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قراءة يف الرؤية الرتكية جتاه العراق ما بعد 2003

املقدمة:	 
العسكرية  الناحيتي  الدولة وقوهتا من  املؤثرة يف سياسة  العوامل  العامل اجلغرايف من أهم  يـَُعدُّ 
السياسة  أروقة  يف  أمهية كبرية  العراق  حيتل  إذ  االسرتاتيجية)1(،  أمهيتها  حيدد  فهو  واالقتصادية، 
اخلارجية الرتكية منذ هناية احلرب العاملية من النواحي االقتصادية والسياسية واألمنية. وتتمثل األمهية 
اجلغرافية للعراق؛ كونه واقعاً يف ملتقى طرق املواصالت اليت تربط قارات العامل القدمي، ويف كونه 
اجلسر األرضي املؤدي إىل طرق املواصالت البحرية املهمة يف شرق العامل وغربه، واملتمثل يف حبر 
العرب، واحمليط اهلندي، والبحر املتوسط؛ وبفضل هذا املوقع أصبحت للعراق مكانه مهمة يف العامل 
من الناحيتي العسكرية والدولية. وتكمن األمهية االقتصادية هلذا البلد كوهنا ميتلك خامس أكرب 
احتياطي النفط يف العامل فضاًل عن الغاز الطبيعي، وألنه أيضاً كاجلسر الرابط بي آسيا-أفريقيا، 
لربط الغرب والشرق لعدد من  وتركيا واخلليج العريب، وميكن أن يكون املوقع اجلغرايف للعراق ممراً 
املشاريع االسرتاتيجية كالكيبل الضوئي ونقل الطاقة »النفط والغاز« من اخلليج العريب إىل أورواب.

 يتطّلب إدراك سلوك الدولة اخلارجي معرفة عملية صنع القرار، وقد أشار جوزيف فرانكل يف 
كتابه )making of foreign policy The( إىل أن قرار الدولة هو قرار ال يصنع من 
إطار نظري  أفراد وجمموعات)2(. وشارك سنايدر يف وضع  الدولة، ولكن أبشخاصها من  طرف 
دقيق لعملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية، وركز يف حتليله على تشخيص الدولة مبعىن دراستها 
من خالل أشخاص معيني وعّدهم أحد أطراف النظام الدويل، وقد أكد يف إطاره النظري على أن 

السلوك اخلارجي يف النهاية هو حمصلة العملية التفاعلية بي جمموعة من املتغريات اآلتية: 
أواًل: احمليط الداخلي: الذي يشمل: املوقع اجلغرايف، وثقافة اجملتمع، والرأي العام، ودرجة التنمية 

االقتصادية، ونوع النظام السياسي. 
1. حممود عبد الرمحن خلف الزيدي، »سياسة تركيا اخلارجية جتاه دول اجلوار العريب )العراق وسوراي( 1980 – 1993، رسالة 

ماجستري غري منشورة، اجلامعة املستنصرية، )2002(، ص: 13.
2. رانيا حممد طاهر، »الدور االقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب«، رؤية تركية، مركز سيتا للدراسات، أنقرة، 3102، 

ص: 521.

قراءة في الرؤية التركية تجاه العراق ما بعد 2003
حسين أصالن *

* ابحث متخصص يف الشأن الرتكي.
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احمليط  الدولية يف  الوحدات  بسلوكيات  املرتبطة  العوامل  اليت حتوي كل  اخلارجية:  البيئة  اثنياً: 
اجلغرايف والوضع الدويل. 

واحلوافز  واإلدراك،  القرار،  لصناع  الشخصي  التكوين  يف  واملتمثلة  السيكولوجية:  البيئة  اثلثاً: 
أو  الداخلية  البنيوية  املوضوعية  املتغرّيات  خالله  من  تنتج  الذي  الوسيط  خالل  من  الشخصية، 
اخلارجية وأتثريها على السياسة اخلارجية، ومن دراستنا لشخصية أردوغان وغريه من القياديي يف 
حزب العدالة سنجد أن الشخصية األولية كانت يف بدايتها يسرية وتربو على املعاانة اقتصادية يف 
مرحلة الطفولة والضغوط السياسية يف السنوات املاضية من قبل اجليش الرتكي، وتتألف هذه البيئة 
من جمموعة من املكوانت الشخصية والنفسية وطاملا كانت مسألة اهلوية مثار جدل كبري بي النخب 
يف اجملتمع الرتكي من إسالمية وعلمانية، إذ أحبر األخري برتكيا إىل الشاطئ األورويب الغريب، مبتعدين 

هبا عن مرفأ الشرق اإلسالمي)3(.
أواًل: السياسة اخلارجية الرتكية: نظرة عامة

 تقوم السياسة الرتكية على عدة منطلقات أمهها: االقتصاد، والتفامهات األمنية املشرتكة مع الدول 
اجملاورة، واحلوار االسرتاتيجي، والتعايش بي الثقافات واألداين، واالستفادة من موقعها اجليوسياسي 
يعدُّ  املنطلقات  هذه  مع  يتعارض  أي شيء  وإن  الطاقة،  والبحث عن مصادر  واجليوسرتاتيجي، 
أمام تركيا يف سبيل أن تكون دولة قوية  هتديداً لألمن القومي للدولة يف املستقبل، ويكون عائقاً 
واسرتاتيجية يف الشرق األوسط. وقد أكد وزير اخلارجية أمحد داود أوغلو »أن الدول ال تستطيع 
أن تغرّي أترخيها وال حدودها اجلغرافية، ولكن بوسعها أن تعيد قراءهتا واكتشافها من جديد«، وقد 
أدت العوامل اجلغرافية دوراً رايدايً يف إقرار السياسة اخلارجية الرتكية. ويف هذا السياق يرى الرئيس 
األمريكي السابق )ابراك أوابما( أن دور تركيا مل يعد كما كان عليه إاّبن احلرب الباردة؛ أي كنقطة 
فصل بي الشرق والغرب، وإهنا أصبحت اآلن نقطة التقاء الغرب والشرق، بداًل من كوهنا نقطة 

الفصل كما كانت يف الزمان السابق)4(. 
إن هنج السياسة اخلارجية املائز اتبعه األتراك يف بداية أتسيس اجلمهورية الرتكية على وفق مبدأ 
أاتتورك )سالم يف الوطن سالم يف العامل(، وعلى أساس ذلك عرف عن السياسة اخلارجية الرتكية 

3.رانيا حممد طاهر، »الدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب«، مصدر سبق ذكره، ص: 621.
4.حسن الرباري، »الغرب مشغول يف قراءة الظاهرة السياسية اخلارجية«، االقتصادية، العدد )3426(، 0102/11/5، متاح: 
http://www.aleqt.com/2010/11/05/article_465199.html.
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الدفاعية اليت  الواقعية  وملدة طويلة منذ أتسيس اجلمهورية حالة االنعزال، وذلك على وفق نظرية 
تفرتض أن الدولة تعطي األولوية الستقالهلا وتضع خيارات سياستها اخلارجية -كذلك- اعتماد 
هنج أن تكون تركيا أوروبية وليست آسيوية، وأن تكون بلداً حمايداً؛ لكن ذلك النهج قد بدأ ابلتغرّي 
منذ جميء الرئيس األسبق )عصمت اينونو( يف مخسينيات القرن املاضي، إذ قام على أساس اخلروج 
من هنج االنعزال ابالخنراط يف سياسة األحالف، واخلضوع الكامل للغرب، واالنضمام إىل احللف 
العسكري الغريب )الناتو(، واستضافة قواعد عسكرية أجنبية يف األراضي الرتكية. وقد عرّب عن ذلك 
رئيس احلكومة الرتكية األسبق )مسعود يلماز( يف العام )١٩٩١( حينما أشار إىل: »أن أمام تركيا 
أحد اخليارين: اخليار األورويب، أو خيار الدخول يف عصر القرون الوسطى«)5(، ومتثلت املبادئ اليت 

انتهجتها تركيا خالل تلك املدة ابآليت)6(: 
• عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول منطقة اجلوار.	
• عدم التدخل يف النزاعات بي دول املنطقة.	
• العمل على استمرار انقسام العرب دون التدخل يف النزاعات العربية-العربية.	
• فصل الشرق األوسط عن دور تركيا يف التحالف الغريب.	
• توازن دقيق يف موقف تركيا من القضية الفلسطينية بعد اعرتافها إبسرائيل عام ١٩٤٩.	

ومن انحية أخرى، يرى وزير اخلارجية الرتكي السابق )أمحد داود أوغلو( أن تركيا مرت   
بثالث مراحل: أوهلا: دور تركيا إابن احلرب الباردة، وحماولة رسم خريطة املنطقة؛ كوهنا جزءاً من 
الكتلة الغربية، حيث إهنا كانت وسيلة للتحكم يف اجلنوب. اثنيها: إابن مدة ما بعد احلرب العاملية 
الباردة يف بداية التسعينيات، إذ بزغ تصور جديد لرتكيا يف األذهان كدولة جسر، مع ظهور عدة 
مشكالت جديدة يف مدة ما بعد احلرب الباردة يف مقدمتها الغزو العراقي للكويت، واألزمة يف 
البلقان، حيث أصبح هدف تركيا األساس هو محاية استقرارها. اثلثها: مرحلة إعادة تعريف مكانة 
تركيا يف احلقبة اجلديدة اليت أعقبت أحداث احلادي عشر من أيول، فمكانة تركيا اجلديدة قامت 
على أساسي: أساس فكري، وأساس جغرايف؛ وبذلك فقد شرعت تركيا منذ العام )2002( يف 
ذات  أهدافاً  ابحلسبان  آخذاً  اجلديدة،  الرؤية  هذه  مع  ينسجم  على حنو  وهيكلته  بناء سياستها 

.http://elbadil.com/?p=465618 :5. حممود عرفات، »أردوغان .. قصة سراب«، مقاالت البديل، متاح على
6. رانيا حممد طاهر، »الدور االقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب«، مصدر سبق ذكره، ص: 431-331.
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معامل واضحة ومتطلعة لالستفادة من موقعها اجلغرايف ورصيدها التأرخيي؛ وبذلك ارتكزت السياسة 
اخلارجية الرتكية يف هذه املرحلة إىل مخسة مبادئ أساسية، هي)7(: 

التوازن بي األمن والدميقراطية: إن انعدام التوازن بي األمن والدميقراطية يف أي دولة لن حيقق . 1
هلذه الدولة فرصة إقامة منطقة نفوذ يف حميطها.

البلدان . 2 بي  اقتصادي كبري  ترابط  بوجود  اجلوار: وذلك  مع دول  املشكالت  سياسة تصفري 
اجملاورة على سبيل املثال: كجورجيا، وبلغاراي، وإيران، وسوراي، والعراق.

والشرق . 3 البلقان،  تركيا يف  اجلوار: والسيما أتثري  لدول  واخلارجية  الداخلية  األقاليم  التأثري يف 
الـوسط، والقوقاز وآسيا الوسطى.

السياسة اخلارجية املتعددة األبعاد: إن العالقات مع الالعبي الدوليي ليست يف حالة تنافس، . 4
وليست منفصلة عن بعضها بعض، وإمنا متممة ومكملة لربوز تركيا؛ فاالسرتاتيجية مع الوالايت 
املتحدة األمريكية يف إطار ارتباطها ابلناتو، وجهود تركيا لالنضمام إىل االحتاد األورويب، وكذلك 
التزامن؛ ابعتبارها عالقات  الوترية نفسها من  سياسة جوارها مع روسيا وأورآسيا تسري على 

جتري كلها يف إطار التكامل.
الدولية، . 5 املنظمات  الدبلوماسي من زاوية عضويتها يف  تركيا  أداء  املتناغمة: عن  الدبلوماسية 

واستضافتها للمؤمترات والقمم الدولية.
 ويرى )داود اغلو( يف التغرّي احلاصل »أن تركيا ليست حباجة إىل خارطة طريق، بل الوصول 
إىل هناية الطريق«، إاّل أن التغرّيات اليت طرأت يف تركيا مرت مبرحلتي: األوىل: العمل على تثبيت 
اإلسالمي،  العامل  حنو  والتوجه   ،)2007  -  2002( الدولة  أركان  يف  والتنمية  العدالة  أنصار 
وكسب دعم الدول العربية والسيما دول اخلليج، ألجل تطوير القطاع االقتصادي، وعقد عدد من 
االتفاقيات االسرتاتيجية مع الدول اجملاورة كسوراي والعراق وإيران، وإعالن مبدأ تصفري املشكالت 
الداخل واخلارج، فداخلياً:  الدولة من  الدول. الثانية: هي مرحلة حتّول وتغرّي يف اسرتاتيجية  مع 
سيطرة العدالة والتنمية على املؤسسات كافة وأمهها األمنية والعسكرية واستبعاد كل الشخصيات 
العربية -مطالبة  الدول  التدخل وهذا ما شهدته  املعارضة لسياستها. أما خارجياً: فاتباع سياسة 
7. أمحد داود أوغلو، »معامل السياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة متغرية ويف العامل كله«، رؤية تركية، مركز ستا، أنقرة، ربيع 2102، 

ص: 01-9. 
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اللييب والسوري والعراقي، وصف رئيس  الشأن  السلطة، والتدخل يف  املبارك برتك  الرئيس حسين 
الوزراء العراقي ابنه ميثل رأي األقلية- يف ما يسمى الربيع العريب، إذ انتهجت طريقاً مغايراً عّما هو 
متعارف عليه أبن تركيا تفضل أن تبقى على مسافة واحدة من الصراعات العربية الداخلية، ولكن 
ما حصل من التدخل بنحٍو مباشر يف الصراعات الداخلية، وخروج تركيا عن مسارها املعهود الذي 
عرف عنها ابحليادية، حيث أكد وزير اخلارجية: »أن التوترات اليت حتصل أحياانً بي الدولتي من 
شأهنا أن ختلق حالة من عدم التوازن يف جممل املنطقة، وميكن هلا أن تؤدي إىل مشكالت إقليمية، 
وإن بالده ختلق توازانً يف سياسات الشرق األوسط«)8(؛ وابلتايل، جيب األخذ ابحلسبان املنعطف 

الثقايف-االسرتاتيجي الذي متر به تركيا، بربطها بثالث دوائر تنتمي هلا)9(:
• الدائرة األطلسية: حيث تركيا عضو يف حلف األطلسي. 	
• الدائرة الشرق أوسطية: فكوهنا دولة شرق أوسطية يفرض عليها استحقاقات ال مهرب منها. 	
• الرتكية 	 احلكومة  هنج  يف  رئيساً  عنواانً  ابتت  الدينية  األيديولوجية  إن  إذ  اإلسالمية:  الدائرة 

-حكومة العدالة والتنمية-. 
اثنياً: مبادئ التغيري يف السياسة اخلارجية الرتكية جتاه املنطقة 

بعد منتصف عام 2009، صيغت رؤية جديدة لسياسة تركيا اخلارجية جتاه العامل عامة، والشرق 
األوسط واملنطقة العربية على وجه اخلصوص، وقد حتّولت بنحٍو كبري إىل تغيري اخلطاب واملمارسة، 
فخطها اجلديد من حيث النشاط وتعدد األبعاد واضح على األرض، والسيما بعد أحداث التغيري 
اليت شهدها املنطقة العربية مبا يسمى ابلربيع العريب)10(، ويرى داود أوغلو أن هذا التحّول ميكن 

تلمسه ابآليت)11(:

8. عائشة كارابت، »حوار مع وزير اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو«، قنطرة ، 0102، متاح على:
http://ar.qantara.de/content/hwr-m-wzyr-lkhrjy-ltrky-hmd-dwd-glw-lsn-bhj-
l-khrt-tryq-bl-lwswl-l-nhy-ltryq.

9.إبراهيم أبراش، »السياسة الرتكية: أيديولوجية صدامية أم براغماتية مستحدثة؟«، ابلنايشي، 0102/6/6، متاح على:
 http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=415.

10. ينظر: بولنت آراس، »السياسة اخلارجية الرتكية .. نظرة من الداخل«، جملة دراسات الشرق األوسط، مركز دراسات الشرق 
األوسط، عمان، 2102.

11. أمحد داود أوغلو، »معامل السياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة متغرية ويف العامل كله«، مصدر سبق ذكره، ص: 91-61. 
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طيب . 1 رجب  أهداف  من  وأنه  واحلرية،  األمن  بي  التوازن  يوفر  أن  ينبغي  السياسي  التحول 
أردوغان.

تطوير مبدأ تصفري املشكالت مع جرياننا من أجل القضاء على التهديدات اخلارجية؛ ألجل . 2
احلفاظ على التوازن يف املنطقة والسيما الدول الشقيقة.

أو . 3 االجتماعية،  املؤسسات  تدمري  وليس  الدولة،  ومؤسسات  االجتماعية  املؤسسات  محاية 
إضعافها، وجعلها من الروابط املستقبلية بي الدول.

ينبغي أن يكون هناك وضع قانوين وشرعي للدول، وجيب ااّل تتغرّي احلدود، فلدينا ما يكفي من . 4
االنقسام والتفكك يف املنطقة؛ وهذا يدل على عدم موافقة األتراك على قيام الدولة الكردية. 

عدم التدخل األجنيب يف مسرية التغيري، فالشعوب هي الفاعل الوحيد يف هذه العملية، وعليها . 5
أن تقرر مستقبلها بنفسها.

الرأي . 6 وصناع  املفكرين  وعلى  واحلرية،  األمن  بي  التوازن  يوفر  أن  ينبغي  السياسي  التحّول 
والساسة فيها أن يلتقوا بنحو مكثف من أجل مناقشة مستقبلها، ويرى وزير اخلارجية أبن تركيا 

مرتبطة مبا جتري يف املنطقة من التغيري كمصر، وليبيا، واليمن، والعراق.
اثلثاً: السياسة اخلارجية الرتكية يف عهد حزب العدالة والتنمية:

ميكن اجلزم أبن السياسة اخلارجية الرتكية تغريت بنحو واضح منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
إىل سدة احلكم بزعامة رجب طيب أردوغان وعبد هللا غول، ابملقارنة مع التحدايت األربعة اليت 
كانت تشكل نقاط ارتكاز ابلنسبة إىل سياسة تركيا الشرق أوسطية يف تسعينيات القرن املاضي، 

واملتمثلة ابآليت)12(: 
التورط العميق غري املرحب به، ولكنه حمتوم، يف مشال العراق وسوراي الذي ما لبث أن جر وراءه . 1

مجلة من العواقب ليس فقط على العالقات الرتكية-العراقية، بل وعلى عالقات مع جارتي 
مباشرتي آخريي مها: إيران، وسوراي.

12. هاينتس كرامر، »تركيا املتغرية: تبحث عن ثوب جديد«، مكتبة العبيكان، الرايض، 1002، ص: 702-602.
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طغيان تعاون سريع التنامي يف املسائل العسكرية مع كل من إسرائيل، واالحتاد األورويب، وحلف . 2
الناتو والوالايت املتحدة األمريكية، مبا يفضي إىل تعقيد العالقات مع البلدان العربية.

املياه يف . 3 استخدام  بشأن  والعراق  تعيش مشكالت مضطردة مع كل من سوراي  تركيا  بقيت 
حوض هنري دجلة والفرات.

واجهت تركيا صعوبة كبرية يف حتقيق التوازن على صعيد العالقات مع إيران بي تعيي احلدود . 4
األيديولوجية من جهة سلوك حسن اجلوار املنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات 
مع  األمريكية  املتحدة  الوالايت  مع  تركيا  عالقات  املقابلة  اجلهة  ومن  الطاقة،  من  ضخمة 
بي  توازي  أن  تركيا  على  فإن  وابلتايل  معي؛  إىل حد  أدىن  بدرجة  وإْن  األوروبيي  شركائها 

سياستها الشرق أوسطية وتوجهاهتا الغربية يف السياسة اخلارجية.
الباردة  احلرب  بعد  ما  أوجدته مرحلة  الذي  الديناميكي  االسرتاتيجي  التنافس  مناخ  لقد كان 
عاماًل من العوامل اليت أوجبت على تركيا البحث عن اسرتاتيجية إقليمية جديدة، وصياغة سياسة 
الشرق  الذي يضّم مثلث  القريب  إقليمها اجلغرايف  الباردة، جتاه  شرق أوسطية هلا ما بعد احلرب 
األوسط-القوقاز-البلقان اليت تتعرض لتغيري جذري كلما فقد البيئة اجلامدة للثنائية القطبية أتثريها؛ 
وعلى هذا األساس فإن احلساابت اليت حددهتا السياسة الرتكية من حيث العوامل اخلارجية جتاه 

العراق متثله حزب العمال الكردستاين وقضية املياه وخطوط أانبيب النفط)13(.
رابعاً: العالقات الرتكية-العراقية:

يرتبط تركيا والعراق البلدان اجلاراتن بعالقات أترخيية مشرتكة، منذ أن مت حّل مشكلة احلدود بي 
الطرفي وعقد اتفاقية ترسيم احلدود وحسن اجلوار يف حزيران من العام )1926(، إذ تبادال التمثيل 
الدبلوماسي يف العام)1929(. ويعزز هذه العالقات مصاحل وقضااي مشرتكة تنطلق من احلدود 
املشرتكة وقضااي املياه، واألقليات، والتجارة، والنفط، والثقافة، والدين، جعلت من هذه العالقات 
تتجه بطبيعتها حنو حتمية التعاون والتقارب خلدمة البلدين على الرغم من مرورها بفرتات من التوتر 

والتصعيد خالل مراحل أترخيها الذي يقارب القرن من الزمن.

13. أمحد داود أوغلو، »العمق االسرتاتيجي«، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، 0102، ص: 134-034.
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واجلمهوري  امللكي  العهدين  اتسمت يف  متعددة،  الرتكية-العراقية أبدوار  العالقات  لقد مرت 
بكوهنا وّدية ومتطورة والسيما خالل حقبة العهد امللكي يف العراق، إذ وّقع الطرفان اتفاقيات ثنائية 
متعددة خاّصة ابإلقامة، والتجارة، واملياه، والرتبية، والتعليم، واملواصالت، واالتصاالت، واألمن، 
وتسليم اجملرمي. وقد اشرتك البلدان يف تلك احلقبة يف حتالفات ومواثيق إقليمية، أبرزها »ميثاق سعد 
أابد« عام )1937(، وعقد البلدان حلفاً ثنائياً تطور إىل حلف مجاعي يف العام )1955( ُسي 
»حبلف بغداد«، واستمر هذا التطور يف العهد اجلمهوري خالل حقبيت السبعينيات والثمانينيات 
من القرن املاضي ويف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، حيث ُعقدت اتفاقية أمنية 
اآلخر-  الطرف  إخطار  -بعد  الطرفي  لكال  يسمح   )1984( األول  تشرين  يف  الطرفي  بي 
ابلقيام بعمليات مطاردة حثيثة للمتمردين األكراد بعمق )10(كم داخل حدود البلدين للحفاظ 
على أمن احلدود بينهما. إاّل أن هذه العالقات أصاهبا التوتر والقطيعة بسبب أزمة اخلليج الثانية 
واحتالل العراق للكويت يف العام )1990(، إذ تبنت تركيا موقفاً معادايً للنظام العراقي السابق، 
ورفضت احتالل الكويت، وشاركت يف العمليات العسكرية ضده، ودعمت القرارات األممية اخلاصة 
ابلعقوابت االقتصادية ضد العراق وقرارات فرض احلظر اجلوي وسامهت بتطبيقها. لكنَّ التحول 
اإلجيايب الذي شهدته هذه العالقات بدأ منذ عام )2003(، بعد سقوط نظام صدام واحتالل 
العراق من قبل الوالايت املتحدة األمريكية )احلليف القوي لرتكيا(، وتويل حزب العدالة والتنمية 
احلكم يف تركيا؛ األمر الذي انعكس إجياابً على تطور العالقات بي الطرفي وتوسعها بنحو كبري 

والسيما على الصعيدين االقتصادي والسياسي.
وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية يف هذه العالقات، بيَد أن هذه املرحلة أفرزت قضااي 
جديدة زادت املشكالت املشرتكة السابقة تعقيداً، وبرزت حتدايت جديدة والسيما بعد االنسحاب 
األمريكي من العراق عام )2011(، والفراغ الذي خّلفه هذا االنسحاب الذي استغلته قوى أخرى 
وتنظيمات إرهابية، فرضت على البلدين اجلارين التعامل مع هذه التطورات اخلطرية جبدية وحزم 
كبريين، والعمل على احلد من انعكاساهتا السلبية، واحتواء خماطرها وهتديداهتا على األمن القومي 

للبلدين، ومستقبل عالقاهتما وروابط شعبيهما التأرخيية.    
لذا فإن سياسة حزب العدالة والتنمية اليت اتبعتها منذ 2003  جتاه العراق بنحو متغرّي وغري 
واضحة املعامل يف تبنيه القضية خاصة مسألة غزو العراق وموقف أردوغان واجليش وموقف املعارضة، 
وعلى هذا األساس نرى وجود شيئي: أوهلما: طبيعة تفكري حزب العدالة والتنمية، واثنيهما: أتريخ 
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العدالة  لسياسة تركيا مع املنطقة يف وضعية مهمة خبلق أزمة. يف 1 آذار 2003 صوت حزب 
والتنمية يف الربملان الرتكي ابملوافقة لصاحل غزو العراق بناًء على طلب من أردوغان، والتصويت على 
القانون اخلاص ابنضمام تركيا للتحالف الدويل ونشر )62( ألف جندي أمريكي و)255( طائرة 
حربية و)65( طائرة هليكوبرت لستة أشهر؛ وقد متت املوافقة على طلب أردوغان الستخدام أرض 
البالد لغزو العراق، ووسط دعوة أردوغان للموافقة على القرار، ومشاركة اجليش ابلغزو؛ لوجود فوائد 
وطنية ابألمر، لوال أن العدد املطلوب للتصويت كان ينقصه 3 أصوات يف ظل رفض حزب الشعب 
القرار  لرفض  األغلبية  ومالت  نفسه،  على  الرتكي  اجليش  انقسم  وقد  القومية،  واحلركة  اجلمهوري 
وعّده مضرّاً ابلصاحل الوطين الرتكي، مع األخذ ابحلسبان أغلب الرافضي املتعنتي لقرار املشاركة 
هم املتهمون ابلتخطيط ملؤامرة »ارجينكون« االنقالبية ضد احلكومة)14(. وال ميكن فهم السياسة 
الرتكية يف املنطقة إال من خالل اجلمع بي مدخل االسرتاتيجية السياسية التأرخيية ومدخل االقتصاد 
السياسي؛ وإن تركيا ال تطمئن كثرياً للسياسات األمريكية جتاه العراق، والسيما فيما خيّص مبعاجلتها 
للقضية الرتكية؛ لذا تغرّيت السياسة الرتكية حيال القضية الكردية، وحتولت من الصراع العسكري إىل 
حراك سياسي وكسب وّد الكرد ودجمهم ابلعملية السياسية. وإن أوجه التوتر يف العالقات الرتكية-
العراقية تتمثل يف االنتهاكات املتكررة لشمال العراق حبجة مالحقة حزب العمال الكردستاين؛ ملنع 

إقامة دولة كردية يف مشال العراق.
خامساً: جماالت التعاون وقضااي التهديد املشرتكة يف العالقات الرتكية-العراقية: 

إن أساس حّل أي مشكلة يكمن يف التشخيص السليم هلا؛ وهنا ال بّد من تشخيص أسباب 
عدم استقرار العالقات العراقية-الرتكية أترخيياً وأترجحها بي التوتر والتصعيد اترة، والتقارب والتهدئة 
اترًة أخرى، على الرغم من عظم املصاحل واملشرتكات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
بي الشعبي العراقي والرتكي؛ وابلتايل فإن أي قراءة حتليلية لواقع هذه العالقات تشري اىل أن هنالك 
جمموعة من امللفات والقضااي األساسية اليت تنعكس بصورة مباشرة على جمرى هذه العالقات سلباً 

وإجياابً، ميكن إمجاهلا ابآليت:
• السياسة: تعّد قضية كركوك والعالقة مع إقليم كردستان من أهم القضااي اليت تواجه العالقات 	

املدينة  الطرفي واضح وصريح جتاه قضية كركوك، وتراين أبن هذه  العراقية-الرتكية، فموقف 
بقية  على  فرض سيطرته  األطراف  من  وال ميكن ألي طرف  قومياً  ومتنوعة  ميزة خاصة  هلا 

14. حممود عرفات، »أردوغان .. قصة سراب«، مصدر سبق ذكره.
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املكوانت؛ وابلتايل فإهنما يدعمان الوضع الدستوري هلذه احملافظة الذي نّص عليه الدستور 
اتباع  املدينة، لكن  إقليم كردستان وأطماعها جتاه هذه  العراقي، وترفضان ممارسات حكومة 
تركيا سياسة مزدوجة جتاه اإلقليم والسيما يف قضية تصدير النفط والعالقات االقتصادية املائزة 
معها، من شأهنا تقوية موقف حكومة اإلقليم جتاه املركز؛ األمر الذي يعقد من إمكانية حّل 

هذه القضية وينعكس سلباً على العالقات العراقية-الرتكية.
• أولوية رئيسة للحكومتي 	 املتطرفة )تنظيم يب كا كا وداعش(  التنظيمات  األمن: حتتل قضية 

القومي  لألمن  خطرياً  هتديداً  يشكالن  إذ   ،)2003( عام  بعد  والسيما  والرتكية  العراقية 
العراق  يف  بنحو كبري  )يب كا كا(  الكردستاين  العمال  نشاط حزب  فتزايَد  والرتكي،  العراقي 
يف  عناصره  وتزايد حضور   ،)2014( عام  اإلرهايب  داعش  تنظيم  بيد  املوصل  سقوط  بعد 
كركوك وطوزخورماتو وسنجار وإنشاؤه قواعد عسكرية ومكاتب حزبية، وسعيه لنشر أفكاره 
القومية املتطرفة يف اجملتمع العراقي، وتلقيه الدعم من بعض الدول اإلقليمية والغربية اليت تدعم 
اترة احلزب واترة أخرى تنظيم داعش الذي انتشرت خالايه النائمة داخل تركيا ونفذت عدة 
عمليات إرهابية داخل أراضيها؛ واهلدف من ذلك إدخال املنطقة بدوامة من العنف وعدم 
اإلرهابية  التنظيمات  هذه  حملاربة  التعاون  البلدين  أولوايت  رأس  على  فإن  ولذا  االستقرار، 

والقضاء عليها مبساعدة الدول األخرى.
• املياه: لطاملا شكلت قضية املياه مصدراً لتوتر العالقات بي البلدين لعقود طويلة من الزمن يف 	

ظل غياب اتفاق مشرتك بشأن املياه وحصص دول املنبع واملصب منها، مع تزايد احتياجات 
كال البلدين للموارد املائية نتيجة التغرّيات املناخية، وقلة مياه األمطار واخنفاض مناسيب املياه، 
وعلى الرغم من تواصل اجلهود املشرتكة من قبل املسؤولي يف كال البلدين يف هذا امللف ووجود 
مؤشرات مشجعة، إاّل أن هذه القضية ستبقى حجر عثرة ما مل يتم توقيع اتفاقية مشرتكة تليب 

احتياجات العراق املائية.
• االقتصاد: إن السياسة اخلارجية الرتكية تتمثل أبربعة أهداف رئيسة، وهي »األمن القومي 	  

للدولة، واالقتصاد السياسي، والتكامل الداخلي، واملكانة اإلقليمية«، وإن إولوايت احلكومة 
هي األمن واالقتصاد، وهذا ما سعى إليه أعضاء حزب العدالة والتنمية بغية معاجلة االهنيار 
االقتصادي الذي كانت تعيشه البالد سابقاً، وقد عّدوا أنفسهم املنقذ الثالث بعد مندريس 
واوزوال؛ إلخراج تركيا من االهنيار؛ وهبذا بدأ أعضاء العدالة ابلتفاوض مع صندوق النقد الدويل 
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للوصول إىل حلول مناسبة. 
اسباب  من  هذا  موقفها  ونبع  العراق،  على  االقتصادي  احلظر  استمرار  تركيا  عارضت  لقد 
العام  مليار دوالر حىت هناية  اقتصادية حبتة، حيث أدى هذا احلظر إىل خسائر جتاوزت )30( 
)1999(؛ ومن هنا سارعت تركيا بتأييد تطبيق قرار األمم املتحدة بربانمج النفط مقابل الغذاء، 
وقد استفادت تركيا من تطبيق املرحلة األوىل هلذا الربانمج يف احلصول على )140( مليون دوالر 
كرسوم وعوائد لنقل النفط وتصديره، مع العلم أن نسبة الرسوم كانت قبل احلظر على العراق حوايل 
النفط  برميل من  فيه تركيا )18.61( مليون  الذي استوردت  الوقت  )400( مليون دوالر، يف 
العراقي بنسبة )15.5 %( من جمموع ما صدره العراق من النفط آنذاك؛ مما أدى إىل زايدة حجم 
التجارة يف  البلدين إىل )500( مليون دوالر)15(، ولقد ارتفعت قيمة هذه  التبادل التجاري بي 

اآلونة األخرية إىل )14( مليار دوالر أمريكي.
• اجلانبان 	 اختذ  سوراي  األزمة يف  بداية  فمنذ  السورية،  األزمة  وأبرزها  وأزماهتا:  املنطقة  قضااي 

العراقي والرتكي موقفي متناقضي جتاه أطرافها، فرتكيا دعمت تغرّي النظام، ودعمت فصائل 
املعارضة يف سعيها لذلك وتدخلت عسكرايً داخل األراضي السورية لقتال كل من قوات سوراي 
الدميقراطية الكردية وداعش، أما العراق فقد وقف إىل جانب احلكومة السورية؛ وذلك لعدم 
وجود معارضة حقيقية حتّل حمل النظام وسيطرة اجلماعات الدينية املتطرفة على فصائلها، وإن 
هناك عدة فصائل عراقية تقاتل إىل جانب النظام يف سوراي، ضّد قوات املعارضة وتنظيم داعش؛ 
تنظيم داعش اإلرهايب يف سوراي؛ لذا جيب  قتال  الطرفي هو  ابلتايل فإن املشرتك يف موقف 
الرتكيز يف موقف البلدان على قتال تنظيم داعش، وترك مصري سوراي للشعب السوري يقرره 
ابملفاوضات واالبتعاد قدر اإلمكان عن التدخل يف الشأن الداخلي السوري والتخندق الطائفي 
اإلقليمي الذي أفرزته األزمة يف سوراي ودعمته القوى الغربية بنحٍو كبري لإلضرار بدول املنطقة.

• العالقات 	 الشائكة يف  القضااي  من  العراق  الرتكمانية يف مشال  األقلية  قضية  تعّد  األقليات: 
العراقية-الرتكية؛ ويعود السبب يف ذلك إىل متركز هذه األقلية يف حمافظة كركوك اليت هي ساحة 
صراع قومي عرب التأريخ بسبب موقعها االسرتاتيجي ومواردها الطبيعية، وعلى الرغم من الدعم 
الرتكي لرتكمان العراق، إاّل أن تركيا تستخدم الرتكمان كورقة ضغط سياسي توظفه عند احلاجة 

15. رانيا حممد طاهر، »الدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب«، مصدر سبق ذكره، ص: 321-221
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يف الضغط على احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان على وفق ضرورات املصلحة الرتكية 
من دون اعتبار ملصاحل هذه األقلية ومستقبلها، فالتحول اجليوسياسي للسياسة الرتكية مؤخراً 
ابجتاه دعم حزب مسعود البارزاين )احلزب الدميقراطي الكردستاين(، كانت له تداعيات خطرية 
على مستقبل الرتكمان يف كركوك والسيما بعد سقوط املوصل بيد داعش، إذ حتولت بعض 

املدن الرتكمانية إىل خطوط قتال بي قوات البيشمركة الكردية وتنظيم داعش.
اخلامتة

ال بدَّ من اإلشارة اىل أن مفتاح جناح عمل أي عمل مجاعي يقوم على الثقة بي أطرافه؛ ابلتايل 
فإن مواجهة املخاطر واملشكالت اليت تعكر صفو العالقات بي الطرفي ال بد أن تستند إىل عنصر 
الثقة، وبغيابه فإن أي حلول أو مقرتحات هلذه املشكالت سوف يكون مصريها الفشل، وهنا ال 

بّد من اإلشارة إىل مجلة مقرتحات مهمة يف هذا الصدد، تتمثل ابآليت: 
توافر النوااي الطيبة والرغبة الصادقة من كال اجلانبي للجلوس على طاولة واحدة واحلوار اإلجيايب . 1

الفّعال بعيداً عن كل املزايدات واملهاترات اإلعالمية والسياسية للعمل على فتح آفاق جديدة 
من العالقات البناءة اليت ختدم مصلحة الطرفي بعيداً عن احلساسيات السابقة؛ مبا ميّكن من 

تقوية أواصر التعاون االقتصادي والسياسي. 
إعادة تفعيل عمل اللجنة الثالثية )العراقية-الرتكية-األمريكية( الرئيسة والفرعية، اليت تشكلت . 2

يف العام )2007(.
البدء مبفاوضات مباشرة عالية املستوى بي الطرفي ملعاجلة مشكلة وجود عناصر حزب العمال . 3

الكردستاين.
التأكيد على أن تقف تركيا على املسافة نفسها من مجيع مكوانت الشعب العراقي وأحزابه . 4

السياسية، وعدم أتييدها جلهة سياسية أو مكون على حساب اآلخر.
تكثيف الزايرات الرسية بي مسؤويل البلدين لتطوير العالقات السياسية، وتنسيق املواقف جتاه . 5

قضااي املنطقة وأزماهتا.
تشجيع آليات الدبلوماسية الشعبية بي البلدين من طريق منظمات اجملتمع املدين، والتعاون . 6

الثقايف، والنشاطات اجملتمعية.
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تكثيف التعاون االقتصادي وتبادل اخلربات االقتصادية والعلمية والفنية بي البلدين، وتشجيع . 7
شبكات  وبناء  الطاقة،  ومشاريع  املقاوالت،  وأعمال  األموال،  رؤوس  وحركة  االستثمارات، 

أانبيب جديدة لنقل النفط والغاز بي البلدين. 
أن تؤدي اجلهات السياسية العراقية اليت لديها صالت وعالقات إجيابية مع تركيا أدواراً إجيابيًة؛ . 8

لرتميم العالقات، وإصالح اخللل الذي أصاهبا، وجتاوز رواسب املاضي القريب وما رافقته من 
محلة صخب إعالمي وتصعيد سياسي، والسري ابجتاه التهدئة واهناء عوامل التوتر واخلالف.

التفاوض مباشرة بشأن مستقبل تواجد )يب كا كا( يف العراق، بعد حتديد أماكنهم، وممارسة . 9
الضغط من كال اجلانبي على حكومة إقليم كردستان للتعاون جبدية إلهناء هذا امللف ابلتنسيق 
مع املنظمات الدولية والسيما األمم املتحدة إلبعاد عناصر احلزب خارج العراق، بنحو مشابه 

ملا حصل ملنظمة جماهدي خلق اإليرانية يف العراق.
بشأن قضية . 10 واقتصادايً  التنسيق بي الطرفي للضغط على حكومة إقليم كردستان سياسياً 

كركوك، وإجبارها على االنصياع ملا هو منصوص عليه يف الدستور العراقي مبا خيدم مصاحل 
على حكومة  اقتصادايً  الضغط  الرتكية  احلكومة  على  فإن  وابلتايل  والرتكي؛  العراقي  اجلانبي 
إاّل  التصدير  بعملية  السماح  النفط، وعدم  تصدير  قضية  معها يف  التعاون  وإيقاف  اإلقليم، 

مبوافقة احلكومة املركزية يف بغداد، مبا يشكل ورقة ضغط ختدم الطرفي يف هذه القضية. 
تشكيل جلنة ثنائية لدراسة ملف املطلوبي واملتورطي يف قضااي اإلرهاب والفساد وغريها، . 11

واملتواجدين يف أراضي البلدين، وتسليمهم إىل اجلهات املختصة.
تشكيل مركز تنسيق عسكري-أمين مشرتك بي اجلانبي يتوىّل مسؤولية التنسيق العسكري . 12

والعمليايت يف مناطق احلدود، وتبادل املعلومات االستخبارية عن نشاطات اجلماعات اإلرهابية 
وأماكن تواجد عناصرها. 

االبتعاد عن محالت التصعيد الكالمي يف اإلعالم اليت كانت السبب الرئيس يف الكثري من . 13
األزمات بي الطرفي، واللجوء بداًل عن ذلك إىل احلوار البّناء اهلادئ لشرح خماوف الطرفي من 
القضااي املختلف عليها وتوضيحها كقضية الوجود العسكري الرتكي يف بعشيقة، وقضية احلشد 

الشعيب، اليت كان لإلعالم دور كبري يف توتري األجواء وتعكريها بي الطرفي.
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