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 يضـ العالـ أقميات كثيرة كمتنكعة بأصكليا كثقافاتيا أك دياناتيا، إذ نادرنا ما نجد في دكلة ما
انعكست عمى الدكؿ  ىذه االزدكاجية في العرؽ كالديف خظـ مجتمعنا أحادم األصؿ، العرؽ كالديف، كفي

شرؽ أكسطية كغيرىا مف المناطؽ األخرل في العالـ التي تشيد مشكمة األقميات في خكض صراع مباشر 
صر كالحكثييف في اليمف  مع أنظمة الدكؿ في المنطقة، عمى غرار األكراد في العراؽ كاألقمية القبطية في م

 كالبمكش كاألىكاز في إيراف.
فالحديث عف األقميات ال يعني أٌنيا مسألة ثانكية أك فرعية باعتبار أٌنيا تتعمؽ بمصير جزء مف 
الجماعة التي تسكف في حضف دكلة ذات أغمبية، إٍذ تجمعيـ عبلقة كثيقة بكحدة الدكلة، كتماسؾ سكانيا 

ارىا، إٍذ تعاني ىذه الدكؿ مف إشكالية بناء الدكلة القكمية في ظٌؿ التعٌدد، األمر كالحفاظ عمى أمنيا كاستقر 
الذم جعميا تكاجو أزمة البقاء نتيجة لمتحديات الداخمية كالخارجية، كغياب آليات لتحقيؽ كظيفتيا السياسية 

يد الحركات الفردية المتمثمة في رشادة صنع القرار كغياب الشرعية السياسية كمؤسسات ذات فعالية ، كتقي
كالجماعية، كضعؼ قدرة االستجابة لمطالب األقميات، ىذا ما أدل لظيكر عٌدة أزمات داخمية، كمنيا 
التشرذـ الثقافي، كعدـ التكامؿ الكطني في إطار الكحدة الكطنية التي نبعت منيا حالة عدـ االستقرار، 

عيا تتفاكت مف دكلة ألخرل، كىذا نتيجة فاألقميات تعاني في مختمؼ دكؿ الشرؽ األكسط، كلكف أكضا
 .لمتمثؿ في عشكائية ترسيـ الحدكدلتأثرىا بالمكركث الجغرافي الذم تركتو الدكؿ االستعمارية ا

فمكضكع األقميات ليس بمكضكع جديد بؿ ىك مكضكع قديـ اٌستمد جذكره مف التاريخ العابر، إاٌل 
ثقافية، لـ تجد لو ذلؾ الحضكر إاٌل في القرف الماضي، أٌف دراسة ىذا المكضكع بأبعاده الجيكسياسية كال

كذلؾ بعد التطكر الكبير الذم شيده ميداف حقكؽ اإلنساف، كميداف العبلقات الٌدكلية خاصة بعد نياية 
الحرب الباردة، أيف بدأت األنظار تتكجو إلى ىذا العامؿ، حيث بدأت بعض الدراسات حكؿ األقميات 

تيا بالدكؿ القكمية، كىذا بيدؼ معرفة درجة تأثيرىا عمى استقرار الدكؿ عمى كالجماعات العرقية كعبلق
تيا كطبيعة تعامؿ الدكؿ معيا إلى بركز إلثبات ذا لؤلقميات الصعيد الداخمي كاإلقميمي، أدل سعي الٌدؤكب

تنحني  كذلؾ دكف إغفاؿ العامؿ الخارجي الذم ال طالما استخدـ األقميات التي التكتر كالصراع المستمر،
 . كمطالبيا إلى الدكؿ الكبرل طمعنا في مساعدتيا لتحقيؽ تطمعاتيا

إاٌل أٌنيا تعٌد مف بيف أىـ القضايا التي عرفت  ،كحساسة رز المسألة الكردية كقضية محكريةكىنا تب
 كال تزاؿ تشيد اختبلفات عديدة، كذلؾ نظرنا لتكزيعيـ الجغرافي المتشتت، كالعبلقة المكجكدة بيف مختمؼ

لتطكرات السياسي، االجتماعي، االقتصادم كاإضافة إلى كضعيا  ة،الحركات القكمية كالنظـ السياسي
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الميٌمة التي شيدتيا، كالتي أٌثرت عمى كحدة األمف القكمي العراقي في مختمؼ مراحميا التاريخية كذلؾ منذ 
منعرج تاريخي لؤلكراد في العراؽ، أيف أصبحكا يتحكمكف عمى  2003. فكاف عاـ 2003إلى  1921

أىدافيـ، كاكتسبكا القٌكة جميع المقكمات لتغيير كضعيـ الداخمي كصناعة مستقبميـ حسب تطمعاتيـ ك 
الكافية، كذلؾ الستحكاذىـ عمى السمطة المركزية التي تضعيـ في مكقع  مؤثر في عممية إعادة بناء 

 الدكلة العراقية كتسيير شؤكنيا.  
 إشكالية الدراسة: -1

تعد مسألة األقميات مف بيف أىـ المسائؿ التي أخذت تبرز عمى الساحة الدكلية خاصة بعد الحرب 
 الباردة، إٍذ بدا يٌتسع نطاقيا الجغرافي كالسياسي ليشمؿ البعد اإلقميمي كالٌدكلي.

لعٌؿ أىـ قضية تثار عند الحديث عف مسألة األقميات خاصة في إقميـ الشرؽ األكسط، ىي 
ارتباطيا بمسألة االستقرار كاألمف الداخمي لمٌدكؿ، كبناء دكلة قكمية تتعايش فييا مختمؼ أطياؼ المجتمع 

 كٌؿ كاحد منيا بخصكصياتيا المكٌكف ليا.
تختمؼ درجة تأثير األقميات عمى استقرار الدكلة باختبلؼ تعامؿ األنظمة السياسية معيا، كطبيعة 
مطالبيا، فيناؾ مف تطالب بحؽ المساكاة في إطار مجتمع كاحد، كمنيا مف تطالب باالنفصاؿ عف الٌدكلة 

 المتكاجدة بيا لتأسيس كياف ليا مستقؿ.
تضفي عمى مسألة األقميات الصدل الدكلي  بارتباطيا بالدكؿ الكبرل )الكاليات المتحدة األمريكية، 
يراف( ألٌنيا تكٌظؼ كرقة األقميات كآلية مف آليات تضرب بيا استقرار كامف  بريطانيا، فرنسا، تركيا كا 

 ة حقكؽ األقميات.المنطقة كالٌدكؿ القكمية التي تتكاجد فييا خدمة لمصالحيا تحت ذريعة حماي
ىنا تبرز المسألة الكردية كقضية محكرية، كحٌساسة ألمف كاستقرار المنطقة، منيا العراؽ، كتجدر 
اإلشارة إلى أٌف المسألة الكردية تعٌد مف بيف أىـ القضايا التي عرفت كال تزاؿ تشيد اختبلفات عديدة، 

رمينيا(، كالعبلقة المكجكدة كذلؾ نظرنا لتكزيعيـ الجغرافي عمى خمسة دكؿ )العراؽ، ترك يا، إيراف، سكريا كا 
بيف مختمؼ الحركات القكمية كالسياسية ، إضافة إلى نقطة أساسية كىامة تتمٌثؿ في كضع األكراد كأقمية 
في العراؽ كالتطٌكرات الميٌمة التي شاىدتيا ىذه القضية التي أٌثرت عمى االستقرار كاألمف الداخمي لمعراؽ، 

مع مختمؼ األنظمة السياسية، ككيفية تعامؿ األنظمة العراقية الٌسابقة مع األكراد المتمثٌمة  زيادة لعبلقتيا
في السياسات المنتيجة المكٌجية اٌتجاه مطالبيا، كعمى ىذا األساس يمكف اف نعٌبر عمى اإلشكالية 

                                                                      المطركحة في ىذا المكضكع عمى النحك التالي:
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اما ىي عالقة األقميات بمسألة االستقرار الداخمي لدوؿ الشرؽ أوسطية، ودرجة  ارتباطي  

 انعكاساتيا عمى  و المسؤولية السياسية وفيي عممية تجاذب وتنافر في األدوار بالعوامؿ المتحّكمة ف

.                     ؟ 2003قبؿ و بعد  الدولية؟ وما ىو موقع األكراد في العراؽ و البيئة اإلقميمية

 : الفرعيةالتساؤالت -2
 كتتفرع عف ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية، يمكف رصدىا في اآلتي:

  إلى أٌم مدل ساىمت األقميات في التأثير عمى السياسة العامة لمٌدكلة؟ كما ىي
 انعكاساتيا اإلقميمية؟

 ما ىك التكزيع الجيكسياسي لؤلقميات في الشرؽ األكسط، كمدل فعالية حراكيا السياسي؟ 
  ىؿ كضع األقميات في الشرؽ األكسط ينعكس عمى طمكحاتيا السياسية، كما ىي طبيعة

 استجابة النظاـ السياسي ليا؟
  التي كيؼ تطٌكرت الحركة السياسية الكردية، كمدل ارتباطيا بمختمؼ األنظمة السياسية

 ؟2003إلى غاية  1921عرفتيا الدكلة العراقية مف 

  ،يجابياتو ىؿ الفيدرالية نظاـ مبلئـ إلعادة بناء الدكلة القكمية العراقية، كما ىي سمبياتو كا 

 كانعكاساتو ككيؼ يمكف تطبيقو في حالة العراؽ الخاصة؟

 ة:: قصد تفكيؾ اإلشكالية المطركحة تـ كضع الفرضيات التاليالفرضيات -3 

  كٌمما اعتمد اإلكراه في احتكاء األقميات كٌمما أدل ذلؾ لتفجير الصراع، كمف ثـٌ ظيكر

 حالة عدـ االستقرار داخؿ الدكلة.

  يجابي لمشكمة األقميات في الشرؽ األكسط، بؿ كاف سعي لـ يكف ىناؾ مكقؼ بناء، كا 

 العراؽ.دؤكب لتذكيب كتمييع تمؾ األقميات في بكقة الكطف الكاحد كحالة أكراد 

 بيا. راؽ، كٌمما زاد تمٌسكيـكراد العبة الدكلة القكمية سمبية لمطالب أكٌمما كانت استجا 

  الحكـ الذاتي كاالنفصالية عٌطؿ تطمعات األكراد الغامضة كتأرجح فكرىـ االستراتيجي بيف

 إعادة بناء الدكلة العراقية كفؽ مشركع تكافقي. مسار 
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 دود الدراسة:ح-4
 GERARD: الرقعة الجغرافية التي تشغميا منطقة الشرؽ األكسط حسب تعريؼ المكانيةالحدود -أ

FRANCOIS DUMONT. 
 : األقميات التي تعيش في منطقة الشرؽ األكسط. الحدود البشرية-ب

إلى غاية  2003: نحٌدد ىذه الٌدراسة مف الناحية الزمنية في الفترة الممتدة ما بيف الحدود الزمنية
الرجكع إلى التسمسؿ التاريخي لمقضية الكردية، كتفاعميا كتأثيرىا عمى الدكلة القكمية العراقية ، مع 2015

 2003إلى غاية  1921مف 
ىناؾ جممة مف األسباب التي دفعتنا لمبحث عف المكضكع المطركح، اختيار الموضوع:   مبررات-5

 ت عنكاف ىذا البحث.خاصة في الشرؽ األكسط مف أجؿ فؾ اإلشكالية الجزئية كالعامة تح
 ذاتية:ال المبررات - أ

  ،ميكلنا الشخصي، كشغفنا المعرفي متأصؿ مف المسائؿ المتعمقة بالقضايا اإلنسانية
 كخاصة مشكمة األقميات، دكرىا كعبلقتيا بالدٌكؿ القكمية.

  اىتمامنا  بيذا المكضكع كاف كاجب إنساني، قبؿ أف يككف كاجب عممي، نظرنا النتماءاتنا

احتكاكنا الكاقعي ثانينا، كالتي اصطدمت بكٌؿ أنكاع السياسات المكٌجية ضٌد أٌكال، 

االعتراؼ بخصكصيات األقميات األصمية كجزء ال يتجزأ مف مكٌكنات كأركاف اليكية 

الكطنية، أيف يشترط إدراجيا كاالعتراؼ ليا كٌمينا بدكف عصبية لمدفع بالدكؿ لتحقيؽ 

يانيا العرقية كأحد ثركاتيا الثقافية، التي  كانت النكاة كحدتيا الكطنية بمراعاة ممٌيزات ك

 األكلى كمشكمة في داخميا كصعكبة بناء دكلة.

 
 
 
 
 
 



 مقذمت

 

- 5 - 

 

 األسباب موضوعية  - ب
  سمة التعقيد كالصعكبة التي يتمٌيز بيا المكضكع ال سيما أٌنو مف المشكبلت التي أرقت

 .عامة البشرية
  األقميات التي تشكؿ صمب العديد مف إٌف ىذا المكضكع يمثؿ محاكلة االقتراب مف

األبحاث االجتماعية كالسياسية، كترتبط في غالب األحياف بمشكمة عدـ االستقرار 
 الداخمي، كييٌدد كياف الٌدكلة القكمية .

  اكتساب قضية األقميات في منطقة الشرؽ األكسط أبعاد جيكسياسية كتفاعميا مع مختمؼ
ي تحميؿ كتفسير مختمؼ كككنيا أحد المتغيرات البارزة ف األطراؼ الفاعمة إقميمينا كدكلينا،

ية كالراىنة عمى السياسة اإلقميمية، إضافة إلى الدكر المحكرم الذم لعبتو األحداث الجار 
 كتمعبو األقمية الكردية كحركيتيا داخؿ الفكر االستراتيجي لمدكؿ الكبرل. 

 أىمية الموضوع:-6
تكمف أىمية مكضكعنا في أٌف مشكمة األقميات مف المكضكعات العامة كالقديمة المتجددة مع 
التغيرات االجتماعية، االقتصادية، كالثقافية اليائمة داخؿ الكحدات السياسية التي رافقت في آف كاحد 

عات الييئات حصيمة تطكر متغيرات السياسة الدكلية، كقد حظى ىذا االىتماـ قاعات الدراسات كشغؿ قا
حكؿ العالـ، فخصكبة الدكلية. ألٌف المسألة برزت كاقعينا عمى سطح حياة الكثير مف الشعكب كالمجتمعات 

دفعنا لتناكلو التحميمي العممي كالمكضكعي، نظرنا لحساسية المسألة التي تتضمف كاقع ىذا المكضكع 
رصد كتقييـ مدل تأثير األقميات بالدكلة  أساسييف لضبط دراستنا، ثـالقكمية كمتغيريف  األقميات كالدكلة

 القكمية،  إضافة إلى درجة تأثرىا بسياسات كالقيـ اإليديكلكجية المسٌطرة مف طرؼ ىذه األخيرة. 
 أىداؼ الدراسة:-7
  أىداؼ مكضكعنا مرتبطة بتحميؿ العبلقة العكسية المكجكدة بيف األقميات كالدكؿ القكمية، عبلقة

األقمية إلى الدكلة  كاقترابتأثير كتأثر، ىذه العبلقة التي تحتمؿ السمب، كىي التصادـ، اإليجاب 
ية الدكلة، ىذه األمة السياسية ىي حجر زاك السياسي.  المركزية التي تعتبرىا ىي المنتجة لؤلمف

فيذا يعني أٌف استجابة الدكلة لمطالب األقميات المشركعة ىك نجاح إنتاج أٌمة سياسية مكحدة 
 المدينة، الديمقراطية كالتعايش كالعكس صحيح.ك تدمج إلى داخميا كؿ األقميات لتحقيؽ المكاطنة 

  ألسس كالسياسات دراستنا ىذه تتكقؼ في استكشاؼ كاقع الدكلة القكمية ككحدتيا كاستقرارىا كا
التي اتخذتيا لمعالجة قضية األقميات داخمينا، كاستنباط أسباب تعثرىا، كاالنعكاسات الداخمية 
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كاإلقميمية التي كانت كراء غياب الحكار الجدم بينيما نتيجة لطبيعة النظاـ السياسي أك لطبيعة 
 مطالب األقميات.

 الدراسة أدبيات-8
الصادر في بيركت سنة  «ميوفغبرىاف »" لمكاتب ألقمياتالمسألة الطائفية ومشكمة اكتاب " .1

عة لمطباعة كالنشر، كتضمف ىذا الكتاب مسألة األقميات ككاقعيا طميعف دار ال "،1979"
اإلسبلمي. حيث تطرؽ إلى العبلقة المتكترة كالحساسة  –كمشكبلتيا، خاصة في العالـ العربي 

بيف األقميات كاألغمبية، كالضركرة الممحة لمبحث عف إجماع قكمي جديد في ظؿ االنصيار 
السياسي بالجماعة القكمية، ككيفية قياـ الصراع السياسي بيف األقميات كاألنظمة السياسية. كما 

كما تحدث أيضا عف النزاع الطائفي  ،مة األقمياتظيرىا مشكعرج عمى مختمؼ األكجو التي تي 
كربط الطائفية بالمجاؿ السياسي، كاستعماليا مف طرؼ السمطة السياسية لتحقيؽ مصالحيا، 

منطمؽ يعكسو كاقع المجتمعات اليٌشة ذات األنظمة كلمطائفية السياسية  توباإلضافة إلى رؤي
 . تسمطةالم

ة كأثرىا عمى استقرار كأمف المجتمعات، كىك كتاب ىناؾ كتاب آخر تناكؿ الحركات العرقي  .2
"، دراسة في األقميات كالجماعات كالحركات العرقية الصراعات العرقية واستقرار العالـ المعاصر"
، يتمحكر حكؿ تعريؼ ظاىرة الحركات العرقية كالقكمية في العالـ المعاصر مف «أحمد وىباف»

ا كأثارىا عمى الحياة السياسية في البمداف التي تتكاجد حيث طبيعتيا كأسبابيا كأىدافيا، ككسائمي
فييا، السيما فيما يتعمؽ بآثارىا عمى االستقرار السياسي، كتداعياتيا عمى الكحدة القكمية، كمحكر 
ىذا الكتاب يتمثؿ في ظاىرة الحركات العرقية في العالـ المعاصر مف حيث طبيعتيا كأسبابيا، 

لحياة السياسية، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ استعراضو لبعض النماذج كأثارىا عمى أمف كاستقرار ا
 المعٌبرة عف ىذه الظاىرة.

تأثير المسألة الكردية عمى االستقرار »، التي تتناوؿ موضوع «ويفي خيرة» رسالةىناؾ أيضا  .3
الماجستير في العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية كالعكلمة  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  ،«اإلقميمي

، تتمحكر األطركحة حكؿ طبيعة العبلقة بيف 2005بجامعة قسنطينة "منتكرم"، التي نكقشت في 
الداخمي، ككذلؾ تحديد درجة ك  األقمية الكردية كالدكلة العراقية، كتأثيرىا عمى االستقرار اإلقميمي

اإلقميمي كالدكلي، أشارت أيضا ألىـ تطكرات المسألة الكردية في الدكؿ تأثيرىا عمى االستقرار 
المعنية، كمحاكلة تحميؿ أبعاد القضية بالتركيز عمى مسار لمحركة القكمية الكردية كآفاقيا 
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المستقبمية، كانعكاساتيا عمى منطقة الشرؽ األكسط، دكف إغفاؿ الدكر الخارجي الذم تمعبو الدكؿ 
 الكبرل.

"، ترجمة مصطفى نعماف أحمد، 2003العراؽ ما بعد" «PHIBYMARRفيبي مار»دراسة  .4
، عف دار المرتضي، يتألؼ الكتاب مف ثبلثة فصكؿ بعد مقدمة 2003الصادر في بغداد سنة 

المترجـ كتكطئة المؤلفة، كمف عناكينيا تؤكد الباحثة رؤيتيا األمريكية ألكضاع العراؽ بعد 
، أٌما 2007 – 2003: المحاكلة األمريكية لبناء األمة في العراؽ االحتبلؿ، الفصؿ األكؿ بعنكاف

، كالفصؿ الثالث بعنكاف: 2011 – 2008الفصؿ الثاني بعنكاف: إضفاء االستقرار عمى العراؽ 
. يتمثؿ 2011إلى غاية  2008التغيير االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي في العراؽ أيضا مف 

داث السياسية في العراؽ التي تعطي خط سير مكشكفنا لممآالت ىذا الكتاب في قراءة سمسمة األح
التي انتيت إلييا، حتى الخطكات المفركضة كتسميـ الحكـ لمعراقييف كاالنتخابات، ككتابة الدستكر 
كغيرىا مف الخطكات كالمحطات التي أشارت إلييا كحصمت فعبل، لـ يمٌكف العراؽ مف التقدـ، أما 

لباحثة كصفيا لمتطكرات السياسية كانعكاساتيا عمى العراؽ داخمينا في الفصؿ الثاني كاصمت ا
كخارجينا، كاألزمة التي ساعدت في تصعيد التكتر داخمينا، كمحاكلة ضبط اإليقاع، كتابعت في 

متحدثة عف عكدة الحياة الطبيعية رغـ مجمكعة مف التحديات  2011الفصؿ الثالث، السيما بعد 
 المستقبمية. 

تأثيراألقميات عمى استقرار النظـ »الذم تناكؿ مكضكع  «حساف بف نوى»إضافة إلى كتاب  .5
، تمحكرت المذكرة حكؿ العبلقة المكجكدة بيف 2015، نشر سنة «السياسية في الشرؽ األوسط

األقميات كاألنظمة السياسية، مركزا عمى نكع مطالب األقميات كحدكد استجابة الدكلة ليا، كأشار 
بعاد المحمية كاإلقميمية لقضية األقميات في الشرؽ األكسط كانعكاساتيا أيضا الدكلية، أشار إلى األ

ا عامؿ الجغرافيا، كمتغير الفعالية السياسية كحراكيا.  إلى التكزيع الجيكسياسي لؤلقميات مستخدمن
عب تحقيؽ مف ثـ ركز عمى دكلة لبناف التي تعاني مف مشكمة الطائفية كالنظاـ التكافقي الذم ييص

 االستقرار السياسي بذلؾ. 
 صعوبات الدراسة:-9   

 تخٌممت دراستنا جممة مف الصعكبات، كذلؾ يرجع إلى: 
  ،تشعب مكضكع األقميات بحٌد ذاتو، كاختبلؼ آراء الباحثيف حكؿ ظاىرة األقميات

 كصعكبة ضبط المكضكع نظرينا.
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  السطحي لمكضكع األقميات في صعكبة اإللماـ باإلطار المفاىيمي، كذلؾ بسبب التناكؿ
 الشرؽ األكسط لدل الباحثيف.

  غياب بحكث عممية جادة حكؿ ظاىرة األقميات في الشرؽ األكسط، كىذا راجع لكثرة
الذاتية كاالنحياز لدل الباحثيف التجاه كاحد في اعتبارىـ أٌف األقميات ىي حالة مرضية، 

 .لمدكؿ اإلشارة إلى الدكر الحقيقيكخطيرة عمى الدكلة دكف 
 مدراسة:ل منيجياإلطار ال-10

بلستعراض ظاىرة تطكر تأثير األقميات في الشرؽ األكسط، كاالستعانة ل: كذلؾ المنيج التاريخي -1
 بأىـ األحداث التاريخية لئلحاطة بالمكضكع.

: لتحميؿ أكضاع األقميات ككصؼ معاناتيا، ككصؼ سمكؾ كحالة التحميمي الوصفيالمنيج  -2
بصفة خاصة، كمنطقة الشرؽ األكسط بصفة عامة، إضافة لعرض الخريطة الدكلة القكمية 

 الجيكسياسية لؤلقميات كحراكيا داخؿ المنطقة.
: لدراسة القكانيف كالتشريعات التي تسعى لحماية األقميات خاصة الدستكر المنيج القانوني -3

 العراقي.
لحالة العراقية كاألقمية الكردية : بغية تعميؽ الدراسة كتفصيميا تطبيقنا عمى امنيج دراسة الحالة -4

 فييا.
: كظفناه أثناء تحميمنا التكزيع الجيكسياسي لؤلقميات، كذلؾ إلبراز نسب تكاجدىا المنيج اإلحصائي -5

 في كٌؿ دكلة.
 :اإلطارالنظري لدراسة -11
: لتحميؿ ظاىرة األقميات كفؽ العناصر التي تتحكـ في التعامؿ بف األقمية المقاربة الوظيفية -1

 كالدكلة القكمية، كالمبنية عمى التجاذب كالتنافر في الشرؽ األكسط.
، ة العبلقة المكجكدة بيف األقميات كالدكلة التي تقطنيا: كذلؾ لتحديد طبيعالمقاربة االتصالية -2

تعبير األقميات عف مطالبيا التي تبعثيا كرسالة لمنظاـ السياسي كسمكؾ الدكلة  قنكاتأم 
 القكمية الذم تنتيجو لبلستجابة لتمؾ المطالب.

كىنا استخدمنا لمنظرية يتمحكر مف الجانبيف المذاف  النظرية الواقعية )الواقعية اإلثنية(: -3

براز عبلقة الدكلة باألقميات عرفتيما النظرية،مف اجؿ اإلحاطة أٌكالن بالمكضكع بشكؿ ك ٌمي كا 



 مقذمت

 

- 9 - 

 

اإلقميمية مكحدة  كأكضاع األقميات كانعكاساتيا في إطار المصمحة المشتركة، كتحميؿ أبعاد

 تحميؿ.

 :الدراسة مصطمحات-12
  :االستقرار السياسي 

ظاىرة تتمّيز بالمرونة والنسبية، وتشير  »أٌف االستقرار السياسي ىك:  نيفيف مسعدترل   
النظاـ عمى توظيؼ مؤسساتو إلجراء ما يمـز مف تغّيرات لمجاوبة توّقعات الجماىير، إلى قدرة 

واحتواء ما قد ينشأ مف صراعات، دوف استخداـ العنؼ السياسي في أضيؽ نطاؽ، لدعـ 
 .«شرعية وفعاليتو

 :الشرؽ األوسط 
ثيف في تعٌد عبارة الشرؽ األكسط مف أكثر العبارات  إثارة لمجدؿ كالخبلؼ بيف الباح  

ليدؿ ألفرد ماىافميداف العبلقات الدكلية، إذا استخدمت عبارة الشرؽ األكسط ألكؿ مٌرة مف طرؼ 
عمى المنطقة التي يقع مركزىا في الخميج العربي )الفارسي( كالتي تنطبؽ عمييا أم مف عبارتي 

  الشرؽ األدنى كالشرؽ األقصى، كلكٌنو لـ يحدد الببلد التي تدخؿ في تمؾ المنطقة.
كما تزاؿ ىناؾ خبلفات عديدة حكؿ تحديد نظاـ المنطقة التي يشار إلييا بيذا المصطمح، فيعٌرفو:  

GERARD FRANCOIS DUMONT:وعة دوؿ غرب آسيا وجنوب غربيامفإّنيا مجم»بػ 
ـّ أيًضا مصر  .«تركيا إلى إيراف، والشريط القوقازي إلى الخميج العربي، وىي مجموعة تظ

 تفكيؾ الدراسة:-13
نتطرؽ فيو إلى اإلطار النظرم لؤلقميات كجدلية تحديد المفاىيـ المناسبة ليا، الفصؿ األّوؿ: 

كتصنيفيا، كعبلقتيا بالمعطيات المتقاربة إلييا، أٌما المبحث الثاني نشير إلى أىداؼ األقميات المختمفة 
لحمايتيا، أٌما في المبحث ككسائؿ تحقيقيا السممية، كالغير السممية، إضافة إلى اآلليات القانكنية 

 الثالث نبٌيف ماىية الدكلة القكمية
يتـٌ التطرؽ فيو إلى التكزيع الجيكسياسي لؤلقميات في الشرؽ األكسط مستندا إلى  الفصؿ الثاني:

متغير الفعالية السياسية، إضافة إلى تكزيعيا حسب منظكر الحراؾ السياسي. أٌما المبحث الثاني نشير 
ألقميات كتبايف معاناتيا مف دكلة إلى أخرل، كتأثيرىا عمى االستقرار السياسي لمدكلة فيو إلى أكضاع ا
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قميميًّا مرتبطنا بعٌدة متغٌيرات إقميمية، مشيرنا إلى دكر الفكاعؿ الخارجية في تسييس  القكمية محميًّا كا 
 األقميات خدمة لمصالحيا.

ية الكردية كتأثرىا بمختمؼ المراحؿ التي كفي ىذا الفصؿ سندرس تطكر الحركة السياس الفصؿ الثالث:
، باإلشارة إلى تفاعميـ كعبلقاتيـ الصراعية، 2003إلى غاية  1921مٌرت بيا الدكلة العراقية منذ 

دكرىا كمعكقاتيا كالتطكرات الداخمية كاإلقميمية لمدكلة العراقية كتبمكر مطالبيا السياسية. في المبحث 
كفؽ نظاـ  2015إلى غاية  2003ٌتجاه إعادة بناء الدكلة العراقية مف الثاني نتناكؿ النظرة الكردية ا

فيدرالي باإلشارة إلى عراقيؿ نجاحيا، كصكالن إلى النظرة االستشرافية حكؿ السيناريكىات المستقبمية 
 لمدكلة العراقية كفؽ األكضاع الراىنة.

 



 

 

 

 
 انفصم األول

نأللهٍات ًفاهًًٍأناإلطار   

 وانذونة انمىيٍة
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. انشرق األوسظ  
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مكضكع العديد مف النقاشات التي تطرح في مجاؿ الدراسات  يعد الحراؾ السياسي الفعاؿ لؤلقميات
كالشيء الذم جعميا ظاىرة عالمية ىي القفزة النكعية التي عرفيا مجاؿ حقكؽ  ،االجتماعية ك السياسية

 ما يصعب مف إنكار حؽ األقميات العرقية، اإلنساف مع تطكر أفكار الديمقراطية كحؽ تقرير المصير
ما قد يكثر عمى الدكؿ القكمية خاصة دكؿ الشرؽ  .كاالعتراؼ بكجكدىا كىكيتيا ،المساكاةالدينية في ك 

 .الدينيلمعركفة بالتعدد القكمي ك األكسط ا
التعاريؼ التي جاءت  كلغرض فيـ كؿ ىذه الجكانب ارتأينا أف نخصص الفصؿ األكؿ لتقديـ أىـ

 ،كيفية تصنيفياك و في دراستنا ىذه محاكلة الخركج بتعريؼ نعتمد عميك  ،تدقيؽ مصطمح األقميةللتحديد ك 
رؽ إلى مطالبيا ككسائؿ تحقيقيا افة إلى التطإضمع تحديد بعض المصطمحات المرتبطة بمفيـك األقمية 

تحميؿ أبعادىا مكضكع بحثنا ك  ففيـ ىذه العناصر يمثؿ خطكة ىامة لتكضيح ،تفاعميا مع الدكلة القكميةك 
 التي سنتطرؽ إلييا في الفصكؿ القادمة.
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 ومنطمقات أساسية حوؿ األقميات  ،مفاىيـ : المبحث األوؿ

مما شكؿ صعكبة  ،الباحثيفك  ،ا بيف الدارسيفا كاسعن كاختبلفن  الن يعرؼ مصطمح األقمية في تعريفو جد       
إذ ترجع  ،بالقبكؿ عمكما ىإذ ال يكجد تعريؼ شامؿ لؤلقمية يحظ ،تحديد تعريؼ دقيؽ لو ىفي التكصؿ إل

 1:العديد مف األسباب نذكر منيا ىتحديد تعريؼ كاضح لؤلقميات إل ىصعكبة التكصؿ إل

 :ر لألقمياتالطابع المتغيّ  -1

كما أنيا تتبايف في أكضاعيا مف بمد  ،صيغة كاحدة ىإذ ال يكجد استقرار لحاؿ األقميات عم 
 كاجتماعية . كحتى اقتصادية، أك سياسية، جغرافية كذلؾ ألسباب تاريخية،،ألخر

 :حساسية المصطمح بالنسبة لمدوؿ -2

منحيا ىذه التسمية ك اتفاعتراؼ الدكلة باألقميٌ ، كحمايتيا ،طرح مسألة حقكؽ األقميات دكيظير عن  
 حمايتيا.ز مبدأ حقكؽ األقميات ك مف شأنو أف يعزٌ 

 : وجود اختالؼ في تحديد طبيعة مسألة األقميات -3

 ،ة أكضاع اجتماعيةكتعرؼ األقميات عدٌ ، " تكجد في العديد مف الدكؿطبيعيةفيناؾ مف يعتبرىا مسألة "
ىي تمؾ المطالب  ،" حسب البعضمرضيةلكف ما يجعميا حالة " ،عف أكضاع األغمبية ةمختمف اقتصادية

 ." بالنسبة لمدكؿ التي تتعارض مع أمنيا الكطني اديةياالعتغير "

 تعريؼ األقميات إشكاؿ :األوؿالمطمب 

فنجد الباحثيف مف يطمؽ عمييا   ،ؿ خبلفا بيف الباحثيف حكؿ تعريفيامكضكع األقميات يشكٌ  ال يزاؿ 
في حيف راح فريؽ أخر يكتفي بمفظ ، National Minorities األقميات القوميةعبارة 
 األقميات العرقيةبصدد التعريؼ عف ىذه الجماعات، كنجد مف يستخدـ عبارة   Minoritéاألقميات

Ethnic Minorities تمؾ الجماعات. ىكي يشير إل 

يذىب أنصار االتجاه  ،حيثز بيف ثبلثة اتجاىات فكرية بصدد تعريؼ األقميةفيمكف أف نميٌ   
أم عدد أفراد جماعةاألقمية مقارنا بعدد باقي أفراد  معيار العددإلىاألكؿ في تعريفاتيـ لؤلقمية 

                                                 
ـ السياسية : ، رسالة ماجستير غير منشكرة )جامعة قسنطينةالسياسيتأثير المسألة الكردية عمي االستقرار خيرة كيفي،   (1)  كمية العمك

 .12-10(، ص ص. 2004/2005ك العبلقات الدكلية، 
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أما ،االجتماعي لألقميةالوضع السياسي و :ىكخر ك آمعيار  ىد عميالتأك ىيذىب آخركف إل،ك المجتمع
 1باألقمية. عمؽيتالجمع بيف المعياريف السابقيف،  فيما  ىأنصاره إلفيذىب  ،االتجاه الثالث

 أنصار معيار العدد: : االتجاه األوؿ - أ

فالقكؿ بجماعة ما أقمية أـ ال يتحدد لدييـ حسب نسبة البشر  ،العددمعيار  ىكىذا بالتركيز عم 
بالتالي البشرم األقؿ في مجتمعيا، ك  األقمية ىي الجماعة العرقية ذات الكـٌ  أفٌ كبيذا يقركف  ،ليذه األقمية

 :ياآلتد بعضيا كة تعريفات، كنحدٌ ىـ يعرفكف األقمية بعدٌ نجد

نيـ جنسية الدولة غير أّ  ،مجموعة مف السكاف ليـ عادة  األقمية» 
، و يختمفوف عف غالبية المواطنيف في الجنس ،بذاتيتيـيعيشوف 

 2.«لتاريخ و العاداتا الثقافة ،والعقيدة ،مغةوالّ 

 : يافيا معجـ الدبمكماسية بأنٌ رٌ عبينما

مغة أو مجموعة مف رعايا دولة ما تنتمي مف حيث الجنس أو الّ » 
 3.«غير ما تنتمي إليو غالبية السكاف ىالديف إل

و بالغة ككف أنٌ ار العددم يشكؿ خطكرةالمعي ىاالعتماد عم أفٌ  نيفيف عبد المنعـ سعدكما ترم  
 4الذيف ىـ يحكمكف في سكريا. كالعموييفىناؾ أمثمة في الكاقع 

 :يااألقمية بأنٌ  ىذا غير منطقي فنجدىا تعرؼك  ،عددىـ سكؼ نقكؿ عنيـ أقمية ىلكف إذا نظرنا إلك  

في و ،الطبيعيةمات الثقافية و جماعة تشترؾ في واحد أو أكثر مف المقوّ »
ينشأ و  ،أنماط خاصة لمتفاعؿو  سيا تنظيماتعدد مف المصالح التي تكرّ 

                                                 
ـ المعاصر أحمد كىباف  1 ، ) اإلسكندرية   دراسة في القميات و الجماعات و الحركات العرقية:،  الصراعات العرقية و استقرار العال

 .106(، ص. 1999دار جامعة عربية ،
ـ  رسالة ماجستير غير منشكرة, )جامعة الجزائر  ،التعددية االثنية و األمف المجتمعي، دراسة حالة مالي أحمد إدابير 2 ، كمية العمك

 . 18 (،  ص. ،2011/2012السياسية كاإلعبلـ
.267(، ص. 1968، سمكحي فكؽ العادة، ) بيركت: بدكف دار النشر،  معجـ الدبموماسية و الشؤوف الدولية 3 

.13كيفي خيرة، مرجع سابؽ، ص.   4 
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يزالسياسي ينتيجة التم ،أفرادىا وعيبتمايزىـ في مواجية اآلخريف ىلد
 1.«يدعموو يؤكد تضامنيـ ىـ مما واالقتصادي ضدّ   ،واالجتماعي

 األقمية ىي كؿ جماعة عرقية مستضعفة: : االتجاه الثاني - ب
االقتصادم ليذه ك  االجتماعي ،معيار الكضع السياسي ىيركز أنصار ىذا االتجاه عمك   
  .الجماعة

و ليست كؿ أغمبية كما أنٌ  ،و ليس كؿ أقمية عددية ىي بالضركرة مقيكرةنٌ أففي نظر ىذا االتجاه 
منيا ك  ،أف نأخذ مف أنصار ىذا االتجاه البعض مف تعارفيـ حكؿ األقمية إرتئينا الذ ،ىي بالضركرة قاىرة

 :نجد
ألقمية ىي مجموعة مف األشخاص في الدولة ليست ليا السّيطرة أو ا»

أو الديانة  ،نيا تختمؼ مف حيث الجنستتمتع بجنسية الدولة إال أّ  ،الييمنة
ولغتيا   ،وتقاليدىا ،حماية ثقافتيا ىعف باقي الشعب وتصبوا إل ،أو المغة

 2.«الخاصة
ة جماعة عرقية تتبوأ موقعا غير مسيطر في أيّ مف ىنا يمكف القكؿ أف األقمية ىي: 

 في نظرىك المعيار األساسي لتحديد األقمية معيار الكضع السياسي كاالجتماعي كاالقتصادمك .مجتمعيا
أك غير  ،عفةأم جماعة عرقية مستض م أفٌ أ،العددتالي يتجاىمكف بذلؾ معيار بالف .أنصار ىذا االتجاه

أم جماعة  أفٌ  في نظرىـىذا معناه ك  ،أقميةعاد تعتبر تعاني مف التمييز أك االضطياد أك االستبك  مسيطرة 
ف كانت تمثؿ  عرقية مسيطرة أك غير مستضعفة حتىٌ   .أقميةأقمية مف حيث العدد ىي ال تعدٌ كا 

 
 األدنى موقفا:ىي الجماعة العرقية األقؿ عددا و األقمية  االتجاه الثالث:  -ج

يا الجماعة األقؿ أنٌ  ىؼ األقمية عمفيعرٌ  ،ك يحاكؿ ىذا االتجاه التكفيؽ بيف االتجاىيف السابقيف
 3ة.عددا أك الغير المسيطر 

 
 
 

                                                 
ـ  1 (، 1988مركز البحكث ك الدراسات السياسية، )القاىرة:  األقميات و االستقرار السياسي في الوطف العربيسعد نيفيف، معبد المنع

 .5،ص
48أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص  2 

.39(، ص2006لمدراسات،   الراصد،)مركز , تسوية النزاعات في السودافبياء الديف مكاكم, محمد قبمي   3 
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 :ك مف بيف التعريفات التي كردت في ىذا االتجاه نجد أف األقمية
والموقع السياسي ، الجماعة العرقية ذات الكـ البشري األقؿ»

 1.«في مجتمعيا ةمسيطر الأو غير   ،واالقتصادي األدنى،واالجتماعي
 ىـ يعرفكنيا بػكما نجد 

 ،مجموعة مف مواطني الدولة تختمؼ عف أغمبية الرعايا مف حيث الجنس»
تشعر باالضطياد أو المييمنة و ، و غير المسيطرة المغة والثقافةالديف 

 2.«امستيدفة حماية القانوف الدولي لي
الفرنسية  ةدة، كال مستضعفة ذلؾ حاؿ األقميفي الكاقع أف ىناؾ أقميات غير مضطي وما نبلحظك  

 .لؤلقمية بلن كامك  بلن يحددكا تعريفا شام في كندا، فيمكف القكؿ أف أنصار ىذا االتجاه لـ يستطيعكا أف
غير المسيطرة ك  ،األقمية ىي الجماعة العرقية األقؿ عددا أفٌ  ىجمعكا عمأأنصار ىذا االتجاه  إذف 
 ا.ا كاقتصادين اجتماعين بالتالي ك  ،اسياسين 

 " كذلؾ يعرفكف األقمية ك   
أو بدينيا  ، أو بمغتيا ، ف بيف رعايا الدولة تنتمي بجنسياىي جماعة م» 

 .«غير ما ينتمي إليو غالبية الرعايا ىإل
 ػ:األقمية ب ىك كذالؾ ينظركف إل 

 قوميأصؿ لى ذلؾ الجزء مف سكاف الدولة الذي ينتسب أفراده إ» 
 .«يختمؼ عف الذي ينحدر منو غالبية ىؤالء السكاف

ىي كؿ  األقمية:"ك ذلؾ ب  إجرائياتعريفا  األقميةتعريؼ  إلىالفكرية تكصمنا  االتجاىاتمف خبلؿ ىذه 
المواطنيف في  أغمبيةمعيف داخؿ الدولة،يختمفوف عف  إقميـيعيشوف في  األفرادمجموعة مف  

ضطياد االعددا و سيطرة و نفوذ و أغمبيـ يعانوف مف ،الثقافة،التقاليد و الديف،لكف يكونوف اقؿ األصؿ
 يسعوف لمدفاع عف مقوماتيـ و العيش المشترؾ". و

 ،ف تككف كاعية تماما بتمؾ المقكمات التي تحقؽ ليا التضامف الداخمياألقمية أ ىفيجب عم 
ألقمية ىي نتاج عمميتيف تتمثؿ أكالىما في استقطاب كؿ مف يشارؾ أفراد اف،التمايز في مكاجية اآلخريفك 

                                                 
ـ مكساكم1 أطركحة ماجستير غير منشكرة ) جامعة  ، المركز القانوني لألقميات في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،عبد الحمي

 .35(، ص.2007/2008تممساف: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
.88أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص   2 
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الجماعة مثؿ في استبعاد كؿ ما يتبايف مع تمؾ تأما العممية الثانية فت ،جماعة األقمية في مقكمات ذاتيتيا
 1.بصدد ىذه المقكمات

أم المعيار العددم في  ،يالكمّ أىمية الجانب  ىك مف ىنا نبلحظ أف ىذيف التعريفيف يركزاف عم 
ىذا ما نبلحظو في ك ،في تحديد األقمية المعيار العددم غير كاؼو  لكف في حقيقة األمرك  ،تعريفو لؤلقمية

 كمعيار لتعريؼ األقمية.  بالوضع االجتماعي السياسيماـ االىت ىبعض أراء الباحثيف الذيف اتجيكا مثبل إل
نحف ال نضع نصب أعيننا لألىمية »: وليـ سميماف قالدةصدد كتب األستاذ الفي ىذا  إذٍ  

 2.«بقدر ما نأخذ بنظراالعتبار وزنيا االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،الديموغرافية لألقميات المعينة
 .المعيار العددم كافيا في تعريفو لؤلقميات أف يككفو رفض أم أنٌ 

 :األقمية ىي االتجاىات الفكرية في تحديد تعريفات األقمية نرل أفٌ  هكمف خبلؿ ىذ 
 .ك الجماعات العرقية ذات الكـ البشرم األقؿ في مجتمعياأتمؾ الجماعة  -1
كجماعة   ،التاياألتراؾ  ،جماعة المنغكلييفك  يافالعدد السكاف ىـ جماعة  مجمؿمف  %95الصيف:مثاؿ
، إاٌل أٌف ىذه الجماعات تسعى إلى الحفاظ عمى مقٌكمات ذاتيتيـ، كتمايزىـ عف %5تشكؿ كميا ف ك يالتبتي

 أفراد الجماعات األخرل.
غرار  ىلكف يمكف أف تككف أقمية حاكمة عم ،في مجتمعيا ةغير مسيطر غالبا ما تككف األقميات  -2

 .العموية في سوريااألقمية 
في اليند  المسممةكثيرا ما تككف األقميات تعاني االضطياد أك االبتعاد بدرجات متفاكتة كاألقمية  -3

 .%17التي تمثؿ 
 ت: تصنيؼ األقمياانيالمطمب الث
فيناؾ مف ربطيا  ،تختمؼ جماعات األقميات عف بعضيا البعض مف خبلؿ العديد مف الخصائص 

ليذه الجماعات.كمف ىذا  لسياسياك  ،كىناؾ مف ربطيا بالكضع االجتماعي ،غةلمٌ اك  ،الديف ،بالذاتية كالعرؽ
ة معايير لمتفرقة بيف ىذه عدٌ  ىالمنطمؽ نحاكؿ تكضيح الفركؽ المكجكدة بيف األقميات استنادا إل

  ،تمؾ الخصائصبالباحثيف يقصدكف  نجد أفٌ  ،المقومات الذاتية لألقميةمعيار  ىالرجكع إلبف :الجماعات
: تتمثؿ أساسا في التي  ،ز جماعة أقمية عف جماعات أخرلالتي تميٌ  فاتكالصٌ 

                                                 

.89 ص أحمد كىباف، مرجع سابؽ،   1 
ـ سميماف قبلدة "حكار عممي حكؿ األقميات ك االستقرار السياسي في الكطف العربي"،   2  .(92،ع )،ب ـ()، السياسة الدوليةكلي

 .281، 271، ص ص. 2003
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 أقمية عرقيةمجمكعة مف األفراد يشترككف في كاحدة مف ىذه الخصائص كأف نجدىا ك ،العرؽ،المغة،الديف
 1.أقمية لغويةك ،مصر كأقباط قمية دينيةأأك نجدىا  ،لوف البشرةمف نفس الجنس مثبل 

 :ىإل اتاألقميمكف تصنيؼ يك مف ىنا  
 األقمية األصمية Minorités autochtones : ككممةAutochtone  ٌة مف األصؿ مستمد

كىـ السكاف الذيف ، 2مف نفس األرض اإلنساف الذم كلدكالتي تعني  ، Auto-kthônاليكناني 
كغالبا ما  ،في أمريكا كالينود الحمر،قطنكا إقميـ ىذه الدكلة قبؿ قياـ أم تنظيـ سياسي عميو

بيذه  استقرتكحتى اإلبادة مف قبؿ شعكب أخرل  ،"مقير" ك"االضطيادلتعرضت ىذه الجماعات "
 3.أك المكطف األـ ليذه األقمية ،األقاليـ التي تمثؿ المكطف األصمي

   القومية األقمية Minorités Nationales: 
كليست ليا كؿ الخصائص  ،لمدكلةكاف التي تعيش في المناطؽ الحدكدية مجمكعة مف السٌ ىي ك  
نٌ  ،غكية لسكاف تمؾ الدكلةالمٌ أك  ،الثقافية فاألسباب  ،4غمبية في الدكؿ المجاكرةاألمف  اما تشكؿ جزءكا 

كتقسيميا  ،كبداية سقكط الدكلة العثمانية ،الحدكد المجاكرة ىالتاريخية أضافت أجزاء مف الدكلة القكمية إل
دراؾ مميٌ  ،خصكصيات المجتمعات مراعاةدكؿ بصفة شبو عشكائية دكف ىإل فيرتبط أفرادىا بركابط .زاتياكا 

العادات كالتقاليد مع شعكر أفراد ىذه األقمية  ،غةالمٌ  ،كاحد ككحدة األصؿ كالديف فو آمتعددة كمشتركة في 
فينا يمكف ليذه المجمكعة أف  .يـإقميـ يضمٌ  فيمع رغبتيـ في العيش مجتمعيف  ،بركابط عاطفية بينيـ

 5.كتقرير مصيرىا االستقبلؿالحكـ الذاتي أك  ىة قكمية تطمح إلتشكؿ أقميٌ 
فغالبا ما تككف مطالب األقمية القكمية مطالب سياسية تتعارض مع المصالح الدكلة الكطنية التي  

 .متقسيـلكحدتيا الترابية كعدـ تعريضيا  ىتريد المحافظة عم
 
 

                                                 

.14خيرة كيفي، مرجع سابؽ، ص.    1 
(، مذكرة ماجستير غير منشكرة، )جامعة مستقبؿ الدوؿ الفيدرالية في إفريقيا في ظؿ صراع األقميات )نيجريا نموذج ،بشير شايب 2

 .24(، ص. 2010 -2009كرقمة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 
.15خيرة، كيفي، مرجع سابؽ، ص.   3 
.25مرجع سابؽ، ص.  ،بشير شايب  4 
كمية العمـك  :لجزائرأطركحة دكتكراه غير منشكرة، )جامعة ا حماية األقميات بيف اإلسالـ والقانوف الدولي العاـ،نذير بكمعالي،  5

 .92(، ص.2008 -2007اإلسبلمية 
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  ثنيةاألقمية اإلLes Minorité ethniques : 
عكف بيكية تختمؼ عف ىكية باقي المجمكعات يا مجمكعة أفراد يتمتٌ أنٌ  ىثنية عمتعرؼ األقمية اإل 

كحدة  ىكيدرككف بكاقعيـ المبني عم ،كليـ أصؿ عرقي كاحد ،في الكجداف التاريخي رةذٌ متج،داخؿ الدكلة
كتعني الشعكب الغير  ،مشتقة مف المغة اليكنانية القديمة Ethanos إثنيةفكممة  ،غة أك الثقافةالديف أك المٌ 

 ـ،19ؽكبداية  ،ـ18ظيكرىا يعكد إلي نياية ؽ ا في العصر الحديث فإفٌ أمٌ  ،Polisالمنظميف في المدف 
ككردت في ،  Problème socialesاالجتماعيةاإلشكاليات  ىمداللة عمل ثنيةعممت كممة اإلتي اسٍ  أيف

 اختبلؼ ىلمداللة عم Essai sur l’égalité des races humainesفي كتابو   Gobineauدراسات
 1.األعراؽ
كأفرزت رأييف  ،ثنيةاألقميات اإل ة أراء حكؿ المعايير الكاجب اعتمادىا في تصنيؼفظيرت عدٌ  

 :ىاميف ىما 
 :كديف لغة ،ثنية حسب المقكمات األساسية الذاتية مف عرؽاإلأيف يصنفكف األقميات الرأي األوؿ،  

 :ثنية التالية ألقميات اإلاكتدخؿ تحت ىذا الرأم
  ،أم تمؾ الجماعات التي يربطيا عرؽ مشترؾ كالسمات الفزيكلكجية كالمكف: الليةاألقميات الس   -أ

 .ككشكؿ العيكف ...الخ
كىي كؿ جماعة يتحدث أفرادىا لغة تختمؼ عف لغة األقميات األخرل في : األقميات المغوية - ب

 .المجتمع
 2.مات التي تربط بيف أفراد ىذه الجماعةكيعتبر ىذا العامؿ مف أكثر المقكٌ  :األقميات الدينية -ج
 :تصنيؼ الجماعات العرقية حسب مكاقعيا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الرأي الثاني 

 ماعات العرقية إلى صنفيف:يقـك عمى تصنيؼ الجىك اتجاى
الجماعة العرقية المسيطرة ك التي ليا الدكر الفعاؿ في السمطة : أم الجماعات المسيطرة -1

لثركة اجتماعية راقية، كيستحكذكف عمى ا المتحكمة فييا داخؿ الدكلة، إٍذ يتبكأ أفرادىا بمكاقع
مكقع  في الببلد، ىذا ما يؤكد عمى كجكد أقميات تتمٌتع بكضع مستقر في مجتمعيا، كيتبكءكف

المسيطر الذم احتمتو األقمية البيضاء في جنكب إفريقيا، كذلؾ ة المسيطرة،كالكضع يباألغم

                                                 

.26مرجع سابؽ، ص.  ،بشير شايب  1 
.27، صنفسو مرجع  2 
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التميز  أنكاعحسب األغمبية مف السكاف األصمييف، كالتي كانت في زمف قريب تعاني كؿ 
 1كاالضطياد كاالستعباد مف طرؼ تمؾ األقمية.

كىي التي تككف بعيدة عف السمطة، كالتي يحتؿ أغمب أفرادىا  الجماعات الغير مسيطرة: -2
مكاقع غير رئيسية، فيي كثيرنا ما تعاني مف اإلقصاء السياسي كالتيميش االقتصادم 

 لحك نكاالجتماعي، الشيء الذم ينطبؽ عمى األقمية العربية األىكازية في إيراف كيدفعيا 
 2المطالبة بحؽ تقرير المصير.

بعض األقميات تتمٌتع فيمكف القكؿ أٌف األقميات ليست بالضركرة جماعات غير مسيطرة ككف أٌنو تكجد 
بكضع سياسي مسيطر، كما أٌنو تكجد أقميات في كضع غير مسيطر في مجتمعاتيا كاألكراد في 

 العراؽ.
 

 المطمب الثالث: عالقة مفيوـ األقمّيات ببعض المصطمحات المرتبطة بو:
في حاالت ستعمؿ ستعمؿ عند الٌتطرؽ إليو، كما تي يرتبط مفيـك األقمية ببعض المصطمحات التي تي  

 مختصرةبصفة  ا كعبلقتو باألقمٌية، ك نشيرح كٌؿ منيأخرل كالقكمية، العرقٌية، الطائفية. كنحاكؿ أف نكضٌ 
في المبحث التالي، كنحاكؿ معرفة جذكرىا كعكامؿ  ذلؾإلى مفيـك القكمية، ألٌننا سكؼ نتطٌرؽ إلى 

 باألقمٌيات.  انشكءىا كعبلقتي
، كتعزز رغبتيـ في الحفاظ أغمبية كأ الٌرابطة التي تجمع بيف أفراد األقمية : القكمية ىيالقومية - أ

عمى خصائصيـ، كتحقيؽ أىدافيـ مف خبلؿ اشتراؾ ىؤالء األفراد في كاحد أك بعض أك كٌؿ 
 3العناصر التي تشكؿ القكمية، كتخمؽ لدييـ شعكرنا باالنتماء لمجماعة.

 ( المشتقة بدكرىا مف كممة إتنوسالكممة اليكنانية ) ( مفEthnicity: تشتؽ كممة عرقية )العرقية - ب
كالمراد منيا جماعة بشرية ينحدر أفرادىا  ،«Nation»، كالتي تقابؿ في المدلكؿ لفظة أٌمة «كوسينثإ»

 4مف ذات األصؿ.

                                                 

.132أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   1 
ـ عدياف بني سعيد، "حؽ تقرير المصير لمشعب العربي األىكازم"، في:   2  كري

( ،31/01/2016.) http://www.ahwazstudies.org/article.aspx?aid=811 
.17خيرة كيفي، مرجع سابؽ، ص.   3 
ـ األساسية في العالقات الّدولية 4 ، مارتف غرينتش، تيرم أككبلىاف، )دبي: مركز الخميج لؤلبحاث، الطبعة األكلى، بالعربية، المفاىي

 .301(، ص. 2008
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عمى مف ىـ ليسكا مسيحييف أك  عرقيةيكف يطمقكف لفظة بفمثبلن في العصكر الكسطى كاف األكرك  
، كفي زمف الحرب العالمية الثانية استعممتو الكاليات المتحدة األمريكية لمداللة عمى الييكد 1ييكد

 ننا مف الجماعات البريطانية المسيطرة.أش قؿكاإليطالييف كاإلرلندييف، كأشخاص آخركف اعتبركا أ
، فيي «ؽعالقات العر»ك «مشكالت األقميات»إلى تشير ية مكمازالت كممة عرقية في الٌمغة اليك  

العبلقات الدكلية عمى جكانب مف العبلقات بيف جماعات تعتبر نفسيا كيعتبرىا اآلخركف مختمفة  فيتدلٌ 
جماعة بشرية يشترؾ أفرادىا في العادات والتقاليد أو الّمغة أو »ثقافينا عف سكاىا. فالجماعة العرقية: 

الجسمانية، كما يكوف ىؤالء األفراد الديف أو أي سمات أخرى بما في ذلؾ األصؿ والمالمح الفيزيقية 
وأفراد الجماعات األخرى القريبة مدركيف لتبايف الجماعة عف غيرىا في أي مف ىذه الّسمات عمى نحو 

 2.«كؿ لكؿٍّ لجماعتو ءيخمؽ لدييـ الشعور باالنتما
افينا عف أفراد فالعرقية ىي بالتالي أحد عناصر عبلقة بيف عامميف يعتبراف أنفسيما مختمفيف ثق 

كيمكف بالتالي تحديدىا عمى أٌنيا ىكية اجتماعية )تركز عمى تبايف الكاحدة تجاه الجماعات األخرل. 
 3قسـ الجماعات العرقية إلى أربعة أنكاع سياسية:ن، كتكىمية،أكمستعارةكتتسـ بصمة كقرابة  ،األخرل(

 األقميات العرقية المدنية:  -1
بية، كذكم األصكؿ اإلسبانية في ك في المدف األكر  يفبيك الغير األكر إٍذ نجد ىؤالء المياجريف  

ا مشكبلت التأػقمـ، كالتسيير العرقي في المجتمع  الكاليات المتحدة األمريكية، ىذه األقميات تجد عمكمن
، ككذلؾ العنصرية كالمشكبلت الناتجة عف إدارة اليكية كاالختبلؿ الثقافي، كنادرنا ما تطالب ىذه المضيؼ

 لجماعات العرقية باالستقبلؿ السياسي، إٍذ تدمج عادة في نظاـ إنتاج كاستيبلؾ رأسمالي.ا
 الشعوب المحمية:  -2
ىـ سكاف أصمييف في بمدو ما، فيـ عاجزكف نسبينا عمى الصعيد السياسي، كغير مندمجيف في  
عي، كنظاـ سياسي مف دكف األمة القائمة إاٌل جزئينا. كترتبط الشعكب المحمية بنمط إنتاج غير صنا-الدكلة
 دكلة.

 
 

                                                 

ـ سعد الديف،  .23(، ص.1992)القاىرة: دار سعاد الصباح،  تأمالت في مسألة األقميات، إبراىي 1 
ـ محمكد   77(، ص. 2010، )اإلسكندرية: مؤسسة الجامعة ،العرؽ والمغة واليوية القومية، االقداحيىشا 2 

151(،ص،1982،)مصر: مكتبة األنجمكمصرية،، المدخؿ لدراسة األقمياتسميرة بحر 3 
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 األمـ البدائية )الحركات القومية العرقية(: -3
كىي جماعات لدييا قادة سياسيكف يطالبكف بالحؽ بإنشاء دكلتيـ األٌمة. إٍذ أٌنيـ يتمٌتعكف بقدر  

 أك الشعكب المحمٌية. المدينية أكبر مف الخصائص المشتركة مع األمـ أكثر منيـ مع األقميات
 الجماعات العرقية في المجتمعات المتعّددة: -4
كىي تدٌؿ غالبنا عمى دكؿ نشأت مف االستعمار، كتضـ شعكبنا غير متجانسة ثقافينا كدكلة كينيا،  

، إٍذ ىي مجتمعات متعددة إاٌل أٌنيا مجبرة عمى المشاركة في النظاميف االقتصادم كالسياسي كنيسياأند
 1المتجانسيف.

ا مف ىنا فإٌف العر   ف آخر، كيٌتضح بأٌف عقية تعتبر مف بيف أىـ العناصر التي تمٌيز شخصن
الجماعة األقمية يككف لدييا انتماء إلى أصكؿ مشتركة، مٌما يجعؿ مف العرقية أحد العكامؿ التي تؤدم إلى 

 بمكرة جماعة األقمية. 
 الطائفية: -ج

ترتبط الطائفية بالمعتقدات الدينية، أيف يككف الفرد منتمينا إلى فئة دينية معٌينة، مما يجعمو يختمؼ  
 عف أفراد آخريف ينتمكف إلى فئات دينية أخرل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.304مرجع سابؽ، ص.  ،أككبلىانفمارتف غرينتش، تيرم   1 
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 األقميات ووسائؿ تحقيقيا مطالب :المبحث الثاني  
 األقميات مطالب: المطمب األوؿ 

ا خاصة لمٌ  ،غكية أك غيرىاينية أك المٌ خصائصيا الدٌ  ىفي الحفاظ عمغالبا ما تككف األقمية راغبة 
الشيء الذم يجعميا  ،كجكدىا أك ىكيتياطمس  ىإلى تككف في حالة االضطياد أك كاقعة في نظاـ يسع

تدافع ء ميكانزمات تبقييا في الكجكد ك ؼ مف جيكدىا لمكافحة ىذه السياسات مف خبلؿ محاكلة بناتكثٌ 
 .مع طبيعة أىدافيا سكاء البعيدة األمد أك الفكرية ىامج عمؿ يتماشككضع برن ،عنيا

مف ىنا يمكف تكضيح ك  ،األقمية ككضعيتيا داخؿ الدكلة إذف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف طبيعة ىذه 
 ىذه األىداؼ بصفة تدريجية:

 تحقيؽ مبدأ المساواة: - أ
 مف  ،أف تعامؿ كفؽ مبدأ المساكاة في عبلقاتيا مع الجماعات األخرل ىذلؾ مف خبلؿ سعييا إلك 

 1.الجماعات األخرل الفعمي مع كؿٌ ضركرة التساكم القانكني ك  ىعم نصيخبلؿ دستكر 
 :ضـ األقميات واألقاليـ - ب

كذلؾ في  ،مجاكرةدكؿ أخرل ك ة أقاليـ المكجكدة في عدٌ ك  ،مف خبلؿ الجماعات األخرل المماثمة 
حدة المصير ك ا باالنتماء ك المتنامي الذم يتضمف إدراكن ا ما يككف الشعكر القكمي ك غالبن ك  ،"األـإطار الدكلة "

 2.ىك المحرؾ ليذا اليدؼ
 :الحكـ الذاتي - ت

ع بيذا النظاـ األقاليـ التي تتمتٌ  أم أفٌ  ،ك ىك بمثابة مرحمة متقدمة بالمقارنة مع اليدفيف السابقيف
ذلؾ أك يمس  دكف أف يخؿٌ ، حككمة كمجمس قكانيف ال تخضع لرقابة السمطة المركزية تسير مف خبلؿ
جماعات األقميات مف خبلؿ حركاتيا  إفٌ ف ،ككفقا ليذا النظاـ ،ككحدة القانكف داخؿ الدكلة ،بكحدة السمطة

ر سيٌ بحيث تي  ،تحقيؽ االستقبلؿ الذاتي لؤلقاليـ التي تقطنيا داخؿ الدكلة ىالمنظمة قد تعمؿ لمكصكؿ إل
ذلؾ مع الدكلة دكف مناقشة  ىاالتفاؽ عم تـٌ  فٍ ا  ك  ،ينية كاٌلمغكيةالدٌ  ،شؤكنيا الداخمية كتمارس حقكقيا الثقافية

 3.مف صبلحيات الدكلة كحدىا ىبقالتيتالشؤكف الخارجية 

                                                 

.101أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   1 
.102، ص. نفسو مرجع  2 

.18 – 17خيرة كيفي، مرجع سابؽ، ص ص،  3
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كف ي أك االنفصاؿ كلية لتحقيؽ االستقبلؿ الكمٌ ا ما يعتبر الحكـ الذاتي بمثابة مرحمة أكٌ كغالبن 
 .رت الظركؼ المبلئمةالمطمب األخير ال يتكفر إاٌل إذا تكفٌ 

 :االنفصالية - ث
ة كاالنفصاؿ عف إقامة دكلة مستقمٌ  ىؿ ذلؾ خبلؿ سعييا إلكيتمثٌ  ،ياتقمٌ كيعتبر كيدؼ نيائي لؤل 

 ر شؤكنيا الداخمية كالخارجيةنفصاليا عف الدكلة المركزية يجعميا تسيٌ يا،كاالمجتمع السياسي الذم يشمم
 .دكف تأثير خارجي

يعتبر لدل العديد مف جماعات األقميات كحؽ مف حقكقيا األساسية، إاٌل أٌنو  االنفصالية أفٌ  كبالرغـ مف 
يكجد مف الباحثيف مف قٌدمكا جممة مف الشركط التي يمكف أف تشٌكؿ مبررات لممطالبة باالنفصاؿ، كمف 

دكلة ما بالقكة أك فشؿ نظاـ الدكلة  ىإل ـظى نٍ أك يككف إقميميا مي  ىاالضطياد،تعرض تمؾ األقميات إلأبرزىا 
 1.حقكقيـ الرئيسية ىعم ةكالمحافظ ،اف ىذا اإلقميـفي تأميف الحماية لسكٌ 

 المطمب الثاني: وسائؿ تحقيؽ أىداؼ األقميات 
 .العنؼ عمىسممية أك ترتكز  ك يمكف أف نجدىا 
 : الوسائؿ السممية - أ

 اجتماعيتحقيؽ أىدافيا كفؽ إطار سممي مف خبلؿ عمؿ ذك طابع  ىالعمؿ عميمكف لؤلقميات  
في المشاركة السياسية داخؿ الدكلة كالمشاركة ك  ،الحركات الثقافية ،الجمعيات ،كإنشاء األحزاب السياسية

 .االنتخابيةالحياة 
التربكم ك الثقافي  ،اإلدارم، في كندا الذم يطالب باالستقبلؿ الذاتي السياسي الكيبكيالحزب  مثاؿ:

 .الكيبؾلمقاطعة 
 : الوسائؿ العنيفة - ب
ة لمتمرد عدٌ ك  ."بالتمردغالبا" ىيسمٌ ك  ،كلمنظاـ السائد ،المقاكمة لمسمطةمحاكلة خمؽ حالة الرفض ك ك 

طبيعة العبلقات القائمة داخؿ النظاـ ك  ذلؾ مف خبلؿ رفض األفكارك  ،اا معنكين دن تمرٌ  أشكاؿ كأف يككف
د يعتر التمرٌ .الحككمة مؤسسات ىالعنؼ عم كاستعماؿالفردم التمٌرد كما يمكف أف يتخذ شكؿ  ،السياسي

أمف الدكلة درجة تيديد  ىإلا باستعماؿ السبلح ذلؾ القترانو غالبن ك  ،دالجماعي أخطر شكؿ مف أشكاؿ التمرٌ 
 .ككحدتيا الكطنية

                                                 

.43، ص.سابق خٌرة وٌفً، مرجع 1 
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 إذٍ  ،اإلعبلميك العسكرم  ،الماليغالبا ما يرتبط العمؿ المسمح بتكفر الدعـ بمختمؼ أشكالو: ك 
 .ا في تعزيز ىذا المكقؼ خاصة إذا كانت مف الجكارا ىامن تمعب المساندة الخارجية دكرن 

 .في القانوف الدولي حماية األقميات وموقعياالثالث:  المطمب
الديمقراطية في السنكات األخيرة مع تفاقـ مشكمة ك  تصاعد االىتماـ بمسألة حقكؽ اإلنساف 
 ةغمبياألكالتصادمات بيف األقميات ك ، راعات المحمية كاإلقميميةر جراء الصٌ ة التكتٌ تصاعد حدٌ ك  ،األقميات

 تداعياتيا. ك ،مخاطر مشكمة األقميات في العالـفأدركت األمـ المتحدة  ،انعكاساتيا الدكليةك 
أكلغكية أك  فكاف اإلعبلف العالمي الخاص بحقكؽ األفراد المنتميف ألقميات قكمية أثنية 

ؽ عميو كالمصدٌ  ،حماية األقمياتك  ،جنة الفرعية لمنع التمييزالمٌ عف لجنة حقكؽ اإلنساف ك  ادرالصٌ ك ،دينية
ىك ذركة عطاء القانكف الدكلي لمسألة ، 1992ديسمبر 18الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في طرؼ مف 

 1.األقميات
غرار  ىكمؤتمرات تدعـ مسألة حماية حقكؽ األقميات عمة  قرارات و يكجد عدٌ ك مما ال شؾ فيو أنٌ  

ككذلؾ نجد  ،1993 جويمية 26 – 14بيف  نايفيالذم انعقد في  ،المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف
قرارىا رقـ  ، في1997 ديسمبر12السبعيف المنعقدة في اقرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بجمستي

52/123. 
 :1992ة لعاـ أقميات قوميّ  ىالمنتميف إلإعالف حقوؽ األشخاص  - أ

إعالف حقوؽ األشخاص نجد  ،مف أىـ المبادئ الدكلية كأبرزىا في مجاؿ حماية األقميات 
ل ىالمنتميف إل ر بمكجب قرار شً د كني مً تي عٍ كالذم اً  ،ولغوية أقميات دينية ىأقميات قومية  أو أثنية وا 

 1992.2ديسمبر  18بتاريخ  47/135الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
 ،ؿ بحماية كجكد األقمياتكٌ دكجكب قياـ ال ىعم في ذلؾ اإلعبلف تنٌص  األكلى فكانت المادة 

 .الدينية كالمغكية ،الثقافية ،ثنيةاإلكىكيتيا القكمية أك 
عبلف ممارسة دينيـ  ،ةع بثقافاتيـ الخاصٌ األقميات في التمتٌ  مسألة حؽٌ  ىعم الثانيةز المادة كتركٌ   كا 
 ،يـ في المشاركة في الحياة العامة السياسيةحقٌ  ىكعم، ا كعبلنيةن ة سرًّ ستخداـ لغتيـ الخاصٌ اك  ،الخاص

                                                 
, ص 0222, دٌسمبر 0412، الحوار المتمدن. ب.م , ع."المسألة الكردية، حقوق األقليات وحق تقرير المصير"عصام عبد هللا،  1

 . 3-4ص .

14(، ص. 0223، )كركوك: مؤسسة وقف كركوك، ، تركمان والوطن العربيأرشد الهرمزي،   2
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 ىكحؽ األقمياتفي إنشاء الرابطات الخاصة بيـ كالحفاظ عم ،الدينية كاالجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية
 1.استمرارىا
يؽ طرؽ تكاصميا يجؿ تضأالتي تتعرض ليا األقميات مف  كالضغكطات ،عكباتفيما يخص الصٌ  

ة مف مسجاءت الفقرة الخا ،أك حتى فيما بينيـ داخؿ الدكلة ،مع األقميات األخرل المكجكدة خارج الدكلة
فتنص  ،مشاكؿ األقميات حكؿالمادة الثانية مف ىذا اإلعبلف إلضفاء المزيد مف االىتماـ 

ة استمرار اتصاالت حرّ  ىاألقميات الحؽ في أف يقيموا ويحافظوا عمى لألشخاص المنتميف إل:»ىعم
ـ ومع األشخاص المنتميف إل وكذلؾ اتصاالت عبر الحدود مع  ،أقميات أخرى ىوسميمة مع أفراد جماعتي

دوف  ،أو لغوية دينية تثنية وصالأة أو الدوؿ األخرى الذيف تربطيـ بيـ صفات قوميّ  فمواطني
 2.«تمييز

حدة ضت الجمعية العامة لؤلمـ المتٌ فقد فكٌ ، اقبة تنفيذ اإلعبلف العالمي لحقكؽ األقمياتمف أجؿ مر  
ة ميمٌ  ،1993تو الجمعية العامة ليذه الكظيفة في عاـ أض السامي لحقكؽ اإلنساف الذم أنشالمفكٌ  ىإل
كضع برنامج شامؿ لو ثبلثة  كعميو تـٌ  ،اتأقميٌ  ىلقياـ بتعزيز كحماية حقكؽ األشخاص المنتميف إلا

كالتعاكف مع أجيزة ، اتأقميٌ  ىفي إعبلف حقكؽ األشخاص المنتميف إل ةلدعـ كتنفيذ المبادئ الكارد3كجيات
كبرامج المساعدات ، المعنية بحقكؽ اإلنسافالدكلية بما في ذلؾ الدكائر ، حدةكىيئات أخرل في األمـ المتٌ 
 .نشطة الثبلثة مرتبطة ككظيفتيا حماية حقكؽ األقمياتكىذه األ، التقنية كالخدمات االستشارية

  : اتفاقية اإلطار العاـ لحماية األقميات القومية-ب     
اتفاقية اإلطار العاـ نجد األكركبية منيا  ،اتة حكؿ مكضكع األقميٌ ميٌ قميالمجيكدات اإل ىكعند الرجكع إل

 ستارسبورغ،في  مف المجمس األكركبي 1994كالتي صدرت في نكفمبر  ،لحماية األقميات القومية
كؿ مضمكف االتفاقية مف الدٌ  مىكتمؾ التي تصادؽ ع ،ة لممجمس األكركبيمك ظالمن بيةك كأيلزمت الدكؿ األكر 

كؿ كالحككمات كالمعتمد مف قبؿ رؤساء الدٌ  ،1993أكتوبر  9الصادر  فيناإعالف  إلى األخرل استنادا
 4.كف ىذه الدكؿسة القكمية لؤلقميات التي تاليكيٌ  ىبالحفاظ عم األكركبية

ات القكمية جزءا ال يتجزأ الحقكؽ كالحريات األساسية لؤلقميٌ  ىكقد اعتبرت االتفاقية الحفاظ عم  
. كما قيكد ةالثقافية كاالجتماعية دكف أيٌ  ـات ممارسة حقكقيكضمنت ألبناء األقميٌ  .مف حقكؽ اإلنساف

                                                 
ً فً قانون حقوق اإلنسان، )جامعة ضمانات حقوق اإلنسان في القانون الدولي العامسعد سالم سلطان الشبكً،  1 ، رسالة دٌبلوم عال

 .11(، ص. 0241صل: كلٌة الحقوق، المو

.11مرجع نفسه، ص.   2 

ٌّات، جنٌف، ص. 43صحٌفة واقع رقم   .42 – 2، الصادرة عن األمم المتحدة، حقوق األقل 3 

.11أرشد هرمزي، مرجع سابق، ص.   4
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 كمنع أمٌ  ،ات القكمية العرقيةتكفير المساكاة الكاممة بيف المكاطنيف بما في ذلؾ أبناء األقميٌ  ت الدكؿنضم
ات كاألغمبية العرقية في تكفير الفرص االقتصادية المساكاة بيف أبناء األقميٌ  ،غة أك العرؽتمييز بسبب المٌ 

 .كاالجتماعية
 كأفٌ  ،سبؿ الحكار ىبالخير العميـ عم دعك تة ركح التسامح كاأللف عتقادىا بأفٌ اأضحت االتفاقية عف  

 .االحتراـ المتبادؿ ىك األساس في العبلقات اإلنسانية
 :الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف-ج

إعداده تنفيذا  كالذم تـٌ  ،نجد مشركع الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ،الصعيد اإلقميمي العربي ىأما عم
 ،جنة العربية لحقكؽ اإلنسافبكاسطة المٌ 1979مارس 11لمقرار الصادر عف مجمس الجامعة العربية في 

 اآلفكحتى  ،الدكؿ العربية ىع إلك بإحالة  المشر  1983مارس  31صدر مجمس الجامعة قرارا في أكقد 
و ال يجكز كالتي تقضي بأنٌ  ،مف ىذا الميثاؽ 29المادة ىكنشير إل  1.قرار بشأف نفاذ المشركع لـ يتخذ أمٌ 
تباع ديانتيـ ،ع بثقافتياات مف حقكقيا في التمتٌ حرماف األقميٌ   .كا 

عكف بحماية القكانيف كما يتمتٌ  ،جميع حقكؽ اإلنسافبعكف األقميات يتمتٌ  ا سبؽ أفٌ كعميو نستنتج ممٌ  
كالتي تيدؼ  ،ةفس األمر مع الحقكؽ الخاصٌ كن ،كالتشريعات المحمية في بمدانيـ باعتبارىـ مكاطنيف فييا

 بما يضمف ليـ ممارسة فعمية لحقكقيـ.  ،كجكدىـ كىكيتيـ مىالحفاظ ع ىإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.401عبد الحلٌم موساوي، مرجع سابق، ص.   1 
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 المبحث الثالث: ماىية الدولة القومية 

 المطمب األوؿ: نشأة و تبمور فكرة القومية

تفسير نشكء ك  ى،القكمية فحسب بؿ اشتمؿ كذلؾ تاريخ بدايتيا األكل لـ يختمؼ الباحثيف في تعريؼ 
 :فيناؾ في ىذا الصدد مجمكعتاف ،ألمـا

بعض  كأفٌ  ،شأت مع ظيكر المجتمع البشرمالشعكر القكمي ظاىرة طبيعية ن أصحابيا أفٌ  ىيعتبراألكل
 ،الشعكر القكمي تطكرالعصكر شيد  مرٌ  ىالتاريخ عم فإفٌ  ،نسانية نفسيااإلات القكمية قديمة قدـ سمٌ 
 أرنست باركرك ذىب  ،إقميميـ ىتقاليدىـ كالسمطة القائمة عمك  ؾ العميؽ مف جانب الناس بأرضيـالتمسٌ ك 

 1.«توجد أمـ في أوروبا قبؿ بداية التاريخ المكتوب»:في القكؿ
المجتمعات البشرية القديمة لـ  ألفٌ  ،ظاىرة القكمية حديثة الظيكر أفٌ  كار ا المجمكعة الثانية فسٌ أمٌ  
ـ الناس في العصر الحديث يقبموف القومية عم أفّ »:برنارد رسؿفيقكؿ  ،تعرفيا طبيعية  ياأنّ  ىمعظ

 بدأت التي عاـحرب المائة ىرجعأصؿ ظيكر القكمية إلكىذا التيار يي  ،«ةحد ىي جديد أيّ  ىاليدركوف إلو 
ككلدت مف جديد في عيد الثكرة  ،الحركب الدينيةلكف تبلشت في فترة ك  ،JEAN DARKدارجانػب

 2.الفرنسية

كبلىما يحدداف بداية  فٌ أل ،خرىآألكثر مكضكعية عماخر أك ىآكىنا يصعب نفي أك تفنيد رأم عم 

 تفسرلكف كيؼ يمكف أف ك  ،مقكمات مختمفة أيضاككفؽ مبادئ ك ،خرىآمفيـك مختمؼ عم كفؽالقكمية 

لكف ك  ،داخؿ اإلمبراطكرية ليدؼ الدفاع عف أراضييا كسيادتيا األقكاـبيا ىحميتكاف  تيركح الجماعية الال

 .ألقكاـ بعيد عف امتبلؾ رؤية سياسية متكاممةافي ىذا الصدد يمكف القكؿ أف تمؾ 

 ىتختمؼ مف فترة إلصكرتيا إفٌ إذٍ  ،ك مف ىنا نستنتج أف فكرة القكمية ىي فكرة قديمة كحديثة 

أك الشعكر الجماعي  ،كالتعمؽ باألرض ،غرار الكالء لمحكاـ ىالقديـ عمة أشكاؿ في أخذت عدٌ ك  ل،أخر 

القركف المتقدمة أيف بدأت الفكرة تكاكب التطكر التاريخي  ى إلكصكالن  العتقاد بديانة كاحدةاك ، بالسمكٌ 

التي ساعدتيا في  ةكىنا برزت عكامؿ عديد ،المجاالتدتو البشرية في جميع  المياديف ك الكبير الذم شي

                                                 

.55أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   1 
.56المرجع نفسو، ص.   2
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الفمسفة  ألدب ك اأكركبا في ميداف  ككاف التطكر الذم شيدتو ،القومية الحديثة سـاب بركزىا مف جديد

 في جميع أرجاء أكركبا.ت نتشر ،التنامي الشعكر الداخمي كالكعي القمب النابض

 الذم ،(19ا أيضا بفكرة تقرير المصير منذ القرف التاسع عشر )ا كثيقن رتباطن اارتبطت فكرة القكمية  

مات ىذه الجماعات كانت مقكٌ  ك،االعيش معن شتاتيا ضمف مجمكعات ك  ىبدأ بتنديد بإقامة دكلة لجمع شت

 .ةا في تككيف األمٌ ا محكرين البشرية لعبت دكرن 

حؽ "  ك"القومياتمف بينيا مبدأ "ك  ،كاف لقياـ الثكرة الفرنسية التي أتت بمجمكعة مف المبادئ 

 ىمعن لمعالـمت عمٌ ،ك ايطالياك  ،تأثرت بيا كؿ مف ألمانيا ،إذالقارة العجكزمنعرج حاسـ في " تقرير المصير

التي تعكس مبدأ  في سبيؿ تككيف إمبراطكرية ألكربا نابميوف كغز ، كلكف تبلشت ىذه المبادئ مع القكمية

 1.اشعكبا تتنافر معيا حضارين ك  مشتركة،ة ركابط دكؿ ال تربطيـ بيا أيٌ  ىممككا عم صبنٍ يي بدأ ك ، القكمية

أٌما إذا تطرقنا إلى القكمية الحديثة، نجدىا مزيج لعناصر الفكر السياسي القديـ كالحديث،  

إّف ما يعنيو »:أحمد وىبافكلمظكاىر التاريخية التي حصمت في القركف األخيرة، كفي ىذا الصدد قاؿ 

تجانس المييأ مصطمح الدولة القومية في عصرنا ىو أف يتحقؽ لمعنصر البشري في الدولة عامؿ ال

لموحدة الوطنية في الداخؿ، وسواء تحقؽ ىذا التجانس مف خالؿ وحدة المصالح وما تييئ لو مف 

 2.«ؿ لمدولة في الحياة الواحدةوحدة المصير، أو غير ذلؾ مما يييئ لرغبة العنصر البشري المشكّ 

مف ىذا التعريؼ أٌف القكمية الحديثة ال تدلي بأىمية أكبر لخصائص القكمية كالعكامؿ  كنستخمص 

المحددة ليا أكثر ما تكليو لمعكامؿ المادية التي تركز عمى المصمحة. فيذا ىي صكرة بارزة لمدكؿ القكمية 

التي تحتكم عمى المعاصرة عمى غرار الدكؿ القكمية المتقدمة عمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية 

 أصكؿ عديدة كلكف انصيرت بعامؿ كحدة المصالح.

                                                 

.15(، ص. 1960منبؽ الزرار، تطكر معنى القكمية، )بيركت: دار العمـ لممبلييف،   1 
.40أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص   2 
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د بمعنى مختمؼ عف حدٌ لكف كؿ كاحد يي ،  «الوطنية»ك «القومية»غالبنا ما يككف المزج بيف  

التي تربط الفرد بالجماعة، كلكف القكمية تشير  يمثبلف نزعتاف مااآلخر، إٍذ يشتركاف في عامؿ كاحد كى

القومي الذي...  مشعورتعرؼ باألمة تدفعو ل ارتباط الفرد بالجماعة مف البشرّمة أي حب األ»إلى:

حب الوطف، أي ارتباط الفرد ...»، أٌما الكطنية تشير إلى: 1«ّمة وتطمعاتيا القومية)ييتـ( بمشاكؿ األ

. سبيمو.. فيبإطاره اإلقميمي ومف يقطنو مف أفراد وما يسوده مف نضـ، ولكوف والئو لموطف والتضحية 

 2.«مشاكؿ الدولة التي ينتمي إلييا الشخصبوالوعي 

 : مفيوـ القومية المطمب الثاني

لأالقكمية ىعند التطرؽ إل  بمد ما  و قكمي أك القكؿ ٌ أك عند كصؼ شخص ما أنٌ  ،كممة قكمي ىكا 

مفيـك بشكؿ ك  ،اأسماعنا مقبكؿ جدًّ  ىقامت بعمؿ ما مف منطمؽ أك دافع قكمي يككف كاقع الكممة عم

لكف لك شرعنا إلعطاء تعريؼ أك تحديد مفيـك القكمية فنجد أنفسنا قد ك  ،إيجابي ال يحتاج إلى تكضيح

ستحالة إعطاء تعريؼ شامؿ محدد اشكاؿ يتضمف إأماـ  نصطدـكليذا  ،دةدخمنا متاىات منيجية معقٌ 

مت في ىذا دٌ تي قي التعريفات ال يمكف القكؿ أفٌ  .ةكميفكرة الق ويتضمف كؿ ما تحتكيك  ،دقيؽ ىيعطي معن

مفيكميا بيعنيسبيؿ المثاؿ مف يرم أف القكمية  ىكعم ،ؼ الباحثيفاختبلدت كاختمفت بتعدد ك الصدد قد تعدٌ 

الترابط لتحقيؽ غايات  ورغبة في التجمع أو ،ميال أو شعوًرا باالنتماء إلي جماعة حضارية معينةالعاـ 

 3.لوحدة المصير عاـ إحساس أىداؼ مشتركة في ضؿو 

 ،خر سياسيآك  اجتماعيلمقكمية مفيكميف أحدىما  مف يقكؿ بأفٌ  ىناؾ ك لكف مف جانب أخر  
د أفراده الفرد بكائف اجتماعي يتحدّ  تربط رابطة باعتبارىاالقومية  »:حيث يشير المفيـك االجتماعي بأفٌ 

 .4«ةاألمّ الجتماعي في ايتمثؿ ىذا الكائف و ، المصالح المشتركةالثقافة و  ،التاريخ ،غةفي المّ 
                                                 

.340مارتف غريفينش، نرم أككبلىاف، مرجع سابؽ،  ص.   1 
.342. 341مرجع نفسو، ص ص،   2 
.97(، ص. 1971األكاديمية، ، )القاىرة: المكتبة العالقات السياسية الدوليةإسماعيؿ صبرم مقمد،   3

 

.45أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   4 
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القومية ىي عقيدة سياسية قواميا الشعور القومي الذي  »أٌف: ا المفيـك السياسي يشير أمٌ    
ـ مجموعة بشبأنّ  عتقادإلى االة مّ ألايدفع أبناء  الذاتي ليا كيانيا  عف غيرىا مف الجماعات ةرية متمايز ي
ـ ظأف تنو  ،سياسية مستقمة عف غيرىاتظـ في وحدة ن  ت   ليا الحؽ في أف   كما أفّ  ،القومية وتطمعاتيا

 1.«ا بما يحقؽ شخصيتيا القوميةقتصاديً اا و سياسيً و  ااجتماعيً ا كيانيا القومي تنظيمً 
مجتمع طبيعي مف البشر يرتبط بعضو »:ياالقكمية بأنٌ MANCINIمانشينييعرؼ االيطالي  
في الشعور الشتراؾ في الحياة و االمغة مف جراء والتقاليد و العاداتو  ،ألصؿاوحدة األرض و بببعض 

 2.«االجتماعي
يشمؿ عتبارىا اب ،مقكميةلدمت لتي قي ايا أىمٌ ك التعاريؼ  بر مف أشيرىذا التعريؼ يعتأٌف  نستخمص 
 .ألساسية لمقكميةاالعناصر مات ك سٌ الجميع 

يصبح الوالء السياسي  -في ضميا -ميةقعحالة »:يابأنٌ القوميت HANSLEY هُسهًؼ يعرٌ ك  
 3.«تومّ جيا أللمفرد متّ 
 The mightاأليةقوة في كتابو " JOHN STOESSINGERرجنجوف ستوسؼ يعرٌ  

ofnation"،  ٌالمستقبمية  تورؤيالواحد و ضيوماالمشترؾ و  هجمع بشري ما بمصير لتوعي  »:القكمية أف
 4.«الموحدة
الذيف حاكلكا تقديـ  ،غرار دعاة القكمية ىفقد حاكؿ العديد منيـ عم ،نسبة لممفكريف العربالا بأمٌ  

 .مقتضياتياربية يتناسب مع الحالة العربية ك مقكمية العلد مفيـك محدٌ 

 حيث يقكؿ أفٌ ، GEORGE HANAجورج حنا تعريؼ الدكتكر ، مف بيف ىذه التعريفاتك  

 ،مصير مشترؾو  ،تاريخ مشترؾو  ،جغرافية مشتركةو  ،شعب لو لغة مشتركة مدىاجتماعيعقد »:القكمية

قومات مالىذه ىذا العقد يجب أف يكوف فيو كؿ و  ،ثقافة مشتركةو  ،مادية مشتركةو  اقتصاديةمصمحة و 

 5.«مجتمعة

                                                 

.100إسماعيؿ صبرم مقمد، مرجع سابؽ، ص.  1 
.40(، ص. 1963، )بيركت: دار العمـ لممبلييف، ما ىي القوميةساطع المصرم،  2 

.46أحمد كىباف، مرجع سابؽ،   3 
.16منيؼ الزرار، مرجع سابؽ، ص.  4 

.21س(، ص. ، )بيركت: دار الثقافة، بالعربيةمعنى القومية جكرج حنا،   5 
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ة الواحدة في الوطف ألمّ ابناء أالرابط التي تربط  »:يايعرؼ القكمية بأنٌ  رراز منيؼ الا الدكتكر أمٌ  

 1«.الواحد

ات القكمية ىي حالة طبيعية إرادية تربط بيف أفراد ذات سمٌ  أفٌ  ،التعريفات السابقة مفنستخمص 

 ،أقكاـ أخرل ىزىا عمىذا ما يميٌ  ،التقاليدالعادات ك ، التاريخ الكاحد، الثقافة المشتركة ،غةىي المٌ متجانسة ك 

االتحاد. كأثر غزك نابميكف عمى جميع الكعي العقبلني لضركرة في الشعكر الداخمي ك بع نت ةىذه الرابطك 

شعكب المنطقة، كعززىا في داخميا ركح القكمية كتنامي عامؿ اإلحساس كالرغبة في التخمص مف ىذا 

مؤتمر كتأسيس الدكؿ عمى أساس قكمي. كلكف اصطدمت ىذه المطالب بحقيقة أخرل كىك  االستعمار

با إلى ما كانت عميو قبؿ الثكرة الفرنسية، أم ك كر ، الذم أخمد كٌؿ الحركات القكمية، كأرجع أ1648 فينا

كلكف عادت ىذه الفكرة مف جديد نظرنا لما تحممو مف إيماف راسخ في  2.تكزيع الشعكب بيف ممككيا القدامى

أساس الكحدة الطبيعية التي تربط أبناء  ىبكجكب إقامة الرابط السياسي )الدكلة( عم باك قمكب شعكب أكر 

 3.مة الكاحدةاأل

 إلىكؿ ىذا راجع ك ، التي راحت تندد بياك  ،نفكس الشعكب ألكركبية كتنامت فكرة القكمية في داخؿ 

 منطمقيف: 

أساسيا  ىعمك  ،إخماد كؿ األفكار الجديدة ىزت عمالتي ركٌ  ،نااسة التي تبناىا المؤتمريف في فيالسي  -1

قاع أوروبا ... و التي صأ ليذه الفكرة .... في شتي كانفجار»التي أتت فيما بعد ك  ،فكرة القكمية

 4«.ساىمت في تمكينيا

                                                 

.20منيؼ الزرار، مرجع سابؽ، ص.   1 
.74أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   2 

.348مارتف غريفيتش، ترل أككبلىاف، مرجع سابؽ، ص.  3
 

.349مرجع نفسو، ص.   4 
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كلغرض تفادم ىذا  ،ألمـ تفتتيا السياسي كاف السبب األكؿ في كقكعيا لمغزك النابميكنياإدراؾ بعض  -2

يماف كالشعكر اإلكلعب عامؿ  ،غرار ألمانيا ىعم ـألماتات ذ تشكيؿ إتحاد قكمي يجمع شيحبٌ  ،مستقببل

ادة لمشرعية القديمة الحقكؽ الطبيعية المضٌ  ةترجمكبدأتبمؿ الشعكبزرعيا في قمكب كأذىاف كا ىإل

كفترة  ،صؼ القرف التاسع عشر بالعصر الذىبي لمقكمياتكليذا كي  ،مةترج)حقكؽ العركش( أحسف 

الذم حمؿ معو مجمكعة  ،سة ألغمب الدكؿ القكمية التي كانت كثمرة ليذا العصررمزية تاريخية المؤسٌ 

إلمبراطكريات التي اقبضة الدكؿ ك  في انفمتتكالتي  ،نتصارات الحربية لمتيارات القكميةالامف الثكرات ك 

كمف ذلؾ بدأت رياح االنفصاؿ كتأسيس كيانات سياسية التي مف خبلليا تأسست دكلتاف  ،استعمرتيا

يطاليا اؿ ذلؾكأكممت كحدتيا مث ،كبيرتاف بعدما جمعت أشتاتيا  العبلقاتانقطاع ىزيادة إل ،ألمانيا وا 

( السويد والنرويج) ،(بمجيكا وىولنداة قكميات كدكؿ في تمؾ الحقبة )السياسة التاريخية بيف عدٌ 

في منطقة  ةخاصة تمؾ القاطن ،ىذه التجارب مف دكافع لقكميات أخرل شرتوابما ك . (رالمج ،النمساك)

النفصاؿ امتحرر ك االتجاىم سرت في ىذاكالتي  ،إلمبراطكرية العثمانيةاالتي كانت في سيطرة  ،البمقاف

نشاء دكؿ ليا ،التاـ  فأصبحت القكمية كديف جديد ينتج في ركح كؿ منطقة. ،كا 

 مقومية ل ةدالعوامؿ المحدّ  :الثالث المطمب

 ىإلفي ىذا المضمكف نجد قيما تستند ك  ،التجاىات فيما تتعمؽ بالعكامؿ المحددة لمقكميةاختمفتا 

غير مكضكعية ال( سباباألالعكامؿ ) ىإلألحياف ىناؾ مف يستند ابعض في غير أنٌ  ،العكامؿ المكضكعية

 .نتمي إلييا صاحب االتجاهيالتي  ةنزعلاك  ،التي تتعمؽ بالمصالح

 :التي تتمثؿ في سباب المكضكعيةىاألالتي تركز عم اآلراءإليك في إطار عرضنا نشير   

 ؛Regionalismeةيعرؼ باإلقميميما الجكار اإلقميمي أك  -1

 ؛Common languageكحدة المغة  -2

 ؛Commun Religionكحدة الديف  -3
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 ؛ Commun cultureكحدة الثقافة -4

 ؛  Commun set of social rulesالجتماعيةاـ القيٌ  النسؽكحدة  -5

 ؛  Commun ethincbackingrounصؿ العرقيكحدة األ -6

 Commun history.كحدة التاريخ  -7

 :كىناؾ رأم أخر أيضا 

 ؛كحدة المغة -1

 ؛Common originalاألصلكحدة   -2

 ؛كحدة الديف -3

 Distinctive national charcter.كجكد شخصية قكمية متميزة   -4

 معنكية  لأخر عكامؿ مادية ك  ىالقكمية تتمحكر عم ةقكؿ أف الرابطي لذمىناؾ رأم ثالث اك  

 :المقكمات المادية التي تتمحكر في العكامؿ التالية 

الجغرافية ىي التي  البيئة أفٌ  BUCKTE تباكالنجميزم احيث يرم المؤرخ :عامؿ البيئة الجغرافية -1

 .ألمـاة مف أمٌ  أمٌ  ر تاريختقرٌ 

، ات كؿ جنس )طكؿ القامةالبشرية بينيا مف حيث سمٌ  ألجناساحيث يفصؿ عمماء  :عامؿ الجنس -2

 .قياس الجمجمة( ،العينيفك لكف الشعر  ،طكلياسبب عرضيا ك 

ا ا مادين بلف أساسن طرؽ معيشتيـ عامبلف يشكٌ كاف ك عدد السٌ  اعتبار أفٌ  ىذلؾ عمك :العامؿ االقتصادي -3

 .ثار بالغ في تشكيؿ الشخصية القكميةآذات 

 1.مف حيث نكعيا كنظاميا كالقكانيف التي تصدرىا : السمطة السياسية -4

 :يا تتمثؿ فيأما مف حيث المقكمات المادية نجد أنٌ  

                                                 
.42، 43ن(، ص ص، ، )القاهرة: دار المعرف، ب س فلسفة قوميةأحمد خاكً،  1 



وانذونة انمىيٍة  انُظري نأللهٍات اإلطار                                        انفصم األول:        

  

- 36 - 

 

 ؛في تشكيؿ الشخصية القكمية مالو مف أثارك  ،الديف -1

 ىأرائيـ إضافة إلألفراد ك امعتقدات  ىالذيف يؤثركف عم مفكريياكالحركات األدبية ك  اآلدابعامؿ   -2

 ؛غةالمٌ 

 1.كؿ مقكماتيالخمؽ الشخصية القكمية  ىما ليا مف أثر ىاـ عمك  ،عامؿ التربية كالثقافة -3

خر مف آ ىإل اتجاه مف ةمختمفك  دةلمقكمية متعدٌ دة العكامؿ المحدٌ  أفٌ  مف كؿ ما سبؽ ذكرهنستخمص 

تتمثؿ  ، التيلفكرة القكميةا أساس لكف مف أبرز ىذه العكامؿ التي تعدٌ ك  ،مادية أك معنكية تصنيفيا حيث

 يمي: فيما

 Regionalisation:الجوار اإلقميمي -1

مشكبلت التحديات ك المف يكاجيكف رنا لما ظلتجانس القكمي ناة ئتييفيا ىامن  عامبلن لعامؿ الجغرافي يعتبر ا

ة قكاسـ مشتركة قميـ يخمؽ عدٌ إلافراد في نفس ألا عيشك  ،ألحاسيساك  المشاعرمفي التجانس  تزدادالتي 

 خمؽك ي ،معالـ الخارجيلالتجمع البشرم  تكٌحد نظرةىذه القكاسـ  ،ثقافيةك  سياسية،اجتماعية،اقتصادية

 2.ممة مصالح مشتركةجأيضا 

 ىإل األفراد سيادتيا التي تدفع ىحتك  ،ليا كيانيا كذاتيتيا ظف يحفالجماعة في إقميـ معيٌ ستقرار ا 

الجماعة في  استقرارعدـ  عكس صحيح أفٌ الك  ،د تاريخيـيتكحنحك يييء تماسكيـ ك  ىؽ بإقميميا عمالتعمٌ 

ل جماعات أخر ب امتزاجياك  مثؿ حالة األكراد في منطقة الشرؽ األكسط،تشتتيا  إلى ف يؤدمإقميـ معيٌ 

في المجتمع الدولي ىي التي تتمتع  زةالبار  األمـ:أفٌ  MUIRموير حد قكؿ  ىعمك  يا،ذكبانيا داخمك 

 3.ىذه الحقيقة ىإلبوجدىا  تديف بأكبر قدر مف الوحدة الجغرافية وىي

                                                 
.11المضري، مرجع سابق، ص.  ساطع 1

 
2
Howaida, Slaibi , la recherche sociologique dans le monde arabe : approche thématique et évolution 

méthodologique, thèse de doctorat, (université Paul Verlaine, Metz, 2009), p.41. 

.98ؽ، ص. إسماعيؿ صبرم مقمد، مرجع ساب 3 
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 ألفراداالكحدة في نفكس ك  اإلحساسث الرغبة ك عالعامؿ الجغرافي في بدكر  إنكار يمكف الأنو  نستنتج

في جميع أنظمة  التعايشالحتكاؾ كالتداخؿ ك امف خبللو يككف  فٌ أل ،جغرافي معيف إقميـالقاطنة داخؿ 

 كتابو في IBNKHALDOUN  خمدوف ابفىذا المضمكف كؿ مف  ىإللقد أشار ك .بينيـ فيماالحياة 

 القوانيفروح "في كتابو  MONTESQUIEUX مونتسكيوك ،في القرف الرابع عشر "المقدمة"

Esprit des lois "أيضا مدل تأثيرىا ك  ،ة الجغرافية في تاريخ البشريةالبيئدكر العكامؿ الطبيعية ك  ىإل

 الذاتية. يـتككيف خصائص ىعم

 Commun languageالّمغة: وحدة -2

بلتصاؿ بيف ليا تعتبر أداة نٌ أل ،«عامؿ المغة مف أبرز مقومات القومية» :أفٌ  كارلتوف ىبزعتبر يى  

ربط  تة اىي أد، ك اليكية الجماعيةلفردية ك مف اليكية ا أالمغة ىي جزءنا ال يتجز ك ،أفراد التجمع البشرم

التراث  ىالحفاظ عم إلىتؤدم ك  ،تمؾ التي تأتي في المستقبؿك  ،جياؿ الحاضرةجياؿ الماضية باألاأل

 1.ألفكاركاكالتقاليد  ،القيـك  كاألخبلقيات ،الثقافة ،بادلآلالقكمي 

مثاؿ  أحسفقكمي مف طرؼ القيادات السياسية ك المغة كأداة لخمؽ التجانس ال استخدمتطالما لال  

العالـ غة العربية كأداة لخمؽ التجانس القكمي داخؿ المٌ  استخدمكاذلؾ زعماء القكمية العربية المذيف  ىعم

دارية كاسعة عمعطائيا صبلحيات دستكرية ك كىذا بإ ،األكسطمنطقة الشرؽ العربي ك  حساب المغات  ىا 

 2ة.األخرل المكجكد المحمية

نبلحظ في بعض األحياف أٌف اختبلفات الٌمغة ال يتفؽ بالضركرة مع االختبلفات القكمية، حيث  

نجد مثبلن الٌمغة العربية ىي الٌمغة الرسمية في أغمب دكؿ الشرؽ األكسط، كتتكمميا أكثرية سكانيا، كلكف لـ 

ا الٌمغة االنجميزية، الفرنسية،  تساعدىـ في تأسيس رابطة قكمية قكٌية كدكلة قكمية كاحدة، ككذلؾ أيضن

                                                 
1Howaida, Slaibi, op. Cit, p.42. 

.62جكرج حنا، مرجع سابؽ، ص.  2 
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اإلسبانية، األلمانية، كليذا نقكؿ أٌف ال يمكف أف ندعي كؿ مف يتحدثكف نفس المغة ىـ ينتمكف إلى قكمية 

 كاحدة، كلكف تقـك بزيادة إطارات التفاىـ لبلتصاؿ بيف القكميات المختمفة.

 Commun Ethnic Back roundوحدة األصؿ:  -3

ا ركيزة أساسية في قياـ القكمية، كأٌنو بدكف التجانس   كحدة األصؿ العنصرم كالعرقي ىي أيضن

 1السبللي في تركيب األٌمة تفقد العكامؿ كالمقكمات األخرل فعاليتيا.

إٌف اىتماـ الفرد كالجماعة المتزايد بمرجعية انتمائو أك أصمو العرقي ينبعث مف منطمؽ نفساني  

داخمي كيككف بدافع حقيقي لرغبة اإلنساف لمعرفة أصمو كجذكره التاريخية التي ينتسب إلييا باألخص، 

أك جماعة عرقية كىذه تمثؿ كغريزة يتصؼ بيا جميع الشعكب مف أجؿ إثبات ىكيتيا كاختبلفيا عمى فرد 

أخرل، ىذا كٌمو يسير في فكرة معرفة الذات كمعرفة الغير. لكف ال يمكف أٌف نقصي كؿ قـك الذم يفتخر 

 كيعتز بأصكلو التي تعتبر كالنكاة كالخمية األساسية التي ساىمت في تأسيسو.

 أكألصؿة مٌ أل ال كجكد أفٌ  إلىالتي تشير  ،بحاث التي قاـ بيا عمماء االجتماعألاضكء  ىلكف عمك  

الختبلط في اتداخؿ ك المنطؽ  ىعم األجناسك  ألمـا تككنتبؿ  ،كاحدة ةالعالـ مف سبلل بقاعفي جميع 

تكجد ليذا الك  ،أيضا التزاكج فيما بينيـك ، االنتقاالتتأثير اليجرات ك ىتحت الذم أت ،مختمؼ أطكار التاريخ

القكميات مع غيرىا مف الجماعات الفردية ك  ياختبلطا لسبب اعف ذاتي ةاليـك جماعة عرقية متميز 

 2األخرل.

لكحدة قكمية فعالة بيف األفراد، كالتي  كمييأ كفي جممة القكؿ أٌف كحدة األصؿ يمثؿ عامؿ إيجابي  

ترمي إلى الرغبة في العيش المشترؾ فيما بينيا، كلكف االعتقاد في تبايف األصكؿ لدل أفراد شعب دكلة 

 3ما يؤدم إلى ظيكر حركات عرقية انفصالية داخؿ تمؾ الدكلة.

                                                 

.64جكرج حنا، مرجع سابؽ، ص.   1 

.76أحمد خاكي، مرجع سابؽ، ص.   2 
.70أحمد كىباف، مرجع سابؽ، ص.   3 
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 commun history: وحدة التاريخ -4

مف  لتفاعؿ لمجمكعةكظاىرة اجتماعية ىي نتاج ك ، القكميةا في تككيف ميمن ا ك ساسين أعتبر عامبل ي 

نفسية حدثت خبلؿ العديد مف اللحضارية ك كاالفكرية  ،االجتماعية ،االقتصادية ،العكامؿ السياسية

 .يكرىا في بكقة كاحدةظدمج بعض الجماعات في بعضيا البعض ك  إلى القركنأدت

 ،ارة الشعكر بالكحدة القكميةثتصؿ بإيالعكامؿ فيما  مف أبرز اعتبر أيضا التاريخ المشترؾ كاحدن يك  

دة التاريخ تغذم الشعكر كح إلىإضافة  ،ما قكميةإلى النتماءاحساس بالكالء ك إلا ديؤكٌ  مف شأنو أفٍ  كما أفٌ 

 1.مو ىذا التاريخ ك يرمز إليوالعتزاز بكؿ ما يمثٌ ابالفخر ك 

 تالمحطات التي مر  إبراز ىالتركيز عمالقكمي ك في تدريس التاريخ تحرص الدكلة  كفي األخير،  

 .الجتماعياالتبلحـ بالغة في تككيف الترابط القكمي ك ليا مف أىمية  لما نظرنا يا،ب

قميات المشكمة لمبنية إجراءات عكسية مجحفة ضد تاريخ األحياف نتخذ األلكف في بعض ك  

 ،ألصميالتاريخيا  جاىمةقمية ألاتمؾ  أفرادبقاء إكىذا بيدؼ  ،كثريةألاغرار تاريخ  مىالسكانية لمدكؿ ع

 .المسيطرة مف طرؼ الدكؿ في البرامج الدراسية أكلىتخذ كخطكة تي  يةقصائإلا اإلجراءاتىذه ك 

 

 Commun religion:وحدة الديف  -5

ؾ يعتبر محرٌ ك  ،القكميات أمكرا في ا كبيرن لمديف دكرن  أفٌ  ىنري ىاوزدالمفكر الفرنسي  لير  

كيانيا دكف اندماجيا مع  ىسبيؿ المثاؿ عم ىعم بولندا حفاظ ا فيا بارزن دكرن ، لعبت الكاثكليكية القكميات

 رئيسيالدكر ال ، إلى جانب)بركتستنت( فيالمكثري مفلمانيا الذيف ىـ أا مع سكاف شرؽ أيضن ك  ،فيالسبلفي

ـ شبو القارة اليندية  عبوالذم ل  كاإلسبلـ سيةذلؾ كؿ مف اليندك  ،اكستافبك لينددكلتيف ا إلىالديف في تقسي

                                                 
1Hawaida.Slaidi, op. Cit, p.42. 
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يمكف مف الميسكر  فمـمف ىنا ك اآلخر، عف  يناختمؼ جذر يا لمحياة امن ظحضارة كثقافة كفمسفة كنيمثؿ كاف 

ـ ؿ كؿ منيما القيٌ مف خبلؿ قياـ دكلتيف تمثٌ  إالٌ الدينيتيف  العقيدتيفبيف ىاتيف  قضذابة عكامؿ التناإ

اىناك.المعتقدات التي تديف بياك  ىك ك  ة،الصييكني لمعقيدةا لمديف في المخططات السياسية كبيرن  ادكرن  أيضن

 1.كحدة الديف اإلىتكازن ار سرائيؿ ك إنشاء دكلة إدكر الذم تبمكر في ال

ثنية  ، ىذه األخيرة تعتمد بدكرىا نستنتج أٌف األقميات تصنؼ إلى جماعات أصمية، قكمية كدينية كا 

عمى عدة معايير لتصنيفيا، كاألقميات السبللية التي تشترؾ في السمات الفيزيكلكجية كمكف البشرة، كأقميات 

لغكية كأخرل دينية، كما نجد أٌف مف يصنؼ الجماعات العرقية حسب كضعيا السياسي داخؿ دكلة ما، 

شرؽ األكسط ىي ظاىرة تاريخية، كما أٌف تنامي النزعة كنبلحظ أٌف التعدد القكمي كالديني في دكؿ ال

القكمية كظاىرة سياسية خاصة لدل الدكؿ العربية التي تتغنى بالكحدة العربية، أثر عمى األقميات، إاٌل أٌف 

ىذا التأثير يختمؼ مف دكلة إلى أخرل عمى األقميات المكجكدة فييا، كىذا ما تعكسو طبيعة مطالب ىذه 

ىناؾ مف تطمب بالمساكاة كاالعتراؼ بكجكدىا كحقكقيا كفؽ ىذا تنص عميو الييئات المختصة األخيرة، إٍذ 

في ذلؾ، كىنا مف تسعى لتحقيؽ الحكـ الذاتي، الشيء الذم قد يميد الطريؽ إلى االنفصاؿ كاألقمية 

 الكردية في العراؽ. 

                                                 

.205ساطع المصرم، مرجع سابؽ، ص.  1
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كمممح مف أصبحت ظاىرة األقميات تعٌبر عف مممح مف مبلمح الدكؿ في الشرؽ األكسط، بؿ 

في المنطقة  بينيةمبلمح استقرارىا داخمينا كخارجينا، إٍذ تكاد أف تككف ىي السبب المباشر في خمؽ صراعات

كاإلخبلؿ باالستقرار اإلقميمي ىذا لعٌدة عكامؿ متداخمة فيما بينيا. قد تككف ىذه العكامؿ نابعة مف نكعية 

ألقميات، كصكالن إلى حٌد استجابة األنظمة ليا، إضافة العبلقة الكامنة بيف األنظمة السياسية كبيف مطالب ا

إلى العامؿ الخارجي الذم يأخذ مف األقميات كآلية مف آليات تحقيؽ مصالحو اإلستراتجية في الشرؽ 

 األكسط.
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 المبحث األوؿ: الحراؾ السياسي لألقميات وتوزيعيا الجيوسياسي في الشرؽ األوسط
 المطمب األوؿ: التوزيع الجيوسياسي في منطقة الشرؽ األوسط

تحتكم منطقة الشرؽ األكسط عمى فسيفساء كبير مف األقميات، كتصنؼ ىذه األقميات إلى 
 مجمكعتيف كىما كالتالي:

 األقميات العرقية: -1

السنيف، تتشكؿ غالبنا مف أبناء المنطقة األصميف تنتسب إلى شعكب عاشت في المنطقة منذ آالؼ 
إضافة لعرقيات أخرل تشكمت إثر التفاعؿ الحضارم أك إلى الحركية السكانية مثؿ "اليجرة"، مف بينيـ 
األكراد، إٍذ يعتبركف مف بيف اكبر األقميات القكمية المتكاجدة في المنطقة المكزعة عمى أربعة دكؿ 

يراف(، كالممزقة جغرافينا كسياسينا، إضافة إلى األقمية العراقية األشكرية كالتركمانية  )تركيا،العراؽ، سكريا كا 
 ...إلخ.
 األقميات الدينية: -2

أٌما بالنسبة لؤلقميات الدينية نشأت إثر التقسيـ الطائفي داخؿ الديانة اإلسبلمية، كظير فييا 
المذىب السني )بمدارسو األربعة(، كالمذىب الشيعي )كالجعفرية كالزيدية(، إضافة إلى األقميات المسيحية 

الكاثكليؾ، البركتستانت، األرثكذككس(، كالييكدية التي نبعت لككف المنطقة ميد لمديانات السماكية )
الثبلثة، كتشكمت عمى إثر عٌدة عكامؿ تاريخية، حضارية كدينية، تقطف داخؿ دكؿ تعيش فييا أغمبية 

كيمكف االكتفاء في ىذا مثبلن ...إلخ(.  كالبيائيةمسممة بمذىبييا. إضافة لعٌدة أقميات عقائدية أخرل )
 سكريا، إيراف، لبناف مصر، البحريف، السعكدية، اليمف.1المجاؿ بأمثمة مف العراؽ، تركيا، 

 %28,8أقمية مسيسة في منطقة الشرؽ األكسط، كتحتكم عمى  31كتشكؿ األقميات البالغ عددىا 
ماعات فعالية سياسية . كأكثر ىذه الج2007مميكف نسمة في عاـ  194مف إجماؿ السكاف الذم يبمغ 

 1كعددية ىـ األكراد كالفمسطينيكف.
ىناؾ ثبلثة طكائؼ مف الطكائؼ الدينية العشرة المسيسة تنتمي إلى الشيعة، كىـ مقٌيدكف سياسينا 
في المممكة العربية السعكدية، كأقمية متشٌددة في لبناف كاليمف، كأغمبية مضطيدة في )عيد حزب البعث( 

ا عددنا مف األقميات ذات فعالية سياسية متمٌيزة، كالتي تستحكذ عمى في العراؽ، كيضـ  الشرؽ األكسط أيضن

                                                 
 .94(، ص، 2015، )مصر: مكتبة الكفاء القانكنية، األقميات عمى استقرار النظـ في الشرؽ األوسطتأثير حساف بف نكم،  1
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ا في )عيد حزب  السمطة السياسية كالماركنيكف في لبناف، كالعمكيكف في سكريا، كالسنة في العراؽ أيضن
 1.البعث(، في حكـ أٌف الصراع الطائفي في الشرؽ األكسط أعمى نسبيا عف باقي مناطؽ العالـ

 %97فالتكزيع الجيكسياسي في العراؽ المتنٌكع عرقينا، دينيًّا كلغكيًّا، حيث تشكؿ الشيعة كالٌسنة 
، كىناؾ األكراد الذيف تبمغ %51بينما الشيعة فنسبتيـ  %47مف إجمالي السكاف، حيث تبمغ نسبة الٌسنة 

اؿ العراؽ كشمالو الشرقي ، المسيحيكف العرب كيكجد اإليرانيكف في شم%2، كالتركماف بػ %18نسبتيـ 
ا في جبؿ سنجار كمنطقة الشيخاف، متمركزكف في كرككؾ كبمدة تمعفر، كما يكجد  %1,5بنسبة  خصكصن

المسيحيكف العرب )رـك األرثكذكس، رـك الكاثكليؾ( ىـ أقمية ضئيمة، كالمسيحيكف الغير العرب )النساطرة 
ا الطائفة المندائية كيعيش معظميـ في مف إجمالي السكاف، كتكج %3كاألشكرييف(، إٍذ يشكمكف  د أيضن

ـ أقؿ مف  ، %0,5، أٌما الشركس كاألرمف فيشكمكف %1ضفاؼ األنيار، كالترع جنكب العراؽ، كتبمغ نسبتي
 ألؼ نسمة. 450أٌما الييكد تعتبر مف أقدـ الجاليات، إاٌل اٌنو لـ يبقى منيـ إاٌل حكالي 

فنرل أٌف تكزيع ىذه الجماعات كالتدخؿ األجنبي  كبما أٌف العراؽ ىي حالة دراسة مكضكعنا،
ا، كانتماءا سياسينا داخمينا  إضافة إلى األكضاع االقتصادية التي لعبت دكرىا في جعميا أقؿ اندماجن

قميمينا.  2كا 
أٌما فيما يخص الدكلة التركية نجدىا تٌتسـ بتعدد قكمياتيا كأديانيا، مذاىبيا التي يشارؾ فييا 

)ثمثي السكاف(، كيحتؿ األكراد المرتبة الثانية، يمييـ العرب، ثـ تأتي  2/3ذم يشكؿ العنصر التركي ال
أقميات قكمية كدينية عديدة أبرزىـ الييكد كاألرمف كاليكنانييف، إلى جانب أقميات طائفية أبرزىا كأكبرىا 

طرابزكف، أٌما  ، ساحؿ بحر إيجة كأنقرة كأزميراألقمية العمكية، كيتكزع األرمف في كؿ مف اسطنبكؿ، 
األرمف فيي تسكف مناطؽ القكقاز الجنكبية كشرؽ ببلد األناظكؿ. كيجدر اإلشارة إلى المذابح 

                                                 

.95حساف نكم، مرجع سابؽ، ص.  1 
، رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات درجة األقميات وتأثيرىا في استقرار الدوؿ القومية )األكراد نموذًجا(فايز عبد اهلل العساؼ،  2

ـ العمـك السياسية، منشكرة، )جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، كمية ا السياسية،غ الماجستير في العمـك (، 200/2010آلداب، قس
 .33 – 27ص ص، 
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*(Génocide التي قامت بيا تركيا ضٌدىـ في أكائؿ القرف )ما أدل إلى نزكحيـ إلى دكؿ الجكار  *ـ19
 1كسكريا كلبناف.

مف مجمؿ سكاف إيراف، إذ يتمركزكف في شماؿ غرب  %17أٌما في إيراف تشكؿ األقمية األذرية 
مف مجمؿ السكاف، كيتمركزكف في محافظة ككردستاف، أذربيجاف الغربية،  %7الدكلة، أٌما األكراد يشكمكف 

ا البمكشيكف بنسبة تقدر بػ  ، كيتمركزكف في السيستاف ك بمكجستاف كليـ %1كرمنشاه، إيبلـ. كنجد أيضن
ارج الحدكد اإليرانية كىي أفغانستاف، باكستاف، كىذا ما يؤثر سياسينا عمى إيراف. أٌما امتدادنا جغرافينا إلى خ

مف مجمؿ السكاف في حيف يتمركزكف في خكزستاف، إيبلـ ، كفي المكانئ  %0,8عف العرب فيـ يشكمكف 
ر الطائفة الٌسنية الجنكبية، إضافة غمى األقمية التركمانية تكجد في كميستاف. بالنسبة لؤلقميات الدينية فتعتب

مف مككنات الشعب اإليراني،  %10( مف اكبر األقميات في إيراف، إذ تبمغ نسبتيا حنفيكف)شافعيكف، 
كتتمركز في مناطؽ تفصؿ بينيا محافظات شيعية، إٍذ مكزعكف بيف الشماؿ كالجنكب، الشرؽ كالغرب، أٌما 

 2أصفياف، طيراف كأذربيجاف الغربية.عف األقمية المسيحية فيي قميمة العدد، كنجدىـ في محافظات 
مف السكاف، كىـ مكجكدكف بكثافة في محافظة البلذقية  %10أٌما في سكريا يشكؿ العمكيكف 

، يتمركزكف في بمدة سممية، أٌما المسيحيكف العرب %1، كاالسماعميكف %4كطرطكس، كحمص  كالدركز 
ـ المدف السكرية، كيشكمكف مع العشائر )معظميـ رـك األرثكدككس كرـك الكاثكليؾ( مكجكدكف في معظ

. أٌما المٌسيحيكف %7ة كالقنيطر بدرعا،  السكيدادالبدكية التى استقرت خبلؿ القرف الماضي في محافظات 
ا، كيمثمكف  ، كاألكراد يتمركزكف في المناطؽ %3الغير العرب فميـ كجكد كثيؼ في شماؿ سكريا خصكصن

مف مجمكع السكاف، الترؾ ك التركماف فيـ  %3الحسكة بػ الحدكدية شماؿ سكريا، السيما محافظة 
 3منتشركف في مناطؽ مختمفة مف سكريا، حيث يشكمكف أقمية ضئيمة.

أٌما في مصر يشكؿ األقباط )معظميـ مف األرثكذكس، مع أقمية مف الكاثكليؾ، كأقؿ منيا مف 
رمف كاألكربيكف كالييكد يشكمكف ، كاأل%2مف السكاف، يمييـ النكبييف الذيف يشكمكف  %9البركتستانت( 

                                                 
*
Génocide(minoricide) : Il est fondé sur le refus de l’altérité, est une entreprise méthodique 

d’élimination collective physique et d’éradication culturelle volontairement programmé contre des 
ethnies jugées indésirables. 

«األرمف بمميكف كنصؼ المميكف، فيما تنفي تركيا نفينا قاطعنا بحدكث ذلؾ كال تعترؼ بتمؾ المذابح ىايقدر » * 
1

، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم المعطيات األمنية الجديدةالبعد اإلقليمي للسياسة الخارجية التركية في ضل عبد المالك محزرم، 
السٌاسٌة،  تخصص العالقات الدولٌة، دراسات إلستراتٌجٌة ، غ منشورة، )جامعة لحاج لخضر، باتنة، كلٌة الحقوق، قسم العلوم السٌاسٌة 

 .43 – 41(، ص ص. 0224 – 0223والعالقات الدولٌة، 
اطلع  http://www.twiter.com/saspostmediaبختيار أحمد، "األكلكيات القكمية كتأثيرىا عمى األمف القكمي اإليراني"، في: 2

 22h13(، على الساعة 41/40/0241علٌه )
.99بؽ ، ص، احساف بف نكم، مرجع س  3 

http://www.twiter.com/saspostmedia
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مف السكاف، أٌما فيما يخص مناطؽ  %3. كىناؾ األفارقة كالغجر كالبربر، ىؤالء جميعنا يشكمكف نحك 1%
عرقية يمكف تمييزىا عف  تكزيعيـ، ال تكجد منطقة جغرافية معٌينة ك ليس ليـ عادات مختمفة، كالسيمات

بقية السكاف ك عميو فالحديث عف اضطياد األقباط يمكف أساسنا إلى ظيكر فكرة االنفصاؿ كزعزعة 
استقرار النظاـ السياسي في مصر، ك قد بدا جميا الظيكر السياسي ألقباط مصر  بتأسيس أعبلـ قطبي 

 1تقدـ معاناة األقباط. إلخ «األقباط األحرار»أك  «العمبلؽ لؤلقباط متحدكف»المكقع 
، كيشكؿ المذىب 2004مميكف نسمة سنة  20أٌما فيما يخص اليمف، فإٌف عدد سكانيا يبمغ  
مف السكاف، كينتشركف في المناطؽ الشرقية كالجنكبية كالجبمية الكسطى، كالغربية في  %70الشافعي 

المذىب الزيدم في المناطؽ محافظات عدف، حضرمكت، كتعز الجديدة، أب كمأرب، بينما يتركز أتباع 
، كيتركز حجةالجبمية الشمالية كخاصة في صعدة، كالمناطؽ الكاقعة بيف صعدة كصنعاء. مثؿ ذمر ك 

أتباع المذىب االسماعيمي بيف مأرب كنجراف، ككذلؾ في منطقة جرار العرب كصنعاء التي تبمغ نسيتيا 
منطقة صيفاف ك ىمداف التي تحتكم عمى   . إضافة إلى األقمية الييكدية التي ترتكز في%29,5حكالي 

 2مف إجمالي سكاف اليمف. 0,5%
كفي البحريف تكجد أقميات اليكلة كالعجـ، الدكلة المنحدرة مف أصؿ تاريخية مف سكاحؿ فارس،  

كمف طائفة السنية، ككذلؾ العجـ المنحدريف تاريخينا مف إيراف الداخؿ كالسكاحؿ، كاألطراؼ، كمف الطائفة 
كقد ساىمكا تاريخينا في الحقؿ السياسي كالكفاح مف خبلؿ انخراطيـ في التنظيمات السياسية  الشيعية.
 3السرية.

مف السكاف، فاألغمبية مف أىؿ السنة  %25أٌما السعكدية، حيث ال تتعدل الكىابية أقصى حدكد 
أغمبية حاكمة  مف شيعة، لذلؾ فالكىابية %15اسماعميكف، ىناؾ %6أغمبيـ )شكافع(، كىناؾ في الجنكب 

في السعكدية، كنشير أٌف الكىابية ىي حركة أقرب لمسياسة. أٌما السمفيكف يرسخكف فكرة كاحدة كىي مطمقة 
ك تمتـز بالمنيج اإلسبلمي الشامؿ، بؿ تتشكؿ نظرتيـ أساسنا في الرقابة عمى سمككيات الناس.

4 

                                                 

.  101 -100ؽ، ص ص، حساف بف نكم، مرجع ساب  1 
 .40 – 35، ص ص، 2011، 49، ع مجمة دياليجكاد صندؿ جازع، "الحركة الحكثية في اليمف: دراسة في الجغرافية السياسية"،  2
-8-5عبد اهلل جناحي، ""األقميات األكثريات في دكائر اليكية الثقافية، البحريف نمكذجنا"، مؤتمر قضايا األقميات كالعكلمة، ليبيا  3

 (.16/12/2015اإلطبلع )www :adsGoogle.15/N.23، في: 2007
 :فيحمزة الحسف، "الحقكؽ المدنية كالسياسية لؤلقميات في المممكة العربية السعكدية"، 4

http://www.TV/a/Fayhaa-program/daily-programme.spale/1005/a/Faydxa2015-12-23طمع عميو ا. 

http://www.tv/a/Fay
http://www.tv/a/Fay
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أٌف األغمبية في المنطقة مككنة مف لمنطقة الخميج العربي، يبلحظ  *كالمتمعف لمخريطة االثنكغرافية
العرب المسمميف، بمذىبيـ السني، أٌما كؿ الجامعات األخرل فتندرج تحت غطاء األقميات، كتنتشر عمى 

مف إجمالي السكاف األصمييف  %12أساس ديني كعرقي، فعمى أساس ديني. تأتي الشيعة في المقدمة بػ 
، تمييا الككيت بنسبة %65ك%60تتراكح نسبتيـ بيف  كتختمؼ نسبيـ مف دكلة إلى أخرل، ففي البحريف

، كيشكمكف %16، أما في قطر تبمغ نسبتيـ %20ك  %15، ثـ السعكدية بنسبة تتراكح ما بيف 30%
في سمطنة عماف. ثـ يأتي المسيحيكف في الرتبة الثانية، حيث  %10نفس النسبة في دكلة اإلمارات، ك

، أٌما في اإلمارات كالككيت فالنسبة ال تتجاكز  %5، في قطر %8,5. في البحريف %9يشكمكف ما نسبتو 
 . أٌما الييكدية فيـ قميمكف جدًّا، كيتكاجدكف في البحريف. 1%

أٌما عمى األساس العرقي تكجد ثبلثة أقميات رئيسية أٌكليما اإليرانيكف الذيف يشكمكف نسبة قميمة مف 
، في %12، كاإلمارات %4لككيت تبمغ نسبتيـ ، أٌما في ا%10إجمالي السكاف، ففي قطر كالبحريف 

مف إجمالي السكاف. إضافة إلى األقميات األسياكية التي تشكؿ األقمية األكثر عددنا  %4السعكدية أقؿ مف 
، الزنكج، الكنكز، النكبييففي دكؿ الخميج. في الرتبة الثانية األفارقة مف جنسيات كأعراؽ مختمفة، مثؿ 

، أٌما ما %2، كسمطنة عماف %5، ىـ متكاجدكف بنسبة قميمة في كؿ مف السعكدية الزعاكة كاليكسا ...إلخ
 1مكزعكف عمى باقي الدكؿ. %2نسبتو 

، الرثكدككس كالبركتستانت(  أٌما بخصكص لبناف، فيشكؿ المسيحيكف العرب فيو )مارنيكف، رـك
بركتستانت، السرياف مف السكاف، كالمسيحيكف غير العرب )األرمف، الرثكدكس كالكاثكليؾ، ال 33%

مف  %1، كالعمكييف، األكراد كالترؾ كؿ منيـ يشكؿ نحك %6، كما يشكؿ الدركز %5كالبلتنييف كاألقباط( 
 2السكاف.

كنشير إلى أٌف لبناف تنفرد عف بقية الدكؿ، ألٌف األقميات فييا ليست متكاجدة ضمف مناطؽ 
مثبل، مما يجعؿ الصراع فقط عمى السمطة كالنفكذ كجيكاستراتيجية ميمة، كاألكراد في العراؽ  جيكاقتصادية

 داخؿ أجيزتيا كمؤسساتيا المختمفة. كىنا فرضية االنفصاؿ تبقى بعيدة. 

                                                 

نقصد بيا مجمكعة مف الشعكب كالقكميات التي تكجد داخؿ حدكد الكحدة السياسية.   * 
.105 – 104 ،حساف بف نكم، مرجع سابؽ، ص ص  1 
.97 ،نفس المرجع ، ص  2 
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فنبلحظ خريطة دكؿ المنطقة تحتكم عمى خميط غير متجانس مف الشعكب كاألقميات الدينية، 
العرقية كالقكمية بنسب متباينة تشكمت إثر تفاعبلت حضارية، تاريخية كدينية، كىذا ما يفسر عشكائية 

 تكزيعيا الجيكسياسي.  
 الشرؽ األوسطالمطمب الثاني: توزيع األقميات بمنظور الحراؾ السياسي داخؿ دوؿ 

لقد أصبحت لؤلقميات رؤية عميقة عف كيفية الحصكؿ عمى حقكقيا، كبالطرؽ القانكنية التنظيمية 
التي يجب إتباعيا بغية تحقيؽ مطالبيا، إذ حرصت عمى إنشاء حركات تمثيمية كأحزاب سياسية، جمعيات 

يا المتمثمة في لغاتيا، عرقيتيا ثقافية تابعة ليـ. كتسعى مف خبلليـ إلى إثبات كجكدىا كاالعتراؼ بيكيت
كثقافتيا، كتستند في ذلؾ إلى الطفرة الكبيرة التي حققتيا المنظمات الدكلية في ميداف حماية حقكؽ 
اإلنساف، الذم كصؿ إلى حد كضع قكانيف تحرص عمى حماية حقكؽ األقميات كإعبلف عف حقكؽ 

 *.1992دينية كلغكية عاـ  أك ألقميات اثنيةاألشخاص المنتميف إلى أقميات قكمية أك 
فغالبنا ما تتعرض الحركات السياسية التابعة لؤلقميات في منطقة الشرؽ األكسط إلى مضايقات 
سياسية كبيرة، عمى غرار تزكير االنتخابات، كاغتياؿ القادة السياسييف كالزعماء الركحييف بيدؼ الحد مف 

درجة تأثيرىا سياسينا في الداخؿ خكفنا مف تنامي حركاتيا اليادفة لبلقتراب إلى السمطة، كالتقميؿ مف 
ا لمتفاعبلت اإلقميمية كاختبلؼ الرؤل كتصادـ المصالح بيف  طمكحاتيـ كالمطالبة باالنفصاؿ. نظرنا أيضن
ىذه الدكؿ، إٍذ تيتيـ الحركة السياسية الشيعية في السعكدية بكالئيا إليراف، أٌما عمى المستكل الدكلي تتيـ 

 1ية الحركة القبطية بكالئيا لفرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية.السمطات المصر 
ىذا ما يدفعنا إلى التركيز عمى األقميات التي تتمٌيز بالحراؾ كالفعالية السياسية في دكؿ الشرؽ 

 ، الشيعة كالسنة.الدركزاألكسط عمى غرار األكراد، األقباط، 
ة المركزية لتغيير قكانيف كسياسات كممارسات فأماـ الضغط المستمر لؤلكراد العراؽ عمى الحككم
 محددة إلى حد المطالبة بككردستاف مكٌحدة، حٌرة كمستقمة.

ا إلى  كأماـ أعدادىـ كمقاكمتيـ القكمية التي تستعصى التذكيب كاالنصيار كالقير، ستدفعيـ يكمن
يراف. فأ ماـ حراكيـ السياسي المطالبة باستقبلؿ مناطؽ تكاجدىـ في كؿ مف العراؽ، تركيا، سكريا كا 

، الذم مٌر بعٌدة منعرجات عمى مٌر مختمؼ الديمقراطي الكوردستانيالمستمر الممثؿ مف طرؼ الحزب 

                                                 

. 1992اعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر   * 
ـ مطر،  جدؿ اليويات، عرب، أكراد، تركماف، سرياف،يزيدية، صراع االتحادات في العراؽ والشرؽ األوسط سمي

،1 .88 ،ص (،2008العربية لمدراسات كالنشر، )بيركت:المؤسسة  
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الجميكريات في العراؽ، نجحكا إلى حدِّ بعيد في الحصكؿ عمى اعتراؼ الدستكر العراقي بتكاجدىـ كقكمية 
 1أساسية في العراؽ، ك نيميـ لمحكـ الذاتي.

، الكردك ص الحركة أٌما فيما يخ أشكرية فرضت عمييا السمطات العراقية االلتزاـ بنظاـ سياسي صاـر
 كذلؾ مف خبلؿ دعـ الحزب الحاكـ إجبارينا كسياسة السمطة بثبات. 

 1995أٌما بالنسبة لؤلقباط مصر، فنرل تراجع ممحكظ لحراكيـ السياسي فمثبلن االنتخابات عاـ 
ا سنة  31كبدأت نسبتيـ في التأرجح إلى أف بمغت مرشح،  75شاركت حركة األقباط ب  ، 2005مرشحن

أٌما بخصكص طرؽ التعبير عف انشغاالتيـ أك مطمبيـ في مختمؼ المجاالت يمجئكف إلى تأسيس مكاقع 
 2خاصة بيـ، كذلؾ أماـ الحصار الكمي الذم تفرضو السمطة المركزية المصرية عمييـ.

فيي تستمد شرعيتيا لمكصكؿ إلى الحكـ مف الميراث  بالنسبة لمحراؾ السياسي لطكائؼ لبناف،
فمكؿ طائفة في لبناف رصيدىا التاريخي في  3التقميدم المستند إلى حكـ العائمة أك القبيمة أك العشيرة.

معاداة الطكائؼ األخرل، عمى التمثيؿ الحزبي نبلحظ أٌف الطائفية المسيحية ممثمة بػ التيار الكطني الحٌر 
، حزب الكتائب المبنانية الذم يرأسو أميف سمير جعجعالمبنانية بزعامة  القكات ،شاؿ عوفعماد ميبزعامة 

، إٍذ يممؾ أكبر قاعدة جماىيرية في أكساط السنة. سعد الحريريالجميؿ، كذلؾ نجد الطائفة السنية بزعامة 
ا الجماعة اإلسبلمية، جبية العمؿ اإلسبلمي، حركة التكحيد اإلسبلمي. كم ف ممثمي الطائفة كمنيا أيضن

الميبرالي كحزب  الطاشناؽ الشيعية نذكر حزب اهلل المبناني بزعامة حسف نصر اهلل، كاألرمف ممثمي بحزب
 4الشيكعي االشتراكي. الياشناؽ

ـ الشباب المؤمف الذم ظير  أٌما بالنسبة لمحركة السياسية الحكثية في اليمف التي تمثميا حركة تنظي
، لعٌدة أسباب ارتبطت ببركز التيار الحكثي ثقافينا، سياسينا مد خميفةصالح أحبقيادة  1982في سنة 

كعسكرينا، كلكف سرعاف ما انتيج اتجاىا سياسينا كفكرينا، متخذنا )صعدة( مركزنا لنشاطيا السياسي كالفكرم، 
نشاطاتيا التنظيمية كالتكعكية. كلكف تغٌيرت أىدافيا بعد أحداث  لتأطيركسعت ىذه الحركة 

ا منذ عاـ 11/09/1990 ا سرينا مسمحن ا عسكرينا لمحركة 2000، حيث أصبح تنظيمن ، كأضحى ذراعن
                                                 

، بحث تكميمي لنيؿ شيادة الماجستير في ا القوميات وتأثيرىا عمى العالقات الدولية )القضية الكردية(قضايمثني أميف قادر،  1
ـ دستاف لمدراسات اإلستراتجية اليممنشكرات مركز كر )العبلقات الدكلية،   . 98 – 97 ص،ص(، 2003نية، عا

.424 ،بق ، صابن نوي، مرجع س حسان 
2
 

 رسالة شيادة ماستر أكاديمي، غير منشكرة، ،وأثرىا عمى االستقرار السياسي )دراسة حالة لبناف( الطائفية السياسيةخالد مزابية،  3
ـ العمـك السياسية، عاـ كمية,)جامعة قاصدم مرباح  .33 ،(، ص2013 - 2012لمحقكؽ كالعمـك السياسية، قس

.59 ،، صسابؽ خالد مزابية، مرجع  4 



وسظانبؼذ انجٍىسٍاسً نأللهٍات فً انشرق األ                                     : انثاًَانفصم   

  

- 51 - 

 

، بعد تمردىا عمى الحككمة اليمنية، كحالينا أصبحت تيدؼ إلى بناء قٌكة طائفية تعمؿ 2004الحكثية منذ 
عادة حكـ اإلمامة لتسير عمى نيج الفكر ا  1إليراني.عمى تييئة البيئة السياسية المناسبة لبلنفصاؿ كا 

الشرؽ األوسط وحدود استجابة األنظمة السياسية في المبحث الثاني: أوضاع األقميات 
 لمطالبيا

 .وضع ومطالب األقميات في الشرؽ األوسط: المطمب األوؿ
 -تتبايف أكضاع األقميات في منطقة الشرؽ األكسط مف دكلة إلى أخرل، كمف أقمية إلى أخرل

ا أكضاعيا كفقنا لمكقعيا الجغرافي، كالجيكاقتصادم، ككزنيا  -أقمية حاكمة، أقمية محككمة كتختمؼ أيضن

قائمة في ذلؾ السياسي، كامتدادىا التاريخي، ىذا مف جية، كمدل تفاعؿ كاستجابة األنظمة السياسية ال

 الدكلة لمطالب كمختمؼ تطمعات األقميات مف جية أخرل. 

كيمكف أف نمتمس ىذا االختبلؼ في األكضاع عمى عٌدة مستكيات منيا السياسية، االقتصادية، 

دينية،  غطاءاتاالجتماعية كالثقافية، كما أٌف األقميات تعاني في المنطقة مف اضدىادات خطيرة تحت 

 كذلؾ أماـ فشؿ عممية بناء الدكلة القكمية في المنطقة.طائفية أك عرقية، 

برزت أزمات خانقة مف خبلؿ تفاقـ أكضاع األقميات، ككصمت إلى حد التفاعبلت العنيفة بعدد 

ليس بالقميؿ مف دكؿ المنطقة، إلى درجة تيديد بقاء الدكلة بحد ذاتيا في بعض الحاالت كتفكيكيا الفعمي 

 في حاالت أخرل.

لقد أدل احتكار بعض دكؿ المنطقة قكمينا كدينينا كمذىبينا كالحرماف مف الحقكؽ، كالمشاركة 

لدل األقميات كحتى المذاىب األخرل في ىذه الدكؿ، فعزز  بالغبف كالدكنيةالسياسية التي تنامي الشعكر 

لدييا الشعكر باالستعباد، فحاؿ دكف اندماجيا الحقيقي في الدكلة، فقادىا ذلؾ إلى االكتفاء كاالنطكاء عمى 

 2ىكيتياػ كتعاظمت تطمعاتيا لكيانات مستقٌمة تمثؿ ذاتيا كىكيتيا كمصالحيا. فتضخمتالذات 

                                                 

.54 – 1 ،ص جكاد صندؿ جازع، مرجع سابؽ، ص  1 
.99،ص(،2012مصر دار الكتابات أياد الزميمي، )، األقميات إّما المواطنة إما االستقالؿحسيف دركيش العادلي،  2 
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ي مصر عٌدة مشاكؿ في مكاجية السمطة، كذلؾ نتيجة تصاعد خطاب إذ تعاني األقميات ف

الكراىية داخؿ الدكلة مف طرؼ النخبة السياسية، كرفض السمطة المركزية تقميد تمؾ األقميات لمناصب 

دماجيا داخؿ الجياز األمني،  حيث يكاجو البيائيكف عمى سبيؿ المثاؿ »إدارية لتسيير شؤكف الدكلة كا 

ينيـ كمعتقداتيـ كحتى في أبسط حؽ المتمثؿ في التسجيؿ اإلدارم كالحصكؿ عمى تيميش قسرم ضد د

بيا دياناتيـ البيائية، بؿ يجبركف عمى كتابة ديانة مسممة  تدٌكفشيادات ميبلد كبطاقات الرقـ القكمي التي 

لذم ينص مف قانكف العقكبات المصرم ا 98، خكفنا مف المادة 1«في خانة الديانة رغـ أٌنيـ ليسكا كذلؾ

 2عمى معاقبة كؿ مف يمارس شعائر دينية خارج الديانات السماكية الثبلثة عمننا، يمثؿ ازدراء األدياف.

ا إثبات إسبلميـ  ا لمتشكيؾ في عقيدتيـ ككطنيتيـ، إٍذ ينبغي دائمن كذلؾ الشيعيكف معرضكف دائمن

اٌل يعٌدكف خكنة كعمبلء. كعركبتيـ ا يظير جمينا في تصريح الرئيس كىذا م 3تىٍنفي أم عبلقة بإيراف كا 

مف خبلؿ حكار صحفي أجراه مع القناة  2006أفريؿ  8في  حسني مبارؾالسابؽ لمدكلة المصرية 

يوجد الشيعييف في أغمب دوؿ الشرؽ األوسطية بنسب معتبرة، »، إٍذ صرح بػ: «العربية»السعكدية 

 4.«التي يعيشوف فييا الشيعييف غالبًا ما يكوف والئيـ مائؿ أكثر إليراف عكس الدوؿ

، أيف تسكنيا األقمية 2000أٌما بخصكص المممكة العربية السعكدية تشيد منطقة نجراف منذ 

الدينية اإلسماعيمية تمردنا عمى السمطة المطمقة لمممؾ، نتيجة شعكر أىميا بالتيميش كالتعسؼ، ككنتيجة 

 5إمارة نجراف. شخص مف 400لذلؾ التمرد أقدمت سمطة المممكة باحتجاز أكثر مف 

                                                 

.  441 ،، صمرجع سابقن بن نوي، احس
1 
ـ صدقة، الديف، العنؼ، كاضطياد األقميات في العالـ، في2  http://www.Newspapers,annahar.com:جان

article/266745   2015-12-15تاريخ اإلطبلع. 
. 114بؽ ، ص. اف بف نكم، مرجع ساحس  3 

4Voirhttp://news politic review. World presse.com23h17 عمى الساعة 2015-12-15اإلطبلع في   
،اطمع عميو  http://www.moltaqaa.com، مأخكذ مف مكقع: "السعودية حراؾ األقمية تطيح باألمير"مضاكم الرشيد، 5
 .h50 23(، عمى الساعة 16/12/2015)

http://news/
http://www.moltaqaa.com/
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تمييز طائفي  مفكما تعاني األقمية الشيعية منذ عقكد مف الزمف في المممكة العربية السعكدية 

كتضييؽ سياسي، ىذا ما دفع مجمكعة معارضة تتألؼ مف أطراؼ شيعييف يسارييف إلى رفع عٌدة مطالب 

ات األساسية في الدكلة، كذلؾ أىميا كضع حد لمتمييز الطائفي في التكظيؼ كالتمثيؿ الحككمي في القطاع

، ككضع حد لبلعتقاالت العشكائية في حؽ الشيعة الشيعيةعمى المستكل الكزارم، تعزيز السمطة القضائية 

 1ألسباب دينية كسياسية.

عبد اهلل بف كىذا ما تؤٌكده تصريحات بعض السعكدييف الفاعميف في السمطة، عمى غرار تصريح 

يجب نفي الشيعييف في الدولة المسممة ... »العضك المؤثر في المؤسسة الدينية السعكدية:  جبراف

البعض يقولوف أّف الشيعييف ىـ مسمموف ألّنيـ يؤمنوف باهلل ورسولو فقط،  ولكف أنا أقوؿ إّنيـ 

ىـ مف مبتدعيف ومخالفيف لمعتقداتنا ... إنيـ األعداء األكثر حيمة مف المسمميف الذيف يجب تحذير 

 2.«مؤامراتيـ، يجب نفييـ وعزليـ لكي نحمي المسمموف أنفسيـ مف الخطر

كأٌكدت عٌدة تقارير أٌف الشيعييف في السعكدية ييعانكف التمييز في الكظائؼ العامة، إضافة إلى 

معاناتيـ مف الفقر كاألكضاع المعيشية الصعبة، فبالرغـ مف تكاجدىـ في منطقة جغرافية تقع في الجية 

، إاٌل أٌنيـ يعانكف مف التكزيع الغير العادؿ القصيفواإلحساءرقية مف المممكة الغنية بالنفط، السيما الش

 3لعائدات النفط.

، التي تأسست عمى أساس الكحدة 1979أٌما بالنسبة إليراف، خاصة بعد قياـ الدكلة اإلسبلمية في 

كدة في إيراف ىـ مف أصؿ فارسي، كاالعتراؼ القكمية كالدينية الشيعية، باعتبار أٌف كافة األقكاـ المكج

بكجكد معتنيقي أىؿ السنة مع فرض حدكد كقيكد لمنشاط السيايسي كالسعي المستمر لتقميص الفكارؽ 
                                                 

 :،فيكريف بكليسىفمأخكذ مف مقاؿ:  ،«المشكمة الشيعية في السعكدية» باسكاؿ شميكب 1
،02h07 ( عمى الساعة15/12/2015)اطمع عميو   http://www.al- AKBAR.com/mode/45463. 

2 La menace géopolitique shiite, analyse d’une représentation saoudienne, voir : 
http://Newspoliticsreview.Worldpresse.com. Vu le 15/12/2015 à 03h25. 

.66االلكتركني، ب س ف(، ص، ، )ب مؾ ف: دار النشر الرموز المحظورة"شاكر الحاج مخمؼ، "  3 

http://news/
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المذىبية في الداخؿ بيدؼ إذابة معتنقي أىؿ السنة داخؿ المذىب الشيعي. سعى النظاـ اإليراني إلى 

المذىب اإلسبلمي الكاحد عبر كسائؿ اإلعبلـ، كفي البرامج التربكية تكريس فكرة القكمية الفارسية كالٌمغة ك 

 كصكالن إلى القنكات الفضائية.

الذم سعى النظاـ اإليراني إلى استقطابيا كتقريبيا إلى النظاـ، نظرنا لكجكد  األذريةأٌما عف األقمية 

 البمكشيةنقاط مشتركة قكٌية مع المذىب الشيعي، كىذا مف أجؿ كبح مطالب الكرد كاألطماع الكردية ك 

ا إلى اليركب مف المركز كاإلٌتحاد مع القكميات المتكاجدة خمؼ الحدكد ، نظرنا كالتركمانية التي تسعى دائمن

لكجكد امتداد جغرافي قكمي في الدكلة المجاكرة، كىذا يمثؿ مصدر كتيديد لؤلمف القكمي اإليراني لككنو 

 1يعطي ذريعة لمتدخؿ الخارجي.

أٌما األقمية العمكية نجدىا تتحكـ بمقاليد الحكـ في سكرياف كتحظى بأكضاع اجتماعية أحسف مف 

مف مجمؿ سكاف الدكلة السكرية إاٌل أٌنيا  %11,6 تمثؿ سكل باقي أقميات المنطقة، بالرغـ مف أٌنيا ال

بمساعدة فرنسا، كما نجحكا في الحفاظ عمى  1970تحتكر السمطة السياسية كتتحكـ في آليات الحكـ منذ 

بقائيـ في ىذا الكضع باستخداـ الترغيب كالترىيب، إضافة إلى السياسة الديماغكجية التركيجية لذاتيا 

المكظفيف كمؤسسات التعميـ كاإلعبلـ، كأجيزة المخابرات استطاعت في خمؽ سياسة  كيستخدميا جياز

 2كاسعة النفكذ.

ا إلى المعاناة التي تشيدىا أقمية األىكاز السنية العربية في إقميـ  في إيراف،  عربستافنشير أيضن

تصادم كالسياسي، التي تعاني االضطياد القكمي، إضافة إلى مجمكعة مف أنكاع التمييز العنصرم كاالق

زيادة غمى تغيير أسماء المدف كالقرل كاألحياء كالشكارع، كحتى األماكف الطبيعية كاألنيار، حيث أطمقكا 

عمى بعضيا أسماء شخصيات معركفة بعنصريتيا ضٌدىـ. كذلؾ قامت الدكلة اإليرانية بإغبلؽ المؤسسات 

                                                 
في:   2013سبتمبر  3بختيار أحمد، "األقميات القكمية كتأثيرىا عمى األمف القكمي اإليراني"،  1

http://www.sasapost.com/author/bekhtian- ahmed( 16/12/2015اإلطبلع.)  
.99حساف بف نكم، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 

http://www.sasapost.com/author/bekhtian-%20ahmed2015
http://www.sasapost.com/author/bekhtian-%20ahmed2015
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قاـ نظاـ الخميني بمياجمة متظاىريف  1979جكاف  30الثقافية كالمدنية كالسياسية لؤلقمية األىكازية، كفي 

، «انياقالشيخ الخ»أىكاز بالنار كالسبلح، أدل ذلؾ إلى قتؿ كجرح العديد منيـ، كنفكا القائد الركحي 

 1".التفريسكعممت حككمة طيراف بتطبيؽ سياسة "التيديد" ك "

لطالما حرصت تركيا عمى تعزيز القكمية التركية ضد الحركة القكمية الكردية التركية، كذلؾ 

لطمس الخصكصيات الثقافية كالمغكية ليا. إٍذ نجحت إلى حد كبير في خمؽ أنماط كتصكرات بشأف مكقؼ 

ى الرأم العاـ التركي. لمتأثير عم «قردة الجباؿب»األقمية الكردية، إٍذ عممت مثبلن بتشكيييـ إعبلمينا بنعتيـ 

كصنفت حزب العٌماؿ الكردستاني بأٌنو تنظيـ إرىابي ييدؼ إلى اإلخبلؿ باألمف كاستقرار تركيا. ما دفع 

بالقياـ بعمميات عسكرية ضد أىداؼ حزب العماؿ الكردستاني لقطع عكامؿ ارتباطو كمحاكلة عزليـ عف 

 2الحراؾ الذم تشيده األقمية الكردية في العراؽ.

تخمص مف كؿ ما قدمناه، أٌف رغـ تبايف أكضاع األقميات في المنطقة، إاٌل أٌف لكؿ دكلة كنس

 سياسة معٌينة ليا إزاء المسألة، كىذه السياسات تندرج في ثبلثة اتجاىات رئيسية:

 االتجاه األوؿ: -1

اتجاه تعترؼ الدكلة بكجكد األقميات كجماعة عرقية، لكٌنيا تناىض كجكدىا كجماعات سياسية 
تتبنى الفكرة القكمية، مثاؿ عمى ذلؾ إيراف: حيث حسب دستكر الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية أٌنو كؿ 

سياسية تقـك  المكاطنيف اإليرانييف ىـ مف درجة كاحدة بغض النظر إلى انتمائيـ، فتتصدل ألم نزاعات
 عمى أساس االنتماء القكمي كالعرقي.  

 
 
 

                                                 
"، المكقع الرسمي لممعيد العربي لمبحكث كالدراسات اإلستراتجية، مقاؿ منشكر األىواز القضية المنسيةفتحي خطاب، " 1

 9h45(، عمى الساعة 02/12/2015عميو: )اطمعlwww.amaslim. Net، في 05/05/2015في:
(، 2012؟، )قطر، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، تركيا واالكراد: كيؼ تتعامؿ تركيا مع المسألة الكرديةعقيؿ محفكظ،  2

 .47 – 45ص ص 

http://www.al/
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 :االتجاه الثاني -2

ال تعترؼ الدكلة بتكاجد األقميات، كتعمؿ بدمج العناصر كاألقميات القكمية، كتعتبر تركيا المثاؿ 
األكضح ليذا االتجاه، إٍذ ال تعترؼ بأية أقمية أخرل أك بتعددية الشعب التركي. كييشكؿ ىذا استمرارنا 

ؿ النظاـ التركي التعامؿ مع (، كيحاك XIXلسياسة التتريؾ التي بدأتيا تركيا منذ بداية القرف العشريف )
 المسألة بميكنة كأريحية. 

 االتجاه الثالث: -3

تعترؼ دكؿ ىذا االتجاه ضمنينا كدستكرينا بكجكد األقميات كتعطييا ىامشنا مف لمحركة كالتحرؾ في 
اإلطار السياسي كالجماعة الكطنية، كقد يزيد ذلؾ  في تكسيع مجاؿ تحرؾ جماعة معٌينة إلبراز تنظيمات 

عراؽ في عيد صداـ سياسية تمثميا، كقد يمنحيا الحؽ في إعبلف الحكـ الذاتي، عمى سبيؿ المثاؿ ال
 حسيف.   

ا إلى النمكذج المبناني، خاصة بعد نياية الحرب األىمية، إٍذ عرفت األقمية نكع مف  كنشير ىنا أيضن
التعايش السممي، كالتكافؽ كالمشاركة في السمطة بكؿ أطياؼ المجتمع باختبلفو الديني كالعرقي، كلكف 

 .التمثيميةالقيكد السياسية عمى حركاتيا  تبقى اإلحصائيات في سكريا كاألردف، تشيد نكع مف
األقميات ال يكمف في الجانب الدستكرم، كنبلحظ  حركةكنستنتج أٌف أغمب الصعكبات التي عرفتيا 

أٌف أغمب التشريعات القائمة في منطقة الشرؽ األكسط تشير كتعترؼ بكجكد حقكؽ تمؾ األقميات، كلكف 
 1طبيعة تعامميا مع ىذه األقميات في أرض الكاقع.المشكمة تكمف في سمبية التطبيؽ األمثؿ ك 

 

 المطمب الثاني: حدود استجابة األنظمة السياسية لمطالب األقميات 

كىنا تظير مدل قدرة النظاـ السياسي عمى ضبط السمكؾ االجتماعي لعبلقات األفراد كالجماعات،  

إٍذ ركز عمى كظيفتي االتصاؿ 2اإلستراتجية." يمكف دراسة ذلؾ مف القدرة التنظيمية آلموندغابرٌالكحسب "

السياسي كالتنشئة السياسية، أيف تمعب كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم أدكارنا ميمة في ترسيخ معتقدات 

                                                 
1YACOUB, Joseph, les droits de l’homme sont-il exportable ? Géopolitique d’un 
universalisme, Paris, éditions Ellipse, décembre 2004, p20. 

.  118، ص. ابؽحساف بف نكم، مرجع س 2 
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مشتركة عف السياسة، فقد تككف قٌكة لمساندة الكحدة الكطنية، كما تساعد عمى عممية التحديث، كتساعد 

ٌمقة بالعادات كالتقاليد. كتمعب األحزاب السياسية كالجماعات كقادة عمى االندماج كتذكيب الفكارؽ المتع

الرسمية كالقدرة التنظيمية،  األدكاتالرأم دكرنا كبيرنا في تطكير ثقافة سياسة مستقرة كمكحدة، إلى جانب 

 1ذلؾ بمراقبة سمكؾ األفراد كالجماعات الخاضعة لمنظاـ باستخداـ القٌكة الشرعية.

معظـ حككمات الشرؽ األكسط، نجدىا تيتـ بالحٌد مف اقتراب األقميات إلى كمف ىنا نرل أٌف  

السمطة السياسية، كتمارس عمييا حدًّا سياسينا كبيرنا كاستبعاد كؿ مف الفمسطينيكف كاألكراد كالشيعة مف 

السمطة كالمشاركة السياسية في العديد مف الدكؿ، ككف ىذه المطالب تيٌدد البناء االجتماعي لمنخب 

 القكمية.

كما يكجد مف يرل، أٌف كالء األقميات لمحككمة بشكؿ فعمي يجعؿ منيا أقمية ذات حقكؽ ككاجبات  

مع جميع أطياؼ المجتمع داخؿ الدكلة، كتعكسو ذلؾ النصكص القانكنية التي تقٌر بحؽ المكاطنة، أم 

لمساكاة دكف تمييز بينيـ بسبب اإلدراؾ السياسي لدكلة ما لبلنعكاسات اإليجابية لمعاممة الجميع عمى قدـ ا

الديف، المذىب، العرؽ كالجنس. أم خمؽ إحساس عاـ باليكية القكمية، كشعكر غالبية األفراد باالنتماء 

فاليكٌية القكمية تعتبر جكىر عممية بناء األمة ألٌنيا تحقؽ الكالء لمدكلة.   2لؤلٌمة كالنظاـ السياسي القكمي.

عمى قدرة تكاممية كاندماجية مف خبلؿ عٌدة آليات كنظاـ التعميـ الجماىيرم، ىذه األخيرة ينبغي أف تتكٌفر 

 3كأدكات التنشئة السياسية التي تكٌرس مفيـك المكاطنة.

ىذا ما نجح فيو النظاـ السكرم إلى حد كبير، ككنيا تحتـر كؿ األدياف، كتسمح بإقامة كؿ  

ال تكجد مادة في الدستكر السكرم تنص عمى ديف الشعائر شريطة أف ال يخٌؿ ذلؾ بالنظاـ السياسي، إٍذ 

                                                 
1

( على 34/40/0241) : اإلطالع.http://www;taɛlime.com/showthread.php?+13076فً :  د، لغابلاير آلمونالقتراب الوظيفيا 

 .17h15الساعة 
 جامعة أبي(، أطركحة ماجستير، وفؽ أدبيات السياسة المقارف مشكمة بناء الدولة، دراسة استمولوجيةمحمد أميف بف جيبللي،  2

 .44(، ص. 2013 -2012تممساف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  بكر بمقايد
.199مرجع سابؽ، ص،،حساف بف نكل  3 
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الدكلة. فحاكؿ احتضاف دائرتيف المتمثمة في ىكية الفرد كجماعتو، ميما كاف انتماؤه القبمي أك الطائفي 

داخؿ دائرة ثالثة المتمثمة في االنصيار داخؿ الدكلة كانتقاؿ الكالء كٌمو لمدكلة. فنجد أٌف "عبد اهلل جناحي" 

 إلى ثبلث دكائر كالتالي:قٌسـ اليكٌية 

التي تتمثؿ بالفرد ككائف لو احتياجاتو، كعميو ضغكطات تجبره عمى االنعزاؿ  :الدائرة األولى -1

 كاالحتجاج أك الرفض كالتطٌرؼ.

، كىذا إثنية: ىي لجكء الفرد إلى جماعة ما سكاء كانت قبمية أك طائفية أك الدائرة الثانية -2

ذلؾ ينتج الشعكر االجتماعي، السياسي  لضماف الحماية كالحضانة، كمف خبلؿ

 كالقيمي، تصبح لو قٌكة مادٌية مؤثرة.

: كتتمثؿ في الكطنية أك األٌمة، كالتي تحتضف الدائرتيف السابقتيف، فكمٌما كٌفرت الدائرة الثالثة -3         

 1الكطنية.ىذه الدائرة مبادئكطنية كحقكقية كٌمما تراجعت الدائرتيف السابقتيف لصالح الدائرة 

أٌف العراؽ كحككمتيا المركزية المكجكدة في بغداد فشمت في جمب  كمف خبلؿ ىذه الدائرة نرل

االستقرار لباقي العراؽ، إذ تعتبر بتركيبتيا الحالية أضعؼ األطراؼ المكٌزعة عمى أقاليـ كردية، سٌنية 

 كشيعٌية، فاعتبار ىذه الكتؿ قائمة كمكجكدة بحٌد ذاتيا لكؿو منيا مصالح ككجكد سياسي كاجتماعي متمٌيز.

ا عجزت مصر عف كضع قكانيف جٌدية تتجنب بيا المشكمة القبطٌية التي ىي أكبر أقمية كم

مسيحية في المنطقة، كالتي ليا أبعاد دكلية، ككف القكل الكبرل تتدخؿ في الشؤكف المصرية تحت ذريعة 

عطاء حقكؽ أكثر لؤلقباط.  2حماية األقمية المسيحية كا 

قدرة »لدكؿ، ككف االستقرار السياسي ييعرؼ عمى أٌنو: تمؾ اىذا ما ييدد االستقرار السياسي ل

دارة الصراعات داخؿ  النظاـ السياسي عمى التكّيؼ مف خالؿ التعامؿ مع األزمات بشكؿ ناجح، وا 
                                                 

.123 -121 ص صمرجع سابؽ،  ،حساف بف نكل 1 
.مكاف نفسو  2 
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ـ بيا، وذلؾ باستخداـ أسموب كفوء لإلقناع بعيدًا عف العنؼ  المجتمع بطريقة تمّكنو مف السيطرة والتحّك

 1«سياسيةواستنادًا إلى الشرعية ال

الحراؾ  إحتكائفي صعكبة  زب "العدالة كالتنمية"، فبعد إداركوأٌما بالنسبة لتركيا المتمثمة بح
العميقة، حاكؿ النظاـ التركي احتكاء  فكاعميامتغيرات السياسية، ك الكردم، السياسي كالثقافي في نظران ل

الحركة باالستجابة النسبية ليـ كالتكٌيؼ معيـ، كليس بمكاجيتيـ، حيث قاـ النظاـ باالستجابة لمطالب 
األقمية الكردية الثقافية خكفنا مف التمٌرد كالعصياف المدني تككف لو تداعيات داخمية خطيرة، حيث قامت 

باستخداـ الٌمغات الغير  2001سبتمبر  26البرلماف بعد االستفتاء العاـ في بتعديبلت دستكرية التي أقٌرىا 
تركية مثؿ الكردية كالعربية في النشر كاإلعبلـ، كرأت األقمية الكردية منيا كاعتراؼ رسمي بكجكدىـ، 

 2كلكف نسبينا، كذلؾ لعدـ إدراجيا كمغة رسمية ثانية لتركيا.
ة استجابة األنظمة لمطالب كانشغاالت األقميات في الشرؽ إذف نستنتج في كؿ ما عرضناه، أٌف قدر 

األكسط، تختمؼ مف نظاـ إلى آخر، فإٌما تككف سياسات مبنية عمى االحتكاء بإعطائيا ىامش تسكية 
لبعض مطالبيا، كتككف تمؾ استجابة نسبية، أك استجابة دكنية )صفرية( باستخداـ سياسة التيميش 

 لسياسي القسرم.  السياسي لمطالبيا، كالتذكيب ا
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Abstract/19( عمى الساعة 02/01/2016) : اإلطبلعh00 
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االنعكاسات الجيوسياسية لألقميات وتأثيرىا عمى استقرار الدولة القومية  المبحث الثالث:

 في الشرؽ االوسط

لقد ظيرت متغيرات جديدة أضحت تؤثر سكاء عمى العبلقات داخؿ الدكلة ذاتيا أك العبلقة بيف 

ة أىميا األقميات، كمف بيف أىـ القضايا التي الدكؿ، كبرزت المتغيرات الداخمية مف جماعات اجتماعي

( إلى 60أصبحت تشغؿ الدكؿ كالحياة السياسية الدكلية عمى حد سكاء، إٍذ برزت في أكاخر الستينات )

( عٌدة مشاكؿ كالعرقيات كاألقميات التي ميدت إلى ظيكر أشكاؿ جديدة مف 20غاية القرف العشريف )

 أك منطقة ما لو أىميتو كزنو بالنسبة لباقي الدكؿ.  الصراع، إذ أصبح ما يحدث داخؿ دكلة

كأصبح االىتماـ أكثر بدراسة تأثير األقميات عمى االستقرار السياسي سكاء داخؿ الدكلة أك عمى  

المستكييف اإلقميمي كالدكلي، خاصة إذا تطكرت األكضاع إلى حٌد ما يسٌمى "بعنؼ األقميات"أك "نزاعات 

االىتماـ بدراسة مختمؼ التفاعبلت التي يمكف أف تحدث النزاعات الناشئة عف األقميات"، كلذلؾ زيادة 

 1جماعات صغيرة كالنزاع عمى المستكل الدكلي.

 المطمب األوؿ: انعكاسات تأثير األقميات عمى االستقرار في دوؿ الشرؽ األوسط

الشرؽ األكسط، تكحي مف أجؿ تكضيح انعكاسات تأثير األقميات عمى استقرار الدكلة القكمية في  

الضركرة إلى اإلشارة إلى مسألة أساسية كىي التعٌدد االجتماعي كالثقافي داخؿ دكؿ ىذه المنطقة، كتأتي 

ىذه التعددية نتيجة لعٌدة عكامؿ أىميا تحرؾ كتنقؿ الجماعات البشرية مف مكاف إلى آخر بحثنا عف 

م المتمثؿ في تقسيـ المنطقة دكف مراعاة ظركؼ أنسب الستقرار اجتماعي، زيادة لممكركث االستعمار 

 2العكامؿ البشرية.

                                                 
 .27 - 1عبد الناصر صندلي، مرجع سابؽ، ص ص  1
 .23، مرجع سابؽ، ص كيفي خيرة 2
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ـ المشاكؿ التي تكاجو بناء الدكلة   يىعتبر بعض الباحثيف ظاىرة التعددية الثقافية كالعرقية مف بيف أى

الحديثة خاصة مف حيث تأثيرىا عمى االستقرار السياسي الداخمي، فالدكلة المتجانسة عرقينا أك دينينا أك 

 تككف أكثر استقرارنا مف الدكلة المتنكعة، أٌما التباعد العرقي يعد مشكؿ أماـ بناء الدكلة كاستقرارىا.لغكينا 

فيتضح لنا ىنا أٌف التنكع المجتمعي داخؿ دكؿ الشرؽ أكسطية، مف شأنو أف يساعد في خمؽ 

فة أك بيف السمطة تكترات داخمية، أخطرىا نشكب النزاعات كالحركب األىمية، سكاء بيف الجماعات المختم

الحاكمة. فالتنافس بيف جماعات األقميات كغيرىا مف الجماعات سكاء حكؿ المكارد الطبيعية أك السمطة 

السياسية قد يؤدم إلى تبني العنؼ كخمؽ نزاعات داخؿ الدكلة، كمف ىنا فطبيعة العبلقة بينيما يمعب دكرنا 

درجات متفاكتة. كلعٌؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ نجد دكلة أساسينا في استقرار أك عدـ استقرار الدكلة، كذلؾ ب

لبناف التي تعرؼ صراع طائفي قكم يؤثر مباشرة عمى استقرارىا السياسي، فيي دكلة تتبنى الديمقراطية 

التكافقية، كالتي ىي صعبة التحقيؽ عمى أرض الكاقع نظرنا لمتركيبة الحزبية التي تكجد داخميا، فكٌميا تتمٌيز 

مجمكعة طائفية مف مجمؿ سكانيا الذم ال يتعٌدل سقؼ الخمسة  18إٍذ تحتكم عمى  بطابع طائفي،

مميكف نسمة. فيذه األحزاب تخضع لمزاجية الكزراء، كمصالحيا كتكٌرس الكالء لمشخص القائـ لذلؾ الحزب 

ا  أك العائمة التي تمثؿ طائفة ما مف بيف الطكائؼ األخرل، فغالبنا ما يككف الصراع حكؿ الحكـ ليس قائمن

ٌنما صراع يككف حكؿ إبراز نفكذ طائفة عمى أخرل كالعمؿ عمى  الشعبلمعالجة مشاكؿ  المبناني بأكممو، كا 

ـ كنتيجة لبلحتقاف الذم تعرضت لو 1975بقائيا طكيبلن في الحكـ، فمثبلن شيد لبناف حربنا أىمية في أفريؿ

ة، كبعد عٌدة سنكات مف الحركب تكٌصمكا إلى الطكائؼ اإلسبلمية، كمحاكلة جعؿ لبناف تابعنا لمدكؿ الغربي

ـ بيف الطكائؼ المبنانية المحاربة لكقؼ نار الحرب األىمية. لكف مازاؿ النظاـ 1989عاـ  طائؼاتفاؽ 

السياسي ىاشنا كغير مستقر، يصعب عميو إيجاد حمكؿ ناجعة ترضي جميع الطكائؼ المكجكدة، إٍذ غالبنا 

 الديمقراطي في لبناف.ما تقؼ الطائفية معرقمة لمتكجو 
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ا السبب في نشكب الحركب  أٌما الفريؽ اآلخر مف الباحثيف يرل بأٌف التعداد داخؿ الدكلة ليس دائمن

كالنزاعات الداخمية كالتي تحيؿ بالدكلة إلى كضع لبلستقرار السياسي كاالجتماعي في منطقة الشرؽ 

كؿ ال يجعميا السبب المباشر في بناء كاستقرار األكسط. فانعكاسات تأثير األقميات المتعددة داخؿ ىذه الد

الدكلة القكمية، بؿ ىك تداخؿ لجممة مف العكامؿ التي مف شأنيا أف يثير النزاعات الداخمية، كترتبط ىذه 

العكامؿ مباشرة بالدكر الذم تقـك بو األنظمة السياسية في التعامؿ مع تعددية مجتمعيا كطبيعة مطالبو، 

 1ألسباب مف بيف العكامؿ الميمة في تيديد االستقرار في أغمب دكؿ المنطقة.شأنيا أف تككف ىذه ا

كنبلحظ في إطار ىذا االتجاه، إضافة إلى تعدد مجتمعات دكؿ الشرؽ األكسط كدكرىا في تيديد 

 الدكلة، إاٌل أٌنو تكجد عكامؿ أخرل تساعدىا في التييؤ إلى زعزعة أمف كاستقرار ىذه الدكؿ بكؿ الكسائؿ.

 ىذه العكامؿ كاألسباب فيما يمي: تكمف

 دور النظـ السياسية: - أ

ا كبيرنا مف  نالت مسألة  الترابط بيف األقميات كاألنظمة السياسية في منطقة الشرؽ األكسط اىتمامن

خبلؿ محاكلة تكضيح العبلقة بيف الطرفيف في خمؽ حالة عدـ االستقرار السياسي داخؿ الدكلة، فتعامؿ 

ا في تحديد رد فعؿ األقميات.األنظمة مع األقميات   يمعب دكرنا ىامن

" مف قبؿ األنظمة السياسية في مكاجية مطالب التمييزأك " القمع"" أك ""االضطيادفإتباع سياسة "

األقميات أك محاكلة إبعاد ىذه الجماعات في الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، بإمكانو أف يكلد 

كىذا ما 2سبة حدكث التكترات كالصدمات بيف األقميات كالسمطة الحاكمة.الشعكر بالحرماف كيزيد مف ن

                                                 

.  24كيفي خيرة، مرجع سابؽ، ص.  1 
.25، ص ونفسمرجع   2 
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التمييز السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي يضؿ ىو المحدد »تكصؿ إليو بعض الباحثيف أٌف: 

 *.«شكؿ وطبيعة التفاعؿ بيف مختمؼ الجماعاتم

االنقساـ، كذلؾ بتنامي اإلحساس كيجدر اإلشارة ىنا إلى الكحدة اليمينية المعرضة لمتفكؾ كخطر 

بالتمييز بيف أىؿ الجنكب المكٌكنة غالبنا مف الحكثييف، كشعكرىـ بعدـ االنتماء إلى باقي تركيبة الشعب 

اليمني، يمثؿ ىذا تيديدنا حقيقينا لمسيادة اليمنية ككؿ مكٌكناتيا كيعيقيا في السيطرة عمى إقميميا الجغرافي 

ا لفشؿ النظاـ اليمني في كسب شرعية نظرنا لنمك تنظيـ الجماعات  األقمية الدينية الحكثية، إضافة أيضن

 1سياسية حقيقية تحصف الدكلة كتحقؽ التكامؿ الكطني كالتنمية االقتصادية كالتكزيع العادؿ لمثركة.

 :مطالب األقمياتنوعية  - ب

ا تشكؿ طبيعة المطالب كاألىداؼ العمنية كالخفية لؤلقميات كالكسائؿ التي  تستخدميا تيديدنا كاضحن

لبلستقرار الداخمي لمدكلة، كيتضح ذلؾ في مسألة المطالب باالنفصاؿ مع المجكء إلى العنؼ كأعماؿ 

التخريب محاكلة لتحقيؽ ذلؾ كتككيف دكلة مستقمة، تتأـز ىذه الكضعية في شركع النظاـ السياسي في 

القٌكة الصمبة، كلكف تصؿ بعض الدكؿ إلى  مقاكمة ىذه المطالب بمجكئيا إلى كسائؿ عديدة عمى رأسيا

نشاء كياف ليا، ىذا راجع لعجز الدكلة إليجاد حؿ، كاستيعاب إصرار ىذه األقمية  قبكؿ انفصاؿ األقمية، كا 

 عمى االنفصاؿ.

                                                 
النتيجة التي تكصمت إلييا الدكتكرة نيفيف عبد المنعـ مسعد مف خبلؿ دراستيا لؤلقميات كعبلقتيا باالستقرار السياسي في *

 الكطف العربي.
، أطركحة ماجستير غير منشكرة، النظاـ العالمي ومستقبؿ سيادة الدولة في الشرؽ األوسطحسف رزؽ سمماف عبدكف،  1
 .94 – 93ص.  )،2009/2010جامعة األزىر: كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، قسـ التاريخ كالعمـك السياسية، (
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كلكف يجدر اإلشارة أٌف جماعات األقميات تختمؼ مف حيث تأثيرىا عمى االستقرار داخؿ الدكلة 

إذا كانت تعكس طابعنا قكمينا، حيث تصعب إرجاعيا عما تطمح إليو عمى غرار تبعنا لطبيعتيا، خاصة 

 1األكراد في العراؽ.

                                                 
 .101 -100رجع سابؽ ص ص. ، م حسف رزؽ سمماف عبدكف1
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 المطمب الثاني: انعكاسات األقميات عمى االستقرار السياسي

األقميات تؤدم في الكثير مف األحياف إلى المساس بالكحدة الكطنية، فإٌف تأثيرىا قد يمتد إذا كانت 

إلى خارج حدكد الدكلة كبإمكاف ذلؾ أف يعمؿ عمى اإلخبلؿ بالتكازف اإلقميمي، كيفجر النزاعات كالحركب 

ما تتجاكز نشاط عبر العالـ. فتتزايد خطكرة االنقسامات العرقية عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي عند

الجماعات القكمية حدكد الدكؿ المجاكرة ليا، أك عندما تكجد أعماؿ العنؼ عبر الحدكد الكطنية، أك عندما 

تككف ىناؾ حركة البلجئيف مف ىذه الجماعات إلى الدكؿ المجاكرة، ألٌف ذلؾ مف شأنو أف يفسح المجاؿ 

 1قميات.إماـ تدخؿ أك تيديد باستعماؿ القكة تحت ذريعة حماية األ

فتشكؿ األقميات في الشرؽ األكسط تحًد إقميمي إضافي لمجمكعة الدكؿ في المنطقة عمى اعتبار 

أٌف ىذه األقميات منتشرة عبر أكثر مف دكلة، كما يشكؿ ىاجس طبيعي لؤلنظمة السياسية ىي طبيعة 

ؿ الترابط القكمي كالسياسي المطالب لؤلقميات المتمثمة بالمطالبة باالنفصاؿ أك الحكـ الذاتي. فنتيجة لعام

لمكثير مف القكميات داخؿ دكؿ إقميـ الشرؽ أكسطي، ينعكس كؿ ىذا عمى طبيعة العبلقات البينية بيف 

شكؿ المتغٌير الثابت الذم يحدد  »السياسية بيف األقميات في الشرؽ األكسط  فالتجاذباتىذه الدكؿ، 

 2«طبيعة عبلقات الدكؿ في المنطقة

نجد أقمية األىكاز العربية الٌسنية القاطنة في ، (02أنظر الخريطة)اإلثنوغرافيةطة فقراءتنا لمخري 

" التابع إليراف أحسف مثاؿ النعكاسات األقميات عمى إقميـ الشرؽ أكسطي، نظرنا لما تشيده عربستافإقميـ "

مف تحديات سياسية كتصادـ المصالح اإلستراتجية الذم يحمؿ في طياتو أبعاد حضارية كدينية، كأىداؼ 

مة لممذىب داخمية في المنظكر البعيد المدل لمصراع حكؿ لمييمنة عمى المنطقة بيف السعكدية الممثٌ 

يراف الممثٌمة لممذىب الشيعي. إٍذ ساد االعتقاد طكيبلن أٌف قضية األىكاز منسية مف طرؼ دكؿ  الٌسني، كا 

                                                 

.29، ص. كيقي خيرة، مرجع سابؽ 1 
.401حسان بن نوي، مرجع سابق، ص.  
2
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العالـ العربي، كلكف في الحقيقة برزت كنقطة ارتكاز في الفكر االستراتيجي الٌسعكدم اليجكمي المضاد 

الجغرافية، كاختراؽ سيادتيا، كىذا االرتكاز لمحراؾ التكٌسعي اإليراني كىذا بيدؼ ضرب كحدتيا الداخمية 

يتمحكر في نقطتيف أساسيتيف: كتتمثؿ األكلى مف خبلؿ الدعـ المباشر، إذ يتجمى في مطالبة مجمس 

دراج  قضية األىكاز في إيراف كعمى رأسيا المممكة العربية السعكدية في جدكؿ  التعاكف الخميجي لتدكيف كا 

عف إيراف، أٌما الثانية، تعرؼ  عربستافكبإصدار قرارات تساند استقبلؿ إقميـ  أعماؿ القمة العربية بالقاىرة،

 1كتقديـ مساعدات مالية ليا. عربستافبالتدعيـ الغير مباشر كالمتمثؿ في تسميح جبية تحرير 

، يحتكم عمى 1925(، التي ضمتيا إيراف إلييا في خوزستافكيجدر الذكر أٌف إقميـ عربستاف ) 

جيكاستراتيجية عالية بالنسبة إليراف كالمنطقة بصفة عامة، إٍذ ييعتبر إقميـ حيكم غني بالثركات أىمية 

 2مف اإلنتاج القكمي اإليراني مف النفط. %85الطبيعية باحتكائو عمى 

، كممرنا استراتيجينا كتجارينا يربط بيف العالـ مضيقيرمزكيعتبر كمدخؿ ليا عمى شط العرب،ك  

 صغرل مف جية، كامتدادنا لمشاطئ الشرقي عمى الخميج العربي المقابؿ لمجية السعكدية.العربي كأسيا ال

( ليس بعامؿ الصدفة، األىوازفتركيز السعكدية عمى ىذا اإلقميـ، كتدعيـ األقمية القاطنة داخمو )

ٌنما لتمٌيزه بعٌدة خصكصيات جيكاستراتجية، إٍذ يمثؿ عمقنا استراتيجيا لككنو خط الدفاع ال عربي األكؿ، كا 

كخيارنا أنجع لغياب مشركع سني عربي متكامؿ قادر عمى الحٌد مف الحراؾ الشيعي المتمثؿ في تحالفيا مع 

األقميات داخؿ  الجسـ السني الكبير )العبلكييف في سكريا، األكراد في العراؽ، الحكثييف في اليمف(، 

خمة ضمف مخططات إيراف التكٌسعية. التي إضافة إلى حزب اهلل المبناني، كحركة حماس الفمسطينية الدا

                                                 
،بس2ررايسللكتةوالنشر،ط)لبنان،دا،انؼرب وجٍراجهى، األلهٍات انمىيٍة فً انىطٍ انؼربً،رٌاض نجٌب الرٌس1

.63إلى42ن(صص.
 مأخكذ في مكقع في :، «األقميات تتآمر عمينا»تحت عنكاف  «نبيؿ خميفة »محمد عساؼ حكؿ كتاب 2

23h30 (20/12/2015) عميو عمى الساعة اإلطبلع http://www. Al maslim.net/mode/233972 

http://www/
http://www/
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(، طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسىبدأت بكادره تظير في احتبلليا لجزر اإلماراتية الثبلثة )

 1كمطالبتيا بالبحريف كمحافظة تابعة ليا.

القاطف مف طرؼ أقمية عربية سنٌية،  عربستافإذف فنقطة االختبلؼ بيف الدكلتيف تكمف في إقميـ 

ا اإلقميـ يشكؿ مركز ثقؿ لممناكرات اإلستراتيجية، كالعبلقة اإليرانية السعكدية المستقبمية التي سكؼ فيذ

ا عمى منطقة الشرؽ أكسطية.    تشكؿ منعطفنا حاسمن

 اسي لألقمياتيالس ؼالتوظيالمطمب الثالث: 

ـ كرقة األقميات لمضغط عمى الٌدكؿ كالشعكب،  كمنيا الدكؿ شرؽ أكسطية، كالتي  لقد تزايد استخدا

ال تكاد تخمكا منيا أقمية ما. إذ تعايشت ىذه األقميات داخؿ تمؾ الدكؿ لعقكد طكيمة مف الزمف، غير أٌف 

ضعؼ األنظمة السياسية لدكؿ الشرؽ األكسط مف جية، كتزايد أطماع الدكؿ الكبرل المييمنة مف جية 

اإلنساني لحماية األقميات المضطيدة  أخرل جعؿ المنطقة في مرمى ىذه الدكؿ المييمنة بحجة التدخؿ

كالدفاع عف حقكقيا الميضكمة، كىذا ما نبلحظو جمينا في كؿ مف العراؽ كالٌسكداف، سكريا كاليمف، كربما 

 2في دكؿ أخرل حسب ما تقتضيو مصالح كأجندة الدكؿ الكبرل المييمنة.

السياسة ف عنكانيا )كا 1944لقد أيصدرت مذكرة مف كزارة الخارجية األمريكية شير أفريؿ 

(، ككانت في غاية مف الدقة، تقضي بضركرة الكصكؿ إلى المصادر األكلية النفطية والواليات المتحدة

في العالـ، كعمى رأسيا مصادر الطاقة ألجؿ تأميف مستقبؿ الكاليات المتحدة األمريكية، مف ىذه المصادر 

كبتنفيذىا ليذه المذكرة كصمت إلى الٌسيطرة عمى  الحيكية التي تضمف ليا التفكؽ، كالسيطرة عمى العالـ.

نصؼ اإلنتاج العالمي في الجية الغربية، كاليـك ىي بصدد تكسيع ىيمنتيا كسيطرتيا عمى ما تبقى مف 

                                                 
، )المكقع الرسمي لممعيد العربي لمبحكث كالدراسات اإلستراتجية(، مقاؿ منشكر سنة "القضية المنسية عرستاففتحي خطاب، " 1

 23h30( عمى الساعة 02/12/2015اطمع عميو في )http:www. Airs.netفي المكقع:  05/05/2012
لنشر المعرفة كالثقافة العالمية، ، ترجمة محمد غيتـ، )القاىرة: الجمعية المصرية حقوؽ اإلنساف والسياسة الّدوليةفكرسبيات، دافيد  2

 .137ـ(، ص. 1993
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الجزء الشرقي لمكرة األرضية. فيي بذلؾ تحافظ عمى تفكقيا عالمينا، كىي تسعى لحماية االمتيازات القائمة 

ب المفتكح كمبدأ لو األكلكية في السياسة الخارجية األمريكية لفتح نفكذ جديدة في مسبقنا عمى سياسة البا

 1العالـ.

كىذا كٌمو لـ يتأتى لمكاليات المتحدة األمريكية كغيرىا مف الدكؿ الكبرل المييمنة ، كلك بدرجات 

حقوؽ قضية  أقؿ بعد أف قامت بتكظيؼ قضايا دكلية لتنفيذ سياستيا ىذه. كعمى رأس ىذه القضايا نجد

فيي أكراؽ ضغط كمساكمة لمدكؿ التي تحتكم عمى األقميات كذات  2.حقوؽ األقمياتكالتي منيا  اإلنساف

المصادر الطاقكية في آف كاحد ما يسمح لمكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا بالسككت عمى ما يحدث في 

كاالستثمارات األمريكية كحتى القكاعد حؽ بعض األقميات في البمداف التي تفتح أبكابيا أماـ الشركات 

 3العسكرية.

يكجد عٌدة دراسات  تممي كيفية حصكؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى نفط المنطقة، كجاءت 

( Jhon Collinsأغمبيا عمى ضركرة التدخؿ العسكرم، كالدراسة التي أعٌدىا كؿ مف )جكف ككلينز

( المحٌمؿ لشؤكف الشرؽ األكسط، التي Clyde Markؾكاليد مار الخبير في شؤكف الدفاع القكمي ك)

، إٍذ 4«دراسة في اإلمكانيات –آبار النفط كأىداؼ عسكرية »، تحت عنكاف 1975نيشرت في أكت 

تناكلت في مفيكميا حجـ المصالح النفطية لمكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا في الشرؽ األكسط، كما 

 الستخداـ القٌكة، ككيفية تبريرىا.ىي القرارات الكاجب اتخاذىا 

 إٌف التدخؿ العسكرم ربطتو اإلدارات المتعاقبة في البيت األبيض بحدكث األمكر التالية:

                                                 
1

ـ تشكمسكي،   .03م(، ص. 4431، ترجمة: عمر األثٌوبً، )لبنان: مؤسسة األبحاث العربٌة، حقوق اإلنسان والسياسة الخارجية األمريكية نعك

اية المذىبية إلى قانوف الحرية الحماية والعقاب، الغرب والمسألة الدينية في الشرؽ األوسط، مف قانوف الرعسمير مرقس،  2
 .70ـ(، ص 2000، )مصر: ميريت لمنشر كالمعمكمات، الدينية
.71مرجع ، ص. نفس ال 3 

. 268ـ(، ص. 2000)لبناف: بيساف لمنشر كالتكزيع كاإلعبلـ،  الصراع الدولي عمى النفط العربيحافظ برجاس،   4 
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  إمداداتو عف الدكؿ  ؽإذا أقدـ اإلتحاد السكفيتي عمى احتبلؿ آبار النفط أك قطع طر

 المستيمكة. 

  صادراتيا النفطية أك زيادة إذا أقدمت األقطار العربية عمى فرض حظر جديد عمى

 أسعار النفط بصكرة كبيرة.

  إذا تعرضت الدكؿ المنتجة الصديقة لمكاليات المتحدة األمريكية لغزك مف دكؿ أك دكلة

 أخرل معادية ألمريكا.

 .إذا كقع انقبلب في دكلة منتجة مف شأنو أف يؤثر في اإلنتاج كاألسعار العالمية 

  1حقكؽ اإلنساف بشكؿ كاضح.كالشرط األخير ىك االعتداء عمى 

ناىيؾ عف السياسات الحديثة المكجكدة في أجندة الكاليات المتحدة األمريكية الٌرامية لتحقيؽ 

أىدافيا االقتصادية كاإلستراتيجية عمى حساب األمف كاالستقرار في منطقة الشرؽ األكسط، كالدكؿ العربية 

 2.«رؽ تسودف»كسياسة  «الفوضى الخالقة»المنتجة لمنفط، كنذكر منيا سياسة 

ٌنما مصدرىا األساسي  إٍذ تخمؽ تكترات التي لـ تكف كليدة الصدفة أك كليدة األكضاع الٌداخمية، كا 

قكل خارجية التي تتذرع بمسألة حقكؽ األقميات كاألقميات الٌدينية، أيف تجدىا تغذم الصراعات الطائفية 

نس القائـ بيف األقميات المكجكدة في حضف الدكؿ. إلدخاؿ الٌشؾ كالعداء كضرب التعايش السممي كالتجا

كاف الغرب يعمؿ جاىدًا عمى تأصيؿ جذور الكراىية، بأف يصٌرح بػ: " تشنو كليدوفيكديىذا ما دفع بالمؤرخ 

والحقد ضّد المسمميف في نفوس المسيحييف يتمقونيا خمفًا عف سمؼ ويرضعيا الطفؿ مف شعور أمو، 

                                                 

.  269، ص. رجع سابؽم، حافظ برجاس 1 
.285 ، ص.مرجعال نفس  2 
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سري في كيانو سرياف الّدـ في عروقو، ينشأ عمى عقيدة  تقضي عمى كما يرضع المبف مف ثدييا، فت

لى األبد  1".العالقة بيف المسيحييف وبيف المسمميف وا 

ا ال تزاؿ تحاكؿ إيجاد  بيف أبناء الكطف الكاحد ألجؿ الٌسيطرة كالنفكذ،  الشرخإذف القكل الكبرل دائمن

 كخاصة في البمداف المتعٌددة العرقيات كاألقميات، حيث يسيؿ عمييا األمر.

، مف خبلؿ مخططو «Bernard Louisبرنارد لويس»لقد أٌكد ىذا األسمكب المستشرؽ الييكدم 

ة، إلى جانب شعكب أخرل في المنطقة، الجديد الذم يتضح فيو تفتيت ما بقي مف األمة العربية كاإلسبلمي

كىذا خبلؿ تفعيؿ المعطيات كالخصكصياتاإلثنية،كالٌمغكية كالعرقية، كالدينية في ىذه الببلد كتسيير حقكؽ 

 2األقميات المكجكدة فييا، كىذا منذ نصؼ قرف.

كليس ىذا المخطط في مجمة كزارة الدفاع األمريكية، كىذا إيحاء آخر بأٌف المخطط في استمرار 

مف كحي الخياؿ بؿ ىك مخٌطط لو كعمى أكبر المستكيات اإلستراتجية ألعظـ دكؿ العالـ اليـك إلحداث 

 المزيد مف التفكيؾ كالتفتيت في عالمنا. كقد كاف عنكاف ىذا المخطط: 

Executive intelligence research project إٍذ جاء محتكاه ضركرة إيجاد أكثر مف ثبلثيف بؤرة .

ي منطقة الشرؽ األكسط، يككف أساسنا ديني أك مذىبي أك عرقي.انفصاؿ ف
كىذا تكريس لمسياسات التي  3

ـ المنطقة، كذلؾ لممحافظة عمى التحكـ الغربي عمى أٌية قٌكة إقميمية صاعدة، كالعمؿ  تقضي بالضركرة تقسي

 ط عمى مدل بعيد.عمى تكسيع قٌكة إسرائيؿ، الذم يعتبر الٌراعي لمصالح الغرب في منطقة الشرؽ األكس

 

 

                                                 
 .68ـ(، ص. 1996ق/1417، )عماف، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، األقميات الدينية والحؿ اإلسالمييكسؼ القرضاكم،  1
.85مرجع سابؽ، ص.  سمير مرقس،   2 
.75، مرجع سابؽ، ص برىاف غميكف  3 
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لقد تبٌيف لنا مبدئينا مدل خطكرة األقميات عمى االستقرار الداخمي كاإلقميمي، خاصة عندما تعيش 

أكضاع صعبة، كتيمارس ضٌدىا سياسات إقصائية متخذة مف طرؼ األنظمة السياسية، ما يعطييا دافعنا 

لى حد االنفصاؿ. فاألقميات المكٌزعة إقميمينا نفسيا قكيًّا لتبني العنؼ السياسي لتحقيؽ تطمعاتيا التي تصؿ إ

ا لمشرؽ األكسط نتيجة لمترابط القكمي. خاصة عندما تككف ككرقة سياسية بيف أيدم  تشكؿ تيديدنا صارخن

 الٌدكؿ الكبرل، كتككف كمتغٌير أساسي في استراتجياتيا، مستخدمة عامؿ تشتتيا الجغرافي في مخططاتيا.
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 .(: انحؼذد انمىيً نهؼراق  وجىزٌؼهى انجٍىسٍاس02ً) انخرٌطة

 

Source : DENISE , FERRAND ; « regard historique sure le monde 

actuel », dans ; http://www.moyenorient.presse .com/ ?P : 429hmore-

429. 
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يتـ تسميط الضكء في ىذا الفصؿ عمى الحالة العراقية كأحسف نمكذج في تأثير األقميات عمى 

قميمينا، كارتباطيا بمراحؿ نشأة دكلة العراؽ. حيث تحتكم عمى  الدكلة القكمية، كدكرىا الفعاؿ داخمينا كا 

بيا السياسية كطبيعة األقمية األكثر حراؾ سياسينا كعسكرينا في المنطقة كأعقدىا، نظرنا لخصكصية مطال

 استجابة النظاـ العراقي ليا.

كىنا تجدر اإلشارة إلى العبلقة بيف النظاـ العراقي في ظؿ الجميكرية الثالثة مع الحركة السياسية 

القكمية الكردية التي بدأت بالتعاكف كانتيت بالتصادـ. كبناء عمى ذلؾ يتـ في المبحث األكؿ رصد 

ة  الحركة القكمية كتطكرىا التاريخي، كأىـ مطالبيا السياسية بإشارة إلى نشأة المعطيات التاريخية حكؿ نشأ

الجميكرية الثالثة العراقية كصعكد البعثييف إلى سداه الحكـ، التي ميدت إلى تأسيس أىـ التفاعبلت 

اني نقـك السياسية بيف الدكؿ القكمية العراقية مع الحركة السياسية القكمية الكردية، أٌما في المبحث الث

بإبراز األبعاد الجيكسياسية اإلقميمية لمقضية الكردية، كاألدكار الدكلية المتتالية مف حيث التسييس كتنشيط 

الحركة السياسية الكردية ألىداؼ معمنة كخفية. أٌما في المبحث الثالث نحاكؿ تحميؿ التطكرات كاألكضاع 

لعراقية بصفة عامة بعد االحتبلؿ األمريكي في التي آلت إلييا القضية الكردية بصفة خاصة كالدكلة ا

 ، باإلشارة إلى الرىانات الداخمية كاإلقميمية. 2003
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العراقية مف الممكية إلى غاية  -المبحث األوؿ: التطور التاريخي لمحركة القومية الكردية 
 الجميورية

 األوؿ: الحركة القومية الكردية وتفاعميا مع األنظمة العراقية مف الممكية إلى الجميورية المطمب
أصؿ األكراد إلى القبائؿ التي سكنت المناطؽ الجبمية منذ آالؼ السنيف في األجزاء  يعكد

المتجاكرة في كؿ مف العراؽ كتركيا، إيراف كسكريا، كيعتقد أٌف انتمائيـ يعكد إلى الجنس اآلرم، كىناؾ مف 
مزيج  ، التي ىيالكرمانجيةكبخصكص لغتيـ تدعى  1يرل أٌنيـ ينحدركف مف العنصر اليند أكربي.

 2إلى المغة الفارسية. القربيةاليندو أوربيةمجمكعة مف الميجات 
ا. كما نجد أٌف عددىـ في  أٌما بخصكص دينيـ فيـ يدينكف بالديف اإلسبلمي الذم دخمكه طكعن

 3مبلييف نسمة. 3إلى  2العراؽ يتراكح ما بيف 
قدـ المساكاة أماـ باقي  مف أجؿ تأكيد األكراد لكجكدىـ كالتعريؼ بيكيتيـ، كمحاكلة الدخكؿ في

المجمكعات المتكاجدة في العراؽ. شيدكا حراكا سياسيا مميز مٌر بعٌدة مراحؿ كصعكبات، كاختمفت 
أكضاعيـ السياسية باختبلؼ طبيعة نظاـ الحكـ في العراؽ منذ النظاـ الممكي إلى عيد الجميكرية، حيث 

كا ىـ أيضا عمى كؿ نظاـ كرئيس يصعد حتى أف تأثر باالستقرار السياسي كاالنقبلبات السياسية، كأٌثر 
 أصبحت مشكمة عكيصة يجب عمى كؿ رئيس حميا كاحتكائيا لضماف بقائو في السمطة. 

كفي ىذا المبحث نحاكؿ التعرؼ أكثر عف الحركة القكمية الكردية في العراؽ في ظؿ النظاـ 
 الممكي كاالنتداب البريطاني.

ممكنا عمى العراؽ، فمنحت لمجمكعة العربية  يؼ الحسيففيصؿ ابف شر نصبت بريطانيا األمير 
السنية األكلكية في إدارة شؤكف الببلد، كىنا برز التنافس كالصراع بيف ىذه المجمكعة كالمجمكعات 
األخرل حكؿ مراكز النفكذ. فظيرت المسألة الكردية منذ الكىمة األكلى لقياـ المممكة العراقية كتحدم تزامف  

، كنشأت الحركة السياسية الكردية، كظيرت معيا أبرز مع مختمؼ المرا حؿ التي عرفتيا إلى غاية اليـك
 4مطالبيا، كارتبط ارتباطنا كثيقنا مع التطكرات الداخمية كالخارجية مع دكلة العراؽ.

                                                 
)السممانية في منشكرات كردستاف لمدراسات  نموذًجاقضايا القوميات وأثرىا عمى العالقات الدولية: القضية الكردية مثنى أميف قادر،  1

 .75ص  ،(2003االستراتيجية، 
. 15 - 14، مرجع سابؽ، ص ص. فايز عبد اهلل العساؼ  2 

.76، ص مرجع سابق 3
 

.229، 228(، ص ص 2005)عماف،  قضايا دولية، تركة قرف وعمولة قرف أتى محمد عكض اليزايمة،  4 
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في العراؽ، كلقد رأت  القراركنستنتج مف ىنا أٌف بريطانيا ظمت السمطة الفعمية ذات مصدر 
ضركرة إبقاء الببلد في حالة تكتر دائـ، إذ عممت عمى استغبلؿ المشاعر القكمية لؤلكراد لزرع التفرقة بيف 
المجمكعة العربية الحاكمة كاألقمية الكردية، كاستخدمت في أغمب األحياف ضد الحككمة العراقية لتقديـ 

نفكذ السياسي العسكرم كاالقتصادم كالسياسي. كمما ترددت المزيد مف التنازالت، المتمثمة في تكريس ال
العراؽ مف التكقيع، كمما ىددتيا بريطانيا بفصؿ المكصؿ ذات األغمبية الكردية كالغنية بالثركات الطبيعية، 

 كىنا استعممت القضية الكردية ككرقة فقط لتحقيؽ مصالحيا.
بشأف تدعيميـ لتحقيؽ المصير المتمثؿ بعد تأكد الحركة الكردية مف عدـ صدؽ كعكد بريطانيا 

في إما بناء الدكلة الكردية مستقمة عف العراؽ أك االكتفاء بالحصكؿ عمى الحكـ الذاتي، كفي ىذا الكضع 
 ظيرت البكادر األكلى لمحركة القكمية المتمثمة في الميداف العسكرم )الثكرم( كالسياسي.

 الميداف العسكري )الثوري(: -أ
رينات كالثبلثينات العديد مف الحركات المسمحة بالمنطقة الكردية شماؿ العراؽ ظيرت خبلؿ العش

الكاقعة في  بارازافالقاطنة في قرية  بارازافالتي احتضنتيا عائمة  نيةاالبراز ككاف مف بيف أبرزىا الحركة 
 الشيخ أحمدنجد أقصى الحدكد الشمالية العراقية، كمف بيف أبرز القادة الذيف استطاعكا لؼ األكراد إلييـ 

الحككمة العراقية الشيء إزعاج، كتمكف في ذلؾ الكقت في *مصطفى البارازاني لممال األخ األكبر البارازاني
 1الذم أدل إلى تعاكف الحككمة المركزية مع بريطانيا.

الشيخ أحمد ، أيف فرضت اإلقامة الجبرية عمى 1927شنت حممة عسكرية عمى قريتو عاـ 
 .كأتباعو

ا إلى ثكرة  ، فقد أراد األكراد استغبلؿ مصطفى البارازاني المالالتي قادىا  1943إضافة أيضن
ظركؼ االضطرابات الداخمية لمعراؽ في فترة الحرب العالمية الثانية لمقياـ بثكرة جديدة، أيف تمكنت مف 

لتقديـ التنازالت  دنوري السعيتحقيؽ في البداية عٌدة انتصارات، تدخمت بريطانيا، كضغطت عمى حككمة 
 2فكعدكا األكراد بالحكـ الذاتي، كبذلؾ تكصمكا إلى اتفاؽ كضع حدنا لمقتاؿ.

                                                 
خاه األكبر أحمد البارزاني أ، شارؾ في منطقة بارزاف 1903 مارس 14كلد في ، العراؽ مف كردستاف الجنكبية في شماؿ كردم زعيـ*

تكفي فييا  أيف الكاليات المتحدة األمريكية بعدىا البارزاني إلى .غادرفي قيادة الحركة الثكرية الكردية لممطالبة بالحقكؽ القكمية
  .إثر مرض عضاؿ جكرج كاشنطف مستشفى في ـ 1979عاـ
.15، 14فايز عبد اهلل العساؼ،  مرجع سابؽ، ص ص   1 
، رسالة ماجستير غير منشكرة، )جامعة الشرؽ األكسط، األكراد والمناطؽ المتنازع عمييا بيف الفيدرالية والصراعسارة يكنس كاكؿ،  2

،سنة   .22 – 21(ف ص. 2011كمية اآلداب كالعمـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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ىذه الحركة رغـ فشميا، فإٌنيا لعبت دكرنا بارزنا في نمك الكعي القكمي في صفكؼ األكراد 
ا لمطريقة التي تعاممت بريطانيا كالنظاـ الممكي في القدمالعراقييف، كما أٌنيـ  عراؽ مع المسألة كانمكذجن

 الكردية باستعماليا سياسة اندماجية كالتعامؿ بالقكة معيـ، أيف انعكس بالسمب عمى الطرفيف.
 الميداف السياسي )النشاط السياسي(: -ب

إلى جانب الحراؾ الثكرم، عرفت الساحة السياسية الكردية بداية ظيكر عٌدة أحزاب سياسية مف 
، كزاؿ لعٌدة 1945اعتبر كأكؿ حزب سياسي كردم عراقي تأسس (، الذم حزب الييوا: األمؿبينيا )

 أسباب داخمية )صراعات بيف القادة، كانشقاقات(.
، الذم يبقى إلى اليـك أقدـ كأقكل الحزب الديمقراطي الكردستانيلكف أبرز تنظيـ سياسي كاف 

 16في  رازنيافى البمصطالتنظيمات السياسية عمى الساحة الكردية في العراؽ، الذم تأسس تحت قيادة 
 1946.1أكت 

 تحددت أىداؼ الحزب في تمؾ المرحمة عمى النحك التالي:
  نيؿ الحقكؽ القكمية كالديمقراطية لؤلكراد ضمف الكحدة الكطنية لمعراؽ، عمى أساس

عمى الذم فرضو االستعمار البريطاني مع تأكيدىـ القصري اؽحلاإلاختيارم حر بدال مف 
 العربية الكردية. األخكة

  ،ا بالحفاظ عمى القكمية الكردية مف الذكباف داخؿ القكمية العربية الكبرل تأكيدىـ أيضن
كذلؾ عف طريؽ تنمية المغة الكردية كنشر ثقافتيا، كجعميا رسمية في المدارس 

 2كالمؤسسات.

ترؾ ألجؿ نرل أف الحزب الكردستاني كضع ضمف أكلكياتو مف أجؿ تحقيؽ مطالبو التعاكف المش
نيؿ االستقبلؿ، فمف ىنا نستنتج حنكة قادة الحزب الكردستاني الذيف كانكا كاقعييف في مطالبيـ األكلى، 

 بعد إدراكيـ باستحالة تحقيؽ الحكـ الذاتي في ضؿ األكضاع القائمة.
 قياـ الجميورية األولى وتفاعميا مع الحركة السياسية الكردية:

ا مف التفاعؿ اإليجابي في العبلقة بيف النظاـ الجميكرم  عرفت ىذه المرحمة في البداية نكعن
العراقي كالحركة السياسية الكردية. إاٌل أٌف عبلقة التعاكف بينيـ لـ يستمر طكيبل، حيث بدأت في التردم 

الكردم لثكرة ضباط بمساندة الحزب الديمقراطي  تمثمت في البدايةتدريجينا تحت تأثير عٌدة عكامؿ، إٍذ 
                                                 

.548. 547(، ص ص 2013، )أربيؿ: دار أراس لمطباعة كالنشر، الحركة القومية الكردية نشأتيا وتطورىاكديع جكيدة،   1 
.568، 567نفس المرجع ، ص ص.   2 



  9112 - 1291انذونة انؼرالٍة بٍٍ االجفاق وانحصادو  -جطىر انحركة انكردٌة             انفصم انثانث:
  

- 78 - 

 

الذم يدعك فيو األكراد إلى مساندة  1958جويمية  14األحرار في البداية، كقياـ الجميكرية األكلى في 
التغيير كتضامنو مع النظاـ الجديد، كشاركت بعض الشخصيات السياسية الكردية في أٌكؿ جميكرية 

 1.عبد الكريـ قاسـعراقية، التي أككؿ تككينيا لمعريؼ 
 ثرىا اتخذت عٌدة إجراءات لصالح األكراد مف طرؼ حككمة قاسـ، كاف أىميا:كعمى إ
  26اإلعبلف في المادة الثالثة مف الدستكر المؤقت لمجميكرية العراقية المعمف عنو في 

ٌف الدستكر يضمف حقكقيـ في إطار العراؽ »1958جويمية أٌف العرب األكراد ىـ شركاء كا 
ا برنامج «المكحد لضركرة االعتراؼ بحقكؽ األكراد *االتحاد الوطنيجبية. كما أشار أيضن

 القكمية في الحكـ الذاتي.
  بقيادة  1945 – 1943العفك الشامؿ لكؿ المشاركيف في الحركة الكردية بيف عامي

 مصطفى البارازاني.
   اد السكفيتي مف االتح المال مصطفى البرازانيإطبلؽ سراح المساجيف السياسييف كعكدة

 .1958نوفمبر 7في  عبد الكريـ قاسـكاستقبالو الرسمي مف طرؼ 
 1960عمى اعتماد رسمي في جانفي  لديمقراطي الكردستاني العراقيحصكؿ الحزب ا .

 2كاكتسابو ثقبل سياسينا في العراؽ بعد تكلي مصطفى البارازاني قيادتو.

نرل ىنا، أٌف كؿ ىذه اإلجراءات خمقت جكا مف الثقة بيف الحركة السياسية الكردية كالحككمة 
العراقية، فعزز ذلؾ مساىمة األكراد في التصدم لعٌدة مؤامرات انقبلبية ضد حككمة قاسـ مف طرؼ 

زنية عمى البعثييف كالناصرييف، كما لزمت الصمت حككمة قاسـ عمى االعتداءات المكررة لمقكات البارا
 القبائؿ المعارضة لو.

انتيى التعاكف بيف الحزب الكردستاني كحككمة قاسـ بالمكاجية السياسية إثر تصدع عبلقة الثقة 
 بينيما، كذلؾ لعٌدة أسباب:

  التشبت الكبير لتحقيؽ الحكـ الذاتي الذم رأت منو الحككمة العراقية مساسنا كتعدينا لكحدة
ة إلى مجمكعة مف المطالب التي اعتبرىا قاسـ لمحاكلة العراؽ إذا استجابت ليا، إضاف

                                                 

.35سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص.   1 
، بمبادرة مف الحزب الشيكعي العراقي المناضؿ ضد الممكية، كضمت الحزب الكطني 1957تككنت جبية االتحاد الكطني سنة  *

الديمقراطي كحزب البعث االشتراكي، كاستبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب خبلفو مع الحزب الشيكعي، كقفت الجبية إلى 
 بلب.جانب الضباط األحرار في تنفيذ االنق

.36سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص.   2 
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اكتساب النفكذ العسكرية كالسياسية كالمالية لبلستحكاذ عمى السمطة المركزية، كالتمرد 
 1عمييا فيما بعد.

  الخبلؼ السياسي بيف قاسـ كالحزب الديمقراطي الكردستاني حكؿ انضماـ الحزب
 دكرىـ السياسي.الشيكعي إلى الحككمة إثر تخكفو بازدياد 

  تردم األكضاع االجتماعية كاالقتصادية بالمنطقة الكردم، كتأخر الحككمة باإلصبلحات
 البٌلزمة.

فزادت العبلقة تدىكرنا بعد إقباؿ حككمة قاسـ عمى مبلحقة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ت حممة عبر كسائؿ اإلعبلـ ، كما شنٌ مف الصدكر ـيكاعتقاؿ عدد مف أعضائو كغمؽ مقٌراتو، كمنع صحف

الرئيسية ضٌد الحزب الديمقراطي الكردستاني، كضٌد القكمية الكردية. ىذا ما ساىـ في التصعيد، التكتر، 
 1961.2كالكصكؿ إلى حد المكاجية العسكرية، كاندالع الحرب العراقية الكردية ابتداء مف 

كاألكراد حكؿ أكلكية  عبد الكريـ قاسـ نستنتج أٌف بعد فترة تعاكف مشترؾ كتكافؽ الرؤل بيف نظاـ
المصمحة الكطنية، تكصؿ الطرفاف فيما بعد إلى حالة انسداد كتأزمت العبلقة بينيـ لعٌدة عكامؿ كتراجع 
ا في زعزعة النظاـ، إلى غاية حدكث االنقبلب عمى  قاسـ عف مطالب األكراد الذيف لعبكا فيما بعد دكرنا ىامن

 .1963فيفرم  8بعثييف في عبد الكريـ قاسـ مف طرؼ ال
 2003 – 1968المطمب الثاني: الحركة القومية الكردية في ظؿ الجميورية الثالثة 

I- جميورية ما قبؿ احتالؿ الكويت: 

رئيسنا لمببلد، بعد انقبلب عسكرم ضد  أحمد حسف الباكرعرفت ىذه الجميكرية صعكد 
، الرزاؽ النايؼتحت رئاسة عبد  1968جويمية  18، كأعمف عف تشكيؿ الحككمة في عبدالرحمف عارؼ

 ذات التكجو البعثي قائدنا ثانينا لمثكرة. صداـ حسيفكفي ىذه الفترة أصبح 
السنكات األكلى لمبعث حققت العراؽ عٌدة إنجازات ميمة، ككانت أىميا االتفاؽ مع األكراد لكقؼ 

ني إلى خطة بمكجبيا تمنح المنطقة القتاؿ في شماؿ الببلد. إٍذ تكصمت الحككمة مع المبل مصطفى البارازا
 3الكردية كاألقمية الكردية سمطات ميمة لتحقيؽ نكع مف الحكـ الذاتي.

                                                 
ـ حبيب،  1 ، )أربيؿ: دار تاراس لمطباعة كالنشر، لمحات مف نضاؿ حركة التطور الوطني لمشعب الكردي في كردستاف العراقيةكاظ
 .281(، ص. 2005، 2ط
.21، 20فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص ص   2 
.22. 21نفس المرجع ، ص ص،   3 
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كأما عمى المستكل االقتصادم استطاعت حككمة البعث أف تأمـ عمميات الشركات األجنبية 
العراقي، أٌما عمى ، ما أعطى قفزة نكعية النتعاش االقتصاد 1973العاممة في الببلد، ككاف ذلؾ عاـ 

الصعيد السياسي عممت عمى تقكية السيادة الكطنية، المساكاة القانكنية لكؿ المكاطنيف العراقييف، كاحتراـ 
شراكيا في إدارة السمطة السياسية، مع  عطائيـ ىامش مف الحقكؽ كلك كاف مؤقتنا، كا  األقميات القكمية كا 

إلى غاية اإلطاحة بو مف طرؼ صداـ حسيف، عمى  السماح لمحزب الشيكعي في مكاصمة نشاطو عبلنيةن 
 1ـ.1979إثر انقبلب داخمي، الذم أصبح رئيسنا لمجميكرية العراقية في جكيمية

ا مف االستقرار في العبلقة بيف النظاـ العراقي كالحككمة القكمية الكردية،  عرفت ىذه الفترة نكعن
اتي، كقاـ بعٌدة زيارات إلى المنطقة حتى باالعتراؼ بمطمب الحكـ الذ صداـ حسيفحيث أبدل اىتماـ 

بدل األمر كما لك كانت الحككمة العراقية قد تكصمت إلى حٌؿ نيائي لممشكمة الكردية مف خبلؿ االعتراؼ 
 2بالحقكؽ القكمية لؤلكراد، مع الحفاظ عمى السيادة الكطنية كعمى الكحدة القكمية العراقية.

لحمؿ  الحزب الديمقراطي الكردستاني، اتجو 1980ف لكف بعد دخكؿ العراؽ في الحرب مع إيرا
السبلح مٌرة أخرل ضد الحككمة العراقية، فسحبكا الثقة مف الحككمة المركزية استغبلالن لؤلكضاع الداخمية 
كاإلقميمية. كلكف بسبب األزمة الداخمية لمحزب الديمقراطي الكردستاني، كظيكر المنافسة الشديدة بينو 

ـ أدل إلى ضعؼ 1975، الذم نشأ سنة *جالؿ الطالبانيبرئاسة  الوطني الكردستانياالتحاد كبيف حزب 
تأثير األكراد عمى الحككمة المركزية، فأضحكا فقط كرقة تتبلعب بيا إيراف خدمة لمصالحيا، كىذا 
إلضعاؼ الجيش العراقي، كجعمو يتصارع ضد جبيتيف. لكف أسمكب إيراف المنتيج لخمؽ تحالؼ األحزاب 

ا لمتحالؼ مع 1981في عاـ  جالؿ طالبانيية المعارضة بقيادة الكرد  مسعود البارازاني، كسعينا أيضن
المتمثؿ في شف ىجـك ضد الحككمة العراقية، لكف سعت العراؽ لتيدئة األكضاع، كعممت عمى اكتساب 

 3الكقت أثناء الصراع الكردم حكؿ الزعامة، كتعمؽ اليكل داخؿ الحركة القكمية الكردية.

                                                 
رسالة ماجستير غير  2011-2003محمد خالد سرحاف أبك ريش، األكضاع السياسية العراقية في ضؿ االحتبلؿ األمريكى 1

 .50( ،ص 2013منشكرة،)جامعة األزىر:كميةاآلداب ك العمـك اإلنسانية،
.36سارة يكنس كاكؿ،  مرجع سابؽ، ص.   2 
سنة  سكريا في االتحاد الكطني الكردستاني أسس ، 1933 نكفمبر12كلد في  جالؿ حساـ الديف نور اهلل نوري طالبانيىك * 

لجميكرية  السادس الرئيس ىك ـ،1984ـ، كدخؿ في مفاكضات مع الحككمة العراقية سنة 1976ـ، كبدأ حركتو المسمحة سنة 1975
ـ اختياره عمى أعقاب نتائج العراؽ يعد كاحدان مف أبرز الشخصيات الكردية في التاريخ ، ـ 2005جانفي 30في  العراقية االنتخابات ت

 .العراقي المعاصر
.106فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص  3
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مػ، كفي المقابؿ فتح 1983ذا ما دفع بالحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التحالؼ مع إيراف ى
 قنكات االتصاؿ مع الحككمة العراقية، لكف ىنا نبلحظ أٌنو كبل الحزبيف فشبل في اتجاىييما.

بعد نياية الحرب العراقية اإليرانية، استقكت العراؽ داخمينا حينما شيدت تحسننا في األداء 
غاز »لعسكرم، الشيء الذم دفعيا إلى اتخاذ سياسات عسكرية راديكالية باستعماليا الغازات الكيماكية ا

 1.«1988حمبجة »عمى المناطؽ الكردية خاصة بمدة  «السيانيد ىيدروجيفأك  كموريد السيانوجيف
تحقؽ يمكف القكؿ أٌف في ىذه المرحمة سعت األقمية الكردية عف طريؽ حراكيا السياسي أف 

مطالبيا بكؿ الطرؽ، إذ لـ تجد أم عقدة في القياـ بالتحالؼ الخارجي مع إيراف طامعنا ببمكغ أىدافيا، 
 كلكف تأثرت الدكلة العراقية ليذه الخيانة، كقامت بإجراءات قيرية كاإلعداـ الجماعي.

II- ( 2003 - 1992جميورية ما بعد احتالؿ الكويت:) 

، التي نتج عنيا ردكد فعؿ دكلية 1990العراقي لمككيت عاـ  حتبلؿمرحمة االتعكس ىذه الفترة  
صدار مجمس األمف بالغزكمنددة  ، كما قكاتو فكرنا سحب يديف فيو العراؽ، كييطالب 688القرار ، كا 

استغمت الكاليات المتحدة األمريكية ذلؾ في حشد تحالؼ دكلي لضرب الجيش العراقي في ضربة خاطفة 
كبدت العراؽ خسائر مادية كبشرية كبيرة أدل ذلؾ إلى ظيكر خمؿ في تضامنيا  2(،عاصفة الصحراء)

األمني الداخمي، خاصة في صفكؼ جيشيا، كفقداف السيطرة عمى أجزاء مف الببلد خاصة األجزاء 
الشمالية لفترة كجيزة، فظير عصياف األقمية الكردية مرة أخرل عمى النظاـ، لكف أكضاعيـ االجتماعية 

، 1991الصعبة الناجمة عف الحركب المتكررة دفعيـ إلى التفاكض مع الحككمة العراقية عاـ  كالمعيشية
أيف استطاعكا أف يتفقكا عمى إنجاز صيغة جديدة غير مكقعة لقانكف الحكـ الذاتي لمنطقة كردستاف في 

ركؿ، إٍذ كانت الغنية بالبت كركوؾ، إاٌل أٌنو لـ تحسـ مسألة حدكد المناطؽ الكردية مثؿ مػ28/05/1991
 حدكد ىذه المناطؽ محؿ خبلؼ مستمر، كسبب عدـ كصكليـ التفاؽ نيائي.

إضافة إلى مطالب األكراد بالحكـ الذاتي المكسع كالكصكؿ إلى حد المطالبة بالحٌؿ الفيدرالي. أم  
ا كردينا ىك الحؿ الذم ال يمكف التنازؿ عميو.  3اإلصرار عمى إقامة دكلة فيدرالية تظـ إقميمن

مناطؽ خارجة عف إدارة  دىوؾك مانيةيالسمكأربيؿ كتحت المضمة األممية، أصبحت كؿ مف  
 السمطة المركزية، ىذا ما أعطى لمحزبيف فرصة مكاتية ككبيرة لحرية التصرؼ في تمؾ المناطؽ.

                                                 
 .56، 55محمد خالد سرحاف أبك ريش،  مرجع سابؽ، ص ص،  1
 .57نفس المرجع ، ص 2
.580كديع جكيدة، مرجع سابؽ، ص   3 
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رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني عف إلغاء  مسعود البارازنيأعمف  1992سبتمبر  9كفي  
مػ، 1992– 05 –19اتفاقية الحكـ الذاتي التي كقعكىا بعد أف أجريت انتخابات تشريعية في كردستاف في 

كنتج منيا ظيكر اختبلؼ بيف الحزب الديمقراطي كاالتحاد الكطني إلى أف اشتد الصراع بينيما ككصؿ 
مػ، إٍذ عرفت 1996كبمغت المكاجية الكردية إلى أكجيا عاـ  .1994إلى درجة القتاؿ الدمكم سنة 

، السميمانيةالمناطؽ الكردية استنزافنا لؤلركاح البشرية كممتمكاتيا، كساد دمار كبير في مدف كقرل خاصة 
 1جمجماؿككوسنجؽ

برسالة خطية لصداـ حسيف إلرساؿ قكات عسكرية  رازانيامسعود البكأماـ ىذه األكضاع بعث 
ىجـك االتحاد الكطني الكردستاني المدعـك مف إيراف، فتدخؿ الجيش العراقي بسرعة كاستكلى  لمكاجية
عاصمة كردستاف، كىذا تحت ذريعة حماية األمف القكمي العراقي المستيدؼ مف إيراف. ىذا ما  أربيؿعمى 

عدا منطقة  مكف فيما بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني مف السيطرة عمى جميع المناطؽ الكردية ما
 2السميمانية التي استعاد أتباع الطالباني السيطرة عمييا.

 منقسمة إلى قسميف: 1997كضمت منطقة كردستاف منذ عاـ 
 :يمثؿ محافظة السميمانية، كالتي تعتبر منطقة إدارة تكاجد االتحاد الكطني  القسـ األوؿ

 .جالؿ الطالبانيالكردستاني برئاسة 
 :دارة الحزب  القسـ الثاني منطقتا أربيؿ كدىكؾ المتاف تعتبراف منطقتي تكاجد كا 

 3.مسعود البارازانيالديمقراطي الكردستاني برئاسة 
، التي رتبت 1998كبقي األمر عمى حالو إلى أف تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية في عاـ 

ـ تسيير الحكـ الذاتي مقابؿ لقاءا يجمع بيف الطالباني كالبارازاني الذم انتيى بتكقيع اتفاؽ الم صالحة كتقسي
استغمت  2002 مؤتمر لندفإعطاء األكراد مزيد مف االستقبللية المحمية بالقكات األمريكية كحمفائيا. كفي

سقاط حكـ الرئيس صداـ حسيف  –حالة الكفاؽ الكردم  الكردم أيف دفعتيـ لممساىمة في احتبلؿ العراؽ كا 
 2003.4في 

 

                                                 

.582، 581كديع جكيدة، مرجع سابؽ ، ص، ص   1 
. 110فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص  2 

. 600كديع جكيدة، مرجع سابؽ، ص، ص  3 
 . 38محمد خالد سرحاف أبك ريش، مرجع سابؽ،  4
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السياسية الكردية منذ عيد الممكية إلى غاية انييار الجميكرية العراقية في  كنستنتج أف الحركة 
، كانت معادلة ميمة في الحياة السياسية، إذ كقفت بطريقة مباشرة أك غير مباشرة كراء كؿ مكجات 2003

ككمات التغيير السياسي التي عرفتيا الدكلة القكمية العراقية، كما شكمت المشكمة الكردية أكبر تحدم لمح
المتعاقبة، كالتي كانت عٌدة مرات سببنا في سقكطيا. حيث تأرجحت القكة بينيما كظيكر انقبلب األدكار، 
كعامؿ المؤثر كالمتأثر المحدد األساسي لمستقبؿ العبلقات فيما بينيما، حيث عندما تككف الحركة 

مؿ لتحقيؽ قدر كبير مف السياسية الكردية في مكقع المؤثر )أم طرؼ يؤثر عمى المركز( فإٌنيا تع
المطالب، كلكف عندما تككف السمطة المركزية العراقية في مكقؼ المؤثر أم )المركز يؤثر عمى الطرؼ( 
تسعى الحتكاء المشكمة بعٌدة إجراءات ممكنة منيا العسكرية كالحنكة السياسية لضرب الكحدة الكردية, ىنا 

 صياف كالتحالؼ مع الدكؿ اإلقميمية كالدكلية.يضير لنا لجكء الحركة السياسية الكردية إلى الع
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 .المبحث الثاني: األبعاد الجيوسياسية لمقضية الكردية
بعٌدة أبعاد إقميمية كدكلية، أيف انعكست ىذه األبعاد سمبنا  1920تأثر مسار القضية الكردية منذ 

أك إيجابنا عمى التطكر السياسي لمقضية الكردية، ككانت األبعاد الدكلية خاصة بعد الحرب العالمية األكلى 
فيتي عامبلى مساعدنا لبركز كتطكر كالحرب العالمية الثانية مركرنا بالحرب الباردة كانييار اإلتحاد السك 

ا لتكزيعيا الجيكسياسي بيف أكثر مف دكلة في المنطقة جعميـ في بعض  القضية داخمينا كخارجينا. نظرنا أيضن
األحياف محكر أساسي الذم يحدد طبيعة األبعاد اإلقميمية، أيف حاكلت بعض دكؿ المنطقة استغبلؿ ىذا 

القتصادية، خاصة أماـ إدراؾ الجميع ألىمية منطقة كردستاف الكضع لتحقيؽ مطامعيا السياسية أك ا
ا كتماسكنا لمطالبيـ، كعزز األطماع  الجيكسياسية كالجيكاقتصادية جعؿ األقمية الكردية أكثر طمكحن
اإلقميمية كالدكلية أمـ إخفاقات المتعددة لمدكؿ العراقية لمتكصؿ إلى حمكؿ لكبل الطرفيف تحصف الكحدة 

 االستقرار الداخمي، كالبعث بالتنمية االقتصادية.الكطنية  كجمب 
 المطمب األوؿ: األبعاد الجيوسياسية اإلقميمية

ال يمكف لؤلكراد أف يبقكا خارج المعبة السياسية كالمخططات اليادفة الحتكائيـ أك استغبلليـ، نظرنا 
ية تحمؿ ىذا العبء في المنطقة، كلكف الدكلة العراق دكؿلتكزيعيـ الجيكسياسي المقسـ عمى أربعة 

التاريخي نظرنا الستيدافيا مف طرؼ ىذه الدكؿ لككف األقمية الكردية القاطنة داخميا األكثر تحركنا كتأثيرنا 
إقميمينا كتيديدنا، كتبعث شعكر قكمي كبير يؤثر عمى الحس القكمي لؤلكراد المكزعيف في دكؿ الجكار، ىذا 

نتياج سياسات احترازية لمكقاية مف انتشار أمراض الحركة ما دفع بدكؿ الجكار مثؿ إيراف ك تركيا لئل
السياسية الكردية العراقية إلى داخؿ المجمكعات الكردية القاطنة داخؿ إقميميا. إضافة إلى دكلة إسرائيؿ 
التي ترل في األكراد كسيمة تيديد العراؽ داخمينا، كجعميا في لبلستقرار الدائـ إدراكنا مف خطكرة نكاياىا 

 1ية خاصة أثناء فترة حكـ صداـ حسيف ذات التكجو القكمي.الخف
 تأثير البعد اإليراني: -1

ـ الدكر اإليراني مف القضية الكردية عمى بعديف سياسي كاقتصادم، حيث تستخدـ أكراد العراؽ  يقك
 2لتحقيؽ مطامعيا ، ككذلؾ خمؽ متاعب لمحككمات العراقية المتعاقبة بدعميا لمحراؾ الثكرم الكردم.

                                                 
1HAMIT BOZARLAN, « grille de lecture, niveaux d’action », confluences méditerranée, N°34, 
2000, pp. 14. 15. 

.534فايز عبد اهلل العساؼ،مرجع سابؽ، ص  2
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تعد إيراف الدكلة اإلقميمية األكثر تكرطنا في قضية أكراد العراؽ، كراح ىذا التكرط إلى أبعد مف 
ذلؾ أيف تدخمت القكات اإليرانية لمقتاؿ إلى جانب األكراد خاصة في ثكرة البارازاني مف أجؿ إرضاء األقمية 

امؿ كالدكافع التي شجعت إيراف لتقديـ الكردية القاطنة في إيراف خكفنا مف تنامي شعكرىـ القكمي، كلكف العك 
 1الدعـ المتكاصؿ ألكراد العراؽ أىـ مف ذلؾ.

التي فٌر إلييا  *ميابادال طالما مثمث إيراف الممجأ األكؿ لمثكار كالسياسييف األكراد، خاصة إقميـ 
 مػ.1945البارازاني سنة 

كفييتي، دفع إيراف باتخاذ خركج العراؽ مف حمؼ بغداد كقياميا بعبلقات كثيقة مع االتحاد الس
مكاقؼ سياسية ضدىا خاصة اتجاه أكراد العراؽ، أيف أظيرت ىنا دعميا العمني، كاستمرت في تقديـ 

حكؿ شط  1937المساعدات كالدعـ البلـز في كؿ ثكرة يقكمكف بيا. بعد تراجع إيراف عمى اتفاقيات 
 تجابة لمطالبيا في قضايا عديدة.العرب كثفت مف استغبلؿ كرقة األكراد لمضغط عمى بغداد لبلس

إضعاؼ العراؽ  كاف ىدفو تأجيج القضية الكرديةك في شط العرب كمسألة الحدكد إيراف إدعائات
نياكيا اقتصادينا  كعسكرياداخ . ىذا السمكؾ اتجاه العراؽ كاف رد فعؿ ضد المكاقؼ القكمية لمحككمة مينا، كا 

في مطالبيا في استرجاع جزرىا الثبلث، إضافة إلى  العراقية كحزب البعث إزاء دعميا لدكلة إمارات
 2تصدييا لتغمغؿ اإليراني في مناطؽ الخميج.

، مقابؿ سحب دعميـ لؤلكراد، 1975شط العرب إثر اتفاقيات الجزائر سنة  نيؿلتكصمت إيراف 
أكراد العراؽ اإليرانيكف الستخداـ عاد  1980ىذا ما أدل لكقؼ أكبر ثكرة كردية في العراؽ، لكف في عاـ 

شراكيـ في قتاليا ضد القكات العراقية كقادتيا لمتمرد كاحتبلؿ أجزاء كبيرة في العراؽ.  كا 
ضمانات بلنتقاـ مف العراؽ، رغـ تقديميا يافرصةل، رأت إيراف أنٌ 1990كفي حرب الخميج الثانية 

العسكرم األمريكي في  في اجتياحيا لمككيت كمعارضتيـ لمتكاجد الحيادعمى لمحككمة العراقية بالكقكؼ 
انتيزت الفرصة لتقديـ دعـ بشرم كعسكرم لمحركة الكردية المنطقة، لكف أضحت ضمانات طيراف كذبة، 

                                                 
1HAMITBOZARLAN, op. Cit, pp. 19. 20. 

ظير ىذا الكياف  ، كردية كجميكرية سكفييتيان  مدعكمة صغيرة، ككانت ديكيمة  إيراف تأسست في أقصى شماؿ غرب ميابادجميكرية*
ستغؿ بعض األكراد في إيراف ىذه الفرصة ا .كالكاليات المتحدة األمريكيةكنتيجة لؤلزمة اإليرانية الناشئة بيف االتحاد السكفييتي 

بانسحاب القكات السكفيتية مف األراضي  1946  يناير  22بإعبلف جميكرية مياباد في مصطفى البارزاني مع قاضي محمد كقاـ
ـ إعداـ ،شيرا مف إعبلنيا 11األيرانية كقامت الحككمة اإليرانية بإسقاط جميكرية مياباد بعد  في  1947 مارس  31مقاضي محمد كت

  .مياباد ساحة عامة في مدينة

.59. 58سارة يكنس كاكؿ،  مرجع سابؽ، ص، ص.  2
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العراقية لضرب الجيش العراقي كاالستيبلء عمى المحافظات الكردية كمدينة كرككؾ، كالسماح فيما بعد 
 ،اضربات الجيش العراقي بعدما استعاد تكازني لمثكار كالمقاتمكف األكراد لمدخكؿ إلى أراضييـ فرارنا مف

 1.بالغازات الكيماكية حمبجة ضربت ماعدخاصة ب
قدمت إيراف الدعـ لمسمطات الكردية السياسية التي أنشئكىا، بما ذلؾ  2003 – 1992ما بيف 

 الدعـ االقتصادم مقابؿ تزكيدىا بشاحنات النفط العراقي بأسعار رخيصة.
انخرطت داخميا عبر كرقة األكراد لبسط الييمنة، كلعب دكر في اإلدارة بعد االحتبلؿ العراقي 

الجديدة بعد تكصؿ إتباعيا مف األكراد كالشيعة، ليذا اليـك تعد إيراف ىي مف تقرر في بغداد أكثر مف 
 2الكاليات المتحدة األمريكية كاإلقميـ الكردستاني.

 تأثير البعد التركي:-2
عبلقات كثيقة فيما بينيا خاصة بعد دخكليما سكيا في حمؼ بغداد  سعت تركيا كالعراؽ إلى بناء

مػ لمكاجية الخطر السكفييتي. كقامت بتكطيد العبلقات، نظرا لكجكد عٌدة اعتبارات مصمحية، مثبل 1956
حاجة تركيا لمبتركؿ العراؽ، ككذلؾ حماية األقمية التركمانية القاطنة في العراؽ، أٌما العراؽ بحاجة ماسة  

 3ياه تركيا، أيضا ككنيا منفذن لتصدير نفطيا إلى أكربا.لم
ىذه العبلقة بيف تركيا ألقت بثقميا عمى القضية الكردية، أيف ساىمت لمكاجية ثكرات األكراد في 

في أكاسط أكراد تركيا، كانتقالو لمعمؿ PKK) (العراؽ، خاصة بعد تعزيز مكانة حزب العماؿ الكردستاني 
يسمح  1978كراد العراؽ، كما تكصؿ كؿ مف العراؽ كتركيا إلى اتفاؽ في عاـ المسمح بالتنسيؽ مع أ

لؤلخيرة بمطاردة المسمحيف األكراد التركييف المذيف يختبئكف داخؿ المناطؽ الجبمية العراقية، ككاف ىذا 
المركزية االتفاؽ بمتنفس كلك بالقميؿ لمعراؽ، كاستغؿ أكراد العراؽ األكضاع الحرجة التي تمر بيا السمطة 

إلعبلف تمردىـ، إٍذ بقي ىذا االتفاؽ سرم المفعكؿ إلى يكمنا ىذا لمطاردة تركيا لعناصر حزب العماؿ 
تدىكرت  1990، لكف بعد اجتياح العراؽ لمككيت عاـ «عبد اهلل أوجالف»الكردستاني الذم يتزعمو 

ا  العبلقة بيف تركيا كالعراؽ، خاصة بعد مكافقة تركيا أف تككف طرفنا في التحالؼ الدكلي الذم شف ىجكمن
مناطؽ  عمى العراؽ، كتحكلت تركيا إلى قاعدة لتنفيذ ىجمات ضد العراؽ ك عمميات الحضر الجكم عمى

ف أكجبلف كالطالباف إلى بناء . كفي المقابؿ تكصؿ كؿ م2003إلى غاية  1999شماؿ العراؽ طكاؿ مٌدة 
 رككف ،كتيؿ أبيب جبلف لمطمباف بأٌنو عميؿ لكاشنطفعبلقات كثيقة بعدما كانت متدىكرة نضير اتياـ أك 

                                                 

.144محمد سرحاف أبك ريش، مرجع سابؽ، ص.   1 
.411مرجع نفسه، ص، 

2
 

.10 – 14سارة ٌونس كاكل، مرجع سابق، ص ص.  
3
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عٌدة مساعدات ضركرية لما يعانكف مف أكضاع لعناصر حزب العٌماؿ الكردستاني  الطالبانيبعد ذلؾ 
 1صعبة داخؿ تركيا.

 
 عد اإلسرائيمي:بال-3

العراؽ بالنسبة إلسرائيؿ خطرنا كبيرنا عمى أمنيا القكمي، كيرجع ذلؾ إلى أف العراؽ حاممة يعد 
لمشركع يتمثؿ في دعـ القكمية العراقية بكؿ مقكماتيا، إذ بٌينت عبلنية عدائيا إلسرائيؿ، كأٌنيا تعيؽ مسار 

عبل نيا مكقفيا الداعـ كالدائـ الكحدة العربية، إٍذ شاركت العراؽ في جؿ الحركب العربية اإلسرائيمية كا 
لنصرة القضية الفمسطينية بطرؽ عسكرية، انطبلقنا مف ىذه المعطيات سعت إسرائيؿ إلى إيجاد ثغرات 

ليذا بدأت  2داخؿ الدكلة العراقية، ككاف ليا ذلؾ في دعـ األقمية الكردية سعينا منيا لضرب الكحدة العراقية.
، أم تاريخ اشتداد النزاع 1965إسرائيؿ في بناء عبلقات كثيقة مع المبل مصطفى البارازاني بداية مف عاـ 

فأقدمت عمى تسميح المعارضة الكردية كتدريب جماعاتيا المقاتمة  3بيف األكراد كالحككمة المركزية العراقية.
طريؽ إيراف، كفي المقابؿ يقدـ األكراد معمكمات سٌرية كتسييؿ الطريؽ لعبكر قادة األكراد إلى إسرائيؿ عف 

حكؿ جيش نظاـ البعث كقدراتو الحربية الذم كاف قريبنا مف االتحاد السكفيتي، كتسييؿ نقؿ ييكد العراؽ 
 البارستفإلى إسرائيؿ. كما عمؿ الطرفاف عمى إنشاء جياز المخابرات الخاص بأكراد العراؽ )

Paresten)* ارازاني قصد تفعيؿ التنسيؽ االستخبراتي لمتجسس عمى مرافؽ التصنيع برئاسة مسعكد الب
قرية القاطنة  300النككم المشتبو في إيراف مقابؿ تحقيؽ األكراد لمطامعيـ التكسعية أيف سيطركا عمى 
 4مف طرؼ األشكرييف كالكمدانييف، كضرب مباشرة القكمية العراقية العربية في الداخؿ.

مستغمة بذلؾ األكضاع  الداخمية الصعبة التي آؿ إلييا  1998ك  1991كعززت دعميا ما بيف 
النظاـ العراقي بعد تمقيو ضربة قاسية مف طرؼ التحالؼ، ردنا عمى اجتياحو لمككيت، فعممت إسرائيؿ عمى 

 5تحريض األكراد لتحقيؽ مزيدنا مف المكاسب مع النظاـ لتقديمو تنازالت تخدـ القضية الكردية.

                                                 

.63، ص  سارة ٌونس كاكل، مرجع سابق 1 
.112كيفي خيرة، مرجع سابؽ، ص   2 
. 53محمد سرحاف أبك ريش، مرجع سابؽ، ص   3 
ـ   اإليراني. السافاؾاإلسرائيمي ك الموسادمف قبؿ  1965ىك جياز مخابرات تابع لمحزب الديمقراطي الكردستاني، تأسس عا * 
65فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص   4 
.53.54سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص ص،   5 
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ؿ عمى جعؿ العراؽ ينشغؿ بمشاكمو الداخمية، كتشتيتو مف أجؿ إبعاده كلك ضرفينا فعممت إسرائي
عف القضية الفمسطينية، كنصرة الكحدة العربية فتقربيا مف األكراد يجعميا تستفيد كثيرنا مف المكارد الطبيعية 

منطقة الشرؽ التي تحكزىا منطقة كردستاف، أٌما مف الناحية الجيكسياسية فيي تمشي كفؽ مخطط تفتيت 
بقائيا في البلستقرار دائـ، الشيء الذم يتماشى كفؽ المنظكر األمريكي *«الفوضى الخالقة»األكسط  ، كا 

، أيف كاف لؤلكراد بعد ذلؾ دكرنا فعاالن في 2003في ذلؾ، كبدأت مبلمحيا تظير أثناء غزكىا لمعراؽ عاـ 
 فاشمة.ىدـ الدكلة القكمية العراقية بإدخاليا في تصنيؼ الدكؿ ال

 
 المطمب الثاني: األبعاد الجيوسياسية الدولية

 البعد األمريكي: .1
الشيء المعركؼ إف التكاجد األمريكي في منطقة الشرؽ األكسط كاف مركزنا عمى القدرات النفطية 
لممنطقة، لقد كانت السياسات كاالستراتجيات األمريكية خبلؿ الحرب الباردة بعيدة عمى تكظيؼ الكرقة 

كاستخداـ تأثيرىا ضد العراؽ،  حيث كانت سياسة االحتكاء كالتحالفات مف أبرزىا في المنطقة الكردية، 
أيف قاـ إدخاؿ العراؽ إلى حمؼ بغداد مع مجمكعة مف دكؿ المنطقة إلبعاد السكفيات. أيف خرجت منو 

 1فيما بعد كاستمرت باالقتراب إلى االتحاد السكفييتي.
 صداـ حسيفبعد اجتياح  1991ية اتجاه النظاـ العراقي سنة بدأت المكاقؼ العدكانية األمريك

الباب أماميا لسياسة التقارب كالتعاكف مع األكراد منذ ذلؾ  جورج بوش األبلمككيت، أيف فتحت إدارة 
الحيف، كاستمرت طيمة التسعينات أيف رفقيا تكاجد عسكرم كاستخبارات في إقميـ كردستاف بعد الحضر 

مف  688قرار  أثمر بإصدار، كمساندة الكاليات المتحدة األمريكية لمقضية حمبجةة الجكم عمييا إثر قضي
مجمس األمف الدكلي الذم يشير إلى اضطياد كمبلحقة األكراد في العراؽ، الشيء الذم عززىا في معادلة 
السياسة الدكلية، كفي السياسة الخارجية األمريكية الحقنا الرامية إلسقاط نظاـ صداـ حسيف، كجدت 

كيا ضمف مخططاتيا التي أقدمت في الكاليات المتحدة األمريكية األقمية الكردية كحميؼ داخمي تشار 
 2تييئيا لتفتيت العراؽ إلى دكيبلت ثـ المنطقة برمتيا.

                                                 

كوندوليزارايسىك مصطمح سياسي _عقدم، يرجع أصمو إلي الكتابات الماسكنية القديمة،أدلت بو   : Creative chaosباالنجميزية* 
ـ إعادة بناء كفؽ أطر جديدة، تعني أيضا  أثناء حكارىا مع جريدة كاشنطف بكست. تعني 2006في  خمؽ حالة مف الفكضى كمف ث

 العبلج بالصدمة أك باألزمة لغرض تفكيؾ منظكمة معينة أك مستيدفة مما يسيؿ فيما بعد تثبيت إستراتيجية جديدة.   
.121. 120كيفي خيرة، مرجع سابؽ، ص ص،   1 
.68.69فايز عبد اهلل العساؼ، ص ص،   2 
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 اتفاقية السالـ بمندفبدأت الكاليات المتحدة األمريكية في ترتيب البيت السياسي الكردم بإعداد 
الكزارة ممثؿ  شفمودفيدوي، المكقعة مف طرؼ مسعكد البارازاني كجبلؿ الطمباني، 1998سبتمبر  17في 

قامة حككمة إقميمية مكحٌدة في كردستاف،  الخارجية األمريكية عمى كقؼ االقتتاؿ الداخمي بيف األكراد، كا 
األمريكي إلى  –كمساعدتيـ في بمكرة المشركع الفيدرالي الديمقراطي لمعراؽ. ليذا ساىـ التعاكف الكردم 

سقاط نظاـ صداـ حسيف، كما تباعيا مف خطكات سياسية في إدارة  دخكؿ القكات األمريكية إلى العراؽ كا 
قامة مؤسساتيا الجديدة أيف عزز األكراد نفكذىـ في الجياز المركزم في بغداد، كأصبحكا  الدكلة العراقية، كا 
طرفنا فعاالن في تسيير إدارة العراؽ الجديدة خاصة بعدما تحصمت عمى المناصب الميٌمة فييا، كمنصب 

 1اني، الذم يعتبر أكؿ كردم يتكلى ىذا المنصب في تاريخ العراؽ.رئاسة الجميكرية لجبلؿ الطمب
 
 البعد البريطاني: .2

الستجابة العراؽ إلى  1932 – 1921سعت بريطانيا إلى إنياء الثكرات الكردية ما بيف 
ضغكطاتيا المتمثمة بالتكقيع عمى معاىدة االنتداب السياسي، العسكرم كاالقتصادم، أيف عممت عمى 

 العسكرم لمقكات العراقية في قتاليا ضد البارازاني. تقديـ الدعـ
 نوري سعيدضغطت بريطانيا مف جيتيا عمى حككمة  1958إلى  1941أٌما في فترة ما بيف 

بتقديـ تنازالت، ككعدكا األكراد بالحكـ الذاتي، كحثيا مف جية أخرل عمى تنفيذ برامج تنمكية في المناطؽ 
 .كركوؾالتي يتكاجد فييا األكراد، كذلؾ لمحفاظ عمى امتيازاتيـ النفطية خاصة في حقكؿ 

يا مف أممت العراؽ عمميات الشركات النفطية األجنبية التي تعمؿ في أراضي 1972ك في سنة 
بينيا شركات بريطانية، بدأ الضغط يزيد عمى الحككمة العراقية مف طرؼ بريطانيا باستخداـ األقمية 

 2الكردية، كذلؾ عبر اتصاليا المباشر مع قادة األكراد.
، كقؼ األكراد جنبنا  مع بريطانيا كقكات التحالؼ التي شنت حممة عسكرية ضد 1991أٌما في 

األكراد مف جعؿ منطقة كردستاف بعيدة كفي مأمف عف ىذه الحممة  نظاـ صداـ حسيف، أيف تمكف
العسكرية مقابؿ تشتيت الجيش العراقي، كاستغبلؿ ىذا الكضع لكسب أىداؼ أخرل. كبقي التنسيؽ كما 

                                                 
.322. 321هزاٌمٌة، مرجع سابق، ص ص، محمد عوض ال  1 

.74.75فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص ص   2 
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، أيف لعب األكراد دكرنا أساسينا في اإلطاحة بالنظاـ العراقي، حيث تكصمكا إلى 2003ىك إلى غاية 
 1ات داخؿ المؤسسات الجديدة لدكلة العراؽ. الحصكؿ عمى امتياز 

 البعد الفرنسي: .3
ا لككف فرنسا في عيد السبعينات تجمعيا  لـ يكف تأثير البعد الفرنسي في القضية الكردية ميمًّ
عبلقة دبمكماسية في جميع المجاالت مع الحككمة العراقية، كلكف ما يمكف مبلحظتو ىي المساندة 

رت عمييا زكجة المعنكية في فترة الثمانينات خاصة مف طرؼ الرأم العاـ الفرنسي لمقضية الكردية الذم أث
، ذلؾ إثر احتكاكيا بالجالية الكردية القاطنة في فرنسا، أيف عممت عمى تكثيؼ «دفرنسوا ميتران»الرئيس 

نشاطاتيا مع الجمعيات الثقافية التي أسسيا أكراد العراؽ بغية نشر كتدكيؿ قضيتيـ في فرنسا، كدفع الرأم 
 الفرنسي إلى مساندة فكرة االستقبلؿ الذاتي.

نيكوال »، تحكؿ المكقؼ السياسي الفرنسي خاصة في عيد 2003كلكف بعد الغزك األمريكي في 
حكؿ قضية كردستاف، كأصبحت أكثر تعاطفنا مع مطالب القضية الكردية، إدراكنا بأىمية  «ساركوزي

عادة تمكقعيا في السياسة الدكلية المكجية صكب العراؽ طم عنا في المنطقة مف حيث المكارد الطبيعية، كا 
 2حصكليا عمى امتيازات لشركاتيا النفطية، الصناعية كاإلنتاجية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.70.71سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص ص   1 
.76فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص ،   2 
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 .2015إلى غاية  2003المبحث الثاني: الدولة العراقية و القضية الكردية بعد 
لقد اٌتبعت الحككمات المتعاقبة عمى السمطة في العراؽ منيج الذم كضعتو بريطانيا في تعامميا  

ؾ بتغميب أحد المككنات االجتماعية عمى األخرل، كاستمر ىذا النيج في العراؽ طكاؿ مع مستعمراتيا، كذل
. لذا لـ تنعـ الدكلة العراقية باستقرار سياسي كالسبلـ المجتمعي، 2003فترة الممكية كالجميكرية إلى غاية 

، كحرمانيا مف األمر الذم كٌرس الديكتاتكرية كىمش األقميات بصفة عامة كاألقمية الكردية بصفة خاصة
المشاركة في الحياة السياسية العراقية إلى غاية التدخؿ األمريكي الذم حمؿ معو عٌدة مشاىد سياسية لـ 
يألفيا المجتمع العراقي المتعٌدد، إثر ظيكر جممة مف المتغيرات التي أٌدت إلى اشتداد الجدؿ حكؿ ما 

عكد قكل سياسية جديدة إلى السمطة، لـ يكف يصمح لبناء دكلة كىيكمتيا ككيفية تسييرىا، خاصة أماـ ص
يسمح ليا بالظيكر قبؿ ذلؾ. كلـ يكف مف المنتظر أف تجد نفسيا كطرؼ في عممية بناء الدكلة العراقية 
الجديدة، عمى غرار األقميات القكمية كالدينية، كؿ كاحدة حسب تصكرىا كتطمعاتيا، كليذا ظيرت 

الذم يعكد إلى فترة  كالنظاـ الفيدراليالعراقية الجديدة تناقضات عديدة حكؿ شكؿ كطبيعة الدكلة 
( مف القرف الماضي، بعد أف تبنى األكراد الفيدرالية كصيغة لعبلقتيـ بالدكلة العراقية 90التسعينات )

، كمنذ ذلؾ دعت عٌدة جيات سياسية أخرل إلى تبني ىذه الفكرة ليس فقط حؿ 1992المركزية سنة 
ٌنما  حؿ جذرم لمشكمة التعددية القكمية كالطائفية التي تعاني منيا العراؽ. لمقضية الكردية، كا 

 
 .المطمب األوؿ: إعادة بناء الدولة العراقية وفؽ الطرح الفيدرالي

عف انتياء العمميات العسكرية الرئيسية في العراؽ كبقاء القكات  بفجورج بوش اإليعد إعبلف 
األمريكية بيا إلى غاية عكدة االستقرار األمني كتسميـ السمطة لمعراقييف، تشكؿ مجمسنا مؤقتنا لحكـ العراؽ 

عة الشيعضكنا يمثمكف  25ممثبل بغالبية الجماعات السياسية كالدينية كالعرقية في الببلد، إٍذ يتككف مف 
...إلخ. يتمتع ىذا المجمس بصبلحيات تنفيذية كاسعة لككنو مسؤكلة عف إدارة  والسنة واألكراد والتركماف

إلى غاية مغادرتو العراؽ  بوؿ بريمرالببلد مؤقتنا، ككاف ذلؾ كمو تحت إشراؼ الحاكـ المدني األمريكي 
. أيف 2005 الجعفريلى حككمة ، ثـ إأياد العالوي، كانتقمت السمطة فيما بعد إلى حككمة 2004سنة 

جرت أكؿ انتخابات حٌرة في العراؽ، كتـ صياغة نصكص الدستكر الجديد لمعراؽ الذم كفؽ عميو الشعب 
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، أيف الدولة العراقية االتحاديةالديمقراطية، كبمكجبيا تـ تأسيس %78العراقي، بعد التصكيت عميو بنسبة 
 1عمى ضركرة تبني النظاـ الفيدرالي في العراؽ دستكرينا. المادة األولىنصت 

ساىمت ىذه التطكرات في تعزيز مكقع األكراد في السياسة العامة داخؿ الدكلة العراقية، أيف 
مسعود رئيسنا لمعراؽ، كتسمـ  جالؿ الطالبانيأصبحكا يمعبكف دكرنا أساسينا فعاال في بغداد، بعدىا انتخب 

كمة كردستاف. ساىمت ىذه الكضعية في تغميب الرؤية الكردية حكؿ منافسييـ حياؿ رئاسة حك البارازاني
 2كيفية إعادة بناء العراؽ حسب تطمعاتيـ كمطالبيـ.

يعٌد تبني الفيدرالية في العراؽ كأحسف طرح تعالج مف خبللو إشكالية التعددية اإلثنية، القكمية 
ىـ في بناء ىكية كطنية عراقية جامعة تتجاكز كالقضية الكردية بصكرة جذرية، كبالتالي سكؼ تسا

االنقسامات الطائفية كاإلثنية، ألٌف اليكية الكطنية تتأسس كفؽ مشتركات المجتمع العامة، كمجمؿ ثقافتيا 
 بما ينسجـ مع تاريخيا كمعتقداتيا، كىي تشكؿ عنصر االطمئناف لمفرد كالجماعة.

إال مف خبلؿ إنياء صراعات اليكية كاالنتماءات إٌف ضماف الكحدة الكطنية في العراؽ ال يككف 
عف طريؽ التجسيد الفعمي لمنظاـ الفيدرالي، يستكعب فيو كؿ االنتماءات، كيخمؽ ركابط مشتركة بينيـ 

نشاء الكعي بانتمائيـ إلقميـ الكطف ليس ألقاليميـ الفرعية.  3لتحقيؽ التبلحـ بيف أبناء البمد الكاحد، كا 
ـ الفيدرالي مف دكلة إلى أخرل، كذلؾ بتفاكت خمفيات كظركؼ كؿ دكلة، اختمفت طريقة بناء الن ظا

ظيرت الفيدرالية مع بركز قكميات كمجمكعات متفرقة تعاقدت فيما بينيا لتبني سياسة مشتركة، كعقد فيما 
بينيا كحدة فيدرالية، كما أٌنو بدأت في بعض الٌدكؿ مف خبلؿ دكلة مركزية مكٌحدة تفرقت إلى كحدات 

ٌيزة كمنفصمة نسبينا رغبة في التمٌيز كالتمٌتع بحرية قراراتيا مع إقامة عبلقات فيدرالية مع مجمكعاتيا متم
ا عمى طريقتيف كىي: الطريقة الٌسائدة في نشأة االتحاد الفيدرالي، أٌما  المكٌحدة. فالفيدرالية تقـك عمكمن

يبلت أك أقاليـ، إاٌل أٌنيا تبقى محتفظة الطريقة الثانية فيي مف خبلؿ انقساـ دكلة مكٌحدة إلى عٌدة دك 
 4برغبتيا في العمؿ بصفة مكٌحدة في إطار االتحاد الفيدرالي.

                                                 
 – 16(، ص ص، 2014: مديرية المكتبات العامة في محافظة دىكؾ، ، )العراؽالمصالحة الوطنية في العراؽفييؿ جبار جبمي،  1

18. 
.02مرجع نفسه، ص،  

2
 

ـ الدولي،ب ـ، ب ع"، ستافدالحؤكؿ دكف انفجار النزاع حكؿ كر باركي، " –ىنرم ج  3 ،ص ص   2009، مؤسسة كارينجي لمسال
10-20. 

ـ الفدرالي في العراؽ، دراسة في التجارب الدكلية"، أمجد زيف العابديف طمعة 4 مجمة المستنصرية لمدراسات العربية ، "مستقبؿ النظا
 .10 – 5، ص ص، 47، ع والدولية
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كفيما يخص التجربة الفيدرالية العراقية، فنجدىا مختمفة عف النمكذجيف الٌسابقيف، ككنيا ظيرت 
سيطرة المركزية تحت ظركؼ مختمفة كخاٌصة. فظير إقميـ كردستاف كإقميـ شبو مستقؿ خارج إطار ال

، أم بعد انتفاضة الشعب الكردم، كنجاحيـ في إنشاء 1991الدكلة العراقية بعد حرب الخميج الثانية عاـ 
منطقة آمنة لمكرد في كردستاف العراؽ. شممت محفظات )أربيؿ، السميمانية، دىكؾ، كأجزاء مف كرككؾ 

مات الدكلية أم اعتراؼ ىذه األخيرة بإقميـ كالمكصؿ(، كدخؿ اإلقميـ في عبلقات تبادلية مع الدكؿ كالمنظ
 1كردستاف.

، مارس شعب اإلقميـ الكردستاني 2003إلى غاية سقكط النظاـ العراقي عاـ  1992فمنذ عاـ 
الفيدرالية بصفة فعمية مع إظيار األكراد بتمٌسكيـ بالكحدة الكطنية كالبقاء ضمف الكياف العراقي المكٌحد. 

ميـ إلى كجكد قانكني اعترؼ بو الدستكر العراقي الجديد، أم التحٌكؿ إلى فدرالية كتحكؿ الكجكد الفعمي لئلق
 2دستكرية مقٌرة بنصكص الدستكر الذم بمكجبو يتـ تنظيـ عبلقة اإلقميـ بالمركز.

ىذا ما مكف أكراد العراؽ مف االنخراط كالتعاكف مع الحككمة في بغداد، كلعبكا بطرؽ عٌدة دكرنا 
ـ الداخمي كتحضيراتيـ بناءنا، كتمكنكا م ـ في ذلؾ انضباطي ف ترؾ بصماتيـ بشكؿ متكرر كحاسـ، كساعدى

الدقيقة عمى غرار المجمكعات األخرل. إضافة إلى كحدة رؤاىـ اإلستراتجية. انخرط األكراد في عممية 
مشكمة  بناء أركاف الدكلة العراقية ضمف التصٌكر الفدرالي، كتثبت أركانو ضمف نقاط جكىرية تتمثؿ في حؿ

عادة بناء الجيش العراقي.  المناطؽ المتنازع عمييا )كرككؾ(، كتقسيـ الثركات، كا 
ا عف الدساتير الذم سبقتو 2005كفي عاـ  ، حيث أشار إلى طبيعة تـ كضع دستكر يختمؼ تمامن

دكلة  الدكلة كشكؿ الحكـ فييا، كمساحة الحقكؽ كالحريات الممنكحة لمعراقييف. فقد تحٌكلت العراؽ كفقو مف
بسيطة إلى دكلة مرٌكبة تتبنى صيغة االتحاد الفيدرالي، كىذا ما أٌكد عميو في المادة األكلى التي كيرد فييا 

جميورية العراؽ دولة اتحادية واحدة مستقمة ذات سيادة كاممة، نظاـ الحكـ فييا جميوري نيابي )
ىنا الدستكر إلى ضماف كحدة العراؽ، ثـ جاءت بقٌية مكاد الٌدستكر لتكريس  كيشير3.(ديمقراطي (برلماني)

(، حيث منع في 4المادةالمنيج الفدرالي في الحكـ مف حيث الٌمغات الرسمية المعمكلة بيا في الببلد )
، ( في سٌف دستكر إقميمي يتناقض معو. كما حٌدد مؤسسات الحكـ الذاتي: التشريعية، التنفيذية13المادة)

                                                 

43سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ ، ص   1 
.50مرجع نفسو، ص  2 

 ". في:الفدرالية ضمانة الوحدة والديمقراطية في العراؽالعرداكم، " خالد عميكم3
http://ww.qanan.302.net/in-focus/2015/03/10/47951 .2016 – 01 – 08اطمع عميو بتاريخ:   

 

http://ww.qanan.302.net/in-focus/2015/03/10/47951
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ـ القضائية  ، ككيفية (107، 106، 105)ـ ، كالييئات كالمجالس االتحادية مف (89، 65، 48، 74)
(. 115المادة ، إلى غاية 110ـ تكزيع االختصاصات بيف الحككمة االتحادية كحككمة األقاليـ مف )

، 121المادةإلى  118دة الماكاآلليات الدستكرية لتككيف اإلقاليـ الجديدة في الٌدكلة االتحادية الناشئة، مف 
تنص عمى محافظة السمطات االتحادية عمى كحدة العراؽ كسبلمتو كاستقبللو، كسيادتو  109المادة أٌما 

كنظامو الديمقراطي االتحادم لمكقكؼ أماـ احتماؿ مطالب األقاليـ باالنفصاؿ عف العراؽ مستقببلن عمى 
 1غرار كجكد مبلمحانفصاؿ األكراد.

ا كاقعينا حتمينا كطبيعينا عمى النظاـ العراقي الجديد الممزؽ سياسينا،  فقد كانت فكرة الفيدرالية صرحن
كاجتماعينا  بعد عٌدة سنكات مف الصراع الداخمي بيف المركز كاألطراؼ التي فرضت حتمية التغيير لمقاعدة 

ا حسب الرؤية الفيدرا ا كمطركحن لية ككنيا األنجع لمدفع بالعراؽ الجديد النظامية، كجاء ىذا التغيير ممنيجن
إلى االستمرار في الكجكد السياسي، كاالستقرار األمني، كخمؽ التبلحـ الكطني بيف مقكماتو المتمٌيزة 

 كالفٌعالة، لكف غياب الثقة السياسية فيما بينيا انعكس بشكؿ مباشر عمى تطبيقيا في أرض الكاقع. 
سياسي جدلي كاسع، الذم قٌسـ الرأم العاـ العراقي بيف مؤٌيد  دفعت فكرة الفدرالية إلى ظيكر نقاش

كرافض ليا. كؿ كاحد منيما حسب تطمعاتو كأىدافو كمبررات كاقعية، بسبب غياب الرؤية الكاضحة، 
 2كصكالن إلى غاية التشكيؾ بو كاستنادا إلى أجندات خارجية، كتنقسـ ىذه المكاقؼ إلى قسميف:

 ية:قؼ المؤيد لمفدرالاالمو  -1
، كاحد مف القيادات السياسية وائؿ عبد المطيؼمشركع إقامة إقميـ البصرة الذم دعى إليو  -أ

(، كبعد ائتالؼ شيعي) االئتالؼ العراقي الموحدالشيعية في العراؽ الذم عمؿ بعد االحتبلؿ تحت مظمة 
ا سياسينا مستقبلن طرح مشركع إقميـ فدرالي جديد في العراؽ أسماه ) ، 3(مشروع إقميـ البصرةأف أخذ نيجن

. نجح في 2005، مستفيدنا مف النصكص الدستكرية التي أقرىا عاـ 2009 – 2008طرحو خبلؿ عامي 
( ناخبيف في البصرة مما أىمو إلى عرض المشركع عمى مجمس الكزراء العراقي 10الحصكؿ عمى مكافقة )

                                                 
(، ص 2010، )بغداد: الدائرة اإلعبلمية في دكؿ النكاب، 2005ستور العراقي لسنة ددراسة في ضوء الأحمد محمد محمكد، 1

116. 
 http://www al noor.se/article.asp ?id=58039"، في: إشكاليات بناء الدولة العراقيةكامؿ ىادم الجبارم، "2

 (.2016 -1 – 2اطمع عميو بتاريخ: )
 "، في:«الفدرالية»محافظة البصرة في العراؽ: عيف الجنوب معتز الشيداني، " 3

http://www221192. al akhbarcom/node/ ( 2016 -1 – 9بتاريخ.) 

http://www/
http://www/
http://www/


  9112 - 1291انذونة انؼرالٍة بٍٍ االجفاق وانحصادو  -جطىر انحركة انكردٌة             انفصم انثانث:
  

- 95 - 

 

لبصرة عميو لىعىرىؼى العراؽ ظيكر البصرة إلجراء استفتاء لمناخبيف عميو. كلك صٌكت أغمبية الناخبيف في ا
 مف الدستكر. 131المادة كإقميـ ثاني حسب

ا عٌدة مقترحات تدكر حكؿ إقامة أقاليـ أخرل عمى غرار:  كما تكجد أيضن
ـ كسط كجنكب العراؽ: كذلؾ ما دعى إليو  -ب المجمس ، رئيس العزيز الحكيـؤلكؿ مٌرة عبد لإقمي

 1.األعمى اإلسالمي العراقي
كىي مف أىـ الدعكات التي القت جدالن كاسعنا في األكساط السياسية كاالجتماعية العراقية، ككف  

أٌف المنطقة المراد فييا إقامة ذلؾ اإلقميـ تعتبر أغمبيا محافظات ذات التكاجد الشيعي، مما يغمب عمييا 
الذم طالب بإنشاء إقميـ  نوري المالكيبزعامة  الدعوةالطابع المذىبي، نفس المطالب دعى إلييا حزب 

شيعي في الكسط كالجنكب يككف شامبلن لمحافظات العراؽ الجنكبية، كيرتبط بالعاصمة بغداد حتى 
كجاء ىذا بعد الخكؼ مف التحرؾ الٌسني الكبير الراغب في إقامة إقميـ سٌني التي بدأت بكادره  2البصرة.

البصرة لـ يتجٌسد عمى أرض الكاقع لغياب الرؤية  أكثر بركزنا في نظر حزب الدعكة، لكف طمكح إقامة إقميـ
 الكاضحة باتجاه مستقبميا.

، صالح الديفكنينوىكما أٌنو يكجد تمييد سياسي إلنشاء إقميـ سٌني يشمؿ محافظات  –ج 
 %46كالجنكبي كالشمالي، أم بنسبة  وحزاـ بغداد الغربي، نباركركوؾ، ديالي واأل كمناطؽ جنكب غرب 

، كىك رئيس البرلماف العراقي ليؤكد تمؾ النٌية كصٌرح بػ: يفأسامة النجيمف مساحة العراؽ، كجاء تصريح 
إّف العرب والسّنة في العراؽ يشعروف اليوـ باإلحباط الشديد، وما لـ يتـ عالج ىذا اإلحباط سريعًا »

شخصية  500ف قاـ حكالي كفعبلن حدث ذلؾ بعد أ 3.«فإّنيـ سيفكروف باالنفصاؿ في إقميـ خاص بيـ
سٌنية بارزة في الحياة السياسية بتقديـ المشركع الٌسني إلى الكاليات المتحدة األمريكية رغبة منيـ لتقاسـ 
الثركة كالٌسمطة مع الحككمة االتحادية، لكف ىذا الطمب قكبؿ بالرفض تحت ذريعة أٌف الدكؿ اإلقميمية 

يراف تقفاف ضد ىذا ا  لمشركع.كالٌسعكدية، تركيا كا 
ىنا يمكف استنتاج مبلمح المكاقؼ المؤٌيدة ضمف اتجاىيف كؿ كاحد منيما يأٌيد مشركع الفدرالية 

 في العراؽ، كلكف عمى حساب تطمعاتيا، كىـ كما يمي:
                                                 

ـ جبر حافظ، الخطاب السياسي العراقي إزاء الفدرالية بعد التغيير السياسي، 1 ـ اإلنسانيةعبد العظي ـ )مجمة واسط لمعمو (، عدد 11، 
 .13، ص 2013(، 29)
 :اإللكتركني ، في المكقع"اإلسالمية بصدد تبني مشروع إقميـ الوسط والجنوبحزب الدعوة ماجد عبد األسير، "2

http://www.qanou302.net/new/2014/12/19/40328 :1، عمى الساعة 10/01/2015اطمع عميو بتاريخh :00. 
 "، في:في العراؽ الفدرالية في العراؽ والصراع الّسني الشيعيعبد اليادم عمي، " 3

http://www.sunni-news.net/ar/articlesaspx?Selected article-no=   
 .10h00، عمى الساعة 11/01/2015اطمع عميو في 

http://www.qanou/
http://www.qanou/
http://www.sunni-news.net/ar/articles
http://www.sunni-news.net/ar/articles
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 االتجاه األّوؿ: -أ
تترأسو القكل اإلسبلمية المؤٌيدة لمفدرالية مف داخؿ العممية السياسية، لكٌنيا تنظر إلييا جزءا مف 
صفقة تاريخية، إٍذ يعتقدكف أٌف مكقعيـ المؤٌيد إزاء المسألة تمنح ليـ المكافقة كالمساندة مف طرؼ الحركة 

، خاصة «إثني–كظيفي »ار تقسيـ السياسية الكردية لمشركع تأسيس فدرالية أك فدراليات الجنكب في إط
كالمجمس اإلسبلمي األعمى،  عمار الحكيـبعد إقرار قانكف األقاليـ الذم تـ تجميد تطبيقو، السٌيما كتمة 

 1كحزب الدعكة، التي أبدت تحٌمسيا في الخركج عف حساب الدكلة المركزية.
 االتجاه الثاني: -ب

أٌما ىذا االتجاه يميؿ إلى المكافقة عمى الفدرالية كتحصيؿ حاصؿ كحقيقتو قائمة، كأمر كاقع كجزء 
ال يتجزأ مف التكازف المختؿ، لكٌنو يرفض بشٌدة قياـ الفدراليات الجنكبية، ما دفعيـ بتغيير مكقفيـ إزاء 

يدؼ جمب مساندة الحركة السياسية المسألة بعد أف صكتكا ضد استفتاء الدستكر، كقياـ الفدرالية الكردية ب
الحزب ، كخاصة جبية التوافؽالكردية لرفض إقامة الفدراليات الجنكبية، كمف أصحاب ىذا االٌتجاه نجد 

 2.طارؽ الياشميبرئاسة  وقائمة التجديد، اإلسالمي
ت إلى فالكزف الثقيؿ الذم أضحت تمعبو الحركة السياسية الكردية في عممية إعادة بناء العراؽ، أدٌ 

سعي كؿ القكل المشكمة لبلتجاىيف الستقطابيا مف أجؿ الحصكؿ عمى المساندة إلنشاء إقميميا أك الكقكؼ 
 ضد مشاريع إنشاء األقاليـ األخرل خاصة الجنكبية.   

 المواقؼ الرافضة لمفدرالية: -2
فضة لدعكات إلى جانب المكاقؼ المؤٌيدة التي ميٌدت إلى إنشاء أقاليـ فدرالية، ظيرت مكاقؼ را

، الذم أعمف أٌف الفدرالية أمر ال مبٌرر لو ألٌنو يقكد إلى التيار القومي العربي العراقيالفدرالية عمى غرار 
ـ العراؽ، ككذا  الذم  يرل أٌف الدعكة إلى الفدرالية خٌطة أمريكية لتكريس التفرقة كتمزيؽ  حزب التحريرتقسي

رفض الفدرالية خشية مف تقسيـ العراؽ خاصة بعد أف شٌدد  درمقتدى الصّ الكحدة، غير أٌف التيار بزعامة 
 3خطابو الرافض لممشركع الفدرالي السني.

                                                 
1
JOOST HILTERMANA, "L’avenir des kurdes en Irak" 

http://www.crisisgroup.org/le mois de diplomatique.aspx . Vu le 10 – 01 – 2016 à 11h32. 
(، ص 2012-06-9) ،3753، ع 3، ـمجمة الحوار المتمدفعبد الحسيف شعباف، خمسة آراء بصدد المسألة الكردية في العراؽ، 2

 .4 -1ص، 
ـ حافظ، مرجع سابؽ ، ص   . 16عبد العظي 3 

http://www.crisisgroup.org/le%20mois%20de%20diplomatique.aspx
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فإٌف القكل السٌياسية الكاقفة ضد المشركع الفدرالي، نعتت المشركع بأٌنو خارجي ييدؼ إلى تقسيـ 
ضعافو، أم أٌنو غير بعيد عف األطر الممنيجة مف الدكؿ الخارجية، كما أٌف الكاقع الٌسكاني  العراؽ كا 

لممجتمع العراقي بما فيو القكمي كالديني يعٌد عائقنا معٌقدنا نظرنا لتشٌكؿ كظيكر نسيج اجتماعي داخؿ األمة 
العراقية نظرنا لعٌدة عكامؿ اجتماعية، كتاريخية يصعب استئصاليا في أرض الكاقع، أٌما السبب الرئيسي 

رافضة لمفدرالية يكمف في الخكؼ مف عدـ تكزيع الثركة كالسمطة. فاالنتخابات التشريعية كراء الدعكات ال
أفرزت غالبية الشيعة التي تكٌلت الحكـ، كما أٌف الثركة العراقية تكمف غالبيتيا في مناطؽ الجنكب ذات 

نب التقسيـ كفؽ التكاجد الشيعي، األمر الذم أثار كمازاؿ يثير الجدؿ حكؿ الفدرالية أم العمؿ عمى تج
الطابع المذىبي، نظرنا لغياب ثقافة المشاركة السياسية كغياب المكاطنة، مٌما شكؿ تيديدنا لكجكدىا 

 السياسي، االجتماعي كاالقتصادم، لذا كقفت رافضة لمفدرالية.
أٌما عف الجدؿ الكبير بيف القكل السياسية حكؿ فكرة الفدرالية، عما أٌنيا األمثؿ إلعادة بناء 

عراؽ. فنستنتج أف الكاقع السياسي العراقي الحالي المتشتت، الذم يكحي إلى الفشؿ نظرنا لعٌدة تناقضات ال
سياسية كاقتصادية، إضافة إلى البيئة الداخمية التي تغذم كتشجع الحركات المتطرفة كاإلرىاب بكؿ 

كاألصمح نظرنا لخصكصياتيا أشكالو، الذم ييٌدد أمف الشعب العراقي. فإٌف فكرة الفدرالية تعٌد األمثؿ 
كأركانيا المبلئمة لمكاقع العراقي المنقسـ إلى ثبلثة مككنات بارزة، كٌؿ كاحدة مكٌزعة في إقميميا الجغرافي، 
فينا تعمؿ الفدرالية عمى إنشاء أقاليـ ذات حكـ ذاتي بشكؿ طكعي، يعمؿ سكانيا في إدارة كتسيير أحكاليـ 

ة لنجاح الفدرالية في العراؽ يشترط عمى القادة السياسييف الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادي
 البلزمة، كاألخذ بالمستمزمات كالشركط الجكىرية لمنظاـ الفدرالي، كىـ كاآلتي:

  نشر ثقافة نظاـ الحكـ الفدرالي، بحيث يستطيع المكاطف العراقي أف يتفيـ طبيعة الفدرالية
 نفسينا كعقمينا مف قبؿ شرائح المجتمع العراقي.كفكائدىا، إضافة إلى تقبؿ ىذه الفكرة 

  تكضيح مبادئ تكزيع الٌسمطة بيف الحككمة االتحادية كالحككمات المحمية )اإلقميمية(، كأٌف
ا لمدكلة العراقية.  الفدرالية ليست تقسيمن

 عمى تحقيؽ فرص الكحدة الكطنية العراقية كالتعايش السممي، كترسيخ قيـ المكاطنة  العمؿ
بيف أبناء الشعب العراقي، كالعمؿ عمى ضماف الحقكؽ كالحريات الدستكرية مع التركيز 

 1عمى أٌف الكحدة الكطنية ىي المنطمؽ لترسيخ النظاـ الفدرالي.

                                                 

.17(، ص 2002، )العراؽ، منشكرات آراس، الفيدرالية والديمقراطية لمعراؽ محمد ىماكندم،  1 
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 عراؽالمطمب الثاني: معوقات نجاح الفيدرالية في ال
إٌف التجربة الفيدرالية في العراؽ الجديد حديثة النشأة، كال تزاؿ في طكر التككيف مف الناحية 
التطبيقية، رغـ كجكد األسس الدستكرية ليا، فنظرنا لمميزات العراؽ كحداثة تجربتيا، نجدىا تقبع فى العديد 

تتخممو عٌدة معكقات تصٌعب مف  مف المشاكؿ في جميع المستكيات، إٍذ يعيش كضعنا سياسينا غير مستقرٌ 
نجاح الفيدرالية، كعمى رأس ىذه المعكقات نجد مشكمة المناطؽ المتنازعة عمييا بيف الحككمة االتحادية 
كحككمة إلقميـ كردستاف، كتعتبر منطقة كرككؾ مف أىـ المناطؽ المتنازع عمييا فيما بينيما ثـ تأتي 

، كرغبة حٌميا مف طرؼ بالبشمركةكات الكردية المسمحة المعركفة ك الجدؿ القائـ حكؿ الق ،المشكمة األمنية
حككمة بغداد، كحٌؿ محميا قكات النظاـ أماـ الرفض القاطع لؤلكراد، باعتبار أٌنو جيش منظـ ال ييدد أمف 
ٌنما ييساعد في الدفاع عف الدكلة العراقية كمقاكمة التنظيمات اإلرىابية، لذا ارتأينا أف نحدد  العراؽ، كا 

 معٌكقات نجاح الفيدرالية في العراؽ إلى ثبلثة عناصر ىما:
 المناطؽ المتنازع عمييا والخمفية االنفصالية الكردية:  -1

تعد قضية كرككؾ مف ابرز المشكبلت التي تعترض عممية استقرار العبلقات بيف الحككمة 
، خاصة بعدما أيدرجت  ، التي 2005في دستكر  140المادة االتحادية كالحككمة المحمية )كردستاف( اليـك

، لكف االستفتاء تأخر 20071نصت حكؿ ضركرة إجراء استفتاء عمييا في مكعد ال يتجاكز ديسمبر 
بسبب نقص التحفيزات الضركرية، كتكاجو اليـك الحككمة اإلقميمية الكردية مقاكمة المجمكعات العرقية 

التركية لمتركماف، مع إمكانية التصعيد حتى درجة  كالتركمانية، كذلؾ بدعـ الٌسمطة العراقية لمعرب كالدكلة 
ذا 2مف العرب كالتركماف %48مف األكراد ك %52المكاجية المسمحة، ككف منطقة كرككؾ يقطف فييا  ، كا 

ـ تسكية القضية فإٌنيا تبقى قنبمة مكقكتة جاىزة لبلنفجار إثنينا، كيمكف أف يمتد ذلؾ إلى مناطؽ أخرل  لـ يت
 حتكائيا عمى احتياطات النفط كبيرة  تعٌد ثاني أكبر منطقة منتجة لمنفط في العراؽ.في العراؽ، ككذلؾ ا

كيكاجو األكراد معارضة حقيقية لتطٌمعاتيـ مف جيتيف: الداخمية متمثمة في كجكد معارضيف مف 
 ؾكركو قبؿ جماعات في الحككمة االتحادية، أٌما إقميمينا فنجد تركيا مف بيف أشٌد المعارضيف لفكرة ضـ 

قامة  ا إضافينا لبلنفصاؿ التاـ، كا  إلقميـ كردستاف، ضـ منطقة كرككؾ الغنية بالنفط سكؼ يعطي ليا زحمن
 3دكلة كردية، ىذا ما يشكؿ تيديدنا لؤلمف القكمي التركي.

                                                 

.18ىنرم ج باركي،مرجع سابؽ، ص.   1 
.33فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص.   2 

.50إنغاركغ كىانس ريمشا، مرجع سابؽ، ص. 3 
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بالنسبة لؤلكراد تمثؿ نقطة ارتكاز لدعـ مشركعيـ االستقبللي، كرمزنا لمسيادة  كركوؾفأىمية 
ية اقتصادية لمكاجية الحككمة المركزية عمى المدل القريب، فينا تبدك إمكانية الكردية كدعامة أساس

انفصاؿ األكراد عف العراؽ ممكنة لككف مشاعر االنفصاؿ لدل الشعب الكردم قكٌية، كما يدٌؿ عمى ذلؾ 
كحؿ لتحقيؽ االستقالؿ الوطني واعتباره ، كأماـ اإلرادة القكٌية 2005لفكرة االنفصاؿ عاـ  %95مكافقة 

 1.لممسألة القومية
تسعى الحككمة العراقية لتجٌنب ىذا المطمب مف خبلؿ تيديدىا بالعقكبات االقتصادية، كحتى 
بالتدخؿ العسكرم، أك إرغاميا بالحكافز االقتصادية، السياسية في ظؿ الفيدرالية مف أجؿ استرضائيـ 

ية ىك تعطيؿ فٌعاؿ لمسار بناء الدكلة، كخيار مرغكب فيو، ألٌف فكرة االنفصاؿ بالنسبة لمحككمة االتحاد
عمى عٌدة امتيازات سياسية  2007ليذا تساىمت الٌسمطة االتحادية مع إقميـ كردستاف الذم تحٌصؿ منذ 

، كتحٌصميـ كركوؾكاقتصادية المتمثمة خاصة في إعطائيا الحؽ في منح عقكد استكشافية كتكزيعية لنفط 
 الحككمة االتحادية حسب قانكف النفط الذم يكتنفو الغمكض. عمى أرباح عائدات النفط التي تكٌزعيا

لكف األكراد أصبحكا أماـ كاقع اختيار كتحديد أكلكياتيـ كفؽ تصٌكرىـ كفكرىـ االستراتيجي مف 
قامة دكلة خاصة بيـ، آك البقاء  خبلؿ ضـ منطقة كرككؾ بالقٌكة، أم تمييد الطريؽ نحك االنفصاؿ، كا 

 مى ضمانات نجاح الحكـ الفيدرالي في إقميميـ. داخؿ العراؽ مع حصكليـ ع
فضميـ لكرككؾ بالقٌكة سكؼ يتحتـ عمييـ تحٌمؿ ىذا الٌسمكؾ كمجابية جممة مف الٌصعكبات 
كالمخاطر فمثبلن األكراد يفتقدكف لنافذة بحرية تمكنيـ مف تصدير بتركؿ كرككؾ، كبالتالي ضركرة مركرىـ 

يراف لكصكلو إلى البحر األبيض المتكسط، الشيئ الذ م سكؼ ترفضو عبر أراضي كٌؿ مف تركيا، سكريا كا 
ىذه الٌدكؿ ككنيا تدرؾ جٌيدنا أٌف عائدات البتركؿ سكؼ يعطييا مزيدنا مف القٌكة كاالستقبللية، كتمكيؿ 
مشركعيا اليادؼ إلقامة دكلة كردية قكٌية مف كٌؿ النكاحي الشيئ الذم تراه دكؿ الجكار كتيديد صريح 

ف في أراضييا، كالتنسيؽ مع حككمة ألمنيا القكمي، أم الخكؼ مف تحريؾ شعكر األكراد المكجكدي
 2كردستاف العراؽ لممزيد مف المكاسب القكمية.

 فيمكف استخبلص المكقؼ التركي مف خبلؿ النقاط التالية:
 .ال تقبؿ بدكلة كردية مستقمة في شماؿ العراؽ 
 .ال ترضى بعراؽ فيدرالي  مقٌسـ عمى حدكد عرقي 
 قة كرككؾ.العمؿ عمى إبعاد األكراد مف سيطرتيـ عمى منط 

                                                 

.46سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص.   1 
 زينب ماىر السيد مكسى، "العبلقات التركية العراقية"، دراسة لحالة األكراد، في: 2

(.13/01/2016، تاريخ االطبلع في: ) http://democraticac.de/?p=18020 

http://democraticac.de/?p=18020
http://democraticac.de/?p=18020
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كما أٌف إيراف تعمؿ جاىدة عمى استحالة انضماـ كرككؾ إلى إقميـ كردستاف العراؽ، كذلؾ إدراكنا 
جياض تطمعاتيا اإلقميمية بالرغـ مف  منيا اٌف تجسيد الفكرة في الكاقع سكؼ يككف سبيبل لتفتيت قكاتيا كا 

ف الدستكر العراقي، كذلؾ لخمؽ جممة م 140ىذا اإلدراؾ تقـك إيراف بتحريض األكراد عمى تطبيؽ المادة 
 مف التكترات الداخمية كالعمؿ عمى عدـ االستقرار في العراؽ.

كمف المنظكر السكرم، فبالرغـ مف ضعؼ األقمية الكردية خاصة مف ناحية التأثير السياسي، إاٌل  
ركية يشٌكؿ قمقنا أٌف إنشاء كطف خاص باألكراد في المنطقة الكاقعة عمى الحدكد العراقية السكرية الت

 1لمحككمات الٌسكرية المتعاقبة.
فيعتبر الٌصراع عمى كرككؾ ىك صراع قكمي كسياسي كجغرافي، كأٌف كؿ الحككمة العراقية، 
تركيا، إيراف كسكريا يركف أٌف كردستانية كرككؾ ىي التمييد لقياـ حركة كردية مستقٌمة، كىذا ما يعتبر 

 تمؾ الدكؿ السالفة الذكر.  في السياسات المٌسطرة لدل كخط أحمر
 :االختالؼ حوؿ قانوف الغاز والنفط -2

يشٌكؿ الصراع حكؿ كيفية تقسيـ ثركات العراؽ بصفة عادلة عمى جميع المحافظات العراؽ بما 
في ذلؾ إقميـ كردستاف إحدل مصادر الخبلفات بيف بغداد كاربيؿ، فبالرغـ مف كجكد اتفاؽ عمى قانكف 

إاٌل أٌنو بقي الخبلؼ كما ىك، ما أٌدل إلى قياـ حككمة كردستانية بإصدارىا  ،2007النفط كالغاز عاـ 
براـ عقكد مع كبرل الشركات  قانكف لمنفط كالغاز مكازينا لمقانكف الذم كضعتو الحككمة االتحادية، كا 
، العالمية، كذلؾ رغبة منيا في الٌتحكـ في العمميات النفطية كاالستفادة أكثر مف عائدات بيع النفط

 كالتخٌمص مف ىيمنة الحككمة االتحادية عمى العقكد النفطية.
ككاف الٌرد سريعنا مف بغداد أيف سٌمطت عقكبات اقتصادية عمى إقميـ كردستاف، كقامت تكجيو 

إنذار شديد لمشركات المتعاممة مع اإلقميـ، فبعد اف تكقؼ نشاط تصدير النفط مف إقميـ كردستاف استئنؼ             
ـ لعدـ التكٌصؿ إلى إبراـ عقكد مع 2012ـ كلكف تكقفت بعد ذلؾ في أفريؿ2011د في أفريؿفيما بع

 2شركات نفطية أجنبية.
يغة تفاىـ حكؿ تسيير العمميات صفالتخمص مف مشكمة المناطؽ المتنازعة عمييا، كالتكٌصؿ إلى 
ا لنجاح الفيدرا  لية في العراؽ.     النفطية بيف أربيؿ كبغداد يعٌداف أمراف ىاٌماف لممضي قدمن

                                                 
 "قضية كرككؾ: رؤية األبعاد اإلستراتيجية كالحمكؿ المقترحة"، في:سامر مؤيد عبد المطيؼ، 1

(.20/01/2016، االطبلع: ) http://Fcdrs.com/inclades/download.php?type=articleDaid = 116. 
األحداث في العراؽ"، في: بدكف ناشر، "تسمسؿ زمني ألىـ  2 

(.20/01/2016، االطبلع في: ) http://www.bbc.com/arabic/2014/04/140424 - iraq-timeline 

http://fcdrs.com/inclades/download.php?type=article
http://fcdrs.com/inclades/download.php?type=article
http://www.bbc.com/arabic/2014/04/140424
http://www.bbc.com/arabic/2014/04/140424
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 التدىور األمني ومشكمة إعادة بناء القوات األمنية العراقية: -3
ىناؾ مشكمة جدية تعطؿ مشركع بناء الدكلة كتفعيؿ مؤسساتيا، كىي مشكمة تدريب كتككيف 
القكات األمنية كالجيش العراقي، فككنت القكات األمنية العراقية خاصة في ىذه الفترة عمى أساس طائفي 

ثن ي في كؿ منطقة التي يتكزعكف فييا كأغمبية، ففي الشماؿ اغمب ىذه القكات مف البشمركة الكردية، في كا 
الجنكب أغمب ىذه القكات مؤلفة مف  الشيعة المذيف ىـ في الغالب أفراد ميميشيات تابعة لممجمس األعمى 

ميمشيات إلى اختراؽ قكات (، كأدت ىذه ال)حزب الدعوة وتيار منتدى الصدرلمثكرة اإلسبلمية العراقية 
حفظ أمف الشيعة في البصرة، كسيطرت عمى الشرطة كاألمف الداخمي الذم يتركب أفراده مف منظمة بدر، 
أٌما السنة التي عممت الكاليات المتحدة األمريكية في إدماجيا بشكؿ تدريجي في صفكؼ األمف العراقي 

 1كنة كزير الداخمية.خاصة في المدف السنية الكاقعة شماؿ غرب بغداد بمعا
أدل ىذا التقسيـ األمني إلى ظيكر مشكمة عدـ التعاكف بيف القكات األمنية الشيعية كالسنية، الشيء الذم 
كضعيا في نصب أىداؼ المتمرديف، فاستغمكا ىذه الكضعية بجمب تعاكف القكات األمنية الشيعية، ككاف 

بسبب التيديد المتكاصؿ  ىذا التعاكف بارزنا في داخؿ القكات السنية خاصة داخؿ الجماعات السكانية
 2... إلخ. الفموجة ، األنبار ودياليلعائبلتيـ مف طرؼ القاعدة ك المتمرديف  خاصة في 

لـ تفمح الجيكد الرامية إلى ضماف أمف العراؽ ككبح جماع العنؼ الطائفي، ككقؼ عمميات القتؿ 
كعمى الرغـ مف أكثر مف التي يتعرض ليا الشعب العراقي مف جية، كقكاتيا األمنية مف جية أخرل، 

نصؼ المدف العراقية تـ تسميميا إلى القكات العراقية، كلكف بقيت المناطؽ المختمطة يسيطر عمييا 
 المتمردكف أك المميشيات التابعة لطكائفيا.

 .الكاظميةنييؾ عف المناطؽ الجنكبية أيف إرتكب المتمردكف مجازر في حؽ الشيعة في مدينة 
م انتاب الجياز األمني العراقي مف جية، كعدـ قدرة القكات المسمحة أدل الشمؿ األمني الذ

األمريكية في مسايرة األحداث ككبح العنؼ الطائفي مف جية أخرل إلى انفبلت امني خطير، كأصبحت 
العراؽ أرض المبلذ لمجماعات التطرفية المتشددة، كالجماعات اإلرىابية مثؿ القاعدة خاصة في العاصمة 

ف األخرل كنجؼ كالبصرة. في الكقت الذم بدأت بعض ردكد األفعاؿ األمريكية تتعالى تدعكا بغداد كالمد
انسحاب القوات األمريكية عارض الفكرة بقكلو أٌف: " باري بوزافإلى االنسحاب جدكلة ذلؾ بسرعة، كلكف 

                                                 

.39 – 7، ص ص. 2007، 61، ب ر، عدد "لعراؽ استراتجيات متنافسة" الدراسات العالمية"الخروج مف اتكماسنماتير،  1 
ـ خسركجكزؿ "تطكرات القضيةالكردية في."  2 -1،ص،ص،2012،" ب.ع.ب.ـالمركز العربي األبحاث دراسة السياساتعبد الحمي

 2003العراؽ،مابعد.16
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الجمكد  كيحثيا بتبني إستراتجية، "في العراؽ سوؼ يؤدي إلى تصعيد الحرب األىمية ويوسع مجاليا
 1.*العسكرم كالسياسي

 سارت عممية بناء الجيش العراقي عكس رغبة الكرد لييمنة الشيعة عمى مؤسساتيا، لسببيف:
  إصرار اإلدارة األمريكية في تسميـ الممؼ األمني لمعراقييف بأم ثمف كاف لمتخمص مف

 الخسائر التي تعرضت ليا في المحافظات السنية. 
  رغبة األحزاب الدينية في السيطرة عمى تشكيؿ الجيش العراقي الجديد، كتطبيؽ قانكف

المسائمة كالعدالة عمى ضباط المقصيف خاصة في حزب البعث  شئ الذم أدل إلى 
مقاطعة الطائفة السنية لمعممية السياسية، كعدـ انخراطيـ في تشكيبلت الجيش العراقي، 

 2عمى الجيش. ىذا ما ساعد الشيعة في السيطرة

ا بعد ظيكر عٌدة مؤشرات تبٌيف تدخؿ الجيش المركزم في ممفات حفظ األمف  كزادت األكضاع تأزمن
عبلف حالة الطكارئ في العديد منيا، كتعييف القادة العسكرييف منيا، كؿ ىذه  في األقاليـ العراقية كا 

عسكرية بيف األقاليـ كالحككمة المؤشرات خالفت األحكاـ الدستكرية، حركت فرضية كحتمية المكاجية ال
كفي أزمة  ديالي ك 2008في  خانقيف، كما حدث في أزمة البشمركةالمركزية، كبيف الجيش العراقي ك

، زاد االحتقاف الطائفي كانتشار العنؼ الذم ارتكبت عمى إثره جرائـ عديدة عمى أساس 2012في  زمار
، ىذا ما دفع الحككمة العراقية بإصدار قانكف حؿ اليكية أدل ذلؾ إلى اإلفبلس أمني لمقكات العراقية 

بما فييا البشمركة. في ىذه النقطة اصطدمت الحككمتيف بعدما رفضت الحككمة  2007الميميشيات في 
ا عسكرينا  ٌنيا ذرعن الكردية القرار معمنة أف البشمركة ليست ميميشية بؿ ىي قكة حفظ األمف في اإلقميـ، كا 

ككمات اإلرىابية مثؿ القاعدة كداعش ... إلخ. كلـ تكف مصدر التيديد لؤلمف كاقينا في اإلقمـ ضد الح
 3الشعب العراقي عمى غرار المميشيات األخرل، إٍذ لـ ترتكب أم انتياكات ضد الشعب العراقي.

                                                 
، أيف اقترح إستراتجية النسحاب يتضمف جدكالن زمنينا 2005في  معيد ماساشوستيس لمتكنولوجيا، استاذ جامعي في باري بوزافبرم  *

، كمكاصمة شف الياجمات ضد 2006(، لكف مع بقاء النسبة الكبرل مف القكات األمريكية حتى نياية عاـ 18مف ثمانية عشر شيرنا )
ـ بانسحاب سريع نسبينا عمى مد األشير الستة األخيرة مف عاـ  ـ القيا ع التخطيط إلحباط أم زيادة سريعة في ، م2007المتمرديف، ث

 ىجمات المتمرديف أثناء مغادرة القكات األمريكية.
جماؿ محمد سميـ، داليا أحمد رشدم، " الطائفية كالتدخؿ الخارجي كاالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ كصعكد الطائفية السياسية في الكطف  1

 .37 – 3، ص، ص، 2014، 237دد ، ب ـ، الع، مركز الدراسات السياسية واإلستراتجيةالعربي
ـ محمد العمارم، مرجع سابؽ، ص، ص.   .14 -1ابتسا 2 
.37 – 3ص.  جماؿ محمد سميـ، احمد راشدم، مرجع سابؽ، ص،  3 
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 بتنظيـ الدولة إلسالميةليذا أصبحت الٌدعكة إلى لـٌ الشمؿ كتكحيد الصفكؼ لمحاربة ما يسٌمى 
( ممٌحة اكثر مف أم كقت مضى، خاصة أماـ سقكط المحافظات العراقية عمى يد ذلؾ التنظيـ، داعش)

 14شماؿ العراؽ في  وىنينمحافظة ، كتمتيا سقكط 2014جكاف  7في  الموصؿكأبرزىا سقكط مدينة 
شمركة جكاف مف نفس العاـ، أماـ االنسحاب الكٌمي لمجيش العراقي منيا، كفي المقابؿ تمٌكنت القكات الب

مف السيطرة عمى مدينة كرككؾ النفطية، الشيء الذم يدؿ عمى فقداف الجيش العراقي لمكانتو كقٌكتو في 
محافظات عراقية كىي:  5جميع أنحاء العراؽ أماـ تصاعد دكر التنظيـ اإلرىابي الذم سيطر عمى 

سيناريك خطير أال كىك ، كىي كٌميا محافظات قريبة مف بغداد، ما ينذر باألنبار، ديالي، صالح الديف
نجاح داعش في تثبيت إستراتجية ىادفة لتحقيؽ حمـ الدكلة اإلسبلمية بدأ مف العراؽ، فسقكط نينكل يعٌد 
حدثنا بالغ األىمية مف الناحية اإلستراتجية كالسياسية لمتنظيـ، ككنو يربط بيف المكصؿ  كاألنبار كالحدكد 

 1سبلح كاألمكاؿ.الٌسكرية ما يسٌيؿ مف تسمسؿ المقاتميف كال
فأماـ ىذه األكضاع األمنية الصعبة تأخر تشكيؿ الحككمة العراقة المقبمة، كىذا ما تراه المعارضة 

أيف حٌممكه مسؤكلية  نوري المالكي،أٌنو مف تخطيط رئيس الكزراء الحالي  آياد العالويالعراقية بقيادة 
لعديد مف القيادات كالكفاءات السنية كاستحكاذه االنييار األمني في العراؽ، خاصة بعدما أف قاـ بإبعاد ا

 عمى كافة مقاليد السمطة في الببلد كتكريسو لمسياسة الطائفية.  
 .المطمب الثالث: األكراد والعراؽ السيناريوىات المحتممة والعالقات المستقبمية

بعد استعراض ما سبؽ مف معطيات تاريخية كسياسية لممسألة الكردية كتفاعميا مع الدكلة العراقية  
في مختمؼ مراحميا التاريخية كالعديد مف المجاالت، إضافة إلى األكضاع الداخمية كانعكاساتيا اإلقميمية 

كالخبلؼ األزلي، كعمى تفسير كالدكلية، زيادة لعدـ كجكد حمكؿ جذرية إلعادة لحمة الدكلة إلنياء الصداـ 
ا، كتشكيؿ رئيس الكزراء نكر المالكي لقكات ما يعرؼ بعممية دجمة التي  140المادة  مف الدستكر أيضن

، كاستمرار طمكحات األكراد 2012كادت اف تدخؿ في صراع مسٌمح مع قكات البشمركة الكردية في 
نظار اتجاه ما ستؤكؿ إليو الحالة العراقية في كتطمعاتيـ  التي تبدك جكىر األزمة، االمر الذم يكجو األ

 المستقبؿ التي تتمحكر في اربعة سيناريكىات مختمفة، كىي عمى النحك التالي:
 Defacto fragmentationسيناريو تثبيت الفيدرالية )التفتيت الواقعي(  -1

                                                 
1
مروةوحيذ،تصعيذداعصوانكماشالمالكيالسينريوهاثالقادمتفيالعراق،في:

(،20/01/2016.) http://alarabiya.net/Saudi-Facing terrorism html 

http://alarabiya.net/Saudi-Facing
http://alarabiya.net/Saudi-Facing
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كردستاف  بالرغـ مف كجكد خبلفات كاضحة بيف الحككمة االتحادية العراقية كحككمة إقميـ 
مف الدستكر العراقي، ككذا المناطؽ المتنازعة عمييا كمنطقة كرككؾ  140كاالختبلؼ حكؿ تفسير المادة 

النفطية، إضافة إلى الخبلفات القائمة بشأف العقكد النفطية مع الشركات األجنبية التي عقدىا األكراد، 
ا لمٌنص الدستكرم، إاٌل اٌنو تكجد رغبة قكية لدل األكراد في تحقيؽ فيدرالية  كالذم اعتبرتو بغداد خرقنا كاضحن

ثابتة، كمستقٌمة خاصة في ظٌؿ مشاركتيـ الفعالة في إدارة الحكـ مف بغداد نفسيا، إذ يطمحكف إلى تحقيؽ 
المزيد مف المكاسب الجغرافية كاالقتصادية، ما يستمـز عمييـ البقاء في ظؿ العراؽ المكٌحد مع تفعيؿ 

اـ اإلدراؾ الكردم بخطكرة األكضاع الراىنة، كاألطماع التكٌسعية الجيكبكلتيكية لدكؿ ، خاصة أم1الفيدرالية
يراف. فبالتالي تسعى حككمة إلقميـ كردستاف عمى التنسيؽ مع بغداد لتكاجياف سكيًّا  2الجكار خاصة تركيا كا 

 التحديات التي تيدد أمف كاستقرار العراؽ بكؿ أطرافو.
فسيناريك نجاح الفيدرالية في العراؽ ممكف جدًّا في ظؿ كجكد عٌدة عكامؿ كمؤشرات تساعد عمى  لذا

 ذلؾ، كمف أىميا:
 :كتعتبر مف أىـ العكامؿ لنجاح الفيدرالية، كالتكٌصؿ إلى حد  الرغبة في إقامة النظاـ الفيدرالي

كالتخمص مف الصراعات طة الطريؽ التي ترضي جميع األطراؼ ار الدكلة كرسـ خ وتسيير كفق
 الناجمة عف التعددية القكمية ك الدينية كالطائفية.

 :ـ كردستاف العراؽ أم خكؼ إقمي الياجس العسكري أو الرغبة في االستقالؿ عف القوى الخارجية
المجاكرة الطامعة لضـ إقميميـ إلييا بالقٌكة، ما يترتب عميو ضركرة إقامة نظاـ  مف القكل اإلقميمية

لمشترؾ أم بيف بغداد كقٌكات البشمركة كالعمؿ عمى سبلمة العراؽ كالحفظ عمى بقاء الدفاع ا
 كيانيـ. 

 :كذلؾ لمتسيير المثالي لمعمميات النفطية، كالعمؿ عمى  الرغبة في تحقيؽ المنافع االقتصادية
التكزيع العادؿ لمعائدات المالية الضخمة مف اجؿ تحقيؽ التقدـ كاالزدىار االقتصادم لكبل 

 3لطرفيف.ا

                                                 

.167محمد خالد سرحاف، مرجع سابؽ، ص.   1 
 http://www.azzaman.com/?p= 133727عبد الحسيف شعباف، األزمة العراقية كالسيناريكىات المحتممة"، في:  2
(21/01/2016.) 
.121 – 102سارة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص ص.   3 

http://www.azzaman.com/?p
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فيذه العكامؿ بالنظر ألكراد كفيمة لنجاح الفيدرالية الشيء الذم يضمف ليـ الحفاظ عمى المكاسب 
التي حٌققكىا عف شؽ األنفس، كيحقؽ ليـ تمؾ الرغبة في تسيير كتنظيـ إقميميـ باستقبللية عف الحككمة 

اعتبر األكراد أٌف االنفصاؿ غير  المركزية، كذلؾ دكف الٌمجكء إلى االنفصاؿ عف الكطف األـ. فبل طالما
 2006نيساف  8يـك  جالؿ طالباني في اإلذاعة البريطانيةكارد كغير عممي، كما يبٌيف ذلؾ تصريح 

إّف فكرة انفصاؿ أكراد العراؽ عف جميورية العراؽ أمر غير وارد وغير عممي »الذم جاء كاآلتي: 
ذا ما قررت ىذه  لكونأكراد العراؽ محاطيف بدوؿ ذات أقميات كردية لـ ـ فييا القضية الكردية بعد. وا  تحس

فمصمحة إلقميـ  1.«الّدولغمؽ حدودىا، فإّف ذلؾ اإلجراء يكوف كفياًل بإسقاط الكياف المنفصؿ عف العراؽ
كردستاف العراقي تكمف مف خبلؿ بقائيا في ظٌؿ الدكلة العراقية التي يعترؼ بقكميتيا ككجكدىا مع ضركرة 

 تكحيد جيكدىما لمكاجية التحديات المشتركة. عمؿ الطرفاف عمى 
 (.JoeingAnnexسيناريو الكونفدرالية )االنضماـ وااللتحاؽ -2

بدأ خيار الككنفيدرالية يبرز مع التشنجات المستمرة بيف حككمة بغداد كحككمة أربيؿ، فجاء  
ليعمف عف رغبة حككمة اإلقميـ الٌمجكء إلى الحككمة االتحاد أك ما يسٌمى  تصريح مسعكد البارازاني

بالككنفدرالية، كبدأت ىذه الرغبة بعدما أف أصبح حكـ االنفصاؿ بعيد المناؿ، كمف الصعب الحصكؿ عميو 
 ، فما صٌرح بو البارازاني ىك تعبير عف طمكحات الكرد، الذم يشكؿ رؤية إلى فترة ما2في الكقت الراىف

بعد االنتخابات إلجراء تعديبلت دستكرية لتشريع قكانيف مف البرلماف االتحادم العراقي ليمبي طمكحاتيـ، 
تتجو إلى  العالقة مع العراؽ»كنذكر أٌف رئيس إقميـ كردستاف مسعكد البارازاني أٌكد كصٌرح أٌف: 

 .«ادمة ال محالةالدولة الكردية المستقمة ق»، كما أضؼ البارازاني إٌنما: «الكونفيدرالية
لكف تحقيؽ الككنفدرالية تشترط االستقبلؿ التاـ عف الدكلة العراقية أٌكال كليس كحدة األقاليـ أك  

ا، فأكراد العراؽ قد يفٌكركف مستقببلن  الدكيبلت كما ىك معمكؿ بو في النظاـ الفيدرالي األكثر اندماجن
لتاـ أم أكراد العراؽ، كاستقبلؿ باالٌتحاد مع الكيانات الكردية المجاكرة في حاؿ حصكليـ عمى االستقبلؿ ا
اتحاد بيف دولتيف مف الدوؿ »أكراد تركيا، إيراف كسكريا، فبالعكدة إلى مفيـك االتحاد الككنفدرالي نجد أٌنو: 

ذات االستقالؿ التاـ بعد عقد معاىدة تحّدد األغراض المشتركة أو أكثر التي تيدؼ الدولة الكونفيدرالية 
، كتدير ىيئات مشتركة تتككف مف و فييا بشخصية مستقمة عف األخرىإلى تحقيقيا ويتمّتع كؿ عض

                                                 

.169محمد خالد سرحاف، مرجع سابؽ، ص.   1 
 سجاد عبد األمير، "بعد أف صار االنفصاؿ حممنا ... الككنفدرالية البرازنية خيار يصطدـ بالدستكر، في: 2

(.25/01/2016في ) ، اطمع عميو  http://www.qanoun302.net/news/politics/2014/04/10/16297 

http://www.qanoun302.net/news/politics/2014/04/10/16297
http://www.qanoun302.net/news/politics/2014/04/10/16297
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ممثٌميف الدكؿ األعضاء لتحقيؽ األىداؼ المشتركة، كىذه الييئة تسٌمى الجمعية العامة أك المؤتمر 
كأعضائيا يعٌبركف عف رأم الدكؿ التي يمثٌمكنيا، كتصدر القرارات باإلجماع، كتعتبر نافذة بعد مكافقة 

 1.«عضاء عميياالٌدكؿ األ
فبقاء إقميـ كردستاف في ظؿ دكلة األـ ال يمكف إاٌل مف خبلؿ ضماف بغداد بعدـ انتياؾ حرمة  

الدستكر االتحادم أك التراجع عف المبادئ األساسية الدستكرية الديمقراطية، كحقكؽ اإلنساف، ككذلؾ عدـ 
في كردستاف مف طرؼ بغداد،  رافيالديموغانتياجيا لسياسة التمييز العرقي، كمحاكلة تغيير الكاقع 

ـ عف المركز، إٍذ ىددكا صراحة عمى أٌف  فحدكث عكس ذلؾ سكؼ يؤدم إلى ظيكر سيناريك انفصاؿ اإلقمي
قد تؤدم إلى تغيير إستراتيجية األكراد في تقرير  140أم اختراؽ لمدستكر العراقي بشأف الفيدرالية كالمادة 
، كبالتالي إمكانية المجكء إلى خيار الككنفيدرالية 2قبلؿمصيرىـ الذم يشير بكضكح إلى طمب االست

مستقببل، إٍذ بدا ىذا الخيار كفكرة مطركحة بيف األكراد أنفسيـ في العراؽ بعد انقساـ لئلقميـ إلى إدارتيف 
كىي: السميمانية التي تعتبر منطقة إدارة االتحاد الكطني الكردستاني بزعامة جبلؿ الطالباني، كأربيؿ التي 

، لذا اقترح الطالباني  3عتبر منطقة تكاجد إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعكد البارازانيت
إدارة ككنفيدرالية بيف الحزبيف الرئيسييف ألكراد العراؽ، إال أٌف التكٌصؿ إلى مصالحة داخمية بيف األكراد 

ٌتحاد إقميـ كردستاف بعد انفصالو عف كردية، كعاكد طرحو لكف با –ألغى طرح الككنفيدرالية الكردية 
 العراؽ.

لذا نرل أٌنو ىناؾ في الفكر االستراتيجي الكردم ما يشير إلى مكانة الٌمجكء إلى النظاـ 
 الككنفيدرالي أم اتحاده مع بغداد، لك تـ بالفعؿ انفصالو عف المكطف األـ.

 
 (:Dejure fragmentationسيناريو االنفصاؿ )التفتيت الرسمي -3

بيف الدكلتيف العثمانية كالفارسية  1936إٌف أكؿ معاىدة دكلية تخص القضية الكردية ىي معاىدة 
: جزء تابع لمدكلة العثمانية، كجزء تابع لمدكلة الفارسية، أما اتفاقية سفير، التي قٌسمت كردستاف إلى جزئيف

في فرنسا، التي اعترفت بحؽ األكراد في الحكـ الذاتي، كفي غضكف سنة يتحكؿ  1920التي كقعت في 
إلى استقبلؿ تاـ لمدكلة الكردية، تضـ جميع أجزاء كردستاف. كفي ىذه المعاىدة استقت الحركة الكردية 
العراقية أىدافيا كأطماعيا التاريخية في تشكيؿ دكلة كردية تضـ جميع أشتات األكراد بعد انفصاؿ أقاليميا 

                                                 

.169محمد خالد سرحاف أبك ريش، مرجع سابؽ، ص.   1 
.171، ص. مرجعنفس  2 
.110فايز عبد اهلل العساؼ، مرجع سابؽ، ص.   3 
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مف الدكلة التابعة ليا. ليذا ترسخت فكرة االنفصاؿ داخؿ الفكر االستراتيجي الكردم كيدؼ أسمى المبتغي 
 1تحقيقو رغـ الظرؼ كالعراقيؿ التي تقؼ ضٌده.

العراؽ لمكصكؿ إلى االنفصاؿ في المستقبؿ القريب أك البعيد إلى عٌدة مؤشرات تستند عزيمة أكراد 
سكاء كانت دكلية أك داخمية محٌمية. ككٌؿ مؤشر كسند قكم تبرز مف خبللو معالـ اقتراب أكراد العراؽ 

يراف.  إلعبلنيـ االنفصاؿ التاـ عف العراؽ، رغـ اصطداميا بالمكقؼ الرافض لكؿ مف تركيا كا 
لمؤشر الدكلي الذم ساعد األكراد في تأكيد نزعتيـ االنفصالية المستقبمية ىك ظيكر يعتبر ا

الذم يتضمف أىداؼ خفية تندرج  2006في كوندوليزا رايس مشركع الشرؽ األكسط الجديد الذم طرحتو 
ة بصفة عامة كالعراقية طقضمف مضمكف الفكضى الخبلقة المنتيجة لتغيير الخريطة الجيكسياسية لممن

أيف أشار إلي RALEF PETERS » بيتررالف« و بصفة خاصة. زيادة لمشرح المفصؿ الذم قدم
أنظر ) 2(.Kurdistan – Sunnitan- Shiistanفرضية كسيناريك انقساـ العراؽ إلى ثبلث دكيبلت )

 .(04 رقـ الخريطة
أٌما المؤشر الداخمي المحمي الذم يحتكم عمى مجمكعة مف الدالئؿ الخبلفية العميقة بيف بغداد 

ربيؿ عمى المناطؽ المتنازع عمييا، التي مف المحتمؿ أف تككف الذريعة التي يتخذىا األكراد  نحك  لمقفزكا 
نمك كٌمما دب الخبلؼ بيف االستفتاء، كعميو االنفصاؿ الحتمي ال محالة لو. ليذا فإٌف الرغبة الكردية ت

، حيث أشار مسعكد البارازاني 3، كغيرىا مف األمكر السيادية140أربيؿ كبغداد، خاصة عمى تفسير المادة 
ا:  2009في  مف الممكف أف ينظـ أكراد العراؽ استفتاء التخاذ قرار حوؿ ما إذا كانوا »مكضحن

، «... العيش في دولة مستقمة أو يريدوفتوري وتحت سيطرة بغداد يرغبونبالبقاء في ظؿ نظاـ ديكتا
ا:  أّنو سيبدأ بالتشاور مع رئيس الجميورية جالؿ الطالباني واألطراؼ الكردية لمبحث في ... »كقاؿ أيضن

البد مف التضحية بالّدماء،فاألفضؿ أف تكوف  فإذا كافمسألة استقالؿ كردستاف، ألّنيا في خطر كبير، 
.كنستنتج مف ىذا التصريح أٌف البارازاني يسعى لبلنفصاؿ عاجبلن أـ «ألجؿ االستقالؿ ال ألجؿ الفيدرالية

، إاٌل أٌف الكضع السياسي الكردم المعٌقد سيثير خبلفات أخرل.  4آجبلن

                                                 

.136 – 135رة يكنس كاكؿ، مرجع سابؽ، ص ص، سا  1 
ـ كآخركف،  2 ، )القاىرة: مركز البحكث كالدراسات السياسية، العدواف عمى العراؽ خريطة أزمة ... ومستقبؿ العراؽأحمد إبراىي

 .211(، ص. 2003
(، ص 29/04/2009، )12901، ب ـ، عدد "ء عمى استقالؿ كردستاف في سبتمبرالبرازاني ييدد باالستفتا"الدجيمي زىير، 3

 .33 –7ص
. 180محمد خالد سرحاف أبك ريش، مرجع سابؽ، ص،  4 
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ف الدستكر الكردستاني، التي  تشير إلى ما يمي: م 8احتماؿ كقكع ىذا السيناريك ىي المادة  مفكما يزيد  
لشعب كردستاف العراؽ الحؽ في تقرير مصيره بنفسو وىو بمقتضى ىذا الحؽ حر في تقريرمركزه »

 «... السياسي وحر في تحقيؽ نموه االقتصادي واالجتماعي والثقافي
مف المحتمؿ حدكثو  مع كؿ ما سبؽ، فاألكراد ذاىبكف نحك سيناريك االنفصاؿ كاالستقبلؿ الذم

بعد ازدياد اليٌكة بيف أربيؿ كبغداد عمى مناطؽ النزاع كغيرىا مف مكاقع الخبلؼ، التي تقكد إلى حرب 
 دامية تنتيي باتفاؽ يقتضي استفتاء كيميو االنفصاؿ عمى النمكذج السكداني.
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(: انخرٌطة انجٍىسٍاسٍة نًُطمة وفك يشروع انشرق األوسظ 00انشكم)
.انجذٌذ

 Source : RALFE PETERS, « les frontières de sang », diplomatie 

affaire stratégiques et relation international ,2007. 
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 .سيناريو استمرار الحاؿ أو التأـز-4
سأعيد العراؽ إلى العصر »اتجاه العراؽ حسب تصريحو التالي:  االبف نكايا جكرج بكش بينت

، ألٌف العراؽ حالينا عمى كشؾ االنييار نظرنا لمتيديدات األمنية  مدل خطكرة السياسات األمريكية، «الحجرم
التي تقبع فييا، كصعكد معادالت العنؼ اإلرىابي كالجيادم، كسيطرت داعش عمى العديد مف المدف 

، إضافة إلى األكضاع االجتماعية كاالقتصادية المتدىكرة، زيادة لسياسات 2014العراقية منذ جكيمية 
 إلقصائية التي حٌكلت عرب العراؽ إلى بيئة خصبة لجذب البؤر اإلرىابية.نكرم المالكي ا

نحاكؿ استنادنا إلى األكضاع الحالية قراءة سيناريك استمرار تأـز الحالة العراقية لممرحمة القادمة، 
د كاقعيا كحاليا، كتطكر األكضاع الداخمية خاصة بعٌد فشؿ الخطط المعمنة لئلصبلح، كعدـ يكتحد

ك اإلخفاؽ  في مكاجية األزمات كالمشكبلت الحادة كعدـ التمٌكف مف  ،المقترحةحمكؿ مبة الفعالة لاالستجا
بية ، ككذلؾ عدـ التمكف مف تحسيف الخدمات، ك تمبية المطالب الشيعية، ك القضاء عمى الفساد كالمحس
كالمكارد، كعدـ تحقيؽ المشاركة السياسية  المداخؿكاستمرار التفاكت الشاسع بيف الفئات االجتماعية في 

ستراتجية  الكطنية الحقيقية بما فييا المصالحة كالتخمي عف مساعي االنتقاـ كالتأثر الطائفي، كغياب كا 
 تنمكية كاقتراضيا مف البنكؾ الدكلية كانفتاح األزمة عمى مصارعييا. 

قميمية التي  ىذه المعطيات الداخمية تساعدنا الستقراء مستقبؿ العراؽ زيادة لعٌدة مؤشرات داخمية كا 
ستراتيجية ثابتة  تتمثؿ خاصة في زحؼ تنظيـ داعش عمى معظـ المدف العراقية كفؽ خطة تصاعدية كا 

محافظات التي ليدؼ تحقيقيا بخطكات ثابتة، أماـ انسحاب الجيش كفرار الكثير مف عناصره في كؿ ال
 تسيطر عمييا، كغياب عقيدة عسكرية كطنية.

لكي التي اعتمدت عمى التيميش كاإلقصاء، التي احصدت العراؽ مشيد مؤلـ لسياسات نكرم الم
ما أتاح  ،السياسة العراقية، كتأخر القكات العراقية في إعادة السيطرة لعٌززت التشرذـ كاالختبلؼ بيف القك 

. ليذا لصؿ مع مكاطنيف العشائر كالقبائؿ األخر ارؾ كاالستمرار في الزحؼ كالتك متحمالمجاؿ لتنظيـ داعش
تبقى منظمة داعش األكثر تيديدنا لمستقبؿ العراؽ نظرنا لسعييا إلقامة إمارة إسبلمية داخمية ضمف مشركع 

دارتو مع تقدـ داعش تجاه  إقميمي اكبر كيتحكؿ الصراع في العراؽ لتأخذ منحنى طائفي يصعب حمحمتو كا 
 1المناطؽ الشيعية، ىك ما يمكف أف يدخؿ العراؽ في دائرة الحرب األىمية عميقة كطكيمة المٌدة.

 

                                                 
1

مروةوحيذ،"تصعيذداعصوانكماشالمالكيالسينريوهاثالقادمتفيالعراق،في:
على25/01/2016،اإلطالع:) ،)15:42. http://www.alarabiya.instituforstudies. 
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نستنتج مف خبلؿ ما سبؽ أٌف القضية الكردية أثرت كثيرنا عمى الدكلة العراقية عمى مر تاريخيا        
ي بادئ األمر تكتفي بمبدأ المساكاة كمراحميا، كذلؾ لفعالية حراكيا السياسي كمطالبيا الثابتة التي كانت ف

ا خاصة في الجميكرية الثالثة، كاألنظمة  ا حاسمن كاالعتراؼ بكجكدىا، كلكف عرؼ حراكيا منعرجن
ؿ القمع كاإلكراه، فحكؿ األكراد جيكدىـ مف النضاؿ السياسي ئاالستبدادية التي مارست عمييا مختمؼ كسا

 التي أصبحت تنادم بالحكـ الذاتي.إلى النضاؿ الثكرم مع تغيير طبيعة مطالبيـ 
ا في سقكط بغداد بعد الغزك األمريكي ليا عاـ  ، ىذا الغزك كٌفر 2003كما لعب األكراد دكرنا ىامن

نشاء حككمة  لؤلكراد فرصة ذىبية لتحكميـ في مصدر السمطة العراقية، أيف عممكا عمى تبني الفيدرالية كا 
تاف )مناطؽ تكاجد أكراد العراؽ( كفؽ الدستكر الدائـ الذم أنشأ اتحادية كتفعيؿ الحكـ الذاتي إلقميـ كردس

 .2005عاـ 
رغـ إرادة األكراد في تثبيت النظاـ الفيدرالي، إال أٌنو في الكاقع ىناؾ عٌدة عراقيؿ تعيؽ نجاح ىذا النمكذج 

طؽ المتنازعة الديمقراطي، كلعٌؿ أبرزىا الخبلفات المكجكدة بيف حككمة إقميـ كردستاف كبغداد حكؿ المنا
عمييا كمنطقة كرككؾ الغنية بالنفط، كقانكف النفط كالغاز كالقكات البشمركة التي تريد بغداد تعكيضيا 
بالجيش العراقي، ككذلؾ المشكمة األمنية التي تشيدىا العراؽ مؤخرنا، خاصة بعد تنامي دكر الجماعات 

كاستقرار جميع مناطؽ العراؽ. ناىيؾ عف  اإلرىابية كتنظيـ الدكلة اإلسبلمية )داعش(، الذم ييدد أمف
عدـ ثبات الفكر االستراتيجي الكردم في بقائو تحت الكحدة العراقية مع التفعيؿ الحقيقي لمحكـ الذاتي، أـ 
ا إلى  تخكفيـ مف المساس بالمكاد الدستكرية لمحككمة االتحادية مف طرؼ بغداد سكؼ يدفعيـ يكمن

 تمثؿ في إقامة دكلة كردية خاصة بيـ.  االنفصاؿ كتحقيؽ حمميـ الكبير الم
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التي تكتسي حساسية كبيرة، خاصة دكؿ إقميـ  تمخصت ىذه الدراسة في مكضكع مشكمة األقميات
الشرؽ األكسط، إٍذ ترتبط أساسنا بمتغيريف رئيسييف، األكؿ يتعمؽ باعتبارات الكحدة الكطنية كالقكمية ليذه 
الدكؿ، كالسيادة التي تعتبرىا المجاؿ المحفكظ الذم ينبغي الدفاع عنو، حيث تعتبر مشكمة األقميات شأننا 

ني يندرج في سياؽ التدخؿ الخارجي في ضماف حقكؽ األقميات ضمف منطؽ التحكؿ في داخمينا، أما الثا
مفيـك األمف القكمي إلى مفيـك األمف اإلنساني، خاصة بعد نياية الحرب الباردة، الشيء الذم استخدمتو 

لعكامؿ الداخمية في المنطقة خاصة العراؽ.ىذا التحكؿ شكؿ أىـ ا الشؤكفمتدخؿ في يعةلالدكؿ الكبرل كذر 
التي دفعت بظاىرة األقميات إلى البركز بقٌكة كالمطالبة بحقكقيا الشرعية كالطبيعية، فيذه المطالب قائمة 
أساسنا عمى اإلرادة كالمشاعر الذاتية التي ترتبط بكضعيا الداخمي االقتصادم، االجتماعي كالثقافي، ليذا 

 ة التحالؼ الخارجي.تتبنى كؿ الكسائؿ المتاحة ليا لتحقيقيا، تكصمت إلى غاي
فيذا المتغير تمثؿ في تيديد صريح لمدكؿ القكمية، أما التيديد الداخمي الذم تشكمو األقميات يرتبط 
بشكؿ كبير بعبلقتيا مع األنظمة السياسية القائمة كفعاليتيا كقدرتيا عمى إدارة التعدد العرقي، الديني 

براز إرادتيا لمقياـ بكظي فتيا السياسية بأحسف كجو بيدؼ التصدم كالقضاء عمى كاالستجابة لمطالبيا، كا 
المصادر الداخمية كالخارجية لبركز كتنامي مشكمة األقميات، فينا تتحمؿ السمطات السياسية  في الشرؽ 

نظرنا لفشميا في استيعاب التعددية، زيادة لمتخمؼ االقتصادم  البلاستقراراألكسط مسؤكلية التيديد ك 
رعية البلزمة لتحقيؽ الديمقراطية، إضافة إلى سياسة التيميش التي زادت ىي كاالجتماعي، كغياب الش

ا في إعطائيا طابع إقميمي  ا في تضخيـ المشكمة، أما متغير الترابط الجغرافي كالقكمي لو دكرنا ميمن أيضن
 مشيد لمتصادمات اإلستراتيجية بيف معظـ دكؿ المنطقة.إلىالذم حكؿ المنطقة 

الكردية في العراؽ التي تعتبر أحسف نمكذج الحتكائيا عمى جميع ىذه  أما بالنسبة لؤلقمية
المتغيرات، كلتميز حراكيا السياسي كالثكرم الذم أثر بشكؿ كبير عمى استقرار الدكلة القكمية في مختمؼ 
 مراحؿ تفاعبلتيما لسبب تمسكيا الشديد بتحقيؽ مطالبيا أكال، مجابياتيا أغمب السياسات العكسية الرامية
الحتكائيا دكف حٌميا )القضية( مف طرؼ إدارة بغداد ثانينا، كالعامؿ الذم زاد في بركز القضية الكردية 

الذم ساعدىا في تطبيؽ حكميا الذاتي كأىـ مطمب  688خاصة بعد الخميج الثانية ىك القرار األممي 
األمريكية بيدؼ إسقاط نظاـ  ا مع الدكؿ الخارجية عمى رأسيا الكاليات المتحدةيحققكه الذم زاد في تعاكن

العراؽ كطرؼ فعاؿ كأساسي في السياسة العامة العراقية كذلؾ  أكرادمػ، كبركز 2003صداـ حسيف عاـ 
بطرحيـ النمكذج الفيدرالي كالعمؿ عمى تثبيتو كمحاكلة حٌؿ المشاكؿ العالقة بينيما كبيف السمطة المركزية 

العراقية المنيارة، كمكاجيتيـ لمتحديات الداخمية كالتيديدات كأكؿ خطكة لمدفع عممية إعادة بناء الدكلة 



  انخاجًة

  

- 119 - 

 

اإلقميمية كالدكلية، كالعمؿ عمى التعايش في ظؿ التعدد القكمي كتكريسيـ لممكاطنة إلبعاد نكاة االنفصاؿ 
 اإلقميمية التي تيدد بمستقبميـ. البارزة، نظرنا لتعدد الككابح

 نتائج الدراسة:

 كاردة في بحثنا، تمكنت ىذه الٌدراسة مف التكصؿ إلي النتائج التالية:بناءاه عمي كؿ المعطيات ال
  العكامؿ التاريخية كالجغرافية، كالتقسيمالعشكائي لمحدكد ساىـ في خمؽ خميط غير

متجانس مف الشعكب كاألقميات العرقية كالدينية في المنطقة، عزز مف االختبلؼ المكجكد 
تعميؽ اإلحساس بالتيميش الذم دفع بالجماعات  بيف الجماعات داخؿ الدكلة، ما زاد مف

 كاألقميات إلى المطالبة بحقكقيا الثقافية، السياسية كاالجتماعية.
  تسعى دكؿ المنطقة لتيميش األقميات كحرمانيا مف حقكقيا القكمية دكف إظيار أم إرادة

كعي تحت سياسية لحؿ مشاكميا نيائينا، بمجكئيا لسياسات اإلدماج كاالنصيار الغير الط
ذريعة الكطف الكاحد، ىذه السياسات كثفت مف حراؾ كنضاؿ األقميات لمتصدم ليا، كلكف 
أماـ الجمكد الثقافي كالتعصب القكمي أدل إلى تصعيد األزمة كتعميؽ اليكة بيف األطراؼ 

 كالمركز عمى شكؿ التصادـ إلى غاية المكاجية.
 كف مصدر تيديد الستقرار الداخمي بٌينت لنا ىده الدراسة  أٌف األقميات يمكف أف تك

كاإلقميمي خاصة عندما تمارس عمييا األنظمة السياسية سياسات قيرية كمعتمدة، ما 
يدفعيا لتغيير كسائميا كالعصياف كالتمرد كما يمكنيا أيضا أف تغير طبيعة مطالبيا مف 

 .المساكاة كاالعتراؼ إلى االنفصاؿ
 ي الشرؽ األكسط تحت غطاء حماية حقكقيا استعممت الدكؿ الكبرل  قضية األقميات ف

ليدؼ الضغط عمى دكؿ المنطقة لتحقيؽ مصالحيا االقتصادية كالسياسية ، ككآلية 
لغاء حدكدىا كتغييرىا بحدكد إثنية  أساسية لتطبيؽ مشركعيا اليادؼ لتفتيت المنطقة كا 

 مشكمة لدكلة جديدة.
 رؽ األكسط، لعب دكرنا أساسينا في االمتداد الجغرافي كاإلقميمي لمعظـ األقميات في الش

زيادة ديناميكيتيا كحرا كيتيا بعد تمقييا مساعدات مف ىذه األطراؼ، فاألقميات التي 
ا في الصراعات اإلقميمية.  تحتكم عمى عامؿ االمتداد ألئلقميمي لعبت دكرنا ىامن
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 يا، لذا يتكٌزع الشعب الكردم عمى خمسة دكؿ ىي: تركيا، العراؽ، إيراف، سكريا، أرمين
قميمينا، نظرا  تعتبر كأقميات في تمؾ الدكؿ، لكف أكراد العراؽ األكثر حراكنا كتأثيرا داخمينا كا 
ا لكٌؿ السياسات التي تدحض حقكقيا  لنضاليا السياسي كالثكرم المتمٌيز الذم كاف مقاكمن

أف يحؿ المشاكؿ  2003إلى غاية  1921القكمية ككجكدىا، فالعراؽ لـ يتمكف منذ 
عمقة بقضية التنكع العرقي في الببلد، خاصة في تعامميا مع األقمية الكردية التي المت

 عانت كثيرنا، خاصة في عيد النظاـ البعثي.
  السياسات الغير عقبلنية لقادة العراؽ المتجية نحك الحرب، أعطت لمقضية الكردية مجاال

قميمينا كذلؾ بتحالفيا مع دكؿ خارجية  عدٌكة لمعراؽ، بيدؼ الضغط كاسعا لمتحرؾ داخمينا كا 
عمييا لتحقيؽ مصالحيـ كتطمعاتيـ، ليذا الظركؼ التاريخية أكسبت القضية الكردية ثقبل 

قميمينا.   سياسينا، داخمينا كا 
  إٌف مشكمة األقميات في الشرؽ األكسط تككف حالة مرضية عندما تككف استجابة األنظمة

رٌد فعميا كاستمرار نضاليا كتيديدىا  السياسية لمطالبيا محدكدة أك منعدمة، ليذا فإفٌ 
يرتبط فقط بقدرة الدكلة كصناع القرار لصياغة أدكات لحٌؿ المشكمة نيائينا، كلكف في نفس 
الكقت يمكف أف تككف أحد أطراؼ الثراء االجتماعي داخمينا كرمزنا لممكاطنة عندما تترجـ 

عات كأحكاـ دستكرية تعترؼ السمطة السياسية ليذا الثراء االجتماعي المتعدد إلى تشري
بخصكصيتيا كأحد مكٌكنات اليكية الكطنية يكٌرس مبدأ التعايش في ضؿ االختبلؼ 

 العرقي كالديني.
  ،مشكمة األقميات في الشرؽ األكسط ترتبط ارتباطا كثيقنا باألنظمة السياسية المستبٌدة

تمعات ىذه كعكامؿ الٌضعؼ االقتصادم، السياسي كالتخمؼ االجتماعي الثقافي لمج
 الٌدكؿ، التي كانت المصادر األساسية لبركز مشكمة األقميات.

  الحظنا أٌف الحركة السياسية الكردية ظيرت مع  تأسيس الدكلة العراقية الحديثة أثرت
كتأثرت فيما بينيا، كسيطرت عمى عبلقتيما عممية التنافر كالتجاذب الٌسياسي، كصكال 

 1921حيث لـ تتمكف مختمؼ حككمات العراؽ مف إلى المكاجية كالتصادـ العسكرم، 
مف حٌؿ المشاكؿ المتعمقة بقضية التنٌكع العرقي، خاصة في تعاممو مع  2003إلى غاية 

القضية الكردية، التي تطالب باالعتراؼ ك المساكاة إذ برزت مرحمة حكـ صداـ حسيف 
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ة بيدؼ إبادة الذم استخدـ سياسات راديكالية صكب التمرد الكردم  كصفت بالتعسفي
 التكاجد الكردم في العراؽ.

  انتقاما مف صداـ حسيف، أيف  2003ساىـ األكراد في االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ
سمحت ليـ الفرصة لمكصكؿ إلى السمطة المركزية، كلعبكا دكرا فعاال في عممية إعادة 

 بناء الدكلة العراقية كفؽ منظكرىـ القائـ عمى الفيدرالية.
 اء الدكلة العراقية كنجاح الديمقراطية كالنظاـ الفيدرالي مرىكف بحؿ المناطؽ إعادة بن

المتنازع عمييا، كقدرة الٌسمطة االتحادية عمى إعادة بناء العراؽ كبعث ثقة التعايش بيف 
 مختمؼ أطياؼ الشعب العراقي، بيدؼ تجٌنب سيناريك االنييار.

 توصيات الدراسة:

اجات التي تكصمنا إلييا في دراستنا يمكف أف نقترح عدة تكصيات مف خبلؿ استعراض أىـ االستنت 
 لمجانب العراقي كالجانب الكردم كىي كالتالي :   

 مجانب العراقي:بالنسبة ل -1
  العمؿ كفؽ النيج الديمقراطي  الضامف  لحقكؽ اإلنساف عامة، كحقكؽ األقميات خاصة، كالذم

 يصكف حقكؽ القكميات كالحريات.
  مكاسب األكراد ، كتأكيد االعتراؼ عمى حقكقيـ القكمية في الدكلة العراقية.الحفاظ عمى 
  ،التنسيؽ بيف الحككمة االتحادية كحككمة إقميـ كردستاف لتحقيؽ األمف كاالستقرار المشترؾ

كمكاجية المخاطر المحدقة كالتنظيمات اإلرىابية كاألفكار الراديكالية، كاإلدراؾ مف نكايا بعض 
لغربية منيا التي  يبٌيف لنا التاريخ سعييا المستمر لخدمة مصالحيا عف طريؽ عٌدة الدكؿ خاصة ا

 آليات، كتعتبر إحداىا آلية تفكيؾ دكؿ الشرؽ األكسط كالعراؽ كاحدة منيا.
  بذؿ المجيكدات البلزمة لحٌؿ الخبلفات القائمة بيف بغداد كأربيؿ بالطرؽ السممية، كالحكار

طية يجب أف تعكد بالخير عمى جميع أطراؼ الشعب العراقي، ككجكب كاإلدراؾ بأٌف الثركة النف
 استغبلىا بعقبلنية ككنيا ثركة زائمة.

  النظاـ الفيدرالي نظاـ أثبت نجاعتو في العديد مف الدكؿ التي تعرؼ بالتعددية القكمية ك الدينية
ككف حبل لذا العمؿ عمى تثبيتيا بصكرة فعمية، كبصكرة ترضي جميع أطراؼ العراؽ سكؼ ي

 .مناسبنا لخركج العراؽ مف معاناتو المستمرة جراء التعدد العرقي
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 مجانب الكردي:بالنسبة ل -2

بالرغـ مف أٌف أكراد العراؽ عرفكا معاناة كبيرة جراء السياسات  القيرية التي مارستيا األنظمة 
كالمساىمة الكردية  الكبيرة في السياسية االستبدادية في العراؽ، إاٌل أٌنو بعد الغزك األمريكي لؤلخيرة 

صياغة الدستكر الٌدائـ كفؽ منظكرىـ  الٌرامي إلقامة النظاـ الفيدرالي، كجب عمييـ دعـ ىذا الخيار، كذلؾ 
 لعٌدة اعتبارات كأىميا:

  ارتباط القكمية الكردية مع نظيرتيا العراقية في مختمؼ الجكانب كالديف اإلسبلمي كالتقارب
 في العادات كالتقاليد.الجغرافي، كالتشابو 

  االستقبللعف العراؽ، خاصة في ىذه الظركؼ الٌصعبة التي تمر بيا، تعتبر خيانة لمشعب العراقي
 الذم ذاؽ ىك اآلخر مرارة الحكـ االستبدادم كضيؽ الحريات كانتياؾ الحقكؽ.

 ا لحٌؿ الخبلفات الدا ئرة بيف بغداد فالعمؿ كالتنسيؽ مع الحككمة االتحادية، كمحاكلة المضي قيدمن
كأربيؿ سكؼ يعكد بالخير الكبير عمى مختمؼ أطياؼ الشعب العراقي، بما فييـ األكراد، فيجب 
أف تككف قٌكات البشمركة الكردية طرؼن في الدفاع عف العراؽ، كمساعدة جيشو المتفتت، خاصة 

قة الشرؽ بعد صعكد  ظاىرة اإلرىاب داخمينا كاألخذ بعيف االعتبار ما يحدث في سكريا كمنط
 األكسط عاٌمة.
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 (1الممحؽ رقـ )

 2005( مف الدستكر العراقي الدائـ لسنة 140نصت المادة )
 (:140المادة )

( مف قانكف 58الخطكات البلزمة الستكماؿ تنفيذ متطمبات المادة ): تتكلى السمطة التنفيذية باتخاذ أّوالً 
 إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية بكؿ فقراتيا.

( 58المسؤكلية الممقاة عمى السمطة التنفيذية في الحككمة االنتقالية كالمنصكص عمييا في المادة ) ثانًيا:
مف قانكف اإلدارة العراقية لممرحمة االنتقالية تمتد كتستمد إلى السمطة المنتخبة بمكجب ىذا الدستكر عمى 

ألخرل المتنازع عمييا لتحديد أف تنجز كاممة )التطبيع إلحصاء كتنتيي باستفتاء في كرككؾ كالمناطؽ ا
 إلدارة مكاطنييا( في مٌدة أقصاىا الحادم كالثبلثكف مف شير ديسمبر سنة ألفيف كتسعة.

 
 (1991) 688( قرار 02ممحؽ )

 األمـ المتحدة                                          
DISTERS. GENERAL 

 مجمس األمف
(0990)S/RES/0688  

5 April 1991 

 
 .1991( المعقودة في أفريؿ 2982األمف في جمستو ) ساتخذه مجمالذي 

يضع في اعتباره كاجباتو كمسؤكلياتو بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة بالنسبة لصيانة األمف  إف مجمس األمف
 كالسمـ الدكلييف.

ذا يشير إلى الفقرة ) ذا سكره القمؽ الشديد إ02( مف مادة )07كا  ال ما تعرض ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة. كا 
لو السكاف كالمدنييف العراقييف في أجزاء كثيرة مف العراؽ، كالذم شمؿ مؤخرنا المناطؽ السكانية الكردية، 
لى حدكث غارات عبر الحدكد بما ييدد  كأدل إلى تدفؽ البلجئيف عمى طاؽ كاسع عبر الحدكد الدكلية، كا 

 السمـ كاألمف الدكلييف في المنطقة.
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ذا شعر بانزعاج بال ذا يحيط عمما كا  غ لما ينطكم عميو ذلؾ مف آالـ مبرحة يعاني منيا البشر ىناؾ، كا 
افريؿ  3بالرسالتيف المرسمتيف مف الممثميف الدائميف لتركيا كفرنسا لدل األمـ المتحدة كالمؤرختيف في 

 (S/22442 ،S/22435، عمى التكالي ) 1991أفريؿ 4، ك1991
ا بالرسالتيف المتيف أر   3سميما الممثؿ الدائـ لجميكرية إيراف اإلسبلمية لدل األمـ المتحدة في إذا يحيط عممن

 (.S/22436S/22447، عمى التكالي )،1991أفريؿ  4ك 
ذا يضع في اعتباره تقريرنا األميف العاـ المؤرخ في   (.S/22366) 1991/مارس/20كا 

م شمؿ مف العراؽ، كالذفي أجزاء كثيرة  يديف القمع الذم يتعرض لو السكاف المدنييف العراقيكف -1
دل إلى تدفؽ البلجئيف عمى نطاؽ كاسع عبر الحدكد الدكلية، أمؤخرنا المناطؽ السكانية الكردية، ك 

 إلى حدكث غارات عبر الحدكد بما ييدد السمـ كاألمف الدكلييف في المنطقة،
كاألمف الدكلييف يطالب بأف يقـك العراؽ عمى الفكر بإسياـ منو في إزالة الخطر الذم ييدد السمـ  -2

حكار مفتكح لكافة   في المنطقة، بكقؼ ىذا القمع، كيعرب عف األمؿ، في السياؽ نفسو في إقامة
 .. احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحقكؽ السياسية لجميع مكاطنيف العراؽ.

عمى الفكر إلى جميع مف  ،الدكلية يصر عمى أف يسمح العراؽ بكصكؿ المنظمات اإلنسانية -3
 يحتاجكف إلى المساعدة في جميع أنحاء العراؽ، كيكفر جميع التسييبلت البلزمة لعممياتيا،

ذا  -4 يطمب إلى األميف العاـ أف يكاصؿ بذؿ جيكد اإلنسانية في العراؽ، كأف يقدـ عمى الفكر كا 
ة السكاف المدنييف بعثة أخرل  إلى المنطقة تقريرنا  عف محن إيفاءاقتضى األمر عمى أساس 

العراقييف، كخاصة السكاف األكراد المقيميف في الشماؿ الذيف يعانكف مف جميع أشكاؿ القمع الذم 
 تمارسو السمطات العراقية. 

يطمب كذلؾ مف األميف العاـ اف يستخدـ جميع المكاد المكجكدة تحت تصرفو بما فييا مف مكارد  -5
ـ عمى ... عاجؿ لتمبية الحاجيات المحمية لبلجئيف كككاالت األمـ المتحدة ذات الصمة، لمقيا

 كلمسماف العراقييف المتشرديف.
 يناشد جميع الدكؿ األعضاء كجميع المنظمات اإلنسانية أف تساىـ في جيكد اإلغاثة اإلنسانية. -6
مطالب العراؽ باف يتعاكف مع األميف العاـ مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغايات يقرر بقاء ىذه المسألة  -7

 ظر. قيد الن
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 (03ممحؽ رقـ )
 
 تقرير عف الشعب الكردي والمنطقة التي يعيش فييا

 المشار إلييا في جمسات اجتماع تقارير ومشروعات القوانيف في الكونغرس األمريكي
 (2008)أوت في  و ناشانكميمرممثاللو.ـ.أمف الحكومة الكردستانيةكتبتقرير 
الممارسات الكحشية  أكدتمنشكر يكشؼ عف المشاركة األمريكية في المسألة الكردية،  غيرتقرير *

 لمنظاـ العراقي عمى الشعب الكردم بعد حرب الخميج الثانية
 .1991جانفي  8الثالثاء 

 قسـ جمسة استماع كابيتوؿ ىيؿ )مقر الكونغرس( مف الشرؽ األوسط.
 لجنة استماع لجنة الشؤوف الخارجية.العنواف:

 الموضوع: انتياكات حقوؽ اإلنساف في الكويت والعراؽ.
 برئاسة: النائب دانتي فاسبؿ.

 الشاىد/ فوؿ ىيمي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية
 أندرو ويتممى، المدير التنفيذي لمراقبة الشرؽ األوسط

 مبنى رايبوف ىاوس 2172
 

 األجزاء المتعمقة بمكضكع جمسة االستماع
انتياكات حقكؽ اإلنساف عف طريؽ حككمة العراؽ كلسكء الحظ ليست ظاىرة جديدة،  :السيد ىيمى

كعبر ما يقارب مف عقد كامؿ، قامت منظمة العفك الدكلية بتركيب اآلالؼ مف الكثائؽ كسنيا عف 
الحاالت  التي تـ فييا كبطريقة منيجية ، منظمة تجاىؿ الحقكؽ األساسية لممكاطف العراقي، كمف بيف 

كردم كالشيعي، كمف األشكرييف ك ا انتياؾ حقكؽ اإلنساف في العراؽ، أفراد مف المجتمع الضحاي
ض عمى أفراد مف المجتمع الشيعي، كيتـ رضيف السياسييف، فقد كاف ينـ القبكاسع مف المعاطيؼ 

عداميـ بسبب عضك  ؾ، كالكرد يتيـ الفعالة في منظمات سياسية أك لمجرد  االستياء في ذلتعذيبيـ، كا 
فقد عانى المجتمع الكردم كثيرنا في السنكات األخيرة، كقد استدعى انتباه العالـ بأسره، اليجـك 

كردم مصرعيـ كلكف لـ  5000حينما لقي  1988في شير مارس  حمبجةباألسمحة الكيماكية قرية 
كردم مف  8000ريع، كقد تـ إلقاء القبض عمى ميحرؾ أحد في العالـ ساكنا بشاف ىذا االنتياؾ ال
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أحدنا شيئا عنيـ مف ذلؾ  التالي اختفكا مف الكجكد كال يسمع، كب1983قبيمة البارازاني الكردم في عاـ 
 الحيف.  

، كؿ عاـ، كلكف مف المستحيؿ الكصكؿ إلى الرقـ األعدـارير مف أعماؿ كىناؾ المئات مف التق
بكاسطة أفراد القكات الحككمية  ا قتمك كما  ,1988شخص عاـ  6000ـ قتؿ أكثر مف الحقيقي، فقد ت

المسمحة، أغمبيـ مف المكاطنيف غير المسمحيف، ككاف أغمب  الضحايا نتيجة عمميات اإلعداـ بعيدنا 
 عف ساحات القضاء، كمعظميـ مف الكرد الذيف تـ قتميـ أثناء عممية العسكرية كاسعة النطاؽ.

 
 .1991سبتمبر  17الثالثاء 

 وؿ ىيؿ مع أحد مسؤولي وزارة الدفاع.القسـ: جمسة استماع كابيت
 العنواف: جمسة استماع لجنة المخابرات.

الموضوع: لجنة استماع عف ترشيح مدير المخبرات المركزية األمريكية، برئاسة السيناتور دافيؿ 
 بوريف.

 الشاىد: روبرت جينس، الرشح لمنصب مدير المخابرات المركزية
 ادناه. جمسة االستماع  قد تـ إعادة نسخيا ألجزاء المتعمقة بالمكضكع في

:  أكد أف أعكد إلى مكضكع العراؽ، إذا ما استطعت، ىؿ يمكنؾ أف تخبرني ما الذم السيناتوربرادلي
استندت إليو المخابرات المركزية لبلستجابة  لئلدارة األمريكية بقصؼ الكرد بقنابؿ الغاز؟ ىؿ يمكنؾ 

 .1988أف تذكر العاـ 
: حسبما أتذكر أييا السيناتكر، فإٌف المعمكمات المتجمعة لدل المخابرات، كانت ينسسيد روبرت ج

ا بأف العراؽ قد قصفكا عددنا مف القرة الكردية بقنابؿ الغاز، كما أتذكر أٌنو كاف  معمكمات جٌيدة تمامن
 ىناؾ بعض الجداؿ عف طبيعة قنابؿ الغاز المستخدمة كدرجة سميا. 

؟ أنا أتمنى، كما تعرؼ، ال اعتراض عمييا، الفاتر آنذاؾ كاف في نكع رد فعؿ : ماذاالسيناتور برادلي
ىناؾ أم  كفي الكقت ذاتو، لـ يكف االعتراض قكيًّا: ىؿ ىناؾ أم أساس لذلؾ في المخابرات؟ ىؿ

 ؟..........العراؽ في أف شخص يخص
 لذلؾ أييا السيناتكر.      : ال، لست سيد روبرت جينس
 : لذا لـ يكف ىناؾ أم أساس استخباراتي لذلؾ المكقؼ؟ السيناتور برادلي
ا في اف ىناؾ قصفنا بقنابؿ الغاز، قد سيد روبرت جينس : أنا اعتقد أٌف المخابرات كانت كاضحة تمامن

 حدث.      
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 (04ممحؽ رقـ)
 (1970إلقميـ شماؿ العراؽ )لقانوف الحكـ الذاتي 

ا  تأكيدنا لمركابط المكاطنة كاألخكة التاريخية بيف أبناء العراؽ مف العرب، األكراد كاألقميات المتآخية كانسجامن
كما تضمنو ميثاؽ العمؿ  1970/مارس/11ككفاء بعدىا تطبيقنا لبياف  7/07مع المبادئ الديمقراطية ثكرة 

أبناء الشعب كلما ناضمت مف أجمو، كدعت  الكطني، كتعزيزنا لمنضاؿ المشترؾ كالمصالح المشتركة لجميع
، قرر مجمس قيادة الثكرة تطبيؽ الحكـ الذاتي في كردستاف، إٌف التقدميةإليو كؿ القكل الكطنية كالقكمية 

تطبيؽ الحكـ الذاتي في المنطقة التي غالبية سكانيا مف األكراد كعمى أسس الديمقراطية يكفر سبؿ الكفيمة 
 كامؿ حقكقو القكمية المشركعة في إطار الكطف الكاحد.لممارسة شعبنا الكردم 

في  كرة لمجماىير في سائر المياديف. بدراكفي ظؿ عبلقات اإلخاء، كالمساكاة كالمكتسبات التي حققتيا الث
مكائد االستعمار كالقكة الرجعية، كما أٌف ممارسة أبناء شعبنا الكردم الكاممة في الييئات الكطنية كضماف 

جكيمية، كفي ضؿ المبادئ 17قافية لؤلقميات المتآخية كفقا لمقكانيف التي شرعتيا ثكرة الحقكؽ الث
الذم لحؽ  قكمية الكفيؿ بإزالة الحيؼكالمؤسسات الديمقراطية كفي إطار العمؿ المشترؾ لمجبية الكطنية كال

تيا الشرقية كاالستبدادية العيكد الديكتاتكرية كالرجعية كسياس بنا الكردم باألقميات المتآخية أبافبأبناء شع
كأحداث نيضة اقتصادية كاجتماعية كثقافية شاممة في منطقة كردستاف، يفتح األفاؽ  الكاسعة لكؿ أبناء 
الشعب لممضي قدما كبثقة كطيدة كبركح الطمأنينة كالعمؿ البناء عمى طريؽ التحكالت الديمقراطية 

 كالتقدمية كصكال إلى بناء االشتراكية.
ى الفقرة )أ( مف المادة الثانية كاألربعيف مف الدستكر المؤقت قرر مجمس قيادة الثكرة باسـ الشعب استنادنا إل

 :    1974لسنة  33إصدار القانكف التالي رقـ  11/03/1974في جمستو المنعقدة في تاريخ 
 

 .قانوف الحكـ الذاتي إلقميـ شماؿ العراؽ
 . : أسس الحكـ الذاتيالباب األوؿ
 .األسس العامة:الفصؿ األوؿ
 :المادة األولي

 يتمتع اإلقميـ بالحكـ الذاتي كتسمى المنطقة حيثما كردت في ىذا القانكف. -أ 
تحدد المناطؽ حيث يككف األشكرييف كالكرد غالبية سكانيا، كيثبت األميف العاـ حدكد المنطقة  -ب 

 مارس. 11كفقا ما جاء في بياف 
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أساسنا لتحديد الصيغة القكمية لؤلغمبية السكانية المطمقة في األماكف التي  1927قيكد أعضاء  كتعتبر
 سيجرم فييا اإلحصاء العاـ.

 المنطقة جزء ال يتجزأ مف ىيئات الجميكرية العراقية.
 المادة الثانية:

 المنطقتيف.تككف المغتيف األشكرية كالكردية لغات رسمية إلى جانب المغة العربية في 
تككف األشكرية كالكردية لغتي التعميـ بجانب المغة العربية األشكرية كاألكراد في المنطقتيف في جميع 

 مراعاة كمرافقة كيتـ كفقا لمفقرة "ق" مف ىذه المادة.
يخضع التعميـ في جميع مراحمو في المنطقة لمسياسة التربكية كالتعميمية العامة لمدكلة مع مراعاة 

 لحضارم لجميع القكميات.التراث ا
 المادة الرابعة:

ـ القضائي  القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو لغير القانكف كتشكيبلتو في المنطقة جزء ال يتجزأ مف التنظي
 في الجميكرية العراقية.

 المادة الخامسة:
 المنطقة كحدتيف ماليتيف مستقمتيف ضمف كحدة مالية الدكلة.

 المادة السابعة: 
 المنطقتيف مف الميزانيات التالية: تتككف ميزانية

 الميزانية االقتصادية لممنطقتيف -1
 مجمس الكحدات اإلدارية. ميزانيات -2
 ميزانية المجالس البمدية. -3
 الميزانية االستثمارية.  -4

 الباب الثاني: ىيئات الحكـ الذاتي
المنطقة، ىذا الباب مخصص لتعريؼ المجمس التشريعي التي تغير الييئة التشريعية المنتخبة في 

كيتحدد تككيف كتنظيـ العمؿ بو في القانكف، أما المكاد التابعة تخصصت في كيفية تككيف ىذه 
المجالس كحدكد ممارستيا كصبلحيتيا، كأشارت أيضا إلى المجمس التنفيذم، ككيفية تنظيمو كتككينو 

 كصبلحياتو، كأعضاء المجمس كانتخابيـ.
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 ريدة الرسمية.ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الج
ق، المصادؽ لميـك الحادم عشر مف  1994صدر في بغداد اليـك التاسع عشر مف شير صفر سنة 

 مػ.1974شير مارس لسنة 
 كبناء عمى قانكف الحكـ الذاتي فقد تـ تعديؿ الدستكر العراقي بمكجب القار أدناه.

 تعديؿ الدستكر المؤقت. 277قرار 
 الثامنة.تضاؼ الفقرة الثالثة إلى المادة 

تتمتع المنطقة أيف غالبية سكانيا مف األكراد بالحكـ الذاتي كفقا لما يحدده القانكف، ينفذ ىذا التعديؿ 
 الدستكرم مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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 : قائمة المراجع بالمغة العربية
I. الكتب :  

القاىرة : .العدواف عمى العراؽ خريطة أزمة ... ومستقبؿ العراؽاحمد, كآخركف.  ،إبراىيـ -1
 .2003مركز البحكث كالدراسات السياسية، 

 ،المؤسسة الجامعية : اإلسكندرية،العرؽ و المغة واليوية القوميةىشاـ محمكد.  ،األقداحي -2
2010. 

 .2003 ،مؤسسة كقؼ كرككؾ:كرككؾ  .والوطف العربي تركمافارشد.  ،اليرمزم -3
 .1960، دار العمـ لممبلييف  بيركت. تطور معنى القومية.منبؼ،الزرار -4
 .1963بيركت: دار العمـ لممبلييف،  .ما ىي القوميةالمصرم، ساطع.  -5

دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،  : ، عمافوالحؿ اإلسالمياألقميات الدينية القرضاكم، يكسؼ.  -6
 ـ.1996ق/1417

ترجمة محمد غيتـ، القاىرة: الجمعية  .حقوؽ اإلنساف والسياسة الّدوليةب فكرسبيات، دافيد.  -7
 .1993المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية، 

 .1982 ،مصرية نجمك, مصر, مكتبة األ األقميات.المدخؿ لدراسة سميرة،بحر -8
مصر: مكتبة الكفاء  .تأثير األقميات عمى استقرار النظـ في الشرؽ األوسطبف نكم، حساف.  -9

 .2015القانكنية، 
لبناف: بيساف لمنشر كالتكزيع كاإلعبلـ،  .الصراع الدولي عمى النفط العربيبرجاس، حافظ.  -10

2000. 

دار الكتابات أياد   :مصر.األقميات إما المواطنة إما االستقالؿ. حسيفدركيش العادلي،  -11
 .2012الزميمي، 

 . 2002منشكرات آراس،  : العراؽ .الفيدرالية والديمقراطية لمعراؽ ىماكندم،محمد. -12
أربيؿ: دار أراس لمطباعة  .الحركة القومية الكردية نشأتيا وتطورىا. جكيدة ،كديع -13

 .2013كالنشر، 
دراسة في األقميات   ،الصراعات العرقية و استقرار العالـ المعاصرحمد. ،أكىباف -14

 .1999 ،دار جامعة عربية:.اإلسكندريةوالجماعات والحركات العرقية
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 بيركت: دار الثقافة. .معنى القومية العربيةجكرج. ، حنا -15
لمحات مف نضاؿ حركة التطور الوطني لمشعب الكردي في كردستاف حبيب. ،كاظـ -16

 .  2005 ،2ط.،أربيؿ: دار تاراس لمطباعة كالنشر .العراقية

بغداد: الدائرة  .2005دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة أحمد محمد. ،محمكد -17
 .2010اإلعبلمية في دكؿ النكاب، 

جدؿ اليويات، عرب، أكراد، تركماف، سرياف، يزيدية، صراع االتحادات في مطر، سميـ.  -18
 .2008بيركت:  المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  .العراؽ والشرؽ األوسط

مركز الراصد ...: .تسوية النزاعات في السودافمحمد. ، بياء الديف كقبمي،مكاكم -19
 .2006 ،لمدراسات

الحماية والعقاب، الغرب والمسألة الدينية في الشرؽ األوسط، مف قانوف . مرقسمرقس، -20
 .ـ2000: ميريت لمنشر كالمعمكمات، مصر .الرعاية المذىبية إلى قانوف الحرية الدينية

قضايا القوميات وأثرىا عمى العالقات الدولية: القضية الكردية أميف قادر، ،مثنى -21
 .2003في منشكرات كردستانممدراسات اإلستراتيجية، : السميمانية .نموذًجا

ر اد : لبناف .العرب وجيراتيـ، األقميات القومية في الوطف العربينجيب الريس،رياض.  -22
 ، ب س ف.2رايس لمكتب كالنشر،ط

 .1992 ،دار سعاد الصباح : القاىرة .تأمالت في مسالة األقمياتإبراىيـ. ،سعد الديف -23
. األقميات واالستقرار السياسي في الوطف العربينيفيف.   ،عبد المنعـ مسعد  -24

 .2006 ،مركز البحكثكالدراسات السياسية: القاىرة

 .2005عماف، .مولة قرف أتىحقضايا دولية، تركة قرف و  عكض اليزايمة، محمد. -25
 
المركز  : قطر .؟تركيا واالكراد: كيؼ تتعامؿ تركيا مع المسألة الكرديةمحفكظ.  ،عقيؿ -26

 .2012العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، 
العراؽ: مديرية المكتبات العامة في  .المصالحة الوطنية في العراؽفييؿ جبار جبمي.  -27

 .2014محافظة دىكؾ، 
 .1971القاىرة: المكتبة األكاديمية،  العالقات السياسية الدولية،صبرم مقمد، إسماعيؿ.  -28
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 )ب ـ ؾ: دار النشر االلكتركني، ب س ف(. .الرموز المحضورة"" .شاكر الحاج مخمؼ -29
ترجمة: عمر األثيكبي،  .حقوؽ اإلنساف والسياسة الخارجية األمريكية. تشكمسكي، نعـك -30

 ـ.1984لبناف: مؤسسة األبحاث العربية، 
 )ب،س،ف(.القاىرة: دار المعرفة. .فمسفة قوميةحمد. أخاكي،  -31

 
II. المذكرات 

)رسالة ماجستير  التعددية االثنية واألمف المجتمعي، دراسة حالة مالي،  إدابير، أحمد.  -32
 (.2011/2012كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ ,   غير منشكرة. جامعة الجزائر

، القومية )األكراد نموذًجا(األقميات وتأثيرىا في استقرار الدوؿ العساؼ، فايز عبد اهلل.  -33
الماجستير في العمـك السياسية، غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، كمية 

ـ السياسية،  . 2009/2010اآلداب، قسـ العمك
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 ممخص الدراسة:
 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى البحث عف مشكمة األقميات كتأثيرىا عمى الدكلة القكمية في منطقة الشرؽ 
األكسط، ىذه المنطقة التي تحتكم عمى فسيفساء كبير مف األقميات بكؿ أنكاعيا، تعٌد محٌطة اىتماـ القكل 

يراتيا الطبيعية كمكقعيا اإلقميمية كالدكلية عمى مر العصكر نظرنا لمقكماتيا الحضارية، التاريخية، خ
الجيكاسترتيجي، كساحة صراعات إقميمية كدكلية نظرنا لعامؿ االمتداد الجغرافي كالقكمي لمعظـ ىذه 
األقميات إضافة إلى نزاعات داخمية حادة بيف األقميات كالدكلة القكمية، مما يجعؿ ىذه األخيرة في حالة 

كسياسات فعؿ كرد فعؿ، زيادة إلى التجاذب كالتناقض عدـ استقرار السياسي الناجـ عف تصادـ األطراؼ 
 فيما بينيما.

ا في التركيبة المجتمعية  إٌف تحقيؽ الكحدة الكطنية كالمكاطنة في المجتمعات التي تشيد تنكعن
يتكقؼ أساسنا عمى العكامؿ الداخمية مف خبلؿ تأسيس دكلة تعترؼ بجميع مككناتيا كحؽ طبيعي قائـ، 

ىذه الدكؿ تحمؿ المسؤكلية في ترقية المكاطنة بكضع أساليب كآليات الديمقراطية  ليذا يجب عمى أنظمة
كالمشاركة السياسية بعيدنا عف الرككف كاالنحياز لمذاتية ة)العرقي، الديف(، أك إليديكلكجية ما، زيادة لتحقيؽ 

افة التعايش مجتمع مدني قكم يسعى بالنضاؿ السممي لتحقيؽ كحدة إرادية تفض االختبلفات لبناء ثق
 متدرجة ىدفيا تحقيؽ المصمحة الكطنية. 

إلى  1921كفي حالة العراؽ كنمكذج دراستنا، فإٌف مختمؼ األزمات السياسية التي عاصرتيا منذ 
ا في ىذه المعادلة، ىذا 2003غاية  ، منيا النزاعات الداخمية كالحركب اإلقميمية، كانت القضية طرفنا ميمن

لقيادات كمختمؼ حككماتيا المتعاقبة عمى إدارة بغداد في حاؿ القضية نيائينا بإعطاء لغياب إرادة سياسية 
حقكقيـ القكمية كالسياسية كاالعتراؼ بيـ كمككف يثرم المجتمع، بؿ لكرست كؿ مجيكداتيا العسكرية 

لعزيمة كالتشريعية في احتكاء ككبح القضية الكردية طيمة ىذه المٌدة: بالعنؼ، القٌكة ، ىذا ما أجج ا
السياسية الكردية لتحقيؽ مطالبيـ كالدفاع عف حقكقيـ بكؿ الكسائؿ كصكال إلى غاية التحالفات اإلقميمية 

 كالدكلية.
، أيف تعاكنت الحركة السياسية الكردية مع الكاليات المتحدة األمريكية 2003فكانت مرحمة ما بعد 

"، فتعاظـ دكرىا في مسار 1988 نفاؿ، حمبجةاأل باإلطاحة بالنظاـ صداـ حسيف ثأرنا عف جرائمو "قضية 
 إعادة الدكلة العراقية بكصكليـ إلى السمطة ككضعيـ دستكرنا جديدنا يتبنى الفيدرالية كحؿ لؤلزمة. 
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Résumé : 

 
Cette étude vise à chercher le problème des minorités et son impact sur 

l'État-nation dans le Moyen-Orient, une région qui contient une grande 

mosaïque des minorités de toutes sortes, est l'intérêt des puissances régionales et 
internationales au cours des siècles en raison des mérites de ces  richesses 
naturelles historiques culturels et sa position géostratégique  aussi  une zone des  

conflits régionaux et internationaux en raison du facteur de l’ extension  
géographique nationale de la plupart de ces minorités ainsi que les conflits 

internes important entre les minorités nationales et l'état, ce qui rend celle-ci en 
l'absence de stabilité politique, résultant  la collision entre ces parties la , et  

leurs différentes  réactions suite  a des  politiques  appliquées. 
 

La réalisation de l'unité nationale et la citoyenneté dans les communautés 
en situation diverse dans la structure des communautés dépend principalement 

de facteurs internes à travers la création d'un Etat reconnaît l’existence de tous 
les composants  et leurs droit naturel, les systèmes de ces pays-là  doivent 

assumer la responsabilité de la promotion de la citoyenneté et  développer des 
méthodes et  les mécanismes de la démocratie et de  la participation politique,  
loin  de la partialité subjective  (ethnique,  religion) ou à une  idéologie,  pour   

parvenir à une société civile forte et cherche à  lutter pacifiquement  pour 
réaliser l'unité des différences non scellées volontairement pour construire une 

culture de coexistence dans le  but évolutif pour atteindre l'intérêt national. 
 

Dans le cas de l'Irak comme un modèle pour notre étude, les différentes  
crises politiques qu’avons été témoins depuis 1921 jusqu'en 2003, y compris les 

conflits internes et les guerres régionales, la question  kurde a pris  une partie 
importante dans cette équation,  suite  à l'absence d’une  volonté politique des 

dirigeants des différents gouvernements successifs sur l'administration de 
Bagdad n’ont pas parvenu à résoudre la question en donnant  tous leurs  droits 

nationaux et la reconnaissance politique comme une composante enrichit la 
société, mais consacré tous  les moyens militaires et législatifs afin de  contenir 

et de limiter la question kurde  avec : la violence, la force, ce qui a sustenté la 
volonté politique des kurdes pour atteindre leurs revendications et défendre leurs 
droits par toute les méthodes en tenant  des alliances régionaux et internationales 

 
Apres la période  post-2003, où le mouvement politique kurde a  coopéré 

avec  les États-Unis  d’Amérique pour renverser le régime de Saddam Hussein 
en représailles pour ses crimes "Anfal, Halabja en 1988", le rôle des kurdes a 

cru  dans le processus de reconstruction de l’Etat -irakienne  suite à leur arrivée 
au pouvoir ou ils ont adoptés une nouvelle constitution et instauré le fédéralisme 

comme une solution à la crise. 
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Abstract 
 

This study aims to find the problem of minorities and its impact on the 

nation-state in the Middle East, a region that contains a mosaic of minorities of 

all kinds, is the interest of regional and international powers over the centuries 

because of the merits of these cultural historical ,natural resources and its 

geostrategic position as an area of regional and international conflicts due to the 

factor of national geographic extension of most of these minorities and the major 

internal conflicts between national minorities and state, which makes it in the 

absence of political stability resulting collision between  these parties, and their 

different reactions following of policies, 
 

Achieving national unity and citizenship in the communities in diverse 

situation in community structure mainly depends on internal factors through the 

creation of a State recognizes existence of all composents and their natural right, 

the systems of these countries there must assume responsibility for the 

promotion of citizenship and develop methods and mechanisms of democracy 

and political participation, far from bias subjectivity (ethnicity, religion) or to an 

ideology, to achieve a strong civil society and seeks to fight peacefully to 

achieve unity of differences unsealed voluntarily to build a coexistence culture 

in the evolutionary order to achieve the national interest. 

 

In the case of Iraq as a model for our study, what have the various political 

crises witnessed since 1921 until 2003, including internal conflicts and regional 

wars, the Kurdish question asks an important part of this equation, following the 

lack of political will of the leaders of the various successive governments over 

Baghdad administration have failed to resolve the issue by giving all their 

national rights and political recognition as a composent enriches society, but 

devoted all military and legislative means to contain and limited the Kurdish 

question with: violence, force, which sustained him the Kurdish political will to 

meet their demands and defend their rights by all methods taking into alliances 

regional and international 
 

After the post-2003 period, when the Kurdish political movement 
cooperated with the United States to overthrow the regime of Saddam Hussein 

in retaliation for his crimes "Anfal, Halabja in 1988," the Kurdish role 
increased in the -irakienne state rebuilding process following their arrival in 

power when they have adopted a new constitution and introduced federalism as 
a solution to the crisis. 
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