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مدخل:
للقوميــة الكرديــة فــي كل مــن العــراق وســوريا وإيــران
تنتشــرالشــعوب املنتميــة
ً
وتركيا كأقليات كبيرة العدد نسبيا ،وتشكل نسبة مهمة من سكان هذه البلدان؛
وباســتثناء العــراق ،ظــل األكــراد فــي البلــدان الثالثــة يكافحــون إلقامــة نظــام إدارة
ال مركــزي أو حكــم ذاتــي طيلــة عقــود بوســائل مختلفــة.
ســيبقى جوهــرالهــدف الكــردي فــي ســوريا علــى املــدى البعيــد يتمثــل فــي الســعي
إلنجــازاالســتقالل ســواء ضمــن كيــان سيا�ســي منفصــل عــن الدولــة الســورية قائــم
بذاتــه ،أو مندمــج مــع دولــة كرديــة محتملــة الــوالدة فــي املــدى القريــب فــي شــمال
العــراق ضمــن جغرافيــة متصلــة مــع مناطــق ســيطرة القــوى الكرديــة فــي الشــمال
الســوري؛ فــي ذات الوقــت هنــاك قــوى كرديــة ســورية أكثــرواقعيــة تركــزفــي ســعيها
الراهــن للحصــول علــى الحقــوق الثقافيــة واملشــاركة السياســية الفاعلــة ضمــن
إطــار الدولــة املركزيــة مــع هامــش مــن الالمركزيــة فــي إدارة املناطــق ذات الكثافــة
الســكانية الكرديــة.
األصــوات الكرديــة الداعيــة لالنفصــال عــن ســوريا قــد ال تجــد لهــا أرضيــة تمكننــا
مــن القــول أن هنــاك رغبــة كرديــة باالنفصــال ،وهــو خــاف مــا عليــه األمــر فــي العـراق
حيــث يعلــن األك ـراد رغبتهــم فــي إقامــة كيــان كــردي مســتقل وفــق بنــود الدســتور
العراقــي .وعلــى مــا يبــدو ،فــإن رغبــة أك ـراد ســوريا فــي مرحلــة الثــورة ال تتعــدى إدارة
ذاتيــة ملناطــق تضــم وجــود كــردي كثيــف يتعايــش مــع العرقيــات األخــرى بنظــام حكــم
ال مركــزي يتبــع دمشــق ،أو اتحــاد كونفدرالــي مــع العــرب فــي دولــة اتحاديــة واحــدة.
ً
يتشــارك األكـراد عمومــا فــي بلــدان االنتشــار األربعــة فــي تأييــد أي خطــوة تقربهــم مــن
يخيــة فــي إقامــة دولــة كردســتان الكبــرى؛ وقــد كان الســتفتاء
تحقيــق طموحاتهـ ًـم التار ً
ســبتمبر  2017اثـرا واضحــا فــي الوجــدان الكــردي ببعــث األمــل فــي نفوســهم مــن جديــد
بعــد ان أعــاد االســتفتاء ابـراز الطمــوح الكــردي إلــى واجهــة االهتمــام اإلقليمــي والدولي.
ً
وســيكون إلقامــة دولــة كرديــة مســتقلة فــي الع ـراق حاف ـزا ألك ـراد الــدول األخــرى
إلقامــة كيانــات مشــابهة أو الحصــول علــى حكــم ذاتــي فــي املرحلــة الراهنــة وفقــا ملــدى
قــوة الحكومــات والتماســك االجتماعــي فــي تلــك البلــدان ،وفــي الحالتيــن تبــدو الســاحة
الكرديــة فــي ســوريا هــي األقــرب مــن الواقــع العراقــي حيــث تمــر الحكومــة فــي دمشــق
بحالة من الضعف والتدخالت الخارجية ،كما أن املجتمع السوري لم يعد يحتفظ
بتماســكه وقوتــه والتفاهــم حــول هويــة وطنيــة مركزيــة كمــا كانــت عليــه قبــل الحــرب
االهليــة.
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استفتاء كردستان العراق وموقف أكراد سوريا:
تعــدد الحــركات واألحـزاب السياســية والجماعــات الكرديــة يعكــس بشــكل مــا واقــع
االنقســامات الداخليــة فــي املجتمــع الكــردي والتــي هــي انعــكاس للتعــدد القبلــي وتنــوع
الثقافــات؛ إضافــة إلــى تصاعــد حــدة الخالفــات والتوت ـرات السياســية بيــن األح ـزاب
الكرديــة فــي اطــار املنافســة علــى الســلطة والثــروات ،كمــا فــي الحزبيــن السياســيين
الديمقراطــي الكردســتاني فــي أربيــل واالتحــاد الوطنــي فــي الســليمانية بالع ـراق،
أو خالفــات املجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا الــذي يرتبــط بشــكل مــا بالحــزب
الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني من جهة،
وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الــذي يعــد الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني
املحظــور فــي تركيــا ،مــن جهــة أخــرى.
وبالتزامــن مــع اســتفتاء ســبتمبر 2017فــي إقليــم كردســتان العــراق ،أجــرى حــزب
االتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا فــي  22ســبتمبر/أيلول  2017املرحلــة األولــى مــن
انتخابــات محليــة مقــرر لهــا أن تتــم علــى ثــاث مراحــل تنتهــي فــي يناير/كانــون الثانــي
 2018الختيــارلجــان محليــة وانتخــاب مجلــس تشــريعي (برملــان) ملنطقــة “روج افــا”
والديمقراطيــة الفيدراليــة
(غــرب كردســتان) بهــدف “ترســيخ النظــام الفيدرالــي ً
كنظــام جديــد يتأســس فــي روج افــا مــع بقــاء األكــراد جــزءا مــن ســوريا”.
ً
أمــا منافســه املجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا املرتبــط تنظيميــا بالحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني فــي إقليــم كردســتان ،فقــد دعــا أكــراد ســوريا إلــى
“مقاطعــة هــذه االنتخابــات املحليــة والتشــريعية التــي يجريهــا حــزب االتحــاد
الديمقراطــي الــذي يقــود اإلدارة الذاتيــة فــي شــمال وشــمال شــرقي ســوريا؛ بمــا
يعكــس حقيقــة الخالفــات السياســية بيــن األكـ ًـراد الســوريين وانعكاســات هــذا
علــى مســتقبل الهويــة الكرديــة التــي تعتمــد أساســا علــى وحــدة وتماســك األكــراد فــي
بلــدان االنتشــار األربعــة.
ويرفــض حــزب االتحــاد الديمقراطــي تأييــد االســتفتاء علــى اســتقالل كردســتان
العــراق ،كمــا يمنــع خــروج التظاهــرات املؤيــدة لالســتفتاء حيــث اعتقــل العشــرات
من ناشطي املجلس الوطني الكردي الذي “يدعم املشروع القومي والكردستاني
مــن خــال اســتفتاء ســبتمبر  2017حــول حــق الشــعب الكــردي فــي تقريــر مصيــره
نحــو بنــاء كيــان كــردي مســتقل أســوة بباقــي الشــعوب الحــرة”.
3

تلقــى الرغبــة الكرديــة فــي إدا ًرة ذاتيـًـة تض ًمــن لهــم إدارة شــؤونهم بأنفســهم فــي
كثافتهــم ال ًســكانية قبــوال دوليــا واســعا ،فــي الوقــت نفســه يرفــض املجتمــع
مناطــق
ً
الدو ًلــي رفضــا قاطعــا أي تقســيم لســوريا أو إقامــة دولــة كرديــة مســتقلة قــد تكــون
جــزءا مــن دولــة كردســتان الكبــرى التــي تضــم وفــق الطموحــات الكرديــة أجـ ً
ـزاء مــن
العــراق وســوريا وإيــران وتركيــا.
ومــع املتغيــرات فــي أســلوب إدارة املناطــق الكرديــة وشــكل نظــام الحكــم فيهــا تظــل
رؤيــة حــزب االتحــاد الديمقراطــي غيــرواضحــة إلــى الحــد الــذي يمكــن معــه تحديــد
ســعي الحــزب إلقامــة نظــام حكــم ال مركــزي أو فيدراليــة فــي مناطــق الســيطرة أو
فيدراليــات لــكل املناطــق الســورية ،أو حتـ ًـى االكتفــاء بــإدارة الكانتونــات الثالثــة
بأســلوب الحكــم الذاتــي املرتبــط مســتقبال بمركــز الحكــم فــي دمشــق ،أو اإلدارة
الذاتيــة املعمــول بهــا اآلن.
يمكــن إلقامــة مناطــق الحكــم الذاتــي أو اإلدارة الذاتيــة أن تمهــد إلقامــة نظــام
(أقاليــم) فــي األجــزاء األربعــة يرتبــط مرحليــا بالحكومــات املركزيــة
حكــم فيدرالــي ً
ويســعى مســتقبال لتحقيــق وحــدة أراضيهــا فــي حــدود دولــة كرديــة واحــدة مســتقلة
يســعى حــزب العمــال الكردســتاني إلقامتهــا كمــا يظــن فــي مناطــق ســيطرته بالعــراق
ومناطــق شــمال غربــي ايــران ،إضافــة إلــى مناطــق ســيطرة فرعــه الســوري حــزب
االتحــاد الديمقراطــي فــي شــمال وشــمال شــرقي ســوريا ،وكذلــك أجــزاء مــن جنــوب
شرقي تركيا تعاني اضطرابات امنية ،لكنها في ذات الوقت ال تمثل مناطق سيطرة
حقيقيــة لحــزب العمــال الكردســتاني.

املوقف اإلقليمي والدولي من االستفتاء:
يلتقــي األكـراد العراقييــن والســوريين علــى مشــتركات الدعــم األمريكــي وقتــال تنظيــم
الدولة في العراق وسوريا؛ ومع تراجع واضح في قدرات تنظيم الدولة على االحتفاظ
باألرا�ضــي واملــدن التــي كانــت تخضــع لســيطرته ،تبــدو معركــة الســيطرة علــى املراكــز
الحضريــة فــي مرحلتهــا النهائيــة مــع لجــوء التنظيــم إلــى اســتراتيجيات جديــدة تركــز علــى
التخلــي عــن املــدن واعتمــاد الهجمــات املضــادة للســيطرة علــى بعــض املواقــع بشــكل
مؤقــت وايقــاع املزيــد مــن الخســائر فــي صفــوف “العــدو” ثــم االنســحاب.
زيــادة االعتمــاد األمير ـكـي علــى القــوات العســكرية إلقليــم كردســتان العــراق،
َ
ـاعد فــي تعزيــز ُ
اله ِو َّيــة القوميــة
واملقاتليــن األكــراد فــي ســوريا ،غــرب كردســتان ،سـ
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الكرديــة العابــرة للحــدود الجغرافيــة ،وزيــادة ّ
قوتهــا ونفوذهــا علــى جانبــي الحــدود
ـواة جيــوش مســلحة قويــة لدويــات أو مناطــق
فــي العــراق وســوريا ،وهــو تمهيــد لنـ ِ
حكــم ذاتــي كرديــة مســتقلة مــن أربيــل إلــى ريــف حلــب الشــمالي بمحــاذاة الحــدود
التركيــة متــى مــا ّ
تهيــأت الظــروف اإلقليميــة والدوليــة.

رئيس األركان التركية خلو�صي أكارأثناء استقباله رئيس األركان اإليرانية محمد باقري

وتتعــارض السيا ًســات االمريكيــة مــع تركيــا فــي رؤيتهمــا ملســتقبل األكـراد الســوريين
الذيــن يتلقــون دعمــا مــن الواليــات املتحــدة علــى الرغــم مــن اعتراضــات تركيــا؛ وتــرى
تركيــا ان الواليــات املتحــدة تســعى إلعــادة تشــكيل منطقــة الشــرق األوســط ورســم
خريطــة جديــدة للكيانــات القائمــة خصوصــا مــا يتعلــق بجغرافيتــي الع ـراق وســوريا
عــن طريــق االســتثمار بالطمــوح الكــردي إلقامــة دولــة أو اكثــر مــن دولــة كرديــة فــي
املنطقــة؛ وتفضــل الواليــات املتحــدة الوصــول إلــى هــذه الصياغــة عــن طريــق اللجــوء
إلــى الخيــارات السياســية ومنهــا اجـراء االســتفتاء بعــد الفـراغ مــن قتــال تنظيــم الدولــة
والوصــول إلــى تســوية سياســية فــي ســوريا.
يهــدد اســتقالل كردســتان الع ـراق الــدور اإلقليمــي اإليرانــي ونفوذهــا فــي ســوريا
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ً
والع ـراق بعــد أن حققــت وجــودا ًفاعــا ًومؤث ـرا فــي البلديــن خــال ســنوات الحــرب
الدائــرة فــي ســوريا ومرحلــة ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى أجـزاء مــن املحافظــات الســنية
اقية وأجزاء من األرا�ضي السورية؛ كما ترى إيران في إقامة دولة كردية مستقلة
العر ً
تحجيمــا لدورهــا فــي ضــوء التنافــس علــى املصالــح والنفــوذ مــع الواليــات املتحــدة التــي
تســعى لتقطيــع أوصــال النفــوذ اإليرانــي مــن خــال إيجــاد جغرافيــات خــارج ســيطرة
ايـران والقــوى الحليفــة لهــا قــادرة علــى منــع التواصــل البــري بيــن إيـران وســواحل البحر
األبيــض املتوســط.
ً
وبعيــدا عــن املواقــف الرســمية املعلنــة الرافضــة الســتفتاء إقليــم كردســتان أو
انفصــال اإلقليــم فــي دولــة كرديــة مســتقلة ،تتبنــى دول عربيــة ،ومنهــا دول خليجيــة
معنية بالنفوذ اإليراني مثل االمارات والسعودية ،استراتيجيات بعيدة ترى في إقامة
دولــة كرديــة مســتقلة فــي إقليــم كردســتان فرصــة ســانحة لحلفائهــا التقليدييــن مــن
العــرب الســنة إلقامــة إقليــم ســني يعــزز موقفهــم فــي غــرب وشــمال غربــي الع ـراق بمــا
يوســع جغرافيــة املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم األمنيــة بمــا يجعلهــا خاليــة مــن النفــوذ
اإليرانــي املباشــر أو غيــر املباشــر مــن خــال القــوى املحليــة الحليفــة مثــل الحشــد
الشــعبي؛ لكــن تلــك الــدول فــي ذات الوقــت تتخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تفــكك
الدولــة العراقيــة ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن فو�ضــى أمنيــة أو انــدالع حــرب طائفيــة ســنية
شــيعية تمتــد إلــى دول الخليــج التــي تضــم معظمهــا أقليــات شــيعية؛ كمــا أن الــدول
الخليجيــة تواجــه تهديــدات جديــة مــن تنظيــم الدولــة واحتمــاالت عــودة مواطنيهــا
الذيــن يقاتلــون فــي صفوفــه إلــى بلدانهــم بعــد االنتهــاء مــن قتــال التنظيــم فــي الع ـراق
وســوريا.

املخاوف الكردية من تداعيات االستفتاء وإعالن االستقالل:
تــزداد مخــاوف حكومــة إقليــم ّ كردســتان وعمــوم األك ـراد فــي الع ـراق مــن موقــف
فصائــل الحشــد الشــعبي التــي عــدت اجـراء االســتفتاء بمثابــة فــرض أمــر واقــع كــردي
مســتغلين حالــة الضعــف التــي يمــر بهــا الع ـراق والصراعــات املجتمعيــة والدعــم
األمريكــي بعــد أحــداث املوصــل  2014لتحصيــل مكاســب إضافيــة خــارج األطــر
الد ًســتورية التــي يتمســك بهــا قــادة الحشــد الشــعبي؛ ويكــرر قــادة الحشــد الشــعبي
مـرارا عزمهــم إعــادة ســلطة الحكومــة املركزيــة علــى كامــل جغرافيــة العـراق ،بمــا فيهــا
إقليــم كردســتان؛ وهــذه سياســة تنــدرج فــي إطــار الرغبــة اإليرانيــة فــي فــرض هيمنــة
شــيعية علــى كامــل مقــدرات وجغرافيــة الع ـراق لتســهيل انتقـ ًـال املقاتليــن الشــيعة
والدعــم اإليرانــي للحلفــاء فــي لبنــان وســوريا وليكــون لهــا منفــذا علــى ســواحل البحــر
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األبيــض املتوســط عبــر ممــر بــري مــن اي ـران يمــر عبــر محافظتــي االنبــار ونينــوى
الســنيتين.
التهديــدات التــي أطلقتهــا فصائــل الحشــد الشــعبي وأخــرى مماثلــة أطلقتهــا الحكومــة
املركزيــة بالتدخــل العســكري فــي إقليــم كردســتان ينظــر اليهــا األك ـراد بأنهــا رســائل
إيرانيــة بالدرجــة األولــى إلرغامــه علــى التراجــع عــن نتائــج االســتفتاء وعــدم امل�ضــي نحــو
إقامــة الدولــة الكرديــة املســتقلة ،وهــي تهديــدات متزامنــة مــع تهديــدات إيرانيــة تركيــة
مشــتركة للقيــام بإج ـراءات مشــتركة ضــد اإلقليــم ملواجهــة التداعيــات املحتملــة اذا
أصــرت حكومــة اإلقليــم علــى إقامــة دولــة كرديــة مســتقلة باالســتناد إلــى شــرعية نتائــج
اســتفتاء ســبتمبر .2017
لكــن رغــم هــذه التطــورات ،يبــدو أن األك ـراد ليــس لديهــم ذات الطمــوح فــي هــذه
املرحلــة إلقامــة دولــة كرديــة أو دولــة كردســتان الكبــرى علــى جغرافيــة انتشــارهم فــي
مناطق كثافتهم السكانية؛ وتتركز املخاوف الكردية من تداعيات إقامة دولة ًكردية
فــي الع ـراق أو فــي أي بلــد اخــر أو قيــام دولــة كرديــة موســعة ستشــكل تهديــدا ألمــن
واســتقرار ووحــدة أرا�ضــي القســم العربــي مــن العـراق وســوريا وتركيــا وايـران ،ولجــوء
هــذه الــدول األربعــة ًإلــى إجًـراءات مضــادة تضــع الدولــة الكرديــة فــي بيئــة معاديــة أو
أنهــا ســتكون معزولــة تمامــا الفتقارهــا إلــى حــدود بحريــة يمكــن أن تخفــف مــن وطــأة
اغــاق املنافــذ والحصــار الكامــل مــن جميــع االتجاهــات؛ هــذا ال يعنــي أن الحــركات
واألح ـزاب الكرديــة ســتتوانى فــي اســتمرار كفاحهــا فــي البلــدان األربعــة للحصــول علــى
الحريــات الثقافيــة واملشــاركة السياســية االوســع ،وكذلــك التمتــع بحكــم ذاتــي فــي
مناطــق الكثافــة الســكانية لألكـراد فــي كل بلــد علــى حــدة ،أو إقامــة نظــام إدارة ذاتيــة
ال مركزيــة ضمــن حــدود وســيادة البلــد االم.
وتواجــه حكومــة إقليــم كردســتان تهديــدات جديــة بفــرض حصــار وعزلــة كاملــة علــى
اإلقليــم مــن الحكومــة املركزيــة وكل مــن تركيــا وإي ـران اللتــان هددتــا بإغــاق املنافــذ
وتعليــق الرحــات الجويــة مــن
الحدوديــة مــع اإلقليــم ووقــف خــط أنابيــب النفــط ً
وإلــى مطــارات اإلقليــم وإج ـراءات أخــرى باتــت تشــكل قلقــا لحكومــة اإلقليــم وعمــوم
األح ـزاب والحــركات واملواطنيــن األك ـراد.
كمــا تواجــه حكومــة اإلقليــم تهديــدات فصائــل الحشــد الشــعبي الحليفــة إلي ـران
بإشــعال فتيــل حــرب داخليــة اذا لــم يتراجــع اإلقليــم عــن االســتفتاء والنتائــج املترتبــة
عليــه؛ لكــن هــذه التهديــدات والضغوطــات مــن ُالحكومــة املركزيــة وتركيــا واي ـران
حتــى االن لــم تتجســد إلــى خطــوات عمليــة طاملــا لــم تعلــن الدولــة الكرديــة املســتقلة؛
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وســتظل نتائــج االســتفتاء بمثابــة ورقــة تمنــح حكومــة اإلقليــم والرئيــس مســعود
البارزانــي شــرعية شــعبية بعــد أن فقــد شــرعيته الدســتورية منــذ انتهــاء واليتــه علــى
رئاســة اإلقليم منذ  2015وتمســكه بالرئاســة على الرغم من معارضة حزبي االتحاد
الوطنــي والتغييــر ومقرهمــا محافظــة الســليمانية.

استنتاجات وتوقعات ملرحلة ما بعد االستفتاء:

ً
أوال:

مــع احتمــاالت التوصــل إلــى تســوية أمميــة للحــرب االهليــة الســورية ســيكون مــن
املتوقع حصول األكراد على نظام حكم المركزي في مناطق الكثافة السكانية لألكراد
بشــكل يتناقــض مــع رؤيــة النظــام الســوري التــي تتطابــق مــع رؤيــة املعارضــة الســورية
فــي اإلبقــاء علــى الدولــة الســورية ضمــن نظــام حكــم مركــزي تتشــارك فيــه املكونــات
الســورية القوميــة والدينيــة والطائفيــة ضمــن ســوريا واحــدة مدنيــة ديمقراطيــة.
ً
ثانيا:
يمكــن الســتفتاء ســبتمبر دعــم موقــف القــادة األكـراد فــي ســوريا للضغــط مــن أجــل
الحصــول علــى حكــم ذاتــي أو إدارة ذاتيــة بمفاوضــات مباشــرة مــع الحكومــة الســورية
أو إق ـرار ذلــك فــي التســوية السياســية األمميــة املرتقبــة علــى الرغــم مــن غيــاب ًهــم
القــوى الكرديــة عــن مفاوضــات التســوية نتيجــة اعتراضــات تركيــة ســابقة؛ لكــن يبــد
أن الحكومــة الســورية مــع مــا تمــر بــهً مــن حالــة ضعــف مــا تـزال ترفــض القبــول بمثــل
هــذه االقتراحــات وهــو مــا بــدى مؤخـرا فــي مفاوضــات عقدتهــا قــوى كردية خالل شــهري
أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول  2017فــي العاصمــة الســورية.
ً
ثالثا:
ـكل كامــل إلــى اتحــاد فيدرالــي بعــد اقامــة الدولــة
يمكــن أن يكــون تحــول الع ـراق بشـ ً
الكردية املستقلة واالقليم السني دافعا للدول الخليجية للدفع باتجاه إقامة اتحاد
فيدرالــي شــبيه فــي ســوريا يكــون لألكـراد فــي الشــمال الســوري مناطــق خاضعــة للحكــم
الذاتــي أو اإلدارة الذاتيــة فيمــا يكــون للعــرب الســنة مناطــق خاضعــة لســيطرتهم وفــق
األقاليــم الفيدراليــة متصلــة جغرافيــا بمناطــق اإلقليــم الســني
نظــام الحكــم الذاتــي أو ً
نفوذهــا فــي ســوريا ولبنــان؛
فــي الع ـراق بمــا يشــكل مانعــا جغرافيــا بيــن إي ـران ومناطــق ً
كمــا أن االســتراتيجيات الخليجيــة بعيــدة املــدى معنيــة أيضــا بالحــد مــن الــدور التر ـكـي
ســواء فــي شــمال ســوريا أو شــمال وشــمال غربــي العـراق.
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ً
رابعا:
مــن املســتبعد انــدالع ص ـراع عرقــي علــى األقــل فــي املرحلــة التــي تســبق االنتخابــات
التشــريعية املقــررة فــي أبريل/نيســان 2018؛ كمــا هــو مســتبعد أي تدخــل عســكري
خارجــي ،إيرانــي أو تر ـكـي أو إيرانــي تر ـكـي مشــترك؛ إذ أن أي تدخــل عســكري فــي العـراق
أو عمــوم املنطقــة يتطلــب موافقــات أو تفاهمــات مســبقة مــع الواليــات املتحــدة
التــي لــن تســمح بانــدالع أي صـراع يــؤدي إلــى تشــتيت جهــود التحالــف الدولــي والقــوى
الحليفــة ،مثــل قــوات البيشــمركة ،باتجــاه بعيــد عــن أولويــة قتــال تنظيــم الدولــة فــي
الع ـراق وســوريا.
ً
خامسا:
ظهــور بــوادر تشــكيل حلــف ثالثــي تر ـكـي إيرانــي مــع الحكومــة املركزيــة بعــد اج ـراء
االســتفتاء ملواجهــة التهديــدات املحتملــة فــي حــال أقدمــت حكومــة اإلقليــم علــى االخــذ
ـتقالل؛ وســتظل الحكومــة الســورية حاضــرة فــي
بنتائــج االســتفتاء واالعــان عــن االسـ ً
مشــهد التحالــف بشــكل غيــر مباشــر نظـرا لتطابــق موقفهــا مــع مواقــف الــدول الثــاث
مــن االســتفتاء ومــا يترتــب عليــه تداعيــات.
فئة :شؤون شرق أوسطية.
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