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 أثر انمتغٍراث اإلقهٍمٍت ػهى انقضٍت انكردٌت

 محسه ػبذ انفتاح حسٍه ػقٍالن

 انمهخص : 

٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ ّوػ اصو اٌّزغ١واد االل١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ ٚفبٕخ كٚي  

روو١ب ٚ ا٠واْ ٚ اٌؼواق ٚ ٍٛه٠ب ٚرؤص١و ثبلٟ اٌمٜٛ االٔزْبه ٌٍزٛى٠غ اٌىوكٞ ُٚ٘ 

اإلل١ّ١ٍخ فٝ إٌطمخ ماد اٌزبص١و فٟ اٌٍّف اٌىوكٞ ٍٛاء كٚي اٌق١ٍظ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه 

ِئصو فٟ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ فبٕخ اٌٍّّىخ اٌَؼٛك٠خ ٚاإلِبهاد ٚلّٕب ثْوػ اٌلٚه 

ٌّلهًٚ اٌنٞ ٠ًٖ اإلٍوائ١ٍٟ مٚ اال٘لاف اٌزقو٠ج١خ ٚاٌلٚه االهكٟٔ اٌٚؼ١ف ٚ ا

ٌٍؾ١بك اِب اٌزبص١و اٌٖوٞ فمل وبْ ِئصو ىِٓ عّبي ٚػبك موو اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ فٟ 

ىِٓ اٌوئ١ٌ ػجل اٌفزبػ ا١ٌََٟ ٚ رٍٕٛذ اٌوٍبٌخ اٌٝ اْ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ رَزقلِٙب 

اٌلٌٚخ فمٜ ٌّٖبٌؾٙب اٌقبٕخ ٚ ٠ي٠ل اال٘زّبَ ٠ٚقجٛا ثٙب ؽَت إٌّفؼخ ٌىً كٌٚخ 

١ً اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ ٌزفز١ذ اٌؼواق ٚ االلزواة ِٓ ا٠واْ ٚ ِوالجخ ؽ١ش رَزغً اٍوائ

أْطزٙب ا٠ٌٕٚٛخ اِب كٚي اٌق١ٍظ رؾبفع ػٍٝ ٚؽلح اٌؼواق اٌٝ ؽل ِب ٌىٓ ف١لها١ٌبد 

ٙؼ١فخ اِب كٚي االٔزْبه ِضً ا٠واْ ٚ روو١ب ٚ اٌؼواق ٚ ٍٛه٠ب روف٘ هفٚب ثبرب اٞ 

ِبٔغ ْ اٍزغالٌٗ الزٖبك٠ب وّب رفؼً  رغ١١و ١ٍبٍٟ ٌالوواك اٚ رغ١١و اٌؾلٚك ٌىٓ ال

 روو١ب فٝ ٔفٜ ووكٍزبْ اٌؼواق

Abstract: 

The study aimed to explain the effect of regional variables on the 

Kurdish issue, especially the countries of expansion of the 

Kurdish distribution, namely Turkey, Iran, Iraq and Syria, and 

the influence of the rest of the regional powers in the region that 

has an influence in the Kurdish file, whether the Gulf countries 
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that played an influential role in the Kurdish issue, especially the 

Kingdom of Saudi Arabia and the Emirates, and we explained  

The Israeli role with subversive goals and the weak and 

thoughtful Jordanian role that reaches neutrality. As for the 

Syrian influence, it was influential in Jamal’s time, and the 

Kurdish issue was mentioned again in the time of President 

Abdel Fattah Al-Sisi.  For every country where Israel exploits the 

Kurdish issue to break up Iraq and approach Iran and monitor its 

nuclear activities. As for the Gulf states, they maintain the unity 

of Iraq to some extent, but weak federations. As for the 

proliferation countries such as Iran, Turkey, Iraq and Syria, they 

categorically reject any political change or change for the Kurds. 

 Borders, but there is no objection to using it economically, as 

Turkey is doing with the oil of Iraqi Kurdistan 

 مقذمت:ان

٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌَّؤٌخ اٌىوك٠خ فٟ اٌْوق األٍٜٚ ثؾىُ أزْبه٘ب فٟ أهثغ كٚي ٚؽغُ 

اٌىوك ِٚٛلؼُٙ اٌؾَبً ِٚطبٌجُٙ اٌلائّخ ٌالٔفٖبي كفؼذ رٍه اٌلٚي إل٠غبك ٔٛع ِٓ 

اٌزؼبْٚ األِٕٟ ٚاٌزؾبٌفبد اإلل١ّ١ٍخ ٌٚٛ ٌّواؽً ِزمطؼخ ثغ٘ إٌظو ػٓ اٌقالفبد 

ٌفبد اٌٚوٚهح ٚهأ٠ٕب أْ ٔمَٛ ثزًٍََ رٍه األؽلاس اٌّٛعٛكح ث١ُٕٙ ٚأّب ٟ٘ رؾب

َ ث١ٓ اإلِجواٛٛه٠خ 9661ٚاالرفبل١بد ثزًٍََ ربه٠قٟ ثلءاً ِٓ ارفبل١خ ى٘بة ػبَ 

ث١ٓ روو١ب ٚا٠واْ ٌّٕبلْخ  7192اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌلٌٚخ اٌفبه١ٍخ ٕٚٛالً ٢فو رفبُ٘ ػبَ 

فالي األهثغ لوْٚ رٍه ِٛٙٛع االٍزفزبء فٟ ال١ٍُ ووكٍزبْ اٌؼواق فمل ِو األوواك 

ثّؾٓ وض١وح ِْٚبه٠غ رم١َُ ػل٠لح ٚوبْ ِٓ ث١ٕٙب ِوؽٍخ وبٔٛا لبة ل١ٍٛٓ أٚ أكٟٔ 

َ ِٓ فالي ِٛافمخ روو١ب ػٍٝ ثٕٛك ِؼب٘لح ١ٍفو اٌزٟ 9171ِٓ أْبء كٌٚخ ٌُٙ ػبَ 
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رووذ ٌألوواك ؽو٠خ االٍزفزبء إلْٔبء ال١ٍُ فبٓ ثُٙ ِمٖل اٌمٛي أْ األوواك وبْ ِٓ 

أْ رّو رٍه اٌّؼب٘لح ٠ٖٚجؼ ٕ٘بن كٌٚخ ووك٠خ ِؼزوف ثٙب فٟ ػٖجخ األُِ اٌّّىٓ 

 ٚاألُِ اٌّزؾلح ٌىٓ اٌّٖبٌؼ اٌقبٕخ ٌٍلٚي ؽبٌذ كْٚ مٌه ٚ فبٕخ ثو٠طب١ٔب .

 مشكهت انذراست:

رىّٓ ِْىٍخ اٌلهاٍخ فٝ و١ف١خ رؼبًِ كٚي االٔزْبه ٚ اٌمٜٛ االل١ّ١ٍخ َ اٌم١ٚخ 

 و٠ب ٚ ال ٠ؼزوفْٛ ثُٙ ١ٍب١ٍب ٚ ٠َزغٍُٛٔٙ الزٖبك٠باٌىوك٠خ ثؾ١ش ٠زؼبْٚٔٛ ِؼُٙ ػَى

 رَبإالد اٌلهاٍخ 

 َٔزٕزظ ِّب ٍجك ٍئاي هئ١َٟ ٚ٘ٛ

 ِب ِلٜ رؤص١و اٌمٜٛ االل١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ ؟

 ٔزظ ػٕٗ ػلح اٍئٍخ فوػ١خ

 رؤص١و كٚي االٔزْبه ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ  -9

 ِب ِلٜ ربص١و كٚي اٌق١ٍظ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ -7

 اٜ ؽل اصود وً ِٓ ِٖو ٚ االهكْ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خاٌٝ  -6

 ً٘ رئصو اٍوائ١ً فٟ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ -4

 ا٘لاف اٌلهاٍخ

 اٍزؼواٗ ربص١و كٚي االٔزْبه ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ -9

 رزجغ ربص١و كٚي اٌق١ٍظ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ -7

 ِؼوفخ ِلٜ اٌزبص١و اٌّٖوٞ ٚ االهكٟٔ ػٍٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ  -6

 ائ١ٍٟ ٚ ربص١وٖ فٟ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خاثواى اٌلٚه االٍو -4

 أوالً: تاثٍر دول االوتشار كمتغٍر اقهٍمً ػهى انقضٍت انكردٌت

وبٔذ ٚ ِب ىاٌذ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ رٛهق كٚي االٔزْبه ثَجت اٌّطبٌت اٌّزىوهح 

ٌالوواك ثبالٔفٖبي ِب اعجو كٚي االٔزْبه االهثغ الرقبم فطٛاد ِٕفوكح اٚ عّبػ١خ 
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 ٌّٕغ ل١بَ كٌٚخ ووك٠خ اٚ رلفالد وواك ٍٛاء ِؼب٘لاد اٚ ارفبل١بدٌٍؾل ِٓ ْٔبٛبد اال

 اٌزًٍََ اٌزبه٠قٟ ٌالرفبل١بد ٚاٌّؼب٘لاد اٌّبٔؼخ ٌٍلٌٚخ اٌىوك٠خ ٚ ٍٚٛف َٔزؼوٗ 

  1116ماٌو  16بٍكو  –اتفاقٍت ساٌكس  -1

ٟ٘ ِؼب٘لح ٍو٠خ ث١ٓ فؤَب ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾلح ثّٖبكلخ ِٓ اإلِجواٛٛه٠خ اٌو١ٍٚخ 

ػٍٝ الزَبَ ِٕطمخ اٌٙالي اٌق١ٖت ث١ٓ فؤَب ٚثو٠طب١ٔب ٌٚزؾل٠ل ِٕبٛكٚا٠طب١ٌب 
9
إٌفٛم فٟ  

غوة آ١ٍب ٚرم١َُ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ وبٔذ ا١ٌَّطوح ػٍٝ رٍه إٌّطمخ فٟ اٌؾوة 

اٌؼب١ٌّخ األٌٟٚ ٚرؼزجو االرفبل١خ ٘نٖ اٌزم١َُ اٌضبٌش ٌىوكٍزبْ ام اؽزفظذ روو١ب ٌٕفَٙب ثبٌمَُ 

 غ ٌٙب ؽب١ٌبً فٟ ؽ١ٓ ٌؾك لَُ ِٓ ووكٍزبْ ثبالرؾبك اٌَٛف١زٟ. األوجو اٌزبث

ٚلَُ آفو ثَٛه٠ب ٚأٌؾك اٌمَُ األف١و ف١ّب ثؼل ثبٌؼواق ٚوّب لبي اٌجبؽش فٟ اٌْئْٚ 

 اٌىوك٠خ هعبئٟ فب٠ل وبْ األِو أّجٗ ثبٌزّض١ً ثغضخ لز١ً ٌٕزبئغٙب اٌىبهص١خ ػٍٝ األوواك.

 1121اتفاقٍت سٍفر  -2

ٚاٌزٟ  9171أة أغَطٌ  91ٟ٘ االرفبل١خ اٌّٛلؼخ ث١ٓ اٌؾٍفبء ٚاألروان فٟ 

ٖٔذ ثٕٛك٘ب ػٍٝ ؽك اٌىوك اٌّٛعٛك٠ٓ فٟ روو١ب فٟ ؽىِٛخ مار١خ ِٓ اٌّّىٓ أْ 

رزطٛه اٌٟ اٍزمالي ربَ ٚٚؽلح ِغ ٚال٠خ إًٌّٛ أٞ رْى١ً كٌٚخ ِٓ صالصخ أعياء ِٓ 

ووكٍزبْ 
7 

 1123اتفاقٍت نوزان -3

ٚثّٛعت ٖٔٛٓ  9176رّٛى  74اٌّٛلؼخ ث١ٓ اٌؾٍفبء ٚروو١ب فٟ ٟ٘ االرفبل١خ 

االرفبل١خ أى٠ؾذ اٌَّؤٌخ اٌىوك٠خ ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌوٍّٟ ٚأػطذ ٌزوو١ب رغبً٘ 

ّٛٛؽبد اٌْؼت اٌىوكٞ ٚلّغ ؽووبرٗ اٌٍَّؾخ ٚلل أؽوى مٌه اٌٛٙغ اٌغل٠ل ظٙٛه 

ؾبٌٚخ إلػبكح اؽ١بء ١ٍبٍخ اٌزؼبْٚ اإلل١ٍّٟ ث١ٓ اٌلٚي اٌزٟ رمزَُ ووكٍزبْ ٌّٕغ أٞ ِ

فىوح ل١بَ ووكٍزبْ اٌىجوٜ ٚوبْ مٌه اٌزم١َُ اٌواثغ ٌىوكٍزبْ
6

 . 
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 مؼاهذة انصذاقت وانتؼاون بٍه إٌران وتركٍا  -4

ٚعبء ف١ٗ ّٙبْ ٘لٚء ٍىبْ  9171رْو٠ٓ األٚي  77ٟٚ٘ اٌّؼب٘لح اٌّٛلؼخ فٟ 

ؽل ٌغ١ّغ إٌّبٛك اٌؾلٚك٠خ ١ٍٚزقن اٌطوفبْ اٌّزؼبللاْ ع١ّغ اإلعواءاد ٌٛٙغ 

األػّبي ) اٌزقو٠ج١خ ( اٌزٟ رّبهٍٙب اٌؼْبئو اٌىوك٠خ فٟ األهاٟٙ اٌّزبفّخ ٌٍؾلٚك
4

 . 

 و  1131تؼاون أمىً ثالثً  -5

 –ٚ٘ٛ رؼبْٚ ١ٍبٍٟ ػَىوٞ ظٙود ثٛاكهٖ فٟ ٍٕٛاد اٌضالص١ٕ١بد ث١ٓ روو١ب 

 اٌؼواق ٚوبْ اٌٙلف غ١و اٌّؼٍٓ ٘ٛ ا١ٌَطوح ػٍٝ ِطبٌت اٌىوك فٟ اٌجٍلاْ –ا٠واْ 

اٌضالصخ ٚوبٔذ َِبئً األِٓ ٚاٌؾلٚك ٚأزمبي األّقبٓ اٌٍَّؾ١ٓ أٚ غ١و اٌٍَّؾ١ٓ 

ٚوبْ ا١ٌّضبق ِٛعٙبً ٙل اٌزؾووبد اٌىوك٠خ إٌمبٛ اٌغٛ٘و٠خ فٟ ٘نا اٌزؼبْٚ ِٓ 

اٌٍَّؾخ ٚوبْ األوواك ٠ؼوفْٛ أُٔٙ اٌّطّغ ٚاٌّمٖل
5

 . 

 1115اتفاقٍت انجسائر  -6

فٟ اٌغيائو ٚلل رٕبىي اٌؼواق  9125ٚا٠واْ ػبَ ٟٚ٘ االرفبل١خ اٌّؼمٛكح ث١ٓ اٌؼواق 

ثّٛعت االرفبل١خ ػٓ ّوق ّٜ اٌؼوة ِمبثً رقٍٟ ا٠واْ ػٓ كػُ ووك اٌؼواق فبٔٙبهد 

اٌؾووخ اٌىوك٠خ اٌٍَّؾخ ثبٌىبًِ ٌُٚ رغل ِٓ ٍٕل كٌٟٚ ٚال١ٍّٟ ٚأٌمذ اٌَالػ ٚغبكه 

٠ٌ ِٚٓ صُ اٌٛال٠بد ِٖطفٟ اٌجبهىأٟ ّّبٌٟ اٌؼواق اٌٟ ا٠واْ ِغ أٔغبٌٗ َِؼٛك ٚاكه

آماه  اٌجؾو٠خ األِو٠ى١خ عٛهط ربْٚ فٟ اٌّزؾلح ١ٌّٛد فٟ َِزْفٝ
6
9121  

  1111اتفاقٍت أضىت  -1

 71 – 91ٟ٘ االرفبل١خ اٌّٛلؼخ ث١ٓ ٍٛه٠ب ٚروو١ب فٟ ِل٠ٕخ إٔٙخ اٌزوو١خ فٟ 

ثؼل رٛرو اٌؼاللبد ث١ّٕٙب ام وبٔذ رزُٙ روو١ب اٌؾىِٛخ اٌَٛه٠خ 9111رْو٠ٓ األٚي 

ٚبْ ِمبرٍٟ ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ ٚرٛف١و اٌلػُ ٌٗ ٌىٟ ٠ٚغٜ ػ١ٍٙب ال ١ٍّب ثبؽز

أْ ٍٛه٠ب ٌل٠ٙب اٌىض١و ِٓ اٌّْىالد ثلءاً ثٍٛاء اإلٍىٕله٠خ ٚأزٙبء ثّْىٍخ رم١َُ ١ِبٖ 

اٌفواد األِو اٌنٞ أكٞ ٌزٛرو ػاللزّٙب ٚوبكد األِٛه رًٖ اٌٟ ؽل اٌّٛاعٙخ 
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ٖو ٚا٠واْ ٚاٌَؼٛك٠خ ٌّٕغ رل٘ٛه األٚٙبع اٌؼَىو٠خ ٚرلفٍذ كٚي وض١وح ِضً ِ

ٚٚلفذ وً ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚاٍوائ١ً ِئ٠لح ٌزوو١ب 
2

 

 انتذخالث انتركٍت اإلٌراوٍت فً شمال انؼراق  -1

٠ٚزّضً ثبٌؾوان اٌَّزّو ٌٍزٕظ١ّبد اٌىوك٠خ اٌٍَّؾخ فٟ ووكٍزبْ اٌؼواق 

ٚؽية اٌؾ١بح اٌؾوح ث١غبن اإل٠وأٟ ٚرؾل٠لاً ؽوان ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ اٌزووٟ 

فّٓ اٌّؼوٚف أْ روو١ب ٚا٠واْ رٛاعٗ رؾووبد ػَىو٠خ َِزّوح ِٓ ٘نٖ األؽياة 

رَزٙلف لٛارٙب ٚإِٔٙب ػٍٟ اٌؾلٚك ِّب ٠ئكٞ اٌٟ ل١بَ اٌمٛاد اٌزوو١خ ٚاإل٠وا١ٔخ 

ثمٖف ِٕبٛك ووكٍزبْ اٌؼواق ٚونٌه اٌزٛغً كافً رٍه إٌّبٛك ِّب ٠غؼً 

اٌؼواق ( رْٙل رٛرواد ٌٚىٓ ٍوػبْ  –ا٠واْ  –اٌجٍلاْ اٌضالس ) روو١ب  اٌؼاللبد ث١ٓ

ِب ٠غوٞ ؽٍٙب ػٓ ٛو٠ك اٌؾٛاه ٚاٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌلثٍِٛب١ٍخ ثّب ٠ّٚٓ أِٓ 

روو١ب ٚا٠واْ ِٓ عٙخ ١ٍٚبكح األهاٟٙ اٌؼوال١خ ِٓ عٙخ أفوٜ
1

 . 

  2111انتوتراث انتركٍت انؼراقٍت نؼاو  -1

ػ١ٍٙب فٟ ٍٚبئً اإلػالَ ثبألىِخ اٌزوو١خ اٌؼوال١خ ػٕلِب  ٟ٘ اٌزٛرواد اٌزٟ أٍٛك

( أٌف ػَىوٞ ػٍٟ ٛٛي اٌؾلٚك اٌزوو١خ اٌؼوال١خ ٚ٘ٛ ِب  911ؽْلد روو١ب ٔؾٛ ) 

وبْ ١ٍئكٞ اٌٟ ِٛاعٙبد ِفزٛؽخ ِغ ػٕبٕو ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ اٌزووٟ ِٚغ 

٠ٛفوْٚ ث١ئخ أ١ِٕخ اٌىوك اٌؼوال١١ٓ ال ١ٍّب فٟ ظً االرٙبِبد اٌزوو١خ ٌُٙ ثؤُٔٙ 

ٌؼٕبٕو ؽية اٌؼّبي فٚالً ػٓ اٌْوٚع ثؾٍّخ رؼجئخ ١ٍب١ٍخ ٚاػال١ِخ ٙل اٌؾية 

ٍٍٚطبد ال١ٍُ ووكٍزبْ اٌؼواق ِٚطبٌجخ اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ ثبغالق ِؼَىوارٗ فٟ 

ّّبٌٟ اٌؼواق ٚر١ٍَُ ىػّبئٗ ٚلل ٍؼٟ اٌؼواق ٛٛاي األىِخ اٌٟ رفبك٠ٙب ثْىً ٍو٠غ 

هح اٌّٛاعٙبد ام رؼٙل هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌؼوالٟ اٌَبثك ٔٛهٞ ثؼل اكهاوٗ ؽغُ ٚفطٛ

اٌّبٌىٟ ثبرقبم اعواءاد ٌّٕغ ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ فٟ ارقبم اٌّْبي اٌؼوالٟ 

 لبػلح ٌٗ, ِْلكاً ػٍٟ ٙوٚهح اٌمبء اٌمج٘ ػٍٟ وٛاكه اٌؾية 
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االجتماع اإلٌراوً انتركً ضذ االستفتاء انكردي
 

2111 

هئ١ٌ األهوبْ اإل٠وأٟ اٌٟ روو١ب ٟ٘ األٌٟٚ ِٕن ألالع وبٔذ ى٠بهح ثبلوٞ 

ٚلل أػٍٕذ ا٠واْ ػٍٟ اصو٘ب أْ ػاللزٙب ِغ روو١ب كفٍذ ِوؽٍخ  9121اٌضٛهح فٟ ػبَ 

عل٠لح ِّٚٙخ ٚلطؼذ ّٛٛبً ِّٙبً فٟ اٌّغبي اٌزىبٍِٟ ٚثؼل أٍجٛع ِٓ رٍه اٌي٠بهح 

بر١ٍٓ األوواك " ِطوٚؽخ لبي اٌوئ١ٌ اٌزووٟ " اْ ػ١ٍّخ ِْزووخ ِغ ا٠واْ ٙل اٌّم

ػٍٟ اٌلٚاَ ١ْ٠ٚو اٌّزبثؼْٛ اٌٟ أْ اٌّؾبكصبد ث١ٓ أهكٚغبْ ٚثبلوٞ أظٙود للهاً 

وج١واً ِٓ اٌز١َٕك األِٕٟ ٚاٌؼَىوٞ اىاء اٌٍّف١ٓ اٌىوكٞ ٚاٌَٛهٞ ثؼل ٍٕٛاد ِٓ 

االرٙبِبد اٌّزجبكٌخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ ّٚٓ اٌؾوة ثبٌٛوبٌخ فٟ ٍبؽبد ٍٛه٠ب ٚاٌؼواق
1

 . 

  2111غصه انسٌتون ػفرٌه ػمهٍت  -11

٘نٖ اٌؾٍّخ لبِذ ثٙب اٌمٛاد اٌزوو١خ ػٍٟ ِٕبٛك األوواك ّّبي ٍٛه٠ب ٚثؼل ؽٍّخ 

ػَىو٠خ اٍزّود صّب١ٔخ أٍبث١غ إلفواط ٚؽلاد ؽّب٠خ اٌْؼت اٌىوك٠خ ِٓ ِل٠ٕخ 

ػفو٠ٓ ثّْبي ٍٛه٠ب ١ٍطود اٌمٛاد اٌزوو١خ ٚاٌفٖبئً اٌَٛه٠خ اٌّٛا١ٌخ ٌٙب فٟ 

ػٍٟ ِل٠ٕخ ػفو٠ٓ اٌزٟ ّىٍذ أؽل األلب١ٌُ اٌضالصخ  7191هً آماه اٌضبِٓ ػْو ِٓ ِب

اٌزٟ أْٔؤ األوواك ف١ٙب اإلكاهح اٌنار١خ
91

 . 

 أثر ) إسرائٍم ( كمتغٍر إقهٍمً ػهً انقضٍت انكردٌتثاوٍاً : 

اٌؼاللبد ث١ٓ اٍوائ١ً ٚاألوواك ١ٌَذ ١ٌٚلح اٌٍؾظخ ثً رؼٛك عنٚه ٘نٖ اٌؼاللخ 

ثؼلح ٍٕٛاد فجؾَت اٌجبؽضخ اٌّزقٖٖخ ثبٌؼاللبد اٌىوك٠خ 9162اٌٟ ِب لجً ٔىَخ اٌـ 

اإلٍوائ١ٍ١خ, ػفوا ثٕغٛ فبْ اٌؼاللبد اٌىوك٠خ اإلٍوائ١ٍ١خ رؼّمذ ثَٕٛاد اٌق١َّٓ  –

ِٓ اٌموْ اٌّبٟٙ, ٚمٌه ارجبػبً ٌّجلأ " ػلٚ ػلٚٞ ٕل٠مٟ " ثبػزجبه أْ إٌظبَ 

ٗ فٍَط١ٓ ٚػ١ٍٗ وبْ ر١ٛٛل اٌؾبوُ فٟ اٌؼواق وبْ ِؼبك٠بً ٌم١بَ اٍوائ١ً فٟ أه

اٌؼاللبد ِغ أوواك اٌؼواق فٟ اإلل١ٍُ اٌّْبي عيءاً ِٓ ١ٍب١ٍخ كٌٚخ االؽزالي ٌٍقوٚط 

ِٓ اٌؼيٌخ اإلل١ّ١ٍخ
99
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 انؼالقاث انسٍاسٍت  -1

ٚػٍٟ اٌَّزٜٛ ا١ٌَبٍٟ رئ٠ل اٍوائ١ً ه١ٍّبً رطٍغ األوواك اٌؼوال١١ٓ اٌٟ رؤ١ٌٍ 

األِو اٌنٞ ٍجت ٚال ٠ياي رٛهربً فٟ ػاللزٙب ِغ كٌٚخ َِزمٍخ فٟ ّّبي اٌؼواق ٚ٘ٛ 

روو١ب, اٌزٟ رٚغ اٌؼوال١ً كْٚ ظٙٛه ٘نٖ اٌلٌٚخ ّٙٓ ِٖبٌؾٙب اٌؾ٠ٛ١خ, ٌٚؼً مٌه 

٠فَو رٕبِٟ ا٘زّبَ اٌمبكح األوواك ثبٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ ِغ رً أث١ت, ٚاْ وبٔذ رزُ فٟ 

و١ب اٌٟ اٌزؼبْٚ ِغ اٌَو ِٚٓ كْٚ ٙغخ اػال١ِخ وّب ٠فَو أ٠ٚبً و١ف وبْ ارغبٖ رو

وً ِٓ ٍٛه٠ب ٚا٠واْ, فبٕخ فٟ اٌٍّف اٌىوكٞ, إلعٙبٗ أٞ ِؾبٌٚخ لل رؾظٟ 

ثلػُ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ إلػالْ كٌٚخ ووك٠خ فٟ ّّبٌٟ اٌؼواق ٌٚنٌه رلػٛ ثؼ٘ إٌٛافن 

اإلػال١ِخ فٟ ووكٍزبْ ٚاٍوائ١ً اٌٟ رْى١ً رؾبٌف ث١ٓ األف١ور١ٓ فٟ ِمبثً رؾبٌف 

" ؽّبً " ٚصّخ ػٛاًِ رفَو اال٘زّبَ اإلٍوائ١ٍٟ اٌّزيا٠ل  روو١ب ِغ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ

ثىوكٍزبْ اٌؼواق, رزٍقٔ فٟ
97

 : 

  .ُاأل١ّ٘خ اٌغ١ٍٛزوار١غ١خ ٌإلل١ٍ 

 .ًٚعٛك ِغزّغ ووكٞ ٠ٙٛكٞ فٟ اٍوائ١ 

 .ٟاٌؼبًِ األِو٠ى 

  اإلٍوائ١ٍ١خ. –اٌطج١ؼخ اٌّزغ١وح ٌٍؼاللبد اٌزوو١خ 

ْ اٍوائ١ً ال رؼبكٌٙب أ١ّ٘خ أٞ ِٕطمخ فؤ١ّ٘خ إلل١ٍُ ووكٍزبْ اٌؼواق ثبٌَٕجخ أل

األٍزبم ثغبِؼخ ثٍىٕذ فٟ أٔموح, فٟ  –أفوٜ, ثً أٙب ٚفمبً ِٖطفٟ و١جبهاٚعٍٛ 

كهاٍزٗ إٌّْٛهح فٟ ١ِلي ا٠َذ عٛهٔبي رفٛق أ١ّ٘خ اٌؼاللخ ِغ روو١ب, فبٌٛعٛك 

 اْ. االٍزقجبهٞ فٟ اإلل١ٍُ ٠ز١ؼ إلٍوائ١ً ِوالجخ اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ ٚاٌٖبهٚفٟ إل٠و

 أشكال  انتؼاون انؼسكري واالستخباراث     -7

ٚلل وْف ١ٍّٛه ١٘وُ اٌىض١و ػٓ ِظب٘و إٌْبٛ االٍزقجبهارٟ اإلٍوائ١ٍٟ فٟ 

ّّبٌٟ اٌؼواق ٚكٚافؼٗ, ٚال ١ٍّب فٟ ِمبٌزٗ إٌّْٛهح فٟ ِغٍخ " ٠ٛ١ٔوٚوو " ثزبه٠ـ 

الجخ ا٠واْ ٚٛجمبً ٌٗ ٠ٙلف اٌٍّٛبك ِٓ رؼبٚٔٗ ِغ األوواك اٌٟ ِو ١ٔٛ٠7114ٛ  71

ثبألٍبً ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق وْف ١٘وُ ٚغ١وٖ ػٓ ل١بَ اٌطوف١ٓ ثبٌزؼبْٚ ِغ 
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اٌّقبثواد األِو٠ى١خ ثيهع أعٙيح ِوالجخ ِزملِخ ػٍٟ اٌؾلٚك أٚ فٟ كافً األهاٟٙ 

اإل٠وا١ٔخ, وّب وْف ٘ئالء ػٓ رٛهٛ اٌٍّٛبك فٟ رله٠ت ػٕبٕو ؽية اٌؾ١بح اٌؾوح 

اٌؾية اٌىوكٞ االٔفٖبٌٟ إٌّبظو ٌجٟ وٟ ( ٚ٘ٛ  PEJAKفٟ ووكٍزبْ ) ث١غبن 

وٟ اٌنٞ ٠مبرً اٌؾىِٛخ اإل٠وا١ٔخ ٚاِلاكٖ ثبألٍٍؾخ ٚاٌّؼلاد اٌؼَىو٠خ ثً ٚرٛف١و 

لبئّخ ثبأل٘لاف اٌّطٍٛة لٖفٙب كافً ا٠واْ 
96 

أِب اٌزؼبْٚ اٌؼَىوٞ ف١زقن أّىبي  رله٠ت لٛاد اٌج١ّْووخ اٌىوك٠خ ٚاِلاك٘ب 

ٚٛجمبً  7115ٚرغ١ٙي ِْٕآد ؽوث١خ فّضالً فٟ ػبَ ثؤٍٍؾخ ِٚؼلاد ػَىو٠خ ؽل٠ضخ 

ٌٖؾ١فخ " ٠ل٠ؼٛد أؽؤٛد " فبى ػلك ِٓ اٌْووبد اإلٍوائ١ٍ١خ ثؼمٛك ؽى١ِٛخ 

وّب وْفذ  بٔلٚى ٚثٕبء ِطبه ػَىوٞ فٟ أهث١ًووكٍزب١ٔخ ٌزله٠ت لٛاد اٌىِٛ

اٌٖؾ١فخ اٌّنوٛهح ػٓ أْ ّووبد األِٓ ِٚىبفؾخ اإله٘بة اإلٍوائ١ٍ١خ لل أٍَذ 

 ِؼَىو رله٠ت فٟ ووكٍزبْ 

 أشكال  انتؼاون االقتصادي   -3

رُ هٕل اٌزؼبْٚ فٟ اٌّغبي االلزٖبكٞ ِٓ فالي ْٔبٛ اٌْووبد ٚاٌَّزضّوْٚ 

رٌ " ى٠بهح ٍو٠خ اإلٍوائ١ٍ١ْٛ فٟ لطبع إٌفٜ فبٕخ ٚؽل٠ضبً هٕلد ٕؾ١فخ " ٘به

ٔفن٘ب ػ١ل٠ٓ ػوفٛ, هئ١ٌ ّووخ اٍوائ١ً, ٟٚ٘ ِٓ أوجو اٌْووبد اإلٍوائ١ٍ١خ اٌٟ 

اإلل١ٍُ الٍزىْبف ِي٠ل ِٓ فوٓ االٍزضّبه فٟ لطبع إٌفٜ ٚرىو٠وٖ ٚر١ّٕخ اٌؼاللبد 

االلزٖبك٠خ ث١ٓ اإلل١ٍُ ٚاٍوائ١ً ٚلل اٌزمٝ هعً األػّبي اإلٍوائ١ٍٟ ثَّئ١ٌٚٓ أوواك 

أٍُٙ ٔبئت هئ١ٌ اإلل١ٍُ وٍٛود هٍٛي ٚهئ١ٌ اٌٛىهاء ثوُ٘ ٕبٌؼ وجبه ػٍٟ ه

١ٔٛ٠ٛ  71فٟ ِمبٌزٗ إٌّْٛهح فٟ  Israel Shamirٚٚفمبً ٌـ " اٍوائ١ً ّب١ِو " 

رَزٙلف اٌلٌٚخ اٌؼجو٠خ رلفك ٔفٜ وووٛن اٌٟ ؽ١فب 7191
94

  

 انربٍغ انؼربً مذخم نهتغهغم اإلسرائٍهً  -4

ؽع ِٕن ألالع أؽلاس " اٌوث١غ اٌؼوثٟ " وً ِٓ ٠زبثغ اٌٖؾف اإلٍوائ١ٍ١خ ٠ال

أْ لٖٔ األل١ٍخ اٌىوك٠خ ٍٛاء فٟ اٌؼواق أٚ روو١ب أٚ ٍٛه٠ب اؽزٍذ  7199ػبَ 

ؽ١ياً وج١واً فٟ اػالَ االؽزالي فال ٠ىبك ٠ّو ٠َٛ اال ٚأٚهكد أفجبه ٚرمبه٠و أٚ 
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ث١خ رٖو٠ؾبد ه١ٍّخ ػٓ ووكٍزبْ, فؼٍٟ ِب ٠جلٚ أٔٗ ثؼل ا١ٙٔبه ثؼ٘ األٔظّخ اٌؼو

فزؼ اٌفواؽ ا١ٌَبٍٟ ّجبن اٌفوٓ, ٚكفغ اٍوائ١ً ٌٍزفى١و ثبالٍزفبكح ِٓ اٌفٛٙٝ اٌزٟ 

رؼُ إٌّطمخ ٚاػبكح ؽَبثبرٙب ف١ّب ٠قٔ رؼي٠ي اٌؼاللبد ِغ ووكٍزبْ, فمل ٕوػ 

ثلػّٗ  7194هئ١ٌ ؽىِٛخ االؽزالي ث١ٕب١ِٓ ٔز١ٕب٘ٛ ثْىً ِؼٍٓ فالي ّٙو اثو٠ً 

ثنٌه ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌَبثك أف١غلٚه ١ٌجوِبْ,  ٌم١بَ كٌٚخ ووك٠خ َِزمٍخ, ٚرجؼٗ

 ٚهئ١ٌ اٌلٌٚخ األٍجك ّّؼْٛ ث١و٠زٌ 

وّب غطذ اٌٖؾف اٌؼجو٠خ ثْىً ٚاٍغ ػلح لٖٔ ٌغٕل٠بد ثبٌغ١ِ اإلٍوائ١ٍٟ 

أّّٚٓ ٌٍمزبي اٌٟ عبٔت لٛاد اٌج١ّْووخ اٌىوك٠خ فٟ اٌؼواق ٚفٟ ٍٛه٠ب, ٚاٙبفخ 

رزىوه األفجبه ػٓ اٍزفزبءاد رغوٞ فٟ إٌفٜ اٌٚقّخ اٌزٟ رؼمل ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ, 

ووكٍزبْ اٌؼواق ٌفؾٔ رمجً اٌْؼت ٌزؼي٠ي اٌؼاللبد ِغ اٍوائ١ً ٚاٌزٟ ٠زج١ٓ ِٕٙب 

أٔٙب ِوؽت ثٙب ٍٜٚ اٌْبهع اٌىوكٞ ؽَت ِب رلػ١ٗ اٌٖؾبفخ اإلٍوائ١ٍ١خ
95

 . 

ٌىٓ ػٍٟ اٌوغُ ِٓ االٍزؼلاك اٌّؼٍٓ ِٓ اٌغبٔت اإلٍوائ١ٍٟ ٌزؼي٠ي اٌؼاللبد ِغ 

ٍزبْ ٠جمٟ ٕ٘بن ػلح أٍئٍخ ّبئىخ ػٍٟ االؽزالي اإلعبثخ ػٕٙب, ِضً ػاللخ اٍوائ١ً ووك

ثبألل١ٍخ اٌىوك٠خ فٟ ٍٛه٠ب ٚاٌؾلٚك اٌَّّٛؽخ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب فٟٙ فٟ إٌٙب٠خ رمغ 

 عغواف١بً ثؾلٚك كٌٚخ " ِؼبك٠خ " ثؾَت اٌزؼو٠ف اإلٍوائ١ٍٟ.

زٍف اٌزؼبًِ ِؼٙب ٌىٛٔٙب ربثؼخ ٘نا ٚثبإلٙبفخ ٌألل١ٍخ اٌىوك٠خ فٟ روو١ب اٌزٟ لل ٠ق

ٌٕظبَ اٌؾىُ فٟ روو١ب ٚال رزّزغ ثؾىُ مارٟ وّب فٟ اٌؼواق ٚ٘ٛ ِب لل ٠ئصو أوضو ػٍٟ 

رً أث١ت, ٌٚىٛٔٙب رُٚ " ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ " اٌنٞ ال ٠ياي  –ػاللبد أٔموح 

 ثؼوف اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ عّبػخ اه٘بث١خ. 

رمبه٠و اػال١ِخ ٠ىضف عٙبى اٌّقبثواد ٚٚفمبً ٌّٖبكه كثٍِٛب١ٍخ ٚاٍزقجبه٠خ ٚ

اإلٍوائ١ٍٟ) اٌٍّٛبك ( ٚعٛكٖ فٟ اإلل١ٍُ ِٕن ٍٕٛاد ٚأف١واً ٠وٜ ثؼ٘ اٌّؾ١ٍٍٓ أْ 

 ٠زطٍت ر١ّٕخ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌلٚي ِٛاعٙخ اٌزغٍغً اإلٍوائ١ٍٟ فٟ ووكٍزبْ اٌؼوال١خ

 اٌؼوث١خ ٚاإلل١ٍُ, ٚٚعٛكاً ػوث١بً فٟ اإلل١ٍُ
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 ػهً انقضٍت انكردٌت انتأثٍر انمصريثانثاً : 

 األكراد فً ػصر جمال ػبذ انىاصر  -1

اٌيػ١ُ اٌواؽً عّبي ػجل إٌبٕو وبْ ٠ؼبًِ األوواك ِؼبٍِخ ِقزٍفخ عؼٍذ اٍّٗ 

فبٌلاً ٌلٞ األوواك ؽ١ش اػزجو أْ ٌألوواك ؽمٛلبً ٌغ٠ٛخ ٚصمبف١خ ٠زؼ١ٓ أْ ٠زّزؼٛا ثٙب فٟ 

األوواك االؽزواَ ٌؼجل إٌبٕو  اٌجٍلاْ اٌؼوث١خاٌزٟ ُ٘ ِٛإْٛٛ ثٙب, ٌنٌه ٠ىٓ

٠ٚزنووْٚ اٌٟ ٘نا ا١ٌَٛ ػٕلِب ٘وع ا١ٌٗ اٌَف١و اٌزووٟ فٟ اٌمب٘وح ِٕن اٌفغو اٌٟ 

فمبي ٌٗ اٌوئ١ٌ ’ ِموٖ ٌزَغ١ً اؽزغبط أٔموح ػٍٟ ثش اماػخ ووك٠خ ِٓ ِٖو 

اٌّٖوٞ فٟ ٘لٚء " ِؼٍِٛبرٟ رف١ل ثؤٔٗ ال ٚعٛك ٌألوواك فٟ روو١ب وّب رمٌْٛٛ ٚأْ 

اٌن٠ٓ ٠ٕٛفْٛ ثؤُٔٙ أوواك ِب ُ٘ اال أروان عج١ٍْٛ, ٌّبما اماً أٔزُ غبٙجْٛ ِٓ  ٘ئالء

 اماػخ ووك٠خ؟ ".

ٚلل أربػ ػجل إٌبٕو ٌألوواك أْ ٠طٍٛا ػٍٟ اٌؼبٌُ ِٓ فالي ِؾطخ اماػ١خ ٟ٘ 

, وّب اٍزمجً اٌوعً اٌنٞ إٔجؼ الؽمبً ىػ١ّبً ربه٠ق١بً 9152األٌٟٚ ِٓ ٔٛػٙب ػبَ 

ثبهىأٟ, ٚأْٔؤ ػاللخ ِزٛإٍخ ِؼٗ, ٚوبٔذ اٌْق١ٖبد  ٌألوواك ٚ٘ٛ ِٖطفٟ

اٌىوك٠خ اٌزٟ هافمذ ثبهىأٟ فٟ ٌمبئٗ ِغ ػجل إٌبٕو رئول أْ األف١و أظٙو رفّٙبً 

ٌٛعٙخ إٌظو اٌىوك٠خ, ٚلل ؽبفع ػجل إٌبٕو ػٍٟ ػاللخ ٚك٠خ ِغ األوواك ِغ رفبلُ 

ٕواػٗ ِغ ػجل اٌىو٠ُ لبٍُ
95

 . 

٠مٛي عالي ٛبٌجبٟٔ  9129ووخ اٌم١ِٛخ " اٌٖبكه ففٟ وزبثٗ " ووكٍزبْ ٚاٌؾ

اٌنٞ لبثً ػجل إٌبٕو ِواد ػل٠لح ِّضالً ٌجبهىأٟ ٌٍٚؾية اٌل٠ّمواٟٛ اٌىوكٍزبٟٔ 

أْ ػجل إٌبٕو وبْ ٠ئ٠ل ِطٍت األوواك ثبٌؾىُ اٌنارٟ ٠ٚؼبهٗ اٌؾوة ٙلُ٘ ثؾَت 

 ِب ٔمٍزٗ اٌْوق األٍٜٚ. 

 األكراد فً ػصر أوور انساداث  -2

اٌزّض١ً اٌىوكٞ فٟ اٌمب٘وح فٟ ػٙل ِؾّل أٔٛه اٌَبكاد, ١ٌٌٚ ثبٌفؼب١ٌخ  ٠زٛإً

      ِبهً  99اٌّؼٙٛكح فمل ٚلؼذ ارفبل١خ ٌٍؾىُ اٌنارٟ ث١ٓ ثغلاك ِّٚضٍٟ األوواك فٟ 
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 – 21, ِٚغ اٌغفبء اٌؼوثٟ ٙل ِٖو ثؼل عٛالد اٌَالَ ِغ اٍوائ١ً 9121) آماه ( 

زذ ثؼ٘ األلالَ اٌّٖو٠خ أٚ ٚعلد أْ ٚثؼل رٛل١غ ِؼب٘لح وبِت ك٠ف١ل ّٕ 21

 اٌظوف غ١و ِٕبٍت ٌىٟ ال ري٠ل اٌؼلاء ِغ اٌلٚي اٌؼوث١خ فبٕخ اٌؼواق ٍٚٛه٠ب.

ٚثؼل ٔمً اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ فبهط ِٖو ٚى٠بكح اٌزؼبْٚ اٌىوكٞ اإلٍوائ١ٍٟ عؼً 

ِٖو فٟ ؽوط ِٓ اٌزؼبْٚ ِغ األوواك ٚعؼٍذ اٌجبة ِفزٛؽبً ٌؼٛكح اٌؼوة ٚعبِؼخ 

ٌٟ اٌمب٘وح, ٚوبْ ٌّؼب٘لح وبِت ك٠ف١ل رف١َواد وض١وح ث١ٓ األوواك لَّزُٙ اٌٟ اٌلٚي ا

أهثغ ِلاهً وً ُِٕٙ فَو٘ب ؽَت
96

  

 األكراد فً ػصر حسىً مبارك  -3

ٚهس ؽَٕٟ ِجبهن ٚهصخ صم١ٍخ أصود فٟ ؽ١ٕٙب ػٍٟ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ اٌّٖو٠خ 

ّٖو٠خ ٌٍق١ٍظ ٚاٌؼواق ث١ّٕب أٌٚٙب اٌٛٙغ االلزٖبكٞ اٌنٞ كفغ أِٛاعبً ِٓ اٌؼّبٌخ اٌ

ػاللبد ِٖو ِغ ٘نٖ اٌلٚي ّجٗ ِغّلح, ٌنٌه أصو إٌظبَ االٍزؼّبه ػٓ أٞ ٔياع 

) اٌّّضً فٟ أفواط ػاللبد لطجٟ اٌؼبٌُ ( ٚال ١ٔزٙب  كافٍٟ ػوثٟ, فال إٌّبؿ اٌلٌٟٚ 

فٟ اٌؼٛكح ٌٍٖف اٌؼوثٟ ٚال للهرٙب االلزٖبك٠خ ٚال أػلاك أثٕبئٙب فٟ كٚي ػلح ِٕٙب ) 

اٌؼواق (, وً مٌه ٠لفغ ثبرغبٖ ػلَ اٌزلفً, ٚػٕلِب ألٌؼذ اٌؾوة اٌؼوال١خ اإل٠وا١ٔخ 

 أػٍٕذ ِٖو ٌزؤ١٠ل٘ب اٌؼواق. 

 انفتاح انسٍسً  موقف انرئٍس ػبذ -4

ػجو اٌوئ١ٌ اٌّٖوٞ ػجل اٌفزبػ ا١ٌََٟ ثٖواؽخ ػٓ ؽمٛق األوواك ؽ١ش 

أول فالي ؽٚٛهٖ ِٕزلٞ ّجبة اٌؼبٌُ أْ ا٠ٌٛٙخ اٌىوك٠خ ٌٓ ٠َزط١غ أؽل ِؾٛ٘ب, 

ػبِبً ِٚذ ٚأٙبف اٌوئ١ٌ  61ِْلكاً ػٍٟ أْ اٌْؼت اٌىوكٞ ػبٟٔ ػٍٟ ِلاه 

ُ ٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي ثبٌَٕجخ ٌألوواك اٌّٖوٞ " فالي إٌَٛاد اٌّب١ٙخ ؽلس رم١َ

فٟ ا٠واْ ٚروو١ب ٚغ١و٘ب ِٓ اٌلٚي, ٌٚىٓ ٌٟ ِمبهٔخ رؼزّل ػٍٟ اٌؼًّ ٚاٌَالَ, 

 فب٠ٌٛٙخ ال ٠َزط١غ ٍٍجٙب ِٕه ".
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ٚأّبه اٌوئ١ٌ اٌّٖوٞ اٌٟ أْ " اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌقبٕخ 

ٌىوكٞ ٘ٛ اٌضّٓ اٌنٞ ثبألوواك ِٛعٛكح, ٌٚىٓ ١ٙبع اٌّٛاهك اٌقبٕخ ثبٌْؼت ا

 ٙبع ِٓ األوواك ".

ً ثبٌزلفً اٌزووٟ األف١و فٟ ٍٛه٠ب ِٚٙبعّخ  ٚظٙو اٌّٛلف اٌّٖوٞ ع١ٍب

األوواك رؾذ ِب ٠َّٟ ثؼ١ٍّخ " ٔجغ اٌَالَ " علالً ٚاٍؼبً, ٚهكٚك فؼً ػوث١خ 

وج١وح ثؼل اٌؼ١ٍّخ اٌؼَىو٠خ اٌزٟ أٍٛمٙب اٌوئ١ٌ اٌزووٟ هعت ١ٛت أهكٚغبْ فٟ 

 ّّبي ّوق ٍٛه٠ب. 

فً اٌزووٟ اٌؼَىوٞ فٟ ٍٛه٠ب, ٚلبٌذ ٚكأذ ِٖو ٚاٌغبِؼخ اٌؼوث١خ اٌزل

اٌقبهع١خ اٌّٖو٠خ فٟ ث١بْ ٕؾفٟ
92

, اْ فطٛاد روو١ب فٟ ٍٛه٠ب رّضً " اػزلاء 

ٕبهفبً غ١و ِمجٛي ػٍٟ ١ٍبكح كٌٚخ ػوث١خ ّم١مخ اٍزغالالً ٌٍظوٚف اٌزٟ رّو ثٙب 

 ٚاٌزطٛهاد اٌغبه٠خ ". 

 انكردٌت انتأثٍر اإلقهٍمً نذول انخهٍج انؼربً ػهً انقضٍترابؼاً : 

 انىظاو انفٍذرانً وانرؤٌت انخهٍجٍت  -1

أْ اٌزطج١ك ّٔٛمط إٌظبَ اٌف١لهاٌٟ ١ٍز١ؼ ٌٍؼوة إٌَخ ا١ٌَطوح ػٍٟ ِٕبٛمُٙ ِب 

١ٍؼًّ ػٍٟ وجؼ ٔفٛم ا٠واْ فٟ اٌؼواق ٚػالٚح ػٍٟ مٌه ِٚٓ ِٕظٛه ٍؼٛكٞ 

ٚاِبهارٟ فبْ ّٔٛمط اٌزؾبٌف اٌفٚفبٗ اٌف١لهاٌٟ ١ٍىْٛ ثّضبثخ ؽً ػٍّٟ ِّىٓ 

ٌؼواق, ِٚغ مٌه فبْ اٌّؼبهٙخ ِٚمجٛي ػٍٟ ألً رمل٠و ٌَّزمجً ٠ًٛٛ األِل فٟ ا

اٌؼوث١خ ٌالٍزمالي اٌىوكٞ اٌوٍّٟ اٌىبًِ ١ٌَذ ثؤٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي ِطٍمخ, ٚفٟ 

ؽبي فًْ ِْوٚع اؽجبٛ ٔفٛم ا٠واْ ِٓ فالي رم٠ٛخ اٌؼوة إٌَخ ٚاألوواك فٟ اٌؼواق 

ٚالبِخ ػاللبد ألٛٞ ِغ ؽىِٛخ ) ػجل اٌّٙلٞ ( ٚأعٕؾخ أفوٜ ِٓ اٌط١ف ا١ٌَبٍٟ 

فٟ اٌؼواق ٚرؼي٠ي رؾبٌف وٛٔف١لهاٌٟ فٚفبٗ ِغ اٌؼواق ػٍٟ اٌّلٞ  ا١ٌْؼٟ

اٌط٠ًٛ, فبْ اٌّؼبكٌخ ٍٛف رزغ١و ثْىً وج١و ِٚض١و, ٌىٓ اما أعجود وً ِٓ اٌَؼٛك٠خ 

ٚاإلِبهاد ٚاٌلٚي اٌؼوث١خ األفوٜ أْ رقزبه ث١ٓ االٍزمالي اٌىوكٞ اٌوٍّٟ ٚاٌىبًِ 
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بٍِخ رؾذ ا١ٌَطوح اإل٠وا١ٔخ, فبْ فٟ ّّبي اٌؼواق ٚث١ٓ ر١ٛٛل كٌٚخ ػوال١خ ِزى

األٌٟٚ ٍزىْٛ ِطٍت ف١ٍغٟ ٍٚزفٛى ثال ّه ػٍٟ اٌوغُ ِٓ اٌٙٛاعٌ اٌؾز١ّخ ثْؤْ 

رفىه كٌٚخ ػوث١خ وجوٞ
91

 . 

 انتوتر انخهٍجً انتركً واألكراد   -7

ّٙلد اٌؼاللبد اٌَؼٛك٠خ اٌزوو١خ ػاللبد ١ِّيح ِٕن رٌٟٛ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجل 

, رغَلد فٟ صّبٟٔ لُّ عّؼذ اٌوئ١ٌ اٌزووٟ ٠7195ٕب٠و  اٌؼي٠ي ِمب١ٌل اٌؾىُ فٟ

إلٙبفخ اٌٟ ؽغُ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ فٟ بهعت ١ٛت أهكٚغبْ ثمبكح ٍؼٛك١٠ٓ, ٘نا ث

اٌؼل٠ل ِٓ اٌّغبالد اٌؼَىو٠خ ٚااللزٖبك٠خ فٚالً ػٓ رطبثك ٚعٙبد إٌظو ٚاٌوإٞ 

األىِخ اٌق١ٍغ١خ األفوٜ ؽ١بي اٌؼل٠ل ِٓ اٌٍّفبد ػٍٟ لبئّزٙب اٌٍّف اٌَٛهٞ, اال أْ 

عبءد ٌزٍمٟ ثظالٌٙب اٌمبرّخ ػٍٟ ٘نٖ اٌؼاللخ, ٚفبٕخ األىِخ اٌمطو٠خ ٚاٌّٛلف 

اٌزووٟ ِٓ اٌلٚؽخ اٍزفي اٌو٠بٗ ثٖٛهح وج١وح, ِّٚب ىاك اٌٛٙغ رؤىِبً اػالْ 

روو١ب ثٕبء لبػلح ػَىو٠خ ٌٙب فٟ لطو ِٚٓ ٕ٘ب كفٍذ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ ٔفمبً آفو 

ف اٌَؼٛكٞ اإلِبهارٟ ثبٌزغ١و رغبٖ األوواك ثْىً ٍِؾٛظ فٟ اٛبه هك اٌفؼً ٚثلأ اٌّٛل

رغبٖ ِٛلف أٔموح ِٓ األىِخ اٌمطو٠خ ٚاٌزٟ افزبهاد أْ رىْٛ كاػّبً ٌٙب فٟ ِٛاعٙخ 

اٌؾٖبه اٌق١ٍغٟ اٌؼوثٟ اٌّفوٚٗ ػٍٟ لطو, ٚ٘ٛ ِب أصبه اٍزفياىُ٘ ٚرؼٍُ 

ثبٌَٕجخ ٌألروان, ٚأْ اٌؾل٠ش ػٓ اٌو٠بٗ ٚاإلِبهاد ع١لاً ؽَب١ٍخ اٌٍّف اٌىوكٞ 

أفٖبي ٚل١بَ كٌٚخ ووك٠خ فٟ اٌؼواق أٚ ٍٛه٠ب ٘ٛ ؽل٠ش ٠ئهق اٌَّئ١ٌٛٓ فٟ أٔموح 

ثٖٛهح وج١وح فبٕخ أٔٗ ٠ؤرٟ فٟ ٚلذ ؽَبً, ام رزٖبػل ف١ٗ اٌّطبٌت اٌىوك٠خ ثلٌٚخ 

 7192ِٓ ا٠ٍٛي / ٍجزّجو  75َِزمٍخ ِٚب رالٖ ِٓ اعواء اٍزفزبء فٟ اإلل١ٍُ ثزبه٠ـ 

هغُ ِؼبهٙخ ثغلاك ٚٛٙواْ ٚأٔموح ٌنٌه االٍزفزبء
71

 . 

ٚفٟ ١ٍبق ِزًٖ ٌي٠بكح اٌزٛرو ٍٍّذ لطو ٚصبئك اٍزقجوار١خ ٌٍٍَطبد 

اٌزوو١خ رئول كػُ كٚي ف١ٍغ١خ ٌؾية ارؾبك اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ اٌّٖٕف ػٍٟ 

اٌنٞ ٠ؼل  " PYD "ٌٛائؼ اإله٘بة اٌزوو١خ ٚؽية االرؾبك اٌل٠ّمواٟٛ اٌىوكٞ 

 ثّضبثخ اٌفوع اٌَٛهٞ ٌألٚي 
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 انموقف انقطري  -6

وبٔذ لطو ِٛالفٙب ِزٕبغّخ ِغ اٌّٛالف اٌق١ٍغ١خ ثبٌَٕجخ ٌٍَّؤٌخ اٌىوك٠خ ٚوبٔذ 

رلٚه فٟ اٌفٍه اٌَؼٛكٞ اال أْ ثلأد أىِزٙب ِغ اٌَؼٛك٠خ ٚاإلِبهاد ٚفوعذ ػٓ 

ٟ أْ ٍّؾذ اٌَوة اٌق١ٍغٟ ٚإٔجؾذ رغوك فٟ اٌَوة اٌزووٟ ٍٕٚٚذ األِٛه اٌ

ٌزوو١ب ثبلبِخ لبػلح روو١خ ػٍٟ األهاٟٙ اٌمطو٠خ ٍٚقود لٕبح اٌغي٠وح ٌزغط١خ 

 أْ لطو ا٢ْ رٕظو اٌٟ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ ثؼ١ْٛ روو١خ. ٚ األفجبه اٌزوو١خ

 انىتائجخامساً : 

 اْ اٌّْىٍخ اٌىوك٠خ ١ٕٕؼخ اٌلٚي االٍزؼّبه٠خ .9

ػلَ ل١بَ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ  ٌؼلح اٍجبة ِؾٍٝ ثَجت اٌٍغخ ٚ اٌقالف اٌىوكٞ اٌىوكٞ ٚ  .7

رغبٚىاد االؽياة ٚ فَبك االكاهح ٚ ِؼبهٙخ كٚي االٔزْبه ٚال١ّ١ٍب ٚك١ٌٚب ثَجت 

 رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ ٚاٍزقلاَ ل١ٚخ االوواك وٛهلخ ٙغٜ ػٍٝ اٌؾىِٛبد 

ؽفبظب ػٍٝ ػاللبرٙب خ ثبٌْىً اٌّطٍٛة بٌّْىٍخ اٌىوك٠اٌلٚي اٌؼوث١خ ٌُ رٌٟٛ ا٘زّبَ ث  .6

 ِغ اٌؼواق ٍٚٛه٠ب ٚرلفٍٙب هكٚك افؼبي

اٍوائ١ً رلػٛ  ٌم١بَ كٌٚخ ووك٠خ ١ٌٌ ؽجب فٟ االوواك ثمله ِب ٘ٛ رفى١ه اٌلٚي اٌزٟ  .4

 رْىً فطو ٚعٛكٞ ػ١ٍٙب  ٚ فٜ كفبع اِبِٝ ٌٍؾفبظ ػٍٝ إِٙب

ٌالوواك  ٌيِٓ اٌزلفً  اال٘زّبَ اٌّٖوٞ فٝ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ اػبك االًِ ػٛكح   .5

 اٌّٖوٞ 

 : انتوصٍاث سادساً     

إٟٚ كٚي االٔزْبه االهثغ  ا٠غبك ؽٍٛي ِمجٌٛخ الهٙبء رطٍؼبد االوواك فٝ اٌزؾوه  -9

 ٚ اْ اٌؾً اٌؼَىوٞ ال ٠ّىٓ اْ ٠قّل اٚ ٠ؾً اٌم١ٚٗ اٌىوك٠ٗ ٚعَو اٌٙٛح ث١ُٕٙ

ٚاٌضٛهاد ال ٠غٍت ٌُٙ كٌٚخ االوواك ٠غت اْ ٠ٍٖٛا  اٌٝ لٕبػخ  اْ اٌؾً اٌؼَىوٞ  -7

 أّب ٛبٌٚخ اٌؾٛاه ٚلٕٛاد اٌزفبٚٗ

٠غت ؽً  اٌؼمجبد اٌلاف١ٍخ ِضً رٛؽ١ل اٌٍغخ ٚرٛؽ١ل اٌٙلف ٚاالعّبع ػٍٝ ل١بكح   -6

 ِٛؽلح ٌىٟ رىْٛ وٍّزُٙ َِّٛػخ 

 رغو٠ُ ػ١ٍّبد اٌزغ١١و اٌل٠ّغوافٟ, ٚاكأخ اٌغٙخ اٌزٟ رّبهٍٙب -4
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 : انمراجغ

 اٌْو٠ؼخ ٌؼٍَٛ اٌموٜ اَ ِغٍخ,اإلٍوائ١ٍ١خ اٌزوو١خ اٌؼَىو٠خ اٌؼاللبد,ػجلاٌؼي٠ي ْ٘بَ -9

 .2001 اٌو٠بٗ, ,22اٌؼلك,13 اٌّغٍل,اإلٍال١ِخ ٚاٌلهاٍبد

 .9119ِؾّل فزؾٟ اٌْبػو, اٌىوك فٟ ػٖو ػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ, ِطجؼخ ِلثٌٟٛ, اٌمب٘وح,  -7

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/03/21062.html 

, ّىووخ اٌّطجٛػىبد 9عٛهط لَٛ, ربه٠ـ اٌْوق األٍٜٚ ِٓ األىِٕخ اٌمل٠ّخ اٌىٝ ا١ٌىَٛ", ث١ىوٚد, ٛ

 7191ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو, االِبهاد,

 .9166, كاه اٌط١ٍؼخ, ث١وٚد, 9ِؾّٛك اٌلهح اٌز١ّٕخ اٌؼوث١خ, ٚاٌم١ِٛخ اٌؼوث١خ ٛ -6

 , أظو7115ػجل إٌبٕو ٚاألوواك لٖخ اٌؼاللخ اٌقبٕخ, ك١ٔب اٌٛٛٓ ِب٠ٛ  -4

c/news/2005/05/03/21062.htmlhttps://www.alwatanvoice.com/arabi 

ِؾّل ؽَٓ, اٌّال ٠ب١ٍٓ ٠ٕمً ّىو اٌم١بكاد اٌىوك٠خ ٌٍم١بكح اٌّٖو٠خ اٌّوٕل اٌّٖوٞ   -5

 أظو: 7191ك٠َّجو,

https://marsad.ecsstudies.com/2019/12/18/%D9%81%D9%8A% 

 اثٌٜو7192ا٠ّبْ ِؾّٛك, اٌؼاللبد اٌزبه٠ق١خ ث١ٓ ِٖو ٚاألوواك, ِٛلغ ِٖواٚٞ ىَجزّجو -6

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/9/24/1160

305/%D8%A7%D9%84 

 أظو:  7192ه٠ُ ػجل اٌؾ١ّل, ػاللبد ِٖو اإلل١ّ١ٍخ فٟ ػٙل ِجبهن, ِٖواٚٞ, فجوا٠و  -2

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/9/24/1160

305/%D8%A7%D9%84 

(", هٍىبٌخ 7196-7116فوط ِفزبػ فىوط اػ١ٕجىٗ, "رٙل٠ىلاد األِىٓ اٌمىِٟٛ اٌؼوثىٟ اٌّؼبٕىو ) -1

 .7192ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح, عبِؼخ اٌْوق األٍٜٚ, و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ, األهكْ, 

أزٙبوىىبد روو١ىىب فىىٟ ػفىىو٠ٓ.. ِٚقططىىبد اٌزغ١١ىىو اٌىىل٠ّغوافٟ ِٛلىىغ ٍىىىبٜ ١ٔىىٛى ػوث١ىىخ,ِب٠ٛ  -1

 :. أظو اٌواثٜ 7191

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1254680 

 :. أظو اٌواث7196ٜ-97-9ػفوا ثٕغٛ, األوواك لٛح ٕبػلح, ِٛلغ ع١ٍَزبْ ثوً,  -91

https://guliistan.wordpress.com/2013/11/30/%D8%AF%D8%B9%D9%81%

D8%B1%D8%A7  

روو١ىىىب,ِٛلغ ك١ٔىىىب ه٠ىىىبْ مأىىىًٛ اٌؼجبٍٟ,اٍىىىوائ١ً ِْٚىىىوٚع عٕىىىٛثٟ ّىىىوق األٔبٙىىىٛي فىىىٟ  -99

 .1/99/7111اٌواٞ,

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/03/21062.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/03/21062.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/03/21062.html
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, 712اٍىىوائ١ً رَىىزقلَ ِٕظّىىخ اه٘بث١ىىخ ٌزٖىىف١خ اٌؼٍّىىبء فىىٟ ا٠ىىواْ, ِقزىىبهاد اٍىىوائ١ٍ١خ, اٌؼىىلك -97

 46, 7197ِٓئٍَخ األ٘واَ, اٌمب٘وح, 

ؽّل عبٍُ ِؾّىل, روو١ىب ٚاٍىوائ١ً فىٟ ػٙىل اهكٚغىبْ, ٕىواع اػالِىٟ ٚرؼىبْٚ ٍىوٜ, ِووىي  -96

, ِزىىىىىىىىىىىىبػ ػٍىىىىىىىىىىىىٝ:  7195-2-9اٌفىىىىىىىىىىىىواد ٌٍز١ّٕىىىىىىىىىىىىخ ٚاٌلهاٍىىىىىىىىىىىىبد االٍىىىىىىىىىىىىزوار١غ١خ, 

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles 

 اٌْىو٠ؼخ ٌؼٍىَٛ اٌمىوٜ اَ ِغٍخ,اإلٍىوائ١ٍ١خ اٌزوو١ىخ اٌؼَىىو٠خ بداٌؼالل,ػجىلاٌؼي٠ي ْ٘ىبَ -94

 .2001 اٌو٠بٗ, ,22اٌؼلك,13 اٌّغٍل,اإلٍال١ِخ ٚاٌلهاٍبد

عٛهط أط١ًٔٛٛ: ٠مظخ اٌؼوة, ربه٠ـ ؽووىخ اٌؼىوة اٌم١ِٛىخ ) روعّىخ : اٌىلوزٛه ٔبٕىو اٌىل٠ٓ  -95

 .9119األٍل, ٚاٌلوزٛه اؽَبْ ػجبً ( كاه اٌٙلٞ, ث١وٚد, 

 أظو:  7192ٌؾ١ّل, ػاللبد ِٖو اإلل١ّ١ٍخ فٟ ػٙل ِجبهن, ِٖواٚٞ, فجوا٠و ه٠ُ ػجل ا -96

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017 

إلل١ٍّىىٟ فىىٟ ِٕطمىىخ  اٌْىىوق األٍٚىىٜ, ف١ىىوح ٚاٌىىٝ, رطىىٛه اٌمٚىى١خ اٌىوك٠ىىخ ٚأصو٘ىىب ػٍىىٝ األِىىٓ ا -92

 7192ٓ.966هٍبٌخ ِبعَز١و, عبِؼخ اٌغٍفخ, اٌغيائو, 

٘ىىلٜ اٌؾَىىٕٟ, اٌفلها١ٌىىخ فىىٟ اٌؼىىواق ٘ىىبعٌ ٠ؾٍّىىٗ أهكٚغىىبْ اٌىىٝ ٚاّىىٕطٓ, ٕىىؾ١فخ اٌْىىوق  -91

 .7114األٍٜٚ, ٌٕلْ: 

ا١ٌَبٍى١خ, ِووىي ِؾّٛك ٍبٌُ اٌَبِوائٟ, اٌَّبِٚخ فٟ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ اٌّغٍخ اٌؼوث١ىخ ٌٍؼٍىَٛ  -91

 .7112, ث١وٚد,(96كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ػل)

اٌزوو١ىىخ  -ػىىٟٛٔ ػجىىل اٌىىوؽّٓ اٌَىىجؼبٚٞ, ػجىىل اٌغجىىبه ِٖىىطفٝ إٌؼ١ّىىٟ, اٌؼاللىىبد اٌق١ٍغ١ىىخ  -71

ِؼط١ىىبد اٌٛالىىغ ٚأفىىبق اٌَّىىزمجً, ِووىىي اإلِىىبهاد ٌٍلهاٍىىبد ٚاٌجؾىىٛس االٍىىزوار١غ١خ, ٍٍَىىٍخ 

 .7111ٌٚٝ, أثٛ ظجٟ, (, اٌطجؼخ األ46كهاٍبد اٍزوار١غ١خ, ػلك )
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