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مناقشات ومراجعات
عرض كتاب :شمال العراق  :1975-1958دراسة سياسيّة

تحقيب
يقدم كتاب "شامل العراق" معالج ًة تركيب ّي ًة تستند إىل عمل ّية
ٍ
تاريخيّ ٍة ملنطق ٍة جغرافيّ ٍة مح َّدد ٍة من مناطق العراق تتّس��م مبميّزات
واإلثني دميغراف ًّيا ،إذ تض ّم العرب ،واألكراد،
القومي
ع ّدة ،أولها :تن ّوعها
ّ
ّ
والرتكامن ،واألشوريّني ،وغريهم .وثانيها :الخصائص الجيوسياسيّة لهذه
املناط��ق باعتبارها ح ًدا جغراف ًّيا قري ًب��ا يحاذي اإلقليم الجغرا ّيف لقوى
إقليميّ��ة هي تركيّا ،وإيران ،اللّتني حاولتا منذ القدم بس��ط نفوذهام
وس��يطرتهام عىل هذه املنطقة .وثالثها :الرثوات الطبيع ّية ،وال س�� ّيام
بع��د اكتش��اف ال ّنفط فيها مطل��ع القرن العرشين ،م��ا جعلها مح ّط
ٍ
تنافس بني القوى االستعامريّة (بريطانيا ،وفرنسا) خاص ًة بعد اتفاق ّية
سايكس بيكو.
تأيت أهميّة الكتاب من ندرة ال ّدراسات العربيّة واألجنبيّة التي تناولت
أيديولوجي ،أو حز ّيب ،أو
هذه املنطق��ة مبوضوع ّية ،ومن دون تح ّي��ز
ّ
الس��ابقة كانت تحمل وجهة
جه��وي ،أو
ّ
طائفي .فغالبيّة ال ّدراس��ات ّ
ّ
السياس�� ّية بوض��و ٍح عند تناول هذه
نظ��ر كاتبيها ،وتطغى خلفياتهم ّ
املنطقة ودراستها.

يستخدم الباحث يف كتابه مصطلح "شامل العراق" مبعنى سيايس موا ٍز
ملصطلح "كردس��تان العراق" ،باعتباره مصطل ًحا أوسع طبيعيًّا وبرشيًّا
وإداريًا من جهة ،وأل َّن مصطلح "كردستان العراق" ،من الجهة األخرى،
مل يُق ّنن إال بعد اتفاقيّة الجزائر بني الحكومة العراقيّة والحركة الكرديّة
يف عام  .1975لذلك نجد أ َّن ال ّنطاق الجغرا ّيف للمنطقة املدروسة يض ُّم
إىل جانب املناطق الكرديّة يف الش�مال (أربيل ،دهوك ،الس��ليامنية)،
ٍ
محافظات أخرى مثل املوصل (مناطق النفوذ الربيطاين) ،التي أُلحقت
بالعراق بعد اتفاقيّة س��ايكس بيكو ،وكركوك ،التي ُص ِّنفت بعد الغزو
األم�يريكّ للعراق يف ع��ام  2003باعتبارها من "املناطق املتنازع عليها"
بشكلٍ عكس تقسيم العراق بني مك ِّوناته عىل ٍ
أسس طائفيّة وقوميّة.
يش��مل الكتاب مقدم�� ًة وأربعة فص��ول .يصف الباح��ث يف الفصل
األ ّول الجغراف ّي��ة الطبيع ّي��ة لش�مال الع��راق (التضاري��س ،واملناخ،
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والترّ ب��ة والنب��ات الطبيعي ،وامل��وارد املائ ّية) ،والجغرافي��ة البرشيّة،
والت��وزّع الدميوغرا ّيف املتن ّوع ملحافظات ش�مال الع��راق؛ (نينوى من
ضمنها دهوك واملوصل ،أربيل ،الس��ليامنية ،وكرك��وك) .كام يق ِّدم يف
ه��ذا الفصل عرضً ا للتط ّورات التاريخيّة يف ش�مال العراق منذ دخول
املوصل تحت النفوذ العثامين يف عام  1534واستقرار العشائر العرب ّية
والكرديّة يف منطقة ش�مال العراق ،ونش��وء اإلم��ارات املحليّة (إمارة
الهدينان ،إمارة الس��وران ،إمارة الباب��ان ،الجليليون) .ويصف الكاتب
بعد ذلك أثر اإلصالحات السياسيّة واإلداريّة التي حدثت نهاية العهد
العثامين يف ش�مال العراق ،ودورها يف ظهور الحركات القوم ّية العرب ّية
والكرديّ��ة مطلع الق��رن العرشين .من ث ّم ،ينتق��ل إىل الرصاع الدو ّيل
عىل ش�مال العراق واملصالح االقتصاديّة للدول الكربى التي قادت إىل
األجنبي بعد الحرب العامليّة األوىل ،وإعالن االنتداب الربيطا ّين
التدخّل
ّ
عىل العراق .يرشح الباحث أيضً ا سياس��ات بريطانيا يف قومنة األكراد
يف منطقة ش�مال العراق بعد موافقتها عىل مقرتح الرائد نويل بِرسم
حدو ٍد جغراف ّية تقسم شامل العراق إىل منطقة كرديّة ومنطقة عرب ّية.
السياسات يف بروز نزع ٍة استقالليّة
ويرصد الباحث كيف أسهمت هذه ّ
أيضً ا عند العراق ّيني األش��وريّني ،خاص ًة وأ َّن قس�ًم�اً منهم كان جز ًءا من
ق ّوات "الليفي" التي ش��كّلها الربيطانيّون ،وهو ما أ ّدى إىل اس��تخدام
الحكوم��ة العراق ّية يف عام  1933الق ّوة ملواجهة إعالن األش��وريّني عن
منطقة حكمٍ ذايتٍّ يف ذلك العام.
يب�ِّي�نِّ الباحث يف القس��م األخري من الفصل األول كيف أ َّن سياس��ات
ال ُهويّة وقومنة األقليّات اإلثنيّة التي شجعتها بريطانيا ،حفَّزت الحركة
الكرديّة عىل إعالن مطالب تقسيم ّية تتجىل يف الرغبة يف تأسيس كيانٍ
خ��اص باألكراد العراقيّني يف منطقة ش�مال الع��راق .ويوضح الباحث
ٍّ
كيف أن ظ��روف الحرب العامل ّية الثانية حفّ��زت الزعيم الكردي املال
ٍ
خاص أو لدول ٍة
مصطفى البارزاين عىل القيام
تؤس��س لكيانٍ ٍّ
بخطوات ِّ
كرديّة يف الشامل ،ومن أبرز هذه الخطوات:
��يايس يف األقضية ذات األغلب ّي��ة الكرديّة يف
•إع�لان العصيان ّ
الس ّ
عام  1944يف محاولة لتأس��يس دول ٍة كرديّ ٍة يف شامل العراق عىل
تأسس��ت بدعم
غرار "جمهوريّة مهاباد" الكرديّة يف إيران والتي ّ
سوفيايت.
اطي
•تأسيس أ ّول ٍ
قومي ٍّ
كردي يف عام " 1946الحزب الدميقر ّ
حزب ٍّ
ٍ
تنظيامت كرديّ ٍة (حزب
الكردس��تا ّين" والذي تو َّحدت ضمنه ع ّدة
شورش -الثورة ،حزب رزكاس كرد ،حزب هيوا -األمل).
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يل واإليرا ّين ،إذ نشأت
يح�صر الباح��ث الفصل الثّاين يف الف�ترة التاريخ ّية ب�ين عامي  1958ال ّدعم الغر ّيب آنذاك ،لكنه حظي بال ّدعم اإلرسائي ّ
و 1963باعتبارها تش��كِّل بداية مرحل�� ٍة ونهايتها ،أي ما بني ثورة عبد عالقة تعاونٍ ما بني االس��تخبارات اإليرانيّة "الس��افاك" واالستخبارات
الكريم قاس��م يف  14متوز /يوليو  1958واستالم حزب البعث السلطة اإلرسائيل ّية "املوساد" .
يف العراق يف عام  .1963يستعرض الباحث خالل هذه املرحلة مجمل يخلص الباحث يف نهاية الفصل الثّاين إىل أ َّن فش��ل عبد الكريم قاسم
التط ّورات التاريخ ّية والسياس�� ّية يف العراق ،عمو ًما ،ويف منطقة شامل يف حس��م املعركة مع األكراد برسع ٍة أسهم يف استنزاف اقتصاد العراق،
ٍ
العراق بصف ٍة خاصة .ويفرد يف هذا الفصل
مساحات واسع ًة للحديث ما زاد يف ال ّنقمة الشعب ّية عىل حكومة قاسم .وقد شجع ذلك خصومه
عس��كري ،مستغلّني وجود ثلثي الجيش
بانقالب
عن العالقة ما بني حكومة الثورة والحركة الكرديّة التي مرت مبرحلتني القوميّني عىل القيام
ٍ
ٍّ
رئيستني:
العراقي يف الشامل ،ما أنهى حكم عبد الكريم قاسم للعراق.
•االتّف��اق والتفاهم :ش��هدت تل��ك املرحلة انفتا ًح��ا من جانب
قيادات الث��ورة عىل الحركة الكرديّة ومطالبه��ا ،إذ جرى إطالق
وسمح
رساح املعتقلني األكراد وعىل رأسهم الشّ يخ أحمد الربزاينُ ،
للمال مصطفى الب��ارزاين بالعودة للعراق م��ن منفاه يف االتحاد
السوفيايت .كام جرى تأسيس مديريّة معارف كرديّة ضمن الهيكل
التعليمي للع��راق ،وجرى متثيل األك��راد يف املناصب الحكوم ّية
ّ
تنص
بق ّوة .أيضً ا جرى تثبيت مادة يف الدس��تور العراقي املؤقّت ّ
عىل املس��اواة ما ب�ين العرب واألك��راد ورشاكته��م يف حقوقهم
القوم ّية ضمن الوحدة العراق ّية.

الصدام
•االختالف والحرب :يذكر الباحث ع ّدة
ٍ
أس��باب أ َّدت إىل ِّ
ما بني عبد الكريم قاس��م والبارزاين منها )1 :الصرّ اع بني قاس��م
اطي الكردستا ّين )2 .سوء الفهم
والشيوع ّيني حلفاء الحزب الدميقر ّ
ال��ذي وقع فيه البارزاين عندما خلط ب�ين انفتاح قيادات الثورة
عىل األك��راد وقبولهم مبطال��ب الحكم ال��ذايت )3.رفض األكراد
تنص عىل أ َّن "العراق
اقي والتي ّ
للامدة الثّالثة من الدس��تور العر ّ
جز ٌء من األ ّمة العرب ّية" ومطالبتهم بتجميدها.
يفصل الباح��ث التدخّالت الدوليّة التي حصل��ت خالل هذه الحرب
ِّ
انطالقًا من مفاهيم الحرب الباردة والصرّ اع القائم آنذاك ما بني الكتلة
الش��يوعيّة والكتلة الرأسامليّة من جهة ،وتصفية الحسابات اإلقليميّة
من جهة أخ��رى .ويبينِّ الكاتب رفض االتحاد الس��وفيايت دعم التم ّرد
الك��ردي يف الع��راق عىل خالف موقفه م��ن أكراد إيران ،متاش��يًا مع
ّ
اقي الذي رفض تقديم الدعم للبارزاين.
موقف الحزب
الش��يوعي العر ّ
ّ
ويرشح الباحث كيف أ َّن البارزاين س��عى الس��تاملة الغرب والواليات
املتّحدة لدعم مت ّرده املس��لّح ض�� ّد الحكومة العراق ّي��ة ،والطّرق التي
ٍ
اتصاالت مبارش ٍة
س��لكها للحصول عىل ه��ذا الدعم من خالل إج��راء
مع إرسائيل التي تص ِّنف العراق يف مرتبة العدو األ ّول من بني األقطار
الكردي فشل يف الحصول عىل
العربيّة .وقد يتفاجأ القارئ بأ َّن التم ّرد
ّ

يحقّ��ب الباحث يف الفصل�ين الثّالث وال ّرابع مرحل��ة حكم البعث يف
الع��راق يف الفرتة م��ا بني عام 1963وعام  ،1975ويس��تعرض الباحث
خاللهام موقف حزب البعث من املشكلة الكرديّة والعالقة مع الحركة
الكرديّ��ة التي م َّرت مبراحل ع ّدة من الوف��اق واملفاوضات إىل مرحلة
الس�ير نح��و الحرب املفتوحة .كام يناقش
الخالفات والقتال ،ومن ث ّم ّ
العوامل الداخليّة والخارجيّة ويرشح املصالح اإلقليميّة والدوليّة التي
أسهمت يف استدامة الصرّ اع خالل هذه الفرتة قبل والدة ات ّفاق الجزائر
الكردي والحرب ال ّدائرة
يف عام  ،1975وهو االت ّفاق الذي أنهى التم ّرد
ّ
بني الحكومة واألكراد يف الشّ امل.
يف الخت��ام ،ميك��ن القول إ َّن الكت��اب ميثِّل إضاف ًة نوع ّي��ة يف األدب ّيات
العربيّة والغربيّة الت��ي تناولت هذه املرحلة ،فأهميّته ال تقترص عىل
س��ياقات املراحل التاريخ ّية ،وصريورة األحداث فيها ،بل يف إسقاطاتها
املبارشة يف يومنا هذا ،إذ تعيد املش��اكل القوميّة والنزعات االنفصاليّة
طرح نفس��ها من جديد لتشكِّل مخاطر جس��يم ًة عىل وحدة العراق
ظل انكشافه أمام التدخّالت الدوليّة واإلقليميّة التي جعلت
و ُهويّته يف ّ
ولعل
تعب فيها قوى إقليم ّية ودول ّية عن إرادتها ومصالحهاَّ .
منه ساح ًة رِّ
التفاعالت املس��تج ّدة بشأن قضيّة كركوك وال ّنزاع ال ّدائر حولها والذي
وص��ل إىل ح ّد الصرّ اع املس��لّح بني حكومة إقليم "كردس��تان العراق"
والحكومة املركزيّة يف بغداد ،من أبرز هذه اإلسقاطات.

