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 الكممات الدالة:

 الدكؿ الحاجزة.ػ  إقميـ كردستاف ػ الدكلة الصفكية ػ الدكلة العثمانية
  مقــــدمـــة 

لدراسػػة الملػػكمة الكفػػرل يػػا تػػاريك اللػػعب الكػػردلي  ا كىػػف الت سػػيـ الج رايػػا تتنــاول هــذ  ا
 .ع الصفكم العثمانفالسياسا لكردستاف الكفرل كالذم فد  مع الصرا

يػا  نيػا تتحػدث مػف مكلػكع لػو تػيثير كفيػر فعيػد المػدل ممػا مصػير  أهميـة الدراسـةكتتمثػؿ 
اللعب الكػردل كج راييػة المنط ػة السياسػية ي حيػث شمػؽ ملػكمة كفيػرة لمػدكؿ التػف تلػكمت يػف ا قمػيـي 

 كحصمت مما  جزاء منو.
الت سػػيـي كالتػػا  صػػفحت  ساسػػا لملػػكمة  قػػراءة تحميميػػة اتفاقيػػات فهــو الهــدم مــن الدراســة مػػا 

 كردستافي حيث تـ امتفاره منط ة مازلة فيف ا مفراطكريتيف الصفكية كالعثمانية.

 الدراسات السابقة:

 ُسطرت مدة دراسات تتناكؿ الج راييا السياسية  قميـ كردستافي كمنيا:

لتيف العثمانيػػػة كالفارسػػػية  ك تػػػاريك احػػػتخؿ كت سػػػيـ كردسػػػتافي سػػػكاء فػػػيف الػػػدك  َٔفَحػػػَث سػػػخـ نػػػاكشكش
ااحػػػػتخؿ الحػػػػديث ممػػػػا يػػػػد إنجمتػػػػرا كيرنسػػػػا كاليرىمػػػػاي ك ثػػػػر ذلػػػػؾ ممػػػػا العخقػػػػات ا قميميػػػػةي 

 كسياسات الدياع كالتحالفات ا قميمية.

مف الم كمات الجيكفكلتيكية لمدكؿ الشمػس التػا ت تسػـ إقمػيـ كردسػتافي ك جػاب  ٕك ّلؼ جزا تكييؽ طالب
جف: ىؿ  مف تمؾ الدكؿ يا تيميف كاست خؿ ا قميـ  ـ يف تجز تو كمػا ىػك مف السؤاؿ ااستراتي

 كائف اآلفي كذلؾ مف كجية نظر الج راييا السياسية.

يكتافػػو رلػػرينامور يعػػد ممػػدة يػػف فافػػوي إذ يفّصػػؿ الحػػديث مػػف تػػاريك  ٖ مػػا ايميػػر لػػرؼ الػػديف الفدليسػػف
 ك سفاب ظيكرىا كمكامؿ اندراسيا. الدكؿ كا مارات الكرديةي مفر التاريكي كمجاؿ نفكذىا

                                                 
 .ٕٕٓٓدراسة سياسية حكؿ احتخؿ كت سيـ كردستافي  مكتب التفسير لمطفامة كالنلري  رفيؿي  سخـ ناكشكشي ٔ
جزا تكييؽ طالبي الم كمات الجيكفكلتيكية لألمف ال كمف يف إقميـ كردستافي مركز كردستاف لمدراسات ااستراتيجيةي  ٕ

 .ٕ٘ٓٓالسميمانيةي العراؽي 
مو يػػا تػػاريك الػػدكؿ كا مػػارات الكرديػػةي  ترجمػػو إلػػا العرفيػػة: محمػػد ممػػا ايميػػر لػػرؼ الػػديف شػػاف الفدليسػػفي لػػرينا ٖ

 .ٕٛٓٓمكناي راجعو كقدـ لو: يحا الشلابي دار الزمافي الطفعة الثانيةي  رفيؿي 
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قلػػػية الت سػػػيـ الج رايػػػػػف لككردسػػػػتاف الكػػػػػػفرل كانعكاسػػػاتو ممػػػا إقمػػػيـ  ٗكتنػػػاكؿ ممػػػػػػػػر ىػمػػػػػػػزه صػػػػػػال 
ككردسػػتاف العػػراؽ مػػف منظػػكر الج راييػػا السياسػػيةي متتفعػػا  طػػكار الت سػػيـي كدكر الػػدكؿ ال رفيػػة 

تػػػػاريك الحػػػػديث كالمعاصػػػػري ككيػػػػؼ مممػػػػت العظمػػػػا يػػػػف الحػػػػرص ممػػػػا ذلػػػػؾ الت سػػػػيـ يػػػػف ال
 الحككمات العراقية مما ت يير اليكية الكردية.

 منهجية الدراسة وأساليبها:

 تتحدد محاكر الدراسة مف شخؿ مدة مناىج كمداشؿ رئيسةي ىف:

مػػػنيج التحميػػػؿ المكػػػانف: مػػػف  جػػػؿ تفسػػػير التنظػػػيـ المكػػػانف لمظػػػاىرة ممػػػف مسػػػتكم منط ػػػة  -
 الدراسة.

مػف شػخؿ التركيػز ممػف تتفػع الظػاىرة مكلػكع   Historical Approachتاريشف:المنيج ال -
 الفحث مف فداية الصراع الصفكم العثمانف.

 كما تـ استشداـ ايسمكب الكارتكجرايف يف رسـ الشرائط.  -

 محتويات الدراسة:

ث فياف الشصائص الج رايية لإلقميـ حي تلتمؿ الدراسة مما ثخثة مطالب رئيسة  يتناكؿ  كليا
المخمػػ  الطفيعيػػة كالجفػػاؿ كاليلػػاب كاينيػػػار مسػػاحتو ك المكقػػع الفمكػػف كالج رايػػف  قمػػيـ كردسػػتافي ك 

كالسػػيكؿ كال افػػات كالمنػػاخي ثػػـ فيػػاف  ثػػر الج راييػػا الطفيعيػػة ممػػف ايكػػرادي  مػػا المطمػػب الثػػانف ييعػػرض 
مراحػؿ ترسػيـ كت سػيـ كردسػتاف  المطمػب الثالػث ييفّصػؿلػكافط اشتيارىػا. ك مػا لمفيكـ الدكلػة الحػاجزة ك 

 فيف الصفكييف كالعثمانييف مف شخؿ معاىدتف  ماسيا كقصر ليريف.

 

 

 
 

                                                 
دراسػة ممػػػػػر ىػمػػػػزه صػػػال ي الت سيـ الج رايػػف السياسػف لككردسػػتاف الكػػػػفرل كانعكاسػاتو ممػا إقمػيـ ككردسػتاف العػراؽ:  ٗ

 .ٕٗٔٓيا الج راييا السياسية.(ي رسالة ماجستير الير منلكرةي جامعة ا سكندريةي كمية اآلدابي قسـ الج رايياي  



 4 

 الخصائص الجغرافية -المطمب األول 
 :اصطالحا كردســـتان -أوال 

الجػػزء ايكؿ فمعنػػا )اللػػعب الكػػردل(ي   (سػػتاف –كػػرد)تتػػيلؼ كممػػة كردسػػتاف ي مػػف م طعػػيف:
. كىػك اسػـ ٘لكرد(ي كردستاف  فصكرة مامة يعنا الفخد التػا يسػكنيا الكػردكالجزء الثانا فمعنا )كطف ا

كقػػػد مػػػرؼ كمػػػكطف قػػػكمف لمكػػػرد منػػػذ فػػػدء التػػػاريك. مثممػػػا تعنػػػا ذك دالػػػة تاريشيػػػة كج راييػػػة قديمػػػةي  
 .ٙ ي انستاف مكطف ايي افي كىندستاف مكطف الينكدي كطاجيكستاف مكطف الطاجيؾ....الك

سياسػػػا يسػػػتعممو الكػػػرد لمنط ػػػة ج راييػػػة كفيػػػرةي ت ػػػع يػػػا اللػػػرؽ ككردسػػػتاف الكفػػػرلي مصػػػطم  
شمسػػػة  جػػزاء رئيسػػػية نطمػػؽ ممييػػػا  سػػتافتلػػـ كردك ايكسػػط مػػف  سػػػيا ال رفيػػةي ممتػػػدة يػػا مػػػدة دكؿ. 

كردسػػتاف تركيػػاي ككردسػػتاف إيػػرافي ككردسػػتاف العػػراؽ ككردسػػتاف سػػكرياي فا لػػاية إلػػا  طػػراؼ صػػ يرة 
ي كا تسػػتعمؿ يػػا الشػػرائط ٚككردسػػتاف ا يعتػػرؼ فيػػا قانكنيػػان  ك دكليػػان  ممػػا الحػػدكد الجنكفيػػة يرمينيػػا.

ككتب ايطمس الج راييةي فؿ تعتػرؼ إيػرافي كالعػراؽي ك رمينيػا فمنط ػة كرديػة ممػا  رالػييا.  مػا سػكريا 
 .كتركيا يايمر الير معترؼ فو

ب رنزىػػػة ك كؿ مػػػؤرخ ذكػػػر اسػػػـ )كردسػػػتاف( ىػػػك حمػػػداز افػػػف المسػػػتكيا ال زكينػػػف صػػػاحب كتػػػا
( يي كؿ فيف كردستاف يجاكه لرقا العراؽ العجمفي كلػماان ٖٓٗٔ -ٖٖ٘ٔال مكبر المؤلؼ فيف  مكاـ )

 -ٕ انا  -ٔ)قلاء إداريان كىف: ٙٔ ذرفيجافي كالرفا العراؽ العرففي كجنكفا شكزستافي ك تتيلؼ مف 
سمطاف  -ٜدينكر  -ٛ دزفيؿ -ٚدرفند زينكا  -ٙدرفند تاج شاتكف  -٘شفيتاف  -ٗفيار  -ٖالفلتر 
ىرسػيف  -٘ٔمػا ىيدلػت  -ٗٔكنكػاكر  -ٖٔكرنػد كشكلػاف  -ٕٔكرمالاه  -ٔٔليرزكر  -ٓٔ فاد 
 .ٛ(كستاـ -ٙٔ

يػػايتراؾ العثمػػانيكف كػػانكا يطم ػػكف اسػػـ كردسػػتاف ممػػا محايظػػة ديػػار فكػػر كحػػدىا كا يرانيػػكف 
 ػكف ممػا المنط ػة الكرديػة اسػـ يطم ػكف ي ػط ممػا إقمػيـ )سػنو( مػف كردسػتاف ا يرانيػة. كيػا العػراؽ يطم

التاريشيػة كالتػا جػاءت ففلػؿ النلػاات  ٜٓٚٔ ذار مػاـ ٔٔ)إقميـ كردسػتاف( ككػاف ذلػؾ فعػد إتفاقيػة 

                                                 
 .٘ٔ٘ص ي لاكر شصفاؾ ي ايكراد  ٘
 .٘٘ص  إسماميؿ محمد حصاؼي كردستاف كالمسيلة الكردية ي  ٙ
 .ٔٔي ص دراسة سياسية كاقتصادية -الرحمف قاسممكي كردستاف كالكرد مفد ٚ
ي ممػػػػػػػػر ىػمػػػػػػػزه صػػػػػػال ي الت سػػػيـ الج رايػػػػػف السياسػػػف لككردسػػػػتاف الكػػػػػػفرل كانعكاسػػػاتو ممػػػا إقمػػػيـ ككردسػػػتاف العػػػراؽ  ٛ

 ٖٖص
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المتكاصمة كالم اكمة الفاسمة لملعب الكردلي كيػا سػكرية ىنػاؾ حػا ايكػراد فدملػؽي كجفػؿ ايكػراد يػا 
 .ٜمفريف

 
 :ردستانالموقع الفمكي والجغرافي إلقميم ك -ثانيا 

-ؽ  ْْ ٖٚش كفػيف شطػف طػكؿ  ْْ ٔٗ-ش ْْ ٖٓت ع كردستاف يف قارة  سيا فيف شطػف مػرض 
 .ٓٔؽي ييف جزء مف منط ة اللرؽ ايكسط ْْ ٕ٘

كمػػػف الصػػػعب تحديػػػد الحػػػدكد الج راييػػػة لكردسػػػتاف الكفػػػرل فلػػػكؿ دقيػػػؽي ينيػػػا لػػػـ تكػػػف دكلػػػة 
رة مػػف مكائػػؿ التركمػػاف كالفػػرس مسػػت مةي كقػػد د فػػت السػػمطات المتعاقفػػة منػػذ ال ػػدـ ممػػا جمػػب  مػػداد الفيػػ

سػػكانيا كمشالطتيػػا مػػع الكػػردي كقػػد اسػػت رت تمػػؾ العكائػػؿ ممػػا  رلػػيـ  كالعػػرب إلػػا  رالػػف كردسػػتاف كاو
كيرلػػت طفائعيػػا كل تيػػا ممػػا السػػكاف ايصػػمييف منػػكةي ممػػا الػػطر الكثيػػر مػػف العكائػػؿ الكرديػػة إلػػا 

لتػف  دت إلػا اشػتخط جنسػيـ فيجنػاس تمػؾ اليجرة كالعػيش مػع ايالػراب كايقػكاـ المجػاكرة لكردسػتافي كا
ايقكاـي كىذا  يلا  دل إلا شمؽ ملكمة الحدكدي إا  ننا مع ذلؾ نسػتطيع ا لػارة إلػا حػدكد كردسػتاف 
ال كمية حسب المناطؽ التف الالفية سكانيا مف الكردي كرالـ  ف ىناؾ  راء مشتمفةي إا  ف الر م ايقرب 

ك)مينػػاء  (الشمػػيج العرفػػف)فلػػكؿ قكسػػف مػػف جػػانفيف نحػػك الفحػػر: إلػػا الصػػكابي ىػػك  َف كردسػػتاف تمتػػد 
اللػاه  كفتكميػؼ مػف ئٔالفدليسػف فػو لػريشاف ااسكندركنة( حيث نستطيع تحديد ذلػؾ ممػا نحػك مػا قػاـ

ـ كقػد  ٙٛ٘ٔيػف مػاـ  ٕٔرلػرينامةر كذلػؾ يػف كتافػو الملػيكر كردستاف ي فتحديد حدكد الصفكم مفاس
 :(ٔحددىا مما اللكؿ التالف )لكؿ

                                                 
 .ٚ٘سماميؿ محمد حصاؼ ي كردستاف كالمسيلة الكرديةي ص إ  ٜ
 .ٕٗص  ال لية الكردية يف العراؽي :منذر المكصمف ٓٔ
 .ٗٚلريناموي  ص ي لفدليسفشاف ا الديف ايمير لرؼ ٔٔ
كىػك ي يػا يػارس قػرب مدينػة قػـ ا يرانيػة ٖٗ٘ٔ مػاـ يػفينسب لؤلفو لرؼ الديف الفدليسا  المكلػكد  :كتاب لرينامو ٕٔ

كسػماه لػرينامة  ل  . كؿ كتاب لامؿ مف اللػعب الكػردل كماداتػو كُيعػد ىػذا الكتػاب كثي ػة ىامػة تثفػت تػاريك الكػرد
لم ػػة ك  (ركسػػيا)يػػا سػػاف فطرسػػفكرغ  ٛٚٛٔفارسػػية كتػػرجـ يكؿ إلػػا الفرنسػػية مػػاـ فالم ػػة ال سػػطرهك    .كتػػاب لػػرؼ

إلػا الم ػة العرفيػة مػف الفارسػية العخمػػة   وي ثػـ ترجمػٖٜٛٔالمػؤرخ الكػردل محمػد  مػيف زكػف مػػاـ  ممػا يػد الكرديػة
كر يحػػػا فم دمػػػة قينمػػػو مػػػف الػػػدكت ٜ٘ٙٔالمصػػػرم  محمػػػد ممػػػا مػػػكنا كنلػػػرتو الييئػػػة العامػػػة لمكتػػػاب فمصػػػر مػػػاـ 

 . ستاذ الم ة الفارسية يف جامعة ال اىرة .الشلاب
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 مف اللماؿ: تصؿ إلا جفاؿ  راراتي التف ىف حاجز ج رايػف كسياسػف فػيف إيػراف كركسػيا
 كتركياي كىف حدكد كطنية كقكمية لمكرد كالفرس كايرمف.

 مف الجنكب: تصػؿ الػا جفػؿ حمػريف الػذم ي ػع فػيف مػراؽ العػرب )ف ػداد كالفصػرة( كمػراؽ
 ساف ان(. -الكردي  ك كردستاف العراؽ )كاية المكصؿ

اللرؽ: تفد  مف  قصا منط ة لرستاف يف إيراف. مف 

 مف ال رب: تصؿ إلا كاية مخطية يف تركياي كفذلؾ يككف جميػع سػكاف كايػة لػرؽ تركيػا
.  ايسيكية مف الكرد كحدكدىا كاقعة يف ايرالف الكرديةي مدا كاية ترافزكفي كجزءا مف كاية ارلرـك

 
 ( مكقع إقميـ كردستاف الكفرلٔ)لكؿ

ايقسػػاـ اللػمالية مػػف كردسػػتاف ىلػفة  رمينيػػة حيػث تعػػد ايقسػػاـ اللػمالية اللػػرقية جػػزءان كتحػد 
 مػػا  قسػػاميا اللػػمالية ال رفيػػة ييػػف جػػزء مػػف اليلػػفة الكفػػرل التػػف تعػػرؼ فاليلػػفة  .مػػف ىػػذه اليلػػفة

 كالممتػػدة يػػف  سػػيا الصػػ رل كحتػػا إيػػراف )اليلػػفة ا يرانيػػة( لػػرقان حيػػث تتصػػؿ فيقسػػاميا ياينالػػكلية
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يراف يىف العراؽ :دكؿشمس كي ع ا قميـ لمف حزاـ ج رايف يتلكؿ مف  .اللرقية  يكتركياي كسػكريا يكاو
 .ٖٔييك فمثافة جزيرة فرية ا تطؿ ممف فحر . رمينياك 

 ؛ييػػػػك يحمػػػػػؿ فػػػػيف طياتػػػػو السخسػػػػؿ الجفميػػػػػة ؛كالمخحػػػػظ ممػػػػف ىػػػػذا ا قمػػػػػيـ التنػػػػكع الج رايػػػػف
ممػػػا يجعػػػؿ الحيػػػاة فػػػو ممكنػػػة  .منػػػاطؽ الصػػػالحة لمزرامػػػةكفعػػػض ال ؛كالفحيػػػرات ؛كاليلػػػاب؛ كاينيػػػار

 كالصعكفة تكمف يف تطكيع العكامؿ الج رايية كالت مب ممف المعكقات الج رايية.

كقد  سسػت ال فائػؿ الكرديػة حلػارتيا ممػف  رلػيا الممتػدة مػف جفػاؿ  رارات إلػف جفػاؿ حمريػة 
 .٘ٔاحدان يتكمـ ل ة كاحدةككانت تمؾ ال فائؿ لعفان ك  ٗٔ)الفاصمة فيف ف داد كالفصرة(

 :ٙٔكتتمثؿ  ىمية مكقع كردستاف يف مدد مف الن اطي  ىميا

 قامػت يػف اينالػكؿ ككادم  يت ع كردستاف مػف الناحيػة ااسػتراتيجية فػيف ثػخث حلػارات
يرافي فمعنا  شر يإف كقكميا مف الناحية الج رايية فمثافة قمب اللرؽ ايكسطي كمف الناحية  الرايديف كاو

 .العرب( -الترؾ -لكتيكية تتكسط ثخثة  قاليـ ميمة )الفرسالجيكفك 

  تشمػػػؽ كردسػػػتاف  ىميػػػة كفيػػػرة فالنسػػػفة لمػػػدكؿي كتلػػػكؿ جسػػػران لمػػػرفط فػػػيف  كركفػػػا كالمحػػػيط
الينػػدمي يف جػػزءان مػػف ىػػذا ا قمػػيـ ىػػك جػػزء جيكفكلػػكتيكف للػػرؽ الفحػػر المتكسػػطي ليػػذا يػػإف ليػػا  ىميػػة 

 جيكستراتيجية  يلا.

ايػػػف الشطيػػػر جعػػػؿ مػػػف ج راييتيػػػا التاريشيػػػة مسػػػرحا جيكفكلتيكيػػػا لت ريػػػر نتػػػائج كمكقعيػػػا الج ر 
لكقكميػػػا منػػػد حايػػػات تمػػػؾ ) كمصػػػير العديػػػد مػػػف المعػػػارؾ ا مفراطكريػػػةي لمعديػػػد مػػػف ايمػػػـ ال ازيػػػة 

ي ُمَلّكمة فذلؾ جسػرا يػرفط ىلػفة اينالػكؿ فيلػفة إيػراف (ا مفراطكريات كيا ممت ا طرؽ الحلارات
إذا كػػاف اللػػرؽ ايكسػػط )مفػػره حلػػارات اللػػرؽ كال ػػرب. ككمػػا ي ػػكؿ الفركيسػػكر سػػكلكا  كالػػذل انت مػػت

. مػػف ىنػػا تنفػػع مطػػامع ٚٔ(ىػػك ممت ػػا تمػػؾ الطػػرؽ العالميػػة يػػإف كردسػػتاف ىػػا قمػػب ذلػػؾ اللػػرؽ ايكسػػط
الحككمات كالدكؿ المجاكرة كاىتماماتيا فيرض كردستاف كجفاليا كثركاتيػاي ييػا حم ػة الكصػؿ الج راييػة 

افطة ما فيف  كاسط  سياي كجنكب الرفيا مف ناحيةي كما فيف قارات العالـ ال ديـ مف ناحية ثانية. كما الر 

                                                 
 .ٕٗال لية الكردية يف العراؽي ص  :منذر المكصمف ٖٔ
 .ٜٗص  يمماد حسيف محمد: تطكر اليكية ال كمية لألكراد ٗٔ
 .ٔٓٔالم ة الكردية كاليكية الث اييةي ص  :ليريف مفد المنعـ حسنيف ٘ٔ
 ٘٘ـ الج رايػػف السياسف لككردسػتاف الكػػػفرلي صممػػػػػر ىػمػػػػزه صػػػال ي الت سي ٙٔ
 ٖٕمفد الرقيب يكسؼي حدكد كردستاف الجنكفية تاريشيَا كج راييَا شخؿ شمسة  اؼ ماـي ص ٚٔ
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 نيا تلكؿ الفسحة ال ارية التف تمأل معظـ اامتدادات الج راييػة الكاصػمة مػافيف  رفعػة مسػطحات مائيػة 
داد الجيكسػػتراتيجا ليػػذه كىػػف: فحػػر قػػزكيفي كايسػػكدي كالمتكسػػطي كالشمػػيج العرفػػاي لػػذا يػػإف ىػػذا اامتػػ

الػػفخد ىػػك الػػذل يفسػػر اىتمػػاـ ا مفراطكريػػات ال ديمػػةي كقػػد تعرلػػت شػػخؿ تاريشيػػا الطكيػػؿ لكثيػػر مػػف 
ال زكات كشاصة يػا العصػكر الكسػطاي مثػؿ ركسػيا ال يصػريةي ثػـ ااتحػاد السػكييتاي كمػف فعػدىا كػؿ 

 مف الدكؿ ايكرفية كالكايات المتحدة ايمريكية.

لػا يكمنػا ىػذاي ظمػت كردسػتاف ميىكلػة فالسػكافي  ٓ٘٘ممكة ميديا سنة )كمنذ س كط م ؽ.ـ(ي كاو
كيػػا كردسػػتاف دار الصػػراع فػػيف ال ػػزاةي فػػدءان مػػف صػػراع فػػيف ايشميػػيف كاليكنػػاف كمػػركران فالصػػراع فػػيف 
الفػػػػػارثييف كالسػػػػػمكقييفي كفػػػػػيف الفػػػػػارثييف كالركمػػػػػافي ثػػػػػـ فػػػػػيف الركمػػػػػاف كايرمػػػػػفي ثػػػػػـ فػػػػػيف الساسػػػػػانييف 

 .ٛٔنطييفي ثـ فيف الساسانييف كالعرب المسمميفكالفيز 

 مػػػا يػػػف العصػػػكر الحديثػػػةي منط ػػػة كردسػػػتاف مػػػرت فالمراحػػػؿ ت سػػػيـي كشاصػػػة  رض كردسػػػتاف 
كاللػػعب الكػػردل تجػػز ة لػػمف صػػرامات فػػيف ا مفراطػػكريتيف )الصػػفكية كالعثمانيػػة( كصػػراع فػػيف ال ػػكل 

سػػياي كيرنسػػاي يػػا ااتفاقيػػات فيػػنيـي كتػػـ ت سػػيـ الدكليػػة ااسػػتعمارية فػػيف الػػدكؿ الػػثخث: فريطانيػػاي كرك 
 كردستاف مدة مرات.

 :مساحة إقميم كردستان -ثالثا

. ك رض كردسػػتاف ٜٔكيمػػكمترا مرفعػػا ٕٕٛ,ٖٗ٘ت ػػدر المسػػاحة الكميػػة لكردسػػتاف الكفػػرل فنحػػك 
يػػا العػػراؽ ي  ٕكػػـ ٚٔٔ,ٚٛيػػا إيػػراف ي ك  ٕكػػـ ٕٜٗ,ٜٕٔيػػا تركيػػاي ك ٕكػػـ ٕٜٛ,ٕ٘ٔي ػػع منيػػا 

 .يا  رمينيا ٕكـ ٖٙٗ,٘يا سكريا ي ك شرل  ٕكـ ٕٗٙ,٘ٔك

كـ كيفمػغ مرلػيا ٖٓٓٔكيفمغ طكؿ  رض كردستاف إذا قيست مف اللماؿ إلا الجنكبي فنحك 
كـي إا  ف مرليا ليس متساكيا مف كؿ الجياتي يمف اللماؿ يفمغ ٓ٘٘مف اللرؽ إلا ال رب حكالف 

ككممػػا انحػػدرنا نحػػك الجنػػكب ي ػػؿ ىػػذا  كػػـيٕٖٕكػػـي كي ػػؿ مػػف الكسػػط إلػػا  ف يصػػؿ إلػػا ٛٚ٘مرلػػيا 
 .كـٕٔٔالعرض  كثر ييكثري حتا يصؿ يف نياية ال سـ الجنكفف إلا 

يمسػػػاحة كردسػػػتاف الكاسػػػعةي فسػػػفب مكقعيػػػاي جعمتيػػػا مشتمفػػػة اللػػػكؿ مػػػف الجفػػػاؿ كالمنحػػػدرات 
تػيميف كالسيكؿ كاشتخؼ اينكاء الجكيةي كشصكفة ايرضي كالزارة ايمطار. كؿ ىذه مكامػؿ مسػامدة لم

 ال ذائفي كتؤثر مفالرة مما ال كة العسكرية كا ستراتيجية كا مكانات ا دارية لمدكلة.
                                                 

 .ٕٗدراسة سكسيكلكجيةي ص  - حمد محمكد الشميؿي اللشصية الكردية ٛٔ
 .ٕٔدراسة سياسية كاقتصاديةي ص  -مفدالرحمف قاسممكي كردستاف كالكرد ٜٔ
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كقد طر ت ممف مساحة ىذا ا قميـ كثير مف الت يرات كلـ تظػؿ ثافتػة منػذ  قػدـ العصػكر كحتػا 
 :ٕٓكقتنا الحالفي كمرد ذلؾ إلف

 ف.كالممؾ سنجر السمجكق يتيشر ظيكر ا قميـ إلف ميد السخج ة 

  تعػػػػػرض ا قمػػػػػيـ لمزيػػػػػادة كالن صػػػػػاف يػػػػػف مسػػػػػاحتو فسػػػػػفب سياسػػػػػة الحكػػػػػاـ المجػػػػػاكريف
 كم درة ايكراد ممف ممميات الصد كالرد. يالتكسعية

  رالفة الشخية ا سخمية المسػتمرة يػف يػرض سػيطرتيا ممػف ا قمػيـ فلػكؿ يعػاؿ كجعػؿ
 .ايكراد تافعيف ليا تفعية كاممة

 ـ فيكممػو حتػا تصػف  ىنػاؾ ىيكمػة ليػذا ا قمػيـ حتػا مدـ قياـ دكلػة كرديػة تحكػـ ا قمػي
 الدكيخت التف قامت كانت يف فعض  جزائو.

 :المالمح الطبيعية -رابعا

 نمشص مخم  الج راييا الطفيعية  قميـ كردستاف ييما يمف:

 :الجبال والهضاب -2

تتػػرؾ ايكػػراد  ي ػػد  فػػت الطفيعػػة  ف يكػػاف لمج راييػػا الطفيعػػة دكر رئيسػػف كميػػـ يػػف حيػػاة ايكػػراد
ككانت ت سك لتنلئ رجاان  يككانت ليـ فمثافة الدرع الكاقف مف اليجمات الشارجية يدكف  ف تؤثر ممييـ

كجكد الجفاؿ اللاى ة العالية الكمرة إا يػف فعػض  : قكياء محارفيف  لداء. كال الب ممف إقميـ كردستاف
يػإف ال الػب ممييػا السػيؿ كالجفػاؿ فيػا  يلػرمما فيف ىمذاف إلػف ا :المناطؽ التف منيا ممف سفيؿ المثاؿ

ي يالجفػاؿ مكممػة لحيػاة (ٕٕ). كىناؾ مخقة كثي ة فيف الجفاؿ كايكراد يايكراد كالجفاؿ ا يفترقاف(ٕٔ)قميمة
 .الكردم ككيانو

كىف تلفو اليخؿ الذم ي ع  حد طرييو يف مدينة )شػان يف( كطريػو  يكفخد كردستاف فخد جفمية
ي كفػرالـ كثػرة الجفػاؿ إا  ف ا قمػيـ كثيػر الشيػرات كحصػيف (ٖٕ)ف دجمػة قػرب شػافكراآلشر يف معفر ممػ

                                                 
 ٚٔإفراىيـ مما محمد مما مرجكنةي الدكيخت الكردية كدكرىا السياسفي ص ٕٓ
 

 .ٕٓٚص  يكتاب صكرة ايرض :افف حكقؿ  ٕٔ
 .٘ٔص  يايكراد مخحظات كانطفامات :مينكرسكف ٕٕ
 .ٕ٘ص  (يما فيف النيريف ميد الحلارة الفلرية)المدف ايكلف  :الكايؼ  ٖٕ
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ك ىػـ الجفػاؿ  .(ٕٗ)ككاف مست ران لفعض العمماء كما كانت الحياة فداشمو ليست سيمة كلكنيا كانت ممكنػة
كىف سخسؿ جفميػة لػفو مسػت يمة تمتػد مػف اللػماؿ إلػف الجنػكبي ثػـ تكػكف مػدة  يك ليرىا جفاؿ  رارات

سػػػؿ تنحػػػف نحػػػك الجنػػػكب اللػػػرقف إلػػػف الشمػػػيج الفارسػػػف )العرفػػػف( كىنػػػاؾ جفػػػاؿ زاجػػػركسي كجفػػػاؿ  سخ
طكركس التف ت ع يف شميج ا سػكندركنة. كتحػيط السخسػؿ الجفميػة اللػاى ة فػإقميـ كردسػتاف مػف جميػع 
الجيػػات مػػا مػػدا الجنػػكب ال رفػػف الػػذم يلػػتمؿ ممػػف مػػدة ىلػػاب تنفجػػر يييػػا العيػػكف كسػػيكؿ تركييػػا 

 ـ  ٜٓٓ/ٓٓٛ. كمتكسط اارتفاع مف سط  الفحر فم دار (ٕ٘)نياراي

كىػف مػدف ملػيكرة ك مظميػا ىمػذاف  يكىناؾ مدف قائمة يف  حلاف ىذه الجفػاؿ كممييػا  حيانػان 
 .(ٕٙ)كالكرجي كاليرىا يكالمكر يكنياكند يكىناؾ مدف ص يرة مف  ىميا قالاف يكدينكر ك صفياف كقـ

كفيػا منػاطؽ تػزرع  يفػف مػف كردسػتاف تتفجػر منيػا العيػكفكاليلاب المكجػكدة يػف الجنػكب ال ر 
امتمػػػادان ممػػػف ميػػػاه ايمطػػػار كميػػػاه فعػػػض اينيػػػار حيػػػث إف ىػػػذه المنط ػػػة لػػػمف حػػػكض نيػػػرم دجمػػػة 

 كفيا مناطؽ تنتلر يييا المرامف كتسامد ممف قياـ ىذه الحرية الرئيسية فالنسفة لألكراد. (ٕٚ)كالفرات
 :األنهار -3

ف ككنيا تجمع اللعكب حكليا كتسامد يف قياـ حياة مست رة نتيجة العمؿ تكمف  ىمية اينيار ي
كقػػد كجػػدت اينيػػار كالفحيػػرات فػػداشؿ إقمػػيـ  .فحريػػة الزرامػػة كااتصػػاؿ فػػالجيراف كركاج ممميػػات التجػػارة

كممػػف  .كايلػػجار يكالفسػػاتيف يكحػػكؿ تمػػؾ اينيػػار كثػػرت الشيػػرات كظيػػرت ايرض الشصػػفة كردسػػتاف
كممػػف الػػرالـ مػػف  .ايمطػػار الزيػػرة ممػػف المنػػاطؽ الجفميػػة تسػػ ط ممػػف لػػكؿ ثمػػكج كجميػػدالجانػػب اآلشػػر ي

كالسػفب يػف ذلػؾ ىػك  .الكجكد النيرم كىطكؿ ايمطار يإف الزرامة لـ تنتلر فداشؿ ا قميـ فلػكؿ كفيػر
 قمة المنشفلات كالسيكؿ الصالحة ل ياـ ىذه العممية.

يػػف ايىميػػة نيػػرا الػػزاب ايممػػا كالػػزاب ايسػػفؿي  كيمييمػػا يكينفػػع يػػف ا قمػػيـ نيػػرا دجمػػة كالفػػرات
كىنػػاؾ نيػػر الػػديالف الػػذم ينفػػع مػػف كردسػػتاف اللػػرقية كيجػػرم ال سػػـ ايكفػػر منػػو يػػف  رالػػف كردسػػتاف 

مف  يكينفع يالجنكفية )العراؽ(. فا لاية إلف نير )زرينة( يف لماؿ إيراف الذم يصب يف فحر قزكيف
 ف(.لماؿ زاجركس كىك مف ركايد نير ) رز 

                                                 
 .ٜٖٓص  ي حسف الت اسيـ :الم دسف ٕٗ
 .ٖٓٙص  يج رايية الدكؿ ا سخمية :ممف  حمد ىاركف يجكدة حسنيف جكدة ٕ٘
 .٘ٔٔص  يالمسالؾ كالممالؾ :ااصطشرم ٕٙ
 .ٔٔي ص ايكراد تاريك لعب كقلية كطف :احمد تاج الديف ٕٚ
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كػػب(ي  –زريفػػاككؿ  –كاف  – كرميػػة ) :كىنػػاؾ  رفػػع فحيػػرات ميمػػة مكجػػكدة فػػداشؿ ا قمػػيـ ىػػف
كفحيػرة  يكفحيػرة طفرسػتاف يفحيػرة  رجػيش ال نيػة فايسػماؾ :كيف  ذرفيجاف الكردية فحيرات مالحة مثػؿ 

  رمية.

حػػػة( يػػػإف كالفحيػػػرات ممػػػف اشػػػتخؼ  لػػػكاليا )العذفػػػة  ك المال يكممػػػف الػػػرالـ مػػػف كجػػػكد اينيػػػار
المرتفعػػات كالصػػشكر ىػػف المييمنػػة ممػػف ا قمػػيـ كمرتفعاتػػو  لػػفو فالشنػػاجر المتجيػػة إلػػف السػػماء. ككػػؿ 
ذلػػؾ  ثػػر فػػالطفع ممػػف اللشصػػية الكرديػػة حتػػا  صػػف  الكػػردم مثػػؿ قطعػػة مػػف ىػػذه الجفػػاؿ يػػف منػػاده 

صراره ك صف  م اتخن فالفطرة  .(ٕٛ)كاو

 :السهول -4

ينيػا ذات  ؛ميـ كىف تمتػاز فككنيػا تسػم  ف يػاـ حيػاة زراميػة حد مظاىر السط  المكجكدة فا ق
ف كػػاف يرتفػػع يػػف فعػػض المنػػاطؽ  ترفػػة شصػػفةي يلػػاؼ إلػػف ذلػػؾ اسػػتكاء السػػط  يػػف معظػػـ جياتيػػا كاو
مككنػػػان تػػػخا قميمػػػة اارتفػػػاع كػػػتخؿ سػػػنجار التػػػف ت ػػػع يػػػف الػػػرب المكصػػػؿ كيكجػػػد فيػػػا فعػػػض المجػػػارم 

 كنمك  لجار الفاكية. يمياه العذفة  دم إلف انتلار الزرامة. ككجكد الترفة الشصفة كال(ٜٕ)المائية

التف ت ع يف الجنكب كالجنكب اللرقف لإلقميـ كتعتمد ممف مياهي  :ك صم  المناطؽ لمزرامة ىف
الػػزاب الكفيػػر كالػػزاب الصػػ ير  ياينيػػار حيػػث ت ػػع تمػػؾ المنط ػػة لػػمف حػػكض دجمػػة كالفػػرات كركايػػدىما

راميػػة فػػداشؿ ا قمػػيـ ليسػػت فاللاسػػعة. كقػػد امتمػػد ايكػػراد ممػػف حريػػة كالشػػافكر. كمسػػاحة المنػػاطؽ الز 
الرمف فلكؿ  ساسف يف حياتيـ ااقتصاديةي كتخ ىذه الحرية مف حيث ايىمية الزرامية ك سفاب سفؽ 

 الرمف تتمثؿ ييما يمف:

 .تكير المرامف فسفب كثرة ايمطار -  

 .الطفيعة الجفمية -ب 

 .قمة المناطؽ الصالحة لمزرامة -ج 

 .ة ايكراد ال فمية تتناسب مع ىذه الحريةطفيع -د 

 :الغابات -5

 يحيػػػػث انتلػػػػرت يػػػػف كردسػػػػتاف إيػػػػرافي ككردسػػػػتاف العػػػػراؽ يت طػػػػف ال افػػػػات مسػػػػاحات لاسػػػػعة
                                                 

 .ٜ٘ي ص تطكر اليكية ال كمية لألكراد :مماد حسيف محمد ٕٛ
 .ٖٕٗي ص (ا التاريشية كا قميميةالكطف العرفف )دراسة يف الج رايي :يسرم الجكىرم ٜٕ
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ككردستاف تركيا. كظيرت ايحراش فجانب ال افات كفكميات كفيرة. كممف حسب الدراسات الحديثػة يػإف 
 :ال افات ت طف

 .يرانيةمف  رالف كردستاف ا   %ٕٕ - 

 .مف  رالف كردستاف العراقية %ٛ -ب

 مف  رالف كردستاف التركية. % ٙ -ج

 .(ٖٓ)% مف مساحتوٗٔكالمساحة الكمية لم افات فالنسفة لإلقميـ تعادؿ 
 المناخ: -6

الظػػكاىر الطفيعيػػة فػػداشؿ إقمػػيـ كردسػػتاف كثيػػرة كمتنكمػػة ييػػف تحمػػؿ الجفػػاؿ كاينيػػار كالعيػػكف 
إف الفصػػػػكؿ ايرفعػػػػة تمت ػػػػف يػػػػف  :كمنػػػػاخ ذك طفيعػػػػة شاصػػػػة حتػػػػا قيػػػػؿكاللػػػػخات ككديػػػػاف كصػػػػشكر 

كا  ييػالثمج ا يػذكب يػف قمػـ جفػاؿ كردسػتاف العاليػة حتػا يػف  لػير الصػيؼ ؛كردستاف يف كقت كاحػد
يمكف إيجاد ج راييا تتدرج يييا الفصكؿ مف لتاء قارس الفركدة يػف  ممػف الجفػؿ إلػف صػيؼ حػار منػد 

 .(ٖٔ)السف  كفينيما شريؼ كرفيع

كمناخ كردستاف يمتاز فالحرارة اللديدةي ينيا ت ع يف المنط ة المعتدلػة اللػماليةي كتتفػع المنػاخ 
 ككمية ايمطار. يكالحرارة يالصحراكم كجميع معداتو مف الفركدة

 كشصائص المناخ يف ا قميـ ممف النحك التالف:
صة يػف يصػؿ الصػيؼ حتػا قيػؿ يمتاز ا قميـ فارتفاع لديد يف درجات الحرارة شا :الحرارة - 

كىػػف سػػخات ممتػػازة كفعػػد يتػرة مػػف الػػزمف يحمميػػا التجػػار  يرإف الشيػؿ كالحميػػر ترفػػف يػػف  رض ايكػراد
كمعيلػػة ىػػذه  ي. كىػػذا الط ػػس ا يخئػػـ ترفيػػة(ٕٖ)فسػػفب لػػدة الحػػرارة يػػف الػػفخد الكرديػػةر ؛إلػػف فػػخد الينػػد

 .لمعتدؿالحيكانات التف نعمـ منيا  نيا مف قاطنات المناخ ا

كنظػػران لطفيعػػة ا قمػػيـ يػػإف السػػمة ال الفػػة ممػػف معظػػـ  نحائػػو ىػػف اارتفػػاع يػػف درجػػات الحػػرارة 
 .(ٖٖ)حتا قيؿ إف افف  حد ممككيا ايكليف قاؿ يف فخد  فيو ريييا مف يذيفو الحر كيييا مف يجمده الفردر

                                                 
 .ٖ٘٘ص  يالمرجع السافؽ :مفد المجيد مامر ٖٓ
 .ٕٔكمكارد اقتصاديةي ص -كسكانان  - رلان  -شطاب صَكار العاناي ج رايية العراؽ ٖٔ
 .ٓٚالتاريك كالج رايياي ص  -درية مكنا ي ايكراد  ٕٖ
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 .(ٖٖ)الفردر
ـــا  -ب ان محممػػػة تيػػػب الريػػػاح ممػػػف معظػػػـ  جػػػزاء كردسػػػتاف كىػػػف متنكمػػػة كتكػػػكف الالفػػػ :الري
كفػػداشؿ ا قمػػيـ تكجػػد فعػػض المنػػاطؽ ذات  .كلػػذلؾ تكثػػر يػػف ا قمػػيـ  مػػراض العيػػكف .كالرمػػاؿ يفايترفػػة

كالترفة الشصفةي ك حيانان يتعرض ا قمػيـ إلػف ىفػكب مكاصػؼ ثمجيػة ممػف معظػـ  جزائػو  ياليكاء الطيب
 .(ٖٗ)كىف ا تككف إا يف يصؿ اللتاء

لػػػتاءي كيجػػػرم المطػػػر كالجميػػػد مفػػػر جكانػػػب الجفػػػاؿ يسػػػ ط المطػػػر يػػػف يصػػػؿ ال األمطـــار: -ج
الكمرة كصكان إلف نيرم دجمة كالفرات كيمثؿ  حد مصادر المياه فالنسػفة ليػذيف النيػريف. كيتػراكح معػدؿ 

مػػـ كيػف ايرالػف المحصػػكرة فػيف سخسػؿ الجفػػاؿ يتػراكح المعػدؿ السػػنكم ٓٓٗإلػف  ٕٓٓايمطػار فػيف 
 .(ٖ٘)ـٕٓٓٓإلف  ٓٓٚلألمطار فيف 

كيف  حلاف  يتطاع ايكراد الت مب ممف ىذا المناخ ال اسف مف طريؽ فيكت تحت ايرضكاس
كطعػاـ  النػاميـ كمػا يحتػاجكف إليػو مػف الكقػكد. كفعػد انتيػاء  يككانكا يشزنكف طعاميـ يالجفاؿ لحمايتيـ

 مكسـ ايمطار يشرجكف ليجدكا المرامف قد ازدىرت.

 

 :ادعمي األكر  جغرافيا الطبيعيةأثر ال -خامسا  

ييػف تعػد  ؛لعفػت الظػاىرات الج راييػة دكران ميمػان يػف سػير  المػب المعػارؾ الحرفيػة كيػف نتائجيػا
سػػػػخحان ذا حػػػػديف. كاسػػػػتطاع ايكػػػػراد  ف يسػػػػتفيدكا منيػػػػا مػػػػف طريػػػػؽ اسػػػػتشداـ حػػػػرب العصػػػػافات لػػػػد 

فت كما كقفت الجفاؿ كاليلاب حػاجزان لػد الم يػريف  ك الػراالفيف يػف السػيطرة ممػييـي كصػع يالمعتديف
 يكاست مكا ايمطػار يػف قيػاـ ممميػات الرمػف يكسيمت مف ميمة ايكراد المدايعيف يمف ميمة المياجميف

 كالزرامة فعد انتياء مكسـ المطر كنمك المرامف.

كمف ميكب الظاىرات الج رايية التف  ثرت فالسمب ممف ايكػراد كمػكرة المنط ػة التػف  دت إلػف 
 قفميان كمحميان. ين سـ ذا  ما جعؿ المجتمع الكردمكى يمدـ تكير ااتصاؿ فينيـ فسيكلة

ككمػػا  ثػػرت ىػػذه العكامػػؿ يػػف ايحػػكاؿ ااجتماميػػة  ثػػرت  يلػػان يػػف ايحػػكاؿ ااقتصػػادية حيػػث 

                                                 
 .ٖص  يتاريك إيراف :لاىيف مكاريكس ٖٖ
 .ٖ٘٘ص  يلفت  العرفف إلف ال زك الم كلفتركستاف مف ا :فارتكلد ٖٗ
 .ٕٕ٘ي ص ج راييا السياسيةال :مفد المجيد مامر ٖ٘
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صػػػعفت مػػػف قيػػػاـ تجػػػارة فلػػػكؿ كاسػػػع ككفيػػػري كجعمػػػت الرمػػػف ىػػػك الحريػػػة الرئيسػػػية نتيجػػػة المرتفعػػػات 
 ي. كحتا اآلف ت ؼ الطفيعة لد ايكراد(ٖٙ)ان ل مة السيكؿكايمطار ك تت الزرامة يف المرتفة الثانية نظر 

كالكمػكرة يػف المنػاطؽ  يفسػفب العزلػة الج راييػة لألقػاليـ الكرديػة ؛حيث كقفت م فة  مػاـ الكحػدة الكطنيػة
 .(ٖٚ)الجفمية

كيجعػػؿ مػػف الجفػػؿ  يكنسػػتنتج ممػػا سػػفؽ  ف الكػػردم اسػػتطاع  ف يحػػكؿ قػػكة الطفيعػػة إلػػف مزايػػا
ك ف يسػػتشدـ الجفػػاؿ كاليلػػاب كالمنػػاطؽ  ييشمػػؽ مػػف الثمػػكج كايمطػػار قػػكة التحمػػؿك  يالصػػديؽ كالحػػامف

كتحنػػػك الطفيعػػػة مميػػػو كتعطيػػػو صػػػفة المحػػػارب المتمػػػرسي كالعنػػػاد  يالػػػكمرة حػػػاجزان فينػػػو كفػػػيف اآلشػػػريف
ما متن ػؿ مػف مكػاف آلشػري  يكالفركسية حيث ي لف الكردم معظـ يكمو ممف ظير الشيؿ إما محارفان  كاو

ذاتو  ي دتو الطفيعة إمكانية التكحد يف كطف كاحد يجمع كؿ ال فائؿ كا مارات الكردية فػذلؾ  كيف الكقت
 .ٖٛتككف الطفيعة  شذت ممف قدر ما  مطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٖٕ٘ي ص نفس المرجع ٖٙ
 .ٛٛٔمفد العظيـ  حمد مفد العظيـ: الج راييا السياسيةي ص  ٖٚ
 ٙٗإفراىيـ مما محمد مما مرجكنةي الدكيخت الكردية كدكرىا السياسفي ص ٖٛ
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 مفهوم الدولة الحاجزة –المطمب الثاني 

 لما كانت الشصائص الطفيعية  قميـ كردستاف تؤىمو يف يككف منط ة مازلة فيف إمفراطكريتيف
 كفيرتيفي لـز  ف نكل  مفيـك رالمنط ة العازلة يف الج راييا السياسية.

 الدولة الحاجزة اصطالحا: -أوال

-Buffer State  منطقـة أو دولـة حـاجزةيلػيع يػف الج راييػا السياسػية اسػتشداـ مصػطم  ر 
Zoneيان. ر كيلير إلا دكلة  ك مجمكمة دكؿ تفصؿ فيف منط تيف متناقلتيف  يديكلكجيان  ك سياس 

كمادة ما تككف الدكلة الحاجزة محايدة لكقكميا فػيف جيػراف  قكيػاء ملاكسػيف كمتنايسػيفي كمػادة 
ما يككف كلعيا المحايد  يلان ناجـ مف الزكىا مف جيرانياي كمثاؿ ذلؾ كلع فكلندا كدكلة حاجزة يا 

 عيا الج رايا.المالا فيف  لمانيا كركسياي لذا مانت يا الحركب العالمية ايمريف مف جراء مكق

كىنػػا يمكػػف التفرقػػة فػػيف نػػكميف مػػف التشػػـك السياسػػية: ركصػػؿ كيصػػؿر. يتشػػـك الكصػػؿ تكصػػؼ 
فينيػػا سػػيمة التلػػاريس النيػػة فمكاردىػػاي كيسػػيؿ مفكرىػػاي كمػػف ثػػـ ييػػف تصػػؿ فػػيف الػػدكؿ  ك الكحػػدات 

صػػػػؿ ذات السياسػػػية كيلػػػمؿ ىػػػذا ااتصػػػاؿ ىجػػػرة السػػػكاف كالتجػػػارة كالتػػػزاكج المشػػػتمطي فينمػػػا تشػػػـك الف
شصائص طفيعية صعفة ممف ااستيطاف كااست خؿ كالعفكري كفالتالف ييف تفصػؿ كتعػزؿي مثػؿ إقمػيـ 

 كردستاف.

كمػػػا  ف ىنػػػاؾ لػػػركطان لظيػػػكر الػػػدكؿ الحػػػاجزة  ك مػػػا يمكػػػف تسػػػميتو فالمنػػػاطؽ الحػػػاجزة منيػػػا: 
ي كػذلؾ مػزارع لػفعا يػف اامتراؼ الرسمف فيا كما يف سيناء ييف تعتفػر إقميمػان حػاجزان كفيػا قػكات دكليػة

 جنكب لفناف مما الحدكد ا سرائيمية. 

ككانػػت  ي انسػػتاف يػػف فػػدايات ال ػػرف العلػػريف تمثػػؿ حػػاجزا فػػيف ركسػػيا كالينػػد  م تحجػػز فػػيف 
 يػػدلكجيتيف اللػػيكمية  ك االػػتراكية لػػماان كالر سػػمالية جنكفػػان. كىنػػاؾ مثػػاؿ لمػػدكؿ الحػػاجزة  ك المنػػاطؽ 

يػػف فدايػػة التسػػعينيات منػػدما اسػػت مت دكلػػة اريتريػػا مػػف  ثيكفيػػا كقامػػت حػػرب  الحػػاجزة كمػػا حػػدث مػػؤشران 
ككانػت  ٕٓٓٓلشص حتا كقعػت معاىػدة سػخـ فينيمػا سػنة  ٓٓٓ,ٓٓٔفينيما مصفت فما يزيد مف 

تنص ممف كجكد منط ة حاجزة فيف الدكلتيف. كىناؾ منط ػة حػاجزة فػيف الصػيف كركسػيا )لػريط ياصػؿ 
 .كـ( ٕٓٓٓطكلو 
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ان الشطػػكط الفاصػػمة  لػػيرىا شػػط  تػػيخ كيفصػػؿ فػػيف ال فارصػػة ايتػػراؾ كال فارصػػة كىنػػاؾ  يلػػ
 كـي حيث تدشمت ايمـ المتحدة فينيما  ٓٛٔاليكنانييف فطكؿ 

كمناطؽ التشكـ لـ تكف تدمييا  م دكلة لنفسياي كما  نيػا لػـ تكػف مسػت مة. كقػد اشتفػت منػاطؽ 
يييػػاي كاسػػتكلت ممييػػاي كقامػػت فاسػػت خؿ مكاردىػػا التشػػـك مػػف الشريطػػة السياسػػية منػػدما تكسػػعت الػػدكؿ 

كتعميرىػا كتحكلػت الفكاصػؿ فػيف الػػدكؿ نتيجػة لػذلؾ مػف التشػـك إلػػف شطػكط الحػدكد السياسػية المعركيػػة 
يف الكقت الحالري كىذا ما حدث  قميـ كردستاف يفعد  ف كاف حاجزا فيف إمفراطكريتيفي  ميد ت سيمو 

ايكلا كانييار الدكلة العثمانيةي يتحكلت المساحة مف رتشـر ياصؿ فيف شمس دكؿ فعد الحرب العالمية 
يػػػراف يالعػػػراؽإلػػػا رشطػػػكطر كالػػػحة تجتػػػزئ ا قمػػػيـ فػػػيف الػػػدكؿ الشمػػػس:  ك رمينيػػػا  يكتركيػػػاي كسػػػكريا يكاو

 . (ٕ)لكؿ

 
 حسب محايظات الدكؿ()( التكزيع الج رايا لمكرد يا كردستاف الكفرل ٕ)لكؿ
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جزة يف الكقت الحالر. كتمكنت ىػذه الػدكؿ الحػاجزة مػف الف ػاء كتكجد مجمكمة مف الدكؿ الحا
نتيجة ل ياميا فكظيفتيا الحاجزة فيف مدة دكؿ متنايسة. كترجع نلية ىذه الػدكؿ الحػاجزة إلػف الرالفػة يػف 
ت ميػػؿ ااحتكػػاؾ فػػيف قػػكتيف متصػػارمتيف  ك  كثػػر  م  ف ال ػػكم العظمػػف ىػػف التػػف شم ػػت ىػػذه الػػدكؿ. 

 يف الحياة كليست كؿ الدكؿ الحاجزة التف نليت  ياـ التنايس ااستعمارم.  كلمنت ليا ااستمرار

 كمف  مثمة ىذه الدكؿ الحاجزة:

يطاليا كيرنسا. -  سكيسرة التف تفصؿ فيف  لمانيا كاو

 .فمجيكا التف تفصؿ فيف  لمانيا كيرنسا -

ذ الفرت ػالف الجيانات ايمريكية الثخث التف تفصؿ فيف النفػكذ ايسػفانف يػف ينػزكيخي كالنفػك  -
 يف الفرازيؿ.

 ي انستاف التف تفصؿ حاليان فيف ااتحاد السكيييتف كفاكستافي ككانت تفصػؿ يػف المالػف  -
فيف انجمترا كاليند كانتيت الصفة الحاجزية التف تتمتع فيا  ي انستاف فعد  ف الزاىا ااتحاد 

 السكيييتف ك قاـ يييا نظامان ليكميان تافعان لو.

 لتف تفصؿ فيف الصيف اللعفية كااتحاد السكيييتف.من كليا اللعفية ا -

نيفاؿ كسيكـ كفكتاف التف تفصؿ فيف الصيف كالينػد؛ كلػك  ف الع فػات الطفيعيػة الممثمػة يػف  -
سخسؿ جفاؿ اليمخيا ك كديتيا فيف الصيف اللعفية كاليند  قكم يػف الفصػؿ فينيمػا مػف  م 

 حاجز سياسف. 

الحاجزة كالدكؿ العظمف المجاكرة تشتمؼ مف دكلػة يشػرل  ككانت العخقة فيف  مثاؿ ىذه الدكؿ
كمػػف كقػػت آلشػػر فالنسػػفة لمدكلػػة الكاحػػدة. ييػػذه المنػػاطؽ الحػػاجزة دائمػػان تتنػػازع ممييػػا الػػدكؿ المتجػػاكرةي 
كلذلؾ يإف استمرار ف ائيا  مر ملككؾ ييػوي كقػد تلػطر إحػدل الػدكؿ ال كيػة إلػف السػيطرة ممػف الكحػدة 

تتشػػذىا كن طػػة كثػػكب ممػػف مػػدكىا المجػػاكر. كقػػد تنت ػػؿ السػػيطرة ممػػف ىػػذه الكحػػدة السياسػػية الحػػاجزةي ك 
الحػػػاجزة مػػػف دكلػػػة يشػػػرل.  ك قػػػد تتركيػػػا الػػػدكؿ الكفػػػرل لكػػػف تسػػػتمر يػػػف الف ػػػاء؛ كىػػػذه السػػػيناريكىات 

 جميعيا قد حدثت يف إقميـ كردستاف.  
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 ضوابط اختيار الدول الحاجزة: -ثانيا

ة كاقتصػػػادية كسياسػػية معينػػػة يػػف الػػػدكؿ الحػػاجزة طفيعيػػػان. يمػػػف كافػػد مػػػف تػػكاير لػػػركط طفيعيػػ
الناحيػػػة الطفيعيػػػة يسػػػتمـز ايمػػػر كجػػػكد صػػػعكفة طفيعيػػػة كػػػيف تكػػػكف الدكلػػػة مع ػػػدة التلػػػاريس  ك لػػػفو 

 صحراكيةي  ك تنتلر المستن عات ممف حدكدىا لن ؿ حركات اانت اؿ مفر  رالييا ما  مكف.

يلػؿ لمدكلػة الحػاجزة طفيعيػان  ف ا تشرقيػا مجػارم مائيػة مػف الناحيػة ااقتصػادية يكػكف مػف اي
صػػالحة لممخحػػةي كا تنتلػػر فيػػا لػػفكات جيػػدة مػػف السػػكؾ الحديديػػةي ك ف ا تحتػػكل ممػػف مػػكارد ثػػركة 

 كفيرة ت رم جيرانيا فالعدكاف ممييا. 

يػات  ما مف الناحية السياسية يجيػب  ا يكػكف ليػا مطػامع إقميميػةي  ك اىتمػاـ كفيػر فلػئكف الج
المجػػاكرةي كمػػا  نيػػا يجػػب  ا تعتمػػد ممػػا إحػػدل الػػدكؿ العظمػػف المجػػاكرةي كتنطفػػؽ الشصػػائص السػػاف ة 

لف حد ما ممف من كليا اللعفية.  تماـ اانطفاؽ ممف  ي انستافي كسكيسراي كاو

كما كانت دكلة ال ساسنة مند ىكامش اللػاـ الصػحراكية الجنكفيػة إا صػكرة مػف صػكرىاي ييػف 
ف ظػػؿ السػػيادة الركمانيػػة فػػيف قفائػػؿ لػػفو الجزيػػرة العرفيػػة كاللػػاـ الركمػػانف  نػػذاؾي كمػػا كدكلػػة حػػاجزة يػػ

دممت ا مفراطكرية الفارسية دكلة رالحيرةر مند ىكامش الرايديف الصحراكية لذات اليػدؼ. ككػذلؾ ظيػر 
ذه التػف ىذا ايسمكب ممف طكؿ الحدكد العرفية الفيزنطيةي كقد مريت مند العرب فالعكاصـ كالث ػكري ىػ

قامػػت فػػدكر المراكػػز الدياميػػة ايماميػػة كفػػدكر المنػػاطؽ الحػػاجزة كقػػت السػػمـي ككػػذلؾ ممػػف طػػكؿ حػػدكد 
 ال يصرية الركسية مع ال فائؿ يف سيكب كسط  سيا.  

كمادة ما يتػرافط تكزيػع ىػذه المراكػز الدياميػة كالمنػاطؽ الحػاجزة  مػع  جػزاء لػديدة الكمػكرة مػف 
يفتيػػا الدياميػػة ايساسػػيةي كيػػف نفػػس الكقػػت يػػإف مثػػؿ ىػػذه اللػػركط قػػد سػػط  ايرضي تمفيػػة للػػركط كظ

تػػؤدم إلػػف مزلػػة المنط ػػة الحػػاجزة كنمكىػػا الشػػاصي شػػارج نفػػكذ الػػدكؿ المتصػػارمة ممػػف جكانفيػػاي كمػػف 
النمػػػاذج الت ميديػػػة يػػػف ىػػػذا المجػػػاؿ النمػػػكذج ايرمينػػػفي ييرمينيػػػا ت ػػػع حيػػػث تت افػػػؿ مجمكمػػػة كفيػػػرة مػػػف 

م دة جفمية تعرؼ فع دة  رمينياي ييرالييا لديدة الكمكرةي متنكمة التلػاريس فػيف  السخسؿ الجفمية يف
جفاؿ ك حكاض ككديافي كيفصميا حكض ال كقاز المنشفض مف الجفاؿ اللماليةي كقد  دم ذلؾ إلػف قمػة 
السػػكاف كتعثػػرىـي كىيػػيت ليػػا الظػػركؼ لكػػف تصػػف  منط ػػة حػػاجزة نمكذجيػػةي فامتفارىػػا منط ػػة كمػػكرة 

كيصمت طكاؿ تاريشيا فيف ا مفراطكريتيف الركمانية كالفارسيةي كفيف الدكلتيف الفيزنطية كالعرفية كمزلةي 
ا سػػػخميةي كف يػػػت ميػػػدانان لمصػػػراع فػػػيف ركسػػػيا كالدكلػػػة العثمانيػػػةي كتطػػػكره كمنط ػػػة لػػػفو مسػػػت مة حتػػػا 
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يتػػرة تكسػػعو يػػف اتجػػاه الجنػػكب نحػػك  رمينيػػا ك ذرفيجػػاف كسػػيكؿ كسػػط  احتكاىػػا ااتحػػاد السػػكيييتف إفػػاف
  سيا. 

 مراحل ترسيم وتقسيم كردستان بين الصفويين والعثمانيين -المطمب الثالث 

مػرت منط ػة كردسػػتاف الكفػرل فعػػدة مراحػؿ لمت سػػيـي سػكاء ايرض  ك اللػػعب لػمف صػػرامات 
ع فػػيف ال ػػكل الدكليػػة ااسػػتعمارية فػػيف الػػدكؿ الػػثخث كصػػرا (فػػيف ا مفراطػػكريتيف )الصػػفكيةي كالعثمانيػػة

 :كيمكف ت سيـ كردستاف فالمراحؿ كما يما  (يرنسا -ركسيا  -)فريطانيا

 بين فكي رحى الصفويين والعثمانيين: -أوال 

ـ حتػػا  كاشػػر ٔ٘ٙيعػػكد  كؿ ت سػػيـ لكردسػػتاف إلػػا ميػػد سػػ كط ا مفراطكريػػة الساسػػانية مػػاـ 
كانت فخد يارس مت طعة  تحت فراثف ا قطامييف كااقتتاؿ الداشمف يحػكؿ ال رف الشامس ملري حيث 

( ك سس العائمة ٕٗ٘ٔ-٘ٛٗٔ)دكف ااتحاد السياسف لمفخدي  حتا جاء ميد اللاه إسماميؿ الصفكم 
الصفكية كفنياف الدكلة الصفكيةي ككحد الفرس تحت قيػادة مكحػدةي كتمكػف اللػاه إسػماميؿ الصػفكل مػف 

ي كالسػفب الػرئيس ٜٖٛٓ٘ٔكاسعة مف كردسػتاف حتػا كصػمت قكاتػو إلػف مدينػة  مػاد سػنة احتخؿ  جزاء 
يف ىذا التكحيد ىك المذىب الليعف الذم جمع الفخد شمؼ راية كاحدة كسمطة كاحدةي يف تمؾ ايكقػات 
كانػػػت كردسػػػتاف تتػػػيلؼ مػػػف مػػػدة إمػػػاراتي ككػػػؿ  ميػػػر لػػػو سػػػمطتو الشاصػػػة ممػػػا منط تػػػو دكف مرامػػػاة 

شرلي يشمؽ ذلؾ مداكات ممي ة فينيا جعمت كػؿ منيػا تسػعا لمسػيطرة ممػا ا مػارات التػف ا مارات اي
حكلياي كيف فعض ايحياف تػكترت  كلػاع  كردسػتافي يكػاف ااقتتػاؿ فػيف ايمػراء حػايزا  شػر احػتخؿ 
ف كردسػػتاف شاصػػةي ك ف ايمػػراء الكػػرد كػػانكا الالفػػان يطمفػػكف الػػدمـ كالمسػػامدة مػػف العثمػػانييف كالفػػرس يػػ

كردسػػػتاف فػػػيف ا مفراطػػػكريتيف الصػػػفكية إقمػػػيـ قتػػػاليـ لػػػد فعلػػػيـ الػػػفعض. كمػػػف جانػػػب  شػػػر كقػػػكع 
 .(ٖ)لكؿ كالعثمانية كاف لو  ىميتو الشاصةي حيث  نيما كانتا كتمتيف تسعياف  لد فعليما الفعض

                                                 
 .ٙ٘ٔمف ال رف التاسع ملري ص  ايكؿدكسكاي كردستاف العثمانية يا النصؼ كامراف مفدالصمد  حمد ال  ٜٖ
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احظ السيطرة التامة مما إقميـ )  ـ(ٖٕٜٔ-ٜٜٕٔ)يف  قصا اتساميا الدكلة العثمانية ( ٖلكؿ)

 كردستاف(

 

 كتعكد دكايع ىجماتيما مما كردستاف إلا ايسفاب التالية:

كػػاف إمفراطػػكرا الػػدكلتيف يسػػعياف مػػف شػػخؿ حركفيمػػا لػػد فعلػػيما إلػػا السػػيطرة ممػػا  -ٔ
 كردستاف يىميتيا مف الناحية الزراميةي كالثركات الطفيعية.

ي إذ ت ػػع ممػػا الطريػػؽ التجػػارم ا يرانػػف كالفحػػر  ىميػػة كردسػػتاف مػػف الناحيػػة التجاريػػة -ٕ
 المتكسط كالفحر ايسكد.

 ااستفادة مف مكقعيا كقخميا العسكريةي كمكاردىا الفلرية. -ٖ

رالفػػة الدكلػػة الصػػفكية يػػف نلػػر المػػذىب اللػػيعفي ليػػذا كػػاف اللػػاه إسػػماميؿ الصػػفكم  -ٗ
 ذرفيجػاف كديػػار فكػػري كفعػػد ـي كاسػػتطاع احػػتخؿ ٚٓ٘ٔي ػكد فنفسػػو تمػػؾ اليجمػات ممػػا كردسػػتاف مػاـ 

ـ مػػاد مػػف طريػػؽ لرسػػتاف إلػػا تفريػػز. يػػف ذلػػؾ الحػػيف رلػػك ٛٓ٘ٔذلػػؾي المكصػػؿ كف ػػدادي كيػػف مػػاـ 
 كقؼ لدهي كقاكـ فلراسة قكاتو العسكرية.  اآلشر الصفكمي كالفعض إسماميؿ لملاه الكرد  مراء فعض
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لـ يكف يثؽ  ينو كشلكنةيفعنؼ  الكرد يتعامؿ مع إسماميؿ كردستاف؛ كاف اللاه كفعد احتخؿ
 : سس نيائياني ليذا السفب قاد سياستو العامة مما ثخثة كا يحفيـ فيـ

مزؿ سمطة ايمراء الكردي ككلع ال زلفالييف يف  ماكنيـي شاصة ك ف ىؤاء كانكا مف  -ٔ
 المذىب الليعف.

 .إرالاـ سكاف المناطؽ المحتمة مما ترؾ مذىفيـ السنفي كالدشكؿ يف المذىب الليعف -ٕ

استشداـ ال كة لترىيب كقمع  م انتفالة  ك متظاىريف  ك الػذيف ا يرلػشكف لمسػمطةي  -ٖ
.  كجدير فالذكر  نو  ثناء اليجـك مما كردستافي  فاد  م منط ة قاكمت حممة اليجـك

مػػػف جانػػػب  شػػػر كػػػاف السػػػمطاف العثمػػػانف منلػػػ خن فحػػػركب  كركفػػػاي إا  نػػػو كػػػاف يتػػػافع فدقػػػة 
نط ػةي ككػاف يػف  كج قكتػو. ليػذا لػـ يسػتطع السػككت ممػا امتػداءات كتكسػع التطكرات السياسية يػف الم

الصػػفكييف يػػف المنط ػػة. يػػػف الفدايػػة ظيػػرت صػػػرامات فينيمػػا شاصػػة فعػػد قػػػدـك ال ػػكات الصػػفكية إلػػػا 
كردستاف ك ذرفيجاف كالعراؽ ك رمينياي كاقترافيػا مػف الحػدكد العثمانيػةي ىػذا مػف جانػبي كمػف جانػب  شػر 

ف الصفكييف كانكا مما المذىب الليعفي ككانكا يرالمكف سكاف المناطؽ المحتمة مما يسفاب دينيةي ي
تػػػرؾ مػػػذىفيـ السػػػنف كالػػػدشكؿ يػػػف المػػػذىب اللػػػيعفي ككػػػاف العثمػػػانيكف ممػػػا المػػػذىب السػػػنفي يكػػػاف 
ثر قياـ الصفكييف فمذاف  جمامية  الصفكيكف يحرلكف الناس لد السمطنة العثمانية. يف الكقت ذاتو كاو

ـي ممػا  ثػار ذلػػؾ سػشط كفػار مممػاء السػنة مػػف  ٓٔ٘ٔس كشاصػة يػف ف ػداد لعممػػاء السػنة مػاـيػف النػا
الكرد كالعربي كجعميـ يطمفكف مػف العثمػانييف مسػامدتيـ لػد الصػفكييفي كليػذا السػفب قػاـ العثمػانيكف 
رد فكلع شطط  يلاؿ مشططات الصفكييفي يف الفداية حاكلكا استمالة الكرد إلا جانفيـ؛ رالػـ  ف الكػ

كػانكا يػػركف  نفسػيـ  مػػف الناحيػػة التراثيػة كالم ػػة كالعػادات  قػػرب إلػػا الفػرس الصػػفكييفي إا  ف ايسػػفاب 
الدينيػػة  نػػذاؾ كػػاف ليػػا دكر  كفػػري يكػػاف  مػػراء الكػػرد السػػنييف يػػدممكف العثمػػانييف. يػػف تمػػؾ ايثنػػاء قػػاـ 

ـ داشؿ  رالف كردستافي ي اـ السمطاف سميـ ايكؿ ف يادتو لجيش ي ارب مما مائتف  لؼ جندم فاليجك 
 مػػراء الكػػرد فمعيػػة قػػكاتيـ المسػػمحة فػػدمميـي يكقعػػت معػػارؾ داميػػة مػػف  جػػؿ يػػرض السػػمطات كالتكسػػع 
كفسػػط النفػػكذ؛ حيػػث كانػػت كردسػػتاف مػػف ايقػػاليـ التػػف منيػػت فػػيكفر لػػرر جػػراء تمػػؾ الحػػركب فسػػفب 

العثمانيػة( شاصػة ك ف الكػرد لػـ  –مكقعيا الج رايف ككقكع  رالييا يف ميداف زحؼ الجيػكش )الفارسػية 
يككنكا يف حينو  صحاب قكة مكحدةي  ك دكلة كاحدة لكف يدايعكا فيد كاحػدة مػف كطػنيـي يالػطركا إلػا 

 .(ٗ)لكؿ المجكء إلا  حد الجانفيف
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ا إقميـ )احظ السيطرة التامة مم ـ(ٖٙٚٔ-ٔٓ٘ٔ)يف  قصا اتساميا الدكلة الصفكية ( 5شكل)

 كردستاف(

كاسػػتطاع العثمػػانيكف إرلػػاء العػػالـ الكػػردم الكفيػػر رادريػػس الفدليسػػفر لكػػف ي ػػـك فتػػيثير مكانتػػو 
الدينيػػػة الكفيػػػرة فتلػػػجيع  مػػػراء الكػػػرد كرؤسػػػاء ال فائػػػؿ لػػػدمـ العثمػػػانييفي حيػػػث  فرمػػػت معاىػػػدة تحػػػالؼ 

 . ٓٗإمارة كردية ٖٕفيف الدكلة العثمانية ك ٗٔ٘ٔكصداقة ماـ 

 السػػػػػطس  ٕٛلمحػػػػػركب كاالػػػػتفاكات الكثيػػػػػرةي كشاصػػػػة يػػػػػف معركػػػػة رجالػػػػػديرافر يػػػػف)كنتيجػػػػة 
(ي ف يػادة السػمطاف سػميـي التػافع لممػذىب السػنف ممػا قػكات ٘ـ( انتصرت ال كات العثمانية )لكؿٗٔ٘ٔ

اللاه إسماميؿ الصفكمي كىرب اللػاه إسػماميؿي كسػ طت مدينػة تفريػز )ماصػمة الصػفكييف( الفارسػيةي 
ك شذ كؿ لاء ثميف يييا إلا إسػطنفكؿي فيػذه الطري ػة انتصػر السػمطاف سػميـ العثمػانف  ينيفت المدينةي

فمسامدة الكردي كفعد ىذا اانتصار يرض العثمانيكف سمطتيـ مما مناطؽ ديار فكر كمػارديف إلػا كػؿ 
 حدكد كردستاف الجنكفيةي كف اء جزء ص ير منيا تحت سيطرة الصفكييف.

                                                 
 .ٕٕٔص  دراسة سكسيكلكجية كتاريشية ي –فاسيؿ نيكيتيف ي الكرد   ٓٗ
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 ـ فيف الدكلتيف الصفكية كالعثمانيةٗٔ٘ٔسنة  جالديرافمعركة  (٘)لكؿ

كا  منيمػا ميزكمػان   ّيػان  ا يعتفػركف فصػدد مكقػؼ الػدكلتيف فعػد الحػربي إذ اآلراء كىنػاؾ فعػض
 ماصػمة تفريػز مدينػة إلػا مخمات مما ااندحاري كي كلكف إنو رالـ دشكؿ الجيش العثمػانف  ية يركف

 السػمطة إنيػاء يييػاي كلػـ يسػتطيعكا ا قامػة لػـ يسػتطيعكا  نيػـ ا يرانيػة إا رالػفاي كممػؽ  الصػفكييف
 كانت سففا ك نيا لمكردي شاصة كانت ماـ لـؤ فالنسفة جالديراف معركة كي كؿ المؤرشكف إف .الصفكية

 ة)العثمانيػةي  الفارسػية( كانتصػار العثمػانييف يػف معركػ ا مفراطػكريتيف فػيف لكردسػتاف ت سػيـ يكؿ
   .ٔٗالتعسفية الصفكية مف فراثف السمطة الكرد  ن اذ كاف سففا جالديراف

 :ٕٗفما يمف الكرد كفعد اانتياء مف المعركة كمد السمطاف سميـ

 يحايظ مما است خؿ ا مارات الكردية. -1

يسػػػػػامد العثمػػػػػانيكف الكػػػػػرد يػػػػػف  م امتػػػػػداء ممػػػػػييـي كفالم افػػػػػؿ  يلػػػػػان يسػػػػػامد الكػػػػػرد  -2
 العثمانييف.

راء كرؤسػػػاء العلػػػائر الكػػػرد إلػػػا سػػػمطة ا مفراطكريػػػة العثمانيػػػة كيعطػػػكف يرلػػػك ايمػػػ -3
 زكاتيـ كلرائفيـ السنكية لشزينة الدكلة العثمانية.

تستمر كراثة ا مارة مف ايب إلا اافػف  ك يػتـ تنظػيـ ذلػؾ اسػتنادان إلػا قػكانيف الػفخدي  -4
 كي ـك السمطاف فاامتراؼ فالكريث اللرما ففرماف سمطانا.

                                                 
 ٚٚص يممػػػػػر ىػمػػػػزه صػػػال ي الت سيـ الج رايػػف السياسف لككردسػتاف الكػػػفرل  ٔٗ
 .ٚٔص دراسة تاريشية كثائ يةي –فريطانية كليد حمدل ي الكرد ككردستاف يا الكثائؽ ال ٕٗ
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ـ فإرسػػاؿ اليػػدايا إلػػا ٘ٔ٘ٔـ العثمػػانيكفي مػػف طريػػؽ المػػخ إدريػػس الفدليسػػف يػػف مػػاـ كمػػا قػػا
 مػػراء كرؤسػػاء العلػػائر الكػػرد ك طمػػؽ يػػده يػػف تنفيػػذ  م لػػاء يػػراه مناسػػفان كلػػركريان؛ كفيػػذا تػػنفس الكػػرد 

 الصعداء لفترة مف الزمفي كتحرركا مف السياسة التعسفية المفيدة لمصفكييف.

 كييف ظمكا فاقيف يا إيرافي يإف معركة جالديراف تسففت ييما يمف:كفالرالـ مف  ف الصف

يكؿ مػػػرة اقتسػػػمت كردسػػػتاف الكفػػػرل فػػػيف ا مفراطػػػكريتيف العثمانيػػػة كالصػػػفكيةي ككقػػػع  -ٔ
 ال سـ ايكفر منيا تحت سيطرة ا مفراطكرية العثمانية.

فراطػكريتيفي كفسفب ىذا الت سػيـ ييمػا فينيمػاي ان سػمت العلػائر الكرديػة  يلػان فػيف ا م -ٕ
 يعليرة الجاؼ ان سمت إلا نصفيف كؿ نصؼ  صف  تافعان لجية.

 :54معاهدة أماسيا -ثانيا

سػػنة نسػػكا كػػؿ تمػؾ المسػػامدات الكرديػػة ليػػـي كشػػالفكا ٘ٔلػـ تػػدـ ميػػكد العثمػػانييف طػكيخني يفعػػد 
تمػػك اآلشػػري كمػػف اتفاقيػػاتيـ التػػف تعاىػػدكا فيػػا مػػع الكػػردي كفػػدؤكا فمعػػاداة ايمػػراء الكػػرد كمحػػكىـ كاحػػدان 
ـ( ٘٘٘ٔمػػػػايك  ٜٕجانػػػػب  شػػػػر اسػػػػتمرت المصػػػػادمات كالمعػػػػارؾ فػػػػيف الجػػػػانفيف إلػػػػا  ف تػػػػـ فتػػػػاريك )

 ماسيا( تكقيع  كؿ معاىدة دكليػة ممػا ت سػيـ كردسػتاف كاحتخليػا مػف قفػؿ ا مفراطػكريتيف الفارسػيةي )يف
 كالعثمانية.

مػػف الشمػػيج العرفػػا إلػػف جفػػاؿ ميػػؿ( ٓٛٔٔ)العثمانيػػة ي ػػدر طكليػػا ب  –ىػػذه الحػػدكد الصػػفكية 
ميػػػؿ( مػػػف تمػػػؾ الحػػػدكد تمػػػر فكردسػػػتاف. كتمػػػؾ الحػػػدكد التػػػا قسػػػمت ٓٓٚ) راراتي كمػػػا ي ػػػدر فحػػػكالف 

كردسػػتاف تركػػت  ثػػارا ممي ػػة ممػػا الحيػػاة السياسػػية كااقتصػػادية كااجتماميػػة منػػدما  جفػػرت المعاىػػدة 
 لعثمانييف كالصفكييف.اللعب الكردل مما العيش مما جانفا تمؾ الحدكد الدكلية فيف ا

إف ت سيـ كردستاف فيف العثمانييف كالصفكييف لـ يكف يعنا  ف  يا مف ا مفراطكريتيف قد ح  ت 
السػيادة التامػػة ممػػا ال فائػػؿ المحميػػة. فػػؿ ظمػػت السػػمطة الح ي ػػة يػػا  يػػدل رؤسػػاء  كفػػر العكائػػؿ ك قكاىػػاي 

كلػػة اسػػميا ي ػػط يػػا تمػػؾ الفتػػرةي كشػػخؿ مػػدة كيػػا  يػػدل قػػادة ال فائػػؿ. كفالنسػػفة لمكػػرد كػػاف اانتمػػاء لمد
 .ٗٗطكيمة

يػػػػػف  كردسػػػػػتاف تػػػػػـ تعيػػػػػيف الحػػػػػدكد فػػػػػيف الػػػػػدكلتيفي كت سػػػػػيـ كمػػػػػف ثػػػػػـ يحسػػػػػب تمػػػػػؾ ااتفاقيػػػػػة

                                                 
 كـ ٖٓت ع مدينة  ماسيا يف تركيا لماؿ  ن رة فحكالف   ٖٗ
 .ٖٔص المسيلة الكردية يا العخقات الدكلية شخؿ ال رف التاسع ملري -شالفيف ي الصراع مما كردستاف ٗٗ
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كمػػػا حػػػددت المعاىػػػدة حػػػدكد  .)يػػػف تركيػػػا(« فايزيػػػد»ك« قػػػارص»يػػػف العػػػراؽ ك ٘ٗ«لػػػير زكر» منػػػاطؽ
 ك ذرفيجاف. ٙٗكتفريز ف داد م اطعات

 :نقصر شيري معاهدة -ثالثا

مػػايك ٚٔ)قصػػر لػػيريف يػػف  معاىػػدةكفعػػد  قػػؿ مػػف قػػرف ممػػا تكقيػػع معاىػػدة  ماسػػيا تػػـ تكقيػػع 
ـ(ي كالتػػف تؤكػػد مفػػد  ترسػػيك ت سػػيـ كردسػػتاف كامتفارىػػا إقميمػػا حػػاجزا فػػيف الػػدكلتيف. كُكّقعػػت ىػػذه ٜٖٙٔ

 رب مػف قصػر ااتفاقية فيف السػمطاف العثمػانف مػراد الرافػع كاللػاه الصػفكم ا يرانػف يػف مدينػة زىػاك فػال
لػػػػيريف يػػػػف لػػػػرؽ إقمػػػػيـ كردسػػػػتافي كحسػػػػب ىػػػػذه ااتفاقيػػػػة يػػػػإف الحػػػػرب طكيمػػػػة ايمػػػػد فػػػػيف العثمػػػػانييف 

 كالصفكييف قد انتيت.

  Treaty of Qasr-e-Shirin ٚٗليريفمعاىدة قصر كتعرؼ ىذه المعاىدة ف

 )زىاك(. ك )زىاب(  ك  

 :(ٙ)لكؿ ٛٗكتتمثؿ  ىـ فنكد ااتفاقية ييما يمف

 -درنػػو –منػػدلف  -جصػػاف –ت ػػع يػػف حػػدكد الدكلػػة العثمانيػػة ىػػف )فػػدره  المنػػاطؽ التػػف -1
سػرفيؿي كال ػػرل الكاقعػة فػػيف قمعػػة زنجيػري كقمعػػة زلػـ يػػف لػػاره زكر ككػؿ الجفػػاؿ الكاقعػة حكليػػاي كتلػػمؿ 
ىذه ال معة مساحة كفيرة تصؿ إلا الفكافة التف تؤدم إلا لير زكري كىف ن طة حدكدية فػيف الػدكلتيفي 

 ة قزلة ك نحائيا.رالما مف قمع

يجب مما الحككمة ا يرانية مدـ التدشؿ يف لئكف تمػؾ ال ػخع كايرالػف الكاقعػة يػف  -2
 حدكد قارس ككاف ك لير زكر ككؿ ال خع ايشرل التف تحمف حدكد الدكلة العثمانية.

 الكؼ مف لتـ كقذييا الحككمة ا يرانية لمشمفاء الرالديف كالصحافة المفجميف. -3

                                                 
 يف  صكؿ الحديث يف العراؽ اآلفي كمنيا العخمة افف الصخح صاحب الم دمة «لير زكر»ت ع  ٘ٗ
 مف حيث كثاية كمدد السكاف تعد تفريز ثالث مدينة إيرانية فعد طيراف كمليد ٙٗ
قصر ليريف:  فيف ف داد كىمذاف يف يلاء مف ايرض مما طرؼ نير جار يحمؿ ذات ااسـ. فناىا كسرل  ٚٗ

سرل  فركيز ثخثة  لياء لـ  فركيز لليريف كىف شطيفة كانت لو مف  جمؿ شمؽ از تعالاي كالفرس ي كلكف: كاف لك
تكف لممؾ قفمو كا فعده: شطيفتو ليريفي كم نيو فميفدي كيرسو لفديزي كقصر ليريف فاؽ إلا اآلف. معجـ الفمداف 

 (ٓٛٔ)ص: لم زكينف ( ك ثار الفخد ك شفار العفاد ٖٛ٘/ ٗلياقكت )
 .ٕٗ ص يا يرانية -ركفرت  كلسف ي المسيلة الكردية يا العخقات التركية  ٛٗ
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ككنػػده  -زكمركدىػػاكا -يػػو كػػو -فػػيف منػػدلف ك درتنػػؾ ك منػػاطؽ: فيػػره  ال ػػخع الكاقعػػة -4
كال ػػخع الكاقعػػة يػػف لػػرؽ قمعػػة زنجيػػر كمريػػكاف كانحائيػػاي ىػػف ممػػؾ  يػػراف كا يجػػكز لمدكلػػة العثمانيػػة 

 التدشؿ يف لئكنيا.

 تف ا يشذا )فيره( ك )زه رده( مف مليرة الجاؼ تافعتيف  يراف. -5

كتكر كماككي الػكاقعتيف  ممػا كاف كقمعػة مكالػازفرد الكاقعػة ىدـ قمعة زنجيري كال معتيف ق -6
 يف منط ة قارس.

 ا تتدشؿ إحدل الدكلتيف يف لئكف ايشرل. -7

 
 ـٜٖٙٔماـ قصر ليريف ( ت سيـ كردستاف فيف الدكلتيف الصفكية كالعثمانية كيؽ معاىدة ٙ)لكؿ

 كتمشلت نتائج ىذه ااتفاقية مما يمف:

 ستاف.تمثؿ ثانف تجزئة رسمية لكرد -ٔ

 ماما فيف العثمانييف كا يرانييف. ٓٛكانت سففا لكقؼ ال تاؿ لمدة  -ٕ

منذ اليكـ ايكؿ لختفاقيةي  صفحت كؿ مف الدكلتيف تسامد فعليا الفعض لد  م حركة  -ٖ
 تحررية كردية يف كردستاف.
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فعد ىذه ااتفاقيةي لـ يعد لمعثمانييف تشكؼ مف الصفكييفي كلـ يعد الكرد يفيدكنيـ فلفءي  -ٗ
يػػذا فػػدءكا فاتفػػاع السياسػػة المركزيػػة يػػف كردسػػتاف؛ شخيػػان لمعيػػكد التػػف قطعكىػػا ممػػا  نفسػػيـ لألمػػراء ل

نياء سمطة ايمراء الكرد.  الكردي كليئا يليئان فدءكا يف تصفيتيـ كاحتخؿ كردستاف كاو

 مينت الحدكد تفصيخ فيف الجانفيف -٘

ك مطػػػػػػػت  فكييفيلمصػػػػػػػ اآلف(  يػػػػػػػف جنػػػػػػػكب ال كقػػػػػػػاز  رمينيػػػػػػػا )ماصػػػػػػػمة يريفػػػػػػػاف  مطػػػػػػػت -ٙ
 .لمعثمانييف العراؽ

 ت اسـ المنفعة يف شميج الفصرة مما جانفيو. -ٚ

 قصر ليريف معتفرة حتا الكقت الحالر معاىدة ظمت حدكد -ٛ

اسػترد  ٖٙٙٔكالسفب يف تكقيع تمؾ ااتفاقية  ف الحرب كانت سجاا فيف الػدكلتيفي كيػف سػنة 
تظمػػػة يػػػف كادم ميرفػػػافي كسػػػار السػػػمطاف مػػػراد العثمػػػانيكف مدينػػػة اريػػػكاف كيػػػازكا فال مفػػػة يػػػف كاقعػػػة من

نػػكيمفر سػػنة  ٘ٔفجػػيش مظػػيـ كامػػؿ العػػدة كالعػػدد إلػػا مدينػػة دار السػػخـ كافتػػد  حصػػارىا يػػف  ٜٗالرافػػع
ككػػػاف يلػػػت ؿ فنفسػػػو يػػػف  ممػػػاؿ الحصػػػار اللػػػاقة تنلػػػيطا لمجنػػػد كسػػػمط ممػػػا  سػػػكارىا المػػػدايع  ٖٛٙٔ

ا يتحػػة كاييػػة لميجػػـك  صػػدر السػػمطاف  كامػػره فػػذلؾ اللػػشمة التػػف ن ميػػا إلييػػاي كلمػػا يتحػػت المػػدايع يييػػ
كلـ يثنيا قتؿ الصدر ايمظـ  يٖٛٙٔديسمفر سنة  ٕ٘ييجمت الجيكش كالميكث الككاسر يف صفيحة 

المكايؽ  ٛٗٓٔرفيع اآلشر سنة  ٙطيار محمد فالا الذم تكلا فعد مكت فيراـ محمد فالا المتكيف يف 
سػػامة متكاليػػة شتمػػت فانتصػػار الجنػػكد العثمانيػػة  ٛٗفػػؿ اسػػتمرت الحػػرب  يٖٛٙٔ السػػطس سػػنة  ٚٔ

رجاميػػػا إلػػػا المممكػػػة العثمانيػػػة . كفعػػػد ذلػػػؾ رالػػػب لػػػاه العجػػػـ مػػػدـ ٓ٘نصػػػرا مفينػػػا كدشػػػكليـ المدينػػػة كاو
اسػتمرار ال تػاؿ كمػرض الصػم  ممػا الدكلػػة العميػة فػيف يتػرؾ ليػا مدينػػة ف ػداد فلػرط  ف تتػرؾ ىػف إليػػو 

جمػػادل ااكلػػا سػػنة  ٕٔلػػدكلتيف نحػػك ملػػرة  لػػير كاممػػة كيػػف مدينػػة اريػػكاف كدارت المشػػافرات فػػيف ا
 تـ الصم  مما ذلؾ كان طعت  سفاب العدكاف مف فينيما.  ٜٖٙٔسفتمفر سنة  ٜٔالمكايؽ  ٜٗٓٔ

 
 

                                                 
تاريك الدكلة محمد يريد: ليرا  ) ٔٔسنة ك  ٙٔسنة كمدة حكمو  ٖٔـي كسنو  ٓٗٙٔىجرية/  ٜٗٓٔتكيا يف  ٜٗ

 (ٕ٘ٛص:  يالعمية العثمانية
 ٕٗٛتاريك الدكلة العمية العثمانيةي ص:  يمحمد يريد فؾ المحامف ٓ٘
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 الخاتمة
 نشمص يف تتمة تمؾ الدراسة إلا الح ائؽ التالية:

لػمف حػزاـ ج رايػف يتلػكؿ كمكطف قكمف لمكرد منذ فدء التػاريك. كي ػع ا قمػيـ كردستاف مرؼ إقميـ  -
يراف يىف العراؽ :دكؿشمس مف   .ك رمينيا يكتركياي كسكريا يكاو

 .مف الصعب تحديد الحدكد الج رايية لكردستاف الكفرل فلكؿ دقيؽي ينيا لـ تكف دكلة مست مة -
مكقعيا الج رايف جعؿ مف ج راييتيػا التاريشيػة مسػرحا جيكفكلتيكيػا لت ريػر نتػائج كمصػير العديػد مػف  -

 .معارؾ ا مفراطكريةي لمعديد مف ايمـ ال ازيةال
ي د  فت الطفيعة  ف تترؾ ايكػراد دكف  ف  يكاف لمج راييا الطفيعة دكر رئيسف كميـ يف حياة ايكراد -

ككانػػت ت سػػك لتنلػػئ رجػػاان  يككانػػت ليػػـ فمثافػػة الػػدرع الػػكاقف مػػف اليجمػػات الشارجيػػة يتػػؤثر ممػػييـ
  قكياء محارفيف  لداء.

لظػاىرات الج راييػة التػف  ثػرت فالسػمب ممػف ايكػراد كمػكرة المنط ػة التػف  دت إلػف مػدـ مف ميػكب ا -
 قفميان كمحميان. ين سـ كىذا  ما جعؿ المجتمع الكردم يتكير ااتصاؿ فينيـ فسيكلة

دائمػان تتنػازع ممييػا الػدكؿ المتجػاكرةي كلػذلؾ يػإف اسػتمرار ف ائيػا  مػر ملػككؾ ييػوي  المناطق الحاجزة -
إحدل الدكؿ ال كية إلف السػيطرة ممػف الكحػدة السياسػية الحػاجزةي كتتشػذىا كن طػة كثػكب  كقد تلطر

ممف مدكىا المجػاكر. كقػد تنت ػؿ السػيطرة ممػف ىػذه الكحػدة الحػاجزة مػف دكلػة يشػرل.  ك قػد تتركيػا 
 الدكؿ الكفرل لكف تستمر يف الف اء؛ كىذه السيناريكىات جميعيا قد حدثت يف إقميـ كردستاف.  

ل ػاء فعنػؼ كشلػكنةي الكػرد يتعامػؿ مػع إسػماميؿ كردسػتاف؛ كػاف اللػاه د احػتخؿفعػ - سػمطة ايمػراء  كاو
 سكاف مما ترؾ مذىفيـ السنفي كالدشكؿ يف المذىب الليعف.الإرالاـ مع الكردي 

اسػػتطاع العثمػػانيكف إرلػػاء العػػالـ الكػػردم الكفيػػػر رادريػػس الفدليسػػفر فتلػػجيع  مػػراء الكػػرد كرؤسػػػاء  -
 ٖٕفيف الدكلة العثمانية ك ٗٔ٘ٔالعثمانييفي حيث  فرمت معاىدة تحالؼ كصداقة ماـ  ال فائؿ لدمـ
 إمارة كردية. 

 ـ( ٗٔ٘ٔ السطس  ٕٛانتصر السمطاف سميـ العثمانف فمسامدة الكرد يف معركة رجالديرافر يف) -
يف ت سػػيـ كردسػػتاف كاحتخليػػا مػػف قفػػؿ ا مفراطػػكريتليػػف تكقيػػع معاىػػدة  ماسػػيا  ـ٘٘٘ٔيػػف مػػاـ تػػـ  -

تركػػػت  ثػػػارا ممي ػػػة ممػػػا الحيػػػاة السياسػػػية كااقتصػػػادية كااجتماميػػػة منػػػدما ي الفارسػػػيةي كالعثمانيػػػة.
 جفػػػرت المعاىػػػدة اللػػػعب الكػػػردل ممػػػا العػػػيش ممػػػا جػػػانفا تمػػػؾ الحػػػدكد الدكليػػػة فػػػيف العثمػػػانييف 

 كالصفكييف.
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يـ كردسػػتاف ـ(ي كالتػػف تؤكػػد مفػػد  ترسػػيك ت سػػٜٖٙٔمػػايك ٚٔ)قصػػر لػػيريف يػػف  معاىػػدةتػػـ تكقيػػع  -
ي كحسػب ىػذه ااتفاقيػة يػإف الحػرب طكيمػة ايمػد فػيف العثمػانييف ما حػاجزا فػيف الػدكلتيفكامتفارىا إقمي

 تمثؿ ثانف تجزئة رسمية لكردستاف.ك  كالصفكييف قد انتيت.
منذ اليكـ ايكؿ لختفاقيةي  صفحت كػؿ مػف الػدكلتيف تسػامد فعلػيا الػفعض لػد  م حركػة تحرريػة  -

 ف.كردية يف كردستا
فعػػد ىػػذه ااتفاقيػػةي لػػـ يعػػد لمعثمػػانييف تشػػكؼ مػػف الصػػفكييفي كلػػـ يعػػد الكػػرد يفيػػدكنيـ فلػػفءي ليػػذا  -

فدءكا فاتفاع السياسة المركزية يف كردستاف؛ شخيان لمعيكد التف قطعكىػا ممػا  نفسػيـ لألمػراء الكػردي 
نياء سمطة ايمراء الكر   د.كليئا يليئان فدءكا يف تصفيتيـ كاحتخؿ كردستاف كاو

 قصر ليريف معتفرة حتا الكقت الحالر معاىدة ظمت حدكد -

 

 المصادر والمراجع
إفراىيـ مما محمد مما مرجكنةي الدكيخت الكردية كدكرىا السياسف مف العصر العفاسػف الثػانف لنيايػة 
العصر العفاسف الثالثي رسالة ماجسػتير اليػر منلػكرةي جامعػة ا سػكندريةي كميػة اآلدابي قسػـ 

 .ٕٕٓٓالتاريكي 

ـ(ي صػػػػكرة ايرضي ٜٚٚق/ٖٚٙافػػػػف حكقػػػػؿ ) فػػػػك ال اسػػػػـ محمػػػػد فػػػػف ممػػػػف النصػػػػيفف الف ػػػػدادمي ت 
 .ٕٜٜٔمنلكرات مكتفة الحياةي فيركت 

 يال ػػاىرة يالػػدار الث اييػػة لمنلػػر يالطفعػػة ايكلػػف يايكػػراد تػػاريك لػػعب كقلػػية كطػػف : حمػػد تػػاج الػػديف
 ـ.ٕٔٓٓ يىػٕٔٗٔ

دراسػة سكسػيكلكجيةي دار مككريػانا لمفحػكث كالنلػري الطفعػة  - حمد محمكد الشميؿي اللشصية الكردية
 .ٖٕٔٓايكلاي  رفيؿي 

 رلاؾ فكادياف ي الكرد مف ال رف السافع إلا ال رف العالر الميخدلي ترجمو إلا العرفية: مجمكمػة مػف 
 .ٖٕٔٓالمترجميفي دار الفارافاي فيركت كدار  راس لمطفامة كالنلري  رفيؿي الطفعة ايكلاي 

إسػػػماميؿ محمػػػد حصػػػاؼي كردسػػػتاف كالمسػػػيلة الكرديػػػة ي مؤسسػػػة مككريػػػانف لمفحػػػكث كالنلػػػري مطفعػػػة 
 .ٜٕٓٓشاناي  رفيؿي الطفعة ايكلف 

 يي المسػالؾ كالممالػؾ(ـٜٔ٘ق/ٖٓٗ)تااصطشرم ) فػك إسػحاؽ إفػراىيـ فػف محمػد الفارسػف الكرشػفي 
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الجميكرية  يارة العامة لمث ايةا د يمراجعة: محمد لفيؽ الرفاؿ يتح يؽ: محمد جافر مفد العاؿ
 ـ.ٜٔٙٔىػ/ٖٛٔٔ يالعرفية المتحدة

ايمير لرؼ الػديف شػاف الفدليسػفي لػرينامو يػا تػاريك الػدكؿ كا مػارات الكرديػةي  ترجمػو إلػا العرفيػة: 
 .ٕٛٓٓمحمد مما مكناي راجعو كقدـ لو: يحا الشلابي دار الزمافي الطفعة الثانيةي  رفيؿي 

ـ(ي  ثار الفخد ك شفار ٖٕٛٔق/ ٕٛٙمماد الديف زكريا فف محمد فف محمكدي ت ال زكينا ) فك يحيف 
 ـ. ٜٜٚٔالعفادي دار صادري فيركتي 

ي  حسػف الت اسػيـ يػا معريػة (ىػػ ٜٖٓالم دسا )لمس الديف  فػا مفػد از محمػد فػف  حمػد الفلػارل ت 
 . ٜٙٓٔليدفي تح يؽ: دل شكيوي ايقاليـي 

 ين مػػػو مػػػف الركسػػػية: صػػػخح مثمػػػاف ىالػػػـ يلعرفػػػف إلػػػف ال ػػػزك الم ػػػكلففارتكلػػػدي تركسػػػتاف مػػػف الفػػػت  ا
 ـ.ٜٔٛٔىػ / ٔٓٗٔ يالككيت يالمجمس الكطنف لمث اية كالفنكف يالطفعة ايكلف

الػدكتكر: نػكرل طالفػاناي  و مػف الفرنسػيةدراسة سكسيكلكجية كتاريشيػة ي ترجمػ –فاسيؿ نيكيتيف ي الكرد 
 .ٕٗٓٓثالثةي  رفيؿي دار  راس لمطفامة كالنلري الطفعة ال

جزا تكييؽ طالبي الم كمات الجيكفكلتيكية لألمف ال ػكمف يػف إقمػيـ كردسػتافي مركػز كردسػتاف لمدراسػات 
 .ٕ٘ٓٓااستراتيجيةي السميمانيةي العراؽي 

جػػزا تكييػػؽ طالػػبي سياسػػة الت ييػػر ال ػػكما لسػػكاف إقمػػيـ كردسػػتافي مجمػػة مركػػز الدراسػػات ااسػػتراتيجيةي 
 .ٕٚٓٓميمانيةي العراؽي ( السٕ٘)العدد

ي ٘ٙسمسػػمة الكتػػب الج راييػػة رقػػـ يج راييػػة الػػدكؿ ا سػػخمية :ممػػف  حمػػد ىػػاركف يجػػكدة حسػػنيف جػػكدة
 ـ.ٜٗٛٔ يا سكندرية يمِنلية المعارؼ

المسػػيلة الكرديػػة يػػا العخقػػات الدكليػػة شػػخؿ ال ػػرف التاسػػع ملػػري  -شػػالفيف ي الصػػراع ممػػا كردسػػتاف
 .ٜٜٙٔكري مطفعة اللعبي ف دادي ترجمة:  حمد مثماف  فك ف

كمػػػكارد اقتصػػػاديةي دار الحكمػػػة الطفامػػػة  -كسػػػكانان  - رلػػػان  -شطػػػاب صػػػَكار العػػػاناي ج راييػػػة العػػػراؽ
 .ٜٛٛٔكالنلري ف دادي 

-ٙٔ٘ٔق )ٜٖٔٔ-ٕٕٜشميػػػؿ ممػػػف مػػػراد ي المكصػػػؿ فػػػيف السػػػيطرة العثمانيػػػة كقيػػػاـ الحكػػػـ الجميمػػػا 
 .ٕٜٜٔي جامعة المكصؿي ـ( ي مكسكمة المكصؿي المجمد الرافعٕٙٚٔ
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 .ٜٜٜٔالتاريك كالج رايياي  فكلمك لمنلر كالتكزيعي ال اىرةي  -درية مكنا ي ايكراد 

ا يرانيػػػػةي ترجمػػػػة كت ػػػػديـ: محمػػػػد إحسػػػػاف  -ركفػػػػرت  كلسػػػػف ي المسػػػػيلة الكرديػػػػة يػػػػا العخقػػػػات التركيػػػػة
 .ٕٔٓٓ رفيؿي  رملافي دار  راس لمطفامة كالنلري الطفعة ايكلاي مطفعة كزارة الترفيةي

سػػفيف جػػخؿ يػػت  از ي مكقػػع إقمػػيـ كردسػػتاف العػػراؽي دراسػػة يػػا الج راييػػا السياسػػيةي مطفعػػة لػػياب ي 
 .ٕٕٔٓ رفيؿي 

دراسػػة جيكفكليتيكيػةي مركػز الدراسػػات  –سػفيف جػخؿ يػػت  ازي العػراؽ كالنظػاـ اللػػرؽ ايكسػطا الجديػد 
 .ٕٕٔٓ رفيؿي  -ككيةي مطفعة لياب -كالنلر

احػػػتخؿ كت سػػػيـ كردسػػػتافي  مكتػػػب التفسػػػير لمطفامػػػة كالنلػػػري  -شكشي دراسػػػة سياسػػػية حػػػكؿسػػػخـ نػػػاك 
 .ٕٕٓٓ رفيؿي 

لفنػػػافي  -دراسػػػة ج راييػػػة  ثنكالراييػػػةي الػػػدار العرفيػػػة لممكسػػػكماتي فيػػػركت –لػػػاكر شصػػػفاؾ ي ايكػػػراد 
 .ٕ٘ٓٓالطفعة ايكلفي 

 ـ.ٜٛٛٔلسنة  يمصر يمطفعة الم طؼ يتاريك إيراف :لاىيف مكاريكس

رالم ػػة الكرديػػة كاليكيػػة الث اييػػةر م ػػاؿ منلػػكر يػػف مجمػػة السياسػػة الدكليػػةي  :لػػيريف مفػػد المػػنعـ حسػػنيف
 .ٜٜٔٔسنة  يمدد يناير يال اىرة

دراسػػة سياسػػية كاقتصػػاديةي المؤسسػػة المفنانيػػة لمنلػػري فيػػركتي  -مفػػد الػػرحمف قاسػػممكي كردسػػتاف كالكػػرد
ٜٔٚٓ. 

 . ٕٓٔٓيا السياسيةي مكتفة ا سراءي ا سكندريةي مفد العظيـ  حمد مفد العظيـ: الج راي

الرقيب يكسؼي حدكد كردستاف الجنكفية تاريشيَا كج راييَا شخؿ شمسة  اؼ ماـ ي الطفعة الثانيةي  مفد
 .ٕ٘ٓٓالسميمانيةي 

م اؿ منلكر يف مجمة السياسة الدكليةي ال اىرةي مدد  يتطكر اليكية ال كمية لألكراد :مماد حسيف محمد
 .ٕٜٜٔسنة  يايرين

ممػػػػػر ىػمػػػػزه صػػػال ي الت سػيـ الج رايػػػف السياسػف لككردسػػتاف الكػػػػفرل كانعكاسػاتو ممػا إقمػيـ ككردسػتاف 
العػػراؽ: دراسػػة يػػا الج راييػػا السياسػػية.(ي رسػػالة ماجسػػتير اليػػر منلػػكرةي جامعػػة ا سػػكندريةي 

 .ٕٗٔٓكمية اآلدابي قسـ الج رايياي  
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ي دار  ٔجػػ يترجمػة: طػارؽ معصػرانف (يمػا فػيف النيػريف ميػد الحلػارة الفلػرية)كلػف المػدف اي :الكايؼ
 ـ.ٜٜٛٔمكسككي  يالت دـ

ييػركز حسػف حمػو مزيػزي ايىميػة الجيكسػػتراتيجية لكردسػتاف الجنكفيػة كتيثرىػا ممػا السياسػة الفريطانيػػة 
 .ٕٛٓٓ(ي مركز كردستاف لمدراسات ااستراتيجيةي السميمانية ٕٜٗٔ-ٜٗٔٔ)

راف مفد الصمد  حمد الدكسكاي كردستاف العثمانية يا النصؼ ااكؿ مف ال ػرف التاسػع ملػري دار كام
 .ٕٕٓٓسفيريز لمطفامة كالنلري الطفعة ايكلاي مطفعة كزارة الترفيةي  رفيؿي 

محمد مفد المجيد مامري دراسات يا  سس الج راييا السياسية كايكلاع العالمية الجديػدةي دار الػدمكة 
 .ٜٜٗٔكالنلر كالتكزيعي الطفعة ايكلاي ا سكندريةي  لمطفع

محمد مما فيجت الفالما كمفد العظيـ  حمد مفد العظيـ: الفعػد السياسػف لفتػركؿ العػراؽي مجمػة كميػة 
-ٕٚ٘)ص .ٖٕٓٓي مػػػػػايك ٘ٔاآلداب فػػػػػدمنيكري ا نسػػػػػانياتي جامعػػػػػة ا سػػػػػكندريةي  العػػػػػدد 

ٕٚٗ) 

الطفعػة الثانيػةي دار  يلعميػة العثمانيػةي تح يػؽ: د. إحسػاف ح ػفتػاريك الدكلػة ا يمحمػد يريػد فػؾ المحػامف
 ىػٖٓٗٔالنفائسي فيركتي 

فيػػػركتي  يدر الفيػػػاف يالطفعػػػة ايكلػػػف يال لػػػية الكرديػػػة يػػػف العػػػراؽ )الفعػػػث كايكػػػراد( :منػػذر المكصػػػمف
 ـ(.ٕٓٓٓ يىػٕٔٗٔ)

ف ػدادي  يمطفعػة النجػكـ يترجمو كقدـ لو: معركؼ شزنػو دار يايكراد مخحظات كانطفامات :مينكرسكف
 ـ.ٜٛٙٔ

دراسػػة تاريشيػة كثائ يػةي مطػػافع سػجؿ العػػربي  –كليػد حمػدل ي الكػػرد ككردسػتاف يػا الكثػػائؽ الفريطانيػة 
 .ٕٜٜٔلندفي 

 يالييئػػػة العامػػػة لمكتػػػػاب (يسػػػرم الجػػػكىرمي الػػػػكطف العرفػػػف )دراسػػػة يػػػػف الج راييػػػا التاريشيػػػة كا قميميػػػػة
 ـ.ٜٜٚٔ يا سكندرية

 


