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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

 امللخص 

اإليجابية  متغرياتها  معرفة  وكذلك  للدول،  الجيوسياسية  والقيود  املشاكل  معرفة  احتلت 

والسلبية وتحديد مكانة الدول ووضعها عىل املستويني اإلقليمي والعاملي، دامئاً يف صدر اهتاممات  

املهتمني والباحثني يف العلوم السياسية والعالقات الدولية. بعد انهيار نظام القطبية الثنائية  وهزمية 

إقليم كردستان  برزت قضية  عام 2003،  البعث  التحالف وسقوط حكومة  قوات  قبل  صدام من 

العراق كظاهرة جيوسياسية مهمة يف املنطقة والعامل، مام أّدى إىل تشكيل حكومة تتمتع بالحكم 

الذايت يف شامل العراق. ومازالت قضية استقالل إقليم كردستان لغزاً مل تفكك رموزه. الهدف من 

هذه الدراسة هو اإلحاطة بالتحديات الجيوسياسية إلقليم كردستان العراق من خالل املنهج الوصفي 

والتحلييل وجمع البيانات عرب الكتب والوثائق. لذلك فإن السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو عن 

املعوقات والقيود التي يواجهها إقليم كردستان العراق لتحقيق االستقالل. أظهرت نتائج الدراسة 

أنه عىل الرغم من أن سياسة اإلبادة الجامعية الثقافية والعرقية يف القرن العرشين التي مورست 

املركزية،  الحكومة  االستقالل عن  بتشديد رغبتهم يف  العراق، قد تسببت  الكرد يف كردستان  ضد 

ولكن تحقيق دولة كردية مستقلة يف منطقة غرب آسيا أمر غري ممكن، بسبب القيود االقتصادية 

والسياسية والجغرافية املوجودة.

العراق،  إقليم كردستان  الجيوسياسية،  التحديات  السياسية،  الجغرافيا  املفتاحية:  الكلامت 

الشعب الكردي.
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املقدمة 

عموماً فإن أي نوع من التغيري الجيوسيايس يف الهيكل العاملي واإلقليمي ميكن أن يؤدي إىل 

التوتر وظهور تغيريات يف املشهد السيايس الجغرايف. لقد استطاع إقليم كردستان العراق بعد انهيار 

حزب البعث يف هذا البلد، املشاركة يف إدارة العراق وأن يتجه إىل حٍد ما نحو بناء الدولة. املهم يف 

هذا السياق هو العالقات التاريخية والثقافية والعرقية واللغوية لكردستان العراق مع الدول األربع: 

إيران والعراق وتركيا وسوريا، وأن التوجه نحو دولة مستقلة ميكن أن يتحول بالنسبة لكردستان 

إىل ساحة رصاع ومواجهة مع امليادين التقليدية يف املنطقة وبالتايل تشكيل حالة من التوتر وعدم 

االستقرار السيايس يف املنطقة.

وإنشاء  العراق  يف  الفيدرالية  الحكومة  وإقامة  م   2005 عام  العراقي  الدستور  إلقرار  كان 

إقليم كردستان العراق املتمتع بالحكم الذايت، آثار كبرية عىل دول الجوار. إنَّ قرب املناطق الكردية 

يف العراق من دول إيران وتركيا وسوريا، أّدى إىل حدوث تهديدات أمنية لهذه البلدان، األمر الذي 

جعل الدول املذكورة إىل جانب الحكومة املركزية يف العراق، يحسبون حساباً خاصاً لقضية استقالل 

أكراد العراق يف املنطقة. لكن ضغط الدول املذكورة ليس السبب الوحيد لعدم تشكيل دولة مستقلة 

السياسية  املجاالت  الجيوسياسية يف  القيود  مثل  أخرى  عوامل  إن هناك  بل  العراق،  كردستان  يف 

واالقتصادية والجغرافية أصبحت من بني العوامل التي تؤثر عىل عدم توفري الظروف الالزمة لتشكيل 

دولة مستقلة يف كردستان العراق. تسعى هذه الدراسة للبحث حول القيود الجيوسياسية لكردستان 

العراق، والتي تشكل عقبة أمام تشكيل حكومة مستقلة يف كردستان العراق.
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1- الجغرافيا السياسية1

تعود قضية »الجغرافيا السياسية« إىل املايض السحيق من تاريخ البرشية. مبعنى أن للجغرافيا 

السياسية معنى منذ الوقت الذي كان فيه اإلنسان يبحث عن األرض واألمن. فقد اهتم العديد من 

قيادات املعارك يف املايض البعيد مبفهوم الجغرافيا السياسية يف خططهم؛ ولكْن من الناحية العلمية 

فإن هذا االهتامم  ظهر يف بوسطن عام 1890 من خالل دراسة قدمها البحار »ألفريد ماهان2« الذي 

التاسع عرش امليالدي حملت الدراسة عنوان   القرن  يشتهر باالسرتاتيجي األمرييك األكرث أهمية يف 

تأثري القوات البحرية عىل تاريخ »1890-1660« )موير، 31379: 365(.

والدولية لجميع  الوطنية  السياسات  املؤثرة عىل  العوامل  تعد من  السياسية  الجغرافيا  إن 

العلوم  أستاذ  كالين4،  رودولف  قبل  من   1899 عام  مرة  ألول  اقرتاحه  تم  املصطلح  هذا  الدول. 

هذا  يومنا  إىل  الحني  ذلك  ومنذ   .)26  :1384 أصل  )تقوي  السويدي«  الربملان  وعضو  السياسية 

واجه املصطلح مخاضاً كبرياً إذ مل يستقر من ناحية املفهوم ضمن إطار محدد، ومل يستطع التمتع 

كانت  اآلن،  حتى  السياسية  الجغرافيا  حول  قدمت  التي  التعريفات  ويف  نسبي.  وثبات  بشفافية 

الذين حاولوا تحجيمها عىل أنها علم دراسة العالقة األحادية الجانب والجربية  الغلبة مع أولئك 

لتأثري العوامل الجغرافية عىل السياسة )حافظنيا،72:1379(. لقد تطور مفهوم الجغرافيا السياسية 

يف النصف األول من القرن العرشين عىل إثر تقديم عدة نظريات؛ ركّز بعضها بشكل أساس عىل 

دور الظروف الجغرافية يف القوة واالسرتاتيجيات العاملية. قدمت نظرية قلب العامل ملكيندر5، وقوة 

ماهان البحرية، ونظرية رميالند-سبيكامن6 ونظرية سورسيك7 للقوة الجوية أمناطاً محددة أثّرت يف 

تغيري مفهوم القوة والسيطرة العاملية )حافظ نيا، 74:1379(. بالنظر إىل أنَّ النظريات الجيوسياسية 

م يف إطار سياسات الهيمنة أو التمييز العنرصي )إلهي، 19:1384(. لقد ُعرضت يف قوالب  كانت تقدَّ

وتعريفات عدة منها:

1.Geopolitics

2.Alferdmahan

3.Moyer

4.klin

5.Makinder

6.Spaykman

7.Sorsky
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1- فهم حقائق البيئة الجغرافية من أجل الوصول إىل السلطة، بحيث ميكن للمرء أن يدخل 

اللعبة الدولية من أوسع أبوابها ويحافظ عىل املصالح الوطنية والحياة الوطنية؛ مبعنى آخر، فإن 

الجغرافيا السياسية هي: علم اكتشاف عالقات البيئة الجغرافية وتأثريها عىل املصري السيايس لألمم 

)عزيت، 7:1388(. 

واألشكال  البيئة  تأثري  وفحص  بدراسة  السياسية  الجغرافيا  أو  الجيوبولوتيك  علم  يقوم   -2

النادرة، ومرافق االتصال  الطبيعية  البيئية، مثل املوقع الجغرايف، والتضاريس، والرثوات  والظواهر 

والنقل، والوسائل الجامعية، وما إىل ذلك، يف صنع القرار السيايس، وال سيام عىل املستوى اإلقليمي 

الواسع واملستويات العاملية ) مجتهد زاده، 128:1381(. 

3- الجغرافيا السياسية: هو علم دراسة العالقات املتبادلة بني الجغرافيا والسلطة والسياسة 

واألفعال الناتجة عن دمج بعضها مع البعض )حافظنيا، 37:1384(.   

دوراً  تلعب  أن  ميكن  السياسية  الجغرافيا  أّن  هو  أعاله  املذكورة  التعريفات  من  املستفاد 

إيجابياً أو سلبياً يف متابعة الشؤون السياسية الخارجية للدول؛ لذلك تتفاعل البلدان بشكل إيجايب 

الجغرايف، وحجم وشكل  واملوقع  الحرة،  املياه  إىل  الوصول  األخرى من حيث  البلدان  مع  وسلبي 

وهذا  ...الخ،  العرقي  والتكوين  والنفوس،  القوية،  الدول  مع  والجوار  الطبيعية،  املوارد  أو  األرض 

يتسبب يف أْن يكون لدولة ذات موقع جيوسيايس مناسب ثقل ومكانة جيوسياسية عىل املستويني 

عالية عىل  بثقل ومكانة  تتمتع  ال  متدٍن  ذات موقع جيوسيايس  أخرى  والعاملي، ودولة  اإلقليمي 

املستويني اإلقليمي والعاملي.

2- التحدي الجيوسيايس

متغرية  أو  ثابتة  جيوسياسية  عوامل  عىل  بناًء  دولة  أو  لحكومة  موقف  خلق  يعني  إنه 

والتأثري يف سياسة ذلك البلد، باستخدام املتغريات والعوامل الجغرافية. وبعبارة أخرى، فإّن التحدي 

والقيم  العوامل  استخدام  عرب  ما،  لدولة  الوطنية  واالسرتاتيجية  السياسة  تفعيل  هو  الجيوسيايس 

الجغرافية أو استخدام الجغرافيا ضد دولة منافسة )حافظ نيا، 121:1385(. كام ميكن القول إّن 

التحدي الجغرايف السيايس لحكومة أو بلد ما ميكن أن تؤدي إىل العزلة الجيوسياسية مبرور الوقت، 
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بطريقة تقلل أو تقطع اتصال بلد ما بالدول األخرى عىل املستويني اإلقليمي والعاملي. 

تعرِّضه  أن  ما، ميكن  لبلد  الجيوسياسية  العزلة  وبالتايل  الجيوسياسية  التحديات  فإن  لذلك 

للتفكك والسقوط، وعىل عكس وحدات الدولة التي تسعى إىل االستقالل عن الدولة الرئيسة، إذا 

كانت لديها مشاكل وعقبات جيوسياسية، فال ميكن فصلها ببساطة عن الحكومة الرئيسة وحصولها 

عىل االستقالل. لذلك فإن قضية الجغرافيا السياسية واالهتامم مبكوناتها واالستخدام الصحيح واملالئم 

للمتغريات الجيوسياسية هي من بني اهتاممات الدول.

3- األعراق واألقليات 

تم استخدام العرق8 ألول مرة يف عام 1953 من قبل ديفيد ريزمان. لكن جذرها اللغوي هو 

كلمة Ethnic، وهي أقدم بكثري ومشتقة من الكلمة اليونانية Ethnos. يف اليونان القدمية، كانت 

كلمة Ethnos تشري إىل القبائل البدوية التي مل تستقر بعد يف املدن؛ لذلك يف هذا املفهوم يظهر 

التناقض الالفت وهو بني الحياة الحرضية والحياة غري الحرضية والتباين بني إميان املواطنني بالله 

وعدم تدين الشعوب. حتى العقد الرابع من القرن العرشين، كانت كلمة ومفهوم العرق تحمل 

األوروبية. ولكن منذ هذا  العنرصية والجامعات غري  األيديولوجيات  أثريت يف سياق  قيمة سلبية 

العقد ومع تأسيس الحكومات الوطنية يف الدول املستعمرة، أصبح العرق أحد املفاهيم األساسية 

يف العلوم االجتامعية وظل موضوعاً أساسياً يف الدراسات والبحوث التطبيقية حتى يومنا هذا )غالم 

حسينی، ليالیی، دالوند فر و قربانيان،140:1389- 139(. ميكن تعريف العرق بطرق مختلفة:

أ- تعريف الكرد: إنهم أشخاص يشعرون بأنهم محارصون يف ثقافة وتراث مشرتك، عىل الرغم 

بالهوية  املحلية  الهوية  ترتبط  للعرق.  االجتامعية  بالتصورات  مرتبطة  تكون  قد  عالقاتهم  أن  من 

العرقية. تعود جذور  الهوية  من  الهوية املحلية جزءاً  تُعدَّ  بحيث ميكن أن  وثيقاً  ارتباطاً  القومية 

مصطلح العرق إىل أصل يوناين، وهو يعني األفراد أو القومية، وهو أيضاً وثيق الصلة بالخصائص 

الثقافية مثل اللغة )برادن9 وشيل10، 1383-137(.

8.Ethnicity

9.Bradn

10.Shli
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تعدُّ مفردة » العرق« باملقارنة مع مفردات مثل السكان التي تكون إما مفردة أو عامة جداً 

وغامضة، أو باملقارنة مع مفردات عامة مثل الناس أو القبيلة أو غريها التي تحمل معاين سلبية؛ 

تعدُّ مفردة متفوقة أكرث. لذلك يتم استخدام كلمة »العرق« بطريقة أوسع حول مجموعات برشية 

معينة أثريت بشأنها الشكوك حول وجودهم أو اعتبارهم أقلية يف املجتمع، وذلك بسبب الغموض 

يف حدودها، ونقص املؤسسات اإلقليمية، واالفتقار إىل التنمية وحدودها الجغرافية الضيقة وأخرياً 

تعيش يف ظروف  برشية،  تطلق عىل مجموعات  األحيان  أغلب  األقلية يف  إّن  الواقع،  يف  القرابة. 

واالجتامعية  السياسية  الحالة  يف  أو  نفوسها  عدد  يف  سواء  القلة  عن  ناجمة  حالة  ويف  هامشية 

املجموعة يف حالة دونية  أن تكون  تتطلب  األقلية  أن  الحقيقة هي  الثقافية.  واالقتصادية وحتى 

ومتواضعة من وجهة نظر قانونية واجتامعية، وهذا بدوره واقع كّمي ومتباين وهو يتأثر بظروف 

التبعية أو الشعور به )پيشگاهی فرد،1386: 579-54(. 

إىل  األقليات  تنقسم  العيش،  وبيئة  األرض  نظر  وجهة  من  إنه  القول  ميكن  عام،  بشكل 

مجموعتني: أقليات متامسكة تحظى باألرض ومساحة جغرافية لفرتات تاريخية طويلة األمد والتي 

ميكن تفسريها عىل أنها أقليات بيئية، وهناك أقليات دون أرض تفتقد لالنسجام الداخيل وتعاين 

من التشتت بني األغلبية وميكن تفسريها عىل أنها أقليات اجتامعية مندمجة.تربز األقليات بأشكال 

ومناطق وأحجام مختلفة. السمة املشرتكة لألقليات بجميع أنواعها هي الرغبة الداخلية والشعور 

باالهتامم بقيمها وخصائصها. إذا كان لألقلية وزن جيوسيايس كبري مقارنة باألغلبية املحيطة، فسوف 

تشعر باالعتامد والثقة عىل الذات ورضورة الفصل والحصول عىل االستقالل السيايس وسرتفع طلبها 

االستقالل  وأخرياً  املتساوية  املواطنة  وحقوق  الحاكمة  والسلطة  الذايت  الحكم  مثل  األغلبية  من 

السيايس )حافظ نيا، 1385: 93 -92(.  

ب- مكانة األقليات يف منوذج هوجيت11: يف عام  1993م، كان أقل من 15 دولة من أصل 

180 دولة تعدُّ دولة وطنية. لذلك فإّن البلدان متعددة الجنسيات هي أكرث أنواع البلدان شيوعاً. 

يوجد يف %40 من البلدان خمس مجموعات عرقية عىل األقل ويف %31 من البلدان ال تشكل أكرب 

مجموعة قومية األغلبية فيها )مویر،1379: 83(.لذلك، فإنَّ قضية األقلية والعرقية هي قضية عاملية. 

11.Hagt
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قد تكون العالقة بني األقلية واملجموعة املهيمنة مختلفة وهي تتجسد إما يف حالة التوافق التام أو 

املطالبة باالنفصال. يف الحكومات التي تتعامل مع األقلية عىل أساس العدالة واإلنصاف ومتنحهم 

الحكم الذايت ملامرسة عاداتها الثقافية واللغوية، ال يالحظ  فيها عدم االستقرار أو حدوث التوترات 

السياسية. وبطبيعة الحال، فإنَّ طبيعة حضور األقلّية يف البالد أمر له تأثرياته الخاصة. يف هذا اإلطار 

إذا كانت منترشة يف  أو  األقلية تسكن يف موقع جغرايف واحد بصورة مركزة،  إذا كانت مجموعة 

جميع أنحاء البالد، أو كانت تعيش يف املناطق الهامشية باملجتمع، أو بالقرب من املركز السيايس 

للبلد، فإن تداعيات كل من تلك الحاالت تكون مختلفة متاماً )مري حيدر، 54: 1378(.  

من أجل تسهيل فهم جذور الرصاع ونقاط  الخالف مع األصول الجغرافية بني البلدان، تصور 

»بيرتهاغيت« دولة افرتاضية وتحّرى عن جذور التوتر فيها. يف منوذج هوجيت تم ذكر 12 مصدراً 

جغرافيًاً للتوتر) هاگت، 372:1392(، أربعة منها مرتبطة مبجموعات األقليات أي أن ثلث التوترات 

الجغرافية املؤدية إىل االشتباكات بني الحكومات مرتبطة بالعرق. إن تداخل أربعة مصادر للتوتر 

العرقي يف منوذج هاغيت مع  الجذور األخرى املذكورة يف هذا النموذج سيزيد من حدة االضطرابات 

العرقية. عىل سبيل املثال، كان وجود املوارد النفطية الغنية يف كركوك يف إقليم كردستان العراق أحد 

البيت املقدس لكردستان.  العراق. ألن األكراد يسمونها  الرئيسة الستمرار أزمة كردستان  األسباب 

كام تعدُّ تركيا وصول األكراد إىل مدينة كركوك مقدمة الستقالل كردستان العراق، وهو من شأنه 

أْن يسبب تداعياٍت كثريًة يف رشق وجنوب رشق تركيا. لذلك فإّن دولة تركيا هي أحد معوقات ضم 

كركوك إلقليم كردستان بحجة وجود األقلية الرتكامنية يف هذه املدينة. وعليه فإّن وجود األقليات 

يف الدول هو السبب وراء حدوث بعض املشاكل الجيوسياسية فيها. تظهر مجموعات األقليات يف 

البلدان بأشكال مختلفة وميكن أن تكون كل منها مصدراً لنوع من التوتر) خالدي، 1388: 25-24 (.      

ج- كيف تصبح االنفصالية العرقية أقوى وهي تخلق حركات عرقية: يف األنظمة الديكتاتورية، 

بغض النظر عن مستوى الخالفات، تظل اإلنجازات املتوقعة للناشطني كام هي؛ بينام تزداد املكاسب 

املتوقعة بشكل سلبي مع زيادة الخالفات.عىل الرغم مام يعتقده بعض البنيويني، فإن الخالفات 

يف األنظمة الديكتاتورية وحدها ال تؤدي إىل تحشيد الحركات العرقية، وهذا الحال ما نراه يف دول 

العامل الثالث. فاملنظامت السياسية العرقية يف هذه املجتمعات تواجه الحكومة املركزية فقط عندما 
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باالنتصار يف هذا الرصاع. يتم تحديد قوة املنظامت  تتخيل أن لديها القدرة الكافية وتؤمن أيضاً 

البرشية  املوارد  النوعية.  املتغريات  الكمية ويشء من  املتغريات  العرقية عادة من خالل عدد من 

واليدوية والفكرية من بني املوارد الرئيسة التي يتم توفريها للتنظيم السيايس. ميكن إنشاء هذه 

املوارد داخلياً أو الحصول عليها من الخارج بأشكال مختلفة مثل الدعم السيايس واملايل والعسكري 

واالستخبارايت. يعد الوعي السيايس للقوميات املختلفة والتضامن فيام بينهم حول محور سياساتهم 

الجامعية، عوامل مهمة نسبياً يف تحديد قوة املنظامت السياسية العرقية. عىل وجه الخصوص، إّن 

املجموعات العرقية التي تتمكن من تشكيل منظامت سياسية أكرث قوة وفعالية، ولديها وعي سيايس 

وتضامن عاٍل ونشاط جامعي يف مامرسة تقاليدها املتجذرة تحتل مكانة أفضل قياساً مع غريها. 

املحسوبة  السياسية  املنظامت  تكون  للغاية.  مهم  أمر  السيايس  للتنظيم  األيديولوجي  االلتزام  إّن 

عىل الحزبني الرئيسني يف البلد أي اليسار املتطرف، ضعيفة بشكل عام وغري قادرة عىل كسب دعم 

املجموعات العرقية. عىل العكس من ذلك فإن املنظامت السياسية ذات السياسات املبوبة والشاملة 

والربنامج الدميقراطي وامللتزمة بالقومية العرقية، تتمتع بشعبية عالية من قبل السكان القوميني 

وستنمو بقوة إذا قامت بثورة غري سلمية. باإلضافة إىل ذلك، فإن املوقع الجغرايف للسكان العرقيني 

هو أيضاً عامل مهم يف تحديد قوة التنظيم السيايس العرقي. من الناحية التاريخية، فقد بادر سكان 

األرايض الصغرية يف املناطق الخارجية أو الجبلية أو املقاطعات املتاخمة لواليات أخرى ذات تعداد 

عرقي متشابه، إىل تأسيس حركات جامعية عرقية بشكل أكرث فاعلية باملقارنة مع سكان املقاطعات 

يف املناطق الوسطى وذات السهول والهضبات الواسعة. كلام ازدادت الهّوة بني السكان القوميني 

وبني الحكومة املركزية، يزداد عىل إثرها االستياء وشدة الهروب من الرضوخ لسلطة الدولة املركزية. 

وبالتايل فإن مستوى التشابه بني املجموعات العرقية والسكان الوطنيني لها أيضاً تأثري عميق عىل 

قوة التنظيم السيايس العرقي. فكلام انخفض مستوى التشابه العرقي بينهام كان التنظيم القومي 

السيايس أقوى. 
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قد يظهر التشابه العرقي يف إطار أحد األشكال األربعة اآلتية أو أكرث:

القوميون  السكان  يفقد  خاللها  من  التي  العملية  وهو  الثقافة  اكتساب  أي  التثاقف:  أ( 

العرقية مضطرة  املجموعة  تكون  وقد  األكرب،  للوحدة  السائدة  بالثقافة  ويقبلون  الثقايف  متييزهم 

لتجاهل تراثها التاريخي أو لغتها أو دينها من أجل االتحاد.

القوميني عن  البيولوجي للسكان  التاميز  التي يتم من خاللها تدمري  العملية  التزاوج:  ب( 

طريق الزواج بني األعراق.

ج( تحديد الهوية: عملية نفسية بشكل أساس متتلك من خاللها املجموعات العرقية فكرة 

االنتامء إىل مجتمع متجانس، مجتمع جديد يعد مزيجاً من مجتمعاته السابقة.

 د( االندماج: يحدث يف مكان يتم فيه إزالة التقسيامت العرقية و توافق املجموعات العرقية 

عىل الحقوق واالمتيازات االقتصادية والسياسية واملدنية املامثلة؛ وبالتايل يكون االندماج الكامل 

عامالً يف تقليل الخالفات العرقية إىل الحد األدىن.

تعتمد األشكال املختلفة للحركات العرقية الجامعية عىل شدة الفروق العرقية أو الطبقية 

يف املنطقة، والقوة النسبية للتنظيم السيايس العرقي، والخلفية التاريخية ملطالب السكان العرقيني، 

قدرة  وتوقع  العرقي  الحرمان  ومستوى  املطالب،  تلك  لتحقيق  والجغرافية  املادية  واإلمكانات 

الحكومة أو عدمها عىل إزالة الحرمان.

األشكال األربعة العامة للحركات العرقية هي عبارة عن: حركات الحكم الذايت، والحركات 

عملية   أثناء  موحدة  جبهة  تشكيل  عىل  القامئة  والسياسة  اإلقليمية،  واالنتفاضات  االنفصالية، 

التصويت. النوعان األّوالن يحدثان عادة يف األماكن التي تكون فيها الهوية العرقية أقوى من التمييز 

الطبقي؛ بينام يحدث النوعان األخريان يف غياب العرق ويف األماكن التي يتم فيها تحديد التقسيم 

الطبقي االجتامعي بوضوح.   
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إن حركة االستقالل الذايت املتميزة هي التي تتجسد يف الرصاع بني النخب املحلية )الذين قد 

يكونون مسؤولني يف الدولة( والحكومة املركزية حول حدود املشاركة يف صنع القرار السيايس. تدعو 

هذه الحركة إىل الالمركزية، لكنها متتنع بشدة عن املطالبة بإعادة توزيع السلطة. للحركة االنفصالية 

أسباب مشابهة للحركة املطالبة بالحكم الذايت، إال أنَّ أهدافها تتجاوز إدارة الوالية؛ فالهدف من 

االنفصال هو إنشاء دولة مستقلة تدعم بشكل عام إعادة التوزيع األساس.

عندما يكون التنظيم السيايس العرقي قوياً نسبياً ولديه موقف أيديولوجي أكرث، فمن املرجح 

أن تتشكل فيه املطالب االنفصالية. طبعاً برشط أن يكون لديهم منهجية ورشعية تاريخية. وإاّل فإّن 

الحركات العرقية، تطالب بالحكم الذايت يف إطار حكومة موحدة ومتقاربة. إّن الفرق بني حركات 

تشكيل  عىل  القامئة  والسياسات  اإلقليمية  االنتفاضات  عن  االنفصالية  والحركات  الذايت  الحكم 

جبهات موحدة عند التصويت، هو أنَّ جذور نشاط املوردين األخريين هي أقل ارتباطاً باملشاكل 

االئتالفات  تشكيل  السياسية  الدميقراطية  األنظمة  تشهد  عام  بشكل  واالجتامعية.  االقتصادية 

التصويتية واألنظمة الديكتاتورية تتشكل فيها االنتفاضات اإلقليمية. تحاول سياسة إنشاء الجبهة 

املوحدة عند عملية االقرتاع تعديل الخالفات العرقية من خالل تغيري التمثيل السيايس يف العملية 

االنتخابية، بينام تتشكل االنتفاضات العرقية من أجل اإلطاحة بالحكومة املركزية وتحويل النظام 

االقتصادي واالجتامعي بأكمله )أمري احمدی، 1377: 218-217(. 
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عرقية  رصاعات  تواجه  العامل  يف  عديدة  مناطق  هناك   )1( رقم  الجدول  يف  يالحظ  كام 

وتثري األعراق واألقليات يف مختلف مناطق العامل الكثري من التحديات والفوىض.)قاسمی، 1389: 

 .)77

الجدول رقم 1: مدى الرصاعات العرقية يف العامل

منطقة
عدد 

املجموعات 

التمييز 

السيايس

التميز 

االقتصادي

التميز 

الثقايف

املطالبة 

بالحكم الذايت
الفوىضاملظاهرات 

14866457572317غرب آسیا وشامل إفريقيا

31437764781735آسيا

26443854631512الكتلة السوفيتية السابقة

1267927567819أمريكا الالتينية

-83762503725الدميقراطيات الغربية

14437129573323إفريقيا

4- إقليم كردستان العراق

البيئة  علم  منظار  آسيا وهي من  إقليم كردستان هو مساحة جغرافية مرتفعة يف غرب   

تشكل بيئة وموطناً لألكراد. تشمل هذه املنطقة املرتفعة أجزاء من غرب وشامل غرب إيران، ورشق 

وجنوب رشق تركيا، وشامل و شامل رشق العراق وسوريا، باإلضافة إىل غرب القوقاز وتطلُّ عىل 

األرايض املنخفضة املحيطة بها.

إّن عيش األكراد يف األرايض املرتفعة أّدى إىل أن يُعرفوا لدى أبناء القبائل املجاورة بأصدقاء 

الجبلية. وبناًء عىل ذلك  للبيئة  األكراد أصدقاء  يعّدون  األتراك واإليرانيني والعرب  أن  الجبال. أي 

يف بعض األحيان يتخذون موقفاً سلبياً تجاه األكراد. من ناحية أخرى، فإن إقليم كردستان من بني 

الدول الخمس املتواجدة يف غرب آسيا؛ وهي إيران وتركيا وسوريا والعراق وأرمينيا، وبني الهياكل 

الحضارية والثقافية األربعة، وبني الهضاب األربعة؛ أي إيران والجزيرة العربية واألناضول والقوقاز، 

وهي تقع عىل طول طريق العبور بني قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا )عبد الله پور 1390: 88(.
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تبلغ مساحة إقليم كردستان العراق حوايل 74000 كيلومرت مربع وهي تضم ما يقرب من 

ستة ماليني نسمة من السكان وهي تشمل محافظاٍت هي دهوك وأربيل والسليامنية وكركوك و 

دياىل ونينوى والتي تشكل حوايل 20 % من إجاميل مساحة العراق. بالنظر إىل خريطة  منطقة 

احتوائه عىل  إىل  باإلضافة  لكردستان.  والجيوسرتاتيجي  الجيوسيايس  الوضع  تحديد  يتم  كردستان، 

احتياطيات النفط واملياه أو املناطق املطلة عليهام )عبد اللهپور، 1390: 89(. 

إقليم كردستان العراق هو ذلك الجزء من منطقة كردستان الذي أصبح ضمن حدود العراق 

بعد الحرب العاملية األوىل. معظم سكان هذه املنطقة من الكرد وهي تختلف عن مناطق العراق 

و سائر البلدان من حيث التعايش العرقي والديني. يشمل هذا اإلقليم جميع املحافظات األربعة 

باستثناء مدن املوصل  أربيل والسليامنية وكركوك ودهوك، وكذلك جميع مدن محافظة املوصل، 

بلدروز يف  قضاء  عدا  ما  وكفري  ومنديل  وكذلك مدن خانقني  وبعاج وحرض،  املحافظة(  )عاصمة 

محافظة دياىل وكذلك مركز مدينة بدرة من محافظة واسط )الكوت( )حاجی مريخان، 1390: 11(. 

منهج البحث 

تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج  الوصفي-التحلييل. كام تم جمع املعلومات املطلوبة من 

خالل  املكتبات وبالرجوع إىل مصادر ومقاالت وكتب موثوقة. الغرض من هذا املقال هو دراسة 

وتحليل أهم التحديات الجيوسياسية التي تحول دون تشكيل دولة مستقلة يف كردستان العراق. 

الدراسات السابقة  

املؤلف العنوان )مرتجم(

رسالة جامعية: دور اإلتحاد الوطني لكردستان العراق يف تأسيس إقليم 

كردستان العراق

زارع نرص الله  1393

االباس 1377 ترجمة إسامعيل فالح كتاب : حركة األكراد  

نامی و محمد پور1387کتاب: جغرافيا العراق بالرتكيز عىل القضايا الجيوسياسية

صالحي 1383کتاب: مستقبل إقليم كردستان العراق
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مقال: تهديدات الحكم الذايت  الناعمة لكردستان العراق وتأثريها عىل 

أكراد إيران

مهرانی و پور إسالمی1393

السياسية  الجغرافيا  يف  وأثرها  العراق  كردستان  فصل  خطة  مقال: 

للمنطقة  واألمن اإليراين

محمدی،رضا و متقی، افشني1394

قربانی و قدیمی1390مقال: اسرتاتيجية السياسة الخارجية األمريكية يف إقليم كردستان العراق

مقال: العالقات بني جمهورية إيران اإلسالمية وحكومة إقليم كردستان 

العراق

سازمند و نوری1390

عىل  وتأثريها  للعراق  السياسية  الجغرافيا  يف  املؤثرة  العوامل  مقال: 

األمن القومي اإليراين

وهمکاران  مصطفی  سيد  هاشمی، 

1395

مقال: املطالبة باستقالل كردستان العراق وتأثريها عىل جمهورية إيران 

اإلسالمية

پيشه گر،حميد و نکویی، حجت1397 

نتائج البحث

1- العوامل الجيوسياسية املهمة التي تحول دون تكوين كردستان العراق كدولة مستقلة هي:

أ( التحدي السيايس: ميكن أن يُعدَّ أكراد العراق املجموعة الكردية األكرث نشاطاً يف الشؤون 

السياسية بني دول املنطقة، والذين واجهوا أكرب قدر من املقاومة العسكرية والقمع من قبل  النظام 

السابق.

ولهام  والباديناين،  السوراين  التيار  تيارين،  بني  ما  حد  إىل  العراق  كردستان  إقليم  ينقسم 

قالذه  تغطي  والتي  الطالباين  عشرية  بنفوذ  السورانية  اللهجة  تأثرت  مختلفتان.  كرديتان  لهجتان 

وجبل سنجاب و أربيل و السليامنيه حتى خانقني. أما اللهجة الباديناين ومركزها زاخو هي منطقة 

عشرية البارزاين وهي متتد إىل تركيا. كالهام يحاول اخرتاق مناطق بعضهام البعض وغالباً ما يكون 

ينضموا إىل صفوف  أن  الكرد  الشباب  املناطق، عىل  بينهام. يف جميع هذه  هناك رصاع عسكري 

البيشمركة يف إطار قانون التجنيد اإلجباري )هوشمند،1383: 21( تسيطر العشرية البارزانية عىل 
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الحزب الدميقرطي الكردي وعشرية الطالباين تهيمن عىل الحزب الوطني الكردي. 

أبريل 1969،  الحكومة. ويف  إىل تشكيل  الكرد  عام 1930بادر  أي يف  العراق  استقالل  بعد 

بدأ النظام الجديد )العراق( بالحرب الرابعة ضد كردستان العراق، والتي أّدت يف النهاية إىل إبرام 

اتفاقية 11 آذار )مارس( 1970، والتي تكونت من 15 مادة لتحديد حقوق الكرد وكيفية حل الرصاع 

وقضايا أخرى متعلقة بكردستان. بالطبع مل يطبق النظام العراقي بنود االتفاقية مطلقاً. ويف أواخر 

عام 1988 وصل إقليم الحكم الذايت إىل شكل من أشكال التنظيم السيايس عىل وفق اتفاقية الحكم 

الذايت لعام 1970 بني كردستان وبغداد.

بعد الحرب الكويتية العراقية، كان الكرد العراقيون يف عام 1991 قادرين عملياً عىل تشكيل 

حكومتهم الخاصة عىل إثر حالة حظر الطريان يف العراق إىل 23 درجة. فمن خالل حل النزاعات 

ثورة سميت يف  كردستان ضمن  منطقة  استولوا عىل  البعث  والتمرد عىل حكومة حزب  الثنائية 

األوساط الكردية بـ » راپه رین«. يف الفرتة من 1994 إىل 1998 أثريت خالفات حزبية بني الحزب 

الدميقراطي الكردستاين بزعامة البارزاين وحزب االتحاد الوطني الكردستاين بزعامة طالباين، مام دفع 

البارزانيني للجنوح نحو الحكومة املركزية يف بغداد والطالباين تجاه إيران.

البارزاين  مسعود  ذهب  عامني،  وبعد   .1998 و   1996 عامي  بني  ذروتها  الخالفات  بلغت 

وجالل الطالباين أخرياً إىل واشنطن يف سبتمرب 1998 ووقعا اتفاقية 17 سبتمرب يف مفاوضات برئاسة 

أولربايت تم فيها تحديد اإلدارة املشرتكة إلقليم كردستان. 

تم تقسيم كردستان الحرة إىل حكومتني عاصمتاهام السليامنية وأربيل تحت سيطرة الطالباين 

باإلعالن عن الحكم  والبارزاين؛ وبعد عرش سنوات ومع الغزو األمرييك للعراق قام األكراد رسمياً 

الذايت لجمهورية العراق االتحادية يف شامل وشامل رشق العراق والذي يعرف بكردستان العراق. 

أهم األحزاب الكردية هي عبارة عن الحزب الدميقراطي الكردستاين بزعامة مسعود البارزاين وحزب 

يف  القائم  الوضع  ظل  ويف  ذلك  إىل  باإلضافة  الطالباين.  جالل  بزعامة  الكردستاين  الوطني  االتحاد 

املنطقة تم تشكيل أحزاب كردية جديدة )حکيم، 1381: 343(. استمر وضع الحكومتني يف كردستان 

العراق حتى حرب عام 2003، إىل أن حاول النواة الرئيسة يف الحزبني الكرديني، إستغالل الوضع 

للمنطقة  نفسيهام  بتقديم  قاما  حيث  العراق؛  يف  حينها  الجديدة  التطورات  يف  سائداً  كان  الذي 
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والعامل وتأكيد رشعيتهام. كان النموذج الذي يبحث عنه كردستان هو النموذج الفيدرايل إىل جانب 

االحرتام بسيادة ووحدة أرايض العراق.

انتقلت  صدام،  بعد  الحكومة  تشكيل  عملية  يف  األكراد  ودعم  صدام  بنظام  اإلطاحة  مع 

مناصب مهمة مثل رئاسة الجمهورية إىل الطالباين، وذهبت القيادة الفيدرالية لكردستان إىل مسعود 

البارزاين من الحزب الدميقراطي الكردستاين ليقوم بإدارة حكومة السليامنية وأربيل معاً. لكن هذه 

العملية مل تسمح لألحزاب الكردية بالتجمع بشكل كامل حول طاولة واحدة، وال تزال خالفاتهم 

تظهر من حني آلخر، وقد تكون الظروف مهيّأة يف أي لحظة لحدوث رصاعات حزبية يف كردستان 

العراق.

ال تقترص الخالفات يف كردستان العراق عىل مستوى الحزبني الرئيسني، ويف بعض األحيان 

تكون هذه الخالفات بني الشعب وحكومة إقليم كردستان. قد يكون الحزب الدميقراطي الكردي 

يف موقع جيد من الناحية األمنية واالقتصادية والعسكرية، لكن من حيث السياسة وتعزيز شعبيته 

بني املواطنني الكرد ومن أجل بقائه السيايس، فإنه مير بفرتة ركود ويحتاج إىل تغيريات أساسية . لقد 

توسعت وبرزت الخالفات داخل قبيلة بارزاين أيضاً، إذ ميكن سامع أصوات االحتجاج واالستياء من 

أهايل بادنيان ودهوك، والتي رمبا ظلت مخفية وغري مسموعة حتى اآلن )موقع تابناك اإللكرتوين(. 

الدميقراطي  الحزب  استعدادها لاللتقاء حول طاولة واحدة مع  املختلفة  الكردية  تُبِد األحزاب  مل 

بقيادة بارزاين، وهذا بحد ذاته يشري إىل السياسات الخاطئة لحكومة إقليم كردستان، والتي أحدثت 

انقساماً سياسياً يف اإلقليم. وقد خرجت يف معظم املدن الكردية احتجاجات تطالب بإقالة رئيس 

إقليم كردستان )املصدر نفسه(. إنهم يطالبون بإزاحة مسعود البارزاين وعائلته من السلطة. مل تكن 

خطة البارزاين يف إشاعة فكرة أن استقالل كردستان أمر مبكر، إال من أجل إسكات املحتجني، وإاّل 

فإن استقالل منطقة كردستان العراق مل يكن الرأي السائد فيها. هذا فيام كان يصف جالل طالباين 

استقالل كردستان بالحلم الجميل. لذلك فإّن تشكيل دولة كردستان املستقلة واجه عقبة متثلت يف 

الخالفات العميقة بني األحزاب الدميقراطية والوحدة الوطنية لكردستان، األمر الذي أّدى إىل تعرث 

استقالل كردستان ليس فقط يف العراق بل يف البلدان األخرى. يبدو أنّه من غري املرجح أْن تُحلَّ 

الخالفات السياسية داخل املجموعة يف كردستان العراق بسهولة فهي تُعدُّ تحدياً جيوسياسياً واضحاً 

الستقالل كردستان.
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 إنَّ القضايا العرقية والدينية التي يتموج بها الشأن الداخيل العراقي منذ عام 2003 جعلت 

أمريكا وحلفاءها إىل جانب الناتو يسجلون حضوراً الفتاً يف هذا البلد؛ إذ ميكن اعتبار الغزو العسكري 

األمرييك عىل العراق يف مارس 2003 نقطة تحول جديدة فيام يتعلق بالدور األمني   واالسرتاتيجي 

لحلف شامل األطليس يف املنطقة. تعمل الواليات املتحدة يف مجال تنظيم ومشاركة الدول اإلقليمية 

هذه  خالل  من  املؤسسية.  املشاركة  أمناط  تنظيم  أوالً  بها  تحاول  بطريقة  األمنية  االتفاقيات  يف 

العملية، يتم توفري األرضية لنشاطهم يف الدبلوماسية الدفاعية. ميكن اعتبار الدبلوماسية الدفاعية 

عىل أنها جزء من الرضورة الحتمية إلقناع الدول اإلقليمية باآلليات والعالقات الدولية )موسوی، 

برزگر، قوام و ذاکریان،1395 : 169(. دولة العراق هي إحدى الدول اإلسالمية التي شهدت حضوراً 

للدول األعضاء يف حلف  الناتو التي وفرت لنفسها الظروف الالزمة لبقاء طويل األمد. بدأ  جدياً 

الغزو عىل العراق من قبل تحالف مكون من دول مختلفة )بعضها أعضاء يف الناتو( بقيادة الواليات 

املتعلقة  القرارات  رئيساً يف عملية صنع  الناتو كمنظمة دوراً  املتحدة يف مارس 2003، ومل يلعب 

بتوفري األمن يف العراق )کاگان12، 2004(  الحقيقة هي أن األزمة أصبحت جزءاً من عمليات السياسة 

الخارجية واألمنية لدول غرب آسيا، ويُعدُّ تدخل القوى العظمى أحد العوامل الرئيسة يف تحقيق 

مثل هذه العملية. )رزفت13، 2009 :5 (. 

بالتزامن  تحمل  جغرافية  مساحة  يف  العراق  كردستان  إقليم  يقع  الجغرايف:  التحدي  ب( 

عنارص جاذبة ودافعة يف نفس الوقت متثلها ثالث ساحات ثقافية وحضارية هي الفارسية والعربية 

الخاصة تقلل من قدرة األكراد عىل رجحان كفة  الحقول بخصائصها األيديولوجية  والرتكية؛ هذه 

الجذب. بعد حرب 1991 وجد األكراد الظروف يف العراق مواتية ملصلحتهم فحاولوا إخراج أنفسهم 

من العزلة. 

تقع منطقة كردستان بني خمس دول يف غرب آسيا أي إيران وتركيا وسوريا والعراق وأرمينيا 

وبني أربعة هياكل حضارية وثقافية، وأربع هضاب؛ أي إيران واململكة العربية السعودية واألناضول 

والقوقاز، كام متثل الطريق املوصل بني قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.وهكذا يكون املوقع الجغرايف 

املغلق لكردستان هو أكرب تحٍد جيوسيايس لها )عبد اللهپور، 1390: 88(. لذلك، يضطر األكراد إىل 

12.Kagan

13.Rozoft
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الجغرايف  موقعهم  بسبب  وتركيا  إيران  مثل  لهم  املجاورة  الدول  مع  والتعاون  الرضا  عن  البحث 

املغلق وعدم قدرتهم عىل الوصول إىل املياه املفتوحة أو فقدانهم لحدود مشرتكة مع بلدان مؤيدة 

لهم. كام أّدى انقسام كردستان بني دول غرب آسيا يف أن يكون للمناطق الكردية يف هذه البلدان 

أن  نجد  واقعية  نظرة  12(. من خالل  نيا، 1385:  )حافظ  الجغرافية  الناحية  من  مكانة هامشية 

كردستان هي دولة افرتاضية محاطة باليابسة ليس لها منفذ عىل البحر، وأكرب معضلة جيوسياسية 

خاضعة  تجعلها  وأن  استقاللها،  تعارض  أن  املجاورة  الدول  ميكِّن  مام  الجغرافية،  عزلتها  هي  لها 

لقراراتها )حافظ نيا، 1385: 12(. لهذا السبب، بعد هجوم الواليات املتحدة عىل العراق عام 2003، 

استمرت كردستان العراق يف الوجود يف شكل فيدرايل بامتيازات واسعة ورسمية عىل أساس املادة 

1 و 4 و 113 من الدستور.

بعد احتالل داعش ألجزاء من العراق عام 2014 واستيالئه عىل مدينة كركوك، أعلنت قوات 

البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق سيطرتها عىل هذه املدينة الغنية بالنفط وأنها 

األهداف  أخذ  تم  ذلك،  ومع  املرغوبة؛  تأمني جغرافيتهم  من  تتمكن  ليك  املناطق  هذه  ترتك  لن 

كردستان  حكومة  تدركها  حقيقة  هذه  كركوك.  مدينة  عىل  االستيالء  عند  االعتبار  يف  االقتصادية 

العراق ورجالها ولكنهم ينكرون حرصهم عىل فكرة إقامة دولة كردية مستقلة إال أنهم يستخدمونها 

أحياناً يف الكالم للضغط عىل الحكومة املركزية يف العراق.

الكردي وهي مهمة  التحدي االقتصادي: كركوك مدينة تحظى برعاية خاصة للشعب  ج( 

النفط  احتياطيات  ووجود  العرقي  املزيج  وضعها  لطاملا  املركزية.  الحكومة  نظر  وجهة  من  جّداً 

فيها يف قلب األزمات العرقية والسياسية. لقد تحولت منطقة كردستان إىل بؤرة األزمات العرقية 

والسياسية بسبب اختالط األعراق ووجود االحتياطات النفطية فيها. )جنتي محب 1391: 159(. 

مدينة كركوك هي عاصمة محافظة التأميم العراقية والتي تقع عىل بعد 250 كيلومرتاً شامل بغداد، 

ووفقاً إلحصاءات عام 2013، كان عدد السكان فيها 880 ألف نسمة.كانت مدينة كركوك هي نقطة 

التقاء مسعود بارزاين زعيم الحزب الدميقراطي الكردستاين العراقي كقلب كردستان وجالل طالباين 

زعيم االتحاد الوطني، كمكان مقدس للكرد، ومن وجهة نظر تركيا والواليات املتحدة، فهي تُعدُّ 

أكرب حقل نفط يف غرب آسيا )جنتی محب، 1391: 160(. إّن وجود احتياطيات النفط يف مدينة 



19

دراسة التحديات الجيوسياسية الستقالل إقليم كردستان العراق 

كركوك هو األساس لخلق أزمة ليست إقليمية فقط وإمنا فاعلة أيضاً يف العالقات الدولية. وبحسب 

املادة 140 من دستور النظام االتحادي العراقي لعام 2007، فإنه يجب توضيح مكانة مدينة كركوك 

من خالل إجراء استفتاء وإحصاء سكاين بني سكانها؛ لكّن التحديات األمنية التي نشأت حول هذه 

القضية أخرت إجراء االستفتاء يف مدينة كركوك )جنتی محب، 1391: 161(. 

حالياً، فإن مدينة كركوك لديها عرشة يف املئة من موارد النفط العراقية. من خالل االعرتاف 

بهذه القضية ميكننا أن نرى أن قضية كركوك هي أكرث من كونها قضية عرقية. ألن الوصول إىل مثل 

هذه املوارد الضخمة خارج املعادلة العرقية أمر محري لحكومة إقليم كردستان والحكومة املركزية.

من ناحية أخرى، وبالنظر إىل الخالفات الطويلة األمد بني األكراد يف سوريا وتركيا، ميكن استخدام 

موقع كركوك وامتالكها الحتياطي نفطي ضخم كعامل ضغط عىل حكومتي سوريا وتركيا بخصوص 

إقليم  ؛ لذلك بحسب املؤلفني، يحاول  املنطقة )جنتی محب،1391: 168(  قضايا األكراد يف هذه 

كردستان العراق تحقيق جغرافيته املنشودة من خالل االستيالء عىل مدينة كركوك والوصول إىل 

املناطق الغنية بالنفط والتي توفر عرشة باملئة من مصادر الطاقة يف العراق وبالتايل القيام بتأسيس 

عىل  كردستان  إقليم  استيالء  فإن  لذلك  قبل.  ذي  من  أكرث  وتعزيزها  لنفسه  االقتصادية  الهيكلية 

مدينة كركوك يهدف إىل تحقيق أمرين متزامنني هام الجغرافيا واالقتصاد. اقتصاد ميكن أن يقوي 

كردستان أكرث مام كانت عليه يف املايض ويُعدُّ مبثابة  آلية ضغط عىل دول الجوار، ومن ناحية أخرى 

ميكن أن يجذب انتباه األوساط الدولية والدول اإلقليمية القوية نحوها. من خالل االستيالء عىل 

هذه املدينة، ميكن إلقليم كردستان يف الواقع إصالح نقاط ضعفه الجيوسياسية حتى يتمكن من 

تعزيز عملية بناء الدولة.

خصائص استقالل كردستان الكربى كدولة

من ناحية السياسة املائية14، تُعدُّ كردستان العراق قلب األرض يف غرب آسيا، وهي متتلك من 

أغنى مصادر املياه يف هذه املنطقة. إن إلقاء نظرة عىل الروافد التي ينشأ منها نهرا دجلة والفرات 

يظهر أن معظم املياه التي تغذي هذين النهرين تأيت من املناطق الكردية. لذلك وبالنظر إىل تاريخ 

مشاريع  تنفيذ  فإن   ،)GAP( مرشوع  تنفيذ  يتم  )حيث  تركيا  جنوب رشق  يف  الكردية  النزاعات 

14.Hydropolitics



20

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

تخزين املياه ونقلها يف شامل غرب وغرب إيران وشامل العراق سيزيد من أهمية هذه املناطق؛ 

بعبارة أخرى فإن املكانة الجيوسياسية لألكراد ستزداد يوماً بعد آخر. عالوة عىل ذلك، من املحتمل 

أن يكون رد فعل الحكومات املركزية تجاه تحركات األكراد مختلفاً عن املايض. يَعدُّ روبرت كابالن، 

يف مقال له بعنوان »فوىض املستقبل«، الرصاع بني تركيا واألكراد أكرث خطورة من األزمة بني العرب 

وإرسائيل.

بشكل عام، يُعدُّ إقليم كردستان مصدر العديد من األنهار ومصادر املياه العذبة يف غرب 

إيرماق وسفيدرود وسريوان  والفرات وأرس وقزل  األنهار مثل دجلة  الكثري من  تنبع  آسيا. حيث 

مازندران  بحر  إىل  كردستان  إلقليم  املائية  املوارد  وتتدفق  كردستان.  من  والكبري  الصغري  والزاب 

بإقليم  املحيطة  اليابسة  املناطق  توفر  آخر  جانب  من  األسود،  والبحر  أورومية  وبحرية  والخليج 

وأذربيجان  وإيران  تركيا  أن  نجد  لذلك  فيه،  املائية  الروافد  من  املائية  حاجتها  العراق  كردستان 

وأرمينيا والعراق وسوريا والكويت يعتمدون عىل مياه كردستان. 

إن زيادة عدد النفوس والتطور االقتصادي وارتفاع مستوى املعيشة كل ذلك عوامل تؤدي 

إىل زيادة استهالك املياه ويشدد رضورة القرب من حدود مناطق لها موارد املياه املتجددة . تتمتع 

كردستان العراق مبكانة جيوسياسية عالية ؛ ووفقاً لذلك، فإن كردستان هي قلب غرب آسيا الجديد 

من حيث السياسة املائية. بشكل عام، ميكن ذكر أهمية كردستان من حيث املصادر املائية يف غرب 

آسيا  ضمن النقاط التالية:

أ( املكانة املتميزة يف غرب آسيا بسبب امتالكها لكمية مناسبة من األمطار ونتيجة لذلك فهي  

مصدر العديد من األنهار ومصادر املياه العذبة يف غرب آسيا.

ب( وجود مناطق جافة محيطة بكردستان بحاجة إىل املاء.

 )ج( اعتامد ما ال يقل عن سبع دول يف املنطقة عىل مياه كردستانز 

)ج( عدم وجود منطقة بديلة إلمدادات املياه يف غرب آسيا )خالدي، 1388: 58-57(.

2- تقع منطقة كردستان بني عدة حضارات قدمية مثل الحضارة اإليرانية، الحضارة الطورانية 



21

دراسة التحديات الجيوسياسية الستقالل إقليم كردستان العراق 

)الرتكية( والحضارة العربية والسامية كام أن مجاورتها الجغرافية لدول كإيران وسوريا وتركيا متثل 

أهمية خاصة بالنسبة ألمريكا.

النظر  وجهة  من  الطاقة  فإن  وبالتايل  العراق،  كردستان  يف  كبرية  نفطية  موارد  توجد   -3

الجيوسياسية مهمة للغاية. من حيث املوارد الطبيعية، تتمتع كردستان برتبة خصبة ومياه ونفط 

وغاز ومعادن أخرى، كانت أقل استخداماً يف عهد الحكام العراقيني. إن إقليم كردستان يحتوي عىل 

45 مليار برميل من احتياطي النفط و 127 تريليون مرت مكعب من احتياطي الغاز. تشري التقديرات 

عام 2013،  برميل. يف  مليون  كانت  عام 2016  كردستان  النفطية إلقليم  اإلنتاجية  الطاقة  أن  إىل 

صدرت كردستان 35 مليون برميل عرب خط أنابيب كركوك إىل اإلسكندرونة، والتي ميكن زيادتها إىل 

50 مليون برميل سنوياً. )موسوی، برزگر، قوام و ذاکریان، 1395: 169(.

العراق منطقة جبلية تبلغ مساحتها حوايل 74 ألف كيلومرت مربع لتحتل  4- ميتلك أكراد 

17٪ من مساحة العراق ويبلغ عدد سكانها قرابة ستة ماليني نسمة، وهي تشمل محافظات دهوك 

وأربيل والسليامنية وكركوك و دياىل ونينوى. يذكر أن نطاق حكومة إقليم كردستان يبلغ 643.40 

كيلومرتاً ويبلغ عدد سكانها قرابة أربعة ماليني نسمة، وعاصمتها أربيل )هولري( )قربان شيخانشني 

وقدامي، 1391: 60(.

5-  دعم أملانيا وفرنسا وأمريكا لتشكيل دولة كردية يف غرب آسيا.

تظهر الخريطة رقم )1( أن األكراد موجودون عىل طول حدود تركيا وإيران والعراق وسوريا، 

بأزمات  وسوريا  وإيران  تركيا  العراق  واستقاللهم يف شامل  للكرد  الذايت  الحكم  يواجه  أن  وميكن 

خطرية وحاالت مترد من األكراد الساكنني يف هذه الدول وأن يدعوهم إىل رفع مطالب مامثلة تهدد 

وحدة أرايض هذه الدول )اخوان کاظمی و عزیزی، 1390: 148(. 
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كاظمي  )أخوان  القوميون  األكراد  بها  يطالب  التي  الكربى  كردستان  منطقة   :1 الخريطة 

وعزيزي، 1390( .

االستنتاج

ما يدعو إىل اإلّدعاء بكردستان الكبري واعتباره كبلد مستقل هو عبارة: 

١- انطالقاً من نظرية قلب األرض تُعدُّ كردستان قلب األرض يف منطقة غرب آسيا من حيث 

الطاقة الكهرومائية ولديها أغنى موارد املياه يف تلك املنطقة . تؤكد نظرة عابرة عىل الروافد التي 

نشأ منها نهرا دجلة والفرات أن معظم املياه املغذية لهذين النهرين تأيت من املناطق الكردية.

2 -تقع منطقة كردستان بني عدد من الحضارات القدمية مثل الحضارة اإليرانية والحضارة 

لهذه  و  وتركيا  وسوريا  إيران  بني  تربط  وهي  )السامية(،  العربية  والحضارة  )الرتكية(  الطورانية 

املوقعية الجغرافية أهمية خاصة بالنسبة ألمريكا. 

3- هناك مصادر نفطية رئيسة يف كردستان العراق وبالتايل من وجهة النظر الجيوسياسية، 
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تُعدُّ الطاقة أيضاً مهمة للغاية. تتمتع كردستان من حيث املوارد الطبيعية، برتبة خصبة ومياه ونفط 

وغاز ومعادن أخرى كانت أقل استخداماً يف عهد الحكام العراقيني يف السابق.

العراق مبنطقة جبلية تبلغ مساحتها حوايل  74000 كيلومرت مربع ويبلغ  4- يتمتع أكراد 

عدد سكانها قرابة ستة ماليني نسمة، وتشمل محافظات دهوك وأربيل والسليامنية وكركوك و دياىل 

ونينوى، وتحتل نحو %17 من مجموع مساحة العراق 

5- تدعم أملانيا وفرنسا وأمريكا تشكيل دولة كردية يف غرب آسيا 

6- تقع األرايض الكردية عىل طول حدود تركيا وإيران والعراق وسوريا. من املتوقع أن يؤدي 

حصول األكراد عىل الحكم الذايت يف شامل العراق إىل مترد األكراد الساكنني يف الدول  املجاورة مثل 

تركيا وإيران وسوريا ورفع مطالب مشابهة و بالتايل تثار الكثري من أزمات خطرية بينهم وبني تلك 

الدول التي تصبح وحدة أراضيها مهددة.

7- يتميز كردستان العراق بخصائص ومميزات من حيث العرق واللغة والثقافة، وله أوجه 

تشابه كبرية مع محافظات إيرانية مثل أذربيجان الغربية وكرمانشاه وكردستان يف إيران.

مقارنة مع أجزاء أخرى من العراق وأيضاً مناطق أخرى من إيران، فقد وفرت هذه القواسم 

املشرتكة الكثري من الخلفية والفرص لتطوير العالقات التجارية واالقتصادية عىل مستوى املحافظات 

املذكورة واملستوى اإلقليمي وحتى عىل الوطني.

العراق  اإلقليم حوايل سبعة ماليني و نصف من مجموع نفوس  يبلغ عدد سكان هذا   -8

و عاصمته مدينة أربيل التي يبلغ عدد سكانها حوايل ثالثة ماليني ونصف نسمة، وتقع محافظة 

م محافظة يف إقليم كردستان العراق بعد محافظة أربيل التي يبلغ  السليامنية بجوارها، وهي تُعدُّ أهُّ

عدد سكانها نحو اثنني ونصف مليون نسمة. كام تُعدُّ محافظات دهوك و حلبجة من املحافظات 

األخرى إلقليم كردستان العراق، حيث من املمكن توفري العديد من احتياجات أهايل هذه املناطق 

يف مختلف املجاالت، مبا يف ذلك املنتجات الغذائية والزراعية من قبل املصدرين اإليرانيني. تشرتك 

محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمنشاه يف حدودها مع  كردستان العراق، حيث يوجد 
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حوايل تسعة منافذ وأسواق حدودية مع كردستان، من بينها منفذ مترجني يف بريانشهر الذي يربط 

أذربيجان الغربية مبحافظة أربيل. أيضاً تقع أسواق رسدشت وأشنويه عىل الحدود املشرتكة لهذه 

املحافظة مع اإلقليم. 

بناًء عىل نتائج البحث، فإنه ميكن تحديد النقاط اآلتية:

1- تطوير العالقات التجارية مع إقليم كردستان العراق قدر املستطاع، نظراً ملوقعه الخاص 

ووجود بيئة عمل مناسبة واستقرار اقتصادي، فضالً عن حرية االتصال و البنى التحتية االقتصادية 

ويف   70% حوايل  إىل  بلغت  املاضية،  السنوات  بعض  يف  والتي  املنطقة،  لهذه  املناسبة  والتجارية 

السنوات األخرية، تم تنفيذ ما يصل إىل %50 من تجارة إيران مع العراق من خالل هذه املنطقة. 

كام أن الرشكات اإليرانية كانت حارضة بنشاط يف مجال الخدمات الفنية والهندسية إلقليم كردستان.

السياسية  للعالقات  املناسبة  األسس  بتوفري  اإلسالمية  الجمهورية  قامت  سنوات  منذ   -2

واالجتامعية بني إيران وإقليم كردستان من خالل إنشاء القنصلية يف مدينتي أربيل والسليامنية  كام 

قامت منظمة تنمية التجارة اإليرانية ويف إطار تنمية العالقات االقتصادية والثقافية بينها وإقليم 

كردستان باعتامد برامج وخطط عديدة وضعتها عىل جدول أعاملها. 

3- تشكيل لجنة تجارية وصناعية مشرتكة لتنفيذ االتفاقيات السابقة، كام يبدو أن تشكيل 

لجنة لتسوية الخالفات التجارية بني تجار البلدين يف غرفة التجارة أمراً رضورياً. 

4- ینبغي إنشاء رشكات مشرتكة للنقل الربي والنقل املبارش للبضائع إىل اإلقليم .

5- ينبغي استغالل جميع هذه القدرات واإلمكانات يف ظل تعاون املؤسسات األخرى ذات 

الصلة، وخاصة وزارة الخارجية ووزارة الطرق والتنمية الحرضية والجامرك اإليرانية والقطاع الخاص 

الذي ميكنه تحويل التحديات والتهديدات إىل فرص يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية. 

املصادر 

امنيت)تأثري سياستهای . 1 و  قوميت   .)1377( و شفيعی، حسن  احمدی، هوشنگ  أمري 
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قومی رژیم پهلوی در پيدایش جنبشهای قومی دستهجمعی در إیران )، ترجمة حسن 

شفيعی،فصلنامه مطالعات .راهربدی دوره یک، شامره 2، صص 234-207. 

اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه )1390( . کردستان عراق؛ هارتلند ژئوپليتيکی . 2

إرسایيل، فصلنامه،راهربد دوره 20، شامره 60. صص 168-141. 

الهی،هامیون، )1384( . خليج و مسائل آن، تهران: نرش قومس. . 3

برادن، کتلني و شلی، فرد )1383( . ژئوپليتيک،فراگري ترجمه عيل رضا فرشچی و حميد . 4

رضا رهنام، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ، چاپ اول. 

انتخاب، . 5 انتشارات  تهران:  سياسی،  فرهنگ جغرافيای   .  )1386( زهرا  هیفرد،  پيشگا 

چاپ اول. 

تقوی أصل،سيد عطا )1384( . ژئوپليتيک جدید إیران از قزاقستان تا گرجستان، تهران: . 6

وزارت أمر خارجه- مرکز چاپ و نرش. . 7

حافظنيا، محمد رضا )1384(. جغرافيای سياسی،إیران تهران: انتشارات سمت، چاپ . 8

اول. 

حافظنيا، محمد رضا ) 1385( . أصول و مفاهيم،ژئوپليتيک مشهد: انتشارات پاپلی، . 9

چاپ اول. 

حافظنيا، محمد رضا ) 1379( . تعریفی نو از ژئوپليتيک،فصلنامه تحقيقاتی جغرايف . 10

ایی، دوره 15، شامره 3، صص 88- 71 . 

حافظنيا، محمد رضا )1385( . تأثري خود گردانی کرد های شامل عراق بر کشور های . 11

همسایه،فصلنامه تحقيقات جغرايف ایی، شامره 83.  صص 14005-13974. 

حاجی مريخان، زرار) 1390( . مقاالت ویژه،فصلنامه گفتگو، شامره 58. صص 22- 11 . . 12
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حکيم،حسن،) 1381(. وضعيت گروههای سياسی عراق،فصلنامه علوم سياسی دانشگاه . 13

باقر العلوم، شامره 18. صص 354-341. 
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هوية البحث

اسم الباحث: حسني يعقويب - طالب دكتوراه يف العالقات  الدولية - جامعة اإلمام الحسني 

)عليه السالم(  يف إيران.

عنوان البحث: دراسة التحديات الجيوسياسية الستقالل إقليم كردستان العراق 

تأريخ النرش:  كانون الثاين 2023

/https://civilica.com/doc/1555234   :رابط البحث

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.
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