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تطلب فـي شـرطه األول ضــمــان تعـاون وثـيق مع األحـزاب الـكُردية التي كــانت
تنشط فـي تلك ا5ناطق. لـهـذا وجــدت طهــران أن حتـقــيق اهدافــهــا العــسكرية
والسيـاسية يقضي بالـتحالف مع األحزاب الكُردية عـلى رغم التعقيـدات وحالة
التـبعـثـر واإلحـتراب بD تلك األحـزاب. فـاألراضي التي يسـيطر عليـها مـقـاتلو
احلـزب الدKوقراطي في منطقـة بهـدينان تبعـد عن احلـدود اإليرانية مـسافـة غيـر
قليلة. هذا فـي حD كـان طالبـاني الذي إنتـشـر مـقـاتلوه في األراضي ا5تـاخـمـة
للحدود مع إيرانV يخوض مـفاوضات سرية مع بغداد بوساطة مـباشرة من زعيم

احلزب الدKوقراطي الكُردستاني اإليراني عبدالرحمن قاسملو.
جـرت ا5رحلة السرّية من هـذه ا5فاوضـات في الفتـرة التي كـان فيـها طالبـاني
مسـتقـراً في منطقة (ناوزنـك) ا5تاخمـة للحدود الـعراقيـة اإليرانية. أمـا ا5رحلة
العلنـيـة منهــا فـقــد جـرت بعــد إنتـقــاله الى قــريتي باليــسـان وَخــتي في وادي
خـوشناوتي. وكــانت خطوته األولى على طـريق إعـالنه مـفـاوضـاتهV كــمـا سـبق

القولV قيامه بزيارة بغداد.
بعـد إحراز اإليرانيـD إنتصـاراً في هجـمتـهم العـسكرية في حـاج عمـرانV زار
صـدام حــسD منطقــة رواندوز لإلشـراف عـلى شن هجـوم مــضـاد بهــدف إخـراج
القـوات اإليـرانيـة من اجلـبــال احملـتلة في ا5ـنطقـة. وأقــرّ في خطاب ألقـاه عــبـر
التلفزيون العراقي بإنتصار عسكري إيراني في جبهة حاجي عمرانV لكنه أرجع
السـبب في إنـتـصـار اإليرانيD الى مـا ســمّـاه بتـعـاون البـارزانيـD مع احلكومـة
اإليرانيـةV متوعـداً باإلنتقـام. وفي تطبيـق عاجل لوعـيدهV طوقت قـوات احلرس
Dوز ١٩٨٣ معـسكرين للبارزانيm من Dاجلمهـوري العراقي صبيـحة يوم الثالث
ا5هجّـرين في ناحية قوشـتپهV خمـسة عشر كـيلومتراً الى جنوب أربيلV وقـصبة
ديانا(٢٠٠) ثمــانD كـيلومــتـراً الى شــمـال أربيل. وكــانت السلطـات العـراقــيـة
أسكنت العوائل البـارزانية في ا5عسكـرين (أو ما أطلقت عليه في حـينه القرى
العـــصـــريـة) بعـــد إعـــادتهـم في ١٩٧٨ من مـنافي اجلنـوب. وكـــان بD سكـنة
ا5عـسكريـن نحـو أربعD من أقـارب إدريس ومـســعـود منهم شـقـيـقــهـمـا صـابر

(١٩٤٧-١٩٨٣) وإبن عمهما الشيخ عثمان بارزاني.

بعد عـملية التطويق دخلـت القوات العراقـية ا5دجـجة xختلف أنـواع األسلحة
الى ا5عـسكرين وإعتـقلت جمـيع البارزانيD من عـمر ١٢ عـاماً الى ٨٠ عـاماً.
وقـد بلغ مـجـموع ا5عـتـقلD الذين طافت بـهم السلطات العـراقـية شـوارع بغـداد
على أنهم (أسرى إيرانيـون) أكثر من ثمانيـة آالف بارزاني ضاعت آثارهم الى

اليوم(٢٠١).
وفي مأساة بارزانية أخـرىV قصفت الطائرات احلربية العراقـية في التاسع من
حـزيران من العـام نفسـه مـعسـكر زيوه الذي سكنه الجـئون بارزانـيون في غـرب
مدينة أورمية اإليرانيـة ا5تاخمة للحدود مع العراق. وقـد أدت عمليات القصف
هذه الى مــقــتل ١٢٢ شـخــصــاً وإصـابـة ٣٧٢ آخـرين بـجـروح كــانت إصــابات

أكثرهم بليغة.
Dوعلى رغم محاوالت عدة قامت بها منظمات عـا5ية 5عرفة مصير البارزاني
الذين إعتـقلتهم السلـطات العراقيـة في حملة جـماعيـةV واصلت بغداد صـمتـها
جتـاه إعالن مـصيـرهمV عدا عن إشـارات مبـعثـرة من مسـؤولD عراقـيD أنهم لم

يعودوا أحياء.
في هذا اخلـضمV لم تفض مفـاوضـات طالباني مع بـغدادV بعـد عام كـامل من
احملاوالت والزيارات ا5تـبادلة الى أية نتـيجة. بل على الـعكس سرعان مـا عاد
القتال في شباط ١٩٨٥ على أشده بD الطرفـD على رغم إستمرار قاسملو في

وساطته.
مـا يجدر ذكـرهV أن كـثيـراً من ا5هـتمـD بالشأن الكُردي ذهـبوا الى القـول إن
أنقـرة مـارست ضـغـوطاً علـى بغـداد 5نع توقـيع إتفـاق مع طالـبـانيV وذلك عند
زيارة وزير اخلـارجيـة التركي الـى العاصـمة العـراقيـة قـبل ثالثة أيام من موعـد
التـوقــيع(٢٠٢). لكن األرجح أن الـضـغط التــركي لم يكن في حــقـيــقـتــه سـوى
العامل الثاني مـقارنة بالعامل األول ا5تمثل في جنـاح بغداد في ذلك العام في

(٢٠٠) حالياً محافظة سوران على طريق هاملتون شمال أربيل.

What Has Happened to them? Report by: A Pre- :(٢٠١) 5زيد من التفاصيل أنظر
paratory Committee, London, November 1987.

(٢٠٢) أنظر في هذا اخلصوص كتب جوناثان راندل وديفد ماكداول.



163164

إنتاج كمـيات كبيـرة من األسلحة الكيميـاوية الفاعلة. وكانت القوات العـراقية
بدأت بإسـتخـدام األنواع األوليـة من هذا السـالح على نطاق ضـيق ضد القـوات
اإليرانيـة في صـيف ١٩٨٣. لكن في صـيف ١٩٨٤ إجتـه الى إستـخـدام أنواع

.Dمتطورة منها ضد اإليراني
أدى إمـتالك بغـداد لهـذا السـالح ا5دمرV إضـافـة الى الصواريـخ الباليـسـتيـة
واآللة اجلــوية القـادرة علـى الوصـول الى اجلــزر اإليرانيـة فـي اخلليج(٢٠٣)V أدى
في مـجـمله الى تـخلخل واضح في مـوازين القـوى لـصـالح بغـداد ضـد طهـران.
وكـان من شـأن هذا التـخلخل الذي ترافق مع دعم أمـيـركي وخليـجي واسعV أن
يشـجّع بغـداد على اإلبـتعـاد عـن أي إتفـاق جـدي مع حـزب كُـردي لم يعُـد Kثل

ورقة مربحة في حسابات احلرب العراقية اإليرانية.
أما العـامل التركيV فإنه كـان موجوداً نظراً 5عـارضة األتراك التاريخـية ألي
إتفاق تعـقده أية حكومـة مجاورة مع الكُردV وذلك خـوفاً من تأثيـرات مثل هذا
اإلتفـاق على الشـريحـة الكُرديـة في تركـيـا. لكن مع هذاV كـان عـامل الضـغط
التركي في تـلك الفترة عـامالً ثانوياً مـقارنة بعامل اآللة احلـربية التي أصـبحت
القوات العراقيـة تتمتع بها. وكانت أنقرة توصلت الى إتفاقـية ثنائية مع بغداد
في ١٩٧٨ لم تعلـن في حـينهـا تســمح للطرفD بالتــوغل لعـشـرة كـيـلومـتـرات
داخل حدود بـعضهـما البـعض 5الحقـة ا5عارضD. لكن بـعد زيارة قام بـها وزير
اخلـارجيـة العـراقيV آنذاكV طارق عزيز الى أنـقرة � توسـيع رقـعة التـدخل الى
خمسـة وعشرين كيلومـتراً وجرى اإلعالن عن الصيـغة ا5عدلة لإلتفاقـية األمنية

بD البلدين في تشرين األول ١٩٨٤.
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على إثر فشل ا5ـفاوضاتV أخـذ طالباني يتلمس طريقـاً إلعادة حتالفـاته ومدّ
جـسـورهV إقليـمـيـاً مع إيرانV وداخليـاً مع أحـزاب جـبـهة (جـود) وفي مـقـدمـهـا

احلـزب الدKوقـراطي الكُردسـتـاني. وكـانت إيـران تبـحث في هذه الفـتـرة في مـد
نفوذها الى داخل كُردستان العراق إلعتبارات تعلقت xوازين احلرب مع إيران.

في هـذا اإلطار أوفـــد طالبـــاني فـي تشـــرين األول ١٩٨٤ عـــضـــو مكتـــبـــه
السياسي الدكتور فؤاد معصوم سراً الى إيران 5عـرفة موقفها ومدى إستعدادها
للتعاون مـع حركته في حال فـشل ا5فاوضات مع بغداد. كـذلك أوفد في الوقت
ذاته ثالثة من أعـضـاء إحتاد أدباء كُـردسـتان (الشـاعـر شيـركـو بيكس والفنان
فـريدون دارتاش وكـاتـب هذه السطور) الى قـرية بارزان للـقـاء قـيـادات أحـزاب

جبهة جود ومعرفة درجة إستعدادها للتصالح معه في حال فشل ا5فاوضات.
في إيران إلتـقى مـعـصـوم ا5سـؤول السابق عـن ملف العـالقات مـع جمـاعـات
ا5عـارضة العـراقـية في مـجلس األمن اإليراني آغـا محـمـدي. أما الوفـد األدبي
فـقــد إلتـقى فـي بارزان يوسف القس حنا (أبـو حكمت) عـضــو اللجنة ا5ركــزية
للحـزب الشيـوعي العراقيV آنذاكV الذي تولـى نقل الرسالة التي حـملها الوفـد

الى بقية أطراف جبهة جود.
لكن الـطرفVD اإليراني والكُـردي العــراقيV رفـضــا البــحث في أي صـلح مع
طالبـاني قبل وقف عالقـاته ومفـاوضاته مع بغـداد. وكانت اخلـشية السـائدة أنه
يريد إسـتخـدام ورقة االتصـاالت مع اإليرانيD وأحـزاب جود في إجتـاه احلصـول

من بغداد على أكبر قدر من التنازالت.
دامت إتصـاالت طالبـاني ا5ـتناقـضـة مع جـمـيع االطراف مـا يقـرب من عـام.
ففي كـانون األول من العام نفـسه وجه وفـداً حزبياً لإلتصـال مع الشيـوعيD في
شرق السليمانية. كـما وجّه أحد مبعوثيهV دلير سيد مـجيدV الى طهران إلعادة
االتصـال مع اإليرانيD. في الوقت عـينه اسـتقـبل في قـرية (مرگـه) في أطراف
قلعــة دزه وفـداً حكومـيــاً برئاسـة عـضــو القـيـادة القـطرية حلـزب البـعـث احلـاكم

ا5رحوم سعدي مهدي صالح.
هذه اإلتصـاالت ا5تناقـضـة عـبّرت عن عـمق االزمـة السـيـاسـية الـتي عاشـهـا
اإلحتاد الوطني الكُردستاني في تلك احلقبـة. وكان طالباني يحاول جهده إيجاد
طريق للـخـروج من العــزلة الســيـاســيـة التـي أصـبح يعــانيــهـا نتــيـجــة إنهـيــار

مفاوضاته مع احلكومة العراقية.
(٢٠٣) شنّت الطائرات العـراقـية أكـبـر غاراتهـا اجلـوية في آب ١٩٨٥ ضد ا5نشـآت النفطيـة
اإليرانيـة في جزيرة خـرج قـرب مضـيق هرمـز. وكان هذا التطور فـي حد ذاته حتـوالً الفتـاً

.Dالدولت Dفي مسار العمليات احلربية ب
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لكن ا5شـكلة أن إنعكاســات هذه احلــالة لم تقــتـصــر على حــزبهV بل شــملت
ايضاً مجمل مساحات احلركة القومية الكُردية. لهذا رأت الزعامة البارزانية أن
إنقاذ طالباني من ورطتـه السياسية Kكن أن يجنّب احلركة الـقومية الكُردية من

إحدى أخطر أزماتها الداخلية.
لهـذا لم يـعـتـرض احلـزب الدKوقــراطي الكُردسـتـاني علـى جتـاوب أطراف في
جـبـهــة جـود مع مـحـاولة طـالبـاني مـدّ جـســور التـصـالح مـعــهـا. بل أن إدريس
ومـسعـود فضّـال إسـتمـرار بقيـة األطراف في اإلتصـال مع طالبـاني وحضّـه على
التــخلي النهــائي عن خــيــار التطلع الـى مـفــاوضــات غـيــر مــجـدية مـع النظام
العراقي. وكان احلزب الشيوعي العراقي واحلـزب االشتراكي الكُردستاني شرعا

في ١٩٨٥ حتت ضغط حاجتهما ا5الية في التحاور مع اإلحتاد الوطني.
الى ذلكV قـد يـصح القـول إن الزعـامــة البـارزانيـة شــعـرت من ناحـيــتـهـا أن
الوقت حان لبناء فـضاء كُردي مـتصالح. فـالعراق بدأ يوغل في تلك الفـترة في
سيـاسة تدميـر القرى الكُردية وقمع أي تـطلع قومي سيـاسي. أما طهران فـإنها
أخذت xمارسة الضغوط على الزعامـة الكُردية بهدف جرّها الى تنسيق سياسي

وعسكري ضد العراق.
Vديليب هيـرو Vوفي هذا اخلـصـوص يذكـر الـبـاحث البـريطاني الهندي األصـل
في كـتــاب أصـدره في مطلـع التـسـعــينات عن احلـرب العــراقـيـة اإليـرانيـةV أن
احلـزب الدKوقـراطي الكُردسـتاني رفض فـي ١٩٨٥ طلباً إيرانـياً لشن هـجمـات
مـشـتـركـة على مـواقع عـراقـيـةV مـفـضـالً اإلسـتـمـرار في نـهـجـه ا5تـعلق بحـرب
عصابات باإلعتـماد على إمكاناته الذاتية(٢٠٤). واألرجح أن جتربة ١٩٧٤ في
.Dخصوص العالقة التحالفية مع إيران كانت ماثلة في ذهن الزعماء البارزاني

في منتــصف شـبــاط ١٩٨٥ إنهـارت ا5فــاوضـات بD بغــداد وطالبـاني بـعـد
هجوم عـسكري مفـاجيء شنّتـه قوات األخيـر على مواقع للـجيش العـراقي قرب
سد دوكـان االستراتيـجي. وكان الهجـوم في حقيقـته xثابة رسـالة سياسـية أراد
منهـا طالبـاني تطمD إيران وأحـزاب جـبـهة جـود بأنه جـاد في تخلـيه عن خـيـار

االستمرار في التفاوض مع احلكومة العراقية.
لهذا تلقفت األحزاب الكُرديةV وإيران ايضاVً مـوقف طالباني بترحاب مشوب
باحلـذر. الحقـاً لم mانع اجلهـتان في فـتح إتصاالت جـانبيـة معـه بهدف مـقايسـة
درجـة جـديّتـه. وفـي mهـيـد الفت ألجـواء التـصـالـح وجنـاح احلـوارات صـرّح احـد
مسـؤولي احلزب الدKوقراطي الكُردسـتاني لصحيـفة تركيـة في ١٩٨٦ بأن حالة
العداء بD حزبه وحزب طالباني إنتهت لكون األخير عاد الى مقاومة مخططات
احلكومـة العـراقيـة(٢٠٥). وكـان إدريس بدأ يتـحدث عن ضـرورة تأسـيس جـبهـة

كُردستانية عراقية منذ mوز عام ١٩٨٥(٢٠٦).
في ما بعدV أكـد فرنسو حريريV وكـان أحد كبار مسـاعدي إدريسV أن سبب
حماس األخير إلعادة ضمّ طالباني الى صـفوف احلركة الكُرديةV رجع الى رغبته
في عــدم إجـبـار غــرKه على العــودة الى التـفــاوض مع بغـداد والرضى بـشـروط
تفـاوضـيـة مـجـحـفـة. فـالرضى xثل هذه الشـروط قـد اليـؤدي في نهـاية ا5طاف
سوى الى تعـميق شـرخ الصراعـات الداخلية وإحلـاق أذى كبيـر باحلركـة القومـية

الكُردية برمتها.
Dلتعقيـدات العالقة ب Vفي الوقت ذاته Vًلكن الواضح أن إدريس كان مدركـا
حـزبه وطالبانـي إن في الستـينات أو السـبعـينات والثـمانيـنات. لهذا بدا حـذراً
في تعـامله مع التطور اجلـديد على رغم إصراره علـى ضرورة بناء تصـالح أهلي

جديد في إطار احلركة القومية الكُردية.
في هذا الـوقتV كــانت طهــران تفكر في شـكل جــدي في تخــفــيف الضــغط
احلربي العـراقي على جبهـتها اجلنوبيـة عن طريق حتريك اجلبهـة الشماليـة. لهذا
رأت القــيـادة اإليرانـيـة أن من ا5ـمكن إحـداث ثـغـرة اســتـراتـيـجــيـة في اجلــدار
العـراقي في منطـقة الـسليـمـانيـة عـبـر التـعـاون مع طالبـاني. هكذا زار األخـيـر
العاصـمة اإليرانيـة في مطلع تشـرين الثاني عـام ١٩٨٦ بهدف التشـاور وبحث
التنـســيق ا5يـــداني. في الوقت عـــينه زار إدريس طهـــران بناءً علـى دعــوة من
رئيس مـجلس النوابV آنذاكV علـي أكبـر هاشـمي رفـسنجـاني. وكـان طالبـاني

Hiro, Dilip: The Longest War, The Iran Iraq military conflict, Paladin, (٢٠٤)
London 1990, p150.

(٢٠٥) صحيفة ترجمان التركية - ١٠ تشرين االول ١٩٨٦  - الصفحة ٧.
.١٩٨٧ Vالعدد ٤-٥ V(٢٠٦) أنظر مجلة ماموستاي كورد
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فاحت اإليرانيD برغبته في عقد لقاء مع إدريس ومسعود لتوقيع إتفاق مصاحلة
مع احلزب الدKوقراطي الكُردستاني(٢٠٧).

Dاإليراني Dأجــرى طالبـانـي في هذه الزيارة مــحـادثـات منفـردة مـع ا5سـؤولـ
وتوصل مـعهم الى إتفـاق سري للتنسـيق والعمليـات العسكريـة ا5شتركـة داخل
كُـردســتـان العــراق. كـمــا أنه عـقــد يومي الســابع والثـامن مـن تشـرين الثــاني
.Dاحلــزب Dإجــتـمــاعــاً مع إدريس للـتـبــاحث في خـطوات ا5صــاحلـة الـثنائيــة ب
وبالفعـل أسفر اإلجـتماع في الـيوم الثاني عن توقـيع إتفاق للمـصاحلـة. أما في
شأن الضغـوط اإليرانيةV فيعتـبر حريري الذي كان ضمن حلقـة القرار في احلزب
الدKوقـراطي الكُردستـاني في تلك الفتـرةV في ا5قابلة نفـسهـاV أن اإليرانيD لم
Kارسـوا أية ضغـوط على إدريس في شـأن ا5صاحلـة مع طالبـانيV لسبب بسـيط

أنهم لم يرغبوا في مصاحلة mهد جلبهة كُردستانية كما كان يريد إدريس.
بعـد عـودة طالبـاني من طهرانV حـضّ إدريس قيـادة حـزبه على ضـرورة زيارة
وفـد من ا5كتب السـيـاسي لـلحـزب الدKوقـراطي الى منطقـة (جـافـتي)V شـمـال
شرقي السليمـانيةV التي كانت تضم مقر قيـادة اإلحتاد الوطني. وبالفعل وصل
وفـد ضمّ عــدداً من قـيـاديـي الدKوقـراطي بيـنهم فـاضل مــيـراني(٢٠٨) وفـرنسـو
حـريريV وبرفـقة أعـضـاء بارزين في قيـادة احلـزب الشـيوعي العـراقي الى قـرية
(ياخـسـمر) في نـهاية تشـرين الثـاني من العـام نفـسـهV حـيث أجرى مـحـادثات
مثـمرة مع الطرف اآلخـر لتطوير أجـواء ا5صاحلة القـوميـة الكُردية التي هندسـها

ورعاها إدريس.
إسـتطراداm Vًيـز إجـتـماع طـهران بـD إدريس ورفسـنجانـي وطالبـاني بتناقض
أغراض ا5شاركD فيه. فرفسنجاني كـان يتطلع الى مصاحلة كُردية تساعده في
توسـيع رقـعـة احلـرب العـراقـية اإليـرانيـة الى اجلبـهـة الشـمـاليـة بهـدف تشـتـيت
القوات العراقـية. هذا في حD كان طالباني يريد كـسر عزلته السيـاسية وإقناع
اإليرانيD بأنه مـسـتـعـد للـتـعـاون معـهـم الى أقـصى حـدود التـعـاون العـسكري
والســيـاسي. أمــا إدريس الذي بدا حــريصـاً على اخلــروج بنتــيـجــة مـثـمــرة من

اإلجتـماع فـوافق على توقيع إتفـاق ا5صاحلـة على أن يجري تطوير هـذا اإلتفاق
:Dإثن Dعلى أساس

األول: مـفـاده العـمـل من أجل حتـويل ا5صـاحلـة بD احلــزبD الى قـاعـدة
لبناء جبهة كُردستانية عراقية عريضة.

والثاني: مفـاده العمل من أجل حتويل اجلبهة الكُردسـتانية ا5نتظرة الى
قاعـدة لبناء جبهـة عراقيـة شاملة تتولـى مهمة مـواجهة الـسلطة ا5ركزية

العراقية على أساس إطاحتها وإقامة عراق دKوقراطي.
في احلـقـيـقـة كـان إدريسV كـأسـالفـه من الزعـمـاء البـارزانيVD يتـمـتع بحسّ
سيـاسي متـرو وهاديء وواقعي. وكـان يدرك أن القضيـة الكُردية التي حتكمـها
في العراق جملة عوامل جيـوسياسية معقدة يستـحيل حلها إال في إطار عراقي
وعبر تفـاهم عربي-كُردي مشترك. لهـذا ركّز على ضرورة بناء عالقات حتـالفية
متـينة مع األحزاب العـراقيـة ا5عارضة. كـما أنه شـدد على ضرورة احلـفاظ على
الشعار الرئيسي للحزب الدKوقراطي الكُردستاني الذي يربط بD حصول الكُرد

على حقوقهم القومية وقيام عراق دKوقراطي تعددي.
في هذا اإلطارm Vـيـز بعــالقـات وطـيـدة مع التـكوينات االثنيــة والدينيــة في
كُـردســتـان الـعـراقV خــصـوصــاً اآلشـوريD والعــرب والتــركـمــان إن في سنوات
إنتفاضة أيلول ١٩٦١ أو في اإلنتفاضة اجلديدة التي أعقبت نكسة ١٩٧٥. 

والواقع أنه لعب دوراً رئيـسيـاً في مـؤmر نصرة الشـعب العـراقي الذي عقـدته
أحزاب ا5عـارضة اإلسالمـية العراقـية في طهران في أواخـر كانون األول ١٩٨٦
حيث أكـد في كلمته ونشاطاته في هـذا ا5ؤmر على ضرورة التركيـز على إطاحة
النظام القائم في العـراق وبناء عراق مسـتقبلي دKوقـراطي وتعددي(٢٠٩). وكان
ا5ؤmر الذي نظّمـه اإليرانيون بالتعـاون مع ا5عارضـة العراقيـةV يهدف الى حـشد
أحـزاب ا5عـارضـة العـراقــيـة حـول برنامج مـوحـد هدفـه إطاحــة احلكم في بغـداد

وإقامة نظام تعددي دKوقراطي(٢١٠).

(٢٠٧) فرنسو حريري: مقابلة مع صحيفة �Vw�W�«d العدد ٢٢٦٦.
(٢٠٨) يعـمـل حـاليـاً وزيـراً للداخليـة فـي حكومـة إقليـم كُـردسـتــان العـراقV وهو عــضـو في

ا5كتب السياسي للحزب الدKوقراطي الكُردستاني.

(٢٠٩) كلمـة إدريس بارزاني في مؤmر نصـرة الشـعب العراقيV كـتاب فـرنسو حـريري: لكي
اليكتب التاريخ محرفاً.

(٢١٠) عـقـد مـؤmر نصـرة الشـعب العـراقـي في طهـران في كـانون األول ١٩٨٦ وشـارك فـيـه
أربعمائة مندوب من مختلف جماعات ا5عارضة العراقية.
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في الفـــتــرة التـي كــان فــيـــهــا إدريـس منهــمـكاً في ترتـيب الوضع الـداخلي
الكُردي على أسس من ا5صـاحلةV كان شـقيـقه مسـعود يقـوم منذ صيف ١٩٨٦
بجـولة في مناطق كُردسـتـان العراق. والواقع أن هذه اجلـولة إسـتمـرت نحو عـام
حـيث عاد في صـيف ١٩٨٧ الى مـقر قـيادته قـرب احلـدود العراقـية اإليرانيـة.
وكـان لوجوده بـD مقـاتليـه في تلك الفـتـرة العصـيـبة دور أسـاسي في اإلشـراف
على عــدد من ا5ـعــارك الكبــيــرة التي خــاضــتــهــا قــوات احلــزب الدKوقــراطي
الكُردســتـاني مع القــوات العـراقـيــة في وادي خـواكـورك ومـنطقـة بهــدينان في
صـيف V١٩٨٧ واحلــدّ من التـأثيــرات النفـســيـة لوفـاة إدريـس على مـقـاتـليـه.
إضافـة الى قيامـه بدور أساسي في تنقـية األجواء النفـسية بD مـقاتليه وتوفـير
مـستلزمـات التعـاون السـياسي والعـسكري لتطبـيق إتفاق ا5صـاحلة الذي أجنـزه

إدريس بهدف حتويله الى جبهة كُردستانية.
لكن الـتطور ا5أســـاوي الكبــيــرV فـي هذا الشطر الـزمني احلــســـاسV أنه في
مــســـاء احلــادي والـثــالثD مـن كــانون الـثــاني ١٩٨٧ تـوقف قلب إدريـس من
اخلفقان نتيجة سكتة قلبية مفاجئة في منزله في قرية سليفاني. وكان عاد لتوه
من زيارة عـمل الى طهـران إلتـقى خـاللهـا بجـالل طالبـاني ووقّع مـعـه بحـضـور
رفـسنجـاني إتفـاقاً للـتصـالحV آمـالً في أن يشكل هذا اإلتفـاق اسـاسـاً لتطويره
الى جـبـهة كُـردسـتـانيـة عراقـيـة. وعلى رغم أن الزعـامـة اجلـماعـيـة التي أسـهم
إدريس في حــيـاته في بنـائهـا إســتطاعت أن تد� زخم البــارزانيD في احلــركـة
القومية الكُردية من دون أن يؤدي غيابه الى إختالل في مسار تلك احلركةV إال
أن غيابه ا5فاجيءV في تلك الفـترة العصيبة من تاريخ الكُردV كان في حـقيقته
خـسـارة فــادحـة شـعـر بآالمــهـا كل الكُرد في إيران والعــراق وأوروپا والواليات
ا5تحدة. بل أن مـوته شكّل رنة حزن عميقـة في نفوس الكُرد جميعـهم xن فيهم
أعداءه كمـا كانت حالهم عند سماعهم خـبر إعدام الشيخ عبـدالسالم الثاني في

ا5وصل في ١٩١٤.
واصل مـسعـود جهـود بناء اجلبـهة الكُردسـتانيـة. إذ بادر الى دعوة األحـزاب
الكُردسـتـانية الـى أول إجتـمـاع خـاص بتأسـيس اجلـهـة في ١٧ mوز ١٩٨٧ في
مـقر ا5كتب السـياسي للحـزب الدKوقـراطي الكُردستـاني في قرية راژان. وبعـد
مداوالت وإجـتمـاعات عـدة أُعلنت اجلبـهة في أيار ١٩٨٨ حـيث تولى مسـعود

بارزاني رئاســتـهــا الفــعليـة في داخـل كُـردســتـان العــراق. أمـا طالبــاني فــقـاد
نشاطاتها الديبلوماسية في اخلارج.

وكــانت اجلـبــهـة xثــابة األداة الرئيــسـيــة التي دخل بهــا كُــرد العـراق مــرحلة
حتـديات جديدة وخطيـرة في مطلع التـسعـينات. وقد ضـمت اجلبـهة التي تعـتبـر
Dالى احلــزب Vفي أول إعــالنهـا Vفي حــقـيــقـتـهــا إحـدى ثـمـرات جـهــود إدريس

الرئيسيVD ستة أحزاب أخرى هي:
احلـزب االشـتــراكي الكُردسـتــاني بقـيـادة رســول مـامندV حـزب الشـعب
الدKوقراطي الكُردستـاني بقيادة سامي عبدالرحـمنV واحلزب االشتراكي
الكُردي بقـيـادة ا5رحـوم آزاد مـصطـفىV وفـرع إقليم كُـردسـتـان للحـزب
الشيـوعي العراقي(٢١١)V واحلركة اآلشـورية الدKوقراطيةV وأخـيراً حزب

كادحي كُردستان بقيادة قادر عزيز.
والواقع أن اجلبـهة الكُردسـتانية اسـتطاعت أن تلعب دوراً رئيسـاً في تنشيط
احلركة القومية الكُردية وتنسيق فاعلياتها القـتالية والسياسية في مقطع معقد
من مقاطع التاريخ الكُردي بD عامي ١٩٨٨-١٩٩٠ وكـانت ا5عارك ا5شتركة
التي قادتها األحـزاب الكُردية في تلك الفترةV خصوصاً في أطراف حلـبجة قبل
قصفها باألسلحة الكيمياوية في ١٦ آذار V١٩٨٨ صفحة الفتة من تاريخ هذه

اجلبهة.

tOI�«d� ÊuO� w� f�—œ≈

يتفق جميع مـن رافق إدريس في جتربته السياسية طوال أيام عـمله السياسي
والعسكري األول في إنتفـاضة أيلولV أنه كان �وذجاً رائعاً في أخـالقه وسلوكه
السـيـاسي وتفكيـره وحـرصـه على السلم األهلي ونظرته التـعـدديةV إضـافـة الى

شجاعته وحرصه على اإلستماع الى رأي اآلخرين.
شـوكت شــيخ يزدين(٢١٢) يلفت فـي مـقـال كـتــبـه عن إدريس الى أن األخــيـر
عــمل بروح إبداعــيــة خلّـاقـة ووثـابة من أجل إعــادة إطالق شــرارة اإلنتــفــاضــة

(٢١١) حتول في ما بعد الى احلزب الشيوعي الكُردستاني.
(٢١٢) �Vw�W�«d العـدد نفـسـه. شـوكـت شـيخ يزدين وزير ديوان مـجلس الـوزراء في حكومـة

إقليم كُردستان العراق.
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ا5سلحة في أعقاب نكسة V١٩٧٥ مضيـفاً أن هذه النكسة ضاعفت من شعوره
با5سؤوليةV وحرصه على التصرف كمسؤول عن وقوعها(٢١٣).

يشـدد يزدين في مـقـالـه على الكفـاءة الديبلومـاسـيـة التـي mتع بهـا إدريس.
ويشـير الى عـالقاته الطيـبة مع األحـزاب والقوى السـياسـية الكُردية والـعراقـية
واألجنبـيـةV مـؤكـداً أن الصـفاء الـسيـاسي الذي mـتع به كـان يجـعله على الدوام
مـوضع ثقة اآلخـرين. كـما يلفـت الى نظرته الواسـعة وحـرصه علـى التعـامل مع
الناس ال من منطلق قائد حزبيV إ�ا من منطلق زعيم كُردي مسؤول عن اجلميع

على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية.
هذا في حـD يشــدد خــورشــيــد شـــيــره الذي تولى إدارة مـكتب سكرتـاريتــه
اعتباراً من عام ١٩٧٨ على أن إدريس كان قائداً ذا حسّ مرهفV حريصاً على
مـعـاجلـة مـشاكـل الناسV ومـدركاً لـعظم ا5سـؤوليـة التي يحـملهـا على عـاتقـه.
(٢١٤) أنه كـان

w�W�«d� ويضـيف شـيـره في ا5قـابلة التي أجـرتهـا مـعـه صـحـيـفـة
يجسد في شخصيته صـفات والده الراحل مصطفى بارزانيV من بينها احتفاظه

برباطة جأشه في أوقات الشدّة.
أما نادر هورامي فـيؤكد فـي مقابلتـه مع صحيـفة �w�W�«d أن إدريس إضطلع
بدور اسـاسي في إنـتـفـاضـة أيلول V١٩٦١ وكـان مع شـقـيـقــه مـسـعـود من أهم
مسـاعدي بـارزاني األب في ا5يادين السـياسـية والعـسكرية واإلداريةV مـضيـفًا

أن العبء األكبر في مفاوضات عام ١٩٧٠ حتمله إدريس.
هورامي الذي رافق إدريس سنوات طـويلةV يوضح أن إدريس mتع بشـخـصيـة
صلبة وصبـورةV وبعقل نيّر وقدرة كـبيرة على حل ا5شكالتV مشـيراً الى أنه لم
يكن Kلّ أو يتـعب من أداء مـهامـه. وأن من كـان يلتـقي به ويتحـدث مـعه كـان
يزداد حـمـاسـاً وتفاؤالً xـستـقـبل القـضـيـة الكُردية(٢١٥). هورامي الذي إضطلع
بدور ميداني كـبير في إنتفاضتي أيلول ١٩٦١ وآيار ١٩٧٦ يعـتبر أن إدريس

كان ا5فتاح الرئيسي في إنطالق اإلنتفاضة األخيرة.
أما عزت سليـمان بكV وهو أحد القادة ا5يـدانيD الذين شاركوا بشـجاعة في
معـركة هندرينV فـيشيـر الى ان جميع ا5ـقاتلD الكُرد في جبـهة هندرين أحـسوا
بفـرحـة غامـرة وحـمـاس متـزايد عندمـا عـرفـوا بأن القـيادة قـررت تعـيD إدريس

قائداً عاماً 5عركة هندرين(٢١٦).
أمـا حمـيـد أفندي الذي عـرفه منذ ١٩٦٣ فـيـقول بـأن الكُرد كانوا يتـحلقـون
حول إدريس أينما حلV ويرون فيه مالذاً للشكوى ومجدداً آلمالهمV مشيراً الى
أن إدريس لم يقـتـصر فـي جناحـه على صـعـيد األعـمـال العـسكرية والسـيـاسيـة
فحسبV بل كان قدوة في جناحه اإلجتماعي وعالقاته السلسة مع الكُرد(٢١٧).
الى ذلكV نشر آخرون رأيهم في التجربة السياسية إلدريس بارزاني ورؤيتهم
لطريقة إدارته الزعامة البارزانية. فاضل ميراني(٢١٨) يشدد على أن إدريس لم
يكن يعـمل إنـطالقـاً من مـفـاهيم عـائليـة أو حـزبيـةV إ�ـا كـان جلّ تركـيـزه على
قضية شعب بأكملهV مشيراً الى أن إدريس كان يحظى بإحترام وعالقات متينة
داخل حـزبه وبD بقـيـة األحـزاب وفي وسط الشـعب الكُرديV وأنه كـان يسـتـغل
عالقاته الطيـبة في ا5يادين الثالثة من اجل قـضية شعـبه وقضية كُـردستان في

شكل عام.
ويضيف مـيراني أن إدريس لم يتمـتع بعالقات طيـبة مع شعـبه في كُردسـتان
العــراق فـحــسبV إ�ا ربطتــه عـالقــات سـيــاســيـة مع الكُرد فـي إيران وتركـيــا
وسـورية. وأنه إســتـثـمـر هـذه العـالقـات من أجل تـأمD شـروط العـمل الـقـومي

والسياسي أمام إنتفاضة ٢٦ آيار.
وفي مـقــابلة مع �w�W�«d يؤكــد عـارف طيــفـور(٢١٩)V وهو أحـد قــادة احلـزب
الدKوقــراطي الكُردســتـاني أن إدريس كــان مـعـروفــاً بشـجــاعـتــه في مـواجــهـة

(٢١٣) شـيخ يزدينV شـوكت: لنستـفـد من التـجارب الغنيـة إلدريس بارزانيV مـقـال حتليلي
لتــجـربة إدريس الســيـاســيـةV صــحـيــفـة �Vw�W?�«d العـدد ٢٢٦٦ في ٣٠ كــانون الثـاني

 .١٩٩٧
(٢١٤) صحيفة �w�W�«d اليومية الصادرة في أربيل في عددها ٢٢٦٦ في ١٩٩٧/١/٣٠

(٢١٥) الصحيفة نفسهاV مقابلة هورامي.

(٢١٦) عـزت سليـمـان بك: مـقـابلة صـحـافـيـة مع صـحـيـفـة �Vw�W�«d العـدد ٢٢٦٦ في ٣١
كانون الثاني ١٩٩٧.

.w�W�«d� (٢١٧) حميد أفندي: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
.w�W�«d� (٢١٨) فاضل ميراني: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
.w�W�«d� (٢١٩) عارف طيفور: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
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الصعابV وحـرصه على إبعاد نفسه عن أطواق النظرة احلـزبية الضيقةV مـفضالً
أن تشــمل مــســاعــدته كل األطراف الكُـردية واحلــزبيــة وجـمــاعــات ا5عــارضــة

العراقية.
الى ذلكV يشــيـر يونس روژبـيـاني(٢٢٠)V وهو أحــد الكوادر العـسكـرية التي
عملت حتت أمـرة إدريس منذ عام ١٩٧٤ الى حD وفاتهV يشـير الى أن إدريس
mتع بعــالقـات وطيـدة مع األقليــات القـومـيـة والدينـيـة وا5ذهبـيـة فـي اجملـتـمع
الكُردي. كما أنه كان نصيـراً قوياً جلماعات ا5عارضة العراقـية واألخوة العربية

الكُردية.
أما فـرنسو حـريري(٢٢١) الذي رافـقه عن قـرب منذ ١٩٦٣ فـيؤكـد أن جمـيع
الذين عـملوا مع إدريـس منذ شـبـابه األول يعـرفـون أنه كـان يتـمـتع بعـقل راجح
أكـبـر من سنّه. وأن أسـاتذته في مـراحل دراسـتـه اإلبتـدائيـة والثـانوية في ا5دن
العـربية من العـراق كـان يعجـبون بذكـائه وتفـوقه العـقليV مـا كان يدعـوهم الى

التعامل معه بإحترام خاص.
يؤكــد حــريـري أن إدريس كــان شــجــاعــاً فـي إتخــاذ القــرارات وجــريـئــاً في
مـواجـهـتهـا والعـمل xوجـبـهـاV مـضـيفـاً أن هذه الصـالبة والشـجـاعـة في إتخـاذ
القــرارات لم تكن تنعـكس سلبــاً على عــالقـاته مع اآلخــرينV بل علـى العكس
أشـتهـر إدريس بحـبه لآلخـرين وإحـترامـهم ومـحاولـة حلّ مشـاكلهم بكل السـبل

القانونية.
وفي إشارته الى إحـدى أهم صفاته القـياديةV يشيـر حريري الى ان إدريس لم
يكن يتــخـوف من حتـمل ا5ســؤوليـاتV إ�ا كـان يـعـمل بجـد وحــمـاس من أجل
إكـمـال ا5ـهـمـات واألعـمــال ا5لقـاة على عــاتقـه. وكـان في ذلك ذا نـفس طويل
وصبـر الينفذ. وفي إشـارة أخرى الى خـصاله يلفت حريري الـى ان إدريس جاهر
أكثـر من اآلخرين xسـؤوليتـه عن نكسة آذار V١٩٧٥ وأبـدى أكثر من اآلخـرين
روحـاً تواقة 5سـاعدة الالجـئD وحلّ مشكـالتهم وتوفيـر ضمـانات األمن واحليـاة

الكرKة لهم في ا5نافي.

لهـذا كلّـهV جنـد أن الدور القـيـادي الذي لعــبـه إدريس ضـمن مـثلـث الزعـامـة
البارزانيـة لم يكن مجـرد مسؤوليـة وراثية أراد إيفاءها فـي شكل تام. إ�ا كان
في حقـيقته إجـتماعـاً لكفاءات ومؤهالت شخـصيةV وقـدرة ثاقبة على إستـقرار
السـيـاسة وتطوراتـهاV إضـافـة الى سلوكـيـة فكرية وسـياسـيـة وشـخصـيـة هادئة
إسـتـمـدت حــرارتهـا وشـروطهـا من تاريـخ حـافل للبـارزانيD في قــيـادة احلـركـة

القومية الكُردية.
الى ذلك لم يكن إدريـس حدثاً عـابراً في الـزعامـة الكُرديـةV إ�ا كان زعـيـمـاً
حـاضـراً في كل أحـداث شعـبـهV الكبـيـرة منهـا والصـغـيرةV الـسارة منـها وغـيـر
السـارةV السـيــاسـيـة منهـا والعـسكـريةV والداخليـة منهـا والـدوليـة. والواقع أن
الذين رافقوه وعـايشوه في مراحل مخـتلفة من حياته تأ5وا لغـيابه ا5فاجىء أ5اً
عـميـقـاً ألنهم فقـدوا في غـياب إدريس �وذجـاً حـيوياً صـادقـاً ونشطاً من �اذج
الزعامة البارزانية التي يعتبرها الكُرد xثابة مرجعيتهم السياسية ويفخرون بها

بD جيرانهم من شعوب الشرق األوسط ودولها.

(٢٢٠) الصحيفة نفسها.
.w�W�«d� (٢٢١) فرنسو حريري: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
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في خـالصة إجـمـالية لتـجـربة إدريس بارزاني السيـاسـية وا5سـارات الصـعبـة
حليـاته Kكن إسـتنباط جـملة إشارات الى طبـيعـة الزعامـة البارزانيـة في احلـركة
القوميـة الكُردية طوال القرن األخير الذي طـغت زعامة البارزانيD على مـشهده

السياسي الكُردي.
أولى هذه اإلشـارات أن الزعامـة البـارزانية بD الكُرد mيـزت بجـذور تاريخيـة
إمـتدت على مـدى أكـثر من قـرن. وأن هذه التـاريخـية أعطت قـوة مـضافـة الى
الزعـامــة البـارزانيـة بحــيث جـعلتــهـا عـصـيّــة على اإلسـتـئــصـال وقـابلة للـنمـو

واإلنبعاث كلما واجهتها الصعاب.
والواقع أن البـارزانيD واجهـوا بالفـعل عدداً من الـضغـوط لشطب دورهم في
السياسة الكُردية. وإذ كان جزء من هذه الضغوط داخلياً نبع من أوساط كُردية
محدودة لم حتزV كما البارزانيونV على خلفيـة تاريخية عريقةV وإلتبست عليها
قراءة الطبـيعة اإلجتمـاعية والسيـاسية للمجـتمع الكُرديV فإن اجلزء األكـبر من
تلك الضـغوط نبع من مـواقف الدول ا5هـيمنة على كُـردستـان. والواضح أن هذه
الدول واألنظمـة إعـتقـدت أن القـضاء عـلى زعامـة البـارزانيD يعني في جـوهره

القضاء على احلركة القومية الكُردية برمتها.
اإلشـارة الثانيـةV أن زعامـة البـارزانيm Dيزت بقـدرتها الـكبيـرة على التجـدد
والتـواصل والدKومـة. وإذا كانت هـذه الزعامـة في نهـايات القـرن التـاسع عشـر
ومطالع القرن العـشرين تقـوم على مزيج من الدعوات الصـوفية والقـوميةV كـما
كان احلـال في مشيـخة الشـيخ عبدالسـالم األول والشيخ محـمد بارزانيV فـإنها
ســـرعــان مـــا اســـتطاعـت أن تتكيـف مع التـطورات احلـــاصلة علـى األصــعـــدة
السياسية واإلجتماعية والثقافية ال في اجملتمع الكُردي فحسبV بل في العالم
والشـرق األوسط أيضاً. وإذا كـان الشيخ عـبدالسـالم األول وبعده الشـيخ أحمـد
بارزانـي �وذجD واضـــحـD في هذا اخلـــصـــوصV فـــإن بروز مـــصـطفى بـارزاني
بتجربته السياسية الهائلـة أشّر الى �وذج حيوي مبدع في هذا اإلجتاه. في فترة
الحقـة أفضت قدرة التواصـل والدKومة في الزعامة البـارزانية الى نشوء أجـيال

من الزعـمــاء البـارزانيD الذين يـتـمـتـعـون بحـس سـيـاسي مـتنـاغم مع تطورات
السيـاسة وإجتاهاتها اجلـديدة من تيارات الدKوقراطيـة والتعددية واإلنفـتاح الى

مباديء السوق احلرة وإدارة الكيانات احلديثة.
واإلشـارة الثــالثـة أن البــارزانيD لم يكتـفــوا بقـيـادة الـسـفـينة الكُـردية على
صـعـيـد القـتـال والسـياسـة فـحـسبV بل إسـتطاعـوا أن يعطوا احلـركـة القـومـيـة
الكُردية بعــداً ثقـافـيـاً هائالً جلـهـة مـضــامD عـمـيـقـة من التـسـامـح والتـعـددية
والعـقــالنيـة والهـدوء فـي التـفكيـر الـسـيـاسي واحلــرص على مـقـايســة ا5واقف
السـيـاسـيـة xعـاييـر أخـالقـيـة. والالفت أن اجلـزء الرئـيـسي من احلـركـة الكُردية
اليزال يشـتهـر بD احلركـات القومـية فـي الشرق األوسط بهـذه ا5يزة التي يعـود

الفضل في ترسيخها الى الزعامة البارزانية.
في كل ذلكV لعـب شـيـوخ بارزان دوراً كـبـيــراً. كـمـا لعب مـصـطفى بارزاني
Dدوراً اليزال اجلـميع يلفظ بأهمـيتـه وحيـويته وتاريخـيتـه. لكن جيل البـارزاني
الالحقV وفي مقـدمهم ا5رحـوم إدريس بارزانيV وشقيـقه الزعـيم الكُردي احلالي
مــســـعــود بارزانيV لـعب بدوره دوراً البد من دراســـتــه وتسـليط الضـــوء على
تفاصـيله. فإدريس كـما مـسعـودV كما بارزاني األب صـنعوا ومازالوا يصـنعون

تاريخياً كُردياً صعباً في زمن أصعب ومكان أكثر صعوبة.
لهــذا كـلّهK Vكن القــول أن جتـــربة إدريس mثل صـــفــحــة حــيــوية وغنـيّــة من
صفحات احلركة القومية الكُردية ا5عاصرة. بل أن جزءً الفتاً من مكاسب الكُرد
في ا5رحلة احلــاليـةV أي مـرحلة مـا بـعـد إنهـيـار نظام الـقطبـيـة الثنائـيـةV يعـود
الفــضل فــيـه الـى إدريس بارزاني ونظرتـه الثــاقـبــة وأسلوبه احلــيــوي في إدارة
السيـاسة الكُردية. هذا طبعـاً باإلضافة الى األولويـات التي أرساها إدريس في

ميادين إحترام التعددية السياسية واحلزبية والثقافية.
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هَژار موكرياني في مراسم إحياء ذكرى إدريس بارزاني

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١
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إعادة رفات مصطفى بارزاني وإدريس بارزاني الى كردستان العراق
١٩٩٣/١٠/٣

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١
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إبراهيمV طارق (العقيد الركن): ١٢٤
٥٠ V٤٨ Vمصطفى كمال: ٣٥ Vأتاتورك

٦٦ Vإحسان نوري باشا: ٥١
١٤١ V١١٦ V١١٥ V١١٣ V٩٥ V٩٣ V٩٢ V٨٧ Vإبراهيم: ٥٩ Vأحمد

١٢٠ V١١٩ V١٠٠ Vكر�: ٣٨ Vأحمد
١١١ V٥٨ V٤٣ Vكمال مظهر: ٣٤ Vأحمد

٨١ Vميرحاج: ٧٨ Vأحمد
أدگارV تي. أي.: ٤٠

٢٢ Vمايكل: ٢١ Vآستور
إسماعيلV د. خليل: ١٢٨

٥٠ V٤٧ V٤٤ V٣٦ Vزبير بالل: ٢٥ Vإسماعيل
آغا محمدي: ١٦٤

أفنديV حميد: ١٧٢
أفنديV مال سليم: ٤٣

أمVD تيلي: ٧٩
أمVD جالل: ٧٨

أندرانيك باشا (األرمني): ٤١
أوينV روجر: ٥٢

١٠٩ V٧٩ Vويليام: ٢٨ V¦إيگل
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شيخ بابوV صادق: ٧٠

باجالنV رشيد (احملامي): ٦٩
V٥٥ V٥٤ V٥٣ V٥٠ V٤٩ V٤٨ V٤٧ V٤٦ V٤٥ V٤١ Vالشـيخ أحمـد: ١٢ Vبارزاني

١٧٥ V١١٢ V١١١ V١٠٩ V١٠٨ V٨٤ V٨٠ V٧٠ V٦٥ V٦٤ V٥٨ V٥٧ V٥٦
V١٠٥ V٩٩ V٩٧ V١٧ V١٦ V١٣ V١٢ V١١ V١٠ V٩ V٨ Vإدريــــس: ٧ Vبــــارزانـــي
V١١٩ V١١٧ V١١٦ V١١٥ V١١٤ V١١٣ V١١٢ V١١١ V١٠٩ V١٠٨ V١٠٧
V١٣٥ V١٣٤ V١٣٢ V١٣١ V١٢٧ V١٢٦ V١٢٥ V١٢٣ V١٢٢ V١٢١ V١٢٠
V١٥٢ V١٤٩ V١٤٦ V١٤٤ V١٤٣ V١٤٢ V١٤١ V١٤٠ V١٣٩ V١٣٨ V١٣٦
V١٦٨ V١٦٧ V١٦٦ V١٦٥ V١٦١ V١٦٠ V١٥٩ V١٥٧ V١٥٥ V١٥٤ V١٥٣

١٧٦ V١٧٥ V١٧٤ V١٧٣ V١٧٢ V١٧١ V١٧٠ V١٦٩
بارزانيV صابر: ١٦١

١٧٥ V٣٠ Vالشيخ عبدالسالم األول: ٢٨ Vبارزاني
V٣٩ V٣٨ V٣٧ V٣٦ V٢٨ V٢٧ V٢٥ V١٧ Vالشيخ عبدالسالم الثاني: ١٢ Vبارزاني

١٦٩ V٤٥ V٤٤ V٤٣ V٤٢ V٤١ V٤٠
١١٤ Vعبيدالله: ٨٠ Vبارزاني
بارزانيV الشيخ عثمان: ١٦١

بارزانيV لقمان: ١١٤
١٧٥ V٣٦ V٣١ Vالشيخ محمد: ٣٠ Vبارزاني

بارزانيV مسرور: ٥٥
V٧٣ V٧١ V٥٤ V٤٠ V٣٩ V٣٧ V٢٨ V٢٥ V١٨ V١٠ Vبـارزاني مـــــــســـــــعـــــــود: ٧
V١٤١ V١٤٠ V١٣٩ V١٢٦ V١٢٥ V١١٦ V١١٢ V١١١ V٨٦ V٨٢ V٨٠V٧٦
V١٥٩ V١٥٤ V١٥٣ V١٥٢ V١٥١ V١٤٩ V١٤٦ V١٤٥ V١٤٤ V١٤٣ V١٤٢

١٧٦ V١٧١ V١٦٩ V١٦٧ V١٦٥ V١٦١ V١٦٠
V٦٥ V٦٤ V٦٣ V٦١ V٥٧ V٥٥ V٣٩ V١٧ V١٢ V١٠ V٩ Vمـــــصطـفى: ٧ Vبارزانـي
V٨٣ V٨٢ V٨١ V٨٠ V٧٩ V٧٨ V٧٧ V٧٦ V٧٥ V٧٣ V٧٢ V٧١ V٧٠ V٦٦
V٩٩ V٩٨ V٩٧ V٩٦ V٩٥ V٩٤ V٩٣ V٩٢ V٩٠ V٨٩ V٨٨ V٨٧ V٨٦ V٨٤
V١١٣ V١١٢ V١١١ V١١٠ V١٠٩ V١٠٨ V١٠٧ V١٠٣ V١٠٢ V١٠١ V١٠٠
V١٣٠ V١٢٦ V١٢٥ V١٢٤ V١٢٣ V١٢٠ V١١٩ V١١٨ V١١٦ V١١٥ V١١٤
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V١٧٥ V١٧١ V١٦٠ V١٥٥ V١٥٤ V١٥٢ V١٥٠ V١٤٥ V١٤١ V١٤٠ V١٣٦
١٧٦

١٤٢ Vنيچيرڤان: ١٨ Vبارزاني
پاليسV ميشيل: ٧٧
بختيارV تيمور: ٨٦

بدرخانV عبدالرزاق: ٣٥
بدليسيV شرفخان: ٢١

١٤٥ Vآزاد: ١٤٣ Vبرواري
برواريV شعبان غفار: ١٤٣

برونسنV مارتن فان: ٣٥
بريفكانيV عبدالقادر: ٣٨

بريفكانيV محمد: ٥٨
پرKاكوفV يفگيني: ١٢٤

١٢١ V١٢٠ Vعبدالرحمن: ٩٣ Vالبزاز
بزركانV مهدي: ١٥٣

١٠١ V٩٢ Vعيسى: ٨٧ Vبزمان
١٢٥ Vأحمد حسن: ٩٧ Vالبكر

بن بللهV أحمد: ٩٠
بني صدرV أبو احلسن: ١٥٣

٧٧ V٤٩ Vرضا خان: ٣٥ Vبهلوي
١٥٠ V٨٥ Vبهلوي: محمد رضا: ٧٧

بوتانيV عبدالفتاح علي: ٣١
بوصليV محمد خالد: ١٤٣

٦٥ V٥٠ V٤٦ Vالشيخ سعيد: ٢٧ Vپيران
٣٨ V٣١ V٢٥ Vبيرش: ٢٤

بيكسV شيركو: ١٦٤
بيل (الكولونيل): ٤٧

بيليرزV تيگالت الثالث: ٢٢

�

٢٨ Vالشيخ: ٢٥ Vتاج الدين
تسي تونگV ماو: ٨١
التكريتيV سليم: ٣٠

توفيقV دارا: ١٢٥

ı ¨Ã

چلبيV أحمد: ٩٨
جورجV ا5لك: ٣٧

چياووكV معروف: ٢١
الشيخ جاللV طاهر: ١١٣

جاللV نافذ: ١٢٥
جليلV جليلي: ٣٥

Õ

١٤٠ V١٢٢ V٦٩ Vبدران أحمد: ١٨ Vحبيب
V١٦٦ V١٥٠ V١٤٣ V١٤١ V١٢٢ V١١٠ V١٠٢ V١٨ Vفـــــرنـســـــو: ١٠ Vحـــــريري

١٧٣ V١٦٨ V١٦٧
حسن پورV أمير: ٥٢

٧٤ V٧٢ V٥٧ V٥٤ V٥٠ Vعبدالرزاق: ٤٨ Vاحلسني
١٦١ V١٥٣ V١٣٣ V١٣٢ V١٣١ V١٢٤ V١٢٣ V٩٩ Vصدام: ٩٤ VDحس

حسVD د. فؤاد: ١٢٨
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احلفيدV الشيخ لطيف: ٧٠
٧٨ V٧٠ V٦٦ V٥٦ V٥٤ V٥٠ V٤٦ Vالشيخ محمود: ٤٥ Vاحلفيد

حلميV رفيق: ٥٤
حمه آغا عبدالرحمن: ٦٨

حمدونV نزار: ١٥٩
حمديV علي: ٦٩

٥٣ V٥٢ Vوليد: ٤٣ Vحمدي
احلورانيV أكرم: ١١٣

حويزيV العقيد بكر عبدالكر�: ٧٨
احليدريV صالح: ٦٩

Œ

خروشوفV نيكيتا: ٨٦
خصباكV شاكر: ٢١

اخلمينيV آية الله روح الله: ١٥٣
خندانV شريف باشا: ٤٦
خوشناوV مصطفى: ٧٨

خوشويV أسعد: ٨١
٦٦ Vخليل: ٥٨ Vخوشوي

œ

دارتاشV فريدون: ١٦٤
الداغستانيV الفريق محمد فاضل: ٣٩

١٤٥ V١٢٥ V١٠٣ Vمحسن: ١٨ Vw�…“œ
٤٥ V٣٩ V٣٧ Vصديق: ٣١ Vالدملوجي

دهلويV الشيخ عبيدالله: ٣٠

دKنجكه: ٨٢

—

١٦٢ V١٤٠ V٩٨ Vجوناثان: ٩٧ Vراندل
١٦٧ Vعلي أكبر هاشمي: ١٦٦ Vرفسنجاني

روژبيانيV يونس: ١٧٣
١٠٩ Vآرتشي: ٧٧ Vروزفلت

˛ ¨“

زندV كر�: ١٠٨
زنگنهV عبداجمليد عبداحلميد: ١٢٨

”

سافراستيانV آرشاك: ٢٢
١٤٥ Vجوهر نامق: ١٤٣ Vسالم

سبعاويV يونس: ١٠٧
٦٦ Vعالءالدين: ٥٩ Vسجادي

السراجV عبداجلميد: ٨٤
سرگلوV الشيخ عزيز: ١٤٣
سعيد علي (الشيخ): ٤٣

٧٣ V٧٢ Vنوري: ٥٧ Vالسعيد
سكوت (الكاب¦): ٤٧

٤٣ Vبيتر: ٤٢ Vسلكليت
٤٣ Vفاروق: ٤٢ Vسلكليت

١٧٢ Vعزت: ١١٩ Vسليمان بك
١٤٤ Vعلي: ٩٢ Vسنجاري
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١٤٥ Vكر�: ١٤٣ Vسنجاري

‘

شاكليV فرهاد: ١٠
١٢٥ V٧٥ Vنوري: ٦٨ Vشاويس

١١١ V٦٦ V٤٤ Vإسماعيل آغا (سمكو): ٤٢ Vشكاك
شكرV زهير: ٩٥

شورشV سامي: ٨٦
١٧١ V١٧٠ Vشوكت: ٧٩ Vشيخ يزدين

’

صاحبقرانV سالم: ٣٢
صالحV عبدالرحمن: ١٤٣

صباغV صالح الدين: ١٠٧

◊

طالبV ناجي: ١١٧
V١٦١ V١٥٨ V١٥٧ V١٥٦ V١٥٤ V١٤٤ V١١٣ V٩٥ Vجـــــــالل: ٩٠ Vطـالبــــــــانـي

١٧٠ V١٦٩ V١٦٧ V١٦٦ V١٦٥ V١٦٤ V١٦٣ V١٦٢
طالبانيV مكرم: ٦٨
طاهريV أمير: ١٣٥

طهV نوري أحمد: ٧٨
١٧٢ Vعارف: ١٤٣ Vطيفور

Ÿ

١٢١ Vعبدالرحمن: ٩٣ Vعارف
١١٩ V٩٣ Vعبدالسالم: ٩٢ Vعارف

١١١ V٨٥ V٧٦ V٥٩ Vفؤاد: ٥٨ Vعارف
٧٤ V٧٣ Vعبداإلله (الوصي): ٧٢
١٢٤ Vمرتضى: ١٢٣ Vعبدالباقي

عبداجلبارV فالح: ٤٣
عبداحلميد الثانيV السلطان: ٢٦

١٧٠ V١٤٥ V١٤٣ V١٢٥ Vسامي: ١٢١ Vعبدالرحمن
عبدالرحمن النقيب: ٧٨
عبدالعزيزV عزت: ٧٨
عبدالقادرV رشيد: ٦٩

عبدالكر�V خيرالله: ٧٨
١١٣ V٧٩ Vحمزة: ٧٨ Vعبدالله

١١٤ V١١٣ V٨٤ Vجمال: ٨٣ Vعبدالناصر
عبودV حسن (اللواء): ٨٩

V١٢٦ V١٢٥ V١٢٤ V١٢٣ V١٢٢ V١١٢ V٩٧ V٩٦ Vدكتور محـمود: ١٨ Vعثمـان
١٤٥ V١٤٤ V١٣٣ V١٣٢ V١٣١

عرابيV أحمد: ٣٣
عرفاتV ياسر: ١٥١
العزاويV عباس: ٢١

عزيزV طارق: ١٦٣
عزيزV قادر: ١٧٠

العقيليV عبدالعزيز: ١١٧
١٣٤ Vمحمد: ١١٧ Vعيسى

⁄

غريبV أدمون: ٩٦
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١٤٢ V١٤٠ V١٢٦ V١٢٥ V١٢٢ V٧٩ V٢٣ V١٨ Vجرجيس: ١٤ Vفتح الله
٩٥ Vعبدالكر�: ٨٩ Vفندي

٥٧ Vفيصل األول (ا5لك): ٥٣

‚

١١٥ V١١٤ V١١٣ V٩١ V٨٧ V٨٦ V٨٤ V٨٢ V٨١ Vعبدالكر�: ١٥ Vقاسم
١٦٢ V١٦١ V١٥٧ V١٥٥ V١٥٤ Vعبدالرحمن: ١٤٩ Vقاسملو

قدسيV محمد: ٧٨

¯ ¨„

كاتلوفV ل.ن.: ٤٧
گادانيV جليل: ١٠٩

كاروالنV توماس: ٩٨
كالياندV جيرارد: ٧٧
كرديV قادر بگ: ٣٢

كركوكيV دV كمال: ١٤٣
كرمV د. عبدالواحد: ٤٧

١٢٦ Vحبيب محمد: ٩٤ Vكر�
الكواكبيV عدالرحمن: ٣٣
١٥٤ Vمايكل: ٥٥ Vگونتر

١٣٢ Vهنري: ٩٩ Vكيسنجر
گيالنيV الشيخ عبدالله: ١١٠

‰

لونگريكV ستيفن: ٣٠

Â

١٦٢ V٩٩ V٩٦ Vديفد: ٣١ Vماكداول
١٧٠ Vرسول: ١٥٥ Vمامند

سيد مجيدV دلير: ١٦٤
محمد أمVD عبدالقادر: ١٢٣

محمدV عزيز: ٦٤
١١١ Vقاضي: ١٠٩ Vمحمد
محمد كر�V د. جعفر: ٦٩

د. مصدق: ٨٥
مصطفىV آزاد: ١٧٠
مصطفىV شكور: ٣٥
مصطفىV ماجد: ٧٢
معصومV فؤاد: ١٦٤

١٤٤ V١٢٦ V١٢٢ V١١٥ V١١٣ Vشمس الدين: ١٨ Vمفتي
١٢١ V١٢٠ V١١٧ V١٠٠ V٩٠ V٨١ V٧٩ Vرينيه: ١٤ Vمورييس

موكريانيV حسD حزني: ٥٧
موكريانيV هَژار: ٢١

١٧٢ V١٦٧ Vفاضل: ١٤٣ Vميراني
ميرگةسوريV فاخر: ١١٩

Ê

ناليV مال خضر: ٣٢
جنف قولي بسيان: ٧٩

نزانV كندال: ٢٦
نصيريV نعمةالله: ١٤٥

٣٠ Vموالنا خالد: ٢٨ Vالنقشبندي
٤٢ Vسيد طه: ٢٨ Vنهري

٣٣ Vالشيخ عبيدالله: ٢٧ Vنهري
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النودهيV الشيخ معروف: ٣٢
نوفونتيV أنطوني: ٨١

١٣٢ V٩٩ V٩٦ Vريتشارد: ٩٥ Vنيكسون
نيكيتVD فاسيلي: ٣٧

نيوتنV ديفد: ١٥٩

‡>

الهاشميV طه: ٥١
١١٧ V٩٠ Vأركيبالد ماين: ٧١ Vهاملتون

هركيV سيسو دري: ١٤٣
١٧١ Vنادر: ١٥٥ Vهورامي

١٦٥ Vديليپ: ٥٧ Vهيرو
هيلمزV ريتشارد: ١٣٢

Ë

وانليV عصمت شريف: ٤٧
وهاب محمد آغا: ٧٨

٤١ V٤٠ V٣٧ V٢٣ Vدبليو. أي.: ٢٢ Vويگرام

Í

١٤٤ Vباقر: ١٤٣ VDياس
يوسف بك: ٤٧

يوسفV يوسف القس حنا (أبو حكمت): ١٦٤
اليوسفيV صالح: ١٢٥

يونسV نافع: ٦٩


