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 مق�مة
وأصبح لھ صدیق ال من صدیق الجبل كان لھم بالنسبة الجبال"، سوى لنا أصدقاء "ال األكراد                  یقول

من عدیدة فترات في الجبل مع وحیداً نفسھ الكردي الشعب وجد حیث الكفاح. من عقود عبر بھم ً                   ملتصقا

شائك ملف في ثراء التجارب أكثر من العراق كردستان إقلیم في األكراد تجربة النضال. مع الطویل                  تاریخھ

سطره الذي التاریخ ھذا التاریخ، عبر األوسط الشرق منطقة في واإلثنیة القومیة الھویات فیھ                تتصارع

 مقاتلوھم قبل أن یكتبھ المؤرخون.

یسمیھا الظاھرة وھذه دولة، لدیھا تكون أن دون دول عدة بین موزعة قومیة إلى األكراد                 ینتمي

دول أربع على األكراد یتوزع حیث ،"nations stateless" لھا دول ال التي األمم السیاسة                علماء

خریطة في متمیزة مكانة یحتلون بذلك وھم اإلسالمي، العالم قلب في تقع وإیران) تركیا سوریا،                 (العراق،

أسباب أخطر من نفسھ الوقت وفي الوحدة، عوامل أھم المتالك األكراد یؤھل مما اإلسالمیة،                الجیوبولتیك

1  التمزیق في المنطقة، حسب الخیارات السیاسیة واالستراتیجیة التي یتبنوھا .

في بدأ طویل، زمن منذ البرزانیین رأسھم وعلى األكراد راود الذي الكبرى كردستان إقامة                حلم

دولة حلم إلى مھاباد جمھوریة ومن .1945 عام معاصرة كردیة جمھوریة أول موطن بإیران،                "مھاباد"

البیت داخل سواء الحروب وحتى والصراعات النضال من خالیة البرزاني آل رحلة تكن لم العراق                 كردستان

وماھي االستقالل؟ استفتاء بفشل مستقلة كردیة دولة بقیام البرزانیین حلم تبخر فھل خارجھ. أو                الكردي

 تداعیات ھذا الفشل السیاسي على أكراد العراق عموماً وعلى آل البرزاني خصوصاً؟

التفاعالت  تحلیل خالل من الكردیة واألمة البرزانیین ونضال تاریخ في للغوص الدراسة ھذه               تأتي

من المختلفة الكردیة المكونات بین العالقات وتوصیف رصد على وستعمل الكردیة، الساحة داخل               السیاسیة

من حققوه وما البرزانیین سیاسات تقییم إلى تسعى كما ثانیة. جھة من بھم تحیط التي والدول واألكراد                   جھة

الكردیة الدولة تأسیس حلم إلى لألكراد -مھاباد- جمھوریة أول تأسیس منذ إخفاقات من عانوه وما                 نجاحات

تستعرض كما الكردیة، القبائل بین البرزانیین وموقع عشیرة على الضوء تسلیطھا عن فضًال العراق.                في

المحورین خالل من ذلك كل سنتناول الكردي. النضال على ثأثیرھا ومدى وبإسرائیل بالعرب األكراد                عالقة

 التالیین:

  م��� م��ار ال��ق��ي، ال��د.. م� ال�ولة إلى األمة، م�قع ال����ة، 23/1/2018، على ال�ا��:1
 http://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/23/أوراق-ال���ع-30-ال��د-م�-ال�ولة-إلى-األمة
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 المحور األول: عائلة البرزاني: تاریخھا، نضالھا وعالقتھا بباقي القوى الكردیة
 البرزانیون بین العشیرة والموقع السیاسي.1.

 نضال البرزانیین واألمة الكردیة  قبل تأسیس جمھوریة مھاباد.2.

 الصراع الكردي/الكردي.3.

 المحور الثاني: البرزانیون والعالقة مع دول الجوار وحلم الدولة الكردیة
 الكرد والعرب وإسرائیل.. أیة عالقة؟1.

 البرزاني والعالقات الكردیة التركیة اإلیرانیة.2.

 مسعود البرزاني وحلم الدولة الكردیة.3.
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 ال���ر األول: عائلة ال��زاني: تار��ها، ن�الها وعالق�ها ب�اقي الق��
 ال��د�ة

 1- ال��زان��ن ب�� الع���ة وال��قع ال��اسي
ی�جع ال��زان اس� أن ج�اووك مع�وف ال��رخ �ع��� ف����ا ال��زان���، أصل ح�ل األق�ال               ت��ارب

م�س�ها إلى ال��اجع �ع� في ورد ك�ا ال��زاني عائلة ت���ي الق���ة، ح�� ال��د�ة الع�ائ� إح�� اس�                 إلى 2

�ع���م�ع�د �ارزان، م� الق���ة "هف��ا" ق��ة إلى ع�� ال�ام� الق�ن نها�ة في ن�ح ال�� م�ع�د ال��زان���                  ج�

ال�الم ع�� ال��خ ی� على ع�� ال�اسع الق�ن م���ف الى ی�جع ال�أس�� أصل أن آخ� جان� م�                   ال�ارزاني

تأخ� ���ق�ه جعل بل فق�، ص�ف�ة ك���قة �ال�ق�����ة ���ف ل� ال�� ب��زان، ال�ق�����ة ال���قة ش�خ                 األول

.  �ا�عًا إصالح�ًا اج��اع�ًا واق��اد�ًا 3

��ل� ال���ار ق�اء في تقع ق��ة �ارزان أن إلى ی�ه� ش��واني م��ان ال��د� ال�أن في                 ال�ات�

الق��� م�� ال�ق�����ة ال���قة ش��خ اس����ها وق� ال���"، "مقابل �الع���ة ومع�اه -ال��وز���- س�انها               على

الق��ة �اس� س��ا ال��� ذل� وم�� ت���ها، ال�ي الع�ائ� على ال�م� ���ور وس���وا م�ها دع�ته�                 وان���ت

عل�ه ح�ل�ا ال�� ال��ی� اللق� ه�ا إلى ال���ة اس� وأض�ف �ارزان"، "ش��خ اس� عل�ها أ�ل� ح��                  ه�ه،

لألف�اد شامًال اللق� ه�ا أص�ح األ�ام م�ور وعلى ال�ارزاني) – فالن – (ال��خ بـ ���ى م�ه� ال��خ                   فأص�ح

 والع�ائ� ال�ي ان��ت ت�� ل�اء ال���خ . 4

ق��ة على ��� ال�� ال�اب ب�ه� ت���ل ال�ي ال��اه ب�ف�ة - �ارزان ق��ة وم�ها - �ارزان م��قة                   ام�ازت

ك���ة ��ل�لة وم�ا�ة وع�ة ج�ل�ة م��قة �ارزان والت�ال كان� ك�ا وال��اب�ع. الع��ن م�اه إلى �اإلضافة                 �ارزان

ال��ل��� ع� ف�ًال وال�ه�د ال������ن ب�زان م��قة وس�� و���اني . وش��� وش��وان ز��ار م�ل ال��ال                م� 5

  ع�� ال�ح�ان صالح و مه�� علي، ح��ات �ارزان 1391-1391، (د�الي: م�لة د�الي، الع�د ال�اني وس�ع�ن، 2016)، ص: 2340
  لق�ان ش�ف،  ال�ارزان�ة ال�غ�اف�ة و ال�ار�خ وال��ال األص�لة، م�قع ات�اد ال�ل�ة وال��اب ال���ق�ا�ي ال��دس�اني،21 ح���ان/ی�ن�� 2015،  على3

 ال�ا��:
http://ciwanen-kurdistani.com/ar/index.php/2014-05-16-10-45-17/drasat/662-2015-06-21-13-42-06 

  م��ان ش��واني،  ال�ارزان��� م� م���ة ال���قة .. الى زعامة الع���ة .. الى ق�ادة األك�اد، م�قع ن�� ت���ان، 21-05-2006، على ال�ا��:4
=http://www.bizturkmeniz.com/ar/index.php?page=article&id=8409&w 

  ع�� ال�ح�ان صالح ومه�� علي، م��ر ساب�، ص: 5340
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واق��اد�ة ت�ار�ة م��قة ال��زان و�ان� ح��ة. ��ل ال�ی��ة شعائ�ه ��ارس ال�ل كان ح�� ال�ف�ذ،                أص�اب

 وأ��اً   م���ًا روح�ًا ودی��ًا م� خالل ت�ع� ش��خها (كال��خ أح�� ال��زاني) لل���قة ال�ق�����ة . 6

 

. 7 م��� ق��ة ب�زان وخلفها ج�ل ش���

 

الق�ن ب�ا�ة الى �ع�د وال�ل��س- ال�اقعي –�ال�ع�ى ل��زان ال��الي ال�ار�خ أن ال��زاني م�ع�د               �ع���

مها�ة ال��زان ع���ة عه�ه في أص��� ح�� ال�اني، ال��زاني ال�الم ع�� ال��خ عه� وت��ی�ًا في                 الع����

ش��واني –م�ل ق�ادته ف��ة في الع�ائ� م� م���عة أعل�� ح�� وو��ي، دی�ي ك�ع�� و��ز                ال�ان�،

  ال���ر نف�ه، ص: 6341
 مسعود البرزاني، البارزاني والحركة التحرریة الجدیدة (الجزء االول)، (بیروت: كاو للثقافة الكردیة، الطبعة الثانیة 1997)، ص: 7432
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عام في ال�اني ال��زاني ال�الم ع�� ال��خ وفاة س�ع� ال��زاني . ال�الم ع�� لل��خ وتأی��ها والئها                 وم�ور�- 8

.  1915 ب��ل�� ق�ادة ال��زان ألخ�ه ال��خ أح�� ال��زاني وه� ال ی��اوز 18عامًا 9

م��فى ال�ال أخ�ه �ارزان م��قة في ال��د�ة ال���ة ق�ادة ت�لى 1969 عام أح�� ال��خ وفاة                 �ع� 10

وفي ألج�اده. كام��اد ال���لة ال��ال�ة ال����ة أك�ل ح�� "ال�ال�"، اس� األك�اد عل�ه ��ل� ال��                ال��زاني ، 11

1979 عام في ال��دس�اني ال���ق�ا�ي لل��ب ال�اسع ال��ت�� ُعق� نف�ها، ال��زاني م��فى ال�ال وفاة                س�ة

م��فى ال�ال اب� ال��زاني م�ع�د ان��اب ت� ح�� �إی�ان، "أورم�ة" ل��ی�ة ال�ا�عة "م��ف�"               ����قة 12

  م�ع�د ال��زاني، م��ر ساب�، ص: 25 و 824
  ال���ر نف�ه، ص: 927

ش�خ10 ص�ی�، م��� ش�خ أح��، ش�خ ال�الم، ع�� ش�خ أوالد خ�� له كان ،1969 عام وت�في �ارزان ق��ة في 1896 عام ول� ال��زاني: اح��                          ال��خ
لل�ه�د م���ا ق���ه� كان� ال�ی�ي،إذ �ال��امح شع�ر ل��ة ون�ى ص�ف�ة ب��ة في أح�� ش�خ ن�أ ال��زاني). م�ع�د (وال� ال��زاني م��فى مال و                        �اب�

 وال������� �ع���ن في ان��ام كل ��ارس �ق�سه ال�ی��ة. وعلى عالقات اج��اع�ة ج��ة مع ق�و�ي �ارزان، لل���� م� ال�عل�مات ح�ل ال��ض�ع:
ال�ان�ة، ال��عة وال��ز�ع، لل��� ال�ع�� (ع�ان: ،1968-1918 ال�اتي ال��� ���� في ال�ارزان��� دور الع�اق في ال��د�ة ال���ة أح��، رزوق                     م���د

  2014)، ص: 104.
ال��ف��11 اته�ه ح�� في �ال���ع�ة، ا�اه م�ه�ة االح�� ال�ال ال����ان��� عل�ه أ�ل� الع�ا�ات ح�ب مقاتلي أف�ل م� كان ال��زاني:                     م��فى

لل���ة وزعام�ه ال��اس�ة ال��اورة على وق�رته إص�اره ال�ارزاني م��فى ال�ال على ی��� أن �����ع أح�ا وال ال�ال�، �ال�ع�� ال��د ��فه                      �األص�لي،
كان ع��ما ح���ه ف�ل� 1945 عام في وأب�ه. ج�ه ع� ورث�ها ال�ي ال�ی��ة عائل�ه ل��انة �ال�ال س�ي م�ازع. �ال عق�د ع�ة ��ال الع�اق في                          ال��د�ة
م� كان 1946 وق� عام ال��ف�ات ���اع�ة ك�د�ة ج�ه�ر�ة أول أعل�� ح�� اإلی�ان�ة مها�اد م��قة إلى ی��جه جعله م�ا الع�اق�ة، الق�ات                       �قاتل
القالئل مها�اد ج�ه�ر�ة قادة ب�� م� ال��دس�اني ، كان ال���ق�ا�ي ال��ب مها�اد في أس� ال��ة نف� وفي الع������، قادتها وم� ال�ولة ه�ه                       م�س�ي
مها�اد.عاد دولة سق�� �ع� ال��ف�اتي االت�اد إلى م��فى ال�ال ونفي إن�ائها، عام نف� في ال��د�ة ال����ة تل� انه�ار ق�ل اله�ب م� ت����ا                        ال�ی�
م��فى قاد 1961 عام وفي الع�اق. الى �الع�دة االك�اد للقادة قاس� ال���� ع�� وس�اح الع�اق في ال�ل��ة سق�� �ع� ال��فى م� ال��زاني                        م��فى
ل���ة دع�ها ���ج�ها �ه�ان أنه� ال��ائ�" ب"اتفاق�ة �ع�ف ما إی�ان مع الع�اق عق� 1975 عام في ك�دس�ان . اقل�� في أیل�ل ب��رة ع�ف ما                         ال��زاني

 ال�ال م��فى، فانهارت ق�اته ف�حل إلى أم���ا ق�ل أن ���ت ه�اك عام 1979 م�أث�ا ���ض ال���ان
 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ش���ة م��فى ال��زاني أن��:

 ال�ــــــارزاني م� حلــــ� االس�قالل الق��� ال�ع�� إلى قـــــ�ار االس�ــــقالة، ب�نامج ماوراء ال��� على ق�اة ال����ة، 29/10/2017، على ال�ا��:
https://www.youtube.com/watch?v=lk4tjVXKMvE 

 ش���ات ك�د�ة، م�قع ال����ة، 5/28/2006، على ال�ا��:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3e5f2494-0daf-49cc-a34c-6826798c4864 

ال��دس�اني12 ال���ق�ا�ي ال��ب ال��زاني م��فى وال�ه ف�ه أس� ال�� العام نف� وه� 1946 عام ول� ال��زان�ة، العائلة ور�� ه� ال��زاني:                       م�ع�د
لل��اب�ات رئ��ا وال�ه عه� في ع�ل إی�ان، في مها�اد ج�ه�ر�ة وهي اآلن ح�ى ال��د أن�أها ال�ي ال�ح��ة ال�ولة في ول� أنه وال�فارقة ال��م، ی��ع�ه                          ال��

 ال��ب ال���ق�ا�ي ال��دس�اني .
م�� ال�����ة الع�اق�ة ال���مة ض� ال�عارك كل وال�ه مع خاض س�ة. 16 الع�� م� ی�لغ و�ان ال������ة إلى ال��زاني م�ع�د ان�� 1961 عام                         �  ي
ال�ال�ات إلى الج�ا وال�ه مع غادر ح�� و�ی�ان، الع�اق ب�� ال��ائ� اتفاق �ع� ال��ل�ة ال��زان�ة ال���ة انهارت ح���ا 1975 عام وح�ى 1961                        عام
م�د ،2013 عام لإلقل��، العامة االن��ا�ات في األك�اد أص�ات م� ال��ة في 70 ب ال��زاني فاز 2009 وفاته . في ح�ى جان�ه الى و�ان                         ال����ة
مع ال��زاني م�ع�د ت�جه 1970 عام وفي .2017 عام م� أك���� ح�ى لإلقل�� رئ��ا �ل م�اف��� وج�د لع�م ل��ه والی�ه ان�هاء �ع� عام��                         ك�دس�ان

 وف� ك�د� إلى �غ�اد ح�� شارك في ال�فاوضات ال�ي أف�� إعالن ال��� ال�اتي لإلقل�� في شه� مارس آذار م� نف� ال��ة.
ال��د�ة االن�فاضة و�ع� 1991 عام في ال��م، ح�ى له رئ��ا ومای�ال لل��ب رئ��ا ال��زاني م�ع�د اب�ه وان��� ال��زاني م��فى ت�في 1979 عام                        في

 ت��ر م�ع�د ال��زاني ال��ه� ال��اسي في ك�دس�ان، وفي عام  2005 اخ�ار ب�ل�ان اقل�� ك�دس�ان م�ع�د ال��زاني رئ��ا لالقل��.
 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ال��ض�ع ان��:

 ان�� دراس��ا: ال����ة ال����ة في الع�اق �ع� 2003 ..ال�اقع وال����ات، م��� إدراك لل�راسات واالس��ارات، ص: 18، 11/01/2018، على ال�ا��:
/http://idraksy.net/party-experience-in-iraq 

 وان�� أ��ا ال���ر: ش���ات ك�د�ة، م��ر ساب�
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م�ع�د أص�ح ال��م، وح�ى ال�ار�خ ذل� وم�� األص�ات، �غال��ة ال��دس�اني ال���ق�ا�ي لل��ب رئ��ًا               ال��زاني

 ال��زاني رئ��ًا لل��ب . 13

وساه� عامًا، س�ع�� م� أك�� م�� على الع�اق ش�ال في لل��د تار���ة زعامة إلى ال��زان��ن                 ت��ل

–ال���قة ال�أسي ال��في الع��د� ال��ام وق�اع� أس� وف� ت���ك ال��زان�ة والع���ة ال�اللة أن ذل�                في

 ال�ق�����ة- ح�� ی�� ف�ها إ�اعة أوام� ال���خ و��ار الق��لة ب��ع م� الق�س�ة . 14

  

 م�ع�د ال�ارزاني.. م� ج�ه�ر�ة مها�اد إلى "دولة ك�ردس�ان"، م�قع رووداو،   20/9/201 ، على ال�ا��:13
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/200920174 

  ع��ان علي، ك�دس�ان الع�اق ت��الت وآفاق، ال�عه� ال���� لل�راسات، 28 ی�ای�/  كان�ن ال�اني،  ص: 145
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.1958  ص�رة ال��خ أح�� ال��زاني و مال م��فى ال��زاني -�غ�اد- كان�ن االول  15

 

  

  م�ع�د ال��زاني، ال�ارزاني وال���ة ال���ر�ة ال��ی�ة (ال��ء ال�ال�)،2002 ، ص: 15905
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  2- ن�ال ال��زان��� واألمة ال��د�ة ق�ل تأس�� ج�ه�ر�ة مها�اد
�االنف�ال ال��ال�ة ح��ات �ه�ت الع��ان�ة االم��ا��ر�ة وانه�ار األولى العال��ة ال��ب نها�ة             �ع�

دولة ت���ل في م�ق�صة غ�� ��ق�قه �ال� ح�� ال��د�، ال�ع� ح��ة ض��ها األوس�، ال��ق م��قة                 في

األك�اد آلمال م��عة 1920 عام س�ف� معاه�ة جاءت األولى العال��ة ال��ب نها�ة م� س����                 ك�د�ة، �ع�

 ح�� أك�ت على أهل�ة األك�اد لالس�قالل وت���ل دولة ك�د�ة في م�ا�� ش�ال الع�اق . 16

مل�ا ال�ف�� م���د ال��خ وع�� ك�د�ة دولة ت��ل� الع�اق تار�خ في م�ة وألول 1922 عام                 في 17

جاءت 1923 عام في ل�� م��ق�ه�. في ال����اني االس�ع�ار على ال��د� ال�ع� ضغ� ن���ة                ل��دس�ان

أمل كل على �ال�الي الق�اء وت� س�ف�، معاه�ة ت����ه ما ل�ل خاللها م� ال�لفاء ل����� ل�زان                  معاه�ة

ض� 1931 عام إلى اس���ت ث�رة م���د ال��خ قاد ذل� ن���ة دول�ه�. وت���ل م�ال�ه� ن�ل في                  لألك�اد

زع�� وق��� كان ال��زاني–ال�� أح�� ال��خ قام نف�ه اإل�ار وفي ال��د�ة، الق�م�ة ال���ة وقاد                اإلن�ل��،

ع���ة وعلى عل�ه الق�اء م�اولة على �ع�ل�ن اإلن�ل�� جعل ما م���د، ال��خ ح��ة ب�ع�                ال��زان���-

ب"ان�فاضة االن�فاضة ه�ه وس��� واح�ة، س�ة اس���ت  1931 عام ال��زان ان�فاضة الى أد� ما                ال��زاني 18

ال��خ بها ال��� واصل ح�� ع�ائ��، ت��د م�� و�ان� 1932 الى 1931 م� ام��ت األولى"                 �ارزان

ال��خ ناه� وق� ال�الم، ع�� إع�ام �ع� وال����ة الع���ة ق�ادة ت�ّل� ال�� ال�الم ع�� ال��خ شق��                  أح��،

 أح�� ال����ان��� والع��ان��� في ه�ه االن�فاضة . 19

 م�س�عة مقاتل، األك�اد وال���لة ال��د�ة، على ال�ا��:16
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec03.doc_cvt.htm 

وال��اد�17 وال�ف��� والفقه ال���عة عل�م درس .1881 عام ال�ل��ان�ة م�ی�ة في ال��زن�ي �ال�ف�� ال�ع�وف ال�ف�� م���د ول� ال�ف��: م���د                     ال��خ
 ال��ف�ة، وورث ع� وال�ه م���ة ال���قة القادر�ة، وأتق� اللغة الع���ة والفارس�ة وال����ة إلى جان� ال��د�ة.

لل�فا� ب���ان�ا مع ص�اع في الع��ان�ة ال�ولة و�ان� ال�ل��ان�ة، في ال��د ب�� واسع دی�ي نف�ذ لها م�ه�رة ك�د�ة أس�ة إلى ی���ي ال��زن�ي ال��خ                         كان
في م���فا وأعل��ه 1918 عام ال�ل��ان�ة ل�اء م� الع��اني الف�ج ت��فه ت�� ووضع�ا وال�الح �ال�ال �الفعل األت�اك فأم�ه الع�اق. في وج�دها                       على

 ش�ون الل�اء �أك�له.
الق�ات إلى ال�ل��ان�ة ل�اء ت�ل�� فأعل� ال�ع��ة ك�� ال�� ال��ف إلى ال��زن�ي ال��خ ان�� األولى العال��ة ال��ب في الع��ان�ة ال�ولة ه���ة �ع�                        ل��
ال����ان�ة، الق�ات ی� في أس�� وج��ده ض�ا�ه ف�قع نف�ه الع��اني الف�ج له� سل� بل ب�ل� ���ف ول� 1918 عام ال�اني ن�ف���/ت���� في                        ال����ان�ة

 وق� كافأه اإلن�ل�� على ذل� ب�ع���ه حاك�ا (ح���ار) على ل�اء ال�ل��ان�ة ل��ه� ع���ا معه ال�ائ�ی� ن�ئ�ل ودانل�� م���ار�� له.
 م��� ع�� العا�ي، ح��ة ال��خ م���د ال�ف�� ال��زن�ي، م�قع ال����ة، 2006/5/24، على ال�ا��:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/45eb7969-58d3-4a3f-bd7b-29b8300b0a0e 
 ان�� أ��ا:

  ش���ات ك�د�ة، م��ر ساب�
  ال�ارزاني وال���ة ال���ر�ة ال��ی�ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�، ص: 18 و1821
 ن�ار آغ��، ق�اءة في ك�اب م�ع�د ال�ارزاني "ح��ة ال���ر ال��د�ة"، ج���ة ال��اة، الع�د: 12781، 1/3/1998، على ال�ا��:19

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/3/1/ق�اءة-في-ك�اب-م�ع�د-ال�ارزاني-ح��ة-ال���ر-ال��د�ة
.html 
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. 20 ص�رة ال��خ م���د ال�ف�� (على ��ار ال��رة)

  م�ع�د ال��زاني، ال��زاني وال���ة ال���ر�ة ال��د�ة، (ال��ء االول)، م��ر ساب�،  ص: 20.430
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، زع��ه� ال��زاني م��فى و�ان ال�ل��ان�ة، إلى ال��زان��� إ�عاد ت� ال�ان�ة العال��ة ال��ب               خالل 21

ال�ي االت�االت م� سل�لة و�ع� ال��د�ة، لل�����ات ال��اسي ال��ا� م��� ال�ق� ذل� في ال�ل��ان�ة                و�ان�

. 1943 22 قام بها   ال��زاني رأ� أن ال��ف م�اس� ج�ًا للق�ام �ال��رة ال��د�ة ال�ان�ة عام 

تقابل21 وهي ال���ل ال��الي تار��ه ع�� ال��د� ال�ع� ع�� ال�قاومة ع�اص� أه� م� ت�ال وال كان� ال������ة ان اال�ار؛ ه�ا في االشارة                         ت��ر
ح�اس ه�اك كان ح�� الع���� الق�ن وأوائل ع�� ال�اسع الق�ن أواخ� إلى ت��� ال������ة ج�ور الع�اق، ش�ال في أك�اد مقاتل�ن ه� "الف�ائ��ن"                        �الع���ة

 ح�ود ق�ل��ن أص���ا أك�� ت����ا �ع� سق�� ال�ولة الع��ان�ة إث� ال��ب العال��ة األولى.
ال�� ال��د� ال���ق�ا�ي لل��ب الع���� ال��اح على أح�� إب�اه�� الع�اقي ال��د� وال��قف ال��اسي أ�لقه أن �ع� ال������ة اس� اس���ام شاع                      وق�
وأص��� م��فى. ال�ال ت�ع�ها ال�ي ال�����ات، ب�ا�ة في ال��رة و�عالن ال��د�ة الق�م�ة ال���ة ات�اع مع ال������ة ق�ات وت�ام� تأس��ه. في                      شارك
م�احل في الع�اق�ة ال���م�ة الق�ات مع ح�وب في ال������ة في ودخل� ب��س�عها. وال��ال�ة الق�م�ة ال�ق�ق ع� لل�فاع العامة، ال��د�ة اله��ة م�                       ج�ءا
تأس��ه �ع� ك�دس�ان إقل�� ج�� ل��اة ال������ة ق�ات ت��ل� أخ��. م�احل في ال��د�ة الف�ائل ب�� داخلي اق��ال في ف�ائلها ان���� ك�ا                       م�ع�دة،
سا�قا، الع�اق ك�دس�ان إقل�� رئ�� ب�زاني م�ع�د ص�ح ما و����ا الع�اق�ة. األراضي في �ع�ل�ات �الق�ام ال��ی� اإلقل�� دس��ر لها وس�ح ،2005                       عام
ال��زاني وت��ث اإل�الق"، على ح�اتي ل��ات أج�ل ه� ال������ة صف�ف إلى ان��امه "ی�م إن م�ع�د �ق�ل ال��اق ه�ا في �ال������ة،                      �إع�ا�ة

 ع� ی�م ان��امه إلى صف�ف ال������ة وع��ه الی��اوز 16 عاما، قائًال: "لق� أص��� واح�ًا م� ال������ة في ی�م 20/5/1962".
 لل���� م� ال�فاص�ل وال�عل�مات ح�ل ال������ة ال��ج� م�اجعة:

 م� ه� ال������ة؟، م�قع ق�اة bbc، 12 أغ���/ آب 2014، على ال�ا��:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140812_profile_peshmerga 

 وأ��ا :
  م�ع�د ال��زاني.. م� ج�ه�ر�ة مها�اد إلى "دولة ك�ردس�ان"، م�قع رووداو،20/9/2017

 على ال�ا��:
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/200920174  

  م�ع�د ال��زاني، ال��ء األول، م��ر ساب�، ص:2275

11 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140812_profile_peshmerga
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140812_profile_peshmerga
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/200920174
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/200920174


 

 آل البرزاني: من جمهورية مهاباد إلى حلم دولة كردستان
 

.  ص�رة ال�ال م��فى ال��زاني مع ق�ات ال������ة 23

 

ال�ال غادر ، ثان�ة ب��رة للق�ام ج�ًا م�اس� ال��ف أن م��فى ال�ال رأ� ،1943 عام                في 24

ل�ف� وتع���ه� ح��ه� في وم�ى ح�له أت�اعه ج�ع إلى وع�� 1943 عام في ال�ل��ان�ة                م��فى

الق�ات أمام ال��زان��� ان�حار مع ل�� ال����ان���، م� "ن��فة" �ارزان م��قة على واإل�قاء لل���مة                ال���ع

عام في �إی�ان مها�اد إلى الف�ار إلى ورجاله�ا ال��زاني م��فى وأخ�ه ال��زاني أح�� اض��                ال����ان�ة؛

. 1945 /11/10  25

  ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، ق�اة ال����ة ك�د، ب�ار�خ 05/13/ 2017، على ال�ا��:23
https://www.youtube.com/watch?v=gLleA2YY22E&t=2390s 

   ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة وه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�24
  ان��: م�س�عة مقاتل، األك�اد وال���لة ال��د�ة، على ال�ا��:25

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec08.doc_cvt.htm 
  ان�� أ��ا، ن�ار آغ��، م��ر ساب�
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.1946  خ���ة ت�ضح م�قع ج�ه�ر�ة مها�اد ال�ي تأس�� في إی�ان عام  26

  3- ال��اع ال��د�/ال��د�
ش�ال ال��د�ة الع�ائ� في ذراع�� أك�� ال�ال�اني وجالل ال��زاني ل��ع�د ال�ا�ع�ان الق�تان              تع���

أجل م� ���لة لف��ات الع�اقي ال��ام م�اجهة رأسها على الق�ا�ا م� م���عة في اتفاقه�ا ف�غ�                 الع�اق،

دائ�ًا ال�الم و ال�د ��� ل� الق�ت�� هات�� ب�� العالقة أن إال م�ها، ال��اس�ة خ��صا األك�اد م�ال�                   ت�ق��

م�اوشات في الق�تان ت�خل و ب��ها أخ�� إلى ف��ة م� ال�الفات ت��� ح�� عل�ها. الغال� ال�ا�ع                  ه�

 وس�عان ما ت��أ هاتان الق��ل�ان �االص��ام وت���م ال��ب و ت�ع� ال���ان ب��ه�ا لف��ة غ�� ق���ة . 27

  ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة وه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�26
   مه�� م��� ع��هللا، ی�م اس�عان م�ع�د �ارزاني ���ام ح��� إل�ادة جالل �ال�اني، م�قع ا�الف، 31 أغ���/ غ��27

 2013، على ال�ا��:
http://elaph.com/Web/opinion/2013/8/833275.html 
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الق�اء أجل م� ال�ال�اني مع األخ�� ه�ا اتف� ال��ان��ات- ف��ة –خالل ح��� ص�ام عه�                ففي

ال�ال�اني ع�� ح�� ال��زاني على للق�اء ص�ام مع خ�ة وضع ال�ال�اني فق�ر ال��ل، ���ى ال��زاني                 على

اجل م� ال���ب م� س��اجهه ل��ام ال��ال�ة الع�اق�ة الق�ات أن ح�� في ال��ق، م� ال��زاني م�اجهة                  إلى

خ�ة أح��� ال��ل�ة ت�ار��ها ب�ع�رة ال�ع�وفة ال��زاني م��قة في ال��ب صع��ة أن إال               م�اص�ته،

  ال�ل�اني، وق�ل ال��ات م� ق�ات ال�ال�اني وأس� ال�اق�ن . 28

خ��ه م�اجهة أجل م� ح��� ���ام لالس�عانة 1996 عام ال��زاني م�ع�د على ال�ور               وجاء

م� 1994 الف��ة في س��ات ألر�ع ام��ت ح�ب وال��زاني ال�ال�اني ب�� دارت ال��اق ه�ا وفي                ال�ال�اني،

في حاص�ه و ع����ًا ال��زاني ح�ب على وم�ف�قًا م�ق�مًا ال�ال�اني ح�ب كان ق� و ،1998 عام                   وح�ى

ال��زاني م�ع�د جعل ما أر��ل، على ����� أن ال�ال�اني واس��اع ل����ا ، ال��اورة ال��ود�ة الق��                �ع� 29

ق�ات ص�ام فأرسل م�ها. ال�ال�اني جالل الل�ود غ���ه ل��د أر��ل إلى لل�خ�ل ح��� ���ام ���ع��                 آن�اك

 ال��س ال��ه�ر� إلنقاذ ال��زاني وال���� ل�ال�اني، واس��اع�ا ��د ق�ات جالل ال�ال�اني م� ال��ی�ة .         30

  زاه� ج�ل، م��ر ساب�،  ص: 139و28140
  مھدي مجید عبدهللا، مصدر سابق29
 عالقة م�ع�د ال�ارزاني ���ام ح��� واس���اده ���ام لل��ل� م� �ال�اني، م�قع دن�ا ال��  �، على ال�ا��:30

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/18/298377.html 
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. 31 الرئیس العراقي صدام حسین (اقصى الیمین) ومسعود البرزاني (الشخص الثالث انطالقا من یمین الصورة)

 

 

 

  

   ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�31

15 
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ال����ة ال�ال�ات ت�خل� أن إلى ،1998 أواس� ح�ى وال�ل�اني- -ال��زاني ال�ان��� ب�� ال��اجهات               اس���ت

إلى ال��صل ت� ح�� ، ال��اع إنهاء على االتفاق أجل م� أم���ا إلى ال��ف�� وأح��ت ثقلها ��ل                   االم����ة

إلى ال��ف�� ب�� ال��ل�ة ال�عارك وقف ع�ه ن�ج 1998 العام أیل�ل في أم����ة ب�عا�ة ال��ف�� ب��                  اتفاق

ال��ن��� آالف ع��ات ته��� ع� ناه�� ال��د� ال����ع على سل��ة آثارًا ال��ب ت��� أن �ع� ه�ا ،                  ی�م�ا 32

 ج�اء ه�ا ال��اع . 33

ك�دس�ان إقل�� انف�ال اس�ف�اء م��دًا في �ه� ال�ل�ان��� و ال��زان��� ب�� س�اسي ص�اع               وآخ�

ذه� بل االس�ف�اء، دع� ع� ال�ل�ان��� ت�لي خالل م� ،2017 عام ال��زاني م�ع�د ت�ّع�ه ال��                 الع�اق

ل�قع ال��اسة ال��اقع �ع� ال�ال�اني و������ة ال��دس�اني ال���ي االت�اد ح�ب م��ولي إخالء إلى               األم�

 في ی� ق�ات ال��� ال�ع�ي والق�ات الع�اق�ة، م�ل م�ی�ة ك���ك الغ��ة �ال�ف� . 34

ك�ا أح�انًا، وت�الفًا ت�ام�ًا ال��دس�اني الع�ال وح�ب ال��زان��� ب�� العالقة تع�ف أخ�� جهة               م�

الع�اق ك�دس�ان ج�ال م� 1991 عام ال��دس�اني الع�ال ح�ب ات�� م�� أخ��، أح�انا و��ودة جفاء                 تع�ف

ال��زاني م�ع�د ت��ى 1992 عام وفي ت���ا . ل�هاج�ة م�ها ی��ل� ح�� الع����، ع�له لق�اع� خلف�ًا                 س��ًا 35

مع وال��الف وال��اف� ال�عاون على تق�م ل����ا- األب�ز ال��� ال��دس�اني الع�ال ح�ب -ض�               اس��ات���ة

 ت���ا م� أجل إضعاف م�اف�ه على ال�احة ال��د�ة . 36

األس�اب ه�ه أه� ال��ف��، ب�� خالف ن��ب في ت�اه� ال�ي ال��ه��ة األس�اب م� ع�ًدا ه�اك أن                  ك�ا

ال�سائل هي وال��الي؛ ال��ني وال���ك ال��اس�ة وال�فاوضات ال��اسي ال�ل أن ال��زاني م�ع�د              اق��اع

على ��� ال��دس�اني الع�ال ح�ب زال ما ب���ا ال����ة، ال�ق�ق إلى لل�ص�ل وال�افعة ال�اجعة                واألسال��

 ن�اعة ال���ك الع���� في جعل ال��ف ال�قابل ی�ضخ و�ق� �ال�ق�ق ال�ي ��ال� بها . 37

  في مقابلة ل�ا مع ال�ات� وال�اح� في ال�أن ال��د� شاه� ق�ه داغي، في إس����ل، ب�ار�خ 29 ت���� ال�اني/ن�ف��� 322017
  هاد� ح�� عل��� ، ال��زاني وال�ال�اني .. ص�اع األف�ار  وص�اع ال�ل�ة، م�قع ك�اب�، 21 ت���� أول/أك���� 2017، على ال�ا��:33

 https://kitabat.com/2017/10/21/ال��زاني-وال�ال�اني-ص�اع-األف�ار-وص/ 
  ع��ان علي، م��ر ساب�، ص: 34.8
  م�قف أك�اد الع�اق م� ص�اع ح�ب الع�ال ال��دس�اني وأنق�ة، ال����ة ن�،18/10/2007، على ال�ا��:35

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/18/م�قف-أك�اد-الع�اق-م�-ص�اع-ح�ب-الع�ال-ال��دس�اني-وأنق�ة
  زه�� ع��ف، ال���ات االنف�ال�ة ح�ل العال�.. ك�دس�ان الع�اق ن��ذجا، 08/02/2018، ص: 30، على ال�ا��:36

http://idraksy.net/separatist-movements-around-the-world/ 
  أس�اب ال�الف ب�� ب�زاني وح�ب الع�ال ال��دس�اني، ت�ك ب�س، 26 د����� 2015، على ال�ا��:37

http://www.turkpress.co/node/16809 

16 

https://kitabat.com/author/dr-hadi1940gmail-com/
https://kitabat.com/2017/10/21/
https://kitabat.com/2017/10/21/
https://kitabat.com/2017/10/21/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/18/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/18/
http://idraksy.net/separatist-movements-around-the-world/
http://www.turkpress.co/node/16809


 

 آل البرزاني: من جمهورية مهاباد إلى حلم دولة كردستان
 

إلى وال�ج�ع الع����ة خ��ه ع� �ال��اجع ال��دس�اني الع�ال ح�ب ��ال� ال��زاني جعل األم�               ه�ا

األرواح وأزه� ال��د� ال�ع� أره� ال��دس�اني الع�ال ح�ب �أن ع�ی�ة م�ات وص�ح ال�فاوضات،               �اولة

 ����ه الع����ة غ�� م����ة س�اس�ًا . 38

لل���ك "ال�وحي" والقائ� األب ح�ل ال��اف� في ی���ل أه��ة، �قل ال أساس�ًا س��ًا ه�اك أن                 ك�ا

ی��� ح�� ب�زاني". و"م�ع�د أوجالن" هللا "ع�� ب�� �ال���ص ��ه� ال��اف� ه�ا ال���قة، في                ال��د�

ل����� تأس��ه، على أوجالن هللا ع�� ع�ل ال�� ال��دس�اني الع�ال ل��ب الع���� ال���ك إنهاء                ب�زاني

ال���ات ب�ق��� األج�ر ال�وحي والقائ� األب ه� أنه على نف�ه و��هار ال��د�ة، ال�احة على أوجالن                 رم��ة

.  وال�ق�ق لألك�اد م� خالل ال���ك ال��اسي ول�� الع���� 39

في االس�ف�اء �إعالن ارت��ه ال�� ال��أ خالل م� ان�ه� ق� �ارزاني م�ع�د ش�� حق�ة ت��ن                 ق�

وأحفاد فأوالد تأك��. ��ل ی��ه ل� ال��دس�اني ال��اسي ال��ه� في �ارزاني عائلة تأث�� ل�� ، الع�اق                 ك�دس�ان 40

ت�لي على قادر�� ��عله� ما وع����، ودبل�ماسي س�اسي وتأه�ل تعل�� على وح�ل�ا ك��               ال�ارزاني

أق�م م� هي ال��دس�اني، ال���ق�ا�ي لل��ب ال�قل���ة الق�ادة أن جان� إلى ال��وف. كل في                ال��اص�

فق�، االول االس� ی�غ�� ح�� �ارزاني، عائلة ب�� قادمة لعق�د س��قى ور��ا كان� الع�اق�ة، ال��اس�ة                 األح�اب

41 أما االس� العائلي ف��قى ب�زاني .

  م�قف أك�اد الع�اق م� ص�اع ح�ب الع�ال ال��دس�اني وأنق�ة، م��ر ساب�38
  أس�اب ال�الف ب�� ب�زاني وح�ب الع�ال ال��دس�اني، م��ر ساب�39
  ان�� في ه�ا ال��اق ف��ی� �ع��ان: ال���ات االنف�ال�ة أرقام ون�اذج، م� إن�اج م��� إدراك لل�راسات واالس��ارات،  12//2018، را�� الف��ی�:40

https://www.youtube.com/watch?v=_yz9ZXBvYx0 
  م�ع�د �ارزاني ی���ى �ع� ف�ل ت�ق�� حل� اس�قالل ك�دس�ان، dw م�قع،29.10.2017، على ال�ا��:41

a-41161765/م�ع�د-�ارزاني-ی���ى-�ع�-ف�ل-ت�ق��-حل�-اس�قالل-ك�دس�ان/http://www.dw.com/ar 
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.  ص�رة: م�ع�د ب�زاني (����) وجالل �ال�اني (��ار) 42

 
  

42:Former Iraqi President Jalal Talabani dies at 83, Deutsche Welle, 03.10.2017, From 
http://www.dw.com/en/former-iraqi-president-jalal-talabani-dies-at-83/a-40792795   
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 ال���ر ال�اني: ال��زان��ن والعالقة مع دول ال��ار وحل� ال�ولة ال��د�ة

 1- ال��د والع�ب و�س�ائ�ل.. أ�ة عالقة؟
ال��عي ال�الف ك�ال الق��� ال�ار�خ م� ج�ورها ت���� ال وال��د الع�ب ب�� ال��ج�دة اإلش�ال�ة                إن

ع� الق�م�ة ال�ول ن��ء و��ا�ة الع��ان�ة ال�ولة نها�ة إلى ج�ورها تع�د ال��أة ح�ی�ة م��لة هي بل                  ال��ي،

 ���� تق��� ال���قة ���رة ع���ة في س��ل ت���ل دول غ�� م��ق�ة قابلة لل��ازع ف��ا ب��ها . 43

ه�اك  كان الع�� على بل والع���ة، ال��د�ة الق�م�ة ب�� م��لة أ� ه�اك ��� ل� اإلسالم �ل                  ففي

م� م���عة ن����� ال��اق ه�ا في الق�م���� ، ب�� اإلسالم�ة األمة ق�ادة في وت�اول وم�ار�ة                ت�امل 44

كان ذل� رغ� ك�دی�ه� ، في ال��� ع��قي أك�ادا كان�ا بل الع�ب الى ع�ق�ا ت���� ل� ال�ي ال��د�ة                   الق�ادات 45

م� ل��ای�ها و����ن ت����ها في ��اه��ن و�ال�الي اإلسالم�ة، ال��ارة م� ج�ء �أنه� ��ع�ون               ه�الء

في ال�الي ع��نا في ال��د�ة ال��ألة إل�ه آل� ما ون����� ال��اذج ه�ه ن���� ن�� ال�ارجي.                 الع�وان

في ال��ی�ة الع���ة ال�ولة إخفاق أع�اض أح� هي ال��د�ة الق��ة إن ح�� الع���ة ، ال�ول مع                  عالق�ها 46

ت�ای� ك�د�، فأمام مل��ن 30 ���الي ع�ده� و�ق�ر دول أر�ع ب�� شع�ها ی��زع ال�ي ال��د�ة اله��ة                 اس��عاب 47

اللغة إق�ار م��أ ال��اسي ن�امه ان�هج ال�� الع�اق م�ل الع���ة ال�ل�ان في الع�ق�ة وال��اءات الق�م�ة                 ال��عات

لغ�ها على ال�فا� في ال��د�ة األقل�ة ح� اض�هاد ت� الع�اق�ة، اله��ة ل����ل كـأس� الع������                وال�قافة

 وتار��ها وثقاف�ها.

في وال��د�- –الع��ي ال�ان�ان دخل الع���ة ال����مة داخل ال��د� ال���ن اس��عاب ع�م              وأمام

ت���� وحاول� ال��ف��، ب�� االج��اعي وال��اع ال��خ أح�ث� اخ�� تارة وع����ة تارة س�اس�ة               خالفات

�ل في الق�م����، ب�� الف��ة وزرع واالن�قام ال��اه�ة م� حالة في إدخاله ���� ع� و�ضعافه                 ال����ع

ت�اه ال��د ع�� سل�ي أث� ت�ك في ال��د� ال���ن ض� م�ارساتها ت���� ال�ي الع���ة الق�م�ة                 األن��ة

  شاه� الق�ه داغي، إش�ال�ة العالقة ال��د�ة الع���ة، ال����ة ن�، 31/5/2017، على ال�ا��:43
  http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/5/31/إش�ال�ة-العالقة-ال��د�ة-الع���ة

   ال���ر نف�ه44
  م��� م��ار ال��ق��ي، م��ر ساب�45
  ال���ر نف�ه46
  ك�دس�ان الع�اق.. ال����ة واألث�، ب�نامج تق�ی� م�قف على ق�اة الع��ي،  25//2017، على ال�ا��:47

https://www.youtube.com/watch?v=n2BsjAUTbw4 
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في مها�اد إلى ال��زاني م��فى ب�عامة ال��زان��� ه��ة ذل� على ال�اه�ة األم�لة وم� الع��ي .                ال���ن 48

وق�ر مها�اد إلى ال��زان��� جل نقل ت� ح�� ،1945 عام ث�رة �ع� ك�دس�ان أرض عل�ه� ضاق� �ع�ما                   إی�ان

آالف 5 ل�ع���ها- -ن��ًا ال�حلة خالل ت�في إذ ق�اه�، غادروا و�فل وام�أة رجل ب�� ألف 35 ب                   ع�ده�

 ش�� . 49

.  ص�رة ب�� ال�ئ�� الع�اقي ع�� ال�ح�� عارف (ال���) وال�ع�� ال��د� ال�ال م��فى ال��زاني (ال��ار) 50

  

   شاھو القره داغي، إشكالیة العالقة الكردیة العربیة، مصدر سابق48
  ال��زاني م� حل� االس�قالل الق��� ال�ع�� الى ق�ار االس�قالة، م��ر ساب�49
  األك�اد مع�ادون على ال��الن، DW م�قع، 29.09.2017، على ال�ا��:50

http://www.dw.com/ar/ص�ف-أورو��ة-األك�اد-مع�ادون-على-ال��الن/a-40743540 
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إلى ال��لي إ�ارها م� ال��د�ة الق��ة ���ج�ا أن حاول�ا األك�اد عاشه ال�� ال�ضع ه�ا                وأمام

ع�ل ح�� أخ��، دول إلى ال��د� ال�ع� ص�ت و���ال ال��د�ة الق��ة ت�و�ل إلى ع��وا إذ                 ال�ولي؛

ش��ًا، وف�ح ت��� ل� معه� عالقاته ل�� �ال��ف�ات ف��أ أخ��، أب�اب ��ق على ال��زاني م��فى                 ال��خ

م����ًا ال��ف�� ب�� ال�قة انع�ام كان ح�� م�ه" الب� "ش�ًا ن��ه في كان� ال�ي إی�ان مع ال��اصل                   ج��ر

ال��زاني م��فى في ی�� كان إی�ان شاه "ال ال��زاني م�ع�د �ق�ل ال��اق ه�ا في . ب��ه�ا العالقات                  على 51

م��فى ن��ة ل�� . إی�ان" مع ال��د�ة ال���ة م�الح فق� ه�اك كان� ال�اه؛ في ی�� كان ال��زاني                  وال 52

ق�ر وله�ا لألك�اد، م�اع�ة أ� �ق�م�ا ل� الع�ب أن رأ� فق� الع��ي، للعال� ن��ته ع� ت��لف إلی�ان                   ال��زاني

دولة مع ال����ع ع�� إال ��� ال الغ�ب إلى ال���� أن أ�ق� وألنه األم����ة. ال����ة ال�ال�ات ن�� ی��ه                    أن

.  إس�ائ�ل؛ فق� اش��ك �عالقة ت�صف �ال����ة معها 53

ال���� أن تع�ق� ال�ي العال� دول م� ك��� م�ل ق���ه اإلس�ائ�لي ال�ف�ذ ���م أن �أمل ال��زاني                  كان

قال �إس�ائ�ل عالق�ه م�ض�ع ع� م��فى ال��خ س�ل وع��ما إس�ائ�ل. ع�� ��� ال����ة ال�ال�ات "قل�"                 إلى

إنه ال�ل��ان�ة، م�ی�ة في ال���� أمام �قف كان ال�� األع�ى ال����ل ما ح� إلى ت��ه ال��د�ة ال���ة                   "إن

عالق�ه ع� م�افعًا ال��زاني م��فى ص�ح ه��ا ال�ق�د". ه�ه تأتي أی� م� ��أل وال ال�ق�د إلى                  ��اجة

عالقات �ق�� أن ال��د� ال�ع� ح� م� "إن أب�ه ع� م�افعًا ال��زاني م�ع�د �ق�ل اإل�ار ه�ا في                   �إس�ائ�ل،

م�الح ح�اب على العالقات ت��ن أن ال��زاني م��فى �ق�ل ل� ل�� إس�ائ�ل مع ح�ى ال���ع مع                  م��ازنة

 األمة الع���ة" . 54

ت��ن ما و��ف وال��د الع�ب م��ولي ب�� الع����ة ال��اجهات أو ال��اس�ة ال�الفات ت��               مه�ا

الع��� �ع��م ال��د� ال�ع� عالقة على وال��� ال�ع��� ال��أ م� فإنه �إس�ائ�ل ال��د�ة الق�ادة                عالقة

ال�اقع أرض في ال��د� ون���ه الع��ي ال���ن ب�� فالعالقة ف�د�ة. أو ح���ة ت��فات م� ان�القا                 الع��ي

العالقة ألن ال��اس�ة. ال��جهات ت��ع ال�ي العالقة غ�� هي االج��اع�ة العالقات خالل وم�               ال�ع��

  صالح ع�� الل��ف و أ��� الهاش�ي، الق�ة ال�املة لعالقة إس�ائ�ل �األك�اد، م�قع ش��ة ال����ر، 05 / آذار/مارس / 2010، على ال�ا��:51
 http://www.dhiqar.net/MakalatO/MK-DrSAyman05-03-10.htm 

   ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�52
   صالح ع�� الل��ف و أ��� الهاش�ي، م��ر ساب�53
  ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�54
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في حال�ا ال��ج�دة الع���ة أو ال��د�ة واألح�اب األن��ة م� ق�مًا وأك�� تعق��ًا أش� هي ال�ع�ب ب��                  اإلن�ان�ة

55 ال�احة ال��اس�ة .

.  ص�رة الل�اء ال��� ع�� ال���� قاس� وم�ع�د ال��زاني وه� في الع�� ثالثة ع��ة عاما 56

   شاه� الق�ه داغي، م��ر ساب�55
   م�ع�د ال��زاني، ال��زاني وال���ة ال���ر�ة ال��د�ة، (ال��ء ال�ال�)، م��ر ساب�،  ص: 56.906
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 2- ال��زاني والعالقات ال��د�ة ال����ة اإلی�ان�ة
– ال��ار� ال�قارب ب��ها م� ألخ��، �ال���ة ما دولة أه��ة ت��ی� في الع�امل م� م���عة                 ت�اه�

الس��ا األه��ة ه�ه ت��غ ال�ي الع�اص� أق�� م� ی�قى ال�����ل���� أن ب�� ال��ار�، ال��ادل وح��                 ال�قافي

الع�اق، ح�� ت���ك و��دس�ان ت���ا على ت���� ال�ي ال�الة وهي ال��اش�، ال�غ�افي ال��ار حالة                في 57

له�ا ���ى ال��دی��� ، أر��ل، وده�ك م�اف��ي ح�ود في وت���ل بـ 350 ك�،  تق�ر ���ود الع�اق مع                 ت���ا 58

 إقل�� ك�دس�ان الع�اق �أه��ة اس���ائ�ة �ال���ة ل����ا وس�اس�ها ال�ارج�ة.

م� ح���، ص�ام ال�ع�، زم� ح��مات ���افقة عام  1994  إلى الع�اق في ال���ي ال��اج�                �ع�د

ال��دس�اني، ال���ق�ا�ي ال��ب ب�� ح�ل ال�� ال��د�- ال��د� ال�اخلي ال��اع ف� في آن�اك اإلسهام               أجل

�ع� أ� 2003 عام �ال�اني. وفي جالل ال��دس�اني، ب�عامة ال���ي واالت�اد �ارزاني،  م�ع�د                ب�عامة

الع�اق في ال���ي لل��اج� وال��اس�ة القان�ن�ة ال��ع�ة على ال����ة الق�ات ح�ل� ح���،  ص�ام ن�ام                إسقا�

وم�ا�� الع�اق ك�دس�ان في ال����ة الق�ات ح�� ذل�.                       و�ق�ر على ك�دس�ان إقل�� ب�ل�ان م�افقة �ع�                 وذل�

59 أخ�� داخل ال�الد ب��� ثالثة آالف ج���، وذل� وفقا ل�ق��� صادر ع� ال��ل�ان الع�اقي عام 2007.  

عالق�ها في ألنق�ة �ال���ة الق��� األول��ة ال����ة لألراضي ال��دس�اني الع�ال ح�ب ته�ی�              ���ل

500 م� وأك�� ق��ل ألف 40 ت���ا كلف� 1984 م�� انف�ال�ة ح��ًا ال��ب ه�ا ��� ح�� ال��زاني،                   مع

ی��ل� الع�اق ش�ال ق��یل ج�ال في ت�ر�� مع���ات ��ل� ال��ب وألن ال�اد�ة. ال��ائ� م� دوالر                 مل�ار

ت��اف� ال��زاني مع ال����ة العالقات فإن ال���ي، لل�اخل ال�الح ته��� ع�ل�ات م�ها وت��ل� ال��ل��ن                م�ها

ض�ها ال��خل ح� ل����ا ال��زاني ���ح و�ال�الي مع���اته، وض� ال��دس�اني الع�ال ح�ب ض� ك���               ���ل

.   60

  سع�� ال�اج، م��دات ال��اسة ال�ارج�ة ال����ة إزاء الع�اق، م��� إدراك لل�راسات واالس��ارات، 08/07/2016، على ال�ا��:57
http://idraksy.net/turkish-foreign-policy-determinants-about-iraq  

 ك�م سع��، ال�قا�ع ال���ي  -  اإلی�اني في الع�اق، م�لة ال��اسة ال�ول�ة، 5-2-2017، على ال�ا��:58
http://www.siyassa.org.eg/News/11987.aspx 

  ك�م سع��، م��ر ساب�59
   سع�� ال�اج، م��ر ساب�60
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.  ص�رة: م�ع�د ال��زاني (ال����) ورج� ��� أردوغان (ال��ار) 61

  

61:Mesut Barzani İstanbul'da, guncel724, 2017-02-26, From  
 http://www.guncel724.com/politika-haberleri/mesut-barzani-istanbulda-8836.html  
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عام إلى ت�جع إنها الق�ل ف�����ا ال��ی�، العه� في وال��زان��� إی�ان ب�� العالقة ت�اول�ا إذا أما                  

م��فى ب�عامة مها�اد في ك�د� ب�ل�ان أول ال��دس�اني ال���ق�ا�ي ال��ب أس� ح�� ،1946              62

ه�وب إلى أد� اإلی�ان�ة، الق�ات م� ه��م �ع� أشه� غ��ن في مها�اد" "ج�ه�ر�ة سق�� ل��                 ال��زاني.

 م��فى �ارزاني إلى االت�اد ال��ف�اتي، و�ال�الي ت� ت���� ع�ل ال��ب لع�ة س��ات . 63

م�ع�د تعاون ،1988 عام إلى اس���ت ال�ي الع�اق�ة اإلی�ان�ة ال��ب خ�� وفي 1980 عام                وفي

�اه�ًا، ال�عاون ه�ا ث�� كان ح�� ، الع�اق��� ال�ع���� ض� إی�ان مع ال��دس�اني ال���ق�ا�ي وح��ه                ال��زاني 64

وق�م� ال����ائي، �ال�الح حل��ة م�ی�ة وق�ف الع�اق���، األك�اد ض� األنفال" "ح�لة ح��� ص�ام ش�                فق�

  ع���ة ال��زاني في س��ل ذل� أك�� م� 8000 ض��ة ن���ة م�ان�ته� إلی�ان . 65

في وال�ف�ذ ال�أث�� م�احات م� ال���� إی�ان ر��� للع�اق األم���ي االح�الل إث� 2003 عام                في

ح��� ص�ام أسق� ال�� للع�اق األم���ي الغ�و إی�ان م�ار�ة ه� ذل� أس�اب أه� وم� دورها، وتعا��                  الع�اق

.  -الع�و الل�ود ل�ه�ان-، وق� كان ه�ا ال��� م� ال�قا� ال�����ة ب�� �ه�ان و ك�دس�ان الع�اق 66

عالقات على ال��زاني م�ع�د الع�اق ك�دس�ان اقل�� ورئ�� اإلی�ان�ة اإلسالم�ة ال��ه�ر�ة             حاف�� 67

ازد�اد ن���ة ذل�، تغّ�� ل�ّ� ،2014 عام الع�اق في "داع�" ت���� م�ار�ة في عل�ً�ا تعاونا وق�                  ود�ة،

مع62 اإلی�ان�ة ال��ود م�ا�� م� الق���ة اإلی�ان�ة مها�اد م�ی�ة في 1901 عام ول� ح�� مها�اد ج�ه�ر�ة م�س� ه� م���: قاضي ان االشارة                         ت��ر
تار��ه�. في وال�فاح لل���ة ورم�ا أس��ر�ا ��ال ال��د و�ع���ه ال��ی�، ال�ار�خ في ك�د�ة دولة أول وم�س� رئ�� و�ان (سا�قا). ال��ف�اتي                      االت�اد
د�����/كان�ن في ردت اإلی�ان�ة ال���مة ل�� ال�����ة، �ال���مة ذاتي ح�� سل�ة ب�صفها ج�ه�ر��ه عالقة ح�ل �ه�ان ح��مة مع ال�فاوض                     حاول
الق�ات واع�قل� الف��ة. ال��د�ة ال��ه�ر�ة على الق�اء في ن��� إی�ان) م� ال��ف�ات�ة الق�ات ان��اب (�ع� ع����ة ح�لة �إرسال 1946                     األول
ساحة في 1947 مارس/آذار نها�ة ال��� ف�ه ونف� م�اع��ه، م� ع��ات جان� إلى �اإلع�ام ع����ة م���ة عل�ه وح��� م���، قاضي                      اإلی�ان�ة

 ج�ارج�ا ��ها�اد ال�ي أعل� م�ها والدة ج�ه�ر��ه.
 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ش���ة م��� القاضي ان��:

 ش���ات ك�د�ة، م�قع ال����ة، 2006/5/28، على ال�ا��:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3e5f2494-0daf-49cc-a34c-6826798c4864 

  إقل�� ك�دس�ان الع�اق: ت�ل�ل زم�ي، bbc ق�اة ، 28 أب��ل/ ن��ان 2014، على ال�ا��:63
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/04/140424_kurdistan_chronology 

ل����ة64 اج��اع في والع�اق إی�ان ب�� اتفاق�ة ت�ق�ع ت� ،1975 عام في انه الع�اق�ة اإلی�ان�ة ال��د�ة العالقات في ج�ا مه�ة م�ألة إلى اإلشارة                          ت��ر
ال��د�ة. ال��رة على الق�اء خاللها م� ت� وال�اه، ص�ام ب�� 1975 آذار/مارس 6 في - وال��انة" "الغ�ر اتفاق�ة األك�اد ال��ائ�-����ها في                       األو��
ال��زاني ح��ة أمام ال��اف� �غل� إی�ان قام� ال�قابل في إلی�ان أخ�� ع�اق�ة اس��ات���ة وم�اقع الع�ب ش� في ت�ازالت الع�اق ق�م االتفاق�ة ه�ه                        ���ج�
ال���� وضع ح�� ك����� آن�اك األم���ي ال�ارج�ة وز�� ال��ار" "وراء االتفاق�ة ه�ه قاد ال��زاني. مقاتلي ل����� ألراض�ها الع�اق �اس���ام                     وس���

 الع���ة واألساس�ة لالتفاق ب�� ال���مة الع�اق�ة وح��مة ال�اه.
 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ال��ض�ع ان��:

 ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�
 م�ع�د �ارزاني ی���ى �ع� ف�ل ت�ق�� حل� اس�قالل ك�دس�ان، م��ر ساب�65
  أسامة ال��اد، ك�ف ت��� إی�ان ال�ولة الع�اق�ة م�� الغ�و األم���ي؟، م�قع ن�ن ب�س�، 10 مای�/  أ�ار 2016، على ال�ا��:66

https://www.noonpost.org/content/11687  
  في ه�ا ال��اق  رغ� ان  إی�ان تع��� الى ح�ٍّ ك��� على عالقاتها مع "االت�اد ال���ي ال��دس�اني" ال�� ت�اجع� سل��ه في ال���قة ال��د�ة ����67

   ال��اعات ب�� الف�ائل وال��اف�ات داخل ال��ب.
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25 أیل�ل/س����� في االس�قالل على اس�ف�اٍء إج�اء ال��د�ة الق�ادة ق�ار إزاء �ه�ان في ال�ل�ات                ام�عاض

ال�عاب� �ه�ان أغلق� ح�� ك�دس�ان" . إقل�� "ح��مة س���ة ت�� تقع ال�ي األراضي في 2017                ال�اضي 68

700 إلى 600 ب�� ما ل�ح�ه خان ب�و�� مع�� م� ��� كان وق� ك�دس�ان  الع�اق ، إقل�� انف�ال                  �ع�  اس�ف�اء

 شاح�ة ی�م�ًا، ت�قل ال��اد الغ�ائ�ة وم�اد ال��اء ب�� اإلقل�� و�ی�ان . 69

و�ائف�ة ع�ق�ة ُأسٍ� على للع�اق ال�هائي ال�ف�� إلى س��د� ال��د� االس�قالل أّن �ه�ان               وتع�ق�

ه�ه وق�ام م����ة، ع���ة وس��ة ال���ب في ع���ة ش�ع�ة دولة ال��ال، في ك�د�ة دولة اآلتي: ال��ل                  على

ال�� ال��� ال��ّ� �عّ�ض أن ل�ل� ���� ح�� إلی�ان، اس��ات���ة كارثًة ���ل ق� الع�اق وس� في                  األخ��ة

في اإلقل����� ��لفائها إی�ان ی��� ال�� ال�ع�� وه� لل���، ال�اض�ة ال���ات م�� على �ه�ان                أن�أته

 س�ر�ا ول��ان ع�� األراضي الع�اق�ة . 70

معاب�ها ف�ح إعادة �ه�ان م� �ل� ق� كان ب�زاني ن����فان ك�دس�ان إقل�� في ال�زراء                رئ��

ت���ا مع ج�ی�ة صف�ة ف�ح إلى ن����فان سعى ك�ا ك�دس�ان، إقل�� ح��مة مع العالقات وت���ع                 ال��ود�ة

الع�اق�ة الف��رال�ة ال����ة ح�� س����م ك�دس�ان إقل�� ح��مة إن 2017 ن�ف��� 21 ی�م وقال                و�ی�ان،

األك�اد �أن و�ه�ان أنق�ة م� كل إق�اع على م��ئ�ا ذل� ساع� وق� دس��ر�. غ�� ك�دس�ان اس�ف�اء                  �اع��ار

.  س���اجع�ن ��أن ال����� على االنف�ال 71

إلقل�� �ع� ل� و�ی�ان ت���ا في ال����ل�� ج��انه م� عل�ه ال�ف�وض االق��اد� ال��ار �ل                وفي

ت�اجهها ك�دس�ان إقل�� ح��مة خ��صًا أن ال��ار، ل�فع ال�فاوض غ�� خ�ار م� الع�اق               ك�دس�ان

ل�ل� ال���ف��. روات� دفع على حال�ًا ق�رتها ع�م في �األساس ال����لة ال�اخل�ة ال�غ��ات م�                م���عة

  خ�ج ال���اه�ون في 18 كان�ن األول إلى ال��ارع لل��ال�ة �اس�قالة الق�ادة ال��اس�ة ال��د�ة . 72

 

68Zmkan Saleem, Iran and Iraqi Kurdistan: Heading Toward Confrontation, The Washington Institute for Near East  
:Policy, 2017 August 9, From  

http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/iran-and-iraqi-kurdistan-heading-towards-confrontation 
  إی�ان تع�� ف�ح مع���� مع إقل�� ك�دس�ان الع�اق، ال����ة ن�، 2/1/2018، على ال�ا��:69

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/2/إی�ان-تع��-ف�ح-مع����-مع-إقل��-ك�دس�ان-الع�اق
70.Zmkan Saleem, Op, Cit  
  ج��س�اس�ة ال��ألة ال��د�ة في م���ر ال�قارب ال���ي اإلی�اني، س��ت��� ن��ز، 27.12.2017، على ال�ا��:71

  https://arabic.sputniknews.com/world/201712271028786974-ت���ا-إی�ان-ال��ألة-ال��د�ة/
  ج��س�اس�ة ال��ألة ال��د�ة في م���ر ال�قارب ال���ي اإلی�اني، م��ر ساب�72
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 ص�رة: إعالن ج�ه�ر�ة ك�دس�ان   في مها�اد ای�ان (ج�ه�ر�ة مها�اد) عام 1946، القاضي م��� (رئ�� ال��ه�ر�ة) ����

.   واقفا على ال���ة، وأمامه ال�ال م��فى ال��زاني وع�د م� م��ولي ال��ه�ر�ة وش���ات ال���قة 73

  

   م�ع�د ال��زاني، ال��زاني وال���ة ال���ر�ة ال��د�ة، (ال��ء االول)، م��ر ساب�، ص: 73.450
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  3- م�ع�د ال��زاني وحل� ال�ولة ال��د�ة
ال�عای�� �ع� هاس األم����ة ر���ارد ال����ة �ال�ال�ات ال�ارج�ة العالقات م�ل� رئ��             ���ح

واله��ة ال��اعي �ال�ار�خ الق�� اإلح�اس في یل��ها الع�اق، ك�دس�ان أك�اد الس�قالل ال�ق�عة              واألس�اب

ال�اقة ن��ًا الح��ا��ات اق��اد�ًا، ق��ة ت��ن أن االنف�ال �ع� ك�دس�ان ت����ع ك�ا لألك�اد،               ال����ة

قا�ال ���ن أن ك�دس�ان دون م� األم" "ال�ولة للع�اق ���� ك�ا لل��اة، اإلقل�� قابل�ة و�ال�الي لإلقل��                  الهامة

 لل��� وال �ع�ضها لل���، شأنه شأن ال�ول ال��اورة األخ�� . 74

والی�ه ����� أن في م�ه رغ�ًة �األك�اد، خاصة دولة إن�اء ال��زاني م�ع�د حاول ال��اق ه�ا                 في

وعارض�ه ت�ح��ا یل� ل� ال�� ، �غ�اد ع� االنف�ال اس�ف�اء على ع��ه كان� تار��ي، �إن�از                ال�ئاس�ة 75

ت���� ت� و�ی�ان ت���ا ووع�� �غ�اد رف� ف�غ� نف�ه، ال��زاني حلفاء ب��ها م� األ��اف م�                 م���عة

إصا�ة إلى ی�د� ق� األك�اد اس�قالل ك�ن إلى االس�ف�اء للع�اق ال��اورة ال�ول رف� س�� و�ع�د                 االس�ف�اء.

خاصة دول وخل� االنف�ال إلى وال�عي ال��د�ة ال�ولة "ف��وس" �ع�و� ال��اورة ال�ول في ال��د�ة                األقل�ات

  به� . 76

ال��� ش�ع ما وه� االت�اهات، ج��ع م� م�اص��� واإلقل�� ال��زاني االس�ف�اء ن�ائج ت���               

الع�اقي ال��� وأض�ى ���ًال وأر��ل �غ�اد ت�ازع�ها أرض على لل�حف ال�ع�ي ال��� م� معه وم�                 الع�اقي

ال��زاني دفع� ون��ة س�اسي كاب�س إلى ت��ل االس�قالل حل� . أر��ل ك�دس�ان عاص�ة أب�اب على                �قف 77

ی�غ� و�ان أخ��. م�ة ال��شح ع� وت�ل�ه ل�ئاس�ه ال�س��ر�ة ال��ة انق�اء �ع� ال�ئاسة م� االن��اب                 إلى

 ال��زاني في مغادرة م���ه في س�اق أف�ل و��وف ت��� م� م��ه ال��اسي.

ال�الفات ودف� ال�ماء ل�ق� م�ه ش�اعة ك�ل� وه� ق��� ب�ع� وفاء ه� ال���ي ق�ار أن م���ه                  �ع���

اإلقل�� جعل م���ًا س�اس�ًا �ع���ونه ك�ا أخ��، جهة م� �غ�اد ح��مة ومع جهة، م� ال��د� ال���                  داخل

74:Richard Haass, The Turn of the Kurds, Russia in Global Affairs, 4 october 2017, From   
http://eng.globalaffairs.ru/book/The-Turn-of-the-Kurds-19030 

  ان�� دراس��ا: ال����ة ال����ة في الع�اق �ع� 2003 ..ال�اقع وال����ات، م��� إدراك لل�راسات واالس��ارات، ص: 23 و24، 75،11/01/2018
 على ال�ا��:

http://idraksy.net/party-experience-in-iraq/ 
76.Richard Haass, Ibid  
  اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق.. ت�اع�اته وم��ق�ل األزمة، الع��ي ال��ی�، 12 ن�ف��� 2017، على ال�ا��:77

 https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/12/اس�ف�اء-ك�دس�ان-الع�اق-ت�اع�اته-وم��ق�ل-األزمة
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االس�قالل اس�ف�اء ق�ار وآخ�ها األخ�اء م� ك���ًا اق��ف أنه ف�ع���ون ل���ق��ه �ال���ة أما اق��اد�ًا.                ی�ق�م

اس�ف�اء ���ن أن ه� وم��ق�وه م���ه ی��قعه ل� ال�� األم� و��قى قات�. ل���ق�ل األك�اد ت�ك ال�� الع�اق                   ع�

وت��ل حلفائه� كل عل�ه� انقل� أن �ع� و�أح�ا�ه �ق�اداته و ال��د� �ال�ل� لإل�احة س��ًا ك�دس�ان                 انف�ال

.  حل� االس�قالل إلى كاب�س ال��ار االق��اد� 78

الالزم م� أك�� ك��ت وان�ازات وأحالمًا اإلقل�� ت�اجه تقل���ة ملفات ورائه تار�ًا ال�ئاسة ال��زاني                ودع

ك�دس�ان في ال��م األن�ار وت��ه م��وعة. غ�� األحالم �ع� ت�عل وأم��ة وس�اس�ة جغ�اف�ة ب��ة                في

وال��الفات. ال��اعات ب�� وتقل� �الق���ة ل��� لف��ة وح�� قاوم ال�� ال��زاني م�حلة �ع� ما إلى                 الع�اق

االق��اد�ة األوضاع ب����� ���ح ال�اخلي لل��اف� �أف� ال�ق�لة األ�ام تأتي أن ال��د� ال�ع�               و�أمل
.  واالج��اع�ة ق�ل ال��لع ص�ب حل� االنف�ال ال��د� ال�� أص�ح �ع�� ال��ال في  ال�ق� ال�اض� 79

  زه�� ع��ف، ال���ات االنف�ال�ة ح�ل العال� .. ك�دس�ان الع�اق ن��ذجًا، م��ر ساب�، ص: 25 و7831
 :على ال�ا��

 http://idraksy.net/separatist-movements-around-the-world/  
  ك�دس�ان الع�اق ال�اقع وال����، ب�امج تق�ی� م�قف على ق�اة الع��ي،  5//2017، على ال�ا��:79

https://www.youtube.com/watch?v=ah5Zl3va7Bg  
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. 80 صورة مسعود البرزاني والى جانبھ تظھر صورة والده المال مصطفى وعلم كردستان

  

   ب�نامج ت�� ال��ه�، حلقة مال م��فى ال�ارزاني .. ق�ة ث�رة و ه��ة (ال��ء األول)، م��ر ساب�80
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 خات�ة:
ال��اسي ال��ال م� س��ات ام��اد وعلى ال��زاني آل أن ال�راسة ه�ه خالل م� جل�ا                ��ه�

ت�لل�ه ���ل م�ار م�ال�ه�. له� وت�ق� حق�قه� له� وت�ف� األك�اد ت�� دولة تأس�� إلى سع�ا                 والع����

دولة -أول مها�اد ج�ه�ر�ة تأس�� ��اول�ن وه� اإلی�اني ال�اه ض� س�اء ال��ال�ة ال���ات م�                م���عة

األقل�ة حق�ق م��اهال الع���ة الق�م�ة ع� ال�فاع خ� ان�هج ال�� الع�اقي ال��اسي ال��ام ض� أو                 ك�د�ة-

ش�ال ك�دس�ان إلقل�� ال�اتي ال��� على ح��له� ورغ� وثقاف�ها. وتار��ها لغ�ها على ال�فا� في                ال��د�ة

�آل ال���لة ال��د�ة ال���مة ب�� ه�ا ی�م�ا إلى قائ�ًا �قي اإلقل�� ح�ود ح�ل ال��اع أن إال ،1970 عام                    الع�اق

  ال��زاني و��� ال�ل�ة الع�اق�ة، ك�ا �ق�� ال�ل�ة الفعل�ة في ی� ال���مة ال�����ة.

بل ال��د� ال�ع� أع�اء ض� م�جهة دائ�ًا ت�� ل� ال��زان��ن قادها ال�ي والع����ة ال��اس�ة                ال�عارك

ك�د�ة ف�ائل ض� ح��ًا ال��زاني م�ع�د �ق�ادة ال��دس�اني ال���ق�ا�ي ال��ب قاد �الق���ة ل���               ولف��ات

هللا ع�� �ق�ادة ال��دس�اني الع�ال ح�ب و��ا ال�ال�اني جالل ب�عامة ال��دس�اني ال���ي كال��ب               م�اف�ة

ال����ك الع�و ض� ت���ا مع ت�افقا ع�ف� فق� ال��ار ب�ول ال��زان��� عالقة ��� ف��ا أما                 أوجالن.

ع�ف� ال�ي إی�ان مع العالقات ع�� على ال��دس�اني. الع�ال ح�ب في ال����ل الع�و واألت�اك،                لل��زان���

إلى لل�ص�ل مع��ا �اع��ارها إس�ائ�ل إلى ال��ازان��ن ل�أ وق� ال��اف�. م� أخ�� وم�احل ال��ام م�                 م�احل

ج��ة عالقات على ال�فا� إلى ال��زان��ن فع�� لق���ه�، ال�ولي ال�ع� على لل���ل ومف�احا أم���ا                قل�

 مع إس�ائ�ل.

وفعلي رس�ي ذاتٍي ح�ٍ� على ح��له� ف�غ� ق�ون، لع�ة األك�اد ی�اود حل�ا كان م��قلة دولة                 إن�اء

فعل�ة؛ ��الح�ات وت���ع ال��زاني، م�ع�د �ق�دها ك�دس�ان إلقل�� م��قلة ل���مة وت���له� 2005              عام

االس�قالل اس�ف�اء ت���� إلى ع��وا ل�ل� ت�ق�قه، إلى ال��زان��ن ��عى ه�فًا ال�ام االس�قالل في ال�غ�ة                 �ق��

ل��ار ال�ول ه�ه ف�ض عل�ه ت�ت� ما وه� ال��ار، دول كل م� ال�امة ال�عارضة رغ� 2017                  عام

ت���ل حل� وأص�ح ك���ك. ك��اف�ة له تا�عة كان� مه�ة ل��ا�� اإلقل�� وفق�ان اإلقل��، على                اق��اد�

ال�� ال��د� ال�ل� على الق�� أح�� إقل��ي �ف��� م���مًا و�ات ال��ق�، ع� ���ن ما أ�ع� ال��م ك�د�ة                   دولة

على ال��ال �ع��ة أض�� م��قلة دولة في ال��ر ی��� ل�ي مها�اد- ج�ه�ر�ة –م�� عق�د م�ار على                  صارع

االس�ف�اء؛ �ع� ك�دس�ان إقل�� في واالج��اع�ة االق��اد�ة لألوضاع ال��حلي ال��ه�ر ال�اه�. ال�ق� في               األقل
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ب���ان كف�لة س���ن ال�ق�لة األ�ام ولعل ق�ادته، ات��ه ال�� الق�ار رأسها على األس�اب م� م���عة ن���ة                  ه�

ح�ى ج�ی�ة ق�ادة بل�رة و�ال�الي ال��زاني، م�ع�د ت��ي �ع� ج�ی�ة وج�ها س���ل ال�ي ال�ق�لة ال��حلة                 ���عة

 داخل ال��ب ال���ق�ا�ي.
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على  حاصل ال���ي، �ال�أن ومه�� ال��اس�ة واألح�اب ال��اسي ال����� في م���� مغ��ي ع��ف: �اح�                ·· . زه��

ك�اب أص�ر زع��، إس����ل جامعة في ال����راة حال�ًا و���� ال����ة، ب�رصة م�ی�ة م� أول�داغ جامعة م�                  ال�اج����

ال��اقع م� م���عة في م���ر وه� وت���ا، أل�ان�ا في م�ت�� ��ع ال����ة، �اللغة ن��ذجًا" ال����ة األح�اب ال��اسي،                   "ال�����

اإلل���ون�ة، وال��اقع األ��اث م�اك� م� م���عة في وال����ة الع���ة �اللغة وال�قاالت األ��اث م� الع�ی� له ص�ر                  العال��ة.

وساه� ال��اس�ة، ال��اض�ات م� م���عة ألقى ك�ا وخارجها، ت���ا داخل وال�ورات وال��وات ال��ت��ات م� الع�ی� في                  وشارك

  في الع�ی� م� ال��امج ال��اس�ة �ع�ة ف�ائ�ات ع���ة.
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