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 مقدمة
 1926م المناطق التي يدور حولها صراع في العراق منذ عام ه  أتعد مدينة كركوك من 

وقد ارتبطت كركوك بالقضية  بار النفط فيها،آعراقية عن طريق  تاريخ تصدير اول شحنة نفط

ا هذه المدينة تعد عراق  إلى أن ا تشير المعطيات جميع  أن  الكردية في العراق على الرغم من

وفي  االديان الكثير من الطيف العراقي،وفيها من  ،دكرركمان والعرب والففيها الت ؛امصغر  

ا في زمن قيادة والسليمانية خصوص   أربيلالوقت الذي كانت فيه القضية الكردية مركزة فقط على 

ا في زمن قيادة بعد ذلك وخصوص   أن األكراد تجد، 1931-1919 محمود الحفيد ما بين اعوام

في  األكرادحقية بأبدأ ينادي  ،المال مصطفى بارزاني للحركة المسلحة الكردية المعارضة

تحقيق أجل  من وبدأ يرفع شعار ضرورة انضمام كركوك لمساحة النضال الكردي ،كركوك

 . األكرادمكاسب 

سيس العراق المملكة أوقد عانت كركوك من انعطافات سياسية تاريخية قريبة وبعيدة منذ ت

ا ا خصوص   جديد  خذت شكال  أ 2003كركوك بعد احتالل العراق عام إال أن  .1921العراقية عام 

مر الذي فرض األ، تركمانهاا وتهميش عربها وكامل تقريب  نة بشكل ياد على المدركسيطرة األ بعد

اذهم على المناصب والقوة كراد بحكم استحوكانت الغلبة فيها لأل، وطرافهاأمواجهات بين بعض 

 .والسالح

فيما يعيش  ،ن مدينة كركوك وهي مهد اكتشاف النفط في العراق تدور حولها المطامع السياسيةإ

هلي في أن نسبة التعايش األ ة علىبتت تقارير جم  أثحيث  ؛منةآوطنية عالية و جواء  أهلها أ

نها أ، إال كركوك تسير بوتيرة متصاعدة من خالل الزواج والبيع والشراء والتعامالت والعبادات

سياسة  ذلتنفي ،بدأت تتضاءل بفعل قدوم عدد كبير من المواطنين العراقيين الكرد 2003بعد عام 

 . 1974ت بها السلطات العراقية منذ عام ا على سياسة التعريب التي قامتكريد في المدينة رد  

 ،كردستان العراقي إقليم إلىا لضمها ا كردي  نها تمثل مطلب  أاشتهرت المدينة في التاريخ القريب ب

ن أجل التعرف على الش، وأللكننا لم نجد هذا المطلب مع بدايات التحرك الكردي في العراق

 إلىة على بدايات التحرك الكردي وتحوله طاللة تاريخيإبد من الكردي وعالقته مع كركوك ال

موغرافية يالكثير من الضحايا والمزيد من التغيرات االجتماعية والسياسية والد أنتجتنظيم مسلح 

 في العراق.

    

 

 المحرر
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 ول حركة كردية في العراقأطاللة تاريخية على إ

والمطالب الكردية طاللة للتعرف على بدايات الحركة الكردية المسلحة نحتاج هذه اإل

 قام التي المسلحة العملياتحيث تعد  ؛والتي لم تكن تعتني بكركوك كجزء من المطالب الكردية

 حركة وانطلقت الحديثة العراقية الدولة قيام سبقت والتي السليمانية في الحفيد محمود الشيخ بها

 .الكردي العسكري العمل تاريخ في مهمة محطة 1931  عام إلى 1919 عام من الحفيد

أسرة البرزنجي وهي عائلة كردية مشهورة ولها نفوذ ديني واسع بين الكرد  إلىينتمي  الحفيد كان

  عن اسمه محمود الحفيد كان يلقب بالشيخ البرزنجي.في السليمانية، وفضال  

األتراك للحفاظ على وجودها في العراق. فأمده  كانت الدولة العثمانية في صراع مع بريطانيا

وتم  1918لواء السليمانية عام  من بالفعل بالمال والسالح ووضعوا تحت تصرفه الفوج العثماني

 .تعيينه متصرفا في شؤون اللواء بأكمله

الطرف الذي  إلىينضم أن  هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى دفعت الحفيدأن  بيد

القوات البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني عام  إلىانية كسب المعركة فأعلن تسليم لواء السليم

بذلك بل سلم لهم الفوج العثماني نفسه فوقع ضباطه وجنوده أسرى في يد  ولم يكتف   1918

القوات البريطانية، وقد كافأه اإلنجليز على ذلك بتعيينه حاكما )حكم دار( على لواء السليمانية 

 .دانليس مستشارين لهلكنهم عينوا معه الرائدين نوئيل و

الكردية،  حكم المزيد من المناطق واأللوية إلىحيث كان يتطلع  ؛كبر من ذلكأكان طموح الحفيد 

  .أعلن أنها تنصلت من وعودها لهأن  بريطانيا بعد مواجهة فقرر

الحفيد يتصل بالحركات المناوئة للنفوذ البريطاني في العراق ال سيما في منطقة شرناك  بدأ

ة في الجهة الجنوبية الشرقية من األناضول على الحدود السورية العراقية، مما دفع الواقع

ا ا سياسي  التفكير في التخلص منه، واستقر رأيهم على تعيين الميجور سون حاكم   إلىاإلنجليز 

الحفيد العمل العسكري المباشر للرد  لتقليص نفوذه، فاختار 1919للسليمانية في مارس/آذار عام 

لخطوة البريطانية تلك، فقام بانقالب عسكري في السليمانية مستعينا بفرقة عسكرية كردية على ا

تسمى "الشبانة" وساندته في ذلك القبائل الكردية في إيران وخاصة قبيلتي الهورامان ومريوان، 

يعتقل الضباط اإلنجليز في أن  ا واستطاعا عسكري  ر  وقد حقق الشيخ البرزنجي في البداية انتصا

بيوتهم وتولى هو وفرقة الشبانة السلطة المطلقة وقطع الخطوط السلكية في كركوك واستولى 

 ،"كفري" التي كانت تابعة وقتذاك للواء كركوك إلى كانت متجهة على قافلة تحمل أسلحة وأمواال  

   .1919مايو/أيار عام  26واستولى كذلك على حلبجة في 

الهند مع  إلىة على السليمانية وتم نفي محمود الحفيد وبعد مواجهات سيطرت القوات البريطاني

في  األكرادبعد هذه الحادثة بدأ البريطانيون يفكرون بشكل خاص بوضع . مجموعة من قياداته

العراق وحين تنصيب الملك فيصل بن الحسين، تحدث الحاكم العام البريطاني بنص المادة 

السادسة عشرة من الئحة االنتداب البريطاني على العراق التي جاء فيها "إنه ال يوجد في هذا 

  .ا في المقاطعات الكرديةاالنتداب ما يمنع من تأسيس حكومة مستقلة إداري  
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 األوضاع بين الكرد والحكومة العراقية والقوات البريطانية عن كثب وأرادت وكانت تركيا تراقب

حل مشكلة الموصل المتنازع عليه أجل  تستغل الغضب الكردي للضغط على بريطانيا منأن 

بينها وبين بريطانيا فحشدت قواتها ونجحت في احتالل بعض المدن الكردية مثل كوي سنجق 

 .ي اتجاه العماديةوهددوا مدينة عقرة واندفعوا ف

نا فكرت بريطانيا في االستعانة بمحمود الحفيد ليقف أمام المد التركي الجديد، فأعادته من منفاه ه

 استعاد الحفيد المناطق ا، وفعال  ا عام  وعينته حاكم   1922السليمانية مرة أخرى عام  إلىفي الهند 

انيون من تقدم الحفيد نحو التي احتلها الجيش التركي وتوجه نحو كركوك وتغاضى البريط

كركوك في محاولة للضغط على حكومة الملك فيصل لكي توقع على المعاهدة "العراقية 

وبدأ الحفيد  .1922البريطانية األولى" والتي وقعتها بالفعل في أكتوبر/تشرين األول عام 

فبادر بإعالن نفسه ملكا على كردستان  ،بريطانيا في طريقها لالستغناء عنهأن  ستشعري

السليمانية حملة  إلىفأرسلت بريطانيا ، 1922السليمانية" في نوفمبر/تشرين الثاني عام "

 .عسكرية لنزع سلطاته بعد بضعة شهور

من أية إشارة لمنح الكرد حق تقرير المصير  1923وعلى إثر خلو معاهدة لوزان في يوليو/تموز 

الحكومة  إلىيفر وفي محاولة من بريطانيا لطمأنة هواجس الكرد أوعزت الواردة في معاهدة س

العراقية إلصدار بيان تعترف فيه بحق الكرد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة 

بريطانيا غير جادة في طلبها هذا وغير جادة كذلك في ضغطها أن  الكرد رأواأن  غير ،كردية

ا لحكومة العراقية كما رأى الكرد غير جادة في منح الكرد حكم  اأن  على الحكومة العراقية بل

فلم يهتموا بالبيان الذي صدر في هذا الصدد، ورتبوا أنفسهم على العودة مرة  ؛ا في مناطقهمذاتي  

 .العمل المسلح إلىأخرى 

 1926واستمر الحفيد في عمله المسلح ضد الحكومة العراقية حتى أكتوبر/ تشرين األول من عام 

إيران وأن يمتنع عن التدخل في  إلىا معها يقضي بأن يغادر هو وأسرته العراق حينما عقد اتفاق  

 .الشؤون السياسية مقابل رد أمالكه إليه

الذي نظمت فيه الحكومة العراقية  1930البرزنجي أربعة أعوام في إيران حتى عام  بقي

ات مسلحة بين المتظاهرين وقوات من الكرد فوقعت اشتباك انتخابات في المناطق الكردية رفضها

آخرين، فعاد محمود  200ا وجرح حوالي كردي   45الشرطة العراقية قتل على إثرها أكثر من 

ومن  ،السليمانية إلىالسليمانية وأعلن عن مجموعة من المطالب ليضمن عودة الهدوء  إلىالحفيد 

بين خانقيين وزاخو، وتولي  كردستان ما ترك الحكومة العراقية جميع مناطق ،هذه المطالب

حكومة كردية تكون تابعة لالنتداب البريطاني إدارة شؤون هذه المناطق ريثما تصدر عصبة 

 .األمم قرارها األخير في شأن االستقالل العراقي

لم تعجب هذه المطالب الحكومة العراقية فوجهت حملة عسكرية للقضاء على الثورة الكردية 

، في هذا العام 1931بينها وبين قوات محمود الحفيد حتى مارس المسلحة واستمر القتال 

 13استطاعت القوات العراقية االنتصار على قوات الحفيد فانتهت ثورته وسلم نفسه للحكومة في 

 ،وفرضت عليه اإلقامة الجبرية في مركز قضاء سوق الشيوخ في الناصرية 1931مايو/أيار 

في ذلك العام عاد محمود الحفيد 1941عام  الي الكيالنيوظل مقيما بها حتى نشوب ثورة رشيد ع
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الحفيد غادر سوق الشيوخ أن  عبد الرزاق الحسني جحا من قيود النفي ويرالسليمانية هارب   إلى

استقر إلى أن  وهدد مرة أخرى برفع السالح ما لم يسمح له بالعيش في مدينته ،بموافقة الكيالني

 .ثر مرض ألم بهإ 1956عام  فيها بالفعل حتى توفي

 

 ؟صراع الكردي مع الحكومة العراقيةين كركوك من الأ

ول حركة كردية مسلحة ومعارضة للحكومة العراقية واالنتداب أيتبين من االطالع على 

 ،ول تحرك كردي كان يقطن السليمانيةأمحمود الحفيد البرزنجي قائد أن  البريطاني في العراق

داري ن التوزيع اإلأربيل ألا عن حيان  أا على السليمانية وربما يتحدث ن جل تفكيره كان منصب  إو

ولم تكن في  ،أربيلبين محافظات عدة ولكن كثرتهم في السليمانية و األكرادوقتذاك كان يضع 

والقاضي بتوزيع  1976لسنة  41سست ضمن قرار أحيث ت ؛ذلك الوقت محافظة باسم دهوك

 ظات العراقية. جديد للوحدات االدارية في المحاف

ا خيةيراالت المقدمة من يتبين  مصالح وفق يتحركون اآلن لحد نفسهم، هم األكراد أن أيض 

 قبل ومن متفاوتة فترات ضمن لإليجار كانت األكراد بنادق أن قلت اذا أُغالي ال وقد اآلخرين،

ا يخطؤون وانهم المؤثرين، رجاالتهم  عالقات بارزاني مصطفى المال مد حيث تحالفاتهم؛ في دائم 

 أن إال قضيتهم، مع عربي تعاطف أي الكرد افقد الذي االمر واسرائيل، ايران شاه مع واسعة

 الجزائر في العراقية الدولة على شروطه فرض حينما واحدة لحظة في عنهم تخلى الشاه

 إلى الحدودية النفط آبار بعض وتحويل ،"التالوك خط" العرب شط منتصف على بالحصول

 ما ضمن دواليك وهكذا سنوات، عشر طرف كل يستخدمها والعراق ايران بين متبادلة مناطق

 . الجزائر باتفاقية عرف

ا للتجسس على الحكومة العراقية ما االسرائيليون فقد اتخذوا من مناطق النفوذ الكردي مكان  أ

جوال وبقي دعمهم خ ،خرينإلى جسر للتجسس على اآل األكرادوبالتالي فقد حول االسرائيليون 

بشكل  األكرادكركوك كانت خارج حسابات أن  هم وهومر األوغير مصرح به. كما يتبين األ

   ت كركوك على خط المطالب الكردية؟متى دخل :هنا يجدر السؤال .كامل

ركوك "الكردية" هو المال ول من تحدث عن كأأن  تاريخ الحركات الكردية تجد إلىعند العودة 

"دولة" الكرد المفترضة لن يكون لها نجاح ما لم تحتز على أن  فكر فيأن  رزاني بعدامصطفى ب

وهنا بدأت المطالبة الكردية بكركوك  ،التي باتت غنية بفعل اكتشاف النفط وبدء تصديره ،كركوك

، كركوك دلى كردستان" اي كركوك قلب كردستانلن مصطفى بارزاني شعاره الشهير "عأو

 ؛تنفذ مجموعة سياسات خاصة بالمدينة، أن 1972حكومة العراقية بعد عام مر الذي جعل الألا

 إلىوبدأت بتحفيز العرب العراقيين للهجرة  ،حيث بدأ التفكير بتغيير ديموغرافية المدينة السكانية

وقامت بنقل الكثير من الموظفين العرب لكافة الدوائر  ،كركوك مع تقديم تسهيالت للسكن

كانون  29)بتاريخ  41صدر المرسوم الجمهوري  1976وفي عام  ،الحكومية في كركوك

فتأسست محافظات جديدة  ،دارية في العراقعادة توزيع الوحدات اإلإب (1976الثاني/يناير 

وقضاء كفري  ،لحق قضاء جمجمال بالسليمانيةأُ حيث  ؛قضيةأفقدان ثالثة  إلىوتعرضت كركوك 
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  .سست وقتذاك وهي محافظة صالح الدينأجديدة ت لحق بمحافظةأُ وقضاء طوزخورماتو  لى،ابدي

حكومة صدام أن  حيث تشير التقديرات ؛عداد الكردأما التركيبة السكانية فبدأت تتنازل فيها أ

لف أحد عشر أ 11.000حسين وفي معرض تنفيذها لسياسة التعريب في كركوك قامت بتهجير 

  أربيل. إلىو أ لىاو كفري في ديأمناطق السليمانية  إلىشخص من المدينة 

 

 :اعام   30عداد على مدى حصاءات سكانية لتوضيح مدى التغيير في األإدناه أ

 1957إحصاء 

 المجموع أخرى اليهود السريان التركمان الكرد العرب الفئة

 العدد
109،620 

 نسمة

187،593 

 نسمة

83،371 

 نسمة

1،605 

 نسمة

123 

 نسمة

6،545 

 نسمة

388،829 

 نسمة

 

 1977حصاء إ

 

 

 

 

 

 

 1997حصاء إ

 المجموع أخرى التركمان الكرد العرب الفئة

 العدد
544،596 

 نسمة 

155،861 

 نسمة 

50،099 

 نسمة 

2،189 

 نسمة 

752،745 

 نسمة 

 المجموع التركمان الكرد العرب الفئة

 العدد
218،755 

 نسمة

184،875 

 نسمة

80،347 

 نسمة

483،977 

 نسمة
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 1957 قبل كركوك محافظة في االدارية الوحدات أدناه

 :1930- 1929 اعوام خالل كركوك لواء في االدارية الوحدات

 .الملحة شوان، حسن، وقره( كوبري التون – داقوق – كركوك) تشمل كانت و :اللواء ركزـ م1

 .اغجلر وناحية جمجمال ناحية عن عبارة وكانت :جمجمال قضاءـ 2

 شيروانة قلعة  تبة، قره طوزخورماتو، كفري، ؛من مكونة وكانت :صالحية -كفري قضاءـ 3

 .وشبيجة

 .وسنكاو كل ناحيتي  عن عبارة كانت والتي :كل قضاءـ 4

 

 :يلي كما االدارية الوحدات كانت 1936 عام وفي

 . شوان حسن، قره( ملحة – كوبري التون – كركوك) نواحي من تتكون :كركوك قضاءـ 1

 . شيروانة قلعة – تبة قره – طوز  نواحي من تتكون :كفري قضاءـ 2

 . سنكاو – اغجلر نواحي من تتكون :جمجمال قضاءـ 3

 . وداقوق  كرم قادر  ناحيتين من تتكون :كل قضاءـ 4

 

 :التالي الشكل على االدارية الوحدات كانت 1947 عام وفي

 . وشوان ،وملحة ،كوبري والتون، (ليالن) حسن قره ؛النواحي من كل :كركوك قضاءـ 1

 . وشيروانة ،تبة وقره ،وبيباز ،كفري ؛النواحي من كل :كفري قضاء ـ2

 . كرم وقادر ،وداقوق ،طوزخورماتو ؛النواحي من كل :طوزال قضاء ـ3

 . المركز وناحية سنكاو،و اغجلر، ؛نواحي ويضم :جمجمال قضاءـ 4

 

 كركوك محافظة

" التأميم" محافظة إلى كركوك محافظة أسم بتغيير السابقة العراقية الحكومة قامت

 .(1976كانون الثاني  29) في 41 الجمهوري المرسوم بموجب

 من%  90 قيمته ما على باالستحواذ قاموا األكراد فان 2003 بعد ما مرحلة استقراء في اما
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 التي المركزية والحكومة بغداد في والسياسي االمني التخبط مستغلين كركوك في المناصب

 تغلب قوى مراكز وشيوع االمنية واالنفالتات الحزبي االستقواء بسبب مركزيتها ضعفت

 . والتعبوي الشعبي القرار اصدار على قدرتها في الحكومة

 مشكلة عن فيه يتحدث عزيز طارق االسبق العراقي الخارجية لوزير فيديو نشر السياق هذا في

 نهاأ يعني ال وهذا واألكراد العرب من به يستهان ال عدد وفيها تركمانية مدينة انها ويقول كركوك

 . النفط كتشافإل مرده نإف بكركوك حقيتهمأ من األكراد له يروج ما ماأ ،كردية مدينة

 شارتأ حيث ؛كركوك في الكردي التمدد مدى يتضح تياآل الجدول في عادلة غير معادلة وفي

 المحافظة في والمناصب المراكز غلبأ على يستحوذون األكراد أن الجدول في حصائيةاإل

 : يلي ما وحسب

 

 :المناصب الكردية في كركوك

 كردي :كركوك محافظ

 كرديالمحافظة:  رئيس مجلس

 كردي: البلدية مدير

 كردي: التسجيل العقاري مدير

 كردي :قائد شرطة كركوك

 كردي: مدير الجنسية

 كردي: مدير شرطة الطوارئ

 كردي :مدير شرطة النجدة

 كردي :المدنيمدير الدفاع 

 كردي :مدير حماية المنشآت النفطية

 كردي :مدير دائرة البطاقة التموينية

 كردي: قائممقام مركز كركوك

 كردي :قائممقام داقوق

 كردي: قائممقام الدبس

 كردي: مدير ناحية شوان
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 كردي: مدير ناحية التون كوبري

 كردي: مدير عام صحة كركوك

 كردي: مدير عام غاز الشمال

 كردي: المفوضية العامة لالنتخاباتمدير 

 كردي: رئيس هيئة النزاهة

 كردي: رئيس هيئة استثمار كركوك

 كردي: كاتب عدل كركوك

 كردي :مدير سايلوات كركوك

 كردي: قضية والنواحياألمدير شرطة 

 كردي: جرام كركوكإمدير مكافحة 

 كردي :مدير مرور كركوك

 كردي :مدير الوقف السني

 كردي  :كمدير زراعة كركو

 كردي: عميد المعهد التقني

 كردي: عميد كلية الطب

 كردي: عميد كلية الزراعة

 كردي: عميد كلية الهندسة

 كردي :عميد كلية التربية

 كردي: عميد كلية التربية الرياضية

 كردي: عميد كلية التمريض

 

بسياسة  مسمىقسى من الفعل الحكومي الأا بردة فعل كردية الجدول السابق يعطي انطباع  

مور خطورة على المحافظة فيما اذا استعادت شد األُ أوهذا االمر من  ،التعريب في المحافظة

تتحول االمور بشكل مشترك بين مكونات المحافظة وهذا أن  وضعها الوطني وتم التفاوض على

 ما سيجري مستقبال بال شك. 
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م لن يسمحوا باستحواذ كامل تراك ربما يسمحون لتفرد كردي في كركوك لكنهن األنقول هكذا أل

 كردستان.  إلىضم المدينة  إلىقد يقود 

 

 2017تشرين األول  16كركوك بعد 

استولى عليها أن  ا الن القوات العراقية دخلت المدينة بعدالتركيز على هذا التاريخ مهم جد  

وا بتنفيذ سياسة التكريد مقابل سياسة التعريب التي نفذها نظام صدام أوبد 2003بعد عام  األكراد

يحاصرون العرب القادمين كمستوطنين  األكرادبدأ  .ماضيةالعوام األحسين على مدى عشرات 

في المدينة وحصلت اغتياالت جمة قام على اثرها العرب بالهجرة من المدينة وباعوا ممتلكاتهم 

  .بخس االثمانأب

، بدأت ط الموصل بيد تنظيم داعش االرهابي وانكسار الجيش العراقي بشكل مثيروبعد سقو

وكانت اللغة  ،وسط صمت حكومي اإلقليمبالسيطرة على مناطق نفوذ خارج حدود  حكومة اإلقليم

سياسة  إلىكردستان العراقي وقتذاك مسعود بارزاني تشير  إقليمالمتعالية التي يستخدمها رئيس 

رد فعل من حكومة بغداد التي ابتلت بمناطق شاسعة سيطر عليها تنظيم داعش  متفردة دون وجود

 االرهابي. 

قوات إلى أن شارة إحدود كردستان ستخط بالدم. في أن  قالأن  حتى وصل الحال ببارزاني

 البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الموصل.

ن قوات البيشمركة هي التي تقود اللجان االمنية أب لإلقليمشار مسعود بارزاني الرئيس السابق أو

يقضي  ،2010في الموصل وفق اتفاق بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 

خير بسحب قوات لرئاسية الثانية مقابل التزام األبموافقة بارزاني على تولي المالكي دورته ا

وهي مناطق  ،العراقي والقوات االمنية العراقية من كركوك وكافة المناطق المتنازع عليها الجيش

الذي منع بموجبه القوات  668ممي رقم ولكنها غير مشمولة بالقرار األُ  ،كراداأل فيها يسكن

سس منطقة معزولة يديرها أالعراقية البرية والجوية من تجاوز ما سمي بالخط االخضر لتت

سان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة يالحزبان الرئ ةداريهيمن على اإلوكان  األكراد،

"بارتي" واالتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جالل طالباني  األكرادمسعود بارزاني ويطلق عليه 

 "يكتي".  األكرادويطلق عليه 

 إقليمقرار إوتم  ،بغدادصيال من السلطة في أا جزء   األكرادصبح أ 2003بعد احتالل العراق عام 

ه مجلس ارة الدولة الذي سن  إدومن قبله في قانون  ،كردستان العراقي في الدستور العراقي الجديد

 الحكم والحاكم المدني االمريكي للعراق بول بريمر. 

ن العراقي استفتاء كردستا إقليمفي  األكرادجرى أ 2017يلول لعام أعند الخامس والعشرين من 

ة يمر الذي رفضته الحكومة العراقية فتقدمت القوات االمن، األعن العراق انفصال اإلقليمعلى 

و أوتمركزت في كركوك دون مقاومة  ،العراقية نحو كركوك يوم السادس عشر من تشرين االول

 تحاد الوطني الكردستاني. ن قبل قوات البيشمركة التابعة لإلقتال م
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 األكرادحيث ظهر جيل جديد من القادة  ؛اسبة لهذا التاريخ حصر  همية كركوك بالنأهنا تكمن  ،ذنإ

تمثل بنجل جالل طالباني الذي وافاه االجل وهو بافل طالباني حيث اعلن رفضه لسياسات مسعود 

  .لبيرأيه ستجر لإلقليم بما هو سيء وسبارزاني التي حسب 

يران مع الحركات إعامل تركيا ووتمثل خطوة االستفتاء االنعطافة التاريخية الكبرى في تاريخ ت

الكردية المعارضة للحكومة العراقية طيلة عشرات السنين والتحامها مع الخط الحكومي ودخولها 

  .2003سلطة القرار العراقي بعد عام 

وكانت تركيا وايران الممانعتان النفصال كردي عن العراق هما الواقيتين الحقيقيتين لوحدة 

كرادهما المتمركزين أبع ولكنهما يخشيان من العدوى الشعبية في انفصال ا بالطوليس حب   ،العراق

  .في البلدين ذين يضمان مناطق توتر عال  ليران والجنوب تركيا وفي الشمال الشرقي إل في

 ،عن العراق األكرادوكان الموقف الحكومي غير منسجم مع تفاعالت الحدث الكبير بانفصال 

 فاعتمدت الحكومة على الموقفين االيراني ،محاربة تنظيم داعشكثر في أربما النه كان يهتم 

ا في السادس عشر من ا سريع  لكن تحرك   ،ستفتاءلغاء اإلوالتركي في الضغط على بارزاني إل

اكتوبر تشرين االول في السيطرة على كركوك والتحرك على المناطق المتنازع عليها هو الذي 

 بدأ وفعال   ،ي لخطوة االستفتاءإقليمممي وأُ ا برفض ستقوي  ر المعادلة في المشهد السياسي مغي  

مشكالت  لهم والفارسية" التركية جيرانه من "القومية نأ العراق حظ حسن ن منأالبعض يفكر ب

 الكردية.  القومية مع متجذرة تاريخية قومية

 حيث ؛سوريايران وتركيا وإكراد أكراد العراق يختلفون عن أأن  وقد اثبتت التجارب التاريخية

قرانهم في أعطاهم االولوية في تحقيق مكاسب لم يصلها أنضالهم ومطالبهم بتحقيق مصير لهم أن 

مر األ ،تي لمناطقهم "دون" كركوك بالطبعكراد العراق حققوا مكسب الحكم الذاأ .الدول الثالث

  .1919فضل ما حققه الحراك الكردي المسلح منذ عام أنه أه قادة الكرد بالذي عد  

الجنسية السورية ألنهم يعترضون على اسم الدولة  ب تمتعوايكراد سوريا لم أأن  في حين

ي تركيا كانوا يُمنعون من ارتداء لباسهم التقليدي واستخدام وف، "الجمهورية العربية السورية"

تراك أ"ـفي التعامل الرسمي ووفق ايديولوجية ممنهجة ب األكرادتراك يسمون وكان األ ،لغتهم

اما في ايران فقد كانت تتم معاملتهم مواطنين بدرجة ثانية وكان بعض الكرد ال يسمح  .لجبال"ا

 إلى العاصمة االيرانية طهران. لهم بالدخول 

كانوا في العراق كذلك  ن  إو ،االولى كمواطنين من الدرجة 2003كرد العراق عاشوا بعد عام 

ريس خطط الحكومة لتنمية مجتمعاتهم الثقافية عمار مدن وتكإو أمنية ألكننا نتحدث عن متابعات 

والعرب بفعل  األكرادالكراهية بدأت بين أن  ذلك.  بيد إلىوالسياسية واالجتماعية والتربوية وما 

على  التي كانت تسعى للتمدد والتصرف بشكل متعال   اإلقليمالسياستين التي اتخذتهما حكومة 

عدم وجود الحنكة في أن  كما ،السياسي في بغداد الحكومة المركزية مستفيدة من تشتت القرار

زاء تنفيذ إحزاب المتنفذة ساهمت بشكل كبير لدعم التصرف الكردي صحابه من األأالقرار عند 

 بناء الشعب العراقي الواحد.أمكان بين نعزال قدر اإلسياسات التكريد واإل

مني الذي كانت تعاني منه المحافظات نفالت األفظات كردستان الثالث بعيدة عن اإلبقيت محا
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 ا للكرد فرطت به خطوة االستفتاء. ا تاريخي  ه البعض مكسب  وهذا ما عد   ،2003العراقية منذ 

عن العراق السبب  اإلقليموكان لرفع العلم االسرائيلي ودفاع الساسة االسرائيليون عن انفصال 

ي وعالمي إقليمية على تعاطف شعبي ووحصلت الحكومة العراق ،الرئيس للتفريط بتلك المكاسب

 : ، وكان مصيبا فيحيث اعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي انه يسعى لتطبيق الدستور

جرى اتفاقات ثنائية بينه وبين أالمالكي حين نوري خطاء التي اقترفها سلفه ترقيع األ :وال  أ

  .بارزاني

لم يستلم  أن اإلقليم حيث ؛الحد من الغرور الكردي في التعامل مع الحكومة المركزية ا:ثاني  

أن  حادي دونأُ نه لم يوقف تصدير النفط بشكل أل، 2013الموازنة االتحادية منذ عام حصته من 

ع الحكومة على استعادة حقوقها الذي شج   مر، األيعيد عائداته المالية للخزيبنة المركزية

 ة التي يكفلها الدستور.  الدستوري

وعدم شرعية مسعود بارزاني  المشهد السياسي في اإلقليم استفادت الحكومة من التقاطع في ا:ثالث  

لذي حدى مر ا، األ2015حيث انتهت فترة رئاسته في نوفمبر تشرين الثاني عام  ؛لإلقليمكرئيس 

السليمانية وعدم السماح لنواب  إلىوطرد رئيسه من حركة التغيير  به لتعطيل عمل برلمان اإلقليم

 .أربيل إلىالحركة من الدخول 

ا االعتماد على اسرائيل لن يجدي نفع  أن  رسلت الحكومة العراقية رسالة مهمة مفادهاأ ا:رابع  

سرائيليين ال أن اإل علن الرئيس التركي رجب طيب اردوغانأحيث  ،للكرد في خطوة االنفصال

 النها مسألة عراقية تركية ايرانية محضة.  اإلقليميتدخلوا في قضية أن  يمكنهم

نهم العبون رئيسيون في هذه المنطقة بفعل التقادم أكثر من موضع أكما اشار االيرانيون في 

كما انهم  ،التاريخي لوجودهم كطرف في كل المراحل التاريخية للحركات المسلحة الكردية

يؤثروا في المشهد الكردي بفعل عالقاتهم مع اطراف كردية تتسم بارتكاز تاريخي أن  يستطيعون

 عميق ونقصد هنا العالقة االيرانية مع االتحاد الوطني الكردستاني. 

 (، 2017تشرين االول  16) وقد ذكرت ايران عبر وسائلها االعالمية ووسائل متعاطفة معها في

قوات البيشمركة التابعة لالتحاد الوطني حين سيطرت  (،1996آب  31) بما جرى في

وحاصرت منزل عائلة بارزاني في سررشت القريبة من منتجع صالح  أربيلالكردستاني على 

سبق صدام حسين الرئيس العراقي األاالمر الذي دفع بمسعود بارزاني وقتها لالستنجاد ب ،الدين

 668ضر وضربت بالقرار االممي ممي االخاألُ وفعال تجاوزت القوات العراقية الخط  ،للتدخل

حدود  إلىعرض الحائط واستطاعت طرد قوات البيشمركة التابعة لالتحاد الوطني الكردستاني 

هذا التذكير هو الذي دفع مسعود بارزاني التهام اليكتي بالخيانة حين دخلت  .محافظة السليمانية

 لكركوك.  (2017تشرين األول  16بتاريخ )عراقية القوات ال

ن هناك حديث يتضمن خطة ايرانية عراقية مشتركة قضت باالتفاق مع قوات البيشمركة وكا

   .التابعة لالتحاد الوطني الكردستاني بالدخول لكركوك دون قتال
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 زمة أم استراتيجية؟أكركوك 

وهي المعدلة  1926ت عام معاهدة لوزان التي اقرأن  في العودة للتاريخ "القريب" نجد

عضو في عصبة االمم  67والتي اقرت حدود العراق كبلد بالرقم  1923عام سيفر ة عن معاهد

االتراك ضمنوا االتفاقية في الفقرة العاشرة والحادية عشرة امكانية تدخل تركيا في اي أن  نجد

 خطر داهم.  إلىوقت تتعرض له المحافظة 

أن الخالف على سيادة بش 1926نقرة وبريطانيا والعراق عام أكما تقضي االتفاقية الموقعة بين 

تحصل تركيا على أن  على ،العراق وترسيم الحدود بين البلدين انذاك إلىالموصل بتبعية المدينة 

، كما تمنحها االتفاقية حق التدخل العسكري في الموصل ،اعام   25نسبة عائدات نفطها لمدة 

 ي اعتداء. قلية التركمانية حين تتعرض أللحماية األ

حيث  ؛نتعرف بشكل بسيط على التعامل التركي االنتقائي في هذا الملفأن  لكننا من الممكن

خارج حدود  األكرادعلى كل المناطق التي تحوي  2010سيطرت القوات الكردية بعد عام 

لم تتدخل تركيا  2014ن حصلت اشتباكات تركمانية كردية عام يوح ،ولم تتدخل تركيا اإلقليم،

ن تستفيد من النفط العراق المصدر من كركوك بادارة أبالن مصالحها وقتذاك كانت تقضي 

كما اثرت عالقة الرئيس التركي السيئة مع رئيس الوزراء السابق  .حاديأُ كردية ومن جانب 

االتراك أن  بيد .وعدم االكتراث للحكومة المركزية األكرادنوري المالكي على االندفاع نحو 

سيس دولة كردية. وهذا أي االستفتاء لالنفصال وتاعلن مسعود بارزان نتدخلوا وبشكل كبير حي

لكنهم لن يسمحوا لهم بتغيير  ،لالستفادة منهم األكراداالتراك ربما يساومون أن  ايعطي انطباع  

 الخرائط. 

 

 لذي فقده األكراد بعد االستفتاء؟ا ما

، واالعالن عن التحرك الحكومي نحو شمال العراق للسيطرة على المنافذ الحكومية إن  

السيطرة أن  فعيل وتطبيق الدستور بالسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية باعتبارتضرورة 

ي اإلقليمعدم التعاطف أن  كما ،في حرج كبير األكرادجعل  ،عليها من واجب السلطة االتحادية

اسبانيا جعل من وتوافقه زمنيا مع محاوالت انفصال كتالونيا في  ،والعالمي مع خطوة االنفصال

خطوة االنفصال ذات تداعيات سيئة على الواقع الكردي تحمل مسعود بارزاني ضربته ووجعه 

  .بشكل كبير ومن بعده فريقه الذي كان يقوده خاله هوشيار زيباري

طلقها أالتحذيرات االمريكية التي  إلىمسعود بارزاني دخل في عمق عناده ولم يستمع أن  حيث

ن إذا حصل فإاالستفتاء  ن  أحيث حذره ب ء؛تيليرسون قبل موعد االستفتاريكس وزير الخارجة 

يعالج كل أن  عليه اإلقليمن إو ،المريكية سترفع غطاء الدعم عن اإلقليمالواليات المتحدة ا

القدس  فيلقيران من خالل زيارة خاصة قام بها رئيس إكما حذرت  ،تداعيات هذه الخطوة

والموقف التركي  ،راني وحذر مسعود بارزاني من اجراء االستفتاءيإلن الخارجي امباأل الخاص

سيس دول أمنضوية تحته في رفض تبي والدول الوموقف االتحاد االور دعمه ،اان حازم  ا كيض  أ
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  .كتالونيا إنفصال ولهأبي جديد قد يكون وورأا على تشتت ف  عرقية خو

قل كما طلبت و على األأ ،ستفتاءلغاء اإلإالعودة و لىكل هذه التحذيرات لم تكن تقنع بارزاني ع

ضعف موقف أفقضى بارزاني بخطوته وعناده على مستقبله السياسي و ،تأجيل االستفتاء ،مريكاأ

على مكاسب كردية منذ بدء الصراع الكردي لالستحصال على أط بوكذلك فر   حزبه داخل اإلقليم،

 حقوقهم. 

 مكاسب نطالع هذا الجدول: كرد من طاللة على ما لدى الإوفي 

 

 2003امتيازات األكراد بعد عام 

  .منصب رئاسة الجمهورية العراقيةـ 1

ت في الخارجية والتجارة تمثل ،كثر من ثالث وزارات سيادية في كل دورة وزاريةـ أ2

 .والتخطيط

 .اإلقليم في كل السفارات العراقيةسيس قنصليات فرعية تعنى بشؤون أتـ 3

ة الذي تم العمل به % من حصة السفراء ضمن نظام المحاصص20ما قيمته  األكرادحصل ـ 4

 .2003بعد عام 

 .الوزراء منصب نائب رئيسـ 5

 .منصب نائب رئيس البرلمانـ 6

عدا الوظائف  ،% من الموازنة االتحادية للدولة العراقية كل عام17ما مجموعه  اإلقليمخذ أيـ 7

حزاب الكردية في الحكومة االتحادية والتي يتم توزيعها ضمن نظام التي يشغلها مرشحو األ

ات والوزارات والمؤسسات قل مدير في كل الهيئأ إلىالمحاصصة وتبدأ من منصب الرئيس 

 .العراقية

 % من التعيينات في الجيش العراقي والقبول في الكليات العسكرية. 20حصة ـ 8

 .ركان الجيشأمنصب رئيس ـ 9

 .ئد القوة الجويةمنصب قاـ 10

حد ألم يسمحوا وليحق  مع العلم ال ،اإلقليمالتحكم بالقرارات التشريعية وحتى التي التخص ـ 11

 التدخل بقراراتهم البرلمانية. 

ث عنه من مناصب دنتحأن  بكل ما تم استعراضه وهو اهم ما يمكن األكرادفي الحقيقة لم يفرط 

يحلمون انهم سيسيطرون على مقدرات العراق في يوم من  األكرادعليا وامتيازات كردية لم يكن 

، ومع ذلك فان خرونخطاء التي يرتكبها اآلالدوائر دارت بفعل االحتالل واأل ولكن ،االيام
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 ن تبقى على الداخل الكردي والذي نستعرضه خالل االتي: المراهنة اآل

 

 الداخل الكردي 

حد في تحديد مصيرهم او على صوت وافي العراق يجتمعون  أن األكراد قد يعتقد البعض

 وهذا االمر فيه الكثير من الشكوك وفق الحقائق التالية:  ،خرينمع اآل مفي تعاقده

تاريخ السيطرة الكردية على محافظات  1992م تستطع النخب السياسية الكردية منذ عام ـ ل1

الحزبين الكبيرين البارتي  يتفقوا على صيغة لقيادة كردية وبقيت الخالفات بينأن  الثالث اإلقليم

حيث قتل  ؛وما زالت جروح مجتمعية داخل المجتمع الكردي يثيرها الحنق والضغينة ،واليكتي

 زهاء ،1996عام  إلى 1994خر معركة بينهما والتي امتدت من عام آفي نزاع الحزبين في 

 خمسة االف من الطرفين.  5000

أن  اننا نرىإال  1992ى المنافذ الحدودية منذ عام والسيطرة عل سيس اإلقليمأعلى الرغم من تـ 2

 أن إقليم حيث ؛مر ربما ال يعرف به الكثيرونأوهذا  ،القيادات لم تتفق على وزارة داخلية واحدة

  .للبارتي واخرى في السليمانية لليكتي أربيلكردستان فيه وزارتان للداخلية واحدة في 

توحيد الجهد االستخباراتي للحزبين وبقي كل منهم يعمل لم تستطع القوى الكردية االتفاق على  ـ3

 .طاح بسيادة اإلقليمأمر الذي األ ،جنبيةأجنبية ويستعين بخبرات ألصالح دول 

معبر ابراهيم الخليل كانت الصراعات فيه إال  يوم كان ال يمتلك أن اإلقليم تشير التقاريرـ 4

 في غاية الخطورة.وهذا امر  اإلقليم،فكيف يوم زادت مداخيل  ،كبيرة

خطاء أالكبير الذي اقترفه مسعود بارزاني هو التشبث بالسلطة وهو الواعز الرتكاب  أالخطـ 5

 لإلقليمحيث مدد بارزاني لنفسه سنتين بعد انقضاء المدة الرسمية لواليته الثانية كرئيس  ،خرىأُ 

 إلىوالجل الوصول  اإلقليم.ية التي تحتكم للديمقراطية في وسط معارضة من كل الكتل السياس

وبقي  أربيلالتمديد فقد عطل بارزاني عمل البرلمان وطرد نواب التغير والجماعة االسالمية من 

     .2015يعيش حالة فراغ تشريعي منذ عام  اإلقليم

اتفاقيات ثنائية بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حول بعض  إلىاستناد بارزاني ـ 6

ثار التشبث بالسلطة من جانب آيضا من أيات والمكتسبات انعكس بشكل سلبي وهذا الصالح

 المالكي. 

جعلت  اإلقليمرسلها بارزاني طيلة تسنمه لسلطة الرئاسة في أالرسائل السياسية الخاطئة التي ـ 7

زانية هي التي تسيطر على راأن العائلة الب حيث ؛من االخرين يتهمونه بتكريس سلطة العائلة

نيجرفان  فابن اخيه ،كردستان العراقي من خالل مناصب حساسة كبيرة إقليمقاليد االمور في م

 لإلقليمادريس بارزاني في منصب رئاسة الوزراء وابنه مسرور يسيطر على الجهاز االمني 

سيس أت إلىوعلى هذه الشاكلة يتوزع ابناء العائلة في مناصب كبيرة وحساسة االمر الذي اشار 

 ها دستوره وقوانينه الداخلية. وسن   اإلقليمية بعيدة عن الديمقراطية التي بني عليها امبراطور
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ثيراته السلبية على كركوك يجعل من المدينة أعياته وتالذلك فان انعكاس الداخل الكردي بكل تد 

فما كان من االتحاد الوطني الكردستاني الذي  ،في فك الخطر والنهب والسرقة واالستحواذ

ليها إلقوات الحكومية للدخول ذه الناعم من خالل االتفاق مع امد نفوإال أن  يسيطر على المدينة

 ليبدأ سيناريو جديد في المدينة. 

ثير االيراني هو الذي اخترق حاجز التوافق الكردي "الهش" ليحقق مكاسب أالتأن  كما يقال

فانكسرت عربة الكرد وبدأوا يفكرون في  ،ية على حساب تاريخ بارزاني السياسييمإقلوطنية و

بالطبع هذا منطق الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحمل رئيسه مسعود  ،العودة للجبال

شك حزب توريثي عائلي تسيطر عليه عائلة  بارزاني االزمة التي يمر بها الحزب وهو بال

االحزاب الكردية التي ال تحتكم لسلطة العائلة وان كانت هذه العدوى قد على خلف بقية  ،بارزاني

يام قليلة فبرز نجله أابتعد طالباني عن المشهد ومن ثم وفاته بعد االستفتاء بأن  ا بعدخير  أسرت 

 لكركوك وانتزاعها من سيطرة الكرد،"بافل" والذي يوصف بانه مهندس دخول القوات العراقية 

في المشهد السياسي التحاصصي بين الحزبين كما  نجل طالباني ايضا برز بله "قباد"ومن ق

سيطرت زوجته "هيرو خان" على مقدرات وقرارات الحزب. االمر الذي جعل حزب طالباني 

ن انفصل س حركة التغيير واآلس  أحيث انفصل نوشيروان مصطفى و ؛يفرخ كما فرخ من قبل

 الجديد.  س حزبهس  أنائب رئيس الحزب برهم صالح و

 

 التوصيات

مدينة كركوك الغنية بالنفط كانت ال تفارق الحلم الكردي من خالل ربط الكفاح الكردي 

تعديل مسار ضمن خريطة الواقع  إلىحد ما هذا حلم يحتاج  إلى ،لإلقليمالمسلح مع ضم كركوك 

 ليه الحقيقة.  إتستند أن  و الواقع الذي يجبأالمعاش 

ما هي مدينة كل إنكركوك ليست مدينة لطائفة ما وأن  نعتقد العراقي عمارمنتدى اإلننا في إ

 المكونات التي تقطنها لذلك نوصي في نهاية حلقتنا النقاشية والبحثية بما يلي: 

: من في منية في ترسيخ األة في الوقوف مع جيشنا وقواتنا األندعو الستثمار اللحظة الوطني أوال 

شاملة مستفيدة من قرار البترودوالر في تحسين وضع  مدينة كركوك واعتماد خطة تنموية

 المدينة. 

ليه الدستور العراقي إشار أندعو لجعل مدينة كركوك ذات وضع خاص في العراق وهو ما  ثاني ا:

طالق سلطات ال إمن خالل  ولكننا ندعو ليكون الوضع الخاص لهذه المدينة ،دارة الدولةإوقانون 

 ا للتنمية االتحادية بين مكوناتها. تعايش ونموذج  بحيث تكون مدينة لل ،مركزية

القانون ومحاسبة و الدستور لغرض االستفادة من االزمة وعدم تكرار تداعياتها ندعو لتفعيل ثالث ا:

أن  نحاء البالد كي تستقوي الحكومة بعدالتها وتستطيعأفي كل  لهماكل المقصرين والمخترقين 

مية وذلك من خالل تفعيل القضاء وامر الحكواألتحاسب الشخصيات التي ما زالت تستعلي على 

  .ثير السياسي والحكوميأبعاده عن التإو
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و أقرينة المذهب  إلىدون اإلحتكام  "وال  أالمواطن "ترسيخ مبدأ المواطنة ورفع شعار  رابع ا:

يعيشوا في السالم الذي أن  في كركوككي يستطيع المواطنون  ،و القوميةأو الطائفة أالعرق 

 افتقدوه نتيجة السياسات الممنهجة للحكومات السابقة او االحزاب الحالية. 

؛ اليملالمركزية هو الالئق للمدن العراقية وهو نظام انجع من االقأن نظام السلطات ا نرى خامس ا:

يه من قبل كيد علأما تم الت كثر من الممنوحة لها وهذاأحيث تستند الحكومات المحلية لصالحيات 

 ن.يتم تفعيله لحد اآل سف لمرئاسة الوزراء ولكن لأل

محمية وطنية يكفلها قانون خاص بها ضمن  إلىتتحول أن  كركوك يجبأن  نعتقد سادس ا:

، االعودة للمطالبة بتغيير الحدود واالحتكام للتاريخ لن يجدي نفع  أن  حيث ؛حدودها الحالية

حيث  ،صحاب القرار وال المواطنين دخل فيهأالماضي بكل تداعياته لم يكن ال أن  ا وخصوص  

كانت الحكومات السابقة تنفذ سياسات دون تفويض شعبي وهذا ما يمنح جميع العراقيين صك 

ودت أبراءة من كل ما تم اتخاذه من خطوات وهزات انفعالية وما تبعها من هزات ارتدادية 

 سيء.هذا الوضع ال إلىبالمدينة 

ن ترسل رسائل اطمئنان أتتعامل بشكل خاص مع الوضع في كركوك وأن  على الحكومة سابع ا:

الحكومة تتصرف معهم  أنو ،نهم عراقيون عليهم واجبات ولهم حقوقأكل مكونات المدينة ب إلى

 ا للدستور والقوانين التي ليس بها التباس.وفق  

ة بغية يا بين االطراف المعنفيها واشباعها حوار   على الحكومة مراجعة القوانين المختلف ثامن ا:

و عقائدي. أو حزبي أو مجتمعي أمني أي اختراق أاتفاقات شاملة تتوخى من خاللها  إلىالوصول 

و أا من التشريعات جاءت بفعل منطق الضعف كثير  أن  حيث ؛هميةمر بغاية األأوهذا بالحقيقة 

 كثر على حساب خدمة الجمهور الوطني. أو أو التخادم بين فريقين أاالستحواذ 

يتم الحوار تحت سقف أن  الحلول على إلىتفعيل الحوار وليس غير الحوار في الوصول  تاسع ا:

  .الوطن وليس تحت سقف مصلحة االحزاب

 

 

 ةثلانتهت الحلقة الثا

 منتدى اإلعمار العراقي

 2017تشرين األول  31 ثالثاءال
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 المشاركون

السيد علي ي، السيد سعد ناج، جالل الكعودالسيد ، الدكتور ماجد الساعدي: من األردن
 ي.فيصل الياسرالسيد ، ولؤي السعيدالسيد  ،غالب

المهندس رائد ، محمد سعيد الساعديالسيد ، الدكتور صباح الساعدي: من العراق
 .حيدر اليعقوبي، والدكتور خضير عباس جدوع، الدكتورة عاملة ناجي، الرحماني

السيد عدي ، ولؤي الخطيبالسيد ، السيد حسام الغزالي الواليات المتحدة األمريكية: من
 .حداد

 .الدكتور سلمان الرواف، والدكتورة وسن عبود: من المملكة المتحدة

 .المهندس محمد االعسم، والسيد جاسم الخطيب من اإلمارات العربية المتحدة:

 محمد السيد محسن :ضافة إلىباإل

 

 


