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   ؛اقليم كوردستان اثر االستقطابات االقليمية عىل العراق و -
 االتفاق الصيني االيرا�  ،التدخالت الرتكية

  )٦مستقبلية (  اتقراء -
  ميكة  د.هردي مهدي،رسول  خالدعابد ، د.فتاح ئوميد رفيقالباحثون:د.يوسف گوران،د.  -
    ردستانو اقليم ك -السلي�نية  -
  ٢٠٢٠ �وز -
 

  مركز الدراسات املستقبلية 
  مركز غ� حكومي تأسس إلجراء دراسات علمية بغرض تحقيق املصلحة العامة

  
  أهداف املركز:

املجاالت املتعلقة  بالدراسات املستقبلية  دعم عملية البحث العلمي وتشجيع املختص� والباحث� ألجراء البحوث يف  .  ١
  والسياسة العامة واالسرتاتيجية والشؤون الخارجية.

  . املساهمة يف ا�اء فلسفة البحث العلمي وتطويرها يف  اقليم كوردستان.٢
  . تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للمؤسسات الحكومية يف  اقليم كوردستان.٣
  مية والخربة البحثية للقطاع الخاص واملؤسسات غ� الحكومية يف  اقليم كوردستان..  تقديم استشارات عل٤
  . املساهمة يف تطوير املناهج الدراسية يف املجاالت املتعلقة بإختصاصات املركز.٥
  تنظيم مؤ�رات وندوات علمية لدعم عملية البحث العلمي  وتعزيزها.. ٦
لحكومية املعنية بالبحث العلمي داخل اقليم كوردستان وخارجه، بهدف تبادل  . التنسيق مع  املراكز الحكومية وغ� ا ٧

  الخربات العلمية معها.
  . متابعة إتجاهات الرأي العام وقياسها حول القضايا التي تجذب اهت�م املواطن� وتؤثر يف مصالحهم.٨
  اعداد الباحث� وتأهيلهم يف املجاالت التي تختص بها املركز.. ٩

  عىل دراسة القضايا االسرتاتيجية يف اقليم كوردستان التي � تدرس وفق املعاي� العلمية. العمل . ١٠
  

  نشاطات املركز:
  . اجراء البحث العلمي و نرشه.١
  . تنظيم املؤ�رات والندوات العلمية.٢
  . نرش الكتب و الدراسات العلمية املتعلقة باختصاصات املركز.٣
  محكمة.. اصدار مجلة علمية ٤
  . التواصل مع قنوات االعالم املعنية باهت�مات املركز واجراء االستفتاءات العلمية لقياس اتجاهات الرأي العام.٥
  . ترجمة الكتب و الدراسات العلمية االجنبية املتعلقة باختصاص املركز ونرشها.٦
  وردستان وتحليلها ونرشها.. رصد املعلومات والبيانات يف جميع مجاالت السياسة العامة يف اقليم ك٧
  

 
راق عال   – کوردستان اقليم – السلي�نية  محافظة – مركز الدراسات املستقبلية  

Address: Pak City, A1, 6, 26 
Website: www.centerfs.org - Email: info@centerfs.org - Tel: (+964) 0773 836 3758 - (+964) 0751 833 9135 

  



  )٦( قراءات مستق�ل�ة رقم                                                       مركز الدراسات المستق�ل�ة 

2 
 

  

  

  

  اثر االستقطابات االقليمية  

   ؛على العراق واقليم كوردستان
  االتفاق الصيني االيراني  ،التدخالت التركية

  

  

  

  الباحثون: 

  هد.ھردي مھدي ميكعابد خالد رسول، د.يوسف گوران، د.ئوميد رفيق فتاح، د.

  

  
  فھرست المواضیع 

  

  اقليم كوردستان  : ولاملحور األ
  وحرب تركيا ضد حزب الع�ل الكوردستا�                                      

  
  العراق واقليم كوردستان   :ثا� ال املحور

  الص� و  إيرانعاماً ب�  ٢٥يف مسودة اتفاقية الـ                                    
   

  

٤  
  
  
٩  
  

  
  

   



ك�ة ؛ اقل�م كوردستان اثر االستقطا�ات االقل�م�ة ع� العراق و  �  ، التدخالت ال��
� االيرا��

  االتفاق الصي��

 

3 
 

  

   توطئة

  
بجانب   االقليمية  الرصاعات  تداعيات  والعراق،  كوردستان  إقليم  يواجه 
ترسيم سيطرة   إعادة  والخارجية، خصوصاً يف خضم  الداخلية  واملشاكل  األزمات 

املنطقة يف  إيران  ـ  تركيا  املستويات   اتالرصاع  ههذ  ت وترك  ،قطبي  عىل  آثاراً 
واالقتصادية واألمنية  والعسكرية  اقليم    السياسية  مكانة  من  تنال  أن  شأنها  من 

 . تلقي بظاللها عىل أوضاع العراق أيضا كوردستان و 

السادسة املستقبلية  الحسبانأخذا    ،القراءة  اإلقليمي    يف  االستقطاب  هذا 
الع�ل   حزب  ضد  الرتكية  الحرب  تبحث  جانبا�  الكوردستالجديد،    ،من 

آخرالص�  و إيران  ب�  عاماً)    ٢٥(الـواتفاقية   جانب  تداعيات   دراسة مع    ،من 
 .القضيت� عىل العراق وإقليم كوردستان 
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  اقليم كوردستان المحور األول: 

  وحرب تركيا ضد حزب العمال الكوردستاني 

  
الهجوم   الخاصة  لوالرتكيا  الجديد  الجوي  يُعد  الع�ل   هاجيشلوحدات  حزب  ضد 

) مرحلة جديدة ومختلفة يف الحرب الدائرة ب�  ٢٠٢٠(حزيران  هذا العام  يف  الكوردستا�  
عاماً حين� قرر الحزب اتخاذ اقليم كوردستان مأوى لنشاطاته يف الحرب    ٣٨الجانب� منذ  

 ضد تركيا. 

ال يف  الحرب  ظهور  فرتة    ظاهر رغم  منذ  متخاصم�  طرف�  ب�  تر�  داخيل  كرصاع 
أن   إال  كبعيدة،  اقليم  كجعل  الهج�ت   ميدا�  قل حردستان  وتوسيع  وجود  مع    ،للحرب 

يهدد أمن اقليم كوردستان الذي شكل منطقة آمنة    ، باتإقليمي ودويل يف املنطقةرصاع  
  يف العراق لسنوات طويلة. 

  

 اإلقليم وتاريخ الرصاع ب� تركيا وحزب الع�ل الكوردستا�: -

األنشطة السياسية  مجمل  و   ،السياسيةاالحزاب  منعت أنقرة جميع    ١٩٨٠بعد انقالب  
اإلنسانية،   وحتى  مقدمتها  و واملدنية  الكوردية  املنظ�ت  و االحزاب  يف  والشخصيات 

، من ضمنها حزب الع�ل الكوردستا�  تركيا خارجاىل واملاركسية، ولجأت غالبية تلك القوى 
)PKK  ،( وجود  و من  الرغم  االحز و   حواراتعىل  ماب�  خالفات  الكورديةكذلك    اب 

املد� والسيايس  اركسية بصدد  وامل النشاط  أو  االستمرار عىل  الكفاح املسلح فقط  انطالق 
الخارج  أم  الداخل  يف  أكانت  سواء  الدولة  أن   ،ايضا ضد  كان  حزب    إال  عىل  الع�ل  يرص 

املاركسيون  الداخيل يف ح� جادل  النضال  لتقوية  له  خارجي  قدم  موطيء  إنشاء  أهمية 
ق الع�ل  ومد حزب  الحظر،  بعد  السيايس  العمل  أولوية  حول  من األتراك  كل  إىل  واعده 

 سوريا ولبنان. 

) اإليرانية  العراقية  الحرب  الجبلية  ١٩٨٠أضعفت  املناطق  يف  بغداد  وقبضة  موقف   (
لألحزاب   عمل  لقاعدة  والجبال  الجيوب  تلك  وتحولت  وإيران،  تركيا  مع  والنائية  البعيدة 

إنشاء    ١٩٨٢يف عام  قرر حزب الع�ل  وهكذا    .الرتكية  من �ةالكوردية العراقية واإليرانية و 
املثلث الحدودي  له يف    كريةأول قاعدة عس  نشأوأ لية لرتكيا  بدود الجالحكرية يف  عس  اعدو ق
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اال بعد   مع تركيا   سلحالصدام امليف    يدخل   �أن حزب الع�ل    معو   .تركيا- إيران-ب� العراق
ذلك من  تركيا،  سنت�  ان  مع    هاإبرام  بعد  اال  أمنية  عاماتفاقية   بادرت،  ١٩٨٣  العراق يف 

داخل األرايض ضد حزب العمل    ول هجوم لهاأ ، وكان  ومقراته  الحزب  معاقلبالهجوم عىل  
رئيسية  ساحة صدام  كوردستان  إقليم  صبح  أ   وبذلك  ،١٩٨٤عام  يف  اق  الكوردية التابعة للعر 

 ب� الجانب� من ذلك الح�. 

الشعبية عام   اقليم كوردستان،    ١٩٩١وبعد االنتفاضة  تشكلت إدارة ذاتية كوردية يف 
مع  القوى  صدام  توتسببت   املعارضة  الع�ل)الكوردية  (حزب  �ل� كوم(إيران  و   تركيا 

الو  تتمتع    )يدیمقراطالحزب  كانت  وقت  يف  الفتية  الكوردية  اإلدارة  لهذه  مشاكل  بخلق 
والظروف   الواقع  األمر  فرضها  التزامات  وفق  الجارت�  الدولت�  قادة  مع  قوية  بعالقات 
الكوردية   األحزاب  من  للطلب  كوردستان  إقليم  قيادات  الواقع  هذا  ودفع  ايضا،  الدولية 

إىل الدولية  الحدود  من  باالنسحاب  تركيا   املعارضة  عن  بعيداً  االقليم  داخل  معسكرات 
الع�ل   حزب  رفضه  ح�  يف  للطلب،  اإليرانية  الكوردية  األحزاب  فاستجابت  وإيران، 
الكوردستا�، وأدى هذا الرفض إىل اندالع املعارك ب� حزب الع�ل وقوات اقليم كوردستان 

من تركيا وإتخاذ  ، والتي �خضت عنها انسحاب قوات كث�ة لحزب الع�ل  ١٩٩٢يف خريف  
أول حوار حقيقي ب�  بدء  اقليم كوردستان. وقد  داخل حدود  له  رئيسيا  (قنديل) معقال 
بوفاة  أنه  إال  الطالبا�،  جالل  األسبق  العراقي  الرئيس  من  بسعي  وتركيا  الع�ل  حزب 

� يبق اي أمل يف الوصول اىل اتفاق،    ١٩٩٣الرئيس الرت� االسبق تورغوت أوزال يف ربيع  
  ولت كوردستان العراق مجددا اىل ساحة رئيسية للحرب. وتح

من   الرغم  الع�أن  عىل  زعيم حزب  الكوردستا�  اعتقال  آالن  ل  أوج  يف عام عبدالله 
  ٢٠١٥إال انه بعد عام  سنة من طرف واحد،    ١٥  ملدةالحرب  ايقاف    جلب معه قد    ١٩٩٩

من   جديدة  مرحلة  كوردستان  داخل    الهج�تو   الحرببدءت  وعنفا اقليم  رشاسة  أك� 
  . ث�نينيات والتسعينيات من القرن املايضال  يف �بينهمقارنة بالحروب التي اندلعت  

 

 : مرحلة جديدة من حرب قد�ة؛ ٢٠٢٠ – ٢٠١٥ -

يف    ١٥بعد   مجدداً  املعارك  اندلعت  الع�ل  تركيا وحزب  ب�  الرسي  الحوار  من  عاماً 
 بصورة أشد رضاوة وقساوة من املراحل السابقة.  ٢٠١٥

الهدنة الطويلة أتاحت الفرصة لحزب الع�ل لسحب قواتها إىل الخارج، وفقد الحزب  
أرمينيا ألسباب مختلفة، وابتعد قادة الحزب    -تركيا    -مواقعه غ� الرسمية عىل تخوم ايران  
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عن العمل إما لتقدم سنهم أم  ألسباب أخرى، وافتقار الكوادر الجديدة للخربة العسكرية 
 رك وعدم مشاركتهم يف أي منها.  بسبب غياب املعا

خالل   كب�اً  تطوراً  والتسليحية  العسكرية  قدراتها  شهدت  فقد  برتكيا،  يتعلق  وفي� 
الع�ل،   حزب  ملقاتيل  العسكرية  األهداف  تحديد  مجاالت  يف  والسي�  الهدنة،  سنوات 

) الطائرات بدون طيار  أنوا AUVوتركت صناعة  املعارك واستُخدمت  عىل  أثرا واضحاً  ع ) 
يف منطقة هكاري وكان لها أثر ،  ٢٠١٦) يف املعارك أول مرة عام  Bayrakter~TB٢منها (

وتش� مصادر إىل ،  حزب الع�ل لنقل الحرب اىل عمق االرايض الرتكيةدرة  قسلبي كب� عىل  
 من عنارص حزب الع�ل (الگریال) بواسطة هذه الطائرات.   ٤٠٠مقتل نحو 

العقيدة التي  عن غ�ت عقيدتها العسكرية  أردوغانيف فرتة ومن جانب آخر فإن تركيا 
ال السابقة والتي كانت تؤكد عىل  كانت سائدة يف  التدخل يف  فرتات  خارج حدودها،  عدم 

يعد ليبيا)  سوريا والصومال وإقليم كوردستان و   :يفمثال  (سال القوات إىل الخارج  ت إر وبا
، � يشكل التوغل يف  وبناًء عىل هذه االسرتاتيجيةتيجية الجديدة،  رتاعقيدة االسمن الجزءا  

 كوردستان العراق أي قلق لدى سلطات تركيا.  

الطائرات من نوع   الحدود وال سي� يف    TB٢وأدت  تركيا خارج  كب�اً يف معارك  دوراً 
مطارات  عفري أربعة  الرتكية  العسكرية  السلطات  وخصصت  وإدلب،  الع�  ورأس  ن 

عسكرية يف مناطقها الكوردية (با�ان رشناخ وان هكاري) للطائرات التي تنطلق للعملية  
  العسكرية الجارية يف إقليم كوردستان.  

  

 : ٢٠٢٠هجوم حزيران  -

تركية من  بهج�ت جوية مكثفة واستخدام وحدات عسكرية    ،توغلت قوة عسكرية 
العسكري    ،املشاة االنتشار  ورغم  كوردستان،  إقليم  أرايض  داخل  العام  هذا  حزيران  منذ 

الرت� يف دهوك واملوصل بشكل غ� رسمي منذ سنوات، إال أن الهجوم الحايل يويش بتغي�  
سنوات يف كب� يف األهداف و�كن أن تكون تشكيل حزاماً امنيا تسعى تركيا إلنشائه منذ  

الحايل   التوغل  عمق  ويوحي  افا)،  (روج  السوري  الش�ل  غرار  عىل  الحدودية  املناطق 
بوجود موافقة ضمنية عراقية عىل الخطوة ويف املحصلة تسعى تركيا للظهور �ظهر القوي  

 وضمن صفوف الكبار يف املنطقة بعد التقدم الذي أحرزه يف سوريا وليبيا.  

املثلث الرت�  الهجوم  تركيا ساحة لعملياتها، وصوالً    اتخذ  ـ  ـ سوريا  العراق  الحدودي 
إيران   الحدودي  املثلث  تبلغ    -تركيا    -إىل  مساحة   عرفت    ٣٠٠العراق، ضمن  كم جبلياً 
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حزب  وقواعد  قدرات  رضب  يف  ترتكز  العملية  من  املعلن  والهدف  بروكسل.  بخط  سابقا 
بعيد من األجندة الرتكية، ومن غ�  الع�ل، إال أن التمدد ونقل املعركة من الداخل ليس ب 

إنشاء  يف  املنشود  هدفه  تحقيق  يف  انتصارها  حال  قنديل  لجبال  تركيا  تتجه  أن  املستعبد 
الحزام، ويف هذه الحالة يواجه اقليم كوردستان واقعاً مريراً بسبب ترشد املئات من القرى  

العراق املتمثلة باقليم كور  دستان ميزتها األساسية ما  الحدودية وفقدان املنطقة اآلمنة يف 
  يرتك أثرا عىل األمن واالستقرار والحرب الدولية الجارية ضد االرهاب يف املنطقة.  

  

 نظرة مستقبلية:   -

�تلك   الع�ل  حزب  ضد  الرتكية  ناحية  الحرب  تتعلق  من  وسياسية  ثقافية  جذوراً 
األمور   زمام  والتنمية  العدالة  حزب  استالم  بعد  لكن  تركيا،  لكورد  الد�قراطية  باملطالب 

خطت أنقرة خطوات ملموسة لحل القضية الكوردية يف تركيا    ٢٠٠٥) وتحديداً بعد  ٢٠٠١(
  ،اخرى   ناحيةومن  حدة الحرب الكوردية الرتكية.    قبل أن ترتاجع عنها، ما تسببت برتاجع

،  نفسها  ا تركي  داخلكوردستان توركيا و   ي الساحة الرئيسية لهذا الرصاع هتكون  ان  ب  جدري
    ذا الرصاع.اقليم كوردستان وسكانه ضحية لهصبح يبغي ان ال وين

كوردستان �كن  إقليم  أرايض  وتركيا عىل  الع�ل  ب� حزب  الحرب  آفاق  إىل  وبالنظر 
 استرشاف السيناريوهات التالية:  

هجوماً حادا و حسمها عسكرياً، يف هذه    ٤٠: اتساع رقعة املعارك التي شهدت  األول
الوقوف   األكرب لعدم قدرته عىل  املترضر  كب�ا وسيكون  اقليم كوردستان �ناً  الحالة يدفع 

 بوجه أي من الجانب� املتحارب�. 

انتصار  الثا� و يف    تركيا:  املنطقة  بعمق    انشاءاحتالل  أمني  وهذا    ، ٤٠  –  ٢٠حزام 
األ املشهد   الخيار  لقواتهرجحهو  مشاكل  وجود  من  الرغم  عىل  املناطق    ا،  طبيعة  بسبب 
من  ،  الجبلية تحقيقولكن  املستبعد  املشهد    غ�  مهذا  بيئة  توفر  ظل  وعراقية  لية  حيف 

االعرتاض  ل يف  تتمث  هالو أ   ،ةرئيسي  تتحديايواجه  واقليمية مناسبة له. إال ان هذا السيناريو  
والخارجي،   تركيا  هي    هاثانيو الداخيل  قدرة  البقاء  االستمرار    يفعدم  اقليم يف  عىل 

املالبسبب  كوردستان   التكاليف  واللوجستية تزايد  يفثالثأما    ،ية  فتتمثل  وفر تعدم    ها 
جديدة الع�ل    الرصاعاتو للحروب    ساحات  وحزب  تركيا  كوردستان  خارجب�  . اقليم 

املنطقة طوبوغرافية  اىل  سي�    باإلضافة  الشتاءوال  فصل  حلول  شأنهي  ذال  مع  أن    من 
 .  نطقةإحتالل املفرصة  ا� كثيصعب 
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: عودة الجانب� املتحارب� إىل طاولة الحوار والهدنة، سواء كانت بشكل مبارش  الثالث
ت يف عهدي أوزال وأرودغان أيضاً، لكن التحالف القائم ب� العدالة  أو غ� مبارش ك� حدث

) يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، إال MHPوالتنمية والحزب القومي الرت� املتشدد (
أمر وارد يف ظل احت�ل وهذا    ،ة اىل السلطةضحزاب املعار أو وصول األ   أن تغي� التحالفات

 ) يف املستقبل القريب. CHPتقدم حزب الشعب الجمهوري (

مني �ساعدة الجانب العراقي وقوات التحالف الدويل ويحقق هذا  : بناء حزام أ الرابع
 غرضاً مه� ألنقرة يتمثل يف الضغط عىل سلطات اقليم كوردستان وتحجيم سلطاتها.  

ويف ظل عجز اقليم كوردستان عن التصدي ألنقرة وحزب الع�ل يف وقت واحد، فإن 
ولية لحفظ الحدود مثل� يحدث  أحد الخيارات املطروحة يتمثل يف نرش قوات عراقية أو د

يف أدلب وش�ل رشق سوريا بشكل متقطع، لكن من غ� املحتمل أن يعيد هذه الخطوة 
و  اإلقليمية   العالقات  يف  وتعقيدات  عراقياً  رفضاً  هذا  ويواجه  لرتكيا  واألمن  االستقرار 

املستبعد مشاكل لوجستية من قبل القوات العراقية وانشغالها �عارك اإلرهاب، ومن غ�  
العراقية يف   االتحادية  للقوات  الدور  املتحالفة واإلقليمية ملنح مزيد من  القوى  أن تسمح 

 املناطق الحدودية من أجل إضعاف اقليم كوردستان.  
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  العراق واقليم كوردستان   لمحور الثاني: ا

 الصين و إيران بين عاما   ٢٥في مسودة اتفاقية الـ

  
يبدو أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وجمهورية الص� الشعبية تنشغالن باالستعداد  

 ) األمد  طويلة  اتفاقية  والعسكرية   ٢٥إلبرام  السياسية  عالقاته�  تنظيم  أجل  من  عاماً) 
 واالقتصادية والتقنية تتضمن ربط البلدين عرب طريق رئييس يربطه�  بدول جوار إيران. 

امل االتفاق  والعراق  هذا  كوردستان  بإقليم  تتعلق  حساسة  نقاطاً  يتضمن  توقيعه  زمع 
  أيضاً وال سي� في� يتعلق بالطريق الرئييس الذي �ر بأرايض إيران.  

 

 تاريخ ومضمون ومستقبل االتفاقية:  -

لـ   إيران والص�  الشامل ب�  التعاون  "برنامج  اسم  تحمل  عاما" بحسب    ٢٥االتفاقية 
للتنسيق   العليا  العامة  األمانة  قبل  من  لالتفاقية  النهائية  املسودة  وقدمت  الترسيبات، 

عام   والص�"  إيران  ب�  االسرتاتيجي  الشامل  لالتفاقية  ٢٠٢٠املشرتك  الفارسية  النسخة   ،
اسع ومن املقرر تقد�ها للربملان يف البلدين من أجل املصادقة عليها  متداولة عىل نطاق و 

 وإىل ذلك الح� تبقى مسودة ال غ�. 

) بنود، وثالثة مالحق، وتتضمن األهداف ٩صفحة: مقدمة، (  ١٨وتتكون االتفاقية من  
التجاري، فتح الطريق اإلقليمي الدويل، تطوير  للبلدين مع قضايا، فتح الطريق  السياسية 
التنمية   مع  املنطقة،  يف  الطاقة  وتنمية  تطوير  املنطقة،  يف  الحديد  سكك  مد  التجارة، 
موانئ   خمس  يف  الصيني  االستث�ر  إىل  إضافة  الجانب�  ب�  املشرتكة  واألمنية  العسكرية 

 إيرانية.  

)، ك� تظهر ٢٠١٦اعوام (  ٥یعود تاریخ االتفاقی� الی زیارە الرئیس الصینی إلیران قبل  
دمة. وتتضمن املجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واألمنية، وحددت اآلليات من املق

 العامة واآلليات الجزئية لهذه املجاالت.  

مسؤول�  أن  إال  عليها،  املصادقة  وموعد  االتفاقية  من  عديدة  جوانب  ضبابية  ورغم 
اسحا اإليرا�  الرئيس  ومساعد  ظريف  جواد  الخارجية  وزير  أمثال  جهانغ�ي إيراني�  ق 

الرئيس   ومن  املحافظة  األوساط  من  شديدة  معارضة  وسط  لالتفاقية  كعراب  يظهرون 
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ووصفت  اإليراني�.  املسؤول�  من  كب�  وعدد  نجاد  أحمدي  محمود  السابق  اإليرا� 
االتفاقية   السابق)  الشاه  (معكرس  امللكية  لعودة  والداع�  الخارج  يف  اإليرانية  املعارضة 

ونظموا حمالت منسقة لرفضها ويصفونها بـطوق نجاة للنظام اإليرا� كصفقة لبيع إيران  
 الناحية القانونية فإن مستقبل االتفاقية يف األخ� مرهون بعنرصين:  نوم الحاكم حالياً.

أوال: جمهورية الص� الشعبية، يبدو أنها لن تضحي بجميع مصالحها مع دول الخليج  
مليار دوالر. ك� صوتت الص�   ٤٠٠مة التبادل فيها  والعراق من أجل اتفاقية ال تتجاوز قي 

عىل العقوبات املفروضة عىل إيران رغم عالقة التقارب بينه� وباعت بك� شحنات كب�ة  
- ١٩٨٠من األسلحة للنظام العراقي عىل غرار طهران يف سنوات الحرب الث�� سنوات يف  

، ٢٠١٨و    ٢٠١٥و    ٢٠٠٧و    ١٩٩٧  . و أبرمت الص� اتفاقيات اسرتاتيجية خالل أعوام١٩٨٨
 لكن االتفاقيات � تر النور بسبب أوضاع اسرتاتيجية طارئة.  

ثانيا: إيران، ومن البديهي أن القرار اإليرا� بيد مرشد الثورة حرصاً وال سي� يف األمور  
رغم  بسهولة  �رره  حاليا  املحافظ  الربملان  فإن  لألمر  مباركته  حال  ويف  املدى  بعيدة 

 ضات الشعبية والسياسية. االعرتا

يف   ذاتها  العراقية  التجربة  طهران  حصاراً   ١٩٩٨_    ١٩٩٧وتكررت  يواجه  كان  حين� 
دولياً لجأ من خالله لعقد اتفاقية مع الص� من أجل الخروج من العزلة لكن االتفاقية �  

السقوط عام   أن تتحرك بك� بقوة لنجدة حليفه   ٢٠٠٣تسعف بغداد حين� واجه  دون 
النجاح والفشل يف الوقت نفسه وترتبط اال  قتصادي، لذلك فإن االتفاقية تواجه احت�الت 

 �ستجدات املوقف األم�� من إيران ونتائج االنتخابات الرئاسية يف واشنطن.  

  

 املجاالت الحساسة املتعلقة بالعراق واالقليم:  -

وغ�   مبارشاً  أثراً  ترتك  فإنها  املدى،  طويلة  الصينية  اإليرانية  االتفاقية  نجاح  حال  يف 
مبارش عىل العراق بصورة عامة وكذلك اقليم كوردستان كجزء من الدولة العراقية الجارة  

  ١٤٥٨إليران واملرتبطة بها من نواحي سياسية وتجارية واجت�عية ومذهبية. �تلك العراق  
الحدو  من  الحدود  كم  هذه  وتتضمن  الجوار  دول  بباقي  مقارنة  إيران  مع  املشرتكة  د 

الطويلة املحافظات األربع يف اقليم كوردستان وأربع محافظات كوردية أيضاً من الجانب  
إىل   طهران  وتنظر  أيكونوموية  الجيو  الناحية  من  لآلخر  عمقاً  الجانبان  وتشكل  اإليرا�. 

 ها. كجزء مكمل ملشاريع ٢٠٠٣العراق بعد 

نحاول أن نرشح كل من العراق و اقليم كوردستان،  ار االتفاقية عىل  ثفی سبیل فهم آ و 
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 :  بالتحديد الفقرات املتعلقة بالعراق واالقليم والحزمة املتعلقة بالجانب الكورديمنها 

) مواد منها ورد ذكر "الدولة الثالثة" أو ٩) مرات ويف (٦ورد ذكر العراق يف االتفاقية (
  دول اإلقليم وهذه تشمل العراق واقليم كوردستان بالتأكيد.  

 من الناحية السياسية:   -١

املنطقة  يف  الفائز"   _ "الفائز  اسرتاتيجية  �ارسان  الدولتان  أن  األول  البند  من  يظهر 
الصعيد وتوحيد    وعىل  والدفاعي  العسكري  التعاون  إىل  الثا�  البند  وتطرقت  الدويل، 

 ). ١) وملحق رقم (١املواقف السياسية عىل مستوى املنطقة (الفقرة 

العراق  عىل  أثراً  ترتك  املنطقة  يف  والعسكرية  السياسية  التحالفات  أن  املؤكد  ومن 
اإلر ،  واالقليم املنظ�ت  عن  مبارش  بشكل  االتفاقية  هذا  تتحدث  ويشمل  املعادية،  هابية 

اإليرانية  القوى  املعارضة لطهران من  القوى  الرسمي جميع  اإليرا�  القاموس  التعريف يف 
 ).  ٤املختلفة إثنيا والكوردية عىل وجه الخصوص (البند 

ويتعلق بند آخر بالعمل املشرتك للبلدين يف دول الجوار بشكل يشمل تشغيل برامج 
  ين. مشرتكة ومشاريع يف البلد

 من الناحية التجارية والطاقة:   -٢

البنود  من  عدد  لتطبيق  ساحة  كوردستان  اقليم  وارايض  العراقية  األرايض  أصبحت 
اإليرانية منها: نقل الطاقة من العراق، االستث�ر يف مشاريع الكهرباء يف العراق (ورت ذكر 

للغرض   الفقرة  يف  وسوريا  وأفغانستان  وباكستان  سوريا  من  (امللحقكل  /فقرة  ٢نفسه). 
) وكذلك تم تبني مرشوع مد خطوط سكة حديد ذات طابع ديني ومذهبي ب�  ٢و١ب/

/فقرة  ٢العراق ـ سوريا، رشط أن يتحول ملمر تجاري في� بعد (ملحق  - إيران    -باكستان  
(ملحق١ب/ املنطقة  التنمية يف دول  إنشاء مشاريع  ) وتقوية  ٦/فقرة ها/٢)، باإلضافة إىل 

 ). ٢/ز/٢ت واملؤسسات الدولية يف املنطقة (ملحقاملنظ�

وتشكل مدن كرمانشاه والسلي�نية وكركوك وخانق� واملناطق ذات األغلبية الكوردية 
لإلقليم يف ملف  أهمية  الشيعة وأعطت طهران  لزوار  التجاري  املمر  من  يف خانق� جزءاً 

 نقل الطاقة ايضاً.  

إن اإلقليم  يقع يف عمق مقرتحات إيرانية  وبشأن عالقة مد سكة الحديد بكوردستان ف
ملد خط الحديد �ر بعض من تلك الخطوط بالسلي�نية، خانق�، كرمانشاه، ورمي، مثل  
الخط الناقل املقرتح كرمانشاه، خورسوي، خانق�، بغداد. وشدد الرئيس اإليرا� عىل اقرتاح 
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إىل   وباش�خ وصوالً  اإليرانية  كوردستان  ب�  يربط  محافظ  خط حديد  السلي�نية وطلب 
تنفيذ املرشوع من   الرشوع يف  كوردستان (سنندج) من غرفة تجارة حلبجة ورشكة قيوان 

 الجانب العراقي.  

وورد   بقوة  مطروح  ـ برصة  خرمشهر  فإن مرشوع خط حديد  العراق  جنوب  وبشأن 
 ذكره يف االتفاقية اإليرانية تشمل أفغانستان وباكستان وسوريا أيضاً.   

ختا  حرة  ويف  اقتصادية  منطقة  إلنشاء  واإليرا�  الصيني  الجانبان  تطرق  االتفاقية  م 
(ملحق العراق  مثل  الثالثة  الدولة  الجانب� يف  ب�  املشرتكة  أ/  ٣واملشاريع  فقرة  وتم  ٦/   (

تلك  قلب  يف  العراق  ويقع  إيكونومي  الجيو  مجال  يف  الجوار  دول  قدرات  عىل  التأكيد 
 /فقرة ب)٣الدول. ( ملحق

مخترص فإن إنشاء الطريق التجاري وخط سكك الحديد لدولة الص� جزء من    وبشكل
والطريق   "الحزام  ضغط One Belt, One Roadاسرتاتيجية  ورقة  االتفاقية  وتشكل   ،”

حال   يف  أهدافها  إىل  والوصول  سياساتها  تنفيذ  يف  وتساعدها  أم�كا  أمام  اإليرا�  للجانب 
    دخولها حيز التنفيذ. 
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About the: Centre for Future Studies 

A Non-Governmental Centre For Academic Research in the Public Interest. 
 
Aims and objectives: 
1. To promote expertise and support research activities in politics and international relations 

with a particular focus on the future of strategy and public and foreign policies. 
2. To contribute to the development and improvement of the philosophy of scientific research in 

Iraqi Kurdistan. 
3. To offer the governing institutions of the KRG (KRG) professional and expert advice. 
4. To offer professional and expert advice to the private sector and non-governmental 

organizations operating in Iraqi Kurdistan. 
5. To contribute to the improvement of the learning program in the field of the center’s 

expertise. 
6. To hold scientific conferences and seminars on current and future domestic and international 

political and strategic issues. 
7. To coordinate with governmental and non-governmental centers for scientific research in and 

outside Iraqi Kurdistan with the aim of exchanging ideas and expertise. 
8. To follow up and measure directions of, and trends in, the public opinion in Iraqi Kurdistan, 

particularly on those issues that are crucial to the stability and prosperity of the region. 
9. To train and prepare researchers in the center’s area of expertise. 
10. To address the region’s strategic issues that have not yet been approached from an academic 

and scientific standpoint. 
 
Activities: 
1. To carry out and publish scientific research. 
2. To hold regular conferences, seminars and talks on current and future domestic, regional, and 

international political and security issues. 
3. In addition to policy papers, analytical reports, and books, the center publishes a scientific 

journal that mainly deals with the future of domestic, regional, and international strategic and 
security issues. 

4. To conduct interviews and interact with public and private media. 
5. To translate and publish books and journal articles from English (and other foreign languages) 

to Arabic and Kurdish on the topics of the center’s expertise. 
6. To carry out opinion polls on various domestic political issues in Iraqi Kurdistan. 
7. To gather data and publish analysis on various issues connected with public policy in Iraqi 

Kurdistan.  
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