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دألة الكخدية في عل الخبيع العخبيالس  

 7106-7100دراسة حالة اكخاد سهريا 
 امبارك رحيل ضهاعجاد الظالب: 

 اشخاف الجكتهر: احسج الكفارنة
 سمخصال

في عسػميا ودراسة الحالة الكخدية الدػرية ىجفت الجراسة إلى التعخيف والبحث في القزية الكخدية 

بعج أحجاث الخبيع العخبي بػجو الخرػص وتسثمت مذكمة الجراسة في محاولة بحث وتحميل أحجاث 

الخبيع العخبي وتأثيخىا عمى الحالة الكخدية في سػريا وكيفية تعامل األكخاد معيا ومجػ استفادتيع 

حجاث الخبيع العخبي في تعديد تػجيات االكخاد سيام أيا حيث أشارت فخضية الجراسة إلى إمش

عمى أسئمة  ولإلجابةولمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية ووسعت مصالبيع بحقػق القػمية،  االنفرالية

 الجراسة وتحقيق اىجافيا.

ع القخار تػصمت الجراسة الى العجيج مغ االستشتاجات تتعمق م السشيج التاريخي ومشيج صشوباستخجا 

ػر مرمحة أكخاد الخبيع العخبي مغ مشط أن األكخاد في سػريا تعاممػا معية وأىسيا بالحالة الكخد

حجاث الخبيع العخبي حتى اآلن وأن األحجاث ساىست في يع أكثخ السدتفيجيغ مغ أسػريا أوال وأن

 تعديد التػجييات االنفرالية لجييع وتػسيع مصالبيع الثقافية والقػمية.

ضخورة انتياج أصحاب القخار في سػريا لدياسية االحتػاء ا وخخجت الجراسة بتػصيات أىسي 

ما دامت األمػر ما زالت تحت الديصخة ألن السػاشغ الكخدؼ  (االعتخاف بالحقػق الثقافية لألكخاد)

 في االنفرال كسا يفكخ قادتيع. يفكخالدػرؼ ال 

 السدألة الكخدية، الخبيع العخبي، اكخاد سػريا :كمسات مفتاحية
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The Kurdish question during the Arab spring: 

The Kurds of Syrian as a Case Study (2011- 2016) 

Prepared by : Embarak Saed  

supervisor: ahmad ktharneh 

 Abstract 
The study aimed at introducing and research in the Kurdish question  

in totality and the study of the Syrian Kurdish case In particular after the Arab Spring 

events, the study problem consisted in attempt research and analyze the events of the 

Arab Spring and its impact on the Kurdish situation in Syria and how Kurds deal and 

extent they benefit from it, The study hypothesis pointed to the contribution of the Arab 

Spring events in promoting Orientations of Kurdish separatism and expanded their 

demands for national rights, to validate this hypothesis and to answer study questions 

and achieve their goals. 

After studying the course of events in Syria after the 2011 general and study the 

Kurdish case where, especially using the historical method and the decision-making 

methodology, The study concluded to a number of conclusions regarding the Kurdish 

case, Most important being that Kurds in Syria dealt with the events of the Arab Spring 

in the perspective of Kurds interests in Syria First and foremost, The study also 

concluded that the Kurds are the biggest beneficiaries of the Arab Spring events until 

now and  the events actually contributed in strengthening the separatist directives To the 

Kurds   and the expansion there cultural and national demands. 

The study came out with recommendations the most important of it is necessity pursue 

Syria decision-makers for Policy of containment, (Recognition of the Kurds cultural 

rights) as long as things are still under control because the Syrian Kurdish citizen of not 

think to secede as their leaders think. 

Key words : Syria Kurds , Arabic spring , Kurds case 
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 الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها

 السقجمة:

مغ السدائل الداخشة في الذخق األوسط السؤجل حميا  الكخدية كانت وال تدال واحجة ن السدألةأ

عغ مصالبة األكخاد بحق  ػتخة لمعجيج مغ دول السشصقة ناجسةوالتي خمقت أوضاعًا مت ،مشح عقػد

 .خيخ مريخىع واالنفرال وإقامة دولة مدتقمةتق

جبال  ىما يدسمشاشق غخب أسيا في يعيذػن في  ارؼ -شعب ىشجو :واألكخاد ىع 

مثل الحدام  حيث الػسصى،في تخكيا وإيخان والعخاق وسػريا ولبشان وأسيا  يتػزعػن  ،كخدستان

الكخدؼ السستج مغ غخب إيخان مخورًا بذسال العخاق وجشػب شخق تخكيا إلى شسال شخق سػريا 

سا زاد مغ تعقيج السدألة وعصل ملحدابات الجولية الترفية  اومكان ،ساحة لمرخاعات اإلقميسية

 .إمكانيو حميا

ة الزعف واالنييار التي بقػة في القخن التاسع عذخ خالل فتخ ور السدألة الكخدية وقج بخزت جح

في الخخيصة الدياسية لمسشصقة والتي أدت إلى تغيخات جحرية  ،عاشتيا اإلمبخاشػرية العثسانية

 ةسياسية ججيجيػيات فييا بصخيقة ميجت لطخوف جيػ رسع الحجود والالقػػ الكبخػ آنحاك أعادت 

فقج تسيد االكخاد في  ولية وصخاعات الجول الكبخػ.مرخاعييا لمتجاذبات الج ىفتحت السشصقة عم

ىحه السشصقة بقجر كبيخ مغ الشذاط والفاعمية الدياسية والعدكخية مغ أجل تأكيج ىػيتيع الػششية 

رئيديًا لألمغ الػششي لمعجيج مغ دول السشصقة  اً األمخ الحؼ شكل تيجيج ،وتحقيق حقػقيع القػمية

 .(61: 2000، الحسج(وذلظ مغ مشطػر الجول التي يتػاججون بيا

أوقات  في لقج اتبعت دول السشصقة سياسات متعجدة تجاه االكخاد تشػعت بيغ التحالف معيع

مداعييع لالستقالل والحكع الحاتي  واحتػاء ،زمات وحخوب االستقالل واالعتجاءات الخارجيةاأل
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مل مع السصالب عمى الخؤية األمشية والعدكخية كػسيمة لمتعا اعتساداورفزيا في غالب األحيان 

 .(63: 2000، سج)الحوالصسػحات الكخدية

السػقعة بيغ الجول الكبخػ وتخكيا بعج سقػط اإلمبخاشػرية  0921سشةلقج شكمت معاىجة سيفخ  

ن قزيتيع األكخاد أ اعتقجحيث  ،الكخدية السدألةالعثسانية محصة ميسة في تاريخ تصػرات 

بادغ في بعس بشػد ىحه االتفاقية التي أكجت عمى م ما جاءاكتدبت بعس السذخوعية مغ خالل 

نرت عمى ضسان سيادة األراضي التخكية وإعصاء التي ، 0908 سشةالخئيذ األمخيكي ويمدػن 

 .(65: 2111، الحسج)السريخالذعػب األخخػ ومغ بيشيا االكخاد حق تقخيخ 

 الحكع الحاتي باستثشاء مخة واحجة ولفتخة قريخة لع تتعج ع يفمح الكخد في تحقيق حمع الجولة أوول

-0946 عامي قاضي دمحم بيغ اسةبخئ إيخانػرية مياباد في كخدستان جسي تأسيذوىي  شةالد

اصل الكخد كفاحيع عغ شخيق االحداب والعسل السدمح الحؼ كان يقػده اكخاد تخكيا وو  0947

في  اليديسةالزعف بدبب  العخاقية الحكػمةصاب حيث أ الثانيةخاق حتى حخب الخميج والع

الحخب والحطخ الجػؼ السفخوض عمى مشاشق شسال العخاق حيت تسكغ اكخاد العخاق مغ انتداع 

  .رات الخبيع العخبيتفجخ ثػ  حتىتي مػسع واستسخ ىحا الحال مغ الشزال حكع ذا

لقج أثخت االحجاث الجارية في السشصقة والتي يصمق عمييا ثػرات الخبيع العخبي عمى السدألة 

في سػريا والعخاق  اإلسالمية الجولةتشطيع  بطالليا عمييا وخاصة بعج قيام قتألو  ،الكخدية

بحرار األقمية الكخدية في سػريا وارتكاب السحابح ضج سكان مجيشة عيغ العخب وإعادة )داعر( 

ة لمقزايا الدياسية دية ىي واحجه مغ السحخكات الخئيدعمى اعتبار أن السدألة الكخ  ،تحخيكيا

 .ية لجول تخكيا وإيخان والعخاق وسػرياواألمشية والعدكخ 

لقج أعادت أحجاث الخبيع العخبي خاصة في ندختيا الدػرية صياغة تصػرات السشصقة حيث ضيخ 

 حػالي كخاد سػريا الحيغ يبمغ عجدىعأ، وتعمػىا مصالبة األحجاث العشرخ الكخدؼ فاعاًل في ىحه
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مخ األ ،عمى عخوبة الجولة الدػرية مميػن ندسة بالحقػق القػمية لمذعب الكخدؼ وعجم الشز2

الحؼ يجعل مغ القزية الكخدية الدػرية قزية صخاع إقميسي يتػجب عمى دول وشعػب السشصقة 

 .(47: 2104ا، سيج)لياالتعامل معو وإيجاد حل مقشع 

خاصة  حجاثاألومشح بجء االزمة الدػرية بخز العشرخ الكخدؼ فييا عشرخًا قػيًا مؤثخًا في سيخ 

فقج شكل االكخاد مجسػعات عدكخية مدمحة أشمق  ،عغ القػمية العخبية اً عشرخًا مختمف كلوأنو يذ

 بحساية السشاشق ذات الكثافة الدكانية الكخدية. وحجات حساية الذعب الكخدؼ مكمفة اسععمييا 

 :ةالجراسمرظمحات 

 تعشي العشق  ةالمغة العخبيفي  الكخد:

 :اصظالحا

 بيغ شسال السستجة الجبميةىػ اسع لذعب يشتسي الى الجشذ االرؼ يدكغ في معطسو السشاشق  

 وشسال العخاق  إيخانوشسال غخب سػريا وجشػب  إيخانغخب 

 تعشي دولة االكخاد  كخدستان:

 الصراع المسلح:

ىػ تعارض االرادات والسرالح يتع التعبيخ عشو باستعسال الدالح بيجف اضعاف قجرات الصخف  

 االخخ ومشعو مغ تحقيق اىجافو وفخض الحمػل عميو 
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 الحكم الذاتي:
اصطالحا:

في دولة ما عمى صالحيات واسعو  أكثخو قترادؼ وادارؼ يحرل فيو اقميع أىػ نطام سياسي وا

 لتجبيخ شئػنيا 

 إجخائيا:

 السشهط بها العسل لتظبيق الحكم الحاتي مثل اقميم كخدستان العخاق السؤسدةهه 

 العربي:الربيع 

بثػرات الخبيع العخبي  2100و 2101 سشة التي تفجخت بيغ نياية ةالسشصقة العخبيسسيت ثػرات 

ندبة الى فرل الخبيع الحؼ تطيخ فيو االوراق الخزخاء وتدىخ فيو الشباتات وبجاية ضيػر التسار 

 فيػ يذبخ الى الشساء والخيخ

 اجخائيا:

 عمييا ثػرات الخبيع العخبي أشمقثػرات ليبيا وسػريا ومرخ وتػنذ واليسغ والتي 

  



6 
 

 :واسئمتها الجراسةمذكمة 

 مذكمة الجراسة:

وتأثيخ  ،السشصقة محاولة بحث وتحميل تأثيخات ثػرات الخبيع الحؼ عاشتو غ مذكمة الجراسة فيتكس

 خةوخاصة أوضاع األكخاد في سػريا الحيغ أصبحػا بصخيقة مباش عمى قزايا االكخاده االحجاث ىح

تأثخىع بيحا و مجػ تأثيخىع  بيان، و في الػقت الخاىغ يامغ الرخاع الجاخمي الحؼ يجور في اً جدء

 وكيفية العسل عمى حرػليع عمى حقػقيع. ،الرخاع

 أسئمة الجراسة:

 :تحاول الجراسة االجابة عغ االسئمة التالية

 ؟الكخديةالخمفية التاريخية لمقػمية  ما -0

 لتحقيقيا خرػصا اكخاد سػريااالكخاد عسػما و شبيعة األىجاف والسصالب التي يدعى  ما -2

 األىجاف؟ومجػ قانػنية ىجه 

 مػقف االكخاد مغ الخبيع العخبي وافاق الحل لمسدألة الكخدية في سػريا؟ -3
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 فخضية الجراسة:

في تديع أحجاث الخبيع العخبي في سػريا  مفادىا ان شصمق ىحه الجراسة مغ فخضية أساسيةت

 .القػميةمصالبتيع بحقػقيع  وتػسع تعديد التػجيات االنفرالية عشج اكخاد سػريا

 أهجاف الجراسة:

 :يجف ىحه الجراسة إلى تحقيق ما يأتيت

 خمفية التاريخية لمقػمية الكخدية وتحميميا.الالػقػف عمى  -0

ومجػ  ىجاف التي يدعى أكخاد سػريا إلى تحقيقياالسصالب واأل عمى شبيعة التعخف -2

 .قانػنيتيا

في  افاق الحل لمسدألة الكخديةالعخبي و تجاعيات أحجاث الخبيع  مػقف االكخاد مغ تبيان -3

 .سػريا

 الجراسة:أهسية 

ة مغ القزايا السمحة في السشصقة العخبية والستعمقة بالقزي أىسية الجراسة في تشاوليا لػاحجة تبخز

في التي ال يتع التصخق ليا و  برفة خاصة،كخاد سػريا وقزيتيع السشدية أو  الكخدية برفة عامة

واستصاعت ثػرات الخبيع  ،ال نادراً اإلعالمية إعمييا في الػسائل  الزػء طأو تدمي السحافل الجولية

السيتسيغ بو مغ االشخاف الدػرؼ و  العخبي إضيارىا ووضعيا عمى سمع أولػيات أشخاف الرخاع

 .االقميسية والجولية

 حجود الجراسة:

 سشة نياية لىإ 2100 سشة بجاية مغ الدمشية السستجصي ىحه الجراسة الفتخة غت:الحدود الزمانيه
واضصخ الباحث لمخجػع لمتاريخ الستكسال الفكخة .  ،2106
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 السكانية: الحجود

عمى وجو  مشاشق شسال سػرياػاجج بيا االكخاد تاريخيًا تغصي ىحه الجراسة األراضي التي يت

 .الخرػص

 محجدات الجراسة:

ثػرات الخبيع العخبي وتعيق ىحه ب تأثخىعاسة أساسًا بقزايا الكخد في سػريا ومجػ تختبط الجر 
وانعجام الحياد عشج بعس بعس السعيقات بدبب عجم كفاية الجراسات حػل ىحا السػضػع  الجراسة

 الكتاب بدبب االنتساء العخقي او الدياسي 
 .السذخف الحالي استالم الجكتػر وتأخخوكحلظ استقالة الجكتػر السذخف الدابق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 الدابقةاالدب الشغخي والجراسات 

 أوال: االدب الشغخي 

ذ االعخاق يدكشيا بالخغع مغ أن شعبًا متجان ةتان بمجًا مدتقاًل ذا حجود سياسيلع تذكل كخدس

مػقعيا السيع والستسيد استخاتيجيًا بحيث إنو مشح العرػر القجيسة والػسصى كانت  وبالخغع مغ 

يدسى شخيق  نكا اماو  الذخق االقرى واوروباالسيسة بيغ  التجاريةكخدستان نقصة التقاء الصخق 

االستثشائي  ءمشحت كخدستان الثخا السشصمقاراضي كخدستان، ومغ ىحا  عبخ الحخيخ والتػابل يسخ

 (.15: 2010، )بابانتخاتيجي مػقعيا االس ألىسيةانطخًا 

  حيث  الدشةسيع فرػل جفي  ومتسيدة رائعةجبميو  شبيعةتعتبخ أراضي الكخد ذات

( وتقجر مداحتيا الكمية 48-36( ودرجتي شػل )41-33تشحرخ بيغ خصي عخض )

( كع 124950( كع مخبع في تخكيا و )194400( كع مخبع يقع مشيا )409650.... )

شػل ويبمغ  في سػريا( كع 18500( كع مخبع في العخاق و )72000مخبع في ايخان )

مغ الف كيمػ متخ اما معجل العخض  خبأكثلى الجشػب إكخدستان اذا قيدت مغ الذسال 

كع مخبع في الجدء الجشػبي ومغ ثع يبجًا في التدايج كمسا اتجيشا شسااًل حتى 200فيػ 

 .(17: 2010 ،)بابانكيمػ متخًا  750يبمغ 

  مغ الرعب تحجيج عجد الدكان لألكخاد في مشاشق تػاججىع وذلظ ألن أغمب الجول و

سكانيا  واعتبارعػبيا وتخسيخ الجولة الػششية ذل الستعجدةتحاول شسذ اليػيات القػمية 

كخاد في الجول االربعة يخ التقجيخات الى أن عجد األتذمغ قػمية واحجة ولكغ  يشحجرون 

 (.43: 2010، مميػن ندسو )بابان 30الى  25مػضػع الجراسة يتخاوح بيغ 
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 ندسومميػن  12ىع حػالي ويبمغ عجدحيث يتخكد حػالي نرفيع في القدع التخكي مغ كخدستان 

مميػن ندسة وفي إيخان يقجر عجدىع بحػالي مميػن ونرف ندسة  4أما العخاق فيرل عجدىع الى 

  .(123: 2009 ،زائعة)القبيمة ال

البيظ في كافة  يبثوالسجتسع الكخدؼ ىػ مجتسع عذائخؼ في معطسة ويخأس العذيخة البيظ و  

الى أن أراضي كخدستان كانت في االصل  اإلشارةججر تايا التي تخز العذيخة وأفخادىا و القز

عير بيغ شخفي التي ت الكخديةقبل التقديع كميا قصعو واحجه ولحلظ نخػ أن القبائل و العذائخ 

ػن في عيذمغ العذيخة ي امغ دولة الى أخخػ حيث تجج جدء امتجاديػجج ليا  السشاشق الحجودية

 مثل عذيخة مخورؼ ومػسكي وايخان وىخكي وغيخىا.تخكيا و الجدء االخخ في العخاق أو إيخان 

وجدانمي وىيخان وبخوز وسيشاتخازؼ وفي عذائخ والتػ ميخان  :ومغ أىع عذائخ االكخاد في تخكيا

وفي العخاق عذيخة ميخان بكي وشػان وزراؼ وبخالن وميخا  مكخؼ وزرزا وبمباس وزنكشو وشاه بازؼ 

 .دول وخػششاروسػرجيػالعساديو

القبائل الكخدية مػجػدة مشح القجم وفي مشاشقيا ففي الذسال الدػرؼ تػجج قبائل ميخان وفي سػريا 

 و الديشات و الجقػريو.

وفي دمذق تػجج االيػبيو و البخازيو و الذيخانية ونذيخ ىشا الى أنشا ال ندتصيع في ىحا الباب 

  .ذكخ كل العذائخ و القبائل الكخدية وإنسا ذكخنا بعزيا لالستجالل فقط

سكان كخدستشان يستيشػن الدراعة و الخعي وذلظ بدبب الصبيعة الجبمية ألراضييع ومدتػػ التعميع 

 .(20: 2010 ،.)بابانالرشاعةفي مشاشقيع وقميل مشيع يعسل في  التجني
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المغة تعتبخ إحجػ السقػمات االساسية التي تختكد عمييا االمة في وجػدىا ونيزتيا بيغ االمع 

 باألبججيةالكخدية الى فريمة المغات اليشجو أوربية قدع المغات اليشجوأربية وتكتب  المغةتشتسي و 

 .العخبية وتتفخع مشيا عجة ليجات محمية لكل مجسػعة في مشصقتيا

الجول التي تحكع الكخد مسا  واختالفإن المغة الكخدية تعاني مغ التسدق بدبب اختالف السكان  

االبججية ، االبججية العخبية :عات مغ االبججيات السختمفةالكخدية تزع ثالث مجسػ  المغةجعل 

  .االبججية الالتيشية الدخيالية،

تيا وساىست في تقػية الذعػر الػششي يعمى خرػص المغةىحه  قج حافطتفوبالخغع مغ ذلظ 

 .الكخدؼ رغع سيصخة لغات الجول التي يعير فييا الكخد

كخاد مدمسيغ االسالمية و الغالبية العطسى مغ األ الجيانةكخاد األ% مغ 98يعتشق ندبة حػالي 

ية ويخأس ذبشجالقادرية و الشق :سشة, ويشقدع السحىب الدشي الى شخيقتيغ مغ الصخق الرػفية, ىسا

.)قاسسمػ، عمييع السخيجيغ و الجراوير يصمقالصخيقتيغ مجسػعو مغ الذيػخ يتبعيع االف الشاس 

1990 :74) 

، وبعثت فييع العخبية السشصقةمشاشق تػاججىع في كخاد في الخبيع العخبي قج اليست األ ثػراتان 
اللو عمى األقل الحرػل عمى كيان سياسي يحققػن مغ خخاصو بيع، أو  مة دولةمل قػيا بإقااال

يػما بعج يػم، واالحجاث الستالحقة فالػعي القػمي الكخدؼ يتججد شسػحاتيع وتصمعاتيع القػمية 
في  رال تتكخ يعيذيا االكخاد قج  تخاكع حالة وششية استقاللية تاريخيةىي  رض العخبيةعمى األ
 .القادمةالسخاحل 

، تغيخ حتسا مغ خخيصتيا الجيػسياسية الجيسغخافيةس في السشصقة العخبية فالتصػرات الجارية
 السشصقةات في ثارىا عمى مدائل وقزايا األقميستتخك أو وسصي الججيج أم الذخق ت الشطااومتصمب

 .وعمى رأسيا السدألة الكخدية
ج بيغ مؤي الكخدية يغ والسختريغ حػل السدألةوكتابات الباحث لقج اختمفت االدبيات العخبية

ليع  تيع عمى اعتبار انيع شعب كباقي شعػب السشصقة،لسصالب االكخاد ومتعاشف مع شسػحا
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ليحه السصالب وىحه  ع، وبيغ رافسالحق في تقخيخ مريخىع وإقامة كيانيع الدياسي الخاص بي
التذتت والتفخقة واالنقدام في السشصقة العخبية،  عمى اعتبار أن ذلظ سيديج مغ مداحةالصسػحات 

 لمخصخ. امغ شعػبيأوسيؤدؼ إلى خمق كيانات قػمية محىبية تعخض مرالح السشصقة و 
 الجراسات الدابقة:ثانيًا: 

تثبيتيا يسكغ  التي تشاولت بصخيقة أو أخخػ مػضػع ىحه الجراسة ىشاك عجد مغ الجراسات السيسة

 الشحػ التالي: ىعم

من السعاناة  ألة الكخدية في سهريا: فرهل مشديةالسد،(3125دراسة )سيجا  .0
عغ مشاشق  تفي سػريا وتحجث الػجػد الكخدؼ التاريخي تشاولت ىحه الجراسة ،السدتسخة
 2100 سشة يع في الثػرة الدػريةوتيجف الى تبيان مجػ اسيام لألكخاد في سػريا تاريخية
. 

تصخق  األسظهرة،-التاريخ-مدألة أكخاد سهريا الهاقع ،(3124دراسة )فخيق باحثين  .2

كخاد في سػريا وتػضيح مجػ تعاونيع مع أ دور االكخاد في إشالة عسخ الشطام لىإ فييا

 .ػضع حمػل لسدألة اكخاد سػرياػرية وتيجف لسياميع في الثػرة الدوكحلظ إالعخاق 

 .، الكخد جدء من االنتفاضة الدهرية ولكن(3122 فاروق )دراسة  .3

في ىحه الجراسة عمى التيسير الحؼ يعانيو االكخاد في ضل السعادلة الدػرية أثشاء  يخكد 

كخاد ذو ليع وكحلظ يػضح الكاتب رفس األالثػرة بعج ىخوبيع مغ ضمع الشطام وتيسي

مغ تكخار  ػريا بعج انتياء الشطام وذلظ بدبب الخػفلديصخة تخكيا عمى سالدػرييغ 

جام حديغ، وما جختو نتياء نطام صوسيصخة إيخان عمى العخاق بعج ا ،قيشاريػ العخايالد

 إليخان مغ ويالت عمى الذعب العخاقي.تبعية العخاق 

 .السدتقبل-الهاقع-التاريخل السشذهد (، القزية الكخدية والح3112 الفهجاوي )دراسة  .4

دول  كخاد فييخ الكخدؼ والػاقع الحؼ يعيذو األض الباحث في ىحه الجراسة التار استعخ 
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كخاد مغ خالل مجخال لحل مذكمة األكػن يسكغ أن ت حمػلعجة  لى وضعإ فتػاججىع وتيج

 .اة يعيذػن في ضالليا، حيث تشتفي القػميات وتدػد العجالة والسداو حجة دولة إسالمية وا

 

 :عن الجراسات الدابقة الجراسة هحه ديسما ي

ة بعس تجاوز م 2106-2100بيغ عامي  تغصي فتخه زمشيو راىشو تسج ة أنىحه الجراس تحاول

التػسع في شخح وذلظ مغ خالل  ،الدابقة التي جاءت غيخ كافيو الجارساتالقرػر في مطاىخ 

ضل اإلحجاث الجارية واستذخاف  الحمػل السدتقبمية ليحه األكخاد في سػريا في  وتحميل مذكمة

 .السذكمة

 :منهجية الدراسة
وفي ضػء السعمػمات التي سيتع  السزاميغ العامة التي تحتػييااستشادًا إلى مقجمة الجراسة و 

 ت التي تحاول اثباتيا.تقجيسيا، واالسئمة التي تحاول اإلجابة عشيا والفخضيا

ىحه الجراسة مقاربة مشيجية مخكبة تتكػن مغ مشيج تاريخي يتتبع تاريخ اكخاد سػريا،  استخجمت

ومشيج صشع القخار يتتبع القخار الكخدؼ  ات الخبيع العخبي مشح بجايتيا،ويخاقب تفاعميع مع ثػر 

 تػضيفومجػ  الػششية السرمحة, ومشيج ومجػ اندجامو مع السخحمة الخئيدية الدياسية لألحداب

 .واكخاد سػيا خرػصا العخبي لخجمة قزيتيع عامة وقزية لثػرات الخبيع الكخديةاب االحد 
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 ثانيال الفرل

 الكخد في مشظقة الذخق االوسط
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 الفرل الثاني

 الكخد في مشظقة الذخق األوسط

مة طمع في التاريخ الحجيث مثل األية عطيسة، لكغ ما مغ امة تعخضت لمماالكخاد امة اسال
الكخدية فيي االمة الكبيخة الػحيجة التي لع تحع الي اليػم بػجػد اشار سياسي، دولة مدتقمة تكػن 

  .وعاء لتصػر شعبيا وازدىار ثقاقتو

فاالكخاد امة قػمية متسيدة تستمظ مقػمات االمة، العخق والمغة واألرض والجيغ والتاريخ، امة يبمغ 
وىي ارض مميػن ندسو تعير عمى أراضييا التاريخية  تعجادىا اليػم مااليقل عغ خسدة وعذخون 

  .مميئة بالخيخات الصبيعية

تستمظ ىحه االمة تاريخا شػيال مذخفا وقج اغشت التاريخ اإلنداني واإلسالمي بسداىسات التحرى 
 .والتعج في السجاالت كافة

   :ويتشاول ىحا الفرل قزية الكخد في الذخق األوسط مغ خالل السبحثيغ التالييغ

 .العخاق وبقية دول العالع –ايخان  -االكخاد في تخكيا  األول:السبحث 

 .ودورىا نذأتيا اىع االحداب والحخكات الكخدية: :نيلثاالسبحث ا
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 الولالسبحث ا

 وبقية دول العالم العخاق –ايخان  -االكخاد في تخكيا 

بينجنوبتركياوشمالالعراقيتركزالكردفيمنطقةالشرقاألوسطفيالمنطقةالواقعه

وغربايرانوشمالشرقسوريا،باإلضافةالىاعدادقليلةفيبعضدولالعالم.

 :االكخاد في تخكيا

لى الحكع واعتساده إبجأ مع بجاية وصػل كسال أتاتػرك ن التفكيخ الحجيث بالقزية الكخدية إ

تفكيخه العمساني الججيج يسكغ أن يخمق  أتاتػرك أن جقالشيج العمساني في الحكع وقج اعتاألسمػب و 

قػمية ججيجه في تخكيا وأن يشيي الشداعات العخقية و السذكالت التي عانت مشيا تخكيا في الدشيغ 

ألؼ حقػق أو  ا مغ ذكخيء الجستػر التخكي االتاتػركي خالالعثسانية وىكحا جا األخيخة مغ الجولة

في البالد, ومغ ىشا جاءت تدسية االكخاد باألكخاد ألقميات غيخ التخكية ا لامتيازات أو احتخام

وتحويبيع في الجولة الججيجة  نكار تسيدىع القػمي غ ندػ لغتيع التخكية في محاولة إليالجبمييغ الح

وزامغ ذلظ ورافقو سياسو االعجامات لمقادة االكخاد الحيغ رفزػا ىحه الدياسة وسياسو التيجيخ 

ع سشواصجار القػانيغ التي ت الغخبيةشخق تخكيا الى السشاشق لمعذائخ و العائالت الكخدية مغ 

زييع الػششي بل وحتى مغ  ءالمغة الكخدية او استخجام مفخداتيا ومشع االكخاد مغ ارتجابالتحجث 

اسة أو االجخاءات التي نجحت في عدف السػسيقى الكخدية في احتفاالتيع وبالتأكيج فإن ىحه الدي

فيسا بعج حيث بجأت  مياالى مشترف الدتيشات أثبتت فذ 1930 سشةساد الستذكمة لمفتخة مغ خا

تغمى بالسذاعخ القػمية الكخدية, وتراعجت االمػر حتى ة الذخقية ذات الغالبية الكخدية السشصق

 عغ انيائيا. عاجدهالتي تقف الحكػمة  وصمت الى حج الثػرة السدمحة العارمة



07 
 

يجيل  ىػ مغ جيل  قائج كخدؼ يجعى عبج هللا أوجالنو الصخيف في االمخ أن ىحه الثػرة قادىا 

التحجث بالمغة الكخدية نتيجة الدياسة التخكية السحكػرة اؼ سياسة التتخيظ في السجارس و السعاىج 

 التخكية.

بجاًل عغ االكخاد الحيغ ىاجخوا مشيا,  ةالذخقياجخوا إلى السشصقة الكخدية ويذارك فييا أشخاص ى

نتيجة لعيذيع الصػيل  ،جد اكتدبػا العادات و التقاليج و السذاعخ الكخديةحيث أن السياجخيغ الج

 داب الدياسية الكخدية بدبب تأثيخفي السشصقة وفي مشترف الدتيشات نذصت عسمية تذكيل االح

إلجخاءات الكخدية في العخاق وتذجيع االكخاد العخاقييغ إلخػانيع في الجول السجاورة عمى تأسيذ ا

ن الداحة التخكية شيجت فإالشدعة  ىحه عمىبشاًء سياسية كخدية في بمجانيع و احداب ومشطسات 

اال أن أىسيا و أكثخىا فاعمية عمى االشالق ىػ حدب العسال  ،تأسيذ العجيج مغ االحداب الكخدية

الكخدستاني في بجاية الدبعيشات لتيار أيجيػلػجي تأثخ باألفكار و الشذاشات الثػرية ذات الصابع 

 .السعاىج التخكيةو  تامعاالتي انتذخت في الج ،الساركدي

تع االعالن عغ بخنامجو الحؼ تحجث عغ نزػج الػضع االجتساعي و  1978سشة وفي  

وتع اعتساد االفكار  ،الدياسي لتحقيق ما أشمق عميو مخحمة الثػرة الجيسقخاشية الػششية و القػمية

بجاية الشذاط  1980سشةف الستعمقة بيا وشيج اًل لتحقيق الثػرة و االىجاية سبشيالساركدية الميشي

مخ الحؼ استػجب األ، 1984 سشة ت متقجمة و عالية فيالعدكخؼ لمحدب الحؼ وصل الى درجا

واتخاذ تجابيخ عدكخية كثيخة لسػاجيو ىحا  التخكيةمغ الحكػمة  اصجار قػانيغ حكػمية ججيجه

 أىسيا.الشذاط كان مغ 

وضع الػاليات في السشصقة الذخقية تحت االحكام العخفية العدكخية وتذكيل قػة ججيجه عخفت  

باسع )حخاس القخػ أو السجن( مغ االكخاد الستعاونيغ مع الحكػمة التخكية وفي ذلظ الػقت أعمغ 
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ىػا انفرال كخدستان التخكية وتأسيذ دولة و ال أعسال الكخدستاني عغ ىجفة األساس حدب ال

استعجاده  لع يخفالتخكية اال أن الحدب  لةجو اللمجػء لمعشف السدمح ضج اة عغ شخيق كخدي

لمتفاوض مع الدمصة السخكدية حػل حمػل وسط تزسغ الحقػق الكخدية وكان بحلظ أول حدب 

حية سياسي كخدؼ يعمغ عغ مثل ىحا اليجف صخاحة  وضل السػقف التخكي متعشتًا مغ ىحه الشا

مت تؤكج عمى عجم تذجيع إقامة مشصقة كخدية ذات حكع ذاتي ضتخكيا حتى وقت قخيب كسا أن 

في كل مغ العخاق و ايخان وتخكيا نفديا ألن ذلظ وحدب وجيو نطخ الدياسية  التخكيا برفتيا 

بل وربسا يؤدؼ الى إنذاء مشصقة كخية مدتقمو وعشجىا التي تحػؼ أكبخ عجد مغ االكخاد  الجولة

 .أكخاد تخكيا ستكػن مشصقة جحب وتأثيخ عمى

ت أصجر  1987 - 1984 بيغ عاميكبيخ و إزاء تراعج العسميات الكخدية السدمحة بذكل  

سسي بسذخوع أوزال لمخئيذ التخكي تزسغ إلغاء  1987 سشة يػليػالحكػمة التخكية مذخوعا في 

السانعة لألكخاد مغ مسارسة الشذاط الدياسي و الثقافي كسا جخػ إشالق سخاح  بعس القػانيغ

لعخاق يكػن عجد مغ الدجشاء الدياسييغ ثع أعمغ أوزال أنو يؤيج فكخة إنذاء دولة فجرالية في ا

، باعتبار العخاق بمج مجاور لتخكيا والجولتان بيسا اكخاد يصالبػن بحق  لألكخاد قدع خاص فييا

  .تقخيخ السريخ

الخئيذ  الكخدية وعادأوزال السفاجئة شػيت صفحة السقتخحات الحكػمية لتحقيق االزمة ة وبػفا

ف ضج االكخاد االتخاك بل عشستخجام القػة العدكخية وبرػرة أ وحكػمتو الى ال يسيخيد التخكي

في داخل االراضي  1997سشة  يػنيػوتجاوز ذلظ العسميات الدابقة بعسميو عدكخية كبيخة في 

ويبجو أن  ااون معيوبتع إسخائيلوتع ذلظ بجعع مغ  ،سال الكخدستانيالعخاقية استيجافا لحدب الع

نحػ تحػيل السعارك والسذكمة الى السشاشق السجاورة, وضل الحكع  جويتالتفكيخ التخكي بجأ 
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التخكي يجعي تحقيق انترارات وىسية ضج الحدب متغافاًل عغ حقيقة أن الحدب قام في الػقت 

نفدو بعسميات عدكخية ضج الجير التخكي في االراضي التخكية بل ونجح الحدب في ندف 

بتخكيا   ، وتدبب تػاجج اوجالن في سػريا ونذاط حدبو العدكخؼ معسل الحخيخة بالقخب مغ أنقخة 

وصمت الى حج تيجيج تخكيا لدػريا باستعسال القػه اذا لع تدمسيا عبجهللا  ماسيةدبمػ  في ازمة

وفي فبخايخ  الدػريةبسغادرة االراضي  ألوجالنتػجيو امخ  الدػريةاوجالن مسا اضصخ الدمصات 

الدمصات التخكية وبعسمية مخابخاتية اتيست فييا أمخيكا و إسخائيل  تتسكش 1999مغ سشة 

 .كشت مغ اختصاف عبج هللا أوجالن مغ نيخوبي عاصسة كيشيابالتػاشؤ فييا, تس

شجع ىحا الشرخ وقج  الكخدية، والحخكة القػمية ويعتبخ ىحا نرخًا ساىع في إضعاف الحدب

ضيخ مخ ة وىحا االالحكػمة التخكية عمى التأكيج عمى التذجد أكثخ في التعامل مع االزمة الكخدي

 ،والحل العدكخؼ لسػاجيو السذكمة الكخدية القػةار الحكػمة التخكية عمى استخجام خ صإواضحًا في 

عمى الخغع مغ أن حدب العسال الكخدستاني أضيخ رغبة ججيجه في الجخػل في مفاوضات ال بل 

 الستكخرة نأوجال لشجاءات انراعتفي تخكيا  السػجػدة إن مجامع كبيخه مغ الحدب وخاصة تمظ

 .إليقاف القتال

تأثيخ سيء واضح عمى اتباع حدب العسال  نمغ أوجال الشجاءات والترخيحات هكان ليحلقج 

حدب العسال  انييارالكخدستاني وىكحا كانت االجػاء مذجعو لمحكػمة التخكية تتسثل في 

 مشحتو  يااب مغ تخكندحواال 1999 سشة تسبخبسػقف السعارك في ب والكخدستاني وقخار قيادات

 األوروبي. تحاداالنزسام إلى ي لالسستخكيا وضع السخشح الخ 

تسكشت القػات التخكية مغ القيام بيجسات عدكخية كبيخه لسالحقة ما تبقى مغ مقاتمي حدب 

 لألكخاد يصانيا انيا مشصقة امشوعى امخيكا وبخ جعزائو في شسال العخق التي تأ ال و العس
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ع لمسذكمة الكخدية التفكيخ في ايجاد حل دائ التخكيةجسيعيا تشاست الحكػمة  الطخوففي ضل ىحه 

العدكخية  ةلحقػق الثقافية واعتسجت عمى القػ الكخدية بالحرػل عمى بعس ا اتمبصاالستجابة لمو 

 .(33: 2000، سعج)في الحل فقط

 :إيخاناالكخاد في 

واحج مغ الذعػب االيخانية العخيقة ويدكغ في الجدء الذسالي  إيخانيعتبخ الذعب الكخدؼ في 

 شأنوالعخبي ويصمق عمى السشصقة التي يدكشيا اسع )كخدستان الذخقي( والسجتسع الكخدؼ االيخاني 

شأن السجتسعات الكخدية االخخػ مجتسع زراعي وقج ضيخت أول بػادر الحخكة الكخدية في ايخان 

االربعة عذخ واتفاقية سيفخ شسػحات  ويمديغ كسا انعذت مبادغاالولى ف تعج الحخب العالسية

 .كخاد ايخانفعمت الذيء نفدو بالشدبة أل فإنيا االكخاد في تخكيا والعخاق

أغاسي إسساعيل تذجيع قائج عذائخؼ كخدؼ  جسعيات كخدية ساىست في بإنذاءالعسل  أوىكحا بج

يتحجث  سسكػ وبجأ 1920 سشةي ايخان عمى القيام بثػرة مدمحة ضج الدمصة السخكدية فسيسكػ 

التي قام  السحبحة ال أنإه مغ االكخاد حػلو اد كبيخ سكغ مغ استقصاب اعجتعغ استقالل كخدستان و 

 ؼ وتفذل في ان تتحػل ئخ ػقع في محتػاىا العذاقالسديحييغ جعمت حخكتو تتو ػرييغ شبيا ضج اال

لديسكػ في الدمصات االيخانية ا باغتياللى تحقيق االىجاف البديصة التي نادت بيا وانتيت إ

تيال سيكػ غضج عسميو ا  باألساسانجلعت حخكة كخدية مدمحة اخخػ في ايخان كانت  1930سشة

 .(37: 2000 ،اال انيا قسعت بدخعة وبقػة )سعج

ة في ايخان فكسا وتعتبخ الحخب العالسية الثانية نقصة تحػل كبيخه في تاريخ الحخكة القػمية الكخدي

إيخان ما بيغ القػات البخيصانية و الخوسية أثشاء الحخب, وبسا ان االكخاد  اماقتدىػ معخوف تع 

ضسغ السشصقة التي سيصخت عمييا القػات الدػفيتية )شسال إيخان( فقج عسجت ىحه القػات  اكانػ 
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الى تذجيع الخوح القػمية الكخدية وتأجيجيا في إيخان, كسا ثبتت القػات الدػفيتية أول تجسع 

في مجيشة  1942 سشةسذ في الكػممة الحؼ تأ باسعقػمي ثقافي كخدؼ وىػ التجسع السعخوف 

 الى حدب سياسي أشمق عمية إسسا 1945 سشةت تحػلت الكػممو في يفع مغ الدػفيوبج مياباد

أعمغ القاضي دمحم عغ  1946 سشة خاشي الكخدستاني وتخأسو قاضي دمحم وفي بجايةلحدب الجيسق

 سيا.أة مياباد الكخدية وكان ىػ عمى ر قيام جسيػري

إيخان  معلى اتفاق إ اياباد بعج أن تػصمػ وبعج سشة مغ تأسيذ الجسيػرية تخمى الدػفييت عغ م

الحكػمية  اإليخانيةعمى تدويجىع بالغاز و الشفط, وتخكػ االكخاد وجسيػريتيع لسػاجيو القػات 

رئيذ جسيػرية السشطسة التي أسقصت جسيػرية مياباد واحتمت كل مشاشقيا وأعجمت القاضي دمحم 

مغ  ةحجأول جسيػرية كخدية خالل سشة واومجسػعة مغ كبار رجال الجولة وأنيت  الكخدية مياباد

 تأسيديا. 

وىحا االنييار الدخيع لتمظ الجسيػرية بسداعجة االنجميد واالمخيكان وتخاذل الدػفييت يؤكج 

 لألكخاد أنو لغ يدسح ليع بأكثخ مسا تدسح بو حكػمات السشصقة.

ألكخاد العخاق وتزسيغ  في العخاق و الجعع الكبيخ الحؼ أولتو 1958 يػليػ سشة وبعج قيام ثػرة

ه وصعبو في التعامل مع االكخاد ه إيخان حالو ججيجشا واجوعس الحقػق ليع في الجستػر ب

االيخانييغ فدارعت حكػمتو الي تذغيل اذاعو كخدية وأشمقت تدسية إقميع كخدستان عمى جداء مغ 

كخدستان ونتيجة لمتصػر الحؼ شيجتو  باسعكخدية  جخيجةالسشصقة الكخدية في إيخان وإصجار 

الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني في ايخان نذاشو وبخزت  استعادقػمية الكخدية في العخاق الحخكة ال

ا الجكتػر عبج الخحسغ قاسسمػ, ولكغ ىحا الحدب فزل ة قياديو ججيجه عمى رأسيشخريات كخدي

 .العسل مغ العخاق بجاًل مغ ايخان 
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السادؼ و العدكخؼ لو أن  ي مقابل الجععبخزانتعيجات مغ السال ال الحرػل عمىالذاه واستصاع 

 .(44: 2000، )الحسجإثارة السذكمة الكخدية االيخانيةيسشع 

واستسخ ىحا الحال الى مخحمة االنتفاضة ضج الذاه فػججىا االكخاد فخصة ذىبية ليع لالنتفاض 

ىيكمة الحدب الجيسػقخاشي  والتشطيسية إلعادةالعسميات العدكخية وشيجت مشاشقيع العجيج مغ 

الكخدستاني وترػر االكخاد بعج نجاح الثػرة أن الحكػمة الججيجة ستسشحيع حقػقيع بعج مذاركتيع 

 بالثػرة ولكغ ذلظ لع يتحقق ليع.

ذيعي االسالمي ونديان مصالبيع القػمية ألن لحكػمة الججيج باالنزسام لمسج الحيث شالبتيع ا

  انية.اإليخ ذلظ يزخ بسرمحة الثػرة 

 :تشطيسيغ كخدستانييغ عمى الداحةضيػر وشيجت كخدستان إيخان 

 ولع يكغ لو نذاط يجكخالحدب الجيسقخاشي الكخدستاني التقميجؼ  -االولالتشطيع 

ىػ تشطيع الكػممة وىػ تشطيع يدارؼ ماركدي كان لو انتذار واسع وسخيع بيغ  -الثانيالتشطيع 

 كع الحاتي)الحو غ أن التشطيسيغ شخحا الذعار نفدالذباب الكخدؼ في إيخان وعمى الخغع م

إال انيسا سخعان ما اختمفا الى درجة االقتتال وكان ليحه الحالة وقيام الحخب  (لكخدستان إيخان

االيخانية العخاقية الجور االبخز في تسكغ الحكػمة االيخانية مغ القزاء عمى الحخكة الػششية 

ء األخػة بجالحؼ يصالب جسيع التػصيات بالقبػل بالكخدية واصبح الحل السصخوح ىػ ذلظ 

 .1979 اإليخاني سشةاإلسالمية وىحا ما تزسغ عميو الجستػر 

لذؤون با ىتسامججيجه مكشت ايخان مغ اال العخاقية مخحمةاية الحخب االيخانية ني ومثمت فتخة

دػ أو  ، مػالجكتػر قاسس بيشيا مغو  كخديةالقيادات الالسعارضة التي شسمت مالحقة الجاخمية و 
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دية في السعارضة الكخ  انكساش دورالى  اإليخانيةالحكػمة  والحؼ سعت لو انقدام الحخكة الكخدية 

 . الذعبية قاعجتيع عغبعيجًا ودول الجػار  جبالمشاشق نائية أو لمجػء الى  ال

 :األكخاد في العخاق

الذعب الكخدؼ وىي دائسا كانت السشصقة االسخغ  نتفاضاتواالعخاق مخكدًا رئيديًا لثػرات  مثمت

 .وممجأ لمسعارضيغ االكخاد في دول الجػار

شيجت مشصقة كخدستان العخاق عجة حخكات ( 1932-1919 )عامي ما بيغ السجةففي 

وانتفاضات وتسخدات مدمحة قامت لجوافع وأسباب مختمفة فبعج االحتالل البخيصاني مباشخة قام 

جي في الدميسانية باالنتفاض ضج البخيصانييغ وتبعو عجد مغ الذيػخ الذيخ محسػد البخزن

تسثل الخفس  الفتخةالبارزاني وتبقى حخكات تمظ  الذيخ أحسج :العذائخييغ و الجيشييغ االكخاد مثل

التي تستع بيا االكخاد  السحجودةلمييسشة البخيصانية و الحكػمية التي بجأت تحج مغ حخكة الترخف 

عغ الدمصة السخكدية الثسانية كسا أنيا  البعيجةلفتخة شػيمة برفتيع مغ سكان السشاشق الشائية و 

ت في ذلظ ئالتي أنذ الججيجول لجفي إنذاء كيان مدتقل ليع أسػة باكانت تسثل رغبة االكخاد 

 السخاشخ ألنياء الججيجةلعخاقية ت الحكػمة امع تدايج محاوال السدمحةالػقت ثع تدايجت العسميات 

في عسػم القصخ وضمت بخيصانيا شيمة الحخب العالسية الثانية تدرع الذقاق بيغ الحكػمة العخاقية 

 (.48: 2000، )الحسجو الحخكة القػمية الكخدية وتسشي االكخاد باالعتخاف بحقػقيع بالحكع الحاتي

 قامت بجعع 1945 سشةنيا مغ انترارىا في بخيصا وتأكجتالحخب عمى االنتياء  توعشجما قارب

الحخكة الكخدية السدمحة بالقػة وتع سحق  لقزاء عمىلعدكخؼ العخاقي الخامي الى االسػقف ا

 .دبجسيػرية ميابا االحخكة وشخد الشاجيغ مغ قياداتيا عبخ الحجود الى ايخان ليمتحقػ 
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حل سمسي ودائع لمسذكمة وازداد ومع الشرخ العدكخؼ ضاعت االصػات العخاقية السصالبة بإيجاد 

اليع السشفرل لغ يؤدؼ إلى زعخوا بأن نشحداب الػششية العخاقية بعج أن انزسام االكخاد الى اال

 نتيجة تحكخ.

حرل األكخاد عمى دفعة كبيخة في  وقيام الشطام الجسيػرؼ  1958 يػنيػ 14ومع قيام ثػرة  

سشة الحؼ تع تأسيدو  العخاق، -فالحدب الجيسقخاشي الكخدستاني  القػمية،مجال تحقيق شسػحاتيع 

 . 1961 ي سشةعمشي حتى قبل إجازتو التي تست ف, استعاد نذاشو ال1946

كسا  ،والسجن الكخديةالتي بجأت بالطيػر في بغجاد  والسجالت الكخديةوكحلظ الحال مع الرحف 

  كة الشطام الججيج.كانت تعقج بسبار  واالجتساعات الكخديةأن السؤتسخات 

أشخاص ليحل محل رئيذ  ةالحؼ شكل مغ ثالث الثػرةقيادة ومغ ناحية أخخػ فإن مجمذ 

 ،لػزارة شخريتيغ كخديتيغ مخمػقتيغضع شخرية كخدية وششية معخوفة, كسا ضست ا الجسيػرية

الحؼ كان الجئا في االتحاد الدػفيتي مع  البارزاني،وباإلضافة إلى ذلظ فقج سسح لمسال مرصفى 

 ،خاقإلى العبالعػدة  ،1947 سشة ميابامجسػعة مغ مؤيجيو و أبشاء عذيختو بعج سقػط جسيػرية 

باط األحخار ليحه العػدة. وىكحا أصبح بعػدتو مع مؤيجيو ومخيجيو زرغع معارضة أغمب ال

عمى الداحة ألىع في الحخكة القػمية الكخدية وقيادتو لمحدب الجيسقخاشي الكخدستاني القػة ا

 العخاقية أيزا.

ومغ الشاحية التذخيعية حققت الحخكة القػمية الكخدية نرخا كبيخا آخخ عشجما نز الجستػر 

 في الػشغ العخاقي. واألكخاد شخكاءتو الثانية عمى أن العخب دالسؤقت الججيج في ما

لكخيع قاسع قائج الثػرة ورئيذ وزرائيا القػؼ عمى كل ىحه األمػر باإلضافة إلى اعتساد عبج ا 

البارزاني وحدبو الجيسقخاشي الكخدستاني في مػازنة وترفية القػػ الدياسية العخاقية األخخػ التي 
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كل ذلظ جعل مغ الحخكة الكخدية قػة ال يدتيان بيا عمى  الحكع،كانت تصسع في السذاركة في 

 .(52: 2000، سعج)العخاقيةالداحة 

 سشة  تػصل حدب البعث العخبي االشتخاكي الحؼ وصل إلى الدمصة في 1970سشة وفي 

السصمب الخئيذ  ػوى الحاتي،إلى حل سمسي اعتخف بسػجبو بحق األكخاد بالتستع بالحكع  1968

إال أن االختالف حػل  1974 سشةلمحخكة الكخدية. وكان مغ السقخر أن يتع تصبيق ذلظ في 

 شاشق الكخدية الخاضعة ليحا الحكعواالختالف حػل تحجيج الس الحاتي،صالحية مؤسدات الحكع 

أفذمت الحل ودفعت  األمخيكية وإسخائيل  الستحجةالػاليات و التجخالت اإليخانية في زمغ الذاه و 

 .وانييارىابدحق الحخكة الكخدية  انتيتإلى مػاجية مدمحة ججيجة أعشف مغ سابقتيا 

 1991سشةو أزمة الخميج الثانية  1988 - 1980 بيغ عامي اإليخانيةثع جاءت الحخب العخاقية 

 ،ؼ ة و الفخاغ الدياسي و العدكخ مالبمب ات ولكي يزع السشصقة الكخدية في حالة مغ االضصخاب

فى الجيسقخاشي الكخدستاني بخئاسة مدعػد البارزاني نجل السال مرص بمكغ الحد سا موىحا 

الحؼ  ،وحدب االتحاد الػششي الكخدستاني ،لحؼ أعيج تشطيسووا 1979 سشةالبارزاني الحؼ تػفي 

مغ إعادة تذكيل  ،الباني الحؼ انذق عغ الحدب األولبخئاسة جالل الص 1975 سشةتع تأسيدو 

القػات العخاقية مجسػعات السقاتميغ السعخوفة باسع )البيذسخكة( والقيام بعسميات مدمحة ضج 

ضج العخاق وبدبب الصبيعة الجغخافية لمسشصقة الكخدية الػعخة  1991 سشة بخ السدمحة, وبعج ح

السجنية مغ تمظ السشصقة  اإلدارةو  ،القػات السدمحة الدمصة السخكدية في العخاق سحب تارتأ

الحمفاء وىكحا وعمى الخغع مغ أن العخاق ىػ  بجان مغ ةمالسجعػ حفاضا عمييا مغ اليجسات 

حقية الكخدية وبسبجأ الحكع الحاتي وبألػجػد الكخدؼ و بالحقػق الجولة الػحيجة التي تعتخف با

ن السذكمة ضمت تشخخ في إال أ ،كافة في العخاق وبرفتيع الكخدية األكخاد في السذاركة في نػاحي
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ختى عشجما تػصمت الحكػمة العخقية  ،جعيا وتغحييا أشخاف خارجية كثيخةالجولة العخاقية تذ جدج

إلى اتفاقات مكتسمة مع الحدبييغ الكخدييغ الخئيديغ مشع ىحان  1991 سشةفي مخات عجيجة بعج 

الحدبان مغ تػقيع االتفاق الشيائي مع الدمصة السخكدية مغ قبل الػاليات الستحجة األمخيكية بجعػػ 

 .(55: 2000، )سعجأن ذلظ يذكل دعسا لمحكػمة العخاقية الحالية 

لمػصػل الى معطع حقػقيع التي  وواحتالل 2003 سشة وأنتيد االكخاد فخصة الحخب عمى العخاق

وصارت قػات البذسخكة  ،قػة ليا وجػدىا عمى االرض تفخض ما تخيج اواصبحػ يصالبػن بيا  اكانػ 

غ االكخاد في كخدستان العخاق مغ انذاء نطام الستصػرة وتسك قػات قػية ومدمحة بجسيع االسمحة

مشتخبو وبخلسان مشتخب وحاكع  حكػمةت ليع سياسي شبو مدتقل في اشار العخاق السػحج وصار 

 .لإلقميع

في بغجاد وكحلظ يذاركػن في كل مشاحي الحياه  السخكدية الدمصةويذارك االكخاد في ادارة 

 .( 451: 2016)أبػ خدام،  السجنية الدياسية

 االكخاد في باقي دول العالم

وىؤالء معطسيع يتػزعػن بيغ لبشان وجسيػريات االتحاد الدػفيتي الدابق ودول اوروبا الغخبية 

 محدب الجيسقخاشيلوعجدىع قميل ججا ال يتجاوز عذخات االالف ففي لبشان أسدػا حدبا تابعا 

 اتستعػ حيث  ،الكخدستاني في العخاق حيث احتػاىع السال مرصفى البخزاني الى بجاية الدبعيشات

 تأثيخىعجعع ال جسبالط ولكشيع اتجيػا الى الشذاط الثقافي واالجتساعي نطخا لقمة عجدىع وانعجام ب

 في الداحة الدياسية المبشانية.

في مجتسعاتيع وانخخشػا في الحدب  اانريخو االتحاد الدػفييتي فانيع  اتاما اكخاد جسيػري

 ي ىحه الجول.الذيػعي الدػفيتي، والى يػمشا ىحا ال تػجج مذكمة كخدية ف
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اكخاد مشصقة الذخق االوسط في الجول  كبيخ عمى بتأثيخستعػن اوروبا فانيع يت ألكخادوبالشدبة 

سػريا، وذلظ النيع يتابعػن ويشذخون كل ما يحجث في السشصقة -ايخان-تخكيا-: العخاقاألربعة

 الجول االوروبية.ويقجمػن الجعع السادؼ الكبيخ لبشي جمجتيع ىشاك ولكغ ليذ ليع نذاط قػمي في 
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 نيالسبحث الثا

 ودورها نذأتها اهم االحداب والحخكات الكخدية:

كثخ فعالية عمى الداحة بخز واألالحخكات الكخدية تزصمع بالجور األو كانت وال تدال االحداب 

 في لثالث ولكششا سشخكدالكخدية سػاء الجور الدياسي او العدكخؼ وتػجج عجة احداب في الجول ا

 الكبيخ والفعال عمى الداحة الكخدية. التأثيخعمى االحداب الخئيدية وذات  ىحا السبحث

 :وهي االحداب الكخدية في العخاق

حدب و حدب كادمي كخدستان و  االتحاد الػششي الكخدستانيو الحدب الجيسػقخاشي الكخدستاني 

 .(503 :2010 ،)بابانالحخكة االسالميةاإلسالمي و د حااالت

الكخدية في العخاق أبخز مغ يسثميا الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني الحؼ أسدو الدعيع الحخكة 

 ويخأسو اليػم ابشو مدعػد البخزاني. 1946الكخدؼ مرصفى البخزاني سشة 

واعتبخ الحدبان بسثابة أقػػ  1975واالتحاد الػششي الكخدستاني بقيادة جالل شالباني تأسذ سشة 

 خكة الكخدية في العخاق.القػػ السؤثخة في نطام الح

فجرالية مع  إشارويتفق الحدبان عمى اليجف السخحمي وىػ تحقيق حكع فجرالي في مشاشقيع في 

 دولة العخاق تحت حكع ديسقخاشي دستػرؼ لزسان حساية الفجرالية.

وسػريا شيجت وتذيج حاالت احتفان  وإيخانتخكيا غ عالقات مع دول الجػار وليحيغ الحدبي

وحاالت ىجنة وحاالت تعاون وتحالف ايزا، وقج تعامل الحدبان مع الحكػمات العخاقية الستعاقبة 

احيانا الى الكفاح السدمح الفتكاك حقػقيع كسا  او ولجألعذخيغ والقخن الحالي سياسيا خالل القخن ا

 يخونيا.
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 :وهي االحداب الكخدية في تخكيا

 الحدب االشتخاكي الكخدستانيو  التخكيةحدب عسال كخدستان و  الجيسقخاشي الكخدستانيالحدب 

حدب كاوة اإلسالمي و حدب التحخيخ و  رزكارؼ واالؼ رزكاؼو  حدب العسال الكخدستانيو 

 (.501: 2010 ،بابان) كاوةصػت و 

حدب العسال  ػىدب القػؼ والسؤثخ في تخكيا ويشتسي اليو عجد كبيخ مغ اكخاد تخكيا حال

ىحا الحدب في بجاية الدبعيشات كحخكة وششية تحسل االفكار  تأسيذالكخدستاني في تخكيا بجا 

تع اعتساد االفكار الساركدية الميشيشيو  1978الساركدية، ثع عشج اعالن بخنامج الحدب في سشة 

خف الحكػمة تع القبس عميو مغ ش ىعبجهللا اوجالن حت لتحقيق الثػرة واىجافيا، ويخأسو سبيال

وقج انزع الى ىحا الحدب نػاب بخلسان وكتاب ومفكخيغ كثيخيغ مغ اصل  1999سشة التخكية 

كخدؼ، واعتسج ىحا الحدب العسل الدياسي وكحلظ العدكخؼ ولكغ تع تقديع دور الحدب بعج القاء 

دالة القبس عمى رئيدو وشمبو مغ انراره القاء الدالح واعتساد العسل الدياسي حال وحيجا لمس

اعمغ الحدب تغييخ اسسو الى مؤتسخ الحخية والجيسقخاشية  2002 سشةالكخدية بعسػميا. في 

 )كاديظ( .

 :وهي االحداب الكخدية في ايخان

 .(2010:501 ،الحياة الكخدستاني( )بابانحدب بيجاك )اؼ و الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني 

ثع تع تصػيخىا الى حدب سسي  1943مة في كخدستان ايخان في ايمػل سشة محخكة كػ  تأسدت

الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني وتخأسو رئيذ اول جسيػرية كخدية وىػ قاضي دمحم واستسخ الحدب 

والعسل عمى  السصالبةفي نذاشو الى ما بعج انييار جسيػرية مياباد وكان الحدب يقػم عمى 

جأ وعاود ايخان ضسغ اشار ديسقخاشي واستسخ عمى نفذ السب تاميغ حكع ذاتي في كخدستان
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مع الحخكة الػششية االيخانية ضج الذاه عشج مجيئ الثػرة االسالمية  نذاشو سخا وعمشا وتحالف

سسمػ الحؼ ذلظ الػقت ىػ الجكتػر عبجالخحسغ قافي لمحكع بخئاسة الخامشئي كان رئيذ الحدب 

بعج ان استسخ في اصخاره عمى السصالبة بالحكع  1989ة شا سشيفي في ياغتالو الشطام االيخان

 .الحاتي وتع انتخاب خمفا لو واستسخت الجولة االيخانية في مالحقة عشاصخ الحدب وقسعو

مغ سخد تاريخي ومغ تحميل وبحث في االحجاث  استعخاضوويخػ الباحث مغ خالل ما تع 

 السشصقةعميو  تما كاناالكخاد وكحلظ  والسػاقف في كخدستان ومػاقف االحداب والذيػخ والدعساء

 وما  والثانيةاالولى  الى يػمشا ىحا مخورا بالحخبيغ العالسيتيغ العثسانية الجولةمشح عيج  الكخدية

خػ في تخمميسا مغ ثػرات وانتفاضات ومصالبات كخديو باالستقالل تارة وبالحكع الحاتي تارة اخ

ولغػيا مع  ىي امة متجاندو عخقيا ومكانيا  وديشيا الكخديةان االمة  اشار دوليع الستػاججيغ بيا،

لع يتع تجويشيا اال في القخن العذخيغ  ، وان ابشاء ىحه االمو في معطسيع يجحبيع  الكخدية المغةان 

مغ العخب السدمسيغ الحيغ يذاركػىع نفذ الجيغ ونفذ  السشصقةانتساءىع االسالمي الى سكان 

اكبخ عامل يقف حائال بيشيع وبيغ االستقالل حيث ان الذعب السحىب وان ىحا العامل ىػ 

الكخدؼ يختمف عغ قادتو في مصالبتيع بجولة كخديو مدتقمو وىحا مغ اكثخ العػامل التي تسشع قادة 

الى ارادات الجول العطسي التي لع تحدع امخىا  باإلضافةاالكخاد في العخاق مغ اعالن االستقالل 

  .بعج بخرػص ىحا االمخ
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 لثالثا الفرل

 الجولية والدياسةالقزية الكخدية في القانهن الجولي 
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 الفرل الثالث                             

  القزية الكخدية في القانهن الجولي والدياسة الجولية            

حيث مخت كباقي الذعػب األخخػ، اثخت في حياتو الدياسية عػامل كثيخة الذعب الكخدؼ  

 ،تجاربو الػششية بسخاحل متعجده عبخ التاريخ كي تتبيمػر وتشزج وترقل شخريتيا القػمية

ومغ ثع تمسمع نفديا، وفق استخاتيجية واضحة السعالع واالىجاف كي تتفاعل مع جسيع الحخكات 

 الػششية والقػمية وفعالياتيا الدياسية.

السقػمات األساسية والذخعية لتشيس بيغ وليا الحق في السصالبة بتقخيخ مريخىا، امة ليا 
مغ خالل مؤسدات دستػرية  ،الذعػب وتبشي كيانيا السدتقل وتتحكع بإدارة الحياة لخجمة شعبيا

 .شخعية معتخف بيا مغ قبل السجتسع الجولي

ويتشاول ىحا الفرل القزية الكخدية في القانػن الجولي والدياسة الجولية مغ خالل السباحث 
  الية:الثالثة الت

 السبحث األول: أسذ قيام الجولة

 ةالقزية الكخديالسبحث الثاني: السػقف الجولي مغ 

 مغ القزية الكخدية الفاعمةالسبحث الثالث: مػاقف الجول 
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 األول السبحث

 أسذ قيام الجولة

عػامل ، وفي الحالة الكخدية تجاخمت عجة دكان والديادةلمجول أسذ تقػم عمييا ومشيا اإلقميع وال

 ومشيا: غيخ ىحه االسذ سمبا وايجابا ساىست في بمػرة الحالة الكخدية الحالية

 :حق الذعهب في تقخيخ مريخها 

مخ بفتخة آخح  بعج أنالجولي أخيخًا حق تقخيخ السريخ في القانػن الجولي كخس السجتسع حيث  

ورد وتأويالت تعسقت وتصػرت في الذكل والسزسػن عمى كل السدتػيات في مجال القانػن 

الجولي والدياسة الجولية فبعج أن مخت السجتسعات اإلندانية بسخحمة الغدو والقتال وكانت القػة 

ديصخ القػؼ ىي العامل األساسي الحؼ يحجد اإلمبخاشػريات والسسالظ وأصبح أمخًا مدتداغًا أن ي

عمى الزعيف وأن يكػن الحق لمقػة ومغ حق الزعيف أو مغ تعخض لالعتجاء أن يجافع عغ 

 نفدو بكل ما يسمظ وأن يدخخ جسيع الػسائل السسكشة لمجفاع.

وقج اختمفت كتابات فقياء القانػن والدياسة في تفديخ ىحا الحق وتبايشت مػاقف الجول مشو سمبا 

االختالف إلى مشصمقات أيجولػجية واعتبارات الدياسة لمجول والفقياء  ىحا أن نعدؼ وإيجابا ويسكغ 

 عمى حج سػاء.

وسشة  1776 سشة ويتفق الجسيع فقياء القانػن الػضعي عمى أن الثػرتيغ األمخيكية والفخندية،

كان ليسا فزل الدبق في التأكيج وألول مخة عمى حق الذعػب في تقخيخ مريخىا  1799

 الجاخمي. واالستبجادعسار واالنتفاض ضج االست
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ومشح ذلظ الػقت بخزت اآلراء حػل ماىية حق الذعػب في تقخيخ مريخىا وشبيعتو القانػنية 

 وأشكال ووسائل مسارستو.

 األسذ القانهنية لقيام الجولة الكخدية:

ية إذا كانت الجولة ضاىخة تاريخية بسعشى أنيا تستج بجحورىا إلى التاريخ القجيع فإن الجولة القػم

وىي الرػرة الدائجة لمجولة اآلن بسا تتزسشو مغ شعب وإقميع محجد وحكػمة ذات سيادة ضاىخة 

حجيثة ندبيا إذ تختبط في ضيػرىا باألحجاث التي صاحبت انتقال أوروبا مغ العرػر الػسصى 

والتي يػرخ بيا  1648 سشة اليافإلى العرػر الحجيثة ال سيسا في أعقاب معاىجة صمح وست

لجولة القػمية، وإذا كان القانػن الجولي السعاصخ قج مشح كل شعب الحق في إنذاء لطيػر ا

دولتو السدتقمة، وذلظ فيسا عبخ عشو بحق كل شعب في تقخيخ مريخه فإن ىحا ال يعشى 

بالزخورة أن كل شعب قج تحقق لو بالفعل قيام دولتو السدتقمة فالحق في قيام الجولة ال يختبط 

أن تػافخ الحق في قيام الجولة يذكل سشجا شخعيا ألؼ شعب لكي يدعى بكل  بقياميا بالفعل إال

 الػسائل إلى تجديج حقو في قيام دولتو في واقع ممسػس.

 ويشبشي حق األكخاد في إنذاء دولتيع عمى أساسييغ قانػنييغ ىسا:

 مريخىا ي تقخؼ حق الذعػب ف -

 الذخعية الجولية. -

الحؼ يبشى عميو حق الذعب الكخدؼ في  القانػنيةيعج الحق في تقخيخ السريخ أحج األسذ 

إنذاء دولتو السدتقمة ىػ أحج الحقػق السذخوعة الثابتة وغيخ القابمة لمترخف لمذعب الكخدؼ 

مشح االستقالل الحاتي لألكخاد والتشػيو انو  1920عمى الشحػ الحؼ نرت عميو اتفاقية سشة 

 مشحيع االستقالل إذا ما أثبت الذعب الكخدؼ رغبتو في ذلظ. باإلمكان
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وقج تأكج ىحا الحق مغ خالل مػقف عربة األمع إزاء الحقػق القػمية الكخدية، إذ لسا تخشح 

 سشة لقبػلو عزػ في عربة األمع 1930 سشةالعخاق بعج تػقيع السعاىجة العخاقية اإلنجميدية 

إلى وضع الذخوط التي يسكغ عمى أساسيا إنياء  تاالنتجابيادعا مجمذ العربة لجشة  1932

االنتجاب ومغ بيغ تمظ الذخوط ما نرت عميو السادة العاشخة مغ بيان الحكػمة العخاقية تعتبخ 

 ،)السفتي 1925خيحاتيا سشة شأن دولي استشادا لسا اعتخفت بو الحكػمة العخاقية في تر

2013 :347.) 

 :تقديم كخدستان

عمى العخاق كاممة وحخرتيا مغ إيخان الفارسية بعج معخكة جمجيخان  العثسانيةاستػلت الجولة 

في عيج الدمصان العثساني سميع األول الحؼ قاد الحسمة بشفدو واعتبخ أن استيالء  1514سشة

لظ االحتالل الحؼ تع في إيخان عمى العخاق وأرميشيا يعتبخ تعجؼ عمى حجود الجولة العثسانية ذ

 أؼ قبل حسمة الدمصان سميع بدت سشػات.  1581شةس

وبعج حػالي عذخيغ سشة مغ استخجاع الديادة العثسانية عمى العخاق جاء الدمصان سميع سشة 

إلى العخاق بشفدو لمديارة وتفقج أحػال الشاس وجعل شخيق عػدتو إلى إسصشبػل تسخ عبخ  1534

مجسػعة مغ أعيان وقادة األكخاد ومشح سشة أربيل التي قزى بيا أربعة أيام اجتسع خالليا مع 

بجأت أحػال األكخاد في تجبجب دائع مغ الشاحية الدياسية حيث لع يدتقخ ليا حال  1508

بخرػص عالقتيع مع الجول اإليخانية، والجولة العثسانية، حيث كانت والءات األمخاء والدعساء 

غل شاه إيخان ىحه الفخصة الحتالل األكخاد لمفخس وكانت في صخاع مع العثسانييغ في حيغ است

ل لمدمصان العثساني مخاد الخابع ىػ كيفية استعادتيا حتى كان لو غالعخاق، وأصبح الذغل الذا

مدتعسال في تحقيق ذلظ األكخاد وتقمباتيع الدياسية، حيث كانػا عػنا لو في  1639ذلظ سشة 

سبيل استخجاع العخاق مغ الفخس، وكانت نتيجة تمظ الحخب ىػ اتفاقية ثشائية إيخانية عثسانية 
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)اتفاقية تشطيع الحجود بيغ إيخان والجولة العثسانية  1638 لدشةبسعاىجة تشطيع الحجود سسيت 

قدست مشصقة كخدستان ألول مخة في تاريخيا بسػجب أحكام ىحه السعاىجة وأصبح  1638شةس

الذعب الكخدؼ يعير عمي إثخ ىحا التقديع حالتيغ تحت سمصتيغ إحجاىسا فارسية واألخخػ 

 عثسانية عمى الشحػ التالي:

 ( أصبحت عذار كخدية )كمييخ والكمػر والردالنج( بكامميا خاضعة إليخان.1

ضي عذائخ السكخؼ عمى الحجود الججيجة انقدست إلى قدسيغ بالد شيخوز بقيت تابعة ( أرا2

لمحكع العثساني بيشسا تأجل البث بػضع السشاشق األخخػ مثل سشقخ وزىاب وذرنو وجشػب 

 .كخمشذاه، حيث اتفق الجانبان عمى أن يتخك أمخ تدػية وضعيا التفاقية مقبمو

، يا االدارؼ الدابق )السفتياالراضي بقيت عمي وضع( السشاشق التي تقع الى جػار ىحه 3

2013 :350). 

 :الجور الجولي واالقميسي في اجهاض اول دولة كخدية )مهاباد(

 –ضمت القزية الكخدية مصية لتالعب دول العالع الستشفح وكحلظ الجول السعشية تخكيا إيخان 

العخاق، ولمتجليل عمى ذلظ سشػرد التجخبة الكخدية الػحيجة إلنذاء دولو وكيف بجأت وكيف انتيت 

ة ججيجة، فكسا ىػ معخوف ت الحخكة الكخدية اإليخانية مخحمبعج بجء الحخب العالسية الثانية دخم

ق األكخاد لجػ الجسيع بأنو تع اقتدام إيخان بيغ القػات البخيصانية والدػفييتية، وحيث أن مشاش

ت في الذسال اإليخاني أخح يكانت ضسغ السشصقة التي وقعت تحت سيصخة قػات الدػفي

يػنيا ، كسا تبشت القػات الدػفييتية التجسع القػمية الكخدية ويػجالدػفييت يذجعػن الخوح 

في  1942 سشةالقػمي الكخدؼ الججيج والسعخوف باسع الكػممة ويعشي المجشة والحؼ تع تأسيدو 

ة مياباد وبتذجيع مغ القػات الدػفييتية تصػرت الكػممة إلى حدب سياسي سسي الحدب مجيش

الجيسقخاشي الكخدستاني ثع تحػل إلى تشطيع متشفح في السشصقة الكخدية في إيخان بجعع مغ 
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الدػفييت الحيغ زودوه  بكل أسباب الشجاح وتع إقشاع القاضي دمحم بخئاسة الحدب وأعمغ القاضي 

 جسيػرية مياباد الكخدية. 1946دمحم سشة 

وبعج سشة واحجة مغ إعالن الجسيػرية استجاب االتحاد الدػفييتي إلى الزغػط اإليخانية والجولية 

بتشفيح تعيجه بالخخوج مغ إيخان، وبعج عقج اتفاق مع الحكػمة اإليخانية يشز عمى تدويج إيخان 

 اكانػ  ألنيعخف االتحاد الدػفيتي مغ ش لألكخادلمدػفييت بالشفط والغاز، ويعتبخ ذلظ خيانة 

 الكخدية جسيػرية مياباد إلعالنالجاعع الخئيدي 

الكخدية في مػاجية مريخىا عمى  مغ شسال إيخان تخكت جسيػرية ميابادوبعج خخوج الدػفييت 

ي أيجؼ الجير اإليخاني الحؼ أسقصيا وأعجم قادة الجسيػرية وشكمت ىحه التجخبة تحػال ميسا ف

عسخىا إال أنيا سجمت أول جسيػرية كخدية في التاريخ وآخخ تاريخ الحخكة الكخدية فبخغع قرخ 

 جسيػرية إلى يػمشا ىحا.

وكان مغ أسباب انييار الجسيػرية الكخدية الػليجة أن أغمب قػاتيا العدكخية كانت تابعة لمعذائخ 

 ىجػم إيخاني.واإلقصاعييغ الحيغ سخعان ما تخمػ عغ ىحه الجسيػرية مع أول 

أنو تع بسداعجة عدكخية  دوكحلظ فإن مغ أسباب ىحا االنييار الدخيع لتجخبة جسيػرية ميابا

 بخيصانية وأمخيكية لمقػات اإليخانية ويتخمى الدػفييت عشيع ونكث عيػدىع ليع، وبحلظ سقط

 الحمع الكخدؼ في جسيػرية مدتقمة.
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 السبحث الثاني

 الكخديةالسهقف الجولي من القزية 

ساىست الحخب العالسية االولي والثانية ومانتج عشيا مغ تغييخ في خارشة العالع واختفاء 

امبخاشػريات وضيػر اخخؼ والشطام العالسي الججيج بعج حخب الخميج الثانيو في تعصيل وتغييب 

 .تدػيق قزيتو لمعالعية في بعس مخاحل الرخاع الكخدؼ لالقزية الكخد

 :األولى الحخب العالسية جما بعوضع االكخاد  

بيغ  كانت مغ أبخز السذكالت التي واجيت الجول السشترخة في الحخب العالسية األولى

ػية تحت الحكع العثساني ومريخ تمظ زمش كانت مذاكل الذعػب التي 1918-1914عامي

الحمػل البمجان وقج تست مشاقذات في مؤتسخات الحمفاء التي عقجوىا بعج الحخب كيفية تػفيخ 

التي تػفق بيغ مصالب تمظ الذعػب في الحخب واالستغالل وبيغ أشساع الجول االستعسارية في 

دول ىحه الذعػب الغشية بالسػارد الصبيعية والستسيدة بسػقعيا الجغخافي االستخاتيجي السيع وفي 

مق بحق نفذ الػقت أعمغ الخئيذ ولدغ رئيذ الػاليات الستحجة األمخيكية أربعة عذخ مبجأ تتع

يتأكج لمقػميات التي يحكسيا السادة الثانية عذخ مشو عمى أنو  تقخيخ السريخ، حيث نرت

: 1991، )السػصميل الحاتيستقالاألتخاك حياة آمشة وفخصة متكاممة لمتصػر في إشار اال

153.) 

الترخيح الحؼ أحيا اآلمال الػششية  1918نػفسبخ سشة  8كسا صجر عغ إنكمتخا وفخندا في 

الذعػب لسا أعمشتا بأنيسا تيجفان الى تحخيخ الذعػب التي شالسا رزحت تحت أعباء  لتمظ

استعباد األتخاك تحخيخا نيائيا وتأسيذ حكػمات وإدارات وششية تدتسج سمصتيا مغ رغبة الدكان 

 األصمييغ ومحس اختيارىع.
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ريذ، حيث يعقج مسا دفع تمظ الذعػب إلى الدعي وراء تمظ السبادرات والتػجو إلى العاصسة با

 العثسانييغ وحمفائيع. وانجحارالحمفاء مؤتسخىع لتختيب أوضاع العالع لسا بعج الحخب 

 1916وقج سبق ىحه الدياسة السعمشة مغ جانب بخيصانيا اتفاقا سخيا مع روسيا القيرخية سشة 

اندحاب دبب نية ولع يقجر لالتفاق الحياة بسسى باالتفاق الدخؼ ونز عمى تقديع التخكة العثسا

وإذ تعمق  1916 سشة روسيا مشو وفزحو عمى العالع، وكحلظ اتفاقية سايكذ بيكػ في مايػ

مدتقبل السذكمة الكخدية في السجال الجولي بشتائج تمظ السعاىجات واالتفاقات وما نتج عشيا مغ 

 (.53 :2002، ية التخكية)عيدىصخاعات داخمية أفخزت عجد مغ الحخكات الػشش

عمى دتػجب عميشا التعخيج عمى االعتخاف الجولي بالحقػق القػمية لمكخد، وكحلظ وىشا نخػ أنو ي

 وضع القزية الكخدية في الشطام الجولي الججيج.إلقميسية عمى القزية الكخدية و أثخ الرخاعات ا

 سشةبقيت الحالة الكخدية عمى حالتيا مشح تقديع كخدستان بيغ اإلمبخاشػرييغ الفارسية والعثسانية  

بعج ذلظ تع تػقيع اتفاقية سايكذ بيكػ سشة  تع إلى الحخب العالسية األولى، حيث 1638

، والتي قدست بشاء عمييا أمالك الجولة العثسانية ومغ ضسشيا مشصقة كخدستان بيغ 1916

لكخدستان ومقتخح لتذكيل  خارشةبخيصانيا وفخندا، وحزخ وفج يسثل االكخاد وقجم محكختيغ مع 

  .لجشو دوليو بسػجب مبجأ القػميات

في ع إقميع كخدستان في تخكيا وأخخ إلى بخوز السذكل الكخدؼ واتدع ليزوقج أدػ ذلظ التقديع 

العخاق وأخخ في إيخان، وىشاك ثالث محصات تعتبخىا رئيدية في ىحا الذأن وىي معاىج سيفخ 

االعتخاف رسسيا بالحقػق الدياسية الكخدية وكان ذلظ في ولػزان وألول مخة في التاريخ يتع 

، حيث نرت السعاىجة عمى قيام الجولة الكخدية عمى مخاحل ولكشيا 1920 سشة معاىجة سيفخ

ن، اشتخشت مػافقة تخكيا عمى ذلظ، ولع تتصخق السعاىجة إلى مشاشق األكخاد الػاقعة في إيخا

 ر ولع يتع الترجيق عمييا.ليا أن تخػ الشػ  ولكغ ىحه السعاىجة لع يكغ
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ونجح الخئيذ مرصفى أتاتػرك في إقشاع األكخاد بالتعاون والجخػل لمجير التخكي واالنجماج في 

بيغ بخيصانيا وتخكيا لمقزاء عمى معاىجة  1923السجتسع التخكي، وجاءت معاىجة لػزان سشة 

ذكخ لمسدألة الكخدية سيفخ، حيث تجاىمت السعاىجة أؼ ذكخ لحقػق األكخاد في قيام دولة أو 

 ت فييا تخكيا بحجودىا الدابقة.طباستثشاء الشز عمى احتخام حقػق األقميات واحتف

أثخت قزية السػصل حيث جخت عجة مؤتسخات ولقاءات وتست تدػيتيا في  1925وفي سشة 

وقبمت تخكيا بزع والية السػصل إلى العخاق، وكان لألكخاد الجور األبخز في قخار  1926سشة

أؼ عالقة بيغ األكخاد وتخكيا واستفاد األكخاد مغ ىحا القخار تجريذ لغتيع في  ا، حيث انكخو الزع

مجارس الػالية وتعييغ مػضفيغ أكخاد إلدارة مشاشقيع تحت االنتجاب البخيصاني، وتع ذلظ تحت 

رعاية عربة األمع التي اعتخفت بحق األكخاد في تقخيخ مريخىع، وحثت بخيصانيا والعخاق عمى 

 حتخام الخرػصية الكخدية.ا

وأصجرت الحكػمة العخاقية مقابل قبػليا عزػا في عربة األمع بيانا تمتدم فيو بالحفاظ عمى 

مشاشقيع ولكغ ىحا الحق كان ألكخاد  مدؤولياستعسال وتجريذ لغتيع واختيار حقػق األكخاد في 

 عخاق فقط دون أكخاد إيخان وتخكياال

 :الججيجاألكخاد في الشغام الجولي 

ارتبط الذعب الكخدؼ ارتباشا مباشخا مع األحجاث التي شكمت الشطام العالسي بعج الحخب 

ع بالشطام الجولي الججيج الحؼ ضيخت أولى مالمحو في العقجيغ األخيخيغ مغ ، ثالعالسية األولى

 القخن العذخيغ.

في الحخب اإليخانية  وما صاحبو مغ حخب الخميج األولى والثانية فقج أنطع األكخاد إلى إيخان

وجالل  زانييغ، وكحلظ عبج الخحسغ قاسسمػالعخاقية بكل قػتيع التي تتكػن مغ قػات البخ 

الصالباني زعيع حدب االتحاد الػششي الكخدستاني، وقج كانػا سببا في إضعاف  القػة العخاقية 
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ئيذ صجام أثشاء الحخب وانذغاليا بقتال داخل أراضي كخدستان مسا كان سببا في غزب الخ 

حديغ، حيث أنو عشجما وجج الفخصة نكل بيا وعاقبيع عقابا شجيجا في حسمة األنفال السعخوفة 

 1989سشة 

جالل الصالباني بيجف شق صف األكخاد مع وأثشاء الحخب عقجت الحكػمة العخاقية مفاوضات  

ي مشاشق وفذمت تمظ السفاوضات بدبب عجم االتفاق عمى مجػ الدمصات التي ستسشح لألكخاد ف

 الحكع الحاتي.

وكحلظ استغمت تخكيا الحخب العخاقية اإليخانية لترفية حداباتيا مع أكخاد تخكيا ودخمت معيع في 

عمى األكخاد، حيث أنيع لع يدمسػا مغ آثارىا  لجبال فكانت الحخب العخاقية وباالً مصاردة في ا

 وتحسمػا الكثيخ مغ األعباء والخدائخ.

وانتيد عخاق لمكػيت ورفزو لالندحاب مشيا، ية بدبب اجتياح الوجاءت حخب الخميج الثان

األكخاد فخصة الحخب وتسخدوا عمى الدمصة العخاقية غيخ أن ىحا التسخد لع يجم شػيال، حيث أنو 

وبعج اندحاب الجير العخاقي مغ الكػيت اتجو إلى السشاشق الكخدية وسحق التسخد وسيصخ عمى 

لفرائل الكخدية لمجخػل في مفاوضات مع الحكػمة مشصقة كخدستان، مسا اضصخ بعس ا

العخاقية بيجف وقف القتال والسصالبة بالحكع الحاتي في ضل تخمي السجتسع الجولي عشيع وعجم 

حسايتيع عدكخيا وبعج فذل تمظ السفاوضات وتعشت الصخفيغ أنذأت أمخيكا وبخيصانيا السشصقة 

غ الحكع الحاتي تحت سيصخة الحدبيغ بشػع م تحزيفي شسال العخاق الى  مشصقة  اآلمشة

بدعامة مدعػد البخزان وحدب االتحاد الػششي  يالكخدستانالخئيدييغ الحدب الجيسقخاشي 

 بدعامة جالل الصالباني. يالكخدستان

وضل األمخ عمى ما ىػ عميو مع خالفات ونداعات مدمحة بيغ الحدبيغ وحرار مغ شخف 

 2003الحكػمة العخاقية لسشصقة كخدستان العخاق إلى بجاية الحخب األمخيكية عمى العخاق سشة 
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التي شارك فييا األكخاد إلى جانب القػات األمخيكية عمى أمل الحرػل عمى مصالبيع التاريخية 

الكخدية في  إن القزيةمشيا الذيء الكثيخ بعج نياية الحخب إال أنو ال يسكغ القػل والتي تحقق 

العخاق قج حدست نيائيا إذ أنو ال زالت السشصقة الكخدية في العخاق خاضعة لمدمصة السخكدية 

 وجدء مغ العخاق السػحج.
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 السبحث الثالث

 الكخديبةمهاقف الجول الفاعمة دوليا من االقزية 

والتي لعبت دورا في فاعمة مػاقف مغ القزية الكخدية كان والزال لمكثيخ مغ الجول ال

جكخ اىع ىحه سشتأجيج الػضع في كخدستان وإذكاء الخالفات بيغ الكخد ودوليع، 

 وىي: في ىجا السبحث الجول

 :البخيظاني السهقف

العالع السيتسة بالسشصقة الكخدية والقزية الكخدية  يصانيا وال زالت تعتبخ مغ أول دولكانت بخ 

بالحات فقج حاولت الدياسة البخيصانية إن تجج ليا قاعجة لجػ األكخاد وخاصة في العخاق 

بيغ آونة وأخخػ لرالح االستخاتيجية البخيصانية في  أوراىاوأخزعت ىحه السدألة التي يذتغل 

 .(345: 2013 ،خول )السفتيج اكتذاف البتالذخق األوسط والعخاق خاصة بع

شج الذخقية والجور البخيصاني ليذ ججيج بل ىػ قجيع ججا وكان في بجايتو عغ شخيق شخكة الي

والقرج مشو ىػ التسكيغ لتغمغل الشفػذ الدياسي  االقترادؼ في ضاىخه آخح أحيانا شكل التجخل

البخيصاني والحسالت الحخبية واالحتالل والديصخة عمى شعػب السشصقة، فعشجما نذب الخالف 

بدبب الحجود بيغ العثسانييغ وإيخان في أواخخ القخن التاسع عذخ عخضت بخيصانيا إلى جانب 

قاء عمى األمغ واالستقخار في تمظ السشصقة روسيا التػسط والتجخل لحل الخالف وذلظ بيجف اإلب

القخيبة مغ الخميج، حيث مرالح بخيصانيا االستخاتيجية البحخية واالستعسارية وكان لبخيصانيا 

عمى األكخاد والعخب حيث  التي كانت وباالً  1874 سشة ألبخز في عقج معاىجة أرضخومالجور ا

ن وأشمقت يجىا في السقاشعات الكخدية وزاد ىحا تشازلت الجولة العثسانية إليخان عغ مشصقة كخدستا

االىتسام البخيصاني بعج اكتذاف الشفط في السشصقة وبعثت بخيصانيا بجػاسيديا لمسشصقة وأخحوا 
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يتجػلػن في كخدستان العخاق تسييجا الحتالليا بعج أن سيصخوا عمى العخاق أثشاء الحخب العالسية 

ة السػصل التي تتزسغ مشاشق األكخاد وأعصت الػعػد األولى، وبالفعل تست الديصخة عمى والي

 لألكخاد بحكع ذاتي تع تخاجعت وتجاىمت وعػدىا.

 1925 سشة تحت االنتجاب البخيصاني في وتع ضع والية السػصل رسسيا إلى العخاق ووضعيا

 بخعاية عربة األمع.

وبعج الحخب العالسية الثانية مارست بخيصانيا ضغػشات كبيخة عمى االتحاد الدػفييتي  

لالندحاب مغ شسال إيخان، مسا سبب انييار جسيػرية مياباد الكخدية وسيصخة إيخان عمى 

 السشصقة بالكامل.

الشفط  وقج ناىزت بخيصانيا مذخوع الجولة الكخدية خػفا مغ ىيسشة االتحاد الدػفييتي عمى مشابع

، وكان لتقمبات األوضاع العالسية خالل العقجيغ األخيخيغ مغ القخن العذخيغ وانييار السشصقةفي 

االتحاد الدػفييتي دافعا لديصخة بخيصانية أمخيكية عمى السشصقة وخاصة بعج حخب الخميج الثانية 

لحؼ فخض غ والحزخ الجػؼ ال العخاق مشصقة محسية مغ شخف ىاتيغ الجولتيوجعل مشصقة شسا

التي كانت القػات البخيصانية حاضخة  2003 سشة ثع جاءت حخب احتالل العخاق عمى السشصقة

فييا وبقػة وشخيظ فعمي لمقػات األمخيكية في تمظ الحخب ودور بخيصانيا فيسا حرل بالعخاق 

 نتيجة تمظ الحخب واالحتالل.

 األمخيكي: السهقف

أرض  الثانية وإعالنبجأ االىتسام األمخيكي بسشصقة الذخق األوسط وتبمػر بعج الحخب العالسية 

فمدصيغ دولة إلسخائيل، حيث كانت مشصقة الذخق العخبي وإيخان مشصقة نفػذ بخيصاني فخندي، 

حيث كانت إيخان والعخاق وفمدصيغ مشصقة الخميج العخبي تحت االستعسار البخيصاني وسػريا 

ان تحت االستعسار الفخندي، وحيث أن الدياسة األمخيكية والبخيصانية تكػن في غالب ولبش
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تختمف الجولتان حػل أؼ ممف فإن الدياسة  ة وتديخ في نفذ االتجاه وقميال مااألوقات متػافق

 األمخيكية تجاه القزية الكخدية ال تختمف عغ الدياسة البخيصانية.

 قة بخمتها هه:وحيث أن ما يهم الجولتان في السشظ

 ضسان حخية التجار والػصػل إلى الشفط بأسعار معتجلة. -1

 ضسان االستقخار اإلقميسي وحل الشداعات. -2

 ضسان أمغ إسخائيل. -3

 أو الرجيقة. ان أمغ الحكػمات العخبية السػاليةضس -4

 التعيج بشذخ الجيسقخاشية. -5

ستخاتيجية الكخدية واعتبختيا مغ األىجاف االوقج اىتست الػاليات الستحجة األمخيكية بالقزية 

 ،)السفتي 2003-1991امي الخميج الثانية والثالثة ما بيغ ع األمخيكية وخاصة في حخب

2013 :734.) 

بعج انتياء حخب الخميج الثانية واندحاب القػات العخاقية مغ الكػيت اتجيت ىحه القػات شسال 

العخاق أو ما يعخف بالسشصقة الكخدية لتأديب التسخد الكخدؼ وتقاعدت الػاليات الستحجة األمخيكية 

ستحجة عغ إنقاذ األكخاد مغ بصر الجير العخاقي وبعج فتخة ليدت بالقريخة أعمشت الػاليات ال

 تقاعدتوبخيصانيا مشصقة حطخ جػؼ، وتحػلت السشصقة الكخدية إلى مشصقة آمشة في حيغ 

 تخكيا لذسال العخاق لسصاردة قػات حدب العسال الكخدستاني. ة عغ اجتياحالػاليات الستحج

السؤكج أن لمسخابخات األمخيكية الجور األكبخ في القبس عمى زعيع حدب العسال  ويعتبخ مغ  

وغزت الصخف عغ تػغل القػات  في كيشيا 1999اني التخكي عبج هللا أو جالن سشةالكخدست

اإليخانية التي تصارد قيادة الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني اإليخاني في شسال العخاق، وىحه 

وقبل بجاية  ،الدياسة الستشاقرة مع القزية الكخدية تػحي بأن اليجف ليذ مداعجة األكخاد
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 ابجأ األكخاد في االستعجاد لمسذاركة فييا لكي يزسشػ  2003 سشة ى العخاقالحخب األمخيكية عم

وتحقق اليجف األمخيكي مغ  يفي ىديسة الجير العخاق اتحقيق أىجافيع مشيا وبالفعل ساىسػ 

الحخب وضل الحمع الكخدؼ يتأرجح إلى يػمشا ىحا، حيث أن القزية الكخدية في العخاق لع يتع 

 حدسيا إلى اليػم.

 االسخائيمي: السهقف

أصبح مغ الذائع ججا في األوساط الدياسة في السشصقة والعالع أن ىشاك تعاونا إسخائيميا كخديا 

وخاصة أكخاد العخاق ومشح زمغ ليذ بالقخيب، وكانت مػافقة الجانب الكخدؼ العخاقي عمى 

 يا.إلضعاف العخاق عدكخيا وسياسيا واقتراد إلسخائيلالتعاون مع إسخائيل فخصة ذىبية 

وبسا أن السرادر في ىحا الجانب شحيحة وغيخ دقيقة فإنشا سشػرد بالشز ما ورد في كتاب 

 لمرحفي اإلسخائيمي شمػمػنكجيسػن وىػ شاىج عمى األحجاث حيث يقػل في مقجمة كتابو.

امتجت قبزة مالك السػت السخيفة في نياية السصاف لتقبس روح العالقة اإلسخائيمية الكخدية، 

رل إلى نيايتيا في ة التي تػاصمت االثشتي عذخة سشة، واتدست بالتعاون السكثف، لتتمظ العالق

، سقط الدتار، وتػزع السسثمػن كل في السكان الحؼ اختاره، أو 1975 سشة الدادس مغ مارس

 قيزتو لو ضخوفو.

وخالل تمظ الدشػات االثشتي عذخة قاد السال مرصفى البخزاني التسخد الكخدؼ، ضج حكػمات 

عخاق وجيذيا، مختكدا إلى وفػد السدتذاريغ اإلسخائيمييغ الحيغ لع يفارقػه، أو يفارقػا معدكخه، ال

 شيمة تمظ الدشػات.

لقج بحلت إسخائيل أقرى ما في وسعيا مغ أجل مداعجة األكخاد، وإضافة إلى السدتذاريغ 

جة عمى الرعيج والسجربيغ، والتجريبات التي عقجتيا عمى أراضييا لمجشػد األكخاد، والسداع
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الجولي، وبشاء مدتذفى ميجان بجسيع أجيدتو وأشبائو، فقج قجمت إسخائيل لألكخاد كسا ىائال ججا 

 مغ السػاد الحخبية والحخائخ لسداعجتيع في تسخدىع لسػاجية الجير العخاقي.

عقج إسحاق رابيغ رئيذ الحكػمة اجتساعا في مكتبو  1975 سشة في الثالث عذخ مغ مارسو 

 عجد مغ الزباط ة وزيخ الجفاع شسعػن بيخس ورئيذ األركان مخدخاؼ غػر و بسذارك

وخالل االجتساع حاول رابيغ أن يعخف فيسا إذا كانت ىشاك أية إمكانية إلحياء التسخد الكخدؼ، 

بيج أن جسيع مغ كانت لجييع عالقة باألمخ أكجوا لو عقع السحاولة. فالصخيقان الػحيجان لتقجيع 

 لألكخاد ىسا إيخان وتخكيا، وىحان الصخيقان باتا مغمقيغ تساما.السداعجات 

 وفي نياية الجمدة قال رابيغ.. حدشا ما العسل؟

 ليذ أمامشا سػػ أن نتػقف عشج ىحا الحج.

 تقاةركابي وثيقة تحت عشػان عبخ مد فاشو صاغ ييػش 1975 وفي العذخيغ مغ مارس سشة

 يقة إلى وزيخ الجفاع شسعػن بيخس، وجاء فييا:مغ قزية األكخاد، وقج تع تدميع ىحه الػث

إن ىحه القزية تجل عمى تجني مكانة األقميات الػششية في الذخق األوسط كعامل سياسي  -1

 يسكغ إلسخائيل استخجامو كثقل مػاز لمقػمية العخبية.

أللحاق إن تصػر السعجات الحخبية التكشػلػجية يتيح الفخصة لألقميات، والجساعات اإلرىابية ا -2

أضخار جديسة بالتجسعات التي تفػقيع أضعافا مزاعفة. وفي نفذ الػقت فإن تصػر ىحه 

األسئمة يدسح لمجيػش الشطامية بتػجيو ضخبات جساعية مؤلسة لمغاية لألقميات اإلقميسية عمى 

 أراضييا.

باإلمكان الذخوع بتقجيع السداعجة إلى األقميات الثائخة بكسيات صغيخة، بيج أن السسيدات التي  -3

تتستع بيا الجيػش الشطامية والحكػمات، تحتع أن يتع زيادة ىحه السداعجات. لقج ازدادت 
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سة السصالب العدكخية الكخدية األخيخة إلى الجرجة التي ألقت ضال مغ الذكػك عمى الججوػ الشاج

 عغ نزاليع لمجيات التي تقجم ليع السداعجات.

ستكػن ىشاك اتجاىات لجعع األقميات، إذا كانت تدتخجم السداعجات السقجمة إلييا برػرة  -4

خص استغالليع الف مججية وفعالة. وقج وجيت العجيج مغ االنتقادات لألكخاد عمى سمبيتيع، وعجم

 (.319: 1997، الدانحة لمقتال)نكجيسػن 

ع إذا أجسمشا ما وصمشا إليو مغ دراسة التدخبات اإلسخائيمية عغ عالقة اسخائيل باألكخاد وندتصي

أن نرل إلى حقيقة مفادىا أن األكخاد استصاعػا بجعع اإلسخائيمييغ ليع الرسػد وتجشب اليديسة 

 امام الجير العخاقي.

ػقعو ىشجريغ سشة أن الفزل كان لإلسخائيمييغ في انترار األكخاد عمى الجير العخاقي في م

 حيث كانت بقيادة وتخصيط إسخائيمي. 1966

إن إسخائيل حاولت دفع السال مرصفى البخزاني إلى إشغال الجير العخاقي ومحاولة فتح جبية 

 ، حيث نجحػ في السخة األولى وفذمػا في الثانية.1973-1967 سشة داخمية لو في حخبي

كخاد السػجػديغ عمى أرضيا، وكحلظ الحال مع ولكغ إسخائيل لع تحاول التجخل بيغ إيخان واأل

تخكيا، حيث تعتبخ تخكيا حميف إلسخائيل واقترخ دور إسخائيل عمى زعدعة أمغ العخاق باستعسال 

 الكخدية. القزية

ويخػ الباحث انو وبالخغع مغ إقخار العالع والسجتسع الجولي لحق تقخيخ السريخ والحكع الحاتي 

كخدية في عسػميا لع تدتفج مغ ذلظ استفادة واضحة، حيث ما زالت لألقميات إال أن القزية ال

تخكيا وإيخان وسػريا ال تعتخف بػجػد أقمية كخدية وتعتبخ أن دوليا ال تذتسل عمى أية أقميات 

 باستثشاء العخاق الحؼ كان وال يدال أكثخ الجول اعتخافا وخجمة لحقػق األكخاد.
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الجولي مسثال في بخيصانيا والػاليات الستحجة األمخيكية  ومسا زاد مغ تعشت ىحه الجول ىػ التجخل

فان القزية الكخدية لرالحيسا ولتحقيق مرالحيسا والحفاظ عمى حساية أمغ إسخائيل ضالمتان تػ 

 والديصخة عمى السشصقة.

وإسخائيل أيزا كان ليا دور في القزية الكخدية، حيث نجحت في تحخيظ االكخاد في العخاق 

 مغ الدمغ.وصسػدىع لفتخة 
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 الفرل الخابع

 موقف االكراد من الربيع العربي وافاق الحل للمسألة الكردية في سوريا
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 الفرل الخابع

 مهقف االكخاد من الخبيع العخبي وافاق الحل لمسدألة الكخدية في سهريا

السياسةالدوليةوماعكستهعلىونحنفيمطلعااللفيةالثالثةنرىالمتغيراتالتيطرأتعلي

اهامنالفيالوالياتالمتحدةاالمريكيةومات2110يوليوسنة00الساحةالكرديةوخاصةبعد

احداث.

لمتكنسوريابمنأىعناهذهربيعالعربيفيالمنطقةالعربيةوبعدانتفجرتاحداثال

كانلهمدوركبيروتاثيرظااهرعلياالحداث،وبالرغممنقلةعدداالكرادفيسوريااالانهم

االحداثفيسوريا.

ويتناولاهذاالفصلموقفاالكرادمنالربيعالعربيوافاقالحلللمسألةالكرديةفيسوريامن

خاللالمباحثالتالية:

.الربيعالعربيامناكرادسوريموقفالمبحثاألول:

الكرديةوالمسألةالدوليةالفاعلةمنالربيعالعربيالمبحثالثاني:موقفاالكرادعموماوالقوى

فيسوريا

افاقالحلللمسألةالكرديةفيسوريا.المبحثالثالث:
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 السبحث األول

 الخبيع العخبياكخاد سهريا من مهقف 

 

دول السشصقة مغ حيث الجغخافيا وعجد الدكان األكخاد بيا حيث ال  اصغختعتبخ سػريا مغ 

ندسة يتػزعػن في الذسال الدػرؼ ويتخكد األكخاد  يمميػن عجدىع اليػم بدػريا أكثخ مغيتجاوز 

في حي الكخد في دمذق ويذكمػن الصبقة السثقفة الكخدية وفي مشصقة الجديخة وعيغ العخب وشسال 

ويستيغ أكخاد ىحه السشاشق الدراعة مشح القجم عمى شػل الحجود التخكية مع سػريا، حمب مشاشقيع 

 س الحخف األخخػ.وبع

عغ بعزيا البعس، حيث  متباعجةوقج ازداد عجد األكخاد في سػريا عمى ثالث فتخات تاريخية 

كانت مػجة اليجخة الكخدية األولى بيغ القخنيغ الحادؼ عذخ والثالث عذخ أثشاء حكع الجولة 

ا األمخ يعصي األيػبية والتي مغ أشيخ قادتيا القائج الكخدؼ السدمع صالح الجيغ األيػبي، وىح

عمى مػجات ندوح أو تيجيخ  ءشارئا، جاء بشا اعمى أن وجػد األكخاد في سػريا ليذ أمخ  امؤشخ 

حجيثة وإنسا يسكغ القػل أن مػجات الشدوح التي جخت خالل القخن العذخيغ كانت كبيخة ويسثل 

كيا وخمقت والتي جاءت مغ تخ  ،أفخادىا العجد األكبخ مغ األكخاد الستػاججيغ في سػريا اليػم

السدألة الكخدية في سػريا والتي تسيدىا عغ أخػاتيا في إيخان والعخاق وتخكيا وىحا ما يجعل 

 السذكمة الكخدية في سػريا جدء مغ السذكمة التخكية وأثخا مغ آثارىا.

ان تحصيع مذخوع الكيان الكخدؼ في كخدستان تخكيا وقيام الجسيػرية التخكية الججيجة بقػمشة  

األمة أو الجولة القػمية األوروبية  –مجاليا البذخؼ الديادؼ الججيج وتتخيكو وفق نسػذج الجولة 

ج الشسصية أدػ إلى نذػب ثػرات كخدية ضارية ضج سياسة الريخ القػمي لمشطام التخكي الججي
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قام األكخاد في كخدستان بدبع عذخة ثػرة ضج تمظ الدياسة. بجأت  1925/1938وبيغ عامي 

في درسيع،  لتدجل ىحه  1938 سشةوانتيت بثػرة سيج رضا  1925بثػرة الذيخ سعيج بيخان عام 

 سشة الثػرة ونياية الثػرات العذائخية الكخدية ضج الحكػمة التخكية ونتج عغ سحق ثػرة الشػرسي

وعغ كل الثػرات الكخدية تجفق ىجخة كخدية جساعية ججيجة بالسئات واآلالف إلى سػرية  1925

شي في عقب كل ثػرة تقػم بيا العذائخ ثى أنيا كانت نتاج سياسات القسع اإلاالنتجابية بسعش

الكخدية وتخكد معطع اليجخات في مشصقة الجديخة الدػرية التي أشمق عمييا الفخنديػن اسع الجديخة 

العميا أو في ما يغصيو التذكيل االدارؼ لسحافطة الجديخة الدػرية التي سيتكخس اسسيا الحقا 

 باسع محافطة الحدكة.

 الجاخميةوكثيخا تػجيت اليجخات األرمشية القدخية والكبيخة أكثخ ما تػجيت إلى السجن الدػرية 

  .(17: 2013 ،ت)بارو  وكانت ىحه ىي مػجة اليجخة الثانيو

ة الثالثة فكانت نتيجة االكتطاظ الدكاني في مشاشق جشػب شخق األناضػل ومجيشة أما السػج

وفي السقابل جعمت الشيزة الدراعية التي تذيجىا سػريا في  ،ديار بكخ والذح في مرادر الجخل

وعجم تسييد الحكػمة الدػرية في تػزيع األراضي بيغ فالح  (1962-1947عامي ) الفتخة ما بيغ

الستحجة  العخبيةحالف القػؼ بيغ الحدب الجيسقخاشي الكخدؼ وحكػمة الجسيػرية وآخخ وكحلظ الت

، كل ذلظ جعل الفالحيغ األكخاد يياجخون بأعجاد كبيخة مغ تخكيا إلى سػرية خعبج الشاصفي عيج 

 واستػششػا في مشاشق الدراعة في الذسال الدػرؼ.

الحخب العالسية األولى قدست بعس  عمسا بأن الحجود التي تع تخسيسيا بيغ تخكيا وسػرية بعج

القبائل الكخدية إلى قدسيغ يعيذان بيغ تخكيا وسػرية والقبائل التي ندحت مغ تخكيا استقخت في 

وكان ىحه السجاميع تحسل الكثيخ مغ  ،سػريا في السجن الكبيخة مثل حمب ودمذق والالذقية وحساة

ث في كخدستان تخكيا لكي نفيع ما يجخؼ السذاعخ القػمية والعمع، ولحلظ فإنو يجب  فيع ما حج
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بخرػص أكخاد سػريا وبدبب العجد البديط ألكخاد سػريا فإنيع دائسا يسثمػن التابع لمتحخكات 

الكخدية القػية في الجول السجاورة، وبدبب ىجخة ندوح بعس السذاركيغ في االنتفاضات 

 مشاشط كخدية في السجن الدػرية.والحخكات السدمحة والدياسية مغ تخكيا إلى سػريا ضيخت بػادر 

ويججر بالحكخ أن ىحه الشذاشات لع تذكل أؼ ازعاج لمفخندييغ بل حاولت فخندا عمى العكذ مغ 

حيث مشحيع االنتجاب الفخندي  عمي العسل ذلظ االستفادة مغ ىحه التحخكات والتجسعات وشجعتيا

أسدػا نػادؼ ثقافية واجتساعية بعس االمتيازات والحقػق وصجرت ليع مصبػعات بالمغة الكخدية و 

 .ن مغ احتػاء األكخاد الدػرييغثيف ويعتقج أن فخندا كان ليا ىجفافي مشاشق تػاججىع الك

 الدػرية السصالبةجعل األكخاد في مػقف السدانج لالنتجاب في مػاجية الحخكة الػششية  :أوليسا 

 .باالستقالل

الزغط عمى تخكيا لمسػافقة عمى تخسيع الحجود بيشيا وبيغ سػريا والمعب بالػرقة  :وثانييسا 

أمغ تخكيا واختخاق الحجود وتخكدت مصالب  يسكشيع زعدعةكخاد سػريا ى أساس أن أعم الكخدية

 أكخاد سػريا حػل تحديغ وضعيع االجتساعي والثقافي ضسغ الجولة الدػرية.

ية لجػ األكخاد ولكغ حجث ما أثار العجاء بيغ األكخاد شعخات العخقفخندا محاولة إثارة الولع تتػقف 

 وفخندا بدبب مشح تخكيا لػاء االسكشجرون الحؼ يتػاجج بو عجد غيخ قميل مغ االكخاد.

وبعج خخوج االحتالل الفخندي بعج الحخب العالسية الثانية انخخط األكخاد في الحياة الدياسية 

ا معيا بكل إخالص وتفاني، وبالخغع مغ محاوالت أل البخزاني الدػرية وانزسػا لألحداب وعسمػ 

تأسيذ حدب تابع لمحدب الجيسقخاشي الكخدستاني ويحسل نفذ االسع إال أن أكخاد سػريا كانػا 

 يرخون عمى العسل مع الحخكة الػششية الدػرية.

في استقصاب دورا والكاريدما التي يتستع بيا ولعبت شخرية الخئيذ الخاحل جسال عبج الشاصخ 

 أكخاد سػريا عشج تخؤسو لمجسيػرية العخبية الستحجة.
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ووجػد زعامات كخدية عجيجة عمى رأس أحداب وششية سػرية وأعزاء فاعميغ بيا أضعف 

 احتسالية نذػء مذكمة كخدية في سػريا.

 وكحلظ وصػل عجد مغ األكخاد إلى البخلسان الدػرؼ والحخية التي يتستع بيا األكخاد في سػريا

فػضع الدػرية  والجولةكل ىحه العػامل كانت مغ االسباب التي خففت وجػد اشكاليو بيغ الكخد  

حيث وصل ذات التػاجج الكخدؼ األكخاد في سػريا يختمف عشو في أؼ مغ الجول السجاورة الثالث 

كان مشيع دمحم عمي العابج السخاتب في الجولة الدػرية، ف زعساء األكخاد أكثخ مغ مخة إلى أعمى

رئيذ الجسيػرية ، وكحلظ حدشي الدعيع 1936-1932 عاميرئيدا لمجسيػرية الدػرية بيغ 

 وغيخىع كثيخون. 1949الدػرية سشة 

وبالخغع مغ تجخالت أكخاد العخاق واستحجاث مرصمح كخدستان الغخبية وفتح فخع لمحدب 

أعزائو مغ أكخاد األشخاف الالجئيغ  كان جل ذلظ الحدبالجيسقخاشي الكخدستاني اال ان 

والسياجخيغ مغ تخكيا ثع ما لبث ىحا الحدب أن تفخعت مشو أغمب األحداب الالحقة وبالخغع مغ 

كل السحاوالت العتبار سػريا مػششا وجدء مغ كخدستان إال أن ىشاك عامميغ مؤثخيغ حاالت دون 

 .ذلظ ومشعا نذػء كخدستان الغخبية

اد سػريا األصمييغ كانػا ال يخغبػن في قيام اقميع مدتقل عمى غخار اقميع العامل االول: أن أكخ 

كخدستان العخاق، وكانػا مشجمجيغ في السجتسع الدػرؼ ومتحرميغ عمى كافة حقػقيع مثميع مثل 

أؼ مػاشغ سػرؼ مغ القػميات والجيانات األخخػ، حيث يعتبخ أكخاد سػريا األصمييغ ىع 

 ا واجتساعيا وخاصة أكخاد السجن الدػرية في حمب ودمذق.أصحاب التأثيخ القػؼ سياسي

والعامل الثاني: أن األكخاد في أماكغ تػاججىع لع يذكمػا يػما مغ األيام أغمبية الدكان، حيث قمة 

يع بيغ القخػ والسجن الدػرية جعل اليػم أكثخ مغ مميػني ندسة وتػزععجدىع الحؼ ال يتجاوز إلى 

  .كثافتيعمشيع أقمية حتى في أماكغ 
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بصال أن تكػن ىشاك كخدستان غخبية وما دامت ال تتػفخ الخغبة وال وىحان العامالن الخئيديان أ

لكخدية الحجيثة شأن وكان لمحخكة اىشاك مصالبات جادة وحقيقية بحلظ، السدتقل لغ تكػن  اإلقميع

تعديد روابصيسا وفي الي التفكيخ القػمي السجتسعات الكخدية السحمية الدػرية  كبيخ في تحػيل

ومغ تعخب قدع كبيخ  ،القػمية عمى الخغع مغ عجم اتراليا الجغخافي والبذخؼ الكخدؼ السباشخ

ثشيات التي امتدجت في تكػيغ السجتسع الدػرؼ حل تاريخية سابقة مثل غيخه مغ اإلمشيا في مخا

 بثقافتو العخبية.

الدػرؼ بل ال ؼ السجتسع الكخديرعب تقجيخ عجد الدكان في ىحه السجتسعات السحمية أو في 

 ،لحلظ نكتفي بالتقجيخ فقط ،يسكغ تحجيج ىحا العجد بذكل دقيق في ضػء بيانات مػثػق بيا

ألنيا  ،وسشخز بالحكخ ىشا السجتسعات السحمية الكخدية الدػرية التي يديل تقجيخ عجد سكانيا

ات في لشجن وىػ تقخيخ وإذا ما استخجمشا إحراء مجسػعة حقػق األقمي ،تتسيد بأغمبية كخدية

 .معقػل بالشطخ إلى خبخة واضعيو الجيجة في السجتسعات السحمية الكخدية الدػرية

ندبة مغ  743000والبالغ  1958سشة إذا ما استخجمشا إحراءه لعجد األكخاد في سػرية في  

% نجج أن عجد الدكان 8ندسة يسثمػن إجسالي سكان سػرية إلى ما ندبتو  9200000أصل 

 2010 سشةفي  1218970% وصل إلى 2خاد في حجه األدنى بسعجل نسػ الدكاني قجره األك

 3% مغ مجسػع الدكان في سػرية أما عجده في حجه األعمى بسعجل نسػ سكاني قجره 5.9بشدبة 

في السئة مغ مجسػع الدكان  7.6بشدبة  2010ندسة في عام  1555677في السئة فػصل إلى 

 في سػرية.

رية الحيغ لع يياجخوا إلى السجن الجاخمية بفعل ديشاميات اليجخة الجاخمية وفي يتخكد أكخاد سػ 

مقجمتيا السجنيتان السميػنيتان حمب ودمذق وفي السشاشق التخػمية الحجودية في مجتسعات محمية 

عمى شػل الحجود الدػرية التخكية مغ مشصقة عيغ ديػار في أعمى زاوية حجود مشصقة مشقار البط 
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سابقا وفي التقديسات اإلدارية الدػرية أو في قزاء السالكية حاليا إلى مشصقة عفخيغ  قزاء دجمة

شسال مجيشة حمب وتقع السجتسعات السحمية الكخدية في ىحه السشاشق الحجودية في كل مغ 

السالكية التي تكاد أن تتكخد بفعل كثافة اليجخة السديحية الدخيانية مشيا إلى خارجيا وفي 

لجػادية  وعامػدا والجرباسية التي تكخدت أؼ أصبحت كخدية بذكل كامل بفعل ىجخة القحصانية وا

السديحييغ الدخيان القرػارنة مشيا ورأس العيغ وعيغ العخب كػباني وليذ ىشاك أؼ تػاصل 

مستج بيغ ىحه السجتسعات السحمية الكخدية لكغ التخكيد األكبخ مغ ناحية مقجاره الشدبي وكثافتو 

 القامذمي بسحافطة الحدكة )الجديخة الدػرية سابقا(.ىػ في مشصقة 

وعجد الدكان في الصخق اآلخخ مغ السجتسعات الكخدية السحمية شسال مجيشة حمب والػاقعة في 

إشار الحجود اإلدارية في محافطة حمب والستخكدة في عفخيغ وعيغ العخب فيبمغ عمى مدتػػ 

 ندسة. 75882فخيغ إلى ندسة ويرل عجدىع في مخكد ع 77629ناحية عفخيغ 

وفي ضػء بيانات سكانية محجثة فإن حجع سكان مشصقة القامذمي والشػاحي التابعة ليا يبمغ 

% مغ إجسالي سكان محافطة الحدكة البالغ بجاية 33.4ندسة، يذكمػن ما ندبتو  492953

ندسة  64976ندسة بيشسا يبمغ عجد سكان ناحية عامػدا وقخاىا  1476988، 2011عام 

% مغ إجسالي سكان السحافطة في حيغ يبمغ عجد سكان مشصقة السالكية 4.4كمػن ما ندبتو يذ

% مغ مجسػع سكان محافطة الحدكة ويبمغ عجد 15.1ندسة أؼ ندبة  222419مع نػاحييا 

% مغ سكان محافطة 13.9ندسة أؼ ما يعادل  205221سكان مشصقة رأس العيغ مع نػاحييا 

 خاد في تمظ السشاشق فإن العخب يتخكدون في جشػبيا.الحدكة وفي حيغ يتخكد األك

وبيحا يتبيغ لشا تقجيخيا عجد الدكان السحمييغ الكخد الحيغ يتخكدون في مجيشة القامذمي التي تع 

 .(66: 2013 ،)مجسػعة باحثيغلغخبيةلفع كخدستان ا إشالقاالعتساد عمييا في 
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حيث تأسذ  1957سػريا وتحجيجا سشة كان أول حدب سياسي كخدؼ في سػريا بعج استقالل 
الحدب الجيسقخاشي الكخدؼ الدػرؼ وكان أول رئيذ لو الديج نػر الجيغ زازا والحؼ يشحجر مغ 
أصػل كخدية تخكية وابغ لعائمة مغ أعيان مادن ندحت إلى سػريا في ثالثيشيات القخن الساضي 

يػعي الكخدؼ وانزست إليو الحدب الذ مغ مجسػعات شبابية انتست الى اواستقصب الحدب عجد
والبارتي القجيع وجسعية وحجة الذباب الكخدؼ في  الحخية أزادؼ –تشطيسات أخخػ مثل حدب 

 القامذمي ليربح الحدب ىػ التشطيع الكخدؼ األوحج في سػريا.

شيج الحدب انقدامات وصخاعات متأثخا بذسال العخاق واالنقدامات  1965-1957وبيغ عامي 

فقج كانت حالة االنقدام  جية بيغ اليدار واليسيغ، بب خمفيات سياسية وأيجلػ التي حرمت فيو بد

حالة عامة في تمظ الفتخة، حيث انقدست األحداب العخبية أيزا ولع تكغ حالة خاصة باألحداب 

 الكخدية.

وتػالت االنذقاقات وانقدست الكثيخ مغ األحداب ونذأت أحداب كخدية ججيج في سػريا )تكخس 

ي بجاية الدبعيشات عمى الخغع مغ محاوالت االتحاد كميا وبجاية صيخورة االنذقاقات االنقدام ف

البارتي وىػ اسع الحدب ذاتو الحؼ –بالتػسع عشجما أنذأ دىام ميخو الحدب الجيسقخاشي الكخدؼ 

وذلظ  حدبوأسدو عبج الحسيج دروير األمخ الحؼ جعل األخيخ يزيف كمسة التقجمي إلى اسع 

الدبعيشيات تأسيذ حدب ججيج باسع  ، كسا شيجت فتخة1977 سشةخابع لمحدب لفي السؤتسخ ا

وشكل  1977 سشةحدب اليدار بدعامة صالح بجر الجيغ الحؼ انفرل عشو صالح كجو في 

سا غيخ بجر الجيغ اسع حدبو إلى حدب االتحاد الذعبي الكخدؼ وقج في ،الحدب االشتخاكي الكخدؼ

ؼ الكخدؼ عثسان صبخؼ وانقدع إلى حدبيغ يحسالن االسع نفدو ًأصابت االنذقاقات الحدب اليدار 

األول بدعامة يػسف ديبػ والثاني بدعامة مػسى، وأسذ ضسغ صيخورة االنذقاقات ىحه إضافة 

إلى السؤتسخ األبػجي والسؤتسخ الكخدستاني العخاقي عجد مغ األحداب الكخدية مثل حدب االتحاد 
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جيسقخاشي الكخدؼ )يكتيي( بدعامة اسساعيل عسخ الحؼ تػفي الجيسقخاشي الكخدؼ  وحدب الػحجة ال

 (.78: 2013 ،لو حتى اآلن )فخيق باحثيغمغ دون انتخاب رئيذ  2010 سشةفي 

 أىع األحداب الكخدية الدػرية:ومغ 

وحدب والحدب التقجمي الجيسقخاشي الكخدؼجيسقخاشي الػششي الكخدؼ في سػرية الحدب ال

وحدب ازادؼ وحدب الػحجة  وحدب السداواة الجيسقخاشي الكخدؼالكخدؼالسداواة الجيسقخاشي 

الجيسقخاشي وحدب السدتقبل الكخدؼ وحدب االتحاد الجيسقخاشي وحدب الػفاق الجيسقخاشي والحدب 

 اليدارؼ الكخدؼ 

وتتصمع معطع األحداب الكخدية إلى الػصػل إلى حل السدألة الكخدية بالصخق الجيسقخاشية 

إشار الجولة الدػرية باستثشاء تيار السدتقبل الحؼ يجعػ إلى السصالبة بجولة كخدية  والدمسية في

مدتقمة أو ضع مشاشق أكخاد سػريا إلى كخدستان العخاق وتتفق معطع األحداب والقػؼ الكخدية 

عمى السصالبة باعتخاف دستػر سػريا باألكخاد قػمية ثانية في الجولة وبأن السشاشق التي يعير 

ألكخاد ىي أرض كخدية تاريخية واالعتخاف بالحقػق الثقافية لألكخاد، وكحلظ الحقػق فييا ا

الدياسية وتججر اإلشارة ىشا إلى أنو ليذ ىشاك اتفاق كخدؼ عمى مفيػم الحقػق الثقافية 

 وغيخ محجده . والدياسية بيغ األحداب والقػػ الكخدية وىي مصالب عامو

 وجػد أحداب ديشية خالفا لكخدستان العخاق. كسا يخمػا الصيف الدياسي الكخدؼ مغ

وتعاني األحداب الكخدية في العخاق حاليا حال معطع األحداب في سػريا والسشصقة مغ شخرشة 

 الحدب فخئيذ الحدب ىػ رئيذ مجػ الحياة وال يدتثشى مغ ذلظ إال عجد قميل مغ تمظ األحداب.

ليذ  ان عجدإشار السجتسع الدػرؼ حتى أ عسل فيوتعتبخ األحداب الكخدية أحداب قػمية كخدية ت

 2005 سشة قميل مشيا كان ضسغ التحالف بيغ األحداب الدػرية والستسثل في إعالن دمذقب

الحؼ ضع أوسع شيف معارض سػرؼ كسا كانػا دائسا أكخاد سػريا بأحدابيع مشريخيغ ومشجمجيغ 
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فإن انجماجيع في السجتسع  في السجتسع الدػرؼ والحخاك الدياسي الدػرؼ، وكسا ذكخنا سابقا

 الدػرؼ أوصل الكثيخ مشيع إلى أعمى السخاكد حتى رئاسة الجولة.

بغس الشطخ عغ كػنيا ثػرة الشخب أو انتفاضة شعب مطمػم أو مؤامخة واحجاث الخبيع العخبي 
دولية أو حخكات إرىابية استغمت ثػرة الذعب، فمغ نجخل في االنحياز ألؼ شخف ولكغ رأيشا أنو 

اجبشا لتغصية مذاركة األكخاد الدػرييغ في أحجاث الخبيع العخبي وتأثيخه عمييع رأيشا أنو مغ و 
يدتمدم التعخيج عمى بجاية أحجاث الخبيع العخبي في سػريا وعغ أسبابيا وكيف تحػلت إلى حخب 

 أىمية.

مرخ متأثخة بالثػرات التي سبقتيا في ليبيا وتػنذ و  15/3/2011بجأت األحجاث في سػريا يػم 

تشاسب مع وكانت ألحجاث سػرية الكثيخ مغ األسباب الخاصة وكل شخف يخوؼ أسبابو التي ت

أنيا كانت انتفاضة شبابية انصمقت تساىيا مع غيخىا مغ  الجراسة اه تحميمو لمحجث ولكغ ما تخ 

الثػرات في السشصقة أخصأت الدمصة في التعامل معيا واستغمتيا دول وقػػ أخخػ ومشيا 

لدػرية في ترفية حداباتيا مع الحكػمة الدػرية فالسعارضة الدػرية عسمت عمى السعارضة ا

تحػيل مصالب الذباب في الحخية والكخامة إلشعال ثػرة داخل سػريا وبعس الجول التي كانت 

لجييا خالفات مع الحكػمة الدػرية بدبب خط الغاز وخالفات سياسية أخخػ مثل قصخ وتخكيا 

ول كان ليا دور في تحػيل الرخاع إلى صخاع مدمح مدتغميغ السعالجات والدعػدية، وكل ىحه الج

 الخاشئة لمحكػمة الدػرية وتصػر األمخ رويجا رويجا إلى حخب أىمية أكمت األخزخ واليابذ.

 ويسكغ تقديع اسباب الثػرة او االحجاث في سػريا الى ثالثة اقدام

 : اسباب اقتراديو1

 لمسػاشغ وتجني دخل الفخد والفداد االدارؼ. االقتراديةوتتسحػر ىجه االسباب في الحالة 

 والجفاف في مشاشق سػريا الذسالية وندوح االالف الى السجن
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 :اسباب سياسيو2

وحخمان دول الخميج مغ ىحا االمتياز،  ألوروباعقج مج خصػط الغاز  مشح الحكػمة الدػرية ايخان

تػجو  حدب ذود لعب دورا ميسا في تجخل دول الخميج في الرخاع الدػرؼ وتأجيجو وكحلظ وجػ 

اسالمي سشي عمى سجة الحكع في تخكيا لعب دورا في دعع تخكيا لتيار االسالم الدياسي او تيار 

االسج العمػؼ السحىب والسجعػم مغ التي يخأسيا بذار  الدػريةكػمة حاالخػان السدمسيغ ضج ال

 .الذيعيةايخان 

 : اسباب اجتساعيو3

 الصائفةفي ايجؼ ابشاء  األمشيةالي تخكيد الدمصات  األخيخةفي الدشػات  الدػريةتػجو الحكػمة 

ولكغ ما ييسشا في ىحه لحيغ يسثمػن غالبية الذعب الدػرؼ، ا ابشا الدشةسبب احتقان لجػ  العمػية

 تعاشي األكخاد معيا وأثخىا عمييع وتأثيخىع بيا.الجراسة كيفية 

التي كان سببيا مباراة في كخة  القامذميفي  2004 سشة ويججر بشا ىشا التعخيج قميال عمى أحجاث

 ما تعالقجم بيغ فخيقيغ مغ مجية القامذمي وديخ الدور والتي تحػلت إلى انتفاضة كخدية سخعان 

بعس  في فتشة بيغ العخب واألكخاد وتجعيادت أن تدبب احتػائيا مغ الحكػمة الدػرية والتي ك

األحداب الكخدية أنو تع التعامل معيا بعشرخية مغ شخف قػات األمغ وكان نتيجتيا أربعة قتمى 

مغ األكخاد وعجد مغ الجخحى وكانت ىحه األحجاث أحج أسباب انزسام األكخاد إلى أحجاث 

 . ومذاركتيع الفاعمة فييا في بجاياتيا 2011سشة

في تكػيغ اتجاه كخدؼ عغ ما قبميا إذ زادت قػة  2004سشة وساىست ما يدسى انتفاضة األكخاد 

بعج مخاحل مغ  ،القػػ السشاىزة لمحكػمة في الخأؼ العام الكخدؼ والقاعجة الذعبية الكخدية

عبج التػافق والسدايخة تع التأسيذ ليا بدبب خالفات الحكػمة الدػرية مع العخاق وتخكيا وإيػاء 

ودعسو في كفاحو السدمح قبل تػقيع الحكػمة  ،هللا أوجالن زعيع حدب العسال الكخدستاني التخكي
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مع تخكيا  وخخوج عبج هللا أوجالن مغ سػريا وتػقف دعع سػريا لو  األمشيةالدػرية التفاقية أضشو 

فييا متبشيغ  ولحدبو ومع انصالق أحجاث الخبيع العخبي في سػريا نجج أن األكخاد انخخشػا مبكخا

 شعاراتيا الجامعة )الكخامة والحخية(.

ولكغ الحكػمة الدػرية حاولت تحييج األكخاد عغ األحجاث بعج أن امتجت االحتجاجات إلى 

أشار امتجاد االحتجاجات إلى السشاشق الكخدية إلى احتسال التحاق األحداب بيا ، السشاشق الكخدية

 سشة عمى غخار ما حرل في انتفاضة األكخادخرػصا في حال إشالق الشار عغ السحتجيغ 

وجياء ، وبيج أن الشطام عسج مغ ججيج إلى احتػاء األكخاد إذ التقى الخئيذ بذار األسج 2004

 /أبخيل 7شحيع الجشدية الدػرية. وفي ووعج األكخاد بس 2011 سشة/أبخيل  5العذائخ الكخدية في 

" يقزي بسشح السدجميغ في سجالت 49أصجر الخئيذ األسج مخسػما تذخيعيا "رقع  2011 سشة

 49التذخيعي  أجانب الحدكة الجشدية العخبية الدػرية كسا عجل الخئيذ بذار األسج السخسػم

الحؼ كان يشز "عمى ضخورة الحرػل عمى تخخيز  200 8سشة  سبتسبخ 15الرادر في 

لسدؤول في العاصسة دمذق في حال تغييخ الحقػق العيشية لألراضي مدبق مغ الييئات اإلدارية ا

الػاقعة في السشاشق الحجودية( والحؼ اشتكى مشو األكخاد كػنو قيج االستفادة مغ العقارات أو 

 سشة ارسم 26الرادر في  43لو بالسخسػم األراضي الدراعية في السشاشق الحجودية. فتع استبجا

التخاخيز إلى محافطة الحدكة بجال مغ دمذق ونجع عغ الحؼ نقل صالحية مشح  2011

التغيخات الججيجة مباشخة فػرة مذاريع بشاء في محافطة الحدكة الحجودية، وبحلظ تع تحقيق اثشيغ 

يا مغ السصالب الجػىخية التي يصالب بيا األكخاد والتي تجرجيا األحداب الكخدية ضسغ بخامج

 (.102: 2013 ،الدياسية )فخيق باحثيغ

في  لجػ بعس األحداب الكخدية اوفي الجانب اآلخخ الحع بعس الدياسييغ أن ىشاك اتجاى

 مذاركات األكخاد في السطاىخات التي كانت تخخج في كل جسعة وكانت أعجاد األكخاد بديصة
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 2011 سشة جشازة مذعل التسػ في أكتػبخ أن تذييعبيشسا نجج  ،قترخت عمى بزعة ألػفا

عشج تشطيع تطاىخه  2012 سشة ألف مذيع وكحلظ في مارس 100كانت السذاركة تديج عغ 

ألف مذارك مسا يجل  200زادت أعجاد السذاركيغ عغ  2004 سشة بسشاسبة أحجاث القامذمي

ية األكثخ تشطيسا في شبيعة مذاركة األكخاد في االحتياجات دعمى تحكع بعس األحداب الكخ 

مكاسب خاصة باألكخاد وال عالقة ليا بأحجاث الخبيع العخبي واالبتعاد عغ وتػجيييا لتحقيق 

 السذاركة الفاعمة بيا.

استسالة  الدياسييغ والشذصاء الدػرييغ خصابا تحفيديا واستججائيا لسحاولة القادةانتيج بعس ف

 عغ التحالف مع الشطام ومحاولة إدماجيع أكثخ في الثػرة عميو. عاالكخاد وابعادى

أزادؼ والتي تعشي الحخية عمى  اسع  إشالقمغ بيغ الخصػات التي اتخحوىا في ىحا االتجاه  وكان

إحجػ التطاىخات التي كانت تشصمق يػم الجسعة، وكحلظ االستجابة غيخ السذخوشة مغ اتحاد 

تشديقات الثػرة ألن يكػن اسع إحجػ الجسع "جسعة حساة الجيار التي اقتخحتيا تشديقيو ندياب 

 الكخد".

ثع بجأت األحداب الكخدية العسل عمى خمق إشار سياسي جامع يجسع الذارع الكخدؼ ويػجيو 

 2011 سشة تحت شعارات كخدية مدتقمة وتست الجعػة إلى السؤتسخ الػششي الكخدؼ في أكتػبخ

الحؼ سعى إلى إقخار عشػان سياسي قػمي كخدؼ ونجحت األحداب جدئيا في ذلظ وضيخت 

خدية البعيجة عغ أىجاف أحجاث الخبيع العخبي في سػريا، وتججر  اإلشارة ىشا الذعارات القػمية الك

أن مػاقف األحداب الكخدية كانت مختبصة بسجػ ججية مػاقف السجتسع الجولي مغ الحكػمة 

القائسة في سػريا، وذلظ بخالف الذارع الكخدؼ الحؼ كان في جدء كبيخ مشو مؤيج لالنتفاضة 

 ومشخخط بيا ومذارك أيزا.
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 السبحث الثاني

مهقف االكخاد عسهما والقهى الجولية الفاعمة من الخبيع العخبي والسدألة الكخدية 

 الدهرية

إشالة أمج الحخب في سػريا وعجم ركػن األشخاف الستشازعة لحػار جاد يشيي حالة الحخب 

وىحه األشخاف مشيا  يق مرالحيا في سػرياوالرجام السدمح سسح ألشخاف كثيخة بالتجخل لتحق

مرمحة سػريا وشعبيا مع ات دولية ومغ الصبيعي أن تتعارض وشخري تدول وأحداب وتشطيسا

ىحه األشخاف ومغ الصبيعي أيزا أن تكػن بعس ىحه األشخاف ال تخيج الخيخ لدػريا، وليحا 

 داعجة أحج األشخاف السترارعة سخاولغيخه عسل كل شخف حدب أجشجتو وحاول استسالة وم

عمشا، وجسيع األشخاف تذجد عمى أىجاف ضاىخة لتجخميا ومغ أىسيا محاربة اإلرىاب في سػريا و 

 :الفاعمةومغ األشخاف ػره ويرشفو بسقاييدو وعمى شخيقتو، وكل شخف يخػ اإلرىاب بسشط

 :أكخاد العخاق وتخكيا 

يبتعج السذيج تاريخيا شغت صبغة االنقدام الجاخمي عمى السذيج الكخدؼ  وفي سػريا أيزا لع 

عغ ذلظ االنقدام وىحا االنقدام تفتعمو وتدتفيج مشو جيات تخيج تدخيخ الكخد لتشفيح مذاريعيا وفي 

فإن مغ أحجث االنقدام ىع أكخاد الجػار واستفادت مشو  2011 سشة الحالة الكخدية الدػرية بعج

يا( حدب االتحاد أشخاف كثيخة وتشازع الشفػذ في مابات يدسى كخديا كخدستان الغخبية )سػر 

الجيسقخاشي الكخدستاني والسجمذ الػششي الكخدؼ وىػ قخيب مغ مدعػد البخزاني بيشسا يتستع 

األول بجعع مغ االتحاد الػششي الكخدؼ بقيادة الصالباني، وقج تسكغ الفخيقان مغ االجتساع في 

المجشة السخكدية  ، بخعاية مدعػد البخزاني واتفق الصخفان عمى تذكيل2012 سشة أربيل في يػليػ

العميا لمػصػل إلى إقامة سمصة واحج داخل كخدستان الغخبية ويحاول البخزاني بيحه الجيػد تثبيت 
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نفدو زعيسا لألكخاد في كل مكان حيث كان بشز االتفاق ان يكػن ىػ الجية الزامشة لتصبيق 

 اتفاق أربيل.

خالل تجريب السقاتميغ األكخاد الدػرييغ  يقػم البخزاني بتقػية نفػذه في اإلقميع الكخدؼ الدػرؼ مغ)

في العخاق وذلظ عمى أمل ربط القػػ السقاتمة عمى األرض بو في محاولة إليجاد تػازن مع 

مميذيا حدب االتحاد الجيسقخاشي الكخدستاني السجربة عمى أيادؼ حدب العسال الكخدستاني ويدعى 

: 2013، وثيق بالبذسخكة التابعة لو( )ندار البخزاتي في نياية السصاف إلى إقامة قػة تختبط بذكل

 مشذػرات باإلنتخنت(.

إال أن البخزاني يرعب عميو مشافدة حدب العسال الكخدستاني بقيادة عبج هللا أو جالن الحؼ 

يتستع بشفػذ قجيع وقػػ في الذسال الدػرؼ بحكع العالقات القبمية بيغ أكخاد سػريا وتخكيا وكحلظ 

فتخة شػيمة في سػريا قبل أن تصمب مشو الحكػمة الدػرية الخخوج بعج  بدبب تػاجج حدب العسال

 ، 1998وجػد عبج هللا أو جالن سشة  حجوث األزمة بيغ سػريا وتخكيا بدبب

مع أن تخكيا دخمت عمى الخط وقامت بجعع السجمذ الػششي الكخدستاني الدػرؼ مغ خالل 

مغ حدب خدستاني الدػرؼ السجعػم مدعػد البخزاني لكي يقف في وجو االتحاد الػششي الك

 أوجالن وجالل الصالباني.

 تخكيا:

تخكيا دولة جارة لدػريا وتخبصيا بيا حجود بخية شػيمة وعالقات متيشة رسسيا وشعبيا واقتراديا 

وسػريا دولة ميسة بالشدبة لتخكيا لألسباب الدالفة الحكخ وكحلظ وجػد جدء مغ الكخد في السشاشق 

الجولتيغ والحيغ يشتسػن لشفذ القػمية الكخدية وبعزيع يشتسي لشفذ القبائل وعجد الحجودية بيغ 

  .كبيخ مغ أكخاد سػريا ىع في األصل مياجخيغ مغ تخكيا في فتخات سابقة
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واألمغ القػمي التخكي مختبط في ذلظ باألمغ القػمي الدػرؼ وتخكيا تجخمت في سػريا مبكخا في 

وكانت ىشاك عجة لقاءات عمى مدتػػ رفيع مغ الحكػمة الدػرية  بجايات ما يدسى الثػرة الدػرية

لحل األزمة ويعتقج أن أىع أسباب التجخل التخكي ىػ الحيمػلة دون امتالك أكخاد سػريا لمقػة التي 

تسكشيع مغ السصالبة بحكع ذاتي أو االنفرال عغ الجولة الدػرية وتكػيغ دولة مع كخدستان 

ب التخكي ويحفد أكخاد تخكيا لسصالبات مساثمة، وكحلظ مغ األسباب العخاق مسا يدبب قمقا لمجان

كبيخ مغ أحداب السعارضة الدػرية تحسل نفذ التػجو الدياسي  االتي دعت سػريا أن ىشاك قدس

 والجيشي لحدب العجالة والتشسية الحاكع في تخكيا.

ستقبال السعارضة وتعتبخ تخكيا مغ أىع الالعبيغ الجولييغ في سػريا حيث فتحت أراضييا ال

والجير الحخ ودعستيع سياسيا وعدكخيا وكحلظ فتحت أراضييا الستقبال الشازحيغ الدػرييغ، وفي 

الفتخة األخيخة تجخمت تخكيا عدكخيا بقػات عمى األرض في الذسال الدػرؼ وىي بحلظ تحقق 

ػات الكخدية وثانييسا كبح جساح الق الجولةسذاركة في الحخب عمى تشطيع ىجفيغ األول وىػ ال

الدػرية وخمق تػازن قػؼ في مشاشق شسال سػريا التي يقع قدع كبيخ مشيا تحت سيصخة أكخاد 

 سػريا.

دون قيام حدب االتحاد الجيسقخاشي الكخدستاني بإنذاء كيان كخدؼ في  ةالحيمػلوتعتبخ تخكيا أن 

تحاد الجيسقخاشي شسال سػريا ىػ جدء مغ األمغ القػمي التخكي، حيث تعتبخ تخكيا أن حدب اال

 الكخدستاني العجو األول لتخكيا.

أن تخكيا تعاني مغ مذاكل متعجدة فيي ضج الشطام الدػرؼ الحؼ  :)ويقػل السفكخ عجنان أبػعػدة

مع أكخاد حخك األكخاد ضجىا وىع العجو األول لتخكيا ويقػل أن ىشاك احتسال تحالف أكخاد سػريا 

 (.198: 2016، تخكيا( )العدوني
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 إيخان:

إيخان دولو حميفة لدػريا مغ فتخة ليدت بالقخيبة ومغ مرمحتيا استسخار الحكػمة الحالية وحكع 

لمشفػذ اإليخاني في السشصقة، حيث ال يخفى عمى  وكحلظ تعتبخ سػريا امتجاد حدب البعث لدػريا

يا بحدب هللا ، وكحلظ العالقات االستخاتيجية التي تخبص2003 سشة أحج عالقات إيخان بالعخاق بعج

في لبشان وتسثل سػريا نقصة الػصل وسػريا حميف استخاتيجي إليخان وىشاك تشاغع كبيخ في 

سياسة الجولتيغ عمى الرعيج الجولي واإلقميسي، وكحلظ مغ أسباب الجعع اإليخاني ىػ وجػد نطام 

سحىب سياسي عمى رأسو الخئيذ بذار األسج الحؼ يشتسي لمصائفة العمػية وىي قخيبة مغ ال

 الذعبي.

إنيا تيجف إلى السحافطة عمى  :قال بإيخانيتعمق  فيسايقػل الخبيخ الدياسي د. كامل أبػ جابخ )

 ا ولبشان(الشطام العمػؼ وأن تبقى ذات نفػذ في العخاق وسػري

أن نذػء دولة ديشية في السشصقة يدعج مػسكػ ودمذق ويجعػىسا  :أبػعػدة عجنان )وقال السفكخ

لتػحيج السػاقف لكغ الحخج ىػ أن إيخان الحميفة ليسا ىي دولة ديشية مػضحا أن إيخان تصخح 

ع تحت اسع نفديا دولة تحارب التغيخييغ لحلظ فإنيا تمتقي مع دمذق ومػسكػ في محاربة الػض

 (.193: 2016آخخ( )العدوني، 

شفي الحكػمة اإليخانية الجعع السالي والعدكخؼ وإرسال قػات تقاتل عمى أرض سػريا إلى وال ت

جانب الحكػمة الدػرية وقػات حدب هللا المبشاني الحؼ اعتخف رئيدو حدغ نرخ هللا في أكثخ مغ 

مشاسبة أن ىشاك قػات لحدب هللا عمى األرض الدػرية وأن سػريا تسثل خط الجفاع األول عغ 

 غ السقاومة المبشانية.لبشان وع
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 الجول الخميجية:

الجول الخميجية عمى مدانجة الجور التخكي والجعع السادؼ والعسل عمى تدميح  اقترخ دور

واالمارات والدعػدية وتخاجع الجور قصخ، السعارضة والجول العخبية صاحبة الجور في سػريا ىي 

 القصخؼ كثيخا لرالح الجور الدعػدؼ.

 الستحجة األمخيكية:الهاليات 

أن تجيخ أمخيكا السمف الدػرؼ مغ خالل الجول الستجاخمة فيو ومغ خالل مجمذ األمغ بعج 

األمخيكي  لمخالف الخوسيالسمف إلى مجمذ األمغ وأصبحت تتحكع فيو أما بالشدبة  أوصمت

 ريا فيقػل السفكخ عجنان أبػ عػدة:بخرػص سػ 

خائفة مغ روسيا لكغ التخػف األمخيكي يكسغ في قيام )ال روسيا خائفة مغ أمخيكا وال أمخيكا 

 إن روسياروسيا بتدييل الصخيق إليخان ويمحق الزخر بجول الخميج العخبية نافيا ججية ما يقال 

 (.195: 2016يخان مغ سػريا( )العدوني، ستصخد إ

قخؼ لقػات لتي تسثل العسػد الف وتجعع الػاليات الستحجة األمخيكية وحجات حساية الذعب التخكي

بالدالح والسال بحجة مداعجتيا في حخب تشطيع الجولة )داعر( ناىيظ عغ  سػريا الجيسقخاشية

 دعسيا لبعس األشخاف الدػرية األخخػ.

 روسيا:

بالشدبة لخوسيا ولمعالقات الستيشة بيغ البمجيغ مشح  ااستخاتيجي اتعتبخ سػريا والتػاجج بيا مذخوع

عيج الخئيذ الدابق حافع األسج وىي حميف استخاتيجي لخوسيا ومعطع تدميح الجير الدػرؼ ىػ 

تدميح روسي، وكحلظ وجػد القاعجة البحخية في شخشػس الدػرية، وكحلظ اكتذاف الغاز في 

دة ولبشان وىػ الدمعة التي تتحكع بإنتاجيا بحخ الستػسط في سػريا وإسخائيل وغمشاشق شخق ال
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)سػريا بالشدبة لمخوس ليا أىسيتيا بحاتيا بسعدل عسا  :ينوترجيخىا روسيا وكسا يقػل أسعج العدو 

دوليو ال إقميسية بحاجة  كقػةغخبي في شخق أوروبا ووسصيا وروسيا  –يجخؼ مغ تشافذ روسي 

وسط ألسباب جيػستخاتيجية واقترادية وثع لشقاط ارتكاز حػل العالع ال سيسا في الذخق األ

ثقافية، كسا أن روسيا تصسح مغ خالل سػريا أن تذارك األمخيكي في إدارة تػازنات السشصقة و 

عمى شاولة اإلقميع التي تحزخىا أبخز قػػ الصاقة حػل العالع )الشفط والغاز(  اوحجد مقعج

 الصاقة ىي الجػىخ

إلى جعل  CNN)إن إن عغ )الدييغ أمخيكييغ نقال ييجف التجخل الخوسي بحدب عجة مدئػل 

روسيا القػة التي تزبط أجشجة األزمة الدػرية مغ خالل السيجان ىحا الزبط ىجفو خمق ضخوف 

 .مالئسة لتدػية سياسية تزسغ السرالح  الخوسية في السشصمقة في حجه األقرى

 (.114: 2016، يعدونال) 

 إسخائيل:

اإلسخائيمية الصػيمة تتجخل سخا في كل الداحات وتعبث باألمغ  األدرعيخػ لقج تعػد العالع أن 

القػمي لمجول الرجيقة والعجوة فسا بالظ بدػريا الجولة العخبية التي تقػد محػر السسانعة والتي 

ولكغ ي جػارىا بعج مرخ، تحتل إسخائيل جدء مغ أراضييا والتي تعتبخ ثاني أكبخ دولة عخبية ف

ليدت ليا يج في إثارة مػجة الخبيع العخبي في سػريا، ولكشو بعج أن بجأ  سخائيلإن إ وتجل االحجاث

فإن إسخائيل مثميا مثل القػػ اإلقميسية في السشصقة عسمت وتعسل عمى االستفادة مشو وعجم وقػع 

 الزخر بيا وبسرالحيا اآلنية واالستخاتيجية.

فقامت إسخائيل أكثخ مغ مخة بقرف مػاقع عدكخية لمجير الدػرؼ وىشاك عجة تقاريخ تتحجث 

عغ عالج جخحى السعارضة الدػرية في الجػالن الدػرؼ السحتل، وكحلظ في الجاخل اإلسخائيمي 

وقفت عمى )في ىحا الرجد يقػل بشياميغ نتشياىػ: السعارضة وتجدذ وتعاون استخباراتي مع 



71 
 

ط الفاصل حيث زرت مدتذفى ميجاني لمجير في ىزبة الجػالن، إذ ان ىحا مقخبو مغ الخ

السدتذفى لع يتع إنذاءه مغ أجل اإلسخائيمييغ بل مغ أجل الدػرييغ وقج عالج اإلسخائيمييغ أكثخ 

 (.5: 2014مغ ألف سػرؼ مراب رجال ونداء وكثيخ مغ األشفال )سييال، 

ن إسخائيل تتحاشى التجخل في شئػنيع وذلظ حخصا وبالشدبة لسػقف إسخائيل مغ أكخاد سػريا فإ

عمى التحالف القجيع مع تخكيا وسعيا لتخميع عالقتيا معيا بعج الفتػر الحؼ حرل بيشيع بدبب 

د تجخل في اختالف السػاقف في أمػر أخخػ، بيشسا تذيخ جسيع التقاريخ والسعمػمات الى وجػ 

لمػضع الجاخمي في سػريا يشصمق مغ حدابات ز أن السػقف اإلسخائيمي بالشدبة لبشان  )وندتخم

إسخائيمية محزو ال عالقة ليا بسػقف أخالقي أو إنداني عمى االشالق، حيث تخيج الجولة العبخية 

امة الرييػنية استسخار دوامة العشف وتتسشى فذل كل الجيػد الخامية لمػصػل إلى حمػل تػقف دو 

 العشف.
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 السبحث الثالث

 الكخدية في سهرياافاق الحل لمسدألة 

وذلظ نطخا  بعج تفجخ احجاث الخبيع العخبي، مدألة اكخاد سػريا ضيخ االىتسام العالسي بيا حجيثا

قجم يع مكػنات الذعب الدػرؼ عمى ػرية الستعاقبة كانت تتعامل مع جسالن الحكػمات الد

لجولة الدػرية في ااصب عميا الجراسة، فقج تػلى بعس االكخاد مشكسا ورد سابقا في ىحه السداواة 

البخلسان، وسشتشاول ىشا الحمػل التي لجأت ليا اشخاف  ئيذ الجولة ورئيذووصمػا الى مشرب ر 

 ا الصخف الكخدؼ في سػريا لمسدألة.الرخاع ومشي

 :إبان االزمة الدهرية الدهريةكخدية األحداب ال

مفاجئة لألحداب الكخدية وأخحت  2011 سشة جاءت الحخكة االحتجاجية في سػريا في مارس 

يخز الذارع الكخدؼ الدػرؼ  فيساليذ بالقريخ لكي تتفاعل معيا وتحاول تأشيخىا  اوقت

 والسذاركة في اليياكل البشيػية التي تأسدت الحقا.

بجأ العسل مبكخا مغ األحداب والذخريات الدػرية السعارضة في تذكيل ىيئة التشديق الػششية 

ط معارضتو لمشطام الدػرؼ بذخ  بغس الشطخ عغ التػجو واأليجلػجي ذاركة الجسيععمى قاعجة م

أثسخت االتراالت فيسا بيغ األحداب والتذكيالت الدػرية السعارضة عغ تذكيل ىيئة القائع، 

حيث احتػت في بجايتيا عمى شيفا كبيخا مغ  2011 سشة التشديق الدػرية الػششية في يػنيػ

رضة ولكغ ليذ جسيع السعارضة انطست تحتيا حيث رفزت أحداب الذخريات والقػػ السعا

 إعالن دمذق السذاركة فييا وكحلظ األحداب اإلسالمية.

كسا أدػ تذكيل الييئة إلى خالف داخل األحداب الكخدية واقترخ التسثيل الكخدؼ عمى حدب 

لكخدؼ الدػرؼ االتحاد الجيسقخاشي وحدب يكيتي والحدب اليدارؼ الكخدؼ والحدب الجيسقخاشي ا
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والحدب الجيسقخاشي الكخدؼ في سػريا )البارؼ( وكحلظ عجد مغ الذخريات الدياسية الكخدية 

السدتقمة وكان نذاط ىيئة التشديق ضعيفا وال يختقي إلى مدتػػ الحخاك الستراعج وىحا ما دعا 

ذلظ إلى  األحداب الكخدية ويعدون  ،، ومغ ىحه األحدابالييئةبعس األحداب إلى االندحاب مغ 

لتشديق الػششية وكحلظ ورود عجم وضػح السػقف مغ السدألة الكخدية في بيان تأسيذ ىيئة ا

ن سػرية جدء ال يتجدأ مغ الػشغ العخبي( حيث يخفس األكخاد ىحا التعبيخ ويعتبخون أن عبارة ا

 سػريا بمج يزع العجيج مغ القػميات.

لجسل والذعارات ذات الشدعة االنفرالية وعقب االندحابات الكخدية أصبحت تطيخ العجيج مغ ا

 العخب في كخدستان الغخبية والفجرالية. –مثل كخدستان الغخبية 

وعشج تأسيذ السجمذ الػششي الدػرؼ رفزت األحداب الكخدية االنزسام إليو باستثشاء بعس 

 األحداب الرغيخة وشخريات مدتقمة.

 السعارضة العخبيةم مغ شخف األحداب وكان مغ أبخز أسباب الخفس ىػ رفع شعار إسقاط الشطا

أثشاء التطاىخات حيث ال تخغب غالبية األحداب الكخدية استعجاء الحكػمة الدػرية بذكل كامل، 

وكحلظ دعع تخكيا لصخف معيغ مغ السعارضة الدػرية وإقامتيا لسخيسات لالجئيغ أثارت مخاوف 

ة إلى بجء ضيػر مالمح عدكخة لجػ األحداب الكخدية مغ تجخل تخكي يزخ بسرالحيع باإلضاف

 االحتجاجات.

كل ىحه األحجاث جعمت مغ األحداب الكخدية تعدف عغ االنخخاط في السجمذ الػششي الدػرؼ 

مػقف مػحج فتست  وإنزاجوتدعى إلى تأسيذ جدع يػحج الصيف الكخدؼ في مػقف واحج 

وحزخ العجيج  2011 سشة امذمي في أكتػبخقالجعػة إلى السؤتسخ الػششي الكخدؼ في مجيشة ال

مغ التكتالت الحدبية الكخدية والذخريات الدياسية السدتقمة وكحلظ مجسػعات مغ الذباب 

 وغاب عشو مجسػعة مغ األحداب الكخدية.
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وخخج السؤتسخ ببيان أكج عمى أن حل األزمة الدػرية يكسغ في تغييخ الشطام الدياسي وتفكيظ 

 لة السػاششة مدتقخا عمى السصالبة بإسقاط الشطام.بشيتو الدياسية واألمشية والتحػل إلى دو 

الشديج وأكج البيان عمى أن الذعب الكخدؼ يعير عمى أرضو التاريخية ويذكل جدء مغ 

السجتسعي والػششي التاريخي لدػرية وىحا يتصمب اإلقخار الجستػرؼ بػجػده كسكػن رئيدي مغ 

مكػنات الذعب الدػرؼ وثاني أكبخ قػمية فيو إضافة إلى إيجاد حل ديسقخاشي عادل لقزيتو 

يجخؼ التأكيج ىشا عمى مفيػم و القػمية بسا يزسغ حقو في تقخيخ مريخه بشفدو ضسغ وحجة البالد 

ة الكخدية عمى الخغع مغ الحداسية لسفيػم القػمية العخبية قػمية األكثخية في الجولة( )فخيق القػمي

 (.129: 2013 ،باحثيغ

ويبجأ التشاقس عشج الكخد في تعاشييع مع السجتسع الدػرؼ مغ ىحه الشقصة إذ كيف يخفزػن 

 فقط إذقس عمى ذلظ القػمية العخبية ويرخون عمى االعتخاف بالقػمية الكخدية وال يتػقف التشا

مغ مكػنات الذعب الدػرؼ ويصالبػن باالعتخاف بأن الذعب  اوكحلظ مكػن ايعتبخون الكخد شعب

واعتبار العخب السقيسيغ في ريخية وىحا يؤدؼ إلى كخدنة األرض، الكخدؼ يقيع عمى أرضو التا

ويتجاوز  ىحه األرض ضيػفا أو غاصبيغ وىحا الصخح في ىحا البيان يػحي بسصالب انفرالية

 الذبابي الكخدؼ وىحا يعصي إيحاءً  الالمخكدية، وجاء في البيان أيزا أنو يجب االعتخاف بالحخاك

 بأن األحداب الكخدية تدعى لمحاق بالحخاك الذبابي الكخدؼ واحتػائو وتػجييو في صالحيا.

 10 جسعةاليػم وبجأت األحداب في تشطيع السطاىخات معتسجة عمى الذباب والذارع الكخدؼ ففي 

تبشى السؤتسخ الػششي الكخدؼ شعار مطاىخة تمظ الجسعة وأشمق عمييا  2011 سشة أكتػبخ

السؤتسخ الكخدؼ يسثمشي وتػالت السطاىخة التي تشصمق يػم الجسعة تحت رعاية األحداب في تشافذ 

محسػم عمى كدب ود قادة السجسػعات الذبابية السدتقميغ وتحفيدىع عمى االنزسام لألحداب 

 لسؤتسخ الػششي الكخدؼ.وا



74 
 

وكان مغ نتائج تأسيذ السؤتسخ الػششي الكخدؼ انفتاح األشخاف الخارجية عمى األكخاد بعج تػحج 

الكثيخ مغ األحداب والذخريات في العسل تحت السؤتسخ الػششي الكخدؼ ومشيا جامعة الجول 

سل عمى إنجاح السبادرة العخبية حيث التقي األميغ العام لمجامعة وفجا يسثميع إلشخاكيع في الع

 العخبية لالنتقال الدمسي لمدمصة في سػرية.

وكحلظ حاول مدعػد البخزاني رئيذ حكػمة كخدستان العخاق االستفادة مغ السجمذ الػششي 

وشارك في السؤتسخ مسثمػ األحداب  2012 سشة الكخدؼ ودعا إلى مؤتسخ أربيل في يشايخ

ان بجعع السجمذ الػششي الكخدؼ السشبثق عغ وشخريات كخدية سػرية وكان مغ نتائجو بي

وأيزا  –السؤتسخ الػششي الكخدؼ الحؼ عقج في القامذمي واعتباره مسثال لسعطع األكخاد في سػريا 

دفع العجيج مغ األحداب بعشاصخىا لمتجريب عمى الدالح والتجريب عمى إدارة السشاشق أمشيا 

وسياسيا واالستعجاد القادم السجيػل الحؼ ربسا يحسل تفككا لمجولة الدػرية فيجج األكخاد أنفديع 

 مدتعجيغ إلدارة مشاشقيع.

د البخزاني انزسام العجيج مغ وكان مغ نتائج مؤتسخ أربيل والزغػشات التي مارسيا مدعػ 

األحداب والذخريات التي لع تحطخ السؤتسخ إلى السجمذ الػششي الكخدؼ الدػرؼ وأيزا تػقيع 

اتفاق بيغ األشخاف الكخدية السػالية لحدب العسال الكخدستاني واألحداب السػالية لسدعػد البخزاني 

 ر الدػرؼ والحكػمة الدػرية.عمى اقتدام إدارة السشاشق الكخدية التي يشدحب مشيا الجي

أربيل الثاني الحؼ تع فيو تذكيل الييئة  فاقإتودعا مدعػد البخزاني األشخاف الكخدية إلى تػقيع 

الكخدية العميا. والتي تكػن مقدسة بيغ السجمذ الػششي الكخدؼ ومجمذ الذعب القخيب مغ حدب 

يات اختصاف الشاشصيغ ضج الشطام العسال، وذلظ لػقف األعسال العجائية بيغ الصخفيغ ووقف عسم

وكحلظ االتفاق عمى شكل التشطيع اإلدارؼ والدياسي والعدكخؼ لسشاشقيع ومغ ىشا بجأت الحخكة 

الكخدية تأخح شكل اإلقميع أو شبو اإلقميع. حيث صارت ليع تشطيسات سياسية مػحجة وكحلظ بجاية 
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خكدية بدبب تفاقع األوضاع في الديصخة عمى األرض مع اندحاب الجير واإلدارة الدػرية الس

مشاشق أخخػ وضخورة نذخ الجير في مشاشق التػتخ األخخػ بعج اليجوء الحؼ فخضتو األحداب 

الكخدية في مشاشق تػاجج األكخاد وبعج أن استصاعت التحكع في تػجيات الذارع الكخدؼ مغ 

بجأ األكخاد في االبتعاد خالل انزسام الذباب الشذط في األحداب والتشطيسات العدكخية والسجنية و 

عغ السذاركة في فعاليات األحجاث التي تقػم بيا السعارضة في سػريا وحتى مذاركاتيع في 

السؤتسخات الجولية والدػرية السعارضة كانػا دائسا يختمفػن مع أقخانيع األحداب العخبية والقػمية 

مػقف السسدظ بالعرا مغ  ادتساعات والمقاءات ووقف األكخ األخخػ وغاليا ما يشدحبػن مغ االج

السشترف فيع لع يفمتػا يجىع مغ الحكػمة الدػرية بذكل نيائي ولع يشخخشػا بذكل كامل في 

 أحجاث الخبيع العخبي في سػريا وما نتج عشيا مغ فعاليات وتذكيالت سياسية.

 :وعدكخياً اإلدارة الحاتية لسشاطق تهاجج األكخاد شسال سهريا مجنيا 

ي اإلدارات الحكػمية الدػرية مغ مشاشق تػاجج األكخاد بعج اندحاب القػات جاء اندحاب مػضف

اجة حدرعا و و سا تحت ضغط اشتجاد السعارك في حسز وحاألمشية والعدكخية مغ السشصقة 

السعارك لسديج مغ القػات فخأت الحكػمة الدػرية االندحاب مغ مشاشق شسال سػريا ألنيا ال 

فكان لداما عمى األحداب السػجػدة بالسشصقة تذكيل إدارة ذاتية إلدارة يػجج بيا تػتخ أمشي كبيخ،  

حياة الشاس في ىحه السشاشق ولكغ ما جعل الديصخة في ىحه اإلدارة لألحداب الكخدية فخضت 

سيصختيا عمى السشصقة عدكخيا وأمشيا وصار حدب االتحاد الجيسقخاشي الكخدؼ يشادؼ بإقميع 

خ الديصخة عمى األرض مع وجػد جير تسثمو وحجات الحساية ووجػد مدتقل لألكخاد وذلظ بعج تػف

أن األكخاد يذكمػن أغمبية سكان ىحه السشاشق  ابتثحاتية، ولكغ مغ غيخ السمصة، وىي اإلدارة ال

 وىشاك مغ يقػل أن األكخاد ىع أقمية في محافطة الحدكة التي يجعي األكخاد أنيا محافطة كخدية.
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% مغ 30-25مية في محافطة الحدكة حيث تبمغ ندبة األكخاد ما بيغ )والػاقع ان األكخاد أق

سكان محافطة الحدكة، ىحه الشدبة وكسا سببيغ ىي ليدت مجخد تخسيشات أو ادعاءات كتمظ 

التي تصمقيا األحداب الكخدية مشح بجاية الثػرة مجعية بان مشصقة الجديخة ىي مشاشق ذات أغمبية 

تكخر ىحا االدعاء وتتجاولو في  تجة أن بعس وسائل األعالم بجأكخدية أو مشاشق كخدستانية لجر 

 نذخات أخبارىا وتقاريخىا دون أدنى مبخر بل معتسجة عمى دراسة ىامة اعتسجت عمييا بذكل

 .2012 سشة يػنيػأساسي في  اساسي

 تحسل في الدابق اسع محافطة الجديخة الدػرية. تويججر بشا التشبيو إلى أن محافطة الحدكة كان

ومسا زاد الججل بخرػص إعالن اإلدارة الحاتية في شسال سػريا ىػ غسػض اليجف مشيا، فيشاك 

األمخ  كخدستان سػرية( وىشاك مغ يخػ أنمغ يخػ أن اليجف ىػ االنفرال وتأسيذ إقميع لمكخد )

ال يخخج عغ كػنو تسثيمية متفق عمييا مدبقا بيغ الحكػمة الدػرية وحدب االتحاد الجيسقخاشي 

كخدؼ وأن اليجف مشيا ال يتعجػ تفػيس الحدب بإدارة ىحه السشاشق وتقجيع الخجمات إلى أن ال

 تشتيي الحخب.

 35عزػا يسثمػن  82وعمى العسػم بغس الشطخ عغ خمفية األمخ فإنو تع تذكيل مجمذ مغ 

حدبا ومشطسة إلدارة مشاشق شسال سػريا التي اندحبت مشيا الحكػمة الدػرية، وتدتعجل ىيئة 

لتخبية والتعميع والتابعة لإلدارة الحاتية تكخيج التعميع فقج شبعت كسية كبيخة مغ الكتب بالمغة ا

دارة الحاتية بدعامة الكخدية التي تذتسل حتى العخب والدخيان السقيسيغ في مشاشق سيصخة اإل

ط رفس مغ الحكػمة الدػرية والسعارضة العخبية وحتى استيجان األحداب غيخ األكخاد وس

سذتخكة في اإلدارة الحاتية كل ذلظ يتع بفعل الديصخة العدكخية عمى األرض التي تفخضيا قػات ال

 وحجات حساية الذعب.
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عمى إثخ أحجاث القامذمي  2004وتأسدت وحجات حساية الذعب الكخدؼ كسا يقػل البعس سشة 

 وبجأ عسميا في الطيػر لمكيان بعج بجاية أحجاث الخبيع العخبي.

جات نفديا في تشطيسيا الجاخمي قػة مدمحة وششية كخديو مختبصة بأؼ قػة سياسية وتعج ىحه الػح

خاضعة لقخارات الييئة الكخدية العميا وتقػل أنيا تقاتل مغ أجل حخية الذعب الدػرؼ والػقػف 

 ضج أؼ تجخل خارجي أو داخمي.

السقاومة وقػات  وتدسى الػحجات محميا )األبػجية أو البككة( وىي ثالث سخايا أو وحجات وحجات

السعتخفة ووحجات السحمية وتشتذخ في مشصقة الجديخة وعفخيغ وعيغ العخب وتمقت القػات تجريباتيا 

 65الكخدستاني التخكي ويرل تعجاد ىحه القػات حػالي  جربيغ تابعيغ لحدب العسالعمى أيجؼ م

أفخادىا مختباتيع مغ ى ألف مقاتل وتتمقى الجعع مغ قػات التخالف الجولي ضج تشطيع الجولة ويتمق

قػات في صفػفيا عخبا وكمجان إيخاد الزخائب الحؼ تفخضو عمى السشاشق الكخدية، ونطع ال

 (.2014-10-9ييغ )السرجر: الجديخة وشبكة االنتخنت: وأشػر 

ودخمت قػات الحساية في معارك الجير الدػرؼ الحكػمي، مسا دفعيا لمخخوج وتخك مشاشقيا 

 ذلظ أنبخت قػات الحساية لقتال تشطيع الجولة اإلسالمية )داعر( وجبية لقػات الحساية ثع بعج

،  ومسا يؤخح عمى ىحه القػات أنيا تسشع السعارضة مغ قتال القػات الحكػمية انصالقا مغ الشرخة

 متحالفةوىي  مشاشق سيصختيا مسا يديج الذكػك بتحالفيا مع الشطام الدياسي الحاكع في سػريا

 .األمخيكية الستحجةلػاليات ا ة مغومجعػمايزا 

 :لألكخاد الستاحةالخيارات 

حسة عمى األرض وفي الخمادية لع تعج تفيج فدػريا مدد األكخاد يقفػن في مفتخق الصخق والسػاقف

عمى األرض قػات مغ كل بمج وجشدية وفي الدساء شائخات مغ كل القارات وعمى  ،الدساء

األكخاد تخك مشترف العرا واإلمداك بيا مغ أحج األشخاف حتى يكػن ليع مكان عمى األرض 
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فيع اليػم متيسػن مغ السعارضة الدػرية بالعسل مع الحكػمة لسرالحيع الخاصة في مشاشقيع 

بتداز مع كل األشخاف فمع تفخز الحخب رابحيا حتى اليػم غيخ األكخاد ويتيسػن كحلظ بسسارسة اال

وقج استفاد حدبيع األكبخ )حدب االتحاد الجيسقخاشي مغ اندحاب القػات الدػرية والدمصة الدػرية 

 مغ مشاشقيع بشاء عمى اتفاقات أو تفاىسات ضسشية.

ة )الحدكة( وصػال إلى أرياف حمب لقج باشخ االكخاد بشاء سيصختيع وإدارتيع في الجديخة الدػري 

واستفادوا مغ دعع  شاءوا يجابي بجاية الحخب فقاتمػا حيثلقج استعسل األكخاد لعبة الحياد اإل

وكحلظ صشفػا  2012 سشة الجير الحكػمي الدػرؼ في أماكغ يعيشيا مثال رأس العيغ في

 أحدابيع ضسغ السعارضة.

مغ حدب العسال الكخدستاني  دكخية السجعػمةوكان حدب االتحاد الجيسقخاشي ووحجاتو الع 

غ عمى الجسيع بسا فييع دمذق وأنقخة في مخاحل معيشة. كسا استفادوا مغ الغصاء الجػؼ مشفتحي

الخوسي لالستيالء عمى مديجا مغ األرض لكي تتسجد سيصختيع في الذسال الدػرؼ، وعسمت 

جات حساية الذعب عمى األرض، وبالخغع الػاليات الستحجة األمخيكية عمى تفعيل ربط شائخاتيا بػح

مغ تأكيجىع السدتسخ أنيع يتعاونػن مع كل مغ يقاتل تشطيع الجولة )داعر( ولكغ ىحه الحجة لغ 

 تجوم شػيال والسؤشخات اليػم ال تداعج عمى استسخار ىحه الدياسة.

ألكخاد سػريا مجاال لتػزيع ضباط في غخفة عسميات أربيل )غخفة قػات  فالسعخكة اليػم ال تعصي

 التحالف( وضباط آخخيغ لمتشديق مع قػات الجير الدػرؼ والخوسي.

قال كل قػتو حيث ي عجم االنخخاط في جانب السعارض بد مبخراتيع التي يدػقػنيا فاولكغ لألكخ 

مع السعارضة الدػرية أنيع ال يخيجون  نػاف خميل مجيخ السخكد الكخدؼ لمجراسات أن السذكمة

 نجا ليع وكحلظ تحالف السعارضة مع العجو األول لألكخاد وىي تخكيا وركشػا إلييا.الكخاد ا
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واألكخاد يخذػن مغ أن يكػن لتخكيا في سػريا نفذ الشفػذ الحؼ تتفتح بو إيخان في العخاق وىحا 

يع أو حق تقخيخ مريخىع عمى أقل تقخيخ يؤدؼ إلى وأد كل شسػحات األكخاد في االعتخاف بحقػق

ألن تخكيا تخذى مغ أن يكػن لألكخاد في سػريا شأن فتشتقل العجوػ ألكخاد تخكيا وخاصة أن 

 ولتيغ بخالف أكخاد العخاق وإيخانىشاك عالقة تاريخية بيغ أكخاد الج

 :الدهرية الحكهمة قة معالعال

بيغ الحكػمة واالكخاد فكانت  لع تشقصع العالقة 2011 سشةيا مصمع مشح بجاية االحجاث في سػر 

وما  احيانا وتتعسق احيانا اخخػ وتديخ حدب مرمحة كل شخف وحاجتو لمصخف االخخ اجعتتخ 

 يقجمو لو مغ تشازالت. 

حدب ما رشح في ىحا اإلشار فإن وفجا كخديا رفيع السدتػػ زار دمذق بعج التجخل الخوسي في 

ركة في عسميات بخية مذتخكة مع الجير الدػرؼ بغصاء جػؼ روتيشي سػريا لمتباحث في السذا

وبحدب ما رشح مغ معمػمات فإن السجاوالت بيغ مسثميغ عغ الجير ووحجات حساية الذعب 

 التي يصمع عمييا الخوس إلى إشخاك األكخاد في العسميات شخق البالد.

الخوس شكل التعاون ويجفع الخوس بالتشديق مع زار الالذقية لسشاقذة الزباط وأكجت السرادر أن وفجا كخديا 

 األكخاد(. –الحكػمة  –الجولة الدػرية نحػ تذكيل لجشة مذتخكة مغ األشخاف الثالثة )الخوسي 

مغ الشكدات الدابقة إذ أضيخت  تبجؼ دمذق انفتاحا تجاه الخصػط الكخدية السدتججة عمى الخغع

الحدكة مسثمة باندحابيع مغ بعس شػارع السجيشة بعج القيادات الكخدية مخونة كبيخة في مجيشة 

انتذارىع فييا عقب شخد داعر واالندحاب أيزا مغ بعس االنتذار العدكخؼ وفتح شخيق رئيذ 

 (.183: 2016، كع شخق السجيشة )العدوني 12لمجير يديل الػصػل إلى فػج كػكب 

ع عمى تحريل حقػقيع وىحا وأعمغ األكخاد في بجاية األحجاث أنيع يقفػن مع مغ يعسل معي

يعصي مؤشخ عمى أن األكخاد بالخغع مغ إعالنيع االنزسام لمسعارضة إال أنيع ال مانع لجييع مغ 



81 
 

بقاء الخئيذ األسج في الدمصة إذا أعصاىع حقػقيع )فحكخ نػاف خميل مجيخ السخكد الكخدؼ 

ن جسيع األحداب الكخدية ال لمجراسات، بأن األكخاد يتصمعػن إلى دولة عمسانية مجنية فجرالية وبأ

مػحجة وىحا ال  تصخح سػرية دولة مجنية ديسقخاشية(،الصخح والسعارضة الدػرية تخخج عغ ىحا 

يمبى شسػح األكخاد فشججىع يسيمػن إلى استسخار التػاصل مع الحكػمة الدػرية ألنيا األقخب إلى 

 تحقيق الصسػح الكخدؼ السعمغ.

سػريا ال يتجاوز عجدىع في كل في مغ خالل ما ورد في ىحا الفرل أن األكخاد  الباحثخػ وي
% مغ تعجاد الذعب الدػرؼ ومعطع ىحا العجد جاء 10مميػن ندسة أؼ أقل مغ  2األحػال 

 معتيا تخكيا خالل القخن العذخيغ، و لدػريا بعج الثػرات واالنتفاضات وحسالت التيجيخ التي شيج
ذلظ ال يذكمػن أكثخية في مشاشقيع التي يتػاججون بيا، وأن سبب نفػذىع اليػم ىػ امتالكيع لمقػة 

قػات الحكػمية الدػرية الوعجم اصصجاميع ب األمخيكية الستحجةمغ الػاليات  السجعػمةالعدكخية 
ليع  الحؼ وفخ ىػ وكحلظ اعتبار أنفديع ضسغ السعارضة وتحالفيع مع أمخيكا وروسيا ضج داعر

 .اليوفخ ليع الجعع المػجدتي والستحالفيع مع أكخاد العخاق وتخكيا الجعع العدكخؼ و 

في الذسال الدػرؼ ألنيع ال يذكمػن أغمبية  مدتقبال يعصييع نفػذا دائسا ومدتسخاوىحا الػضع لغ 

 في مشاشق تػاججىع.
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 الجراسة خاتسةاوال: 

 الكخدية السذكمةسعت ىحه الجراسة الى اإلجابة عمى الفخضيات التي شخحشاىا في السقجمة وشخح 

  .في سػريا والػقػف عمى اسبابيا وكيفية معالجتيا مغ اجل صيانة التخاب الدػرؼ 

فرػل والفرػل إلى مباحث، فخررشا الفرل  قست بتقديع ىحه الجراسة إلى خسدةحيث  

األول لجراسة تاريخ الكخد في السشصقة وفي العالع ووضعيع الدياسي واالقترادؼ في دول جػار 

 سػريا، إيخان والعخاق وتخكيا ولبشان واألحداب الدياسية الكخدية في ىحه الجول.

تجخبة جسيػرية مياباد  دراسةقيام دولة كخدية قانػنيًا مغ خالل  وفي الفرل الثاني امكانية

 والتجخل الجولي في السدألة الكخدية في عسػميا وكحلظ مػقف اسخائيل مغ القزية الكخدية.

لإلجابة عغ أسئمة الجراسة التي  إلى خسدة مباحث وتع تخريرو اما الفرل الثالث تع تقديسو

ذكل عام وأكخاد سػريا خدية بعغ تأثيخ أحجاث الخبيع العخبي عمى تصػرات السدألة الك تداءلت

وكيفية تعامل األكخاد في سػريا مع الخبيع العخبي وشبيعة عالقتيع بشطام الحكع  خاص بذكلً 

وأىجاف األكخاد ومصالبيع وما تحقق مشيا وآفاق الحل لمسدألة الكخدية. وتحققت فخضية الجراسة 

وتدميط الزػء عمى  حػل تػسع مصالب األكخاد وازديادىا مع أحجاث الخبيع العخبي في سػريا

 قزيتيع.

السشيج التاريخي في سخد وتحميل األحجاث التي عاشيا ويعيذيا األكخاد  واستخجمت الجراسة

خاذ االحداب الدػرية لقخاراتيا عسػمًا وأكخاد سػريا خرػصًا وكحلظ مشيج صشع القخار وكيفية ات

الدػرؼ الحاكع ومجػ سػرية وكحلظ مع الشطام عامميا مع أشخاف الحخب في ت مغ خالل

 استفادتيع مغ إدارة األزمة.
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 نتائج الجراسةثانيا: 

 الى جسمة مغ الشتائج: الجراسةلقج تػصمت ىحه 

أن األكخاد قػمية مدتقمة في تخكيبة شعبيا سابقة عمى ضيػر االسالم مثميا مثل غيخىا مغ  -1

 القػميات.

جشػب تخكيا إلى شسال العخاق إلى  أن األكخاد يتػاججون عبخ التاريخ في السشصقة السستجة بيغ -2

شسال شخق سػريا إلى غخب إيخان. ويشتذخون كأفخاد ؼ مجن وعػاصع ىحه الجول األربعة 

 خرػصًا ودول العالع عسػمًا.

% مغ األكخاد بالجيغ اإلسالمي ويتعبجون هللا عمى السحىب الدشي عسػمًا 80يجيغ حػالي  -3

الكخدية باإلضافة إلى لغة الجول التي  وعمى الصخق الرػفية خرػصًا ويتكمسػن لغتيع

 مميػن ندسة. 30إلى  25يتػاججون بيا وعجدىع يتخاوح بيغ 

في رفعة اإلسالم  اشيج التاريخ االسالمي الكثيخ مغ القادة والدعساء األكخاد الحيغ ساىسػ  -4

 ونذخه في بقاع األرض ومغ أشيخىع القائج السدمع صالح الجيغ األيػبي.

حكع ذاتي واالستقالل بإقميسيع قبل قيام الجولة الحجيثة في مشصقة الذخق حاول الكخد إقامة  -5

 األوسط.

أسباب عجم تسكغ األكخاد مغ الحرػل عمى حقػقيع القػمية كسا يصالبػن بيا ىػ  إن مغ -6

  .ع في الجول التي يعيذػن بياتفككيع وتذخذميع وعجم وجػد قيادة مػحجة لمكخد تجسعي

مغ الشديج الدػرؼ مشجمجيغ في السجتسع الدػرؼ أسػة  اكانػا جدءأكخاد سػريا عبخ التاريخ  -7

بسكػنات الذعب الدػرؼ األخخػ، فكان مشيع الخئيذ والػزيخ والسجيخ والدفيخ فيع يختمفػن 
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عجا بعس  فيساعغ بقية أكخاد دول الجػار ولع يكغ ىشاك قزية واضحة ألكخاد سػريا 

 .1995ات األخيخة سشة السصالب الثقافية والتي استحجثت بعج اليجخ 

يتزح لشا مغ خالل الجراسة وشخيقة تعامل السجتسع الجولي مع القزية الكخدية أن دول  -8

الع دسح بإقامة دولة كخدية متالعالع الستشفحة لغ تغامخ بعالقتيا مع دول الػجػد الكخدؼ و 

 تػافق الجول األربعة عمى ذلظ.

األيػبية وليع حي معخوف في دمذق  إن أكخاد سػريا يعيذػن في سػريا مغ عرخ الجولة -9

% مغ سكان سػريا ومعطع الكخد السػجػديغ 10معخوف بحي الكخد ولكغ عجدىع ال يتجاوز 

 عبخ ىجخات مغ تخكيا خالل القخن العذخيغ ويقيع معطسيع في محافطة الحدكة  االيػم جاءو 

ياتيا وحتى أكخاد إن األكخاد تعاممػا مع أحجاث الخبيع العخبي في سػريا وشاركػا في فعال -10

 لتحقيق مكاسبيع. كػرقو العخاق وتخكيا استخجمػا أكخاد سػريا

 بسبجأ الكخد اوال  الدػرية بصخيقة مرمحيةاالىمية سػريا تعاممػا مع الحخب  ادإن أكخ  -11

 مغ كل األشخاف وتعاممػا مع الجسيع. وإستفادوا

مغ أزمة الشطام  واستفادواسة في السعارضة ضاىخيا وتعاونػا مع الحكػمة القائ انخخط األكخاد -12

عمى معطع محافطة الحدكة التي يدعسػن أنيع أكثخية بيا وحػلػىا إلى شبو إقميع  واستػلػا

 مدتقل.

اإلدارة الحاتية تحت حكع أحدابيع وبخعاية قػاتيع الخاصة )وحجات  الكخديةفخضت االحداب  -13

 حساية الشطام( وصارت ليع شبو دولة داخل الجولة.

حخبيع عميو وتعاونػا مع التحالف الجولي بقيادة  وأعمشػااالكخاد مغ وجػد تشطيع الجولة  استفاد -14

أمخيكا والتحالف الخوسي الدػرؼ وتحرمػا عمى األمػال والدالح واألرض تحت الغصاء 

 الجػؼ العدكخؼ.
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يخذى األكخاد مغ تػغل تخكيا في سػريا فيكػن ليا نفذ وضع إيخان في العخاق ويزيع  -15

 في تحقيق شسػحيع القػمي.حمسيع 

ارتفاع سقف مصالب األكخاد في سػريا فأصبحػا يصالبػن بفجرالية سػرية وحق تقخيخ السريخ  -16

بحقػق  االعتخافوذلظ حدب ترخيحات بعس قادتيع بعج أن كانت مصالبيع تقترخ عمى 

إلى  ثقافية ومشح الجشدية لغيخ السجشديغ وىحا السعمغ ويعتقج الكثيخ أنيع صاروا يصسحػن 

 إلى كخدستان العخاق وحدب العسال الكخدستاني في تخكيا. باالنزسامإقامة دولة 

قػات حساية الذعب الكخدؼ ليذ فقط بدبب حخبيا عمى  األمخيكية الستحجةتجعع الػاليات  -17

وانسا كحلظ لمزغط عمى تخكيا وتحجيع دورىا في السشصقة وجعميا دولة تابعة  الجولةتشطيع 

 لمدياسة االمخيكية

بذكل مباشخ مغ احجاث الخبيع  تخكيا، العخاق، ايخان لع يدتفيج االكخاد في الجول الثالث -18

مباشخ وانسا استفادوا مغ الحخاك الكخدؼ في سػريا ونجحػا في تػجييو في  العخبي بذكل

 الدياسيةتخكيا لمحرػل عمى بعس السكاسب  ابتدازوفي اتجاه الحكع الحاتي 

بالخغع مغ استحػاذ األحداب الكخدية عمى األرض وامتالكيا الدالح إال أن أكخاد سػريا  -19
ىع ضج ما تدعى إليو األحداب ومصالبتيا بإقميع مدتقل عمى غخار كخدستان العخاق     كذعب 

أو االنزسام إلى دولة كخدية تجسعيع مع أقاليع الجػار الكخدؼ فالذعب الكخدؼ مشريخ 
مع بقية مكػنات الذعب الدػرؼ وال يػجج في سػريا تسييد عمى أساس  ومشجمج اجتساعيا

 العخق.
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 :الجراسة تتهصياثالثا: 

 وىي: الجراسةالشتائج التي خمرت الييا  يقجم الباحث ىحه التػصيات في ضػء

سػريا( عمى الجمػس فيسا بيشيا والجمػس  –تخكيا  –العخاق  –أن تتفق الجول األربعة )إيخان  -1

مع قادة األكخاد في السشصقة لمػصػل إلى حمػل تخضي الجسيع بجل إقفال الباب نيائيا 

 وإنكار وجػد مذكمة مسا يجفع نحػ التجخالت الخارجية واستغالل القزية الكخدية.

ممتيع كجدء مغ أن تقػم الحكػمة الدػرية وكحلظ السعارضة بإشخاك األكخاد في الحل ومعا -2

بحقػقيع الثقافية في إشار  االعتخافالذعب الدػرؼ وليذ معاممة التابع والستبػع وأن يتع 

 الجولة الدػرية.

قمة عجد األكخاد في سػريا وعجم وجػد أغمبيو عجدية ليع في مشاشق وجػدىع وحجاثة وجػد  -3

ع األكخاد عمى مجن العجد األكبخ مشيع في سػريا نتيجة لمشداع التخكي الكخدؼ وكحلظ تػز 

بسعشى عجم وجػد  ،سػريا لغ يدسح بإقامة إقميع فجرالي كخدؼ أسػة بسا حرل في العخاق

وعميو يجب عجم الدساح بتغييخ ديسػغخافي )سكاني( لمسشصقة الن ىشاك ، اإلقميعمقػمات 

عغ  مؤشخات عمى عسل حدب العسال الكخدستاني التخكي عمى زيادة عجد االكخاد بدػرية

 .شخيق تذجيع تػشيغ اكخاد تخكيا بدػرية

أكخاد سػريا لغ يكػن ليع إقميع فجرالي مادامت سػريا دولة مػحجة أما في حالة تفكظ سػريا  -4

عمى ذلظ يجب العسل عمى بقاء شاًء بو ا، دويالت أو أقاليع فإن وجػد إقميع كخدؼ وارد إلى

 وشعبًا. وسيادة سػريا واحجة أرضاً 
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