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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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توطئة
تشّكل املنافذ الربية أمهية اقتصادية كبرية للبلدان املتجاورة ملا تعطيه من واردات مالية نتيجة 
التبادل التجاري والسلع والبضائع، وهي أيضاً ممر سياحي لعبور الزائرين والسائحي بي الدول، 

فضاًل عن أهنا بواابت أمنية للبلد.
وكلما كثرت املعابر احلدودية الربية ألي بلد، ازدادت واردات��ه االقتصادية، وشكلت حموراً 
مهماً يف قطاع النقل؛ ألهنا أحياانً تكون ممرات عبور للدول غري املتجاورة، والسيما أن العامل حتّول 
إىل أرض متواصلة مع بعضها بعضاً. إن دول جوار العراق أغلبها دوٌل مستهلكة للبضائع والسلع، 
ويف الوقت نفسه هي منتجة للطاقة النفطية، وإبمكان البالد استغالل أراضيها احلدودية لتكون 

معابر ترجع بفوائدها لصاحله؛ وتكون كذلك مورداً يضاف ملوارده املهمة كالنفط والسياحة. 
ت��راك��م��ات آاثر احل���روب، وغ��ي��اب التخطيط  ال��ب��ل��دان االستهالكية نتيجة  ال��ع��راق م��ن  يُ��ع��ّد 
والصناعية  االقتصادية  القطاعات  والسيما  ومؤسساهتا  ال��دول��ة  منشآت  تطوير  وع��دم  الصحيح، 
املالية، لكن هذا  ث��روة نفطية هائلة يعتمد عليها يف م��وازانت��ه  ال��رغ��م م��ن امتالكه  وال��زراع��ي��ة، على 

االقتصاد الريعي ال يستطيع أن يؤمن متطلبات البلد ومستلزمات وشعبه.
ومن الضروري أن يتجه العراق لتنويع مصادر موارده كزايدة وجود منافذ على حدوده الربية، 
ومنها مع تركيا اليت وصل حجم التبادل التجاري معها يف 2017 إىل 30 مليار دوالر سنوايً، يف 

الوقت الذي كان فيه دون املليار دوالر بي عامي 2003 و12004.
وتسلط هذه الورقة البحثية الضوء يف اتفاقية أبرمت بي حكوميت العراق وتركيا إلنشاء معرب 
حدودي جديد مبنطقة »أوفاكوي« الرتكية املطلة على مشال العراق، وأمهية هذا املنفذ اجلديد من 
الناحية االقتصادية والسياسية أيضاً، وأسباب عدم حتويل خمططه على أرض الواقع. ويف هناية الورقة 

أهمية منفذ »أوفاكوي« العراقي-التركي 
وأسباب تأخير تنفيذه

علي ناجي *

* صحفي وكاتب مقيم يف ابريس.
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اُقرُتحتنْ جمموعٌة من اإلجراءات اليت جيب أن يلجأ إليها العراق للتقليل من خماوفه من إنشاء هذا 
املعرب الذي قد ي�َُتجاوز سيادته حبجة محايته من قبل اجلانب الرتكي.

املقدمة
توسيع العالقات الرتكية العراقية:

كانت تركيا من أوائل دول اجلوار للعراق اليت قررت توسيع العالقات االقتصادية والتجارية 
اتفاقية مع  ق��رار احلكومة الرتكية عقد  النظام السياسي عام 2003، ومنها  العراق بعد تغيري  مع 
احلكومة االحتادية العراقية لفتح معرب جديد بي البلدين، ففي شهر تشرين الثاين 2004 حبضور 
رئيس جملس احلكم العراقي االنتقايل جالل الطالباين وقع عن اجلانب الرتكي وزير جتارهتا كوشاد 
توزمن وعن اجلانب العراقي نظرية علي عبد األمري عالوي، اتفاقية بفتح منفذ »أوفاكوي«، وأعلن 

الوزير الرتكي أن مطلع العام الذي يلي توقيع االتفاقية سيشهد بناء املنفذ اجلديد2.
بيد أن االتفاقية مل تنفذ على األرض النشغال العراق ببناء دولته اجلديدة بعد سقوط نظام 
صدام حسي، والتصويت على الدستور الدائم، وإجراء انتخاابت جمللس النواب، وتشكيل حكومة 

دائمة ألربع سنوات، بداًل من احلكومتي االنتقالية واملؤقتة اليت سبقتها.
وبعد سني من توقيع االتفاقية حترك ملف املنفذ، ضمن السياسة الرتكية اخلارجية يف عهد 
رجب طيب أردوغان الذي كان يتوىل منصب رئيس وزراء البالد »2011- 2014« فتقرر توسيع 
املتميز بي تركيا وإقليم  التعاون االقتصادي  البلدين وليس االقتصار على  التجارية بي  العالقات 
كردستان العراق، واالنفتاح على بغداد، وتقوية مجيع العالقات والسيما االقتصادية اليت تتضمن 
إحياء االتفاقية املوقعة بي البلدين؛ لكن مل يتحقق ذلك نتيجة تصاعد اخلالفات بي البلدين اليت 
منها زايرة وزير اخلارجية الرتكي أمحد داوود أوغلو حملافظة كركوك ضمن املناطق املتنازع عليها -اليت 
بياانً عرب  ال��يت أص��درت  العراقية  تضم أكثر من قومية ومنها الرتكمانية- من دون علم السلطات 
الدبلوماسية، والتدخل يف شؤوهنا،  فيه وزي��ر خارجية تركيا ابنتهاك األع��راف  دبلوماسيتها اهتمت 

واالستهانة بسيادهتا3.
اهلامشي انئب  أنقرة بدعمها لإلرهاب الحتضاهنا ط��ارق  بغداد  العام 2013 اهتمت  ويف 
رئيس اجلمهورية األسبق املطلوب للقضاء العراقي على إثر قضااي إرهابية، لريد رئيس الوزراء الرتكي 
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أبن اهلامشي سيبقى يف تركيا طاملا يريد البقاء، وأن البالد لن تسلمه أبداً، مبدايً عدم قناعته ابلتهم 
اليت وجهت إليه ابلضلوع يف هجمات مسلحة ابلعراق4.

ال��يت ص��درت عن  »املسيئة«  الرتكية  ابلتصرحيات  البلدين،  بي  اخل��الف��ات  تفاقمت  بعدها 
رئيس البالد رجب طيب أردوغان جتاه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وعلى إثرها استدعت 
احتجاج »شديدة  قاميقجي، وسلمته مذكرة  ف��اروق  بغداد  ل��دى  الرتكي  السفري  العراقية  اخلارجية 

اللهجة«، فضاًل عن خلفية تواجد قوات تركية يف بعشيقة العراقية من دون موافقة بغداد5.
وبقيت االتفاقية على حاهلا ومل يتم التطرق إليها أو ذكرها سواء بنحو رمسي أو غري رمسي، 
حلي حصول تقارب ابملواقف بي احلكومتي العراقية والرتكية جتاه االستفتاء الكردي الذي أجراه 
إقليم كردستان لالنفصال عن العراق يف أيلول 2017، والذي كان مبنزلة إذابة جليد اخلالفات بي 
اجلانبي وتوحيد الرؤى جتاه اإلقليم، واختاذ ق��رارات من العراق تعاقب كردستان على هذه اخلطوة 
اليت عدها غري دستورية وال شرعية، وليس هناك أية حماداثت مع حكومة إقليم كردستان بشأهنا6.

مث جاءت زايرة رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي لرتكيا يف تشرين األول 2017، لردم 
فوهة العالقات اليت تدهورت بشدة بي البلدين، حيث تعهد الرئيس الرتكي أردوغان ورئيس الوزراء 
العبادي بتعزيز التعاون بي بلديهما على املستوايت السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، والتجارية، 

والثقافية7.
مدة بناء املعرب ال تتجاوز عاماً واحداً 

أحيا استفتاء إقليم كوردستان اتفاقية منفذ »أوفاكوي« عرب قرار احلكومة االحتادية العراقية 
إبغالق معرب إبراهيم اخلليل بي العراق وتركيا، من خالل طلب تقدمت به عرب وزارة خارجيته مبذكرة 
التجارية معه،  التعامالت  املنافذ مع اإلقليم، وإيقاف مجيع  رمسية إلي��ران وتركيا، طلب فيها غلق 
وتعاملهما مع احلكومة حصرًا8، ولبت أنقرة طلب بغداد فأعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 

أن بالده ستغلق احلدود الربية واجملال اجلوي مع اإلقليم رداً على االستفتاء9.
تلبية  املنفذ  أغلقت  ب��الده  أن  توفنكجي  بولنت  الرتكي  أق��ّر وزي��ر اجلمارك والتجارة  بعدها 
للطلب، وأهنا اتفقت مع احلكومة املركزية العراقية على فتح معرب حدودي جديد يربط بي البلدين، 

وأن املعرب اجلديد هو »أوفاكوي«10.
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وخرج وفدا العراق وتركيا االقتصاداين -اللذان عقدا اجتماعاً برتكيا- بنتائج إجيابية، وأكد 
الوحيد بشأن كل  القرار  تعتقد أن صاحبة  أنقرة  أن  هن��اد زيبكجي حينها  االقتصادي  تركيا  وزي��ر 
البضائع العابرة عرب البواابت اجلمركية جتاه العراق هي احلكومة املركزية يف بغداد، وتركيا تؤيد فتح 

معربي إبراهيم اخلليل، و»أوفاكوي« مع العراق.
أما اجلانب احلكومي العراقي وعلى لسان وزير التخطيط وكالة سلمان اجلميلي، فأكد انتظار 
بغداد الفتتاح معرب »أوفاكوي« الذي سيمنع االزدواج الضرييب، وسيسمح بدخول البضائع الرتكية 

إىل العراق بنحو أسرع.
وبعد أربعة أشهر من االجتماع، عقد اجتماع اثٍن وعرف ابسم اجمللس االقتصادي املشرتك، 
وصرح الوزير الرتكي أبن اللجان الفنية املشرتكة ستباشر العمل بتنفيذ املعرب يف شهر نيسان 2018، 

قائاًل إنه يتوقع إجنازه يف غضون 6 إىل 7 أشهر11.
موقع )أوفاكوي( احلدودي السياسي

ع��ن مدينة  أخ��ذ منفذ »أوف��اك��وي« امس��ه م��ن املنطقة ال��واق��ع فيها، ال��يت تبعد 12 كيلومرتاً 
سيلويب، و87 كيلومرتاً من والي��ة ش��رانق جنوب شرقي تركيا، وه��و يبعد 51 كيلومرتاً عن منفذ 

إبراهيم اخلليل يف مدينة فيشخابور العراقية احلدودية بي تركيا وسوراي.
وك���ان اختيار أن��ق��رة ه��ذه املنطقة -ال���يت تشكل مثلثاً ح����دوداًي- ك��وهن��ا أق���رب نقطة ابجت��اه 
الشمالية كما  املنطقة  أو  ال��ع��راق  أبراض��ي كردستان  تدخل  وال  ابإلقليم،  املنتظمة  غري  احملافظات 

يسميها األتراك، وترتبط مباشرة إبدارة السلطات العراقية.
لكن الطموح الرتكي مل يتحقق؛ بسبب ابتعاد منطقة ربيعة العائدة حملافظة نينوى عن املنفذ 
حنو 100 كيلومرت؛ وابلتايل ال بّد من أن تدخل حمافظة دهوك بكردستان العراق؛ وهذا ما دفع 
احتادية  ق��وات  بنشر  أنقرة،  الطرفي يف  اجتماعات  العراقية خالل  ملطالبة نظريهتا  الرتكية  احلكومة 
)اجليش العراقي( على الطريق أو جانبيه الذي يقع ضمن حدود دهوك من دون وجود أية سيطرات 

تفتيشية أو أمنية اتبعة حلكومة اإلقليم.
وبعدها يتم وصول عرابت النقل اليت تدخل عرب منفذ أوفاكوي إىل منطقة ربيعة، ومن مث 

تسلك طريق تلعفر ابحملافظة نفسها للوصول إىل كركوك مث تتجه للعاصمة العراقية بغداد.
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فوائد فتح منفذ )أوفاكوي(
للعراق:

العراقي اليت تنصُّ على أن ختتص السلطات االحتادية برسم  امل��ادة 110 من الدستور  1. تنفيذ 
السياسة االقتصادية، واملالية، واجلمركية، والتجارية اخلارجية السيادية.

 2. بسط دور احلكومة االحتادية واألجهزة الرقابية االحتادية، مثل ما معمول به يف مجيع املنافذ 
واملعابر ابحملافظات العراقية احلدودية.

3. منع دخول املطلوبي للقضاء العراقي أو “اإلنرتبول” الدويل وخروجهم، والسيما أن كثرياً من 
املطلوبي العراقيي كانوا يتواجدون إبقليم كردستان، مث عربوا منافذه ابجتاه دول اجلوار بعلم سلطات 

اإلقليم.
 4. ضمان عدم هتريب العملة العراقية أو األجنبية ومنع حاالت الفساد أبنواعها كافة، ومعرفة مجيع 

املواد الداخلة واخلارجة من األراضي العراقية جتاه تركيا.
5. وضع أجهزة حديثة ابملعرب للهيئة العامة للجمارك وجهاز التقييس والسيطرة النوعية تسرّع من 

فحص السلع املستوردة إىل العراق.
6. اإلسراع بدخول األفراد والبضائع والسلع من تركيا إىل األراضي العراقية من دون املرور أبراضي 
إقليم كردستان اليت حتتاج ملوافقات ورخص صادرة من مؤسسات اإلقليم، كذلك هناك عدد ليس 
بقليل من املواطني العراقيي، ومنهم سائقو الشاحنات ينتظرون طوياًل أمام املعابر الداخلية مبحافظة 
أربيل للذهاب إىل تركيا؛ بسبب إج��راءات كردستان اليت تطلب وج��ود كفيل لدخول أي مواطن 
عريب، وهذه اإلجراءات تتبع كذلك يف حمافظة دهوك -لكن بوقت أقل- لدخول الشاحنات من 

املعابر اخلارجية لإلقليم.
7. ممكن أن يتحول املعرب إىل ممر عبور للبضائع والسلع التجارية الرابط بي تركيا ودول جوار العراق، 
مثل: دولة الكويت، واململكة العربية السعودية وابلعكس، كون املناطق العراقية أقرب طريق هلذه 
الدول، كما هو احلال ملسار “الكابل الضوئي” القادم من الكويت، الذي ميّر ابلعراق للوصول 

إىل تركيا.
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8. اُسُتخدم هذا املعرب اجلديد مع منفذ إبراهيم اخلليل -ومها سيشكالن عاملي مهمي لرتكيا لنقل 
بضائعها لدول جوار العراق- كورقة ضغط سياسية مع أنقرة بشأن منع التعامل النفطي مع إقليم 

كردستان العراق أو إخبار احلكومة العراقية عن الكميات املصدرة من حكومة اإلقليم إىل تركيا.
 9. أداة للضغط على احلكومة الرتكية لسحب قواهتا وإخالء القواعد املتواجدة فيها بشمال العراق 
اليت تتجاوز 5 قواعد عسكرية؛ كونه سيكون منفذاً مهماً هلم إليصال منتجاهتم لدول جوار العراق. 

لرتكيا:
1. حتقيق أحد ثوابت السياسة اخلارجية الرتكية اليت تضمن االنفتاح أكثر على العراق من خالل 

إنشاء منفذ جديد، مثلما يوجد لدى إيران عدة منافذ معه.
 2. سينهي دفع رجال األعمال والتجار األت��راك ازدواجية ضريبة دخول بضائعهم للعراق؛ ألهنم 
للحكومة  التابعة  اجلمركية  للهيئات  والثانية:  إقليم كردستان،  لسلطات  األوىل:  مرتي:  يدفعون 

االحتادية العراقية.
3. اإلسراع بوصول بضائعهم للعاصمة العراقية بغداد وبقية احملافظات اجلنوبية، العتماد طريق أسرع 

وهو طريق “نينوى-كركوك” ليتم وصوهلم بعدها إىل بغداد.
4. إيصال منتجاهتم للمحافظات العراقية الوسطى والغربية، بداًل من اعتماد هذه احملافظات على 

البضائع اليت تدخل من األردن.
5. سيكون أفرادهم وشاحنتهم وبضائعهم يف مأمن أكثر، لوجود جلان مشرتكة موحدة بي بغداد 

وأنقرة، بشأن الدخول واخلروج من أراضي اجلانبي.
 6. ابإلمكان عمل اتفاقيات أخرى تتضمن إنشاء جتارة حرة بي الطرفي يف أماكن معينة اليت 

تناسب وضعهم التجاري.
7.  عدم تضرر مصاحل العراق وتركيا يف حال توقفت احلركة يف معرب إبراهيم اخلليل “فيشخابور” 

يف حال تعرضه لعمل خترييب أو إجراء عمليات الصيانة فيه.
8. تطبيق سياستها اخلارجية بوجود أكثر من منفذ بري جتاه العراق، مثاًل: األول: مع إقليم كردستان، 
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واآلخر: يرتبط ابحلكومة االحتادية، لالستفادة منه يف مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية أيضاً 
لعدم وجود استقرار سياسي بي املركز واإلقليم.

خماوف عراقية من تفعيل املنفذ
يدرك العراق جيداً أن فتح معرب اثٍن مع تركيا، سيصب بصاحله كثرياً من انحية بسط سيطرته 
على منافذه الواقعة يف إقليم كردستان، وكذلك فيه منفعة جتارية كبرية، لكّن هناك تداعيات سيادية 

وأمنية ليست بصاحل البالد، أبرزها:
 1. موقع طريق املعرب الذي مير مبناطق تركمانية مثل تلعفر اليت تنظر أنقرة إليها بعي اإلمرباطورية 
العثمانية، وتعد الرتكمان العراقيي من أبناء جلدهتا، وتوصل إليهم رسالة مفادها أن تركيا مل تتخَل 
عنهم، وتدعمهم من كل اجلوانب، ومنها اجلانب االقتصادي من خالل مرور شاحناهتم وبضائعهم 
يف املناطق ذات األغلبية الرتكمانية اليت ستكون اسرتاحة سائقي الشاحنات واألفراد األتراك؛ بسبب 

القومية واللغة اليت جتمعهم.
 2. مرافقة قوات تركية للشاحنات الناقلة للبضائع والسلع حبجة محايتها، وعّد املنطقة الشمالية 
ق��ادرة على  العراقية غري  ال��ق��وات  ملصاحلها، وأن  أمنياً، وأن هناك ض��رراً  للعراق أبهن��ا غري مستقرة 
محايتها، أو من جهات تعطي رسالة من خالهلا أبن طريق املعرب اجلديد غري قياسي، وهذا سيشكل 

خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكاً حلقوق الدول املتجاورة.
3. تعزيز تواجدها العسكري من انحية تبادل جنودها واألسلحة املوجودين ابلقواعد العسكرية هلم 
بشمال العراق، وسيكون املعرب اجلديد قريباً هلا، والسيما أن منطقة “أوفاكوي” اليت فيها املنفذ 

اتبعة ملدينة “سيلويب” املعروفة بكثرة العسكر.
 4. خيشى العراق من أن تتحول أراضيه لساحة تركية لتصفية احلساابت بي معارضي النظام الرتكي، 

والسلطات الرتكية.
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ضمان سيادة العراق:
ال بّد من أن يُلزَم العراُق تركيا بتعهدات والتزامات عند تنفيذ اتفاقية معرب »أوفاكوي« املوقعة 
بي اجلانبي وافتتاح املعرب؛ لغرض ضمان سيادته، وعدم التدخل بشؤونه، أو دخول قوات أجنبية 
على أراضيه اليت قد تربرها تركيا أبن هذه اخلطوة جاءت حلماية منتجاهتا اليت يف البالد وأبرز هذه 

التعهدات اليت على العراق إلزامها لرتكيا هي:
1. ال تتحول املناطق الرتكمانية مبحافظة نينوى، ملناطق نفوذ أمنية لرتكيا أو أحزاهبا السياسية، من 

خالل استغالل وضعهم القومي، أو املشرتكات اليت جتمع بي األتراك والرتكمان.
2. عدم دخول قوات أمنية تركية حلماية الشاحنات والسلع والبضائع اليت تدخل األراضي العراقية 
عرب املنفذ اجلديد، مهما حيصل من خماطر أمنية قد حتصل؛ كون مناطق مشال العراق غري مستقره 

أمنياً، أو لسبب آخر وهي كأمهية املواد اليت حتملها الشاحنات.
3. لن يكون العراق ممراً لتعزيز األسلحة والذخائر للقواعد الرتكية املنتشرة يف مشال البالد، أو ساحة 

لتصفية الصراعات الرتكية اخلارجية مع معارضيها.
4. أخذ ضرائب إضافية أو فوائد على السلع والبضائع اليت مترُّ عرب األراضي العراقية لدول جوار 

العراق.
5. تكون البالد مشاركة يف األسواق احلرة اليت تشاركها تركيا مع دول جوار العراق.
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