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 مدتخلص البحث
فمغ تقبل اؼ دولة باف ، ال يسكغ عج االنفراؿ الكخدؼ عغ العخاؽ مدألة سيمة

وفي السقابل يجرؾ الصخؼ الحؼ يخغب  ،يقتصع جدء مغ اراضييا ويربح دولة ججيجة
باالنفراؿ واقامة دولتو اف االمخ ليذ سيال واف عميو اف يمجا الى كل الػسائل لتحقيق 

وفي الػاقع ىشاؾ عػامل تجفع االكخاد لالنفراؿ واخخػ تجفعيع لمبقاء اؼ تجحبيع  . ىجفو
فقج ، ل نفدو سيف ذو حجيغ بيغ دفع وجحبلمبقاء ضسغ الجولة العخاقية وقج يكػف العام

الػضع يكػف في مخحمة ما عامل دفع وفي اخخػ يتحػؿ ليربح عامل جحب مثل 
فزال عغ العػامل الجاخمية متسثمة بالقػمية ، الجولي والقػانيغ الجولية والجعع الجولي

تحادية وحتى والعالقة مع الحكػمة اال لإلقميعوالجير والػضع الدياسي واالقترادؼ 
فاذا ما اريج الحفاظ عمى ، يؤثخ االنفراؿ في استقخار العخاؽ . ضعف الجولة العخاقية

ىحا االستقخار واستسخاره البج مغ اضعاؼ العػامل الجافعة ومعالجتيا وتقػية تمظ الجافعة 
 .لمبقاء

العامل الخارجي؛ الجعع الجولي؛ العػامل الجاخمية؛ االكخاد والحكػمة : طفتاحيةالكلطات ال
 . العخاقية
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Abstract 

We cannot consider the Kurdish secession from Iraq and 

establishing their own state as an easy matter, there is no state that 

would accept such a thing so easily.  On the other side there is the 

party that knows well that his mission cannot be done so easily, so 

he has to do his best to achieve such a goal.  In fact, there are 

pushing and pulling factors considering Kurdish secession, and 

sometimes one factor could be a double- edged sword, starting 

from the international situation to international laws and 

international support reaching to the domestic factors like the 

political and economic situation in KGR, the Peshmerga, the KGR 

relation with the central government of Baghdad and the weakness 

of the Iraqi state. Secession would undermine the state of Iraq and 

effects its stability, so the Iraqi government should handle the 

matter carefully by strengthening the pulling factors at the same 

time of curing the factors that push the Kurds towards secession.   

Keywords: The external factor; the international support; the 

inner factors; the Kurds and the Iraqi government  
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 الطقدمة 
فاالنفراؿ مغ ،  ال يسكغ عج االنفراؿ الكخدؼ عغ العخاؽ مدالة سيمة        

تقبل باف يقتصع جدء مغ اراضييا فمغ  اصعب االحػاؿ التي يسكغ اف تسخ بيا دولة ما
الصخؼ الحؼ يحمع باالنفراؿ واقامة دولتو يجرؾ ،  في السقابل و،  ويربح دولة ججيجة

اف االمخ ليذ سيال و اف عميو اف يمجا الى كل الػسائل لتحقيق ىجفو باالنفراؿ و 
اذ قج تسخ اوقات تكػف مػاتية ،   استغالؿ جسيع الطخوؼ التي تسكشو مغ ذلظ

،  يسكغ اف تعػد مخة اخخػ  لالستقالؿ و لكغ اذا لع يتع استغالليا بالذكل الرحيح فال
وفي الػاقع  ىشاؾ عػامل تجفع لالنفراؿ و اخخػ تجفع لمبقاء اؼ تجحب لمبقاء ضسغ 

فقج يكػف في مخحمة و ،   الجولة و قج يكػف العامل نفدو سيف ذو حجيغ بيغ دفع وجحب
  اخخػ يتحػؿ ليربح عامل جحب. في عامل دفع و 
 :اهطية البحث

يمقي الزػء عمى عسمية االنفراؿ كسا لػ انيا  في انوتكسغ أىسية البحث  
عػامل شاردة او دافعة واخخػ جاذبة وكل ، واقعة في مشترف مجسػعتيغ مغ العػامل

الحؼ يختمف بيغ مخحمة واخخػ فقج ولكل مشيا دوره وتأثيخه ، االكخادمشيا تجفع وتجحب 
مخحمة اخخػ يكػف العامل نفدو عامل جحب في مخحمة ليتحػؿ الى عامل شخد في 

 . وىحا يػضح لمقارغ امكانية حجوث االنفراؿ الكخدؼ مغ عجمو
 :البحث هدف

 ،تعج قزية االنفراؿ الكخدؼ مغ القزايا السيسة والسؤثخة في استقخار العخاؽ        
ما اريج الحفاظ عمى ىحا االستقخار واستسخاره البج مغ ايجاد حل عادؿ ومشرف  فاذا

تحقيق ذلظ ما لع تتع معخفة العػامل التي تذكل عامل دافع لجسيع االشخاؼ ولغ يسكغ 
خفة نفذ الػقت مع وفي، لالنفراؿ ومعالجتيا وتجشب ما يذجعيع عمى ذلظ لألكخاد

االستسخار ضسغ الجولة العخاقية الػاحجة والعسل عمى العػامل التي تجحبيع لمبقاء و 
 . لعخاقيةتعديدىا والتأكيج عمييا لزساف استسخار استقخار الجولة ا

 
 



 عن العراق محاوالت االنفصال الكردي 
 

د. ديظا هاتف مكي 
 

01  

:  
 

 :اشكالية البحث
الكخدية كانت وما تداؿ تجور  اآلماؿاف مفادىا فكخة  تشصمق اشكالية البحث مغ       

صغيخة لكغ الحمع باف  تبجأقج  ،تزع جسيع االكخاد في السشصقة قػميةحػؿ اقامة دولة 
تكبخ وتستج لتذسل جسيع السشاشق التي يتػاججوف فييا سػاء في العخاؽ او تخكيا او 

واف ىشاؾ عػامل او حتى سػريا مع اختالؼ ندبتيع العجدية في ىحه الجوؿ جسيعا  إيخاف
والبعس االخخ يكػف معيق او ، في تحكيقيا بعس مشيا تجفع وتداعجمتشػعة تؤثخ 

فيل سيكػف عامل الػضع الجولي اـ االعخاؼ ذب لمبقاء ضسغ الجولة االـ. جا محبط او
مغ دوؿ الجػار او الجوؿ االخخػ عػامل  والجعع الجوليوالقػانيغ الجولية اـ االعتخاؼ 

والػضع الدياسي والجير دفع اـ جحب؟ اـ اف العػامل الجاخمية متسثمة بالقػمية 
عالقة مع الحكػمة االتحادية وضعف الجولة العامل االقترادؼ واللإلقميع و الجاخمي 

  لالنفراؿ؟العخاقية ىل ستكػف عامل دافع اـ جاذب 
 فرضية البحث: 

: راؿ مخىػنة بيغ نػعيغ مغ العػاملاف قزية االنف تقػـ فخضية البحث عمى
ويربحػا دولة ججيجة  االكخاد عغ العخاؽ اؼ اف يشفرل، عػامل جحبعػامل دفع و 
كسا حجث مثال في الدػداف بانفراؿ الجشػب وقياـ دولة جشػب ، الدابقةجارة لجولتيع 

عػامل تجفعيع لتحقيق فيشاؾ ، في انجونيديا بانفراؿ تيسػر الذخقية عشيا ، اوالدػداف
  . تجحبيع لمبقاء في البمجو تحبصيع  اخخػ ذلظ و 

 : مظهجية البحث
اذ استخجـ السشيج ، التحميميالسشيج و اعتسج البحث كل مغ السشيج التاريخي        

اما السشيج التحميمي فمو الجور الخئيذ في ، وصف االحجاث الستتاليةو التاريخي في تتبع 
 . االنفراؿ او احباشو ػالجاخمية في الجفع نحو العػامل الخارجية  تأثيختػضيح 

 :هيكلية البحث
لسحاوالت العػامل الخارجية  قدع البحث الى مبحثيغ تشاوؿ السبحث االوؿ 

لتمظ السحاوالت وانتيى البحث السبحث الثاني العػامل الجاخمية االنفراؿ فيسا تشاوؿ 
 بخاتسة تزسشت ممخرا لمسػضػع مع أىع االستشتاجات
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 مدخل 
في  عجيجةالعرخ الحجيث محاوالت انفراؿ لسجتسعات السختمفة في شيج ا       

كل مشيا عػامل لوكانت ، نجح البعس مشيا في حيغ فذل البعس االخخ بعس الجوؿ
خارجية عػامل بعس مشيا ، ضسغ الجولة تجفع لمبقاء وتجفع لالنفراؿ واخخػ تبصمو ا

 التأييجو واف كاف دور العامل الخارجي مؤثخ وميع فغالبا ما كاف لمجعع ، اخخػ داخميةو 
 االكخاد محاوالت انقراؿ عجا ، و ما باالنفراؿ دورىسا في تحكيقو بالفعل إلقميع يغالجولي

قػمي باالنفراؿ واقامة وشغ  عمى ذلظ وىع يصالبػف  ذج البارزةالشسا أحجفي العخاؽ 
 . خاص بيع

اذ تعػد السدالة الكخدية الى اوائل ، دولة وليجة اليػـ بإقامةليدت الخغبة الكخدية       
عجت شعػب السشصقة التي كانت انتياء الحخب العالسية االولى و   فسع، لعذخيغالقخف ا

وشكمت السجة مغ ، دوؿ خاصة بيا بإقامةخاضعة لمديصخة العثسانية ومشيا ػػػػ االكخاد ػػػ 
ػػػ دوف  يالججيجة ادت الى وضع خارشة  تكػيغ لمسشصقةمخحمة  9191الى  9191

التي بقيت  فطيخت الجوؿذعػب ػػػ التقديع االثشي ورغبات ال االخح بعيغ االعتبار
دولتيع فقج تع  بإقامةحمسيع  لألكخادلع يتحقق ، و محتفطة بحجودىا الى يػمشا ىحا

مغ  ومغ ىحه الجوؿ العخاؽ الحيغ شغمػا االجداء الذسالية، بيغ اكثخ مغ دولة ػزيعيعت
ى ضست االخيخة الو فقج كانػا ضسغ والية السػصل اثشاء الحكع العثساني  ،أراضيو
ولكغ وفق شخوط  ،لتكػف تحت االنتجاب البخيصاني 9191بسػجب معاىجة سشة العخاؽ 

تع االشارة الى ىحه و التي تزسشت اخح رغبات االكخاد بعيغ االعتبار  عربة االمع
احتػاء االكخاد في مؤسدات و الخغبات فيسا بعج بانيا تعشي االعتخاؼ بالمغة الكخدية 

وبسا فييا السشصقة التي  يخت الى الػجػد الجولة العخاقية الحجيثةطف. (Asadi, 2013) ةالجول
مرجر لع يكغ التػقع مع بجاية نذػءىا اف ىحا الجدء مغ البمج سيذكل و يقصشيا االكخاد 

في بعس الفتخات  القػةالى وقج لجأ ، عشوييجد دائسا باالنفراؿ عجـ استقخار دائع 
اخخػ و اذ اليداؿ ىحا الجدء تكتشفو عػامل متعجدة تارة تجفعو لالنفراؿ ، ىجفو لتحقيق

يسكغ جسعيا تحت عشػانيغ اساسييغ ىسا وىحه العػامل  الجولةتجحبو لمبقاء ضسغ 
  .العػامل الجاخميةو العػامل الخارجية 
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 املبحث االول
ةامم اخلارجيوانع 

والقػاعج ، الى اقداـ ثالثة متسثمة بالػضع الجولي يةامل الخارجػ يسكغ تقديع الع
دعع الجوؿ االخخػ وىحه بسجسػعيا قج تكػف عػامل و الجولي  الجولية واالعتخاؼالقػانيغ و 

 . جحب او دفع لالنفراؿ
              الػضع الجولي أوال.

بحاالت انتقاؿ  تؤثخ االوضاع الجولية بذكل عاـ مغ حيث استقخارىا او مخورىا     
، وتغييخ في اوضاع مختمف دوؿ العالع واستقخارىا واستسخارىا بل وحتى شكميا احيانا

مغ معاىجة سيفخ  16و 19ألكخاد بإمكانية قياـ دولة مدتقمة في السادتيغ اعج و  فقج 
فمع تكغ  آنحاؾلكغ الجولة الكخدية لع تشذأ . 9191أغدصذ  آب/ 91السػقعة في 

في العسػـ  اختمف وضع األكخاد العخاقييغ بذكل . الطخوؼ مػاتية في السشصقة لحلظ
جػىخؼ عغ نطخائيع في دوؿ الجػار ألف بخيصانيا التي أصبحت سمصة انتجاب في 

دعست السصالب القػمية الكخدية بالحقػؽ الثقافية واالستقالؿ اإلدارؼ  9191العخاؽ عاـ 
البخيصانيػف أو يجعسػا إقامة دولة كخدية مدتقمة في العخاؽ لع يشاصخ  ولكغ السحمي

دعسػا الحكع الحاتي الثقافي وبعس االستقاللية  انساو ، (9111-9191خالؿ الفتخة )
فمع  الدياسية السحجودة لألكخاد كقػة مػازنة لمقػمية العخبية ولمحكػمة العخبية في بغجاد

،  عشجما اقتزت مرالحيع ذلظ 9191 يتػاف البخيصانيػف مثال عغ قرف االكخاد سشة
لكشيع لع مع الحكػمات العخاقية حالة مػاجية شبو مدتسخة  ضل األكخاد في 9111وبعج 

 . (Avcu, 2014)اؿ عغ البمجيدتصيعػا االنفر
بجا أف األكخاد في العخاؽ قج ،  9119عاـ األولى في أعقاب حخب الخميج    

كياف مدتقل لكشو مختبط نػعا ما بالػشغ  وفخصة لتأسيذ دولة مدتقمة ا حرمػا عمى
 حخاؾ الغخب فشتيجة ليجؼ الػاليات الستحجة في اضعاؼ الشطاـ العخاقي دعع،  االـ

إلى الى اليخب األكخاد  بيغ الصخفيغ اضصخ فيياكانت الحريمة حخب و ،  االكخاد
الجعع الغخبي لشػع مغ  ذلظ تع تقجيع بعجو ، تخكياو السشاشق الجبمية الستاخسة إليخاف 
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عغ شخيق مشع القػات العخاقية والدمصة العخاقية  السالذ اآلمغ لألكخاد في شساؿ العخاؽ
ما مشح االكخاد فخصة في الحرػؿ عمى كياف مدتقل  61مغ االمتجاد الى شساؿ خط 

لدياسية لتحػؿ التػازنات او  متغيخ في الشطاـ الجوليوكاف ل. عغ الحكػمة العخاقية
 دور ميع في مغ القخف العذخيغ الجولية بعج انييار االتحاد الدػفيتي اوائل التدعيشيات

ولع يكغ ، جسيع أنحاء العالع تأثيخىا إشعاؿ بعس التػتخات العخقية التي شاؿ ةاعاد
سعي شيجت التدعيشيات ، الحخب الباردة وحخب الخميجنياية فسع  ؛العخاؽ استثشاء

الجسيػريات الدػفيتية الدابقة ودوؿ ب بجءا   نفراؿمختمفة مغ أجل االمجسػعات عخقية 
وفيسا يتعمق . الى انحاء العالع االخخػ  ػنتقمت وفق نطخية الجوميشا، و أوروبا الذخقية

بجا أف السخحمة كانت ميسة بسعشى أف "السدألة الكخدية" أصبحت ذات أىسية ، باألكخاد
ب الكثيخ مشيع إلى تخكيا بعج عاـ و العخاؽ وىخ  دولية مع تسخد األكخاد ضج الشطاـ في

لسداعجة األكخاد في التعبيخ عغ استيائيع وكحلظ شمبيع  ةفخصالاذ أتاحت . 9119
وانزساـ العجيج مغ الكيانات  التفكظ القػمي" ػدوميش“بػ  تأثخالسذاركة سياسية أوسع 

رغبت  فكاف األكخاد مغ بيغ السجسػعات العخقية التي . السجتسع الجوليالججيجة إلى 
باالنزساـ كجوؿ ججيجة الى االمع الستحجة واعتقجوا باف الديادة الحاصمة في اعزاءىا 

بعج  9116عزػا سشة  916اعزاء ججد والحيغ وصل عجدىع الى  بإضافة تتأثخلغ 
 . (Avcu, 2014) 9161عزػا سشة  19اف كانػا 

والتغيخ الثاني في الشطاـ الجولي الحؼ أثخ عمى القػمية الكخدية في   
ساعجت اليجخة الجساعية ألكخاد العخاؽ اذ ، التدعيشيات ىػ حخب الخميج وما تالىا

الحيغ فخوا مغ العسميات العدكخية ضجىع الى تخكيا في القاء مديج مغ الزػء عمى 
ورغب االكخاد في ايراؿ فكخة الى العالع انو ما لع تكغ ىشاؾ حساية دولية . مصالبيع

كاف و  . القسع وحتى التيجيخ القدخؼ و ستتعخض لمتسييد  فإنيالمسجسػعات العخقية 
لتبعات حخب الخميج ضعف الشطاـ الدياسي العخاقي وحجوث فخاغ في الدمصة شساؿ 

فكانت  (Avcu, 2014)في مميء ىحا الفخاغىسية االكخاد العخاؽ ما زاد في السقابل مغ ا 
بجخػؿ  9116الشتيجة ضيػر مشصقة شبو مدتقمة في شساؿ العخاؽ ضمت كحلظ الى سشة 

مغ ثع اعالف شساؿ العخاؽ اقميع ضسغ الجولة العخاقية و الى البمج  االحتالؿقػات 



 عن العراق محاوالت االنفصال الكردي 
 

د. ديظا هاتف مكي 
 

05  

:  
 

الشطاـ العخاقي االكخاد في االنفراؿ فقج ساعجت العقػبات السفخوضة عمى ، الفجرالية
 . التستع بحكع ذاتي مجة شػيمة مغ الدمغ ندبياو شبو الخسسي 

  القػانيغ والقػاعج الجولية  ثانيا.
االكخاد كجافع لالنفراؿ  الحؼ يدتخجمو يعج حق تقخيخ السريخ مغ القػانيغ

وسبق اف استخجمتو بعس الذعػب مغ اجل االنفراؿ ، واقامة دولتيع الخاصة بيع
يتع الشطخ اليو بشفذ الصخيقة مغ قبل  لكغ ىحا الحق ال، تكػيغ دوؿ خاصة بياو 

لحا يتع الشطخ الى كل ، مغ يخػ انو يؤدؼ الى مديج مغ التقديع لمجوؿ الجسيع، فيشاؾ
 . عمييا اـ ال حالة بذكل مشفرل عغ الحاالت االخخػ لتقييع اف كاف ىحا الحق يشصبق

فيػ ، يتقاشع حق تقخيخ السريخ القػمي مع الجولة بعجىا اساس الشطاـ الجوليقج  
يخػ البعس اف حق ، و الػاقع لمجولة وسمػكيات حاممي الدمصة فييا يجعع حجود االمخ
ييجد االستقخار و ييجد سيادة الجولة  ألنو ا  قانػني أيسكغ اف يعج مبج تقخيخ السريخ ال

لكغ يسكغ استثشاء االوضاع التي ، و بصخيقة معاكدة لسرمحة السجتسع الجوليالدياسي 
تكػف فييا الجولة نفديا غيخ مؤكجة عشجئح يسكغ تصبيق حق تقخيخ السريخ لغخض 

االستثشائية التي يسكغ عشجىا تصبيق و فيشاؾ فخؽ بيغ االوضاع الصبيعية  . االنفراؿ
مدتقخة وسيادتيا مدتتبة ال يسكغ و ة فالجولة عشجما تكػف قائس ؛حق تقخيخ السريخ

عشجما يربح وجػد الجولة نفدو محل شظ و لكغ في فتخات التغييخ الدياسي ،  و تصبيقو
قابل لمتصبيق يحجد شكل الػضع  أالى تقخيخ السريخ عمى انو مبج عشجئح يشطخ

 ((Koskenniemi, 1994 ) .السدتقبمي لمجولة
الصبيعية جػىخ معطع السشاقذات  التسييد بيغ االوضاع الصبيعية وغيخ وأضحى       

االمع  فالتدػية السعقػلة مغ وجية نطخ ؛حػؿ االىسية القانػنية لحق تقخيخ السريخ
الستحجة كانت بخبط الػضع غيخ الصبيعي بذكل حرخؼ تقخيبا باالستعسار ػػػ لكغ دائسا 

السختبط بالحاجة الى الحفاظ عمى الحجود القائسة مغ اجل ادامة  السعيار تزع
واصبح حق تقخيخ السريخ  .لسشع الرخاعات بيغ ابشاء البمج الػاحجو االستقخار االقميسي 

ىحا مغ الصبيعة  ويأتي، 9111مقبػؿ في الشطاـ القانػني الجولي بعج  امخالقػمي 
والف مختمف ، لشطاـ الجولة ا  ججي ا  جيجالخاصة لقػمية العالع الثالث التي لع تذكل تي
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عمى اصػليا القػمية ػػػػ  تأكيجىاػ رغع ػػػػحخكات التحخيخ القػمية في افخيكيا واسيا ػ
الجولة التي وضعيا السدتعسخ وكحلظ حجود ىحه الجوؿ التي  بأشكاؿاضصخت لمقبػؿ 

ؾ ناصية كاف ىع ىحه الحخكات امتال االحياف، فقجوضعت بذكل عذػائي في كثيخ مغ 
 (Koskenniemi, 1994 ) التحخر مغ الديصخة الغخبيةو االمخ في دوليا 

السػقف مغ االنفراؿ والتقديع بعج اف كاف ىشاؾ رفس شجيج  بسخور الدمغ اختمف     
في الشرف الثاني مغ التدعيشيات اكتدب التقديع أىسية كبيخة كػسيمة ف ؛لتقديع الجوؿ

 Donald  ىػرويتددونالج يجادؿ و ، لحل الحخوب األىمية العخقية داخل الجولة

Horowitz بأنو إذا كاف مغ  في جامعة ديػؾ االمخيكية استاذ القانػف والعمػـ الدياسية
فخبسا يكػف مغ األفزل ،  في حالة غيخ متجاندة السدتحيل أف تعير السجسػعات معا  
حتى لػ كاف ذلظ يدتمـد ،  دولة واحجة متجاندةليع العير مشفرميغ في أكثخ مغ 

خيار يػصى بو بذكل متدايج عشجما  -التقديع  -اذ اف فرل الخرػـ ، انتقاال لمدكاف
ومغ ىشا يدتخجـ االكخاد ىحا الحق ،   (Ahmed, 2016)تتخكد السجسػعات إقميسيا  

 . يؤكجوف عميوو 
ما يعشي مذكمة أمشية ، اف التقديع قج يؤدؼ إلى ضيػر دولة فاشمة ىشاؾ راؼو        

ػػػػػ نطخا لعجـ قجرتيا عمى تقجيع  جشػب الدػداف مثاؿ جيجو ، عالسية كبيخة إقميسية او
الحخب و فخض سيادتيا عمى كامل ارضيا و الخجمات لسػاششييا وانييار اقترادىا 

تفكظ الجوؿ وخمق دوؿ ججيجة ليذ الجػار ػػػػ فاالىمية السدتسخة فييا التي تؤثخ عمى دوؿ 
اذ يعارض السجتسع الجولي التقديع كحل إلنياء الشداعات العخقية  ،دائسا حال مخغػبا فيو

 دائسة يحػؿ الحخوب بيغ الجوؿ إلى صخاعات أنو لمتقديع السشتقجوف  ويخػ  . والصائفية
يمة لتدػية الحخوب وبالتالي تزعف حجة التقديع كػس، والى تجخل القػػ الكبخػ 

فزال عغ انو يجعل ، قج يؤدؼ التقديع الى زعدعة استقخار الجوؿ السجاورةو  . العخقية
مغ  لمحخكات االرىابية تدتغمو في مديج مشاسبا   مأوػ قج تكػف و مغ الجوؿ غيخ مدتقخة 

اؼ انو يسكغ اف يثبط مغ حجة  (Ahmed, 2016)الدمع الجولييغ و زعدعة االستقخار 
فيل سيكػف ىشاؾ دعع دولي واعتخاؼ اذا حرل التقديع وانفرل ، االكخاد في االنفراؿ

 ىحا ما نشاقذو تاليا . ؟االكخاد
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 االعتخاؼ والجعع الجولي  ثالثا.

االنفراؿ عشجئح تحتاج الجولة الى االعتخاؼ الجولي بيا لكي تكػف حرل  إذا      
وىشا . القانػنية في السجتسع الجولي اذ اف االعتخاؼ يسشحيا السذخوعية فاعال   ا  عشرخ 

الرخاع بيغ  يشصمق مغ فكخة ليا الخافسف ؛نكػف بيغ مػقفيغ مدانج ورافس لمفكخة
ضفاء الذخعية عمى الجساعات في مدألة ا تقخيخ السريخبيغ مبادغ سيادة الجولة و 

ميثاؽ األمع  اما السدانج فيعتسج. خاؼمغ قبل الجوؿ وبحا يتخدد في االعت االنفرالية
حساية حقػؽ اإلنداف الفخدية قج  مريخىا، وأفدعع حق الذعػب في تقخيخ في الستحجة 

تقخيخ حق  الفخدؼ، وبالتالي، يجععجعع حق تقخيخ السريخ ي متدايجة لحااكتدبت أىسية 
 . وانفرالياالسريخ لألقميات 

مع حقػؽ الحكع حاليا وفي حيغ اف السجتسع الجولي قج يكػف أكثخ تعاشفا        
تطل الحكيقة أف العجيج مغ الجساعات ، في الدابقمسا كاف عميو  لألقمياتالحاتي 

اف كانت و االنفرالية التي نجحت في تشفيح الحكع الحاتي ال تحطى باعتخاؼ دولي حتى 
الخقابة الجاخمية والحكع السحمي مغ بعس  تتستع بجرجة أقػػ مغ السشاشق التي تحكسيا

وشبعا يؤثخ وجػد االعتخاؼ الجولي في مجػ استجامة الجولة . أقخانيا السعتخؼ بيع دوليا
ال تدتصيع في السجتسع الجولي و  ا  تكػف عزػ  ال سياسيا واقتراديا فبجوف وجػد اعتخاؼ
في  تدتصيع االشتخاؾال و ، (Mund, 2013) اقامة عالقات اقترادية او سياسية

السشطسات الجولية او حتى تزسغ الحرػؿ عمى مداعجات مغ الجوؿ االخخػ في 
    . الجولة إلدامةالسخحمة االولى لشذػئيا تعيشيا عمى مػاجية االعباء االقترادية 

ولكغ ما اف تتستع السشصقة السشفرمة باعتخاؼ دولي وبديادة قانػنية ستكػف دولة        
سالمة الحفاظ عمى  بجاذات الديادة تتمقى حساية بسػجب مىحه الجولة الججيجة و ججيجة 

يكػف االعتخاؼ الخارجي بسثابة مقجمة ، وبيحه الصخيقة . لمجوؿ القائسة ووحجة األراضي
اف لحكػمة االنفراؿ الحق السعتخؼ بو دوليا في الديصخة عمى ذا كفا . لمذخعية الجولية

التجخل  الستحجة ػػػ باألمعجولية ػػػ مسثمة حيشئح أف تصمب مغ الجيات ال السشصقة، فيسكشيا
عشج تستع الجولة الججيجة بالديادة سيتبع ذلظ مجسػعة واسعة مغ  . وحساية سيادتيا
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سياسيا واجتساعيا وحخية الحخكة و  ااقتراديالعػائج السختبصة بالتفاعل مع الجوؿ االخخػ 
فزال عغ السداىسة في السشطسات الجولية مغ خالؿ السذاركة في وضع ،   واالنتقاؿ

شبعا يكػف و ججاوؿ اعساليا وصشع القخارات ما يفدح السجاؿ لسديج مغ التفاعل الجولي 
قجرتيا عمى تػفيخ الدمع و ي زيادة العالقات االقترادية لمجولة لمتفاعل الدياسي دوره ف

 . (Mund, 2013)نفديا والحرػؿ عمى الجعع الخارجي  إلدامةالخجمات و 
جعع الجوؿ األخخػ يسكغ لمسخء أف يالحع القبػؿ الستدايج لفكخة كخدستاف فيسا يتعمق ب    

ىحا السػقف الججيج ىػ بالصبع انعكاس لمتغيخات في السشصقة والقػة الشاشئة  . السدتقمة
البخلساف األوروبي "إشارة ضسشية  أعصى 9196في عاـ ف . لحكػمة إقميع كخدستاف

 ػضعتعميقو بذأف الفي  مخة ػػػ ألوؿػػػ  لتصمعات األكخاد في االستقالؿ" عشجما لع يحكخ
تقخيخ لجشة الذؤوف الخارجية  ورأػ. واحجةتبقى عمى أف البالد يجب أف ؽ في العخا

"إذا كاف إلقميع كخدستاف أف يربح  أنو 9191يشايخ /البخيصانية لذيخ كانػف الثاني 
لكغ السسمكة الستحجة وشخكائيا  . . . أف يكػف بسػافقة بكية العخاؽ مدتقال ، فيجب

قبػؿ واحتخاـ أؼ الجولييغ يجب أف يقفػا عمى ألبة االستعجاد لمسداعجة في ضساف 
في  . (Bengio, 2017) "تعبيخ واضح عغ اإلرادة لرالح االستقالؿ وبذخوط معقػلة 

عامل دفع لالنفراؿ جحب، فيػ  ثالث عامل دفع اودولي العسػـ قج يكػف دعع شخؼ 
لجولة ا مغ قبل يؤدؼ ايزا الى مػاجية انػاعو، لكشومغ خالؿ تقجيع الجعع بسختمف 

 . ذكل عامل جحب لمبقاء ضسغ الجولةيوىشا  التي تجافع عغ نفديا ة باالنفراؿالسيجد  
يختمف و دوؿ اخخػ اقميسية او دولية  مجاورة، اوالثالث قج يكػف دولة  ىحا الصخؼ    

تػاجو الجوؿ التي تتػاجج فييا حخكة و . بيغ مادؼ ومعشػؼ  يأخحه الجععالذكل الحؼ 
 القػة، فاألخيخةمجػ ىحه و امكانية استخجاـ القػة و انفراؿ خيار كيفية مػاجية االمخ 

الخد تعتسج عمى  الجساعية، فحجةالى االبادة  درجات العشف وصػال   مختمف تتخاوح بيغ
ما كانػا يتستعػف  إذااو التيجيج الحؼ يسثمو االنفراليػف والحؼ بجوره يعتسج عمى  الخصخ

يداعج جساعة  مجاور او اقميسيىحا الصخؼ الثالث قج يكػف مشافذ . بجعع شخؼ ثالث
الجوؿ لسحاوالت مشافدييا لتجميخ سالمتيع اإلقميسية مغ  االنفراؿ، وتدتجيباثشية عمى 

وفي ، يؤثخ مدتػػ دعع الصخؼ الثالث عمى قػة االنفرالييغو. الجاخل أو مغ الخارج
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والحؼ يسكغ تقديسو ، في مػاجية ىحا الجععالجولة  اي تدتخجميتالعشف ال درجةضبط 
يسثل كل مشيا ترعيجا في مدتػػ التيجيج الحؼ تػاجيو الجولة وىي ،  إلى ثالثة أنػاع

 (Butt, 2017) كسا يمي:
فييا أشخاؼ ثالثة  السدتػػ األوؿ لمجعع ىػ "السحجود": وىحا يذسل السػاقف التي تقجـ 

 . مالذا  لالنفرالييغأو  أو ماليا   اعالميا   دعسا  
شكل معجات  العدكخية، فيوالحؼ يتزسغ السداعجة  ":السدتػػ الثاني "السعتجؿ 

تحقق السداعجات العدكخية ما ال تحققو السداعجة السالية اذ و  . وإمجادات او تجريب
 . النفرالييغالقتالية ليسكغ أف تحدغ بذكل كبيخ مغ القجرات 

أعمى شكل مغ أشكاؿ الجعع الحؼ يسكغ أف تقجمو دولة شخؼ  الثالث، وىػالسدتػػ 
 . االـ إلى جشب مع االنفرالييغ في صخاعيع مع الجولة بالقتاؿ جشبا   ثالث والستسثل

 . وىحه الجوؿ التي تقجـ الجعع قج تكػف دوؿ جػار او دوؿ اقميسية او قػػ دولية
 وإيخافتخكيا  الجػار:دوؿ  اػػ دعع

تخكيا قجمتا دعع كبيخ و  إيخافوبالحجيث عغ الجعع فاف دوؿ الجػار كل مغ        
 بال نخغمغ ناحية االنفراؿ  السأوػ، ولكغسػاء في تقجيع الساؿ اـ الدالح اـ  لألكخاد

ما  لػجػد االقمية الكخدية في كل مشيسا بكياـ دولة كخدية الى جػارىا نطخا   اؼ مشيسا
في جدء مشو  لألكخادكاف دعسيسا  االخخػ، ولكغيذجعيا عمى السصالبة باالنفراؿ ىي 

عشج مياجسة الشطاـ ليع  لألكخاد وكسأوػ  إيخاف(لمػقػؼ بػجو الشطاـ الحاكع في العخاؽ )
كاف يمعب "ورقتو الكخدية" لمتأثيخ عمى نتيجة التصػرات الدياسية ا فكل مشيس. تخكيا()

 .(Entessar, 2018) يتشاسب مع أىجافوفي السشصقة بسا 
  إيخاف

تحخص االخيخة عمى  بإيخاف، اذعالقة قجيسة  العخاقية تستمظ األحداب الكخدية
قجمت إيخاف الجعع المػجدتي واألسمحة لألكخاد ف اقامة عالقات مع جسيع ىحه االحداب

كبيخ في أوائل الدبعيشيات حتى ابخاـ الذاه إلى تعاوف العالقات  العخاقييغ، وتصػرت
أدػ ذلظ إلى . وأوقف دعسو لألكخاد 9191اتفاقية سالـ مع الشطاـ العخاقي في اذار 

. الجئ في إيخاف (11.111)تع التخحيب بحػالي  وقتو، لكغانييار الحخاؾ الكخدؼ في 
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العخاقييغ، األكخاد حجث الثػرة اإلسالمية أؼ تغييخات كبيخة في مػقف إيخاف تجاه لع ت  و 
العالقات مع  كانت إيخاف، وافكال الحدبيغ الكخدييغ في تػاصل مشتطع مع  وكاف

إيخاف  اإليخانية، شجعتأثشاء الحخب العخاقية  .الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني أكثخ ودية
وأنذأ  .أكخاد العخاؽ عمى تػسيع أنذصتيع وإخزاع أجداء مغ السشصقة الكخدية لديصختيع

يداؿ ىحا  الكخدية، الس الثػرؼ مكتب ارتباط يشدق األعساؿ العدكخية مع األحداب الحخ 
ضباط ارتباط  ىشاؾ أيزا  ، إلى جانب ذلظ. السكتب مػجػد ومقخه حاليا في الدميسانية

كسا انيا تجعع جساعة انرار االسالـ والجليل تخاجعيا الى ايخاف ،  إيخانيػف في اربيل
عشجما كادت الػاليات الستحجة اف تقزي عمييا في عسمية مذتخكة مع االتحاد الػششي 

 . (Bruinessen, 2005)تدممت مخة اخخػ الى العخاؽ بعج ذلظو  9116سشة 
في أعقاب احتالؿ العخاؽ  في شساؿ العخاؽ كياف كخدؼ شبو مدتقل ادػ ضيػر

تحجيات سياسية وأمشية ججيجة الى  9119االولى  لمكػيت وما تاله مغ حخب الخميج
كانت الدياسات اإليخانية تجاه الكياف الكخدؼ الشاشئ ذا الحكع الحاتي مجفػعة  . إليخاف

إقميع كخدستاف  باعتبارات معارضة تفكظ العخاؽ والقمق بذأف التحػؿ الشيائي لحكػمة
وبالتالي لع تتخح إيخاف خصػات نحػ . مغ كياف شبو مدتقل إلى حكػمة مدتقمة كاممة

وحاولت الحفاظ عمى قشاة اتراؿ مفتػحة معيا ، االعتخاؼ بحكػمة إقميع كخدستاف
لمجيػد التي تبحليا حكػمة إقميع كخدستاف ػػػػ وإف كاف بذكل ضئيل وححر ػػػػوتقجيع الجعع 

. (Entessar, 2018) ؽعادة الكاممة لديصخة الشطاـ عمى شساؿ العخالسشع االست
الحفاظ عمى تػازف قػػ بيغ الحدب الجيسقخاشي  سياسةعمى مجػ عقػد  عتسجت ايخافوا 

 الكخدستاني واالتحاد الػششي الكخدستاني لسشع ضيػر إقميع كخدستاف قػؼ 

(Ala’Aldeen, 2016) .ضيػر اقميع كخدستاف ضسغ العخاؽ و  9116عاـ  وبعج
وزادت االتراالت بيغ كبار العخاؽ الفجرالي تصػرت العالقات االيخانية مع اكخاد 

وقج شػر العجيج مغ ،   السدؤوليغ في جسيػرية إيخاف اإلسالمية وحكػمة إقميع كخدستاف
كبار السدؤوليغ اإليخانييغ وحكػمة إقميع كخدستاف عالقة عسل مع بعزيع البعس  

(Entessar, 2018) . 
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،   ودفعو نحػ االنفراؿ مغ عجمو باإلقميعىشاؾ عػامل تؤثخ في عالقة ايخاف         
شساؿ العخاؽ مالذا  ة السعارضة والتي تجج فياذ تيتع ايخاف بالجساعات الكخدية االيخاني

تقػـ بعسميات عبخ الحجود ضج ايخاف مثل حدب الحياة الحخة الكخدؼ والتي تعتقج و ليا 
وتذكل عالقات االقميع نفديا ، اسخائيل يقجمػف الجعع ليعو اف كل مغ الػاليات الستحجة 

بالخغع مغ نفي االكخاد  إليخاف قمقاسخائيل مرجر و مع كل مغ الػاليات الستحجة 
مغ اقميع مدتقل يذكل مرجر تيجيج مدتسخ  تتخػؼ ايخاف لحا،   بإسخائيللعالقتيع 
رغع عجـ ، مع ايخاف لإلقميعوجػد عالقات اقترادية مغ لكغ ىحا ال يسشع ، ابالشدبة لي

الخسسي وغيخ الخسسي التجارؼ وجػد احراءات مػثقة اال اف ىشاؾ حجع كبيخ لمتبادؿ 
 مميار دوالر سشػيا 6لصخفيغ وتقجر صادرات ايخاف الدشػية الى االقميع بػ بيغ ا

(Entessar, 2018) . 
تع  عمييا، ولػباف يشفرل اكخاد العخاؽ الف ذلظ يؤثخ سمبا  إيخاف ىلغ تخض 

ىشا . االعالف عغ الخغبة بحلظ ستتػتخ العالقة االيخانية مع االقميع وتزصخ الى التجخل
تأثيخ ىائل عمى الدياسة العخاقية الجاخمية  تخكيا، فميا كبخ مغ تجخلأ إيخاف يكػف تجخل

 / سبتسبخفي ايمػؿ عشج اإلعالف عغ االستفتاء عمى االستقالؿ ذلظ والخارجية، وحجث
اذ تع إغالؽ اثشيغ مغ  ؛ما فعمتو في الشياية ػبفخض عقػبات وىوىجدت  9199

ححرات إيخاف مغ و ،  (Lukas, 2017)السخاكد الحجودية الثالثة بيغ إيخاف واالقميع 
عمى االستفتاء وأوقفت  سبتسبخ/ أيمػؿ 91إذا تع الترػيت في ،  "عػاقب غيخ محجدة"

ج الحخس وصع  . (Bishku, 2018 )الدميسانيةو الخحالت الجػية إلى مصارؼ اربيل 
كسا استخجمت  . عمى االتحاد الػششي الكخدستاني كبيخالثػرؼ اإلسالمي ضغصو بذكل 

 نفػذىا القػؼ داخل العخاؽ ليتع الزغط مغ قبل االشخاؼ الجاخمية عمى االكخاد إيخاف

(Lukas, 2017) . وايزا لمعػدة ، ضغصت ايخاف عمى االكخاد لمعػدة عغ االستفتاءو
 بدبب ىجـػ 9196عغ االراضي التي سيصخوا عمييا بعج اندحاب الجير العخاقي في 

بدبب ىحا الزغط  اندحب مسثمػ االتحاد الػششي مغ ، و عمييااالرىابي  داعر كياف
 . (Itzchakov, 2017)ىحه السشاشق دوف التذاور مع الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني 
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ىشاؾ اعتبار آخخ يؤثخ بذكل مباشخ عمى الدياسة اإليخانية وىػ الخػؼ مغ أف        
إلى التعاوف  السشصقة، بالشطخالكخدؼ إلى اختخاؽ الػاليات الستحجة ليحه  النفراؿيؤدؼ ا

 قتاؿفي ذلظ  ، بسا9116الكخدية مشح عاـ  البيذسخكةالػثيق بيغ واششصغ وقػات 
تخػ إيخاف في الػجػد األمخيكي تيجيجا خصيخا ليا وتخػ أف تصػيق  . ضج داعر ةاألخيخ 

بانفراؿ جدءه الذسالي  قدعتخغب في رؤية العخاؽ م لحا ال،  إيخاف مغ أىجاؼ امخيكا
وكانت تدتخجـ نفػذىا مع األحداب الكخدية إلعادة االنجماج في العخاؽ بجال  مغ ،  عشو

 .(Itzchakov, 2017) مديج مغ االنفراؿ
مغ  وخػفياحجودىا، عمى  سياسي ججيجتتعمق دوافع إيخاف بخفزيا رؤية كياف و     

عغ الحاجة إلى تعديد الحكػمة التي يقػدىا  أكخادىا، فزال  اآلثار غيخ السباشخة عمى 
تتسثل الخؤية االستخاتيجية و . مؤيجوف ليا في بغجاد ونذخ نفػذىا في السشصقة مغ خالليع

الخئيدة إليخاف في تحػيل العخاؽ إلى مشصقة نفػذ ليا وجدخ لمػصػؿ إلى سػريا ولبشاف 
 يتحجػ كياف كخدؼ قػؼ مثل ىحه االستخاتيجية السعشى، قجبيحا  . الستػسطوالبحخ 

وتتزح محاوالت إيخاف السدتسخة لشدف أؼ تحخؾ نحػ . اماـ تحكيقيا ا  ويكػف عائق
خالؿ محاولة جحب االتحاد الػششي  تدج، مغاالستقالؿ عغ شخيق سياسة فخؽ 

سا ضج معدكخ الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني وحخكة التغييخ إلى جانبيا وتعديد تحالفي
واستخجمت أداة ميسة أخخػ متسثمة بػقػة الحذج الذعبي لمزغط عمى . الكخدستاني

 كل االحػاؿ إيخاف عامل مثبط لالنفراؿ الكخدؼ كخدستاف، وفيحكػمة إقميع 

(Bengio, 2017) . 
 تخكيا

كانت ترخيحات تخكيا و ، العخاؽ كخدستاف عغإقميع انفراؿ رسسيا تخفس تخكيا 
والعخاؽ بأنيسا "لغ تدسحا إلسخائيل الثانية بالطيػر في السشصقة" انصالقا مغ فكخة 

مع ذلظ كاف ىشاؾ دائسا . (Ciprut, 2017 )"عتعػد لي الاستيالء االكخاد عمى ارض 
ولكغ كاف ىشاؾ ، حيح انيا لع تجعسيع عدكخياص، تعاوف وتعامل تخكي مع اكخاد العخاؽ

 (Bruinessen, 2005) مغ القخف العذخيغ اتراؿ استخباراتي مشح الدتيشيات
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ذلظ، ومع . قرارػ جيجىا إلحباط إقامة دولة كخدية في العخاؽ تخكيا تبحؿو 
 9111عاـ  سشح؛ فإيخاف حدابات عغ السػقف والحدابات التخكية قج تكػف مختمفة فاف

تخكيا استخاتيجية ثشائية االتجاه تجاه األكخاد مغ خالؿ التسييد بيغ األكخاد  شػرت
سسح ىحا التسييد بتصػيخ وقج . "الجيجيغ" في العخاؽ واألكخاد "الديئيغ" في تخكيا وسػريا

أحج الجػانب السيسة في ىحه  كافوذ. عالقات استخاتيجية مع أربيل بيشسا تقاتل اآلخخيغ
ىػ الدساح لحكػمة إقميع كخدستاف بإنذاء خط أنابيب نفط وغاز مدتقل  االستخاتيجية

خط األنابيب ىحا الحؼ بجأ في نقل الشفط  عدز،   عبخ أراضييا ضج إرادة حكػمة بغجاد
 . (Bengio, 2017) لإلقميعمغ االستقالؿ االقترادؼ ،  9196في أوائل عاـ 

 ىػو العالقات مع اكخاد العخاؽ لتحقيق مرالحيا االقترادية  إلقامةسعت تخكيا       
يجركػف الحاجة الى تخكيا كي تكػف شخيقيع الى العالع  بالزبط، فيعما فعمو االكخاد 

 -وخاصة مدتقبميا االقترادؼ  -سيعتسج مدتقبل حكػمة إقميع كخدستاف  الخارجي، اذ
عمى الخغع مغ وجػد الشفط في االقميع اال انيع ف ؛ل كبيخ عمى عالقتيا مع تخكيابذك

وتع بشاء خط انابيب مغ الذساؿ الى . بحاجة إلى استخخاجو ونقمو إلى األسػاؽ الغخبية
وبالتالي  لجػ كال ، الشفط الى العالع الخارجي كسا اسمفشا إليراؿالتخكية  السػانئ

 ,.Larrabee F. S) عمى السجػ الصػيل إليجاد تدػية سياسيةالجانبيغ دوافع قػية 

فزال عغ اف االستثسار في ، فتخكيا بحاجة الى الصاقة لدج الصمب السحمي ؛(2010
شخكة تخكية  (66)فيشاؾ ، قصاع الشفط في االقميع سيعػد عمييا اقتراديا ايزا

وىشا تربح ، استثسخت بذكل فخدؼ او مع شخكات دولية في القصاع الشفصي لكخدستاف
 . (Sharif & Towfiq, 2015)مرمحة مذتخكة بيغ الصخفيغ 

في  قػة أكثخشكل  يأخحبجأ التعاوف في مجاؿ الصاقة بيغ تخكيا وإقميع كخدستاف        
مميار بخميل مغ الشفط  61عشجما وقع الجانباف صفقة لترجيخ  9196تذخيغ الثاني 

الحكػمة العخاقية اتفاقات  توىشا عارض. مغ كخدستاف العخاؽ عبخ ميشاء جيياف التخكي
الخغع مغ أف حكػمة إقميع كخدستاف تخػ  العخاؽ، عمىتحجؼ لديادة  ألنياالصاقة ىحه 

أف ىشاؾ بالفعل  االقترادؼ، إالوسيمة لتعديد استقالليا  أف صفقات الصاقة مع أنقخة
في شؤوف  ناتالي، الخبيخوكسا الحع دنيذ  . مخاشخ متأصمة في ىحه العالقة
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حكػمة إقميع  الحاتي، أصبحتكخدستاف العخاؽ: "بجال  مغ إقامة الجولة أو تعديد الحكع 
وقج تعسقت ىحه التبعية  .ؽكخدستاف أكثخ اعتسادا عمى تخكيا بيشسا ضمت مختبصة بالعخا

وضمت الشداعات اإلقميسية والسػارد في ، لمسشصقة كباف داعر اإلرىابيمع تيجيج ما 
حكػمة إقميع كخدستاف  جعل ما، بغجاد عوعسمت أنقخة عمى التقارب م، العخاؽ دوف حل

محاصخة بذكل أعسق بيغ القػػ اإلقميسية ويعدز سيصخة تخكيا عمى الصاقة في أربيل 
 . (Entessar, 2018)جاتيا الدياسيةوأجش

تخكيا إلى الكياف الكخدؼ في  السيسة، تحتاجالعالقات االقترادية  فزال  عغ       
بغجاد، كحاجد ضج الحكػمة في  مختمفة، وتحجيجا  العخاؽ العتبارات استخاتيجية أخخػ 

وتدتخجـ تخكيا أيزا عالقاتيا مع حكػمة  .العخاؽلمشفػذ اإليخاني الستشامي في  وكسػازنة
خالؿ إضيار أنيا  تخكيا، مغإلضيار حدغ نيتيا تجاه األكخاد في  صخيقةإقميع كخدستاف ك

حدب العساؿ  إرىابييغ، أؼضج أولئظ الحيغ تدسييع  الكخدؼ، ولكغليدت ضج الذعب 
حتى في ذروة  ألنقخةوتػضح زيارات قادة الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني . الكخدستاني

استخجمت ، في كثيخ مغ األحياف، اف سياسات أنقخة مددوجة، األزمة الكخدية في تخكيا
بجوف . (Bengio, 2017) أنقخة أيزا قادة حكػمة إقميع كخدستاف كػسصاء مع أكخادىا

والتشسية مغ الحفاظ يتسكغ حدب العجالة  كخدستاف، لغىحا التعاوف مع حكػمة إقميع 
والتشسية، ىحا التعاوف مع حدب العجالة  بجوف و وبالسثل، . عمى نفػذه الدياسي مع بغجاد

 ,Palani) يسكغ لحكػمة إقميع كخدستاف الدعي لتحقيق االستقالؿ االقترادؼ ال

Ala’Aldeen, & Cersosimo, 2018) . الصخفيغفيشاؾ مرمحة متبادلة بيغ . 
تحاوؿ عديد العالقات الدياسية مع حكػمة اإلقميع مغ خالؿ وكانت تخكيا 

بخزاني تخكيا  مدعػد ، زار9199 / فبخايخفي شباط ، مثالاستكباليا لمسدؤوليغ األكخاد
تع لمسخة األولى رفع العمع الكخدؼ إلى جانب العمع  اذكانت ىحه الديارة فخيجة مغ نػعيا و 

وأيزا في اجتساع بخزاني مع رئيذ الػزراء التخكي  أنقخة مصار و فيالعخاقي في استكبال
 بيجؼ تخكيا في األكخاد إلى مػجية كانت البادرة ىحه أف في شظ ال. يمجريع عمىبغ 

السقخر إجخاؤه بعج  مغ الحؼ كاف التعجيالت الجستػريةالستفتاء عمى ا في دعسيع حذج
 . (Bengio, 2017)لإلقميع دعسا سياسيا ذلظ اعصى وقج. أقل مغ شيخيغ



 عن العراق محاوالت االنفصال الكردي 
 

د. ديظا هاتف مكي 
 

15  

:  
 

دعع تخكيا الدياسي لإلقميع لع يكغ يعشي دعسا تخكيا الستقالؿ اإلقميع عغ  لكغ    
 جتخكيا ػػػػ التي تع أجخت 9199 أيمػؿ/ سبتسبخفي سع قخب حجوث االستفتاء ف العخاؽ،

االستقالؿ الكخدؼ تيجيجا ألمشيا يذجع األكخاد داخل حجودىا ػػػػ تجريبات عدكخية 
 91وذلظ مغ ، بالقخب مغ سػريا، و بالجبابات بالقخب مغ حجودىا مع كخدستاف العخاؽ

اقتخح الخئيذ التخكي ، في خزع ىحه التجريبات العدكخيةو ، ايمػؿ /سبتسبخ 91إلى 
: "لجيشا قائال   دوغاف أف تػقف تخكيا تجفق الشفط عبخ خط األنابيبرجب شيب أر 

بجأت تخكيا عسمية و  "ىحه ىي نيايتو، في المحطة التي نغمق فييا الرساـ، الرساـ
 عامال  كانت وما زالت تخكيا  يسكغ القػؿ أفاذا  (Bishku, 2018 ) إغالؽ الحجود

مصالب اكخاد  ديجاذا اعمغ االكخاد االنفراؿ بالصبع ست ألنو ،الكخدؼ نفراؿلال ا  مثبص
ولغ تػافق تخكيا عمى فقجاف اؼ جدء مغ ، (Rubin, 2016 ) تخكيا لالنزساـ الييع

لحرػؿ اؼ انفراؿ كخدؼ في  ا  او دافع ا  مذجع عامال  بالتالي لغ تكػف و اراضييا 
 . شساؿ العخاؽ

 الجولية:ب ػػػػ دعع القػػ 
 الػاليات الستحجة االمخيكية . 9

يسا يتعمق بجعع ربسا يسكغ اف نعج الػاليات الستحجة القػة الجولية االىع ف       
وفي ىحه الحالة فإف الدياسة االمخيكية تشصمق مغ مرالحيا في ، االنفراؿ مغ عجمو

السخاحل يجعع مرالحيا في السشصقة فمػ كاف االنفراؿ في مخحمة مغ ،   كل مخحمة
اعصاء االنصباع انيا  تعميقاتنجج انيا كانت تحاوؿ مغ خالؿ ال،  و لجعستو بكل قػة

اذ ادت افعاليا عمى ، تحافع عمى وحجة الجولة العخاقية لكغ واقع الحاؿ يؤشخ غيخ ذلظ
ة وعغ شخيق إقام، 9119في أعقاب حخب الخميج عاـ ،   االرض الى نتائج معاكدة

 . ساعجت في إقامة حكع ذاتي كخدؼ فعمي، مشصقة حطخ شيخاف فػؽ السشصقة الكخدية
أعصى زخسا  أقػػ  9116فإف الجعع األمخيكي لريغة فيجرالية لعخاؽ ما بعج ،  وبالسثل

اذ تسكغ الفريالف الكخدياف في . (Bengio, 2017) لفكخة وجػد كياف كخدؼ مشفرل
العخاؽ مغ التػحج واكتداب دولة األمخ الػاقع في العخاؽ شبو السدتقمة عغ الحكػمة 

 (Avcu, 2014) .السخكدية
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الدمغ في خمق حالة مغ  األمخيكية عبخساىع تجاخل االىجاؼ واألساليب         
 التدعيشيات، ساعجتاوائل  "تػفيخ الخاحة"عسمية  العخاؽ، فخالؿالفػضى في شساؿ 

. لع تجعع حدب العساؿ الكخدستاني في تخكيا العخاؽ، لكشياالػاليات الستحجة األكخاد في 
كاف العخاؽ مغ أعجاء الػاليات  الشاتػ، بيشساوالدبب في ذلظ أف تخكيا حميف في 

الػاليات الستحجة ستقف إلى جانب أعجاء  األكخاد، كانتمغ خالؿ مداعجة . الستحجة
الحؼ كاف مغ السسكغ أف يخمق مذاكل لع تخغب الحكػمة األمخيكية في  األمختخكيا، 

حيث لع تكغ ،  ولع يكغ ىحا الشػع مغ السػاقف مػجػدا في العخاؽ. التعامل معيا
 . (Avcu, 2014) الػاليات الستحجة عمى عالقة ودية مع الشطاـ العخاقي

السدؤولػف األمخيكيػف أنو ال تػجج شخيقة لجعل األكخاد أقػياء بسا يكفي  وأدرؾ      
أمخ لغ يكػف  باالستقالؿ، وىػلتيجيج نطاـ صجاـ دوف إعادة إحياء االىتساـ الكخدؼ 

كانت سياسة الػاليات الستحجة ىي مداعجة األكخاد بسا يكفي إلسقاط  . مقبػال  لتخكيا
كية الخسسية السخررة لتسػيل عسميات حفع ودعست األمػاؿ األمخي. نطاـ صجاـ

الكخدستاني، خالفو مع الحدب الجيسقخاشي  الكخدستاني، ومعالدالـ االتحاد الػششي 
شجعت ىحه  . االخيخ مع نطاـ صجاـ حديغ في بغجاد البخزاني، تحالفمدعػد  بكيادة

يج الدياسة األكخاد عمى العسل ضج صجاـ وضج بعزيع البعس في نفذ الػقت ما يف
      . الػاليات الستحجة بجعل نفديا صاحبة اليج العميا

ادة ضعف زي الىات ػػػ يانفراؿ اكخاد العخاؽ ػػػ في التدعيشكاف سيؤدؼ ولخبسا       
يجخميع في حخوب و يزعف بالتالي جيخانو مغ الجوؿ العخبية العخاؽ ومغ ثع انقدامو و 

 قميسيدولة عمى الرعيج اال كأقػػ التي ستبخز  إيخافيفيج ىحا و ككل ما يزعف السشصقة 
بو الػاليات الستحجة لحا لع تجعع االكخاد الى الحج الحؼ يسكشيع مغ  بال تخغوىػ ما 

 .(Avcu, 2014)  االنفراؿ
عغ اندحاب العخاؽ العدكخؼ والدياسي  لألكخاد، فزال  أدت الحساية االمخيكية         

خمق فخاغ في الدمصة مك غ مغ تذكيل دولة كخدية بحكع األمخ الػاقع  السشصقة، إلىمغ 
أف تشطع نفديا  البيذسخكةتسكشت  قجف . في شساؿ العخاؽ تستمظ قػة مدمحة محتخفة

الدياسي، وعمى السدتػػ . وتتجرب وتعسل بحخية دوف خػؼ مغ ىجػـ مغ قػات الشطاـ
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عسمية بشاء الجولة في كخدستاف  وىكحا، سارت . بإنذاء مؤسدات أمشية إقميسية سسح
 البذسخجةالعخاؽ جشبا إلى جشب مع التحخكات األولى نحػ إضفاء الصابع الخسسي عمى 

أجخػ إقميع كخدستاف أوؿ انتخابات عامة لو في و . وإضفاء الصابع السيشي عمييا
حرل الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد الػششي  ، حيث9119ايار/مايػ 

واتفقا عمى تقاسع الدمصة بشدبة  . مغ األصػات باالكخدستاني عمى حرة متداوية تقخي
 . (Fliervoet, 2018) وشكمت حكػمة مػحجة بكيادة الخئيذ مدعػد بخزاني 11-11

تػسصت الػاليات الستحجة بيشيسا وأدػ اتفاؽ و مع ىحا انجلع القتاؿ بيغ الحدبيغ 
فذل في  القتاؿ، لكشوإلى إنياء  9111الدالـ والحؼ وقعو الحدباف في ايمػؿ/ سبتسبخ 

أنذأ كل مغ الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد  بيشيسا، والشتيجةتحقيق السرالحة 
والدميسانية، الػششي الكخدستاني حكػمتو وإدارتو الخاصة بو بذكل مشفرل في أربيل 

يشصبق ىحا الفرل عمى  مشفرمة، البحخاسة مشاشق سيصختيسا بقػات أمشية  وقاما
أنذأ كل مغ  .فعمى جياز األمغ الجاخمي ككل في كخدستا فحدب، وانسا البيذسخكة

األمشية  االتحاد الػششي الكخدستاني والحدب الجيسقخاشي الكخدستاني وحجاتيسا
واستسخ ىحا . البيذسخكةواالستخباراتية والجركية ومكافحة اإلرىاب باإلضافة إلى قػات 

 9111 عاـ في تػحيج اتفاقية عمى وق عا حتى السددوجالييكل الدياسي واألمشي 
(Fliervoet, 2018) .  لحا شكمت االدارة االمخيكية سبب اساسي لػحجة االكخاد

 . مغ مخحمة أكثخوتذتتيع في 
بذكل عاـ ىشاؾ اختالؼ في االدارة االمخيكية في السػقف مغ االنفراؿ         

بيغ الزباط األمخيكييغ  الذخرية، وكحلظالسدؤوليغ األمخيكييغ برفتيع  الكخدؼ، بيغ
اقتخح جػزيف بايجف ػػػ  الكخدية، فقجذسخكة يالحيغ خجمػا في كخدستاف أو إلى جانب الب

تقديع العخاؽ الى ثالث مشاشق مشيا مشصقة  الذيػخ ػػػعشجما كاف عزػا في مجمذ 
وشبعا تسارس الذخكات الكبخػ دورا في دعع االنفراؿ نطخا لعالقاتيا الجيجة مع . كخدية

إكدػف مػبيل في كخدستاف  شخكة استثسخت االتحادية، مثالاالكخاد وليذ الدمصة 
بكثيخ مسا تفعمو في  أربيل أكثخوتقػـ الذخكات األمخيكية بأعساؿ تجارية في . العخاؽ

تغييخ في مػقف الخأؼ  نفدو، ىشاؾفي الػقت . (Rubin, 2016 )  بغجاد أو البرخة
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دعسيع  رحفالعاـ األمخيكي حيث يعمغ العجيج مغ الدياسييغ والسفكخيغ وكتاب ال
يسكغ لمسخء أيزا أف يجرؾ اختالفا في السػاقف بيغ وزارة الخارجية و . لالستقالؿ الكخدؼ
تعكذ األولى السػقف األكثخ تقميجية لجولة عخاقية  السختمفة، حيثواألجيدة األمشية 

لجييا أقػػ العالقات والسرالح مع حكػمة إقميع  األخيخة، التيحيغ أف  مػحجة، في
إذا دعست الػاليات الستحجة تحخكا كخديا  وبالتأكيج. ةأكثخ مخونمػقف  كخدستاف، تعخض

 . استقالؿ إقميع كخدستافىحا عامل تغييخ في لعبة  تعارضو، فديكػف أو عمى األقل لع 
(Bengio, 2017) 

تعديد التعاوف العدكخؼ بيغ التحالف الحؼ تقػده الػاليات  آخخ، تععمى صعيج         
 ، وايزا في9116تع تخسيخو خالؿ حخب عاـ  كخدستاف، والحؼالستحجة وحكػمة إقميع 

اذ تتمقى . نػعا مغ التحالف االستخاتيجي داعر اإلرىابي، ليربح القتاؿ ضج كياف
حكػمة إقميع كخدستاف جسيع أنػاع السداعجات العدكخية بسا في ذلظ التجريب واألسمحة 

خبيخ  وفقا لكيشيث بػالؾ . عغ التشديق والتعاوف في العسميات العدكخية الحجيثة، فزال  
كاف التصػر اإليجابي لمغاية ىػ أف الػاليات الستحجة وافقت ،  االمغ القػمي االمخيكي

عمى تػفيخ األمػاؿ العدكخية "لجفع العجيج مغ التكاليف األكثخ  9191في أوائل عاـ 
بسا في ذلظ الغحاء واإلمجادات الصبية واالحتياجات األساسية  - البيذسخكةأىسية لقػات 

وستقمل بحج ذاتيا ،  ت شيخيا لألكخاداذ دفعت عذخات السالييغ مغ الجوالرا–األخخػ 
ىحا يذكل بحج ذاتو دافع و ، (Bengio, 2017) عجد السيدانية الكخدية إلى حج كبيخ

 . مغ اجل االنفراؿ لألكخادكبيخ 
السػقف الخسسي لمػاليات الستحجة ىػ تبشي  الساضييغ، كافعمى مجػ العقجيغ  

بيغ  9199عاـ في اجتساع  السثاؿ، أكجسبيل  عسمي، فعمىالفيجرالية كحل وسط 
 . مدعػد بخزاني عمى أىسية وحجة العخاؽمع جػزيف بايجف  والخئيذ باراؾ أوباما ونائب

،  والذعب الكخدؼواف الػاليات الستحجة ممتدمة بعالقتيا الػثيقة والتاريخية مع كخدستاف 
ىحا ما قالو أوباما ع عخاؽ فيجرالي وديسقخاشي ومػحج، في سياؽ الذخاكة االستخاتيجية م

مخحميا عخاؽ واحج  االدارة االمخيكية تفزل اؼ اف (Rubin a, 2016)وبايجف لبخزاني 
أضيخ  تخامب، الحؼوعمق األكخاد أيزا آماال كبيخة عمى الخئيذ دونالج . دوف انفراؿ
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كاف بخزاني قج و . مدتذاروه بالفعل مػقفا أكثخ تفزيال تجاه الجولة الكخدية مغ سمفو
اقر قزية استقالؿ كخدستاف مع نائب الخئيذ األمخيكي مايظ بشذ في اجتساع في ن

فاذا دعست الػاليات الستحجة ، قاشئج الشواف لع تعخؼ نتا 9199ميػنيخ في شباط 
استقالؿ  قزية فديكػف ىحا عامل تغييخ في، أو عمى األقل لع تعارضوالحخاؾ الكخدؼ 

تجعع الػاليات الستحجة اجخاء االستفتاء في  كغ لعول  (Bengio, 2017) إقميع كخدستاف
االكخاد في االستسخار بو اذ اعمشت انيا لغ ب فمع تذجع ادارة الخئيذ تخام، 9199

االكخاد  لمػصػؿ الى حل و شجعت كل مغ الحكػمة العخاقية و تشحاز الى اؼ شخؼ 
يخجـ السرمحة  آنحاؾاذ لع يكغ االنفراؿ  (9199)الدياسات، لالزمة بيشيسا 

 . ليذ عامل دفعو لالنفراؿ في تمظ السخحمة  ا  قػي ا  مثبص فيي مثمت عامال  ، االمخيكية
 "اسخائيل ". 9

"دوؿ" العالع السؤيجة النفراؿ االكخاد وتذكل عامل  أكثختعج "اسخائيل" احجػ        
كانت مشح البجاية تجعع االحداب الكخدية في  االستقالؿ، اذمغ اجل  لألكخاددفع قػؼ 

 واالسمحة، فاإلسخائيميػف دعستيع بالتجريب  العخاؽ، فقجحخوبيا ضج الشطع الحاكسة في 
انو إلى جانب تػفيخ التجريب العدكخؼ شاركػا في  الكخدية، ويحكخيعسمػف في السشصقة 

،  9196بحمػؿ عاـ و . عسميات استخباراتية سخية في السشاشق الكخدية في سػريا وإيخاف
 . (Bishku, 2018 ) كانت تذتخؼ الشفط مغ حكػمة إقميع كخدستاف "اسخائيل"ورد أف 

قالػا انيع يدمسػه الى و اف نفى االكخاد ذلظ و فيي تعتسج كثيخا عمى الشفط الكخدؼ ػػػ 
 (Entessar, 2018) بالذارؼ  ف ال ييتسػ التجار واالخخوف ىع الحيغ يبيعػنو وىع 

مع الحدب الجيسقخاشي  العخاؽ، وخاصةمع أكخاد  "سخائيلا "تشصمق عالقات      
مغ القػؿ السأثػر عجو عجوؼ ىػ صجيقي باإلضافة إلى التعاشف بيغ  ستانيالكخد

عمى  التأكيجالصخفاف  ، ويحاوؿوقزيتوالعجيج مغ اإلسخائيمييغ مع الذعب الكخدؼ 
رفس الػجػد و الستسثمة بالسعاناة مغ االضصياد والسجازر و العػامل التي تخبط بيشيسا 

وسائل اإلعالـ اإلسخائيمية عغ اجتساعات  ، تحجثت9116في عاـ  . وتيجيج ىحا الػجػد
صحيفة "يجيعػت  ، أفادت9111عاـ  شالباني، وفياسخائيمية مع مدعػد بخزاني وجالؿ 

" اإلسخائيمية أف الذخكات التجارية زودت األكخاد بػ "أششاف مغ السعجات احخونػت
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في ذلظ الجراجات الشارية والسخكبات الرالحة لجسيع التزاريذ  ، بسا"اإلسخائيمية الرشع
وكحلظ  الخصاص، والخػذوأجيدة لتحجيث بشادؽ الكالشيشكػؼ والدتخات الػاقية مغ 

باستخجاـ جشػد اسخائيمييغ سابقيغ في تجريب  "اسخائيل" البػليدية، وشاركتالكالب 
داعع لالنفراؿ الكخدؼ و وىشا يعج الجور االسخائيمي معدز  .(Bishku, 2018 ) األكخاد

مغ حيث تعديد قػة االكخاد العدكخية لسػاجية اؼ خصخ ييجدىع او ييجد حخاكيع 
 . االنفرالي

وحتى العالقات  "سخائيل"الع يخغب األكخاد في االعتخاؼ بالعالقات العدكخية مع        
 ػيعج االنفراؿ الكخدؼ مفيجا ل . العالقات االقترادية شيء آخخ الدياسية، لكغ

مغ  قج تتبعيا دوؿ اخخػ ما يغيخو سيكػف نقصة البجء في تقديع العخاؽ  ألنو "اسخائيل"
مغ قبل  ا  مخفػض ا  تذكل كيان ألنيايا كمو يرب في صالح ككل، وىحاخارشة السشصقة 
ستبحث عغ االعتخاؼ تي سػؼ تشذأ الالجوؿ الججيجة  السشصقة، فيحهاغمبية شعػب 

جاىدة لتقجيع ذلظ كمو ما يغيخ مغ  "اسخائيل"ستكػف و عغ اقامة العالقات االقميسية و 
بشياميغ نتشياىػ  "اسخائيل"لحا نجج اف رئيذ وزراء . تربح مقبػلة ىي االخخػ و وضعيا 
،  لدياسياف االكخاد " شعب يقاتل أثبت التدامو الدياسي واعتجالو ا 9196 عاـ قاؿ في

وكانت "اسخائيل" اكثخ . (Bishku, 2018 ) "وىع يدتحقػف استقالليع الدياسي الخاص
فيي اذا ،  (9191)جػاد،  لتأييجهودعت الجوؿ الغخبية  9199استفتاء  إلجخاءالجاعسيغ 

لكغ ىل ستستمظ ىحه ، واقامة دولة خاصة بيع تذكل عامل دفع قػؼ النفراؿ االكخاد
الجولة السقػمات التي تؤىميا لالنفراؿ او ما يسكغ اف ندسيو العػامل الجاخمية الجافعة 

 . لالنفراؿ
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 املبحث انثاني
 انعوامم انداخهية

التي تصػرت إلى شبو دولة بحمػؿ مصمع القخف الحادؼ  ،تعج كخدستاف العخاؽ     
 كخدستاف“بػ األكثخ تقجما وتشطيسا  سياسيا  مغ بيغ جسيع أجداء ما يدسى ، والعذخيغ

لجيو حكػمة مدتقمة عغ بغجاد . الكياف لجيو كل مطاىخ الجولة السدتقمة "، ىحاالكبخػ 
بخلساف ت جخػ االنتخابات الخاصة بو بذكل مشفرل  (، وكحلظقميع كخدستافا)حكػمة 

عشرخ أساسي وىشاؾ  . ىشاؾ نطاـ قزائي مشفرلو قية عغ االنتخابات العامة العخا
تحػلت مغ مشطسة إلى قػة  البيذسخكة، التيآخخ مغ عشاصخ القػة السدتقمة ىػ 

 وششي، يختمفوششي ويػـ  عاصسة، ونذيجكخدستاف  ومشطسة، وإلقميععدكخية فعالة 
ع رفعو في يت الخاص، والحؼكسا اف ألكخاد العخاؽ عمسيع . عغ ذلظ السػجػد في العخاؽ

العمع العخاقي غيخ و  البيذسخكةكل مكاف في كخدستاف ويسكغ رؤيتو عمى شارات جشػد 
رمد آخخ لالستقالؿ ىػ . ال يسكغ رؤيتو إال في أماكغ قميمة -االقميع مػجػد تقخيبا في 

وىشاؾ عامل . (Bengio a, 2017)المغة الكخدية التي ىي المغة الخسسية لمسشصقة 
بسجسػعيا عػامل  . وتذكل ىحه العشاصخالقػميةالذعب الكخدؼ الحؼ يفتخض اف تػحجه 

ليا العالقة  لمبقاء، ويزاؼدفع لالنفراؿ اال انيا تحتػؼ في داخميا عمى عػامل جحب 
 التي سشتشاوليا تباعا  و ضعف االخيخة و مع الحكػمة االتحادية 

  القػمية الكخدية  أوال.
ماؿ الكخدية باالنفراؿ رغع اف في استسخار بقاء اآل ا  ميس شكمت القػمية عامال        

كانت ىشاؾ قزية  فمػال القػمية ما، الجوؿ التي يعيذػف فييا تخفس عسمية انفراليع
السذكمة اف ابشاء ىحه القػمية مػحجيغ في  بالجولة، لكغىشاؾ مصالبات  وما كانت

دولة، مغ  أكثخمقدسيغ بيغ  أسمفشاكسا  ا ، فيعفعمي وغيخ مػحجيغماؿ السذاعخ واآل
يختمفػف ربسا اكخاد العخاؽ  . مختمفة وعاشػا تجاربمغ ليجة  أكثخيتكمسػف  وحتى انيع

تستعيع بمغتيع  خالؿمغ  ندبيا   أفزلعاشػا في وضع  حيثبكية اكخاد السشصقة  عغ
عغ الشطاـ الحاكع  تدعيشيات القخف الساضي تستعػا باستقالؿ كبيخ ودرسػا بيا، ومشح
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يتستع باستقالؿ  ا  بعجه اقميس أصبحػانقصة فاصمة اخخػ في حياتيع اذ  9116 وكاف عاـ
 . في ضل نطاـ فجرالي لمبمج

عسميات ثقافية وسياسية واقترادية واجتساعية عسيقة  االخيخة، حجثتفي العقػد        
شػر حياة مدتقمة عغ قميع كخدستاف العخاؽ ما يذيخ إلى أف الكياف الججيج قج افي 

تسيدت ىػيتو الكخدية عغ غيخىا وتسيدت  الػقت، كمساوكمسا مخ  .الحكػمة االتحادية
يتع تعديد اإلحداس بالقػمية الكخدية بذكل كبيخ مغ و . عغ الجدء العخبي مغ العخاؽ

االخيخة ىي  ورغع اف. (Bengio, 2017) والمغة، خالؿ مكػنات القػمية مثل التعميع
 المغة الكخدية ىي لغة ىشجوف ؛عامل مػحج اال انيا ايزا العامل الحؼ يقدع األكخاد

تذبو إلى حج بعيج المغة الفارسية التي يتع التحجث بيا في إيخاف السجاورة والمغة و ، اوربية
، يتحجث بيا عبخ ليجات عجيجة فالكخدية، البمػشية السشصػقة في جشػب غخب باكدتاف

 (Rubin c, 2016) ليدت جسيعيا مفيػمة بذكل متبادؿ
والجورانية،  ةالكخمانجيالميجتيغ الكخديتيغ األكثخ أىسية ىسا  عاـ، فإفبذكل        

يتحجث العجيج مغ األكخاد األتخاؾ الكخمانجية . مقدع إلى ليجات متعجدة وكالىسا
يتحجث األكخاد مغ محافطة دىػؾ في العخاؽ أو شساؿ سػريا المغة  الذسالية، بيشسا

يتع التحجث بالمغة الدػرانية و . والدػرانية باديشاني(الكخمانجية الجشػبية )تدسى أحيانا 
يدتخجـ  وفي حيغ. في اجداء مغ إيخاف وحػليسا، وكحلظفي مجف أربيل والدميسانية 

األبججية أكخاد إيخاف والعخاؽ  ويديتخجـتخكية، الأكخاد تخكيا وسػريا الحخوؼ الالتيشية 
األكخاد في القػقاز كال مغ الحخوؼ الديخيمية والالتيشية  السعجلة، ويدتخجـالعخبية 
 (Rubin c, 2016) السعجلة
عمى القػمية الكخدية  التأكيجحاوؿ االكخاد في العخاؽ مغ خالؿ السشيج التعميسي        

غيخىا مغ االمػر و بخمػزىا سػاء في العمع الكخدؼ او الشار وسيف بارزاف والعيج الػششي 
وتعدز الػعي القػمي الكخدؼ بقػة . (Bengio, 2017) نذأتوالتي تدرع في الصفل مشح 

 -9116االنتعاش االقترادؼ )مغ خالؿ الشطاـ التعميسي الحؼ ازدىخ خالؿ سشػات 
عغ الشطاـ العخاقي والسشاىج الجراسية وجسيع الكتب  الشطاـ مشفرل تساما   (، ىحا9196

يعج الذباب الكخدؼ  سشا ، لععمى عكذ الجيل األكبخ ف الكخدية، لحاالسجرسية بالمغة 
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يخكد الدخد في ىحه الكتب السجرسية  وبالسثل، فإف. يعخؼ المغة العخبية أو يدتخجميا
 . عمى كخدستاف والسجتسع الكخدؼ والتاريخ والثقافة الكخدية بجال  مغ العخاؽ والعخب

كخمانج أف "كتب تاريخ حكػمة إقميع كخدستاف تقجـ رسالة سياسية أساسية  شيخؾويخػ 
ليا الحق في تقخيخ السريخ ، مفادىا أف األكخاد كسجسػعة قػمية في عالع الجوؿ القػمية

  . (Bengio a, 2017) وإقامة الجولة "
واستخجمت التجارب والحكخيات الدمبية لساضي االكخاد في ضل جسيع األنطسة  

الكخدية  ةوتعديد القػميالعخاقية الدابقة في إبعاد الذعب الكخدؼ عغ الجولة العخاقية 
مغ  %16.6 يؤيج، 9191جخؼ في صيف لسدح أ   ػفقا  ف . والتصمع إلى االستقالؿ

٪ مغ السذاركيغ سيؤيجوف االستقالؿ بغس 91.1أف  واضيخ السدح. الدكاف االستقالؿ
بيغ جيل الذباب أعمى مشو بيغ الجيل  واف الجععالشطخ عغ مػقف األحداب الدياسية 

عغ  الججيجة، فزال  األكبخ سشا بدبب خزػعيع إلى التعميع الكخدؼ ووسائل اإلعالـ 
 (Bengio, 2017) ثالثة عقػد مغ االنفراؿ عغ العخاؽ العخبي وثقافتو

وبيشسا قج يقبل زعساء أكخاد العخاؽ بالفيجرالية ػػػ مخحميا ػػػ ال يداؿ أكخاد العخاؽ 
 9111في عاـ التي جخت وسبق اف خمرت حخكة "االستفتاء"  .يحمسػف باالستقالؿ

لع  9119فأؼ كخدؼ ولج بعج عاـ ،  ٪ مغ األكخاد يصسحػف إلى االستقالؿ11إلى أف 
كثيخ مشيع ال يتحجث العخبية وليذ لجيو والء لمعخاؽ و يعخؼ أبجا  سمصة الحكػمة العخاقية 

( Phillips, 2009) .  الجيل الججيج مغ الذباب تع تعميسو باف انتسائو الى كخدستاف
 (Mohammed, 2013) العخاؽ وليذ الىحجودىا التي وضعيا االكخاد ب

ىل ستخبط  الكخدؼ، لكغجفع لالنفراؿ الفي  ا  ميس ذكل القػمية عامال  توعميو 
القػمية االكخاد في جسيع السشاشق التي يتػاججوف فييا بغس الشطخ عغ الجولة التي 

يحمع األكخاد بكخدستاف واحجة  فبيشسا ؟لمجولةاؼ ىل سيكػف ىشاؾ امتجاد  ؟تحتػييع
 ة مدتقمةمغ كخدستاف واحج أكثختفخض الحقائق الجيػسياسية عجـ وجػد  ومدتقمة، قج

(Rubin a, 2016) ومغ ثعؼ انيع لغ يدتصيعػا تحقيق االنفراؿ عغ دوليع أ 
يل ستعتسج عمى فىحه الجولة  نذأت ، وإذا“االنجماج جسيعا في دولة "كخدستاف الكبخػ 

 . تكػف شاردة لمقػميات االخخػ مغ السحتسل أف اؼ انيا  ؟العخؽ 
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انصالقا مغ فكخة التقديع بشاء عمى حق تقخيخ السريخ لمقػمية الكخدية فيل و 
ىل الجولة الكخدية ستذسل و  ؟الكخدؼعامل دفع اـ جحب اماـ االنفراؿ  القػمية كػف تس

االنفراؿ عغ العخاؽ فقط اـ انيا تزع كل مشاشق تػاجج االكخاد في الجوؿ السجاورة ما 
احتساليغ، االوؿ، اماـ  وىشا نكػف  ؟واالنفراؿمغ دولة بعسمية التقديع  أكثخ تأثخيعشي 

اما االحتساؿ . جسيع السشاشق الكخدية األربعةل يصالب األكخاد باالستقالؿ الكامل اف
سػريا، العخاؽ وثع  السثاؿ، فيعمى سبيل  -يقبمػا باالستقالؿ الستدمدل  الثاني، أف

  . ذلظ السشاشق الكخدية في تخكيا وإيخاف بعج سشػات أو حتى عقػد بعج ذلظ وبعج
ستذكل األجداء األولى مغ كخدستاف سابقة لكل شيء مغ ليكل الحكػمة إلى  

يسكغ أف يؤدؼ ىحا االستقالؿ الستدمدل  مدتقمة، كيفي دولة فمدفة الشطاـ إلى المغة ف
 العخاؽ، أوؿإلى تقػيس االستقخار وحتى الػحجة في السدتقبل؟ إذا أصبحت كخدستاف 

 تختار كخدستاف التخكية السدتقبمية األكثخ اكتطاضا بالدكاف واألكثخ مشفرل، فيلجدء 
تربح كخدستاف مػازية بجال مغ أف  قبمية، أفالى يدار الػسط اقتراديا واألقل ميال 

تكػف تابعة نفديا لجسيػرية كخدستاف القائسة في العخاؽ؟ قج يكػف ىحا مذكمة بالشدبة 
ىل ستكػف بكيادة الحدب  الكيادةبوفيسا يتعمق  القػمييغ، بالصبعلسعطع األكخاد 

ساؿ الجيسقخاشي الكخدستاني أو االتحاد الػششي الكخدستاني في العخاؽ أو حدب الع
كاف  االستقالؿ، سػاءاالعتبار الثاني الحؼ يؤثخ عمى إعالف . ؟الكخدستاني في تخكيا

اذ ال يقترخ األمخ عمى تقديع  ،حجوده اإلقميسية ال، ىػاالستقالؿ متدمدال  أـ كامال  أـ 
أيزا ال يػجج إجساع داخل كل دولة فيسا يتعمق بحجع او  دوؿ، ولكغاألكخاد بيغ أربع 

 (Rubin b, 2016) ضي الكخديةامتجاد األرا
بعس األكخاد األتخاؾ والدػرييغ بػجػد مشفح عمى  السثاؿ، يصالبعمى سبيل 

ويستج بعس األكخاد العخاقييغ واإليخانييغ بسصالباتيع إلى . البحخ األبيس الستػسط
تكػف كخدستاف جسيػرية وال يداؿ آخخوف يجركػف أنو مغ السحتسل أف . الخميج العخبي

كسا أف جسيع األراضي التي ي حتسل أف يصالب بيا األكخاد  . غيخ ساحمية وأقل تػسعا  
العخب والتخكساف واآلشػريػف  وسػريا، يدكغالعخاؽ  عخقيا، ففيليدت متجاندة 

األذرييغ، في إيخاف ىشاؾ . مداحات شاسعة مغ األراضي التي يصالب بيا األكخاد
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سيحتاج األكخاد إلى تقخيخ ما إذا كانػا . والعخب واآلشػرييغ كيا األتخاؾتخ  والفخس، وفي
إذا كانػا  األغمبية، وماسيقرخوف مصالباتيع عمى األراضي التي يذكمػف فييا 

التي يذكمػف فييا أقمية كجدء مغ دولة  معيشة، باألراضيضل ضخوؼ  سيصالبػف، في
 (Rubin b, 2016) مدتقمة ججيجة

 فييا، لكغاالستقالؿ في أؼ حجود يخغبػف االنفراؿ و قج يختار األكخاد إعالف 
 . يجب عمى القادة األكخاد أيزا االعتخاؼ بأف مثل ىحه الحجود قج تكػف محل نداع

جمخ تعشجما  األراضي، خاصةالسشازعات الستعمقة بسصالبات  وحل نادرا ما يتع انياء
وفي حيغ قج يتع التقميل مغ . والتخخيب الستعسج الػثائق األصميةعقػد مغ الرخاع 

يسكغ تجاىل الشداعات الحجودية بيغ  الفيجرالية، القميسية في التختيبات أىسية الشداعات اال
إذا كانت لحلظ . تربح بؤر اشتعاؿ لمرخاع العدكخؼ سسخعاف ما  السدتقمة، فييالجوؿ 

عمييع إنذاء لجشة حجود  الرخاع، فيجبكخدستاف وجيخانيا يخغبػف في تجشب مثل ىحا 
 الديل، ألف باألمخوىحا ليذ . ثشائية أو دولية ذات مرجاقية قبل أؼ إعالف استقالؿ
السخجح أف يؤدؼ  العخبية، ومغاألكخاد ال يثقػف في األمع الستحجة وجامعة الجوؿ 

جة لحدب العساؿ الكخدستاني كسجسػعة إرىابية إلى استبعاد أؼ ترشيف الػاليات الستح
وإذا اختارت كخدستاف  .تخحب الجوؿ السجاورة بمجشة الحجود أمخيكية، ولغمذاركة 

 األجداء تبقىاستقالؿ كخدستاف العخاؽ فقط بيشسا  الستتالي، معاو  االستقالؿ الستدمدل
تمظ  معىي العالقة  واإليخانية، فساية األخخػ مغ كخدستاف تحت الديصخة الدػرية والتخك

 (جسيػرية كخدستاف)سيثيخ االستقالؿ عجدا مغ األسئمة لكل مغ كسا الكخدية؟ السشاشق 
تدسح  السثاؿ، ىلعمى سبيل ؛ فالججيجة والجوؿ التي تدتزيف األقميات الكخدية

 -ية لألكخاد السػاششة التمقائ -كخدستاف بالجشدية السددوجة؟ ىل ستتستع بػ "حق العػدة" 
 (Rubin b, 2016) كسا تفعل إسخائيل كجولة ييػدية لمذتات الييػدؼ؟

تفذل أؼ دولة كخدية مدتقمة في تمبية السصالب اإلقميسية القرػػ لألكخاد  قج      
سيدتسخ معطسيع إف لع يكغ جسيعيع في إيػاء  الججد، الحيغوستثيخ شكػؾ جيخانيا 

جيخاف كخدستاف  مشو، فإفأمخا ال مفخ  االنفراؿإذا أصبح لكغ . أعجاد كبيخة مغ األكخاد
. حجودتحجيج واضح لممقابل  الجولة الججيجةسيدعػف إلى السداومة عمى االعتخاؼ ب
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أؼ شسػح التخمي بذكل دائع عغ مشيا أف يصالب جيخاف كخدستاف  ومغ السحتسل
 لعقػد، ليذيتخدد صجاىا  ال، فدػؼوسػاء فعمت الدمصات الكخدية ذلظ أـ . وحجوؼ 

فقط في السػقف العدكخؼ لكخدستاف وجيخانيا ولكغ أيزا في مجػ تجخل جيخاف 
اؼ عمى األكخاد أف يختاروا: ىل ستربح كخدستاف  .كخدستاف في الذؤوف الكخدية

الرخب، أـ ىل ستديخ كخدستاف عمى شخيق  معادال  لجسيػرية التذيظ أو سمػفاكيا؟
ساىع رفزيع االعتخاؼ بالديصخة األلبانية الكػسػفية عمى السجف والبمجات التي  الحيغ

 . (Rubin b, 2016) والرخاعيصسعػف بيا في التقـد االقترادؼ 
  الجيرثانيا ػػ 

عدكخية واحجة تسثل الجير السدتقبمي الحؼ يجافع يفتخض اف يستمظ االكخاد قػة        
 الكخدؼ، فقجعكذ االنقداـ الجاخمي تفي الحكيقة  ىحه القػة العدكخية عغ الجولة لكغ

ميج ىحا التصػر الدياسي قػاتو، و تأسذ في شساؿ العخاؽ تياراف رئيداف لكل مشيسا 
ة لكل مغ الحدب تابع قػة عدكخيةذسخكة لتربح مشقدسة عمى أسذ حدبية كيقػات الب

 (Fliervoet, 2018)الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد الػششي الكخدستاني
 الحدبية، إالعمى الخغع مغ الخصػات التي تع اتخاذىا لتقميل تأثيخ الدياسات و       

لأللػية ا يداؿ الييكل الكيادؼ م. انيا تػاصل لعب دور حاسع في تشطيع البيذسخكة
السجمجة التابعة لػزارة شؤوف البيذسخكة مشطسا وفقا لالنتساء الحدبي اذ تع تجييد كل 

يتع حتى اآلف  ذلظ، لع فزال  عغ . لػاء بقائج مغ شخؼ ونائب مغ الصخؼ اآلخخ
مقاتل  911111ىشاؾ حػالي . ذسخكةيإضفاء الصابع السؤسدي عمى غالبية قػات الب

بالتداوؼ تقخيبا بيغ االتحاد  عذخ، مقدسةخارج ألػية الػزارة األربعة  البيذسخكةمغ 
التابعة  البيذسخكة وتحتفع قػات. الجيسقخاشي الكخدستاني الكخدستاني والحدبالػششي 

محرػرة جغخافيا  في مجاؿ  بيا، وىيلكال الحدبيغ بيياكميا التشطيسية والسالية الخاصة 
اإلرىاب، دبيغ بقػاتو األمشية واالستخباراتية ومكافحة واحتفع كل مغ الح. نفػذ حدبييسا

 حدبية، ولكغفيع ال يشقدسػف فقط عمى أسذ . يتع تدييديا حتى تبقى كحلظ والتي
أيزا مغ خالؿ الػالءات الذخرية لألفخاد ذوؼ الشفػذ مغ عائالت البخزاني والصالباني 

سة أمشية مختمصة فيسا تحتفع بسطيخ واضح كسشط البيذسخكةفإف  الحاكسة، وبالتالي
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 الخغع مغ وضعيا الخسسي برفتيا مشطسة أمشية كخدستاف، عمىيتعمق بحكػمة إقميع 

(Fliervoet, 2018). 
تبع حكػمة كخدستاف او يالى جير محتخؼ حكيقي  البيذسخكةاف تتحػؿ قزية       

بذكل  نذأت السدتقبمي، فالبيذسخكةالحكػمة الججيجة مدتكبال ىي تحجؼ يػاجو الكياف 
 . أسمفشاالخاصة بو كسا  البيذسخكةلكل حدب  الدياسية، اؼمشفرل حػؿ االحداب 

السػالية لدعيع الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني مدعػد  البيذسخكةفسثال ندلت قػات 
يػـ واحج مغ انتياء فتخة  ، قبل9191 أغدصذ/ آب 91وسط أربيل في بخزاني الى 

كسا . شخرية كقػة دفاع كخدية بل عمى أنيا قػة البيذسخكةال يخػ  رئاستو، فبخزاني
كياف ذسخكة مغ اجل محاربة ياستخجمت السعجات التي تبخع بيا السجتسع الجولي لمب

 ألنوىحا بحج ذاتو يعج مذكمة و . ألغخاض سياسية وليدت عدكخية اإلرىابي داعر
يدعى القادة الدياسيػف إلى فخض إرادتيع مغ خالؿ القػة  بالجيسقخاشية، اذيزخ 

عمى الرعيج الدياسي  ذلظ، سػاء فزال  عغ. السصمقة بجال  مغ مجخد عسمية ديسقخاشية
في مشترف و . االشتباكات الدياسية تقػض وحجة القػات السدمحة اإليجيػلػجي، فإفأو 

 بيشيا، فيشاؾالحدبية فيسا  البيذسخكةتدعيشيات كانت قج حجثت حخب أىمية وتقاتمت ال
 (Rubin, 2016 ) يزعف الػاقع العدكخؼ الكخدؼ ككل بيشيا، ماضغائغ 

الى شساؿ العخاؽ اذ لع  االرىابية داعر عشاصخ ويتزح ىحا االمخ مع دخػؿ      
االنقدامات داخل  االستعجاد، أعاقتعجـ  ففزال  عغالبجاية، الخد في  البيذسخكةتدتصع 

تخاجعػا عغ لياكل  بعج، فقجوألف قػات الحدبيغ لع يتع دمجيا . اقػات البيذسخكة ردى
تع تقديع العسميات العدكخية في و . قيادتيع التقميجية واستجابػا عمى أسذ حدبية

مشيا كاف بكيادة الحدب الجيسقخاشي  عةقصاعات، أربكخدستاف إقميسيا  إلى ثسانية 
كاف العجيج مغ القادة مغ و . الكخدستاني وأربعة مغ قبل االتحاد الػششي الكخدستاني

القػات  وشخري فيأدػ إلى انقداـ سياسي  البيذسخكة، مسامغ سشا الجيل األكبخ 
األىمية الزباط األكبخ سشا بذكل مباشخ في الحخب ىؤالء فقج شارؾ معطع  . السدمحة
وىحا ىػ . زالػا يحسمػف ضغيشة ضج خرػميع الدابقيغ ، وما9111-9116الكخدية 

الدبب أيزا في أنو ال يسكغ لمقادة القجامى إال أف يأمخوا أفخادا مغ حدبيع وليذ كل 
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الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد الػششي  لحلظ، خاضونتيجة . شخز
 مشيسا، مافي أراضي كل  كياف داعر اإلرىابيالكخدستاني حخوبا مشفرمة ضج تشطيع 

 (Fliervoet, 2018) عسل السذتخؾأعاؽ التشديق والتػاصل وال
الكيادة الدياسية والعدكخية لحكػمة إقميع  جعمتيفتخض أف الحخب ضج داعر       

حققتو، التقجـ السحجود الحؼ  البيذسخكة، وتػسيعإلصالح قػات  تعسلكخدستاف 
 وألسانيا، اتفقتمع مجسػعة استذارية مغ الػاليات الستحجة والسسمكة الستحجة  فبالتعاوف 
إحجػ األولػيات الخئيدة  تتسثمو  . نقصة 61عمى خصة إصالح مغ  9199في عاـ 

لمخصة في تػحيج قػات االتحاد الػششي الكخدستاني والحدب الجيسقخاشي الكخدستاني 
والسيع ما إذا كانت اإلصالحات ستقمل مغ دور . البيذسخكةت إشخاؼ وزارة شؤوف تح

 كسشطسة أمشية مقدسة لرالح دورىا كسشطسة أمغ رسسية لمجولة البيذسخكة
(Fliervoet, 2018) . البيذسخكةإذا لع تتسكغ األحداب الدياسية الكخدية مغ تػحيج و 

تكػف  ذلظ، عشجىاالكياـ بحلظ أكثخ صعػبة بعج  االنفراؿ، فديربحاعالف قبل 
ويزاؼ ليا البشية التحتية الجفاعية فاذا حرل كخدستاف العخاؽ عمى . السخاشخ أكبخ

وىشا تستمظ حكػمة ، سػؼ يػاجو مذاكل فيسا يتعمق ببشيتو التحتية الجفاعية،  االستقالؿ
 )يخ ومصاريغ مجنييغ في الدميسانية وأربيل إقميع كخدستاف بالفعل مصارا عدكخيا في حخ 

Rubin, 2016) . اال اف االمخ يحتاج السديج كي تكػف ىشاؾ قػة عدكخية واحجة تجعع
 . كمو باستقخار داخمي كخدؼ قامت، ويختبط ىحا إذاالجولة الججيجة 

 ثالثا ػػ الػضع الدياسي الجاخمي لإلقميع
يعخؼ اف  الكخدؼ، فالجسيعيسكغ لالنقداـ الجاخمي اف يجعع االنفراؿ  ال         

في تػجيات االحداب الكخدية وصخاع مدتسخ عمى الدمصة يرل الى حج  قداـىشاؾ ان
الصالباني الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني جالؿ  الدتيشيات، عارضمشح أوائل  . االقتتاؿ
الػاقع . ف مداعي مشافدو نحػ الحكع الحاتيلع يشجح أبجا في وق البخزاني، لكشوبكيادة 

خ الحمفاء والتحالفات أف معدكخ الصالباني يعاني مغ نقاط ضعف مختمفة اىسيا انو غي  
لحميفو في فتخة زمشية ويبجليا  بالتالي يتخح مػاقف وفقا  و  (9191)جػاد، ة  مخات عجيج

 . بتبجؿ الحميف



 عن العراق محاوالت االنفصال الكردي 
 

د. ديظا هاتف مكي 
 

31  

:  
 

أف السعدكخ  ػالخئيذ ى االنفراؿ، العائقإمكانية  وىشاؾ عػائق كبيخة اماـ        
فالحدباف الخئيداف . الكخدؼ مجدأ لمغاية بحيث ال يدتصيع الػصػؿ إلى االستقالؿ

الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد الػششي الكخدستاني مقدساف ومغ السفارقات أنو 
فبيشسا كانت الدميسانية تاريخيا  تسثل مخكد القػمية   ؛بيشيساكاف ىشاؾ تحػؿ في األدوار 

فإف ىحا الجور ،  الكخدية وكاف االتحاد الػششي الكخدستاني ىػ بصل االستقالؿ الكخدؼ
 . (Bengio, 2017) تتػاله اآلف أربيل والحدب الجيسقخاشي الكخدستاني

يجب في البجاية الدؤاؿ الخئيذ ىػ: ما ىي القػة الشدبية ليحيغ السعدكخيغ؟      
التأكيج عمى أف الخوابط القبمية أو األسخية في كال السعدكخيغ ىي عشرخ ميع في 

في االتحاد  أيزا، الصالبانيػف السذيج الدياسي والحؼ يؤثخ عمى العالقات بيشيسا 
 ذلظ، فإفومع . لمحدب الجيسقخاشي الكخدستاني الػششي الكخدستاني والبخزانيػف بالشدبة

االتحاد الػششي الكخدستاني كاف يتستع بيالة كػنو األكثخ تعجدية وديسقخاشية بيغ 
الحؼ كاف لو دور حاسع في كخدستاف والحكػمة ، لكشو بعج وفاة جالؿ شالباني. االثشيغ

ف يقػـ بو  فدوجتو ىيخو لع يتسكغ خمفاؤه مغ متابعة الجور الحؼ كا، في بغجاد تحاديةاال
وابشيو قػباد وبافل وكحلظ ابغ أخيو الىػر جشكي ال يتستعػف بشفذ الفصشة والشفػذ في 

ومغ جانبيع يتقمج ، االتحاد الػششي الكخدستاني أو السشصقة الػاقعة تحت تأثيخىع
كال السعدكخيغ يعاني مغ ف،  البخزانيػف اىع السشاصب في حكػمة اقميع كخدستاف

 (9191)جػاد،  ية بذكل كبيخالسحدػب
تأسيدو عمى يج جالؿ الصالباني في  الكخدستاني، عشجف االتحاد الػششي كسا ا      
عمى السجػ  ىحا االمخ مختمفة، أثخيتألف مغ ثالث مجسػعات  ، كاف9191عاـ 

 ، وأصبح9111حدب التغييخ عشو في عاـ  رلانق الحدب، اذالصػيل عمى مدتقبل 
ذلظ، اضحت عالوة عمى . مشح ذلظ الحيغ حدب السعارضة الخئيذ في السشصقة الكخدية

بعج وفاة جالؿ شالباني ػػ ىشاؾ الكثيخ مغ الرخاعات الجاخمية داخل االتحاد الػششي  ػػ
، رسػؿ ػسختشالباني، وكالكخدستاني نفدو بيغ الكيادة ذات السحاور الثالثة: ىيخو 

لع يشجح تحالف تكتيكي قريخ األمج بيغ االتحاد الػششي الكخدستاني  . صالح وبخىع
تجخيج الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني مغ احتكاره لمدمصة إال  التغييخ، بيجؼوحخكة 
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لمغاية ليذ  اختفاء جالؿ شالباني مغ السذيج الدياسي ضارا   عاـ، كافبذكل  .قميال  
مغ خالؿ  كخدستاف ككل، ألنوفقط لالتحاد الػششي الكخدستاني نفدو ولكغ إلقميع 

مغ السسكغ أف يترالح مع الحدب  التػسط، كافالكاريدما التي تستع بيا وقجراتو في 
 .(Bengio, 2017) الجيسقخاشي الكخدستاني عمى الخغع مغ العجاوات التاريخية

مغ  عخاقيةمعدكخ البخزاني إلى استسخارية الشزاؿ الكخدؼ ضج الحكػمة ال يخمد       
ىجؼ واضح ويتحكع في  مشافدو، ولوأكثخ تساسكا  مغ  السريخ، وىػأجل حق تقخيخ 

نجح . عغ إدارة الذؤوف الخارجية والعدكخية، فزال  معطع القػة االقترادية والدياسية 
مع معطع عالقات  الجولية، وأقاـمدعػد بخزاني في وضع األكخاد ونفدو عمى الخخيصة 

سػاء في معدكخ  الحاضخ، مشافذالػقت  بخزاني، فيليذ لجػ  .الداسة في العالع
ورغع اف االستسخارية ىي الدسة . الصالباني أو بيغ أؼ زعيع آخخ في كخدستاف الكبخػ 

مذاكل خصيخة مغ السحدػبية والفداد واألداء "أتي أيزا مع أنيا ت لمبخزاني، إالالبارزة 
 (Bengio, 2017) "غيخ الجيسقخاشي

استقالؿ  االقتتاؿ، فبعجالى حج ىشاؾ مشافدة شجيجة بيغ الصخفيغ قج ترل   
بدبب الخالفات  9116انجلعت بيشيسا حخب اىمية في عاـ  9119االمخ الػاقع في 

 السحمية حػؿ حقػؽ األراضي والرخاع عمى عائجات الجسارؾ فزال عغ خالفاتيع
 . (Hassan, 2015 )بذأف تػزيع الدمصة ومحاولة تخسيخ مػاقفيع الدياسية واإلقميسية

 اخخػ، فديصخكخدستاف لالنقداـ مخة  ، عادت9119عشجما انتيت السعارؾ في عاـ و 
لكغ الػضع تصػر  .سيصخ شالباني عمى الدميسانية وأربيل، بيشسابخزاني عمى دىػؾ 

بيغ االثشيغ نحػ الترالح بػساشة مغ الػاليات الستحجة فزال عغ ادراكيسا لخصخ 
كال الحدبيغ الستشافديغ  ، كاف9119صذ التيجيج مغ الحكػمة العخاقية وبحمػؿ أغد

 ,Rubin b) يشاقذاف إعادة تػحيج البخلساف اإلقميسي وإجخاء انتخابات ديسقخاشية ججيجة

 . مرمحية بحتة ألسباب 9116واتحجا بعج  (2016
وقج عدز تقاسع الشفػذ بيغ الحدبيغ إنذاء ما يدسى باالتفاؽ االستخاتيجي في عاـ       

وافق الحدب  األحداب، اذكاف صفقة بيغ القادة أكثخ مشيا بيغ  بيشيسا، الحؼ 9119
 . الجيسقخاشي الكخدستاني واالتحاد الػششي الكخدستاني عمى تقاسع الدمصة والثخوة
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. بخزاني شالباني في محاولتو أف يربح رئيدا لمعخاؽ االتفاؽ، دععوبسػجب شخوط 
لمديصخة  مصمقا   وبجوره اعصى الصالباني لبخزاني والحدب الجيسقخاشي الكخدستاني تفػيزا  

والعالقات  -وال سيسا قصاع الشفط الحيػؼ  -عمى الحكػمة والدياسة واألمغ واالقتراد 
الجيسقخاشي الكخدستاني الذخيظ  وىشا أصبح الحدب، الخارجية لحكػمة إقميع كخدستاف

 ) وأصبح االتحاد الػششي الكخدستاني الذخيظ األصغخ في الدياسة الكخدية، األكبخ

Hassan, 2015) .  لكغ ىحا لع يخض جسيع االشخاؼ الكخدية في ضػء الديصخة
 . السصمقة عمى االقميع

 9111البخلسانية والخئاسية الكخدية في تسػز/ يػليػ وتطيخ نتائج االنتخابات      
الحدب  اذ حرمت قائسة ؛تفاعالت الدمصة الجاخمية في حكػمة إقميع كخدستاف

في السئة مغ األصػات في االنتخابات  19التي احتمت السخكد األوؿ عمى  الجيسقخاشي
انػشيخواف  ػػػ ؾآنحاػػػػ  خأسوتحدب  التغييخ، وىػحخكة  ذلظ، فإفومع  . البخلسانية

مرصفى أحج مؤسدي االتحاد الػششي الكخدستاني والحؼ انفرل عشو رافعا أجشجة 
حرل  الثانية، اذأداء أفزل بكثيخ مسا كاف متػقعا وجاء في السختبة  إصالحية، حقق

مقعج  999 أصلمقعجا مغ  91مشح الحدب  األصػات، مسافي السائة مغ  96عمى 
الحؼ  نتائجو عمى حداب االتحاد الػششي الكخدستاني وجاءت . الكخدؼ في البخلساف

التغييخ، األداء القػؼ لحخكة  وأثخ . أضعفو االقتتاؿ الجاخمي في الدشػات األخيخة
التػزيع الجاخمي لمدمصة  الكخدستاني، عمىاالتحاد الػششي  الدميسانية، معقلفي  وخاصة

كمو  ويؤثخ ىحاالدمصة حرة االتحاد الػششي في  كخدستاف، وعمىفي حكػمة إقميع 
، أعيج انتخاب بخزاني رئيدا لحكػمة إقميع كخدستافو  . لإلقميععمى االستقخار الدياسي 

وتعدز مػقعو الدياسي في حكػمة ، بالسائة مغ األصػات 91وحرل عمى أقل مغ 
بعج ذلظ وبانتياء مجة حكسو تع لكغ و (Larrabee F. S., 2010) إقميع كخدستاف

 . بذكل استثشائيالتسجيج لو 
أدت األزمة الدياسية حػؿ التسجيج االستثشائي الثاني وصالحيات رئيذ حكػمة         

إقميع كخدستاف إلى حرػؿ استقصاب في أحداب التحالف الخئيدية في إقميع كخدستاف 
وقادت حخكة التغييخ . 9196الحكػمة االئتالفية في عاـ  شكمت معا   العخاؽ، والتي
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بذكل فعاؿ السعارضة لييسشة الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني عمى صشع القخار في 
وصمت السفاوضات . االقميع وشالبت بسديج مغ التخفيف وإعادة تػزيع سمصات الخئيذ

وشخد الحدب  مطاىخات عشيفة مدجود، وحجثتمغ أجل التغييخ الدياسي إلى شخيق 
الجيسقخاشي الكخدستاني وزراء حكػمة إقميع كخدستاف السشتدبيغ إلى حخكة التغييخ ورئيذ 

األىع مغ . ذلظ إلى شل البخلساف وتقػيس مؤسدات الحكع ، أدػالبخلساف مغ اربيل
، أف ىحا اإلجخاء حرخ حخكة التغييخ في الدميسانية وأجبخىا عمى تغييخ التكتيكات، ذلظ

 ,Ala’Aldeen) صخيق لتعاوف أوثق بيشيا وبيغ واالتحاد الػششي الكخدستانيمسا ميج ال

2016) . 
كياف وقج وججت قيادة الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني في الفػضى التي أحجثيا 

وتحقيق  وسيصختو في السشاشق الستشازع عمييا الحدب فخصة لديادة نفػذ داعر االرىابي
ولمسفارقة ضل التقديع مػجػدا بيغ االثشيغ . الصسػحات الػششية لكخدستاف في االستقالؿ

اذ أصبحت السشاشق الخاضعة لمديصخة  ،(الستشازع عمييا )السشاشقحتى فيسا تدسى بػ
أصبحت الكخدستاني في حيغ الكخدية في سيل نيشػػ مغ حرة الحدب الجيسقخاشي 

مع ىحا بجأ  . (Ala’Aldeen, 2016) الػششيمعطع محافطة كخكػؾ تابعة لالتحاد 
عجة جػالت  9199وأوائل عاـ  9191الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني في نياية عاـ 

تحالف  الكخدؼ، وكدخمغ السحادثات مع االتحاد الػششي الكخدستاني لتػحيج السعدكخ 
عاميغ مغ الجسػد في الجياز  التغييخ، وإنياءاالتحاد الػششي الكخدستاني مع حخكة 

يغ السرالحة بيغ الحدب وأدت . 9191الحكػمي الشاتج عغ إغالؽ مجمذ الشػاب في 
قالؿ متحجث والعسل بقػة أكبخ مغ أجل االستلاالتحاد الػششي الكخدستاني  الى دفع

لكخدستاني في السكتب الدياسي لالتحاد الػششي ا وىكحا، أعمغ . عميو وتأييج االستفتاء
كخدستاف، أف "االستقالؿ ىػ حق ديسقخاشي ومصمق لذعب  9199أوائل نيداف 

عمى االستقالؿ حق في تقخيخ السريخ في إقميع كخدستاف وأجداء أخخػ خارج  واالستفتاء
 ذلظ، فإفاإلقميع ىػ حق اليجؼ التاريخي لالتحاد الػششي الكخدستاني "عالوة عمى 

غ مكشتيسا مغ تذكيل جبية مذتخكة مقابل بغجاد خاصة فيسا تشكية األجػاء بيغ الصخفي
خصػة ميسة أخخػ تسثمت في القخار  . يتعمق بسبادرة إجخاء استفتاء عمى االستقالؿ
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بإعادة فتح البخلساف مغ أجل استخضاء حخكة التغييخ وتذجيعيا عمى االنزساـ إلى 
جة بشػايا حكػمة إقميع الخئيذ بخزاني األمع الستح ذلظ، أبمغفي غزػف . االستفتاء

ناقر مدخور بخزاني ىحا السذخوع في  ، بيشسا9199كخدستاف إجخاء استفتاء عاـ 
 (Bengio, 2017) واششصغ
بعس األوساط الكخدية لعسمية تفاوضية بصيئة نحػ تقخيخ  ورغع تفزيل    

غالبية األكخاد مغ أجل إجخاء االستفتاء كشقصة انصالؽ لمسشاقذات مع  السريخ، ضغط
اعتسجت حكػمة إقميع كخدستاف عمى نتائج الترػيت لرالح االستقالؿ  ،حكػمة بغجاد

تذخيغ  91 ذلظ، فيومع . لتكػف بسثابة حافد إلعادة ليكمة عالقة كخدستاف مع بغجاد
خكػؾ والسشاشق األخخػ الستشازع عمييا القػات العخاقية ك ، دخمت9199األوؿ/اكتػبخ 

ضعف السػقف التفاوضي لحكػمة إقميع كخدستاف بذكل  مسا التي سيصخ عمييا االكخاد
األمخ الحؼ أدػ إلى تفاقع الخالفات ، كبيخ بعج خدارة حقػؿ الشفط بالقخب مغ كخكػؾ

الكخدية بجال  مغ مػاجية  البيذسخكةالكخدية الجاخمية حػؿ سبب اندحاب بعس قػات 
عمى الخغع مغ و . (Kelly, 2018) القػات القادمة مغ بغجاد وعجـ التشازؿ عغ االرض

تقديع كخدستاف العخاؽ ال  الدشػات، فإفكل الحجيث عغ السرالحة والػحجة عمى مجػ "
 فإف ىحا االنقداـ،  فاذا حجث وقامت الجولة . اليػـ كسا كاف مشح مجة شػيمة قائسايداؿ 

فيحا االنقداـ ىػ عامل ،  (Rubin b, 2016)"ربح سببا لتحػليا الى دولة فاشمةيس
لمرخاع الجاخمي السدتسخ بيغ االحداب الكخدية عمى  نطخا  لالنفراؿ ليذ دافعا  مثبط و 
 . االوضاع الدياسية واالقترادية بو وتأثخ، الدمصة
 العامل االقترادؼ رابعا ػػػ
االقترادؼ يجفع  واحج، فالشجاحعامل دفع وجحب في اف  االقتراديسثل       

كسا  انفراؿ دولة ما فاشمة وقج يجعل لالنفراؿ لكشو معيق عشجما يكػف ضعيفا  
 وتيسػر الذخقية وجشػب الدػداف اليػـ جسيعيا دوال فاشمة بعج انفراليا اأريتخيأصبحت 

وعمى الخغع ،  ا يداؿ إقميع كخدستاف العخاؽ مشقدع سياسيا  م .بدبب العامل االقترادؼ
فإنو غيخ قادر بذكل مدتقل عمى تمبية الخواتب لقصاعو العاـ ،  مغ ثخوتو الشفصية

ما ، (Rubin a, 2016)مميارات دوالر 91في حيغ تبمغ ديػنو أكثخ مغ ، الستزخع
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 واستسخارىا إنذاء الجولة امخ وضساف وجػدىاإف  . يؤشخ عمى ضعف ادارة االقتراد
األعالـ والعسالت  -الجولة  رمػزفبيشسا يخكد العجيج مغ األكخاد عمى   ؛امخ اخخ

ؼ دولة ىػ ا ساس استسخارااف  تكسيمية، االفيحه عػامل  -البخيجية  السعجنية، الصػابع
عسمة  اصجار عغ ايداؿ األكخاد اليػـ يدتخجمػف العسمة العخاقية وبعيجا  م. اقترادىا

األكخاد قخارات أوسع بكثيخ فيسا يتعمق  بحلظ، فديػاجواختار األكخاد الكياـ  ججيجة، إذا
ال يػجج  مخىحا اال ألكخاد، فياالفمدفة االقترادية التي سيتبشاىا  حػؿ باقترادىع، مثال  

 (Rubin d, 2016 ) إجساع ولع يقع األكخاد بتجديج ليكل لمقانػف والمػائح التي تحكسو
تػجج  ، كانت9119عشجما حرل األكخاد العخاقيػف عمى حكع ذاتي فعمي في عاـ      

االمسية عمى العخاؽ  وأدت العقػبات الرشاعية،جامعة واحجة وقميل مغ البشية التحتية 
مكشت مخحمة ما بعج . تغييخ االقتراد العاـ لكخدستاف الشفط إلىوالترشيع واكتذاؼ 

األحداب الدياسية أو حكػمة إقميع  أكبخ، قامتاألكخاد مغ بجء أعساؿ تجارية  9119
مرشع األسسشت في شاسمػجة  الكبيخة، مثلكخدستاف بتذغيل العجيج مغ السرانع 

اال انيا كانت تػجو لتسػيل االحداب . أسفمت في أربيل الدميسانية، ومعسلبالقخب مغ 
استخجـ الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني مثال عائجات مرشع  العدكخية، فقجوعسمياتيا 

 Rubin ) البيذسخكةفي تسػيل  9119-9116الدجائخ السحمي خالؿ الحخب األىمية 

d, 2016) 
عمى الخغع مغ أف قجرات االستخخاج ، تستمظ كخدستاف الشفط مشح فتخة شػيمة       

 ) والتكخيخ كانت محجودة وكاف إنتاجيا أكثخ مالءمة لمسشتجات الرشاعية مشو لمبشديغ

Rubin d, 2016) .العسمية ولكغ مغ الشاحية، قج تكػف كخدستاف العخاؽ غشية بالشفط ،
السجسعات  ومعجالت اإلشغاؿ في العجيج مغ، ال يتع دفع الخواتب في القصاع العاـ

انحخاؼ اقتراد كخدستاف  إف ،في الػاقعو . (Rubin b, 2016)قميمة الدكشية الججيجة
األكثخ  غضمت مجة مغ الدم لسشصقةاورغع اف ، جعمو في وضع ضعيف لمسشافدة الجولية

 ) بالسائة مغ القػػ العاممة مجرجة في الخواتب العامة 61 اال اف، ازدىارا في العخاؽ

Rubin d, 2016) ، لألمػاؿوتحػيالتيا اؼ انو اقتراد معتسج عمى الجولة االتحادية 
 . اليو
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امتالؾ االحتياشيات ال يتخجع  الشفصية، لكغ احتياشاتياكخدستاف في  تأمل     
يسكغ أف تؤثخ نفقات . بالزخورة إلى قجرة عمى جمب ىحه السػارد إلى الدػؽ 

 القانػف، واستعجاد االقترادية، وسيادة الدياسي، والذفافية االستخخاج، واالستقخار
الحكػمة السزيفة لتقجيع شخوط أفزل مغ السرجريغ السحتسميغ اآلخخيغ عمى استعجاد 

قجمت كخدستاف العخاؽ  . الصاقة الجولية لمكياـ بأعساؿ تجارية في أؼ بمجشخكات 
شخوشا أكثخ مالءمة لمذخكات الشفصية مغ الحكػمة االتحادية وعمى األقل في البجاية 

حكػمة االقميع قانػف الشفط والغاز  ، شخ عت9119وفي عاـ . قجمت بيئة أكثخ أمانا  
 واجتحبت الحقابصخيقة تػفخ عػائج جيجة الخاص بيا لتػجيو السديج مغ التصػيخ 

 تكدػف، عمى كانت، مثل تػتاؿ، وشيفخوف، التيفي ذلظ  الكبخػ، بساالذخكات الجولية 
 ) الشفط الكخدؼ عمى الخغع مغ اعتخاضات الحكػمة االتحاديةثسار في استعجاد لالست

Rubin d, 2016). 
شيجت حكػمة إقميع كخدستاف شفخة اقترادية ،  9196 و 9116بيغ عامي       

ورغبت الذخكات ، ةممحػضة استشجت إلى عائجات الشفط وتجفق االستثسارات الجولي
مميار دوالر في البشية التحتية  911باستثسار ما قيل انو خصة لرخؼ 

لكشو أدػ بذكل أساسي ، أفاد السشصقة قج يكػف االنتعاش،  (Larrabee, 2010)لإلقميع
وأدػ إلى . وخاصة مغ تخكيا، إلى إثخاء وتسكيغ الشخب الحاكسة والسدتثسخيغ األجانب

عدزت الصفخة سيصخة الحدب وقج . أرباح سخيعة لمقادة السؤثخيغ في إقميع كخدستاف
سيسا ال، ةعمى الدمص، وبجرجة أقل االتحاد الػششي الكخدستاني، الجيسقخاشي الكخدستاني

مكغ بشاء خط أنابيب كخكػؾ  كسا . (Hassan, 2015 ) في قصاع الشفط االستخاتيجي
ألف بخميل مغ الشفط يػميا  611جيياف كخدستاف العخاؽ مغ ترجيخ ما يرل إلى  -

مغ االستقاللية عغ  ا  اعصاىع مديجما ، (Rubin d, 2016 )إلى السػانئ في تخكيا
 . الحكػمة االتحادية

أكبخ  كخدستاف، فييفي الصفخة االقترادية في  ميسا   ا دورا  لعبت تخكيا أيز        
دوالر، مميار  99قيسة صادرات تخكيا إلى العخاؽ  ، بمغت9199عاـ  ففي ؛فييامدتثسخ 

ىشاؾ  ، كاف9196اعتبارا مغ مشترف عاـ  ،مشيا إلى إقميع كخدستاف% 91 ذىب
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تخكية، شخكة مشيا  991، 9السشصقة، دولة في  11شخكة أجشبية مدجمة مغ  9111
 ) عمى تخكيا االقميعزادت أيزا مغ اعتساد  نسػا، فقجحيغ أف ىحه العالقة ولجت  وفي

Hassan, 2015) 
يذعخ جسيع الدكاف  مػاردىا، الوبيشسا تدعى حكػمة إقميع كخدستاف لتشسية      

اذ يذكػ العجيج مغ األكخاد مغ السحدػبية والفداد والتشسية غيخ . بالحساس نفدو
األكخاد مغ أنيا ببداشة تدتبجؿ فداد الحكػمة العخاقية بالفداد الكخدؼ  الستكافئة، ويخػ 

اذ تحتكخ العائالت . السحمييغ الخاسخ األكبخ يجعل الدكاف لالنييار، ماالسدبب 
الحاكسة في كخدستاف جسيع الفخص تقخيبا مغ خالؿ قجرتيا عمى الفػز بػضع السخخز 

في الػاليات الستحجة والعجيج مغ الجوؿ  . تدتثسخ الذخكات األجشبية االػحيج عشجملو 
ػناؿ ىاوس أوؼ يكػف شخاء امتياز ماكجونالج أو ستاربكذ أو إنتخناش الغخبية، قج

ثخيا ، اذ قج تجعل رجل االعساؿ مغ الصبقة الستػسصة  السثاؿ، ميعسبيل  بانكيكذ، عمى
يخخرػف  الكخدية، فإنيعإلى الدػؽ السحمية  ات االجشبيةذخكالعشجما تجخل  لكغ

 التجارية، فاليحتكخوف العالمة  بالكيادة، الحيغعالمتيع التجارية لألفخاد السختبصيغ 
 اعزاء الشخبة الحاكسة أحجإذا كاف لجػ  عيغخز آخخ شخاء امتياز ميسكغ ألؼ ش

وىحا يعشي أف كخدستاف ال تفتقخ فقط إلى ساحة . في كخدستافيو حقػؽ الديصخة عم
أيزا ال تػجج فخص حكيكية ألؼ استثسار ججيج قج يػفخ أسدا  الستكافئة، ولكغالسشافدة 

 (Rubin d, 2016 ) أكثخ استقخارا لمصبقة الػسصى
وال يداؿ االقميع يعتسج عمى السيدانية الفيجرالية لجفع رواتب مػضفي الخجمة السجنية        

السشاشق الستشازع ما تدسى بحػؿ  خالؼال ولكغ، بدبب. وتقجيع الخجمات االجتساعية
كخكػؾ دوف إذف مغ بغجاد نفط عمى سبيل السثاؿ ترجيخ  ػػػػعمييا خارج إقميع كخدستاف 

مخررات ميدانية حكػمة إقميع  9196اوقفت الحكػمة الفيجرالية في بجاية عاـ  ػػػ
وقج  . 9191ساعج عمى إثارة أزمة اقترادية اعتبارا مغ مشترف عاـ  كخدستاف، ما

التشسية، أدػ ذلظ إلى تأخيخ دفع رواتب مػضفي الخجمة السجنية وأدػ إلى إنياء مذاريع 
الشقج  كخدستاف، ونفادنتجت األزمة االقترادية عغ سػء إدارة اقتراد حكػمة إقميع  كسا

 (Hassan, 2015 ) . مغ البشػؾ
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وتطل الدمصة الكخدية غيخ قادرة عمى االيفاء بالتداماتيا السالية تجاه السػاششيغ       
السشاسب، ئجات الشفط لكخدستاف في الػقت بيشسا تمقي المػـ عمى عجـ تػفيخ بغجاد لعا

لتغادر، أف حكػمة إقميع كخدستاف تتحجػ بذكل فعاؿ شخكات الشفط  ذلظ، يبجومغ  بجال  
في حيغ أف ذلظ قج يثخؼ . أف معطسيع غيخ مدتعجيغ بعج لمتخمي عغ استثساراتيععمسا  

 األكخاد، إالوالحدابات السرخفية لمسدؤوليغ  شخبة الحاكسةعمى السجػ القريخ خدائغ ال
 Rubin ) أنو يخمق بيئة استثسارية مجمخة مع اثار شػيمة األجل تتجاوز صشاعة الشفط

d, 2016)   مدتقبميا في خصخ  أصبحلع يكغ قػيا  إذاواالقتراد ىػ اساس بقاء الجولة
لمبقاء ضسغ الجولة اف  وعامل جحباف كاف قػيا فيػ قج يكػف عامل دفع لالنفراؿ 

 . كاف ضعيفا
 االتحادية الحكػمةحكػمة االقميع و العالقة بيغ خامدا ػػػ 

في خمج الحكػمة العخاقية التي تػلت الدمصة في العخاؽ بدعامة السمظ  يجر لع     
اال ، (Asadi A. , 2013) فيرل االوؿ اوائل القخف الساضي انيا ستػاجو االكخاد يػما

اف ىحه السػاجية اصبحت امخا واقعا مشح اف اصبح الذعػر القػمي سببا يجعػ االكخاد 
وضمت العالقة بيشيع وبيغ الحكػمات العخاقية عبخ ، لالنفراؿ واقامة دولة خاصة بيع

الدمغ بيغ سالـ مؤقت ومػاجية مدمحة فمع تتسكغ الجولة مغ احتػائيع بذكل كامل 
سػاء استخجمت القػة معيع او حاولت ارضائيع عغ شخيق مشحيع حكسا ذاتيا 

(Bengio, 2017) ،ادػ الى تغيخ  9116ة العخاؽ سشة اال اف دخػؿ القػات االمخيكي
مغ العسمية  ا  فقج اصبح االكخاد جدء،  في شبيعة العالقة بيغ االكخاد والجولة العخاقية

الدياسية التي وضع اسديا االمخيكاف عبخ قانػف ادارة الجولة السؤقت والحؼ اصبح 
اعصى ىحا الجستػر االكخاد ،  (Saeed, 2017) 9111مغ الجستػر العخاقي لدشة  ا  جدء

خاص بيع في ضل نطاـ فجرالي لمجولة وتستعػا فيو بحقػؽ و حخيات كثيخة  بإقميعالحق 
اال اف عالقتيع مع الحكػمة االتحادية لع تكغ عمى وفاؽ دائسا وغالبا ما تكػف ىشاؾ 
نقاط تػتخ شجيجة بيشيسا ػػػ رغع اف رئيذ الجولة في ضل نطاـ السحاصرة كخدؼ ػػػ ما 

ؿ عغ الجولة مدتغميغ ضعف الحكػمة في دفعيع نحػ محاولة االنفراؿ واالستقال
لغ تخض اؼ حكػمة عخاقية بانفراؿ االكخاد ما لع يحجث تغييخ كبيخ عمى . بغجاد
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العخاؽ كبمج بحيث يجعمو يقبل بانفراؿ جدء ميع مغ  وعمى صعيجصعيج السشصقة ككل 
ل الحكيقة تذكل العالقة مع الحكػمة العخاقية عام مدتقبمية، وفيارضو لرالح دولة 

البجييي اف العالقة السبشية عمى اساس مغ االحتخاـ  واحج، فسغاف  ودفع فيجحب 
الصخفيغ تذكل عامل جحب لمبقاء ضسغ الجولة العخاقية  والػاجبات بيغالستبادؿ لمحقػؽ 

 . والعكذ صحيح
ما تطيخ  دائسا، فغالباوفاؽ  واالقميع عمىلع تكغ العالقات بيغ الحكػمة االتحادية       

اسباب  أحجالستشازع" عمييا  باألراضي" وما تدسىكخكػؾ  وتعج مدالةاكل بيشيسا السذ
قانػف ادارة الجولة السجنية االنتقالي الحؼ وضعو الحاكع السجني بػؿ  السذاكل، ويعجىحه 

اعتخؼ بديصخة االكخاد عمى  ألنولمسصالبة بيحه السشاشق  لألكخادبخيسخ عامل دفع 
في الجستػر بعج  تأكيجىامع سقػط الشطاـ العخاقي وتع  9116السشاشق التي استػلػا في 

بػ  16اذ يعتخؼ القانػف في السادة . ذلظ مغ خالؿ اعتساد القانػف في الجستػر الججيج
آذار /  91 تجيخىا في"حكػمة إقميع كخدستاف كحكػمة رسسية لألراضي التي كانت 

 . "...وديالى ونيشػػ  في محافطات دىػؾ وأربيل والدميسانية وكخكػؾ 9116مارس 
لجػ  حمو، ولع يكغوقج اتخح ىحا القخار في وقت كاف فيو الجير العخاقي قج تع 

مدمحة لمحفاظ عمى الديصخة عمى  العخاقية، قػاتالسدؤوليغ الججد في العاصسة 
 (Asadi A. , 2013) السشاشق السشرػص عمييا اآلف بسػجب القانػف  االرض، أؼ

االكخاد  ، اخح9119عاـ  العخاقيةنػرؼ السالكي رئاسة الحكػمة  وبعج تػلى      
الػزراء بتشفيحىا استشادا الى  الجستػر، وتعيج رئيذمغ  961بالسصالبة بتصبيق السادة 

ثالثة لتصبيقيا  ، وحجدت مخاحل9116مغ قانػف ادارة الجولة االنتقالي لدشة  11السادة 
االستفتاء سػاء في كخكػؾ او ما تدسى بػ  ومغ ثعسكاني  واجخاء تعجادالتصبيع ب متسثمة

جدت"االراضي الستشازع عمييا  91تحجيج  .، تعثالثة تػاريخ لتشفيح السخاحل الثالث "، وح 
 69كاف مغ السقخر أف تبجأ مخحمة التعجاد في و . لمسخحمة األولى 9119 آذار/مارس
كاف مغ السقخر إجخاؤىا في مػعج  -االستفتاء  -والسخحمة األخيخة ،  9119 تسػز/يػليػ

اال اف ىحا لع ، (Asadi A. , 2013) 9119 تذخيغ الثاني/نػفسبخ 91ال يتجاوز 
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بل اف االوضاع تجىػرت ووصمت الى حج السػاجية بيغ الصخفيغ لػال التجخل ،  يحرل
 . االمخيكي

القػات العدكخية التابعة لحكػمة إقميع كل مغ  ، اوشكت9111مشح أواخخ عاـ و      
مشعو إلى حج كبيخ  عدكخؼ، والحؼصخاع  عمى الجخػؿ في عخاقيةقػات الالكخدستاف و 

تخػؼ مغ ىشاؾ  وكاف. وجػد القػات العدكخية األمخيكية ووساشتيا في شساؿ العخاؽ
ايا العالقة بيغ حكػمة إقميع كخدستاف تفجخ االوضاع ألنو يتدامغ مع عجد مغ القز

الخالفات حػؿ قانػف ب والستسثمة وحكػمة السالكي والتي تذكل تيجيجا الستقخار العخاؽ
 العخاؽ، والخالفات الحجوديةالشفط والغاز وتقاسع العائجات مغ احتياشيات الشفط في 

ضع كخكػؾ حػؿ و  العخاؽ، وخالفاتالتي لع يتع حميا بذأف بعس السشاشق في شساؿ 
وقج تػقفت الجيػد السبحولة لحل ىحه  . والديصخة عمى ميميذيا البيذسخكة الكخدية

وتفاقع الجسػد الدياسي بيغ  . إلى حج كبيخ 9111القزايا الدياسية مشح أواخخ عاـ 
الجانبيغ بفعل العجاء الذخري الستدايج بيغ بخزاني ورئيذ الػزراء العخاقي نػرؼ 

السكمفة بسعالجة القزايا العالقة اليامة عغ  فالمجا ، تػقفتلحلظونتيجة  . السالكي
يكغ ىشاؾ تقجـ ي حكخ في حل  الجانبيغ، ولعاالتراؿ بيغ  كبيخ، وتػقفالعسل إلى حج 

في بغجاد بذأف التشقيب عغ  تحاديةالخالفات بيغ حكػمة إقميع كخدستاف والحكػمة اال
ؼ األمخيكي في شساؿ العخاؽ كعامل لكغ عسل الػجػد العدكخ  . الشفط وتقاسع العائجات

استقخار ميع وساعج في مشع الخالفات بيغ أكخاد العخاؽ وحكػمة السالكي مغ الترعيج 
لية امشية مذتخكة" في آووضعت " (Larrabee F. S., 2010) . بعيجا عغ الديصخة

التػتخات الستكخرة بيغ  أوديخنػ لحلتحت رعاية الجشخاؿ األمخيكي ريسػنج  9111عاـ 
ما  داخللمتعاوف العدكخؼ والتشديق األمشي وسيمة فعالة شكمت ىحه اآللية . بغجاد وأربيل

 .(Borsari, 2019 ) عمييا الستشازع تدسى السشاشق
القػات  ، استػلتكياف داعر االرىابيلكغ في خزع الفػضى والقتاؿ مع        

سيسا مجيشة كخكػؾ الستشازع عمييا والغشية العخاؽ، الججيجة في  الكخدية عمى أراض  
كخدية الجولة مغ الواعتقج األكخاد اف الديصخة عمى السشصقة الججيجة سيجعل  .بالشفط

 تعديد السداعي الكخدية لالستقالؿ اقتراديا، وبالتاليسحتسمة أكثخ قابمية لمحياة ال
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(Malmvig & Rojan, 2014)  كانت ىشاؾ حجود عدكخية بحكع  9196قبل عاـ
األمخ الػاقع داخل محافطة كخكػؾ مع سمدمة جباؿ قاني دومالف التي تعسل كخط 

الذساؿ الذخقي مغ ىحا الخط الى أؼ قػات أمغ اتحادية  شبيعي، ولع تجخلحجودؼ 
جباؿ قاني دومالف إلى  وتحػلت سمدمةعمى ىحه السشصقة  البيذسخكةلكغ سيصخت 

لع تسخ الديصخة الكخدية عمى كخكػؾ بعج حديخاف /  . حجود مشصقة حخاـ غيخ رسسية
البج مغ معالجة االمخ مغ خالؿ اتفاؽ رسسي بيغ بغجاد  بديػلة، وكاف 9196يػنيػ 

 ,Morris) تقخةأمشية مد ػضعيةوأربيل مغ شأنو أف يخفس التػتخ ويدود كخكػؾ ب

Wirya, & Ala'Aldeen, 2015). 
رزاني نيتو اعالف افي عسمية تحخيخ السػصل اعمغ ب البيذسخكةبعج مذاركة و      

وىشا رفس البخلساف االتحادؼ ، 9199سبتسبخ  أيمػؿ/ 91استفتاء عمى االستقالؿ في 
ححر و ، صػت 999مغ اصل  11بترػيت االستفتاء في حيغ دعسو بخلساف االقميع 

 انواف فخض االمخ الػاقع  لغ يشجح و  مغ حيجر العبادؼ آنحاؾرئيذ الػزراء العخاقي 
 )واعمشت السحكسة االتحادية العميا عجـ دستػرية االستفتاء، لغ يدسح بتقديع العخاؽ

Bishku, 2018) . 
أجخت حكػمة إقميع كخدستاف االستفتاء في ، 9199سبتسبخ أيمػؿ/  91في       

محافطات إقميع كخدستاف الثالث )أربيل ودىػؾ والدميسانية( وما يدسى باألراضي 
وعمى الخغع مغ ترػيت األكخاد بأغمبية ساحقة ، بسا في ذلظ كخكػؾ، الستشازع عمييا

فقج ، السعارضيغفقج قػبمت الخصػة أحادية الجانب بخد فعل قػؼ مغ ، لرالح االستقالؿ
رفزت الحكػمة العخاقية والبخلساف والسحكسة العميا في بغجاد االستفتاء ووصفػه بأنو 

وتحخكت  ،"غيخ شخعي" و"غيخ دستػرؼ" و"مدعدع لالستقخار" و"غيخ مشاسب ألوانو"
وشسل ذلظ . بغجاد لفخض مجسػعة مغ اإلجخاءات العقابية ضج حكػمة إقميع كخدستاف

السجني في العخاؽ بػقف الخحالت الجػية الجولية مغ وإلى مصارؼ  قخار ىيئة الصيخاف
آنحاؾ، الػزراء العخاقي  واتخح رئيذ. 9199ايمػؿ/سبتسبخ  91أربيل والدميسانية في 

وتحخكت قػات . أكثخ صخامة ضج حكػمة إقميع كخدستاف العبادؼ، إجخاءات حيجر
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في السشاشق التي  تحاديةة االالدمص الذعبي، إلعادة مغ الحذج العخاقية، بجععاألمغ 
 (Kuoti, 2017) يديصخ عمييا األكخاد في كخكػؾ ونيشػػ وصالح الجيغ وديالى

أدػ االستفتاء إلى تػتخات سياسية وعدكخية غيخ مدبػقة بيغ الحكػمة الفيجرالية       
الجانبيغ، الػضع بإشعاؿ مػاجية مدمحة بيغ  كخدستاف، وىجدفي العخاؽ وحكػمة إقميع 

كاف البج مغ العػدة لمسفاوضات التي يجب اف تخكد ال عمى  تصػر االزمة ولتفادؼ
القزايا اإلجخائية والفشية فحدب مثل السيدانية ومبيعات الشفط والتػزيع العادؿ لمسػارد 

 إشالؽ االستفتاءوانسا عمى القزية األساسية التي قدست بغجاد وأربيل وساعجت في 
 (Kuoti, 2017) الفداد والسحاصرة في الجولة العخاقيةمتسثمة ب

أعمشت اربيل االستقالؿ؟ أحج  إذاوالدؤاؿ االساسي ماذا يسكغ لبغجاد اف تفعل  
لكغ كسا رأيشا حتى . الديشاريػىات السحتسمة ىػ فتح حخب ضج حكػمة إقميع كخدستاف

،  كسا انو. يشجح الجير العخاقي في حل السذكمة بالػسائل العدكخية قػتو، لعفي ذروة 
والرخاع الذجيج عمى الدمصة ، والخالفات داخل الحكػمة، وبدبب االرىاب السدتسخ

فسغ غيخ السخجح أف الحكػمة السخكدية ، داخل االشخاؼ السختمفة في العسمية الدياسية
 ضج ججيجة جبية لفتح القػة تدتخجـ سػؼ، عمى السجييغ القريخ والستػسط جادفي بغ
وانيع جدء مغ العسمية الدياسية نفديا وغالبا ما  خرػصا    (Bengio, 2017) األكخاد

ج سبق فق. تكػف ىشاؾ حاجة الييع لتخجيح شخؼ ضج اخخ في السعادلة الدياسية القائسة
مع حكػمة إقميع كخدستاف بعج  السرالحة 9191سشة  رئيذ الػزراء العبادؼ حاوؿف ا

 يف“مشازع ن قل عشو قػلو إف األكخاد ليع "حق بال  بة اذفتخة شػيمة مغ العالقات الستزار 
أف ىحا اإلعالف مجفػع تكتيكيا نطخا لمحاجة إلى التشديق  ضاىخيا، يبجو. تقخيخ السريخ

قج تكػف الجوافع التكتيكية األخخػ ىي الحاجة إلى  . سػصللتحخيخ ال البيذسخكةمع 
الداعي ،  غػراف -االتحاد الػششي الكخدستاني  -إضعاؼ محػر نػرؼ السالكي 

اؼ اف السرالح الدياسية مسكغ اف تجفع . (Bengio, 2017) لإلشاحة بو مغ الدمصة
 . دائسالمسرالحة مخة اخخػ وىػ ما يحجث 

عمى الخغع مغ السػاجية السحجودة ولكغ السيسة في أكتػبخ / تذخيغ األوؿ       
العالقات بيغ  الصخفيغ تحدشت التعاوف بيغ قػات امغ ضعفمغ  اوما تالى 9199
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ػػػػػ  آنحاؾأمخ رئيذ الػزراء العخاؽ ،  9191ففي كانػف األوؿ ، بعج ذلظ بغجاد وأربيل
تفعيل لجشة التشديق السذتخكة لزساف التشديق السشاسب  بإعادةػػػػػػ عادؿ عبج السيجؼ 

واجخت المجشة ػػ بكيادة ، وقػات األمغ العخاقية في السشاشق الستشازع عميو البيذسخكةبيغ 
في حكػمة إقميع كخدستاف ػػػ مدحا  البيذسخكةضباط مغ وزارة الجفاع العخاقية ووزارة 
ػاقع إعادة االنتذار لقػاتيع استعجادا لمعسميات لمسشاشق الستشازع عمييا لتحجيج أفزل م

وأنذأت خسذ لجاف فخعية لإلشخاؼ عمى األمغ في ،  العدكخية السذتخكة ضج داعر
حمت ، 9191في كانػف الثانيو . سيل نيشػػ كخكػؾ وصالح الجيغ وديالى ومخسػر و 

كخدستاف مغ الحكػمة الفيجرالية الججيجة جدئيا نداعا عمى السيدانية مع حكػمة إقميع 
وقج ،  والسػضفيغ العسػمييغ اآلخخيغ في إقميع كخدستاف البيذسخكةخالؿ دفع رواتب 

 ) في السجاؿ العدكخؼ  -وإف كاف محجود  -ميج ىحا القخار الصخيق أماـ تعاوف  

Borsari, 2019) .وعميو تكػف العالقات . ما يجؿ عمى تصػر العالقات بيغ الصخفيغ
العالقة مع الحكػمة االتحادية كمسا  وجدر، وكمسا ضعفتمع الحكػمة االتحادية بيغ مج 

  . والعكذ صحيحاالنفراؿ بجولة مدتقمة  والدعي نحػكاف دافعا لالبتعاد عغ االتحاد 
 
 

 عخاقية ال جولةضعف السادسا ػػػ 
لغ يدتصيع اؼ جدء اعالف  سياسيا  ومدتقخة كانت الجولة قػية  إذامغ البجييي      

والسجتسع الى السشطسات الجولية  وقج يمجااالنفراؿ وانسا قج يحاوؿ السصالبة بحكع ذاتي 
بل ، لع يعر العخاؽ مشح مجة شػيمة اؼ حالة استقخار سياسي. لتحقيق حمسو الجولي

اسي، الدييسكغ اف نعج حالة عجـ االستقخار ىي الدسة االساسية في تاريخ العخاؽ 
القخف الساضي  حمسيع، مشحاالكخاد عجـ االستقخار ىحا لمزغط مغ اجل تحقيق  واستغل

عمى اقميع ضسغ  وتستعيع بديادةقبػليع بالشطاـ الفجرالي لمعخاؽ  ىحا، ورغعالى يػمشا 
ومغ البمج اال اف ىحا القبػؿ يسكغ اف نعجه مخحمة عمى شخيق تحقيق االنفراؿ الكمي 

 . كخدستاف الكبخػ تحقيق ما يدسى ب ثع
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ورغع ، مخحمة ججيجة في تاريخ كل مغ العخاؽ و اقميع كخدستاف بجأت 9116بعج      
في بكية البمج سػاء مغ حيث  باألوضاع يتأثخوجػد االستقخار الشدبي في االقميع اال انو 

فكل ما يحجث مغ صخاع وعجـ استقخار يؤثخ ،  استسخاره كجدء مشو او االنفراؿ عشو
وكانت الفكخة في البجاية اف يكػف ىشاؾ . (KEELER ) االقميع بذكل او باخخفي 

شؤونيا  إلدارة والصائفية السداحةعخاؽ واحج غيخ مخكدؼ اذ تعصى السجاميع القػمية 
في  وتبقى الحكػمة وامشيا الجاخمي وليا ادارتيامشيا قػانيشيا السحمية  الخاصة، فمكل

كاف لكغ  . والشفطالػسط مدؤولة عغ السرالح السذتخكة متسثمة في الجفاع والخارجية 
مغ  وما حجثفي نذػب الحخب االىمية  أثخىا 9116لدياسات الحكػمات الستتابعة بعج 

 واضعفت االملعشف شائفي اثخت عمى العالقات بيغ جسيع االشخاؼ في البمج 
 (Ahmed, 2016) بالسرالحة بيشيع

مع ضعف الحكػمة العخاقية يتحػؿ الشطاـ الدياسي في العخاؽ بذكل متدايج إلى      
تعسل  . 9116كانت سسة مغ سسات عخاؽ ما بعج عاـ  شائفية، والتي -معخكة عخقية 

األحداب الدياسية في جسيع أنحاء العخاؽ عمى تشطيع نفديا إلثارة االنقدامات الصائفية 
كل حدب مختبصا بيػيتو حيث ال  الشطاـ، أصبحفي ضل  . والعخقية بجرجات متفاوتة

لقج اعتادت األحداب ليذ فقط عمى . تػجج مداحة كافية ليػية وششية عخاقية شاممة
ولكغ أيزا جعميع يخافػف مغ ، مى أسذ عخقية وشائفيةجعل ناخبييا مدتقصبيغ ع

 ,Kuoti) ومغ السخجح أف تعاود دورات الخالفات والعشف الطيػر،   مػاششييع

يكػف ضعف الحكػمة العخاقية عامل دفع  االكخاد، لحاوىحا ييجد وجػد . (2017
عجـ  ألوضاعوشخح مذخوع تقديع العخاؽ نتيجة . ضسغ الجولة وليذ البقاءلالنفراؿ 

اذ سيصخ االكخاد عمى االقميع ،  فقج كاف التقديع واقعا عمى االرض نػعا ما، االستقخار
عمى معطع االراضي في شساؿ وغخب العخاؽ  (شخحت )الجولة الدشيةفي الذساؿ و 

وىحا كمو . (Ahmed, 2016)(الجولة الذيعية)وبكية الػسط والجشػب تحت سيصخة 
نتيجة ضعف الحكػمة العخاقية وعجـ قجرتيا عمى مج سيصختيا عمى جسيع االراضي 

 . العخاقية
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فذل الحكػمة في اف تكػف فعالة الى زيادة دور الجساعات دوف الجولة ادػ 
بيغ الجساعات  التي اصبحت كل مشيا مدؤولة عغ امشيا ما يعشي زيادة التػتخ

اليػية الػششية مقابل تقػية اليػيات  والصائفي مغالقتاؿ العخقي  الستحاربة، وأضعف
الثقة بيغ االشخاؼ جسيعا بحيث تخفس االشخاؼ الستحاربة  والصائفية وأضعفالعخقية 

. اشبو بالجولة يسكغ الجفاع عشيا بأراض  التخمي عغ الدالح مالع يتع الفرل بيشيع 
الحكػمات العخاقية الستعاقبة في دمج االكخاد بالعخاؽ زاد االنقداـ بيغ ونتيجة فذل 

فمع تكغ ىشاؾ حكػمة ، لحا لع تكغ الفجرالية كافية في حل السذكمة،  العخب واالكخاد
فجرالية ناجعة فحدب وانسا فذمت في ازالة التػتخ بيغ العخب واالكخاد بذكل عاـ وبيغ 

تمتـد بسقتزيات الفجرالية ما دعع االكخاد لمسصالبة  ولع، االقميع والحكػمة االتحادية
  (Ahmed, 2016) باالستقالؿ

لحا مغ  (دولة فاشمة)عمى انو  والعخاؽ ككليشطخ االكخاد الى الحكػمة االتحادية      
االفزل االنفراؿ عشيا الف االستسخار في الػجػد فييا يعشي السديج مغ الرخاع 

بحكػمتيا التي  ف ال يثقػ مػاششيغ في ىحه الجولة التي  بأنيع ف ال يذعخو  والعجاء، فيع
ويخػ االكخاد اف استسخار العشف والرخاع  .وليدػا مػاششيغتعامميع عمى انيع رعايا 

يجعل البمج دائسا عمى حافة الياوية مع عجـ قجرة الحكػمة عمى مػاجيتو واذا لع يشيار 
االكخاد في اف يكػنػا جدء مغ ىحا  بال يخغالجكتاتػرية ومغ ثع البمج فانو يديخ نحػ 

االنييار او اف يعيذػا في ضل دكتاتػرية تجبخىع عمى التعاير القدخؼ الحؼ سيكػف 
يؤدؼ ضعف الحكع الى فذل الجولة لحا وعميو ،   سبب النجالع العشف بذكل دائع

 . (Ahmed, 2016) لألكخادفاالنفراؿ و التقديع  يكػف حافد اكبخ 
االراضي العخاقية واحتالليا بكل سيػلة خالؿ  كياف داعر االرىابيوكاف لجخػؿ       

بغجاد اف  عمى مقخبة مغ اصبححتى  قػات االمغ العخاقية اندحاباسبػعيغ مع 
 اضيخت ضعف الجولة العخاقية بذكل كبيخ وعجـ قجرتيا عمى مػاجية اية تيجيج

(Morris, Wirya, & Ala'Aldeen, 2015) .االكخاد الفخصة لمسصالبة  ستغلوا
التخمي عسا وضعتو اتفاقية سايكذ بيكػ مغ و رسع حجود السشصقة مغ ججيج  بإعادة
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ورسع حجود ججيجة ، واالعتخاؼ بحجود االمخ الػاقع الججيجة التي فخضت بالقػةحجود 
 (Ahram, 2019 ) لمعخاؽ

القػات العخاقية فتحخكت  اندحابو  عشاصخ داعر االرىابياستغل االقميع دخػؿ       
وبيغ "السشاشق الستشازع عمييا" بيشيا  سا تدسىمكاف ىحه القػات في لتأخح البيذسخكةقػات 

اف بقاء ىحه االراضي  عمييا، كسافخصة كبيخة بالشدبة ليا في االستيالء  بغجاد، ألنيا
 نفدو، وكانت الحكػمةمديصخ عمييا مغ قبل تشطيع الجولة يذكل خصخ عمى االقميع 
كغ لجييا خيار لع ي ألنوالعخاقية قج وافقت ضسشا عمى التقجـ الكخدؼ الى ىحه االراضي 

لع تكغ كخكػؾ استثشاء  مغ و . اخخ اذ البج مغ مميء فخاغ القػة الحؼ ولجه اندحاب قػاتيا
،  تخمت قػػ األمغ الجاخمي عغ مػاقعيا في السحافطة اذ، القتاؿ الحؼ اجتاح العخاؽ

،  اندحبت قيادة عسميات دجمة، تاركة السجيشة االستخاتيجية وأصػليا الشفصية دوف حخاسة
نػرؼ السالكي مغ كخكػؾ والتي ، التي كانت تحت الكيادة السباشخة لخئيذ الػزراء آنحاؾ

عمى مجيشة كخكػؾ  البيذسخكةتقجـ الييا تشطيع داعر و احتل اجداء مشيا واستػلت 
وساعجىا ىحا . (Morris, Wirya, & Ala'Aldeen, 2015) والذخؽ مغ السحافطة

فزعف الحكػمة االتحادية دفع  بعج عمى اعالف االستفتاء مغ اجل االستقالؿفيسا 
 والجفع نحػاف العالقة عكدية بيغ قػة الحكػمة االتحادية  الطخؼ، اؼاالكخاد الستغالؿ 

  . والعكذ صحيحاالنفراؿ فكمسا كانت قػية تخاجع االكخاد 
 الخاتطة 

مددوج  تأثيخذات عغ العخاؽ لكخدؼ تطل معطع العػامل السؤثخة عمى االنفراؿ ا     
كل مشيا مف،  فتارة قج تكػف عامل يجفع لالنفراؿ وتارة اخخػ تعسل كعامل يجحب لمبقاء

وفي الحكيقة ضمت مصالب االكخاد بػشغ ، في مخحمة معيشة و بطخوؼ معيشة اثخ معيغ
فالػضع الجولي في معطع االحياف لع ،  قػمي مشح القخف الساضي وليػمشا ىحا لع تتحقق

ورغع اف حق تقخيخ السريخ معتخؼ بو عمى الرعيج الجولي اال انو لع يكغ  مؤاتيايكغ 
االراضي لمجوؿ  يتشاقس مع مبجا الحفاظ عمى وحجة ألنوالى جانب االكخاد في مصالبيع 

خ اال في السعشية ومشيا العخاؽ فيػ يخفس تقديع الجوؿ القائسة وال يتحقق ىحا االم
ضخوؼ معيشة وبسػافقة السجتسع الجولي واف تكػف ىشاؾ قػة عطسى مؤيجة ليحا 
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رغع اف الػاليات الستحجة دعست االكخاد اال اف الجافع كاف استخجاميع في و ، االنفراؿ
اذ يتػاجج ، اضعاؼ الشطاـ الحاكع في العخاؽ ويشصبق االمخ ذاتو عمى دوؿ الجػار

اال انيع دعسػا اكخاد  لألكخادؼ مغ السذاعخ االنفرالية االكخاد لجييع فخغع السخاو 
لكغ ، ضج الشطاـ الحاكع و نجح ىحا االمخ كأداة العخاؽ في اوقات معيشة و استخجمػىع 

ما اف تعػد العالقات جيجة معو يعػدوف ليربحػا ورقة احتياط مسكغ استخجاميا عشجما 
بيع ضسغ الجولة العخاقية يذكل لكغ واقع  انيع حرمػا عمى اقميع خاص  األمػر.تدػء 

واالخيخة كي تقػـ البج ليا مغ مقػمات و اىسيا االقتراد ،  عامل انصالؽ نحػ الجولة
فمكي تشجح وتدتسخ البج اف تستمظ اقتراد قػؼ ومدتجاـ واال لغ يتحقق ليا ذلظ و 
شبعا تحتاج الى قػة عدكخية تحسي الجولة وىي مػجػدة بالفعل وتذكل عامل دفع لكغ 

مقدسة بيغ الحدبيغ وحتى متحاربة فيسا بيشيا حتى اف كاف ىشاؾ اتفاؽ  البيذسخكةىحه 
عمى الجمج لكغ عشج ابدط مذكمة يعػد االنقداـ ليديصخ عمى االمػر ويعػد ىحا الى 
االنقداـ القائع بيغ الحدبيغ الخئيديغ المحيغ جعال االقميع يخزع النقداميسا والحؼ اثخ 

االقميع  وشبعا لعالقة. اقامة الجولةامكانية ي فيو ما يعيق عمى االستقخار الدياس
في الجفع نحػ االنفراؿ مغ عجمو  وقػتيا دورىابالدمصة االتحادية ولزعف االخيخة 

الكخدية قائسة الى اف يتغيخ  اآلماؿاالحػاؿ ستطل  في كل، و عكديفالتشاسب بيشيسا 
 واقامة دولةباالنفراؿ  لألكخاداف يدسح  وعشجئح يسكغالشطاماف الجولي االقميسي ككل 

 . خاصة بيع
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