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 املْقع اجلػشايف مليطك٘ الهُشد الفّٔلني ّأثشِ علٙ العالقات العشاقٔ٘ اإلٓشاىٔ٘

 خلٔل امساعٔل ذلنذ
 نُشدطتاٌ –أسبٔل  –دامع٘ دَٔاٌ 

 املكذم٘:
تُنجل البشْخ ّالذساطات اخلاص٘ بالعالقات اإلقلٔنٔ٘ ّالذّلٔ٘، أٍنٔ٘ متنٔضٗ، يف ظل ما ػَذِ العشام مً 

ٓ٘ ّاقتصادٓ٘ متتالٔ٘، بذًٛ مً قٔاو الذّل٘ العشاقٔ٘ بعذ احلشب العاملٔ٘ األّىل، ّمشّساً متػريات طٔاطٔ٘ ّعظهش
 و.2003و، ّاىتَاًٛ بالتػريات اليت اعكبت االستالل األمشٓهٕ للعشام طي٘ 1958باىَٔاس اليعاو امللهٕ علٙ أثش ثْسٗ متْص 

ات أسذاخ العشام الظٔاطٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ّمل تهً دّل اجلْاس، ىأٍو عً الذّل الهربٚ، بعٔذٗ عً مُذشٓ
ّاالدتناعٔ٘، بل ناىت ّيف نجري مً األسٔاٌ، تلعب دّساً أطاطٔاً فَٔا، األمش الزٖ دفع بالباسجني ّاألنادمئني، االٍتناو 

 بَا ّمتابعتَا، بَذف التعشف علٙ اىعهاطاتَا علٙ العالقات الذّلٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ للبالد.
الت تشطٔه احلذّد الؼشقٔ٘، األنجش تأثرياً علٙ دلشٓات األسذاخ الظٔاطٔ٘ يف العشام ُّٓنهً الكْل، بأٌ تفاع

اإلٓشاىٔ٘، اليت ػَذت أصمات خطريٗ، علٙ الصعٔذًٓ االقتصادٖ -خالل الكشٌ املاضٕ، ّالطٔنا علٙ العالقات العشاقٔ٘
مثاٌ طيْات، نلفت البلذًٓ الهجري  ّالظٔاطٕ، تفذشت يف بذآ٘ الجناىٔيات مً الكشٌ املزنْس، عً سشب ضشّغ امتذت

 مً اخلظاٜش املادٓ٘ ّالبؼشٓ٘.
ّتُنجل ميطك٘ )الهُشد الفّٔلني( مْقعاً طرتاتٔذٔاً، غآ٘ يف األٍنٔ٘ مً تلو احلذّد، لٔع فكط ألىَا تكرتب يف 

ظَْل املنتذٗ باجتاِ ٍزِ امليطك٘ مً العاصن٘ العشاقٔ٘ )بػذاد(، ّسظب، بل ّألٌ إٓشاٌ تُؼشف مً علٙ مشتفعاتَا علٙ ال
العاصن٘ املزنْسٗ. مما دعل العشام، يف ّضعٍ ال ُٓشظذ علُٔ مً الياسٔتني العظهشٓ٘ ّاألمئ٘، حبٔح ػهلت ٍزِ امليطك٘ 
)ٍادظاً( داٜناً للكٔادتني الظٔاطٔ٘ ّالعظهشٓ٘ يف البالد. اىعهظت علٙ دلنل التػريات اليت طشأت علٙ طهاٌ امليطك٘ مً 

 اإلٓشاىٔ٘، مً دَ٘ أخشٚ.-قات العشاقٔ٘دَ٘، ّعلٙ العال
تَذف ٍزِ الذساط٘، إىل حتلٔل أٍنٔ٘ املْقع اجلػشايف مليطك٘ الهُشد الفّٔلني ّما تشتب علٙ رلو مً تأثري علٙ 

اإلٓشاىٔ٘، ّما متجلُ مً رلاطش علٙ مظتكبل -تطْسات األسذاخ الظٔاطٔ٘ يف العشام. ّالطٔنا علٙ العالقات العشاقٔ٘
متجلت الذساط٘ مبشْسًٓ سٜٔظني ٍنا: حتذٓذ املْقع اجلػشايف مليطك٘ الذساط٘، ّأثش ٍزا املْقع علٙ مظاس االبالد. ّ

 اإلٓشاىٔ٘، ّما متدض عً رلو مً ىتاٜر، اىعهظت علٙ األّضاع األمئ٘ يف امليطك٘.-العالقات العشاقٔ٘
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 الهُشد الفّٔلٌْٔ:
لذساطات التاسخئ٘، إىل أٌ الهُشد الفّٔلني، ُٓنجلٌْ الظهاٌ األصلٔني مليطك٘ )لْسطتاٌ(، أّ بالد )اللْس(، تُؼري ا

ٓكع إىل اجليْب مً نُشدطتاٌ، ّٓتنجل بالكْغ املنتذ مً مشتفعات  -ننا ّسد يف داٜشٗ املعاسف اإلطالمٔ٘–ٍّٕ إقلٔه 
: باليطام اجلبلٕ املنتذ مً طَْل ىَش ددل٘ الؼشقٔ٘ Curzonصٌّ ، ّسذدٍا نش(1)نشميؼاِ مشاالً ّستٙ اخللٔر ديْباً

 .(2)ّستٙ سذّد أصفَاٌ ّفاسغ، ّمً مكاطع٘ نشميؼاِ ٍّنذاٌ إىل طَْل عشبظتاٌ
ّاملعشّف أٌ )اللْس(، ّننا ّسد يف نتاب )الؼشفيامُ(، أسذ الفشّع األطاطٔ٘ األسبع٘ للؼعب الهُشدٖ، إىل داىب: 

. ّٓؤنذ )ٍ٘صاس مْنشباىٕ( إىل أٌ الفّٔلني ٍه الهُشد األصلٌْٔ، مجلنا تُعذ هلذتَه، األطاغ (3)لَْسالهشماىر، الهْساٌ ّاله
 .(4)احلكٔكٕ للػ٘ الهُشدٓ٘

دلْالٛ مشاالً، ّإىل سذّد ذلافع٘ مٔظاٌ -ّيف العشام ٓيتؼش الهُشد الفّٔلٌْٔ يف امليطك٘ املنتذٗ بني خاىكني
 ((.1اإلٓشاىٔ٘ ػشقاً)خشٓط٘ سقه )-حلذّد العشاقٔ٘ديْباً، ّمً ىَش ددل٘ غشباً، ّإىل ا

اإلٓشاىٔ٘ أٍنٔ٘ دْٔطرتاتٔذٔ٘، ناىت -لكذ ٍٔأ املْقع اجلػشايف مليطك٘ الهُشد الفّٔلني اجملاّس للشذّد العشاقٔ٘
٘، ّالتضال تلعب دّساً فاعالً يف ساضش، ّمظتكبل طهاىَا، إىل داىب أٍنٔتَا االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّالذميْغشافٔ

 الهُشدٓ٘، مً دَ٘ أخشٚ.-اإلٓشاىٔ٘ مً دَ٘، ّالعشاقٔ٘-حبٔح باتت تُنجل )ذلشاساً( ٓعهع مظاس العالقات العشاقٔ٘
 

 املْقع اجلػشايف مليطك٘ الهُشد الفّٔلني:
، بذًٛ مً املجلح (5)( نه1300متتذ احلذّد الؼشقٔ٘ للعشام، ّاجملاّسٗ جلنَْسٓ٘ إٓشاٌ اإلطالمٔ٘، مظاف٘ تتذاّص )

((. ٍّٕ أطْل سذّد تفصل العشام عً 2حلذّدٖ مع تشنٔا، ّاىتَاًٛ بظْاسل اخللٔر مً دَ٘ اجليْب، )أىعش خشٓط٘ )ا
 دّل اجلْاس.

ّمً املعشّف، أٌ تشطٔه احلذّد الؼشقٔ٘ للعشام مع إٓشاٌ، ناٌ قذ اطتػشم مٝات الظيني، ّتطلب العؼشات مً 
ّاإلٓشاىٔ٘ طابكاً، ّالعشام ّإٓشاٌ السكاً، مً بٔيَا معاٍذات )دالذٓشاٌ  املعاٍذات ّاالتفاقٔات بني الذّلتني العجناىٔ٘

و، ّناٌ آخشٍا اتفاقٔ٘ اجلضاٜش طي٘ 1937و، ّطعذ آباد طي٘ 1638و، ّصٍاّ طي٘ 1555و، ّأماطٕ طي٘ 1514طي٘ 
تطه بؤس تْتش، ّمشانض ، ّاليت فؼلت يف ّضع سذ لليضاعات احلذّدٓ٘ بني البلذًٓ. ّالتضال احلذّد املزنْسٗ، (6)و(1975

-1980عذو اطتكشاس ستٙ اآلٌ، ّقذ تظببت يف نجريٍ مً املآطٕ ّالهْاسخ لؼعيب البلذًٓ، ّلعل سشب الظيْات الجناٌ )
 و( بٔيَنا دلٔالً علٙ رلو.1988

ٙ ُّٓنهً حتذٓذ ميطكتني سٜٔظٔتني علٙ إمتذاد احلذّد بني العشام ّإٓشاٌ، ناىتا ّالتضاالٌ، األنجش خطْسًٗ عل
 أمًِ ّاطتكشاس امليطك٘ ّبالتالٕ علٙ مظاس العالقات بني البلذًٓ، ٍّنا:

 
 

                                                 
 .116-115م، ص 2/1974الكوراني، المور ولورستان، مجمة المجمع العممي الُكردي،  وعمي سيد أنظر في ذلك : (1)
(2) G.N. Curzon, Persia and Persian Question, Vol. 7, London, 1982, P. 273. 
 .22م، ص 1953البدليسى، ترجمة المال جميل الروزبيانى، بغداد،  (3)
 .63م، ص 1985آفاق عربية، بغداد،  ضاثخانةىفؤاد حمة خورشيد، زمانى كوردى،  (4)
 .11م، بغداد، ص 1987، المجموعة اإلحصائية السنوية لسنة وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء (5)
 .62م، ص 1972اإليرانية، بغداد، -لالستزادة ُينظر : فالح شاكر األسود، الحدود العراقية (6)
 .52و ص  15م، ص 1974اإليرانية، القاىرة، -وأيضًا: عبد العزيز نوار، العالقات العراقية   
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 ميطك٘ ػط العشب. - أ
 ميطك٘ الهُشد الفّٔلني. - ب

تياّلت ٍزِ الذساط٘، ميطك٘ الهُشد الفّٔلني، باملتابع٘ ّالتشلٔل ملا تُنجلُ مً أٍنٔ٘ طرتاتٔذٔ٘، إىل داىب 
االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّالذميْغشافٔ٘، ننا بٔيا، ّألىَا التضال تُعذ مبعح قلل ّتْتش مظتنشًٓ لهاِل  أٍنٔتَا

و(، ّاليت 1980اإلٓشاىٔ٘ طي٘ )-الذّلتني اجلاستني: العشام ّإٓشاٌ، فال غشاب٘، أٌ تيطلل ميَا ػشاسٗ احلشب العشاقٔ٘
لبؼشٓ٘، ّالتضال امليطك٘ تلكٕ بعالهلا علٙ العالقات بني البلذًٓ اطتَلهت مً الطشفني الهجري مً إمهاىاتَنا املادٓ٘ ّا

 ستٙ اآلٌ.
 
 

 أٍنٔ٘ ميطك٘ الهُشد الفّٔلني:
اإلٓشاىٔ٘ مت تشطٔنَا، عرب عؼشات مً اإلتفاقٔات ّاملعاٍذات، ّناىت -طبكت اإلػاسٗ، إىل أٌ احلذّد العشاقٔ٘

رب يف تلو االتفاقٔات ّاملعاٍذات ملا متجلُ مً مْقع دػشايف لني ، قذ ىالت ىصٔباً أنميطك٘ الهشد الفّٔاحلذّد عيذ، 
متنٔض، سٔح تأخز احلذّد بالتكعش باالجتاِ حنْ العاصن٘ العشاقٔ٘ )بػذاد( ، ابتذاٛ مً ديْب مذٓي٘ سلبذ٘ ّستٙ 

لزٖ ( نه فكط. االمش ا150قصب٘ بذسٗ يف ذلافع٘ ّاطط، حبٔح ال تضٓذ املظاف٘ بني تلو احلذّد ّالعاصن٘ طْٚ )
ٓظتذعٕ دساط٘ اخلصاٜص اجلػشافٔ٘ هلزِ امليطك٘ ، ّاىعهاطاتَا علٙ طبٔع٘ العالقات الذّلٔ٘ بني البلذًٓ اجلاسًٓ : 

 .العشام ّآشاٌ
 

ش داخل االساضٕ دصاالٓشاىٔ٘ يف ميطك٘ الذساط٘ بالت-متتاص احلشب العشاقٔ٘ -االٍنٔ٘ اجلْٔطرتاتٔذٔ٘ : -1
.  ّمً ثه فكذ انتظبت اٍنٔ٘ (7)ـ )ميطك٘ التدصش احلذّدٓ٘(العشاقٔ٘ لزلو ٓطلل علَٔا اسٔاىاً ب

تؼشف مً مشتفعاتَا علٙ  ٌٓشاإٌ دْٔطرتاتٔذٔ٘، لٔع لهْىَا تكرتب نجرياً مً العاصن٘ )بػذاد( ، بل ّأل
الظَْل املنتذٗ باجتاِ العاصن٘ آطاً. لزلو فاٌ ٍزِ امليطك٘ ناىت ّال تضال متجل ٍادظاً ٓكض مطادع 

. ّقذ طعت باطتنشاس اىل ّضع بشامر لتأمني ظَريٍا 1921اقٔ٘ ميز تؼهٔل الذّل٘ العشاقٔ٘ طي٘ الظلطات العش
ٍزا بْدُ االٓشاىٔني اللزًٓ طاملا ناىْا ٓظتدذمٌْ ّضعَه اجلْٔطرتاتٔذٕ نْسق٘ ضػط طٔاطٕ ّاقتصادٖ 

 .كٙ بطالل٘ علٙ العالقات بني البلذًٓألّعظهشٖ علٙ العشام االمش الزٖ 
تهْىت  (8)تطه ميطك٘ الذساط٘ طَْال غآ٘ يف االٍنٔ٘ الضساعٔ٘ ٍّٕ  طَْل مشّسُٔ -قتصادٓ٘ :االٍنٔ٘ اال -2

م٘ مً املشتفعات الؼشقٔ٘ االٓشاىٔ٘، لزلو ناىت امليطك٘ ّستٙ عَذ قشٓب دىتٔذ٘ طنٙ الظْٔل ّاجلذاّل الكا
ت احلْٔاىٔ٘، قبل اٌ تكْو آشاٌ مصذس لالىتاز الضساعٕ ّال طٔنا الجنْس ّاحلنطٔات ّاحلبْب اىل داىب امليتذا

ّقذ تظبب رلو يف ٓبع املضاسع  (4ّ  3اىعش خشٓطيت )بالتْطع يف اطتػالل مْاسدٍا املأٜ٘ الكادم٘ اىل امليطك٘ 

                                                 
 .129منطقة التخصر الحدودية، المصدر السابق، ص أنظر: خميل اسماعيل محمد،  ((7

ل القادمة من السيول المروحية، ىي األراضي المنبسطة بين مدينتي خانقين وبدره. وقد غطتيا الرواسب الطينية والرممية التي نقمتيا المسيالت والجداو  (8)
 المرتفعات الشرقية، متخذًة ما يشبو المروحة.
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 .(9)ّالبظاتني ّاىل ٍذشٗ الظهاٌ اىل خاسز امليطك٘
احلذّد بني العشام ّآشاٌ  لني تكْو علٙ سْض ىفطٕ ّاطع ميتذ اىل داىيبمً داىب آخش فأٌ ميطك٘ الهشد الفّٔ

ابتذاٛا مً آباس )دٔاطْسخ( مشال مذٓي٘ خاىكني ّاىل آباس اليفطداىُ ديْب املذٓي٘ ّٓعذ مصفٙ الْىذ اجملاّس 
 .1927ملذٓي٘ خاىكني اّل مصفٙ مت اىؼاؤِ يف العشام طي٘ 

دّسِ يف تطْٓش العالقات ّميهً الكْل باٌ مشّس طشٓل خشاطاٌ التاسخيٕ عرب ميطك٘ الذساط٘ ناٌ ّال ٓضال لُ 
بني العشام ّآشاٌ سٔح ٓشبط عاصنيت البلذًٓ بػذاد ّطَشاٌ عرب امليطك٘ ّناىت مْاطه الضٓاسات الذٓئ٘ 

لضٓاسٗ املشاقذ الذٓئ٘ يف نشبالٛ اليذف  ٗعر باحلشنُ علٙ الطشٓل املزنْستالطٔنا يف العشّف االعتٔادٓ٘ 
 .(10)ٌذٓئ٘ يف قه ّمؼَذ يف آشاالهاظنٔ٘ ّطامشاٛ يف العشام ّاملشاقذ ال

ػَذت الفرتٗ اليت اعكبت قٔاو الذّل٘ العشاقٔ٘ تزبزباً يف العالقات بني البلذٓني  -االٍنٔ٘ الظٔاطٔ٘ : -3
ٚ احملاّالت لتطْس العالقات الظٔاطٔ٘ بٔيَنا ّمع رلو فاٌ ذسإ 1937اجلاسًٓ، ّناىت معاٍذٗ )طعذ آباد( طي٘ 

لطنْح، ّناىت ميطك٘ الذساط٘ متجل اسذٚ ابشص مياطل الصشاع طْاٛ علٙ االسض مظتْٚ تلو العالقات ناٌ دٌّ ا
اّ علٙ املٔاِ. ّمل تظفش اللكاٛات العذٓذٗ ّاالدتناعات املتْاصل٘ بني الطشفني عً سلْل ىَأٜ٘ ملؼهالتَنا 

ض تْتش ّعذو ّبذال مً اٌ تهٌْ احلذّد بٔيَنا دظْسا لتطْٓش العالقات الظٔاطٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ، ناىت مشان
 .(12)ىتر عيُ اطتنشاس ٍذشٗ ّتَذري الظهاٌ اىل خاسز امليطك٘ (11)اطتكشاس

ّناٌ مْقف الظلطات العشاقٔ٘ طلبٔاً يف سل مؼهالت طهاٌ امليطك٘ االمش الزٖ ػذع املْاطيني علٙ تشنَا الطٔنا 
لصاحل العشب  مظتنشًٓ( ّما قبلَا سٔح تعشضْا  اىل تظفري ّتَذري 1988-1980اثياٛ حلشب بني البلذتني )

 الْافذًٓ اىل امليطك٘ االمش الزٖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. وكذلك: صبيح يوسف، مراكز 267م، بغداد، ص 5/1969ة المياه في مندلي، مجمة الجمعية الجغرافية، العدد أنظر خالص األشعب، مشكم (9)

 .253م، ص 1982االستيطان في محافظة ديالى، واسط، ميسان والقادسية، الموصل، 
 .118م، ص 1958محمد ىادي الدفتر وعبد اهلل حسن، العراق الشمالي، مطبعة النيار، بغداد،  (12)
 .14م، ص 1971خورشيد شوكت، الدوافع الخفية وراء مشكمة شط العرب، بغداد،  (11)
 .127م، ص 1991مصطفى االنصاري، عمميات التيجير في العراق، المركز الوثائقي لحقوق اإلنسان في العراق، لندن،  (12)
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 .(13)ىتاٜذُ علٙ التهًْٓ الذميْغشايف للظهاٌ تاىعهظ

التناغ بني التذنعات اٌ املْقع اجلػشايف مليطك٘ الهْسد الفٔلٔني دعلَا عيذ خط  -االٍنٔ٘ الذميْغشافٔ٘ : -4
الهْسدٓ٘ اليت تضداد نجاف٘ باالجتاِ حنْ الؼنال ّالؼشم ّالتذنعات العشبٔ٘ اليت ترتنض يف اجليْب ّالػشب 

 مجلنا تربص جتنعات تشنناىٔ٘ يف مشانض احلطش مجل ميذلٕ قضاىُٔ خاىكني ّالظعذٓ٘.. 

عظهشٖ متجل بالظٔاط٘ املأٜ٘ لالٓشاىٔني اصاٛ مً داىب آخش فاٌ ما تعشضت لُ امليطك٘ مً ضػط اقتصادٖ ّطٔاطٕ ّ
طهاٌ امليطك٘ ّطٔاط٘ التعشٓب اليت ػَذتَا يف ّقت مبهش بعذ قٔاو الذّل٘ العشاقٔ٘ حبذ٘ )التبعٔ٘ االٓشاىٔ٘( اليت 

 بني 1975متجلت بتظفري االالف مً طهاىَا اىل الطشف اآلخش مً احلذّد.. ّمحالت التَذري بعذ اتفاقٔ٘ اجلضاٜش طي٘ 
نل رلو طبب تػريا ػامال يف التهًْٓ الكْمٕ للظهاٌ مً دَ٘ ّيف . (14)العشام ّآشاٌ ثه صسع امليطك٘ بالْافذًٓ العشب

( اىل اٌ ىظب الظهاٌ يف ميطك٘ الذساط٘ ناىت 1تْصٓعَه اجلػشايف ّسذه الظهاٌ مً دَ٘ اخشٚ . ّٓؼري اجلذّل سقه )
 .1970-1947خالل الفرتٗ بني طي٘  طبٔعٔ٘ بل ّيف مذٓييت خاىكني ّالظعذٓ٘ مشتفع٘

 
 (1دذّل سقه )

 الفٔلٔني )%( طيْٓاً دىظب٘ صٓادٗ طهاٌ عذد مً املشانض احلطشٓ٘ يف ميطك٘ الهش
 1987-1970                 1970-1947 املشنض احلطشٖ          

 2.1- 7.7 خاىكني

 3.1 4.0 الظعذٓ٘   

 4.7- --- دلْالٛ

 5.9- 1.5 ميذلٕ

 2.8- 0.7 ُ  ضاىٔق

 5.2- 0.3- بذسِ

 1.5 0.2 دصاٌ

 --- 0.6- صسباطٔ٘
 و.1970و( ّاحلصش األّىل لظي٘ 1987ّ  1947املصذس: اسصاٛات الظهاٌ للظيْات )

   
حلنالت التظفري ّالتَذري ّالتؼشٓذ اليت عاىٙ ميَا  نيتٔذ٘ و1987-1970اداً خالل الفرتٗ بني سال اىَا ػَذت اخنفاضاً إ

المش الزٖ اىعهع علٙ التهًْٓ الكْمٕ لصاحل الظهاٌ االمش الزٖ اىعهع علٙ التهًْٓ الكْمٕ لصاحل الظهاٌ الظهاٌ ا
 (.(2اىعش دذّل سقه ))العشب اللزًٓ استفعت ىظبتَه بؼهل متصاعذ علٙ سظاب الظهاٌ الهْسد. 

 

                                                 
 .62م، ص 2213ربيل، ، أ2محمد، الكرد الفيميون بين حمالت التسقير وسياسة التيجير، ط سماعيلخميل ا (13)
 .319ينظر حسن عموي: الشيعة والدولة القومية في العراق، قم، إيران، ص  (14)
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 (2دذّل سقه )
 التهًْٓ الكْمٕ لظهاٌ ميطك٘ الهْسد الفٔلٔني

(1947-1977%) 
 1977 1947 ٗ االداسٓ٘                             الْسذ

 45 80 ىاسٔ٘ مشنض خاىكني                         
 5.1 50 ىاسٔ٘ قضلشباط )الظعذٓ٘(                   
 0.6 50 ىاسٔ٘ مشنض ميذلٕ                          

 2.7 50 ىاسٔ٘ بلذسّص                                
 10.7 26.6 ذلافع٘ دٓاىل                              

 35، ص 1961املصذس: أمحذ فْصٖ، خيادش ّدبال، بريّت، 
 .37ّفٔصل دِ باغ، نْسد ّن٘مٌ٘ تّ٘ٗٓ٘ناىٕ تش، ٍّ٘لَٔش، ص 

شٌ املاضٕ، ّتأطٔظاً ملا طبل، فأٌ ميطك٘ الذساط٘، استلت مْقعاً متنٔضاً يف األسذاخ اليت ػَذٍا العشام، طٔل٘ الك
ّاىعهظت بالتالٕ علٙ العالقات الظٔاطٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ بني البلذًٓ اجلاسًٓ: العشام ّإٓشاٌ مً داىب 

 الهشدٓ٘ مً داىب آخش.-ّالعالقات العشاقٔ٘
 
 

 العالقات العشاقٔ٘ اإلٓشاىٔ٘:
و، أصبشت 1921العشاقٔ٘ طي٘  بعذ أٌ ّضعت احلشب العاملٔ٘ األّىل أّصاسٍا، ّمت اإلعالٌ عً قٔاو الذّل٘

و سمسٔاً. 1926احلذّد بني الذّل٘ العجناىٔ٘ ّاإلٓشاىٔني سذّداً سمسٔ٘ بني العشام ّإٓشاٌ، ّاعرتفت األخريٗ بزلو طي٘ 
تُنجل يف أدضاٛ ميَا سذّداً بني البلذًٓ، إال أىُ مل ٓهً عكب٘ يف ّعلٙ الشغه مً احلاٜط اجلبلٕ ملشتفعات صانشّغ اليت 

طشٓل تطْٓش العالقات بني البلذًٓ، فجن٘ سّابط تاسخئ٘ ّدٓئ٘ ّاقتصادٓ٘ ناىت ّإىل ّقت قشٓب تؼذ ػعيب البلذًٓ 
نجري مً األصمات اليت  . إال أٌ اليصف الجاىٕ مً الكشٌ املاضٕ، تعشضت تلو العالقات إىل(15)ّالطٔنا يف ميطك٘ الذساط٘

اىعهظت طلباً علٙ امليطك٘. ّحتنل طهاىَا ّصس تشدٖ تلو العالقات، ّناىْا باطتنشاس، مٔادًٓ للصشاع، ّطْساً للششب بني 
. ّقذ طبكت (16)البلذًٓ. فال غشاب٘ أٌ تطه أغلب املعاٍذات ّاالتفاقٔات بني الطشفني، بيْداً تتعلل مبؼهالت ٍزِ امليطك٘

أٌ هلٔب سشب الجناٌ طيْات، اىطلكت ميَا أّالً. ّالتضال ميطك٘ الذساط٘ تُنجل مشانض عذو اطتكشاس يف العشام  اإلػاسٗ إىل
 .(17)مما سال دٌّ عْدٗ الهجري مً طهاىَا املَادشًٓ ّاملشسلني الَٔا ستٙ اآلٌ

 
 الهشدٓ٘:-العالقات العشاقٔ٘

نشدطتاٌ العشام مبشافعات العشام األخشٚ، أضاف إٌ املْقع اجلػشايف مليطك٘ الذساط٘، نذظش ٓشبط ذلافعات 
إلَٔا أٍنٔ٘، الطٔنا يف ظل الكتال الزٖ دشٚ خالل الكشٌ املاضٕ بني احلشن٘ الهشدٓ٘ ّاجلٔؽ العشاقٕ ّناىت امليطك٘ 

لو تُعذ، الظاتش األمامٕ ّاحلصً املتكذو للششن٘ الهشدٓ٘، لزلو حتنل الهشد الفّٔلٌْٔ ىصٔباً نبرياً مً تذاعٔات ر
 الكتال مً قتلٍ ّتؼشٓذٍ ّسشماٌ، الٓضال ٓعاىضٌ ميُ ستٙ الْٔو.

                                                 
 .167م، ص 1955أنظر: عبد الرزاق الحسني، العراق قديمًا وحديثًا، بيروت،  (15)
 .15اإليرانية، المصدر السابق، ص -عبد العزيز نوار، العالقات العراقية (16)
 .117ري، عمميات التيجير في العراق، المصدر السابق، ص أنظر: مصطفى األنصا (17)
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ُّٓنهً الكْل، بأٌ قٔاو الظلطات العشاقٔ٘ )مبهشاً( بتيفٔز طٔاط٘ )التعشٓب( يف ميطك٘ الذساط٘ )أىعش خشٓط٘ 
افعات الْططٙ، (( إسذٚ أبشص ىتاٜر ٍزا املْقع اجلػشايف، الزٖ دننع بني أٍنٔتُ نذظش بني نشدطتاٌ العشام ّاحمل5)

 ّالطٔنا ذلافع٘ بػذاد، مً دَ٘، ّبني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مْقعُ عيذ ميطك٘ )التدصش( احلذّدٓ٘ بني العشام ّإٓشاٌ مً دَ٘ أخشٚ، ّلزلو ناىت امليطك٘ مً أبشص طاسات الكتال 
شدٓ٘، فؼعب امليطك٘ دننع نْىَه )نشداً( يف سشب الظيْات الجناٌ بني البلذًٓ، مجلنا ناىت مٔادًٓ للكتال مع احلشن٘ اله

ٓتعاطفٌْ مع احلشن٘، ننا أىَه )ػٔع٘(، حتنلْا مع ػٔع٘ العشام العله ّالتَذري ّتعشضت ميطكتَه إىل التدشٓب 
 ّالتذمري.
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 ىتاٜر الذساط٘:
ذٍا، سٔح لكذ عاىٙ الهشد الفّٔلٌْٔ، ىتاٜر تشطٔه احلذّد الؼشقٔ٘ للعشام مع إٓشاٌ قبل احلشب العاملٔ٘ ّبع -1

أٌ أسضَه دضٛ مً أسض العشام. ّدذّا أىفظَه بعذ تأطٔع الذّل٘ العشاقٔ٘، أىَه دضٛ مً اجملتنع العشاقٕ، ّ
ننا ناٌ إلىعطاف تلو احلذّد باجتاِ العاصن٘ العشاقٔ٘ بػذاد، عيذ ميطك٘ الذساط٘، ما دعلَا مشانض عذو 

 .اطتكشاس، ّتْتش بني البلذًٓ ستٙ الْٔو
اإلٓشاىٔ٘، ّما ُٓنجلُ مً بعذ -لكذ ناٌ )للنْقع اجلػشايف( مليطك٘ الذساط٘، اجملاّس للشذّد العشاقٔ٘ -2

دْٔطرتاتٔذٕ، إىل داىب أٍنٔتَا االقتصادٓ٘ ّالذميْغشافٔ٘ دّس فاعل يف تْدُٔ، ّحتذٓذ مظاس العالقات 
لتطْٓش ّتعضٓض العالقات  بني البلذًٓ،  بني العشام ّإٓشاٌ. ّبذالً مً أٌ ٓهٌْ املْقع اجلػشايف، ٍزا، ّطٔل٘

ّلصاحل الؼعبني، فأىُ ناٌ ّباالً علٙ الهشد الفّٔلني الزًٓ عاىْا علٙ إمتذاد الكشٌ املاضٕ، التظفري ّالتَذري، 
 ّالتؼشٓذ ّمل تيفع نل االتفاقٔات للشٔلْل٘ دٌّ رلو.

قٔ٘ يف نٔفٔ٘ تأمني ظَريٍا مع اإلٓشاىٔني، لكذ خلل )املْقع اجلػشايف( للنيطك٘، ٍادظاً داٜناً للظلطات العشا -3
فهاىت طٔاط٘ )التعشٓب( أبشص تلو الربامر اليت ىفزتَا تلو الظلطات علٙ سظاب طهاٌ امليطك٘ مما اىعهع 

 علٙ اجتاٍات منٍْه ّتْصٓعَه اجلػشايف ّتهْٓيَه الكْمٕ.

 التْصٔات:
التػريات الظٔاطٔ٘، طْاٛ بكٔاو اقلٔه نشدطتاٌ إٌ ميطك٘ الهشد الفّٔلني، الصالت تعاىٕ عذو االطتكشاس، سغه  -1

و، األمش الزٖ ٓتطلب مً الكٔادتني العشاقٔ٘ اجلذٓذٗ 2003و، أّ بظكْط اليعاو العشاقٕ طي٘ 1992طي٘ 
 أٍلَا للعْدٗ إلَٔا.ّالهشدٓ٘، الظعٕ للتْصل إىل سلْل، تعٔذ األمً ّاالطتكشاس للنيطك٘، ّٓؼذع 

لهشد الفّٔلني، ال تكتصش علٙ عْدتَه إىل دٓاسٍه، أّ يف تعْٓطَه طيْات الفكش ّالتؼشد ّاحلشماٌ، إٌ مؼهل٘ ا -2
 ّسظب، بل ّنزلو يف إعادٗ اهلْٓ٘ الكْمٔ٘ ّالْطئ٘ هله، اطًْٗ بػريٍه مً أبياٛ العشام.

اىٌْ مً صنت احلشنات إٌ الهشد الفّٔلني الصالْا، سغه نل التطشٔات اليت قذمٍْا علٙ امتذاد الكشٌ املاضٕ، ٓع -3
ّاألسضاب العشاقٔ٘ ّالهشدٓ٘ ٍّٕ يف أسظً األسْال، دٌّ طنْح ّأسالو املؼشدًٓ ّاحملشّمني ميَه، يف العْدٗ إىل 

 الْطً، ّاملؼاسن٘ يف بياٛ ما خشبتُ األسذاخ ّبػري رلو فامليطك٘ مشػش٘ للتْتش ّاإلىفذاس.

 
 

 مصادس الذساط٘:
 و.1970اإلٓشاىٔ٘، بػذاد، -اقٔ٘األطْد، فالح ػانش، احلذّد العش -1
 و، بػذاد.5/1969األػعب، خالص سظين، مؼهل٘ املٔاِ يف ميذلٕ، دلل٘ اجلنعٔ٘ اجلػشافٔ٘ العشاقٔ٘،  -2
 و.1991األىصاسٖ، مصطفٙ، عنلٔات التَذري يف العشام، املشنض الْثاٜكٕ حلكْم اإلىظاٌ، ليذٌ،  -3
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 و.1953، بػذاد، البذلٔظٕ، الؼشفيام٘، تشمج٘ املال مجٔل الشّصبٔاتٕ -4
 و.1955احلظين، عبذ الشصام، العشام قذمياً ّسذٓجاً، بريّت،  -5
 و.1985خْسػٔذ، ػْنت، الذّافع اخلفٔ٘ ّساٛ مؼهل٘ ػط العشب، بػذاد،  -6
 و.1985خْسػٔذ، فؤاد مح٘، صماىٙ نْسدٚ، ضاىطاىٖ٘ آفام عشبٔ٘، بػذاد،  -7
 و.1955٘ اليَاس، بػذاد، الذفرت، ذلنذ ٍادٖ ّعبذ الُ سظً، العش ام الؼنالٕ، مطبع -8
 علْٖ، سظً، الؼٔع٘ ّالذّل٘ الكْمٔ٘، قه، إٓشاٌ. -9

 .2/1974الهْساىٕ، علٕ طٔذّ، اللْس ّلْسطتاٌ، دلل٘ اجملنع العلنٕ الهشدٖ،  -10
 و.1985، 2ذلنذ، خلٔل امساعٔل، ميطك٘ التدصش احلذّدٓ٘ بني العشام ّإٓشاٌ، الظلٔناىٔ٘، ط -11
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 شويَهى جوطسافى ناوضةى كوزدة فةيويةكان
 وكازيطةزى هةضةز ثةيوةنديةكانى عيَساق و ئيَسان

 ثوختة:
وزى ناوضةى كوزدة فةيويةكان عيَساق ، شازةكانى خانةقني و طوالهة )جةهوال( هةباكوز دةطسيَتةوة ، بةهيَويَم هةم دوو شازةوة ضه

ئيَسان  –دزيَر دةبيَتةوة ، تا ضهووزى ثازيَصطاى ميطان هةباشوز . هةزوةها هةكةنازى زِوبازى دجوةش هةزِؤذئاوا دةكشيَت بةزةو ضهوزى عيَساق 
ةهَاتةوة. هةتايبةت مةنديةكانى ئةم ضهوزة ئةوةية بةئازاضتةى بةغدا )ثايتةختى عيَساق(، دزيَردةبيَتةوة. بؤية ئةم ناوضةية هةزِؤذه

 بةزدةوام مةتسضى هةضةز اليةنى ضياضى و ضةزباشى و ئاضايشى عيَساق هةبوو.
اتيريةكةى بلسيَت ضونلة بةزدةوام و بةدزيَراى هةهَلةوتى جوطسافى ناوضةكة ئةوةي زِةخطاندووة ، كةهيَلؤهيهةوة هةطسنطى ضرت

وهَات ضةدةى زِابسدوو شويَهى ناضةقامطريى نيَوان هةزدوو والَتى عيَساق و ئيَسان بوو .ئةمةش زِةنطدانةوةى هةضةز ثةيوةندى نيَوان هةزدوو و
، بةيةن طةياندوة بةثازيَصطاكانى تسى عيَساق  هةبوو هةاليةكى تسةوة هةبةزئةوةى ئةم دوو ناوضةية وةكو ثسدى ، ثازيَصطاكانى كوزدضتان

بؤية ئةم ضهوزة ثةيوةنديلى ناجيَطريى هةنيَوان بصوتهةوةى زِشطازى خواشى كوزدى و حلومةتةكانى عيَساق دزوضت كسدووة ، كةدواجاز 
مى ئةم كازانة طؤزانلازى تةواو  هة ناوضةكةى توشى ثةالمازدان و زِاطواضنت و دةزكسدنى خةهَلى ناوضةكةى هيَلةوتؤتةوة بؤية هةدةزئةجنا

 دميؤطسافياى ناوضةكة هاتة كايةوة ، بةتايبةت هة زِووى دابةش بوونى نةتةوايةتى دانيشتوانةكةى .
ئامانج هةم تويَريهةوةية ، شيلسدنةوة ، ديازيلسدنى شويَهى ضرتاتيجى كوزدة فةيويةكان ضونلة ئةم ناوضةية ضهوزية هةدواى 

 تى عيَساق كازيطةزى هةبوو هةضةز ئةم دةوهَةتة هةطةلَ والَتى ئيَسان.دامةشزاندنى دةوهَة
ئةم تويَريهةوة هةدوو تةوةز ثيَم هاتووة ، يةكةميان ، ديازيلسدنى  ضهوزى جوطسافى ناوضةكة و شويَهى ضرتاتيريةكةتى ، 

 عيَساق و كوزد هةاليةكى تس ديازى دةكات .دووةميان ، كازيطةزى ضهوزى ئةم ناوضةية هةضةز ثةيوةندى عيَساق و ئيَسان هةاليةن ، 
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The Geographic position of the Faily Kurds` territories and its Impact on Iraq-Iran 

relations 

 

Abstract: 

The frontiers of the Faily Kurds' territories in Iraq can be represented by a line extending 

from the cities of Khanaqin and Jalula' in the north, to the borders of Misan Governorate in the 

south; from the banks of the Tigris in the west, to the Iraq-Iran borders in the east. Among the 

most remarkable features of these borders is that they tend towards the Iraqi Capital city of 

Baghdad. This fact generated a constant threat against Iraq at the security and military levels. 

The Geographic position of the study area has a geo-strategic importance that made it the 

center of tensions between the two neighbors, Iraq and Iran, during most of the past century, 

which reflected on their mutual relations. 

Moreover, this area was the bridge that connected the provinces of Iraqi Kurdistan and the 

rest of the Iraqi provinces. Thus, the area of the study had to bear the load of the unstable relation 

between the Kurdish Movement and Iraqi Governments. They had their share of deportation, 

displacement, and exit, on less than the rest of the Kurdish areas. The outcome was a huge and 

enormous transformation in the Demographics of the area, especially the ethnic distribution of 

the people. 

This study analysis the geostrategic importance of the geographic position of the Faily 

Kurds' territories, as well as their destiny because of their proximity to the Iraq-Iran borders in 

the past century, after the establishment of the Iraqi state; as well as the impact of all of this on 

the Iraq-Iran relations. 

This study has two essential sections: the identification of the location where the 

territories are, and their geostrategic importance. On the other hand, the other section is the 

impact of the location on the pathway of the Iraq-Iran relations, and the Iraqi-Kurdish relations 

on the other hand. 


