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 قدمة م

ا  إن المناطق الرئيسيييا ال ا احيي  على اهت ام مار الرئيم اكييردان لد الا برايين لا الاييرط اكدحييص ين  بنسييي    ئيسيي 

لهسييي،يون دا بتي برايي متعاى ليجا عميع ان -ن ما العراط دحيييع يا دالجهيإ دإحيييرائي 2017يناير/دا عن الثا ا  20لا 

ان  ح ت إ   أصا  بسري اى غري ا د اقض  تس  لا ااة يناح اى يا ياا بعار ابساط حياحاب  بعضجا يع بعض. دامعي 

ي اد برايي أ   يتضيييييالع  ادا مال اهت تااياى إقهيميا دلدليا لهعي ألدا  د لداى  ئيسييييييا لا لبهعياحيييييي   ب ا  المن، ان 

اهت برايين دخه ت م   السياحا أدضاا ا صع ا ل ؛ إل أخ  المرش عن لهعي ألدا  لا م   الابهعياحيا يما حعن ضغعط ا 

 .دامهعا اهت إبعال الجسعر دد لك ال هتاء الم  مهيو لا م   السياحا

 

قايت السييييياحييييا اكييرديا ين  ال ري العالميا الثا يا اهت ال اخ  باييييت  ي اشيييير لا حتعياى الادم اكخر  داهت إقايا 

اهت م ا اكحيييان يو السيييعا   ع السييييالة قعااا د يرة لجا لا الجا ج ح ت إ جا لم ت إلت حا ب ايم يظها  عديا له هتاء. د

دالعراط  2001العالميا أقايت داشن،و االقابجا يع دع يا ال نعبيا دبعض لدم حهف شمام اكطهسا دألغا س ان ين  اار 

. دبعالى اكمااف يو د اء م   ال اخالى يث  ي ا با اكاااء دادب ال 2014ديو ثم بعا  2011د 2003يا بيو العار 

أد ب ييو المعا ل أد  ايييير ال يم الهي راليا الايم راطيان ددا ت بتهتا م   ادحيييي رابي يا أحيا  ا غاليا أد ب ل  إلت  السييييعلي ا

(. إد أن برايي دالتثيريو يو اكييردييون 1إختاقاى انا يعاعجا أيا ي اديا ي هيا دما حاث لا لي نار دإيران دالعراط)

لم دأخ  يعا ضييييجان كن لد  العدياى الم  اة داييييرطا لدلا )ل  ثتناى حعم حيييينم يو ي اددى السييييعا   ع حيييييالة العا

 .(2)العالم( يتيا شرداءما دي ميجم يو اكاااءن دم   الادم د ب ار لهعدياى الم  اة يا يععضجا او بتاليف حماي جا لجا

 

سييال جا ل  ضييمو إي ال ددي  ي ها أيا ال،ري ا اكخر  الممتنا ل عة اظمت لا ال رن العاحا دالعاييريو لترن  تسييجا دي

تائجان دي،هق اهت م ا ال عع  نال عاتن خا ج  ا إلقسييييييياء أاااء العدياى الم  اة دلام حه لاي  الرغ ا لا العم  إقهيميًّ

الم امن. دقا أيَّا ععن ييرشيييايمر دحييي يتو ددلت لترة ب  يق اكيو يو ق   العدياى الم  اة ا ر ددالء انايا يتعن للك 

ا اهت السييما  لردحيييا بال عاي  يع الايي ن السييع   حي  إن  يمتن ا دال اخ  ل ص انايا يضييعف الاييرداءن دمما ي ثان أيضيي 

 )الجزيرة(  قرار ترامب بنقل السفارة األميركية إلى القدس، ومقاربته لألزمة الخليجية، قاده إلى سلسلة من اإلخفاقات
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(. دي اد أن برايي لا ي ا ب   لج ا ال عع ن 3العدياى الم  اة ليم لايجا يسييالو داضيي ا ااا م يما نال اييال الااااييان)

 م ي  ق التثير يو ال غييراى اهت السعيا العمها.يتض  الن اا ال عييا لا خ،اب  اهت الرغم يو أ   ل

 

 القدس

يابيتيا ما إاالن الرئيم اكييردان لا  جا إلا ة برايي لا المن، ا ل ا بال ى إلي يا ال ا  ياحيييييي إن أدثر ال غيراى السيييييي

سم ر/دا عن اكدم  ستا ة 2017لي سعننن     ال اكييرديا ن ب عصيا يو امالط التاتينع دالما و ال مجع   نشيهادن أليه

إلت ال انن لا اا راف بالماينا ااصما لـييييييينلدلا إحرائي ن. دبع  ر ال ان بالنس ا لهم  مع الادلا يو ال ضايا ال ا ي ي 

ال تادن حعلجا لا إطا  قضايا ال   النجائا بيو التهس،ينييو داإلحرائيهييون يا أثا  الرئيم التهس،ينا ي معل ا ان ضا 

الن دقام ب    لو ي    العدياى الم  اة دعحييييييص   ي  لا أيا يتادضييييياى يسييييي   هيان دما طالي إلا ة برايي بعيا م ا اإلا

بعض السييياحييييو التهسيي،ينييو بالعادم او ادا راف بلحييرائي  داد سيي اي يو ابتاط أدحييهع. أيا  ل برايي ل اء غاضيي  ا 

غي  الالعنيو ناكد ردان )دال ا بج م بالمالييو حي  ختض يو يسيييامما العدياى الم  اة لعدالا اكيم الم  اة إلغاثا دباييي

يو الالعنيو التهس،ينييو( دماَّل السه،ا التهس،ينيا ب ،ع المسااااى اكييرديا. دانايا ألا ت ال معيا العايا لأليم الم  اة 

ا. دمت ان للن قرا  د اشن،و بـيييين    الستا ةن م ا ال را  ب غه يا حاح ا قار برايي ب جايا لدلجا ب ،ع المسااااى انجا أيض 

ب ام  اح مام بسيييييي ي م   الج،عة لا إشييييييعام ادح  اعاى دح ت إلداء ناإل ماين ضييييييا العدياى الم  اة حعم العالم 

 .(4)اإلحاليا

 

دلا العقت ال   بُ ر  لي  اإلااالاى لن   السييييييتا ةن دادحيييييي عاالاى ل در  السيييييي عيو ل  حيييييييم نلدلا إحييييييرائي نن قار 

ب نظيم حييييهسييييها يو المسيييييراى بال ري يو ال ادل يع إحييييرائي  ي،ال يو ب ق  2018غ ة لا  بيع اار التهسيييي،ينيعن لا 

رى لا اار 70الععلةن دال اير بال در أن حعالا  دصيييييعل ى بيعبجا  1948% يو حيييييتان غ ة ين ا دن يو اائالى ُم الع

عنعلما لهرصاص ال ا ضا الم ظامريون لث  جا دما ب ع اليعر لا نإحرائي ن. دب نَّت ال تعيا اإلحرائيهيا حياحا اح عمام 

ا خالم أدم أحيييييي عايو دعر   20اهت يا ي اد لا أن الرئيم برايي لو يعا ن للكن يا أل  إلت ق     ع  شييييييجسييييييي 

 .(5)المناى

 

 إن لام برايي الاييايا لم،الي إحييرائي  دب ايم  لم،ال جا اهت ي،الي التهسيي،ينييون دال  دم لدن أيا إلا ا يو ق   ي هم

اكيو ضا قنص الم   يو الع من يجا ال،ريق لما ي اد أ   يرحها عاياة يو ال راك التهس،ينا دادض،راي لا المن، ا. 

 .دد لك بع م السه،ا التهس،ينيا دخاصا ينظما ال  رير التهس،ينيان بت ا العدياى الم  اة بعض  تعلما لا بالل الاار

 

 األزمة الخليجية

دبعا شييجع  قهيها يو بعلي  الرئاحييان الريان ل ضييع  قما حعم نيتال ا اإل ماين دب حييم  2017تا  برايين لا  بيع 

(. دقي : إن صيجر برايين نعا يا دعشينرنن بنت االقا دثي ا خالم 6لا أا ابجا يرد  لمتال ا ناإل ماين لا السيععليا)

ا(ن ال عة ال  ي يا د اء العرش السييععل . ثم يا ل   أن قار  32)م   ال يا ة يع دلا العجا السييععل ن ي ما بو حييهمان  ااي 

ال هاانن اإليا اى العربيا الم  اة دالسييييععليان  بما لث  جما بعالق جما ال اياة يع داشيييين،ون بال ج،يص ضييييا ق،رن ل الا ا 

ا اهت ا  5لممهتا العربيا السيييععليا. دلا بايييريص ليايع ي ضيييمو دهما لأليير ال ،ر ن بميم بو حما يم ثا ان باا لي  ي ج م 

ا ععيًّا دبريًّا دي اطعا داحييعا الن،اط ل ،رن دب ام بعض ال  ا ير 2017يع يع/ح يران  ن أاهنت الريان دأبعظ ا حسييا  

أن دلا اجا أبعظ ان اكيير ي ما بو تايان دي ما بو حييهمانن دضييعا اح مام اح الم ق،ر اسييتريًّا دبنسيييي أيير عايا 
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ا  ئيسيًّا لـيييييييناإل ماين لجا لا ادا  ل ب ن ق،ر دا ت يسا    ا . اح     برايي م   الج،عة ضا ق،ر ب ماحا ي ائيا دغرَّ

ا  دب    ي ي  أن يتضيييييا م ا الضيييييغص إلت ح  المايييييتها. دي اد أن الرئيم لم يتو يا ك أن ق،ر دا ت دكاعار ااياةن ي رًّ

ت ينجا يعظم الضيييرباى ال عيا ضيييا نبنظيم الادلان دني اييياليون ل اااة ععيا أييرديا  ئيسييييا لا نالعايانن دال ا ا ،ه 

 .(7)يخريو لا ألغا س ان دالعراط

 

إن اإل  ا  اإليا ابا دالسععل  ال   ا ضمت إلي  ال  ريو ديسر طالي ق،ر بلي اف نلامجان لإلخعان المسهميو دإغالط 

هي، ا يو اكداليي دأ سييياف ال  ائق دطالي م ا اإل  ا  قناة ال  يرة التضيييائيان ددا ت ادبجاياى السيييععليا داإليا ابيا خ

لعهيًّا ب سييييييهيم السيييييييالة ال ،ريا. إد أن أحا اكحيييييي اي ال ا ألى إلت براعع ده ا الادل يو او  عايامما العادا يا دان ال اخ  

المن  اى اإليرا يا اهت ال ردا ال ع ن دما ب علت العالقا العاليا بيو ق،ر دإيران إلت االقا لالنا باييييييت  د ير دبال ت 

 .ق،ر

 

ل،الما بم ع د  يو دتير الالاع اكييردان عيمم يابيمن ددتير الجا عيان حيو اكتيا الجهي يان  يتم بيهرحييييييعنن 

بج رة طعيها لا ين، ا الجهيإن ددا ا يا دان الاد  اإلي ابا ال   لع    ق،ر داييييييريك لعام لا حري داشيييييين،و ضييييييا 

(. داحيييييي ضيييييياف ال يت اكبيضن لا  بيع 8مرد  ال يو أقنعا برايي ب  نا يعقف أدثر حياليا)ناإل ماينن دي اد أ جما ب

ن تيا اى لم ما بو حييييييهمان داكيير ال ،ر ن بميم بو حما يم ثا ان دمناك بج،يص ل ما أدحييييييع  ،اق ا حيييييي ُع ا لا 2018

ير بميم بو حما مع أن ب ثير الس ر ال ،ر  . ددان اد ، اع العار لهس الا اكييرديا خالم تيا ة اكي2018ح  م ر/أيهعم 

  .(9)أل  إلت قهي اكدضاع لا داشن،و دإلت ا ر برايي دلري   اهت يعال ا م   اكتيا

 

ن ياخال  إليران ل عحييييييع االقابجا يع ق،ر دل ظجر بمظجر ح   2017أا،ت  ل التع  الم ائا ل رايين لا يع يع/ح يران 

بعا للك إلي ال ح ا أقع  لنتسجا أيار ي ردا داشن،و لل جا بال شك ح  ادم بعحيع لائرة الن اة لهادحان ل ينما حعت ق،ر 

االقابجا الجا عيا لا أا اي م   اكتيا؛ إل حي م بعحيع قاااة نالعايان دلتو بلضالا ينا ة استريا برديا إليجا. إن اار 

ضيييالا إلت ييه  له ج م ا ر بعي رن د شيييك قا أضيييعف يعرلا برايي بالمن، ا دييه  إلت اد  يال بسيييجعلا انا إطرائ ن باإل

 .المعقف اكييردا لا الجهيإ لسالو إيران

 

 العراق

إد  2003اخ هف يعقف برايي حعم العراط خالم حمه   اد  جابيا يو حيو آلخر؛ ل ا بمسييك برلض ال ري العراقيا اار 

ا لا  ال اايا اهت اكق . لجع دان ير  أن اهت أييردا اإلصرا  اهت أن ص تييو دعادا أللا اهت أن يعقت  دان أق  دضعح 

 ي  ثمو د ير ل اء اح الم العراطن دي ي أن نبس علا اهت النتص العراقان. دطالي بال سف التثيف ضا يا يسمت نالادلا 

عاا ألرال اإلحييييالييا لا العراط دالاييييارن حيو دا ت بسييييي،ر اهت المعصيييي  دأع اء أخر  يو شييييمام العراطن دما أ   ب

 .اائالى قيالاى ال نظيم دطالي بج،تجم

 

دانا بعلي  ينسيييي  ن احيييي مر دتير الالاعن عيمم يابيمن لا ب نا ادحيييي رابي يا ال ا اب ع جا إلا ة أدبايان أ  العم  اهت 

لما بيو عنا  لا العراط يو بينجم أااال د يرة يو ا 6000لحر بنظيم الادلان داحييييي مرى العدياى الم  اة بناييييير حعالا 

انا ي اء  2014دقعاى العمهياى الجاصييان دحييعت م   ال عاى إلت إاالة بناء ال يو العطنا العراقا ال   ا جا  لا اار 

بنظيم الادلا إلت المعص . داض،ر يابيم لم ادلا بجائا العراقييو دال،  ا السياحيا لا بغاال بس ي ب ديا برايي ام ماي  

  .انبادح يالءن اهت النتص العراق
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ا لا ال ج،يص ددضييع ادحيي رابي يا ل مها المعصيي ن حي  بم إقناع نالميهياييياى الايييعيان المااعيا  ا يجمًّ لع ت أييردا لد  

يو ق   إيران دال ا ألى لد  المسااا له يو العراقا الج ي  بال  اء خا ج الماينا داد  اا  لا ال جاى الغربيا دالاماليا 

لادلا. دي اد أن الترط الت ير بيو بت يتاى أدبايا دبرايي ي  هت لا قعااا  ينجا ل ،ع طرط الجردي أيار ي ابها بنظيم ا

ادشيي  اك له سييف ال ع ؛ إل بم احيي  عال ال عهيماى ب  ني ضييري يناتم الما ييو دال نت ال   يا الما يا اكخر ن لا بتعت 

ن 2017عط الماينا بيا ال يو العراقا لا يعليع/بمعت (. ل عا ح 10  ي ا ل لك أااال اإلصاباى ضمو الما ييو بات  د ير)

ا أدثر صيييععبا لا الايييمام ل  اكغه يا  ععهت ال، يعا الايييرحيييا له مها يو إاالة الايييرايا له تعيا العراقيا لا بغاال أير 

 .السنيا

 

بعاصيييتا د يرة بسييي ي ن بسييي  ت إلا ة برايي 2018دلا ي بمر الما  يو إلاالة بناء العراطن دال   ُا ا لا ل راير/شييي اط 

 لضييييجا ب ايم أيا يسييييامما ياليان لا حيو ألالى بعض ال  ا ير أن داشيييين،و دا ت ب ي  يو السييييععليا ال  رع بم ه  د ير 

(. دلع صيو دععل م   اآليام لا  يسي دلا إلا ة برايي لل جا لم بتو بسي نا اهت أيا خ رة 11ل  ي بغاال بعيا ا او إيران)

  .سال  لهمن، ان دبال، ع ث ت أن د ص ا لجابالعاقع السياحا دادق 

 

ن بعا أن حيي ص بنظيم الادلا د تعيا لا اإلقهيمن لايإ نالميهياييياى الايييعيان 2018حييعت حتعيا بغاال المن سييرة لا  بيع 

لميهياييييياىن لا ال عاى النظاييا بادا راف بجا قا ع يًّا دينو قيالابجا  ب  ا اسييييتريا  حييييميا. دبما أن اال ا يو قالة م   نا

دا عا قا طال عا بمغال ة ال عاى اكييرديا لهعراط بعيا م يما بنظيم الادلا للن السي الا اكييرديا  أى لا ب رداى  ئيم 

(. د شيييك أن لهميهيايييياى داكح اي المااعيا 12العت اءن حيا  الع ال ن ييال    ع إيران لا ل رة نيا بعا بنظيم الادلان)

ن لاد ما يااع له ساؤم حعم الات  ال   2018يايع/أيا   12د  جاباى ال رلما يا ال ا ح ُ ر  لا ينجا أمميا خاصا لا ا

  .(13)حيتعن اهي  ال رلمان لا المس    ن داح مام دععل اناصر لي  يعا ضا ب عة لهعععل العستر  اكييردا

 

داا مالما بايياة اهت السييععليا )ال ا ينظر إليجا التثير دمت ان بالنظر لرلض إلا ة برايي المسيياااة لا إاالة بناء العراط 

يو العراقييو بااء يو الاك(ن دبعاادبجا إليران ال ا بر  ال تعيا العراقيا العالقا دال  ا ة يعجا ضرد يان للن يس     

ا-العالقاى اكييرديا  .العراقيا يس و غايض 

 

  سوريا

المثالا المالئم ل ، يق حيييييياحيييييا نال عاتن خا ج الم امن اهت ال،ري ا بنظرة بسيييييي،ا اهت حيييييع يا ب اد دد  جا النمعلج 

ال راي يا؛ ل رايي يتضالع  تاماء يث  اكحا  غم أ   قا ألان بااة اح عمال  لألحه ا التيميائيان دير  لا  دحيا ال ا بريا 

ال  ا  اكد ر لهسييياحييا الجا عيا  يو حييع يا أن بتعن ي اد  لنتعلمان شييريتا لا ي ا با نال اييال داإل ماين )لجع يرامما

ح   ألاو لرغ اى  سنا اكدلت لرئا ا  غ    لا أن ب عر يعحتع بللا ة اكتيا السع يان إد أ   خالم ال لادل  (ن دأبا  يرا  

ا ب ا  يا يسيييييمت ب نظيم الادلا اإلحيييييالييا نالادلا اإلحيييييالييا لا العر اط ال ن اغعن دأب ت بعع  إلا ة أدبايا السيييييابق قائم 

دبعا م ماى  2014دالاارن. ددا ت إلا ة أدبايا قا أص  ت ل  ة يستع ا بج يما ال نظيمن دللك بعا ح عط المعص  اار 

. ددان لا  أدبايان دد ا ل هتائ  لا حهف شييييمام اكطهسييييان ال عة ال عيان لتن  دان ي  اج إلت قعاى 2015با يم لا اار 

راحيييا دحييي عالة اك نن دمع يا لم ير  إد لا ال عاى العسيييتريا ل  ي ادب ال بريا بمهك اإل الة دال ا ة اهت ال  ام باييي

ن لعم  اهت ب نياما لج   الغايان داحيييييي ،اات (YPG) "الايم راطا الترل  السييييييع   ندحااى حمايا الاييييييعي الترليا
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اكييرديان دد لك بمسييييياااة الاام ال عاى الترليا م يما بنظيم الادلا لا دعبا ا ب نسييييييق دبااخ  يع العمهياى الجاصيييييا 

 .ال ع  اكييردا يا عع  ال  ار يمتن ا ح ت إح اط ين إ

 

ا. دلا  احيييي تال برايي انا بعلي  الرئاحييييا يو م ا ال خم ديو احيييي رابي يا أدبايا دحييييمو لج   ادحيييي رابي يا بالمضييييا قاي 

ا احيييييي علت اهت الرقا بعا ق ام انيف عاًّا ن دا ت قعاى دحااى ال مايا الترليا ق2017أد عبر/باييييييريو اكدم يو اار 

صاح   بسعيا يعظم الماينا باك ن يو ق   ال،ائراى الم ابها اكييرديا دطائراى ال  الفن دخالم الاجع  ال اليا ب ايت 

يا العدياى الم  اة دنييهياييييان دحااى ال مايا له  ام لا ي الظا لير ال د  لا بسيييابق يع قعاى النظار السيييع   المااع

ا يو بنظيم الادلا  . دحيًّا لن ع بهك الم الظا الارقيا بماي 

 

ثا ا  17 حييييييم  يتم بيهرحييييييعن لا يعجا معلرن ب ا ي   ناير/دا عن ال ن أثناء بعلي  دتا ة الجا عيان الج،عط 2018ي

السيييع يا ا ر  العريضيييا لألمااف اكييرديا لا حيييع يا. شيييمهت م   اكمااف م يما بنظيم الادلا دال اااة دإ جاء ال ري

يتادضاى بن جا ب يالة عاياة غير الرئيم باا  اكحان دب ا يو ال  ثير اإليرا ا لا حع يان دبتضا إلت  ععع الالعنيو 

(. دقا يثَّهت م   اكمااف 14السع ييو دالناتحيو لاخهيًّا إلت ليا ممن إضالا إلت إتالا عميع اكحه ا التيميائيا يو حع يا)

 ."الهي راليا لم حسا داشن،و أدثر يو بمثيهجا ل تضي  برايي لسياحا نال عاتن خا ج الم امال ،هعاى اكدليا 

 

ا ل،م  ا ال تعيا ال رديا ال ه ا عاًّا بسيييي ي ال  ا ير ال ا ألالى بج،ص ال ن اغعن ل ا يي   50,000حييييعت بيهرحييييعن أيضيييي 

ال ناقض دادخ الف الاايا لا حياحا ال  الف إتاء (ن إد أن ي ادل   باءى بالتا ن يا ي يو 15درل  ليتع عا حرن حادل)

. ددان الرئيم ال ردان  عي طيي أ لدغانن قا باخ  2018أدرال يا بعا الايعايا لا شمام حع يا دحيما لا  بيع اار 

ر ن لا ي ادلا لعرقها م ا المسييعتن دألخ  ال يو ال ردا إلت عا ي ال يو السييع   ال 2018اسييتريًّا لا ل راير/شيي اط 

لهسييييييي،رة اهت قريا اتريون دما أبعا اكقاليم الترليا السييييييع يا باب ا  الغري؛ يا أغضييييييي ي ابها دحااى ال مايا يو 

ياى ال ،جير العسييييييتر  ال ا دا عا  جا اهت الج،عة ال رديان دبجهت دثير ينجم او امه عار اا راضيييييي العدياى الم  اة ل

م قعابجم مناك دلتو لدن عاد . داح عاى برديا بعا اتريو له  رك يجعضع جا ضا بنظيم الادلا دبععجعا إلت اتريو لاا

شييرق ا باب ا  ين إن دما المن، ا ال ا شيي عت داشيين،و نالميهيايييا الترليان اهت ادحيي يالء اهيجان دبععا ليجا قعة أييرديا 

يي ب ضايا ح عط اإل سان لهعمهياى الجاصا. لا غضعن للكن اح غ  النظار السع   دحهيت  الردحا اار ام مار إلا ة برا

أبري / يسييان -دق عم المعا ضييا السييع يا بابتاط نيناطق ختض ال سييعيانن دللك إلحيي اط الغعطا الاييرقيا لا يا ن/يلا 

 .ن دما المن، ا الم اليا لهعاصما لياقن دبج ير الم ابهيو داآلدف يو الستان شماد  إلت إللي2018

 

ن ي  اث او ب  يق اد  سييييييا  ال احييييييم اهت بنظيم الادلان دا ت لا  2018أخ  برايين لا أدائ  أبري / يسييييييان اار 

يهيعن لدد   200يسييياااي  لا ي هم اكيو ال عيا ددتا ة الالاع أن مناك حاعا د سييي اي أييردا يو حيييع يان دعما 

أقنع برايي  يو المسيييااااى المجسيييسيييا إلاالة اإلاما  لا شيييرط حيييع يا. دلتو ي اد أن دتير الالاعن عيمم يابيمن قا

ن أ  إلت ق ي  اد  جاباى النستيا ال رلما يان ل علير ي يا يو 2018ب  عي  اد س اي اكييردا ح ت أد عبر/باريو اكدم 

 .(16)العقت لعمهياى ال مايص ضا بنظيم الادلا دإل  احجا بات  حاحم

 

 7ل عع  لهسيييياحيييا اكييرديا قا ب ام؛ لتا دب تال  داشييين،و المعاعجا العسيييتريا لا حيييع يان باا ل عض العقت دد ن م ا ا

ن بم ابجار النظار السييييع   باحيييي عمام خهيص يو التهع  دغات السييييا يو ضييييا ي اطعا لديا لا الغعطا 2018أبري / يسييييان 

الايييرقيان حي  يعاق  عيو اإلحيييالر نالمااعر يو ق   السيييععليانن دحييي ص لا م ا الج عر العايييراى يو الما ييون ل صييير 
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ا إلا يا دا ت بهك الضييرباى  ي يا أر أن برايي قا غيَّر  أي   حينجا برايي اهت ضييري حييع يا يرة أخر ن دليم داضيي  

 .حعم اد س اي يو حع يا

 

دإلت حيو د ابا م   الع قان دان برايي د ي ام يه  ر اح رابي يا نال عاتن خا ج الم امن لا حع يان حي  برك بمعع جا 

 ايا بنظيم الادلا لا شيييرط حيييع يا. دأحا ي ايا م   الج،ا أ جا ختتت ال عبراى يع يعحيييتع  دحييييا دالادلا ال عثيا بعاع  ب

ا حييييجهسيييعن إلت أن داشييين،و احييي عمه جم انا ال اعا ثم  ا؛ لاكدرال ح م  دأ  رة بايييت  د ير. أيا حيييه يابجا لجا دثيرة أيضييي 

ا لألععاء لا شرط اك اضعم.  ب امه جمن دما أن الرئيم أ لدغان قا ي ابع امهياب  العستريا لا حع يا د بما بنعتم بتاير 

لضييال  او أن العري السيينا المج دييو دال اطنيو لا دحييص دشييمام حييع يا د ي اد أ جم حييي  هعن بالعضييع الرامو دما يع  ا 

ا. دمت ا ي اد أن الم يا يو اد ض،راباى اكحا دالرئيم الردحا لالليمير بعبيون يا يعنا أن العضع لا حع يا حي  ت ماًّ

  .دال  رداى ناإل مابيان قاليا لا الماجا السع   دقا بات  يجاطر أينيا شاياة اهت حهتاء العدياى الم  اة لا المن، ا

 

 استنتاجات

أحا أبرت المااد  لاى السها باح رابي يا نال عاتن خا ج الم امن اكييرديان أ   د يععا إعماع ليجا اهت يو مم اكاااء 

الايييرداءن لعهت حييي ي  المثامن ير  برايي أن نال ايييال اإلحييياليان مع العاد دير  لا  دحييييا التيا اليا بم ابه  ديو مم 

ن دبال الا ي، ق م   ادحيي رابي يا )ال عاتن خا ج الم ام( باييت  يج هف او أدلنك السييياحييييو ال يو يردن  صيياي  ا ي  مال 

 ."ديان لج دء يس عادن له  الف يع ناليميو اإلحاليالا  دحيا بعبيو بجايا ا  ئيسيًّا لهمسالو اكيير

 

دمناك حييييي ام يخر حعم يا إلا دان ي ي السيييييعا دا مال طرف داحا أد أدثر يو طرف ل   يق ال عاتن لا المن، ا دلق 

  اة لا عا أن العدياى الم 1945م   ادحييييي رابي يان دم ا اكخيرة أ  اا مال أدثر يو طرف دا ت ما السيييييائاة ين  اار 

حادلت حاا اليع ان دبرديا ضا ادب ال السعلي ا  غم ادخ اللاى الااياة بيو مابيو الادل يو. إد أن برايي داا مالا اهت 

حاحييييي  ل سيييييي يسيييييعت لهعقعف إلت عا ي أحا اكطراف لا الن اااى اإلقهيميا دبناء قعة إقهيميا  ئيسييييييا ديو ثم بتهيتجا 

السييي ين تا ع برايي ال تامم ال ائم بيو إحيييرائي  دالسيييه،ا التهسييي،ينيا لا السيييها ب يو ب مايا المسيييالو اكييرديان دلج ا 

المارط العربا. لعضع د  ال يض لا السها اإلحرائيهيا د    الستا ة اكييرديا إلت ال ان دأمم  دهيًّا ي،الي التهس،ينييون 

  لا العمهيا السييهميا. أضييعتت م   الج،عة ينظما ديسييو بج ا يخر يا ب ا يو يسييااقيا أييردا لا الاائجا أ جا دحيييص   ي

ال  رير التهسيييي،ينيا دللعت حمان لا غ ة إلت إطالط يسيييييراى ضييييجما اهت ال ادل يع إحييييرائي ن د لى حتعيا م   

ن لضييال  او إصييابا المناى بالرصيياص ال ان دمع يا لم  اكخيرة ب نص الم   يو الع م ل  هت صيي تييو ديسييهيو دأطتاد 

 .م   ال تعيا لعد ث  جا ب  ييا برايي لجا بتو ل تعه 

 

داهت  تم المنعامن للن  غ ا برايي لا اا مال ي ما بو حييهمان دعدي   ئيسييا كييردا لا الجهيإ ديو ثم الماييا دا لا 

اإلحييييياءة ل ،ر حييييياااى داشييييين،و لا للك اهت بايير ي هم ال عادن الجهي ا دمنظما أينيان داهت بسيييييص يا إيران لا 

ن لا  المن، ا. يو العاضو أن إلا ة برايي بالغت لا ب اير ال عة ال  ي يا لهسععليا دبريا أن بعد  إليجا يجما الاد  المعاتع

العراطن دلم با ك عيا ا قها شيييع يا نالعمابيان دخ،جا الم ايييال ل تسيييير اإلحيييالرن داهت دع  الجسيييعص بيو الاييييعا يو 

ا داشييين،ون ب دا أ جا د بريا أن بر  الاد  الرئيسيييا ال   لع    إيران لا المسيييهميو. إن م   اآليام الجائ ا ال ا بسيييعت لج

يو أع  المسييييالو  -أحيا  ا-م يما بنظيم الادلا لا العراطن دد برغي أن بر  ب،ري ا يعضييييعايان لا إيران لااال  يتيا ا 

ليا دإحييييرائي ن أامت اإللا ة اكييرديا اكييرديا لا المن، ا. لالعااء ب ا  إيران يو ق   ددالء برايي اإلقهيمييون السييييعع

 .او م   الرؤيان ديو دعجا  ظر السياحا الجا عيان م ا العنال مع أش   بال ي  ال   ي رك التهي
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ا احيي عالة لد  الرئيم  إن اا مال برايي اهت  دحيييا ل تعن المعاتن الجا عا ضييا بنظيم الادلا لا حييع يا دان يعنا ُحتم 

   تعل إيران حهيتا  دحيا مناكن إد أن اح عمام اكحا لألحه ا التيميائيا ل ععيض صغر عيا  لا اكحا دال  عم باح مرا

يعاعجا ال ماااى المسه ا د يرةن للع  ل سف حع يا يو حيو آلخر. دي  ت ال عاي اهت ح ام يا إلا دان برايي حي  ت 

ييردا حييي نع  بال  اء لا شييرط حييع يا دالعم  اهت السيينااا اك –حهيت ا لردحيييا يع يرد  العقت أر أن الم مع العسييتر 

 اك ن ضا إيران داكحان برحم المس    .

 

ح ال درحا  ي اا ل يي ا  ال ايعا له ا ي  ب ايعا يي ايغانن دياير يرد  ل احاى شمام إلري يا دالارط  - جون كول

 .اكدحص بال ايعا

 

 .لمركز الجزيرة للدراسات، وترجمه يوسف جودة إلى اللغة العربيةمالحظة: أُعد النص في األصل باللغة اإلنجليزية 
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