يتن���اول الجزء األول م���ن الكتاب الحالي التط���ورات الداخلية المأط���رة لالنتفاضة الكوردية
ورسوخها ألعوام ،والجزء الثاني مخصص للعالقات الدولية في أوج الحرب الباردة وعدم تناغم
الوض���ع الداخل���ي للحركة الكوردية وعالقاتها الخارجية ،حيث يدور صراع دبلوماس���ي هائل بين
موسكو و واشنطن على منطقة الشرق األوسط ،وصراع مكمل بين عواصم الدول اإلقليمية بغداد
وطهران وتل أبيب وكيف تصرفت الزعامة الكوردية وس���ط هذه الصراعات ومع إدارة الالعبين
الدوليي���ن واإلقليميي���ن وآخرين ممن أس���هموا في بل���ورة هذا الصراع الذي انعكس���ت آثاره على
الحركة التحررية الكوردية بقيادة مال مصطفى .وكل هذا مبني على أرش���يفات حكومة الواليات
المتحدة األمريكية بش���كل رئيس���ي وعلى ما تيس���ر لي م���ن مصادر س���وفيتية ،إيرانية ،عراقية،
إسرائيلية وكوردية وشهادتي الشخصية على األحداث في تلك الفترة.

احلركة التحررية الكوردية

حرم من حقه المش���روع في معرفة
اله���دف م���ن هذا الكتاب هو س���رد حقائق لش���عبنا الذي ّ
األس���باب الحقيقية النهيار الحركة الكوردية وكيف تصرف القادة في لحظات التاريخ الحاسمة.
ه���ذه الوقائ���ع التاريخي���ة الهامة طبع���ت بصماتها العميقة عل���ى جميع مناحي الحي���اة الكوردية
جزء هاماً من تاريخنا الحديث الذي تعرض لتشويه واسع ومستدام.
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االستقواء بالخارج
وافساد الجبهة الداخلية
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أتق���دم بالش���كر الجزيل لألس���تاذ والم���ؤرخ والمناضل القدي���ر الدكتور
عصمت ش���ريف فانلى لتلطفه بالسماح لي استخدام أرشيفاته ومناقشته،
والدكت���ور ريب���وار فت���اح الذي زودن���ي بالمص���ادر الجيدة والوثائ���ق الهامة
والدكتور عبدالمصور بارزاني للس���ماح لي باالطالع على مخطوطاته التي
لم تطبع بعد ،ولـ (بادين) الذي أسعفني بعدد من الكتب المتعلقة بموضوع
ه���ذا الكتاب واهتمامه المتواصل إلى ان أنهيته ،كذلك امتناني وش���كري لـ
بروس���ك أسعد مێرگەس�ۆری الذي زودني بعدد من المصادر ،وثم امتناني
وتقدي���ري ألصدق���اء آخرين ف���ي الوطن وف���ي المهجر ،طلب���وا أن ال أذكر
أسمائهم خشية تعرضهم لالضطهاد.
أيوب بارزاني
آذار  2011جنيف – سويسرا
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“In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.” {George
Orwell 1903-1950}

قول الحقيقة في زمن الخداع العالمي هو عمل ثوري
)1950-1903( جورج اورويل
“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently
opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”
{Arthur Schopenhauer.1788-1860}

ً وثانياً تعارض بشدة وثالثا، أوالً تجابه بالسخرية:تمر كل حقيقة بثالث مراحل
ّ
. يرحب بها على أنها من البديهيات
)1860-1788( آرثر شوبنهاور
«Anyone who has proclaimed violence his method inexorably must choose lying
as his principle.» {Aleksandr Solzhenitsyn 1918-2008}

.». يتحتم عليه اعتناق الكذب كمبدأ،«كل من لجأ للعنف كوسيلة لبلوغ أهدافه
)2008-1918( الكسندر سولجنتسن
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الالعبان في الميدان

مال مصطفى وصدام حسين
الالعبان في الميدان

رئيسييان أو أكثر ،وأي العب البد أن يأخذ في الحسبان
في السياسة هناك العبان
ّ
نقاط قوته وضعفه إضافة إلى معرفة قوة وضعف وظروف خصمه ،ونحن هنا بصدد
دور (صدام حسين) ودور الالعب المقابل (مال مصطفى) ،افعال وردود أفعال أحدهم
بم���وازاة اآلخ���ر ،وذل���ك لك���ي تتوفر للق���ارئ الحقائق الت���ي تمكنه من فه���م تكوينيهما
الشخصي ورؤاهما في إدارة الصراع السياسي .وكما هو معروف فاالثنان كانا يحتالن
موق���ع القيادة في صنع القرار ،ولذا من المه���م ان نعرف مدى ادراكهما لحقائق القوة
ومتغيراتها في زمن الحرب الباردة وضمن إطار ثوابت الجغرافيا والتاريخ.
شهد العقد االول من عمر الجمهورية العراقية أربع انقالبات عسكرية .فالسياسة
ف���ي العراق عكس���ت النظرة الدارويني���ة ،البقاء لألصلح ،وظهر ح���زب البعث بعد عام
 1968كقوة سياس���ية مزودة بعوامل البقاء ،في مثل هذا المحيط الذي اليتجاوز عمر
النظام س���نتين وبضعة أش���هر ،ولذا كان التحدي األول هو إيجاد نظام يعمر أكثر من
المعدل الذي كان سارياً حتى عام  .1968والتحدي الثاني كان فرض نوع ما من الوحدة
ف���ي بل���د متعدد الهويات واللغات واألعراق والمذاه���ب .والثالث كيفية دمج وطنين في
وط���ن واحد .والتحدي الراب���ع كان منع التدخالت الخارجية ،إيران والواليات المتحدة
1
األمريكية بسبب التمزق الداخلي.
لق���د واجهت المجتمعات واالمم المتحضرة مش���كلة تعدد القوميات واللغات بتبني
حل النظام الفدرالي ،أو تخويل الشعوب ممارسة حق تقرير المصير ،بينما في العراق
تحت حكم البعث ،وفي مواجهة التحديات المذكورة ،استغرقت الحلول القسرية طوال
العق���د األول من حك���م البعث .فكان تزويد الحكم بجميع”مض���ادات االنقالب” ،تبعيث
الجيش واألمن والشرطة ،وكانت النتيجة النظام الشمولي ،والتحول من سلطة الحزب
الواحد إلى سلطة الرجل الواحد.
1

Page:49

The Future of Iraq. Liam Anderson & Gareth Stansfield. Palagrave.2004.
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الالعبان في الميدان

عندما زار صدام حس���ين مع الوفد المرافق له كوردس���تان ،ووقع مع مال مصطفى
م���ا س���مي فيما بعد ب���ـ (اتفاقي���ة آذار) ع���ام  ،1970كان يبلغ من العم���ر 33عاماً ،كان
مال مصطف���ى يقت���رب من الـ ( )70عاماً وله تجربة طويلة مع الحياة العش���ائرية ،لكن
كان ينقصه فهم المناورات السياس���ية العصرية والتقييم الصحيح لماهية هذا الرجل
الش���اب الذي أظهر مرونة غير عادية في القبول بمطالب الجانب الكوردي .إن الفهم
الخاطئ لدى القيادة الكردية لماهية حزب البعث العربي االشتراكي ولقادته وللتطورات
السياسية في بغداد ،كان سبباً هاماً للنكسة التي ألمت بالشعب الكوردي عام .1975
ف���ي واق���ع األمر كان صدام حس���ين في موقف ضعيف ،لكنه ح���ول ضعفه إلى قوة
ببيان آذار عام  ،1970واس���تطاع ان يحول قوة مال مصطفى بالتدريج إلى ضعف ،لكن
ذلك لم يكن بسبب ذكاء صدام حسين ،إنما بسبب ما ارتكبه مال مصطفى من سلسلة
أخطاء وس���وء اس���تخدامه للنصر وغياب اإلحس���اس بالمخاطر التي تحدق بالش���عب
الكوردي وكفاحه المس���لح .لم يعرف مال مصطفى إلى أين يقود باالتفاقية او إلى أين
تقود به اتفاقية آذار ،في حين كان صدام حس���ين يعرف أين يقود هو باالتفاقية .أراد
صدام حسين االقتراب من قيادة الحركة الكوردية ،وفق سياسة أعطي اآلن كي تأخذ
فيم���ا بع���د أضعاف ما أعطيت ،ويعاني من مخاطر جادة ف���ي انهيار نظام حزبه .فقد
كان الخوف من انقالب عس���كري وارد ،كما حصل عام  .1963هنا كانت مهمة الش���اب
صدام حسين خلق الظرف المؤاتي للتفرغ إلى تصفية المعارضين داخل أجهزة الحزب
والجي���ش واألم���ن والحكومة .من هنا تهدئة الجبهة الكوردية ولو إلى حين .لقد أعطى
قادة الحركة الكوردية صدام حسين ما كان يريد – “الوقت” ليعزز سلطته . -
مال مصطف���ى ل���م يكن بحاجة مث���ل صدام حس���ين لحماية نفوذه ،فقد ترس���خت
الحامي���ة العس���كرية التي نوهنا عنها منذ س���نين ،ويعيش رئي���س الحزب على الحدود
م���ع إي���ران .ولم تك���ن هذه الحامية العس���كرية الت���ي تحولت من متحركة ف���ي البداية
إلى ثابته ،وس���ميت بـ (مقر البارزاني) ،هذه المؤسس���ة المالية والعسكرية كانت تحت
نفوذ مال مصطفى المباش���ر ،فيها الخدم والحاش���ية والمقربون والندماء والش���عراء،
وتضم المكتب السياسي والمخابرات ،ولم تكن مؤسسة إلدارة الحكم الذاتي ومرتبطة
بالش���عب لتصريف أمور المجتمع .إنما مرتبطة بمال مصطفى وعائلته ،كانت موجودة
بوج���وده وتنته���ي بنهايت���ه ،كان قد بناها ليتحصن ف���ي داخلها مع عائلت���ه ،وهي أعلى
مؤسسة في الحركة الكوردية.
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ول���د صدام حس���ين في  28ابري���ل  1937في قرية العوجة التابع���ة لتكريت .قضى
طفول���ة صعب���ة ،إذ كان زوج أم���ه يضربه كلما رفض الصبي رع���ي األغنام ،تكفله خاله
خي���راهلل الطلف���اح عند بلوغه العاش���رة ،وكان األخير معجبا بأدول���ف هتلر وبالعقيدة
النازي���ة .ف���ي بداية الخمس���ينات قرر خي���راهلل ترك قري���ة العوجة التي ل���م تعد تلبى
أم العاصمة بغداد عدد من التكارته
طموحاته ،فانتقل إلى بغداد ومعه صدام ،وكان قد ّ
كتج���ار نش���طين .رفي���ق صدام كان اب���ن خاله عدنان خي���راهلل ،كان في نف���س العمر،
المدوية في
واألخي���ر التح���ق باألكاديمية العس���كرية الوطني���ة العراقية ذات الس���معة
ّ
الش���رق األوس���ط ،في حين انضم صدام حس���ين إلى حزب البعث الحديث التش���كيل.
وبعد عامين أقترف أول جريمة اغتيال سياس���ية طالت أحد أقريائه من قرابة بعيدة.
كان ص���دام يش���عر بالتباه���ي كلما أعيد ذكر الحادث ،وقد س���جل ذلك في الكتب التي
2
تناولت سيرته الذاتيه.
عبادة األبطال لم يكن الش���به الوحيد بين البعثيين والعقيدة النازية ،فاالثنان آمنا
بالهوية العنصرية والمؤامرات الش���يطانية التي تحيكها الجهات األجنبية ،وأن الحرب
هي أداة تطهيرية.
س���ن الثانية والعش���رين كان له دور في محاولة اغتيال عبدا لكريم قاسم أثناء
وفي
ّ
مرور سيارة األخير في شارع الرشيد .وبفشل المحاولة تمكن صدام حسين من الهرب
إل���ى دمش���ق ومن ثم إل���ى القاهرة ،وتزوج عام  1963من س���اجدة ،إبن���ة خاله خيراهلل
الطلفاح وهو ال يزال في مصر.
بتحال���ف البعثيي���ن مع الكولونيل عبدالس�ل�ام عارف ،تمت اإلطاحة بنظام قاس���م،
ولكي يتأكد الجميع من مقتل قاسم فقد عرضت جثته على شاشة التلفزيون العراقية،
وهنا عاد صدام حس���ين على عجل للعمل مع النظام الجديد .إن شغف صدام بالتآمر
وقابليات���ه في مجال التضليل الس���يكولوجي منحته مهن���ة حزبية جديدة تتعلق بتعذيب
المعارضين في سجون حزب البعث الرئيسية مثل قصر النهاية.

The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
2
Kenneth R. Timmerman.Page:2-3.
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ش���غل ف���ي نظام البع���ث ع���ام  1963الكولونيل عبدالس�ل�ام ع���ارف منصب رئيس
الجمهورية وأحمد حسن البكر منصب رئيس الوزراء وكالهما من العسكر .كانت هذه
أول تجرب���ة بعثي���ة في العراق في عملية االنقالب وممارس���ة الحكم .اعتمد البعث في
حكمه على اإلرهاب والقتل واالغتيال ،وهو أقرب إلى عصابة مس���لحة متعطش���ة للدم
والثأر من حزب متحضر يحترم كرامة اإلنسان والمواثيق الدولية .ومليشياته ال تلتزم
بأية قوانين أو أخالق ،مما جعل الحزب منبوذاً في المجتمع العراقي.
بعد اإلعالن عن إبادة الش���يوعيين العراقيين في اليوم األول من انقالبهم الدموي
على عبدالكريم قاس���م ،ش���ن حزب البعث حملة عسكرية شرسة صيف عام  1963في
كوردس���تان .فهاجموا القرى جواً وبراً ومارس���وا سياسة األرض المحروقة ولم يقيموا
حرمة ألي قانون ،فهدم المساجد والكنائس مدفوعاً بروح انتقامية وعنصرية .الحملة
لم تدم طوي ً
ال فقد قاوم ش���عب كوردس���تان وفشلت الحملة العسكرية .وتالشى تحالف
البع���ث مع الجيش ،فقاد عبد الس�ل�ام ع���ارف المحاولة االنقالبي���ة الثالثة في حياته،
وكالعادة ضد حلفاء األمس ،هذه المرة ضد الحليف البعثى.
تعك���س االنقالبات في بغداد والصراعات داخل الجيش العنصر الدموي في صنع
ال ّتغيير السياسي في المجتمع العراقي ،فليس للسياسة وجود خارج العنف .عبدالسالم
عارف اش���ترك في االنقالب مع عبدالكريم قاس���م لقلب النظ���ام الملكي في  14تموز
عام  .1958ثم تحالف مع البعث لإلطاحة بنظام عبدالكريم قاس���م في  8ش���باط عام
 ، 1963وقاد االنقالب على البعث في  18تشرين الثاني/نوفمبر  .1963هذه االنقالبات
س���اهمت في تصعيد وتي���رة العنف وجعلت من اإلرهاب الوس���يلة الوحيدة في إحداث
التغيرات السياسية والبقاء في الحكم.
هرب صدام حس���ين من جديد والتجأ إلى س���وريا ،وكان على صالت وثيقة بأحمد
حس���ن البك���ر الذي ت���م تعينه عام  1965وهو ف���ي المنفى كأمين ع���ام للحزب ،كما أن
3
عالقة القرابة والوالء للبكر ساهمت في ر ّد الجميل فعينه األخير نائباً له.

The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
3
Kenneth R. Timmerman.Page: 5-6.
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من���ذ عام  1965وحتى العودة م���ن جديد إلى الحكم في  30تموز  1968كان صدام
المنظ���م الرئيس���ي للح���زب .فهو ال���ذي حول البعث إل���ى جهاز قوي مدم���ر قادر على
القيام بانقالب عس���كري واالحتفاظ بالس���لطة .تبنى أس���لوب تروتس���كي الس���وفيتي
سرية
وگوبلزاأللماني ،وعاد إلى بغداد س���راً حيث أش���ترى أسلحة وأس���تأجر منازل ّ
آمنة .كما أنش���أ قواعد تدريب للمقاتلين البعثيين وأقام ش���عبة لألمن الخاص س���مي
ب���ـ جه���از حنين ،ومن أولى مهامه مراقبة الحزب والتعرف على المنش���قين المحتملين
وخلق والء شخصي صارم مبني على الخوف.
كان ح���زب البع���ث يتميز بتجم���ع المنتمين إلى نف���س الطائفة أو نف���س القرية أو
المدين���ة أو العش���يرة .ومن أهم ه���ذه الزمر ،التكارته الموالون للبكر وصدام حس���ين.
والق���ول العرب���ي المأث���ور “ :أنا مع أخي على إبن عمي ،أنا وإب���ن عمي على جاري ،أنا
وجاري على الجميع” كان ذلك هو المنطق السائد لدى صدام حسين.
الس���ري الثقافة السياسية لصدام حسين ،فقد زودته
ش���كلت الممارسة في العمل
ّ
السري المتقن .ورغم انه حول حزب البعث تدريجياً إلى حركة
بحاسة قوية في النشاط
ّ
جماهيرية مس���تخدماً بنجاح مبدأ گوبلز في الكذبة الكبيرة لتضليل الرأي الش���عبي
الس���رية البعثية ،تحس���باً لالختفاء
داخلياً وخارجياً اال أنه لم يتخ َل عن تركيبة الخلية
ّ
السرية الداخلية للحزب والموالية
مرة أخرى ،إذ سيكون بإمكانه االعتماد على الخلية
ّ
له بشكل كلي 4.وتمكن من خالل هذه الخليه ،سنوات فيما بعد ،ان يبقى مختفياً عدة
أش���هر في جحر هيأه له أنصاره بعد احتالل الحلفاء للعراق عام  ،2003لكن القوات
األمريكي���ة أخرجته من جحره وعرضت صوره على شاش���ات التلفزة العالمية وبدا انه
يعيش عصر انسان الكهوف.
وعندما فشلت محاولة بعثية لإلطاحة بنظام عارف ،حاصرت السلطات الحكومية
صدام حسين في منزل في بغداد وقبضت عليه وأودعته السجن .لكن بجميع المقايس
أعتبر وضعه في السجن كـ “ضيف” له إمتيازات ،كان السخط واسعاً تجاه نظام عارف
وتمكن صدام حسين من كسب العديد من حراس السجن لقضيته فسمحوا لألصدقاء
وأعضاء أس���رته بزيارته وجلب الصحف والطعام ورس���ائل مش���فرة من قريبه وظهيره
4

Ibid .Page: 6
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أحمد حس���ن البكر واألخير كان يتابع الوضع السياس���ي بدقة من الخارج .وفي إحدى
األيام زارته زوجته مع اول صبي مولود له وهي تحمل رس���الة هامة جداً مخفية تحت
حفاض الطفل فقرصت إبنها كي يبكي وهمس���ت قائلة ”:خذ الرس���الة تحت الحفض”،
مد الوالد يده إلى داخل مالبسه وأخذ الرسالة الملفوفة اآلتية من أحمد حسن البكر
مفاده���ا أن للبع���ث معلومات من أن الضباط الناقمي���ن في الجيش يخططون إلنقالب
آخر ضد نظام عارف ،وتذكر الرسالة أن هذه مناسبة ينبغي أن ال تفلت من يد الحزب،
5
كما احتوت على تفاصيل خطة الهرب من السجن.
سعدون شاكر ،صديق طفولته أيضاً تكريتي هو الذي نظم خطة الهرب من السجن،
فقد أخبره حراس الس���جن المتعاطفون مع البعث ان صدام حس���ين سينقل إلى سجن
آخر حيث اإلجراءات األمنية أكثر صرامة ،فرتب إفالته وتمثّل في مرور السيارة التي
تق���ل صدام حس���ين بالتوقف في مطعم ش���عبي في ش���ارع أبو نواس للغ���ذاء ثم يطلب
صدام الس���ماح له بالذهاب إلى المغس���ل لقضاء حاجته ويعرج من الباب الخلفي لكي
يلتق���ي بس���عدون حمادي ويدخل س���يارته الواقفة على مدخل الطري���ق ،نفذت الخطة
6
بنجاح وأختفي صدام حسين ،وهكذا حقق جهاز المخابرات ألبعثي نجاحا هاماً.
وف���ي صب���اح  17تم���وز  1968ظهر صدام حس���ين في س���احة الب�ل�اط الجمهوري
داخل دبابة مع لواء مدرع ،ورغم انه لم يكن ضابطاً عس���كرياً ،لكنه كان يتمتع بحاس���ة
عس���كرية ،والش���ك ان رفاقه ظنوا انه واحد منهم ،في حين سيطر بعثيون آخرون على
دور اإلذاع���ة والتلفزي���ون والش���رطة .في الحقيق���ة كان االنقالب من صن���ع اثنين من
المؤيدي���ن الس���ابقين للكولونيل عارف ،هم���ا الكولونيل عبدال���رزاق النايف و إبراهيم
داود ،وركب البعثيون متن المحاولة بعرضهم الدعم من جهازهم الس���ري لكي يتهيأوا
إلستالم السلطة فيما بعد.
كان البك���ر وصدام حس���ين مصممان على عدم تك���رار األخطاء التي ارتكبوها قبل
خمس س���نوات ،فقد كانوا على اعتقاد أن البعث لن يتمكن من الحكم بش���كل ائتالف
م���ع الجي���ش ،لذا كان اولى مهامهم هو التخلص من عبدالرزاق النايف والذي كان على
رأس الضباط الثوريين وثم تركيع الجيش الحرون.
The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
5
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هن���ا نح���ن أمام عصابة تتمتع بامتياز بالقس���وة وش���عب غارق ف���ي الغيبوبة الحول
ل���ه والط���ول ينتظر تبوء العصابة س���دة الحك���م لينال تحت أقدامه���ا اإلذالل والخراب
والموت.
العديد من التفاصيل عن االرتداد ضد الضباط ذكرها فيما بعد مفاخراً ،سعدون
ش���اكر بسنوات عديدة ،فقد أسهم مع كاتب س���يرة صدام حسين ،فؤاد مطر .فبتأييد
من البكر رتب صدام حسين مشهداً في البالط الجمهوري ،إذ قبل عبدالرزاق النايف
بس���ذاجة للذه���اب إلى البالط الجمه���وري لوحده بعد الغذاء ،وبوصول���ه ،يبدو أنه لم
يش���عر بأية نوايا خبيثة مبيته من الدعوة ،إلتف س���عدون ش���اكر مع عدد من حراس���ه
الش���خصيين في المم���ر وقبضوا على رجال النايف .وفي داخ���ل البالط أخرج صدام
حسين مسدسه وبدأ يضرب عبدالرزاق النايف إلى ان إنهار األخير وهو يقول منتحباً:
“ل ّدي أربعة أطفال لماذا تفعل بي كل هذا” .
ق���ال صدام حس���ين بالمب���االة“ :أنت وأطفالك س���تكونون بس�ل�ام إن قبلت مغادرة
العراق وقبول وظيفة سفير”.
بع���د مناقش���ة قصي���رة قبل النايف منصب تش���ريفاتي كس���فير ف���ي المغرب ،لكن
أصر
بالنس���بة لرئيس العصابة – رئيس العراق فيما بعد – لم يكن ذلك كافياً منه فقد
ّ
صدام على مرافقته إلى مطار بغداد.
“تص���رف بش���كل طبيعي” همس ص���دام أثناء مرور س���يارتهم في نق���اط التفتيش
العس���كرية حيث يتواجد العدي���د من الحراس الموالين للنايف ف���ي هذه النقاط ،تابع
صدام“ :ال تنس أن المسدس تحت معطفى”.
راقب صدام حس���ين الطائرة وهي على وش���ك اإلقالع ،يتذكر شاكر فيقول :نزلت
الدم���وع م���ن عينيه ،لم تكن دم���وع التعاطف مع النايف” فجأة تذك���رت أنه كان بإمكان
طلق���ة واح���دة أن تقتل العملية كله���ا” هذا ماذكره صدام فيما بع���د”:كان هذا هو حكم
القدر” .لكن صدام حس���ين لم يكن من أولئ���ك الذين يعتمدون على حكم القدر وحده،
فقد أرسل رجال مخابراته او من األمن العسكري لمراقبته أينما ح ّل وإفهامه أنه رجل
15
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خطير اليس���مح له أبداً بالعودة إلى الوطن .في النهاية ،بعد عش���ر س���نوات من بداية
منفاه ،إغتاله عمالء صدام أثناء مغادرة النايف شقته في لندن في شهر تموز ، 1978
7
لقد تعلم صدام حسين درساً جيداً اال وهو التعط خصمك فرصة ثانية.
كان (ال���والء الش���خصي) و(ب���ث الخ���وف) في أوس���اط االصدقاء واالع���داء عماد
سياس���ته .ويق���ول عن���ه حام���د الجبوري  -وزير ش���ؤون رئاس���ة الجمهوري���ة واإلعالم
والش���ؤون الخارجية في عهد الرئيس���ين أحمد حس���ن البكر وصدام حس���ين  .-وقد
حاوره أحمد منصور في قناة الجزيرة ( تاريخ الحلقة “ ):2008/6/2 :يقول الجبوري
نصاً“ :نعم ،شوف ،الخوف ليس فقط شخصيا ،ليس هناك إنسان ال يخاف طبعا لكنه
ويش���هد اهلل أنه ليس فقط أنا وإنما كل الش���رفاء والناس المخلصين في حزب البعث
وفي الش���عب العراقي عموما وفي القوات المس���لحة كان هناك الخوف من األس���اليب
الت���ي اتبعت ،األس���اليب التي اتبعت هي أن���ه ألغيت الحكمة الرباني���ة {..وال تزر وازرة
وزر أخرى[ }..س���ورة األنعام ]164:الش���خص المغضوب عليه ليس فقط هو ش���خصيا
يس���تهدف بالتصفية أو القتل أو كذا ،من هذا القبيل وإنما تستهدف عائلته ،يستهدف
عرضه وش���رفه ،وهذه مسألة كبيرة جدا بالنس���بة لمجتمعاتنا طبعا ولكل المجتمعات
بس مجتمعاتنا المحافظة ،تُستهدف إلى حد الدرجة الرابعة وصدر قانون فيها.”.
ب���دأ حكم البع���ث الثاني مهزوزاً ،فقد كان الجو السياس���ي في الع���راق عام 1968
مفعماً بالمكائد والمنافسات والعنف .ففي أقل من شهرين من المحاولة االنقالبية في
 30تم���وز ،قام عدد من أنصار عارف وضباط م���ن أنصار جمال عبدالناصر بمحاولة
إنقالبية .وفي ش���هر تش���رين األول /أكتوبر أعلن نظام البعث أنه قضى على “مؤامرة
صهيونية” .وفي كانون الثاني/جانفير  1969بدأت محكمة ش���عبية بمحاكمة  11يهودياً
عراقياً ،كان ذلك بهدف حش���د الجماهير ونيل دعمها ضد “عدو خارجي” ،والحقيقة
8
كان العراق غارقاً في تمزق داخلى عميق.
كان هناك مرشحان آخران غير صدام حسين لخالفة البكر ،صالح مهدى عماش
وزير الداخلية على سبيل المثال ،لكن صدام حسين بحكم قربه من البكر ومن ميشيل
The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
7
Kenneth R. Timmerman.Page : 8
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عفلق تمكن من التخلص من جميع المنافسين ،بعض منهم ماتوا والبعض اآلخر تركوا
القيادة .فحسب قول يفجيني بريماكوف مراسل صحيفة برافدا في الشرق األوسط -
وقد كانت احدى مهامه تحس���ين العالقات بين موس���كو وبغداد وثم تحقيق السالم بين
الحركة الكوردية ونظام بغداد الجديد ،يقول عن صدام“ :كان حازماً ،مندفعاً ،شجاعاً
وبالتأكيد إن (قلناها بشكل معتدل) مجرد من العواطف في اسلوب تعامله مع زمالئه.
وقبل ان يصبح صدام حسين شخصية كبيرة غير مألوفة في نظر الشعب العراقي ،في
الشرق األوسط وفي العالم ،لعب الجزء الكبير من الدور االتحاد السوفيتي والواليات
المتح���دة األمريكي���ة .األول مكنه لكي يصبح زعيم العراق ،والثانية س���اهمت في بلورة
9
نظرته للعالم موفرة القاعدة التي بنى عليها الكثير من سياسته الخارجية”.
ح���اول البعث تبديد صورته المروعة الس���ابقة فركز أجهزت���ه الدعائية في تمجيد
الديمقراطي���ة والحري���ة والتعبير عن نيته في تحرير فلس���طين ،وكان���ت الدول العربية
خارجة من حربها الخاس���رة عام  1967ضد إس���رائيل .كما حاول التقرب من الحزب
الش���يوعي الذي رفض االش���تراك في وزارة البعث .واش���ترك الكورد بأربع وزراء في
البداي���ة ،اثني���ن محس���وبين على فريق ج�ل�ال الطالباني واالثنين اآلخري���ن على فريق
مال مصطفى .كما حاولوا تهدئة إيران عن طريق سفيرها في بغداد وأن العراق يريد
10
االحتفاظ معها بعالقات حسن الجوار.
ويكش���ف القيادي في جهاز األمن الكوردى (پاراستن) شكيب عقراوي حادثة هامة
تظهر مدى رضوخ قيادة الحركة الكوردية للقرار اإليراني“ :الثورة الكوردية كانت لديها
خطة للهجوم على القطعات العس���كرية للجي���ش العراقي في منطقة راوندوز واحتالل
المنطق���ة بقوة الس�ل�اح .وكان خط���ة الهجوم قد جرى االعداد لها منذ ش���هر حزيران
 1968وقبل حصول االنقالب العسكري في بغداد في شهر تموز ”.1968
“كان ش���اه إيران قد وافق على الخطة ....وسمح بمرور السالح والعتاد ....استمر
التدريب لمدة ثالث أشهر...وعندما بدأ موعد تنفيذ الخطة فإن شاه إيران منع تنفيذ
Russia And The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the
9
Perseus Books Group. New York.2009. P: 302

10

سنوات احملنة يف كردستان .شكيب عقراوى .متوز . 2007ص249 :
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الخط���ة ”......ويضيف ش���كيب وذلك في حالة تنفيذ الهجوم“ :ربما كان س���يؤدي إلى
فش���ل وإنته���اء حكم البعث ألنه كان ف���ي مهده ولم يكن قد اس���تطاع تثبيت جذوره في
11
ذلك الوقت”.
كان الثنائ���ي المع���روف بكر – صدام ،يس���عون إلى تمهيد الطريق لالس���تيالء على
الجيش العراقي وبخطوات سريعة .فحدوث انقالب ضدهم كان يشكل كابوساً مخيفاً.
فب���دأوا بتصفي���ة الجيش العراقي من العناصر المش���كوك في والئه���ا للطاقم الحاكم
وإحالتهم إلى التقاعد ،وتعيين آخرين موالين للسلطة مكانهم .وهنا نحن أمام قابليات
ص���دام حس���ين التآمرية .إذ لم ته���دأ محاوالت اإلنقالب والمنافس���ات الدموية داخل
العصابة البعثية الحاكمة ،بشقيها العسكري والمدني .والجدير بالمالحظة أن مدنياً –
صدام حسين – هو مهندس تركيع الجيش العراقي وتخنيثه أمام السلطة وتوحيشه ضد
الش���عب الكوردي ،ومن ثم اس���تخدم هذا الجيش كآلة قسر في ترسيخ حكمه الدموي
عل���ى الع���راق خالل ثالث عقود .جرى ذلك بداية في فتح دورات تدريب عس���كرية من
أعضاء ومؤيدي البعث ،لم يكن للكفاءات دور ،إنما الوالء لطاقم السلطة .معظمهم من
خريجي الدراس���ات الثانوية ،ويمنح بعد فترة التدريب رتبة نائب ضابط ثم يترقى إلى
رتبة مالزم .إس���تمرت هذه الدورات ثالثة أعوام وبالتدريج تم تبعيث الجيش المطعم
بلقاح عنصري يهيئه الرتكاب المجازر متى ما أمرت بذلك الطغمة الحاكمة.
وم���ا أن أش���رف ع���ام  1969حتى كان صدام حس���ين قد أكمل قبضت���ه على جميع
أجهزة األمن واإلستخبارات في العراق ،منها جهازحنين ،جهاز االستخبارات العسكرية
المرتب���ط ب���وزارة الدف���اع ،مديرية األم���ن العامة ويترأس���ها مجرم مع���روف هو ناظم
كزار ،قتله صدام حس���ين فيما بعد ،وجميع أجهزة الش���رطة العراقية كما دس خاليا
وتنظيم���ات حزب البعث في جميع مؤسس���ات الدولة ومن ث���م بدأ بـ (تبعيث المجتمع)
12
لجمع المعلومات ومراقبة المواطنين.
كانت مهمة البكر -صدام هو تأمين بقاء النظام ،عن طريق إقامة (نظام ش���مولي)
وتعاون االثنان على مدى إحدى عش���ر عاماً .كان البكر يس���تقبل رؤساء الدول ويصدر
11
12

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص250 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص278 :
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القوانين ويوقع على االتفاقيات ويلقي خطباً نارية ضد اليهود والصيهيونية والمؤامرات
الخارجية والقضاء على الطابور الخامس وإعالء راية القومية العربية.
صدام حسين كان ضالعاً في قابلية تشخيص المنافسين المحتملين في المستقبل
والقضاء عليهم قبل أن يش���كلوا تهديداً لحكمه ،مثلما يفعل الطبيب في عزل الخاليا
السري (جهاز
السرطانية لمنعها من االنتشار .فاعتمد في البداية على جهاز البوليس
ّ
حني���ن) والذي توس���ع بع���د العملية االنقالبية ف���ي  1968وتحول إلى جه���از مخابرات،
مهمت���ه االساس���ية تركزت عل���ى مراقبة جميع مظاه���ر الحياة في المجتم���ع العراقي
مبتدئاً بالش���يوعيين .وس���لم الجهاز إلى صديق طفولته سعدون شاكر ،ومن أجل إبقاء
سعدون تحت الرقابة فقد عين صدام حسين أخوه برزان إبراهيم حسن التكريتي نائباً
لس���عدون 13.وأس���اس تعامله واختياره للناس هو”الوالء لشخصه” منذ بداية تسلقه قمة
الس���لطة .هذا مايقوله عنه حامد الجبوري وزير ش���ؤون رئاسة الجمهورية والخارجية
واإلعالم والثقافة في عهد (بكر وصدام) في برنامج شاهد على العصر لقناة الجزيرة
في .2008/5/26
كان���ت القس���وة المفرط���ة من أب���رز مالمح ق���ادة البعث ،وباألخص صدام حس���ين
وباعترافه هو ،14ويش���ير س���مير الخليل في كتابه «جمهورية الخوف» إلى تعدد مشاهد
اإلعدام���ات على م���رأى من الجماهير ،ففي عام واح���د ( )1969جرت اإلعدامات في
 20ش���باط/فبراير ،وفي  14نيس���ان/ابريل ،وفي  30مايس/مي ،و 22- 21أغسطس
15
و 8سببتمبر و 26نوفمبر.
The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
13
Kenneth R. Timmerman.Page: 9

الكالم التالي هو نص ما ذكره صدام حسين بلكنته القروية الواضحة أوائل الحرب مع ايران
14
مخاطباً مجموعة من البعثيين لم يسجلوا كمتطوعين للقتال  :يلله حماية كلمن مايطلع اضربوه!»
أحد الحضور المفصولين ابتدأ بالهتاف «ماريد كالم ..ماريد كالم ..ماريد كالم الثورة الهه رجالها والهه قادتها
والهه جماهيرها ..راح تطلعون انتوا مفصولين من الحزب ..قسماً باهلل اللي أسمعه همساً يحجي مع مواطن
عراقي أو بعثي أله أطره بيدي أربع وصل! سمعتوا زين الى أن تقرر القيادة مصيركم ..يلله اطلعوا أنعل اهلل
على هالشوارب!»....
«بس كل واحد يوكف بوجه الثورة .يصير ألف ..يصير ألفين ...تلتالف ..عشرتاالف .أقصص روسوهم من دون
ما ترجف شعرة وحدة مني أو يرجف قلبي عليه»…… .صدام حسين ١٩٧٨
The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
15
Kenneth R.Timmerman.Page:9-10
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آية اهلل العظمى سماحة االمام السيد محسن الحكيم وشيركو عابد في منزل اإلمام (شباط )1969

عاشت الحوزات العلمية الشيعية ظروفاً في غاية الصعوبة في ظل حكم البعث ذي
الطابع السني-الش���وفيني ،فقد تدخلت في شؤون المراجع ترغيباً وترهيباً لتطويعهم،
واقحامهم في حربها ضد شعب كوردستان ،فطلبت سلطة البعث من آية اهلل العظمى
س���ماحة االمام الس���يد محس���ن الحكيم اصدار فتوى يجيز ش���ن الجهاد ضد الحركة
الكوردي���ة ،لك���ن على عك���س ماتوقعه البعث ،أص���در االمام فتوى تحري���م القتال ضد
الش���عب الكوردي في ش���هر كانون الثاني من عام  .1969ثم انتهج نظام البعث سياس���ة
معادية للحوزة تمثلت في التصفية الجس���دية للعديد من أش���هر علمائها ،كما استخدم
الشيعة كوقود رخيص لحروب مقبلة لقي فيها مئآت اآلالف حتفهم.
أثبت���ت الحركة الكوردية المس���لحة صالبته���ا في المقاومة ض���د حمالت الجيش
العراق���ي من���ذ عام  .1961ولم يكن ف���ي تفكير البعث ح ّل آخر لها غير الس�ل�اح .وكان
كبير من رؤس���اء العش���ائر الكوردية
المجتم���ع الك���وردي منقس���ماً على ذاته .كان عد ٌد ٌ
متعاوني���ن م���ع حكومات بغداد ،وكان جناح المكتب السياس���ي القديم أيضاً متعاوناً مع
بغداد ويطبع جريدة النور ويعمل باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني .وكان البعث
يبني آماله في محاربة الحركة الكوردية على تعميق الفتنة بين الكورد( ،تكريد الحرب)،
والبعث يغذيها بالمال والس�ل�اح .وعندما تجدد القت���ال بداية عام  1969ارتكب جيش
البعث جريمة بشعة في  28آب  1969ضد أهالى قرية دوكان ،هؤالء ألتجأوا إلى كهف
لالحتم���اء م���ن الغارات الجوية ،فقام���ت قوات من الفرقة الرابعة بتكديس األخش���اب
واألعش���اب الجافة في فوهة الكهف وأش���علوا النيران فيها ،وعلى أثرها إختنق جميع
من في الكهف من نساء وشيوخ وأطفال ،بلغ مجموعهم  67ضحية .كما أرتكب الجيش
20
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البعثي جريمة أخرى ضد أهالي قرية (صوريا) المس���يحية ،فقد قامت فصيلة بقيادة
المالزم األول عبدالكريم الجحيشي بإطالق النيران على أهالي القرية المسالمة فقتل
منه���ا  39من أهاليها العزل .وجرت معارك عديدة على أثرها أكتش���ف البعث أنه غير
قادر على إنهاء الحركة الكوردية بالقوة فمال إلى سياسة الخديعة.
كان دعم الحزب الش���يوعي العراقي للحركة الكوردية سياس���ياً وعس���كرياً ،يقض
مضاجع البعث ويش���كل عام ً
ال س���لبياً في بقائهم في الس���لطة ،لذا ينبغي فس���خ هذا
التحالف .وقد أشار  Kenneth R. Timmermanان صدام حسين زار ألول مرة موسكو
في ش���هر كانون الثاني  1970على أمل الحصول على الدعم الس���وفيتي ووقف التأييد
أصر على “وقف المذبحة
للحركة الكوردية ،لكن  Aleksey Kosyginلم يذعن لطلبه ،بل
ّ
ض���د االكراد العراقيي���ن” .16بعدها بوق���ت طويل ،خالل حديث مع عض���و الكونجرس
األمريكي  Stephen Solarzذكر له صدام حس���ين بصدد عدم تجاوب الس���وفييت مع
مصاعبه ،كان ذلك بمثابة يقظة قاسية لنا“ :كنا بالتأكيد شباب بعثيين....كنا في نزاع
مع الش���يوعيين ،نزاع دموي بعض االحيان .لكن احتفظنا بفكرة ان االتحاد الس���وفيتي
سيتصرف بشكل مختلف عما شاهدناه”.
ومن هنا دخل صدام حس���ين في مس���اومات خارجياً ومحلي���اً لتغير موازين القوى
لصالحه.
ف���ي  20كان���ون الثاني/يناي���ر  1970أعلنت إذاعة بغداد ع���ن القضاء على محاولة
انقالبي���ة بدعم إيراني أعدم على أثرها  16ضابطاً في الجيش العراقي .وش���كل ذلك
نقط���ة االنعط���اف في سياس���ة نظام البعث ،فس���ارع خطاه للتوصل إل���ى صيغة تفاهم
مؤقته مع القيادة الكوردية  -ببيان  11آذار .1970
وبع���د سلس���لة من الزي���ارات التمهيدي���ة بين البعث وقي���ادة الح���زب الديمقراطي
الكوردس���تاني ،ومس���اعي روس���ية ،وصل في  12كان���ون الثاني  1970منطق���ة القيادة
الكوردية صدام حس���ين برفقة الدكتور عزت مصطفى والفريق الركن س���عدون غيدان
The Death Lobby. How the West Armed Iraq. Houghton Mifflin Company.
16
Kenneth R. Timmerman.Page: 11
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والعمي���د الركن اس���ماعيل تايه النعيم���ي والعقيد الركن طارق توفي���ق ،واجتمع صدام
أكثر من س���اعة مع مال مصطفى في اجتماع مغلق ،وهنا بدأت خطوات إعادة الس�ل�ام
المؤق���ت تتس���ارع .فف���ي  9آذار ع���ام  1970وصل صدام حس���ين إلى منطق���ة القيادة
17
الكوردية للتوقيع النهائي على اتفاقية  11آذار.
ول���م يك���ن الهدف من التوص���ل إلى اتفاق مع الزعامة الكوردية غير كس���ب الوقت،
وق���د كان الط���رف الكوردي مبتهجاً بالتوقيع على بيان آذار عام  1970وأعتبر ذلك من
منجزات الحزب العظيمة .ويعلق شكيب عقراوي على نقاط الضعف في بيان آذار عام
“ :1970لم يجر تحديد نوع الحكم الذاتي الذي سيجري تطبيقه خالل األربع سنوات”
و “لم يس���مح بي���ان آذار بتدخل هيئة دولية كاألمم المتح���دة أو دولة صديقة للطرفين
في االش���راف بصورة رس���مية على تنفيذ البنود واالتفاقيات التي جرى التوقيع عليها
بي���ن الجانبين ”.و “لم يجر تحدي���د المنطقة الكوردية في البيان التاريخي وجرى ترك
الموضوع لإلحصاء الس���كاني الذي لم يتم اجرائه ”.ويضيف “ :ومن الناحية القانونية
فإن موضوع الحكم الذاتي لم يكتس���ب الصف���ة القانونية ألن االتفاق بين طرفين حول
18
االتفاق في المستقبل على أمر من األمور اليعتبر عقداً قانونياً”.

مال مصطفى وصدام حسين مبتهجان للتوصل إلى ح ّل عام 1970
17
18

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص269 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص296 - 295 :
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أخذ الثنائى ( بكر -صدام) منحى سياسياً بدل المجابهة المسلحة ولغة التهديد،
وكانت هناك جملة من اإلجراءات هدفها الوصول إلى األهداف التالية:
التفاه���م م���ع قي���ادة الحركة الكوردي���ة حتى يتم عزلها عن إس���تالم المس���اعدات
الخارجية اإليرانية.
وأيضاً سحب البطاقة الكوردية من أيدي شاه إيران.
وفي فترة السالم يتم شراء ذمم الكوادر السياسية والعسكرية في الحركة الكوردية
ودس الجواسيس في صفوفها تمهيدا لضربها.
إيقاع الخالف بين الحزب الشيوعي العراقي والديمقراطي الكوردستاني والتعامل
معهما على انفراد.
التق���رب م���ن الحركة الكوردية لتس���هيل إضعافه���ا والقضاء عليها إما سياس���ياً أو
عسكرياً أو بالوسيلتين معاً أو باالغتياالت.
وتمك���ن البع���ث من خالل تبني سياس���ة نفطية وطنية حاس���مة الحصول على دعم
س���وفيتي كام���ل ،وإبعاد األخير عن دع���م الحركة الكوردية خالفاً للسياس���ة التقليدية
السوفيتية التي دعمت الحكم الذاتي لألكراد في الماضي.
توفي���ر األم���وال من خالل تأميم ش���ركة النفط الوطنية لتقوية نف���وذ البعث داخلياً
وخارجياً وتحقيق االستقالل االقتصادى وإيجاد مصادر مختلفة للحصول على السالح
والسلع خارج الكتلة الشرقية...
ول���م يكن لدى القيادة الكوردية خطط مضادة لمجابهة مخططات صدام حس���ين.
أم���ا مال مصطف���ى بعد بي���ان آذار فقد ركّز عل���ى عملية توريث المال والس���لطة البنه
وتمزي���ق الجبه���ة الداخلية الكوردية وافتع���ال أزمات ال لزوم لها ،وبن���ى كل آماله على
الدع���م الخارجي ،دون فهم كاف لتعقي���دات العالقات الدولية في أوج الحرب الباردة،
وشكّل ذلك عام ً
ال هاما في فشل الحركة الكوردية كما سنرى.
قام صدام حسين باتخاذ الخطوات التالية:
عرض اإلغراءات االقتصادية وباألخص في مجال النفط لالتحاد السوفيتي
التفاه���م مع القيادة الكوردية لكس���ب الوقت – أربع س���نوات لتغيي���ر موازين القوى
لصالحه . -
23
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كسب الحزب الشيوعي إلى جانبه والدخول معه في الجبهة الوطنية التقدمية

تأميم النفط
ف���ي نهاية ع���ام  1969وبداية عام  1970بذل البعث جهوداً كثيفة لتعزيز س���يطرته
عل���ى العراق وترقية بغداد إلى مركز قيادي في منطقة الخليج وفي المش���رق العربي،
وقد عرف قادة البعث أن بلوغ هذه األهداف السياس���ية واالقتصادية اليمكن تحقيقها
أن هناك مشكلة كوردية وموضوع تأميم شركات
بمعزل عن الدعم الس���وفيتي .إضافة ّ
النف���ط األجنبي���ة العامل���ة في العراق ،هذه المش���اكل يعتمد حلها عل���ى تعاون االتحاد
19
السوفيتي ،ومن هنا أيضاً التقرب من الحزب الشيوعي العراقي.
كان���ت الش���كوك المتبادلة م���ن النوايا العدوانية بي���ن حكام إيران والعراق يش���كل
الطابع الغالب للعالقات بينهما بعد اإلطاحة بالنظام الملكي الهاش���مي في بغداد عام
 ،1958فق���د كان لش���اه إي���ران طموحاته في أن يصبح قوة ذات نف���وذ كبير في منطقة
الخليج الفارسي بدعم من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية ،وشعرت بغداد
بالحاجة إلى تحديث وتوس���يع جيش���ها أمام طموحاته وخططه ،كان البعث معادياً علناً
“للغرب اإلمبريالي” ،والحل هو الحصول على السالح المتطور من االتحاد السوفيتي،
حيث يمكن اس���تخدامه ضد األكراد وإس���رائيل وردع ش���اه إيران من مواقفه المناوئة
للعراق.
وبالنس���بة لالتحاد الس���وفيتي ،كانت عالقاته مع س���وريا تفس���ح له المجال في أن
يكون له دور في النزاع العربي اإلسرائيلي ،ومع العراق يكون له دور في منطقة الخليج
الفارسي العربي.
لق���د ت���م الحصول على الدع���م الس���وفيتي بالتوقيع في إبريل/نيس���ان  1972على
اتفاقي���ة أمده���ا  15عاماً .اتفاقية الصداق���ة والتعاون بين موس���كو وبغداد كانت على
شاكلة النموذج المصري لعام  ،1971وشمل االتفاق ميادين واسعة من التعاون المتبادل
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
19
M. Smolansky. Page: 16-17
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في السياس���ة واالقتصاد والثقافة وحقول أخرى .االش���ارة الوحيدة المباش���رة للتعاون
العس���كرى ورد في (المادة  : )8اتفق الطرفان على “تنس���يق مواقفهما” في حالة وقوع
تهديد للس�ل�ام .وفي (المادة  )9يعمل الطرف���ان على تعزيز”قدراتهما الدفاعية” .ليس
من ش���ك أن المبادرة لهذه االتفاقية لعام  1972جاءت من بغداد ،وهدفها الفوري كان
20
تأميم الصناعة النفطية العراقية إضافة إلى تقوية نفوذ البعث داخلياً وخارجياً.
وكما ظهر فيما بعد ،كان االتحاد الس���وفيتي راغباً في احتضان دولة مهمة أخرى
م���ن دول العال���م الثالث خالل اتفاق مماث���ل لالتفاقية التي وقعتها موس���كو مع (الهند
ومصر) ومن الناحية االستراتيجية كان العراق وجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية
الدولت���ان الوحيدتان في الخلي���ج والجزيرة العربية أقامتا عالقات متطورة مع االتحاد
الس���وفيتي ،وهذا ما وسع من النفوذ السوفيتي في هذه المنطقة الحساسة .لقد ظهر
الع���راق كدولة معادية لالمبريالية واالس���تعمار والصهيونية مما كان يتمش���ى مع خط
الكرملين.
وعل���ى الرغ���م من وجود خالف بين موقف بغداد وموس���كو من إس���رائيل ،فالبعث
يدع���ي أن���ه يعم���ل على إزالة إس���رائيل من الوج���ود ،وهذا لم يكن موقف موس���كو ،اال
أن ه���ذا الخ�ل�اف كان قليل األهمية في العالقات الثنائي���ة العملية ،وقد اختفت تحت
ضجي���ج الدعاية المعادية لإلمبريالي���ة والصهيونية في أجهزة إعالم البلدين .وداخلياً
كانت موسكو تميل إلى منح الحكم الذاتي لألكراد والحرية السياسية للحزب الشيوعي
21
العراقي ،وأظهر البعث بعض التساهل في هذا المجال.
كان هاج���س ص���دام حس���ين ه���و كيف يس���يطر على الجي���ش والحكوم���ة بقبضة
حديدية ،ولذا أراد قادة البعث إقامة عالقات وطيدة مع الحزب الش���يوعي السوفيتي،
بغية االس���تفادة من التجربة الطويلة للحزب في مجاالت س���لطة الحزب على الجهاز
التنفيذي وداخل الجيش ،ولم يلق هذا الموضوع االنتشار الواسع في كلتا العاصمتين،
لكن الحزب الشيوعي السوفيتي لم يعارض مثل هذه العالقة التنظيمية بين الحزبين.

22
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اتخذت خطوة المبادرة في اس���تغالل االحتياطى النفطى ش���مال الرميلة في شهر
تموز/يولي���و  ،1969عندم���ا وقع الع���راق واالتحاد الس���وفيتي اتفاقاً بموجبه يس���اعد
االتحاد الس���وفيتي تطوير حقل ش���مال الرميلة وإنش���اء الصناعة النفطي���ة العراقية.
ل���م يخ���ف الكرملين ارتياحه من ه���ذا التحول ،فمن خالل توس���يع اقتصادهم الوطني
سيعتمد العرب “بشكل متزايد وبثقة على الدعم الو ّدي للمعسكر االشتراكي” وبالنتيجة
“ستتوس���ع مجاالت تبادل المصالح والتعاون بين العرب والبلدان االش���تراكية لتش���مل
القضايا االقتصادية بما فيها الصناعة النفطية في العالم العربي ”.واالتفاقيتان اللتان
وقعت���ا في ش���هري حزيران/يوني���و و تموز/يوليو من عام  1969بين العراق وموس���كو،
عكستا هذا المنحى ،إضافة مثلت االتفاقيتان “ضربة قوية لمصالح الشركات االجنبية
االحتكارية” وبلغ مدى امتعاض الغرب ان اشارت الـ  Associated Pressإلى اتفاقيتي
عام  1969بـ “الثمرة االولى للسياس���ة الهادفة إلى تقوية النفوذ الس���وفيتي في الخليج
الفارسي” ووجدت  Izvestiaان “تضايق اليانكى امر مفهوم الن قلقهم ليس على التأثير
الخيالى لالتحاد الس���وفيتي ،لكن بس���بب حقيقة بداية انهيار خططهم بالذات الهادفة
23
إلى السيطرة على نفط العرب”.
كان االتحاد السوفيتي مهتما بتوحيد الجبهة الداخلية العراقية ،وأشارت الصحافة
الس���وفيتية إلى موضوع االحتكارات االجنبية ومخططاته���ا ومؤامراتها ضد الحكومة
العراقية ،فعلى س���بيل المثال ،في ش���هر نوفمبر  1971كتب  Pavel Demchenkoفي
الـ  Pravdaوهو من الملمين بش���ؤون الش���رق االوسط ،عزا س���بب تصاعد التوتر في
المنطق���ة الكوردي���ة ليس فقط إلى نقص ف���ي االتحاد بين البعث والحزب الش���يوعي
العراقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ،بل أيضاً إلى “مؤامرات القوى االمبريالية
وش���ركات النفط وعمالئه���م ”.وزاد  Demchenkoان الخالفات بي���ن العرب واألكراد
توف���ر الفرصة لهذه الق���وى لالحتفاظ بمواقعها في االقتص���اد العراقي وجنى االرباح
24
من بتروله”
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اضافة إلى التحذيرات من ”:النوايا االمبريالية” واصلت الصحف السوفيتية التعبير
عن ارتياحها من الخطة االقتصادية العراقية الهادفة إلى تعزيز العالقات االقتصادية
الس���وفيتية العراقية وتوس���يعها .وعلقت الـ  Pravdaعلى الخطة الخمس���ية الحكومية
 1974 – 1970معبرة عن دعمها للخطة و “مواصلة تعزيز برامج التصنيع والتقدم في
مج���ال الصناعة الوطنية النفطي���ة وبناء معامل البتروكيماويات وبن���اء البواخر وفروع
أخ���رى مرتبط���ة بالطاقة في الصناع���ة الوطنية العراقية ،كل ذل���ك كان موضع اطراء
25
خاص ،اضافة إلى الخطط التنموية الهامة في قطاع الدولة الصناعي”.
وكانت موس���كو مرتاحة تماماً من الموقف الرس���مي للحكوم���ة العراقية في مجال
التعاون مع االتحاد الس���وفيتي .ففي بداية اغس���طس  1970خالل زيارة صدام حسين
إلى موس���كو ،تكلم القائد البعثى عن “امتنان العراق العميق للدعم الس���وفيتي العظيم
لتطوي���ر اقتصاد بالده” وكان اكثر اطناباً في تعبيره عن تقدير الدور الس���وفيتي خالل
زيارته في ش���هر فبراير  1972لموس���كو قبيل التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون
الموقعة في شهر ابريل  1972وما تبعته من تأميم شركة النفط العراقية .كانت الزيارة
مهمة بش���كل خاص لكون بغداد قد ضمنت التأييد الس���وفيتي بش���أن قرار تأميم IPC
ولي���س بع���د ذلك التاريخ ،ففي كلمته أثناء العش���اء أش���ار صدام حس���ين إلى “التطور
الهام في حقل التكنلوجيا والتعاون االقتصادي بين البلدين” وأوضح اهمية المس���اعدة
السوفيتية في “استخدام الثروة النفطية” وشدد على “االهمية القصوى لهذه المشكلة
في حياة ش���عبنا والذي قرر المطالبة بحقوقه المش���روعة في صراعه مع الش���ركات
االحتكارية ولضمان حقوق السيادة على الموارد الوطنية” .وزاد صدام حسين “انه من
خالل العمل على تحقيق هذا الهدف ،يعتمد العراق على قواه الذاتية وعلى الدعم من
االصدقاء وبش���كل خاص من االتحاد الس���وفيتي .هذه المساعدة نحن نقدرها تقديراً
26
استثنائياً”.
وعن���د دخول اتفاقية الصداقة والتعاون الس���وفيتية – العراقي���ة حيز التنفيذ ،كان
هدف الجانبين توطيد مصالحهما وعلى إستعداد لعمل تنازالت بغية تحقيق اهدافهما
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األساسية .فقد جه ّز السوفييت العراق بمعونات عسكرية هامة ودعموا العراق سياسياً
واقتصادياً إلنجاح خطوة تأميم شركات البترول الغربية ،وبالمقابل أبدى البعث الحاكم
المرونة تجاه األكراد والش���يوعيين ،كما وفرت الحكومة العراقية للسوفييت تسهيالت
محدودة جوية وبحرية ،وقدمت لهم فرص اقتصادية ممتازة ،وحصل كال البلدان على
فوائد جمة ،ويفس���ر هذا اس���تمرار االحتفاظ في النصف األول من عقد الس���بعينات
27
بعالقات جيدة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
كان االتحاد الس���وفيتي يؤيد بش���كل اللبس فيه مبدأ تاميم شركات النفط الغربية
الكبيرة العاملة في بلدان العالم الثالث .المبادرة تأتي أوالً من حكومات البلدان النامية
أنفس���هم وثم تقوم الكرملين بعرض الدعم المعنوي كلما كان ذلك عملياً .على س���بيل
المث���ال أثن���اء عقد مؤتمر منظمة الدول العربية المص���درة للنفط في الكويت في آذار
 ،1970حثت (برافدا) المش���اركين الضغط على حكوماتهم “الس���تخدام واحد من أهم
ث���روات الع���رب لخير الش���عوب العربية” وأفضل وس���يلة لبلوغ ذلك اله���دف هو “تأميم
ش���ركات النفط األجنبية” وكان قد توصل المؤتمر الذي عقد في ش���هر تشرين االول/
أكتوب���ر ع���ام  1970لمنتجي النفط ف���ي الجزائر إلى نفس القناع���ة ،نوقش فيه أيضاً
ضرورة التوصل إلى صياغة “معادلة لخطة مشتركة ضد االحتكارات” وأيدت (برافدا)
ذل���ك وكتبت“ :الهدف النهائي المتوخى من هذه اإلجراءات هو التحرير الكامل لجميع
28
المصادر الطبيعية للبلدان العربية من رساميل القوى الخارجية”
“لم يش���ك الس���وفييت م���ن أن “نتائ���ج النزاع بين ش���ركات النفط الغربي���ة والدول
المصدرة للنفط س���ينتهي إلى تعزيز اتحاد الدول المنتجة للنفط ،وسيؤدى إلى تطوير
ش���روط يفقد فيه���ا الكارتيل االمبريالى النفطي دوره ف���ي التأثير على عملية إمتالك
الشعوب العربية لنفطها.
عندم���ا اتهمت بغداد في ش���هر مايس  1972ش���ركات النف���ط األجنبية في العراق
القيام بـ “نش���اط تخريبي” ،فقد أش���ارت الحكومة العراقي���ة إلى أن خفض اإلنتاج في
حرم ميزانية الدولة من ) (L33 millionمن الواردات خالل ش���هر آذار –
ش���مال العراق ّ
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نيس���ان واألس���بوع األول من شهر مايس ،ور ّدت السلطة على ذلك بتقديم إنذار لشركة
النف���ط العراقي���ة طالبة منها “زيادة اس���تخراج النفط إلى الطاق���ة القصوى لألنابيب”
وبالتنس���يق مع وزارة النف���ط والمصادر الطبيعية العراقية قدم���ت خطة بعيدة المدى
الستخراج النفط في العراق واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة.
وحسب ماذكرته  The New Timesأعطت الحكومة العراقية مهلة أسبوعين للر ّد ،مع
“احتفاظ الحكومة العراقية بحق اتخاذ الخطوة التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
المشروعة” .وأشارت الصحافة الس���وفيتية بأن “اإلنذار” و”المبادرة الستخراج النفط
بجهود األمة نفس���ها هو مصدر س���خط كبير لالحتكاريين” .الش���ك ،كان هناك ترابط
بين الحدثين اال وهو “تدش���ين حقل ش���مال الرميله والذي و ّفر للشعب العراقي فرص
جديدة لنضاله ضد هيمنة االحتكاريين األجانب”.
وتمش���ياً مع الخط الس���ابق ،أيدت الحكومة الس���وفيتية قرار الـتأميم الصادر في
 1حزي���ران  ،1972وجاء في البيان المش���ترك في نهاية زي���ارة وزير الخارجية مرتضى
س���عد عبدالباقي لموسكو فى ش���هر حزيران ،أعلن الجانب السوفيتي عن كامل دعمه
إلجراءات الحكومة العراقية وللنضال العادل للشعب العراقي الهادف الستعادة حقوق
السيادة على المصادر الطبيعية للبالد لتطوير واستقالل االقتصاد الوطني.
وقام السوفييت بحملة إعالمية واسعة تأيداً لقرار التأميم ،فقد علقت
 Timesعلى ماورد في  Baghdad Observerمن أن القرار “يش���كل انعطافاً تاريخياً”
بينم���ا وصف���ت  Pravdaالقرار بأنه “مؤش���ر على التصميم الكامل للحكومة والش���عب
العراق���ي لتعزيز اس���تقالل البالد سياس���ياً واقتصاديا والس���ير قدماً نح���و التحوالت
االجتماعية” .ومع قرار س���وريا في تأميم ممتلكات ش���ركة النفط الوطنية  IPCرحبت
موسكو بالخطوتين واعتبرت ذلك “صفحة جديدة في نضال الشعوب العربية للسيطرة
على كافة ثرواتها الطبيعية وترسيخ سيادتها الوطنية .وأخيراً فأن تأميم شركة النفط
الوطني���ة ل���ه أهمية قصوى ،ألنه���ا لم تكن ببس���اطة “عقوبة اقتصادية ضد غطرس���ة
29
االحتكاريين ،لكنها أيضاً ٍ
تحد سياسي للقوى اإلمبريالية”.
The New

The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
29
M. Smolansky. Page: 55

29

20.7.2017 15:49:16

livre_2versB.indd 29

الالعبان في الميدان

يقول بريماكوف في معرض تأميم النفط“ :كان تأميم شركة النفط الوطنية يوازي
ف���ي أهميت���ه تأميم قناة الس���ويس بالنس���بة لمصر ولش���عبها .تنبأ عدد م���ن المعلقين
الغربيي���ن ان النظ���ام الث���وري العراقي س���يلقى نفس مصير محمد مص���دق الذي أمم
صناع���ة النف���ط االيرانية ع���ام  ).........( 1951وقد هددت ش���ركات النفط الكبرى،
كما فعلت قبل عقدين من الزمن ضد ش���ركة النفط الفارسية البريطانية ،محاكمة كل
من يجرأ ش���راء النفط العراقي مدعية أن هذا النفط س���لب منها بشكل غير قانونى”.
ويضي���ف بريماك���وف“ :في الواقع لم يكن هناك تش���ابه مع إي���ران .فبدعم من االتحاد
السوفيتي ،نجح العراق في إقامة صناعة إستخراج النفط بإشراف الدولة في شمالي
الرميل���ه وأبرم���ت عقوداً مع االتحاد الس���وفيتي لتزويده بالنف���ط العراقي ومع ألمانيا
الش���رقية ،بلغاريا ،هنغاريا ،بولندا ،جيكوس���لوفاكيا ،كذلك فرنس���ا وإيطاليا 30”.ويزيد
أمم جميع
بريماك���وف “ :تقوى الموقف العراقي بالدعم الس���وري ،وفي الوقت نفس���ه ّ
ممتل���كات الـ ( )IPCفي األراضي الس���ورية وعق���دت اتفاقية مع العراق بخصوص نقل
31
النفط العراقي إلى الساحل المتوسط ”....
إن وضعنا خطوات التأميم في إطارها التاريخي ،سنرى أنه رغم عدم وجود جدول
زمن���ي مح���دد لتأميم الصناع���ة النفطية في البالد ،لكنه حظي كمب���دأ باهتمام جميع
الزعماء الذين توالوا على الحكم في بغداد منذ عهد اللواء الركن عبدا لكريم قاس���م،
لم يكن البعث مس���تثنى من هذا المبدأ .فعندما وجهت  L’Orientاللبنانية الس���ؤال إلى
نائ���ب الرئيس صدام حس���ين في مجلس قي���ادة الثورة ف���ي  1971/5/18فيما اذا كان
الع���راق يتوخى تأميم ش���ركات البت���رول األجنبية ،أجاب “ :ليس هن���اك نظام في هذا
العال���م ال يعم���ل من أجل تحري���ر نفطه ويدعي بأنه قومي وتقدمي ....نحن ال نس���عى
إلى تحقيق جميع أهدافنا دفعة واحدة ،لكن إن فشلنا في تحقيق ذلك في المستقبل،
سوف لن يكون بإمكاننا تسمية أنفسنا بتقدميين.”.
هنا نجد أن صدام حس���ين يلعب أوراقه مع ش���ركات النفط بحذر شديد ،إذ ينبغي
أوالً الحصول على أموال خارجية ومس���اعدات تكنيكية وإيجاد أس���واق لحماية العراق
Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
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من فرض المقاطعة من قبل شركات النفط الغربية العمالقة ،كانت مثال رئيس وزراء
إيران محمد مصدق في بداية الخمسينات تجربة ينبغي وضعها في الحسبان .ولجميع
هذه األس���باب فقد حاولت بغداد قبل تأميم ش���ركة النفط مقايضة بترولها لزبائن من
32
الكتلة الشيوعية وبعض الغربيين مقابل البضائع والخدمات.
وكما توضح فيما بعد كان االتحاد الس���وفيتي وفرنس���ا من القوى العظمى األوائل
الراغبين في تلبية حاجات العراق ،فقد شعرت موسكو أن هناك فرصة نادرة إلضعاف
بعض مصالح الغرب االقتصادية في الش���رق األوس���ط وتقوية روابطها مع دولة عربية
هام���ة ف���ي مجال النفط .وبعد التوقيع على وثيقة التفاهم في ش���هر ديس���مبر ،1967
وقع اتفاق أخر بين الطرفين في ش���هر حزيران  ،1969وبموجب بنودها تس���لم العراق
مس���اعدات اقتصادي���ة وتكنيكية س���وفيتية بقيمة  72ملي���ون دوالر للتنقيب عن النفط
33
واستغالله في منطقة الحلفاويه في جنوب العراق.
أعقب���ت مبادرة حزيران  1969اتفاق مماثل يوف���ر  70مليون دوالر إضافي لتطوير
االحتياط���ي ف���ي المنطقة ش���مال الرميله الغني���ة بالنفط في جنوب الع���راق ،وتديرها
ش���ركة النفط الوطنية العراقية ،كال القرض���ان يدفعان بالمقايضة مقابل النفط ،هذا
وفر لموسكو أرباحاً اقتصادية هامة بعد ارتفاع أسعار البترول عام .1973
اإلجراء ّ
واتخذ االتحاد الس���وفيتي بين أعوام  1972 – 1969خطوات أخرى لتمكين العراق
استخراج وتكرير النفط وتم تشكيل اإلطار الذي من خالله تتطور العالقات االقتصادية
الثنائية بالتوقيع على اتفاقية آذار لعام  ،1970وتأسست بموجب االتفاقية لجنة مشتركة
دائمة “لدراس���ة توسيع العالقات االقتصادية والتكنيكية والتجارية بين البلدين” أمدها
خمسة أعوام وقابلة للتجديد تلقائياً ا ّال إذا ألغيت من قبل أحد الطرفين.

Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
32
Books Group. New York. 2009. P: 47

33
Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
Books Group. New York. 2009. P: 47

31

20.7.2017 15:49:16

livre_2versB.indd 31

الالعبان في الميدان

وم���ن المب���ادرات الهام���ة ج���داً والتي نوقش���ت خالل ه���ذه الفترة كان���ت اتفاقات
إضافية لتطوير حقل ش���مال الرميلة وبناء خط أنابيب بطول  143كيلومتر بينها وبين
الخلي���ج الفارس���ي حيث ينتهي ف���ي المياه العميق���ة للفاو ،وبناء مصفي���اً في الموصل
وم��� ّد أنابي���ب لربط بغداد بالبصرة واتفاق حول إيجار س���فن لنقل البترول من ش���مال
الرميله إلى االتحاد الس���وفيتي وأوروبا الش���رقية بعد ان بدأ اإلنتاج في ابريل/نيسان
 ...1972إضافة وس���عت موس���كو من حجم مس���اعداتها التكنيكية إلى ش���ركة النفط
الوطنية العراقية ) (INOCلتشمل أجهزة للزالزل وحفر اآلبار إلى إقامة مركز لتدريب
الموظفين في الشركة.
في بداية عام  1975بلغ التأثير الس���وفيتي في العراق أوجه ،فالكميات الهائلة من
الس�ل�اح الروس���ي كان يصل بغداد بشكل لم يس���بق له مثيل ،أسهمت في ح ّل المسألة
الكوردية ،والعالقات بين البعث والحزب الش���يوعي العراقي كانت ظاهرياً على أحسن
ما يرام ،والشيوعيون كانوا يشغلون ثالث مناصب وزارية ويتعاون الحزبان فى الجبهة
الوطنية التقدمية.
وحت���ى بع���د تأمي���م ش���ركة النف���ط الوطنية ،اس���تمرت بغ���داد في االعتم���اد على
السوفييت للمساعدات االقتصادية والتكنيكية ،ومقابل البضائع السوفيتية والخدمات
كان العراق يس���دد بالنقد أو المقايضة بالبترول ،ومن وجهة نظر موس���كو ش���كل ذلك
وضعاً مرغوباً.
ه���ذا الوضع المرب���ح للكرملين لم يدم طوي�ل�اً  ،ففي نهاية الس���بعينات بدأ العراق
ببطيء لكن بثقة يفرض نفس���ه على س���يده الس���وفييت ،وعندما نلتف���ت إلى الماضي
نتوصل إلى أن هذا االنعطاف في األحداث أصبح ممكناً بس���بب حادثين منفصلين ال
رابط بينهما :ارتفاع أسعار النفط بعد حرب  1973وهزيمة الحركة الكوردية ربيع عام
34
.1975
وف���ر للعراق أم���واالً طائلة مكنها من س��� ّد جميع
إن ارتف���اع أس���عار النف���ط الهائل
ّ
حاجاتها العسكرية واالقتصادية ،ليس فحسب لدى االتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية
حرر العراق من االعتماد الكلى على
إنم���ا مع الغرب أيضاً .فانهيار المقاومة الكوردية ّ
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
34
M. Smolansky. Page: 25
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الس�ل�اح الس���وفيتي ومن الدعم السياسي الروس���ي المخطط لموازنة الدعم اإليراني
واإلسرائيلي والدعم األمريكي غير المباشر لألكراد....
باختصار تجمعت عدة عوامل مثل االس���تقالل اإلقتصادى والنصر العس���كري على
األك���راد وتطبي���ع العالقات مع طهران ،مكنت بغداد متابع���ة مصالحها من غير أعطاء
اعتبار كبير لرغبات موس���كو .وفي ظل هذه الظروف ،فقدت الجبهة الوطنية أهميتها
الس���ابقة بالنسبة للبعث ،وحيث يشارك فيها الحزب الشيوعي العراقي مع البعث ،ولم
تثم���ر المس���اعي الروس���ية في رأب الصدع ،فق���د رفض البعث المس���اومة مع الحزب
الش���يوعي العراقي وتحول إلى القمع فأعدم  21ش���يوعياً في شهر مايس  1978بتهمة
التآمر لقلب نظام الحكم ،وأعقب ذلك أعمال قمع متواصلة ،ولم يعد للحزب الشيوعي
وجود كقوة سياس���ية عراقية هامة .كما إن مواضيع الخالف التي أهملها البعث عمداً
مع الس���وفييت في العقد الس���ابق ،ع���ادت إلى الظهور لتبرز الخالف���ات في المصالح
األساس���ية بين موس���كو وبغداد .وبالنتيجة تدهورت العالقات بين البلدين بش���كل حاد
35
لتصل إلى حافة القطيعة في الفترة الواقعة بين .1980 – 1978
وفيما يخص المصالح السياسية واالقتصادية البعيدة المدى ،فقد نجحت الحكومة
العراقية في جهودها لتأمين االسواق الغربية لبترولها بعد تأميم شركة النفط العراقية.
فف���ي زي���ارة لصدام حس���ين ،نائ���ب رئيس مجلس قيادة الثورة ،إلى فرنس���ا في ش���هر
حزيران من عام  ،1972تم التوقيع على اتفاقية أمدها عش���ر س���نوات ،يتيح لش���ركات
النفط الفرنس���ية والتي كانت حصتها  ٪ 23.75من ش���ركة النفط العراقية ،أن تحصل
سرية
على مايعادل النفط
ّ
المؤمم .وأشارت اليومية الفرنسية (لوموند) إلى مفاوضات ّ
36
حول صفقة س�ل�اح بحوالي ( 6بليون فرنك فرنس���ي) مقابل النفط ،كان صدام يريد
الس�ل�اح ،وهذا ما لم ترفضه الحكومة الفرنس���ية والتي أصبحت ش���ريكة في مشاريع
ص���دام التس���ليحية .وفي تطور آخ���ر زادت إيطاليا من حجم إس���تيرادها فوق المعدل
الكلي  20مليون طن ألمد عش���ر س���نوات ،وقع هذا العقد في شهر آذار عام  .1972ثم
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
35
M. Smolansky. Page:25-26
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تتالت عقود كبيرة اخرى مع البرازيل واسبانيا .ونتيجة لهذه اإلجراءات ،إضافة للعقود
مع السوفييت والكتلة الشرقية ،فقد استطاع العراق التخلص من التهديدات المحتملة
37
للشركات الغربية العمالقة بفرض المقاطعة على بتروله.
كان م���ن نتائ���ج زي���ادة اإلنتاج النفطي بعد تأميم ش���ركة النف���ط الوطنية مصحوباً
بارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية ،ان تمكنت بغداد من تبني مشاريع اقتصادية
متطورة وبس���رعة ،ولم تقتصر العقود على االتحاد الس���وفيتي او الكتلة الشرقية ،انما
تم التوقيع على عقود كبيرة مع الدول الغربية ،ففي عام  1973تفاوضت شركة النفط
الوطنية العراقية مع الشركة االمريكية) (Brown and Rootإلنشاء محطتين في المياه
العميقة في الس���احل الجنوبى ونصب انابيب تح���ت المياه لربط المحطتين مع مدينة
الفاو ،كما ان مجموعة من الشركات االلمانية الغربية نالت عقداً إلنشاء القسم البري
م���ن المش���روع .وفي عام  1974عالوة عل���ى م ّد خط أنابيب واس���عة يربط المحطات
الشمالية والجنوبية والغربية مع محطات الضخ ،أخذت شركة ألمانية عقد بناء انابيب
بطول  980كيلومتر من كركوك إلى ميناء  Dortyolالتركي على البحر المتوس���ط ،كما
زودت اليابان االنابيب الضرورية لهذا المش���روع ،كذلك االنابيب بين بغداد والبصرة.
38

نظ���راً للزي���ادة الهائلة ف���ي ارباح مبيع���ات النفط والق���روض الت���ي منحتها الدول
الصناعي���ة ،أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً كبيراً ،فقد اس���تلمت بغ���داد أكثر من  6بليون
دوالر ف���ي عام  1974فقط من صادرات البت���رول ،وصرفت من هذا المبلغ  4.5بليون
على االستيراد .لقد انغمس العراق في السوق التجارية العالمية للحصول على السلع
والخدم���ات الضرورية اس���تجابة للتط���ور واالزدهار الهائل في الع���راق ،نجم عن ذلك
تغي���ر اتج���اه التخطيط التج���اري للبالد ،في حي���ن اعتمد العراق قب���ل  1974وبدرجة
كبي���رة عل���ى التعام���ل بالمقايضة مع االتحاد الس���وفيتي وبلدان اوروبا الش���رقية ،كان
المس���تفيد الرئيس���ي عام  1974وفيما بعد ه���ي الدول الصناعي���ة الغربية المتطورة،
والسبب الرئيسي لهذا التحول يعود إلى توفر كميات كبيرة من العملة الصعبة انصبت
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
37
M. Smolansky. Page:22-23
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ف���ي خزينة الدولة من مبيعات النفط وال���ى تفضيل الدولة العراقية للمنتجات الغربية
39
ذات النوعية الجيدة.
أصب���ح الع���راق مركز جذب العقول الفنية العربي���ة باألخص من مصر ،ومن الدول
العربي���ة كالمغ���رب وتونس والجزائر واليمن ،كما أصبح النظ���ام البعثي موضع اهتمام
الحكوم���ات العربي���ة لوزنه االقتص���ادي وامتصاصه لدرج���ة من البطالة ف���ي البلدان
المذك���ورة ،فقد تجاوز ع���دد الوافدين من البل���دان العربية الث�ل�اث الماليين وتمتعوا
بإمتيازات جيدة لم توفرها لهم بلدانهم .كان البعث يريد من خالل سياسة فتح الحدود
لتوافد العرب إلى إثبات نظرته الوحدوية واعتبار العرب أبناء وطن واحد أينما كانوا،
وأيضاً إلدخال تغيير ديمغرافي واس���ع بهدف طمس هوية الش���عب الكوردي عن طريق
الترحيل اإلجباري من كوردس���تان ومن خالل سياس���ة التعريب التي نفذت بعد انهيار
الحرك���ة الكوردية .مع العلم لو أخذنا الجانب الك���وردي المتمثل في القيادة الكوردية،
نرى منحى سياس���ياً مناقضاً لمصلحة العالقات الكوردستانية ،إذ عانى ممثلوا الكورد
الذين إلتجأوا من األجزاء األخرى من كوردستان إلى المناطق المحررة في كوردستان
– ع���راق ،عانوا من االضطهاد .فقد قتل بأمر من القيادة الكوردية المس���ؤول القيادى
البارز في (حدك – إيران ،سليمان معيني في  1968/5/15وسلمت جثته إلى الساڤاك
اإليران���ي ،كم���ا زادت الضغوط على س���كرتير الح���زب أحمد توفيق إل���ى أن غادر إلى
بغ���داد ليقتل���ه نظام البعث فيما بع���د .كما قتل في  1971/6/6س���عيد إيلجي القيادي
في(حدك– كردس���تان الش���مال ،ومرافقه محم���د بكى بيد رفاق���ه القياديين وبعلم من
قي���ادة (حدك -ع���راق) 40وثم قتل د .ش���فان ورفاقه بأمر من قي���ادة الحركة الكوردية
في  .1971/11/26أصاب الش���لل نش���اط االحزاب الكوردية في كردس���تان الش���رقية
والشمالية .وكان ذلك موضع ارتياح الساڤاك اإليراني والميت التركي .ثم التقى ألول
م���رة مبعوث���ي مال مصطفى ادري���س والدكتور محمود في  1972/6/30في واش���نطن
بمدير المخابرات المركزية ريتشارد هيلمز.

The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
39
M. Smolansky. Page:30
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35

20.7.2017 15:49:16

livre_2versB.indd 35

الالعبان في الميدان

د.شفان مع زوجته وأطفاله على سواحل بحر إيجة ،آب/أغسطس  / 1970آكجاي

عددا من أهم قادة (حدك) ايران و(حدك) تركيا الذين لجأوا الى كردستان المحررة،
وعلى عكس ما كانوا يأملون ،استخدمتهم قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني كأداة
لبناء عالقات مع طهران وأنقره .يصعب تصور مدى انعدام القيم الثورية والوطنية في
تعامل قيادة (حدك) عراق  -مع كافة األحزاب والحركات الكردس���تانية التحررية في
األجزاء األخرى من كردستان .والمأساة الكبرى لهؤالء القادة الملتجئين الى كردستان
المح���ررة ،كان���وا على قناعة م���ن أن «قادة الثورة» ه���م مناضلون حقيقي���ون ،وثوريون
وابطال متفانين من أجل حقوق الشعب الكردي .ولم يعرفوا مدى تورط هذه القيادة مع
السافاك اإليراني والميت التركي ووكالة المخابرات المركزية األمريكية ومع الموساد
اإلس���رائيلي .كل ذلك يجري باس���م «الكورد وكردس���تان» ،لم يكن آنذاك قد اتضح بعد
للشعب الكردي حقيقة «قياد الثورة الكردية».
ألعوام طويلة عانت زوجته الش���ابة بين تناوب الش���ك واليقين من بقاء زوجها على
قي���د الحياة ،وعندم���ا تيقنت من مقتله لم تعلم كيف ولماذا قضي عليه في كردس���تان
الث���ورة وتح���ت نفوذ مال مصطف���ى وحزبه .ونف���س المعاناة بالنس���بة لعائلة المحامي
(سعيد ايلجي).
وبع���د مض���ي حوالي أربع عقود عل���ى الجريمة ،قصد «دارا» ابن الدكتور ش���فان –
ش���اب بش���وش ومهندس معماري مرموق – قصد كردس���تان في الجمهورية العراقية
الفدرالية وحاول أن يعرف ما أمكن معرفته عما حصل لوالده ،حيث لم تفارقه ذكراه،
يحدوه األمل في الوقوف لحظات صمت على حافة قبره أو بقعة األرض التي تحتضن
رفاته .....خاب أمله وعاد أدراجه الى استنبول.
36
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والرسالة الجوابية التي أرسلها مسعود مال مصطفى بتوقيع (رئيس إقليم كردستان)
بتأري���خ  2تش���رين األول/أكتوب���ر  2013يع��� ُد (دارا) ببحث األمور قريباً ل���م يعقبها أية
خطوة عملية حتى بعد مرور مايقارب أربعة أعوام.
ومما يجدر ذكره كان (مسعود) رئيساً لجهاز الباراستن (األمن) عندما قتل الدكتور
(ش���فان) وقبل���ه المحامي (س���عيد ايلجي) العض���و القيادي في الح���زب الديمقراطي
الكردستاني/تركيا.
طي الكتمان) التزال سارية المفعول وقد أضيف اليها آخرون.
سياسة (قبور ّ
هؤالء (أبطال بال قبور) يس���تحقون كل التقدير والتبجيل من االمة الكردية قاطبة
وق���د عملوا على نهضة الش���عب الكردي في أحلك ظ���روف القمع واالضطهاد القومي
في تركيا وإيران.
أحم���د توفي���ق هو اآلخر يس���تحق كل الجهود للعثور على رفات���ه واعادته الى أرض
كردستان.
تحرم إخفاء الجثث.
ثم من األهمية بمكان أن ّ
تسن قوانين صارمة ّ
يصعب فهم تدني المش���اعر والقيم اإلنس���انية الى مستوى قتل األب واخفاء موقع
الدفن عن ابنه والعالم ،مارس���ت القيادة الكردية سياس���ة «اخفاء القبور» مع عدد آخر
من رموز القادة الكرد الوطنيين ،انه إصرار على الجريمة حتى فيما بعد الموت ،فمن
وراء إخفاء موقع الدفن ،يريد الجان الهرب من حكم التاريخ وثم ازاله األثر في الذاكرة
الجماعية لالمة الكردية.
بينما الس���افاك اإليراني س���لّم جثة (س���ليمان معيني) الى ذويه في مهاباد بعد أن
قتلته قيادة (حدك) تلبية لمطلب سافاكي.
ونتج عن تدخل قيادة (حدك) في الش���ؤون الداخلية لكورس���تان الغربية – س���وريا
– المزيد من االنش���قاقات والش���لل في الكفاح الوطني .وحصل نفس الش���يء للحركة
41
الكوردية السياسية في لبنان والتي كانت نشطة في صفوف المهاجرين الكورد.
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر املستخلصة منها  1977أوائل كانون الثاني.
41
ص 50 - 49 :
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ف���ي واقع األمر ،س���لكت قيادة الحرك���ة الكوردية نهجاً لترضي���ة دول الجوار وعلى
حس���اب حماية “العالقات الكوردس���تانية” في األجزاء األخرى المحتلة من كوردستان،
منتهكة عالقات التضامن بين أجزاء كوردس���تان مقابل مساعدات مسمومة إنتهت إلى
كارثة .ويش���ير أرش���يف أمريكي في عهد الرئيس نكس���ون ،أثناء لقاء أول وفد كوردي
س���افر إلى واشنطن وإلتقى سراً بمدير المخابرات المركزية (هيلمز) في  30حزيران
 1972وبحضور الكولونيل ريتش���ارد كنيدي ،طل���ب الوفد الكوردي المؤلف من الدكتور
محمود عثمان وإدريس البارزاني“ :نظراً لنفوذ الواليات المتحدة ،بإمكانها السعي في
المس���تقبل إلقن���اع إيران وتركيا من أن الحرك���ة الكوردية في العراق ليس لديها أطماع
في األراضي أو طموحات سياس���ية فيما يتعلق بالش���عب الكوردي في إيران أو تركيا.
وحرك���ة البارزاني تولى أهمية خاصة بالحكومة التركية ،وقد رفضت االخيرة الدخول
في أية صالت مع أكراد العراق ،رغم أن طلقة واحدة لم تطلق خالل العش���ر س���نوات
الماضية على الحدود المش���تركة مع تركيا .بل العكس ،حرصت الحركة الكوردية في
الواق���ع حماي���ة األمن على طول حدود تركيا وايران مع كوردس���تان .وهذا يخلق الكثير
من األمن على الحدود التركية وااليرانية مع عراق عدواني ،سوف يكون موضع تقدير
من األكراد لو س���عت الواليات المتحدة إقامة صالت مباش���رة بي���ن األكراد والحكومة
التركي���ة ،وعبروا عن إس���تعداد أكراد العراق التوقيع عل���ى أية ضمانان حدودية يرغب
فيه���ا األت���راك وااليرانيون ،وأن البلدين يمكنهم���ا ان يكتبا أية ضمانات يريدونها حول
42
الحدود وسيوقعها الجانب الكوردي”.
ويش���ير القي���ادى الدكتور محمود عثمان – عن المنح���ى الخطير الذي وصلت اليه
عالق���ات التبعي���ة مع إيران “ :أرس���لت ه���ذه القيادة – يعني بها قي���ادة مال مصطفى –
مفارز من البيش���مرگه التابعين لها إل���ى داخل إيران للتعاون مع القوات اإليرانية في
43
قمع بعض المقاومات المسلحة لمناضلي كوردستان إيران”.

Archive concerning June, 1972 meeting between the Kurdish delegate and CIA
42
the CIA director.

تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر املستخلصة منها  1977أوائل كانون الثاني.
43
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هدنة مع القيادة الكوردية [بيان  11آذار ]1970
ومم���ا يلف���ت النظر ان القي���ادة الكوردية حتى قبل التفاهم مع نظام البعث أفش���ت
س���ر وجود مؤامرة ايرانية ض���د حكمهم ،وكانت الس���لطات االيرانية قد
لق���ادة البعث
ّ
أعلم���ت القي���ادة الكوردية بالمحاول���ة االنقالبية من قبل والت���ي كان من المفروض ان
يق���وم بها العميد الركن عبدالغني ال���راوي والمقدم الركن عبدالرزاق النايف المطرود
من العراق كما أشرنا سابقاً .ولهذا الغرض دعا شاه إيران في شهر آب مال مصطفى
الحضور إلى طهران للتداول في ش���أن االنقالب ،حضر األخير ومعه الدكتور محمود
عثمان واشتركوا في المداوالت واالجتماعات التي اشترك فيها المسؤولون االيرانيون،
ويبدو ان شاه إيران كان يعلق األمل على نجاح االنقالب.
يذكر القيادي في جهاز (پاراستن = أمن حدك) شكيب عقراوي:
“وص���ل إلى مقر مال مصطفى س���مير النجم عضو القي���ادة القطرية لحزب البعث
العرب���ي االش���تراكي في  18كان���ون االول/ديس���مبر  1969ومعه عزيز ش���ريف واللواء
المتقاع���د ف���ؤاد عارف والتق���وا بمال مصطفى في ديلمان ،وكان���ت الزيارة تهدف إلى
تهي���أة األج���واء للبدء بمفاوضات جدية .وأن حزب البعث ق���د قرر بدء صفحة جديدة
وان���ه يعت���رف بقيادت���ه والتف���اوض معه إليج���اد حل للقضي���ة الكوردية 44.وقد أرس���ل
مال مصطف���ى دارا توفي���ق مع الوفد الحكومى إلى بغداد وأوصل رس���الة ش���فهية من
قائد الحركة الكوردية إلى قادة البعث مفادها“ :ان القيادة الكوردية ليست عميلة ألية
جهة أجنبية وانها تتصرف حس���ب مصلحة الش���عب الكوردي وأن هناك كفاحاً يجري
في كوردس���تان العراق لنيل حقوق الش���عب الكوردي .وحسب أمر البارزاني عرض دارا
توفي���ق على صدام حس���ين عن وج���ود مؤامرة ايرانية ضد الحكم .ورد صدام حس���ين
مجيب���اً بأن���ه يعلم بوج���ود المؤامرة االيرانية بقي���ادة عبدالغني الراوي وأنه قد فس���ح
المجال لمسعى المتآمرين بغية كشف جميع خطوط المؤامرة لمعرفة جميع المتآمرين
45
وبعد ذلك سيجري القاء القبض على القائمين بها قبل موعد التنفيذ”
44
45

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوي .مطبعة مناره – أربيل .ص 264 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوي .مطبعة مناره – أربيل .ص 165 :
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كان���ت المفاوضات تقترب من نهايتها بين بغداد وقيادة الحركة الكوردية في بداية
ش���هر آذار عام  .1970ه���ل كانت القيادة الكوردية مخترقة م���ن قبل نظام البعث؟ هل
كان ص���دام حس���ين عل���ى علم بم���ا يجري من اتص���االت بين مال مصطف���ى خفية مع
الطرف اإليراني؟ ولهذا كان اليعارض المطالب الكوردية واليدع مجاالً لتملص القيادة
س���خاء غير معهود في ش���هر آذار من الطرفين
الكوردي���ة م���ن التوص���ل إلى حلّ؟ نرى
ً
“جر
اإليران���ي والعراق���ي لتلبي���ة مطالب القي���ادة الكوردية ،كانت هناك ما يش���به لعبة ّ
الحب���ل” بي���ن بغداد وطهران ،ونجح البعث في لعبة االس���تمالة على إيران .فقبل توقيع
بيان آذار باسبوع واحد ،وصل إدريس نجل مال مصطفى إلى طهران في  4آذار1970
وليس من شك كان الهدف اإليراني إفشال المفاوضات الجارية بين الزعامة الكوردية
ونظام البعث ،ويشير أرشيف أمريكي الى:
 1إدريس البارزاني ،نجل زعيم التمرد الكوردي مال مصطفى بارزاني ،وصل طهران،
إي���ران ،ف���ي  1970/3/4تلبية لدعوة من منظمة األم���ن والمخابرات الوطنية اإليرانية
(س���افاك) لمناقش���ة مس���تقبل الثورة الكوردية ،التقى كل من إدريس بارزاني ،س���امي
س���نجاري وأمير قاس���م في  4و  5آذار بممثلي حكومة إس���رائيل .ش���دد اإلسرائيليون
على اس���تئناف الحرب في ش���مال العراق ووعدوا تزويد الك���ورد بمضادات الطائرات
والمدفعية الخفيفة .طلب إدريس البارزاني مساعدات تشمل سيارات مدرعة وناقالت
ش���خصية مدرعة .قبل اإلس���رائيليون تزويدهم بهذه التجهي���زات .وفي الحديث الذي
ت�ل�ا ،ذك���ر اإلس���رائيليون ان على مال مصطف���ى البارزاني بذل جهود لإلس���تيالء على
دبابتين عراقيتين على األقل .إلس���تخدامها كغطاء ،ووعد اإلس���رائيليون أنهم س���وف
ي���زودون دبابات إضافية مع طاقمها عن طريق إيران .قال إدريس البارزاني إنه يفضل
ان يك���ون طاق���م كل دباب���ة كوردياً وطلب تدري���ب األكراد إلس���تخدام الدبابات .ووافق
اإلسرائليون فوراً على الطلب.
 .2في  6آذار التقى ادريس البارزاني بالجنرال نعمت اهلل نصيري ،رئيس السافاك.
ناق���ش نصيري الخطط اإليرانية لزيادة المس���اعدات لمال مصطف���ى البارزاني وقلق
إي���ران فيما يخ���ص المفاوض���ات الجارية بين مال مصطف���ى والنظ���ام العراقي .ذكر
نصيري أن إيران تدعم الخطة اإلس���رائيلية كام ً
ال لتجديد الحرب في ش���مال العراق،
وان عل���ى إدري���س بذل فائق اإلهتم���ام بالمقترحات اإلس���رائيلية .وكان من المفروض
40
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ان يلتق���ي إدريس البارزاني مع نصيري مرة ثانية في  7آذار لمناقش���ات إضافية حول
المقترحات اإلسرائلية.
 .3خ�ل�ال الش���هر الماض���ي بلغ���ت المس���اعدات المالي���ة اإليراني���ة واإلس���رائلية
46
 1,000,200دينار عراقي ،أو مايعادل  3,360,000دوالر أمريكي”.
النعلم هل عاد الوفد الكوردي من إيران إلى كوردستان والتقى بصدام حسين الذي
مقر القيادة الكوردية في  9آذار عام  .1970ووقع هدنة س���ماها الطرفان بـ
وصل إلى ّ
“اتفاقية آذار”.؟
إخت���ارت القي���ادة الكوردي���ة التفاهم مع بغ���داد ،أو ربما لم يمنحها صدام حس���ين
فرصة التهرب من توقيع بيان آذار .يقول ش���كيب عقراوى“ :وفي الس���اعة  11،30قبل
منتص���ف ليلة  11/10مارس  1970وقع البارزاني وصدام حس���ين على اتفاقية  11آذار
 1970والت���ي دخلت التاريخ كحدث مهم في تاريخ نضال الش���عب الكوردي ”.ويضيف:
“وم���ن ش���دة فرحه ف���ان صدام حس���ين خرج من غرف���ة االجتماع وأطل���ق اطالقة من
47
مسدسه بسبب استطاعته التوصل إلى االتفاقية وأشار للبدء باألفراح”.
وض���ع اإلعالن عن االتفاق بي���ن بغداد وقيادة الحركة الكوردي���ة في  11آذار 1970
نهاية مؤقته لتعاون القيادة الكوردية مع إس���رائيل وإيران .هنا تمكن صدام حس���ين أن
يؤجل هذا التعاون ويحصل على  4س���نوات هدنة لتقوية جيش���ه .وليس من ش���ك ان
صدى االتفاق كان محبطاً لطهران وتل أبيب.
إنتاب الش���اه القلق من االتفاقية وكان ينظر إليها من خالل منظار الحرب الباردة
وخط���ورة تقوي���ة النفوذ الس���وفيتي في المنطق���ة .ففي اليوم الثاني بع���د اإلعالن عن
اتفاقية آذار ،أبرق السفير األمريكي في طهران لواشنطن يقول“ :إتصل رئيس الوزراء
مساء ،أي مساء  11آذار  1970اإلتصال
اإليراني (هويده) ،وذكر أن الشاه كلفه البارحة
ً
ب���ي وتذكي���ري بمحادثات الش���اه معى في  4من ش���هر ش���باط (راجع البرقية) بش���أن
46
47

ACQ(7 March 1970) Intelligence Information Cable TDCS DB 315/01044-70.

سنوات احملنة يف كردستان .شكيب عقراوي .مطبعة مناره – أربيل .ص 269 :
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التهديد الس���وفيتي العراقي للش���رق األوسط .كما أش���ارت إليه مخاوف الشاه من أن
الس���وفييت حقق���وا الخط���وة التالية في برنامجه���م (مراجعة البرقية) بتش���كيل إقليم
اوتونومى لكوردس���تان العراقية .وقال ان البارزاني أخبر الحكومة اإليرانية بشكل بالغ
السرية قبل ثالثة أيام أنه بقبول الحكومة العراقية إلقليم كوردستان االوتونومى وجميع
ّ
المطالب الكوردية االخرى ،لم يعد لديه أية ذريعة معقولة الستمرار الكورد في الصراع
ضد حكومة بغداد .وذكر هويده ان الش���اه كان على حق وس���باقا في تنبؤاته حول نوايا
الس���وفييت والعرب الراديكاليين في مس���اعيهم للتغلغل في أجزاء أخرى من الش���رق
األوس���ط( .مثل ليبيا ،الس���ودان ،الصومال ،اليمن الجنوبي ،ال���خ) وكان على حق فيما
يخ���ص أهداف الس���وفييت في العراق .فإذعان بغداد أم���ام إصرار الكورد على مطلب
االوتونومى كان ،حسب مصادر موثوقة ،نتيجة مباشرة لضغط موسكو على بغداد.
-2يري���د الش���اه من أعلى الجه���ات الحكومية ان تع���رف ان االتفاقي���ة بين الكورد
والحكوم���ة العراقي���ة تطور خطير يزيد بش���كل كبير التهديد في منطق���ة الخليج وفي
الجزيرة العربية وذلك لألسباب التالية:
أ – وكما بثتها هيئة االذاعة البريطانية هذا الصباح ان االتفاقية ستسمح “بانتشار
حوالي  20000من القوات العراقية في الخليج”.
ب – إنها توفر المزيد من الموارد والقدرات للعراق ألغراض تخريبية عديدة ضد
دول الخليج الصغيرة.
س – يتضح ان الحكومة العراقية هي تحت التأثير السوفيتي بسبب اعتمادها على
األسلحة السوفيتية وعلى معونات أخرى للبقاء.
د – ستعبد الطريق للخطوة السوفيتية المقبلة ،وهي تحويل اقليم كوردستان العراق
المتمتع بالحكم الذاتي إلى دولة تتوسع في نهاية المطاف كي يكون لها حدود محاذية
م���ع االتحاد الس���وفييتي وهذا يمكنه من التغلب عل���ى الحاجز التركي االيراني الراهن
واالندفاع المباشر في الشرق األوسط( .مراجعة البرقية).
ج – ولن يقوم الس���وفييت اآلن بإثارة العواطف القومية القوية للش���عب الكوردي في
أوساط أكراد تركيا وايران للقيام بأعمال تخريبية من اجل إقامة دولة كوردية مستقلة
مترامية.

42
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 – 3وطلب الش���اه من هويده لكي يبلغنا بأن هذه التطورات في نظر الش���اه جعلت
تعاوننا مع ايران لتجهيز وتطوير قواتها المسلحة أكثر أهمية من ذي قبل ،كي يتواجد
الحد االقل الضروري لتطوير قوة الردع قبل انس���حاب القوات البريطانية من الخليج
نهاي���ة عام  .1971عالوة يأمل الش���اه من ان هذه التطورات س���تقود إل���ى اعادة النظر
في أس���عار الفائدة لمبيعات الس�ل�اح الخارجية ونظام اإلدارة المالية لالئتمان للدفعة
التالي���ة ،باألخ���ص من���ح  ٪ 75دوالر و  ٪ 25لالئتم���ان الخاص للدفع���ة المقبلة ،حيث
48
لمست المصادر المالية اإليرانية أقصى الحدود”........
()...........................
حاول الش���اه اس���تخدام التهديد العراقي واالتفاق م���ع مال مصطفى للضغط على
واش���نطن للحصول على المزيد من األس���لحة المتطورة ،لقد حصل الشاه على مايريد
رغم معارضة الكونغرس األمريكي لمثل هذه الصفقات العسكرية الهائلة.
في  14آذار ،أعلمت الخارجية األمريكية س���فيرها في طهران بوجهة نظرها فيما
يتعلق باالتفاقية“ :في حين نتفق على ان اتفاق التسوية المعلن بين العراقيين واألكراد
أكثر إلزاماً من أية اتفاقية س���ابقة حتى اآلن ،اال اننا نتس���اءل عن مدى فترة االلتزام
بها .فقراءة دقيقة للمواد الخمس���ة عش���ر من إعالن التسوية يظهر ان مسألة أساسية
هامة بقيت دون جواب وهي إلى أي درجة س���تتمتع المنطقة الكوردية بالحكم الذاتي.
هذا بال شك عنصر أساسي في أية اتفاقية دائمة ،وان تطبيقها سيكشف وجود ثغرات
ج ّدية قاتلة .حتى وان لم تتجدد العمليات العدائية في مثل هذه الظروف اال اننا نعتقد
ان هناك قلقاً خفياً لدى بغداد سيس���تمر لبعض الوقت بس���بب إمكانية تجددها .لذا
نش���ك في ان يتولد لدى الحكومة العراقية ش���عور بالتحرر لوقت طويل لتغيير نواياها
ومواردها بعيداً عن األكراد نحو إيران ومنطقة الخليج الفارسي .كما ان أي هدوء في
49
هذا المجال سيشهد توظيف القوات في االردن وسوريا بدل جنوبي العراق.

48
49
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لم تتطابق وجهة نظر اإلدارة األمريكية مع ما ذكره الش���اه من مخاطر مترتبة على
االتفاق بي���ن الحكومة العراقية والحركة الكوردية .وتوافق الحكومة االمريكية على ان
الس���وفييت لعبوا دوراً هاماً في تحقيق االتفاقية ،وان الس���وفييت مهتمون بإيجاد نفوذ
بين األكراد ،اال ان ذلك ليس غاية أساسية يريدون تحقيقها في الوقت الراهن“ :نشك
ف���ي اي���ة محاولة لخلق “مم���ر كوردي” في الوق���ت الحالي .فالقيام بهذا العمل الش���ك
س���يثير أس���ئلة هامة بين أصدقاء الس���وفييت من العرب فيما يخص النوايا الحقيقية
ألنهم س���يقطعون إقليماً هاماً من دولة عربي���ة .اضافة يبدو من غير المرجح مجازفة
السوفييت بعالقاتهم التي يراعونها بكثير من االهتمام مع إيران وتركيا ،فالشروع بمثل
هذا المخطط الذي ورد في الفقرة  ،4سيثير ردود فعل قوية من البلدين المذكورين.
“بالطب���ع نتف���ق مع الحكومة االيرانية في توجهها العام في اعتبار ذلك تطوراً هاماً
يس���تحق اهتماماً كبيراً وباس���تمرار .نقدر اهتمام الحكومة اإليرانية ونرحب بأية آراء
50
إضافية منها:
فبم���ا يتعلق بالحكومة اإلس���رائيلية ،ذك���ر وزير خارجية تل أبي���ب لوزير الخارجية
األمريكي في  10ابريل /نيس���ان  1970أن الس���وفييت لعبوا دوراً حاس���ماً في االتفاق
الكوردي العراقي .وحس���ب قوله“ :وجد العراقيون أنفسهم بإصرار سوفيتي مضطرين
رغماً عنهم للتوصل إلى حل للمش���كلة الكوردية ،وقد أكدوا أنهم يريدون الس�ل�ام في
مناط���ق قريبة من الحدود الس���وفيتية .المفاوض���ون العراقيون قال���وا حرفياً لألكراد
عليه���م ان يقدموا ش���روطهم بش���أن االتفاقية ثم وقعوه���ا دون الحاجة إلى المزيد من
النقاش .وعزى الوزير اإلس���رائيلي ذلك إلى قوة النفوذ السوفيتي في العراق ومصر”.
وعبر عن وجهة نظره“ :يتناوب االهتمام الس���وفيتي التقليدي في الش���رق األوسط بين
التغلغل في البحر األحمر كممر إلى ش���رق أفريقيا ونحو الخليج الفارس���ي كممر إلى
جنوب آسيا ،وعندما يتعرضون إلى عراقيل في اتجاه ،يتحولون إلى الممر اآلخر.......
الح عل���ى  Ruskان على الواليات المتحدة مل���ئ الفراغ الذي يتركه
وذك���ر ان���ه كان قد ّ
االنس���حاب البريطان���ي ،لكنه تلق���ى ر ّداً من أن الواليات المتح���دة ال ترتبط بالتزامات
المملكة المتحدة شرق السويس .وتنبأ الوزير االسرائيلي رفائيل ،لسوانك  Swankان
الضغوطات الس���وفيتية التي نتج عنها االتف���اق العراقي الكوردي هي بدايات االندفاع
50
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السوفيتي الجديد لتحقيق المزيد من النفوذ في الخليج الفارسي.

51

كان الجان���ب االمريكي مدركاً للهاجس األمن���ي القومي لدى طهران وتل أبيب ،لذا
ش���اب الموقف االمريكي التحفظ بصدد ما ذكره رافائيل وزير الخارجية اإلس���رائيلي
“ندرك ان لدى اإلس���رائيليين مصادر جيدة في الش���أن الكوردي لكننا على اعتقاد ان
52
رفائيل بالغ في الدور السوفيتي في االتفاق العراقي الكوردي الحديث”........
كان���ت المفاوض���ات قد بدأت ف���ي (ناوب���ردان) بحضور صدام حس���ين وأعلن في
(بغ���داد) التوقيع على بيان آذار  .1970ولنس���مع إل���ى ما يقوله المحامي جرجيس فتح
اهلل وهو واحد من العارفين ببواطن االمور في الحركة الكوردية كيف كانت المفاوضات
تدار بين الطرفين“ :حمل الوفد الحكومى في طريقه إلى (ناوبردان) هدايا ش���خصية
للرئيس وولديه ولكل عضو في المكتب السياسي وعضو في الوفد الكوردي المفاوض
تتضمن حلياً لنس���ائهم وأقمش���ة ومبال���غ مالية فلم ترفض وكانت عل���ى تفاهتها بداية
53
مشئومة لتبرير هدايا وعطايا من نوع آخر”.
ومس���عود مال مصطفى اليخفي انبهاره بصدام حس���ين فكتب يقول “ليس بوس���عي
وأنا بصدد هذا الحدث العظيم في تاريخ الشعب الكوردي أن اغفل الشجاعة والجدية
التي أبداها صدام حس���ين في هذا المجال وال بدوره المركزي من الجانب الحكومى
حيز الوجود 54.”.هذه الكلمات بحق صدام حس���ين كتبت
ف���ي اخ���راج هذا االتفاق إلى ّ
بعد ما أخذ صدام حس���ين بيد مس���عود بعد طرد الق���وات العراقية من الكويت ،حيث
بداية التفاهم غير المعلن بين صدام حس���ين ومسعود مال مصطفى والذي طال حتى
سقوط نظام بغداد  ،2003مانحا إياه المال والدعم السياسي والعسكري.

Telegram 54598 from the Department of State to the Embassy in Israel, April 14,
51
1970, 0109Z

52
Telegram 54598 from the Department of State to the Embassy in Israel, April 14,
1970, 0109Z
زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم .السويد.
53
الطبعة الثانية . 1978 .ص53 :
البارزاني والحركة التحررية الكردية .مسعود البارزاني .أربيل . 2002ص243 :
54
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وفيم���ا يخ���ص المفاوضات وطريق���ة إدارتها ،يق���ول جرجيس فت���ح اهلل“ :لم تجر
المفاوض���ات وف���ق األص���ول المتبعة أعن���ي ضبط المحاض���ر .وكانت أش���به بمجلس
عش���ائري (عرب���ي كوردى) حاف���ل بكثير من عب���ارات الود والمجامل���ة والمزاح وتبادل
النكات تدار خالله أقداح القهوة والش���اي بعدها ينتقل الجميع إلى قاعة الطعام وقد
55
حفظ كل دوره التالي”.

صدام والبكر مع نجلى مال مصطفى و د .محمود عثمان .بغداد 1970

ويمضي إلى القول“ :من مبادىء الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني المسطرة في
يوجب العمل على إعادة الحياة الديمقراطية بشكلها البرلماني على نطاق
منهاجه ،انه ُ
القطر العراقي ألنه الضمان الحقيقي لتمتع كوردس���تان العراقية بحكم ذاتي صحيح،
لك���ن أعض���اء الوفد الحكوم���ى رفضوا س���ماع أي اقتراح حول ما يدع���ى باالنتخابات
العام���ة معللي���ن ذلك بأنهم لم يصل���وا إلى الحكم بهذا االس���لوب وإنما عن طريق ثورة
(انق�ل�اب) أطاح���ت بحكم رجع���ي عميل فاذا هم س���محوا بانتخابات عام���ة فإنهم لن
يفعلوا اكثر من تسليمهم الحكم طواعية إلى الفئات الرجعية والعميلة التي اطاحوا بها
بالقوة وبعد المخاطرة بأرواحهم .فأس���رع الوفد الكوردي بالموافقة على هذا المنطق
وط���وي االقتراع مثلما نش���ر واعت���ذر عنه بقوله ان هذا المبدأ ف���ي الحقيقة لم يدخل
منهاج الحزب ا ّال ألغراض تكتيكية وألس���باب مرحلي���ة وان الحزب البارتي هو كحزب
ثوري باألصل ال يؤمن بالديمقراطية اللبرالية وبانتخاباتها .... ”.وهكذا أس���قط شعار
56
(الحكم الذاتي لكوردستان والديمقراطية للعراق“ .
زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم .السويد.
55
الطبعة الثانية . 1978 .ص50 :
ن  .م  .س  .ص51 :
56
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«ث���م توال���ت التن���ازالت المبدئية .كان من منه���اج الحزب العمل على إنهاء مش���كلة
جنس���يات الكورد الفيليين المستحقين بالوالدة او االستيطان وبحكم القانون فطرحت
مسألتهم هذه فأجاب الوفد الحكومي (القضية بسيطة جداً ال تحتاج إلى إدخالها في
جدول األعمال .فليقدم الحزب قوائم بأسماء المستحقين للجنسية إلى وزير الداخلية
ليصدر بها قرارات متتابعة ولن ترفض أية حالة مس���توفية الش���رائط القانونية) .وقنع
الوفد الكوردي بهذا الوعد فنصح من الخارج بأن اإلقتراح الحكومي المطروح خال من
تم طرد ثمانين ألف كوردي فيلي
ضمان قانونى...وبعد أقل من سنتين إلعالن بيان آذار ّ
عراقي من البالد ش���ر طردة وصودرت ممتلكاتهم التي قدرت بأكثر من أربعين مليون
دينار وكانت لطخة عار في جبين الحزب الذي تبنى مش���كلتهم من األول وضن عليهم
بالمس���اعدة األخوية وهو ف���ي أوج قوته .عندما بدأت قواف���ل المطرودين المحمولين
باللوريات تجتاز الحدود لم تقدم القيادة احتجاجاً عملياً ولم تنظم مظاهرات ولم تهدد
بش���يء ما ..أجل ظهر مقال ش���ديد اللهجة في جريدة الحزب يندد بعمل الحكومة...
بع���د ان اجت���از آخر كوردى منهم الحدود فبدأ ه���ذا المقال وكأنه مرثية تتلى على قبر
57
ميت« .
وأرجىء بحث مسألة كركوك وخانقين وسنجار وكلها مناطق نفطية.
ويشير شكيب عقراوي إلى انه جرت في شهري أيار وحزيران  1970االستعدادات
للقيام باإلحصاء وتم تشكيل لجنة وزارية في بغداد للقيام باإلحصاء ،وتحديد المنطقة
ذات األكثرية الكوردية وش���مولها بالحكم الذاتي ،لكن المهيب أحمد حسن البكر طلب
فجأة من البارزاني تأجيل موعد اإلحصاء إلى إشعار آخر دون تحديد الوقت بالضبط
وطل���ب بأن يكون االحصاء في ربيع  1971ووافق البارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي
58
الكوردستاني.
ويعل���ق جرجي���س فت���ح اهلل على نف���س الموضوع« :بعد ش���هرين ونيف م���ن التهيؤ
لإلحص���اء القوم���ي العام الذي س���يقرر حدود منطق���ة الحكم الذات���ي .فوجيء الرأي
العام الكوردي بتأجيله إلى إش���عار آخر (بس���بق اتفاق بين القيادة والسلطة) .لم ينشر
تعلي���ل واضح مقب���ول حول هذا التأجيل لكن ش���اع في االوس���اط الحزبية (بوحي من
57
58

ن  .م  .س  .ص52 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوي .مطبعة مناره – أربيل .ص 298-297 :
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القيادة طبعاً) أن هذا التأجيل من مصلحة الجانب الكوردي الذي س���تتوفر له امكانية
االس���تعداد لإلحص���اء بعد عودة النازحين بس���بب الحرب إل���ى مناطقهم وبذلك تؤمن
األكثري���ة العددي���ة .ليس ثم تش���ويه للحقيقة اعظ���م من هذا .فالنازح���ون على فرض
وجودهم ليس���وا غير قلة ال تغير في الميزان الس���كاني شيئاً واألكثرية كانت مضمونة
في كل زمان ومكان.
قبل اإلجراءات الحكومية التي شرعت بها الحكومة قبل التأجيل وبعده .كان يجب
القي���ام باإلحصاء حاالً الس���يما وان الس���لطة كانت خالل األس���ابيع القالئل التي تلت
اعالن البيان تخش���ى (تحريك الماء) وإثارة نزاع ج ّدي حول اس���س القضية قد يؤدي
إل���ى القطيع���ة واس���تئناف القتال وه���ي بعد لم تكمل اس���تعدادها للخط���وة الثانية من
59
المخطط الذي رسمته للقضاء على ثورة الشعب الكوردى»....
ف���ي واق���ع األمر بقيت الثقة مفقودة بين الجانبين ولذا لم يكن هناك تجاوب ج ّدي
بش���أن تطبيق بنود بيان آذار من الطرفين ،وبعد ما يقارب الخمس���ة أشهر وجه صدام
حس���ين رس���الة إلى مال مصطفى ينتقد األخير في عدد م���ن تصرفاته المنافية لروح
بيان آذار ،ومن ضمن ما ورد فيها:
«.....المس���تفيد م���ن بيان  11آذار ليس الحكومة فحس���ب وإنما الش���عب العراقي
بمجموع���ه ،لذلك فإن تطبيقه بكامل بنوده مس���ؤولية تقع على عاتق الطرفين واقصد
بها الحكومة وحزب البعث من ناحية والبارزاني وحزب البارت وكل البيش���مرگه من
ناحية اخرى».....
« ....ومن أجل أن نس���ند االدعاء بالبراهين تجنبنا االصرار على تس���ليم الس�ل�اح
واإلذاع���ة كش���رط أول في الحوار واالتف���اق وتجنبنا كذلك البحث ف���ي مواقع الجيش
العراقي من جهة حاج عمران ،ألننا ندرك نوع الشكوك والهواجس التى تنتابكم نتيجة
هذا الطرح ،لقد أدركنا من أن تأكيد حس���ن نيتنا في الوقت الحاضر والمس���تقبل تقع
مسؤوليته اإلجرائية علينا أكثر من سوانا ومن هذا المنطلق تعاملنا بسخاء في الحوار
نصر على م���ا يثير في
ال���ذي نج���م عنه بي���ان  11آذار ،لم نك���ن نرفض لكم طلب���اً ولم
ّ
نفوسكم الهواجس والشكوك وكانت رغبتنا تنصب فقط على وضع التحديدات الالزمة
التي من شأنها منع كل إلتباس في العالقات المقبلة».
زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم .السويد.
59
الطبعة الثانية . 1978 .ص56-57 :
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«لقد تم االتفاق على ان يجري تس���ريح الفرس���ان وجماعة جالل الطالباني بش���كل
متوازن مع تس���ريح البيش���مرگه الفائضين عن العدد المتفق عليه ( 6آالف) على أن
يكون هذا العدد حرس���اً للحدود ،ومع ذلك فقد س���رحناهم جميعاً وجمعنا األس���لحة
منهم في فترة ال تتعدى الش���هر الواحد ،ووعدناكم ش���فهياً على أن نغلق جريدة النور
خ�ل�ال ش���هرين إلى ثالث أش���هر وفعلنا ذلك قبل ان يمضي ش���هر واح���د على بيان 11
آذار».
ثم يمضي في رسالته ليوضح أنه على علم بما يحصل لدى مال مصطفى من خفايا
وتناقضات:
«أيه���ا األخ»....األعمال بالنيات ول���كل امرىء مانوى» ولكن « آثار األقدام تدل على
ّ
المس���ير» .فه���ل من عاقل يحم���ل نوايا غير ش���ريفة ونظيفة ويجرد نفس���ه من القوى
المساندة أو االحتياطي أو القوى الرديفة مهما كان وزنها أو نوعها .لقد سحبنا الجيش
إلى أماكنه االعتيادية من أكثر المناطق وسرحنا الفرسان وجماعة جالل ،واألصح لم
يقف األمر في حدود تسريحهم وإنما وصل حد معاداتهم بسبب الصيغة المهينة التي
جرى بموجبها سحب األسلحة منهم وتسريحهم ،وأبقينا على األسلحة واإلذاعة لديكم
ولم تسرحوا من القوة االساسية للبيشمرگه ولم تفقدوا من قوتكم بل زاد إحتياطيكم
وتوفرت لديكم مواقع وفرص جديدة للعمل فلماذا كل هذا الشك – وماذا خسرتم أيها
األخ لكي يبلغ بكم الحذر درجة الش���ك .ولماذا النشك نحن ،في الوقت الذي تتحسس
م���ن اتصالنا برؤس���اء الفرس���ان حتى بصفتنا ح���كام وبصفتهم مواطني���ن ال حول لهم
والقوة ،وعندما نقطع صلتنا بهم تستدعيهم إلى گالله وتصرف لهم األموال والسالح
وتقربهم منك ...وتتهم البعض بالجاسوس���ية إليران كمحمد رش���يد لوالن وتحذرنا من
ان ذلك المكان يوفر له فرصاً جيدة
االصرار على ارجاعه إلى مكانه الس���ابق بإعتبار ّ
لالتص���ال بإي���ران ،وبعد ذلك تكتب لنا كما ورد ف���ي مالحظاتك التي حملها المحافظ
إلين���ا – حول صرف مبالغ للس���يد محمد رش���يد لوالن .تتهم ج�ل�ال طالباني وابراهيم
احمد ومجموعتهما بالتجس���س وس���وء األخالق ونس���مع بالفت���رة االخيرة باإلتصاالت
الجاري���ة بينك���م وبين جالل وإبراهيم احمد في الع���راق ولندن من أجل إقناعه بالعودة
إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،بماذا تفسر كل هذا أيها األخ.
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أخ���ي أب���ا إدري���س ...أرجو ان ال يفهم م���ن كالمي اننا ضد التصاف���ي وضد فكرة
توحي���د األكراد وإنه���اء كل الضغائن بينهم ،وانما على العك���س من ذلك إذ قد طرحت
معكم وطرحنا جميعاً على االخوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خالل الحوار
وبع���د بيان  11آذار رغبتنا االكيدة في تناس���ي االحقاد فيم���ا بينكم وتجميع كل االكراد
ضمن قيادتكم وباتجاه الحرص على تطبيق بيان  11آذار ،ولكن اعتراضنا ينصب على
ه���ذا التناقض في التقييم والمواقف ....جاس���وس وعميل منح���ط خلقياً حينما يكون
مع الس���لطة التي هي س���لطتكم وأنتم جزء منها ...ووطنى وش���خص مخلص بعد فترة
عندما ترضون عليه.
إن ه���ذا التقيي���م المتناق���ض يوحي للكثيرين م���ن أن األمر ليس تناقض���اً بالتقييم
وإنم���ا الرغب���ة في تطويق هذه العناصر لحملها عل���ى ان تكون في موقع يؤمن لكم في
ان من المصلحة ان يتولد لدى المواطنين
المس���تقبل مقاتلة الس���لطة بهم ،وال أعتقد ّ
ه���ذا التص���ور عن س���لوككم الذي نحرص أن يك���ون تقييمه من قبل عم���وم المواطنين
جميعاً عرباً واكراداً بأنه خير معبر عن الحرص على تطبيق بيان  11آذار واستبعاد أي
احتمال بعودة منطق القوة محل الحوار األخوي الهادىء....
لعل ما يثير االس���تغراب هنا هو س���رعة انبهار الجانب الكوردي بالمناصب والمال
واالمتيازات الحكومية ،ويقول جرجيس فتح اهلل معلقاً“ :ان السلطة نجحت ايما نجاح
في االختبار النفسي الذي اخضعت قيادة الحزب والثورة له .فمن جملة الرشاوى التي
قدمتها الس���لطة للقيادة انها اعفت الس���يارات الخاصة التي يستوردها اعضاء اللجنة
المركزية من الرسوم فتسابق بعضهم على الشراء ثم البيع مستفيدين من فرق السعر
الكبير .وباع احد الوزراء عضو المكتب السياس���ي س���يارته هذه واش���ترى بثمنها بيتاً.
كان ذل���ك اوس���ع من ان يكتم عن قواعد الح���زب وعندما اضطرت القيادة إلى معالجة
الموق���ف واتخ���اذ قرار لوقف ه���ذا التهافت انبرى احد اعضائه���ا بطلب تأجيل العمل
60
بالقرار إلى حين اكمال معاملة سيارته الواردة من الخارج”.

زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم .السويد.
60
الطبعة الثانية . 1978 .ص56-55 :
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ق���ام عدد م���ن أوالد أحمد آغا الزيب���اري بمحاولة الغتيال إدري���س ،فقد تعرضت
س���يارته لي�ل�اً ف���ي  6كانون االول/ديس���مبر  1970إلى النيران ،أي بأق���ل من عام على
ص���دور بي���ان آذار ،أثن���اء مرورها في احدى ش���وارع بغ���داد ،لم يكن إدري���س موجوداً
داخل الس���يارة ،وجرح مرافقه (حميد برواري) ،واليزال يعاني من الش���لل ،وكان والده
قد أرس���له لتقديم التهاني بمناس���بة عيد الفطر المبارك إلى القيادة البعثية .وقدمت
السلطة الجناة إلى المحكمة.
وتع���رض مال مصطف���ى والدكت���ور محمود عثمان ف���ي  /29أيل���ول  1971لمحاولة
اغتيال محكمة نجوا منها بأعجوبة
وم���ن المده���ش حقاً أن يجد البع���ث طريقه مبلطاً لمحارب���ة الحركة الكوردية إلى
ح���دود ل���م يصدقها في البداية ،فقد كان البعث يتوقع ان يجابه جبهة كوردية متراصة
قوية ومخلصة للمبادىء ،فبدل أن يجد “تماسكاً وجد تفككاً .توقع ان يجد اتحاداً في
61
الرأي فوجد انشقاقاً فكرياً”
ولي���س ادلّ على ذلك م���ن “التصرف الغريب” لرئيس الحزب مال مصطفى نفس���ه
ال���ذي انعكس على القضاء على وحدة العائلة البارزانية وفتح المجال لنمو روح العداء
بين أوالده هو ،إلى حدود الحقت بالقضية الكوردية أفدح األضرار وصبت مباشرة في
مصلحة النظام البعثى.
لقد تفش���ت المحسوبية والمنسوبية بشكل صارخ في صفوف الحزب الديمقراطي
الكوردستاني وغابت المحاسبة عن التجاوزات الالقانونية التى قام بها بعض المنتسبين
إلى الحزب والثورة باس���م الحزب والثورة .ويعلق االس���تاذ جرجيس فتح اهلل على هذه
الظاهرة“ :كان على القيادة ان تتدخل لوقف هذه التجاوزات بنفس الصرامة التى كان
عليها ان تتدخل لوقف تعديات الحزب الحاكم باس���م الس���لطة .اال انها ظلت مكتوفة
اليدي���ن في الحالتين .احياناً كانت تخرج أصوات هامس���ة ح���ول مرتكبي الجرائم من
معس���كر الث���ورة خالصتها انهم م���ن المقربين إل���ى رئيس الحزب وانه يبس���ط عليهم
حمايت���ه .ان صح���ت هذه المقولة وإذا قبلن���ا بها فأية حجة يمك���ن ان تقدمها القيادة
إلغفالها واحدا من اهم مبادىء الحزب ومقوماته ومصادر قوته في الماضي وهو مبدأ
النق���د الذاتي العلني لسياس���ة الحزب العامة ولتصرف���ات االعضاء صغارهم وكبارهم
62
وتطبيق العقوبات االنضباطية بحقهم.
61
62

ن  .م  .س  .ص 58 :
زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم .السويد.
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تهيئة الجيش العراقي
جرى تزويد العراق باألس���لحة الس���وفيتية بعد اإلطاحة بالنظام الملكي الهاش���مي
عام  ،1958بعدها إس���تلم العراق في نهاية أعوام الس���تينات الدفعة الثانية من السالح
الس���وفيتي ،وتابعت موسكو في أواس���ط عام  1971تزويد العراق بـ ( 110طائرة مقاتلة
 )MIG-21ومقات�ل�ات ( (SU -7وأكثر من  20مروحية ومدربين ،كما تزود العراق بين
 100إلى  150دبابة وشاحنات بلغ عددها  300وحوالي  300مدفعاً ميدانياً وراجمات
صواريخ .وبعد التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون إستلمت بغداد ( )SA-3صواريخ
ج���و ، SAMو ( )Tu22قاصفات ذات المدى المتوس���ط (االولى من نوعها في
أرض – ّ
ذلك الوقت) واالولى التي تس���لم خارج االتحاد الس���وفيتي واوروبا الشرقية ،وصواريخ
) (Scudومقات�ل�ات ( )MIG 23األكث���ر حداثة خصت بها الع���راق وحده خارج االتحاد
الس���وفيتي .لي���س من ش���ك أن تزويد الجي���ش العراقي بهذا الس�ل�اح المتطور عززت
كثيراً قدرات الس�ل�اح الجوي العراقي ،وأخيراً زودت موسكو العراق بكميات كبيرة من
63
المدرعات ،مدافع ،صواريخ وقوارب للدوريات ( (Osaوقوارب التوربيدو (.)P.6
ومن الناحية العس���كرية أولى صدام حس���ين جهوداً كبي���رة لتعزيز قدرات الجيش
العراق���ي لخوض حرب كوردس���تان .وعندم���ا توضحت الخطوط السياس���ية الجديدة
ف���ي مواق���ف البعث والحركة الكوردي���ة بداية عام  1974زار بغداد فج���أة وزير الدفاع
الس���وفيتي في  23آذار ،المارش���ال  Andrei Grechkoوفي حينها أش���ارت الصحافة
الغربية لهذه الزيارة المفاجئة بأنها تعكس رغبة موسكو للتوسط في النزاع مع الكورد
حي���ث كان االتح���اد الس���وفيتي يحتفظ بعالقات جيدة معهم .لكن ه���ذا التوقع لم يكن
صحيح���اً ،ففي ش���هر آذار م���ن عام  1974كان االتحاد الس���وفيتي متأك���داً من موقف
مال مصطفى الموالي إليران والواليات المتحدة األمريكية .ففي نظر الس���وفييت ،إن
الدع���م الغرب���ي لمال مصطف���ى يهدف إلى إضع���اف نظام حليف لموس���كو إن لم يكن
إس���قاطه ،وأن المجابه���ة بين البع���ث والحركة الكوردية س���تحصل قريباً .لذا فوصول
وزير الدفاع الس���وفيتي إلى بغداد كان هدفه إظهار الدعم الس���وفيتي الكامل للحكومة
العراقية .وقد علقت  Pravdaعلى الزيارة بأنها تعكس اهتمام وزير الدفاع السوفيتي
الطبعة الثانية . 1978 .ص58 :
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
63
M. Smolansky. Page:19
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بـ “اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتقوية أواصر الوحدة الوطنية وس���يادة
الدول���ة ووح���دة أراضيها” .هذا التصريح يش���ير بوض���وح إلى اهتمام الس���وفييت في
االس���تعداد العس���كري للعراق ،وظهر بس���رعة أن كميات كبيرة من الس�ل�اح الروس���ي
المتط���ور أخذ يتدفق إل���ى العراق في النصف الثاني من عام  1974وبداية عام ،1975
وكان م���ن بينه���ا صواريخ س���كود أرض أرض وطائ���رات الميغ ( (23sع�ل�اوة ،انعكس
االهتمام الس���وفيتي في السماح باستخدام الطيارين السوفييت ألداء مهمات القصف
فوق كوردس���تان عند بدء خريف عام  1974وبداي���ة عام  .1975هذه الهجمات الجوية
نفذت خالل الطائرات القاصفة ) (Tupolev-22س���لمت للعراق قبل بدء حرب أكتوبر
مع إس���رائيل عام  ،1973وأيضاً خالل طائرات المي���غ ) (MIG23sالتي وصلت العراق
حديث���اً .ألن���ه في ذلك الوقت لم يكن أي طيار عراقي قد تدرب على اس���تخدام هاتين
المقاتلتين .إن استخدام الطائرات والطيارين السوفييت قدم دلي ً
ال ملموساً في الدعم
64
السوفيتي للجهود الحربية ضد األكراد.
كان ر ّد فعل مال مصطفى على المس���اعدة الس���وفيتية للعراق هو مناش���دة الدول
الغربية “التدخل لوقف النفوذ الروس���ي في العراق من خالل مس���اعدة الكورد معنوياً
وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً «.65
كم���ا ش���كلت وزارة الدف���اع العراقية في نهاية عام  1974فرقة المش���اة الثامنة في
مدين���ة اربيل وعي���ن العميد الركن طه الش���كرجي قائداً للفرقة ،وه���و من المعروفين
66
بعدائه للشعب الكوردي إذ يصرح علناً بإبادته.

تغيير في المواقف :السوفييت والقيادة الكوردية
من���ذ اإلطاحة بالنظام الملكي العراقي في  ،1958دافع االتحاد الس���وفيتي بش���كل
متواص���ل عما وصفه بـ “الحقوق الكوردية المش���روعة في الحكم الذاتي ضمن الدولة
العراقية” وتجس���د هذا في الموقف الذي تبناه الحزب الشيوعي العراقي ،ففي تقرير
نشرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في آذار/مارس  1962جاء فيه“ :ال
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
64
M. Smolansky. Page: 89

65
66

Ibid: 90

سنوات احملنة يف كردستان .شكيب عقراوي .مطبعة مناره – أربيل .ص 371 :
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يبق���ى للديمقراطية معن���ى إال إذا توفرت الضمانات لتمتع األك���راد بحقوقهم القومية
وإدارة ش���ؤونهم ،ويمكن تحقي���ق هذا فقط من خالل الحكم الذاتي” اس���تخدمت هذه
الصيغة لتعنى “تكون الش���ؤون اإلدارية لهذه األراضي في أيدي مجلس تش���ريعي ينبثق
منه المجلس التنفيذي المسؤول أمام الشعب”.
وكان االتح���اد الس���وفيتي هو أول من زود الحرك���ة الكوردية بالمال منذ اواخر عام
 1961بإعانة قدرها  360 000دوالر س���نوياً (حوالى  120 000دينار عراقي) وثم زاد
م���ن هذه المخصص���ات في عام  1969لتصل إلى نصف مليون دينار ،واس���تمرت هذه
االعانة إلى عام  . 67.1972كان العون المالي السوفيتي محسوباً ومحدوداً بحيث وقف
حائ ً
ال لحدود معينة أمام تفش���ي الفس���اد داخل القيادة الكوردية الفاقدة المناعة أمام
المال ،وحافزاً إلنماء المصادر الذاتية .وكلها كانت تصل مباشرة ليد رئيس (حدك).
لم يوافق االتحاد الس���وفيتي والحزب الش���يوعي العراقي على مزاعم بغداد من أن
الثورات الكوردية السابقة ضد الحكومة العراقية المركزية كانت نتيجة مؤامرات أجنبية،
ب���ل كانت نتاج “االضطه���اد القومي إلى أقصى الحدود” ،ل���ذا إن الطموحات الكوردية
ه���ي موضع اهتمام الس���وفييت والحزب الش���يوعي العراقي ،ع�ل�اوة إن الحكم الذاتي
لكوردس���تان العراق يعزز التآخي العربي الكوردي ض���د اإلمبريالية والرجعية المحلية
ويرسخ الديمقراطية ويضمن االستقالل الوطنى ويساهم في التقدم االجتماعي ،وعلى
ال مساعداً
العكس فإن أية محاولة الضطهاد الكورد بالقوة الغاش���مة س���وف تكون عام ً
لمؤامرات اإلمبريالية والقوى الرجعية للنيل من وحدة الشعبين”.
وكان���ت موس���كو قد اعتبرت خط���ة الدكتور البزاز لع���ام  1966والتي اعترفت بحق
مش���اركة األكراد في اإلدارة في مناطق س���كناهم والتي تكفل لهم تطوير التعليم باللغة
الكوردي���ة في مدارس المنطق���ة ،إنها “خطوة في االتجاه الصحيح” لكن ظهر فيما بعد
أن نظام عبدالرحمن عارف لم يكن جاداً في تنفيذ اإلصالحات الموعودة.
كانت القيادة الكوردية متشككة من نوايا البعث بعد ان عادوا إلى الحكم من جديد
ف���ي  17تموز  ،1968وش���اطر المحللون الس���وفييت نفس المش���اعر ،فف���ي تعليق على
الدس���تور المؤق���ت ال���ذي تبنته الحكومة العراقية في ش���هر س���بتمبر  ،1968انه “غير
مح���دد” فيم���ا يتعل���ق بالحكم الذاتي وهذا من ش���أنه ايجاد الحيطة م���ن قادة الحركة
الكوردي���ة التحرري���ة ،ومما يثي���ر االهتمام هو ماورد في اع�ل�ان الحكومة العراقية من
تأييد للوحدات العسكرية الموالية للطالباني في القتال الجاري مع قوات مال مصطفى
المعروفين تحت اسم بيشمرگه.
67

البارزاني واحلركة التحررية الكردية .اجلزء الثالث .مسعود البارزاني .أربيل . 2002ص 395 :
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وعندما كثّفت السلطات البعثية من إجراءات التعسف ضد الكورد ،اتخذت موسكو
موقفاً صريحاً مؤيداً لمال مصطفى .ففي سلس���لة من المقاالت الهامة والتي عكس���ت
موقف الحكومة الس���وفيتية ،كتب مراس���ل الـ  Pravdaالصحفي الروس���ي Evagenii
 Primakovمك���رراً موق���ف التعاطف التقليدي لنيل الحك���م الذاتي ،وأوضح انه يعكس
وجه���ة النظر الكوردية مبرراً ذلك بأن الحج���ج الكوردية مقنعة ،وذكر أيضاً بأن بعض
حج���ج الط���رف المع���ارض (الحكومة العراقية) ه���ي أيضا صحيحة .وأستش���هد على
س���بيل المثال بقول أحد الزعماء العرب لم يكش���ف اسمه“ :على االقلية القومية ان ال
تح���اول إيج���اد الضعف داخل العالم العربي ف���ي وقت نحن نخوض صراعا صعبا ضد
اإلمبريالية وإزالة آثار العدوان اإلس���رائيلي” .لكن هذه حجة ،بالنس���بة لبريماكوف في
صالح أهمية إيجاد “ح ّل س���لمي نهائي لمش���كلة ش���مال العراق والتي ستخدم مصالح
العرب والكورد على حد سواء”.
بق���ي موقف الكرمل���ن من القضية الكوردي���ة دون تغيير طوال ع���ام  ،1969وثمنت
الدعاي���ة الس���وفيتية الخطوات التي اتخذته���ا الحكومة العراقية “لتنش���يط االقتصاد
العراق���ي بتعزي���ز قطاع الدول���ة وإضعاف موقف اإلمبريالية ،باألخ���ص في حقل انتاج
النف���ط” .كما عبر االتحاد الس���وفيتي عن دعمه لعدد من اإلج���راءات مثل فتح جامعة
كوردية في الس���ليمانية ،وإحداث محافظة دهوك واس���تثمار األم���وال لتطوير اقتصاد
مناطق الش���مال ،لكن المش���كلة األساس���ية وهي منح الحكم الذاتي لألكراد بقيت دون
ح���لّ .وج���د بريماك���وف ان هذا موضع أس���ف“ ،ألن مض���ي الوق���ت دون محاولة جادة
إليجاد معادلة مرضية للطموحات القومية للسكان الكورد ضمن إطار الدولة العراقية
ستصب في مصلحة العناصر المتطرفة لكال الطرفين”.
كان���ت االتصاالت تجري بين البعث ومال مصطفى للوصول إلى تس���وية للمس���ألة
الكوردي���ة ط���وال ع���ام  ،1969وكان الس���وفيت مس���اهمين في هذه المس���اعي ،وكانوا
راغبين في دفع الطرفين ،بغداد واألكراد نحو التفاهم .انعكس اهتمام موسكو بإيجاد
ح��� ّل عاجل ف���ي مقال هام ظهر في الـ  Pravdaمعلقاً على محاولة االنقالب الفاش���لة
ض���د حكوم���ة البع���ث في  21كان���ون الثان���ي “ 1970إن التمرد كان من صن���ع العناصر
الرجعية المتطرفة والذين تلقوا الدعم من المخابرات األمريكية وقوى خارجية أخرى”
ه���ذا ما كتب���ه بريماكوف ،ويقص���د بالقوى الخارجي���ة األخرى إيران .وذك���ر أيضا أن
الهدف الرئيس���ي لالنقالبيين هو”نس���ف الح���وار الكوردي العراقي والذي كان يس���ير
نح���و النجاح ”.وأضاف “ان الرغبة في الحيلولة دون إيجاد ح ّل للمش���كلة الكوردية هو
55
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مفبرك من الخارج ومصمم على إبقاء العراق ضعيفاً في وقت تخوض الشعوب العربية
صراعاً صعباً ضد اإلمبرياليين” ،وأكد على “األهمية القصوى إليجاد حل س���لمي في
الش���مال بالنس���بة للدول���ة العراقية ولقضية العرب بش���كل عام” وخت���م بريماكوف” ان
االتحاد السوفيتي وقف دوماً إلى جنب الحل الديمقراطي السلمي لهذه المسألة ذات
68
األهمية القصوى”.
قبل بيان آذار  ،1970كانت الحكومة الس���وفيتية على اعتقاد بأن تسوية الخالفات
بين القوميتين في العراق يتطلب ليس فقط تسوية وقتية محدودة التأثير ،إنما تحتاج
إل���ى إيج���اد ح ّل راديكالي يمس جذور المش���كلة الكوردية ،وعلق���ت الـ  Pravdaداعمة
عبر عنه صدام حس���ين في مقابل���ة صحفية مع بريماك���وف في كانون
التوج���ه ال���ذي ّ
الثاني :1970
“االعت���راف بوجود األم���ة الكوردية في العراق إلى جانب األم���ة العربية هي نقطة
بداية العمل ،هاتان األمتان موحدتان في األرض ولهما قدر مش���ترك .....يجب ايجاد
معادلة دس���تورية تؤكد الحقوق القومية الكوردي���ة ...نحن ال نريد ح ّ
ال ارتجالياً ،علينا
التوصل إلى تس���وية للمش���كلة الكوردية في العراق بش���كل دائم ك���ي ال تعاني األجيال
القادمة بسبب عدم حلها”.
أيدت الكرملن بحماس بيان آذار  ،1970وذكرت الصحافة أن الش���عوب الس���وفيتية
كان���ت دائماً توصي بالحل الس���لمي الديمقراطي لهذه المس���ألة ذات األهمية الفائقة
للعراق .ففي برقية رس���مية في  17آذار  1970من رئاس���ة الس���وفييت االعلى Nikolai
عبرا عن قناعة الكرملين بـ
 Podgornyو  Aleksei Kosyginرئيس الوزراء الس���وفيتي ّ
“أن هذه االتفاقية الهامة ستساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية والصداقة بين الشعبين
الش���قيقين في الجمهورية العراقية ”.وان موس���كو تتطلع إلى “أن يساهم بيان آذار في
69
تسهيل اتحاد جميع القوى التقدمية في جبهة وطنية موحدة في البالد”.
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
68
M. Smolansky. Page: 70-69

69
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
M. Smolansky. Page: 74-73
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كت���ب  Evagenii Primakovيق���ول :بي���ن أع���وام  1970 – 1966ربم���ا كنت الممثل
الس���وفيتي الوحيد الذي كان يقابل مال مصطفى بشكل منتظم“ ....في بعض رحالتي
كان يرافقن���ي بعض من الديبلوماس���يين الس���وفييت مث���ل  Pouvalyuk Viktorو Oleg
 Peresypkinلكن ثقل المهمة كان على عاتقي ،مراس���ل برافدا .لقد عملت كل جهدى
ألقام���ة الجس���ور بي���ن الطرفي���ن .”......إلتقى ألول م���رة بمال مصطف���ى أثناء حكم
عبدالرحمن عارف في ديس���مبر ”1966عانقنى البارزاني قائ ً
ال “إن االتحاد الس���وفيتي
بمثابة أب لي ”.وقال انه يرحب بمس���اعي الحل الس���لمي لكن اليثق ببغداد حيث أقام
المتطرف���ون معارض���ة قوية تح���ول دون تطبيق الحكومة بنود الهدن���ة التي وافق عليها
الطرفان ”...........وكان يؤكد “أنه حتى لو طلبت الحكومة العراقية ان ننفصل سوف
ل���ن نقب���ل بذلك .70”.وقب���ل اإلعالن عن بي���ان آذار كان بريماكوف وعزيز ش���ريف في
ضياف���ة مال مصطفى ،ويكتب بهذا الصدد مش���يراً إلى حادث���ة تنم عن ظل العالقات
مع إيران“ :ثالثتنا تغذينا س���وياً وتقاس���منا زجاجة كونياك إيرانية (نعم إيرانية) .كان
البارزان���ي منفتح���اً وكثير الكالم واقترح أن نش���رب نخب الش���عب الروس���ي واالتحاد
الس���وفيتي .وبتمل���ق ذكر لن���ا أن المقترحات الس���وفيتية لعبت دوراً كبي���راً في إقناعه
دخول المفاوضات مع نظام بغداد وقال “مجرد الموافقة على المناقشة يمكن ان يعزز
71
موقف الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
كم���ا تطرقت الصحافة الس���وفيتية إل���ى دور الحزب الش���يوعي العراق���ي “البناّء”
و “صراع���ه المري���ر م���ن اج���ل التوصل إلى حل س���لمي وديمقراطي في الش���مال” كما
أش���ارت بش���كل غير مباش���ر إلى دور االتحاد الس���وفيتي في تحقيق التسوية باإلشارة
إلى تصريحات الدكتور محمود عثمان إلى الـ “ Pravdaإن االتحاد السوفيتي الصديق
حث عل���ى الحوار للوصول إلى النتائج
أي���د الحل الس���لمي للقضية الكوردية وباألخص ّ
72
الضرورية لضمان المصالح القومية للعرب والكورد”.
إن اإلطراف األربعة المتنافس���ة :االتحاد الس���وفيتي ،حزب البعث الحاكم (صدام
حس���ين) والح���زب الديمقراط���ي الكوردس���تاني (مال مصطف���ى) والحزب الش���يوعي
Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
70
330 - Books Group. New York. 2009. P: 329

71
Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
Books Group. New York. 2009. P: 333
72
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
M. Smolansky. Page: 74
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العراق���ي ،كل واحد منهم يس���عى إلى تقوية مركزه .فالطرف���ان ،صدام ومال مصطفى
كانا يس���عيان إلى الحصول على الدعم الس���وفيتي لتقوية مركزيهما في العراق .وكانت
موس���كو تحاول الت���وازن بين هذه األطراف لترس���يخ نفوذها في البالد ،لكن سياس���ة
التوازن هذه انهارت في النهاية لصالح البعث بس���بب عدة عوامل ،منها :مالت الحركة
الكوردية كام ً
ال نحو إيران والغرب وبدون تحفظ ،ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أكتوبر
ع���ام  1973واألهمية االس���تراتيجية للعراق في الصراع م���ع الغرب والواليات المتحدة
األمريكية .ولذا وجد االتحاد الس���وفيتي نفس���ه داعماً للحل الذي فرضه البعث على
األكراد عام  ،1974كما س���اعد الس�ل�اح المس���تورد من االتحاد الس���وفيتي في هزيمة
مال مصطفى عام  ، 1975مع علم الس���وفييت إن هزيمة الحركة الكوردية س���يقلل من
اعتم���اد بغداد على الكرملين .وبالنس���بة لبغداد كانت كوردس���تان تمث���ل مصدراً مالياً
هائ ً
ال لوجود النفط .وقد ازدادت أهميتها بعد االرتفاع الكبير في أسعار النفط .وعلى
األمد الطويل لم يكن بمقدور موسكو التحكم في األحداث ،فاضطرت إلى المصادقة
73
على الحل الذي فرضته بغداد.
يمكن وصف الدور الس���وفيتي في نهاية الس���تينات والنصف األول من السبعينات،
كما يقول  Oles M. Smolanskyبالدور”المؤثر في تس���هيل الحماية” ،حيث زودت موس���كو
المصادر الكافية الالزمة لحكومة بغداد لقتال الكورد بصورة أكثر فاعلية من قبل ،لكن
المب���ادرات والتخطيط كان يأتي من الحكوم���ة المركزية ،وهذا يعني ان العراقيين هم
الذين مارس���وا بشكل رئيس���ي التحكم في اإلحداث .إن األهداف التي توختها موسكو
من دورها في العملية ليس���ت واضحة .فلو أخذنا دقائق الوضع السائد ،كذلك الحالة
الذهني���ة للقي���ادة الحاكمة ف���ي الكرملين في زم���ن الحرب الباردة ،ربم���ا كان التدخل
الس���وفيتي يشكل حلقة واحدة ضمن سلس���لة من الحلقات األخرى لممارسة “التأثير”
م���ن خالل إل���زام الحكومة العراقي���ة كدولة زبون���ة بتبني مواقف معين���ة ضمن عملية
الصراع بينها وبين الواليات المتحدة األمريكية .ما يثير االس���تغراب في المسألة كلها
أن واق���ع ما حصل لم يكن نتيجة خطوات اتخذتها القوى العظمى ،وال حتى خطوة
ه���و ّ
مباش���رة م���ن الطرف العراقي او الجان���ب الكوردي الذي أنهى المس���ألة الكوردية ،بل
بس���بب قرار من ش���اه إيران بوقف المس���اعدة عن الحركة الكوردي���ة كجزء من عملية
التق���رب م���ن العراق وفق ما ن���ص عليه اتفاق ع���ام  1975بين بغداد وطه���ران ،وتذرع
73

Ibid: 283
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القي���ادة الكوردي���ة باالتفاق ف���وراً لكي تبرر نهاية الحركة الكوردي���ة .مما جعل الميزان
يميل لمصلحة بغداد .وبحل المس���ألة الكوردية اس���تطاع البعث أن يتخذ خطوة أخرى
باتج���اه تعزيز س���يطرته الداخلية على الع���راق والقضاء على نفوذ الحزب الش���يوعي
العراقي وانفراده بالس���لطة .ومن وجهة نظر س���وفيتية أن صدام حس���ين بدأ باالبتعاد
عن الس���وفييت حال ش���عوره بأن س���يطرته كاملة على جهاز الدولة العسكري واألمنى
والحكومى عقب وضع البكر تحت اإلقامة الجبرية في  17تموز  1979بمناس���بة ذكرى
74
اإلنقالب البعثى.
والجدي���ر بالذك���ر ان���ه حتى في األع���وام األولى للنفوذ الس���وفيتي اله���ام ،لم يقبل
البع���ث بان يتمتع الحزب الش���يوعي العراقي بوضع متس���او معه ،لكن���ه أبدى نوعاً من
التس���امح بالمش���اركة في الوزارة ،ومما يجدر ذكره هو إن البعث كان دائماً يعتبر مثل
ه���ذه التنازالت إجراءات وقتية ،حتى قبل التمتع باالس���تقاللية التامة وتعزيز س���لطته
الداخلية وامتالك جميع مصادر الحكم.
ومما أدهش الس���وفييت هو تفاوض صدام حس���ين مع ش���اه إيران وتوقيع اتفاقية
الجزائر في  6آذار عام  .1975دون توسيط السوفييت او استشارتهم 75.وينطبق نفس
الش���يء على ش���اه إيران ،فهو لم يهتم بر ّد فعل واش���نطن أو تل أبيب عندما وقّع على
اتفاقية الجزائر.
تمت���ع الع���راق في ه���ذه الفترة بحري���ة اتخاذ الق���رارات ،ورغم إن الع���راق ال يبعد
جغرافياً عن االتحاد السوفيتي كثيراً ،لكن كان زعماء الكرملين يدركون منذ زمن بعيد
ان الغرب لن يقبل بفرض إرادته على العراق بالوسائل العسكرية وذلك بسبب األهمية
االستراتيجية للبترول في الشرق األوسط وحساسية الغرب الفائقة من تدخل سوفيتي
يهدد تدفق البترول ،مما جعل أي تهديد عس���كري روس���ي بالتدخل في المنطقة أمراً
بالغ الخطورة .وكان العراقيون يدركون هذه الحقيقة ،فاس���تغلوا اس���تغالالً جيدا هذا
الواقع لصالحهم .هنا نحن أمام حالة ميزت العالقة بين بغداد وموس���كو بواقع ينتفي
Russia & The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Perseus
74
Books Group. New York. 2009. P: 309

75
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
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مع���ه التدخل العس���كري .ومن هن���ا محدودية التأثير من جانب ق���وة عظمى على دولة
زبونة.
وكم���ا ه���و متوقع ،فان تراك���م الثراء المالي الهائل في أي���دي البعث ،خالل التحول
ف���ي اقتصاد البترول العالمي في أواس���ط الس���بعينات وهزيمة الحرك���ة الكوردية في
آذار عام  ،1975جعل ميزان العالقات العراقية الس���وفيتية يميل لصالح العراق .ودون
خش���ية من الس���وفييت لم يتوان البعث في سحق الحزب الشيوعي العراقي بوقت أبكر
مم���ا كان يتوقع���ه باألصل .لم يكن البعث غاف ً
ال قط في تحقيق أهدافه في الس���يطرة
الكاملة على العملية السياس���ية في العراق ،فأس���رع بإعدام نخبة من أعضاء الحزب
الش���يوعي العراقي ،طبيعي احتجت موسكو بقوة ،لكن في النهاية لم يكن لدى موسكو
غي���ر خياري���ن ،إما دعم رفاقهم العقائديين[ ،وربما دون تحقيق نتيجة] ،وعلى حس���اب
إغضاب البعث ،او يبلعوا المهانة على مضض ،تاركين رفاقهم أعضاء الحزب الشيوعي
العراقي لمصيرهم .فالس���وفييت بعد جهود مضنية لكس���ب البعث لس���نوات ،اختاروا
76
الخيار الثاني.
وهكذا خسر االتحاد السوفيتي ورقة الحركة الكوردية والحزب الشيوعي العراقي
واحداً تلو اآلخر لصالح الحليف البعثى وعلى حساب مصالحه البعيدة المدى .وأيضا
خسرت الحركة الكوردية والحزب الشيوعي العراقي الدعم السوفييتي لصالح البعث،
ونال البعث ما أراد.
لكن مالذي جعل الحزبين (حدك) و (حش���ع) وهما األقرب أحدهما من اآلخر من
حيث المعاناة على يد البعث ،يتنافران ويتصارعان ويتحالفان بمعزل عن اآلخر مع نظام
اعتبراه دكتاتورياً ،فاش���ياً ،دموياً ،مناهضاً للممارس���ة الديمقراطية والحريات العامة؟
كان���ا قد ذاق���ا على يده البطش والتنكيل ع���ام  !1963ووافقا على مكاس���ب آنية [بيان
 11آذار عام  1970بالنس���بة للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني] والدخول في [الجبهة
الوطنية العراقية بالنس���بة للحزب الشيوعي العراقي في  17تموز ]1973مكاسب قابلة
للمصادرة متى ما أراد البعث؟ ليس من شك ان الجانبين افتقرا إلى الحنكة السياسية
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
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واالس���تراتيجية الصحيحة على المدى البعيد .فأس���تغل ذلك البعث بش���كل قضى في
النهاية على االثنين.
وعندم���ا أعل���ن البعث من جانب واحد مش���روع الحكم الذاتي ع���ام  1974وقاطعه
الطرف الكوردي ،كانت الحكومة العراقية قد ضمنت تأييد موس���كو لموقفها وخس���ر
الطرف الكوردي حليفين هامين :االتحاد السوفيتي والحزب الشيوعي العراقي .وتبنت
موس���كو حجج الحلي���ف البعثي فيما يخص أس���باب رفض القيادة الكوردية لمش���روع
الحكم الذاتي الحكومى ،فقد أش���ارت  The New Timesإلى الدافع الحقيقي لموقف
مال مصطفى مستشهدة بأقوال أحد المعارضين له في الوزارة العراقية“ ،في السنوات
األخي���رة تش���كل حلف م���ن الرجعية المحلية وم���ن القوى اإلمبريالية” ومن مؤش���راتها
معارض���ة الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني للجبهة الوطنية ،فت���ح الحدود مع إيران
وتصريح���ات ع���ن قبول “المس���اعدات من أية جه���ة كانت ،ضمنها الوالي���ات المتحدة
وإس���رائيل” ،وع���روض لـ “ضم���ان التن���ازالت لألمريكيين في حقول النف���ط الغنية في
كرك���وك” .ل���م تج���د  The New Timesهذا الموقف مبعث غرابة “ النقطة األساس���ية
هي أن معظم القادة الكورد يش���كلون العنصر اإلقطاعي من البرجوازية وانهم مهتمون
77
بمصالحهم الشخصية مما يدفعهم إلى مقاومة اإلصالحات التي تقوم بها بغداد”.
ور ّد ص���وت كوردس���تان أن موق���ف موس���كو ج���ارح للعالقات األخوية بين الش���عب
الكوردي وش���عوب االتحاد الس���وفيتي ،وحملت اإلذاعة حكام بغداد والذين يدعمونهم
مس���ؤولية اإلس���اءة إلى العالقات العربية الكوردية ،وذكّرت الكرملين أنه في الماضي،
عام���ل البعث الحزب الش���يوعي العراقي بقس���وة متميزة “ .كيف يتمك���ن حزب البعث
بماضي���ه اإلجرام���ي أن يتحول إلى بان االش���تراكية في العراق؟ وتس���ائل راديو صوت
كوردس���تان“ .إن تصور أحد أن هذا التحول ممكن إنما يرتكب خط ًأ تاريخياً كبيراً ،لن
يغفر له الشعب”.
وكان ر ّد راديو موسكو بصدد رفض قانون الحكم الذاتي “لقد إختار الجناح اليميني
في الحزب الديمقراطي الكوردستاني طريق خداع الشعب الكوردى وإثارة حرب أهلية”
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
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وبعملها هذا فقد تجاهل الحزب حقيقة ان تنفيذ القانون  ...مرتبط تماماً بالمصالح
الحيوية للعراق ومستقبله كدولة مستقلة ذات سيادة”.
وباس���تمرار الخالف ،ركّزت الصحافة الس���وفيتية اهتمامها على خطين متوازيين:
“تزايد عزلة العناصر الرجعية في الحركة الكوردية” وعلى “عودة الحياة الطبيعية إلى
78
المناطق المحررة”.
لي���س من ش���ك أن القي���ادة الكوردية كانت تمثل مصالح اإلقطاع الكوردي ويش���مل
حت���ى حماية مصالح المرتزقة اإلقطاعيين ،وهذا يش���كل واح���داً من أهم التناقضات
في مس���ار قيادة الحركة التحررية الكوردي���ة“ .قيادة رجعية تقود حركة تحررية” أيدت
الجماهير شعارات الحركة التحررية وهي تجهل رجعية قيادتها ،ووقع عبء التضحيات
عل���ى كاه���ل الطبقة الفالحية ،ف���ي حين كانت القيادة في خدم���ة اإلقطاع وتبنت زيفاً
شعارات الحرية والتقدم والديمقراطية وخدمة الفالحين ،لكن ذلك ال يغير من حقيقة
حرم من حقوقه القومية ،له حس���ب المواثيق الدولية الحق في التمتع بحقه
أن ش���عباً ّ
في تقرير مصيره بنفس���ه .هنا أيضاً تأتي القيادة الكوردية بالمصائب لش���عب تدعى
انها تمثل مصالحه .وانجرت موسكو إلى دعم حكومة بغداد خدمة لمصالحها وخالفاً
والمستعمرة.
لشعاراتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة
َ
“عندم���ا تيقن الس���وفييت من نواي���ا مال مصطفى وان���ه انحاز كام�ل�اً نحو إيران،
إسرائيل والواليات المتحدة االمريكية ،أخذ السوفييت موقف تأييد حكومة بغداد .ولم
يكن اتخاذ هذا الموقف س���ه ً
ال وبدون ألم ،اذ كان يعني التخلى عن سياس���ة متبعة منذ
س���نوات وأثبتت جدواها ،وحتى عندما تقرر تأييد بغداد ضد الكورد ،فأن الس���وفييت
امتنعوا لفترة طويلة س���حق الحركة الكوردية حتى بعد ان أعلن مال مصطفى بوضوح
ع���ن موقف���ه المناصر للغرب .ربما كان موقف موس���كو إنعكاس���اً لمخاوف راودتها من
تقديم مس���اعدة كبي���رة من الغرب وإي���ران لألكراد ،فاندالع نزاع مس���لح في المناطق
الش���مالية قد يؤدى إلى انهيارالنظام البعثى الصديق في العراق .ففي حالة كهذه فإن
القيادة الجديدة في بغداد قد تجر البالد بعيداً عن الصداقة السوفيتية وتقترب أكثر
من الدول العربية المعتدلة مثل مصر وحتى مع القوى الغربية”.
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky with Bettie
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في نظر بعض المحللين أن قرار كرملين بتأييد البعث في مواجهته (حدك) جاء بشكل
رئيس���ي نتيجة مبادرة مال مصطفى ،فقد أوجدت سياس���ته أرضية مشتركة سوفيتية
وعراقي���ة أزاء القضي���ة الكوردي���ة .وقد ظهر ان محاوالت موس���كو م���ع مال مصطفى
والحكوم���ة المركزي���ة كان���ت بال فائ���دة .وحتى عندما تص���رف الطرف���ان المتنازعان
باعتدال في الفترة بين  ،1973 – 1970لم يكن ذلك نتيجة الضغط السوفيتي ،بل كان
نتيجة قرارهم المس���تقل المؤقت في عدم رغبتهما في حدوث مواجهة عس���كرية في
79
شمال العراق”.

[حشع] و [حدك] يفترقان
قب���ل االق���دام على االطاحة بنظ���ام عبدالرحمن عارف ،طلبت قي���ادة حزب البعث
في حزيران  ،1968وهي القيادة المرتبطة بميشيل عفلق ،والتي كان الحزب الشيوعي
80
العراقي يعتبرها يمينية ،اللقاء بقيادة (حشع) للبحث في الوضع السياسي.
التقى مكرم الطالباني باحمد حسن البكر ،وأتضح ان البعثيين مقبلون على القيام
بانق�ل�اب عس���كري ويطلبون التعاون مع (حش���ع) وقالوا انهم ج���ادون ويريدون جواباً.
ويقول العضو البارز في (حشع) الدكتور رحيم عجينه:
“حص���ل هذا وكانت دماء الش���هداء م���ن ضحايا مجازر وجرائم البعث في ش���باط
 1963مات���زال ندية لدى كوادر الحزب وجماهير الش���عب والثق���ة مفقودة بهذا الجناح
م���ن البع���ث ،هذا م���ن جانب ،ومن الجانب اآلخ���ر كنا قد انتهينا لتون���ا من اجتماعات
81
حرم التعاون مع البعث اليميني”.
الكونفرنس الثالث الذي ّ
وبعد نجاح االنقالب في  17تموز  ،1968تس���لمت قيادة الحزب الش���يوعي العراقي
رسالة من البكر يطلب فيها اللقاء مجدداً مع (حشع) وزاره مكرم الطالباني في القصر
الجمهوري “وهنأه على نجاح عمليتهم ،وتحدث البكر عن سعادة حزب البعث لحصوله
على فرصة ثانية إلثبات وجوده وتطبيق برنامجه .وقال ان سعادتي ستكون اكبر لو اني
The USSR and Iraq. 1991 Duke University Press. Oles M. Smolansky & Bettie M.
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دخلت القصر الجمهوري وأنت (يقصد مكرم) على يساري والبعثي على يميني”.

82

ث���م تط���ورت اللقاءات م���ع قيادة ح���زب البعث بش���كل منتظم ،مع مواصل���ة القمع
واإلره���اب واغتيال الش���يوعيين“ ،كما ح���دث في الهجوم على اض���راب عمال الزيوت
النباتية والتجمع الجماهيري في س���احة الس���باع في بغداد في ش���هر تش���رين الثاني
 ،1968ويق���ول رحي���م عجينة“ :وقد علمنا من المش���اركين في ه���ذا التجمع ان صدام
83
حسين كان هو الذي قاد الهجوم على التجمع”.
كان الحزب الش���يوعي العراقي حزباً جماهيرياً لكنه لم يستفد من هذه الجماهير
لتقديم قضيته والمسك بزمام الحكم .وهنا تبرزظاهرة هامة وهي انه ليس للجماهير
وزن في بلد يعتمد على القوة والقسوة .كان (حشع) يملك الجماهير الواسعة ،والبعث
ال يمل���ك قاع���دة جماهيرية ،لكن أس���لوبه كان التس���لق عن طري���ق االنقالبات ،فنجح
في اس���تالم الس���لطة بينما فشل الحزب الش���يوعي العراقي وأصبح فريسة للضربات
المميت���ه للبع���ث وبتوقيت يختاره قادة البعث ،في حين لم يكن أمام قيادة (حش���ع) غير
ردود فعل التتناسب مع القمع الذي مارسه البعث ضدهم.
يقول رحيم عجينة“ :لم يكن قادة البعث يطيقون نشاط الحزب وصالته الجماهيرية،
وكان همهم ان يقلصوا قوة الحزب التنظيمية ونفوذه إلى الحد االدنى ان لم يستطيعوا
القض���اء عليه .وكانوا يدركون عدم اس���تطاعتهم تغيب الحزب عن الس���احة العراقية،
فلجأوا إلى االعتقاالت المنهجية وبين فترة واخرى وكلما ش���عروا ان الحزب قد اتسع
الس���رية .وفي اح���دى لقاءاتنا مع طه الجزراوي،
ف���ي تنظيماته او في توزيع صحافته
ّ
عام���ر عبداهلل وان���ا ،أثرنا هذه المالحظات التى تتناقض مع اقوال البعث عن س���عيه
القامة عالقات طبيعية مع الحزب.
ل���م يخف���ى علينا موقفهم وأوضح انهم ،كحزب سياس���ي ،عمل���وا في ظروف العمل
السري قبل اليوم ويدركون ان للحزب مطابعه وجريدته وانه يسعى لتوزيع هذه الجريدة
ّ
ويعقد اجتماعات ويتصل بالجمهور .ولكننا ،البعث عندما يقع في ايدينا دليل على مثل
هذا النش���اط ال يمكننا ان نس���كت عليه وسنعتقل كل من يقوم به .ثم تناول ورقة ورسم
82
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عليها دائرة وقال اننا نسمح للحزب الشيوعي ان ينشط داخل هذه الدائرة فقط ،واذا
84
ما حاول الخروج منها فإننا سندفعه إلى داخلها”.
ويق���ول عجين���ة “الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني اتفق مع البع���ث في بيان آذار
وبدأت جريدته (التآخي) تنش���ر موضوعات القتس���ام الهيمنة على النش���اط السياسي
انطالق���اً م���ن ان البعث امتداد للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني في جنوب ووس���ط
85
العراق واالخير امتداد للبعث في كوردستان”.
الواقع كان البعث يعرف كيف يدغدغ خيال قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
ويجرهم إلى حيث يريد ويخلق ثغرة يتواصل اتس���اعها مع الحزب الش���يوعي العراقي
إلى حد القطيعة ،وبذالك استطاع البعث ان يضعف الحركة الكوردية عسكرياً ،اذ كان
للمش���اركة الش���يوعية في الجبهة ضد البعث أثر كبير في نيل بعض أهم االنتصارات
العس���كرية قب���ل بي���ان  11آذار لع���ام  .1970ل���ذا لم يك���ن ابعاد الحزب الش���يوعي عن
المش���اركة في الحركة الكوردية نقطة ضعف سياسية فحسب إنما أيضاً نقطة ضعف
عس���كرية .كما أصبح الحزب الش���يوعي العراقي فريس���ة س���هلة لضربات البعث فيما
بع���د ،وهكذا نرى ان المس���تفيد االول هو نظ���ام البعث الدكتاتوري .ف���ي الواقع كانت
إي���ران وحكوم���ة البعث في بغداد تس���عيان لدق أس���فين في عالقة (حدك) و(حش���ع)
ويب���دو ان قي���ادة الحزب الديمقراطي مالت إلى العداء مع الحزب الش���يوعي العراقي
ترضية لطهران وحليفاتها ،وكتب س���كرتير الحزب الش���يوعي العراقي (عزيز محمد)
رس���الة إلى مال مصطفى في  2كانون االول  .....“ : 1973ولكن يؤس���فني – أيها األخ
العزيز – أن أخبركم بأن مجهوداتنا في هذا الس���بيل ،وش���عورنا بالمس���ؤولية الوطنية
والقومي���ة والتاريخية ل���م تقابل من قبل بعض اإلخوان في قي���ادة (حدك) ،ليس فقط
بموقف ايجابي ،أو المعاملة بالمثل ،وإنما اس���تغل سكوتنا اإلعالمي وحرصنا الشديد
عل���ى من���ع تردي العالقة بين حزبين���ا ،ألغراض التمادي في محاربة حزبنا الش���يوعي
واالس���تمرار في مالحقة أعضائه ومؤازريه في كوردستان .فان حملة االعتداءات على
رفاقنا ومنظمات حزبنا في معظم المناطق الكوردية وبمختلف األش���كال واألس���اليب
وخاصة في األرياف مس���تمرة والتزال ...وتصلنا يومي���اً أخبار موثوقة مقلقة بعمليات
س���وقهم من المعتقالت التي كانوا قد زجوا فيها إلى معتقلي “قصرى” و “رايات” حيث
تمارس هناك بحقهم شتى وسائل التعذيب إلجبارهم على التبرؤ من الحزب الشيوعي،
وتقديم المعلومات عن عالقاتهم ونشاطاتهم وأسرارهم الحزبية.
84
85
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كما اننا لم نتلق لحد اآلن رغم مطالبنا المتكررة والملحة جواباً عن مصير رفاقنا
أالثن���ي عش���ر الذين س���بق وان غادروا الوطن بعلم من مس���ؤولي (ح���دك) وعادوا إلى
كوردستان بعلمهم أيضاً ،واختطفوا من قبل البعض منهم منذ أكثر من ثالثة أشهر”.
ويرد عليه مال مصطفى برسالة مجاملة بتاريخ  5كانون األول  ،1973لكنه لم يذكر
له شيئاً عن مصير الشيوعيين الذين تم تصفيتهم جميعاً .كانت جريمة ليس لها لزوم
على االطالق.
كان البعث يتطلع ان يكون حاكماً على األمة العربية كلها ،فبالنسبة للقيادة البعثية،
هناك ثالثة تيارات أساسية في العالم :البعثى والناصري والشيوعي عدى الرأسمالية.
فالناصرية انتهت بهزيمة حرب األيام الس���ته ،والغرب الرأس���مالي والواليات المتحدة
االمريكية لن يدع التيار الشيوعي يتحكم في أي بلد من العالم العربي ،لذا فان التيار
المؤهل هو التيار البعثي الذي س���يتولى الحكم ليس فقط في العالم العربي ،انما هو
86
تيار قيادي للعالم الثالث بأسره مقابل المعسكر الشيوعي والرأسمالي.
عق���د المؤتمر الثان���ي للحزب الش���يوعي العراقي في كوردس���تان المحررة وأطلق
علي���ه “مؤتمر هندرين” وهو اس���م معركة لعب فيه االنصار الش���يوعيون دوراً بارزاً في
87
الستينات .كان موقع المؤتمر على سفح جبل كاروخ في منطقة رواندوز.
في هذا المؤتمر جرى تعديل موقف الحزب الشيوعي العراقي من “تحريم التحالف
مع البعث” وهو الموقف الذي أقره كونفرنس الحزب الثالث في  ،1967إلى العمل على
88
“التحالف معه” ومع القوى السياسية االخرى اذا ما توفرت مستلزمات التحالف.
بع���د ان عل���م البعث بهذا المؤتمر ،اش���تدت حمالته االرهابية على كوادر ونش���اط
الحزب الشيوعي العراقي ،وظهرت أيضاً بوادر تشديد حملة االرهاب بعد فترة وجيزة
89
من اتفاق الحكومة البعثية مع مال مصطفى في  11آذار .1970
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التقى رحيم عجينه بمرتضى الحديثي  -قيادي بارز في حزب البعث  -في ش���هر
آب عام  1971والذي طلب منه مواصلة الحوار والعمل للوصول إلى اتفاق خاصة“ :اننا
ندخل معركة مع شركات النفط المتعنتة ،ويجب على القوى الوطنية أن توحد نشاطها
90
في هذه المعركة الوطنية الكبرى”.
ور ّد عليه عجينة انه يتوجب وقف حملة االرهاب فوراً والتي شملت كوادر ومظمات
الحزب الش���يوعي واطالق س���راح جميع المعتقلين .ر ّد مرتضى الحديثى“ :ان الحملة
91
ستتوقف فوراً وقد اتخذت القيادة قراراً بذلك”.
وم���ن أجل حش���د الق���وى الوطنية لني���ل معركة التأمي���م فقد طرح البعث مش���روع
للتحال���ف الوطني وطلبوا من القوى السياس���ية االنضمام الي���ه .وكان حزب البعث قد
نظم من قبل حملة واسعة من االجتماعات الجماهيرية تحت شعار “أنت تسأل والبعث
يجيب” قام بها صدام حس���ين .وفيها تم “عرض وجهة نظر البعث وش���روطه للتحالف
مع القوى السياس���ية العراقية .وتتلخص الش���روط في”االعتراف بثورة  30 – 17تموز
وبحزب البعث كحزب ثوري واحتكار حزب البعث للعمل بين القوات المسلحة واحتكاره
92
للعمل الجماهيري وموضوعة الحزب القائد”.
ب���دأت فترة من تخفيف االرهاب على الحزب الش���يوعي العراقي ،وأعتبرت قيادة
(حش���ع) المش���روع البعثي اساس���اً صالحاً للحوار مثلما هو معروف وبدأ الحوار حوله
93
في شباط  1972حتى تم االتفاق عليه في  16تموز .1973
قدم المش���روع إلى الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني الذي كان له خمس���ة وزراء
ف���ي حكومة البعث ،لكنه اتخذ موقفاً س���لبياً مؤك���داً على جوانب الخالف في رده على
المشروع.
ويعلق الدكتور رحيم عجينة على عدم انضمام الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني
بما يلي:
“لكن الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني رفض ان يدخل في محادثات ثالثية حول
الجبه���ة في الوقت الذي كان يش���ترك فيه بخمس���ة وزراء في الحكوم���ة .وبذا توفرت
للبعث فرصة في ان يتحاور مع كل حزب لوحده .وفي تصوري ايضا لو كان الشيوعي
90
91
92
93

االختيار املتجدد  .د  .رحيم عجينه  .الطبعة األولى  . 1998توزيع دار الكنوز األدبية .ص110 :
االختيار املتجدد  .د  .رحيم عجينه  .الطبعة األولى  . 1998توزيع دار الكنوز األدبية .ص111 :
االختيار املتجدد  .د  .رحيم عجينه  .الطبعة األولى  . 1998توزيع دار الكنوز األدبية .ص111 :
االختيار املتجدد  .د  .رحيم عجينه  .الطبعة األولى  . 1998توزيع دار الكنوز األدبية .ص111 :
67

20.7.2017 15:49:19

livre_2versB.indd 67

الالعبان في الميدان

والديمقراطي الكوردستاني سوية على طاولة المفاوضات لخرجنا ببرنامج أفضل من
الذي تم االتفاق عليه بين البعث والحزب الشيوعي ”....
ويمضي إلى القول“ :المعلومات التي توفرت لدي واالس���تنتاجات التي توصلت لها
جعلتني اميل إلى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يكن متحمسا والراغبا في ان
يس���مح للحزب الشيوعي بالقيام بدوره الكامل خشية مما سيعنيه ذلك في كوردستان،
وق���د يكون البعث والديمقراطي الكوردس���تاني متقاربين في وجه���ة نظرهما في عدم
الس���ماح للحزب الش���يوعي ان يكون فع���اال وذا نفوذ في البالد .ان ه���ذه العالقة غير
المتينة بين الديمقراطي الكوردس���تاني والشيوعي ،على الرغم من االرضية المشتركة
اضرت
الت���ى يقف عليها الحزب���ان والتعاون الكفاحي بينهما على مدى س���نين طويلةّ ،
كثي���را بالحزبي���ن والحركة الوطني���ة عموما والحرك���ة الكوردية عل���ى وجه الخصوص
94
وأسهمت في تعزيز دكتاتورية البعث وثم دكتاتورية صدام حسين
كانت قيادة (حدك) تقترب أكثر فأكثر من ايران وحلفائها ،واحس���ن ش���هادة تمنح
من الواليات المتحدة االمريكية وايران هي ش���هادة معاداة الش���يوعية ،وربما من هذا
المنطل���ق قامت قي���ادة (حدك) باعتقال وقتل  12ش���يوعياً كان���وا عائدين من االتحاد
الس���وفيتى ،ويصف الجريمة رحيم عجينة بـ “النكس���ة الكبيرة التي أصابت العالقة مع
(ح���دك) .في حين يقول عنها الدكتور محمود ،العضو البارز في المكتب السياس���ي لـ
(حدك)“ :اس���تخدام االرهاب ضد الش���عب في السنوات االخيرة وكذلك ضد منتسبي
القوى الوطنية العراقية الموجودة في كوردستان بشكل مناف لمصلحة الشعب الكوردي
مثل اغتيال  12شيوعياً من تنظيمات اللجنة المركزية واثنين من القيادة المركزية من
قبل آمر هيز زاخو (عيس���ى س���وار) وبعلم قيادة البارزاني 95”.كما تكدرت العالقات مع
(حدك) عندما سعى جهاز (حدك) األمني منع منظمات الحزب الشيوعي من النشاط
96
في مناطق اعتبرها محرمة على الشيوعيين.

94
95
 .ص 24
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ومن جانب البعثيين كان الضغط يزداد خالل فترة المفاوضات الثنائية مع (حشع)،
وه���ذه الم���رة لم يكن ع���ن طريق االرهاب وانما بس���بب ماقاموا به م���ن اجراءات مثل
عق���د معاهدة تعاون وصداقة مع االتحاد الس���وفيتي واالعت���راف بوقت مبكر بالمانيا
97
الديمقراطية واخيراً ماحققوه من انجازات في معركة النفط وتأميمه.
وازداد الضغط على (حشع) بعد توصل حزب البعث في سوريا إلى تحالف جبهوي
مع (الحزب الش���يوعي الس���وري) واطراف اخري وحصل منها على تنازالت لالعتراف
بقيادة البعث السوري للعمل الجبهوي في سوريا ،األمر الذي دفع البعثيين في العراق
98
إلى التأكيد على نفس المكاسب في تحالفهم مع الحزب الشيوعي العراقي.
كان االجتم���اع الحاس���م بي���ن وف���دي الحزبين في ي���وم  15تم���وز  1973حضر هذا
االجتماع من البعثيين :صدام حس���ين .ش���بلي العيسمي .على غنام ،نعيم حداد وطارق
عزي���ز .وم���ن جانبنا – يذكر رحيم عجينه -حضره :عزيز محمد ،عامر عبداهلل ،مكرم
الطالبان���ي ،مه���دي عبدالكريم ورحيم عجينة ،وبقيت نف���س القضايا المعلقة وأحيلت
99
إلى قيادة الحزبين.
التقى رحيم عجينة بمحمد محمود عبدالرحمن (س���امي وكان يش���غل منصب وزير
شؤون الشمال) وطرح موضوع الجبهة معه وذكر األخير ان “قيادة الحزب الديمقراطي
الكوردستاني ماتزال عند تحفظاتها حول وجود مجلس لقيادة الثورة وصالحياته وعلى
قضية الحكم الذاتي المتدهورة .وأثار تحفظاً يلفت النظر ذلك ان مشروع االتفاق هو
ذو محت���وى طبق���ي .فهو يتحدث عن اصالح زراعي في كوردس���تان ،ومثل هذا التوجه
ضد مصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الوقت الحاضر.100”.
كان مال مصطفى قد حول الحزب إلى مطية لألغوات أي باالحرى أخضع مصالح
الح���زب لمصالح اآلغوات المفضلين لديه .كانت “ثورة” تخش���ى من االصالح الزراعي
97
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ووقوده���ا الطبق���ة الفالحي���ة ،هذه الظاهرة تكش���ف م���دى الغبن الذي عان���اه الفالح
الكوردي على يد قيادة لم تكترث بتضحياته الجسام.
ويذك���ر (رحيم عجينة)“ :كان (حدك) يري���د ان الجبهة يجب ان توقع بين الحزبين
الرئيسيين اوالً البعث وحدك ،ثم بعده توقع على االتفاق االحزاب االخرى”
جري توقيع ميثاق العمل الوطني في  17تموز  1973بين عزيز محمد وأحمد حسن
101
البكر.
وف���ي نظ���ر عجين���ة ان البع���ث كان مصمم���اً على اخراج حش���ع من س���احة العمل
السياسي.
كان هدف البعث من وراء هذا االتفاق:
دفع الحزب نحو موقف تابع ومؤيد وداعم
تجري���ده من مواقعه الجماهيرية بتش���ريع قوانين تعالجه بالتعس���ف وباإلرهاب ان
دعت الضرورة لذلك واذا حاول حشع كسر الطوق المضروب عليه.
االس���تفادة من مكانة حش���ع بين الجماهير باعتبار ان دخول���ه في جبهة مع البعث
هو تزكية لألخير على المستوى الجماهيري ،تلك الجماهير التي كانت تنظر للبعثيين
بعدم الثقة والكراهية بسبب تجربتها السابقة معه ،وبشكل خاص من انقالب .1963
ابتغوا االستفادة من امتدادات حشع العربية والعالمية لتغيير وتجميل صورة البعث
102
لدى تلك الدوائر.
ويقول عجينه“ :اليخامرني شك من ان قيادة حزب البعث كان لديها مخطط لشق
صف���وف القوى التي تمتلك ارضية للعمل المش���ترك فيم���ا بينها واالنفراد بها كل على
ح���دة ،واعتق���د ان مثل هذا المخطط كان يش���كل خلفية االتفاق الس���يما وان جواً من
103
التوتر نشأ وتعمق بين البعث وحدك.
ويعل���ق صالح الخرس���ان على التفاهم ال���ذي جرى بين الس���لطة البعثية والحزب
101
102
103
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ٍ
“وكرد على
الش���يوعي العراقي وتأثيره على قيادة الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني:
مش���اعر العزلة التي إنتابته بس���بب انتقال الش���يوعيين إلى صف النظام أخذ البارتي
يطال���ب ونكاية بالحزب الش���يوعي العراقي “أن يقتصر الحوار بش���أن الجبهة بين من
يمث���ل القوميتين الرئيس���يتين ف���ي العراق أي البارت���ي والبعث” في حي���ن كان البارتي
يلح على النظام في مفاوضات آذار  1970بضرورة إش���راك الش���يوعيين فيها 104.وثم
يضيف:
“ول���م تقتص���ر ردود فعله عند هذا الح���د وإنما قرر توجيه ضربات محس���وبة إلى
الح���زب الش���يوعي العراق���ي وعلى دفع���ات ،وصدرت األوام���ر باعتق���ال مجاميع من
الشيوعيين وإخفائهم وتم التنفيذ بقيام أحد القادة العسكريين للثورة وهو عيسى سوار
البارزاني آمر هيز زاخو باختطاف  12طالباً شيوعياً أنهوا دراستهم حديثاً في االتحاد
الس���وفيتي ،وكانوا في طريق عودتهم من س���وريا إلى العراق عن طريق زاخو وذلك في
آب  ،1973حي���ث تم���ت تصفيته���م إضافة إلى اثنين آخرين م���ن أعضاء تنظيم الحزب
الشيوعي العراقي – القيادة المركزية – وذلك بعلم المال مصطفى البارزاني الذي كان
“يعتق���د بأن ه���ذه المعركة الجانبية قد تكون مفيدة ألنه كان يتصور انها س���تؤدي إلى
أن تهتم الواليات المتحدة االمريكية بالثورة أكثر وتقدم لها المزيد من المس���اعدات”.
كما شن جهاز الباراستن حملة إعتقاالت طالت العديد من الشيوعيين األكراد وخاصة
105
المعلمين منهم في مناطق زاخو والشيخان ومناطق أخرى من بادينان”.
بهذا المس���لك الخالي من الش���عور بالمس���ؤولية التاريخية تجاه مستقبل الحزبين،
تأزمت العالقات بين (حدك) و (حشع) إلى حد وقوع مصادمات مسلحة بينهما نهاية
عام  1973خدمت مصالح البعث مباشرة .ويذكر صالح الخرسان:
“وعل���ى أثر ذلك ش���نت قيادة الثورة الكوردية حملة ش���املة ض���د تنظيمات الحزب
الش���يوعي العراق���ي والتي كانت ف���ي تداخل مع تنظيمات البارتي ف���ي عموم المناطق
الكوردية مما أجبر الش���يوعيين االلتجاء إلى المناطق الخاضعة لس���يطرة النظام ولم
التيارات السياسية يف كردستان العراق . 2001 – 1946 .صالح اخلرسان .الطبعة االولى . 2001
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مؤسسة البالغ .بيروت  .ص 203 – 202 :
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تقتصر حملة البارتي على الحزب الش���يوعي العراقي – اللجنة المركزية – فقط وإنما
ش���ملت التنظيمات الماركس���ية المناهضة للسلطة أيضاً فقد قام على عبدا هلل عضو
المكتب السياس���ي للبارتي ومحافظ الس���ليمانية بتس���ليم خمس���ة م���ن أعضاء جيش
التحرير الشعبي وهو تنظيم ماركسي يؤمن بالكفاح المسلح إلى سلطات النظام أوائل
تكرس���ت القطيعة
ع���ام  1974والت���ي قامت بإعدامه���م وبانتهاء تلك الحملة الضروس ّ
بي���ن الحزب الش���يوعي العراق���ي – اللجنة المركزي���ة وقيادة الث���ورة الكوردية والحزب
106
الديمقراطي الكوردستانى”.
ليس من شك أن قيادة (حدك) كانت تعمل من أجل الحصول على الدعم الخارجي
وما يفرضه ذلك من ش���روط ،والحزب الش���يوعي العراقي متأثر بالموقف الس���وفيتي
ال���ودي تجاه نظ���ام البعث واليتمكن من تبن���ي موقف معارض لموس���كو .لكن لماذا لم
يلج���أ الجانب���ان إلى الحكمة وبعد نظر للحيلولة دون وص���ول األمور إلى ح ّد المجابهة
المس���لحة والتفكير في مستقبل العالقات المتبادلة بين (حدك) و (حشع) ،خاصة أن
النظام البعثي اليؤمن جانبه كما توحي بذلك التجارب السياس���ية للحزبين.؟ هنا نحن
أم���ام قصر نظر سياس���ي واضح جلب الكوارث وبوقت قصي���ر فيما بعد للعراق برمته
وبشكل خاص لكوردستان .لقد أدت التحالفات مع الخارج الى نوع من التبعية ،أفقدت
الحزبين “استقاللية القرار السياسي”.
لعل أكثر مايثير االنتباه في مجال [صراع األحزاب في العراق] هو أن فكرة الوطن
والمواطن���ة لم تترس���خ ،فق���ادة األحزاب (البعث) (حدك) و (حش���ع) كانوا يبحثون عن
انتص���ارات حزبي���ة ،والفرق كبير بين انتصار قضايا الش���عوب الجوهرية وبين انتصار
ح���زب على األح���زاب األخرى .فنجاح (البعث) لم يعكس نج���اح المجتمع ،فقد احتكر
البع���ث جمي���ع امتيازات الحكم من المال والقوة والنفوذ السياس���ي .في حين لم يتنعم
المجتمع بالممارس���ة الديمقراطية والحريات وحفظ الكرامة اإلنس���انية والعدالة في
توزي���ع الثروات الهائلة ف���ي العراق .فنجاح دكتاتور يعني س���قوط الديمقراطية وإذالل
الش���عب ،وع���اش المجتمع العراقي في ظ���ل البعث حياة القطيع وانق���اد ألهواء قادته
المغامرين الذين أقحموه في حروب مدمرة أنهكت العباد وهدمت البالد.
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هزيمة االنتصار
(اإلجهاض)

1975 - 1970
لي���س من ش���ك أن النضال السياس���ي عندما يتكلل بالنجاح يوف���ر زخماً هائ ً
ال من
اإلمكانات المادية والطاقات المعنوية لتحقيق األهداف التي ناضل من أجلها الش���عب
بالكثي���ر من نكران ال���ذات .ولنرى ماذا عملت القيادة الكوردي���ة بعد اإلعالن عن بيان
 11آذار ع���ام  1970ب���ـ «انتصاره���ا» حيث وقع���ه الطرفان ،قيادة ح���زب البعث العربي
اإلش���تراكي وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني ،وسط تطبيل وتزمير الجانبين
دام أس���ابيع .ول���و افترضنا أن صدام حس���ين ومال مصطفى كان���ا قائدين حضاريين
يؤمنان فع ً
ال بالمبادئ الديمقراطية ويعمالن على ترس���يخ أسس���ها في المجتمع لخير
ش���عبيهما ولألجي���ال القادم���ة ،ل���كان بي���ان  11آذار عام ً
ال مس���اعداً للس���ير قدماً في
دمقرط���ة المجتمع وإزدهاره مجنب���اً إياه النزعة الفردية في الحكم والحروب الهدامة،
وكان م���ن الممك���ن أن يمثل ذلك نقطة انعطاف كبيرة في دولة نفطية ش���رق أوس���طية
تتجه نحو التنمية االقتصادية والمس���اواة في توزيع ثروات البالد واستقرار في نظامه
السياس���ي الخاض���ع إلرادة ش���عبها .كان من الممك���ن ان يتحول النظ���ام العراقى إلى
نظام يش���به النظام الكن���دي حيث يضمن حقوق القوميتين الرئيس���يتين ،تلك الناطقة
باللغ���ة اإلنكليزية والكيبك الناطقين باللغة الفرنس���ية ،كذل���ك ضمان حقوق القوميات
األخ���رى ،اآلش���وريين والكلدانيي���ن والتركم���ان .لكن من س���وء الحظ س���ار االثنان في
طريق آخر مناقض ألس���س الديمقراطية واحترام إرادة الش���عب في التعبير عما يراه
مناس���باً لمستقبله ومستقبل األجيال القادمة .لقد كانت النزعة الدكتاتورية في عموم
الشرق األوسط هي الطاغية بامتياز وأحزابه ستالينية المنحى والرجعية تتحكم باسم
التقدمية واالشتراكية ،والمصالح العائلية والقبلية تتغطى بلبوس القومية.
لق���د اس���تغل االثنان ،صدام حس���ين الش���اب ومال مصطفى الذي ناهز الس���بعين
عاماً ،بيان آذار كل لمصلحته وبطريقة مختلفة عن اآلخر .فصدام حسين على عكس
مال مصطفى ،كان في مرحلة تسلق سلّم السلطة ،وكان يحتاج إلى التظاهر بالمبادىء
القومية ،كالوحدة والحرية واالش���تراكية ومعاداة إس���رائيل واالمبريالية ودعم الطبقة
73

20.7.2017 15:49:19

livre_2versB.indd 73

هزمية االنتصار

الفقي���رة في المجتمع .ولم يكن بعد في قمة الس���لطة ،في حين كان مال مصطفى في
قمة السلطة ،وحاجته إلى التظاهر بالمبادئ قد انتهت.
صدام حس���ين كان يعرف إلى أين هو ذاهب بعد بيان آذار .كان يتقدم مرحلة بعد
مرحلة وبشكل مدروس ويحقق االنتصارات .كان يعرف ان قوته تكمن في باطن التربة،
في منابع النفط في كوردس���تان ومناطق العراق الجنوبية .ويمكن استغاللها في كسب
المجتمع العراقي وبناء عالقات اقتصادية مع الكتلتين الشرقية والغربية.
مال مصطف���ى لم يعرف إلى أين يذهب بعد بيان آذار  .1970لم يعرف ان [بتروله]
قوته تكمن في توحيد الشعب الكوردي وااللتصاق الصادق بآماله وتبني سياسة تقدمية
وتخليص الكورد من بقايا االقطاع الكوردي وبناء حزب تقدمي ثوري يعمل على تثبيت
قيم العدالة والمس���اواة والتحرر ونش���ر العلم لتقدم المجتمع .كان همه البقاء في قمة
الس���لطة وتوريثه���ا والعم���ل على تحقيق (مش���روعه العائلي) الغير معل���ن معتمداً على
تقوي���ة اإلقطاعيين والمرتزق���ة واحتكار أموال الحركة الكوردية ،وهذا يتطلب إجهاض
المجتمع من أصحاب الكفاءات القيادية .كان يتراجع ويهدم ما بنته الحركة بتضحيات
أبن���اء الش���عب الكوردي خ�ل�ال عقد من النضال الش���اق ،كانت الجماهي���ر تتطلع نحو
التق���دم واالنفتاح والعدالة ،ف���ي حين كانت القيادة الكوردية في حركة تراجع وانغالق،
ول���م يكن هناك انس���جام بين رغبات القيادة ،والتي توقف نش���اطها ضمن مش���اريعها
العائلي���ة ،وطموحات المجتمع الكوردي خاصة االنتلجنس���يا الكوردية .وش���اب مواقف
مال مصطف���ى “تقوقع واضح” لم يطور اس���تراتيجية لألمن القوم���ي أو حماية الحركة
م���ن تغي���ر مفاجىء في الموقف الدول���ى او في موقف الدول الداعم���ة للحركة .وتبنى
سياس���ة “االس���تقواء بالخارج” و”هدم الجبهة الداخلية” واتبع سياس���ة واضحة المعالم
تهدف إلى خلق “مجتمع عاقر” ال يلد غير المتملقين والمنصاعين ،حيث تبقى القيادة
حكراً على أوالده المفضلين فقط ،وبهذا س��� ّد الطريق أمام بروز قيادة مؤهلة .وبمنح
ولديه الصالحيات الكاملة وهما اليزاالن دون مس���توى النضوج السياس���ي ،107أصبحا
سلّم مال مصطفى لولده مسعود كامل السيادة على جهازاألمن ،دون تعليم ورغم صغر سنه وقلة
107
تجربته ،يروي (ديفيد كرون حدثاً ذا مغزى كبير ،خالصته أن (ميرخان) وهواالسم المستعارلـ (مسعود نجل
مال مصطفى) حسب ما أكده لى شخصية كوردية ترددت على اسرائيل بمهام كلفته القيادة الكوردية واليزال
حياً ،قال مسعود لديفيد كرون فجأة ان الضرر الذي يلحقه المستشفى الذي اقامه االسرائيليون اكثر من
جدواه ،فقد تناهت انباؤه الى العراقيين ،فاصبح بؤرة للمشاكل .يقول ديفيد كرون« :شعرت بالدم يغلى غضباً
في عروقي ،وقلت :ان مانفعله هو لمصلحة االكراد واذا كان المستشفى قد اصبح مثارا لمشاكلهم ،فان االمر
74

20.7.2017 15:49:19

livre_2versB.indd 74

هزمية االنتصار

فوق الحزب .وتحجرت العقلية السياس���ية وانتش���ر التس���يب كما فقد الحزب اصالته
وتطوره الطبيعي بس���بب األغالل التي فرضها على القيادة السياس���ية لتبقى في خانة
الطاع���ة .ول���م يدع التركيبة القبلي���ة لقوات األنصار الكوردية (پيش���مرگه) تنفتح ولو
قلي�ل�اً على نظام جيش ثوري عصري .لق���د هيمنت العقلية القديمة بثقلها على جميع
مناحي الحياة في المجتمع الكوردي ومنعت أي انفالت خارجها .وفي النهاية انحصر
كل ش���يء في يد عائلة واحدة .كما إنه لم يعبأ بحجم التحديات الخطيرة التي تواجه
الشعب الكوردي وتربص األعداء بالحركة الكوردية.
لقد سبق مال مصطفى صدام حسين باالنفراد بجميع القرارات المصيرية بأعوام
في منطقة كوردس���تان ،بينما كان صدام التكريتي يقطع مراحل تس���لق الس���لطة ٍ
بتأن
ث���م انف���رد بالقرارات المصيرية بعد عزل أحمد حس���ن البكر في  16تموز عام .1979
ولقد أدى اس���تئثار كالهم���ا بالقرارات المصيرية إلى ك���وارث وطنية هائلة .وتراجعت
تي���ارات التق���دم الديمقراطي والحري���ات العامة في المجتمع الكوردس���تاني والعراقي
بشكل عام.
اس���تغل صدام حس���ين الس���نوات األربع – هدية القيادة الكوردية له  -التي أعقبت
بيان آذار لتقوية نفوذه ونفوذ حزب البعث العربي االشتراكي بجهازه األمني والعسكري.
وتمث���ل ذل���ك ف���ي تصفية الخصوم ف���ي الداخل وعلى نطاق واس���ع ،وبن���اء جيش قوي
وتبعيث���ه ،ووض���ع ق���وى األمن والش���رطة تحت قيادته .بن���اء تحالف وقت���ي مع الحزب
الش���يوعي العراقي لتس���هيل ضربه ،وضرب الحركة الكوردية وش���راء ذمم العديد من
المس���ؤولين الك���ورد .وبعد تأمي���م النفط ،زادت إمكانات الس���لطة المالي���ة موفراً لها
القدرة على التأثير خارجياً وداخلياً .كما عقد اتفاقية صداقة مع االتحاد الس���وفيتي
لتأمي���ن حاجات الجيش العراقي للس�ل�اح المتطور .في حين كان مال مصطفى يعيش
قمة الس���لطة ويعمل على توريثها البنه بدافع عاطفي محض ودون استشارة أحد ،كما
تضاعفت نزعته الفردية بشكل خطير.
بسيط للغاية ،سأطوى الخيام ،واخذ االطباء معى الى اسرائيل ».حاول مسعود تهدئته قائ ً
ال انه لم يقصد ذلك،
بيد انني كنت مصراً على رأيي فحتى المعروف يجب ان نضع له حدوداً .طوينا الخيام ،والمعدات وأخذت معى
االطباء الى طهران ومن هناك الى اسرائيل .وكان على االكراد ان يطلبوا بصورة افضل كثيراً ،بعد ذلك ،كي
نقبل بفتح مستشفى جديد ».شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ص 227 :
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إن ما تبقى لديه من المدة في قيادة الحركة الكوردية من بيان آذار وحتى سقوطه
ف���ي آذار ع���ام  1975كان عبارة ع���ن افتعال أزمات داخلية – الل���زوم لها على اإلطالق
 صبت مباش���رة كما س���نرى في مصلحة النظام الدكتاتوري ولش���خص صدام حسينال���ذي تمكن من اس���تغالل هفوات���ه لصالحه .كالهم���ا عمال على بناء س���لطة الحزب
الواحد بمركزية شديدة ،وخلق الوالء الشخصي وممارسة سياسة الترهيب والترغيب
لني���ل الطاعة المطلق���ة ،كانا هما صاحبا األمر والنهي في اتخاذ القرارات المصيرية،
رغم جعل الس���لطة المركزية جماعية الش���كل وكالهما اعتمدا على القمع والتس���لط.
واش���ترك كالهما في الهيمنة العائلية على مؤسس���ات الحزب والحكم .واعتمدا على
“القوة والمال”.
وفي كال الحالتين ساد الصراع داخل دائرتي األسرة والعشيرة ،وإستخدم السالح
والمال لنصرة مال مصطفى وصدام حس���ين وفريقهما المختار من األبناء والحاشية.
ومثاله الصراع بين األخوان غير األشقاء برزان ووطبان وسبعاوي مع آخرين من العائلة
الحاكمة .كذلك الصراع بين حسين كامل وصدام حسين وغيرها من الصراعات التي
ق���ام بها ع���دي وقصي وآخرون داخ���ل العائلة .كما هو الحال م���ع مال مصطفى الذي
دخ���ل ف���ي صراع ال لزوم له ضد ابن أخيه عثمان ش���يخ أحم���د ،وضد ولديه عبيداهلل
ولقم���ان والقت���ل الجماع���ي لعائلة محمد آغا ميرگه س���وري وهم م���ن أخواله .كانت
ظاهرة “االستبداد” في كردستان والعراق _قيادة صدام حسين لحزب البعث العربي
االش���تراكي وهو حزب يرفع شعار القومية ،وقيادة مال مصطفى للحزب الديمقراطي
الكردس���تاني وهو حزب يدعي بالقومية أيضاً ،كالهما ينتميان إلى أسر فقيرة وانتهيا
بامتالكهما لماليين الدوالرات بممارستهما لمهنة “الدفاع عن القومية” .االثنان أوجدا
بممارس���اتهما خل ً
ال سياس���ياً واخالقياً في كيان المجتمع نتج عنه االستسالم والعجز
التام في مقاومة نمو وسيطرة حكم المستبد المنفرد بالسلطة .وكال الحزبين (البعث
العربي االش���تراكي والحزب الديمقراطي الكردس���تاني ،ال عالقة لهما بالديمقراطية
غير الجانب االعالمي الذي مارس���ته أجهزة االعالم الخاضعة لمزاج الحاكم المطلق
الصالحيات.
بعد اتفاق آذار برز نجم مال مصطفى كقائد قدير تمكن من تحقيق الحكم الذاتي
لكوردس���تان – ع���راق – وتكلل���ت الحركة الكوردي���ة بقيادته بـ “النص���ر” ،الذي اعترفت
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ب���ه الحكوم���ة العراقية بتوقيعه���ا على بيان الحادي عش���ر من آذار ع���ام  .1970كانت
الدعاي���ة الحزبية تش���دد بقوة على ه���ذا المنحى وتكررها ف���ي الصحافة وعلى األثير
للشعب الكوردي .ولو فرضنا أن مال مصطفى استقال مباشرة تاركاً مرحلة مابعد آذار
آلخرين مؤهلين لقيادة الشعب الكوردي ،لكان ذلك أفضل وقت لالستقالة ولبقي بط ً
ال
في المجتمع الكوردى اليعادله أحد في القرن العش���رين ،لكن ش���هوة الس���لطة العارمة
التؤم���ن بالتوقف عند الش���يخوخة بل تتع���داه إلى فرض عملية التوري���ث لألبناء مهما
كلف الثمن .والهدم اليهمه طالما يدفع ثمنها الش���عب الذي يشكل صفراً في حسابات
القيادة.
أبلغت الحكومة العراقية بعد اإلعالن عن بيان  11آذار ،جميع رؤساء المرتزقة الكورد
المتعاوني���ن معها بنهاية التع���اون معهم ضد الحركة الكوردي���ة .فأعلن عن المصالحة
الوطني���ة بي���ن الحرك���ة الكوردية بقي���ادة مال مصطف���ى واألكراد من أنص���ار الحكومة
العراقية .وشمل التصالح جميع أغوات المرتزقة العريقين وأعضاء المكتب السياسي
القدي���م بقيادة إبراهيم أحمد .لقد مثل عودة ه���ؤالء جميعاً لمقابلة مال مصطفى في
مقره كاعتراف بفشل ممارساتهم وأن مال مصطفى كان على صواب.
أصب���ح مال مصطفى ش���خصية معروفة ف���ي الصحافة الخارجي���ة وذاع صيته في
كافة أجزاء كوردس���تان .كما خصصت الحكومة العراقية مس���اعدات مالية معينة له.
وف���ي نفس الوقت لم تنقطع المس���اعدات الخارجية من الدول التي س���اعدت الحركة
الكوردي���ة ف���ي مقاومتها النظم���ة بغداد ،لكنه���ا تقلصت .وق���ع مال مصطفى في وهم
انتصار بيان آذار ،فزاد ذلك من شحنات نرجسيته إلى حدود تولدت لديه أوهام قاتلة
فيما يخص قابلياته السياس���ية أفقدته االحساس بالتحديات والمخاطر التي تحاصر
الشعب الكوردي ،وفي النهاية قاد شعبه إلى حضيض الفخ الذي نصبه األعداء.
لقد أصبحت الحركة الكوردية واقعاً ملموساً في الساحة العراقية والشرق أوسطية
وكتبت عنها الصحف العالمية.
لك���ن كي���ف كان حال الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني بعد بيان آذار عام 1970؟
وضع قوات األنصار الكوردية (البيش���مرگه)؟ وضع بارزان؟ وهي االعمدة التي بنيت
عليها الحركة الكوردية المسلحة.
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كما ذكرنا لم تبق قوى كوردية أخرى مع الحكومة ،فقد تم حلّها وأجريت مصالحة
مع قيادة الحركة الكوردية.
إن مايلفت النظر هو أن معظم السياسيين الكورد المشتركين في الحركة الكوردية،
س���ره) الش���خصية األق���رب إلى مال مصطفى،
ضمنه���م الدكتور محمود عثمان (أمين ّ
كذلك س���امي (محمد محمود عبدالرحمن) لم يش���يروا اطالقاً إلى عامل مهم جداً اال
وه���و العامل العاطفي في صياغة الموقف السياس���ي لمال مصطفى ،خاصة بعد عام
 .1970يس���تغرب المرء هذا الغياب في تحليالتهم واس���تنتاجاتهم السياسية رغم أنهم
تعاونوا عن قرب مع مال مصطفى في النضال السياسي !.فبدون فهم هذا الجانب من
ش���خصيته يس���تحيل فهم مواقفه ،ترى هل هو الخوف؟ أم أن مال مصطفى تمكن من
اخفاء نواياه عنهم بمهارة إلى حد ما نجح في تضليلهم جميعاً؟ أم أنهم لم يس���توعبوا
هذا الجانب من شخصيته؟
ف���ي حال���ة النصر يبرز القائد على حقيقته ،إذ لي���س لديه حجج التهرب من تنفيذ
الوع���ود التي قطعه���ا للجماهير المناضلة .فهو في س���دة الحك���م واالمكانات متوفرة
لتحقي���ق العديد م���ن أماني الجماهير والمناضلين الذين أس���هموا في تحقيق النصر.
والش���عب أعط���ى ثقته التامة له ،هنا نحاول وضع أعم���ال مال مصطفى على المحك.
فقد تحول إلى ش���خص غريب عن أتباعه المخلصين الذين بنوا انتصاراته .فالجانب
الرجعي فيه بدء بالظهور علنا وأدار ظهره لرفاق السالح وللروادع الوطنية واالخالقية
وللشعارات التي رفعها (حدك) طوال مرحلة الكفاح الشعبي المسلح.
كان من الممكن في المجتمع الكوردس���تاني ،تحويل بيان  11آذار إلى حركة ش���عبية
واس���عة ومنظمة ،تقدمي���ة المنحى وضد الرجعية الكوردية العميل���ة والقيم البالية في
المجتم���ع الكوردي وبناء نظام أكثر عدالً اجتماعياً وتوفير الثقافة والعلم في المجتمع
كذلك تحويل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى حزب نموذجي وتقدمي وديمقراطي
صادق مع الشعارات التي رفعها ،يجسد مصالح الجماهير العريضة بفالحيها وعمالها
وكسبتها ومثقفيها .في حين حولها مال مصطفى إلى مطية لألغوات وللقوي الرجعية
والمرتزقة بعد أن انحرف هو عن المسار الوطنى.
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بقي مال مصطفى مرتاباً دائماً وخائفاً من “حالة السلم” السائدة بعد بيان  11آذار
وامكانية اس���تغالل (جناح في المكتب السياس���ي) للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني
لهذه الحالة لتقوية نفوذه وكان يخشى من تقويض قبضته على الحزب ،لذا عمل على
لج���م الحزب بحب���ال أكثر غالظة مما كان س���ائداً في زمن القتال وبأس���لوب ابتزازي
مناقض لدستور الحزب علناً.
وفيم���ا يخص ب���ارزان فقد إختلق الحج���ج لضربها والقضاء عل���ى قيمها الروحية
معبداً أكثر بغياب الحارس (ش���يخ ب���ارزان) بداية عام .1969
خاص���ة أن الطري���ق كان ّ
وأنه يمكن ش���راء ما تبقى من العائلة البارزانية وكس���بهم إلى جانبه عن طريق الرشوة
أو االبت���زاز .كان مال مصطف���ى يري العقيدة البارزاني���ة واخالقها الخاصة تربط والء
الجماهير البارزانية بشيخ بارزان وببرنامجه الروحي المعادي لظلم األغوات ،لذا أراد
هدم هذا التراث لكي يحول والء الناس إلى شخصه ،وثم يفتح المجال لعملية التوريث
المبنية على العاطفة البنه مسعود محاطاً بالمرتزقة كما سنرى.
اعتمد مال مصطفى على الطبقة االكثر انتهازية ورجعية في المجتمع الكوردي في
تنفيذ مخططه رغم معاداتها التاريخي للحركة التحررية الكوردية وال وطنيتها السافرة
ومحاربته���ا للق���وى القومية التقدمية .هنا نرى أخطر ظاهرة اال وهي اس���تغالل نفوذه
لخدمة متطلبات وتوريث الس���لطة لولده مس���عود األكثر التصاق���ا عاطفياً بالمرتزقة،
وتعك���س ه���ذه الظاه���رة المنطلق الفكري لقائدها .كان ش���ديد الك���ره للثقافة والعلم،
ويفض���ل عل���ى الدوام األغوات في تولى المس���ؤوليات العس���كرية أو حتى منح األميين
المنصاعي���ن وظائف رفيع���ة في قيادة الح���زب الديمقراطي الكوردس���تاني للجم دور
المثقفي���ن في���ه .ولم يهتم بنوعية المش���اركين ف���ي الحركة ،بل بم���دى عنصر الطاعة
واالنصياع لشخصه ،بينما كان يحارب المؤهلين ويبعدهم عن الوظائف الحساسة.
فف���ي الس���ابق كان يمنع البارزانيين من االنخراط في الحزب منعاً باتاً فاس���تخدم
البارزانيين بين أعوام  1965 - 1963في ضرب الحزب إلى ان استسلم الحزب إلرادته
مر علينا في الفصول الس���ابقة من هذا الكتاب .وبعد أن تمت س���يطرته الكاملة
 ،كما ّ
على الحزب وتطويع المكتب السياسي ،أخذ يستخدم القوات الحزبية منذ عام 1970
لضرب بارزان إلى أن قضى عليها ..ولم تكن ال االولى وال الثانية من مصلحة الحركة
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الكوردي���ة ،إنم���ا كان ذلك من منطل���ق مصلحته الفردية والعائلية الغير .وقد س���اعده
في ذلك امتالكه القوة المس���لحة واحتكاره المال ،لقد اس���تخدم اسلوب “الرشوة” على
أوسع نطاق وكان ذلك وباالً على المجتمع الكوردي والقضاء على منظومته االخالقية
وافساد شخصيات عديدة.
���ر كي���ف ق���رر مهاجمة ب���ارزان والقضاء عليها ،لقد إس���تخدم الوس���ائل التالية
ولنَ َ
لبل���وغ هدف���ه :المال .االبت���زاز والدعاية المكثفة .لقد كان من صلب اس���تراتيجيته أن
يتقمص ما يريد هدمه ،فباس���م حماية بارزان قام بهدمها ،وتحت ش���عار إنقاذ الحزب
الديمقراط���ي الكردس���تاني قام بهدم ه���ذا الحزب وتحويله إل���ى أداة طيعة في خدمة
مصالحه ومصالح عائلته.
كان مخط���ط ض���رب ب���ارزان موج���وداً حتى قبل إع�ل�ان بيان  11آذار ،لكن بس���بب
ظروف الحرب الصعبة ووجود ش���يخ بارزان في الحياة وصعوبة مهاجمتها علناً بسبب
والء البارزانيين لعقيدتهم ،فقد تبنى أس���لوب الخديعة والرش���وة وخلق الفتن وسياسة
فرق تسد .أما بعد بيان آذار فقد أماط اللثام عن وجهه كام ً
ال ولنَ َر الوقائع:
ّ
بع���د بي���ان آذار ع���ام  1970وتح���ت ش���عار المصالح���ة الوطنية ،قام ه���و والرهط
المحيط به ،بشكل أكثر صراحة مما كان في الماضي ،بخلط األوراق ،وإيجاد تشويش
فك���ري هائل في المجتمع .ترك ّز مش���روعه في إزال���ة الخطوط الواضحة الفاصلة بين
المرتزق والبيش���مرگه ،بين المناضل العري���ق والملتحق الجديد ،بين المكافح النزيه
وبي���ن المتمل���ق االنتهازي ،بين آغا س���اعد الحرك���ة الكوردية طيلة أع���وام القتال وبين
آغ���ا مرت���زق حارب الحرك���ة الكوردية وعاد مباش���رة بعد بي���ان  11آذار بعد ان أغلقت
جمي���ع الخي���ارات أمامه .كانت ه���ذه الخطوة تهدف إلى تغير نظ���رة الناس وأخالقهم
وإيجاد معايير جديدة في المجتمع ،لكي يقبل بكل مااليتالئم مع قيم الكرامة والكفاح
والوطنية ،أي تحويل الش���عب إلى شعب يقبل باالنحطاط والذل وهيمنة قيم المال في
مجتمع كان اليزال بحاجة ماسة إلى القيم الثورية وأخالق التضحية واإليثار .وكل هذا
تمهيد لخطوة الحقة أخطر ،اال وهو تسييد القوى الرجعية الكوردية في المجتمع وفي
قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي بارزان .فأعاد النفوذ إلى أخوال مسعود
م���ن المرتزق���ة ،وهنا أصبح���وا مدعومين من قبل قائد الحركة الكوردية نفس���ه ،وكان
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هذا مناقضاً لماهو معلن ،فالفرق هائل بين المصالحة الوطنية وهذا يشمل العفو عن
المرتزقة وفس���ح المجال له���م بالعودة إلى قراهم والبدء بحياة عادية كس���ائر الناس.
ف���ي حين عم���ل مال مصطفى العك���س تماماً ،فهو لم يس���مح لهم بالع���ودة إلى قراهم
فحس���ب ،إنم���ا فرض المرتزق���ة كقادة على الش���عب الكوردى ،وف���ي ذات الوقت عمل
على إهانة وتذليل القادة الحقيقيين لقوات األنصار الكوردية (بيش���مرگه) وإرغامهم
نمر بها
على االنحناء أمام المرتزقة .هنا نحن أمام انقالب في ش���خصيته اليمكن ان ّ
م���ر الكرام .إنها عملية إجهاض كاملة لما حقق���ه أبطال الحركة الكوردية بتضحياتهم
ّ
الجسام طوال عقد من النضال وبفضل بطوالتهم ولد بيان آذار عام .1970
كانت سياسة مال مصطفى تتلخص في (أعم ْل ماتشاء) لكن على الدعاية اإلستمرار
ف���ي الضرب على الوتر االيجابي وهذا يحقق النجاح في المجتمع الكوردي الغارق في
السذاجة.
ح���اول عدد من الوجهاء م���ن العائلة البارزانية ومن خارجه���ا تذكيره بخطورة هذا
االن���زالق وردعه ،لكنهم اصطدموا بجدار كثيف من العناد ،لم تكن الس���معه تهمه إنما
الس���لطة .وأصبح مصير الش���عب الكوردي مرهوناً بالم���زاج العاطفي لرئيس الحزب.
وكان ه���ذا غريباً من ش���خصية رفعه الش���عب الكوردي إلى أعلى مق���ام وعمره يقارب
الس���بعين عام���اً ،انقلب على قي���م ومبادئ الحركة بصورة مكش���وفة ،ولم يعير اهتماماً
النعكاس���ات أعمال���ه عل���ى الجانب الحكومي واس���تغاللها لهفواته الكبي���رة .كان يعمل
بإصرار على االنحدار بالمستوى األخالقي للشعب وذلك من خالل زرع قيم االنتهازية
والنف���اق والخضوع المطلق والتقاعس واالعتماد على الغير .وعمقت السياس���ات التي
كان يمارس���ها الش���عور بالمهان���ة والحقارة لدى الن���اس ،وقضت على الش���عور الذاتي
بالكرامة واالعتزاز .ويرينا المثال التالي هذا النمط الهدام من سلوك القيادة.
حس���و ميرخان دولمرى ،كان قائداً مس���ؤوالً عن جبهة عقرة -شيخان ،والحق يقال
كان نزيه���اً ي���ؤدي واجب���ه الوطنى دون كلل أو مل���ل .عرف عنه اللي���ن والحوار الهادىء
م���ع م���ن اختلف معهم وس���عى خالل أعوام الس���تينات إل���ى اختراق جبه���ات المرتزقة
ومحاورتهم القناعهم بالعودة إلى الصف الوطنى .وكانت جبهته مهددة عس���كرياً طوال
أعوام القتال من قبل المرتزقة تحت إمرة أغوات الزيبار ومرتزقة آخرين من بادينان.
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ودارت المعارك معهم في فترات مختلفة ،قتل فيها العديد من البيشمرگة .كان حسو
ميرخان دولمري في مرحلة القتال قبل بيان آذار يثق بمال مصطفى ويعتقد باخالصه
لقيم الثورة ومعاداته للظلم!

بكر زيوكي وحسو ميرخان .عقرة 1994

وكان قد رافق مع ش���قيقه س���ليمان ميرخان ،مال مصطفى إلى االتحاد السوفيتي
عام 1947حيث تعلم الروسية وتلقى دروساً في السياسة والتاريخ ،كما شارك شخصياً
مع ش���قيقه حاجي ميرخان في معظم المعارك التي حصلت في جبهات بادينان .وكان
ش���قيقه سليمان ميرخان ،قد لقي مصرعه في إحدى المعارك ،وكان صديقاً شخصياً
لي.
كانت خطط تأهيل المرتزقة لتبوء القيادة تحاك ضمن “الدائرة المغلقة” فاستدعى
مال مصطفى حسو ميرخان دولمرى للمثول أمامه ووجه له األمر وهو مكفهر الوجه:
“من اآلن فصاعداً أنت تحت إمرة زبير محمود آغا خال مسعود ،طاعته واجبة عليك،
هو منذ اآلن القائد العام لمنطقة عقرة وشيخان”
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مثّ���ل ه���ذا االنقالب في موق���ف مال مصطف���ى المفاجىء أكثر م���ن صاعقة ليس
فحس���ب بالنس���بة لقائد جبهة عقره وشيخان حسو ميرخان دولمري ،وإنما لكل وطني
غيور داخل الحركة الكوردية .فقد قاتل حس���و ميرخان دولمرى هؤالء المرتزقة طوال
عش���رة أعوام ،وهاهو يجني ثمار نضاله المرير من قائد الثورة باالنحناء أمام مرتزق
عريق .هذه كانت طريقته في إقناع أفراد الشعب بأن االخالق الوطنية الرفيعة التجدي
وأن عليهم التحلي بخلق الحاكم والدوران معه أينما دار ،إذا أرادوا لش���ؤونهم الحياتية
أال تتعث���ر كثيرا ،كان من صلب سياس���ته مع المجتم���ع الكوردي إيجاد أناس بال كبرياء
أو كرام���ة ،وه���ذه أخطر مرحل���ة يصلها (زعيم الق���وم) إلدامة حكم���ه وتوريثه ألبنائه،
عل���ى عكس القائد التاريخي الحقيقي الذي ينم���ى في مجتمعه قيم النضال والتحدي
واالخالص والتعاون وعدم قبول الذل.
رف���ض حس���و ميرخ���ان دولم���رى أوام���ر رئي���س الح���زب والقائ���د األعل���ى لقوات
الپيشمرگه قائالً:
“إن هذا س���يؤثر على س���معتك الش���خصية لدى أوس���اط الش���عب الكوردي عموماً
وباألخص بين الپيشمرگه ،فهؤالء لديهم إنطباع آخر عنكم ،هذا أمر اليقبل به أولئك
الذين ناضلوا وضحوا خالل أعوام الثورة واليقبل به من له ضمير”
كان االجتم���اع ش���ديد التوتر وكان هن���اك منطقين متعارضين ،منط���ق قائد الثورة
حر في عمل كل م���ا يريد ومعفي من كل
المنتص���ر ببي���ان  11آذار ،حيث اعتبر نفس���ه ّ
التزام وطني ،ومنطق حسو ميرخان ،البيشمرگة منذ بلوغه الثامنة عشر من العمر.
أنظر إلى كال التوجهين المتناقضين ،في الواقع لم يكن حواراً إنما فرض األوامر:
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منطق مال مصطفى رئيس الحزب
الديمقراطي الكوردستاني والقائد
األعلى لقوات األنصار»الپيشمرگة»

منطق حسو ميرخان دولمري آمر
قاطع عقره-شيخان

إستقبل بمالمح ساخطة حسو
ميرخان :أنا أعرف ماهو صالح للجميع
وماهو مضر ،وعليك أن تطيعني في كل
شيء ،من اآلن فصاعداً أنت تحت إمرة
زبير محمود آغا ،طاعته واجبة عليك،
هو منذ اآلن القائد العام لمنطقة عقرة
وشيخان .المنطقة كلها تعود له
الرئيس في حالة عصبية ،يهدد
بالعقوبات................ (:كلمات نابية
( )..............................وتحقير
ويتوعد بصوت عال وبدا على حركاته
واحمرار وجهه وإرتعاشه وكأنه يريد أن
ينقض عليه ضرباً .ال يريد االستماع إلى
ما يقوله حسو ميرخان ويقطع كالمه
بعبارات نابية  ،التتالئم مع نضال حسو
ميرخان ودوره القيادي في الجبهات منذ
عقود ،يص ّر على إبداء حسو ميرخان
الطاعة المطلقة لخال مسعود.

تفادى توريث أوالده لخالفته ،وحذّر
البارزانيين من االنقياد األعمى وراء من
يدعى من العائلة تمثيل بارزان وقيمها
الروحية زوراً .ولم يكن لديه امتيازات
اقتصادية ،وعند وفاته عام  1969لم
يخلف أمواالً
إن هذا سيؤثر على سمعتك
الشخصية لدى أوساط الشعب الكوردي
عموماً وباألخص بين البيشمرگه، ،
فهؤالء لديهم إنطباع آخر عنكم هذا
أمر اليقبل به أولئك الذين ناضلوا
وضحوا خالل أعوام الثورة واليقبل به
من له ضمير حتى بين عامة الناس.

هناك اآلالف من الذين ضحوا في
سبيل حياة حرة كريمة ووعدناهم نحن
بصون كرامتهم واحترام نضالهم ،ولهم
حقوق علينا وماتريدونه اآلن هو معاد
الرئيس في ذروة العصبية :هل أنت ألهداف الثورة وقيمها ،ولم يناضل
أعمى..؟ هل جننت...؟ لقد فقدت الشعب الكوردي لكي يحكمهم من جديد
عقلك .أال تعلم أنه خال مسعود!  ....قوى الجاش .هؤالء أيديهم ملطخة
108
كلمات نابية ....ووعيد .....
بدماء الشعب لقد ناضلت الجماهير
لكي يزول حكمهم.

أجابه مال مصطفى بصيغة من ذ ُِه َل كلية ألنه (حسو ميرخان) يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة
108
مثل الشمس ،وكيف ال يركع أمامها!
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إنك تريد أإلساءة إلى سمعة خال
مسعود .....لن أقبل منك هذا .وهدد
شقيق حسو ميرخان بالضرب والسجن
 .....ووجه له كلمات نابية ......وشتائم
 .......ووعيد........

 .أنا أعرف أنه خال مسعود لكنه
كان جاشاً شديد العداء للثورة ،يمكنكم
تقديره في الس ّر ومنحه الهدايا ،لكن
تعينه رسمياً كقائد هو أمر في غاية
الخطورة ولن يقبل به سكان المنطقة.
ئه زبه ني (كلمة إحترام) إن هذا
الموقف اليليق بنضالكم والبسمعتكم،
الناس لهم إنطباع آخر عنكم ،سيصيبهم
يأس كبير عندما يعرفون موقفكم هذا.
الجماهير المناضلة تريد إقتطاف
ثمار نضالها وتضحياتها ،والتقبل
بتقديم ماحققته بدمائها إلى مرتزقة
كانوا حتى األمس يالحقوننا في جميع
الجبهات وأعتدوا على الناس.
جاش له تاريخ من االعتداءات
وأيديه ملطخة بدماء الپيشمرگه
وأهالى القرى الفقراء ،هل هناك حاجة
إلفساد سمعته ،كال.
حسو ميرخان يرفض إبداء الطاعة
وتنتهي المقابلة .ويصبح زبير محمود
آغا بين عشية وضحاها (آمر قاطع
عقره-شيخان) وبحماية مباشرة وغير
مشروطه من مال مصطفى ومسعود.

في واقع االمر كان مال مصطفى قد بدأ بتغيير البنية االخالقية للمجتمع الكوردي
عن طريق افس���اده وفرض قيم التملق والنفاق والخنوع منذ سنين ،هذا المثال يعطينا
ص���ورة واضح���ة لرجل مناضل (حس���و ميرخان) يأب���ى التحلي بقيم الفس���اد واالذالل
ورئيس مصمم على اخضاعه لنفوذ المرتزقة.
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كان اذالل حس���و ميرخ���ان اهان���ة ل���كل م���ن راف���ق مال مصطف���ى إل���ى االتح���اد
السوفيتي.
اذالالً لمسيرة  1947بالذات.
ولجمي���ع االنص���ار الذي���ن حمل���وا الس�ل�اح دفاع���اً ع���ن كرام���ة الش���عب الكوردي
(الپيشمرگه) الذين شكلوا قاعدة الحركة الكوردية منذ عام .1961
حاجى جه مى ،واحد من أشهر البارزانيين ،سمي باسم جده حاجى جه مى الذي
الق���ى مصرعه نهاية القرن التاس���ع عش���ر وهو يدافع عن أراضي ب���ارزان ضد الغزاة،
وقد أش���رنا إليه في كتاب (بارزان وحركة الوعي القومي الكوردي) ،عرف عنه صالبة
األخالق واالخالص لعقيدته وله حرمة كبيرة في الوس���ط البارزاني ،ارتبطت بصداقة
حميمة مع حاجى جه مى ،في حاج عمران ،إقترب منى وطلب ان نمشي لوحدنا ،كان
ترن في أذني ،وبال ش���ك كان
ش���ديد الس���خط على مال مصطفى ،قال والتزال كلماته ّ
يمثل ضمير البارزانيين المخلصين لمبادئهم ،لم يذكر مال مصطفى باالسم:

حاجى جه مي وزوجته الروسية فاالنتينا

جردن���ا من كل ما كنا نفتخر ب���ه .نضالنا المرير ،ضحايانا ،مبادئنا ،لم
« إن عم���ك ّ
جردنا من كل ما كنا نفتخر به ونعتز ،لقد هدم كل شيء».
يعد لنا كرامة ،لقد ّ
وعندما سألته هل من الممكن القيام بعمل لوقفه؟
قال:
«لقد نفذ إنقالباً حقيقياً ضدنا ،وسوف يقدمون على قتل كل من يعارضهم ،لم يعد
هناك شيخ بارزان ،لقد انتهى كل شيء لصالح المرتزقة ،ولم يبق لنا غير المهانة».
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وفي لقاء آخر بعد ان انهارت الحركة الكوردية يذكر حادث آخر وبمرارة واضحة،
كيف ظهرت لدى القائد نزعة التملك الطاغية التي هي مكروهة في القيم البارزانية،
ذكر لي حاجى« :اس���تدعاني مال مصطفى وأوصاني أن أذهب لشراء بعض األراضي.
تألم���ت وقل���ت له« :إنكم تتذكرون في الماضي وفي الس���نوات األول���ى من عمر الثورة،
عندما كنا في تحرك دائم في أطراف مناطق السليمانية ،كنتم تقولون لنا باستغراب:
«هنا كل ش���يء يعود للش���يخ ،هذا حقل الشيخ ،هذا بس���تان الشيخ ،هذه مزرعته وهذا
أرض الش���يخ ».أال تعتقدون أننا نس���ير في نفس االتجاه؟ كالمي هذا لم ينفع ،فاختار
آخرين لتنفيذ المهمة.
ويمضي هذا الرجل الصادق مع نفسه ومبادئه« :لم أصدق أن يتغير مال مصطفى
في السنوات العشر األخيرة من حياته إلى هذا الح ّد .كان الذي أوحاه لنا عن شخصيته
ف���ي الماض���ي ،هو الكفاح ضد الظلم وعدم قبول المهان���ة ونصرة الفقراء ،لقد أصبح
معادي���اً لش���خصيته القديمة ،صعب التع���رف عليه وأن مال مصطف���ى اليوم هو نفس
مال مصطفى األمس .كان التناقض مذهالً .لم أكن أنا وال اآلخرون يتوقعون أن يطرأ
علي���ه تغي���ر بمثل ه���ذه الجذرية .حتى انه كان يرفض اس���تالم رس���ائل من المناضلين
القدام���ى ،ويع���ارض ذلك بقول���ه« :إذا كنتم ال تثقون بأبنائي فإنك���م لن تثقوا بي ».لقد
استطاعت الزمرة المحيطة به إجراء تحويل مدهش في شخصيته ،وتحول إلى شخص
109
يختلف تماماً عن الشخص الذي عرفناه في الماضي».
شخصية بارزانية أخرى ،إنه حسن خال هه مزه ،هو اآلخر أيضاً التجأ إلى االتحاد
السوفيتي وعرف عنه االخالص والنزاهة والنضال الدؤوب ،قال لى :
«كنا نعتقد لس���نوات أنه (يعني مال مصطفى) ثاب���ت اليتزعزع عن المبادىء ،وهنا
كان تقيمن���ا الخاط���ىء عن���ه ،ها نح���ن ندفع ثمن ه���ذه الثقة العمياء ،لقد خس���رنا كل
ماعملناه طوال هذه الس���نوات ،نعم خس���رنا كل ش���يء ،خس���رنا ديننا ودنيانا وكل ما
عملناه ذهب أدراج الرياح».
مالمح الحزن والخيبة العميقة كانت بادية على مالمح هذا المناضل العريق.
109

لقاء بـ (حاجي جه مي) الملقب (حاجكى جه مي) في  . 1984 . 7 . 11في المنفى اإليراني.
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دون أدنى ش���ك كان مال مصطفى قد س���قط معنوياً قبل س���قوطه الفعلى الصاعق
عام .1975
ل���م يكتف رئيس الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني عند ه���ذا الح ّد ،إنما ،عندما
أرس���ل زبير محمود آغا رجاله إلى قرية (هه رنى) لجمع الضرائب من الفالحين كما
اعتاد على ذلك في العهد الملكي ،أي قبل عام  – 1958هذه المرة باسم الثورة الكوردية
– ق���اوم عدد م���ن فالحي القرية هذه البادرة التي أوحت بع���ودة نفوذ أغوات المرتزقة
إلى المنطقة ،لكن كان مال مصطفى لهم بالمرصاد ،فأرس���ل حراس���ه يهددهم بالقتل
وأش���د التنكيل إن قاوموا إرادة زبير محمود آغا .فما كان منهم غير الرضوخ مكرهين
وقد أصابهم خيبة أمل كبيرة.
هن���ا نح���ن أمام ظاه���رة غريبة ،فروح المقاوم���ة ضد الظلم والتعس���ف التي كانت
الداف���ع األقوى إلندالع الحركة الكوردية وديمومتها ،ن���رى رئيس الحزب الديمقراطي
الكوردس���تاني يدمره���ا ويقضى على قيم الكرامة والعدالة ،مخلف���اً جي ً
ال خنوعاً يقبل
باالنحن���اء أمام كل من له س���طوة أو مال .لقد نجح في سياس���ة خل���ق “معاير جماعية
جديدة” كانت مس���ؤولة إلى ٍ
حد كبير عن الهزائم العس���كرية عام  1975وتفشي الفساد
وقي���م المرتزق���ة في المجتم���ع الكوردي .فقي���ادة الحركة الكوردية التي كانت تتوس���ل
بالجماهي���ر لمواصل���ة الكف���اح وب���ذل التضحيات للوص���ول إلى النصر وحي���ازة القوة
والسلطة ارتدت على أمانى هذه الجماهير ،والشعارات التي رفعتها جرى التحول نحو
عكسها .أما النظام السياسي الذي تم بناؤه فهو كناية عن سلطة فردية ال تخضع في
معظم األحوال لقانون أو مراقبة أومحاسبة.
ث���م تاب���ع الرئيس انقالبه عل���ى القيم الثوري���ة والتقدمية ،فأجبر أولئ���ك القلة من
الزيباريي���ن الذي���ن التحق���وا بالحرك���ة الكوردية وخدم���وا في الجبه���ات ،وقاوموا ظلم
األغ���وات المرتزق���ة ،أجبره���م مال مصطفى عل���ى العودة إلى حضي���رة اآلغا وأمرهم
بالطاعة لزبير محمود آغا .لقد ش���عر هؤالء الپيش���مرگه بهول المكيدة ،لكن ما من
مف���ر ،فالرئي���س مصمم كل التصمي���م على المضي قدماً في مخطط���ه الوراثي ،مهما
ّ
قيل عنه أو مهما كان الثمن .وقد علّق أحد هؤالء قائالً“ :إن القرارات تصدر من بيت
مق���ر مال مصطفى” .ومن ناحية أخ���رى قام الفريق
محم���ود آغا الزيب���اري وليس من
ّ
88

20.7.2017 15:49:21

livre_2versB.indd 88

هزمية االنتصار

الذي استقطبهم في مقره من النصابين والمنافقين والذين يتقنون الحذلقة والتزلف،
ولديهم االس���تعداد دائما لعمل الموبقات وارتداء ثوب الش���رف والعفاف ببث الدعاية
الش���فهية لصال���ح مال مصطفى مثل “إنه يرى المس���تقبل البعيد ونح���ن عميان النرى
الغ���د” و “كل مايق���وم به اليخلو من حكمة التصله���ا عقولنا القاصرة” إنه الراعي ونحن
القطيع“ ،ما أس���عدنا عندما يكون الراعي هو مال مصطفى” .وعلق أحد الناقدين “إنه
راع يناصر الذئاب”.
والغريب هنا ،كشف هؤالء القلة من الزيباريين المناضلين ديمومة العالقة الخفية
بين زبير محمو آغا والحكومة العراقية .لكن مال مصطفى اليس���تمع وأبى بعناد رؤية
الحقائ���ق المعروضة أمامه ،فكان يمتعض من كل كلمة ليس���ت في صالح زبير محمود
آغا أو محمود آغا نفس���ه .فكم الجميع أفواههم وعرفوا أن الرئيس اليريد االس���تماع
ضخ ثقافة التملق والنفاق في شرايين المجتمع
ا ّال إلى األكاذيب فيما يخصهم .كان قد ّ
الكوردى.
لكن س���رعان ماح���اول زبير محمود آغ���ا إغتيال عدد من الپيش���مرگه القدامى،
وقدم هؤالء لمال مصطفى الدليل القاطع ،لكنه لم يحرك ساكناً ،لقد بدا للكثيرين أن
مال مصطفى هو الذي إلتحق بهم وليس العكس .كان يكره الحقيقة ويخاف المش���ورة
ويرف���ض ان يرى في الم���رآة ما يرى ،وعندما فاحت رائح���ة فضائح العالقة بين زبير
محم���ود آغا وجهاز المخابرات العراقي وأصبح حديث الناس همس���اً خوفاً من رئيس
الح���زب الديمقراط���ي الكوردس���تاني ،لجأ القائد الع���ام لقوات األنص���ار إلى التحايل
عل���ى ش���عبه ،فقام باتخاذ إجراء في ظاهره عقاب وف���ي صميمه تقوية نفوذ المرتزقة
وحور رجال الحاش���ية المأجورة بخبث ،الفضيحة إلى مديح وتعظيم
في كوردس���تانّ .
للرئي���س الذي ينزل العقاب حتى بخال مس���عود من أجل كرامة الش���عب والوطن ،لكن
في واقع األمر كان اإلجراء عبارة عن تقوية نفوذ مسعود عن طريق توسيع نفوذ أوالد
محم���ود آغ���ا الزيب���اري .وكان اإلجراء عبارة ع���ن نقل –وليس فصل أو س���جن  -زبير
عين في منطقة عقره – ش���يخان ش���قيق آخر
محمود آغا إلى منطقة (قلعه دزى) بينما ّ
لزبير .أي توس���يع نفوذ المرتزقة ليش���مل منطقة عقره – شيخان وبشدر .وأرغم حسو
ميرخان ژاژوكي على الطاعة لزبير محمود آغا .إن مثل هذا االستهتار بالقيم الوطنية
والثورية وبهذه الدرجة من الالمباالة ،ال يمكن القيام به ا ّال عند انهيار ارادة المقاومة
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الداخلي���ة ف���ي المجتمع وإفس���اد القيم الوطنية وفرض “ثقاف���ة الصمت لتفادي ضياع
المدجن للحزب أوالش���ريحة المثقفة الهزيلة أو
الرزق” .لم يش���كل المكتب السياس���ي
ّ
قوى األنصار المسلحة رادعاً لمواقف مال مصطفى الالوطنية .لقد أصبحت الوطنية
س���وطا تس���تخدمه القيادة الفاقدة ألي عالقة مع أماني ش���عبها الدامة سيطرتها ،بعد
تع���رض المجتم���ع الكوردى خالل الس���تينات إل���ى اجتثاث عميق لج���ذور وعيه الثوري
والوطني واالنساني.
كل ذل���ك دلي���ل على انهي���ار المجتمع الكوردي واستس�ل�امه كما حص���ل فيما بعد
للمجتمع العراقي بأسره في ظل حكم صدام حسين.
لقد أصيب نش���اط الحزب الديمقراطي بالش���لل في منطقة عقره-شيخان وهرب
المس���ؤول الحزبي غازي م���زوري إلى عقره ،وتعالت الش���كاوى ،نتيجة حكم المرتزقة
م���ن اقرب���اء مال مصطفى ،لكن بما أنهم كانوا على عل���م بموقف مال مصطفى المؤيد
(للمرت���زق المدل���ل زبي���ر) فانهم ل���م يقوم���وا بتقديم الش���كوى بل قبل���وا اإلهانة على
مضض.
في واقع األمر عندما كان خال مسعود (زبير) مرتزقاً لدى الحكومة العراقية ،كان
عليه مراعاة بعض الحدود التي التسمح له بالتمادى بعيداً في االعتداءات ،لكن عندما
110
عين���ه مال مصطفى بعد بي���ان آذار قائداً وزوده بحوالي” أل���ف بندقية من نوع برنو”
زادت صالحياته ،واالمكانات المالية تس���لم اليه مباش���رة ودون محاس���بة.او مس���ائلة
ِ
ويعاد الذي���ن اليقبلون اإلذالل
م���ن الس���لطة الكوردية .البل كان مال مصطف���ى يحميه
واالنحناء له – ووصلت االمور إلى أغرب ما يكون ،إذ كتب صدام حس���ين نفس���ه لقائد
الحركة الكوردية يقول وضمن الخروقات لبيان آذار كما يراها الجانب الحكومى ،يذكر
في النقطة ( )16مايلي:
“البد ان أبين ان المعلومات المتوفرة لدينا ومن أكثر من مصدر أن زبير الزيباري
ّ :
قد أس���اء اساءات بالغة إلى سمعتكم وسمعة الدولة بتجاوزات متكررة على المواطنين
110
309
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في محافظة نينوى نأمل أن تضعوا حداً لها”.

111

عل���ى أكثر تقدير كان صدام حس���ين على علم بدواف���ع مال مصطفى غير المعلنة
ف���ي إطالق العنان لخال مس���عود ب���أن يكون فوق القانون ،وربم���ا التخلو مالحظته من
اإليح���اء المبط���ن بأنني أعرف دوافعك الحقيقي���ة !! .لم يعر مال مصطفى اهتماما ال
م���ن األصدقاء وال من األعداء في تقوية نف���وذ اإلقطاع الكوردي االرتزاقي .فالعاطفة
التحت���اج إلى مبررات العقل أو إلى القيم الوطنية والثورية .تصبح العاطفة في ظروف
م���رت بها الحركة الكوردية أداة تدمير للمس���يرة كلها ...من س���وء حظ الحركة
كالت���ي ّ
الكوردية أن يكون هذا الشخص في قمة هرم السلطة السياسية والعسكرية والمالية.
وف���ي الرس���الة المنوه أعاله يظهر صدام حس���ين نفس���ه أكثر تقدمي���ة من قائد حركة
التحرير الكوردية!
ومن المفارقات الهامة التي تدعو إلى التس���اؤل ،ان قياد ًة تدعى النضال التحرري
من أجل إنقاذ ش���عب من االضطهاد القومي وقاعدة هذا النضال األساسية هي طبقة
الفالحي���ن ،تك���ون قيادتها معادية لإلص�ل�اح الزراعي إلى حدود ينبهه صدام حس���ين
نفس���ه –الغاص���ب للحقوق القومية الكوردية  -في رس���الة موجه���ة إلى رئيس (حدك)
يقول له:
“أيها األخ لم يكن خط النضال القومي الكوردي بأحسن من خط النضال القومي
العرب���ي ولم تخلو صفوف���ه من العناصر المخربة والمتواطئ���ة كما ظهرت في صفوف
النض���ال القوم���ي العربي .مما يس���توجب إعادة النظر في تقييم تل���ك العناصر بضوء
مه���ام المرحل���ة الحالية التي تل���ت بيان  11آذار والتي تختلف بش���كل كلى عن المرحلة
التي سبقته مستفيدين من نضال شقيقكم الشعب العربي ومتجنبين النكسات المريرة
الت���ي من���ي بها في الفترة الواقعة بين ع���ام  58و ... 1968إن اإلقطاعي الذي قاتل في
صفوفكم أو في صفوفنا قبل صدور بيان  11آذار ،مهما تكن دوافعه ،فلم يكن من بينها
أن يخس���ر األرض الت���ي يملكها ،كما حصل من قان���ون اإلصالح الزراعي األخير األمر
ال���ذي يف���رض علينا ودون ت���ردد أن نقصيه عن صفوفنا أو عل���ى األقل ان نعيد النظر
111
إدريس»
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في ترتيب مواقعه بحيث ال يؤثر على مالمح المس���يرة الحالية ،والش���خص المتواطىء
الذي كان النضال القومي بحكم ظروفه القاس���ية ،أو ألي س���بب من األس���باب لم يحن
الوقت لمطاردته وتطهير الحركة منه لكي تنس���جم هذه الحركة مع الس���لطة المركزية
ومنطلقاتها مع الحزب القائد في الس���لطة المركزية ،حزب البعث العربي االشتراكي.
أرجو أن ال يفهم كالمى هذا التدخل في الش���ؤون الداخلية لحركتكم وإنما أردت بروح
112
الحرص واألخوة والمسؤولية المشتركة التنبيه إلى ذلك فحسب”.
كان مس���عود فرح���اً به���ذا المنحى المعلن لوال���ده فهو يحقق حلمه ف���ي تدمير من
اليرغ���ب فيهم في حين يبقى هو مختفياً وراء والده .وعندما منحت الحكومة األردنية
زماالت إلى طلبة أكراد ،اختار مال مصطفى ابن محمود آغا زيباري ،بدل ابن ش���هيد.
أما إدريس فقد كان ممتعضاً ويصرح عند الثقاة عن قلقه تجاه الموقف الصريح لوالده
المنس���جم مع مصالح المرتزقة وأن “هذا المنحى س���يؤدى بنا جميعاً إلى كارثة ”.لكنه
ال يج���رأ عل���ى المعارضة الصريحة .إذ كان يعرف مدى تصميم والده على المضي في
خططه والتي الرجعة فيها.
وتس���تدعي الخط���ة الخفية ،هدم التركيبة العائلية برمته���ا ،وهنا يبرز الصراع بين
األبن���اء وي���دور في الحقيقة حول الس���لطة والمال والوراثة ،تتغط���ى في مراحل الحقة
بغطاء السياس���ة والوطني���ة والخيانة ،...فانفجر الصراع علناً بي���ن األب واالبن البكر
عبي���داهلل .اس���تدعى األب ولده ،متهماً إي���اه بالعمل على القي���ام بانقالب ضده (ضد
هم
مال مصطفى) وبالعالقة مع نظام بغداد ،فحصل ش���جار ش���فهي بينهما ،وعندما ّ
عبيداهلل بمد يده إلى حزامه الخراج مقدحة الش���عال س���يجارته ،انتاب األب الخوف
منه ظاناً أنه س���يخرج مسدس���ه ،فاس���تنجد بالحرس اليقاف عبيداهلل .عندها قال له
عبي���داهلل ،مالفائ���دة من عالقة بي���ن األب واالبن وصلت إلى ه���ذه الدرجة من انعدام
الثقة .إنني ال أحمل مسدساً ،أريد اشعال سيجارتي بهذه القداحة.113
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أبا إدريس»
هذا ما سمعته من أحفاد مال مصطفى شخصياً واليزالون قيد احلياة
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من اليمين عبيداهلل وفي الوسط مال مصطفى ثم لقمان إلى اليسار

تم���ت القطيع���ة بي���ن األب واالب���ن ،وأمر األب توقي���ف عبيداهلل ،وف���ي واقع األمر
كان عبي���داهلل يش���كل الخط���ر األكبر عل���ى عملية الوراث���ة .كان أكثر ثقاف���ة من والده
وأق���رب إل���ى الحياة العصرية ويتمتع بدهاء أبيه ،ل���ذا كان التخلص منه أمراً في غاية
األهمي���ة ...بتواط���ىء من الحرس غ���ادر عبيداهلل ولجأ إلى ب���ارزان عند عثمان ،لكن
أصر على تسليمه وإال فإنه سيزحف على بارزان بالقوات الحزبية .وهنا
مال مصطفى
ّ
غادر عبيداهلل والتجأ إلى الحكومة العراقية .هنا نرى األب يختار الحلول الالمسؤولة،
ويوفر لصدام حس���ين فرص ذهبية الستغالل النزاعات العائلية لصالحه .ومع هذا لم
يت���وان من تحميل الحكومة العراقية تهمة خلق االنقس���ام بي���ن أبنائه ...فعندما التقى
بوزير الخارجية العراقية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث مرتضى الحديثي ،في
بداية ش���هر ديس���مبر  ،1971المه لوماً الذعاً على موقفهم من عبيداهلل 114وانهم يتبعون
سياس���ة تمزي���ق عائلت���ه ،في واق���ع األمر كان يتهم بغداد على سياس���ة كان هو نفس���ه
يمارسها تجاه العائلة البارزانية وباألخص تجاه أوالد شيخ بارزان...
لق���د نافق المس���ؤولون الكورد في م���دح وتعظيم مال مصطف���ى ووضعوه فوق كل
نقد بحيث أصبح هو نفس���ه معتاداً على معصوميته .فهو غير مس���ؤول عما حصل من
س���لبيات قاتلة ،والمنجزات كلها بفضل حكمت���ه وعبقريته .ولقد انعكس هذا حتى في
التصرف���ات العائلية وعالقاته مع أبنائه .فه���و عندما أجهز على وحدة أبنائه واقربائه
بس���بب انحيازه المطلق لعواطفه فان الخطأ ليس منه وانما من اآلخرين ،من البعثيين
114
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أو من طيش أبنائه وأقربائه! فهو اليخطىء أبدا! وحتى كارثة  1975التي حلت بالشعب
الكوردي ،الخطأ هو أن أمريكا خانت ،واسرائيل خانت وخان الشاه الحركة الكوردية...
الزعامة الكوردية التخطىء!
وف���ي حين لم يطرد صدام حس���ين واح���داً من أقاربه ويلتج���ئ إلى مال مصطفى،
جميع الذين طردهم مال مصطفى تلقفهم صدام حسين ،األول يطرد والثاني يتلقفهم
ويقتله���م فيم���ا بع���د .كان أحدهم يكمل مهمة اآلخ���ر في القضاء على ب���ارزان ،قيمها
ومنظومتها الروحية وتصفية جسدية لقاطنيها إلى حدود اإلبادة الجماعية .أما أولئك
فضل اعتقاله���م وأمر بقتلهم
الذي���ن ل���م يطردهم مال مصطف���ى من البارزانيي���ن فقد ّ
جميع���اً ،ألن���ه كان يعتبر إفالتهم من يده خطراً كبيراً عل���ى عملية الوراثة ،لذا لم ِ
يعط
الفرص���ة لصدام حس���ين لقتلهم .ونعني به���م إبادة عائلة محمد آغا ميرگه س���وري،
ضمنه���م البطل فاخر ميرگه س���وري .لقد جعل عداء االثنين لب���ارزان يتبنيان موقفاً
موح���داً أزائه���ا ،كل بطريقته ولغاياته ،ليس من ش���ك أن موقف مال مصطفى العدائي
من بارزان كان في صالح الحكومة العراقية والمرتزقة الذين استبشروا بنهاية الوحدة
البارزاني���ة ،ول���م يكن ذلك في صالح الحركة التحررية الكوردية .ورغم انه كان يس���مي
نفسه ويوقع رسائله بالبارزاني ،لكن في واقع األمر لم يعد ملتزماً بقيم بارزان فحسب
إنما حاربها بضراوة وحقد.
ه���ذا القائ���د الذي رفعه الش���عب الكوردي إلى مقام "الرمز" ،وقد تجاوز الس���بعين
عام���اً م���ن العمر ،بدا رصيده المختزن من القوة أو الحكمة أو الثقافة أو روح الحرص
على المكتسبات الوطنية ،او حتى السمعة الشخصية ،او ابداء الحد األدنى من احترام
رف���اق النض���ال وتضحياته���م ،قد َنف َذ ،بحيث ل���م يعد كافيا حتى الحف���اظ على وحدة
أوالده ،والفضائح العائلية واحتكاره لميزانية الثورة افقدته الهيبة الش���خصية وامست
ظاهرة االختالس والفساد المالي أموراً ال يعاقب عليها أحد ،واستمر في سوء تقدير
وتقييم االوضاع دون اكتراث بالنتائج ،وتدنت بش���كل خطير حساسيته والمباالته تجاه
المش���اعر العامة والمخاطر المحدقة بالش���عب الكوردي ،كما تكررت نوباته العصبية
بوتيرة أسرع ،وقاده إعجابه بشخصيته إلى اغترابه عن جذور مجتمعه وتكثيف شحنات
استبداده.
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بعد هروب ابنه عبيداهلل التفت مال مصطفى إلى تدمير بارزان بش���كل مكش���وف.
أم َن جانب محمد خالد في عملية توريث مس���عود عن طريق تزويجه
كا َن كما قلنا قد ّ
من ابنته “تحالف مؤقت” إذ بعد أن نالوا غرضهم منه ،انقلب مس���عود على نس���يبه عام
 1993و ه���دده بالقت���ل إن تج���اوز عتبة بيت���ه ....لكن بعد عام  ،1970ل���م يؤيد عثمان
البارزاني موقف مال مصطفى الموالى للمرتزقة ،وأعرب علناً عن اس���تغرابه الش���ديد
من هذا االنقالب في شخصيته .وهنا رك ّز مال مصطفى على معاداته وتدميره ومارس
فرق تس���د بين أبناء ش���يخ بارزان .وخل���ق الذرائع لضرب عثمان مس���تخدماً
سياس���ة ّ
(شقيقه) محمد خالد كأداة تمزيق ،ومظهراً للناس بأن الصراع هو بين شقيقين وليس
له صلة بها .وقال مال مصطفى لمحمد خالد:
“إننا نرى من الصالح العام أن تكون أنت الرئيس لمنطقة بارزان ألنك األخ االكبر
عم���راً ف���ي العائلة ونحن نقدم لكم كل الخدمات والدعم” .ل���م يكن يؤمن بهذا المنطق
إنما استخدمه إليقاع الفرقة ،ألنه نفسه لم يعمل في عملية اختيار وريثه بهذا المنطق،
فس���د الطريق أمام إدريس األعقل واألذكى واألكبر عمراً ،لكي يفرض مس���عود كوريثه
من منطلق عاطفي محض.
كان���ت هذه كافية إلث���ارة حفيظة عثمان الذي لم يكن سياس���ياً ولم ِيع مدى التآمر
علي���ه ،وق���د هاله كيف نس���ي مال مصطفى س���نوات التع���اون معه في أوق���ات الخطر
الماح���ق ف���ي جبهات القتال .ثم ضي���ق الخناق على عثمان مج���رداً عليه قوات حزبية
كبي���رة ودخ���ل بارزان بهذه القوات ،فطرد عثمان مع عدد من رجاله والتجأ األخير إلى
صدام حس���ين في ش���هر حزيران من عام  1974وقد القى حتفه مع ولديه عام 1983
عل���ى يد صدام حس���ين .ويعلق الدكت���ور محمود عثمان “ :ولم يذهب البارزاني نفس���ه
وال أبنائ���ه في يوم من األيام إلى إحدى الجبهات ولم يخططوا أص ً
ال ألي هجوم منظم
وال لتس���ديد أية ضربة حاس���مة وال لحرب األنصار وذهب البارزاني مرة واحدة فقط
إلى الجبهة وكانت تلك إلى بارزان لطرد الش���يخ عثمان البارزاني وجماعته .115”.ليس
م���ن ش���ك أن صدام حس���ين كان مرتاحاً تماماً من س���لوك مال مصطف���ى الذي يخدم
نظام حكمه ،وربما كان يش���كره في قرارة نفس���ه! ويعلق مؤلفا كتاب (مستقبل العراق)
تقييم مسيرة الثورة الكوردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .كانون الثاني .1977
115
التحضيرية .ص36 :
اللجنة
الكوردستاني.
الديمقراطي
الحزب
ً
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 Liam Anderson & Gareth Stansfieldعل���ى فش���ل ديبلوماس���ية الزعامة الكوردية:
“”بع���د ان ب���دا في الظاهر ان األكراد ضمنوا حقهم في الحكم الذاتي في كوردس���تان،
وقد حققوه بجهود مضنية ،اذا بهم يفقدونه ،وبس���هولة تغلب عليهم صدام حس���ين في
116
اللعبة السياسية ،مرغما مال مصطفى “الخالد” نحو انسحاب مبكر”
هن���ا رئي���س الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني يوقع الفتنة بي���ن األخوين (محمد
خال���د – عثمان) خدمة للمش���روع العائلي ذو األولوية في ذهن���ه ،وهذا ما كانت تتمناه
بغداد والمرتزقة الكورد -ويهدم معادلة الحكم التي حددها ش���يخ بارزان بحكمة ،فقد
كان���ت األم���ور المتعلقة مع الحكوم���ة العراقية يديرها محمد خالد ،والش���أن الداخلى
يدي���ره عثم���ان .والحقيقة كانت هذه المعادلة ناجح���ة وجنبت االحتكاك بين األخوين.
لك���ن كان مال مصطف���ى يع���رف جي���داً أن عثمان ض���د تحالفه مع المرتزق���ة ،فانتقد
علناً س���لوك مال مصطفى المناقض لقيم الث���ورة ولقيم بارزان .هنا قام مال مصطفى
باالتص���ال باعضاء العائلة البارزانية ووزع عليهم المال (رش���وة واضحة) لتاليبهم ضد
عثمان ،وتقديم الموضوع على أسس التمت بما هو معلن بصلة .فقد كان يقول أن لألخ
االكبر الحق في تبوء القيادة في بارزان (أي محمد خالد المقتنع بخطط مال مصطفى
الالوطنية) واألخ االصغر يجب أن يطيع األخ األكبر .أي إنه كان يريد تجريد عثمان من
كل صالحيات لكي يزيح عن طريق التوريث العقبة البارزانية .لقد بلغت قوة الرشوة أن
ترك عثمان حرسه الشخصي (أحمد وسمان) وعينه مال مصطفى حارساً لديه.
تضايق عثمان م���ن تهديدات مال مصطفى بالزحف على بارزان بالقوات الحزبية،
فاتص���ل عثم���ان بالحكوم���ة العراقية للوقاي���ة منه ،نجد هن���ا قلة حيلة عثم���ان وذكاء
مال مصطف���ى لالقاع بخصوم���ه ،فاتهمه بالعالق���ات مع حكومة البع���ث وبالخيانة.117
ولكي يزيد الفتنة اس���تدعى عبد المهيمن ،وهو إبن ش���قيقة عثمان لكي يقود قوة ض ّد
خال���ه عثم���ان.أي اش���عال نار الفتنة بي���ن العائلة الواح���دة .لم يكن ذل���ك ضرورياً ولم
يك���ن م���ن مصلحة الحزب أو الش���عب الكوردي اث���ارة الفتن في وق���ت كانت المصلحة
الوطني���ة تتطلب الوح���دة الكوردية الرغام بغداد على تنفيذ بنود اتفاقية آذار ،ولو أراد
The Future of Iraq. Liam Anderson & Gareth Stansfield. Palgrave Macmillan.
116
2004. Page: 168.

مما يجدر ذكره وتحت ذريعة الحفاظ على نفوذه ووحدة العراق من الخطر اإليراني واإلتحاد
117
الوطنى الكوردستاني طلب مسعود المساعدة العسكرية من صدام إلحتالل أربيل وتسليمها لحزبه عام .1996
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مال مصطفى اس���تقرار كوردس���تان ،لتجنب كل ذلك بسهولة وبدون اتعاب ،لكنه افتعل
االزم���ات والخصومات لتحقي���ق اهدافه الخفية والمتعلقة بعملي���ة التوريث .كان يعمل
بالعاطفة واليعير للمنطلق الوطني قيمة عندما تتعارض مع عواطفه.
ب���رر مال مصطف���ى هجومه على عثم���ان بعبارات بعي���دة عن الواقع ،ف���كان يقول
للبارزانيين( ،وهذا ماس���معته ش���خصياً) “ :إن عثمان يريد أن يقذف بنفس���ه من علو
شاهق وأنا امنعه من ذلك ،هل يعقل أن اليريد عم خير إبن أخيه؟” في حين كان عملياً
يرف���ع من ش���أن زبير محمود آغا الذي عاداه ف���ي جبهات القتال العديدة ويبرزه كقائد
للبيش���مرگه ،وفي الوقت نفس���ه يع���ادى بكل طاقاته عثمان الذي ام��� ّد مراراً الحركة
بالمقاتلي���ن س���راً للقتال في الجبهات المه���ددة ،خالل االوقات الصعب���ة .وفي الوقت
ذات���ه ق���رر مال مصطفى ترفيع خال مس���عود ،فش���كل له قوة مؤلفة من ألف ش���خص
وخصص له المس���اعدات المالية وتسلم اليه تماماً كما كان حاله عندما كان في سلك
االرتزاق للحكومة العراقية .االسلوب هو هو فالقيم السائدة في كال الحالتان هي قيم
118
االرتزاق.
في اليوم الثاني لمغادرة عثمان إلى الحكومة العراقية ،حضر فرامرز بباني وقابل
مال مصطفى في بارزان أمام شهود عيان ،في  4حزيران عام  ،1974كنت أنا ضمنهم،
ٍ
مستجد:
يلتمس عطف الرئيس بعدم طرد العوائل واألطفال من بارزان ،قال بلهجة
“إنه���م اليحبون مغادرة هذه األرض ،هم يريدون البقاء في منازلهم ،وليس للنس���اء
واألطفال ذنب فيما حصل”.
كانت قضية إنس���انية محضة التمت للسياس���ة بصلة ،اال أن مال مصطفى خالفاً
إلى طردهم متذرعاً بحجة
لقوانين حقوق اإلنسان وللمواثيق الدولية ،ودون رحمة ابى ّ
ال اساس لها من الصحة ،بل أراد بها التنصل من مسؤوليته التاريخية في إفتعال أزمة
اللزوم لها:
“ لي���س ه���ذا من اختصاصي ،ه���ذه األمور تعود لمحمد خالد فهو رئيس���نا ونحن
نطيعه” .كان هذا رده على فرامرز بباني.
118

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز  . 2007مطبعة منارة – أربيل .ص309:
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والح���ق يق���ال وجدته فرح���اً بما حصل ،دون اعتب���ار للجانب االنس���اني .تم طرد
األمه���ات واألطفال من أرضهم ومنازلهم فاتجهوا إل���ى الحكومة العراقية .وفيما بعد،
كثي���رون م���ن ه���ؤالء لق���وا حتفهم في مخي���م (قوش ته ب���ه) ع���ام  1983عندما طوقت
دوري���ات الجيش العراقي منازلهم وقبضوا على جميع الذك���ور من البارزانيين وأبيدوا
في صحاري جنوب العراق ،كما ظهرت الدالئل بعد س���قوط نظام صدام حسين .ليس
من شك سيكون القائد مدمراً لمجتمعه إن نمت فيه صفات الكراهية والحقد لغايات
حب وتقدير شعبه.
شخصية بدل ّ
وق���د م���ارس صدام حس���ين نفس السياس���ة الهمجي���ة على نطاق واس���ع في طرد
النساء الالتي التحق أزواجهن أو أوالدهن بالحركة الكوردية أثناء حربه ضد إيران في
الثمانينات من القرن الماضي.
ح���ادث آخر بعد الهرب إل���ى إيران عام  ،1975ذكرتن���ى بمالحظة هامة للصحفي
البريطان���ي دافيد أدمس���ن عن ش���خصية مال مصطفى“ ،إنه يأب���ى أن يتعلم” فقد كان
يعي���ش ف���ي ع ّز هزيمة آذار عام  ،1975في كرج ولم تغيره حقائق الحياة الماثلة أمامه،
فيم���ا يخص معاناة الش���عب الك���وردي .والحادث���ة التالية تعكس ش���خصيته الخطيرة
والالمبالية بالنتائج.
بع���د إع�ل�ان الهزيمة بعدة أيام من توقيع اتفاقية الجزائر في آذار عام  1975فضل
لقم���ان (اب���ن مال مصطفى) عدم االستس�ل�ام لحكومة بغداد واختار ت���رك منزله وما
يملكه وااللتحاق بوالده الذي التجأ إلى إيران .وبعد مس���يرة طويلة ش���اقة وصل نقده
إي���ران -م���ع جميع أفراد عائلته ،لك���ن وجوده في كرج لم يكن مقبوالً ويفس���د عمليةالوراثة واحتكار االرث المالي حسب المخطط الخفي.
كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت ترس���ل رس���ائل أو بعثات عن طريق وزراء
أك���راد لحث الالجئين الك���ورد في إيران على العودة إلى العراق وأنهم س���وف يعاملون
باحت���رام ،وكان لقم���ان قد تلقى رس���الة من ش���قيقه عبيداهلل يطلب فيه���ا عودته إلى
الع���راق .ل���م يكن له ذن���ب في توجيه الرس���الة من عبي���داهلل ،كما ج���اء المقدم عزيز
عق���راوي والتق���ى بالعديد من الالجئين الكورد في مناطق إي���ران ،وهو وزير بال وزارة
يطلب من الالجئين العودة إلى العراق.
98
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وعندما علم مال مصطفى بوصول الرس���الة من عبيداهلل إلى لقمان طلب حضوره
إلى طهران ،وعند وصوله ،كان مال مصطفى في مجلس يضم شخصيات من السافاك
اإليراني وعدد من أعضاء المكتب السياس���ي للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني ،في
ه���ذه الجلس���ة أطل���ق العنان لحالة عصبية غير س���وية ،فب���دل االنتظار إل���ى أن يغادر
الضي���وف ث���م يلتقي بابنه على انفراد ويطلب منه عدم االهتمام بالرس���الة التي تدعوه
الع���ودة إل���ى العراق ،ودون أدنى ش���ك كان االبن يطيع وال���ده وتنتهي القصة بال ضجة،
صب
لكنه أخذ يرتجف غضباً ودون احترام للجالس���ين أو البنه أو حتى لنفس���ه ،فقد ّ
جام غضبه على ولده لقمان وأخذ يشتم ابنه ويتفوه بألفاظ غير الئقة به وسط ذهول
الحاضرين .كان قد أصبح أحادي النظر ،ال يرى إ ّال جانباً محدداً من القضية“ ،الجانب
الشخصي” وما عدا ذلك لم يهتم ال بالشعب المنكوب وال بالوطن الضائع .كان قد أغلق
جمي���ع القنوات المتعلقة بالقضي���ة الوطنية من اهتماماته وابق���ي قناة واحدة مفتوحة
إلى من خالله���ا .كان في معركة مع أوالده غير
عل���ى ال���دوام -قناة العاطفة-ال يتعامل ّ
المنسجمين مع خطط الوراثة الخفية ،الهم الوحيد الذي الزمه حتى وفاته في واشنطن
عام  .1979كانت المشكلة معه أنه استمر يتصرف كزعيم أوحد للشعب الكوردى – كان
قد قبل الهزيمة أمام الش���اه وصدام حس���ين ،لكنه لم يقبلها مع الشعب الكوردي  -في
حين ركّز طاقاته الباقية على توريث المال والزعامة لولده مسعود.
أصيب اإلبن (لقمان) في صميم كرامته ،نهض وقال ،لقد تركت كل ش���يء اللتحق
بك ،وها أنت تعاملني بهذا الش���كل ،وداعاً .وما ان نهض من المجلس ووصل الش���ارع،
أوقف أول سيارة تاكسي وطلب من السائق التوجه إلى السفارة العراقية.
حصل ارتياح كبير من جراء مغادرة لقمان إلى الس���فارة العراقية ونقله إلى بغداد،
إذ شكل هذا نصراً لمشروع الوراثة.
وذك���ر لقم���ان لعدد من أصدقائه -فيما بعد  -لو أن والده أنحى به جانباً وأش���بعه
ضرباً لقبل بذلك .لكن اهانته أمام رجال السافاك أمر لم يقبل به .فاتجه إلى السفارة
العراقي���ة ف���ي طهران على أم���ل الحصول على جواز س���فر وفي نيته اللج���وء الى بلد
أوروبي ،فإذا بالسفارة العراقية تضعه في طائرة وتعيده إلى العراق .ليس من شك أن
صدام حسين استبشر بموقف مال مصطفى هذا حيث يقدم له خدمات مجانية.
99
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قتل صدام حسين لقمان بعدة أيام من مقتل شقيقه عبيداهلل عام .1980
كم���ا قتل صدام حس���ين أربعه م���ن أحفاد مال مصطف���ى وابناً ثالث���اً (صابر) عام
.1983
وكما أش���رنا في فصل س���ابق ،بم���وت إدريس قبل األوان والمفاج���ئ عام  1987لم
يب���ق وال واحد من أوالد مال مصطفى من طرف زوجاته البارزانيات ،وحس���م الصراع
الداخل���ي لصالح أوالد وأحفاد محمود آغا الزيباري .واس���تولوا على المال والس���لطة
العشائرية والحزبية كاملة ،حسب المشروع الخفي!
من الصعب فهم موقف مال مصطفى من تمزيق عائلته وتوفير الفرصة لواحد من
أكبر خصومه – صدام حس���ين – في تنفيذ مخططه ضد الش���عب الكوردي ،حين كان
بإمكانه تفادي ذلك بس���هولة لو تبنى موقفاً وطنىاً يأخذ في الحسبان مصالح الشعب
الكوردي االساس���ية ومصالح عائلته جلها .ولعل التفس���ير االكثر قرباً للحقيقة هو أنه
كان عل���ى عك���س االنطب���اع الذي كونته الدعاي���ة الحزبية المضللة في مخيلة الش���عب
الكوردي ،كان في الواقع ضيق األفق ،والعاطفة تتحكم فيه بامتياز واضح ،وزاد المرض
منح���ى تحك���م العاطفة في مواقفه إلى حدود خطي���رة للغاية ،فقد ظل يتصرف كقائد
وحيد للش���عب الك���وردي ويحتفظ بكل أم���وال الحركة الكوردية .واس���تمر في ارتكاب
االخط���اء المدم���رة منذ بي���ان  11آذار مروراً بس���نوات الهزيمة بعد ع���ام  1975وحتى
ِ
مساو َءه وضاعفت من دكتاتوريته
النهاية .هنا نرى ان حالة االنتصار عام  1970عززت
وواصل نفس المسلك الخطير خالل سنوات الهزيمة حتى وفاته.
كان الم���ال – يق���در بعش���رات الماليين من الدوالرات في حوزته  -لم يش���كل هيئة
من النزهاء لتحميلهم االمانة ولتفادي حكم التاريخ عليه باالستحواذ على هذه األموال
خاص���ة إنه قاد نضال الش���عب الكوردي إلى الهزيمة والمهان���ة .لم يفكر في ذلك فقد
بق���ي قائ���داً منتصراً يعطي لنفس���ه حق اتخاذ الق���رارات التي تخص مصير الش���عب
الكوردي من زاويته الضيقة والتي كانت وباالً على االمة الكوردية.
إن س���لوك مال مصطف���ى هذا كان مس���ؤوالً إل���ى حد بعيد في تده���ور روح القتال
والتضحي���ة بي���ن صفوف الپيش���مرگه عند تج���دد القتال م���ع نظام البع���ث في عام
.1974
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ثم جاء دور ابادة عائلة محمد آغا ميرگه س���وري وهم من اقربائه تمهيداً لعملية
الوراثة.
الج���دول التال���ي يرين���ا صلة القراب���ة بين مال مصطف���ى وعائلة محم���د آغا ميرگه
سوري.
؈Ȼ Φɻȉ ɵȸȧفʃɲȄɼ
Ȇɓǵ ȯɮȧ
ʊɐȷ

ɰȆɮʊɨȷ

Ȇɓǵ ɰȆɈɨȷ
ʃɘɈɀɭ ֺɭ ȒȯɦȄɼɼ ʎɲȄȴȲȆȉ ȯɮȨɭ ȭʊȻ ɬȳȧ) ɰɽȕȆȫ

Ȇȿݍݳ Ȇɓǵ

؈ȉ Ȇɓǵ ȯɮȧǷفʏࢭȆʊȷ

؈ɭ Ȇɓǵ ȯɮȨɭفɾȲɽȷ ɻΧ

ʃɘɈɀɭ ֺɭ
ȯʊȍɏד *

 1ɰ؈ȸȧ

 *ɰȆɮɜɦ

ȯʊȻȲ

)ȓɨʊɜɏ
ɻȋɽȍȨɭ
ʃɘɈɀɭֺ ɭכɼڲ(ʄ

 *Ȧֺȿ

Ϊόγ

 *ȮȄȴǵ

ȳȫȆɗ

 *ȮȄȯʊȉ
*ȮȄȴɽɱ

ȯʊȣɭ

ȮȆɸȳɗ

ȳɸɽȡ

ɰȄȴȲȆȉ

ȯʊɐȷ

ȮȄȵɸ ɻȉ

ɪʊɮȡ

ȮȄȯɭǻ

ȲȄȵɱ

ɰȆɘȻ
ɞȴɼȴ

ɰȆɗɽɠ
ȯȍɏד2

ȹʉȲȮǻ
Ȯɽɐȸɭ

ϢϴϠγ

 *ȳȉȆȿ

ϟΎλ
3ʃɘɈɀɭ

ٰڈȮȆ
ȮȆȼɦȮ
ٕȷڈȮȆ
ȮȄȯȷ
ɻʊȡɼ

العالم���ة (*) تش���ير إلى األش���خاص الذين قتلهم صدام حس���ين من أبناء وأحف���اد مال مصطفى.
وعالمة الضرب الكبيرة (×) تشير إلى األشخاص الذين قضى عليهم مال مصطفى من أقربائه.
1 .1حسين استشهد وهو يقاوم تقدم جحافل البعث إلحتالل بارزان صيف عام .1963
2 .2عبداهلل أصيب بجرح فى معركة (مه زنى) وكان بصحبة محمد صديق -شقيق شيخ بارزان-
عام .1945
3 .3مصطف���ى في نهاية العش���رينات مات غرق���اً وهو يحاول عبور النهر عل���ى رأس قوة لحماية
بارزان ضد هجمات األعداء
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كان مال مصطف���ى يولي أهمية فائقة للتجس���س في المجتم���ع الكوردى ،ويعتبرها
عام ً
ال مهماً لإلحتفاظ بالس���لطة .وهكذا عين إبنه مس���عود مس���ؤوالً عن جهاز األمن
(باراس���تن) ،ف���ي ه���ذه المهنة تختف���ي األخالق لتفس���ح المجال للس���لوك المكيافيلي
واإلنحطاط الخلقي والخبث .وعندما قتل في أربيل جميل محمد آغا ميرگه سوري
بأم���ر من مس���عود ف���ي  ،1971 /2/14أرس���ل مال مصطفى ولديه (إدريس ومس���عود)
لتعزي���ة والد المقتول محمد آغا ميرگه س���وري ،إذ بقيت ماهية القتلة مجهولة لعدة
أي���ام بع���د عملية اإلغتيال .فق���د كان مال مصطفى وأوالده يعتق���دون إن هوية الجاني
ستبقى مجهولة واليمكن كشفها ،ولذا ممكن أن يلعبوا دور “المع ّزي” أيضاً .وبعد تقديم
التعازي إلى محمد آغا ميرگه سوري ،نيابة عن والدهم وعن أنفسهم ،قدم (مسعود
وإدريس) إلى ريزان حيث التقيت بهم .وذكر لي مس���عود“ :لو كنا نحن القائمين بعملية
قتل جميل ،هل يعقل أن نأتي ونقدم التعازي لوالده محمد آغا ميرگه سوري؟ كال ،لو
كنا فعلنا ذلك لما قمنا بتقديم التعازي لعائلته” .صدقته كام ً
ال إلى أن اثبتت االحداث
عكس ذلك بوقت قصير.
لكن س���رعان ما إكتشف فاخر ميرگه س���ورى هوية القاتل ،فواجه مال مصطفى
وقال له ،وهذا ما ذكره لى فاخر شخصياً:
قلت لمال مصطفى:
البأس فقد علمنا كيف قتل أخي حس���ين عام  1963ولماذا – أبدى حس���ين مقاومة
بطولي���ة ف���ي مقاومة الجيش العراق���ي والمرتزقة خالل الح���رب البعثية األول لتفادي
احتالل بارزان إلى ان أستش���هد  -لكننا النعرف لماذا قتل جميل؟ س���نكون شاكرين لو
علمنا السبب؟
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الصورة من اليمين حسين محمد آغا ميرگه سوري استشهد وهو يدافع عن بارزان عام 1963
الصورة من اليسار وهاب آغا جنديان ،محمد آغا ميرگه سوري وأحمد مصطفى كانيالنجي في سجن
الموصل (1950؟)

سعيد ،شقيق فاخر أخذ ثأر شقيقه بقتله عميل مسعود في الباراستن ،أي الشخص
الذي أمره مسعود بقتل جميل .فأعتبر مال مصطفى ومسعود ذلك بمثابة ٍ
تحد صريح
لهم .فتم زج كل عائلة محمد آغا في السجن .لكن السبب الحقيقي كان من وراء معاداة
مس���عود ووال���ده لعائلة محمد آغا ،تكمن في خوفه���م من حصول تحالف بين عبيداهلل
وفاخر ميرگه سوري ،واعتبر ذلك بمثابة كارثة لمشروع التوريث.
كان فاخ���ر قد اكتس���ب ش���عبية كبيرة أثن���اء القتال في جبل هندري���ن وتحريره من
احتالل الجيش العراقي له .ولم يكن ذلك ليروق لمال مصطفى ،كما كان االخير يعرف
موق���ف فاخر الس���لبي من المرتزقة من أخوال مس���عود ،فق���د كان فاخر يريد التعامل
معهم كباقي المرتزقة دون امتيازات بس���بب كونهم أخوال مس���عود ،ومن هنا كان فاخر
اليميل إلى مسعود الملتصق عاطفياً باخواله .كان فاخر أقرب إلى إدريس من الناحية
103
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الفكرية .لكن بالنس���بة لمال مصطفى كان القبول بزعامة المرتزقة من أخوال مسعود
هو محك أساسي ،فمن اليقبل بقيادة زبير محمود آغا يعتبر معارضاً لمسعود ،وينبغي
تصفيته أو ابعاده أو االس���ائة إلى س���معته أو تحطيمه بوسيلة ما .ثم إن احتمال ايجاد
تحالف مع عبيداهلل ش���كّل هاجس���اً مخيفاً لدى مال مصطفى ومس���عود ،ومن هنا قام
بابادة من بقي من اخوته ووالده بوقت قصير قبل الهرب إلى إيران.
وع���ن من���اخ التنافس الع���ام داخ���ل العائلة الحاكمة ،يقول س���كرتير ع���ام الحزب
الديمقراط���ي الك���وردي في لبن���ان جميل محو“ :تكفي وش���اية كاذبة واح���دة ألن يجر
119
صاحبها إلى أعماق السجون”.
وهو نفسه أصبح ضحية بريئة في أجواء التآمر واألحقاد الدفينة السائدة في مقر
مال مصطفى.
يذك���ر جمي���ل محو ع���ن بداي���ة انطباعه ح���ول مال مصطفى – عن بع���د  -ومتأثر
بالدعاية الحزبية المضللة:
120
«كنت أعتبره أقدس إنسان كوردى ظهر على وجه األرض».
وبعد التقرب تنكشف الحقائق:
كان جمي���ل محو اليعرف تفاصيل األجواء المس���مومة داخ���ل عائلة مال مصطفى،
ويتعام���ل م���ع جميع أبن���اء مال مصطفى باحت���رام ألنهم أبناء القائد .لك���ن العالقة مع
عبي���داهلل كانت نذير ش���ؤوم بالنس���بة ل���ه ،فقبض عل���ى جميل محو لصالت���ه العادية
بعبيداهلل .وهذا يكشف مدى الذعر الذي انتاب الوالد وولده من عبيداهلل:
التق���ى جمي���ل محو بمس���عود ف���ي  1971/5/24وق���ال لجميل مح���و« :تعاونك مع
عبي���داهلل خيانة عظمى بحق الث���ورة والنغفرها لك» .وقال إدريس « صحيح إنه أخونا
األكبر إنما يش���تغل لغير صالحنا وهو اآلن مس���جون وتحت المراقبة الدائمة من قبل
والده البارزاني. ».
ر ّد جميل محو « :لماذا لم تنبهونني إلى ذلك».
مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية .جميل محو سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي.
119
 .”1982ص184 :
ن م س  :ص 57 :
120
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ثم استدعي جميل محو للمثول في  1971/5/28أمام مال مصطفى ،هذه اللقاءات
تكشف كيف تتغطى الخالفات العائلية بغطاء الثورة والوطنية زوراً .أخذ مال مصطفى
يشتم ويرتجف غضباً:
“كذا إبن كذا..أنت خائن جاس���وس أنت تش���تغل ضد الثورة.........أنت تتعاون مع
عبيداهلل“ ”.جميل محو ينفي ويطلب الدليل للتهم 121”.....ولدهشته أمر مال مصطفى
وهو في غاية العصبية بسجنه ،فأودع سجن خالن السيء الصيت.
وفي الس���جن إلتقى بفاخر(بطل معركة هندرين) ،أراد االخير التخفيف عن آالمه
وطلب منه الخروج قلي ً
ال من زنزانتهم الستنشاق الهواء ،وعلموا أن عبيداهلل أفلت من
122
قبضة حراس والده وهرب إلى بارزان ،كان ذلك في .1972/6/6
لم تنفع جهود ش���خصيات سياس���ية لبنانية معروفة في إطالق س���راح جميل محو
م���ن س���جنه الالقانون���ى .اس���تدعى جميل مح���و لالجتم���اع ف���ي  1972/7/24بنجل
مال مصطفى ،إدريس:
جميل محو :لماذا التكشفوا أمام الرأي العام الكوردي سبب احتجازكم جميل محو
وماهي التهم التي وجهت اليه؟ لماذا التحاكموه إذا كانت هناك إدانة أو أدلة ضده؟ أنا
مستعد أن أقف أمام محكمة الثورة للمحاكمة.
إدري���س :أن���ت رجل خطي���ر نخاف منك أكثر من الس���لطة العراقي���ة ،وأخذ يهاجم
بقس���وة عبيداهلل الذي ش���وه س���معة العائلة البارزانية بخياناته كما وإنك أنت يا جميل
محو الذي ذهب ضحية بل كبش المحرقة في سبيلنا وفي سبيل الصراعات الداخلية،
قلت له:
طالما تعرف اني ذهبت ضحية خالفاتكم فما ذنبي أنا؟ أجاب ،نخاف إذا أفرجنا
مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية .جميل محو سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي.
121
 .»1982ص164 - 163:
مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية .جميل محو سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي.
122
 .»1982ص167 :
105

20.7.2017 15:49:23

livre_2versB.indd 105

هزمية االنتصار

عنك بأن تتحالف مع أخينا عبيداهلل وتشتغالن ضدنا.

123

هاجس التنافس العائلي لتأمين عملية التوريث كان ضاغطاً بقوة على عقلية قائد
الث���ورة ونجله مس���عود ،فحتى في أحلك الظروف حيث إنه���ارت الحركة الكوردية ،كان
الهاجس األول ليس مصير الش���عب الكوردي ،إنما كيف يحقق مشروعه العائلي ،فعند
هزيم���ة القي���ادة الكوردي���ة في آذارع���ام  ،1975وقد أبيدت عائلة محم���د آغا ميرگه
س���وري ودف���ن البعض منهم في حف���رة جماعية مع أغالله���م ،إلتقى مال مصطفى في
منفاه اإليراني في مدينة (نغده) في شهرأبريل/نيسان بجميل محو وقد تخلى حراس
الس���جن عن واجبات الحراس���ة ليل���وذوا بالفرار ،فخرج جميل محو م���ن زنزانته وتابع
خطى الهاربين إلى إيران .جاء اليه مال مصطفى بهاجسه الوحيد واألهم:
“ أريد منك شيئاً واحداً ياجميل ومقابل هذا الشيء ادفع لك ماتريده من المال.
قلت له  :ماهو هذا الش���يء الذي تريده منى س���يدي ،قال بعد لحظة من الصمت،
وكان المال مطرق الرأس .إذا كان بمقدورك ان تقتل ابني عبيداهلل فأنا على استعداد
ألن أدفع لك المبلغ الذي تريده.
فلما سمعت منه ذلك ،أخذتني قشعريرة إذ لم أكن أتوقع أن أسمع ماسمعته واهلل
124
الشهيد على ما أقول .فبقيت صامتاً ال أقوى على الكالم ولم أرد عليه بجواب”.
ف���ي النهاية وبمس���اعدة الس���فارة اللبنانية في طهران عاد جمي���ل محو إلى بيروت
وكتب مذكراته عن المعاناة طوال س���نوات اعتقاله في س���جون العائلة الحاكمة وتهمته
الوحيدة كانت مبنية على ش���كوك س���اورت مال مصطفى ونجله في حصول تعاون بين
جميل محو و عبيداهلل!! .كتاب جميل محو يحكي معاناته ويستخدم احياناً لغة جارحة
عما لحق به من غبن.
تجاه من اعتبرهم مسؤولين ّ
طبيعي لم يكن يعرف مال مصطفى أن أمنيته هذه سيحققها له صدام حسين بعام
واحد بعد وفاته في إحدى مستشفيات الواليات المتحدة األمريكية .فقد قتل عبيداهلل
مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية .جميل محو سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي.
123
 .»1982ص208 - 207 :
مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية .جميل محو سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي.
124
 .”1982ص253 :
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عام  1980وثم قتل إبنه الثاني (لقمان) بعد عش���رة أيام من اختفاء عبيداهلل ،وثم قتل
إبنه الثالث (صابر) في عام  .1983ثم قتل صدام حسين أربعة من أحفاد مال مصطفى
هم :صالح ،آزاد ،بداد ونوزاد ،ثم أباد آالف البارزانيين عام .1983
في الوقت الذي كان مال مصطفى يهدم جبهة الكورد الداخلية كان يعتقد إنه قوي
خارجياً وهذا هو المهم في نظره .وكما س���نرى ،أن االس���تقواء بالخارج وهدم الجبهة
الداخلية لم يمنع س���قوطه عام  .1975كان اليبالي بما يش���عر به الش���عب الكوردي ،أو
رفاق النضال من س���لبيات خطيرة في ش���خصيته ،فهو ماس���ك بزمام الحكم ،يقتل من
يريد والمساعدات الخارجية – المال والسالح  -تصل اليه مباشرة.
ماتبقى من عمره أي منذ بيان آذار عام  1970وحتى وفاته عام  ، 1979كان الجانب
المدمر في ش���خصية مال مصطفى هو األبرز والفاعل .كان كثير الش���تيمة ،يشتم بال
ّ
سبب وجيه ،ويتهم تقريباً جميع أعضاء مكتبه السياسي ومعاونيه بالعمالة والسرقات.
إن ما أش���ار إليه ش���يخ بارزان من وجود نزعة الهدم فيه قد تحقق كام ً
ال كما تحقق ما
ش���عر به الصحفي البريطاني  David Adamsonالذي حاوره لس���اعات ،وقد أيده في
ذلك الصحفي الفرنسي كريس كوتشيرا قائ ً
ال “ :أحد الصحفيين الذين امسكوا بدقة،
س���يكولوجية هذه الش���خصية المعقدة – يعني مال مصطفى – قال عنه “إنه يرفض أن
يتعلم  ،والذي يبعث أكثر على األس���ف أنه ربما يحس بذلك” لقد أدهش���ه خيالئه والى
حدود معينة نبل شخصيته ،لكن هذا الصحفي لم يتمالك إلى التأكيد على وجود” شيء
125
ه ّدام وسلبي في داخله”
وع���ن حالة الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني وتحويله إل���ى مطية لقوى التخلف،
نستش���هد بواح���د م���ن داخل البيت الحزب���ي وعلى دراي���ة تامة بالخفايا ،إن���ه القيادى
المعروف ،الدكتور محمود عثمان ،يقول:
“ لق���د ظه���ر تصرف جديد م���ن قبل هذه القي���ادة (التي التؤم���ن بالحزبية أصالً)
بعد بيان آذار حيث بدأت بمد نفوذها مباش���رة إلى داخل الحزب (لعلمها بأن الحزب
سوف يلعب دوراً مهماً في هذه المرحلة) وذلك بفرض بعض العناصر عليه وكان هذا
واضحاً في المؤتمر الثامن  1970حيث دخل إدريس ومس���عود قيادة الحزب وفرضت
125

Le défi Kurde . Chris Kutschera. Bazard Editions 1997. p.27
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عناصر الحزبية على هذه القيادة ولضمان تطبيق ذلك جلبت بش���كل غير ش���رعي إلى
داخل قاعة المؤتمر الكثير من العناصر غير الحزبية وبدرجة اخذوا يش���كلون حوالى
126
ثلث المندوبين”.
وكم���ا هو الح���ال مع األنظمة الدكتاتورية ،يلعب جهاز األمن دوراً رئيس���ياً في بقاء
النظام الدكتاتوري فيقول الدكتور محمود:
“بع���د بيان آذار ولحد انتهاء الثورة اخذ مقر البارزاني عن طريق جهاز الپاراس���تن
والنف���وذ الش���خصي ت���دس بعناص���ر موالية ل���ه في صف���وف الحزب وذل���ك إلضعافه
واضعاف أي دور يمكن ان يلعبه كجهاز قيادي في الثورة وأخذت الصالحيات تركز في
يد العناصر العس���كرية وعناصر الپاراستن المطيعة دون نقاش لمقر البارزاني وكانت
قي���ادة البارزان���ي تفضل العناصر غير المثقفة وغي���ر القديمة في الحزب والثورة على
غيره���ا وتفس���ح مجال التق���دم أمامها وذلك لكي تضمن طاعتها له���ا وهكذا أخذ دور
127
الحزب ووجوده في الثورة يضعفان يوماً بعد يوم وعلى جميع المستويات”.
ف���ي حي���ن يذكر جرجيس فتح اهلل وهو من الملمي���ن بما كان يجري وراء الكواليس
الحزبي���ة فيقول ح���ول نتائج انتخابات المؤتم���ر الثامن المنعقد في تم���وز ....”1970
وضعت االس���س لتدهور س���معة الحزب الجماهيرية وتطعيم اللجنة المركزية بعناصر
128
خائرة واالصرار على ابقاء العناصر الضعيفة السابقة”.
وف���ي الواق���ع كان كل ش���يء يحدد من قبل ش���خص مال مصطفى ،لك���ن بصورة ال
ينكشف ،بل يروج له مرتزقة اإلعالم الشفهي والمكتوب العكس ،انه ضد تقديم قائمة
بأسماء من يريد هو أن ينتخبوا ،وعندما إفتتح المؤتمرالثامن في تموز عام  1970وقف
هو منبهاً المندوبين بأنهم أحرار في اختيار من يريدون للقيادة ولم تكن هذه غير لعبة
جعل���ت االنتخابات عرضة للتزوير بأمر من القائد وعلى أوس���ع نطاق ،ومن المالحظ
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .كانون الثاني .1977
126
الحزب الديمقراطي الكردستاني .اللجنة التحضيرية .ص17 :
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة  .ص18 – 17 :
127
زيارة للماضي القريب  .ستوكهولم – السويد  .دار الشمس للطباعة والنشر .ص65 :
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أن التزوي���ر أصب���ح مبدأ من مبادىء القيادة العائلية للحزب في جميع االنتخابات التي
خاضها الحزب بقيادة نجل مال مصطفى (مس���عود) وعلى نطاق الشعب الكوردي بعد
ع���ام  . 1991ولنلق نظرة على مرض التزوير المزم���ن والمفضوح أثناء المؤتمر الثامن
في تموز عام :1970
يقول جرجيس فتح اهلل:
“كانت هناك فع ً
ال قائمة يقوم بترويجها فريق من أعضاء القيادة وبموافقة الباقين.
م���ع اإليحاء (بالقول الصريح احياناً) بانها موضع رضى البارزاني نفس���ه بدليل وجود
129
اسمي ولديه (ادريس ومسعود) فيها”.
ويمضي إلى القول:
“وق���ال واضع���و تلك القائمة (التي لم يكن ثم منافس لها) في تبرير تضمينها بعض
ان ه���ؤالء هم من قادة
العناص���ر األمي���ة الجاهلة التي لم يس���بق لها العمل السياس���ي ّ
بالء حسناً في أثناء المعارك وقد فقدوا مراكزهم العسكرية
الپيشمرگه الذين أبلوا ً
بع���د البيان وبحلول الس�ل�ام في الوق���ت الذي كان يتعذر اس���ناد مناصب حكومية لهم
ال للپيش���مرگة) فيها فض ً
وس���يكون ضمهم إلى القيادة (تمثي ً
ال عن كونه تعويضاً لهم
130
ومكافأة”.
ويمضي ليقول:
“وكأن ذل���ك ل���م يك���ن بكاف .إذ عم���دت القيادة إل���ى خرق نظام الح���زب الداخلى
بقبولها أعضاء جددا في الحزب عش���ية انعقاد المؤتمر ليس ا ّال ألن هؤالء (األعضاء
الجدد) س���يغدون بعد يومين او ثالثة اعضاء ف���ي اللجنة المركزية الجديدة .في حين
يقضي نظام الحزب بعدم جواز ترشيح عضو الحزب نفسه إلى اللجنة المركزية ان لم
131
يمضي على عضويته سنتان على األقل”.

129
130
131
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ظاه���رة التزوي���ر في الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني ج���زء ال يتجزأ عن عقلية
القيادة ،إنه مرض مزمن ومستعص على الحل ،وقد حصل تزوير في ظروف انتخابات
حزبية ال خطر فيها على نفوذ مال مصطفى ،كما جري أثناء المؤتمر الثامن في تموز
 .1970وهذا يزيل أي عجب من حملة التزييف الواس���عة في اقليم كردس���تان بعد عام
.1991
ويزيد جرجيس فتح اهلل حول ظاهرة تفشي التزوير المفضوح:
أصر المندوبون على حرية اختيار مرش���حيهم وملئوا القائمة باس���ماء من
“فعندما
ّ
يدركون أهليته ومن يريدون رأت القيادة اال ان تتدخل فتزور النتائج عن طريق رش���وة
قارئ���ى األس���ماء ومس���جليها بوعدهم بالمنصب ،انكش���ف بعض ه���ذا التزوير عندما
خرجت نتائج االحصاء بعدد متس���او من األصوات لكل من ادريس ومس���عود خشية ان
يحرز احدهم صوتاً واحداً اكثر من اآلخر فيخل ذلك بنظرة المس���اواة التي كان ينظر
به���ا الجمي���ع إلى األخوين .مجاملة تافهة خرجت عن طور المعقول واوجبت التس���اؤل
الحاد ”.ويضيف “حاز كالهما – إدريس ومسعود –  450صوتاً بالتمام والكمال” ويزيد
ّ
بخط عرفت صاحبه منه حق المعرفة .وفيها
“وجاءنى أحدهم واراني ورقة كتب عليها
ً 132
هذه العبارة “راجعنى في بغداد ألسجل لك منزال”.
هنا ينطبق مانسب إلى ستالين من قول« :الذين يدلون بأصواتهم ال يقررون شيءا،
الذين يفرزون األصوات هم الذين يحددون كل شيء”.
حورب الدكتور محمود بضراوة ،ويقول عنه جرجيس فتح اهلل:
“الأدري ان كان ف���ي ني���ة ثالث���ي القائم���ة توجيه ضربة اخرى لمحم���ود عثمان في
االنتخاب���ات .لك���ن يبدو أنهم عجزوا عن التمادى في التزوي���ر بحقه اذ كان المندوبون
مصرين عليه ورغم اغفال اسمه في عدد كبير من االوراق والدعاية التي نشرت ض ّده،
ل���م يك���ن بالوس���ع اغفال اكثر م���ن حوالي مائة ص���وت اعطيت له وبدا ال���ـ  375صوتاً
133
المسجلة له تحدياً كبيراً لمن أضمر له سوء”...
كانت هذه هي حالة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد بيان آذار وقبله أيضاً.
132
133
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هنا يتضح أن حزباً كهذا غير قادر على مواجهة التحديات الجس���ام التي كانت تواجه
إن االحتفاظ بالسلطة والمال وتركيزهما في يد عائلة واحدة شيىء،
الشعب الكورديّ .
أما تنظيم ثورة ش���عبية على أسس عصرية ،ديمقراطية وتقدمية لنيل الحقوق القومية
فهو شيء آخر يختلف تماماً.
أما عن حالة قوات الپيشمرگه ،يذكر الدكتور محمود عثمان:
“...كان ف���رض المس���ؤولين م���ن غي���ر الكفوئين والجهل���ة على القوات المس���لحة
مس���تمرا ولذلك بدأت العالقات بين الپيش���مرگه وبعض ه���ؤالء تتحول تدريجياً في
كثيرم���ن األحي���ان إلى ماهو ش���بيه بالعالقات بي���ن اإلقطاعيين وم���ن يتبعهم وازدادت
المحس���وبية والمنسوبية وأخذ المسؤولون يعيشون عيشة مرفهة بالنسبة إلى إمكانات
الث���ورة بينما ل���م يصل هذا الترفيه إلى صفوف الپيش���مرگه وهذا الموضوع أضعف
حماس الپيش���مرگه في القتال حيث تولد لديهم شعور بأنهم هم الذين يضحون وأما
المكاس���ب فهي للمس���ؤولين الذين يعيشون بشكل مرفه في المواقع الخلفية ،وان هذه
الظاهرة كانت واضحة جداً في حرب سنة  1974ولم تتخذ الخطوات من قبل القيادة
لمعالجته���ا الن قي���ادة القوات المس���لحة (مقر البارزاني) كانت ه���ي أيضاً دائماً خلف
الجبه���ات وتص���در األوامر دون ان تراقب التنفيذ او ت���زور إحدى الجبهات لتطلع على
134
مايجرى فيها”.....
بعد بيان آذارحصل مباشرة تصعيد أكثر وضوحاً في ظاهرة التنعم بالمال والملذات
والمناصب ،وفي مقر مال مصطفى ،البعيد عن خطر الجبهات ،برزت ظاهرة “الكروش
الكبيرة” والفساد .كان هناك في واقع األمر عالمين منفصلين تماماً .عالم الپيشمرگه
العادي المضحى والرابض على خطوط جبهات القتال يعاني من ضنك العيش ،وعالم
القيادة الكوردية المدنية والعس���كرية التي تعيش حياة رفاه وزيارات إلى الخارج وتأكل
م���ن أجود الطعام وتعيش حياة ت���رف ،محاطة بالخدم والخادمات والحراس .في واقع
مق���ر مال مصطفى أكثرهم بعداً عن أجواء القتال وأكثرهم تمعناً في البذخ
األم���ر كان
ّ
المالى وتتوفر فيه أشهى األطعمة حيث تصلهم يومياً من أسواق إيران.
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .كانون الثاني .1977
134
الحزب الديمقراطي الكردستاني .اللجنة التحضيرية .ص28 :
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ويق���ول جرجي���س فتح اهلل حول ظاهرة الفس���اد المتفش���ية بعد ع���ودة القتال عام
:1974
“وجل���س معظم القادة الحزبيين واآلمرين العس���كريين ف���ي المؤخرة او احتموا في
كهوف جبلية أمينة تتوفر فيها أس���باب الراحة والحماية يحيطون أنفس���هم ببطانة من
الطفيليين ويس���تعين بعضهم على قضاء الوقت بمعاق���رة الخمر والتمتع بخير الطعام
وكل منه���م ينتظ���ر نوبته للس���فر إلى م���اوراء الح���دود لالجتماع بأهله وقض���اء إجازة
المقر والمراكز
طويل���ة هن���اك .ولم يك���ن لديهم عمل في الجبه���ة ا ّال نقل أنبائها إل���ى
ّ
المس���ؤولة بش���كل مضلل بعيد عن الحقيقة العطاء صورة مطمئن���ة براقة عن الوضع
135
العسكرى”.
“س���رى ش���عور الالمباالة واالنح�ل�ال الخلقي في معظ���م القادة العس���كريين وكان
مقدراً لها طبعا ان يتس���رب ويتفش���ى في صفوف الپيشمرگه (أفراد الجيش الثوري
داء قتاّال في���ه امتص كل حماس���ته ومعنوياته خالل أعوام
الكوردس���تاني) لقد أمس���ى ً
 1974 – 1970وأصاب بالش���لل قوته القتالية التي أكسبته فيما مضى شهرته العالمية
واوقع���ت الرعب في قلوب اعدائه .فأنطوت اس���طورة الپيش���مرگه فع�ل�اً  .اذ بعد ان
كان ه���ذا المقاتل الجرىء يس���ترخص حياته ،صار يضن بقط���رة واحدة منها وبعد ان
كان يعد التعب والجوع حلية وش���رفاً وينافس اخوانه فيها ويفاخر بهما ،غدا يحاس���ب
آمري���ه بج���رأة وبحرص البخيل على مقدار ماين���اط به من واجب وعمل وما يعطى من
م���ال او ارزاق مقارن���اً بما يعط���ى لآلخرين واليت���ردد في انتهاز الفرص���ة ليتهرب من
136
الواجب”.....
سياس���ة القيادة الكوردي���ة وقفت ضد تغيير أو نقل القادة العس���كريين من مناطق
بادين���ان ،وكان هذا منافياً لعملية تجديد ال���روح القتالية وتطوير تكتيك أكثر عصرية،
وتمش���ياً م���ع التغيي���رات في الميزان العس���كري بين بغ���داد والحرك���ة الكوردية ،فمنذ
ع���ام  ،1970 – 1961أبقى مال مصطفى القادة العس���كريين الموالين له ش���خصياً في
135
ص91:
136
ص91 :
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وظائفه���م .فرض سياس���ة “الجمود” ف���ي بادينان ،كل قائد في منطقت���ه بمثابة الحاكم
المطلق الصالحيات .وكلهم من الطائعين والمنصاعين .لكن بعد بيان آذار إنقلب نحو
األسوء ،فقد فرض التغيير في التركيبة القديمة الجامدة بإجراءات مذلة للپيشمرگه
وللمحاربي���ن القدم���اء في منطقة عقره-ش���يخان ومناطق أخ���رى ،كان  -وكما نوهنا-
ف���رض اآلغوات المرتزق���ة كقادة حلوا محل الق���ادة القدامى الذي���ن ناضلوا وضحوا،
وبهذا تراكمت السلبيات ضمن صفوف الپيشمرگة وانعكست في تدنى الروح القتالية
عن���د ب���دء المعارك في صبف عام  .1974ذكر لي إدريس مراراً من أن هذه السياس���ة
كانت من ضمن أهم األسباب الداخلية النهيار الحركة الكوردية عام .1975
كانت القيادة الكوردية تعيش في غفلة من كل مايتعلق بمصير الشعب الكوردي فلم
يكن لديها “خطة عسكرية تواجه بها الهجوم العام الذي شنه نظام الحكم العراقي عام
 1974ولم يخطر ببالها ان تهيء خطة بعد بدء الهجوم ا ّال اذا اعتبرنا الدفاع في وجه
هجوم خطة .ولذلك مني الجيش الثوري الكوردس���تاني بهزائم سريعة متالحقة واقدم
عل���ى انس���حابات ب���دون مبرر او داع ذهل لها العدو نفس���ه حتى وظنه���ا احياناً خدعة
137
عسكرية”.
طبيع���ي ف���ي ظروف الفس���اد األخالقي لم يك���ن أحد يتوقع ان يداف���ع عن الحركة
الكوردي���ة المرتزق���ة الذين عينهم مال مصطفى قادة ،لقد أتت سياس���ة مال مصطفى
الالوطنية ثمارها كاملة أثناء قتال عام  .1975وقد س���معت ش���خصياً پيشمرگه وهم
يقولون ،هل نقاتل لكي يسلط علينا مال مصطفى المرتزقة؟ كانوا يشتمون أنفسهم إن
صوبوا طلقة واحدة إلى صدر العدو!.
لق���د انتق���ل عدوى إدخار المال من قمة القي���ادة الكوردية إلى عدد كبير من القادة
العس���كريين الذي���ن كانوا في الماض���ي قدوة في التضحية واإليث���ار ،فالناس على دين
ملوكهم .يش���ير جرجيس فتح اهلل إلى منطقتين استراتيجيتين كانتا مسرحاً لهجومين
عراقيين كبيرين فيقول حول قاطع زاخو وهي تحت إمرة عيسى سوار:

137
ص93 :
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“تألف���ت القوات التي حش���دتها الحكومة من لوائي���ن (مابين  3000و 4000جندى
وضابط) تس���اندها مدفعية ودبابات وغطاء جوي .في  28من نيس���ان  1974شرع في
العملية بقصف ارضي وجوي كثيف على مواقع الپيش���مرگه دام حوالي ست ساعات
وت�ل�اه تقدم لرتل الدبابات بلغ إلى فم المضيق .عندها توقف الرتل في زحفه خش���ية
وج���ود ألغ���ام مزروعة فيه او مواجه���ة صواريخ خارقة الدروع .وهو س�ل�اح كان يملكه
الپيش���مركه وقتذاك .وكان هناك حوالي ألف وخمس���مائة من الپيشمرگه وهم (هيز
وفضل آمر هذه
زاحو) انتشروا في مواقع ممتازة وبخط دفاعي على جانبي المضيقّ .
القوة (عيس���ى س���وار) ان يبقى في زاخو وان ينيط القيادة الميدانية بش���خص يدعى
(حاجي قادو) .وقد عرف الپيش���مرگه هذا الشخص رئيساً لشبكة التهريب .وساعد
الس���رية غي���ر المش���روعة ووكيله في عقد
عيس���ى س���وار األيم���ن في عملياته المالية
ّ
الصفقات الخارجية والداخلية.
ووجد الپيش���مرگه في الهجوم الحكومي فرصتهم للتعبير عن س���خطهم ونقمتهم
عل���ى ك ّل ماحص���ل خالل الس���نوات الماضية فق���د تخلوا عن المضي���ق إلى آخر رجل
م���ن تلقاء انفس���هم ومن دون أمر او إطالق رصاصة واح���دة .تركوا مواقعهم الحصينة
وانسحبوا إلى الخلف وبقي المضيق متروكاً ليس فيه احد طوال أربع وعشرين ساعة
والق���وات الحكومية تتهيب التقدم نحوه والتدري بانس���حاب المقاتلين الكورد .وس���اد
هدوء وانعدمت الحركة .وعند حلول الظالم ارس���لت قيادة القوة الحكومية مفرزة من
المرتزقة الزيباريين بقيادة (لطيف زيباري) المعروف بـ (لطو) لالس���تطالع .فتقدمت
المفرزة ودخلت المضيق ثم عبرته باتجاه زاخو حتى باتت على مس���افة نحو خمس���ين
كيلومتراً من المدينة وهنا قوبلت برشقات نار من سريتين للپيشمرگه فبادلتهم اطالق
الن���ار برهة ثم انس���حبت لتبلغ القيادة بخلو المضيق م���ن المدافعين فتقدمت القوات
الحكومية واحتلت المضيق ثم دخلت مدينة زاخو دون عائق وكانت قوات الپيشمرگه
وقيادتها قد اخلت المدينة وانسحبت إلى الشمال الشرقي باتجاه العمادية.
المقر العام
تم التوصل إلى هذه التفاصيل بعد ان بلغت أنباء هذا االنسحاب الغبي
ّ
س���رية تسترت تحت عنوان:
وقيادة الحزب التي بادرت باإليعاز بتش���كيل لجنة تحقيق
ّ
لجن���ة رف���ع المعنويات في صفوف الپيش���مرگه” وغايتها األساس���ية تقصي أس���باب
انسحاب الپيشمرگه من غير مقاومة.
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تألف���ت اللجن���ة من أعضاء لجنة الف���رع األول للحزب (نجم الدين اليوس���في ومال
صالح حاجي وشعبان سعيد) وباشروا تحقيقاً سمعوا فيه إفادات عدد كبير من أفراد
المقر وكانت اجاباتهم صريحة
الپيش���مرگه (هيز زاخو) وتم تدوينها وارس���الها إلى
ّ
ولم يتعمدوا إخفاء ما إعتمل في انفس���هم :رفضنا القتال انتقاماً من (عيس���ى س���وار)
 .أج���ل :قبل آذار كنا نقاتل واس���تظهرنا على الجيش عدة مرات .وفي آذار عينوا هذا
الرجل (المقصود عيس���ى س���وار) آمراً لوحدتنا برتبة عسكرية وجعلونا حرس حدود،
فكان يس���تولى على رواتبنا ومخصصاتنا من األرزاق لبيعها .وقد إضطر أكثرنا خالل
138
هذه السنوات إلى ان يشتغل عماالً وفالحين لس ّد حاجات عائالتنا المعاشية”.
كان عيس���ى س���وار صورة مصغرة لقيادة مال مصطفى ،وعند وصول تقرير اللجنة
ومقر البارزاني”: ،بقي (عيسى سوار) آمراً للهيز المنهزم حتى
إلى المكتب السياس���ي
ّ
139
نهاية الحركة المسلحة”.
ثم يتابع جرجيس فتح اهلل ليقدم مثاالً آخر عن فس���اد القيادة العس���كرية( ،فارس
ب���اوه) م���ن أكثر معتمدي مال مصطفى ،كان أمياً ورغ���م ذلك أتى به مال مصطفى إلى
اللجن���ة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني ،وظه���ر فيما بعد انه كان قد باع
نفسه إلى السلطات العراقية أثناء فترة الهدوء في بداية السبعينات ،فيقول:
“وف���ي األول م���ن أيار بدأت الق���وات الحكومية بالهجوم في جبهة س���هل اربيل (ده
ش���تي هه ولير) وتقدمت في (بس���تانه) حتى بلغت المنطقة التي يهيمن عليها (دربندي
گۆمه س���بان) وهي منطقة مضيق جبلي بين مدينتي كويسنجق واربيل .وهذا المضيق
كان تام التحصين .وهو مفتاح منطقة واس���عة ،يدافع عنها (الهيز) المس���مى باس���مه
وكانت قيادته بيد (فارس باوه) منذ زمن بعيد .وهو اآلن فض ً
ال عن ذلك عضو اللجنة
المركزي���ة للبارتي .نس���جت حول قائد هذا الهيز وحوله قص���ص وبطوالت وموفقيات
كبيرة س���الفة وكانت قواته قد جهزت مؤخراً بس�ل�اح متطور هو مدفعية ضد الدبابات
من طراز (ب  )10وهو أحدث سالح خارق للدروع في حينه.
زيارة للماضي القريب  .جرجيس فتح اهلل .ستوكهولم – السويد  .دار الشمس للطباعة والنشر.
138
ص111 - 110 – 109 – 108 :
زيارة للماضي القريب  .جرجيس فتح اهلل .ستوكهولم – السويد  .دار الشمس للطباعة والنشر.
139
ص110 :
115

20.7.2017 15:49:23

livre_2versB.indd 115

هزمية االنتصار

لم يكن هناك من س���بيل الكتس���اح المنطقة ا ّال باالستيالء على المضيق .وكان من
المتوقع ان يمنى الجيش في محاولته اجتياز العقبة بهزائم متالحقة وخسائر جسيمة
المشرف .اال ان حقيقة ماحصل هو أن القوات
اعتماداً على شهرة القائد وتاريخ الهيز
ّ
الحكومي���ة المتقدمة نح���و المضيق لم تواجه أية مقاومة .لم يكن في المضيق خفر او
حراسة ليلية وكان الجميع يغط في نومه والفكرة ألي احد بتقدم او زحف (ا ّال واحداً).
ووقعت المدفعية الجديدة غنيمة بيد الجيش ولم يمض على وصولها غير عش���رة أيام
ولم تطلق منها قذيفة واحدة وتشتت شمل هيز ده شتي هه ولير ،ولم يعد له أثر.
تبي���ن فيم���ا بعد ان (ف���ارس باوه) كان غائباً عن الموقع – ف���ي واقع األمر كان ذلك
متعم���داً ،التعلي���ق م���ن الكاتب – وانه أن���اط القيادة بالذي يليه فيها وهو (صابر ش���يخ
جامي) وهذا هو (الواحد) الذي أش���رنا اليه كان يعلم بموعد تقدم الجيش فقد س���بق
للس���لطة أن اش���ترته من خالل عمليات شراء الذمم الواس���عة التي مارستها مع رجال
140
الثورة خالل سنوات ”.1974 – 1970
لم يخطوا جميع القادة العس���كريين البارزانيين خطى فس���اد قيادتهم ،فعلى سبيل
المثال بقي علي خليل وهو ابن خليل خوش���في ،مخلصاً في نضاله وس���لوكه الشخصى
ول���م تغيره اغ���راءات الزعامة والمال وبقي يعارض مصالح األغوات ويخش���ى نفوذهم
الس���لبي على مس���يرة الحركة الكوردية واحتفظ بشعبية كبيرة في منطقته في بادينان
باالخص في أوساط البرواريين .ويقول عنه جرجيس فتح اهلل:
“في الهجوم العام صمد هيز دهوك بقيادة (على خليل خوشفي) وبقي إلى االخير
ير ّد هجمات القوات الحكومية في (گه لى دهوك) ولم يتقدم الجيش العراقي ش���براً
واح���داً حت���ى صدر األمر باإلنس���حاب وإلقاء الس�ل�اح إث���ر االتفاق ف���ي الجزائر عام
141
”.1975
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استدرار االهتمام األمريكي
“أن مبدأ عدم التدخل ساري المفعول
في العراق ،ليس فقط تجاه المشكلة الكوردية
وإنما ٍ
سار على جميع األطراف”
ديبلوماسي أمريكي في بيروت
لحبيب محمد كريم
1971/11/2

كان���ت ديبلوماس���ية الحركة الكوردية محكومة بالعام���ل الجغرافي العازل ،ولم يكن
هناك احتمال تلقي المساعدات من الطوق المعادي تركيا أو سوريا بين أعوام – 1970
 .1974بينما كانت القيادة الكوردية تتلقى المعونات العسكرية والمالية بشكل خاص من
إيران .لكن على طول خط العالقة مع إيران تبنت القيادة الكوردية موقف المستجدى
بشكل واضح .لقد نشأت فرص كان من الممكن فرض شروط لصالح الحركة الكوردية
على إيران ،مباشرة بعد التوقيع على معاهدة الصداقة بين العراق واالتحاد السوفيتي،
فقد كان الش���اه في موقف قلق ولم تكن لديه ورقة ضغط على الحكومة العراقية غير
الحركة الكوردية .ال نستبعد أن شعر بها القادة الكورد ،لكن بدل اإلصرار على عالقة
موزون���ة تخ���دم القضية الكوردية وبوجود ضمانات مكتوب���ة من إيران ،مالت إلى تكرار
الطلب من الش���اه والس���افاك اإليراني ،بمس���اعدتها لبناء روابط مع الواليات المتحدة
األمريكية .وهذا ما وافق عليه الشاه ألنها عديمة التكلفة.
وكانت الواليات المتحدة قبل طلب الش���اه من الرئيس نكس���ون نهاية مايس ،1972
غي���ر مس���تعدة لبناء هذه العالقة ،إذ لم تكن له���ا مصلحة .وما يجدر ذكره ،جميع هذه
الدول التي قدمت العون لقيادة الحركة الكوردية ،كانت تحرص بش���دة على االحتفاظ
بس���رية العالقة ،مما يعطيها مجال التنصل بس���هولة .فقد تط���ورت عالقات الزعامة
ّ
الكوردية من السافاك اإليراني إلى الموساد اإلسرائيلي وثم إلى الـ  C. I. A.األمريكي.
لم تتمكن القيادة الكوردية بناء عالقات ديبلوماس���ية راس���خة تليق بحركة تحرر وطنية
مع الحكومات ال من الكتلة الشرقية وال من الكتلة الغربية.
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واصل االتحادالس���وفيتي دعمه المالي والسياس���ي المحدود للحركة الكوردية منذ
ع���ام  ،1961واس���تمرت حتى ع���ام  .1972ثم زيدت لتبلغ ملي���ون دوالر في عام .1972
وانقطعت بعد االصطفاف السياس���ي الجديد ،وتحول القيادة الكوردية إلى المعس���كر
الغربي علناً .والجدير بالذكر هو ان المساعدات المالية السوفيتية المدروسة للحركة
الكوردية لم تعط مجال للزعامة الكوردية إظهار نزعة الفساد الكامنة فيها وافسادها
للمجتمع .لكن ما أن استلمت القيادة الكوردية األموال من إيران في منتصف الستينات،
ظه���ر عليها الفس���اد بص���ورة واضحة .جاء الدعم الس���وفيتي من منطل���ق أن القومية
الكوردي���ة قومي���ة مضطهدة ولها حقوق مش���روعة يجب تحقيقها ،وهذا س���يحول دون
اس���تغالل الحركة الكوردية من قبل الدوائر االمبريالية ألغراضها الخاصة ،مما يجعل
الع���راق دولة قوية ف���ي مواجهة القوى اإلس���تعمارية والعناصر الرجعي���ة في المنطقة
وهذا في صالح الس���وفييت .في حين كان الدعم اإليراني واألمريكي يهدف استنزاف
الطرفي���ن ،الحكومات العراقية الموالية للس���وفييت والحرك���ة الكوردية وقطع الطريق
أم���ام الهيمنة الس���وفيتية ،وحيث تتمكن إيران فرض التن���ازالت على بغداد في قضايا
الحدود المشتركة ومشاكل الخليج الفارسي.
كان البح���ث عن المال هاج���س القيادة الكوردية ،وكانت تق���وم بالبحث تماماً على
ش���اكلة المتس���ولين ،لم يكن رئيس الحزب يعرف أسلوباً آخر للحصول على المعونات،
ويذك���ر يفجيني بريماكوف ،مراس���ل برافدا والذي تولى مس���ؤولية وكال���ة المخابرات
الروس���ية الخارجية ،وأصبح وزيراً للخارجية ،وثم تولى رئاس���ة الوزارة الروسية ،يذكر
مايلي“ :قبل مغادرتي ،التقيت بصدام حس���ين في بغداد في  22كانون الثاني/جانفير
 ،1973وه���و ال���ذي حثني على زيارة البارزاني ،وقال ان الزعيم الكوردي لن يفهم لماذا
لم أزره بعد ثالث سنوات من الزيارات المتقطعة للعراق ،وإنه من مصلحتنا أن اليشعر
بأن االتحاد الس���وفيتي تخلى عنه ،هذا ماقاله لي صدام حس���ين ،وأضاف “نحن نقدر
عالي���اً تأثي���رك علي���ه ”.وفع ً
هي���أوا له طائرة
ال غ���ادر بريماكوف إلى كوردس���تان وقد ّ
إل���ى كرك���وك ثم تنقل���ه مروحية إلى منطق���ة راوندوز لمقابل���ة مال مصطفى .ويمضي
بريماكوف“ :كانت الحكومة العراقية قلقة بش���كل خ���اص (البد من االعتراف ،كرملين
أيضاً كانت قلقة) للعالقات المتنامية مع نظام ايران – عملت الواليات المتحدة الكثير
لتقويته���ا .142وكان���ت هناك مؤش���رات موثوقة لزي���ارات إلى تل أبيب م���ن قبل مبعوثي
142
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البارزاني .فإس���رائيل في مس���عاها الستغالل المش���كلة الكوردية في العراق إلضعاف
خصمها أرس���لت أمواالً ضئيلة إلى الحركة الكوردية ،عندما س���ألت البارزاني مباشرة
حول طبيعة العالقات مع شاه إيران ،ر ّد :طرقت باباً وطلبت رغيف خبز ،ولم يعطوني
ش���يئاً [يعني بغداد] ماذا ينبغي علي عمله ،هل أبقى جائعاً حتى الموت؟ بعدها طرقت
143
باباً آخر .من الذي يالم؟ أنا أو الذي طردني؟”
وجاء في كتاب جونثان راندل الصحفي األمريكي ما قاله مال مصطفى“ :إنه ذلك
الضرير الذي يقعد على أبواب المساجد ليتصدق عليه المصلون عندما يخرجون من
المساجد بعد إنهاء الصالة .”.لكن المشكل ان هذا الشخص الذي يجمع األموال باسم
ش���عب بأكمله ،ما أن يحصل على هذه األموال حتى تصبح ملكاً ش���خصياً له ،وتصرف
حسب األهواء ،وبتحريم كل مسائلة أو شفافية أو حتى مناقشة الموضوع ،وهنا مكمن
اآلفة الكبرى في افس���اد البني���ة االخالقية للمجتمع الكوردي 144.فالمكتب السياس���ي
واللجان األخرى العس���كرية التي تعتمد مالياً على رئيس الحزب ،ال تس���تطيع معارضة
سياس���اته الخاطئة ،فاالعتماد المالي يقضي على اس���تقاللية القرار أزاء مانح المال.
وركز رئيس الحزب بقوة ش���ديدة منحى حرية التصرف باألموال دون مس���اءلة ،وهذا
ما كان سائداً ومدمراً في كوردستان بين أعوام  ،1975 – 1964ثم تكرر نفس النموذج
بعد عام  1991والى يومنا هذا.
بذل���ت القيادة الكوردية جهوداً للتقرب من الوالي���ات المتحدة األمريكية منذ زيارة
أول صحفي أمريكي (دانا آدمز شمدت) لمعاقل الحركة الكوردية عام  ،1962لكن بال
نتيجة ..ويشير أرشيف حوار أمريكي مؤرخ في  1969/5/29عنوانه( :التهديد الكوردي
لمنشآت نفط كركوك ،الدعم اإليراني واإلسرائيلي لآلشوريين) يدور الحوار بين Zaya
Malek Isma’il, Sam Andrews, William Yonan, Rodger P. Davies, Bryan H.

 Baasواألخيرين يمثالن الجانب األمريكي  ،ذكر أندروس انه هو وإسماعيل زارا إيران
إنما قامت بذلك إرضاء للشاه وبالحاح منه بعد ختام زيارة نكسون لموسكو وتوقفه في طهران حيث التقى
نكسون بالشاه في  31 – 30أيار عام (.1972تعليق من المؤلف)
Russia And The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Pe r
143
seus Books Group. New York.2009. P: 336

تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .الحزب الديمقراطي
144
الكردستاني .اللجنة التحضيرية .ص64 - 63 :
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في بداية شهرنيس���ان عام  ،1969وثم ذهبا إلى كوردستان واجتمعا بمال مصطفى في
 23 – 20نيس���ان  1969ولديه���م رس���الة من مال مصطفى إلى وزي���ر الخارجية روجرز
كتبت بالعربية ،وستسلم الرسالة بشكل رسمي برفقة شفيق قزاز الممثل الكوردي في
واشنطن بعد اسبوع ،يقول األرشيف:
“يريد مال مصطفى إعالمنا بأنه تحت الضغط من أتباعه لماهجمة منشآت النفط.
واألكراد س���يعطون أهمية ج ّدية لهذا في المس���تقبل .واألمر المنطقى هو ان البترول
يأتي بالمال للحكومة العراقية وبه يش���ترى السالح لمهاجمة األكراد .وأجاب أندروس
على سؤال من  Bryan H. Bassقائ ً
ال اليريد مال مصطفى أي شيء مقابل اتفاق عدم
مهاجمة منش���آت النف���ط .أراد مال مصطفى فقط ان نكون عل���ى علم .وقال أندروس
“بالتأكيد يتطلع بارزاني إلى الدعم من أي مكان كان .وأضاف“ :ان مال مصطفى قال
145
إنه يرغب ان يرى كوردستان وقد أصبحت الوالية .51
هذه الزيارة إلى كوردس���تان اقتضت إجازة من الش���اه ويبدو ان ممثلي اآلش���وريين
ف���ي المجل���س رتبوا هذه المهم���ة .هدف الزيارة إل���ى كوردس���تان كان لمعرفة أوضاع
اآلشوريين في األراضي الكوردية.
وس���رية فيم���ا إعتبرته القيادة
لعب الش���اه دوراً رئيس���ياً ف���ي بناء عالقات محددة
ّ
الكوردية خط ًأ عالقات هامة مع الحكومة األمريكية ،ولم تفرق بين دور وكالة المخابرات
المركزية ( )C.I.Aودورالحكومة األمريكية ويترأس���ها رتشارد نكسون ودور الكونغرس،
وتس���بب ذلك في نش���وء ثقة مفرطة بالذات رغم عدم وجود دالئل ج ّدية لهذا الدعم.
وهنا البد من تقصي نمو وتطور هذه العالقة الخطيرة بين زعامة تتظاهر بقيادة حركة
تحررية ووكالة المخابرات المركزية المعروفة بمعاداتها للحركات التحررية في العالم
ودعمها ألنظمة دكتاتورية شمولية ضمنها أنظمة منطقة الشرق األوسط.
قبل وقوع محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها مال مصطفى في ،1971/9/29
كل���ف مال مصطف���ى المحامي (زي���د عثمان 47عام���اً) باالتصال باألمركيين ،ويش���ير
Memorundom of Conversation, Washington, May 29, 1969. Archives RG 59,
145
Central Files 1967-69, PET IRAQ.
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أرش���يف أمريكي مؤرخ في  16تموز  1971مرس���ل من الس���فارة في بيروت إلى الحوار
ال���ذي أجراه زيد عثمان مبعوث مال مصطفى حيث قال”:إن حلم البارزاني هو التعاون
م���ع الواليات المتح���دة” و “يريد ان تعرف أمريكا أن األك���راد رفضوا طلبات الحكومة
العراقية القيام بأعمال عدائية ضد إيران ،ولم يحرضوا أكراد تركيا ضد حكومتهم ولم
يتدخلوا في ش���ؤون تركيا ”.و”البارزاني مستعد للتش���اور مع حكومة الواليات المتحدة
في جميع االمور السياس���ية لتطبيق السياسة االمريكية والقضاء على جميع العناصر
س���رية مع
المعادي���ة ألمريكا في مناطق نفوذه ”.و يرغب مال مصطفى“ :إقامة عالقة
ّ
الوالي���ات المتح���دة لكي يتلقى منها “النصائح” بش���أن توجيه العم���ل الثوري ضد نظام
بغداد ”.......و “في حالة القبول فان البارزاني سيرسل إلى واشنطن إدريس البالغ 27
عاماً وهو من أكفأ أبنائه السته ،إنه اليتكلم االنكليزية بالشكل المطلوب ،لكن سيرافقه
زيد عثمان  146.....هذا وكان زيد عثمان قد قابل الملك الفيصل قبل ذلك.
أبرق���ت الس���فارة األمريكية في بي���روت  1971/10/3إلى وزارة الخارجية ،نس���خة
منه���ا إلى طهران ،بش���أن لقاء حصل في  1971/11/2مع حبي���ب محمد كريم ،147وكان
يش���غل منصب السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني ،واألخير جاء يطلب
الدعم من الواليات المتحدة ويستفسر من أنه لم يرد أي جواب من الواليات المتحدة
بش���أن عدة طلبات سابقة قدمها مال مصطفى خالل وسطاء في طهران وبيروت لنيل
المس���اعدة ض���د حكومة بغداد ،كان ال���ر ّد ،أن مبدأ عدم التدخل س���اري المفعول في
العراق ،ليس فقط تجاه المش���كلة الكوردية وإنما ٍ
سار على جميع األطراف ،كما يشير
األرش���يف إلى انه وعلى ضوء سياس���ة الواليات المتحدة ،فإن مثل هذه اللقاءات غير
148
مثمرة ،وربما تولد آمال زائفة وسوء تفاهم في المستقبل.
وف���ي تقرير للس���افاك في نهاية ش���هر نوفمبر عام  1971ذك���ر“ :أن حكومة الجبهة
الوطنية العراقية ستكون معادية للمصالح اإليرانية واألمريكية ”.ويضيف“ :ان الزعيم
Airgram 222 from the Embassy in Lebanon to the Departement of the State.16
146
July 1971.

بعد إنهيار الحركة الكردية في آذار عام  ،1975عاد حبيب محمد كريم عن طريق القاهرة الى
147
بغداد( !.تعليق من المؤلف)
Telegram 9689 From the Embassy in Lebanon to the Department of State,
148
November 3, 1971
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الكوردي مال مصطفى البارزاني هو الشخص الوحيد الموجود حيث من خالله ممكن
تنظي���م عم���ل فعال ضد حكومة الجبهة الوطنية ”.وبعدها يش���ير التقرير إلى الروابط
المش���تركة بين العراق وموس���كو وممارس���ة الضغط على القي���ادة الكوردية لالنضمام
إلى الجبهة ،وكان الس���افاك اإليراني يرى في هذه التطورات مؤشراً على تقدم النفوذ
الس���وفيتي وتعزي���زه في العراق مما يخلق مصاعب إلي���ران ودول الخليج ،ونتيجة لهذه
التط���ورات فق���د طلب الس���افاك مجدداً الع���ون األمريكي ضد نظام البع���ث العراقي،
وتتضمن مس���اعدات مالية وتجهيزات عسكرية ودعم سياسي ،وكل هذا يتمحور حول
مال مصطفى.
كم���ا ورد في رس���الة أخرى للس���افاك في  15آذار ع���ام  1971موجهة إلى الـ C.I.A
تقول“ :طلب البارزاني من السافاك إعالم الحكومة األمريكية انه عند استمرار وتيرة
األح���داث الحالي���ة ،فإن العراق س���يتبوأ نفس مكانة الدول األوروبية الش���رقية التابعة
لالتح���اد الس���وفيتي ،وكررالس���افاك الطلب م���ن الواليات المتحدة تقديم المس���اعدة
للبارزان���ي لمنع تش���كيل حكومة الجبهة الوطنية في العراق ،وبمعنى آخر منع تش���كيل
حكوم���ة يطغى عليه النفوذ الش���يوعي ”.ويمضي اقتراح الس���افاك الى“ :يمكن ش���حن
المساعدة سراً خالل [ ]...............اليعلم بها عدا مال مصطفى .”.ويقول األرشيف
األمريكي“ :ان مطاليب مماثلة قدمت إلى حكومة الواليات المتحدة من قبل السافاك
نيابة عن مال مصطفى خالل عقد من الزمن.]...................[ .
كان التقييم األمريكي للعالقات الس���وفيتية العراقية في بداية عام  1972ال يش���ير
إل���ى مخ���اوف كبيرة من هذه العالقة .رغم ان االتفاقية العس���كرية المبرمة في ش���هر
س���بتمبر عام  1971هي األوس���ع حيث يتجاوز ثلث أرباع بليون دوالر حجم المساعدات
العس���كرية الس���وفيتية للعراق 149.كما ان الموقف السوفيتي فيما يتعلق بسيطرة إيران
على جزر الخليج مؤش���ر على نقص في القدرات السوفيتية في التأثير وحرصها على
اإلحتفاظ بعالقات جيدة مع إيران .وتقول البرقية“ :نتفهم القلق اإليراني فيما يخص
االتفاق الس���وفيتي العراقي الجديد للتزود بالس�ل�اح ،بسبب حماقة وطموحات العراق
في الخليج ،لكننا النعتقد ان السوفييت زادوا من مساعداتهم العسكرية للعراق كجزء
Telegram Department of State 12737. To the Embassies in Iran, the United Kin g
149
dom and Soviet Union, January 22, 1972.
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من سياس���ة عدوانية في الخليج هدفها إيران .لكن في حالة زيادة االس���تثمارات ،قد
يجد الس���وفييت أنفس���هم أقل مي ً
ال نحو المجازفة بعالقاتهم مع العراق وبالتالي أقل
قدرة على مقاومة الضغوط العراقية للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية
واالقتصادية .برأينا ،ان االتفاقية العسكرية هي من أجل إرضاء بغداد والتمثل تهديداً
للشاه 150”.وتشير البرقية إلى أن ميزة السياسة السوفيتية هي العمل مع طرفي الشارع
وهي ليس���ت مقتصرة على إيران والعراق إنما يتابعون نفس السياس���ة الخطرة في كال
اليمنين”...
وجدت القيادة الكوردية أن الوضع مناسب لمحاولة جديدة لنيل االهتمام األمريكي
م���ن خالل إظهار الضغوط الس���وفيتية لالنضمام إلى حكوم���ة الجبهة الوطنية .يعتقد
البارزاني “ان الحركة الكوردية العراقية والش���عب العراقي في خطر حيث يتعين عليه
اإلذع���ان ا ّال ف���ي حالة اس���تالم معونة من خ���ارج العراق .ونجم عن ه���ذا ان البارزاني
يخط���ط مجدداً ارس���ال مبعوث إلعالم حكومة الواليات المتح���دة حول قلقه ولترتيب
زيارة إلى الواليات المتحدة لكي يتمكن البارزاني ش���خصياً القيام بمناش���دة من أجل
قضيته .وقد أشار البارزاني إلى انه سوف لن يوقع أي اتفاقية مع حزب البعث العراقي
يقيم موقف الواليات المتحدة تجاه قضيته 151”.وفي الوقت ذاته كان السافاك
طالما لم ّ
اإليراني يعلم السفارة األمريكية في طهران بتزايد النفوذ السوفيتي في العراق والطلب
بمساعدات أمريكية لقلب نظام البعث وتشكيل حكومة من الالجئين العراقيين مقرها
في ش���مال العراق تحت حماية البارزاني .لكن الممثل األمريكي إكتفى بر ّد أنه س���وف
152
يرسل هذه المعلومات إلى المركز”.
هذه المساعي لم تثمر حتى منتصف عام  ،1972ولننظر إلى األرشيفات األمريكية
والتي تلقي الضوء على مساعي القيادة الكوردية المتواصلة لنيل الحظوة لدى الواليات
المتحدة األمريكية.
150
151

Ibid

Memorandom from the Chief of the Near East and South Asia Division of the
C.I.A (Waller) to the Assistant Secretary of state for Near Eastern and South Eastern Asia
Affairs (Sisco), Washington, March 9, 1972.

152
Memorandom from the Chief of the Near East and South Asia Division of the
C.I.A (Waller) to the Assistant Secretary of state for Near Eastern and South Eastern Asia
Affairs (Sisco), Washington, March 9, 1972.
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ف���ي واق���ع االمر كانت وجهة نظ���ر الواليات المتحدة األمريكية ،قب���ل التوقيع على
معاه���دة الصداق���ة والتع���اون مع موس���كو ،فيما يخ���ص الخطر العراقي ل���م تتفق مع
وجهة نظر الش���اه .إذ اعتبرت واش���نطن أن العراق اليش���كل تهديداً وأن السوفييت لن
يضح���وا بمصالحهم مع الش���اه من أجل بغداد .كما أعتب���ر األمريكان ان العراق بطيء
في تطبيق األس���اليب العس���كرية الحديثة ،ورغم قدرة الجي���ش العراقي الحفاظ على
األمن الداخلي ،اال انه غير قادر على مقاومة هجوم من تركيا او ايران ،كما ان محاولة
البعث في تطويع الجيش لسلطته والتصفيات الجسدية للضباط غير الموالين ،جعلته
ضعيفاً .كانت واش���نطن على علم بإنش���اء الس���وفييت تجهيزات لمالحتها في الميناء
العراق���ي ام القصر ،وتعرف بأن الس���وفييت غيرراضين عن حليفه���م العراق الذي لم
يتوصل لصيغة س�ل�ام م���ع الحركة الكوردية وعدم تس���ديدها لديونها .لكن واش���نطن
كان���ت مقتنعة م���ن أن وقف القتال مع االكراد يقوى العراق ويمنحه حرية التصرف في
الخلي���ج ،لكن حتى بعد وقف القتال بين الحركة الكوردية وحكومة البعث ،فإن تصميم
األخيرة على االحتفاظ بالسلطة كاملة كان مؤشراً على أن عدم االستقرار في العراق
سيس���تمر .هذا رغم عدم استس���اغة واشنطن لسياس���ات بغداد ،اال انها كانت ترفض
تقديم المس���اعدة لألكراد .وربما كانت واشنطن ترى العراق بلد الفوضى واالنقالبات
الدموية وان النظام البعثي قد ينهار بفعل النزاعات الداخلية بين األعضاء المتنافسين
على السلطة داخل الحزب.
كان صدام حسين يدرك المخاطر التي تواجه النظام الجديد ،وقد نجح في تعزيزه
بتوقيعه على ماسمي ببيان  11آذار 1970حيث كان الهدف األساسي هو التفرغ للقضاء
على المعارضين في الداخل وترسيخ قبضة البعث على أركان الحكم ثم ضرب الحركة
الكوردية.
أرش���يف أمريك���ي آخر مؤرخ ف���ي  1972/3/20يق���ول“ :بعد زيارة صدام حس���ين
التكريتي لموسكو في شهر شباط ،حاولت الحكومة البعثية العراقية االتصال بالزعيم
الك���وردي طالبة من���ه التوقيع على “الميثاق الوطنى” وبعد ع���دة أيام في 1972/2/28
وصل مقر مال مصطفى البارزاني وفد س���وفيتي مؤلف من أربعة دبلوماس���يين ،ومثل
وصولهم حدثاً بالغ األهمية ،أعضاء الوفد كانوا:
RUMANYTSEV, of the International Department of the CPUSSR.
FIODOROV, who was presented as no. l’s assistant. A person of the same name is
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serving in the Soviet Embassy in BAGHDAD and the two might be identical.
AZAROV, First Secretary in the BAGHDAD Embassy.
KHAJIEFF, not identified.

قدموا المقترحات التالية:
عل���ى األك���راد توقيع الميثاق الوطنى واالنضمام إلى الجبهة الش���عبية بقيادة حزب
البعث وسينضم الشيوعيون العراقيون إلى الجبهة.
س���وف يقيم السوفييت مركز ارتباط مع األكراد مزود بجهاز لإلتصاالت  W/Tفي
مقر مال مصطفى يكون واجبه الحفاظ على اإلتصاالت وحماية البارزاني.
ودعى البارزاني لزيارة االتحاد السوفيتي وأعطيت له ضمانات سالمته.
وعدوا البارزاني بالدعم السوفيتي إذا ما قبل المقترحات المذكورة.
ويمضي األرش���يف األمريكي إلى القول“ :من الممكن ان تكون الخطوة الس���وفيتية
ذات أبعاد جيوستراتيجية هامة ،من المحتمل ان يكون هدفها تحرير الجيش العراقي
من اجل أهداف عسكرية سياسية في منطقة الخليج الفارسي وتوجيهه ضد المصالح
النفطية في المنطقة”.
فرغم جهود الزعامة الكوردية في إرسال مبعوثيها لالتصال بالسفارات األمريكية:
الوفد اآلشوري وحبيب محمد كريم وزيد عثمان المحامي ،ودعم هذه الجهود من قبل
الس���افاك اإليراني ،اال أنها لم تثمر ،كما يش���ير إلى ذلك أرش���يف أمريكي أرس���ل من
طهران في آذار  27عام  .1972يقول األرشيف:
“طلب منا الس���افاك اإليراني مجدداً [ ]..................وبإلحاح تقديم المساعدة
عن طريق [ ]................إلى الزعيم الكوردي مال مصطفى.
خالل السنوات العشر الماضية تلقينا نفس المطلب ورفضناه .كذلك البريطانيون
تجنبوا التورط .اإلس���رائليون ربما يدفعون للبارزاني مبلغاً مهماً ش���هرياً .وعندما يأتي
الملك حسين إلى هنا قد يطلب تدخل الواليات المتحدة [.]...........
ثم يش���ير األرش���يف إلى أن الس���وفييت يضغطون على مال مصطفى واألكراد كي
ينضم���وا إلى حكوم���ة الجبهة الوطني���ة العراقية والتي تضم الش���يوعيين والناصريين
واألك���راد بقيادة حزب البعث العراق���ي ،ثم يضيف“ :هدف التحرك اإليراني هو القيام
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بمحاولة ثانية لقلب الحكومة البعثية وتقليص فرص تعزيز الدور السوفيتي في العراق،
وهناك تقارير تش���ير إلى مس���اعي سوفيتية للتوصل قريباً التفاقية مع العراق مشابهة
لتلك االتفاقية الموقعة مع مصر”.
“وزارة الخارجي���ة ووكال���ة المخاب���رات المركزية يميالن إلى تف���ادي التدخل ،فأية
مس���اعدة قد يحتاجها البارزان���ي هي تماماً ضمن امكانات إيران وإس���رائيل لتلبيتها.
لي���س هن���اك اطالقاً ش���يء يحتاجونه منا ع���دا توريطنا .وعامل آخر ه���و أن حظوظ
النج���اح ليس���ت في صالح األكراد .كذلك تدخلن���ا ألول مرة في هذه الظروف يمكن ان
يعتبرها السوفييت عم ً
ال موجهاً ضدهم.
لذا أرى شخصياً ان ننأى وكما فعلنا في السابق عن التدخل .لكننى أرى أن تكونوا
أنتم على علم بسبب العامل السوفيتي.”.
ويشير أرشيف آخر مؤرخ في  29آذار  1972بتوقيع ريتشارد هيلمز ،يشير فيها إلى
المس���اعي الكوردية لنيل الدعم الدولي لمواجهة العالقات العراقية الس���وفيتية“ :بعث
الزعي���م الكوردي مال مصطفى مبعوثاً )خالل ش���هر آذار  1972لالتصال بالحكومات
االردنية واألمريكية للمساعدة - ،زيد عثمان  -ولدعوة رئيس الوزراء السابق الجنرال
عبدال���رزاق النايف لالش���تراك في حكوم���ة عربية كوردية في الش���مال .قال المبعوث
أن البارزان���ي يعتق���د ان الغ���رب لن يتجاهل المؤش���رات الحديثة ع���ن تقوية العالقات
وعبر عن أمله في اس���تالم جواب
الس���وفيتية العراقية ...أثن���اء محادثاته في الغربّ ،
ايجابي على عدد من الطلبات:
استمرار الحوار السياسي.
منح مساعدات مالية.
تجهيز محطة بث اذاعية وتدريب إلشغالها.
التعاون مع المخابرات الكوردية ويرأسها مسعود .و
منح بعض الزماالت لألكراد للدراسة في الجامعات الغربية.
ثم يشرح مبعوث مال مصطفى الوضع العام في العراق ،العالقات التي تتطور بين
موس���كو وبغداد ومعاهدة الصداقة التي بحثها صدام حس���ين أثناء زيارته لموسكو في
ش���باط عام  ،1972والضغط الس���وفيتي على األكراد لتوقيع الميثاق الوطني مع البعث
العراقي والحزب الشيوعي العراقي....
126

20.7.2017 15:49:24

livre_2versB.indd 126

استدرار االهتمام األمريكي

“ ]..............[ 3قال ان هذه التطورات حاصرت الكورد في زاوية ،إن وافقوا على
الميثاق الوطنى مع الحزب الش���يوعي العراقي وحزب البعث ،س���يكون من المس���تحيل
الف���ك منه���ا فيما بعد ،باألخص مع حجم الدعم الس���وفيتي لحكومة البعث في بغداد.
وإن رفض الكورد القبول ،عليهم مواجهة توقعات تجدد القتال .وبينما كان الس���وفييت
يضغطون على الكورد لالنضمام ،كان االيرانيون يبذلون أقصى جهودهم إلقناع الكورد
بع���دم اإلنضمام .طلب االيراني���ون من ادريس البارزاني إبن مال مصطفى ،أن يرس���ل
له���م قائمة باحتياجاتهم الحالية من المعدات العس���كرية والمادية .لقد تمت الموافقة
اإليرانية على ذلك مبدئياً .لكن على أي حال ،ال يثقون بإيران في تنفيذ وعودها.
“ ]............[ 4اس���تمرفي كالم���ه وق���ال أن الك���ورد ل���م يعدو يفك���رون في إطار
ك���وردي بح���ت ،إنما ناقش���وا التطورات األخيرة كمش���كلة وطنية عراقي���ة ،اضافة إلى
ماينجم عن التوقيع المرتقب على االتفاقية االستراتيجية العراقية السوفيتية بالنسبة
للمنطق���ة كلها .وف���ي محاولة لتناول المش���كلة في محتواها الوطن���ى ،واتصل األكراد
بالمجموع���ات العربي���ة الالجئة في القاه���رة ،لكنهم لم يثقوا به���م []..................
اقت���رح ل���و [ ]..............اقتن���ع بأنه إذا أتت اللحظة المناس���بة ،هو ش���خصياً عليه
االشتراك في تشكيل لجنة مشتركة عربية كوردية مقرها في كوردستان .وسوف تتبنى
ش���عار الثورة العراقية في الش���مال .وعلى اللجنة ان تقيم صالت دولية مع العالم وثم
تشكل حكومة وطنية في الشمال بعد إعداد القاعدة الدستورية لنظام جديد .ثم تدعو
إل���ى تع���اون الجيش العراقي وطرد البعث من بغداد .عل���ى اللجنة العربية الكوردية أن
توضح إليران أنه في الوقت الذي تقبل فيه المعونة العسكرية والمادية اإليرانية ،فإنها
التحبذ السيطرة اإليرانية أو تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية .إن طول التجربة
ف���ي التعام���ل مع إيران اليترك مجاالً للش���ك من أنها تريد إقام���ة حكومة ضعيفة في
بغداد وبقيادة زعماء غير مؤهلين مثل عبدالغني الراوي”.
”.............................. .5
وتش���ير المذك���رة إلى زيد عثم���ان فتقول“ :كان ي���درك ان السياس���ة الغربية تجاه
الك���ورد مبنية تقليدياً على عدم التدخ���ل [ ]......................وتعيد ماذكره عثمان
من“ :ان الكورد اليصدقون إن القوى األوروبية ستبقى ال مبالية عندما تكتشف أهمية
التطورات التى يشهده العراق”.
أراد المبع���وث الك���وردى [عثم���ان] وكان يحم���ل رس���الة مكتوبة باللغ���ة العربية من
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مال مصطف���ى إل���ى  Rogers, William Pتقديم مخططه عبر تحذير الغرب من تعزيز
النف���وذ الس���وفيتي في الع���راق والضغوط الس���وفيتية والبعثية على القي���ادة الكوردية
لالنضم���ام إل���ى الجبه���ة الوطني���ة العراقية ،وما يش���كل من خس���ارة بالنس���بة للغرب
وأمري���كا فيذكر ..............“ :عالوة يعتقد األكراد ان الس���وفييت ينوون اس���تخدام
الع���راق ألغ���راض تخريبية ليس فقط في منطقة الخليج إنما ضد إيران وتركيا أيضاً.
واس���تنتج عثمان قائ ً
ال إن المخاطر كبيرة وفقط الواليات المتحدة األمريكية بإمكانها
وق���ف الم ّد الس���وفيتي في العراق خالل دع���م البارزاني إما بطريقة مباش���رة أو غير
مباشرة”...........
وهناك مذكرة حوار بين  T. J. Scotesالملحق المسؤول عن الشؤون االردنية وزيد
عثمان مبعوث مال مصطفى ،حصل االجتماع في Hay-Adams Hotel, Washington
 D. C.مؤرخ���ة ف���ي  1972/4/ 3وق���د عقدت ثالث اجتماعات عل���ى طلب زيد عثمان
وكان ملخص الحديث :إثر زيارة صدام حس���ين لموس���كو إزداد النفوذ الس���وفيتي في
الع���راق بش���كل كبير .الس���وفييت يضغطون عل���ى مال مصطفى لالنضم���ام مع حزب
البعث والش���يوعي لحكومة جبهة وطنية كجزء من مس���اعي الس���وفييت تعزيز نفوذهم
في العراق .مال مصطفى اليرغب االس���هام في حكوم���ة الجبهة الوطنية ألنه يعتبرها
مؤامرة للقضاء على الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني .يناشد مال مصطفى حكومة
الواليات المتحدة تقديم الدعم المالي والعس���كري لتمكينه من تشكيل حكومة عراقية
ف���ي المنف���ى مقرها كوردس���تان ،ومؤلفة من االكراد والعرب وم���ن خاللها العمل لقلب
نظام البعث .والمس���اعدات يمكن تقديمها إلى البارزاني مباشرة او غير مباشر خالل
الملك حس���ين على سبيل المثال ،وهذه المس���اعدة إن لم تصل في المستقبل القريب
س���وف لن يتمكن مال مصطفى الوقوف بوجه الضغط السوفيتي والبعثى ،وفي النهاية
س���يؤدى إلى وقوع العراق تحت النفوذ الس���وفيتي ،وهذا يشكل تهديداً لمصالح العالم
الحر في الخليج الفارسي و تركيا وايران.
ّ
وف���ي مذك���رة أخ���رى مؤرخ���ة ف���ي  1972 /4/5بعثه���ا  Andrew I. Killgoreحول
المناشدة الكوردية للحصول على الدعم األمريكي ،ومعها ترجمة للمذكرة التي قدمها
عثمان:

128

20.7.2017 15:49:24

livre_2versB.indd 128

استدرار االهتمام األمريكي

“ر ّد فعلن���ا له���ذه المناش���دة منفي ومبني عل���ى نظرتنا ( )aإن نظاماً يس���يطر عليه
البارزاني س���يجد من الصعب البقاء في مواجهة ما س���تكون عليه بال ش���ك المعارضة
العربية الموحدة من داخل وخارج العراق )b( .لقد ترسخ النفوذ السوفيتي االقتصادي
ف���ي الع���راق إلى ح���دود حتى لو نج���ح البارزاني في إنه���اء النظام البعث���ي ،اليبدو ان
إلى في حالة استعدادنا للتدخل الفوري وربما
بمس���تطاعه كس���ر العالقات مع موسكو ّ
بمس���اعدات ضخمة )c( .إن دعم حكوم���ة الواليات المتحدة األمريكية لعملية انقالب
وحي���ث إنها في أحس���ن األحوال تبدو س���يئة االعداد ،س���يكون من الصع���ب اخفاءها،
ل���ذا س���تجازف حكوم���ة الوالي���ات المتحدة بوضع عراقي���ل اضافية ف���ي عالقاتها مع
الدول العربية وذلك بس���بب دعمها لحركة غير عربية تدعمها دول غير عربية [إيران
وإسرائيل] ضد «العرب» )d( .تسهيل مجىء حكومة في بغداد يؤيدها األكراد قد يؤدى
إل���ى تقوي���ة الطموحات الكوردية في إيران وتركيا ،مما يخلق قلقاً على األقل في تركيا
ان لم نقل إيران )e( .أي تشجيع لألكراد سيمنح الطموحات القومية الكوردية قوة دفع
أخ���رى ،وهي طموحات تهدف إلى إقامة دولة كوردس���تان المنفصلة ،وس���تمثل خطوة
تزيد من التردى في منطقة تتسم سلفاً باالنقسامات.
م���ن الصع���ب معرفة تفاصيل االن���زالق الكلي نحو طهران وحلفائه���ا واالبتعاد عن
الس���وفييت بغي���اب ارش���يفات كوردية ذات مصداقي���ة ،وما إذا كان ق���د دار نقاش في
المكت���ب السياس���ي للح���زب الديمقراط���ي الكوردس���تاني .فرغم زعم وج���ود عناصر
يس���ارية في المكتب السياس���ي ،دارا توفيق ،صالح اليوس���في ونوري شاويس ومحمد
محمود عبدالرحمن (سامي) اليبدو ان لوزنهم كان تأثير على اختيار الزعامة الكوردية
لطهران وحلفائها واالبتعاد عن الس���وفييت .لكننى أميل إلى أن هذا االختيار جاء في
مرحل���ة تعزي���ز التعاون بين موس���كو وبغداد ومن ثم تش���ديد الضغ���وط لالنضمام إلى
الجبه���ة الوطنية والتي اقترحها الس���وفييت والبعث وانضمام الحزب الش���يوعي اليه.
فحس���ب المقترحات الس���وفيتية التي قدمها الوفد الس���وفيتي إلى القي���ادة الكوردية،
والت���ي أش���رنا إليها س���ابقاً ،تظهر رغبة موس���كو ف���ي التوصل إلى ح��� ّل لجمع الكورد
والبعثيين والشيوعيين ،والطرف السوفيتي مستعد لالشتراك في العملية .كانت وجهة
نظر الس���وفييت أن الحلقة المؤلفة من الثالث س���تكون محكمة ولن تتأثر بالمؤامرات
الخارجية الغربية ضد توطيد وتطوير المصالح السوفيتية .ويشير يفجيني بريماكوف
ف���ي كتاب���ه إلى انه ف���ي آخر زيارة لمال مصطف���ى في بداية ع���ام  1973وبعد ان انهى
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حديثه مع مال مصطفى وغادر األخير مع قافلة من الحراس ،تهيأ يفجيني مع محمود
عثم���ان للمغ���ادرة ألخذ قس���ط من الن���وم ،حيث أفضى ل���ه محمود عثم���ان رأيه حول
العالقات مع بغداد“ :طلب منى مباش���رة الس���عي إلقناع مال مصطفى لتخفيض سقف
المطال���ب م���ع بغداد 153”.لكن حادث االغتيال كان قد اس���تفز مال مصطفى إلى حدود
أفقدته القدرة على التفكير المتوازن لكي يبقي على خيارات أخرى غير االبتعاد الكلي
والنهائي مع حكومة بغداد .وأعتقد أن السوفييت شعروا بمخاوفه لذا قدموا ضمانات
لسالمته الشخصية لكن دون جدوى.
الري���ب كان م���ن أحالم مال مصطفى من���ذ الثالثينات من الق���رن الماضى التقرب
من البريطانيين واألمريكان ،واليتردد عن اس���تغالل أية فرصة في هذا االتجاه .ففي
أرش���يف ل���ـ  C.I.Aمؤرخ ف���ي  ،1972/3/31من مدي���ر المخابرات المركزية ريتش���ارد
هيلمز موجه إلى مس���اعد الرئيس لش���ؤون األمن القومي ووزيري الخارجية والدفاع،
والمعلومات مستقاة من مصادر القيادة الكوردية يذكر:
“”..........................
“توقع كوردي باحتمال وصول بريجنيف أو كوس���يجن في زيارة إلى بغداد في ش���هر
نيسان .1972
.1

1حس���ب ( ).........................يعتقد القادة الكورد ان زيارة صدام حسين
التكريتي ،السكرتير العام لحزب البعث ونائب الرئيس في مجلس قيادة الثورة
إلى موس���كو اواس���ط شهر ش���باط  ،1972دش���نت مرحلة جديدة من التعاون
بين االتحاد الس���وفيتي وحزب البعث الحاك���م في بغداد .الممثلين الكورد في
بغداد أرسلوا تقارير حول مالحظات إيجابية لضابط متقدم عن توقيع اتفاق
في موس���كو من أجل التزود بمساعدات عس���كرية خالل زيارة صدام حسين،
وتتضم���ن تجهيزات أكثر لأللغ���ام البحرية ،قوارب التوربي���دو ،دبابات ،ووعد
بتزويد طائرات ( .MIG-23تعليق المحطة :المصدر لم يشر إلى نوع الطائرة
التي وعد الس���وفييت تزويده���ا .فالعرب غالباً يس���تخدمون  MIG-23عندما
يشيرون إلى طائرة ). Foxbat

Russia And The Arabs. Yevgeny Primakov. Basic Books A Member of the Pe r
153
seus Books Group. New York.2009. P: 336
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.2

2والك���ورد عل���ى علم بأن الضباط الس���وفييت يعملون كمستش���ارين في انش���اء
نظ���ام دفاعي لصواريخ  SAMفي قاعدة الش���عيبة .واالكث���ر أهمية في الرأي
الك���وردي ،هو العرض الذي قدمه صدام حس���ين لالتحاد الس���وفييتى لتأميم
جميع المنشآت النفطية االجنبية في العراق ودعوة القادة السوفييت إلى زيارة
بغداد ،والتي قبلها الطرف السوفيتي مبدئياً .وفهم الكورد ان زيارة السكرتير
العام للحزب الش���يوعي لالتحاد الس���وفيتي ليونيد بريجنيف أو رئيس الوزراء
الكس���ي كوس���يجن قد تحصل في ش���هر نيس���ان  ،1972حيث اثنائها س���يوقع
الطرف العراقي مع االتحاد الس���وفيتي معاهدة صداقة على ش���اكلة معاهدة
الصداقة السوفيتية المصرية الموقعة في مايس .1971

.3

3الش���رط الوحيد الذي أصر عليه االتحاد الس���وفيتي للدع���م الكامل لحكومة
البع���ث ف���ي بغ���داد كان التوقيع عل���ى الميث���اق الوطنى من قبل ح���زب البعث
العراقي والشيوعيون والحزب الديمقراطي الكوردستاني كما سيعقب التوقيع
على الميثاق الوطنى تش���كيل وزارة أخرى تتضمن وزراء ش���يوعيين إلى جنب
الوزراء الكورد.

.4

4ق���ام وف���د س���وفيتي بالضغط المباش���ر عل���ى األكراد أثن���اء زي���ارة الوفد إلى
كوردس���تان في ش���باط  1972وبق���ي هناك ليل���ة واحدة ،وض���م الوفد عضواً
مناوباً من اللجنة المركزية للحزب الش���يوعي السوفيتي وممثلين عن السفارة
الس���وفيتية في بغ���داد ،ضمنهم ضابط ف���ي االس���تخبارات( .تعليق المحطة:
أف���ادت تقارير أخرى بان هذا الممثل عن اللجنة المركزية للحزب الش���يوعي
الس���وفيتي هو  ، V. P. Rumyantsevرئيس الش���عبة العربية للش���رق األوسط
في القس���م الدولي من اللجنة المركزية للحزب الش���يوعي لالتحاد السوفيتي
(لكنه ليس عضو مرش���ح للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي) .خالل
النقاش مع الوفد الس���وفيتي هاجم زعيم الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني
مال مصطفى البارزاني سجل صدام حسين التكريتي والحكومة البعثية بقوة.
واوض���ح للزوار الس���وفييت التجرب���ة الكوردية في التعامل مع البعث .وأش���ار
البارزاني إلى أن األكراد طوروا عالقات جيدة مع إيران وينوون االحتفاظ بها.
ور ّد الزوار الس���وفييت ان على األكراد تقليص االعتماد على إيران عند نش���وء
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الثق���ة تدريجي���اً بالبعث ،بع���د التوقيع على الميثاق الوطنى .وعرضوا ارس���ال
مقر البارزاني وأيضاً لضمان
ضابط ارتباط س���وفيتي للبقاء بش���كل دائم في ّ
سالمة البارزاني.
.5

5وبع���د مغ���ادرة الوفد الس���وفيتي ،أس���تدعي الممثل���ون الكورد م���ن بغداد إلى
الشمال ،ضمنهم محمد محمود عبدالرحمن (كاكه سامي) وزير الدولة صالح
اليوس���في ،نوري ش���اويس (من أنصار موس���كو) دارا توفيق (ش���يوعي) مدير
البلديات إحسان شيرزاد ووزير الزراعة نافذ جالل .ومن ضمن هؤالء جميعاً،
فقط س���امي يحظى بثقة المجموعة الحاكمة ح���ول البارزاني :وولداه إدريس
ومس���عود بارزان���ي ،دكتور محمود عثم���ان وحبيب محمد كري���م .أكراد بغداد
نصح���وا م���ن أن البعث يمنح الكثير وان للكورد أخطاءهم ،باألخص اعتمادهم
عل���ى إي���ران .واقترح���وا ان البعث يرغب باخ�ل�اص التفاوض بش���أن الميثاق
الوطنى .كان ر ّد البارزاني مجدداً هجوماً عنيفاً ضد البعث ورفض االس���تماع
إلى حججهم .لكن على أي حال تشكلت لجنة من صالح اليوسفي ،دارا توفيق
ومحم���د محمود عبدالرحمن للتفاوض مع البع���ث .وقدم للجنة توصية فورية
لكي تطلب أصعب الش���روط في المفاوضات مع البعث بهدف كس���ب الوقت،
وافشال اتفاق سريع ولكي يكون لألكراد الوقت لدراسة الوضع .هذه الشروط
تضمنت:

 . Aحك���م ذات���ي للمناط���ق الكوردي���ة فوراً كم���ا نصت علي���ه اتفاقي���ة  11آذار لعام
.1970
 . Bاعتبار مناطق كركوك تابعة لألكراد و
 . Cالطل���ب بحص���ة  2على  5من واردات العراق للمناطق الكوردية ،أي نس���بة إلى
عدد سكان األكراد.
.6

6يعرف الزعماء الكورد جيداً بأن البعث لن يقبل بتلك الش���روط لكنهم يخشون
ألهداف تكتيكية أن يقترحوا التوقيع على اتفاق بهدف دمج األكراد ،وفيما بعد
يتفادون تطبيق ما إتفق عليه من ش���روط .ويعتقد األكراد من أن البعث سوف
يستغل كل فرصة للقيام بالتآمر عليهم ،شراء ذمم أولئك الكورد ذوي الوالءات
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الضعيفة وسيحاول عزل واضعاف البارزاني بهدف اغتياله أو محاربته عندما
يضع���ف بصورة كافي���ة .البارزاني متردد في اتخاذ ق���رار للتحرك ضد البعث
علن���اً لخش���يته من معاداة الس���وفييت له .وق���د ذكر الس���وفييت بوضوح أنهم
س���يعارضون العناصر التي تعمل ضد البعث .يعتقد البارزاني ان المس���اعدة
القليلة من إيران خالل الشهورالحالية تجعل القتال أمراً مستحي ً
ال في الوقت
الحاضر.
7 .7ولو أمكن تش���كيل حكومة عراقية في المنفى تضم األكراد والعرب مقرها في
الش���مال ،مدعومة من مجموعات في الخارج ،يك���ون هناك أمل جيد للقضاء
على البعث .وإن لم تتوفر المساعدة ،يعتقد الكورد بأن تزايد اإلرادة السوفيتية
لدعم البعث سيضعف قدراتهم في تبني موقف مستقل وسيفتح الطريق أمام
سيطرة البعث على جميع المناطق في العراق.
154
نسخة إلى السكرتير المساعد للشرق األدنى وشؤون جنوب آسيا“ .
م���ن الخطأ االس���تراتيجي فس���خ الروابط مع الس���وفييت في وقت ل���م تكن هناك
ضمان���ات غربية .فوس���يلة القي���ادة الكوردية في التقرب من إيران والمعس���كر الغربي
كان���ت معاداة الش���يوعية إلى حد قتل الش���يوعيين دون أي مبرر ع���دا الهدف المخفى
في تصورها ،وهو أن ذلك يقنع الغرب وباألخص أمريكا بدعم الزعامة الكوردية .لقد
خدم هذا الموقف صدام حس���ين وش���اه إيران معاً .وعندما عب���رت الزعامة الكوردية
إلى الطرف اآلخر من المعبر حيث الش���اه وحلفاؤه وعدم اإلبقاء على خط رجعة ،مال
155
االتحاد السوفيتي إلى بغداد بشكل تام بعد ان يأس من موقف القيادة الكوردية.
إحدى وس���ائل التقرب من ش���اه إي���ران كان ضرب الحركة التحرري���ة الكوردية في
كوردستان إيران .فلكي يقدم الشاه المزيد من العون ،قتلت الزعامة الكوردية سليمان
معيني ،عضو المكتب السياس���ي للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني –إيران .وس���لمت
الس���افاك جثت���ه .وبعد توثي���ق الروابط أكثر مع إيران جاء دور أحمد توفيق ،س���كرتير
CSDB-312/01481-72
154
حسب علمي كان صالح اليوسفي الوحيد الذي عارض مثل هذا التوجه ،لكنه لم يجد آخرين من
155
أعضاء المكتب السياسي يدعمون موقفه .وقد اطلعني إبنه (الوين) على ما كتبه والده عن هذا الموضوع في
لندن عام (1996المؤلف).
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(ح���دك) –إي���ران طلبت إيران م���ن مال مصطفى تس���ليمه .فنفي إل���ى مناطق برواري
ف���ي بادينان ،وجمد نش���اط (ح���دك) – إيران .وهنا كش���اهد أذكر الح���ادث التاريخي
التالي :ح ّل أحمد توفيق ضيفاً مع مرافقيه في ريزان حيث نسكن ،وكعادته لم تفارقه
اإلبتسامة رغم صعوبة الظروف .جاء من منفاه في برواري .وبقي ليلتين عندنا .وكان
الهدف زيارة والدي واعالمه بما يحصل له من مضايقات .فتطرق إلى مقتل س���ليمان
معيني وتس���ليم قيادة (حدك) جثته إلى الس���افاك اإليراني ،واألخير وضع جسده على
عربة مكش���وفة ،تجولت في ش���وارع مدن كوردية ليراها عامة الناس ،وأعلن السافاك
للسكان الكورد أن مال مصطفى سلمهم الجثة .ثم تابع يقول لوالدي ،قد يسلمونني أنا
أيضاً للس���افاك اإليراني ،فهناك مضايقات كثيرة ضدي في برواري أش���عر بها يومياً،
لكن جئت اليك لغرض واحد ،أرجو أن تقول لمال مصطفى“ :إنني أقبل تس���ليمي إلى
السافاك اإليراني لكن بشرط مقابل الحصول على عشر دبابات إيرانية تسلم للحركة
حر وأنا أقبل بالتسليم”.
الكوردية ،أعتقد أنا أساوي عشرة دبابات .في هذه الحالة هو ّ
ذه���ل وال���دي من هذا القول ،وذكر ل���ه ليس هذا من ش���يمتنا ،ور ّد عليه أحمد توفيق:
أع���رف ذلك ،لكن س���ليمان معيني مثال على هذا الواقع الجدي���د .وعده والدي بأنني
لن أقبل تس���ليمك مهما كلف األمر .عاد بعد ذلك أحمد توفيق إلى منفاه في برواري،
لك���ن بس���بب المضايق���ات والقل���ق الدائم ،ترك منفاه خلس���ة وذهب إلى بغ���داد طالباً
اللجوء السياسي ،والتقيت به آخر مرة في بغداد بعد بيان آذار عام  .1970قضى عليه
نظام البعث بعد إعالن بيان آذار بحوالي س���نتين .إس���تخدم ش���اه إيران بنجاح القيادة
الكوردي���ة للحزب الديمقراطي الكوردس���تاني – عراق -لهدم العالقات اإلس���تراتيجية
الكوردستانية وضرب الحركة التحررية الكوردية في إيران.
في  31مايس  1972أي بحوالي  35يوماً قبل سفر الدكتور محمود عثمان وإدريس
إلى واش���نطن للقاء ريتش���ارد هيلمز ،قدم مكتب المخابرات والدراسات للشرق األدنى
وجنوب���ي آس���يا 156تقريراً بعنوان :أكراد العراق :احتماالت تج���دد التمرد؟ كان لها رأي
واض���ح عن القيادة الكوردية “ :مال مصطفى يتمتع بالملكية الضرورية لتوحيد العديد
م���ن القبائ���ل في قوة عس���كرية ش���به منظمة ،ناهض ف���ي البداية الع���راق الملكي في
األربعينات ،وطرد من العراق إلى إيران وثم إلى االتحاد السوفيتي حيث عاش فيها 11
Bureau of Intelligence and Research (INR) Near East and South Asia. The Kurds
156
Of Iraq: Renewed Insurgency? May 31, 1972
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عام���اً وتعلم أن ال يثق بالس���وفييت .عاد إلى الع���راق بوقت قصير بعد ثورة عام .1958
وف���ي ع���ام  1961تمكن من أن يصبح زعيم���اً بال منازع ضمن القبائ���ل الكوردية .وقاد
حرب عصابات أس���همت في عمليات تغيير النظام .وخالل القتال الش���ديد الذي دام
أرب���ع س���نوات ،تلقت قوات مال مصطفى المس���اعدات والتجهيزات من إيران ويش���ك
العراقيون من انه تلقى المساعدات من دول أخرى تصله عبر إيران .كانت إيران تنوى
من خالل هذه المس���اعدات إضعاف نفوذ جم���ال عبدالناصر في بلد مجاور ضعيف،
وأيضا للحيلولة دون حصول انتشار مشاكل بين أكراد إيران أنفسهم ”.في هذا التقرير
هناك منحى في ربط قيادة مال مصطفى بالعنصر القبلي.
ويمضي التقرير نفسه إلى أن مال مصطفى“ :مدرك أن الحكومة ،وأيضا يعتقد أن
السوفييت كذلك ،كانوا وراء محاوالت اغتياله واغتيال ابنه األكبر إدريس في الصيف
المنص���رم كما انه وبش���كل تام ال يث���ق باألطراف األخرى للتحال���ف معهم حيث أُقترح
157
عليه”..........
“وتوجد عناصر اصالحية ويسارية شابة ضمن الكورد .جالل طالباني هو الناطق
والءه للبارزاني وقت الحرب لكنه يعارض برنامجه وقت الس���لم.
باس���مهم ،وهو يمن���ح َ
ونف���وذه أق���ل بكثير من نف���وذ البارزاني ( وال تأثير له ضمن العناصر ش���به اإلقطاعية
م���ن القبليين) ،انه يق���دم نوعاً من القيادة تفضل الحكومة و (الس���وفييت) بنائها على
حس���اب البارزاني .ان لم يحارب البارزاني فقد تتعرض زعامته الشخصية إلى الزوال
التدريج���ي خالل مثل هذه التكتيكات .كم���ا إن الوقت ليس في صالحه (يبلغ  69عاما ُ
من العمر لكنه الزال قويا) وان أتباعه الذين أنهكتهم الحرب قد يحجمون عن استخدام
الس�ل�اح مرة أخرى بعد فترة قصيرة جداً من تمتعهم بالراحة بعد سنوات من النضال
في الستينات”........
ونفس التقرير يشير إلى منحى هام بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية فيما يخص
شخصية مال مصطفى“ :بارزاني أقوى من أية شخصية من أبناء هذا الجيل .وقد منع
بش���كل صارم أعمال التحريض السياس���ي أو تنظيم األكراد في البلدان المجاورة .إن
ال أعتقد أن السوفييت كانوا وراء محاولة اإلغتيالين ،فمصالح السوفييت كانت تقتضي
157
االستقرار في كوردستان والعراق .تعليق من المؤلف.
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الزعامة اليس���ارية الشابة والتي يمكن أن تخلفه قد ال تكون حذرة مثله .وإذا ما تورط
الس���وفييت مباشرة في الشؤون الكوردية فس���يجدون وضعاً سياسياً صعباً ،لكن أيضاً
سيكون في حوزتهم وسيلة للضغط على إيران ،وعلى نطاق أضيق ضد تركيا ،هذا إذا
ما اختاروا استخدامه.
ويمضي التقرير إلى القول“ :وفي أس���وأ االحتم���االت عند تجدد القتال ،قد يطرد
مال مصطف���ى وأتباعه من العراق ،أو يجابه���وا صراعاً مرهقاً أكثر تكلفة مما كان في
الس���ابق .وفي أحس���ن األحوال ،فإن ما س���يناله قد ال يتجاوز مما حققه من قبل ،وهو
الحفاظ على شمالي منطقته الجبلية المحدودة.
في الوقت نفس���ه ،فإن تمرداً طويل األمد قد يس���قط حكومة البعث التي ال تحظى
بالشعبية ،لكن من المؤكد أن األكراد ال يستطيعون تحديد طابع النظام الذي سيخلف
النظ���ام الحال���ي .والمنفييون العراقي���ون حيث يخططون معهم حس���ب التقارير ،فعلى
ض���وء أدائه���م في الماضي ،ال يبدو أن لهم القدرة في تش���كيل حكومة مس���تقرة قادرة
على البقاء.
وس���وف لن يتمكنوا من القضاء على المصالح الس���وفيتية ،الن الجهاز العس���كري
العراقي برمته والكثير من خطط التنمية تعتمد على المساعدات السوفييتية”......
بالتأكيد لو س���يطرت زمرة مناصرة للبعث أو للس���وفييت على كوردس���تان العراق،
ستتمكن من ممارسة الضغط على إيران وحتى إيجاد مصدر إزعاج في شرقي تركيا.
في الحقيقة يبدو أن هذا هو دافع الحكومة العراقية ،وليس الس���وفييت ،من وراء دفع
األمور في كوردستان نحو الواجهة.
ويفي���د التقري���ر“ :وبما أن الس���وفييت بنوا عالق���ات أفضل مع إيران ،واس���تثمروا
الكثير مع الحكومة العراقية ،فإنهم ال يريدون رؤية الكورد وقد أثاروا المشاكل في أي
من االتجاهين ،سوف يجهدون من خالل مزيج من الضغط والرشوة على حث األكراد
على االستقرار واالنسجام مع المخطط العراقي.
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وبالنس���بة لم���ا ورد ف���ي التقري���ر فم���ن المؤك���د انه في حال���ة تجدد القت���ال ،فإن
الس���وفييت س���يجدون انفس���هم مرغمين على األكثر على الوقوف إلى جانب الحكومة
وتقديم المش���ورة والمس���اعدة لها وان كان في ذلك مجازف���ة الحاق الضرر بعالقاتهم
158
مع إيران”...

Bureau of Intelligence and Research (INR) Near East and South Asia. The Kurds
158
Of Iraq: Renewed Insurgency? May 31, 1972
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الـ  C.I.Aمن الرفض إلى التداول
(اصطفاف سياسي جديد)

“الزعماء السوفيت يضعون
االعتبارات األمنية فوق الشيوعية”

رتشارد نكسون لشاه إيران 1972/5/30

كان من المقرر ان يلتقي الرئيس نكس���ون بالش���اه في  31 – 30أيار عام  1972بعد
ختام زيارته لموسكو .وبهذه المناسبة قدم هنري كيسنجر مذكرة إلى نكسون قبـل 12
يوماً من موعد اللقاء مع الش���اه ،بعنوان (مناقش���اتكم مع ش���اه ايران في أيار )31-30
هذه المذكرة المفصلة تحتوى على النقاط التي ينبغي للرئيس االمريكي بحثها ،تحتوى
على المواضيع التالية :الخلفية واألهداف .اهتمامات الش���اه المحددة .ماذا نريد من
الزيارة .يقول كيس���نجر لرئيس���ه« :الغرض الرئيس���ي من المناقش���ة مع الش���اه هو()a
التأكد من فهمه الس���تراتيجيتكم العالمية و( )bتش���جيع مساعيه لتقوية تعاون إقليمي
بين الدول الراغبة في مقاومة الضغوط السوفيتية في الشرق األوسط .هذه المذكرة
خالية من ذكر الكورد تماماً .ويظهر ان األمريكيين لم يهتموا بنداءات الطرف الكوردي
وال بمح���اوالت الس���افاك اإليران���ي في مس���اعدة الحركة الكوردية قبل زيارة نكس���ون
لطهران ولقائه بالشاه.
ويب���دو أن الش���اه تناول ألول مرة الورق���ة الكوردية مع الرئيس األمريكي نكس���ون،
أثن���اء االجتماع الذي حصل في بالط س���عد آباد بطه���ران ،بتاريخ  1972/5/30حيث
دام االجتماع من الس���اعة 6:35pm – 5:35pm
مس���اء .وكان الحضور :الشاه ،نكسون
ً
وكيس���نجر .هنأ الش���اه الرئيس األمريكي بنجاح سياس���ته الخارجية في قمة اجتماع
موس���كو ،وان حلفاءن���ا يش���عرون باإلرتياح .لكن���ه أعرب عن قلقه فيما يخص الش���رق
األوسط.
نكس���ون ش���كره للترحيب الحار ،ثم تناول ماجرى في قمة موس���كو“ ،فذهابنا إلى
الصين جعل الرحلة إلى موس���كو ممكنة .كما ان اتخاذ إجراءات قوية في فيتنام (على
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ش���اكلة إجراءات  8مايس) لم تلغ قمة موس���كو .لم يكن هناك مايدعو إلى النش���وة او
االفت���راض ب���أن الزعماء الس���وفييت تخلوا عن أهدافهم البعيدة الم���دى .الذي أقنعنا
هو الس���لوك الس���وفيتي في عام  1971في أزمة الهند وباكس���تان .فالزعماء السوفيت
يضعون االعتبارات األمنية فوق الش���يوعية .كانت أوروبا في ذهنهم وبالتأكيد الصين.
انهم يسعون إلى تطويق الشرق األوسط”.
وتاب���ع الرئي���س ،الواليات المتح���دة تتحرك على قاعدة التق���دم خطوة إثر خطوة.
توصلنا إلى اتفاقات أينما وجدنا مصلحة مش���تركة .وأبلغ نكس���ون بريجنيف ،س���وف
نرى ما س���يحصل في الهند الصينية ،وقال له ان المجابهة مع الواليات المتحدة تبدو
أكثر احتماالً في الش���رق األوس���ط .المكتب السياسي يريد عالقات أفضل معنا ،ومن
جانبنا نريد أيضاً عالقات أفضل معهم .لكننا أكدنا على الحيلولة دون تحول األزمات
الصغيرة إلى أزمات كبيرة.
وإننا نقدر دور الش���اه في جنوب آس���يا ،أردف الرئيس ،ورأيه الشخصي انه إذا ما
اس���تحوذت الهند باألسلحة السوفيتية على غرب باكس���تان ،ستجد دول اخرى نفسها
في خطر .ليس���ت من طرف الهند ،ألنها تفتقد إلى القدرة ،لكن من قبل الس���وفييت.
وجئن���ا إلي���ران ،لكي ترمز هذه الزيارة دعمنا القوي الصدقائنا .س���وف لن نتخلى عن
اصدقائنا.
ثم سأل الرئيس من الدكتور كيسنجر فيما إذا كان لديه شيء يضيفه.
الدكت���ور كيس���نجر لخ���ص االس���تراتيجية الس���وفيتية المتمثلة ف���ي االنتقائية في
سياس���ة الوف���اق .إنهم يتوصلون إلى ح ّل في بعض األم���ور مع بعض الخصوم من أجل
ع���زل آخرين .باألخص الصينيين .علين���ا ان نكون حذرين .فمن المهم ان تلتزم القوى
العظمى بمبدأ ضبط النفس .وهذا ما اوضحناه للسوفييت.
عبر الش���اه عن موافقته وأن سياس���ة المجابهة مستحيلة .هناك عدد من المناطق
ّ
الرئيس���ية ،ش���دد الش���اه ،والتي اليمكن تجاهلها .مثل أوروبا والش���رق األوسط .وقدم
الش���اه أرقاماً تش���ير إلى م���دى اعتماد أوروبا واليابان على بترول الش���رق األوس���ط.
بترول ليبيا سينتهي خالل عقد ونيف ،على الواليات المتحدة ان تتزود أكثر فأكثر من
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نفط الشرق األوسط .لن نسمح بوضع يؤدي إلى عزلتنا .مصدق المجنون قام بذلك.
الرئيس األمريكي علق على ذلك :كان أحمقاً .وافقه الشاه.
ف���ي العام الماضي ،بعد ش���هرين م���ن التوقيع على االتفاقية مع الس���وفييت هاجم
الهنود ،والسوفييت لم يحاولوا تقييد زبونهم“ .لن نتخلى نحن عن بالدنا .سندافع عن
أرضنا شبراً شبراً .عليهم ان يقاتلوا بكل ما لديهم من قدرات.
ث���م س���أل الرئيس الش���اه فيما اذا كان حلفاؤن���ا متخوفون من اجتم���اع القمة .كال
عندما يكون لك حلفاء حقيقيون ،أجاب الش���اه .الحلفاء اللذين يعتمدون على أنفسهم
يرحبون بها .لكن عندما يعتمدون على مبدأ القتال حتى آخر أمريكي سوف لن يرحبوا
به���ا .إيران مثل إس���رائيل ،عليها الوق���وف لوحدها .ولهذا يأمل الش���اه بعدد أكبر من
خبراء عسكريين أمريكيين كذلك ترغب إيران في الحصول على أكثر االسلحة تطوراً.
فنح���ن النري���د وضعاً حيث تقطع الواليات المتحدة الس�ل�اح ألي دول���ة زبونة لالتحاد
الس���وفيتي .وكان متخوفاً من أن الس���وفييت سيش���كلون ائتالفا من الكورد والبعثيين
والشيوعيين ،والمشكلة الكوردية بدل أن تكون شوكة في ظهرهم ممكن أن تتحول إلى
رصيد لصالح الشيوعيين.
وس���أل الدكتور كيسنجر عما يمكن عمله .فتركيا تحتاج إلى تعزيز قدراتها .أجاب
الشاه ،يمكن أن تساعد إيران في الشأن الكوردي.
وس���أل الرئيس ،ماذا عن اليونان .أجاب الش���اه ان الملك إنسان طيب لكنه ساذج.
لقد كان قلقاً بس���بب باباندرو .فحكم الجنراالت يجب ان يدعم .والملك يمكنه البقاء
إذا مالزم الصمت.
ثم س���أل الرئيس عن الوضع في أفغانس���تان .ر ّد الش���اه ان ملك افغانستان كسول.
وهناك ضغوط في غرب باكس���تان ،بشتونس���تان وبلوجستان .الهدف منه تطويق إيران
ومنح االتحاد الس���وفيتي ممر إلى البحر .الش���اه ح ّذر يحيى م���ن غبائه ،لكنه لم يقبل
هذا التعدي الصارخ.
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ثم ناقش الرئيس الظروف التي من خاللها يمكن تقديم المس���اعدات االقتصادية
للهند .أش���ار الش���اه ،لو تمكنا من منح بعض المس���اعدة للهند النقاذ باكس���تان ،فذلك
حس���ن .لكن المش���كلة الرئيس���ية هي انقاذ غرب باكس���تان .وافق الرئيس على صحة
توج���ه الش���اه ،واقترح مواصل���ة النقاش حول ذلك في الغد .يمك���ن ان تنوب إيران عن
باكس���تان ،اقترح الشاه .ونوه الدكتور كيس���نجر ان ذلك يستوجب إعادة برنامج تسليح
باكس���تان لجعله���ا مؤهلة للنقل من إيران إلى دولة ثالث���ة .وافق الرئيس ،يجب ان نقوم
بذلك ،وعلى عكس ذلك ،هو القفز على باكستان .وأشار الشاه إلى انه يعرض كل شيء
على افغانستان.
ثم قال الرئيس انه راغب في تناول موضوع توظيف األسطول األمريكي في الخليج
الفارسي .وذكر الشاه انه يريد إبعاد القوى العظمى عن الخليج بعد مغادرة البريطانيين
عبر عن قلقه حيال القوة البحرية األمريكية الصغيرة .لكن بعد االتفاق الهندي
ولهذا ّ
العل َم هن���اك .وفي كل األحوال
الس���وفيتي هناك ش���يء يجب ان يقال م���ن أجل إظهار َ
إي���ران هو البلد الوحيد القادر على التعامل مع أي وضع كان ،دون مس���اعدة خارجية.
159
سوف يدرس الموضوع.
وفي اليوم الثاني  1972/5/31حصل اجتماع آخر في بالط سعد آباد صباحاً في
الس���اعة  10 :30إلى  ،12:00وضم كالعادة الش���اه ،الرئيس األمريكي وكيس���نجر .إن
لقاء الش���اه بضيفيه دون إشراك أي من وزرائه ،في اجتماع األمس واليوم ،مؤشر على
سلطته المطلقة في كل مايخص العالقات الخارجية .وفي هذا االجتماع “تطرق الشاه
إلى االرهاب والضغوط التي يواجهها من قوى اليس���ار ،وهناك ضغط عليه من براند
) .(Brandtوزع���م أن المش���اكل تأتي م���ن بغداد أو على األقل بغداد هي المس���تفيدة.
هناك أخطار تظهر في ُعمان ،حيث المتمردون مدعومون كلية من الشيوعيين .وهناك
مخاط���ر على الس���عوديين ،والنظ���ام رجعي كثيراً واليوجد مي���ل لالصالح .لدى الملك
جيش بدوي لمجابهة جيش نظامي.
وبعد انحراف قصير عن المناقشة تناول طراز الفن المعماري اإليراني لالضرحة،
عاد الش���اه إلى موضوع الس���عودية .كان مقتنعاً من أن الس���عودية لن تكون بمنأى من
159

Memorandum of Conversation. E. O. 12958.
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قبل المصريين حال تس���وية المشكلة اإلس���رائلية .لديهم عقدة التفوق لكنهم مقاتلون
رديئون .إقترح رئيس الـ  .C.I.Aقس���م الس���عودية ،على حكومة الواليات المتحدة ومن
خالل الشاه العمل على تشكيل تجمع يضم السعودية ،إيران ومصر لمواجهة الشيوعية.
أخبر الش���اه ُعمان انه س���يلبي أي طلب منهم من أجل هزيمة المتمردين .سيناقش مع
البريطانيي���ن مواضي���ع المحيط الهندي وامكانية إجراء مناورات مش���تركة في الخليج
الفارسي.
ش���دد الشاه على أهمية تحقيق بعض النجاح في مسار تسوية عربية – إسرائيلية.
وأعترف بتفهم اهتمام إسرائيل بأمنها بعد خوض ثالث حروب من أجلها .لكن مع هذا
في رأيه أن اإلسرائليين حرونين كثيراً .ومن ناحية أخرى العرب غير ناضجين ،كثيرو
الصخب ودائماً يدوسون على حقوق اآلخرين.
وتابع الش���اه ،فيم���ا يخص إيران ،إن الخليج الفارس���ي هو المفت���اح .أقامت إيران
عالق���ات م���ع أثيوبيا وجن���وب أفريقيا وذل���ك للتأكد من وجود سياس���ة مش���تركة في
المحيط الهندي .وستتعامل إيران مع استراليا لهذا الغرض .تركيا عنصر أساسي في
هذه االس���تراتيجية .وس���تكون كارثة كبيرة إذا ما انهارت تركيبتها الداخلية .لكنهم قد
يتجاوزون ذلك .وقاموا حديثاً بحملة ضد المخربين وأعتقلوا  2000آخرين.
ث���م يتابع الجانب���ان الحوار فيتن���اوالن مواضيع عالمية ،الصي���ن ،والصراع العربي
اإلسرائيلي ،هناك جسر جوي بين موسكو والقاهرة للتزود بالسالح السوفيتي .نكسون
يقول للش���اه إنه متأثر بعدد الطالب اإليرانيين الذين يدرس���ون في الواليات المتحدة،
وتس���اءل عن احتمال تحولهم إلى مخربين .هل طالبكم يش���كلون خطراً؟ وهل يمكنكم
َ
عمل شيء؟ أشار الشاه إلى أن سلك الجيش اليعاني من مشاكل ،لكنه يريد المزيد من
مستشارين تكنيكيين عسكريين......الخ
الش���ك في عام  ،1972كانت إيران متخوفة من األحداث في العراق .ولم يكن لدى
الش���اه وس���ائل ضغط على حكومة البعث غير الطرف الكوردي المجس���د في شخص
مال مصطفى وبإعتراف الش���اه وجهاز أمنه الس���افاك ،لذا س���عت إيران بكل الوسائل
لب اللعبة التي لعبها الش���اه ،فلكي يهدأ
إبقاء الورقة الكوردية نش���طة وفي يدها ،هنا ّ
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مخ���اوف الط���رف الكوردي ومنعه من التفاه���م مع بغداد ،فتح الش���اه ثقباً صغيراً في
ب���اب العالق���ة مع ال ( )C.I.Aليس له أهمية في مج���رى الصراع بين الحركة الكوردية
وحكومة البعث .أما الطرف الكوردي فلم يتمكن من اس���تغالل حاجة إيران وإس���رائيل
لتقوية قاعدة الحركة الكوردية داخلياً في وجه حكومة بغداد ،كانت مدارك وتصورات
القي���ادة الكوردي���ة محدودة في فهم العالق���ات الدولية ،ويطغى عل���ى موقفها الجانب
الش���خصي – نظرة سياس���ية قصيرة الم���دى  -ولم يكن بين قيادتها أش���خاص بعيدو
النظ���ر .وحتى السياس���ة الخارجية التي ب���دت أكثر تطوراً من النظ���رة القبلية لرئيس
(ح���دك) كان مهندس���ها ه���و الدكت���ور محمود عثمان لكن���ه لم يكن صانع ق���رار ،وكما
بس���رية هذه العالق���ة فاقتصرت على وكال���ة المخابرات
ش���اهدنا إحتف���ظ األمريكان
ّ
المركزية ودون علم الكونغرس.
وف���ي أرش���يف أمريكي بعد  11يوم من انتهاء زيارة نكس���ون لطه���ران أي بالتحديد
ف���ي  ،1972/6/12عنوان الموضوع “خلفية الجهود الحالية للزعيم الكوردي البارزاني
لنيل الدعم األمريكي” والمذكرة موجهة لمدير وكالة المخابرات المركزية ،خالل نائب
المدير العامل لوضع الخطط .جاء فيها:
“مايل���ي غرضه إعالمكم بالخلفي���ات فيما يخص االجتماع المقب���ل لكم والجنرال
هيگ مع ممثلي الزعيم الكوردي مال مصطفى .واعدت نس���خة مطبوعة من هذه إلى
الجنرال هيگ.
الوضع الكوردي بإختصار
 .2إن تطور العالقات باس���تمرار بين الس���وفييت وحكومة البع���ث في العراق ،وما
صاحب ذلك من ضغوط سوفيتية وبعثية إلقناع الكورد باالنضمام إلى حكومة الوحدة
الوطنية في بغداد ،زودت األكراد بذريعة انه من دون مساعدة مالية من بعض المصادر
لدفع رواتب القوات الكوردية العائدة للبارزاني ،البيش���مرگه ،إضافة للدعم الغربي،
باألخ���ص “الدع���م المعنوى” للوالي���ات المتح���دة األمريكية لمقاوم���ة الحكومة البعثية
المدعوم���ة من قبل الس���وفييت ،ق���د يجد أكراد العراق أنفس���هم مرغمين على القبول
بنوع من التفاهم مع خصومهم.
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 .3ش���اه إي���ران قل���ق من وق���وع العراق بش���كل مطرد تح���ت النفوذ الس���وفيتي وما
يترتب على ذلك من مس���اس باألمن اإليراني والمصالح االيرانية والغربية في الخليج
الفارس���ي .ولهذا يتوخى إيجاد الس���بل لتقليل النفوذ الس���وفيتي على الجناح اإليراني
وبه���ذا الخص���وص يعتقد انه م���ن األفضل ان يبق���ى البارزاني قادراً بم���ا فيه الكفاية
لديمومة مقاومة النظام البعثى في بغداد.
 .4مبدئياً وبس���بب العوامل المذكورة ،قام البارزاني والس���افاك االيراني نيابة عن
الش���اه ،بتكثيف جهودهما للحصول على الدعم الغرب���ي ،باألخص الدعم المعنوى من
الوالي���ات المتح���دة األمريكية وبريطانيا مقابل الدعم الس���وفيتي للبعثيين .وعلى رغم
بس���رية أي التزام معنوى م���ن جانب الواليات
أن مال مصطف���ى يدع���ى انه س���يحتفظ
ّ
المتحدة ،اال ان فائدة مثل هذا االلتزام ستكون قليلة الشأن إن لم يتمكن من استغاللها
لكسب الدعم ،وهذا يعني انه سوف يكشفها.
 .5هن���اك أس���اس عمل���ي ف���ي الرغب���ة الكوردي���ة للحصول عل���ى الدع���م المالي.
فالمساعدات التي ضمنتها حكومة بغداد بعد انتهاء الحرب االهلية عام  1970توقفت
حديث���اً [ ]...........والمس���اعدات االيراني���ة المقدم���ة إلى البارزانى قب���ل نهاية تلك
الح���رب ،تقلصت إلى ٍ
حد كبير عندما وصلت المس���اعدات من البعثيين .ونتيجة ذلك
في بضعة األشهر األخيرة ،إضطر البارزاني إلى تقليص حاد في الرواتب لقواته وترك
العدي���د الخدم���ة .نعتق���د أن البارزاني يحتاج إلى  $ 7 ،2000،000س���نوياً لتس���ديد
الروات���ب لقوات���ه البالغة  15 ،000جندي كما يدعى .وق���د إقترح زيادة عدد قواته إلى
 50 ،000رج���ل ،وه���ذا يجع���ل تمويلهم يصل إل���ى حوالى  $ 24 ،000 ،000س���نوياً.
إضافة إلى التجهيزات واألسلحة.”.
ه���ذه المذك���رة األمريكي���ة رغم رفع الحظر عليه���ا ،اال أن نق���اط [ ،12 ، 11 ، 10و
 ]13مش���طوبة كامل���ة وتخفي أم���وراً هامة ،وفقرات أخرى بقي���ت قيد الحظر ،لكن في
النقطة رقم  ، 9يبدو ان الش���اه طلب اللقاء بمال مصطفى س���واء بـ Rogers William
أو بكيس���نجر أثناء زيارتهم لطهران وهما برفقة الرئيس نكس���ون“ ،لكن هذا االقتراح
رف���ض بذريعة ضيق الوقت .وفيما بعد طلب الش���اه خ�ل�ال [ ]...............أن يلتقي
كيس���نجر وأنتم – يعني مدير المخابرات المركزية  ،-إس���تقبال ممثلين عن البارزاني.
وطلب الشاه من الدكتور كيسنجر ومنكم عن رأيكما عن هذا االجتماع .وأرسلت رسالة
إلى الش���اه مفادها انكم والجنرال هيگ ستس���تقبلون ممثلي البارزاني إذا ما أتوا إلى
واشنطن.”.
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حرص الشاه على منع التفاهم بين قيادة الحركة الكوردية مع نظام بغداد وقد نجح
في ذلك ،ومن جانب القيادة الكوردية فإنها لم تكن قادرة على االس���تفادة من العالقة
إلى لحدود معينة .فقد بقي مفتاح العالقة بيد الش���اه،
مع واش���نطن ،طهران وتل أبيب ّ
ونعي���د القول انه لم يكن لدى القيادة الكوردية مش���روعاً اس���تراتيجياً للبقاء في حالة
قط���ع المس���اعدات الخارجية عن الحرك���ة ،وأهملت تجنيد وتطوي���ر مواردها الذاتية
بحيث أقامت كل وجودها على السند الخارجي المهزوز.
وفي أرش���يف آخر مؤرخ في  1972/6/7بعنوان “رس���الة من الش���اه حول األكراد”.
قدمها هارولد س���اندرز عضو مجلس األمن القومي إلى الدكتور هنري كيسنجر خالل
ديك هيلمز:
()..................
“يعتقد الشاه بضرورو التكلم شخصياً مع اثنين من ممثلي مال مصطفى البارزاني
اللذين سيس���افران إلى الواليات المتحدة قريباً .وبعد دراس���ة مشكلتهما ،يرغب الشاه
ان تش���اطروه حول ماس���يتولد لديكم من آراء بعد المناقش���ة .عند األخذ في االعتبار
السياس���ة العراقية الحالية ،يعتقد الش���اه بوجوب حماية األكراد من التأثير الشيوعي
والحيلولة دون السير وفق خطط الحكومة العراقية”.
()..............................
“الموضوع هو عند لقائكم بالممثلين قد يطلبون منكم دعم الواليات المتحدة .وإن
قررنا مساعدتهم ،أرى من األفضل أن الينكشف دورنا”.
وثم يشير األرشيف إلى الحجج الرئيسية التي تستدعى مساعدتهم:
“تش���جيعهم لكي يبقوا مصدر عدم استقرار في العراق .إحباط الجهود السوفيتية
في تعزيز حكومة الوحدة الوطنية كقاعدة مالئمة للنفوذ السوفيتي.
“االيرانيون واالردنيون واالس���رائيليون ساعدوا األكراد في فترات متقطعة كوسيلة
إلشغال القوات العراقية في الداخل ،ونعتبر أمنهم في صالحنا ،عالوة هناك مؤشرات
ح���ول تدخ���ل عراقي نش���ط في الخليج حي���ث انعدام االس���تقرار الداخل���ي يؤدي إلى
ضعفها”.
()................................
()......................................
146

20.7.2017 15:49:25

livre_2versB.indd 146

اصطفاف سياسي جديد

الحجج األساسية ضد دعمنا لألكراد هي:
“ -نحن نلزم انفس���نا بجهود حرب العصابات ،وعند تحقيق النصر األكبر سنواجه
حكوم���ة بغ���داد و المحافظة على الحك���م الذاتي الكوردي .وإذا ما خس���ر األكراد في
القتال ،ليس لدينا الموجودات وال المصلحة في تزويدهم بالدعم الحاسم.
“  -حقاً إن المصادر المالية موجودة في المملكة العربية السعودية وإيران .إن هذه
قضية على الواليات المتحدة التشاور بشأنها مع دول المنطقة والتي تقدم الدعم منذ
زمن و من خالل وسائل مختلفة ،علينا ان نقول لهم بصراحة أننا نشعر ان هذه مسألة
تخص مساعي المنطقة وليست مسألة ندعمها نحن مباشرة.
“ – وعلينا تقييم تعقيدات دعم األكراد في إطار قمة موس���كو .وحالياً بعد ان بذل
السوفييت جهداً القناع األكراد باالنضمام إلى حزب البعث في حكومة الوحدة الوطنية
في بغداد ،سيكون دعم األكراد بمثابة تحرك مباشر معاد للتحرك السوفييتى”.
(نص مشطوب ).............
“إن سياس���ة الوالي���ات المتح���دة منذ زمن تتف���ادى التدخل في الش���ؤون الكوردية.
“ ”...................و “ ”.......................خ�ل�ال زي���ارة الرئيس إلى طهران .كان
الج���واب تكرار عدم تدخلنا .واختصر عمل الدولة على اس���تقبال المس���افرين الكورد
ف���ي مس���توى معين .لي���س لدى ال���ـ  C. I. A .مقترع عمل اآلن ،ل���ذا الموضوع هو هل
س���ترون المبعوثين الكورديين كما طلب الش���اه .إن هذا يعتمد بش���كل كبير على مقدار
ما تش���عرون به من التزام تجاه الشاه في هذه النقطة الخاصة .شعوري الشخصي هو
ان���ه م���ن االفضل عدم تدخلكم الش���خصي في هذه المرحلة ألن ذلك س���يوحي إقحام
الرئيس على األقل بشكل ضمنى .أعتقد يمكن ان تقول للشاه بصراحة إنكم كلفتمونى
باالستماع الكامل لهم وتقديم تقرير .وكذلك كلمهم هيلمز.
الشاه يريد جواباً قبل سفره إلى أوروبا يوم اإلثنين”.
مقترحات:
إرس���ال الجواب التالي للشاه“ :أرى أن اس���تقبالي للمبعوثين الكورديين قد يدفعهم
نح���و خطأ توقعات مبالغ فيها بش���أن دعم الواليات المتح���دة األمريكية ،وكما تعلمون
ليس هنالك قرار متخذ .لكننى سأطلب من مساعدى األول في شؤون الشرق األوسط
األستماع التام لهما وتقديم تقرير لى .وسأرسل لكم آرائي بعد ذلك”.
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إن هذا مخالف لما أراده الشاه ،إذ كان يطلب ان يقابل كيسنجر المبعوثين 160.لكن
في النهاية جنحت اإلدارة األمريكية إلى آراء . Harold Saunders

مدير المخابرات المركزية ريشارد هيلمز

وبعد ان التقى رتشارد هيلمز مدير المخابرات المركزية ،الكولونيل كندي وضابط
في الـ  C. I. A.بممثلي مال مصطفى [محمود عثمان وإدريس بارزاني] في واش���نطن.
نرى في الوثيقة التالية مادار من حديث:
اجتماعات واشنطن مع الممثلين الكورد
واشنطن 5 ،تموز1972 ،
“”............................... . 1
.2كناطق رئيس���ي للزائرين ( )....................استهل االجتماع في  30حزيران
بتقديم التحيات الش���خصية من مال البارزاني إلى الرئيس نكسون وللشعب األمريكي.
وعبر عن تقدير البارزاني لهذه المناسبة التي طال انتظارها لتقديم القضية الكوردية
ّ
مباش���رة إل���ى حكومة الوالي���ات المتحدة األمريكية ودع���ا إلى الصراح���ة التامة لكال
الجانبي���ن )..........................( .ث���م ع���رض مراجعة تاريخي���ة للحركة الكوردية
ونضالها من أجل الحكم الذاتي ضمن العراق .ثم تابع وصف جغرافي سياسي لموقع
كوردس���تان وكعائق وحيد امام الس���يطرة الس���وفيتية التامة على العراق وما ينجم عن
160
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ذل���ك م���ن عواقب على ال���دول االخرى في المنطق���ة ،باألخص إي���ران ،تركيا المملكة
العربية الس���عودية ،االردن ودول الخليج الفارس���ي .ثم تكلم بش���يء من التفصيل حول
الجه���ود الس���وفيتية والعراقية المش���تركة لوضع األكراد تحت س���يطرة النظام البعثي
في بغداد .وذكر بش���كل خاص كثافة الضغط الس���وفيتي المباش���ر على القادة الكورد،
ويتضم���ن هذا زي���ارات لمال مصطفى من قبل أعضاء قياديين في الحزب الش���يوعي
لالتحاد الس���وفيتي ومن جمهوري���ة ألمانيا الديمقراطي���ة)..........................( .
أرس���ل تقريراً عن مطالب الس���وفييت من مال مصطفى البارزاني في وقت متأخر من
شهرحزيران عام  1972للحصول على جواب واضح لعروض السوفييت السابقة لألكراد
لالنضم���ام إلى حكوم���ة الجبهة الوطنية العراقية .ووصف الجهود الس���وفيتية كتكملة
لنش���اطات الع���راق االقتصادية والعس���كرية واالرهابية الهادفة إل���ى تحطيم البارزاني
والقيادة السياس���ية ألكراد الع���راق ).....................( .ق���ال ان البارزاني وزعماء
أكراد آخرين اليعتقدون ان بمستطاعهم مقاومة الضغط السوفيتي العراقي المشترك
أكثر من ستة أشهر بدون مساعدة خارجية هامة .وإن لم تصل هذه المساعدة ،يعتقد
الكورد انهم خالل س���تة أش���هر س���يضطرون إما إلى مس���اومة سياس���ية مع الحكومة
المركزية العراقية أو القتال مع هزيمة مؤكدة.

إدريس بارزاني دكتور محمود عثمان

 )........................( .3ش���دد عل���ى رغب���ة البارزان���ي في زيادة المس���اعدات
الخارجية ليس فقط للدفاع عن المنطقة ضد السوفييت والعراقيين ،إنما يفضل جعل
كوردستان عام ً
ال مساعداً إلى جانب الواليات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في منطقة
الش���رق األوسط ،وباألخص تركيا ،إيران ،إسرائيل ،المملكة العربية السعودية ،األردن
ودول الخليج الفارسي .عالوة ( )....................تطرق إلى قناعة مال مصطفى ان
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السوفييت يسيطرون على األحداث في العراق وان الوقت يضيق أمام الغرب وحلفائه
المحاذون للعراق .ويعتقد البارزاني ان كوردستان ،رغم صغرها يمكن استغالل موقعها
الحر لقلب الموازين
االستراتيجي والقوة القتالية الكامنة كأداة مؤثرة في جهود العالم
ّ
ضد التوس���ع الس���وفيتي في الشرق األوس���ط وإعادة المس���ك بزمام المبادرة من قبل
الح���ر وحلفائ���ه في المنطقة .وضم���ن هذا اإلطار ،أض���اف ،ان معظم مصادر
العال���م
ّ
النف���ط العراقي تقع ضم���ن المناطق الكوردية .إن كوردس���تان قوية يمكن ان يكون لها
وزن هام في السياسة النفطية للحكومة العراقية.
 ).......................( .4وأوض���ح أن���ه ضم���ن ه���ذا اإلطار المش���ار اليه قبالً،
فإن مال البارزاني يتوخى المس���اعدات المالية والعس���كرية والمخابراتية من الواليات
المتحدة كاآلتي:
 .aاالعتراف بالهدف الكوردي المتمثل في الحكم الذاتي واالستمرار في االتصاالت
السرية بين الحركة الكوردية والحكومة األمريكية؛
ّ
 .bمس���اعدة مالي���ة كافي���ة لتحويل الكورد إلى قوة عس���كرية هجومي���ة لغرض إما
إسقاط الحكومة البعثية في بغداد أو على األقل تشغيل غالبية قوات الجيش العراقي
في حرب غير محددة من أجل القضاء على النظام العراقي الذي يمثل تهديداً يتحكم
الحر والحلفاء في المنطقة؛
فيه السوفيت ضد أمريكا ومصالح العالم
ّ
 .cتزويد مساعدة عسكرية؛
 .dإقامة رابطة مخابراتية بين األكراد والواليات المتحدة األمريكية ،تشمل توفير
مساعدة للمخابرات الكوردية.
 .5في معرض تقديمه الطلب أعاله من أجل ديمومة اإلتصاالت المباشرة بين قيادتهم
وقيادة الواليات المتحدة ( )............قال ان مال البارزاني أوصى ().................
حض���ور وقتى أو دائمي في حاج عمران . ).................( ،وبالمقابل ،تقبل الحركة
الكوردي���ة إج���راء االتص���االت في أي موقع ممك���ن تفضله حكومة الوالي���ات المتحدة.
( )....................وعل���ق ب���أن م�ل�ا البارزاني ،من جانبه يتطل���ع إلى زيارة الواليات
المتحدة في أي وقت تسمح به الشروط السياسية )..................( .وشدد على انه
في مقابل المساعدات المدرجة أعاله ،فإن مال البارزاني على استعداد إللزام حركته
ومقاتليه بسياسات حكومة الواليات المتحدة )............( .وأضاف انه قبل مغادرتهم
واشنطن ،هو و ( )................سيقدمون وثيقة عن الخلفيات والتفاصيل لمطالبهم
إلى ( )......................انظر إلى المرفقات.
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 .6وأنه���ى عرضه بالق���ول أن إهتمام المال البارزاني والمطال���ب التي قدموها لها
صلة هامة بإشارة الرئيس نكسون في مؤتمره الصحفي المنعقد في  29حزيران بشأن
تهديد المغامرات السوفيتية في الشرق األوسط للسالم العالمي)..................( .
وأضاف ان الجهود الس���وفيتية والعراقية الحالية للس���يطرة على كوردس���تان س���يمثل
الفصل األخير من المغامرة الس���وفيتية لتحويل العراق إلى دولة تابعة .وس���يهدد ذلك
المصالح األمريكية في الشرق األوسط.
 )................( .7عالوة هو و ( )...................حملوا جلد نمر من كوردستان
كهدية من مال بارزاني إلى الرئيس نكس���ون .وقال انه سيرسل الهدية إلى المدير لكي
يقدم���ه إلى الرئي���س نيابة عن الزعيم الكوردي .وأنهى بالق���ول ان مال البارزاني يأمل
بوصول ممثليه إلى واشنطن في وقت قريب من إحتفال االمريكيين بعيد االستقالل في
 14تموز سيشجع حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلبداء تجاوب ايجابي للمناشدة
الكوردية بشأن المساعدات للحفاظ على االستقالل الكوردي.
 .8ش���كرهم المدي���ر هيلم���ز( )......................للزيارة إلى واش���نطن وأطرى
( )......................لعرض���ه الممتاز لموقف ومتطلبات الش���عب الكوردي وقيادته.
وقال انه هو والكولونيل كنيدى مجازين من قبل الدكتور كيس���نجر للتعبير عن تعاطف
حكوم���ة الواليات المتح���دة االمريكية للحركة الكوردية بزعامة مال مصطفى .وأش���ار
هيلم���ز ان مج���رد وج���ود الممثلين الكورد ف���ي دائرته لدليل على موقفنا واس���تعدادنا
لالخ���ذ في االعتبار مطالبهم في تقديم المس���اعدة .وقال المدير ان حكومة الواليات
المتحدة راغبة في مواصلة العالقات مع الحركة الكوردية والتي بدأت رس���مياً بتقديم
()..................
()....................................... .9
 .10ث���م طل���ب المدي���ر م���ن ( )..............................تزوي���ده
( )........................بتفاصيل الحاجات المالية والعس���كرية الكوردية بأس���رع ما
يمكن لكي تأخذها حكومة الواليات المتحدة في االعتبار التام .وأعترف السيد هيلمز
بأن الوقت مهم جداً بالنسبة لألكراد وان حكومتنا سوف تبذل كل مالديها من مساعي
لتوفير هذه المساعدة بأسرع وقت ممكن .وأشار إلى أن ر ّد حكومة الواليات المتحدة
سترس���ل إلى الم�ل�ا البارزاني عن طريق ( )......................وس���نرتب ذلك نحن.
وحذر المدير هيلمز انه س���يكون صعباً جداً بالنس���بة للواليات المتحدة تزويد السالح
مباش���رة إلى كوردس���تان دون أن يصبح ذلك أمراً مكشوفاً .واقترح انه من األفضل ان
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ننقل مثل هذه المس���اعدة خالل ( ).............أو الحكومة اإليرانية .وأوضح المدير
السرية في هذه العالقة الجديدة أمر مطلوب وفي غاية األهمية ،وأن العالقة قد
بأن
ّ
السرية.
تفسد حقاً عند اإلخفاق في صون متطلبات
ّ
الس���رية
 ).....................( .11أجاب ان الزعامة الكوردية متفهمة لضرورات
ّ
ومس���تعدة لصيانة الترتيب���ات بالضبط كما يرغب فيها جانبنا والعمل على اس���تخدام
مس���اعداتنا تماماً وفق أوامرنا .وذكر كمؤش���ر لحس���ن النية في هذا المجال انه فقط
الحكومة اإليرانية على علم بهذه الزيارة الكوردية إلى واشنطن ()................
وعب���ر الكولوني���ل كنيدى ع���ن تقدير الدكتور كيس���نجر لهذا الع���رض الممتاز
.12
ّ
وال���ذي أعطان���ا فكرة واضحة عن وضع كوردس���تان المحف���وف بالمخاطر وما لها من
امكانات في القيام بدور في الش���رق األوس���ط .وأطرى أيضاً ( )...............للعرض
الممت���از نياب���ة عن مال البارزاني .انتهى االجتماع باتفاق مع الزائرين لعقد اجتماع مع
( )................لتقدي���م تفاصي���ل أكثر دعم���اً لما عرضوه أمام المدي���ر والكولونيل
كنيدى.”.
وهناك مالحق للمذكرة ،مؤلفة من المواضيع التالية ومبنية على ماجرى من حديث
مع الممثلين األكراد :السياسي ،المالي ،العسكري والمخابراتي.
فعلى س���بيل المثال ،يشير الملحق المتعلق بالجانب السياسي أن الهدف الرئيسي
للحرك���ة الكوردية هو تحقيق “الحكم الذاتي لألكراد في المناطق الكوردية من البالد.
يمك���ن مقارن���ة الحكم الذاتي بوالية في الواليات المتح���دة األمريكية حيث تتحكم في
الش���ؤون الثقافي���ة والخدمات االجتماعية األساس���ية لمواطنيها .ولي���س لها أي أوجه
مقارن���ة مع االس���تقالل التام .والهدف الثان���ي هو تبني الديمقراطية كنظام سياس���ي
لحكومة العراق”.
وتشير أيضاً“ :الحكم الذاتي معترف به منذ  1922/12/24في”إعالن عيد الميالد”
حي���ث إعترف البريطانيون بش���كل خاص بالحكم الذاتي الك���وردي وأعطيت ضمانات
لس���لطة كوردية لحكم مناطقهم .لس���وء الحظ لم ينفذ البريطانيون والعراقيون العرب
ه���ذا اإلع�ل�ان أبداً مما أدى إلى حصول انتفاضات كوردية متعاقبة .هدف األكراد من
القتال اآلن هو اإلعتراف عملياً بشكل رسمي بالحكم الذاتي والذي سبق وأن منح لهم
في “إعالن عيد الميالد”.
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وتمض���ى المذك���رة إل���ى القول “ :تس���تمر جهود البع���ث لتطويع األك���راد إلى يومنا
هذا مع تكثيف وتوس���يع الضغط السياس���ي من االتحاد الس���وفيتي ،جمهورية ألمانيا
الديمقراطية ،بلغاريا ودول ش���يوعية أخرى .ومن أجل زيادة حماية نظام بغداد التابع
له���م ،ضغ���ط الس���وفييت على مص���ر ،وهي عدوة من���ذ زمن طويل لح���زب البعث لكي
تتبن���ى موقف���اً أكثر ودية تجاه العراق ،وأقنعت حتى الس���وريين ،والذي���ن يمثلون طرفاً
معارض���اً لحزب البعث ،إلنه���اء عدائهم ضد العراق .هذه التط���ورات تأتي في مرحلة
تش���هد عملي���ات اإلغتي���االت والتعذيب عل���ى يد حزب البع���ث العراقي بقي���ادة صدام
حس���ين التكريتي ،لجعل العراق دولة تابعة للس���وفييت ،رغم ذل���ك وكما هو الحال في
جيكوس���لوفاكيا ،الغالبية من الس���كان يكرهون النظام ،لكن اإلرهاب المنظم وقس���اوة
البعثيين طوعتهم”.
“كوردس���تان اليوم هي العقبة الوحيدة أمام التس���لط الس���وفيتي على العراق خالل
صدام التكريتي .وما أن يتم ذلك سيتمكن السوفييت استخدام العراق واليمن الجنوبي
(الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية) ألعمال التخريب في دول الخليج الفارسي
الضعيفة بحركة كماشة .المخابرات الكوردية تفيد ان زعيم اليمن الجنوبي عبدالفتاح
اسماعيل ،اتفق مع كوسيجن للقيام بمثل هذا الدور في الخليج بالتوافق مع العراق”.
“ ...................فف���ي حي���ن يعترف���ون بصغر دورهم في اطار منطقة واس���عة،
يعتق���د الزعم���اء الكورد ان بإمكانهم القيام بدور مس���اهم هام في حماية وحتى تطوير
مصالح الواليات المتحدة وحلفائها في الش���رق األوس���ط .النقطة األخيرة التي رغب
الممثالن الكورديان أن يشددا عليها بقوة وقد أكدا ان المال البارزاني راغب في ربط
حركته بالعمل وفق أهداف الواليات المتحدة في المنطقة ووفق توجهاتها السياس���ية
مقاب���ل منح المس���اعدات لتلبية الحاج���ات الكوردية .وصور الممث�ل�ان الكورديان هذا
التعاون بأنه منس���جم مع الفلس���فة السياس���ية التي تشاطرها كوردس���تان مع الواليات
المتحدة األمريكية مثل الحياة الحرة وإدارة األعمال الشخصية.
ويتوخ���ى الممث�ل�ان الكورديان بش���كل خاص اعت���راف الواليات المتح���دة بالهدف
السياسي الكوردي المتمثل في الحكم الذاتي ،الذي اعترفت به الحكومات في الشرق
األوس���ط ،وهذا يشمل حكومة بغداد ،االتحاد السوفيتي ودول شيوعية أخرى .ويدرك
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السرية في أية عالقة تقام بينهم وبين حكومة الواليات
األكراد أنه بسبب الحاجة إلى
ّ
المتحدة ،مثل هذا التعاطف واالعتراف بموقفهم يجب إبقائه سراً حتى النهاية ،لكنهم
يأمل���ون عندم���ا تأتي المناس���بات ،تعلن الوالي���ات المتحدة في ه���دوء االعتراف علنا
بكوردستان باعتبارها كيانا سياسياً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن الدولة العراقية.
وعندما ( ).................دعا ش���اه إيران في  4حزيران ،ألزم الش���اه نفسه كام ً
ال
بمس���ارين ف���ي العمل مع اله���دف الكوردي في الحكم الذاتي .األول اس���تخدام األكراد
والعراقيي���ن المعادي���ن للبعث لقلب الحكوم���ة البعثية في العراق وهذا المس���ار فضله
الش���اه .أما المس���ار الثانى فهو الح ّد األقل من الدعم للحكم الذاتي لكورس���تان ضمن
العراق لكى يقف على قدميه ويكون بمقدوره مقاومة جميع المحاوالت الهادفة للقضاء
عليه .إن هذا أوضح اعتراف بالحكم الذاتي الكوردي بدر من اإليرانيين حتى اآلن.
وهن���اك أرش���يف آخر مؤري���خ ف���ي  1972/7/28تحت عنوان :التوقعات ومش���اكل
تقديم المساعدة لألكراد.
هيلم���ز وكنيدي اللذان إلتقيا بإدريس ومحمود ،كانا من مؤيدى تقديم المس���اعدة
المح���دودة للبارزاني ولي���س بدون تحفظات .خاصة على ض���وء األحداث الجارية في
مصر واألزمة مع السوفييت ،وممكن ان تتمخض عن جهد سوفيتي مكثف في العراق.
هناك تش���ديد قوي في جعل المس���اعدة تس���لم بش���كل يُمكِّن اإلدارة األمريكية إنكار
ضلوعها في مساعدة األكراد .وأن المساعدات يجب ان تبقى في حدود التثير ر ّد فعل
الس���وفييت وتصعيد التوترالدولى .كما أخذ األمريكان دراس���ة احتمال تدخل سوفيتي
مباش���ر في الحرب مع االكراد ،رغم أن ذلك س���يعرض العالقات الس���وفيتية اإليرانية
للتأزم .لكن “اس���تعداد الس���وفييت لدفع الثمن للحفاظ على استثماراتهم ووضعهم في
العراق اليجوز اقصائه من الحس���ابات ”....ثم هناك الحساس���ية التركية تجاه القومية
الكوردية في المناطق الش���رقية من تركيا .ويش���ير األرش���يف“ :هناك محدودية نفوذ
البارزاني وتأثيره في الوسط الكوردي نتيجة االنقسامات الحزبية حتى ضمن الحزب
الديمقراط���ي الكوردس���تاني حيث هو زعيمه ،كذلك مش���اكل تقدمه في العمر وغياب
وريث مناس���ب لس���لطته السياس���ية بين األكراد .اضافة إلى التعقيدات التي تصاحب
الس���رية لدعم األكراد في وقت ت���درس االدارة األمريكية فتح قس���م رعاية
العملي���ات
ّ
المصالح األمريكية في بغداد نهاية عام .1972
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كان تقيي���م الحكوم���ة األمريكية لنظام البعث هو“ :ان تاري���خ مغامرات بعث العراق
يكشف فشل سياسة إرضائه بالتنازالت .إنهم يستغلون الضعف ،ويبدو ان الخوف من
العواقب والفش���ل أو إبقائه في حالة الدفاع ،هو أألس���لوب الرادع الوحيد للتخلي عن
161
السلوك العدواني”.
ويشير األرشيف:
“ . 11ان الوض���ع الحال���ي حيث يواجه نظ���ام البعث تقليص جاد ف���ي المدخوالت،
وف���ي وقت التزال القيادة الكوردية السياس���ية المنظمة قادرة على المقاومة ،تلك هي
فرصتنا اليائس���ة األخيرة إلش���غاله في عملية إنهاك هدفه على األقل مضايقة البعث
وامكانية المساهمة في خلق شروط ايجابية لحلول عناصر اخرى مكانهم ،يكونون أقل
عداء لمصالحنا ولمصالح اصدقائنا في هذه المنطقة .وعلينا ان نسلم بأن البعث قد
ً
يضطر بسبب المعارضة الكوردية طلب ان يطلب المزيد من الدعم السوفيتي .أما أن
ندع المقاومة الكوردية تموت بس���بب نقص الدعم ،ذلك يعني ان األكراد س���يضطرون
إلى االنضمام إلى الجبهة الوطنية تحت الرعاية السوفيتية ،وسيكون بمستطاع البعث
وبدون عائق مواصلة مخططه في المنطقة .وإن وضعنا ذلك في الميزان ،نرى انه من
االفضل إتخاذ المجازفات في إبقاء المقاومة الكوردية حية”.
هنا نرى التقاء المصالح األمريكية واإلسرائيلية واإليرانية لدعم الحركة الكوردية
ف���ي إط���ار حرب إس���تنزاف وليس لنيل الحق���وق القومية الكوردية ،ويب���دو واضحاً أن
قيادة الحركة الكوردية لم تنتبه إلى هذا المخطط ،ولم تقم بأي عمل يرس���خ س���ندها
الداخلي ،بل س���ارت بخطى س���ريعة على طول الخط مع هذه السياس���ة المتمثلة في
االعتماد على السند الخارجي.
وتش���ير نف���س المذكرة .12“ :م���ن وجهة نظرنا ،نرى من االفض���ل تزويد البارزاني
بم���ا يكف���ي من التش���جيع والدع���م للحفاظ على وض���ع يغنيه من االعتم���اد على نظام
بغ���داد ويك���ون قادراً على التصدي للحملة العس���كرية للجيش العراقي للس���يطرة على
المناط���ق الكوردية .ومادام هنالك هذا الموق���ع الكوردي الحصين ،لن تيأس العناصر
المنش���قة في الجيش ومن الساحة السياسية العراقية من سنوح فرصة لقلب النظام.
161
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الحفاظ على المقاومة الكوردية حتى في مس���توى دفاعي سيحدد قدرات النظام على
المغامرات العدوانية ضد إيران واألردن وفي الخليج.
كما يضيف األرش���يف ..........“ :من الممكن وذلك بسبب العديد من الدول التي
إتص���ل به���ا البارزاني ،ان االتحاد الس���وفيتي والبع���ث على علم بجه���ود البارزاني في
الحص���ول على الدعم .وه���ذا ربما يؤدي إلى تعزيز الميل لالتحاد الس���وفيتي والبعث
162
لشن حملة استباقية ضد البارزاني قبل ان يعزز موقفه”.
وتضي���ف المذكرة ح���ول متطلبات البارزاني من المس���اعدات المادي���ة في الوقت
الراهن وعلى المدى البعيد ،فتقول:
 .16إذا ماتمك���ن البارزان���ي من تفادي هجوم عراقي وش���يك ،س���نولى األولوية إلى
احتياجات���ه عل���ى المدى البعي���د وفق االس���تراتيجيات الثالث والمش���ار اليها من قبل
مبعوثي���ه .فق���د طرحوا االحتياج���ات المالية والتجهيزاتية ضمن ثالث مس���تويات من
العمل ووصفوها بـ “دفاعي ،هجومى ،المرحلة الثورية”.
 .17المس���توى األول “المرحل���ة الدفاعية” قالوا إنه���ا تتضمن الحد األقل في زيادة
المساعدات الخارجية تسمح لحركتهم الحفاظ على الوضع الراهن والمقاومة سياسياً
وإقتصادياً والضغوط العسكرية من البعث ألمد غير محدد.
 .18المس���توى الثان���ي “مرحلة هجومية” والت���ي يحبذها البارزان���ي ،توفر لألكراد
الوس���ائل المالية والعس���كرية ليس فحس���ب للحفاظ على وضعهم الحالي ،إنما لش���د
النظ���ام البعثي إلى حدود اليتمكن من تهدي���د جيرانه والمصالح الغربية المن الناحية
العس���كرية والم���ن خ�ل�ال عمليات التخري���ب .إن تص���ور البارزاني لمتطلبات���ه المالية
والعسكرية يهدف إلى مثل هذا الطرح من النشاط.
 .19المستوى الثالث “المرحلة الثورية” تحويل كوردستان إلى قاعدة مضمونة منها
يج���ري قل���ب النظام البعثى بالتعاون م���ع العراقيين المعادين للنظ���ام .وذكر المبعوثان
الكورديان ان هذا المس���توى من النش���اط يتطلب اس���تثماراً أكثر بقليل من المس���توى
الثاني ،ويتطلب توفير مساعدات مالية للمتعاونين العرب.
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 .20خالل النقاش حول نوعية التجهيزات التي يحتاجونها لمرحلة العمل الهجومى،
ظه���ر ان األك���راد يحملون أفكاراً غير واقعية عن األعمال العس���كرية ونوع التجهيزات
الت���ي يتمكنون اس���تخدامها .فاهتمامهم بالدبابات الس���تخدامها خ���ارج الجبال تعطي
إنطباعاً أن بامكانهم محاربة الجيش العراقي في حرب تقليدية .يستدعى هذا قاعدة
لوجس���تية في إيران مشابهة لما قدمته فيتنام الشمالية للفيت كونغ .ولرصيدهم ،كان
المبعوثان صريحين وأعترفا بالحاجة إلى ارشادات عسكرية.
 .29وبعد تدقيق األسلحة المخزونة والتي من الممكن منحها لألكراد ،علينا إعطاء
األولوية إلى ذلك النوع من السالح الذي اعتادوا على استخدامه وتزويدهم بالمعدات.
وثانياً نولى اهتماماً بمضادات الطائرات والدبابات ،يشمل هذا ألغام أرض وصواريخ،
مع التشديد على امكانية سهولة الحمل .فسهولة الحمل تعنى ان على األكراد االعتماد
عل���ى الصواريخ ومدافع اله���اون بدل محاوالت زيادة االعتماد عل���ى قدرات المدفعية
التقليدية.
ث���م تتناول المذكرة موضوع إمكانية ر ّد الفعل الس���وفيتي بموج���ب اتفاقية التعاون
ال خارجياً
والصداقة الس���وفيتية العراقية ،إذ من الصعب ان يتجاهل الس���وفييت تدخ ً
كبيراً في ش���ؤون الع���راق ،مهما كانت رغبتهم في تفادي تعقي���د عالقاتهم الناعمة مع
الش���اه .للس���وفييت مصالح هائلة في العراق وقد اعطتهم حكوم���ة بغداد أكثر من أية
الس���رية ،فإن التدخل الس���وفيتي
حكومة س���ابقة .وحتى ان خلت االتفاقية من البنود
ّ
وارد عن���د الحاجة للحفاظ على س�ل�امة النظام .ولذلك تقت���رح المذكرة إفهام ممثلي
البارزان���ي ان يحتفظ���وا بماله���م ضمن إطار واقعي والتي س���تلبى ضم���ن إطار االنكار
163
المعقول ،ون ِ
ُصحهم تفادى أعمال من شأنها تصعيد التوتر الدولي.
ثم تأتي المذكرة بوضوح إلى نوع المساعدات وشروطه:
السرية المرغوبة ،ومستوى
“صيغة تزويد الدعم المالي والعسكري يعتمد على درجة
ّ
القدرة العسكرية التي نريد نحن تزويدها و االهداف التي نرغب في تحقيقها”.
وتمضي المذكرة إلى القول:

163
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“ .35الم���ال ،لي���س كالس�ل�اح ،يمكن تس���ليمه بش���كل مباش���ر أو غير مباش���ر ،مع
الس���رية .ومن مصلحتن���ا تزويده���م بالمس���اعدات المالية
الح���د األق���ل من مش���اكل
ّ
( )......................اإليرانيين لتعزيز مش���اعر المس���اهمة لديهم وأيضاً ألس���باب
أمنية .ونجد من المصلحة تس���ليم بعض المس���اعدة المالية مباش���رة لألكراد لتعزيز
نفوذن���ا نحن ،إضاف���ة إلى إتخاذ بعض االج���راءات الضامنة لتحكمنا وحدنا ووس���يلة
لالستغالل المخابراتي.
وفيم���ا يتعلق باألمري���كان ومخططهم والمحاذير التي أخذوه���ا في االعتبار ،تقول
المذكرة“ :األكراد منقس���مون كثيراً وهناك تغلغل في صفوفهم بحيث اليتمكنون إخفاء
األس���رار عن األجهزة األمنية الخارجية المحنكة ،وأن تداخل طرف ثالث يجعل إفشاء
األسرار وارداً .وسبق وان اتهمنا نظام البعث مساعدة اعدائه ،يجب ان نهتم بعدم وجود
دليل يثبت مثل تلك التهم .وفي كل األحوال حتى وان لم نقم بأي عمل سيستمرون في
كيل التهم لنا.
ثم تتناول المذكرة االنقسامات داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المادة
 51وث���م ترك���ز المادة  52على االنقس���امات ف���ي عائلة مال مصطفى ،ه���ي في الواقع
معلومات غير دقيقة وجزء منها غير صحيح:
 .52يبلغ البارزاني  69عاماً من العمر ،انه اليزال بصحة جيدة ،لكن واضح ان أعوام
زعامته محدودة .بعض أبنائه ،باألخص األكبر ،لقمان 164،وآخر إسمه عبيداهلل انضموا
إلى حكومة بغداد .إدريس ومسعود يساعدون والدهم ،مسعود يقود جهاز المخابرات.
وإدري���س يعمل في مجال الحصول عل���ى الدعم الخارجي .ال أحد منهم يملك كاريزما
والده ،ويبدوا انهما غير مرشحين لخالفة والدهم لقيادة الحركة الكوردية بعد رحيله.
مثل هذه الزعامة تبدو أكثر إنها ستكون لجالل الطالباني أو شخص مثله.
إن وعين���ا له���ذه االنقس���امات الحزبية العميقة بي���ن األكراد لن يمنعن���ا من تزويد
س���رية كجزء من مس���عى الضعاف الحمالت البعثية
البارزاني أو آخرين بمس���اعدات
ّ
لقد بقي لقمان مع والده حتى إنهيار الحركة الكردية عام  1975ولم ينضم الى حكومة البعث الى
164
بعد إهانة والده له صيف عام  1975في طهران.
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والس���وفيتية ضد اصدقائنا ومصالحنا .ففهمنا لالنقس���امات الكوردية ينبغي أن يقينا
من األوهام من أن دعمنا للبارزاني سيمكنه من السيطرة على كامل المنطقة الشمالية
165
من العراق ويرتب استغالل مصادرها كما أفاد ذلك المبعوثان”.
الس���رية” بعد حصول سلسلة
لقد حصلت الموافقة األمريكية على تقديم “المعونة
َ
من االحداث السياس���ية :التوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون بين موس���كو وبغداد
و تأمي���م ش���ركة النف���ط العراقي���ة .تده���ور العالقات بين بغ���داد والحرك���ة الكوردية.
طلب الش���اه المتكرر م���ن األمريكيين تقدي���م الدعم للحركة الكوردي���ة وكذلك طلبات
مال مصطفى المتكررة من الشاه ومن واشنطن تقديم الدعم .كما لعبت إسرائيل دوراً
الس���ري وعلى
كبيراً النش���اء مثل هذه العالقة .وعندما وافقت واش���نطن تقديم العون
ّ
ضآلته ،ش���عرت القي���ادة الكوردية بالنص���ر ،وانعكس غرورها في طريق���ة التعامل مع
الشعب الكوردي واستهتارها بالمخاطر التي تحدق به ،كما شاهدنا في فصول سابقة
من هذا الكتاب .فالنصر بالنسبة للقيادة الكوردية ،يأتي من الخارج وليس من الشعب
الكوردي ونضاله!
الب���د هنا من كلمة ف���ي البداية ح���ول المعونات الخارجية في تاري���خ االنتفاضات
الكوردي���ة ،ففي القرن العش���رين حصلت عدة انتفاضات في معظم أجزاء كوردس���تان
المحتلة والمجزأة ،انتفاضة ش���يخ عبدالس�ل�ام البارزان���ي  1908 - 1907و انتفاضته
الثانية  ،1913ثورة شيخ سعيد  ،1925انتفاضات الشيخ محمود الحفيد في السليمانية
ف���ي الثالثين���ات ،انتفاضة آغ���رى (آرارات)  ،1930 – 1927وغيره���ا .....وكلها تقريباً
كان���ت محاص���رة ولم تتل���ق عون خارج���ي ،وكان هذا س���بب من ضمن أس���باب أخرى
الخفاقه���ا .وكحقيقة تاريخي���ة نذكر أن العديد من الش���خصيات القيادية الذين قادوا
هذه االنتفاضات في النصف األول من القرن الماضي ،ضمنهم الجنرال إحسان نوري
باش���ا ،القائد العس���كري لثورة آرارات والذي ناضل وفق منطق تحقيق استقالل االمة
الكوردي���ة ،قدموا التضحيات وعاش���وا في حالة مادية مزري���ة ،في حين تغير الموقف
تمام���اً ف���ي النص���ف الثاني من الق���رن الماض���ي ،المتمثل في بروز المنح���ى التجاري
الواضح لدى قيادة الحركة الكوردية .تلقت قيادة (حدك) التمويل من الخارج لس���نين
وكان له أثر كبير في اس���تقاللية القرار السياس���ي للحركة الكوردية ،فأي حزب يمول
165
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م���ن الخارج بتلك الس���عة يجد صعوبة في مقاومة الضغوط خاص���ة في غياب القدرة
على فهم الواقع الجيوستراتيجي ،فتحولت القيادة من عامل ايجابي في قيادة النضال
الشعبي المسلح الى عبء عليه.
فقد تحولت القضية الكوردية إلى عامل لجمع الثروة خالل مس���ارين متناقضين،
فتب���وأت عوائ���ل من اإلقط���اع الكوردي المرتزق مرك���ز الثراء ج���راء محاربتها للحركة
الكوردي���ة إل���ى جنب الجيش العراق���ي ،كما تبوأت عوائل قيادية ف���ي الحركة الكوردية
وأقاربه���م مرك���ز الثراء الفاح���ش من خالل تبني “مهن���ة الدفاع عن الحق���وق القومية
الكوردية” .كال الطرفان حققا الثراء على حس���اب معاناة الش���عب الكوردي وتضحياته
الجسام.
إن الحرك���ة الكوردي���ة الت���ي قادها الح���زب الديمقراط���ي الكوردس���تاني بزعامة
مال مصطفى ( )1975 – 1961ورغم عفويتها فقد نالت اهتمام العالم الخارجي وتلقت
الماليين من الدوالرات من المعس���كرين المتنافسين :االشتراكي والرأسمالي ،إضافة
إل���ى كميات كبيرة من األس���لحة ،من قبل الدول الداعمة للحرك���ة الكوردية .لقد بنيت
العالق���ات م���ع طهران وتل أبيب بس���رعة بعد ان���دالع القتال مع بغ���داد ،يقول الدكتور
محم���ود عثمان“ :منذ بداية الحركة الكوردية المس���لحة ،كان���ت لدينا عالقات كوردية
–ايرانية .وكان لإليرانيين دور في المس���اعدة والتش���جيع والتمهيد إلقامة العالقة مع
إس���رائيل ”....ويش���ير الى“ :وعلى رغم الخالفات بين رئي���س الحزب المال مصطفى
البرزان���ي وس���كرتير الحزب ابراهيم أحمد على مواضيع كثي���رة اال انهما كانا متفقين
تمام���اً على العالقة مع إس���رائيل .واذا كان���ت هناك بعض الحساس���يات بينهما ،فهي
ح���ول م���ن يجب ان يكون ال���رأس الممس���ك بحبل تل���ك العالقة ،الرئي���س أم المكتب
166
السياسي؟”
أس���لوب اس���تخدام هذه المس���اعدة من قبل القيادة الكوردية لم يكن في المستوى
المطل���وب ،ووجه���ت الدول المانحة انتق���ادات هامة للقيادة الكوردية .كما أن أس���لوب
اإللحاح في المزيد من المساعدات المالية والسالح وكأن الحركة ضعيفة وعلى وشك
مجلة الوسط  .حوار مع الدكتور محمود عثمان ،القصة الكاملة للعالقات الكردية االسرائلية.
166
1997/10/13
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االنهيار”يجعل الجهات التي تقدم المس���اعدة تح ّد من مس���اعدتها ،ألنها س���تعتقد ان
مس���اعداتها تقدم دون جدوى 167”....لقد بقيت سياسة القيادة الكوردية تتمحور حول
“الكبح في الداخل” و”اإلستنجاد بالخارج”.
يصاب المراقب بالدهش���ة حينما يس���تعيد تسلسل األحداث التي أدت إلى سقوط
القي���ادة الكوردية عام  ،1975فهي كانت ومنذ س���نوات تعي���ش خارج الزمن والالمباالة
يس���بغ مواقفها وبمضي الوقت يزداد تخلفه���ا وعجزها ،مغلقة جميع منافذ التغير في
ذهنية متحجرة وفي تركيبة قيادة شبه مشلولة ،وهي ال تدرك أن هناك سباقاً محموماً
م���ع أطراف عديدة معادي���ة ومتحركة وتملك مخططاً واضح المعالم ولجان دراس���ات
اس���تراتيجية وأم���وال طائل���ة تنفق للوصول إلى األهداف المرس���ومة .هن���ا نحن أمام
قيادة مستس���لمة للظ���روف ،والفرق كبير بينها وبين قي���ادة تعمل على تطويع الظروف
لمصلحته���ا .جل اهتمام القي���ادة الكوردية كان منصباً على االحتفاظ بزمام الس���لطة
والمال وتحقيق مش���اريعها الش���خصية ،دون تخطيط اس���تراتيجي مبن���ي على تنظيم
وحش���د طاقات االمة في نضال طويل االمد .وكما هو معروف ففي وضع ثورة ش���عبية
حقيقي���ة ينبغي أن تمتلك القيادة مخططاً اس���تراتيجياً ،دفاعي���اً وهجومياً يخلق الهلع
في قلب مناطق العدو األكثر حساسية من الناحية االقتصادية والسياسية والعسكرية،
إضاف���ة إل���ى ترصين الجبهة الداخلية للش���عب الثائر باس���تمرار .إن القي���ادة الواعية
لمس���ؤوليتها التاريخية تأخذ في الحس���بان أس���وء االحتماالت لتجن���ب الكوارث التي
يخطط لها العدو.
س���يطر رئي���س الح���زب على الم���ال العام لكن م���ن دون مش���اريع اقتصادية تحقق
اإلكتفاء الذاتي نوعا ما ،األموال تتراكم في منزل قائد الحركة كـ “مال ش���خصي” ،ولم
ِ
تجر محاوالت إلنهاء تلك الحالة الشاذة من قبل المكتب السياسي المدجن ،ال بل كان
محرم���اً الكالم عن األموال التي يحتف���ظ بها زعيم الحركة في منزله .ولتفادي الكالم
ّ
عن هذا الموضوع الحس���اس جداً ،كان يتبنى حالة عصبية ش���ديدة حتى يكف مقابله
الكالم عن الموضوع وهو يعلم انه في ورطة كاملة .فعندما س���أله الصحفي المصري
المع���روف (محمد حس���نين هي���كل) وحيث التقى به فى طهران صي���ف عام  1975ولم
167
ص320 :

شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
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يك���ن معه���م ثالث .ق���ال له“ :أري���د ان أفهم منك لغز الث���ورة الكوردي���ة ........قال لي
أح���د جنراالتك  ...الجنرال عقراوي  .........ان���ك كنت تقود الثورة الكوردية بمنطق
اقطاع���ي قبل���ي حتى ان خزينة الثورة الكوردية كان���ت صناديق من المال تحت تصرف
ابن���ك األصغ���ر االثير لديك م���ن آخر زوجاتك  ....ولم يكن يص���رف اال بأمرك .وكأن
الصرف على الثورة قضية عائلية او حتى قضية ش���خصية ...وصاح المال مرة اخرى
 :أف���اع وذئ���اب وعقارب  ....كلهم أف���اع وذئاب وعقارب ...ه���ؤالء مثواهم النار وبئس
168
المصير ،صدق اهلل العظيم”.
إن اإلهتم���ام المف���رط بالم���ال مبعث خطورة كبي���رة ،وبهذا الص���دد يقول الرئيس
األمريك���ي بنيامي���ن فرانكلين“ :م���ن هم على فكرة ،أن المال قادر على عمل كل ش���يء
سيجرون على أنفسهم شبهة انهم يعملون كل شيء من أجل المال”.
كان هناك اآلالف من المقاتلين لكن دون توعية سياسية ثورية ودون تحديث أساليب
القتال ذات الطابع القبلى والوالء الشخصي .اآلالف من الكادر المتعلم بقي بال نشاط،
ألن األمور األساس���ية بقيت في يد ق���وى تقليدية من اإلقطاع الكوردي .وقد لفت هذا
اهتمام األخصائيين اإلس���رائيليين الذين كانوا يس���اعدون القي���ادة الكوردية .فقد كان
فروا من الجيش العراقي لكن مال مصطفى”
هناك عدد من الضباط الملتحقين الذين ّ
لم يكن يكف عن الش���ك فيهم” 169و”لقد كان من الصعب جداً أن يوضح اإلس���رائيليون
170
للبرزانى ضرورة االعتماد على هؤالء القادة وأن يمنحهم صالحيات”......
دبلوماس���ية القيادة توقفت على زيارات متقطعة لهذا البلد أو ذاك لش���رح معاناة
الشعب الكوردي والشكوى من حمالت الجيش العراقي الظالمة على األبرياء والشيوخ
واألطفال ،أو إرس���ال مذكرات إلى المحافل الدولية من حين ألخر الس���تدرار العطف
والم���ال ،كان���ت في الواقع قيادة تنتظر األحداث والتش���ارك في صنعها وتنفعل عندما
تشعر بأن األرض تتحرك من تحت أقدامها وتلوذ بحالة عصبية شديدة كرد فعل على
168
169
ص125 :
170
ص125 :

جريدة األنوار  .السبت  6أيلول  . 1975بصراحة يكتبها محمد حسنين هيكل.
شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
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حصول حادث لم تكن تتوقعه وكأنها ستنهي األمر لصالحها بالصراخ والشتيمة.
ورغم االنقس���امات داخل القيادة وفس���ادها واس���تهتارها وع���دم أهليتها في قيادة
الشعب الكوردي ،في نظر الكثيرين أن الحركة الكوردية حققت النصر ببيان آذار عام
 1970فه���ذا يعن���ي أن قائد الحركة وخططه كانت ناجحة ويج���ب ترك األمور لحنكته
السياس���ية وبعد نظره دون اعتبار للوقائع .ف���ـ “النصر” جاء نتيجة ديناميكية المجتمع
الك���وردي وبذل���ه للتضحي���ات في الجبهات م���ن أجل حياة حرة كريم���ة ،وحاجة البعث
إل���ى الوق���ت للتفرغ إلى مش���اكله الداخلية وتأمين بقائه في الس���لطة دفعته إلى توقيع
بيان آذار كإجراء وقتي .بقيت القيادة في الس���نوات األخيرة ،بعيدة عن حياة الجبهات
وتعي���ش في عالم مترف عل���ى بعد كيلومترين من الح���دود اإليرانية في [حاج عمران]
بالذات ،حتى طعامها وكساؤها يأتي من األسواق اإليرانية ،حيث تتمكن من الهرب بكل
سهولة وخالل دقائق متى ما حصل التغيير .واالنتصارات في الجبهات يقدمها مرتزقة
اإلع�ل�ام الحزبي ،الش���فهي والمكتوب بأنها من مخطط القيادة وعبقريتها العس���كرية
الفذة!
أميون
تح���ول الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني إلى مطية لألغ���وات وفي قيادته ّ
إلضع���اف نفوذ المثقفين والتقدميين وذلك لمنع الحركة والتقدم خارج الدائرة القبلية
والتي يرتاح اليها رئيس الحزب وفقط في داخلها يشعر باألمان ،كانت العائلة الحاكمة
تتمت���ع بامتي���ازات مالية وسياس���ية ضخمة وال تري���د تغير تلك الحالة ،وبذلك س���دت
الطريق أمام التغيير س���دا محكماً .كان س���امي (محمد محم���ود عبدا لرحمن) يصف
هذه الحالة ،بعد انهيار الحركة الكوردية ولجوئه إلى بريطانيا ،ويكرر وهذا ما سمعته
من���ه ،أن القي���ادة كان���ت تعاني من فق���دان االحس���اس بالمخاطر التي تح���دق بامتياز
بالشعب الكوردي.
لق���د انعك���س الجم���ود في موق���ف القي���ادة ،فهي ال تري���د أن تتعل���م وال أن تواكب
التغيي���رات والتط���ورات التي تجري في المنطقة وال تأخذ في الحس���بان خطط بديلة
في حالة حصول تغير مفاجئ في موقف إيران أو العراق أو القوى الدولية ذات الصلة
بالصراع في العراق والشرق األوسط ،رغم أن األمور كانت واضحة تماماً .ال بل الذت
القي���ادة باأله���وام ب���دل مواجهة الحقائق على األرض .لكن المش���كل كان مع الش���عب
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الك���وردي الذي بقي يجهل ماهية القيادة ويصدق الدعاية الحزبية المضللة ،وهنا كان
الثم���ن باهضاً عندما اصطدم بواق���ع تخاذل القيادة في ديمومة الحركة في مرحلة ما
بعد االتفاق العراقي اإليراني ،وانكشف للشعب جوهر نخبة “الحزب الطليعي ،القائد”
التي كان يأتمر بأوامرها طوال ما يقارب األربعة عشر عاما ،لكن بعد فوات األوان.
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الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية
شاه إيران لكيسنجر .تموز :1973

“نحن نمنع تحالفاً بين البعثيين واألكراد والشيوعيين”

كيسنجر يريد التأكد ويسأل شاه إيران:
هل باستطاعتنا ان نمنعهم
من التوصل إلى اتفاق؟

الشاه :نعم،

الس���ري الكوردي ب���دا محققاً
يق���ول هنري كيس���نجر « :الع���ام االول من المجهود
ّ
لهدفه .ففي ش���هر تش���رين االول/اكتوبر  ،1972نقلت للرئيس نيكس���ون تقريراً وردنى
من مدير الـ  CIAريتش���ارد هيلمز ،والذي أصبح سفيرنا في طهران ،يعلمنا ان االكراد
يش���غلون ثلثي الجيش البعثي ،وبذلك ال يتمكن من ش���ن عمليات تخريب وإرس���ال فرق
171
اغتياالت ضد ايران”.
يعلم هيلمز كيس���نجر“ :أوصلنا المال والسالح إلى البارزاني خالل اإليرانيين دون
عقبات .وهناك أموال وأس���لحة إضافية في الطريق ،ليس فقط من مدخرات الوكالة،
إنما من (....كلمات مشطوبة ).....أسلحة الفدائيين المسيطر عليها .استلم البارزاني
للش���هرين األولين تم���وز و آب المال نقداً ”.....ويضيف“ :هن���اك تعاون ممتاز (كلمات
مشطوبة )...............الشاه .تفيد التقارير بأن النظام في بغداد والسوفيات قلقون
للغاية بش���أن المس���ار المس���تقل للبارزاني .كما إن الح ّد من عائدات النفط يستدعي
172
اتخاذ تدابير التقشف المالي مما يخلق االستياء”.
سعى مال مصطفى إلى المزيد من التقرب من الواليات المتحدة االمريكية بتقديم
مقترح خاص وعاجل أثناء حرب أكتوبر ،لكن كيس���نجر رفض مقترحه ،كانت السياسة
األمريكية في خدمة أهدافها هي وال تبالي بأهداف الحركة الكوردية.
Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
171
York. 2000. page: 585

172
Kissinger to President Nixon. October 5, 1972. Progress Report on the Kurdish
Support Operations
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في اليوم التاسع من الحرب في الشرق االوسط والمصادف لـ  15أكتوبر 1973حيث
تمكن الجيش اإلسرائيلي من إرغام الجيش المصري على االنسحاب من سيناء ،وصلت
رس���الة مس���تعجلة من مال مصطفى يطلب رأي االدارة االمريكية فيما اذا وجب اخذ
رأي ضابط ارتباط إسرائيلي لشن هجوم في المنطقة السهلية ضد القوات العراقية.
عارض المقترح مدير الـ  CIAالجديد  Wiliam Colbyوأيد الش���اه محمد رضا بهلوى
وجهة نظر مدير الـ  CIAمضيفاً أن االكراد ليس���وا مجهزين لعمليات هجومية خاصة
في األراضي المنبس���طة .ويقول هنري كيس���نجر“ :كان من ش���أن المقترح اإلسرائيلي
فقدان الورقة الكوردية كامالً ”.ولذا رفضت الحكومة األمريكية المقترح 173.لكن وجهة
نظر أخرى تختلف عما ذهب إليه هنري كيس���نجر وتش���ير إلى الدافع المخبأ من وراء
عدم موافقة كيس���نجر على ش���ن الهجوم“ :وجرى بحث تقرير محطة طهران في لجنة
األربعين برئاس���ة كيسنجر .وكان رأي كيس���نجر “أن المال مصطفى قد ينجح في هذه
الظروف بأكثر مما هو مناسب لمصالحنا” وبالتالي بعث كيسنجر إلى المال مصطفى
برس���الة ينصحه فيها “بعدم استغالل الفرصة” ،ولكنه لم يقل له السبب الحقيقي وراء
هذه النصيحة واكتفى بأن يقول “إنني أخش���ى أن يؤدى ذلك إلى تعقيد مش���كلتكم! ”.
174

لك���ن كيس���نجر يدافع عن وجهة نظره فيقول“ :أي ق���رار آخر كان يحمل معه خطر
تحطيم الكورد دون ان يكون في ذلك خدمة إلس���رائيل .وتس���لم البارزاني رس���التي في
نفس اليوم الذي كان الجنرال أريل شارون يعبر قناة السويس مع قواته المدرعة .وبعد
175
ذلك بستة أيام توقفت حرب الشرق األوسط”.
هناك تناقض بين ما يقوله كيسنجر وبين ما يقوله مسعود مال مصطفى بشأن طلب
ضابط االرتباط االس���رائيلي من الزعامة الكوردية بش���ن حرب ضد الجيش العراقي
في االراضي المنبس���طة خالل حرب اكتوبر ،بالنس���بة لكيس���نجر“ :كان ذلك النوع من
Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
173
587 York. 2000. page:

174
. 139:
175

الحل والحرب .محمد حسنين هيكل .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .بيروت  1977 .ص

Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
587 York. 2000. page:
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المقترحات التي من خاللها يتمكن ضابط ارتباط من رفع رصيده في بالده.

176

ف���ي حي���ن يقول مس���عود على هامش تعليقه عل���ى ما ورد في كتاب كيس���نجر“ :ان
الع���رض الذي قدم���ه الضابط اإلس���رائيلي كان نيابة ع���ن حكومت���ه وحلفائها أمريكا
وإيران 177 ”.مايذكره مسعود غير منطقي ،فمن غير الممكن ان يمثل ضابط االرتباط
االسرائيلي غير حكومته واليعقل ان يمثل ثالث حكومات ،الواليات المتحدة االمريكية
وإيران وإسرائيل !!.هنا أيضاً تخبط في التقييم فالمصالح بين الدول الثالث ،امريكا
وإس���رائيل وإيران ،ليس���ت متطابقة كلية .فإيران لم تهتم بما س���يكون موقف تل أبيب
أو واش���نطن عندما تحقق أهدافها من وراء مساعدة الحركة الكوردية .فبشأن مقترح
ضابط االرتباط االس���رائيلي بش���ن الهجوم خالل حرب اكتوبر ،يكتب هنري كيس���نجر
إلى مال مصطفى“ :نحن ال – يكرر ال – نوصيكم القيام بعمل عسكري هجومي كالذي
178
اقترحه اإلسرائيليون”.
ومن جانب آخر ،لو افترضنا أن ما يذكره مس���عود صحيح ،فالس���ؤال الذي يتبادر
إل���ى الذه���ن ،هو ،لماذا إذن رفضت طهران وواش���نطن مقترح موظ���ف ينوب عنهما –
ونعني ضابط االرتباط اإلسرائيلي؟
لك���ن الس���ؤال األهم هو ،أين كانت إرادة الحرك���ة الكوردية التحررية؟ هل أصبحت
الزعام���ة الكوردي���ة فاق���دة االرادة وال تتمكن من التحرك إال بأمر م���ن الخارج؟ لماذا
يقترح ضابط االرتباط اإلس���رائيلي وتقدم القيادة الكوردية مقترحه إلى واشنطن لكي
تتأك���د م���ن ش���ن الهجوم أو التخلي عنه؟ ومتى كانت واش���نطن أو الش���اه أو إس���رائيل
ملتزمي���ن بتحقي���ق األهداف الوطنية الكوردية؟ أال يعني هذا الموقف التابع للخارج أن
القيادة الكوردية تتصرف كأداة بيد قوى خارجية؟ وأنها تخلت عن اس���تقاللية القرار؟
اال يعني هذا ان الش���عارات التحررية التي رفعتها القيادة الكوردية كانت لالس���تهالك
المحلى ولم تكن صادقة حتى مع شعبها؟
176
177
178

Ibid page: 587

البارزاني واحلركة التحررية الكوردية .مسعود البار زاني .أربيل . 2002ص872 :

Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
587 York. 2000. page:
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في صباح  24تموز من عام  1973إجتمع ش���اه ايران بالرئيس األمريكي ريتش���ارد
نكس���ون بحضور هنري كيس���نجر في  ، Oval Officeوبدأ الحديث في الساعة 10:34
صباحاً واس���تمر إل���ى  12:35بعد الظهر .وتال ذلك وفي نف���س اليوم اجتماع آخر بعد
الظهر حضره كيس���نجر ،ريتشارد هيلمز وهارولد سوندرز من الجانب األمريكي ،ومن
الجانب اإليراني ،الشاه و اردشير زاهدى ،واألخير كان سفير ايران في واشنطن .بدأ
مساء .المكان:
االجتماع الثاني في نفس اليوم في الس���اعة  5:00حتى الس���اعة 6:40
ً
الصالون الذي يستقبل فيه الشاه ضيوفه في Blair House.
فف���ي االجتماع الذي دار صباحاً بحضور الرئيس األمريكي نيكس���ون وكيس���نجر،
عرض الش���اه وجهة نظره في قضايا الحرب الباردة والتي تش���غل باله وموضع اهتمام
البيت األبيض .من هذه المواضيع :فرنسا وخوفها من إهمال الواليات المتحدة ألوروبا.
الس���وفييت يمارسون دوماً سياس���ة التهديد ،األلمان خائفين من سياسة بريجنيف في
إحداث الصدمات ،وأن السوفييت حاولوا ممارسة نفس السياسة معنا لكننى أخبرتهم
”:إذا ما اس���تخدمتم سياس���ة القوة سوف نستخدمها أيضاً .على السوفييت ان يفهموا
اننا قررنا البقاء مس���تقلين ”.يرد عليه نكسون“ :وأنتم مستعدون للموت من أجل ذلك،
هناك قلة مهيأة لذلك .”.ثم يدور النقاش حول باكستان والهند واالنقالب الذي حصل
بدعم سوفيتي في أفغانستان ،وأن السوفييت سيضغطون باتجاه المحيط الهندى ،وثم
يتناول دول الخليج والعراق.الخ ....وفيما يخص األكراد يقول الش���اه“ :إنكم تدعموننا
ف���ي العراق ،من المهم ألس���باب س���يكولوجية أن يعرف األك���راد أن الواليات المتحدة
العظيمة تدعمهم .بريطانيا تقدم العون كذلك إسرائيل .تركيا غير راغبة في التعاون،
ل���دى تركيا نقطة ضعف دائم���ة تجاه العراق وخوف من األكراد .نحن نمنع تحالفاً بين
179
البعثيين واألكراد والشيوعيين ”.ثم يكرر الشاه العبارة “ :نحن نمنع ذلك”.
كان وجهة نظرالش���اه في بداية الس���بعينات أن أمن بالده مهدد بش���كل رئيسي من
محورين :االتحاد الس���وفيتي ش���ماالً ومن الغ���رب العراق والق���وى الراديكالية العربية
المتحالف���ة مع الس���وفييت .وكانت سياس���ته تتلخ���ص في خلق المصال���ح االقتصادية
والتجاري���ة الكبي���رة مع ال���دول ضمنها االتحاد الس���وفيتي ،بحيث ي���ردع العدوان على
بالده ،ويذكر موجهاً كالمه إلى نكسون:
“أؤكد لكم سوف لن نقبل أي شيء من الروس يمس استقاللنا ومسيرتنا التقدمية.
179
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لك���ي نقاوم ينبغ���ي ان نحقق التقدم لبالدن���ا .يجب ان يتكون ل���دى الفالحين والعمال
الش���عور بالمش���اركة ،ففي مجتمع يتمتع بميزة المشاركة ،سيكون محصناً في مواجهة
األعمال التخريبية .سنعمل من أجل السالم بكل طاقاتنا ،نعتقد ان على أمريكا إيجاد
معادلة بشأن النزاع العربي اإلسرائيلي ،اليجوز ان نترك العالم العربي في وضع يائس
كلى ،ففي تلك الحالة س���ييفقد الس���ادات السيطرة .لسنا مهتمين بفتح قناة السويس،
لكن على اسرائيل القيام بتنازالت ويجب ان تحصل اسرائيل على ضمانات.
إنني أعمل على بناء خط انابيب يمتد إلى أوروبا ،وبذلك يتولد شعور بأن أمننا غير
منفص���ل ع���ن األمن األوروبي ،فالدولة الوحيدة المصدرة للنفط إلى اوروبا هي إيران.
إن رب���ط ب�ل�ادى بأوروبا بخط الغاز ،يجعله���م يهتمون بنا .واليمكن للروس اس���تخدام
سياسة الوفاق الدولية  Detenteمع أوروبا والغالظة معنا .عليهم ربط سياسة الوفاق
الدولي���ة معن���ا ومع أوروب���ا ،واليمكنهم أخذنا على حدة .هذه السياس���ة هي أفضل ما
180
أملك من سالح في غياب السالح النووي”.
في هذين االجتماعين عرض الش���اه آرائه بش���كل دقيق فيما يخص قضايا العالم
وباألخص أوضاع الشرق األوسط وخطط احتواء نفوذ االتحاد السوفيتي في المنطقة.
وتناول النقاش المملكة العربية السعودية واحتمال حصول تغيير في النظام السعودي،
س���واء عن طريق إنقالب أو تدخل خارجي ،وكان ذلك االحتمال هاجس مخيف إليران
والواليات المتحدة األمريكية .وناقش الشاه وكيسنجر أهمية إجهاض ذلك ،عن طريق
الس���رية دون علم الكونغ���رس ،تتدخل إيران وفقها عس���كرياً.
خط���ة طارئة ف���ي غاية
ّ
فيذكر:
“”...............................
الش���اه :م���ن األهمية بمكان ان نعترف ان إنقالباً في الس���عودية ق���د اليكون له أية
عالقة بالخطط السوفيتية ،قد تقوم بها قوى اخرى.
كيسنجر :عندما تقدمون خطة طوارىء بشأن السعودية ،اليجب مناقشتها مع أحد
عدا هيلمز .اليمكن مناقشتها عن طريق التلغرام .وهذا يعني أن السفير زاهدي اليعلم
عنها كتابياً.
180
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الش���اه :أنا موافق ،نحن نعمل ذلك مع األكراد ،ليس لدينا س���وى اتصاالت ش���فهية
معهم.
كيسنجر :فيما يتعلق األمر باألكراد ،سنعمل الممكن .أعتقد أن جاللتكم على فكرة
ان عل���ى كالن���ا تقديم مس���اعدات أكثر .وإذا ما رأيتم ان هناك حاجات أخرى ،س���وف
ننظر فيها بج ّدية.
هيلم���ز :صاح���ب الجالل���ة ،البارحة عملنا مع الدكتور كيس���نجر اس���تطالعاً حول
الوضع الراهن .فالس�ل�اح الذي تمت الموافقة عليه منذ عام ،مهيأ حالياً .ومانحتاجه
اآلن ه���و النظ���ر إلى كيف يمكن تهيأة األكراد حت���ى ينجزوا ما نأمله نحن منهم .وعلى
أساس هذه المراجعة نقرر ماهي الحاجات اإلضافية لكي نلبيها.
كيسنجر :سوف نرى فيما اذا كانت هناك حاجات أخرى يستوجب القيام بها.
الش���اه :يجب التأكد من ان لديهم ( )......................كل ما يحتاجون ،وعلينا
ايضاً مس���اعدتهم في إدارتهم .فإن احتاجوا مث ً
ال إلى منظمة صحية ،علينا النظر في
ذلك وهل يمكننا مساعدتهم.
كيس���نجر :الرئيس موافق مع جاللتكم في األهداف بش���كل عام .مشكلتنا اننا غير
ملمين بش���كل كاف هنا في واش���نطن حتى يكون لدينا قرار واضح فيما ينبغي عمله.
سوف نقوم بعمل برنامج ونواصل االتصال مع جاللتكم.
الش���اه :هن���اك ش���يىء آخر يجب القيام ب���ه ،علينا العثور على عدد م���ن العراقيين
من غير المهاجرين  ..وإرس���الهم إلى الشمال قرب المناطق الكوردية لتشكيل حكومة
وطني���ة موح���دة أو أي تس���مية اخرى يريدونه���ا .األكراد يجب ان يبق���وا ضمن الدولة
العراقي���ة ويطلبوا ح ً
ال هناك .لكن األداة الوحيدة لدينا للتأثير على الحكومة العراقية
هم األكراد فقط.
كيس���نجر :الرئيس يريد بذل جهود كبيرة .هل تم تنس���يق ذلك مع أشخاص تابعين
لكم ،أم أنها عملية مقتصرة على األمريكيين.؟
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هيلمز :لقد تم التنسيق بشكل تام وبالعمل ( مشطوب.)...........................
الش���اه :نع���م ،جيد .س���وف يكون هن���اك عذر لألكراد ك���ي ال يتفقوا م���ع الحكومة
العراقية.
كيسنجر :هل باستطاعتنا ان نمنعهم من التوصل إلى اتفاق ؟
الش���اه :نعم .لكن الروس يمارسون ضغطاً مكثفاً على األكراد لالتفاق مع الحكومة
العراقية واإلنضمام اليها .لكن البارزاني (الزعيم الكوردى) وعد ان ال يقوم بأي شيء
دون موافقتن���ا .وطل���ب الدعم المعنوى للواليات المتح���دة األمريكية .قلت له ممكن ان
نوفر ذلك .وقلت للبارزاني بأنني ال أريد منه ان يجد دولة مس���تقلة ،ألن ذلك س���يكون
مبع���ث خ���وف هائل لدى تركيا ،نحن النريد اخافة األت���راك بال ضرورة .إن هذه ورقة
رابحة النريد ان نخسرها.
181
كيسنجر :الرئيس موافق”.
كان بإمكان القيادة الكوردية استغالل نقطة الضعف هذه لدى الشاه وفرض بعض
الش���روط الهامة عليه ،وذلك قبل ان يعد مال مصطفى الش���اه بأنه لن يقوم بأي شيء
دون موافقت���ه ،لكن التركيب���ة الالديمقراطية للقيادة الكوردي���ة وتحكم المنطق القبلي
الفردي ،حال دون اجراء نقاش���ات واس���عة في المكتب السياس���ي لتبني اس���تراتيجية
عل���ى الم���دى البعيد وتف���ادي الفخاخ الت���ي ينصبها “الحلف���اء المؤقت���ون” .ان احتكار
مال مصطفى للعالقات الخارجية ،وهزالة مكتبه السياس���ي ،أدى إلى شلل في القدرة
الكوردية في إدارة العالقات الخارجية ،وإقتصر أس���لوبه الش���خصي على طلب العون،
باألخص العون المالي .والمس���تجدى اليفرض ش���روطاً ،فمع���روف كان مال مصطفى
يجامل الش���اه إل���ى حدود غير معقولة ،ويك���رر له إنه طوع أوامره ،وهو نفس اس���لوب
تعامله مع الضباط البريطانيين في األربعينات .كان كل مرة يدخل على الشاه يقبل يده
ويبدى له الطاعة المطلقة ،ورغم ذلك لم يصدقه الشاه ،وأك ّد لي هذا أحد القياديين
الذي رافق مال مصطفى في معظم لقاءاته بالش���اه ،وذكر نفس الش���خص وهو اليزال
على قيد الحياة “ :كنا نضطر أيضاً تقبيل يد الش���اه مكرهين ”.وعلى رغم التعامل مع
موس���كو و واش���نطن وطهران وبغداد وتل أبيب ولندن ٍ
ألمد تجاوز عش���رة أعوام ،بقيت
عقلي���ة القيادة الكوردية غير مرتبطة ب���روح العصر ،ولم تخرج من داخل إلطار القبلي
The White House Washington. Memorandum. Exclusively Eyes Only. Tuesday,
181
july 24, 1973. 5:00-6:40 p.m.
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الجامد ،وقاصرة عن انتش���ال القضية الكوردية من لعبة التداول بين القوى اإلقليمية
والدولية .بقيت  -ورقة ضغط في يد قوى معادية لحقوق الشعب الكوردي . -
كان الشاه قلقاً من حصول انقالب في السعودية ،كذلك في األردن .وقال لكيسنجر:
“إن سقط األردن ،فلن يبقى للسعودية أو للكويت أي مستقبل.
ويرد كيسنجر:
إن هوجم األردن ،س���وف نشجع إسرائيل ثانية لتقوم بحشد قواتها وتهرع لنجدتهم.
ونتخذ نحن بعض الخطوات .قابلية المناورة ستكون اقل مما كانت عليه في شهر سبتمبر
 .1970في ذلك الوقت كان العراق يهدد األردن .سيكون مفيداً لو علمنا بأن تعبئة للقوات
اإليرانية ممكنة أو حتى نشاط عسكري إيراني ،هذا مهم بالنسبة لنا لو عرفنا.
الشاه :نعم ،لدينا أيضا األكراد .فيما يخص األكراد .بإمكان كلينا ان نقدم إلى حد
ما دعماً مباش���راً أكثر .يش���عر حزب البعث حالياً بالضعف .إنهم يقولون أش���ياء جيدة
للغ���رب اآلن لكس���ب الوق���ت .لكنني أبلغت األكراد أن عليهم أن ال يش���تركوا مطلقاً في
أي تحالف حكومي .وقلت لهم عليهم أن يتوقفوا عن اس���تقبال الممثلين الس���وفييت أو
ممثلي البعث من بغداد .لكن طلبنا هذا منهم يقتضي منا أن نعطيهم أمواالً أكثر.
السفير هيلمز :نعم ،ربما يتعين علينا أن نعطيهم أكثر بعض الشيء.
كيسنجر :مبدئياً يمكنكم االعتماد على ذلك”.........
().........................................................
كيس���نجر :صاحب الجاللة ،فيما يخص األردن ،أنا من المعتقدين بأهمية دراس���ة
الخطط قبل حصول االزمات .فما أن تبدأ االزمات ،سيكون هناك الكثير من االلتباس
بحيث يصعب دراس���ة ما يتوجب عمله .هل ممكن لجاللتكم أن تأمروا بخطط طوارئ
لوضع يتعرض فيه األردن لهجوم من سوريا والعراق؟
قد يكون من المفيد تبادل وجهات النظر في هذا كما هو الحال مع خطة الطوارئ
الس���عودية .تعملون ه���ذا فقط مع هيلمز وهو بدوره يبلغنا عن طريق رس���ول .أن هذا
مهم كي نعرف ما الذي سيحدث.
الشاه :قد أتصل بالملك حسين .من الممكن أن نلعب الورقة الكوردية وان نشجعهم
عل���ى الب���دء بالمناوش���ات .هذا يؤدي إلى جلب القوات نحو ش���مال الع���راق بعيداً عن
182
األردن .وبإمكاننا كذلك تعزيز حدودنا.
182
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()...........................
().................................
يتضح من الحوار السالف أن سياسة طهران وواشنطن كانت تتجاهل حقوق الشعب
الك���وردي ،وكانت تخ���دم بالدرجة األولى مصالحهما في المنطق���ة وتعامال مع القيادة
الكوردية بأسلوب يمس الكرامة الوطنية وال يليق بحركة تحررية وطنية هدفها تحقيق
الحقوق القومية لش���عب يعان���ي من االضطهاد القومي .لكن المس���ؤولية في مثل هذا
التعامل الواطئ يجب أن يوضع على باب القيادة الكوردية التي تصرفت كمتسول وليست
تجسيداً لنضال شعب ثائر يقدم التضحيات بسخاء في معركة النضال التحرري.
وفيم���ا يتعلق بالحزب الش���يوعي العراقي ،فقد مارس االتحاد الس���وفيتي الضغط
علي���ه لالنضمام إلى الجبهة الوطنية والتفاهم مع البعث .هنا نحن أمام وضع تتجاهل
فيه���ا الق���وى العظمى متطلبات الديمقراطية واالس���تقرار الداخلي ف���ي العراق وحتى
مصالح زبائنها المحليين ،من أجل مصالح القوى الدولية ،وينصاع الالعبون المحليون
لهذه السياس���ة ،القيادة الكوردية تتبع نصائح الش���اه ،والحزب الشيوعي العراقي يتبع
موس���كو .وبكلم���ة أدق أصب���ح دور الالعبين المحليي���ن دوراً تابعاً ،فاقداً الس���تقاللية
الق���رار ،وم���ن هن���ا رس���وخ التبعية السياس���ية للخارج .إن فس���خ التعاون بين (حش���ع)
و(حدك) صبت مباش���رة في صالح صدام حس���ين وش���اه إيران وواش���نطن وموس���كو،
ملحقة الدمار بالحزب الش���يوعي العراقي وبالشعب الكوردي .فعندما يسأل كيسنجر
الش���اه بن���وع من القل���ق في إمكانية من���ع التفاهم – الك���وردي – الش���يوعي  -البعثي –
يظهر مدى أهمية فس���خ الوحدة الوطنية في العراق لصالح أهداف الصراع الشيوعي
الرأس���مالي في المنطقة خالل ذروة الحرب الباردة .وهذا اليعني أن الوحدة الوطنية
تمزق���ت بفعل التدخالت الخارجية وحدها ،فق���د أثبتت النخب الحاكمة والحزبية في
العراق عدم نضج سياساتها لخدمة المجتمع العراقي ككل ،إذ طغت دوماً روح فردية،
نخبوية حزبية أو مذهبية أو طائفية في سلوك القادة المحليين .فقد مارسوا “سياسة
المجتم���ع ف���ي خدمة النخبة وليس���ت النخبة ف���ي خدمة المجتمع” .كم���ا ظهر فقدان
الحزب الش���يوعي العراقي لسياس���ة مس���تقلة وتورط الزعام���ة الكوردية في عالقات
خارجية التتحكم هي في مسارها ،بل أمست وباالً على الشعب الكوردي.
بع���د أكثر م���ن عقد من الزمن في قيادة الحركة الكوردية ،لماذا لم تتمكن الزعامة
Kissinger, Richard Helms, Harold H. Saunders. Friday , July 27, 1973.

173

20.7.2017 15:49:26

livre_2versB.indd 173

الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية

الكوردي���ة من تقييم سياس���ة طهران على حقيقتها ،أليس م���ن المنطق ان دولة معادية
للحقوق الكوردية ال تقدم المس���اعدة اال خدمة ألهدافها هي ،ومس���اعدة من الشاه ال
يمكن اال ان تكون مس���مومة وقاتلة ،عندما تدير هذه العالقة قيادة س���اذجة غير آبهة
بمشاريع الشاه الخفية .استبشرت الزعامة الكوردية بإنشاء روابط مع إسرائيل ووكالة
المخاب���رات المركزية األمريكية ،وظنت أنها تجاوزت (ش���رطي المرور اإليراني) ،دون
ان ت���درك أبع���اد العالقة بين طهران وتل أبيب وواش���نطن .كانت سياس���ة الش���اه هي
االبقاء على الزعامة الكوردية [جاهلة] و[ضعيفة] و[معزولة] ،لكي يس���تخدمها لتحقيق
مش���اريعه .ولعل العامل الذي س���اعد نجاح سياسة الش���اه هو عامل “ تمسك الزعامة
الكوردي���ة بالمنط���ق القبلى القاص���ر في فهم طبيعة العالقات الدولي���ة وإدارة الصراع
الديبلوماس���ي خ�ل�ال الحرب الباردة وكرهها في تعلم الجديد .ومن هنا أصبح س���ه ً
ال
خلق انطباع أو بش���كل أدق (خلق الوهم) ل���دى الزعامة الكوردية ،من خالل فتح نافذة
على واش���نطن وتل أبيب ،أنها – القيادة الكوردية – تعول على ثالث دول وليس���ت دولة
واحدة .وكان هذا الوهم قاتالً .فطهران هي التي صممت هذه السياس���ة مع تل أبيب
وواشنطن ،وطهران كانت تملك مفاتيح هذه العالقة.
كانت الزعامة الكوردية كما رأينا تستقوي بالخارج وتهدم الجبهة الداخلية الكوردية،
وفاقدة اإلحساس بمشاعر الشعب الكوردي وحقائق المجتمع .متلهفة نحو كل ما يمس
العالق���ات الخارجي���ة إلى حدود التخلي عن الكرامة الش���خصية وبنزعة قوية من قيم
“المرتزقة” ..وكان رئيس الحزب يقول لرجال البعثة اإلس���رائيلية“ :إنه يعتبر إسرائيل
بمثابة دولة عظمى .وكان يقول بإعجاب وتقدير إن اليهود يسيطرون على معظم أموال
العالم ،لذا ال يستطيع ان يفهم األسباب التي تمنع إسرائيل من وضع مليون دوالر تحت
إمرته شهرياً ،أو منحه قرضاً بحجم ميزانية سنوية؟ وكان يؤكد أن هذه األموال ستعاد
183
إلى إسرائيل حتى آخر (سنت) في أعقاب انتصار األكراد على العراقيين”
ويعلق على نفس الموضوع مائير عميت ،مدير الموس���اد“ :في الوقت الذي حاولنا
في���ه مناقش���ته – يعنى مال مصطفى – حول الوضع العس���كري ،وح���ول تنظيم التمرد،
وض���رورة توجيه ضربة ش���ديدة للعراقيين المهزومين ،تمس���ك البارزاني طيلة الوقت
183
ص125 :
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بالحدي���ث عن االوضاع االقتصادية الفظيعة والتي التطاق ،والتي تقلقه إلى ماالنهاية.
وحينم���ا حاولن���ا ان نصف له الصعوبات التي نواجهها لكوننا ش���عباً صغيراً ،بدا انه ال
يسمع ما نقول ،وال يفهم ،ويصر على القول :أنتم تستطيعون فعل كل شيء وستقدمون
184
لنا المساعدة.
حذر شاه ايران الواليات
وعندما اقترب الوضع مع بغداد من االنفجار عام ،1974
ّ
المتحدة االمريكية من ان “هزيمة االكراد س���تزيل احدى االطارات التي تشكل التوازن
داخل العراق وتزيد الراديكالية والنفوذ السوفيتي في المنطقة ،مضخماً التهديد على
الخلي���ج واي���ران 185”.كم���ا تعالى صوت الزعام���ة الكوردية في طل���ب المزيد من العون
المالى من حليفاتها بعد فش���ل المفاوضات مع البعث .يقول كيس���نجر“ :في آذار ،16
 ،1974عرض علينا البارزاني خيارين الستراتيجيته المقترحة :منحه  180مليون دوالر
للحكم الذاتي الكامل ،و 360مليون دوالر لتأس���يس ماسماه بالبنية التحتية “المناسبة”
لالس���تقالل”...186النعلم كي���ف تم اجراء الحس���اب والكيف توصل���ت الزعامة الكوردية
إلى ذلك االس���تنتاج الغري���ب ،واحد للحكم الذاتي واآلخر لالس���تقالل ،هنا نحن امام
نق���ص كبي���ر في فهم العالق���ات الدولية ،فالوالي���ات المتحدة األمريكي���ة لم تكن على
اس���تعداد إلغض���اب إي���ران او تركيا من اجل األك���راد .كما انها لم تكن على اس���تعداد
لمن���ح القي���ادة الكوردي���ة الحد األقل من المبل���غ المطلوب ،ألن ذل���ك“ :كان يتجاوز كل
الس���رية التي تقوم بها الواليات المتحدة” حس���ب قول
الميزانية المخصصة للعمليات
ّ
187
كيسنجر.
هن���ا أيض���اً نحن أم���ام وضع يبعث على التس���اؤل ،فالزعامة الكوردي���ة تترك خيار
“الحكم الذاتي” و”االس���تقالل” لواش���نطن ،لكي تختار احداهما ،وتس���لم العون المالي
المحدد لكل خيار وحسب ماتريده واشنطن! ،والزعامة الكوردية بانتظار هذا التحديد،
أو باألح���رى “األم���ر” لتقوم بتحقيق الهدف الذي تحدده واش���نطن! أما ارادة الش���عب
الك���وردي ف�ل�ا أهمية لها عند القيادة الكوردية ،إذ ال يتجاوز أن يكون الش���عب وس���يلة
184
ص 159 :
185

شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
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لتحقيق طموحات قيادة تنتظر األوامر من الخارج.
في أول تقرير سنوى عن السياسة الخارجية رفعه الرئيس نيكسون إلى الكونكرس
ف���ي  1970/02/18بحوالي ثالث أس���ابيع قبل التوقيع عل���ى اتفاقية آذار  ،1970يذكر
مايلي:
“....ان هدفنا في المبادرة االولى هو ترسيخ مصالحنا لألمد البعيد خالل سياسة
خارجية متزنة .وكلما بنيت تلك السياسة على تقييم واقعي لمصالحنا ومصالح غيرنا،
سيكون دورنا في العالم أكثر فاعلية .فتدخلنا في الشؤون العالمية ليس بسبب أن لدينا
التزامات ،وألن لدينا التزامات لكوننا مقحمون .إن مصالحنا يجب ان تحدد التزاماتنا،
وليس العكس 188.لم يشر الرئيس إلى أية التزامات أخالقية ألي جهة كانت.
أم���ا كيس���نجر فيق���ول ،ان���ه أعط���ى تعليمات إل���ى  Helmsالب�ل�اغ االثنين ،الش���اه
ومال مصطفى بما يلي:
“نرى ان مصالح الواليات المتحدة تكمن في ( )aتمكين األكراد االحتفاظ بامكانية
معقولة للتفاوض من اجل االعتراف بحقوقهم من قبل حكومة بغداد )b( .ضبط حركة
الحكومة العراقية الحالية ،لكن ( )cعدم تقسيم العراق بشكل دائم ألن منطقة كوردية
مستقلة ال تمتلك المقومات االقتصادية للبقاء ،وليس لدى الواليات المتحدة األمريكية
189
مصلحة في غلق األبواب امام عالقات جيدة مع العراق تحت زعامة معتدلة”.
مادة ( )aال تنسجم مع خطط الشاه ،فاألخير كان يهدف إرغام بغداد على القبول
باتفاقية جديدة تضمن له توسيع أراضيه لتشمل نصف شط العرب ،وفي نفس الوقت
سحب البساط من تحت أقدام الحركة الكوردية لكيال يتكرر التفاهم مع نظام بغداد كما
حصل في بيان آذار عام  .1970البل كان الشاه من أنصار إحياء حلف بغداد ،أي تعاون
الدول المحتلة لكوردس���تان ،ضد الحركة التحررية الكوردية ومعاداة الم ّد الش���يوعي.
Years of Renewal. Henry Kissinger. Published by: Simon & SCHUSTER. New
188
York. 2000. page: 98
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لذا مايقوله كيس���نجر نش���ك في صحته ،وإن كان صحيحاً لماذا لم ير ّد كيس���نجر على
رس���ائل االس���تغاثة الت���ي بعثها مال مصطفى في أعق���اب اتفاقية الجزائ���ر؟ ولم تفعل
الواليات المتحدة ش���يئاً النقاذ الحركة الكوردية من االنهيار الصاعق والمفاجىء؟ هل
كانوا يائسين من قابليات الزعامة الكوردية؟
وكما ش���اهدنا أثناء الحوار بين الش���اه وكيس���نجر في  24تموز عام  1973يتس���ائل
األخي���ر بم���ا نصه 190. Can we keep them from coming to terms ? :إن هذا يثبت
ان واش���نطن وطه���ران كانت���ا تعمالن على من���ع التفاهم بين أطراف القوى السياس���ية
الرئيسية داخل العراق .ودون ضمانات للشعب الكوردي ،والذي دفع ثمناً باهضاً لجهل
وأنانية قادته.
كانت اتفاقية ( -)Détenteسياسة الوفاق الدولية – الموقعة بين نيكسون وبرجنيف،
في شهر مايس  1971تنص على أن الجانبين سيعمالن كل ما في وسعهما للحيلولة دون
تط���ور النزاع���ات نحو تصعيد حدة التوتر الدولى ،أو خلق مخاطر جادة في عالقاتهما
وتف���ادى المجابه���ة العس���كرية بينهما .ل���ذا نجد ظاه���رة الحروب بالنياب���ة .فلكل من
العمالقين مجموعة دول ترتبط مصالحها بمصالح احدى القوى العظمى .وفي الشرق
األوس���ط آنذاك كان نفوذ االتحاد الس���وفيتي طاغياً في مصر وسوريا والعراق واليمن
والصومال .في حين كان النفوذ األمريكي والغربي في االردن والسعودية ودول الخليج
النفطية وإيران وتركيا ولبنان وإسرائيل.
وحت���ى من وراء دعم الواليات المتحدة االمريكية الس���رائيل ،توخت دائماً إضعاف
النفوذ الس���وفيتي والحلول محله ،كما هو الحال مع مصر ،إذ يقول كيس���نجر“ :عندما
تس���لم ريتش���ارد نيكس���ون الرئاس���ة عام  ،1969وجدنا ان المزود الرئيس���ي بالس�ل�اح
للع���رب (أو عل���ى األق���ل العرب الذي���ن بقوا في مجابهة اس���رائيل) هم ال���روس وكانوا
يدعمون البرنامج الراديكالي للس���لم … فصممنا سياس���ة بمقتضاها نحبط اية حركة
مدعومة بالسالح السوفيتي ،لكي تصاب الزعامة العربية بالخذالن وتتوجه الينا خالل
الدبلوماسية ،بعدها نمهد لوضع نتمكن نحن التحكم في بلورته”.
The White House Washington. Memorandum. Exclusively Eyes Only. Tuesday,
190
July 24, 1973. 5:00-6:40 p.m.
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م���ن نتائ���ج حرب أكتوب���ر  1973أن أصبح���ت الواليات المتح���دة األمريكية المزود
الرئيس���ي بالسالح إلس���رائيل وبذلك حلت محل فرنس���ا والتي كانت الممول الرئيسي
بالسالح إلسرائيل قبل حرب أكتوبر  .1973كما ان حرب يوم الغفران واستخدام الدول
العربي���ة س�ل�اح النفط الفعال ورفع أس���عاره وما مثله ذلك من تهدي���د لمصالح الغرب
واليابان ،س���اهمت في حضور أمريكي أكثر كثافة في الشرق األوسط ،كما وجدت في
قوة إسرائيل العسكرية فائدة في عملية وقف التغلغل السوفيتي في المنطقة .والنصر
العسكري اإلسرائيلي فتح الطريق لشن دبلوماسية أمريكية ناجحة في المنطقة.
كان الص���راع العرب���ي اإلس���رائيلي يت���زود بالس�ل�اح من المعس���كرين الرأس���مالي
واالش���تراكي ،ونج���د أن السياس���ة األمريكية كان���ت األكثر نجاحة عل���ى األمد البعيد.
فرغم جهود الس���وفييت الدبلوماس���ية العظيمة وبناء جسر جوي وبحري إلمداد مصر
وس���وريا باألس���لحة المتطورة أثناء حرب أكتوبر عام  ،1973خس���ر االتحاد الس���وفيتي
نف���وذه ف���ي مصر بس���رعة ،ولم يأبه الس���ادات بحليف���ه الذي مكنه من تس���ديد ضربة
عس���كرية هامة إلس���رائيل .كما فعل صدام حس���ين مع الس���وفييت بعد أن أمم النفط
بدعم س���وفيتي وحارب باألسلحة الس���وفيتية الحركة الكوردية ،فقد وقع على اتفاقية
الجزائر دون استشارة السوفييت .لقد تمكنت واشنطن من استخدام النصر العسكري
اإلس���رائيلي لصالح إبعاد النفوذ الس���وفيتي من مصر والشرق األوسط  -وهي إحدى
أهم الدول في العالم العربي  -والحلول محله .وفع ً
ال تعتبر مصر من الدول الملتصقة
بأمريكا ،ومعتمدة على المعونات االقتصادية األمريكية .ومرتبطة بإس���رائيل باتفاقية
كمب ديفد .أما بالنس���بة لنفوذ واشنطن في العراق ،فقد اقتضى االنتظار إلى الحرب
العراقي���ة اإليراني���ة لكي تقف واش���نطن مع الع���راق للنيل من إيران ،ث���م تحتل العراق
عسكرياً عام .2003
إن األمن القومي لش���عب من الش���عوب وكما هو بالنس���بة للدول موجود في أرض
الوطن ومع الش���عب واالرتب���اط الحقيقي بآالمه وآماله .كان الع���دل االجتماعي غائباً
عن ذهن الزعامة الكوردية وقد س���قنا ش���واهد ،ع ّدة لالس���تدالل عل���ى ذلك .فاألمن
القوم���ي ال تحمي���ه عالق���ات خارجي���ة كالت���ي ارتبطت به���ا الزعامة الكوردي���ة بجهاز
السافاك اإليراني أو بوكالة المخابرات المركزية االمريكية أو الموساد اإلسرائيلي ،ال
تس���ع القيادة الكوردية حتى االس���تفادة من العون الخارجي لصالح تقوية الجبهة
بل لم
َ
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الداخلية وتهيئتها لمجابهة التحديات والعمل على تحقيق االنتصارات العسكرية والتي
من ش���أنها تغيير موازين القوى لصالح النضال الكوردي ،وبذلك تكسب اهتمام الدول
الخارجية ويحس���ب لها حس���اب ج ّدي ،بل اس���تفادت من المعون���ات الخارجية لتقوية
“النف���وذ الف���ردي ”.لم تكن الرواب���ط الخارجية تكملة لبناء الداخ���ل ،إنما العكس ،كان
أس���لوب استخدامها إلفس���اد وهدم المناعة الداخلية .فالسياس���ة الخارجية يجب ان
تخدم مصالح الداخل ،وبالنس���بة للحركة الكوردي���ة كان ينبغي لعالقاتها الخارجية ان
تع���زز قاعدة الحركة الكوردية وقوات األنصار وتوفي���ر عوامل الديمومة والفاعلية في
قهر القوات العراقية وإرغامها على التخلي عن سياس���تها العدوانية ومصادرة الحقوق
الكوردية .لقد مثلت السياس���ة الخارجية نقطة ضعف كبيرة في الحركة الكوردية مما
أدى به���ا إل���ى الدخول في لعبة “الت���داول” بين عدد من الالعبين م���ن الدول المعادية
لحقوق الش���عب الكوردي ،وفقدت الحركة الكوردية عنصر المبادرة واالس���تقاللية في
اتخاذ القرارات المصيرية.
وفي معرض العالقة بين انس���جام المصالح الداخلية وإتجاه السياس���ة الخارجية،
يجب على السياس���ة الخارجية تعزيز المصالح الداخلية ،فأساس العالقات الخارجية
تمليه���ا ض���رورات المصالح الداخلية ،وبهذا الصدد يقول هنري كيس���نجر في معرض
حرب فيتنام التي جابهت نقمة شعبية واسعة في الواليات المتحدة األمريكية“ :ليست
هناك سياسة خارجية أقوى من قاعدتها الداخلية 191”.ومن هنا هزيمة أمريكا في حرب
فيتن���ام .وفيما يتعل���ق بالعالقات الخارجية للحركة الكوردي���ة ،فإنها لم تعكس مصالح
الداخل ،إنما بشكل من األشكال خضعت مصالح الداخل إلى مصالح الخارج ،أي وضع
الحصان وراء العربة .وهنا تأتي مسؤولية الزعامة الكوردية ،فهي لم تكن مرغمة على
إهم���ال تعزيز قاعدة الق���وى والعناصر الداخلية الفاعلة في الحركة الكوردية ،ويعكس
ذل���ك قصورها وتخلفه���ا في فهم قوانين الصراع السياس���ي في زم���ن الحرب الباردة
وانتمائه���ا إلى أصول قبلية ف���ي التفكير والقيادة .فتصورها ع���ن العالقات الخارجية
كان بدائياً ،العالم منقس���م إلى قطبين رئيس���يين ،أي بين موس���كو و واشنطن ،والدول
األخ���رى تابعة وعميل���ة لهذين القوتي���ن العظميين ،ووفق هذا المنطق صدام حس���ين
عميل لموسكو وشاه إيران عميل لواشنطن ،وبموجب نفس المنطق تصبح العمالة شيئاً
Years of Renewal. Henry Kissinger. . Published by: Simon & SCHUSTER. New
191
York. 2000. page: 470
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عادياً بالنسبة للزعامة الكوردية ،وبنت عالقاتها الخارجية على هذا النمط.
ويعلق الكاتب األمريكي  Jonathan C. Randal192كان الشاه واعياً لثقة مال مصطفى
العمي���اء بالواليات المتحدة األمريكية ،وأنه غير مطمئن لنوايا طهران ،لذا قام الش���اه
بإقن���اع الواليات المتحدة بدعم الحركة الكوردية إلزالة هذه الش���كوك .لكن البارزاني
وقع في الفخ الذي نصبه هو لنفسه ،كان يلح على الشاه واإلسرائليين العمل على فتح
قن���اة مباش���رة لألكراد مع الموظفين األمريكيين .لم يتخل الش���اه ع���ن محاوالته رغم
تكرار الرفض األمريكي.
لو عدنا إلى عام  1946نرى أن الدعم األمريكي للش���اه أوقف تهديدات الس���وفييت
التوسعية في آسيا الوسطى وأسهمت في إعادة سلطة الشاه إلى أذربيجان وكوردستان.
واآلن مرة أخرى تأتي الحرب الباردة لمصلحة الش���اه ،والحادث الثاني الذي أدى إلى
تغيي���ر ف���ي موقف واش���نطن كان التوقيع بين بغداد وموس���كو ف���ي  9أبريل  1972على
معاهدة الصداقة والتعاون ألمد خمس���ة عشر عاماً .وتمكن شاه إيران بشكل مفاجىء
ان يلعب ورقة المنافس���ة بين القوى العظمى بس���هولة ألن الس���وفييت كانوا قد وقعوا
معاه���دة مماثل���ة مع مصر وس���وريا .وم���ن هنا قلق واش���نطن في كون الس���وفييت قد
يضغط���ون على الدول النفطية الضعيفة ،المملكة العربية الس���عودية القليلة الس���كان
ودول الخليج الصغيرة والغير قادرة على الدفاع عن نفسها .ووجد كيسنجر في منطق
الش���اه عن الحرب الباردة أمراً ايجابياً يس���تحق التجاوب مع���ه .ففي اليوم الثاني بعد
مغادرة نكسون طهران ،ذكر الشاه ألسد اهلل علم“ :كيسنجر يقدر عالياً استقرار إيران
والمس���ؤوليات الت���ي نتحملها في منطقة الخليج الفارس���ي” وثم يمضي الش���اه فيقول
ألسداهلل علم“ :ذكر كيسنجر انه يعتقد ان الروس ذهبوا بعيداً في عالقاتهم مع العراق
193
وانه يجب عمل شيء ما لوقف التعفن”.
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والعام���ل الثال���ث ال���ذى أدى إلى التغيير ف���ي الموقف األمريكي ه���و إعالن العراق
ال سوفيتياً
تأميم شركة النفط العراقية .فبالنسبة ألمريكا والشاه مثلت المعاهدة تغلغ ً
هاماً في دولة شرق أوسطية رئيسية غنية بالنفط وجارة إليران.
في واقع األمر لم تكن المس���اعدات األمريكية مهمة إن قورنت بالمس���اعدات التي
قدمها ش���اه إيران للحركة الكوردية من مال وتموين وأس���لحة وقوات ،لكنها كما يقول
 Jonathan C. Randalكان���ت كافي���ة لطمئنة أوهام مال مصطف���ى الخطيرة المتعلقة
194
بالحصول على ضمان أمريكي حقيقي لألكراد.
وكم���ا نوهنا ،كان الش���اه متخوفاً من تفاهم يحصل بي���ن المثلث المؤلف من البعث
والش���يوعي والكوردي ،لذا كان يس���عى إلى إبعاد مال مصطفى ع���ن التفاهم مع بغداد
195
لكي يبقى ورقة ضغط مهمة في خدمة سياسة الشاه
وإلنقاذ العراق من الفوضى والدكتاتورية وضمان الحكم الذاتي لشعب كوردستان،
بالضب���ط كان ينبغ���ي تحال���ف تلك القوى الثالث باخالص والتي ذكرها الش���اه من أنه
يمن���ع تحالفه���ا .لكن في واقع األمر هذه القوى كانت متخلفة وقصيرة النظر والطموح
الش���خصي والحزب���ي والعائل���ي يملى السياس���ات وعلى حس���اب القضاي���ا المصيرية
للشعوب ،ومن هنا وقوعها فريسة للمخططات األجنبية.
وبعد إقامة العالقات مع وكالة المخابرات المركزية ،تغير موقف القيادة الكوردية
وأصبح���ت أكثر جرأة ف���ي عالقاتها مع حكومة بغداد ومع الحزب الش���يوعي العراقي
وحتى مع االتحاد السوفيتي ،والمثال التالى يرينا كيف تم استخدام العالقات الخارجية
المه���زوزة أص�ل�اً إلثارة العواط���ف القومية لدى المس���ؤولين الك���ورد (تضليل الذات)
ومعظمه���م كان���وا يجهل���ون حقائق العالق���ات الخارجية التي بقيت حك���راً على [رئيس
الح���زب وولدي���ه] وربما ولو بصورة أق���ل على الدكتور محمود عثمان وس���امي (محمد
محم���ود عبدالرحمن) لكونهما ملمين باللغة اإلنكليزية .ففي اجتماع هام في /12/20
“ 1973اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثم توسع االجتماع
194
195
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ليض���م ق���ادة القوات العس���كرية للمناطق الكوردية (امراء االلوي���ة) وقد خطب الزعيم
الكوردي مصطفى البارزاني في االجتماع قائ ً
ال بانه (البارزاني) سوف يقاتل الحكومة
العراقي���ة اذا تجددت الحرب بنفس األس���لحة المتوفرة ل���دى الجيش العراقي 196”.في
واق���ع األم���ر ،ومنذ عام  1966لم يترك مال مصطفى مقره الرئيس���ي في حاج عمران،
فق���د كان ينق���ل في كل صيف عائلته نحو المنتج���ع المفضل لديه (حاج عمران) حيث
يسيطر على “النافذة” التي من خاللها يأتي المال والسالح وتدار العالقات الخارجية،
تاركاً ش���ؤون الجبهات والقتال لقادة هم رجال الحاش���ية المنصاعين والذين بقوا في
مناصبهم حتى النهاية .وبقي ملتصقاً بالنافذة الخارجية حتى االنهيار ومن خالل تلك
“النافذة” غادر بهدوء نحو إيران نهائياً.
هذا التصريح المغالى في التفائل – الالمس���ؤول  -والموحي بوجود القوة الرادعة
في حوزته ،ولّد ش���عوراً زائفاً بالقوة في أوس���اط المجتمع الكوردي ،فالتحق بالحركة
عدد كبير من أبناء الش���عب ،من المدن الكبيرة ،ويقول القيادي ش���كيب عقراوي“ :وان
كث���رة ع���دد الملتحقين بالثورة الكوردية أحدثت بع���ض الفوضى واالرتباك في صفوف
الث���ورة الكوردي���ة وزادت من األعباء والمش���اكل اإلداري���ة والتمويني���ة وزادت من عدد
الضحاي���ا الت���ي قدمتها الث���ورة الكوردية 197 ”.ويضيف“ :عندما توتر الوضع في ش���هر
مارس  1974وظهرت سحب الحرب في سماء كوردستان تبدو للعيان فان قوات الثورة
الكوردية لم تكن مدربة وجاهزة للحرب ،ولم يكن قد جرى االستفادة من فترة السالم
198
إلعادة التدريب والتنظيم في صفوف الثوار األكراد”.
ويزيد ش���كيب معترف���اً“ :وعالوة على ذلك لم تحاول أجه���زة الحزب بعد أن تجدد
القتال“ :اخالء المناطق اآلهلة بالس���كان مما س���بب أضراراً المبرر لها .فقد قصفت
طائرات القوة الجوية العراقية خالل شهر نيسان/ابريل  1974بلدة گالله وقلعة دزه
وجوارتا وحلبجه وزاخو وبلغت االصابات حوالى االلف من القتلى والجرحى .وقد قدم
199
الشعب الكوردي هذه التضحيات بدون مبرر نتيجة اهمال القيادة الكوردية”.
196
197
198
199

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص371 :
ن  .م  .س  .ص 371 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص376 :
ن  .م  .س  .ص 370 :
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ليس هناك أدنى شك من ممارسة القيادة الكوردية للسلطة دون أية محاسبة ،ولو
كانت هناك محاس���بة لما تجرأت القيادة على التقاعس والكس���ل إلى حدود التس���بب
بالكثير من المآس���ي التي دفع الش���عب الكوردي ثمناً باهظا من أرواح أبنائه على وجه
الخصوص.
ولنستش���هد ببعض الوقائع الصارخة التي تس���تدعى تهيئة البديل لديمومة الحركة
الكوردي���ة وتف���ادي الوق���وع في فخ مميت ،لك���ن أهملتها القيادة وأص���رت على تجاهل
المخاطر التي تحدق بالش���عب الكوردي ،خاصة إنها (القيادة) كانت على اس���تعداد تام
للنجاة بجلدها وفي أية لحظة مع ما جمعته من غنائم من خالل “طريق حاج عمران”،
وكما أس���لفنا كانت ومنذ عقد من الزمن تعيش القيادة على حافة الخط الحدودي مع
إيران.
يقول الدكتور محمود عثمان “ :كان هيلمز واضحاً جداً ،قال لنا إنه يس���تقبلنا ألن
الش���اه طلب من الحكومة األمريكية مس���اعدتكم ”،وأضاف عثمان“ :كان ذلك الس���بب
الوحيد بالنس���بة لواشنطن في مساعدتنا .طالما الشاه يواصل تلك السياسة ،تواصل
واشنطن أيضاً .شخصياً لم أشعر باالرتياح .لقد ذهبت إلى واشنطن ألن البارزاني طلب
ذلك .قمت بواجبي ،لكنني لم أقتنع بأن هذه العالقة ج ّدية بالنس���بة لنا .فاألمريكيون
200
لم يتبنوا كلية ذلك ،لم تكن هناك ضمانات ،لم أكن متفائالً”.
يقول وزير الخارجية االمريكي الس���ابق هنري كيسنجر“ :بنهاية عام  1971اقتربت
العالقات مرة اخرى بين االكراد وبغداد من حافة االنهيار ،فقد وضع األكراد اللوم على
صدام حسين بسبب محاولة االعتداء على حياة البارزاني وزادت شكوكهم بتحركه نحو
تش���كيل حكومة وحدة وطنية ضمت الحزب الشيوعي .وهذا ما عزل االكراد........ ،
وفي شهر نوفمبر  1971وثم في شهر آذار  ،1972ناشد الشاه نيكسون ليتعاون معه في
اسناد البارزاني .وفي  28شهر آذار توسط ملك االردن من خالل مناشدة مباشرة من
البارزاني لدى نيكس���ون .وإس���رائيل رغم كونها لم تطلب بشكل مباشر مساعدة مالية،
التزمت بإعالمنا عن اهتمامها باالتجاه الذي تس���ير فيه السياس���ة العراقية وبالحكم
الذاتي للمناطق الكوردية.
After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
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رفضن���ا هذه التوجهات التي تتضمن مس���اعدة مباش���رة ألننا لم نك���ن راغبين في
إثارة تدفق المزيد من السالح والنفوذ السوفيتي .وأشار السفير االمريكي في طهران
الس���رية فس���تكون هناك مجازفة ان
 Joseph Farlandمحذراً اذا ما انطلقت العملية
ّ
تصبح مفتوحة بال نهاية ،واذا ما توقفت ،فسنكون معرضين لـ “تفسيرات خاطئة”.
في حين يذكر “ :Trita Parsiأثناء زيارة الرئيس نكس���ون ومستش���ار األمن القومي
هنري كيس���نجر لطهران في ش���هرمايس  ،1972أقنع الش���اه الواليات المتحدة للقيام
ب���دور أكب���ر ف���ي مهمة كانت مقتص���رة إلى حد كبير على إس���رائيل وإي���ران .عارضت
وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية مشاركة الواليات المتحدة األمريكية على
أس���اس أن الكورد س���يخانون حتماً من قبل طهران ،لكن كيسنجر قرر العكس وقال ان
201
هذا يشكل وسيلة جيدة للواليات المتحدة إلظهار دعمها إليران”.
لكن كان شاه إيران يخشى من ان االتحاد السوفيتي ماض في مسعاه وقد ينجح في
تحقيق اتفاق بين االحزاب الثالث[ :البعث( ،حدك) وحشع] واذا ما نجح السوفييت في
هذا المس���عى فإن احدى اهم عوامل الضغط السياس���ي والعسكري في يده ستسقط
مس���ببة ضعفاً كبي���راً في موقف إيران تجاه العراق والس���وفييت وف���ي منطقة الخليج
الفارس���ي  ..م���ن هنا موقف الش���اه المش���جع لدع���م الزعامة الكوردية وفت���ح النافذة
األمريكي���ة لدع���م الحركة الكوردية ،لكن دائماً مع االحتفاظ بمس���توى معين ال يتجاوز
االس���تنزاف للطرفين؛ الحكومة العراقية والحركة الكوردية .لقد س���عى شاه ايران إلى
سحب األكراد من تحالف ثالثي (كردي – شيوعي – بعثي بمباركة سوفيتية) ونجح في
ذلك لثالث أس���باب :اإلغراء المالي ،الطاعة التي كان يظهرها مال مصطفى للش���اه،
وغياب الثقة بين بغداد والزعامة الكوردية إثر سلسلة من محاوالت االغتيال والتهرب
من تطبيق بنود اتفاقية آذار .1970عرف الش���اه كيف يس���حب مال مصطفى من هذا
التحالف ،فقد كان يدرك مدى أهمية واش���نطن في تطمين الزعامة الكوردية ويعرف
نوايا مال مصطفى وش���خصيته بدقة .لذا وجد الفرصة مناسبة تماماً لخططه عندما
زار نيكسون طهران في شهرمايس ( )1972 – 31 ،30ففي هذه الزيارة أظهر نيكسون
للش���اه انه الرئيس األمريكي األقل تأثراً بالعالقات الش���خصية مع قادة القوة العظمى
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yale University press/new haven and
201
London.2007.page: 54
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الشيوعية .وفي كالمه االفتتاحي أكد على تصميمه الوقوف إلى جانب أصدقاء أمريكا
وإفشال المغامرات السوفيتية في الشرق األوسط.
عبر عن قلقه من أن
يقول كيس���نجر“ :وجد الشاه نيكسون مستمعاً متجاوباً عندما ّ
“الس���وفييت يعملون على تشكيل إئتالف يضم االكراد والبعثيين والشيوعيين ،وبدل ان
202
تكون المشكلة الكوردية شوكة في ظهرهم ستتحول إلى مصدر قوة للشيوعيين”
اتخذ نيكس���ون قرارين نتيجة هذا االجتماع :إتخاذ إجراء مقابل لصفقة الس�ل�اح
بين صدام وكوسيجن ،فأيد بيع طائرات متطورة جداً والتي طلبها الشاه ،لكن أرجئت
بسبب خالفات بيروقراطية داخل البنتاغون والتي كانت حول أمرين :إما اختيار تسليم
المقات�ل�ات الجوية  F-15العائدة إلى القوة الجوية أو F-14العائدة إلى القوة البحرية.
ح ّل نيكسون األمر بقبوله على التوجهين تاركاً للشاه حرية االختيار .وفي نفس الوقت
اقتنع نيكسون انه دون الدعم االمريكي لالنتفاضة الكوردية أمام بغداد ،فإنها ستنهار،
لذا كانت هنالك حاجة لنوع ما من المس���اهمة األمريكية لإلبقاء على معنويات حلفاء
أساس���يين مثل إيران واألردن ،وبغض النظر عن اختالف دوافعهما  ،وكمساهمة أيضاً
203
لالحتفاظ بتوازن القوى اإلقليمية”.
بعد زيارة نيكس���ون للعاصمة اإليرانية ،استفس���ر الس���فير اإليراني لدى واشنطن،
أمير أس�ل�ان أفش���ار من الش���اه “ :فيما إذا تجاوب الرئيس نيكس���ون مع طلباته  ،كان
جواب���ه “نعم ،أكثر مم���ا أردته ،أكثر مم���ا توقعته .”.ويذكر الصحف���ي األمريكي راندل
ع���ن نتائج زيارة نكس���ون لطه���ران وتلبيته لمطالب الش���اه “ :في الواق���ع مثلت الزيارة
حكاي���ة تحذيري���ة تظهر خطر األدعية المقبولة للش���اه ولمال مصطفى البارزاني .لقد
أس���هم الرئيس نيكسون بشكل غير مقصود في س���قوط الشاه وفي نشوء حالة انعدام
االس���تقرار لمدة طويلة في الش���رق األوس���ط ،وذلك من خالل تش���جيع أسلوب الحكم
االس���تبدادي المطلق للشاه وتعطشه الالمحدود لألسلحة األمريكية المتطورة ،هاذان
العامالن معاً أسهما في تبخر االقتصاد اإليراني وتقويض الثقة بشخص الشاه ،ونجم
Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
202
York. 2000. page: 582
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عن ذلك تهيأة العوامل لثورة آية اهلل روح اهلل الخميني بعد خمسة أعوام.
���ر الش���اه أكثر ،قرر نيكس���ون
يس ّ
ودون تفكي���ر ناض���ج في النتائج المحتملة ،ولكي ُ
االس���هام في تمويل حصة قليلة من النفقات الكلية للبارزاني لتأمين اس���تمرار تحدي
التم���رد ض���د الحكومة العراقية .هذا الق���رار والذي مثل تح���والً صاعقاً عن الموقف
الس���ابق المعتاد والمدافع عن السياس���ة األمريكية بش���كل عنيد ،سبب القرار في دفع
الكورد إلى إحدى أكبر الهزائم الحاسمة في تاريخهم وأنهت عقوداً من تبوأ البارزاني
204
قيادة الحركة القومية الكوردية”.
كانت السياس���ة األمريكية الس���ابقة والتي ابتعد عنها الرئيس نيكسون تتلخص في
عدم تش���جيع الش���اه في طموحاته العسكرية والجيوسياسية ،لكن الشاه نجح في كسر
ه���ذا الطوق إضاف���ة إلى تحويل الموق���ف األمريكي المعارض ،إلى القبول بمس���اعدة
205
التمرد الذي يقوده البارزاني ضد الحكومة العراقية.
بسرية
م ّث َل ذلك ابتعاداً هاماً عن السياسة األمريكية السابقة والتي غلفها كيسنجر ّ
تامة ،ففي السابق ولثالث مرات ،رفض الموظفون في الحكومة والـ  CIAمنح المساعدة
السرية لألكراد والتي إقترحها الشاه وإسرائيل ،وحتى قبل ذلك بثالث أشهر فقط من
ّ
206
ً
لقاء طهران ،وباتفاق مع اإلدارة األمريكية ظل كيسنجر معارضا لهذا البرنامج.
ص  George W. Ballالمس���اعد ف���ي وزارة الخارجي���ة ،اآللي���ة التي أدت إلى
ّ
ش���خ َ
دهنا الشاه كحام لمصالحنا في منطقة الخليج
الكارثتين المرتبطتين ،بالقول“ :بعد أن ّ
السري“ :ولقد تصرفنا وكأن
الفارسي ،أصبحنا معتمدين عليه ”.ثم أضاف في تقريره
ّ
إي���ران قوة مس���اوية ألمريكا.....لقد بلغ تأثير حليفنا على سياس���ة الواليات المتحدة
حدوداً جعل (الش���اه) يتجاهل إعطاء أية إش���ارة لش���ركائه األمريكان األقل مرتبة في
قرب نهاية البرنامج
الس���ري 207”.هذه العبارة اس���تخدمت فيما بعد في تقرير ((Pike
ّ
After Such Knowledge, What Forgiveness? My Encounters With Kurdistan.
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الس���رية من أنغوال إلى كوردس���تان ،حيث تسربت األخبار
الذي تناول تفاصيل العملية
ّ
ف���ي وق���ت مبكر من عام  ،1976وأوضح التقرير كيف أن الش���اه وبتغ���اض من أمريكا،
أغرى أوالً البارزاني القيام بمعاداة الحكومة العراقية ،وفي الوقت ذاته حرمان األكراد
عمداً من وس���ائل االنتصار الضرورية .ومن ثم ودون أية معارضة من واش���نطن ،تخلى
الش���اه فج���أة عنهم ليقعوا تحت رحمة حكومة بغ���داد ،عندما نال مبتغاه منهم في آذار
208
.1975
بال شك أسهمت المساعدات الخارجية في تعزيز نفوذ مال مصطفى في كوردستان
ولم تؤد إلى تعزيز الحركة الكوردية ،المساعدات الخارجية كانت ضرورة هامة اليمكن
نك���ران أهميتها ،خاصة في حالة ش���عب أعزل ومحاصر باألعداء من جميع الجوانب.
لكن ما تنتقد عليه القيادة الكوردية ،أسلوب استخدام المساعدات المالية والعسكرية
بش���كل أس���هم في تفش���ي الفس���اد واالنحالل ،وإضعاف القيم النضالية ومس���تلزمات
تحقيق الثورة ألهدافها التحررية .بنت القيادة اس���تراتيجيتها على “الس���ند الخارجي”
كما يقول الكاتب والصحفي محمد حسنين هيكل .اضافة إلى كرهها الشديد “للبديل
الداخلي” هنا الدروس والعبر من نكسة عام .1975
كان هدفنا ،يقول كيس���نجر“ :تحميل العراقيين تكاليف باهضة في فرض نظامهم،
تقوية الموقف الكوردي ،وبهذا نرغم بغداد على تبني سياس���ة تأخذ في االعتبار أمن
جيرانه���ا والحكم الذات���ي لألقلية الكوردي���ة .وكان االعتقاد أن المس���اهمة األمريكية
تشكل أساس���اً في :خلق االنسجام بين المقاصد المتباينة للشركاء المساهمين مالياً،
وكله���م كانوا يعلقون أهمية كبي���رة لعالقاتهم بالواليات المتح���دة األمريكية ”.ويضيف
كيس���نجر مالحظ���ة ج ّد هامة“ :ولمنعهم م���ن التخلى عن األكراد” – ه���ذا التوجه ،كما
س���نرى ،ل���م يكن له وج���ود .إذ لم يحاول كيس���نجر تأمين ضمانات من الش���اه لتفادي
ع���دم التحاي���ل على الك���ورد .وعندما طلبت القي���ادة الكوردية من���ه التدخل لصالحهم
الرد على رس���ائل االس���تغاثة التي أرسلها له
بعد اتفاقية الجزائر عام  1975تهرب من ّ
مال مصطفى .وواضح انه ال أمريكا وال إسرائيل وال قيادة الحركة الكوردية طلبوا من
الشاه ضمانات مكتوبة بعدم التخلى عن األكراد حال حصول تفاهم مع نظام بغداد.
208
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نرى عدم الجدية في العالقات الكوردية األمريكية حتى في رسائل هنري كيسنجر
إل���ى مال مصطف���ى ،فق���د كان األخير يري���د زيارة واش���نطن ،وبأس���لوبه القديم ،لنيل
الحظوة ،أرس���ل  3س���جادات إيرانية الصنع لهنري كيس���نجر ،ثم ق�ل�ادة مصنوعة من
الذهب واللؤلؤ بمناس���بة زواجه من  ،Nancy Maginnesلكن هذه اإليماءة لم تثمر....
حاول مال مصطفى مرة ثانية زيارة واش���نطن ،وفي هذا الوقت كان كيسنجر على علم
بتفاصيل الموضوع ،ويقول الدكتور محمود عثمان ،حول رسالة مال مصطفى المؤرخة
يرد
في  22كانون الثاني/جانفير  1975فقد“ :اقتضى كيس���نجر ش���هراً حاس���ماً لكي ّ
على “جنرالى العزيز” ويؤكد له اعجابه به ،وان رسائله تحظى بأهمية بالغة وفي أعلى
209
المستويات لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية”....
مثل هذه الرس���ائل من كيس���نجر المليئة بعبارات اإلعجاب والمديح هي ذلك النوع
من الرسائل التي تلقى رواجاً لدى دكتاتوري الشرق األوسط وتدخل إلى قلوبهم البهجة
واكتش���اف عظمته���م واهميتهم .و لكنها خالية من كل معنى يمس القضايا االساس���ية
التي تعاني منها الشعوب .لقد استخدم الداهية كيسنجر هذا األسلوب مع العديد من
زعماء العالم الثالث لعلمه بانتشائهم بهذا األسلوب المنمق.
“إن القوة الذاتية وتجلى اإلرادة الداخلية في النضال
يقول محمد حس���نين هيكلّ :
ه���ي الت���ي تصون فعالي���ة المبادىء الدولية وتجل���ب احترام الدول له���ا وليس أصوات
االس���تغاثة والبكاء .فعلى س���بيل المثال ،عندما بدأت حرب الس���ويس ،في  29تشرين
األول/أكتوبر  1956وهاجمت جيوش إسرائيل وفرنسا وبريطانيا مصر ،نهض الشعب
المص���ري برمت���ه وحارب بع���زم وتصميم ،وه���ذا أدى إلى تغير موازي���ن القوى لصالح
مصر ،ويعلق على ذلك محمد حسنين هيكل.“ :يقول همرشولد السكرتير العام لألمم
المتح���دة “بع���د ظهر هذا اليوم أريد أن أعلن ما يلي ،إن مب���ادئ ميثاق األمم المتحدة
هي أكبر من المنظمة التي تمثل هذه المبادئ كما أن األهداف المتعلقة بهذه المبادئ
والمفترض تكليف المنظمة بحمايتها هي أكثر قداسة من سياسة أية أمة أو أي شعب،
والس���كرتير الع���ام لألمم المتحدة كخادم لهذه المنظم���ة عليه واجب مواصلة الحفاظ
عل���ى جدوى دورها وهو ال يس���تطيع أن يم���ارس صالحيته بتجنب اتخ���اذ مواقف في
After Such Knowledge, What Forgiveness? My Encounters With Kurdistan.
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الصراعات بين الدول األعضاء ألنه عندما تُمس مبادئ الميثاق ،السكرتير العام عليه
أن يقف وأن يعلي صوته ويسمع صوته للعالم ...وقف ليقول إن هناك دولتين من الدول
األعضاء صاحبة العضوية الدائمة وهما إنجلترا وفرنس���ا خرقتا الميثاق ألنهما قامتا
بع���دوان عل���ى مصر ثم أنهم���ا خالفتا بيانا صادرا عن األمم المتحدة س���نة ”....1950
ويضي���ف هيكل“ :ال يغيب عن أذهاننا لماذا وقف الس���كرتير العام هذا الموقف؟ ليس
فقط للمبادئ ،المبادئ كانت في يد من يستعمل هذه المبادئ ،من يحمي هذه المبادئ،
الشعب المصري يقاوم ،األمة العربية ،في عالم هائج ،في مقاومة مستمرة ولو سقطت
هذه المقاومة النهار كل ش���يء ما كان يجدي أبدا موقف همرش���ولد أو موقف غيره.
لك���ن أنا لما أق���رأ المحضر أقرأ محضر جلس���ة مجلس األمن وأقرأ كل المناقش���ات
الدائرة فيه يتضح لي إلى أي مدى استطاعت مقاومة أن تهز ضمير العالم وأن تحرك
واحدا مسؤوال عن القانون الدولي ،هنا اعمال القانون ال يتأتى إال بأن أصحابه يبقوا
موجودين في طليعة المدافعين عنه ،ال ينفع قانون وال تنفع دعوى وال تنفع قضية بأي
ش���كل إال إذا كان أصحابها قادرين على الدفاع عنها لديهم اإلرادة الكافية لكي يقفوا
210
ولكي يرى العالم أن هناك حق يدا َفع عنه وليس حق نسيه أصحابه وناموا عنه”...
لي���س من ش���ك كان ميزان القوى س���يتحول م���ن معاد للحركة الكوردية إلى نش���وء
عوام���ل إيجابي���ة لو صم���دت قيادة الحركة الكوردية لعدة أش���هر ،بع���د اتفاق الجزائر
حث عصمت ش���ريف القيادة الكوردية على
في آذار عام  .1975لكنها لم تصمد .وقد ّ
مواصل���ة القت���ال“ :لقد حاولت ب���كل الجهود الممكنة اقناع س���يادة مصطفى البارزاني
ومكتبه السياسي باالستمرار في المقاومة ،والعدول عن الحرب الجبهوية الكالسيكية
التي ال مقدرة لشعبنا لخوضها بدون مساعدة اجنبية ،والرجوع إلى حرب (الپارتيزان)
الثوري���ة واس���اليبها والى طهارة الث���ورة ونقائها كما عرفناها في الس���نوات االولى من
حرب كردس���تان ،تلك االس���اليب وذلك النقاء اللذين أتاحا لثورتنا أن تهزم العديد من
الحكوم���ات العراقي���ة ومكنتنا من أن نقفز من نصر إلى نص���ر .وبتاريخ 1975 /3/25
عقدت مؤتمراً صحفياً في جنيف اذعت به بياناً اتوجه به لقيادة الثورة وللپيشمرگه
في االس���تمرار بالقت���ال ،مؤتمراً صحفياً نظمه لي (االتحاد الدولى لحقوق االنس���ان)
وحض���ره العش���رات م���ن الصحفيين ونقل���ت اخباره ال���وكاالت واالذاعات ،ث���م بتاريخ
 1975/3/26كتبت رسالة لسيادة البارزاني والمكتب السياسي ارجوهم بها االستمرار
210
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في القتال الثوري حفظاً لمصالح ولكرامة ش���عبنا ولمصيره :وقد حمل الرس���الة وفد
يمثل (االتحاد الدولي لحقوق االنس���ان) ذهب بناء على رجائي له ،ولكن الوفد عندما
وصل إليران كان س���يادة البارزاني والمكتب السياس���ي قد غادرا وا أس���فاه كردس���تان
الع���راق إلي���ران “ ................ويضي���ف عصمت في كلمته إل���ى المقاومة الكوردية:
“وقد انهكت هذه الحرب الطويلة قوى شعبنا واضعف تخاذل القيادة المنهارة معنوياته،
ب���ل إن القي���ادة المنهارة قد قامت بعمل ال يغفر له وذنب ما بعده ذنب :وهو تش���جيعها
ألهالي المنطقة المحررة للفرار بحيث كادت تخلى المنطقة من السكان (وحزب البعث
211
ال يتمنى أكثر من هذا”).....
ويقول هيكل “ :ليس���ت المش���كلة مع من تتعامل أو تبني عالقة ،إنما أن تكون على
أرض ثابته ...وممكن أن تتعاون مع من تشاء ولكن في شرط أساسي وهو أن نكون على
ثقة أننا نتحرك على أرض ثابتة وأن هناك تعهدات ملزمة ....ألن الخيال والرومانسية
في هذه المس���ائل والفروس���ية ال يحل قضايا الصراع ،يحل قضايا الصراع فقط تنبه
212
األطراف إلى أنها محتاجة الى ان تمسك بأشياء حقيقية وال تمسك بأوهام”.
عب���ر عنه���ا مال مصطفى ف���ي عدد من
ربم���ا ل���م تك���ن هناك ثق���ة بطه���ران ،كما ّ
المناس���بات ،لكن ه���ذا ال يكفي ،إذ لو كانت القيادة الكوردي���ة حريصة فع ً
ال على بقاء
الحركة وديمومتها ،لس���لكت طريقاً آخر يحقق تعزيز الجبهة الداخلية ومواقع الحركة
الكوردية عس���كرياً وسياس���ياً واقتصادياً وبإشراك الش���عب الكوردي خالل آلية تسمح
بمش���اركته ف���ي صنع الق���رارات المصيري���ة وتهيئت���ه لالعتماد على نفس���ه عند قطع
المس���اعدات الخارجية .كان الش���اه متخوفاً من وحدة القوى السياس���ية داخل العراق
عبر عن قلقه للرئيس االمريكي
وكان ممكناً جراء ذلك فرض بعض الشروط عليه .وقد ّ
نيكس���ون بعد عودة األخير من موس���كو في شهر مايس  1972وتوقفه في طهران .هنا
نرى ان الجانب اإليراني كما هو الحال مع الجانب العراقي ،يعرف أين تكمن مصالحه
وتصرف على أساسه مع القيادة الكوردية .وعرف الشاه كما عرف صدام حسين كيف
يتصرف ،مع واشنطن بالنسبة لألول ومع الكرملين بالنسبة للثاني.
رسالة من عصمت الى المقاومة الكوردية  ،تسلم فقط الى اللذين قرروا المقاومة من
211
البيشمرگه والقواد والمسؤولين ،مؤرخة  1975/5/3لوزان.
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وج���دت إي���ران أن م���ن مصلحته���ا تقوية نفوذ مال مصطفى الش���خصي ألس���باب
واضحة ،فمن الصعب التحايل على قيادة جماعية لتمرير خططها الخفية .بينما أسهل
مع دكتاتور ،خاصة أن مال مصطفى كان شديد التواضع أمام الشاه إلى حدود يصعب
وصفه���ا .كما أن القيادة الجماعية المخلصة تبدى اهتماما بالمصالح العليا للمجتمع،
ف���ي حي���ن اهتمامات الدكتاتور تتمحور ح���ول الذات .عالوة من الصع���ب التأثير على
مجموعة سياس���ية تناضل من أجل التحرير أو الحصول على حقوق مش���روعة لش���عب
دخ���ل حلبة الصراع المس���لح ،بينما أس���هل إغ���راء الفرد والتعامل مع���ه .ومن الممكن
مالحظة ثقة الش���اه في كونه يملك مفاتيح الحركة الكوردية على ضوء ما قاله هواري
بومدي���ن إل���ى ممثل وفد الحكوم���ة العراقية عام  1974أثناء احتفاالت عيد اس���تقالل
الجزائ���ر .ف���ي واقع األمر اختلف���ت حرب عام  1974مع بغداد عن س���ابقاتهاـ في كون
تزايد دور إيران العس���كري والمالى في لجم القيادة الكوردية ،إلى ح ّد ولّد لدى الش���اه
شعوراً واضحاً بكونه يملك مفاتيح التسوية مع العراق.
يذك���ر حامد الجبوري ف���ي حديث متلفز لقناة الجزيرة“ :اختلى بي بومدين ،طلبني
للحدي���ث مع���ه فاختلين���ا أنا وإي���اه فقط ،وكان س���فير العراق موج���وداً وأعضاء الوفد
اآلخ���رون .فقط أنا وإي���اه اختلينا في القصر الجمهوري ف���ي الجزائر وأبلغني التالي،
أنه هو ش���اف ش���اه إيران ،أن ش���اه إيران عنده اس���تعداد أن يفتح صفحة جديدة في
العالق���ة م���ع العراق ،يعلم جيدا الش���اه أن الع���راق متضايق من الحرك���ة الكوردية في
شمال العراق اللي كان األميركان والشاه اثنينهم يغذونها بالمساعدة المعنوية والسالح
وكذا واإلعالم ،حتى نقل لي ش���يءا المرحوم بومدين على لس���ان الشاه ،بعض األحيان
عنده شلون يسموها باإلنجليزي  Sense of Humorبومدين يعني حب الفكاهة العالية
حقيقة ،فقال لي حتى الش���اه ذكر لي العبارة التالية قال ،الحركة الكوردية في ش���مال
الع���راق مثل الحنفية أفتحها متى أش���اء وأغلقها متى أش���اء .فبكيفكم ،أخلي الحنفية
213
مفتوحة أو أغلقها.....؟ “

برنامج الجزيرة (شاهد على العصر) حوار مع حامد الجبوري .مقدم الحلقة أحمد المنصور.
213
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الس���رية،
في الواقع كانت إيران تبحث س���بل التوصل إلى اتفاق مع بغداد بكثير من
ّ
فق���د اكتش���فت وكالة المخابرات المركزي���ة ان اجتماعاً عقد في اس���تنبول بدعوة من
ايران ،في ش���هر آب/أغس���طس  1972رتبتها الحكومة الجزائرية ،اجتمع فيها وزيري
خارجية ايران والعراق ،وكان ش���ط العرب النقطة األساس���ية ف���ي هذا االجتماع ،كان
214
الهدف حل النزاع العراقي االيراني وتقوية منظمة .OPEC
وبرغ���م معرف���ة القيادة الكوردي���ة بعقد هذا االجتماع اال أنها لم تس���توعب أبعاده،
ففي صيف عام  1972أخبر أرك رولو مراس���ل اليومية الفرنس���ية  Le Mondeلشؤون
فاخر
الش���رق األوسط ،الزعامة الكوردية أن الشاه ،في مقابلة صحفية جرت حديثاً ،تَ َ
قائ ً
ال أن بقاءهم  -بقاء الحركة الكوردية -هي بيده كالحنفية ،يفتحها أو يغلقها حسب
ص ِد َم  Eric Rouleauبقلة األهمية التي جابه بها الكورد تحذير الشاه الجاف
مشيئتهُ .
وبدا أنهم يهملون أبعاده تماماً .تولد لدى رولو شكوك جادة في قدرتهم على التحليل”.
عندم���ا فش���لت معلوماتي ف���ي فتح أعينهم” يتذك���ر رولو“ ،أوعزت ذل���ك إلى محدودية
تجربته���م ف���ي المس���رح العالم���ي 215”.ويعل���ق “ :Jonathan C. Randalإن معظم قادة
الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني ،باألخص المجموعة القريبة من البارزاني ،أقنعوا
أنفسهم ،حتى وقت متأخر ،بأن إيران لن تتفاهم مع العراق .لكن من الناحية المنطقية
216
كيف تتمكن واشنطن منع الشاه عندما يريد الشاه ذلك؟ بقي هذا اللغز دون جواب”.
ويمض���ي ران���دل إلى الق���ول“ :لم يتعمق البارزان���ي في فهم قدرة الش���اه المتناهية في
اختيار التوقيت المناسب ،ميله للقسوة ببرودة دم وتذوقه للعمل الوحشي .ومنذ البداية
كانت اللعبة هي لعبة الشاه وال أحد غيره 217”.وإن أضفنا أسلوب وأهداف االستخدام
(الداخل���ي) لهذه المعون���ات اآلتية من الخارج من قبل الزعامة الكوردية ،يش���كل ذلك
كارثة في حد ذاته.
After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
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بقيت محدودية االلتزامات األمريكية في المعسكر الكوردي طي الكتمان الشديد،
ا ّال ألفراد عائلة مال مصطفى المباش���رة وعدد قليل جداً من مس���اعديه القدامى.....
وقبل تجدد القتال مع حكومة البعث ،س���أل عدد من الكوادر القديمة القلقة عن وجود
218
“أصر البارزاني وإدريس ودكتور عثمان أن هناك ضمانات كافية.
دعم خارجي
ّ
وأثناء القتال الذي بدأ صيف  ،1974تبنى الش���اه خطوات هامة نتج عنها ترس���يخ
األوهام وزيادة اعتماد الزعامة الكوردية عليه ،ففتح الحدود بوجه اآلالف من الالجئين
الكورد الفارين من مناطقهم وأسكنوا في مخيمات أو مدن داخل إيران ،وزاد تدفق المال
على القيادة الكوردية بصورة ال يمكن مقارنتها بالمساعدات السابقة ،إلى حدود ألهتها
تماماً عن رؤية ماوراء هذه المعونات .وعندما تدهور الوضع العسكري الكوردي ،أرسل
الش���اه عدة وحدات مدفعية لقصف المواقع العراقية ،اضافة إلى المضادات الجوية.
لقد خلق كل ذلك انطباعاً ساذجاً بالنصر وبالمهارة في إدارة العالقات الخارجية لدى
القي���ادة الكوردي���ة ،مديرة ظهرها للبديل الداخلي عند تغيير محتمل في موقف إيران.
وكانت قيادة (حدك) فرحة بتدفق األموال واالشتراك الفعلى للمدفعية ومضادات الجو
اإليرانية في الحرب ،وكانت تطلب المزيد من المال والس�ل�اح والغذاء .ويقول ش���كيب
عقراوي وهو قيادى بارز في جهاز أمن الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني“ :صيحات
قيادة الثورة لإلغاثة كانت شديدة على شاه إيران والجهات األخرى التي كانت تساعد
الث���ورة الكوردي���ة 219”...لكن إرادة القتال والمقاومة الوطنية للحركة الكوردية كانت في
أدنى المستويات .وهذه نقطة جوهرية في حياة شعب يناضل من أجل حقوقه والدفاع
ع���ن كرامته .ليس من ش���ك وكقاعدة في العالقات الدولي���ة ،أن التخاذل في المقاومة
ال يجل���ب االحت���رام الدولي لحركة تحرر وطنية ،وحتى بالنس���بة لدولة عظمى ،تحظى
باالحترام عندما تؤكد عزمها وإرادتها في تحقيق مصالحها وأنها على استعداد لدفع
الثم���ن .ويذكر الرئيس األمريكي ريتش���ارد نكس���ون أن���ه نتيجة زرع األلغ���ام في ميناء
 Haiphongوتزاي���د كثاف���ة القصف الجوي على فيتنام الش���مالية في  8مايس ،1972
فقد تكهن البعض من أن الس���وفييت س���يقاطعون القمة المرتقب���ة في حزيران ،اتخذ
بريجني���ف ورفاق���ه موقفاً داعماً لحليفه���م بالكلمات ،وعارضوا إجراءاتنا بش���دة على
After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
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الصعي���د الش���عبي ،لكنهم مض���وا قدماً مع القم���ة ألنهم كانوا يحتاج���ون إلى عالقات
أفض���ل معنا وباألخص على ضوء تقربنا من الصين .وإجراءاتنا في فيتنام أظهرت انه
ليس لدينا القوة فحس���ب ،إنما لدينا اإلرادة الس���تخدامها عن���د تعرض مصالحنا إلى
التهدي���د .لقد ذهبنا إلى القمة من موق���ف القوة 220.في حين أثبتت الزعامة الكوردية
أنه���ا غير قادرة على المقاومة الذاتية ،بس���بب س���لوكها الالثوري وفس���ادها المتراكم
لسنين وتقوقعها في إطار شخصي جامد .لقد شعرت بذلك الدول المانحة للمساعدة
فاستخدمت القيادة الكوردية لتحقيق مصالحها هي في حين لم ِ
يجن الشعب الكوردى
ثمار تضحياته.
بقي الجانب الكوردي مركزاً على المال أكثر من تقديم مطالب اس���تراتيجية تليق
بحركة تحرر وطنية لتحقيق االنتصارات العس���كرية وفرض مطالبه الش���رعية .فعقلية
الزعام���ة الفردي���ة وكرهها “للبديل الداخل���ي” أعني تنظيم المجتم���ع الكوردي وتعبئته
وفر لش���اه إيران ولصدام حس���ين فرص التفاهم
لحرب متعددة المناحي وألمد طويلّ ،
على حساب الحركة الكوردية.
في ش���هر س���بتمبر  1974اس���تمر تقدم القوات العراقية وتقهقر القوات الكوردية،
أصبح الوضع العسكري حرجاً إلى درجة زودت إيران القوات الكوردية بالمدفعية ذات
المدى البعيد وصواريخ مضادة للدبابات ،وفي بداية عام  1975ظل الوضع العس���كري
الكوردي خطيراً .ذكر أسداهلل علم ،وزير بالط الشاه ،في كتابه المطبوع بعد موته عن
يومياته“ :في  3ش���هركانون الثاني/جانفير 1975 ،الشاه مسرور جداً من التقارير التي
تشير إلى أن القوات اإليرانية “تقاتل كاألسود 221”..وفي نفس الوقت كانت االتصاالت
تج���ري عل���ى عدة محاور لتس���وية الخالف���ات بين طه���ران وبغداد خاص���ة عن طريق
السرية
الس���ادات وهواري بومدين وحتى الملك حس���ين ..وفي أثناء تقدم المفاوضات
ّ
بين طهران وبغداد ،وبمكر ،كان الشاه يراوغ ويلهي القيادة الكوردية ،ويمعن في تعميق
جه���ل القي���ادة بما يج���ري وراء الكوالي���س ،فنصحهم بزيارة الملك حس���ين في االردن
لتش���كيل حكومة في المنفى مع مجموعات معارضة أخ���رى .وعندما وصل المبعوثون
220
221
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إل���ى عمان ،طال انتظارهم أس���بوعاً ،وفي النهاية رفض المل���ك اللقاء بهم .وفي بداية
ش���هركانون الثاني  ،1975زار ش���اه إيران القاهرة للتباحث مع الرئيس أنور الس���ادات،
وكان موضوع الخالفات العراقية اإليرانية مدار البحث .بعدها في شهر شباط 1975
أرسل مال مصطفى إثنين من مبعوثيه برآسة (محمد محمود عبدالرحمن) إلى القاهرة
لإللتقاء بالسادات الذي كان ودياً مع الوفد الكوردي ،وهنا لم يكن لدى القيادة الكوردية
معرفة بقوة المصالح والروابط بين شاه إيران والسادات ،فمصالح السادات كانت مع
الشاه وصدام حسين ،ولم تكن لديه مصالح مع الطرف الكوردي .وتمكن هو اآلخر من
االس���تفادة من الورقة الكوردية في خلق تقدير ونفوذ لدى الدولتين النفطيتين ،العراق
وإي���ران ..ويق���ول راندل “ :في ه���ذا االجتماع أغوى الس���ادات عبدالرحمن بقبول نقل
عرض مساومة إلى صدام حسين ،تقوم بها مصر نيابة عن األكراد .ولكن دون معرفة
س���جل الس���ادات الحوار وأرس���له إلى الش���اه ،والذي اعتراه غضب
الطرف الكوردي،
ّ
ش���ديد 222.وربما من هنا سارع الش���اه الخطى في الوصول إلى اتفاقية الجزائر في 6
آذار .1975
ويش���ير هنري كيس���نجر بصدد حوافز وقف الش���اه دعمه للحركة الكوردية “حيث
شاهد تراجع دور الحكومة االمريكية خالل السنتين بشكل ملحوظ.................“ :
ال مشجعاً
ال عام ً
لكن قطع االموال عن الهند الصينية في هذا الوقت بالذات لم يش���ك ً
بالنسبة للشاه للمجازفة ببالده في حرب مفتوحة مع العراق ،وكان ذلك خياره الوحيد
المتبق���ي ،أو عدم اعطاء اعتبار لحدوده الطويلة مع االتحاد الس���وفيتي دون ضمانات
قوي���ة م���ن الواليات المتح���دة االمريكية حيث لم نكن بأي حال م���ن األحوال في وضع
يمكننا من اعطاء تلك الضمانات”.
“ ..........وعندما التقيت به (الش���اه) في  18شباط في زوريخ أعلمني دون سابق
تحذي���ر من انه يجري اس���تطالعاً للمفاوضات مع صدام حس���ين .قدم���ت تقريراً الى
الرئيس فورد بهذا الصدد:
“ استجابة لمسعى عراقي ،يخطط الشاه لمقابلة مع رجلها القوي ،صدام حسين.
ذك���ر الش���اه إن���ه ال يقبل بحالة الحك���م الذاتي الكوردية والتي س���تكون تحت س���يطرة
الحكوم���ة المركزية الش���يوعية العراقية .انه يش���ك من قيام العراقيي���ن بإثارة حوادث
ِصدام على الحدود العراقية االيرانية بقصد تحويل القضية الكوردية الى قضية دولية
After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
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وثم تقديمها ومناقش���تها ف���ي مجلس األمن لالمم المتحدة ،وهذا م���ا يعتبره أمراً في
غاية الحرج .وباختصار يبدو انه يسعى الى التحرك باتجاه نوع من التفاهم مع العراق
فيما يتعلق بالكورد ،لكن واضح انه يشك ان يؤدي ذلك الى النتائج المرجوة .في الوقت
نفسه ،ينوى االستمرار في دعمه للكورد”.
ّرت الشاه بتحذيراته المتكررة من أن انهيار الكورد سيخلق
ويضيف كيس���نجر“ :ذك ُ
حال���ة عدم اس���تقرار في المنطق���ة برمته���ا .وأن أي ضمانات يقدمها صدام حس���ين
حول حكم المنطقة الكوردية ،ح ّذرته ،س���تكون بال فائدة .وبما أن الس���وفييت س���يرون
انس���حاب ايران كمؤش���ر لضعف الغرب المتزايد ،لذا قد تزداد مجازفاتهم ،حتى على
تلك الجهة”.
وعند لقائه بإس���حاق رابين ذكر له كيس���نجر ،أن الش���اه أخبره بش���كل افتراضي.
قال الش���اه“ :إن التقيت بصدام حس���ين ف���ي الجزائر }أثناء اجتم���اع األوبك{  “ ...وما
حصل من اتفاقية ،تناول الموضوع كفكرة .وذكرت له بقوة أنها فكرة سيئة – باألخص
الفكرة التي صدقها الش���اه بش���أن الضمانات (العراقية) والتي مفادها أنهم لن يضعوا
الشيوعيين في منطقة الحكم الذاتي{.
ويبرر كيس���نجر استمراره في تش���جيع مال مصطفى على االستمرار في المقاومة
حتى بعد ان أوحى له الش���اه بقرب ٍ
لقاء مع صدام حس���ين .وذكر إلس���حاق رابين بعد
ثالث���ة أيام من اتفاقية الجزائر”،لم يش���ر الش���اه الى قرب االتفاق أو قبوله الس���يطرة
223
العراقية الكاملة للمنطقة الكوردية”.
هناك حافز آخر في توجه الشاه نحو تفاهم مع نظام بغداد واالستغناء عن الحركة
الكوردية ،لم تش���ر اليه حسب علمي أرش���يفات الحكومة األمريكية كما لم أجدها في
المصادر االخرى ،ومصدره رجل الشاه أردشير زاهدي ،وقد أشار الى ذلك الصحفى
 Andrew Scott Cooperف���ي كتاب���ه الموس���وم بـ (مل���وك النفط)“ :عندما زار الش���اه
مؤخراً موسكو ،224أنّبه الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف في كون الشاه يؤجج نيران
المنافس���ة بين الق���وى العظمى في منطقة الخليج ويتدخل في ش���ؤون العراق وضرب
بعن���ف قبضت���ه على الطاولة .وذكر بش���كل خاص دع���م ايران ألك���راد العراق وعارض
بناء الش���اه للتعزيزات العس���كرية في منطقة الخليج الفارس���ي .وكما يظهر تأثر الشاه
Henry Kissinger. Years of Renewal. Read his letter to Barzani dated : 20
223
592-593 February, p: 1975

224

زيارة الشاه لإلتحاد السوفيتي كانت في 1974 .11 .18
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بالديبلوماسية الصريحة والفظة لبريجنيف وتوصل الى قناعة من أن العملية الكوردية
أصبحت عديمة الفائدة .كما انه اقتنع بأن االكراد يخسرون في الجبهات وليس بوسع
اي���ران المجازف���ة باالنجرار نحو حرب مفتوحة مع دولة عربية جارة .كما أن س���لبيات
225
الحركة الكوردية تتجاوز ايجابياتها”.
ومن ش���به المؤكد ان المس���اعدات األمريكية
السرية – بصورة أدق من الـ - C.I.A.
ّ
تمر عبر شخص (زاهدي) وهو الذي كما يذكر ،كان منذ البداية ضد االنخراط
كانت ّ
ف���ي العملي���ة الكوردية .وموقفه هذا يقترب من موقف الحكوم���ة التركية اال وهو عدم
226
التجاوب مع مناشدات القيادة الكوردية في بناء عالقات معها.
لق���د أصاب الش���لل القيادة الكوردية واعلن���ت نهاية الحركة بعد أي���ام من التفاهم
بي���ن بغ���داد وطهران في الجزائر و وس���ط دهش���ة العالم أجمع! .ولذا س���أل (هيكل)
مال مصطفى في طهران صيف عام  “ :1975قل لي كيف تفسر ما حدث أخيراً؟ رفعت
الحكومة اإليرانية يدها عن الثورة الكوردية بعد اتفاق في الجزائر بين شاه إيران وبين
صدام حسين نائب رئيس مجلس الثورة العراقي ،فإذا أنت تستسلم .ماهو معنى ذلك
227
 ....أليس معناه أن سندك لم يكن من الداخل وإنما كان من الخارج؟”
مال مصطفى“ :انني لم استس���لم لقد اخترت إنه���اء الثورة في الوقت الحاضر ...
كنت أس���تطيع االس���تمرار في المقاومة بع���د إغالق الحدود مع الع���راق ولكنني آثرت
أن احق���ن دماء الش���عب الكوردي والش���عب العراق���ي ”.وذكر أيضاً“ :وحي���ن اتفقوا مع
إيران س���ألت نفس���ي :إلى متى؟ قلت لنفس���ي :أريح الناس من العذاب وامش���ي خارج
228
العراق”.
كان البدي���ل الداخلي “المكروه” من القيادة الكوردي���ة ،يتطلب تنمية وتطوير القوى
الذاتية في المجتمع وتحويل الحزب إلى حزب ثوري منظم وعصري ،ملتصق بمصالح
الفالحين وطموحات القوى الوطنية المخلصة والمضحية والفاعلة في الحركة وتقديم
225
Ibid
226
جريدة األنوار 6 .أيلول  . 1975أحاديث  . 2مناقشات مع صقر عجوز  .بصراحة .محمد
227
حسنين هيكل.
جريدة األنوار 6 .أيلول  . 1975أحاديث  . 2مناقشات مع صقر عجوز  .بصراحة .محمد
228
حسنين هيكل.
The Oil Kings.. 2011.SIMON & SCHUSTER, p: 241 Andrew Scott Cooper.
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ذوى الكف���اءات والمخلصين إلى مرك���ز القرار .كما كان “البديل الداخلي” يتطلب إنهاء
حال���ة إحتكار أم���وال الحركة الكوردية من قبل قائد الحرك���ة ...لم يكن رئيس الحزب
ليقبل بمثل هذه التغيرات ،فقد كان يزداد غوصاً في األس���لوب الفردي كلما ش���عر ان
الضغط من أجل التغيير يتراكم ،ويعمل على عقمه قبل اش���تداده .وبهذا الصدد يقول
محمد حسنين هيكل“ :ان األسلوب القبلي في إدارة الحركات الشعبية يهزم نفسه في
النهاية بسبب مجافاته لروح العصر ،ذلك ألن الزعيم القبلي ال يعرف لمن يطلق الحرية
بين أنصاره وعلى من يفرض القيود ....وهو في العادة يقيد حرية الذين تتوافر لديهم
ملكة القيادة ....ويطلق الحرية للمنصاعين والطائعين  ....ولكن المس���تعدين للقيادة
هم القادرون على خدمة أهداف حركته ،في حين أن المنصاعين والطائعين عبء على
هذه األهداف وكتل حديد معلقة بها“ .
اسرائيل أيضاً أدركت أين تكمن مصالحها ،فهي تعرف أن اتفاقاً بين الشاه وحكام
بغ���داد أم���ر وارد ،أما اتفاق إس���رائيلي – عرب���ي فهو أمر بعيد المن���ال ،ولذا فديمومة
الحرك���ة الكوردية واس���تمرار الن���زاع مع بغداد هو في صالحها ،وكانت تعرف ان ش���اه
إي���ران س���يغير من موقفه ح���ال تنازل بغداد لش���روطه .ولذا أرادت مس���اعدة الحركة
الكوردي���ة وتزويده���ا بعوامل البق���اء والديمومة حتى في حالة غلق الش���اه حدوده أمام
الحركة الكوردية .ففي ربيع  1965وقع اختيار مدير الموساد مائير عميت على ديفيد
كمح���ى إلج���راء أول اتصال مباش���ر بمال مصطف���ى في جبال كوردس���تان .وقد جرت
مش���اورات عديدة ش���ارك فيها مؤسس الدولة اإلس���رائيلية بن جوريون ،ومن ضمن ما
بحث“ :اعادة بلورة امكانية التعاون مع وضع تصورات بديلة في حالة حدوث تغيير في
وجهة النظر االيرانية تجاه االكراد 229 ”.كان مال مصطفى يصرح انه ال يثق باإليرانيين
وإنه���م كالعراقيي���ن أع���داء 230،لكن كما هو واض���ح لم يؤدي هذا الموق���ف إلى اختيار
البدي���ل الداخلي “تنظيم الش���عب الكوردي” !.وهذا إلى حد كبير يش���به صاحب الدار
الذي يعرف أن هناك لصوصاً يسرقون ما في المنزل لكنه يفضل االستمرار في النوم،
وعندم���ا يس���تيقظ في اليوم التال���ي يجد أن المنزل خال من األثاث وهنا يبدءأ بش���تم
اللصوص وإنزال اللعنات عليهم عارضاً مظلوميته على الجميع ليشفقوا عليه!! .
229
ص119 :
230

شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
ن  .م  .س  .ص199 :
198

20.7.2017 15:49:28

livre_2versB.indd 198

الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية

اتجه تفكير إسرائيل نحو التطوير الزراعي في كوردستان ،فبعثت (ايجآل ادمونى)
مدير شعبة االستيطان في الوكالة اليهودية ،إلى هناك ،كي يقدم المشورة حول تطوير
بي���ض الطي���ور ،ويقول ادمونى ،ع���ام  ،1966حدث ل���دي انطباع ان االنت���اج الزراعي،
ورغم أهميته للش���عب الكوردي ،ال يحتل مكانة هامة في تفكير الزعامة ،ألن المس���ألة
الوحيدة التى كانت تقض مضاجع البرزاني هي المس���اعدات السياس���ية والعس���كرية
األمريكية 231.كانت امكانات تنش���يط الحياة الزراعي���ة في المناطق المحررة موجودة،
لك���ن الذين لفتوا نظرها إلى التطوير الزراعي مث ً
ال أصابتهم الخيبة من جراء المباالة
القيادة الكوردية بالموضوع.
كان���ت فكرة المال متس���لطة عل���ى تفكير رئيس (حدك) بش���كل كل���ي ،ففي إحدى
زياراته إلى طاقم المستش���فى اإلس���رائيلي المقيم في كوردستان في إحدى األمسيات
ع���ام  ،1968ق���ال“ :لو ان الوالي���ات المتحدة أوقفت الحرب الت���ي تخوضها في فيتنام
لمدة ثالثة أيام فقط فلس���وف أس���تطيع بالمبلغ الذي س���يتوفر جراء ذلك إنهاء النزاع
العراق���ي الكوردي بكامل���ه .والتفت إلينا قائالً :أنتم االس���رائليين لكم تأثير كبير على
الرئيس األمريكي ،اطرحوا قضيتنا أمامه فلربما هذا الطرح يس���اعدنا ،إما إذا تخلوا
232
عنا وخاننا االيرانيون فسوف آخذ أربعين مقات ً
ال وأصعد إلى الجبال”.
غ���اب ع���ن ذهن الزعام���ة الكوردية تطوير المش���اريع الزراعي���ة وتنظيم االقتصاد
ف���ي المناط���ق المحررة ،فبالنس���بة لقيادة (حدك) هو الحصول عل���ى (المال) رغم ان
المس���ؤولين اإلس���رائيليين في تل أبيب كانوا يرسلون الرس���الة تلو الرسالة إلى الوفد
اإلسرائيلي في كوردستان مطالبين بإقناع األكراد ،بقبول وجود خبير إسرائيلي ،يدرس
233
مدى جدوى انشاء مشروعات في كوردستان”.
“وف���ي المذكرات التي كتبها أحد أعضاء الوفد اإلس���رائيلي ،يذكر :من الصعب ان
نوضح للمسؤولين طبيعة ما نشاهده هنا ،ببساطة فان األكراد غير مؤهلين لذلك .بيد
231
232
ص199 :
233
ص179 :

ن  .م  .س  .ص273 :
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ان المس���ؤولين اإلس���رائيليين ،لم يتخلوا عن الفكرة ،وبعثوا رس���الة قالوا فيها :اعثروا
على خمسة أكراد ممن درسوا في الخارج ،وأرسلوهم إلى إسرائيل الجتياز دورة حول
234
التطوير”.
عندما توجه (اسحق عبادى) في األول من كانون االول  1968إلى كوردستان بهدف
تحس���ين بنى تحتية قائمة ،وجد ان االكراد يفتقرون إلى فهم “االستش���ارات الزراعية
235
وال يقدرونه حق قدره”.
لم تكن اس���رائيل مرتاحة من تقرب الس���وفييت من زعامة الحركة الكوردية ،ففي
ش���هر آذار كانت الوفود الس���وفيتية ت���زور مال مصطفى في مق���ره .كان الهدف توقيع
معاه���دة صداقة مع الع���راق ،وكان النزاع الكوردي العراق���ي بمثابة معرقل لالتفاقية.
س���ري في مكتب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي حضره رئيس الموساد ،اتخذ
وفي اجتماع ّ
236
قرار بلفت نظر واشنطن إلى احتمال تدخل السوفييت.
كما حاولت إسرائيل إقناع البرزاني بعدم التجاوب مع المبادرة السوفيتية .وأعلمت
ش���خصية إس���رائيلية رفيعة موقفها للمال مصطفى في  31آذار “ :1972ان التوجهات
السوفيتية إليك هي تهديد جاء لخدمة المصالح السوفيتية فقط ،فالسوفييت معنيون
بالحصول على موطئ قدم للمشاركة في لعبة القوى الداخلية ،أضف إلى ذلك ،إن أي
237
تواجد سوفيتي يرمى إلى إضعاف قوتكم ونضالكم”.
وأضافت الشخصية اإلسرائيلية الرفيعة المستوى“ :ومن الجائز ان يؤدي االهتمام
الس���وفيتي بما يج���ري في بالدكم ،إلى زي���ادة االهتمام األمريك���ي بقضيتكم ،هذا إذا
صمدت���م أمام هذه المحاولة السياس���ية ،مثلما صمدتم حت���ى اآلن ،في قضية الحرب
234
ص179 :
235
ص219 :
236
ص263 :
237
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والس�ل�ام .وال ش���ك لدينا ،في ان ه���ذا هو االختيار الحقيقي ل���ك ولزعامتك ولحركة
التمرد الكوردية كلها ،إننا ومنذ عرفنا اآلالم التي تتحملونها ،ونحن نقف إلى جانبكم،
وخصوصا في أيام الحرب الصعبة ،وأملنا ان يؤدي دعمنا ،واألسلحة التي زودناكم بها،
والتدريبات في إنجاح نضالكم العس���كري ،ذل���ك النضال الذي الحق الهزيمة بالجيش
الذي سعى لتدميركم.
“”...............................
وبشّ ���رت مال مصطفى ،ب���أن حكومة إس���رائيل وإضافة إلى موقفه���ا ودعمها لكم
ولش���عبكم ،ستس���تغل قدرتها ،للعمل لدى حكومة الواليات المتحدة وجهات اخرى ،من
اج���ل صالحك���م ،ومن اجل إثارة اهتمامها بما يدور في بالدكم .ويجب ان نؤكد على ان
هذه المهمة ليس���ت س���هلة ،وتتطلب زمنا طويال .ورغم ذلك ،فإننا سنقف إلى جانبكم
مهما كان قراركم وفقا لما تقتضيه مصلحتكم ،إيمانا منا بان صالح الش���عبين يتطلب
238
ذلك”.
لقد كان لهذه الكلمات أثر عميق في نفس���ية مال مصطفى وهي بال ش���ك ضمن
األسباب التي جعلته يرفض االنضمام إلى الجبهة الوطنية العراقية إلى جانب (البعث)
و(حش���ع) ،كما جعلته ينأى عن السوفييت ويزداد اتكاالً على المثلث طهران – تل أبيب
– .C. I. A .ودون اإلبق���اء على خط رجعة لس�ل�امة الحرك���ة الكوردية عند التغيير في
المواقف الدولية واالقليمية.
هن���ا نج���د الدع���م الخارجي حاض���راً ،لكن االس���تفادة منه لتقوية قاع���دة الحركة
الكوردية غائب تماماً .فقائد الحركة كان يبني آماله على الدعم الخارجي ،فبالنسبة له
لن تتحقق انتصارات بدون هذا الدعم ،من هنا قلة أهمية الجبهة الداخلية واالهتمام
الكلي بالمس���اعدات الخارجية .في واقع األمر كان يريد أن تقوم الدول الداعمة بعمل
كل شيء له وهو يتسلم المفاتيح منهم بعد بناء الدار .وكان يتكل على الدعم الخارجي
بش���كل متزايد ،وخالل إرس���ال أس���رته وأس���ر أوالده والمقربين له إلى إيران للحماية
منذ ربيع عام  1974في وقت يعيش الش���عب الكوردي تحت القصف اليومي للمدفعية
ولغ���ارات الس�ل�اح الجوي العراق���ي بعد تجدد القتال مع بغداد ف���ي صيف عام ،1974
238
ص264 :
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أعطت القيادة الكوردية نموذجاً انهزاميا ال يليق بقادة ثوريين حقيقيين ،هذا رغم توفر
األسلحة المضادة للطائرات والتي اختص بها مقر القيادة بشكل كامل.
أم���ا الجان���ب األمريكي ،ف���كان موقفه واضحاً وال يحتاج إل���ى التأويل ،إذ كرر على
مس���امع إدريس البارزاني والدكتور محمود عثمان في واشنطن في أول لقاء مع [مدير
وكال���ة المخاب���رات المركزية األمريكية ريتش���ارد هلمز] في تموز “ :1972إننا س���نقدم
لكم المس���اعدة بناء على طلب ش���اه إيران” 239وعندما عاد الوفد الكوردي من واشنطن
والتقوا بمس���ؤول دائرة المخابرات األمريكية ف���ي طهران الكولونيل كالرك ،كرر نفس
الش���يء“ :المساعدة والعالقة س���تجرى بناء على طلب شاه إيران 240”.وقد تقرر تقديم
241
معونة شهرية لقيادة الحركة الكوردية بحدود ( )250،000ألف دوالر.
ويقول كيس���نجر“ :عام  1968تبنى حزب البعث محلياً برنامجاً اش���تراكياً راديكالياً،
جاهراً بعدائه للغرب وقد عاد إلى السلطة في بغداد ،وليس من الغرابة ان العراق في ظل
صدام حسين كان يقترب من االتحاد السوفيتي ،في وقت كان تواجد خمسة عشر ألفاً
من القوات الس���وفيتية في مصر مؤشراً على خطورة وقوع الشرق االوسط برمته تحت
التأثيراالس���تراتيجي الس���وفيتي .وأياً كانت حالة سياس���ة الوفاق الدولية ،كانت نظرتنا
اليه���ا هي تقليص النفوذ الس���وفيتي كهدف مركزي الس���تراتيجيتنا ،في الحقيقة كانت
242
نظرتنا إلى سياسة الوفاق أنها وسيلة لتطويق المجازفات لتلك االستراتيجية”.
“ان ال���دول التي اعتبرت نفس���ها مهددة من قبل الس���لطة العراقي���ة الجديدة كانت
االردن وإي���ران ،كالهما يش���اطران حدوداً طويلة مع العراق ،واس���رائيل المتخوفة من
األنظمة العربية الراديكالية المس���ندة باألسلحة الس���وفيتية ،هذه الدول الثالث كانت
سرياً لألكراد .وتعاملوا مع مطلب االكراد
صديقة للواليات المتحدة .وكانت تقدم عوناً ّ
في تحقيق الحكم الذاتي في الجبال الوعرة شمالي العراق ،كورقة يستخدمونها لتحويل
طاق���ات ومص���ادر نظ���ام البعث بعيداً ع���ن حدودهم .ورغم اننا لم نش���ارك في تقديم
239
240
241

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص334 :
ن  .م  .س  .ص335 :

Henry Kissinger. Years of Renewal . Published by: Simon & SCHUSTER. New
York. 2000. page: 584

242

Ibid, Page: 580
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الس���رية ،لكن كانت أجهزة مخابراتنا تتلقى المعلومات من مثيالتها في كل
المس���اعدة
ّ
دولة من هذه الدول .وكانت هذه الدول تتلقى المساعدات االقتصادية والعسكرية من
الواليات المتحدة”.
مالم تفهمه القيادة الكوردية أو ما لم ترد أن تفهمه بش���أن العالقات الدولية أثناء
الحرب الباردة ،فهمه شاه إيران ،وفهمه قادة الحكم في بغداد وخططوا على أساسه...
وج���اء التحذير من األعداء أنفس���هم من مغبة الوقوع ف���ي الفخ اإليراني ،فكتب صدام
حسين نفسه إلى مال مصطفى بتاريخ  1972 /7/4محذراً إياه وبوضوح اللبس فيه:
“األخ أبا إدريس
“........إ ّال أن المصلح���ة العام���ة تبق���ى مع ذل���ك أقوى من كل اعتب���ار آخر وعلى
أساس���ها أع���ود إلى الكتاب���ة إليك ،بغض النظر عن الكيفية التي س���تنظر بها إلى هذه
الرسالة ،ولكن الذي يهمنا دائماً وأبداً أن تذكرها في المستقبل على نحو يرتبط بشكل
يؤكد صواب ما سأذكره وما سأذكره مقتنع أشد القناعة بصوابه...
........وأرج���و أيه���ا األخ أن تفكر كثيراً فيما عس���ى س���يفعله األمريكان واإلنجليز
والحكوم���ة اإليرانية بك وبنا وبك على وجه التحديد بعد أن تنتهي أغراضهم اآلنية...
إن ما يريده أولئك ليس س���عادة الش���عب الكوردي وال يريدون أن تنتهي األمور بالنسبة
لألك���راد إل���ى االنفصال وإنما يريدون أن يبدأ القتال دون أن ينتهي ويريدون على وجه
التحديد أن يس���تأنف نزيف الش���عب الكوردي مجدداً ثم إسقاط – حكومة بغداد – كما
تصفن���ا دائم���اً وم���ن ثم دفع عناص���ر موالية لهم ثم س���حقكم مرة أخ���رى وفق صفقة
كبيرة وش���املة في المنطقة هذا ما نتصوره نحن وال أحس���بكم خالي الذهن تجاه هذه
التصورات ولكن الذي أريده في رس���التي هذه هو أن ال تدفعكم العوامل أو الهواجس
243
العاطفية غير الواقعية أحياناً إلى نسيان هذه الحقيقة”....
كانت مدارك القيادة الكوردية فيما يخص العالقات الدولية ال تتعدى إال نادراً حدود
“استجداء العون المالي” وال تهتم بتوسيع عمليات قوات األنصار إلى مناطق النفط في
كوردستان أو بقية المناطق النفطية في العراق وتهدد بج ّدية تدفق النفط حتى تتمكن
من فرض وزنها في التعامل الدولي .وكان هذا ممكناً لو توطد تحالف استراتيجي بين
243

البارزاني والحركة التحررية الكردية .مسعود البار زاني .أربيل . 2002ص835 :
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[حدك] و[حشع] وتخلى مال مصطفى عن األسلوب القبلي في قيادة [حدك] .فقد كان
الحزب الش���يوعي في نهاية الستينات نش���طاً في مدن العراق الجنوبية والوسطى وله
تواجد عس���كري منظم في كوردس���تان ضمن مناطق الحرك���ة الكوردية المحررة ولعب
دوراً كبيراً في تحقيق بعض من أهم االنتصارات العسكرية في كوردستان.
العالق���ات الخارجي���ة للح���زب الش���يوعي العراق���ي ،كان���ت ضم���ن اإلط���ار الذي
تقتضي���ه السياس���ة الس���وفيتية ،وكان هذا وب���االً على الحزب وتعثر مس���يرته والوقوع
في فخ التحالفات مع البعث إلى ان فقد بالتدريج رصيده وش���عبيته 244.إن س���وء إدارة
العالق���ات الخارجي���ة لـ (حش���ع) و (حدك) كان س���بباً هاماً في إخفاقهما السياس���ي.
ويعترف السكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي“ :وكنا من جانبنا أسرى التقاليد
والتقديرات الس���ائدة في نظ���ام العالقات داخل الحركة الش���يوعية آنئذ .كنا دراويش
للقيادة السوفيتية معتقدين بأنها أكثر فهماً ألوضاع بلدنا نحن الشيوعيين العراقيين.
فامتثلن���ا لألمر وتخلينا عن ش���عار المش���اركة ف���ي الحكم وبالتال���ي تخلينا عن هدف
الوصول إلى الس���لطة طيلة عهد قاس���م .أظ���ن إننا كنا نرفض طلب الس���وفييت فيما
ل���و كن���ا أكثر تجربة ونضج���ا .لكننا أضعنا فرصة العمر التاريخي���ة في تحقيق الهدف
المشروع الذي من أجله يتكون كل حزب سياسي – هدف الوصول إلى السلطة لتحقيق
245
البرنامج السياسي – االقتصادي الذي يؤمن به ويقوم على أساسه”.
أم���ا فيما يخص رئيس الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني فق���د تجاوز في تعامله
مع شاه إيران “تقاليد الدراويش” ففي كل زيارة كان يقبل يد الشاه ويوحي له انه تحت
أوامره .ويقول الدكتور محمود عثمان وهو القيادي الذي الزم مال مصطفى في جميع
زياراته لخارج كوردس���تان“ :كما ان اتباع أس���لوب عدم الصراحة في التكلم مع الجهات
األخرى والتكلم معها بشكل تحبذه هذه الجهات وعدم التركيز على النواحي السياسية
ب���ل عل���ى االمكانيات المادية والذي كان أس���لوب ش���خص البارزاني من���ذ القديم أدى
إل���ى التبعي���ة للجهات األخرى عل���ى اختالف أنواعها يوما بعد ي���وم والى فقدان الثورة
246
الستقالليتها إلى حد كبير”.
244
245
246

مذكرات بهاء الدين نوري  .سكرتير سابق للحزب الشيوعي العراقي .ص 194 :
مذكرات بهاء الدين نوري  .سكرتير سابق للحزب الشيوعي العراقي .ص 194 :
الحزب الديمقراطي الكردستاني اللجنة التحضيرية .تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها
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كان خ���وف مال مصطفى من الداخل الكوردي أكب���ر بكثير من المخاطر اآلتية من
الخارج ،فقد ولّد لديه محاوالت تطويع مكتبه السياس���ي الثاني بقيادة إبراهيم احمد
وطرد األول بقيادة حمزة عبد اهلل ،إلى نش���وء هواجس ومخاوف الزمته بش���كل دائم،
وم���ن هنا عمل على إجهاض كل قوة نامي���ة في داخل المجتمع الكوردي وتبني مركزية
سياس���ية وعس���كرية ومالية خانقة أجهضت الحزب والمجتمع من كل ديناميكية .ومن
هن���ا كيل���ه للضرب���ات المتالحقة ضد الداخل ألن���ه يعتبر المخاطر م���ن الداخل تمس
تقلي���ص صالحياته وخط���ط التوريث وتحرير ميزانية الحركة م���ن قبضته ،خاصة ان
المجتمع الكوردي كان متعطش���اً للتطور والتغيير ،ف���ي حين كانت القيادة تتقوقع ،كان
الشعب الكوردى يصبو للحريات العامة والعمل في المجال الحزبي والسياسي لتطوير
المجتمع ،ولذا رمى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بكل ثقله في لجم الداخل
وتصفي���ة م���ن يعتبرهم معارضين لنمط حكمه الفردي وضد من يعتقد أنهم س���يقفون
حجر عثرة أمام توريث ولده مس���عود ،بينما لم يحتط بالشكل المطلوب ضد مؤامرات
األعداء .فبالنس���بة له كان الخارج عماد قوته :أموال وأس���لحة تأتي اليه مباش���رة وال
ي���دع ذلك يفلت من يديه ،كثير الحذر في كل مايتعلق بالعالقات الخارجية فكان يغيير
ممثليه ،وح ّل مكان عصمت ش���ريف العديد من الش���خصيات” 247كممثلين للحركة في
الخارج.
لقد لعب العامالن :الجيوسياسي والعقلية الضيقة للزعامة الكوردية دوراً كبيراً في
عزلة الحركة ،فالدول المحيطة بها :إيران ،تركيا وس���وريا والعراق معادية لها وتتحين
الف���رص لضربها .ومن هنا كان ينبغي ان توضع في أولويات القيادة موضوع (الخطط
البديل���ة) خط���ط طوارئ قادرة على مواجهة التحديات التي ستنش���أ عند حصول تغير
في موقف الشاه من الحركة الكوردية .فقد مضى على انهيار جمهورية مهاباد حوالي
خمس���ة عشر عاما فقط عندما اندلعت عام  1961الحركة الكوردية بعفوية تامة ودون
ينس ش���اه إيران (محمد
تخطي���ط وتقيي���م لألوضاع المحلية واإلقليمية والدولية .ولم َ
رض���ا بهل���وي) مصاعبه ف���ي القضاء عل���ى جمهورية مهاب���اد والقتال ال���ذي جرى مع
البارزانيين أعوام  1947 – 1946وكان ش���ديد القلق من الم ّد القومي العربي ويخش���ى
والدروس والعبر المستخلصة منها .كانون الثاني  . 1977ص . 54 – 53 :
شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
247
ص116 :
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جمال عبد الناصر والبعثيين من إثارة القالقل في خوزس���تان وكوردستان والتعاون مع
(توده) الحزب الش���يوعي اإليراني ضد نظامه .كما كان تعاون ناصر وحكومات بغداد
المتعاقبة وسوريا مع االتحاد السوفيتي عام ً
ال مهماً في رسم سياسته الخارجية.
إن المنطق القبلي-الفردي للقيادة الكوردية على عكس المنطق الثوري-الجماعي
أبق���ت الحركة في إطار جامد ،وكان ذلك موضع حذر من التورط مع األكراد“ :االكراد
ليسوا متحمسين لتعلم أساليب الحرب العصابية ،وال لحرب المواجهات ،ويقللون إلى
ح���د كبي���ر من خوض الحروب والمع���ارك ،ذات طابع المخاط���رة العالي .ونظرا ألنهم
منتش���رون في جميع أنح���اء العراق ،فقد هيأت لهم الفرصة لش���ل الحياة االقتصادية
في الدولة بعمليات تخريبية ،وعلى وجه الخصوص في آبار النفط ،وشبكة القطارات
والجسور وغيرها ،ولم يكن أسهل عليهم من تنفيذ ذلك ،لكنهم لم يفعلوا“ 248.كما بعث
المستش���ارون اإلس���رائيليون رس���الة قالوا فيها :كما يبدو ان االكراد ال يرون ابعد من
249
الجبل القائم أمامهم”.
إن تقوق���ع عقلي���ة الزعامة الكوردية ف���ي إطارها المتخلف أن أس���همت في إنجاح
سياس���ة ش���اه إيران في اس���تغالل الحركة لصالحه ،فقد كانت سياسة إيران على حد
تعبير أحد المسئولين اإليرانيين الكبار“ :نحن نرغب في استمرار لهيب التمرد الكوردي
في العراق ،شريطة ان ال يتحول هذا اللهيب إلى حريق كبير”.250
تمك���ن ش���اه إي���ران من تفادي نش���وء مخاطر داخلي���ة ،وواصل اس���تخدام الزعامة
الكوردي���ة وف���ق مخططه ،لق���د نجح في ضرب الح���زب الديمقراطي الكوردس���تاني –
إي���ران – ببن���ادق الزعامة الكوردية لـ (حدك – الع���راق _ ،إلى حدود أضعف الحركة
التحرري���ة الكوردية في كوردس���تان –إيران – وقضى على عدد م���ن زعمائها بتواطؤ او
248
ص105 :
249
ص179 :
250
ص94 :

شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
شلومو نكديمون .الموساد في العراق ودول الجوار .ترجمة بدر عقيلي .دار الجليل للنشر.1997
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اش���تراك مباش���ر من الزعامة الكوردية 251.كما أبقى على الوضع في خوزس���تان هادئاً
ولم يتمكن الحزب الش���يوعي االيراني من القيام بنش���اط مهدد لنظام طهران ،وأرغم
نظ���ام بغ���داد على التوقيع على (اتفاقية الجزائر) ف���ي آذار  ،1975وتبني االعتدال في
سياسته الخارجية.
كان تقاع���س الزعام���ة الكوردية ق���د وصل إلى حدود مخيفة لكل م���ا يتعلق بالقيم
الثوري���ة والوطنية وطغ���ى الجانب التجاري عليها بحيث اس���تطاع البعث اختراق قيادة
الحزب بس���هولة ،وهذا ما يقوله أحد القياديين داخل الزعامة الكوردية“ :لقد تسربت
معلوم���ات من داخل قيادة الح���زب الديمقراطي الكوردس���تاني والحركة الكوردية إلى
المخبر -بأن الواليات المتحدة األمريكية سوف
صدام حس���ين –المؤلف ال يذكر اسم
ّ
ال تتدخ���ل ف���ي القتال لصالح الثورة الكوردية وال تتخ���ذ موقفا علنيا في تأييد الجانب
الكوردي في حالة اس���تئناف الحرب في كوردستان العراق .وهذا ما شجع قيادة حزب
البعث خاصة إن االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي يقفان بجانب الدولة العراقية
252
في قتالها ضد الثورة الكوردية”.
لقد تصرفت الزعامة الكوردية كما لو كان دور إسرائيل وأمريكا “دوراً رئيسياً” ودور
إيران “دور ثانوي” تابع للواليات المتحدة األمريكية ،لم يكن هذا التقييم صحيحا .في
ال لموس���كو وال شاه إيران عمي ً
واقع األمر لم يكن صدام حس���ين عمي ً
ال لواشنطن ،كانا
يتمتع���ان بحيز كبير من المناورة السياس���ية لتحقيق مصالحهم���ا .فطوال مدة التعاون
بين الزعامة الكوردية وطهران لم يتخل الشاه عن التحكم الكلي في العالقة التي تربط
واشنطن – تل أبيب مع الزعامة الكوردية.
خ�ل�ال الح���رب في كوردس���تان ع���ام  1974حددت مذك���رة من ال���ـ  C .I . A .بكثير
م���ن الوقاح���ة وجه���ة نظر طهران وواش���نطن “ :إن إي���ران كما هو الحال م���ع الواليات
المتحدة تنوي االس���تفادة من وضع ليس له مخ���رج ......إذ ينجم عنه ضعف جوهري
للعراق بسبب رفض االكراد التخلى عن ما يشبه حكم ذاتي ،فكالهما ،إيران والواليات
مقتل سليمان معيني وأحمد توفيق (عبداهلل اسحاقي) األول عضو المكتب السياسي لحدك
251
–ايران – والثاني سكرتيرالحزب.
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص363 - 362 :
252
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المتحدة االمريكية الترغبان في حل المس���ألة الكوردية بأي ش���كل كان ،أي أن األكراد
مكلفون بإش���غال الجيش العراقي فقط ،وهذا اإللهاء أثبت جدواه للش���اه ولكيسنجر”،
253
حسب تعبير المجلة الفرنسية ”L’Express
وغ���اب ع���ن ذه���ن الزعامة الكوردي���ة المنطق الذي يح���دد سياس���ة اإلمبراطورية
األمريكي���ة ،فحتى سياس���تها مع اس���رائيل كانت مبنية على منطق توس���يع نفوذها في
الش���رق االوس���ط وطرد النفوذ الس���وفيتي ،ففي بداية (حرب يوم الغفران) أو (حرب
أكتوبر )1973يقول كيسنجر عن الزعماء العرب“ :أرسلت لهم رسائل في وقت مبكر من
الحرب  --وقلت لهم – لقد ش���ننتم الحرب باألس���لحة السوفيتية ،لكن لتحقيق السالم
س���تحتاجون إلى الدبلوماس���ية األمريكية ،احتفظوا بهذا في ذاكرتكم فسيتبين ذلك”.
كانت تلك استراتيجيتنا”.
فعندما بوغتت إس���رائيل بش���ن هجوم الجيش المصري والس���وري  -وهي تحتفل
بأكبر أعيادها الدينية [عيد يوم الغفران]  -في س���يناء ومرتفعات الجوالن ،اس���تدعت
احتياط���ي قواته���ا إل���ى الجبهات ،وبدا في بداية الحرب ان إس���رائيل س���تواجه وضعاً
عس���كرياً حرج���اً ،إال أنه���ا اس���تطاعت أن تقلب بالتدري���ج موازين الح���رب لصالحها،
فحاص���رت الجيش الثالث المصري والذي كان يش���كل نص���ف القوة التي عبرت غرب
قناة السويس ،وق ُِط َع عنه التموين ،وفي هذه اللحظات مارست إدارة نكسون الضغوط
على حكومة إس���رائيل بش���كل لم تتمكن من تفاديها ،فما كان أمامها غير القبول بوقف
إطالق النار ،ولتبدأ الدبلوماسية األمريكية من موقف القوة بالعمل مع كافة األطراف
المتورطة؛ موسكو ،القاهرة ،دمشق وتل أبيب.
واس���تغلت إس���رائيل موقفه���ا القوي ،إذ تغي���رت عالقاتها بأمري���كا نتيجة الحرب.
وزادت األخيرة من مس���اعداتها الخارجية بأربعة اضعاف عما كانت عليه في السابق.
وول���دت في واش���نطن فكرة “االحتفاظ بالتفوق العس���كري اإلس���رائيلي” على جاراتها
م���ن ال���دول العربية .كما نجحت واش���نطن في القضاء على النفوذ الروس���ي في مصر
وأصبحت الالعب الرئيس���ي في رس���م سياس���ات منطقة الشرق األوس���ط والتي منها
253
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يتدفق البترول إلى العالم الصناعي ،حيث أن حماية تدفق النفط من الخليج الفارسي
كان يش���كل  -وال يزال  -أس���اس االس���تراتيجية األمريكية في الش���رق األوس���ط منذ
الحرب العالمية الثانية.
الحية ،تجلب
والب���د م���ن القول ان الهزائم أو االنتكاس���ات التي تتعرض له���ا األمم
ّ
معها حس���ابات المس���ؤولية كاملة ،من المس���بب في النكس���ة أو الهزيمة؟ فقد قامت
لجنة التقصي االسرائيلية ( )The Agranat Commissionبالتحقيق في أسباب نقص
االستعداد العسكري عند الهجوم المباغت في  6أكتوبر  ،1973فطلبت اللجنة استقالة
رئيس أركان الجيش ( )David Elazarورغم أن اللجنة برأت ساحة موشى دايان ،إال أنه
أمام االنتقاد الش���عبي قدم استقالته إلى رئيسة الوزراء  Golda Meirواألخيرة رفضت
استقالته .بعد نشر نتائج التحقيق ،تحملت رئيسة الوزراء مائير كامل المسؤولية رغم
أن اللجنة أش���ادت بدورها ،فاس���تقالت ف���ي  11أبريل  ،1974وح���ل مكانها ((Yitzhak
 .Rabinكان ل���دى مال مصطف���ى الوق���ت الكافي لش���رح جميع المالبس���ات للش���عب
الكوردي ،وهذا واجب وطنى ،لكنه آثر الصمت الكامل ولم يقدم إيضاحاً للمالبس���ات
الت���ي أدت ب���ه إلى إتخاذ خطوته المفاجئة في التخلى عن الحركة والش���عب الكوردي.
كما إن إحس���ان نوري باش���ا الذي زاره في منفاه في كرج – عظيمية – طلب منه كتابة
مذكراته لألجيال القادمة ،لكنه رفض النصيحة .وهكذا بقي كل شيء غامضاً بالنسبة
لجماهير كوردس���تان ،فالمنتفعون به يعتبرون الهزيمة بعد نظر وموضع إعجاب ،بينما
المعارضون يعتبرونها استهتارا بمقدرات الشعب الكوردي واستهانة لضحاياه.
إن ع���دم االس���تفادة م���ن دروس التاري���خ يؤدي إل���ى تكرار األخطاء .ث���ورة آرارات
( )Agridaghبقي���ادة خويب���ون وتحت القيادة العس���كرية إلحس���ان نوري باش���ا ،وفرت
الكثي���ر م���ن العبر التاريخية ،كان على ق���ادة الثورة الكوردية دراس���تها والتصرف على
أس���اس الدروس والعبر المس���تخلصة منها .تجربة احس���ان كانت مع والد الشاه رضا
بهلوي .تجربة مال مصطفى المكررة كانت مع االبن محمد رضا بهلوي .اعتمد احسان
على حيادية إيران نوعاً ما وتلقي مس���اعدات ضئيلة جداً ،وكان هناك منحى عاطفي
في كون الش���عبين الفارس���ي والكوردي ينتميان إلى األقوام اآلرية ،وان إيران لن تعمل
ضد مصالح ش���عب ش���قيق في حالة انتفاض���ة .تفاهمت أنقره م���ع طهران لمحاصرة
الثورة الكوردية من جميع األطراف عس���كرياً واقتصادياً لقاء تغيير في رس���م الحدود،
209
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ف���ي مناط���ق آرارات .كما توجهت بغداد إل���ى طهران للتوصل إلى اتفاق لرس���م جديد
للحدود العراقية االيرانية مقابل وقف المساعدات للثورة الكوردية .كانت طهران على
علم بما حصل مع احسان نوري وكيف يمكن تكرار نفس الفوائد مع الثورة التي قادها
مال مصطفى .استخدمت ايران الورقة الكوردية مع انقره وبغداد وعلى حساب الشعب
الكوردي .وفي كال التجربتين ،لم تتمكن تركيا وال العراق القضاء على الثورة الكوردية
اال بمعونة خارجية ،وفي كال الحالتين ،طلبت بغداد وانقرة مساعدات طهران .وهكذا
ورغم تجارب التاريخ وجد مال مصطفى نفس���ه مع احس���ان نوري ،في نفس الفخ .لقد
ألح احس���ان نوري باش���ا عند لقائه بمال مصطفى نهاية ع���ام  1975أن يملي مذكراته
حتى ال تكرر األجيال الكوردية القادمة األخطاء التاريخية القاتلة .لكنه رفض.
إن���ه أمر في غاي���ة الغرابة ،فبعد الكارثة الوطنية الكبرى ،لم تش���كل لجنة محايدة
للتحقي���ق ،ول���م يجر تقصي في مالبس���ات االنهيار الصاعق .وما يبعث على الدهش���ة
أن تصارع المس���ؤولون للعودة إلى قيادة ش���عب أذلوه وتركوه وهربوا إلى الخارج .لقد
احتف���ظ قياديو الحركة الكوردية بعد فش���لهم بمناصبهم القيادي���ة وبامتيازاتهم ،وكأن
شيئاً لم يكن .والى اليوم هم القادة واألبطال في الساحة الكوردية.
الس���رية في شهر نيس���ان/ابريل  1973واالتصاالت التي جرت بين
“خالل القنوات
ّ
الرئيس المصري وش���اه إيران فان الرئيس أنور الس���ادات أكد لقادة الحكم في بغداد
بأن تنازل العراق لنصف شط العرب إلى شاه إيران سوف يؤدي إلى تسوية الخالفات
وإنه���اء النزاع بين الع���راق وإيران وغلق إيران لحدودها بوجه الثوار األكراد في العراق
وبذلك تأكد لقادة حزب البعث الحاكم في بغداد بأن دور الواليات المتحدة األمريكية
وإس���رائيل ف���ي دعم الث���ورة الكوردية في العراق ه���و دور ضعيف أو هامش���ي وينتهي
بحل المش���اكل العراقي���ة مع إيران 254.وتأكد للبكر وصدام بأن دور أمريكا وإس���رائيل
ف���ي دع���م الثورة الكوردية هو بمقدار ما يس���مح به ش���اه إيران أو بقدر ما تس���توجبها
المصال���ح اإليراني���ة .وكان ذلك س���ببا هاما في ق���رار القيادة القطري���ة لحزب البعث
الحاكم في اس���تئناف الحرب في كوردس���تان ....وان تمكن صدام حس���ين في كس���ب
الحزب الش���يوعي ...وانضمام الحزب الش���يوعي إلى جانب السلطة عززت من سلطة
البعث .وأصدر الحزب صحيفته (طريق الش���عب) في تش���رين األول /اوكتوبر بصورة
254
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رسمية وعلنية في بغداد”...

255

ف���ي بداية ع���ام  ،1974كانت الحركة الكوردية قد ش���دت ظهرها للحائط االيراني
واإلس���رائيلي ووكالة المخابرات المركزية األمريكية ،وس���اءت العالقات مع السوفييت
مفر من
والح���زب الش���يوعي العراقي وم���ع البعث بقيادة بك���ر – صدام .ولم يع���د من ّ
المواجهة المسلحة.
مهيئ���اً للقتال عام  1974بدعم من الس�ل�اح والدبلوماس���ية
كان الجي���ش العراق���ي ّ
الس���وفيتية والمعس���كر االش���تراكي واألحزاب الش���يوعية في العالم بما فيها الحزب
الش���يوعي العراقي .وكان نظام بغداد يش���عر بالقوة وأكثر ثقة بالنفس وقد انحاز عدد
من الشخصيات الكوردية من معسكر الحركة إلى صف نظام بغداد.
انقطع االتصال في  11مارس  1974بين قيادة الثورة الكوردية والحكومة العراقية.
وفي  16نيس���ان /ابريل قرر مال مصطفى ش���ن هجوم على مواقع الجيش العراقي في
256
منطقة (سبيلك) الحتالل الموقع وبدأت الحمالت العسكرية وفشل الهجوم.
وتقدمت قطعات من الجيش من اربيل نحو (س���بيلك) وتمكنت وحدات من الفرقة
االولى والفرقة الثامنة “سحق مقاومة الثوار االكراد على الطريق قرب شقالوة وحرير
وجب���ل (زينتير) وتقدمت هذه الوحدات نحو(س���بيلك) وبذل���ك تم فتح الطريق للجيش
257
بين سبيلك ومدينة أربيل وسيطر الجيش على طريق تقدم السيارات.
وعلى التوالى قصف الس�ل�اح الجوي العراقي في  25 ،24 ،23نيس���ان مناطق من
(باله ك) بلدة (قلعه دزه) بلغ مجموع القتلى  120ش���خصاً وحوالي  400من الجرحى
ومعظمه���م م���ن طلبة جامعة الس���ليمانية .كما نتج عن قصف بل���دة (حلبجه) أكثر من
 140اصاب���ة بين قتي���ل وجريح .وثم قصفت بلدة (جوارت���ا) و (بنجوين) وأماكن أخرى
من كوردس���تان ،وبلغ مجموع الضحايا في ش���هر نيسان مايقارب ألف إصابة بين قتيل
258
وجريح.
255
256
257
258

سنوات احملنة يف كردستان .شكيب عقراوى .متوز . 2007ص364 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص376 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص377 :
سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص376 -377 :
211

20.7.2017 15:49:29

livre_2versB.indd 211

الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية

وفي  5أيار/مايو  1974تقدم من الموصل لواء من الفرقة الرابعة واستولى بسهوله
على مضيق زاخو .ولواء مشاة من الفرقة الرابعة للجيش العراقي تعسكر فوج منه مع
مقر اللواء في بلدة زاخو .وفوج منه احتل منطقة (عاصي) والفوج اآلخر احتل منطقة
259
(فيشخابور) الحدودية.
ويذكر ش���كيب عقراوي“ :بعد ان اس���تطاع الجيش العراقي م���ن التقدم في قواطع
(راون���دوز) و (راني���ة) و(قلعه دزه) في صيف وخريف ع���ام  1974وبعد وصول كتيبتين
من مدفعية وصواريخ الجيش االيراني إلى كوردستان العراق السناد الجبهة المركزية
فان القيادة الكوردية ش���عرت بخطورة الوضع العس���كري وبوجود بعض نقاط الضعف
والفوض���ى ف���ي صفوف الث���ورة الكوردية وعليه قررت القيادة تش���كيل لجنة عس���كرية
برئاس���ة المرح���وم ادري���س البارزان���ي لتدارك الوض���ع ومعالجة األزم���ة .غير ان هذا
اإلج���راء جاء متأخراً فبعد بضعة أش���هر من قيام اللجن���ة بأعمالها حصل االتفاق بين
260
العراق وإيران في  6مارس  1975مما سبب في انهيار الثورة الكوردية”.
سياس���ة الش���اه كما أش���رنا في الس���ابق كانت تهدف إلى االمس���اك بزمام الحركة
الكوردي���ة واس���تغاللها ،خالل إضع���اف الطرفين عس���كرياً ،الجي���ش العراقي وقوات
األنصار الكوردية ،وكان لتدخله العس���كري إلى جانب الحركة الكوردية أن تراجع أداء
الق���وة الجوي���ة العراقية في مناط���ق معينة .ففي  23أيلول  1974س���قطت طائرة ميك
وأس���ر قائدها الطيار .كما ان البطاريتان االيرانيتان من صواريخ (رابير) التي وصلت
الجبهة الكوردية في  2تشرين األول كان لهما أثر في رفع معنويات الزعامة الكوردية.
س���قطت طائرة أخرى من نوع (هنتر) بعد وصول البطارية اإليرانية ،وس���قطت طائرة
(بادج���ر )TU16ف���ي  14كانون االول/ديس���مبر  1974والقى الطاق���م المؤلف من أربع
أش���خاص حتفهم ،وفي  15كانون األول/ديس���مبر س���قطت طائرة من نوع (سوخوي -
 261.)7وأدى قصف كتيبة مدفعية الميدان اإليرانية لمواقع وربايا الجيش العراقي في
ديانا وراوندوز إلى تدمير مخازن السالح والعتاد للجيش العراقي وتدنى معنويات أفراد
الجيش وتفش���ي التذمر بين صفوفه .وبوصول ع���دد من الصواريخ المضادة للدبابات
259
260
261
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في نهاية ش���هر تشرين الثاني/نوفمبر  1974أستطاعت قوات األنصار الكوردية إبداء
262
مقاومة أفضل ضد تقدم الدروع العراقية في قاطع راوندوز.
زاد ت���ورط إيران في الحرب بزيادة تقهقر الق���وات الكوردية نحو الحدود اإليرانية
وطلب���ات القي���ادة الكوردية الملح���ة والمتكررة من إي���ران بتقديم المزي���د من التدخل
العس���كري والمالي واللوجستى .وكان االعتقاد السائد أن ذلك يقوي الحركة الكوردية
ويؤدي إلى عودة المفاوضات بين قيادة الحركة وبغداد.
أضعف���ت الحملة العس���كرية في كوردس���تان خ�ل�ال ع���ام  1974الطرفين ،الجيش
العراقي والحركة الكوردية ،فبالنسبة لقيادة الحركة الكوردية ،كان المزيد من االعتماد
على المساعدات االيرانية ،وبالنسبة لصدام حسين أصبح التوجه إلى ايران ضاغطاً.
هنا نرى قدرة الشاه على المناورة لصالحه ،حيث احتاجه الطرفان المتحاربان ،صدام
ومال مصطفى .وأوجدت لدى صدام حسين القناعة بأن التوصل إلى اتفاق مع الشاه،
سيس���هم في الحل العس���كري ،لذا مال بش���كل أكثر ج ّدية في مجال المس���اومات مع
طهران .ففي ش���هر أكتوبر حضر العاصمة المغربية الرباط أثناء إنعقاد القمة العربية
263
بسرية مع عدد من أصدقائه ،وبخاصة مصر.
وتكلم ّ
س���ري موجه إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية Joseph
وحس���ب تقرير
ّ

 John Siscoوالى  A. Athertonاألمين العام المس���اعد لشؤون الشرق األدنى وجنوب
آس���يا ،ه���ذا التقري���ر تحت عنوان“ :سياس���ة الوالي���ات المتحدة تجاه الن���زاع العراقي
االيران���ي” نلم���س قلق���اً أمريكياً واضحاً م���ن تصاعد حدة التوتر بين طه���ران وبغداد،
والجهة التي قدمت التقرير هي أقل تجاوباً مع سياسات الشاه في المنطقة:
ال إيرانياً
“إس���قاط طائرتين عراقيتين بصواريخ إيرانية ،كما تعلمون ،يجس���د تدخ ً
واس���ع النطاق ومثير ومباش���ر في الع���راق ،هذا التدخل كما يب���دو فرضته النجاحات
العس���كرية ضد البارزاني في حملة هذا العام .في نظري أن الوقت قد حان للواليات
262
263

1976

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوى .تموز . 2007ص380 :
L>Express. Comment les Kurdes ont été trahis. Emile Guikovaty , 8 – 14 Mars.
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الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية

المتح���دة االمريكي���ة للقيام بأقوى مبادرة ممكنة مع الش���اه إلنهاء هذا التدخل ،والذي
ليس في صالح إيران وال في صالح االستقرار اإلقليمي”.
ومن وجهة نظر التقرير “ان الشاه يريد حكومة جديدة في بغداد أكثر انسجاماً مع
سياس���ات طهران ،وان بكر/صدام جا ّد ِان في تحقيق النصر على االكراد ،ان استمرار
القتال قد يؤدي إلى انهيار النظام وحلول حكومة أخرى .لكن ليس بالضرورة ان يحدث
ذلك ،وان النظام المقبل س���يمثل تحس���ناً .بعض المراقبين الفرنس���يين والبريطانيين
يعتقدون من ان النظام المقبل قد يكون أكثر راديكالية وأكثر تخريباً ،وقد يضطر إلى
زيادة االعتماد على االتحاد الس���وفي ِتي .احتم���ال آخر هو تولى الجيش الحكم وممكن
ان يك���ون معادياً للش���يوعية ،لكن تاريخي���اً خلقت األنظمة العس���كرية في العراق عدم
استقرار داخلي وقد تتكرر هذه الحاله .وممكن ان يناسب ذلك الشاه .لكن ”.....
سري)
(ّ ...................................
سري)
(ّ ...................................
“لكن س���يكون من الصعب معرفة كيف يمكن ان ينس���جم ذلك مع مصالح الواليات
المتحدة أو مصالح الغرب في االستقرار اإلقليمي”.
التقري���ر يواصل الحديث عن مصالح الواليات المتحدة والغرب خالل اإلبقاء على
نظام البعث:
“نظ���ام البع���ث مع جميع صفات���ه البغيضة قد أعطى االس���تقرار للعراق على مدى
ست سنوات ،إضافة انه يركز على التنمية االقتصادية ويسعى بكل طاقاته على احالل
التق���ارب الت���ام مع أوروب���ا الغربية وال���دول العربية المحافظة (بغ���داد  )857أياً كانت
الدواف���ع وراء ه���ذه السياس���ة المزدوجة المتعلق���ة بالتنمية والتقارب وأي���اً كانت اللغة
الراديكالية المستخدمة إلخفائها ،فهذا من صفات نظام البعث ،إن السياسة الناجحة
تتطلب ان تكون مغايرة لما هي عليه اليوم ،وباعتراف العديد يرى النظام نفسه كالفأر
المحاصر”.
هذا التقرير يرى الوضع القتالي الكوردي بزعامة مال مصطفى أمراً ميؤوس���ا منه
عام :1974
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الضغط العسكري بموازات الدبلوماسية اإليرانية

“القيادة الكوردية تخوض معركة ميؤوساً منها .وال تريد األطراف المهتمة بنجاحهم.
حت���ى االيراني���ون يقولون انه���م ال يمنحونهم ما يكفي من المس���اعدة للتحول إلى حالة
الهج���وم .أمله���م الوحيد يبدو مرة أخرى هو اإلطاح���ة بنظام بغداد .ويأمل الكورد بأن
تغيير النظام س���يؤدى إلى تبني سياس���ات أكثر تقب ً
ال تجاه الكورد .لكن الوهم الكوردي
هو أكبر من الوهم اإليراني .جميع األنظمة العراقية في الماضي ،بما فيها البريطانية،
الملكية والعس���كرية ،حس���ب علمي ،رفض���وا منح األكراد مطلبهم ف���ي الحكم الذاتي.
والفك���رة القديمة المتمثلة في التحالف الكوردي الش���يعي ،على ما أظن كال الفكرتين
هم���ا م���ن قبيل الوهم وغي���ر واقعية ،فال األكراد وال الش���يعة يملكان المؤسس���ات وال
الموظفين لكي يحكموا ويواصلوا عملية التحديث .فالغالبية الكوردية والشيعية التزال
264
تعيش أساساً في مجتمعات عشائرية وحياة العصور الوسطى“ .
بس���رية تامة الس���فير البريطاني ( )GRAHAMان وزير البالط أس���د اهلل
“أبلغني
ّ
علم ذكر للبريطانيين أن إيران مصممة على مواصلة الحرب خالل منح البارزاني ليس
فحس���ب ما يحتاجه خالل فصل الش���تاء ،إنما أيضاً ما يكفي من الس�ل�اح والمعدات
الكافي���ة لخ���وض القتال كام ً
ال ف���ي الربيع .إن كان هذا هو تفكير الش���اه ،فمن المؤكد
تقريباً أننا سنشهد صراعاً اقليمياً واسع النطاق.
سري)
(ّ ........................
(..........................سري)
ّ
“ ولذل���ك أعتق���د أن الوق���ت قد حان لكي نعرض على الش���اه أق���وى مبادرة ممكنة
لحس���م تحديد تناقض صراع المصالح األمريكي���ة واإليرانية وكيف يمكن التوافق بين
مصالحهما .وكما اقترحنا من قبل ،أظن أن أكثر المس���اعي إيجابية بالنس���بة للواليات
المتحدة هي أن نوصي الش���اه بأن يختبر مدى جدية الرغبة العراقية في المصالحة،
ولي���س بتبن���ي موق���ف معاند وعدائ���ي مبني على أس���اس أن النظام البعث���ي غير قابل
لالصالح”.
يتضح مما س���بق أن الواليات المتحدة االمريكية لم تكن غائبة عن دفع األمور بين
طه���ران وبغداد باتجاه المصالحة ،ولم تكن مهتمة حتى من الناحية اإلنس���انية بأقدار
264

R 230900Z DEC 74. Secret BAGHDAD 898. E.O. 11652: GDS.
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الش���عب الكوردي ومعاناته ناهي���ك عن الحقوق القومية المش���روعة ،ولم تكن نظرتها
للزعام���ة الكوردي���ة إيجابية كما ورد في التقرير الس���ابق .لكن بالتأكي���د كانت القيادة
الكوردية متمسكة باألوهام وتأبى رؤية الحقائق.
كان���ت قيادة البعث ومن خالل حملتها العس���كرية الس���ابقة ع���ام  1963ثم بعد عام
م���ن القت���ال ف���ي  1974قد توصلت إلى قناع���ة أن الحرب لن تنه���ي الحركة الكوردية،
ول���ذا ينبغ���ي البحث ع���ن حلول وراء الحدود .ومن هنا التوجه إلى الش���اه ،لكن لم يكن
ف���ي مقدور حكومة بغداد التكهن بانهيار الحركة الكوردية بمجرد التوقيع على اتفاقية
الجزائر ،فقد كان االعتقاد أن الحركة ستستمر ،ألنها مسندة من قبل الشعب الكوردي
وأن القي���ادة الكوردي���ة ملتزمة ببقاء الحركة ومس���تعدة لبذل التضحي���ات لديمومتها.
لكن قطع المس���اعدات اإليرانية عنها سيس���هم في الحل العسكري .والشعب الكوردي
نفسه كان على اعتقاد ان قيادته ملتزمة بالحركة ولن تتخلى عنه مهما كان الثمن .إن
شعار (كوردستان يان نه مان) ويعني (إما كردستان أو الموت) هذا الشعار كانت تردده
الدعاي���ة الحزبي���ة ليل نهار ،ومن خ�ل�ال عملية التكرار اإلعالمي الش���فهي والمكتوب
ألع���وام طويلة تغلغلت عميقاً في وجدان الش���عب الكوردي ولم يش���ك أب���داً في التزام
القي���ادة بهذا الش���عار األساس���ي .لكن األحداث الت���ي تلت اتفاقي���ة الجزائر ثبتت ،أن
حكومة بغداد والشعب الكوردي كانا على خطأ .لقد كانت الدعاية الحزبية تشدد على
بط���والت القي���ادة وعظمتها وش���جاعتها وإرادتها التي التعرف الهزيم���ة ،وحتى عندما
بعث مال مصطفى بوفد إلى القاهرة لمقابلة الس���ادات وثم قابل الوفد محمد حسنين
هي���كل ،ودار نق���اش حول موض���وع التصالح بي���ن بغداد وطهران ،م���ع (محمد محمود
عبدالرحم���ن) ...ذكر الصحفي المصري لمال مصطفى في لقاء معه في طهران ،قال
ل���ه “ :إنن���ي أتذكر – قبل أيام من اجتماع الجزائر بين الش���اه وصدام حس���ين _ أنك
بعثت إلى القاهرة بأحد نوابك في قيادة الثورة الكوردية لمقابلة الرئيس أنور السادات،
وأتذك���ر أنن���ي قابلت مبعوثك في القاهرة وأتذكر أنني نبهته إلى اجتماع تم ترتيبه بين
الش���اه وبي���ن صدام حس���ين وأن اتفاقاً بين االثنين يمكن ان يت���م ،وأتذكر أنه قال لي :
مهم���ا كان أي اتف���اق بين اإلثنين يتوصل اليه الش���اه وصدام فاننا س���نواصل المقاومة
س���نوات بعد س���نوات ...ولن نستسلم”  ....ومع ذلك فبعد أيام من اتفاق الشاه وصدام
265
كنت انت تعلن االستسالم”.....
265

جريدة األنوار 6 .أيلول  . 1975أحاديث  . 2مناقشات مع صقر عجوز  .بصراحة .محمد
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جائ���ت مب���ادرة صدام في وقتها المناس���ب ،فق���د توصل لتوه كيس���نجر إلى اتفاق
فك االرتباط في س���يناء بين المصريين واإلس���رائليين ،لم تؤيد هذه االتفاقية سوريا،
لذا يس���توجب عزلها وتقليص دورها في نداءاتها القومية ،فبالنس���بة لكيس���نجر وأنور
السادات ،لو انهم تمكنوا من تخليص العراق من الشوكة الكوردية ،سيكون هذا العراق
266
المعترف بهذا الفضل ،راغباً في السماح لمصر بالتعامل مع اسرائيل دون ضجة.
ومن جانب آخر ،كان الشاه يرسل اإلشارات إلى الحكومة العراقية – إتباع سياسة
العص���ى والج���زرة  -في كونه راغب ف���ي التوصل إلى حل مع الحكوم���ة العراقية وفق
شروطه .كان هذا الجانب الخفي من سياسة الشاه يقابل من جانب الزعامة الكوردية
بالالمب���االة ،وكان للش���اه عالقات جيدة م���ع الرئيس المصري أنور الس���ادات .وكانت
حكومة بغداد قد س���هلت إس���تيطان مليون مواطن مصري في الع���راق للعمل وهذا ما
خفف من أعباء االقتصاد المصري الهزيل ،وأراد الس���ادات مس���اعدة بغداد والش���اه
ال���ذي كان عل���ى عالقات جيدة معهما إليجاد ح ّل للص���راع الدامي بين بغداد والحركة
الكوردية.
“بدأ الديبلوماس���ي المصري أش���رف مروان بالتش���اور مع طهران وبغداد ،وأعربت
طهران عن اس���تعدادها التخلى عن مس���اعدة الكورد مقابل تنازالت في منطقة ش���ط
الع���رب .وأومأت بغداد أنها س���توقف من سياس���تها المعادية إلي���ران ولن تتحالف مع
دمش���ق ضد اتفاقية س���يناء .كما أبلغ الس���فير الجزائري في بيروت صدام حسين عن
تأي���د الرئيس الجزائري هواري بومدين 267”.ومن األرجح أن الحكومة الجزائرية كانت
متخوف���ة م���ن تصاعد مطالب األمازيغيين في نيل حقوقه���م القومية كما هو الحال مع
األك���راد ،وهذا واحد من أس���باب اهتمام الجزائر في إنهاء المس���ألة الكوردية لصالح
بغداد ،عالوة على التضامن القومي العربي.

حسنين هيكل.
L’Express. Comment les Kurdes ont été trahis. Emile Guikovaty , 8 – 14 Mars.
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كان الطرفان يقتربان بس���رعة من االتفاق من خالل ديبلوماسية ماوراء الكواليس،
وبمحاذاة ضربات المدفعية اإليرانية المتواصلة والمدروسة بدقة ضد مواقع الجيش
العراقي في الجبهات وهو في حالة مزرية .ووجد الشاه ضرورة وجود مال مصطفى في
طه���ران أثن���اء حضوره قمة (االوبك) في الجزائر موجهاً اليه دعوة إلى طهران ،فتوجه
اليها مال مصطفى في  26ش���باط  .1975وجد الش���اه مصالحه مع بغداد ومع العالم
العربي أكثر مما هو مع الحركة الكوردية التي أصبحت عبأ عليه ،وقع الش���اه وصدام
حسين مابد اتفاقاً فجائياً للعالم وباألخص للزعامة الكوردية ،سميت باتفاقية الجزائر
في  6آذار عام  .1975وتعانق الطرفان وبدا أنهما سعيدان بهذا اإلنجاز وسط تصفيق
الحاضرين من رؤساء دول منظمة  .OPECكان مال مصطفى وعدد من مساعديه في
طهران يتابعون األخبار من خالل الراديو والتلفزيون اإليراني وهم ضيوف الس���اڤاك.
وس���معوا بأنباء االتفاقية وهم في العاصمة االيرانية وكانوا يتابعون بقلق ما س���يحصل
في القمة وينتظرون عودة الشاه ليسمعوا منه شخصياً نتائج االتفاقية.
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التخلي عن الشعب الكوردي
(نهاية اللعبة)

ففي أثناء ما كان االيرانيون يسحبون مدافعهم
الى ايران (بعد اتفاقية الجزائر)

حمى وطيس القتال هناك وبقي الخط الدفاعي

صامداً والبيشمرگه يقاتلون باصرار ودون مباالة بحياتهم

تماماً مثلما كانوا يفعلون في العام  1966والذي سبقه

وفي احدى البرقيات وردت عبارة قرأها إدريس علناً
“نحن اآلن في ثورة حقيقية.”.
جرجيس فتح اهلل

يقول  Trita Parsiعن أهمية دور إيران وموقعها االستراتيجي في المنطقة:
“تبوأت إيران الدور الرئيسي في المنطقة ،طوال ثالث آالف سنة من تاريخها ،كان
استثناء .فبين ( 550ق .م و  630ب .م ).كان الفرس
ذلك يشكل معادلة طبيعية وليس
ً
م���ن بين القوى الرئيس���ة ف���ي العالم ،وقد أوقعوا الهزيمة بجيوش بابل ،آش���ور ،مصر،
أثين���ا وروم���ا .وأقام الف���رس أول إمبراطورية في العالم تمتد م���ن ليبيا في الغرب إلى
أثيوبيا في الجنوب ،ومن بلغاريا في الش���مال والهند إلى الشرق .وواجهت روما القوية
اإلمبراطوري���ة البارثية والساس���انية كمنافس���تين لها .فلدى إيران وف���رة من المصادر
الطبيعية ،ولها موقع جيوستراتيجي فريد ،ثقافة نابضة وسكانها أكبر عدداً بكثير من
جاراته���ا .ولكون اإليرانيين واعين لما لديه���م من امتيازات ،فقد طمحوا دائماً إلى أن
يكونوا األول بين األوائل في دفة اإلدارة السياس���ة في المنطقة .هذه الحقائق لم تكن
خافية على الش���اه الذي كان يحلم بانبعاث ماضي إيران العظيم وبناء دولة قوية مثلما
268
كانت في العهود الغابرة”.
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
268
London.2007.page: 39
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كان الش���اه قد تثقف في الغرب ،يتكلم الفرنس���ية واإلنكليزية بطالقة ،ويعي تخلف
مجتمعه .وفي سياسته الخارجية كان يطمح إلى تفادي االضطرابات الداخلية وتعزيز
دور إيران في المنطقة .في الخمس���ينات والس���تينات من القرن الماضي ،واجه الشاه
عداء جمال عبدالناصر والبعث في سوريا والعراق والم ّد الشيوعي ،وعمل الشاه على
تألي���ب ما أمكن من عوامل الصراع ضد الدول العربية المعادية له والمنافس���ة إليران
في الهيمنة على منطقة الخليج الفارس���ي – العربي  ...من هنا اقترابه من إس���رائيل،
وبن���اء العالق���ات مع الحركة الكوردية بعد إنقالب  14تم���وز عام  1958في العراق ....
يمك���ن تميي���ز مرحلتين م���ن العالقة بين طهران وت���ل أبيب :مرحلة الع���داء من الدول
العربية الراديكالية ،الناصرية والبعثية ضد الشاه .وكانت هذه الدول في نفس الوقت
معادية إلس���رائيل وللغرب ويدعمها االتحاد الس���وفيتي .والمرحلة الثانية تبدأ بإنتهاء
العداء مع مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر وتس���لم أنور الس���ادات الحكم ،والتصالح
مع العراق بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في آذار عام  .1975وقد تأثرت عالقات الشاه
بإسرائيل بمدى تأزم أو تحسن العالقات مع الدول العربية الراديكالية .كانت العالقات
اإلس���رائلية -اإليرانية في عهد الش���اه مبنية على تحالف يس���مح بمواجهة التهديدات
الخارجية ،وبالنس���بة إليران كان الهدف ضمان القبول العربي بالدور الرئيسي لها في
منطقة الخليج  ...يقول  Trita Parsiعن العالقات الثنائية اإلس���رائلية –اإليرانية“ :لم
تتواجد المشاعر المناهضة إلسرائيل في الوسط الشعبي اإليراني فحسب ،إنما داخل
الحكوم���ة أيضاً .كانت مش���اعر موظفي الحكومة متأثرة بدافع سياس���ي وليس ديني.
وحس���ب ماذكره موظف إيراني س���ابق “حتى أولئك التكنوقراط الذين كانوا يساعدون
إس���رائيل ،كانوا في الواقع غير راضين من المعاملة التي يتعرض لها الفلس���طينيون.
حبذ
وكان نقد عالقات إيران بإسرائيل معروفاً ضمن الحكومة ووزارة الخارجية ،بينما ّ
الس���افاك والجيش عالقات أكثررسوخاً مع إسرائيل .وكانت حجة وزارة الخارجية أن
النفوذ العربي يتزايد في األهمية ،ألن جميع الدول غير المنحازة تقف مع العرب ضد
إس���رائيل .لكن وزارة الخارجية كانت عديمة التأثير على سياس���ة إيران تجاه تل أبيب،
269
ألن الشاه والسافاك أخفيا هذه األمور عنها”.
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إن قرار أنور الس���ادات طرد الخبراء الس���وفييت من مصر في  18تموز  1972كان
موضع ترحيب الشاه ،وحاول من جانبه التقرب من أنور السادات ،وقد تقوت الروابط
بين الدولتين بشكل تدريجي ،وسعى الشاه إلى استغالل هذه العالقة لضمان نفوذ أكبر
في العالم العربي وح ّل مشاكله فيما بعد مع العراق.
وبالنس���بة إلس���رائيل كانت حرب أكتوبر عام  1973لحظة تاريخية هامة للتأكد من
موق���ف إي���ران تجاه ماتعرضت له من تهديد مباش���ر لوجودها ،فقد وجدت إس���رائيل
أن الش���اه كان ينظ���ر إل���ى الحرب من زاوية تعزيز مرك���زه ومصالحه في المنطقة ،ولم
يساعد إسرائيل أثناء محنتها في حرب يوم الغفران .فرغم وجود تبادل معلومات فيما
يخص العراق ،لم يش���اطر الشاه إس���رائيل شيئاً عن عالقاته بمصر والتي ظلت تشكل
مع وجود ناصر أو بدونه ،تهديداً إلسرائيل رغم تقربها من المعسكر الغربي وابتعادها
عن السوفييت ،كما أثبتتها حرب اكتوبر في ظل حكم السادات“ .ورغم برودة الموقف
اإليران���ي ،كان���ت الدولة العبرية بحاجة أكثر إلى إيران بع���د الحرب مما كان قبلها .لم
يكن لدى إس���رائيل خيار آخر غير إعادة إس���تثمار العالقات مع طهران ،بس���بب نقص
مجاالت المناورة لمتابعة خطط أو تحالفات بديلة”.
وم���ن أجل بناء عالقات أفضل مع إيران ،اختارت تل أبيب  Uri Lubraniش���خصية
خبيرة ،كرئيس لبعثتها في طهران عام  ،1973وكان قد تدرج في مناصب عديدة هامة
ضمنها مستش���ار للش���ؤون العربية لـ (دفيد بن غوريون) .كان هذا التعيين يهدف إلى
زيادة أهمية إسرائيل الديبلوماسية لدى اإلمبراطور اإليراني ،لكن كانت الخيبة ،إذ لم
يحض���ر أي ديبلوماس���ي إيراني للترحيب بـ (لوبران���ي) في مطار مهرآباد ،كما إن طلبه
270
مقابلة اإلمبراطور إستغرق ثالث سنوات ونصف.
بع���د ح���رب أكتوبر 1973ب���دأت إيران البحث عن س���بل أخرى لتقلي���ص إعتمادها
على خط األنابيب اإلس���رائيلي لتصدير نفطها إل���ى أوروبا .فخط Eliat – Ashkelon
كان ق���د فق���د نوع���اً ما أهميته االس���تراتيجيته ،لقد بنى أص ً
ال من أج���ل تمكين إيران
تفادى أراضي تحت سيطرة حكومات معادية لها ومدعومة من قبل جمال عبدالناصر.
Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and Treacherous
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ش���ن جهود
أدت خش���ية إس���رائيل من قيام إيران بوقف اس���تخدام خط األنابيب إلى
ّ
ديبلوماسية إلقناع الشاه بعدم اتخاذ مثل هذا اإلجراء .وبهذا الصدد يعلق البروفيسور
اإلس���رائيلي “ :Soli Shavarتخوف اإلس���رائيليون كثيراً .فزي���ارات قادتها ،يغال آلون،
رابي���ن و بيري���س ....كان من أجل الحصول على ضمانات أكثر من الش���اه فيما يخص
اس���تمرار تدفق النفط  .وكان هذا أهم موضوع بين إيران وإس���رائيل عقب حرب يوم
271
الغفران”.
إعتقد الشاه أن اللوبي اليهودي يسيطر على وسائل اإلعالم األمريكية ،وأن معظم
المق���االت االفتتاحي���ة في الـ  New York Timesهي من وحي إس���رائيل ،لذا لم يس���ع
لمعاداتها .وعندما تدهورت س���معة حكم الش���اه في امريكا في السبعينات وبعد تزايد
صدى الخروقات في مجال حقوق اإلنس���ان وضيق مج���ال الحريات الديمقراطية في
إي���ران ،زادت حاج���ة اإلمبراطور إلى اللوبي اليهودي لتحس���ين صورت���ه .وهذا ما أتاح
إلس���رائيل عرض الدعم مقابل تنازالت منه .ووعد بذلك ش���معون بيريس .لكن حسب
م���ا ذكره الس���فير اإليراني الدائ���م في األمم المتحدة هوي���ده أن بيريس لم يقم بعمل،
272
والوعد لم يكلفه شيئاً ،مجرد حيلة رخيصة.
اس���تمر تقرب الش���اه من الس���ادات ،فبع���د وقف إط�ل�اق النار ف���ي  ،1973بادرت
ّ
واش���نطن إلى مفاوضات فك االرتباط بين مصر وإس���رائيل .ولعبت إيران دوراً فعاالً
في المفاوضات دعماً لموقف الس���ادات .وكان الش���اه يدعو إلى إعادة جميع األراضي
المحتل���ة مقابل الس�ل�ام .وأنتقد الش���اه إس���رائيل لموقفه���ا “المتصل���ب والخالي من
الحكمة” في طلبها من الدول العربية االعتراف أوالً بإس���رائيل .وضغطت طهران على
تل أبيب بتجميدها التعاون العس���كري والتوقف عن شراء األسلحة اإلسرائيلية .وأعلم
موظف���ون إيراني���ون [لوبراني] مبعوث تل أبيب في طه���ران ،أن العالقات تبقى مجمدة
ط���وال المفاوض���ات بين مصر وإس���رائيل .وفي مقابلة مع صحف���ي أمريكي يعمل في
اليومية البيروتية [الحوادث] رفض الش���اه صراحة االس���تراتيجية اإلسرائيلية المبنية
على نشدان األمن خالل احتالل األراضي .وذكر الشاه:
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
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“إس���رائيل ترتكب خط��� ًأ كبيراً في االعتماد على األراض���ي العربية المحتلة مقابل
أمنه���ا ....فف���ي هذا العص���ر ،تحلق الطائ���رات على إرتفاع  80 000ق���دم ،وصواريخ
أرض – أرض التعرف الحواجز ،لم يعد هناك ش���يء إس���مه حدود إسرائيل اآلمنة....
الضمان الوحيد ألمن إسرائيل هو ضمان دولي لحدودها السابقة ...هل لدى إسرائيل
مايكفى من الرجال إلحتالل كل األراضي العربية؟ هل بإمكانها الذهاب إلى الجزائر؟
هل بإمكانها قتال المملكة العربية السعودية؟ وأكثر من هذا هل تتمكن إسرائيل تحمل
النفقات العسكرية لعشر سنوات قادمة؟ من سيدفع هذه المصاريف؟ أنتم األمريكان،
273
ومن أجل ماذا؟ هل لدعم مسألة غير أخالقيةـــ إحتالل أراضي الغير بالقوة؟”
ويعل���ق  Trita Parsiعل���ى تصريح الش���اه“ :هذه الكلمات كانت محبطة إلس���رائيل،
لكن العمل الخياني األكبر تجاه الدولة العبرية – من منطلق إس���رائيل – كان في طريق
القدوم .فقد كانت إس���رائيل على قناعة تامة بأن “الش���اه سيس���تمر نقد إسرائيل في
العلن من أجل رضا العرب” في حين يحتفظ لديه بالخالفات األساس���ية مع إس���رائيل
ويح���ول دون ظهوره���ا للعلن .ولم تتوقع تل أبيب حتى ف���ي أكثر لحظات الخالف ح ّد ًة
بي���ن إيران وإس���رائيل – النهاية المفاجئ���ة في وقف إيران دعمها ووقف المس���اعدات
اإلس���رائيلية للتم���رد الكوردي في العراق ،بالتوقيع عل���ى اتفاقية الجزائر لعام – 1975
فالش���اه لم يتشاور أبداً مع إس���رائيل 274”.في الواقع لم يكن الشاه الشديد الحساسية
للعالقات الكوردية اإلسرائيلية ليطمئن من نوايا إسرائيل ،رغم تمسك إسرائيل بكامل
التنس���يق م���ع طهران .لذا نراه يمس���ك بخط���وط العالقة كام ً
ال واليقبل إخفاء ش���يء
عنه.
وبع���د اتفاقي���ة الجزائ���ر (آذار  )1975الت���ي ش���كلت ضرب���ة قوية لالس���تراتيجية
اإلس���رائيلية وزعزعت ثقة إسرائيل بالش���اه ،كال األخير ضربة أخرى إلسرائيل ،فقد
تمكن���ت الدول العربية في األمم المتحدة إخضاع اعتبار الصهيونية مرادفة للعنصرية
للتصوي���ت ،وأقرت الهيئة العامة لالمم المتحدة قرار  3379أن “الصهيونية ش���كل من
أشكال العنصرية والتمييز العنصري” ودعت إلى إنهاء جميع أشكال التمييز العنصري
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
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بم���ا فيها الصهيونية .ه���ذا القرار اتخذ في  10نوفمب���ر ،1975صوت له 72دولة و35
دول���ة ضده وامتنعت  32دولة اإلدالء بصوته���ا .وصوتت إيران لصالح القرار ،مما ولد
خيب���ة كبيرة لدي اإلس���رائيليين .كانت إيران تقترب في سياس���تها م���ن الدول العربية
وتريد إثبات استقالليتها والقيام بدور رئيسي في منطقة الخليج ،وإنها ليست خاضعة
لسياسة واشنطن أو تل أبيب .ويعترف السفير هويده“ :نظراً لسياسة الشاه التي تتوخى
الهيمنة في الخليج الفارس���ي ،لم يكن باإلمكان تجنب التصويت لصالح القرار ...وأن
275
سياسة إيران الطامحة للزعامة حالت دون تبني موقف رفض التصويت”.
عبر اإلس���رائيليون عن خيبتهم م���ن هذا الموقف ،حيث إلتقى رئيس
وفي طهرانّ ،
البعثة اإلسرائيلية بالشاه الذي رفض مناقشة الموضوع بذريعة أن الفائدة من مناقشة
شيء مضى.
“كان من نتائج ارتفاع أس���عار النفط بعد حرب يوم الغفران  ،1973أن توخت إيران
والعراق القيام بدور إقليمي أكبر ،فتعاظم أهمية بناء جيش قوى وتوس���ع كبير وس���ريع
ف���ي الحق���ل االقتصادي .ونظراً إلس���تيرادات بغداد الضخمة م���ن البضائع الخارجية
فقد زادت أهمية موانئ البصرة وأم قصر والس���يطرة الكاملة على ش���ط العرب .أما
إيران فمنذ بداية الستينات كانت قد بدأت باستغالل مصادر النفط الساحلية للخليج
الفارسي ،وأقامت تسهيالت هامة في الموانئ لشحن وتفريغ البضائع في جزيرة خرج،
مقلصة اعتمادها في مجال تصدير انتاجها وتسويقها النفطى من أنابيب لنقل البترول
المنق���ى من مصافي عبادان إلى موانئ التصدير أس���فل الخليج الفارس���ي .وكان هذا
انعكاس���اً للقلق االيرانى تجاه تدخل ومالحقة الس���فن االيرانية في ش���ط العرب .لقد
خرم شهر ،المتاخم لعبادان ،شريان الحياة الستيراد
أمس���ى الميناء اإليراني الرئيسي ّ
ماليين األطنان س���نوياً من البضائع ،إضافة إلى اس���تثمارات الدولة والقطاع الخاص
ف���ي العديد من المجاالت مث���ل البتروكيماويات ،الصلب وصناعة األنابيب وغيرها....
لقد تحولت خوزس���تان إلى مركز صناعي هام .وبالنس���بة للطرفين ،تضاعفت أهمية
ش���ط العرب والخليج الفارس���ي ،فعلى س���بيل المث���ال حاولت بغداد ع���ام  1973إقناع
الكوي���ت بتحويل او ايجار جزيرت���ي (بوبيان) و (وربة) للعراق ،هاتان الجزيرتان تطالن
عل���ى مدخل يؤدى إل���ى الميناء الخليجي ألم قصر العراق���ي ،وتمليك العراق لهما كان
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
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سيس���مح له���ا بتطوير مرفأ عميق المي���اه في الخليج ....عندم���ا رفضت الكويت هذا
276
الطلب ،حاول العراق أخذهما بالقوة.
ش���عارات البعث القومية :وحدة ،حرية ،إشتراكية ،وعدائه المعلن للمعسكر الغربي
واللغ���و الث���وري الموجه ضد دول الخلي���ج واألنظمة العربية المحافظ���ة ،وعالقاته مع
االتحاد الس���وفيتي والتوقيع معه على معاهدة صداقة وتعاون في ش���هر أبريل ،1972
وتبني نظام البعث الثاني ش���عار تحرير (خوزستان) ودعمه للتمرد في ظفار وللثوريين
اليس���اريين ف���ي اليمن ولجبهة تحرير الخليج العرب���ي المحتل ،كل ذلك كان مبعث قلق
واهتم���ام الش���اه ...كما ان خوفه من المد العرب���ي بقيادة جمال عبدالناصر ،دفعه إلى
بناء عالقات قوية خفية مع إسرائيل.
فيما سبق من فصول تعرفنا على شخصية صدام حسين وشخصية مال مصطفى،
والبد من كلمة حول شاه إيران .استغل الشاه إلى أقصى ح ّد تجاوب الرئيس األمريكي
نكس���ون فيما يخص مبيعات األس���لحة المتطورة ،وبازدياد حجم الجيش اإليراني من
 225000ف���ي ع���ام  1972إل���ى  385000في ع���ام  1975ازدادت الحاجة إلى تس���ليح
متطور لجيش���ه .وس���اعد نهم الشاه في شراء األس���لحة ،انقاذ االقتصاد األمريكي من
مخلفات أزمة البترول في بداية السبعينات ،بعد حرب أكتوبر ،فمعظم النفقات المالية
الت���ي صرفتها الواليات المتحدة في ازمة بترول الش���رق األوس���ط ،عادت مجدداً إلى
واش���نطن من خالل دفع الش���اه ثمن مبيعات الس�ل�اح األمريكي .فمنذ عام  1972إلى
 1977كانت نفقات إيران تشكل ثلث جميع مبيعات األسلحة األمريكية .كما ان استمرار
نمو االقتصاد اإليراني س���اعد الش���اه على تبني سياس���ة أحادية الجانب والتي أثارت
277
شكوك واشنطن وتل أبيب حول طموحات الشاه الخطيرة.
فقد زادت ميزانية القوات المسلحة للسنة المالية  1974 – 1973زادت بـ ، ٪300
وبل���غ االنف���اق على المبيعات العس���كرية أكثر من الضعفين ،كان الش���اه هو الذي يقرر
Iran, Iraq, And The Legacies Of War. By Lawrence G. Potter and Gray G. Sick.
276
Palgrave Macmillan,2004. P: 17-18

277
Treacherous Alliance. Trita Parsi.Yal University press/new haven and
London.2007.p: 58
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حاجات الجيش لنوع السالح دون استشارة القادة العسكريين.

278

ف���ي لقاء بينه وبي���ن  Nelson Rockefellerنائب رئي���س الواليات المتحدة في 24
آذار  ،1976أفص���ح له الش���اه عن أطماعه“ :إن سياس���تي نزيه���ة وصريحة وليس لدي
أجندات أخفيها ،أقولها علناً أريد أن تلعب إيران دوراً في المحيط الهندي .ليس لدي
279
اعت���راض في التواج���د األمريكي ،في الواقع س���وف أدافع عن مصالحك���م بعزم”.
“بدأت أس���اطيل الش���اه تجوب حول خط العرض العش���رين ثم أبعد نحو خط العرض
العاش���ر ،وأخذت تبحر س���واحل ش���رق أفريقيا ،عارضة عضالتها ،وشعر الشاه أنه ال
يس���تطيع التغاضي ع���ن المجابهة بين الصومال وإثيوبيا ،فس���اند الصومال عس���كرياً
واقتصاديا .وكان هذا حس���ب ما ذكره دبلوماس���ي ايراني ”:نتيجة جنون العظمة لديه
وللدور الذي كان يتخيله الئقاً إليران ”.وفي نظر أحد المختصين في الش���أن العراقي
 Andrew Parasilitiأن تزايد طموحات الش���اه بعد  1975كانت انعكاس���ا للحفاظ على
نفوذ طهران في وقت كان ينحس���ر أمام زيادة التس���لح العراقي الش���امل بقيادة صدام
حس���ين .أخذ الش���اه يتدخل في كل أمور الدولة“ ،فجأة ،تصور أنه أذكى من الجميع”،
وأصر على
حس���ب ماذكره وزيره هويده .فقد أقلع الش���اه عن عادة استش���ارة الخبراء
ّ
تحليالته واتخاذ القرارات بنفس���ه .كانت تصله المعلومات واالحصاءات من السافاك
وم���ن وزارة الخارجي���ة دون تحليل ،تاركين له االس���تنتاج واتخاذ م���ا يحلو له من قرار،
السرية التامة وفقدان الثقة باآلخرين ممااسهم في سقوط
فتأصلت لديه نزعة اإلدارة
ّ
عرشه في النهاية .وعندما توسعت ظاهرة عدم االستقرار في إيران ،انغمس أكثر في
عادة معاقبة مستش���اريه الذين قدموا له تقارير عن التطورات الس���لبية ،بحيث لم يبق
غير عدد قليل من الذين تجرؤو على قول ش���يىء ما له .وعندما اصطدم بالواقع ،كان
280
الوقت متأخر جداً”.
يقول الرئيس األمريكي ريتش���ارد نكس���ون في معرض أهمية دورنظام ش���اه إيران
بالنس���بة ألمريكا“ :وبعد انس���حاب البريطانيين عام  ،1971أخذت إيران مكانهم كقوة
عس���كرية ضامنة لالس���تقرار في الخليج ،وفي عش���ية انس���حاب البريطانيين ،احتلت
278
279
280
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القوات اإليرانية الجزر االس���تراتيجية أبو موسى وجزيرتي طومب الصغرى والكبرى،
المطلتين على مضيق هرمز .وفي  1973أرسل الشاه قوات إيرانية إلى مقاطعة ظفار
العماني���ة ،حيث العصابات الماركس���ية الممولة من جارتها اليمن الجنوبي ،تهدد نظام
السلطان العماني .كما أمر الشاه بحراسة مضيق هرمز من قاعدة بحرية في شاه بهار
في بلوجستان اإليرانية .عالوة على رفضه المشاركة في المقاطعة النفطية العربية في
 ،1967وفي  ،1973اس���تمر الشاه باالعتراف بإس���رائيل ،كما زود اسطولنا المتوسطي
بالبت���رول ،وح���ال دون قي���ام العراق بدور هام ف���ي حرب يوم الغف���ران ،من خالل نقل
س���رية لقوات التمرد
القوات على الحدود العراقية االيرانية ومن خالل منح مس���اعدة
ّ
الكوردي���ة ،وبهذا ربط الجيش العراقي .وخالل تلك الحرب ،كانت إيران البلد الوحيد
في المنطقة الذي منع السوفييت استخدام األجواء اإليرانية ،كما انه سارع في توفير
البت���رول إلى إحدى حام�ل�ات الطائرات في المحيط الهندي لكي تس���تمر في عملها.
وعندما طلبنا من حلفائنا بإرسال القوات إلى فيتنام الجنوبية قبل ان تحظرها اتفاقية
جرد الشاه نفسه من  F.5’sوذلك لمساعدتنا.
باريسّ ،
كما أن الش���اه أظهر القوة لحماية الس���عوديين األثرياء والمعرضين للضغوط .كما
انه ح ّل مش���اكل تتعلق بخالفات على ٍ
أراض للبحرين وللعراق .وش���جع اتفاقات تخص
أم���ن المنطق���ة م���ع دول خليجية أخرى .وعندم���ا تعثرت جهوده باالنقالب الش���يوعي
في أفغانس���تان ،س���عى إلى كس���ب ودها للحيلولة دون اعتمادها على الدعم العسكري
281
واالقتصادي السوفيتي.
وفي خالل الش���هرين بعد إعالن بريطانيا في ش���هر كان���ون الثاني  1968عن نيتها
االنس���حاب من الخليج ،بدأ االتحاد الس���وفيتي بإرسال اس���طول بحري إلى المنطقة،
وأصب���ح لألس���طول الس���وفيتي تواجد دائم ف���ي المحيط الهندي منذ ش���هر آذار عام
.1968
جاء هذا لس���وء الحظ في وقت تعالت فيه صيحات مناوئة للحرب في فيتنام ،مما
أثار تس���اؤالت ج ّدية بشأن إمكانية دعم الرأي العام األمريكي القبول بتبني التزام في
نزاع بعيد مثل الخليج الفارسي.
281
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وبدل أن نحل محل البريطانيين بشكل مباشر ،اختارت الواليات المتحدة االعتماد
عل���ى الق���وى الموجودة في المنطقة ،وبش���كل رئيس���ي عل���ى إيران والمملك���ة العربية
الس���عودية .لضمان األمن في الخليج ،في حين مس���اعداتنا تركزت على توفير السالح
وتجهي���زات أخرى .خطتنا المبنية على الركيزتين س���ارت بش���كل جيد إلى أن انهارت
282
إحدى هذين الركيزتين – إيران – في ”.1979
إن تعام���ل الواليات المتحدة مع الش���اه وكأنه يمثل ق���وة عظمى أنمى -إضافة إلى
عوامل أخرى-داخل ش���خصية الشاه الش���عور بالقوة والعظمة ساعد في تغذية الوهم
القات���ل “جن���ون العظمة” ال���ذي أدى بدوره إلى تهاوى عرش���ه أمام انتفاضة الش���عوب
اإليرانية.
“م���ن الطبيعي أن ينظر الش���عب اإليراني إل���ى االصالحات االجتماعي���ة التي قام
بها الش���اه ف���ي البداية ،كأولى المراحل في الحركة التي ت���ؤدي نحو الحريات الفردية
والمش���اركة الش���عبية في العملية السياس���ية وس���يادة القانون في البالد .لكن بالنسبة
للش���اه روح التفائ���ل هذه ش���جعته في تبني إتج���اه معاكس ،لقد قوت في���ه نزعة جنون
283
العظمة ،وبدأت األحالم في مستقبل زاهر تبتعد بشكل خطير وتتبخر”...
مر بها التاج ،وصل الشاه بحكمه إلى مفترق طرق،
فبعد  22عاماً مليئة باألحداث ّ
فب���دل أن يس���تجيب للحاجات الروحية والمادية لش���عبه ،حيث الطري���ق الذي يفضي
إلى خلوده كمصلح عظيم ،اختار الش���اه العظمة الزائلة ،وبدل أن يخلق نظاماً كان من
الممكن ان ينقذ إيران من حالة التخلف والبؤس ،تخلى عنه الش���اه فأنهار .لم يتحمل
الشاه فكرة المشاركة الديمقراطية في العملية السياسية ،كما لم يسمح لشخص آخر
نال قدراً من الش���عبية ،وهنا تكمن مأس���اته ،فقد رأى في كل إنسان حقق نجاحاً ونال
اإلحترام ،عدواً محتمالً .ولقطع الطريق أمام هذا التهديد إهتم بس���د المس���الك أمام
نيل القاعدة الش���عبية والس���لطة .ففي نظر الش���اه ،نال الدكتور مصدق تعاطفاً شعبياً
في اوس���اط المجتمع اإليراني بس���بب نجاحه في مجال تأميم النفط ،ولذا أمر بإعادة
هيكلة الصناعة النفطية لتفادي سيطرة أي شخص في هذا الميدان.

282
283
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وعندما حقق وزير المالية جمش���يد آموزگار نصراً في المفاوضات بين
وشركات النفط نقله الشاه إلى وزارة الداخلية ،وقبل هذا بأعوام وكما أظهر أرسنجاني
أنه حتى في وزارة متواضعة كوزارة الزراعة يمكن أن توفر أساس���اً للش���عبية والسلطة،
قسم عمل وزارة الزراعة بين خمسة وزراء وبهذا
نقله الش���اه بعيداً وعينه كس���فير ،وثم ّ
قضى على التهديد كلية.
OPEC

كان الش���اه شديد الحساسية حتى أزاء األشخاص الذين عينهم هو ،لذا فليس من
المس���تغرب ان يرى في ش���عبية ونجاح زعماء انتخبوا خالل العملية الديمقراطية أمراً
اليمك���ن التس���امح معه ،وبمرور األع���وام أصبحت كلمة الديمقراطية مبعث حساس���ية
284
لديه“ ...
كان الش���اه اليك���ن أي احترام لوزرائه ،يق���ول وزير البالط وصديق الش���اه الحميم
أسداهلل علم عندما التقى به في  23شباط :1975
“ ...إقترح���ت أن يرافق���ه في زيارته للجزائر فريق ذو مس���توى عال ،يتضمن وزير
المالي���ة ،وزي���ر الداخلي���ة والذي ه���و في الوقت ذاته الوس���يط الرئيس���ي مع ،OPEC
مدي���ر البنك المركزي وعدد من الخبراء المنس���قين ،ضمنهم الدكتور فالح .لكن ماذا
س���يفعل جميع هؤالء الحمير ،تس���ائل اإلمبراطور .قلت في جوابي يمكنكم أن تطلقوا
عليهم أي اس���م تريدون ،لكن حضورهم ضرورة هامة .اعترف الشاه أنه قد أكون على
285
صواب....
وف���ي مذكراته ي���وم  2آذار ،1975بيومين قبل انعقاد مؤتمر الدول المصدرة للنفط
في الجزائر ،يقول أسداهلل علم ....“ :بعد الظهر ألقى جاللة اإلمبراطور المعظم كلمة
ف���ي االجتماع الخاص ،معلناً عن آرائه حول النظام السياس���ي .وقال أن الرأي القديم
عن الحزب المعارض هو في طور االحتضار ،في المستقبل سيكون هناك حزب واحد
فق���ط ،تتمث���ل فيه الحكومة والمعارضة ،اليس���ار واليمين .ويجري النقاش السياس���ي
ضمن إطار الحزب الواحد ،ويس���هل ذلك إسماع آراء المعارضة وإن اقتضت الضرورة
284
285
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الحل محل قادة الحزب”....
يوم الخميس  6آذار 1975
“ ....أعل���ن الرئيس الجزائري بومدين أن الخالفات بي���ن إيران والعراق انتهت...
وتعان���ق جالل���ة اإلمبراط���ور مع صدام حس���ين أم���ام األنظ���ار وأعربا عن ش���كرهما
287
للجزائر”...
286

عناق الشاه وصدام حسين بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر  6آذار عام 1975

 7آذار  ،الجمعة 1975 .
وص���ل في الس���اعة الثانية صباح���اً جاللة اإلمبراط���ور وهو مفح���م بالتفاؤل ،إنه
يس���تحق النصر الذي أحرزه ....جلس���ة معه عند الظهيرة ....قلت لجاللة األمبراطور
ف���ي نظ���ري ان زيارته هذه ه���ي األكثر نجاحاً م���ن كل الزيارات االخ���رى .إنها كذلك،
أج���اب“ .رغ���م إنه���ا أرهقتني .لم أن���م أكثر من س���اعتين كل ليلة .وف���ي غرفة الحمام
مر كل
حي���ث المي���زان ،وجدت أنني فق���دت ثالثة كيلوغرامات كاملة .وم���ع الـ ّ OPEC
علي التعامل
ش���يىء على مايرام ،أو تقريباً كما هو الحال في التس���وية مع العراق .كان ّ
مع مش���كلتين مزعجتين ورثتهما عن والدي ،إطالة أمد اتفاقية النفط ومعاهدة ش���ط
الع���رب ،ال أس���تطيع لومه ،ربم���ا لم يكن لديه خي���ار آخر .لكن الحم���د هلل ،رغم ذلك
توصل���ت إلى ح���ل راديكالي لمش���كلة النفط ،واآلن بعد مضي وق���ت طويل تمكنت من
تمزيق معاهدة شط العرب....”.
286
287
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س���ألته ماذا س���يكون مصير قوات األنص���ار الكوردية .كما يبدو ان���ه أمر الجنرال
نصي���ري أن يع���رض عليه���م الملج���أ في إي���ران .ولكن ماذا ع���ن فكرة الحك���م الذاتي
لكوردستان؟ كالم فارغ ،قال جاللة اإلمبراطور ،لقد عانوا من هزائم متالحقة ،وإن لم
يكن بسبب دعمنا لما قاوموا عشرة أيام ضد العراقيين .أمضيت أربع ساعات ونصف
اعت���ر َف ان العامل الوحيد الذي ح���ال دون تحقيق النصر النهائي
م���ع صدام حس���ين،
َ
عل���ى األك���راد كان تواجد قواتن���ا ومدفعيتنا .اقترحت ،مع ه���ذا ان مطالب األكراد قد
تك���ون ذات فائ���دة لنا يوم���اً ما؟ ،قد يكون ذلك صحيحاً ،أجاب ،لكنني ال أس���تغرب أن
تكون اتفاقيتنا ثابتة مع صدام حس���ين ،يمكن ان تتجه بغداد نحو عالقات وثيقة معنا
وأن تبتع���د ع���ن النفوذ الخارجي وباألخص التأثير الس���وفيتي .أجبت���ه ،لكن في العام
الماضي ،كان العراقيون على وش���ك االس���تجابة للمطالب الكوردية ،الحق يقال رفض
األكراد العرض إس���تجابة لطلب جاللتكم .أجابني بحجه معاكس���ة ،كال ،الطرفين كانا
يعرف���ان ان���ه ليس لدى العراق نية جادة في تنفيذ الوعد ،لم يكن وعداً ،بل مجرد حيلة
288
رخيصة ال أكثر”.
اليذكر أس���دا هلل علم ش���يئاً عن الذي جرى عند لقاء الش���اه بمال مصطفى في 11
آذار  1975بع���د اتفاقية الجزائر ،لذا نورد ما يذكره الدكتور محمود عثمان بالنص ،إذ
كان موجوداً أثناء االجتماع:
“ ...أبلغ الش���اه البارزاني ان اتفاقية الجزائر تلزمه (أي الش���اه) بقطع مس���اعدات
ايران عن الثورة الكوردية وكذلك كل المساعدات التي كانت تأتيه عن طريق ايران....
ال���خ .وأراد أن يع���رف رأي ور ّد فع���ل البارزان���ي وبإختصار أجاب مايلي :نحن ش���عبك
ومادم���ت راضياً عن اتفاقية الجزائر وتؤمن مصالح إيران التي هي وطننا األم اليوجد
لدينا أيضاً ش���يء ضدها ونحن رهن أوامرك اذا قلت موتوا نموت أو عيش���وا نعيش.
لقد كنا مخلصين لك والنزال وسوف نبقى هكذا في المستقبل أيضاً ونأمل أن تستمر
289
رعايتكم لنا ولقضيتنا دوماً....الخ”
288
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. page : The Shah And I. Asadollah Alam. St. Martin>s Press, New York. 1991

تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .الحزب الديمقراطي
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ونعود لما يذكره أسداهلل علم في مذكراته في اليوم الثاني بعد مقابلة مال مصطفى
والوفد المرافق له ،يوم  12آذار ،األربعاء1975 .
 ...وجدت جاللته في مزاج أفضل عما كان عليه البارحة .السبب بسيط .باألمس
بع���د الظه���ر كان قلقاً لمقابلة مصطفى البارزاني ،الزعيم الكوردي ،طبيعي أن يش���عر
بالحرج إلى حد ما لمقابلة الرجل وجهاً لوجه ،رغم أن الكورد كانوا س���يلقون الهزيمة
من���ذ وق���ت طويل لو لم يكن هناك دعم منا ...هناك حوالي  100مدفع ميداني إضافة
إل���ى مااليحصى من صواريخ  SAMالمضادة للدبابات ،كلها تحت إش���راف إيراني في
كوردس���تان ،ومال���م يكن هنالك فرص���ة إلعادتها في الوقت المح���دد ،ينبغي تدميرها
بأقرب وقت ممكن...
إن الرأي العام العالمي يتهموننا بالخيانة ،لكنهم ال يفكرون ولو للحظة كيف كانت
س���تكون علي���ه حالة األكراد بدون الدع���م اإليراني .وفي كل األحوال فكرة كوردس���تان
290
المستقلة ليست في صالحنا“ ...
وبتواريخ  21آذار إلى  3أبريل/نيسان  1975يذكر أسداهلل علم “ ....وصل سفيرنا من
عمان مع رسالة من الملك حسين ،فيها أسماء عدد من القوميين الكورد ،ينوون التآمر
291
على حياة اإلمبراطور المعظم .وكما ينبغي قدمت الرسالة إلى السافاك”....
اإلثنين  14أبريل /نيسان 1975
مقابلة مع الش���اه  ...نش���رت جريدة إطالعات رسالة من أحد قرائها يتساءل فيها
لم���اذا يضع دس���تور الحزب الجدي���د القليل من األهمية حول تعيي���ن اعضاء الحكومة
وطريقة إدارتها ....انتاب جاللة اإلمبراطور غضب شديد ،وأمرني أن أتصل بالناشر،
ألقول له أنه مجنون لكونه نش���ر مثل هذا الترهات .قل له بوضوح ،أن تعيين أو إقالة
الوزراء من اختصاص التاج .أنا ووريثي نبقى الس���لطة العليا فوق الس���لطة التنفيذية.
قل له أن صحيفته ال تخدم قراءها عن طريق السمس���رة للجهالء ،إنما عليه أن يش���رح
292
مثل هذه الوقائع الدستورية لهم”... .
290
291
292

The Shah And I. Asadollah Alam. St. Martin>s Press, New York. 1991. page: 418
The Shah And I. Asadollah Alam. St. Martin>s Press, New York. 1991. page: 420
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زادت األرب���اح الخيالية الت���ي كانت تصب في خزينة الدولة ،م���ن مردودات النفط
بعد حرب أكتوبر عام  1973من سلبيات الشاه ،وتولدت لديه أوهام قاتلة ،معتمداً على
األخب���ار التي يأتي بها جهاز الس���افاك القمعي والمعاد للحريات ،ومس���نداً ظهره إلى
الج���دار األمريك���ي ،اليهتم بأوضاع الغالبية العظمى المزرية للش���عوب التي تعيش في
إيران وال برفع الحظر عن الحريات العامة .وعندما تتحكم األوهام في عقلية الحاكم
المس���تبد ،ويصاب بجنون العظمة ،ينقاد بخطوات أسرع وراء األهوام ظاناً إنها تقربه
م���ن تحقي���ق أهدافه وتضمن له العظم���ة التاريخية! في حين يقربه ذلك من س���قوطه
النهائي.
م���اورد ذك���ره قد يلق���ي مايكفي من الضوء لبل���ورة انطباع معين ل���دى القارىء عن
نرجس���ية شخصية الشاه السياس���ية وتفرده بالقرارات المصيرية والتي اصبحت فيما
بعد وباالً عليه ،على بلده وعلى المنطقة .ويبدو أن الش���اه كان يخطط منذ زمن بعيد،
دون ان يفش���ي بذل���ك إلى وزرائه ،إرغام بغداد على توقي���ع اتفاقية تحقق أطماعه في
ش���ط الع���رب وفي الخليج ،وفي الوقت ذاته يقضي عل���ى الحركة الكوردية في العراق.
وفيما يتعلق بالحركة الكوردية في كوردس���تان إيران ،كان قد اضعفها كثيراً باستخدام
قيادة (حدك) العراق ضد (حدك) إيران.
وفيما يتعلق بالعالقات اإلس���رائيلية الكوردية والعالقات األمريكية الكوردية ،ربما
كان في قرارة نفس���ه يخش���ى أن تدعم هذه الدول الشعب الكوردي دعماً حقيقياً يقود
إل���ى ني���ل الحك���م الذاتي أو حتى بناء دول���ة كوردية .لذا إحتفظ هو ب���كل المفاتيح في
هذه العالقة .ولم يبد اهتماماً ال لألمريكان وال إلسرائيل عندما نال مبتغاه من دعمه
للقي���ادة الكوردي���ة ،فوقع على اتفاقي���ة الجزائر في آذار عام  .1975ف���ي الواقع كانت
إس���رائيل متعاطفة مع محنة الش���عب الكوردي“ :لم تكن إس���رائيل متخوفة من تشكيل
دولة كوردية” ويذكر المبعوث اإلس���رائيلي  Eliezer Tsafrirقلنا لألكراد“ :إننا ندعمكم
ف���ي كل ماتعملون���ه في حالتي الحرب أو الس���لم 293”.لقد كانت مصالح إس���رائيل أكثر
تطابق���اً م���ع مصالح الكورد ،على عكس إي���ران التي تعاملت مع الحرك���ة الكوردية من
منطلق تآمري ،مستغلة المباالة القيادة الكوردية وجهلها.
Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
293
London.2007.page:53
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وكما صدق الش���اه أوهامه وس���قط ،كذلك سقط مال مصطفى ألنه صدق أوهامه،
ويقول محمد حسنين هيكل عن مال مصطفى“ :إن المنطق القبلي في إدارة الحركات
الش���عبية اليس���تطيع ان يدي���ر التوازنات الضروري���ة التي تتحرك من ح���ول أي حركة
ش���عبية ...ذل���ك أن زعم���اءه يصلون إلى لحظة يقبل���ون فيها المس���اعدة من أي مكان
متصورين انها ال تقيدهم في النهاية ،وذلك من أوهام الس���لطة المطلقة ،ولهذا فإنهم
يقع���ون في محظور ان تس���تغلهم قوى اليعرفونها ،بينما يتص���ورون انهم القادرون على
اس���تغالل ه���ذه القوى 294”.ف���ي واقع األمر كان���ت الزعامة الكوردية مستبش���رة برؤية
الجي���ش اإليراني يقص���ف مواقع الجيش العراقي في نهاية ع���ام  1974وبداية ،1975
واعتب���رت ذل���ك بمثاب���ة عبقرية نادرة للزعام���ة الكوردية في مج���ال إدارة الصراع في
العالقات الخارجية .أي دفع إيران والعراق نحو المجابهة العس���كرية ،وانهم س���يجنون
ثمار النصر .وفاتها أنه ليس من المنطق ان يشتبك الجيش االيراني مع الجيش العراقي
ثم يتخلى عن فرصة المفاوضات مع بغداد ليس���تغلها الطرف الكوردي ويدعه يقطف
ثم���ار المعركة لصالحه .في واقع األمر كان الجي���ش االيراني يحارب لمصلحة إيران،
ويخفي عداءه المزمن للش���عب الكوردي ،كما اس���تغل الشاه استسالم القيادة الكوردية
لرغباته لفرض التس���وية وفق ش���روطه على بغداد .إن طريقة تعامل مال مصطفى مع
ش���اه إيران يعيد بقوة إلى األذهان طريقة تعامله مع الضباط السياس���يين البريطانيين
في األربعينات من القرن الماضي ،لم يتغير أس���لوب سياسته مع األقوياء طيلة حياته.
فكان يفرط في الخضوع أمام القوى.
وبع���د ف���وات األوان ،اعترف مال مصطفى في آذار عام  1975بحس���اباته الخاطئة
للصحف���ي المع���روف Jim Hoagland.هوغالند الذي س���افر لتغطية االنهيار الكوردي
لصحيف���ة “ The Washington Postل���م تعطين���ا حكومة الوالي���ات المتحدة ضمانات
رس���مية ،لكنن���ا اعتقدنا انه���ا لن تتخلى عنا اب���داً ....واآلن نرى أننا كن���ا على خطأ”.
وأعت���رف أيضاً في رس���الته إل���ى جيمي كارتر ع���ام “ : 1977لم تك���ن هناك ضمانات
295
مكتوبة”....

294
295

بصراحة .محمد حسنين هيكل .جريدة األنوار .السبت  6أيلول . 1975

After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
Jonathan C. Randal. P: 156 - 157
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جميع الموظفين الذين تعاملوا مع القضية ضمنهم هنري كيسنجر ،هيلمز ،ومدير
الـ  William E. Collby ،CIAأعربوا عن كامل دهشتهم ،على األقل من توقيت االتفاقية
الت���ي وقع���ت في الجزائر ،إن لم يكن في محتواها .يق���ول كولبي“ :كانت الـ  CIAتعتبر
إن ه���ذ الحل يمثل إحدى الخيارات للش���اه ”.وم���ع هذا لم تقم اإلدارة بعمل ما ،ولزمت
الصمت رغم المناشدات المتكررة اليائسة من الكورد“ ..كانت قصة مأساوية ،ولم تكن
قص���ة بارعة ”،ذكر كولبي فيما بعد“ ،لكن ذلك الربيع ش���هد عدة قصص أكثر مأس���اة
جرت في جنوب ش���رقي آس���يا” – وكان يعني به���ا إنهيار كمبوديا وفيتن���ام الجنوبية...
كما أن االتفاقية كانت مفاجأة بالنس���بة لوزراء الش���اه ،حسب مايذكره ريتشارد هيلمز
س���فير الواليات المتحدة لدى طهران آنذاك ومدير الـ  CIAالس���ابق ،وكان من ضمن
المس���تقبلين للش���اه في مطار طهران عند عودته من الجزائر في مس���اء السادس من
ش���هر آذار عام “ 1975ش���اهدت الدهشة الشديدة التي كست وجوه وزرائه ،عندما أمر
بوقف جميع المس���اعدات المقدمة إلى األكراد فوراً ،واغالق الحدود في أس���رع وقت
296
ممكن بين إيران وكوردستان العراقية.
ويضي���ف“ ...لق���د اجتمعت مع الش���اه صبيحة الي���وم التالى ،ووجدت���ه كما عهدته
دكتاتوري���اً ،ول���م يق���دم االعتذار على خطوت���ه الفجائية التي أدت إل���ى قطع العالقات
األمريكي���ة ايضاً مع األكراد ،وال ش���ك أنه كان مديناً عل���ى وجه الخصوص ،باالعتذار
لألمريكيي���ن ،بس���بب كون���ه هو المبادر في ط���رح فكرة تقديم المس���اعدات األمريكية
لألكراد .وبرر الشاه خطوته آنفة الذكر بالقول :ان السبب في خطوتي هو أن البارزاني
لم يش���ن حرب���اً حقيقية على العراق ،وبدالً من أن يفعل ذل���ك ،جمع قواته في الخلف،
297
وأخذ يطالب اآلخرين بالقتال نيابة عنه”.
كانت المصالح المشتركة بين طهران وواشنطن من السعة واألهمية الجيوستراتيجية
بحيث بدت التضحية بالحركة الكوردية أمراً ال يستحق االهتمام.

After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
296
Jonathan C. Randal. P:163
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أما بالنس���بة إلس���رائيل ،يقول رئيس الموساد اسحق حوفى :يخيل لى أن مسؤولي
الس���افاك ،الذي���ن كنا على صلة بهم ،ل���م يكونوا على علم باالتف���اق 298”.في حين علّق
الملحق العس���كري اإلس���رائيلي لدى طهران  Yaacov Nimrodiعل���ى اتفاقية الجزائر
وعلى ش���خص الش���اه“ :لقد فقدنا الثقة كام ً
ال بالش���اه .كان أحمق���اً ومجنوناً ”.وتلقى
مبعوث الموس���اد في كوردس���تان وال���ذي كان بمثابة رئيس العملي���ات Eliezer Tsafrir
وعبر عما كان
تلقى أمراً من طهران بمغادرة كوردس���تان والذهاب فوراً إلى العاصمةّ ،
يخالج���ه من مش���اعر قائ�ل�اً كر ّد فعل تج���اه اتفاقية الجزائر“ :كنت ألع���ن إيران طوال
299
الوقت الذي استغرق السفر إلى طهران”.
وفي  1975/3/8اس���تدعى أحد كبار رجال الس���افاك مسؤول الموساد في طهران
(ب) إلى مكتبه وقال له باختصار :لقد توصل الش���اه خالل مؤتمر الجزائر إلى اتفاق
مع العراق ،لذا س���نوقف نش���اطاتنا في كوردس���تان وبناء عليه ،فأنت مطالب باخراج
جمي���ع رجال���ك من كوردس���تان ......ويقول (ب) انه ش���عر بذهول ش���ديد جراء ذلك،
فقال له مس���ؤول الس���افاك :كم���ا يبدو إنكم لم تتعلم���وا من البريطانيي���ن كيفية إدارة
إمبراطوري���ة ،يج���ب ان تتعامل م���ع األكراد كعميل عندما تنته���ي مهمته ،تنتهي قصته،
“ ”.................وعندم���ا أب���دى (ب) معارضته لتلك األقوال قال له رجل الس���افاك:
ان ضعف إس���رائيل يكمن في خلطها بين العواطف والسياس���ة .إن تقديم المساعدات
لألقليات ،ال يجب ان يعتبر هدفاً في حد ذاته ،بل وسيلة البتزاز تنازالت من األغلبية
وفي حالتنا من العراق. .300”.
يظه���ر لن���ا كم كانت الزعام���ة الكوردية بعيدة عن حقائق السياس���ة في تعاملها مع
الدول المانحة للمساعدة :إيران والواليات المتحدة وإسرائيل .وما زاد في الطين بلة،
عزوفه���ا بعناد ف���ي بناء القوة الذاتية وتوفير عوامل الديموم���ة وتقليل دور الخارج في
التحكم بأقدار الش���عب الكوردي .كانت القيادة الكوردية في الس���نوات األخيرة تعتمد
كلي���ة عل���ى الخارج وتتعام���ل من هذا المنطلق م���ع بغداد والحزب الش���يوعي العراقي
واالتحاد الس���وفيتي ومع ش���عبها“ .ف���ي معرض اللقاء األخير مع صدام حس���ين الذي
298

الموساد في العراق ودول الجوار .شلومو نكديمون .دار الجليل للنشر.عمان .1977 .ص202 :

300

الموساد في العراق ودول الجوار .شلومو نكديمون .دار الجليل للنشر.عمان .1977 .ص302 :

Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
299
London.2007.page:49

236

20.7.2017 15:49:31

livre_2versB.indd 236

التخلي عن الشعب الكوردي

عرض المش���اركة في كرك���وك ونفطها على الجانب الكوردي ،رف���ض إدريس العرض:
“نح���ن أقوى مما تعتقدون ،وس���وف نرغمكم على تلبية جمي���ع مطالبنا” 301.كان صدام
حسين مدركاً لدوافع الجانب الكوردي ،وكان يعرف كيف يقطع الوريد الذي من خالله
تتغ���ذى الزعام���ة الكوردية ،هنا أيضاً الجانب الكوردي غي���ر مهيأ ،رغم تحذير صدام
حس���ين لهم“ ،أنه إذا حصلت الحرب ،س���وف نربحها” وإذا ما وجدنا أنفسنا أمام خيار
فقدان كل العراق أو التخلي عن شط العرب ،فإننا سنتخلى عن شط العرب لالحتفاظ
302
بالعراق بالشكل الذي نريده”
ويقول راندل حول الجانب الس���لبي لدى الزعامة الكوردية وعدم أهليتها في قيادة
الشعب الكوردي ،فيذكر:
“كان البارزاني بوضوح ضحية محدوديته ،ولم يكن رج ً
ال مثقفاً أو ذو آفاق واسعة،
لم يشارك البارزاني أياً من رفاقه الكورد ،في صنع القرار القبل والخالل وال مباشرة
بعد انهيار التمرد عام  303.1975لم يصدق الزوار األجانب الذين تعرفوا على البارزاني
مقدار السذاجة التي أوحى بها لهم ،كانوا يعتقدون ان ذلك تكتيك منه ليس االّ .فعلى
سبيل المثال مقترحه في جعل كوردستان العراق الوالية الواحدة والخمسين أو اقتراحه
في امتالك الشركات األمريكية النفطية لنصف أرباح حقول نفط كركوك ”.......وانه
لم يسافر إلى الخارج عدا إلى االتحاد السوفيتي ،رومانيا ،ايران وإسرائيل .ولم يتعلم
304
شيئاً في حقل الجيوستراتيجي”...
لق���د احتك���ر مال مصطف���ى إدارة العالق���ات الخارجي���ة واالحتف���اظ بالمعلومات،
واليث���ق بأح���د غير ولديه والى ح���دود معينة بالدكتور محمود عثمان وس���امي (محمد
محم���ود عبدالرحمن) ،فالش���عب الك���وردي وقادة فصائل األنص���ار يقاتلون ويضحون،
After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters With Kurdistan.
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ال كام ً
لكنه���م يجهلون م���ا يجري جه ً
ال فيم���ا يخص طبيعة العالق���ات الخارجية ،البل
أعط���ت القيادة الكوردية إنطباعاً خاطئاً عن رس���وخ هذه العالقة إلى حدود التضليل،
كان مال مصطف���ى يخف���ي عنهم أموراً هامة ولم يقم وزناً للش���عب الك���وردي أو القادة
المرابطي���ن في الجبهات ،وفيما يخص إهمال الش���عوب ،وإخفاء الحقائق عنها ،يقول
“ : Abraham Lincolnأومن إيماناً راسخاً بالشعب .إن عرضت أمامه الحقائق ،يمكن
اإلعتم���اد علي���ه لمجابهة أي���ة أزمة وطنية .النقطة األساس���ية هي إحاطت���ه بالحقائق
الكاملة ”.في الحالة الكوردية كل شيء يجري في الخفاء وحكراً على أفراد محدودين
من العائلة الحاكمة .ولم تجسد القيادة حركة تحرر قومية لشعب ثائر.
يكتب راندل“ :لكن الحيرة في سلوك البارزاني – وكيف كانت تنظر اليه الحكومات
الت���ي خدعت���ه – يجد في قلب هذا المث���ال الواضح لدولة عظمى تخدع أقلية يائس���ة
معزولة ،فسذاجته المدمنة حول الواليات المتحدة األمريكية أذهل األمريكان ونظروا
الي���ه كمش���بوه أو إن���ه غير واقعي .بعد مضي عش���رين عاماً قال لى كيس���نجر مدافعاً
عن نفس���ه “ ،ال أدري أي فرق كان س���يحصل لو فهم تعلق البارزاني بالواليات المتحدة
األمريكي���ة ،حيث لم يك���ن على علم بها آنذاك .لكن هيلمز ،ربما ألنه كان منذ البداية،
صريحاً مع الكورد في توضيح طبيعة ومحدودية دور الواليات المتحدة ،قال ان جميع
الذي���ن تعامل���وا مع األكراد اعتب���روا البارزاني “ول���داً كبيراً” رغم ان���ه قضى عمراً في
305
المكائد والتمرد”.
في الواقع “فهمت الواليات المتحدة أن الشاه خرق التفاهم الذي جرى مع كيسنجر
عام  306”1972ومع إسرائيل ،فيما يتعلق بتقديم العون إلى الحركة الكوردية ،ومع ذلك
ل���م تحتج أو تحاول عمل ش���يء لمس���اعدة الحرك���ة الكوردية في محنته���ا ،ألن ذلك ال
يرضي الشاه .ولم تكن ال الواليات المتحدة وال إسرائيل لترغب في إغضاب الشاه من
أجل الشعب الكوردي.
نورد بإختصار وجهة نظر المؤرخ عصمت شريف فانلى حول أسباب إنهيار الحركة
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الكوردية ،ومعروف عنه إنه وصف الشاه بعد توقيع اتفاقية الجزائر مع صدام حسين بـ
“طَ َع َن الش���عب الكوردي بخنجر مسموم من الخلف” لكن مال مصطفى هاجمه بكلمات
إرضاء لإليرانيين ،وفيما بعد أرسل صدام حسين عمالئه الغتياله في
نابية وغير الئقة
ً
شقته في مدينة لوزان – سويسرا  -حيث يسكن .والجدير بالذكر أن إدريس البارزاني
نجل مال مصطفى أرس���ل له رس���الة اعتذار عما ورد من تهجم على لس���ان والده ضد
شخص عصمت شريف ،وذكر لي عصمت أنه اليزال يحتفظ برسالة إدريس.
يذكر فانلي الدوافع التي جعلت القيادة الكوردية تميل نحو االنس���حاب إلى إيران،
أي التخلى عن المقاومة ،منها “ :بقيت رس���ائل االس���تغاثة التي أرس���لها مال مصطفى
بع���د اتفاقية الجزائر إلى كيس���نجر دون ج���واب ،رفض البعث طل���ب القيادة الكوردية
إجراء تفاوض ،وطلب منها االستس�ل�ام بال قيد أو شرط ،مشاكل اطعام الالجئين في
وادي جوم���ان وبادينان وحمايتهم ،كيفية الحصول على العتاد والمؤونة لحرب االنصار
307
ضد جيش كبير وحديث؟
ويضي���ف“ :لك���ن مث���ل هذا التوج���ه في النظر إل���ى األمور ،فيه تجاه���ل حقيقة أن
األكراد أنفسهم خلقوا مشاكلهم ،وسيكون نوعاً من التهرب من المسؤولية إن لم نتطرق
إل���ى األخطاء التي ارتكبته���ا القيادة الكوردية .ارتكبت القيادة خطأين اس���تراتيجيين،
الخطأ األول حصل عام  ،1972قبل بدء الحرب الخامسة ،ويتمثل في قبول المساعدة
من الش���اه والواليات المتحدة االمريكية ،االعتماد على االمبريالية االمريكية وعميلها
ف���ي المنطق���ة الش���اه لتجهيز وتمويل حرب ش���عبية للتح���رر الوطن���ي .والخطأ الثاني
االس���تراتيجي كان القرار السياس���ي الخاطىء حيث بموجبه تم تصفية الثورة من قبل
قيادتها في ش���هر آذار عام  1975والنتيجة كانت االنس���حاب إلى إيران ونهاية الحرب.
هذان الخطآن االس���تراتيجيان االساسيان ارتكبا عام  1972وعام  1975على التوالى،
باألخ���ص في وقت كانت الظ���روف الدولية ضاغضة ،الواقع ان المعاهدة الس���وفيتية
العراقي���ة من جان���ب والمعاهدة العراقي���ة االيرانية من الجانب اآلخر ش���كلت ظروفاً
308
محرجة .إنهما يفسران أخطاء القيادة لكن اليمكن أخذهما كمبرر”.
307
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“اليجوزتحميل الجنرال بارزاني وحده مسؤولية كل األخطاء ،إنما على القيادة كلها،
وهذا يعني بالطبع الجنرال بارزاني وأبناءه وعائلته ،لكن أيضاً على المكتب السياسي
309
لـ (حدك) والپاراستن  ،وهو جهاز األمن الكوردي”.
ويزي���د فانلي”:لقد تخلت القيادة الثورية عن مبدأ الق���رارات الجماعية ،القرارات
الهام���ة كان���ت تتخ���ذ من قبل عدد قليل من االش���خاص ،باألخص من قب���ل البارزاني،
لك���ن الخطا االس���تراتيجي المرتكب عام  1972يقع مس���ؤوليته عل���ى الفريق القيادي
بكامله .عدد من أعضاء المكتب السياسي اتخذوا خطوات أدت إلى التحالف مع الشاه
“بالسر” .لم يحتج
والواليات المتحدة .وفي النهاية أُع ِلم كل أعضاء المكتب السياس���ي
ّ
310
أحد ،غير صالح اليوسفي.
كما يشير إلى خطأ القيادة الكوردية المتمثل في إرسال الالجئين الكورد وباألخص
العوائل إلى إيران بعش���رات اآلالف“ :بعملها هذا ،الخالي من الفطنة ،س���اعدت القوة
الجوية العراقية بخلق مش���كلة الالجئين في إيران ،إذ كان بإمكان الش���اه استخدامهم
311
كرهائن لتهديد القيادة الكوردية”.
وفي رده على س���ؤال ،هل عملت القيادة الكوردية كل ما تس���تطيع لكس���ب الحرب؟
الج���واب“ :لس���وء الحظ” ير ّد فانلى بـ (ال) .كان���ت هنالك أخطاء ج ّدية عديدة في هذا
المجال .فالحرب الشعبية ضد حكومة موطدة اليمكن ربحها فقط في ساحة القتال،
الحرب يجب أن تكون أيضاً حرباً اقتصادية ،سياس���ية ،سيكولوجية وهجوماً إعالمياً.
وتتطلب الكثير من العقالنية والمقدرة لحشد جميع الطاقات ،والعمل الجاد في تطبيق
القرارات ،مصحوباً بصرامة مثالية .وهذا صحيح بش���كل اس���تثنائي بالنس���بة للشعب
الكوردي ،نظراً لوضعه الجيوسياسي الذي يجعله عرضة للمخاطر بشكل خاص.

309

page: 189.

310

page:190

311

page: 191

People Without A Country.Edited by Gerard Chaliand. Zed Press. London11980.
People Without A Country. Edited by Gerard Chaliand. Zed Press. London11980.
People Without A Country. Edited by Gerard Chaliand. Zed Press. London11980.

240

20.7.2017 15:49:31

livre_2versB.indd 240

التخلي عن الشعب الكوردي

ولّد الضمان األمريكي ثقة مفرطة بالذات وخطيرة في الحركة ،ولم يس���اعد ذلك
على كس���ب يس���ار عرب العراق أو كسب العالم العربي أو نيل تأيد الحكومات العربية.
صحيح ان الحزب الش���يوعي العراقي إنحاز إلى البعث ،لكن حتى الش���يوعيين الكورد
السري قتلت
الذين كانوا يحاربون إلى جانب الحركة الوطنية أبعدوا .پاراس���تن ،األمن
ّ
فاخر ميرگه س���وري ،ش���يوعي كوردي اتهم بالجاسوس���ية للبعث ،رغم انه كان بطل
معركة هندرين التي جرت في مايس عام  ،1966والذي مثل أكبر إنتصار حققته الثورة.
قت���ل دون محاكم���ة مع أعضاء عائلته .ولم تق���دم أية أدلة على خيانته أمام أية محكمة
ثوري���ة 312”.ع�ل�اوة مايجعل مقتل���ه جريمة بال مبرر ،إنها حصلت وهو س���جين .اضافة
إل���ى مقت���ل  12م���ن أعضاء الحزب الش���يوعي العراقي من كورد وع���رب دخلوا العراق
قادمين من دولة إشتراكية أوروبية ،وقد اختاروا العودة خالل كوردستان المحررة ،وهم
يعتقدون ان الترحيب سيكون جيداً كما كان الحال عام  ،1963هؤالء أعدموا في زاخو
313
على طريقة السافاك اإليراني الذي أمسى نموذجاً للپاراستن.
ويضيف“ :ترك للبعث احتكار الرأي العام التقدمي وأس���تغل ذلك على أحسن وجه
في الداخل والخارج .لم توظف جهود لشرح القضية الكوردية في بلدان العالم الثالث.
ولم تبذل جهود من أجل الصداقة والتفاهم مع القوى االشتراكية والتقدمية في أوروبا،
األكراد في أوروبا الذين حاولوا ملىء هذا الفراغ ،كانوا يفتقرون إلى االمكانات بشكل
رهيب.
ويضي���ف“ :لم يتج���ه االهتمام نحو االكتفاء الذاتي االقتص���ادي وقد كانت الحاجة
اليه ماس���ة ،لم ير أحد أهمية تنفيذ االصالح الزراعي والذي وعد به برنامج الحزب،
وبعد أن س���ادت أجواء الحرب ،مافائدة تنظيم إنتاج القمح والرز عندما يرس���ل الش���اه
في الشاحنات معظم الحاجات؟ لم تكن هنالك أية بادرة لشراء التبوغ المتكدسة لدى
الفالحين .ال شك اعتبر هذا غير ضروري ،بسبب وفرة السكائر األمريكية ،وبالنتيجة
314
وحرم الفالح من مصادر عيشه.
أصاب التلف المحصوالت في الحقول ِّ
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ويتس���ائل عصمت عن مصير آالف الالجئين الذين وردوا إلى مناطق الثورة“ :كيف
كان ممكناً كس���ب الحرب الخامس���ة بغياب حشد طاقات الشعب الكوردي وعوضاً عن
تنظيم الرأسمال البشري واشراكه بالصراع الثوري ،تحول إلى عبء؟ ثم يشير عصمت،
إلى انه من الناحية العملية لم يكن هناك نقص في األموال ،لقد تفش���ت المحس���وبية
والمنس���وبية في أعلى الهرم الحزبي وضمن الجيش الثوري وظهرت نخبة جديدة ذات
امتيازات ،ولم تجر محاوالت للحيلولة دون حدوث ذلك .لقد بني كل شيء على أساس
315
اعتقاد زائف في عدم انقطاع المساعدات الخارجية.
ويشير عصمت الى“ :الخطأ السياسي األخير كان االنسحاب إلى إيران .ال أعتقد
أن هناك مثاالً مش���ابهاً لحرب ش���عبية انتهى بهذا الش���كل المأس���اوي انصياعاً لقرار
القيادة في وقت كان الشعب اليزال يريد الصمود ولديه الوسائل لذلك .إن هذا يحصل
عندم���ا يقبل أعضاء الحزب العاديون بحماس ،الخيارات األساس���ية لبرنامج الحزب،
لكنها تبقى غير عملية ،ألن القيادة من جانبها تعتبرها تكتيكاً فحسب وليس لها أهمية
316
كبيرة.
ث���م يش���ير عصمت إل���ى دور مثقف���ي الحزب المستس���لمين فيقول“ :إن مس���ؤولية
الجن���رال بارزان���ي في الكارثة بمعنى م���ن المعانى هي أقل م���ن “مثقفى” پ د ك وفي
اللجنة المركزية فقد فشلوا في أخذ زمام القيادة في لحظة الحقيقة .لقد انهار (پ.
د .ك ).كلية عندما حصلت النكسة ،وتخلوا عن شعب كان قد أصبح “بال قيادة” ليواجه
317
مصيره.
من بين زعماء (حدك) الذين اختاروا االستسالم للقوات العراقية صالح اليوسفي،
زعي���م الجناح اليس���اري في المكتب السياس���ي الذي عارض التحالف مع الش���اه ومع
الواليات المتحدة األمريكية لكن دون نجاح ألن اليس���ار خسر اغلبيته عام  ،1972اراد
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اآلن أن ينقذ ما يمكن انقاذه ،لكن دون جدوى”.
ث���م اغتال���ت الس���لطات البعثية صالح اليوس���في في بغداد بواس���طة ط���رد بريدي
ملغم.
كل المؤش���رات تعك���س فقر القي���ادة الكوردية في الحقل الجيوس���تراتيجي وقصر
نظرها ،إذ كيف يمكن ربط مصير الحركة الكوردية وأقدار الش���عب الكوردي بفرضية
لي���س له���ا وجود عل���ى أرض الواقع ،وهي أنه اليمكن ان تتصال���ح طهران وبغداد! ومن
هن���ا حث اآلالف من المواطنين في المدن لاللتح���اق بالحركة الكوردية وااللتجاء إلى
االراض���ي اإليرانية لالتق���اء من الغارات الجوية العراقية ،وبالنس���بة للقيادة الكوردية،
وباعتراف مس���عود مال مصطفى ،س���يكونون مصدراً لنفس األثر االيجابي عند نزوح
أع���داد كبيرة من بنگالديش إلى الهند ،فقامت الحكومة الهندية عام  1971باعادتهم
إلى بالدهم وتأسيس دولة لهم ،وستقوم إيران بنفس دور الهند!
318

كان الثالثة صدام حسين ،نائب رئيس الجمهورية العراقية ،شاه إيران محمد رضا
بهلوي ،ومال مصطفى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقائد األعلى لقوات
فصائ���ل الحركة الكوردي���ة ،اليكنون للمبادىء الديمقراطية االحت���رام .ولم يكن للقرار
الجماعي أي مكانة في ذهنهم .وكانوا يخش���ون الش���خصيات المؤهلة أو التي حققت
ٍ
انجاز حققوه لصالح ش���عوبهم .كما كان���وا يخافون نجاح اولئك
تعاطف���اً ش���عبياً نتيجة
المسؤولين الذين عينوهم هم أنفسهم ،إن حققوا نجاحاً يفضي إلى تزايد مصداقيتهم
أمام الش���عب .صدام حس���ين قتل رفاق���ه ووزراءه وصفى ما إعتب���ره معارضة محتملة
لحكم���ه مس���تقبالً .ومال مصطفى قضى على جميع أفراد عائل���ة محمد آغا ميرگه
س���ورى ضمنه���م بطل هندرين فاخر ،ألنه تمتع بش���عبية بع���د أن حقق مع رفاق آخرين
ملحمة هندرين البطولية ،كما انه س���حق المجتمع الكوردي س���حقاً تاماً بحيث التظهر
زعام���ة خارج عائلته ،الثالثة اعتمدوا على المنصاعين والطائعين واحتكروا الس���لطة
السياسية والمالية والعسكرية ألنفسهم وألوالدهم...
مال مصطفى كان محاصراً بين الشاه وصدام حسين ،يلتفت تارة إلى صدام وتارة
إلى الشاه ،لم يعرف كيف يتعامل ال مع صدام حسين وال مع شاه إيران .ثم تمسك بالدعم
األمريك���ي الزائ���ف إلنقاذه ،الثالثة اتجهوا نحو تعظيم ال���ذات وجمعوا المال لورثتهم.
318
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الثالثة استخدموا األموال العامة لكسب النفوذ وشراء الذمم وإفساد المجتمع إلطالة
حكمه���م ،كل ف���ي دائرته الخاص���ة ووفق حجم اإلمكانات المتوف���رة لديه وحكراً عليه،
دون أية مساءلة من لجان قضائية أو برلمان أو هيئات حزبية أو مؤسسات شرعية أو
لجنة حكماء .كانوا يتصرفون بالمال العام حس���ب األهواء الش���خصية .مال مصطفى
كان ش���ديد الحرص على أن يكون مس���يطراً على جميع مصادر المال ،وبلغ من ش���دة
الحرص أن كان يحتفظ بهذا المال في منزله بالذات .وهذا شذوذ عن معظم الثورات
التحررية في العالم في أعوام الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي.
وتمكن صدام حسين من خالل التوقيع على اتفاقية  11آذار خلق شعور باالنتصار لدى
مال مصطف���ى مما عزز لدى األخير نزعة مدمرة من االس���تبداد والتعالى ،ومن خالل
توقيعه على اتفاقية الجزائر  6آذار عام  ،1975خلق لدى ش���اه إيران الش���عور بالنصر
الكبير ،وفي قرارة نفس���ه كان صدام حس���ين يعرف زيف االتفاقيتين ،وفع ً
ال وبعد أن
ش���عر بتوفر القوة هاجم كوردستان عسكرياً بعد أربع سنوات من االتفاقية ،وثم هاجم
إيران بعد خمس سنوات تقريباً عندما عمت الفوضى في إيران إثر انهيار نظام الشاه
في شهر شباط .1979
إن الكراس الذي كتبه الدكتور محمود عثمان حول تقييم ثورة أيلول يؤكد فيه على
ان المقاومة كانت ممكنة ،كان ممكناً سلوك طريق آخر غير االستسالم المشين الذي
اختارت���ه الزعام���ة الكوردية .كان مال مصطفى قد اختار الدكت���ور محمود عثمان بعد
االنشقاق الذي حصل مع المكتب السياسي بقيادة إبراهيم أحمد ،لسد ثغرات عديدة
في ش���خصيته ،من لغوية وديبلوماس���ية وتاريخية وسياس���ية ،وفي الواقع يعود الفضل
إل���ى الدكت���ور محم���ود في إعطاء صورة أكث���ر تمدناً مما كانت عليه حقيقة ش���خصية
مال مصطف���ى ،وم���ا يقوله أدناه مبني على معرفة بما كان س���ائداً ،ويعترف انه يتحمل
قسطه من المسؤولية ،كتب د .م .عثمان:
كان���ت لدى قيادة البارزاني واتباعها ميزانية الثورة ،وارداتها وممتلكلتها وميزانيتها
التجاري���ة التي كان م���ن الممكن ان تؤمن احتياجات المقاومة المالية لس���نوات وكانت
تحتوي على مبالغ نقدية حسابها بالماليين”..........
كانت الثورة تملك على األقل ( )15مليون طلقة عتاد البنادق والرشاش���ات وحوالي
( )5آالف قنبلة مدفع هاون وصواريخ بازوكا عدا عن وجود س���تين ألف مس���لح منظم
وآالف المليش���يا تح���ت امرتها وس���يطرتها على مناطق محررة تبلغ مس���احتها حوالي
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( )40ألف كم مربع من الجبال والوديان والسهول المالئمة للمقاومة......
وجود كميات كبيرة من االرزاق المكدسة والتي كانت تسد احتياجات الثورة ألشهر
على األقل علماً انه عند نفاذ األرزاق يمكن شراؤها بسهولة.
األهم من كل النقاط كان اس���تعداد ابناء الش���عب والبيش���مرگه لب���ذل التضحية
والفداء لشعورهم بأن شعبهم يهان من كل الجهات وان هذا االستعداد ظهر عملياً في
قتال العدة أيام الذي جرى بعد توقيع اتفاقية الجزائر”............
كان رأي مال مصطفى هو“ :عدم امكانية االستمرار على المقاومة وضرورة االلتجاء
إل���ى اي���ران ............وكان البارزاني وأبناؤه والمس���ؤولون الموالون لهم وغيرهم من
المنهاري���ن كان���وا يريدون افهام الش���عب الكوردي بأن ما حدث ه���و مؤامرة دولية ضد
الش���عب الك���وردي (اي اذا تحرك تبدأ دول العالم بمعادات���ه - ،يعلق د .م .عثمان على
ه���ذا بالقول“ :ولم يكن األمر هكذا أبداً” 319ويضيف“ :كانوا يقولون بأنه اليمكن القيام
بأي���ة حركة في الداخل مادامت المس���اعدات الخارجية مقطوع���ة ......كانوا يقولون
للش���عب كل مايزرع اليأس في نفوس أبنائه ......تصرفوا دون ش���عور بالمسؤولية ولم
يكن لديهم أستعداد للتضحية ومن الطبيعي ان رأي هؤالء كان يؤثر على أبناء الشعب
كثي���راً حي���ث كانوا قيادة لهم لح���د تلك األيام وقد خدعوا الن���اس بأقاويل واهية وكان
320
ه���ؤالء يعتقدون بأن هذه القيادة تس���تند فيما تقوله إلى معلوم���ات أكيدة”..........
وهذا ما حصل في بادينان.
ولن���ر تصمي���م القيادة على إحب���اط الروح المعنوية العالية لق���وات االنصار ،ونلجأ
إلى ش���هود عيان .كان س���ليم أسعد مس���ؤوالً مؤقتاً عن جبهة دهوك الظافرة نيابة عن
عل���ى خليل الذي كان ف���ي جبهة (زوزك) وحضر االجتماع عدد غفير من المس���ؤولين
العس���كريين والمدنيين خاصة من منطقة (مانگيش���ك) ،وطلب أسعد خوشفي قراءة
البرقية الثانية ومفادها أن منطقة بادينان تمردت على قرار القيادة في إنهاء المقاومة
الكوردية ،وقال أسعد للمجتمعين “ :سأواصل القتال إن أيدتموني” فكان ر ّد نجم الدين
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .الحزب الديمقراطي
319
الكردستاني اللجنة التحضيرية .أوائل كانون الثاني  .1977ص.66 :
تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .الحزب الديمقراطي
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وهو عضو لق ،عثمان قاضي مس���ؤول اللجنة المحلية (زاخو) إضافة إلى حوالي مائة
من المسؤولين ،أيدوا قرار المقاومة باالجماع ،فأرسلوا البرقية الثانية إلى القيادة في
حاج عمران يعبرون فيها عن عزمهم مواصلة القتال ،لكن جاء الرفض من حاج عمران،
وأن الجي���ش التركي سيش���ترك في ضربهم وأن هناك مؤامرة دولية لس���حق الش���عب
الكوردي إن واصل المقاومة !.لكن كان هناك خوف كبير من إبالغ البيشمرگه بالخبر
وأنهم مخيرون باالستسالم إلى القوات العراقية او المغادرة إلى ايران والقاء السالح.
كان (مال أحمد دوتازا نيروه ي) واعياً تماماً لر ّد فعل البيش���مرگه وأنهم سيعتبرونها
خيانة ولن يقبلوا بالقرار وقد تصدر ردود فعل عنيفة أزاء المس���ؤولين ،فأخبر أس���عد
خوشفي قائالً“ :الترسل في هذا الظرف ال سليم وال عيسى سوار إلبالغ البيشمرگه
321
بنهاية الثورة ”.لكن أسعد قال “ :يجب تبليغهم”.
حف���زت اتفاقية الجزائ���ر همم قوات االنصار الكوردي���ة ،ويقول جرجيس فتح اهلل
به���ذا الص���دد“ :والظاهر هو ان نبأ اتفاق الجزائر بات معروفاً في الخطوط االمامية.
ٍ
جديد ،بدا
وبخ�ل�اف م���ا كان متوقعاً من تفش���ي روح الهزيمة أو انهيار ف���ي المعنويات
وكأن روح���اً قتالي���ة جديدة قد أنعش���ت نفوس البيش���مرگه واذ كان���ت البرقيات ترد
واصفة االس���تماتة ف���ي الدفاع عن المواق���ع والصمود المعجز ال���ذي تبديه الوحدات
ام���ام قطع���ات الجيش المتقدمة ،ور ّد الهجمات المتتالية الس���يما في قطاع (س���ه رى
حس���ن بك) .ففي أثناء ما كان االيرانيون يس���حبون مدافعهم إل���ى ايران حمى وطيس
القتال هناك وبقي الخط الدفاعي صامداً والبيشمرگه يقاتلون باصرار ودون مباالة
بحياتهم تماماً مثلما كانوا يفعلون في العام  1966والذي س���بقه وفي احدى البرقيات
وردت عب���ارة قرأه���ا إدريس علناً “نح���ن اآلن في ثورة حقيقية .322”.ل���م يعر القادة أي
اهتمام للروح القتالية للپيشمرگه ،فالخارج بالنسبة لهم عماد كل شيء.
أتذك���ر جيداً انتش���ار ش���ائعات م���ن صنع القي���ادة الكوردية مفادها ان���ه في حالة
المقاومة س���يتعرض الشعب الكوردي إلى مذابح كالتي جرت للشعب األرمني وللشعب
الكوردي في تركيا في العش���رينات والثالثينات من القرن العش���رين ،وس���يقوم الجيش
مقابلة شخصية مع سليم أسعد خوشفي في 4.2.1986
321
زيارة للماضي القريب .جرجيس فتح اهلل .دار الشمس للطباعة والنشر .ستوكهولم – السويد.
322
 . 1998ص .114 :
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الترك���ي واإليران���ي والعراقي بضرب الكورد وابادتهم وربما تش���ترك دول أخرى أيضاً،
كان هدف هذه الشائعات دحر روح المقاومة .وكان لهذا أثر هائل في نفوس البسطاء
الذين اليدركون شيئاً عن أهداف هذه الحملة الدعائية .لقد خاضت الزعامة الكوردية
حرباً نفس���ية ضد ش���عبها لقت���ل عزيمته ف���ي المقاومة وفرض خيار االستس�ل�ام .إن
استمرار الحركة المسلحة تحت قيادة عناصر وطنية جديدة خارج قيادة مال مصطفى،
كان س���يحولها إلى بطلة بكل مافي الكلمة من معنى وس���تكون ش���عبيتها طاغية ،ويعني
في الوقت ذاته افالس القيادة القديمة التام وتوصف بالجبن والتخاذل وسيفضي إلى
زوال مب���ررات ديموم���ة احتكارها ألموال الحرك���ة الكوردية .هذا ما لم تقبل به القيادة
فآثرت هدم كل شيء والفرار من المسؤولية التاريخية.
ويذك���ر القيادي د .م .عثمان ح���ول الزعامة الكوردية“ :القيادة التي تملك امكانات
هذا الش���عب وكانت عليها المس���ؤولية االساس���ية في ايصاله إلى اهدافه كي التذهب
تضحيات ابنائه األبطال هدرا ،لم يكن لديها االستعداد ألدنى تضحية ،وأتخذت أسهل
ق���رار ولك���ن أكثره���ا مذلة وفرضته ،وهو اللج���وء إلى إيران ،وليس فق���ط انها لم تكن
على اس���تعداد إلعطاء االمكانيات التي كانت لديها لغيرها للمقاومة ،وإنما كان يوجد
احتمال محاربتها لكل من يريد االستمرار على المقاومة ..........وأما المبالغ الكبيرة
سرية إلى إيران قبل عبورهم هم........
التي اغتصبتها أس���رة البارزاني فنقلوها بكل ّ
323
”..............................
هن���ا الب���د من إلقاء بعض األس���ئلة عن طبيع���ة العالقات الخارجية ل���دى الزعامة
الكوردية.
ه���ل كان مال مصطف���ى والقياديون المقرب���ون له على علم بطبيع���ة العالقات بين
طهران وواشنطن وتل أبيب؟ هل فكروا باحتمال وقف المعونات الخارجية؟ وأن الشاه
يمكن أن يوقف كل العملية؟ الجواب إذا كانوا واعين ،لماذا إذن لم يحتاطوا لها لتفادي
الكارثة؟

تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها .الحزب الديمقراطي
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وإذا اعتبرن���ا أنه���م كان���وا واعين تماماً ،ف���ي هذه الحالة يمكن اعتب���ار عدم اتخاذ
االج���راءات االحتياطي���ة جريمة بحق الش���عب الك���وردي .ألن التفس���ير الوحيد هو أن
القي���ادة لم تقم بذلك بس���بب كرهها للبدي���ل الداخلي “البناء الذات���ي” لغايات الزعامة
الش���خصية والتفرد بالسلطة واالمتيازات .هنا نكون أمام موقف أناني للغاية ،ومضلل
للشعب الكوردي وللحركة التحررية الكوردية.
كما أن التظاهر بعدم المعرفة بطبيعة هذه العالقة ،يسمح لهم إلقاء مسؤولية االنهيار
على “خيانة كيسنجر ،أمريكا ،الشاه وإسرائيل وغيرهم” ،وتحميل أنفسهم كالمياً القدر
األقل من المسؤولية .أي إنهم ضحية خداع الجهات األخرى ،لكن في السياسة وعندما
تكون مصائر شعب من الشعوب في الميزان ،ليس هناك مجال للوقوع في فخ الخداع،
فالقيادة المخلصة تعمل كل شيء لعدم الوقوع في المصيدة وهذا ما لم تقم به القيادة
الكوردية وحتى إنها لم تفكر فيه؟ عدم التفكير في البديل وبأسوء االحتماالت هو كارثة
بحد ذاته ،واستهتار بمصير الشعب الذي منح ثقته وقدم التضحيات.
وباألحرى إن كانوا يعرفون مدى الخطورة ،لكنهم أخفوا الحقيقة ،حتى اليس���تفيق
الش���عب ويطالب بخطط بديلة ،ومن هنا تركت الزعامة الكوردية عمداً لتنزلق س���فينة
الحركة الكوردية تدريجياً حتى ترتطم بالصخرة وتتحطم ،وينجو القبطان بجلدهم من
الغرق مع ماجمعوه من ثروات ،بينما يتخلون عن الشعب ليواجه مصيرة لوحده!
وإن اعتبرن���ا أنه���م كان���وا غي���ر واعي���ن تمام���اً لطبيع���ة العالق���ات الخارجية هذه
وتعقيداته���ا .فانن���ا هنا أمام قيادة غير مؤهلة وجاهلة ،تحكمت في مصير ش���عب بقي
يجه���ل جوه���ر قادته في ظروف في غاية الخطورة .وفي ه���ذه الحالة كيف عاد هؤالء
بعد عام  1991إلى التس���لط فوق رقاب شعب أذلوه وأهانوه وسلموه ألعدائه ،بينما هم
هربوا وتخلوا عنه؟
هل قطع األموال عن الحركة الكوردية لعب دوراً في قرار القيادة الكوردية؟ البأس
فالس�ل�اح موج���ود ،والمتطوعون ه���م أكثر من الالزم .ومناطق محررة شاس���عة التزال
موجودة .وظهر تصميم ش���عبي هائل في مواصل���ة القتال ،والجيش العراقي يعاني من
التعب واالستياء،
248
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لك���ن اهمي���ة وأولوية المال بالنس���بة للقي���ادة وأهدافها غير المعلن���ة كان طاغياً..
ماج���دوى ث���ورة التجلب الماليي���ن! بالضبط غلق الح���دود االيرانية يعن���ي ان االموال
المتدفقة من ايران واس���رائيل والواليات المتحدة االمريكية ستتوقف .وربما كان هذا
أمراً اليطاق بعد اتفاقية الجزائر بالنسبة للقيادة.؟
يمك���ن تلخيص نهاية الحركة الكوردية التي قادها مال مصطفى بعدة كلمات“ ،لقد
هزم مال مصطفى الشعب الكوردي ولم يهزمه األعداء”.
لقد وفرت له اتفاقية الجزائر "مبرر" إنهاء الحركة الكوردية والتخلي عن الش���عب
الكوردي ،واس���تخدم الهرب بحجة حماية الش���عب الكوردي من االبادة والحفاظ على
بقائ���ه لمناس���بة أخرى الب���د وأن تأتي .هناك م���ن يقول لو كان أقل تقدم���اً في العمر
وبصح���ة جي���دة ،لواصل القتال ،لكن الس���ؤال أليس من االجح���اف ربط مصير حركة
شعبية تحررية بشخص واحد؟ وكل شيء ينتهي إذا مرض أو تقدم في العمر؟
ليس من ش���ك ان المرض يلقي بظالله على نوعية القرار الس���ياس لدى أي زعيم
مطل���ق الصالحيات .فقد علم الش���اه أنه مصاب بمرض عضال ف���ي أوائل عام 1974
عندما قام الطبيب النمس���اوي  Fellinger .Drبفحصه ،ثم أكد ذلك الطبيب الفرنس���ي
المتخصص  Flandrin Georgesفي ش���هر مايس من عام  .1974من آثار علم الش���اه
بمرضه ،أن تغير س���لوكه السياس���ي ،فأصبع يعجل في تنفيذ المشاريع ويوصي بتهيأة
األرضي���ة لول���ى العه���د ولم يعد يول���ي الكثير م���ن األهمية النطباعات واش���نطن حول
سياس���اته .وعل���ى أكثر تقدير ش���عر مال مصطف���ى بمرضه خالل النص���ف الثاني من
عام  ،1974وهذا ما عزز تراجع اهتماماته بالقضية الوطنية ورفاق الس�ل�اح القدامى
وقي���م الث���ورة ومصيره���ا ،وانغمس أكثر في المزي���د من االهتمام بس�ل�امة العائلة من
الناحية األمنية والمالية .ومثلما ج ّنب الش���اه وريثه من تبعات استمرار النزاع العراقي
 اإليران���ي ،خالل اتفاقية الجزائر ،كذل���ك ج ّنب مال مصطفى ورثته من تحمل أعباءاستمرار الحركة الكوردية المسلحة بقرار إنهاء الثورة وااللتجاء إلى إيران .وقد سمعته
وهو يشدد على بذل الطاعة لولديه.
بق���ي هاجس أخي���ر قبل مغادرة كوردس���تان ،هذا الهاجس يتعل���ق بعملية التوريث،
انتش���ال العقب���ات أمامها مهما كان الثم���ن ،فأمر قائد الحركة بإب���ادة كل من بقي من
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الذكور من عائلة فاخر ميرگه سوري ،إذ كان كثير الخشية من تعاونهم مع عبيداهلل،
ابن���ه المتواج���د في بغداد! فتم على عجل وقبل الفرار ،قت���ل ماتبقى من أفراد العائلة
المسجونين لسنوات في سجن رايات دون محاكمة ودفنوا على عجل في قبر جماعي
مع أغاللهم .لم يكن لـ (رشيد) وال (أسعد) ولدي محمد آغا صلة بالسياسة ،ومع هذا
قتلوا .وبعدها غادر رئيس الحزب معقله الحدودى إلى إيران بهدوء ونهائياً.
ن���ورد ما ذكره عدد من القياديين الكورد بخصوص حجم ميزانية الحركة الكوردية
وم���ا بق���ي منها بعد النكس���ة ،يجد القارئ فرق���اً كبيراً بين ما أورده مس���عود وما ذكره
قياديون آخرون وكانوا على إطالع بالميزانية:
محمود عثمان ،سامي عبد الرحمن

مسعود مال مصطفى

بلغت ميزانية الثورة بين ()1975 – 1970
يقول مسعود مال مصطفى« :بعد
حوالي ثمانية واربيعن مليون دينار لم النكسة بقي في حوزة الثورة-
لم تبق هناك ثورة بعد النكسة حتى يبقى
تشكل واردات الثورة الداخلية سوى
حوالى خمسة بالمائة منها بما فيها شيء في حوزتها ،الواقع بقي المبلغ في حوزته
واردات الفروشگاه وهذا اليشمل المواد هو  ،تعليق من المؤلف  -مبلغ يناهز ثالثة
العينية الداخلية أو المساعدات العينية ماليين دينار ومليون دوالر .تم صرف
الخارجية التي حصلت عليها الثورة .الجزء األكبر من هذين المبلغين على
أما أوجه الصرف فكانت مساعدات الالجئين قبل استقرارهم وخصص
البيشمرگه وتأمين إحتياجات الجبهات المبلغ المتبقي لثورة گوالن والنشاط
ومؤسسات الثورة والمساعدات الكيفية الخارجي وشراء األسلحة .الجزء الثالث.
االخرى ولم تشمل أوجه الصرف السالح البارزاني والحركة التحررية الكردية 1975 – 1961
او االحتياجات العسكرية االخرى حيث  .أربيل  . . 2002ص. 396 :
ان الثورة لم تصرف اية مبالغ لشراء
االسلحة من هذه الميزانية ،اذ ان
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محمود عثمان ،سامي عبد الرحمن
السالح وعتاده كانا يأتيان للثورة
كمساعدات منذ البداية وكذلك لم
تشمل اكثر مصروفات جهاز الپاراستن
والبد ان نذكر هنا بأن زيادة امكانات
الثورة المالية بهذه الصورة الملموسة
لعبت دوراً كبيراً في اضعافها وافسادها
وجعلها تنسى بأنها حركة ثورية قبل
كل شيء .صفحة  . 63 :ويضيف الدكتور
محمود أنه إضافة إلى األموال التي
تجمعت لدى مال مصطفى قبل النكسة،
فقداستلم « :مبلغ مليوني دينار من ايران
بعد النكسة مباشرة» تقييم مسيرة ثورة
أيلول................................... .
 .ص77 :
سامي (محمد محمود عبدالرحمن
يعزي التخلي عن القتال إلى تقدم سن
مال مصطفى وثراء عائلته« :لوكانت
عائلته فقيرة ،فإنه كان سيواصل القتال،
وقد أعطاه االيرانيون الماليين».
أما جوناثان راندل فيقول عن
االنتقادات الكوردية لزعامة مال مصطفى
أنه ترك كوردستان ومعه حوالي 70
مليون دوالر أمريكي .ص171 :

مسعود مال مصطفى
ويشير في نفس الكتاب إلى
المساعدات المالية السوفيتية ،فيذكر:
«بدأ بمنحة بحوالي ربع مليون دوالر.
ثم زيدت لتبلغ مليون دوالر في العام
 .1972ص.375 :
ثم يضيف حول المساعدات
السوفيتية:
«بدأ بتخصيص إعانة مالية بعد
األشهر القالئل االولى .أي اعتباراً
من أواخر العام  1961قدرها ثلثمائة
وستون ألف دوالر سنوياً أي مايعادل
مائة وعشرين ألف دينار عراقي بسعر
الصرف
وقتذاك -وتواصلت هذه المنحة
بعين المقدار حتى العام  1968فزيدت
إبتداء من العام
إلى نصف مليون دينار
ً
 1969حتى  1972ثم قطعت تماماً بعد
دخول الواليات المتحدة الميدان .ص:
. 395
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بع���د أن أنهى الحرك���ة ،كان مال مصطفى مصمماً على االحتف���اظ بأموال الثورة،
واليسلمها إلى لجنة من النزهاء وال إلى هيئة من المناضلين القدماء المعروفين ،لقد
كان مصمماً منذ البداية على االحتفاظ بها لدى ولده وأسرته .وكان هذا أمراً اليقبل
ال���كالم فيه أو المس���اومة .هنا نرى المباالة مطلقة ف���ي حكم التاريخ عليه ،وال أخفى،
فقد أصبت بصدمة عندما تبين لي ،أن هذه األموال احتفظ بها كملك ش���خصي ،مما
عزز انطباعي السلبي عن قيادته طوال العقود الماضية.
االتفاق���ات الت���ي أبرمت ،كانت بين ش���خصيات دكتاتورية [صدام حس���ين ،محمد
رضا بهلوى ومال مصطفى] وليست بين مؤسسات ديمقراطية راسخة ،إن التوقيع على
اتفاقي���ة الجزائر وثم فس���خها تظهر إلى أى مدى تحكم األف���راد بالقرارات المصيرية
حيث الش���عوب تدفع الثمن ،الش���اه في صنع اتفاقية الجزائر ع���ام  1975وعلى أثرها
انهارت الحركة الكوردية – في العراق ،وتخلص البعث من القضية الكوردية مؤقتاً ،كما
إن قرار إنهاء الحركة الكوردية تظهر إلى أى مدى تحكم مال مصطفى في صنع القرار
المصيري بالنسبة للشعب الكوردي في آذار من نفس العام .وصدام حسين في ضرب
إيران عام  1980وغزو الكويت عام .1991
لق���د أخطأ الش���اه ف���ي التوقيع عل���ى اتفاقية آذار ع���ام  ،1975فهو ب���دل اضعاف
خصمه ،حرره من قيود الحركة الكوردية ،فتقوى نظام البعث عسكرياً إلى حدود أثرت
على موازين القوى لصالح العراق .وعندما انهار نظام الشاه عام  ،1979ضاعف صدام
حسين الجهود في تشكيل جيش قوي قادر على شن الهجوم ضد الدول المجاورة متى
م���ا أراد .كانت دوافع الش���اه في تحالفه مع إس���رائيل ومع الك���ورد تهدف الى اضعاف
خصوم���ه م���ن خ�ل�ال كال التحالفين ،بينم���ا تقوى خصمه بع���د التوقيع عل���ى اتفاقية
الجزائر.
وم���ن وجهة نظر إس���رائيل فإن التعاون مع الش���اه والكورد فتح الب���اب أمام الدولة
العبري���ة لعودة اليهود العراقيين إلى اس���رائيل .احدى أهداف السياس���ة اإلس���رائيلية
الخارجية المحورية تتمثل في العامل الديمغرافي ،فقلة عدد س���كان إس���رائيل مقارنة
بعدد سكان جيرانها العرب ،يشكل كابوساً مخيفاً لدى قادة الدولة العبرية ،لذا شجعت
تل أبيب الهجرة اليهودية الى إس���رائيل .وبهذا الخصوص ،س���اعد الس���افاك اإليراني
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مرور اليهود العراقيين عبر كوردس���تان وايصالهم إلى مدينة أورميه في إيران ،بعدها
324
قامت المنظمات اليهودية اعادة اسكانهم في إسرائيل.
جزء
لقد حقق الجميع ،طهران وتل أبيب وواش���نطن وموسكو وبغداد مصالحهم أو ً
منها ولو مؤقتاً ،والخاسر األكبر كان الشعب الكوردي.
القي���ادة غير المؤهل���ة في تحمل أعباء النض���ال التاريخ���ي والمتخاذلة في لحظة
مصيرية حاسمة تكون سبباً في ضياع نضال وتضحيات شعبها.

Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yal University press/new haven and
324
London.2007. p: 54
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دبلوماسية صناعة األوهام
العدي���د م���ن الدول كان���ت منخرطة ف���ي العالقة مع قي���ادة الحرك���ة الكوردية في
مس���تويات متباينة ،منها إقليميا :إيران وإس���رائيل واألردن والمملكة العربية السعودية
والجمهورية العربية المتحدة والكويت .ودولياً :االتحاد الس���وفيتي ومنغوليا والواليات
المتحدة األمريكية وألمانيا الغربية والنمسا وبريطانيا.
كم���ا كان لالحزاب الوطنية الكوردية في جميع أجزاء كوردس���تان دوراً ايجابياً في
الصراع المس���لح الذي تمثل في الحرك���ة الكوردية منذ عام  1961وحتى انهيار القيادة
الكوردية عام  .1975لكن قيادة الحزب والحركة ألحت على جميع األحزاب والمنظمات
الكوردي���ة في األجزاء األخرى من كوردس���تان ،تجميد نش���اطها والعمل فقط من أجل
دعم الحركة الكوردية ضد نظام بغداد .وعندما لم تتمس���ك بهذا «األمر» ساقت قيادة
الحزب قواتها (الپيشمرگه) لوقف االنتفاضة كما كان الحال مع الحزب الديمقراطي
الكوردس���تاني – إي���ران – وجنباً إلى جن���ب مع القوات اإليرانية .ونج���م عن عدم تبني
اس���تراتيجية كوردس���تانية بتوافق جميع األطراف الكوردية ،نجم عنها ضعف الحركة
الكوردي���ة ف���ي التوازنات االقليمية وس���بباً في عزلته���ا وثم التفرد بها من قبل الش���اه
واس���تغاللها خدمة لمصالحه .وكان عصمت شريف قد أشار إلى ذلك مراراً لكن دون
جدوى .كما شارك في الحركة التحررية الحزب الشيوعي العراقي في فترات مختلفة
ومنذ البداية شارك اآلشوريون والكلدانيون ولعبوا دوراً هاماً فيها.
سعت القيادة الكوردية بناء عالقات مع تركيا ،لكنها لم تستجب لها ،وبقيت العالقة
األكثر أهمية مع طهران .ومن خالل نافذة طهران دخلت إس���رائيل بالتش���اور مع إيران
جر الشاه الواليات المتحدة األمريكية إلى اللعبة ،وهي مترددة وقبلت
وبتحمس .بينما ّ
بكثير من الحذر نتيجة إلحاح الش���اه ،وحتى بعد القبول ،كان دورها غير ذا أهمية في
مج���رى نتائج صراع الحرك���ة الكوردية وحكومة بغداد .لكنها كانت كافية لتغذية الوهم
القاتل لدى القيادة الكوردية ،أي زيادة االعتماد على القوى الخارجية.
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أم���ر طبيع���ي ال بل ضروري أن تبح���ث القيادة عن حلفاء حقيقيي���ن أو مؤقتين في
عملية الصراع الش���عبي المس���لح ،وحس���ب الظروف واإلمكانات .وف���ي وضع الحركة
الكوردي���ة ،كان الحلي���ف الرئيس���ي هو الش���اه ،المعادى للحريات في بل���ده ناهيك عن
عدائه التاريخي للحقوق القومية الكوردية في جميع أجزاء كوردستان .ويبدو أن الشاه
عرف ش���خصية مال مصطفى وأس���لوب التأثي���ر عليه وعلى خطط���ه ،أكثر مما عرفه
مال مصطفى عن الشاه ،ورغم تبادل فقدان الثقة بين مال مصطفى والشاه ،فقد تمكن
األخير ممارس���ة التأثير عليه عن طريق “دبلوماس���ية صناعة األوهام” فقد استطاع أن
يخل���ق لدى مال مصطفى تص���ورات مبنية على بعض الحقائ���ق :أن إيران دعمت قائد
الحركة منذ سنين ،حيث يأتيه المال مباشرة ،ووفرت إيران السالح والتدريبات لقوات
األنصار ،وتعالج اآلالف من األكراد في مستش���فيات إيران ،وأس���همت إيران في إقامة
عالقات مع إس���رائيل ،واقنعت أمريكا لكي تدعم الحركة الكوردية .أنها آوت عش���رات
اآلالف من الالجئين في أراضيها بما فيهم أس���ر رئيس الحزب وأوالده وأس���ر أعضاء
مكتبه السياسي ،وان القوات اإليرانية دخلت كوردستان لمقاتلة الجيش العراقي دفاعاً
عن الكورد اآلريين وبطارياتها المضادة أس���قطت عدة طائرات عراقية ،وإنها ترس���ل
العتاد واألرزاق للمناطق النائية من كوردس���تان وشفهياً ستواصل إيران دعمها للحركة
الكوردي���ة .ورغ���م ان ه���ذه كلها كانت أمور حقيقي���ة ،لكن القيادة لم تنتب���ه إلى الدافع
األساس���ي وراء هذا الدعم المالي والعس���كري واالنس���اني .لم تتح َل القيادة الكوردية
بادراك جيوس���تراتيجي ،ولم تمييز بين نقيضين تقمصهما الش���اه في ذات الوقت ،فهو
“صدي���ق مؤقت وعدو مترب���ص” واألول في خدمة الثاني ولي���س العكس .تعامل رئيس
(حدك) مع الش���ق األول من سياسة الش���اه”صديق مؤقت” وبسذاجة متناهية تجاهلت
القيادة الكوردية ولم تحتط للش���ق الثاني  -وهو المحور األساس���ي -من سياسة الشاه
“كعدو متربص” ،وعند عودة الشاه بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر في  6آذار ،1975
أماط اللثام عن وجهه كامالً ،فطن القادة الكورد إلى مدى عجزهم وتخلفهم في الحقل
الدبلوماسي بعد فوات األوان.
سياسة صناعة األوهام تنجح عندما يكون المتلقي مهيئاً لها ،قاصر في فهم قوانين
الصراع السياس���ي وادارتها ويجهل دروس التاري���خ ،وضعف الثقة بالنفس فيما يخص
القدرة على كسب عوامل القوة والتأثير السياسي في حلبة الصراع بين الالعبين ،غير
مبالي بتعهدات ملزمة وجبهته الداخلية توهنت بفعل الفساد المتفشي وضعف االلتزام
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بمصالح شعبه ومستقبله .وبالعكس تفشل هذه السياسة إن بنى المتلقي استراتيجيته
وشخص بدقة دوافع
على الوقائع الثابتة على األرض ،وتهيئة شعبه ألسوء االحتماالت
ّ
المس���اعدات التي يتلقاها وحرص على بناء خطط بديلة حال وقف هذه المساعدات،
واالبق���اء على ع���دة محاور للمناورات السياس���ية ك���ي تبقى حركته مس���تقلة في أخذ
القرارات المصيرية.
ل���م تب���ن االس���تراتيجية الكوردية على أس���س واضحة مدروس���ة ،فل���م يكن هناك
رؤية متفهمة لواقع سياس���ة الش���اه تجاه الحركة الكوردية ،إل���ى أي مدى يمكن اعتبار
المساعدات من الشاه كعامل مساعد لتقوية الحركة الشعبية المسلحة وترصين الجبهة
الداخلية الكوردية ،إلى جانب تقييم احتمال معاداته للحركة وفي أي ظرف سياسي قد
ينقلب إلى عدو مكش���وف! لقد ازداد االعتماد على الش���اه على حساب إهمال ترصين
الجبهة الداخلية الكوردية وهدم العالقات الكوردستانية.
لم تع القيادة الكوردية حقيقة ان الش���اه تعلم درس���اً هاماً من اتفاقية ( 11آذار عام
 ) 1970الت���ي وقعها الطرف الكوردي والبعث العراقي ،ولذا بعد أن عاد مال مصطفى
إلى الشاه لطلب العون والدعم خاصة بعد محاولة اغتياله الفاشلة في  29أيلول 1971
من قبل أجهزة مخابرات سلطة البعث ،توسعت العالقة بين قياد (حدك) وإيران ،سعى
الشاه أن ال يدع مال مصطفى يفلت من يديه في السماح له باتفاق آخر مع بغداد ،لقد
يجر الحكومة العراقية إلى مائدة المفاوضات معه ،وربط مال مصطفى ربطاً
تعلم أن ّ
محكماً وألهاه عن أي تفاهم مستقبلي مع بغداد.
كان الش���اه يعرف مدى أهمية سياسة إفس���اد المجتمع إلطالة حكمه ،وكان يعرف
أن هذه السياس���ة يتبعها مال مصطفى مع شعبه ،سياسة اإلفساد يمكن ممارستها مع
األش���خاص ومع المجتمعات على حد س���واء ،كان هذا من مصلحة الشاه ،فأغدق على
مال مصطفى الماليين من الدوالرات وبدورها أس���همت في خلق المزيد من الفس���اد
ف���ي المجتم���ع الكوردي على حس���اب النقاوة الثوري���ة ،وتطور ميل واض���ح لدى القادة
جزء من
الكورد الرئيس���يين في دعم سياس���ات الش���اه في المنطقة ،معتبرين أنفسهم ً
المخطط األمريكي اإليراني واإلسرائيلي 325.لقد سمح مال مصطفى للعديد من قادته
From Amembassy BEIRUT. To the Department of State. July 16, 1971. Request from
325
Mustefa Barzani for Clanndestine Contact with USG
257

20.7.2017 15:49:32

livre_2versB.indd 257

دبلوماسية صناعة األوهام

ذوى الوالء الش���خصي أن يمعنوا في الفساد المالي واالداري ،وطيلة ما يقارب األربعة
عش���ر عاماً لم يس���جن أو يفصل أو يحقق مع أي قائد أو مس���ؤول بتهمة االختالس أو
الفس���اد المالي .لقد نخر الفس���اد في جسم المجتمع بوضوح وقد بدأ من قمة القيادة
نزوالً إلى جميع مؤسس���ات الحركة والحزب والجيش الثوري .وهذا هو الخطر األكبر
الذي تفش���ى في الثورة حي���ث تنهار مناعة المجتمع وتضرب قي���م التضحية والنزاهة
والفضائ���ل الثوري���ة وااللتزام بالثوابت التي تتعلق بمصير األمة .لقد تناس���ي القادة أن
الش���عب الكوردي يخوض ثورة مس���لحة ويحيط به األعداء م���ن كل جانب ،ولمزيد من
التالحم بين الش���عب الكوردي وقيادته ،كان يقتضي من القيادة أن تضرب من نفس���ها
أروع مث���ال على التمس���ك بالقيم الثورية والوطنية والتضحي���ة وااليثار وااللتزام بمبدأ
العدالة ،لقد تناس���ت القيادة الكوردية أنها تقود ثورة وس���محت لنفسها االنجذاب نحو
الحياة الرغيدة والثراء والراحة وجمع المال .كان الشاه على علم بنقاط الضعف لدى
الطرف الكوردي فاس���تغلها ليضع القيادة الكوردية داخل إطار سياس���ي محدد يتحكم
هو في القرارات السياسية الحاسمة.
فلكي يقي قائد الحركة نفسه من مخاوف القفص اإليراني ،دخل القفص اإلسرائيلي،
وللمزيد من الحماية دخل قفص الـ  .C.I.Aكان يولي أهمية فائقة للمخابرات واألجهزة
الس���رية الجاسوس���ية ،ويجد فيها ضماناً للسالمة الش���خصية والعائلية ،ويطلب منها
ّ
دوماً التعاون المخابراتي ،ومن هنا كان يريد تقديم ابنه مس���عود لجهاز الـ  C.I.Aكما
ورد ف���ي العديد من المذكرات التي أرس���لها إلى الس���فارات األمريكي���ة أو مع مبعوثيه
جزء م���ن صفقة ماكرة
الذي���ن التقوا بدبلوماس���يين أمريكيي���ن .وكان دخول الـ ً C.I.A
أعدها الش���اه تلبية لرغبة مال مصطفى ومقابل قطع القيادة الكوردية جميع القنوات
م���ع االتحاد الس���وفيتي وحكومة بغداد والحزب الش���يوعي العراق���ي وعدم االنضمام
إل���ى الجبه���ة الوطنية التقدمية .وبدخول الـ  C.I.Aفي اللعب���ة ،تقوت معنويات القيادة
الكوردي���ة وظنت أنها تس���تند إلى دولة عظم���ى هي الواليات المتح���دة األمريكية وان
لها أهمية في حس���ابات المعس���كر الغربي .هذا دون إدراك أن ايران هي التي تمس���ك
بمداخل ومخارج هذه العالقة .ومن الناحية الجيوستراتيجية وفي أوج الحرب الباردة،
ل���م تكن واش���نطن راغبة في حصول أي مش���اكل لحلفائها ف���ي المنطقة المضطربة –
الشرق األوسط – ففي نظرها أن حكماً ذاتياً لألكراد في العراق سيكون له صدى كبير
في جميع أجزاء كوردس���تان .ويتيح لحكومة عراقية راديكالية ،أو لالتحاد الس���وفيتي
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اس���تخدامه ضد أهم حليفين ألمريكا في الش���رق األوسط ،طهران وأنقره ،وهذا خط
أحمر ال يجوز تجاوزه وموضع مراعاة كاملة من واشنطن.
ل���م تجر دراس���ة وافية لتحديد المصال���ح الكوردية ومدى تصادمه���ا أوتوافقها مع
المصال���ح اإليراني���ة .وقبول الدخول في تحالفات غير مكتوب���ة وغير مبنية على القوة
الذاتية الحقيقية ،جعلت الحركة الكوردية طرفاً تابعاً وليس طرفاً مس���تق ً
ال له مواقفه
وثوابته المبنية على طاقاته الذاتية .فإن كانت هناك بعض المصالح المشتركة المؤقتة
بي���ن الحرك���ة الكوردية وطه���ران فيما يخص التعامل مع حكومة بغ���داد ،إ ّال أن تصادم
المصالح االس���تراتيجية مع إيران كان قوياً وخطراً .لم يكن الش���اه وال جهاز الساڤاك
ليغفال أهمية اآلثار العاطفية والتعاضد القومي للحركة الكوردية التحررية على جانبي
حدود كوردستان المجزأة ،ومن هنا تركزت سياسة الشاه على مساعدة الثورة الكوردية
م���ن أج���ل احتوائها .في حين كان���ت القيادة الكوردية ترى المس���اعدات فقط وال ترى
عواقب سياسة االحتواء المدروسة بدقة .القيادة الكوردية لم تكن ترى ا ّال جانباً واحداً
من اللعبة ،الجانب البراق ،وأغمضت عينيها عن رؤية الجانب المعتم والخطر ،إلى أن
داهمته���ا اتفاقية الجزائر  6آذار  .1975في خضم العالقة بين قيادة الحركة الكوردية
وشاه إيران ،عمل األخير بشكل مدروس على تقليص خيارات الطرف الكوردي إلى حد
زوال الخيارات األخرى لصالح الخيار اإليراني فقط.
في السياس���ة ال مجال للتس���ول واستدرار الش���فقة وطلب الصدقات ،إنما عوامل
الصم���ود الحقيقي���ة واالرادة المبني���ة عل���ى وقائ���ع ثابت���ة هي األس���اس ف���ي التعامل
الدبلوماس���ي .والش���اه نفس���ه كان يعرف كيف يزيد من ضعف قيادة الحركة الكوردية،
فنظرت���ه إلى العالقات الدولي���ة في زمن الحرب الباردة كانت مبنية على توفير عوامل
الق���وة والردع ،وفي نظره أن الضعيف ال يس���تطيع أن يتخذ موقف���اً متوازناً حكيماً ،أو
ولنر من خالل الحديث التالي وجهة نظره فيما يخص القوة
أن ينتهج سياسة ناجحةَ .
الحقيقية:
“كيس���نجر :قد يكون مفيداً أن تعرفوا بأن الس���فير الس���وفيتي  Dobryninتنبه إلى
إحدى تعليقاتكم أثناء مأدبة عشاء أقيمت لكم في البيت األبيض ليلة الثالثاء .وأدعى
“القوي فقط
(دوبريني���ن) أن كلم���ات جاللتكم كانت مس���توحاة من���ى ،عندما ذكرت���م:
ّ
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باس���تطاعته أن يكون حكيماً ”.قلت لـ (دوبرينين) العكس هو الصحيح ،أنا لس���ت سوى
تلميذاً لجاللتكم.
الشاه :قلت نفس الشئ للسناتور  Wayne Hayesوتناقشنا في ذلك.
قلت للروس الشيء الجيد لكم أيضاً جيد لي.
س���ألتهم عندما يتفاوضون مع الواليات المتحدة ،هل يتفاوضون من موقع الضعف
أو م���ن موق���ع القوة .إنهم يتفاوضون من موقع الق���وة .فقط من موقع القوة يمكن تبني
موقف حكيم .الش���خص الضعيف يكون شديد االرتباك مما يحول دون حيازة الحكمة
والروية.
كيسنجر :يحتاج المرء إلى أن تكون لديه خيارات لكي يكون حكيماً.
الشاه :إن تكن قوياً ،يمكنك التحلي بالصبر.
كيسنجر :نعم المرء في تلك الحالة يتمكن من استغالل الوقت لصالحه.
الشاه :نعم المرء في تلك الحالة يستطيع أن يتأنى .هل أحب السفير الروسي تلك
المالحظة؟
كيسنجر :احترمها وهذا أهم من أن يحبها.
السفير هيلمز :أخذ مالحظة عنها.
كيسنجر :جاللتكم جلب اهتمامه.
().......................
()...........................
الش���اه :قلت للس���فير الروسي في طهران ،أن نفس االستراتيجية التي هي مناسبة
لكم ،هي مناس���بة إلي���ران أيضاً .يجب التعام���ل مع إيران بنفس المعامل���ة مع البلدان
الكبيرة في العالم .هل ذكر السفير الروسي أشياء أخرى عن إيران؟
كيسنجر :تكون لدي انطباع أنهم يفضلون لو أنكم أقل تسلحاً.
الشاه :الشيء المهم أن يفهمه الروس هو أننا ال نخاف المجابهة معهم .لن نستسلم.
على الروس أن يفهموا ذلك.
كيسنجر :هذا موقف قوي......
326
()............................
وفي هذا الوضع يبقى الذكاء وقابلية المناورات واس���تغالل عوامل القوة والضعف
Memorandom of Conversation. Friday, July 27. 1973. 5:00 p.m. In the Shah’s
326
Reception Room Blaire House.
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في لعبة الصراع السياس���ي محكاً لتحقيق كل منهما ألهدافه وتجنب الوقوع في الفخ.
فاالستعداد لألزمات قبل وقوعها هو من صلب السياسة الناجحة ،أما االستفاقة بعد
حصول األزمة  -مثال القيادة الكوردية -فال يفيد ألن الوقت يصبح متأخراً جداً.
العالقة الثنائية بين الرجلين كانت ذا أهمية حاسمة ،إذ لم يولي الشاه أي اهتمام
لمستش���اريه أو حكومت���ه ف���ي الموافقة أو إب���داء الرأي فيما يتخذه من قرار سياس���ي
مهم���ا كان���ت أهميته .ونفس الش���يء ينطبق على مال مصطفى ،فهو ال يستش���ر مكتبه
السياسي أو قيادات قوات األنصار الكوردية ،فهو رئيس الحزب والقائد األعلى لقوات
الـ (پيش���مرگه) ،هذه العالقة الش���خصية الثنائية هي التي حددت مالمح السياس���ة
بين طهران والحركة الكوردية .فإن كان الشاه يملك المال والسالح ،كان مال مصطفى
يملك آالف المس���لحين على أرض محررة يتجاوز مس���احة بلجي���كا ،وهي أرض جبلية
شديدة الوعورة وفردوس لحرب العصابات ،وثم إن مال مصطفى ،رغم تراجع شعبيته،
كان بامكانه االعتماد على شعبه أثناء األزمات التي يجد الشعب الكوردي وجوده مهددا ُ،
فيلت���ف حول مال مصطفى من جديد .وكان بامكانه أيضاً االعتماد على اس���تراتيجية
كوردس���تانية وتطويره���ا لزيادة رصي���د الحركة دولياً واقليميا ،وهذا يتيح له ممارس���ة
ضغ���ط كبي���ر عل���ى عدد من الحكومات .في حين اس���تغل الش���اه نق���اط الضعف لدى
مال مصطفى ،لم يقم األخير باس���تغالل مخاوف الشاه لتقوية أركان الحركة التحررية
الكوردي���ة الداخلي���ة ونيل ثق���ة الجماهير الكوردية لتقوية دوره���ا في الصراع من أجل
تحقيق أهداف الثورة .كان خط ًأ قات ً
ال وضع جميع ما يملك من أوراق في سلة طهران،
سخاء من الروس
وهذا ما كان يريده الشاه .لقد أثبت الشاه لمال مصطفى أنه األكثر
ً
والعراقيي���ن واإلس���رائيليين واألمريكان فيما يخص المنح المالي���ة .ولم تعرف القيادة
الكوردي���ة كي���ف تتصرف مع هذه الثروة المفاجئة التي هبطت عليها وفيها كل مغريات
االس���تئثار بالس���لطة ،هنا تمكن الش���اه من خ�ل�ال االغراءات المالي���ة اضعاف االرادة
الثورية وتطويعها أمام س���طوة المال .كما إن خطر اإلدمان على المال ينقل دور الثورة
الكوردية من مركز استقاللية القرار إلى مركز “وظيفي” يخدم مانح المال الذي يجيد
نص���ب الكمائن ،ويجد المتلقي نفس���ه في النهاية وقد تح���ول من “ثوري” إلى “موظف”
له دور معين.
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اعتق���د مال مصطفى بعد بيان آذار ع���ام  1970أن اجراءات حمايته العديدة كانت
كافية لس�ل�امته ،وعاش على الح���دود اإليرانية العراقية بعيداً ع���ن الجبهات ،محاطاً
بالحاش���ية وآالف الح���راس ،وبالمضادات الجوية على الت�ل�ال المحيطة بمقراته ،لكن
وجد أن األعداء متربصون به وقد اس���تطاعوا بالمكر والخديعة تجاوز جميع العراقيل
الت���ي أقامها لس�ل�امته ،والوصول إليه ف���ي عقر داره ،وقد أنقذت���ه العناية اإللهية من
م���وت محق���ق ،كل هذا اس���تفزه إلى حدود ان نما فيه هاجس داخلي عميق أس���هم في
خلق ش���عور دائم بفقدان األمان والس�ل�امة على حياته .وكما نوهنا فإن تعرضه لعملية
االغتيال التي قام بها نظام صدام حس���ين أفقدته ملكة التفكير المتوازن في خياراته
السياسية وتحالفاته االقليمية والدولية.
هنا اس���تغل الش���اه هذه المخاوف أحسن اس���تغالل ،ولكن األدهى من كل هذا هو
انفصال رئيس الحزب عن آمال وتطلعات ش���عبه وتضحياته وتمس���كه بالقوى الرجعية
والمرتزقة وس ّد الطريق أمام المؤهلين ،كما ازداد احتكار السلطة السياسية والعسكرية
تمر بها ثورة الشعب الكوردي.
والمالية من قبل عائلته ،و في أخطر ظرف ّ
لم تستفد القيادة شبه المشلولة من العناصر الجديدة الملتحقة بالحركة الكوردية،
إذ كانت قدرتها التنظيمية وملكة اس���تيعاب الملتحقين الجدد من عس���كريين ومدنيين
صفراً ،بل تحولوا رغماً عنهم إلى عبء على الحركة .وكان هذا موضع انتقاد الممثلين
اإليرانيين أنفس���هم ،ويش���ير الدكتور عبدالمصور بارزاني ،والذي ش���غل منصب رئيس
اللجنة العليا لشؤون الالجئين عام  - ،1974حالياً أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة
الس���ليمانية  -إلى ظاهرة التس���یب بوض���وح ،ففي داخل أراضي كوردس���تان – إيران-
زادت المخيم���ات الس���كان الالجئين الكورد الفارين من حرب كوردس���تان الخامس���ة.
ففي زيارة مفاجئة للتمسار (منصور پور) إلى مخيم (نليوان) بالقرب من مدينة شنوى،
التق���ى بـ (عبدالمصور بارزان���ي) وذكر صراحة“ :وصلتنا معلومات موثوقة مفادها بأن
الكثيرين من المنتمين إلى الپيشمرگه موجودون في المعسكرات وهم الذين يفترض
أن يتواجدوا على الجبهات ...إن هذه الحالة س���تضعف الجبهات القتالية ،األمر الذي
يفترض فيه أن ال يحدث”....

262

20.7.2017 15:49:32

livre_2versB.indd 262

دبلوماسية صناعة األوهام

المثال التالي يرينا مدى تأهب قمة الهرم في الحركة الكوردية للطوارئ وللمسؤولية
التاريخية المناط بها ،فرئيس األمن (پاراستن) وهو نجل مال مصطفى (مسعود) ،حيث
من المفروض أن يكون بالنس���بة للحركة الكوردية كما هو نصيري بالنس���بة للس���اڤاك
االيراني ،ومائير عميت بالنسبة للموساد االسرائيلي ورتشارد هيلمز بالنسبة لـ C.I. A
 .يذكر الدكتور عبدالمصور بارزاني مثاالً حياً ذا مغزى كبير :وفي ش���هر آذار من عام
 ،1975كان رئيس الپاراستن للحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود مال مصطفى)
ال���ذي عينه والده في المنص���ب المذكور ،والمفروض انه على علم بخفايا األمور ،نراه
متح���رراً من القلق ومتمس���كاً بفكرة الس���ند الخارجي الق���وي ،وكان يقضي عطلته في
إي���ران لدى عائلت���ه ،ومطمئن من كل ش���يء .أعرب له عبدالمص���ور بارزاني عن قلقه
بص���دد تفاهم محتمل بي���ن بغداد وطهران ،فكان ال���رد“ :عبدالمصور أنت ليس لديك
عمل وال تفتأ تسألني أو تسأل إدريس حول هذا الموضوع .لكن لو كنت تعلم ما أعلمه
أن���ا لما طرحت هذا الس���ؤال أص�ل�ا” وزاد “ :نحن ال نتعامل م���ع دول صغيرة كالعراق
وإي���ران فق���ط ،بل لنا عالقات مع دول كبرى أيضا ”.وفي نفس االجتماع وعبدالمصور
اليزال جالس���اً ،بعد برهة ،وصل رس���ول يحمل رسالة إلى مسعود من إدريس البارزاني
ال���ذي كان اليزال في كردس���تان ،يخبره فيها بدأ انس���حاب المدفعية اإليرانية وتخلي
327
إيران عن دعمها للحركة الكوردية.
لق���د قامت أجهزة الحزب الدعائية بفرض عادة تبجيل وتفخيم مال مصطفى إلى
حدود المغاالة ،وألفت األش���عار واألغاني ألمجاده العظيمة الخارقة ،كان هو شخصياً
يش���به نفسه بـ “األس���د” ،وقد وقع منذ زمن تحت تأثير التفخيم المغالى فيه ومن أهم
نتائجها انه ال يجد أي داع لالس���تماع إلى أحد أو طلب المش���ورة والنقاش مع آخرين،
فه���و أعلم وأذك���ى من الجميع وفوقهم .ونما فيه فقدان اإلحس���اس بالمخاطر .صدام
حس���ين هو اآلخر أصيب بنفس الداء بعد نج���اح عملية تأميم النفط العراقي وهزيمة
الحرك���ة الكوردية ع���ام  ،1975فقد تولدت لديه قناعة بعظمة ش���خصيته التي حققت
م���ا ل���م تحققه أي���ة حكومة عراقية م���ن قبل :تأميم النف���ط وإنهاء الحرك���ة الكوردية.
وكان الش���اه مصاب���اً بنفس المرض ،فقد كان يعتق���د انه يمثل قوة عظمى في المنطقة
واألمري���كان يحتاجون���ه وتفرد هو اآلخ���ر بالقرارات المصيرية ولم يس���تيقظ إلى بعد
المسألة الكوردية .البديل الديمقراطي .تجارب سياسية . 2009 – 1974 :الدكتور عبدالمصور
327
بارزاني .كتاب لم ينشر بعد.
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ف���وات األوان ،حيث ش���اهد م���دى بعده عن حقائق المجتمع اإليران���ي وهو يرى تهاوي
عرش���ه .ف���ي وضع كهذا تصغر الش���عوب وتهمش ويتعاظ���م دور الدكتاتور الذي يصبح
فوق الش���عب وفوق القانون ،ومن خالل أجه���زة قمعه وإعالمه ينهمك مرتزقة اإلعالم
بنشر ثقافة “عبادة الشخص” .إن صعود أي دكتاتور خير مؤشر على فشل دور الشعب
وتحول���ه إلى مجرد خادم ذليل .فالحاكم المس���تبد يدي���ر ظهره للمحكومين وال يكترث
بمصالحهم ألن همه هو بقائه واس���تمراريته الوراثية .وتقوم بطانة الحاكم بدورها في
تعزيز االستبداد ،وقد شك ّل الحاكم هذه البطانة خدمة لمصالحه ،وأحد أطراف هذه
البطانة يتجسد في مثقفي السلطة االنتهازيين.
فـ “القادة الحقيقيون” يتواضعون عند النصر ويصبحون أكثر حذراً في سياس���اتهم
وأكثر ألتصاقاً وتحسس���اً بأماني وآالم ش���عوبهم ،بينما “أش���باه القادة” يتعجرفون عند
النصر ويستهترون بنضال ومعاناة وكرامة شعوبهم ويتملكهم المزيد من االستبداد ،كما
إن القائ���د غي���ر المؤهل بحاجة متواصلة إلى تضخيم صورته يومياً ونس���ب البطوالت
إلي���ه وحده ،ويق���وم المرتزقة من مثقفي الس���لطة خالل األجه���زة الدعائية الخاضعة
لبطان���ة الحاك���م بتجميل ص���ورة “القائد المنق���ذ” بأطنان من األكاذيب بش���كل روتيني
ومتواصل.
أبت القيادة الكوردية أن تفتح عينيها على رؤية حقائق جديدة محتملة على األرض
لتحت���اط له���ا ،رغم وجود بوادر واضحة منذ حزيران من عام  .1973لقد انتاب القيادة
ش���عورعميق باستحالة فقدها للس���لطة مهما فعلت ،وذلك بفعل ش���يء يشبه اإلدمان،
كرسته أعوام طويلة من التفرد واالستئثار بالسلطة المطلقة دون محاسبة في مجتمع
حي لما
عودت���ه قيادت���ه على الصمت واالذالل والخنوع .انهيار الحرك���ة الكوردية مثال ّ
يمك���ن أن ينج���م عن تهميش القيادة لنفس���ها عن قوى الش���عب الفاعلة ،فقد أس���ندت
القيادة ظهرها للخارج ،خالل دبلوماسية هزيلة ساذجة ركزت مهامها على جمع المال،
وأخفقت في مهمة خلق عوامل الديمومة وترس���يخ القوى الذاتية في المجتمع الثائر،
فالدبلوماس���ية الناجح���ة تق���وم على بناء وترصي���ن الجبهة الداخلي���ة .وعندما وجدت
القيادة نفسها وجها لوجه أمام اتفاقية الجزائر ،لم تعمل على تحديد آثار وقع الهزيمة
الدبلوماس���ية ،إنم���ا أمعن���ت في التخبط والضي���اع ،فتخاذلت .وعمل���ت على نقل هذا
التخاذل إلى أوس���ع دائرة ممكنة ،لقد قادت األوهام إلى هزيمة دبلوماس���ية والهزيمة
الدبلوماس���ية قادت إلى هزيمة عسكرية ساحقة ،ضحيتها األولى شعب كوردستان .لم
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تستشر القيادة الكوردية الشعب الكوردي ولم تأخذ مشاعره في الحسبان وال مصيره
وكرامته ،لم يكن للشعب أي وزن في قرارات القيادة الكوردية .بينما نجا الزعماء الذين
أصبحوا أثرياء إلى حيث األمان.
ونستش���هد هنا بأرش���يف هام يكشف خبايا التمسك التام بحبل الشاه وقطع جميع
الجسور مع االتحاد السوفيتي والعراق والحزب الشيوعي العراقي حتى كتكتيك .وكما
ب���دا فإن صالح اليوس���في كان المع���ارض الوحيد ال���ذي ظل تفكيره مش���وباً بالخوف
والقل���ق م���ن جراء تزايد االرتباط م���ع طهران وحليفاتها ،واالبتع���اد الكلي عن االتحاد
السوفيتي ،ولم يجد من بين أعضاء المكتب السياسي أعضاء آخرين يقفون معه لثني
قائد الحركة عن هذا المنحى الخطير .األرش���يف األمريكي المؤرخ في 1973 .6 .11
موجه إلى هيلمز حيث كان يش���غل آنذاك منصب سفير الواليات المتحدة في طهران،
واس���م المرس���ل محذوف ،هذا األرش���يف يوضح أن سياسة واش���نطن كانت على تمام
االنس���جام مع خطط الش���اه ،إلى حدود التضحية باألكراد لمصالحهما في المنطقة،
هذا اللقاء الذي يش���ير اليه األرش���يف حصل مع مبعوثين سوفيتيين والقيادة الكوردية
متباهي���ة لوج���ود عالقة مع  C. I . Aاألرش���يف تحت عن���وان :مذكرتكم حول مالحظة
الشاه لمال مصطفى:
ش���كراً إلعالمي بنصيحة الش���اه للبارزاني بصدد االنضمام إل���ى االئتالف ألبعثي
الشيوعي“ :افعل ذلك إن أردت االنتحار!”
األك���راد أرس���لوا لن���ا ولإليرانيي���ن تقريراً ع���ن زيارة اثني���ن من موظفي الس���فارة
الس���وفيتية .نحن نصحناهم باس���تمرار أن يرسلوا جميع اتصاالتهم بالسوفييت بشكل
ف���وري وبالكامل لإليرانيين لكي يقللوا من الش���بهات التي قد تنتابهم من أن البارزاني
يلعب لعبة مزدوجة”.
ث���م يذك���ر المرس���ل أن التقرير ال���ذي قدمته القي���ادة الكوردية وصل إلي���ه مكتوباً
بالعربية واقتضى ترجمته.
ون���ورد هن���ا أهم ما ورد في التقرير الكوردي حس���ب النص االنكليزي مع تعليقات.
في التقرير جمل ال تقرأ أو لم يرفع عنها الحظر.
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وصل في  Victor N. ABUSUV ALBUK , 1973 .6 .2السكرتير األول في السفارة
السوفيتية ،و السكرتير الثاني Igor PETRACOV :إلى المنطقة الكوردية ،وذكرا أنهما
أتيا وفق تعليمات القيادة السوفيتية ،منهم بريجنيف ،كوسيجن و بودگورني .وقاال إن
الهدف من زيارتهما هو التحقق بش���كل خاص من آراء مال مصطفى بارزاني ،المكتب
السياس���ي لـ (حدك) والحصول على آراء الحركة الكوردية والحزب بش���كل عام .لكن
الهدف الحقيقي كان زيادة الضغوط على البارزاني للتعاون والمصالحة مع (..........
 .....................ال يقرأ ) ويعتبر السوفييت أن النظام الحالي هو ضد االمبريالية
وصديق لالتحاد الس���وفيتي ،وأكدا على دعم الس���يد صدام حسين التكريتي وضرورة
تعاون األكراد معه ودعمه أيضاً في كافة الظروف.
إضاف���ة تكلم المبعوثان بش���كل مطول عن األهمية التي يوليها االتحاد الس���وفيتي
للع���راق وللحرك���ة الكوردي���ة وأهمي���ة ح��� ّل القضي���ة الكوردية م���ع الحكوم���ة الحالية
والش���يوعيين ضم���ن إط���ار جبهة عراقي���ة موحدة معادي���ة لالمبريالي���ة .وأعربوا عن
اس���تعدادهم لمس���اعدة الشعب الكوردي بكل ما هو ممكن وفي مجاالت عديدة بعد أن
يتوصلوا إلى اتفاق مع الحكومة العراقية.
تكل���م مال مصطف���ى وأعضاء المكتب السياس���ي بصورة مطول���ة عن موقف حزب
البع���ث ونقاط االحتكاك مث���ل برنامج التعريب ،واإلخفاق ف���ي تحديد حدود المنطقة
الكوردية ،ضعف المش���اركة الكوردية في الحكوم���ة ،محاولة اغتيال البارزاني وقضايا
أخرى متعلقة بغياب حس���ن النية لدى البعث .كل هذا أدى إلى فقدان تام للثقة بنظام
البعث وقدرته في حل المسألة الكوردية .لقد عرضت وجهة النظر الكوردية بالتفصيل
والمبعوثان السوفيتيان وعدا بنقلها كما سمعاها إلى القيادة السوفيتية.
ل���م يطرح المبعوثان ّأية مقترحات عملية لكي يتبناها الكورد أو الحكومة العراقية
لحل المس���ألة الكوردية .مالحظاتهما تركزت على الضغط على البارزاني للتعاون مع
صدام حسين التكريتي والنظام واالنضمام إلى الجبهة الوطنية مع البعث والشيوعيين.
الدبلوماسيان كانا يحمالن رسالة شفهية من القيادة السوفيتية إلى البارزاني ،ونقاط
مختصرة مكتوبة تتعلق بالنقاط األساس���ية التي ينبغي مناقشتها كما ورد أعاله .وذكر
المبعوثان أن النظام قرر منح الحكم الذاتي للشعب الكوردي قبل  11آذار وذكرا أهمية
تجاوب الكورد بشكل ايجابي مع الحكومة في هذا الشأن.
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تعليق المصدر :أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ (حدك) واجه المبعوثين السوفييت
بتهمة أن الس���وفييت يدربون الجيش العراقي الس���تخدام الغازات السامة حيث زودوا
به���ا الحكوم���ة العراقية إلبادة الش���عب الكوردي .أنكر المبعوث���ان علمهم بذلك وطلبوا
اإلثبات���ات أو التقاري���ر التي بن���ى عليها الكورد معلوماته���م .ور ّد الموظف الكوردي بأن
مصدره���م موث���وق ب���ه ومقنع لألكراد وان���ه ال يرغب في اإلفصاح ع���ن هوية المصدر
للسوفييت وان االتحاد السوفييتي قادر على التأكد من صحة ذلك.
تعلي���ق المصدر :أع���رب البارزاني عن قلقه من أن الس���وفييت س���يمنحون النظام
العراقي كل الدعم لحملة عسكرية للقضاء على الكورد .وعلق الزائران السوفيتيان بأن
سرية وهل فكر الكورد ما ذا
العراقيين واإليرانيين قد دخال في مناقشات دبلوماسية ّ
س���يعني ذلك بالنس���بة لهم .ر ّد زعماء (حدك) إن هذا من شأن الحكومتين وال يعنينا.
في الحقيقة ،وعلى أية حال ،كانوا على علم بالحوار ومهتمين نوعاً ما في حالة ضمان
إي���ران لمطالبها في ش���ط العرب ،فإنهم قد يوقف���ون أو يقلصون دعمهم للبارزاني .إن
تج���دد الحمالت الدعائي���ة اإليرانية المعادية للعراق منذ  5حزيران تهدف إلى طمأنة
الكورد من أنهم لن يخسروا الدعم اإليراني”.
كانت هناك نصائح أمريكية للقيادة الكوردية بإعالم اإليرانيين بتفاصيل االتصاالت
مع السوفييت ،لكننا نشك في وجود نصائح أمريكية إليران كي تساعد الشعب الكوردي
لني���ل حقوقه .وكان األمريكان على علم بأالعيب الش���اه قبل اتفاقية الجزائر ،وأدركوا
أن الهجوم اإلعالمي اإليراني ضد البعث إنما هو لتضليل القيادة الكوردية وخلق وهم
لديه���ا بعدم التخلي عن مس���اندة الحرك���ة الكوردية ضد البعث ،ف���ي حين كان الحوار
جاري���اً بي���ن بغداد وطهران .لم تفطن القيادة الكوردية إلى قوانين اللعبة الدبلوماس���ية
الخطرة.
كانت الواليات المتحدة على علم بأهداف الش���اه من وراء دعمه المدروس للحركة
الكوردي���ة ،وكان���ت أيض���اً موافقة على سياس���ة الش���اه الهادفة إلى اس���تغالل الحركة
الكوردي���ة لتحقي���ق مصالح���ه ولم يكن ذا أهمية ما س���يحصل للش���عب الكوردي! فمن
وجه���ة نظ���ر (مكتب االس���تخبارات واألبحاث) في تقريره المعد ف���ي  31مايس ،1972
يذكر التقرير:
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“في حالة س���يطرة زمرة متواطئة من أنصار البعث والس���وفييت على كوردس���تان
الع���راق ،بالتأكي���د س���تتمكن من ممارس���ة الضغط عل���ى إيران وحتى خل���ق قالقل في
ش���رقي تركي���ا .ف���ي الحقيقة يب���دو أن هذا هو أح���د دوافع القي���ادة العراقية – وليس
دافع الس���وفييت  -في دفع األمور في كوردس���تان العراق نحو التس���وية .”.كانت هناك
خش���ية لدى األمري���كان من أن التفاهم مع األكراد يحمل في طياته مس���تقب ً
ال إمكانية
استخدامهم من قبل الحكومات الراديكالية حيث اشتهر بها العراق ،ضد حلفاء أمريكا:
إيران وتركيا .ولذا نميل إلى عدم ارتياح واشنطن في تفاهم جاد بين الحركة الكوردية
وحكومات بغداد.
البناء الذي أستغرق حوالي  14عاماً انهار خالل أيام ،وليس من شك إن المهندسين
الذين تولوا مس���ؤولية هذا البناء لم يكونوا في مس���توى المهام التاريخية التي تولوها.
معظم المهندس���ين تركوا البناء ينهار فوق رؤوس الذين كانوا داخل البناء ،بينما نجوا
هم من صدمة االنهيار س���المين .انتهت الحركة الكوردية خالفاً لكل التوقعات ،خالل
أيام ،ومنع قائد الحركة باصرار كل محاولة لالستمرار فيها ،كما سبق لنا وان شاهدنا
مس���اعي أس���عد خوشفي ،وكان بإمكانه دون أدنى ش���ك مواصلة القتال وتغيير موازين
القوى بالتدريج  -رغم المصاعب -لصالح ديمومة الحركة الكوردية ،لكن رئيس الحزب
منع ذلك .سمعت من أسعد خوشفي نفسه تفاصيل إصراره على مواصلة القتال ،وأعلم
قائ���د الحركة مال مصطفى ،أن الش���يء ينقصنا ،العت���اد والطعام والمعنويات واألرض
المحررة وتصميم الش���عب الكوردي في بادينان على النضال بعزم وهمة“ ،حتى النساء
يريدون مواصلة النضال .328”.لكن دون جدوى.
ولو أخذنا باالعتبار ما كان س���يكون عليه الموقف الس���وفيتي وموقف قوى أخرى،
يذك���ر ج�ل�ال طالباني“ :قب���ل إنهاء الحرك���ة الكوردي���ة التقيت بريماك���وف في بيروت
فطلب منى مواصلة القتال وعدم االستس�ل�ام لطلب الش���اه ،وقال إن الحركة الكوردية
باستس�ل�امها ستس���جل على نفس���ها كونها حركة عميل���ة وتابع���ة ،وبمقاومتكم يمكننا
التوس���ط بين الحركة الكوردية وبغداد ونقول لهم إنهم غير موالين إليران وإنهم مجرد
حرك���ة كوردية .وقد كتبت رس���الة إلى مق���ر البارزاني بهذا الخص���وص ،وكان جوابهم
328

سنوات المحنة في كردستان .شكيب عقراوي .ص416 :
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اترك���وا هذا ألن���ه يريد خداعنا 329”.كم���ا يذكر طالباني بإمكانية أخذ مس���اعدات من
التجم���ع العراق���ي في دمش���ق فيما لو اس���تمرت المقاومة .وكذلك من س���وريا وليبيا.
القذافي كان ضد توجهات البارزاني في التعامل مع إيران.
كان الشعب الكوردي وحركته التحررية أحوج ما يكون إلى قيادته بعد اتفاق الجزائر
ف���ي م���ارس  ،1975وقد اس���تفزته المؤام���رة ،وكان يتطلع إلى اس���تمرار المقاومة وأن
تستيقظ القيادة الكوردية وتعود إلى الوقوف مع شعبها ،لكن كانت الخيبة .هناك فرق
كبير بين زعامة مضحية ،تثبت أصالتها ساعة المحنة ويأبى إخالصها وتفانيها من أجل
قضية الشعب العادلة التخلي عن الجماهير ساعة الحقيقة وبين زعامة المبالية بحكم
التاريخ ومعاناة ش���عبها .وقد رأينا إحدى أهم الخصائ���ص المرافقة للنضال الكوردي
ف���ي النصف الثان���ي من القرن الماضي هو عدم كفاءة القي���ادة الكوردية وعزوفها عن
استخدام المساعدات الخارجية لترصين الجبهة الداخلية الكوردستانية.
إن ه���ذا الفش���ل يرينا مدى غياب القابليات ف���ي إدارة العالقات الخارجية وغياب
الخط���ط االحتياطية لتف���ادى المفاجئات التي تتميز بها عالق���ات الدول المتخاصمة
والجارة ،فهل كان من الحكمة إبقاء الحركة تحت رحمة قوى خارجية ال تكن للش���عب
الك���وردي غي���ر العداء وفي أحس���ن األح���وال الالمب���االة كما كان الحال مع واش���نطن
وإس���رائيل .فال���دول تتصال���ح عند بلوغ ح���دة التوتر مس���توى تهديد ج��� ّدي للمصالح
الحيوي���ة للبلدين ،ولم يكن ممكناً اس���تمرار العداء بين بغ���داد وطهران إلى ماال نهاية.
ورأين���ا أيض���اً أهمية “التنازالت الوقتي���ة” المتبادلة بين الدول للقض���اء على ما تعتبره
الدولة خطراً داخلياً ،وفي الواقع أدرك الطرف اإليراني خطأه في تخليص العراق من
الت���ورط الكوردي ،لكن كان األوان قد فات .فتخلص العراق من القتال في كوردس���تان
هيأ له مجال أوس���ع في التنافس مع إيران في مجال التس���لح ،وهذا ما أخاف الش���اه.
أراد صدام حس���ين من وراء اتفاقياته س���واء مع القيادة الكوردية أو مع الش���اه ،تجاوز
مشاكل آنية ضاغطة بقوة على بقاء نظامه ،وعندما تخلص منها ،ارت ّد عليهما في وقت
يخت���اره هو .لكن ف���ي الوقت ذاته ،اتفاقيات كهذه ،ترين���ا خطورتها على األمد البعيد،
إذ تدخل في خانة المغامرات والمجازفات السياسية والعسكرية التي تستنزف موارد
وطاقات الشعوب وتقود األوطان إلى خراب.
329
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خلق���ت اتفاقي���ة الجزائر ل���دى الدولة العبرية انطباعا يوح���ي ببدء حصول خالف
في وجهات النظر حول الشؤون اإلستراتيجية بين طهران وتل أبيب .وقد انتاب القلق
الحكومة التي كان يرأس���ها اسحق رابين ،فسافر األخير إلى طهران ليستمع من الشاه
شخصياً التفسير الذي حدا به إلى توقيع االتفاقية مع صدام حسين .ذكر له الشاه:
“اعتقدت أن الحرب حتمية مع العراق ،وان االتفاقية ستوفر لنا الوقت”.330
إن كان هدف الشاه من اتفاقية الجزائر هو االحتفاظ بميزان القوى لصالح إيران،
فق���د أخط���أ ،إذ بانتهاء الحركة الكوردي���ة ،أزيل عامل ضعف كبير ف���ي موقف بغداد،
وأمس���ت األخيرة في موقف عس���كري أقوى لمنافس���ة الش���اه وخلق االضطرابات له،
واعتبرت“ :إس���رائيل أن الش���اه ارتكب خطأ اس���تراتيجياً كبيراً بتوقيع���ه على اتفاقية
331
الجزائر ،فبدل أن يكسب الوقت لصالح إيران كسب صدام حسين الوقت لصالحه”
ش���عر رجال الموس���اد بقلق اإليرانيين من التس���لح العراقي ،لذا ناقش���وا مع الساڤاك
موضوع دعم أكراد العراق مجدداً“ .إن اعتراف اإليرانيين بأن نهاية التعاون مع األكراد
س���مح بنهضة العراق في مجال القوة العس���كرية ،خلق األمل لدى إس���رائيل باحتمال
إع���ادة فتح المنفذ الك���وردي .رغم أخذ المقترح باالعتبار ،اال أن إيران لم تقدم جواباً
محدداً حس���ب قول اإلس���رائيليين .لكن موظفاً حكومياً إيرانياً س���ابقاً ،يقول أن وثائق
الس���رية تش���هد على حصول تعاون بين إس���رائيل وإيران وجماعة البارزاني
الس���اڤاك
ّ
ف���ي ع���ام  ،1978لكن في مجال أضي���ق بكثير .فقط أربعة من عمالء الس���اڤاك كانوا
على دراية بالعملية 332”.رغم استياء إسرائيل من ميل الشاه نحو الدول العربية ،بقيت
العالقات اإلس���رائيلية  -اإليرانية تتس���م بالحيوية فيما يخص التعاون االس���تراتيجي
ألمنهما.
إن إهمال وضع الخطط البديلة من قبل القيادة الكوردية ،عند قطع المس���اعدات
من الدولة أو الدول المانحة ،يشير إلى عدم وقوفها على أرض ثابتة ،مما يسهل للدول
اس���تخدام الورق���ة الكوردية لصالحها ،وم���ن هنا خطر الوقوع في لعب���ة التداول ،وقد
330
331
332

Treacherous Alliance. Trita Parsi. Yale University Prss.2007. P: 58
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عانت القضية الكوردية من هذا المأزق بصورة مأساوية .ثم إن التجاء القيادة الكوردية
إلى إيران ،زاد من وقوعها تحت التأثير اإليراني ،ولم يكن بإمكانها إعادة إحياء الحركة
إال برخصة إيرانية ،وهذا ما جعلها تدور في نفس المحور الخطر الذي يخدم بالدرجة
إلى من منطلق مصالحها،
األولى مصالح إيران .فإيران لم تتعامل مع الحركة الكوردية ّ
وكان���ت نظرته���ا معادية للحقوق القومية الكوردية .إن ع���دم أخذ ذلك في االعتبار هو
خطأ استراتيجي مميت.
اهتم���ت الوالي���ات المتح���دة األمريكية باالتفاقي���ة من وجهة نظر جيوس���تراتيجية
فأع ّدت وكالة المخابرات المركزية األمريكية ( )CIAبالتعاون مع جهات مختصة أخرى
مث���ل ( )OCIدائ���رة المخابرات الراهنة و ( )INRمكتب البح���وث والمخابرات و ()DIA
وكالة الدفاع والمخابرات ،تقريراً حول نتائج اتفاقية الجزائر الموقعة في  6آذار عام
 ،1975مؤرخة في األول من مايس  1975بغية دراس���ة ما ينجم عنها من آثار بالنس���بة
للمش���اركين ،وبالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة إضافة إلى القوى العظمى ،وتقع في
المترجم في الملحق.
 11صفحة ،تجدون نصها
َ
الدعاية الحزبية احجبت الحقائق عن انظار الش���عب طوال مرحلة القتال وصورت
الث���ورة وقائده���ا بالصمود وتحقيق االنتص���ارات التاريخية لالمة ،ه���ذا الوهم القاتل
كان قوياً في المخيلة الش���عبية  -كل ش���يء على مايرام– وهذا يفسر االنهيار الصاعق
للحركة الكوردية وعدم بروز نخبة جديدة تلد مباشرة وبشكل فوري من رحم االنهيار،
فالسقوط كان يمكن أن يأخذ مسارين ،كما هو الحال مع المرض .فاالنسان قد يصاب
بم���رض يفت���ك به تدريجي���اً وعلى مراحل زمنية تس���تغرق وقتاً ،في ه���ذه الحالة يكون
االنس���ان على وعي بدنو األجل وتتهيأ عائلته وأقربائه الس���تقبال نبأ الموت ،وعندما
تص���ل النهاي���ة ال يفاجأ بها أحد ،فاجراءات رحيله أعدت س���لفاً .وهناك أيضاً الحالة
الثانية المتمثلة في “الس���كتة القلبية”  -بغياب االس���عافات األولية في الحالة الكوردية
 حي���ث يك���ون النب���أ صاعقاً إلى ح���دود الذهول والش���لل والعجز ،بحي���ث تولد حالةاضطرار لالستس�ل�ام للحالة الراهنة .أظ���ن ان الثورة الكوردية وبالطريقة التي أنهتها
القيادة الكوردية كانت أقرب إلى “سكتة قلبية” حصلت في غياب “االسعافات األولية”.
الشك أن مرض الفساد واالستهتار بمبدأ العدالة وقيم الثورة كانا قد وضعا مصداقية
القيادة و أهليتها في قيادة الشعب الكوردي موضع الشك .لكن تسليم شعبهم إلى نظام
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ٍ
معاد وظالم بالطريقة التي صممتها القيادة الكوردية كان في غاية الصعوبة تخيله .ألن
االستس�ل�ام لنظام بغداد كان يعني تحويل شعب كامل ،بعد كل ما قدمه من تضحيات،
إلى شعب مستعبد ذليل .إن خطوة القيادة الكوردية في إنهاء الثورة وفرارها كانت على
طريقة “السكتة القلبية” فأحدث النبأ االندهاش والشلل والعجز على الحركة.
الفك���رة التي تمس���كت به���ا القيادة الكوردي���ة خالل أكثر من عقد م���ن الزمن ،هي
اس���تحالة التفاه���م بين طه���ران وبغداد ،أو صعوب���ة هذا التفاهم وعلى أساس���ها بنت
القيادة الكوردية سياستها ،ورفضت بعناد التعامل باحترام مع شعبها وفق أسس العدل
وترصين الجبهة الداخلية وإش���راك القوى الفاعلة في الثورة في القرارات المصيرية،
تلجأ إليه القيادة س���اعة غلق المنافذ أمام المساعدات الخارجية ،هذه االستحالة في
التفاهم حسب تصور القيادة الكوردية ،لم تكلف الشاه سوى بضع ساعات في الجزائر
ليزيل العراقيل أمام تفاهم مش���ترك مع بغداد .ولم تقتض من كيس���نجر سوى اجتماع
واحد لكس���ر الجليد بين واش���نطن وبغداد .في نفس عام  .1975وفي الحقيقة ما أن
تحس���نت عالقات بغداد بطهران حتى س���ارعت واشنطن إلى العمل لتحسين عالقاتها
ببغداد.
ب���دأ نظ���ام البعث يمد الجس���ور نحو أوروب���ا الغربية في نفس ع���ام انهيار الحركة
الكوردي���ة بش���كل أكثر كثافة ،فف���ي  1975 .9.5وفي عصر يوم رائ���ع من خريف مبكر
هبط���ت طائرة البوينغ  707في مطار اورلي بباريس المزدان بصقر صالح الدين وهو
الرمز الوطني العراقي ،وعلى متنها صدام حس���ين .كان يوم جمعة وكان رئيس الوزراء
الفرنسي جاك شيراك في مقدمة المستقبلين ،وقد امتد البساط األحمر على الممر
المؤدي إلى . VIP
حت���ى ه���ذه الزيارة الهامة إلى فرنس���ا ،كان االتحاد الس���وفيتي هو مزود الس�ل�اح
الرئيس���ي للعراق ،لكن فرنس���ا كانت متلهفة إلى بيع س�ل�احها أيضاً .إن شراء السالح
الفرنس���ي يفتح أم���ام العراق “خياراً ثالث���اً” خارج نفوذ القوى العظمى وبدون ش���روط
سياس���ية ملزمة ،والقى ذلك رواجاً لدى صدام حسين الحريص على تقليص االعتماد
على السوفييت.
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وعل���ى رغم س���ن صدام حس���ين البال���غ  38عاماً وكون���ه يأتي في الدرج���ة الثانية
إلى أن الفرنس���يين منحوه كل تش���ريفات رئي���س دولة .،كان
ف���ي س���لم النظام ألبعثيّ ،
الفرنس���يون بحاجة ماس���ة إلى صدام حس���ين مثلما كان األخير بحاج���ة إليهم ،فلدى
العراق ش���يء يحتاجونه ليبقى اقتصادهم طافياً ،إنه البترول .وبالتدريج دخلت فرنسا
العراق من أوس���ع األب���واب .وبدأ نظام البعث محاوالته للحص���ول على القنبلة النووية
وكان الجش���ع الفرنسي للمال يلبي معظم طلبات الدكتاتور العراقي ،حيث الطريق إلى
الغارة اإلس���رائيلية على مفاعل تموز في  7حزيران عام  1981بأمر من رئيس الوزراء
االسرائيلي مناحيم بيغن.
اقتص���ر تقريب���اً بن���اء القدرة العس���كرية العراقية على الش���ركات الغربي���ة ،ويقول
الخبير في ش���ؤون الس�ل�اح والذي حقق في مصادر تس���ليح الع���راق KENNETH R.
Timmermanأن  445شركة أسهمت في صناعة مكينة الموت العراقية .وعند تحديد
“المس���ؤولية الخطي���رة ،فمن ضمن جميع المجهزين تأت���ي ألمانيا الغربية في المرتبة
االولى ،نفس ألمانيا التي تعهدت بعد الحرب العالمية الثانية أن ال تشكل أبداً تهديداً
للس�ل�ام العالمي .فبدون مساعدات الش���ركات األلمانية وتأييد حكومة بون ،لما تمكن
333
صدام حسين بناء الصناعة العسكرية الكيمياوية”.
في الواقع أس���همت اتفاقية الجزائر في تس���هيل عودة التفاهم بين واشنطن ونظام
البع���ث ،فقب���ل نهاية العام ،ف���ي  1975 .12 .17وفي مبنى إقامة الس���فير العراقي في
باري���س ،اجتمع كيس���نجر م���ع وفد عراقي بحض���ور وزير الخارجية العراقي س���عدون
حمادي:
“كيس���نجر :لم يكن لبلدينا الكثير من االتصاالت في األعوام الماضية ،وأريد بهذه
المناس���بة إقامة االتصاالت .أعرف أننا لن نحل جميع مش���اكلنا خالل اجتماع واحد.
إنها س���تأخذ على األق���ل اجتماعين( .ضحكة) وأظن أن تبادل اآلراء بش���كل مقتضب
سيسهم ،واقدر مجاملة االستقبال هذه من جانبكم.

Death Lobby. KENNETH R. Timmerman. How the West Armed Iraq. Houghton
333
Mifflin Company.1991.Page: 394-397.
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حمادي :إنني مس���رور بلقاء فخامتكم .لم يكن لدينا اتصاالت ،ألس���باب تعرفونها
ونعرفها نحن .من المفيد دائماً تبادل اآلراء.
()...........................
()...........................
().................................
حم���ادي :تش���ير الصحافة إن الوالي���ات المتحدة كانت تقدم الس�ل�اح إلى الحركة
الكوردي���ة في ش���مال الع���راق .موقفنا ل���م يبن على ذل���ك ،لدينا أس���باب لالعتقاد إن
الواليات المتحدة ليست غائبة عن ذلك .ماهو رأيكم؟
كيس���نجر :كنا نعتقد انتم تابعون للس���وفييت ،لذا لم نعارض م���ا كانت تفعله إيران
هن���اك في المناطق الكوردية .واآلن انتم وااليرانيون توصلتم إلى تس���وية لمش���اكلكم،
ليس لدينا أي دافع للتدخل .وأقول لكم بأننا لن نقوم بأي نشاط ضد وحدة األراضي
العراقية.
حمادي :هل هذا نتيجة لتلك االتفاقية؟ التي جعلتكم تفكرون بأننا لسنا تابعين؟
كيس���نجر :لدينا اآلن تفهم أش���مل .إنكم أصدقاء االتحاد السوفيتي لكنكم تعملون
وفق مبادئكم.
حم���ادي :ف���ي العام المقب���ل لو وقعنا اتفاق���اً اقتصادياً مع االتحاد الس���وفيتي هل
ستعودون إلى الرأي اآلخر؟
كيسنجر :لو لم أكن جادا في إقامة عالقات جديدة مع العراق ،لما جئت إلى هنا.
لو أقمتم عالقة اقتصادية مع االتحاد السوفيتي فهذا شيء يعود لكم .نحن ال نتدخل.
ففي رأينا إنكم تمارسون سياساتكم الخاصة بكم .نحن ال نحب أن تعملوا كما تريدون.
(ضحك���ة) نح���ن نتحرك نحو عالقات أكث���ر تعقيداً مع العرب .ال أعتقد أن سياس���تنا
الحالية تتعارض مع سالمة وكرامة العراق.
حمادي :لدينا نظرة مختلفة .لدينا عالقات مع االتحاد السوفيتي ،نستورد السالح
منهم ،وهذا ما أدى بالواليات المتحدة إلى التدخل وتش���جيع حركة كانت تريد تمزيق
بالدنا.
كيسنجر :هذا مبالغ فيه .لم نكن من ضمن البلدان الرئيسية المشتركة في ذلك.
حمادي :لكن الواليات المتحدة أسهمت نوعاً ما بالسالح.
كيسنجر :نوعا ما.
حمادي :أراد األكراد تمزيق العراق.
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كيس���نجر :ال فائدة من مناقش���ة الماضي .باس���تطاعتي أن أؤكد على نوايانا .إنني
أتفهم االهتمام والش���كوك التي تساوركم .نستطيع االنتظار .لسنا بحاجة إلى التوصل
لقناعة عملية من هذا االجتماع.
().................................................
حمادي :أخيراً أود أن أشير إلى إن المشكلة الكوردية حيوية بالنسبة لنا.
كيس���نجر :أؤك���د لك���م .ال داع���ي للقل���ق .لي���س باإلم���كان عمل ش���يء فيما يخص
الماضي.
وثم رافق وزير الخارجية العراقي هنري كيسنجر وصحبه إلى الباب لتوديعهم.
()......................................
334
()...............................................
في هذا الوقت ،كانت آالف القرى في كوردستان تتعرض إلى عملية إخالء قسري
يرحلون إلى صحاري العراق الجنوبية ،وسياس���ة تعريب كوردستان
مبرمجة وس���كانها ّ
ف���ي أوجه���ا ،وبالتدري���ج ،كانت الخطة البعثي���ة تهدف إلى طمس معالم هوية الش���عب
الك���وردي القومي���ة وتعريب وطنه كوردس���تان ،أس���وة بما قامت به تركي���ا الكمالية في
العشرينات والثالثينات من القرن العشرين.
إلى بعد غزو الكويت وضمها إلى
لم يتوقف انحدار الش���عب الكوردي نحو الهاوية ّ
العراق من قبل صدام حس���ين في  2أغس���طس  1990والمواجهة العس���كرية مع قوات
التحالف الدولية واخراج القوات العراقية من الكويت وانتفاضة الش���يعة في الجنوب،
تلته���ا انتفاضة ش���عب كوردس���تان وتحريره لمعظ���م أرضه من قوات البع���ث المرتبكة
والمنهزمة.

Memorandum of Conversation. Participants: Saadun Hammadi, Minister of
334
Foreign Affaires of Iraq. Falih Mahdi Ammash, Iraq Amb. To France. Dr. Henry W. Kissinger,
NSC staff. 17.12.1975. 12:20 – 1:18 p.m. The place: Iraqi Ambassador’s Residence. Rue
d’Andigne. Paris XVI.
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ال خيار غير االستسالم
حانت س���اعة الحقيقة “ كوردس���تان يا نه مان” كوردس���تان او الموت ،الشعار الذي
رفعت���ه القي���ادة الكوردي���ة متباهية ب���ه طوال س���نوات النضال .م���اذا كان موقفها أمام
مارفعته من شعارات وطنية أمام شعبها؟ ومالذي حصل بعد اتفاقية الجزائر؟
 Ziraraقریة بارزانیة ،علی ش���اكلة العدید من قری كوردستان تتشكل من شطرین:
علی���ا وس���فلی ،تتباع���دان قلی�ل�اً  )ZiraraJêrî(،و ( )ZiraraJorîوه���ی ج���زء من قبیلة
(شیروانی) وتقع فی عمق واد ضیق .یحدها شرقاً جبل ( )Helbitالشدید الوعورة مما
البری ،وش���ماالً نهر ( (Rukocikویدعی ایضاً بـ ()Royshin
یجعله جنة لقطعان العنز ّ
(النهر االزرق) ومن الغرب ( )CiyayeLerebireجبل ليربير المشجر وحیث خلفه نحو
الغرب تقع قری ( )Seremeznaومن الجنوب هضاب منخفضة تتطامن لتش���كل وادی
زرارا لتلتص���ق ن���زوالً بالنه���ر االزرق .والوادی إلى حد ما ضیق بس���بب تقارب الجبلین
(هه لبت) و (جیای لیربیری) مما یجعل القصف جواً أمراً صعباً إلى حد ما .فی موقع
معین من هذا الوادی كانت مس���تودعات الس�ل�اح موجودة والیع���رف بها إال قلة قلیلة،
ومنها كانت تلبی بعض حاجات الجبهة فی حوض راوندوز اثناء المعارك الجبهویة التی
دارت خالل عام  1974وحتی نهایة آذار/مارس من عام  .1975وفی الوادی ايضاً كان
مقر (محمد خالد بارزانی) وهو أكبر أوالد شيخ بارزان.
ّ
ف���ی  17آذار  1975ر ّدت الحكوم���ة العراقی���ة عل���ی طل���ب قی���ادة (ح���دك) إلجراء
مفاوضات ونش���رته وكال���ة األنباء العراقیة .ال���ر ّد كان قاطعاً وصاعق���اً علی معنویات
القیادة الكوردیة ،مفاده ان لیس أمامها غیر االستس�ل�ام دون قید أو ش���رط .وهنا زاد
تخاذل القيادة الكوردية وتخلت عن شعبها وأختارت اللجوء إلى إيران والنجاة بجلدها
مع ماجمعته من أموال باسم شعب كوردستان!
فی  19آذار من عام  ،1975كنا فی منطقة ( )Seremeznaتحدیداً فی (گه لوك)
تحسباً للغارات الجویة وهو وادی یقع وسط هضاب ( )Seremeznaوكان الوقت یقارب
منتصف اللیل ،عندما وصل رس���ول من (الش���یخ محمد خالد) الذی كان یس���كن وادی
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إتق���اء من الغارات الجوية العراقية ،ولدیه خبر مس���تعجل ش���فهي لوالدي مفاده
زرارا
ً
“أن قائ���د الحركة الكوردیة (مال مصطفی) الذی كان علی اتصال بمحمد خالد ،عدل
ع���ن رأیه فی مواصل���ة القتال وقرر االلتجاء إلى (إیران) والكل مخیر فی االستس�ل�ام
إلى الحكومة العراقیة أو اللجوء إلى إیران .وذكر الرس���ول“ :لكنه یفضل ان نلتجأ إلى
ای���ران فهو أفض���ل من خیار البقاء فی ظ���ل حكومة بغداد ”.وأضاف الرس���ول “ :ومن
مقر الشیخ محمد خالد غداً فی زرارا للبحث فیما یجب عمله،
الضروری الحضور إلى ّ
ألن الوقت ضیق للغایة ”.كما ذكر الرس���ول ما یوحی إخافة الناس وتحطيم معنوياتهم
من أجل قبول قرار رئیس الحزب الدیمقراطی الكوردس���تانی عندما ذكر”:هناك تآمر
دولی علی الش���عب الك���وردی وقد تتعاون جیوش المنطقة لس���حق األكراد إن قاوموا”.
ل���م تكن هناك ش���روحات أو تفاصی���ل ،المهم ان قائد الحركة ق���رر التخلی عن القتال
وعلی الجمیع ان یتأقلموا مع القرار! طبعاً لم تكن لدی مال مصطفى مشكلة فی عبور
الح���دود إلى ای���ران .فقد كان یعیش علی الحدود في الس���نوات العش���ر األخيرة ومن
الس���هل العب���ور خالل أقل من ثالث دقائق إلى الط���رف االیرانی .كانت عائلته وعوائل
أبنائه اضافة إلى عوائل أعضاء المكتب السیاسی منذ صیف  1974تعیش خلف خط
الحدود داخل ایران ،فی مأمن من القصف الجوی العراقی ومن الحصار االقتصادی.
كان هؤالء القادة فی الحقیقة [زواراً فی كوردس���تان] التی كانت تش���هد حرباً ضروساً،
فما كان علی هؤالء غیر عبور الحدود من جدید وااللتحاق بأسرهم .وقد سبق لهم أن
335
نقلوا كل مایملكون إلى ایران من أمتعة وأبسط أثاث منازلهم إلى حدود “ المكنسة “
حسب تعبير جرجيس فتح اهلل.
حث مال مصطف���ى على مغادرتنا ألراض���ي بارزان منذ تج���دد القتال صيف
لق���د ّ
عام  1974واللجوء إلى إيران ،لكن والدي رفض ذلك وبقينا في وطننا اسوة بمواطنى
كوردستان الذين فضلوا عدم مغادرة أرضهم إلى ان تخلت القيادة عن الشعب الكوردي
وق���ررت االلتج���اء إلي���ران ،فاخترن���ا خيار الهج���رة على البق���اء في ظل نظ���ام صدام
حسين.

زيارة للماضي القريب  .جرجيس فتح اهلل .ستوكهولم – السويد  .دار الشمس للطباعة والنشر .
335
 . 1998ص . 95 :
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لكن مابالك بعش���رات اآلالف من النساء والشیوخ واألطفال المتواجدين فی القرى
النائي���ة م���ن كوردس���تان والبعيدة عن الح���دود االیرانیة .ولیس هنالك طرق س���یارات
تربطهم بایران مباش���رة .والش���عب ف���ی غالبیته یعانی من الفق���ر والحصار والقصف
الج���وی المتواصل منذ تجدد القتال عام  .1974ما أس���هل اتخ���اذ القرارات الخطیرة
عندما یدفع ثمنها شعب أسير.
كان الف���رق كبي���راً بين ه���ذه الهجرة الجماعية لعام  1975وبين الهجرات الس���ابقة
للبارزانيين في أعوام  ،1945 .1932 ‘ 1913ففي أثناء الهجرات السابقة كان البارزانيون
موح���دون وتحت قيادة ش���يخ بارزان ،فجميع البارزانيين كان���وا يتبعون رمزهم الروحي
أينم���ا توجه .لكن بس���بب العداء وسياس���ة فرق تس���د التي اتبعه���ا مال مصطفى تجاه
ب���ارزان ومعادات���ه لقيمها ،فقد آث���رت الغالبية البقاء في منطقة ب���ارزان وعدم اللحاق
بمال مصطفى ،وكانوا يعتقدون أن النظام البعثي سوف يتركهم لشأنهم ،وأدى هذا إلى
وقوعهم في أيدي النظام كرهائن ،أبيد معظمهم عام . 1983
كان الجیش العراقی قد س���یطر علی طریق هاملتون وتوغل فی تقدمه مقترباً من
(گالله) .واصبح ش���به مس���تحیل الوصول إل���ى الحدود االیرانی���ة دون التعرض إلى
ماالیحصی من المخاطر قبل نفاذ مدة العفو الحكومی فی نهایة شهر مارس/آذار من
عام .1975
الح���دود م���ع تركیا مغلق���ة والتقبل حكومة أنق���رة أی الجیء ك���وردی ،فی الحقیقة
كانت منش���رحة بقرار قیادة الثورة بإلقاء الس�ل�اح .لقد وجد أكثر من مليون ش���خص
جو من االحباط
مدني أنفس���هم في فخ المنجى منه ،مما ش��� ّل قدراتهم العقلية وس���اد ّ
والحيرة.
هذا القرار المفاجئ من جانب قیادة الحركة الكوردیة "الالمبالى بالشعب الكوردی"
كان یعكس تماماً طبیعة "القرارات االرتجالية" التی كانت تصدر عن هذه القیادة .فلم
یج���ر أی "تنظی���م للهزیم���ة" المه���م هو ان یتحرك الن���اس من تلقاء أنفس���هم وفق هذا
المنطق ولیس أمامهم خیار آخر غیر الرضوخ له .لقد وجد الجميع أنفسهم أمام األمر
الواقع ،فهناك ستين ألف مسلح (بيشمرگه) وآالف من قوات االحتياط تسيطر على
حوال���ي  40أل���ف كم مربع بما فيه���ا من جبال ووديان مالئمة لش���ن حرب العصابات.
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متطوعون على اختالف اختصاصاتهم ومهندس���ين وأساتذة جامعات
كان هناك أطباء
ّ
وضباط في الجيش والش���رطة بمختلف المراتب ،إضافة إلى جهاز األمن (پاراس���تن).
ت���رى هل فكرت القيادة بمصير ه���ؤالء؟ وانهم جميعاً مجرمون في نظر حكومة البعث
في بغداد؟ لقد حسم هذا األمر من قبل القيادة الكوردية بسهولة وفي لحظات ،تركت
الشعب يواجه مصيره لوحده وكأنه أمر بسيط.
وت���م ابالغ مضم���ون نفس الخبر "نهاية الحركة" إلى (لقم���ان بارزانی) فی (ریزان)
و (ش���یخ خورش���ید بارزانی) فی (ش���ری) وكل من (مجدالدین وش���فیع و وحید وشیخ
عبداهلل) وكانوا فی بارزان.
وفی الیوم التإلى أی فی  20آذار ،اجتمع شملنا جمیعاً فی زرارا  -والدی لم یحضر
بس���بب وعكة صحیة ألمت به  -وش���اهدنا العدید من القادة البارزانیين وقد استدعوا
إلى االجتماع .الوجوم والحزن والرهبة كانت بادیة علی مالمح الجمیع دون اس���تثناء.
تجمع خارج مكان االجتماع مجموعة من البارزانیین ینتظرون معرفة ماس���یقرره
كم���ا ّ
المجتمعون .لقد كانوا قلقین بس���بب صعوبة نقل االطفال والنس���اء والشیوخ المسنین
عب���ر الطریق الطویل نحو ایران ،فالجبال مكس���وة بالثلوج والطقس الیزال بارداً ومدة
العفو الحكومی لم یبق منه غیر تسعة أیام ...هذا إن تقرر الرحیل ...حالة من االنهیار
جو االجتماع.
المعنوی طغت علی ّ
كان من بین الحضور الداعین إلى مواصلة القتال .وكانت االس���باب منطقیة .فقد
ذك���ر ابن عم لی (عبداهلل محمد صدیق) وق���د غلبه القلق من المجهول الذی ینتظرنا
جمیعاً علی ید أعدائنا إن خضعنا لقرار القیادة الكوردیة:
"أرجوك���م أن تتذك���روا ،إن هذا لیس وقت االستس�ل�ام ،هل تتذك���رون كیف واجهنا
األوضاع عام  .1963كلنا یتذكر أننا كنا وحدنا تقریباً فی مواجهة العدو البعثی الشرس،
نف���س بعثیو الیوم .وفی معظم الجبه���ات كان القتال متوقفاً ،فتركز الهجوم علینا .كان
العدو یتقدم من (س���ه ری بیرس) نحو بارزان واحتلها فع ً
ال بعد معارك ش���دیدة ..ومن
(وادی میرگ���ه س���ور) كانت قوات االعداء مس���ندة بالدبابات والطائ���رات والمدفعیة
والجی���ش والج���اش تتقدم نحو ش���یروان .أحرقوا قرانا ،ودم���روا حقولنا ومحاصیلنا.
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تركیا وایران وسوریا ساندت هذه الحملة الظالمة ضدنا ،وكنا نخسر االراضی والقری،
لكن ش���یخ بارزان أمر بمواصلة المقاومة .وجری قتال بالس�ل�اح االبیض بین (جه می)
و (ش���یروان مه زن) لقد تم ایقاف تقدم العدو ویأس من االنتصار .أما بش���أن تدخل
جیوش المنطقة إلى جنب الجیش العراقی ،فقد سبق وان تدخل الجیش السوری عام
 1963واندحر بفعل المقاومة التی أبداها المقاتلون فی بادینان.
یحص���ل اتف���اق فی الجزائر ونحن ننه���ار هنا .هذا لیس منطقاً .لننتظر ولنس���تعد
ونری ما ستؤول الیه االوضاع بعد االتفاق العراقی االیرانی .لنتذكر ان شیخ بارزان كان
سیأمر بالمقاومة لو كان بیننا فی هذه الساعة ،ولما قبل بهذا االستسالم ونحن نملك
ماالیحصی من س�ل�اح وعتاد وارزاق واراضی محررة .س���وف یواجه العدو ماالیحصی
م���ن العراقی���ل بمقاومتنا .الیجب ان یعزی الیه تلك الق���وة الهائلة ،ان القیادة الكوردیة
تهول المخاطر لغرض في نفسها وهذا لیس صحیحاً.
وأردف یقول:
عام  1963كنا نقاتل فی بارزان لوحدنا ،هنالك الیوم ماالیحصی من المقاتلین فی
جمیع أنحاء كوردستان سوف یقاتلون العدو".
قوط���ع كالم (عب���داهلل) ان هذا جنون ،كیف یمكن ان نس���تمر فی القتال ،ماذا عن
مصیر نسائنا وأطفالنا ،لیس بامكاننا حمایتهم .من أین نعوض السالح والعتاد ،وسوف
تغلق إيران حدودها.
عبداهلل" :اننا نری ضعفنا والنری ضعف عدونا .ان صدام حسين لم یوقع االتفاقیة
مع الش���اه اال بس���بب ضعفه .أرجوكم ان تتأنوا والتختاروا الرحیل عن أرضنا .س���وف
نن���دم علی ه���ذا القرار یوم الینفع الندم .أرجو ان تعلموا جی���داً إن تخلینا عن أرضنا،
فس���وف یأتی العدو بالعاهرات لیرقصن ویزغردن عل���ی مقابر آبائنا وأجدادنا .ألیس
أمر من الموت .س���وف نصادف وضعاً نتمنی معه الموت والنحصل
ه���ذا موتاً إن هذا ّ
علی���ه .وتذك���روا أیضاً أن ش���یخ بارزان ك���ره دوماً االلتج���اء إلى إیران الش���اه .لننتظر
والنغادر أرضنا المقدسة".
وقال آخر :لقد قاتلنا الحكومات العراقية المتعاقبة دفاعاً عن أرضنا مرات عديدة
ولوحدنا ولم یكن لنا سند خارجي ،ال من إیران وال من غیرها.
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واس���تمر االخذ والر ّد لعدة س���اعات .لكن فی النهایة نحی قرار المقاومة المسلحة
جانب���اً ومال (ش���یخ خورش���ید بارزانی) إلى البق���اء فی حین قرر معظم أف���راد العائلة
البارزانیة الرحیل إلى ایران مكرهین ووسط جو من القنوط.
ألح
أس���عد خوشفی بارزانی {شقیق خلیل خوشفی} مس���ؤول منطقة بادینان العامّ ،
علی مال مصطفی أن یسمح له بمتابعة القتال ،لكن مال مصطفی رفض بقوة مقترحه،
فعاد أسعد من جدید یتوسل إلقناعه:
"هنا المقاتلون ،حتى النساء كلهم مع استمرار المقاومة ،لدینا كل أسباب وإمكانات
مواصل���ة القتال لعامین ،معنویاتنا عالیة ووضعنا جید ودون ش���ك س���نتمكن من ابداء
مقاومة ضاریة ،النطلب منكم شیئاً أبدا ،فقط دعونا نقاوم ...یمكنكم إن تتذرعوا أمام
الس���لطة االیرانیة بحجة إن قوات بادینان تمردت علی أوامركم وإننی ش���خصیاً خارج
طاعتكم ".تأكدت شخصياً من هذه الحقائق من أسعد خوشفي نفسه أثناء وجودنا في
عظيمي���ة – كرج – ربي���ع عام  1976إذ دعانى إلى منزله للت���داول في األوضاع الراهنة
آنذك وأيضاً فيما بعد من س���ليم – إبن أس���عد خوش���في – كما أشرت إلى ذلك سابقاً،
كما وأكّد على ذلك الصحفي الفرنسي كریس كوتشیرا  336وآخرون.
لك���ن م�ل�ا مصطفی أبی وبصرامة ا ّال أن یتخلی عن فكرة المقاومة ،يلقى س�ل�احه
ويلتحق فوراً به فی ایران دون تأخیر.
لقد فش���لت حكومات بغ���داد تحقيق النصر على الش���عب الك���وردي خالل األربعة
عش���ر عام���اً ،ف���ي حين أنجزتها القي���ادة الكوردي���ة العليا خالل أيام ،فم���ا لم يحلم به
ص���دام حس���ين فيما يخ���ص هزيمة الحركة رغم تنازالته للش���اه ف���ي الجزائر ،أنهاها
مال مصطفى بس���هولة ومثل ذلك بشرى سارة لقادة النظام البعثي في بغداد ،كما مثل
مفاجأة كارثية للشعب الكوردي.

336

Chris Kutscera. Le Mouvement National Kurde. 1979. Flammarion. Paris. P:330
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لقد نجم عن الممارس���ة الطویلة للحكم المطلق ) (Despotismلقائد الحركة مال
مصطفی في كبت الحريات وهدم القيم الثورية وافس���اد المجتمع والحكم بالتخويف،
ان تم طحن شرائح كبيرة في المجتمع الكوردی طحناً تاماً ،وهذا ما كان يصبو اليه منذ
توليه الزعامة في كوردستان ،أي خلق “مجتمع عاقر” اليلد غير الطائعين والمنصاعين.
وافرغ المجتمع من كل “بديل دینامیكی” قادر فی “لحظة تاریخیة حاسمة” علی تعویض
“القیادة المتخاذلة” بقیادة جریئة مخلصة تواصل النضال بعزم وهمة .فالحكم المطلق
عادی وقضی علی كل ش���یء خارجه ،وترك ميدان الصراع المس���لح بعد ان أيقن تماماً
ان الوجود حتی لبروز “قیادة محتملة”  Potential leadershipولم یعد معه جدوی في
تلك الظروف توقع والدة قیادة جدیدة تأخذ مهمة مواصلة القتال .فالشعب المسلوب
اإلرادة وال���ذي وجد نفس���ه فجأة وقد أدخله قادته في “فخ االستس�ل�ام” ،الیتمكن من
النه���وض اال بع���د بروز نخبة جدی���دة من المناضلی���ن المخلصين تأخ���ذ علی عاتقها
المهمة الشاقة الطویلة اال وهی مهمة “إعادة ثقة االمة بذاتها” للبدء من جدید بالكفاح
حبط “قیادة
الم َ
التحرری .كما ان “قیادة منهزمة” تظل لدی ش���ريحة هامة من الش���عب ُ
بطلة” متوهماً بأن االسباب الخارجیة ومؤامرات األعداء هی السبب الرئیسی الوحيد
لم���ا حصل وان القیادة هی ضحی���ة لهذا التآمر الخارجي الدنییء .واالخطر فی حالة
الش���عب الك���وردی المجزأ والمحت���ل والمخنوق الوع���ي ،ان حالة “اليقظ���ة التاریخیة”
تعرضت بشكل مدروس من قبل األعداء المحتلین إلى التضلیل وترسیخ حالة االحباط
لدی���ه .كم���ا تحايلت قيادته الوطنية على الحقائق الس���تعادة تس���لطها من جديد ونجم
عنها ايجاد حالة من التشويش الفكري الهائل .و فع ً
ال عانت الحركة التحرریة الكوردیة
فی جنوب كوردس���تان من خلل في الوعی ،ولم تتضح لدیها الرؤى السیاس���یة وتحديد
المس���ؤولين عن الهزيمة ونبذهم ،إذ تعذر محاكمتهم .فوقعت الجماهیر الكوردیة من
جدید فی فخ القیادة التی كانت مصدراً للفشل واإلذالل.
يعتب���ر  21آذار عي���دأً وطنىاً كبيراً لدى األمة الكوردية ،ورمزاً للمقاومة ضد الظلم
واالنتصار عليه ،هذه المناسبة تحولت إلى عكس ما يوحيه العيد ،الهزيمة فى نوروز،
إذ غ���ادر قائد الحركة آلخر مرة كوردس���تان ويرافقه حراس���ه ،في  1975/3/25مق ً
ال
س���یارته (الرانجروفر) والتي اخذت تتقدم نحو البرج االیرانی المقیم علی التل والتی
تجس���د الحدود الدولی���ة الفاصلة ،لو وقف القائد علی الرب���وة والتفت إلى الوراء قبل
عب���ور الح���دود إلى ایران ،متأم ً
ال في أية حالة خلف كوردس���تان وش���عبها ،بعد حوإلى
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 14عاماً من الدماء والدموع والتضحيات الجس���ام ،لوجد انه هدم دفعة واحدة وفقط
خالل أيام جمیع أألعمدة التي يرتكز عليها وجود الشعب الكوردي بالذات:
فكر في آالف المواطنين – نس���اء وش���يوخ واطفال  -البعيدين عن الحدود
ترى هل ّ
االيرانية وكيف سيصلون إلى إيران؟
هل فكر بمصير قادة وفصائل األنصار(البيش���مرگه) الذين قارعوا جيش البعث
طوال سنوات النضال الشاقة؟
وماذا عن األموال التي نقلها معه؟ ماذا عن حكم التاريخ؟
 أوج���د حال���ة من “الهس���تيريا الجماعي���ة” الي���زال مجتمعنا يعاني م���ن نتائجهاالسيكولوجية الوخيمة.
 قض���ی علی جی���ش التحریر الث���وری الكوردی (الپیش���مرگه) كلیة مس���لماً إیاهللجیش العراقی أو اإليراني.
قضاء
 كان قد قضی علی بارزان ووحدتها وقیمها الروحیة ومنظومتها االخالقیة،ً
ي���كاد يكون مبرماً وأعاد بارزان إلى عصر اآلغ���ا الظالم .وهدم كل ما بناه البارزانيون
خالل ما يناهز مائة وخمسين عاماً من الكفاح والهجرة والمعاناة.
أفسد وأذلّ الحزب الدیمقراطی الكوردستانی وحوله إلى مطية لألغوات المرتزقة
وأداة مسخرة بيد أطفال العائلة.
سلم الشعب الكوردی بعد نزع سالحه ألقسی طاغیة عرفه تاریخ العراق الحدیث،
قراره بالهزيمة مثلت أثمن هدية يس���تلمها صدام حس���ين طوال حياته السياسية ،فقد
ساعدته على االمساك بكل خيوط التسلط على العرب والكرد والتركمان واآلشوريين
والكلدان .
وقبل اختالس طريق الهرب إلى إيران وااللتحاق بالعائلة ،بقي هاجس يقلق رئيس
الحزب والقائد العام للقوات المسلحة للحركة الكوردية ،وكان ذلك تتويج آخر أعماله
في كوردس���تان ،قبل تس���ليمها لصدام حس���ين ،اال وهو إبادة جميع أفراد العائلة التي
ينتمى إليها فاخر ميرگه سوري ،ضمنها والد فاخر(حمد آغا مير گه سوري الذي
تجاوز الس���بعين عاماً) ودفنوا في قبر جماعي .خرج مسعود من لدن والده وأمر بقتل
من تبقى في السجون من عائلة محمد آغا.
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وف���ي ه���ذه اللحظ���ات اليفصلن���ا عن إب���ادة الفيليين س���وى (  5س���نوات )  ،وإبادة
البارزانيي���ن ( 9س���نوات) وع���ن عمليات االنفال (  12عاماً وع���ن حلبجه (  13عاماً ) .
وفى بداية عام  1980كان معظم ريف كوردستان قد طاله الهدم والخراب ،وتم ترحيل
أكبر مجموعة من الكورد على طول تاريخهم شمل مئات اآلالف من المواطنين وبدأت
عملي���ات التعري���ب الواس���عة معززة بجيش قوي وجه���از أمن قمعي وأم���وال طائلة من
مبيعات النفط تسد جميع برامج التصفية العرقية.
انهی “الثورة” واحتفظ “ش���خصياً” بـ “الثروة” ،ونقل عبر الحدود  24ملیون دینار أو
مايعادل ( 72مليون دوالر أمريكي) حسب ما ذكره واحد من أقرب مقربيه وهو الدكتور
محمود عثمان .وغادر كوردس���تان نهائياً .أوالً عدة أس���ابيع قضاها في نغده ،ثم انتقل
وبقي أشهر في عظيمية – كرج -قرب طهران ،ثم واشنطن حيث عاش سنواته األخيرة
إلى ان وافته المنية هناك.
لق���د تخل���ت وتجاهلت القیادة حتی ع���ن اولئك الذین ربطوا مصیره���م بها وكانوا
یعیش���ون ف���ي كنفها علی بع���د كیلومترین من الحدود االیرانیة ،لكن تجاهلوهم س���اعة
یعبر عن هذه اللحظات الحاس���مة
المحن���ة ،وه���ذا واحد منهم ،إنه جرجيس فتح اهللّ ،
اصدق تعبیر:
“.......بدأت المسیرة الكبری إلى ایران.
وكان هن���اك إل���ى جهة الغرب مس���یرة اخ���ری .آالف من المدنیین والپیش���مرگه،
بأسلحتهم وعتادهم واثقالهم یمرون بنقاط عسكریة عراقیة ویسلّمون اسلحتهم لینقلوا
إلى مواضع مع ّدة حیث یجری اثبات هویة كل علی اس���تمارة مخصصة .وقد جری كل
هذا بنظام دقیق وتحت ومضات عدسات المصورین والتلفزیون.
اما إلى جهة الش���رق فقد كانت الفوضی بعینها .لم یعد هناك ش���فاه تنطق بأوامر
لتطاع وال آذان مستع ّدة للسماع واالنصیاع .ك ُل كان مشغوالً بنفسه.
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كان الب���رج المدور الصغیر االیرانی المقام عل���ی ربوة ،هو العالمة التی تعین خط
الحدود الدولیة وبعدها یبدأ الطریق إلى داخلیة ایران باالنحدار إلى سهل مترام بطول
یزید عن خمسة كیلومترات لیبدأ الطریق بعدها بالتواری خلف تالل .فوق هذه الربوة
وعن���د نقطة االنح���دار ،وقفت وإلى جانبی آخر صحفی أجنبی یزور منطقة الثورة فی
كردس���تان لیشهد الفصل الختامی ویسجله .وكان وقتئذ منشغ ً
ال بتنبیه مصوره إلى ما
یفضل التقاطه من ذلك المنظر المحزن ،قبل ان یحزم أمره علی االلتحاق بالمس���یرة،
یسجل.
خمسون الفاً ؟ سبعون الفاً ؟ ال أحد یدری فلیس هناك من
ّ
خط طویل قدر مایمتد الیه البصر من كتل بشریة تمأل الطریق وجوانبه وتبدو من
بعید فهی اشبه برتل النمل الطویل التارك بیته إلى بیت آخر بنظام یفتقده هذا الرتل
اآلدمی ،فبین آن وآخر یقع البصر علی سیارة مثقلة بالمتاع لواحد من رجال الثورة او
المحظوظین الذین مكنهم سخاء بغداد من اقتناء واحدة.
()..................
قررت ان اختلط بین هذه الجموع ماش���یاً بصحبة من اؤتمنت علی س�ل�امته .كانت
هن���اك اوراق���ی الخاصة وفیها ما اخت���رت تدوینه طوال وجودی ف���ی االرض الكوردیة
المح���ررة .وهن���اك كتب عدیدة ومراجع وثیاب الغنی ل���ی عنها فی المجتمع الحضری
الجدی���د .وحی���ن بدأت أخت���ار “ماخف حمله وغ�ل�ا ثمنه” كما یق���ول المثل حانت منی
التفات���ة إل���ى تمثال نصفی لی من الجبس بارتفاع قدم ونیف – صنعه لی احد الفنانین
فتكسر قطعاً وتحطم.
الملتحقین بالثورة .فتناولته وضربت به االرض
ّ
()................
وفیم انا جالس افرز ماالیمكن االس���تغناء عنه من الكتب وأمزق ما ال أهمیة كبیرة
ل���ه م���ن اوراق إذا ب���ی أجد لی عون���اً وخالصاً ممن ل���م یكن خیإلى یص���وره لی منقذاً
بشخص السید یونان هرمز.
كان قد ابتاع قبل ش���هر بمبلغ زهید س���یارة جیب صغیرة قدیمة الطراز مكش���وفة
مخلّعة االطراف ا ّال انها صالحة .عرض علی ان یأخذنا معه .بهذا انقذ اوراقی وبعض
كتبی وجنبنی المسیرة الطویلة.

286

20.7.2017 15:49:33

livre_2versB.indd 286

الخيار غير االستسالم!

لم اری طوال المدة المنحصرة بین آخر لقاء مع ادریس ومس���عود فی حاج عمران
وبی���ن وصول���ی إلى (نه غ���ه ده) أحداً من الزمالء .ولم یس���ألنی أح ّد طوال الس���نوات
الثالث عش���رة الت���ی قضیتها فی ایران وباس���تمرار صلتی بالمذكوری���ن وبغیرهما من
القیادیین عن كیفیة وصولی .وال كیف كنت احیا خالل االس���ابیع األولی وبأی ضیافة
جو
كن���ت قب���ل االنتباه إلى وج���ودی .ولم أجد ضرورة أو رغبة باألح���ری أن أعیش فی ّ
المعاملة الخانق”.........................
عندما علم سكان قری ( )Seremeznaبقرار والدی في المغادرة إلى ایران ،قرروا
ه���م ایضاً النزوح معه .فف���ی صباح  1975/3/22رغب والدی اوالً تودیع اصدقائه فی
قری���ة ری���زان والذین الیقوون علی الس���یر الطویل إلى ایران .كان م���ن بینهم من رافق
المس���یرة البارزانیة عام  1913مع الش���یخ عبدالس�ل�ام .ضمنهم زبیر الهرم والذی كان
یبك���ی نادب���اً حظ���ه التعیس لع���دم قدرته علی الس���یر ،وكان یتمتع بذاك���رة جیدة حول
االحداث التاریخیة ومرافقته للش���یخ عبدالس�ل�ام إلى كوردس���تان-ایران -وهی تحت
االحتالل الروسی .لقد تعإلى البكاء الجماعی ،نساء ورجال واطفال .كان هناك شعور
عمی���ق بأن كارث���ة هائلة حلت بهم ولیس لهم حول او طول .لحظات من مراس���يم دفن
االمل وقبول حیاة الذل واالستسالم رغماً عنهم.
فی الیوم التإلى صباحاً ،بقلوب ملئها الحسرة غادرنا (گه لوك) تاركین كل شییء
خلفن���ا ،وعند اقترابنا من قریة (دوری) طلب والدی التوقف عند مقبرة القرية ،ووقف
لحظات تأمل عمیقة علی حافتها ،ربما ش���عر فی باطنه انه لن یعود ثانیة إلى موطنه،
وكان ذلك بمثابة تودیع أولئك البارزانيين الذين رحلوا إلى العالم اآلخر.
كان االش���د ايالم���اَ حالة القري���ة (دوورى) ،كانت مهجورة عن بك���رة ابيها .المنازل
واألث���اث كما كان ،وقد تفرقت قطعان البقر والماعز واألغنام الس���ائبة وس���ط القرية
بش���كل فوضوي ،الكالب بقيت ملتزمة بواجب الحراس���ة ،لقد هجرها الرعاة مع بقية
القرويين باتجاه الشرق .بقي منظر الحمالن الصغيرة حافراَ في ذاكرتي إلى اآلن وهي
خيل لي..
تالحق ثدي امهاتها وتثغوا بصوت حزين كئيب ،أو هكذا ّ
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كل ما كس���به س���كان القرية بعرق جبينهم خالل عقدين من الزمن ،تخلوا عنه في
لحظ���ات من القنوط ،وغادروا وهم اليحملون معهم من الطعام غير مايكفيهم للوصول
إل���ى الح���دود االيراني���ة عبر الطريق الطويل الوعر ،س���يراً فوق الثلوج ووس���ط الرياح
الباردة.
هذه الحالة تنطبق على عديد من سكان قرى كوردستان بعد انهيار القيادة الكوردية
وفرارها الي ايران.
وتكرر نفس المشهد فی قریة لیربیر وقری اخری علی خط الممر الطویل المتعرج
الذى يقود عبر جبال متوجة بالثلوج الغزيرة إلى (گادر) .والدي يطلب لحظات توقف
علي حافة معظم المقابرثم يتابع السير.
وصلن���ا المدين���ة الكوردي���ة (ش���نوى) مس���اء  1975 /3/27وقادنا ح���رس الحدود
االيراني الي مسجد شنوي المكتظ بالالجئين جئين القادمين من وراء الجبال الغربية
في طوابير طويلة من نساء وشيوخ واطفال ومرضى ونساء حامالت  .ثم نقلنا البوليس
االيراني في اليوم التالي إلى مدينة (نه غه ده).
وف���ي اول لق���اء في (نه غه ده) مع مال مصطفى بعد الهزيمة ،وكان قد وصلها قبل
انته���اء ش���هر آذار/مارس ،وكن���ت مع والدى ،تكلم عن س���روره لكونه نجا من الفس���اد
المستش���ري في كوردس���تان واعتبر عب���وره الحدود وإنهاء “الث���ورة” بمثابة عناية الهية
تغمدت���ه !.لقد ش���عرت عل���ى الفور انه لم يعد له تماس مع واقع المعاناة التي يعيش���ها
الش���عب الكوردي ،كان يعيش في عالمه الخاص ووفق منطقه الشخصي .وقد تعود ان
يك���ون محقاً في كل ش���يء .وكل هزيمة تعتبر نصراً رغ���م التناقض المذهل مع الواقع
الماثل أمامه.
كان فري���ق القي���ادة الكوردية المنهار والمتواجد في (نه غه ده) يعرف مدى الكارثة
التي جلبوها على الش���عب ،وكانوا يتوقعون ر ّد فعل انتقامي من الش���عب الكوردي ،لذا
كان���وا متحصنين في داخل المدينة والحراس يحيطون بمال مصطفى واوالده وهم في
حالة اس���تنفار كاملة .كان هناك خوف من الش���عب الكوردي  -الذي ش���عر ان القيادة
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خدعت���ه ،تخاذلت وهرب���ت لتنجو  -وخوف من عمالء نظام بغداد .لكن المش���كلة هي
ان القيادة الكوردية كانت قد اتخذت خطوة سالمتها من أي انتقام جماهيري كوردي،
عن طريق دفع الشعب الكوردي بسرعة فائقة إلى داخل القفصين :العراقي و اإليراني
 ،بحي���ث ال يتمك���ن من التحرك ضدها .فق���رار الهزيمة و ّفر لحكوم���ة طهران وبغداد
الس���يطرة على الش���عب الك���وردي وحركته عل���ى جانبي الحدود .أي ان ق���رار الهزيمة
وبتلك السرعة فوتت الفرصة على الجماهير الغاضبة من التحرك ضد قيادتها ،وربما
تشكيل قيادة أخرى تواصل النضال.
كان اإلع�ل�ام الحزب���ي الموال���ي لمال مصطفى قد خلق حالة م���ن الرضى الوهمي
لل���ذات ،وعندم���ا نس���فته الحقائق والوقائع نس���فاً ،بقي داخل الوه���م واليقبل الخروج
يصر على أن الذي حصل – هزيمة  - 1975هو إنقاذ ومن هبات
إل���ى عال���م الواقع ،بل
ّ
العناية اإللهية .االعالم الحزبي المضلل كان واحداً من أسباب كوارث األمة وهزائمها
والحائل دون تطور الوعي والروح االنتقادية ،كان إعالماً مبنياً على التملق والمبالغات
لتطويع الجماهير لقيادة دكتاتورية غير ملتزمة بالمبادئ الوطنية.
مدين���ة (ن���ه غه ده) كانت تعج بالالجئين ،وفيه���ا تعرضنا مع والدي والعائلة لعملية
اغتي���ال بتاري���خ  .1975/5/27كنا نس���كن في منزل على مش���ارف المدينة .وعلى بعد
حوال���ي  15مت���راً وبحلول الظالم فت���ح مجهول النار علينا وأفرغ من كالش���ينكوفه 30
طلق���ة دفع���ة واحدة تجاهنا ،لقد وردت معلومات تش���ير إلى وق���وف (فارس باوه) وراء
محاولة االغتيال ،فقد كانت الس���لطات العراقية قد اش���ترته بعد بيان آذار عام 1970
كم���ا ه���و الحال مع آخرين ....كنا نس���كن في منزل نوافذ غرفه���ا االمامية كبيرة وبال
س���تائر ،وكان���ت المصابيح الكهربائية مضائه .المكل���ف بعملية االغتيال كان يرانا ،في
حي���ن كان ه���و في الظ�ل�ام وال نراه نح���ن ....خلفنا كان مخيم مكت���ظ بالالجئين وقد
أصيبت ّربة بيت بارزانية برصاصة قاتلة .واختفى الجاني.
وفي 1975/10/12بدأت قافلة من السيارات بالتحرك صباحاً من ( نه غه ده ) إلى
عظيمية  -كرج  -قرب طهران وقد وصلناها بعد منتصف الليل بقليل .واستمرت حياة
الذل في قصور فخمة وبرواتب من حكومة الشاه محمد رضا بهلوى.
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في أواخر عام  ،1974كنت قد أنهيت كتاباً عن بدايات ظهور الطريقة النقشبندية
ف���ي بارزان ،وطلبت من مال مصطفى أن يمنحني نس���خة من كتاب كان ج ّد والدي قد
كتبه���ا بخ���ط يده في غاي���ة الروعة ،ألعم���ل فوتوكوبى لصفحة واح���دة فقط كنموذج،
قل���ت ل���ه انني اريد طب���ع كتاب عن تاريخ بارزان في القرن التاس���ع عش���ر إلى بدايات
الح���رب العالمي���ة االولى .امتعض كثي���راً ولم يتقبل الفكرة .كانت صدمة بالنس���بة له.
وبم���ا ان���ه وكما وصفته الدعاي���ة الحزبية المضللة بالزعيم الوطن���ي التقدمي والثوري
والتحرري ،فانه تفادى إظهار العداء المكش���وف لكتابة التاريخ وتدوين التراث وغطى
نيات���ه الحقيقية بحجة احترام رغبات االس�ل�اف من عائلتن���ا والرضوخ لما ألفوا عليه
محرم على أفراد
من عادات .وكانت حجة مكشوفة لم أسمع بها من قبل“ :اال تعلم أنه
ّ
عائلتن���ا تأليف الكتب”  .قالها بلهجة تنم عن ش���ديد كرهه لكتاب���ي هذا .انه لم يطلب
القاء نظرة ومعرفة ما يحتويه من مضمون .لم يهتم بالمادة على االطالق ،فالمش���كلة
بالنسبة له انني كتبت كتاباً وهذه جريمة في ح ّد ذاتها ،كان هذا أمراً غير مقبول .كان
يعمل على ابقاء الجميع في “قفص الجهل” وقد فرض “الجهل الكلي” على البارزانيين.
محرم .لم تغيره صدمة
فالش���يء الوحيد المقبول هو ذلك الذي يصدر منه .وماعداه
ّ
الهزيمة الوطنية ،البل غاص أكثر في سلبياته .وجدته شديد الكراهية لنبش الماضي،
فقد كان يعرف أن نبش الماضي يكشف أموراً يريد هو إخفائها .بقي هو هو منتصراً
وزعيم���اً وقائ���داً مظفراً ف���ي جميع المجاالت وم���ن المحرمات ان يجادل في ش���يء.
وعندما س���ألت عدداً من أقربائي في العائلة عمداً ،اذ كنت على يقين بعدم صحة ما
محرم على أفراد عائلتنا تأليف
قاله .س���ألتهم عن مدى صحة النظرية الجدي���دة “أنه
ّ
الكت���ب ،ابتس���موا وقالوا انهم لم يس���معوا به���ذه النظرية وهي غي���ر صحيحة اطالقاً.
الهدف هو تكريس الجهل.
لق���د أيقن���ت أن ما جرى و يجري هو تطبيق مخطط لعقم ثقافي عام في المجتمع
الكوردس���تاني ،وق���د عانت منه مناط���ق بادينان أكثر من مناطق س���وران ،لكون األولى
وقعت تحت س���يطرته المباش���رة لعقود م���ن الزمن ،بينما نجت منه���ا أجزاء كبيرة من
مناط���ق س���وران إلى حد كبي���ر وتمكنت من انتاج ثقافة مس���تقلة تماماً عن نمط الفكر
الحزب���ي المؤم���م ،ومن هنا تب���دأ التغييرات السياس���ية في الس���ليمانية ،بعدها ينتقل
المخطَ ِط له من فوق
التغيي���ر إل���ى المدن الكوردية األخرى .ه���ذا االفقار الحض���اري
ُ
والمصحوب بنش���ر الفس���اد الناجم عن طول االس���تئثار بس���لطة مطلقة وال مس���ؤولة،
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وم���ن أخطر مضاعفاتها ض���رب قيم الوطنية والنزاهة واالجته���اد والثقة بالعدالة في
المجتم���ع ،ونت���ج من هذا خلق مجتمع انتهازي خنوع يميل بقوة نحو االرتزاق والعمالة.
فخوف النخبة الحاكمة من الفكر المس���تقل يجعلها تس���تفز إل���ى حدود العداء من كل
دراس���ة تاريخية لكش���ف خفاي���ا الماضي .إن أية س���لطة ترفض تبلور أف���كار جديدة،
اجتماعية وسياس���ية واقتصادية خارج حقل تس���لطها المباش���ر ،تجنح للعنف وتعميم
اإلذعان ومعاداة الحريات.
مس���اء أحد حراس مس���عود
ربما كان بداية ش���هر ش���باط ،ال أتذكر بالضبط ،جاء
ً
337
(خدر دولمري) ،وقال أن مسعود أبلغه أن آوي (إبراهيم گاباري) ليلة واحدة عندي
في البيت وأن أصحبه صباحاً بسيارتي إلى كرج لكي يعود إلى سوريا ،فقد جاء بمهمة
سياس���ية خاصة من حافظ األس���د وجالل الطالباني ،والمبرر حس���ب قول مسعود أن
بيت���ه مراق���ب ل���ذا اليري���د أن ينام في منزل���ه ،لم أفه���م ألن المنزل الذي كان يس���كن
فيه مالصق للمنزل الذي كنت أس���كن فيه والمس���افة بين باب منزله ومنزلي اليتعدى
ثماني���ة أمتار .كان إبراهيم گاباري قد عمل م���ع أجهزة مخابرات عديدة منها أخيراً
الپاراس���تن ،وكانت الصالت بين الپاراستن والسافاك اإليراني متشابكة ،وفي الصباح
الباكر رافقته إلى كرج ،ونزل من الس���يارة وعدت أنا إلى المنزل .حيث كان المفروض
ان يعود إلى س���وريا حس���ب قوله وقول مس���عود ...مضت عدة أس���ابيع ،وبالضبط في
 1976/2/19كنت اتناول غدائي في البيت ،إذا بعميل الساڤاك اإليراني وهو من اصل
كوردي ،اس���مه بياتي  -مس���ؤول فرع كرج للساڤاك المختص باألكراد الالجئين – يدق
ج���رس المن���زل حوالي الس���اعة الثانية عش���ر والنصف بعد الظه���ر ،كان يريدني على
عج���ل ،قل���ت له انني أتن���اول غدائ���ي اآلن واقترحت عليه الدخول ومش���اركتي الغداء،
عل���ى الذهاب معه ف���وراً وقال تلقين���ا أوامر من طهران بل���زوم حضورك
وال���ح
رف���ض
ّ
ّ
الفوري والمجال النهاء الغذاء .ش���عرت بأن ش���يئاً ما قد حصل .عدت ألرتدي س���ريعاً
ونزلت ،ورفض عميل الساڤاك أن يصحبني أحد .كان وحيداً في سيارته ،وبعد السير
بنحو كيلومتر نزوالً نحو كرج ،أوقف السيارة أمام الرصيف ودخلها عميل آخر كان في
حسب رأي مسعود مال مصطفى أن (ابراهيم گاباري) كان قد جاء الى العراق بعد بيان  11آذار
337
« 1970مرس ً
ال من قبل المخابرات السورية وقد حدد واجبه وهو القيام بعمل يؤدي إلى اإلخالل بالعالقات
بين السلطة والثورة ».ص 269 :من كتاب البارزاني والحركة التحررية الكوردية -ثورة أيلول ...لكنه انضم الى

الپاراسنت فيما بعد .وبعد سقوط الثورة جلأ إلى إيران ومنها عاد الى سوريا ثم رجع إلى إيران وعاد إلى سوريا
حيث سجن ملا يقارب العقدين ،ويقيم يف اربيل منذ أن أطلق سراحه.اخلط املائل من تعليق املؤلف.
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االنتظار ،لم اره من قبل ،جلس على المقعد الخلفي .ثم تابع الس���اڤاكي قيادة س���يارته
وأجتاز كرج ودخل الطريق الس���ريع المؤدي إلى طهران .لم يقل لى لماذا أنا مطلوب.
السري مخيفاً إلى درجة كبيرة أفقد عدداً
وربما كان يجهل حقيقة األمر .كان البوليس
ّ
من الالجئين الكورد القدرة على المقاومة السيكولوجية فانخرطوا إما خوفاً أو طمعاً
في المال ،في سلك العمالة لهذه المؤسسة القمعية .اجتازت السيارة الطريق السريع
الفاصل بين عظيمية وطهران ،ثم اتجهت ش���مال طهران ،وبعد أن توقفت الس���يارة في
زاوية هادئة من الش���ارع ،قال لي عميل الس���اڤاك ،اآلن عليك النزول وركوب الس���يارة
الس���وداء الواقفة مش���يراً بيده اليها .نزلت من الس���يارة وفتح لي باب السيارة الواقفة
س���ائقها .ثم أخذ بالتوجه نحو الش���مال إلى ان وقف أمام باب مبنى ثان ،ثم نزل ودق
���ح باب حديدي وأش���ار الرجل عل���ي بالدخول .وقادن���ي إلى غرفة
ج���رس المن���زلُ ،ف ِت َ
ف���ي الطاب���ق االول من المنزل لم أش���هد فيها احداً ،وقال انتظ���ر هنا .كان واضحاً ان
المنزل يحتله رجال الساڤاك .وبعد عدة دقائق دخل الغرفة عميل الساڤاك المعروف
(تاجداري) وهو من أذربيجان ،دعاني إلى االنتقال إلى غرفة ثانية في نفس الطابق.
دخلت الغرفة واذا بي أمام خمس���ة من عمالء الس���اڤاك متجهمين وجالسين حول
مائدة مستطيلة .جلست على كرسي في الوسط ،وكانوا قد تهيؤا للتحقيق.
ترك���زت األس���ئلة عل���ى من يزورن���ي ومن هم أصدقائي وهل لي نش���اط سياس���ي.
وعندم���ا نفيت ذلك تغيرت مالمحه���م ولهجتهم وباألخص ،كما بدا لي “ العميل األكبر
رتب���ة تاجداري” إلى لهجة عصبية .كنت بكامل وعي .وش���عرت على الفور باس���تخدام
الترهي���ب النتزاع االعتراف���ات مني .فكنت ادور بالموضوع بعيداً عن السياس���ة ،وهنا
ازدادت عصبية عمالء الس���اڤاك ونهض تاجداري م���ن مقعده بعصبية ظاهرة مهدداً،
ودار ح���ول المائ���دة مقترب���اً لضربي .لكنني بقي���ت جامداً وأصررت عل���ى عدم علمي
بالش���أن السياس���ي .لم يضربني ،انما ت���رك الغرفة وهو يهدد ،وع���اد بعد عدة دقائق
ليوجه أسئلة أكثر دقة .لكنني أنكرت من جديد أي صلة بالسياسة .هنا أغتاظ الجميع
ونه���ض تاج���داري من جديد متظاهراً أكثر من المرة االولى بأنه سيفترس���ني ،وما أن
يص���ل خلف���ي ،تيقن���ت من ان ضرب���ات متالحقة س���تنزل بي .لكن ما ان يس���تقر خلف
المقعد الذى كنت جالس���اً عليه ،لم ينفذ تهديده .ثم ترك الغرفة من جديد وهو يلفظ
كلمات قذرة ،ثم عاد بعد حوالي دقيقتين غاضباً:
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 ليس هناك شيء يخفى عنا .أنت تكذب ،أنك عدو لدود لنظام الشاه الذى آواكواحترمك ،ان لم تقل الحقيقة فس���ترى كيف نتعامل معك .ووجه أس���ئلة دقيقة بش���أن
مهم���ة مبعوث كوردي كان قد جاء من س���وريا (إبراهيم گاب���اري)  .من جديد أنكرت
علمي بمهمته السياس���ية .أستش���اط الجمي���ع غضباً وأخذوا بتوجيه أس���ئلة متضاربة
وتهديدات دفعة واحدة بقصد إخافتي وخلق حالة من االرباك الفكري الش���ديد ،اذ لم
أعرف من أجيب .لكنني كنت بكامل الوعي من أن هذا هو أسلوب الساڤاك في انتزاع
االعترافات .نهض تاجداري من جديد لضربي بمالمح غاضبة:
 ه���ذه المرة س���تنال الضرب���ات اذ بدونها لن تعترف .أيقنت انه س���يضربني هذهالمرة ،لكنه ما ان وصل خلف المقعد الذي أجلس عليه ،لم يبادر إلى الضرب .واستمر
هدوئي واصراري على عدم التدخل في الشأن السياسي.
اس���تمر التحقيق معي إلى منتصف الليل ،دون انقطاع .وكرر (تاجداري) س���يناريو
مغادرة الغرفة ثم العودة بعد بضع دقائق ليوجه اسئلة في غاية الدقة.
وعندما كان يغيب ويس���ود هدوء نسبي لعدة دقائق ،كان تفكيري يعود إلى الكلمات
التي تفوه بها ابن عم لي في كوردستان في قرية ( زرارا) وهو يقول :
 ال تتركوا هذه االرض ،ان تركنا أرضنا ،سوف نواجه وضعاً نتمنى فيه الموت والنناله! وفي قرارة نفسي كنت أقول له “ كم كنت على حق” .
 وكن���ت مصمم���اً عل���ى ع���دم االعت���راف حت���ى ال يك���ون هن���اك ضحايا بس���بباعترافاتي!
ول���م أكن اتص���ور ان اآلخرين ال يتصرف���ون من هذا المنطلق .فقد أعطوا اس���مي
للساڤاك وأعطوا جميع المعلومات لهم.
وعندما يأس عمالء الس���اڤاك من الحصول على ما يريدون ،والس���اعة تش���ير إلى
منتصف الليل ،وبعد كل ما قاموا به من تهديد ووعيد لم ينالوا ما يريدون ،أخيراً هجم
علي (تاجداري) وأمسك بذراعي قائ ً
ال بغضب شديد:
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 انك لم تر كيف نعذب سأريك اآلن كيف نعذب.أيقنت من انه س���يأخذني إلى غرفة تعذيب .وقادني أمام باب ،فتح الباب واذا بي
ولدهش���تي كان مسعود مال مصطفى جالساً وقربه عميل الساڤاك اإليراني المسؤول
عن ملف القضية الكوردية (مبيني) .وعلى الفور قال لي مسعود بالنص الحرفي ،ألنه
كان محيطاً بما كان يجرى معي من تحقيق ،لم يستغرق وقوفي سوى ثواني :
“”Min hemi tisht ye bo goti, tosh bo bibeje

لقد قلت لهم كل شيء وأنت أيضا قل لهم .
ما أن أكمل مسعود كالمه حتى سحبني (تاجداري) على الفور وبعنف وأغلق الباب،
ولم يترك مجاالً للكالم مع مسعود وقال بغضب:
 أك���ذب علين���ا اآلن ،أنت كذاب ،أنت ع���دو لنا ،انك ناكر جمي���ل .نحن نعرف كلش���يء ،اننا اردنا ان نمتحن اخالصك وعرفانك بالجميل الذي أغدقته حكومة الش���اه
المعظم عليك ،لكن علمنا اآلن انك عدو لنا ،واستمر في التهديد والوعيد.
واتض���ح ل���ي ان (تاجداري) عندما كان يغادر غرفة التحقي���ق التي كنت فيها ،يغلق
الباب ،ويدخل الغرفة التي كان فيها مسعود ويأخذ منه المعلومات التي يريدها عنى،
على أس���ئلته الدقيقة ،وكنت أجهل وجود
ثم يعود إلى حيث كنت قيد التحقيق ،ويطرح ّ
مسعود في غرفة أخرى في نفس الطابق ،وإنه يعطيهم المعلومات لكي يحققوا معي.
فع�ل�اً كان الس���اڤاك على عل���م بمهمة المبعوث الك���وردي اآلتي من دمش���ق (إبراهيم
گاباري ) ،والذي أرس���له مس���عود إلى المنزل الذي كنت أس���كن فيه ،ومعلوماته كانت
مستقاة من المصدر الرئيسي.
ثم سمح لنا الساڤاك بالعودة لكن تهديداته لي استمرت.
مساء ،واستغربت من أقواله وموقفه الغريب،
التقيت في اليوم الثاني بمال مصطفى
ً
عبر عن ثقة االيرانيين
وشعرت بهوة عميقة تفصله عن قضية تهديدات الساڤاك ،فقد َ
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الالمحدود بش���خصه ،وحملني المس���ؤولية بعبارات ال تمت إلى الواقع بصلة اطالقاً،
مثل ال يجب أن تخرج كثيراً من البيت .واتضح انه ال يريد أن يرى الحقائق على األرض
ولم يقل شيئاً عن موقف ابنه مسعود المتخاذل ،واألخير لزم الصمت حتى النهاية.
ث���م ظهر من جديد (إبراهيم گاباري) وقال أن الس���لطات اإليرانية قبضت عليه،
واآلن أطلقت س���راحه وسيعود إلى س���وريا .وعند العودة إلى سوريا ،سجنته السلطات
السورية.
وطلب مني مس���عود ان ال افش���ي ماحصل ألي انس���ان آخر .وعندما قلت له سوف
أكلم محمد خالد أجاب بسرعة  :ال...ال ..أبداً .
رغم معاداة الساڤاك لي وتهديداته المستمرة ،رفض مال مصطفى خروجي ،فقد
كان يفض���ل ابقائ���ي في القفص وتل���ك كانت عادة مدمنة لدي���ه .والفضل في خروجي
من ايران يعود إلى إدريس مال مصطفى ،والذي كان يختلف عن والده وأخيه مس���عود
باحساس���ه بالمعاناة الرهيبة التي يسببها الساڤاك لالجئين بشكل عام ولعدد محدود
منهم بشكل خاص .فقد أقنع الساڤاك بمنحي وثيقة خروج من إيران بحجة المعالجة
بعد جهود مضنية .في حين كان مس���عود يرافق والده العليل في واش���نطن بجواز سفر
إيراني.
وقبل مغادرة ايران بيومين استدعاني عميل الساڤاك اإليراني (تاجداري) مهدداً:
“عليك ان تعلم أن الحكومة االيرانية تملك أطول ذراع في الش���رق األوس���ط ،ستصلك
أينما كنت ،إن قمت بنشاط معادى إليران في الخارج” .
قلت له انا ذاهب إلى المعالجة وال أنوي القيام بنشاط سياسي.
وصلت إلى لندن بوثيقة ايرانية ( )Laissez-passerفي نهاية شهر ديسمبر/كانون
األول عام  1976وطلبت اللجوء السياس���ي في ش���هر جانفير /كانون الثاني دون تأخير
بداية عام  .1977لم أعد إلى إيران اال ّبعد انهيار عرش الشاه وطرده من قبل الشعوب
اإليرانية.
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إن أوض���ح ظاهرة في س���لوك مال مصطفى السياس���ي من ع���ام  1970والى وفاته
عام  1979هو أنه ،هيأ اس���تمراريته لما بعد رحيله .وحاليا ًمن خالل وس���ائل الدعاية
المرئية والمس���موعة والمقروءة ،نرى تراثه حاضرا ًباس���تمرار في كوردس���تان الواقعة
تح���ت نف���وذ ابنه مس���عود .هذا اإلرث ال ي���زال حيا ًويبث في كل مناس���بة العادته إلى
اذه���ان الجماهي���ر الكوردية كت���راث يقدس ،لهذا اإلرث مفعول“ ف���رض تكلس ذهني”،
ومعوق إليجاد معرفة جمعية ملمة بحقيقة ما جرى للحركة الكوردية وفشلها عام1975
وخفاياها المالية وعالقاتها الخارجية ،كما أنه مصدر الستمرار الفساد واإلفساد في
المجتمع حاليا ً،ويحرف مس���ار المجتمع الكوردي في المجابهة الش���جاعة والصريحة
م���ع ماضي���ه ،ويقت���ل الروح أالنتقادي���ه في المجتم���ع .ان الترويج لت���راث جلب المذلة
والهزيمة للشعب الكوردي ،وتقديمه كقدوة يحتذى به ،أمر خطير هو دون شك اليخدم
إيق���اظ الوع���ي التاريخي الكوردي عن المرحلة التي امت���دت من عام  1961والى يومنا
هذا ..وهنا الغرابة في كون عدد من المؤلفين الذين كتبوا عن مال مصطفى وتطرفوا
في تمجيده مع اإلبن ،بعد اإلعالن عن المنطقة اآلمنة من قبل قوات الحلفاء الغربيين،
ثبت انهم من العمالء المحترفين لنظام صدام حسين وقد اميط القناع عن وجههم بعد
اكتشاف سجالتهم التي أثبتت عمالتهم للنظام البعثي.
ونظرا ًلتحالف – صدام – مسعود الغير معلن ،فقد عمل صدام حسين على تعزيز
نفوذ مس���عود وحزبه في كوردس���تان ،وزوده خالل ثالثة عش���ر عاما ًبالمال والس�ل�اح
وإرس���ال الدبابات لنصرة حليفه في معاركه الداخلية ضد خصومه وتس���ليمه مفاتيح
العاصمة أربيل بعد أن أحتلها الجيش العراقي في  31آب1996.
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تقييم الـ C. I. A.

لنتائج اتفاقية الجزائر 1975
نتائج االتفاقية اإليرانية العراقية

338

سعى الشاه منذ زمن إقناع العراق بالموافقة على وجهة نظره لتحديد الحدود بين
البلدين ،باألخص فيما يخص مجرى نهر ش���ط العرب .وكان الشاه يريد ترسيخ نفوذه
ف���ي المنطق���ة والح ّد من تأثي���ر العراق ووقف تدخالته في البل���دان المجاورة ،إضافة
إلى القضاء على نفوذ القوى اليسارية الخارجية النشطة في بغداد .ويبدو أن اتفاقية
الجزائر حققت أولى هذه األهداف ،لكن يحوم الشك حول تحقيق البقية من أهدافه.
فق���د تحرر العراق من ورطة التم���رد الكوردي ومن احتماالت المواجهة مع إيران .لقد
زادت بشكل كبير خيارات خطط السياسة الخارجية العراقية.
وندرج هنا توقعاتنا عن آثار اتفاقية الجزائر بالنسبة للمشاركين وبلدان أخرى في
المنطقة وبالنسبة للدول العظمى.

اتفاقية الجزائر
 .1ش���اه إيران ورجل العراق القوى صدام حس���ين التكريتي وقعا اتفاقا في  6آذار
هدفها ح ّل الخالفات الحدودية المزمنة والتي في عدة مناس���بات أدت إلى مناوش���ات
ج ّدي���ة خ�ل�ال العام الماضي .ن���ال الطرفان فوائد هامة من االتفاقية .بينما الخاس���ر
األكبر هم المتمردون األكراد العراقيون.
.2االتفاقية مبنية على المسؤولية المتبادلة في نقطتين:
البري والمائي
 تحديد خط الحدود ّ التحكم التام في الحدود ومنع تسلل المخربين338

قدم التقرير في ( 1مايس )1975
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وص���ف الجانبان االتفاقية بأن���ه من غير الممكن تجزئتها ،فخرق مادة واحدة فيها
يلغي االتفاقية كلها”.
سري ،لم يكشف
 .3التصريحات وأعمال الطرفان منذ  6آذار توحي بوجود تفاهم ّ
مضمونه بعد .فالش���اه بوضوح وعد بس���حب المساعدات العسكرية اإليرانية لألكراد.
واليش���ار إل���ى ذل���ك علناً في االتفاقية بس���بب نفي طه���ران المتواصل من���ح مثل هذه
المس���اعدة .وجود الالجئين الكورد في إيران قد نوقش على األكثر .كال الطرفين كما
يتض���ح وافقا على وقف الدعاية المعادية .كما إن نش���اط القوى الخارجية في الخليج
تم بحثها في االتفاقية ،وأصبح هذا الموضوع هدفاً لتصريحات الموظفين الرسميين
للحكومتين وألجهزة إعالم البلدين منذ إبرام االتفاقية.
 .4تمث���ل تنازل بغداد الرئيس���ي في موافقتها عل���ى معادلة طهران في تحديد خط
الح���دود المتن���ازع عليه جنوبي النهر وفق مبدأ ( Thalwegوس���ط مم���ر المالحة) .في
الماض���ي أل���ح الع���راق على معاه���دة  1937والتي تح���دد خط الحدود على الش���اطئ
اإليران���ي لش���ط العرب ،حيث منح العراق الس���يطرة التامة عل���ى المالحة في النهر –
ومنها الوصول إلى مصفى عبادان اإليراني وميناء خرم شهر .لكن لم تتمكن بغداد في
كل األحوال العمل وفق هذا االدعاء.
 .5الم���ادة المتعلق���ة بالمراقب���ة الدقيقة للس���يطرة عل���ى الحدود ه���ي في صالح
الطرفين .بموجبها س���يتوقف إرس���ال المخربين الذين تلقوا تدريباتهم في العراق إلى
إي���ران إلث���ارة المش���اعر المناهضة للحكومة ضمن األقليات ،باألخص وس���ط س���كان
خوزس���تان العرب .ولن يكون بمقدور المنش���قين اإليرانيين تصعيد نش���اطهم انطالقا
م���ن األراضي العراقية .إن النتيجة الهامة لهذه المادة هي بالتأكيد ،وقف المس���اعدة
العسكرية لألكراد .كان هذا هو الهدف العراقي والتنازل اإليراني الرئيسي.
 .6سحب المساعدات اإليرانية قلصت من خيارات األكراد إلى االحتفاظ بمستوى
واطئ في عمليات حرب األنصار ،واالستس�ل�ام لبغداد او المغادرة إلى المنفى ،بينما
االتفاقي���ة وف���رت لبغداد – التي تخلص���ت من نزاع داخلي أضعفها – فرصة اس���تثمار
مصادر أكثر ألغراض التطور”.
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 .7بعض المؤش���رات توحي بأن الش���اه كان يعتقد أن االتفاقية تنطوي على ضمان
من صدام حس���ين يدعو على األقل تجميد الوضع العس���كري بصورة وقتية في العراق
وإمكانية البدء بالمفاوضات مع األكراد .لكن مباشرة بعد التوقيع على االتفاقية أمرت
بغداد بش���ن الهجوم العام .اس���تمر الهجوم حوالي األس���بوع عندما تمكن الشاه ترتيب
وق���ف إطالق النار بيومي���ن قبل االجتماع المقرر ل���وزراء الخارجية في طهران في 15
آذار من أجل تطبيق االتفاقية .انتهى مفعول وقف إطالق النار إلى جنب عرض بغداد
العفو عن المتمردين األكراد في  1نيسان/ابريل ،حيث أكمل العراق احتالله العسكري
لكوردس���تان العراق برمته ،ولم تجابه إال القليل من المقاومة .جددت بغداد بطلب من
طهران ،مدة العفو إلى نهاية شهر نيسان/ابريل – ثم بعد لمدة  20يوماً إضافياً – وهي
الفترة التي تمكن خاللها األكراد العودة إلى العراق.
 .8جرى التخطيط والس���يطرة الحدودية بشكل جيد تحت إشراف لجنة من وزراء
الخارجي���ة .وتم إجراء مس���ح لش���ط العرب وبإش���راف الطرفين وأعي���د تثبيت نقاط
السيطرة للبلدين لمراقبة تطبيق اتفاقية الجزائر .وعقد اجتماع ثان لوزراء الخارجية
في أواسط شهر نيسان/ابريل واجتماع ثالث مقرر أن ينعقد في أواسط شهر مايس.
ونوقش���ت مشكلة الالجئين وإمكانية تعاون أوسع .وزار صدام حسين طهران في نهاية
شهر نيسان ،ومن المتوقع أن ير ّد الشاه الزيارة في وقت متأخر هذا الربيع.

دوافع االتفاقية
“ .9ألم���د طويل كان العراق موضع ش���ك واهتمام إي���ران العدائي نظراً للخالفات
العرقية والدينية والسياس���ية ،واعتبر الش���اه بغداد بمثابة عامل مس���اعد للطموحات
الس���وفيتية في الخليج ومصدر تخريب في المنطقة .ولبعض الوقت اس���تخدم الش���اه
األكراد لتحويل اهتمام بغداد ومصادرها بعيداً عن سياسات الخليج ،وتشجيع الفوضى
السياسية ،وبشكل غير مباشر لترقية مصالح إيران في تعديل الحدود .لم يعتبر الشاه
أبداً المس���اعدة لألكراد بأنها التزام جاد ،ولم يدعم هدفهم في الحكم الذاتي بس���بب
خوفه من نشوء نفس المشاعر لدى أكراد إيران.
 .10ف���ي الصيف الماضي أخ���ذت المعادلة الكوردية منحى جدي���داً عندما قررت
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بغداد اس���تخدام جيشها المسلح باألسلحة الروس���ية لتحقيق “الح ّل النهائي” للمشكلة
الكوردية .شنت بغداد حملتها ضد معاقل المتمردين الكورد ووظفت ضدهم  ٪ 80من
قوات الجيش العراقي.
 .11ولوقف الهجوم العراقي واالحتفاظ بالورقة الكوردية ،أرس���ل الش���اه في ش���هر
أغسطس المدفعية اإليرانية ووحدات دفاعية مباشرة إلى داخل العراق للقتال .أوقف
التدخل اإليراني والطقس السيئ التقدم العراقي .لكن فشل الكورد في إعادة سيطرتهم
على األراضي التي خسروها خالل الشتاء ،كما جرت العادة خالل السنين الماضية.
 .12لقد جعل الفش���ل الك���وردي الجيش العراقي في وضع جي���د إلعادة الهجمات
ف���ي الربيع .وهنا واجه الش���اه احتمال زي���ادة االلتزام العس���كري اإليراني عالوة على
الدعم الس���ابق .وكان الش���اه مهتماً باحتمال تصاعد إمكانية مجابهة عس���كرية شاملة
م���ع العراق وما ينجم عن هذه السياس���ة من عواقب كبي���رة ،هنا قرر عدم التورط إلى
أبعد من هذا.
 .13التوصل إلى هذا القرار بني على أن موقفه في التوصل إلى صفقة س���يضعف
باستمرار عند بدء الحملة العراقية المتوقعة في الربيع ،هنا قام بما هو أفضل له في
الجزائر .إن التنازل العراقي في شط العرب – وهو ليس أمراً هيناً في حد ذاته – كان
األقل مما هو ضروري لهذا التحول الفجائي في التوصل إلى ح ّل مع خصم لدود.
 .14لقد ش���عر الش���اه إن تورطاً أكثر في القتال مع األكراد س���وف يضع في خطر
هدف���اً أكثر أهمي���ة – التقرب والتعاون مع ال���دول العربية المعتدلة .فتوس���يع التدخل
العس���كري اإليراني يس���بب له مش���اكل في العالم العربي في وقت يس���عى إلى تحسين
العالق���ات مع الرئيس المصري أنور الس���ادات وزعماء معتدلين آخرين .لقد ش���عرت
الحكوم���ات العربية بالضغ���ط العراقي للتدخل لضمان نهاية للتدخ���ل اإليراني .كانت
القاه���رة بش���كل خاص تقول أن وضع نهاية للمجابهة سيس���اعد ف���ي جلب العراق إلى
التيار العربي السياس���ي الرئيس���ي ويقلل من اعتمادها على االتحاد الس���وفيتي .وكان
الشاه قلقاً حول تزايد نفوذ موسكو في بغداد ،ومن الوارد إن حجج القاهرة أثرت على
الشاه”.
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وفيما يخص موقف العراق
”.15االس���تمرار في الحملة العس���كرية ضد الكورد ،كان يحم���ل في طياته مخاطر
لصدام حس���ين وربما أودت به إلى الس���قوط .وكما حصل في األعوام السابقة ،سببت
السياسة المتبعة تجاه الكورد ،انشقاقا ضمن المجموعة الحاكمة في بغداد .فقد التزم
رجل العراق القوى ش���خصياً بالحل العسكري ،هيبته كانت على المحك .وكانت هناك
مش���اكل ج ّدية تظهر ضمن العس���كر حول الخسائر الكبيرة والموقف غير الكفوء تجاه
التدخل االيراني .ورغم أن الحملة العسكرية استحوذت على االهتمام الوطني ،إلى أن
الحاجة إلى الموارد والتزود بالسالح قيدت حرية بغداد في تعاملها مع موسكو.
 .16وش���عر صدام حس���ين أن ليس في مقدوره إنهاء الحملة واالعتراف بالفش���ل.
وبم���ا أن الحاجة المباش���رة هي تحيي���د إيران ،هنا قرر دفع الثم���ن المطلوب والقبول
بوجهة نظر الشاه فيما يخص شط العرب”.
السرية إلى التوقعات عن دوام بقاء االتفاقية:
ثم تشير المذكرة
ّ
 .17الجانبان كل من طرفه يطبق مواد االتفاقية ولهما مصلحة في الوقت الحاضر
في احترام بنود االتفاقية.
 .18لكن المشاكل قد تنشأ .في الحقيقة تاجر الشاه بالوعود في الجزائر ،وهناك
ضمانات قليلة اللزام العراق بجميع الوعود حال سيطرتها على مشكلتها الكوردية.
 .19لقد فقدت إيران العامل المؤثر بشكل كبير على العراق عندما سحبت قواتها
منه وأوقفت المساعدات عن األكراد وأغلقت حدودها .وإذا ما اختارت بغداد التنصل
م���ن االتفاقي���ة ،س���يصعب على طهران إحي���اء المقاوم���ة الكوردية بش���كل مؤثر داخل
العراق.
 .20ولدين���ا ش���ك كبير في اس���تمرارية بق���اء التصالح .فإيران والعراق منافس���ان
طبيعيان في منطقة الخليج.
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 إنهما الدولتان األكثر كثافة بالسكان. كالهما أثرياء في المصادر الطبيعية ولكل جيشه المسلح تسليحاً جيداً. كالهما ،الش���اه وصدام حس���ين لهم���ا وجهات نظر مختلفة حول إدارة الش���ؤونالسياس���ية ف���ي المنطق���ة وكالهم���ا يطمحان ف���ي تبوء مرك���ز الزعامة والس���يادة في
المنطقة.
أصر العراق التدخل في شؤون دول الخليج،
 .21ويبدو أن االحتكاك سيعود إذا ما
ّ
باألخ���ص إذا اس���تمر في الضغط عل���ى جارته الكويت للتنازل ع���ن أراضيها المحاذية
لميناء ام قصر العراقي .في كل األحوال كال البلدان سيس���عيان في خضم المنافس���ة
كسب الحلفاء في الخليج ،كل لتعزيز موقفه السياسي والعسكري.
وتمضي المذكرة إلى اإلشارة لنتائج االتفاقية بالنسبة إليران:

على الصعيد الداخلي
 .22كان���ت اتفاقي���ة الجزائ���ر واحدة من قرارين رئيس���يين هامين اتخذها الش���اه
ف���ي بداية ش���هر آذار ،والتي تعكس النمط االس���تبدادي المتزايد ف���ي حكمه – القرار
الثان���ي كان القان���ون الذي أصدره بتبني نظام الح���زب الواحد في إيران .كما يبدو انه
ل���م يستش���ر أحداً قبل اإليقاع باألك���راد .لقد أصبح معظم مستش���اريه من نوع “رجال
نع���م” وفي الواقع لي���س هنالك نقاش مفتوح حول المواضيع السياس���ة ،هناك قلة من
الضمان���ات الت���ي تحول دون الوقوع في األخطاء ،ولي���س هناك آلية لتصحيح األخطاء
بمعزل عن تصوراته هو.
 .23ق���رار الش���اه فيما يخص األكراد له عواقب أمني���ة محلية .فالعديد من ضمن
األك���راد البالغ عددهم حس���ب التقدي���رات  150000الجئ كوردي في إيران يش���عرون
بالمرارة مما يعتبرونه خيانة ،وبعض من أكراد إيران البالغ عددهم  1.5مليون نس���مة
عب���روا ع���ن اس���تيائهم من قرار إي���ران المفاجئ بس���حب الدعم من بن���ي جلدتهم في
العراق.
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 .24نعتقد ان قوات األمن اإليرانية س���تكون قادرة على معالجة المش���اكل الكامنة
من مصدرين .فإيران اتخذت خطوة احتياطية عن طريق نزع س�ل�اح المقاتلين الكورد
الذين عبروا الحدود قبل غلقها وعزلهم عن الالجئين المدنيين .الترغب طهران بقاء
الالجئي���ن ف���ي المخيمات وس���تحاول دمجهم ف���ي المجتمع اإليراني ،عل���ى األكثر في
مناطق غير كوردية .هناك احتمال ان يقاوم البعض الجهود التي تهدف إلى إس���كانهم
في مناطق تختلف كثيراً عن موطنهم الجبلي.
 .25أرس���لت طه���ران بطلب من بغ���داد الموظفين إلى مخيم���ات الالجئين الكورد
لتطمينهم بأن العفو سيشملهم إن عادوا إلى العراق .وقد تلقينا عدة تقديرات مختلفة
ع���ن ع���دد الذين اخت���اروا العودة إلى العراق .ت���درك بغداد كما ت���درك طهران من أن
الكورد يش���كلون مش���كلة أمنية محتملة إليران ،ومن الممكن أن ال يكون العراق مهتماً
كثيراً بإزاحة هذا العبء عن كاهل الشاه.

على الصعيد الخارجي
 .26لقد قوت االتفاقية المنافس الرئيس���ي والقادر على تحدى إيران في الخليج.
وكنظام يرعى عمليات التخريب ،راديكالي ومتجاوب مع النفوذ السوفيتي .اعتبر الشاه
ه���ذا النظ���ام ومنذ زمن طوي���ل بمثابة تهديد ألمن إيران .قد تس���تفيد إيران من تأييد
بع���ض الزعماء العرب الذين تصوروا أن االتفاقية س���تؤدي ببغ���داد نحو االعتدال في
مواقفها الراهنة ،لكن آخرين  -الكويتيين والسوريين والعمانيين – قلقون من أن بغداد
ق���د تركز اهتمامها عل���ى العداوات وخالفات الحدود .رحب الزعماء الترك باالتفاقية
ألنه���ا وضعت نهاية لمس���اعدات إيران لألكراد االنفصاليي���ن .كانت انقره متخوفة من
توسع القتال أو أن ينخرط  3ماليين من أكراد تركيا في حركة الحكم الذاتي.
 .27س���يحاول الش���اه – بمس���اعدة زعم���اء ع���رب آخري���ن – ضم���ان االعتدال في
سياسات بغداد .وبوضعه نهاية لمساعداته لألكراد وتطبيع العالقات مع العراق ،عزز
بذلك موقف الزعماء العرب الذين كانوا يحثون صدام حسين على تقليص روابطه مع
موس���كو .كما ان االتفاقية تساعد على قطع دابر دعايات الزعماء العرب الراديكاليين
من أن إيران عدو لدود للعرب.
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 .28ولكي يتمكن الش���اه من تقليص النفوذ الس���وفيتي في العراق ،س���يتوجب عليه
أن يثب���ت لبغداد ولعرب آخري���ن ،أنه ليس آلة لخدمة الخطط األمريكية في المنطقة.
وس���بق له وان انضم إلى دول أخرى في المنطقة مطالباً بجعل أمن الخليج مس���ؤولية
دول الس���احل .وق���د يكون اآلن راغباً في توس���يع هذا الخ���ط ،خاصة أن الملك فهد –
حيث يعتقد الشاه انه أكثر تعاونا في مجال أمن المنطقة من الملك فيصل – وله تأثير
أكبر في المملكة العربية السعودية.
 .29أش���ار صدام حس���ين إلى إمكانية اتفاق أمنى جماعي في الخليج في عدد من
اللق���اءات الصحفي���ة منذ التوقيع عل���ى االتفاقية .وذكر إن االتفاقي���ة توقعت نوعاً من
التعاون األمني اإليراني العراقي .إن هذا التصريح يذهب أبعد من اإلعالنات اإليرانية
حت���ى هذا اليوم .ونش���ر بالغ بعد زي���ارة إلى بغداد لرئيس ال���وزراء اإليراني في نهاية
ش���هر آذار يؤكد عل���ى “الحفاظ على الخليج من جميع التدخ�ل�ات الخارجية” وأعادت
الصحاف���ة اإليراني���ة الخاضع���ة للحكوم���ة هذه النظرة ع���دة مرات من���ذ التوقيع على
االتفاقية .فانس���حاب األساطيل البحرية ،الس���وفيتي واألمريكي ،يبقي القوة البحرية
اإليرانية القوة الوحيدة الهامة في الخليج.
 .30وقد يكون الشاه راغباً في اإلعالن عن معارضته لدور البحرية األمريكية في
الخليج بشكل أكثر قوة مقابل تعاون إقليمي أكثر في األمور أألمنية أو من أجل موقف
واض���ح لتقليل النفوذ الس���وفيتي في العراق .لكن من المش���كوك في���ه في هذا الوقت
بالذات أن يعمل لضمان إزاحة الوجود األمريكي كلية من البحرين.
 .31يحمل الشاه شكاً عميقاً في السياسة الخارجية العراقية من أنها ستستمر في
سياس���ة خلق جبهة معادية إليران في الخليج الفارس���ي .وإذا ما اس���تمرت بغداد دعم
السياس���ات التخريبية والراديكالية العربية ،ربما س���يعتبر الش���اه نفسه في وضع جيد
ليل���ح عل���ى مصر والجزائر – كال الحكومتين ش���جعتا التصالح م���ع بغداد – لالنضمام
لجهود إيران لوقف “مغامرات السياسة” العراقية .انه متخوف من أن المعتدلين العرب
س���يتوخون التفاهم مع العراق والى حدود التع���اون مع بغداد للحد من النفوذ اإليراني
في الجزيرة العربية.
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 .32إن قرار الش���اه في إنهاء دعمه لألكراد أثار الش���كوك حول موقف طهران لدى
البعض من زعماء العرب المحافظين والذين يتمتع الش���اه بعالقات جيدة معهم .على
س���بيل المثالُ ،عمان ،التي تس���اءلت على مدى جدية الدعم اإليراني في قتال ضفار.
مسقط  ،ربما كانت متجاوبة مع شائعات مفادها إن االنسحاب اإليراني من ضفار هو
سري في اتفاقية الجزائر .لقد أكدت ُعمان ،بشكل خاص لطهران عن
ضمن بروتوكول ّ
حاجتها للمساعدة اإليرانية .لم يظهر من الشاه ما يوحي باالنسحاب من ُعمان.
 .33حس���ين ملك األردن عميق االهتمام باالتفاقية .ويأمل من ورائها إقناع العراق
بتبن���ي سياس���ة االعت���دال تجاه األك���راد والتوصل إلى ٍ
ح���ل بموجبه يتمك���ن البارزاني
االحتفاظ بموقع الزعيم ضمن مجموعته الكوردية .اآلن يخش���ى حسين من المساعي
التخريبية العراقية ،ويتساءل فيما إذا كان التقارب قد أعطى للعراقيين إجازة التصرف
كما يريدون في الخليج.
 .34إن اتفاقي���ة الجزائ���ر التي تمت أثناء إحدى اجتماع���ات قمة األوبك يمكن أن
تع���زز جه���وداً أخرى الس���تمرار الوحدة في صف���وف المنظمة حيث إنه���ا تزيح قضايا
ق���د تؤدي إلى التفرقة .وربما يعتقد الش���اه أن االتفاقية ق���د عززت دوره في المنظمة
باألخ���ص مع ال���دول العربية المنتجة للنف���ط ،والتى كانت في حال���ة تدهور العالقات
اإليرانية العراقية ،قد تجد من المفيد سياس���يا معارضة سياسات طهران في أوساط
األوبك.

النتائج بالنسبة لبغداد
 .35عززت نهاية التمرد الكوردي نفوذ صدام حسين بإزالتها الفرصة التي كان من
الممكن أن يستغلها نقاده .حكومة البعث الحالية ،التي سيطرت على الحكم في 1968
ه���ي حكومة ائتالفية فيه���ا التعامل صعب بين العناصر العس���كرية والمدنية .فصدام
حس���ين الذي قرر اس���تخدام الوسائل العس���كرية مع المش���كلة الكوردية ،يقود الجناح
المدني لحزب البعث .والرئيس البكر يمثل الجناح العسكري في القيادة ،ويعاني ج ّدياً
من المرض ،غير نشط وتم إخضاعه .وباشتداد المعارك ،تعرض قرار القتال إلى نقد
أكثر شدة ،وأصبح النزاع يعرف بـ “حرب صدام”.
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 .36التنازل أمام مطالب الش���اه فيما يخص س���احل ش���ط العرب كان ش���يئاً ماساً
بالكرام���ة الوطني���ة ،لكن بتحرر الحكومة من األكراد وتقلص فرص الحرب مع طهران،
ربح العراقيون أكثر مما أعطوا .ولم تبرز ردود فعل شعبية معروفة ضد تنازالت صدام
حس���ين إلى إيران ،ولم تظهر انتقادات داخل القيادة الس���تغالل هذا األمر .لكن يبقى
االحتمال وارداً ،ففي حالة تعثره في مسائل أخرى ،فإن تنازله في قضية مجرى المياه،
قد يبرز إلى الصدارة لإلساءة إليه.
 .37ورغم أن المس���ائل المتعلقة بتعقيدات المسألة الكوردية يجب مواجهتها ،لكن
اآلن بإمكان صدام حس���ين اعادة توجيه طاقات النظام .داخلياً ،سيركز صدام حسين
جراء القتال ،وقد اعترف بخس���ارة عشرة
على اصالح ما أصاب االقتصاد من أضرار ّ
أل���ف من القوات العراقية .تس���ريح االحتياط س���وف يح���رر األيدي العامل���ة ،والعودة
إلى الوظائف المدنية والمس���اعدة على ح ّل النقص في الطعام والمواد االس���تهالكية.
بإم���كان بغ���داد اآلن ،تخصيص مصادرها المالية لإلس���راع بالتط���ور الصناعي وبذل
مساعي التخريب في دول الخليج وسوريا.

الكورد
ُ
حر نس���بياً لفرض إرادته .ولن تمنح
 .38وفيم���ا يخص التعامل مع األكراد ،العراق ّ
بغ���داد أية مس���اومات للطموح���ات الكوردية ف���ي الحكم الذاتي غير مجلس تش���ريعي
وتنفي���ذي ش���كلي ،كالذي تش���كل في الصي���ف األخير .وبذل���ت بغداد جه���وداً لتعريب
كوردستان خالل إعادة التوطين ،وترى في هذا حلاّ ً للمشكلة على األمد الطويل.
 .39المقاوم���ة الكوردي���ة على قياس عام  1974ه���و اآلن خارج التوقعات .عالمات
أولية تشير إلى أن ثلث القوات النظامية الكوردية المؤلفة من  30000تنوي االستمرار
في أس���لوب حرب األنصار ،ومن المعتقد أن األكراد أخفوا كميات كبيرة من الس�ل�اح
والذخيرة في الجبال قبل الحملة العراقية في ش���هر آذار .ويحتمل أنهم أخفوا كميات
إضافي���ة من الس�ل�اح والتجهيزات من إيران في المس���تودعات قبل غل���ق الحدود في
األول من ش���هر ابريل/نيس���ان .وق���د يحاول األكراد بناء خط���وط للتجهيز من الحدود
الس���ورية .رغم إن دمشق تملك وسائل مباش���رة للضغط على بغداد عوضاً عن تسليح
األكراد العراقيين.
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 .40يأمل بعض اللذين استسلموا من األكراد بعد نضال طويل بأن إيران قد تعاود
منح المس���اعدات العس���كرية في حالة تعثر تطبيق اتفاقي���ة الجزائر .مثل هذا التوقع
يبدو غير وارد ،رغم التقارير التي تفيد في كون إيران تدرب بعض األكراد ضد احتمال
االنهيار .ورغم عمق الش���كوك المتبادلة في العالقات اإليرانية العراقية .لكن لكليهما
مصالح هامة في الحفاظ على سالمة العالقات الجديدة ،على األقل لألمد القريب.
 .41إن أف���ول الحظ الكوردي يقابله الفوضى داخل القيادة ،مال مصطفى بارزاني
هو اآلن في بداية السبعينات ،المجسد لحركة الحكم الذاتي ،تنحى اآلن .لقد حطمت
اتفاقية الشاه سمعته وسلطته إلى حيث ال رجعة .وليس بين ما تبقى من قياديي التمرد
من يملك من المنزلة ليحل محله .إن القيادة المركزية الكوردية قد تختفي ببس���اطة،
وقد تحاول عدة مجموعات متمردة مستقلة االستمرار في المقاومة ضد بغداد.
 .42الظاهر انه بدون دعم كبير للتمرد ضد بغداد ،س���تقتصر العمليات في إطار
إنه���اك الوح���دات الحكومية وضرب األهداف االقتصادي���ة .وفي إطار الوضع الذهني
الحال���ي لديهم ،قد يض���رب األكراد المنش���آت النفطية العراقية – لهذا الس���بب أزيل
ذل���ك من قائمة أهداف التمرد نتيجة إلصرار اإليرانيين المتخوفين من أن اإلرهابيين
العراقيين قد يشنون عمليات انتقامية ضد المنشآت النفطية في عبادان”.

العالقات بين الواليات المتحدة والعراق
 .43نهاي���ة التم���رد الك���وردي يزي���ح العراقيل أمام تحس���ين العالق���ات بين العراق
والوالي���ات المتح���دة .العراقيون كانوا يعتقدون أن الوالي���ات المتحدة تتعاون مع إيران
وإسرائيل في تزويد الكورد بالمساعدات العسكرية.
 .44ت���رى بغ���داد إن دور الوالي���ات المتحدة كمؤيد رئيس���ي إلس���رائيل هو العائق
األساس���ي لبناء عالقات أفضل مع واش���نطن ،وان اتفاقية الجزائر لم تؤثر على هذا.
حالي���اً ربم���ا ال يرى العراق أي���ة مصلحة في وضع نهاية لموقفه���ا الحالي المتمثل في
الدولة العربية الوحيدة التي قطعت العالقة مع الواليات المتحدة ضمن دول أخرى عام
 1967بسبب الحرب العربية اإلسرائيلية ،والتي لم تعد إقامة العالقات مع واشنطن.
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 .45غي���اب العالق���ات الدبلوماس���ية ل���م تعق النمو التجاري الس���ريع بي���ن العراق
والوالي���ات المتحدة .ففي ش���هر ش���باط ،على س���بيل المث���ال ،وقع الع���راق على عقد
بقيم���ة  $225مليون لش���راء طائ���رات البوينغ ،وهذا يجعل من العراق ضمن األس���واق
األس���رع نمواً بالنس���بة لمنتجات الواليات المتحدة في الشرق األوسط .اليزال العراق
يحدد االتصاالت الرسمية مع الدبلوماسيين األمريكان الموجودين في قسم المصالح
في الس���فارة البلجيكية .في الواقع نش���ك في تجاوب العراق مع أي مس���اعي لتحسين
العالقات السياس���ية إال إذا حصل تغير واضح في السياس���ة األمريكية العامة الش���رق
أوسطية.

النظرة السوفيتية
 .46حس���ب معلوماتن���ا ،ليس للس���وفييت دور في االتفاق اإليران���ي العراقي .ربما
لموس���كو مش���اعر متضاربة حول نتائج اجتماع الجزائر ،ورغم أن االتحاد الس���وفيتي
ك���رر نصائحه بتس���وية الخالفات بي���ن إيران والعراق وضمان الحك���م الذاتي لألكراد،
م���ن المحتمل أن موس���كو مهتم���ة اآلن بما تجلبه االتفاقية من آث���ار على عالقة بغداد
باالتحاد السوفيتي.
 .47موس���كو ت���درك انه م���ن المحتمل أن يس���تفيد العراق من تقلي���ص التوتر في
المنطقة لش���راء البضائ���ع الغربية والتكنولوجي���ا المتطورة ،وفي الوق���ت ذاته تقليص
االعتماد والتعاون مع االتحاد الس���وفيتي وأوروبا الش���رقية .وحتى قبل اتفاق الجزائر،
لمح الس���وفييت إلى ما اعتبروه مؤش���راً من أن العراق يتجه نحو الغرب .موس���كو على
عل���م م���ن ان الش���اه يري���د أن يبعد العراق ع���ن االتحاد الس���وفيتي وإيق���اف نمو نفوذ
السوفييت في منطقة الخليج.
 .48التفاق الجزائر ،من ناحية أخرى ،نواحي إيجابية حسب وجهة نظرة موسكو،
نظام ارتبطت به موس���كو بمصالح حيوية
فنهاي���ة الح���رب الكوردية أزاح الخط���ر على ٍ
والكتلة الس���وفيتية بمصالح وعالقات جيدة معه ،رغم ظهور بعض المش���اكل في هذه
العالقة بعض األحيان .عالوة ،التواجه موس���كو االحتم���ال غير المرغوب فى أن تجد
نفس���ها مرغمة على دعم العراق في حرب ش���املة ضد إيران – حيث طورت موس���كو
عالقات تجارية مربحة معها.
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 .49الس���وفييت يدركون انه لألمد القصير ال يس���تطيع العراق االستغناء عن قطع
الغيار للس�ل�اح الس���وفيتي حيث جهزت به قوات بغداد وتعتمد علية بشكل تام تقريباً.
س���يبقى العراق معتمداً على االتحاد الس���وفيتي للتجهيزات ،قطع الغيار ،مس���اعدات
تكنيكية وعمليات التدريب ،هذا رغم أن إعادة التجهيز اآلن سيكون أقل إلحاحاً .يقوم
حوالي  500من المستش���ارين الس���وفييت بمهام التدريب للجي���ش إضافة إلى – 400
 500يعمل���ون ف���ي مجال القوة الجوية العراقية .ومن المحتمل إن القدرة المعززة التي
أظهرها الجيش العراقي كانت إلى حد كبير نتيجة لتدريبات الس���وفييت ومش���ورتهم.
إن ش���راء طائرات الميك اإلضافية  MIG-23وصواريخ س���كود ،متمماً دفعة االستالم
الس���ابقة للس�ل�اح المتطور  FROGs, TU-22و  SA-6sلدالئل إضافية على نية بغداد
في استمرار التعامل مع موسكو للتزود باألسلحة المتطورة.
 .50وعلى أي حال لم يبد السوفييت الرغبة في تلبية كل ما أراده العراقيون .ففي
العام الماضي ،أرجأ الس���وفييت لمدة ش���هرين قبل الموافقة على طلب بغداد للمزيد
من الذخيرة ،وهذا ما زاد من اهتمام بغداد بموضوع االعتماد على دولة واحدة لتلبية
حاجاتها العسكرية .وكان لهذا أثر على قرار بغداد لتنويع مصادر التجهيز .ومنذ ذلك
الوقت س���عت بغداد الحصول على الس�ل�اح من الغرب .فرنس���ا ،التي ابتاعت س���ابقاً
للعراق المروحيات وناقالت ومدرعة ودبابات خفيفة ،حسب التقارير أنها تعرض اآلن
بيع طائرات الميراج.
 .51وتدرك موسكو ان هناك نفوذاً قوىاً فاع ً
ال في العراق لمنع أي ابتعاد هام عن
موسكو .ويعرف السوفييت ان العداوات التاريخية ،فقدان الثقة والمصالح المتضاربة
ستشكل موانع أمام إقامة عالقات مستقرة بين بغداد وطهران.
 .52وفي ذات الوقت سيس���تمر االتحاد الس���وفيتي الحفاظ على عالقات ودية مع
إيران كعنصر أساسي لسياستها في منطقة الخليج الفارسي .ومع أن االتفاق قد يقود
إلى تحس���ن في العالقات ،إلاّ أن للس���وفييت مبرراتهم في االعتقاد بأن االتفاقية تنذر
بتغيير في موازين القوى في منطقة الخليج ومن ش���أنها تحديد أكثر للنفوذ السوفيتي
في المنطقة.
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نتائجها على العالقات العربية اإلسرائلية
 .53ت���رى إيران أن االتفاقية تس���اهم في تعزيز مس���اعيها في التق���رب من الدول
ٍ
كمعاد
العربي���ة .فالش���اه الذي يطمح إلى تبوأ الزعامة اإلقليمي���ة ،ال يرغب أن يصنف
للع���رب ومؤيد إلس���رائيل .عالوة قد يكون رأيه أن مي���زان القوى انحاز لصالح العرب.
وربما يتوقع تعديل في السياس���ة األمريكية تجاه إسرائيل .اليريد الشاه أن يؤخذ على
غرة.
حين ّ
 .54عالقات إيران الدبلوماسية واالقتصادية والمخابراتية مع إسرائيل مبنية على
قاعدة عملية وليس���ت على اعتبارات عاطفي���ة أو أيديولوجية .إحدى هذه االعتبارات
تتمث���ل في كون إس���رائيل نافعة تجاه العالم العربي ،كما ه���و دور األكراد تجاه العراق،
فقد أبقت العرب ضعفاء ومنشغلين ،وطالما بقيت إسرائيل قوية عسكرياً وقادرة على
امتصاص الطاقات العربية ،س���يعتبر الش���اه أن العالقة مع إسرائيل هي في مصلحته
وسيحتفظ بعالقة هادئة معها.
فإن أس���اس عالقاتها مع إيران هو استمرار تدفق البترول
 .55بالنس���بة لتل أبيبّ ،
اإليران���ي – وال���ذي يلبي نص���ف الحاجة المحلية .إن مصالحة طه���ران مع بغداد ليس
له���ا في ح��� ّد ذاتها تأثي���ر على العالق���ات اإليرانية اإلس���رائيلية ،رغم إنه���ا زادت من
ش���كوك إس���رائيل حول رغبة الش���اه تزويدها بالبترول في حالة اندالع حرب عربية –
إسرائيلية.
 .56ومنذ أواس���ط الس���تينات ،س���اعدت إيران وش���جعت إس���رائيل على مساعدة
التمرد الكوردي .منحت إس���رائيل مس���اعدات مالية ومادية وأرسلت خبراء عسكريين
وأمنيين لتدريب القبليين األكراد في مواقع في كوردس���تان العراق وإيران .وعدد قليل
م���ن األكراد ربما تدربوا في إس���رائيل .هذه المس���اعدة كانت ممكن���ة بفضل التجاوب
اإليراني وبدونها كان االحتمال قلي ً
ال في استمرار تل أبيب دعمها لألكراد.
 .57إن انهيار التمرد الكوردي وتقليص التوتر اإليراني العراقي سوف يحرر الكثير
من القوات المسلحة العراقية لتستخدم ضد إسرائيل عند حصول حرب أخرى .ففي
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ش���هر تش���رين األول/أكتوبر  ،1973فإن رغبة طهران – خالل فت���رة التوتر مع بغداد –
إلعادة العالقات الدبلوماس���ية مع العراق ،سمحت للعراقيين إرسال فرقتين مدرعتين
إلى الجبهة الس���ورية .نعتقد انه خالل هذا الصيف قد يستطيع العراقيون المساهمة
م���ن جديد بفرقتين مدرعتين إضاف���ة إلى عدد من الطائرات في أية حرب قد تتجدد
بين العرب وإسرائيل.
 .58وق���د يكون مش���اركة العراق أكث���ر تأثيراً مما كان عليه ع���ام  .1973ففي ذلك
الوقت ،أعاق قلة ناقالت الدبابات الجهود العراقية على الجبهة الس���ورية وعدم كفاءة
النظام اللوجستي وصعوبات التنسيق في العمليات مع السوريين .اتخذت بغداد مباشرة
بعد حرب تشرين/أكتوبر خطوات لزيادة التجهيزات المتعلقة بنقل المدرعات وتحسين
أن النظام اللوجس���تي هو أكثر فعالية ،ويعود
قيادتها والس���يطرة على العمليات .ويبدو ّ
هذا بشكل رئيسي إلى الخبرة المكتسبة من الحرب مع األكراد.
 .59وف���ي كل األحوال ،وعلى رغم التعاون الحالي بين الجانبين ،على بغداد األخذ
باالعتب���ار م���ن أن إيران تش���كل تهديداً عس���كرياً رئيس���ياً وعلى هذا األس���اس توظف
قواتها .الوحدات العسكرية العراقية ستعود إلى مناطقها االعتيادية .لقد عانى الجيش
العراقي خسائر فادحة في األرواح كما خسر في مجال التجهيزات العسكرية بنوع من
االعت���دال خ�ل�ال العام الذي جرى فيه القتال مع األك���راد ،لكنه لن يجد اال القليل من
الصعوبة إلعادة تأهيل الوحدات العسكرية وتهيئتها ضد إسرائيل.
 .60إن حجم القوات التي يس���اهم فيه العراق في الجبهة ضد إس���رائيل يحدد من
خالل عالقات بغداد مع المش���اركين العرب في الجبهة عندما تندلع الحرب .نداءات
بغ���داد العالي���ة النغمة “لتحرير” األراضي التي احتلتها إس���رائيل ال يجب أن يفهم منها
كالت���زام ج��� ّدي في جولة أخرى من القتال .إن لم يؤم���ن العراقيون بعزم دول المجابهة
العربية في خوض الحرب ،لن تكون بغداد مس���تعدة لبذل مس���اهمة عسكرية قصوى،
وكما كان في عام  ،1973مصداقية التزامها يكون عرضة لتقلبات العالقات السياسية
العراقية مع األطراف العربية المشاركة.
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تأثير العراق إقليمي ًا
 .61تناس���ب اتفاقية الجزائر ذلك النمط الذي برز في العام الماضي المتمثل في
مس���اعي العراق إلعطاء صورة من االعتدال السياس���ي في المنطقة وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية لجاراتها .ولسنا اآلن في وضع يمكننا التكهن بحقيقة هذا المنحى.
فانطباعنا األولى هو أن تودد بغداد لبعض الدول العربية واآلن إيران ،يعكس التجاوب
مع الضغوط الداخلية والخارجية – على سبيل المثال الحاجة إلنهاء التمرد الكوردي-
وال تشير إلى تحول جذري في سياستها الخارجية على األمد القريب.
-62فأعمال���ه الماضية ال تش���جع عل���ى التصديق في قبول صدام حس���ين للوضع
الجدي���د .كما ان ش���خصيته الجذاب���ة وديناميكيته قد أثرت بش���كل إيجابي حتى على
بعض الزعماء العرب المحافظين وكما يبدو ضمنهم شاه إيران ،فسجله يظهره كبعثي
ثوري ذي نشاط مركز ويتدخل في شؤون الدول األخرى.
 .63نعتق���د إن القي���ادة البعثي���ة العراقية س���تبقى ثوري���ة في المس���تقبل وملتزمة
بالتخل���ص من األنظمة المعتدلة والمحافظة في الجزيرة والخليج .وقد يصبح العراق
أكثر مكراً في تكتيكه .ونميل أكثر إلى أن بغداد ستنتهج سياسة ذات إطارين .التقرب
من جيرانها على الصعيد الدبلوماس���ي ،بينما تس���تمر التدخل في شؤونها .في الوقت
الراهن وتمش���ياً مع روح المصالحة المنبثق ع���ن اتفاقية الجزائر ،قد تمتنع بغداد من
التدخ���ل الس���افر ،كما فعلت في الع���ام الماضي ،مثل دعم محاول���ة اإلطاحة بحكومة
اليمن الشمالية ونصب حكومة بعثية مكانها.

سياسة التخريب والدبلوماسية
 .64بع���د التخل���ص م���ن القتال ضد األك���راد ،قد يقرر العراق تركي���ز طاقاته على
الس���رية الهادفة إلى توس���يع نفوذه���ا داخل دول الجزي���رة والخليج .لم تبلغ
العملي���ات
ّ
بغداد قب ً
ال هذه الدرجة من االستعداد المالي لتخطو في هذا االتجاه .واردات العراق
النفطي���ة – بلغ���ت عام  6.5 ،1974بليون دوالر – وتنمو باط���راد ،وفي نهاية هذا العقد
فإن العراق قد يتجاوز إيران في حقل إنتاج النفط.
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 .65وتمش���ياً م���ع خط االعتدال الجديد ،فقد تحاول بغ���داد التركيز أوال على بناء
س���ري من خالل الخاليا البعثية المنتش���رة في البلدان الخليجية الصغيرة وزيادة
نفوذ ّ
دعمه���ا للمنش���قين المحليين ،إضاف���ة بإمكان الع���راق صرف األموال بحري���ة للتأثير
على الموظفين والسياس���يين المحليين ،كما ان الس���فارات العراقية س���تجند موظفين
إضافيين في حقلي المخابرات واألمن.
 .66ونتوق���ع ف���ي الوقت ذاته من أن صدام حس���ين مقتنع م���ن أن اتفاقية الجزائر
حيدت موقف إيران المعارض في الس���ابق ،وس���وف يبذل مس���اعي جديدة إليجاد نوع
من االتفاق العس���كري المش���ترك بين الدول العربية في الخليج الفارس���ي .ونعتقد ان
مثل هذا المقترح سيجابه نفس المقاومة أإليرانية والسعودية المتواصلة ،إضافة إلى
امتناع الدول الخليجية الصغيرة.
 .67يمكن معرفة نوايا بغداد خالل كيفية تعاملها مع جاراتها ،فالمحك األساس���ي
يتمث���ل ف���ي طريقة حلها لمش���اكلها م���ع الكويت وس���وريا ودورها في دع���م المتمردين
العمانيين ومع منشقين آخرين.
التزال القوات العراقية تحتل ش���ريطاً من أراضي الكويت منذ س���يطرتها على تلك
األراض���ي في آذار عام  .1973يخش���ى الكويتيون م���ن ان بغداد – المتحررة من الوضع
الك���وردي  -س���تصعد م���ن ضغطها عليهم للتن���ازل عن جزيرتين بالق���رب من ميناء ام
القصر .ويتوقع الكويتيون كال التوجهين ،مبادرة دبلوماس���ية عراقية وإظهار العضالت
عل���ى ط���ول الح���دود .وهناك تطرق إل���ى عدد من الزعم���اء العرب ضمنهم الس���ادات
وبومدين أظهروا رغبتهم في التوس���ط في النزاع ،كما إن تجاوب بغداد سيلقى الضوء
على موقفها العام.
لم تظهر بغداد مي ً
ال في االمتناع عن أعمال التخريب ضد النظام البعثى الس���وري
المنافس .مثل هذه األعمال كانت سبباً في تقليص سوريا األخير لتدفق المياه وتقييد
المالحة العراقية خالل ميناء التاكيا.
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وإلظه���ار التزامها بمبدأ عدم التدخل ،بإم���كان العراق وقف دعمها للمتمردين في
إقليم ظفار العماني .نعتقد إن العراقيين س���يقومون بدورهم في إبقاء التمرد العماني
حياً ،منس���قين جهودهم مع المتمردين في اليمن الجنوبي في حين يبقون أنفس���هم في
الظل .ويعتقد العراقيون أن بمس���تطاعهم نفي التمويل سالحاً وأمواالً وتدريبات .وقد
تغير بغداد من تكتيكها نحو التخريب السياسي واإلرهاب في شمالي عمان ،متذرعين
بإمكانية عودة المتمردين إلى حرب العصابات عندما يعود االيرانيون إلى بلدهم.
إن كان���ت اتفاقي���ة الجزائر هي المحك ف���ي العالقات العراقية اإليرانية ،س���تنهي
بغداد دعمها لالنفصاليين اإليرانيين .ففي وقت راعت بغداد جبهة تحرير خوزس���تان
إلث���ارة مش���اعر انفصالية ضمن الع���رب اإليرانيين وجبه���ة التحرر البلوش���ية للقبائل
البلوش���ية القاطنة في جنوب شرقي إيران .كما إن العراق تدخل في الشؤون البلوشية
في باكستان.

العواقب بالنسبة لسوريا
 .68سيكون تعامل بغداد مع سوريا موضع رقابة تامة .حالياً العالقات بين االثنين
في أسوء مايكون .إضافة إلى العداء التاريخي بين البلدين ،لدى دمشق وبغداد التنافس
ف���ى االدع���اء بزعام���ة الحركة البعثية .كم���ا ان خبر االتفاق العراق���ي اإليراني لم يكن
موضع ترحيب دمش���ق :تفضل س���وريا رؤية بغداد منهمكة مع الكورد .يتوقع السوريون
تصعي���د العراقيين الهجوم الدعائي ضد مش���اركة س���وريا في مفاوضات الس�ل�ام في
الشرق األوسط وأنها تشعر أكثر استعداداً في قلب النظام السوري.
 .69يبدو أن لدى الس���وريين مايبرر القلق .ففي وس���ط شهر آذار علق بشكل خفي
موظ���ف ه���ام في حزب البع���ث العراقي م���ن ان اتفاقية الجزائر تحرر بغ���داد لمتابعة
ع���دد من الخطط لتحقي���ق أهداف ضمنها إيجاد حكومة جديدة في دمش���ق عقائدياً
أكثر انسجاما مع بغداد .وتنبأ الموظف تصعيد في عمليات التخريب والتجسس ضد
الحكومة السورية.
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حمل العراقيون دمش���ق
 .70في بداية نيس���ان/أبريل ،برز موضوع س���ابق ،عندما ّ
خرق اتفاقية بتحويل المياه من نهر الفرات .نفى السوريون التهمة لكنهم أوضحوا في
الخف���اء أنهم اتخذوا الخطوة تلك لتحذير بغداد لكي تتوقف عن التدخل في الش���ؤون
السورية المحلية .وقبل بضعة أسابيع قبضت السلطات السورية على  300 – 250من
أعضاء حزب البعث المحليين بتهمة التآمر مع العراق لطرد الرئيس األسد.

المملكة العربية السعودية
 .71االتفاقي���ة تمن���ح الزعامة الجديدة ف���ي الرياض حرية أكثر لنش���دان عالقات
أفضل ومعقدة مع إيران .في العام الماضي خالل فترة التوتر بين طهران وبغداد ،كان
العراق يجد من الس���هل انتقاد مثل هذا التحرك من قبل الس���عوديين كمؤشر غير ودي
تجاه التضامن العربي .وعلى رغم المؤشرات في حرارة العالقات العراقية السعودية –
صدام حسين واألمير فهد كما قيل سيتبادالن قريباً الزيارات وتسوية مشاكل الحدود
– الس���عوديون يخش���ون م���ن ان العراق الذي تحرر من التورط الك���وردي ،هو اآلن قادر
على تركيز انتباهه نحو شؤون الخليج الفارسي.

رهان مصر
 .72إن دور مص���ر ف���ي تأمين االتفاق العراقي اإليراني يهدف إلى بذل جهود أكثر
لتحس���ين عالقاتها مع طهران وبغداد .فالس���ادات يعتمد بشكل كبير على المساعدات
االقتصادي���ة ل���كال البلدين ،باألخص إي���ران .وأكثر من هذا يعتبر إيران ش���ريكاً هاماً
والعراق هدف رئيسي لمساعيه إلدخال عنصر االعتدال في الشرق األوسط.
ال معرق ً
 .73كان النزاع اإليراني العراقي عام ً
ال كبيراً أمام مس���اعي االثنين .ش���عر
الس���ادات دون ريب إن عالقاته الجيدة مع طهران تهدد المس���اعدات العراقية وتعرقل
مس���اعيه ف���ي إيجاد االعت���دال على معارضة الع���راق لمفاوضات الس�ل�ام بين العرب
وإس���رائيل .وآياً كان ،مادامت طهران متخاصم���ة مع دولة عربية ،تكون مصر معرضة
للنق���د م���ن الراديكاليين لعالقاتها الجي���دة مع إيران .كما ان الس���ادات على أتم العلم
بأن تس���وية مش���اكل العراق مع إي���ران ونهاية الحرب الكوردية يح���رر القوات العراقية
ّ
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أن
وس���تتمكن من المش���اركة في حرب ش���رق أوس���طية أخ���رى ،وربما لديه آم���ال من ّ
تحس���ين العالقات مع بغداد س���وف يقنع العراقيين بالمش���اركة في حظر النفط حالة
اندالع الحرب( .رغم اللغو ،بغداد لم تذعن كثيراً لقرار حظر األوبك عام ).1973
 .74وأياً كانت آمال الس���ادات ،ال يبدو ان بغداد س���تعوض جهود وس���اطة القاهرة
بتبني موقف مرن ضد مفاوضات العرب مع إسرائيل .إذ تجد بغداد فائدة في موقفها
المتصل���ب ف���ي حين ال يترتب عنه س���لبيات حقيقيه ،على األق���ل مادامت المفاوضات
متعث���رة .وقد يحس���ب العراقي���ون ان بإمكانه���م االنضمام إلى الفري���ق المفاوض عند
الشعور بتحقيق تقدم بشأن التسوية.
 .75ف���ي الوقت الراهن العراقيون متحالفون م���ع مجموعات الفدائيين الرافضين
ف���ي المش���اركة مع منظمة التحرير الفلس���طينية في المفاوضات ،ب���ل يفضلون القيام
بال���دور المعاك���س .ويبررون هذا الموق���ف ،لكونه يضعهم في طليع���ة العالم العربي –
الصف���وة الت���ي ال تقبل المس���اومات مع العدو .وف���ي حالة تخلى مصر أو س���وريه عن
المنحى الس���لمي للتوصل إلى تسوية ،سيس���ارع العراق إلى القول للعرب اآلخرين بأن
موقفه هو صائب .وس���تقوم بغداد باس���تغالل وتسخير الراديكالية المتوقعة في الرأي
العام العربي ضد إسرائيل والغرب.

اآلمال الجزائرية
 .76نظ���راً لدور بومدين في ترتيب اتفاقي���ة الجزائر ورغم بعده عن خط الجبهة،
الريب إنه يتوقع استالم مساعدة مالية ودعم سياسي لمقترحاته بشأن نظام اقتصادي
جديد .ويحتاج للمال من أجل تمويل خطة التطوير الطموحة للس���نوات األربع ،وتفيد
التقاري���ر أن الجزائر طلب���ت  50مليون دوالر من العراق وربما حاولت أيضاً مع إيران.
وفي الش���ؤون الدولية ،يأمل بومدين من العراق وإيران دعم آرائه بش���أن المناقش���ات
حول البترول مع المس���تهلكين لتشمل إطار جميع المواد الخام – وليس فقط البترول،
وإخضاع األس���عار النفطية لنس���بة معدل التضخم العالمي ،وعلى جميع الدول النامية
العم���ل على تحول راديكالي في النظام االقتصادي العالمي في ش���هر س���بتمبر القادم
خالل الدورة الخاصة السابعة للهيئة العامة لألمم المتحدة”.
انتهى تقرير وكالة المخابرات المركزية.
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