
 

 0 

	
	
	
	

 

 	
  

  

/. -,+*مألا دجاوتلا
 :قارعلا -

ةBقارعلا ةBساBسلا بازحألا نع ةرداصلا فقاوملا  

 
 

 م+لس <=ع نا;مزو يد8دشلا ةزمحو نوتل+كس كام ملق!

IRIS Policy Brief 
January 2020 IRIS Policy Brief 

January 2020 

 )سریآ( ةیلودلاو ةیمیلقإلا تاساردلا دھعم – تاسایس زجوم
 2020 يناثلا نوناك



                     

 

1 

 ةيسايسلا بازحألا نع ةرداصلا فقاوملا :قارعلا يف يكيرمألا دجاوتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdfgsdfg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف ةیكیرمألا ةعماجلا يف هرقم تاسایسلا تاسارد يف صصختم يثحب زكرم وھ )سریآ( ةیلودلاو ةیمیلقإلا تاساردلا دھعم
 لالخ نم ،طسوألا قرشلاو قارعلا ھجاوت يتلا ةكباشتملا ایاضقلا ةجلاعمو صیخشت ىلع دھعملا لمعی .ةینامیلسلا ،قارعلا
 تارمتؤملاو تایدتنملا ةماقإ ىلإ ةفاضالاب ،تاردقلا ریوطتو بیردتلا جمارب میظنتو ،تاصاصتخالا ةددعتم ثوحبلا دادعإ
 ثیح ،ةحناملا لودلاو تاسسؤملا اھمدقت يتلا حنملا لالخ نم ھتاطاشن سریآ لّومی .اھلیلحتو تاسایسلا ةساردب ىنعت يتلا

 روانیدأ دارنوكو داصتقالل ندنل ةیلكو )يمانوی( قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب عم ٍتاكارشً ارخؤم دھعملا دقع
 .ةعونتملا جماربلاو ةیثحبلا عیراشملا نم دیدعلا يف ،سواھ ماتاشتو غنوتفتش

 :نیفلؤملا نع ةذبن

 يف ّزكریو ،ةینامیلسلا-قارعلا يف ةیكیرمألا ةعماجلا يف )سریآ( ةیلودلاو ةیمیلقإلا تاساردلا دھعم يف ثحاب وھ يدیدشلا ةزمح
  .HAlshadeedi@ ىلع ھتادیرغت ةعباتم مكنكمی .قارعلا يف نوناقلا ةدایسو ةنیمألا ایاضقلا ةسارد ىلع ھثاحبأ

 ةعباتم مكنكمی .ةینامیلسلا-قارعلا يف ةیكیرمألا ةعماجلا يف )سریآ( ةیلودلاو ةیمیلقإلا تاساردلا دھعم ریدم وھ نوتلیكس كام
 .mac_skelton@ ىلع ھتادیرغت

-قارعلا يف ةیكیرمألا ةعماجلا يف )سریآ( ةیلودلاو ةیمیلقإلا تاساردلا دھعم يف ثوحبلا جمانرب ریدم وھ میلس يلع ناكمز
 .ةینامیلسلا ةعماج يف ةیسایسلا مولعلا ةیلك يفً ایسیردت لمعی امك ،ةینامیلسلا

 يدھم فایطأ :ةمجرت
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 ةمدقم

 "#
 Nع اهتاعKتو ناريGو ةدحتملا تاDالولا #A@ب تاد1عصتلا نأش7 ة6راجلا ة1سا1سلا تاثداحملا مضخ $

#" $R6Sمألا دجاوتلا
 ة1قارعلا ة1سا1سلا فارطألا فقاوم #A@ب ةق1قدلا قراوفلل فا\ مامتها َلوي مل ،ةقطنملا $

#" – ناريإ نأ اوضuvفا دق تاسا1سلا عاّنص نأ oإ كلذ بkس دوعD امjرو .لئاسملا كلت نم ةفلتخملا
 ةDاهن $

#" #A@يس}ئرلا #A@يسا1سلا #A@لعافلا Nع $Nمتس – فاطملا
#{ملا لKُُس قارعلا $

امدق $
~

 ة1نأتم ةسارد ةDأ نإف $oاتلاjو ،
#" ثDدحلا خــــ6راتلا ن�لو .ىزغم تاذ نوكت نل ة1لحملا بازحألل ةنياKتملا فقاوملل

 �vح نأ انل رهظأ دق قارعلا $
#" سفان�ت امن�ب ،ةصاخلا ة1ج1تاuvسالا اهحلاصمو ة1سا1سلا اهفادهأ بسح لمعت ناري�ب ةلص قثوألا تاعامجلا

$ 
 را�نإ اننكمD الف ،ةنهارلا ةظحللا oإ انرظن اذGو .)1( ةDداصتقالا دراوملاو ذوفنلا Nع رارمتسا� اهن�ب ام1ف هتاذ #A@حلا
#" ة1س}ئرلا ة1ع1شلا بازحألا #A@ب كش نود تأش� دق ة�6مر ةدحو نأ

 .ناريإل ة1لاوملاو ا�R6مأل ةDداعملا اهفقاوم $
اR6Kقت ة1ع1شلا بازحألا عيمج ه� تكراش دق قارعلا نم ة1كR6مألا تاوقلا درط� م�زلملا uAغ رارقلا نGو

~
 ادع ام1ف ،

 نمز ذنم ةjراضتملا ةDداصتقالاو ة1سا1سلا حلاصملا نإف ،كلذ عمو .يداKعلا رد1ح ەدوقD يذلا  نلا فالتئا
لجت ةددعتملا ة1ع1شلا لت�لا #A@ب ل6¦ط

§
 ة1نا�مإ Nع ةمهم تا1عادت اهلو ،ة1فخو ة1نلع لا�شأ� Nجتت لظتسو ت

 .ة1©نجألا تاوقلا جارخإ

 "#
اجرح ةDدر�لا لئاصفلا فقوم نا\ ،ءانثألا ەذه $

~
 #A@يدر�لا #�jَ@Aحلا نم نولثمم # ح دقف .ةDاغلل 

#¬ام1لس #A@بأت مسارم #A@يس}ئرلا
$ "#

#" مهنأ الإ ،دادغjو لj1رأ $
 يأ ثودح نوضراع1س مهنأ oإ اوراشأ هتاذ #A@حلا $

#" uAيغت
 نأ الإ ،يدر�لا فقوملا عم ةقفاوتم ةRj1علا ة1ّ®سلا بازحألا فقاوم تءاجو .ة1كR6مألا تاوقلا عضو $

#" ةلواحم ةDأ نأ $#�عت اهلئاصف #A@ب ةنمزملا تاماسقنالا
 ةكرح امأ .اهناوأل ةق�اس نوكتس ة1ئاهنلا اهفقاوم� نهكتلا $

#¬اريإلا – $R6Sمألا عا لا نع اهسفنب يأنلا تلواح دقف ،تاجاجتحالا
 تحفا\ يذلا ̄$ا1سلا uAثأتلا نGو .هتّمرب $

اuAثك قيعأ دق تارهاظملا نم رهشأ دع� ه1لع تلصحو هلجأ نم تاجاجتحالا ةكرح
~

 ،ةuAخألا تاروطتلا بkس7 
ال1لحت ەاندأ درون .تاجاجتحالا نم ةدعاو ةدDدج تاجوم كانه ن�لو

ً
 ةلعافلا تاهجلل ةئشانلا فقاوملل 

#" ةعونتملا ة1سا1سلا
 .قارعلا $

 ةرمتسم ةسفانمو ة34مر ةدحو :ة.ع.شلا بازحألا

  Dإ $́رت ة1ماح تا�اطخ مادختسا� ءانبلا فالتئا نم فرطتملا بناجلا موقo ب فالخلا ةدا6ز@A# بازحألا 
 نم ة¹ºاKم تادDدهت دار¸أ نويناملرب v·لت دقو .اهدناسµ ال $�vلا كلتو ،ا�R6مأ دض "ةمواقملا" دناس�v$ µلا ة1قارعلا

ادادعتساو .ة1كR6مألا تاوقلا ءالجإ ½¼Kت تاءارجإ ةDأ اوذختا نإ « بزح بئاتكو قحلا لهأ بئاصع
~

 هنم 
 ةDأل هتضراعم نع $Nعزخلا ّ¾uع ،ة1باهرإ ةمظنم قحلا لهأ بئاصع ة1مس�ب عقوتملا ك1شولا ثدحلا ةهجاومل

ا1نوناق ةمزلم تاءارجإ ّنس ة¹ºاKم اهيف متي ال ة1ناملرب ةسلج
~

 اهتهجو $�vلا تاj# لا دعjو .ة1كR6مألا تاوقلا ءالج�ب 

 
	:رظنا	،ةیعیشلا	لئاصفلا	نیب	ةسفانملا	لوح	لیلحت	ىلع	عالطالل	1

Mansour,	R.,	&	ʻAbd	al-Jabbār,	F.	(2017).	“The	Popular	Mobilization	Forces	and	Iraq's	Future”	(Vol.	28).	Washington,	DC:	
Carnegie	Endowment	for	International	Peace	and	Saleem,	ZA;	Skelton,	M.	(2019)	“Basra’s	Political	Marketplace:	Understanding	
Government	Failure	after	the	Protests.”	Konrad	Adenauer	Stiftung	&	IRIS.	
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#¬اثلا نونا\ نم 8 موي ناريإ
#" ة1كR6مألا دعاوقلا oإ $

 #A@يقارعلا "ماقتنالا"و "درلا" نأ $Nعزخلا Àدا ،لj1رأو راKنألا $
افنعو ةوق لقأ انوكD نل

~. 

 نع ثدحت ل� ،ةف1نعلا "ماقتنالا"و "ةمواقملا" ةغل مدختسÁ ملف ،يرماعلا يداه رد� ةمظنم دئاق امأ 
#" ضوخلا نود "در"

اد1ع� ةقد� كلذ ه1نعD دق ام ل1صافت $
~

#" ة6راجلا تالوادملا نع 
 اذه دوع6و .نامل¾uلا $

ا1ئزج ضومغلا
~

 .#A@يلودلا ءا\Ãºلا عم نواعتلاjو لئاصفلا #A@ب لمعلا ه1لع متحD ام ،عسوألا ة1سا1سلا هتاحومط oإ 
#" دعاسµ دق يرماعلا ة1تامغارب نأ� #A@للحملا ضع� نهكت6و

 دهعت يرماعلا ن�لو .فالتئالا عم تارتوتلا ف1فخت $
#¬ام1لس مساق #A@بأت مسارم ءانثأ

اعون ةّدح دشألا باطخلا اذهو .ة1كR6مألا تاوقلا عيمج ءالج�ب $
~

ارظن موهفم ام 
~

 
 س}ق ةدا1ق� قحلا لهأ بئاصع نمضتت $�vلاو ،هفلاحت نم ةفرطتملا ةحنجألا باذتجا oإ هKحاص ةجاحل
اضDأو $Nعزخلا

~
 روحملا مسا� $Æسرلا ثدحتملا لاقو .اهسفن رد� ةمظنم نمض ة1لا�Dدار uÅ¸ألا لئاصفلا ضع� 

 صلختلا مت�س "ةنوخلاو #A@يثعKلاو )#A@جتحملا يأ( ةR6ّكوجلا" نأ رد� ةمظنمل عباتلا $¾�عشلا دشحلل $oامشلا
ارطضم يرماعلا لعجD ام ،ةDاغلل ةفلتخم ءارآ لمشuA Áبك يركسع-̄$ا1س زاهج $Ê ردjو .ة¹ºاKم مهنم

~
 ةKقارمل 

#"و .دDدش رذح� هفقاوم
 ةددعتملا تاعامجلا #A@ب ةئدهتلا oإ ة1عاد ة1صخش هنأ Nع ه1لإ رÍظنُي يذلا #A@حلا $

#" سدنهملا يدهم $¾¬أ لاد�Kسال لضفألا را1خلا هنأ� عساو داقتعا دوجو عمو ،$¾�عشلا بزحلل
 دئاقلا بصنم $

#" حجن�س يرماعلا نا\ اذإ ام فورعملا uAغ نم لازي ام ،$¾�عشلا دشحلا ىوقل يركسعلا
 تاعدصتلا عم لماعتلا $

  .هفالتئال ةعونتملا تانوكملا #A@ب ةuAب�لا

 يرون ەدوقD يذلا نوناقلا ةلود فالتئا ذختا ،ءانبلا فلاحت نمض ة1س}ئرلا بازحألا عيمج #A@ب نمو 
اضومغ uÅ¸ألا راسملا $Ïلاملا

~
ارذحو 

#¬ام1لس oإ تهِّجو $�vلا تاj# لا دع� حــــ6 ت يأ� $Ïلاملا مقD ملف .~
 هن�ل .$

امومع
~

#" لثمتملا عسوألا فقوملا عم قفتم 
اuAشم ،$R6Sمألا ءادتعالا ةضراعم نع $#�لعلا uAبعتلا $

~
 تاÑاهتنا" oإ 

ارذحمو "ة1قارعلا ةدا1سلا دض
~

 ،يرماعلا ام\و ."دشحلا Nع ةدDدج تامجهب ما1قلا" ةدحتملا تاDالولا ة1ن نم 
 .عاضوألا أدهت امدنع ̄$ا1سلا ەرود عيسوتب تاحومط $Ïلاملا ىدل نوكت نأ حجرملا نم

 نو4ردصلا

اضماغ ل6¦طلا ىدملا Nع مهفقوم لعجت ةضقانتم تانا1ب رادص�ب – عقوتم وه ام\ – نو6ردصلا ماق 
~

 
#·ف .ةرو# لا�

افرطت uÅ¸أ ة1باطخ ةحاسم ذاختا oإ ردصلا Òس ،ةDادKلا $
~

 .ءانبلا فلاحتل ة1لا�Dدارلا ةحنجألا نم 
اددشم – Óأف

~
 ،ة1كR6مألا تاجتنملا ةعطاقمو ،ة1كR6مألا ةرافسلا قالغإ Nع – نا�R6مألا لالذإ ة1مهأ Nع 

انئاخ رظحلا كلذ قرخD نم راKتعاو #A@يكR6مألا عم لصاوت يأ رظحو
#"و .~

 ءا1حإ ةداع�ب ردصلا ماق ،هتاذ #A@حلا $
الامجإ يزمر وحن Nع( يدهملا ش}ج

ً
 oإ اعدو )عقاولا ضرأ Nع ترج $�vلا تاuAغتلا لوح تامولعم رفوتت الو ،

µإ فدهت ة1©نجألا تاوقلا دض "ة1لود ةمواقم" ل1كشo إDكسع لولح داجR6مألا دجاوتلل ةR6S$ "#
 لشف لاح $

 uÅ¸ألا "ةمواقملا" ءاول لماح هتفص� راظنألا طحم ةع7Ã هتعضو ردصلا باطخ ةّدح نGو .̄$ا1سلا طغضلا
ازورب

~
#" هتبغر oإ uAشÁ امم ،

 oإ هتاوعد نع ةأجف تمص ردصلا ن�لو .¾u¸أ رود Nع لوصحلا Nع سفانتلا $
#KÒ®ي "نيددش�ملا" نأ� نآلا حّ D وهو ،ةمواقملا

 تاDالولا دض ة6زازفتسا تاءارجإ ذاختا نع اوعنتمD نأ $
امئاد هنا الإ ،ة1بعشلا هتنا�م Nع ظافحلا oا ردصلا Òس املاطلو .ةدحتملا

~
اددuvم اد� ام 

~
 Nثملا ةقR6طلا نأش7 
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#¬اريإلا ماظنلا اهن�ب نم – ةدع تاهج نم طغضل ضرعتي هنأ ام\ .ةDاغلا كلت قيقحتل
اuAثكو – $

~
 ب1جتسÁ ام 

  .تاuAثأتلا كلتل ةعقوتم uAغ لا�شأ�

 )Jنلا ،ةمIحلا ،ءاطع( ىرخألا تاعومجملا

 Dلا ءاطع ةكرح نإ لوقلا نكم�v$ قتل تعِفُد دق ضا1فلا حلاف $¾�عشلا دشحلا ةئيه س}ئر اهأش�أuvأ ب¸uÅ 
#¬اريإلا ماظنلاو ءانبلا فالتئا نم

 $¾�عشلا دشحلا تاوق #A@ب ةط1سو ة1صخش ضا1فلا ِ¾uُتعا املاطلو .كلذك $
ارظن ةRj1غلا ىوقلاو

~
½¬انثلا ەرودل 

 .ة1قارعلا ةموكحلا ىدل $#�طولا نمألل Úراش�سمو $¾�عشلا دشحلا ىوقل س}ئرك $
اراش�سم هتفص� ،ضا1فلا راز دقو

~
#" $R6Sمألا عافدلا ر6زو عم عامتجال نوغات®بلا ،$#�طولا نمألل 

$ µÃº6لوألا ن 
 كانه تنا\ دقف ،تاجاجتحالا ءانثأ هجراخو قارعلا لخاد º̄التت تذخأ ة1طسولا ةروصلا ەذه ن�ل .2019

#" هطروتب معازم
#"و .ناريإ نم معد� نR6هاظتملا دض ةف1نعلا عمقلا تا1لمع ةرادإ $

 ه1لإ راشأ ،ةuAخألا ةنوآلا $
ال1كو هتفص� نويكR6مأ نولوؤسم

ً
#" هتكراشم بkس7 ناريإل 

 .ةدحتملا تاDالولا ةرافس مامأ تجرخ $�vلا ةرهاظملا $
#" ةDاغلل $#�لع روهظ ضا1فلل نا\و

#¬ام1لس مساق ةزانج $
 oإ ةراشإ نود "دئاقلا" هتفص� $#�يمخلا بطاخ ث1ح ،$

 ¾uع معدلا ة6¦قت ه1لع بجوتي ة1حان نمف .ةحضاو ضا1فلل ةلKقملا تاوطخلا ودKت ال ،لاح ةDأ Nعو .هت�س®ج
#" دجوي ىرخأ ة1حان نمو ،$¾�عشلا دشحلا لئاصف

#" رئاشع ةداقو ة1®س ةRj1ع تا1صخش )ءاطع ةكرح( ه�jح $
$ 

#" ة1كR6مألا تاوقلا ەاجت ةضماغ فقاوم تاذ لصوملاو كوكرك
امومع اهن�ل ،قارعلا $

~
 ل�ش7 اهجارخإ ضراعت 

  .¹ºاKم

 جارخGو ة1كR6مألا ة6¦جلا تاj# لل ةدDدشلا هتضراعم نع ¾uع دقف م1كحلا رامع ةم�حلا را1ت دئاق امأ 
اضوع ة1ع1بطلا ة1نامل¾uلا تاءارجإلا ذاختا Nع ەراÓإ Nع بظاو هن�ل ،ة1كR6مألا تاوقلا

~
 .ةف1نعلا ةمواقملا نع 

#¬اريإلا ماظنلل همعد راهظإ Nع لمع دقو
#¬ام1لس مساق ل##uمل ةرا6ز لالخ $

$ "#
#" ةم�حلا را1ت uAثأت نGو .نارهط $

$ 
ادج لà1ض ة1لاحلا ة1سا1سلا تاثداحملا

~
 ،هسفن Nع ظافحلل هتجاح قفو مت�س بزحلا تا\رحت نإف $oاتلاjو ،

   .̄$ا1سلا شاقنلا ةدا1قل ة1لعف ة1نا�مإ قفو ال

افقوم يداKعلا رد1ح ەدوقD يذلا  نلا فالتئا ذختا دقو 
~

 .ىرخألا ة1ع1شلا بازحألا #A@ب نم يدا1تعا uAغ 
 Nع هتلتك قفاوت مل ،ة6¦جلا دسألا #A@ع ةدعاق ف1لا�ت دادس7 بمارت بلاطمل هتضراعم يداKعلا ¾uع امن�بف
 ةسلج )نÃº6عو ةسمخ لصأ نم(  نلا فالتئا نم #A@يناملرب ةثالث ىوس # حD ملو .#A@يكR6مألا ءالجإل طغضلا
#¬امل¾uلا  نلا فالتئا س}ئر برعأ دقو .ة1كR6مألا تاوقلا باحس�ا� ةKلاطملل تدقع $�vلا نامل¾uلا

#"رزلا ناندع $
$ 

انلع
~

الئاق ،ت6¦صتلا Nع هضاuvعا نع 
ً

اف1لح Ãخ1س" قارعلا نإ 
~

اد1فم 
~

اودع عنصD"و "
~

 Dدقو ."عيمجلا ەاشخ 
 $º̄½ Êانلا هفقوم مهفل ةقR6ط لضفأ تنا\ امjرو ،2018 ماع تا�اختنا ذنم فعضD  نلا فالتئا فقوم ذخأ
#" uAخألاو د1حولا هلمأ وهو ،برغلل Óانم\ هتنا�م ةداعتسال ةلواحم هنأ

 .ةلص اذ K·vي نأ $

RSاتسدرLلا OPارقمNدلا بزحلا( ةNدرLلا بازحألا 
P طولا داحتالاوWS

P لاLاتسدرRS
P( 

#" ىرج يذلا ءاتفتسالا ذنم 
$ µÃº6حلاو 2017 لوألا ن�jنا "#

 ةدحو ارهظأ دق امهنأ الإ ،قاقش�ا ةلاح $
#" ةداتعم uAغ

#" ت6¦صتلا اعطاق ذإ ةمزألا ەذه $
v"ارعلا باونلا سلجم $

#"و .ة1كR6مألا تاوقلا جارخإ نأش7 $
 #A@حلا $

 $ãارقمDدلا بزحلا نم نولوؤسم # حف .ة1ع1شلا بازحألاو ناريإ عم دDدش رذح� دار¸ألا ةداقلا لماعت ،هتاذ
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#¬ام1لس مساق #A@بأت مسارم $#�طولا داحتالاو
$ "#

#" ة1ناريإلا تا1لصنقلا $
#" اوطرخني ملو .ة1نام1لسلاو لj1رأ $

$ 
 تال6¦حتل ة1لاحلا تا6¦تسملا Nع ظافحلا oإ ةجاحلا اهمهأ باKسألا نم ددعل ة1ع1شلا بازحألا دض تا�اطخ
#" #�j@Aحلا نم نولوؤسم عمتجا دقو .دادغ� نم طفنلا تادئاع

#¬اثلا نونا\ نم نماثلا $
 ،عاضوألا تاروطت نأش7 $

#·حصلا رمتؤملاو عامتجالا يرجأ نأ دعjو
#¬ازرب نافرج1ن ناتسدرك م1لقإ س}ئر ثدحت ،$

 ءارزولا سلجم س}ئرو $
#¬ازرب روÃم

#¬اريإلا موجهلا اركذD ال1ك "مويلا ثادحأ" لوح ةففخم ة¾uنب $
ارظنو  .¹ºاKم ل�ش7 $

~
 ط�اور دوجول 

#¬اتسدر�لا $#�طولا داحتالا بغري ال ،ناريGو قارعلا دار¸أ #A@ب ة1فارغجو ة1سا1سو ة6راجت
 $ãارقمDدلا بزحلاو $

#¬اتسدر�لا
$ "#

اءزج ارهظD نأ $
~

#" ،ن�لو .ناريإل ةضهانملا ةهبجلا نم 
¸أ ،هتاذ تقولا $

§
 نأ ة6¦ق تاراKع� ةداقلا د

#" رمتسµ نأو رداغت الأ بجD فالتئالا ىوق
 يذلا 2011 ماع و6ران�س راركت نم ة1شخ كانهف .شعاد ةjراحم $

#" داصتقالاو ةسا1سلا Nع ة1ناريإلاåة1ع1شلا بازحألا تنم1ه امدنع نا�jحلا ه1ف شَّمهت
 لوقلا نكمD .2قارعلا $

#¬اتسدر�لا $#�طولا داحتالا نإ راصتخا�
#¬اتسدر�لا $ãارقمDدلا بزحلاو $

 دجاوتلا oإ ةجاح� امهو .ةDاغلل ناقلق $
اضDأ نا1عD امهن�ل ،قارعلا ناتسدرك م1لقإ نمأ نامضل $R6Sمألا

~
 ةدعصألا Nع ةّمج را#Óأ قاحلإ Nع ناريإ ةردق 

  .ةR6كسعلاو ةDداصتقالاو ة1سا1سلا

 ة.]سلا ة.YZعلا لتLلا

 نم ة1©نجألا تاوقلا ءالجإ نأش7 تدِقُع $�vلا نامل¾uلا ةسلج ةنسلا برعلا #A@يسا1سلا مظعم عطاق 
 بازحألا زجع Nع ىرخأ ةراشإ كلتو .دار¸ألا مهئارظن رارغ Nع دحوم فقوم ذاختا اوع1طتسÁ مل مهنأ الإ ،قارعلا
 ماوعألا لالخو .2003 ماع ةدحتملا تاDالولا هتداق يذلا وزغلا ذنم ةدحوم ةدنجأ فلخ داحتالا نع ة1®سلا
 ام ن�ل .ة1باختنالا اهرئاود عيسوت لجأ نم ة1®سلا ةRj1علا تادا1قلاو بازحألا تحفا\ ،ةuAخألا Ãºع ةعKسلا

ا1§ظشµ نا\ هتدهش
~

 "#
 ¾u¸ألا $#�سلا فالتئالاف .ةددعتملا ةuAغصلا تافالتئالاو بازحألا Nع ةعزوملا تاوصألا $

#·1جنلا ةماسأ ەدوقD يذلا
ادعقم Ãºع ةعjرأ Nع ىوس لصحD مل $

~
 "#

 دمحم بزح لصح امن�ب ،$oاحلا نامل¾uلا $
#" ةنسلا حلاصم لثمت $�vلا ¾u¸ألا ةلت�لا نأ تاقرافملا نمو .طقف دعاقم ةتس Nع ̄$وبلحلا

 داDإ اهسأري نامل¾uلا $
#¬املع $1Òش وهو يوالع

#" مهuAثأت نم َّدح دق ةنسلا #A@ب ماسقنالا اذهو .$
#" مهلعجو ة1نطولا ةحاسلا $

 تاKسانم $
 بازحألا بناج oإ فوقولا ن6راتخم ةصرفلا مهضع� زهتنا دقو .ةDدر�لاو ة1ع1شلا بازحألا ذوفنل ةنيهر ةuAثك
اراش�نا uÅ¸أ تاءالولا بسك حبصاو اذه .ةصاخلا مهبسا�م معدل ة1ع1شلا وأ ةDدر�لا

~
 "#

 رطضا ذإ ،شعاد باقعأ $
ارظن ،ةنسلا برعلا #A@يسا1سلا ضع�

~
 oإ ،لصوملا\ ة1®سلا ةRj1علا قطانملا oإ ة1ع1شلا بازحألا ذوفن دادتمال 

 ةRj1علا لئاصفلا نأ مغر ،$oاتلاjو .3لاومألاو دراوملاو بصانملا ل�اقم دمألا ةuAصق تاقفص دقعو ةصرفلا زاهتنا
 تاوزن ةمحر تحت اهلعج1س كلذف( لماçلا� ة1كR6مألا تاوقلا تKحس�ا اذإ ةمج رئاسخ دKكتت فوس ة1®سلا
 اهانصخل $�vلا باKسألل ة1ضقلا ەذه نأش7 كسامتم $#�س $¾¬رع فقوم عقوت بعصلا نم ،)ة1ع1شلا بازحألا
  .ەالعأ

 
2	Zaman,	A.	(2020)	Iraq’s	Kurds	weigh	opportunities,	risks	in	wake	of	Soleimani	killing.	Al-Monitor.	<https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-kurds-opportunity-risk-soleimani-killing-iraq-	tensions.html>	

	:رظنا	،ةینسلا	بازحألل	كرتشملا	باطقتسالا	لوح	لیلحت	ىلع	عالطالل	3
Saleem,	ZA;	Skelton,	M.	(2019).	“Mosul	and	Basra	After	the	Protests:	The	Roots	of	Government	Failure	and	Popular	Discontent.”	
Konrad	Adenauer	Stiftung	and	IRIS.	October	2019.	
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 نوجتحملا

#" #A@جتحملا نع ةدام Ãº®ب موقن فوس 
v·لنس انن�ل ،مداقلا ع¦بسألا $

 ة1ف�1لا نع راصتخا� انه ءوضلا $
#¬ام1لس لتقم اهب رثأ $�vلا

#" عافترا ظحول ،ة1كR6مألا تاj# لا دعKف .تاجاجتحالا ةكرح Nع $
 دDدهتلا ىوتسم $

 تحÓ دق $�vلاو ،قحلا لهأ بئاصعو « بزح بئاتك\ ناريإل ة1لاوملا لئاصفلا امهسرامت نيذللا ب1هuvلاو
 لتقو فادهتسا مت دقو .ة1كR6مأ تادنجأل نوذفنم مه نR6هاظتملا عيمج نأ ة¹ºاKم uAغ وأ ة¹ºاKم لا�شأ�
#" #A@جتحم

#¬ام1لسل ة�6مر تازانج م1ظنت مهضفرل مهما1خ قرح متو ،ة Kلاو ةÓ6انلا $
 oإ فضأ .سدنهملاو $

 ودê6م طرخنا ،ة1كR6مألا تاj# لا دعKف .ةج�1نلا� ّلحنا دق #A@6ردصلاو #A@جتحملا #A@ب بعصلا فلاحتلا نأ كلذ
#" ردصلا

#" مهسفنأ اوضرفو #A@جتحملا دض ة1©يهرت تاسرامم $
 #A@نلعمو ةصنملا Nع #A@لوتسم رR6حتلا ةحاس $

#¬ام1لس لتقم نأ وه كلذ نم مهألاو .ءارزولا سلجم ةسائرل #Aْ@َحَّشَرُم نع ألملا Nع
 مالعإلا مامتها بذتجا دق $

اد1ع� ة1لودلا ةلعافلا تاهجلاو
~

 عمو .مهتطش�أ زاربGو مهتاوصأ لاصDإ Nع مهتردق فعضأ امم ،#A@جتحملا نع 
#" جورخلاو ةئبعتلا ةداعإ oإ مهيدê6م نوجتحملا اعد ،كلذ

  .ةدDدج ةدشاح تارهاظم $

 ةصالخلا

�ش دق ةuAخألا تاد1عصتلا نأ مغر 
§

 ة1قارعلا ة1سا1سلا بازحألل دمألا ةuAصق تا1باطخلاو فقاوملا تل
"#
#" ةعطاق تاجاتن�سا oإ لصوتلا نكمD ال هنأ الإ ،ضعKلا مهضع� ةهجاومو نا�R6مألا ةهجاوم $

 ةلحرملا ەذه $
 ة1ع1شلا تا1ش}ل1ملاو لت�لا #A@ب ة�6مرلا ةدحولاف .ل6¦طلا ىدملا Nع ة1نمألاو ة1سا1سلا بقاوعلا صوصخ�
 الإ ،ة1كR6مألا تاوقلا دجاوت رارمتسال هتضراعم oإ اهمظعم راشأ امن�بف .تاعدصت دوجوب $íوت تاراش�ب رخزت
ائجافم س}ل نياKتلا اذهو .فدهلا اذه قيقحت اهب مت�س $�vلا ةل1سولا Nع قافتا كانه س}ل هنأ

~
ارظن 

~
 تاقورفلا oإ 

#" ةuAب�لا
اضDأو ،بازحألا كلتل ة1سا1سلا تادنجألاو ةDداصتقالا لوصألا $

~
#" ع¦نتلا 

 .برغلا Nع اهدامتعا تاجرد $
 نوك1سف ،ةدع حاون نم ة1ع1شلا بازحألا #A@ب ةد1حولا ءاقتلالا ةطقن $Ê ة1ناريإلا ةدا1قلا عم ط�اورلا نأ امjو
اR6ح

~
 بنجتت نأ فلاحتلا تاوق دوجو رارمتسا� ةKغارلاو $¾¬وروألا داحتالاو ةدحتملا تاDالولل ةع�اتلا تاهجلا� 

 امأ .خلإ ...#A@6ردصلاو ءانبلا\ ةعونتملا لئاصفلا #A@ب مغانتلا د�6ت نأ اهنأش نم نوك1س $�vلا ة6زازفتسالا لامعألا
#" مهف ةنسلا برعلاو دار¸ألا

 نم ،�vش باKسأل رذحلا مهراسم Nع نوظفاح1س مهنأ حّجرملا نمو جRح فقوم $
#" بkس�يس رخآ uAبك د1عصت يأ نGو .دادغ� نم ةقفدتملا لاومألا Nع دار¸ألا دامتعا اهزربأ

 .مهتوق فاعضإ $
اuAخأو

~
#" لضفألا لمألا نإ ،

#" مدقتلا رارمتسا $
v"ارعلا نطاوملا ةا1ح #A@سحتو – قارعلا $

 لثمتي – ههافرو يداعلا $
"#
#" ةرادصلا نوجتحملا د1عتسî$ Á ةدحتملا تاDالولاو ناريإ #A@ب تارتوتلا ةئدهت $

 .ة1سا1سلا ةثداحملا $
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