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  عبد العزيز محمد العجمى  اســم الباحـث
: المشكلة الكردية وأبعادها المحلية واإلقليمية والدولية  عـنـوان البحث

  )م٢٠٠٥-١٩٩٠(دراسة تطبيقية على أكراد العراق 
  حلوان  جـامـعــــة
  التجارة وإدارة األعمال  كـلـيـــــة

  العلوم السياسية  ـســــــمق
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
معرفة مشكلة األكراد فى العراق وأبعادها إلى   هذه الدراسة تهدف

فاألكراد فى العراق ال يمكن تجاهلهم فقد فضروا . المحلية واإلقليمية والدولية
حد العناصر المهمة فى صياغة أنفسهم على المشهد العراقى، وأصبحوا أ

مستقبله، لذلك أصبح على المختصين والكتاب والمهتمين بالشؤون السياسية 
  .لعراقية التعرف عليها أكثر فأكثر

–وتحاول الدراسة الكشف عن التناقضات فى العالقات العراقية 
الكردية، حيث إن العنصر الكردى فى الشرق األوسط ال يمكن تجاهله من 

 المنطقة، ولكنه فى الوقت ذاته عنصر موزع ومقسم جغرافيا، على خريطة
ومتصارع سياسيا ومتنازع قبليا، إذا يتواجد فى أكثر من دولة، فاختلفت 

  .طبائعه وخصائصه إلى حد يتعذر معه االتفاق أحياناً
 عن -قوميا– على أن هناك شعبا كرديا يختلف قولكن يبقى االتفا
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 والفرس والترك وإن كان يتوحد معها فى العرب: الشعوب الرئيسة الثالث
إطار اإلسالم، وفى كل األحوال، يبقى اإلجماع قائما على أن المشكلة الكردية 

، ومتوقع لها أن تستمر لوقت طأخطر أزمات الشرق األوس تعتبر واحدة من
  .طويل فى المستقبل

  منهج الدراسة
نهج  الدراسة باألساس على منهج تاريخى، فضال عن المتعتمدا

  .الوصفى، وكذلك منهج الجماعة
فالمنهج األول يستخدم فى متابعة األصول التاريخية لألكراد عموما 

والتطورات التاريخية للمشكلة الكردية فى العراق وبيان مدى االستمرارية 
  .والتغير فيها وأساليب الحكومات العراقية المتعاقبة فى التعامل معها

 الوصفى الذى يقوم بوصف ظواهر أما المنهج الثانى فهو المنهج
العالقات الدولية دون تحليل العوامل المفسرة لها فهذا المنهج يقوم على 
تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتفسيرها للوصول إلى التعميمات 

  .مقبولة بشأنها
وهذا المنهج يفيد بدراسة تأثير المتغيرات الدولة على السياسات الداخلية 

راسة األكراد دويفيد فى . فجوات بين العالقات السياسية الدوليةوتضيق ال
وعالقتهم بسياسات الدول التى انتشروا فيها عقب الحرب الباردة وحرب 

  . الخليج الثانى
أما المنهج الثالث، وهو منهج الجماعة الذى يفيد فى دراسة خصائص 

الجماعات األخرى األكراد كجماعة وطبيعة العالقات داخلها وفيما بينها وبين 
  .مع النظام الحاكم"  التعاونية-الصراعية"فى المجتمع وعالقاتها 
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  استنتاجات الدراسة
أن وسائل معالجة الحكومات المتعاقبة للمشكلة : االستنتاج األول 

الكردية منذ انتهاء الحرب العالمية األولى تأثرت نتائجها بما جرى من 
  :أحداث على المستويات اآلتية

  .ع الكردى الحكومى العراقىالصرا -
 .الصراع الكردى الكردى داخل العراق -

 الصراع الكردى فى بعده اإلقليمى الدولى -

أما فيما يتعلق بالصراع الكردى فى بعده الدولى، فتالحظ الدراسة أن 
األكراد لم يتحسن وضعهم إال بعد التدخل الدولى لحمايتهم بعد حرب الخليج 

ات المتحدة فى دفعهم إلى االتفاق الذى عزز من الثانية، وبعد تدخل الوالي
  .مكانتهم ووضعهم بعد حرب الخليج الثانية

تأثر مشكلة أكراد العراق بالدور اإلقليمى والدولى، : االستنتاج الثانى
حيث تالحظ هذه الدراسة أن األكراد كانوا من أهم األوراق المستخدمة ضد 

ها اإلقليمية والدولية، نظرا للصراع جميع األنظمة العراقية السابقة فى خالفات
بين األكراد وحكوماتهم المركزية السابقة حول العديد من المسائل المتعلقة 

وبالتالى فإن اتصال األكراد مع تلك األطراف . بالحقوق والمطالب الكردية
  .أدى إلى تأزيم وضعهم فى غالب األحيان

لحكومة المركزية مع استفادة األكراد من خالفات ا: االستنتاج الثالث 
بعض األطراف اإلقليمية والدولية، حيث تالحظ الدراسة أن وضع األكراد قد 
تغير إلى األفضل بعد غزة العراق لدولة الكويت، حيث تم فرض حظر 

جة لما تعرضوا له من قمع يالطيران العراقى فى مناطق األكراد لحمايتهم نت
. وإيران ضد الحكومة العراقيةجراء تعاونهم مع أطراف إقليمية مثل تركيا 
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كما تحسن وضعهم فى العراق بعد أن جمعتهم واشنطن من أجل االتفاق 
. لمساعدتها فى إسقاط نظام صدام بحجة امتالكه ألسلحة دمار شامل

فالواليات المتحدة عندما اجتاحت األكراد فى الضغط على الحكومة المركزية 
 الكردية المتناحرة فى العراق، فى بغدا، بدأت تسعى للتوفيق بين األطراف

وأخذت ترعى االجتماعات واالتصاالت بينهم إلى أن وصلت إلى اتفاق 
هم ح، الذى يعد المنعطف المهم فى توحد األكراد وتصال١٩٩٨واشنطن عام 

  .واندماجهم مع المعارضة العراقية ضد النظام العراقى الحاكم آنذاك
يكية من اتصالها مع أكراد وهو االستفادة األمر: االستنتاج الرابع

فالواليات المتحدة كلما أرادت أن تضغط على الحكومة العراقية . العراق
ولكن االستفادة الكبرى من اتصالها مع . استخدمت الورقة الكردية لترهيبها

األكراد كانت استخدامهم الحتالل العراق، فعندما واجهت الواليات المتحدة 
وبية أثناء غزوها للعراق وعندما رفضت صعوبة فى اختراق الجبهة الجن

تركيا السماح للقوات األمريكية باستخدام أراضيها، وعادت واشنطن إلى 
األكراد لتسهيل مهمتها فوجدت خير مساعدة من األكراد الذين كانوا يتمنون 

  .زوال النظام العراقى
  
  
  

  
  

  
  


