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 مللخصا
 الشأأرق مبنطقأأة املتمثلأأة جيوسأأتاتي ي جمأأا  وسأأ  املتميأأ  اجلغأأراي موقعهأأا مأأن كوردسأأتان إقلأأيم أهميأأة يأأيتي      

 العقالنأأأي السأأألو  كوردسأأأتان إقلأأأيم إنأأأته  حيأأأ  والدوليأأأة  اإلقليميأأأة العالقأأأات ي كأأأب   أهميأأأة هلأأأا" األوسأأأ 
 الشأأرق منطقأأة ي اجلاريأأة والتطأأورات األحأأدا  لطبيعأأة إدراكهأأا خأأال  مأأن سياسأأي اجليأأو املأأتغ ات مأأ  واملوضأأو ي

 السأأكان واقأأ   لأأ  يأأر ر الأأ   والأأتغ ات  األحأأدا  مأأن الكأأث  العأأام دو  شأأهد أن بعأأد اجلغأأراي واجلأأوار األوسأأ 
 صأأأيا ة إ أأأاد  ي وتي  اتهأأأا األوسأأأ  الشأأأرق منطقأأأة ي اجليوسياسأأأية املأأأتغ ات  خاصأأأة والأأأدو  واجملتمعأأأات
 األوسأأأ  الشأأأرق منطقأأأة خارطأأأة  مشأأأرو  اجلديأأأد  املعطيأأأات وفأأأ    والدوليأأأة اإلقليميأأأة والتحالفأأأات العالقأأأات
 العأأراق  كوردسأأتان وإقلأأيم جغأأراي  فضأأا  ي ر ومسأأتق راسأأخة دميقراطيأأة سياسأأية قأأو  بنأأا  وآليأأات اجلديأأد 
 اجليوإقتصأأادية وأهميتهأأا الكأأ   الأأدو  بإسأأتاتي يات إرتباطهأأا مأأد  ي تأأيتي التغي وأهميتهأأا هلأأ   مرشأأحة
 الفا لأأة  القأأو  مأأ  تعأأاون  القأأات بنأأا  اىل اإلقلأأيم حكومأأة تسأأع  لأأ ل  واجلوارالكوردسأأتاني الفا لأأة للأأدو 
 الشأأع  مكونأأات لكافأأة القأأومي األمأأن تأأوف   أأن" العراقيأأة احلكومأأة   أأ   أأن بعأأد الأأوط   أمنهأأا وحتقيأأ  لتع يأأ 
 .العراقي

  الدولية لعالقاتا  لعالقات اإلقليمية ا  حتليل جيو سياسي: الكلمات املفتاحية 

 املقدمة
 لية والشمالية الشرقية من العراق الواقعة ي األج ا  الشماقليم كوردستان من موقعها اجلغراي املتمي ييتي أهمية إ        

حي  إنته   هلا أهمية كب   ي العالقات اإلقليمية والدولية األوس  "املتمثلة مبنطقة الشرق وس  جما  جيوستاتي ي 
 والتطورات األحدا  لطبيعة إدراكها خال  منم  املتغ ات اجليو سياسية    واملوضو ي العقالني قليم كوردستان السلو إ

 ل  مكانتها الداخلية  ذل  يتكه أن ميكن ال   التي   ومد  اجلغراي  اجلوارمنطقة الشرق األوس  و ي اجلارية
تسع  حكومة أقليم وهل ا   أهدافها حتقي  يالفا لة   الدو  وقدرات اتيإمكان اإل تبار بنظر األخ  م   واخلارجية 

قومي لكافة مكونات الشع  كوردستان العراق اىل حتقي  أمنها الوط  بعد  ن     احلكومة العراقية  ن توف  األمن ال
ية  ل  وذل  من خال  بنا  وتنمية  القات سياسية وإقتصادية و سكرية وأمنية و قافية م  القو  الفا لة العامل "العراقي

دو  اجلوار ودو  العام املختلفة بشكل  ام  ال   تقوم  ل  مبدأ التعاون الدولي  ل  أساس   الساحة الدولية بشكل خاص
قليم كوردستان العراق إلطبيعي أن تتي ر أقليم صغ  مثل منها الوط   ومن ااالحتام املتباد  بني الدو  ي سبيل حتقي  أ
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حي   تعرض اىل تهديد هويتها القومية   مبحيطها اخلارجي ال   يطل  ل  أربعة دو  أحياناً لضغوطات داخلية وخارجية
اىل القتل والتشريد  "من جان  احلكومة املرك ية من  إنشا  الدولة العراقية من قبل األنظمة العراقية املتعاقبة

لضغوطات خارجية ي  ام متغ  ومت دد يشهد فيها حروباً وأزمات وصرا ات  ترد  اىل إلغا  أو تقسيم دولة والته   أو
من قبل اجملمو ات االرهابية املتمثلة بتنظيم الدولة االسالمية ي    طة العام وبالتحديد ي منطقة الشرق االوس من خري

قليم هل   تا  ات كب   تهدد وجود اإلقليم   االمر ال   يكون ة توسعا بإجتا  أراضي العراق واإلالعراق والشام  نتي 
يد أمنها الوط   ل  الر م من إمتال  األقليم  بعض مقومات القو  للدفا   ن وكيانها السياسي ودميومته  وبالتالي تهد

إلمتنا  احلكومة العراقية ي تسليح قوات البيشمركه  حدودها إال أن تسليحها قليلة بالنسبة لطو  حدودها اجلغرافية 
  فضالً ن التهديد ال   يتعرض هلا أودف  مستحقاتها, وبالتالي  دم توازن وتكا فر القو  م  تنظيم الدولة االسالمية 

حدودها الدولية م  تركيا وايران بصور   امة وتركيا بشكل خاص ي قصف املناط  احلدودية حب ة وجود تنظيمات 
اليت تتساب  إليها الدو  اطها بإستاتي يات الدو  الك   قليم تيتي ي مد  إرتبإن أهمية اإلمسلحة تهدد أمنها القومي .

تي ية ستاإقليم كوردستان  من أهمية إ ياد  الواليات املتحد  االمريكية ي اخلريطة السياسية العاملية ملا ميثلالفا لة بق
نظار العام, وما متتل  من احتياطي ي الثروات الطبيعية ومنها النف  والغاز اإذ أصبح حمطة  "للدو  الفا لة ي املنطقة 

مضامني االستاتي ية االمريكية والدو  الك   من  مل الشركات الك   العاملية ي جما  الطبيعي واملعادن حمل إهتمام ي 
قليم والدو  الفا لة وبالتحديد الواليات املتحد  االمريكية ودو  ىل ذل  ينظر اىل طبيعة  القات اإلالنف    يضاف ا

صن  القرار السياسي األمريكي ملا هلا من إنعكاسات ودوائر   االحتاد االوربي بيهمية بالغة ي األوساط السياسية الدولية
 ل  مصاحل الدولة الفا لة ي املنطقة   وال سيما ي إمدادات الطاقة   وبالتالي تسع  الواليات املتحد  االمريكية   اىل 

يم كوردستان قلإنطقة واحلكومة العراقية وحكومة تشكيل حالة من التحالف السياسي والعسكر   واألم  م  حكومات امل
األمر يع ز ويطور  "مرهابية اخلارجية املتمثلة  بتنظيم الدولة االسالمية ي العراق والشااإلللوقوف بوجه التهديدات 

املصاحل االقتصادية للدو  الفا لة املتمثلة بامدادات الطاقة يضاف اىل ذل  يع ز اخليارات املستقبلية للواليات املتحد  
شرق االوس  بسب  موقعها املتمي  وقدرتها اإلقتصادية اهلائلة وألنها من املناط  الساخنة بسب  االمريكية ي منطقة ال

اقية نتي ة املعطيات وجود أ قد مشكلة  ويصة وهي مشكلة فلسطني واسرائيل يضاف اىل ذل  املشكالت االيرانية والعر
زمة الداخلية م  ة ال   حيي  بها  فضال  ن ذل  األجيقليم كوردستان وس  ه   األزمات اخلارإقليمية   وتق  الدولية واإل

يضاف اىل     واملناط  املتناز ة  ليها  والدستور  وامليا  مستقبالً  احلكومة العراقية حو  ملفات النف  والغاز وإدارتهما
منها املتناز ة  ليها واملناط  ي اإلقليم  ل   25/9/2017ي بعد إجرا  اإلستفتا  ذل  سيطر  احلكومة العراقية 

  م  القو  الفا لة العاملية   العالقة أن يع ز ن"قليم كوردستاإولد لد  حكومة   مما 16/10/2017حمافظة كركو  ي 
يضاف اىل ذل  " القتصادية  احلالية واملستقبليةودو  اجلوار الكوردستاني  خلل  نو  من التوازن إقليمياً وتباد  املصاحل ا

والدميقراطي وتع ي  العالقات م  املنظمات الدولية   فا لت م  املتغ ات خبطوات حنو االصالح السياسيأن االقليم ت
 .مبا يع ز وحيافظ  ل  أمنها الوط  من التهديدات الداخلية واخلارجية "وتطوير اجملتم  املدني الكوردستاني

 أهمية البح 
الفا لة  ل  و اإلقليمية  كوردستان ي بنا  وتنمية  القات دولية م  القو قليم إأهمية ه ا البح  تيتي من قيام       

اخلريطة السياسية الدولية العاملية بين ه   القو  متتل   ناصر القو  السياسية واالقتصادية والعسكرية والتكنولوجية 
حيق  األمن الوط  واالستقرار  العام  ممامنطقة الشرق األوس  وبقية مناط   وهلا اهليبة واهليمنة والتا    ل 
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قليم كوردستان حمطة أنظار مجي  دو  العام بسب  وفر  إوبالتالي ستكون  "ي الكوردستاني  ل  املد  املنظورالسياس
 قليم كوردستان ضمن منطقة الشرق االوس .ملوق  اجليوستاتي ي  الرئيسية إلالطاقة وا

 هدف البح  
قليم ي االمتداد والنمو االقتصاد   وأ رالعامل اجليوستاتي ي العاملي للقو  الفا لة اإليهدف البح  اىل إبراز دور      

إستتي يات     تل  النظريات  ل ظريات اجليوبوليتيكية وتيبالن  واألخ  منيةرق االوس  وترتيباتها األملنطقة الش
قليم حمطة أنظار القو  الفا لة العاملية وال   أصبح اإلديد  للشرق االوس  منية اجلقو  الدولية ي وض  التتيبات األال

 نتي ة لالسباب التالية :
الي تع ي  قليم مما خف  ك يات  الشركات العاملية الك   للعمل ي األقليم وبالتملوارد الطبيعية ال   ميتلكها اإلا -1

 .آنياً وي املستقبل النفطية اىل الدو  الغربيةمن الوط  الكوردستاني لضمان تيمني االمدادات االستقرار السياسي واأل
 مواجهة التهديدات االرهابيةيضاف اىل ذل  ي منطقة الشرق األوس    االستاتي ي للمعادلة االقليمية حتقي  التوازن -2

 .ي املنطقة 

 فرضية البح 
نطقة االستاتي ية االمريكية والدو  الفا لة ي املقليم  يعد حموراً جغرافياً و سكرياً وأمنياً مهما ي مضامني إن أهل -1

قليم كوردستان  ل  مكانة حمورية ي املدر  السياسي للدولة الفا لة إمما استحوذ   والتحكم ي إمدادات الطاقة
 .دوليةإقليمية وي بنا   القات   وبالتالوبالتحديد الواليات املتحد  األمريكية واالحتاد االوربي ودو  اجلوار 

ىل أن التحكم باملوق  إ  أدقليم الشرق االوس  إرهابية وترتي  خارطة قليمية والدولية والتهديدات اإلتغ ات اإلللمهل -2
منية والعسكرية م  إحتوا  األ ية االمريكية والتحالف االوربي هداف االستاتيأقليم كوردستان ال   يتواف  م  اجلغراي إل

 االمريكية .الدو  املعادية للتوجهات 
لفا لة ي بنا   القات سليمة ومتوازنة ومتبادلة م  الدو  اقومية خيدم املشرو  القومي  قليم كوردستان مصلحةهل إل-3

حيافظ  ل  و يع ز قتصاد  والسياسي واألم    وبالتاليزدهار اإل  مما يع ز  االستقرار واإل اجلوار اجلغراي امة والدو  
 أمنها الوط  . 

 ة البح يمنه 
قليم كوردستان إسالي  ال   تتخ ها قليمي والتحليلي من خال  األ  أكثر من منه  منها الوظيفي واإلا تمد البح

مبا يع ز  القاتها النظام السياسي   قليمي من أجل احملافظة  لمن الوط  واخلارجي والتماس  اإلللحفاظ  ل  األ
واملنه  الكمي ي تفس  جوان  من فروض البح  للوصو  اىل هدف البح   فعلم العالقات الدولية يهتم اإلقليمية والدولية  

 دو  اجلوار م   والثقافية  منيةقليم االقتصادية والسياسية واألالسياسي للدولة من خال   القة اإلبدراسة السلو  
 والقو  الفا لة العاملية . اجلغراي 

 خطة البح 
املقومات املبح  االو  تناو   ال ة مباح   : قسم البح  إىلإىل هدف البح  والتحق  من فرضياته  بغيت الوصو 

قليم الوط  إل م األالبعد  املبح   تناو  وك ل  قليم كوردستان اجليوسياسية الطبيعية والبشرية واالقتصادية  إل
قليم م   القة اإلالثاني ب أي حني تناو   املبح  رهاباإل قليم واملتمثلة منية اليت تواجهها اإلكوردستان والتهديدات األ
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ني  أما املبح  الثال  ا يع ز األمن الوط  الكوردستامنية مبلناحية السياسية واالقتصادية واألالقو  الغا لة الدولية من ا
  . تناو  اآل ار اإلقليمية لإلستفتا  وإستقال  كوردستان وتدا ياتها الداخلية واخلارجية 

 املبح  األو 
 ألقليم كوردستان العراق قومات اجليو سياسية امل
إن الدولة أو مايعرف ي العالقات الدولية بالدولة القومية هي وحدات سياسية إقليمية أو كيانات ذات طاب  قانوني      

وأرض وحكومة قادر   ل   الالزمة لتشكيل الولة وتتوفر ي إقليم كوردستان ه   الشروط من سكان دائمونرهالت املوهلا 
السيطر  الفعلية  ل  أراضيها وقادر   ل  بنا   القات دولية   وه ا يع  أن الدولة تقوم  ل  أسس جغرافية وبشرية 

وينطب  ه   املعاي  واألسس  وتسهيالت جيوبولتيكية وهلا خارطة سياسية حتدد جماهلا اجلغراي وحدودها بشكل واضح
ة وتطورها البيئة اجلغرافية من العوامل املر ر  ي نشي  الدولأ  (1).ه كوردستان اإلقليم واملكان  ل  الشع  الكرد  ووطن
ر ر أيضاً  لي التفوق االقتصاد  السياسي والثقاي وي نفوذها بالنسبة  لغ ها من الدو ومقياس قو  الدولة و

ي اخلريطة السياسية ي الدو  الفا لة  واجلغراي لعالقات الدولية  م  دو  اجلوارتنمية اوبالتالي  لي  :واالجتما ي
السياسة الدولية ال   إنته ها إقليم ة مثرت ت الدوليال   يعت  العالقاشركات  املية العام  وم  املنظمات الدولية  و

إقامة    اىلقليم   تسعة  لي أراضي اإلقليم وه   يعت  امل قو  ألن اإلمما ولد  مصاحل إقتصادية للدول  كوردستان 
من الوط  الداخلية  مبا يع ز األ الدو   لي أساس تباد  املصاحل واملناف  و دم التدخل ي الشرون يد  م  القات ج

  ناصر  ديد  منها :مية وتع ي  البيئة االقتصادية لإلقليم  وتشمل املقومات اجليوسياسية إضافة اىل تن الكوردستاني

 املقومات الطبيعية-أ
معاي  ة مبا فيه فيها خصائص وألنها حتدد مكان املطلق   الدراسات اجلغرافية السياسيةكانة بارز  ياملوق  م حتتل     

  االقتصاديةالنتائ  يعتمد  ليها الكث  من  ال  خر  بشرية  ’د  السياسية من ظاهرات طبيعية  وأتتي ر بها الوح
ير ر ي تكوين شخصية  فضالً  ن ذل   قليم  ل ل  االالسياسي وذل  لتي  ها  لي السلو   العسكرية واالجتما ية و
االحدا  اجلغراي هو ال   يضمها ي قل   فموق  الدولة  (2)ي احملافل الدولية حتديداً وزنها السياسيدولة وال

تي  ات إجيابية ات مرك  معقد ي العالقات اجليوستاتي ية ذ  فتر ر فيها و تتي ر بها فينت  التارخيية  والسياسية
الشما  ستان ال   يق  ي القسم الشما  وقليم كوردوالتحليل كما هواحلا  م  إخر  مما يستد ي" الدراسة’وسلبية احياناً أ

 درجة 46,20و  40,20خطي طو  درجة مشاالً و 37,22و  34,5بني دائرتي  رض   الشرقي من مجهورية العراق
 ديالي منالدين  و صالحا من الغرب و احملافظات املوصل  وكركو   وسوريمن الشرق و يرانما  واالششرقاً  حتد  تركيا من 

ني إلقليم اإلقتصادية والسياسية لإلطار املكاو ليه للموق  ال   نقصد به العالقة املكانية مبفاهيمها الطبيعية و اجلنوب
وحيتل موق  إقليم كوردستان موقعاً متمي اً ي  كوردستان العراق وأ ر ه   العالقات ي مستقبل اإلقليم اإلستاتي ية 

  (3).لقيام دولة مستقلة مكن أن يشكل نوا  كونه كيان سياسي شبه مستقل من امل"الشرق األوس  
العراقي حوالي ( من الدستور140رد  ي املاد  )  احملسوبة الواقليم م  املناطأما من حي  املساحة تبلغ مساحة اإل       

. ويبلغ طو  (4)2ألف كم 437,072من مساحة العراق الكلية البالفة   %21,04يشكل ب ل    و2مألف ك 78,736
كب    كم  وبالتالي حتتاج الي قو  1050 حوالي العراقية كومةاحلقليم كورردستان اجملاور م  احلدود اجلغرافية إل

 من متا   ي 2014ح يران  10بعد أحدا  وقد تبني ذل    املعاصر و لتيمني محايتها بالوسائل احلربية التقليدية
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ولتيكي  التي   اجليوبخال  قليم من ذل  أ رت دو  اجلوار  لي اال ف اىليضا  قليم كوردستانالطويلة إل تيمني ه   احلدود
ن   كثر  قليم كوردستا يد من مساو   املوق  اجملاور لإلالداخلية وإستقالهلا حي  يملوق  اجلواراجلغراي  ل  وض  اإلقليم 

إنكشافها األمر ال   ي يد من درجة حصارها و ة دو  حتي  بها"قليم حدودها م  أربعحي  تشت  اإل دد الدو  اجملاور  
الدو  اجملاور  هي حدود م   هار م أن حدودا بالنسبة هل   الدو  اجملاور  والسيما م  صغر مساحتهدو  اجملاور   أمام ال
ودية ي ظل كثر  املمرات اجلبلية واأل السيمابشرية للدو  اجملاور   بار   ن إمتدادات طبيعية واأل ل   ولكنها ي جبا  

إضافة الي التدخالت  وان س لة ي نهر دجلة  اخلابور ال اب الكب   النهرالصغ  وهل   احلدود املتمث  عةالنهرية القاط
تركيا   خالت االقليمية من جان  دو  اجلوار الكوردستانيالتد حتماالتجانبيها األمرال   أفض  الي زياد  إ اال نية  ل 

املوق  تتحدد أهمية وال (5).وهو  امل ضعف بالنسبة لألمن الوط  الكوردستاني قليمي شرون الداخلية لإل وايران 
تنظيم الدولة  ذل  كما حد  م  شكالت احلدودية اليت قد تتت   ل فق  م  إحتماالت وجود امل   دد اجل اناجلغراي ي 

 حمافظات   نينو    كركو   صالح الدين قليم يي  تدخل ي  د  حمور اىل حدود اإلاالسالمية ي العراق والشام ح
ضيح أبعاد قد تكون خ  معني ي تو خر ’  إ تبارات ومعاي  جيوبوليتكية أفضالً  ن ذل  إن هناودياىل   

 إستقالهلا : النسبة للدو  اجملاور   ل  وضعها الداخلي و  ل ب  قليم كوردستانإالتي  اجليوبولتيكي ملوق  

الدو  اجملاور  ميكن قليم كوردستان  وستاتي ي بني إال   يوضح معاي  التوازن اال( و1من خال  حتليل اجلدو  رقم ) 
  (6)تي.أستنباط اآل

كوردستان الي جممو  مساحة الدو  اجملاور  و تصل ه    قليماجلوار : وحتس   ل  نسبة مساحة إمعيار مساحة دو  -1
 .33:1النسبة الي 

 و  سكان الدو  اجملاور  و تصل اىلالي جمم :النسبة بني  دد سكان االقليماجلغراي معيار  دد سكان دو  اجلوار -2
:40:1. 
القوات ال ية ي اقليم كوردستان :  وحتس   دد قوات دو  اجلوار ال ية  ل   دد معيار القدرات العسكرية ال ية : -3

12:1. 
 ئيل حتس  بنفس الطرق السابقة و تصل الي رقم ضالنفاق العسكر  : ومعيار ا -4

 ال حيتس  بها يسب  قلة االنفاق العسكر   لي البيشمركة من قبل حكومة بغداد 
 قليم كوردستان و الدو  اجملاور  معاي  التوازن االستاتي ي بني إ (1جدو  رقم )

  دد السكان املساحة كم  الدو  
2014 

 /سنة2009 القدرات العسكرية
 القوات العسكرية اإلنفاق العسكر 

 410500 18185000000 81,619,392 783562 تركيا
 545000 6300000000 80,840,713 1648195 أيران
 178000 1872000000 22,597,871 185180 سوريا
 260000 55000000 30504522 359581 مسا د االقليم العراق
 110,000 ال يوجد أرقام 5500000 87736 االقليم

  www.globulfireepower.com:اجلدو  من  مل الباح  باال تماد  ل  

املساحي    حنداراإلار اجليوبولتيكي :حندسابقة أن هنا  ت ايد ي شد  اإلال  املعاييتضح من خال  ه   التحليل و     
ليس  ي ي املنطقةال   يركد أن التوازن االستاتي  األمرقليم كوردستان و الدو  اجملاور  هلا بني إ  العسكر والسكاني  و

http://www.globulfireepower.com/
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ا ير ر  لي   مملعدم إطالله   لي أ  منف  حبر  قليم يعت  حبيسة مغلقةأن اإل يضاف الي ذل  قليم كوردستان ي صاحل إ
من  قليم كوردستانالعالقات الت ارية وزياد  تكاليف النقل  لإلقليم م  العام اخلارجي "وهو  امل ضعف بالنسبة إ

ديد متمثلة ي جبا  احل  املعدنيةالبتولية  و "قليم كوردستان الكث من الثرواتت  أرضي إتك خر ’  ومن ناحية أناحية
ن ذلل     فضالٌك  للصرا ات الدولية املعاصر   وال   صار احلاف األاليورانيوم  وي بين وين حمافظة السليمانية

ة كب  : تتساب  جيوستاتي يقليم كوردستان مبوقها ه ا أهمية إالثروات البتولية النف  والغاز  الطبيعي  ول ل  ميثل 
 ة"همية االستاتي يذل  يعت  صمان أمان بالغ األ مار  ي االقليم يضاف اىلستثالدو  الفا لة  والشركات العاملية لإل

ان التكية مبا جعل االهتمام باالقليم بنا  وتنمية  القات دولية ا  جيهمين املستخرج من ه   املنطقة  اىل النف  لتدف 
 .(7)النفظ الي السوق العاملية داداتدف  إملت  ة إرتكازية حموريةمعها نقط

 املقومات البشرية -ب
لة السكان صعوبات وتواجه الدو  قلي  الدفا ي  وي اجملا  األم نتاج  والعنصر البشرية قو  هائلة: ي اإليشكل      

د   وقو  الدولة السياسية تتحن العالقة بني التوزي  اجلغراي للسكانفإ كث   ي بنا  إستاتي ية من جهة ومن جهة اخر 
 ندما ت ز العوائ  الطبيعية  والتضاريسية  كما  ذا ي داد الوض  صعوبةج ا  الدولة  إالتوزي    ل  مجي  أوف  إنتظام 

طبيعة التكي  القومي   جان  ب   من مساحة اإلقليم ه ا اىلكنسبة   قليم كوردستان حي  يشكل اجلبا احلا  م  إهو
  العدالة ي توزي  الدخل  دم حتقي عكس  ل نمما ي لقوميات التوزي  املوارد بني كافة ا دم حتقي   دالة للسكان و
متاس  الوحد   حي  يرد  اىل قليم كوردستان   وهو  امل قو  بالنسبة إل%95من لقومية الكردية ي األقليم أكثر اويشكل 

 (8)الداخلية وبالتالي تقوية األمن الوط  الداخلي .

 قليم ولكن كثر  السكان التكون مصدروهو  دد قليل بالنسبة ملساحة اال ماليني   قليم أكثر من مخسةيبلغ  دد السكان اإل    
التماس    وفر  املوارد  وقو  العمل املنت ة  ولوجيوالتقدم التكنالتعليم  وخر  مثل "’للقو  إال إذا توافرت هلا جوان  أ

أو  كعنصر من  ناصر القو  للدولة  فعالية السكانأن نقيم ستطي  بطريقة متوازنة وحت  ت السكاني  و التوزي  السياسي
 والتكي  اجلنس   واللغة  ويندال" وهي تشكيلهتل  العوامل املر ر   ي تركيبة ه ا العنصر و قليم ما  لينا أن نبح اإل

 ي جما  تانقليم كوردستقوية قو  إتساهم ي ستاتي ية   ل ل  من أهمية  إقو  العمل املنت ة هلا  ل اإل   والتعرف 
ي العاملة ة يمل  والصحة  والفقر وإرتفا   املستو  املعاشي  بشهاد  املنظمات الدولية العاإخنفاض البطالة  والتعليم"
ة السياسة االقتصادية فضأل  ن ذل  نتي   قات االقليم م  الدو  اجلوار ودو  العام املختلفةنتي ة تنمية  ال  قليماإل

قتصادية   ي اجملاالت اإلمليار دوالر18وال   يقدر بيكثر من  قليم العمل ي اإل االستثماارات االجنبية اىلالناجحة ي جل  
  (9) .املختلفة

  املقومات االقتصادية -ج

  نصراً هاماًأن يت اوزو شعباً ضاً  وأر "سي اجلغرافية السياسية وهم يتناولون التكي  السياسي للدولةيصع   ل  دار       
ي حتديد قو   " العناصر اهلامةوتعد موارد الثرو  املعدنية الكامنة واملستغلة من   وهو املوارد االقتصادية املتاحة للدولة

وبشت    يةك ل  فإن موارد الثرو  االقتصادو احلرب سية ي فتتي السلم واالساالدولة  ورفا  شعبها  وحتقي  املستل مات 
لوجه ول ل  من الضرور  إبراز اأقوا   أفعا    "ي السلو  السياسي للدولة أحد العوامل االساسية املر ر  يعت أنوا ها 

أ  زمنيي   تارخيياً وجغرافيا "كيف أن ه ا الوجه يتغ   وي الوحد  السياسيةالسياسي للظروف االقتصادية 
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التحتية ي حب م التغ ات احلاصلة ي البنية  يعتف  انقليم كوردستال   زار إ حي  أن القاصي والداني (10).مكانيا و
كس مما إنعمليار دوالر  18ح م االستثمارات األجنبية ي االقليم  ال   وصلت اىل أكثر  من  يضاف الي ذل  إزدياد قليم اإل
مقارنة  م  باقي  2013 ام  %3ال   وصل اىل إخنفاض نسبة البطالة   وسكان االقليم ل  إرتفا  املستو  املعاشي ل"

حتياطي أهم  املوارد الطبيعية وقد بلغ  افضالً   ن ذل   فإن القطا   النفظي يشكل   %22 مناط  العراق ال    وصلت اىل
 % من مجلة أحتياطي النف 5ل حوالي و يشك  مليار برميل 45أكثر من  2014قليم كوردستان  الثابت من النفظ  ام إ

 راض السياسية و   وختدم األقتصاديةقو  إ ك قليم كوردستان مستقبالً  مرمما مينح إ   ل  مستو  العام الثابت
االقتصادية لإلقليم  م  دو   تنمية العالقاتي فتات السلم واحلرب من خال  "   واستخدامهقليماالستاتي ية لإل

   وال إنتقا  رؤوس األموا  ات  و واخلالتسهيالتمن خال  تباد  السل   واخلدمات  واجلواراجلغراي ودو  العام "
والبد للسلطات السياسية أن تعمل ي   دوليةالعالقات النائها  ن د ا  بإستغولة مهما حققت من إكتفا  ذاتي اإلتستطي  د

 قليم كوردستان أن يدخل ي مثل  البد إلبني الدو االقتصادية   وبني االوضا  السياسيةجل التوازن "من أ اجملا  الداخلي
تنمية العالقات االقتصادية  م  دو  العام قليم كوردستان ومن أجل تنمية إقتصاد إ اجلغرايتفاقيات م  دو  اجلوارهك ا إ

 (11).املختلفة 

وىل  لي بنا  ‘  كخطو  أمشاري  البتوكيمياوياتيا د االستثمار االجنيب املباشر:ي القطا  النفطي  وس اخر من جهة    
   بني  ناصر االنتاج و بكات الصنا ية  تهدف الي تعظيم الشتنموية طويل األمد ي األقليممشاري  إستاتي ية 

تبطة به ستحق  مردود راالستثماراالجنيب املباشر ي القطا  النفطي والقطا ات االخر  املذل  أن  اىليضاف   جاتهاخمر
جنيب املباشر أصبح ضرورياً إذ أن االستشمار اال  ي سبيل تنوي  اهليكل االنتاجي  الفوائض املالية إقتصادياً كب    وحتقي

 لي الر م من بعض السلبيات حي  البد ذل   ن ه ا الطري  ي سبيل   احلالي كوردستان ف االقتصاد  لألقليمي الظر
بالتالي   والعمل اىل:تع ي  مي انية األقليم  وإحياد فرص وض باالقتصاد ي أقليم كوردستان  وهو  امل قو  مما يرد النه

 (12).االجتما ي ي األقليم األمن الوط  وي ذل  يساهم ي د م االستقرا ويضاف ال إرتفا   املستو  املعاشي للسكان 

أن تقدم لشركات التعدين االجنبية من مية ومنها حكومة أقليم كوردستان "حكومة املناط  النا ج   ل يستو من جان  آخر   
و   اسالنحالطرفني حي  توجد خامات احلديد  ومبا خيدم   هلا الطري  لالستثمار ي كردستانالشروط  مما يسهل 

املعدنية املوجود  ي  تنمية ا ل  تل  املواردو  وإستغال همة ي إستكشاف مسا  والكروم  للوالفضة  ,  وال نالرصاص 
فري  من املتخصصني   يضاف الي ذل  حيتاج كردستان اىل  مبا يتحق  خطة سياسة التعدين ي كوردستان :تانكوردساقليم 

خصصة ي جما  الثروات الطبيعية ختريح و تنمية الكوادر املت   واىلذات  العالقة بالثروات  الطبيعية   ي كافة اجملاالت
املوارد الطبيعية  ي كوردستان  نشا  معهدهي إ "أمام وزار  املوارد الطبيعيةأهم املهام ول ا ا تقد بين احد  ‘ ي كوردستان 

  الصنا ي  وت املعادن االقتصادية  اليت تشكل قا د  للنمو االقتصاد  ليقوم به ا الدوراحليو  من أجل توف  خاما
 (13).النات  احمللي ي كوردستان تنوي  مصادرو

 اليت تواجه األمن الوط  ي إقليم كوردستان التهديدات 

مة  لي محاية قيمها الداخلية من التهديدات اخلارجية   أما أساسيات بنية األمن قدر  األاألمن الوط  هو معن        
نسان واإل  جمالتها  والتنمية مبختلف وجوها و القو  املسلحة البنية  لي  ال ة د ائم  رئسية " الوط  أن تقام تل 

توفر لألمن  وامله  ية "ام له فالتنم  ولقد تكرر التيكيد  لي رب  األمن بالتنمية ربطاً  ضوياً الإنفصحبقوقه و حرياته
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إنعكس . وقد (14)اي الدروب املرسومة هللكي تس  التنمية زمة ن يوفر للتنمية الشروط والظروف  الالوسائله  واألم
ليم مام نتي ة حتقي  األمن ي إقاأل ة  التنمية  ي كافة جماالتها اىلدف    ل ىلاالستقرار  السياسي  ي اإلقليم ا

دور كب  ي حتقي  رمن أهمية وملا هل   العنص "أولوياتها  ند بنا  خططها االستاتي يةكوردستان  ال   وض  ي رأس 
قليم   فقدر  اإلالعسكريةالجتما ية   واألمن مجي  اجلوان  السياسية  واالقتصادية  واشمل يحي  التنمية"واالستقرار
زاد التنمية زاد األمن وه   الظاهر  أ بت فكلما  جتما ي داخلية من أ  تهديد خارجي مفهوم إمحاية قيمها ال ل  أوالدولة 

 (14)جناحها ي إقليم كوردستان.

 أوالً: التهديدات اإلقليمية
  ابت هو ما بني التفا لية العالقة طري   ن الدولية إطار القاتها ي الدولة حلركة اخلارجي السياسي اإلطار يتحدد       

 مقوماتها تنفي  أجل من "الدولة ه   تعتمدها اليت الوسائل ي اإلسهام بقصد والدولية اإلقليمية واملتغ ات أهدافها من
 إدراكها خال  من واملوضو ي العقالني للسلو  الدو  إنتهاج يفتض ما وهو  السياسية توجهاتها إطار ضمن األساسية
 ي ومكانتها نفوذها  ل  ذل  يتكه أن ميكن ال   التي   ومد  اجلغراي  اجلوار ي اجلارية والتطورات األحدا  لطبيعة
األمن الوط  الكوردستاني  ج   ال  (15)أهدافها. حتقي  ي الدو  وقدرات إمكانات اإل تبار بنظر األخ  م  املنطقة 
األمن الوط  الكوردستاني  و ليه جي  التعاون هي نفسها تهدد أمن العراقي واالخطاراليت تهدد األمن االقليمي من يت    

ي تقري  والتنسي  م  دو  اجلوار اجلغراي والدو  العربية ي مكافحة اإلرهاب   يضاف اىل ذل  التنسي  م  ايران وتركيا 
  ي البلدين بالطرق السلمية .وجهات النظر حو  مسيلة حل القضية الكردية 

 ليماخلالف بني املرك  واالق انيا:ً
ة حي  احلكومة العراقيقليم كوردستان  وومة إفية بني حك دم الشفا ياب الثقة العقالنية ي حل املشاكل املتاكمة و    

لقة أبرزها امللفات  العابعض   ودستورية  وسياسية :خبالفات"ربيل توترأ مستمرأ يتعل تشهد العالقة بني بغداد وأ
اخلاص بتطبي  األوضا  ي املناط  املتناز ة من الدستور  140ملاد  ية  والثرو  النفطإدار  اقليم والتعاقدات النفظية لإل

اب  يمنها   و  ها من الصالحيات االدارية القانونية  وقوات البيشمركة  وإدار  املناف  احلكومية واملطارات وتسليح  ليها
ثقة و موض يضاف الي ذل   تدهور القليم  اإلملرك   وسا دت  لي تكريس اخلالف بني السفة التعددية الفيدرالية  الف

التوترواخلالفات بني احلكومة الن السببان الرئيسيان ي تفاقم   يشكفيهبنود الدستور العراقي والثغرات املوجود  
يشمركة الي نقاط التماس كما لة ي بعض املناط  الي سح  القوات البوقد وصلت احلاقليم كوردستان     وحكومة إالعراقية

قليم اإلة العراقية بقط  روات  املوظفني و دم دف  إستحقاقات قيام احلكوم  فضالً  ن ذل  2012ي كركو   ام حد  
واحلوار واجللوس   العقل اىل منطالعراقي معا يتطل  العود  تهدد األمن الوط  الكوردستاني وكل ه   اخلالفات   املالية

و   قتصادية إو   ان سياسية  م  البد  بتشكيل  جلللخروج من ه   االزمة  هي الوسيلة الوحيد   ل  طاولة املستدير 
 140 املاد  الغازقانون النفظ ويم   تتبن  وض  املشاكل العالقة" منها قل   بني حكومة املرك   واإلمنية  وأقانونية

 (16). العسكر   ل  طاولة واحد  م  واملتناز   ليها   إدار  امللف األملناط  وا

 االرهاب : الثاً
ترد  ية دائماً  وباتت تشكل ظاهر  خط   واالبريا  هم الضح نيكودت أ ما  العنف الدامية من قتل وختري  وتصا      

عاريف ت ي خيص تعريف حمدد لإلرهاب فهنا   د ستثمار  أما و تعطيل مشاري  اإل  تقراراالسو  الي إشا ة  دم األمن
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مة أواالفراد أواجلما ات سياسية سوا  من حكوهو من يل ي الي العنف الغ  القانوني أوالتهديد به لتحقي   أهداف  :منها
 (17)شخص ما : اال ما  اليت من طبيعتها تث  لد املسلحة اإلرهاب هو 

 .حساس باخلوف من خطر ما بي  صور  إنف ارات  قتل   خطف اال-أ
 رهاب ميكن ي ختويف الناس مبسا د  أ ما  العنف .اإل -ب
  .اإلنف ارات ال   حيد  ي األماكن العامة رهاب  مل بربر  شني اإل -جأ 
د الي ما خلفه يعواالنسان العراقي  و الكوردستاني    تبار التدهور احلاصل ي أمنفيما يتعل  بالعراق فانه الميكن إو      

د من التدهور املتواصل ي األمن و دم االستقرار ذل  أن الوض  القائم حالياً حمصلة لعقو  و2003 ام  االحتال  وحد  بعد
خيه السياسي ال ي حلظات قص     فتاررار إستقم يعرف اإل  1921العراقية فيه ي  ام فالعراق من  تيسيس الدولة 

ال     الدولة العراقية  يضاف ذل  خال   مروية املضاد   و االنقالبات الدموية بار   ن سلسلة من اإلنقالبات الدم
 ي النخ  نفسها من دون أن تسهم  من الوط األ ساس فكر أ بنت النخ  احلاكمة فكر  األمن  ل اسعة تيت اوز العقود الت

ممتلكاته   بشكل كب  فاستبيحت حياته وأمن املواطن ي ومكوناته   وي ظل االحتال  تدهوري تع ي  أمن املواطن العراق
أ ما  القتا    شهد العراق إنقالبا أمنياً    مسبوق إنتشر االستقرار  ومنلطات االحتال  ي ضمان األجمدداً بسب   فشل س

مكان ي   فضالً  ن ذل  لن يكون باإليأكثر املشكالت إحلاح باتت التهديدات االمنية هيو    رجا  العراقرهاب ي معظم أواإل
    سياسية   ووضا  إقتصادية: اي وقت ت داد فيه أوضا   دم االستقرار اليت تنت   من االنسانيضمان األ  العراق

 (18)مالئمة .

 2017 اىل 2003ني ي العراق  نتي ة العمليات اإلرهابية للفت  املدن  دد القتل  ( 2جدو  ) 

  دد القتل  السنة
2003 12094 
2004 11654 
2005 16394 
2006 29387 
2007 25955 
2008 10231 
2009 5249 
2010 4116 
2011 4153 
2012 4620 
2013 9656 
2014 10062 
2015 17578 
2016 16393 
2017 13187 

 /https://www.iraqbodycount.org/databaseاملصدر : 

حي  أن  تلل  العمليات كلف   رهابية ي العراقصفوف املدنيني نتي ة العمليات اإلي  ( يبني  دد القتل 2)اجلدو     
 فين اخلسائر البشرية كانت كب    مليار دوالر100 تقدربيكثر من فضالً  ن اخلسائر املادية اليت  من األرواحالعراق الكث 

صل شهدت موجات العنف تصا داً مستمرأ كاد أن ي  2006شباط  ام 20  ي املرقدين ي سامراوبالتحديد بعد تف  
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قتيل  201،873أكثر من  2017-2003للفت  بني  املدنيني البلد من خالهلا الي احلرب االهلية  حي  بلغ  دد القتل 
وفقا   قتيل  25955حوالي   2007ي  ام    فيما بلغ  دد القتل قتيل 29387اىل 2006وصل  عد القتل  ي  ام 

الشهدا  ي العمليات االرهابية للفت  التوزي  اجلغراي لعدد اجلرحي و أماiraqbodycount.org.موق   التقديرات
حوالي  2007حي  بلغ  دد اجلرحي  ام  ي حمافظة بغداد باملرتبة  األوىل ييتي احملافظات العراقية  2007-2010

يتي حمافظة بغداد باملرتبة األوىل  ي   أما  دد القتل جريح 5991الي حوالي  2010إخنفض  ام   جريح 18335
  فيما ييتي نتي ة التحسن الوض  األم  2010 ام  قتيل1037قتيل بينما إخنفض الي  5170 حي  بلغ  دد القتل 

رهابية ما خ    حي  م حيد  أ  خروقات و ا ما  إباملرت  األ  السليمانية  ودهو   وأربيل ات اقليم كوردستان"حمافظ
شهيد  ام  3خنفض الي قتيل  إ 27من العمليات االرهابية  2007السليمانية ال   بلغ  دد القتل   ام   داد حمافظة

 يم كوردستان مستقروآمنه .إقلالوض  األم  ي فإن  خر ’اقية األباملقارنة م  املدن العر و 2010

اخلسائر البشرية  واملادية الناجتة و  الكب  من العمليات االرهابية أن ه   الكمتنت  مما ذكر ي اجلدو  السابقة نس      
من د  و ليه جي  التص. يةالعراق الدولة إدار السياسية احلاكمة ي  ة دم الن اح للنخب خر  ل أو بآ البد وان تي ر بشكل

من خال  وض   االقليمية ية  والعامل اخلريطة السياسة و  الفا لة  ل  ضا  ي األمم املتحد  و الدالدو  األ قبل
  (19) ل  النحو اآلتي: يد  اهلامة املبنية اجلدملبادرات إستاتي ية موحد  تشمل ا

 هم بفعالية .جلمي  الدو  القيام بدورهاب لكي يتس  جما  مكافحة اإل املسا د  التقنية يحتسني التعاون الدولي و -1

رهاب و إقامة شركات  م  القطا  اخلاص ملن    ي مكافحة اإلقليميةاملنظمات اإلقليمية و  اإلإشتا  اجملتم  املدني و -2
 اهل مات االرهابية .

 لمشتبه بهم بة اهلواتف النقالة لنتنيت م  مراقرهابيني لألاإلمراقبة إستخدام  -3

نقلهم املوارد    ني أمن و ائ  السفر االرهابيني وحتساجلمار  ومراقبتها بالكام  واحلدود و حتدي  نظم ضواب  -4
 املشرو ة .

 . ينيحتويل االرهابل االموا  ويافحة  سالدولية ملكحتسني  التعاون م  الدو  االقليمية و -5

 ايولوجية .قا د  بيانات شاملة بشين احلواد  الب التصد  خلطراالرهاب البايولوجي بإقامة -6

 ي حمافحة اإلرهاب. واإلقليمية والدولية م  احلكومة العراقية عيل اجلهد االستخباراتيتف -7

 الدوليةو اإلقليمية أبعاد العالقات
هدد   وتتي ر تل  األبعاد  لي بعضها وإذا هد أبعاد له وهي مصدر قوته أو ضعفجومن خال  دراسة تعريفات األمن الوط  و  

 (20)ختاقه و ه   االبعاد هي : يصبح األمن الوط  مهدداً  وأن ضعفها يهي  سبل إبعاد تل  األ

 البعد السياسي -1
وهو  قو  الدولة وموارد "دار  لنظر األمن القومي العنصر األساسي  ال   حيدد كيفية تنظيم وإيعت  ه ا البعد من وجه ا     

كوردستان  إقليم ه  ل  الر م من حدا ة الت ربة اإلدارية ي ل   لي مشاكلدار  اجملتم  والتغ  وإلداخليةذو شقني سياسية  و
كل مشا ل  ل    يضاف الي ذل  مت التغالسياسية   واالجتما ية والكث  من املشاكل االقتصادية  ل   ل فانه مت التغ

أما  ل  الصعيد    هاوبا  الكهر والصحة التعليم  و إقليم كوردستان وخاصة اخلدمات االساسية"البنية التحتية ي 

http://www.iraqbodycount.org/
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 بية خط  خطوات جريئة ي التعددية احل الداخلي  ل  الر م من حدا ة الت ربة الدميقراطية إال أن حكومة االقليم
والصحافة احلر   وبنا  مرسسات دميقراطية فتية متمثل بتقوية منظمات خابات الدورية  ي تداو  السلطة وإجرا  االنت 

واسلوب إستخدام الدولة ملصادر  كفا تهفهي قدر  اجلهاز الدبلوماسي و"السياسة الدوليةما  ل  الصعيد  اجملتم  املدني  أ
ذات القو  السياسية للدو  االخر   وحشد الرأ  العام وإستخدام  االقليمية  املنظمات الدولية القاتها م  قوتها و

 قليم كوردستان قبلقد جنح إو  قليميةوإامة  القات دولية ق  وميكن ي إطار ه   البعد إاملصاحل احليوية ي املنظقة 
 واالحتاد االوربي والدو  والدو  الفا لة تها اخلارجية"م  دو  اجلوار القاتنمية  من 2014ح يران  10حدا  وبعد ا

  فضالً  ن ذل  هنا   تنظيم الدولة االسالمية ي العراق والشامباالسلحة ملواجهة  ت ويد إقليم كوردستان من خال االخر  
 للتعاون كوريا وكالة (JICA) الدولي للتعاون اليابان وكالةقنصلية وممثليات اجنبية  املة ي األقليم كوردستان م   31

 لل نة اإلقليمي املكت و (UNAMI) العراق ملسا د  املتحد  األمم لبعثة اإلقليمي التمثيل مكت و (KOICA) الدولي
دولة وهي  13اخلارج ممثليات ي  ي كوردستان اقليم حكومة ( يضاف اىل ذل  لد  ICRC) األمحر للصلي  الدولية

)الواليات املتحد  األمريكية   استاليا   مجهورية النمسا  اإلحتاد االوربي   اجلمهورية الفرنسية   أملانيا   ايران   
سويسر    بريطانيا ( ينظم العالقات السياسية ايطاليا بولندا   روسيا اإلحتادية  اسبانيا   السويد  اإلحتاد ال

  (21).واإلقتصادية والثقافية بني حكومات ه   الدو  وأقليم كوردستان

 البعد االقتصاد  -2
 وهو ميثل ركي   مهمة وحيوية للقو  العسكرية الدولي و قليمياإلاملستو   تصادية  قالً سياسياً" ل تعطي القو  االق    

املوارد املالية   وتيمني الالزمة للقو  العسكريةوتيمني االكتفا  ال اتي من االحتياجات االساسية  وتيمني املعدات واالسلحة 
  جيابياًإالسياسية  بالفائد   ل  القو   العسكريةا ينقصه من السوق اخلارجي  وتعود القوتان االقتصادية ولشرا  م

ئيسية العناصر االقتصادية الر ويرتك  ه ا البعد  ل   خر ’األ  ل  مساند  كل قو دولة نتي ة الب ل  تتصا د قدر  و
قليم كوردستان كل ه   القو  رؤوس االموا  ولد  حكومة إت ار    والعدين   ولتاال را ة   الصنا ة   و" اخلمسة

اسية  يضاف اىل ذل  قليم من السل  االسلتالي توف  إحتياجات مواطنني اإلوباية االقتصادية "مبا يع ز التنم االقتصادية
املستغلة مما يع ز وحيافظ  ل  األمن الوط  املوارد الطبيعية املوجود  ي اإلقليم الغ قليم وا د نتي ة ح م ان مستقبل اإل

 .الت ارية العالقات  ل  املستو  االقليميإقتصادياً  قالً  ومتنحهاالكوردستاني  ل  املد  املنظور
 )مليون دوالر (.2013-2003التباد  الت ار  بني تركيا والعراق  (3جدو  )

 2013 2012 2011 2010 2009 2005 2004 2003 السنوات
 - 10,800 8,300 6,000 5,100 2,750 1,821 830 الصادرات
 - 149 87 154 121 67 146 42 الواردات
 13,110 11,400 8,400 6,200 5,200 3,000 2,000 900 اجملمو 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/01/201511895950841529.html 

 بشكل 2013-2003مابني األ وام   ومن ضمنها إقليم كوردستان والعراق تركيا بني الت ار  التباد  ح م ارتف      
 القف   ه    وَّضت وقد  2013 ام دوالر مليار 13،1 حوالي إىل دوالر مليون 900 جمرد من متتالية وبقف ات هائل 
 الثورات ندال إ نتي ة األخر  العربية البلدان م  الت ارية  القاتها ي شهدتها تركيا تكون قد اليت التاجعات معظم

 مستورد أك   اني 2011  ام من  العراق ويُعت  املنطقة تسود اليت االستقرار  دم حالة أو السياسي  التوتر أو العربية 
 اجل   كان  2013  ام دوالر مليار 13 حوالي إليه التكية الصادرات قيمة بلغت حي  أملانيا؛ بعد التكيَّة للصادرات
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 مليار دوالر 9أكثر من  %75 حوالي العراق كردستان إقليم حكومة تديرها اليتمن السل  املصدر  ي إقليم كوردستان "األك 
 األرقام بين  لمًا املصدَّر ؛ السل  قائمة رأس  ل  والفواكه واملعادن  اإللكتونية  واملعدات احلديد : والسل  املتداولة تشمل

 مستو   كيك  األو  املرك  حيتلَّ ألن يُرَهِّله ما العراق امتال  إىل تُش  2013 وحت  2009 من للسنوات العائد 
  (22).دوالر مليار 13.1 حوالي 2013  ام إليها التكية الصادرات ح م بلغ اليت أملانيا؛ من بدالً التكيَّة للصادرات

 وأن   2013 ي  ام  دوالر مليار 13 حنو إىل والعراق اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  بني الت ار  التباد  ح مفيما بلغ  
  .(23)كردستان إقليم م  كانت دوالر  مليار 6 حنو أ  منها  45%

 البعد العسكر  -3  
هيار أمن الدولة الوط   ف يرد  اىل إنألن ذل  الضع بداً ه أأنه البعد ال   ال يسمح بضعففا لية كما أكثرأبعاد األمن        

ها وضم ائها متاماًوقو ها حتت االحتال  االجنيب أوإلغ قد تصل الي  تهديدات  نيفة كما حد  ي العراقوار وتعرض ألخط
 خارطة الدين   االنبار   بغداد   اىل ج ا  من حمافظات نينو    ديالي   كركو    صالحكما حد  ي ضم ا خر  ’لدولة أ
دولة الضعيفة لالبديل التالي ليس أحسن حاأل   فقد تل ي حكومات االدولة االسالمية  أو تقسيمها الي دويالت و تنظيم

ي  يضاف اىل ذل  أن حكومة العراق قليمية أو املية ك   حلمايتها  كما حد  ي الكويت بعد الغ و سكرياً الي دولة إ
هو و 2014ح يران  ام  10بعد أحدا    االحتاد االوربيية من الدو  الفا لة وقليم كوردستان طل  املسا دات الدولإ

 . تنظيم الدولة االسالميةاد مقابل أن ترمنها من أخطار بانتها  أمنها الوط  ي  د  أبع يع  السماح ل ل  الدو  الك  
يضعفها   وف أ  منها ير ر  لي القو  العسكريةيرتب  البعد العسكر  بباقي أبعاد األمن الوط   إرتباط شديداً فضع       

حيد من بنا  قو   سكرية كب   ومسلحة بيسلحة  االقتصاديةالقدر  اد ت يد القو  العسكرية أما ضعف بعبينما قو  ه   األ
الضعف ي القو  االجتما ية يرد  الي احلد من ح م  و   ألن مفتاح القو  السكرية هو القو  االقتصادية   صرية فعالة

كوردستان اإلمكانات     ولد  حكومة أقليم القوا   العسكرية بإمكانات الصنا ية احلربية ي الدولة و درجة التقنية املتاحة
وان تب  استاتي ية جديد  تواك  تطور  قليم كوردستان   سكرية فعالة للحفاظ  ل  حدود إقو االقتصادية الالزمة لبنا 

وييتي ذل  من  واألمن   من أجل تيمني  ملية االستقرار  األسالي  القتالية وما يفرضه الوض  احمللي والتهديدات احملتملة
 وبنا   القات م  الدو  الفا لة    للحفاظ  ل  األمن الوط  الكوردستانيالعلمي لبنا  استاتي ية  سكرية خال  التخطي 

 املبح  الثاني
 الفا لة:القو  اإلقليمية و  القات إقليم كوردستان م  تنمية أنس  األسالي  ل

 السياسيةلعالقات اتنمية  -1

د تشكليها يعا   وإقتصادياً   و  سكرياً  وإن ه   القو سياسياً :املر ر  فيه يعت  القو  الفا لة ي العام هي القو       
ها وزير  املي جديد   حددالفا لة ي إطار نظام  شكلت القو احلاضر تي كل مرحلة من مراحل التاريخ  ففي  صرنا 

  القرن احلاد  والعشرين سيضم  ل ياملي النظام الع :سب  هنر  كيسن ر قائالًة الواليات املتحد  االمريكية االاخلارجي
مبا اهلند اليابان   االحتاد الروسي   وروروبا   الصني     اهي الواليات املتحد  االمريكية"ست دو  رئسيةاالقل 

 م  حي  ختتلف القو  من دولة الخر  حس  التي  : فالواليات احلي  دد كب  من الدو  متوس  وصغ باالضافة ال 
  واالحتاد االوربي مر ر سياسي الصني إقتصادياً  بينما تر ر اليابان و سكرياًسياسياً وإقتصادياً واملتحد  تر ر 

التي   ي السياسية   ا جند أن  ه   القو  تناقص من آليةوهل   سكر   و االحتاد الروسي مر ر سياسي وقتصاد وإ
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 (24).الفا لة عرف  لي ه   القو التميكننا  ملياً جديداً  مكونة ب ل  نظاماً  امناط  النفوذ فيهاالكونية وإقتصادها و
الفا لة ي  اليت حتتاجها القو وهي الطاقة   أال حل حيوية ي السلعة االستاتي يةاالقو  الفا لة ي العام مص لد 

سيتواصل الطل   لي خر   ’من جهة أ  قائمة أك  مستهلكي النف  ي العام   تتصدر الواليات املتحد  االمريكيةالعام و
مصدراً  بصفته ي لع  دورها احملور منطقة اخللي  العربي "وس  خصوصاً قة الشرق االبشكل مطرد وستستمر منطالنفظ 

حتياطي النف  اخلام ي الشرق الطبيعي  وقد بلغت االغاز   إضافة اىل ما متتلكه من إحتياطي من النف  و أساسياً للنف 
كما أن الوكالة العاملية للطاقة تنوق    االحتياطي العاملي% من 60حوالي% وبلغ  نصي  دو  اخللي  69االوس  حوالي 

ب ياد   2013ميل  ام يون برمل 89باملقارنة م    2020مليون برميل يومياً  ام  120زياد  الطل   لي النف  الي 
نشاطها   والصني بسب  منوها والنف  من مشا  الواليات املتحد  االمريكية  ل رتف  الطل   سوف ي%   و45قدرها 

  (25)القتصاد  و االحتاد االوربي.ا
 والتنقي  البح   ما أ نتائ  موج  قليم كوردستانحلكومة إقليم كوردستان حي  أ لن مستشار األمن االقتصاد  إأما ي     

 تقدر املركد النفطي ااالحتياط ح م ان ىلإ تش    خ  األ السنوات خال  االجنبية الشركات قبل من كردستان ي جرت اليت
 كركو   ي النف  احتياطي  دا ما الطبيعية الثروات وزار  نشاط حدود  بلو 57ضمن اخلام النف  من برميل مليار 45 ب
 املقدر  للنف  العاملي االحتياط ح م من% 4.5 تشكل املركد االحتياط وه ا. دجلة نهر  رب ومنطقة   خانقني منطقة  

 ادار  حتت الواقعة الطبيعي الغاز من مكع  مت تريلون 5.7 حوالي كردستان قليمإ ي توجد  برميل مليار 1138 حبوالي
 من 3م تريلون 169 حبوالي املقدر  العام ي للغاز العاملي االحتياط ح م من% 3 يشكل وه ا   الطبيعية الثروات وزار 
 ي النفطي االحتياط بان املعلومات تش . 2013   ام ي الغاز من 3م تريلون 187 الي وارتف  2005  ام ي الغاز

-60 حبدود تكفي الطبيعي الغاز احتياطي ح م بينما  2061-2056 املقبلة سنة 45- 40 حوالي ملد  يكفي العام
 دد .هلما املتوق  العاملي العمر من أطو  كردستان ي والغاز النف  انتاج  مر طو . 2081-2076 املقبلة سنة 65

من الغاز الطبيعي يبلغ  ن ذل  إن االحتياطي املتوق   لالقليم فضالً   شركة 52العاملة ي جما  النف   الشركات االجنبية
 .(26) دو  العام و تركيا الغاز من االقليم  اىلنشا  خ  نابوكو الدولي لنقل    ومن املرمل إ3مليار م 3-6

كسون موبيل: حديه للشركة االمريكية العمالقة أاملالكي أخطي بتمن جهة اخر  قا  اخلب الكور  هاور  منصور ب  ان       
مركد أن حقل قر  هن   فيه من االحتياطي     كث   ي العاماليت اطاحت برؤوس قاد  وز ما  دو  واقاليم ومناط

ن موبيل من االحتياطي كسولكه أضافة أن جممو  ما متت  وااحلكومة العراقيةي ما يعاد  حقو  كركو  ال   يستغلها لنفطا
  مليار برميل 24,9مناط  العام ال يت اوز ال يت اوز من دو  واقاليم و 200اليت تديرها ي كل  ي احلقو   النفطي

  وانها بالفوزبعقد العمل فيها يياربرميل من االحتياطي  النفطمل25ي حني قر  هن   لوحدها تضم  2011 ام  حت 
 اصمة وباما حلماية أربيل أمرتدخل الرئيس األمريكي ا رب  احمللل  ومليار برميل 50ح حنو بحتياطيها لتصضا فت ا

  مث اً أن النف أرض الواق  متخومة ب   حس  أحد كتاب االمريكيني حبماية دولة  ل اجلويةاقليم كوردستان    القوات 
لطريقة ال تي يريدونها  يضاف الي قليم يدار باشين التدخل اجلو  حلماية أربيل  االوباما قا  ي خطابه التارخيي با

 (27)ان القو  بني أربيل و بغداد.أكسون موبيل    مي  حي  أن جمي  ذل 
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املصاحل  :شكأل من أشكا  أضافة الك   الفا لة   ردستان: أهمية سياسية و سكرية لد  القو قليم كوهل   األسباب شكلت إ
هتمام الواليات اتس  إاالهداف الدائمة حي    فضالً ن و االستاتي ية ي املنطقة  العسكرية  واالقتصادية  والسياسية

  (28)ي:تكوردستان لعد   وامل  أهمها كاآل قليماملتحد  االمريكية به   املنطقة إ

 .واملعدنية روتها النفطية -1
خاصة قبل وبعد  قوا د متقدمة للواليات املتحد  االمريكيةلها ان يكون موق  قدم وا اجلغراي االستاتي ي جيعموقعه-2

 .2014ح يران  10احدا  
ق اجلما ات االصولية نتشار أسلحة الدمار الشامل وض  وإحتامن  إو ألمن واالستقراري منطقة الشرق االوس حتقي  ا -3

 بعد ان توس  حدود تنظيم الدولة االسالمية . خاصة  حتوائهاامية واالسال
 .من  ظهور قو  اقليمية ي منطقة الشرق االوس  م  احملافظة  ل  التوازن االقليمي  -4

 األمنية تنمية العالقات-2
  يضاف الي ذل  أبرزت الدولية  تفرض املتغ ات العاملية و املياً جديداً كل مرحلة من مراحل التاريخ تشكل نظاقاً     

اد  الواليات املتحد  مالمح النظام العاملي اجلديد بقي"همهاحقائ  جديد  أ 2001 شر من سبتم  حدا  احلاد  أ
  ملنافسة الواليات املتحد  االمريكية ي النظام العاملي اجلديدخر   اليت كانت مرشحة ’ وإن القو  الفا لة األاالمريكية 

تفكر ي مناقسة الواليات  أن دولة مثل الصني   قد أ لنت انها ال نظام للتحالف   بلوناً معها ووافقت  لي اإلقد أبدت تعا
من والعشرين  الواحد و  وان استاتي يتها تتك  ي الوصو  ملصاف الدو  املتقدمة خال  منتصف القرن املتحد  االمريكية 

ية العسكرية االستاتي من املركد ان (29).املتوس  عد وارد   لي املد ة م تة الواليات املتحد  االمريكينافسهنا فين  م
  حي  العراقاالحتال  االمريكي ألفغانستان وستباقية خاصة بعد  ل  احلرب اإلحي  يعتمد   رهابإلامريكية ملكافحة األ

املصلحة القومية  اد  ترتي  االوضا  ي الشرق االوس  من منظور تكاملة إلستاتي ية  أمريكية مكان ج   من رؤية ا
 (30)االمريكية.

النف  الكب  ال   يبدأ  إحتال  العراق بداية لتحقي  هدف استاتي ي يتمثل: ي إستكما  السيطر   لي قوسوكان     
العربي األ ن  واألهم   يضاف الي ذل   ق وين ليمتهد طرفه اجلنوبي الي اخللي   وحبرآسيا الوسط  طرفه الشمالي ي

رأ مر رأ ي العالقات الدولية   إذ أن التوازن العاملي  يعتمد ي استقرار  أوتغي    ل  قليمية دوتلع  التوازنات اال
 تطي  قل  التوازن العاملي ملصلحته تس  متعدد قليمية تطي  حتقي  االنتصارات إفالقط  ال   يس  الصرا ات االقليمية

ا ذة إقتصادية و جغرافية وهلا قدر   سكرية  إقليم أهمي  حي  أن اإلأهمية ي الطرف االقليمي احملليقليم كوردستان اإلو
حليفها  تان اىلحي  يتحو  كوردس  الغربيي  مستقبالً بفعل الد م االمريكي والتدرمت تسليحها باالسلحة احلديثة و

قليم كوردستان الفردية ي من القوات العسكرية سوا  جبهود إ رصيدهاب ياد  ل  ذويمي للواليات املتحد  االمريكية  االقل
جيعله منظماً  لكن يقنن الصرا  و وازن ال يوقف الصرا  بني الدو   وفالت   أم بالتحالف م  القو  الفا لةالتقوية ال اتية
تصادم حتمي ي نهاية املطاف ستقرار فالبعض اإلن كان يقود اىل التوازن احلركية الدائمة  وا مما يضفي  ل يضاف الي ذل  

 (31)بني الدو .
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ح يران  ام  10قليم كوردستان ت داد التهديدات اجلديد  و خاصة بعد ي وقت تت ايد األهمية االستاتي ية إل      
فرزت هلا حي  أ منية جي  التصد أصبحت حمددات أ    التهديدات البالغة  اخلطور   واليتأنه البد من جمابهة ه 2014
اجملامي  اإلرهابية ي سوريا   جناح الثور  السورية اد  الي تقويض قو فضالً  ن  دم     الطائفي ي العراقالصرا

من خال    العراقت ايد ح م التهديدات املوجهة لدو  املنطقة و تد  م  األسلحة وستيال   لي امل يد من األبالتالي االو
كركو     دين  ال نينو   صالحمن األراضي العراقية املتمثلة مبحافظات تنظيم الدولة االسالمية  لي أج ا  واسعة ر  سيط

% 15تقدر  املتناز ة  ليها  دستانقليم كورإمن أرضي أج ا    يضاف اىل ذل  سيطر  التنظيم  ل  نبارديالي   بغداد   األ
  من املناط و   ها   جلوال   سعدية  رطلة   الكوير   خممور   بعشيقة   بو املتمثلة مبناط  سن ار   ربيعة   تلكيف 

ي العراق والشام  و ليه  لي حكومة  الوط  لألقليم للخطر من جرا  تهديدات تنظيم الدولة االسالمية ض األمنمما تعر
والقو  ية و م  الدو  األقليمية صيغ مشتكة للتعاون م  احلكومة املرك و خمرج قليم كوردستان لتحقي  األمن اجيادا

وهنا  تنسي  وتعاون ي اجملا  األم  بني حكومة اإلقليم الواليات املتحد  األمريكية ي مكافحة اإلرهاب لتع ي   الفا لة
 .األمن الداخلي واإلقليمي

 تنمية العالقات اإلقتصادية-3
صعيد كافة دو  العام إىل أن أضحت احملر  األساسي حتتل العالقات االقتصادية الدولية أهمية جد بالغة  ل       

والرئيسي لكل مناحي احليا  داخل مجي  الدو   فبموج  تل  العالقات يتحدد مستو  التنمية اإلقتصادية اليت ال خيف  
أن ترسخ قليم من دو  العام كل دولة أو إ تسع " أ رها البارز  ل  مجي  األصعد  االجتما ية والثقافية بل والسياسية

حتاو  فيها أن   داخليةجية ووأن حتقي  أهدافها القومية من خال  ما متارسها من سياسات خار   القتها ي اجملتم  الدولي
تتضح قو  من هنا   وأهميتهايم ه   العالقات البينية والقائمة اصالً  ل  نو ية املصاحل وكي تقجند أنس  اسلوب هلا ل

من نسحبه تل  املصاحل لتشكل جممو ة   تخر ’تفي أحياناً أخيطاً ي هر احياناً وخيوضعف ه   املصاحل اليت تشبه 
العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية  وال حتتلف ي ذل  دولة صغر  او دولة ك    فاحلاجة الي إقامة  العالقات

ة   القتها م  قامقليم كوردستان  اىل إحكومة إ  ومن ه   املنظور جند أن ة لكافة دو  العام حجبمي  أشكاهلا هي حاجة مل
  مرتك   حتام املتباد  و ر اية مصاحلها املشتكةاإلأساس من     خاصة  ل الفا لة العاملية مجي  دو  العام والقو 

من دوائر     وما متتلكه من  روات الطبيعية وهو ما مينحها األهميةأهميتها االستاتي يةن وقليم كردستامكانة إب ل   لي 
اليابان  والصني  و  االحتاد االوربي  والواليات املتحد  االمريكية "املتمثلة ي كل منإهتمامات القو  الفا لة العاملية و

تناوهلا من خال  تنمية  القات اقليم كوردستان ي إطارها يتم يران    سوريا و اليت سملتمثلة بتكيا  إدو  اجلوار او
قريباً  لي العالقات األمريكية ال ة  قود ت لقد مر (32):ة واليت يتم تناوهلا  ل  النحو اآلتي السياسية واالقتصادي

إقامة   يوهي تتسم باملتانة من خال  تش  1991الطائرات العراقية  ام وردستان من  فرض احلظر اجلو   لي قليم كوإ
  االحتاد االوربيالواليات املتحد  االمريكية  وم  تقوية بنا  لوبي كرد  فا ل لد    حضاريةسياسية  قافية ومراك 

إقامة املظاهرات ي مناسبات  ديد  منها محلة االباد  اجلما ية ال   شنتها تنظيم الدولة   كانت هلم دور من خال و
ذل  تطوير التعاون العسكر  م  الدو    د  يضاف اىل  إقامة مظاهرات ي  واصم  ربية  واالسالمية ضد الي يدين

رأسهم     ل البيشمركة قوا  ي تسليح 2014 ام  ح يران 10  وقد است ابة دو   ديد  ي العام بعد احدا  لفا لةا
و   ها من الدو  الفا لة ي ض  القرار   لبانيا  وأاملانيا  وبريطانيا  وفرنسا  وايطاليا  والواليات املتحد  االمريكية

ات ه   الدو  ي جما  التعليم يضاف الي ذل  تنمية العالقات م  الدو  الفا لة من خال   االستفاد  من خ   الدولي
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قليم ي وقد جنح حكومة  االإرسا  البعثات الدراسية والفنية ن طري   و  وإقامة املشاري  االستثمارية  والثقافة  الصحة و
واالستفاد  من خ ات ه   الدو  ي جما    للحصو   لي الشهادات العليامن الطلبة للدراسة من ه   الدوإرسا  املئات 

 التبية والتعليم العالي لاللتحاق بالتطور العلمي ال   وصلت به ه   الدو  اىل مصاف الدو  الك   .

وذل  تتنو      اجلغرافيةنسانية م جتم  ي مكان واحد بل انقسمت حس  املناطاجملتمعات االأن خر  ’من جهة أ      
بل حبكم الضرور  حتتاج اىل التعامل     البيئيةكل حس  طريقة معيشته و متطلباته ختتلف احلاجات االنسانية   و

 أكثر يعت  االقتصادية العالقات من ي ان من  وهو"الدولية االقتصادية العالقات وإقامة العالقات م  اجملتمعات االخر  
 الت ار   ل  العاملي اإلنفتاح معن  حيمل ألنه بالتطور فيوصف الوطنية االقتصادية العالقات من تشعبا وأكثر تطورا

 وه ا الت ار  املشرو  منها انطل  اليت الدولة    خر ’أ دو  ي جتارية أسواق  ن البح  إىل يد و وبالتالي  الدولية
 ينعش أنه إىل باإلضافة الدو  بني التكامل ويش   ويد و ال ات  ل  اإلقتصاد  اإلنغالق سياسة يقاوم العالقات من النم 

 مما والكثافة للرواج واسعة آفاقا أمامها يفتح بين الضيقة الوطنية العالقات حدود ويت اوز الدولية االقتصادية احلركة
 لضمان رفي  مستو  إىل واملنت ات الوطنية بالصنا ة ويرقي بل الوطنية التنمية ويش   اإلقتصادية الدوالي   ل  ير ر

إقتصادية   حي  اصبح القرن الواحد  قامة  القاتقليم كوردستان إه  ل  حكومة ا ليو (33)العاملية. االقتصادية املنافسة
  ك ل  املنظمات الت ارية  ولكثر  التكتالت االقتصادية فيه:يطل   ليها بالقرن املتعدد االقطاب إقتصادياً والعشرين 

  ه   االقطاب  لينا أن نتعرف قليم كوردستان االقتصادية وسمكانة إ   وحت  نتعرف  ليالدولية  الت ار  احلر  ومناط
تعكس ضعف إقتصاد  املتمثلة بالنف  ووارداتها واليت من خال  صادراتهاقليمية اإل  و القتها االقتصادية الدولية  ل 

التباد  الت ار  م   حي  بلغ ح م  عام املختلفة"ة االقتصادية لدو  اجلواراجلغراي ودو  الحي  التبعيكردستان من 
االقتصاد الكوردستاني  اشي   املية خمتلفة و تتسم من منفضالً  ن إست اد البضائ    الراتتركيا و ايران مليارات الدو

 (34)بالسمات التالية :

 .قليم كوردستان % من جممو  صادرات حكومة 98أكثر من  و  حي  تشكل الصادرات البتوليةاإل تماد  ل  البت - أ

  تماد  لي العمالة االجنبية .ملة املدربة الوطنية مما ي يد اإلقلة االيد  العا - ب

 ضعف القطا  اخلاص ي تيهيل الكفا ات الوطنية املدربة . -ج
 ليها  تصاد الكوردستاني الريعي بالنسبة لإلق ضعفضد االقليم  وهو  امل  ماحملددات قد تستخد هل ا جند ه      

االسالي    اىل إنتهاج انس  العالقات وقليم كوردستانقتصادية م  الدو  ل ا جي  أن تسع  حكومة التشكيل العالقات اال
 هداف االستاتي ية التالية :نمية العالقات االقتصادية وف  األتولتطوير 

 .والدو  الفا لة العاملية م  دو  اجلواراجلغراي متمي   القات  نائية املصاحل االقتصادية لبنا  متي  .1
 .كوردستان وتطويرهاإقليم لتنمية إقتصاد االستثمارات االجنبية ج ب رؤوس األموا  و .2
للمساهمة ي املي انية العامة  اخلدمات قطا ال را ة وان  من خال  االهتمام بالصنا ة وتنوي  االقتصاد الكوردست .3

 . لالقليم

    ال را ة والصنا ة االستخراجية والتحويلية .من خ ات الدو  ي مجي  جماالت االقتصادية االستفاد  .4

 تيهيل و تنمية اليد العاملة  الوطنية و تطوير كفا تها . .5

وبالتالي اخلروج  مية االقتصاد إقليم كوردستان تهدف الي تن صادية م  الدو  املتقدمة إقتصادياً إقامة شراكة إقت .6
  .قليم كوردستانا يسر   ملية تنمية اقتصاد إمن الدائر  االقتصادية الداخلية اىل الدائر  اخلارجية االقليمية   مم
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 تنسي   م  الدو  الفا لة ال-4
  حي  أن تغ اً  وطراباً  واضتوتراً  وصرا اً "تق   كوردستان ي منطقة الشرق االوس  ال   يعت  أكثر مناظ  العام     

سالمة  و  تيمني كيانهاسكرية من أجل منها الع  والتهديدات املختلفةاألمن هوالبقا  والدفا  ضد األخطار اخلارجية و
الدولة العراقية من  تيسيس    حي  تعرض سكان إقليم كوردستان  اىل تهديد ي وجودهاخارجياًسكانها من اخلطر حملياً و

اخلشن كالتهديدات ظات قص   اىل تهديدات األمن حلستقرار إال إقليم  كوردستان اإلراق وحي  م يعرف الع 1921 ام 
  رت  ل مما أ خر  ’وال تنتهي أزمة حيت تلد أزمة أ خر ’كاد و تنتهي حرب حت  تشن حرب أفقد ت  املسحلة العسكرية

حلماية  حتالفات إقليمية دوليةيب    ن حلو  و  مما جعل حكومة اقليم كوردستان  العراقي الكوردستاني و نفسية االنسان
ر  ي منطقة الشرق االوس   بظهور التنظيمات اإلرهابية تال  التوازن العسكخإ ذل  األمن الوط  الكوردستاني  يضاف اىل

سوريا و  ةخارطة احلدود السياسي ج ا  مني العراق والشام  واتسا  مساحاتها ليشمل أ تنظيم الدولة االسالميةاملتمثلة ب
 تسليح قوا  البيشمركة قليم من خال اال ها حي  تعاون م يران كقو  اقليمية ال ميكن جتاهل  يضاف اىل ذل  بروز إالعراق

كوردستان  بإ اد   التفك  قليم إي ظل وس  ه   التهديدات  ل  حكومة  "ي حرب ضد تنظيم الدولة االسالمية دخوهلاو
  تنمية قدراتها العسكرية ال اتية مد  فيه  ل تعقليمي م  والتتيبات األمن اإلمنها الوط ستاتي ي حلماية أمن منطل  ا

فضالً  ن ذل  إقامة  القات تعاون أم  م    التنسي  م  احلكومة املرك ية ي تسليح قوات البيشمركةمن خال  التعاون و
  وقوات تدري  قوات البيشمركةال   يشار  ي احلرب ضد تنظيم الدولة االسالمية  لتطوير و القو  الفا لة الدولية

قة يعت ها العام  قليم كوردستان والعراق والشرق االوس   منطاالستقراري إ لالستفاد  ي حتقي  األمن و  من الداخلياأل
منية م  الواليات أن تب   القتها األ "قليم كوردستانهم مصادر الطاقة حالياً ومستقبالً   و ليه  ل  حكومة االمن أ

وف  أنس  االسالي     والقو  الفا لة االخر   ودو  اجلوار الكوردستاني الحتاد االوربي  ودو  ااملتحد  األمريكية
 :(35)التالية

قليم ال اتية  حلكومة إا  القو    والدو  االخر  ي باالحتاد االروبي  والتعاون م  الواليات املتحد  االمريكية .1
 العسكرية مناه  التدري دو  للحصو   لي أحد  وسائل  تفاقية التدري  م  ال  يضاف الي ذل  تطوير إكوردستان

 للبيشمركة .

 . م  دو  العام املختلفة العسكرية الدراسية املختلفة ي املعاهد وكلية األركان تباد  البعثات .2

  ل  املستو  االقليمي .رهابيني ومالحقة اإلتباد  املعلومات االستخباراتية  .3

ي كوردستان   بدالًمن إست ادها ال   حيتاج اىل  املعدات العسكرية   سكرية تتعل  بينتاج ال خ   وأنشا  مصان .4
 .موافقات  ديد  من املرك 

للتصد  لأل ما  لعاملية م  الدو  الفا لة ا اليت توفرها األقمار الصنا ية يةالتباد  ي جما  املعلوماتوالتعاون  .5
 . وبالتالي تع ي  األمن إلقليم كوردستاناإلرهابية 

 األمن القومي للطاقة إستاتي ية -5 
م  ت ايد الصرا  الدولي  ل  مصادر الطاقة وتيمني إمداداتها ي ظل ندرتها وت ايد الطل   ليها خال  العقود القادمة     

أضح  مرخراً مصطلحاً واسعاً متعدد األبعاد وينطو   ل  مجلة من الدالالت برزت أهمية مفهوم " أمن الطاقة :ال   
السياسية واإلقتصادية واإلستاتي ية   فالصرا  الدولي خال  العقود القادمة ي ظل توق  كث  من التقارير والدراسات 

الطبيعي املهمني بالنسبة  ف  والغازاإلستشرافية سيكون حمور  الطاقة لصعود قو  ناشئة  ل  الساحة الدولية   وجتعل الن
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جتعل هاتني السلعتني املصدر الرئيس للمنافسات والتوترات واألزمات السياسية   وحت  الصرا ات تصاد العاملي إىل اإلق
ة املت ايد  لقضايا أمن الطاقة  دد من اإلرتدادات املرتبطة بالطاقة  ل  الصعيدين الداخلي واخلارجي   سيكون لألهمي

العاملي  ل  أمن الطاقة اىل زياد  األهمية اإلستاتي ية الغنية بالطاقة وه ا يع  أن  اجليوسياسية "حي  يرد  التكي 
القومي من   متثل أهداف بعد األ (36)ي ظل اإلهتمام العاملي.قليم كوردستان رق األوس   ومن ضمنها  العراق  وإمنطقة الش

ي  تكرير النف    كما هو احلا  ي مصف االرهابيةو منشيتها من اهل مات  التحتيةاقة ألمن الطاقة حبماية بنية الط
عرض للقصف  د  مرات ينو  وحتت رمحة املداف  البعيد  املد  ال   تحمافظة  نحي  أنها قريبة من حدود  قضا  خبات 

حي  م ينتبه   بعد سيطر  تنظيم الدولة االسالمية  ل  حمافظة نينو  ولكن م يص  اهلدف 10/2014-9يوم 
املنشيت  ذل  محايتها يضاف اىل  القائمون  ل  بنا  ه   املصف  ح م التهديدات األمنية ي الوقت احلاضرواملستقبل 

 ر موارد الطاقة للقواتتواف ك ل  ضمان  هدافه  ومن أ طا  الفنيةألاخطار البشرية والكوارد  الطبيعية واألمن  النفطية
  و ل  الر م من أن حظرأ أو الكوار  القومية  ف الداخليأوالعنوال سيما أ نا  احلروب املسحلة وقوات األمن ي الدولة"

لسياسات اخلارجية ألمن الطاقة   فقد ينتهي به االمراىل لبعد ا النف  أو أ  حد  سياسي آخر ميثل تهديداً مباشراً  ل 
حتياطيات الوقود وبنيتها التحتية و بنا  او أ  جان   محاية منشيت الطاقة أ (37).من القومي لأل يداًيصبح تهد

مور من اال  وتهامنشآو بنشر موارد الطاقة الداخلية و األمن القومي ألمن الطاقة  االستاتي ي تستطي  الدولة تع ي  بعد 
وق ومواق  موق  السنسبة اىل لاجلغراي ملوارد الطاقة ومنشيتها  بان القومي معرفة املوق  ألمبعد ااحليوية لتحسني 

قليم ه   التحض ات بنا  منشيتها   وم يعي حكومة اإلالسياسية املختلفة ي الدولةاجلما ات الدينية والعرقية و
مما ير ر مستقبالً أو   ي اجلبا  طبيعياً الً من بنائها ي املناط  احملمية بد    املكشوفها ي املناطنائهبالنفطية حي  قام ب

الي ذل  م يرا ي البعد البيئي ألمن الطاقة يضاف   بالقصف اجلو اجلغراي  من التهديدات اخلارجية من دو  اجلوار
 (38).ر البيئية السلبية للتنقي  واإلنتاج و النقل واملعاجلة واالستخدام ملصادر الطاقة ابتخفيض اآل

 املبح  الثال 
 إلستفتا  والقضية الكرديةالفعل الدولية حو  اردود 
 الشعوب تقرير ح  أن واإلقليمية  الدولية واملنظمات الدوليني والباحثني والقانونيني العام لدو  املعلوم من أصبح      

 الشعوب استقال  مسيلة كانت استقالهلا وإن طل  شروط توفرت ما إذا العام  الدولي القانون ي به مسلم أمرٌ ملص ها
 والتعددية االنقسام وتع  املصاحل وتضارب السياسية املسائل تكتنفها الدولي اجملتم  إىل وانضمامها كدولة بها واإلقرار
 أو مثن دون يكن م واستقرار  الدولي القانون ي املبدأ ه ا تطور أن ونعلم. الدولي الوجود وي القرارات ي واملشاركة
 ومآسي اجلما ية واإلراد  الضم  أوجبه بل املنقسم  الدولي اجملتم  أو العظم  الدو  من هبة أو الشعوب قبل من تضحيات
 احلاضر املدني والتحضر املقرر   والدولية الشر ية اإلنسان حقوق وآ ار الدو   بني الصلح ومعاهدات الدولية احلروب
 ومقدرات وحقوق لإلراد  االحتكار ورفض الدولة ي الداخلي االقتتا  ونب  الدوليني واألمن للسالم االستقرار وضرور 
 . (39)حكوماتها من واألقليات الفرد محاية منها الدو  داخل السياسي االستقرار ووجوب الشعوب 

 األوىل العاملية احلرب انتها  بعد أبرمت اليت الصلح معاهدات ي مهمة مكانة أخ  مص ها تقرير ي الشعوب ح  أن جند ل ا
 السوفيييت االحتاد وانضمام واإلنكلي ية األمريكية احلكومتني بني املعقود 1941  ام ي األطلسي ميثاق وأن  1918  ام
 القوا د من قا د  ملص ها الشعوب تقرير ح  أصبح مبوجبها اليت العام لدو  العظم  األ لبية ومبوافقة "إليه
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 وحاربتنا الدولية واألطما  املصاحل ظَلمتنا الكورد حنن  ل ل  املعاصر الدولي القانون ي األساسية الدولية القانونية
 وتشويه وإبادتنا  وتشريدنا قتلنا  ن واجملاور  اإلسالمية العربية الدو  وسكتت السياسات  فينا واشتت وبا ت الدو 
 أصبح اآلن بينما يشاؤون  ما يفعلون قد  نَستح   ما نُمنح وم نستح  ال مبا و وملنا حقوقنا  ومصادر  نضالنا تاريخ
 أن إىل كث اً وآملته سابقاً فرقته أن بعد ي منطقة الشرق األوس  الكورد  لشع ا شَمل م الك   الدو   ل  دولياً واجباً
 لدولة كواق  ما بشكل  مل دستانكور قليمإ انه ا من جهة ومن جهة أخر   .(40)قرن مضي بعد اتفاقياتها موا يد نف ت
 بغداد تا   قلص ال    1991  ام ي  االمريكية املتحد  الواليا  قادته ال    اجلو  احلظر  منطقة تطبي  من   كردية

 السسياسي واالستقال   املرسسي الطاب   دستانكور قليمإ  ل  اضف  صدام مابعد  راق ي الدستور ان  الشما  ي
 25 يوم ي  قد قد العراق كردستان استقال   ل  االستفتا  ي ظل احلكم الفيدرالي  وبعدها كان واالقتصاد 

 حكومة صرحت وقد%. 72 بلغت مشاركة ونسبة االستقال   لصاحل  %92  ن كشفت اليت النتائ  إظهار وم   9/2017/
 مبعارضة قوبل  املستقلة دستانكور بروز ان.الدو  بنا  بد  إىل سيرد  ألنه مل م  سيكون االستفتا  بين كردستان إقليم
  وتركيا ايران وهي  الرئيسية االقليمية الدو  ملصاحل كتهديد ير  كانه وظهر العراقية املرك ية احلكومة قبل من  شديد 
 التطورات ان. والسياسية الثقافية احلقوق من مب يد طالبو ال ين  الكردية الشعوب من كب  ح م كليهما ف  يوجد ال  

  .(41)إقليم كوردستان العراق املواقف ف  الرئيسية  التغ ات  بعض اىل ادت احلالية االقليمية

إقليم  ملن  بغداد قدر  فان حا  ا  و ل .   بغداد سلطة  ل  مباشر حتد  يفرض سوف إقليم كوردستان  نفصا إ ان-1
إستعانة باخل ات العسكرية اإليرانية ي ه ومها  ل  مدينة   وقد  حمدود  رمبا االستقال   ل  احلصو  من كوردستان 

 .كركو 
 القطيعة فين وباملقابل. بغداد قبل من  دائي  فعل رد  يث  ان احملتمل من واحد طرف منإستقال  إقليم كوردستان   النإ -2

 .بني الطرفني تفاوضي انفصا  اىل قادت وبغداد اربيل بني التدرجيية
  ل  قادر  تكون رمبا بغداد فان  الكردية القومية ظهور  ود و الدولة الكردية ي إقليم كوردستان العراق إ الن راف  ذاإ-3

 . الكرد  االستقال  ضد وطهران انقر  م  التنسي 

 موقف تركيا والقضية الكردية   
 ي املت ايد  والتوترات السورية األزمة  وخباصة متغ   طبيعة هلا بين لتكيا املباشر اجلوار ديناميكيات تتسم      

 التعاون  القات تقوية ي تركيا مصلحة تع ي   ل  املتغ   الطبيعة تل  سا دت وقأد "العراق وحكومة إيران م  العالقات
 تع ي  السيما اآلخأأر  بالطرف  القاته حتسني ي متبادلة مناف  ير  اجلانبني فكان.  كردستان إقليم م  حكومة الو ي 

 ي املبا ة البضائ  من %80فقرابة  .كب  بشكل اآلخأأر  ل  أحدها ا تماد يت ايد ليتلكال اجلانبني ا أواصر إقتصادية
 جما  ي حالياً ي االقليم أ لبها تعمل تركية شركة 1200 من يقرب مأأا وهنا . تركية صنا ة هأأي كردستان إقليم
 مستقبلها خصوصا  كردستان إقليم حكومة مستقبل يعتمد سوف  ن النف   التنقي  جما  ي بعضها كان وإن والتشييد البنا 

 إىل حتتاج اإلقليم حكومة أن إال بالنف    نية كردستان إقليم حكومة أن. بتكيا  القتها  ل  كب  بشكل اإلقتصاد 
 إىل لتتدف  العراق مشا  من متر نف  أنابي  خطوط بالفعل وهنا . االسواق الغربية إىل ونقله النف   استخراج  ل  القدر 
 إىل العراقي النف  إىل ايصا  التكلفة حي  من وفعالية كفا   الوسيلة األكثر يوفر مبا املتوس  البحر  ل  التكية املوانئ
 مثل إىل النظر وينبغي .سياسية تسوية إىل التوصل اجلانبني  ل  لكا  قوية حمف ات هنا  فإن وهك ا. االوروبية األسواق
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 احليلولة إىل تسع  كانت واليت الساب  التكية السياسة اجتا  ي اإلستاتي ية اخللفية تل  إىل يستند أنه  ل  القرار ه ا
 سعي من ذل  يع زّ  أن من خوفًا املنطقة  ي الطاقة مصادر  ل  مباشر بشكل السيطر  من إقليم كردستان حكومة متكن دون

من جان  احلكومة  لالستفتا  واسعة معارضة مثة ذل   ور م.  (42)هلا مستقلة دولة إقامة إىل كردستان إقليم حكومة
 السلبية نعكاساتاإل  ن فضالً  ليها  تنعكس قد فوض  من يسببه أن ميكن ملا مرفوض أمر العراق تقسيم مبدأ فإن  التكية 
 تقف لن بينها وتصرح تلمّح فإنها   قومي أمن مسيلة" االستفتا  تعت  جيعلها ما وهو الداخلي  الكرد  امللف  ل  املباشر 
 اإلقليم  مواجهة ي فا لة ضغ  أوراق  د  متل  حي  حدودها   ل " مصطنعة دولة إ الن" مشرو  أمام األيد  مكتوفة
  (43).أهمها
    -املرك ية احلكومة م  خالفاته ظل ي- اإلقليم منها يتنفس اليت الرئة تركيا تعت  حي  االقتصاد  امللف أوالً 

 .اخلارجي العام إىل تركيا أراضي    النف  خطوط ومرور البينية  ال ية الت ار 

 ي التواف  خلفية  ل  التحالف  من تقتب طيبة  القات سنوات من  بيربيل أنقر  ترب  حي  السياسية  العالقات  انياً 
 بيد ضغ  ورقة العالقات ه   اهت از أو ختفيض احتما  وميثل بغداد  م  املشتكة واخلالفات الكردستاني العما  مواجهة
 أنقر 

 ي العسكر  الوجود خال  من دائماً ما لة كانت أنها إال مرخراً إال أنقر  بها تلوّح م ورقة وهي العسكرية  القو   الثاً 
 اجليش بدأها اليت العسكرية املناورات  وقنديل جبا  ي الكردستاني معاقل ضد املتكرر  اجلوية والعمليات بعشيقة معسكر
 .واجلغرافية ال منية دالالتها ي واضحة من أكثر رسالة وهي احلالي  أيلو /سبتم  18 ي العراقية احلدود قرب التكي

 حصوهلم ي األترا األكراد  ضغ  فسي داد احمللي  ال اتي احلكم  ل  احلصو  ي السوريون األكراد جنح إذا من جان  آخر 
 للحكم الد وات الكرديةاحملللني  من العديد وير . تركيا ي الداخلية االنقسامات تفاقم إىل سيرد  ما مما لة  حقوقٍ  ل 

 أن تعارض املرجح من وبالتالي إقليميًا  التكية الوطنية الدولة تفكُ  إىل يرد  مُنحدر  ل  أوىل خطو  أنها  ل  ال اتي
 .(44)احمللي ال اتي احلكم األكراد منح بشد  تركيا

 الكردية والقضيةايران  موقف
 سيطر  باستمرار اإلقليمية وسالمتها بقا ها اإلسالمية اجلمهورية وترب . بها خاصّة كب   كردية أقليةً إيران تضمّ     

 لسلطتها حتديًا يشكّل  رقي إطار ذ  مطل  أ  أنّ طهران ي احلاكمة النخبة تعت  ول ل  . البالد ي الشيعية األ لبية
 باحلقوق اإليرانيني األكراد مطال   ل  بقسو  بالردّ أو بت اهل إمّا طهران قامت ل ل   نتي ةً.الداخلي ومتاسكها

 واستبعادٍ اقتصادية صعوباتٍ من السنّة  من ومعظمهم اإليرانيون  األكراد  ان  وقد. والسياسية والثقافية االجتما ية
 ي لالنفصا  إهلام مصدرَ العراق ي مستقلة كردية دولةٍ تيسيس يشكّل أن من إيران وختش .الشيعي النظام ظلّ ي سياسي

 طهران ومطالبة ال اتي االستقال  إىل السعي ي الساخطني اإليرانيني األكراد يد م أن األقلّ  ل  أو االيرانية  دستانكور
 ي اإلسالمي النظام سلطة استقرار ز   ة إىل بدور  ذل  يرد  أن ميكن طهران  نظر وجهة ومن. احلقوق من بامل يد

 العراق من للخروج الكردية التصاميم تغيّر أنّ من أيضًا إيران وتقل .ككلّ بالبلد املطاف نهاية ي ويضرّ اإليرانية دستانكور
 النهائي التفك  إىل سيرد  إقليم كوردستان إستقال  أنّ طهران وتعتقد. االستاتي ية مصاحلها ضدّ للقو  اإلقليمي التوازن
 شيعية ودولة الشما   ي كردية دولة مرك ية   ربية سنية دولة: اآلتي الشكل  ل  طائفية  رقية أُسسٍ  ل  للعراق
بغل  املناف  احلدودية م  إقليم كوردستان ي مواجهة إجرا  كان رد احلكومة االيرانية قوية قام وقد اجلنوب. ي  ربية
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قيام كل من تركيا وايران والعراق إجتمعات  سكرية ودبلوماسية ي كل من  اإلستفتا  ي إقليم كوردستان  يضاف اىل ذل 
    . (45).وإفشاهلا  قليم كوردستان ة بوجه تطلعات الشع  الكرد  ي إأنقر وطهران وبغداد للتنسي  بني الدو  الثال

 

 

 موقف الواليات املتحد  والقضية الكردية
 األمريكية واألكادميية السياسية األوساط داخل األقو  التيار ه ا ح   تستند سب   ما كل  كس  ل : الواقعي التيار      
 يكن م توقيته أن ويرون اإلقليم  استفتا  أنصار  يرفض حي  املنطقة  ي املتحد  للواليات اجليوسياسية املصلحة أبعاد إىل

 إطار ي العراق وأكراد األمريكية املتحد  الواليات بني الوطيد  العالقات من الر م  ل  األسباب من جلملة وذل  األمثل 
 أن إال العراق؛ كردستان إقليم الستقال  دا مًا موقفًا واشنطن تب  معه يتوق  كان وال   دا ش  تنظيم  ل  احلرب

 متناقضًا بدا ال   األمريكي للموقف الرئيسي احملدد كانت باملنطقة الن ا  مناط  ي اجليوسياسي الوض  تعقيدات
 احلليف خسار  من واخلوف التنظيم   ل  احلرب فيولوية. تغي  دون هو كما احلالي الوض  بقا  بتفضيله للبعض بالنسبة
 هلا كان  وامل كلها تركيا؛ م  اخلالف حد  وتصا د العراق  ي اإليراني النفوذ ت ايد من والقل  احلرب  تل  ي العراقي

 أقل  ل  آنية أولوية فيه ير  ال وال   اإلقليم  استقال  الستفتا  املعارِض األمريكي املوقف صيا ة ي الفصل القو 
 .”(46). األمريكي القومي األمن ال تبارات وفقًا إحلاحًا أكثر أخر  بقضايا األمريكية األجند  فيه ت دحم وقت ي تقدير 
 جانبها إىل يقف ودولياً وإقليمياً  راقياً توافقاً وجدت ما مت  اإلنفصا  قليم كوردستان حنوي إ اخلطو   أن القو  ميكن
  ن احلدي  فإن مطلقاً له مهيي و   أصالً موجود    تواف  هك ا أن وطاملا احلقيقي  باملعن  كُردية دولة حينئ  نر  سوف

جيداً  وه ا ما حد   ندما إجتم   الواق  يدر   ندما صاحبها أمام تتالش  ما سر ان أحالم جمرد تبق  الكُردية الدولة
قليم وإ الق املطارات وإ الق احلدود أمام  إ دستاني ي فرض العقوبات اإلقتصاديةراملسرولني من دو  اجلوار اجلغراي الكو

 املستقبل ألن النهاية وشرم   السعيد  الماألح مابني تتنح حالة واليعت املستقبل . (47)اإلستفتا حب ة إجرا  كوردستان 
 وك ل  واحلاضر املاضي ي تنتهي م وسلبيات وإجيابيات حتديات من حالياً به منر ملا مشابهة فرص حتمل دورية حالة

 املستقبل

 سيناريوهاتال
هي بقا  إقليم كوردستان ضمن الدولة العراقية والسياناريو الثاني تقوية  األو يتناو  البح  سيناريوهات حمتملة      

 قليم م  الواليات املتحد  األمريكية والسيناريو الثال  مستقبل القضية الكردية ي  الشرق األوس   القة اإل

  يم كوردستان ضمن الدولة العراقيةبقا  أقلالسياناريو األو  ::
 متر اليت الظروف أندميقراطي تعدد  برملاني يتمت  بها الشع  الكرد  حبقوقه ضمن وحد  العراق   راق البقا  ي       
 الكرد  الداخلي البيت ترتي  إ اد   ن فضلًا العالقة صيا ة وإ اد  املرك  م  العالقة تنظيم إىل تد و دستانكور بها

 أن الحظنا. "املاضي ي أخفقت اليت العالقة ه   إل اد  فرصة سيكون االستفتا  ه ا ولعل. اإلقليمي احملي  م  وتفا له
 خن  ي تسب  حصار  نه نت  مسبوق     حتالف وهو اإلقليم  ضد( وتركيًّا وإيرانيًّا   راقيًّا )  ال يًّا تعاونًا هنا 

 إدار  حتت كانت اليت املناط  من الكث  فُقد كما املطارات  وإ الق اإلقليم وإهما  أصلًا الضعيف الكردستاني االقتصاد
  ل  التفاوض ضرور   ن احلدي  بدأ وقد. العالقات ترميم إل اد  جهودًا حاليًّا هنا  العسكر  بغداد تدخل بعد اإلقليم
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 هنا  سيكون أنه  ل . قائمة كانت اليت للمشاكل حلو  إجياد ي يسهم أن ميكن وه ا  ليه  املتف  العراقي الدستور أساس
 جنح سوا  بها املساس ميكن ال كردية حقوقًا هنا  إن. بغداد تراها اليت بالطريقة الدستور إىل الرجو  مت إذا لألكراد ظلم

من مر  وميكن حلها  ن طري  احلوار البنا  بني  أكثر بغداد م  العالقة تتوتر وقد ينح  م أم الدستور حو  النقاش
والسلم ي العراق و دم اإلستقرار يرد  اىل  دم إستقرار الطرفني     ألن إستقرار اإلقليم هي إستقرار األمن الطرفني 

 ويرد  اىل بنا  فاملعادلة مشتكة إذا تعاون الطرفيني يرد  اىل إزدهار العراق  وله أهميته اجليوبولتكية لألقليم والعراق
 العواصم  ل  لالنفتاحاألقليم  وتسا د تتدخل اإلقليمي لألمن تفضيالً األكثر الدميقراطية هو إىل قري  سياسي فضا 

  فيدرالية وحد  ضمن  شما ال ي كوردستان أقليم بقا  احلالة ه    مثلاألخطر الطري  جتن  ي للمسا د  اإلقليمية
البة ي املستقبل واملط العراق وحد  ضمن حبقوقه الكرد  الشع  بها يتمت  برملاني تعدد  دميقراطي راق العراقية ي ظل 
 .(48)بالكونفيدرالية

 م  الواليات املتحد  األمريكية : العالقةالسيناريو الثاني
نظراً ألن القضية إقليم كوردستان العراق ليست قضية داخلية وإقليمية حس  بل قضية دولية تنس  خيوطها      

األمريكية  بعد حرب حترير العراق  ام ومنها الواليات املتحد  اإلستاتي يات الدولية اخلاصة استاتي يات الدو  العظم  
  اليت تسع  اىل وجود  سكر  دائم ي اإلقليم ) مطار أربيل   مطار حرير ( إدراكاً منها للقيمة اإلستاتي ية  2003

يفعله لصاهلا   و ليه  ل  اواجليو إقتصادية لألقليم  ويستطي  أن ي يد من أهميته إذا ما اقتنعت الدو  الك   بين م
مستو  اإلستاتي ية املتبادلة   يادات الكردية إذا متكن من كس  ود الواليات املتحد  األمريكية اىل درجة اإلرتفا  اىل الق

را ي النظام  وبنا   القات متينة معها ألن الواليات املتحد  األمريكية الفا ل الرئسي ي اخلارطة السياسية العاملية 
قليم كوردستان ي  القاته م  ي جملس األمن الدولي   إنفتاح إ أ ضا   الدائمني   وأحدالدولي اجلديد احاد  القط  

الواليات املتحد  األمريكية   يرد  حنو البيئة اإلقليمية والدولية وبالتالي التحر  حنو الساحة الدولية وتوس  دائر  
 ذل  إستعاب املعادالت الدولية وخفايا نظام قليمية ودولية   باإلضافة اىلوقضايا  من قضية حملية اىل قضية إإهتماماته 

  . (49)العالقات الدولية

 القضية الكردية ي الشرق األوس  : مستقبل  ل السيناريو الثا 
إذا م جند القو  منطقة الشرق األوس  واملتغ ات ال   حيد  ي املستقبل" متر اليت اجليوسياسية األزمةالتغ ات و      

اإلقليمية والقو  الفا لة الدولية ي الشرق األوس  حلو   ادلة للقضية الكردية   فإن  نصر الصرا ات واملناز ات تتغل  
 ل   نصر السالم واإلستقرار اإلقليمي ويبق  منطقة الشرق األوس  " ي دوامة احلروب الداخلية واإلقليمية مما يهدد 

الدو  )العراق   تركيا   سوريا   ايران ( ليمي والعاملي   أما إذا أمكن إجياد حل للقضية الكردية ي بالتالي السالم اإلق
فينه  امل سالم وإستقرار ي املنطقة   وه   اخلطوات حيتاج اىل جهود دبلوماسية من املنظمات الدولية واحلكومات املعنية   

 ي ستحالن وسالماً استقراراً أنَّ يظن من اخلطي من ل القضية الكردية.حلللوصو  اىل حلو  توافقية بني األطراف املعنية 
 سالم وال آمان  فال العراق  دستانإقليم كور ي دستانيةكور دولة وقيام والفلسطينية  الكردية القضيتني حل بدون املنطقة
 ي كردية دولة قيام جهاضإ حماولة وأنَّ واملنطقة  العام تاريخ ي املفصلية احملطة ه   ي الكرد انصاف دون للمنطقة

 املديني ي استاتي ية خماطر  نها تتت  وسوريا  وتركيا إيران ي القومية الكرد مطال  تلبية و دم العراق  دستانكور
 . والبعيد القري 
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 املقتحات
 ي التباين من للتقليل   االوربي واإلحتاد األمريكية املتحد  الواليات ي السياسية القو  مبراك  ضرور  اإلتصا -1

 من االوربي واإلحتاد الفا لة الدو  مواقف ي  التباين من التقليل   كوردستان أقليم إستفتا  أ نا  حد  كما   املواقف
 . مستقبالً املنطقة ي مر ر سياسي دور لع  من الكردية القضية يسا د مشت  قرار صنا ة أجل
 بالقضية املرتبطة السياسية القضايا ي  الكوردستانية السياسية األح اب بني  الوحد   ل  باحلفاظ ضرور  اإلستمرار-2

 تقديم وخارجياً املص   تقرير ح  ي الكرد  الشع  لتطلعات املعادية القو  بوجه للوقوف رؤية  ن يع  داخلياً الكردية
 .  املنطقة ي السياسية القضايا جتا  كردية خارجية سياسة صيا ة خبصوص مشتكة رؤية

 واإلقتصادية السياسية اجملاالت ي بشفافية العمل طري   ن اجلغراي اجلوار دو  م  العالقات زياد  فتح قنوات-3
 . املتبادلة الثقة لبنا  وذل  والثقافية واإلجتما ية

 سبل لتحقي    واألقليم املرك  بني  والسياسية واإلدارية اإلقتصادية اجملاالت مجي  ي مشتكة جلان ضرور  تشكيل-4
 للمصلحة خدمتاً احلالية األوضا  م  والتكييف التخفيف ذل  معن    بينهما العوائ  وإزالة الطرفني بني العالقة وتطوير
 . العامة

 مبا البنا  احلوار اىل للوصو  اجملاور  الدو  وشعوب الكرد  الشع  بني و قاي شعيب  إستاتي ية حوارات وإقامة إنشا -5
 . الكردية القضية  خيدم

 دينياً الكردية القضية لتقديم   مباشر ً العربي العام الرأ  مبخاطبة تقوم العربية باللغة موجه إ الم إنشا ضرور  -6
 . وتعريفها الكردية للقضية خدمتاً وإنسانياً وحضارياً و قافياً

 . كوردستان أقليم دستور ي حقوقهم وتثبيت واملساوا  العد  أسس  ل  تهميش  ودون الكاملة حقوقهم األقليات منح-7
 خالهلا من ميكن شاملة إستاتي ية تكون حت  اجلواراجلغراي؛ دو  جتا  اإلستاتي ية إجياد وفتح قنوات تنسي   -8

 آ ارًا حيد ان الل ين واالجتما ي االقتصاد  اجلان   ل  التكي  م    والعراق كوردستان أقليم املصاحل  ل  احلفاظ
 .الشعوب  ل  ملموسة إجيابية

  متكاملة إستاتي ية ووض    اجلواراجلغراي ودو  العراق م  بالتعاون احلالية املائية املوارد تنمية  ل  ضرور  العمل -9
 .احملدد  ال منية وال ام  السياسات من  ددًا تضم احلوض الدو  م  واضحة سياسة ووض  املائي واملقنن للخ ن

    الصني األوروبي  اإلحتاد   املتحد  الواليات   الك   الفا لة الدو  م  السياسية والعالقات الرواب  وتوازن تعمي -10
 بل القو   تل  مصاحل م   األقليم ملصاحل فهم سو  أو صدام حيد  ال حت  املاحنة؛ الدولية  واملرسسات ايران   تركيا

 . الكردية القضية  املصاحل جلان  استثمارها
 خال  من ودولياً  إقليميا العراقية احلكومة م  وبالتعاون اإلرهاب ملكافحة األقليم مستو   ل  استاتي يات وض  -11

 .  بفعالية له للتصد  والبيشمركة الداخلية األمن قوات وتسلي  تدري 

  اإلستنتاجات
 العراق  من الشرقية والشمالية الشمالية األج ا  ي يق  املتمي ال   اجلغراي موقعها ي العراق كوردستان أقليم  يق -1

 .والدولية اإلقليمية العالقات ي كب   أهمية هلا" األوس  الشرق مبنطقة املتمثلة جيوستاتي ي جما  وس 
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 توف   ن العراقية احلكومة      ن بعد الوط  أمنها حتقي  اىل العراق كوردستان أقليم حكومة سعي الدراسة ظهرت-2
 وأمنية و سكرية وإقتصادية سياسية  القات وتنمية بنا  خال  من وذل  العراقي الشع  مكونات لكافة القومي األمن

 .  ام بشكل اجلواراجلغراي دو  خاص  بشكل الدولية الساحة  ل  العاملية الفا لة القو  م  و قافية
   املساحي االحندار: اجليوبولتيكي االحندار شد  ي ت ايد هنا  أن واملعاي  التحليل خال  من  الدراسة أظهرت-3

 ليس املنطقة ي االستاتي ي التوازن أن يركد  األمرال   هلا اجملاور  الدو  و كوردستان أقليم بني  والعسكر   والسكاني
 . لألقليم السياسية اجلغرافية دراسة ي ضعف  امل ويعت  كوردستان  أقليم صاحل ي
 يرد  حي  كوردستان  ألقليم بالنسبة قو   امل وهو  %95 من أكثر األقليم ي الكردية القومية أن الدراسة ي ظهرت -4

 باالرواح اخلسائرالكب   ح م من ذل  تبني وقد الداخلي  الوط  األمن تقوية وبالتالي الداخلية الوحد  متاس  الي
 . قتيل  200 اليتعد  األقليم ي أما   2017 اىل 2003 من للفت  قتيل 201,873 أكثر العراق أي بلغ ال  

 والقو  اجلغراي اجلوار دو  م  واملستقبلية احلالية العالقات لتنمية األسالي  أ رأنس  األقليم أن الدراسة أظهرت-5
 اليابان وكالة م  كوردستان األقليم ي  املة اجنبية وممثليات قنصلية 31 هنا  أن   االوربي واإلحتاد العاملية الفا لة
 ملسا د  املتحد  األمم لبعثة اإلقليمي التمثيل ومكت ( KOICA) الدولي للتعاون كوريا وكالة( JICA) الدولي للتعاون
 اقليم حكومة لد  ذل  اىل يضاف(  ICRC) األمحر للصلي  الدولية لل نة اإلقليمي واملكت ( UNAMI) العراق

 .دولة 13 ي ممثليات اخلارج ي كوردستان
 حوالي 2013  ام بلغ العراق إىل التكية الصادرات ح م بلغ الدراسة أظهرت إقتصادية أهمية ذات األقليم يعت -6

 حنو إىل والعراق  اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية بني الت ار  التباد  ح م بلغ فيما%. 75 األقليم حصة دوالر مليار 13.7
 .كردستان إقليم م  كانت دوالر  مليارات ستة حنو أ  منها % 45 وأن   2013   ام ي دوالر مليار 13

 برميل مليار 45 ب تقدر املركد النفطي االحتياط ح م ان اىل تش  حي  واملعدنية النفطية الثرو  ح م الدراسة أظهرت -7
 تريلون 5.7 حوالي كوردستان اقليم ي توجد وك ل  الطبيعية  الثروات وزار  نشاط حدود بلو 57ضمن اخلام النف  من
 ي االستاتي ية و والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  املصاحل: أشكا  من شكأل  أضافة الطبيعي الغاز من مكع  مت

 .  املنطقة
 وتغ اً واضطراباً  وتوتراً  صرا اً : العام مناظ  أكثر يعت  ال   االوس  الشرق منطقة ي كوردستان  تق  -8
 اإلقليمية البيئة حنو يرد    األمريكية املتحد  الواليات م   القاته ي كوردستان أقليم إنفتاح أن الدراسة أظهرت -9

 اقليمية قضية اىل حملية قضية من وقضايا  إهتماماته دائر  وتوس  الدولية الساحة حنو التحر  وبالتالي والدولية
 .ودولية

 الشعوب تقرير ح  أن واإلقليمية  الدولية واملنظمات الدوليني والباحثني والقانونيني العام لدو  املعلوم من أصبح-10
 إجتم   ندما حد  ما وه ا الدولية واألطما  املصاحل ظَلمتنا الكورد حنن العام الدولي القانون ي به مسلم أمرٌ ملص ها

 أقليم بوجه احلدود و ل  املطارات وإ الق اإلقتصادية العقوبات فرض ي الكوردستاني اجلغراي اجلوار دو  من املسرولني
 اإلستفتا   إلجرائها كوردستان

 املصادر
 ص  2017يان   السليمانية   ژفراد محة خورشيد   خريطة كوردستان دراسة ي اجلغرافية السياسية   الطبعة االوىل   مكت   -1

24 .. 
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Abstract 

The importance of Kurdistan Region stems from its characteristic geographic location 

within a geo-strategic sphere represented by the region of Middle East. Kurdistan 

Region has a significant importance in both local and international relation. In this 

connection, the latter has followed an objective and logical route in such a way to be 

concomitant with the geo-political changes. This has been done in recognition of the 

nature of the events and developments taken place In the Middle East and 

geographical adjacent after the world has seen a lot of changes and events. All these 

changes will affect the population, communities and states, and specifically, the geo-

political changes in the region of the Middle-East and its effect on the reformulation 

of the regional and international alliances and relation in conjunction with the new 

data, the project of the new Middle East map and the mechanism of building a stable 

and deep-rooted political democratic power in the geographic atmosphere. Kurdistan 

Region is vulnerable to these changes. The importance of the latter region stems from 

the extent of its relation with the strategies of the major states and its geo-economic 

importance for active states and Kurdistan neighbors. For this reason, Kurdistan 

Region strives for building a co-operative relation with active states for securing and 

consolidating its national security after the Iraqi government has failed in providing 

this security for all its components 
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