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 :الممخص
لعبت الصحافة دورًا بارزًا في االحداث السياسية واظيار موقفيا مف        

الدستور والوحدة الوطنية , واغمب الصحؼ كانت تعبر عف رأي اصحابيا 
اطياؼ الشعب , والتي كانت تطالب بالوحدة الوطنية ومشاركة كافة 

 العراقي بالقرارات الميمة والتي ليا تأثير بالجانب السياسي والدستوري.
تنوعت الصحؼ العراقية في كتابة المقاالت التي تحدثت عف الدستور 
والوحدة الوطنية , فمنيا كاف تابع لمحكومة , وبكؿ تأكيد ستتخذ ىذه 

قة بامأمور الصحؼ موقفًا مساندًا لمحكومة في اتخاذ أي قرار لو عال
السياسية او االجتماعية او االقتصادية , وىناؾ صحؼ تابعة لألحزاب 
التي كاف منيا مواليًا لمنظاـ الحاكـ , ولكنيا لـ تكف عمى وتيرة واحدة في 
مواالتيا لمحكومة , فكانت  تتعرض الى االغالؽ مأسباب قد تتعمؽ 

لة معينة في البمد بامأشخاص القائميف في ادارتيا او لتضارب المواقؼ لحا
, وىناؾ صحؼ مستقمة واغمبيا تتخوؼ مف الموقؼ الحكومي ولذلؾ كانت 
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Abstract: 

The press played a prominent role in political events and 

to demonstrate its position on the constitution and 

national unity, and most of the newspapers were 

expressing the opinion of their owners, which was 

calling for national unity and the participation of all 

spectra of the Iraqi people with important decisions that 

have an impact on the political and constitutional aspect   .

                                                          

   Iraqi newspapers have varied in writing articles related 

to the constitution and national unity. Some of them 

were affiliated with the government. Of course, these 

newspapers will take a supportive position to the 

government in taking any decision related to political, 

social or economic matters, and there are newspapers 

belonging to the parties that were loyal to the ruling 

regime, but they She was not at the same pace in her 

loyalty to the government, and she was subjected to 

closures for reasons that might relate to the people in her 

administration or to conflicting positions for a specific 

situation in the country, and there are independent 

newspapers and most of them are afraid of the 

government position and therefore were almost loyal to 

the government. 
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 المقدمة
تعد الصحافة السمطة الرابعة , وليا اىمية كبيرة في دورىا االساسي في اطالع الرأي  

اىؿ الصحافة مف  العاـ عمى جميع االحدث والتطورات التاريخية , وتمثؿ منبرًا فكريًا آلراء
كتابيا ومؤسسييا إلظيار المواقؼ واالحداث اليامة في العراؽ والبمداف العربية والعالـ , ولذلؾ 
عبرت الصحؼ العراقية بكافة اطيافيا عف استحقاؽ االكراد مف مواد دستورية ضمنت حقوقيـ 

 القومية في اطار الوحدة العراقية .
رزًا في ربط  االحداث والتطورات التي شيدىا كما سجمت الصحافة العراقية موقفًا با

العراؽ مع بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف ,اذ كاف كثير مف ىذه الصحؼ تدعو الى 
مناىضة االستعمار بكؿ اشكالو والمناداة بالوحدة وتعزيز اواصر التكامؿ السياسي واالجتماعي 

النظاـ الممكي وقياـ النظاـ الجميوري بعد بيف جميع فئات الشعب العراقي , السيما بعد انياء 
, اذ كاف لبعض الصحؼ الكردية دور كبير في دعـ القوى السياسية 1958تموز 14ثورة 

 الكردية في سبيؿ الحصوؿ عؿ امتيازات دستورية وسياسية في النظاـ الجديد.
في في ضوء ذلؾ يقع عمى عاتؽ الوحدة الوطنية بناء المجتمعات واالنظمة السياسية 

البمد ,اذ اف توفر الوحدة يعطي مؤشرًا عمى مدى االندماج والتالحـ االجتماعي بيف مكونات 
البمد الواحد ,كما اف المجتمع المنقسـ والممزؽ اجتماعيًا يفتقر الى روح التعاضد والتعاوف بيف 

 عناصره وبالتالي يؤشر الى عدـ االعتراؼ بالطرؼ االخر.
لى فقرتيف , كانت الفقرة االولى تتحدث عف الدستور تـ تقسيمو ااف موضوع البحث  

, اما الفقرة الثانية   1961نياية  - 1958تموز  14وموقؼ الصحافة العراقية منو مف 
 .1961نياية  – 1958تموز  14فتحدثت عف الصحافة العرقية وموقفيا مف الوحدة الوطنية 

 اواًل : الدستور وموقف الصحافة العراقية منو  
لدساتير العراقية السابقة متخوفة مف طموحات االكراد في نيميـ الحقوؽ القومية كانت ا

 14التي ناضموا مف اجميا طواؿ عشرات السنييف , لكف بعد سقوط النظاـ الممكي نتيجة ثورة 
, فقد احدث العيد الجميوري في بداياتو االولى حالة مف التفاؤؿ الكبير بشأف  1958تموز 

ة مبنية عمى اساس المساواة السياسية والدستورية وتكافؤ الفرص  بيف ابناء ايجاد عالقات اخوي
العراؽ كافة دوف تمييز بيف طائفة او قومية اخرى , ولذلؾ بدأ االكراد ينسقوف مع قادة الثورة 
في سبيؿ حصوليـ عمى المشاركة الفعمية في ادارة الحكـ , لموصوؿ الى اليدؼ الحقيقي ىو 
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لممناطؽ الكردية , لذلؾ ساد نوع مف التفاؤؿ بيف االوساط الكردية عاديف االستقالؿ الذاتي 
ذلؾ انو سيحقؽ ليـ اقامة عالقات اخوية  مبنية عمى المساواة السياسية والقانونية وتكافؤ 
الفرص بيف جميع الجماعات االثنية والطائفية والدينية , لذلؾ كانت آماؿ الشعب الكردي اكثر 

, وعمى ىذا االساس (1)ى االىداؼ التي ناضموا مف اجميا في العيد الممكياماًل في الوصوؿ ال
احد اعضاء  (2)حصؿ االكراد عمى احد مناصب مجمس السيادة , عندما ُعيف خالد النقشبندي

 .(3)المجمس
عف الدور الذي قدمو االكراد في نضاليـ مع العرب في  (4)كتبت صحيفة الجميورية

ؿ , ونبيتيـ  بالحصوؿ عمى نفس المكتسبات التي ناليا السكاف سبيؿ نيؿ الحرية واالستقال
  1958تموز  26في المؤتمر الذي عقده في   (6), اوضح عبدالكريـ قاسـ(5)في الجزء العربي

 . (7)بأف ىذا الوطف شراكة بيف امأكراد والعرب واف اعالف الدستور حؽ لمقوميتيف
الذي عد اوؿ دستور مؤقت الذي ٌأجريت تعديالت عمى النظاـ االساسي العراقي 

, والذي تضمف مسألتيف ىما: اف العراؽ 1958تموز  27وصدر في  (8)وضعو حسيف جميؿ
, اذ كانت (9)جزء مف االمة العربية , وعمى اف العرب واالكراد ىما شركاء في ىذا الوطف
لتي نصت " المادة الثالثة في الدستور ىي االقرب لالتفاؽ مع مطالب االكراد الدستورية وا

يقوم الكيان العراقي عمى اساس التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقيم وصيانة 
حرياتيم ويعتبر العرب واالكراد شركاء في ىذا الوطن , ويقر الدستور حقوقيم القومية 

, ىذا االعتراؼ الدستوري الذي حصؿ عميو االكراد لو اثره االيجابي (10")ضمن الوحدة العراقية
نيـ حرموا مف نيؿ ىكذا اعتراؼ دستوري بحقوقيـ في العيود السابقة في ظؿ الحكـ الممكي كو 

,  (11)او سمطة االحتالؿ, ساعد في وقوؼ الشعب الكردي بحماس الى جانب الحكومة العراقية
التي قدمت التينئة لو بمناسبة القضاء عمى 1958تموز  27وفي مقابمتو لوفود الشماؿ في 

, اوضح اف الدستور ُأعمف واف العرب وامأكراد ىـ جزء مف الشراكة في ىذا  النظاـ الممكي
 . ( 12)البمد , وسالمنا الى كؿ اخواننا االكراد في الشماؿ وفي اي محؿ كاف في بالدنا العزيزة

كػانت الػمسانػدة التاريػخية التي اػبػداىا الشعػب الػكردي في دعػـ الػثورة مػف خالؿ 
, اذ انو (13)والصريحة لرئيس الوزراء عبدالكريـ قاسـ بعد اسبوعيف مف الثورةالشيادة الواضحة 

تموز والقضاء عمى االستعمار واعوانو , واف )االكراد(  14اعترؼ بمساىمة االكراد في ثورة 
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متأىبوف لمدفاع عف جميوريتيـ بدمائيـ وبكؿ غاؿ ونفيس , واف ما اقره الدستور بالحقوؽ 
 .(14)نتيجة صبرىـ ونضاليـ المشترؾ مع اخوانيـ العربالقومية لألكراد ىو 

ومع التصريحات التي اطمقيا عبدالكريـ قاسـ بتعديؿ الدستور وشراكة االكراد في 
والشيخ احمد  (15)وحدة الوطف, قاـ مجمس الوزراء بإصدار عفو عف المال مصطفى البارزاني

كسب ود االكراد في حكومتو ومجموعتو المنفييف خارج العراؽ, وذلؾ ل (16)البارزاني
 . (17)الجديدة

 26القى عبدالكريـ قاسـ  خطابًا في مؤتمر المحاميف العرب الذي عقد ببغداد في 
الذي اشار فيو الى المادة الثالثة مف الدستور , مؤكدًا بقولو...ال بد اف  1958تشريف الثاني  

ا في دستورنا , فأف الحاقديف في اوضح السبب الرئيسي في ادراج ىذه المادة , والتأكيد عميي
بالدنا ارادوا اف يستغموا ثغرة لمدخوؿ منيا ويفرقوا ابناء الشعب الواحد... وركز في حديثو عمى 
نقطة رئيسة كانت بمثابة انتقاده لألكراد بقولو , اف امأكراد اتفقوا مع االستعمار وجاءوا الى 

الميـ مبالغ مالية وزعيا عمييـ االستعمار بغداد ومعيـ الخرائط التي  تقسـ العراؽ , مع است
في سبيؿ تجزئة وتفرقة ابناء الشعب  والوطف الواحد , وقد تناولت صحيفة الثورة خطابات 
عبدالكريـ قاسـ بشيء مف التحميؿ , اذ ذكرت أف عبدالكريـ قاسـ قد اكد عمى اىمية المادة 

دستور اكدت عمى تعاوف العرب والكرد الثالثة مف الدستور, مؤكدًا : اف المادة الثالثة مف ال
وضماف حريتيـ ضمف الوحدة العراقية , ولقد حرص  الدستور اف تكوف المسؤولية عمى 

 . (18)الجميع اماـ اهلل والتاريخ
ويتبيف بأف عبدالكريـ قاسـ استخدـ في خطاباتو والتي اسيمت الصحؼ العراقية 

في تيدئة االكراد المطالبيف بالحصوؿ عمى بتناقميا كما اراد عبدالكريـ قاسـ لتكوف جرعة 
المادة الثالثة مف الدستور المؤقت باعتبار اف االكراد ليـ حقوؽ قومية , كونو ال يريد فتح 
جبية سياسية اخرى وىو في مرحمة تصفية الحسابات مع الشخصيات السياسية التي معو في 

ف الوزراء المشتركيف في حكومة والكتمة القومية م (19)الحكـ ومنيـ عبدالسالـ محمد عارؼ
عبدالكريـ قاسـ واالحزاب االخرى التي كانت تتصارع مع الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي 
الكردستاني مف اجؿ اخماد سيطرتيـ عمى تصرفات عبدالكريـ قاسـ , وىذه تعتبر المرحمة 

لموالية االولى مف  الصراع الدموي الذي عاشو العراؽ وتحت مباركة بعض الصحؼ ا
 لمحكومة وال سيما الشيوعية والكردية  . 
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فقد نشرت مقااًل افتتاحيًا حوؿ الدستور بعنواف ( 20)اما صحيفة خو بات )النضاؿ(
)حوؿ الدستور الدائـ لجميوريتنا الديمقراطية ( وكاف مفاده: ... مف الطبيعي اف الدستور في 

ظاـ الديمقراطي الصحيح الذي ينسجـ الجميورية يكوف ذات صبغة متحررة اختارت لنفسيا الن
مع طبيعة وجوىر ىذه الجميورية..... والتي تتطابؽ مع  افكار ومصالح شعبنا العراقي 
بقوميتو العربية والكردية وسائر االقميات االخرى... اف الثورة المباركة  قد اقرت في دستورىا 

ذه الشراكة تستوجب ايضًا ادخاؿ المؤقت الشراكة الحقيقية بيف العرب واالكراد في العراؽ, وى
ممثميف وشخصيات عف القومية الكردية في لجنة الدستور التحضيرية, واختتمت الصحيفة 
بمقاليا مؤكدة عمى اف المجنة تكوف بأشراؼ عبدالكريـ قاسـ لوضع مسودة الدستور, ومف 

, وبذلؾ  بعدىا عرضيا عمى الشعب مف خالؿ المجمس الوطني التأسيسي الذي انتخبو الشعب
تتقوى الروابط بيف ابناء الشعب وبتمسكو بالدستور الدائـ واحترامو لو كونيا منبثقة مف رحـ 

, كما نشرت مقااًل اخر حوؿ (21)الثورة وجميورية العراؽ الخالدة ومف توجييات عبدالكريـ قاسـ
لمقوميتيف الدستور بعنواف )في سبيؿ دستور ديموقراطي يضمف الحقوؽ الديموقراطية والقومية 

العربية والكردية( , جاء فيو, بأف الشعب العراقي بكافة فئاتو ميتمًا  بموضوع الدستور الدائـ 
الذي يعبر عف شكؿ النظاـ الجميوري الديمقراطي المتحرر , واف اىمية وخطورة الدستور 

ف ىذا ذات تأثير بالغ وكبير عمى الحياة العامة وحياة المواطنيف , واضافت كاف يجب اف يكو 
الدستور ديمقراطيًا تقدميًا يعطي الحقوؽ لمشعب ونابع مف طموحات الشعب وضرورات مف 
التطور االجتماعي لمشعب وطموحاتو ومستمزمات صيانة وتوطيد الجميورية وتوسيع وتعميؽ 

تموز , واختتمت الصحيفة  14نيجيا الديمقراطي , اف ىذا الدستور ىو حقًا يميؽ بشعب ثورة 
الدائـ يثبت حرية االدياف والمعتقدات وحرية الفكر واالنشطة السياسية والثقافية  اف الدستور

 .(22)واالجتماعية وحقوؽ االقميات القومية في المساواة التامة مع العرب واالكراد
وتطرقت صحيفة خو بات عمى مسألة الدستور في مقاؿ ليا ) لماذا نؤيد الوحدة 

فيو ... االساس الراسخ لمعالقات بيف القوميتيف العربية الوطنية العراقية الصادقة(, اكدت 
والكردية في ظؿ الجميورية العراقية , فوضعت الثورة المسار الصحيح لتعايش اجتماعي اقوى 
بيف القوميتيف العربية والكردية لبناء صرح المستقبؿ الزاىر والسعيد  بينيما , فأقر الدستور 

, لكف االكراد اعترضوا عمى   (23)ار حقوؽ االكراد القوميةالشراكة بيف العرب واالكراد  واقر 
المادة الثانية مف الدستور, التي نصت اف العراؽ بكػػؿ اراضػػػػيو ىو جػػػزء مف االمػػػػة العػػػػربية , 
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بيػػػنما كانت فكػػػرة االكػػػػػػػراد بأف الدستور العراقي المؤقت اكد الجزء العربي مف العراؽ ىو جزء 
, واكد الحزب الديمقراطي الكردستاني عمى اعتراضو عمى المادة الثانية (24)االمة العربيةمف 

... (25)وذلؾ عف طريؽ مقاؿ نشره االستاذ احمد ابراىيـ في صحيفة )خو بات( جاء في المقاؿ
اننا شعرنا منذ الوىمة االولى  عمى مسودة الدستور بوجود تناقض كبير ونقص بالتعبير في 

لثانية والحظنا عدـ وضوحيا في المادة الثالثة منو ... اف المادة الثانية نصت  مف المادة ا
الدستور المؤقت عمى اف العراؽ جزء مف االمة العربية لـ نالحظ ىناؾ دقة عممية عند 

 .             (26)وضعيا والصحة المتعمقة بقدر ما لوحظت الناحية العاطفية..
تتاحيًا آخر حوؿ الدستور بعنواف ) الفرصة المالئمة كتبت صحيفة خو بات مقااًل اف

لسف الدستور الدائـ ( , ذكرت فيو ... كاف خطاب عبدالكريـ قاسـ في المؤتمر الثالث التحاد 
الصناعات العراقي فيو اشارة الى الدستور الدائـ واالنتخابات العامة التي انتظرىا ابناء الشعب 

تساؤالت عديدة بمقاليا ارادت بيا الوصوؿ الى اجوبة  بفارغ الصبر...  وعبرت الصحيفة عف
مقنعة لممواطف الذي ظؿ في حيرة مف امره متى سيصدر الدستور الدائـ , واضاؼ المقاؿ , 
منذ صدور تمؾ التصريحات نجد الصحؼ المحمية والحزبية وغير الحزبية تكتب المقاالت 

سنو ومف سيقـو بالميمة ... ثـ  الطواؿ حوؿ ىذا الدستور وفي كيفية صيانة مواده وشكؿ
ظير تصريح  لرئيس الوزراء خالؿ ىذه الضجة  باف الدستور جاىز, مما ادى الى كثرة 
التساؤالت مف الصحؼ المحمية , ماىي االسباب التي اعطػػػػػػػػػت لمحػػػػػػػػكومة الحػػػػػػػػػؽ في 

السيػػػػاسية واصحاب الخبرة في سف وتشريع القوانيف  صػػػػػػػػػياغة مػػػػواده دوف استػػػػػشارة االحػػػػػػػزاب
 .(27)الميمة في حياة المواطف ؟

ارادت الصحيفة في مقاليا باف الحكومة ال تمتمؾ الديمقراطية التي نادت بيا عند 
, لتعطي فكرة باف مسألة االكراد سوؼ تضيع بيف وعود ال  1958تموز  14تفجير ثورة 

يدة , ولذلؾ صحيفة خو بات حاولت استغالؿ كؿ طاقاتيا تتحقؽ مف قبؿ الحكومة الجد
االعالمية في سبيؿ الحصوؿ عمى امتيازات جديدة مف خالؿ انسجاميا مع افكار السمطة 
الحاكمة ودفاعيا الواضح عف انجازات الثورة والقضاء عمى النظاـ لممكي الذي يعتبرونو 

ة بالتحدث بكؿ جرأة لممطالبة بإقرار مضطيد االكراد , بالمقابؿ وجدت نفسيا فيما بعد ممزم
الدستور الدائـ ولمعرفة النوايا الحقيقية في مماطمة السمطة الحكومية ليذا التأخير والذى لـ 

 يجد االكراد اية شيء وفؽ طموحاتيـ التي خطط ليا مسبقًا . 
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 8968نياية  – 8958تموز  84ثانيًا : الصحافة العرقية وموقفيا من الوحدة الوطنية 
اعتبر االكراد باف المدة التاريخية التي قضوىا ضمف وحدة العراؽ في الحكـ الممكي 
كانت ضمف وحدة الحاقية وليس اتحاد اختياري , عمى اعتبار اف مشاركتيـ في االستفتاء 

ممكًا عمى العراؽ معدومة , واف المناطؽ التي شاركت في  (28)النتخاب الممؾ فيصؿ االوؿ
االستفتاء كانت مجبرة كمنطقة كركوؾ  وبعض المناطؽ مف لواء الموصؿ , وبعد تولي الممؾ 

بمشاركة االكراد في تشكيؿ  1922سمطتو الفعمية, اعترفت الحكومتاف العراقية والبريطانية عاـ 
لمقضاء عمى التمردات في  1923قوات البريطانية عاـ الحكومة, لكف اليجوـ الذي قامت بو ال

  (29)شماؿ العراؽ  ادى الى الحاؽ المناطؽ الشمالية تحت سيطرة الحكومة العراقية
اشغمت الوحدة الوطنية الحكومات المتعاقبة ودافعت عنيا بما تستحؽ مف تضحيات 

عددة , واسيمت الصحافة جساـ في سبيؿ الحفاظ عمى النسيج الوطني المتموف مف طوائفو المت
العراقية في دورىا البارز في تنوير العقوؿ وزرع روح الوحدة الوطنية , فقد نشرت صحيفة 
الجميورية مقااًل افتتاحيًا عف الوحدة الوطنية بعنواف ) االخوة االبدية ( , واشار  في المقاؿ 

ب واالكراد شركاء  في ...  عمى اف  العراؽ في الدستور ىو جزء مف الوطف العربي واف العر 
ىذا الوطف ... واننا شركاء في ىذا الوطف عربًا واكرادًا ويعني اف االخوة التي تكونت عبر 
ىذه القروف ورصعتيا المصالح ووحدة المصير وغذتيا روابط العيش سوية ووحدة االىداؼ في 

الوحدة الداخمية , وأضاؼ المقاؿ بأف ىذه  تحقيؽ السالمة والرفاىية والعزة والحرية لمجميع
 . (30)رسختيا الثوابت التي نسجتيا احداث الماضي بأجمؿ صورة عبر تاريخيا المجيد

مذكرة الى عبدالكريـ قاسـ واالحزاب الوطنية  (31)وجو الحزب الديمقراطي الكردستاني
, جاء فييا , اف محاولة فصؿ كردستاف عف جميورية العراؽ الفتي يعد 1958ايموؿ  11في 

د لمصالح الشعبيف العربي والكردي بصورة اساسية وال يخدـ سوى االستعمار, عمؿ مضا
ويقوي مركزه ليس في العراؽ فحسب وانما في جميع اقطار الشرقيف االدنى واالوسط ايضًا, 

 .(32)ويؤدي الى اضعاؼ حركة شعوب ىذه المنطقة بأسرىا بما فييا الشعب الكردي
االخوة العربية الكردية ( اكدت في المقاؿ  كتبت صحيفة الجميورية مقاؿ بعنواف )

البرقيات عمى برقيات التينئة بمناسبة السماح لممال البارزاني بالرجوع الى العراؽ , جاء فيو " 
والشيخ   (33)رشيد عالي الكيالني 8948تتوالى عمى الجريدة ..تينئ بمجيء قائد ثورة 

كانت تمجد ىذيف الشخصيتيف وتؤكد  وىذه البرقيات التي ذكرتيا الصحؼمصطفى بارزان ", 
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عمى العالقات االخوة الكردية العربية وعمى الوحدة الوطنية والتعاطؼ الجماىيري  باف ىذا 
الشعب ىو شعب واحد في آآلمو وآمالو وفي مصالحو , واضاؼ المقاؿ اف الحقيقة المتواجدة 

ردي والعربي شعباف متآلفاف بيف الشعبيف التي ال يمكف اخفاؤىا ىي اف الشعبيف العظيميف الك
وميما عمؿ االستعمار مف طرؽ لمتفرقة فاف االخوة العربية الكردية متزايدة يومًا بعد يوـ وانيا 
كشفت كؿ داعية لمفرقة واالنقساـ ومقتدرة عمى دحر االستعمار , ورده عمى اعقابو اف ىو 

 . (34)حاوؿ بأية حركة او مؤامرة ..
اف صحيفة الجميورية ذات خط قومي مع 1958تموز  14ظير مف بداية قياـ ثورة 

بروز شخصيات تؤكد ىذا االتجاه , وتعتبر مف اكثر الصحؼ التي ارعبت الخط لشيوعي 
والذي كاف مواليًا لعبدالكريـ قاسـ , الذي لـ ينتمي الى أي حزب مف االحزاب المتصارعة , 

 لكنو كاف مراوغًا في مواقفو تجاه االحزاب .
 (35)االتحاد الوطني التي ضمت كؿ مف احزاب الوطني الديمقراطيتشكمت جبية 

 1958تشريف الثاني  16, فقد وقعت ميثاقًا في  (38)والشيوعي (37)والبعث (36)واالستقالؿ
اكدت فيو الى ضرورة االعتراؼ بحقوؽ االكراد القومية , جاء ذلؾ في الوثيقة التي اعمنت في 

, التي جاء في بندىا 1958تشريف الثاني  25في  اجتماع جماىيري في العاصمة بغداد
" ان الكيان العراقي يقوم عمى اساس من التعاون بين المواطنين الثاني عمى اف الجبية تعد 

كافة باحترام حقوقيم وصيانة حرياتيم , وتعتبر العرب واالكراد شركاء في ىذا الوطن  وتقر 
 .  (39)"حقوقيم القومية ضمن الوحدة العراقية

مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) الوحدة الوطنية مع خطاب  (40)ناولت صحيفة الرأي العاـت
الزعيـ  ( اشار فيو عمى شراكة العرب وعمى وحدة المواطنيف بكؿ طوائفيـ ... اف  العراؽ 
اصبح جميورية... فالجميورية العراقية مف الشماؿ الى الجنوب ومف الشرؽ الى الغرب ال 

يا او يفرقيا .. واضاؼ عبدالكريـ قاسـ وعندما فشؿ العدو في ىذا تسمح الحد اف يجزئ
الطريؽ حاوؿ استغالؿ الفرصة التي تميد لو الطريؽ في الدس والفرقة بيف ابناء الوطف الواحد 
, وذلؾ باختالؽ فوضى عف اشاعة ىذا بعثي واالخر قومي  وىذا شيوعي , فالماضي شاىد 

تموز اصبحنا نحكـ انفسنا   14الختالؼ , لكف بعد ثورة باننا عانينا الكثير مف الفرقة وا
بأنفسنا , وىذ جاء بفضؿ وحدة ابناء الشعب مع الجيش وشراكة  العرب واالكراد , وبفضؿ 

  (.41)التماسؾ الموجود بيف القوميات المتآخية في بمدنا االغر...
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امة واحدة ( فيما نشرت صحيفة خو بات في افتتاحيتيا مقااًل بعنواف )اخوة وثقى و 
اكدت فيو بأف ىناؾ اناس في قموبيـ مرض اذ ىميـ االكبر فصـ عرى االخوة بيف الشعبيف 
المتآخيف العربي والكردي بالدس والتفرقة وأثارة المشاكؿ بينيما , واكد المقاؿ ...اف ىؤالء 
 المرضى يشعروف باالسى الف اغمب اغراضيـ الخبيثة قد اصبحت تحت اقداـ الشعب العراقي

 .(42تموز  14مفجر ثورة 
في عمود ) صوت الشعب الكردي ( عف  (43)فيما تناولت صحيفة اتحاد الشعب

الوحدة الوطنية بيف االقميات مف خالؿ العنواف البارز ) المسيؤوف الى الوحدة العراقية وتآخي 
القوميات ( , اكدت فيو بأف بعض االوساط الصحفية المعروفة حاولت التشيير والتزوير ضد 

يف , مف خالؿ دفاعيا عف القوى الوطنية والمنظمات الديمقراطية ورجاؿ الحكـ المخمص
المتآمريف الذيف كانت اىدافيـ ايقاع الفوضى بيف الشعبيف العربي والكردي واحداث الخمؿ في 
العالقات بيف ابناء القوميتيف المتآخيتيف وجميع ابناء االقميات القومية كالتركماف وغيرىـ , 

ت المتآخية في واضافت الصحيفة بأف ىناؾ  بعض الصحؼ حاولت التطاوؿ عمى القوميا
العراؽ ونشرىا لألخبار والتعميقات  المفرقة لمصفوؼ , فالبد اف يوضع ليا حد مف جانب 
السمطات المختصة , واف يقابؿ باستيجاف وشجب كافة الصحؼ الوطنية المخمصة لمجميورية 

 (   .44)لوحدة الصفوؼ

, وفي مقاؿ اخر نشرت صحيفة اتحاد الشعب عمود ) صوت الشعب الكردي ( 
عبرت فيو عف الوحدة الوطنية بيف االقميات الموجودة داخؿ العراؽ , كاف بعنواف ) االخوة 

التركمانية ( , اشارت فيو محاولة االستعمار بشؽ الصؼ الوطني بأثارتو  –الكردية  –العربية 
لمنعرات الطائفية والعنصرية بيف ابناء العراؽ الواحد مع محاوالتو الخبيثة في اثارت تمؾ 

لنزاعات بيف ابناء المدينة الواحدة التركماف واالكراد ,  واكد عبدالكريـ قاسـ بأف مف حؽ ا
تموز الذيف ىـ جزء مف الجميورية العراقية , واذا كاف  14االكراد والتركماف استثمار ثورة 

لألكراد حقوقيـ ومطالبيـ فأف لمتركماف  وسائر االقميات االخرى كذلؾ حقوقيـ ومطالبيـ 
 . (45)وعةالمشر 

عمقت صحيفة اتحاد الشعب عف التآخي بيف اطياؼ الشعب , اذ نشرت مقاؿ 
افتتاحي بعنواف ) اخوة القوميات ( , اكدت فيو : بأف لمدة طويمة كانت كردستاف العراؽ 
مسرحًا مأحداث ميمو كاف سببيا السالطيف العثمانييف واطماعيـ ومع اطماع الشاىات 
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اف كردستاف تسكنيا مجاميع قومية عديدة , كالتركماف  واالثورييف  االيرانييف ... ونعمـ جيداً 
ارتبط وجودىـ بالكفاح المشترؾ مع القوميتيف العربية والكردية ضد الغزاة ... وعبرت الصحيفة 
عف الظروؼ الصعبة التي عانى منيا بالعراؽ خالؿ الحقبة االستعمارية في العيد الممكي , 

ات مضطيدة مف العرب واالكراد والتركماف واالثورييف وباقي وكانت كؿ الطوائؼ واالقمي
االقميات , واف الشعب الكردي بيذه الصداقة الحميمة مع شعوب القوميات وكفاحو المشترؾ 
ضد الفوضوييف والمستعمريف انما ىو لمحصوؿ عمى الحياة الحرة الكريمة في ظؿ الجميورية 

 .(46)العراقية الجديدة
ت االشارة الى موضوع الوحدة بيف العرب واالكراد اذ نشرت مقااًل اعادة صحيفة خو با

بعنواف ) توطيد االخوة العربية الكردية يستوجب تأييد العرب لقضايا الشعب الكردي ( , فقد 
اكدت الصحيفة في مقاليا عمى الروابط التاريخية والدينية التي ظيرت جنبًا الى جنب بيف 

ميورية العراقية , واف الشعبيف العربي والكردي توحدوا في العرب واالكراد تحت رعاية الج
سبيؿ مواجية عدوىـ ومصيرىـ الواحد , واضافت الصحيفة :اف نضاؿ العرب واالكراد ضد 
الغاصبيف والمستعمريف مف اجؿ التخمص مف االستعمار والحصوؿ عمى حريتيما وحقيما في 

لمساعدة والتأييد تأتي مف اخوانيـ  العرب تقرير المصير.... ولذلؾ كاف ينتظر االكراد بأف ا
 . (47)لمحصوؿ عمى استحقاقيـ السياسي والثقافي

فقد استفادت مف تصريح عبدالكريـ قاسـ تجاه الشعب الكردي  (48)اما صحيفة الثورة
والذي اعطى اشارة واضحة بأف ما يبحث عنو االكراد اصبح خارج الوعود االولى المتفؽ 

رة , اذ اكد عبدالكريـ قاسـ بقولو , اف كؿ الفئات الموجودة داخؿ المجتمع عمييا في بداية الثو 
العراقي بكؿ اطيافيا تعتبر ضمف الدولة العربية , وىذ الواقع الذي ال يمكف الفرار منو , مما 
ادى الى قياـ صحيفة الثورة  بالنشر عمى احد صفحاتيا الداخمية عنوانًا ) القومية العربية 

ات ( , ذكر في المقاؿ تساؤالت عديده  مع اعطاء الجواب معيا ومنيا , ".. ومشكمة االقمي
من ىو العربي ؟.. العربي من ينتمي مصيره بحكم الواقع او االرادة الى الوطن العربي 
ككل... ىذا ىو الواقع بالنسبة لموطن العربي , فالذي ينتمي تاريخيًا الى العرق الكردي او 

نو استوطن احد االقطار التي يتشكل منيا الوطن العربي ىو عربي الزنجي او االرمني , ولك
..." , وقالت الصحيفة : بحكم الواقع وبحكم االنتماء المصيري المنبثق من التقرير االرادي

اف ىناؾ فئة ستقوؿ اف حركة القومية العربية تسعى الى اذابة ىذه االقميات مما سيمحؽ 
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لى تقرير المصير, ولكف ال يمكف الرضوخ لمبدأ الضرر بحقوقيـ والخروج عف الوصوؿ ا
تقرير المصير ليذه االقميات كوف االعتراؼ بيا ىو فسح المجاؿ اماميا بإنشاء اماكف 
عنصرية دينية في وطننا  , واختتمت الصحيفة الى قضية انصيار ىذه االقميات ضمف 

وامتداد جذورىـ التاريخية  الوطف الواحد باف وجودىـ وتعمميـ المغة الػعربية الى جانب لغتيـ
ومصالحيـ االقتصادية واشتراكيـ بالقرارات السياسية , اعطى فريقًا منيـ برفض فكرة 
االنفصاؿ واالنصيار داخػؿ االمة التي انتموا فػييا , ولذلؾ ال يػػمكف الرضوخ لفػكرة االنفصاؿ 

 . (49) خاصة بعد االستيطاف لػقروف مف الزمف داخؿ البمد
خو بات عمى الدعوة التي نشرت بيا صحيفة الثورة حوؿ صير االكراد  ردت صحيفة

بعنواف بارز في اعمى صفحتيا وبعمود عمى الجية اليسرى مف الصحيفة ) جريدة الثورة تدعو 
الظاىر ان كاتب الثورة لم يكن جريئًا كما ينبغي اذ الى صير الشعب الكردي (  جاء فيو "...

الة يظير بوضوح انو لو كان كذلك لجعل العنوان ) القومية ان مجرد القاء نظرة عمى المق
... ", واضاؼ المقاؿ اف القراء العربية والشعب الكردي( او االكراد كما يحمو لبعضيم التعبير

ال تفوتيـ معرفة المقصود بيذا المقاؿ  اف الشعب الكردي ىو المراد بيذا الكالـ ليس اال , بؿ 
الكردي تفرقوا في البالد العربية واستقروا فييا وانما ىو حدد  وانو ال يقصد افراد مف الشعب

الشعب الكردي الساكف في ذلؾ الجزء مف بالد كردستاف والداخؿ ضمف االراضي العراقية , اذ 
يقوؿ صراحة  اف بعػػػػػض االقػػػػميات تعػػػػيش مناطؽ جغرافية خاصة بيا , اي انو عد االكراد 

 . (50)ىـ عرب ال غير....
كررت صحيفة خو بات بالرد عمى صحيفة الثورة بموضوعيا عف صير االكراد , اذ 
كتبت مقاالً  افتتاحيًا بعنواف ) لمصمحة مف تدعو جريدة الثورة الى صير الشعب الكردي ( , 
اكدت فيو ... اف صاحب الدعوة كاف جريئًا وصمفًا في صحيفة تتبجح بأنصافيا ببعض 

رغـ المرء اف يعطي لممسالة اىمية خاصة , فضاًل عف انيا االوساط وىي في نفس الوقت ت
في حد ذاتيا دعوة ظالمة ال تخالؼ فقط قوانيف ودساتير البالد السابقة بسبب ما تثيره مف 
كراىية وبغضًا بيف جميع القوميات  المتآخية المتواجدة فييا بؿ انيا تتحدى وتخالؼ نص 

الدستور العراقي المؤقت( , مؤكدة اف ىذه تموز ) المادة الثالثة مف  14دستور ثورة 
التصريحات عبرت عف تناقضيا بأف االكراد ليـ حقوؽ قومية مستقمة ضمف الوحدة العراقية , 
فضاًل عف انيا دعوة إللغاء شراكة العرب واالكراد في الوطف وفسخيا والسيطرة عمييا مف احد 
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القوة في صير االكراد  مع حرمانيـ الطرفيف , واف الكاتب  تجرأ  بكؿ بساطة الى استخداـ 
مف حقوقيـ المشروعة واعتبارىـ عربًا شاءوا اـ ابو , ومطاردة زعمائيـ ونفييـ ومحاولة 

 .(51)القضاء عمييـ وسجنيـ لعزليـ عف قاعدتيـ الرئيسة وىو الشعب
واصمت صحيفة خو بات الرد عمى صحيفة الثورة حوؿ صير القومية الكردية بمقاؿ 

نواف ) محاوالت صير القومية الكردية ونتائجيا الحتمية ( اشار فيو باف القومية افتتاحي بع
الكردية حقيقة قائمة وتبقى قوية ال تتحطـ ميما حاولت القوى الباغية كسرىا وتيشيميا... 
والبد اف يتذكر الجميع بأف تجربة الطورانية التي اتبعتيا تركيا ضد اكرادىا في محاولتيـ 

لكردية , لكنيا فشمت فشاًل ذريعًا في ذلؾ , وخرج المقاؿ بجممة مف النتائج  لصير القومية ا
 :(52)لسياسة الصير وىي

 اف سياسة الصير تثير البغضاء والعداوات وتحطـ الوحدة الوطنية. –اواًل 
رغـ فشؿ سياسة الصير لكنيا تجمب الكوارث والويالت والحروب االىمية  –ثانيًا 

 ممارسة الصير.لمدولة التي تحاوؿ 
اف الدولة التي تمارس مثؿ ىذه السياسة سيبقى كيانيا ىزياًل , ال يقاـو  –ثالثًا 

 العواصؼ واالعاصير .
اف الشعب التابع لمدولة التي تمارس الصير سيبقى تحت نير العبودية واثقاؿ  –رابعًا 

 الضرائب الباىظة , فالشعب الذي يضطيد شعب آخر ال يمكف اف يكوف حرًا.
ممكف اعتبار الصراع الحكومي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في ىذه المدة 
التاريخية ىو االقوى بعدما بدأت العالقات بيف عبدالكريـ قاسـ والمال مصطفى البارزاني نحو 
االنييار وال سيما بعدما حاوؿ المال مصطفى البارزاني االتجاه نحو بريطانيا ومقابمتو السفير 

تشريف االوؿ مف العاـ نفسو , فضال  5وزيارتو الى موسكو في 1960ي شباط البريطاني ف
عف قياـ صحيفة الثورة الموالية لعبدالكريـ قاسـ بمياجمتيا لإلعالـ الكردي  والشخصيات 

 التابعة لمحزب الديمقراطي الكردستاني.
الكراد في فقد كتبت مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) العرب وا (53)اما صحيفة الفجر الجديد

االخوة الوطنية والجياد المشترؾ ( , فقد ذكرت في مقاليا باف القوى االستعمارية واعداء 
الحرية ال يريدوف لمبمد االمف واالستقرار , لذلؾ ىـ دائما يبحثوف عف اجندة تحقؽ ليـ مآربيـ 

وطنيتيا الدنيئة بإعادة مراكزىـ المحطمة , لكنيـ اصطدموا بنفوس رفيعة وواعية وصمبة في 
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ومناعة روحية ويقظة فكرية , واضافت الصحيفة لقد تعمد االخوة االكراد عشرات او مئات 
المرات بطرؽ ممتوية فييا اساليب الدس والخديعة لتياوي اجراميـ وتحطمت كؿ مقاصدىـ 
ونواياىـ فوؽ صخرة التالحـ الوطني الصمد , .... اما الوطنييف االكراد االحرار عندىـ ايمانًا 

و ارقى واقدس وارفع مف اف يتالعب بو او يؤثر في زعزعتو زمرة مف عمالء االجانب ى
وُأجراء الفتنة وخداـ الفوضى واعداء السيادة , واكدت بانو ليس ىناؾ شؾ اف العالقة الوثيقة 
بيف العرب واالكراد لف تخترقيا االختالفات , وذلؾ بحكـ شعورىـ بالمسؤولية والمستقبؿ 

ازىـ بأخوتيـ والروابط الراسخة فيما بينيػـ , فيي بذلؾ اقوى واعظـ مف اف تمبي المشترؾ واعتز 
 . (54)طػمبات المفتونيف وابواؽ االستعمار

تساءلت صحيفة خو بات عف تغيير منيج الحزب الوطني التقدمي الداعػـ لمحكومة 
كػتبػت مػقػااًل  واػمذي تزاػمػف مع حػممة بػعػض الػصحػؼ حػوؿ صيػر الشعب الكػردي , فػػقػد

والدفاع عف التآخي بيف القوميتيف العربية والكردية ( ,  (55)افػتتػاحػيػًا بعنواف ) الزميمة البياف
جاء فيو : تبرز امامنا التساؤالت التالية , ترى لماذا خصصت الزميمة البياف صحيفة الحزب 

ا ليذا الموضوع ) صير الوطني التقدمي المعروفة بصالتيا الوثيقة مع الحكومة افتتاحيتي
القومية الكردية بالقوة في بوتقة القومية العربية ( , لماذا تخصص ليذا الموضوع افتتاحيتيا 
في ىذا الظرؼ بالذات عندما يتعرض حزبنا الديمقراطي الكردستاني الى حممة مالحقة 

الوطنية, واضطياد ظالمة ال تخدـ احد مف المخمصيف وال تمحؽ اال اعظـ االضرار بالوحدة 
واشار المقاؿ اف دعوة قضية الصير انتيت قبؿ مدة ولـ تعمف صحيفة البياف عف موقفيا  
وشجبيا لدعوة الصير واالعراب عف ايمانيا بالتآخي بيف القوميتيف , وكاف المفروض مف 
صحيفة البياف اف تطالب مف رئيس الوزراء باستنكار دعوة الصير التي اعمنتيا صحيفة الثورة 

 . (56)تدعي بعالقتيا مع القيادات الحكومية والعسكريةالتي 
صراع صحيفة خو بات كاف واضح المعالـ بمطالبة الصحؼ االخرى في الوقوؼ الى 
جانبيا والتصدي الى اعالـ السمطة والموالي الى عبدالكريـ قاسـ , واصبحت صحيفة خو بات 

الحزب الديمقراطي الكردستاني, المصد االوؿ في ىذا الصراع والذي سبقو اعتقاؿ اعضاء مف 
, ىذه المرحمة كانت االخطر   1961آذار  28وىذا تمخض الى اغالؽ صحيفة خو بات في 

بالنسبة لمتصادـ بيف الصحؼ الموالية لمحكومة واىميا صحيفة الثورة وبيف صحيفة خو بات 
صحيفة خو بات,  الكردية والناطقة باسـ الحزب الديمقراطي الكردستاني , والتي انتيت بأغالؽ
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فضاًل عف اعتقاؿ عدد مف اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني , والتي ادت الى بروز 
بوادر الحرب بيف طرفيف لـ تستكمؿ تمؾ العالقة الحميمة بيف عبدالكريـ قاسـ والمال مصطفى 

 البارزاني.
عنواف ) تآخي اما صحيفة البياف فقد كتبت مقااًل عف الوحدة واالخوة العربية الكردية ب

العرب واالكراد في الجميورية العراقية يفرضو مصيرىـ المشترؾ ومصالحيـ الموحدة ( , جاء 
فيو : اف الحديث في الوحدة العراقية لو اىميتو بيف العرب واالكراد , وىو مف المواضيع 

راقية الحساسة التي ليا مساس بمعيشة المواطنيف العراقييف بعربيـ واكرادىـ واالقميات الع
االخرى, وىاجمت الصحيفة الحزب الديمقراطي الكردستاني باإلشارة اليو دوف ذكر اسـ الحزب 
محممة اياه ما حصؿ في شماؿ العراؽ , بانو باإلمكاف معالجة المسائؿ ضمف االطار الوطني 
العاـ , واضافت الصحيفة.... ومما ال شؾ فيو ال يختمؼ اثناف اف العراؽ منذ ظيور كيانو 

ت فيو ايضًا قوميات عربية وكردية وباقي االقميات كانت تعيش في وئاـ ومحبة واخاء وجد
وسالـ , الذي يؤكد في مواطنتيـ السميمة وشعورىـ بالمصالح المشتركة واالىداؼ الواحدة..., 
واختتمت الصحيفة مقاليا بانو البد مف الوقوؼ بوجو االستعمار وتقميـ اظافره والعمؿ عمى 

يف جميع مكوناتو لتحقيؽ الظفر في المياديف التي  تخص حياة الشعب بكافة رص الصفوؼ ب
 .(57)قومياتو

فقد نشرت مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) بوحدة الصؼ العربي  (58)اما صحيفة الجميور
تتحطـ مؤامرات االستعمار والخونة ( , اشارت فيو عندما نكتب اال بوحي مف مجموع وارادة 
الشعب وبوحي بكؿ ما يمتمكو مف احاسيس ومشاعر وما يتممسو وىو يشؽ طريقو الصاعد 

لمؤقت عبر عف رسالتو االبدية لمشعب الى حياة افضؿ واجمؿ ... الف دستور الجميورية ا
باحسف تعبير... واف الوطف شراكة بيف العرب واالكراد وىما القوميتاف الكبيرتاف المتآلفتاف في 
ارض الوطف , واشار المقاؿ الى حنكة عبدالكريـ قاسـ بالوقوؼ بوجو المخططات الخبيثة 

واذنابو الذيف اصبحوا شيئًا في التي حاوؿ االستعمار النيؿ مف الجميورية مف خالؿ عمالءه 
عراؽ تموز عراؽ عبدالكريـ , اذ كشروا عف انيابيـ السود في محاولة فرض الرؤى واالفكار 

 . (59)الضيقة المتسمة بالعنؼ واالرىاب واالخالؿ بأمف المواطنيف والحكومة
فيما اشارت صحيفة البياف في مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) اساليب العنؼ والتمرد 
استخدميا االستعمار واعوانو لتصديع الوحدة الوطنية ( , اشارت عمى حدوث اعماؿ عنؼ 
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وخروج عف القانوف في شماؿ العراؽ , ادى الى اضطراب االوضاع فييا وحدوث تمرد عمى 
الحكومة العراقية , وخمؽ فوضى ىددت امف المواطنيف واستقرارىـ , واف ىذه المجاميع التي 

س عندىا مبرر شرعي بقدر ما ىو اال محاولة الحصوؿ عمى مكاسب سمكت ىذا السموؾ لي
شخصية مدعومة مف االستعمار بتوفير االمواؿ الالزمة ليا مع اغراء العمالء المأجوريف في 
الوصوؿ الى اىدافو المكشوفة , وحاولت الصحيفة بوضع الحموؿ الناجحة لتجنب الفوضى 

ية التي تسيـ بمنافعيا عمى المجتمع ودوف التمييز بالقياـ باإلصالحات االقتصادية واالجتماع
 .(60)بيف قومياتو االخرى ليعـ االمف واالستقرار في كافة ارجاءه

في ضوء تمؾ المواقؼ لمصحافة العراقية يمكف القوؿ كاف ىناؾ اىتماـ كبير بالدستور 
بروح وطنية والوحدة الوطنية , فقد اىتمت بعض الصحؼ بالمسألة الكردية بوحدتيا الوطنية 

عالية بعيد عف االنفصاؿ , مأنيا تعد مصير لموطف , لذلؾ اكدت في مقاالتيا باف لألكراد 
حقوقًا مشروعة في بناء الوطف ودوف التميز بيف العرب واالكراد , كما اكدت اغمب الصحؼ 
عمى مواد الدستور التي اعطت  حقوقيـ وفؽ االستحقاؽ المطالب بو مف قبؿ االكراد , 

الي فاف ىذه المواقؼ انما عبرت عف حرص كؿ الصحؼ في عدـ اثارة مشاعر المكونات وبالت
العراقية والعمؿ عمى تعميؽ روح المواطنة , وىذا ما عكستو مف خالؿ مقاالت , ورغـ 
المناشدات الكثيرة مف قبؿ االعالـ العراقي باالبتعاد عف التوتر والمشاحنات بيف الحكومة 

مع االسؼ تمخضت عف تمرد في شماؿ العراؽ ادى الى قياـ الحرب والجانب الكردي , لكف 
بيف الطرفيف التي غذتيا االطراؼ الخارجية االقميمية ليعيش العراؽ في اضطراب داخمي لو 

 سمبياتو عمى المحمة الوطنية. 
 نتائج البحث :

مف خالؿ مجريات االحداث لتي مرت بيا العراؽ , فقد ادت الصحافة دورىا في 
 ؿ الىالوصو 

تحقيؽ مطالب شعبنا الكردي ليناؿ عمى حقوقو الكاممة دوف التميز بيف العرب  
 -واالكراد , وكانت ىناؾ جممة مف النتائج لتي توصؿ الييا الباحث :

لعبت الصحؼ العراقية دورًا ىامًا مف خالؿ نشر الخطب السياسة لمحكومة العراقية  -1
ورية والقومية باعتبارىـ جزء ال يتجزأ مف في طمأنة االكراد بالحصوؿ عمى حقوقيـ الدست

 مكونات الشعب العراقي.
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وباعتراؼ العديد مف 1958تموز  14لعب االكراد دورًا واضحًا مف اجؿ انجاح ثورة  -2
السياسييف العراقييف آنذاؾ , وليذا عمموا عمى ضماف الحصوؿ عمى كافة حقوقيـ في الدولة 

 العراقية الجديدة.
االت ذات التوجيات الوطنية والوحدوية , اليدؼ منيا تناوؿ الصحؼ بعض المق -3

ترسيخ وتأصيؿ العالقات بيف العرب واالكراد تحت خيمة الجميورية العراقية , مع ضماف 
 تحقيؽ الشراكة الوطنية في الحكـ .

يتضح لنا اف الصحؼ العراقية السيما صحيؼ الجميورية والثورة وخو بات الكردية   -4
تعزيز اواصر الوحدة العراقية مف خالؿ المقاالت الصحفية التي تدعو الى لعبت دورًا كبيرًا في 

 وحدة الشعب بكؿ اطيافو والوانو وتحقيؽ التكامؿ االجتماعي ورفض كؿ انواع االستعمار.
عممت بعض الصحؼ الحكومية والموالية ليا احيانًا وبدوافع سياسية عمى اثارة المشاعر 

زية اليدؼ منيا ارضاء الحكومات لتحقيؽ مكاسب سياسية وقد القومية لألكراد بمقاالت استفزا
 تكوف مادية في بعض االحياف.

 
 اليوامش

----------- 
سعد بشير اسكندر , مراجعة سياسية لمفدرالية والحؿ الفدرالي لممسألة الكردية في تاريخ العراؽ الحديث ,  (1)

 . 46مطبعة صالح زنكنة , د . ب , د . ت  , ص
في قرية بامرني التابعة لمعمادية , كاف مف اسرة محافظة , التحؽ  1915خالد النقشبندي: ولد عاـ ( 2)  

, تقمد مناصب عسكرية عديدة , اعتزؿ الخدمة العسكرية عاـ  1937بالكمية العسكرية وتخرج منيا عاـ 
 1954بعدىا قائـ مقاـ  حمبجة عاـ وانتفؿ الى الخدمة المدنية , فعيف قائمقاـ رانية مف العاـ نفسو , و  1952

تـ تعينو احد اعضاء  1958تموز  14عيف متصرفًا لمواء اربيؿ , وعندما قامت ثورة  1957, وفي عاـ 
. محمد عمي الصويركي الكردي , الموسوعة الكبرى  1961تشريف الثاني  27مجمس السيادة , توفي في 

 . 126, ص 2008لعربية لمموسوعات , بيروت , , الدار ا 1, ط 2لمشاىير الكرد عبر التاريخ , ـ
 .1958تموز  23,  1الوقائع العراقية , العدد ( 3) 
, وىي "جريدة يومية سياسية عربية وكاف صاحب  1958تموز  17صحيفة الجميورية :صدرت في  (4) 

ـ , وبعد االمتياز عبدالسالـ محمد عارؼ ورئيس تحريرىا سعدوف حمادي ومدير تحريرىا معاذ عبدالرحي
( عددًا, عادت  94واغمقت فيما بعد ومجموع ما صدر عنيا )  –اسبوع واحد تحوؿ االمتياز الى رشيد فميح 

 1961آذار  11باسـ ) الطريؽ ( وابدلت الى اسـ الجميورية  , توقفت في  1960في االصدار عاـ 
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شباط  8وقفت بعد انقالب لصاحبيا عبدالرزاؽ البارح  , ت 1962كانوف االوؿ  7وصدرت مرة اخرى في 
تشريف الثاني مف العاـ نفسو  واصبح فيصؿ حسوف رئيس تحريرىا  , وعندما  23, وصدرت في 1963

 30 – 17وضع قانوف المؤسسة العامة لمصحافة صدرت صحيفة الجميورية بأعداد جديدة  , وبعد انقالب 
, واصبح سعد قاسـ حمودي  1971كانوف االوؿ  4توقفت الصحيفة , صدرت فيما بعد  في  1968تموز 

رئيس تحريرىا  , واصبحت الناطقة باسـ حزب البعث العربي االشتراكي المنحؿ الى جانب صحيفة الثورة . 
, ص  1976زاىده ابراىيـ , كشاؼ بالجرائد والمجالت العراقية , منشورات وزارة الثقافة واالعالـ , بغداد 

. 302, 300, ص2010, المدى , بغداد ,  1العراقية , ط ؛ فائؽ بطي , الموسوعة الصحفية 58 -57
, د.ف , د. ب ,  1970 – 1945لممزيد مف المعمومات ينظر : فيصؿ حسوف صحافة العراؽ ما بيف عامي 

 .411 – 377د. ت, ص
 .1958تموز  19,  3الجميورية , العدد  ( 5) 
ة , وكانت مينة والده نجارًا , و يرجع نسبو مف عائمة فقير  1914( عبدالكريـ قاسـ : ولد في بغداد عاـ  6)

نيساف  8الى قبيمة زبيد , عيف معمما في مدرسة ابتدائية لكنو لـ يستمر , دخؿ المدرسة العسكرية في 
, وتدرج في الرتب 1934نيساف  8( في 115, منح رتبة مالـز ثاني حسب كتاب االرادة الممكية ) 1932

, اصبح بعد ثورة  1955آيار  2حصؿ عمى رتبة زعيـ ركف في  العسكرية وحصؿ عمى عدة أوسمة حتى
 2و1قائدًا لمقوات المسمحة ورئيسًا لموزراء ووكياًل لوزير الدفاع حسب المرسـو الجميوري )  1958تموز  14

 1963كانوف الثاني  6, وفي  1959كانوف الثاني  6وترفع إلى رتبة لواء ركف في  1958تموز  16( في 
. مديرية التقاعد العامة ,  1963شباط  8ؽ ركف قبؿ شير مف سقوطو ومقتمو بعد انقالب إلى رتبة فري

( , دفتر الخدمة العسكرية نموذج رقـ 1107907014االضبارة الشخصية لعبدالكريـ قاسـ , الممفة  المرقمة )
تموز  14ثورة ( لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : مؤيد شاكر شكر , الدور الوطني لعبد الكريـ قاسـ في 18)

, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية , الجامعة  1958
 . 37-34, ص 2004المستنصرية , 

 .1958تموز  27,   6300الزماف , العدد ( 7)
المدرسة االبتدائية  في بغداد , وانيى دراستو االولى في الكتاتيب , دخؿ 1904حسيف جميؿ : ولد عاـ ( 8) 

, دخؿ المرسة الثانوية المركزية في بغداد بكمية الحقوؽ , شارؾ في تأسيس جماعة االىالي ,  1917عاـ 
, كمفو عبدالكريـ قاسـ عمى رأس لجنة لصياغة  1946ساىـ في تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي عاـ 

. حسف لطيؼ كاظـ  2002كانوف الثاني  8ي الدستور, عيف وزيرًا لإلرشاد في حكومة الثانية , توفي ف
 . 238- 237, ص  2013, شركة العارؼ , بيروت , 2الزبيدي , موسوعة السياسة العراقية , ط

ليالؼ حمد أميف عزيز , الحقوؽ السياسية في الدوؿ التي  تضـ كردستاف ) دراسة تحميمية مقارنة ( , ( 9) 
 .164-163, ص 2007مكتب الفكر , سميمانية , 

 .1958تموز 28,  2الوقائع العراقية , العدد  (10)
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, دار حقائؽ  1975 – 1958ايوب بارزاني , الحركة التحررية الكوردية وصراع القوى االقميمية والدولية ( 11)
 . 49, ص 2011المشرؽ , جنيؼ , 

 .1958تموز  28,   6301الزماف , العدد ( 12)
ـ, رسالة 1963 – 1958ة الكردية في عيد عبد الكريـ قاسـ ستار محمد عالوي الحياني , القضي( 13)

ـ , 2006ماجستير غير منشورة, مقدمة إلى المعيد العالي لمدراسات السياسية, الجامعة المستنصرية, 
 . 38ص

 .1958تموز  28,  10الجميورية , العدد ( 14)
ـ, 1931ـ في منطقة بارزاف, عاـ 1904المال مصطفى البارزاني : المال مصطفى البارزاني : ولد عاـ ( 15)

ىرب إلى إيراف مع اخيو احمد, انضـ إلى جميورية مياباد , ترأس الحزب الديمقراطي الكردستاني, تـ 
عامًا في المنفى , 13مالحقتو مف قبؿ القوات العراقية والقوات اإليرانية فاجبر عمى لجوئو إلى روسيا, قضى 

. 1979لحركة الكردية في نضاليا في عقد الستينات, توفي عاـ ـ , قاد ا1958تموز  14عاد بعد ثورة 
 – 233ص   2007, المعارؼ ,بيروت , 2الزبيدي , موسوعة االحزاب السياسية , , طلطيؼ كاظـ حسف 
 ؛234

                                          Michael M Gunter The A to z of 
Kurds,Toroto,2009.p.23  

وىو أخ غير شقيؽ لممال البارزاني, تمرد ضد النظاـ الممكي  1897احمد البارزاني :ولد عاـ  الشيخ( 16) 
,حاوؿ التوسط بيف اخيو المال البارزاني 1958تموز  14, وأطمؽ سراحو بعد قياـ ثورة  1946,سجف عاـ 

تشريف الثاني  18وعبدالكريـ قاسـ لكنو لـ يوفؽ , أيد عبد السالـ محمد عارؼ في إقصاء البعثييف في 
 ؛ 232 – 231ـ . حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي , موسوعة االحزاب السياسية , ص1963

op.cit,p.21                                                                                 .Michael 
MGunter  

 .1958تموز  28,  2الوقائع العراقية , العدد , ( 17)
 . 1958تشريف الثاني  27,   32, العدد   الثورة( 18)
اصمو مف الرمادي مف عشيرة الجميمة في عنو , دخؿ  1921عبدالسالـ محمد عارؼ: ولد في بغداد عاـ ( 19)

, تدرج في المناصب 1939آيار  7منح رتبة مالـز ثاف في  1938شباط  19المدرسة العسكرية في 
, قاد  1956آيار 1في 348حسب كتاب اإلرادة الممكية  1956ر آيا7العسكرية ترفع إلى رتبة عقيد ركف في 

, قتؿ في تحطـ الطائرة  1963شباط  8, اصبح رئيس لجميورية العراؽ  بعد انقالب  1958تموز  14ثورة 
,  1102586024, ـ.ت.ع , االضبارة الشخصية لعبد السالـ عارؼ , الممفة المرقمة 1966نيساف13في 

( . لممزيد ينظر: عمي ناصر عمواف الوائمي , عبدالسالـ عارؼ 18, نموذج رقـ )دفتر الخدمة العسكرية 
, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى المعيد العالي لمدراسات 1966ودوره السياسي والعسكري حتى عاـ

 .165-22, ص2005السياسية والدولية , الجامعة المستنصرية , 
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بالمغة  1959نيساف  4بات/النضاؿ في يـو السبت المصادؼ  صحيفة خو بات: صدرت صحيفة خو (20)
الكردية فقط وبثمانية صػفحات , صاحبيا ورئيس تحريرىا المحامي إبراىيـ احمد , صدرت النسخة امأولى 

آذار  28, اغمقت الصحيفة في  1959أيار  8بالمغة العربية مف العدد السادس المصادؼ يـو الجمعة 
( عددًا . لممزيد مف المعمومات ينظر : فرىاد محمد 462داد التي اصدرتيا  ), بمغت مجموع امأع1961

, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية  1961 – 1959احمد , جريدة خو بات / النضاؿ 
 . 213 –, ص  2006االداب , جامعة الموصؿ , 

 .1959تشريف الثاني  25,   105خو بات , العدد  ( 21)
 .1959كانوف االوؿ  23,    128خو بات , العدد   (22) 
 .1960نيساف  28,  206خو بات , العدد  (23) 
 .  82, ص  1993درية عوني , عرب واكراد خصاـ اـ وئاـ ,  دار اليالؿ , د.ب ,  (24) 
 . 164, ص   2007ليالؼ حمد اميف , المصدر السابؽ  , ( 25) 
 .1960ف االوؿ كانو 12,  381خو بات , العدد ( 26) 
 1960كانوف االوؿ  20,  388خو بات , العدد  ( 27) 
, وىو االبف الثالث لمشريؼ حسيف , أصبح ممؾ عمى  1883فيصؿ االوؿ : ولد في الطائؼ عاـ ( 28) 

, أخرجو الفرنسيوف مف سوريا , توج ممكًا لمعراؽ في 1920, وفي تموز  1916دمشؽ بعد الثورة العربية عاـ 
ر الحكمة , لندف , دا1. عالء جاسـ الحربي , رجاؿ العراؽ الممكي , ط 1933, توفي في أيموؿ  1921آب 
؛ عبد الفتاح أبو عيشو, موسوعة القادة السياسييف عرب وأجانب ,  دار أسامة ,  18-13, ص 2004, 

 . 239, ص 2002االردف, 
 .210, ص  1970, منشورات النور , بغداد  1جالؿ طالباني , كردستاف والحركة القومية الكردية , ط( 29)
 .1958موؿ اي 5,   43الجميورية , العدد  ( 30)
بعد االتصاالت بيف قادة االكراد في  1946الحزب الديمقراطي الكردستاني : تأسس في العراؽ عاـ ( 31)

عقد المؤتمر االوؿ وانتخب فيو 1946اب   16العراؽ وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني االيراني , وفي 
وزكاري ناطقة عنو , واطمؽ عميو حزب المال مصطفى رئيسًا فخريًا لمحزب , و تـ اصدار صحيفة باسـ ر 

عقد مؤتمره الثالث ,  في عاـ   1953كانوف الثاني  26, وفي  1951البارتي  وعقد مؤتمره الثاني في اذار 
حاوؿ الدخوؿ الى جبية االتحاد الوطني لكنو فشؿ في مسعاه , ,عمؿ بحرية بعد سقوط النظاـ  1957
. حسف لطيؼ الزبيدي , موسوعة العراؽ السياسية , ص 1960,   وحصؿ عمى اجازتو عاـ  1958الممكي 
؛  محمود رزوؽ احمد, الحركة الكردية في العراؽ دور البارزانييف في طريؽ الحكـ الذاتي  266 – 265

 . 144, ص  2014,  دار المعتز , عماف , 1, ط 1968 – 1918
,  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,  1ؽ , طالتاريخ واآلفا –عزيز الحاج , القضية الكردية في العراؽ ( 32)

 . 29, ص1994بيروت , 
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, خريج كمية الحقوؽ , تقمد مناصب ميمة  كاف آخرىا 1892رشيد عالي الكيالني : ولد في بغداد عاـ ( 33)
, تدخمت بريطانيا إلنياء حكومتو , ىرب إلى إيراف بعد فشؿ  1941نيساف  10تشكيؿ  وزارتو الرابعة في 

, حكـ عميو باإلعداـ 1958تموز 14,  استقر في السعودية , عاد إلى العراؽ بعد ثورة 1941ة آيار حرك
. قيس جواد الغريري , 1965التيامو في مؤامرة ضد عبد الكريـ قاسـ , أطمؽ سراحو فيما بعد , توفي عاـ 

,  2006بغداد ,  , شركة الحوراء ,1965-1892رشيد عالي الكيالني ودوره في السياسية  العراقية 
,  1, ط1933-1921؛ غازي دحاـ فيد , البالط الممكي في العراؽ ودوره في الحياة السياسية  152ص

 . 41-36, ص 2002الدار العربية لمموسوعات , بيروت 
 .1958أيموؿ  16,  52الجميورية , العدد   (34)
أعضاءه كامؿ الجادرجي رئيس  , مف أىـ1946نيساف  26الحزب الوطني الديمقراطي : تأسس في ( 35)

الحزب ومحمد حديد وحسيف جميؿ, مف أىدافو تحقيؽ حياة  ديمقراطية نيابية وبرلمانية في العراؽ, ال فرؽ 
ف الوطف العراقي ميداف لمتعاوف عمى أساس المصمحة المشتركة بيف العرب والكرد وغيرىـ,  بيف العراقييف وا 

ىي , االتجاىات اليمينية واليسارية والوسط والشيوعية , أدت الى ظيرت في الحزب اربع اتجاىات متصارعة و 
حدوث انقسامات وتيارات داخؿ الحزب. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عبد الرزاؽ الحسني , تاريخ امأحزاب 

 .192 – 176,  ص 1983, بيروت, 2السياسية العراقية, ط
اطقو بمسانو تحت أسـ )لواء االستقالؿ ( , اصدر صحيفة ن 1946حزب االستقالؿ : تأسس في عاـ ( 36)

, اغمقت عقب  1946آب  4لصاحبيا قاسـ حمودي ورئيس تحريرىا خميؿ كنو , صدر عددىا االوؿ في 
, وبعد مياجمتيا رئيس 1953مع الصحؼ الحزبية االخرى وعاودت الصدور في عاـ  1952انتفاضة 

ثـ أصدر الحزب صحؼ اخرى وىي ) لواء ,  1954ايموؿ 22الوزراء نوري السعيد اغمقت ثانية في 
كما أصدر صحيفة )صوت الناس( في   1950نيساف  20االستقالؿ ( و)النضاؿ ( التي منحت االمتياز في 

لمديرىا المسؤوؿ عمي  1950, وصحيفة )صوت الفرات ( فرع الحمة  في عاـ  1950اذار  5البصرة في 
الحزبية في العراؽ دراسة وصفية لمفنوف الصحفية في  القزويني . أزىار صبيح غنتاب الكعبي , الصحافة

 48ص  2005صحؼ )طريؽ الشعب , التآخي , البياف(, كمية االعالـ , قسـ الصحافة  ,جامعة بغداد , 
– 49. 
حزب البعث : كانت بداية نشاطو في اواخر الثالثينات في سوريا , وكاف تأسيسو في السابع مف نيساف ( 37)

, عندما استنكر االعتداء عمى  1952ياف سياسي لمحزب اثناء انتفاضة تشريف الثاني , صدر اوؿ ب 1947
طمبة كمية الصيدلة , اصدر اوؿ صحيفة لو في العراؽ باسـ العراؽ الجديد ,  انضـ الى جبية االتحاد 

ة ( دراس 1968 – 1958. قابؿ محسف كاظـ الركابي , الحياة الحزبية في العراؽ )  1957الوطني عاـ 
 . 68-67, ص  2011تاريخية , اطروحة غير منشورة , مقدمة الى جامعة سانت كميمنتس العالمية , 

الحزب الشيوعي : ىو أحد امأحزاب السياسية اليسارية في العراؽ, يعتبر مف امأحزاب العريقة عمى  (38)
العراؽ , ولعب )يوسؼ سمماف الساحة السياسية العراقية الذي ادى دورا ميما في التاريخ السياسي الحديث في 

 1936تشريف االوؿ  29يوسؼ( )فيد( دورًا بارزًا في بناء خاليا الحزب ,ايد الحزب انقالب بكر صدقي في 
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, وانظـ منيـ الى ) جمعية االصالح الشعبي ( ,وكاف لمحزب الشيوعي موقفًا صريحًا ومؤيدًا لمقضية الكردية 
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