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 :الممخص
يتناوؿ البحُث إجراَء"استفتاء إقميـ كوردستاف عمى استقاللو",الذي أثار أزمًة 
عمى المستويات: "المحمية الكوردستانية","والوطنية العراقية","واإلقميمية", 

األحزاب الكوردستانية" وحتَّى"الدوليَّة"؛ حيث أكََّدْت االزمة عمى :"قدرة 
د "الحزب الحاكـ" "البارتي" في قراراتو  باحتواء األزمة, والحدِّ مف تفرُّ
المصيرية, وتعامؿ "الحكومة المركزية ببغداد"؛ بقدرٍة مقدَّرٍة بالتفاوض 

دارة ممؼ األزمِة سياسيًا.  الدبموماسي, وا 
ى اإلقميمية"األبرز في ويؤكد البحُث إمكانيََّة تنسيؽ المواقِؼ, بيف "القو       

يراف, بوصفو أنموذجًا لحؿِّ "مشكالت  األزمة وىي: العراؽ, تركيا, وا 
المنطقة العالقة", وأزماتيا بنفسيا سياسيًا؛ وىو أمٌر يأتي عمى حساب 
"؛ بعيدًا عف تشابؾ المصالح الدوليِة, التي تزيد األزماِت  "الدور الدوليِّ

 تعقيدًا.
بتظافر جيود القوى:"المحميِة بكوردستاف",  وتَـّ تجاوز األزمة؛     

"والوطنية بالعراؽ", "واإلقميمية بدوؿ المنطقة", "والدولية" بالدوؿ المعنية 
 بقضايا الشرؽ األوسط؛ بما يحقُِّؽ استقراره.
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Abstract: 

This research paper deals with conducting Kurdistan 

Region's referendum on independence, which triggered a 

crisis at the local levels in Kurdish and Iraqi, the 

regional, and even the international levels. The crisis 

confirmed the ability of the Kurdistani parties to contain 

the crisis  and to limit the individuality of the governing 

party " Kurdistan Democratic Party PDK " in its crucial 

decisions. The crisis also reveals the rational way of the 

central government in Baghdad, with an ability to 

manage the diplomatic and political negotiations. 

The research confirms the possibility of coordinating the 

attitudes, among the most prominent regional powers in 

the crisis which are: Iraq, Turkey, and Iran, as a model to 

solve the outstanding problems of the region, and its 

crises politically. This, of course, comes at the expense 

of the international role; away from the matrix of  the 

international interests, which increase the complexity of 

the crises. 

The crisis was overcome by intensifying the efforts of 

the local powers in Kurdistan, and Iraq, the regional ones 

represented by the neighboring countries, and the 

international  ones represented by  the countries 

concerned with Middle East issues in a way that leads to 

stability. 
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 المقدِّمة:
لصواب مقوالِتَيا؛ أفَّ لكؿِّ قضيٍَّة, أو ظاىرٍة امتداداُتَيا,  مسمَّـٌ  ثمََّة أمورٌ      

في إطار -الموصولُة بأسباِبَيا وبواِعِثَيا, المباشرِة وغير المباشرِة؛ إالَّ أَف مف مسمَّماِت األمور
القوَؿ: بتداُخِؿ جذور المشكالِت, وذوباف الحواِجِز,  -الدراسات, المعنيَِّة "بالعالقات الدوليَّة"

بيف "ما ىو دولّي" في طبيعِتِو, "وما ىو -مف ناحيِة االختصاِص, والمعالجةِ -وطمس الحدودِ 
", تختصُّ بو "الدراسات الدستورية" وتعالُجُو؛ فصارَ  "شأنًا دوليًَّا"؛ وال -األخيرُ -محمِّيٌّ داخميٌّ

 سيَّما في"مرحمِة العولمة", "والنظاـِ العالميِّ الجديد", وما أعقبَيا.
العنايُة بالمستويات: المحمِّيَِّة, والداخميَِّة, -في ىذا البحث-مف ىنا, يتعيَُّف عميناو      

-"ليتداخؿ فييا واإلقميميَِّة, والدوليَِّة جممًة واحدًة؛ فالقضيَُّة المدروَسُة, تمتدُّ "ديناميكيَُّة فاعميَِّتيا
ـُ المستوياِت ُكمَِّيا؛ إالَّ افَّ ثمَّةَ -تأثيُر وتأثُّرُ  تنافسًا بيف "الفاعمية اإلقميمية", "والفاعمية  تمُك

ـَ تعاُظـِ تأثير اآلخر؛ في إطار  الدولية", في حؿِّ قضايا كثيرٍة؛ فينحسر تأثيُر أحِدِىَما, أما
إالَّ ما يأتي منيا, في إطار -في األغمب-عالقٍة, ال يكوُف مف المجازفِة وصفيا بأنَّيا عكسيَّةٌ 

, وحتَّى المحمية, عف الدولية بالوكالة؛ فال تكوف العالقة تنافسيًَّة, بؿ فاعميِة "األطراؼ اإلقميمية
 تأتي توافقيًة, في إطار مراعاة المصالح المشتركة, وقد تأتي بالتبعيَِّة أحيانًا.   

"التنظيمات  وبعُد؛ فقْد شيدْت المنطقُة, دخوَؿ فاعٍؿ طارٍئ, مؤثٍِّر فييا, تمثَّؿ في     
ْضِمُرُه مف كونيا مدفوعًة, "بإراداٍت دوليٍة", ومعيا "قًوى إقميميٌة", تسعى اإلرىابية", وما تُ 

عادة "رسـ حدودىا", بما يضمف "مصالح القوى الكبرى", وبعَض  لتغيير" خارطة المنطقة", وا 
وبروُز الفواعِؿ, بمشاركة -حمفائيا؛ وعقب "إعالف الحرب عمى اإلرىاِب", ُعدَّ دليُؿ وجود القوى

تيا القتالّية, التي  المكونات, مرتبطًا باشتراكيا, في "الحرب ضدَّ اإلرىاب", وفي إظيار قوَّ
ليكوَف أمرًا مقيَّدًا بدخوليا تحالفاٍت, توفُِّر ليا غطاَء  -تفضي إلعادة "رسـ حدود المنطقة"

ى تمدَُّدىا, عم -لبعِضَيا-شرعيِة اإلبقاِء عمى حدودىا, والمحافظة عمى وحدتيا, وربما تحقَّؽَ 
ِح إجراؤه  .حساب جغرافيَِّة القوى األخرى؛ في ظؿِّ "إعادة رسـ حدود المنطقة", المرجَّ

 إشكاليُة البحث: 
تشيدىا الدوؿ عمى تتمثَُّؿ إشكاليَُّة البحث, في: معرفة طبيعة المشكالت, التي      
عالف "زعامة بإ-التي شيدْت إرباكًا, ىدََّد استقرار المنطقة-المنطقةنريد بو -مستوى اإلقميـ
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َـّ إجراؤه يمِة ووصؼ اآلليَّات, وتحديد األطراؼ, الكف-إقميـ كوردستاف العراؽ, إجراء االستفتاء"ث
 خالؿ دراسة "االستفتاء" مثااًل ليا.بحؿِّ تمؾ اإلشكاليَّات, 
 فرضيَُّة البحث:

 تتشعَُّب فرضيَُّة البحث الرئيسة, المتَّصمِة بإشكالية البحث في اآلتي:     
أوَّاًل: أفَّ قضيًَّة, مثَؿ "استقالؿ إقميـ كوردستاف العراؽ", ليا آثارىا الواضحُة في البعد: 

البعد المحمِّي"في إقميـ -تأريخيا, وسيرورتيا, وآثارىا-اإلقميمي, والدولّي كذلؾ, بتجاوزِ 
 كوردستاف", والداخمي"عمى مستوى العراؽ"؛ بغضِّ النظر عف شرعيَِّتِو, ودستوريتو.

يًا: أفَّ لقضايا دوليٍة, مف مثِؿ "التحالؼ الدولي لقتاؿ "داعش", أثرًا في "إعالف ثان
جرائو".   االسفتاء وا 

, لكثيٍر مف "مشكالت المنطقة" وقضاياىا, مف خالؿ التواصؿ  ثالثًا: وجود إمكانيَِّة حؿِّ
 الفاعؿ, بيف "قوى المنطقة", المعنية بتمكـ المشكالت.

في تعقيد المشكمة, -بنسٍب متفاوتة-فواعؿ مف خارج المنطقة, يتسبَّبرابعًا: أفَّ دخوَؿ 
وتحميميا ما يمبِّي مصالح ىذه الدوؿ, عمى حساب "مصالح دوؿ المنطقة, وفواعميا المعنية 
بالمشكمة؛ بغضِّ النظر عف تقييـ مواقؼ الدوؿ خارج المنطقة, ومدى تأييدىا لمواقؼ الدوؿ 

 دستاف".المعنية"باستفتاء استقالؿ كور 
 أىداف البحث:

 يمكف تممُّس أىداؼ البحث, المرجوَّ تحقُُّقيا, في النقاط اآلتية:     
أوَّاًل: الوقوؼ عمى تحديد األبعاد, التي تجعؿ مف "استقالؿ إقميـ كوردستاف, واالستفتاء 

 عميو" أزمًة, ليا أبعادىا الدولية وآثارىا.
إجراءات, وتنسيؽ مواقؼ عمى مستوى دوؿ ثانيًا: متابعة أبرز ما شيدتو القضيُة, مف 

المنطقة, المعنية بتمؾ القضية, ومعرفة إمكانية "اعتبارىا أنموذجًا" لحؿِّ كثير مف مشكالت 
 المنطقة.

ثالثًا: وصُؼ ما يمكف أف يسيـ في "أف يعَـّ السالـ المنطقة", بتكثيؼ جيود التواصؿ 
 و حتَّى ما يمكف أف يطرأ منيا.والتفاوض, بشأف مشكالٍت تعاني وطأتيا المنطقة, أ

يَُّة البحث:  أىمِّ
 أىميَّتو, مف خالؿ نقطتيف اثنتيف:-ىذا البحث-يأخذ      
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, بعيدًا عف إمكانيَِّة  األولى: أنَّو يمفُت النظَر, إلى قضيٍَّة تحتاُج إلى حؿٍّ جذريٍّ
, وقدرات إجرائو, تجدُِّدىا, في أوقاٍت قْد ال تتوافر لدى األطراؼ المعنية بيا, إمكانيات  الحؿِّ

ألسباٍب, ال تبتعُد عف تقمُّبات طبيعة العالقات بينيا, بسبب ما تشيده المنطقة مف قضايا 
 متشابكة في طبيعتيا.

الثانية: جعؿ ما شيدتو "قضية االستفتاء" مف تنسيٍؽ غير مسبوؽ, بيف األطراؼ 
عف جعؿ األطراؼ الخارجية الدولية  المعنية بيا, مثاًل ُيحَتذى لحؿِّ القضايا اإلقميمية, بعيداً 

طرفًا رئيسًا في حمِّيا؛ بما يخفُِّؼ تقاطع الرؤى, وتضارب المصالح المضرَّة بالمنطقة كِؿ 
 أطرافيا.

 مناىج البحث الرئيسة:
يستعيف البحُث بمناىج عديدة, أبرزىا: "االستقرائي" لمقضايا, التي تجعؿ القضيََّة      

ا يمكف أف يخدـ غايات البحث, والقضايا المعنية بالتناوؿ ضمف أزمًة, "واالستنباطي" لم
محاوره؛ وكذلؾ استعيَف "بالمنيج التحميمي", لتحميؿ النصوص المعنية بالقضية دستورية أو 
سواىا, وتحميؿ ما أدلى بو المعنيوف وصناع القرار, مف تصريحات بيذا الشأف, وكذلؾ 

 "التأريخّي",وسواىا, كؿٌّ في موضعو.
 
 سيم البحث:تق

 وألجؿ تحقيؽ تمكـ األىداؼ, ِصيَر إلى تقسـ البحث, إلى المحاور اآلتية:      
تطمُّع الكورد" لبناء "إقميـ كوردستاف العراؽ", وآثار البعد  المبحث األوؿ:"تناوؿ"

 الخارجي فيو: وفيو مطمباف:
 المطمب األوؿ: تطمُّعات الكورد التأريخية إلنشاء كياٍف خاصٍّ بيـ.

 مطمب الثاني: تحقؽ مالمح اإلقميـ الخاص بالكورد.ال
المبحث الثاني: تحالفات المنطقة, المؤثرة عمى تطمُّع "إقميـ كوردستاف لالستقالؿ": 

 وفيو مطمباف:
المطمب األوؿ: التوافؽ التركي اإليراني مع موقؼ العراؽ, إزاء االستفتاء, ومخاطره 

 المستقبمية.
 اليادفة الحتواء استفتاء استقالؿ إقميـ  كوردستاف العراؽ.المطمب الثاني: التحالفات 
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المبحث الثالث: التحالفات والتفاىمات الرافضة الستقالؿ اإلقميـ, والستفتائو: وفيو 
 مطمباف:

المطمب األوؿ: التوافؽ التركي اإليراني مع موقؼ العراؽ, إزاء االستفتاء, ومخاطره 
 المستقبمية.

ت التي أسيمْت في الحفاظ عمى التوازف والتيدئة إزاَء المطمب الثاني: التحالفا
 االستفتاء.

المبحث األول: "تطمُّع الكورد" لبناء "إقميم كوردستان العراق", وآثار البعد الخارجي 
 فيو: 

يمكُف متابعُة تطمُّعات الكورد, ومحاوالِتيـ إلنشاء كياٍف, يشكُِّؿ ليـ دولًة,       
يـ فييا؛ بما يخرجيـ ممَّا ُيَعدُّ, محَض تبعيٍَّة ألعراٍؽ أخرى, تجمعيـ عمى أساس تغميب عرق

مع أنَّيا قريبٌة حتَّى في ثقافاتيا, التي يغمب عمييا انتماؤىا لمشرؽ, وال سيما في إطار الجامع 
, الذي لـ يفرِّؽ بيف عرٍؽ وآخر؛ وقد كاف العرُب في ظؿِّ الخالفِة أقميًَّة؛ لـ يتميَّز  اإلسالميِّ

, عف سواىا مف األعراؽ األخرى, حتَّى في خدمِة عموـ المغة العربية وآدبيا.إنجازُ   ىا الحضاريُّ
رْت        , وتسجيؿ ممارسات ال تميؽ بو؛ تكرَّ وعقَب غياب ىذا الجامع اإلسالميِّ

يـ؛ ويمكف متابعة ذلؾ في المطمبيف اآلتييف:  محاوالت الكورد, لتشكيؿ كياٍف يخصُّ
 تطمُّعات الكورد التأريخية إلنشاء كياٍن خاصٍّ بيم:المطمب األول: 

األشارُة إلى وصؿ بدايات"القضيَِّة الكورديَِّة", بتأريخ "اإلجياِز عمى مف المفيد ي      
معاقؿ الدولِة العثمانيَِّة, مف دوٍؿ كبرى حيَنَيا, متمثِّمٍة "بالحمفاء في الحرب العالمية األولى", 

؛ التي منحْت ُجؿَّ ٕٜٓٔميا وتقاُسـِ َتِرَكِتَيا؛ في إطار"معاىدة سيفر"التي سعْت جاىدًة, لتقسي
ناٍت كورديٍَّة؛ عمَّقتيا -التي تتكوُف منيا "رعايا الدولة العثمانية"-القوميات استقالاًل؛ إالَّ مكوِّ

َـّ إرجاء األمر بضرورة -حاؿ تحقؽ المطالبة-المعاىدة بمطالبة الكورد باستقالليـ عف تركيا؛ ث
لزاـ تركيا بذلؾ, وترتيب إجراءاتو وتفاىماتيما بشأف المناطؽ, التي ستؤوؿ لمكورد, إلى بإ

معاىدة بيف الحمفاء وتركيا؛ التي رفضت ذلؾ؛ فبقيت المكونات الكورديُة, تتواجد في إطار 
يراف, فالعراؽ, ثَـّ سوريَّا.-حالياً -مناطؽ, ألكثر مف دولٍة, وأبرِزىا  (ٔ)في: تركيا, وا 

, لقواٍت مف بقايا الجيش و        أعقب ذلَؾ, رسـُ الحدوِد, عقب الردِّ العسكريِّ
العثماني, وما ُيحَسُب "لمصطفى أتاتورؾ", بوصفو زعيـ "الحركة القومية التركية"؛  فرضت 
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 (ٕ)كثيرًا مف المخططات:البريطانية, الفرنسية؛ وتوَِّجت جيودىـ "باالعتراؼ بميالد دولة ركيا",
"معاىدة لوزاف الثانية", عقَب  -عقبيا-عقب إخراج قوات الحمفاء مف أراضييا؛ وما أسفرت عنو

رْت عمميًَّا, "عـز إقميـ كوردستاف" إجراء استفتائو؛ مف  (ٖ)"معاىدة أوتشي"؛ وثمََّة محدِّدات برَّ
مف استعادة -ىابعد-بينيا, التخوُّؼ مف انقضاء األمد, المضروب "لمعاىدة لوزاف"؛ وما ُيتَوقَّعُ 

تركيا, "ىيمنتيا اإلمبراطورية", بمطالبتيا بحقوقيا القانونية, ما قبؿ "نياية الحرب العالمية 
التي تجعؿ دواًل عديدًة ميدَّدًة في وجودىا, وفي أراضييا, ومنيا "إقميـ كوردستاف"؛  (ٗ)األولى",

الستفتاء", فاالستقالؿ, وىو مف بيف أسباب, دفَعْت "قيادة إقميـ كوردستاف", إلى "إجراء ا
بوصفو أمرًا يأتي موافقًا لغايات الدوؿ الكبرى, التي ال تريد لتركيا تمدُّدًا, وال إلمبراطوريتيا 
صحوًة, وليذا اختير موعد االستفتاء, بعد عاـ مف اضطراب األوضاع في تركيا, عقب 

 (٘)في تركيا. ٕٙٔٓمحاولة انقالب 
وَر القضيَِّة الكورديَِّة, تمتدُّ إلى ما قبؿ اتفاقية وبيذا يمكُف القوُؿ؛ أفَّ جذ     

ـ, التي تبنَّْت تقسيـ األراضي ٜٙٔٔ"سايكس/بيكو", التي ُأبِرَمْت بيف: بريطانيا, وفرنسا سنَة 
العثمانية, وفقًا لعوامَؿ جغرافية, وسكانية, ال تتغافُؿ عف األعراؽ, والقوميات التي ُمِنَح ُجمُّيا, 

 (ٙ)البيًة فييا؛ إالَّ الكورد الذيف توزَّعوا بيف تمكـ الدوؿ األربعة.دواًل يشكِّموف غ
", أو       قضيَُّة الكورد, ُمنْذ بداياتيا األولى, تجاوزْت كوَنَيا قضيََّة, "حؽِّ شعبيٍّ

"التكويف  مؤثِّرة في إمكانيِة "إعادِة َنْسِؽ""تقرير مصير"؛ فيي مف القضايا المتجذِّرة, ال
 " ـَ, شكَّمْت دواًل متناثرًة.االجتماعيَّ ليا إلى أقالي  الناجـ, عف تفكُِّؾ الدولة العثمانيِة, وتحوُّ

ومف الجدير بالذكر؛ أفَّ قضيََّة "إقميـ كوردستاف", تختمؼ عف أنواع األقاليـ, التي 
-وما تضمُّو مف أقميَّاتٍ -ُرِصَدْت في دراسة "العالقات السياسية الدولية"؛ التي جعمت األقاليـ

أتي ضمف نوعيف: أقميًَّة قوميًَّة, يكوُف وجودىا ُمركَّزًا عمى حدود الدوِؿ؛ وأخرى تشترؾ في ت
, مع دولٍة مجاورٍة, فكوردستاُف منطقٌة جغرافيٌَّة,  تمتدُّ لتشمؿ أراضَي مف:  (ٚ)انتمائيا العرقيِّ

يراف, والعراؽ, وسوريا؛ يسكُنيا الكورد بوصفيـ أغمبيٌة تنتشر فيو؛ وىو ما يعطي  تركيا, وا 
, ينيي األزمة,  "لمقضيَِّة الكورديَِّة", خصوصيًَّة, تستحؽُّ المعالجَة, والحؿَّ بشكٍؿ عادٍؿ نيائيٍّ

ال سيما ما  (ٛ)ويفتح آفاؽ التعاوف؛ وتجاوزت "القضيُة الكورديُة", حتَّى "حؽَّ تقرير لمصير",
الدوؿ الخاضعة لالستعمار؛ أعقَب منو الحرب العالمية الثانية, والذي يركُِّز عمى شعوب 
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لُتالِمَس حقوَؽ اإلنساِف, وحريَّاتو, وخصوصّياتو الثقافية, وأىميَِّتِو في ُحْكـِ نفسو؛ مع ما أثارْتو 
 القضيُة مف أزماٍت, تجاوزت أطراُفيا, الحدوَد المقبولة.

ـْ َتُعْد كثيٌر مف الدراسات, ومنيا دراس اٌت وعقَب "نشأِة إقميـ كوردستاف رسميًا", ل
ـْ تعْد تجعؿ الكورد في إطار "األقميات العراقيِة", واألمر ال يعدو عف كوِف   (ٜ)أكاديمّيٌة مقدَّرٌة, ل

نًا ميمًَّا, لو دورُه في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصاديِة, بؿ صاَر ممَّف  الكورد, مكوِّ
راِر مياَـّ صيانة حقوؽ األقميات, بمختمؼ أنواعيا؛ وال سيَّما عقب إق-في إطار اإلقميـ-يتحمَّؿُ 

قرار حقوقيـ في  مبدأ "تساوي العراقييف, وعدـ التمييز بينيـ, بناًء عمى سمات االختالؼ, وا 
    (ٓٔ)المشاركة السياسية.

"والقضيَُّة" تحمََّمْت, أكثَر ممَّا َتْحَتِمَمُو, بتأثيِر سياساِت الدوؿ, التي يشكُِّؿ الكورد     
ما عمييا؛ وقْد عاَنْت مف سياساٍت, حاوَلْت -ؿ ذلؾمقاب-جزءًا ميمًا, وأقميًة ليا ما ليا, وعمييا

ناِتيا المتعدِّدِة, "قوميًَّة وطنيًَّة"إذا صحَّ الوصُؼ؛ والمراُد "بالقومية" ىنا؛ ما  أف تجعؿ مف مكوِّ
في الحقؿ الخاص, "بالعالقات السياسية الدولية", بوصؼ القوميَة, تشكُِّؿ "قوًَّة -أوردُه المعنيوفَ 
حقُِّؽ لمدوؿ, صيانَة وجوِدىا, مف جيٍة, وتدعـُ ىذا الوجود, في ما وجيتيا غيرىا ديناميكيًة", ت

  (ٔٔ)مف الدوؿ األخرى.
 -فتمكـ الدوؿ, تأتي متأسيًة بالدوؿ األوربية, التي تاسسْت عمى أساس قوميٍّ       

, يتجاوز االنتماء الديني, في إطار براءِتِو مف المؤسسة الكنسيَِّة, وسياساتِ  يا المسؤولٍة وطنيٍّ
عف مآسي الشعوب األوربية, قبيؿ تدشيف "عصر الدولة القومية"؛ فكانت "القوميُة"عمى الصعيد 

", مف جيٍة, وشكَّمت "القوميُة", عاماًل مف عوامؿ "نشوء -الدوليِّ  أبرَز "مصادر الصراع الدوليِّ
 (ٕٔ)لنشوب صراعات.", أدَّى دوٍؿ جديدٍة", في "المجتمع الدولي

يراف, والعراؽ, وسوريا, أف تفرَض عمى وع       ميو؛ حاوَلت كؿٌّ مف: تركيا, وا 
, بحكـ تواجدىـ في جغرافيِة كؿٍّ دولٍة مف تمكـ الدوؿ؛ وحاولت تذويب  الكورد, االنتماء القسريِّ
تباعيـ في  خصوصياِتيـ, في بوتقِة الصبغِة واليوية: التركية, واإليرانية, والعراقية, والسوريِة؛ وا 

كثيرٍة, لثقافة الغالبية مف الشعب؛ وىو أمٌر أساَء إلى خصوصياِت اليوية واالنتماء  أمورٍ 
األمُر الذي زاَدىا تعقيَدًا؛  (ٖٔ)الثقافي لمكورد, وال سيَّما عقب تجاىِؿ ضغوط ىذه المعاناة؛

لْت إلى صراٍع مسمَّحٍ  َلْت مف المطالبة بوساِئَؿ سياسيٍة سمميٍَّة, ما لبثْت أف تحوَّ نتيجَة -فتحوَّ
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", الذي َيتذرَُّع أحد أطراِفِو "بالخصوصيَِّة القوميةِ  "؛ "التخنُدِؽ القوميِّ ","وباالستحقاؽ اإلنسانيِّ
."  ويتذرَُّع آخروَف"بالوحدِة الوطنيَِّة""وباالستحقاؽ التأريخيِّ

ومف أبرز محاوالت الكورد, إلقامِة دولتيـ, التي باَتْت أماًل يراوُدىـ, وتطمُّعًا      
ُيْرَتَقُب تحقُُّقو؛ في حاؿ توافرْت العوامؿ الموضوعيَُّة, الالزمُة لذلؾ؛ بعَد أْف شيَد تأريُخ الكورد, 
محاوالٍت كثيرًة, بصورِة إعالٍف لمتمرُّد, بوصفو مف مظاىر إشعار اآلخريف, في دوليـ وفي 

, بمعاناِتيـ أو في استقالليـ, عف  تأكيد رغباِتيـ-عمى األقؿِّ -خارجيا, عمى المستوى الدوليِّ
دوليـ, وال سيَّما أفَّ الكورَد يتركَّزوف في مناطَؽ, منفتحٍة عمى األراضي, التي يسكنيا نظراؤىـ 
يراف, والعراؽ,  ً مف: "تركيا, وا  في الدوؿ األخرى, أعني في مناطؽ الحدود, التي تجمع ُكالَّ

ُرُه: انتماءاتيـ الدينية, مطالباتيـ بإنشاء كياٍف ل-موضوعياً -وسوريَّا"؛ وىو أمٌر يدعـُ  يـ, ويبرِّ
؛ زيادًة والمذىبية, وتعدُُّد لغاتيـ, التي تتركَُّز في ثالٍث؛ ىي: اليورامية, والبادنانية, والسورانية

 األيديولوجية, والسياسية.عمى 
وقد تمثََّؿ ما يوصُؼ بكوِنِو أقوى المحاوالت, في العصر الحديث, ما أعقَب       

" في "ميآباد", وُأعِمَف عف تأسيسو, بتأريخ تأسيس"الحزب الد يمقراطي الكوردستاني اإليرانيِّ
, الذي شاَع ٜ٘ٗٔ/ٛ/٘ٔ ؛ ومع انَّو يضُـّ قياداٍت دينيًَّة, إالَّ أنَّو لـ َيستغِف عف الدعـ الخارجيِّ

حُث مف الدوؿ, ال سيَّما التي تنامى دورىا, عقب الحرب العالمية الثانيِة, بوصفيا منتصرًة؛ وتب
, أف  , في "العالـ الثالث"؛ وال سيَّما في الدوؿ النفطيَِّة؛ فكاَف لمحزب الفتيِّ عف مواطئ قدـٍ

, الذي يعنى بدعـ الثوار, ويعنيو زعزعُة استقرار الدوؿ -كإيراف-يتواصَؿ مع االتحاد السوفيتيِّ
سيف لالتحاد التي ليا عالقات مقدَّرة بالغرب, والواليات المتحدة األمريكية؛ بوصفيـ مناف

", قكاَف إعالُنُو  ؛ الذي دعـَ "القاضي محمد", "زعيـ الحزب لبديمقراطّي الكوردستنيِّ السوفيتيِّ
؛ التي لـ َتِعش سوى ثالثة ٜٙٗٔ/ٕٔ/ٖٕعف نشأِة, "جميورية كوردستاف في ميآباد", بتأريخ 

إالَّ َمْف كاف -ٜٚٗٔ/ٖ/ٖٔفي-أشيٍر, عاَنْت خالَليا مف القمِع والتنكيِؿ, والفتؾ بقياداتيا
   (ٗٔ)منيـ, قْد غادرىا إلى الجباؿ المجاورة.

 المطمب الثاني: تحقق مالمح اإلقميم الخاص بالكورد: 
تطوَّرت حركة التمرُّد الكوردية, وتحديدًا في العراؽ؛ الذي حاوؿ احتواء الكورد,      

 ٔٔصادقة عمى بياف , عقب المٜٓٚٔفي شماؿ العراؽ, بتشريع "قانوف الحكـ الذاتي", لمعاـ 
"والمال مصطفى البارزاني", بوصفو زعيمًا "لمحزب الديمقراطيِّ  (٘ٔ)آذار, بيف "القيادة العراقية",
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" ؛ الذي ُعدَّ مف أقوى مكاسِب الكورد, "والحركات الكوردية السياسية", في تأريخ  الكوردستانيِّ
تمرُّدىـ, ومحاوالتيـ خدمَة قضيَّتيـ, لما احتواه القانوُف مف إقرار بوجودىـ, وبحقوقيـ القومية, 

إالَّ أفَّ القضيََّة الكورديََّة, قد خسرْت الكثير, مّما كاف متاحًا تحقيُقو  (ٙٔ)الثقافية؛ وباستحقاقاتيـ
؛ إلخضاعيا لممجاؿ  لقضيَِّتيـ, بوصفيا حقوقًا إنسانيًَّة, في إطار احتراـ انتمائيـ القوميِّ

فَعْت ألجؿ ذلؾ الدولي وتوازناِتو, واإلقميمي وتقمُّباِتو, ما أفقدىا الكثير مف تمكـ المكاسب, ودُ 
الكثير مف الدماء, وعمى حساب استقرار مناطقيـ وبمدانيـ؛ فقد باَتْت القضيَُّة موضَع تجاُذٍب, 

 واستغالٍؿ لتصفيِة حسابات الدوِؿ, السيما اإلقميميَة المتجاورة منيا.
وأقّؿ مف ذلؾ, ما قد شيدتو إيراف؛ في مناطؽ كوردستاَف مف تمرُّد, أعمنْتُو        

؛ ما لبث أف ُأعمَف "الجياُد" ضدَّه؛ ٜٜٚٔ"نظاـ الجميورية اإلسالمية اإليرانية", في العاـ ضدَّ 
", في ربيع العاـ   (ٚٔ).ٜٓٛٔفُأخِمَدْت مف لدفِّ "الحرس الثوريِّ

, ومشاركة الكورد, في إدارة ٖٕٓٓعقَب االحتالؿ األمريكي لمعراؽ في العاـ      
وقْد كاَف دعـ الكورد مف الوصايا, -يَِّة الكورديَِّة" في العراؽالعراؽ, توسََّعْت آفاؽ حؿِّ "القض

التي حثَّ عمييا المعنيوَف بتحديد أولويات التخطيط االستراتيجي, "لمواليات المتحدة األمريكية", 
في "الشرؽ األوسط"؛ فقد نصح "برنارد لويس" بالتأثير في واقع العراؽ, وتغيير توازنات القوى 

لو؛ لكنَّو شدَّد عمى ضرورة تقديـ َقْدٍر أكبر مف "المساعدات األمريكية", لصالح فيو, قبيؿ احتال
وقد تمثََّؿ -الكورد, مف أجؿ تحويميـ إلى قوٍَّة موازيٍة لبغداد؛ وقْد تبرََّأ مف نصحو باحتالؿ العراؽ

 وذلؾ متحقٌِّؽ في مجاليف:(ٛٔ)حؿُّ اإلشكالية المتَّصمة "بالقضية الكوردية"؛
ُو: " جميورية العراؽ ٕ٘ٓٓما تضمََّنُو "دستوُر العراؽ" لمعاـ  وؿ:المجاؿ األ ؛ وَنصُّ

دولة اتحادية واحدة مستقمة ذات سيادة كاممة, نظاـ الحكـ فييا جميوري نيابي )برلماني( 
, وقد  ترتََّب عميو, وعمى ما سبقو, وما (ٜٔ)ديمقراطي . وىذا الدستور ضامف لوحدة العراؽ"

وتوافقات سياسيٍَّة, حدََّدْت الكثير مف: الحقوؽ والواجبات, والصالحيات,  لحقُو, مف اتفاقات
", وما  ِؿ ما تجنيو"بتغيير النظاـ السياسيِّ المتَّصمة "بإقميـ كوردستاف", بعَد نشَأِتِو, ليكوَف مف أوَّ
سبقو مف لقاءات "قوى المعارضِة العراقية", قبيؿ "االحتالؿ األمريكي"؛ فقد كانت "القوى 

كوردية", سبَّاقًة بالسعي إلسقاط "نظاـ الحكـ السابؽ", وبتعجيؿ "احتالؿ العراؽ", ال
ِة"تحريره نظامو المستبدِّ", وفؽ قناعاتيـ, وقناعات فصائؿ المعارضة؛ وقد أثمَر عف ذلؾ  بحجَّ

 "لمكورد" حقَّيف:
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ُؿ منيما في: إقرار "حّؽ الكورِد", في أف يستقّموا بأنفسيـ, ٔ أو أف يقيموا .تمثَّؿ األوَّ
 إقميَمًا, يخصُّيـ.

اشتراكيـ الفاعِؿ, بإدارة "حكومة المركز ببغداَد", مع .وتمثَّؿ الثاني منيما في: ٕ
 تفرُّدىـ بإدارة إقميميـ. 

ما أثمرتو"عالقات الكورد","بالقوى العراقية", "وبالقوى اإلقميمية",  المجاؿ الثاني:
مف ثمراِت نسج العالقات المتينِة, -إجماالً -ؿ؛ فاإلقميـُ "والقوى الدولية"؛ بما يراعي المجاؿ األو 
, وما وبعده, وال سيَّما عالقاتيـ "بالواليات  ٜٜٓٔ"لمقيادات الكورديِة", فترَة ما قبؿ العاـ 

" في تراكـ -المتحدة األمريكية", "والدوؿ األوربية"؛ وكمُّيا تُبِرُز بوضوٍح أثَر "الُبعِد الدوليِّ
", ويؤكِّدُه إجراءاف: خطوات "نشأة إقميـ  كورديٍّ

اجتماٌع "لالتحاد األوروبي", لممصادقة عمى خطة, -ٜٜٔٔ/ٗ/ 8في-.فقد عقدٔ
رْت  "إلنشاء مالذ آمٍف", تابٍع  "لألمـ المتحدة" في العراؽ, ميمَُّتو حمايُة الكورد, وقْد قرَّ

 (ٕٓ).ذه المنطقةإنياَء جميع نشاطاتيا العسكرية, في ى-عقبيا بيوميف-"الواليات المتحدة"
"منطقة حظر طيراف", التي ال َتسَمُح "لمطائرات -ٕٜٜٔ/ٛ/ٕٙفي -.وقد ُحدَِّدتْ ٕ

 (ٕٔ).العراقية", بدخوليا, "شماَؿ العراؽ", وجنوَبو كذلؾ
وقْد ُعدَّْت ىذه, مكاسَب لصالح "القضيَِّة الكورديِة", والتي تحقََّقْت بجيوٍد مضنيٍة,      

"وحدةُ -في ذلؾ-بذلتيا "الحركات الكورديُة", بمختمؼ مسمَّياتيا, وتبايف اّتجاىاتيا؛ تجمعيـ
 القضيَِّة" بكؿِّ ما تعنيو. 

 "إقميم كوردستان لالستقالل": المبحث الثاني: تحالفات المنطقة, المؤثرة عمى تطمُّع 
ويراُد بيا, أبرُز التحالفات, التي ميَّدْت لتنامي تطمُّعات"إقميـ كوردستاف"      

لالستقالؿ, ومف أبرز مؤشِّراتو, الدعوة إلجراء ذلؾ االستفتاء, مف جية؛ وما جاء مف تحالفات 
ُو مف استفتاء؛ وما  مقابمٍة, بوصفيا ردوَد أفعاؿ رافضٍة, لالستقالؿ, ولمدعوة إلجراء ما يخصُّ

عقبيا مف عقوبات وحصار ُفِرَض عمى اإلقميـ؛ تسبَّب في اإلضرار بتمكـ التطمعات, وتنامي أ
دور"دوؿ المنطقة"وتأثيرىا, في رسـ مستقبميا, في ظؿِّ تعاوٍف ممفٍت, وتقارٍب بيف "القوى 
األبرز", واألطراؼ المعنيِة, بقضايا المنطقِة وبمشكالِتيا؛ وفي مقدِّمتيا سيرورةُ"القضيَّة 

 لكوردّية", التي حازْت اىتماـ كؿِّ األطراؼ, ألثرىا المباشر في دوليـ وفي شكميا.  ا
عادِة رسم خارطة المنطقِة" في االستفتاء:   المطمب األول: أثُر"قتاِل داعش", "وا 
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الذي يصيُب نسيَج "دوِؿ المنطقِة", االجتماعيَّ -لمشروِع "الشرؽ األوسط الكبير"     
ليكوَف نواَة "دولٍة -لُينعَش "تطمُّعاِت الكورد", إلعالِف "استقالؿ إقميميـ"-ىالتمكـ الدوؿ, وحدودَ 

كورديٍَّة", آمميف بما ُيَسرَُّب مف معموماٍت, عف إمكانيَِّة تخصيِص دولٍة, تخصُّيـ في المنطقة, 
 (ٕٕ)ضمف ترتيبات, "مشروع الشرؽ األوسط الجديد", والتطوُّرات التي أعقبْتُو.

ومخطٍَّط ُمعدٍّ, يخصُّ "واشنطف", ومف يقؼ في -بؿْ -كُِّد وجوَد نيَّةٍ وممَّا يؤ      
-ما قالو "مستشار األمف القومّي األمريكي" (ٖٕ)خندقيا؛ لمحاولة "إعادة رسـ خارطة المنطقة"؛

"منظِّري السياسة الخارجيِة -ٜٓٛٔفي العاـ -(ٕٗ)"زبيغنيو برجنسكي"-المتوفى بوصفو أحَد أىـِ
مؤكِّدًا عمى ضرورِة أْف تتمكََّف, "الواليات المتحدةُ", مف إعادِة الترتيب, لحرٍب تعُقُب األمريكيِة"؛ 

؛ يكوُف الخميُج مف ساحاِتيا؛ تمكُِّف "الواليات المتحدة", ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔالحرب "العراقيَة/اإليرانية"
ما يمكف -وال شؾَّ -مف "تصويب" األخطاء, التي تضمَّنتيا"اتِّفاقيُة:سايكس /بيكو"؛ وُمراُدهُ 

تحقيُقو بتعديميا, ويضمف "المصالح األمريكية", في إطار ما استجدَّ مف تطوُّرات: ظروفًا, 
  (ٕ٘)وأحداثًا, ومصالَح, في المنطقة.

وبيذا التصريح, وبتكميؼ"البنتاجوف", "وزارة الدفاع األمريكية", َوَضَع "برنارد      
, "المنطقَة العربية", واإلسالمية كذلَؾ, ومف بيف لويس", مشروعًا, يتضمَُّف َرسـَ "خارطة تفكيؾ"

ً مف: "العراؽ, وسوريا, ومصر, والسوداف, ولبناف؛  ما يشتمُمُو "مشروع إعادة التقسيـ", كالَّ
يراَف, وتركيا, "وأفغانستاف وباكستاف",  ودوَؿ الخميج, "ودوؿ شماؿ أفريقيا", وكذلؾ باكستاَف, وا 

ومف غير الممكف, تصوُُّر انفصاـِ  (ٕٙ)ودينية, وطائفية؛إلى كانتونات, ودويالت: عرقية, 
 ذلَؾ, عمَّا يجري مف أحداث, أبرزىا:

؛ والدور ٜٜٓٔ, "وغزو الكويت" ٜٛٛٔ.نيايِة "الحرب العراقية/اإليرانية", في العاـ ٔ
ليجَد "التواجُد  -نعني بيما الحدثيف-"األمريكي" في دفع األطراؼ المعنية بيما, ليتحقَّقاَ 

", في المنطقِة ما يسوِّغُو؛ فالمنطقة مف "المناطؽ المواتية"األم وفؽ المعنييف -ريكيُّ
لتنمية القوَِّة, بوصفيا "مناطؽ محورية", وتعرُؼ كذلؾ"بمناطؽ القوة", ما يؤكُِّد -"بالجيوبوليتيؾ"

  (ٕٚ)مكانتيا المتقدَمَة, في الحسابات, المتَّصمِة "باالستراتيجية األمريكيَِّة".
ار "االتحاد السوفيتي", "والمعسكر الشرقي", ونياية "الحرب الباردة", عمى .انييٕ

والتحوُّؿ عمى صعيد السياسة الدوليِة, عف ثنائية القطبيف, وال سيَّما (ٕٛ)المستوى الدولي؛
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مرحمتيا الثالثة, التي تؤكُِّد وجود مشاكَؿ اقتصادية, واستراتيجية, أحالْت دوف استمرار "االتحاد 
 ", فضاًل عف تحالفاتو "الشرقية التقميدية".السوفيتي

"الميبرالييف وما أعقبيا مف بروز.وتفرُّد األنموذج الغربّي, ما بعد الحرب الباردة؛ ٖ
"عصر العولمة"؛ وبروز مقوالتيا, مف مثِؿ: تدشيفو (ٜٕ)الجدد", وىـ ذوو مقولِة"نياية التأريخ"؛

"الشرؽ األوسط", والعنايِة باستيفاِء عمى يز,"ِصداـِ الحضاراِت", التي ُتعدُّ مف دوافع الترك
  (ٖٔ)تحَت غطاِء"النظاـ العالمي الجديد". (ٖٓ)مصالحيـ فيو؛

", إلى ٗ ."والتحوُّؿ في العالقات الدولية": حقاًل, وآفاقًا؛ مف تقديـ "الُبْعِد العسكريِّ
", والعامؿ الدينيُّ كذل َـّ الحضارّي, ومنو "العامؿ الثقافيُّ ؾ؛ والتي عدَّىا بعُض االقتصادّي, ث

المتخصِّصيف, في "دراسة العالقات الدولية", بوصفيا انتقاالٍت, في إطار"مجاالٍت لتحدِّياٍت, 
َؿ  (ٕٖ)تواجو المنطقة"؛ ـْ تقؼ عنَد حدوِد, مقولِة"ِصداـ الحضاراِت", بؿ بمغْت التحوُّ والتي ل

وعمى وجو الخصوص, الغربيِّ إلى"اعتبار اإلسالـ والمسمميف, مصدرًا لتيديد مصالح العالـ, 
   (ٖٖ)منو.

ولمعالقات بإسرائيؿ, والمبنيَِّة عمى رعاية المصاِلِح, ولتعاونيـ المشيوِد مع     
الواليات المتحدة األمريكية, بما يحقُِّؽ إلسرائيَؿ موطَئ َقَدـٍ في كوردستاَف, خدمًة لمصالِحَيا, 

ي مجاؿ التسميح والتدريب, وفي التنمية مف تقديـ العوف لإلقميـ, ف-مقابؿ ذلؾ -وما تبديو
 , في مجاالت كثيرٍة.”والمساعدات اإلنسانيِة والموجستيَّةِ “البشريِة, 

ـْ يأِت ما ق      ُذِكَر أعاله مف فراغ؛ بؿ يسَتنُد إلى سعي "الواليات المتحدة  دْ ول
عادة تركيب, لممطقِة وألنظمتيا السياسية؛ قبؿ أف يتنامى  األمريكية", إلى عمميِة" تفكيؾ, وا 
سعييا, إلى إعادة تفكيؾ الحدود, وتركيبيا مجدَّدًا, في ظؿِّ سعييا لفرض ىيمنتيا, في إطار 

", وفؽ تصوُّراتيا االستراتيجية؛ وسعييا "العالـ الجديد", "وعولم ة أنموذجيا الحضاريِّ الثقافيَّ
إلى بناء "تحالفاٍت جديدٍة" في المنطقِة, في إطار تحقيؽ غاياتيا, التي اتَّخَذْت طابعًا عالميًَّا؛ 

, واستغالليا لمتحوُّؿ مف "القوى ٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔ", في وال سيَّما عقَب, "اليجماِت اإلرىابيةِ 
 (ٖٗ)ناعمة", في تحقيؽ غاياتيا؛ إلى"القوة العسكرية".ال

ومف ناحيٍة أخرى, "فالوالياُت المتحدةُ", تسعى إلى ربط اقتصادات المنطقة,      
باقتصادىا ىي, وباقتصاد "إسرائيؿ", في إطار السعي, لتأسيس مكانة متقدِّمة إلسرائيؿ, تكوف 

عنو في المنطقة؛ في إطار عمميات: السالـ,  مف خالليا, مركزًا تجاريًا, ال يمكف االستغناءُ 
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فالتطبيع, فالشراكات االقتصادية, واالنفتاح التجارّي؛ وىذه كمُّيا ُتجِيُز عمى "المشاريع 
 (ٖ٘)السياسية", المتصمة "بتحرير األراضي المحتمة", وعمى "مشاريع المقاومة", والممانعة كذلؾ,

"التقرير -وقْد َعدَّ  (ٖٙ)ىاب", لمف يدعـ المقاوَمَة؛وقد يصؿ األمر إلى توجيو اتِّياـ"دعـ اإلر 
عدَّ -, المتَّصؿ "بأنماط اإلرىاب"ٜٜٗٔاألمريكي, الصادر عف "وزارة الخارجية" في العاـ 

اليجمات التي شنَّتيا, مجموعات توصؼ بكونيا إسالميًَّة, بكونيا إرىابيًة, الستيدافيا "تقويض 
سرائيؿ مف جية عممية السالـ", وَعدَّ التقريُر الم عارضيف, "لمسالـ بيف العرب, مف جية, وا 

انحيازًا واضحًا, ومصادرًة لمرأي, والدفاع -في حقيقتو-بما يشكِّؿُ  (ٖٚ)ُأخرى, أنَّيـ "متطرفوف",
, حتَّى  , ال ُيرَتَجى إثَماُرَىا؛ أماـ التنصُّؿ اإلسرائميِّ عف الحقوؽ المغتصبة, أماـ عمميِة سالـٍ

 يا. عف التزامو بمضامين
أمَّا موقُؼ إسرائيؿ؛ فممَّا يفسُِّر دعَمَيا إجراَء استفتاِء كوردستاف, أمٌر ال َيبُعُد       

بزرع -مف جيةٍ -عف تدىور عالقة إسرائيؿ بتركيا, فذلؾ الدعـُ عامُؿ ضغٍط عمى تركيا
لما كانت  مشاِعَؿ عثرٍة أماميا, فتتحوُّؿ إسرائيُؿ مف"التذلؿ لتركيا, واستجداِء إعادة شراكتيا,

عميو", إلى الضغط عمى تركيا, ومضايقتيا بدعـ "استقالؿ كوردستاف العراؽ", ومدِّ يِد العوف, 
 (ٖٛ)لمحصوؿ عمى اعتراؼ حميفتيا "الواليات المتحدة".

وممَّا ترتََّب عمى تحالِؼ كوردستاف, والعراؽ كذلؾ مع الواليات المتحدة      
ما بدا مف موقؼ "الواليات  -"(ٜٖ)في ظؿِّ "التحالؼ الدولي, لقتاؿ تنظيـ "داعش"-األمريكية

األمريكية", بعد أف صاَر وشيكًا اتفاُؽ برلماف كوردستاف, عمى إقرار تغيير "النظاـ السياسي", 
نياء والية  مف "رئاسيِّ  إلى برلماني"؛ وما سيترتَُّب عميو, مف تحديد صالحيات الرئاسة, وا 

, فوجَئ المعنيوف والمراقبوف, مف ٕ٘ٔٓ/ ٛ/ٜٔالسيِّد "مسعود بارزاني"؛ لكف؛ في اليوـ 
"الموقؼ األمريكي" ممثاًل بمندوبيا إلى كوردستاف, في محاولٍة َسَبَقَيا تنسيٌؽ, مع بعض "القوى 

الكوردستانية", لعرقمة "إقالة بارزاني", لحاجة "الواليات المتحدة األمريكية", "والتحالؼ الحزبية 
ـَ, لصالح ضماف "قتاؿ داعش"؛ أظيَر  الدولي"  لمرئيس "بارزاني", واإلبقاء عمى زعامتو لإلقمي

يا جميًَّا, "حقيقَة اعتماِد اإلقميـ" عمى "المواقؼ الداعمِة لمدوؿ الكبرى", ودعميا وحمايت
أعطى "لمحزب الديموقراطي  (ٓٗ)ومساعداتيا, في بقائو, وقبوؿ ما تراه في مستقبمو؛

الكوردستاني", "ولمرئيس بارزاني" إشارًة لرضا األمريكاف, واسُتِغمَّْت إليجاد مخرٍج, ُيبقي عمى 
عراؼ "رئاسة اإلقميـ", فترًة قادمًة, بغضِّ النظر عف التعيُّدات, "واالتفاقات السياسية", "واأل
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ؿ "نظاـ  كوردستاف" مف رئاسي إلى برلماني,  ٕٚٔٓالدستورية", وقْد حدَّدت العاـ  موعدًا لتحوُّ
 وتحديد صالحيات رئيس اإلقميـ.

المطمب الثاني: التحالفات اليادفة الحتواء استفتاء استقالل إقميم  كوردستان 
 العراق: 

", ألجؿ المضيِّ في إجراء َعِمَؿ "الحزب الديمقراطي الكوردستاني", "البارتي    
ـَ "نياية الحرب ضدَّ "داعش", وينتظر البارتيٕٚٔٓاالستفتاء, ألىمية العاـ  -, بوصفو عا

", "والواليات المتحدة األمريكية" زعيمتو, مقابَؿ مشاركة اإلقميـ -إذف "مكافأَة التحالؼ الدوليِّ
راء االستفتاء", تحديدًا خالَؿ العاـ وزعامتو, في قتاِؿ اإلرىاب؛ ليذا عقَد "البارتي" نيََّة "إج

", وتجاُوَز الحدِّ مف صالحيَّاِتيا؛ ٕٚٔٓ , ليؤكَِّد أفَّ االستفتاَء, ُيسيُِّؿ  "التمسَُّؾ برئاسة اإلقميـِ
 فضاًل عف السير في إجراءات االستقالؿ ُقُدَمًا.

إْذ دفعت -لوبوصفيا حميفًا وداعمًا -ولتميُِّز عالقات"إقميـ كوردستاَف"بإسرائيؿ      
إسرائيؿ ُتجاَه "إجراء االستفتاء" بوضوٍح صارٍخ, وبطريقٍة أثارْت استغراَب المراقبيف, رافقتيا 
ـَ  , والرغبَة الجامحة, قْد تواريا أما دعاياٌت مف "شخصياٍت ييوديٍة إسرائيمية"؛ لكفَّ ىذا الدعـَ

", في قراءة ما يجري, وما تريده " الواليات المتحدة"مف اإلقميـ, "ضروراِت التحوُّؿ األمريكيِّ
 مقابؿ رعايتو.
لكْف ثمََّة إصراٌر "لرئاسِة اإلقميـ", تمثََّؿ في "إجراء االستفتاء" في موعده, في       

األمر  (ٔٗ), الذي أسََّس لنشأة اإلقميـ وصيانتو؛ٕ٘ٓٓخطوٍة "مخالفٍة لدستور العراؽ" لمعاـ 
إلبداء الرغبة في اإلبقاء عمى الوضع -حميَفِة بغداد, وكوردستاف-الذي دفَع "بالواليات المتحدة"

ـْ تسبقُو وتؤىُِّؿ لُو اتفاقاٌت وتوافقات؛ -الراىف, وحدود المنطقة, وأْف ال يطرأ عمييا تغييرٌ  ما َل
فاوت أىدافيـ االستراتيجية, لكثرة الفواعؿ المعنيَِّة, وت-تفوؽ توقُّعات اإلقميـ "المتسرِّعة"

لطيِّ صفحِة  -مف متغيرات وتحوالت المواقؼِ -واالعتبار بما يجري في سوريا, وفي العراؽ
 اإلرىاب, واالننياء مف الحرب عميو, كذلؾ.

"إجراء اإلقميـ االستفتاء", وتضييؽ الخناؽ عميو, فقد ,وليذا كاف لرفض األمريكافِ      
لت يخضُع  لى التوجيو بإلغائو؛ فاألمرُ مف موافقتيا المبدئية عميو, إ خالؼ رغبتيا, التي تحوَّ

وتحالفاتيا وأزماتيا؛ وال "لمحسابات األمريكية", ولمتبدُّؿ السريع, الذي تشيده المنطقُة, 
-في الوقت الراىف-"األزمة السوريُة", وتحوُّؿ األمريكاف عف رغبتيـ في "استقالؿ اإلقميـ"سيَّما



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2020 اذار

 

)ٔ٘ٙ ) 
 

ُرُه مف  قضايا تربؾ: اإليرانييف, واألتراؾ, إلى ما كاَف مف "مستجدات الرؤية األمريكية", وما يفجِّ
في تقديـ ورقة إنشاء, قوات كورديٍة سورية, في سوريا ودعميا, بما يحقُِّؽ فتَح جبياٍت 
يراف, وتركيا, والنظاـ, وداعش, جممًة واحدًة؛ وفي ترتيب ما يحمي "المصالح  جديدٍة:لمروس, وا 

, ٕٚٔٓفي نفط سوريَّا, وحمايِة مناطؽ استخراجو؛ وفؽ ما تكشََّؼ عقب العاـ  األمريكية"
َح بشكٍؿ رسميٍّ وصريٍح, في العاـ  "مناطؽ تحميأفَّ "الوالياِت المتحدَة", بالقوؿ:؛ ٜٕٔٓوتوضَّ

شرؽ سوريا النفطية", بإرساؿ تعزيزات فييا, وفؽ "جونثاف ىوفماف" بوصفو متحدِّثًَا, باسـ "وزارة 
ُز "قوات الد َر ذلَؾ بتأكيده, أفَّ منافَع النفط وعوائده, تعزِّ فاع األمريكية" البنتاغوف, الذي برَّ

سوريا الديمقراطية""قسد", التي قاتمْت بجانب التحالؼ, في قتاؿ"داعش", ولتكوف مصدَر 
ـُ معركتيا؛ , ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔعقب تصريح "الرئيس األمريكّي ترامب"في  (ٕٗ)إيراداٍت ليا, وتدي

سرائيؿ, ومناطؽ النفط لحمايتو.ب  (ٖٗ)نشر قوات أمريكيَّة في سوريا, عمى حدود األردف, وا 
 المبحث الثالث: التحالفات والتفاىمات الرافضة الستقالل اإلقميم, والستفتائو:

-عمى قضايا منيا االستفتاء -بدت األفعاؿ, وردود األفعاؿ في المنطقة      
مبحث, المتَّصؿ "بانحسار دور القوى الدولية في المنطقة, مؤشراٍت, تؤكُِّد الفرض األساس ل
لكّنو ال يعني غياب القوى والفواعؿ الدولية عف المشيد؛ بؿ -لصالح الفاعمية لمقوى اإلقميمية"

كانت متابعة األحداث توافؽ مجرياتيا, خشية االنزالؽ إلى ما ال تحمُد عقباُه, مما يعكِّر صفو 
بما فيو المنطقة, جممًة واحدة؛ فقد كانت مطالب "تأجيؿ إجراء  السالـ واالستقرار العالمي

االستفتاء" ذات أصداء واسعة؛ ومف بينيا موقؼ "االتحاد األوربي", الذي أكََّد ضرورة تأجيؿ 
إجرائو, لمعرفتيـ بآثاره في المنطقة, وفي العالـ كذلؾ؛ مؤكدًا "دعـ االتحاد الدائـ, لصالح 

 وفؽ ما يأتي بيانو:  -(ٗٗ)تو"وحدة أراضي العراؽ, وسياد
المطمب األول: "التوافق التركي اإليراني" مع موقف العراق, إزاء االستفتاء,  

 ومخاطره المستقبمية:
العراقي", بشأف اإلقميـ, وكذلؾ ما أعقب -اإليراني-أمَّا "التنسيؽ التركي     

تركي/اإليراني", وتوافقيما ُتجاَه في ظؿِّ "التعاوف ال-االستفتاء: فإفَّ مف أبرز ما يمكف تسجيُموُ 
" -االستفتاء َؿ سابقًة في إطار "التأثير اإلقميمّي" في قضاياه, بما يفوؽ "التأثير الدوليَّ ما سجَّ

مف خارج المنطقة, في ظؿِّ سرعِة تنسيؽ المواقؼ, والعمِؿ لتنسيِؽ الرؤى, وفي "صياغة 
مع "حكومة المركز ببغداَد", والتنسيؽ معيا, الخطط المستقبمية", "بيف إيراف وتركيا", وتعاونيما 
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إليجاِد حؿٍّ يحقُِّؽ مصالَحيـ التوافقيَة, ويحفُظ "الوحدة الوطنية" لكؿٍّ منيـ, "بصيانِة وحدِة 
ناِتو  -مَِّيا, وفَؽ قناعات الدوؿ الثالث, إزاء تعرُّضيماكُ األراضي", والنسيج المجتمعي, بمكوِّ

 -وفؽ رؤاىـ الثابتة, فيما يخصُّ ىذا الموضوع-شعوبياوتعرُّض وحدِة أراضييا, ووحدة 
" أمرًا لو أثره الواضُح,  لمخطر, بسبب اإلقداـِ عمى "إجراِء االستفتاء"؛ بما يجعؿ "الدوَر اإلقميميَّ
في سيرورة ما سيطرُأ فيو, وما سيؤوؿ إليو, وبما يضغُط تأثير الدور العالمّي في المنطقة؛ إالَّ 

ت القوى اإلقميمية, الفاعمِة المعنيَِّة باألزمة, والتي أكََّدْت رفضيا لالستفتاء, ما وافؽ منو, إرادا
 ولعؿَّ ما يمكف تسجيُمو, إزاء ىذا األمر نقاط أبرزىا: (٘ٗ)وتمسُّؾ بمدانيـ المستقمّي برفضو؛

ية إليراف, وما تريده "اإلدارة أوَّاًل:  األمريكية", أفَّ تيديدات "الواليات المتحدة", الموجَّ
, "باتفاؽ ٕ٘ٔٓالمبـر في العاـ -مف إعادة النظر, في تقييميا "لمبرنامج النووي اإليرانّي"

واالنسحاب منو فيما بعُد؛ كاف ذا أثٍر, في "التقارب اإليرانّي مع تركيا", إضافًة إلى -"ٔ+٘
", بأف تنضبط حوؿ "األزمة السوريةِ -زيادًة عمى تفاىميـ جميعاً -"تحاُلِؼ إيراف  مع روسيا"

"خيوط األزمة -بالنتيجة-حركة "القوى المتصارعة" فييا, بما يمكنيـ التوافؽ عميو, وما يبقي
السوريِة", في إيدييـ, وال سيَّما في وقٍت انسَحَبْت فيو, ُجؿِّ القوات المنتشرة, في سوريا, التابعة 

اعتباريٌَّة", تجمعيا "وحدُة الرؤية", "قوٌَّة -مف تمكـ القوى-لمواليات المتحدة األمريكّية؛ لتتشكِّؿَ 
"ووجيُة المصمحِة"؛ تحوُؿ دوف إحداث أي تغيير, في الدوؿ ذات المناطؽ الكوردية, والسيَّما 
يراف, وتركيا؛ مع ما كاَف مف محاوالٍت لمسير ُقُدمًا نحو "استقالؿ  , وا  قميمو الكورديِّ العراؽ, وا 

التأثير األمريكي المباشر" في المنطقة, وال سيما تدؿُّ عمى ضمور " -إقميـ كوردستاف العراؽ"
 وأَدْتيا عوامُؿ, أبرُزىا: -في سوريا
" في سوريا, وتنامي تأثيره, بتنسيؽ "المواقؼ التركية"  .1 تكثيؼ "التواجد التركيُّ

رًا. يراف, وحتَّى مع "النظاـ السوري" مؤخَّ  (ٙٗ)مع: روسيا, وا 
يس ترامب", مصالَحَيا في كسب"الرأي تقديـ "اإلدارة األمريكية"ممثَّمًة "بالرئ .2

العاـ األمريكّي", قبيؿ معركتو االنتخابية القادمة الصعبة, لترميـ صورة اإلدارة, وقد بدت 
ف عمى حساب مواقفيا, -"بميونز أند بميونز, أند بميونز"-"جابيًا" ال تفقو غير جني األمواؿ وا 

 ومراعاتيا الحمفاء التقميدييف.
قطة أعاله, تخمِّي "اإلدارة األمريكية", عف رغبة السعودية ولَّد ما ذكر في الن .3

بانسحابيا والتخمِّي عف -في اإلبقاء عمى "الوجود األمريكي الفاعؿ" في سوريا, وكذلؾ, تخمِّييا
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عف "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة "قسد", ودؿَّ عميو, أسموب االستخفاؼ مف -حمايتيا
ما  (ٚٗ)تيا التحالؼ مع النظاـ, فردَّ"ترمب": تحالفوا مع الشيطاف؛التيديد الصادر عف "قسد" بنيَّ 

ينبُئ بوجود "صفقٍة" مع األطراؼ األبرز في "األزمة السورية", تضمُف "مصالح الواليات 
المتحدة", لقاء تخمِّييا عف دعـ "قسد", فيما وعدتيـ بو "الواليات المتحدة", بما يقترب مف إقامة 

وبما يدعـ تطمُّع الكورد, في اندماج اإلقميـ "بإقميـ كوردستاف العراؽ",  إقميميـ شماؿ سورريا,
ويكسر عنيـ طوؽ -وتوفير منفذ بحريٍّ لألخير؛ يسيـ في بناء عالقاٍت عمى المستوى الدولي

بيـ ذلؾ مف إسرائيؿ, المرشحة لمتحالؼ معيا؛ -القوى اإلقميمية الرافضة الستقالليـ أصالً  ويقرِّ
قميـ ويبني ليـ شراكا ت, متعدِّدة المستويات؛ وىو ما تشتييو إسرائيؿ, والكورد في سوريا, "وا 

 (ٛٗ)كوردستاف العراؽ" كمُّيـ بأجمعيـ.
ثانيًا: ثمََّة أمر آخر, يتَّصؿ بتركيا, حيُث تمكَّنْت مف التحوُّؿ مف: إدارة ظير االتحاد 

, بالتحوؿ مف: المتعمِّؽ بفعؿ األوربي ليا, إلى حاٍؿ تديُر فيو تركيا ظيرىا "ألوربا واتحادىا"
باستحداث "نشاط استراتيجيٍّ -نعني تركيا-االتحاد وغاياتو, إلى فاعٍؿ, يتحرَُّؾ إثَر غاياتو ىو

إمكانيَّة التقارب مع أيٍّ مف "األطراِؼ اإلقميميَِّة", أو أيِّ -استحضارىا-في المنطقة"؛ ال يستبعد
" قريب؛ عقب ما أقامتو مف عالقا زت عالقاتيا بالعراؽ, وبروسيا "فاعؿ دوليٍّ ت بإيراف, وعزَّ

فيما يتعمَّؽ بالمنطقة, وما مف شأنو رسـُ مستقبميا, بما يضمف مصالحيا؛
فالتحسُُّس مف  (ٜٗ)

استقالؿ "إقميـ كوردستاَف العراؽ", باَت القضيََّة األىَـّ, وال سيَّما بعَد تبدُِّد طموحات تركيا, 
"؛ وىو موقٌؼ لتركيا, شكَّؿ تحديًَّا كبيرًا, أماـ المضيِّ بمحاولة باالنضماـ إلى "االتحاد األوربيّ 

 "استقالؿ إقميـ كوردستاف".
ثالثًا: مف ىنا تتبيُف حقيقُة تخطِّي الكثير, مف "قضايا المنطقِة", المجاؿ الوطني, 

"؛ لفداحة تأثيرىا عمى الد ", "وتحظى باىتماـ دوليَّ وؿ, لتندرَج تحت قضايا "المجاؿ اإلقميميَّ
التي وجدْت نفَسَيا أماـ تنسيؽ مواقفيا, وتكامؿ جيودىا, في تحالفاٍت, اتََّسَمْت "بسرعِة التغيُّر 
في خارطتيا, وفي وجيتيا, وفي أطرافيا كذلؾ", غيََّر أثرىا "أنماَط التحالفاِت التقميديِة", وغيََّب 

ـُ المصمحِة" حاكمًا في   "إنشاء تحالفات جديدٍة" تحقُِّقَيا.مسوِّغاتيا األيديولوجيِة, ليكوَف "تقدي
ـْ يعْد أمره  رابعًا: انعكست ىذه الحقائؽ كمُّيا, عمى مستقبؿ "إقميـِ كوردستاَف"؛ الذي ل
, عمى "تطمُّعاِت الكورد" أنفسيـ, بوصفيـ شعبًا يسعى إلى "تقرير  معتمدًا بشكٍؿ أساسيٍّ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2020 اذار

 

)ٜٔ٘ ) 
 

بآماؿ موافقِة دولٍة ما, ميما تعاظمت -كذلؾ-مصيره", "وبناِء دولتو"؛ ولـ َتُعْد القضيَُّة معمَّقةً 
تيا, أو توطَّدْت بيـ عالقاُتَيا, وتغمَّضت ليـ وعوُدىا.  قوَّ

 المطمب الثاني: التحالفات التي أسيمْت في الحفاظ عمى التوازن والتيدئة إزاَء االستفتاء: 
لقْد كاَف "لمفصائؿ الكوردية" في سوريا, روابُط تمتدُّ جذوُرىا, لما قبؿ نشأتيا,       

مف خالؿ عالقات إقميـ كوردستاف, "بحزب العماؿ الكوردستاني", "وبالحركات الكوردية 
 بسوريا", كذلؾ.
إزاَء -وما يعنينا في ىذا الموضع, التأكيُد  عمى أّف ردََّة فعؿ "الواليات المتحدة"     

تجاوز "سمطة إقميـ كوردستاف", التي أصرَّْت عمى "إجراء االستفتاء" في موعده, والتقميؿ مف 
جاَء داعمًا لترِؾ األمر, في الضغط عمى  -شأِف مناشادات األمريكاف لإلقميـ, بعدـ إجرائو

يراف, والعراؽ؛ وأعط ْت الواليات اإلقميـ, "لمقوى اإلقميمية المعنية" بشكٍؿ أساس, وىي: تركيا, وا 
المتحدُة الضوَء األخضَر, "لمحكومة المركزية ببغداد", لمتعامؿ مع االستفتاء, وفؽ الدستور؛ 

وقْد رفضْت  (ٓ٘)وقْد ُعدَّ خطوًة "غير شرعية وغير دستورية"مف لدف "برلماف العراؽ وحكومتو"؛
", زيادًة عمى: االستفتاء كؿٌّ مف: الصيف وروسيا وبريطانيا, في إطار "احتراـ وحدة العراؽ

يراف, وسوريا؛ وفؽ تقييـ الكورد لمموقؼ -َفَتَعنُُّت "الواليات المتحدة" مع اإلقميـ  (ٔ٘)تركيا, وا 
يضرُّ بقضيَّتيـ المركزية, ممثَّمًة بالسعي لالستقالؿ, بعد شروع "الواليات المتحدة",  -األمريكي

ـَ في غير موِضِعِو مف بتدريبيـ وتسميحيـ ودعميـ, الممتد "لفصائؿ كورد سوريا", ال ذي ُفِي
, "البارتي" في أربيؿ, "وقسد" شمالي سوريا.  لدفِّ

ومف جيٍة أخرى؛ فقد كاف لعالقات العراؽ, ولتحالفو مع "الواليات المتحدة      
ظيرىا -اإلدارة األمريكيةُ -األمريكية"؛ ما جعؿ "الموقؼ األمريكي", أكثر توازنًا, ليذا أدارت

ـَ قد لمَس لرغبة "رئاسة اإلقم يـ", ساعَة إعالنيا اإلصرار عمى "إجراء االستفتاء"؛ مع أفَّ اإلقمي
دعـ األمريكاف في قضيِة اإلبقاء عمى "رئاسة اإلقميـ", خالفًا لمبادئ الديمقراطية, وتجاوزًا 
لالتفاقات والتوافقات, الحزبية الكوردستانية, بذريعة "قتاؿ داعش", ففيَمْت منو "رئاسة اإلقميـ", 

ـُ  إنيائو. ٕٚٔٓأنَّيا ستكافُأ, ألَف العاـ  عا
(ٕ٘) 

ـْ تتمادى بغداُد ضدَّ "إقميـ كوردستاف", بتضييؽ الخناؽ عميو, وال التفكير"بإلغاِء  وَل
" والنكوِص عنو إلى محافظات؛ وبقيت بغداد تتعامؿ مع المشكمة في إطار دستورّي؛  اإلقميـِ

 في إطار استمرار "النظاـ الفدرالي".يظير نوايا بغداد في احتراـ بقاء اإلقميـ, 
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وما تحقَّؽ في ظؿِّ عالقاتيا باإلقميـ, وما شكَّمو االستفتاء مف -إذف-ما يخصُّ بغداد
منًحى خطيٍر, مف حيث نتائجو عمى اإلقميـ؛ يمكف متابعة آثار معالجتو في ظؿِّ عالقات 

"؛ بتخفيؼ حّدة التعامؿ مع بغداد بأربيؿ, والمركز باإلقميـ, بما ُيعدُّ لصالح "النظاـ اال تحاديِّ
مف -أربيؿ, وبضبط الردود عمى االستفتاء, في إطار ضغوط, تحفُظ الودَّ, وال تفسد ما تحقَّؽ

 :مف مكاسب؛ وفؽ اآلتي -قبؿ
 :أوَّاًل: ضبط الردِّ, الخاص ببغداد, بمساريف

 .. االحتكاـ لمقضاء, لحؿِّ النزاعات بيف المركز واإلقميـٔ
دي, لتمكُّف بغداد مف معاقبة اإلقميـ, إلى حدِّ التمويح بإلغاء اإلقميـ, أو . عدـ التمإ

", فيما يتَّصؿ "بالنظاـ ٕ٘ٓٓالنكوص, إلى ما قبؿ ما بناه "دستور العراؽ الدائـ لسنة 
 .الفدرالي", مف جية, وبحقوؽ الكورد وكوردستاف, في اإلقميـ, والمركز

, في "العم مية السياسية ببغداد", واستمراره مف بيف الفواعؿ؛ ثانيًا: أثر الدور الكورديِّ
 :ويمكف في إطار مراعاة نقطتيف

. حقََّؽ انفتاح الكورد عمى بغداد", لمجانبيف ثمراٍت, تخصُّ بغداَد, وتشمُؿ اإلقميـ, ٔ
؛ بما ٕٛٔٓ/مايو/ٕٔوالقوى الكوردية ببغداد؛ عِقَب إجراِء "االنتخابات البرلمانية العراقية", في 

, لمف سيمسؾ تمثِّ  مو "القوى الكوردية الرئيسة", بكونيا عاِمَؿ ترجيح لمكتؿ, وبالتالي عامَؿ دعـٍ
 .بخيوط الحكومة, "وبرئاسة مجمس الوزراء", جممًة واحدةً 

وقد أفرزْت أحداث االستفتاء, وما أعقَب إجراَءه, أفرزْت قًوى كورديًة, كادْت  .ٕ
لالستفتاء, والتي عدَّْتُو تفرُّدًا, مف لدف "قيادة البارتي  الرافضة -بمساندة بغداد مواقفيا-أف تكوف

, أفرز "كتمًة انتخابيًة", في  بسمطة إقميـ كوردستاف", وىـ: القوى المؤتمفة في, تجمٍُّع سياسيٍّ
انتخابات: العراؽ, وأربيؿ, ممثميف: بالتغيير , "والجماعة اإلسالمية", "واالتحاد مف أجؿ 

بقيادة "برىـ صالح"؛ والتي أسست عالقات مقدرة ببغداد, "وبحيدر  العدالة والديمقراطية",
العبادي"؛ أنعشْت آماؿ "سمطة اإلقميـ", وقواه السياسية؛ ودفعيا لممطالبِة بإعادة نسبِة الموازنة 

, في "المناطؽ ٚٔ% إلى ٕٔإلى ما كانت عميو)مف  %(, والمطالبة بإجراء توازف أمنيٍّ
يـ, "والحكومة المركزية ببغداد"؛ وأبقْت عمى مستًوى مرتًضى, في المتنازع عمييا" بيف اإلقم

"العالقات بيف بغداد واإلقميـ", دوف تصعيد ردود أفعاؿ بغداد؛ بؿ ضبطيا لممحافظة عمى 
 "النظاـ االتحادّي".
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وممَّا خفََّؼ حدََّة مواقؼ بغداَد؛ َتَقاُرُب إيراف مع اإلقميـ, مف ناحيِة:"االتحاد الوطني 
دستاني" بالسميمانية, والذي تربطو بإيراف "عالقاٌت تأريخية", وكذلؾ عالقاتيا, مع "الحزب الكور 

إليراف خالؿ زياراٍت -الديمقراطي الكوردستاني", الممسؾ بزماـ السمطة بأربيؿ؛ وأبدى األخير
َب بي -سريةٍ  ذا استعداده لمتعاوف مع إيراف,  في مجاالت كثيرٍة؛ فإليراَف ما  يدفعيا, لترحِّ

الَعْرْض, وقد ُأثقَؿ اقتصاُدىا, مثمما ُأثِقمْت استراتيجيُتيا؛ في وقٍت لوَّحْت"الواليات المتحدة"فيو 
ليدفع إيراَف, لفتح المعابر بدءًا بمعابر -وقد فعمْت فيما بعدُ -باالنسحاب مف "االتفاؽ النووي"

؛ في ظؿِّ صفقاٍت, عقدت بيف أربيؿ؛ وقد أثََّرْت إيراف, عمى بغداَد لتخفيؼ حدَِّة تعامميا لإلق ميـِ
   (ٖ٘)"إيراف واإلقميـ", يؤكِّدىا فتح منفذ"حاجي عمراف" .

 وتكمف أىمية موقؼ إيراف, مف أربيؿ:    
إرادة -في ىذا االتفاؽ-أوَّاًل: ىذا "االتفاؽ اإليرانّي", أبـر مع "سمطة اإلقميـ", الممثمة

 "ورئاستو البارزانية":"البارتي" "الحزب الديمقراطي الكوردستاني", 
نًا سياسيًَّا" ميمًا, بجانب عالقاتيا المتينة"باليكيتي", ٔ .فيي قضيٌَّة ُتكِسُب إيراَف, "مكوِّ

"االتحاد الوطني الكوردستاني"؛ يجعميا مستحكمًة بأقوى حزبيف, في أكبر محافظتيف في 
ما أبرز األثر في تقرير اإلقميـ, وأعالىا تأثيرًا؛ فقد تحالفا لتشكيؿ حكومات اإلقميـ, ولي

 سياساتو, ونسج عالقاتو, وبناء تحالفاتو.
. تأثير إيراف يمتدُّ, عمى األحزاب األخرى, بكونيا ممجًأ "لألحزاب الكوردية" فترة ٕ

اليجرة, خالؿ ثمانينيات وتسعينيات القرف الماضي, مف بطش "نظاـ العراؽ" وقتيا بيـ؛ 
 (ٗ٘)اإلسالمية", "واالتحاد اإلسالمي".ومنيا:"الحركة اإلسالمية", "الجماعة 

ثانيًا: بفتح المعابر نحو أربيؿ تحديدًا, واإلسراع بتنفيذه, دليٌؿ عمى وجود "صفقٍة 
, أمنيٍّ ليا, وينعكس عمى الكورد, في المناطؽ الكوردية  إستراتيجيٍة", تشكُِّؿ إليراَف عامَؿ دعـٍ

 في قضيَّتيف:في إيراَف, ليكوف االستفتاء, فاتَح خيٍر إليراف, 
.منعو "إقميـ كوردستاف العراؽ" مف المضيِّ بمشروع استقاللو؛ وفي ىذا مكسٌب ٔ

ـَ حمقة أضعؼ في عالقاتو  بمنعو أف يكوَف ندًَّا, ذا سيادٍة مستقؿ عف بغداد, ويبقي اإلقمي
 بإيراف.

ـُ إيراف, بتيدئة مناطقيا الكورديَّة, وشعبيا الذي عانى مف "الن.ٕ ظاـ أف يعيف اإلقمي
", واستيداؼ قياداتيـ التحررييف, تحت تيمة "الخيانة العظمى"إليراف.  اإليرانيِّ
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, في حاؿ ما بعد االستفتاء, خالؿ:     وفيما يتَّصؿ بتركيا, فقْد أسيمْت بالتحكُّـِ
أوَّاًل: ضبط العالقة باألطراؼ المعنية, بالردِّ عمى "استفتاء إقميـ كوردستاف", وفؽ 

 اآلتي:
يرف بشكٍؿ ممفٍت, ميََّد لتحالِفيما؛ فصار ممكنًا اتفاقيما, حوَؿ .تقاربت تٔ ركيا وا 

يتوقع اتفاقيما عمييا؛ -لوقت قريب قبيؿ االستفتاء-القضايا الشائكة والمتشابكة, التي لـ يكف
لتقاطع مصالحيما, وتصادـ مف يمثميما, ال سيما في الساحة السورية, بشكٍؿ؛ أضفى سمة 

 (٘٘)تراتيجيتيما؛ مع أنَّيما يدَّعيا: حمؿ صبغٍة مبدئية, وقيـٍ عابرٍة لممادِّيَّة."البراغماتية" عمى اس
ٕ , .ما يخص التعاوف"االستراتيجي" مع بغداد, فيما يعانيو الطرفاف, وال سيَّما في ظؿِّ

ضعِؼ العراؽ دوف ضبط األمف, والمسؾ بخيوط االستقرار, في مناطؽ ما حوؿ الموصؿ؛ 
ف وجود قوٍَّة دخيمٍة, تتمثَّؿ "بالفصائؿ الكوردية" الوافدة مف وراء الحدود, وما يعانيانو معًا, م

عبر حدود تركيا تحديدًا, وما ُقدِّـ مف "قيادة إقميـ كوردستاف" ليا, قبؿ أف تحنَث تمؾ القوة 
بتعيُّداتيا لإلقميـ, بمنحو صالحية المسؾ بخيوط األمف فيما حوؿ الموصؿ, لتمكيف اإلقميـ 

لبيشمركة", مف فرض سطوتو عمييا؛ بما يخدـ التفاوض عمييا مع بغداد, فيما بعد؛ وقواتو "ا
بوصؼ بعضيا مناطؽ متنازع عمييا؛ لكفَّ القوة سيطرت ال سيما عمى سنجار, وما حوليا, 
فكاَف أف ُمنَحت تركيا صالحيات, مف بغداد, تمكنيا مف مالحقة تمكـ القوة؛ ويحقؽ لبغداد 

 (ٙ٘).ستفتاء إقميـ كوردستاف", في وقتوا عدـ شرعية إجراء"اوأنقرة منافع؛ سوَّغي
 ثانيًا: ضبط العالقة باألطراؼ الكوردية:

.ما يخص االستفتاء: بإعادة النظر في األطراؼ, ذوي العالقات المميزة مع تركيا, ٔ
", يقابمو سمعيٌّ  وافد  والمستفيدة منيا استراتيجيًا, واقتصاديًا, وبينيما "تبادؿ تجاريٌّ نفطيٌّ

-لإلقميـ, وأعني بو "البارتي" بوصفو حميفًا لتركيا, وتسنده في إطار التوازنات السابقة, الداخمية
تحديدًا؛ فقد كاف ضغط تركيا خارَج توقُّع اإلقميـ؛ وال سيما في ظؿِّ "تخمِّي الواليات -في اإلقميـ

لفًة لموافقتيا, وكأنَّو المتحدة" عف دعـ االستفتاء, وقد جاء إجراؤه خروجًا عف خيمتيا, ومخا
تمويٌح مف اإلقميـ بإمكانية التفمُّت عف "عالقاتو بالواليات المتحدة", واالتجاه نحو بناء عالقاٍت 
تؤسُِّس لشراكاٍت, متعدِّدٍة المستويات مع روسيا؛ واالستعانة بعالقاتيا الوثيقة بإسرائيؿ, 

طًا إستراتيجيًا ميمًا عمى إيراف؛ وبالسعودية مف ذلؾ, والتي تعدُّ استقالؿ اإلقميـ, ضاغ
ـْ يكف متوقعًا  إلشغاليا عف جبية الخميج, وعف اليمف جممًة واحدًة؛ فجاء حصار أربيؿ, خانقًا ل
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ُؿ تحوُّاًل ممحوظًا, في رؤية السعودية, ودوٍؿ أخرى عربيٍَّة,  بموغو ما قد بَمَغُو؛ وىو أمٌر يسجِّ
", وترى في ساعَة كانْت ترى في "وحدة العراؽ" مؤثِّر  ًا مباشرًا, يسيـ في "وحدة الصؼِّ العربيِّ

"أمف العراؽ", ضمانًا "لألمف العربي" كمِّو؛ وقد سعْت إلى إعادة العراؽ, إلى محيطو الطبيعيِّ 
, مف قبؿ.   (ٚ٘)العربيِّ

.ما يخص الداعميف )لقوات حزب العماؿ الكوردستاني التركي(, وتحديدًا "االتحاد ٕ
ال يقؿُّ  عمَّا تعانييا أربيؿ؛ وال -كذلؾ -ي", فقد أطبقت عميو تركيا حصاراً الوطني الكوردستان

لييا؛ فقد دعـَ "اليكيتي" تمؾ القوات,  سيما "الحصار الجوي", "وحظر الطيراف" مف السميمانية وا 
التي تعدُّىا تركيا مارقًة إرىابيًة؛ ومف ناحيٍة أخرى, فقد حدَّدْت تركيا مف عالقاتيا؛ التي كانت 
جيدًة, مع "االتحاد اإلسالمي الكوردستاني", الذي بدأ في السنوات األخيرة, بالتفمَّت في 

لْت -بشكؿ تقبمو تركيا-التعاطي مع القضايا واألحداث, التي تمسُّ تركيا واإلقميـ؛ فتحوَّ
مواقؼ"اليكرتوو" إلى تغميب السياسة, والمصمحة القومية, ومنيا ما كاف مف شجبيـ الضربات؛ 

  (ٛ٘)استيدفت بيا تركيا قرى, فييا قوات "حزب العماؿ الكوردستاني التركي" في العراؽ.التي 
 الخاتمة: 

بما تشتييو "الدوُؿ اإلقميمية"؛ مؤكََّدًة إمكانيََّة وصوؿ -إذف-وبعُد, فقد جرْت األمور    
وىو أمٌر ؛ حؿٍّ لمكثير مف "مشكالت المنطقة", بتنسيؽ قواىا الفاعمِة والمعنية بتمكـ القضايا

أحرَج "الواليات المتحدة", وفرَّغ فاعمية موقفيا, الداعـ "إلقميـ كوردستاف", مف تحقيؽ ثمرات 
مساعيو, بعد "إعالف نتائج االستفتاء", زيادًة عمى رغبة "الواليات المتحدة األمريكية", في عدـ 

ور الفواعؿ اإلقميمية" قبؿ تنامي "د-المضيِّ بنتائجو, والعمؿ وفؽ مقتضياتو, فقْد باَت أمراً 
ُيَعرُِّض لمخطِر مصالح الواليات المتحدة, "وتحالفيا االستراتيجي", المتميز مع  -وتحالفاتيا
 العراؽ.

 يمكف استخالص أبرز ما جاء في البحث, فيما يأتي:     
لقد أكََّدْت "رئاسُة إقميـ كوردستاَف", عزميا بإجراء االستفتاء, عمى "استقالؿ      

 ـ"؛ مع ما أثاره مف موجِة رفض عمى المستويات:اإلقمي
 أواًل: المستوى العالمي: ممثاًل بالموقؼ األمريكي"المعمف", وموقؼ دوؿ االتحاد األوربي.

يراف؛ بوصفيا القوى األبرز المعنية باألمر.  ثانيًا: المستوى اإلقميمي: ممثَّاًل بموقؼ تركيا, وا 
 ومة بغداد المركزية, وموقؼ "القوى السياسية" فييا.ثالثًا: المستوى الوطني: ممثَّاًل بحك
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 رابعًا: المستوى المحمِّي: ممثَّاًل بقوى وأحزاب ومواطني إقميـ كوردستاف نفسو.
 :وقْد ولَّد إجراُء االستفتاء, مواقَؼ عديدٍة, كشفت عف أموٍر, مف أىمُّيا     

", وقد ٕ٘ٓٓشكََّؿ االستفتاء خرقًا واضحًا, "لدستور العراؽ الفدرالي لسنة  .ٔ
 كاف لمكورد في كتابتو دوٌر بارز, بوصفو دستورًا يمبِّي طموحاتيـ؛ ويشرُِّع كياَنيـ.  

وجود نيَّة مبيًَّة "لرئاسة اإلقميـ" ممثمة "بالسيد مسعود بارزاني", تستيدُؼ خمط  .ٕ
يـ, في محاولة لالستمساؾ بسمطتو؛ شكَّؿ خرقًا سياسيًا, لما اتفقت األوراؽ سياسيًا في اإلقم

, مقابؿ التخمي عنيا, وتَـّ ٕ٘ٔٓعميو األحزاب الكوردية, التي مدَّدت فترة رئاستو, حتى العاـ 
 .ذلؾ بإشراؼ مندوبيف عف "األمـ المتحدة", "والواليات المتحدة األمريكية"

يراف, فيما جارتاف, وفييما وجود تجاوز إلرادات "القوى اإلقميمي .ٖ ة" كتركيا وا 
"أقمية كوردية", وتربطيما بالعراؽ عالقات متينة, ويسيماف بتمويف أسواؽ كوردستاف بشكؿ 

 .رئيس, زيادة عمى تزويده بالطاقة, والدعـ السياسي, واالستراتيجي, والموجستي
 وقد تأكََّد فشؿ االستفتاء, مع إجرائو, مف جانبيف:      

َؿ مف ضعِؼ اإلقباؿ عمى االستفتاء, والتصويت األوؿ: ف شمو إجرائيًا, بدءًا بما ُسجِّ
بالرفض, لتجاوزه "اإلرادات السياسية لألحزاب الكوردية", وما يترتب عميو مف استمرار "السيد 

 البارزاني والبارتي في السمطة"؛ حسب مراقبيف.
إجراءه ونتائجو معًا, لما لو مف  الثاني: مف حيث آثاره, فقد ولَّد مواقَؼ إقميميًة, ترفض

يراف, وسوريا.  آثار, تستثير المكونات الكوردية, بتركيا وا 
 :لحؿِّ "قضايا إقميمية"؛ كشفت أمورًا, أبَرَزَىا-قؿَّ مثيمو  -وأثمر االستفتاُء تنسيقاً       

  تحجيـ الدور العالمي, لحؿِّ "قضايا المنطقة", فمـ َتُعْد "القوى الكبرى الدوليُة" .ٔ
 .الفاِعَؿ الوحيد, وليست الفاعَؿ المؤثَِّر األوَؿ في المنطقة

إمكانية حؿِّ "قضايا المنطقة" مف قوى إقميمّية معنية؛ تنسيؽ مواقؼ: تركيا,  .ٕ
ـُ  يراف؛ كشؼ عف إمكانية تبوُّء"الدوؿ اإلقميميَة" مكانة أولى, ومف بينيا كذلؾ "إقمي العراؽ, وا 

 .كمُّيا, في وصؼ حؿٍّ لقضايا المنطقةكوردستاف"لتنامي تأثيرِه؛ لتسيـ 
, وآفاؽ تعاوف  -أكَّدْت اآلثاُر التي حققيا إجراِء االستفتاء, ضرورَة جعؿ َخياِر السالـِ

أقَرَب ليا مف خيار الحرب, وأوسع ُأفقًا مف التنافس, خالؿ إمكانية تنسيؽ -القوى اإلقميمية
كثار المق اءات, بيدؼ معالجة, أبرز"قضايا المواقؼ, وتفعيؿ العالقات الدبموماسية, وا 
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" أمرًا َيسيَرًا  ـَ المنطقة"؛ لضماف  مصالِحيـ جميعًا؛ بتحقؽ صيانتيا, بما يجعُؿ "السالـ الداِئ
  تحقيُقُو.
 

                                                 

, ٖٜٜٔ"معاىدة سيفر", عبد الوىاب الكيالي, )ضمف("موسوعة السياسة", المؤسسة العربية, بيروت:  (ٔ)
.وينظر؛ "األكراد بيف الفيدالية واالنفصاؿ", د.رضا محمد ىالؿ, مجمة السياسة ٖٓٗالمجمد الثالث, ص 

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ,  صٜٕٙٔ, يوليو ٔ٘, المجمد ٕ٘ٓالدولية, العدد 
 /https://www.aljazeera.net؛ ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٔفر", موقع الجزيرة نت, شوىد في ينظر؛ "معاىدة سي  (ٕ)
. 
", شذى خميؿ, مركز الروابط لمبحوث  ٖٕٕٓ"ىؿ تستعيد تركيا إمبراطوريتيا بانتياء معاىدة لوزاف  (ٖ)

 . /https://rawabetcenter.com, ٕٚٔٓيونيو  ٚٔوالدراسات االستراتيجية, 
 ينظر؛ المصدر السابؽ نفسو.  (ٗ)
فقد ترجع أسباب االنقالب نفسو إلى "ىواجس الدوؿ الغربية", مف عودة تمدُّد النفوذ التركي في المنطقة,   (٘)

 عمى حساب أطرافيا.
نؾ أوسي, المعيد المصري لمدراسات السياسية واالستراتيجية, الجذور التأريخية لمقضيَّة الكرديِة, ىوش  (ٙ)

 .ٕ,صٕٚٔٓتحرير:خالد عقالف,اسطنبوؿ
العالقات السياسية الدولية دراسة في األصوؿ والنظريات, د.إسماعيؿ صبري مقمد, المكتبة األكاديمية,    (ٚ)

 .ٙٓٔ,  ص ٜٜٔٔالقاىرة: 
 .ٗٔٔ-ٔٔٔالمصدر السابؽ, ص   (ٛ)
التفصيؿ, ُينظر؛ حماية األقميات الدينية واإلثنية والمغوية في العراؽ, دراسة في األطر الدولية  لمزيد مف  (ٜ)

, جامعة الكوفة, كمية اآلداب,قسـ المجتمع المدني, . وينظر؛األقميات ٕٚٔٓواإلقميمية والوطنيِة, د.سعد سمـو
 . ٜٕٔٓ, ,  دار عدنافٔتأريخ وحضارة,د.ىدى عمي كاكو يي, ط-الدينية في العراؽ

حماية األقميات الدينية واإلثنية والمغوية في العراؽ, دراسة في األطر الدولية واإلقميمية والوطنيِة,   (ٓٔ)
 .ٚٛٔمصدر سابؽ, ص 

 .ٕٓٔالعالقات السياسية الدولية دراسة في األصوؿ والنظريات, مصدر سابؽ, ص   (ٔٔ)
 .٘ٓٔ-ٕٓٔالمصدر السابؽ, ص   (ٕٔ)
. عف؛ كردستاف مستعمرة دوليٌَّة, إسماعيؿ بيشيجكي, ترجمة:زىير عبد ٗ-ٖالمصدُر السابؽ,ص   (ٖٔ)

 .ٚٔ, ص ٜٜٛٔستوكيولـ, ABECالممؾ, دار 
 .ٕٔ-ٜٔالجذور التأريخية لمقضيَّة الكرديِة, مصدر سابؽ, ص   (ٗٔ)
"المعضمة الكردية في العراؽ..عوامؿ التأـز والمستقبؿ", د.سعد ناجي جواد, مجمة السياسة الدولية,   (٘ٔ)

 .ٓ٘-ٜٗ, ص ٕٛٔٓ, يوليو ٖ٘, المجمد ٖٕٔالعدد 

https://www.aljazeera.net/
https://rawabetcenter.com/
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. موقع مقاتؿ مف الصحراء, ٜٗٚٔلسنة  ٖٖ, وقانوف الحكـ الذاتي رقـ ٜٓٚٔآذار  ٔٔينظر؛ بياف   (ٙٔ)
http://www.moqatel.com 

 
 . ٕٕنفس المصدر البسابؽ, ص   (ٚٔ)
, BBC Arabicبرنارد لويس: صاحب نظرية نشر الديمقراطية لمواجية "االرىاب", موقع   (ٛٔ)

ٕٓ/٘/ٕٓٔٛ ,https://www.bbc.com/arabic/world-44189406 . 
, موقع ٖ( مف الباب األوؿ"المبادئ الساسية"؛ ص ٔ, المادة )ٕ٘ٓٓدستور العراؽ الدائـ لعاـ   (ٜٔ)

. وينظر؛ "األكراد ٖ, ص  . ينظر؛ موقع رئاسة جميورية العراؽ/www.constituteproject.org/الدستور,
 .ٕٛٔواالنفصاؿ", مصدر سابؽ, صبيف الفيدالية 

عربي,  BBCتسمسؿ زمني ألىـ األحداث في العراؽ:  موقع   (ٕٓ)
http://www.bbc.com/arabic/middleeast . 

 نفس المصدر السابؽ. (ٕٔ)
شرؽ األوسط الكبير, الذي يعدُّ مشروعًا, يترجـُ ومف األمور التي, تجُدُر اإلشارُة إلييا, في مشروع ال  (ٕٕ)

مالمَح الرؤيَة األمريكيَة حوؿ المنطقة, والذي بدأت بوادره, عقب التفجيرات اإلرىابية, في الولبايات المتحدة 
, ممثَّاًل "بظيور استراتيجية أمنية أمريكية", ٕٕٓٓ", وما أعقبيا في سنة ٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔاألمريكية, "في 

عمى الترويج لمديمقراطية؛ والتصدي ألبرز تحديات المنطقة, وبما يربط المنطقَة باتفاقات -ورىابد-تعمؿ
, ٕٗٓٓالتجارة الحرة, لتكوَف بدياًل عف التكامؿ العربّي,,,لكفَّ المشروع, قد تشكَّمت مالمحو األولى, سنَة 

يضمف: صيانة أمف إسرائيؿ, مف تغيير خارطة المنطقة, بما -في إطاره-عقب احتالؿ العراؽ, وما سيكوف
وتسييؿ شفِّ الحرب ضدَّ اإلرىاب, وتحقيِؽ إنياِئو. ُينظر؛ مشروع الشرؽ األوسط الكبير,موقع الجزيرة نت, 

http://www.aljazeera.netشكاالُتو ؛ ني, ماجد الكيال¸ممخَّص كتاب: الشرؽ األوسط الكبير...دالالتو وا 
 . ٕٚٓٓ, أبو ظبي: ٔمركز اإلمارات لمدراست والبحوث االستراتيجية, ط

"خريطة الشررؽ األوسط بيف االستمرار والتغيي", د.وليد محمود عبد الناصر, مجمة السياسة الدولية,    (ٖٕ)
 .ٜٚ, ص ٕٙٔٓ, يوليو ٔ٘, المجمد ٕ٘ٓالعدد 

رجية األمركية, ينظر؛  زبيغنيو برجنسكي.. منظُِّر لمزيٍد مف معرفِتو, ودوره في صنع السياسة الخا  (ٕٗ)
,  السياسة الخارجية األمريكية, موقع الجزيرة نت

www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/5/28 . 
الذي كرمتو إسرائيؿ وتركيا, موقع العيف  برنارد لويس.. ميندس تقسيـ الشرؽ األوسط  (ٕ٘)

 . https://al-ain.com/article/bernard,  ٕٛٔٓ/٘/ٕٔاإلخبارية,
 نفس المصدر السابؽ.  (ٕٙ)

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
https://www.bbc.com/arabic/world-44189406
https://www.constituteproject.org/%20r
http://www.bbc.com/arabic/middleeast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast
http://www.aljazeera.net؛
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/5/28
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/5/28
https://al-ain.com/article/bernard
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, رسالة دكتوراه, مقدمة مف , صبيح عبد اهلل ٖٕٓٓ-ٜ٘ٗٔالييمنة األمريكية في المنطثة العربية    (ٕٚ)
.  عف: ٜـ, ص ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔغالـ العامري, جامعة سانت كممنتس العالمية, الواليات المتحدة األمريكية,

, ص ٜٙٚٔالقاىرة:  في أصوؿ الجغرافيا السياسية, د. أميف محمود عبد اهلل, مكتبة النيضة المصرية,
ٔ٘ٛ. 

لمزيد مف التفصيؿ حوؿ الحرب الباردة, وبدايتيا, ومظاىر نيايتيا ودالالتيا, ينظر؛ العالقات   (ٕٛ)
, دار مجدالوي, عمَّاف: ٔالسياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزمات, د.ثامر  كامؿ الخزرجي, ط

 .٘ٚٔ-ٜٙٔـ, ص ٕ٘ٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ
حضارية الخارجية لمعالـ اإلسالمّي, بروز األبعاد الحضارية الثقافية, د.نادية التحديات السياسية ال  (ٜٕ)

 , رابطة"المقبؿ القرف في اإلسالمية األمة تواجو التي التحديات دراسة " مشروع محمود مصطفى, في
 .ٚٔ, ص ٜٜٜٔ, القاىرة:ٔاإلسالمي, ط الجامعات

 .ٜٓالمصدر السابؽ,  ص   (ٖٓ)
الجديد, د.ودودة بدراف,  العالمي لمنظاـ المختمفة الرؤى : بدراف ودودة.ينظر؛ د لمزيد مف التفصيؿ,  (ٖٔ)

 القاىرة جامعة , السياسية والدراسات البحوث مركز الجديد, ـ الدولي النظا سميـ, محرر السيد محمد. )في( د
 ـ.ٜٜٗٔ ,
 . ٕٜ-ٜٔالمصدر السابؽ, ص   (ٕٖ)
ؿ, في مقاالت الميبرالييف الجدد, مصادر عديدة, مف أبرزىا  (ٖٖ)  مدخؿ : أشارت إلى مثؿ ىذا التحوُّ

مصطفى )في(  محمود نادية .النظاـ الدولي, : د في اإلسالمي العالـ ودور وضع في التطور لدراسة منياجي
 .ٓٚ-ٚٙ , صٚ ج ,ٜٜٙٔ : ٔاإلسالمي, ط العالمي لمفكر المعيد , اإلسالـ في الدولية العالقات مشروع

ينظر؛ عممية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية, عبد الخالؽ شامؿ محمد, مركز دراسات   (ٖٗ)
 .ٔٔٔ, صٕ٘ٓٓ, ٔالوحدة العربية, سمسمة كتب المستقبؿ العربي, ط

 .ٕٓٔالمصدر السابؽ, ص   (ٖ٘)
انتياكات, د.عبد الغفور كريـ عمي غفور, السياسة الخارجية األمريكية المعاصرة خيارات وتحديات و   (ٖٙ)

 .ٜٓٔ, صٕٕٔٓ, مطبعة شياب, أربيؿ: ٔوزينة كماؿ خورشيد آغا, ط
يات أمريكية ُتجاه الشرؽ األوسط, إعداد التقرير: فيميب سي ويكاوس, تحرير: جواد الحمد, مركز   (ٖٚ) توجُّ

 .ٛٛ-٘ٛ(,  ص٘ٔدراسات الشرؽ األوسط, سمسمة تقارير, رقـ )
وتحركات حكومة بغداد)المستقبؿ والمآالت(, مصطفى جابر -ما بعد االستفتاء-يـ كوردستافإقم  (ٖٛ)

 . http://ruyaa.cc, ٕٛٔٓ/ٔ/ٚٔالعمواني, مركز رؤيا لمبحوث والدراسات ,
ؿ عيسى, مجمة "االستراتيجية األمريكية في الحرب عمى"داعش"وحدود الفاعمية", محمد عبد العا  (ٜٖ)

 .ٛٚ, ص ٕٙٔٓ, يوليو ٔ٘, المجمد ٕ٘ٓالسياسة الدولية, العدد 
 وتحركات حكومة بغداد)المستقبؿ والمآالت(, مصدر سابؽ.-ما بعد االستفتاء-إقميـ كوردستاف  (ٓٗ)

http://ruyaa.cc/
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وىذا األمر ولََّد تباينًا في المواقؼ الكوردية مف االستفتاء؛ الذي جعؿ مستقبؿ اإلقميـ ما بيف: االنطالقة   (ٔٗ)
الخجولة نحو استقاللو, أو النكوص السريع عف مكاسبو. ينظر مواقؼ: رئاسة العراؽ, وموقؼ حركة التغيير 

خاص باالتحاد الوطني الكوردستاني, العدد الكوردية, والجماعة اإلسالمية, )ضمف( اإلنصات المركزي, موقع 
 .  ٘-ٗ, ص: ٕٚٔٓ/ٜ/ٕٔ, الخميس ٖٙٚٙ

, ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٛ, euronewsالبنتاغوف: الواليات المتحدة ال تسرؽ نفط سوريا, موقع    (ٕٗ)
https://arabic.euronews.com/2019/11/08/ . 

, DWطط أمريكية لإلبقاء عمى قوات لحماية المنشآت النفطية في سوريا, موقع خ  (ٖٗ)
https://www.dw.com/ar/ . 

, ٕٚٔٓ/ٜ/ٕٓ"االتحاد األوربي يعمف موقفو الصريح مف استقالؿ كردستاف", موقع السومرية نيوز,   (ٗٗ)
https://www.alsumaria.tv/news  وينظر؛ "ظريؼ: االجتماعات في نيويورؾ ركزت عمى سالمة .

األراضي واحتراـ الدستور العراقي" اإلنصات المركزي" لمكتب إعالـ االتحاد الوطني الكوردستاني", العدد 
 . www.pakmedia.com  ٙ, ص ٕٗ, السنة ٖٙٚٙ

 .ٕٚٔٓ/ٜ/ٕٓالمصدر السابؽ نفسو, تقاًل عف )األناضوؿ( في   (٘ٗ)
 بغضِّ النظر عمَّا يعترضيا مف أزمات ميدانيَّة, شماؿ شرؽ سوريا.  (ٙٗ)
"أوؿ تعميؽ ؿ"قسد"حوؿ تخمي واشنطف عف حمايتيامف العمميات التركيةشرؽ الفرات", موقع أورينت    (ٚٗ)

 . /https://orient-news.net, ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٚنت, 
ولقوات سوريا الديمقراطية تفاىمات مع روسيا, بوصفيا وسيطًا بيف قسد مف جية, والنظاـ, مف جية    (ٛٗ)

 أخرى, ومع تركيا كذلؾ.
العمواني, بحٌث قيد ينظر؛ بواعث الدور اإلستراتيجي التركي في الشرؽ األوسط, مصطفى جابر  (ٜٗ)

 .ٖالنشر,المقدمة ص
, ٕٚٔٓسبتمبر ٕٗعربي,   BBC"سؤاؿ وجواب: استفتاء انفصاؿ كردستاف العراؽ"  موقع   (ٓ٘)

https://www.bbc.com/arabic . 
, ٕٚٔٓ/ٜ/ٕ٘نت,  "مواقؼ دولية تدعـ وحدة العراؽ وترفض استفتاء كردستاف", الجزيرة  (ٔ٘)

https://www.aljazeera.net/news . 
 ٚ"لقاء لمباحث مع رئيس حزب الالتحاد اإلسالمي الكوردستاني", د. أبو بكر عمي, السميمانية,   (ٕ٘)

 .ٕٚٔٓنوفمبر 
يناير ٕافذىا الى بغداد",موقع الصباح الجديد, "إيراف تفتح الحدود مع كردستاف وأربيؿ تنفي تسميـ من  (ٖ٘)

ٕٓٔٛ ,https://newsabah.com/  . 
, وما ٜٔإدريس سيويمي, ص ٕالحركة اإلسالمية في كردستاف,مركز المسبار لمدراسات والبحوث, ط  (ٗ٘)

 بعدىا.
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, ٕٚٔٓ/ٜ/ٚي, مركز البياف لمدراسات والتخطيط, التركية" حيدر الخفاج –"العالقة اإليرانية   (٘٘)
http://www.bayancenter.org/ . 

"تركيا في العراؽ: الثابت والمتحوؿ في الدور والنفوذ"عمي حسيف باكير,موقع الجزيرة نت,   (ٙ٘)
ٔٛ/ٙ/ٕٜٓٔ ,https://studies.aljazeera.net/ 
لمزيد ممَّا يؤكُِّد ما قيَؿ أعاله, ُينظر؛ "التصور االستراتيجي العربي, لحماية وحدة العراؽ", "ووسائؿ   (ٚ٘)

 العتيبي, رسالة تحقيقو"؛ تصوُّرات إستراتيجية عربية لحماية وحدة العراؽ, مستور سعيداف دخيؿ اهلل
, وما ٜٜـ, صٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔماجسستير"عمـو استراتيجية", جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية, الرياض:

 بعدىا. 
 "لقاء لمباحث مع رئيس حزب الالتحاد اإلسالمي الكوردستاني", مصدر سابؽ.   (ٛ٘)
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