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 انذونت انكردَت انًفترضت عهً يستقبمانًقىياث وانعقباث أثر

 يحسٍ عبذ انفتاح حسٍُ عقُالٌ

 انًهخص:

رٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ ِؼوفخ اٌّمِٛبد ٚ اٌؼمجبد ٚ ١ٍٕبه٠ٛ٘بد اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ 

ٚعلي ؽٛي اٌّمِٛبد ٚ اٌؼمجبد ٚ اّىبي اٌلٌٚخ اٌّفزوٙخ الْ ٕ٘بن فالف 

اٌّفزوٙخ الٕٔب ػٕل موو اٌّمِٛبد ٔغل ثؼ٘ اٌؼٕبٕو رنوو فٟ اٌّمٛاد ٚ ا٠ٚب 

رنوو فٝ اٌّؼٛلبد ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي  اٌزٚبه٠ٌ اٌغغواف١خ فٟٙ ٍجت ِٓ ِمِٛبد 

ي ٚ ِٛاعٙخ اٌلٌٚخ الْ اٌطج١ؼخ اٌغج١ٍخ ٚفود ٌالوواك اٌّالم االِٓ ٚ اٌملهح ػٍٝ اٌمزب

اٌغ١ُٛ اٌّغ١وح ٚا٠ٚب ِٓ ا٘لاف اٌلهاٍخ رٖٛه اّىبي اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ ٚ 

رٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌٝ اْ هغُ ٚعٛك اٌىض١و ِٓ اٌّمِٛبد فٕٙبن اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼمجبد ٚاْ 

 ٕ٘بن ٍزخ اّىبي ِفزوٙخ هئ١َ١خ ٌىٓ ِّىٓ اٍزَٕبؿ اّىبي ٚ ارؾبكاد ووك٠خ افوٜ

Abstract:  

 The study aims to know the constituents, obstacles and scenarios 

of the supposed Kurdish state because there is disagreement and 

debate about the constituents, obstacles, and forms of the 

assumed state, because when we mention the constituents, we 

find some elements mentioned in the constituents and also 

mentioned in the obstacles, for example the geographical terrain, 

which is one of the foundations of the state because  The 

mountainous nature provided the Kurds with a safe haven and the 

ability to fight and confront the marauding armies, as well as one 

of the aims of the study to visualize the supposed Kurdish state 

forms. The study concluded that despite the existence of many 



 

 الدولة الكردية المفترضة  على مستقبلالمقومات والعقبات  أثر 
 د/ محسن عبد الفتاح حسين عقيالن

 

0202اٌؼلك األٚي                            اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػْو                                     

 66 

components, there are many obstacles and that there are six main 

assumed forms, but it is possible to reproduce Kurdish forms and 

unions.  Other 

 انًقذيتاوالً :

رزٕبٚي اٌلهاٍخ اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ ِٓ عبٔت ِمِٛبد أْبئٙب ٚاٌّؼ١مبد اٌزٟ 

رمف فٟ ٛو٠مٙب ٍٕٚمَٛ ثٛٙغ رٖٛهاد الّىبي اٌلٌٚخ اٌّفزوٙخ 

١ٍٕٚبه٠ٛ٘بد ل١بِٙب ؽَت اٌّؼط١بد ٚاألهلبَ اٌزٟ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ٚوً األّىبي  

َّزٜٛ اٌّفزوٙخ ٚاٌّؼ١مبد ٚاٌزؾل٠بد ٍٕؾبٚي ؽٖو٘ب ٍٛاء اٌزؾل٠بد ػٍٟ اٌ

اٌلافٍٟ اٌىوكٞ أٚ ػٍٟ اٌَّزٜٛ اٌقبهعٟ الْ ال١ٍُ ووكٍزبْ ٠ّزٍه اٌىض١و ِٓ 

اٌّمِٛبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌؼَىو٠خ رئٍ٘ٗ ١ًٌٖ فٟ ٌؾظخ ِب 

اٌٟ اٌلٌٚخ إٌّزظوح، ٚفٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ اػزجؤب أْ ووكٍزبْ اٌؼواق ٔٛاح اٌلٌٚخ 

هٔبرٕب ٔؾبٚي أْ رىْٛ ّبٍِخ األهثغ ألب١ٌُ ٌىٓ اٌىوك٠خ ٌنٌه أغٍت أِضٍزٕب ِٚمب

اٌظوٚف ِقزٍفخ ِٓ ال١ٍُ اٌٟ ال١ٍُ أفو فبما رؼنه ػ١ٍٕب كِظ األهثؼخ ألب١ٌُ فٟ 

 موؤب ٌٍّؼٛلبد ٚاٌّمِٛبد رىْٛ ووكٍزبْ اٌؼواق ٟ٘ اٌّضبي األَ. 

 ثاَُاً : انًشكهت انبحثُت 

اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ ثَجت رىّٓ اٌّْىٍخ اٌجؾض١خ فٟ و١ف١خ رؾل٠ل ّىً اٌلٌٚخ 

افزالف االوواك ِٓ ال١ٍُ الفو ػٍٝ ا١ٌَطوح ٚ اٌم١بكح ثبالٙبفخ ٌٛعٛك اّىبي وض١وح 

 لبثٍخ ٌالٔلِبط ٚ اٌزْىً ث١ٓ االلب١ٌُ اٌّقزٍفخ

 تساؤالث انذراست ثانثاً : 

 َٔزٕزظ ِّب ٍجك ٍئاي هئ١َٝ ٚ ٘ٛ 

 ِب ٘ٝ اٌؼمجبد ٚ اٌّمِٛبد ٚ اّىبي اٌلٌٚخ اٌّفزوٙخ
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 ػٕٗ ػلح اٍئٍخ فوػ١خ ٔزظ

 ِبٟ٘ ػمجبد اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ -2

 ِب ٟ٘ ِمِٛبد اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ -0

 ِب ٟ٘ اّىبي اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ -3

 ا٘لاف اٌلهاٍخ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػمجبد اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌفزوٙخ -2

 ّوػ ِمِٛبد اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ -0

 إٌٛٛي اٌٝ اّىبي اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ -3

 يقىياث انذونت انكردَت انًفترضت :  رابعاً 

 انتأَُذ داخم انًجتًع انكردٌ   -1

اٌزؤ١٠ل اٌنٞ ٠الل١ٗ عٙٛك االٔفٖبي كافً اٌّغزّغ اٌىوكٞ ٔظواً ٌٍزبه٠ـ اٌمّؼٟ 

ثؾمُٙ ِٓ لجً اٌٍَطبد اٌؾبوّخ فٟ ألب١ٌُ االٔزْبه، ٌنٌه ٠ًَٙ ػ١ٍٕب أْ ٔزٖٛه 

اما ِب ِٕؾٛا ؽو٠خ االفز١به ٌٍلٌٚخ رؤ١٠لاً وج١واً ٌالٔفٖبي ث١ٓ أٍٚبٛ األوواك 

اٌىوك٠خ، ٠ٚؼل أؽل اٌلٚافغ ٚاٌّمِٛبد ٌإلػالْ ػٓ و١بْ َِزمً اْ ِؼظُ كٚي 

ً ٌٍم١ُ اإلَٔب١ٔخ، ثً ػبٍِزُٙ وّٛا١ٕٛٓ  االٔزْبه ٌُ رؼبًِ ِٛا١ٕٛٙب ِٓ اٌىوك ٚفمب

ً ف١ّب اٙطٙلرُٙ أفوٞ  ِٓ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ، فجؼ٘ كٚي اٌغٛاه اٙطٙلرُٙ ل١ِٛب

ً ٛبئ ف١بً ٚثؼٚٙب ا٢فو ل١ِٛبً ٚٛبئف١ب
2

 . 

ٚاٌىوك فٟ ِقزٍف رٍه اٌلٚي إٔجؼ ِٛٙٛع االٔفٖبي رواوّٟ ٌُ ٠وٙٛا ثزٍه 

 اٌّؼبٍِخ اٌالأَب١ٔخ ٌٚنا فمل اهرفؼذ إٔٛارُٙ ػب١ٌبً ِطبٌج١ٓ ثؾمٛلُٙ. 
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 َسج عالقاث يع انذول انخارجُت    -2

اٍزؼلاكاً ٌزمجً اٌلٌٚخ  ٔالؽع فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ أْ وض١و ِٓ كٚي اٌؼبٌُ رجلٞ

اٌىوك٠خ، ٚمٌه ألٍجبة وض١وح موود فٟ ١ٍبق اٌلهاٍخ ِٕٙب اٌظٍُ االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ 

ِٚآٍٟ اٌؾوٚة اٌزٟ ٚلؼذ ػ١ٍٙب أٙف اٌٟ مٌه كٚهُ٘ ٚٔغبؽبرُٙ ٙل رٕظ١ُ 

كاػِ ام ثبرٛا ٠ْىٍْٛ لٛح هئ١َ١خ فٟ اٌؾوة اٌغبه٠خ ٙل اٌزٕظ١ُ
0

 . 

٠الؽع أْ األوواك ٛٛهٚا ث انًتحذة األيرَكُت تطىر عالقاتهى يع انىالَا  -3

ػاللبرُٙ ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚثلا ٚاٙؾبً رىض١ف اٌزؼبْٚ ِؼٙب ثْىً هٍّٟ 

ٍٕٚذ اٌٟ ؽل اٌْواوخ االٍزوار١غ١خ فبٕخ فٟ اٌؼواق ٍٚٛه٠ب، وً ٘نٖ 

اٌؼاللبد ٠ؼزجو٘ب األوواك ػٍٟ أٔٙب ِٓ ِمِٛبد ثٕبء اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌّفزوٙخ 

ذ اٌَّبػلاد األِو٠ى١خ ٠ْٛثٙب وض١و ِٓ اٌْه فبٕخ ثؼل اػالْ ٚاْ وبٔ

أِو٠ىب االَٔؾبة ِٓ ٍٛه٠ب ٚرم١ٍٔ ؽووزُٙ فٟ ثؼ٘ إٌّبٛك ٌٖبٌؼ 

 اٌمٛاد اٌزوو١خ. 

 اَفتاح اقتصادٌ عهٍ دول انعانى   -4

٠ظٙو االٔفزبػ االلزٖبكٞ إلل١ٍُ ووكٍزبْ ػٍٟ اٌؼبٌُ اٌقبهعٟ ِٓ فالي ٚعٛك 

ٌؼب١ٌّخ ػٍٟ َِبؽخ ال١ٍُ ووكٍزبْ اٌؼواق فبٕخ فٟ ِغبالد اٌىض١و ِٓ اٌْووبد ا

 كٌٚخ.  00إٌفٜ ٚاٌغبى ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ، ٘نا ثبإلٙبفخ ٌفزؼ ل١ٍٖٕبد ٌؾٛاٌٟ 

 ايتالك أساسُاث انذونت   -5

ً ِٓ اٌّمِٛبد األٍب١ٍخ ٌم١بَ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ ٚعٛك اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ  أ٠ٚب

اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٟٚ٘ اٌَىبْ األ١١ٍٕٓ ٚاألهٗ ٌم١بَ اٌلٌٚخ وّب ٘ٛ ِؼوٚف فٟ 

ِؼ١ٕخ ِٚؾلكح ٚماد ؽلٚك ٚاٙؾخ ٚاٌؾىِٛخ أٞ ٍٍطخ ٚٔظبَ ١ٍبٍٟ، ٚا١ٌَبكح 

أٞ ١ٍطوح اٌلٌٚخ ٚػٍٛ ٍّٚٛ ٍٍطزٙب ػٍٟ ع١ّغ األفواك ٚإٌّظّبد اٌزبثؼخ ٌٙب 

ٚاٍزمالٌٙب إٌَجٟ ػٓ ١ٍطوح فبهع١خ ٚػ١ٍٗ وً ٘نٖ اٌؼٕبٕو فٟ ال١ٍُ ووكٍزبْ 

ؼواق ِٛعٛكحاٌ
3

 . 
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ؽ١ش أْ ٌإلل١ٍُ ؽىِٛخ ٚثوٌّبْ ٚع١ِ أٚ لٛاد اٌج١ّْووخ اٌَّزمٍخ ػٓ اٌغ١ِ 

اٌؼوالٟ ٚ ارجبع اإلل١ٍُ ١ٍبٍبد ثواغّبر١خ رؾمك ٍِٖؾزٗ ثؼ١لاً ػٓ ١ٍطوح اٌؾىِٛخ 

اٌّووي٠خ، ٍٚؼٟ اإلل١ٍُ ػٍٟ رط٠ٛو ػاللبرٗ ثلٚي اٌغٛاه اإلل١ٍّٟ فبٕخ روو١ب 

ٌه ا٠واْ ٚاٌز١َٕك ِغ كٚي اٌغٛاه ؽٛي آ١ٌبد ِىبفؾخ فالي رٖل٠و إٌفٜ، ٚون

 اإله٘بة فٟ اٌؼواق وٍٙب ِئّواد ػٍٟ أْ اإلل١ٍُ ٠زؼبًِ ِغ ٔفَٗ أٔٗ ؽىِٛخ َِزمٍخ. 

 انًقىياث االقتصادَت   -6

٠ؼزجو االلزٖبك ِٓ ِمِٛبد ثٕبء اٌلٌٚخ ٠ّٚزٍه األوواك ِمِٛبد الزٖبك٠خ ٚاػلح 

ٍف اٌّٛاهك، ٚفٖٕٛبً إٌفٜ ١َ٠ٚطو األوواك ؽ١ش رؼزجو ِٕبٛمُٙ أهاٗ غ١ٕخ ثّقز

ػٍٟ ثؼ٘ ِٓ أُ٘ ؽمٛي إٌفٜ فٟ اٌؼواق ٍٚٛه٠ب، وّب أْ أهاٟٙ ووكٍزبْ فٖجخ 

 ٚلبثٍخ ٌٍيهاػخ ٌٛفوح ا١ٌّبٖ. 

 انظروف اإلقهًُُت انًحُطت   -7

أِب اٌؼبًِ اإلل١ٍّٟ اٌّْغغ فٟ إٌّطمخ فٙٛ اٍزمالي عٕٛة اٌَٛكاْ ٚاٌنٞ رُ 

األِو اٌنٞ ٠غؼً اٍزمالي ووكٍزبْ لبثً ٌٍزؾم١ك، ٚأِب ِب ٠َّٟ "  ِجبهوخ ك١ٌٚخ ٚ٘ٛ

اٌوث١غ اٌؼوثٟ " فٙٛ ا٢فو أكفً اٌْؼٛة فٟ ؽبٌخ ٕواع ِغ إٌّظّخ ٚ٘يد أهوبْ 

إٌّطمخ ٚ٘ٛ ِب ٠ٖت فٟ ٍِٖؾخ اٌزٛعٙبد اٌىوك٠خ أ٠ٚبً 
4

 . 

 انرأٌ انعاو انعانًٍ    -8

اٌوأٞ اٌؼبَ اٌؼبٌّٟ ١ّ٠ً ا٢ْ ٌٕٖوح اٌْؼٛة ٚرمو٠و ا١ٌّٖو ٚاألعٛاء اٌؼب١ٌّخ 

١ِٙؤح ٌنٌه ٍٚزىْٛ كاػّخ ٌؾمٛق اٌْؼٛة اٌّظٍِٛخ، ٚفٟ غبٌج١خ اٌلٚي رلػُ اػطبء 

أٚ ى٠بكح اإلعواءاد اٌؾى١ِٛخ إلٖٔبف األل١ٍبد ٚاٌم١ِٛبد ٚاألوواك ١ٌٌ ثؼ١ل٠ٓ ػٓ 

اٌلٚي ٠لػُ االٔفٖبي اٌّجبّو، ٌٚنا فبْ اٌم١بكح اٌىوك٠خ ٘نٖ اٌلائوح ٚعيء ل١ًٍ ِٓ ٘نٖ 

 رؼزجو ٘نٖ اٌظوٚف فوٕخ ٠غت اٍزغالٌٙب لجً فٛاد األٚاْ. 
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 يعىقاث بُاء انذونت انكردَت خايساً: 

ٕ٘بن ػمجبد وض١وح رمف أِبَ ل١بَ كٌٚخ ووك٠خ َِزمج١ٍخ ٌىٓ ثلا٠بد وً اٌّْبه٠غ 

ٚرؾل٠بد، ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌلٌٚخ اٌىوك٠خ اٌىج١وح فٟ اٌزبه٠ـ رىْٛ أِبِٙب ٕؼٛثبد 

إٌّْٛكح، فبْ اٌىوك ِب ىاٌٛا ٠ؾٍّْٛ ٚوض١و ِٓ اٌّضمف١ٓ ٚٛجمخ اٌْجبة ال ٠وْٚ 

فالُٕٙ ثؤٞ ؽً غ١و كٌٚخ َِزمٍخ رغّغ وً اٌىوك فٟ إٌّطمخ ٌىٓ اٌٛالغ ػٍٟ 

األهٗ ٠ؼبهٗ ٘نا اٌؾٍُ ثغٍّخ ِٖبػت ٚػٛائك ؽم١م١خ ثؼٚٙب ٠ورجٜ ثبٌطج١ؼخ 

اف١ب ٚاٌجؼ٘ ا٢فو ٠زؼٍك ثبٌظوٚف اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ٚاٌؾمبئك اٌغ١ٍٛ١ب١ٍخ اٌغغو

اٌزٟ ال ٠ّىٓ رقط١ٙب ثٌَٙٛخ، ٌنٌه ٍٕؾبٚي أْ ٔغًّ رٍه اٌّؼٛلبد ٌزىْٛ ػبًِ 

َِبػل ٌّؾبٌٚخ ا٠غبك ٛوق ٌؾٍٙب
5

 . 

 انًعىقاث األساسُت نبُاء انذونت 

 حذود انذونت   -1

ِٓ أُ٘ اٌّؼٛلبد ٌم١بَ كٌٚخ ووك٠خ ٘ٛ فٟ رؾل٠ل ؽلٚك٘ب ِٚب اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رىْٛ 

ػ١ٍٗ اٌؾلٚك اإلل١ّ١ٍخ ٌىوكٍزبْ ِٛؽلح، ألْ أوواك روو١ب ٠ٖفْٛ األٔبٙٛي اٌْول١خ 

وّىبْ ٌزغنهُ٘ اٌزبه٠قٟ، ٠ّٚىٓ أْ ٔغل ثؼ٘ إٌّبف١َٓ ِٓ األهِٓ ٌٙنا اٌّْوٚع، 

١خ أفوٞ ٌٙب ِْبه٠غ ِزؼبهٙخ ِٚزٚبهثخ ٟ٘ ثبإلٙبفخ ٌنٌه ٕ٘بن ِغّٛػبد ػول

أ٠ٚبً ؽبٙوح فٟ إٌّطمخ، ٚغبٌجبً ِب ٠زُ اٍزقلاِٙب ِٓ لجً اٌلٚي اٌمبئّخ ٚاٌزٟ رّٚٓ 

 ١ّٕ٘زٙب ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ. 

 انتعذدَت انسُاسُت   -2

اٌزؼلك٠خ فٟ اٌؾووبد اٌم١ِٛخ اٌىوك٠خ ٍبّ٘ذ فٟ رى٠ٛٓ ٚرجٍٛه ٔقت ِزٕبفَخ 

١ٍب١ٍخ ٟ٘ فٟ اٌغبٌت ِزٕبلٚخ ثبإلٙبفخ ٌؼلَ االٍزمال١ٌخ ٚاٌزجؼ١خ  رلافغ ػٓ ِْبه٠غ

ٌٍغ١و ِّب أٔزظ لواهاد ؽيث١خ ٙؼ١فخ ثبإلٙبفخ ٌالفزالف اٌفىوٞ ٚاأل٠لٌٛعٟ 

ٌألؽياة ٚاٌزٕظ١ّبد اٌىوك٠خ ِٓ اإلٍال١ِخ ٌإلٍال١ِخ اٌؼ١ٕفخ اٌٟ اٌفىو االّزواوٟ 

رىٛٔذ ث١ئخ ١ٍب١ٍخ ٚاعزّبػ١خ ِزٕبفوح اٌٟ ا١ٌَبهٞ ٕٚٛالً ٌألفىبه ا١ٌٍجوا١ٌخ، ٌنٌه 
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ٚغ١و ِزغبَٔخ، ٌنٌه ػٍٟ ِلٞ اٌزبه٠ـ اٌىوكٞ وبٔذ ٕ٘بن ٔياػبد ٚالززبي كافٍٟ 

ٚالثل ِٓ اعواءاد رْٕئخ اعزّبػ١خ عل٠لح رقفف رٍه االفزالفبد ث١ٓ األوواك
6

 . 

 انهغت  -3

رٖٕف اْ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ١ٌَذ ٌغخ ِٛؽلح ٚف١ٙب اٌؼل٠ل ِٓ اٌٍٙغبد اٌّزواثطخ ٚ

ِقزٍف اٌٍٙغبد اٌىوك٠خ ػٍٟ ِغّٛػز١ٓ هئ١َ١ز١ٓ اٌّْب١ٌخ ٚاٌٍٛطٟ، ٚفٟ اٌؾم١مخ 

إٌبٛك ثبٌىوِبٔغ١خ ١ٍٛاعٗ ٕؼٛثبد فٟ اٌزىٍُ ِغ ٍىبْ ِؾبفظزٟ ا١ٌٍَّب١ٔخ ٚؽٍجغخ 

فٟ اٌؼواق هغُ أْ اٌٍغخ اٌىوك٠خ رٍه رَزقلَ فٟ ِٕبٛك وض١وح ووك٠خ فٟ ا٠واْ ٠ؼزمل 

ِٖطٍؼ " اٌىوكٞ" اٍزقلَ ٌزؼو٠ف اٌٍغخ اٌلاهعخ ث١ٓ ثؼ٘ ِٓ ػٍّبء اٌٍغخ أْ 

األوواك ث١ّٕب األوواك ٔفَُٙ ٠َزقلِْٛ ٘نا اٌّٖطٍؼ ٌٕٛف ٠ٛ٘زُٙ اٌؼول١خ أٚ 

ا١ٌٕٛٛخ ٌٚإلّبهح ثٍغزُٙ اٍزقلِٛا أٍّبء اٌىوِبٔغ١خ ٚاٌَٛها١ٔخ ٚاٌىٍٙٛه٠خ ٚأٞ 

ٓ ٠زؾلصْٛ ِٖطٍؼ آفو ١ْ٠و ٌٍغبرُٙ ٚلل الؽع ثؼ٘ اٌّئهف١ٓ أْ األوواك اٌن٠

اٌٍٙغخ اٌَٛها١ٔخ اٍزقلِٛا ِٖطٍؼ " اٌىوك٠خ " ٌإلّبهح ٌٍغزُٙ ٌنٌه اٌٍغخ اٌىوك٠خ 

ػجبهح ػٓ ٌٙغبد ِقزٍفخ رغؼً ِٓ اٌٖؼت رؾم١ك رٛإً ِوْ ث١ٓ األوواك فى١ف 

ٌلٌٚخ أْ رمبَ ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ٌٙغبد ٌُ ٠زُ عّؼٙب فٟ لبًِٛ ِٛؽل
6

 . 

 انذٍَ   -4

ٕ٘بن رٕٛع ك٠ٕٟ فٟ إٌّبٛك اٌىوك٠خ ٕؾ١ؼ أْ اٌغبٌج١خ ٍَِّْٛ ٌىٓ ٕ٘بن 

ً ١َِؾ١١ٓ ٚأ٠ي٠ل١٠ٓ ٚآّٛه١٠ٓ ٌىٓ اٌغبٌج١خ ِٓ األوواك إٌَخ ػٍٟ اٌّن٘ت  أ٠ٚب

اٌْبفؼٟ، ٕٚ٘بن ِٓ ٠ؼزٕك اٌّن٘ت ا١ٌْؼٟ، ٚ٘ٛ ٔفَٗ ٠ُٚ ِٓ ٠ؼزٕك اٌّن٘ت 

ً ػٍٟ ٠ٛ٘زُٙ اٌىوك٠خ ثً اٌؼٍٛٞ، ٚاٌّْىٍخ األفطو أْ اٌؼ١٠ٍٛٓ ٌُ ٠زفمٛا ع ١ّؼب

٠ؼزجوْٚ أٔفَُٙ ل١ِٛخ ِٕفٍٖخ ٌٛؽلُ٘ ٚوبْ اٌىض١و ِٓ اٌياى١٠ٓ األوواك أ٠ٚبً 

 ٠ؼزجوْٚ أٔفَُٙ ٠ٛ٘خ ِٕفٍٖخ ػٓ األوواك. 
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 انثقافت واالَتًاء   -5

اْ إٌز١غخ اٌّجبّوح ٌالفزالفبد اٌضمبف١خ ٚػلَ ٚعٛك ث١ٕخ صمبف١خ ١ٕٛٚخ عبِؼخ 

ِٓ ظٙٛه اٌّطبٌجبد اٌٛؽل٠ٚخ، وّب ١ْ٠و اٌٟ مٌه ؽ١ّل  ٌٍؾووبد اٌىوك٠خ ٠ؾل

ثٛىهٍالْ: اٌفٚبء اٌىوكٞ ٘ٛ رؼلكٞ فٟ اٌمّبَ األٚي ثَجت أمَبَ ووكٍزبْ ؽ١ش 

اٌم١ٛك اٌّفوٚٙخ ِٓ لجً ٔظبَ اٌلٌٚخ، ٚاٌنٞ ٠ئكٞ ٌزٕٛع فٟ اٌؾووبد اٌىوك٠خ ٠ّٕغ 

بد وّوعؼ١بد فوٗ عٙبد فبػٍخ ١ِّٕٙخ فٟ ػَّٛ ووكٍزبْ، ػٍٟ وً ٘نٖ اٌؾوو

ّوػ١خ ٌألعياء األهثؼخ فبٌٛالءاد ِقزٍفخ ٌألؽياة ٚاالٔزّبءاد األ٠ل٠ٌٛٛع١خ 

ٚاٌؼمبئل٠خ ِزٕٛػخ
7

 . 

 اَقساو داخهٍ كردٌ كردٌ   -6

ً ِب ٠ؾلس أمَبَ ووكٞ  ٠ّضً اٌؼبئك األوجو أِبَ ل١بَ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ فلائّب

ػٍٟ و١ف١خ اكاهح اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ األِو اٌنٞ لٛٗ ِٓ اؽزّب١ٌخ للهرُٙ ػٍٟ 

اٌّٟٚ للِبً فٟ ١َِورُٙ اٌزؾوه٠خ ٚرزغٍٟ ٕٛه االٔمَبَ ِب ؽلس ث١ٓ األؽياة 

ء اٍزفزبء رمو٠و ا١ٌّٖو اٌنٞ اٌؾيث١ٓ اٌؾبو١ّٓ فٟ ووكٍزبْ اٌؼواق فٟ اعوا

 . 0226ؽلس ػبَ 

فؼٍٟ ٍج١ً اٌّضبي لبٌذ ؽووخ اٌزغ١١و اٌىوك٠خ أْ اٌٛفل اٌىوكٞ اٌنٞ ىاه ثغلاك 

ٌٍزفبٚٗ ثْؤْ اعواء االٍزفزبء، ٠ّضً اٌؾيث١ٓ اٌىوك١٠ٓ فمٜ، ٚلبي هئ١ٌ وزٍخ 

ٚاٌزّض١ٍ١خ اٌؾووخ وبٚح ِؾّل " أْ ٘نٖ اٌٛفٛك ٔبلٖخ ٌٍْوػ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌزفب١ٙٚخ 

ٟٚ٘ رّضً اٌؾيث١ٓ اٌوئ١١َ١ٓ فمٜ " ٚأرُٙ فٟ ث١بْ ٌٗ ؽيثٟ اٌل٠ّمواٟٛ اٌىوكٍزبٟٔ 

ٚاالرؾبك إٌٟٛٛ ثؤّٔٙب ال ٠ّزٍىبْ ٍٕلاً ّوػ١بً أٚ ١ٍب١ٍبً أٚ لب١ٔٛٔبً وٟ ٠قٌّٛٙب ثبٍُ 

ّؼت ال١ٍُ ووكٍزبْ ٚاٌزطوق اٌٟ ٍِف اٌّْبوً اٌؼبٌمخ ث١ٓ اإلل١ٍُ ٚثغلاك أٚ اٌزفبٚٗ 

ؤْ ِٛٙٛع ١ِٖو اإلل١ٍُ ٚػاللزٗ اٌَّزمج١ٍخ ِغ اٌلٌٚخ اٌؼوال١خثْ
8
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 انعايم االقتصادٌ وانىاقع انجغرافٍ انعايم االقتصادٌ  -7

ٔالؽع أْ اٌؼبًِ االلزٖبكٞ ِىوه فٟ اٌّمِٛبد ٚفٟ اٌؼمجبد مٌه أْ ل١بَ اٌلٌٚخ 

اٌىوك٠خ ٌٓ رىْٛ لبكهح ػٍٟ اٌؾ١بح ٚاٌزطٛه ٚاْ ٚعلد اٌّمِٛبد االلزٖبك٠خ ثَجت 

ٍٛء رٛى٠غ اٌّٛاهك ِمبهٔخ ِغ اٌلٚي األفوٜ ٚإٌّبؿ اإلل١ٍّٟ اٌّؼبكٞ اٌنٞ ٠ّىٓ أْ 

ب ػٍٟ األهعؼ ثبٌزٕفٌ فٛفبً ِٓ أزْبه ػلٚا٘ب اٌٟ ٠مجً ثْٕٛئٙب ٌىٕٗ ٌٓ ٠َّؼ ٌٙ

اٌىوك فٟ اٌلٚي اٌّغبٚهح ٚؽزٟ ِغ إٌفٜ اٌّٛعٛك فٟ ال١ٍُ ووكٍزبْ، ٚؽزٟ ِغ ٔفٜ 

وووٛن فبْ كٌٚخ وٛهك٠خ َِزمٍخ ال ِٕفن ٌٙب ػٍٟ اٌجؾو ٌٓ رزّىٓ ِٓ ث١ؼٗ أٚ رٖل٠وٖ 

ٔب١٘ه ٛجؼبً ػٓ رٛافو  اما ِب هفٚذ كٚي اٌغٛاه اٌزؼبْٚ ِؼٙب ٌٍزٛإً ِغ اٌؼبٌُ،

أٍب١ٌت أفوٞ ٌٍؾٖبه رغؼً ِٓ ٘نٖ اٌلٌٚخ ِؼزّلح ثبٌىبًِ ػٍٟ اٌّؼٛٔبد اٌل١ٌٚخ فٟ 

ؽبي ٚعٛك٘ب إٔالً فّب ثبٌه ٌٛ وبْ اإلل١ٍُ اٌّطبٌت ثبالٔفٖبي ٠ّضً ِٖله كفً 

أٍبٍٟ ٌٍلٌٚخ ٚمٚ أ١ّ٘خ اٍزوار١غ١خ الثل أْ ٕٕبع اٌمواه اٌن٠ٓ ٠و٠لْٚ كٌٚخ ووك٠خ 

٠فىوْٚ فٟ ِب ثؼل ل١بَ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ، ًٚ٘ ٠و٠لْٚ ِغوك اٍزمالي ١ٍبٍٟ ِٛؽلح 

كْٚ الزٖبك لٛٞ ٚؽ١بح رَزؾك ٘نٖ اٌّقبٛوح أَ ال؟ فبما فٕٚب ربه٠ق١بً فٟ هغجخ 

 اٌٛؽلاد اٌل١ٌٚخ فٟ االٍزمالي فىبْ ٌٍؼبًِ االلزٖبكٞ رؤص١واً ثبٌغبً. 

ٟ االٔفٖبي ػٓ أٍجب١ٔب، ؽ١ش وّب ٔوٞ ؽزٟ ا٢ْ فٟ َِبػٟ ال١ٍُ " وزب١ٌٔٛب " ف

٠ْىً اإلل١ٍُ ػٖت االلزٖبك األٍجبٟٔ، فٖٕٛبً فٟ ِل٠ٕخ ثوٍّٛٔخ ٌنٌه أفٖبٌٗ 

٠ٛاعٗ ثبعواءاد هف٘ ػ١ٕفخ ٌّب ١ٍزووٗ ِٓ ِوكٚك ١ٍئ ػٍٟ االلزٖبك األَ
22

. 

 انىاقع انجغرافٍ   -8

٠ّىٓ ٕٚفٗ ثؤٔٗ " ٍالػ مٚ ؽل٠ٓ " ؽ١ش رْىً األهاٟٙ اٌىوكٍزب١ٔخ ِغّٛػخ ِٓ 

اٌغجبي ٚاٌّورفؼبد ّل٠لح اٌٖؼٛثخ ٚاٌزؼم١ل ِّب ِضً ؽّب٠خ األوواك فٟ ٕواػبرُٙ 

اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌلاف١ٍخ اٌّقزٍفخ، ٚؽفظذ ٌؼمٛك ػل٠لح رواس األوواك ٚصمبفزُٙ، ٌٚىٓ فٟ 

َِزّواً فٟ ػلَ البِخ كٌٚخ ووك٠خ َِزمٍخ، ألْ ٔفٌ اٌٛلذ وبْ ٘نا اٌؼبًِ ٍججبً 
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اٌغغواف١ب اٌىوك٠خ ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌطبثغ اٌغجٍٟ أٞ ٕ٘بن ٔمٔ َٔجٟ فٟ اٌَٙٛي 

 اٌيهاػ١خ ٚونٌه فٟ األٔٙبه ٚرؼزجو أهٗ ؽج١َخ ١ٌٌ ٌٙب ؽلٚك ثؾو٠خ. 

 أشكال  انذونت انكردَت انًستقبهُت سادساً 

ٟ٘ اٌّْب٘ل ٚاألّىبي  اٌزٟ ٍٛف  فٟ ؽبي إٔو األوواك ػٍٟ البِخ كٌٚزُٙ ِب

رؤفن٘ب ٘نٖ اٌلٌٚخ اٌّفزوٙخ فٟ ؽبي رغ١ود اٌظوٚف ٚٔغؼ األوواك فٟ البِزٙب ػٍٟ 

ع١ّغ ألب١ٌُ ووكٍزبْ أَ ػٍٟ ال١ٍُ ٚاؽل فمٜ أَ اٍزطبػٛا كِظ ال١ّ١ٍٓ أٚ أوضو
22

 . 

 انشكم األول: استًرار انىضع انقائى 

١ٚخ اٌىوك٠خ ٚاٍزمالي األوواك اٍزّواه اٌٛٙغ ػٍٟ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ ٠غؼً اٌم

ِطوٚػ ا٢ْ ٚثْلح، ثؼلِب ؽًٖ أوواك اٌؼواق ػٍٟ اٌىض١و ِٓ اٌؾمٛق ا١ٌَب١ٍخ 

ٚااللزٖبك٠خ ثّب ٠غؼٍُٙ أوضو ِٓ ف١لها١ٌخ، ٚأربػ اٌٛٙغ اٌف١لهاٌٟ ٌُٙ ث١ًٕ ِب وبٔٛا 

ثؼل  ٠َؼْٛ ا١ٌٗ، ونٌه أربؽذ اٌظوٚف اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ألوواك ٍٛه٠ب ثبٌؾىُ اٌنارٟ

أْ فملد اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ا١ٌَطوح ػٍٟ أعياء ِٓ أها١ٙٙب، فمل ٚفو اٌؼبًِ 

اٌلافٍٟ ِٓ ١ٍطوح رٕظ١ُ كاػِ ػٍٟ ثؼ٘ األهاٟٙ اٌَٛه٠خ ٚاٌؼوال١خ اٌؾو٠خ 

األوضو ٌألوواك ٌٍّطبٌجخ ثبالٍزمالي أٚ اٌؾىُ اٌنارٟ أٚ ؽّب٠خ ِٕبٛمزُٙ ثؼ١لاً ػٓ 

 اٌؾىِٛبد اٌّووي٠خ. 

اٌقبهعٟ ِضً اٌزؾبٌف اٌلٌٟٚ ثم١بكح اٌٛال٠بد اٌّزؾلح،  ٚثزلفً اٌؼبًِ

ٚاٌزلفً اٌوٍٟٚ فٟ ِؾبهثخ اٌؾووبد اٌٍَّؾخ، إٔجؾذ اٌؾىِٛبد اٌّووي٠خ 

فٟ ٚٙغ ع١ل ٚاٍزؼبكد ػبف١زٙب ثؼل أْ فملد ا١ٌَطوح ػٍٟ َِبؽبد وج١وح ِٓ 

 أها١ٙٙب ٍبثمبً، ٚ٘ىنا اٍزؼبكد اٌؾىِٛبد اٌّووي٠خ ثؼ٘ األهاٟٙ اٌزٟ وبٔذ

رؾذ ا١ٌَطوح اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ
20

. 

ٚفٟ اػزمبكٔب اْ ٘نٖ اٌؾوة ٍزطٛي اٌٟ ػلح ٍٕٛاد لل رًٖ اٌٟ ػْو٠ٓ 

ٍٕخ، ٔظواً الٍزقلاَ اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ ٌؾوة اٌؼٖبثبد، ١ٍٚجمٟ اٌؾبي ػٍٟ 

ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ ث١ٓ وو ٚفو، اْ اٌفبئي ِٓ اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ ٘ٛ اٌْؼت اٌىوكٞ اٌنٞ 
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إٔجؼ ٌل٠ٗ ٚٙغ فبٓ ٚ٘نا اٌٛٙغ ال ٠َّؼ ثبٌؼٛكح ِّٙب وبْ اٌٟ اٌٛٙغ 

اٌمل٠ُ ِٓ ١ٍطوح اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ػٍٟ إٌّبٛك اٌىوك٠خ أٞ أْ ِغوك اٌؾفبظ 

ػٍٟ اٌٛٙغ اٌمبئُ ٚاٌؾفبظ ػٍٟ اٌّىزَجبد اٌٙبِخ ػٍٟ األهٗ ٠لفً اٌَوٚه 

 ٚاٌوٟٙ كافً األوواك اٌُّٙ ػلَ اٌؼٛكح ٌٍٛهاء. 

 نثاٍَ: استقالل كردستاٌ انعراق انشكم ا

٠جلٚ أْ ِْٙل اٍزمالي ووكٍزبْ اٌؼواق ثبد لو٠جبً علاً ؽَت اٌوإ٠خ اٌىوك٠خ ثؼل 

ارَبع اٌقالف ِب ث١ٓ اٌّووي ٚاإلل١ٍُ، ٚاػزّبك اإلل١ٍُ ػٍٟ رٖل٠و إٌفٜ اٌٟ اٌقبهط 

هئ١ٌ ال١ٍُ ٚاالٔزفبع ثٛاهكارٗ فبهط ١ٍطوح اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ، ٚاٌي٠بهح اٌزٟ لبَ ثٙب 

ووكٍزبْ اٌؼواق َِؼٛك ثواىأٟ اٌٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح اٌزٟ أػطذ اٌلػُ اٌّؼٕٛٞ 

الٔفٖبي اإلل١ٍُ ػٓ اٌّووي
23

. 

ٌٚزٖو٠ؾبد هئ١ٌ اٌٛىهاء اإلٍوائ١ٍٟ ) ١ٔز١ٕب٘ٛ ( ثلػُ اٍوائ١ً أفٖبي األوواك ػٓ 

اٌّووي ثؼل ١ٍطورُٙ ػٍٟ إٌّبٛك اٌّزٕبىع ػ١ٍٙب، فؼ١ٍّبً ووكٍزبْ ِٕفٍٖخ ػٓ اٌؼواق 

ِٓ إٌبؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌؼَىو٠خ، ٚرٕزظو االػزواف اٌوٍّٟ ِٓ لجً اٌٛال٠بد 

اٌلٌٟٚ، ثّؼٕٟ أٔٙب رٕزظو االػزواف اٌمبٟٔٛٔ ثٙب، ٚػٍٟ ٚلغ اٌزطٛهاد  اٌّزؾلح ٚاٌّغزّغ

اٌغبه٠خ فٟ إٌّطمخ، فضّخ الزٕبع ٌلٞ األوواك ٠زوٍـ ٠ِٛبً ثؼل ٠َٛ ثؤُٔٙ أِبَ فوٕخ ربه٠ق١خ 

 اٌغل٠ل.  –لل ال رزىوه ٌزؾم١ك ؽٍُّٙ اٌمل٠ُ 

ٚإّطٓ فٟ ٘نا  ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ اٌمٛي اْ ٛوػ اٌجبهىأٟ إللبِخ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ فٟ

اٌزٛل١ذ وبْ ٠َزٕل اٌٟ ؽ١ٍفزٗ أِو٠ىب ٚاالٔفزبػ ػٍٟ اٌؼبٌُ اٌغوثٟ وّب ؽًٖ ِْوٚع 

رؤ١ٌٍ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ ػٍٟ رؤ١٠ل ِٓ أُ٘ كاػّٟ اٌزم١َُ فٟ اٌْوق األٍٜٚ. فمل افزبه 

هئ١ٌ اٌٛىهاء اإلٍوائ١ٍٟ ٔز١ٕب٘ٛ اإلػالْ ػٓ رؤ١٠ل اٍوائ١ً ووك٠خ ا٢ْ، ٌُٚ ٠ٖوػ 

لجً اال ثؼل أْ اوزٍّذ اٌؾلٚك اٌغغواف١خ اٌّطٍٛثخ ٌٙنٖ اٌلٌٚخ ثؼل ٚٙغ  ثٙب ِٓ

 اٌج١ّْووخ ٠لُ٘ ػٍٟ إٌّبٛك اٌّزٕبىع ػ١ٍٙب ِغ اٌّووي.
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اْ رؼغ١ً اػالْ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ عبء فٟ أػمبة رٍَُ اٍوائ١ً ألٚي ّؾٕخ ِٓ 

الي اٌىوكٞ إٌفٜ اٌىوكٞ ػجو روو١ب ٚفٟ االػزمبك ؽزٟ روو١ب ٌُ رؼل رؼبهٗ االٍزم

فٟ اٌؼواق ألْ ٌل٠ٙب وض١و ِٓ اٌّٖبٌؼ االلزٖبك٠خ اٌزٟ روثطٙب ثىوكٍزبْ ٚ٘نٖ 

اٌّٖبٌؼ عبه٠خ ِب كاَ رلفك إٌفٜ عبهٞ ػجو األهاٟٙ اٌزوو١خ ٠ٕٚظوْٚ إل٠واْ ٟ٘ 

األفوٜ ٌُ رؼل رقْٟ ِٓ االٍزمالي اٌىوكٞ فٟ ّّبي اٌؼواق فٙٛ ال ٠ْىً رٙل٠لاً 

بٙو ٚ٘ٛ رفى١و ِجبٌغ ف١ٗ ِٓ لجً األوواك، أِب ٔظورُٙ ٕو٠ؾبً ٌٙب فٟ اٌٛلذ اٌؾ

ٌٍّٛلف اٌلٌٟٚ فمل ػيىٖ ٕٚٛي ر١به اٌّؾبفظ١ٓ اٌغلك اٌٟ اٌج١ذ األث١٘
24

، ؽ١ش 

اٍزٕل األوواك اٌٟ اٌزمو٠و اٌٖبكه ػٓ اٌىٛٔغوً اال أْ اٌّْىٍخ اٌىوك٠خ ٍزجمٟ 

ثٖٛهح ٕؾ١ؾخ  ػٕٖواً ِٓ ػٕبٕو ػلَ االٍزمواه ث١ٓ كٚي إٌّطمخ اما ٌُ رؼبٌظ

ٚأْ األل١ٍخ اٌىوك٠خ اٌزٟ ٌُ رؾمك كٌٚزٙب ٍزٖجؼ ٌؼجخ ٌٍمٛٞ اٌل١ٌٚخ ٌزؾم١ك ِٖبٌؼ 

اٍزوار١غ١خ فٟ إٌّطمخ، وّب للَ رمو٠و اٌٟ ِغٌٍ األِٓ اٌمِٟٛ األِو٠ىٟ ٚرٕبٚي 

، ٚرطوق اٌٟ لٚب٠ب 0225ٚؽزٟ اٌؼبَ  0222اٌزمو٠و َِزمجً اٌؼبٌُ ِٓ اٌؼبَ 

ش رٛلغ اٌزمو٠و أىِبد ل١ِٛخ فٟ ػَّٛ ِٕطمخ اٌْوق األٍٜٚ، اٌم١ِٛبد ٚاإلص١ٕبد ؽ١

١ٍٚزغٗ األوواك فٟ رٍه إٌّطمخ اٌٟ اٌّطبٌجخ ثبالٍزمالي ٚرى٠ٛٓ كٌٚخ َِزمٍخ فٟ 

اٌؼواق ١ٍؼًّ ػٍٟ رٕبِٟ إٌيػخ االٔفٖب١ٌخ ٌلٞ أوواك روو١ب ٚا٠واْ ٍٚٛه٠ب، 

 ٚألالع أىِخ ل١ِٛخ وج١وح فٟ إٌّطمخ. 

ػٕلِب أػٍٓ اإلل١ٍُ االٍزفزبء ػٍٟ االٔفٖبي، ثؼل ا١ٌَطوح  0226 ٚ٘نا ِب رؾمك فٟ

ػٍٟ وووٛن ٌىٓ رُ االٍزفزبء ٍٚمٜ ثواىأٟ ٔفَٗ ٚرٕؾٟ ػٓ اٌؾىُ، اْ اٌؼمجخ اٌلاف١ٍخ 

ٌألوواك فٟ رؾم١ك اٌؾٍُ ٍزىْٛ اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ فٟ اٌؼواق اٌزٟ ال رٛافك ػٍٟ ١ٍطوح 

ٌٚىٓ أْغبي اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ ثّْبوٍٙب اٌلاف١ٍخ،  األوواك ػٍٟ إٌّبٛك اٌّزٕبىع ػ١ٍٙب،

رجمٟ َِؤٌخ اػالْ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ َِؤٌخ ٚلذ ١ٌٌ اال فؼٕل اوزّبي اٌٖٛهح ٌلٞ اٌٛال٠بد 

اٌّزؾلح ٔؾٛ ١ٍٕبه٠ٛ رغ١١و إٌّطمخ، فَزٖجؼ كٌٚخ ووكٍزبْ ؽم١مخ ٚالؼخ ٚال ِفو ِٕٙب، 

لجٛي االٍزمالي ِٓ لجً كٚي اٌغٛاه ٌٚمل اٍزفبكد ووكٍزبْ ِٓ اٌٛلذ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٟ 

اٌزٟ وبٔذ رؼبهٗ ثْلح اٍزمالي ووكٍزبْ اٌؼواق
25

 . 
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وّب ؽٍٖذ ووكٍزبْ اٌؼواق ػٍٟ اٌلػُ اإلٍوائ١ٍٟ اٌنٞ ٌل٠ٗ اٌزؤص١و اٌٛاٙؼ ػٍٟ 

١ٍبٍخ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح فٟ اٌْوق األٍٜٚ، ِٚب ىاي األوواك ٠وإْ٘ٛ ػٍٟ اٌٛلذ 

 ػٓ اٌؼواق ٚ٘ٛ أٚي ال١ٍُ ِوّؼ إلػالْ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ. الٍزمالي ال١ٍُّٙ ٚأَالفُٙ 

 انشكم انثانث: استقالل أكراد سىرَا 

ٌمل ثبد ِٓ اٌّئول أْ األوواك فٟ ٍٛه٠ب ٚاٌؼواق ػٍٟ األلً ١ٍٍؼجْٛ كٚهاً 

ِووي٠بً فٟ اٌؾوة ػٍٟ ) كاػِ ( ٌمل أصجذ اٌّمبرٍْٛ األوواك أُٔٙ ٠َزط١ؼْٛ اٌٛلٛف 

ٚاٌؾل ِٓ رٍٛؼٗ اٌغغوافٟ، ٚثّب أْ اإلكاهح األِو٠ى١خ أثلد فٟ ٚعٗ ) كاػِ ( 

هفٚٙب اهٍبي لٛاد ثو٠خ اٌٟ إٌّطمخ ٌّؾبهثخ اٌغّبػبد اإلٍال١ِخ فبْ األوواك لل 

٠ىْٛٔٛ ؽ١ٍفبً اٍزوار١غ١بً ٌٛإّطٓ فٟ ِْوٚػٙب ٠ًٛٛ األِل ٙل اٌؾووبد اٌغٙبك٠خ 

ِغ ؽٍفبئُٙ اإلل١١ّ١ٍٓ ػٍٟ  فٟ اٌْوق األٍٜٚ فٟ غْٚٛ مٌه هثّب ٠ؼًّ األِو٠ى١ْٛ

فٍك ث١ئخ فٟ اٌلٚي اٌزٟ ٠مطٕٙب األوواك ؽزٟ ٠زّىٓ األوواك أٔفَُٙ ِٓ اٌزّزغ ثؾمٛلُٙ 

اٌم١ِٛخ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ثْوٛ أال ٠زون مٌه أصو ػٍٟ اٌزٛاىْ اإلل١ٍّٟ اٌؾَبً، ٌىٓ 

االٔمَبِبد ا١ٌَب١ٍخ اٌىوك٠خ ٍزَزّو فٟ اٌزؤص١و ػٍٟ ٚؽلح اٌّٛلف اٌىوكٞ ِٓ 

اٌّغو٠بد اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ
26

. 

ثبإلٙبفخ اٌٟ اٌٛعٛك اٌوٍٟٚ ٚاِزالوٗ ىِبَ األِٛه فٟ ٍٛه٠ب ِّب ٕؼت 

اٌَّؤٌخ ػٍٟ األوواك فٟ و١ف١خ االٔفٖبي ػٓ ٍٛه٠ب ٚاالَٔؾبة األِو٠ىٟ األف١و ِٓ 

 ٍٛه٠ب عؼً مٌه االؽزّبي أٚ اٌْىً ِٓ االٍزمالي ثؼ١ل إٌّبي. 

ِظ ِب ث١ٓ ووكٍزبْ اٌؼواق ٚووكٍزبْ ٍٛه٠ب رؾذ ِظٍخ ٠ٚزٛلغ األوواك أْ ٠زُ ك

و١بْ ٚاؽل ٚثبٌطو٠مخ اٌف١لها١ٌخ، ٌٚىٓ ٘نا االٔلِبط ٠ؾزبط اٌٛلذ اٌىبفٟ ٌوفغ 

اإلّىبالد ث١ٓ األوواك فٟ َِؤٌخ اٌم١بكح ٚاٌزّض١ً ٚؽزٟ االلزٕبع ألْ وض١و ِٓ أوواك 

 أوواك ا٠واْ.  ٍٛه٠ب ال ٠ئِْٕٛ ثبالٔفٖبي ػٓ اٌلٌٚخ األَ ٚل١ٌ مٌه ػٍٟ
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 انشكم انرابع: استقالل أكراد إَراٌ 

اٌّْىٍخ اٌىوك٠خ فٟ ا٠واْ رقزٍف ػٓ ثبلٟ ألب١ٌُ أزْبهُ٘ ٚ٘ٛ ألً فئخ ووك٠خ فٟ 

اٌّطبٌجخ ثبالٔفٖبي ٚرىبك ِؾبٌٚخ إٌظبَ اإل٠وأٟ ٌٖٙوُ٘ فٟ اٌّغزّغ رٕغؼ، ِٚب 

% ِٓ ِغًّ  32رموة ِٓ  ٍبػل ػٍٟ مٌه َٔجخ ا١ٌْؼخ فٟ األوواك اإل٠وا١١ٔٓ ٚاٌزٟ

أوواك ا٠واْ، ٌىٓ فٟ اػزمبكٔب فبْ ا٠واْ رؾذ اٌّغٙو ٚكائّبً ٠ؾبٚي اٌغوة اٌٚغٜ 

ػ١ٍٙب ثْزٟ اٌٍٛبئً ٚاٌٛهلخ اٌىوك٠خ أكاح ٙغٜ ع١لح ثبإلٙبفخ ٌزفؼ١ً ِظب٘واد 

األل١ٍبد األفوٜ ِضً األمه١٠ٓ صبٟٔ ل١ِٛخ فٟ ا٠واْ ثؼل اٌفوً، اما اٌّوؽٍخ اٌمبكِخ 

األوواك أْ اٌزغ١١و فٟ ا٠واْ لو٠ت ٠ؼزمل
26

. 

ِٚٓ اٌؼٛاًِ اٌلافؼخ ٌٙنا اٌّْٙل ٘ٛ ِب رملَ ثٗ ) ثؤبهك ٠ٌٌٛ ( ٌإلكاهح 

األِو٠ى١خ ثزم١َُ ِٕطمخ اٌْوق األٍٜٚ اٌٟ كٚي ٕغ١وح ٚٙؼ١فخ ػٍٟ أٍبً 

اٌّن٘ت ٚاٌؼم١لح ٚا٠واْ رمغ ّٙٓ ٘نا اٌّقطٜ ٌٍزم١َُ، ٚ٘نا ِب ٠زٛلؼٗ أوواك 

ٌالٔفٖبي ٚاٌزفىه ٚاألوواك ا٠واْ فٟ اٌّوؽٍخ اٌمبكِخ، ثؾ١ش رٖجؼ ا٠واْ لبثٍخ 

عيء ِٓ ٘نٖ األل١ٍبد اٌزٟ ٍزَزف١ل فٟ ؽبي ا١ٙٔبه اٌلٌٚخ اإل٠وا١ٔخ ١ٍٕٚبٌْٛ 

االٍزمالي ػٍٟ ٛجك ِٓ م٘ت، ٚاالؽزّبي ا٢فو أْ ٠ٕبي األوواك ؽمٛلُٙ 

ثبالٔفٖبي ػٓ ٛو٠ك اٌؼٕف، ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ٍٕىْٛ أِبَ ف١به ثمبء أوواك 

 ٓ ٔبؽ١خ االٍزمالي ٚاػالْ كٌٚزُٙ. ا٠واْ فٟ ٚٙغ فبٓ ثُٙ ِ

أِب فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ووكٍزبْ اٌؼواق اٌّغبٚهح َِزمٍخ فٟ مٌه اٌؾبي ١ٍىْٛ 

أِبُِٙ ف١بهاد االٔلِبط ث١ٖغخ ف١لها١ٌخ أٚ أٞ ١ٕغخ أفوٞ ٍٚزٛاعُٙٙ أ٠ٚبً ِْىٍخ 

 ٕؼٛثخ اٌم١بكح ٚٛج١ؼخ إٌظبَ اٌّزجغ ) فؤوواك ا٠واْ ٌُٙ األٍجم١خ فٟ رؤ١ٌٍ عّٙٛه٠خ

( ٠ٚجمٟ أوواك ا٠واْ رؾذ هؽّخ أٞ رغ١١و ٠طوأ ػٍٟ إٌظبَ اإل٠وأٟ  2846ِٙبثبك 

ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك ؽوان ِلٟٔ ١ٍٚبٍٟ ث١ُٕٙ، ٌىُٕٙ فٟ اٌزمل٠واد ا١ٌَب١ٍخ ُ٘ آفو 

ال١ٍُ ِّىٓ ؽٌٖٛٗ ػٍٟ االٍزمالي ٌألٍجبة ٚاٌؼٛاًِ اٌَبثمخ
27

 . 
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 انشكم انخايس: استقالل أكراد تركُا 

فمل ًٕٚ ؽية اٌؼلاٌخ  ١0220ب اٌغ١ً اٌضبٌش ِٓ ػّو اٌلٌٚخ ػبَ ثلفٛي روو

ٚاٌز١ّٕخ ) مٚ األٕٛي اإلٍال١ِخ ( اٌٟ رْى١ً اٌؾىِٛخ اٌزوو١خ، ٚثٙنا رؾممذ اٌوإ٠خ 

اٌّطٍٛثخ ثبٍزالَ األؽياة اإلٍال١ِخ اٌؾىُ فٟ روو١ب ٚا٠واْ ؽبي اٌؼواق اإلٍال١ِخ 

ٌؾبٌخ اٌؼوال١خ ثَجت أْ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ ا١ٌْؼخ، ٌٚىٓ اٌؾىِٛخ فٟ روو١ب رقزٍف ػٓ ا

 اٌؾىِٛخ اٌزوو١خ ٘ٛ كٚه ِئصو ػٍٟ اٌَّزٜٛ اإلل١ٍّٟ. 

ٕٚ٘ب ٠ؤرٟ كٚه ِْوٚع ) ثؤبهك ٠ٌٌٛ ( فٟ ا٠غبك أكٚاد اكاِخ اٌٖواع ٚرٕف١ن 

اٌّٖبٌؼ ٚاٌّقطٜ األِو٠ىٟ، ٠ّٚىٓ االٍزٕزبط ثؤْ اٌلٚي اٌّئصوح ٟ٘ أكٚاد ث١ل 

أزٙبء اٌٍّٖؾخ االٍزوار١غ١خ ٌٙب ٍٚزجلأ ِوؽٍخ اٌزغ١١و  اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٌؾ١ٓ

ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزم١َُ ٌٙنٖ اٌلٚي ثؼل اوزّبي اٌّْوٚع األِو٠ىٟ ثزم١َُ إٌّطمخ، ٕٚ٘ب 

ا٠واْ(  –ٍٛه٠ب  –١ٍغبٚه روو١ب و١بْ ووكٞ ف١لهاٌٟ ِىْٛ ِٓ أوواك )اٌؼواق 

َزّو اٌٚغٛٛ ١ٍٚجمٟ ؽية اٌؼّبي اٌىوكٍزبٟٔ ٠ٛعٗ اٌٚوثبد اٌٟ روو١ب ٍٚز

اٌل١ٌٚخ ػٍٟ روو١ب اٌٟ أْ رموه اػطبء األوواك ؽك رمو٠و ا١ٌّٖو ١ٌٕلِغٛا ِغ 

 األوواك اٌجبل١١ٓ فٟ كٌٚخ ف١لها١ٌخ ٍزؼٍٓ رٛؽل ووكٍزبْ.

 انشكم انسادس: اتحاد كردستاٌ انكبري  

ٌٕفزوٗ لبِذ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ ِٓ فالي ارؾبك ألب١ٌُ ووكٍزبْ األهثعغ ٚلعبِٛا 

ٌّبْ اٌّٛؽل فبْ اٌفبئي ثّمبػل ٘عنا اٌجوٌّعبْ ؽَعت اٌزؼعلاك اٌَعىبٟٔ ثزؤ١ٌٍ اٌجو

( ١ٍِعععْٛ َٔعععّخ، ٍٚعععٛف ٠ْعععىٍْٛ 02٘عععُ أوعععواك روو١عععب اٌّمعععلهح أػعععلاكُ٘ ثععع   )

اٌؾىِٛخ، ٕٚ٘عب اٌَعئايه ٘عً ٍع١مجً أوعواك اٌؼعواق ٘عنا اٌٛٙعغ؟ ألٔٙعُ ٠ؼزجعوْٚ 

ىوك٠عخ ٌٚٙعنا أٔفَُٙ اٌَجبل١ٓ فٟ اٌؾووخ اٌىوك٠خ ٚ٘عٛ أٚي ِعٓ أزعيع اٌؾمعٛق اٌ

 اٌَجت فٍُٙ اٌؾك ثم١بكح اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ.

ٕٚ٘بن أوواك ا٠واْ اٌن٠ٓ ٌل٠ُٙ اٌضمً اٌجْوٞ ٚفجوح كٌٚخ ِٙبثبك، ٚرجمٟ ٘نٖ 

ً ٌل٠ُٙ ٘لف ٚاؽل ٠َؼْٛ ا١ٌٗ أال  اٌّْبوً ِوؽ١ٍخ فٟ ٚلزٙب، ألْ األوواك ؽب١ٌب

ِوؽٍخ ٍبثمخ  ٚ٘ٛ رؾم١ك اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ، أِب و١ف ٍزجٕٟ ِئٍَبد اٌلٌٚخ فٟٙ
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ألٚأٙب ٚأف١واً ٠وٜ اٌجبؽش اْ ػلح ظوٚف لل رٛفود ٌألوواك ٌزؤ١ٌٍ كٌٚخ 

ػبثوح ٌٍؾلٚك، ِّىٓ أْ رىْٛ ؽَت أٞ ِْٙل ِٓ اٌّْب٘ل اٌَزخ ٍبثمخ اٌنوو 

ٚ٘نٖ األّىبي  لبثٍخ ٌٍي٠بكح ألْ اٌّْىٍخ اٌىوك٠خ لبثٍخ ٌٍزؾٛي ؽَت األؽلاس 

ٟ رق١ٍك أّىبي  عل٠لح ِضً ارؾبك أوواك اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ٚ٘نا لل ٠ؼًّ ػٍ

ٍٛه٠ب ٚاٌؼواق ٚا٠واْ ثلْٚ روو١ب أٚ ارؾبك أوواك ا٠واْ ٚروو١ب ٍٚٛه٠ب ثلْٚ 

اٌؼواق أٚ ارؾبك أوواك اٌؼواق ٚا٠واْ ٚروو١ب ثلْٚ ٍٛه٠ب أٚ ارؾبك أوواك روو١ب 

 ٚاٌؼواق ٍٚٛه٠ب ثلْٚ ا٠واْ. ٚاما أٍٛمٕب اٌؼٕبْ ألّىبي  االرؾبك ٚاالٍزمالي

ٌٍلٚي اٌّفزوٙخ ٍزفوى ٌٕب أّىبي  أفوٞ ػجو ارؾبكاد صٕبئ١خ ٚصالص١خ، اٌّمٖل 

ِٓ اثواى ٘نٖ األّىبي ٘ٛ ا٠ٖبي هٍبٌخ ٌٍْؼت اٌىوكٞ أْ رؼم١لاد ل١ٚزُٙ ال 

رٕزٟٙ ؽزٟ األّىبي  اٌّفزوٙخ ٌٍلٌٚخ اٌَّزمج١ٍخ ٠ٖؼت ؽٖو٘ب
28

 . 

 : انُتائجسابعاً 

ػلَ ل١بَ اٌلٌٚخ اٌىوك٠خ  ٌؼلح اٍجبة ِؾٍٝ ثَجت اٌٍغخ ٚ اٌقالف اٌىوكٞ اٌىوكٞ ٚ  .2

رغبٚىاد االؽياة ٚ فَبك االكاهح ٚ ِؼبهٙخ كٚي االٔزْبه ٚال١ّ١ٍب ٚك١ٌٚب ثَجت 

 رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ ٚاٍزقلاَ ل١ٚخ االوواك وٛهلخ ٙغٜ ػٍٝ اٌؾىِٛبد 

ِخ اٌىوك٠خ ٌىٓ اٌواٞ اٌَبئل ٘ٛ االرؾبك االٚهٚثٟ غ١و ِٛؽل فٟ ِٛالفٗ رغبٖ االى .0

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌلٌٚخ ا١ٌٕٛٛخ ِغ اؽزواَ ؽمٛق االل١ٍبد ٚ اٌم١ِٛبد

اٌٛال٠بد اٌّزؾلٖ رؼزجو اٌم١ٚخ اٌىوك٠خ اكاح ٙغٜ ٚاثزياى ػٍٝ كٚي االٔزْبه ٚ وٍّب  .3

 ٛبٌذ اٌّْىٍخ اٌىوك٠خ وٍّب ىاك ٔفٛم٘ب ٚرغٍغٍٙب فٟ إٌّطمخ

 ٚغ١بة اٌّجبكهاد ٚ اٌؾٍٛي  غ١بة كٚه عبِؼٗ اٌلٚي اٌؼوث١خ .4

 االُِ اٌّزؾلح رلفٍٙب ٙؼ١ف ٚ٘بِْٝ ٚلواهارٙب ِوثٛٛخ ثبٌالػج١ٓ اٌىجبه .5

 : انتىصُاث ثايُاً   

إٟٚ كٚي االٔزْبه االهثغ  ا٠غبك ؽٍٛي ِمجٌٛخ الهٙبء رطٍؼبد االوواك  فٝ اٌزؾوه  -2

 ح ث١ُٕٙٚ اْ اٌؾً اٌؼَىوٞ ال ٠ّىٓ اْ ٠قّل اٚ ٠ؾً اٌم١ٚٗ اٌىوك٠ٗ ٚعَو اٌٙٛ

االوواك ٠غت اْ ٠ٍٖٛا  اٌٝ لٕبػخ  اْ اٌؾً اٌؼَىوٞ ٚاٌضٛهاد ال ٠غٍت ٌُٙ كٌٚخ  -0

 أّب ٛبٌٚخ اٌؾٛاه ٚلٕٛاد اٌزفبٚٗ
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٠غت ؽً  اٌؼمجبد اٌلاف١ٍخ ِضً رٛؽ١ل اٌٍغخ ٚرٛؽ١ل اٌٙلف ٚاالعّبع ػٍٝ ل١بكح   -3

 ِٛؽلح ٌىٟ رىْٛ وٍّزُٙ َِّٛػخ 

واك وز١ٕٖف ِٛؽل ٚوزٍخ ِزغبَٔخ ٚال رفوق ث١ٓ اٌلٚي اٌغوث١ٗ ػ١ٍٙب اٌزؼبًِ ِغ االو  -4

 ووكٜ ّوػٝ  ٚ ووكٜ غ١و ّوػٟ

 انًقترحاثتاسعاً: 

 الزواػ  ثؼًّ ِغٌٍ  ِوويٞ ووكٜ ِٛؽل فٝ ع١ّغ  كٚي االٔزْبه وّّضً ّوػٟ  .2

 : انًراجع

فبٌؼ ػجل اٌغجبه،ْ٘بَ كاٚك ، االص١ٕخ ٚ اٌلٌٚخ ،االوواك فٝ اٌؼواق ٚروو١بٚا٠واْ، روعّٗ ػجل  -2

 236..0226ٓ، ِؼٙل اٌلهاٍبد اإلٍزوار١غ١خ، ث١وٚد ،2االٌٗ إٌؼ١ّٟ ٛ

ػٍٝ ِؾّل ك٠بة، "ِفِٙٛب االل١ٍُ ٚػٍُ األلب١ٌُ: ِٓ ِٕظٛه عغوافٟ ثْوٞ"، ِغٍخ عبِؼخ  -0

 0220ٓ.08، اٌؼلك اٌضبٟٔ كِْك، 07كِْك، اٌّغٍل 

اٍزوار١غ١خ  –غ١ٛ ١ٍبٍخ ٚاٌ –ػٍٝ ؽ١َٓ ثبو١و : روو١ب : اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ اٌّمِٛبد اٌغ١ٛ  -3

إٌّٛمط اإلل١ٍّٟ ٚاالهرمبء اٌؼبٌّٟ ، ِٓ وزبة : روو١ب ث١ٓ رؾل٠بد اٌلافً ٚه٘بٔبد اٌقبهط، 

، 2رؾو٠و : ِؾّل ػجل اٌؼبٟٛ ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّوْٚ ، ِٚىزجخ  ِلثٌٟٛ ، ، ٛ

 .0222ٓ،244ػّبْ،اٌمب٘وح، 

روو١ب ٚا٠واْ، ِؼٙل اٌلهاٍبد ٍبِٟ ىث١لح ،االص١ٕخ ٚاٌلٌٚخ، األوواك فٟ اٌؼواق ٚ -4

 44ٓ،0222اإلٍزوار١غ١خ، اٌفواد ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،اٌؼواق، 

ؽ١َٓ كه٠ِٚ اٌؼبكٌٟ، اٌّغزّغ ٚاٌلٌٚخ )عل١ٌخ اٌزالىَ ٚاٌٛالكح اٌّزجبكٌخ، ِئٍَخ ِلهان  -5

 0227ٓ،66،اٌؼواق، 2ٌلهاٍخ آ١ٌبد اٌولٟ اٌفىوٞ، ٛ

ا١ٌٖٟٙٛٔ ٚاٌّٛاعٙخ اٌؼوث١خ ، اٌمب٘وح ، ػجل اٌغفبه ّ ىو ٚافوْٚ ، رؾل٠بد اٌّْوٚع  -6

 0222ٓ.236ِطجؼخ ِلثٌٟٛ ، 

ثؼل اّزجبوبد ِغ األوواك، ثٟ ثٟ ٍٟ ػوثٟ، ” ١َ٠طو ػٍٝ وووٛن ثبٌىبًِ“اٌغ١ِ اٌؼوالٟ  -6

 (، ػٍٝ اٌواثٜ 0226-22-27ربه٠ـ اٌلفٛي: )

:http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

ػبثل ٚاٌٟ، ثٕبء اٌلٌٚخ اٌؼوال١خ اٌغل٠لح ٚاٌف١لها١ٌخ،  هٙب ػجل اٌغجبه ٍٍّبْ اٌّْوٞ ٚ أ٠بك -7

 33ٓ.0228كاه ا١ٌٚبء إٌغف األّوف،اٌؼواق، 
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ٔٗ فزٗ ه ػجلهللا ّبوو ، كٚه اٌٖؾبفخ فٝ ر١ّٕخ اٌز٠ٕٛو اٌج١ئٟ ٌلٜ لطبػبد ِٓ اٌغّٙٛه فٝ  -8

 246ٓ.0228ال١ٍُ ووكٍزبْ اٌؼواق ، هٍبٌخ ِبعَز١و عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ، ِٖو،

ٌّْوأٟ، ٕواع األفواك اٌّؼبهٙخ اٌؼوال١خ ثؼل ؽوة اٌق١ٍظ، كاه اٌؾىّخ، ػٍٝ ِؾّل ا -22

 66ٓ.0223ٌٕلْ، 

ف١ًٍ ػٕبٟٔ :ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح .. ِٖبٌؼ اٍزوارغ١خ ِزجبكٌخ فٟ :روو١ب ث١ٓ رؾل٠بد اٌلافً  -22

ٚه٘بٔبد اٌقبهط :ِؾّل ػجل اٌؼبٟٛ ،اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّوْٚ ،ِىزجخ ِلثٌٟٛ ،ِٚووي 

 0222ٓ.44، لطو،٠2وح ٌٍلهاٍبد ،ٛاٌغي

وّبي ؽج١ت : اٌل٠ٓ ٚاٌلٌٚخ فٟ روو١ب اٌّؼبٕوح ، ٕواع اإلٍالَ ٚاٌؼٍّب١ٔخ . ِىزجخ عي٠وح  -20

 0222ٓ.88، اٌمب٘وح ، 2اٌٛهك ، ٛ

ٌمبء فبٓ ،٠ىْف رفب١ًٕ االىِخ اٌىوك٠خ  ،ِغ اٌّفىو اٌىوكٞ ،ؽ١ّل ثٛىهٍالْ ،لٕبح اٌغل  -23

 أظو 0226-8-05ثزبه٠ـ

https://www.alghad.tv/category/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D

9%8A%D 

ٍزبه عجبه ػالٚٞ، فٚو ػجبً ػطٛاْ، اٌؼواق لواءح ٌٛٙغ اٌلٌٚخ ٚاٌؼاللبد اٌَّزمج١ٍخ،  -24

  202ٓ.0228كهاٍبد اٍزوار١غ١خ، أثٛ ظجٟ، 

ؽَبَ ٘بكٞ اٌؼمبثٟ، هئ١ٌ وزٍخ اٌزغ١١و اٌٛفل اٌىوكٞ غ١و ّوػٟ ِٛلغ افجبه اٌؼواق،  -25

 . أظو 0226-8-02ثزبه٠ـ 

dk?question=0&start=1070-https://iraqi.dk/news/news 

، 2017افٍٟ ال ٠ياي ا١ٍو اٌزلفالد االل١ّ١ٍخ ،اٌج١بْ ،١ٌٛ٠ٛ ػواق اؽّل،اٌقالف اٌىوكٞ اٌل -26

 أظو

1.2871845-28-02-world/arabs/2017-https://www.albayan.ae/one 

ِطولخ اٌؾٖبهاألِو٠ىٟ، ٔٛه اٌٙلٜ ىوٟ، اوواك اٌؼواق ث١ٓ ِطؾٕخ اٌٖواػبد اٌلاف١ٍخ ٚ -26

  https:/ /www-Al-Bayan.net . أظو:2887"اٌج١بْ"، ٔٛفّجو 

ِؾّل ػجلاٌمبكه ف١ًٍ ٚاٌزلاػ١بد اال١ِٕخ ٌٍضٛهاد اٌؼوث١خ ػٍٝ روو١ب ،ٕؾ١فخ اال٘واَ  -27

،04/7/0220َ 

 ِؾّل ٔٛه اٌل٠ٓ ،روو١ب اٌغّٙٛه٠خ اٌؾبئوح،"ِمبهثبد فٟ اٌل٠ٓ ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌؼاللبد اٌقبهع١خ  -28

 77َٓ. 2887" ،ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٚاٌزٛص١ك ،ث١وٚد ،
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