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 انكرد ووحذج انذونح انىطىُح فٍ انؼراق

 )انىالغ ومشاهذ انمستمثم(

 ػمر حسُه ػهىان

 انمهخص:

أُ٘ ِؾىالزٗ ِٚؼنالالزٗ بٌغ١ةعال١دب جأٔٙالة زمالذَ بٌّغأٌد بٌىشد٠د فٟ بٌؼشبق ِٓ زؼذ 

ّٔٛرغالالةال ي ٠سىالالشس وط١الالشبال تل١ٍالالد زػالالذ فالالٟ بٌّٛبض١الالك بٌذ١ٌٚالالد ٚبٌذبا١ٍالالد ِغالالسٕذبال ٌّ ةٌحٙالالة 

أ١ّ٘د بٌذسبعالد ِالٓ اقٛفال١د بٌّغالأٌد بٌىشد٠الد فالٟ بٌؼالشبق بٌسالٟ زؾالىً  بٌم١ِٛد ٚزأزٟ

ِؿٛس لٍك سئ١غٟ ٌى١ةْ بٌذٌٚد بٌؼشبل١د ٚأ١ّ٘د سؤ٠د بٌمٜٛ بٌغ١ةع١د بٌىشد٠د ٌّؾشٚع 

 جٕالالةا بٌذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد ِٚغالالسمحٍٙةب وٛٔٙالالة ٚبؾالالذخ ِالالٓ أ٘الالُ بٌمنالالة٠ة ربذ بٌؼاللالالد جالالةٌٛبلغ

ئػالةدخ فالٟ بٌٕخث بٌغ١ةع١د ٌؼحالر دٚسبال وح١الشبال ب ع١ّة أْ زٍه بٌغ١ةعٟ بٌؼشبلٟ بٌّؼةفش

جٕةا بٌذٌٚد بٌؼشبل١د ٚبٌس ٛسبذ بٌسٟ ؽٙذزٙة بٌغالةؾد بٌغ١ةعال١دب ٚيزالضبي زؾالىً ِؿالٛس 

لٍك فٙزب تٔٗ بٔفقةي بٌىشد عٛف ٠فشك زؿالذ٠ةال ِحةؽالش ػٍالٝ عالٍ د ج الذبد فالٟ بٌؿفالة  

 ػٍٝ و١ةْ بٌذٌٚد بٌؼشبل١د.

Abstract: 

The Kurdish issue in Iraq is one of the most important 

problems and political dilemmas, as it presents a model that is 

not repeated frequently to a minority found in international and 

internal charters based on their national demands. The 

importance of the study comes from the specificity of the 

Kurdish issue in Iraq, which is the main concern of the Iraqi 

state, The Iraqi state and its future, being one of the most 

important issues related to the contemporary Iraqi political 

reality, especially that those political elites played a major role in 

the reconstruction of the Iraqi state and developments in the 

political arena, and still form Hur, this concern because the 

secession of the Kurds will impose a direct challenge to the 

authority in Baghdad to maintain the entity of the Iraqi state. 
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 انممذمح:

زؼذ بٌّغأٌد بٌىشد٠د فٟ بٌؼشبق ِٓ أُ٘ ِؾىالزٗ ِٚؼنالزٗ بٌغ١ةع١دب جأٔٙة زمالذَ 

ّٔٛرغالالةال ي ٠سىالالشس وط١الالشبال تل١ٍالالد زػالالذ فالالٟ بٌّٛبض١الالك بٌذ١ٌٚالالد ٚبٌذبا١ٍالالد ِغالالسٕذبال ٌّ ةٌحٙالالة 

 . بٌم١ِٛد

 ِّة ي ؽه ف١ٗ أْ ع١ةعةذ بٌمٛخ بٌسٟ ِةسعسٙة بٌؿىِٛةذ بٌؼشبل١د بٌّسؼةلحالد مالذ

ز ٍؼةذ بٌىشد لالذ عالةّ٘ر ئٌالٝ ؾالذ جؼ١الذ فالٟ بٌمنالةا ػٍالٝ ٔؾالةهُٙ بٌؼغالىشٞ ٚ٘الٛ ِالة 

 .بٔؼىظ يؾمة فٟ عمف ِ ةٌحُٙ بٌغ١ةع١د

ٌٚؼً بياسالي فٟ ؾغُ ِٛمٛع ب٠ٌٛٙد ٚبئسّةاب جةإلمةفد ئٌٝ محةج١د ِفٙالَٛ 

بٌّٛبهٕالد ٚبياسالفالةذ فالٟ بٌسؼةِالً ِالغ ِٛمالٛع بٌؿذبضالد ٚبٌس ١١الش والً رٌاله عالةُ٘ فالالٟ 

خ بسزحةن ٚأٚلغ بٌّإعغةذ بٌؿةوّد فالٟ بٌذٌٚالد بٌٛه١ٕالد ٚجال١ٓ والً رٌاله والةْ بٌؼّالً ص٠ةد

بٌخةسغٟ ٠ٕفشد ئٌالٝ عالةؾد بٌذٌٚالد بٌٛه١ٕالد ١ٌفالشق ػ١ٍٙالة ب٠الشبدبذ ٚبعالسؿمةلةذ ِخسٍفالد 

ٌىشد بٌؼشبق ٚبٌسٟ جذٚس٘ة ِؿةٚيذ زغالؼٝ ئٌالٝ ئمالؼةف بٌذٌٚالد بٌّشوض٠الد ِالٓ االالي 

 ضٕة٠ة٘ة ِنشٖ عٍح١د. أهالق أصِد ِٓ بٌّ ةٌث بٌسٟ زسذفك ج١ٓ

َ فالٟ زؼض٠الض فىالشخ بٌذٌٚالد فالٟ 8112عةُ٘ بيؾسالي بتِش٠ىٟ ٌٍؼشبق فٟ أجش٠الً 

بٌّذسن بٌىشدٞب ؾ١ّٕة أزةؼ ٌٍىشد زطح١ر ٚغٛدُ٘ فٟ بٌخةسهد بٌؼشبل١د بٌػذ٠الذخ بجسالذبا 

ِٓ ػن٠ٛسُٙ بٌفةػٍد فٟ ِػٍظ بٌؿىُ بئسمالةٌٟ بٌالزٞ ؽالىٍٗ بٌؿالةوُ بٌّالذٟٔ بت١ِشوالٟ 

َ ٚبٔسٙةا جمالةْٔٛ ئدبسخ بٌذٌٚالد بٌؼشبل١الد 8112فٟ ١ٌٛ٠ٛ  Paul Bremer""جٛي جش٠ّش

َ ٚبٌالزٞ ألالش جةٌقال١ د 8112َ ٚبٌذعسٛس بٌؼشبلٟ بٌالذبئُ فالٟ أوسالٛجش 8112فٟ ِةسط 

 بٌف١ذسب١ٌد ٌٍذٌٚد بٌؼشبل١د.

ٚجةٌشغُ ِٓ أْ ب٠ٌٛٙد بٌىشد٠د فٟ بٌؼشبق لالذ جٍ الر ِشؾٍالد ِالٓ بٌسحٍالٛس ي ٠ّىالٓ 

بٌٍؿظد بٌذ١ٌٚد جؼذ ٌسّٕؽ زٍه ب٠ٌٛٙد ؽشػ١د بٌٛيدخ بٌغ١ةع١دب ئر  ٌػّٙةب فىزٌه ٌُ زؿٓ

 أْ أجؼةد بٌسؿةٌف بٌىشدٞ بت١ِشوٟ ٌٗ ؾذٚدٖ ٚؽشٚهٗ ٚٔٙة٠ةزٗ.

ٚ٘ٛ ِة ٠ذفؼٕة ٌٍمٛي جنشٚسخ أْ ٠ٕقث ٔنةي بٌىالشد فالٟ بٌّشؾٍالد بٌّمحٍالد ػٍالٝ 

ذ٠الذخ زمسنال١ٙة زطح١ر ِىسغحةزُٙ بٌم١ِٛد بٌسٟ ؾقٍٛب ػ١ٍٙة فٟ بٌؼشبقب ٌٚىٓ جؾشٚه غ

ِشؾٍد بٌسؼة٠ؼ فٟ بٌذٌٚد بٌٛه١ٕالد بٌسالٟ زغالسٛػث بٌػ١ّالغب ٚ٘الٛ ِالة ٠س ٍالث ِالٓ بٌىالشد 

هالالشؼ فٙالالُ غذ٠الالذ ٌٙالال٠ٛسُٙ بٌم١ِٛالالد ٠ػشد٘الالة ِالالٓ ِؾالالشٚػٙة بٌغ١ةعالالٟ بئفقالالةٌٟ ٌسحذ٠الالذ 

 ِخةٚف بٌؾشوةا ب٢اش٠ٓ فٟ بٌٛهٓ.
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 مشكهح انذراسح:

أْ أُ٘ ٔم الد زطالةس ػٕالذ بٌؿالذ٠ص ػالٓ ِؾالىٍد بٌّػّٛػالةذ بٌؼشل١الد ٚبتل١ٍالةذ ٘الٝ 

بسزحةهٙة جّغأٌد بٌٛؾالذخ بٌٛه١ٕالد ٚبعالسمشبس بٌذٌٚالد بٌسالٟ زٛغالذ جٙالةب ٚئْ ِؾالةوً بٌىالشد 

جذأذ ِٓ ِؼة٘ذخ ع١فش ج١ٓ بٌ شت ٚبٌذٌٚد بٌؼطّة١ٔد ٚبزغؼر ِؾةوٍُٙ بٌىحشٜ  بٌغ١ةع١د

َ  ٙشذ زٛغٙةذ وٛسد٠د جسأع١ظ 0990ةال ِٕز ػةَ فٟ وشدعسةْ بٌػٕٛج١د بٌؼشبق ؾة١ٌ

دٌٚد ٌُٙ ٚلذ بسزفغ عمف هّٛؾةزُٙ فٟ جٕةا أٚي ٚهٓ لِٟٛ ٌُٙ وٛسدعالسةْ بٌػٕٛج١الد 

َ ٚ٘ٛ ِة ٔؼىظ ػٍٝ  ٙٛس ٚزضب٠ذ ِإؽشبذ بتصِةذ بٌسالٟ دبسذ جال١ٓ 8112فٟ ػةَ 

 بٌىشد ٚبٌؿىِٛد بيزؿةد٠د بٌؼشبل١د.

 أهمُح انذراسح:

بٌذسبعد ِٓ اقٛف١د بٌّغأٌد بٌىشد٠د فٟ بٌؼشبق بٌسٟ زؾىً ِؿٛس لٍالك ٚزأزٟ أ١ّ٘د 

سئ١غٟ ٌى١ةْ بٌذٌٚد بٌؼشبل١د ٚأ١ّ٘د سؤ٠د بٌمالٜٛ ٚبٌٕخالث بٌغ١ةعال١د بٌىشد٠الد ٌّؾالشٚع 

جٕالالةا بٌذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد بٌؿذ٠طالالد ِٚغالالسمحٍٙةب وٛٔٙالالة ٚبؾالالذخ ِالالٓ أ٘الالُ بٌمنالالة٠ة ربذ بٌؼاللالالد 

ش ٚبعالسمشبسٖب عال١ّة أْ زٍاله بٌٕخالث بٌغ١ةعال١د جةٌٛبلغ ٚبٌؼًّ بٌغ١ةعٟ بٌؼشبلٟ بٌّؼةفال

ٌؼحالالر دٚسبال وح١الالشبال فالالٟ وط١الالش ِالالٓ بتؾالالذبش بٌسالالٟ ٚبوحالالر ئػالالةدخ جٕالالةا بٌذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد 

ٚبتؾذبش ٚبٌس ٛسبذ بٌسٟ ؽٙذزٙة بٌغةؾد بٌغ١ةع١دب ٚيزالضبي زؾالىً ِؿالٛس لٍالك فٙالزب 

ٍالٝ و١الةْ تٔٗ بٔفقةي بٌىشد عٛف ٠فشك زؿذ٠ةال ِحةؽش ػٍٝ عٍ د ج ذبد فٟ بٌؿفالة  ػ

 بٌذٌٚد بٌؼشبل١د.

 مىهجُح انذراسح:

 عٕؼسّذ فٟ ٘زٖ بٌذسبعد ػٍٝ: 

ٚ٘ٛ أعالٍٛت جؿالص ٠مالَٛ ػٍالٝ بػسّالةد هش٠مالد بٌسؿ١ٍالً أٞ  مىهج انتحهُم انىصفٍ: .0

ٚغٛد ِذاالذ ِؿالذٚدخ ٌٍؼةِالً بٌمالِٟٛ ٚبٌسؿف١الض بٌالذٌٟٚب ٚمالؼف أدبا بٌؿىِٛالد 

بٌؼشبل١د فٟ ِغأٌد بٌّٛبهٕد ٚ٘ٛ ِة بٔسٙٝ فٟ  ً دعسٛس اف١ف ٚ٘الؼ ٚع١ةعالةذ 

 مؼ١فد ٚػٛبًِ د١ٌٚد ٚئل١ّ١ٍد زش٠ذ زفى١ه بٌّٕ مد بٌؼشج١د ٚئػةدخ زؾى١ٍٙة.

ٚبٌزٜ ِٓ االٌٗ زذسط هح١ؼد بٌٕظةَ بٌغ١ةعٟ بٌؼشبلٟ ٚؽىً  مذخم تحهُم انىظم: .8

 .8112بٌذٌٚد بٌؼشبل١د ٚػٍّٙة جؼذ بياسالي 

ٚ٘الالالٛ بٌّالالالذاً بٌالالالزٜ ِالالالٓ االٌالالالٗ ٠غالالالسخذَ ٌح١الالالةْ  مدددذخم اشستشدددرام اشحتمدددانٍ: .2

د بيؾسّةيذ بٌّغسمح١ٍد بٌسٟ ٠ّىٓ أْ زغسمش ػ١ٍٙة بٌّغأٌد بٌىشد٠د ٚبٌذٌٚد بٌؼشبل١ال

 فٟ بٌؼشبق.
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 مىالف انىخة انسُاسُح انكردَح مه إػادج تىاء انذونح:

 انحسب انذَممراطٍ انكردٌ:

فالٟ جٕالةا بٌذٌٚالد بٌؼشبل١الد  8112ٚف١ّة ٠خـ ِٕالة٘ع بٌؿالضت ٚجشبِػالٗ جؼالذ ػالةَ 

فأٔالالٗ ٠الالشٜ أْ ِالالة ِالالش جالالٗ بٌؼالالشبق ِالالٓ زؿالالذ٠ةذ ٚأصِالالةذ ئصبا ػٛبِالالً دبا١ٍالالد ٚاةسغ١الالد 

)ئل١ّ١ٍد ٚد١ٌٚد( ٚاالي ػمٛد ِٓ بٌٕنةي بٌّغسّش فٟ عح١ً ؾك زمش٠ش ِق١ش ٌٍؾؼث 

ٚس بٌسةس٠خٟبٌزبزٟ ػٍٝ أعةط بٌػزبٌىشدٞ ٚبٌّ ةٌحد جةٌؿىُ 
(0)

ٚوةْ ػٍٝ بٌؿضت أْ  

٠غةُ٘ فٟ ز ١ش ؽىً بٌذٌٚد ٚوزٌه ز ١ش هح١ؼالد بٌٕظالةَ بٌغ١ةعالٟ ِالٓ دٌٚالد جغال١ د ئٌالٝ 

دٌٚالالد )بزؿةد٠الالد( لةئّالالد ػٍالالٝ أعالالةط بٌف١ذسب١ٌالالد ٚأْ ٠ىالالْٛ زٛص٠الالغ بٌغالالٍ ةذ زالالٛبفمٟ جالال١ٓ 

 بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ٚؾىِٛةذ بتلة١ٌُب ٚجّة ٠سالاَ ِغ بٌسؼذد٠د.

ٌذ٠ّمشبهٟ االي بٌّفةٚمةذ ِغ بٌؿةوُ بٌّالذٟٔ فالٟ بٌؼالشبق )جالٛي ٚأوذ بٌؿضت ب

جش٠ّش( ِٓ االي ب٢زٟ
(8)

: 

 ب٠ػةد ف١ د زّٕؽ ضالش ِؿةفظةذ ؾك ٔمل بٌذعسٛس جأغٍح١د أفٛبذ بٌٕةاح١ٓ. -0

ٚأوالالذ بٌؿالالضت جالالأْ بٌذعالالسٛس بٌؼشبلالالٟ ٘الالٛ دعالالسٛس وشدعالالسةْب ٚبٌمالالٛب١ٔٓ بٌقالالةدسخ  -8

ٚفالٟ ؾةٌالد ٔؾالٛت االالف جال١ٓ لالٛب١ٔٓ وشدعالسةْ  جّٛغحٗ ٘ٛ لةْٔٛ بٌحالد فٟ وشدعالسةْ

ٚلٛب١ٔٓ بٌّشوض أٚ بٌذعسٛس بيزؿةدٞ ع١سُ زغ٠ٛسٗ جّٛغث لٛب١ٔٓ وشدعسةْب جةعالسطٕةا 

جؼل بٌّٛبم١غ بٌسٟ زُ ف١ٙة زؿذ٠ذ فالؾ١سٙة ئٌٝ بٌؿىِٛد بٌف١ذسب١ٌد
(2)

. 

ئمالالةفد ئٌالالٝ رٌالاله ػٍالالٝ مالالشٚسخ أْ ٠ىالالْٛ ٌٍىالالشد غ١ؾالالُٙ بٌخالالةؿ ٠ٚغالالّٝ )ؾالالشط  -2

( ٚئانالالةع بٌػالال١ؼ بٌؼشبلالالٟ ئٌالالٝ بٌغالال١ شخ بٌّذ١ٔالالد ِالالغ زؿذ٠الالذ ١ِضب١ٔالالد ٌٍمالالٛبذ بإللٍالال١ُ

 بٌّغٍؿد ٚأْ ٠ؿسفظ وً ئل١ٍُ جمٛبزٗ بٌّغٍؿد. 

 زمغ١ُ بٌطشٚخ ٚفك أعظ ػةدٌد جؿ١ص زسٕةعث ِغ ؾػُ بإلل١ٍُ. -2

ٚجؼذ أْ زُ زن١ّٓ زٍه بٌٕمةه فٟ ِغٛدخ بٌذعسٛس بٌؼشبلٟ عةسع سئال١ظ بٌؿالضت 

ةٟٔ جؼذ ػٛدزٗ ِٓ ج الذبد ئٌالٝ بسج١الً دػالة ف١الٗ بٌؾالؼث بٌىشدعالسةٟٔ بٌذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعس

 .8112/ / 82جةٌسق٠ٛر جـ )ٔؼُ( ػٍٝ بٌذعسٛس االي بيعسفسةا بٌزٞ أغشٞ فٟ 

لةئال "بدػٛب غ١ّغ ؽؼث وشدعسةْ ئٌٝ بٌسق٠ٛر ٌقالةٌؽ بٌذعالسٛس بٌؼشبلالٟ تٔالٗ 

بٌسؼالذدٞ بٌمالةئُ ػٍالٝ  ع١ىْٛ بتعةط بٌّس١ٓ ِٓ أغً جٕةا بٌؼشبق بٌذ٠ّمشبهٟ بٌف١ذسبٌٟ

أعةط بيزؿةد بياس١ةسٞ ٚأْ ِة فٟ بٌذعسٛس ٠ؿمك بٌػضا بتوحش ٚبتُ٘ ِٓ هّٛؾةزٕة 

ٚ٘ٛ ِىغث ٌىً بٌؾؼث بٌؼشبلٟ ٚاةفد وشدعسةْ
(2)

. 

فؼٍٝ بٌشغُ ِٓ زأو١ذ صػ١ُ بٌؿضت بٌالذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالسةٟٔ )ِغالؼٛد جالةسصبٟٔ( 

ب ئٌٝ أْ بٌٕظالةَ بٌف١الذسبٌٟ ٘الٛ  ب ٚزىشبسال بٌٕظالةَ بٌالزٞ ٠ؿالةفظ ػٍالٝ بٌٛؾالذخ بٌٛه١ٕالد ِشبسال
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ٌٍؼالالالشبق ئي أْ زؾالالالذ٠ذُ٘ ػٍالالالٝ بٌف١ذسب١ٌالالالد ٘الالالٛ ألالالالشت ئٌالالالٝ بيعالالالسمالي بٌسالالالةَ ٌىشدعالالالسةْ 

بٌؼشبق.
(2)

 

٠ٚالالز٘ث بٌالالحؼل ئٌالالٝ أْ بٌؿالالضت ٠ؼسّالالذ ٌ الالد بئفقالالةي "ٌٚالالٛ عالالّؽ ٌالالٗ جقالالٛسخ 

 – ٔٙةئ١د" ػٓ بٌذٌٚد بتَ ٚبٌؼشبق بٔ اللالة ِالٓ ِؾالةػش ل١ِٛالد ٚزؿم١الك ِىةعالث ل١ِٛالد

٠ؾؼشْٚ جأُٔٙ أِد ِس١ّضخ ػٓ غ١ش٘ة ِٓ بٌم١ِٛةذ بٌّسٛبغذخ فالٟ بٌّٕ مالد  –أٞ بٌىشد 

٠ٍّٚىْٛ بٌؿك فٟ بٌؿفة  ػٍٝ ز١ّضُ٘ بٌمِٟٛ
(6)

. 

ِٕز بٌحذب٠الد بتٌٚالٝ ػٍالٝ زأع١غالٗ ػٍالٝ أ١ّ٘الد  أوذ بيزؿةد بٌٛهٕٟ بٌىشدعسةٟٔ أِة

تػالشبف ٚوالزٌه ٚمغ أ٘ذبف ٚه١ٕالد ٚل١ِٛالد ػةِالد ٌسؿم١الك بٌؿش٠الةذ ٚفالك بٌمالةْٔٛ ٚب

ز ح١ك بٌّغالةٚبخ جال١ٓ بٌّالٛبه١ٕٓ ٚفالك بٌمالةْٔٛ ٚبتػالشبف ٚوالزٌه ز ح١الك بٌّغالةٚبخ جال١ٓ 

أجٕةا بٌّػسّغ
(7)

. 

٠ٚشٜ بيزؿةد بٌٛهٕٟ بٌىشدعسةٟٔ أْ بيزؿةد بياس١ةسٞ ج١ٓ بٌم١ِٛةذ ٚبٌّزب٘ث 

فالالٟ بٌؼالالشبق ٘الالٛ سو١الالضخ أعةعالال١د ٌٍذ٠ّمشبه١الالد بٌسالالٟ ٘الالٟ ؽالالشه ٔػالالةؼ بٌف١ذسب١ٌالالد فمالالذ أوالالذ 

ِٕٙةغٗ بٌذباٍٟ ػٍٝ أْ بيزؿةد بٌٛهٕٟ ٠ىةفؽ ِٓ أغً زشعال١  بٌٕظالةَ بٌف١الذسبٌٟ بٌالزٞ 

ألشٖ بٌّػٍظ بٌالٛهٕٟ بٌىشدعالسةٟٔ جةإلغّالةع فالٟ بٌشبجالغ ِالٓ أوسالٛجش ػالشبق د٠ّمشبهالٟ 

جشٌّةٟٔ فذسبٌٟ ِسؼذد بتؾضبت
(2)

. 

٠ٚقف بيزؿالةد بٌالٛهٕٟ بٌىشدعالسةٟٔ ِغالأٌد بٌف١ذسب١ٌالد ػٍالٝ بٔٙالة بزفالةق أٚ بزؿالةد 

ٍِضَ ج١ٓ ٚؾذبذ ع١ةع١د ِسؼذدخ ِٚس١ّضخ ٠سُ جّٛغحٗ زى٠ٛٓ دٌٚالد ِشوض٠الد ِالٓ ِّطٍالٟ 

زٍالالاله بٌٛؾالالالذبذ بٌغ١ةعالالال١د بٌسالالالٟ زسٕالالالةصي ػالالالٓ عالالال١ةدزٙة ٌٍذٌٚالالالد بٌّشوض٠الالالد ِمةجالالالً ؾمالالالٛق 

ٚفالؾ١ةذ ٚباسقةفةذ ِؼ١ٕد زؼسشف جٙة بٌذٌٚد بٌّشوض٠دب ٠ٚٛمؽ غالي هةٌحةٟٔ 

ط غ شبفٟ ١ٌٚظ لالِٟٛ ِّالة زغالةػذ ؾغالث بْ ِغأٌد بٌف١ذسب١ٌد ٠ػث أْ زمَٛ ػٍٝ أعة

ٍالٝ بتعالةط سؤ٠سٗ ػٍٝ زؼض٠ض بٌٛؾذخ بٌٛه١ٕالد بٌؼشبل١الد بٌسالٟ ٌالٓ زسؿمالك ئي جةإللةِالد ػ

بٌذ٠ّمشبهٟ ٚبٌف١ذسبٌٟ
(9)

. 

 8112أِة ِغأٌد ب٠ٌٛٙد بٌٛه١ٕد بٌؼشبل١د فمذ فشؼ غالي بٌ ةٌحةٟٔ فٟ فحشب٠ش 

ْ ٠ٛ٘د ػشبل١د جً ٕ٘ةن ٠ٛ٘الةذ االي ػن٠ٛسٗ فٟ ِػٍظ بٌؿىُ جأٔٗ "ي زٛغذ جؼذ ب٢

زؼحش ػٓ بٌسؼذد٠د بٌم١ِٛد ٚبٌذ١ٕ٠د ٚبٌ ةئف١د فٟ بٌؼشبق بٌػذ٠ذ ِؾ١شب ئٌالٝ مالشٚسخ أْ 

ب ٌحشٌّة١ٔالدزٕؾذ بٌذٌٚد بٌؼشبل١د بٌػذ٠ذخ ئٌٝ بٌف١ذسب١ٌد ٚبٌذ٠ّمشبه١الد ٚبٌسؼذد٠الد ٚبٌؿ١الةخ ب

ِٚسٛبصٔالة فالٟ  وّة أوذ بٌ ةٌحةٟٔ ػٍالٝ مالشٚسخ أْ ٠ٍؼالث بٌىالشد ٚبٌؼالشت دٚسب ِسغالة٠ٚة

بٌؼًّ بٌغ١ةعٟ فٟ بٌؼشبق وم١ِٛس١ٓ سئ١غ١س١ٓ فٟ ٘زب بٌحٍذ ١ٌٚظ ػٍٝ أعالةط بتغٍح١الد 

أٚ بتل١ٍد
(01)

. 
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 انكتم انكردَح األخري:

أِالالة وسٍالالد بٌس ١١الالش بٌىشد٠الالد والالٛسبْ بٌسالالٟ أعغالالر ػٍالالٝ ٠الالذ بٌغ١ةعالالٟ )ٔٛؽالال١شٚبْ 

ذ أْ أػٍالالٓ جؼالذ بعالسمالٌٗ ِالٓ )بيزؿالةد بٌالٛهٕٟ بٌىشدعالسةٟٔ( جؼال 8119ِقال فٝ( ػالةَ 

ٔٛؽالال١شٚبْ ِقالال فٝ أٔالالٗ عالال١ؼذ لةئّالالد بٔسخةج١الالد اةفالالد ِٕفقالالٍد ػالالٓ لالالٛبئُ بتؾالالضبت 

بتاشٜ فٟ وشدعسةْ بٌؼشبق
(00)

. 

ٚزشٜ ؾشود بٌس ١١ش جؾأْ بٌف١ذسب١ٌد ٚب٠ٌٛٙد ٘ٛ بٌسأو١ذ ػٍٝ أْ بٌخ١الةس بتِطالً 

ٌٍّؿةفظالالد ػٍالالٝ بٌسػشجالالد بٌذ٠ّمشبه١الالد فالالٟ بٌؼالالشبق ٠ىّالالٓ فالالٟ مالالّةْ ز ح١الالك بٌف١ذسب١ٌالالد 

جقٛس٘ة بٌّخسٍفد ٚأْ وةٔر زمَٛ ػٍٝ بتعةط بٌمِٟٛ تْ غ١ةجٙة ٠إدٞ ئٌٝ بعالسّشبس 

ِؾالالالةوً بٌؼالالالشبقب ٚيعالالال١ّة فالالالٟ غ١الالالةت ِفٙالالالَٛ بٌّٛبهٕالالالد ٚبٌالالالزٞ ٠ػّالالالغ بٌسٛغٙالالالةذ 

ٚبٌخقٛف١ةذ بٌم١ِٛالد ٚبيغسّةػ١الد بٌّخسٍفالد ٚأْ بٌٙالذف بتعةعالٟ ٚبٌٕٙالةئٟ ٌؿشوالد 

وٛسبْ ٘ٛ ئلةِد وشدعسةْ ِغسمً
(08)

. 

  :ح إلهُم كردستان مه إػادج تىاء انذونح انؼرالُحمىلف حكىم

 انتُاراخ انكردَح ومىلفها مه )كردستان انؼراق( )كردستان انكثري(

 انتُار انمىمٍ:

٠شٜ بٌؿضت بٌذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالسةٟٔ ػٍالٝ أْ ٌٍؾالؼث بٌىالشدٞ بٌؿالك فالٟ زمش٠الش 

بيزؿالالالةدٞ ِقالالال١شٖ ػالالالٓ بٌذٌٚالالالد بٌؼشبل١الالالد ٚأْ زىالالالْٛ بٌؼاللالالالد ِالالالغ ج الالالذبد ػحالالالش بٌٕظالالالةَ 

 بياس١ةسٞ.

أؽةس سئ١ظ ئل١ٍُ وشدعسةْ ِغؼٛد بٌحشصبٟٔ  8108ٚفٟ بتؽٙش بتٌٚٝ ِٓ ػةَ 

ػذخ ِشبذ أْ بٌىشد ع١حؿطْٛ فالٟ بئفقالةي ِالٓ ج الذبد فالٟ رٌاله بٌؼالةَب ِالغ أْ بيزؿالةد 

بٌالالٛهٕٟ بٌىشدعالالسةٟٔ ؽالالش٠ه بٌؿالالضت بٌالالذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالالسةٟٔ فالالٟ ؾىِٛالالد بإللٍالال١ُ ي 

٠ؾةسن بٌشئ١ظ سأ٠ٗ
(02)

. 

ٌمذ ٚمؽ غالي بٌ ةٌحةٟٔ رٌه أضٕةا ؾذ٠طٗ ٌٍؾحةت بٌّالسؿّظ ٌفىالشخ بئفقالةي ٚزىال٠ٛٓ 

بٌذٌٚد بٌىشد٠د ؾ١ص ٠مٛي ٌٍؾؼث بٌىشدٞ و ١شٖ ِٓ ؽؼٛت بٌؼةٌُ ؾالك زمش٠الش بٌّقال١ش 

ٌٚىٓ ً٘ بٌظشٚف بٌذ١ٌٚالد بٌمةئّالد ٌىشدعالسةْ ٚػٍالٝ بٌؾالشق بتٚعالو ب٢ْ زغالّؽ ٌم١الةَ 

ٔة أدػٛ ئٌٝ ِة ٘ٛ ِّىالٓ أٔالة بػسمالذ أْ بٌغ١ةعالد ٘الٟ فالٓ دٌٚد وشد٠د أٔة بػسمذ يب ٌزٌه أ

ِّةسعد بٌّّىٕةذ ٚبٌؾؼشبا ٌُٙ أْ ٠ؿٍّٛب ٠ٚىسحٛب ِة ٠ش٠الذْٚ ِالٓ لقالةئذ غ١ٍّالد ػالٓ 

وشدعسةْ بٌىح١شخ بٌّٛؾذخ ئر أٚمؽ ٌُٙ جأٔٗ ١ٌظ مذ بٌفىشخ جً أْ بٌفىشخ ؾٍالُ ٚا١الةي 

 .ظشٚف بإلل١ّ١ٍد ٚبٌذ١ٌٚدغ١ًّ ٌٚىٕٙة غ١ش لةجٍد ٌٍسؿم١ك فٟ بٌٛلر بٌؿةمش جغحث بٌ
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ٚجّة أٔٗ ٠ؿك ٌٍىشد ف١ةغد دعسٛس ٌٙالُ ٠سنالّٓ بٌؿمالٛق ٚبٌٛبغحالةذ بتعةعال١د 

ٚبٌؼاللد ج١ٓ بإلل١ٍُ ٚبٌّشوض ؽش٠ د أْ ي ٠سؼةسك ِغ بٌذعسٛس بيزؿةدٞ ٚجٕةا ػ١ٍالٗ 

ؾ١الص أؽالةس ئٌالٝ بٌؿالذٚد  8116ف١ةغد بٌذعسٛس بٌٕٙةئٟ ٚؾالذد جقالٛسزٗ بٌٕٙةئ١الد ػالةَ 

بٌؼالشبق ِالٓ  –لٍال١ُ فالٟ بٌّالةدخ بٌطة١ٔالد ؾ١الص ٚسد "أٚي: عالسىْٛ وشدعالسةْ بٌػ شبف١د ٌإل

ِؿةفظالالد د٘الالٛن جؿالالذٚد٘ة بإلدبس٠الالد بٌؿة١ٌالالد ِٚؿةفظالالةذ وشوالالٛن ٚبٌغالال١ٍّة١ٔد ٚبسج١الالً 

ٚألنالال١د ػمالالشخ ٚبٌؾالال١خةْ ٚعالالٕػةس ٚزٍؼفالالش ٚزٍى١الالف ٚلشلالالٛػ ٚٔالالٛبؾٟ صِالالةس ٚلنالالةا 

ِالالغ أْ ٘الالزٖ  0962جالالذسخ ٚغقالالةْ ِالالٓ ِؿةفظالالد ٚبعالالو جؿالالذٚد٘ة بإلدبس٠الالد لحالالً ػالالةَ 

بٌّٕةهك بٌسٟ ؾذد٘ة بٌذعسٛس بٌىشدعسةٟٔ فٟ ٔقٛفٗ بٌٕٙةئ١د زؼسحالش ِٛمالغ باالسالف 

وح١ش ٚػ١ّك ِغ ج ذبد بٌسٟ زقفٙة جّٕةهك بٌٕضبع فالٟ ؾال١ٓ زقالفٙة وشدعالسةْ جّٕالةهك 

ِغسم ؼد
(02)

. 

جالالةٌشغُ أْ بٌذعالالسٛس بٌىالالشدٞ ٌالالُ ٠قالالةدق ػ١ٍالالٗ بٌؾالالؼث ٌؿالالذ ب٢ْ ئي أْ زؿ١ٍٍالالٗ 

ٗ ٠ؼىالالظ ِالالذٜ بت٘الالذبف بٌغ١ةعالال١د بٌىشد٠الالد. فؼٍالالٝ بٌٕمالال١ل ِالالٓ ِؾالالٛق ٌٍّغالالسمحً تٔالال

بٌذعسٛس بٌؼشبلٟ بٌّط١ش ٌٍػذي ٚبٌسٟ زّر ف١ةغسٗ ٚزح١ٕٗ ػٍٝ ػػةٌد فٟ فسشخ ػة١ِٓ. 

فأْ بٌذعسٛس بٌىشدٞ ألً ئضةسخ ٌٍػذي ػٍٝ بتلً ج١ٓ بٌىشد عال١ّة ٚأْ وسةجسالٗ بعالس شلر 

 7بٌذعالسٛس بٌىالشدٞ ٘الٟ بٌفمالشخ عٕٛبذ ِٓ بٌّٕةلؾد ٚبٌّفةٚمةذ ٚبْ ئؾذٜ أُ٘ ِٛبد 

بٌسٟ زٕـ ػٍٝ )ؾك ؽؼث وشدعسةْ بٌؼشبق فٟ زمش٠ش بٌّق١ش
(02)

. 

أِة ِغأٌد بٌذعسٛس بيزؿةدٞ فمذ لذِر ؾىِٛد بإلل١ٍُ ٚغٙةذ ٔظش لش٠حد غذب ِٓ 

بٌسفغ١ش بٌؾخقٟ ٌٍذعسٛس بيزؿةدٞ ل١ةعة جةٌسفغ١ش بيزؿالةدٞ. فةٌخٍالً ٌال١ظ فالٟ زفغال١ش 

ذعسٛس٠د بٌسٟ زشغؽ وفد ؾىِٛد بإلل١ٍُ ػٍالٝ بٌؿىِٛالد بيزؿةد٠الد بإلل١ٍُ ئّٔة بٌط شبذ بٌ

ٚبٌسالٟ ٠ػالٛص فالٟ ؾةٌالد  8112( ِالٓ بٌذعالسٛس بٌؼشبلالٟ ٌغالٕد 002وّة ٚسد فٟ بٌّالةدخ )

ؾقٛي زؼةسك ج١ٓ بٌمةْٔٛ بيزؿةدٞ ٚلةْٔٛ بتلة١ٌُ ف١ػٛص زؼذ٠ً بٌمالةْٔٛ بيزؿالةدٞ 

١ظ ِىةزالث ٌإللٍال١ُ ٚبٌّؿةفظالةذ ( لالذ أغالةصذ زأعال080ٌزب فأْ بٌفمشخ سبجؼة ِٓ بٌّالةدخ )

فٟ بٌغفةسبذ ٚبٌحؼطةذ بٌذجٍِٛةع١د جّؼٕٝ أْ ٘زٖ بٌفمشخ زّٕؽ بتلة١ٌُ ٚبٌّؿةفظةذ ؾك 

بٌسّط١ً بٌذجٍِٛةعٟ ئٌٝ غةٔث بٌغٍ ةذ بيزؿةد٠د
(06)

. 

ٚجؼذ٘ة بعسؿذضر ؾىِٛد ئل١ٍُ وشدعسةْ دبئشخ جةعُ "دبئالشخ بٌؼاللالةذ بٌخةسغ١الد" 

ِٚغإ١ٌٚةذ ٚبعالؼدب ٌٚىالٓ ؾىِٛالد بإللٍال١ُ ِالٓ أغالً ػٍٝ ِغسٜٛ ٚصبسٞ ٚفالؾ١ةذ 

ػذَ ئغنةت بٌؾشوةا فٟ ج ذبد بعسخذِر زغ١ّد ٍِ فد ٚأْ دبئشخ بٌؼاللةذ ٘الٟ بٌمٕالةخ 

بٌشئ١غ١د ج١ٓ ؾىِٛد بإلل١ٍُ ِّٚط١ٍةذ بٌؿىِٛةذ بتغٕح١د فٟ بسج١ً وّالة أْ بٌؼذ٠الذ ِالٓ 

١ةذ فٟ بسج١ً١ة بفسسؿر ٌٙة لٕقٍبٌذٚي جّة ف١ٙة فشٔغة ٚئ٠شبْ ٚسٚع١ة ٚزشو
(07)

. 
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ٚ٘زب بتِش ٠إدٞ ئٌٝ زٛع١غ فالالؾ١ةذ بتلالة١ٌُ جؿغالث دعالةز١ش٘ة ِّالة ٠ػؼٍٙالة 

فٟ زؼةسك ِغ بٌذعسٛس بيزؿةدٞ ٚجةٌسةٌٟ زشغؽ وفسٙة بتِالش بٌالزٞ ٠نالؼف بٌؿىِٛالد 

بيزؿةد٠د ػٍٝ ؾغةت بإللٍال١ُ جّالشٚس بٌالضِٓ ٌٚٙالزب ٠ٕح الٟ أْ ٔالذسن أْ أٞ مالؼف فالٟ 

 ٙة ٠ٚىْٛ ػةًِ ٌٍفشلد ١ٌٚظ ٌالزؿةد.بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ٚفالؾ١ةز

أِة ػٍالٝ فالؼ١ذ بٌّإعغالةذ بيزؿةد٠الد فمالذ ؾقالٍر لةئّالد بٌسؿالةٌف بٌىشدعالسةٟٔ 

ػٍالٝ أوطالش ِالٓ  8112ػٍٝ ٔسةئع غ١ذخ فٟ بئسخةجةذ بٌسؾالش٠ؼ١د ئر ؾقالٍر فالٟ ٠ٕالة٠ش 

سجغ ِمةػذ ِػٍظ بٌٕٛبت بيزؿةدٞ فٟ أػمةت ػضٚف بٌؼشت بٌغٕد فالٟ بٌّؾالةسود فالٟ 

ِّة غؼً بٌىشد ٠ؿقٍْٛ ػٍٝ أغٍح١د ِمةػذُ٘ فٟ ١ٕٜٔٛ ٚد٠الةٌٝ ٚوشوالٛن  بئسخةجةذ

ٚبٔسخث بٌغ١ذ غالي بٌ ةٌحةٟٔ سئ١غة ٌٍػّٙٛس٠د.
 (02)

 

ب١ٌٕةج١د فمذ لٍر بٌّمةػذ بٌسالٟ ؾقالٍر ػ١ٍٙالة فالٟ بئسخةجالةذ  8101أِة بٔسخةجةذ 

د % ٚوةْ ٠ّىٓ أْ زمً ٌٛ وةٔالر ٔغالحد بٌّؾالةسود جال١ٓ بٌؼالشت هح١ؼ١ال07.2ٌسىْٛ ٔؿٛ 

فٟ بٌّٛفً ٚد٠ةٌٝ ٚلٍر ػذد بٌّمةػذ بٌٛصبس٠الد بٌسالٟ بعالسٍّٛ٘ة ٌسىالْٛ اّغالد ؾمةئالث 

ؾقالٍر بٌمالٛبئُ بٌىشد٠الد بٌفالةئضخ  8102ٚصبس٠د ج١ٕٙة ٚصبسخ بٌخةسغ١الد ٚفالٟ بٔسخةجالةذ 

% ٚؾقٍر ػٍٝ اّظ ؾمةئث ٚصبس٠دب فنال ػٓ ػذد 07.6ِمؼذب أٚ ػٍٝ  22ػٍٝ 

غالالالٟ بٌالالالٛصسبا ٚبٌحشٌّالالالةْ ٚٚوالالالالا ِالالالٓ بٌّٕةفالالالث بتاالالالشٜ فالالالٟ بٌشئةعالالالد ١ٔٚةجالالالد ِػٍ

ٚصبسبذ
(09)

. 

( 8112زؾالالىٍر وسٍالالد بٌسؿالالةٌف بٌىشدعالالسةٟٔ فالالٟ ٠الالَٛ )بتٚي ِالالٓ ؽالالٙش د٠غالالّحش ٚ

ػٍٝ ٠ذ لةدخ بٌؿضج١ٓ بٌشئ١غال١١ٓ فالٟ ئلٍال١ُ وشدعالسةْ )بٌؿالضت بٌالذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالسةٟٔ 

ي جشئةعد ِغؼٛد جةسصبٟٔ( ٚبيزؿةد بٌٛهٕٟ بٌىشدعسةٟٔ جشئةعد بٌالشئ١ظ بٌؼشبلالٟ غالال

بٌ ةٌحةٟٔب ػٕذِة أػٍٕة فٟ ِإزّش فؿفٟ ػمذ فٟ ِٕ مد فالؼ بٌذ٠ٓ فالٟ أسج١الًب ػالٓ 

زٛل١الالغ بيزفةل١الالد بإلعالالسشبز١ػ١د بٌسالالٟ جّٛغحٙالالة ٠الالسُ االالٛك بئسخةجالالةذ بٌحشٌّة١ٔالالد جمةئّالالد 

ٚبؾذخ )لةئّد بٌسؿةٌف بٌىشدعالسةٟٔ( بٌسالٟ مالّر والً ِالٓ بيزؿالةد بٌالٛهٕٟ بٌىشدعالسةٟٔ 

ٟب ٚبيزؿالالالالةد بإلعالالالالالِٟ بٌىشدعالالالالسةٟٔب ٚبٌؿالالالالضت ٚبٌؿالالالالضت بٌالالالالذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالالالالسةٔ

بيؽسشبوٟ بٌىشدعسةٟٔ. تغً سعُ ع١ةعد ِٛؾذخ زػةٖ غ١ّغ بٌّغةئً بٌّق١ش٠د ٌؾؼث 

وشدعسةْ بٌؼشبق ِٕٙة ِغأٌد وشوٛن ٚبٌّٕةهك بٌىشدعسة١ٔد بٌّغسم ؼدب ٚوةٔر بٌغالّد 

د دباالالً بتعةعالال١د ٌمةئّالالد بٌسؿالالةٌف بٌىشدعالالسةٟٔ وٛٔالالٗ ٠ٕ ٍالالك ِالالٓ أسمالال١د ل١ِٛالالد وشد٠الال

بٌحشٌّةْ بٌؼشبلٟ
(81)

. 
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 ػاللح حكىمح إلهُم كردستان تانحكىمح اشتحادَح:

ؾقالالً ػ١ٍالالٗ بٌىالالشد ِالالٓ بِس١الالةصبذ ِٚىةعالالث ع١ةعالال١د والالةٔٛب ِالالٓ ِالالة ػٍالالٝ بٌالالشغُ 

٠ ةٌحْٛ جٙة ٚزأض١شُ٘ بٌفؼةي فٟ وسةجد بٌذعسٛس ٚبٌسق٠ٛر ػ١ٍٗ ٚداٌُٛٙ ئٌٝ بٌحشٌّةْ 

سئ١ظ بٌالٛصسبا ٚٔةئالث سئال١ظ ِػٍالظ ٚؾقٌٛٗ ػٍٝ ِٕقث سئ١ظ بٌػّٙٛس٠د ٚٔةئث 

بٌٕٛبت ٚزمٍذُ٘ فٟ بٌحشٌّةْ بيزؿةدٞ. ئي أْ بٌّالؾظ أْ ػاللد بٌمالةدخ بٌىالشد ٚؾىِٛالد 

بإلل١ٍُ جةٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ١ٌغر جةٌػ١ذخ ئٌٝ ب٢ْ ٌٛغٛد ٔمةه االف ٔس شق ئ١ٌٙة ف١ّالة 

:ٍٟ٠ 

 مسأنح كركىن: -أ

بٌؿىِٛالالد بٌؼشبل١الالد ب٘سّةِالالة جةٌ الالة ِٕالالز زأعالال١ظ بٌذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد بٌؿذ٠طالالد أػ الالر 

ٚبٌسالٟ زمالذس و١ّالةذ بيؾس١الةهٟ  0987ٌّؿةفظد وشوٛن جؼالذ بوسؾالةف بٌالٕفو ف١ٙالة ػالةَ 

ٚف١ّة عؼر بٌؿىِٛةذ بٌّشوض٠د فٟ ج ذبد ػٍٝ بعالسطّةس ٌٍطالشٚخ بٌٕف ١الد بٌّٛغالٛدخ فالٟ 

وشوٛن تغشبك بٌس١ّٕد
(80)

. 

٠ٚقش بٌىشد ١ٌظ ػٍالٝ مالُ بٌّذ١ٔالد فؿغالث ٚئّٔالة ػٍالٝ ب٠ٌٛٙالد بٌىشد٠الد ٌٍّذ٠ٕالد 

ٌٚ ةٌّة ػةسمٛب ئغشبا ئسخةجةذ ِػةٌظ بٌّؿةفظةذ فٟ ِػٍظ ِؿةفظد وشوٛن فٟ 

ب تٔالالٗ ع١شعالال  ٚبلالالغ بٌسؼش٠الالث بٌالالزٞ بٔسٙػسالالٗ بٌؿىِٛالالةذ بٌؼشبل١الالد بٌسالالٟ ٠8112ٕالالة٠ش 

ّالالة جؼالالذ ػٍالالٝ أْ بٌّؾالالةسود فالالٟ ٚفالالٍر ِمة١ٌالالذ بٌؿىالالُ فالالٟ بٌؼالالشبقب ٌٚىالالُٕٙ ٚبفمالالٛب ف١

بٔسخةجةذ بٌّػٍظ ١ٌغر ٌٙة ػاللد جسؿذ٠ذ ِق١ش وشوٛنب ضُ بٔسٙع جؼذ٘ة ع١ةعد زىش٠ذ 

 بٌّذ١ٔد ِٓ االي:

زٛه١ٓ أػذبد ِٓ بٌىشد ف١ٙة ِالٓ عالىٕد ِالذْ أاالشٜ وّالة  ٙالش فالٟ بٌؿالذ٠ص بٌّسالذبٚي  -أ

 .8102لحً ػةَ 

ِةٌٟ ئاشبظ أٞ ػشجٟ ٠شغث جّ ةدسخ بٌّذ٠ٕد ِمةجً زؼ٠ٛل -ت
(88)

. 

ٚأْ ِغأٌد وشوٛن ِٚ ةٌالث بٌىالشد ِؼظّٙالة غؼالً بٌغ١ةعالد بٌؼشبل١الد بٌسؾالش٠ؼ١د زسخالحو 

وط١شب جةٌسؼةًِ ِغ ِغالأٌد وشوالٛن. ؾ١الص أٔالٗ جفؼالً بٌنال و بٌىالشدٞ زالُ زنال١ّٓ لالةْٔٛ 

( ٚبٌسالٟ زؼسّالذ ئزحالةع غٍّالد ِالٓ بإلغالشبابذ فالٟ ِذ٠ٕالد 22ئدبسخ بٌذٌٚد بٌّٛبفالك ٌٍّالةدخ )

ش ػحش ئغشبا ئؾقةا عىةٟٔ ضالُ بعالسفسةا ؽالؼحٟ ٠ؿالذد ِقال١ش وشوٛن زحذأ جةٌس ح١غ ٚزّ

(( زمالالَٛ 0ئٌالالٝ: )) 22بٌّذ٠ٕالالد ٚئٌالالٝ بٞ ئلٍالال١ُ ٠شغالالث أجٕةئٙالالة ٌالٔسّالالةا ئر زؾالال١ش بٌّالالةدخ 

بٌؿىِٛالالد بٌؼشبل١الالد بئسمة١ٌالالد ٚيعالال١ّة ب١ٌٙاالالد بٌؼ١ٍالالة ٌؿالالً بٌٕضبػالالةذ بٌٍّى١الالد بٌؼمةس٠الالد 

أغالالً سفالالغ بٌظٍالالُ بٌالالزٞ عالالححسٗ ٚغ١ش٘الالة ِالالٓ بٌػٙالالةذ ربذ بٌؼاللالالد جةزخالالةر بٌسالالذبج١ش ِالالٓ 

ِّةسعالالةذ بٌٕظالالةَ بٌغالالةجك ٚبٌّسّطٍالالد جس ١الالش بٌٛمالالغ بٌغالالىةٟٔ ٌّٕالالةهك ِؼ١ٕالالد ِالالٓ االالالي 
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زغالالى١ٓ بتفالالشبد بٌ شجالالةا ػالالٓ بٌّٕ مالالدب ؾشِالالةْ بٌغالالىةْ بتفالال١١ٍٓ ِالالٓ بٌؼّالالًب ٚػٍالالٝ 

بٌؿىِٛد بئسمة١ٌد بزخةر بٌخ ٛبذ بٌسة١ٌد:
(82)

 

ىِٛالد بٌم١الةَ االالي فسالشخ ِؼمٌٛالد جالادبسخ ف١ّة ٠سؼٍك جالةٌّم١ّ١ٓ ٚبٌّٙػالش٠ٓب ػٍالٝ بٌؿ -0

ة ػةديال.  بٌّم١ّ١ٓ ئٌٝ ِٕةصٌُٙ أٚ زؼ٠ٛنُٙ زؼ٠ٛنال

جؾالالأْ بتؽالالخةؿ بٌالالز٠ٓ ؾشِالالٛب ِالالٓ بٌسٛ ١الالف أٚ ِالالٓ ٚعالالةئً ِؼ١ؾالالد أاالالشٜب ػٍالالٝ  -8

 بٌؿىِٛد بْ زؾػغ ػٍٝ زٛف١ش بٌؼًّ فٟ بٌّٕةهك ٚبتسبمٟ.

د بٌالز٠ٓ زالُ زٙػ١الشُ٘ جؼذ ئفشبس بٌىشد ػٍٝ زشؾ١الً بٌؼالشت ِالٓ وشوالٛن ٚئؾالالي بٌىالش

ِٕٙة فٟ بٌغحؼ١ٕ١ةذ ٚبٌطّة١ٕٔةذ ِٓ بٌمشْ بٌّٕقشَب أفحؿر ز فٛب ػٍالٝ بٌغال ؽ سدخ 

فؼً بض١ٕدب ِٚغ رٌه ضّد زٕةلل فٟ بٌخ الةت بٌىالشدٞ ؾالٛي ٘الزب بٌّٛمالٛعب فسالةسخ ٠السُ 

بٌسأو١الالذ ػٍالالٝ ب٠ٌٛٙالالد بٌىشد٠الالد ٌٍّذ٠ٕالالدب ٚزالالةسخ أاالالشٜ ٠ؾالالةس ئٌالالٝ وشوالالٛن ِذ٠ٕالالد بتد٠الالةْ 

١ِٛالالةذب ِٚالالٛهٓ بٌسغالالةِؽ بٌالالذ٠ٕٟ ٚبٌمالالِٟٛب ٚلالالذ سفنالالر ِؼظالالُ بٌمالالٜٛ ٚبٌّالالزب٘ث ٚبٌم

بٌغ١ةع١د بٌؼشج١د ٚبٌسشوّة١ٔد بٔفقةي وشوٛن ٚمّٙة إلل١ٍُ وشدعسةْ
(82)

 . 

 انثُشمركح )حرش اإللهُم(: -ب

٠الالشٜ بٌىالالشد بْ بٌح١ؾالالّشود ٘الالٟ لالالٛخ بٌؿّة٠الالد بٌشئ١غالال١د ٌٍؾالالؼث بٌىالالشدٞ فالالةٌىشد جالالذأٚب 

ؾّة٠د عٜٛ ِػّٛػد جغ١ د ِٓ بٌّس الٛػ١ٓ ل١ٍٍالد فالٟ ٚغٛدُ٘ بٌغ١ةعٟ جال غ ةا أٚ 

ِٛبغٙالالد بٌذٌٚالالد بٌؼطّة١ٔالالد فالالٟ ٔٙة٠الالد بٌمالالشْ بٌسةعالالغ ػؾالالشب ضالالُ ِػّٛػالالةذ جغالال١ د فالالٟ 

ِٛبغٙد بٌذٌٚالد بٌؼشبل١الد ٚبٌمالٛبذ بٌحش٠ ة١ٔالد فالٟ ػؾالش٠ٕةذ بٌمالشْ بٌّةمالٟ ضالُ داٍالر 

سبمالالٟ بٌح١ؾالالّشود ٌٍمسالالةي مالالذ بٌػالال١ؼ بٌؼشبلالالٟ ِٚةسعالالٛب بٌىالالشد فالالٟ بٌغالال١ شخ ػٍالالٝ بت

ٚعال١ ش ػٍالٝ ِالذْ ػالذخ  8112ٚداً بٌح١ؾّشود فٟ بٌؿشت مذ بٌػ١ؼ بٌؼشبلٟ ػةَ 

ٚزمذ٠ُ بٌّغةػذخ ٌٍمٛبذ بتغٕح١د
(82)

 . 

ٌٚىٓ ٘زٖ بٌمٛبذ جةزر زؾىً ٘ةغظ إِٟٔ جؼذ بيؾسالي ٌٍؿىِٛد بيزؿةد٠د و ١ش٘ة ِٓ 

ب١ٌٍّؾالال١ةذ بٌّغالالٍؿد جغالالحث دٚس٘الالة فالالٟ بزغالالةع بٌفٛمالالٝ بت١ِٕالالد فالالٟ بٌؼالالشبق ِالالة دفالالغ 

بٌؿىِٛد بٌؼشبل١الد ئٌالٝ ئفالذبس لالشبس ٠منالٟ جؿالً ١ٌٍٍّؾال١ةذ وةفالد جّالة ف١ٙالة بٌح١ؾالّشود 

فٟ ئػةدخ بيعسمشبس ٌٍحالدٚبٌسٟ عةػذذ جذٚس٘ة 
(86)

. 

ٚزالالالشٜ بٌمالالالٜٛ بٌغ١ةعالالال١د بٌىشد٠الالالد أْ لالالالٛبذ بٌح١ؾالالالّشود ١ٌغالالالر ِٙالالالذدخ ٌ ِالالالٓ جؼىالالالظ 

ب١ٌٍّؾ١ةذ بتاشٜب ٌُٚ ٠مف بتِش ػٕذ ٘زب بٌؿالذ جالً أْ بٌم١الةدخ بٌىشد٠الد سفنالر لالشبس 

بٌؿىِٛالالد بيزؿةد٠الالد ٚبٌمةمالالٟ جسمٍالال١ـ ػالالذد لالالٛبذ بٌح١ؾالالّشود ئٌالالٝ بٌٕقالالف ٚدِػٙالالة 

لٟجةٌػ١ؼ بٌؼشب
(87)

. 
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*( عال١ شخ بٌىالالشد جٛبعالال د بٌح١ؾالالّشود ػٍالالٝ ِالالذْ االالةسظ بٌؿالالذٚد بتفالال١ٍد ٌإللٍالال١ُ بٌسالالٟ 

 .021لحً زٕف١ز بٌّةدخ  8112وةٔر لةئّد فؼ١ٍةال لحً ِةسط 

( أٌف فالشد. جّالة فالٟ 091*( ئفشبس بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ػٍٝ زم١ٍـ ػذد أفشبد٘ة ئٌٝ )

 ذ ِىٍفد ٌؿّة٠د بإلل١ٍُ.رٌه زم١ٍـ لٛبذ بيؾس١ةه ئٌٝ بٌٕقفب جةػسحةسٖ لٛب

*( ِذٜ بٌسٛزش ج١ٓ بٌح١ؾّشود ٚبٌػ١ؼ بٌؼشبلٟب وةٔر زذفغ ئٌٝ بٌسقةدَ ج١ٓ بٌ الشف١ٓ 

ب( ٚجؼالالذ٘ة ِؿةفظالالد  أضالالش داالالٛي لٛبزٙالالة بتِالالٓ بٌؼشبل١الالد ٌّؿةفظالالد د٠الالةٌٝ )االالةٔم١ٓ زؿذ٠الالذال

ٌفمالالذبْ بٌطمالد ِالالغ  8108فالالؼ بٌالالذ٠ٓ ٚزؾالى١ً ػ١ٍّالالةذ ػشفالر جةعالالُ )دغٍالد( فالالٟ ػالةَ 

ّشوض ٚز١ٌٛٗ ل١ةدخ ػ١ٍّةذ دغٍد ٌؾالخـ والةْ ِالُٕٙ جّؾالةسود ؾالشت بتٔفالةي ؾىِٛد بٌ

مذ بٌىشد ِٓ بٌمشْ بٌّةمٟ ؾغث ئدػالةا ٚعالةئً ئػالالَ وشد٠الد ٚ٘الزب بتِالش دفالغ ئٌالٝ 

 فذبَ ٚػذَ زؼةْٚ ج١ٓ بٌ شف١ٓ.

ٚزٛغذ ٔم د أاشٜ ِفةد٘ة أْ ٚغٛد بٌىشد فٟ بٌػ١ؼ بيزؿةدٞ جذأ ٠نؼف ِٓ وٛٔٗ  -

سغُ بْ أسوةْ بٌػ١ؼ  8102% ػةَ ١ٌ2قحؽ ٔؿٛ ألً ِٓ  8112% ػةَ 01جؿذٚد 

ٚجؼالالل ل١الالةدبذ بٌفالالشق ِالالٕؽ ٌؾخقالال١ةذ ػغالالىش٠د وشد٠الالد ٚبعالالسؼةك ػٕالالٗ بٌىالالشد جالالأْ 

٠س ٛػٛب فٟ بٌح١ؾّشود جذيال ِٓ بٌمالٛبذ بيزؿةد٠الدب جالً أْ بٌمالٛبذ بٌىشد٠الد فالٟ بٌػال١ؼ 

سةْ يؾمالةبيزؿةدٞ ي ز ١غ بتٚبِش بيزؿةد٠د اؾ١د بعسخذبُِٙ مذ ئل١ٍُ وشدع
(82)

. 

 لةْٔٛ بٌٕفو ٚبٌ ةص: -ظ

ز١ٓ ٌّؼةٌػالد رٌالاله ٌ الالةص فالذ االالـ بٌذعالسٛس بٌؼشبلالالٟ فالٟ ِالالةدف١ّالة ٠سؼٍالك جمالالةْٔٛ بٌالٕفو ٚب

( بٌسٟ ٔقالر ػٍالٝ أْ )بٌالٕفو ٚبٌ الةص ٘الٛ ٍِاله والً بٌؾالؼث 000بٌّٛمٛع ّ٘ة بٌّةدخ )

بٌؼشبلٟ فٟ وً بتلة١ٌُ ٚبٌّفةٚمةذ.
(89)

 

٠ٍٟ:( ٚبٌسٟ ٔقر ػٍٝ ِة 008ٚبٌّةدخ )
(21)

 

أٚيال: "زمَٛ بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د جةسصخ بٌٕفو ٚبٌ الةص بٌّغالسخشظ ِالٓ بٌؿمالٛي بٌؿة١ٌالد ِالغ 

ؾىِٛةذ بتلة١ٌُ ٚبٌّؿةفظةذ بٌّٕسػد ػٍٝ أْ زٛصع ٚبسدبزٙالة جؾالىً ِٕقالف ٠سٕةعالث 

ِالالغ بٌسٛص٠الالغ بٌغالالىةٟٔ فالالٟ غ١ّالالغ أٔؿالالةا بٌالالحالدب ِالالغ زؿذ٠الالذ ؾقالالد ٌّالالذخ ِؿالالذٚدخ ٌ لالالة١ٌُ 

ِٕٙة جقٛسخ ِّٕٙػٗ ِٓ لحً بٌٕظةَ بٌغالةجكب ٚبٌسالٟ ؾشِالر  بٌّسنشسخب ٚبٌسٟ ؾشِر

 ِٓ بٌس١ّٕد بٌّسٛبصٔد ٌٍّٕةهك بٌّخسٍفد ِٓ بٌحالد ٠ٚغسٕذ ػٍٝ ربذ بٌمةْٔٛ".

ضة١ٔالالةال: "زمالالَٛ بٌؿىِٛالالد بيزؿةد٠الالد جؿىِٛالالد بتلالالة١ٌُ ٚبٌّؿةفظالالةذ بٌّٕسػالالد ِؼالالةال جشعالالُ 

ب ٌّالالة ٠ؿمالالك أػٍالالٝ ِٕفؼالالد بٌغ١ةعالالةذ بيعالالسشبز١ػ١د بٌالصِالالد ٌس الال٠ٛش ضالالشٚخ بٌالالٕفو ٚبٌ الالةص

 ٌٍؾؼث بٌؼشبلٟ ِؼسّذخ بؾذش زم١ٕةذ ِحةدب بٌغٛق ٚزؾػ١غ بيعسطّةس".
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فٕٙةٌه باسالف غٛ٘شٞ ج١ٓ بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ٚؾىِٛد بإلل١ٍُ ٠ؼشلً ئلشبسٖ ِٓ لحً  

بٌحشٌّةْ بيزؿةدٞب ٚؾىِٛد بإلل١ٍُ زقش ػٍٝ ِحذأ زمةعالُ بٌّالٛبسد جّالة ف١ٙالة بٌالٕفو ٚأْ 

بٌسقشف فٟ بيعسطّةسبذ بٌٕف ١د فٟ بإللٍال١ُب فالٟ ؾال١ٓ ٔالز٘ث ٌٍؿىِٛالد ٠ىْٛ ٌٙة ؾك 

بيزؿةد٠د ئٌٝ أْ ِٛمٛع بٌٕفو وٍٗ ٠ػث أْ ٠ىْٛ ج١الذ٘ةب ٚ٘الٟ ٚؾالذ٘ة ٌٙالة بٌؿالك فالٟ 

زٛل١غ بٌؼمٛد بٌٕف ١د ٚبإلؽشبف بٌىةًِ ػ١ٍٙة 
(20)

. 

ٌالٗ زأعال١ظ  ٚئصبا بػسمةد ؾىِٛد بإلل١ٍُ أْ ِغأٌد جٍٛؽ بٌى١ةْ ٌٍذٌٚد بٌىشدعسة١ٔد ٠ؿسةظ

بلسقالالةدٞب ِٚالالٛبسد ِنالالّٛٔدب بزػالالٗ بإللٍالال١ُ جخ الالٛخ ِّٙالالد ٔؿالالٛ بيعالالسطّةس فالالٟ أسمالالٗ 

١ٍِالةس جش١ِالً ِإوالذب ٚ٘الٛ  21جمن١د بٌٕفو ٚبٌ الةصب ٚٚغالذ أْ ٕ٘الةن ٔفالو ٚغالةص جٕؿالٛ 

٠ؾالالىً ضالالشٚخ زفالالٛق ِالالة ٌالالذٜ سٚعالال١ة بيزؿةد٠الالد ِٚالالة ٌالالذٜ بٌٛي٠الالةذ بٌّسؿالالذخ فحالالذأذ زالالذػٛ 

بيزؿةد٠د ٌالعسطّةس ف١ٙةبٌؾشوةذ جؾىً ِٕفقً ػٓ بٌؿىِٛد 
(28)

 . 

 :2014مىلف انكرد مه األزماخ انسُاسُح وانمجتمؼُح لثم وتؼذ 

 ضؼف اشستمرار انسُاسٍ أزمح انحكم: -1

وسالً ع١ةعال١د ِسمةسجالد فالٟ ػالذد بٌّمةػالذ بٌسالٟ  8101أفشصذ بئسخةجةذ بٌحشٌّة١ٔد ٌؼةَ 

ٚغٛد هشف فالةئض لالةدس ؾقٍر ػ١ٍٙةب ٚجزٌه أضش ػٍٝ زؾى١ً بٌؿىِٛد ٚأدٜ ئٌٝ ػذَ 

ػٍٝ زؾى١ً بٌؿىِٛد جّفشدٖ ِّالة أدٜ ئٌالٝ داالٛي بٌى١ةٔالةذ جّفةٚمالةذ ه٠ٍٛالد ٌسؾالى١ً 

بٌؿىِٛدب ٚفٟ ِٛبغٙد بؾسّةيذ زؾى١ً ئ٠ةد ػالٚٞ ٌٍؿىِٛالد ٔػالؽ بٌّالةٌىٟ فالٟ غّالغ 

بتؾضبت بٌىشد٠د ٚبٌؾ١ؼ١د ٚزشأط سئال١ظ ئلٍال١ُ وشدعالسةْ ِفةٚمالةذ دبِالر ضالضالد أ٠الةَ 

بٌمةئّد بٌؼشبل١د ئٌٝ ؾىِٛد ؽشبود ٚه١ٕدٌػٍث ئ٠ةد ػالٚٞ ٚ
(22)

. 

ِمؼذب ٌذٌٚد بٌمةْٔٛ ئي أْ  29( ِمؼذب ِمةجً 90ػٍٝ بٌشغُ ِٓ فٛص بٌمةئّد بٌؼشبل١د جـ)

أصِد زؾى١ً بٌؿىِٛد جم١ر ٌؾؼٛس ػذخب جؾأْ فةؾث بتؾم١د فٟ زؾى١ً بٌؿىِٛد ً٘ 

ب ٌسؾى١ً بٌؿىِٛالد أَ ( ِمؼذ062٘ٛ بٌفةئض جأوحش ػذد ِٓ بٌّمةػذ ٌىٓ ٌُ ٠ؿقً ػٍٝ )

بٌّالةدخ  8112بٌىسٍد بٌحشٌّة١ٔد بٌسٟ زؿةٌفالر ِالغ أوطالش ِالٓ لةئّالد بٔسخةج١الد ٚفمالة ٌذعالسٛس 

( "٠ىٍالالف سئالال١ظ بٌػّٙٛس٠الالد ِشؽالالؽ بٌىسٍالالد ب١ٌٕةج١الالد بتوطالالش ػالالذدب جسؾالالى١ً ِػٍالالظ 62)

 ٠ِٛة ِٓ زةس٠  بٔسخةت سئ١ظ بٌػّٙٛس٠د. 02بٌٛصسبا االي 

بٌغ١ةعٟ لةَ سئ١ظ ئل١ٍُ وشدعالسةْ ِغالؼٛد جشصبٔالٟ ٚبعسىّةي ٌٍذٚس بٌىشدٞ فٟ بٌؼًّ 

 8101ج شؼ بزفةل١د بسج١ً ٟٚ٘ ِحةدسخ ٌػّغ بٌمٜٛ بٌفةئضخ فٟ بٔسخةجةذ بٌٕالٛبت ٌؼالةَ 

ٚلذ ػحشذ بزفةل١د بسج١الً ػالٓ بٌالذٚس  بٚػمذ بيغسّةع فٟ بسج١ً ػةفّد ئل١ٍُ وشدعسةْ

١د ٟ٘ بٌحٕةا بٌذ٠ّمشبهٟ بٌشئ١غٟ بٌزٞ ٌؼحسٗ ؾىِٛد بإلل١ٍُ ٚبٌمٜٛ بٌغ١ةع١د بٌىشدعسةٔ

ٌٍؼشبق بٌػذ٠ذ ِٚٛبلفُٙ ِٓ أصِد بٌؿىُ بٌنةِٕد ٌّىسغحةزُٙ جؼالذ بيؾالسالي ٚبٌّؾالشٚع 
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بٌغ١ةعالالالٟ بٌف١الالالذسبٌٟ ٚزغالالال١ٍؽ ٚزػ١ٙالالالض بٌح١ؾالالالّشودب لالالالةْٔٛ بٌالالالٕفو ٚبٌ الالالةص ٚبٌّالالالٛبسد 

بٌّةئ١د
(22)

. 

بٌؼٕالف صِالد ٠ٛ٘الد ؾالةدخ ٔس١ػالد تػّالةي أٚفٟ بٌٛلر بٌزٞ وةْ ف١ٗ بٌؼشبق بٌؼشجٟ ٠ّش ج

بٌ ةئفٟ بٌسٟ غؼٍر ف١ٙة ِٓ بٌقؼث ز ح١غ بٌؼاللةذ بٌذبا١ٍد ج١ٓ بٌّىال١ٔٛٓ بٌشئ١غال١١ٓ 

بٌؾ١ؼد ٚبٌغٕد( لذَ بإلل١ٍُ بٌىشدٞ فالٛسخ ِسٕةلنالد غالذبب ئر والةْ ٠س١ّالض جةيعالسمشبس  –

بٌٕغحٟ
(22)

. اقٛفة جؼذ أْ زّىٕالر ؽالش٠ؿسةْ ِؿشِٚسالةْ ِالٓ بٌّػسّالغ بٌؼشبلالٟ ّ٘الة 

زؿةٌفة ِسّةعالىة ٌالطالش ؾىِٛالةذ ِسؼةلحالد ٚوالةْ ٘الزب بٌسؿالةٌف بٌىشد ٚبٌؾ١ؼد ِٓ زؾى١ً 

ؽة٘ذب ػٍٝ بٌسؼةْٚ ج١ٓ بٌىشد ٚبٌؾ١ؼد جؼذ أْ فمذ بٌؼالشت بٌغالٕد ِالٓ دٚس٘الُ بٌّؿالٛسٞ 

فٟ بٌذٌٚد
(26)

. 

فالالأْ بٌالالذٚس بٌىالالشدٞ أاالالز ٠ظٙالالش ومالالٛخ جالال١ٓ بٌغالالٕد ٚبٌؾالال١ؼد ٚبْ ٌٍؼٍّة١ٔالالد بٌشبعالالخد ٌالالذٜ 

بٌّغالالأٌد بٌ ةئف١الالد ٚأْ ٠ٍؼحالالٛب فالالٟ جؼالالل فالالٛق  ِٟتؾالالضبت بٌىشد٠الالد ِىٕسٙالالة ِالالٓ بٌسغالالةب

بتؾ١ةْ دٚس بٌٛع١و ج١ٕٙة ٌمذ بعسخذَ بٌىشد بٌٕضبع ج١ٓ بٌم١ِٛالد بٌؼشج١الد ذٔالزبن جحشبػالد 

فالالٟ ؾّة٠الالد ِقالالةٌؿُٙ ٚوالالزٌه بٌالالذٚس بٌالالزٞ ٌؼحالالٗ بٌىالالشد فالالٟ ج الالذبد ٚبٌؿىِٛالالد بٌّشوض٠الالد 

ِالالد ٚبت٘الالُ ِالالٓ رٌالاله اٍالالك ٠ٛ٘الالد ل١ِٛالالد وشد٠الالد ٚٚؾالالذٖ ٚه١ٕالالد ػة١ٌالالد ١ِضزالالٗ ػالالٓ بٌؿىٛ

بٌّشوض٠د
(27)

. 

 دػاوٌ انكرد فٍ انمىاطك انمتىازع ػهُها: -2

ؾذد بٌغال١ذ د٠ّغالسٛسب ِّطالً بتِال١ٓ بٌؼالةَ ٌ ِالُ بٌّسؿالذخ فالٟ بٌؼالشبق ٚبٌّىٍالف ِالٓ لحالً 

بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د فٟ بٌٕظش جؿذٚد بٌّؿةفظالةذ ئلٍال١ُ وشدعالسةْ ٚبٌّؿةفظالةذ بٌؼشبل١الد 

ٚلذَ بٌسمش٠ش أسجؼد ا١الةسبذ زشغالغ  بِٕ مد أعّة٘ة جةٌّسٕةصع ػ١ٍٙة 02بتاشٜ ٚغٛد 

غ١ّؼٙة ئٌٝ بٌذعسٛس جؿغث بٌسمش٠ش وٕم الد جذب٠الد ٌٍسؼةِالً ِالغ وشوالٛن ػٍالٝ أٔٙالة و١الةْ 

ٚبؾذ بٌسٟ جذٚس٘ة بضةسذ صٚجؼد وح١شخ ِٓ بٌغ١ةعال١١ٓ بٌىالشد ٚؽالٕر ِالٓ غٙالةذ وشد٠الد 

 ٘ػِٛة لةع١ة ػٍٝ بٌسمش٠ش ٚٚففٗ جؼل بٌٕٛبت بٌىشد فٟ بٌحشٌّةْ بٌؼشبلٟ جأٔالٗ أؽالحٗ

جةزفةل١الد عالالة٠ىظ ج١ىالالٛ ف١ّالة ٚفالالفٗ بٌٕالالٛبت ذاالشْٚ أٔالالٗ بٌس١١ّالالض بٌؼٕقالشٞ ػٍالالٝ أعالالةط 

غ شبفٟ
(22)

. 

ٚجؿغالالث دػالالةٚٞ بٌىالالشد فالالٟ زٍالاله بٌّٕالالةهك ز ٍالالث ؾىِٛالالد بإللٍالال١ُ جنالالّٙة ئٌالالٝ أسبمالالٟ 

بإللٍالال١ُ ِغالالسٕذخ ئٌالالٝ ػٛبِالالً غ شبف١الالد ِالالشخ ِٚغالالسٕذخ ػٍالالٝ ػٛبِالالً زةس٠خ١الالد ِالالشخ أاالالشٜ 

بٌىةزث بٌىشدٞ ا١ًٍ ئعّةػ١ً "ئْ والً بتسبمالٟ فؿغث سؤ٠د بٌىشد ٚبٌسٟ ٠ؼحش ػٕٙة 

بٌّشزفؼد ٌٚٛ ل١ٍال فٟ ِؿةفظد د٠ةٌٝ ٚػٍٝ عح١ً بٌّطةي ٟ٘ بسبمٟ ٌٍىشد ٚبتسبمٟ 

بٌّٕحغ د ٘الٟ أسبمالٟ ٌٍؼالشت فالٟ ؾال١ٓ ٠ٕؾالذ بٌىالشد فالٟ ِٕالةهك أاالشٜ ػٍالٝ بٌؼٛبِالً 
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١١ٓ بٌػ شبف١الالد بٌغالالىة١ٔد ئر ٠ؼسحالالش أْ والالً ِٕ مالالد زنالالُ ػالالشبل١١ٓ والالشد أوطالالش ِالالٓ بٌؼالالشبل

بٌؼشت ٟ٘ ِٕةهك يجذ ِٓ مّٙة ئٌٝ بإلل١ٍُ ٚجأضش سغؼٟ فٟ جؼل بتؾ١ةْ
(29)

. 

٠ٚمسشؼ أٔٗ ِالٓ أغالً بٌٛفالٛي ئٌالٝ ؾالً ؾالٛي زشعال١ُ ؾالذٚد ئلٍال١ُ وشدعالسةْ ٚبٌّٕالةهك 

بٌّخسٍف ػ١ٍٙالة يجالذ ِالٓ زمغال١ُ بٌؼالشبق ٚبٌؼالٛدخ جالٗ ئٌالٝ ِالة والةْ ػ١ٍالٗ فالٟ ػٙالذ بٌذٌٚالد 

بٌػٕالٛت )ٌٍؾال١ؼد بٌؼالشت( ٚٚي٠الد بٌٛعالو )ٌٍغالٕد بٌؼطّة١ٔد أٞ زمغ١ُ بٌؼشبق ئٌٝ ٚي٠الد 

بٌؼشت( ٚٚي٠د ئل١ٍُ وشدعسةْ.
(21)

 

 إحذاث اإلرهاب وتأثُرها ػهً انذونح انؼرالُح:

ػذد ِٓ بٌس ٛسبذ ِٕٙة جشٚص زٕظ١ُ ِالة ٠ؼالشف )دبػالؼ(  8102ؽٙذ بٌؼشبق فٟ بٌؼةَ 

ِؿةفظالد جؼذ داٌٛٗ ِالٓ بٌغالةؾد بٌغالٛس٠د ؾ١الص لالةَ بٌسٕظال١ُ جالةؾسالي  8102فٟ ئجش٠ً 

بٌّٛفً ٚفالؼ بٌذ٠ٓ ٚأغضبا ِٓ ِؿةفظةذ د٠الةٌٝ ٚوشوالٛن ٚبتٔحالةس ٚجّالة فالٟ رٌاله 

بسزفالالةع ػالالذد بٌمسٍالالٝ غالالشبا أػّالالةي بٌؼٕالالف ٚئضالالةسخ بٌغالالٍح١د ػٍالالٝ بٌؼ١ٍّالالد بٌغ١ةعالال١د فالالٟ 

بٌؼشبق
(20)

 . 

ٚلالالذ أفالالحؽ بٌؼالالشبق ِؾالالٍٛيال أ١ِٕالالالة ٚع١ةعالال١الة ؾ١الالص أْ زٕظالال١ُ دبػالالؼ عالال١ ش ػٍالالٝ جؼالالل 

ٍػالالال١ؼ ٚبٌمالالالٜٛ بت١ِٕالالالد بٌؼشبل١الالالد ٚأعالالالؼةس بٌالالالٕفو بٔخفنالالالر بٌّالالالذْ ٚأؾالالالذش بٔسىةعالالالد ٌ

ب ِٓ عمف  ة ؾةدال دٚيس ِٕسقالف  21ٌسقالحؽ  8102دٚيس ِٕسقف ػةَ  021بٔخفةمال

 .8102ػةَ 

َ ٠سحٍالٛس 8102ٚوّة ٠ظٙش ِالٓ بئسخةجالةذ بٌحشٌّة١ٔالد فالٟ دٚسزٙالة بٌطةٌطالد ٔٙة٠الد ئجش٠الً 

ضةٌطالدب جالةٌشغُ ِالٓ فالؼٛجد زؿةٌف مّٕٟ ٌّٛبغٙد بٌّةٌىٟ ٌم غ بٌ ش٠ك ػ١ٍالٗ ٌٛي٠الد 

٘زب بٌٙذف فأازذ بتؾضبت بٌىشد٠د ٚاةفد بٌؿضت بٌذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعسةٟٔ ٚؾىِٛد 

بإلل١ٍُ ػِّٛة ٚبٌسٟ زنُ ؾضت بيزؿةد بٌالٛهٕٟ )ٌٚالٛ أٔالٗ ٠ٕسمالذ بٌّالةٌىٟ جؾالىً أاالف( 

ٚلةئّد بٌس ١ش وٛسبْ بٌسٟ ي زىف ػٓ بٔسمةد بٌّةٌىٟ ػٍٝ ع١ةعةزٗ أصبا بإللٍال١ُ ٚبٌىالشد 

ٛسخ اةفد ٚٔس١ػد ٌغالشػد بٌسقالٛسبذ بٌغ١ةعال١د فالٟ بٌّٕ مالد ٚجّالة ٠خالـ عالٛس٠ة جق

ٚبٌٕالالالٛٚٞ بإل٠شبٔالالالٟ زحٍالالالٛسذ ِٛبلالالالف غذ٠الالالذخ ٌٍسخٍالالالٟ ػالالالٓ بٌّالالالةٌىٟ ٔؿالالالٛ جالالالذ٠ً أوطالالالش 

ػمال١ٔد
(28)

. 

وّالالة أْ بٌس الالٛسبذ بٌغ١ةعالال١د فالالٟ بٌّٕ مالالد أٌمالالر جنالالالٌٙة ػٍالالٝ بٌؼاللالالةذ جالال١ٓ بٌّشوالالض 

سع ػٕٙة ِالٓ زالذبػ١ةذ ٚأفالشصذ بعالسم ةجةذ ٚبإلل١ٍُ جّة ٠خـ بٌٛمغ فٟ عٛس٠ة ِٚة ٔ

ئل١ّ١ٍالالد ٚد١ٌٚالالد ففالالٟ بٌٛلالالر بٌالالزٞ زٕالالةغُ ف١الالٗ ِٛلالالف جالالةسصبٟٔ ِالالغ زشو١الالة والالةْ بٌّالالةٌىٟ 

٠ق ف ِغ ئ٠شبْ ٚٔظالةَ بٌغالٛسٞ ٚػِّٛالة أْ بتصِالد بٌؿالةدخ جال١ٓ ج الذبد ٚبإللٍال١ُ ٘الٟ 

بٌٍػالٛا ٔس١ػد زشبوّةذ بٌّةمٟ بٌّسّطٍد ج ١الةت بٌطمالد بٌّسحةدٌالد ٚبيجسؼالةد ػالٓ بٌؿالٛبس ٚ
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ئٌالالٝ بٌسقالالشفةذ بيعالالسفضبص٠د ٚأػّالالةي ِحالالذأ بٌمالالٛخ ٚبٌنالالؼف ِٚؿةٌٚالالد فالالشك بٌؿٍالالٛي 

بٌّشؾ١ٍد ١ٌٚغر بٌػزس٠د
(22)

. 

ِٚالالٓ بٌّّىالالٓ زٍخالال١ـ ِٛلالالف بإللٍالال١ُ جّالالة لةٌالالٗ ِغالالؼٛد بٌحشصبٔالالٟ بئسخةجالالةذ بٌّػٍالالظ 

ؾ١ص لةي: 8102بٌٛهٕٟ ٌؼةَ 
(22)

 

ؾالةوً بتاالشٜ ٠ّىالٓ "عأداً فٟ فالٍث ِٛمالٛع بٌخالالفب بٌؿم١مالد أْ بٌّٛبصٔالد ٚبٌّ

ؾٍٙة ئرب زٛبفشذ ئسبدخ ع١ةع١د بتا الش ٘الٛ أْ ٠ىالْٛ ٕ٘الةن ِالٓ ٠ؼّالً جىشب١٘الد بإللٍال١ُ 

ٚئانةػٗ ٌؿىُ بٌفشد بٌٛبؾذ فٟ ج ذبد جقشبؾد ٘زب ٌٓ ٠ؿقً ٚ٘زب ِالٓ بٌّغالسؿ١الذ 

ٌٓ ٔشوغ ٌٚٓ ٔخنغ ٌٚٓ ٔىْٛ زةجؼ١ٓ تؾذ ٔحمٝ وؾشوةا ٚي ٔمحالً جالأْ ٔىالْٛ زالةجؼ١ٓ 

ٌحشصبٟٔ جأْ بٌؼ١ٍّد بٌغ١ةع١د لذ فؾٍر ٚأْ بٌؼشبق ٠سفىه ٕٚ٘ةن ؾةٌد وّة أوذ ِغؼٛد ب

ػةسِد ِٓ ػالذَ بيعالسمشبس أِالة بٌغالحث فؼالضبٖ ئٌالٝ بٌّٕ ٍمالةذ بٌزبز١الد ٚأٔالٗ ١ٌغالر ٕ٘الةن 

لٕةػد أٚ ئ٠ّةْ جةٌذ٠ّمشبه١د أٚ لحٛي ب٢اش ٚي زضبي ضمةفد بٌؿىالُ بٌؾالٌّٟٛ ٘الٟ بٌطمةفالد 

 ٌؼشبق".بٌغةئذخ ٟٚ٘ بٌسٟ عسإدٞ ئٌٝ زفىه ب

ٚبٌٛبمؽ أْ ِىةعث وشدعالسةْ ِالٓ  ٙالٛس زٕظال١ُ دبػالؼ وةٔالر زٛعال١غ ٔ الةق بتسك 

ِالٓ بٌذعالسٛس:  021بٌسٟ زُ بٌسٟ زالُ بٌغال١ شخ ػ١ٍٙالةب ٚ٘الٟ بتسك بٌسالٟ ػالذزٙة بٌّالةدخ 

ِٕةهك ِسٕةصع ػ١ٍٙةب أٞ زذػٟ ؾىِٛد ئل١ٍُ وشدعسةْ أٔٙالة ِٕالةهك ٚجؼالذ ِمة٠نالد ِالغ 

ٛبذ بٌىشد٠د ئٌٝ غةٔث بٌمٛبذ بٌؼشبل١د فالٟ ِمةزٍالد بٌؿىِٛد بيزؿةد٠د ػٍٝ: ِؾةسود بٌم

زٕظ١ُ دبػؼ ِمةجً بٌغ١ شخ ػٍٝ زٍه بتسبمالٟ فالأْ وشدعالسةْ أفالحؿر زغال١ ش ػٍالٝ 

ٔؿٛ أغٍث ِٕةهك وشوٛن ٚؽشق د٠ةٌٝ ٚؽشق ٚؽّةي بٌّٛفً
(22)

. 

 مشاهذ مستمثم انكرد:

 محذداخ اشوفصال انذاخهُح انكردَح واإللهُمُح وانذونُح:

بٌىشد فٟ زأع١ظ دٌٚد ل١ِٛد وشد٠الد ١ٌغالر ١ٌٚالذخ أؾالذبش ذ١ٔالد فؿغالث جالً ٘الٟ ئْ فىشخ 

فىالشخ لذ٠ّالالد زٛعالالؼر فالالٟ بٌٛغالذبْ بٌىالالشدٞ ِٕالالز سعالالُ االشبئو ع١ةعالال١د ٌٍّٕ مالالد بٌؼشج١الالد 

ٚ ٍالالر ٘الالزٖ بٌفىالالشخ وّالالة عالالٕؿر بٌظالالشٚف ٚبٌّس ١الالشبذ بتل١ّ١ٍالالد فحؼالالذ أؾالالذبش عالال١ شخ 

١ُ ل١الةدبذ عال١ٕد جؼالذ بعالسٙذبفٙة زٕظ١ُ دبػؼ فٟ بٌّٕةهك بٌغ١ٕد ٚجؼذ أْ بعسنةف بإللٍ

ِٓ لٜٛ ع١ةع١د فالٟ ج الذبد ِٚالٓ زٕظال١ُ دبػالؼ ٚ٘الذدذ ؾىِٛالد ئلٍال١ُ وشدعالسةْ بٌمالٜٛ 

بٌىشد٠د جةٌٍػٛا ئٌٝ بيعسفسةا ٚأػٍٕٛب أُٔٙ ٠سػْٙٛ ئٌٝ زٕظ١ُ بعسفسةا ج١ٓ سأٞ بٌغىةْ 

بٌّؿ١١ٍٓ جؾأْ سغحسُٙ فٟ بئفقةي ػٓ بٌؼشبق
(26)

. 

بٌّؿالالذدبذ بٌسمالالةا أٚ زؼالالةسك بٌىشد٠الالد بٌؼشبل١الالد عالالٕػذ أْ ئرب ِالالة زسحؼٕالالة ِمالالذبس بٌسمالالةا 

بٌغ١ةعةذ بٌىشد٠د زغححر جاسجةن ٚبمؽ فٟ بٌٛمغ بٌالذباٍٟ ٚبٌغ١ةعالةذ بٌؼشبل١الد ِٕالز 
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ٚزؿّالالً بٌؼالالشبق جغالالححٙة اغالالةئش وح١الالشخ ٚأْ أغٍالالث بٌم١الالةدبذ بٌىشد٠الالد زإ٠الالذ  0960ػالالةَ 

عال١ظ دٌٚالد ئي أْ بئفقةي ٚئٔؾةا ٚهٓ لِٟٛ ٌ وشبد ٚزػذ ِٓ ِقٍؿسٙة بٌٕظش٠د زأ

ٚبلغ بٌح١ٕد بإلل١ّ١ٍد ٠ػؼً و١ةُٔٙ بٌغ١ةعٟ زؿر سؾّد بٌغ١ةعد بٌخةسغ١د
(27)

 

بٌٕضػد بٌمح١ٍد: ئْ ِغأٌد بٌٙةِؾ١د ٚزىش٠ظ بٌمح١ٍد بٌسٟ زّسٍىٙة وشدعسةْ ئل١ٍّة غ شبف١ة 

ِؿٛسب ٚعو بٌػحةي فنال ػٓ وٛٔٗ ٘ةِؾ١ة جةٌٕغحد ٌىً بٌذٚي بٌسٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙالة بٌىالشد. 

١د ٕ٘الالة زؼٕالالٟ ٌالال١ظ ِػالالشد بٌٙةِؾالال١د بٌػ١الالٛ ع١ةعالال١د بٌػ شبف١الالد ِالالٓ ؾ١الالص أْ ٚبٌٙةِؾالال

وشدعسةْ زشو١ة ِطال زمغ فٟ ألقٝ بٌ شف بٌػٕٛجٟ ٌسشو١ةب ٚوشدعسةْ ئ٠الشبْ زمالغ فالٟ 

ألقالالٝ بٌ الالشف بٌؾالالّةٌٟ بٌ شجالالٟ إل٠الالشبْب ٚوشدعالالسةْ بٌؼالالشبق زمالالغ فالالٟ ألقالالٝ ؽالالّةي 

٠ؿالالذش ػالالةدخ ٌ غالالضبا ِالالٓ بٌؼالالشبقب ٚتٔٙالالة ِٕالالةهك أهالالشبف فمالالذ أفالالةجٙة بإلّ٘الالةي بٌالالزٞ 

أهشبف دٚي بٌؼةٌُ بٌٕةِٟ ٚأ٠نة ١ٌغر ٕ٘الةن لالذسخ ٌالذٜ وشدعالسةْ ٌالٔفسالةؼ ػٍالٝ دٚي 

 بٌؼةٌُ بتاشٜ ئي ػحش ِقةدِةذ ِغ ؾىِٛةذ زٍه بٌذٚيب جؿىُ ػة١ٍِٓ:

 بٌغ١ةدخ بٌسٟ زمش٘ة بتُِ بٌّسؿذخ ٚبٌمةْٔٛ بٌذٌٟٚ بٌسٟ زؿّٟ ٔظةَ بٌذٌٚد بٌٛه١ٕد. -

 ٚبٔ اللٙة ػٍٝ بتسبمٟ بٌىشد٠د.بٌػ شبف١د  -

 انمىالف اإللهُمُح وانذونح مه اشوفصال:

أاالالزذ بٌٙالالٛبغظ بإلل١ّ١ٍالالد ؾ١الالةي بٌّغالالأٌد بٌىشد٠الالد زسقالالةػذ جؼالالذ بيؾالالسالي بتِش٠ىالالٟ 

وّة ؾظٟ جالٗ أوالشبد بٌؼالشبق ِالٓ سػة٠الد أِش٠ى١الد ِىٕالسُٙ ِالٓ  8112ٌٍؼشبق فٟ ئجش٠ً 

ٌّؾالالٙذ بٌؼشبلالالٟ بٌػذ٠الالذ أضالالةس ؾف١ظالالد ئجالالشبص ٘الال٠ٛسُٙ بٌم١ِٛالالد ٚؾنالالٛسُ٘ بٌغ١ةعالالٟ فالالٟ ب

زشو١الالة ٚؾقالالش ِالالٓ سدٚد أفؼةٌٙالالة ؾ١الالةي ئِىة١ٔالالد بٔسمالالةي ػالالذٜٚ بٌسػشجالالد ئٌالالٝ ألة١ٌّٙالالة 

بٌّن شجد ٌزب ؽىً ِٛلف ِٓ ز ٍؼةذ بٌىشد بٌؼشبق فةؾحة أ١ِٕالة ٚع١ةعال١ة ألٍالك دٚي 

بٌػٛبس ٚؾفض٘ة ٌٍسؼةهٟ ِغ أٞ زٛغٗ ٠ىحؽ غّةؼ أوالشبد بٌؼالشبق ٠ٚؿالٛي دْٚ زقالةػذ 

ُٙ بٌم١ِٛدِ ةٌح
(22)

. 

ِٛلف زشو١ة بٔقث جمٛخ ٔؿٛ ِٕغ ئلةِد دٌٚد وشد٠د فٟ بٌؼشبقب ػٍٝ بػسحةس أْ بتِالش 

٠سؼٍك جةتِٓ بٌمِٟٛ بٌسشوٟ ٚػ١ٍٗ ٠ّىالٓ فٙالُ بٌسقالؼ١ذ بٌسشوالٟ مالذ ا الٛخ بيعالسفسةا 

بٌزٞ جذٚسٖ ٚجؿىُ بٌخ ٛبذ بٌسٟ ؽٙذزٙة دٚي بٌػٛبس )بٌؼشبق ٚعٛس٠ة( جةزالر بتٌٚالٝ 

 اةسظ ؾذٚد٘ة زٍمٟ جنالٌٙة ػٍٝ أٚمةػٙة بٌذبا١ٍد.  زػذ ضمسٙة أِةَ غ شبف١د وشد٠د

ٚبٌسٛبصٔةذ بإلل١ّ١ٍد فٟ  ً دػُ ئعشبئ١ً بٌقش٠ؽ
(29)

 . 

أِة بٌّٛلف بإل٠شبٔالٟ ِالغ ٘الزٖ بتصِالد بعالسٕذذ ػٍالٝ زؾالى١ً ِؿالٛس ضالضالٟ جنالّٙة ئٌالٝ 

غةٔالث زشو١الة ٚبٌؼالشبق ٚبػسّالةد أعالٍٛت بٌنال و ػٍالٝ ئلٍال١ُ وشدعالسةْب ٚٚفالف ٚص٠الالش 

ٟ ِؿّذ غٛبد  ش٠ف فالٟ بيعالسفسةا بٌىالشدٞ جالةٌخو بإلعالسشبز١ػٟ ِالٓ بٌخةسغ١د بإل٠شبٔ
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بتِالال١ٓ بٌؼالالةَ ٌٍّػٍالالظ بتػٍالالٝ جالالأْ اةسهالالد بٌ ش٠الالك ٌ ِالالٓ  يس٠ػالالةٟٔغةٔحالالٗ أوالالذ ػٍالالٟ 

بٌمِٟٛ بإل٠شبٟٔ زؼًّ ػ١ٍٙة ئ٠الشبْ ِالغ ؾىِٛالد ج الذبد زؾالًّ ػمٛجالةذ بلسقالةد٠د إللٍال١ُ 

وشدعسةْ ػٍٝ بٌسشبغغ ػٓ ١ٌُِٛٙ بئفقة١ٌد
(21)

. 

 ال تماء انكرد فٍ إطار فذرانٍ وتأثُري ػهً إػادج تىاء انذونح:احتم

ئْ ئلةِد ِطالً ٘الزب بيؾسّالةي ٠س ٍالث زالٛبفش دسغالد ِس الٛسخ ِالٓ بٌّّةسعالد بٌغ١ةعال١د  -0

ٚٔظّة د٠ّمشبه١د ل٠ٛد زمَٛ ػٍٝ أعةط بإللشبس جؿك بٌسؼذد٠د ٚبؾسشبَ ؾمالٛق بإلٔغالةْ 

بٌٛه١ٕالد فالٟ ئهالةس بٌسؼذد٠الد ٠ٚمالَٛ ِٓ غةٔث ئهةس ٔظةَ فؼةي ٠ؿةفظ ػٍٝ ٚؾذخ بٌذٌٚالد 

ػٍالالالالٝ أعالالالالةط بٌّٛبهٕالالالالد دْٚ بٌس١١ّالالالالض ػٍالالالالٝ أعالالالالةط بٌؼالالالالشق أٚ بٌم١ِٛالالالالد أٚ بٌالالالالذ٠ٓ أٚ 

بٌ ةئف١د
(20)

. 

ِٚفةد٘ة بٌحمالةا وّشوالض لالٛخ  ٠ٚ8112سؼٍك ٘زب بيؾسّةي جٛغٛد ؽحٗ بزفةق ِٕز ػةَ  -8

 فٟ ػشبق فذسبٌٟ مؼ١ف أٞ جؼحالةسخ أاالشٜ أْ وشدعالسةْ بعالسفةدذ ِالٓ مالؼف بٌذٌٚالد

بٌؼشبل١د ؾسٝ ٠ّىٓ ٚففٙة دٌٚد زؼ١ؼ دباالً دٌٚالد ٚ٘الٛ ِالة ٠ؼىغالٗ بٌٛمالغ بٌؿةمالشب 

ئل١ٍُ وشدٞ رٚ بعسمالي وح١ش ٠ؼسشف ف١ٗ بٌذعسٛس جٛمؼٗ ٚبِس١ةصبزٗ ٠ٚٛغالذ فالٟ بزؿالةد 

ِغ جم١د ئغشبابذ بٌسٟ زؼسحش بٌذٌٚد بٌّشوض٠د ِغإٌٚد ػٕٙة
(28)

. 

زػؼٍٙالالُ ٠ؼ١ؾالالْٛ فالالٟ ٔ الالةق ع١ةعالالٟ ؾ١الالص أْ بيعالالسّشبس٠د زخالالذَ بٌىالالشد جؾالالذخ تٔٙالالة ي 

غ شبفٟ ٚبعغب ٚػذَ بٌسم١ذ جىشدعالسةْ بٌؼالشبقب ٚػالذَ زؿّالً بٌسضبِالةذ جٛفالفُٙ دٌٚالد 

ِغسمٍد فٟ بٌٕ ةق بإلل١ٍّٟب وّة أُٔٙ ٠ٕالسع ٌٙالُ بيعالسفةدخ ِالٓ ِالٛبسد بٌؼالشبقب ِالغ جمالةا 

اقٛف١سُٙ ِؿقٕد ِٓ أٞ زالذاً ؾىالِٟٛ بٌّؼالةدٞ ٚأوطالش ِالة ٠الذػُ ٘الزب بٌخ١الةس ٘الٛ 

ٌىشدٞ ٠ذػُ جةيزػةٖ ٔؿٛ زؼض٠ض وً ِة ِٓ ؽأٔٗ بئفقةي ػٓ بٌؼشبق ٚزأو١الذ بٌٛػٟ ب

بٌزبذ بٌم١ِٛد بٌىشد٠د أٚ فٟ ألً زمذ٠ش بيعسّشبس ػٍٝ ِة ٘ٛ لةئُ
(22)

. 

ٌىٓ ئْ بعسّشبس بٌف١ذسب١ٌد بٌىشد٠د ػٍٝ ِة ٘ٛ ػ١ٍٗ ِٓ فالالؾ١ةذ ٚبعالؼد غ١الش ِم١الذخ 

قالؿ١ؽ أٚ ئفالالؼ ع١ةعالٟ ٌؾالىً جةٌؿىِٛد بيزؿةد٠الد عال١إدٞ ئٌالٝ ئمالؼةف ِؾالةس٠غ ز

بٌذٌٚد بٌؼشبل١د فٕػذ ؾىِٛد بٌذوسٛس ؾ١ذس بٌؼحةدٞ ٔفغٙة ئِة ٚمغ ؽالذ٠ذ بيٌسحالةط فالٟ 

زٛف١ف بٌذٌٚد بٌسٟ ٚسضسٗ ِٓ بٌؿىِٛد بٌغةجمد ف١شٜ أْ بٌخًٍ ٌُ ٠ىٓ جغحث بٌؿىِٛد 

 بٌغةجمد جً بؽسشور ف١ٗ وً بٌمٜٛ بٌغ١ةعال١د بٌسالٟ زٙةٚٔالر فالٟ ز ح١الك بٌذعالسٛس ٚزأ١٘الً

بٌؿىالالُ بٌالِشوالالضٞ ٚبٌالالزٞ ٠ػالالذ أْ ٘الالزب بٌسٙالالةْٚ ٘الالٛ بٌالالزٞ لالالةد ئٌالالٝ ا١الالةسبذ بٌسمغالال١ُ 

ٚبٌؿالالشت بت١ٍ٘الالد ٚوالالةْ بٌقالالذبَ بتجالالشص بٌالالزٞ ؾالالذش جالال١ٓ بٌحشٌّالالةْ بٌؼشبلالالٟ ٚبٌؿىِٛالالد 

ؾٛي ٘زٖ بٌمن١د ٚبٌزٞ انالغ ٌغٍغالٍد زؼالذ٠الذ ٘ةِالد ؾ١الص وٍٙالة فالٟ ئػالةدخ بيػسحالةس 

ٌفٍغفد بٌؿىُ بٌالِشوضٞ فٟ بٌؼشبق
(22)

 . 
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الالة بٌّس ١الالشبذ بٌسالالٟ ؾالالذضر جؼالالذ داالالٛي بٌمالالٛبذ بيزؿةد٠الالد فالالٟ  ئٌالالٝ  06/01/8107ٚأ٠نال

بعالسشدبد بٌمالٛبذ ٕةصع ػ١ٍٙة ٚبٌسٟ جذٚس٘ة أدذ ئٌٝ ِشوض ِذ٠ٕد وشوٛن ٚبٌّٕةهك بٌّس

بٌؼشبل١د بٌّشوض٠د زمش٠حةال جػ١ّغ بٌّٕةهك بٌّسٕالةصع ػ١ٍٙالة بٌسالٟ عال١ شذ ػ١ٍٙالة ؾىِٛالد 

ب ٚفٟ ِمالذِسٙة ِذ٠ٕالد وشوالٛن 8102بػؼ فٟ ١ٔٛ٠ٛ ئل١ٍُ وشدعسةْ جؼذ زؿش٠ش٘ة ِٓ د

 بٌ ١ٕد جةٌٕفو ٚبٌ ةص ٌّة زٍّىٗ ٘زٖ بٌّٕةهك ِٓ ضمً بلسقةدٞ ٚد٠ّ شبفٟ.

 انىتائج:

أْ ػذَ ٚغالٛد ذ١ٌالد دعالسٛس٠د فؼ١ٍالد ٌسٕف١الز بٌّؾالشٚػةذ بٌّ شٚؾالد ٌؿالً بٌّغالأٌد  -0

بيعالسمشبس بٌىشد٠د ٚبٌسؼةًِ ِؼٙة ػحش عٍ د زٕف١ز٠د زؼال١ؼ ٚعالو ؾةٌالد ِالٓ ػالذَ 

ٚبئمالجةذ بٌّمةدخب ٚسوْٛ بٌىشد ئٌٝ بٌذػُ بٌخةسغٟ بٌالزٞ ػالةدخ ِالة ٠غالسخذُِٙ 

 وٛسلد ٌسؿم١ك ِقةٌؿد فٟ بٌؼشبق.

٠الؾظ أْ بٌىشد أفحؿٛب ج١ند بٌمحةْ فٟ بٌىشد فٟ بٌؼًّ بٌغ١ةعٟ ٚجٕالةا بٌذٌٚالد  -8

ب فةؽالسشوٛب فالٟ ِػٍالظ بٌؿىالُ ٚفالٟ 8112بٌؼشبل١د لذ ؽالةسوٛب جفةػ١ٍالد جؼالذ ػالةَ 

غسّةػةذ اش٠ د بٌ ش٠ك إللشبس ا ٛبذ بٌؼّالً بٌغ١ةعالٟ ٚئدبسخ بٌحٕالةا تٔٙالةا ب

ب ٚأ٠نةال ؽةسوٛب جفةػ١ٍد فٟ وسةجد لةْٔٛ ئدبسخ بٌذٌٚد 8112بيؾسالي فٟ ٔٛفّحش 

بٌؼشبل١الالد ٚدفؼالالٛب ف١الالٗ بٌف١ذسب١ٌالالد وؾالالشه أعةعالالٟ ٌحمالالةئُٙ مالالّٓ بٌى١الالةْ بٌغ١ةعالالٟ 

 8112فالالٟ وسةجالالد دعالالسٛس بٌؼشبلالالٟ ضالالُ والالشسٚب رٌالاله بٌؼّالالً فالالٟ ِؾالالةسود ٚبعالالؼد 

ٚمالالّٕٛب ٔفالالظ بٌّغالالةئً ئلالالشبس بٌف١ذسب١ٌالالد وؾالالىً ٌٍذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد ٚئلالالشبس ئػالالةدخ 

 زشع١ُ ؾذٚد بٌّؿةفظةذ.

ِة ٠سؼٍك جةٌٛمغ بٌىشدٞ فالٟ بٌؼالشبق جؼالذ عالمٛه بٌّٛفالً ٚ ٙالٛس دبػالؼ ِٚالة  -2

أعفش ِالٓ زٛعالغ لالذسبذ بإللٍال١ُب ٔس١ػالد ٌغالٛا ئدبسخ بٌؿىِٛالةذ بيزؿةد٠الد ٌٍّفالةذ 

زػٙر ئسبدبذ د١ٌٚد ِسؼذدخ ئٌالٝ زغال١ٍؽ بٌىالشد ِٚالة ؾممالٗ بٌىالشد فالٟ جٕالةا بٌحالد ٚب

 ِٕظِٛد ػغىش٠د ٌذٌٚد ١ٌٚظ إلل١ٍُ ف١ذسبٌٟ.

 انتىصُاخ:

يجالالالذ ِالالالٓ بيػسالالالشبف جالالالةٌؿمٛق بٌم١ِٛالالالد ٌٍؾالالالؼث بٌىالالالشدٞ وغالالالح١ً ٚؾ١الالالذ إلػالالالةدخ  -0

بيعسمشبس ٚبتِٓ ٚبٌغالَ ٚبٌس١ّٕد ٚبٌسىةًِ بٌٛهٕٟ ٌٍؼشبق ٚوً بٌؿٍٛي بتاشٜ 

غر بٌؿٍٛي بٌػضئ١د ٚٚلس١د غ١ش فةػٍد ٚي زإدٞ ئٌٝ ِض٠ذ ِٓ بٌالذِةا ٚبٌمنالة٠ة ١ٌ

ٚبٌٕفٛر بيغسّةػٟ ٚزىشبس زػةست بٌؿىِٛةذ بٌؾةئؼد بٌسالٟ أضحسالر فؾالٍٙة فالٟ ؾالً 

 بٌّغأٌد بٌىشد٠د.
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مشٚسخ بيزفةق ػٍالٝ ب٠ػالةد ؾٍالٛي غزس٠الد ٌٍّؾالىالذ بٌؼةٌمالد جال١ٓ ؾىِٛالد بإللٍال١ُ  -8

وشوالالٛنب ٚبٌّٛبصٔالالد ٚؾالالذٚد بٌّؿةفظالالةذ ٚبٌالالٕفو ٚبٌؿىِٛالالد بيزؿةد٠الالد وّؾالالىٍد 

ٚبٌ الالةص ٚلنالال١د بٌح١ؾالالّشودب ٌٚالال١ظ ؾٍالالٛي ٚلس١الالد ٚبٌسالالٟ ػالالةدخ ِالالة زؼالالٛد جغالالشػد 

 وخالفةذ ػٍٝ بٌغةؾد بٌغ١ةع١د بٌؼشبل١د.

ئٌٝ لةدخ بٌشأٞ فٟ بٌؼشبق أْ ػٍٝ ػةزك ل١ةدبذ ٚفٕةع بٌمشبس ِغا١ٌٛد بغسّةػ١د  -2

ٚع١ةع١د وح١شخ زسؼٍك جىُٛٔٙ ِغا١ٌٛٓ ػٓ زؼ١ّالك ؾالث بٌؼالشبف ٚزقالؿ١ؽ ِغالةس 

بٌحٕالةا غ١الالش بٌغالال١ٍُ ٌٍذٌٚالالد بٌؼشبل١الالد ِالالٓ ِإعغالالةذ ِٚىةفؿالالد بٌفغالالةد ٚبٌمنالالةا ػٍالالٝ 

ربذ ِؾالالشٚع ع١ةعالالٟ ٚؾالالذٚٞ  بٌّغالالأٌد بٌ ةئف١الالد ٚبلٕالالةع بٌىالالشد جةٌحمالالةا فالالٟ ػالالشبق

 ٌٍػ١ّغ.ٚزؾةسوٟ مّٓ بٌؿمٛق 

ئْ ا١ةس بئفقةي ٌٓ ٠ٛفش ٌإلل١ٍُ بٌّىةعث بيلسقةد٠د بٌّشغٛخ ؾسٝ ٚئْ ؾظالٝ  -2

جةٌذػُ بٌذٌٟٚ ٚأْ بؾسّةي جمةا بٌىشد فٟ ا١ةس بٌف١ذسب١ٌد ٘ٛ بتِالش بٌّ الشٚؼ فالٟ 

ٛي٠الالةذ بٌٛلالالر بٌالالشب٘ٓ اةفالالد ٚأْ بٌالالذػُ بٌشئ١غالالٟ ٌىشدعالالسةْ ٚبٌّسّطالالً فالالٟ بٌ

بٌّسؿذخ بتِش٠ى١د زفنً ا١ةس بتلة١ٌُ فالٟ  الً دٌٚالد ػشبل١الد ف١ذسب١ٌالد د٠ّمشبه١الد 

 ِٛؾذخ.

 انمراجغ:
 

                                                           

(
0

ب أهشٚؾالد 8112( وش٠ّد ٌ ١ف ػحذ هللاب جٕةا بٌذٌٚد فٟ فىش بتؾضبت ٚبٌمٜٛ بٌغ١ةعال١د جؼالذ ػالةَ 

 . 821ب ؿ8102دوسٛسبٖ غ١ش ِٕؾٛسخب و١ٍد بٌؼٍَٛ بٌغ١ةع١دب غةِؼد ج ذبدب 

(
8

( ػٍالالٟ ٚغ١الالٗ ػفالالشٚب ِفٙالالَٛ بٌذ٠ّمشبه١الالد ٚؾمالالٛق بإلٔغالالةْ فالالٟ فىالالش بتؾالالضبت بٌغ١ةعالال١د بٌىشد٠الالد 

 . 76ب ؿ8117غغس١ش غ١ش ِٕؾٛسخب غةِؼد ج ذبدب و١ٍد بٌؼٍَٛ بٌغ١ةع١د بٌّؼةفشخب سعةٌد ِة

(
2

ٔةؽالشْٚب  –ب ج١الشٚذب بٌالذبس بٌؼشج١الد ٌٍؼٍالَٛ 0( غةٌحش٠ر ؽ١شدب ٔٙة٠د بٌؼشبقب زشغّد أ٠ةد أؾّذ ه

ة ٠ٕظش: 022ب ؿ8117  ٚأ٠نال

IGG Middle East: TOWARD AN HISTORIC COMPROMISE ? Iraq's 

Kurds , report No26 , April 2004 , Amman Brusse 1s , pp.22-23.  

(
2

( جةسصبٟٔ ٠ذػٛ بتوشبد ئٌالٝ بٌسقال٠ٛر جالـ )ٔؼالُ( ػٍالٝ ِغالٛدخ بٌذعالسٛس: فالؿ١فد بٌؾالشق بتٚعالوب 

 . 8112٘ـ بغغ ظ 0226سغث  82بٌطالضةا  9778ٌٕذْب بٌؼذد 

(
2

( سؽالال١ذ بٌ ١الالٛشب بٌؼالالشبقب ِالالأصق بٌسٍالال٠ٛؽ جةئفقالالةي ٚزمالالذ٠ُ بٔسّالالةا بٌؼؾالال١شخ ٚبٌّالالز٘ث ٚبٌم١ِٛالالدب 

ب ٚأ٠نالة ؾغالٓ 9220بٌؼالذد  ٠/8112ٕالة٠ش/0 – 0282/ رٚ بٌمؼالذخ 80فؿ١فد بٌؾشق بتٚعو )

 . 828ٌ ١ف بٌضج١ذٞ ٚذاشْٚب ِشغغ عةجكب ؿ
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(
6

ػٍالد دسبعالةذ د١ٌٚالدب عٍغالٍد دسبعالةذ ( عؼذ ٔةغٟ غٛبدب دسبعةذ فالٟ بٌّغالأٌد بٌم١ِٛالد بٌىشد٠الدب ِ

 . 62(ب ؿ27ب بٌؼذد )8112ئعسشبز١ػ١د ِشوض بٌذسبعةذ بٌذ١ٌٚد ج ذبدب 

(
7

( بٌٕظالالةَ بٌالالذباٍٟ ٌالزؿالالةد بٌالالٛهٕٟ بٌالالذ٠ّمشبهٟ بٌىشدعالالسةٟٔ بٌّمالالشس فالالٟ بٌّالالإزّش بٌطةٌالالص ٌالزؿالالةد 

 . 22ب ؿ02/6/8101بٌٛهٕٟ بٌىشدعسةٟٔ بٌغ١ٍّة١ٔدب 

(
2

ب بٌفىش بٌغ١ةعٟ ٌ ؾضبت بٌىشدعسة١ٔد فٟ بٌؼشبقب ِشغغ عحك روالشٖب ( ػحذ بٌشؾّٓ وش٠ُ دس٠ٚؼ

 . 818- 810ؿ ؿ 

(
9

( ػّةس ػحالةط ِؿّالٛدب بٌفىالش بٌغ١ةعالٟ ٌػالالي بٌ ةٌحالةٟٔب سعالةٌد ِةغغالس١ش غ١الش ِٕؾالٛسخب غةِؼالد 

 . 097ب ؿ8108بٌمة٘شخب و١ٍد بيلسقةد ٚبٌؼٍَٛ بٌغ١ةع١د لغُ بٌؼٍَٛ بٌغ١ةع١دب بٌمة٘شخب 

(
01

 . 899ةجذٞب ِشغغ عحك روشٖب ؿ( ع١ٙش بٌؼ

(
00

( 2602( ػّةد ػٍىٛب ؾشود وٛسبْ ٚبزػة٘الةذ بٌّؼةسمالد فالٟ وشدعالسةْب غذ٠الذخ بٌضِالةْ بٌؼالذد )

 . 02ب ؿ09/9/8102

(
08
 .897ؽ١شوٛ وشِةٔعب ب٠ٌٛٙد ٚبتِد فٟ بٌؼشبقب ِشغغ عحك روشٖب ؿ( 

(
02
ئجش٠الالً/ أجش٠الالً  82زؾالال١ٕذجش٠ظب غالال١ىظب صػالال١ُ والالشد بٌؼالالشبق ٠ٍّالالؽ بئفقالالةي "ِمةجٍالالد ِالالغ بزغالالٛ ( 

8108. 

(
02

 – 8112( ِؿّذ اةٌذ عشؾةْب بتٚمةع بٌغ١ةع١د توشبد بٌؼشبق فٟ مٛا بيؾسالي بتِش٠ىٟب 

ب 8102ب سعةٌد ِةغغس١ش غ١ش ِٕؾٛسخب و١ٍد ب٢دبت ٚبٌؼٍَٛ بإلٔغة١ٔدب غةِؼالد بتص٘الشب 8100

 . 029-022ؿ ؿ

(
02

  .201-219( أٚفشب جٕ ٛب ِشغغ عحك روشٖب ؿ ؿ

(
06

( ١ِالالةدخ ػحالالذ بٌىالالة ُب دسبعالالد فالالٟ ٔظالالةَ بٌؿىالالُ ٚؽالالىً بٌذٌٚالالد فالالٟ بٌذعالالسٛس بٌؼشبلالالٟ بٌالالذبئُب ِشوالالض 

 . 09-02ب ؿ ؿ8117ب ج ذبدب 9بٌؼشبق ٌ جؿةشب ِػٍد بٌّغسمحً بٌؼشجٟب بٌؼذد 

(
07

 . 208ؿ 200( أٚفشب جٕ ٛبب وشد بٌؼشبق ٚجٕةا دٌٚد دباً دٌٚدب ِشغغ عةجكب ؿ

(
02

ضةِشب دٚس بتؾضبت بٌىشد٠د فٟ بٌؼ١ٍّد بٌغ١ةع١د فالٟ بٌؼالشبق جؼالذ ػالةَ ( ٘ذٜ ػحذ بٌؿغ١ٓ ف١ةك 

 . 90ؿ 8102ب سعةٌد ِةغغس١شب غةِؼد بٌّغسٕقش٠دب و١ٍد بٌؼٍَٛ بٌغ١ةع١دب 8112

(
09

 . 088- 081( ٘ذٜ ػحذ بٌؿغ١ٓ ف١ةك ضةِشب بٌّشغغ بٌغةجك ٔفغٗب ؿ ؿ

(
81

ةعال١دب بإلػالالالْ ػالٓ زؿالةٌف وشدعالالسةٟٔ ( أفالٛبذ بٌؼالشبق. بٌٛوةٌالد بٌّغالالسمٍد ٌ ٔحالةاب بتاحالةس بٌغ١

  .www.aswataliraq.infoب بٌّٛلغ بإلٌىسشٟٚٔ:0/08/8112ٌخٛك بئسخةجةذ بٌؼشبل١د 

(
80

 . 028( عؿش ؾشجٟ ػحذ بت١ِشب بٌذٌٚد ٚئدبسخ بٌسٕٛع بتضٕٟب ِشغغ عحك روشٖب ؿ

(
88

 ( ٠ٕظش:

International crisis group , Arming Iraq's Kurds fighting is , inviting conflict 

, international crisis group , Brasssels , report , middle East Report N˚158 , 

12 May 2015 , in  

http://www.aswataliraq.info/
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http://www.crisisgroup.orq/~/media/files/middle%20north%Africa/iraq%20

syria%20Lebanon/Iraq/158-armingIraq-s-kurds-fighting-is-inviting-

conflict.pdf.  

(
82

وشد بٌؼشبق ِٚؾشٚع بئفقةي ٚا١ةسبزٗ فٟ  الً بٌس الٛسبذ بإلل١ّ١ٍالدب ( انش ػحةط ػ ٛبْب 

 . 012-017ِشغغ عةجكب ؿ ؿ 

(
82

( ج١ةس ِق فٝ ع١ف بٌذ٠ٓب زشو١الة ٚوشدعالسةْ بٌػالةسبذ بٌؿالةئشبذ: دِؾالكب دبس بٌضِالةْ ٌٍ حةػالد 

 . 028- 070ب ؿ8119ٚبٌٕؾش ٚبٌسٛص٠غب 

(
82

( ِٕالالزس بٌفنالالًب دسبعالالةذ ؾالالٛي بٌمنالال١د بٌىشد٠الالد ِٚغالالسمحً بٌؼالالشبقب بسج١الالًب دبس بسبط ٌٍٕؾالالشب 

 . 28ؿ20ب ؿ8112

(
86

ب ِشغالغ عالحك 8112( بجسغةَ ِؿّذ بٌؼةِشٞب بٌىشد ٚئعسشبز١ػ١د جٕةا بٌذٌٚد فٟ بٌؼشبق جؼالذ ػالةَ 

 روشٖ. 

(
87

( جذساةْ بٌغٕذٞب بٌخالفةذ ج١ٓ ؾىِٛالد ج الذبد ٚألٍال١ُ وشدعالسةْ ٌّالةربب ٚئٌالٝ أ٠الٓب ِٛلالغ ؾىِٛالد 

 ئل١ٍُ وشدعسةْ 

http://www.krkoq.orq/?1=14.  

  .87/08/8107زةس٠  بٌض٠ةسخ 

(
82

 . 027( ب٠ّٓ بٌذعٛلٟب ً٘ بٌم١ِٛد بٌىشد٠د بٔفقة١ٌدب ؿ

(
89
 (.000ب بٌّةدخ )8112بٌذعسٛس بٌؼشبلٟ بٌذبئُ ٌغٕد  (

(
21
 (.008ب بٌّةدخ )8112بٌذعسٛس بٌؼشبلٟ بٌذبئُ ٌغٕد (

(
20

 . 722( بجسغةَ ِؿّذ بٌؼةِشٞب ِشغغ عةجكبؿ

(
28
زمش٠ش بٌؼشبق ٚبتوشبد: بٌش٘ةٔةذ بٌّشزمحد فٟ ٌػٕد بٌٕفو ٚبٌ ةصب بٌّػّٛػالد بٌذ١ٌٚالد ٌ صِالةذب ( 

 . 28ب ؿ8102ئجش٠ً  81فٟ  081زمش٠ش بٌؾشق بتٚعوب سلُ 

(
22

( ٠ٕظش: ِؿّذ فةدق بٌٙةؽالّٟ ٚبٌؾال١  غّؼالد بٌؼ الٛبٟٔب بٌمةئّالد بٌؼشبل١الد زؿالر بٌنالٛاب عٍغالٍد 

ب 8108ب 0ب ِشوالالض بٌؼالالشبق ٌٍذسبعالالةذ ِ حؼالالد بٌغالالةلٟ ه26 وسالالث ِشوالالض بٌؼالالشبق ٌٍذسبعالالةذب بٌؼالالذد

 . 862ؿ

(
22

 . 082( ٘ذٜ ػحذ بٌؿغ١ٓب دٚس بتؾضبت بٌىشد٠د فٟ بٌؼ١ٍّد بٌغ١ةع١د ِشغغ عحك روشٖب ؿ

(
22

 . 212( أٚفشب جٕفٛب وشد بٌؼشبقب ِشغغ عةجك روشٖب ؿ

(
26

فالالٟ بٌؼالالشبقب بٌّشوالالض ( فةمالالً بٌشج١ؼالالٟب دٚس بٌسالالذاالذ بإلل١ّ١ٍالالد فالالٟ فالالٕةػد بٌّغالالأٌد بٌ ةئف١الالد 

 . 08ب ؿ8100بٌؼشجٟ ٌ جؿةش بٌغ١ةع١دب بٌذٚؾد 

(
27

 . 222( أٚفشب جٕ ٛبب وشد بٌؼشبق ٚئٔؾةا دٌٚد دباً دٌٚدب ِشغغ عةجكب ؿ

(
22

( ٔالالٛس بٌالالذ٠ٓ بٌؿ١الالةٌٟب ا الالٛسخ بتلالالة١ٌُ ٚزالالذبػ١ةزٙة ػٍالالٝ بٌؼالالشبق ٚبتِسالال١ٓ بإلعالالال١ِد ٚبٌؼشج١الالدب 

ب ٚأ٠نةب ١٘ٛب ػض٠ضب زمش٠ش بلس ةع ِٕةهك 97ب ؿ8102ع١دب بٌغٍغٍد بٌز٘ح١د ٌسؿم١ك بٌس١ّٕد بٌغ١ة

١ٔٛ٠الٛ  08( ٌٕذْ 01729وشد٠د ي غذبي ػ١ٍٙة ِٓ اةسهد بٌ ش٠كب فؿ١فد بٌؾشق بتٚعوب بٌؼذد )

8112 . 

http://www.crisisgroup.orq/~/media/files/middle%20north%Africa/iraq%20syria%20Lebanon/Iraq/158-armingIraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.pdf
http://www.crisisgroup.orq/~/media/files/middle%20north%Africa/iraq%20syria%20Lebanon/Iraq/158-armingIraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.pdf
http://www.crisisgroup.orq/~/media/files/middle%20north%Africa/iraq%20syria%20Lebanon/Iraq/158-armingIraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.pdf
http://www.krkoq.orq/?1=14
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(
29

( ا١ٍالالً ئعالالّةػ١ً ِؿّالالذب بٌٕخحالالد بٌىشد٠الالد جالال١ٓ ِ شلالالد دٚي بٌػالالٛبس ٚعالالٕذبْ بٌؿىِٛالالةذ بٌؼشبل١الالد 

 . 22ب ؿ22( ؿ8108ٟب بٌ حؼد بتٌٚٝب )بٌؼشبق بسج١ً ِ حؼد ِٛوش٠ةٔ

(
21

 . 828( ؽ١شوٛ وشِةٔعب ِشغغ عحك روشٖب ؿ

(
20

( زال ػةفُ فةئك ٚفةهّد ِؿّذ سمةب ِغسمحً بٌؼ١ٍّد ٚب٠ٌٛٙالد بٌٛه١ٕالد بٌؼشبل١الد فالٟ  الً زغالةِٟ 

ب 82 ة٘شخ بإلس٘ةتب ِػٍالد و١ٍالد بٌسشج١الد بتعةعال١د ٌٍؼٍالَٛ بٌسشج٠ٛالد ٚبإلٔغالة١ٔدب غةِؼالد جةجالًب بٌؼالذد 

 . 212ب ؿ8106

(
28

 . 002( فةسط وش٠ُ بٌفةسطب ِغسمحً بٌؼشبق ٚزأض١شٖ ػٍٝ بيعسمشبسب ِشغغ عحك روشٖب ؿ

(
22

ب 8102( ٘ؾةَ بٌؼشبقب زقةػذ بتصِد ج١ٓ بٌّشوالض ٚبإللٍال١ُب ِػٍالد بت٘الشبَ بٌذ٠ّمشبه١الدب بٌغالٕد 

 . 067-062ب ؿ8102ب ٠ٕة٠ش 29ػذد 

(
22

 . 8102بجش٠ً / ئجش٠ً  2( غش٠ذخ بٌؿ١ةخ بٌّذ١ٔدب ٌمةا ِغ ِغؼٛد بٌحشصبٟٔب بٌغحر 

(
22

( بتوشبد ٠ؿظْٛ ِىةعث فٟ ِٛبغٙد بٌذٌٚالد بإلعالال١ِد جؾالّةي بٌؼالشبقب ِٛلالغ بٌؿالضت بٌؾال١ٛػٟ 

 . 8102بٌؼشبلٟ أ٠ٍٛي 

(
26

غالال١ٕةس٠ٛ٘ةذ ( ػحالالذ بٌؿغالال١ٓ ٔحٙالالةْب ٚسلالالد ػّالالًب بتصِالالد بٌؼشبل١الالد بٌشبٕ٘الالدب ِغالالسمحً بٌذٌٚالالد ٚبٌ

 . 02ب ؿ8106بٌّؿسٍّدب ؾٍمد ٔمةؽ١دب بٌّغسمحً بٌؼشجٟب 

(
27

 . 7( انش ػحةط ػ ٛبْب بٌّشغغ ٔفغٗب ؿ

(
22

 . 720( بجسغةَ ِؿّذ بٌؼةِشٞب ِشغغ عةجكب ؿ

(
29

( اٛسؽالال١ذ دٌالالٟب ؾقالالةس بسج١الالًب بٌخ١الالةسبذ بٌسشو١الالد ٌّٛبغٙالالد بعالالسمالي ئلٍالال١ُ وشدعالالسةْب ِشوالالض 

 .8107بوسٛجش  2ذِدببٌّغسمحً ٌ جؿةش ٚبٌذسبعةذ بٌّم

http://future.com/ar-/mainpoge/item/3300/%D8%AA%D8%B9.  

(
21

( ِقالال فٝ ئجالالشب١ُ٘ عالالٍّةْ بٌؾالالّشٞب بعالالسفسةا ئلٍالال١ُ وشدعالالسةْ بٌ ّٛؾالالةذ ٚبٌسؿالالذ٠ةذ ِػٍالالد ذسبا 

 . 22ب ؿ082ؾٛي بٌخ١ٍع بٌؼذد 

(
20

 . 22( ؾغ١ٓ ِق فٝب بٌّغأٌد بٌىشد٠د فٟ بٌؼشبق بٌٛبلغ ٚبٌّغسمحًب ِشغغ عحك روشٖب ؿ 

(
28

( دبف١الالذ والالة١ِْٛب بٌؼالالشبق و١الالف زّٕالالغ غ١الالً ذاالالش ِالالٓ بٌقالالشبعب ِٕسالالذٜ بيزؿالالةدبذ بٌفذسب١ٌالالدب وٕالالذبب 

 . 02ب ؿ8117

(
22

ؾٍالد ٌٍىشد فالٟ بٌؼالشبق )ِش -بٌذٌٚد  –( انش ػحةط ػ ٛبْب ٚؾغ١ٓ ِق فٝ أؾّذب "ا١ةسبذ 

 . 62ب ؿ8107(ب ِةسط 9ِة جؼذ دبػؼ("ب ِػٍد زىش٠ر ٌٍؼٍَٛ بٌغ١ةع١دب غةِؼد زىش٠رب بٌؼذد )

(
22

( ػقةَ ػحةط أ١ِٓب بٌفذسب١ٌد مّةْ ٚؾذخ بٌؼشبقب فٟ ِػّٛػالد جالةؾط١ٓب بٌذٌٚالد ٚبٌّػسّالغ فالٟ 

 . 866- 822بٌؼشبق لشباخ فٟ بٌٛمغ بٌشب٘ٓ ٚئؽشبق بٌّغسمحًب ِشغغ عةجكب ؿ ؿ 

http://future.com/ar-/mainpoge/item/3300/%D8%AA%D8%B9

