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 مق�مة
وت�ام� العال�، م� م��لفة م�ا�� في االنف�ال�ة وال��ال� ال�ع�ات األخ��ة، ال���ات في              ت�ای�ت،
ت��ل ما غال�ا م��لفة أس�اب إلى ذل� و��جع واالنف�ال، بـاالس�قالل ت�ال� وح��ات ت����ات تأس��                معها

  شعارات ال�ح�ة الع�ق�ة، ال�ی��ة وال�ار���ة ب���ا ت��ن دوافعها ال�ئ���ة س�اس�ة واق��اد�ة.

دولة ع� واالس�قالل �االنف�ال ت�ال� م�ل�ة او س�اس�ة "ح��ات �أنها االنف�ال�ة ال���ات              ُتع�ف
أو تار���ة ��وف ن���ة وت�ه� ع�ق�ة، أو دی��ة، أو ق�م�ة، دولة أو ك�ان، ت���� أجل م� ما ك�ان                    أو
تل� على ت���� ال�ي الق�م�ة ��ف م� االض�هاد أو واإله�ال �ال�ه��� اإلح�اس ن���ة أو                اق��اد�ة

.  ال�ولة األم" 1

أقال�� ه�اك وت���رال��ق�ة-، ال��دان ج��ب -م�ل انف�ل� ال�ي األقال�� م� م���عة غ�ار              فعلى
ال���ذج دراسة أه��ة وت��لى الع�اق. ك�دس�ان إقل�� م�ل االنف�ال ن�� وح��� م���� ���ل ت�عى                أخ��
ال�اح�ة م� ال��اس االس��ات��ي م�قعه في الع�اق، ع� ك�دس�ان إقل�� انف�ال م�اولة قاد ال��                ال��د�
م� ح�� و�ی�ان-. ك����ا - األوس� ال��ق في ال��ث�ة ال�ول م� م���عة ی��س� ال��                ال���س�اس�ة

  ال����ل أن ی�د� ن�اح انف�ال اإلقل�� إلى ب�ا�ة سل�لة م� االنف�االت في دول ال��ار.

خ���ة ت��الت س��اق� ك�ا العال�، ح�ل االنف�ال�ة ال���ات تار�خ م� ن�اذج ال�راسـة              س���اول
ن��ذج ب�راسة س�ق�م ك�ا ال����، تق��� ح� م� ال�ولي القان�ن م�قف وس��ضح العال�، في                ال��اعات

 انف�ال ك�دس�ان الع�اق ب��ع م� ال�ف��ل. وس����ق ل�ل ذل� م� خالل دراسة وت�ل�ل ال���ر�� ال�ال���:

  

  ك�م سع��، ال����ات االنف�ال�ة في العال� : ن��ذج ك�ال�ن�ا،  م�لة ال��اسة ال�ول�ة ، 30-12-2015، على ال�ا��:1

http://www.siyassa.org.eg/News/7637.aspx 
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 ال���ر األول: ال���ات االنف�ال�ة ح�ل العال�

 1- ن�اذج م� تار�خ ال���ات االنف�ال�ة ح�ل العال�:

ع�امل أح� �أن الق�ل و���� �االنف�ال. ال��ال�ة ال���ات ع�د في ت�ای�ا ال��ی� الع��               ع�ف
�ع� ال��ی�ة لل�ول ال��ابي ال��ان ت��ل ال�ي ال�ال�ة ال��ود م� ال���� ك�ن إلى ی�جع ال�اه�ة ه�ه                  ت�اع�
ل��احات اح�اللها خالل ب��ها ف��ا وف�ن�ا ب���ان�ا رأسها على ال���� االس�ع�ار�ة الق�� وضع�ها               اس�قاللها،
ب���" "سا��� اتفاق�ة وقع� ال��ال س��ل على ، اإلرادة م�ل��ة كان� ال�ي ال�ع�فة العال� بل�ان م�                 شاسعة 23

إل�ه�ا آل� ح�� ، 1916 عام ال���س� ش�قي ال�اقعة الع���ة ال�ول اق��ام على و����ان�ا ف�ن�ا                ب�� 4

 األراضي ال�ي كان� خاضعة لل�ولة الع��ان�ة �ع� ه����ها في ال��ب العال��ة األولى.

م� أك�� بل�انها م� ك��� في ال�ف��� ه�اج� أن س��� الع���ة ال����ة م��ل إلى ال��م ن��نا                  و�ذا
ال��م� االق��ال س��ها ال�اه�ة، وال��ر�ة والع�اق�ة والل���ة ال����ة ال�الة ذل� على وال�اه� ال�ح�ة،               ع�امل
ال�ول م��� في الع��ى ال�ول ت�خل غ�� آخ� �عامل ذل� ر�� و���� ال��ح�ة. ال�ولة ل��ان                 ال�ف��

 ال�ع�فة وه� د���ات�ر�ة ال��� في ه�ه ال�ل�ان ال�ي غ��� إرادة ال�ع�ب في رس� ح�اتها ال��اس�ة.

االس�قالل على ال��ف�اتي االت�اد ج�ه�ر�ات ش�ع� فق� االم����ة ال����ة ال�ال�ات ��� ف��ا              أما
االت�اد تف��� خالل م� ال����ة ال�ال�ات ل��ل�ة ه�ا وعاد ،1991 عام انه�اره �ع� م��قلة دول                 وت���ل
ال�ول م� م���عة الى م�ح�ة ك���ة دولة م� ال��ف�اتي االت�اد وت��ل ت��"، "ف�ق س�اسة م��عة                 ال��ف�اتي،

  �ه خل�فة، قابل�ة ال�ار�ة الع���ة ل���� م� ال�ق���، ال����ة م�اش�، 18 /09/2017 ، على ال�ا��:2

http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B
1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85 

ول�3 إج��اع�ة، أو ق�م�ة وض�ا�� م��دات أ� اإلع��ار �ع�� تأخ� ول� األوس�، ال��ق م��قة ل�ق��� مه�ت ب���" "سا��� اتفاق�ة ان                      رغ�
  ت�اعي ال�ق���ات اإلدار�ة وعالقات ال��ار ال�ي كان� ت��د ال���قة م�� حق� ���لة، اال ان ه�ه االتفاق�ة ت� ت���لها أك�� م�ا ت���ل م� م��ول�ة.

 ُت�اجع دراسة آزاد أح�� علي، ل�اذا سا��� - ب��� �اق�ة وت��سخ؟، م�قع رووداو، 1/6/2016، على ال�ا��:

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/01062016  

  اتفاقیة سایكس بیكو 1916، الجزیرة نت، 2011/4/25، على الرابط:4

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/4/25/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%
88-1916 
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ع�دها ال�الغ وال�اتها م� ع�د في م����ن انف�ال��ن ه�اك نف�ها ال����ة ال�ال�ات داخل بل .                ال�غ��ة 5

ال�ي ال���ب ووال�ات و��رت�ر���، ت��اس ث� ، كال�ف�رن�ا ص�تا أعاله� �االس�قالل، ��ال��ن وال�ة 50               ح�الي 6

 تار���ا كان� ض� ال�ح�ة مع ال��ال.

فه�اك ال�الد، ع� االس�قالل أو لالنف�ال ��عى ال�� أورو�ا في ال�ح�� ل�� اإلس�اني ك�ال�ن�ا                إقل��
ال��ف�اتي االت�اد تف�� أد� فق� م�فاوتة. ب�رجات االنف�ال�ة واألح�اب ال���ات ف�ها ت��� األقال�� م�                ع�د
الغ���ة، أورو�ا في أما ال��ی�ة. ال�ول م� الع�ی� �ه�ر إلى ی�غ�سالف�ا ودولة أورو�ا م� ال��قي ال��ف                  في
ال��اوالت ه�ه م� ج�ءًا و�ان االس�قالل، أجل م� ال��اوالت م� الع�ی� لها كان الق���ة الق�م�ات                 فإن

.  ع����ا –م�ل إقل�� ال�اس� في إس�ان�ا- إال أن م��� ه�ه ال���ات االنف�ال�ة كان م��ای�ًا 7

  ول�� ب�ران، ك�ف سق� االت�اد ال��ف���ي؟.. إل��� الق�ة م� ال��ا�ة إلى ال�ها�ة، هاف��غ��ن ب�س� ع��ي، 09/02/2017، على ال�ا��:5

h�p://www.huffpostarabi.com/2017/01/25/story_n_14388002.html 

ع��ي،6 ب�س� هاف��غ��ن االنف�ال، ب�ع�ات ت�ام� ف�ز ت�اجه كال�ف�رن�ا ال����ة.. ال�ال�ات م� ال��وج ت��� أم����ة وال�ة أك��                   
 11/11/2016، ال�ا��:

h�p://www.huffpostarabi.com/2016/11/11/story_n_12909618.html 

  ل��� كاتال�ن�ا ف��� م� ت�ال� �االس�قالل في أورو�ا، م�قع DW، 10.10. 2017، على ال�ا��:7

http://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9
%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8
4%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-40783298 
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8 خ���ة 1:   ت�ه� ك�ف س��غ�� ال�ق���ات اإلدار�ة في أور�ا إذا ت� م�ح كل ح��ة انف�ال�ة حل� اس�قاللها

م��قلة ك�انات وش�ل� انف�ل� األقال�� م� ال���� ن�� العال� ح�ل االنف�ال ح��ات تار�خ               وع�� 9

م� أضعف هاته ال��ع دولة أص��� دول، ل��ع تف�� ال�� ال��غ�الفي فاالت�اد س��ا، وضعها                وأص�ح
تفاق� إلى أد� ال��دان ج��ب انف�ال أن ك�ا نف�ه. االت�اد عل�ه كان م�ا وال��اس�ة االق��اد�ة                 ال�اح�ة

 أح�� ن��ة، ال���ات االنف�ال�ة ته�د أور�ا �الع�دة إلى تق���ات الع��ر ال�س�ى، Vetoم�قع، 17/09/2014،  على ال�ا��:8

http://www.vetogate.com/1228424  

م�9 ض��ة أع�اد اس�ق�اب في ت��ح الع��فة الغ�� االنف�ال ح��ات اغل� ان في ت���ل االه��ة في غا�ة نق�ة الى ه�ا االشارة                         ت��ر
على تع��� الغال� وفي لها، وال�اع��� ال��ار��� م� ك���ة أع�اد اق�اع ت����ع ال النها اقل، ن�اح ن��ة ت�ل� الع��فة ال���ات أن ح�� في                         ال��ار���،
ض�را اقل النها الع��فة الغ�� ال���ات ت�ج�ح ی�� له�ا م�ه�، ال��ی� ال��ام ان�قام م� خ�فا ف�ها ال��ار�ة م� ال���� ���ى ح�� ال�اس م� صغ��ة                          أع�اد
االح�ان م� ك��� في ����ها م�ا الع����ة ق�تها في رئ���ا س��ا ت��ن اج���ة دع� م�ادر الى الع��فة ال���ات تل�أ األح�ان م� ك��� وفي الع��فة،                          م�

 م� ح�� ال�ع��ة على األرض.

  لل���� م� ال�عل�مات ح�ل ال�قاومة غ�� الع��فة وال�قاومة الع��فة و ال�قارنة ب��ه�ا، ال��ج� اال�الع على ك�اب:

 ال�قاومة غ�� الع��فة، ت�ج�ة م��� ادراك لل�راسات واالس��ارات، ص:  164 و163
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ال��دان ج��ب م�ار نف� وفي االنف�ال، ق�ل ال�ال عل�ه كان م�ا أك�� واالق��اد�ة االج��اع�ة                أوضاعه
 ن�� ال��م وضع دولة ت���ر ال��ق�ة ال�ي انف�ل� ع� أن�ون���ا . 10

وح�اته� ل����عاته� ����ه� ��ال��ن انف�ال أو اس�قالل ح��ة مائة ح�الي ال��م العال� في               ی�ج�
واق��اد�ة س�اس�ة أس�اب، لها بل اع��ا��ا الی��أ االنف�ال في ال���ات ه�ه ورغ�ة م�لي . م����                على 11

الف��رال�ة وال�ولة ال��ح�ة، ال�ولة �قاء فإن ذل� ورغ� وتار���ة. وثقاف�ة و�ائف�ة ودی��ة وق�م�ة               وع�ق�ة
فه�ا داخلها، في ال���ع كان مه�ا االنف�ال أو االس�قالل م� ال����ة ل���ناتها أمانا األك�� هي                 ال���ق�ا��ة،
���� في سائ�ة ك�ولة واله�� م�ق�مة، غ��ة ك�ولة ال����ة ال�ال�ات ذل� على م�ال وخ�� لها، ث�اء                  ال���ع

 ال��� ت��ه�ان ل�ق�مان ن��ذجا لل��اح في االن�ماج  . 12

  2- ن��ة ع� ت��الت خ���ة ال��اعات في العال�
17 ل��ة ال����ة األم� ه�اكل إلى ت���ي كان� ال�ي اإلن�ان�ة، األن�اء ش��ة أ��اث م���                أك�
.2017 س�ة خالل العال� أن�اء ج��ع ح�ل ن��ًا ع�ائ�ًا ن�اعًا 40 ن�� وج�د ت���ل ت� أنه                  س�ة؛
ال�����ات أو الع�ا�ات، أو ال��ل���ات م� كان� س�اًء دولة؛ 67 ال��وب م� الع�د ه�ا في                 و��ارك
القارات، م��لف ع�� ال���ات ه�ه وت��زع اإلرهاب�ة . أو االنف�ال�ة ال���ات أو ال�ل�ة، ع�               ال�ارجة 13

م���دة ح��ة 240 ن�� ی�ج� ح�� ال��ل�ة، ال��اعات م� ت��رًا األك�� تع� اإلف��ق�ة القارة أن                 غ��
م����ا ص�اعا 23 و��ور دولة ، 29 م� أك�� في العال�- في وم�ل�ة م���دة م���عة 775 أصل                  –م� 14

م� %56 ���ل ��ا مالي-، ش�ال على وال��اع دارف�ر إقل�� في ال��لح ال��اع إف��ق�ا –م�ل                 في 15

   �ه خل�فة، م��ر ساب�10

  سامي ال�ش��، ال���ات االنف�ال�ة في العال�، و�الة ع��ن االخ�ار�ة، 23-10-2017، على ال�ا��:11

https://www.ammonnews.net/article/337577 

   �ه خل�فة، م��ر ساب�12

واالس��ارات،13 لل�راسات ادراك م��� ت�ج�ة العال�؟، ح�ل ال��وب في ال��ار�ة ال����دة وال���ات ال�ل�ان ع�د ی�لغ ك� ه��ان�،                    دی�غ�
  27/12/2017، على ال�ا��:

/http://idraksy.net/how-many-countries-and-rebel-movements-are-involved-in-wars-around-the-world 

  ال���ر نف�ه14

ح��15 ال��اعات، ه�ه على ال��� ال�الي االنفاق ا��ا ی�ج� االنف�ال، ص�عات ت�لفها ال�ي ال��ا�ا م� ال���� الع�د الى                     �االضافة
مق�ار دوالر مل�ار 300- دوالر مل�ار 600 م� أك�� 1975 عام ب�ای�ه م�� وال��ائ� ال�غ�ب ب�� ال���اء م��ل ح�ل ال��اع م��ان�ة م�ال                        تق�ر
ح�� االف��ق�ة، القارة تع�فها ال�ي ال��اعات أق�م م� ال��اع ه�ا و�ع��� ال���ل-، ه�ا على ال��ائ�� لالنفاق �ال���ة ال�ق�ار ونف� ال�غ��ي                      اإلنفاق

 ت�اوز ع��ه 40 س�ة، ه�ا ال���ل ادخل ال�غ�ب وال��ائ� ش�ه حالة م� ال��ب ال�اردة م���� ف�ها.

على الع��ي، األف��قي ال�عاون �ع��ان: أقال��، س�عة ب�نامج: مع اج���اها ال�ي ال�لقة م�ا�عة ال��ج� ال��اع ه�ا ح�ل ال�فاص�ل م�                     لل����
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=XIlPidQ4�w :ال����ة، ب�ار�خ: 27 / 11 / 2016 ، را�� ال�لقة TRT  ق�اة 
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ع�دًا ال���قة ه�ه م� بل�ان س�ع أراضي ف��� األوس�، ال��ق م��قة ��� ف��ا أما العال� .                 ص�اعات 16

  غف��ًا م� ال��اعات ال����دة ال���ة، وصل إلى ح�ود 253 ت����ًا.

 
 خ���ة 2:  ت�ضح �ع� االح�ائ�ات ح�ل ع�د ض�ا�ا ال��اعات ال��ل�ة في اف��ق�ا وال��ق االوس� . 17

أجل م� ت�اضل العال� في ت�ج� م���دة ح��ة 43 أصل م� ح��ة 21 ف�ها ف��ج� آس�ا،                  أما
مع�وفة �ع�ها القارة أرجاء في م�زعة إنف�ال�ة ح��ة 36 ف��� أورو�ا أما االس�قالل . على                ال���ل 18

را��ة م�ل غ��ضا، أك�� و�ع�ها ف�ن�ا، غ�ب وج��ب إس�ان�ا ش�ال في ال�اس� الق�م��� ح��ة                م�ل
ن��ة ألف 400 م� أك�� س�انها ع�د ی�لغ ال�ي ف�ن�ا، في ساف�� م��قة اس�قالل ت�ع� ال�ي 19                ساف��ان،

على ب�ل��ار��، و ال�غ�ب ب�� ت�ت� ع� أن�اء �ل في ال���قة م��ق�ل �ع��ان ال����ف، في ب�نامج: مع اج���اها ال�ي ال�لقة م�ا�عة                       وا��ا
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=svfwH7H7VL4&t=299s  :الق�اة ال�اسعة الف�ائ�ة، ب�ار�خ 02/26/ 2017، را�� ال�لقة 

  ال���اء ع�فات، 23 ح��ا دائ�ة، ماذا تع�ف ع� خ���ة ال��اعات في إف��ق�ا؟، 06/02/2016، على ال�ا��:16

/h�ps://www.ida2at.com/23-war-service-what-do-you-know-about-the-map-of-conflicts-in-africa 

لأل��اث17 ال���ق�ل م��� ال����، إلى األ��اف م� 2017 عام العال� في ال��ل�ة ال��اعات خ���ة ت��الت ی�ن�، هللا ع�� م���                     
  وال�راسات ال��ق�مة، 12 مای� 2017، على ال�ا��:

h�ps://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2789/%D9%85%D9%86 -  

  دی�غ� ه��ان�، م��ر ساب�18

  أح�� ن��ة، ال���ات االنف�ال�ة ته�د أور�ا �الع�دة إلى تق���ات الع��ر ال�س�ى، م�قع ف���، 17 س�����2014، على ال�ا��:19

h�p://www.vetogate.com/1228424 
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عام ق��ل ألف 39 ح�الي إلى ال��ل�ة ال��اعات ض�ا�ا ع�د في صع�دًا ب�ورها الالت���ة أم���ا وشه�ت .                 
58.9 ح�الي ال����� في الع�ا�ات ص�اعات ض�ا�ا و���ل ،2015 عام ق��ل ألف 34 مقابل في ،2016               

  % م� إج�الي ض�ا�ا ال��اعات في أم���ا الالت���ة . 20

 

.  ال�س� ال��اني 1:  ی�ضح ع�د ض�ا�ا ال��اعات ال��ل�ة عام 2016 21

ع� ال�ادر 2017 لعام ال��ل�ة" ال��اعات "م�ح تق��� في رص� ت� أنه إلى اإلشارة                وت��ر
ال�الغ العال� في ح�ة األك�� ال��ل�ة ال��اعات م� %50 أن بل��ن، االس��ات���ة لل�راسات ال�ولي                ال�عه�
ض� و�اك��ان أفغان��ان في ال�ائ� ال��اع م�ل ال����ة، وال��ا�� لل��ن ام��ت ص�اع�ة ب�رة 36                ع�دها
كان� �ع�ما ال�ول هاته في ال��ل�ة لل��اعات ساحات ال����ة وال��اك� ال��ن أض�� ح��               �ال�ان.

22 ال��اعات ت���� في م�ا�� الهام�  �ع��ة ع� ال���� .

   م��� ع�� هللا ی�ن�، م�جع ساب�20

  م��� ع�� هللا ی�ن�، م�جع ساب�21

  ال���ر نف�ه22
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 3- ح� تق��� ال���� وم��� القان�ني وال�ولي م�ه

��فل و��ل� م���ها تق��� في ال�ع�ب ح� على ال����ة األم� م��اق م� األول الف�ل                ی�� 23

العال� في االنف�ال حاالت أغل� فإن ول�ل� لل�ع�ب. ال�� نف� وال��اس�ة ال��ن�ة لل�ق�ق ال�ولي                العه� 24

عام إلى 1991 عام م�� و ال�ولي . القان�ن في �ه مع��فا حقا �اع��اره ال����، تق��� ح� شعار                   رفع� 25

ثالث ه�اك الع��ي العال� وفي واح�، جان� م� ال���� تق��� اس�ف�اء حالة 26 العال� في ح�ل� 2017                 
  دول – ج��ب ال��دان، ج���تي، وج�ر الق��- ح���ا �ال�فة ال�ول�ة ع�� اس�ف�اء ح� تق��� ال���� . 26

وح�ة على ال�فا� أن إال ال�ولي، القان�ن في أساسي م��أ م���ها تق��� في ال�ع�ب ح� أن                  ورغ�
ل�� ال�ولي القان�ن ففي واألورو��ة، ال�ول�ة الق�ان�� في جاء ما وه�ا ذل�. ع� أه��ة �قل ال دولة أ�                    أراضي
ال���� تق��� ال���أ م� ال��ال�ن�ة ال���مة ت��ل� ف��ال عل�ه، ال��فان ی�ف� ل� ما لالنف�ال ح�                 ه�اك
ل����� أراض�ها وح�ة م��أ على إس�ان�ا في ال�����ة ال���مة ت���� ب���ا االس�قالل، أو االنف�ال                ل�����
االع��ار �ع�� �أخ� ال�ولي، القان�ن في ال���� تق��� ح� فإن آخ� ��ع�ى االنف�ال . م�ع في                 ت�خلها 27

إلى ی�د� ال���� تق��� ح� ت���� كان فإن ال�ولي، القان�ن م�اد� ج��ع ی�ق�م ال�� ال�ولة �قاء                  م��أ
إلى ����� ح�� ال�ولة . �قاء م��أ إلى االن��از وج� ف�ائها، إلى أو األم ال�ولة ب�ج�د ال����                  اإلض�ار 28

ه�ه وفي ك�ال�ن�ا. و�قل�� الع�اق ك�دس�ان مع ح�ث ك�ا االنف�ال م��لة معال�ة في ال�����ة ال�ولة                 دس��ر
ال���مة ل�� و���ن لها، ال���� ال�س��ر� واإل�ار ال�����ة ال���مة سل�ة ی�ع� ال�ولي القان�ن فإن                ال�الة،
حالة مع تق���ا ت��اثل الع�اق ك�دس�ان إقل�� ��وف فإن ول�ل�، لالنف�ال. لل���� تق�ی��ة سل�ة                ال�����ة

  في ه�ا اال�ار ال��ج� م�اجعة ال�ادة األولى م� الف�ل األول م� م��اق االم� ال����ة.23

ال����ة24 لألم� العامة ال��ع�ة عل�ه صادق� ال�� وال�قاف�ة واالج��اع�ة االق��اد�ة �ال�ق�ق ال�اص ال�ولي العه� م� 28 ال�ادة                    ان��
 ب�ار�خ 3 ی�ای�/ كان�ن ال�اني 1979، ص: 2.

  ع�� هللا األشعل، ال���ات االنف�ال�ة وأح�ام القان�ن ال�ولي ال�عاص�، ع��ي 21، ب�ار�خ 31 /10/ 2017، على ال�ا��:25

- h�ps://arabi21.com/story/1045716/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA 

  هل ی��� القان�ن ال�ولي م�اعي ك�دس�ان الع�اق لالس�قالل؟، م�قع ال��ة، 29 /09/ 2017، على ال�ا��:26

h�ps://www.alhurra.com/a/kurdistan-independence/394561.html 

 ، 2017.10.07، على ال�ا��:27

h�p://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%82
-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%
82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/a-40849196 

  ع�� هللا األشعل، م��ر ساب�28
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معال�ة في ال�����ة لل���مة ق��ا س��ا أع�ى م�ا لالنف�ال، رف�ها ال��اورة ال�ول أعل�� ح��                ك�ال�ن�ا،
  ال��قف . 29

"االنف�ال��ن وال��اس�ة االق��اد�ة لل�راسات ب�ل�� معه� م� ر��ل زاب��ه تق�ل ال��اق ه�ا              وفي
ألنه القان�ن�ة، ال�اح�ة م� ذل� �����ع�ن ال ول��ه� م��قلة، دولة إقل��ه� ��عل�ا أن ی���ون                ال�اتال�ن��ن
ب����� الع�اق�ة، ال���مة ردت اإل�ار نف� وفي ال�اتي" . �ال��� ی���ع�ن فه� ال�ولي، القان�ن مع                ی�عارض 30

ال����ة ح�� ومع الع�اقي ال�س��ر مع ی��اق� االس�ف�اء ألن ك�دس�ان؛ إقل�� انف�ال م�اولة ض�                ال�س��ر
ال�����ة ق�ات مع م�لح ص�ام وفي ال��د�ة ال��ا�� في �الق�ة الع�اقي ال��� ت�خل ح�� الع�اق�ة،                 العل�ا

 ال��د�ة، م� أجل إنهاء م�اولة اس�قالل ك�دس�ان . 31

إقامة م� العال� في ك���ة شع�ب ت���� �اس�ه ح�� أصله، في ال���� تق��� ح� مفه�م ن�ل                   رغ�
ال�االت ت���� معه الع��� م� �ات ح� إلى ال��اسي واالس�غالل لل�أو�ل خ�ع أنه إال بها، خاصة                  دول
ب�� س�اسي ع�اء إ�ار في ال���لفة األزمات م� ال����، تق��� في شع� ح� ع� ف�ها ال��ی� ����                   ال�ي
لل��ام الع�اء دافعها خارج�ة س�اس�ة أج��ة ت���ها االنف�ال ح��ات �ع� أن ك�ا أك��. أو                دول���
اس���م ك�ا دی��ا . أو لغ��ا أو ع�ق�ا م��ه�ة م���عات ت�لعات ع� تع���ها م� أك�� القائ�                 ال��اسي 32

العال��ة ال��ب أث�اء الع��ان�ة ال�ولة ض� اس���امه ت� فق� العال�، دول م� ك��� ل�ف��� تار���ا ال��                  ه�ا
الغ��ي االس�ع�ار ض� كأداة ال�ان�ة العال��ة ال��ب �ع� اس���م ك�ا وف�ن�ا، ب���ان�ا ��ف م�                األولى
االت�اد ال��ف��ي االت�اد ل�ف��� ال���� تق��� ح� الغ�ب اس���م ك�ا ال���ع��ة . ال�ع�ب              ل����� 33

 ال��غ�الفي ت�� شعار ح� تق��� م��� األقل�ات الق�م�ة وال�ی��ة والع�ق�ة.

  

 ال���ر  نف�ه29

  ل�� ه�اك ح� لالنف�ال في القان�ن ال�ولي، م��ر ساب�30

  ع�� هللا األشعل، م��ر ساب�31

    تق��� ال����، م�س�عة ال����ة، 2015/12/31، على ال�ا��:32

h�p://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%AA%D9%82%D8%B1
%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1 

  ع�� هللا األشعل، م��ر ساب�33
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 4- ن�اذج ال���ات االنف�ال�ة ح�ل العال�:

 أ- ن�اذج م� األقال�� ال�ي انف�ل�

  ج��ب ال��دان:➢
ق��ل مل��ن 2.5 وخلف� ال�م� م� ق�ن ن�ف ن�� وج���ه ال��دان ش�ال ب�� ال��ب                اس���ت
ع�� ال��دان وج��ب ش�ال ب�� ال�فاه� ت� أن إلى وال�ازح��  ، وال���دی� الالج��� م� الع�د ه�ا                 وأضعاف 34

ال���� تق��� ح� م�ارسة في ال��دان ج��ب شع� ح� على ن�� ال�ي "مات�اك�س" ت�عى شه��ة                 اتفاق�ة
ج��ب اس�قالل ال�اخ��� م� �ال�ائة 98.8 أی� ح�� ،2011 عام ت��ز/ی�ل�� م� ال�اسع في االس�ف�اء،                 ع��

  ال��دان ع� ال��دان . 35

، ورغ� ح��له على االس�قالل، الی�ال �غ�ق في  �ع� ج��ب ال��دان أك�� دولة ف��ة في العال� 36

 الف�ضى والع�ف؛ ف��� كان�ن األول/د����� م� س�ة 2013 فق� أك�� م� 50 ألف ش�� ح�اته� في
. ون�أ ه�ا  ال��اع ال��لح ب�� مل���ات داخل دولة ج��ب ال��دان، ك�ا ت�  ت���� 1.6 مل��ن إن�ان 37

 ال��اع ال�اخلي في ج��ب ال��دان ن���ة م�اولة انقالب م� نائ� ال�ئ�� ال�اب� "ر�اك ت�ار"- ال�� ی���ي
 إلى ق�ائل "ن���"- على ال�ئ�� "سلفا ك��" - ی���ي إلى ق�ائل "ال�ی��ا"- �ع� ق�ام األخ�� �إقال�ه، وس�عان ما

 ت��ل إلى ص�اع م�لح ع�قي ب�� ال��ف�� لل�ص�ل لل��� . والی�ال ال��اع م����ا في ج��ب ال��دان 38

34John Avlon, Southern Sudan's Historic Independence Referendum, The daily Beast,:            
01/09/2011,  From  

h�ps://www.thedailybeast.com/southern-sudans-historic-independence-referendum 

35:Nearly all southern Sudanese voted for secession, The Guardian, 30 Jan 2011, From   

h�ps://www.theguardian.com/world/2011/jan/30/sudan-results-preliminary-support  

او36 االف��ق�ة- ال�ول اغل� –م�ل األج��ي االح�الل ��د خالل م� ال�ل�ة الى �ال�ص�ل الع��فة ال���ات ن�اح ان االشارة ت��ر                     
ال األم� ل�� الع��فة، الغ�� ال��رة ف�ها ن��� ال�ي ال��اثلة ال�االت في ت��را األقل هي ال���ق�ا��ة آل�ة ت��ن ال��دان-، ج��ب –م�ل                       االنف�ال

  ی�خ� على إ�القه ف���ذج ال��رة اإلی�ان�ة أخ�ج سل�ة اس���اد�ة م� مقاومة غ�� ع��فة.

  دی�غ� ه��ان�، م��ر  ساب�37

تعت��38 ح�ث مه�منة، ثقافة ف�ه توجد ال السودان جنوب فإن �الع���ة، � ناطق�� � مسلم�� مواطن�ه أغلب السودان شمال �ان اذا                     
�
وتأ�� ود�انتها، ومعتقداتها الخاصة لغتها مجموعة ل�ل انه ح�ث عرق�ة، مجموعة 200 من أ��� � ب�� من ان�شارا األ��� �� و"ن��ر"                      "الدين�ا"

 المس�ح�ة واإلسالم كجزء من هذە الد�انات.

 للم��د من التفاص�ل المرجو ز�ارة الرا�ط:

:South Sudan referendum: 99% vote for independence, BBC News, 30 January 2011, From  

h�p://www.bbc.com/news/world-africa-12317927 
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 ��لف م���ا م� ال��ا�ا والی�ج� في األف� الق��� حل له�ا ال���ل.

 

. � جنوب وشمال السودان
� �عض األعراق الموجودة �� 39 خریطة 3:  تب��

39:South Sudan chosen as name for new country, BBC News, 16 February 2011,  From  

h�p://www.bbc.com/news/world-africa-12478957 
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 ت���ر ال��ق�ة➢
وال��ر ت���ر ج���ة م� ال��قي ال��ف وت�� آس�ا، ش�ق ج��ب في ال��ق�ة ت���ر ج�ه�ر�ة                تقع
األم� أق�ت ح�� ،1975 عام ح�ى ق�ون لع�ة ب�تغال�ة م��ع��ة ال��ق�ة ت���ر ج���ة كان� م�ها.                 الق���ة
�ف�ل�ن أو أن�ون���ا مع ی�ق�ا أن ی���ون كان�ا إن لل�أك� ال����ة، ه�ه ال���� ل�ق��� اس�ف�اء إج�اء                  ال����ة
وأمام ال��ق�ة، ت���ر على أن�ون���ا اس��ل� م�اش�ة ذل� و�ع� االس�ف�اء تع��ل ت� ل�� ع�ها ،                االس�قالل 40

دام ���ل دم�� ص�اع في ال�خ�ل س�هارت�" "م��� ال�ئ�� �ق�ادة ان�ون���ا أج��ت ال����ر س�ان                رف�
100 ب�� الق�لى ع�د تق�ی�ات ت�اوح� ح�� األرواح، م� اآلالف أزهق� األصل��� ال��ان مع ق�ن ر�ع                  ن��

.  ألف و200 ألف 41

�أغل��ة ال��ق�ة ت���ر وص�ت� االس�ف�اء، م��أ ال����ة األم� أق�ت ،1999 آب/أغ��� 30              وفي
،2002 مای� / أ�ار وفي أن�ون���ا. ع� االنف�ال ال��ة في 78 ع� ی��� ما أی� ح�� ال��اع إلنهاء                    ساحقة
ذات دولة كأصغ� ال����ة األم� مق� أمام عل�ها رفع وت� م��قلة، دولة ال��ق�ة ت���ر ج�ه�ر�ة                 أص���

 س�ادة في آس�ا، ول���ن ال�ولة رق� 191 في ع���ة ال����ة ال�ول�ة . 42

ح�ى م��قة ت���ها أن�ون���ا مع ص�اعها في ال�ولة ه�ه عاش�ها ال�ي الع�ف م� عق�دًا أن                  غ��
س�انها ن�ف ح�الي و�ع�� واالج��اع�ة، االق��اد�ة ال����ة وغ�اب االس�ق�ار ع�م م� تعاني ح��               اآلن،
ضعف على عالوة العال�، في ال�ول أفق� أح� ت�ال ال ���� م�قع فق� في ن��ة مل��ن 1.2 ع�ده�                    ال�الغ

 وه�الة ب���ها ال����ة . 43

 

 

 

  ت���ر ال��ق�ة وأزمة ال���ات االنف�ال�ة في إن�ون���ا، ب�نامج نق�ة ساخ�ة على ق�اة ال����ة، 10/01/2005، على ال�ا��:40

h�p://www.aljazeera.net/programs/hot-spot/2005/1/10/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%
D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A
7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9
%8A%D8%A7 

  ال���ات االنف�ال�ة- نها�ات سع��ة أو دول فاشلة، م��ر ساب�41

  ع�� ال���� ص�ام، ت���ر ال��ق�ة… ك�س�ف�… ج��ب ال��دان واآلن الق�م، الق�س الع��ي، 21/03/2014 ،42

h�p://www.alquds.co.uk/?p=145914 

  ح��ات االنف�ال�ة- نها�ات سع��ة أو دول فاشلة، م��ر ساب�43
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ق�ة من خ��طة العالم . 44  خریطة 6:  توضح موقع ت�مور ال��

  

44:Visit to timor leste, rjmgeneral,19 December 2014, From  

h�p://www.rjmgeneral.org/en/visit-to-�mor-leste/ 
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 ب- ن�اذج م� األقال�� ال�ي ت�عى لالنف�ال

 ك�ال�ن�ا➢
ك�ال�ن�ا. اقل�� أب�زها أقال��ها، م��لف في ع�ی�ة انف�ال�ة وت�ارات ح��ات اإلس�ان�ة ال���مة              ت�اجه
الق�ن إلى �االس�قالل ال��ال�ة تار�خ -�ع�د �ع�� زم� م�� دول�ه� و�قامة �االس�قالل ��ال��ن ال��ال�ن���                و�ان
وال��اه�ات �االس�ف�اءات اس���وا ل��ه� ،1979 عام ال�اتي ال��� ح� على ح�ل�ا ح�ى ع��-               ال�ا�ع
ت���� م� األول في ج�� ال�� االس�ف�اء آخ�ها كان . ال�����ة ع� ال���مة إقل��ه� اس�قالل أجل                 م� 45

90 أن ح�� االس�ف�اء في ال�اتال�ن��� م� ال�ائة في 40 وص�ت ال����، تق��� ح�ل 2017                 األول/أك����
اإلقل�� ل����� م�اولة في هاته ك�ال�ن�ا إقل�� انف�ال م�اولة وتأتي . إس�ان�ا مغادرة أی�وا م�ه� ال�ائة                 في 4647

م� تعاني ال�ي اإلس�ان�ة ال�ولة ت�خل دون م��قل ���ل ���ل�ها ال�ي وال��وات ال��ارد م� االس�فادة                 م�
 م�اكل اق��اد�ة وارتفاع ع��ها وت�ای� ن��ة ال��الة.

أك�� م� و�ع� اإلس�اني االق��اد� ال��ا� في مه�ا دورًا ك�ال�ن�ا إقل�� یلع� اإل�ار ه�ا                وفي
��ا و��اه� إس�ان�ا، س�ان إج�الي م� ال��ة في 16 ن�� ك�ال�ن�ا س�ان ���ل و م�ر��. �ع� ث�اءا                   األقال��
في 35 ن�� على وح�ها ك�ال�ن�ا وت����ذ إلس�ان�ا . ال��لي ال�اتج إج�الي م� ال��ة في 20 ع�                  ی��� 48

22 على اإلقل�� �����ذ ك�ا اإلس�ان�ة، ال��ل�ة ت�خل ال�ي ال��اش�ة األج���ة االس���ارات ت�فقات م�                ال��ة

  أح�� رأف�، ق�ة إقل�� ك�ال�ن�ا وحل� االس�قالل، إضاءات، 26/09/2017، على ال�ا��:45

/h�ps://www.ida2at.com/the-story-of-the-catalonia-territory-and-the-dream-of-independence  

على46 ،07.10.2017 لل�راسات، أوراس�ا م��� ؟، اس�ان�ا في ال���ق�ا��ة ت�اجع� هل .. االس�قالل وحل� كاتال�ن�ا ��ي، ب� سام�ة                    
  ال�ا��:

h�p://katehon.com/ar/ar�cle/ktlwny-whlm-lstqll-hl-trjt-ldymqrty-fy-sbny 

ح��ا47 خاض اس�ان�ا، ش�ال اق�ى في ی��اج� ال�� ال�اس� اقل�� ان الى ه�ا ن��� ك�ال�ن�ا اقل�� انف�ال م�اولة ع� ال��ی� س�اق                        في
م� الع�ی� خاللها ونف�ت إس�ان�ا، ع� ال�اس� إقل�� �اس�قالل ت�ال� كان� ال�ي اإلنف�ال�ة ال�اس��ة إی�ا م���ة ب�اس�ة ال�����ة ال���مة ض�                      ش�سة
الع�ل ع� ال�هائي ت�ل�ها أعل�� 2011 س�ة في ل��ها ش��، 800 ح�الي مق�ل ع� وأسف�ت عاما، أر�ع�� م� أك�� م�� على واالغ��االت                        ال�ف���ات
% 10 ان أك�ت ح�� ، االرهاب�ة ال�����ات ت��هي ك�ف ك�ابها في ال����ة ران� م�س�ة ال�ه ذه�� ال�� ال��ح مع ی��اشى وه�ا أش�اله. ��افة                          ال��لح
الق�ة ادت االرهاب�ة ال�����ات ه�ه م� ال��ة في 7 أن ك�ا ال��لح، ع�لها وان�هى اه�افها حقق� ال�ي هي العال� ح�ل االرهاب�ة ال�����ات م�                         فق�

 الع����ة النهائها.

دروس االرهاب�ة؟ ال�����ات ت��هي ك�ف �ع��ان: ران�"، "ل��س�ة ال�ه� ال��اب م�اجعة ال��ج� ال��ض�ع ه�ا ح�ل ال�فاص�ل م�                   لل����
 ل��اجهة القاع�ة، ال�� ی��� في ك�ف�ة نها�ة ال�����ات االرهاب�ة.

 مارت� ل����ي وس�� ج�ن�، ك�ف ت��هي ال�����ات االرهاب�ة؟ دروس ل��اجهة القاع�ة، م�س�ة ران�، ص: 7

  أح�� رأف�، م��ر ساب�48
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ما مقابل ال��ة في 13 إلى ك�ال�ن�ا في ال��الة مع�ل و��ل إس�ان�ا، في ال��احي ال��ا� ح�� م� ال��ة                    في
 ی��� على 17 في ال��ة في إس�ان�ا ���ل عام . 49

ی���ه ل�ا ون��ًا إس�ان�ا، ع� االنف�ال ك�ال�ن�ا إقل�� ی��� تار���ة وأخ�� االق��اد�ة األس�اب               له�ه
أورو�ا دول أغل� فإن األورو��ة، ال�ول �اقي في االنف�ال" "حالة ان��ار ��أن م�اوف م�                االنف�ال
م�اورة دول في االنف�ال�ة ال���ات م� الع�ی� ه�اك وأن خ��صا إس�ان�ا ع� ك�ال�ن�ا انف�ال                تعارض

 إلس�ان�ا م�ل ف�ن�ا و���ال�ا . 50

 

.  خ���ة 4:  ت��� م�قع ك�ال�ن�ا واألقال�� االس�ان�ة االخ�� 51

 

  تفاص�ل أس�اب ت��� إس�ان�ا �إقل�� ك�ال�ن�ا، م�قع م�م�، 29 /10/ 2017، على ال�ا��:49

/h�ps://mz-mz.net/859719 

  تفاص�ل أس�اب ت��� إس�ان�ا �إقل�� ك�ال�ن�ا، ال���ر ال�اب�.50

   تفاص�ل أس�اب ت��� إس�ان�ا �إقل�� ك�ال�ن�ا، م��ر ساب�.51
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 ح�� اق��ادها على ال�ع�� األور�ي اس� ال�ولة أو اإلقل��
 �ال�ل�ار دوالر

 ت�ت�� اق��ادها على ال�ع�� األور�ي

 224 13 إقل�� ك�ال�ن�ا

 895 6 إس�ان�ا –م� دون إقل�� ك�ال�ن�ا-

 1120 5 إس�ان�ا ك�ل

 3140 1 أل�ان�ا

 276 12 أی�ل��ا

 216 14 ف�ل��ا

 10 28 مال�ا

 

 جدول 1:  يوضح مقارنة اقتصاد كتالون�ا مع �عض الدول األورو��ة .
52

 اس��ل��ا:➢
ب�ل�انها الس��ل��ا أن ورغ� عام، 300 م� ألك�� ال����ة ال��ل�ة م� ج�ءًا زال� وما اس��ل��ا                 كان�
وفي ال�امل. االس�قالل على لل���ل و��ع�ن االنف�ال ی���ون االس��ل��ی�� م� الع�ی� أن إال               ال�اص،
ت�اجع� و�ال�الي ال����ة ال��ل�ة ض�� ال�قاء أی�وا ال��ة في 55 أن إال االنف�ال اس�ف�اء أج�� 2014                  عام
األورو�ي االت�اد م� ب���ان�ا خ�وج ن���ة أخ�� م�ة أث��ت ق� االس�قالل م�اع� أن إال االس�قالل،                 م�ال�
جعل� ك�ال�ن�ا، في االنف�ال اس�ف�اء إج�اء م� إس�ان�ا في ح�ث ما إلى �اإلضافة ،2016 عام                 في

 االس��ل��ی�� �ع��ون ��ح م�ألة االس�قالل ع� ب���ان�ا �ق�ة م�ة أخ�� . 53

  ال���ر نف�ه52

  ال���ات االنف�ال�ة- نها�ات سع��ة أو دول فاشلة، DW م�قع، 2017.08.10، على ال�ا��:53

h�p://www.dw.com/ar/الحر�ات-االنفصال�ة-نها�ات-سع�دة-أو-دول-فاشلة/a-40846905 
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االت�اد في ب���ان�ا �قاء ل�الح ص�ت�ا ق� كان�ا االس��ل��ی�� ال�اخ��� م� %62 �أن اإلشارة                وت��ر
مع تلقائ�ا ال��وج ی���ون وال األور��ة ال����عة داخل ال�قاء في ی�غ��ن كان�ا أنه� �ع�ي م�ا                 األورو�ي ، 54

اس�ف�اء إج�اء ل�الح األس��ل��� ال��ل�ان 2017ص�ت عام وفي األورو�ي . االت�اد م� ال����ة              ال��ل�ة 55

م�لع أو 2018 عام نها�ة في االس�ف�اء ه�ا إج�اء إم�ان�ة ��ح� وق� ب���ان�ا، ع� االس�قالل على                  ثان
اس�ف�اء إج�اء وأص�ح وض�حًا ، أك�� األورو�ي االت�اد م� ب���ان�ا خ�وج تفاص�ل ت��ح ع��ما ،2019               56

 ج�ی� في اس��ل��ا لالنف�ال ع� ال��ل�ة ال����ة م�ألة وق� فق�.

ال��ل�ة في ش�ی�ة معارضة یلقى االس�ف�اء إج�اء على االس��ل��� وال��اس اإلص�ار ه�ا أن               غ��
ل�� اإلش�االت م� م���عة س���ح ألنه ال�لف، ه�ا ف�ح في ت�غ� وال ب�ح�تها ت���� ال�ي                 ال����ة
ال��ز�ع اع��اد ت� فإذا ال��ال ��� في ال�ف��ة ال��وات تقاس� م�ألة م�ها االس�قالل-، ت�ّق� -إذا                 ب���ان�ا
ب���ان�ا فق�ان في االنف�ال س����� وأ��ا العائ�ات، م� �ال��ة 91 اس��ل��ا س�ع�ي جغ�افي أساس                على
دوالر مل�ار 245 وس���� مل��نا، 60 ح�الي إلى 65 م� س�انها ع�د وس���ف� تق���ا، م�اح�ها                 ل�ل�

 م� دخلها الق�مي كل عام، ك�ا أنه م� ال����ل أن ت��اجع ق��ة ال���ه اإلس��ل��ي . 57

االم��ازات54 م� ك���ة م���عة ت�ق� ع�م في س��ا ت�� ل� انها اال داخله، االنف�ال حاالت �ع� رغ� االور�ي االت�اد ان الى ن���                         ه�ا
���� ال�ي االق��اد�ة ال����عات �ع� تع��ل في حق�ق�ا س��ا االنف�ال ص�عات ت��ن ق� �ال�قابل حال�ا، االت�اد بها ی�ع� ال�ي وال��ار�ة                      االق��اد�ة

  ان ت��ف�� م�ها م���عة م� ال�ول، م�ل تع��ل ات�اد ال�غ�ب الع��ي ال�� أص�ح ج��ا ب�ون روح، ���� م��لة ال���اء.

ح�ل مغار��ة، م��ات ب�نامج في الل��ن�ة: ال��ار ق�اة على ف�ها شار��ا ال�ي ال�لقة م�اه�ة ال��ج� ال��ض�ع ه�ا ح�ل ال�فاص�ل م�                      لل����
 م�ض�ع: هل ���� تأس�� ن�ام إقل��ي مغار�ي ؟، ب�ار�خ 1/09/2016، را�� ال�لقة:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Wf79_qIoNGg 

   ب�ل�ان اس��ل��ا ی�اق� االس�قالل ع� ب���ان�ا، م�قع ال����ة، 21/3/2017، على ال�ا��:55
h�p://www.aljazeera.net/news/interna�onal/2017/3/21/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%

D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%

B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 

  ال���ات االنف�ال�ة- نها�ات سع��ة أو دول فاشلة، م��ر ساب�56

   اس��ل��ا وان�ل��ا: تار�خ م� الع�اء رغ� االت�اد، ص��فة الع�ب الل��ن�ة، 11/09/2014، على ال�ا��:57

h�p://www.alarab.co.uk/?id=32695 
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.  خ���ة 5:  ت��� ال�ول ال�ي ت��ها ال��ل�ة ال����ة وم� ب��ها اس��ل��ا  58

58:Will Scotland be a new country?, Erewise, 18/09/2014, From  

h�p://www.erewise.com/current-affairs/will-scotland-be-a-new-country_art541abf790cc02.html#.WnnO
J7ygJdg 
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 ال���ر ال�اني: دراسة ن��ذج ك�دس�ان الع�اق:

 1-ك�دس�ان الع�اق م� ال��� ال�اتي إلى اس�ف�اء االنف�ال
العال��ة ال��ب �ع� ت��ن ال�� الع�اق دولة ح�ود في ال�اقع ال��ء م� الع�اق ك�دس�ان إقل��                 ی�ألف
���ل تار�خ اإلقل�� ه�ا في لل��د و واألد�ان. الق�م�ات م�ع�د أ��ا وه� ك�د�ة أغل��ة ت���ه ح��                  األولى،
حقه� ت���� ت� ع��ما حل�ه� ت�ق� 1970 مارس/آذار 11 في ح�� م���ه�، تق��� أجل م� ال��ال                  في

 في ال��� ال�اتي في ال�ث�قة ال�ي أص�رتها ال���مة ال�ي كان �ق�دها ح�ب ال�ع� في الع�اق . 59

وف�ن�ا و����ان�ا األم����ة ال����ة ال�ال�ات قام� ،1991 عام األولى ال�ل�ج ح�ب أعقاب              وفي
م��قة إن�اء وت� الع�اق، ك�دس�ان ع�� ��� ال�� الع�ض خ� م� 36 ال�� ف�ق ج�� ح�� م��قة                   ب���ی�
ال�ي اله��ات م� ك�دس�ان إقل�� في ال��ن��� ح�ا�ة به�ف ال��الف؛ ل�ول الع����ة الق�ات ق�ل م�                 أم��ة
الع�اق�ة، ال�ل�ات ب�جه ل���ف��ا األولى ال�ل�ج ح�ب األك�اد اس�غل وق� الع�اق�ة . الع����ة الق�ات               ت��ها 60

-ال�ل��ان�ة ال��ال�ة ال��ن الع�اق�ة الق�ات وغادرت ك���ك، ف�ها ��ا ال�ئ���ة ال��د�ة ال��ن على               واس��ل�ا
العام نف� وخالل ال�اقع . األم� ���� م��قلة الع�اق ك�دس�ان م��قة وأص��� و����ك-، وده�ك               وأر��ل 61

 قام ص�ام ح��� ���� ق�اته الع����ة  وم�س�اته اإلدار�ة م� م�ا�� ك�دس�ان.

في ك�دس�ان ب�ل�ان تأس� ال���ان ، ح�� م��قة في ال��ا�ة ت�� األك�اد وضع م� س�ة �ع�                  62

العام نف� وفي اإلقل��، تار�خ في ن�عها م� األولى تع��� ح�� تار���ة سا�قة في 1992 عام ان��ا�ات                   أول
 ت� تغ��� اس� ال��ل� ال���ي ال��ردس�اني إلى ب�ل�ان إقل�� ك�ردس�ان ، ومق�ه في عاص�ة اإلقل�� أر��ل. 63

   ن��ة ع� إقل�� ك�ردس�ان الع�اق، م�قع ال��ب ال���ق�ا�ي ال��ردس�اني، على ال�ا��:59

h�p://www.kdp.info/p/p.aspx?p=29&l=14&s=000000&r=389 

  أن�� صف�ة ب�ل�ان إقل�� ك�ردس�ان، م�قع ح��مة ك�دس�ان، على ال�ا��:60

h�p://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=14&p=266 

  أك�اد الع�اق.. م� ال��� ال�اتي إلى اس�ف�اء االنف�ال، م�س�عة ال����ة، 2017/9/29، على ال�ا��:61

h�p://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/10/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%
85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D
8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1 

62Michael Young, Did Mas‘oud Barzani Overplay His Hand by Organizing a Kurdish              
:Referendum?, Carnegie Middle East Center, 26/10/2017, From  

h�p://carnegie-mec.org/diwan/73517  

  صف�ة ب�ل�ان إقل�� ك�ردس�ان، م�جع ساب�63
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،200 عام للع�اق ال����ة ال�ال�ات �ق�ادة الع�اق غ�و أعقاب في ق��ًا اق��اد�ًا ن��ًا اإلقل��                شه�
م� �ع�ف أص�ح ك�ا الع�اق ، م�ا�� �اقي مع مقارنة ن��ي �اس�ق�ار ذل� �ع� الع�اق ك�دس�ان                 وت��ع 6465

 ال�اح�ة ال�س��ر�ة والقان�ن�ة  بـ"إقل�� ك�ردس�ان" و�ع�ف كإقل�� ف��رالي تا�ع لل���مة ال�����ة في �غ�اد.

وم���ر ن����، ���اف�ة وس��ار ن���� سهل ل���ل ال��د�ة ال�ف�ذ دائ�ة ات�ع� 2003 عام               م��
وخانق�� ال�ی�، صالح م�اف�ة في خ�رمات� و��ز ك���ك، ���اف�ة ك���ك وم�ی�ة أر��ل،              ���اف�ة
م�ل أخ�� ودی��ة ع�ق�ة وأقل�ات األك�اد م� الع�ی� �ق��ها ال��ا�� ه�ه د�الى. م�اف�ة في                وجل�الء

 اإلی���ی�� وال������� وال��� وال�اكائ���، ف�ال ع� الع�اق��� الع�ب . 66

 

ذل�64 و��جع ،2014 إلى 2003 ب�� ما األع�ام في خ��صا حاالته أح�� في �ه ی�ع� ال�� ال���ي واالس�ق�ار اإلقل�� اق��اد كان                       
 ل����عة م� األس�اب م� ب��ها :

 -ارتفاع سع� ال�ف� العال�ي 

 -اس�فادة اق��اده م� س�ق العقارات وال��ار�ة

 -العالق�ه ال���ة على الع��م ال�ي كان� ت���ه �ال���مة ال�����ة  م� جهة ومع ال�ال�ات ال����ة االم����ة م� جهة ثان�ة

 ع�م وج�د ق�ات ال��� ال�ع�ي ال��ع�ة، وأ��ا ت���� داع� ���ل -

 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ه�ا ال��ض�ع ال��ج� م�اجعة: س��ان كامل، اق��اد إقل�� ك�دس�ان الع�اق إلى أی�؟، ساسة ب�س�،
 :2015/10/07، على ال�ا��

h�ps://www.sasapost.com/opinion/kurdistan-2/  

  ن��ة ع� إقل�� ك�ردس�ان الع�اق، م�جع ساب�65

66Iraqi Kurdish Forces' Destruction of Villages Homes in Conflict with ISIS, Human Rights Watch,               
:13/11/ 2016, From 

h�ps://www.hrw.org/report/2016/11/13/marked-x/iraqi-kurdish-forces-destruc�on-villages-homes-confl
ict-isis 
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.  خ���ة 7:  ت��� م��قة ك�دس�ان الع�اق وال��ا�� ال���ازع عل�ها 67

ال�ئ��ة ال���ول�ة ال�ق�ل على واس��لى الف�صة ال��دس�اني ال���ق�ا�ي ال��ب ان�ه� 2014 عام              في
ال�ئ�� كان ال�ق� ذل� وفي داع�، ت���� ه��م وجه في الع�اقي ال��� انهار ع��ما عل�ها،                 ال���ازع
إلى أّد� ك�دس�ان إلقل�� "داع�" اس�ه�اف ل�� االنف�ال، اس�ف�اء إلج�اء ���� �ارزاني م�ع�د               ال��د�
ال���ازع األراضي م� ال��ة في 90 م� أك�� على األك�اد س��� "داع�" ت���� على الق�اء و�ع�                  تأج�له.

 عل�ها مع ال���مة ال�����ة . 68

ع� اإلقل�� انف�ال اس�ف�اء ك�دس�ان إقل�� ح��مة ن��� 2017 عام م� أیل�ل/س����� 25 ی�م                في
-ب���ة م�ارك مل��ن 4.5 ع�ده� بلغ ال�ی� ال���ت�� م� ال�ائة في 92 م�افقة ع�ف ح��                 الع�اق،

 م�ار�ة في االس�ف�اء وصل� إلى 72 في ال�ائة- على االنف�ال وتأس�� ج�ه�ر�ة م��قلة . 69

67Iraqi Kurdish Forces' Destruction of Villages Homes in Conflict with ISIS, Op, Cit  

68:Michael Young, An Unpopular Referendum, Carnegie Middle East Center,  28/08/ 2017, From  

h�p://carnegie-mec.org/diwan/72876 

على69 ،2017 /10/ 03 األوس�، لل��ق كارن�غي م��� حال!، ل�� االنف�ال ك�ال�ن�ا… وفي ك�دس�ان في اس�ف�اء ح��او�، ع��و                    
 h�p://carnegie-mec.org/2017/10/03/ar-pub-73293   :ال�ا�� 
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ال��اورة األر�ع ال�ول ف���مات ك�دس�ان، إقل�� انف�ال عارض� وال�ول�ة اإلقل���ة الق��             ل��
�ع� أن ك�ا الع�اق. ش�ال في م��قلة ك�د�ة دولة تأس�� ت�ف� و�ی�ان- وس�ر�ا وت���ا                ل��دس�ان-الع�اق
أ��ا، رف��ه وم�� واإلمارات ال�ع�د�ة ك���مات ال���قة في ال�أث�� م� الق�ر ذات الع���ة               ال���مات
مع الغ�ب م�قف و�ل�قي األورو�ي االت�اد ذل� في و���عها ، األم����ة ال����ة ال�ال�ات عارض�ه               ودول�ا، 70

وح� ك�دس�ان الس�قالل اإلس�ائ�لي ال�أی�� �ع�و وال . وروس�ا ال��� األخ����� ال�ول��� الق�ت��              م�قف 7172

 ال�ع� ال��د� في تق��� ال���� اس���اءًا م� ب�� أغل��ة ال�ول ال�ي عارض� االس�ف�اء.

تع��ض70 ال����ة ال�ال�ات أن إال ال���ة، ه�ه مع م�عا�ف العام األم���ي ال��اخ أن ت�رك ك�دس�ان اقل�� ح��مة أن ال��اق ه�ا في                       ��ار
ك�دس�ان الس�ف�اء دولي دع� ی�ج� :"ال قال ح�� داع� ت��� ل��ار�ة األم���ي ال�ئ�� م�ع�ث ماك��رك" "ب��� ال�ه ماذه� وه�ا وال��ق��، اآلل�ة                       على
ه� األول أم��� ب�� �قع االس�ف�اء م� واش��� م�قف أن ذل� الى أضف ص��ح". غ�� ت�ق��ه وأن م�ا��ة ����� �أنه االس�ف�اء ووصف                        الع�اق،
رف�� و�ن أم���ا فإن ذل� ورغ� الع�اق. وح�ة على �ال��اف�ة وع�تها ألنها �غ�اد ح��مة مع ح�ج في س�قع أنها وال�اني "داع�" م�اجهة على                         تأث��ه
م� ض� ال���ة الع�ل�ات في عل�ه� تع��� واش��� أن خ��صًا ال��د، دع� ع� واش��� ب��لي �ال��ورة ی��ر ال فإنه ال��د�، االس�ف�اء ن�ها                        في

 ���ه�ف�ن م�ال�ها في ال���قة.

 لل���� م� ال�عل�مات ح�ل ال��ض�ع ال��ج� م�اجعة ال�وا��:

 م����ات اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق.. اإلقل�� ُمِ�� والعال� �عارض، ن�ن ب�س�، 16/09/2017، على ال�ا��:

h�ps://www.noonpost.org/content/19861 

 ما حق�قة م�قف واش��� ال�اف� الس�قالل ك�دس�ان الع�اق؟، ال�ل�ج أونالی�، 27/09/2017، على ال�ا��:

h�p://klj.onl/1xoLMv  

ص:71 ،2018 ال�اني/ی�ای� كان�ن ال�ا�ع، الع�د ب�س�، ای�ان م�لة ال��ح، مه� في االس�قالل" "حل� .. 2017 ك�دس�ان رأف�،                     م���د
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ال��ساد72 ع�ل ح�� تار���ة، �اس�ائ�ل األك�اد ت��ع ال�ي فالعالقة ج�ی�ا، أو غ���ا ك�دس�ان دولة إلقامة تأی��ها اس�ائ�ل إعالن ���                      ل�
عام أواخ� الع�اق یه�د ته��� على إس�ائ�ل م�اع�ة في م����ا دورا األك�اد لع� ك�ا �ارزاني، م��فى �ق�ادة األك�اد ال�قاتل�� وت�ل�ح ت�ر��                       على
م�ا�� الحقا لها ت�� أن ���� أك�� ك�د�ة ل�ولة ن�اة س���ن أنها ه� الع�اق ش�ال في ك�د�ة ل�ولة اس�ائ�ل دع� األس�اب أه� م� لعل ،1969                         
���اكة ت�ت�� أن إس�ائ�ل، ح�� ال��د�ة ال�ولة وس���� إی�ان. غ�ب وش�ال وغ�ب ت���ا وش�ق س�ر�ا، ش�ق وش�ال ش�ال في ال��د�                      ال�ج�د
في القل�� ال�ار��ي ال�هج على س��ا اإلقل��ي، ال��ه� على ال�أث�� في أمامها ال��اورة هام� م� وت��� ع�ل�ها، م� تقل� ���� أب��، تل مع                         اس��ات���ة
ل�ئ�� ال�اب� ال�ئ�� إل�ه ذه� ما ه� ك�د�ة دولة إقامة لف��ة ���اسها لل��اه�ة إس�ائ�ل ت�فع ال�ي األس�اب م� واح�ا ولعل اس�ائ�ل. مع                        ت�الف
ال�ول��� هات�� ق�رة م� �قل� ال�ور ه�ا م�ل أن اع��ار على و�ه�ان، أنق�ة م�اص�ة في مه� ك�د�ة دولة ق�ام أن ت��ث ح�� الق�مي، األم�                          م�ل�
ك�دس�ان م� إل�ها ت�ل ال�ف� م� إس�ائ�ل واردات م� %75 أن ه� ك�د�ة ل�ولة إس�ائ�ل ل��لع آخ� س�� م��ق�ال. إس�ائ�ل مع �ال��اع لاله��ام                         لل�ف�غ
دولة ت��ن ألن أب�� تل ت��لع ال�� واإلقل�� إس�ائ�ل ب�� ال�عاون ح�� ع� ���ف ما وه� ال��ف��، ب�� ك��� اق��اد� تعاون إلى ی�ع�اه بل                          الع�اق،

 ت���ع �عالقات ر��ا ت��ن األق�� معها في ال���قة في حال ق�امها، و�ال�الي ف�صة ل��ق�� م�ال�ها االق��اد�ة وال��اس�ة.

 لل���� م� ال�عل�مات ح�ل ال��ض�ع ال��ج� اال�الع على ال�وا��:
 أح�� علي ح��، ل�اذا ت�ع� "إس�ائ�ل" انف�ال ك�دس�ان ع� الع�اق؟ ال�ل�ج أونالی�، 17/09/2017، على ال�ا��:

h�p://klj.onl/2lfGEL 

 م��� ال��ار، له�ه األس�اب ت��ع إس�ائ�ل إقامة دولة ك�دس�ان، ال����ة ن�، 14/9/2017، على ال�ا��:

h�p://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/14
 �لهذە-األس�اب-�شجع-إ�ائ�ل-إقامة-دولة-كردستان
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ت�ق�� ب�ون أر��ل ��ف م� ال�اقع األم� س�اسة وف�ض لالس�ف�اء وال�ول�ة اإلقل���ة الق��               معارضة
إن بل تف�ل. م��قلة ك�د�ة دولة ت���� جعل� االس�ف�اء، ح�ل اإلقل�� داخل ال��د�ة ال��اس�ة للق��                 إج�اع
ما الى ك�دس�ان ح�ود وأرجع� ال�����ة ال���مة عل�ها اس��ل� ك���ك م�ل ال��ود�ة ال��ا�� م�                م���عة
اس�قال�ه، تق��� ال��زاني م�ع�د االقل�� رئ�� على ف�ض� واخ�� االس�اب ه�ه ،2003 عام في عل�ه                 كان�

 م�ا ی�ش� على دخ�ل اإلقل�� في م�حلة م� ال��اب�ة ال��اس�ة . 73

 

- إقل�� ك�دس�ان الع�اق �ع� االس�ف�اء عام 2017 .   خ���ة 8:  ت��� ان��ار م�احة –الل�ن ال��ي 7475

ص:73 ،11/01/2018 واالس��ارات، لل�راسات إدراك م��� وال����ات"، ال�اقع ..2003 �ع� الع�اق في ال����ة "ال����ة دراس��ا                  ان��
 23و 24، على ال�ا��:

h�p://idraksy.net/party-experience-in-iraq/ 

م�ل74 ال��اف�ات م� م���عة اإلقل�� فق� ح�� ال����ة ت�ضح ك�ا الع�اق، ك�دس�ان إقل�� م�احة تقل�� ت� االس�ف�اء، إج�اء ����                     
  م�اف�ة ك���ك.

  اس�ف�اء ش�ال الع�اق ال�ا�ل .. ال��� ال�اه�، و�الة األناض�ل، 2017.12.29، ال�ا��:75

 �h�p://aa.com.tr/ar/infoإنفوجراف�ك�8324
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  2- دوافع االنف�ال في إقل�� ك�دس�ان

 1- ال��وة ال�ف��ة:

الع�اق، في ال�ف��ة لل��اعة م��� أول الهائلة ال���ول�ة ب��وتها ال�ع�وفة ك���ك م�ی�ة              كان� 7677

ال�ف��ة أله���ها ن��ا الع�اق�ة، لل���مة ت�ت� و��رة "عق�ة" ال��ی�ة ه�ه ش�ل� وق� ح���، ص�ام عه�                 خالل
م��ونها أن ح�� عق�د، م�� الع�اق و��دس�ان �غ�اد ب�� م���� ص�اع قل� في إق�امها في س��ا كان�                   ال�ي
ال�ف� ك��ة ُتق�ر و ال���عي. الغاز م� �ال��ة 70 و الع�اق في ال�ف�ي اإلن�اج إج�الي م� �ال��ة 40                    ���ل
ألف 750 م� أك�� االس�ف�اء ق�ل �����ج و�ان ب�م�ل مل�ار 10 م� �أك�� ك���ك حق�ل في                  ال��ج�دة

 ب�م�ل م� ال�ف� ی�م�ًا م� حق�لها . 78

ك���ا اه��اما ت�لي خاصة ال��ار دول جعل� الع�اق، ك�دس�ان في أخ�� وم�ن ال��ی�ة ه�ه                أه��ة
دومًا جعله العال�، دول إلى نف�ه ل���ی� ال��� على ساحل�ة م�ا�� أ� اإلقل�� ام�الك ع�م أن ك�ا                   لإلقل��،
ال�اقة صادرات جعل وم�ا ����ة، س�احل على ت��ف� ال�ي وت���ا و�ی�ان الع�اق ح��مات ب�� ت�اف�                 م�ار

  ال��د�ة م��ر االن�غال األك�� ب�� ه�ه ال�ول ال�الثة . 79

عالقة �أر��ل ت���ها كان� ال�ي ت���ا، ع�� لل�ف� ت��ی�ها ��ق ت���� على اإلقل�� ح��مة                ر��ت
أجل م� س��ات م�� و�ی�ان الع�اق ك�دس�ان إقل�� سل�ات ب�� م�ادثات ج�ت ك�ا االس�ف�اء، ق�ل                 ق��ة
الع�اق ك�دس�ان إقل�� ��عى كان ح�� اإلی�ان�ة، ال��ق إلى ال��د� ال�ف� ی�قل أناب�� خ� ب�اء على                  االتفاق

 إلى ت�ق�� االس�قالل ال�الي ع� �غ�اد م� خالل ع�ل�ات ت��ی� ال�ف� ال��د� . 80

  هي خام� أك�� م�ی�ة في الع�اق م� ح�� ع�د ال��ان ال�� ی��اوز ال�ل��ن ن��ة.76

  زه�� ع��ف، م��ر ساب�، ص: 7722

  حقائ� ع� ك���ك م�ی�ة ال�ه� األس�د، DW م�قع، 17 .2017.10 ، على ال�ا��:78

h�p://www.dw.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B1
%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A

8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/g-40997719 

  ال��اف� اإلقل��ي على نف� ك�دس�ان الع�اق : ت���ا، إی�ان والع�اق، م��� إدراك لل�راسات واإلس��ارات، 16/04/2016، على ال�ا��:79

/h�p://idraksy.net/the-compe��on-for-iraqi-kurdistans-oil 

  ال��اف� اإلقل��ي على نف� ك�دس�ان الع�اق : ت���ا، إی�ان والع�اق، ال���ر ال�اب�80
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���ل اإلقل�� انف�ال ن�اح كان ح�� االنف�ال ل��اولة أساس�ا دافعا ال�ف��ة ال��وات ه�ه               ش�ل�
ع� م��قل ���ل ك���ك م�اف�ة ث�وات خ��صًا ال�ف��ة ث�واته اس�غالل لإلقل�� س���ح الع�اق ع�                كلي

 ال���مة ال�����ة في �غ�اد ال�ي كان� ت�قاس� معه ال��ارد ال�ال�ة له�ه ال��وة ال�ف��ة.

 

 

.   خ���ة 9:  ت��� خ� أناب�� ل�قل ال���ول م� م�ی�ة ك���ك الع�اق�ة الى م�ی�ة ج�هان ال����ة 81

81Reported Bomb Attacks Stall Iraq-Turkey Oil Pipeline, The Maritime Executive, 2013-08-21,             
:From 

h�ps://www.mari�me-execu�ve.com/ar�cle/Reported-Bomb-A�acks-Stall-IraqTurkey-Oil-Pipeline-2013-
08-21#gs.T=qjCWs 
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 2- ال��اعات ال��اس�ة وال��ل�ة:

ع�اق م� الع�اق�ة األراضى ثل� -ح�الي واسعة م�احاٍت على وس���ته داع� ت���� صع�د               ش�ل
م�اجهة و��ل� ل�اع�، ال��ّ�� في ك�دس�ان، إقل�� على االع��اد إلى ال����ة ال�ال�ات وت�ّجه -2014                عام
إج�اء ع� لإلعالن ال�ارزاني م�ع�د ك�دس�ان إقل�� ل�ئ�� سان�ة ف�صة م�ل� الع�اق، في اإلی�اني                ال�ف�ذ

  اس�ف�اء في إقل�� ك�دس�ان الع�اق عام 2017.

االس�ف�اء إلى ت��� اإلقل��، ق�ادة أخ�ت ،2017 عام في نهای�ها داع� ض� ال��ب بل�غ                ومع
أر��ل ب�� عل�ها" ال���ازع "ال��ا�� م�ألة ت��ّ�رها ك���ة، شائ�ة وملفاٍت أزماٍت م� لها م��ًجا                ب�صفه
األخ��ة ال�ع��ة إّ�ان ال�����ة ق�ات دخل�ها ال�ي وال��ا�� �ال�ف�، الغ��ة ك���ك م�ی�ة وخاصة               و�غ�اد،

 ل����� ال��صل عام 2017 ض� ت���� داع� . 82

ال�� األم� له؛ وال���ی� والی�ه ف��ة ان�هاء �ع� ال�ارزاني لل�ئ�� ش���ا م��ًجا االس�ف�اء م�ل                و
، األخ�� ال��د�ة ال��اس�ة وال��ارات الق�� مع عالق�ه، واح�قان ،2015 عام ال��ل�ان تع��ل إلى               دفعه 83

 وعلى رأسها ح��ا االت�اد ال���ي ال��دس�اني وح��ة ال�غ��� ال��د�ة . 84

لق�ادة آخ� مه��ا دافًعا ب�صفها ،2018 عام في إج�اؤها ال��مع الع�اق�ة ال��ل�ان�ة االن��ا�ات               وت��ز
ب�ع��� إی�انً�ا ال��ع�م ال�ع�ي لل��� ت��ح ال�ق�لة، االن��ا�ات أن أر��ل ت�� إذ االس�ف�اء؛ إج�اء ن��                 اإلقل��
اس�غالًال �عّ�ونه م�ا اس��اءه� ��ف�ن ال ال��� قادة أن أك�� أر��ل م�اوف �عّ�� وما ال�ل�ة، في                  م�اقعه

85 ك�دً�ا ألوضاع الع�اق وص�اعاته ال�اخلّ�ة م�� عام 2003، وت���فها لل��ي في خ�ار االنف�ال .

 

  االس�ف�اء ال��د� في الع�اق وال��ألة ال��د�ة في س�ر�ة، صف�ات س�ر�ة، 24 /09/ 2017، على ال�ا��:82

h�p://syria.alsafahat.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
- 

إال83 ���لة لف��ات ال�ع�ي الع�اقي ال��ام حار��ا وق� وال��زاني ل�ال�اني ال�ا�ع��� الق�ت�� خ��صا الل��ة ول�� ل�� ال��د� ال��د�                     ال��اع
اس�ف�اء ت���� م�ألة واخ�ها ال��د� ال�ع� س���م كان� ال�ي ال��ار�ع م� م���عة اف�ال الى أد� الق�ت�� هاذی� ب�� ال�فاه� وس�ء ال��اعات                       أن

 االنف�ال عام 2017.

 لل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ه�ا ال��ض�ع ال��ج� ال�ج�ع الى ك�اب غا�ة في االه��ة ال�� ب�ع م� ن���ه �اللغة ال����ة مل��ن ن��ة:

  ح�في أوجي، م���ات ح�في أوجي، ت�ج�ة زاه� ج�ل، (ب��وت: دار اب� ح�م، 2017)، ص:139 و 140:

84،09/2017/ 20 ال��اسات، ودراسة لأل��اث الع��ي ال���� اإلقل���ة، وال�عارضة ال��د� اإلص�ار ب�� الع�اق ك�دس�ان إقل��                  اس�ف�اء
 على ال�ا��:

h�ps://www.dohains�tute.org/ar/Poli�calStudies/Pages/Kurdistan_Referendum_Situa�on_Assessment.a
spx 

  اس�ف�اء إقل�� ك�دس�ان الع�اق ب�� اإلص�ار ال��د� وال�عارضة اإلقل���ة، ال���ر ال�اب�85
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  3-م��� ال���مة الع�اق�ة ودول ال��ار م� م�اولة االنف�ال

�ال��خل ته�ی�اتها ت�ف�� في ك�دس�ان في االنف�ال اس�ف�اء م� الع�اقّ�ة ال���مة م�قف              ت��ل
ك�دس�ان إقل�� مع عل�ها ال���ازع ال��ا�� م� م���عة على س���ت ح�� ، الع�اق ك�دس�ان في                الع���ّ� 86

�ع� م���ه، م� �ع�له ال��د�، ك���ك، م�اف� الع�اقي ال��ل�ان عاق� ك�ا ك���ك، م�اف�ة م�ل                الع�اق
�غ�اد في الع�اقي وال��ل�ان ال�����ة ال���مة رف�� و ال��اف�ة. في االس�ف�اء إج�اء على ال��افقة                إعالنه
اإلج�اءات كل ات�اذ الع�اد� ح��ر الع�اقي ال�زراء رئ�� م� و�ل� ض�ه، ال��ل�ان وص�ت               االس�ف�اء

  ال��ور�ة لل�فا� على وح�ة الع�اق في م�اجهة خ��ة األك�اد ن�� إج�اء االس�ف�اء . 87

ال����"، "تق��� على االس�ف�اء ن�� الع�اق ك�دس�ان إقل�� ت�جه ح�ال ال�ول�ة ال��اقف كل ب��                وم�
وع�دها أراض�ه�ا في ك���ة ك�د�ٍة أقل�اٍت وج�د ���� خاص، �اه��ام واإلی�اني، ال���ي ال��قفان؛               ���أث�
ع��ة ح�الي إی�ان وفي ن��ة مل��ن 15 ب��� �ق�ر ت���ا في ع�ده� الع�اق- في األك�اد ع�د م�                   أك��
ال�ولة ق�ام أن ك�ا الع�اق. ش�ال األك�اد �ق��ها ال�ي لل��ا�� م�اخ�ة م�ا�� وفي ، ن��ة -                 مالی�� 88

تغ��اٍت إلى ال���قة وس�ق�د و�ی�ان، ت���ا في خاصة ال���قة، سائ� في انف�ال�ٍة ن�عاٍت س��ل�                ال��د�ة
الس�قالل معارضًة األش� أنه�ا ح�� م� و�ی�ان ت���ا م� كل م�اقف ت��ز له�ا اإلقل���ة. ال����مة في                  ك���ة

 إقل�� ك�دس�ان الع�اق . 89

ح���86 ص�ام ق�ات ض�ب أب�زها و�ان ال�ع�، ن�ام ��ف م� ال��الحقة ال�أسي م� ال���� عانى الع�اق ك�دس�ان ان االشارة ت��ر                      
) األنفال" ب"ح�لة �ع�ف ما خالل م� ال�ع���� قام ك�ا ق��ل. آالف 10 إلى 5 ب�� ما م�لفا 1988 عام ال���او�ة �األسل�ة ال�ه��ة "حل��ة"                         ل��ی�ة
م� شاسعة وم�احات ال��ف�ة ال��اه وتل��� ال��لح �األس��� لل��اه م�ا�ع وردم ال�ار�ة على م� ك�د�ة ق��ة آالف 4 م� أك�� �إزالة ،(1989-1986                      
ول�ج في االق�اء وا��ا رس��ة، كلغة ال��د�ة �اللغة االع��اف كع�م ال��اس�ة حق�قه� م� ل����عة وته��� اإلق�اء م� االك�اد عانى ك�ا                      األراضي،

  ال�امعات الع�اق�ة خاصة ال�راسات العل�ا وال���� ب��ه� و��� غ��ه� في ت�لي ال��ائف العامة، الى غ��ها م� ال�ق�ق.

 لل���� م� ال�فاص�ل ی�جى م�اجعة ال�وا�� ال�ال�ة:

 األك�اد وال���لة ال��د�ة، م�س�عة مقاتل، على ال�ا��:

h�p://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec05.doc_cvt.htm 

 وأ��ا األك�اد مع�ادون على ال��الن، DW م�قع، على ال�ا��:

a-40743540األ�راد-معتادون-ع�-الخذالن�- /h�p://www.dw.com/ar 

  اس�ف�اء انف�ال ك�دس�ان الع�اق، م�قع BBC ق�اة ، 24/09/ 2017، على ال�ا��:87

h�ps://www.dohains�tute.org/ar/Poli�calStudies/Pages/Kurdistan_Referendum_Situa�on_Assessment.a
spx 

  تع�ف على أع�اد وم�ا�� ت�زع األك�اد، م�س�عة ال����ة، 22/09/2017، على ال�ا��:88

-h�p://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81 

  اس�ف�اء إقل�� ك�دس�ان الع�اق ب�� اإلص�ار ال��د� وال�عارضة اإلقل���ة، م��ر ساب�89
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وم�ع�د ت���ا ب�� واالق��اد�ة م�ها ال��اس�ة اإل��اب�ة ال��ائ�ة العالقات أن رغ� اإل�ار ه�ا               وفي
م� أنق�ة، مع وال��اف� ال�عاون على تق�م اس��ات���ة ال��زاني ت��ي �ع� ،1987 عام إلى تع�د ح��                  ال��زاني،
ت���ا م�قف فإن ل����ا ، األب�ز ال��� ال��دس�اني الع�ال ح�ب ال��د�ة ال�احة في م�اف�ه إضعاف                أجل 90

سل�ات ت���ا أبلغ� و تار��ي" "خ�أ ���ا�ة انق�ة اع���ته ح�� االس�ف�اء إج�اء رف� م� واض�ا                 كان 91

م�اف�ة االس�ف�اء ش��ل أ��ا ورف�� لالس�ف�اء، ال�اف� ب�أیها الع�اق�ة ال�����ة وال���مة ك�دس�ان              إقل��
ل�س��ر خ��� ان�هاك واع���ته الع�اق ك�دس�ان وح��مة الع�اق�ة ال���مة ب�� عل�ها ال���ازع الع�اق�ة               ك���ك

 ال�الد . 92

األس�اب م� م���عة إلى ذل� و�ع�د ، االس�ف�اء معارضة في واض�ا كان اإلی�اني ال��قف أن                ك�ا 93

عل�ها، ك�دس�ان انف�ال ی�ع�� أن م�افة األقل�ات م� الع�ی� ف�ها ی��اج� ال�ي إلی�ان ال�ائ� القل�                 م�ها
في م�ثٌ� م�قٌع لها ال�ي �ه�ان ت��ى ك�ا �االنف�ال . ال��ال�ة الى ب�ورها األقل�ات ه�ه ت�عى ����                 94

ع�� نف�ذها ی�قل� ���� اإلقل��ي، دورها على سل�ً�ا ك�دس�ان إقل�� انف�ال ی�ع�� أن وس�ر�ة                الع�اق
 تق��ع جغ�افي ألوصال ال�ول ال�ي ت��� ض��ها . 95

 4- ت���ات م�اولة االنف�ال واث�ها على االقل�ات داخل الع�اق

وتأس�� الع�اق ع� االنف�ال أجل م� ناضل�ا الع�اق، ك�دس�ان إقل�� أك�اد غال��ة أن م� ال�غ�                 على
ت�ای�ًا خلق� االس�ف�اء �ع� ما م�حلة خالل ب�زت ال�ي واالق��اد�ة ال��اس�ة ال����ات فإن به�، خاصة                 دولة
ك�دس�ان إقل�� سل�ة على وال�ال�اني ال�ارزاني عائل�ي س���ة اس���ار ان ح�� االس�ف�اء. ه�ا ح�ل                واض�ا
ه�ه إح�� ال��دس�اني، ال���ي واالت�اد ال��دس�اني ال���ق�ا�ي ال��ب ال�ار����� ال����� ب�اس�ة             الع�اق

90Michael Young, Op.Cit  

  اس�ف�اء انف�ال ك�دس�ان الع�اق، م��ر ساب�91

  اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق ال����ات والف�ص، م��� الف�� االس��ات��ي لل�راسات، 06 /09/2017، على ال�ا��:92

h�p://fikercenter.com/posi�on-papers/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%
D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%
B1%D8%B5 

ت�جع93 ح�� ك�دس�ان، اقل�� في األك�اد مع ال�ار���ة عالق�ه� ی�في ال ه�ا فإن ای�ان، ��ف م� ك�دس�ان الس�ف�اء ال��ی�ة ال�عارضة                       رغ�
ض�ب ���� ال��د�ة، حل��ة م�ی�ة ل��ان ح�ودها ای�ان ف��� ع��ما 1976 عام الى االقل على ال�ل��ي ع�نان ال����ر ح�� ال��ی� الع��                       في

 ن�ام ال�ع� ه�ه ال��ی�ة وت�م��ها، وق� اح����ه� إی�ان ال ح�ا به�، ول�� ن�ا�ة �الع�اق ال�اقف في وجه اال��اع االی�ان�ة في ال���قة الع���ة.

 ُی�اَجع ك�اب: ع�نان ال�ل��ي، صف�ات م� تار�خ اإلخ�ان ال��ل���  في الع�اق، (ع�ان: دار مأم�ن، 2012)، ص:316.

  وفي ال��اق نف�ه غال��ة األح�اب ال��د�ة في ای�ان دع�� إج�اء االس�ف�اء في اقل�� ك�دس�ان الع�اق.94

  اس�ف�اء إقل�� ك�دس�ان الع�اق ب�� اإلص�ار ال��د� وال�عارضة اإلقل���ة، م��ر ساب�95
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�أن ال��د�ة ال���نات ب�ع� ح�� م�ا ال��د�؛ ال��اسي ال��ه� في ك���ة م�اوف ت��� ح��                ال����ات
 ت�ال� �إنهاء تقاس� ال����� ل�ل�ات اإلقل��، و�ش�اك �ق�ة ال���نات ال��اس�ة في إدارته . 96

ت���ة في ساه�� ال�ي ال�ف� عائ�ات على س��� ع�� الع�اق ك�دس�ان اق��اد ب�ي أخ�� جهة                 م�
اق��اد على سل�ا انع�اسها إلى ال�اض�ة القل�لة ال���ات خالل أسعارها في ال�اد ال��اجع أد� ح��                 اإلقل��،
اس�ف�اء ب����� ال�اقع األم� ف�ض س�اسة نه�ه ���� ال���ول�ة ك���ك ل��ی�ة اإلقل�� فق�ان أن ك�ا                 اإلقل�� ، 97

مع��ة م���� ت�ني إلى �اإلضافة ك�دس�ان . إقل�� داخل االق��اد�ة ال�ضع�ة تأز�� في ساه� اإلقل��                ح�ل 98

�أزمة ی��ئ م�ا اإلدارة، وس�ء والع����ة ال��ن�ة اإلقل�� أجه�ة في ال������ الف�اد ���� األك�اد                ال��ا����
 اق��اد�ة واج��اع�ة حاّدة، ق� ت��ر مأساة ت���ة انف�ال ج��ب ال��دان . 99

أزمة ساه�� ال��اق ه�ا وفي وال���قة، الع�اق على وأخ�� أوسع ت���ات ك�دس�ان إقل�� ی�اجه                ك�ا
في ال����لة ،2003 م�� الع�اق ح��� ال�ي ال�ئ���ة الق�� ب�� -اله�- ال��اسي العق� تف��� في                 ك�دس�ان
-ح�ب ال�احة على ال��ث�ة ال��ع�ة ال�ی��ة واألح�اب وال���ي- -ال���ق�ا�ي ال�ئ���ان ال��د�ان             ال���ان
ال�ق�لة- ال��حلة -خالل ج�ی�ة ت�الفات اآلن ل�� ت��ل�ر أن دون م� لل��رة- األعلى ال��ل� وح�ب                 ال�ع�ة

 ���� االرت�از عل�ها ل��� الع�ل�ة ال��اس�ة ���ل سل� في ب��ة ح���ة ت��� �ال�ع�د�ة . 100

��ارب ال�� ال�ولي ال��الف ق�ل م� معارض�ه في ی���ل دول�ًا ت���ًا ومازال االس�ف�اء واجه                ك�ا
ال��ب على سل�ي ���ل تأث��ه م�افة االس�ف�اء، تأج�ل أر��ل م� ال�ول ه�ه �ل�� ح�� داع�،                 ت����
في ال����ة م�ی�ة م�ل عل�ها م��ازع م�ا�� على ����� مازال ال����� أن خاصة داع�، ت���� ض�                  ال�ائ�ة

 م��قة ك���ك . 101

ال��اكل أغل� أن ح�� االه��ام، ت�غل والزال� كان� فق� الع�اق في األقل�ات م�ألة ��� ف��ا                 أما
ه�الء و�قع وال��اس�ة، وال�قاف�ة ال�ی��ة وح��اته� األقل�ات حق�ق �ال� الع�اق في ال���لة              واالن�هاكات
خارجة أخ�� ج�اعات أو ال�ع�ي ال��� أو داع� رح�ة وت�� ال�اك� لل��ام ال���ازة ال��ارسات                ض��ة

  اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق ال����ات والف�ص، م��ر ساب�96

  ال���ر نف�ه97

  إقل�� ك�دس�ان الع�اق... هل هي س�اسة ف�ض األم� ال�اقع؟، ال���� الع��ي لأل��اث ودراسة ال��اسات، 15 /07/ 2014، ص: 987

  اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق ال����ات والف�ص، م��ر ساب�99

  م��ا الع���ي، ما �ع� اس�ف�اء إقل�� ك�دس�ان، ج���ة ال��ق االوس�، 26 /09/2017، على ال�ا��:100

h�ps://aawsat.com/home/ar�cle/1034166/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B
9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9
%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%
D8%AA%D8%A7%D9%86 

  اس�ف�اء ك�دس�ان الع�اق ال����ات والف�ص، م��ر ساب�101
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ال�ه��� أو واالض�هاد الع�قي ال��ه�� أن�اع ش�ى ��قه� و��ارس�ن االض�هاد أن�اع ف���ق�نه� القان�ن،               ع�
اه��امها وع�م االن�هاكات، تل� إزاء ال�����ة ال���مة ص�� ه� األقل�ات ه�ه ع�� وال��سف               واإل�عاد ، 102

 ب�فع�ل ال����عات ال��علقة ��ق�قه� ال�ي أق�ها ال�س��ر الع�اقي عام 2005 . 103

 

.   خ���ة 10:   ت�ضح ال����عات الع�ق�ة وال�ی��ة االك�� ع�دا وم�ا�� ت�اج�ه� في الع�اق 104

102،2017-10-15- وال���ات، ال�ق�ق ع� لل�فاع آدم م��� األقل�ات، حق�ق على وآثاره ك�دس�ان إقل�� انف�ال ال����ي، إب�اه��                   عالء
 على ال�ا��:

-h�p://ademrights.org/writer18-%D8%AF.-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1 

  ه��ة األقل�ات ت��� م�اوف د��غ�اف�ة �الع�اق، ال����ة ن�، 11/4/2014، على ال�ا��:103

h�p://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/4/11/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D
8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85
%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A
9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

104:Iraq heading for Yugoslavia-type break up, wordpress, 6/17/2014, From  
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ح���� اإلقل�� ی��اذب إذ واإلدار�ة، ال��اس�ة حق�قها على االنف�ال ت�عات م� األقل�ات              وت���ف
نع�ات ال�ئ����� ال����� قادة ول�ع� 1992 عام م�� ال�ل�ة على ی�عاق�ان وال���ي-              ك�����-ال���ق�ا�ي
حق�قه� ت�ادر ق� م����ة دولة في االن��ا� على و����ه� لل���، األقل�ات تل� �ع�ض ما واض�ة،                 ق�م�ة

 اإلدار�ة وال��اس�ة في اإلدارة ال��ل�ة وال�ی��ة . 105

ه�ه ت���ها ال�ي وال��ا�� األراضي ت���� إلى ی�د� ق� االنف�ال أن م� األقل�ات ت���ف ك�ا                 
ت���� ل��نها والع�ائ� والع�ائل األس� ت���� و�ال�الي ود�الى، وواس� و����ك ال��صل في الس��ا               األقل�ات
معاب�ها ل�ج�د األقل�ات له�ه ال�ی��ة ال�عائ� م�ارسة ح� م� ت��ف إلى �اإلضافة كله. اإلقل�� م�احة                 على
في ال�����ة ال�ولة ب�� األماك� تل� ت��ئة في ی���� ق� االنف�ال أن ح�� ك�دس�ان في ال�����ة                  وم�اراتها
ال األقل�ات غال��ة فإن و�ال�الي الع�اق خارج إلى وتهاج� ت��ح األقل�ات ه�ه ��عل م�ا ك�دس�ان. و�قل��                  �غ�اد

 ت�ع� ق�ار انف�ال إقل�� ك�دس�ان . 106

  

h�ps://philebersole.wordpress.com/2014/06/18/iraq-heading-for-yugoslavia-type-breakup/ 

  عالء إب�اه�� ال����ي، م��ر ساب�105

  ه��ة األقل�ات ت��� م�اوف د��غ�اف�ة �الع�اق، م��ر ساب�106
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 خات�ة
مف��حًا حقًا ال�ولي، ل�� القان�ن ����ه ال�� ال���� تق��� ح� أن ال��� خالل م� جل�ًا                 ی��ح
ی�� ال�ي �ال�ولة م��ة آثار االنف�ال له�ا ت��ن ال أن م�ها ���و�؛ م��� ح� بل م��اع�ه                  على
االنف�ال�ة ال��اوالت ن�اح أن لها ت��ق�ا ال�ي ال��اذج �ع� خالل م� جل�ا ��ه� ك�ا ع�ها.                 االنف�ال
العادل وال��ز�ع وال���ات ال�� دولة �ق�ام االنف�ال ق�ل ما أحالم ت�ق�� إلى �ال��ورة ت�د� ال العال�                  ح�ل
س�ء تفاق� إلى االنف�ال ی�د� األح�ان م� ك��� في بل ح�ی�ا، ال�اش�ة ال�ولة ف�ات م��لف ب��                  لل��وات
ال�االت. �ع� في داخل�ة ج�ی�ة ح�وب ن��ب و�لى عام. ���ل وال�ع���ة وال��اس�ة االق��اد�ة               األوضاع
وال�ي ال��اس�ة م�ارس�ها في ال���ق�ا��ة الى ت���� ال ال�ي ال���لفة �ال�ول األم� ی�عل� ع��ما                خ��صا
ب�� وال��اواة والع�الة القان�ن وس�ادة ال���ة ق�� رس�خ إن ال�اخل�ة. ن�اعاتها ل�ل ال�الح ح�ل أغل�ها                 اع�ادت
م� ك��� في بل�انها تع�� وال�ار���ة، ال�قاف�ة وه��اتها خ��ص�اتها اخ�الف رغ� ال����ع م��نات               م��لف
الع��م على األور��ة ال�ل�ان أن م�ال نالح� اإل�ار ه�ا وفي الع�اق�. م�ه�ل االنق�ام م��� م�                 األح�ان
لل�ح�ة ال��ققة الق�� ه�ه وت�قى م�ها . بل� م� أك�� في ت��د ال�ي االنف�ال�ة ال�ع�ات رغ�                 م��اس�ة 107

 ال����ة في م���عة م�  ال�ل�ان األورو��ة مف�ق�ة في دول أخ��.

ال ما غال�ا ل��ه واألحالم، اآلمال م� ال���� عل�ها تعل� ال�ي ال��اعة ه� ���ن ما غال�ا                  االنف�ال
إقل�� أك�اد �أتي ال��اق ه�ا وفي العال�، ح�ل االنف�ال حاالت أغل� ت���ه ال�� األم� حق�ق�ة، دوال                  �ق��
ت�ف�ه� ف�غ� له�. دولة إلقامة وال��اوالت ال��ال�ات م� س�ال ال�م� م� على راك��ا ال�ی� الع�اق                 ك�دس�ان
أن ق�ر ال��زاني أن إال وال�قاف�ة وال��اس�ة االق��اد�ة ال�ق�ق م� ج�لة له� ���� ال�� ال�اتي ال���                  على
اس�غالله أجل م� االس�قالل اس�ف�اء ون�� خاصة والع�اق عامة ال���قة م�ها ت�� ال�ي ال��وف                ���غل
ال�ف� ورغ� ك�دس�ان. إقل�� ل�الح االم��ازات م� م��� ل��ق�� ال�����ة ال���مة مع لل�فاوض ضغ�                ك�رقة
ن�� االس�ف�اء أن إال االس�ف�اء. ض� ال��دس�اني ال���ي ال��ب قاده ال�� ال��لي وح�ى وال�ولي                اإلقل��ي
اإلقل�� خ��ان إلى وأد� بل ال�اقع. أرض على ال����� في ف�ل ل��ه األك�اد تأی�� على ال���ل في                   ون�ح
ف�ل �ع� �اس�عادتها الع�اق�ة ال�ولة قام� ال�ي ك���ك. م�ی�ة على س���ته� أه�ها ال�الح�ات م�                لع�د

 االس�ف�اء.

 

 

 

 

  �ه خل�فة، م��ر ساب�107
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م�  أول�داغ جامعة م� ال�اج���� على حاصل ال��اسي، وال����� ال���ي ال�أن في م���� مغ��ي �اح� ع��ف:                  ·· . زه��

وت���ا، أل�ان�ا في م�ت�� ��ع ال����ة، �اللغة ن��ذجًا” ال����ة األح�اب ال��اسي، “ال����� ك�اب أص�ر ال����ة، ب�رصة                  م�ی�ة

م� م���عة في وال����ة الع���ة �اللغة وال�قاالت األ��اث م� الع�ی� له ص�ر العال��ة. ال��اقع م� م���عة في م���ر                    وه�

ال��اض�ات م� م���عة ألقى ك�ا وال�ورات، وال��وات ال��ت��ات م� الع�ی� في وشارك اإلل���ون�ة، وال��اقع األ��اث                 م�اك�

 ال��اس�ة، وشارك في الع�ی� م� ال��ارات ال��اس�ة في ع�ة م�افل عل��ة و�عالم�ة.
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