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 امللخص

  السياسه  هي العامل االساسي يف صياغه  ،الن اجلغرافيه  اخلارجيه  مبا ان احلقل الدقيق للجيوبولتيكس هو حقل السياسه        

للدول بل العامل االكثر ثباتاً لتحقيقها ولذلك  تهدف هذه الدراسة اىل التعرف على اهم املرتكزات للسياسة   اخلارجيه

لعراق عن طريق  الوقوف على وسائل وأدوات هذه السياسة من )املرتكز السياسي واالقتصادي اخلارجية القليم كوردستان ا

 والعسكري(.

و تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن السياسية اخلارجية القليم كوردستان العراق تعتمد على مقومات تهدف اىل حتقيق 

 ظ على عالقات جيدة مع مجيع االطراف.طموحات شعب االقليم عن طريق تبين مواقف وسطية، واحلفا

وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل مجع املعلومات وحتليلها وتفسريها. ومن اهم النتائج 

اخلارجية       اليت توصل له الدراسة أن اقليم كوردستان العراق يعتمد على ادوات دبلوماسية واقتصادية واعالمية لتنفيذ سياسته 

و تواجه هذه السياسة حتديات يف املرتكز اجلغرايف)املوقع احلبيس(، فيما تعد مسة تبين الدبلوماسية الناجحة يف استثمار 

 املقدرات اهم مسات السياسة اخلارجية.

اخلارجية ، و تناول احملور  اىل ثالث حماور رئيسة فتناول احملور االول مفهوم السياسة  مت تقسيم الدراسه  الدراسه  وعن هيكليه

الثاني مرتكزات السياسة اخلارجية القليم كوردستان العراق ، أما  احملور الثالث واالخري فقد تناول  أهمية إقليم كوردستان 

 العراق اقليميا و دوليا

 :جيبولؤتيك,أالسياسة اخلارجية.أقليم كوردستان,العراق.الكلمات املفتاحية

 السياسة اخلارجيةاحملور االول:مفهوم 
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يعتقد بعض الدارسني أن موضوع السياسة اخلارجية حكرا على خمتصي العلوم السياسية، وهذا ليس صوابا  ،آلن اآلسس    

اجلغرافية كانت والتزال تشكل وبعمق الظوابط الراسخة اليت تستند إليها أية سياسة خارجية ناجحة ولذلك تسمى بالعناصر 

( اىل ان احلقل الدقيق للجيوبولتيك هو حقل 1943-1893ية. فقد اشار نيكوال جون سبايكمن)الثابتة للسياسة اخلارج

السياسة اخلارجية الن اجلغرافية هي العامل االساسي يف صياغة السياسة اخلارجية للدول بل العامل االكثر ثباتاً لتحقيقها 

يوبولتيكني يفسرون السياسة اخلارجية وفق تاثريات (.وهذا يعين ان اجل1والوسائل اليت حتقق عن طريقها  تلك االهداف)

اجلغرافية على ذلك السلوك السياسي اخلارجي، اي انهم يهتمون جيداَ بتاثري اخلصائص الطبيعية والبشرية على السياسة 

 اخلارجية.  

بيعة املعقدة للسياسة إن حماولة و ضع تعريف حمدد للسياسة اخلارجية تكتنفه بعض الصعوبات، خاصة تلك املتعلقة بالط  

 اخلارجية،النتمائها إىل بيئات  نفسية، وطنية، و دولية،خمتلفة  فضال عن اعتبارات معرفية وعناصر منهجية. 

تفاعالت ومتغريات وأنشطة يف كافة املستويات  وبهذا فإن السياسة اخلارجية كمفهوم هو انعكاس ملا يدور داخل الدولـة مـن  

إذنً فالسياسة اخلارجية هي فعل وأحياناً رد فعل إذ ال  .صانع القرار السياسي اخلارجي للدولة يعةاليت تؤثر يف حركة وطب

  .خارجية من دون ثوابت، ولكن يف نفس الوقت ال توجد سياسة خارجية من دون تغيـر توجـد سياسـة

اخلارجية لدولة معينة مع غريها من  العالقات ويعرف د. فاضل زكي حممد السياسة اخلارجية بأنها " اخلطـة التـي ترسـم 

السياسي اخلارجي اهلادفة واملؤثرة اليت  الدول ،أما د مازن إمساعيل الرمضاني فيعرفها عموديـاً بأنهـا " أمنـاط الـسلوك

عـة ويظهر من التعريفات السابقة أن السياسة اخلارجيـة متركـزت حـول جممو (2) . تتحرك من خالهلا الدولة حيال الوحـدات

 تنظم السلوك السياسي اخلارجي للدولة جتاه الـدول أو الوحـدات األخـرى لتحقيـق أهـداف حمـددة يف أثناء العمليـات التـي

ورغم أن بعض الباحثني يرون أن ممارسة السياسة  .فرتة زمنية معينة وفق منهاج خمطط يقوم بتطويره صانع القرار يف الدولة

لدول بل أن الشركات متعددة اجلنسيات و املنظمات اإلقليمية و املنظمات الدولية كاألمم املتحدة اخلارجية ليست مقتصرة على ا

مبا متلكه من شخصية اعتبارية له سياستها اخلارجية اخلاصة اليت قد تتفق أو ختتلف مع الدول التابعة هلا ،وقد يتسائل 

يه سياسة خارجية خاصة به ، هذا صحيح ولكن موقع االقليم بعضهم إن إقليم كوردستان العراق ليس بدولة مستقلة لتكون لد

                                                           
 .131،ص2009( د. فواد محه خورشيد،اجليوبولتيكس املفهوم واملنطق،وزارة الثقافة،دار الثقافة والنشرالكوردية، بغداد، 1

.١٩٩١مازن إمساعيل الرمضاني، السياسة اخلارجية، مطبعة دار احلكمة بغـداد،  -(2)  
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اخلارجية وفق مقتضيات  ضمن اجملتمع الدولي والتعامل االقليمي والدولي معه أضغى عليه طابعا خاصا  ميكنه من ا رسم سياسته

 االقليم.

 اخلارجية القليم كوردستان العراق:املرتكزات االساسية للسياسة ثانياحملور ال

اليت جيب أن تقوم عليها السياسة اخلارجية السليمة ، ويقتضي ذلك أن نبني معناها ومفهومها   إن املرتكزات هي البنيه 

(،  billersوفاعليها، وتعين املرتكزات يف اللغة االعمدة القوية اليت يعتمد عليها البنيان، ويطلق عليا يف اللغة االنكليزية )

 وع الـدول واألزمنـة والظـروف البيئية، وتتـأثر بالتغريات الداخلية واالقليمية والدوليةهذه املرتكـزات بتنـ وتتنـوع

ـل التــــــــي تفرض على الدولــــــــة املعنية اختـــــــــاذ فعـــــــــل مناســــــــب  يف مواجهتهـــــــــا، والتعامــــــــ

العوامل الطبيعية الدائمة  -1 :به موحد يف تصنيف هذه املرتكزات إىل ما يليويتفق معظم املختصني على رأي ش.معهـــــــــا

العوامل املادية املتغرية ، مثل: املؤسسات االقتصادية والعسكرية  -2 .نسبيا، وتتضمن احليز اجلغرايف واملوارد الطبيعية

ماعيــة، وتشـــمل الســـكان والتـــراث احلضـــاري ، العوامـــل احلضـــارية والثقافيـــة واالجت -3 .والعوامل العلمية والتقنية

 واإلعـــــالم، والشـــــعور القـــــومي، دون إغفـــــال صـــــانعي السياســـــة اخلارجيـــــة 

نها وبذلك ميكن القول  إن أي اقليم سياسي جيب أن تكون له جمموعة قيم حتدد عالقاته مع غريه، تعرف باملرتكزات، اهلدف م 

محاية ذاته وحتقيق مصاحله. فهي جمموعة األهداف السياسية اليت حتدد كيفية تواصله. وبشكل عام تهدف الدول عرب 

سياساتها اخلارجية إىل محاية وخدمة مصاحلها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية واأليدلوجية وازدهارها االقتصادي، 

ة اليت تقود نشاطات الدولة يف تفاعلها أو تقاعسها مع الدول األخرى، متأثرة فالسياسة اخلارجية تصنع االسرتاتيجي

بالعوامل احمللية واخلارجية. وعليه فإن السياسة اخلارجية تعين كما سبق القول جمموعة املبادئ واألسس والقيم اليت تتبناها 

أو شركات أجنبية، ويف حالة تنفيذها عمليا تصبح  الدولة يف تعاملها مع غريها، سواء أكانت  دولة أو جمموعة دول أو منظمات

عالقات دولية، ومتى اتسع جمال تبنيها عامليا تتحول إىل سياسة دولية عرب مواثيق ومعاهدات وقوانني متفق عليها من قبل 

أو وسطية، دائمة األعضاء. فالسياسة اخلارجية هي اليت حتدد نوع العالقات الدولية وكيفيتها ومداها لتكون وديّة أو عدائية 

او مؤقتة، مرنة أو جامدة، كثيفة أو هامشية، سرية أو علنية، وفق املصاحل املتبادلة املتوازنة والراجحة، الثابتة أو املتأرجحة، 

 وسبل تنفيذها عرب الدبلوماسية املقيمة وغري املقيمة املاثلة يف السفارات والقنصليات والدبلوماسية الشعبية، والقوى العسكرية،

 ولكل منها الوجود املشرتك يف حاليت السلم واحلرب بدرجات متفاوتة،ولذلك سنركز بشئ من االجياز على هذه املرتكزات:
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من املؤكد  أن البعد التأرخيي يعد جزءا مهما من  أية دراسة علمية جادة تتناول بالتحليل اجلغرايف واقع املرتكز التأرخيي:      

ذا العمق التارخيي تصبح األحداث والوقائع املتعلقة بهذا الواقع القائم جمرد أحداث سياسية أية ظاهرة سياسية ، وبغري ه

عابرة الختضع للتحليل اجلغرايف ، فاجلغرايف السياسي يستمد العديد من تفسرياته للوحدة السياسية أو املشكلة الدولية من 

(.وإن دراسة البعد التارخيي ظاهرة نامية ومتطورة حاضرها 3علم التاريخ الذي حيكى قصة االنسان يف تكاملها الزمين )

 استمرار ملاضيها واشارة ملستقبلها.

ومبا أن لكل حقبة تارخيية مساتها، ولكل إقليم جغرايف خصوصيته ومميزاته بني احلقب الزمنية ، فعلى اجلغرايف أن ياخذ 

( ،والشك أن إقليم 4ار العام للزمن التارخيي وللمكان اجلغرايف)باحلسبان العالقات الزمانية واملكانية لألقليم وذلك ضمن االط

 كوردستان العراق يعد أمنوذجاً واضحا للعالقة بني االحداث التأرخيية وخصائص املكان. 

 إن املوقع اجليو سرتاتيجي لالقليم وماحيتويه من عناصر جيوبولتيكية شكلت قوة جذب للقوى الطامعة يف خرياته ، فكلما       

ظهرت قوة اقليمية او دولية وضعت املنطقة ضمن دائرة اطماعها واجملال احليوى الذى تتوسع على حسابه ، هلذا مل تتوقف تلك 

 القوى من رسم املخططات التى تستهدف موقعه .

ال أن طبيعة االقليم فقد عمل الغزاة واحملتلون على زيادة عزلته  و انكماشه و ختلفه  و إجهاض اية  حماولة تطويرية من  داخله إ

 اجلبلية كانت حصنا منيعا يف محاية خصائص سكان االقليم احملب للحرية و البقاء واحملافظة على قيمه وتقاليده.

فكان قدر إقليم كوردستان العراق أن يقع بني فكى األتراك الذين الخيفون مطامعهم االقليمية من جهة وبني االيرانيني الذين 

 ( 5فيه اقليم كوردستان عمقا بشريا وجماال حيويا لدولتهم ) يعدون العراق و مبا

هنالك حقيقة تظهر بوضوح يف تاريخ كوردستان وهي تأثر ذلك التاريخ واليزال جبغرافيته ، سواء كان من حيث املوقع أم      

اعد على االنعزال عن ( . فموقع كوردستان يف املاضى س6طوبوغرافية االرض ، فضال عن  أهميته من الناحية احلربية )

االحتكاك بالشعوب املتحضرة ، وعلى الرغم من اهمية موقعها التجاري إالأن  بعدها عن املنافذ البحرية فإن له دور كبري يف تقيد 

(  هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان عدم  7جتارتها أدى إىل اعتمادها على الصناعات احمللية وحتقيق اكتفاء ذاتيا)

                                                           
 .33،ص1988، اسس وتطبيقات، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة املوصل، ( د. حممد ازهر سعيد السماك، اجلغرافيا السياسيه 3

 . 18،ص1980( د. علي حسني شلش، جغرافيا امريكا الشمالية االقليمية ، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، 4

 .162،ص2002دستان العراق، دراسات يف التكوين القومي للسكان،مطبعة زانكو،اربيل،( د. خليل امساعيل حممد، اقليم كور 5

,  1985, اربيل , 34لشباب , العدد ( عماد اجلوهرى , مالحظات حول االقطاع وحيازة االراضي قي كوردستان يف العصور االسالمية املتاخرة , جملة كاروان , مطبعة الثقافة وا 6
 . 142ص

 . 465,ص1973, مطبعة شفيق , بغداد ,  1, العراق الشماىل , دراسة لنواحيه الطبيعيه والبشرية , ط ( شاكر خصباك 7
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لكورد يف  السياسة يف األوقات املطلوبة ، حال  أمام ظهور كيانات كبرية هلا إمكانيات الدفاع عن النفس أو مواصلة  فاعلية ا

 (.8الصراع مع كيانات كبرية  يف التاريخ احلديث)

نطقة إىل قمة وإن التطورات التى شهدتها املنطقه يف القرن العشرين يف جوانبها السياسية واالقتصادية والعسكرية دفعت بامل  

االهتمامات االسرتاتيجية العاملية ، وأصبحت مسرحا  لتصارع القوى، بسبب ما يتمتع به هذا املوقع من  قيمه اسرتاتيجية و 

 اقتصادية مميزة، جعلته حمورا من حماور الصراع االسرتاتيجي . 

كرا ، وحاولت تلك الدراسات وضع  االقليم ضمن لقي اقليم كوردستان العراق اهتماما متزايدا يف االوساط االكادميية مب    

االطار األكرب للشرق االوسط املعاصر , فضآل عن  ربط الكورد بالتطورات الرئيسة إبان احلقبة الالحقة ، فقد كان االقليم منذ أمد 

 ق .بعيد عامال اساسيا يف حسابات األقطار اجملاورة  واحلكومات العراقية، نظرا لتاريخ كوردستان العري

وصف بسمارك اجلغرافية على انها العنصر الدائم يف السياسة. كونها الرافد األساسي   املرتكز اجلغرايف )املوقع اجلغرايف(:

لقدرة الدولة مبا متلك وما تفتقر اليه ضمن اقليمها من عوامل قوة، او مسببات ضعف. فاملوقع هو صفة نسبية تتحدد بالنسبة 

يم ، تضبطه ومتيزه العالقات املكانية اليت ترتبط به وهو فكرة تتحد بتلك العالقات وختتلف اىل توزيعات االرض واالقال

 اهميتها باختالف الظروف السياسيةواالقتصادية واالجتماعية.

عه يقع إقليم كوردستان العراق يف الطرف اجلنوبى الغربى لقارة اسيا و يف االجزاء الشمالية الشرقية للعراق , ويشكل موق      

جسرا أرضيا من الغرب حنو سورية وسواحل البحر املتوسط وإىل الشمال حنو تركيا ويف الشرق حنو إيران ، وبذلك يعد االقليم 

 الطريق الربي الذى يربط العراق عرب تركيا بأوربا .

 546:18-- 541:08مشاال وبني خطي طول   537:22--532:57يقع إقليم كوردستان العراق ، بني دائرتي العرض     

 شرقا" وهو بذلك يقع يف املنطقة شبه املدارية الشمالية .

يعد املوقع من حيث عالقته باليابس واملاء عنصراً مهما للدولة ألنه يكسبها شخصية خاصة ويوجه سياستها حنو اجتاه   

اجلغرايف للدولة مما ينعكس على ( اذا ما كانت الدولة برية أو دولة حبرية ، وهذا بالتاىل  يؤدى دوره يف التوجه 9معني)

 فعاليتها وحيدد منط مصاحلها السياسية واالقتصادية .

وكون إقليم كوردستان العراق حماط بأربع دول هي تركيا من الشمال وايران من الشرق و سورية من الغرب والعراق )الذي يشكل    

وهذا النمط من املوقع يشكل عبئا    Land locked stateاالقليم جزءا منه ( من اجلنوب ، فان االقليم يعد داخلى حبيس 
                                                           

 . 40, ص 2004( صباح ارام , املالمح السياسية لتاريخ الكرد احلديث واملعاصر ، مطبعة وزارة الرتبية، اربيل، 8
 ..4( د. نافع قصاب واخرون, اجلغرافية السياسية, مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة املوصل , بدون سنة طبع, ص 9
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كبريا على االقليم ، اذ حيرمه من فرص االتصال بشكل مباشر مع اية وحدة سياسية عدا الوحدات املتامخة حلدوده ، مما جيعل 

 اعتماده على الدول اجملاورة كبرياً جدا السيما تركيا وايران وسورية ، النهم ميتلكون منافذ حبرية.

إن هذه احلالة حتمت على االقليم التوجه الربي الذي يظهر أثره واضحا يف رسم البنية السياسية واالقتصادية و االجتماعية ، 

 فتربز مالمح التوجه الربى يف سكان االقليم من حيث النظام القبلى والعشائري .

 خارطة أقليم كوردستان العراق

 
 

أيضا يف مشاكل سياسية وعسكرية مع الدول اجملاورة  له بسبب اشرتاكه يف احلدود وأدى موقع االقليم القاري اىل تورطه 

السياسية ، فوجود قواعد لالحزاب الكردية املعارضه يف حقب معينة على أرض االقليم وقرب املناطق املتأمخة احلدودية أدى إىل 

 شؤون االقليم الداخلية .ضغوط كثرية على حكومة االقليم وصلت يف بعض األحيان اىل حد التدخل يف 

ويعد هذا املوقع القاري  من نقاط الضعف يف موقع االقليم ولكن من الناحية  االسرتاتيجية البحتة يصبح هذا املوقع ذا فائدة 

كبرية قد تتيح لالقليم يف احلرب فضائل االستفادةمن الوقوع يف منطقة اخلطوط الداخلية. ولكن ماعدا هذه الفائدة املميزة 

 سرتاتيجية التى تتوفر خاصة  يف اثناء فرتة احلرب فان ذلك يعد عيبا كبريا" يف موقع االقليم.اال

(  ، ويقصد به  Relat tive Location   ( )10اما ماخيص موقع اجلوار .فيطلق عليه آحيانا ما يسمى باملوقع النسيب )

وتشاركه احلدود السياسية والتى تفصل بينه و تلك الدول وما موقع االقليم بالنسبة للدول اجملاورة وعدد الدول التى  جتاوره 

 ( . 11يرتكه هذا املوقع من أثر يف العالقات الدولية التى ترتبط  بني الدول اجملاورة)

                                                           
 ..274,ص1976عبدالرزاق عباس حسني, اجلغرافية السياسية مع الرتكيز على املفاهيم اجليوبولتكية ,مطبعة اسعد ,بغداد, (  10
 . 38,ص 1988ربى فارس اهلييت , اجلغرافية السياسية ,مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , املوصل , د. عبداملنعم عبدالوهاب و د.ص ( 11
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ة جياور إقليم كوردستان العراق أربع دول هي ايران وتركيا و سورية و العراق ، وكان لالحداث التارخيية التى شهدتها املنطق      

دور مهم يف حتديد  أثر دول اجلوار اجلغرايف يف االقليم ،فدول اجلوار لألقليم حبسب ميزان القوة دول مستقلة وأعضاء يف 

حتالفات ومنظمات دولية، وهلا عالقات دبلوماسية و اقتصادية وعسكرية قوية ، فجميعهم ذوو امكانيات  أقوى من امكانات 

ى دول اجلوار جعل تلك الدول تنظر إىل االقليم وباستمرار بنظرة قلقة ، فعلى الرغم من االقليم . كما ان لتقسيم الكورد عل

 اخلالفات العميقة بني تلك الدول اال انهم موحدون يف حماربة االقليم  , وهذا عامل من عوامل الضعف يف موقع اجلوار لالقليم.

رة وخاصة يف كيان سياسي مغلق مثل االقليم النه يعطي البديل يف ومبا ان العالقات تزداد وتتعدد كلما ازدادت عدد الدول اجملاو

( ،  فقد تطلب هذا من االقليم مهارة دبلوماسية عالية للمحافظة على عالقاتها الطبيعية 12حالة الصراع مع إحدى دول اجلوار)

يم  او  يف إحدى الدول اجملاورة مع جريانه لكون هناك نقاط جيوبولتكية مشرتكة مع دول اجلوار وان اي حدث سياسي يف االقل

 سينعكس على املناطق االخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيحمل االقليم عامل قوة يرجع إىل الروابط االقتصادية احلالية بني دول اجلوار، ملا ميتلكه االقليم اما من الناحية االقتصادية  

من عناصر اقتصادية مهمة كالنفط ، وميكن ان نستدل على قوة هذه الروابط االقتصادية من مؤشرات كثرية منها عدد الطرق 

املوصل يعترب طريقا دوليا ليس لالقليم –زاخو  –ابراهيم خليل  –يا الربية  التى تربط االقليم بالدول اجملاورة ، فطريق ترك

                                                           
 .56. عبداملنعم عبدالوهاب و د.صربى فارس اهلييت , نفس املصدر السابق،(  12
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حسب بل للعراق ككل ، أذ تدخل عن طريقه البضائع والسلع املستوردة اىل االقليم والعراق . كما ان الطرق التى تربط االقليم مع 

طهران( –طهران( و) حاج عمران –جه طهران( وطريق ) هلب–طهران( وطريق )برويزخان –ايران كثرية  منها طريق ) خانقني 

 تعمل على تقوية الروابط االقتصادية القوية معها .

وجتدر االشارة إىل أنه جماورة االقليم لبقية أجزاء كوردستان يف الدول اجملاورة أعطى ذريعة سياسية وعسكرية لكل من ايرن 

 (.13دة وحماربة معارضيهم)وتركيا للتدخل العسكري يف العمق االسرتاتيجي لالقليم بذريعة مطار

فالتجانس القائم على جانبى احلدود التى تربط االقليم جباراتها عدا اجلنوبية بروابط قومية عميقة ودين مشرتك ما يتبع 

ذلك من وحدة اللغة والعرق ومتاثل القيم االخالقية والعادات يعكس الصالت العميقة بني سكان االقليم وسكان تلك املناطق.فضال 

رتباط األقليم إقليميا واجتماعيا ببقية أجزاء كوردستان الكربى ، واتصاله جغرافيا وسياسيا بالعراق ، زاد من اتساع دائرة عن ا

اهتماماته الدولية ووظائفه اخلارجية وتفاعالته الدولية  كورقة ضغط ضد االنظمة احلاكمة يف العراق على حنو  واضح يف 

 تمالية اختناق االقليم من الناحية النفسية .تاثريه يف األحداث مما قلل من اح

% من جمموع مساحة العراق  . وبذلك  18,8( الف كم مربع وتشكل حوالي82588تبلغ مساحة اقليم كوردستان العراق )     

 تكون مساحة إقليم كوردستان العراق حبسب تقسيم هارم للدول حبسب املساحات واقعة ضمن خانة الدول الصغرية ، أما يف

تقسيم باوندز  الذي قسم الدول حبسب املساحة على مثانية اقسام  يقع االقليم يف خانة الدول الصغرية جدا" فمن الناحية 

اجليوبولتكية تعد مساحة االقليم مالئمة لعدد السكان يف احلاضر ويف املستقبل ، كما ان مالئمة معظم مساحة االقليم الستيطان 

رية نظرا" ملالئمة املناخ وتوفر املصادر املائية وتنوعها  ساعد يف تعزيز أهمية االقليم السكان وممارسة االنشطة البش

اجليوبولتكية، وإن مايعزز مواطن القوة يف مساحة االقليم وتنوع مواردها الطبيعية هي توفرها يف أجزاء خمتلفة من مساحة 

قني ويف مناطق أربيل ودهوك إذا أريد استغالهلا ، كما هو االقليم ، فالنفط مثال يوجد يف كركوك واملوصل ويف كويسنجق وخان

 احلال بالنسبة للمياه والغابات وغريها من املوارد الطبيعية االخرى .

فقد تعد مساحة االقليم الصغرية نسبيا من حماسنها إذ تكون سهلة يف تأمني املواصالت وإدامتها أما ماخيص السيطرة الداخلية 

يساعد على زيادة االتصال والتقارب بني جهات االقليم املختلفة . ألنه قد أصبح باالمكان قياس مساحة بني املناطق على حنو  

 الدولة بالوقت املستغرق يف قطع املسافة  ال يف عدد الكيلومنرات نفسها  .

                                                           
مؤمتر حول الكرد ) اجلامعة االمريكية/ مركز السالم العاملي(, جملة كوالن  ريتشارد دونى , الكورد العراقيون العبون متنفذون بال دولة , نص كلمة فرانسيس ريتشارد دوني يف(  13

 .17ص 2000نيسان  30, اربيل ,  47العربية , مركز كوالن للنشر واالعالم , العدد 
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أكثر جتانسا ومتاسكا  نستنتج من موضوع املساحة أن قيمة مساحة االقليم على الرغم من  صغر حجمها وطوبوغرافيتها املتنوعة

، فعلى الرغم من األشكال االرضية املتمثلة  باجلبال واهلضاب والوديان والسهول إال أن تطور الطرق يف االقليم مل يعق احلركة 

واالتصال ، وأن مازادت من قيمة مساحته الثروات الطبيعية ) النفط واملياه ( و األرض الصاحلة للزراعة ، اذ ميكن أن يكون 

قليم بتلك املساحة مورد معيشة دائم لسكانه الذي يتالئم عددهم احلالي واملستقبلي مع مساحة االقليم وفق االسقاطات اال

 .     2030السكانية لعام 

  املرتكز السكاني   

تشكل املوارد البشرية العنصر احملوري يف اجلغرافية السياسية ومشكالتها املتعددة، الن السكان عامل حيوى ومتحرك داخل       

الوحدة السياسية ، فالميكن لعناصر االنتاج أن تنتج أو تعطى مبعزل عن االنسان . وهي بذلك تشارك املوارد الطبيعية يف 

لدولة ، النهم يشكلون عصب القوة البشرية الالزمة للدفاع أو احلرب من جهة و الدارة أجهزة إعطاء التقدير املناسب لقوة ا

االنتاج من جهة أخرى. لذا تعد دراسة عناصر جغرافية السكان لالقليم من األمور املهمة عند تقييمنا لعناصر القوة يف موقعه أو 

 ضعفه بني دول املنطقة

ويت شوكتها  و ازداد إنتاجها و تضاعفت ثروتها. مما يوفر شعورا باألمن والثقة بني مواطين فكلما زاد عدد السكان يف الدولة ق

الدولة. ولآلثار العسكرية واجليوبولتيكية اليت تنعكس على قوة الدولة يف توفري القوة العسكرية واليد العاملة للقطاعات 

م علينا االشارة إىل صعوبة مثل تلك العملية ، ذلك بسبب عجز املختلفة.وقبل البدء باحلديث عن تفاصيل وضع السكان يف االقلي

 االحصاءات الرمسية يف مشوهلا  مناطق االقليم كافة يف ظل ظروف غري اعتيادية من عدم االستقرار

 قرارها السياسي اخلارجي، فعلى الرغم من أخذ العامل السكاني دورا بارزا يف تكوين قوة الدولة، وبالتالي التأثري علـى

السكان فأن زيادة عدد السكان يساعد على استقالل موارد الدولة ،فضال عن دورها يف  التقدم التكنولوجي الذي يؤديه عدد من

دوراً مهماً رغم التقدم التكنولوجي العاملي. فمن الصعب قهر دولة  القوة العسكرية للدولة ألن احلرب التقليدية مازالت تلعـب

 كثيفة الـسكان 

نرى بأنه يالئم مساحة االقليم و  2016( مليون نسمة عام 5614075الحظتنا حلجم السكان يف االقليم الذي بلغ )عند م     

موارده االقتصادية العالة السكان يف الوقت احلاضر ويف املستقبل وهذا له أهمية جيوبولتيكية قوية لالقليم يف رفد شبابها 

ميتلكه من سكان . ولكن  من املالحظ أن هناك تفاوتاً كبرياً يف حجم السكان بني  الواعي للدفاع عن أراضي االقليم عن طريق ما

االقليم والدول اجملاورة مما يشري إىل احتماالت جيوبولتيكية كامنة خطرية و السيما أن عدد السكان أصبح يدخل يف سياق 
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السكان بني االقليم والدول اجملاورة ، إذ إن عدد اسرتاتيجيات الدول و بروز ظاهرة االحندار اجليوبولتيكى الشديد يف مسألة 

سكان كل من إيران وتركيا يبلغ أكثر بعشر مرات من عدد سكان االقليم ، و كذلك احلال بالنسبة لسورية اليت يزيد سكانها أكثر 

لدى االقليم ملا ميكن أن ينتج مرة من سكان االقليم .وإن هذا التباين يف عدد السكان بني االقليم والدول اجملاورة يثري قلقا  2,7

عن عدم توازن القوى البشرية من أثار ضارة على االقليم الستغالل دول اجلوار هذه احلالة وهذا ما ملسناه يف التسعينيات من 

 القرن املاضي. 

برفق حنو القمة تبعا إن اهلرم السكاني القليم كوردستان العراق يعد من االهرامات ذات القاعدة العريضة، و اجلوانب املنحدرة 

سنة( نسبة جيدة يف اهلرم السكاني  64-15الرتفاع معدالت املواليد، و اخنفاض معدل الوفيات ، إذ تشكل الفئة العمرية ) 

وهذا له اهمية تؤثر يف نشاط االقليم و يف وفرة القوى البشرية الالزمة،فضآل عما تعيله من اعداد كبرية من السكان يف الفئات 

 الثالثة، و ان ازدياد هذه الفئة تعنى وجود عناصر مسؤولة ومنتجة وهذا مؤشر اجيابي. االوىل و

ومن حتليل الرتكيب العمرى لسكان االقليم يظهر أن جمتمع االقليم مازال جمتمعا شابا أذ متثل الفئات العمرية الصغرية نسبة 

 عالية 

 (2016  )جمموع سكان إقليم كوردستان العراق لسنه1جدول رقم 

 القيمة السنة املؤشرات

 5,614,065 2016 جمموع سكان إقليم كوردستان العراق

 2,819,121 2016 ذكور

 2,794,944 2016 اناث

 4,572,561 2016 حضر

 1,041,514 2016 ريف

 .اربيل 2018-2015اقليم كوردستان العراق   املصدر:التقرير االسرتاتيجي حلكومه

 

وقد يكون ذلك ضروريا بالنظر لعدد السكان قياسا مبوارده الطبيعية و قدراته االستيعابية و مبا يؤمن توفري احتياجاته من 

 القوى العاملة و األعداد الكافية لشؤون الدفاع و احلماية . 

ر إجيابية يف القوة فإن وجود روابط ترتكز على تراث أصيل مشرتك للسكان كرابطة اللغة الواحدة ) الكوردية ( آثا

اجليوبولتيكية لالقليم ، وخلق جبهة داخلية متماسكة وقوية  أسهمت يف توحيد مشاعر الشعب ومطاحمه. فاللغة الواحدة و 
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العادات والتقاليد واملصري املشرتك و التكوين النفسي و احلضاري الواحد أسهم يف مل مشل الناس وشد بنيانهم املتماسك ، مما 

 الدولية. رضهم والقليمهم  فجعل منهم قوة هلا وزنها يف السياسة و األحداث االقليمية وعمق والءهم أل

 املرتكزالعسكري) البيشمركه(:

السليمة ، و االعمدة القوية اليت يعتمد عليها البنيان العسكري،يعد   العسكريه  اليت جيب أن تقوم عليها القوه  يقصد به البنيه 

يف التأثري على نوعية قرارها السياسي اخلارجي. وال تنبع أهمية  يف تقدير القوة الفاعلة للدولةهذا املرتكز مرتكزا مهما 

وإمنا واحدة من أهم عوامل  لتأمني االنتصار يف أوقات احلرب واحملافظة على اهليبة يف أيام السلم فحـسب، القـوة العـسكرية

كأسلوب متمم للدبلوماسية من  ان جنبا إىل جنب الن اللجوء إلـى القـوةفالدبلوماسية والقوة العسكرية تسري .السياسة اخلارجية

دائماً، وتؤثر القرارات العسكرية للدولة يف قراراتها السياسية يف أثناء فرتتي  املظاهر اليت اتصفت بها العمليـة الـسياسية

دور كبري يف قرارات االقليم املختلفة ، ففي فرتة  والسلم، وان وجود قوات البيشمركة لالقليم املعروفة باخالصها وبسالتها احلـرب

جيعلها  السلم مثال يتمثل  تأثريها يف سلوك متخذ القرار يف كونها أداة التأثري يف السلوك السياسي اخلارجي للدول األخرى مبـا

لذلك فإن القوة العسكرية ال السياسة اخلارجية عموما،  تؤدي دور األداة غري املباشرة إلجناح القرار املتخذ خـصوصا وأهـداف

 . زالت أداة احلـسم عندما تعجز الوسائل األخرى عن محاية اآلمن القومي

والوسيلة العسكرية تعد وسيلة مهمة يف  كأخر وسيلة لتفيذ الـسياسة اخلارجيـة للـدول  ويتم استخدام الوسيلة العسكرية عاده

حلرب بوصفها ظاهرة اجتماعية تأرخيية ال ميكن حتديد نتائجها بفعل فا ملموس. ترمجة السلوك السياسي اخلارجي إىل واقع

املعنوي. وإمنا تقرر النتائج من خالل  عامل واحد كالعامل العسكري والعاملل السياسي أو العامـل االقتـصادي والعامـل تـأثري

تلك  عوامل نفسها فحسب وإمنا بأرتبـاطالظاهرة. والتكون فاعليتها مرتبطة بقوة ال تفاعل جمموعة العوامل املؤثرة يف تلـك

للتعميم  لذلك من غري املمكن صياغة منوذج لعوامل حتقيق األهداف يف احلرب يصلح .القوة حبركة الواقع واملتغريات املؤثرة فيه

 البشري وعمقه التأرخيي. والقبول يف كل اجملتمعات، الن لكل جمتمع ظروفه وخصوصياته وتكونيه

للعامل بأنها من دعاة السلم والسالم وتؤمن باحلرية والدميقراطية وان التجربة الدميقراطية ومكاسبها يف والبيشمركة أثبتت 

إقليم كردستان هي مثرة دماء الشهداء ونضال البيشمركه على مر التاريخ، وإن البيشمركه حامية هذه التجربة واملكاسب اليت 

بانهم دعاة السلم والسالم واحلياة ويؤمنون باحلرية والدميقراطية، فنجد حتققت بنضال مستمر ودؤوب  واثبتوا للعامل امجع 

اليوم مجيع القوى العاملية برئاسة الواليات املتحدة تقف اىل جانب البيشمركه يف حماربة تنظيم )داعش( اليت هامجت واحتلت 

 العديد من املدن والقصبات العراقية. 
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  عراق إقليمياً ودولياًاحملور الثالث :أهمية إقليم كوردستان ال

شغلت أهمية إقليم كوردستان العراق ومسألته القومية حيزا" كبريا من اهتمام الدول االقليمية والقوى العظمى منذ وقت مبكر و 

صعودها إىل مسرح األحداث السياسية يف املنطقة ، فالوضعية اجلغرافية لالقليم أسهمت يف زيادة احتكاك الكورد يف االقليم مع 

لدول االقليمية و القوى العظمى . ولعل الصورة التارخيية غري املستقرة لوضع االقليم جعلت منه مرآة عاكسة للمصاحل ا

 (مما اكسبه مزيدا من األهمية .14املتصارعة يف املنطقة )

تبلورت أهمية إقليم كوردستان على حنو فعال يف الساحة االقليمية و الدولية وإمكانية االفادة منها يف املعادلة العراقية       

حنو هدف معني وخاصة عند الدول اجملاورة اذ يؤدي إىل التوازن االسرتاتيجي يف املنطقة و حتقيق االستقرار االسرتاتيجي الذي 

 حيكمه القطب الواحد.

يهدف هذا احملور إىل الوقوف على أهمية موقع إقليم كوردستان العراق إقليميا و دوليا السيما بعد التحوالت الدولية يف        

العقدين األخريين يف القرن املاضي ، كما يهدف إىل التعرف على موقف الدول االقليمية و القوى العظمى جتاه االقليم ، و أهمية 

 القوى  : االقليم لتلك الدول و

 أهمية إقليم كوردستان العراق اقليميا". -1

حظي اقليم كوردستان العراق باهتمام إقليمي كبري ألسباب و دوافع سياسية متعددة ، منها قضيته املرتبطة بالدول            

تركيا وسوريا واالقليم نقاط االقليمية . فموقع االقليم له انعكاسات جيوبولتيكية على الدول اجملاورة ، وإن لكل من إيران و 

جيوبولتيكية مشرتكة وإن أي حادث يف تلك البلدان يؤثر على اآلخر، لذا ترتاوح سياسات تلك الدول جتاه االقليم بني عدّها 

مصدر خطر وبني جتاهلها او استخدامها ملآربها اخلاصة أو معاملتهم باحلزم و الشدة عندما يتعلق األمر مبواجهة املطالب 

 سية للكورد.السيا

 أهمية  إقليم كوردستان العراق بالنسبة اليران. -1-1

لونظرنا إىل خلفيات العالقة السائدة بني ايران والعراق منذ تشكيل الدولة العراقية لوجدناها يف حالة مد وجزر . وقد      

يف تلك العالقة ، لذا حاول كل طرف  تركت اخلالفات بني الطرفني حول مشكالت احلدود وخاصة اجلزء اجلنوبي منه توترا كبريا

استغالل املشكالت الداخلية وسيله للحصول على تنازالت سياسية و اسرتاتيجية من الطرف اآلخر . وكانت مشكلة إقليم كوردستان 

مة العراقية العراق املتمثلة بالقضية الكردية مع احلكومة العراقية من أهم تلك املشكالت اليت استغلتها إيران للضغط على احلكو

                                                           
 ..               254,ص2000,بريوت, 1ط عبد العزيز شحادة منصور, املسألة املائية يف السياسة السورية اجتاه تركيا , مركز الدراسات الوحدة العربية , -(  14
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. مما جعل إيرن  حبكم موقع االقليم اجملاور عمقا سرتاتيجيا ، وملجأ" امنا" لقادة احلركة الكوردية للتخلص من بطش احلكومات 

( . ومن ثم مسحت هذه املعطيات اليت أحاطت 15العراقية اليت كانت تالحقهم يف أعقاب كل هزمية تلحق باحلركة الكوردية )

أن تؤدي إيران دورا إقليميا عن طريق القضية الكردية ، والسيما بعد احلرب العاملية الثانية وحتى نهاية بالقضية الكوردية ب

، أذ مثلت إيران دور الدولة احلارسة للمصاحل الغربية يف الشرق األوسط على وفق سياسة الدعامتني* إبان مرحلة  1979عام 

طلع بهذا الدور الفعال يف املنطقة عن طريق القضية الكوردية يف االقليم شاه ايران  فوجدت ايران نفسها يف موقف مناسب لتض

 بعد اظهار رغبتها يف استغالل ما لديها من عناصر قوة لتدعيم دورها االقليمي .

 يرجع تدخل إيران على حنو مباشر يف إقليم كوردستان العراق إىل بداية السبعينيات من القرن املاضي عندما قامت حكومة      

شاه إيران بدعم ومساندة الكورد ضد احلكومة العراقية . وساندت أمريكا هذا املخطط االيراني لدعم الكورد أذ صرفت يف 

هلذه املسالة، وزودت إيران بكميات كبرية من املساعدات    CIAمليون دوالر من حساب  16حوالي  1975 - 1972السنوات 

(  . ويعود املوقف االمريكي جتاه العراق البرامه معاهدة الصداقة والتعاون 16لدعم احلركة التحررية الكوردية يف االقليم )

 (. 17الثنائية الدولية)بني العراق و االحتاد السوفييت القطب املنافس للواليات املتحدة االمريكية إبان نظام القطبية 

كان اهلدف االيراني من هذه الوقائع هو إرسال رسالة واضحة لكل األطراف املعنية االقليمية والدولية ، بأن إيران قوة إقليمية    

 وطرف رئيس يف شؤون كوردستان العراق الميكن جتاهله و انها مستعدة لفعل أي شيء لتثبيت نفوذها ودورها يف املنطقة.

يران ترى بأن عدم االستقرار وقيام االضطرابات يف االقليم تؤثر بشكل من األشكال على إيران و تلحق الضرر باحلدود كانت ا

إاليرانية و االقليم لوجود نقاط جيوبولتكية مشرتكة ، أذ كانت إيران ختشى من تدخل القوات االجنبية حتت ذريعة تهدئة 

تدخل يف شؤونها الداخلية ودعم قالقل داخلية لذلك قبلت بالوضع يف االقليم وساندته أوضاع االقليم ملراقبة إيران و حماولة ال

من اجل احلفاظ على مصاحله السياسية عن طريق ضمان ابتعاد القوى الكوردية املعارضة اليران و اسكانهاداخل االقليم وضمان 

 عدم تعرضهم اليران.

إقليم كوردستان العراق و حماولة بسط نفوذ االخريةيف املنطقة، فكان  كما كانت اليران خماوف إقليمية من تدخل تركيا يف

 النزاع االقليمي بني الدولتني وصل إىل درجة من املنافسة على النفوذ يف أراضي اقليم كوردستان.
                                                           

 .28, دهوك, ص1, العدد2, جملد  1999نيسان  29-27خاليد سعيد توفيق , املوقف الدولي من القضية الكوردية يف العراق , جملة جامعة دهوك, عدد خاص بوقائع املؤمتر االول  -(  15
يران املتحدة االمريكية للمحافظة على مصاحلها يف الشرق االوسط وعلى حنو خاص اخلليج العربي من خالل االعتماد على القوتني االقليميتني )ا* سياسة الدعامتني, هي السياسة املتبعة من  الواليات 

مايكل أباملر , حراس اخلليج, تاريخ  –, او 1983بغداد روبرت كوبال , سياسة الواليات املتحدة يف اخلليج, ترمجة خليل مراد علي., دراسة سياسية يف منطقة اخلليج العربي, -و السعودية( , ينظر
 ..               .1995,  مركز االهرام للرتمجة والنشر، القاهرة, 1, ترمجة نبيل زكي,ط1992-1933توسع الدور االمريكي يف اخلليج العربي 

 .281(ص1372نشر فاخته   –رليان ) تهران . جيمز بيل , شريو عقاب, روابط بدفر جام ايران و امريكا , ترمجة فروزنده ب-(  16

 .-244, ص1997( جوناثان راندل, امة يف شقاق, دروب كردستان كما سلكتها, ترمجة فادى محود,  دار النهار للنشر , بريوت,  17
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ذت دور الوسيط عن طريق التحليل  وعالقته باألحداث السياسية نرى بأن اليران دور احلامي واملراقب للقضية الكردية ، كما اخ

 أيضا عن طريق مجلة من االتفاقات جرت حتت إشراف إيراني بني األحزاب االسالمية الكردية و االحزاب العلمانية  . 

وعلى الرغم من كون إيران تشكل عمقا اسرتاتيجيا لالقليم إال أن أهميتها ازدادت من الناحية السياسية و االقتصادية ، فمنذ 

ع القاري لالقليم أصبحت إيران أهم منفذ و طريق لالتصال بالعامل اخلارجي ،.فقد استفادت ايران و بسبب املوق 1992عام 

كثريا من الناحية االقتصادية من موقع االقليم ، النه سوق مفتوح أمام البضائع االجنبية، فضال عن ان منتوجاته  التليب 

 متطلبات السوق، فهويعتمد كثريا على جتارته مع إيران.

وبعد إقرار الفدرالية القليم كوردستان العراق ضمن بنود الدستور العراقي اجلديد و إبراز دوره على الساحة العراقية          

واالقليمية كطرف مهم يف املعادلة االقليمية ، حتاول إيران عن طريق مساندتها لالقليم وتقوية روابطها السياسية و التجارية و 

براز دورهايف املنطقة ، و أن تكون قريبة من الساحة بعد ازدياد نفوذ القوات الغربية وخاصة االمريكية االقتصادية و الثقافية ال

 والرتكية .

 أهمية  إقليم كوردستان العراق بالنسبة لرتكيا . -2

 موقعا وسطا بني تتمتع تركيا مبكانة جيو سرتاتيجية خاصة على اخلريطة االقليمية و الدولية إذ أعطاها موقعها اجلغرايف      

إىل بناء تركيا القومية العلمانية، لذلك  1923الغرب والعامل االسالمي. لقد اجتهت تركيا بعد زوال اخلالفة العثمانية سنة 

 أخذت تتقرب إىل الغرب على حساب مصاحلها مع الشرق االسالمي . 

ا ما لديها من عناصر القوة لتدعيم دورها االقليمي متتلك تركيا ثقال" سياسيا كبريا يف املنطقة  عن طريق استغالهل      

واملتمثل باملوقع السرتاتيجي و املياه. أذ حتاول ان جتعل نفسها معربا ملرور برتول العراق و اخلليج لذا يعد العامل االقتصادي 

ل السياسي ملوقع االقليم يف حمور أهداف السياسة اخلارجية الرتكية و عامل لتقييم دورها االقليمي. وعليه يرتبط فهم التحلي

 ظل سياسة تركيا بعناصر ومتغريات شائكة ، لعل املوقع اجلغرايف لالقليم مع تركيا يعد من أهم هذه العناصر .

فموقع تركيا اجلغراقي له انعكاساته اجليوبولتيكية املتنوعة على االقليم , فعن طريق يتم االتصال مباشرة بدول القارة     

الذي يبدأ من احلدود البلغارية عند قرية ادنة  M2االوربية منها إىل االقليم والعراق . فيتمثل الطريق الدولي الرئيسي 

 ثم غازى عنتاب و ماردين و زاخو)االقليم( ثم عن طريق دهوك واملوصل يتوجه اىل بغداد و اخلليج.الرتكية اىل استانبول و انقرة 
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من آثار املوقع اجلغرايف املهمة مسألة املياه، أذ أدت عملية رسم احلدود من  عصبة االمم بالصيغة اليت عليها اآلن إىل أن تقع   

ت هذه الورقة الراحبة بيد تركيا ضد الكورد والعراق ، فساعد ذلك يف مصادر مياه نهري دجلة والفرات بيد األتراك فأصبح

 ازدياد مكاسب موقعهم اجلغرايف يف املنطقة.

إأن السياسة الرتكية جتاه االقليم سرعان ما أصابها التغيري يف التسعينيات من القرن املاضي ، اال أنه تغري مشوب باخلوف    

واحلذر من هاجس العامل الداخلي ، ملواجهة املخاطر املستقبلية اليت قد تتعرض هلا نتيجة ملا جيرى يف أقليم كوردستان العراق 

جة متكنهم من تقديم الدعم والتوجيه للحركة الكوردية يف تركيا ، فبدأت أتصاالت تركيا مع قادة من منو لقوة الكورد لدر

الكورد يف رسائل متبادلة عرب وسطاء امريكني و اتراك ، مع إبقاء تركيا خلروقاتها العسكرية حلرمة أراضي اقليم كوردستان 

العراق للكويت وقعت املنطقة يف دوامة سياسية ملتهبة , ولكون  .ويف أثناء غزو  PKKالعراق حبجة تعقب املسلحني من عناصر 

االقليم جياور تركيا من جهة الشمال كانت تركيا قلقة بشان اضطرابات على حدودها اجلنوبية  هلذا ارادت مراقبة الوضع يف 

يف صلب القضية يف سبيل احلصول  االقليم وفتحت قنوات اتصال مباشرة مع املعارضة العراقية الكوردية يف اخلارج لتبقى مباشرة

على مكاسب مستقبلية ، الدراكها حبتمية تغري وضع املنطقة  يف سبيل دخوهلا يف ترتيبات أمنية مشرتكة ختدم مسار 

اسرتاتيجيتها يف املنطقة ، إال أنه  بعد اهلجرة املليونية لسكان االقليم باجتاه حدود ايران وتركيا  واجهت تركيا مشكلة اقرتاح 

ريطاني  النشاء ) املنطقة االمنة( حتت ضغط وجود الالجئيني وعدم االستقرار السياسي و األمين و االجتماعي يف جنوب شرق ب

تركيا ، فضآل عن ضغوط الدول الغربية لقبول االقرتاح ، فاستجابت تركيا للطلب وأصبحت فيما بعد قاعدة اجنرليك الرتكية 

 طرقة املتاهبة حلماية املنطقة األمنة.يف خدمة ) القوة املتأهبة ( أو امل

من القرار السياسي الرتكي كانت ترى بأن على تركيا أن   إن املؤسسات العسكرية الرتكية اليت تسيطر على نسبة عاليه     

 تساعد و تساند الكورد يف االقليم بسبب ضغط عاملني هما:

 ع الغرب و خاصة الواليات املتحدة االمريكية .لضرورة تقوية العالقات السياسية و العسكرية و األمنية م-

 . PKKالتوجهات العسكرية و األمنية لغرض االفادة من تلك العالقة يف جمال التسابق مع حزب العمال الكردستاني -

وأنعكس فيما بعد  1991، وهذا اخلوف اجنلى على حنو واضح منذ عام  PKKفرتكيا ختشى أن يتحول االقليم إىل قاعدة 

 عمليات عسكرية تركية ضد قواعد هذا احلزب يف داخل االقليم . بشكل

لقد سعت تركيا مستفيدة من سلبيات الوضع الدولي يف التسعينيات من القرن املاضي عن طريق اعتداتها املتكررة على االقليم 

قليم عن طريق مطالبته بادعاء مطاردة عناصر احلزب العمال الكوردستاني وخلق وضع جيوبولتيكي جديد لصاحلها داخل اال
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باعادة ترسيم احلدود بني تركيا والعراق من جديد السرتداد والية املوصل , اال ان الظروف الدولية مل تكن يف صاحل هذه 

 االدعاءات.

استغلت تركيا األحداث اليت مرت باالقليم و العراق عموما  لتفيد من عالقاتها التجارية اليت عادت عليها مبليارات      

الدوالرات ملرور جتارة العراق عرب أراضيها فضال عن أنها أصبحت املنفذ الدولي الرئيس الذي كان البد منه ابان حرب اخلليج 

 االوىل والثانية .

إن موقف تركيا ازاء إقليم كوردستان موقف متذبذب يتسم بعدم الثبات . لكنها حريصة  يف  الوقت نفسه على عدم قيام دولة     

 ستقلة وذلك النعكاساتها السلبية على القضية الكوردية يف تركيا . كوردية م

إن تعاون تركيا مع حكومة كردستان العراق يف جمال الطاقة، جعل منها العبًا رئيسًا يف السياسة العراقية، وأضحى لديها 

ال مصاحلها طويلة األمد يف بقية الكثري من املكاسب نتيجة االخنراط فيها، خاصة يف جمال الغاز الطبيعي، كما ال ميكن اغف

مناطق العراق أيضًا،ذ يشكل االخري اجلسر الربي األقصر، الذي يربط تركيا بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربي، خصوصًا 

 بعد غلق املنافذ السورية. رغم ان مدخل العراق بالنسبة إىل تركيا يبقى إقليم كوردستان.

ط والغاز لتأمني مستقبلهم االقتصادي واإلبقاء على مستويات النمو احلالية، وإعادة بناء البنية سعي الكورد حول استعمال النف 

التحتية، واحلصول على استقاللية نسبية عن احلكومة االحتادية يف بغداد، باختاذ القرارات املرتبطة مبوضوع الطاقة، 

ت هذه املصاحل املشرتكة فرص التعاون بني أنقرة وأربيل يف وخباصة بعد الفشل يف حلّ امللفات العالقة معها. وبالتالي عزز

 جماالت الطاقة، العتبارات كثرية، لكن أهمها تعلق باجلغرافيا الطبيعية.

 ومن هنا كان لرتكيا خياران يف تطوير عالقتها يف جمال الطاقة مع إقليم كردستان:

ر يف القطاع النفطي باإلقليم، حمققة استثمارات راحبة هناك، اخليار املرحلي عن طريق قيام الشركات الرتكية باالستثما    

 مع األخذ باحلسبان اخليارات البديلة إذا ما تبدلت األوضاع السياسية يف املنطقة، وخباصة إذا انفتحت آفاق التعاون مع بغداد.

إقليم كردستان، تتلقى تركيا يف جمال الطاقة مع حكومة ” اسرتاتيجية“خيار اسرتاتيجي مبوافقة أنقرة على معاهدة     

مبوجبها كميات كبرية من صادرات النفط والغاز من اإلقليم. وهذا االحتمال، سوف حيتاج لبناء خطوط أنابيب جديدة بني تركيا 

واالقليم، ووضع ترتيبات تسويقية ومالية جديدة. لكن يبقى ذلك مرهونًا بطبيعة العالقات السياسية بني األطراف الثالثة 

 حكومة االقليم(. -تركيا -مة بغداد)حكو
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إن إقليم كردستان العراق مزوّد مهم للنفط والغاز اللذين سيجري نقلهما عرب تركيا إىل األسواق العاملية أو حتى بيعهما يف السوق 

 الرتكية, وهو مصدر مهم يف حالة حدوث اضطرابات يف أي مكان آخر, وسوف يقلل من خماطر انقطاع الصادرات النفطية

 العراقية, مع مواصلة تركيا تطوير خط أنابيب عرب األناضول؛ إلمداد أوروبا بها.

ويتبني من هذا العديد من العوامل اليت متثل عنصر قوة يف العالقة االقتصادية بني تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق، مما  

 ضايا األخرى األمنية والسياسية:يعين استمرار الروابط االقتصادية، بغض النظر عن مدى التقدم يف الق

متثل اجلغرافية احدى العوامل املؤثرة بشدة يف توجهات كوردستان العراق اليت جتعلها حتافظ على العالقة وتنميتها، من -ا

 جهة كون تركيا أحد منفذين هلا على العامل اخلارجي هي وإيران، فضال عن طول احلدود والقرب املكاني.

يا، خصوصا على مستوى خرباتها الفنية واإلدارية والتجارية، فضال عن منتجاتها ذات اجلودة املرتفعة، حاجة االقليم لرتك-ب

 الذي جيعل القرب اجلغرايف أسعارها تنافسية باملقارنة مع املنتجات األجنبية األخرى، مثل املنتجات اإليرانية.

% من االقتصاد الرتكي، 94سواق، إذ يشكل القطاع اخلاص حتتاج تركيا إىل التوسع االقتصادي من جهة االستثمارات واأل-ج

 وهذا  يعين ضرورة فتح أسواق للشركات واملنتجات الرتكية يف اخلارج.

 أهمية  إقليم كوردستان العراق بالنسبة لسورية . -3

على البحر املتوسط و موقعها  جتاور سورية االقليم و العراق من جهة مشال الغرب ، وهلا موقع اسرتاتيجي متمثال يف سواحلها      

 الوسطي بني كل من تركيا و اسرائيل والعراق و االردن ولبنان . 

تشكل سورية و العراق  توأما وعمقا اسرتتيجيا هلا يف منطقة اهلالل اخلصيب بقوته و ثروته البرتولية . ففي الستينيات من      

 ا انعكس ذلك على موقفه من االقليم و قضيته العادلة.القرن املاضي كانت سورية تشكل وحدة قوية مع العراق مم

إن دعم سورية للمسألة الكوردية يف إقليم كوردستان العراق جاء ضمن إطار تقوميها لدور سورية يف االقليم حبكم الضرورة ،     

عن طريق دعمها حلزب العمال إال أنها استعملت املسألة كورقة ضغط على بغداد ، كما استعملت الورقة نفسها للضغط على تركيا 

 الكوردستاني  لتحقيق أهدافها السياسية يف التعامل مع مسألة املياه.

إأن اعتماد االقليم على دول اجلوار أدى به إىل تبين سياسات ينحسر عنها أحيانا الوهج القومي بفعل الطابع القاري ملوقع      

قارب بينها و احلكومة العراقية ، وهذا ما حصل فعال" عندما ختلت سورية االقليم ، فتخلت دول اجلوار عن الكورد كلما حصل ت

 مما اوقع مقاتلي احلزب يف مشكلة. 1978عن مساندة مقاتلي االحتاد الوطين الكردستاني عام 
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لكوردية يف االيرانية بدعم احلركة ا–اال ان موقف سورية جتاه االقليم تغري يف بداية الثمانينيات مع بداية احلرب العراقية 

 االقليم من جديد بعد أن ساندت سورية إيران يف تلك احلرب اليت دامت مثان سنوات.

مع تغري الوضع االقليمي و الدولي أصبح موقع إقليم كوردستان العراق مصدر قلق لسورية عن طريق التدخل االمريكي يف املنطقة 

طريق العراق يف املدة السابقة لتحرير العراق ، كما ان اقرتاب ، إذ فقدت سورية العمق االسرتاتيجي الذي كانت متتلكه عن 

الواليات املتحدة حلدود سورية الدولية اقلق سورية بعد أن صنفت أمريكا سورية ضمن الدول املساندة لالرهاب ، و بذلك يكون 

يف عملية السالم يف الشرق االوسط موقع االقليم اجملاور لسورية كورقة ضغط امريكي  يف سبيل حتقيق مكاسب سياسية اسرائيلية 

 . كما يعمل موقع االقليم على عزل سورية عن البلد املساند هلا يف املنطقة وهو إيران .

كان موقف سورية على العموم يتسم بالغموض و الضبابية إذ تشارك كل من ايران و تركيا يف حتركاتها إزاء القضية الكوردية ، 

التسهيالت اللوجستية لألحزاب الكوردية على الرغم من عدم رغبتها بقيام كيان كوردي مستقل يف االقليم ويف  الوقت نفسه تقدم 

.لذا نرى اعتماد دول اجلوار اجلغرايف لالقليم منذ بداية تشكيل حكومة إقليم كوردستان على توقيع سلسلة من الربوتوكوالت 

 ة يف االقليم ، وتقييد حركة احلكومة االقليمية .األمنية لقطع الطريق أمام حماولة والدة دولة كوردي

لذا يتضح أن تعامل الدول االقليمية ) اجلوار اجلغرايف لالقليم ( مع إقليم كوردستان  على الرغم من خالفاتها القدمية و 

ؤونه الداخلية كلما العميقة  هو مراقبة وضعه عن كثب و احليلولة دون قيام دولة كوردية مستقلة يف االقليم ، و التدخل يف ش

اقتضت مصاحلهم ضمن أطر سياسية غري واضحة املعامل . لذا لن تكون املهمة سهلة على ساسة االقليم يف التوفيق بني تلك 

التوجهات لدول اجلوار وطموحات و آمال شعب االقليم يف االستقرار و االمان مامل يؤخذ بنظر االعتبار كل تلك املتغريات و 

القليم و اعالء مكانته الدولية عن طريق اتباع سياسة عدم االحنياز يف العالقات الدولية مع تلك الدول االحاطة مبوقع ا

بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي و االقتصادي و االجتماعي و مبا حيقق مصاحل متبادلة و تعزيز االستقالل السياسي و 

 ة يف العامل.االقتصادي لالقليم و اخلروج من أية تبعية ألية دول

 أهمية  إقليم كوردستان العراق دوليا. -2

الإن قضية إقليم كوردستان العراق ليست قضية داخلية وإقليمية فحسب وإمنا قضية دولية تنسج  شبكة خيوطها      

االسرتاتيجيات الدولية خاصة اسرتاتيجيات الدول العظمى . فاكتسب اقليم كوردستان العراق أهمية يف اسرتاتيجية الدول نتيجة 

مح اطاره العام و حشره ضمن سالمة اهميته االستباقية و جعلها جسرا تعرب عن ارتباطه الذي بدأت القوى الكربى حتدد مال

 طريقه معظم مصاحلها التعبوية و السوقية ذات العالقة .
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فقد اخرتقت املنطقة  الدول الكربى مبكرا" بسبب مجلة من األهداف بدءا من السيطرة االقتصادية اىل ) احتكار النفط(، و      

ات القوات املتحاربة ، و تطبيق النظام السياسي الدولي ضمن نظام القطبية الثنائية و النظام العاملي تأمني خطوط إمداد

اجلديد ) القطب الواحد ( الذي زاد من أهمية موقع اقليم كوردستان العراق و خاصة الواليات املتحدة االمريكية القوة 

 ة على اخلارطة السياسية للعامل .اجليوبولتيكية املنفردة و املتحكمة بالتحاورات املكاني

 وعليه سنركز هنا على أهمية موقع اقليم كوردستان العراق يف االسرتاتيجية األمريكية بوصفها راعي النظام الدولي اجلديد.

        أهمية  إقليم كوردستان العراق يف االسرتاتيجية األمريكية. -2-1

جتاه االقليم واملنطقة عموما بانها حمددة وثابتة يف املدة السابقة للحرب العاملية  أتسمت سياسة الواليات املتحدة األمريكية     

األوىل  , إال أنه بعد انتهاء احلرب و اكتشاف النفط يف منطقة كوردستان واخلليج زاد االهتمام االمريكي بها على الرغم من 

رب العاملية األوىل . فبهدف احلصول على امتيازات النفط و سياسة العزلة اليت انتهجتها الواليات املتحدة األمريكية بعد احل

تثبت امريكا مببدأ الباب املفتوح القائم على أساس حق مجيع الشركات بصرف النظر عن جنسيتها باملنافسة يف هذا اخلصوص. 

 كونها كانت تطمح باحلصول على امتيازات لشركاتها النفطية يف املنطقة.

ت املتحدة بضرورة توسعها يف الشرق األوسط ملواجهة خصومها أخذت تبحث عن وسائل للتدخل يف فانطالقا من تصور الواليا

 املنطقة و تثبيت أقدامها فيما بعد إدراكا منها بأهمية املنطقة عامليا.

عاتقها مهمة احتلت فكرة زعامة العامل الرأمسالي حمل سياسة العزلة بعد احلرب العاملية الثانية ، و أخذت أمريكا على       

محاية املصاحل الغربية . فاصبح لزاما عليها تبين اسرتاتيجية سياسية و عسكرية متطورة و عملت على وضع اسرتاتيجية كونية 

 جعلت من منطقة الشرق األوسط جوهر اهتمامتها ، و إقليم كوردستان ميثل قلب هذه املنطقة

الحتاد السوفييت سابقا و الواليات املتحدة ، و حياول كل طرف من فأصبحت املنطقة ساحة مواجهة بني القطبني الرئيسني ا

 أطراف املواجهة تثبيت قبضته عليها .

ولكن هذه االسرتاتيجية أدت إىل قلب الكثري من الثوابت و األوليات خاصة بعد أنهيار االحتاد السوفييت وانهاء املخاطر 

ريكية يف املنطقة جماآل حيوياً*ومرونة عالية يف ترتيب االوضاع العسكرية االشرتاكية  و هذه االحداث وفرت للالسرتاتيجية االم

االيرانية اهتمت السياسة االمريكية بضرورة  –يف املنطقة وخاصة بعد زوال خصمها التارخيي , فمنذ انتهاء احلرب العراقية 

 إعادة توازن السرتاتيجي العسكري ملصاحل حلفائها.
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ية لالقليم ضمن املنطقة وفقا للمنظور األمريكي يف تلك املدة إمنا تعين القيمة االسرتاتيجية ) إن القيمة االسرتاتيج       

للمكان( ، والقيمة االقتصادية حملتويات املكان وخصائصه اجلغرافية، أذ ميكن حتديد املصاحل األمريكية يف االقليم على وفق 

 تقع يف قلب الشرق األوسط. موقع املنطقة االسرتاتيجي , كونه -1املعطيات اآلتية :

 أهمية املوضع االقتصادي لوجود ثروات نفطية هائلة. -2

 قربها من الشرق ومن خصمها التأرخيي ) االحتاد السوفييت( سابقا. -3

فبسبب هذه األهمية األسرتاتيجية ملوقع االقليم ضمن اخلريطة اجلغرافية للمنطقة مل تشأ القوى الدولية أن جتعل من االقليم 

كيانا" سياسيا مستقال" ، لتضارب هذه اخلطة مع مصاحلها جتاه الدول االقليمية يف املنطقة كالعراق وتركيا وإيران الرافضة 

هلذه اخلطة ، أذ مل يكن من السهل على أمريكا إغفال دور هذه الدول وهي تضع ترتيبات الوضع الدولي اجلديد, فضال عن 

 قدرتهم على التأثري يف السياسات الدولية . ضعف الدور الكوردي املتمثل يف تشتت 

إال أن تلك األهمية ازدادت يف االسرتاتيجية االمريكية حنو إقليم كوردستان العراق بعد تطور األحداث منذ التسعينيات من القرن 

 -املاضي لألسباب االتية :

 كونه عمقا سرتاتيجيا وقاعدة لالنطالق حنو الشرق ) ايران وافغانستان( -1

 نافذة ملراقبة تطلعات سورية و مراقبة أمن اسرائيل. -2

 يشكل موقع االقليم احلدود املتامخة حللف الشمال االطلسي ) ناتو( املتمثلة برتكيا. -3

 قاعدة حملاربة االرهاب.  -4

ق األوسط بشكل يشكل انطالقه وثوب إىل مرحلة الحقة من مراحل االسرتاتيجية األمريكية لتحقيق مآربها يف منطقة الشر -5

 عام. 

فرتى الواليات املتحدة االمريكية أن اخلطوة الرئيسة لتغيري معامل الشرق االوسط و إقامة الشرق األوسط الكبري قد بدأت مع  

 حترير العراق ، لذا يعد موقع االقليم نقطة ارتكاز و انطالق يف  الوقت نفسه لتنفيذ هذا املشروع.

ن فان اقامة الشرق األوسط الكبري سيكون عرب اجتاهني األول ترعاه هي عرب الوجود املباشر و ففي وجهة نظر الساسة األمريكا

االشراف على القضايا يف املنطقة ، و من أهم هذه القضايا قضية سالم اسرائيل و العرب و القضية الكوردية . أما االجتاه الثاني 

د أرادت أمريكا يف حربها على العراق أن تشكل هذا احلرب عملية يقوم به العراق عرب قيادة هذا املشروع يف املنطقة، فق
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تغريوضغوطاً شعبية داخلية على حكومات املنطقة ) وخاصة العرب منها ( مما يوفر اصالحاً دميوقراطياً ,فضآل عن أنه سيؤدى إىل 

 حل بعض القضايا دون تدخل مباشر من الواليات املتحدة .

تسعى الواليات املتحدة األمريكية بعد حرب حترير العراق إىل تأسيس وجود عسكري دائم هلا يف االقليم إدراكا منها للقيمة       

 السرتاتيجية و اجليوسرتاتيجية و االقتصادية لالقليم .

االقليم أهمية يف نظر أمريكا يف ضوء وبهذا يستطيع االقليم أن يزيد من قدرته يف املساومة  جتاه تلك االسرتاتيجيات المتالك 

مصاحل االخرية السياسية و االقتصادية و السرتاتيجية ، فموقع االقليم اجلغرايف املهم و أهميته الكبرية اليت يتمتع بها داخل 

 املنطقة و يستطيع أن يزيد من أهميته إذا ما اقتنعت الدول الكربى بأن مايفعله لصاحلها.

ردية من كسب ود وصداقة الواليات املتحدة االمريكية إىل درجة عالية يف  مستوى االسرتاتيجية املتبادلة ، أذ متكن القيادات الك

 -فالتنظيمات الكوردستانية ساندت كليا الوجود األمريكي يف العراق و نسقت سياستها ضمن االسرتاتيجية الكوردستانية

لي . وبذلك أصبح االقليم وتوجهاته جزءا" من معادلة الصراع يف األمريكية يف إطار عراق دميقراطي تعددي برملاني فدرا

 املنطقة من أجل إنشاء كيان كوردي مستقل .

فقد سعت الواليات املتحدة وعلى حنو مباشر إىل حتديد النظام السياسي املستقبلي مبا يضمن وجود أصدقاء يف مراكز مهمة يف 

 القليم سيكون يف مقدمة هذه املراكز .النظام السياسي املمكن إقامته يف املنطقة ، وا

لذا اصبحت السياسة الدفاعية لالقليم مرتبطة بالسرتاتيجية االمريكية و مساندة قوات التدخل السريع ، ولكن جيب االنتباه 

لألمن أن إىل أن احلماية اخلارجية اليت ينشدها االقليم الميكن هلا مهما كانت طبيعتها أن جتلب االستقرار الدائم و الميكن 

يتحقق من دون االعتماد على الذات ، فعلى االقليم تطوير القدرات العسكرية لتثبيت إرادته احلرة و قراره املستقبلي و عليه 

 جيب االهتمام بالبيشمركه و تطويرها كونهاا قوة وطنية للدفاع عن االقليم وأمنها .

االقليم هنا هو مدى تأثري ذلك املوقع يف وزنه االقليمي و الدولي  نقصد مبستقبل       مستقبل  إقليم كوردستان العراق. -2-2

من خالل إبراز عناصر الضعف والقوة فيه، الرتباط تلك العناصر ببناء االقليم وعالقاته الدولية مما جيعل أثر هذا التفاعل 

 يف مستقبل االقليم عامال حامسا يؤهله للقيام بدوره و وجوده يف املنطقة .

ربط املاضي مع الواقع احلالي و التخطيط للمستقبل ميكن أن خنرج بضوابط و الثوابت اساسية املشرتكة اليت تتحكم فعن طريق 

 مبوقع إقليم كوردستان العراق إقليميا و دوليا يف احلقبة الالحقة .
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وهي إن الصورة املستقبلية يف موقع  فاملالمح املستقبلية يف موقف االقليم و عالقتها بالدول االقليمية تشري اىل حقيقة مهمة      

االقليم لصاحله ، و عالقاته بدول اجلوار ميكن أن تكون لصاحل االقليم حبكم الوزن اجليوبولتيكي املميز المتالكه مصدر قوة 

مؤثرة يف سياسات الدول وهو النفط . ففي ظل التوقعات بأن االنتاج العاملي للنفط سوف ينخفض ألسباب طبيعية تتعلق 

اخنفاض املورد نفسه و زيادة خوف الدول الصناعية من ترشيد استعمال النفط ألنه يؤثر يف منوها االقتصادي ، فإن هذا يعين ب

زيادة يف الطلب و اخنفاض االنتاج ، فتربز هنا أهمية موقع إقليم كوردستان و مناطقه النفطية و االحتياط املؤكد منه .  أذ تشري 

(مليار برميل، أي أكثر من احتياطي الواليات 45أن االحتياط املؤكد حلقول النفط يف االقليم يقدر ب) التقاريرو االحصاءات اىل

املتحدة االمركية بكاملها . فيمكن عن طريق ذلك أن يستغل االقليم فرض ارادته و حتقيق رغبته يف احلصول على ما يرغب فيه 

 اسي البراز دوره ووزنه الدولي يف العامل .من مطامح وطنية و قومية مشروعة يف تقوية كيانه السي

( الذي تكون حمور الصراعات املستقبلية يف املنطقة 3مليار م  33كما ان امتالك االقليم للمياه ) يقدر الفائض منه باكثر من  

ة سواء" كانت حبسب راى علماء اجليوبولتيك ، فيمكن استغالله كونه موردا قوميا وورقة ضاغطة ملساومات سياسية و اقتصادي

مع العراق يف الداخل أو مع دول اخلليج ، عن طريق مد شبكات للمياه الصاحلة من االقليم إىل تلك الدول ، بأعتبار ان هذه 

 الدول هي حباجة اىل مياه لالستهالك البشري.

ألوربية يف الشمال الغربي و إيران كما ان موقع االقليم املستقبلي يشري إىل أزدياد بروز دوره التجاري كمنطقة وسطى بني الدول ا 

يف الشرق و البحر املتوسط يف الغرب و العراق و اخلليج العربي يف اجلنوب ، وخاصة بعد أن توسعت أسواق الدول االقليمية و 

ما أسواق كوردستان نتيجة لتطور وسائل النقل و االتصاالت و فتح مطارات دولية يف حمافظات أربيل والسليمانية  , ففي ظل 

هومتوقع من زيادة يف مستوى خدمات النقل اجلوي ومدى االستثمار فيه ، فإن االقليم يكون مركزا ملرور و هبوط الطائرات مما 

يدعم اقتصاده و يتحرر من تبعيته االقتصادية بسبب موقعه القاري احلبيس. و انعكاس كل ذلك على توفري الغذاء الذي تعتمد 

 ن قلت نسبة النشاط الزراعي لصاحل النشاط اخلدمي يف االقليم .عليه السياسات الالحقه بعد أ

كما ان االحتماالت التعدينية اليت ميتلك االقليم أنواعً عديدة منها كفيلة بإحداث تغيريات يف التوجه السياسي لدول اجلوار 

مما جيعل كل منطقة فيها صاحلة  حنو االقليم ، فاملوارد الطبعية بأنواعها املختلفة منتشرة على رقعة االقليم اجلغرايف

لالستثمار، وهذا يعطي إمكانية استغالل أغلب مساحات االقليم يف النشاطات االستثمارية ان مل تكن زراعية  فصناعية، عن 

فة طريق حتفيز الشركات االجنبية لالستثمار، لكون املساحة املالئمة لالقليم جتعل السيطرة وإيصال اخلدمات إىل املناطق املختل



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

174 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

بصورة جيدة على حنو  عام على الرغم من وعورة االراضي و تضاريسه اجلبلية ، كما أن تطور شبكات النقل قد يزيد من دخل 

 االقليم االقتصادي من خالل استغالله للمناطق السياحية ليس على مستوى العراق فقط بل على مستوى املنطقة والعامل ككل .

شكيل حكومة إقليم كوردستان العراق و إدارة شؤون االقليم من قبل أبناء املنطقة هي أوسع شكل ومن الناحية السياسية ان ت      

لنظام حكم مارسه الكورد يف تارخيهم احلديث و املعاصر و اتقنوا فيه ،  بالرغم من أن االقليم مل ياخذ استقالله الرمسي رغم 

قالل احلقيقي يف اختاذ قراراته اخلارجية و الداخلية بإرادته امتالكه ملؤسساته الدستورية اخلاصة ، ولكنه ميتلك االست

القومية يف ضوء مصاحله دون تدخل أو فرض من طرف خارجي . فتعامل مع هذا الكيان كثري من الدول العظمى كونه كيانا شبه 

، تتعامل  على املستوى الرمسي  مستقل  حتى الدول اجملاورة اليت تتقاسم بقية أجزاء كوردستان واملعادية هلذا الكيان وتطلعاته

مع حكومة إقليم كوردستان و حلكومة االقليم مكاتب رمسية يف عواصمها ، وال يستبعد أن يكون لالقليم عضو مراقب يف األمم 

 املتحدة على املدى القريب . ألن انفتاح اقليم كوردستان يف عالقاته االقليمية و الدولية بعد إقرار الفدرالية يف الدستور

العراقي اجلديد هو أنشداده حنو البيئة االقليمية و الدولية . فإن أغلب الفصائل الكوردية بدأت تتحرك حنو الساحة الدولية و 

توسع دائرة اهتماماته و قضاياه من قضية حملية إىل قضية اقليمية و دولية ، فالكرد بدؤا يستوعبون املعادالت الدولية و 

 ة.خفايا نظام العالقات الدولي

مل تنجح املنظمات الكوردستانية باالبتعاد عن املنظمات االرهابية فحسب وامنا بتصفية اخلاليا االرهابية املتعاونة يف      

 املناطق اجلبلية يف االقليم مع التنظيمات االرهابية ، مما عزز دورها كاحدى االطراف املعادية لالرهاب .

يم الساحة األكثر أهمية للواليات املتحدة يف ظل األحداث الساخنة يف املنطقة ، فأمريكا من الناحية االسرتاتيجية يعد االقل     

ستتواجد يف االقليم حتى إذا ماقامت بسحب قواتها من العراق ألن االقليم سيغدو جزءا من التمركز االمريكي االسرتاتيجي يف 

يشكل موقع االقليم أهمية بالغة الستقرار املنطقة يف املستقبل  قلب هذه البقعة احلساسة يف العامل . ففي وجهة النظر األمريكية

 بشكل يؤدى إىل توازن إقليمي بني العرب و الكورد واسرائيل .

لقد أظهرت نتائج العوملة يف عقد من الزمن التداخل يف االمور االقتصادية و الثقافية و السلوك دون االعتداد باحلدود  

الشؤن الداخلية للدول عن طريق محاية حقوق االنسان  واحلريات السياسية واملعرفية ، والتدخل السياسية للدولة و التدخل يف 

العسكري  املباشريف الصراعات .  وعليه فإن تقسيما جيوبولتكيا جديدا ينبغي اقامته يف اثناء تفكيك بعض اجليوبولتكيات 

حدثة و جعلها بصورة كتل جيو سياسية ،فقد يشكل دور موقع القدمية و إعادة دجمها يف وحدات جغرافية سياسية جديدة أو مست
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االقليم املستقبلي كنواة لدولة كوردية يف املرحلة األوىل و إىل دمج بقية األجزاء االخرى من كوردستان لتشكيل دولة كوردستان 

 الكربى.

ية ) ناتو( بعد أن أعاد راعي النظام ويف ضوء املتغريات الدولية اجلديدة قد يضم موقع االقليم قواعد عسكرية ألحالف عامل

 الدولي احلالي ترتيب قواعدها العسكرية يف املنطقة و بذلك تكون حممية دوليا.

ومبا أن مستقبل أية وحدة سياسية أو إقليم سياسي مناط متاما بنضج الشعب و ادراكه حلقيقة ما جيري من أحداث و فهمها 

 تتوفر يف اى إقليم سياسي التعد ذات أهمية موقعية مامل ترسم أهدافها من قبل جملرياتها ، فإن االمكانيات السوقية اليت

قيادة قادرة ، لتوضيف تلك األهمية يف موقعها السرتاتيجي ، و اليت تتطلب القدرة العسكرية كأساس الرادة حرة و قراره 

ألهمية يف الوقت احلالي ولكن وجود جيش قوي املستقبلي ، على الرغم من أن الدبلوماسية دون استخدام القوة هي اليت توفر ا

 يعد ضرورياً للحفاظ على أمن االقليم من التهديدات اخلارجية .

إن املالمح املستقبلية تؤكد على بروز  إقليم كوردستان العراق يف املنطقة بعد املتغريات الدولية و حترير مدن العراق من حرب       

 ليل على استقطاب االقليم الهتمام دولي كبري يف الوقت احلالي ويف املستقبل .داعش. وما زيارات املسؤولني إال د

وجتدر االشارة هنا اىل أن  األهمية السياسية لالقليم على العموم مقرتنة بتوظيف مقومات القوة للوصول إىل اهلدف وهو      

اسيا، فيتطلب ذلك سياسة عقالنية توظف خصائصه اكتساب األهمية ، فال ميكن أن حيقق شيئا مامل يتم التعبري عن أهميته سي

 ملصلحته االسرتاتيجية لكي يكسبها ثقآل و فعالية يف املستقبل .

 االستنتاجات:

تنظم السلوك السياسي اخلارجي للدولة جتاه الـدول أو  إن السياسة اخلارجيـة متركـزت حـول جمموعـة العمليـات التـي-

فرتة زمنية معينة على وفق منهاج خمطط يقوم بتطويره صانع القرار يف  أهـداف حمـددة يف أثناءالوحـدات األخـرى، لتحقيـق 

 .الدولة

هذه  ) ، وتتنـوع billers)تعين املرتكزات يف اللغة االعمدة القوية اليت يعتمد عليها البنيان وتقابلها يف االنكليزية -

التــــــــي تفرض على  ئية وتتـأثر بالتغريات الداخلية واالقليمية والدوليةاملرتكـزات بتنـوع الـدول واألزمنـة والظـروف البي

ويتفق معظم املختصني .الدولــــــــة املعنية اختـــــــــاذ فعـــــــــل مناســــــــب يف مواجهتهـــــــــا والتعامـــــــــل معهـــــــــا

العوامل الطبيعية الدائمة نسبيا، وتتضمن احليز اجلغرايف  -1 :ا يليعلى رأي شبه موحد يف تصنيف هذه املرتكزات إىل م

العوامـــل  -3 .العوامل املادية املتغرية ، مثل: املؤسسات االقتصادية والعسكرية والعوامل العلمية والتقنية -2 .واملوارد الطبيعية
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اث احلضـــاري، واإلعـــــالم والشـــــعور القـــــومي، من احلضـــارية والثقافيـــة واالجتماعيــة، وتشـــمل الســـكان والتـــر

 دون إغفـــــال صـــــانعي السياســـــة اخلارجيـــــة

هنالك حقيقة تظهر بوضوح يف تاريخ كوردستان وهي تأثر ذلك التاريخ واليزال جبغرافيته ، سواء كان من حيث املوقع أم يف -

ه من الناحية احلربية  . حيتل موقع إقليم كوردستان العراق موقعا متميزا يف الشرق طوبوغرافية االرض ، فضال عن  أهميت

االوسط كونه كيانا سياسيا شبه مستقل من املمكن أن يشكل نواة  لقيام دولة مستقلة كوردية ، ملا ميتلكه من مقومات اقتصادية 

وردستان كان ضحية ملوقعه االسرتاتيجى املهم ووقوعه يف مهمة جعلته حمط اهتمام ومراقبة الساسة يف مجيع الدول  . فإقليم ك

مناطق واقعة ضمن مراكز صراع القوى والتداخل احلضاري الساعية اىل اهليمنة والنفوذ ، ويف الوقت نفسه قد أسهم ذلك املوقع 

 بشكل فاعل يف إعطاء أهمية خاصة له يف اجلوانب املتعلق باملردودات االقتصادية والتجارية .

قع االقليم القاري أدى اىل تورطه يف مشاكل سياسية وعسكرية مع الدول اجملاورة  له بسبب اشرتاكه يف احلدود السياسية ، مو -

فوجود قواعد لالحزاب الكردية املعارضه يف حقب معينة على أرض االقليم وقرب املناطق املتأمخة احلدودية أدى إىل ضغوط كثرية 

 حيان وصل اىل حد التدخل يف شؤون االقليم الداخلية .على حكومة االقليم ويف بعض األ

لالحداث التارخيية التى شهدتها املنطقة دور مهم يف حتديد  أثر دول اجلوار اجلغرايف يف االقليم ،فدول اجلوار لألقليم  -

وعسكرية قوية ،  حبسب ميزان القوة دول مستقلة وأعضاء يف حتالفات ومنظمات دولية هلا عالقات دبلوماسية و اقتصادية

فجميعهم ذوو امكانيات  أقوى من امكانات االقليم . كما ان لتقسيم الكورد على دول اجلوار جعل تلك الدول تنظر إىل األقليم 

وباستمرار بنظرة قلقة ، فعلى الرغم من اخلالفات العميقة بني تلك الدول اال انهم موحدون يف حماربة االقليم  , وهذا عامل من 

 لضعف يف موقع اجلوار لالقليم.عوامل ا

نستنتج من موضوع املساحة أن قيمة مساحة االقليم على الرغم من  صغر حجمها وطوبوغرافيتها املتنوعة أكثر جتانسا - 

ومتاسكا ، فعلى الرغم من األشكال االرضية املتمثلة  باجلبال واهلضاب والوديان والسهول إال أن تطور الطرق يف االقليم مل يعق 

حلركة واالتصال ، وأن مازادت من قيمة مساحته الثروات الطبيعية ) النفط واملياه ( و األرض الصاحلة للزراعة ، اذ ميكن أن ا

يكون االقليم بتلك املساحة مورد معيشة دائم لسكانه الذي يتالئم عددهم احلالي واملستقبلي مع مساحة االقليم وفق االسقاطات 

 . 2030السكانية لعام 

ونرى بأنه يالئم مساحة االقليم و موارده االقتصادية  2016( مليون نسمة عام 5614075حجم السكان يف االقليم ) بلغ-

العالة السكان يف الوقت احلاضر ويف املستقبل وهذا له أهمية جيوبولتيكية قوية لالقليم يف رفد شبابها الواعي للدفاع عن 
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. ولكن  من املالحظ أن هناك تفاوتا كبريا يف حجم السكان بني االقليم والدول أراضي االقليم عن طريق ما ميتلكه من سكان 

اجملاورة مما يشري معه إىل احتماالت جيوبولتيكية كامنة خطرية السيما أن عدد السكان أصبح يدخل يف سياق اسرتاتيجيات الدول 

 يم والدول اجملاورة . و بروز ظاهرة االحندار اجليوبولتيكى الشديد يف مسألة السكان بني االقل

أثبتت البيشمركه للعامل بأنها من دعاة السلم والسالم وتؤمن باحلرية والدميقراطية وان التجربة الدميقراطية ومكاسبها يف -

إقليم كردستان هي مثرة دماء الشهداء ونضال البيشمركه على مر التاريخ، وإن البيشمركه حامية هذه التجربة واملكاسب اليت 

بتوا للعامل امجع بانهم دعاة السلم والسالم واحلياة ويؤمنون باحلرية والدميقراطية، فنجد حتققت بنضال مستمر ودؤوب  واث

اليوم مجيع القوى العاملية برئاسة الواليات املتحدة تقف اىل جانب البيشمركه يف حماربة تنظيم )داعش( اليت هامجت واحتلت 

 العديد من املدن والقصبات العراقية. 

االقليمية ) اجلوار اجلغرايف لالقليم ( مع إقليم كوردستان  على الرغم من خالفاتها القدمية و العميقة   اتضح من تعامل الدول -

هو مراقبة وضعه عن كثب و احليلولة دون قيام دولة كوردية مستقلة يف االقليم ، و التدخل يف شؤونه الداخلية كلما اقتضت 

ا لن تكون املهمة سهلة على ساسة االقليم يف التوفيق بني تلك التوجهات مصاحلهم ضمن أطر سياسية غري واضحة املعامل . لذ

لدول اجلوار وطموحات و آمال شعب االقليم يف االستقرار و االمان مامل يؤخذ بنظر االعتبار كل تلك املتغريات و االحاطة مبوقع 

قات الدولية مع تلك الدول بصرف النظر عن االقليم و اعالء مكانته الدولية عن طريق اتباع سياسة عدم االحنياز يف العال

طبيعة النظام السياسي و االقتصادي و االجتماعي و مبا حيقق مصاحل متبادلة و تعزيز االستقالل السياسي و االقتصادي 

 لالقليم و اخلروج من أية تبعية ألية دولة يف العامل.
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Geopolitical dimension to the foundations of the foreign policy of the 

Iraqi Kurdistan region 

Abstract 

Since the exact field of Geopolitics is the field of politics of Foreign Affairs, because the 

geographic are the main factor in the formulation of foreign policy of the States, but now 

more stable to achieve .alih This study aims to identify the most important pillars of the 

foreign policy of the Iraqi Kurdistan region and that by standing on the means and tools 

of this policy (political, economic and military-based). 

This study starts from the premise that the foreign policy of the Kurdistan region of Iraq 

depends on the pillars designed to achieve the aspirations of the people of the region 

through the adoption of centrist positions and maintain good relations with all parties. 

Follow in this study descriptive and analytical approach through information collection, 

analysis and interpretation. One of the main findings of his study that the Iraqi Kurdistan 

region rely on diplomatic tools, economic and media to implement its foreign policy, but 

in return face these policy challenges in the geographically-based (location hermit) with 

longer successful diplomatic embrace the investment capabilities most important foreign 

policy attributes feature. 

And on the structure study was divided into three axes head where he addressed the first 

axis concept of foreign policy, while taking second axis foundations of the foreign 

policy of the Iraqi Kurdistan region, and in the last axis study addressed the importance 

of the Kurdistan Region of Iraq regionally and internationally 


