حمم

عندما كنةت طالبةًا للةدكتوراي يف جامعةة املوصةل كةان املوضةوع الةذي اخرتتةه          
 ( 1963 شباط 8 -1958متوف  14التطورات السياسية الداخلية يف العراق ) لرساليت

متةوف، ورئةيس    14يتطلب اجراء مقابلة حممد حديد، وفيةر ماليةة العةراق بعةد ثةورة      
املةةاليني، ونائةةب رئةةيس احلةةزب الةةوطين   مستشةةاري عبةةدالكريم قاسةةم االقت ةةاديني و  

الد قراطي، والذي يرتدد عل  بغداد احيانًا من حمل اقامته يف لندن. مسعةت يف مطلةع   
ان حممد حديد موجود يف بغداد ور ةا يةزور اقربةاءي يف مدينةة املوصةل.       1994سنة 

                                                 
 .16-15امل در نفسه، ك ك  (3)

 ببغداد. 21/6/1980، اغتال البعثيون اليوسفي يف امل در نفسه :للتفاصيل ينظر (1)
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وسةاطة  وسةعيت اىل علةك ب   لكين   انتظر فيارته للموصل، وسافرت اىل بغةداد ملقابلتةه،  
 .الساعاتي لكون حممد حديد صديقًا محيمًا السرته االستاع الدكتور سعد ناجي جواد

قام الدكتور سعد ناجي جواد باالت ال هاتفيًا بةاملرحوم حممةد حديةد، وكةان     
مقيمةةًا يف فنةةدق الرشةةيد، وطلةةب منةةه املوافقةةة علةة  مقةةابليت، لكنةةه   يوافةةق واعتةةذر 

مشةةاكل هةةو يف غنةة ة عنهةةا، فضةةاًل عةةن أن عةةددًا مةةن  للةةدكتور، ألن املقةةابالت ختلةةق لةةه 
الباحثني الذين قابلوي حرفةوا اقوالةه، و  ينقلوهةا بامانةة ودقةة. اال ان الةدكتور متكةن        

 :اخريًا من اقناعه  قابليت قائاًل له
ان الةةذي سةةيقابلكم رجةةل ناضةةج وكاتةةب مطلةةع علةة  تةةاريخ العةةراق املعاصةةر   

 .عن هذا فهو كوردي : فضاًل وسيع بك، وهمس له باداتف
املهم يف األمر، ان حديد وافق عل  مقةابليت وحةدد املوعةد يف السةاعة العاشةرة مةن       

، ويف املوعةد احملةدد كنةت يف الطةابق العاشةر مةن فنةدق        1994كانون الثةاني   23صباح يوم 
الرشيد امام املرحوم حممد حديد، وجدته رجاًل  يةل اىل الطةول يف قامتةه، مةنحين الظهةر      

يقةرأ جةزءًا مةن االجةزاء ا مسةة ملوسةوعة املوصةل         انيقًا يف كل شيء، وجدته مشغواًل .قلياًل
 .احلضارية

كان لقاءة مهيبًا بالنسبة لي، فها انا اجلس مةع رجةل قةرأت لةه وعنةه، ومسعةت       
به منذ طفوليت، استوفر يف العهدين امللكي واجلمهوري، وفيةر ماليةة عبةدالكريم قاسةم،     

ي احلةزب الةوطين الةد قراطي، ورمةز مةن      سة لعراقةي، مةن مؤس  رئيس البنةك الت ةاري ا  
رموف املدرسة السياسةية العراقيةة واحليةاة احلزبيةة، ورئةيس احلةزب الةوطين التقةدمي،         
تلميةةذ السياسةةي والكاتةةب وابةةرف الش  ةةيات الفابيةةة وحةةزب العمةةال الويطةةاني هارولةةد 

 .باحثني فيهالسكي. هذي االشياء تعين الكثري بالنسبة لطالب التاريخ وال
ستغرق لقائي االول معه  و ساعتني، وكان بودي ان يستمر حتة  املسةاء، اال   ا

وحملةت   اع بةدأ النعةاس علة  مالمةح وجهةه،      اني وجدته اليقوي عل  مواصةلة احلةديث،  
 .التعب يف عينيه ورغبته يف الراحة
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اخونةي بةه الةدكتور سةعد     مةا  املهم يف االمر، انةي نلةت رضةاي واع ابةه، وهةذا      
 1994دعار  27، ويف مقابلةة اخةرى معةه يف    (1)اجي جةواد، واالسةتاع عبةدالغين املةالح    ن

: انةت انضةج مةن قةابلين مةن طةالب الدراسةات العليةا، انةت لسةت طالةب             قال لي حديد
دكتوراي، بل انةت دكتةور، وبامكانةك مقةابليت متة  شة ت، ولكةن بعةد االت ةال هاتفيةًا،           

 .وصل، ليت ل بي عند فيارته املرتقبة داوطلب مين ان اكتب له رقم هاتفي يف امل
جةدت  وتكررت مقابليت ولقاءاتي مع املرحوم حممد حديد يف فندق الرشةيد و 

ر الزراعة السابق وأحد اقطاب احلزب الوطين الد قراطي السةيد هةديب   يعندي مرة وف
احلاج محود، والتقيته مةرة وبال ةدفة يف دار وفيةر داخليةة عبةدالكريم قاسةم العميةد        

محد حممةد يية  يف داري باملن ةور، فاجريةت مقابلةة مةع االثةنني، ثةم حضةر السةيد           ا
 14عبدالغين املالح، ف رت احاديث قيمة ومهمة عن تاريخ العةراق السةيما بعةد ثةورة     

 .1958متوف 
وعندما جاء حديد اىل املوصل ونزل يف فندق )نينوى اوبروي( يف منطقة الغابةات  

ديةار   11ات ل بي تلفونياً، فكانت مقةابليت االخةرية معةه يف    عل  الضفة اليسرى لنهر دجلة 
، وحضةر املقابلةة فمالئةةي يف الدراسةة فهةةري علةي امحةد النحةةاس )دكتةور يف جامعةةة       1994

دكتةةورة يف جامعةةة املوصةةل، كليةةة كانةةت املوصةةل/كلية اآلداب حاليةةًا( وخالةةدة أبةةالل صةةاحل ) 
 (.املعلمني

اسةبوع يف املوصةل ليةزوري االصةدقاء     كان من املقرر ان  كث حديد اكثةر مةن   
واملعارن واالقارب، اال انه سرعان ما غادرها اىل بغداد ف اة بسب وفاة صةديقه وشةريكه   

 .يف الت ارة وال ناعة وعضو احلزب السابق خدوري خدوري
كانت ح يلة مقابالتي ولقاءاتي مةع املرحةوم حممةد حديةد احاديةث طويلةة       

 متةوف  14لعهةد امللكةي، واالحةداث الةيت اعقبةت ثةورة       مشلت تاريخ العةراق السياسةي يف ا  
، واجابته عل  عشةرات االسة لة الةيت طرحتهةا عليةه. فضةاًل عةن ابةداء رأيةه يف          1958

                                                 
كاتب موصلي معرون، له العديد من املؤلفات، كان مسؤواًل لفرع احلزب الوطين الد قراطي يف املوصل منذ  (1)

 .)متويف(1946تةاسيسه يف نيسان 
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الكثري من املواقف واالحداث والش  يات السياسية العراقية، وطلب مةين عةدم نشةر مةا     
 لسةلطة. وهةا انةا   الي لح للنشر حينذاك، أي اليت ر ا حترجه وتسبب لةه مشةاكاًل مةع ا   

 :رحتها عليهطاس ل بامانة اجاباته عل  قسم من االس لة اليت  اليوم وبعد وفاته

 
 ؟كيف كان عبدالكريم قاسم ينظر اىل وفرائه ويعاملهم 
كان مهذبًا يف تعامله معهم، و  يست دم كلمة نابية ةق احدهم. متامًا عل  العكس  -

ن وىل الوفراء احلزبيني عل  انهم  ثلمن عبدالسالم حممد عارن، كما كان ينظر ا
 .الحزابهم السياسية

 
  ؟)قاسم( من الشيوعيني ويف اية مرحلة من حكمههل استفاد 

نعم لقد است دمهم لتعزيز مركزي، ألن احلزب الشيوعي العراقي، كان اكو قوة  - 
 .حظوة لدى قاسم (1)يف الشارع، وكان لعامر عبداهلل

 
  كانوا قد فاحتوكم لالستقالة  1959شباط  7( الذين استقالوا يف )القومينييقال ان الوفراء

 ؟معهم
  يفاحتين احد، وكانت استقالتهم مفاجاة بالنسبة لي، وحت  لو كنت قد  ةة 

ل، ألن احلزب الوطين الد قراطي كان يفضل  يفوحتت من قبلهم، كنت ال استق
 .سيادة رأي )قاسم(، ألنه كان اكثر تعقاًل

 
 قاسم( يف  اىل القيام ةركته ضد (2)انسبب دفع العقيد عبدالوهاب الشو هو ابرف ما(

 ؟1959 -املوصل يف دعار 
  .طموحه الش  ي، بدليل انه انفرد قبل غريي باحلركة ةة

                                                 
، خريج كلية احلقوق العراقية، من قادة حزب 1924 عبداهلل يف مدينة عنه )حمافظة االنبار( سنة ولد عامر (1)

-1956املركزية خالل املدة  ، انضم اىل احلزب الشيوعي العراقي واصبح عضوًا لل نة1946الشعب سنة 
 .، عمل يف صحافة احلزب السرية والعلنية1961

ية االركان ومدرسة العسكرية وكل ، خريج الكلية1916عبدالوهاب عبدامللك الشوان، ولد يف بغداد سنة ( 2)
 .بعد فشل حركته باملوصل 1959دعار  8االقدمني يف بريطانيا، قتل يف 
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 ؟ماعا يعين جملس السيادة بالنسبة لكم 
 نفوع سياسي له عل  الدولة، وجد لرتضية جانب من اجلي  اع كان جملسًا رمزيًا ال ةة

مكانة يف اجلي ، و  يكن خالد النقشبندي من  اكان رئيس ادلس ييب الربيعي ع
 .احلركة السياسية الكوردية، أو باالحرى   يكن سياسيًا و ثاًل للكورد

 
 ؟يف رأيكم ماهو اهم سبب لقيام قاسم باعدام الضباط الذين شاركوا يف حركة الشوان 
 .ر العسكريألجل ان يردع بقية الضباط من التآم ةة

 
 ؟لتم ان تقنعوا )قاسم( بالعدول عن اعدامهميقال انكم حاو 
نعم كنت من مجلة االش اك الذين حاولوا علك، ألنين اصاًل وش  يًا ال اعتقد ان االعدام    ةة

 .هو عقوبة جنائية صحيحة، وحزبنا كان ضد عقوبة االعدام السيما يف اجلرائم السياسية
 

  ؟ ياة احلزبية)قاسم( يؤمن باحلهل كان 

نعم يف السنة االوىل من الثورة، باعتبارها متثل الرأي العام، واستطيع ان أقول ان  ةة
 .()قاسم احلياة احلزبية فرضت نفسها عل 

 
  ؟1959)قاسم( بت ميد االحزاب السياسية يف ايار اعن ملاعا أمر  
، كانت 1959 خالفًا لكل ما كتب او قيل من ان جتميد احلياة احلزبية يف ايار ةة

 ن احلقيقة هي: انه اناإ بادرة من )قاسم(، لشعوري بتهديد الشيوعيني لسلطته، ف
اوج ال راع احلزبي  يفعل  )قاسم( ان يطلب جتميد العمل احلزبي  رالذي اقرتح واشا

. فبادرنا اىل 1959ديار  4 العنيف، وان )قاسم( اخذ بالفكرة، وحسم املوقف يف
  يوافق عل  علك، وكان يعتقد ان علك ح ل بإياء  ديج اجلتجتميد حزبنا، وان 

  (.من )قاسم
 

 الذي كان ال  دم احلركة ما هي االسباب اليت دفعتكم اىل تقديم علك االقرتاح .
 ؟الوطنية، حينذاك
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اواًل   يعرن احد باني كنت وراء جتميد العمل احلزبي، فقد بق  سرًا، حت   ةة
كشف له هذا السر، لقد استدرجتين، وثانيًا كنت ، وانت اول من ااجلتديج عل  

مؤمنًا  ا قمت به. ألن ال راع احلزبي العنيف بل  االوج، وتعرضت احلياة 
ارى ان الرأي كان صحيحًا بالنسبة لتلك  تاحلزبية اىل الفوض  والتدهور، وكن

 .املرحلة، واتضح بان اغلبية اعضاء احلزب كانت تؤيد ما عهبت اليه
 

 ؟ن نعد عبدالكريم قاسم دكتاتورًاهل  كن ا 
)قاسم(، ألن  ليس من االن ان والدقة اطالق تعبري )احلكم الدكتاتوري( عل  نظام ةة

النظام الدكتاتوري له اسس ومقومات و يزات ونظام واجهزة خاصة ماكان  لكها 
 .)قاسم(، وان اطالق تعبري )احلكم الفردي( عل  تلك املرحلة اقرب للواقع

 
  ؟ )احلكم الفردي( او الدكتاتوري العسكريتعاونتم اعن مع نظام ملاعا 

لقد ضاع دور االحزاب السياسية تدرصيًا. واخذ الضباط فمام االمور وبقي الرأي  ةة
العام يعتقد ان لالحزاب دورًا من خالل ال حافة وتاثريها يف احلكومة قليل، ما كنا 

كان يتاج اىل قوة فالقضايا  نستطيع ان نفعل شي ًا اكثر من هذا ألن االمر
الفكر والعقل، وكانت االحزاب المتلك تلك  املطروحة كانت سلطوية اليفيد معها

يف املشاركة والتعاون خدمة للثورة وتطويرها  و  رالقوة، لذا كان البد من االستمرا
 .االفضل، ومنع عبدالكريم قاسم من السقوط بيد الشيوعيني

 
 حلملة اغتياالت يف ا اء  1960-1959 تعرض الشيوعيون خالل سنيت

 ؟كان وراء تلك ا غتياالت املوصل، ُترى من العراق السيما يف مدينة
 .احلكومة، وجهاف األمن كانت تشرتك يف االغتياالت وتش عها فضاًل عن عوامل اخرى ةة

 
  القيام ببعو االعمال امل الفة للقوانني   )قاسم( عليقال انكم كنتم تش عون

 ؟له: كالمك هو القانون قائاًل
 .وكثريًا ماكان ياخذ برأيي ،هذا جمرد افرتاء، وقاسم كان يرتمين ةة

 
 ؟هل كان لقاسم است بارات خاصة به 
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نعم احدهم كان صديقه الش  ي قبل الثورة رشيد مطلك، واش اك دخرين  ةة
 )اعتقد كمال مثل عبداجلبار محزة وكمال... وكان كورديًا ال اتذكر اسم ابيه

االجهزة  ، كما كان يعتمد عل  االخرين اكثر من اعتمادي عل مريان خوشناو(
 .الرمسية، النهم كانوا عل  صلة بالشارع مباشرة

 
  من قبل البعثيني، فهل  1959تشرين االول  7)قاسم( لإلغتيال يف تعرض

 ؟اثر علك عل  سلوكه السياسي
حاولوا اغتياله، وشعر نعم، بدليل انه اخذ يالطف القوميني العرب الذين  ةة

بانهم خطر  عل  حكمه، وهذا يفسر لنا عدم موافقته عل  اعدام املشاركني يف 
دم اخذ يضغط عل  الشيوعيني ويش ع عل  اغتيادم،  حماولة اغتياله، وارضاءة

 .بل اخذ يضغط حت  علينا
 
 

 
  حلزب شيوعي عراقي يف شباط  (1)من كان وراء فكرة تاسيس داود ال ائ

 ؟1960
)قاسم( ان  )قاسم( وكانت فكرة ساعجة اراد ةكان تاسيس ال ائ  حلزب شيوعي فكر ةة 

يثبت ان احلزب الشيوعي غري مضطهد ومرخص للعمل السياسي، وكان ال ائ  يتلق  
 .املال والدعم من دوائر االمن  واالست بارات

 

  واليت كان رئيس  1960)صوت االكراد( ال ادرة يف شباط هل كانت جريدة
 ؟حتريرها جالل حويزي متثل حزبكم

 .انها ال متثل حزبنا رمسيًا ال اعتقد علك، واستطيع ان اقول ةة
 

                                                 
، ويف كلية احلقوق 1928 ، خترج من دار املعلمني العالية سنة1907 ولد داود موس  ال ائ  يف املوصل سنة (1)

رابطة الشيوعيني  ، انتم  للحزب الشيوعي العراقي وتدرج اىل عضوية الل نة املركزية، اسس1940سنة 
، ومنح يف 1960، واصدر جريدة العمل السرية، طرد من صفون احلزب الشيوعي سنة1944 العراقيني سنة

 .السنة نفسها اجافة لتاسيس احلزب الشيوعي العراقي. الحراج موقف الشيوعيني العراقيني وحزبهم
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  ملاعا انف لتم عن احلزب الوطين الد قراطي وشكلتم حزبًا خاصًا بكم يف متوف
 ؟1960

كان يعارض التعاون معها،   جتدياجلبسبب املوقف من حكومة قاسم، املرحوم  ةة
 .هاكافضل حل لتطوير

 
 ؟ء والتوجهاتىبادما هو االختالن بني حزبكم واحلزب الوطين الد قراطي يف امل 
ا الن الذي عكرته فقط، وألجل التمييز فقط بني احلزبني وليس لغرض دخر مسينا  ةة

 .اجلديد احلزب الوطين التقدمي، وحلت كلمة التقدمي حمل الد قراطي حزبنا
 

 ؟ لثورةوعن الوضع االقت ادي للعراق بعد ا 

الوضع االقت ادي اصبح افضل  ا كان عليه قبل الثورة، فقد طمانت الثورة  ةة
م احل العمال والفالحني والطبقة الوسط ، اما طبقة االثرياء، فكانت خائفة من 
احتمال ا طر الشيوعي، وهذي الف ة )االثرياء( هي اليت كانت تتآمر مع اآلخرين 

 .(ألجل افاحة )قاسم
 
 

 
 ؟)قاسم( افاء الكوردون سياسة كيف تقيم 
كان قاسم منفتحًا عل  الكورد، مؤمنًا بتطوير حقوقهم  القومية اىل حد ما، ولكن ليس   ةة

اىل درجة احلكم الذاتي، وعل  هذا االساس وافق عل  عودة مال م طف  البارفاني من 
، اني أكن واضان حديد. اود ان اقول لك وبدون جماملة .االحتاد السوفييت اىل العراق

احرتامًا ل سرة البارفانية، وتعرفت عليها او مسعت بها منذ يوم اعدام الشيخ 
، وكان عمري انذاك  و تسع سنوات، 1914عبدالسالم البارفاني يف املوصل سنة 

متوف، وتشرفت بزيارة يله  14وقد التقيت بالبارفاني يف اكثر من مناسبة بعد ثورة 
عل  ما اتذكر، ولوال  1967تواجدي يف بغداد سنة  السيد مسعود البارفاني عند

 .الظرون واحملاعير لذهبت اآلن لزيارته يف اربيل
 
  ؟متوف 14رأيكم يف املادة الثالثة من الدستور املؤقت الذي صدر بعد ثورة 
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موض، كان يف غهذي املادة اليت ن ت عل  شراكة العرب والكورد يف العراق، فيها   ةة
 .بوجود القومية الكوردية، ولكن بدون تفاصيل عن حقوقهمرأيي جمرد اعرتان 

 

 ضد نظام حكم  1961من يرى ان الثورة الكوردية اليت قامت يف ايلول  هناك
 ؟عبدالكريم، كان بتش يع بريطانيا، فماعا تقولون انتم

ال اعتقد علك، احلركة قامت بسبب عوامل داخلية، ول سف هامجناها يف  ةة
)قاسم(، واجلميع كان يعرن حينذاك ان )قاسم( اخذ لة ة صحافة حزبنا  جمامل

يش ع اجلماعات القبلية ضد البارفاني، فضاًل عن ان سياسته   تكن واضحة 
افاء احلقوق القومية الكوردية. وأود ان اقول هنا، أن مسالة اتهام قيام احلركات 

ش يع الكوردية ضد احلكومات العراقية املتعاقبة، بانها نشبت بت طيط وت
اجنيب بريطاني أو غري بريطاني، جمرد تويرات لتاليب الناس عل  الكورد 
املساكني وقمع حركاتهم بقسوة بعد اضفاء طابع العمالة عليها، علمًا ان 

ع ز احلكومات العراقية يف  بريطانيا هي اليت كانت تقمع تلك احلركات عند
دلة بالعمالة ل جنيب اصبح الت دي دا او انهائها، ان اتهام حركات التحرر العا

 .عماًل ساعجًا بل وحت  تافهًا ييف رأي
 

 ؟املهداوي -2، (1)يونس الطائي -1:  رأيكم يف الش  يات اآلتية 
يونس الطائي، ش ص متزلف كان يريد ان يلعب دورًا يف حزب قاسم اعا تشكل،  ةة

 .عل  )قاسم( بتاسيس حزب سياسي بإسم حزب الزعيم يقرتحوهو الذي كان 
اما رئيس حمكمة الشعب فاضل عباس املهداوي، فكان اداة حكم مارس االرهاب 

، لكن املسرحيات املعنوي والفكري، وحمكمته كانت قانونية واساليبها اصولية
كان عند املهداوي نوع من الثوريات  اليت شهدتها كانت غري الئقة وغري صحيحة،

 .وهو مطلع اكثر من غريي
 

                                                 

، عمةل يف  1940-1939 العاليةة يف بغةداد   ، خريج دار املعلمةني 1921ولد يونس طاهر الطائي يف الب رة سنة  (1)
 متوف رئاسة حترير جريدة الثورة، وكان من اشد املوالني لقاسم وموضع ثقته 14التعليم، ترأس بعد ثورة 
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 الحزاب الدينية االسالمية من العمل السياسي، وعندما اجيز منع عبدالكريم قاسم ا
الخوان املسلمون رغمًا عنه باسم )احلزب االسالمي العراقي(، قام  الحقتهم وسحب ا

 ؟اجافة حزبهم، ماهو رأيكم بهذا العمل
االخوان املسلمون وحزب التحرير االسالمي وماشابههما، احزاب طارئة عل  ةة 

اليهم والسيما اىل مجاعة االخوان املسلمني، عل  انهم من السياسة، كنا ننظر 
بقايا العهد امللكي، اتوا عل  احلاضر بعد الثورة. فهم متطفلون عل  السياسة، 
حت  اننا كنا ال نعدهم او  سبهم عل  احلركة الوطنية العراقية. ألنه   يكن 

 .دم تاثري يذكر عل  مسارها. و  يسبق دم ان عارضوا السلطة
 

هذا ويف نهاية كل مقابلة، كان حممد حديد يقول لي، كالمي ليس كله 
:  حترجنا يف هذا السن، فكنت ارد عليه قائاًل للنشر، واخرت منه الذي يفيدك وال

يف هذا السن، وبعد شهرتك السياسية اليت جتاوفت حدود العراق، ختان من  توان
قال واملساءلة يف ظل احلاكمني اآلن؟ عرض لالعتاتالسلطة؟ فريد عليم. ول َم ال؟ أ  

ويضحك ضحكة عات معن  فاضحك معه، ثم استاعن لالن ران، بعد ان أكون قد 
 .انهكته باس ليت واستفساراتي

 
 مع وفير داخلية حكومة مقابلتان

 عبدالكريم قاسم
 

 14) نشرت لقاءاتي مع وفير مالية حكومة عبدالكريم قاسم عندما
معظم  االصدقاء(، املرحوم حممد حديد. طلب 1963شباط  8 - 1958متوف 

املقابالت اليت كنت قد اجريتها مع الش  يات السياسية اليت شاركت او اسهمت يف 
، ونزواًل عند رغبتهم، 1958متوف  14صنع االحداث اليت اعقبت قيام ثورة 

وخدمة لتاريخ العراق املعاصر، اخرتت هذي املرة نشر لقاءاتي مع وفير داخلية 
 ومة عبدالكريم قاسم، العميد الركن املرحوم امحد حممد يي  صابر.حك

وصل، موضوع رساليت املبعد ان اقر قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة 
شباط  8 - 1958متوف  14للدكتوراي )التطورات السياسية الداخلية يف العراق، 
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ئق املنشورة وغري ( كان علي فضاًل عن االعتماد عل  امل ادر واملراجع والوثا1963
املنشورة، ان اقابل )الوثائق احلية( من شهود العيان واملشاركني يف صنع احداث تلك 
املدة العاصفة من تاريخ العراق املعاصر، فكان املرحوم امحد حممد يي  ضمن قائمة 
طويلة من االمساء اليت ترتب علي مقابلتها والوقون عل  رأيها يف كشف او توضيح 

ل التار ية، اليت اغفلتها الوثائق، وتقع ضمن دائرة نشاطاتها االدارية بعو املسائ
 والسياسية.

وملا كان املرحوم امحد حممد يي  موصليًا، فقد بدأت باالستفسار عنه 
املوصل، ومتكنت بوساطتهم من االهتداء اىل حمل سكناي يف بغداد،  يتمن ابناء مدين

معه، ومقابالتي العديدة لوكيل وفارة ثم توثقت عالقيت به اكثر، بعد تعاريف 
 .(1)الداخلية املرحوم هادي رشيد اجلاوشلي

، وامت دراسته االعدادية 1916ولد امحد حممد يي  يف املوصل سنة 
الكلية العسكرية وخترج فيها ضابطًا، وكان من ابرف فمالء دراسته يف الكلية ودخل 

)وفير سابق(، امحد صاحل العبدي  عبدالكريم قاسم، العميد فؤاد عارن: االعسكرية
)رئيس اركان اجلي  واحلاكم العسكري العام يف عهد قاسم(، قبل يف كلية االركان 

، وخترج فيها بالدرجة االوىل، دخل بعد علك عددًا من املدارس والكليات بويطانيا
االجنبية ملواصلة الدراسة العسكرية العالية، ثم تقلب يف عدة مناصب عسكرية 

: امر لواء يف االردن، حمافظ الب رة، مدرس التعب ة يف الكلية  ية مهمة مثلوادار
متوف سفريًا جلمهورية العراق يف  14، حت  عني بعد ثورة 1947العسكرية سنة 

جدة، خلفًا للفريق الركن حممد ييب الربيعي، الذي توىل من ب رئاسة جملس 
ليشغل من ب وفير الداخلية،  ريهذي، اخت السيادة، اال انه قبل ان يلتحق بوظيفته

حممد عارن من مناصبه الوفارية وتعينه  بعد اعفاء العقيد الركن عبدالسالم
 .1958ايلول  30سفريًا للعراق لدى مجهورية املانيا االحتادية يف 

                                                 

، والكلية العسكرية دورة االحتياط سنة 1943، خريج كلية احلقوق سنة 1920ولد اجلاوشلي يف اربيل سنة ( 1)
. 1926، وكيل وفير الداخلية سنة 1960، مدير الداخلية العام سنة 1959، مدير الداخلية لسنة 1946

حقوقي وحمام معرون، التحق بالثورة الكوردية، ترك بعد وفاته العديد من املؤلفات املطبوعة وامل طوطة. 
 ط عن قاسم والذي بعنوانو، واطلعت عل  مؤلفه امل ط1994كنت قد اجريت معه العديد من املقابالت سنة 

ات من املاضي القريب، عبدالكريم قاسم وموعدي مع التاريخ( خمطوط يف جزئني. وعل  املقابالت اليت )صفح
 .1995اجراها معه السيد طارق جامباف ونشرها، بعد ان مجعها يف كتاب، يف اربيل سنة 
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  يكن امحد حممد يي  من الضباط االحرار، بل كان مقربًا من االسرة 
ديار  2) ديها، فقد كان مدرسًا للملك في ل الثانيامللكية، ومن الضباط املعتمدين ل

كثر من سنة، أل(، ومسؤواًل عن دراسته وتدبري اموري 1958متوف  14 - 1935
نه كانت مستندة اىل ما يعندما كان يدرس يف لندن. واالرجح ان نية قاسم يف تعي

ن يتمتع به من احرتام عظيم بني اقرانه، فضاًل عن استقامته وتتبعه وبعدي ع
: انه كان من الضباط الوحيدين الذين (1))اي كان حياديًا(. ويذكر حنا بطاطوالسياسة 

 باستطاعة قاسم ان يعتمد عليهم، )هم اول ك االصدقاء القدماء(.
ايلول  30مهما يكن االمر، فقد اجرى )قاسم( اول تعديل وفاري يف حكومته يف 

رئيس الوفراء، ووفير الداخلية، ، باعفاء العقيد عبدالسالم حممد عارن )نائب 1958
 العميد الركن امحد حممد نيونائب القائد العام للقوات املسلحة( من مناصبه الوفارية وتعي

يي  وفيرًا للداخلية. واثبت ب ورة خاصة حسن اختياري، اع انه كان يت رن وفق 
 (2)بطاطوكافيتني حلفظ املظاهر، عل  حد قول حنا  رغبات )قاسم( ولكن  هارة ودماثة
، فكانت مدة 1963شباط  8املن ب حت  انقالب  وهو يفسر لنا بقاءي يف اشغال هذا

 .(1)استيزاري اطول مدة قضاها وفير خالل حكم )قاسم( باستثناء قاسم نفسه
الذي قام به حزب  1963شباط  8اعتقل امحد حممد يي ، بعد انقالب 
 18 يف نيعبدالسالم عارن عل  البعثيالبعث العربي االشرتاكي، وافرج عنه بعد انقالب 

سنة  اواسط، وسكن يف داري ببغداد حياة انعزالية اىل يوم وفاته يف 1963تشرين الثاني 
1999. 

قبل ان اعكر املقابالت اليت اجريتها مع املرحوم امحد حممد يي ، واالحاديث 
 14داخلية بعد ثورة اليت ختللتها، أرى من املفيد ان اكتب كلمة يف طبيعة اعمال وفارة ال

. يف احلقيقة ان حكومة الثورة اهملت هذي الوفارة اىل حد ما، وتركت دائرة 1958متوف 
احلاكم العسكري العام تستحوع شي ًا فشي ًا عل  صالحيتها، ألن بعو الف ات السياسية، 

                                                 
 ،(1992 الرفاف )بريوت، ينظر كتابه: العراق، الكتاب الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار، ترمجة عفيف (1) 

 .156-154ك
 امل در نفسه. (2)
يزية، جرجيس فتح اهلل كل، ترمجه عن االن1963-1958اوريل دان، العراق يف عهد قاسم، تاريخ سياسي  (1) 

  .333-107ك، (1989 )السويد، احملامي،
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السيما الشيوعيني، كانت ترى ان وفارة الداخلية واجهزتها، دائرة رجعية ومن خملفات 
ا يؤيد هذا الرأي، ان امحد حممد يي    يتفرغ قط  دارة هذي الوفارة  امللكي، و العهد

املهمة، فقد كان وفيرًا لوفارة الزراعة واالصالح الزراعي بالوكالة ملدة طويلة، ويداوم عدة 
أيام يف وفارة الدفاع ملساعدة )قاسم( يف عدد من الشؤون الفنية والتعبوية، فضاًل عن 

له اسبوعيًا مرة او مرتني باجتماعات جملس الوفارء، لذا كان مدير الداخلية العام انشغا
)الكل يف الكل(  ، املرحوم هادي رشيد اجلاوشلي1962، ووكيل الوفارة سنة 1959سنة 

 يف الوفارة عل  حد قول امحد حممد يي .
القوانني  ومن دالالت اهمال وفارة الداخلية واخت اصاتها، ان احلكومة كانت ت در

واالوامر املتعلقة باخت اك الداخلية دون علمها، وعل  الرغم من تهي ة وفارة الداخلية 
ية حت  عل  فقانونًا جديدًا لإلدارة احمللية، اآل انه   يشرع، لذا ظلت سيطرة االدارة العر

نظمة قسم من االعمال اليت   تكن دا اية عالقة قطعًا بقانون االدارة العرفية، مثل اال
احمللية البسيطة، وقد عو عبدالكريم قاسم نفسه عن الفوض  الداخلية اليت بدأ يعاني منها 

 .(2)العراق قائاًل )وإننا يف الوقت احلاضر اشبه بسفينة تسري يف موج هائج يف ةر هائج(
 
 

 احاديث يف شؤون السياسية العراقية مع امحد حممد يي :
، توجهت اىل دار املرحوم امحد 1994كانون الثاني  20يف صباح يوم 

حممد يي  يف مدينة املن ور ببغداد، وبدون موعد مسبق معه او االت ال به، 
كانت داري تقع مقابل مركز شرطة املن ور متامًا، كان يومًا مشمسًا، فوجدت 
الرجل بكامل قيافته، يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق محراء طويل القامة ضعيف 

امام باب داري الرئيس يتمتع بدنء حرارة الشمس، وينظر اىل حركة البنية، واقفًا 
الشارع املزدحم سلمت عليه ثم صافحته، وعر فته بنفسي و هميت، وابلغته حتيات 

، واعتذرت عن عدم متكين من االت ال (1)اقاربه الذين اعطوني عنوانه ورقم هاتفه
داخل داري املتواضعة  اىل، فضحك وامسك بيدي وادار ظهري وسحبين معه به مسبقًا

                                                 
 .125 ( ك1959 ) بغداد، متوف يف خطب سيادة الزعيم عبدالكريم قاسم، 14مبادل ثورة  (2)
)دكتور يف قسم التاريخ/كلية الرتبية/جامعة املوصل حاليًا( بعنوانه واعطاني رقم  فودني السيد هاشم يونس (1)

)كان طالبًا للدكتوراي يف كلية االدارة  )اخ امحد حممد يي ( السيد سا  هاتفه، ثم تعرفت علي ابن اخيه
  واالقت اد/جامعة املوصل(.
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البناء الكبرية املساحة، كان يسري ببطء، الصابته قبل مدة بلطة دماغية، كان 
خدمته،   املرحوم يعي  وحيدًا، وتقوم ابنة اخيه واحيانًا عدد من اقاربه عل

 انه   يتزوج وفضل العزوبية يف حياته. -واعتقد 
عو الش  يات املوصلية، هل بعد الرتحيب، سالين عن املوصل واهلها، وعن ب

ثم سالين عن موضوعي وما املطلوب  ،وماعا تفعل اآلن... مافالت علي قيد احلياة،
منه، فشرحت له موضوعي واملطلوب منه، فضحك وقال ببطء: واهلل لو ترتك هذا 
املوضوع أحسن، او تعفيين منه، ألني ب راحة كنت جمرد وفير انفذ ما تامر به 

 لي علك الدور املؤثر يف جمريات احداث تلك املدة.احلكومة، و  يكن 
، اراد ان يغري وعندما وجدني م رًا عل  مقابلته وتدوين اقواله ألهميتها

 بعد ان عرن كوني كورديًا، فقال: حسنًا اتعرن هادي رشيد اجلاوشلي؟وجمرى احلديث، 
وضرب كفًا فقلت نعم، وكيف حاله؟ خبري ويعي  يف اربيل، أ  تقابله؟ كال. فضحك 

بكف وةركة أشبه بالت فيق وقال: ياأخي اعهب اىل اجلاوشلي وبلغه حتياتي، 
وسافودك برسالة اليه ليقابلك ويزودك بكل ما يفيدك من املعلومات، ألنه كان الكل يف 
الكل يف الوفارة ونادرًا ما كنت ارد له طلبًا، وهو املطلع عل  الشؤون الداخلية وخفاياها، 

ا، فقد كان ش  كم املسؤول االول، عل  صلة مباشرة بعبدالكريم قاسم، ومع هذ فقلت:
وقد توليتم اكثر من وفارة يف عهدي، واريد ان حتدثين عن طبيعة اجتماعات جملس 

 الوفراء، واملناقشات اليت كانت جتري فيه و... و... .
اخذ املرحوم ينظر اليم بإهتمام، وقال: تفضل يا سيدي، وشعرت انه وافق 

مضو، فطلبت اواًل ان يدثين باخت ار عن حياته اىل يوم استيزاري، لكي   لع
استفيد منها يف توجيه اس ليت. وبدأ احلديث ويف معرض حديثه عن مراحل 
حياته، عكر مرافقته للملك في ل الثاني عندما كان طفاًل يف لندن، واشرافه عل  

ب مت، وا درت دموعه  تدريسه وحياته اليومية، لكنه توقف ف اة، واخذ يبكي
بسرعة حت  انه اخذ  سحها اواًل باحدى يديه، ثم تناول مندياًل واردن يقول 
متنهدًا، ملاعا قتلوي؟   يكن يستحق القتل، كان شابًا بري ًا مؤدبًا، وقد عرفته عن 

 .(1)كثب، وشاركت حت  يف تربيته

                                                 
ثة، ان العقيد الركن عبدالسالم حممد عارن كان من اشد املؤيدين واحملرضني عل  ابادة اثبتت الدراسات احلدي (1)

 االسرة امللكية.
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و  أعد اجترأ  خي م عل  جو مقابلتنا ال مت واحلزن، وأطرق املرحوم رأسه،
صحته، وعندما رفع رأسه نظر اليم فاشفقت   عل  االستمرار يف طرح االس لة خوفًا عل

عليه، وأخذت اجامله، وحاولت تغيري املوضوع، فانتقلت بسرعة اىل مواضيع اخرى 
بعيدة، اآل انه بق  متاثرًا. فشعرت بإني كنت السبب، والحظت عدم استعدادي 

و طبيعيًا، إستاعنت باالن ران، فودعته عل  أمل اللقاء اد اجلباالستمرار.. وعندما ع
به ثانية، وخلف باب الغرفة وجدت ابنة اخيه واقفة وعالئم احلزن والوجوم بادي 

 مالمح وجهها فودعتها كذلك بعد ان ابديت دا اسفي عل  ما ح ل.  عل
، ات لت به تلفونيًا 1994شباط  14بعد اقل من شهر وبالتحديد يف 

دثته عن صديقه احلميم هادي اجلاوشلي، ومقابليت له، وطلبت مقابلته إكمااًل وح
عدد من االس لة اليت احادا عليه اجلاوشلي، فقاطعين  حلبعو املعلومات، وطر

 قائاًل: أمن املوصل تت ل؟ كال انا يف بغداد، فرد  قائاًل: اعن تعال اآلن ملقابليت.
 ًا ووضعه ال حي يبعثقاع كان مزاجه رائكان لقائي الثاني به وديًا للغاية، 

عل  االرتياح، رحب بي واخذ يتندر ويروي لي بعو الطرائف واملواقف املضحكة 
 واحلرجة اليت مرت عليه يف حياته، وقال: واآلن ارجو ان تكون اس لتك ق رية، وان

ب، يكون فيها ترك او حرية االختيار يف االجابة، وساجيبك بإخت ار ور ا بشكل مقتض
 وال تلح عليم.

تكررت مقابليت ولقاءاتي باملرحوم امحد حممد يي  واخذت افوري احيانًا للسالم 
قط، وانا يف طريقي اىل مقابلة الش  يات السياسية يف منطقة املن ور مثل: ييب فعليه 

)من  اود ال ائ ( ورجب عبداديددال ائ  )سفري العراق يف لبنان يف عهد قاسم، وشقيق 
ي تنظيم الضباط االحرار( وناجي طالب )عميد ركن، وفير الشؤون االجتماعية بعد مؤسس
وغريهم، ووجدت  متوف( وعبدالرمحن حممد عارن )رئيس اجلمهورية السابق( 14ثورة 

عندي مرة املرحوم حممد حديد )وفير املالية السابق( وعبدالغين املالح )كاتب وباحث 
الوطين الد قراطي(، وعلمت منه انهما يزورانه  معرون ومن االعضاء البارفين للحزب

، وكنت قد جلبت له 1994دعار  27صباح كل يوم  يس. ودخر مقابالتي معه كانت يف 
وبطلب من املرحوم هادي اجلاوشلي، كيسًا كبريًا من اللنب، ويبدو ان اجلاوشلي كان قد عودي 

 هذا لنب املوصل، دفع مثنه عل  لنب اربيل، إع سالين: هذا لنب اربيل؟ فقلت: ال واهلل
يقل جودة عن لبنكم أليس كذلك؟ فقلت، ول مانة فإن ان لبننا ال اجلاوشلي، فضحك وقال:

، فيقال ان باجلنبموا مخوفًا من ان تتسولكن اجلاوشلي طلب مين ان اشرتي لكم لبنًا وجبناً، 
 يضحك.. فاخذ   اشرت اجلنب الكورد اغتالوا وفير داخلية عبدالكريم قاسم
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كانت ح يلة مقابليت مع املرحوم، اجابته عل  عشرات االس لة اليت 
طرحتها عليه، وها انا اليوم، وبعد وفاته اس ل بامانة اجاباته عل  قسم منها، 

 خدمة للحقيقة وتاريخ العراق املعاصر واملهتمني به.

 
  قاسم( لكم وفيرًا للداخلية؟ماهي اسباب اختيار( 

لكوني صديقه واألهم من هذا ابتعادي عن السياسة، لقد فوج ت وقع اختياري عليم  -
 فاحتته لي بقبول املن ب، ورفضت القبول عدة أيام ألني عسكري وال خوة لي 
بالسياسة وال يف ادارة الشؤون الداخلية للبالد، اال ان قامسًا استعطفين بإسم ال داقة، 

 وتقديرًا ل داقتنا القد ة.واص ر عل  تعييين، وعد  قبولي للمن ب مساعدة له 

 
  ؟قسم من اخت اصات الداخلية  وماعا عن سيطرة االدارة العرفية عل 
ت ور ان املت رفني )احملافظني( كانوا يعملون حتت ادارة وفارة الداخلية، ولكن  -

تعيينهم   يكن من اخت اصها، يف بداية الثورة كان معظمهم من العسكريني، وبعد 
، اصبح مجيعهم من العسكريني. 1959دعار  8لوهاب الشوان يف حركة العقيد عبدا

كما ان عددًا من كبار املوظفني التابعني للداخلية كانوا عندما ياتون اىل بغداد، 
يراجعون دائرة احلاكم العسكري، أو )قاسم( قبل جمي هم اىل الوفارة ومقابلة املسؤول 

قيد االمور، وتوجيه االعمال وواجبات تع اد ى علك اىل املباشر عنهم وعن اعمادم، وقد
الدولة توجيهًا اليتفق مع القوانني املرعية، هذي مناعج فقط، أ  يدثك اجلاوشلي عن 

 اجلاوشلي وانسبه اليك، موافق. ما قالههذي االمور؟ نعم وسانقل 

 
 قاسم(؟  يف رأيكم َمْن م ن الوفراء كان األقرب اىل( 

عمري السياسي الطويل، فضاًل عن ثقافته حممد حديد  لفيته السياسية و -
العالية، وكان )قاسم( يعدني صديقًا محيمًا، وكنت اجلس اىل  ينه اثناء عقد 

 جملس الوفراء، وأقوم بواجب سكرتري ادلس.

 
 8برف سبب دفع العقيد عبدالوهاب الشوان للقيام ةركته يف املوصل يف ماهو ا 

 ؟1959دعار
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يقال عنه انه اراد خدمة البلد وتعديل مسار الثورة، طموحه الش  ي فقط، وما  -
 فهو ال اساس له.

 
  قاسم( يف تشرين االول عل  سلوكه فيما بعد؟هل اثرت حماولة اغتيال( 

 نعم اثرت عل  سياسته افاء القوميني، واخذ  ش  االنتقاد. -

 
 يني كيف كان موقف وفارة الداخلية من محلة االغتياالت اليت اخذت تطال الشيوع

 ؟بعد حركة الشوان وحوادث كركوك
انها   )قاسم( يهتم كذلك، وكنا نس لها مجيعًا عل   نكن نهتم لقتلهم، و  يكن -

 جرائم عادية، و  نقدم عل  عمل ملموس  يقافها.

 
 افهم من هذا ان الداخلية كانت تش عها او عل  األقل!!... 

انوا مراقبني عل  طول من   تكن السلطة يومًا مع الشيوعيني وحزبهم، وك -
 اجلهات االمنية.

 
 هل كان )قاسم( يؤمن باحلياة احلزبية؟ 

ش  يًا كان يؤمن بذلك، لكن الوضع العام كان اليسمح، و  يكن باليد حيلة  لغاء  -
 االحزاب، فقد كان من املستحيل ان يتفق الشيوعيون والقوميون، ألنهما طرفان متناقضان.

 
  يل اىل احلزب الوطين الد قراطي؟)قاسم( كان يقال ان  

ألنه كان أهون الشر ين، فضاًل عن ان الوطنيني الد قراطيني، كانوا مثقفني  - 
 وقليلني، و  يكن حزبهم كفوءًا يف منافسة التيارين الشيوعي والقومي.

 
  قاسم( عل  اعدام الضباط القوميني الذين شاركوا يف حركة الشوان الفاشلة؟ملاعا اصرم( 

 كان التيار العام يريد علك، و  تفد وساطاتنا. ب راحة، -
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  اعا كان الوضع العام اليسمح بالتعددية احلزبية او ةياة حزبية، فلماعا اصدرت
 معيات اعن؟وفارتكم قانون اجل

ويقال ان واضع القانون كان وفير ا ارجية   يكن للداخلية اي دور يف وضع القانون،  -
 )اي د اجلاوشلي ما عهب اليه وفير الداخلية(. انكم التاكد من اجلاوشلي.هاشم جواد، وبإمك

 
 ولكن اجافة االحزاب كانت مشروطة  وافقتكم. 
)قاسم(، و  يكن من اخت اك الوفارة وحدها البت يف  كنا نت رن وفق رغبات -

 طلبات اجافة االحزاب، ومسؤولية اعطاء االجافة ل حزاب كانت مرتبطة بة)قاسم(.

 
  ملاعا رفضت وفارة الداخلية اجافة احلزب اجلمهوري، عل  الرغم من تنفيذي

 ؟التعديالت اليت طلبتها الوفارة عل  منهاجه
  حتقق التعديالت اغراضها، ألن الطلب كان صب ان يرفو بناءة عل  أمر  -

)قاسم( الشفهي، وألن رئيس احلزب عبدالفتاح ابراهيم كان معروفًا بتوجهاته 
 ة، أي عليه ا تم اليساري.اليساري

 
 ؟ةولكن داود ال ائ  كان يساريًا وشيوعيًا ايضا. 
كان حزب ال ائ  شيوعيًا باالسم فقط، ثم انه كان يتلق  راتبًا سريًا من قاسم،  -

 أ  يدثك اجلاوشلي عن علك؟ نعم.

 

  االخوان املسلمون(، وسحب اجافتهم وماعا عن اجافة احلزب االسالمي العراقي(
 اقل من سنة؟ بعد

هؤالء كسبوا االجافة، بعد رفو طلبهم، من حمكمة التمييز، ب راحة كان  -
)قاسم( يكرههم واليثق بهم، وكانوا يف نظري يتاجرون بالدين، لذا سحب اجافتهم، 
ور ا سحبها خوفًا من ان يطالب املسيحيون ةزب ديين كذلك، وهم يف هذا كانوا 

 االسالم، وهم اقلية دينية.احق ألن دين الدولة الرمسي هو 

 
 ؟هل كان قاسم دكتاتورًا 
يف اثناء حكمه كان الكل يف الكل، ولكن انفرادي باحلكم كان فريدًا من نوعه،  -

احيانًا كان ياتي بقوانني اليعرن من صاغها أو وضعها، ويطلب من الوفراء املوافقة 
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كانت القرارات  عليها  قرارها، وهذا يؤيد انفرادي يف احلكم، ومع هذا فقد
والقوانني واملراسيم الت در اآل من خالل اجتماعات جملس الوفراء، كان احيانًا 

  رر ما يريدي دون عرض التفاصيل.

 
  اىل جانبه اىل يوم سقوطه؟إعن ملاعا بقي ش  كم 

الوضع الذي كانت تعيشه الوفارة، واعا كان بإمكاني  بسبب  أكن مرتاحًا يف عملي، و -
ن ب، اسال اجلاوشلي، لقد طلبنا انا وهو من )قاسم( مرة ان يعفينا من لرتكت امل

ان قامسًا نفسه كان يقف حائرًا عاجزًا اليعرن  (1)من بينا فقال لنا حسنًا انتظروا
عاتقه وانفرد بها، كنت احيانًا امزح   ماعا يفعل أمام عظم املسؤولية اليت اخذها عل

  بك اىل هذا العمل؟ في يب ضاحكًا: الظرون معه او امافحه قائاًل له: ماالذي ات
جاءت بنا ودفعتنا وسط هذي التيارات واالمواج، ان اهلل ات  بي، وأنا اعرن ان هذا ليس 

)قاسم( امتن  ان التظلمه  شغلي، ولكن هذا قدري، وصب ان نكمل املشوار. مسكني
 بيعيًا.عندما تكتب عنه يا استاع...، فالوضع كله يف عهد )قاسم(   يكن ط

 
 ؟هو رأيكم الش  ي يف عبدالكريم قاسم ما 
  تكن له خلفية سياسية، و  يكن مثقفًا، عسكري املزاج، يقوم باعمال بدون تفكري  -

ن الذين كنا حوله ومثل مطالبته بالكويت،   يكن رجل حكم ال هو وال  ن العسكري
يب ونظيف وخملص، ومعه، مع كل هذا، انا وهو اصدقاء خرصي دورة واحدة، رجل ط

 ش ص بهذي املواصفات ان يكم.  ويف تلك الفرتة كان من ال عب عل

 

  جهاف خمابرات( معتمدين مرتبطني بكم مباشرة؟هل كان للوفارة وكالء( 

نعم واالستاع اجلاوشلي ادرى مين يف هذي املسالة، ألنه كان مطلعًا عل  مجيع  -
 خفايا الوفارة.

 

                                                 
شلي يقول: كان قاسم يقول ألمحد حممد يي  انتظروا ساعينك وفيرًا للدفاع، واجلاوشلي وفيرًا وكتب اجلا( 1)

 .601-401ك 2اعالي جةيات ثم اعيدي ليكون وفيرًا للداخلية. ينظر مؤلفه املذكور دللبل



421  

 سة وكالء يت لون به مباشرة، اربعة من  عكر اجلاوشلي ان عددهم كان 
 .العرب وكورديًا واحدًا، ارجو ان تذكر لي امساءهم

 هم من اجلاوشلي يا رجل؟ءبعد ان ضحك، قال: ملاعا   تاخذ امسا -

 
؟ وعند اصراري، * عل  الرغم من توسالتي، رفو اجلاوشلي الكشف عن امسائهم

 قال: انه سياخذها معه اىل القو.

 هم وال حت  اتذكرهم. ءالعظيم  انا ال اعرن امسا واهلل -

 
  قاسم( يف اواخر ايامه واثقًا من نفسه، ومستعدًا ملواجهة اي خطر، وصرح بدا(

ملراسل احدى ال حف االجنبية، ان اقدامه ثابتة جيدًا، وانه سيضرب بسرعة 
 هل يعين هذا انه كان يشعر با طر؟ (1)وبشدة...،

وب وت من فو  ن خربنا العراق خنفي ، نوالعسكري يا أخي هذا شاننا  ن -
نقبل التنافل او نعرتن بهز ة، ويف كل ت رفاتنا نعتقد اننا  ضعفنا ونتسرت عليه، وال

يف ساحة املعركة، واهلل ان تفكرينا ال رج عن بزاتنا العسكرية. واعا كان قاسم قد 
ويقدر االمور وهو يدري صرح فعاًل هكذا ويف اواخر ايامه، فهو غيب،   يكن يزن 

بالذي كان يدور من حوله، فقد كانت وفارة الداخلية، من اوائل من حذرته بوجود 
شباط  8مؤامرة لقلب نظام حكمه، ودخر تقرير محلته له بهذا ا  وك كان قبيل 

بايام، واجلاوشلي كان مطلعًا احسن مين عل  هذا املوضوع، وكانت هذي املسالة  1963
يت وجهت له عند اعتقاله وحماكمته بعد االنقالب، وكموقفه معك احدى التهم ال

 رفو اجلاوشلي الكشف عن اسم كاتب التقرير للمحكمة وادع  انه   يعد يتذكر امسه
 )ايد املرحوم اجلاوشلي ما عكري عنه املرحوم امحد حممد يي (.

 
 عباس املهداوي. : يونس الطائي، الطبيبة نزيهة الدليمي، فاضلرأيكم باالمساء اآلتية 

مسكينة نزيهة الدليمي،   تكن شيوعية كبرية، ألن قاسم كان اليعني حزبيًا  -
                                                 

(، لندن نيسان 13ينظر ادوارد صعب )عبدالكريم قاسم يف دخر مقابلة صحفية( يف جملة اصوات، العدد ) (1)
 .41-38 ، ك1993
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 نشطًا وفيرًا، عينها لكونها جمرد إمرأة.

 اما املهداوي: فال يستحق احلديث عنه، ألنه كان مهرجًا وافكاري وت رفاته غري موفونة.

لله، ض)قاسم( وي ، كان يدارياما يونس الطائي: فانتهافي تافه، منافق ومثري للف 
 ألجل ان يتبوأ من بًا عاليًا.

 
  كيف ترون املادة الثالثة من الدستور املوقت، واليت تنص عل  شراكة العرب

 الوطن؟ واالكراد يف

 كانت بال معن  وشكلية، حو عل  ورق. -

 
 ؟ماعا يعين الشعب الكوردي بالنسبة لكم 
 عل، متدين.شعب مسا ، قومي، ش اع، وليس مت ا - 

 
 ؟وم طف  البارفاني! 

اهلل يرمحه كان: عاقل وحمرتم ومتفهم ل مور، كان خمل ًا للزعيم عبدالكريم  -
 قاسم ويبه.

 
 قات بينهما اىل حد القطيعة؟اعن ملاعا توترت العال -

واهلل ان البارفاني كان يريد متشية االمور بشكل سلمي، ولكن محاقة )قاسم( اضةطرته   -
 ( اىل قريته. ويف رأيي ان احلركة الكوردية1961 )غادرها يف اواسط دعار در بغداداىل ان يغا

(  غةادرة البةارفاني لبغةداد، وكةان علة  قاسةم ان       1961أيلةول   11بدأت )يق د ثورة 
يدرك علك، اال انه بداًل من ان يل املسالة بادةدوء ويسةتعني بةوفارة الداخليةة، ولكونةه      

، اخةةذ يةةرض ضةةد البةةارفاني، 1943ت بةةارفان سةةنة كةةان قةةد اشةةرتك يف ضةةرب حركةةا
ويسةةتعني بالعشةةائر املناوئةةة لةةه، السةةتفزافي وجةةري اىل حماربةةة احلكومةةة، ليةةور ضةةربه  

ي علة   ءمعتقدًا انه سون يقضي عليه وعل  حزبه يف أيام معدودات، وفعةاًل اعلةن قضةا   
 احلركة بعد اسبوع او ر ا أكثر من قيامها.
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 لديوةج سعيد امحد ااملؤرخ مع  تانمقابل
 

، وقضة  طفولتةه املبكةرة يف    1912يف املوصل سةنة   الديوةج ولد سعيد امحد 
، واشتغل يف التعلةيم، ويف  1920مدينة سن ار الكوردية، التحق بدار املعلمني العالية سنة 

ي عني مديراً للمعارن )تربية( املوصل، واصبح مديرًا ملتحف املوصل احلضار 1944سنة 
كانون  24، وتفرغ للتاليف والنشر اىل يوم وفاته يف 1968حت  تقاعد سنة  1952سنة 

 .2000الثاني 
مفتيًا لقضاء  (1944-1872اىل اسرة دينية، فقد كان والدي ) لديوةج ينتمي ا

 سن ار، ثم قاضيًا يف قضاء تلعفر، ومدرسًا يف مدرسة نيب اهلل جرجيس الدينية باملوصل.
( كتابةًا،  20لكتابة يف الثالثينات، فالف خالل حياتةه  ةو )  ا لديوةج بدأ ا

( ةةث، والقة  عشةرات احملاضةرات يف     100وحقق عشةرة كتةب، وكتةب اكثةر مةن )     
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املؤمترات العلمية واملواسم الثقافية، والن معظةم كتاباتةه كانةت تةدور حةول تةراث       
 .(1)جتماعيوتاريخ املوصل، فباالمكان عدي مكتبة يف تاريخ املوصل الثقايف واال

 
  :يف خدمة تاريخ الكورد الديوةج اسهامات 

(، وال نتفق معه يف ان االيزيدية قبائل من الكورد والعرب، 1973اليزدية )املوصل، -1
وبانهم فرقة اسةالمية منشةقة، وان االيزيديةة حركةة سياسةية خال ةة جعلةت دةا         

الكتةاب، ومةا    ( من9صبغة دينية لتسري حتتها لتعيد احلكم اىل االمويني )ينظر ك
 ال ي مد امام النقد فقد دحضته الدراسات احلديثة.الديوةج  عهب اليه املرحوم 

هة(، جملة ادمع العلمي الكوردي، ادلد 1159-1060) الشيخ عبداهلل الربتكي -2
، وربتكةي مةن قةرى قضةاء     238-223( ك1947الثاني، العدد الثاني )بغةداد، 

وصل ودرس يف مدارسها الدينية، وتشةتهر  الشي ان، واستقر الشيخ عبداهلل يف امل
اسرته اليوم بلقب )املدرس(، وكانت تسكن يف حملة عمو البقال، وقد اسةتعربت  

 اآلن.

هة( جملةة ادمةع العلمةي الكةوردي، ادلةد      1206-1136الشيخ جرجيس االربلي ) -3
ان معظةم علمةاء    اليديوةج  ، ويةذكر  611-595. ك1975( بغداد،2( العدد )3)

تالمذتةه، وانةه   يتةزوج و  يعقةب عريةة بعةدي، لكنةه خلةف علمةةاء          املوصةل مةن  
 درسوا عليه وتربوا عل  يديه.

 

 : الديوةج مقابلتان مع سعيد 
، فرت املرحةوم  1987متةوف   14يف الساعة التاسعة والن ف من صباح يةوم  

يف داري الكائنة يف حي الثورة باملوصل، والنين كنت قد ح لت منةه   الديوةج سعيد 
  موعد ملقابلته، فقةد وجدتةه متهي ةًا ملقةابليت ويف املوعةد احملةدد، وقبةل ان ابةدأ         عل

                                                 

(؛ ابةراهيم خليةل امحةد    1988)بغةداد،   ليديوةج  ينظةر: محيةد املطبعةي، سةعيد ا     الديوةج للمزيد من املعلومات عن  (1)
-346، ك1992( املوصةل  5ؤرخةون املوصةليون املعاصةرون؛ موسةوعة املوصةل احلضةارية ادلةد )       )الدكتور(، التةاريخ وامل 

347. 
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بالقةةاء االسةة لة عليةةه، طلةةب مةةين ان اكتةةب لةةه علةة  ورقةةة صةةغرية امسةةي وعنةةواني    
ومهنيت، واسلمها له ليحتفظ بها كعادته يف مقابلة الكتاب والباحثني، وعندما سةلمته  

ميت بالتحديةد، وعةن اهتمامةاتي التار يةة،     الورقة، سالين عن اسرتي وعن حمةل اقةا  
وعةرن مةن خةالل اجابةاتي علة  اسةة لته بةاني مةن الكتةاب الكةورد، فاخةذ يالطفةةين           
ويتكلم معي بالكوردية، اال ان كورديته   تكن جيدة، وبادر هو احلةديث عةن تةاريخ    
الكةةورد وكوردسةةتان، وا ةةدمات العظيمةةة الةةيت قةةدمها الكةةورد وعلمةةاءهم لالسةةالم      

سلمني، وعن عراقة العالقات العربية الكوردية، عكر ان معظم علماء املوصل كانوا وامل
من الكورد، وان اشرن االسر املوصلية هي امةا كورديةة او مت ةاهرة مةع الكةورد، ثةم       

تركيةةا، وغمةةط حقةةوقهم -حتةةدث عةةن املظةةا  الةةيت تعةةرض دةةا الكةةورد يف كوردسةةتان 
ل يف عكةر عالقاتةه وصةالته وعكرياتةه مةع      القومية يف العراق وايران وسوريا، واسرتس

ف، االكتاب واملثقفني الكورد وعكر منهم: انور املةايي، وحممةد علةي عةوني، وسةعيد قةز      
سةةليمان، والةةةدكتور عبةةةداهلل   ثيييريومسةةعود حممةةةد، والشةةيخ حممةةةد ا ةةةال، وخةةدر    

النقشبندي، وعبةدالرقيب يوسةف، واضةان بانةه هةو الةذي شة ع ووجةه عبةدالرقيب          
وكتابة تاريخ الشعب الكوردي، واالهتمةام باآلثةار واحلضةارة الكورديةة،     يوسف لدراسة 

 وان عبدالرقيب يذكر هذا يف كل املناسبات.
سالته: مارأيكم بانتسةاب معظةم االمةراء والشةيوخ الةدينيني الكةورد اىل العةرب        
واىل ال حابة بالذات؟ فاجاب: ال اساس تار ي ألنتسابهم، وانتسةابهم جمةرد ادعةاء جةاء     

عةةل املةةؤثرات الدينيةةة االسةةالمية وتقربةةًا للعةةرب، وألضةةفاء الشةةرعية علةة  حكمهةةم    بف
 واعمادم وت رفاتهم.

قائاًل: ل سف الشديد ان بعو الكتاب العةرب يسةتفزون    الديوةج واضان 
الكورد باألدعاء ان صالح الدين االيوبي كان عربيًا، ودخر من طالعنةا بهةذي االفكةار    

م السةامرائي يف كتابةه "العوائةل والبيوتةات واالعةالم يف      الشيخ يونس الشيخ ابراهي
مشال العراق"، لقد حاول هذا اجلاهل ان يرجع اصةل مجيةع العشةائر الكورديةة اىل     

وقةةال: اال انةةين اعتقةةد انةةه اسةةتثن  مةةن علةةك       الييديوةج العةةرب، وهنةةا ضةةحك   
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مةا   مةن امتعاضه  الديوةج البارفانيني اليس كذلك؟ لست متاكدًا من علك. وابدى 
كتبه السامرائي، ووصف كتابه بانه غري علمي وال يعول عليه، وانه الفه لغايةات يف  
نفسه، بالضبط كما يفعل الدكتور ناجي معرون يف مؤلفاته عن اصةل العلمةاء مةن    

ي غري العلمية، واءكد لةك بةان   مالغغري العرب. وال استثين هنا كتابات عبداملنعم ال
ماخوع  ا كتبه حممد الغالمي، وليس لةه الفضةل    كتابه "ثورتنا يف مشال العراق"

 اال بنشرها.
علة  ان معظمهةم مةن العن ةر      اليديوةجى اما بالنسبة ل يزيديةة فةاجزم   

 ن بعضهم ينتمي اىل القبائل العربية.إالكوردي، وألنهم فرقة اسالمية يف رأيه ف
ل: انةين  وتناقشنا يف هذي املسةالة كةثريًا، اال انةه كةان يعتقةد ب ةواب رأيةه، وقةا        

مقةةام سةةن ار املةةدعو برهةةان...، للح ةةول علةة  خمطةةوط مبةةذلت جهةةدي و سةةاعدة قائ
يةةوي اشةةعار الشةةيخ حسةةن االيزيةةدي، اال انةةين فشةةلت يف علةةك امةةام اصةةرار صةةاحب       
امل طةةوط االمةةي الةةذي رفةةو، وألسةةباب دينيةةة حتةة  اعارتةةه لنةةا لغةةرض نقلةةه وباليةةد  

 واعادته اليه خالل يوم واحد.
ن القضية الكوردية واملظةا  والنكبةات الةيت تعةرض دةا      وعندما حدثته ع

الكورد يف تار هم احلديث، تاثر كةثريًا وقةال: ان احلة  االيةام يف حيةاتي، هةي تلةك        
اليت قضيتها يف م ايف كوردسةتان ويف منةاطق االكةراد فقةد كنةت دائةم السةفر اىل        

ا كنةةت انعةةم العماديةةة وفاخةةو وعقةةرة وشةةقالوة، واملنةةاطق اجلميلةةة االخةةرى، ففيهةة 
بادةدوء وراحةةة البةةال وامتةةع نةةاظريي بمةال الطبيعةةة.. امةةا اآلن فوضةةعي ال ةةحي   
اليساعد علة  علةك، ثةم ملةاعا افور املنطقةة بعةد الةذي ح ةل، يقةال ان الكةثري مةن            

 القرى هدمت، و  تعد املنطقة كما كانت ايام فمان؟
د املةثقفني  عن لقائه يف احدى سةفراته اىل كوردسةتان، باحة    الديوةج وحتدث 

الكورد يف شقالوة، وكيف انه نتي ةة ملةا تعةرض لةه الكةورد، تع ةب للقوميةة الكورديةة         
نكم وكفةوا عنةا، وكيةف ان بعةو شةباب السةليمانية يةابون        دوقال له: يا أخي خةذوا قةر  

هذي الظواهر الشاعة لدى  الديوةج التكلم بالعربية عل  الرغم من اجادتهم دا، وفسر 
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بانها نتي ة ل ضةطهاد املةزمن، وانهةا افةراف ملواقةف السةلطات مةن         بعو الشباب الكورد،
الكورد واضطهادها دم، انه كالم يطلقونه يف سورة الغضةب ورجةاني ان ال اكةون مثلةهم     
ألن العةةرب والكةةورد اخةةوة صمعهةةم االسةةالم، وقةةال : علةة  املثقةةف الكةةوردي ان اليسةةب 

ابقة جتاي الكورد عل  العةرب، اع لةيس   اعمال السلطات احلكومية احلالية واحلكومات الس
 للعرب يد يف هذا.

 اليديوةج  وعن مسةالة كتابةة اللغةة الكورديةة بةاحلرون الالتينيةة، ابةدى        
: ان الكلمةة الواحةدة تطةول    ة الكتابة باحلرون العربية، وقالعدم رضاي عن طريق

ابةة  عند كتابتها اكثر  ةا تسةتحق فلمةاعا؟ وقةال ان احلةرون الالتينيةة انسةب لكت       
اعتمدوا األلةف   اعا اللغة الكوردية، واضان: ان انور املاي  كان قد عكر له، ان الكورد

لغتهم قراءة وكتابة ال يستغرق اكثر من لباء الالتينية يف كتابة لغتهم، فان تعلمهم 
ملا عهب اليةه املةائ ، اال انةه وةكةم تدينةه، كةان       الديوةج  ( يومًا، ومع تاييد 15)

 االبدية احلالية )العربية( نزل بها القردن الكريم. اليبذ علك لكون
عن صدور اجلزء الثاني من كتابه "تاريخ املوصل"، وكان  لديوةج سالت ا

هيت من تاليفه منذ سةنوات،  ت، فقال: لقد ان1982اجلزء االول قد صدر منذ سنة 
عا ( دينةةار، فسةةالته ملةةا 900املةةك ) ( االن دينةةار، وانةةا ال9ولكةةن طبعةةه يكلفةةين ) 

اليقدمه اىل وفارة االعالم لتقوم بطبعه عل  نفقتها، فلم صب عل  سةؤالي، اال انةه   
قال: ان اجلزء الثاني يبحث يف علمةاء املوصةل واكثةرهم مةن الكةورد، كمةا يبحةث يف        

 االوضاع التار ية ملنطقة املوصل ومنطقة بادينان.
تاعنت متعبًا يعاني من امةراض الشةي وخة، اسة    لديوةج وعندما وجدت ا

باألن ران بعد مقابلة دامت  ةو السةاعتني ون ةف السةاعة، فةاب  اال ان يةودعين       
 حت  عتبة الباب ا ارجي ملنزله مرحبًا وطالبًا تكرار الزيارة.

، فرتةه وحسةب موعةد    ليديوةج  وبعد مةرور سةنتني علة  مقةابليت االوىل     
كعادتةةه يف ، فاسةةتقبلين 1989دب  25أتفةةق عليةةه، يف صةةباح يةةوم اجلمعةةة املوافةةق 

 استقبال الباحثني.
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سةةالته عةةن اسةةباب طلةةب سةةكان املوصةةل االنضةةمام اىل دولةةة العةةراق سةةنة     
؟ فاجاب: ان اداعة الرهيبة الةيت تعةرض دةا سةكان املدينةة خةالل احلةرب        1925

العاملية االوىل، كان سببها االتراك، ألنهم خزنوا احلبوب بعد اخذها من الناس الذين 
، بينما كانت امل افن  لوءة باحلبوب، وعندما جةاء االنكليةز   كانوا يتضورون جوعًا

فتحوا تلك امل افن ووفعوا حمتوياتها عل  الناس. ان مثل هذا العمل ادى اىل تةذمر  
النةةاس مةةن االتةةراك ووقةةوفهم ضةةد انضةةمام املوصةةل اىل تركيةةا، فشةةكلوا وةمةةاس،    

، وقةد وفعةةت  وبةدعم مةن احلكومةة مجعيةة الةدفاع الةوطين خشةية عةودة االتةراك         
االعالم العراقية عل  طالب املدارس، واعا س لوا من انتم؟ كانوا يهتفون "انا عربي 

 عراقي".
ف ةاة، وبشةكل غةري متوقةع، قةل لةي هةل تعةرن القةراءة           ليديوةج  سالين ا

والكتابة باللغة الكوردية؟ فقلت ال اعرن الكتابةة، واقةرأ الكورديةة ب ةعوبة، ملةاعا؟      
 اقرأ الكوردية يومًا ال يف املدرسة وال خارجها.ألن ثقافيت عربية و  

برهة ثم قال: احب ان تعلم باني كنت من اوائل الذين دعةوا   لديوةج سكت ا
اىل ان يقرأ الكورد بلغةتهم ويطةوروا ثقةافتهم القوميةة، ففةي جلسةة مةع جمموعةة مةن          

طرحت هةذا   املعلمني يف نهاية الثالثينات او مطلع االربعينيات،   اعد اتذكر بالضبط،
الرأي، فاسته ن معظمهم ما عهبت اليه، وقال بعضهم باني كوردي، فكةان جةوابي، ملةاعا    
ثار العرب عل  االتراك؟ ا  يثوروا بسبب حماوالتهم طمس اللغةة العربيةة والش  ةية    
العربيةةة؟! اعًا ملةةاعا منثةةل  ةةن اآلن دور االتةةراك؟ ملةةاعا يقةةرأ االرمةةن بلغةةتهم يف املوصةةل  

مدرسة ارمنية( وهم مهاجرون، وال يقرأ الكورد بلغتهم وهم سكان الةبالد   )كانت هناك
 ن؟واالصلي

علةة  طةةرح موضةةوع حسةةاس وخطةةر حينةةذاك،     لييديوةج شةة عتين اقةةوال ا
فسالته: باملناسبة كان مال م طف  البارفاني منفيًا مةع اسةرته يف املوصةل خةالل املةدة      

شةون؟ قةال: جالسةت م ةطف        تلتق به وتشاهدي، وكيف كةانوا يعي أ، 1934-1936
البارفاني واخوي الشيخ امحد عندما كانا منفةيني يف املوصةل خةالل املةدة الةيت عكرتهةا،       
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كان الشيخ امحد البارفاني انسانًا بسيطًا وثقافته دينيةة حمةدودة، امةا اخةوي م ةطف ،      
 فكان "حيويًا نشطًا، وكان مفكرًا حاد الذهن يتقد محاسه انذاك".

يبذ االسرتسال يف هذا املوضوع احلساس، اكتفيةت بهةذا   وعندما وجدته ال 
 السؤال فقط وغريت املوضوع فسالته ماهي معلوماتكم عن كل من:

عبداملالك الف ري:   ين ح يف الثانوية فعني معلمًا يف املدرسة الفي ةلية،   (1)
كان مغامرًا باع امالكه وعهب اىل بغداد، واخةذ يراسةل موسةوليين، ويقةال     

 ايطاليا ملقابلته.انه عهب اىل 
عبدالرمحن الق اب: كان رجاًل وديعًا وهادئًا ي لي معنا يف مسة د احمللةة    (2)

، ألنه كةان عو فضةل علة     1956)احلي( وكان وراء اضراب الق ابني سنة 
الكثريين منهم يسةاعدهم علة  فةتح حمةالت دةم، وال أعةرن كيةف اصةبح         

 شيوعيًا قياديًا فيما بعد.

ي، كان لةه رصةيد يف املوصةل، ال سةيما يف املنطقةة      حممد حديد: مثقف د قراط (3)
 االنت ابية الثانية اليت كانت مقفلة تقريبًا بالنسبة له.

عبدالرمحن السيد حممود: من اقطاب حركة االخوان املسةلمني يف العةراق،    (4)
ولكن بشكل غري رمسي، عمل يف بدايةة حياتةه مفوضةًا يف شةرطة احلةدود،      

وكةان صةاحب خمةزن يف شةارع نينةوى      ثم ح ل علة  وكالةة الشواويشةي،    
 ( واشتهر بهذا اللقب.A.B.Cباسم )

عبةةداجلبار اجلةةومرد: مثقةةف وانسةةان طيةةب، كةةان الشةةيوعيون ينت بونةةه    (5)
لعضوية ادلس النيابي درد معاداته للسلطة، كما كان االخةوان املسةلمون   

بةةدالرمحن السةةيد عيؤيدونةةه ألنةةه كةةان متةةدينًا وعلةة  عالقةةة طيبةةة مةةع 
 حممود.

: علةة  عكةةر عبةةدالرمحن  الييديوةج وقبةةل ان اعكةةر لةةه امسةةًا اخةةرًا، قةةال   
الق اب، وشيوعيته، اود ان اقول: ان الشيوعية يف العةراق كانةت شةيوعية انكليزيةة     

 ل ساءة اىل مسعة الشيوعيني.
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اخةذ يتهةئ للةذهاب     اليديوةج    يبق جمال لطرح املزيد من االس لة، ألن 
داري ألداء صالة اجلمعة فان رفت بعةد ان ودعةين    اىل جامع حي الثورة القريب من

 مرحبًا.
رمحةةه اهلل صيةةب علةة  اسةة ليت ب ةةراحة وبةةدون لةةف او     الييديوةج كةةان 

دوران، وكانت عاكرته جيدة، ويستعني احيانًا باوراق كتةب فيهةا بعةو مالحظاتةه،     
ن، وكان له معرفة واسعة باخبار واحوال العشائر الكوردية السيما يف منطقة بادينةا 

 كان مؤرخًا متعدد املواهب واملزايا، وبرحيله فقد العراق علمًا من اعالمه.          
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 مقابلة مع هاشم حسني عبداهلل يف داري ةي البنوك 
 1990دعار  3ويف  1989كانون االول  24يف بغداد يوم االحد املوافق 

 
، والسةباب اقت ةادية تةرك    1928ل سةنة  ولد هاشةم حسةني عبةداهلل يف املوصة    

الدراسة وهو يف املرحلة االبتدائية، انتم  اىل حزب التحرر الةوطين باسةم مسةتعار وهةو     
لقيادتةه مظةاهرة معاديةة     1948)همام(، ثم اىل احلزب الشيوعي العراقي، اعتقل سةنة  

منةةع  1949للحكومةةة، وللحةةد مةةن نشةةاطه السياسةةي قةةررت وفارة الداخليةةة يف شةةباط   
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اقامته يف كافة ا ةاء العةراق مةا عةدا بلةدة بةدرة يف حمافظةة واسةط )الكةوت( فنفة  اىل           
، اصبح مسؤواًل لل نة حملية املوصل للحةزب الشةيوعي العراقةي    1950هناك حت  سنة 

 ، وكان امسه احلزبي )رعد(.1958متوف  14يف املوصل قبيل وبعد ثورة 
لةةة تعةةذيب البعثةةيني د ، و  ي ةةمد امةةام1963شةةباط  8اعتقةةل بعةةد انقةةالب 

 .1990الرهيبة، فادىل باعرتافات كاملة، واستقر يف بغداد اىل يوم وفاته يف كانون االول 
 

 كيف ومت  بدأت حياتك السياسية؟   
، وعملت مع حزب الشعب، ثم التق  بةي  1946انتميت لالحزاب الول مرة سنة 

ين. وكةان معنةا حممةود    املعلةم بشةري م ةطف  )الشةاعر( وكسةبين اىل حةزب التحةرر الةوط        
خطاب الشعار، واعتقد ان بشري م طف  كان مف واًل من احلزب الشيوعي. ومةن اجلةدير   

 بالذكر ان شيوعيي املوصل كانوا دائمًا مع املنشقني من احلزب الشيوعي العراقي.
اتذكر ان اول خلية حلزب التحرر كانت تتكةون مةن : ياسةني محةدي )ضةابط      

ا بعد واخذ يعمل ةماس مةع الشةعبة ا اصةة )االمةن(،     صف مطرود( ترك احلزب فيم
ومين انا، ومن فتاح حممد م طف ، وبشري م طف  وكان املسؤول االول، ومةن عةدنان   

 محدي جلمريان وكان طالبًا يف كلية بغداد.
، 1954متكنا من التظةاهر تاييةدًا لطةالب بغةداد، ويف سةنة       1952يف سنة 

ت مسةؤواًل عةن الل نةة احملليةة يف الب ةرة،      تركت املوصل بامر احلزب حيةث اصةبح  
ومن هنةاك كنةت اشةرن علة  تنظةيم الناصةرية والعمةارة، وحةل حملةي يف املوصةل           

 محيد محدي احملامي.
اعتقلت يف الب ةرة وسة نت يف نقةرة السةلمان، و  اعةد اىل املوصةل حتة         

، وعند عودتي وجدت التنظيم قد توسةع وتقةوى وكةان مسةؤوله سةعد      1957سنة 
، بعةد ان  1956)ق(، اما عبدالرمحن الق ةاب فكةان قةد انتمة  للحةزب سةنة       يي  

ترك حزب الشعب، ف ار عضوًا يف جلنة حملية املوصل مع ف ري بطرس، وتسلمت 
 انا مسؤولية الل نة احمللية يف املدينة.
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  يكةةةن للتنظةةةيم منظمةةةة عسةةةكرية يف املوصةةةل، وكةةةان املنتمةةةون مةةةن    
ن كسةبوهم اىل احلةزب فقةط. و  يكةن لنةا وكةر او       العسكريني افرادًا يت لون بالذي

بيت حزبي، احيانًا نسةتاجر بيتةًا اليةواء امل ةتفني مةن احلةزبيني او لالجة ني مةن         
 مدن العراق االخرى.

 
 افهم من كالمكم ان نشاط الشيوعيني يف املوصل كان ضعيفارت.   

نة ال   تكةةن الل نةةة احملليةةة يف املوصةةل ضةةعيفة ابةةدًا، لقةةد كانةةت بعةةد سةة  
من اقوى جلان احلزب احمللية باعرتان بهاءالدين نوري )سكرتري عام احلةزب   1957

الشيوعي(، وكانت الشعبة ا اصة )االمن( يف املوصل من انشط شعب تلةك املديريةة   
تتبع خطواتنا وحترس حت  بيوتنا ليل نهار عل  الةدراجات ادوائيةة، وحتة  يةوم     

 ناوبان عل  مراقبة داري.، فقد كان هناك شرطيان يت1958متوف  14
 

 ؟1959دعار  8وماعا عن احداث املوصل اليت اعقبت فشل حركة الشوان يف     
،   نكن  ن السبب ابدًا وال  ن امل ط ون ابدًا، 1959ان ماحدث يف دعار 

لقد بدأوا هم اواًل، واخذوا يطلقون النار، وعند فشل حركة الشوان حتةول ن ةفهم   
االخةةر، وبامكةةانكم مراجعةةة سةة الت احملةةاكم واالطةةالع علةة  ملعةةاداة وقتةةل الن ةةف 

االمساء اليت قامت بالتعدي لرتى كم من الشيوعيني بني تلك االمساء، سون لن جتد 
، او مةن اي  1959اليد الواحدة...، اعكر لي بعثيًا قتل عةام   من االمساء بقدر اصابع

اصةر، وان البعثةيني   حزب اخةر؟ كةانوا ٌيسةم ون بةالقوميني ويهتفةون جلمةال عبدالن      
انفسهم   يكونوا راضني عن سلوك هؤالء واعتووهم سبب البالء وسبب ما جةرى  

 للموصل ولتنظيم حزبهم فيها.
وعنةةدما نقةةل او ابعةةد بشةةري م ةةطف  وظيفيةةًا اىل جنةةوب العةةراق، وصةةل   
املوصل العادة التنظيم ابن امساعيل صفوة )الفريةق يف اجلةي  العراقةي( و  اعةد     

ه، وكةةان يمةةل معةةه نشةةرات بتوقيةةع فهةةد )مؤسةةس احلةةزب الشةةيوعي    اتةةذكر امسةة
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العراقةةي(، قمنةةا بتوفيةةع املنشةةورات يف االحيةةاء الشةةعبية، وكةةان وصةةول ابةةن صةةفوة   
  ثابة اول ات ال لنا ببغداد.

القي القبو علينا بعد توفيع املنشورات مباشةرة، ويظهةر ان احةدهم كةان     
د خطةاب )حةارس يف البلديةة( وانتهة      يعمل مع االمن، فاعتقلت انةا وفتةاح وحممةو   

 التنظيم وبقينا مشلولني بدون تنظيم، حت  بعد اطالق سراحنا.
، وبعةةد انتفاضةةة الوثبةةة عةةدت اىل املوصةةل فات ةةل بةةي عمةةر  1948ويف سةةنة 

حممةةد اليةةاس، وكةةان مسةةؤواًل لتنظةةيم احلةةزب الشةةيوعي ويعمةةل معةةه االخةةوان صةةوي   
مةةن شةةركة نفةةط كركةةوك بعةةد حادثةةة وف ةةري بطةةرس وكةةان صةةوي عةةاماًل مطةةرودًا 

 ، فاخذ يعمل مع اخيه يف ت ليح السيارات )فيرت( يف حمل لوالدهما.طتويبتغ اضراب 
وعةدنان جلمةريان،    الطسيو اعتقلنا مةرة اخةرى انةا وشةفيق عنةون وحممةود       

وحكمنا باحكام خفيفة يف احملكمة العرفية يف كركوك ملدة سةتة اشةهر، مةع وضةعنا     
 نة وقضينا حمكوميتنا يف س ن الب رة ثم الكوت.حتت املراقبة ملدة س

، ومتكنةةا 1950بعةةد اطةةالق سةةراحنا اعيةةد تنظةةيم احلةةزب يف املوصةةل سةةنة       
ب عوبة من تشكيل الل نةة احملليةة، او بةاالحرى منظمةة صةغرية كةان مسةؤودا االول انةا.         
و  يشةةرتك معةةي احةةد فقةةد اخةةذوا يرتكةةون احلةةزب خوفةةًا، وعنةةدما كلةةف احلةةزب حممةةد 

اللطيف االثلم )ق اب( لي بح عضوًا يف الل نة احملليةة، رفةو العمةل وتةرك احلةزب،      عبد
كذلك فعل غريي، فكلما كان احلزب يكلةف احةدهم بتحمةل املسةؤولية كةان يةرفو ويةرتك        

 صفوفنا.
ويف هذي السنة اصدر تنظةيم املوصةل جريةدة باسةم )صةوت الكةادح( علة         

شةبه بنشةرة داخليةة حتةوي اخبةار      غرار الب ةرة، وكنةت انةا اكتبهةا واعةدها وهةي ا      
( نس ة واقوم 15-10احلزب، وتهاجم احلكومة، كنت استنس ها باليد لياًل وةدود )

بتوفيعها عل  املنطقة. و  ي در من هةذي اجلريةدة اال عةددان او ثالثةة، اع اوعةز      
 احلزب بايقان اصدارها.

 
 اية معلومات اخرى؟     
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 اعة القاعدة.كان م طف  ييب العمر شيوعيًا من مج -
كان للحزب  س منظمات يف فاخو ودهوك وتلعفر والعمادية وبامرني  -

واتةةذكر ان شةةفيق حممةةد سةةعداهلل كةةان مسةةؤواًل عةةن فاخةةو وعلةةي غيةةاث 
 الدين مسؤواًل عن بامرني.

هاشم عنون االطرق ةي )موظةف يف السةكك( كةان صلةب مناشةري احلةزب         -
 الشيوعي السوري لنا.

 كان من مجاعة داود ال اي . احسان يوسف )مدرس مف ول( -

 هاشم محدي جلمريان كان من القاعدة. -

   يكن للحزب اي س ل. -

 .1958متوف  14عباس علي هبالة كان منظم جلنة املدينة بعد  -

كةةان هاشةةم حسةةني  تعضةةًا مةةن التطةةورات اجلديةةدة يف العةةا  االشةةرتاكي         
ض الشةيوعيون  ويتساءل: هل صحيح اننا كنةا خمطة ني طةوال هةذي السةنني؟ لقةد تعةر       

لكافةةة القةةادة التةةار يني، و  يبةةق اال ليةةنني ليتعرضةةوا لةةه، ان كرباشةةون )رئةةيس        
 مجهوريات االحتاد السوفييت حينذاك( صهيوني وغري نظيف ابدًا.

وبدون ان اساله قال: انا تعبان واشةعر بثقةل يف رأسةي، لقةد بةدأت مةن ال ةفر        
يعةرفين احةد، لقةد اديةت واجةيب       اكثر مةن مةرة، واآلن انةا عةاي  وخةائف وال اريةد ان      

وكنت وطنيًا وضد االستعمار والرجعية،   اسرق او انهب او اقتل او اكذب و ... و ... ، 
 الكثريون خانوا القضية وكانوا يعملون معنا ومع االمن.

وطلب مين اخريًا ان ارسل له كتابًا كان سي در قريبًا او صدر بعنوان "املوصةل ايةام   
ه افهر العبيدي يبحث يف عادات وتقاليد املدينة، الةيت احبهةا ومةافال يبهةا.     فمان" اعتقد مؤلف

 وكان يقول دائماً: انا غريب يف بغداد.
كنت اتوقع ان اح ل عل  معلومات مثينة ونادرة من هاشم حسةني، فقةد   
كلفتين مقابلته كثريًا من التعب واملال، ولكن ل سةف وجةدت الرجةل مقعةدًا يةتكلم      

عفت عاكرتةه، او بةاالحرى انةه كةان مةا يةزال خائفةًا، لقةد اتعبتةه          ب عوبة، وقد ضة 
 الس ون واالعتقاالت واالختفاء، ومع هذا كان حمافظًا عل  مبادئه ومؤمنًا بها.



436  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



437  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقابلة مع عدنان جلمريان

 
، مةةن اسةةرة 1926ولةةد عةةدنان محةةدي ييةة  علةةي جلمةةريان يف املوصةةل سةةنة 

مريا( اليت تعةين بالكورديةة    ضلدية مستعربة كانت قد نزحت من قرية جلمريان )كور
، وهةو يةل محةدي    (1))االربعني رجل او الش اع( وهي من قةرى جبةل سةن ار املعروفةة    

                                                 

( هذي القريةة كانةت عةامرة سةابقًا، امةا اآلن فهةي مةزار )مقةدس( اع يةدع  اتبةاع الةديانات االيزيديةة واملسةيحية              1)
  واالسالم، ان )االربعني رجل( هم من اتباعهم وانهم ضحوا من اجل ديانتهم.
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( وكان من جتار املوصل املعةروفني ومةن مؤسسةي غرفةة     1975-1890جليب جلمريان )
الوطنيةةة فقةةد كةةان مةةن ابةةرف مؤيةةدي جتارتهةةا، فضةةاًل عةةن اخنراطةةه مبكةةرًا يف احلركةةة 

، ووقف ضد سةلطات االنتةداب   1916ومناصري الثورة العربية اليت اندلعت يف حزيران 
وانتمة  اىل حةزب    1924الويطاني، انت ب عضةوًا يف ادلةس التاسيسةي العراقةي سةنة      

 .(2)الذي كان ياسني ادامشي رئيسه 1930االخاء الوطين سنة 
بسةبب   )وصل اىل ال ف ا امس( الدراسة االعدادية  يكمل عدنان جلمريان 

اىل حةزب   1946نشاطه السياسي واعتقاله اكثر من مرة، فقد كان قد انتم  منذ سةنة  
التحرر الوطين احدى واجهات احلزب الشيوعي العراقي، وترشح للحزب الشةيوعي سةنة   

قةل اىل بغةداد   انت 1955واصبح عضوًا لل نة احمللية للحزب يف املوصل، ويف سنة  1948
 1958متةوف   14للعمل يف بيت حزبةي يعةود اىل مطبعةة احلةزب. وعنةدما قامةت ثةورة        

 اصبح عضوًا يف جلنة حملية املوصل، فساهم يف النشاطات السياسية وال راعات احلزبيةة 
، وقةد  1959دعار  8اليت شهدتها املدينة السيما يف حوادث حركةة الشةوان االنقالبيةة يف    

 .(3)رائم يف اعقاب فشل احلركةاتهم بارتكاب اجل
، وادىل حتةةت التعةةذيب باعرتافةةات  1963شةةباط  8قةةبو عليةةه بعةةد انقةةالب  
، وعنةدما بادرتةه بانةه اخةذ يتعةاون مةع اجهةزة        (1)كثرية الصحة لبعضها عل  حد قولةه 

امةتعو   وانه ش ص دا صديقه نعمان احلاج عيس  يف ق ر النهايةة  االمن بعد اعتقاله
 االجابة عن االس لة اليت ر ا كانت تثريي. كثريًا واخذ  تنع

تعد اسرة جلمريان من الناحية السياسةية اسةرة شةيوعية، فضةاًل عةن عةدنان،       
كةةان اثنةةان مةةن اشةةقائه وابةةن عمةةه العقيةةد عبةةدالرمحن جلمةةريان اعضةةاء يف احلةةزب       
الشةةيوعي العراقةةي يف ا مسةةينات ومطلةةع السةةتينات مةةن القةةرن املاضةةي، اال انهةةم         

ا كمعظم شيوعيي املوصل، السيما يف اعقاب حركة الشةوان ومحلةة االغتيةاالت    يتعرضو

                                                 

( للتفاصيل عةن نشةاطاته السياسةية واالقت ةادية ينظةر : ابةراهيم خليةل امحةد )الةدكتور(، ش  ةيات موصةلية            2)
 .91-87(، ك2008)املوصل،

 .49-35(، ك1963( ينظر التفاصيل يف وفارة االرشاد، الكتاب االسود، اعرتافات الشيوعيني، )بغداد،3)

 .1990دعار  3( مقابلة ش  ية معه ببغداد يف 1)
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اليت اخذت تطال الشيوعيني، لالغتيال او القتل او التشرد بسبب مكانةة عميةد االسةرة    
املرحوم محدي جليب جلمريان الذي متكن مةن انقةاع اوالدي مةن االغتيةال واملةوت حتةت       

 .(2)تعذيب البعثيني
ل عدنان جلمةريان عنةدما كنةت أعةد رسةاليت للماجسةتري عةن        كان عليم ان اقاب

"، فات ةةلت باحةةد اخوتةةه، و  اعةةد اتةةذكر  1958-1926"احليةةاة احلزبيةةة يف املوصةةل 
كمةا ات ةلت بةابن عمةه السةيد فهةري جلمةريان وكةان موظفةًا يف مديريةة تربيةة             -امسه 

بب دةم ولةه   حمافظة نينوى، اال انهمةا   يشة عاني علة  مقابلتةه ة ةة ان علةك سيسة       
املشاكل مع السلطة، ون حوني بعدم اثارة موضوع   يعد يتذكري الكةثريون. املهةم انةي    
متكنةت مةن اقنةةاع اخيةه يف لقةاء معةةه  قهة  يف سةوق الشةةعارين مةن ان يعطةيين رقةةم         
تلفونه ويدلين عل  مكان عمله يف بغداد، وكان يعمل موظفًا يف مكتبةة عامةة حكوميةة    

 يف منطقة الدورة.
رت اىل بغداد وهناك التقيت باحملةامي سةعد يية  )ق( وكنةت قةد قابلتةه       ساف

اكثر من مةرة يف مكتبةه يف شةارع املتةنيب، واخوتةه بةاني اةةث عةن عةدنان جلمةريان،           
فقال: انه اليستحق ان تقابلةه، لقةد انتهة  هةذا الرجةل سياسةيًا وهةو منبةوع يف اوسةاط          

، كمةا حتةدث لةي عةن ماجةد عبدالرضةا       الشيوعيني، بسةبب اعرتافاتةه املبتذلةة واملهينةة    
 .(1)وحماوالته لتشكيل حزب شيوعي كارتوني بناءة عل  طلب السلطة

املهم يف االمةر، انةي وجةدت عةدنان جلمةريان يف مكتبةة الةدورة العامةة السةاعة          
صةةباحًا واسةةتغرقت مقةةابليت لةةه  ةةو السةةاعتني. لقةةد امتنةةع اول االمةةر عةةن       11.30

انةا ال اقابةل احةدًا، ان الكةثريين اليعرفةون انةين        ؟نةواني مقابليت وقال لي من اعطةاك ع 
هنا، قال هذا بعد ان اصبحنا وحيدين، يااخي لقد انته  كل شيئ بالنسبة لي والتةاريخ  
ظلمين وال اريد ان يذكرني، فقلت له اعن هذي فرصةتك لتةدفع بةالظلم والغةنب اللةذين      

                                                 

 .1990دعار  3( مقابلة ش  ية مع عدنان جلمريان يف 2)

 .1990دعار  2( مقابلة ش  ية معه يف 1)
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اريد املوظفني هنا يعرفون سبب  حلقا بك، فقال: ال يااخي ال ارجوك اتركين حلالي، وال
 فيارتك لي، وكان يلتفت احيانًا  و االبواب املفتوحة عل  مكان جلوسنا.

ساد جلستنا ال مت فقام وهيا الشاي بيدي ووضع امامي قةدحًا، امةا هةو فكةان     
يرتشف القهةوة، فاخةذت اعةدد امسةاء الشةيوعيني املوصةليني الةذين قةابلتهم، وكيةف ان          

تنع عةن مقةابليت او االجابةة علة  اسة ليت، فاعتةدل يف جلسةته قةائاًل:         احدًا منهم    
قابلت َمن؟ قابلةت مسةؤولكم حينةذاك هاشةم حسةني عبةداهلل وسةعد يية )ق( وبشةري          

ثةم طمانتةه بةاني     ،جميد الزعرو...، فاخذ يسالين عن حادم واحوادم، وماعا قالوا عنه
ومةع   1963-1959حةوادث  كوردي ومتعاطف مةع الشةيوعيني، وال اتطةرق معكةم عةن      

هذا   يفةتح عةدنان جلمةريان صةدري لةي، لقةد كةان خائفةًا، فاخةذت احتقةق منةه عةن             
اجابات الذين قابلتهم من شيوعيي املوصل، وهكذا متكنةت مةن اسةتدراجه، كمةا عكرتةه      

 باعرتافاته اليت قراتها يف "الكتاب االسود، اعرتافات الشيوعيني".
ه يف علةك الكتةاب انتةزع بةالقوة، لقةد كةانوا       قال جلمةريان، ان مةاورد عةن لسةان    

يكتبون ما يشاءون وعل  لساننا وصووننا عل  التوقيع والكالم، ومةع هةذا ال انكةر انةي     
اعرتفت، ولو كنت مكاني العرتفت ايضًا، انكم ال تت ورون التعذيب البشع الذي مةورس  

 .(2)ضدنا
اسةة لة ومعلومةةات وادنةةاي املعلومةةات الةةيت متكنةةت احل ةةول عليهةةا منةةه بطةةرح  

 خاط ة ال ترضيه:
مع هاشم حسني عبداهلل وشفيق...،  26/3/1948اعتقلت عل  اثر مظاهرة يف ( 1)

 (.لطسووحممود عبداهلل )ا
امساعيل يوسةف وشةقيقه احسةان كانةا مةن مجاعةة داود ال ةائ ، وكةان احسةان          ( 2)

 .1947 معلمًا مف واًل بسبب نشاطه السياسي، واالثنان انضما للحزب بعد سنة

                                                 

حسب مةا جةاء    1963يلول د 22دعار و 28( اعيعت اعرتافات عدنان جلمريان من اعاعة وتلفزيون بغداد يف مساء 2)
 .35يف الكتاب االسود ك
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، وكةةان بعةةو 1952بعةةد اطةةالق سةةراحنا اشةةرتكت يف انتفاضةةة تشةةرين الثةةاني ( 3)
املتظاهرين مقنعني او يلبسون النظارات الشمسية، لكي اليتعةرن علةيهم رجةال    
الشعبة ا اصة، واشةتبكنا مةع الشةرطة يف رأس شةارع الن فةي مةن جهةة شةارع         

قائي وهمةةا اسةةامة نينةةوى، فقامةةت الشةةرطة باعتقةةالي واعتقةةال اثةةنني مةةن اشةة  
ون وح، وحكم بس ين مدة  سة اشهر، بينما اطلق سةراح االخةرين، ونسةيت    
ان اقول ان سعيد القزاف )كان مت رفًا للموصل( ووكيل مدير الشةرطة عبةداهلل   

 سعيد ت ديا بنفسيهما للمظاهرة.

اعتقل مسؤول تنظةيم املوصةل للحةزب يوسةف حنةا بشةري، علة  اثةر اعرتافةات          ( 4) 
 ، ونف  اىل نقرة السلمان، كذلك عمر حممد الياس.مالك سيف

احيانًا كنا نوفع منشورات احلزب بالويد الش  ي لالطبةاء واحملةامني والت ةار    ( 5) 
 والوجوي الوطنية.

 .1952هاشم محدون )بزاف( انتم  للحزب سنة ( 6) 

   يكن صبحي امساعيل ووعداهلل يي  الن ار اعضاء بارفين يف احلزب. (7) 

، وفع تنظةةةيم احلةةزب يف املوصةةةل  1954يف انت ابةةات ادلةةس النيةةةابي لسةةنة     (8) 
منشةةورات باسةةم "لفيةةف مةةن النةةاخبني" تاييةةدًا ملرشةةحي اجلبهةةة الوطنيةةة         

 االنت ابية.

كانت املهاترات بني رأيةه الشةغيلة والقاعةدة، وكانةت القاعةدة يسةمونهم بةة)راية        ( 9) 
 البلوط(.

ًا تقةةوم بةه فوجةةات واقةارب واخةةوات احلةةزبيني   التنظةيم النسةةوي كةان ضةةعيف  ( 10) 
 خاصة فوجة محيد محدي اليت كانت مسؤولة للتنظيم.

 عملت يف جريدة الشبيبة اليت صدرت بعد فشل حركة الشوان.( 11) 
( عملت يف شركة نفةط عةني فالةة، وف ةلت بسةبب حتريضةي العمةال للمطالبةة         12)

 ةقوقهم.

اخوتةةه يف صةةفون احلةةزب   سةةالته عةةن موقةةف والةةدي مةةن نشةةاطه ونشةةاط      
الشيوعي ا  يكن علك يشكل احراجًا له؟، فقال: كان والةدنا )د قراطيةًا( فقةد اخنةرط     
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 يف العمل السياسي بعد احلرب العاملية االوىل ور ا قبلها، وال اتذكر بانةه طلةب منةا يومةاً    
د بالكف عن العمل السياسي، بل بالعكس كان يتوسط لدى السلطات الطالق سراحنا عنة 

 اعتقالنا، وكانت السلطات حترتمه ملكانته االجتماعية وماضيه السياسي.
كةةان عةةدنان جلمةةريان ال صيةةب علةة  الكةةثري مةةن اسةة ليت واستفسةةاراتي رغةةم   
استفزافي، كان ينظر اىل ويدق بي ب مت، ر ا كةان ال يثةق بةي ويعةدني مرسةاًل اليةه       

 .من جهة امنية، لقد كانت ثقافته حمدودة
لمةريان اشةقر اللةون وسةيمًا انيقةًا يف ملبسةه، مةع انةه كةان يبةدو           كان عدنان ج

شةفق عليةه، خاصةة    م(. ودعته وانا 64متوسط احلال، كما كان يبدو اصغر من سنه الة)
وان ال اسةع  اىل مقابلتةه ثانيةة، وان ال انشةر شةي ًا       ن ال احتةدث عنةه،  لي بةا  هبعد رجائ

انةا افارقةه بةاني افحةت محةاًل      ووشعرت  مثريارت عنه، فودعته م افحًا، و  يغادر مكانه،
  عنه، ومسعت بعد سنني انه تويف. ثقياًل
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 مقابلة مع بشري جميد حممد الزعرو
 

، من اسرة معروفةة  1933ولد بشري الزعرو يف حملة ا زرج باملوصل سنة 
السياسةي، انتمة     يف املنطقة، و  يستطع ان يكمل الدراسة االعدادية بسبب نشاطه

، وشةةارك يف مظةةاهرات انتفاضةةة  1951للحةةزب الشةةيوعي العراقةةي يف بدايةةة سةةنة   
، ويف املظةاهرات ضةد العةدوان الثالثةي علة  م ةر يف تشةرين        1952تشرين الثةاني  
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، وجلا عل  اثرها اىل سوريا، والتقة  هنةاك  شةيل عفلةق واسةتمع اىل      1956الثاني 
 .1958يل ثورة متوف حماضرة القاها، عاد اىل املوصل قب

كان الزعرو قائدًا ميدانيًا اشةتهر يف قيةادة املظةاهرات وتوجيههةا وصةياغة      
ادتافات يف العهدين امللكي واجلمهوري، ترأس تنظيم الشبيبة يف حملةة بةاب البةيو،    

 .متوف 14وكان ابرف الذين اخذوا يتناظرون مع البعثيني بعد ثورة 
فوجدته  20/7/1989حة مع قريب له يف فرته يف داري املتواضعة يف حي ال 

انسانًا متواضعًا جدًا ويف غاية البساطة، ي غي باهتمام ملتحدثةه، كةان الزعةرو متوسةط     
القامة ابيو البشرة  يل للشةقرة افرق العيةنني يعةاني مةن مةرض السةكري، وبعةد ان        

ميةت اىل  وثق بي اخذ يشرح لي تار ه النضالي وبال تفاخر او ادعةاء قةال الزعةرو : انت   
احلزب الشيوعي العراقي عن قناعة، فقد كان احلزب الوحيد الةذي يةدافع علة  م ةاحل     
الشعب وتطةاردي السةلطات بةال هةوادة، اخةذت اقةود املظةاهرات يف املناسةبات الوطنيةة او          
لالحت اج عل  اعمال احلكومة، وساحتنا كانت دائمةًا املنطقةة املمتةدة مةن بةاب سةن ار       

رة احملليةة باجتةاي رأس اجلةادة حتة  منطقةة السةاعة ثةم شةارع         بالقرب مةن ملعةب االدا  
غافي وكانت النهاية عند مديرية شرطة ااملوصل او عند دائرة الويد يف مةدخل شةارع   
الن في. اعتقلت عدة مرات واضطررت اىل مغادرة املوصل مع اخي )املستقل( اىل بغةداد  

ات اىل ايةران يف ظةرون جويةة    وعملت يف تنظيمات احلزب يف بغةداد واحللةة وديةاىل. جلة    
صعبة جدًا وتنقلت بني العشائر هناك وكةان هةديف الل ةوء اىل االحتةاد السةوفييت، القةت       
السلطات االيرانية القبو عليم وادخلت الس ن ومتكنت من ادةرب اال ان الةود القةارك    

فنقلةت   وتساقط الثلوج اديا اىل شل نشاطي واىل االغماء وعثرت السلطات االيرانية علةيم 
بطةةائرة هليكةةوبرت واعةةادتي اىل السةة ن، ثةةم قامةةت بتسةةليمي للعةةراق وسةة نُت يف نقةةرة  

 ًااال لكةوني معارضة   ءالسلمان اشهر س ون العراق، بعد احلكم عليم بعشرين سنة، ال لشةي 
للحكومة، ومن نقرة السلمان نقلت اىل س ن احللة املركزي، وللت لص من ظلمةة السة ن   

عةن طريةق حفةر نفةق يفضةي اىل       1967متكنةت مةن ادةرب سةنة      والعودة اىل النضال،
 ( ويا الباقون.6( شيوعيًا، اعتقل منهم )45خارج الس ن، وهرب معي )
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عنةد   1968متةوف   17بقيت مطاردًا وخمتفيًا هنا وهناك اىل يةوم انقةالب   
اصدار البعثيني العفو عن السياسةيني، وعنةدما دخةل احلةزب الشةيوعي العراقةي يف       

، عينت بوظيفة مدير االموال ادمدة يف احللة، 1973متوف  17البعث يف  جبهة مع
قبلت بهذي الوظيفةاملتواضعة، اال ان السلطات البعثية رأت ان هذا املن ةب صةب ان   
ال يشغل من قبل شيوعي، فقامت بنقلي اىل وظيفة كاتب حترير يف ديوان حمافظة 

لةي، لةذلك نقلةت اىل كاتةب ناحيةة      دياىل، وظلت تلك السلطات تراقبين و  تطم ن 
العظيم ثم اىل ناحية جباري التابع لقضاء كفري يف كركوك وتوليت هنةاك من ةب   

 وكيل مدير الناحية، وقد خدمت املنطقة اىل حد ان اهاليها تعلقوا بي.
، واثنةةةاء احلةةةرب العراقيةةةة االيرانيةةةة، وانقطةةةاع صةةةليت   1984ويف سةةةنة 

( سةنة مةن الغربةة اىل املوصةل     25وبعةد )  التنظيمية باحلزب،وبعةد التوسةط عةدت   
وعملةةت يف ديةةوان احملافظةةة، و  يطةةل بةةي املقةةام، فبعةةد اسةةبوع نقلةةت اىل ناحيةةة     
دينارته )نهله( وراء املضايق واجلبال بني الكورد الزيباريني، وعندما انتهت احلةرب  
مع ايران، تفرغ صدام لت فية حساباته مع الضشيوعيني واصةدقائهم فكنةت علة     

 براتب ال يكفي مل رن ايام. 1989قائمة احملالني عل  التقاعد سنة رأس 
كان الزعرو عل  يقني بان البعثيني سون ال يطيل بهم املقةام، وكةان يامةل ان    
يرى احلزب الشيوعي قوياك مرة اخرى، وكةان يلعةن كرباتشةون النةه ارتكةب جر ةة       

 ةق احلزب الشيوعي واحلركة الشيوعية يف العا .
ال يتوسةم فيةه ا ةري، فهةو      -عل  حد قوله  -يف عبدالكريم قاسم: فكان  اما رأيه

 االخر َوجهَ ضربة للحزب الشيوعي ق مت ظهري دون ان يشعر الشيوعيني بتآمري عليهم.
لقد اجريت عدة مقابالت مع الزعرو، كان دائةم االسةتعداد ملقةابليت واسةتقبالي،     

وكان قد انتقل اىل حي  2004كان يف صيف  مع سوء احواله املعاشية، ودخر مرة فرته فيها
االصالح الزراعي، وجدته يقاوم مرض السكري ببسةالة وقةدم لةي جمموعةة مةن الن ةائح       

 واالرشادات للت فيف من خماطر هذا املرض )اللعني( الذي اشكو منه ايضًا.
بعةةةةد هةةةةذا النضةةةةال السياسةةةةي الطويةةةةل يف   -رمحةةةةه اهلل  -تةةةةوف  الزعةةةةرو 

 مقوة اسرته يف وادي عطاب. ، ودفن يف24/9/2009
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 وادناي بعو املعلومات اليت ح لت عليها منه:
يتكون من ثالث كتل: كتلة سالم عةادل )القاعةدة(    1954كان احلزب الشيوعي سنة  -

ومةن ان ةةاري يف املوصةةل: هاشةم حسةةني، ف ةةري بطةةرس، عةادل سةةفر، عمةةر اليةةاس،    
سةون السةيد مرعةي،    وعداهلل يي  الن ةار، سةعد يية )ق(، عةدنان حسةون، عمةر ح      

يونس حسون )معلم(، فهري يونس، فكي فتحي، ميت هندي، هاشةم محةدون، اسةامة    
محدي جلمةريان، ن ةوح جلمةريان، حممةد طةاهر مالعةون، ومحيةد محةدي )حمةام(          

 وكان لولب االت ال بني هذي اجلماعة واحلزب.
 تم... .كتلة وحدة الشيوعيني )النضال(: عبدالرمحن حممد سلطان الق اب، هاشم ش ي -

 كتلة راية الشغيلة مجاعة مجال احليدري ومنهم: عدنان جلمريان وحممد سعيد احليو. -

، واصةدر احلةزب   31/8/1956وكانت كل كتلة تعمل عل  انفراد، واندجموا يف 
 جريدة )احتاد الشعب(.

 :1952( شيوعيو املوصل وانتفاضة تشرين الثاني 1)

عدد من املقاهي، يقودهةا عةادل سةفر،    نظم الشيوعيون مظاهرة من راس اجلادة حيث 
عدنان جلمريان، ف ري بطةرس، هاشةم محةدون، وسةارت باجتةاي شةارع غةافي، و  يتعةرض دةا          
الشرطة اال عند راس شارع غافي، وكان املتظاهرون يهتفون بسقوط الوصي )عبداالله( وحكومةة  

ظ( اللةةواء نورالةةدين حممةةود ويطةةالبون بنظةةام مجهةةوري، وت ةةدى للمظةةاهرة مت ةةرن )حمةةاف    
 )حمافظة( سعيد قزاف، وقام بانزال عدنان جلمريان من عل  االكتان وضربه فتفرقت املظاهرة.

 
 

 : 1954( انت ابات سنة 2) 

اوعز احلزب الشيوعي يف املوصل اىل اعضائه بانت اب مرشحي اجلبهة الوطنية 
ربعةة  عبداجلبار اجلةومرد، صةديق شنشةل، عنةون ايةوب، حممةد حديةد، وعنةدما فةاف اال         

قامت احلكومة ةل ادلس بعد جلسة واحةدة، ف رجةت مظةاهرة شةيوعية يف املوصةل      
مةةن نقطةةة راس اجلةةادة باجتةةاي بةةاب البةةيو ويف البةةاب اجلديةةد اصةةطدمت بالشةةرطة      
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فتفرقت، ومن ابرف ادتافات: تعي  اجلبهة الوطنية، يسقط نوري السعيد، وقةد شةارك   
 ية.يف املظاهرة عدد من اعضاء االحزاب العلن

 : 1955( شيوعيو املوصل وحلف بغداد 3)

اصدر احلةزب تعليماتةه بالتظةاهر ضةد احللةف، فقةاد التظةاهرة بشةري الزعةرو          
، وكان ضمن املتظاهرين بالل علي ال بحة، حةافم سةلو،   1955ومحزة الرجبو يف شتاء 

عةةامر وهاشةةم جاسةةم، صةةبحي امساعيةةل، وييةة  ابةةو ر ةةة، وصةةاحل ابةةو ر ةةة، وغةةامن   
( متظةةاهر وكةةانوا يهتفةةون: يسةةقط حلةةف 400وبلةة  عةةدد املتظةةاهرين  ةةو )اجلمةةاس، 

 بغداد، يسقط نوري السعيد، املوت العداء الشعب.
انطلقت املظاهرة يوم اجلمعة من منطقة الساعة، وظهر ان السلطة كانت عل  
علةةم  وعةةد انطالقهةةا، فاحاطةةت املنطقةةة بالشةةرطة يقةةودهم املفةةوض عزالةةدين اليف،    

ظةةاهرون اىل الفةةروع واالفقةةة الضةةيقة اىل شةةارع الفةةاروق )الفوقةةاني( قةةرب فانسةةحب املت
اجلمعيةةة حاليةةًا، وانطلقةةت  ةةو السةةاعة، فانسةةحبت الشةةرطة خوفةةًا مةةن االصةةطدام         
باملتظاهرين الذين كةانوا يملةون الع ةي، فسةارت  ةو السةرج انة ثةم شةارع الن فةي          

رق املتظةاهرون، والقةت الشةرطة    واشتبكوا مع الشرطة امام دائرة الويد )القةديم( فتفة  
القبو عل  بالل علي ال بحة )يعمل حاليةًا يف مةذخر ادويةة الشةفاء( ودخةرين. بينمةا       

والةد غةافي في ةل    انةه  جرح املتظاهرون رئيس عرفاء االمةن في ةل الطةائي ]اعتقةد     
 مدير فضائية املوصل[ وكان جرحه مدعاة ملزيد من االعتقاالت.

 
 
 

 دوان الثالثي عل  م ر:( شيوعيو املوصل والع4) 

مت االتفاق بني االحزاب الوطنية ان خترج املظاهرة االوىل من منطقة السةاعة،  
وسار املتظاهرون يف شارع نينوى )السرج انة( وانتهت عند شارع الن في و  يتعرض 

 ( متظاهر.500دا الشرطة، وكان عدد املتظاهرين  و )
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رج املظةاهرة مةن االعداديةة املركزيةة يف بةاب      يف اليوم الثاني كان االتفةاق علة  ان ختة   
سن ار، خاصة بعد اعت ام الطالب فيها، ف رجت مظاهرة كبرية جدًا امتدت مةن املدرسةة اىل   
ملعب االدارة احمللية، وسارت باجتاي راس اجلادة وا ةزرج فةاغلق مركةز شةرطة ا ةزرج ابوابةه       

رة حت  وصلت املركةز العةام )مديريةة    وانسحبت السيارات املسلحة من الشوارع فاستمرت املظاه
شرطة املوصل( ثم شارع حلب حيث تفرقت بدون تعرض الشرطة دا. ولكةن السةلطات بةدأت    
ةملة اعتقاالت يف اليوم التالي واحيل من اعتقل اىل احملكمة العرفية الثانية يف كركوك، والذين 

عل  عويهم ودولياء امورهم   تتمكن السلطة من القبو عليهم بسبب اختفائهم، القت القبو 
مثالً: اعتقلت يي )ق( بداًل من ابنه سعد، وجميد الزعرو بداًل من ابنه بشةري، وحسةني علةي    

 .هباله بدالً من اخيه عباس، وسليمان ابو ر ة بدالً من اخويه يي  وصاحل
( يومةةًا، واطلةةق سةةراحهم بعةةد توسةةط علةةي جةةودت  14سةة ن اوليةةاء االمةةور )

 ي )ق( الذي كتب اليه يطلب منه التوسط.االيوبي، صديق ي
وهرب الذين   يتم القاء القبو عليهم اىل سوريا حيث رحبت بهم احلكومةة  
السورية وقبلتهم الج ني من الدرجة الثالثة، واكمةل بعضةهم دراسةته هنةاك، فةالزعرو      

 مثاًل انه  ال ف الثالث املتوسط هناك.
 ومن الذين جلاوا اىل سوريا:      

  جميد الزعرو               شيوعي( بشري1)
 ( حممد سعيد احليو                  =2)
 ( عبداجلليل عبدالرمحن            =3)
 ( فتاح محدون                        =4)
 ( سا  مال علو                      بعثي5)
 اجتاي ديين اسالمي -مستقل                ( طه سوادي طه    6)
 حممد علي ...                     مستقل (7)

بايعةاف   1958متةوف   14وبق  هوالء هناك اقل من سنة ثم عةادوا قبةل ثةورة    
 .1957من جبهة االحتاد الوطين الذي كان قد تشكل يف شباط 
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( شة ص، وكةان   500 ةو )  1958-1956كان اعداد الشيوعيني يف املوصل خالل املةدة   -
( اش اك، معظمهةم مةن الق ةابني    6-5ف الواحدة من )التنظيم عل  شكل خاليا تتال

 والن ارين.
مدرسًا يف الثانوية الشرقية، يعط  ادبيات البعث لعدد من  1956كان شاعل طاقة سنة  -

 طالبه الشيوعيني وكانوا بدورهم يعطوي ادبيات احلزب الشيوعي.

ر بهتافةات  يف ارض املطا 1958استقبلت مجاهري املوصل عبدالسالم حممد عارن يف دب  -
"احتاد فيدرالي صداقة سوفيتية" البعثيون كانوا يهتفون "وحدة... وحدة... وحدة". 

   يستس  عارن هتافات الشيوعيني واخذ يلوح دم بالكف عن ادتان.

وعنةدما ادى عةارن ال ةالة يف اجلةامع الكةبري )النةوري( انتظرتةه اجلمةةاهري يف        
"احتةةاد فيةةدرالي صةةداقة سةةوفيتية"  بةةاب اجلةةامع، ومةةا ان خةةرج حتةة  واجهةةوي بهتةةان

فغضةةب وتنةةاول بندقيةةة احةةد مرافقيةةه وضةةرب با سةةها )كعبهةةا( احةةد املتظةةاهرين     
 احملمولني عل  االكتان... فامتعضت اجلماهري لت رفه هذا.

صلةب بريةد تنظةةيم    1956-1955مثةني انطةوان مةن حملةة خةزرج كةان خةالل املةدة          -
 راس القرية.املوصل من بغداد من وكر للحزب يف منطقة 

كان لطيف احلاج حيدر، شقيق عزيز احلاج حيدر، مسؤواًل لتنظيم املوصةل، ويتواجةد    -
 باستمرار يف دار علي ال بحة يف حملة املشاهدة.

، وكةان  1990حضر بشري الزعرو مناقشة رساليت للماجستري يف كةانون الثةاني   
قةام دهةوك الةذي    معه ضابط الشرطة املتقاعد عبداجلبار حسن اجلبوري، شةقيق قائمم 

 .1959دعار  8قتل اثر حركة العقيد عبدالوهاب الشوان يف املوصل يف 
لزعرو اية حساسية افاء احلقوق القومية للكةورد وكةان مةع حقهةم يف     ل  يكن 

تقرير م ريهم، خاصة بعد ان تعرن عن كثب عليهم يف الس ون، وعنةدما كةان يعمةل    
لوقةت نفسةه كةان يعتةز بقوميتةه العربيةة       موظفًا يف كفري ونهلة ومنطقةة ديةاىل، ويف ا  
 ويتمن  ان تتقدم وان تزدهر البالد العربية.

 مقابلة مع عبداهلل فاضل امحد العمري
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عبداهلل العمري مدرس اللغة االنكليزية الناجح يف اعدادية املستقبل للبةنني يف  

 جةاد يف  الستينات وحت  الثمانينات، كان مدرسًا قليل الكالم مةع الطةالب والتدريسةيني   
عمله عادل يف تعامله مع الطالب، ال يقبل الوساطة، ملتزم بالدوام حمب ملهنتةه. قابلتةه   

يف مكتب لالستنساخ حيث كان يعمل مةع صةديق    14/10/1989يف يوم السبت املوافق 
 له يدع  خالد املالح، بعد احالتهما عل  التقاعد.

مني العالية فرع اللغات ، خريج دار املعل1934العمري من مواليد املوصل سنة 
 .1955-1954االجنبية )قسم اللغة االنكليزية( سنة 

كان العمري ال يريد التطرق اىل ماضةيه السياسةي، فقةد كةان قةد طلةق البعةث        
، ليقضةي  1954عندما عهب اىل لندن يف نهاية تشرين االول  1954والسياسة منذ سنة 

 اك.السنة االخرية من دراسته هناك  وجب النظام حينذ
بعد الرتدد عل  مكتب االستنساخ عدة مرات متكنت من ان اح ةل منةه علة     

 املعلومات ادناي:
يف اجتمةةاع حزبةةي ببغةةداد تقةةرر ان يكلةةف العمةةري بتحمةةل مسةةؤولية ا ليةةة  
االوىل لتنظيم حزب البعث يف املوصل، واعطيت له االمساء اليت صب ان يت ل بها، بعةد  

ق ةةرية امتحانةةات الةةدور الثةةاني يف كليةةة الطةةب  يمنعةة شةةهر مةةن مسةةؤوليته، انهةة  ادور
جامعة بغداد، ووصل املوصل واستلم التنظيم، وكانت ا لية االوىل جتتمةع عةادة يف دار   

 عبدالعفار ال ائ  يف حملة جامع خزام.
يقول العمري: انه كسب اىل احلزب كل من طةه فتحةي واخيةه ياسةني، ويةذكر      

كمةا كةان حممةد طةاهر عبةدالباقي وعبدالسةتار        انهما كانةا متحمسةني جةدًا ومنةدفعني،    
 عبدالباقي من اصدقاء احلزب، و  ينتميا اليه.

( كتابةة ق اصةات ورقيةة حتتةوي     1954ومن نشاطات احلزب حينذاك )سنة 
علةة  شةةعارات احلةةزب واهدافةةه، ول ةةقها علةة  اعمةةدة الكهربةةاء والتلفةةون وعلةة  جةةدران 
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كةان النةاس يسةالون العمةري يف      1954 حمليت باب اجلديد والنيب شيت، ويف صيف سنة
 مقه  النيب شيت عن احلزب ومبادئه.

سةالته كيةةف اصةةبحت بعثيةةًا؟ فاجةةاب: كةةان اول احتكةةاكي بةةالبعثيني يف بغةةداد  
عةةن طريةةق طالةةب اردنةةي يةةدع  عةةدنان يف دار املعلمةةني العاليةةة، ويف دعار    1952سةةنة 
هم او بةاالحرى  ءمسةا ، نلت شرن العضةوية ةضةوري وحضةور دخةرين ال اتةذكر ا     1953

 كنت ال اعرفهم.
، ال 1954بعد استالم ادور نعيم ق رية التنظيم البسيط جدًا مةين يف صةيف   

سةافرت اىل انكلةرتا،    1954اعكر اني قمت باي نشاط سياسي، ففةي نهايةة تشةرين االول    
 .1955فرتكت العمل احلزبي، و  اعد اليه بعد عودتي سنة 

البعةةث لةةو   ترتكةةه لكنةةت اآلن مةةن كبةةار  سةةالت العمةةري ملةةاعا تةةركن صةةفون 
فابتسم )و  اري يضحك يومًا( قائاًل: انا غري نادم، ملاعا، انا غري نادم بعةدما   ؟.املسؤولني

 رأيت لندن واطلعت عل  معا  احلياة هناك، اين  ن واين هم !!.
سالته: أ  يت لوا بك للعودة اىل احلزب؟ فقال: نعم ات لوا ودخةر ات ةال كةان    

واستفحال دمر الشيوعيني يف املوصل، ات ل بي رياض رشةاد البنةا    1958متوف  14عد ب
)اعتقةةد كةةان مدرسةةًا( وطلةةب مةةين العةةودة، وكتةةب اىل بغةةداد خب ةةوك املوضةةوع، وقةةد   
حضرت عدة اجتماعات وكان هو مسؤولي وكةان وعةداهلل امساعيةل يضةر اجتماعاتنةا،      

اعد اىل احلةزب رمسيةًا، ولكةن أبيةت ان اقةف      واستدرك العمري قائاًل: يف احلقيقة اني   
 موقف املتفرج امام قضية م ريية، فتعاونت مقدرًا الظرون.

يةةث العمةةري علةة  الكةةالم ليقلةةل مةةن قيمةةة املسةةؤولني     (1)كةةان خالةةد املةةالح 
البعثيني انذاك كيف انهم اهملوا البعثيني االوائل، وكيةف القةوا باسةلحتهم يف البسةاتني،     

بتسةةليمها ملراكةةز الشةةرطة )يق ةةد احلةةرس القةةومي البعثةةي(، عنةةدما  او كلفةةوا نسةةاءهم 
)اطلةق البعثيةون علة  هةذا      1963تشرين الثاني  18انقلب عليهم عبدالسالم عارن يف 

                                                 

 ملستقبل، وكان يود الكورد ويبهم ر ا كان عل  صلة او م اهرة معهم.اعتقد كان مدرسًا ملادة الرياضيات يف اعدادية ا( 1)
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االنقةالب ردة تشةةرين(. كةان املةةالح ظريفةًا يةةتكلم بةال حةةذر علة  العكةةس مةن العمةةري       
 الكتوم ال امت.

بالقرب من مديريةة املةرور واملديريةة    عهبت يومًا اىل مكتب املالح لالستنساخ 
العامة للرتبية، فاستقبلين املالح ضاحكاك وقال : أبشر لقد عثرت عل  عشةريتي، لقةد   
تبني اننا من عشرية العبيد وافراد عشريتنا يف دياىل، فقلت من اآلن ف اعدًا انةت خالةد   

مةةن هةةذي  العبيةةدي، فقةةال ال واهلل لةةن اسةةتبدل لقةةيب املةةالح بلقةةب عشةةائري ايةةن  ةةن   
 .(1))القشمريات( اليت اوجدها النظام

، عهبةةت مةةرة اىل مكتبهمةةا  1995افتقةةدت اخبةةار العمةةري واملةةالح منةةذ سةةنة   
فوجدته مقفاًل، كنةت احيانةًا امسةع اخبارهمةا مةن املرحةوم في ةل االرحةيم. ومةدرس          

 اللغة االنكليزية سا  عبدالغين االتروشي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ماخذ النظام البعثي باعادة العشائرية وتش يعها بتعزيز اسوأ مظاهر ادتمع العشائري ووقةف املوصةليون مشةدوهني امةا    ( 1)
اىل العشةائر العربيةة، واخةذت     املت لفة، واخذت بعو االسر اليت كان دا م احل مع النظةام تةدعي االنتسةاب    الظاهرة هذي

اسر اخرى تبحث دون جدوى عن جذورها القبلية، وانتشرت يف املوصل حكايات النةب  عةن االنسةاب، ومةن الطريةف ان      
بعو ابنةاء االسةر الواحةدة اختلفةوا يف انتسةابهم، فانتسةبوا اىل اكثةر مةن عشةرية، كةان يكةون احةدهم )جبةوري( واالخةر               

 اسرة واحدة. )عبيدي( او )سبعاوي( وهم من
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 تان مع سعداهلل حممد فاضل احلسيين مقابل
 3/9/1989ويوم  1989دب  20يوم االحد املوافق 

 
يف املوصل، خترج يف كلية حقةوق بغةداد وانتمة      1928ولد احلسيين سنة 

، اصةةبح 1954يف بغةةداد واصةةبح عضةةوًا )رفيةةق( سةةنة   1952حلةةزب البعةةث سةةنة  
نةًا حملةافظ املوصةل سةنة     مسؤواًل لتنظيم املوصل يف اواخر السةنة نفسةها، عةني معاو   

، ومعاونًا ملدير الداخلية العام، وعضوًا يف جملس ا دمة، ومستشةارًا قانونيةًا   1968
يف مكتب الشؤون القانونيةة التةابع دلةس قيةادة الثةورة، مستشةار يف ديةوان رئاسةة         

وكةان صةاحب    1963شباط  8اجلمهورية، اصدر جريدة نداء اجلماهري بعد انقالب 
عندما قابلته كان متقاعةدًا يعمةل    18/11/1963يس حتريرها حت  امتيافها ورئ

 يف احملاماة  كتبه يف حملة الدركزلية.
 ملاعا انتميت اىل حزب البعث؟ -

يف احلقيقةةة ان تزايةةد النفةةوع والنشةةاط الشةةيوعي يف العةةراق كةةان دافعةةًا        
عية ضةد  النتمائي وانتماء الكثريين من الشباب حلزب البعةث، العتقادنةا بةان الشةيو    

الدين والقومية العربية، او هكذا صوروهم لنا الذين قاموا بكسةبنا اىل احلةزب، مةع    
 اننا   نلمس منهم هذا عند مناقشاتنا معهم يف الكلية.

 كيف كان مستوى التنظيم يف املوصل؟ -   
كةةان ضةةعيفًا، وكنةةا عةةاجزين عةةن مناقشةةة الشةةيوعيني، حتةة  ان بعةةو       

اخذنا نطلب مةن مسةؤولينا ان يعلموننةا الةرد علةيهم.      اصدقاءنا تاثروا بافكارهم، ف
، ت ور ان احلزب يف املوصل كان منظمة 1958وكانت تنظيماتنا بسيطة قبل سنة 

دعار  8، منظمة حزبية، واصبحت فرقةة قبةل حركةة الشةوان يف     1958حت  نهاية 
 كان يف املدينةة فرقةة   1959، اال ان االمر   ينفذ بسبب االحداث، يف صيف 1959
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حزبية، وكةان عةدد اعضةاء قيةادة هةذي الفرقةة يف يةوم حماولةة اغتيةال )قاسةم( يف           
( رفيقةًا جمةتمعني يف دار املسةؤول االول الةدكتور عةادل البكةةري،      11) 7/10/1959

 اصبح التنظيم شعبة. 1960ويف بداية عام 
 وماعا عن الت مع القومي الذي شكلتموي مع بقية االحزاب؟ -    

لقةومي كةان يضةم مةن غةري البعثةيني هاشةم عبدالسةالم         بالنسبة للت مةع ا 
)عا  دين( وعبدالباري الطالب وغامن محودات، وان هؤالء انتموا اىل البعث، بسبب 
تزايةةد سةةطوة الشةةيوعيني يف املدينةةة، ولكةةن كةةانوا بعثةةيني باالسةةم ...جلبةةتهم اىل    

 عية.الت مع عل  اساس انهم  ثلون كافة الف ات السياسية املناوئة للشيو
كةةان معنةةا ايضةةًا قاسةةم املفةةيت وف ةةري ا ةةريو، ومهمةةة الت مةةع الةةذي مسينةةاي  

الديين، هو الوقون امام النشاط الشةيوعي واحلةد مةن توسةع تنظيماتةه،      -الت مع القومي
للوصول اىل هذا اددن است دمنا خمتلف االساليب حت  قمنةا بشةراء السةالح ومجعنةا     و

اجلوامةع علة  مهامجةة الشةيوعية والشةيوعيني،      املبال  مةن االغنيةاء، وحرضةنا خطبةاء     
 .1959دعار  10وكان هاشم عبدالسالم انشطهم يف هذا ادال لذا قتله الشيوعيون يف 

كتب حممد حممود ال وان مرشد مجاعةة االخةوان املسةلمني ان كةل مسةيحي       -
 املوصل اصبحوا شيوعيني هل كان علك صحيحًا؟

لمون، و  يكةن علةك صةحيحًا، فقةد     هذا ما كةان يشةيعه وينشةري االخةوان املسة     
اهةةتم تنظةةيم البعةةث باملسةةيحني والتفةةت الةةيهم خوفةةًا مةةن ان يكسةةبهم الشةةيوعيون او    
البعادهم عن الشيوعيني، وقد طمانهم عدد من رجال الدين املتعاونني معنا مثل بشري 
ال قال وهاشم عبدالسالم يف خطبهم يف جامع النيب شيت، وان مةا قيةل عةن الشةعارات     

ين حممد بطةال" و "جوفيةف يناضةل حتةت     ؤولة اليت رفعها الشيوعيون مثل "دمسالال
مسح حذاءي بلحية هاشم عبدالسالم بعةد فشةل حركةة     اهلل الساعة" وان جرجيس فتح

 الشوان كلها كذب وافرتاء.
 ؟1959دعار  8هل شاركتم يف حركة الشوان يف  -
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جتماعةات تعقةد يف   كنت انا حلقة او همزة الوصل مةع الشةوان، وكانةت بعةو اال    
دارنةةا يف حملةةة الةةنيب شةةيت واحيانةةًا يف دار ف ةةري ا ةةريو، وقةةد اعلمةةين الشةةوان بسةةاعة   

 ال فر ووفع احلزب االسلحة عل  اعضائه.
 وماعا عن دور االغوات الكورد يف احلركة؟ -

 8ني الةذين جةاءوا اىل املوصةل يف    حاقودا للتاريخ وقد تسةتغرب، ان االكةراد املسةل   
اءوا لةةدعم ثةةورة الشةةوان، وكةةان اليت ةةاوف عةةددهم ا مسةةني، واال كيةةف  ، جةة1959دعار 

يواجهون جيشًا اعا يح الشوان؟ ولكةن سةرعة انهيةار الثةورة جعلةهم امةام االمةر الواقةع         
والسيل الشيوعي، فما كان منهم اال ان يتظاهروا بةانهم جةاءوا لقمةع االنتفاضةة، بةدليل      

او يةدخلوا دارًا للنهةب، وسةرعان مةا انسةحبوا مةن        انهم   يقتلوا احدًا و  يرقوا بيتًا،
 املوصل، و  يكونوا من البارفانيني، بل من القبائل غري املوالية دم.

اما بالنسبة لقبيلة مشر العربية فكانت اكثر القبائل عطفًا عل  البعثةيني  
 يف املوصل، وقاموا بدعم الثورة ايضًا. اما العقيد حسن عبود امر اللةواء ا ةامس،  

فلةم يكةن شةيوعيًا، لكنةه كةان اليسةةتطيع ان  ةالف االوامةر، وقةد مسعتةه بةةاعني          
عندما ات لوا به تلفونيًا واخووي به وم االالن عل  ق ور القوميني او االغنياء 
لنهبهةةا فقةةال او رد علةةيهم: ارمةةوهم بالرصةةاك، فقةةالوا لةةه انهةةم بةةاالالن، فقةةال:   

مجيعًا... كيةف ي ةل هةذا امنعةوهم     امنعوهم، فقالوا: النستطيع فقال: ارموهم 
 ارموهم، النستطيع فعل اي شئ سيدي.

ورأيت حسن عبود عندما فارنا يف املعتقل، لقد كان لطيفًا يف تعاملةه معنةا   
ون ةةح الضةةباط املعةةتقلني، اثةةر اشةةرتاكهم يف حركةةة الشةةوان، بادةةدوء يف احملكمةةة     

ندفاع، وتوير ماقاموا بةه  وترتيب اجاباتهم امام حمكمة الشعب )املهداوي( وعدم اال
علةة  انهةةا تنفيةةذ الوامةةر عسةةكرية جةةاءت مةةن االعلةة ، اخةةواني حةةاولوا ان تنقةةذوا   

 انفسكم من املوت، وكان يتكلم بهدوء.

 ؟1958كيف كانت عالقاتكم بالشيوعيني قبل سنة  -
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العالقات بيننا كانت متةوترة دائمةًا تت للةها مناوشةات ومناقشةات فكريةة،               
ن البعةةث فكةةرة برجوافيةةة، والبعةةث يهةةامجهم باعتبةةارهم عمةةالء      فهةةم يعتةةوو 

 .1958متوف  14لالجنيب، و  يدث اي صدام بيننا قبل 
ب راحة كنةا سةطحيني جةدًا وال ن ةمد امةام منطةق وثقافةة الشةيوعيني         
وسالحنا ضدهم كان الدين وعل  انهم عمالء لالجنيب الذي ايد اليهةود وتقسةيم   

ية كثرت مشاكلنا الداخلية، فاخذت القيةادة ترسةل   فلسطني. وبسبب هذي السطح
املندوبني اىل املوصل ملعاجلةة مشةاكلنا، واول منةدوب علة  مةا اتةذكر كةان ف ةري         

 حلل مشاكلنا. 1958قدوري ثم حتسني معله، وشوكت الق ري الذي جاء سنة 
ووصل اىل املوصل اديب النحوي اللقاء احملاضةرات التثقيفيةة علينةا يف داري ودار    

وقبيةةل ثةةورة الشةةوان وصةةل املوصةةل   1958متةةوف  14باري الطالةةب قبةةل ثةةورة لبةةداع
 حسني احلالق واخذ يعمل ةضور عادل البكري.

 ؟للبعثيني مقاهي ومكتبات يرتددون عليهاكان هل  -

اتذكر منها: مقاهي: ابراهيم هوايه، العروبة، حسةني مشطةي، صةاحل، و     
 يكن لنا مكتبات خاصة باحلزب.

  تعضًا جدًا من املعلومات اليت نشرها فةرع املوصةل عةن تةاريخ     كان احلسيين
حقوق دور و ، الن كل واحد اخذ يتكلم عن دوري فقط ويغمطيف املوصل تنظيم البعث

االخرين، وقال ان كتابةاتهم فيهةا الكةثري مةن املبالغةة وغةري موضةوعية، وان احلقيقةة ال         
حياء سوية ليتذاكروا يف تاريخ تلةك   كن الوصول اليها هكذا، بل بلوس اجلميع من اال

 الفرتة. وقال لي انا مستعد ملساعدتك، ولكنك سون لن تستطيع ان تذكر كل احلقائق.
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 مقابالت ورسائل متبادلة مع الفريق الركن
 هشام صباح الف ري

 
كان عليم ان اقابل هشام صباح الف ري عند اعداد رساليت للماجسةتري "احليةاة   

" لورود امسه عنةد مقةابالتي للعديةد مةن السياسةيني      1958-1926 املوصل احلزبية يف
الذين نشطوا يف  سةينات القةرن املاضةي يف مدينةة املوصةل، فضةاًل عةن اصةداري كتابةًا          

. اال انةي كنةت مةرتددًا يف الةذهاب     1983بعنوان "خواطر بعثية من رب  احلدباء" سنة 
لزراعةي وعلة  الشةارع العةام املةؤدي اىل جامعةة       اىل داري او ق ري املنيف الواقع يف احلةي ا 

املوصةةل، واملشةةرن )ركةةن( علةة  تقةةاطع عةةدة شةةوارع تةةؤدي احةةداها اىل احلةةي الزراعةةي    
واالخرى اىل جامعة املوصل. لسببني اودما، وجود حراسةة عنةد بةاب ق ةري، وثانيهمةا      

عةن انةه    وكما قيل لي، انه أحيل عل  التقاعد، النه من )املغضةوب علةيهم(، هةذا فضةالً    
 كان من رموف النظام ور ا سريفو مقابليت.

وكما يقال "ُرَب صدفة خري مةن الةف ميعةاد" فبينمةا كنةت أسةري صةباح احةد         
االيام مع صديقي واستاعي الدكتور غامن حممد احلفو يف الشارع املوافي لرئاسةة جامعةة   

حملةت هشةام   : عبةدالفتاح لقةد   و تبةة )بيةت املوصةل( قةال احلفة     املوصل، وبالقرب مةن مك 
صباح الف ري وهو يدخل املكتبة، وهذي فرصة للتعرن عليه وحتديد موعةد ملقابلتةه.   
فقلةت لةةه: ارجةو ان تعةةرفين عليةه وتقةةدمين لةةه، فقةال: الداعةةي لةذلك، اعهةةب وحةةدك      

 للتعرن عليه، فقلت دلين عليه اع   يسبق لي رءيته، فاشار اليه.
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فةةًا عنةةد صةةاحب املكتبةةة  دخلةةت املكتبةةة وتوجهةةت  ةةوي مباشةةرة، وكةةان واق  
وبادرته قائاًل: مرحبه استاع هشام، فانت ب باعتداد ونظر الةيم وقةال: اهةاًل. فقلةت لةه      

 انا طالب ماجستري اكتب عن احلياة احلزبية يف املوصل، واود مقابلتكم.
لقد وافق الف ةري فةورًا وبةال تةردد علة  مقةابليت، اال انةه   صةاملين وكانةه          

تةه العسةكرية، واكتفة  باعطةائي رقةم هاتفةه ألت ةل بةه لتحديةد          يريد االحتفاظ بهيب
موعد للمقابلة، فشكرته وغةادرت املكتبةة بعةد مغادرتةه دةا، وعةدت اىل الةدكتور احلّفةو         
الذي كان ينتظرني خةارج املكتبةة، وشةعرت انةه كةان اليريةد التعةرن علة  الف ةري او          

 حت  احلديث معه.
ي وعكرتةه بلقةائي معةه، وطلبةت     بالف ر 18/11/1989ات لت يف صباح يوم 

ان يدد لي موعدًا ملقابلته، فرد عليم بله ة اآلمر : اكتب اس لتك وكل ما تريد واتةرك  
ماتكتبةةه عنةةد صةةاحب مكتبةةة بيةةت املوصةةل، بعةةدها سةةاحدد لةةك موعةةدًا اعا اقتضةةت    

 الضرورة.
كتبت اس ليت وكانت كثرية، وهي نفسها اليت كنت اوجهها لكل مةن اقابلةه، مةع    

اعاة االجتاي السياسي ودور كل واحد، وبعةد ايةام اسةتلمت اجلةواب مةن املكتبةة، وكةان        مر
( صفحة، وخبط ردل وخشن واجاباته كانت طويلة وانشائية وال تتعلةق  37يتكون من )

 بعضها باملوضوع.
 

 كتب الف ري سرية حياته قائاًل:
 هشةام صةةباح ف ةري م ةةطف  النعيمةةي، اللقةب الف ةةري، مةن مواليةةد املوصةةل    

، انتميةت رمسيةًا   (1)يف حملة حوش ا ان، دار حممةد علةي احلةاج فتحةي العبيةدي      1940
، وساهم يف كسيب كل مةن الرفيةق عبةدالغفار ال ةائ      1956حلزب البعث يف بداية سنة 

 وحمي  الدين توفيق )الدكتور فيما بعد(، ومسؤولي االول كان ال ائ .

                                                 

 حملة شعبية ضيقة لالفقة بالقرب من كنيسة الطاهرة وجامع النيب جرجيس )سوق الشعارين(.( 1)
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ة القسةم يف بيةت هةاني    ، وكانةت حفلة  1958نال درجة العضوية )رفيق( سةنة  
النةةوري، والةةذي ردد القسةةم كةةان الرفيةةق عبةةدالغين اليةةوفبكي )الطبيةةب فيمةةا بعةةد(،       

 وةضور عبدالغفار ال ائ  وضياء ابراهيم الدباغ وهاني النوري وشقيقه مضر.
انهيت الدراسة االبتدائية يف مدرسة ا الديةة، واملتوسةطة يف مدرسةة احلةدباء،     

املسائية، وكنةت عضةوًا بةارفًا يف التنظةيم الطالبةي، القةي القةبو        واالعدادية يف املدرسة 
 عليم يف اكثر من مناسبة، وصدر امر باطالق النار عليم بعد )ثورة( الشوان.

 (.39دورة ) 1963خريج الكلية العسكرية سنة  -
 .1974خريج كلية االركان املشرتكة سنة  -

 .دخل العديد من الدورات منها يف جامعة البكر -

 .1980خريج كلية القانون والسياسة، فرع القانون سنة  -

تدرج يف التنظيم احلزبي العسكري، ودخر درجة حزبية كانةت عضةو مكتةب     -          
 ، حاليًا عضو منظمة املناضلني.1987-1982عسكري من سنة 

 عضو املؤمتر القطري االخري. -

ة ومسةاعد، امةر فةوج    بالنسبة للتدرج العسكري: امر ف يل ورعيل، امةر سةري  
وكتيبة، امر لواء مةدرع، قائةد فرقةة، قائةد فيلةق، قائةد عمليةات، معةاون رئةيس اركةان           
اجلي  للعمليات، قائد اكثر من جبهة قتال، رئيس جهاف خمابرات، احيل علة  التقاعةد   

(. كرتةرم بعةدد كةبري مةن     1988-1980االيرانيةة ) -يف السنة االخرية من احلةرب العراقيةة  
 ومسة والقدم، جرح ست مرات يف حياته العسكرية.االنواط واال
 

 وجاءت اجاباته عن عدد من اس ليت كاالتي:
فعالية للتنظيم يف  ةاياىل عن موقف البعث من حلف بغداد: املعلومات ال تشري 

املوصةةل، عةةدا بيانةةات اصةةدرها احلةةزب الشةةيوعي ته ةةم فيهةةا علةة  احللةةف باعتبةةار ان     
السوفييت، اما بقية االحةزاب فقةد تةاخرت يف الةرد حتة       املق ود من احللف هو االحتاد 

عن طريق املنشورات، الن مجال عبدالناصر   يعلن صراحة موقف م ةر مةن احللةف،    
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اال بعد فشل احملادثات اليت اجراها مع نوري السعيد يف السفارة العراقية، كما ان احلملةة  
 عل  احللف بدأت هادئة.

: كان اول اشةتباك مةع   1956عل  م ر سنة لعدوان الثالثي وعن املوقف من ا
الشرطة يف منطقة رأس اجلادة، وقد سقط عدد من اجلرح  بينهم بعثيون اعكر منهم 
سا  البكري، كان الطةالب يف طليعةة تلةك املواجهةات، وكةان الشةيوعيون حينةذاك اكثةر         

فكةل  عية كانت مرادفة للوطنيةة،  وتنظيمًا وجتربة، فضاًل عن عامل اخر وهو: ان الشي
وطين هو شيوعي بنظر السلطة، كما كان هناك دور لالخةوان املسةلمني يف هةذي الفةرتة.     

 است دمت السلطة اساليب جديدة لقمع املظاهرات منها:
 اغالق املدارس املتوسطة والثانوية اىل اجل غري مسم . -1
 است دام القوة والعنف جتاي املتظاهرين. -2

 بث الفرقة بني القوى الوطنية. -3

القةةاء القةةبو علةة  الطةةالب احلةةزبيني، والةةذين كةةانوا فعةةالني يف صةةفون       -4
 الطلبة.

 اخذ كفالة وحسن السلوك من اولياء امور الطلبة. -5

 مرابطة الشرطة خارج املدارس. -6

 دخول املدرسني اىل ال فون فور دق اجلرس، وطرد املتاخرين. -7

للةدوام مت االعت ةام مةرة     املهم ان املواجهات استمرت  ةو شةهر، ويف اول يةوم    
اخرى، وقاد االعت ام ائتالن طالبةي مةن كافةة االحةزاب، اعتقلةت مةع عةدد كةبري مةن          

 الطالب، وانتهت املواجهات بانتهاء العدوان عل  م ر.
: للتةةاريخ اعتقةةد ان دور تنظةةيم 1956ة الضةةراب الق ةةابني يف ايلةةول بالنسةةب

عةدد حمةدود مةن الق ةابني فهةذا      البعث كان ضة ياًل، وانةه سةاند االضةراب مةن خةالل       
 ال نف كان تابعًا خمل ًا للحزب الشيوعي حينذاك.

وعن قتل صاحل حنتةوش: اعتقةد انةه كةان رجةاًل كادحةًا اسةتهدن مةن خةالل          
ظرون قاسية سيطر فيها الغوغاء علة  املدينةة، املهةم انةه كةان بعثيةًا. امةا باسةل ثابةت          

سةاهم بفعاليةة يف نشةاطات احلةزب، كةان       فكان بعثيًا عن صدق بل مثااًل للبعثةي امللتةزم  
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ضةد الشةيوعيني يف منطقةة بةاب      1959دعار  5وديعًا خ واًل، شاهدته يمل السةالح يف  
لك ، والغريب او من مآسةي تلةك االيةام ان الشة ص الةذي سةاهم يف اغتيةال باسةل كةان          

 عل  عالقة طيبة معه ويدع  طه جندي وقد أعدم.
  يكن هناك اي نشاط للحركات القوميةة يف  بالنسبة حلركة القوميني العرب: 

املوصل، وللحقيقة ان احلركات القومية كانت امتدادًا حلزب االستقالل )االصالحي( و  
-1956يكن هنةاك اي دور ثةوري  كةن االشةارة اليةه، فانةا ش  ةيًا   امسةع بةني عةام           

عةةن اي نشةةةاط ملمةةوس اال للحةةزب الشةةةيوعي     1958-1955، وبةةاالخص بةةني   1960
االخوان املسلمني، ويف الس ون كان الت نيف دائمًا هو ان املوقون اما شيوعي او بعثةي،  و

 وقلة جدًا من االخوان.
وهناك مالحظة مهمة تار ية وهي: ان اكثر البعثيني االوائل هم مةن حةزب   
االستقالل وبالتالي فان اكثر احلركيني هةم مةن البعثةيني املف ةولني او املنحةدرين مةن       

وافية او مرتزقة )اوالد يي  !!(، ومع هذا فلةم يكةن للقةوميني العةرب دور     عوائل برج
يةذكر سةةوى مةةن خةالل حةةزب البعةةث، وكانةت العالقةةة بيننةةا وبيةنهم اكثةةر مةةن جيةةدة     
واصابية، اىل ان ساءت العالقة بني احلزب ومجال عبدالناصةر بعةد االنف ةال، فةانعكس     

لةة  حركةةة القةةوميني العةةرب، هةةذا علةة  تلةةك العالقةةة، فاصةةبح كةةل ناصةةري حمسةةوب ع 
وجتمع معهم احلاقدون واملوتورون، وكان الصمعهم سةوى احلقةد علة  البعةث، وانعكةس      

(، وبالتةالي  1963تشةرين الثةاني    18هذا عل  سةلوكهم جتةاي البعةث بعةد ردة تشةرين )     
 حتولوا اىل افراد الجتمعهم سوى الذكريات املؤملة واملهزوفة واالنتهافية يف اعاء البعث.

عةةن عالقةةة البعثةةيني مةةع بقيةةة التنظيمةةات السياسةةية: كةةان موقةةف البعةةث    و
واضةةحًا مةةن خةةالل مةةا يةةؤمن بةةه ويعتقةةد، وهةةو يتنةةاقو كليةةًا مةةع طروحةةات احلةةزب    
الشةةيوعي بالةةذات عةةدا النضةةال ضةةد السةةلطة وبعةةو التقةةارب يف املفةةاهيم االشةةرتاكية     

انةةًا اىل حةةد كمفهةةوم عةةام. وكانةةت هنةةاك عالقةةات مةةد وجةةزر مةةع االخةةوان ت ةةل احي    
االحتكاك وتنتهي بالتفةاهم. امةا حةزب التحريةر )االسةالمي( فهةو نكتةه سياسةية اع           
يت ةةاوف تنظيمةةه حةةدود بعةةو االفةةراد املنشةةقني مةةن االخةةوان، وهةةم بشةةكل عةةام غةةري   

 مقنعني.
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امةةا العالقةةة مةةع الةةد قراطي الكوردسةةتاني، فهةةذا احلةةزب ورغةةم انةةه  ثةةل      
ن يف هذي الفرتة )انتهافي( ال ور واملواقف، ويكفي انةه  طموحات شعبنا الكوردي، فقد كا

ساير احلزب الشيوعي، واصبحت اكثر كوادري من الشيوعيني، وكانت العالقةة بت ةوري   
او علة  االقةل    ،غري جيدة، الننا   نكن منلك الرءيا عل  فهم )االقليات( يف تلةك الفةرتة  

 ملوضوع احليوي.اىل هذا ا تكانت واجباتنا واملهام اكو من االلتفا
اما مسةالة اجلبهةة الوطنيةة، فهةي يف رأي حةزب البعةث اعةالن فمةين او ظةرن          

 معني ينتهي بانتهاء الظرن او امل لحة اآلنية.
وهناك اجابات دخرى وردت معظمها يف رساليت للماجستري والةيت طبعةت علة     

 بعد الكثري من التعديالت واالضافات. 2003شكل كتاب سنة 
، ات ةةلت بةةالف ري تلفونيةةًا، وطلبةةت مقابلتةةه   28/11/1989يف صةةباح يةةوم 

ش  يًا ألن اجاباته تثري الكثري من االس لة واالستفسارات اليت البد مةن ان اقةف عليهةا،    
يرتدد يف مقةابليت، اال انةه وامةام احلةاحي وافةق علة  علةك         هوشعرت من خالل كالمه ان
)بدالةة   من مةدخل جسةر السةويس   التلفونات القريبة  بدالة وقال: قف غدًا مساءة مقابل

 ، وسون اقلك من هناك وانا يف سيارة سوبر بيضاء.نينوى(
وقفت وحسب املوعد قبل غروب الشمس بنحو ن ف سةاعة يف املكةان احملةدد،    
وعند املغيب وقفت امامي سيارة سوبر بيضاء وكةان الف ةري يقودهةا بنفسةه و  يكةن      

ه مشةااًل  ةو جامعةة املوصةل، واجتةاف      حد، اخذت مكاني وبسرعة اىل جانبه واجتة أمعه 
الطريق، فاخةذت اتسةاءل ايةن سةيقابلين هةذا الرجةل؟ ب ةراحة         يسار داري الواقعة عل 

اخذت ادواجس امل يفة تراودني وتنتابين، خاصة بعد ان الحظت سيارة برافيلي فيهةا  
 شابان تتبع سيارة الف ري، فضاًل عن صمت الف ري املطبق.

ة املوصل وما كان يسم  بقرية القاضية اليت حتولةت اىل  اجتافت السيارة جامع
ق ور صدام، ثم مفرق الغابات ثم ا رفت يسارًا باجتاي قرية الرشيدية، ثم اسةتدارت،  
وقد حل الظالم، يسارًا باجتاي نهر دجلة واخةريًا توقفةت عنةد السةدة يف مزرعةة كةبرية       

، و  يرتجةةل الشةةابان منهةةا، عنةةا سةةيارة الوافيلةةي ًاوسةةطها بنةةاء مجيةةل، وتوقفةةت بعيةةد
 ان ومن محايته.حوعرفت فيما بعد انهما مسل



464  

دخلنةةا البنايةةة وجلسةةنا يف صةةالة واسةةعة متقةةابلني حةةول منضةةدة، وكانةةت 
ال الة مؤثثةة باملقاعةد الةوثرية والفةاخرة، عنةدها رحةب بةي الف ةري قةائاًل: هةذي           

دقاء واملعةارن  مزرعيت حيث اقضي معظةم اوقةاتي، وال يةرتدد علةيم اال بعةو االصة      
املعدودين، وقد حرصت ان نكون هذي الليلة وحدنا للتباحث يف موضوعك، ثم اخذ 
يسةةالين عةةن طبيعةةة املوضةةوع وعةةن املشةةرن علةة  الرسةةالة، وسةةالين عةةن قةةومييت    
واجتاهي السياسةي، وارتةاح عنةدما اجبتةه: بةاني كةوردي ومسةتقل، فابتسةم قةائاًل:          

: هل حتب قوميتك؟ فقلت طبعةًا، وهةل حتةب    ولكنك التشبه الكورد، وبادرني قائاًل
البارفاني )كان يق د مال م طف  البارفاني؟( فقلت نعم ومعظةم الكةورد يبونةه    
ويعدونةةه فعةةيمهم حتةة  اعا تظةةاهروا خةةالن علةةك. ابتسةةم الف ةةري مطاطةةًا رأسةةه  
قائاًل: صحيح انت صريح، اال ختان مين وانا مقةرب جةدًا مةن السةلطة؟ فقلةت: انةا       

 تين وصب ان اكون صادقًا معكم.  ضيفكم وسال
كان الف ري رجاًل  يةل يف قامتةه اىل الطةول  تلةئ اجلسةم  يةل وجهةه اىل         

 احلمرة ووسيمًا معتدًا بنفسه كعسكري، صلةس معتةداًل وال يةين ظهةري عنةد اجللةوس      
،   يتنافل ابةدًا عةن هيبتةه، ويةاول ان يفرضةها      وحركاته كانت تنم عن روح التسلط

قابل حت  كان يكتب دائمًا باللون االخضةر، واعتقةد انةه كةان يعةاني مةن مةرض        عل  امل
 السكري ومن بوادر امراض اخرى.

قةةال الف ةةري وقبةةل ان اسةةاله : انةةا االن شةةبه )حمةةنط( وحمةةال علةة  التقاعةةد،  
ادخلوني يف تنظيم املناضلني )القدماء( ارضاءة، او ر ا الكون عل  صةلة دائمةة بةاحلزب،    

 ( الف دينار.14اىل بغداد الستالم راتيب التقاعدي البال  ) واعهب شهريًا
سالته هل عزلوكم بسةبب ا سةائر الةيت مةين بهةا اجلةي  العراقةي يف معةارك         
وسط وجنوب العراق مع االيةرانيني؟ فقةال: ال لقةد حققةت انت ةارات كةثرية وبشةهادة        

، ولكةن عالقةيت   السيد الرئيس صدام حسني، ونلت الكثري من االنواط واومسة الشة اعة 
  تكن عل  مايرام مع علي حسن اديد، ب ةراحة كةان مةن ال ةعب علةيم اداء التحيةة       
العسكرية له، وهو كما يقال، كان ضابط صف يف اجلةي  العراقةي، واضةان:   اكةن مةع      
خططه يف هدم قرى الكورد والقسوة اليت كان يتبعها مع الكورد، وكتبت علةك للةرئيس،   
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لةت لةه: هةل بامكةاني االطةالع علة  مةا كتبتةه؟ فقةال: ال ال هةذي           ولكن دون جةدوى، فق 
 اسرار وما كتبته يتكون من عشرات ال فحات.

  ُيقدم لنا وجبة طعام العشاء، بل كان بيننا كمية من الفواكه، واثناء تناودةا  
قةال الف ةري: انةا احةرتم االكةةراد، ولكةن لسةت مةع مةةنحهم حكمةًا عاتيةًا متطةورًا او كمةةا           

ن وحتة  اقربةاء. فقلةت:    قربةو )حقيقيًا(، فهم ابناء شعبنا ولنا بينهم اصدقاء ميقولون 
: هةل  وب يف تقرير م ريها. فقةال وبسةرعة  افهم من كالمكم انكم ال تؤمنون ةق الشع

انت شيوعي؟ فقلت ال واهلل انا مثلكم قومي. فقال ولكن هذي م طلحات شيوعية وهةم  
 يروجون هذي االفكار.

قيقةةة بةةادر الف ةةري بةةالكالم قةةائاًل : انةةا احةةب االكةةراد  بعةةد صةةمت دام  ةةو د
واحرتمهم، وقد حققت اعظم انت اراتي بواسطة اجلنود االكراد، ومزرعيت يعمل فيهةا  
اجلنةةود الكةةورد فقةةط، والثبةةات كالمةةه اخةةذ ينةةادي احةةدهم، فحضةةر شةةاب بةةاملالبس      

امامنةا وسةاله    يةة( ووقةف يف حالةة االسةتعداد    ريالعسكرية، ولكن بدون غطاء الةرأس )الب 
الف ةةري: انةةت شةةنو "مةةن انةةت"؟ فاجةةاب انةةا كةةوردي، وطلةةب الف ةةري مةةين ان اكلمةةه    
بالكورديةةة، فاخةةذت احتةةدث معةةه بالكورديةةة، فظهةةر انةةه مةةن سةةكان منطقةةة دهةةوك او  

 الشي ان، ثم ان رن الشاب باشارة منه.
 كنت اتوقع ان ياتيه ضيون وانظر اىل ساعيت اشارة اىل االن ران، ويبةدو انةه  

شعر بذلك فقال: قلت لك هذي الليلة لن يات احد، فانا ال اريد ان يراك احد هنةا، ودةذا   
 قررت ان اقابلك لياًل.

اخةةذ الف ةةري ينتقةةد بعةةو اعمةةال السةةلطة ونظةةام احلكةةم، انتقةةاد امل لةةص      
واحلريص، فتطرق اىل اقرباء الرئيس صةدام وكيةف سةي ربون البلةد النهةم غةري اكفةاء        

وا اعلة  املناصةب دةرد قةرابتهم ل ةدام، هةل مةن املعقةول ان         وغةري متحضةرين وتسةلم   
 اتلق  انا االوامر من واحد مثل علي حسن اديد؟

كةةان الف ةةري ال يةةذكر صةةدام حسةةني بسةةوء وال ينتقةةدي ويقةةول: انةةه اليعةةرن 
الكةثري  ةةا صةةري، وان احملةيطني بةةه مةةن اقربائةةه واملنةافقني  فةةون عنةةه احلقةةائق او    

 ء فانه ال يقبلها وياسب عليها، انا اعرفه جيدًا.ىن باملساوي بونها، واعا عر
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ويف حدود الساعة الثانية عشر لياًل اخذني الف ري بسيارته، وطلبةت منةه ان   
انزل يف املكان الذي اقلين منه، اال انه اصر عل  اي الي اىل البيت، فطلبت ان انزل عنةد  

تنةةا شةةعبية وي ةةعب دخودةةا...، الشةةركة الوطنيةةة للتةةامني علةة  شةةارع الزهةةور ألن حمل 
 وكانت سيارة الوافيلي تتبعنا كالظل.

  يسمح الف ري لي يف تلك الليلةة وال يف املقةابالت االخةرى ان اكتةب شةي ًا يف      
حضوري، فكنت اكتب ما يدور بيننا حال عةودتي مةن مقابلتةه، وكةان يفضةل ان يكةون       

فحات الةيت كتبهةا لةي ردًا علة      ريريةًا، او باالت ةال ادةاتفي، وقةد بلغةت ال ة      حتكل شئ 
 ( صفحة،   ينتقد النظام فيها، او  سها بسوء.40اس ليت واستفساراتي )

تعددت مقابليت للف ري، والحظت انه اخةذ يرغةب  قةابليت واحلةديث معةي      
يف امور خت ه لينفس عما كان يعانيه، ويبدو انةه كةان ال يثةق بةالكثريين، كةان احيانةًا       

د ان النظام سيعيد له اعتباري ويسند اليه وظيفة رفيعةة، واحيانةًا   يبدو متفائاًل ويعتق
 يبدو فاقدًا ألمل اعادته او اسناد وظيفة اليه.

وظهر علك واضحًا يف اخر رسةالة لةه لةي اع كتةب عةن مةا شةهدي مةن االحةداث          
واخذ يقيمها تقييمًا واقعيًا، وكانه نادم عل  ما قام بةه او بةدر منةه، وادنةاي بعةو  ةا       

 يف تلك الرسالة :جاء 
ان احلقيقةةة ادةةردة هةةي ضةةرب مةةن ا يةةال وطوبائيةةة متعبةةة الي باحةةث يف  
التةةاريخ، فالكتابةةة ايهةةا االخ يف صةةراع احليةةاة حتتةةاج اىل عوامةةل ثابتةةة كةةالت رد والسةةمو 
والثقافة العامة واملتشعبة اضافة اىل القرائن املادية الةيت هةي جةوهر احلةدث واضةافة اىل      

 يل املبين عل  العوامل اجلوهرية الي كاتب.املوهبة والتحل
التةاريخ هةةو عةو ودروس وقةةد يكةون جتةةارب وحكةم ور ةةا هةو سةةري حلةةوادث      
وقعت كما هي او ر ا هو اكاعيةب اة جمموعةة اسةاطري وخرافةات ت ةبح ةكةم الةدجل        
والدس والقوة الغامشة حقائق ولكنها ملي ة بالثقوب، وحت  ال اطيةل، اال تةرى معةي ان    

قة باستثناء مفاهيم الروح مسحوقة ومكبلةة ومشةوهة علة  الةدوام واقةرب مثةال       احلقي
وحلةد اآلن، فةاين    1920ن عةام  مة هو تار نا املعاصر القريب واملق ود باحلكم الوطين 

هي احلقيقة يف احلكم عل  امللكية؟، وهل ان فنا انفسنا يف يوم ما يف التعةبري والتفريةق   
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طنيةةة والعمالةةة، بةةني االبةةيو واالسةةود؛ بةةني السةةمو    بةةني الثةةورة واالنقةةالب، بةةني الو  
 والتع ب؟

وهكذا ترى ايها االخ وبعد االحلاح الذي ملسته منك، ان التاريخ يف الكثري من    
مفاهيمه االنسانية يسطري االقوياء، وان احلقيقة او البحةث يف السةلوك االنسةاني عمليةة     

رى الكاتب انه يف صةراع مسةتمر بةني    شاقة وتهز الضمري يف الكثري من احلاالت، عندما ي
احلقيقة ادردة وواقع احلال، وعندما يستمر يف دخول غور التاريخ او ان ان احلقيقةة  
فانه يف الواقع يقرتب من الشمس وهي بالتاكيد حارقةة مؤعيةة ويةزداد هةذا االعى كلمةا      

 صعد اىل اداوية.
القةوى الوطنيةة كمةا    لقد عاصرت كتلميةذ عاك املةد يف ال ةراع بةني االحةزاب او      

كانةت تسةةم ، وشةةاهدت بعةيين كيةةف يةةؤعي االنسةةان اآلخةرين باسةةم الوطنيةةة، واصةةبحت    
اضحك  رارة عل  تلك املفاهيم اليت تسمح للمواطن ان يت اوف القانون واالنسةان العةادي،   
ان يفلسةةف املفةةاهيم وان يقسةةم النةةاس بةةني االسةةود واالبةةيو، شةةاهدت صةةراع الشةةباب يف  

يهتفون للوحدة ودخرين لالحتاد الفيدرالي، وها بعد اكثر مةن ثالثةني عامةًا    املدارس وهم 
 نذبح بعضنا البعو واصبحت تلك املفاهيم مرة كالعلقم بنتائ ها والسؤال ملاعا؟؟؟

بت وري ان املسافة بني النظرية والتطبيق هي كاملسافة بني احللم والواقةع او  
البحث عن احلقائق ادردة يف احلياة فانةت   بني االرض وادرات، واعا كانت الفلسفة هي

ترى ان است دام العقل يف مفهوم الفلسفة، كما فعةل ارسةطو يف تلةك االشةارة الرائعةة اىل      
فهةةم االنسةةان قبةةل فهةةم مةةا يةةدور يف هةةذا الكةةون، فسةةرتى كةةم هةةو ح ةةم االعى يف قةةول   

ة يف عمليةة  احلقيقة يف كافةة جمةاالت ال ةراع، فكيةف بالتةاريخ فمةا هةو مفهةوم الوطنية         
سحل االنسان الخيه االنسان درد اختالن االراء؟، وكيف  كن االشارة اىل سةري احةداث   
التةاريخ وانةةت اعةةزل مةةن السةالح، وهكةةذا تةةرى مةةدى البسةالة يف كتابةةة التةةاريخ خاصةةة    
القريب، فقتال ا نادق املتداخلة هو اصعب واقس  انواع املواجهة، وها انت قةد اقةدمت   

 من التحدي وهذا يكفيك ف رًا. عل  هذا النوع
اعود اىل رسالتك، اني اشعر ان الكثري  ةا كتةب كةان مبالغةًا فيةه او مبنة        
عل  السماع، نعم   تاخذ حريتك يف الكتابة ووقعت حتت تاثري االخةرين، ويظهةر   
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هذا واضحًا الن ما جاء يف رسالتك ال ينس م مع افكارك وما الحظته فيةك. وسةبب   
فمن احلاكم، وعنةدما كنةا طالبةًا كةان معلمنةا يقةول: ان التةاريخ         هذا انك كتبت يف

 صب ان ال يكتب يف فمن احلاكم.
لقةةد قابلةةت رجةةااًل مطعةةونني يف امةةانتهم ونةةزاهتهم وشةةوهوا التةةاريخ، اال ان     
كالمهم يفيدهم يف املرحلة الراهنة، لقد اعطيت قيمةة لةبعو الرفةاق كةونهم حاليةًا يف      

يها االخ صريًا كما عودت نفسي ودمنةت بةان الشةيئ اروع مةن     مواقع  يزة، وسرتاني ا
راحة الضمري، ان هوالء الرفاق كانوا يف هذي الفرتة يف ظالم دامس و  يكن دم اي دور، 

 وقد تسالين ومن حقك ان تطلب التفاصيل وساجيبك عند اللقاء.
ن   يف ا تام اكةرر حتيةاتي لةك، ونقةدي االخةري العضةاء جلنةة املناقشةة الةذي         

يقفوا عند العديةد مةن االحةداث املهمةة و  يت ةرأوا التطةرق اىل حقةائق اخةرى، وهةم          
 معذورون ر ا الن علك يسبب دم مشاكل مع السلطة، وفقكم اهلل... مع التقدير.

 هشام صباح الف ري                                                       
   1991 ثانيكانون ال 10                                              

 
، قال لي: لقد راعيةت امزجةة   1991 ثانيكانون ال 20تقيت به يوم وعندما ال

البعو وقناعاتهم، النك ال تعرن ماضيهم االخالقي واالجتماعي، و  يذكر االمساء، اال 
انه اشار اىل طه فتحي )ابو صةدام( باعتبةاري دعيةًا، وقةال: اسةتغرب مةن عكةر االخةوين         

سامة الياور مع العلم ان دورهما كان اعتياديةًا قياسةًا اىل العشةرات مةن البعثةيني      هشام وا
يف االعداديةةة الشةةرقية. كةةذلك احلةةال مةةع باسةةل حممةةد ثابةةت. واقودةةا للتةةاريخ انةةك    

در موقفةك يف هةذا   قة تن ف الشةيوعيني فقةد كةانوا االقةوى حينةذاك يف املوصةل، وانةا ا       
 ايها االخ فتاح هو انك كنت وحدك يف امليدان.ادال، وارى ان العذر الوحيد لك 

ت حبةذ ، اع 6/12/1990كان الف ري قد حضةر مناقشةة الرسةالة مسةاء يةوم      
رئاسةةة اجلامعةةة او الكليةةة علةةك، علمةةًا ان الرسةةائل كانةةت عةةادة تنةةاق  صةةباحًا، كةةانوا    
اليرغبون حضور الطالب للمناقشة، باعتبارها كانت خطرية وتثةار فيهةا امةور سياسةية     

 ن االفضل ان اليطلع عليها الطالب.م
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 ومةةن خمتلةةف الف ةةات  دعوينياملهةةم يف االمةةر، ان قاعةةة املناقشةةة امةةت ت باملةة  
السياسية: شيوعيون، بعثيون، اخوان مسلمون، اعضاء من حةزب التحريةر واعضةاء مةن     
احلزب الد قراطي الكوردستاني ومن حركة القوميني العةرب، وقةد غةادر السةيد غةامن      

 ن قادة االخوان املسلمني( القاعة ألن الكالم عن االخوان   يع به.محودات )م
كان جوًا غريبًا فقد اجتمع وحتةت سةقف واحةد قةادة ال ةراعات السياسةية يف       

، كةةانوا ينظةةرون اىل بعضةةهم باسةةتغراب   ومطلةةع السةةتينات  املدينةةة خةةالل ا مسةةينات 
، وقال احدهم : بارك وبنظرات دا دالالت، يسلم بعضهم عل  بعو وينبشون الذكريات

 اهلل فيةةك يةةا عبةةدالفتاح كيةةف اسةةتطعت ان جتمعنةةا حتةةت سةةقف واحةةد بعةةد كةةل هةةذي   
السةةنني، واخةةذوا يلتقطةةون ال ةةور التذكاريةةة، واخةةذ بعضةةهم يعةةاتبين ألنةةي   اعكةةر     

او تهةةم حزبةةه، املهةةم ان معظةةم احلاضةةرين بقةةوا يف القاعةةة اىل نهايةةة     همعلومةةات تهمةة
ح الف ري فقد بق  هو االخر حت  النهاية، وهناني وقدم لةي يف  املناقشة، اما هشام صبا

راك فيمةا بعةد، وفعةاًل عهبةت معةه      االقاعة هدية تتكةون مةن قمةيص وربةاط، وقةال سة      
وكالعادة بسيارته اىل املزرعة وهناك اهةداني قطعةة قمةاش فةاخرة، ودخلنةا يف احاديةث       

 ، و  اري بعد علك.1991كانون الثاني  22سياسية وتار ية طويلة، كان علك يف 
بةامس احلاجةة اىل الف ةةري    1991يبةدو ان النظةام اصةبح بعةةد انتفاضةة اعار     

اليه اطلةب فيارتةه هنةاك ليتوسةط لةي بةالتعيني يف        تفعني حمافظًا عل  كركوك، فكتب
اجلامعة وةث امور اخرى، ويبدو ان كان ال يفضل مقابليت يف كركوك كمةا جةاء يف ردي   

للقاء به عند تواجدي يف املوصل )ينظر نةص رسةالته يف املالحةق(، اال    قائاًل: ان بامكاني ا
اني   احاول اللقاء به فقد انشغلت بدراسة الدكتوراي، فضاًل عةن اعتقةادي بانةه سةون     

وظهر علك من رسالته اجلوابية، فقد كان  اطبين سةابقًا بكلمةة    لن يكن كما كان معي.
 انت رمسية وخاطبين فيها بالسيد.االخ او االستاع او اخي بينما رسالته ك

وعندما انتفت احلاجة اليه أرتحيل ثانية عل  التقاعد، واصةبح مستشةارًا ولكةن    
 باالسم لرئيس اجلمهورية صدام حسني.  

كان هشام صباح الف ري يعد نفسه ويف اشد حاالت ضعفه، عندما كان مهمةاًل،  
مة  دةذا احلةزب منةذ وقةت      فقةد انت  جزءًا من النظام ويعتز بتار ه يف صفون البعةث، 
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مبكر وربط م ريي به وبسةلطته، و  يكةن مسةتعدًا للتنكةر ملاضةيه فهةذا هةو تار ةه،         
 وكان عل  صواب اىل حد ما.

، اردت ان افوري ولكةةن هةةذي املةةرة يف 2003نيسةةان  9عنةةدما سةةقط النظةةام يف 
عةد احةد   ان االصدقاء حذروني من مغبةة فيارتةه، النةه ي    داري فقد مسعت انه هناك، اال

رموف النظام ومستهدن يف اية حلظة، ور ةا يسةبب علةك احراجةًا ومشةكلة لةي، فعةدلت        
عن الفكرة، ومسعت فيما بعد انه وخوفًا من االعتداء عليه، او اعتياله قد غادر املوصل 

   .2008اىل دمشق حيث توف  هناك يف ايلول 
 مقابلة مع السيد حسيب معرون رشيد العمري 

 1990دعار  4كرادة ببغداد يف يف دار عدالة ال
 

يف املوصةةل، وختةةرج يف كليةةة احلقةةوق العراقيةةة سةةنة       1932ولةةد سةةنة  
 ، عمل رئيسًا للدائرة القانونية يف وفارة النفط )مشاور قانوني(.1962-1963

 س / كيف تشكل تنظيم حركة القوميني العرب يف املوصل:
 رءون الكبيسةي كان اول من ات ةل بةي مةن حركةة القةوميني العةرب، صةبيح        

حيث اجتمعنةا انةا ويوسةف ا رسةان وطالةب النقيةب وريةاض توفيةق الةدباس يف داري،          
وشكلنا اول خلية للحركة يف كلية احلقةوق باعتبةاري مةن املوصةل ومةن اسةرة معروفةة،        
ولي عالقات مع طالب املوصل الةذين كةانوا يدرسةون يف كليةات جامعةة بغةداد، كلفةتين        

نةذاك بباسةل الكبيسةي وسةالم امحةد وحامةد اجلبةوري، بةان         قيادة احلركةة املتمثلةة حي  
ات ةةل بماعةةات مةةن املوصةةليني املتحمسةةني للقضةةايا القوميةةة العربيةةة، و  يسةةبق دةةم 

 .1958متوف  14االنتماء الي حزب سياسي، وكان هذا يف بداية قيام ثورة 
عرضت عل  القيادة بعةو االمسةاء اتةذكر مةنهم : حسةني الف ةري وعبةد        

حي وعبدالباري الطالب وسعيد حامد وشفاء العمري وطارق سعيد ومؤيد السيد فت
 رشيد وغافي جمدي.
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وبعةةد اسةةبوع رافقةةين اىل املوصةةل سةةالم امحةةد لالت ةةال بالةةذين عكةةرتهم    
 والتعرن عليهم لتشكيل اديكل التنظيمي وكيفية استقطاب اجلماهري.

هةةم مةةن لقةةد اختةةار سةةالم امحةةد قيةةادة التنظةةيم يف املوصةةل، وكةةان معظم  
املدرسني والطالب، واصبحت انا حلقة االت ال بني املوصل وبغةداد وكةان ارتبةاطي    

 بسالم امحد وباسل الكبيسي.
انته  دور سالم امحد بوصول نايف حوامتة اىل املوصةل بةرفقيت يف نهايةة    

، واستلم تنظةيم املوصةل، واخةذت قيةادة التنظةيم تكلةف فةائز من ةي         1958سنة 
 واىل املوصل. م طف  بنقل الويد من

استقر احلوامتة يف بيةت شةفاء العمةري والتقة  هنةاك بعبةدالباري الطالةب        
وحسني الف ري وعبد السيد فتحي. كان احلوامتةة يمةل عةدة هويةات مةن ضةمنها       

 هوية مضمد وهوية نقابة املعلمني.
 اتذكر ان ا لية االوىل للحركة يف املوصل تشكلت من: 

 مدرس( / مسؤواًل( حسني الف ري            )1)
 ( ييب حممد علي         )مدرس اللغة االنكليزية(2)
 ( سا  امحد احلمداني     )مدرس(3)
 ( عبدالباري الطالب        )مدرس(4)

اخذ هةؤالء صتمعةون يف مقهة  الثةوب البعةاد الشةبهة عةنهم الن رواد تلةك         
ات سةاطع احل ةري،   املقه  كانوا من كبار السةن. امةا التثقيةف، فقةد كنةا نقةرأ كتابة       

 قسطنطني فريق، كلوفيس مق ود، حمسن ابراهيم.
كان السيد حسيب العمري ودودًا طيبًا، رحب بي وبةذل جهةودًا ملسةاعدتي،    
ولكن بدا لي ان معلوماته   تكن دقيقة جدًا ومشوشة، اع كانت الةذاكرة ختونةه يف   

السةاعتني لتنةاول    عكر التفاصيل، وقد دعاني يف نهاية املقابلة الةيت اسةتغرقت  ةو   
الغداء يف داري، اال اني اعتذرت، فاوصلين بسيارته ا اصة اىل مطبعة االديةب حيةث   
كنةةت علةة  موعةةد ملقابلةةة املرحةةوم حممةةد كةةريم فةةتح اهلل العضةةو البةةارف يف احلةةزب   
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الد قراطي الكوردستاني ومن الذين عملةوا يف تنظيمةات احلةزب يف املوصةل خةالل      
 .      1959-1957املدة 

 
 
 
 
 
 

 عادل البكري ومقابلتان مع رسالة
 

، ختةرج يف كليةة   1930ولد الدكتور عادل حممد البكةري يف املوصةل سةنة    
، وادى َقسةةم 1950طةةب جامعةةة دمشةةق، وانتمةة  اىل حةةزب البعةةث يف سةةوريا سةةنة 

يف دمشق، عضو احتاد املؤرخني العةرب، وامةني سةر اجلمعيةة      1952العضوية سنة 
 .(1)( مؤلفًا14له  و ) العراقية لتاريخ الطب،

يف كليةةة طةةب جامعةةة  4/3/1990ويف  17/7/1989قابلةةت البكةةري يف 
املستن رية  ستشف  الريموك. كان البكري رجاًل ودودًا ومثقفًا، واعتقد انةه كةان   
قد ترك صةفون البعةث عنةدما قابلتةه، ومةع هةذا فقةد اجةاب علة  اسة ليت وعلة             

 اجلوابية: اليه، وادناي اجاباته ورسالته رساليت
خرجةةت مظةةاهرة كةةبرية يف املوصةةل احت اجةةًا علةة  تقسةةيم فلسةةطني سةةنة       -

، وطافت شوارع املوصةل وكةان يف مقةدمتها عةادل البكةري وعبةدالباري       1947
 الطالب وبشري م طف  )قغيع( وشاكر اللهييب، وان ار حزب االستقالل.

                                                 

    -1930للمزيد من املعلومات عن البكري ينظر : حممود احلاج قاسم )طبيةب اطفةال(، "الةدكتور عةادل البكةري      ( 1)
 / جامعة املوصل.2010( دب 21" يف جملة موصليات، العدد )
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كةن  ، اسةته نه النةاس و  ي  1948بالنسبة لنهب حمالت )حسو اخةوان( سةنة    -
 لالحزاب يد يف العملية.

، وبعةةد تةةافم العالقةةات مةةع احلةةزب الشةةيوعي يف   1958متةةوف  14بعةةد ثةةورة  -
املوصل، ونظةرًا لدقةة املوقةف، وصةل السةوري حسةني احلةالق اىل املوصةل يةوم          

، وصادن يوم وصوله اعتقةال البكةري امةني سةر شةعبة املوصةل،       4/3/1959
صل، فاضطر احلالق اىل اسةتالم  بسبب افمة عقد مهرجان ان ار السالم يف املو

 املسؤولية )تنظيم البعث( والبقاء يف املوصل.

  يكن احلالق اول مةن فار املوصةل، لقةد كةان املنةدوبون مةن مكتةب االت ةال          -
ا ارجي يولون تنظيم املوصل اهمية بالغة، واودم كان جعفر قاسم محةودي  

وري(، والسةبب  ثم شوكت الق ري، ومدحة ابراهيم مجعه، واديب النحةوي )سة  
هةةو وضةةع املوصةةلي ا ةةاك حيةةث وجةةود النفةةوع الشةةيوعي فيةةه منةةذ نهايةةة     

 الثالثينات، ووجود اقليات قومية.

، التق   ثلو جبهة االحتاد الةوطين سةريعًا يف مكتةب    1958متوف  14يف يوم  -
 احملامي عبداهلل ليون يف شارع غافي، وبدأت تظهر خيوط ا الفات.

خةةرس وعلةةي صةةاحل )ابةةو يعةةرب( مةةن اخلةةص كةةان صةةاحل حنتةةوش ومحيةةد اال -
العناصر العمالية يف احلزب، متكن حنتوش من قيادة السواق بدفع وتاييد مةن  
احلةةزب، وقةةد رفةةع بعةةو سةةواق السةةيارات )التاكسةةي( علةة  سةةياراتهم علةةم        

 اجلمهورية العربية املتحدة.

، وكةان يتةالف   الشيطرة من فاضل محةادي   1956استلمت تنظيم املوصل سنة  -
والبكري وعدد مةن االن ةار    والشطرةالثة اعضاء هم: عبدالغفار ال ائ  من ث

منهم نديم امحد الياسني وصةباح حممةود كبةابي وموفةق عسةكر ثةم حممةد        
سعيد ا يةاط وحممةد شةريف ا يةاط وحمةي الةدين توفيةق. تشةكلت الفرقةة          

وادى القسةةم ةضةةور  1958متةةوف  14، والشةةعبة بعةةد 1956االوىل يف نهايةةة 
: موفق عسكر، ونديم امحد الياسني وابراهيم ال ةوان وطةه فتحةي يف    الرفاق

، ادى القسم كل مةن: غةامن العنةاف،    1958، ويف حدود سنة 1956نهاية سنة 
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هشام الطالب، ريةاض البنةا. وعنةدما قامةت حركةة الشةوان كةان عةدد اعضةاء          
 ( عضوًا.28شعبة املوصل )

 كلةف جاسةم السةبعاوي ي   ادبيات ونشرات احلزب كانةت تةاتي مةن بغةداد، وكةان      -
 .  1958-1956الذهاب اىل هناك خالل املدة ب

 نص رسالة البكري اجلوابية:
 االخ الفاضل االستاع عبدالفتاح علي احملرتم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:
وصةةلتين رسةةالتكم الةةيت تطلبةةون فيهةةا معلومةةات عةةن احليةةاة احلزبيةةة يف    

 اكي. واعكر لكم ادناي املعلومات االتية:املوصل وعن حزب البعث العربي االشرت
 

 حملة تار ية:   -1

حيث تاسست فيهةا   1913كان اول نشوء للحركة احلزبية يف املوصل عام 
)مجعية العهد( اليت كان هدفها التحرر من السيطرة العثمانية والسةعي اىل تشةكيل   

خرى اليت كانت هي اال 1914حكم وطين عربي، ثم تاسيس )مجعية القلم( عام 
حزبةةًا سةةريًا يمةةل اهةةدافًا قوميةةة. وقةةد ان ةةرفت هاتةةان اجلمعيتةةان بعةةد انتهةةاء    
السيطرة العثمانية اىل مقاومة االستعمار االنكليزي ثم ا لتا بعد تشكيل احلكومة 
العراقية واستعيو عنهما بنةواد  ثقافيةة كانةت تعمةل علة  نشةر الثقافةة العربيةة         

 لي مثل )النادي االدبي(.والفكر القومي يف صفون الشباب املوص

ويف الثالثينيات من هذا القرن تسربت بعو االفكار املاركسةية اىل العةراق،   
فقد  1946واخذت فكرة تشكيل االحزاب السياسية تنضج يف بغداد حت  كان عام 

اجافت وفارة الداخلية تاليف عدد من االحزاب السياسية الةيت فتحةت دةا فروعةًا يف     
مثةل حةزب االسةتقالل وحةزب      1948تاليفهةا اي يف عةام    املوصل بعةد سةنتني مةن   

االحرار واحلزب الوطين الد قراطي ثم بعةد علةك حةزب اجلبهةة الشةعبية املتحةدة       
 .1951الذي فتح فرعًا له يف املوصل عام 

 نشوء حزب البعث العربي االشرتاكي يف املوصل:  -2
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كانةت   ظهر يف بغداد اول تنظةيم حلةزب البعةث الةذي     1950يف اوائل عام 
افكاري قد انتقلت اىل العراق عن طريق الطالب العراقيني الذين يدرسون يف دمشةق  
وعن طريق االساتذة السوريني الذين يعملون يف العراق. و  تنتقةل عقيةدة البعةث    

بواسطة بعو الطالب ومن ابرفهم عبدالغفار ال ائ .  1953اىل املوصل اال يف عام 
اضةل محةادي الشةكرة قةد نةال عضةوية احلةزب يف        وكان احد الشباب وهو املرحةوم ف 

العام املذكور عندما كان ضابط صةف يف اجلةي  العراقةي يف معسةكر سةكرين وعلةك       
 بعد ات اله بكل من شفيق الكمالي وعلي صاحل السعدي.

للدراسةة يف   1949ومن جهة اخرى كنةُت انةا قةد سةافرت اىل دمشةق عةام       
 1950كةةاري فانتميةةت اليةةه عةةام جامعتهةةا واطلعةةت هنةةاك علةة  مبةةادل احلةةزب واف 

وارتبطت بتنظةيم اول فرقةة تشةكلت يف احلةزب هةي فرقةة جامعةة دمشةق وبقيةت          
رجعةت خةالل العطلةة ال ةيفية اىل املوصةل       1954مرتبطًا بهةا. غةري انةين يف عةام     

فعلمت بوجود عمل حزبي غري منظم يقوم به فاضةل الشةكرة وكةان يسةكن قريبةًا      
، فات لت به وعلمت انةه اسةتطاع ان صمةع حولةه     من الشارع الذي يقع فيه مسكين

عددًا من االن ةار مةن طةالب املنطقةة اليزيةد عةددهم علة  اصةابع اليةد الواحةدة.           
فزودته بةبعو النشةرات احلزبيةة وبالنظةام الةداخلي للحةزب، ونقلةت صةورة واقةع          

انهيت دراسيت  1956تنظيم املوصل اىل قيادة بغداد بواسطة احد الرفاق. ويف عام 
جعت اىل بغداد فكلفين احد القياديني املسؤولني وهو الرفيق فكي امحةد محةدي   ور

باسةةم القيةةادة القطريةةة بةةان انظةةم اول حلقةةة اعضةةاء يف املوصةةل مةةين ومةةن فاضةةل  
الشكرة وعبدالغفار ال ةائ . فةتم علةك وصةارت احللقةة متكونةة مةن ثالثةة اعضةاء          

حللقةة ب ةورة رمسيةة.    تعقد اجتماعاتهةا بانتظةام، وقمةت بتحمةل مسةؤولية هةذي ا      
ويتم ات النا بقيادة بغداد بواسطة مندوبني من مكتب االرتباط ا ةارجي للحةزب   

 وبذلك مت تشكيل اول تنظيم للحزب. 
حدث العدوان الثالثي عل  م ةر، فالتهةب شةعور     1956ويف العام املذكور 

ضةمام اىل  املواطنني محاسًا ووطنية وشعورًا بالواجب القومي وطلب الكثري منهم االن
صفون احلزب فاقرتحت عل  قيادة بغةداد قبةول عضةوية عةدد مةن االن ةار ليةتم        
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استيعاب املد اجلماهريي وبذلك شكلنا اول فرقةة حزبيةة مكونةة مةن ثةالث حلقةات       
 اعضاء كان بينها االعضاء االوائل االتية امساءهم :
 الدكتور عادل البكري              طبيب

 عسكري متقاعد          فاضل الشكرة             
 عبدالغفار ال ائ                   مدرس
 حمي الدين توفيق                 مدرس

 طه فتحي                          عامل
 حممد شريف ا ياط              موظف
 حممد سعيد ا ياط               مدرس
 سعداهلل احلسيين                   حمامي

 صاحل                  موظف علي حممد
 موفق اسعد عسكر                طالب
 نديم امحد الياسني               طالب

 جاسم السبعاوي                   عسكري
حتة    1957ويف عةام   1956ثم انضم عةدد دخةر للحةزب يف نهايةة عةام      

 السياسية. استطاع احلزب ان يوسع تنظيمه يف املوصل وياخذ مكانه يف االحداث 

 موقف احلزب من العدوان الثالثي وتاثري هذا العدوان عل  احلزب:   -3

من الطبيعي ان يقوم البعث وهو احلزب القومي بتحريك مجةاهري املوصةل   
للوقةةون اىل جانةةب م ةةر ضةةد العةةدوان الثالثةةي ف مةةع ان ةةاري وخةةرج  ظةةاهرات   

اجلةدران تنةةدد  صةاخبة التةف حودةا كةثري مةن املةةواطنني كمةا كتبةت شةعارات علة           
بالعةدوان ووفعةت منشةةورات حزبيةة تةدعو اجلمةةاهري للتظةاهر واالحت ةاج وشةة ب       

 العدوان رغم مقاومة الشرطة دم.
ومن اجلدير بالذكر هنا تاثري هذا العةدوان علة  تطةور احلةزب يف املوصةل      

 وفيادة ح مه، وهو كما ياتي :
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يةةه يف اثبةةت شةة ب العةةدوان مقةةدرة احلةةزب علةة  مجةةع ان ةةاري ومؤيد )أ( 
الوقةةت احملةةدود والتظةةاهر والوقةةون بوجةةه السةةلطة احلاكمةةة وتوصةةيل  

 صوته اىل امساع هذي السلطة.
حةةدوث مةةد مجةةاهريي لةةه اثةةري يف رفةةد احلةةزب بعةةدد مةةن االعضةةاء      ( ب)

 واالن ار وتوسيع قاعدة احلزب.

تشكيل اول فرقة حزبية يف املوصل بعد ان كانت حلقة اعضاء واحدة  ( ت)
 بل قليل. فقط، وقد أشرت اىل علك ق

 اجلبهة الوطنية:  -4

تبلغت قيادة احلزب يف املوصل بتشكيل اجلبهة الوطنية من  1957يف عام 
اربعة احزاب هةي حةزب البعةث واالسةتقالل والةوطين الةد قراطي والشةيوعي، وان        
اجلبهة قررت فتح فرع دا يف املوصل عل  ان يكون الدكتور عادل البكري امني سةر  

  هذا الفرع. فتم تشكيل الفرع عل  الوجه اآلتي:الفرقة  ثاًل للحزب يف
 الدكتور عادل البكري                عن حزب البعث

 احملامي قاسم املفيت                  عن حزب االستقالل
 احملامي عبداهلل ليون                 عن الوطين الد قراطي

 عبدالرمحن ق اب                   عن احلزب الشيوعي
وكةةان الغةةرض مةةن قيةةام اجلبهةةة توحيةةد ال ةةفون بوجةةه احلكةةم امللكةةي      
والتهي ة للثورة ضد هذا احلكم. وقد عقةدت اجلبهةة عةدة اجتماعةات دةذا الغةرض       

 متوف مباشرة.  14ولكنها انهت اعمادا بعد قيام ثورة 

 تنظيم الضباط الثوار:  -5

املوصل  تشكلت اول حلقة بعثية يف صفون الضباط يف 1957يف هذا العام 
وكان مسؤودا الشهيد النقيب هاشم الدبوني مع كل من الشهداء املالفم حافم خطاب 
واملالفم سةا  حسةني السةراج. وكةان الشةهيد هاشةم الةدبوني مرتبطةًا بةاحلزب عةن           
طريقي وصتمع بي ب ورة فردية. وكةان هةذا التنظةيم البعثةي جةزءًا مةن تنظةيم        

لةةذي كةةان هدفةةه االطاحةةة ةكةةم نةةوري عسةةكري اكةةو هةةو تنظةةيم الضةةباط الثةةوار ا
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السعيد وعبداالله وتشكيل حكم مجهوري، اال ان تنظيم الضباط االحةرار يف بغةداد   
 كان اسبق منه يف حتقيق هذا اددن.

 

 :1958متوف  14احلزب وثورة   -6

من الطبيعي ان يكون حزب البعث يف مقدمة االحزاب وادي ات السياسية اليت 
 قامةت ضةد احلكةم امللكةي وحلةف بغةداد واالقطةاع والفسةاد         متوف الةيت  14ساندت ثورة 

فضاًل عن انه كةان احةد اركةان اجلبهةة الوطنيةة الةيت كانةت تهيةئ دةذي الثةورة. ولةذلك            
شةوارع املدينةة صةبيحة اليةوم املةذكور       تقامت يف املوصل مظاهرات التاييد اليت اخرتقة 

 ملوصل كما ياتي:مؤيدة اجلي  والثورة وكان تاثري الثورة عل  احلزب يف ا
اصبح التنظيم علنيًا بعةد ان كةان سةريًا )العمةل احلزبةي العلةين عوضةًا عةن         )أ( 

 العمل السري(، وارتفعت شعارات احلزب واهدافه عاليًا يف شوارع املدينة.
حدوث مد مجاهريي واسع يف صفون احلزب وقبول عضوية عدد كبري مةن  )ب( 

 الشباب.

احللقات احلزبية وتشةكيل اول شةعبة حزبيةة يف    وهذا التوسع ادى اىل فيادة )ت( 
( الفرقةةة الشةةرقية وتشةةمل الفي ةةلية   1املوصةةل متكونةةة مةةن فةةرقتني : )  

( الفرقةة الغربيةة وتشةمل مركةز املدينةة      2ونينوى والقةرى احمليطةة بهةا. )   
اضافة اىل املكتب النسائي ومكتب الطةالب ومكتةب العمةال والفالحةني وكةان      

 قيادة الشعبة.دذي املكاتب مسؤولون يف 

فتح جبهة ال راع مع الشيوعيني نتي ةة اسةتفزافاتهم للحةزب وته مةاتهم     )ث( 
 عل  القومية العربية وعل  الوحدة العربية

 احلزب وثورة املوصل )ثورة الشوان(:   -7

عةدد   -وقد شرحتها مف ةاًل يف مقةالي الةذي نشةر يف جملةة )دفةاق عربيةة(       
دور حةةزب البعةةث العربةةي االشةةرتاكي وهةةو بعنةةوان )ثةةورة املوصةةل و -1989نيسةان  

 فيها( فريج  احل ول عل  ادلة املذكورة والرجوع اىل هذا املقال.

 :1948وثبة كانون الثاني   -8
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كانت املوصل )وال تزال( مهمي ًة ةكم شعورها القومي للقيام باي عمل نضةالي  
عةةام يف سةةبيل القوميةةة العربيةةة، وقةةد شةةهدت علةة  اثةةر صةةدور قةةرار تقسةةيم فلسةةطني 

مظاهرات صاخبة يف شوارع املدينة قةام بهةا طةالب اعداديةة املوصةل )الشةرقية        1947
ابةدو   -حاليًا( مع كثري من املواطنني ]أرترسل لكم طيةًا صةورة تذكاريةة دةذي املظةاهرات      

للت ةةرن بهةةا[. وقةةد ادى الوضةةع السةةئ يف الةةبالد اىل الغةةاء املعاهةةدة     -انةةا يف مقةةدمتها 
بةيفن( او معاهةدة    -عقد معاهدة جديدة هي معاهدة )صةاحل جةو  العراقية الويطانية و

بورتسةةموث الةةيت   تكةةن افضةةل مةةن املعاهةةدة االوىل فثةةار ضةةدها الشةةعب واالحةةزاب        
السياسية. وقد بدأت شرارة الوثبةة يف بغةداد وانتقلةت اىل املوصةل وَسةَرْت احةداثها بةني        

ة املوصةل الةذين اضةربوا    مجيع املدارس وصفون الشعب وكان احملرك دا طةالب اعدادية  
عن الطعةام حتة  جتةاب مطةاليبهم يف الغةاء املعاهةدة. واعت ةموا يف بنايةة املدرسةة  ةا           

ير الشةرطة  داضطر رجال احلكومة اىل مسايرتهم فزارهم مت رن اللواء )احملةافظ( ومة  
هم بنقل مطاليبهم اىل حكومة بغداد، السةيما بعةد ان اصةبح عةدد مةن      وودخرون ووعد

الةةة خطةةرة بسةةبب االمتنةةاع عةةن الطعةةام حتةة  املةةوت فنقةةل بعضةةهم اىل    الطةةالب يف ح
املستشةةف . وقةةد دام االعت ةةام يف املدرسةةة ثالثةةة ايةةام ثةةم انتهةة  بعةةد تقةةديم مطاليةةب 

 الطالب خطيًا اىل احملافظ.   

 حركة القوميني العرب:  -9

علةة  اثةةر انت ةةارات اجلمهوريةةة العربيةةة املتحةةدة يف   1958تاسسةةت عةةام 
ي. وقد تبن  افكارها يف املوصل عدد من الشةباب مثةل حسةني الف ةري     ادال القوم

وفغلول كشمولة وغافي جمدي. وكانت جتري بني قيادة البعث يف املوصل وقيادتهم 
مسةةاجالت ومناقشةةات ولكنهةةا   تكةةن متنةةع مةةن التعةةاون بةةني الطةةرفني يف االيةةام     

جةل توحيةد ال ةفون    الع يبة اليت مرت بها املوصل اثناء السيطرة الشيوعية من ا
 والدعوة اىل الوحدة العربية والتاكيد عل  املبادل القومية واالشرتاكية.

 مع اخلص التحيات.
 الدكتور عادل البكري                                                     
 اجلامعة املستن رية                                                     
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                                                           16/9/1989 
 
 
 
 
 
 
 

 مقابلة مع الدكتور عبدالغين عبدالكريم اليوفبكي
 

، خةريج كليةة طةب جامعةة بغةداد سةنة       1936ولد اليوفبكي يف املوصةل سةنة   
 اصي بالسمع والت اطب من جامعة عني مشس بالقةاهرة، خةبري دولةي يف    ت، اخ1965

 .1981املتحدة لرعاية املعوقني منذ سنة  هي ة االمم
وكسةةبه اىل صةةفون  1954انتمة  اليةةوفبكي اىل حةزب البعةةث يف املوصةةل سةنة    

ةضةور   1956احلزب عبةدالغفار ال ةائ  وحممةد شةريف ا يةاط، نةال العضةوية سةنة         
 الدكتور فكي امحد محدي يف بغداد.

بل مستشةف ...، يةوم   قابلت اليوفبكي يف عيادته بالكاظمية بوار االطفاء ومقا
 ، وادناي ح يلة املقابلة:22/10/1989االحد املوافق 

كان احلزب يف بداية تشةكيله يف املوصةل يهةتم جةدًا بالناحيةة التثقيفيةة للوقةون امةام          -
 مناظرات الشيوعيني وثقافتهم.

وكان  1958متوف  14نظمت سفرة  لييت احلزبية اىل شقالوة، وعدنا اىل املوصل ليلة  -
 يم امحد الياسني، عباس علي شريف، عبدالو اجلليلي، عبدالرمحن ابو عون.معي: ند
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اهةتم التنظةيم وخاصةة مسةؤوله الةدكتور عةادل البكةري بالسةفرات اىل بسةتان توفيةةق           -
 البكري، الغراض التعارن والتثقيف.

، وبةةدأ التنةةافس بةةني البعثةةيني   1958متةةوف  14شةةاركت يف مظةةاهرات تاييةةد ثةةورة    -
ليوم االول. وكان الشيوعيون يتحاشون دائماك االحتكاك بنا، حتة   والشيوعيني منذ ا

 انهم كانوا ينسحبون من املناظرات اليت كانت جتري يف املقاهي بعد الثورة.

ي النشةطني بالةذهاب اىل اربيةل ومحةام العليةل      ءمتوف كلف التنظيم اعضا 14بعد ثورة  -
بو عون اىل اربيل وكان فشلنا والشرقاط لتوفيع ادبيات احلزب، فذهبتانا وعبدالرمحن ا

عريعًا، الن السكان ما ان يستلموا النشرة كانوا يرمونها او  زقونهةا، النهةم كةانوا اكةرادًا     
 وكان نفوع الشيوعي واحلزب الد قراطي الكوردستاني هو السائد.

الرتدد عل  املوصل ومنةذ عةام    ادائم السوري ويحكان حسني احلالق السوري واديب الن -
وكان احلالق قديرًا يف االمور التنظيمية، ويش عنا للوقون يف وجه الشيوعيني ، 1957

 .1958متوف  14ويرضنا عليهم خاصة بعد ثورة 

مباشرة بعد حركة الشوان، حتول التنظيم اىل شعبة، وكنت انا امني سرها وتتكون من  -
 ثالثة فرق وهي:

بعهمةةا، واسةةتلم مسةةؤوليتها هشةةام  الفرقةةة االوىل وتشةةمل شةةارع نينةةوى وراس اجلةةادة وتوا  ( 1)
 الطالب.

 الفرقة الثانية وتشمل النيب شيت وتوابعها، وكان مسؤودا موفق عسكر اجلبوري.( 2)

 .(1)الفرقة الثالثة وتشمل باب البيو وتوابعها ومسؤودا عبداملنعم امحد اليوسف( 3)

هةم قتةل   ( معظم1962-1959( ش ص خالل املدة )500بل  عدد الذين اغتيلوا  و ) -
وحاول البعثيون اغتيةال العقيةد حسةن     السباب ش  ية و  يكونوا مجيعًا شيوعيني.

 عبود امر موقع املوصل اال ان احملاولة فشلت.

 ةضوري. 1959نال عبداملنعم اليوسف العضوية سنة  -

                                                 

(، وهذا ال يعةين عةدم   1960و ا دالاللته ان البعث   يكن له تنظيم يف اجلانب االيسر من املدينة)ر ا حت  سنة  (1)
 وجود افراد ينتمون اليه هناك.
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عدنان عبدالنافع كان مسؤواًل لطه ياسني رمضان )اجلزراوي(، وقد نال العضوية سةنة   -
 .1962ه القسم امامي سنة وادى ط 1960

 ادى صدام حسني القسم امامي يف القاهرة. 1960يف سنة  -

 فرق( لعبدالغفار ال ائ . 3سلمت التنظيم ) 1960يف تشرين االول  -

ووضع اليوفبكي امامي صور نادرة للبعثةيني االوائةل يف املوصةل امثةال: فاضةل      
حسةني يف القةاهرة عنةدما     ، والقومي نافع داوود يف س ن الدبابات، وصور صةدام الشطرة

 كان فارًا هناك.
اخةالق عاليةة، متواضةع وبسةيط، وحلةو       اكان اليةوفبكي انسةانًا طيبةًا جةدًا وع    

الكالم وجمامل للغاية، فقد رحب بي، وطلب مين فيارته واعتذر عن الع الة الةيت متةت   
 فيها املقابلة لكثرة اشغاله، يف احلقيقة كانت عيادته مزدمحة.

وفبكي محاسًا يف بيان دوري السياسي، او التفاخر  اضيه البعثةي    اجد يف الي
واعتقد انه   يكن له صلة تنظيمية بالبعث، والحظت انه يذكر صدام حسةني بامسةه   
ادرد بدون السيد رئةيس اجلمهوريةة...، و  يسةالين ابةدًا عةن رفاقةه البعثةيني الةذين         

 قابلتهم قبله.
يف املكةةان  23/6/1994بلةةت اليةةوفبكي يف وعنةةد اعةةدادي لرسةةالة الةةدكتوراي قا

 نفسه.
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 مقابالت مع عبدالباسط يونس
 

هةو علةةم مةن اعةةالم ال ةةحافة املوصةلية، رجةةل ضةة م اجلثةة خفيةةف الةةدم     
لطيف وظريف للغاية، ويف الوقةت نفسةه صةريح وجةرل، تعرفةت عليةه قبةل سةنة         

لدراسات العليا، توطدت عالقيت الثقافية معه كةان او  وقبل ان اصبح طالبًا ل 1986
اعارني كتبًا نادرة، ووفرت له كتبًا نادرة مثل: ، (1)كنت باالحرى مثله اعشق الكتب

( وكتةاب صةديق الةدملوجي،    1960كتاب انةور املةايي، االكةراد يف بهةدينان )املوصةل      
بةل مكتةب   (، وكتةب اخةرى، كنةت اتةردد علة  مكتبةه مقا      1954االنقةاض )املوصةل   

يةةونس ييةة  دغةةا الواقةةع يف مةةدخل شةةارع نينةةوى والقريةةب مةةن امليةةدان واجلسةةر     

                                                 

كان املرحوم عبدالباسط قارئًا  تافًا ويعشةق الكتةب وصةاحب اكةو مكتبةة ش  ةية باملوصةل، لالسةف بةاع عوي          ( 1)
 ( مليون دينار.16مكتبته حسبما مسعت بة)
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احلديدي. وادخل معه يف حوارات طويلةة تسةتغرق سةاعات نةتكلم وننةاق  اخطةر       
املسائل والقضةايا احملظةورة سياسةيًا، ننتقةد وبشةدة نظةام حةزب البعةث، واعا دخةل          

لةي بعةدم الكةالم يف حضةوري،      علينا ش ص غري موثوق بةه او ال يةؤمتن، كةان يشةري    
 وبعد خروجه كان يعطيين وخالل دقائق تفاصيل حياته السياسية واالجتماعية.

كان عبدالباسط يونس نادم عل  كل ما قةام بةه مةن اعمةال يف حقةل السياسةة       
ومنها مشاركته يف حركة الشوان الةيت كةان ي ةفها احيانةًا بةة)الس يفة(، وعنةدما كنةت        

: هذي نتائ هةا، اشةارة اىل مسةاول نظةام البعةث الةدكتاتوري، الةذي         اقول ملاعا؟ كان يقول
كان ال يسمح له باصدار جريدة وهو ال حفي املعرون. ويضيف ارجو ان ال تاخةذ بكةل   

، وفعةاًل   اعتمةد علة  مةا كتبةه،      1963شةباط   8الذي كتبته يف جريدتي اددن بعةد  
 ج.النه كتبها، عل  حد قوله، يف فورة من الغليان االهو

: انا ارتاح لكل من يةرتدد علةيم هنةا يف مكةتيب،     ًاقال عبدالباسط يونس لي يوم
انةةاس مةةن خمتلةةف الف ةةات االجتماعيةةة واالجتاهةةات السياسةةية واحرتمهةةم   ي ويةةرتدد علةة

مجيعةةًا واقضةةي اشةةغال بعضةةهم، اقضةة  حاجةةاتهم، اال انةةي ال ارتةةاح لزيةةارة بعةةو كبةةار  
المسةاء ومعظمهةم مةن اعضةاء فةرع احلةزب. وكةان        البعثيني يف املدينة، وكان يذكرهم با

 -ي ف بعضهم بالقذارة وبكلمات ال اريد عكرها. ومن اجلدير بالةذكر و ةا لةه دالالتةه     
انةه   يكتةب شةي ًا يف صةحف البعةث، ومةع انةه كةان مةن ابةرف            -وعل  قةدر معلومةاتي   

 .1968متوف  17صحفيي املوصل اال انه انقطع عن الكتابة لل حف بعد انقالب 
كةةان يغلةةق مكتبةةه بعةةد الظهةةر عةةادة، إع عهبةةت اىل مكتبةةه صةةباح احةةد االيةةام، 

فوجدت فوق رأسةه صةورة ملونةة متوسةطة احل ةم ل ةدام واسةرته واصةهاري، فاخةذت          
انظر اليها واليه باستغراب، وهو  يل يسارًا و ينًا فوق كرسيه املتحةرك الةدوار، وقبةل    

ان مكةتيب   يكةن فيةه صةورة ل ةدام، فقلةت        ان اتكلم بادر بالكالم قةائاًل: انةت تعةرن   
نعم، فقال، لقةد جةاءني احةد املسةؤولني البعثةيني الةة)...( الةذين يةرتددون احيانةًا علةيم           
واخذ يتفحص جدران املكتب وقال: ابو يونس )هكذا كان يكن  مع انه بةال عريةة( ملةاعا    

صةورة علة     التعلق صورة للسيد الرئيس؟ فقلت: ما عندي صةورة، فقةال سةاجلب لكةم    
حسابي، ألن خلو املكتب من صورة الرئيس ليس يف صاحلك، وقد يةثري تسةاءل الةبعو.    
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وفعاًل عاد بعد ايام ومع هذي ال ورة، و  يغادر املكتب اال بعد ان علقت فوق رأسي، انةا  
كنت ال احتمةل وجةود صةورته وحةدي )يق ةد صةدام(، اآلن العائلةة كلةها اصةبحت فةوق           

ها، وكان ينظةر اىل بةاب املكتةب ليتاكةد مةن عةدم وجةود احةد او         رأسي، وال استطيع رفع
. ب راحة كنت اخان عليه وعل  نفسي و... ال ورة   ورءية احد له، فيميل بسمه 

 من سطوة البعث اعا وصل خو ت رفه هذا اىل احد امل وين وما اكثرهم حينذاك.
عةام الرتبيةة    مرة قال لي: يا عبدالفتاح ماعا تقول لو توسطت لك عنةد مةدير  

عبداملاجود امحد سلمان لتقبل يف الدراسات العليةا، فهةو مةن طرشةنا )يق ةد عشةريتنا(       
من البو بدران )اي بدراني(، فقلت له: االمر ليس بيدي بل بيد احلزب واالمن اللةذان ال  
يوافقان الني مستقل، عندها كةان يهةز رأسةه ويسةكت ويلتفةت اىل صةورة اسةرة صةدام،         

 يقول ةرقة ]أرتوون... دخ[.ويضرب كف بكف و
وال ابتعةةد عةةن احلقيقةةة اعا قلةةت، ان املرحةةوم عبدالباسةةط يةةونس قةةام بنقةةل   
مكتبه اىل منطقة النيب شيت ليت لص من تلك ال ورة )اللعينة( او ر ةا كانةت احةدى    

 االسباب، اع   يكن مرتاحًا ابدًا من وجودها تعلو رأسه.
ق عليهةةا اي اسةةم مةةن االمسةةاء   وهنةةاك افتةةتح مكتبةةة لبيةةع الكتةةب و  يطلةة   

 الوطنية، بل كتب عليها كلمة املكتبة فقط اي مكتبة املكتبة.
كان عبدالباسط يونس يةتكلم عةن احلركةة الكورديةة بةاحرتام ويقةدر االسةرة        
البارفانية، ويعتز باحتضان مقوة ابائةه واجةدادي جلثمةان الشةيخ عبدالسةالم البةارفاني       

، املقةوة كانةت ومةا تةزال موجةودة وكانةت       1914الول الةذي اعدمةه االتةراك يف كةانون ا    
ضمن مقوة )عمر املرتَوىل(. وعكر لي ان اجلماعة )يق د اسرة البةارفاني( قةاموا برتمةيم    

اي بعةد اقةرار احلكةم الةذاتي      1970دعار  11القو واملقةوة وبنةوا لةه جةدارًا عاليةًا بعةد       
 لكوردستان.

 معةرض حديثةه عةن القضةية     ، قةال يف 28/11/1987ويف مقابلة لةي معةه يف   
الكوردية: طبيعةي جةدًا التوجةه القةومي عنةد الشةباب الكةورد كمةا يفعةل العةرب، وعةن            
الشةةباب العربةةي ان ال ينزع ةةوا مةةن هةةذا، وان ينظةةروا الةةيهم كمةةا ينظةةرون النفسةةهم.    
 واضان هذا الكالم للنشر، كان عندما نتحدث يقول هذا الكالم للنشر وهذا ليس للنشر.
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، واخذت اكتب عن احلياة احلزبيةة  1988ت يف الدراسات العليا سنة عندما قبل
، فةةرح املرحةةوم عبدالباسةةط وافدادت فيةةاراتي لةةه يف منطقةةة   1958-1926يف املوصةةل 

النيب شيت، وكنت اجد عندي احيانًا املرحةوم غربةي احلةاج امحةد )احملةامي( فيةدخالن       
ت ةب بالتةالي يف م ةب واحةد وهةو      امامي يف نقاشات ال اول دا وال اخر، اال انهةا كانةت   

هةذاك الغةيم جةاب هةذا      -حسةب تعةبري عبدالباسةط     -الندم عل  كل ما قاموا بةه ألنهةا   
 املطر )تلك الغيوم جاءت بهذا املطر( اي ةزب البعث اىل السلطة.

كان عبدالباسط ُيغضب احيانًا صديقه غربةي احلةاج امحةد عنةدما يقةول لةه:       
ا اصةبحت وفيةرًا للوحةدة ضةاعت غةزة والضةفة       غربي ما هةي ح ةيلة نضةالك؟ عنةدم    

الغربية!! ويلتفت اليم ويقول: عبدالفتاح كن حذرًا يف مقابالتك مع )املناضةلني( يقودةا   
باستهزاء الذين كانوا يروجون بةان ادموعةة الثقافيةة )جامعةة املوصةل حاليةًا( أرتنشة ت        

يو املوصةل؟!!. كنةا   لتكون خمافن لعتاد وسالح حلف السنتو!! تةرى مةن ايةن جةاء شةيوع     
واهلل مضللني ويتفوي بكلمات ال  كن عكرها، فيستاعن غربي احلاج امحد ليغةادر املكةان   

 وعالئم االنزعاج عل  وجهه. فيقول عبدالباسط: ما يريد يسمع احلقيقة انه  ان.
ان حديث املرحوم عبدالباسط هذا عكرني  ا كنت قةد سة لته مةن مةذكرات     

، وطلةب عةدم عكةر امسةه اعا نشةرت شةي ًا       1916مةن مواليةد    احد الذين قةابلتهم وهةو  
 منها، وادناي ماس لته:  

نقلت يف ال ف الثاني املتوسط اىل املتوسطة الغربية وكانت قد أرتنش ت حديثًا، 
وكان مدرس مادة التاريخ يدع  ف ري العبيدي، ومعظم الطالب كانوا مةن املسةيحيني،   

ربيةةة، ففةةي اول امتحةةان شةةهري جاءنةةا السةةؤال كةةان الف ةةري متع ةةبًا جةةدًا للقوميةةة الع
االتي: هل ان الوحدة العربية قريبة ام بعيدة او مستحيلة، كمةا تعتقةد؟ ومةاهي االدلةة     

 واالثباتات اليت تؤيد تفكريك حول علك.
حتتةةاج اىل فمةةن طويةةل  -حسةةب اعتقةةادي  -فكةةان جةةوابي ان الوحةةدة العربيةةة 

العربيةة واخةتالن انظمتهةا حينةذاك مةن      اليقل عن قرن واحد بسبب تعدد احلكومات 
مستعمرة وملكية ومشي ات وغري علك، وضعف الوعي القومي وانتشةار االميةة بدرجةة    

 كبرية.



488  

وعندما اعاد الف ري االوراق االمتحانية كانةت درجةيت ثالثةة اصةفار):.(، امةا      
(، وطلةةب املةةدرس ان اقةةرأ جةةوابي علةة     100-70درجةةات بقيةةة الطةةالب فكةةان بةةني )   

، فقلةت لةه مةا حاجةة اقةرأ، انةا اخةذت ثالثةة اصةفار، فقةال: كةال صةب ان تقةرأ              الطالب
فامتنعةت عةن القةراءة، فمةا كةان منةه اال ان اخةذ الورقةة مةن يةدي واخةذ يقرأهةا علةة              
الطالب، ويسةادم رأيهةم: هةل توافقةون، فيكةون جةواب اجلميةع كةال ال نوافةق ال نوافةق،           

 وهكذا حدثت ما يشبه املظاهرة ضدي.
اجلمعة عهبت مع عمي لزيةارة دار السةيد عبةدالغين النقيةب وهةو مةن        يف يوم

اقارب املدرس ف ري العبيةدي، ولةه قرابةة مةع عمةي ايضةًا فسةال النقيةب عةن دراسةيت           
ودرجاتي، فقلةت لةه ياعمةاي انةين جيةد يف كافةة الةدروس، عةدا التةاريخ، فقةال مةن هةو             

 اربنا.مدرس التاريخ؟ فقلت له ف ري العبيدي. فقال: هذا من اق
وملةةاعا ال جتتهةةد؟ فقلةةت ياعمةةاي: انةةا جديةةد يف هةةذي املدرسةةة، وسةةالنا السةةؤال    
املذكور وجاوبته كما بينت اعةالي، فاعطةاني ثالثةة اصةفار، وحدثتةه عةن مةا جةرى يف         
ال ف، فقال: ابين انت التعرفه فدينه وا انه الوحدة العربية، وساوصيه عليةك، ولكةن   

نيةة ف اوبةه بةان الوحةدة قريبةة جةدًا وخةالل بعةو         اعا جاء مثل هةذا السةؤال مةرة ثا   
 السنني وال شك انه سيعطيك مائة درجة.

وبعد ايام شاهدت االستاع ف ري العبيدي يف احد الشةوارع فنةاداني وقةال: ملةاعا     
اشتكيت لدى عمي عبةدالغين؟ فقلةت لةه: انةين   اشةتك  وامنةا نةزوري كةل يةوم مجعةة           

ثة اصفار يف درس التاريخ فقال: يةا ابةين صةب    وسالين عن دروسي فقلت له: اخذت ثال
ان تدرس اكثر من عي قبل وخاصة هذا الدرس مهةم جةدًا وصةب ان تتقنةه فقلةت لةه       

 نعم، فقال: ال دير بال اجتهد وانا اساعدك يف املستقبل.
ويف امتحان الشهري الثاني ورد نفس السؤال، فكان جوابي قريبةًا جةدًا وخةالل    

، ف ةاءت درجةيت مائةة، وطلةب مةين ان اقةرأ جةوابي علة          بضع سةنني تتحقةق الوحةدة   
الطالب، فقمت وقرأت اجلةواب فكةان تعليقةه: ايهةا الطةالب انةين مع ةب جةدًا بالطالةب          
)...( انه عكي للغاية ت وروا انه اخذ صفر يف الشةهر املاضةي، ويف هةذا الشةهر م ةة، و       

رك غايةة الشةكر حيةث    اشاهد طالب مثله، فشكرته وقلت يا اسةتاع اطلةب املعةذرة واشةك    
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قبل اآلن   اتعلةم التةاريخ مةن اسةاتذة ومعلمةني دخةرين، وتوجيهةاتكم علمةتين كيةف          
( 100-90ادرس التاريخ واتعلم واستفيد، فقال : عفيه عافرين، وكانةت درجةاتي كلةها )   

 يف درسي التاريخ واجلغرافية.
ة امةام بناية   1958شاهدت استاعي ف ري العبيةدي خةالل شةهر تشةرين االول     

مديرية الشرطة العامة )املركز العام( فسلمت عليه وسةالت عةن صةحته واحوالةه، وسةر      
( 25كثريًا  القاتي فسالته: يا استاع اىل اآلن   تقم الوحدة العربية، وقد مضة   ةو )  

سنة عل  امتحاننةا يف سةؤالك عةن الوحةدة العربيةة، فمةا هةو رأيةك اآلن؟ فقةال يةا )...(           
، فقلةت لةه:    ةاً عليه ثالثة اصفار، كةان اصةح، وانةا كنةت خمط     جوابك االول الذي اخذت
يف القضية؟ فقال بكل تاكيد انةين جةاد، وانةت كنةت اصةح.       يءهل انت جاد او يوجد ش

 فودعته بكل احرتام بعد هذا املزاح.
طلبت من عبدالباسط ان يدد لي موعدًا ملقابلته فضحك قائاًل: انا دخةر مةن   

ه، فكنةت اغيةب عنةه    ونة واحةب ان تطلعةين علة  مةا يقول     تقابله اعهب وقابل اآلخرين،
عدة اسابيع يف املوصةل وبغةداد، وعنةدما افوري يقةول: قابلةت َمةن قةافول: قابلةت فةالن          
وفالن، فكان يضحك ويهتز من الضحك، فيقول فالن كذا )...( وفالن كةذا )...( وي ةف   

ل )نةرتك العمةل(   بعو )املناضلني( بعد ي االخةالق واملةرءة، فةاقول لةه: ق ةدك انبطة      
 فيضحك ويقول: ال ... ال استمر فهوالء هم صانعو تاريخ مدينتنا.

ف مقةابالتي، انتةابين الغضةب بسةبب االحبةاط       ة مرة عنةدما كةان املرحةوم ي   
الذي كان يشكله لي فقلت: ماعا افعل هوالء هم رجال وقةادة االحةزاب يف املوصةل، وانةت     

من ان تش عين علة  املضةي يف العمةل ومجةع      تقول فالن كذا )...( وفالن كذا )...( بداًل
املادة...، فكان يضحك ويروي ما جرى بيننا للذين يزوري فبغرقون يف الضحك، فيقةول:  
اهلل يكون يف عون عبدالفتاح واهلل انه صريح وانا احبه واقةدري، وال افةتح صةدري اال لةه     

 طالب.من طالب الدراسات العليا الذين يرتددون عليم، فهو صديق وليس 
ال اريد ان احتةدث كةثريًا عةن عبدالباسةط يةونس فقةد اصةبح عنوانةًا لرسةالة          
ماجسةةتري، اعةةدها الطالةةب قةةيس فاضةةل النعيمةةي وهةةي بعنةةوان "عبدالباسةةط يةةونس     
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، دراسة تار ية يف حياته ونشاطه ال حفي والسياسي، قدمت اىل جملةس  1928-2000
 .2002كلية الرتبية يف جامعة املوصل يف كانون الثاني 

ان مشةةةكلة عبدالباسةةةط يةةةونس ومعظةةةم الةةةذين قةةةابلتهم يف اعةةةداد رسةةةاليت 
 للماجستري واطروحيت للدكتوراي، انهم كانوا يقولةون شةي ًا ويضةمرون او  فةون شةي اً     

، وكةةان علةةك مةةن حقهةةم يف ظةةل حكةةم البعةةث القاسةةي والةةدكتاتوري، كةةانوا ال          دخةةر
ا قاموا به من اعمال، مع انهةم  ّ أوا يستطيعون ان ينكروا او يتنكروا لتار هم، او يتو

اخذوا ينظرون اليها ويقيمونها باست فان واحيانًا بال حذر، لقةد قةال لةي عبدالباسةط     
يةةونس اكثةةر مةةن مةةرة : واهلل ماكنةةا نةةؤمن اال بانفسةةنا وكنةةا مسةةتعدين التبةةاع خمتلةةف  

لقةد يحنةا   الوسائل حملاربة من اليكون معنا او عل  شاكلتنا، مساكني شيوعيو املوصةل،  
 ن القوميون والبعثيون واالسالميون ومن وراءنا كبار املالكني وشيوخ العةرب واغةوات   
االكراد ان خنةرجهم مةن طةورهم ومةن التةزامهم وانضةباطهم، بالضةغط باقةدامنا علة           
بطةةونهم و )ع نهةةا(،  ةةن دفعنةةاهم باعمالنةةا وت ةةرفاتنا ليقومةةوا بتلةةك االعمةةال غةةري 

لشوان تلك املغامرة الس يفة، لقةد حطمنةاهم ومسة نا تةار هم     االنسانية اثناء حركة ا
اىل حةةد   تقةةم دةةم قائمةةة يف املدينةةة، مةةع انهةةم كةةانوا يف العهةةد امللكةةي القةةوة الشةةعبية  

 والوطنية الوحيدة اليت كانت تقارع النظام وتدافع عن حقوق املواطنني.
 ة لغرينةا، واهلل  واستدرك قائاًل:  ن ننسب كل االعمال احلسةنة لنفسةنا والسةي   

ان البعثيني يضربون اعمال الشيوعيني السي ة يف الف ويقسةمون اعمةادم السةي ة علة      
 الف.

ان يبةةوح بهةةذا الكةةالم، او بهةةذا الةةرأى اال    يكةةن عبدالباسةةط يةةونس مسةةتعدًا
معي، كان يثق بي ثقةة مطلقةة، وال يثةق  عظةم الةذين كةانوا يقابلونةه للح ةول علة           

ن صادقًا معي ومعهم. وكنت اقدر ثقته تلك، ألن املةرء حينةذاك كةان    معلومات منه، وكا
  ان ان ينتقد حكم البعث حت  امام افراد اسرته خوفًا من البط  واالنتقام.

وادنةةاي بعةةو املعلومةةات الةةيت ح ةةلت عليهةةا منةةه يف مقابلةةة جةةرت بيننةةا يف    
7/6/1994. 
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فها باحلركةة دائمةًا( هةو    يف احلقيقة ان البداية الفعلية حلركة الشوان )كان ي 
، حيةث ان لكةل ثةورة متطلبةات ومةن ضةمنها جهةاف        1959دعار  8صباح االحةد املوافةق   

دعار يف معسةكر الغزالنةي بانتظةار ن ةب      8االعاعة، لقد كنت حاضرًا بعد منت ف ليلة 
وتشغيل جهاف االعاعة الذي جلب مةن سةوريا ومعةه مهنةدس سةوري يةدع  يوسةف ابةو         

ة صغرية كانت سابقًا ملحقه بناح التعب ة داخل املعسةكر، علة    شاهني، ون ب يف غرف
 م من مقر اللواء ا امس الذي كان دمري عبدالوهاب الشوان.150بعد 

كان جهاف االعاعة غري جاهز للعمل، وجرت حماوالت عديدة لتشغيله فتاخرت 
الثامنةة   العملية لعطب فيه، وبعد حماوالت عديدة من املهندسني بدأت تعمل يف السةاعة 

( 49صباحًا، واعلنا منها "هنةا املوصةل" اعاعةة الثةورة مةن املوصةل تبةث علة  موجةة )         
 هامًا. انتظروا بيانًا

كنت اول من بدأ بنداءات الثورة لتحفيز اجلمةاهري للرتقةب، وكةان هنةاك عةدة      
اش اك معنا منهم: املرحوم االمامي العسكري توفيق النعيمي الذي كان قد جلةب معةه   

يه اشرطة قردنية وبعو االناشيد الوطنية املثرية. وقبل البةدء باعاعةة البيةان    مس اًل ف
االول حضر حممود الدرة وبيدي البيان االول، وكان قادمةًا مةن مقةر الشةوان، وانةا الةذي       

قدم لكم البيان االول، ثم بدأ الدرة تقدمته ليس بامسه قائاًل: هنا املوصل اعاعة الثورة 
نتنةاوب علة  اعةادة قراءتةه علة        الشيطرة اخذنا انا وفاضل  اء منهبقراءته، وبعد االنتها

ادواء مباشرة لعدة مرات. كنا ةاجة اىل من يقرأ البيان باللغة الكوردية فتوىل الضةباط  
باحضار املرحوم الشيخ عبداهلل االربيلةي الةذي تنةاول بيةدي البيةان املكتةوب خبةط اليةد،         

الكوردية، يف هذي االثناء وصل املرحوم نةافع داود  واخذ يقرأي عل  ادواء مباشرة باللغة 
فميلي يف الدراسة واخوني بانه كان يت ول يف املدينة بالسيارة العسكرية فسمع االعاعة 

 ب وت واضح يف اماكن خمتلفة من املدينة.
الذي اعكري حول البيان وال يذكري غريى، ان البيةان االول كةان مكتوبةًا     يءوالش

ادخةةل عليةةه اسةةم املرحةةوم نةةاظم الطبق لةةي باشةةارة خارجيةةة  خبةةط مشةةوش، كةةان قةةد
)خارج السطر( وبقلةم  تلةف عةن القلةم الةذي كتةب بةه البيةان )مغةاير للةون كتابتةه(            
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ونص االضافة او االشارة: بعد كلمة عزمنا باسم اهلل العلي القدير بعد اتفاقنا مع اخينةا  
 الزعيم الركن ناظم الطبق لي قائد الفرقة الثانية.

 تكةةن هةةذي العبةةارة موجةةودة يف اصةةل البيةةان، بداللةةة ان الطبق لةةي   يكةةن  
راضيًا عن التوقيت، واعتقد ان الذي ادخل تلك االضافة هو الرائد حممود الدرة وخبةط  
مغاير ملا جاء يف البيان. ان تلك االضافة كانت اقوى دليل وح ةة علة  تاييةد او اشةرتاك     

درة فقةد اخنفة  ويةا مةن املةوت، كةان انسةانًا غةري         الطبق لي باحلركة واعدامه. امةا الة  
 مرغوب فيه وقد كرهته منذ الوهلة االوىل.

ان من اهم اسباب التع يل بقيام احلركة كان حممود عزيز الةذي كةان منقةواًل    
اىل خارج املوصل وعندما   ينفذ االمر استدعي اىل بغداد، اال انه كان يتشةبث بالبقةاء،   

 لشوان، فاعلنت احلركة قبل املوعد املقرر دا.وكان تاثري كبري عل  ا
دعار، وكانت الختلةو مةن فةرتات تتعطةل عةن البةث،        8عملت االعاعة طوال يوم 

لقد كان دافعنا وطنيًا ونعتقد ان ما نقوم به هو ال حيح، واآلن انا اقول ان ما قمنا بةه  
يا( علة  مقةر     يكن صحيحًا. و  يرفع علم اجلمهوريةة العربيةة املتحةدة )م ر+سةور    

 اللواء ا امس كما أرتشيع.
قبيل الظهر جةاءت الطةائرات وق ةفت مقةر      1959دعار  9صباح يوم االثنني 

الشوان، وبدأت احلركة املضةادة واعتقةد ان الشةرارة كانةت مةن كتيبةة ادندسةة، وبةدأت         
امل ادمات بني الطرفني، وترك الشوان مقري جريًا جرحةًا بسةيطًا، اىل وحةدة امليةدان     

لطبية، وعكروا لي فيما بعد ان الشةوان ملةا حوصةر مةن قبةل اجلنةود وضةاق بةه االمةر          ا
( 30اقدم عل  االنتحار ثم سحلت جثتةه يف شةوارع املدينةة، وانتهةت بةذلك )ثةورة( الةة)       

 ( نسمة.100ساعة!! والضحايا من الطرفني كان ةدود )
سةلطة عةن   احداث حركة الشوان وتداعياتها كانت ح ر الزاويةة يف انكمةاش ال  

جماراة الشيوعيني، وبدأ الف ل الثاني وهةو محلةة اغتيةاالتهم يف املدينةة، وكنةا نؤيةدها       
بال تردد، وقد اعكاهةا املالكةون واثريةاء املدينةة بةدفع االمةوال، فقةد كةانوا هةم اصةحاب           
امل لحة احلقيقية يف قيةام حركةة الشةوان واغتيةاالت الشةيوعيني، وكنةا  ةن املضةللون         

القول )االغبيةاء( واملغفلةون. والغريةب ان البعثةيني كةانوا ضةمن فةرق         ل سف وتستطيع
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االغتياالت وامساءهم معروفة لل ميع، ومع هةذا كانةت قيةادتهم تنشةر البيانةات املنةددة       
 باالغتياالت!!. اي انهم يفعلون شي ًا ويزعمون شي ًا دخر.

االول حضر املرحوم عبدالباسط يونس مناقشة رسةاليت للماجسةتري يف كةانون    
، ويف املناقشةةتني بقةة  حتةة  النهايةةة، 1995، ومناقشةةة رسةةاليت للةةدكتوراي يف دب 1990

ج امحد يف املقدمةة، كانةا االثنةان صةامتان يةدقان يف وجةوي       اوكان صلس مع غربي احل
املناقشني، غري مقتنعني بكل مةا كةان صةري. للعلةم   ينةتم عبدالباسةط اىل اي حةزب        

االنتقاد لالحزاب، فقد كان منذ نشةاته شةابًا قوميةًا عربيةًا      سياسي يف حياته وكان دائم
 متحمسًا لكل ما هو عربي، وكان حلمه ان تتحقق الوحدة العربية.

عبدالباسط يونس راضيًا ومقتنعًا بالكثري من املعلومات الةيت وردت يف     يكن
مةا ورد هةو    الرسالتني، السيما ما ورد عن حزب البعث ونشاطاته، اال انه كان يدرك بان

حتةت سةطوة البعةث وكةان البةد مةن        -علة  حةد قولةه     -ليس رأي احلقيقي، فقد كتبت 
علك واال...، وعنةدما كةان يطةرح هةذا املوضةوع، وعةدم املوضةوعية يف الرسةالتني، كنةت          
اقول له هل كنت تقبةل ان اسة ل رأيكةم احلقيقةي او مةا كةان يةدور بيننةا؟ كةان يقةول           

تضيع ابدًا يا عبدالفتاح. وفعةاًل قمةت باعةادة مةا كتبتةه يف      طبعًا ال ، ولكن احلقيقة لن 
ًا وافرحةت بعضة   ًاالرسالتني وبكل موضوعية، وصدرتا عل  شكل كتابني، اغضبت بعضة 

احلقيقة وحتققت مقولة الراحل عبدالباسط الذي ساظل احةتفظ   تعاض ا، املهم مدخر
فًا وصةريًا رمحةه اهلل )تةوف     بذكراي الطيبة، كم كان انسانًا ودودًا وطيبًا ولطيفًا وظري

 ( سنة.72( عن عمر ناهز )20/1/2000يف 
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 مقابالت مع االستاع غامن محودات
 

، خةتم القةردن الكةريم قبةل     1930ولد غامن سةعداهلل محةودات باملوصةل سةنة     
ائي دخوله املدرسة، وكان يف دراسته دائمًا االول عل  اقرانه، اال يف ال ف السةادس االبتةد  

فقةةد كةةان الثةةاني علةة  صةةفه، واعفةةي مةةن اداء االمتحانةةات يف ال ةةف االول والثةةاني مةةن  
، ويف ال ف الرابةع االدبةي، ختةرج يف دار املعلمةني العاليةة      1947الدراسة املتوسطة سنة 
 رتبة الشرن، واشتغل يف احلقل االسالمي منةذ ان كةان    1935فرع اللغة العربية سنة 

 طالبًا يف املتوسطة.
نه مدرسًا يف متوسطة ا الص اال انه   يةداوم هنةاك، فنقةل اىل    يان اول تعيك

متوسطة احلدباء يف املوصل، ثم اىل االعدادية املركزية مدرسًا للرتبية االسةالمية واللغةة   
، وسةحبت يةدي مةن الوظيفةة     1959دعار  8العربية، اعتقل بعد فشل حركة الشةوان يف  

الوظيفة نسةب اىل التةدريس يف االعداديةة الشةرقية يف      حد عشر شهرًا، وبعد اعادته اىلأ
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كةان مةافال    1989دب  26، 22، 19، 15، 13، وعنةد مقةابليت لةه يف    1960اوائةل سةنة   
 .1993مدرسًا فيها، واحيل عل  التقاعد سنة 

غامن محودات مةن رمةوف حركةة االخةوان املسةلمني وواجهةامت مجعيةة االخةوة         
واىل اليةوم(، وهةو مربةي     -1960السالمي العراقي )( واحلزب ا1954-1949االسالمية )

مكانة اجتماعية حمرتمة، وكان يشتهر اكثر وي بح من اعالم علمةاء الةدين    وفاضل وع
 املسلمني يف املنطقة لوال عمله يف صفون حزب سياسي اسالمي يسيس الدين.

( كةان  1958-1926عند اعداد رساليت للماجستري )احلياة احلزبيةة يف املوصةل   
ليم مقابلته باعتباري من قادة االخةوان املسةلمني يف املدينةة، فات ةلت بةه يف االعداديةة       ع

ومقابلةة يف مسةكنه الواقةع قةرب القن ةلية       هنةاك الشرقية وعقدت معه عدة مقةابالت  
الويطانيةةة سةةابقًا. توطةةدت عالقةةيت بةةه وتعةةزفت، مةةع انةةي لسةةت مةةع تسةةييس الةةدين   

نقطة الضعف الوحيدة يف عالقةيت باالسةتاع غةامن    وتلويثه بالسياسة. وكان توجهي هذا 
محودات، الذي كان يطلب مين يف كل لقاء ان التزم نهج والةدي العةا  الةديين، ويتاسةف     
عل  ما انا عليه. حت  انه امتنع مةرة عةن ان نتقابةل داخةل م ةل  مسة د االعداديةة        

 لست عل  وضوء. ة ة انيالشرقية، 
ة وجري ةة وشة اعة وكنةت ومةةا افال    غةامن محةودات ش  ةية ودودة وحمرتمةة   

اكن له فائق االحرتام والتقدير، وال اعرن وهو الداعية االسالمي كيف يستسي  اختةزال  
 الدين االسالمي يف حزب سياسي.

قابلت االستاع غامن محودات عدة مرات، ونشرت اجاباته عل  اسة ليت الكةثرية   
 ليت، اعتقد انهةا   تنشةر بشةكل    يف رساليت للماجستري، وادناي اجاباته عل  عدد من اس

 مف ل :
اول ما عرن النشاط االخواني يف املوصل كان يف احلفةل التةابيين الةذي اقةيم لشةهداء       -

احلدباء(، اع مسةع النةاس حينةذاك هتافةات     -( يف اجلامع الكبري )النوري1948الوثبة )
ل اهلل امسة   "اهلل غايتنا" و "الرسول قائدنا" و "القردن دستورنا" و "اجلهاد يف سةبي 

امانينا" ثةم بةدأت )الةدعوة(، وكةان يقةوم بهةا طةالب مةن كليةة الشةريعة يف العطلةة            
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، وغامن سةعداهلل محةودات،   (1)ال يفية، وكان من ابرفهم عبداحلافظ سليمان احلافظ
 ، تكون ما يشبه التنظيم يف املوصل.1951ويف بداية عام 

واجلمعيةات السياسةية، كةان     بسبب صدور قانون  نةع دخةول املةوظفني اىل االحةزاب     -
الغةةرع باسةةم عبةةداهلل االربيلةةي ومجاعتةةه )وهةةو مةةدرس( ولكةةن النشةةاط احلقيقةةي     

 لالخوان كان يديري عبداحلافظ سليمان وغامن محودات.

وصديقه عبةدالرمحن االرحةيم   يعمةال مةع شةباب االخةوان،        A.B.Cعبدالرمحن  -
 ولكن كان اشبه باالباء بالنسبة دم.

( وعبةةدالرمحن A.B.Cبةةدالرمحن السةةيد حممةةود )عبةةدالرمحن    اعتقةةل السةةيد ع  -
بسةةبب تاييةةدهم لنةةواب املعارضةةة،   1948االرحةةيم، وحممةةد حممةةود ال ةةوان سةةنة  

بشري ال قال وعبدالرمحن الزرقةي، كنةا    العا  الديين ومنهم عنون ايوب، كما توقف
 نؤيد الش ص درد انه ضد احلكومة.

عدوان الثالثي عل  م ةر قةال محةودات : كانةت     وحول مظاهرات املوصل استنكارًا لل -
املظاهرة من الشدة ةيث ع زت الشرطة عن الت دي دا فاستعانت باجلي ، ونةزل  
اجلي  بامرة املقدم حممود شيت خطاب، وكان امر املوقع الزعيم الركن عبدالوهاب 

علة   ان يمل الطالب املعت مني يف االعداديةة املركزيةة     شاكر، الذي حاول باحلسن
التفرق، وقد عكر بعو خاصته انه كان بامكانه ان يفرق الطالب بعدد مةن اجلنةود   
مةن االنضةةباط العسةكري، لكنةةه   يفعةةل، وامنةا قةةال للطةةالب اعكةروا لةةي مطةةالبكم،     

 فذكروها، وبذلك استطاع ان يملهم عل  التفرق.

ن اما يف الشوارع فقةد كةان الوضةع متةوترًا جةدًا و  يسةتطع رجةال الشةرطة ا        
يسلموا من بط  اجلماهري، اال باطالق النار، وقد وقع بعو القتلة  مةنهم عنةد مركةز     

عةدنان البةارودي. امةا احلةاج حممةود شةيت خطةاب فقةد تلطةف يف           مةنهم  الشرطة العام
حماولتةه بتفريةةق النةةاس بةةان محةةل علةة  االكتةان واخةةذ يهتةةف "ييةةا الشةةعب"، ولقةةد   

                                                 

خريج كلية الشريعة )بغداد( ومن اوائل مجاعة االخوان يف املوصل عنةدما قابلتةه انكةر ايةة صةلة لةه بةاالخوان        ( 1)
   املسلمني كان  ان من سلطة وسطوة البعث حينذاك.
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ريةق املتظةاهرين، لكنةه   يفعةل،  ةا اغضةب       مسعت بانه كان مامورًا باطالق النار لتف
 السلطة فنقل عل  دثرها اىل خارج املوصل.

بقة  اجلةي  يف الشةةوارع ثالثةة ايةةام، وملةا رأى قسةم مةةن املةواطنني اجلةةي  يف       
الشوارع، ظنوا ان انقالبًا عسكريًا قد حةدث فاخةذوا يهتفةون "هةذي نهايتةك يةا خةائن"        

 وكانوا يق دون نوري السعيد.
ف االخةةوان املسةةلمني مةةن العةةدوان، قةةال محةةودات: وصةةل امةةر مةةن قيةةادة  وعةةن موقةة -

االخوان باملشاركة يف اظهار مشاعر االسةتنكار للعةدوان الثالثةي، وكةان ال ةوان يةردد       
اعا يح هذا العدوان فان م ر واالمة سرتجع اىل الوراء  سةني سةنة، والسةبب: ألن    

ا بيننا وبني مجةال عبدالناصةر ال   الدعوة اىل الوحدة من صميم الدين االسالمي، وم
  نعنا من العمل عل  حتقيق مافيه م لحة املسلمني.

كما اخذ ال وان اعضاء الل نة املركزية جلماعة االخوان اىل السفري امل ةري يف  
بغداد توفيق قطام ، وابلغه ان االخوان يضعون انفسهم وطاقاتهم مجيعها للدفاع عةن  

ده  السةةفري امل ةةري، النةةه مةةا كةةان يتوقةةع ان ينسةة  م ةةر ورد العةةدوان الثالثةةي، فانةة
االخوان بهذي السرعة او يتناسوا ما جرى بينهم وبني مجال عبدالناصر، لكةن االمةر يف   
نظر االخوان ليس امةر مجةال وامنةا هةو مةا يوجبةه االسةالم مةن ن ةرة املسةلم الخيةه            

 املسلم وما يوجبه عل  املسلم من الدفاع عن ارض االسالم.
وان اىل اجتمةةاع يف املدرسةةة السةةليمانية ببغةةداد ولبةة  الةةدعوة رءسةةاء دعةةا ال ةة

ووفراء سةةابقني ورءسةةاء احةةزاب لن ةةرة م ةةر واسةةتنكار موقةةف وفارة نةةوري السةةعيد،   
والدعوة لل روج من حلف بغداد، ورفعوا مذكرة اىل السةعيد وامللةك وُسةربت املةذكرة اىل     

مزاحم الباج ي، علي جةودت االيةوبي،    اعاعة دمشق واعا باالعاعة تذيع امساء املوقعني:
كامل اجلةادرجي، صةديق شنشةل، فةائق السةامرائي، حسةني مجيةل، حممةد مهةدي كبةه،           
واغفلت امسةي الش  ةني اجمةد الزهةاوي وال ةوان، وبعةد شةهر اعيعةت املةذكرة كاملةة،           

 ولكن بعد عهاب ال وان اىل مدير االعاعة يف دمشق.
اته فقال: انهم وجدوا او يظن انهم وجدوا اما عن حزب التحرير )االسالمي( ونشاط -

، ومةةن 1954لضةةرب مجاعةةة االخةةوان املسةةلمني، وظهةةروا يف املوصةةل يف حةةدود عةةام  
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اوائل ان ارهم عبدالغين املساح )موظف يف البلديةة( وغ ةوب اجلبةوري، ويةروى ان     
كةةان يت ةةول يف االسةةواق ويقةةول: انهةةم كةةانوا    1958متةةوف  14قبةةل ثةةورة  (1)املسةةاح

 ، وان بريطانيا هي كانت وراء تاسيس حزب التحرير.نيخمدوع

وعن الشيوعيني قةال: يف ا مسةينات كانةت نظةرة النةاس اىل الشةيوعيني علة  انهةم          -
ن، حيث كانوا ال يعرفون الشةيوعية وابعادهةا، و  يشةرتك االخةوان يف جبهةة      ووطني

 ، الن الشيوعيني اشرتكوا فيها.1957االحتاد الوطين سنة 

ال محودات: ان اسباب تزايد شعبيتهم كان تاييدهم جلمال عبدالناصر وعن البعث ق -
وكةةري النةةاس للشةةيوعية والشةةيوعيني، جعلةةهم يؤيةةدون كةةل مةةن يت ةةدى حلةةرب       
الشةةيوعية، وملةةا كةةان البعةةث القةةوة الوحيةةدة املنظمةةة تسةةتطيع الةةرد فكريةةًا وبةةالقوة   

 عليهم، فقد انتم  اليه الكثريون، واحتموا به.

د من حركةة الشةوان قةال: عكةر قاسةم املفةيت انةه كةان متفقةًا مةع           وعن موقف الكور -
عبةةدالعزيز او عبدالواحةةد حةةاج ملةةو علةة  اديةةئ اىل املوصةةل حلمايتهةةا او تاييةةد        
)الثورة(، وان عبداهلل االربيلي عهب مع سامي باشعا  اىل اربيل قبيل ثةورة الشةوان   

 لكسب تاييد الكورد واالت ال ببعو الوجوي هناك.

ك مجاعة حزب التحرير يف حركةة الشةوان، اال انهةم اعتقلةوا دةرد كةونهم       شرتت   -
 ضد الشيوعية.

لقد وقف االخوان ضد نظام حكم عبدالكريم قاسم وضد مؤيديةه مةن الشةيوعيني،     -
ووقفةةوا اىل جانةةب القةةوى القوميةةة العربيةةة يف تاييةةد الوحةةدة العربيةةة ال االحتةةاد       

دة )م ر+سةوريا( يقةول محةودات: يف اواخةر     الفيدرالي مع اجلمهورية العربيةة املتحة  
، عمةم امةر مةن قيةادة االخةوان بتاييةد الةدعوة اىل        1958ايلول واوائل تشرين االول 

 الوحدة العربية بعد اشتداد خطر الشيوعيني، وبررت القيادة هذا التحول اىل:
 ان الدعوة اىل الوحدة من صميم الدين االسالمي.( 1)

                                                 

 .1963شباط  8اعتقله البعثيون وقتلوي بعد انقالب ( 1)
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م لحة املسلمني، وما بيننا وبني مجةال عبدالناصةر   ان الوحدة  ا تقتضيه ( 2)
 ال  نعنا من العمل عل  حتقيق ما فيه م لحة املسلمني.

ويف معرض احلديث عةن مقاومةة الشةيوعيني قةال محةودات: يف تشةرين االول       
، ويف سبيل مقاومة الشيوعيني واحلد مةن نفةوعهم ومقاومةة عبةدالكريم قاسةم      1958

 ثلو االحزاب واجلمعيات يف املوصةل جتمعةًا اقةرتح االخةوان      الذي بدأ  يل اليهم، شكل
تسميته بة)الت مع العربي االسالمي( ليشمل كافة الف ات املسلمة وغري املسلمة فيمةا رأى  
البعثيون ان يكون باسم )الت مع القومي( وحفظًا عل  رك ال فون أرتخذ برأى البعةث،  

 وكان الت مع يتالف من : 
  ثل حركة القوميني العرب. /                 الطالبعبدالباري ( 1)    
  ثل حزب البعث. /                  سعداهلل احلسيين( 2)    

  ثل حزب االستقالل. /                       قاسم املفيت( 3)    

 خطيب جامع ع يل الياور )مستقل(. /                 هاشم عبدالسالم( 4)    

 مستقل وكان اقرب اىل االجتاي الديين./             ري ا ريو )حمام(ف ( 5)    

 ثةةل مجعيةةة االخةةوة االسةةالمية )االخةةوان      /      غةةامن سةةعداهلل محةةودات  ( 6)     
 . و  يشرتك حزب التحرير يف الت مع.(املسلمون

كان الت مع يعقد اجتماعاته يف دار  ثةل البعةث سةعداهلل احلسةيين، الن الةدار      
نت متطرفة يف حملة النيب شةيت، وألن هةذي احمللةة كانةت مقفلةة للبعةث تقريبةًا فةال         كا

 يقربها الشيوعيون.
واصدر الت مع خالل عمري الق ةري بيةانني اىل سةكان املوصةل، اكةد فيهةا علة         
الوحدة العربية ومقاومة الشيوعيني، وجعل من جماالت عمله: قائمة اجلبهة التعليميةة  

علمةةني الشةةيوعيني يف انت ابةةات نقابةةة املعلمةةني، وفةةافت قائمةةة   املوحةةدة ضةةد قائمةةة امل 
 الشيوعيني.

وكانت منابر اجلوامع جمااًل رحبًا للشةباب املسةلمني ملهامجةة الشةيوعية، فضةاًل      
عن علمةاء ثالثةة اشةتهروا  حاربةة الشةيوعية هةم: هاشةم عبدالسةالم، خطيةب جةامع           
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، سةةوق )جةةار سةةوق(   مع شةةهرع يةةل اليةةاور، والشةةيخ عبةةداهلل االربيلةةي، خطيةةب جةةا    
 وعبدالوهاب الشماع خطيب جامع الشيخ عبدال.

ادةةةال الثةةةاني، كةةةان االحتفةةةال بةةةذكرى تاسةةةيس اجلةةةي  العراقةةةي يةةةوم  
، ةسة او، يف جامع الةنيب شةيت، وكةان يهةم الت مةع ان  طةب احةد القس       6/1/1959

ط  تنعون عن علك، ثم وافقوا عل  ان يلق  احد مطارنتهم خطبةة، واشةرت  وا فكان
الن ارى ان يكون خطيب املسلمني بشري ال قال، وفعاًل القة  ال ةقال كلمةة اعقبةه     
املطران، والقيت ق ةيدة مةن قبةل حسةني الف ةري )مةدرس(، وكةان مةن املقةرر ان          

 .يلق  غامن محودات كلمة لكنه   يلقيها ال لشئ اال لضيق الوقت
ادي العسةكري )دار  هاء االحتفال خرج اجلميع يف مظاهرة سةارت اىل النة  تبعد ان

الضةةباط(، وكةةان مةةن مقاصةةد املظةةاهرة تقويةةة عةةزائم الضةةباط، وقةةد محةةل االخةةوان     
موع فكانةت تهتةف "بامسةك يةا كةريم  قةق       ، وكانت هتافاتهم اسالمية، اما اجلامل حف

الوحدة"، وسةارت املظةاهرة اىل شةارع غةافي ونينةوى واجتهةت اىل رأس اجلةادة واىل بةاب         
م. املؤسف ان البعثيني كانوا ياولون اثناء املسرية ان يشةتتوا  اجلديد حيث تفرقت بسال

االخوان ويوشوشوا عل  هتافاتهم. وكانوا يرفعون علمًا يتالف مةن هةالل داخلةه صةليب     
 للداللة عل  االخوة االسالمية املسيحية.

وبعد ان الق  القبو عل  قاسم املفيت وف ري ا ريو، ا ل الت مع وقد عقد 
ه قبةل انتفاضةة الشةوان ببضةعة ايةام، و  يكةن للت مةع اي دور مباشةر         اخر اجتماعاتة 

باالنتفاضة، ولكن كان هناك تعاون بينه وبني بعو الضباط وكةان همةزة الوصةل بةني     
 الت مع والضباط قاسم املفيت.

حضةةةر االسةةةتاع غةةةامن محةةةودات مناقشةةةة رسةةةاليت للماجسةةةتري مسةةةاء يةةةوم    
اثةري نقةاش حةول م ةادر متويةل االخةوان،        ، اال انه غةادر القاعةة، عنةدما   6/12/1990

 وقيل انها جمهولة وعليها عالمات استفهام.
اسةةتمرت عالقةةيت الطيبةةة باالسةةتاع غةةامن محةةودات مةةع انةةه كةةان يف كةةل لقةةاء  
يلومين عل  بعو املعلومات اليت وردت يف رساليت، ويطلب شطبها النهةا غةري صةحيحة،    
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، استفدت منها عند طبعها عل  شةكل  وقد اعطيته الرسالة فكتب مالحظات قيمة عنها
 وادناي بعو من مالحظاته وتعليقاته: .2003كتاب سنة 

( 14جاءت مالحظات واضافات االستاع غةامن محةودات علة  رسةاليت يف  ةو )     
 صفحة، ان بت معظمها عل  ما كتبته عن مجاعة االخوان املسلمني وهذي بعضها:

، و  1958متةوف   14قيةام ثةورة   ان حممد حممود ال وان اصةدر نشةرة يؤيةد فيهةا      -
، وارسل برقيةة يف تاييةدها   تةذع، واعكةر انةه      (1)تكن قد ظهرت عل  حقيقتها بعد

قةةرأ نةةص الوقيةةة يف بيةةت الشةةيخ اجمةةد الزهةةاوي رمحةةه اهلل وفيهةةا وصةةف الثةةورة      
باملباركة، فاعرتض الشيخ اجمد وقال: كيف توصف الثورة باملباركة والنةاس يسةحلون   

، وكةةان االخةةوان يف بغةةداد يق ةةدون اجلوامةةع الةةيت تنقةةل منهةةا االعاعةةة   يف الشةةوارع ؟
خطبة اجلمعة، وبعد ال الة يعلنون تاييدهم للثورة فتنقل علك االعاعة، وقد جرى 

 هذا مرتني.
جتميةد   ، كتةب يقةول:  1958متةوف   14وحول جتميد االخةوان لنشةاطهم بعةد ثةورة      -

عظمهةا شةيوعيني وغةري شةيوعيني     النشاط سببه فيمةا اتةذكر ان االحةزاب كلةها او م    
جعلوا االخوان هدفًا الشاعاتهم اليت التستند اىل احلقيقةة والواقةع، فد علة  علةك مةا      
كانت تفوكه وتفرتيه وسائل الدعاية يف العربية املتحةدة ضةدهم. وهةذا الت ميةد يف     

 احلقيقة كان ظاهريًا فقط.
نشةةاطهم الظةةاهري لعةةودة االخةةوان و ًاامةةا تزايةةد النفةةوع الشةةيوعي فكةةان سةةبب 

متعاونني مةع بقيةة الف ةات املناهضةة للشةيوعيني، واعكةر للحقيقةة والتةاريخ ان قيةادة          
اجلماعة )االخوان( عممت عل  الفروع كتابًا بعد تزايد النفوع الشيوعي، تدعو االخةوان  
وتامرهم ان يؤيدوا الوحدة مع العربية املتحدة، وان ما بيننةا وعبدالناصةر الصيةز لنةا     

ف ضد الوحدة اليت يدعو اليها ديننا وتقتضيها م لحة العراق واملسةلمني انةذاك،   ان نق
اع يف الوحدة وقاية للعراق من السقوط حتت النفوع الشيوعي وهكذا االخةوان يتسةامون   

                                                 

  والثورة باملشؤومة يف مذكراته.متوف باليوم االسود  14وصف ال وان يوم ( 1)
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دائمةةًا علةة  جراحةةاتهم ويتناسةةون مةةا انزلةةه بهةةم خ ةةومهم ان اقتضةةت علةةك م ةةلحة  
 املسلمني.

 كتب يقول:اما عن م ادر متويل االخوان ف
اما م ةادر متويلةهم ف يةوبهم ال غريهةا، وقةادتهم فقةراء وفةيهم مةن هةو مةن افقةر             -

الناس، ان االستاع ال وان ترك العراق وهو ال لك شةو ارض!!، وقةد كةان لةه غرفةة      
واحدة من بيةت نسةبائه يف منطقةة الكسةرة، وهةو بيةت مةبين علة  عرصةة وقفيةة           

احةدة هةذي كةان قةد قسةمها ةةاجز قسةمني:        يؤول بعد مدة اىل االوقان، والغرفةة الو 
قسمًا يستقبل فيه الزوار وقسمًا لنومه ونوم اطفاله وفوجته!! اال هةدى اهلل املفرتيةن   

 وسامح من يردد القول قبل ان يتثبت منه!   

ونف  محودات تهمة التع ب عن االخوان، ويف رأيه ان الف ل بةني الةدين والسياسةة     -
لقي ر وما هلل هلل[ وهذا الف ل ماعرفةه االسةالم،   عرفته املسيحية ]دع ما لقي ر 

وال هو من طبيعته امنا هو شيئ فرضه املستعمرون علة  املسةلمني وطبقةه اعنةابهم     
 واملتامرون بافكارهم!!.

اما عن انتماء مجال عبدالناصر للماسونية، فقةد كتةب يقةول: امةا اتهةام عبدالناصةر        -
 الشرق انت بت عبدالناصر رئيسًا ف ريةًا  باملاسونية فحقيقته ان احملافل املاسونية يف

املاسةونية، وان   رطخب هاعل  دا، فكتب علماء بغداد اليه مذكرة ارسلوها اليه يذكرون
 يريدون استغالل امسه ومركزي لتحقيق اهدافهم.ني املاسوني

 اما عن سبب ابتعاد قسم من سكان املوصل عن االخوان، كتب يقول:
 لمني واقت ارهم عل  جانب من جوانب االسالم.اواًل / تع ب اناس من املس

ثانيًا / جهل كثري من الناس بشمولية االسالم وكونه نظامًا للحياة يف شةت  جوانبهةا،   
وعلك اثر من دثار الغزو الفكةري الةذي افهةم النةاس ان االسةالم )ديةن( عبةادة        

 واخالق ودداب وال شان له بالسياسة واالجتماع واالقت اد... اخل.
/ ان اكو عقبة وقفت يف طريق دعوة االخوان يف املوصل، تعةاطف معظةم اهةل     ثالثًا

املدينة مع مجال عبدالناصر الذي وقفت حكومته اىل جانةب هةذي املدينةة يف    
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حمنتهةةا بعةةد الشةةوان يف وجةةه الشةةيوعيني وعبةةدالكريم قاسةةم، ولقةةد اصةةبح  
 و ضدي.املقياس لوطنية االنسان عند عامة الناس وقوفه مع عبدالناصر ا

رابعًا / حسبان كثري من الناس ان االخوان حةزب كبقيةة االحةزاب وهةذا ظلةم فةادح       
 لالخوان.

خامسًا / االصطدام بعبدالناصر وتس ريي اجهزة دعايته الض مة يف حةرب االخةوان،   
وتشويه حقيقتهم ومسعتهم، من حيث ع ز االخةوان عةن الةرد عليةه وعلة       

 ن اعاعة وتلفزة وصحف وجمالت.اجهزته اع   تكن دم وسائل اعالم م
سادسةةًا / حةةرب اعةةدائهم دةةم باالشةةاعات الكاعبةةة واالفةةرتاء وتلقةةني النةةاس لتلةةك        
االشاعات كانها حقائق ثابتة ولو كانوا متةادبني بةاداب ديةنهم وتةذكروا قةول      
اهلل تعاىل "يا ايها الذين دمنوا ان جاءكم فاسق بنبةا فتبينةوا ان ت ةيبوا قومةًا     

ا عل  ما فعلتم نادمني" لتاكدوا وتثبتةوا  ةا يسةمعون قبةل     بهالة فت بحو
 ان يذيعوي وينشروي!

سابعًا / تظافر الدول االستعمارية واسرائيل عل  حربهم وااليةام كفيلةة بنشةر كةثري     
مةةن احلقةةائق ا افيةةة علةة  النةةاس، بةةل نشةةر كةةثري مةةن احلقةةائق بعةةد مةةوت    

 بدخول العراق!!عبدالناصر، وبعد قتل السادات لكنها   يسمح دا 
لقةف كةل مةا    تان االمانة العلمية تقض  ان يتحةرى الباحةث احلقيقةة وان ال ي   

يسةةمعه او يقةةرأي اال بعةةد التثبةةت والتةةبني، وان   يفعةةل علةةك فقةةد ظلةةم نفسةةه وظلةةم 
احلقيقة وظلم االخوان بل ظلم االسالم نفسه! وليس كثريًا عليك يةا اسةتاع عبةدالفتاح    

مةا   -رمحةه اهلل   -للحق وانت مةن عائلةة دينيةة كر ةة وابةوك      ان تكون من فًا متحريًا 
ي فمةا ظلةم(، وانةي اع اقةدر     اسالت احدًا عنه اال اثن  عليه وعكري خبري )ومةن يشةابه ابة   

فيةةك اعطةةائي االطروحةةة والتعليةةق عليهةةا لت ةةحيح مةةا صةةب ت ةةحيحه، ارجةةو اهلل ان   
واحلةةق فيمةةا يكتبةةون صعلةةك قةةدوة طيبةةة للبةةاحثني الةةذين يتوفةةون االمانةةة وال ةةدق  

 وينشرون ]واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل[.
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 مقابلة مع االستاع حممد توفيق حسني
 

، واكمةةل فيهةةا دراسةةته    1922ولةةد حممةةد توفيةةق حسةةني يف املوصةةل سةةنة      
ة واملتوسةةطة واالعداديةةة، اكمةةل دراسةةته اجلامعيةةة يف اجلامعةةة االمريكيةةة يف    يةةاالبتدائ

، وح ةةل علةة  املاجسةةتري يف التةةاريخ، وعةةاد للتةةدريس يف اجلامعةةة   1943بةةريوت سةةنة 
، وعةني اسةتاعًا مسةاعدًا يف كليةة     1958متةوف   14االمريكية، عاد اىل العةراق بعةد ثةورة    

االداب/جامعةةة بغةةداد، ومةةديرًا عامةةًا لةةدائرة العلةةوم االجتماعيةةة واالنسةةانية يف وفارة      
، مةن مؤلفاتةه: هةذا العةا      1987د سةنة  ، احيل علة  التقاعة  1971التعليم العالي سنة 

(، تةاريخ اوربةا يف   1958 ه(، مناعج بشرية من الع ةور الوسةط  )ترمجة   1953العربي )
 ، عندما يثور العراق.1958الع ر الوسيط، نهاية االقطاع يف العراق 

كان يسكن وحيدًا يف دار ببغداد، اليب االختالط واليريد مقابلة احد، اقنعةه  
ور كمال مظهر امحد  قابليت وقال لي: انه استاعنا مع انه اليمةل شةهادة   االستاع الدكت
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الدكتوراي فال تقل له دكتور عندما تقابله النه قد ينةزعج، وبامكانةك خماطبتةه باسةم     
 )ابو عامر(.
، وحسب موعد حمدد عهبت اليةه ففةتح لةي البةاب     1989تشرين االول  24يف 

منشةرحًا، بةل    وسط القامة امسر اللون،   يبُدبنفسه، كان يعي  وحيدًا، كان رجاًل مت
مكت بًا، عل  وجهه مسحة حزينة، اخذني اىل مكتبتةه الكةبرية، الحظةت ان الكةثري مةن      
الكتب كانت باللغة االنكليزية، جلس منزع ًا وكةاني افسةدت عليةه خلوتةه يف مكتبتةه،      

(، ولكةن مةع   1958-1926  يع به ابدًا موضةوع رسةاليت )احليةاة احلزبيةة يف املوصةل      
هذا وللت لص مين بسرعة قال ما هي اس لتك : فكانت هذي املعلومةات ح ةيلة املقابلةة    

 الق رية معه:
  يكن حزب العمةال العراقةي الةذي اسسةه امحةد سةعدالدين فيةادة يف املوصةل سةنة           -

الن سلوك مؤسسه وانزوائه فيما بعد يعين انه   يكةن    ، حزبًا عماليًا باملعن1931
 ة العاملة، لكنه كتب باسم العمال و  يكن منبثقًا منهم.من الطبق

النشرات الشيوعية اليت كانت توفع يف املوصةل يف االربعينةات كانةت تطبةع يف بغةداد،       -
 توفع اليهام السلطة وارباكها وبيان نفوع وانتشار تنظيمات احلزب.

كلف حةزب الشةعب يف املوصةل حممةد توفيةق حسةني وجةرجيس فةتح اهلل يف صةيف           -
اللقاء بعو احملاضرات التثقيفية عل  منتسيب احلزب وموافريه من العمةال،   1946

واستمر هو بالقاء احملاضرات ملدة شهر، واقت رت عل  تفسةري قةانون العمةال وشةرح     
معظمهةةم مةةن عمةةال البنةةاء  ًا( مسةتمع 60-50الدسةتور العراقةةي، وكةةان يضةةر  ةةو ) 

ن يتاج اليه العامل حينةذاك ليعةرن   والنقارين، ويعتقد حممد توفيق، ان هذا ما كا
 حقوقه وواجباته وحقه عل  الدولة.

كان سعيد امحد املقةيم، كةان والةدي مقيمةًا يف      )حزب الشعب( من ابرف اعضاء احلزب -
 حضرة الشيخ فتحي.

وبسبب تلك احملاضرات اعتقل حممد توفيق، مع انه   يكن منتميةًا حلةزب الشةعب،     -
، واطلةةق سةراحه مةةن دون حماكمةة او جةةزاء و    فقةد اودع التوقيةف مةةدة اسةبوعني   

توجةةه لةةه ايةةة تهمةةة، كةةذلك اعتقةةل معةةه صةةاحب مكتبةةة االمةةل نةةافع فاضةةل وكةةان  
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مسةةتقاًل، ولكةةن يةةرتدد علةة  مكتبتةةه يوسةةف احلةةاج اليةةاس )مةةن احلةةزب الةةوطين        
الد قراطي( وبعو منتسيب االحزاب انةذاك امثةال جةرجيس فةتح اهلل، ونةافع هةو       

عبداحلق فاضل اوالد فاضةل حامةد ال ةيدلي الةوطين والشةاعر      شقيق اكرم فاضل، و
 املوصلي املعرون.

ف ةةةلت مةةةن الوظيفةةةة عنةةةدما كنةةةت مدرسةةةًا يف الناصةةةرية بتهمةةةة  1949يف عةةةام  -
التحريو عل  مظاهرات وثبة كانون، وألني كنت قد القيةت خطبةة وطنيةة ادبةت     

 ية يف بعقوبة.فيها مشاعر الطالب عندما كنت مدرسًا يف دار املعلمني الريف

اىل بةةريوت حيةةث ح ةةلت علةة  شةةهادة املاجسةةتري، وعملةةت  1949سةةافرت يف صةةيف  -
 .1959مدرسًا يف اجلامعة االمريكية، و  اعد اىل العراق حت  سنة 

كةان مةةن حمةةرري جملةةة )وحةي الشةةباب( الةةيت اصةةدرها طةالب ثانويةةة املوصةةل سةةنة     -
صةدر العةدد االول منهةا يف     ، اليت1938، كذلك يف جملة )الثمرات االوىل( سنة 1939

، ونشر فيها امني طليع مدرس التاريخ يف ثانوية املوصةل مقةااًل بعنةوان    3/6/1938
)القومية(، كما نشر ابراهيم في ل االن اري ق ةيدة بعنةوان "سةنعيد ادةد" دعةا      
فيها اىل نهضة االمة العربية، ونشرت انةا يف الثمةرات االوىل مسةرحية بعنةوان "فتةاة      

 عو لل لح بني العرب".عربية تد

كانت القضةية الةيت تشةغل الطةالب حينةذاك هةي قضةية التحةرر حتةرر العةراق مةن             -
االنتةةداب املسةةترت، وحتريةةر الةةبالد العربيةةة وفلسةةطني يف املركةةز، كةةان جةةوًا حتريريةةًا  

 وطنيًا اسالميًا قوميًا.

انتهة      تكن ليحي )ق( افكار واضحة ومنظمة، لكنه كان وطنيًا بكل معن  الكلمة، -
من حيث بدأ، و  يستفد شي ًا، وساير الشيوعيني يف اواخةر حياتةه، ر ةا ألن ولةدي     

 الوحيد ]سعد[ كان شيوعيًا.

 املوصل مدينة متدينة ولكن بدون تزمت وتنظيم. -

قال: احلكومة كانةت تواجةه ضةغطًا شةعبيًا ب ةورة       1946وعن اجافة االحزاب سنة  -
نة خاصة بريطانيةا كانةت تريةد    يمألن القوى املهخاصة اثناء احلرب العاملية الثانية، 

ان يدعم الشعب ادهود احلربي، فافسحت ادال لل رائد وادالت، ووعةدت الشةعوب   
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اثناء احلرب باحلرية والد قراطية، وعنةدما انتهةت احلةرب كةان قةد نشةا يف العةراق        
 وعي سياسي وبدأ الضغط لتحقيق الوعود.

قيةة كانةت تريةد ان تظهةر  ظهةر احلكومةة       من ناحية اخرى، احلكومةة العرا 
الد قراطيةةة الةةيت تفسةةح ادةةال للنةةاس ان يعةةووا عةةن ارائهةةم واجتاهةةاتهم السياسةةية،   
ولكنها كانت تريد ان يكون هذا التعةبري ضةمن نطةاق ضةيق ال تتعةداي، تريةد احملافظةة        

الجةافات،  عل  الشكل دون احملتوى، لذا بدأت تتلكا يف اجةافة االحةزاب، وعنةدما منحةت ا    
حددت عملها ونشاطاتها وح رتها يف بغداد، وضايقتها يف احملافظات، خاصة بعد غليةان  

(، عاد التشديد عل  االحزاب، ومع هذا   تستطع مقاومة الزخم فارادت 1948الوثبة)
السيطرة عل  التيار لتوجهه، ودذا   متنح بعو االحزاب االخةرى االجةافة خوفةًا مةن     

 النظام سريًا.العمل السري وقلب 
سالته عن عالقته برجيس فتح اهلل، فقال كان صديقًا لي، فقلةت : وايةن هةو    

ان جةرجيس فةتح اهلل    واضةان  اآلن، فقال: اعتقد انه يعمل يف مكتبة بليدن يف هولنةدا، 
ابن علك النقةار البسةيط، مثقةف موسةوعي مةن الطةراف االول، فقلةت: ولكةن هنةاك مةن           

اجتةةاي  اوع ًاحركةةة الشةةوان، فقةةال: فقةةط لكونةةه مسةةيحي ينبةةذي ويل ةةق بةةه تهمةةًا اثنةةاء
 سياسي اليتآلف معهم، وما ال ق به من تهم كان لالساءة اليه ليس اال.

التمةادي يف   ءوامتعو حممد حسةني مةن التطةرق اىل هةذا املوضةوع، و  اجةر      
التوغل اكثر من هذا، ولكنه قال: من ال ةعب حتليةل النفسةية املوصةلية وسةو اغوارهةا       

عقةةدة والةةيت هةةي نتةةاج مةةا شةةهدته هةةذي املدينةةة مةةن احةةداث تار يةةة واجتماعيةةة       امل
 وسياسية.

ودعت االستاع حممد توفيق حسني، و  يتقةدمين اىل بةاب الةدار الرئيسةي، اال     
انه كان  شي ورائي ببطا، واحكم بعةد مغةادرتي غلةق البةاب، وكانةه سةون لةن يفتحةه         

لتسةعينات، لقةد كةان اشةبه بةالطيف غةري       ألحد من بعةدي، مسعةت انةه تةويف يف اواخةر ا     
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الةدكتور   ياملالون. ولكن يعد من اهم العقول التار ية يف العراق عل  حد قةول معاصةر  
 .(1)عمر حممد الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقابلة مع احملامي فغلول سعيد امحد ا ياط

 
، وختةةرج يف كليةة احلقةةوق  1929نيسةان   2ولةد فغلةةول ا يةاط يف املوصةةل يف   

،   يةةدخل الوظةةائف 1950متةةوف  5، انتمةة  لنقابةةة احملةةامني يف 1950ة سةةنة العراقيةة
ح ل عل  شةهادة يف اللغةة االنكليزيةة مةن      1964احلكومية، عمل يف احملاماة، ويف سنة 

 16املعهد االمريكةي، اسةس نةادي ادةواة الرياضةي يف املوصةل، قابلتةه يف داري ببغةداد يف         
اجلبهةة الشةعبية يف املوصةل، وادنةاي املعلومةات      باعتباري مةن مؤسسةي فةرع     1989ايلول 

 اليت ح لت عليها منه ب عوبة النه كان مقعدًا بسبب اصابته بلطة دماغية:

                                                 

 .468-467(، ك2008ينظر مؤلفه : موسوعة اعالم املوصل يف القرن العشرين )املوصل،( 1)
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دعانةةا عبةةداجلبار اجلةةومرد اىل داري للتباحةةث يف فةةتح فةةرع حلةةزب اجلبهةةة        
 8، وعقةد مةؤمتري االول يف   16/5/1951الشعبية يف املوصل، وكان احلزب قةد اجيةز يف   

وانت ةةب طةةه ادةةامشي رئيسةةًا لةةه. واتةةذكر مةةن الةةذين حضةةروا علةةك      1951ن حزيةةرا
: كمال ال ةائ ، سةاطع امساعيةل، كوكةب علةي اجلميةل، حةافم البكةري، حممةد           االجتماع

اجلليلي، عبداهلل اجلليلي، حممود الزرقي، شةاكر العنةاف، سةامي ا طيةب، ف ةري ا ةريو،       
سةةن حممةةد الن فةةي، عبةةدالقادر   فغلةةول ا يةةاط، عبةةدالعزيز حممةةد الن فةةي، عبداحمل  

 الدبوني.
اجيز فرع احلزب، واصبحت جريدة اددى لسان حةال الفةرع، وابتةدأ صةدورها     
من العدد االول، و  تكمل اعداد اددى السابقة، وانتم  الكةثريون للحةزب، وقةد حةذرنا     

 اجلومرد من تغلغل الشيوعيني اىل احلزب، كما فعلوا مع احلزب الوطين الد قراطي.
اول مشةكلة واجهةت الفةرع كةان حضةور عضةوي احلةزب حممةد امةني اجلليلةةي          
وعبداهلل امني اجلليلي حفل افتتاح فةرع حةزب االمةة االشةرتاكي، خالفةًا لقةرار احلةزب،        

 اجلومرد عل  سلوكهم وعد ت رفهم خروجًا عن اوامر احلزب. فلم يرَض
علي ا شاب، وفكي كان للحزب اعضاء من ا شابني وشباب امليدان امثال : حممد 

 ا شاب، واجتماعاتنا كانت تعقد حسب احلاجة، و  ينظم الفرع ادويات العضائه.
قدمت استقاليت من احلزب، وكان احلزب االول واالخري الةذي دخلتةه يف حيةاتي،    
اما سبب استقاليت فكان: باستثناء اجلومرد كان معظم الذين انتموا للفرع من االنتهافيني 

حل ا اصة والضيقة، و  يكونوا يستسيغون معارضة النظةام، اال اعا ضةربت   واصحاب امل ا
م احلهم، او وقف النظام ضد حتقيق رغبةاتهم، واقودةا ب ةراحة كةان دل الن فةي الةذين       
 لكون اراضي فراعية كثرية عل  رأس هوالء الذين يريدون االنتفاع من احلزب واستغالل 

وصل. كما كان بعو اعضاء ادي ة االدارية ال يتورعون وجود اجلومرد مسؤوالً لفرعه يف امل
 عن سرقة اموال الفرع، وال اريد ان اعكر االمساء حرصًا عل  مسعة اسرهم.

كان اجلومرد انسانًا وطنيًا رائعًا، واوكد انه نةدم علة  فةتح الفةرع ونةدم علة        
م مشةرتك،  العمل مع هذي التشكيلة املتناقضة اليت مةا كةان صمعهةا جةامع او حتة  قاسة      

وكان يتحني الفرصة لل روج من هةذي )الورطةة(، وفعةاًل اغلةق الفةرع واخةذ اوراقةه اىل        
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، و  يعد الفرع للعمل مرة ثانية، اما ملاعا اخذ 1952داري عند انتفاضة تشرين الثاني 
 االوراق اىل داري، فكان عل  حد قول اجلومرد: لكي ال تقع بيد السلطات.

 
 نادي ادواة الرياضي :

انشات نادياً بهذا االسم يف بناية يف شارع حلب )السعدون(، وكان من اهم مؤسسيه 
معي، فاضل الشطرة الذي كسب الكثري من الرياضيني للنادي ونظم العديةد مةن املباريةات    
مع الفرق االخرى، حت  انه اجرى مباراة لكرة القدم مع فريق موقع املوصل، وكان يدعم 

 نوري ال ران، فضةاًل عةن االشةرتاكات الشةهرية لالعضةاء، امةا       النادي االخوة: حافم وسا 
العيب كرة القدم املعروفني يف النادي فكةان راضةي الشةطرة. ومةن اعضةاء ادي ةة االداريةة:        

 فغلول ا ياط )رئيسًا(، حافم البكري )نائب الرئيس(، فاضل الشطرة )سكرتريًا(.
ان اسرتسل معه بالكالم، وطرح كانت اسرة فغلول الذين حضروا املقابلة اليبون 

االس لة الكثرية ومراعاة صحته، اما هو فكان يريد ان يقول كل ما عندي من املعلومات، فقد 
كنت اول من طلب مقابلته فكان يقول: كيف اهتديت اىل داري؟ كيةف حةال املوصةل؟ مةن     

اىل ت رقابلت من اعضاء االحةزاب؟ بلغهةم سةالمي، كةان حزينةًا يشةعر بةدنو اجلةه اضةطر         
وداعةةه والةةدعاء لةةه بالشةةفاء العاجةةل، ورافقةةين احةةدهم اىل الشةةارع ليةةدلين علةة  موقةةف      

 )الباصات( كي اعود اىل منطقة امليدان. 
 1991مدينة املوصل قبيل انتفاضة دعار 

 

كان فرض احل ار االقت ادي عل  العراق، بسبب غةزوي لدولةة الكويةت يف    
تحدة، لذا جلات السلطات اىل تشةكيل  ، من مجلة قرارات هي ة االمم امل1990دب  2

جلان االستيالء عل  املواد الغذائية، السيما احلبوب والسةكر، وظهةرت بعةد اقةل مةن      
شهر بطاقات توفيع ح ص ا بز وال مون والدقيق واملواد الغذائيةة االخةرى، و    
تكن تلك البطاقات حتتوي عل  اللحم والفواكه، وبعد مدة ق رية مت الغةاء ح ةص   

ا بز وال مون، واقت ر عل  الدقيق الذي كان يتوي عل  نسبة عالية من  توفيع
مواد بديلةة مثةل الشةعري والةذرة وحبةوب عبةاد الشةمس، وادى اهمةال نظةام رقابةة           
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السلطات يف كةل شةهر اىل ختفةيو احل ةص اىل ان ينشةط احملتكةرون        وءاالسعار،وجل
ء، وان ترتفةةع االسةةعار  واملتالعبةةون بقةةوت الشةةعب، واىل ان تزدهةةر السةةوق السةةودا    

وباستمرار، فوصلت تكاليف املعيشة مستويات   يسةبق دةا مثيةل، واصةبح بامكةان      
االثرياء واصحاب النفوع فقط دفع الثمن الالفم، وبدأت عالمات سوء التغذية تظهر 

 بوضوح يف وجوي الناس ال سيما يف وجوي االطفال.
سةعار، السةيما اسةعار املةواد     وباملقارنة مع اسعار مةا قبةل الغةزو، ارتفعةت اال    

( بامل ة، فعل  سبيل املثال ال احل ر، وصل 2000الغذائية الضرورية اىل اكثر من )
 1070( دينةةارًا ) ةةو 350( دنةةانري اىل )10( كغةةم مةةن )50سةةعر كةةيس السةةكر )

( دينارًا، وطبقة 350( كغم من دينارين اىل )50دوالرًا حينذاك(، وكيس الدقيق )
 ( دينارًا.15( دنانري اىل )3( من )بيضة 30البيو )

( دنةانري اىل  5وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، وصل سةعر الفةانوس مةن )   
( 350( فلةةس اىل )100( دينةارًا. وسةعر البطاريةة الواحةدة ح ةم كةبري مةن )       45)

( دنةانري،  10فلسةًا( اىل اكثةر مةن )    90فلسًا. اما سعر لرت البنةزين فقد ارتفةع مةن )  
ب السةيارات يسةتعملون الةنفط االبةيو اضةطرارًا، لشةحة البنةةزين        حت  اخذ اصحا

وارتفاع سعري، وباالمكان تقدير اسعار بقيةة البضةائع واملةواد قياسةًا علة  مةا عكةر،        
هذا واختفت من االسواق بعو الفواكه، وغدا التمر والبطاطا فضاًل عن ا بز مةن  

 .(1)االغذية االساسية للسكان قبيل قيام االنتفاضة وبعدها
ويف الوقت الذي انتشرت فيه روح املناهضة للحرب واالمش زاف منهةا، ومةن   
كل اشكال التنظيمات العسكرية، واخذ الناس يظهرون مشاعر التذمر وكل ما يةوف  
اثناء الكوارث، كانت السلطات احملليةة يف املوصةل معنيةة كعادتهةا باجلانةب الةدعائي،       

                                                 

قدمت العديد من دول العا  املساعدات الضرورية للشعب العراقي، اال ان السلطات كانةت تسةتحوع عليهةا وتبيعهةا     ( 1)
س، حيث عثر مةثاًل علة  ق  ةات ورق داخةل اكيةاس الةدقيق والةرف        بامثان باهضة، وقد تاكد علك بالدليل امللمو

مكتوبة عليها )هدية جةامع اسةامة بةن فيةد يف االردن اىل الشةعب العراقةي( أو )هبةة دولةة كنةدا للشةعب العراقةي(            
وبسبب سيطرة عدي صدام حسني عل  جتارة حلوم الدجاج، وبرفان حسن اديد عل  جتارة البيو، وعلي حسن 

  جتارة احلبوب والدقيق، وحسني كامةل علة  جتةارة الفةوانيس والكهربائيةات والبطاريةات، كانةت اسةعار         اديد عل
 هذي املواد واحدة يف ا اء العراق.
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 له وال مفر من قبولةه، وكةان املنةافقون    وبيان ان ما يؤمن به صدام حسني ال نظري
واملستفيدون من كبار املسؤولني ينقلون له املعلومات واالخبار اليت يرغةب مساعهةا،   
فقد كتبوا ونشروا: بان املقرات احلزبية شهدت اروع االندفاعات اجلماهرييةة حلمةل   

عتةةدين هبةةة لسةةحق امل االسةةالح واملشةةاركة يف )أم املعةةارك(، وان مجةةاهري املوصةةل مت   
واالشرار، وجاهزة للمنافلةة واجلهةاد. وصةرح قائةد اجلةي  الشةعيب )تنظةيم بعثةي         

: بانه يذر االعداء وسيدفن رءوسهم يف رمال ال حراء  مسلح( يف احملافظة لل حف
 وسيمرغ وجوي املعتدين بوحل ادز ة والعار، اعا حاولوا االعتداء عل  العراق.

اركة طوعيةة للمةواطنني، الةذين كةانوا     ويف احلقيقة،   تكن هناك أية مشة 
يدركون بانه   تكن هناك حاجة ملا هم فيةه، وان العةراق سي سةر املعركةة حتمةًا،      
وان املمتلكةةات سةةون تةةدمر بةةال مةةور، وكةةانوا يغلةةون حقةةدًا ورفضةةًا، ويعةةوون عةةن  
تذمرهم وامش زافهم بسرية تامة وبةادمس، بسةبب فقةدان الثقةة، وانتشةار عيةون       

 كل مكان. السلطة يف
وبعد سلسلة طويلة من نداءات السةالم الدوليةة واملبةادرات الش  ةية الةيت      
رفو صدام حسني مجيعها، استمر تدمري الكويت بطريقة بدائيةة، واالصةرار علة     

وكانةت د ةة صةدام )الفيلةد مارشةال( مةن        ،(19) اعتبارها احملافظة العراقية رقةم 
لل حفيني االجانب، تتسةم باملكةابرة    خالل ت رياته ومقابالته ال حفية، السيما

 : والتع ب وبالتعالي اجلاهل واحلاقد، وادناي بعو ما صرح به
 ( حسابنا قاس وثارنا ماحق.1)
 ( ال ننتظر الن ر وامنا نتعامل معه.2)
 ( الن ر اكيد لل ماهري، كما صار اكيدًا لرسول اهلل حممد )ك(.3)
 لهم يسبحون بدمهم.( اعا تورط االمريكان، بعون اهلل، سن ع4)
 جيشنا قادر عل  احلاق ادز ة الساحقة والدمار الشامل باملعتدين. (5)
 (.1) اعا ح لت احلرب سينت ر العراق، ولن تبق  امريكا الدولة العظم  رقم( 6)
 ( ان بوش خان تعاليم السيد املسيح وخان فهد مبادل االسالم.7)
  هذي احلرب.( اننا نعرن كل شيئ عن الطرن املقابل يف8)
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 ( فرقة وفدناها.60( وفادوها...، ووضعت امام )14( املعتدون وضعوا )9)
 ( ال طريق غري الذي اخرتناي وسنحميه باالنفس واالموال10)
 ( لن ننثين عن اخراج املعتدين الكافرين من ارض املقدسات.11)
 ( العراقيون هياوا للمنافلة الكوى كل شروط الن ر واسبابه.12)
 من يهاجم العراق سيعو اصبع الندم اىل يوم يبعثون. (13)

ان هةةذي االقةةوال الةةيت كانةةت تكتةةب بةةا ط العةةريو )املانشةةيت( يف صةةدر    
اجلرائد كشفت عن جهل صدام حسةني املطبةق باالوضةاع والتغةيريات الدوليةة الةيت       
باتت تتحكم يف العالقات الدولية، بعد خروج االحتاد السةوفييت مةن حلبةة ال ةراع     

دولي، الغريةب انةه كةان يت ةور ان بامكانةه االنت ةار علة  التفةوق املطلةق لةدول           ال
التحالف عل  القوات العراقية، بفعل اسلحته الكيمياويةة ومفاجآتةه العسةكرية الةيت     

 طاملا كان يعد الشعب بسحرها ويهدد دول التحالف بها. 
 كانت هي ة ، اليت1991كانون الثاني  15وقبيل انتهاء مدة النذار النهائي يف 

االمم املتحةدة قةد حددتةه النسةحاب القةوات العراقيةة مةن دولةة الكويةت، غةادر مدينةة            
املوصل اىل القرى اداورة اكثر من ن ةف سةكانها، خوفةًا مةن الق ةف اجلةوي الةذي قةد         
تقوم به دول التحالف. ومن اجلدير بالةذكر ان السةلطة احملليةة   حتةاول قةط اسةتمالة       

من روعهم، حت  انها   ت در اية تعليمةات، أو ترشةد السةكان حةول      االهالي أو التهدئة
: ان السلطات قةررت   البقاء يف املدينة او مغادرتها، بل ان شائعات سرت يف املدينة مفادها

منع االسر اليت غةادرت املدينةة مةن العةودة اليهةا بعةد اسةتتباب االمةور، واصةبحت هةذي           
هةالي، بعةد أن تاكةد لةديهم ان اسةرة احملةافظ       الشائعة موضع السة رية والتنةدر عنةد اال   

 )طاهر توفيق العاني(، واسر كبار املسؤولني قد غادرت املدينة اىل اماكن دمنة.
شةةهدت مدينةةة املوصةةل واعتبةةارًا مةةن السةةاعة الثانيةةة والن ةةف مةةن بعةةد    

، عشرات الغارات اجلوية لدول التحالف، 1991كانون الثاني  16/17منت ف ليلة 
مةةن دقةةة ق ةةف الطةةائرات املغةةرية للمنشةةآت احلكوميةةة واالهةةدان       وعلةة  الةةرغم  

العسكرية، فان الكلمات تع ز عن ت وير مدى الرعب الةذي كةان يهةز السةكان لةياًل      
ونهارًا وملدة شهر تقريبًا، فقد تعرضةت بعةو االحيةاء السةكنية، بسةبب قربهةا مةن        
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ل ةةي  ولل ةةي  الةدوائر واملؤسسةةات احلكوميةة الةةيت حولتهةا السةةلطات اىل مقةرات ل    
الشعيب وللحزب احلاكم، واخفت يف شوارعها الطةائرات املقاتلةة وال ةواريخ، للق ةف     

 .(1)اجلوي وراح ضحية علك العشرات من االبرياء املدنيني
 

 :نتفاضة الاملوصل أيام ا
ومنذ اليوم االول لبداية اد وم الوي الذي بدأ يف ساعة مبكرة من صةباح  

ظهر التفوق العسكري املذهل لقوات التحةالف   ،1991ط شبا 24يوم االحد املوافق 
فقةد اعلنةت قةوات     ،عل  اجلي  العراقي الةذي تشةتت حشةودي وتهةاوت حت ةيناته     

( فرقةة عسةكرية   26%( من القوة العراقيةة بسةحقها )  50التحالف انها قضت عل  )
والرقم احلقيقي  ،( فرقة كانت موجودة يف ساحة املعركة ويف الكويت42من اصل )

 لقتل  سيبق  جمهواًل.ل
لقةةد اجةةوت انت ةةارات دول التحةةالف صةةدام حسةةني ان يعلةةن انسةةحاب القةةوات 

ويف احلقيقةة ان اجلةي  كةان قةد      ،شباط من دولة الكويةت  26العراقية يف يوم الثالثاء 
سةاعة علة  بةدء     24اي بعةد اقةل مةن     ،بدأ انسحابه غري املنظم منذ مساء يوم االثةنني 

ث صدام ان اعلن خانعًا قبوله جلميع قةرارات جملةس االمةن االثةين     وما لب ،اد وم الوي
ودفةةع هةةذا  ،بعةةد ان دوخ العةةا  بتب حاتةةه العنرتيةةة والغبيةةة ،عشةةر واملتعلقةةة بالكويةةت

 العاهل السعودي اىل القول )ان صدام حسني رجل عديم الكرامة(.
ات ومن املضحك ان السلطة العليا قامةت بتعمةيم تعليمةات علة  مجيةع الوحةد      

باستبدال م طلح )االنسحاب( حيثما يةرد يف مجيةع الكتةب     ،العسكرية ووسائل االعالم
 ،وقةةد اثةةار هةةذا التوجيةةه السةة رية والتنةةدر  ،والكةةراريس   ةةطلح )القتةةال الرتاجعةةي(

وعهةةب الكةةثريون حينةةذاك اىل ان صةةدام حسةةني جمةةرد عميةةل امريكةةي ينفةةذ خمططةةًا   
ومبعةث   ي احلاجةة اليةه.  فكرسي احلكم اىل ان تنتوانه سون يبق  يف  ،امريكيًا واوروبيًا

                                                 

لقد اعرتض سكان بعو االحياء السكنية عل  اخفاء االسلحة والطةائرات بةالقرب مةن احيةائهم أو يف شةوارعها، اال      ( 1)
رح املسؤولون، انه بامكانهم مغادرة مساكنهم، وانهم غري مسؤولني عن حيةاتهم  ان السلطات رفضت اعرتاضهم، وص

 و تلكاتهم.
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هذا التوجةه انةه كةان يتعةاون مةع امل ةابرات االمريكيةة عنةدما كةان الج ةًا يف م ةر يف            
 (.1988-1980الستينات، وظهر جليًا دعم امريكا له خالل احلرب مع ايران )

كانت ت رفات صدام حسني افاء حكام الكويت ت رفات مزاجية حتكمت فيها 
وظةةرون دنيةةة، امةةا اهةةم اسةةباب تراجعةةه عةةن تهديداتةةه وت ةةرياته السةةابقة     مواقةةف

وقبوله عار ادز ة، هو تعلقه اجلنوني بكرسي احلكم وبالرتبة العسكرية، وكةان يةدرك   
ان دول التحالف سون لن تكتف  بتحرير الكويت، بل تندفع  و بغداد اعا ما اصر علة   

 مواصلة احلرب.
وهكةذا كةان    ،دون الشعور  رارتهةا  ، ة املنكرةلقد تقبل صدام حسني ادز

تلةك االدعةاءات الةيت اخةذت تبثهةا       ،يظهر من خالل ت ةرياته وادعاءاتةه بالن ةر   
لذا شهدت معظم  ،واليت كانت تزيد من غضب وغليان الشعب العراقي ،اعاعة بغداد

 ،دنوكانت مدينة الب رة اول تلك امل ،املدن العراقية انتفاضات شعبية غري منظمة
 ،بسبب قربها من ساحة املعركة وافدحامها بفلول اجلةي  املتقهقةر واملهةان كرامتةه    

اعار  5وانةةدلعت يف  ،ومةةن الب ةةرة امتةةد ديةةب االنتفاضةةة اىل بقيةةة املةةدن العراقيةةة
ردسةةةتان. وكالعةةةادة اتهمةةةت السةةةلطات جهاتةةةًا اجنبيةةةة يف اعكةةةاء نةةةار  ويف ك 1991

شةراعم مةن ا ونةة وامل ةربني والل ةوك       وقالت عةن املنتفضةني بةانهم    ،االنتفاضة
 والغوغاء ياولون جتزئة العراق اىل دول هزيلة.

ايةة تظةاهرة    ،خالفًا ملعظم املدن العراقية الكبرية ،  تشهد مدينة املوصل
مع ان سكان املدينة كانوا يتوقعون خروج التظاهرات يف كل حلظةة   ،معادية للنظام

حت  ان بعو امل ةلني هتفةوا بسةقوط صةدام يف      ،ايام الق ف اجلوي واد وم الوي
اال انهةم   ،جامع الدكتور سعدي مهدي يف حي السكر بعد ادائهةم صةالة يةوم اجلمعةة    

كما تعرضت صور صدام وجدارياته اىل االتالن  ،تفرقوا عند الباب الرئيسي لل امع
اال ان سةةكان  ،والتشةةويه ورش االصةةباغ عليهةةا يف عةةدد مةةن شةةوارع واحيةةاء املدينةةة   

خلةةدوا اىل السةةكينة عنةةدما انةةدلعت االنتفاضةةة يف    ،السةةيما العةةرب مةةنهم  ،املدينةةة
مفضةلني   ،وسيطر املنتفضون عل  معظةم املةدن فيهةا    ،ردستانواجلنوب والوسط وك
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ة ةةة ان االنتفاضةةة يف الوسةةط واجلنةةوب شةةيعية ويف     ،بقةةاء نظةةام صةةدام حسةةني  
 سعون اىل جتزئة العراق.رد يووالك ،وان حكم الشيعة اليطاق ،رديةو)الشمال( ك

اسةةبابًا رئيسةةية يف بقةةاء املدينةةة  - يف احلقيقةةة -  تكةةن االسةةباب املةةذكورة 
وحتودا بالتالي اىل قاعدة امنيةة   ،بعيدة عن املشاركة يف االنتفاضة الشعبية الواسعة

فاملوصةل تعةد مركةزًا لعةدد مةن كبةار        ،ردسةتان والركان النظام لقمع االنتفاضة يف ك
فضةاًل   ،وان الكثري من شبابها كانوا من مراتب احلرس اجلمهةوري  ،عسكرينيالقادة ال

رد والشةيوخ  وعن متتع عدد كبري من العسكريني والت ةار والعقةاريني واالغةوات الكة    
اما توير بعو املوصليني من ان املوصةل   تشةارك يف    ،العرب. بنعم صدام حسني

 8عقيد الركن عبدالوهاب الشوان يف االنتفاضة النها تعلمت درسًا منذ ايام حركة ال
الن حركةةة الشةةوان كانةةت حركةةة    ،فتويةةر يرفضةةه منطةةق التةةاريخ   ،1959اعار 

عسكرية رجعية قادها ضابط بغدادي طموح بتش يع مةن االسةر االرسةتقراطية يف    
 1958متةةوف   14رد الةةذين هةةددت ثةةورة   واملدينةةة وشةةيوخ العةةرب واغةةوات الكةة    

و  تنطةل علة  اجلمةاهري املوصةلية      ،االجتماعيةة م احلهم االقت ادية ومراكزهم 
لةذا حتركةت بسةرعة     ،حينذاك شةعارات ودعةوات اركةان احلركةة القوميةة والدينيةة      

وقضت عل  حركتهم يف ساعاتها االوىل دفاعًا عن الثورة اليت   يكن قد مض  عل  
ميةد(  فضاًل عن متتع قائد الثورة ورئيس احلكومة الزعيم )الع ،قيامها مثانية اشهر

 الركن عبدالكريم قاسم بشعبية واسعة ويف ا اء العراق كافة.
رد املوصةةل يف االنتفاضةةة او مبةةادرتهم يف اشةةعادا   وان احتمةةال مشةةاركة كةة 

ردية )البيشمركة( اىل مشةارن املدينةة   والسيما بعد وصول القوات الك ،داخل املدينة
ا: اعتقةادهم ان املبةادرة   فكان بعيدًا وضعيفًا السباب منه ،من جهيت الشمال والشرق

هذا فضاًل عن  ،باعتبار انهم يشكلون اكثرية سكانها ،صب ان يقوم بها عرب املدينة
رد املةوالني للحكومةة )اجلةاش( واالهةم     وان املدينة كانت من اهم مراكز املرتزقة الك

ردسةتانية, الةذين اعلنةوا بةان     ورد واجلبهةة الك ومن هذا وعاك ت ةريات القةادة الكة   
ردية سون لن تتقدم  و املوصل لتحريرها خوفًا من خلةق العةداء بةني    وت الكالقوا

 رد يف املدينة.والعرب والك
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ومسةتعدة لةدخودا    ،رديةة دخةول املوصةل بسةهولة    وكان بامكان القةوات الك 
بةدليل ت ةريح السةيد مسةعود البةارفاني يف مطلةع سةنة         ،حال قيام االنتفاضة فيها

ا جةاء فيةه: كانةت مدينةة املوصةل علة  وشةك        و  ،جلريدة الشرق االوسط 1992
ولكن رفضنا ان نقوم باي عمل خشةية   ،وكان لدينا قوات كافية القتحامها ،السقوط

دعةوة رمسيةة اىل املعارضةة     جهُتَو ،رديوك - من ان يتحول ال راع اىل صراع عربي
رديةًا  وك ولةيس  ،العراقية وطلبنا من افرادها ان ياتوا اىل هنا لكي نعلن شي ًا عراقيًا

لكةةن   يضةةر احةةد مةةنهم اىل  ،ان يةةاتوا اىل هنةةا وننطلةةق معةةًا  ةةو املوصةةل  ،فقةةط
وامنةا ارادوا ان نقاتةةل ونةةذهب اىل بغةداد ونسةةقط النظةةام    ،ردسةتان او اىل العةةراق وك

 ونستقبلهم كرءساء وكوفراء.
كان سيحدث فعاًل عداءة بةني   ،ردية عل  دخول املوصلوان اقدام القوات الك

حيةث ان وفيةر الداخليةة علةي حسةن اديةد كةان قةد اجتمةع           ،رد املدينةوعرب وك
بكبار احلزبيني والعسكريني يف املدينة موضحًا بان محاية املدينةة والةدفاع عنهةا يف    

وانه سون َيُدك اجلانب االيسر  ،هو من صميم واجبهم ،رد عليهاوحالة )ه وم( الك
ا ب ةواريخ ارض ارض يف حالةة   من املدينةة )شةرق دجلةة( باملدفعيةة الثقيلةة ور ة      

 وهدد حت  بنسف اجلسور بني جانيب املدينة. ،رد عليهواستيالء الك
ثبتةت   ،رديةة  ةو املدينةة   ووخوفًا من قيام التظةاهرات وتقةدم القةوات الك   

 ،السلطات الرشاشات واملدافع عل  مداخل اجلسور وعل  بنايةة احملافظةة واملرتفعةات   
وكثفةت الشةرطة وتنظيمةات     ، مشال وشرق املدينةوشكلت مايشبه احلزام االمين يف

واخةذت السةيارات املسةلحة جتةوب شةوارع       ،اجلي  الشعيب دورياتها يف الليةل والنهةار  
 املدينة وتستقر يف التقاطعات ويف االماكن املهمة واحلساسة.

ويف اجتماع اخر طلب اديد من ادتمعني التعاون مع السلطة ومساعدتها 
وعل  الرغم  ،وباالمتيافات اعا اجتافت السلطة احملنة اليت متر بهاووعدهم بالنعيم 
فقةد   ،رد باالنتفاضة يف املدينة كانت ضعيفة وحت  غري متوقعةومن ان مبادرة الك

رد هةم املعنيةون   ووكةان الكة   ،قامت السلطات ةملة واسعة جلمع االسلحة من السةكان 
حة احلةزب  لرد مةن اسة  وني الكة بدليل انهةا جةردت اواًل البعثةي    ،بذلك وبشكل رئيسي
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وقامت بنقل من هم بدرجة )رفيق( اىل مدينةة احلضةر ال ةحراوية     ،اليت ةوفتهم
رد مةن رءسةاء ماكةان    وامةا االغةوات الكة    ،ة ة احملافظة عل  سةالمتهم او محةايتهم  

فقد مسحةت دةم السةلطات     ،اجلاش( -رد ويسم  بافواج الدفاع الوطين )املرتزقة الك
وفعاًل غادر معظمهةم املنطقةة اىل احلضةر واىل منطقةة تلةول البةاج        ، غادرة املدينة

بةةني احلضةةر وقضةةاء بي ةةي متهيةةدًا للةةهروب اىل سةةوريا او االردن بوسةةاطة العشةةائر   
اال ان علي حسن اديد حلق بهم واهانهم مجيعةًا بالشةتائم البذي ةة     العربية هناك.

صرح عدد منهم امام اديد بةانهم  وامرهم بالعودة فورًا اىل املوصل، وعادوا فعاًل، و
وانهةم يفضةلون املةوت يف     سةهم ومع السلطة وسيبقون خدمًا دا حت  اعا سةحقت رء 

ال حراء عل  ان يقتلوا بيد )امل ربني(، وانهم سيقاتلون حتة  الرمةق االخةري ضةد     
احلركة الكردية ويولون دون ياحهةا. وفعةاًل اخةذوا صمعةون جحوشةهم والةذهاب       

 هناك.  طشمريللباملدينة للت دي بهم اىل شرق 
 ،ويف حةدود السةاعة ا امسةة    ،1991دعار  15يف مساء يوم اجلمعة املوافق 

رديةةة واملنةةاطق عات الكثافةةة  وسةةيارات شةةرطة الن ةةدة جتةةوب االحيةةاء الك   اخةةذت
وتةةذيع هةةذا االعةةالن: )علةة  كافةةة االكةةراد السةةاكنني يف مدينةةة ، رديةةةوالسةةكانية الك

غةةدًا السةةاعة السادسةةة ف ةةرًا(. لقةةد احةةدث هةةذا االعةةالن    ينةةةاملوصةةل مغةةادرة املد
لذين يشكلون يف اقل تقةدير  رد اووساد ادرج صفون الك، اضطرابًا سكانيًا يف املدينة

جتمةةع العشةةرات مةةنهم يف سةةوق االكةةراد )سةةوق  فقةةد ،% مةةن سةةكان املوصةةل40 ةةو 
املسةةؤولني عنةةون السةةيد مجيةةل و  الةةنيب( يف حملةةة النعمانيةةة حةةول خمتةةار احمللةةة  

ان يوضةةحوا دةةم  احلةةزبيني يف حلقةةات غةةري منتظمةةة يسةةتطلعون درائهةةم ويطلبةةون 
ة كةةز شةةرطة الةةنيب يةةونس ومراكةةز الشةةرط وتوجةةه بعضةةهم اىل مر ،حقيقةةة االمةةر

الةنيب   شةرطة  فقد صرح ضابط يف مركةز  ،لكن احدًا   ي ل عل  جواب ،خرىاال
ني االعةالن بانةه يق ةد    وحلةل بعةو احلةزبي    ،العلةم لةه بشةيء    بةان املركةز   ،يونس

ومةع   ،اال ان االمر بات واضحًا عندما توجةه  ،املدينة رد الذين نزحوا مؤخرًا اىلوالك
واالست بارات العسكرية واألمن واحلزبيني تتبعهم ة افراد من الشرط ،حلول الظالم

ففي  و الساعة السادسة والن ف من مسةاء   ،رديةوالك املركبات الطويلة اىل االحياء
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رد الةةيت كةةان مسةةؤول مةةا يسةةم     ودور الكةة دعار بةةدأت عمليةةات مداهمةةة   15يةةوم 
-16الةذين تةرتاوح اعمةارهم بةني )     واعتقةال الةذكور   ،)البلوك( احلزبي يشري اليهاةب

اجلملة الع بية الدكتور ء ن من االعتقال احد حت  اشهر اطباو  يستث ،( سنة60
 ع يب علي وسواي

رد يف وومشلةت الكةثري مةن الكة     ،بوعاستمرت عمليات االعتقال اكثر مةن اسة  
وقتل خالل املداهمات اكثر من  سة اش اك  ،االيسر واال ن من املدينة اجلانبني
واعقبةت عمليةات املداهمةة     ،لزييلي والكرامة لعدم امتثةادم لةة)االوامر(  ا يف حمليت
وشةاع ان علةي حسةن اديةد      ،ردولكة لمنظمات حزب البعث برد سةكاني   تلك قيام

ويبةدو ان بعةو املسةؤولني     ،من املدينةة  همامكانية ترحيل اجراء اجلرد لبحثامر ب
لةةذا طلةةب اديةةد معرفةةة  ،العسةةكريني مةةنهم مةةن الرتحيةةل طرحةةوا فكةةرة اسةةتثناء

 ،فقدم احلزب له جةردًا خاصةًا بعةددهم ورتةبهم    ، عددهم لبحث امكانية استثنائهم
رديةة  وراد االسةر الك امسةاء مجيةع افة    واعقب هذا اجلرد جرد دخر شامل سة ل فيةه  

رد غةري  وسيشةمل فقةط الكة    وشةاع ان الرتحيةل   ،ومسقط رأس كل فةرد مةن افرادهةا   
 .املولودين يف املوصل

فقةد   ،ورافقت محلةة املةداهمات واالعتقةاالت تهديةدات واسةتفزافات كةثرية      
ردي ومسؤول حزبي وحكومي بان السلطة سون تسحق اكو رأس كة  صرح اكثر من

وباالسةتيالء   ،ردوالعةرب صةاهرون بعةدائهم للكة     من عامةة واخذ البعو  ،اعا حترك
االمةر لةو كةان بايةديهم لضةربوا كةل        واعلةن دخةرون بةان    ،عل  دورهم و تلكةاتهم 

سةبب عةدم ترحيلةهم او     وتساءل عةن  ،ردوولعن اخر مجيع الك ،ردي بالكيمياويوك
 !!.اجالئهم من املدينة

ن فيهةا  ولةذي بذلةه املسةؤول   وتقديرًا ملوقف )سكان املدينة( املوالي ولل هةد ا 
خةالل اجتمةاع    ،بةارك علةي حسةن اديةد     ،االوامر والتعليمةات املناطةة بهةم    بتنفيذ

وحضةةري احملةةافظ وامةةيين سةةر  1991دعار  19احملافظةةة عقةةد يف  موسةةع يف ديةةوان
)الةدور   ،وعةدد مةن املسةؤولني و)الوجهةاء(     ،للحةزب  قيادتيي فرعي نينوى واملوصةل 

احملافظةةة يف الوقةةون صةةفًا واحةةدًا خلةةف قيةةادة   جلمةةاهري الةةوطين الةةواعي واملتميةةز
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تطلق احيانًا اسم حمافظةة الةوالء او    واخذت وسائل االعالم ،الرئيس صدام حسني(
 .الوفاء عل  حمافظة نينوى

 ،او اصةدقائهم مةن العةرب    ،رد يف دور جريانهةم وومع اختفاء الكثري من الكة 
اىل القةرى   ،دعار وااليةام الةيت اعقبتهةا    15/16االالن منهم املدينة يف ليلة  ومغادرة

واغفال مسؤولو البلوكةات احلزبيةة وخمتةارو االحيةاء      ،القريبة من املدينة رديةوالك
فقد متكنت السةلطات مةن اعتقةال اكثةر مةن       ،رديةوالكثري من االسر الك االدالء عل 

نقلتهم عل  الفور اىل مةدن محةام العليةل واحلضةر وتكريةت ثةم        رديو( الف ك15)
ويف  ،منهم يف مبن  كلية االدارة واالقت اد يف حي املن ور كما ح ز امل ات ،الرمادي

او  ،اربيةل متهيةدًا لنقلةهم اىل الرمةادي    -عل  طريق املوصةل  القالع العسكرية الواقعة
وتعرض املعتقلةون   ،ردية  و املوصلوتقدمت القوات الك اختاعهم دروعًا بشرية اعا

دةم وجبةة طعةام واحةدة يف اليةوم مؤلفةة مةن         قةدم حيةث كةان ي   ،اىل ظرون قاسية
الفطور والسحور النهم اعتقلوا خالل شةهر   وكان عليهم تقسيمها بني ،ا بز والتمر

بالقةةابلوات والع ةةي واالنابيةةب  كمةةا تعةةرض املعتقلةةون لالهانةةات والضةةرب ،رمضةةان
ني هةم  ان املعتقل ،الرمادي واشاعت السلطات يف تكريت والفلوجة ومدينة ،املطاطية

 .(1)املعارك من )الع اة( وامل ربني البيشمركه الذين مت اسرهم يف
كةةان ادةةدن منةةه اختةةاعهم رهةةائن ودروعةةًا   ،رد يف املوصةةلوان اعتقةةال الكةة

علة  الةرغم مةن ادعةاءات      ،(2)رديةة  ةو املدينةة   وتقةدم القةوات الك   بشرية يف حالةة 
 .وتاييدهم لالنتفاضة وخوفًا من انضمامهم ،كانت وقائية السلطة بان اجراءاتها

فةان احةدًا    ،رد يف املوصةل ومع كل هذا الظلم والتعسف الذي تعرض له الك 
 املسؤولني او الوجهاء او حت  علماء ورجال الةدين   يتحةرك لن ةدة املعةتقلني     من

                                                 

وعنةدما   ،ردسةتان واالنتفاضةة يف ك    يطلق سراح الذين اخذوا اىل الرمادي )االنبةار( اال بعةد فوال ا طةر وقمةع    ( 1)
ستدلوا عل  علك بالكتابات اليت كةانوا قةد   االسرى الكويتيون وا عادوا قالوا انهم س نوا يف قاعات كان يشغلها قبلهم

 .تركوها عل  اجلدران

مسةيطرة علة  مدينةة    ك، وردية متمركةزة يف منةاطق: النةاوران واطةران بعشةيقة وناحيةة الكلة       وكانت القوات الك( 2)
 .فقط كم 25-15وتبعد هذي املناطق عن املوصل ةدود  ،القوش واطرافها
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وعندما كانوا يسةالون عةن سةبب     ،(3)واحمل وفين يف علك الشهر الكريم شهر رمضان
 ،رد والعربوي قد يؤدي اىل تعكري صفو العالقات بني الكعن هذا الظلم الذ سكوتهم

 !!صيب بامتعاض: ماعا نستطيع ان نفعل؟ انها اوامر علي حسن اديد كان بعضهم
رد وغريهم  ن هربةوا  وومن اجلدير بالذكر ان عددًا من كبار االغوات الك

تةةؤدي اىل  دملةةني ان ،قةاموا بتشةة يع تلةةك االجةراءات القاسةةية   ،احملةةررة مةن املنةةاطق 
العشائريني وغري العشائريني اىل االخنراط يف تشكيالت مايسم   رد منواضطرار الك

رديةة املرابطةة   والوطين( السي ة ال يت لسوقهم اىل قتال القوات الك بة)افواج الدفاع
فقد مت االفراج  ،وهذا ماحدث بالفعل ،مشال وشرق املوصل عل  شكل قوس كبري يف
بشرط محلهم السالح وتةوجههم مةع االغةوات الةذين      ولكن ،عن الكثري من املعتقلني

لقتال بالقرب من منةاطق بعشةيقة والنةاوران    ا اعيدوا اىل املدينة مهانني اىل ساحات
 (.قو ةقروفلفيل والقوش واحلمدانية )

نسانية وغري املدروسة اىل اصاد نوع اادت تلك االجراءات الال ،  اية حالعل
وحتة  الضةغينة    ،رد والعةرب يف املدينةة  والعالقات بني الكة احلساسية والوود يف  من

مةا   كمةا ان العمليةة خةدمت اىل حةد     ،واملت لفني سياسةيًا وثقافيةًا مةنهم    بني السذج
حيةةث  ،ردوفالسةةلطات   تفةةرق يف اجراءاتهةةا بةةني الكةة  ،رديةةةوالك احلركةةة القوميةةة

ن سةةالحها مةةن املةةوالني دةةا والةةذين كةةانوا يملةةو   ردواعتقلةةت اول مةةا اعتقلةةت الكةة 
واعتقلت كذلك امل ات من  ،جردتهم من السالح البعثيني واملرتزقة )اجلاش( بعد ان

صيةدون حتة     كةانوا قةد اسةتعربوا وال    ردًا باالسةم فقةط اي  ورد الذين كةانوا كة  والك
وتغةريت   ،مجيعةًا انفسةهم ومةواقفهم    وادى هذا اىل ان يراجةع هةؤالء   ،رديةواللغة الك

                                                 

رد مجيعًا من والفرصة لطرد الك ع من امل لني بان عل  احلكومة ان تنتهز هذيقيل ان عاملًا دينيًا صرح امام مج( 3)
 (.املدينة اىل )جبادم
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ردي ومهما كان موقفةه مةن   وك رديوفقد ثبت دم ان الك ،اًلقناعات الكثري منهم فع
 .(1)احلكومة واحلزب احلاكم

الشك ان االنتفاضة كانت نتي ة من نتائج ادز ة الفاضحة اليت مينم بهةا  
االيرانيةة، كمةا    –اجلي  العراقي، وتنفيسًا ملا حلق بالشعب خالل احلةرب العراقيةة   

ي اثرهةا يف قيةام واعكةاء نةار االنتفاضةة، فقةد       كان لت ةريات قةادة االئةتالن الةدول    
صرح وفير الدفاع االمريكي )مثاًل( ريتشارد دك جيين بان صةدام حسةني صةب ان    
اليبقةة  علةة  راس السةةلطة، وقةةال باسةةم البيةةت االبةةيو: ان دول التحةةالف ختطةةط   

 لالندفاع  و بغداد، وان القتال لن يتوقف يف حترير الكويت.
ا ان ال نبةةال  يف دور اجلمةةاهري املنتفضةةة مةةن حيةةث    املهةةم يف االمةةر، علينةة 

التنظةةيم والفعاليةةات، فقةةد كانةةت االنتفاضةةة، السةةيما يف الوسةةط واجلنةةوب، عمومةةًا   
ة تفتقر اىل التنظيم واىل الثقة بنفسها، لقد تركزت اساسًا يف مجاهري الطبقة فضعي

يف ظل ظرون الفقرية والوسط  اىل حد ما، وهي عات طاقة ثورية حمدودة، السيما 
 يسودها االرهاب والبط .

  
 

 يوم مناقشة اطروحيت للدكتوراي

 
 14قدمت اطروحيت للدكتوراي "التطورات السياسية الداخليةة يف العةراق   

" اىل جملةةةس كليةةةة االداب يف جامعةةةة املوصةةةل يف 1963شةةةباط  8 - 1958متةةةوف 
احلميد خليل ، وتكونت جلنة مناقشتها من السادة: أ. د. نوري عبد 1995حزيران 

العاني رئيسًا لل نة وعضوية كةل مةن: أ. د. خليةل علةي مةراد، أ. د. جعفةر عبةاس        
محيدي، والةدكتور سةي ار كوكةب علةي اجلميةل، والةدكتور علةي شةاكر علةي، وكانةت           

                                                 

كمةا   ،باع وبةة مةن االعتقةال    وبعةد ان يةوت   ،معظم املعلومات الواردة يف هةذا املقةال كنةت قةد سة لتها يف حينةه      ( 1)
ابالت الةيت اجريتهةا مةع املعةتقلني بعةد اطةالق       املق هذا فضاًل عن ،فودني ببعضها اصدقائي من البعثيني الناقمني

 .سراحهم
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باشران االستاع الدكتور ابراهيم خليل امحد، وجرت املناقشة يف قاعة كليةة االداب  
ةضور حشد من األصدقاء والطةالب وش  ةيات   ، و1995دب  6بامعة املوصل يف 

موصلية معروفة اعكر منهم: املرحومني عبدالباسط يونس، وغربةي احلةاج امحةد،    
والسيد عبداجلبار حسن اجلبوري، والسيد غامن سةعداهلل محةودات، والةدكتور حةافم     

 عبداهلل وسواهم من الوجوي االجتماعية والسياسية املوصلية.
ينةةة املوصةةل مسةةاحة متميةةزة يف دراسةةيت هةةذي، وكعةةادتي فقةةد اعطيةةت ملد

والسبب ألنها بالنسبة لي هي املدينة اليت اعي  فيها، ووثائقها كانةت علة  مقربةة    
مةةين ويف متنةةاول يةةدي، وان املوصةةل كمةةا هةةي يف احلقةةب التار يةةة املتواليةةة، كانةةت 

رات خالل الفرتة موضوع الدراسة ساحة حافلة باألحداث، ت ارعت يف حلبتها التيةا 
شةباط   8متةوف وحتة  انقةالب     14السياسية املتضاربة اليت فعلت فعلها بعةد ثةورة   

، وهذي التيارات هي منةوعج م ةغر ملةا كةان  ةور فيةه العةراق انةذاك، ففةي          1963
املوصةةل يةةد التيةةارات القوميةةة والد قراطيةةة والشةةيوعية والدينيةةة والكورديةةة      

يف حمافظةات اخةرى، كةل علةك ةكةم       والعربية، وقوميات اخرى قد اليد دا مثياًل
التاريخ السياسي والرتكيب السكاني ملنطقة املوصةل الةيت شةهدت خةالل تلةك الفةرتة       
احداثًا حمتدمة ومتنوعة قلما يد دا مثياًل صارخًا وجمسمًا يف املدن االخرى، ففي 
املوصةل انف ةةرت اول حركةةة مسةةلحة ضةةد حكةةم عبةةد الكةةريم قاسةةم، ويف شةةوارعها  

شطت حركة مافالت تنتظر الدراسةة والكشةف، وأق ةد موجةة االغتيةاالت      وافقتها ن
السياسية املشهورة واليت تضافرت عل  نسج ف ودا اصابع واياد من عدة اجتاهةات،  

 وألغراض كثرية بينها السياسية والدينية والقومية والش  ية والعائلية.
اىل املواضةةيع املهةةم يف االمةةر ان املناقشةةني جتنبةةوا يف مناقشةةاتهم التطةةرق    

املثرية، واىل كل ما قد يضع حةزب البعةث يف قفةص االتهةام، او يةدين اعمالةه ويةثري        
الشكوك حودا، كما   يتوغلةوا يف مناقشةاتهم واسة لتهم عميقةًا يف صةلب املوضةوع،       
وكان معهةم كةل احلةق يف تلةك الظةرون غةري العاديةة حيةث سةطوة البعةث، وحيةث            

غاء الرأي وحتكيم العقل واملنطق، كانوا ال يستطيعون الرقابة والطمس وااللغاء...، إل
الرد او ت حيح ماهو غري موضوعي وملفق، فتزوير التاريخ وتشويهه كةان  ةارس   
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يف اجلامعةةات العراقيةةة، حتةةت ظةةل االوامةةر باعةةادة ))كتابةةة التةةاريخ(( منةةذ القةةدم،   
 والسيما تاريخ العراق املعاصر.

ي ار اجلميةل   يتحمةل عةدم املوضةوعية     ولكن مناقشًا واحدًا وهةو الةدكتور سة   
ال ةارخ يف االطروحةة، والسةيما يف املواضةيع الةيت ختةص البعةث او يكةون احلةزب طرفةًا           
فيها، لقد بدأ اجلميل مناقشته بالقول: ان املوضةوع مهةم جةدًا وعلة  درجةة كةبرية مةن        

كم ( سنة عل  نظام ح30التعقيد واحلساسية، وتتباين فيه وجهات النظر فقد مض  )
عبدالكريم قاسم، ووجدت ان االخ العزيز عبةدالفتاح علةي متسةرعًا بعةو الشةيء عمةا       
ات ف به، وبدأ اجلميل يطرح العديد من التسةاءالت ومنهةا: هةل كةان )قاسةم( مسةؤواًل       
عن كل ما حدث؟ أم الضباط الةذين كةانوا معةه؟ مةا هةي مسةؤولية االسةتعمار وشةركات         

ياء أو التلميح بشكل غري مباشةر اىل ان االطروحةة   النفط؟، ومن تساءالته كان يريد ا 
  تكتب بشكل موضوعي، ثةم دخةل اجلميةل صةلب مةا كةان يهةدن اليةه قةائاًل: أسةالك           
سةؤااًل حمةةددًا يةا عبةةدالفتاح، واجلةواب صةةب ان يكةون بةةنعم او ال: هةل كنةةت حياديةةًا يف      

 كتابة هذي االطروحة؟. جاوبين بنعم أو ال... ال ... .
سؤال اجلريء غري متوقعًا باملرة، كان امتحانًا عسريًا بالنسبة لي، كان هذا ال

أما ان انسف كل عملي ومابذلته من جهد، واما ان احتمل اكو مسؤولية تار ية يف 
حيةةاتي. خةةي م علةة  احلاضةةرين سةةكوت تةةام، وكةةان بيةةنهم العديةةد مةةن املسةةؤولني      

االنظةار الةي ، كانةت حلظةات     البعثيني الكبار وال غار يف جامعة املوصل، واجتهت كل 
صعد فيها الدم اىل قمة رأسي، واخذ العرق ينضح من جبيين، وانتةابتين ادةواجس   
امل تلفةةة، فاسةةت معت شةة اعيت ووضةةعت امةةامي وفر املسةةؤولية، ولةةيكن مةةايكون،     
فاجبت قائاًل: ال، فقال: ما كنت حياديةًا؟! قلةت: نعةم، قةال: جيةد، إعن البحةث غةري        

 ا اىل هذي النتي ة اآلن نبدأ باملناقشة.حيادي وطاملا وصلن
لقةةد اثبةةت اجلميةةل أمةةام جلنةةة املناقشةةة واحلضةةور مةةا كةةان يريةةد حتقيقةةه 
والتوصل اليةه، مةن ان االطروحةة   تكتةب بشةكل موضةوعي السةباب ال داعةي اىل         
مناقشةةتها، حلساسةةية املوضةةوع وتشةةابك االحةةداث الةةيت انةةوت ملعاجلتهةةا، فضةةاًل عةةن  
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الكثرية اليت كان ي عب الكشف عةن مجيعهةا حينةذاك، كةل هةذا       خفايا موضوعاتها
 افقد الرسالة قدرًا واضحًا من املوضوعية.

كما ادرك اجلميل خطةورة التوغةل يف املناقشةة وتةداعياتها علة  مسةتقبله       
ومستقبلي، وكان يعلم علم اليقني ان ما سطرته ال يعو عن رأيي وتوجهاتي، وامنا 

الكتابةةة والتعةةبري يف ظةةل )االنكشةةاريني( مغسةةولي   جةةاء حتةةت وطةةاة فقةةدان حريةةة 
االدمغة وشةهود الةزور، نعةم كنةا ال نسةتطيع الةرد علة  الكةذب والتلفيةق والتزويةر           

االرضية اليت نتحةرك عليهةا،    -حينذاك  -ألسباب معروفة، هذي االمور كانت تشكل 
 والعمل داخلها ل نع تاريخ جديد للعراق.

الشة اع وجةوابي اجلةريء عليةه، اصةبح يف       ان سؤال الدكتور سةي ار اجلميةل  
حينها واآلن وسامًا يف صدرينا  ن االثنني، ولكن مع هذا ظل علك السةؤال وصةوت   
اجلميل يرن يف اعني، وكلما ت فحت االطروحة كنت اشعر بوخز الضمري، واتسةاءل  
يف سري، ترى هل سياتي اليوم الذي استطيع فيه افالة هذا الوخز بإعةادة االعتبةار   

ا كتبتةةه مكرهةةًا؟!!. وكةةان اصةةراري يةةزداد علةة  اعةةادة النظةةر يف بعةةو مواضةةيع   ملةة
االطروحة ومعاجلة االحداث واملواقف غري املوضوعية فيهةا، ثةم نشةرها علة  شةكل      
كتاب، كلما اتهمين او تهامس غري املقدرين لظرون كتابتها، باني كنت ))ملكيًا اكثر 

عةث   يرتكةب خطةًا سياسةيًا واحةدًا      من امللك((، ففةي الرسةالة يظهةر ان حةزب الب    
طيلة تلك احلقبة احلافلة باالحداث واملتغريات، وهذا طبعًا يتناف  اصاًل مع منطةق  
العمل السياسي، اع ))مةن ال يعمةل ال  طةيء((. فكيةف اعا كةان علةك العمةل يف جةو         
متوتر اىل اق   حد، وبني شعب مفعم باحليوية، كل انسان فيه سياسي بةالفطرة.  

ا نرى القوى السياسية االخرى باملقابل   تات  عماًل اصابيًا يسةتحق التقةدير.   بينم
نعم هكذا كانت رغبة )االنكشاريني( اجلدد شهود الزور، ابطال اعادة كتابة التةاريخ  
السياسةةي للعةةراق املعاصةةر. وكانةةت ألسةةاتذتنا ولنةةا  ةةن طةةالب )التةةاريخ( موراتنةةا  

ا العلمية يف بعةو املواقةف، بسةكوتنا عةن حقةائق      املقنعة، مع انها افقدتنا ش  يتن
معروفة عل  نطاق واسع احيانًا اخرى، هذا الذي يتنةاف  مةع املوضةوعية، نعةم       

 تكن مهمتنا سهلة ومع هذا ت دينا دا.
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والبد من أن اعكر هنا إن ا بري العلمي لالطروحة االسةتاع الةدكتور كمةال    
، إىل مسةالة عةدم   1995حزيةران   19 مظهر أمحةد، قةد أشةار يف تقريةري املةؤرخ يف     

موضوعية االطروحة يف العديةد مةن القضةايا والوقةائع التار يةة، وان علةك افقةدي        
)الباحث( قدرًا واضحًا من املوضوعية، اليت يتسم بها فيمةا قرتةد ر لةي االطةالع عليةه      
من دراساته الكثرية. فقد وقع حتت تاثري أحكام اآلخةرين ف انةب احلقيقةة أحيانةًا،     
وسكت عن حقائق معروفة عل  نطاق واسع يف احيةان دخةرى و )ال  كةن ألحةد  أن     

 ينكر إن مهمة املرشح   تكن سهلة ابدًا، وقد ت دى دا بن اح...(.
ومن اجلدير بالةذكر إن رئةيس جلنةة املناقشةة واملناقشةون   يتطرقةوا أو        

ري علمةي صةب أن   يشريوا أبدًا إىل التقرير او حمتوياته، وكةان لةيس لالطروحةة خةب    
ياخذ )املرشح(  الحظاته واقرتاحاته ودرائه، وعندما سةالت االسةتاع املشةرن علة      

 االطروحة عن رأي ا بري يف )عملنا( قال:   يكن تقريري يف صاحلك.
وعند اطالعةي علة  التقريةر، الةذي ح ةلت فيمةا بعةد علة  نسة ة منةه            

 ةةا ح ةةب حتةة  عةةن وبشةةكل سةةري، عرفةةت سةةبب التعتةةيم الةةذي فرتةةرض عليةةه، ور
املناقشني، لقد كان تقريةرًا جري ةًا  ففضةاًل عمةا عكرتةه اعةالي، أشةاد فيةه الةدكتور          
كمةال مظهةةر بةالكثري مةةن صةفات عبةةدالكريم قاسةم واعمالةةه، كمةا رفةةو )منطةةق(      
تنزيه حزب البعث من كل خطا، ووضح برأته املعهودة جمانبة )املرشح( لعدد من 

ق بعو التهم املغرضة بالشيوعيني والد قراطيني احلقائق التار ية، ودحو إل ا
، 1963شةباط   8وبعبدالكريم قاسةم، هةذا فضةاًل عةن اح امةه عةن عكةر انقةالب         

 ورفضه تسمية حركة الشوان بالثورة.

كتب الدكتور كمةال مظهةر يف معةرض تقيةيم عبةدالكريم قاسةم يقةول: ال        
قاسةم طيلةة سةنوات     حتس يف الرسالة كلها بعمل اصابي واحةد قةام بةه عبةدالكريم    

حكمه، واالغرب من علك انه يبةدو يف الرسةالة فعيمةًا مكروهةًا مةن كةل الشةعب، يف        
حني ان القاصي والداني يعرن ان االفةًا مؤلفةة ظلةت تهتةف لةه حتة  االخةري علة          
الرغم من مجيع اخطائه، ومن املعرون عل  نطةاق واسةع ايضةًا ان املهةامجني علة       

وا لل مةةوع احملتشةةدة بةةانهم مةةن  حةةبةةاتهم صةةورة ليووفارة الةةدفاع محلةةوا علةة  دبا 
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ان اري. ان عبدالكريم قاسم اصبح معزواًل عن القوى السياسية الفاعلةة يف امليةدان،   
ال عةةن مجةةوع الشةةعب الةةذي ظةةل قطةةاع واسةةع منةةه يةةتفظ لةةه يف عاكرتةةه ب ةةورة  

ا اصابية عمومًا، سواءة كان علك بةدوافع عاطفيةة، ام بةدوافع ماديةة حقيقيةة. وهةذ      
حتديةةدًا يفسةةر لنةةا حقيقةةة صةةعوبة القضةةاء علةة  نظامةةه قياسةةًا  ةةا حةةدث لنظةةام  
عبدالرمحن عارن مثاًل. وعلينا ان ال ننس  يف هذا ادال ان عبدالكريم قاسم قةاد  

 ثورة كوى، فتحول اىل رمز له وفنه وموقعه لدى الناس.
وحةةول موضةةوعية الرسةةالة كتةةب الةةدكتور كمةةال مظهةةر يقةةول: لقةةد فقةةد  

رشةةح يف بعةةو املواقةةف ش  ةةيته العلميةةة، بسةةبب وقوعةةه حتةةت تةةاثري احكةةام       امل
االخرين اكثر  ا ينبغي، ف انب احلقيقة احيانًا، وسكت عن حقائق معروفة علة   
نطاق واسع يف احيان  اخرى، هذا الذي يتناف  مع املوضوعية، وال ةالبة العلميةة...   

حركة، ويسم  ما قام به الشوان  الطيالي ملاعا يسم  املرشح ما قام به رشيد عالي 
 ؟!!ثورة مع ان احلدثني تزامنا وتشابها من حيث االسباب واالهدان اطالقًا...

ولالمانةةة التار يةةة اعكةةر انةةي ضةةمنت الكتةةاب )طبعةةت االطروحةةة سةةنة     
 ( بعضًا من مالحظات ا بري العلمي ودرائه واقرتاحاته القيمة.2006

عد إجراء التغيريات الضرورية عليها، وعندما جاءت فرصة طبع الرسالة، ب
بتعهد دار سبرييز الرائدة بطبعها عل  شكل كتاب،   اتاخر حلظة واحةدة وبةذلت   
اق   جهودي لطبع الكتاب وباق   سرعة، ألختلص من وخز الضمري، وألرفع عةن  

 كاهلي تلك املسؤولية الثقيلة.
 تشةرين االول  ، تاريخ مناقشة االطروحة، واىل1995دب  6وخالل املدة من 

، صدرت عشرات الكتب عن موضوع االطروحةة، لعةل اهمهةا مةذكرات صةانعي      2006
االحداث من البعثيني ومنهم اعضاء يف القيادة القطرية لبعث العراق: هاني الفكيكةي  
وطالب حسني شبيب، وخالد علي ال احل، وفي ل حبيةب ا يةزران وسةواهم، فضةاًل     

..، وم ةادر اخةرى كشةفت عةن امةور ووقةائع       عن مذكرات حممد حديد وصاحل دكله.
 كانت جمهولة، وغري معروفة بالنسبة للمهتمني بتاريخ العراق املعاصر.
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اسةةتفادة مرضةةية مةةن امل ةةادر واملراجةةع الةةيت      -يف احلقيقةةة  -  اسةةتفد 
صدرت بعد مناقشة االطروحة، مع إني حاولت ان استفيد منهةا يف بعةو املواضةيع    

مةةن التطةةرق اليهةةا يف حينةةه اصةةاًل مثةةل دعةةم امل ةةابرات   احلساسةةة الةةيت   امتكةةن 
، واملقاومةة الشةعبية لةه،    1963شةباط   8االمريكية والويطانية النقالب البعث يف 

 وعنف وبط  االنقالبيني بها، السيما بالشيوعيني والد قراطيني وان ارهم.
اكةون قةد أفحةت عةن كةاهلي همةًا ثقةياًل         اطروحيت عل  شكل كتاب،وب دور 

( سةنة، ويف هةذي املناسةبة ال يسةعين إال     11اجسًا بوخز الضمري ظل يراودني طيلةة ) وه
ان اشكر اساتذتي االفاضل شهود الواقعة، وان اهديهم هذا اجلهد، واخص مةنهم الةدكتور   
سةةي ار كوكةةب علةةي اجلميةةل، الةةذي غةةادر العةةراق بعةةد مناقشةةة االطروحةةة، اشةةكري علةة   

والةذي سة لته يف    -وجوابي اجلريء القاطع عليةه،   مجيله فقد كان سؤاله احملدد ال ارم
، دائمةًا  ثابةة احل ةة الةيت تشةفع      -حينها كامرية تلفزيونية )مافلت احتفظ بالتس يل(

لي، والسالح الةذي أرد بةه علة  الةذين يلومةونين علة  مةاورد يف الرسةالة مةن مغالطةات           
ال ةحيحة، دون ان  وامور غري موضوعية اخرى، وعل  الذين كالوا لي شةت  الةتهم غةري    

يكلفوا انفسهم عناء التحقيق، او ان يقةدروا الظةرون الةيت كتبةت فيهةا االطروحةة، و        
 اكن يف هذا ادال وحدي فهناك اخرون  لكون ق  ًا مشابهة ومعاناة  اثلة.
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