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وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
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على مدى األسابيع املاضية، أصبح العراق نقطة احتكاك رئيسة بي إيران وتركيا. إذ انتقد   
السفري اإليراين لدى العراق “إيراج مسجدي” يف 27 شباط التدخل العسكري الرتكي يف العراق، 

داعياً أنقرة إىل سحب قواهتا من العراق. 
وقال مسجدي يف مقابلة مع قناة رووداو الكردية: “ال نقبل إطالقاً من أي دولة، سواء   
كانت تركيا أو دولة أخرى التدخل يف العراق عسكرايً أو أن يكون هلا وجود عسكري يف العراق”، 

وشدد أيضاً على ضرورة احلفاظ على أمن العراق. 
وَردَّ املبعوث الرتكي إىل العراق “فاتح يلدز” على “تويرت” أبن نظريه اإليراين آخر شخص   
ميكن أن يلقي حماضرة لرتكيا بشأن احرتام حدود العراق. ويف أعقاب هذا اخلالف، استدعت طهران 

وأنقرة سفريي بعضهما البعض للتعبري رمسياً عن مظاملهما. 
حملاربة  العراق  مشال  يف  الرتكي  العسكري  الوجود  تزايد  وسط  الدبلوماسي  اخلالف  وجاء 
مسلحي “حزب العمال الكردستاين” الذي تعّده تركيا وعدة دول منظمة إرهابية. ويف 10 شباط، 
من  العراقية إلطالق سراح عدد  دهوك  مبحافظة  عملية عسكرية يف “جبل كاره”  أنقرة  نفذت 
الرهائن األتراك احملتجزين لدى احلزب. وبعد فشل العملية ومقتل 13 رهينة، هدد الرئيس الرتكي 
“رجب طيب أردوغان” أبن بالده ستوسع محلتها ضد “حزب العمال الكردستاين” إىل سنجار، 

وهي منطقة اسرتاتيجية تقع على حدود العراق مع سوراي.
ويف أعقاب هتديدات “أردوغان”، نشرت “قوات احلشد الشعيب” العراقية املوالية إليران 
آالف اجلنود يف 3 ألوية يف سنجار ملواجهة ما يرون أنه نية لدى أنقرة الحتالل أجزاء من بالدهم. 
ومن جهتها، اعتربت وسائل اإلعالم الرتكية أن قوات احلشد الشعيب تتدخل إلنقاذ حزب العمال 
إيران للمسلحي األكراد. وابلنظر إىل ذلك، قد  على دعم  يعّد مؤشراً  الذي  الكردستاين؛ األمر 
يقول البعض إن تباين النهج اإليراين والرتكي   جتاه املسلحي األكراد يف العراق هو العامل الرئيس 

هل ستكون إيران وتركيا على مسار تصادم في العراق؟

حميد رضا عزيزي * - فالي غول محمدي**

*  * الزميل يف املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية يف برلي. - ** فايل غول حممدي: أستاذ مساعد للعالقات الدولية 
يف جامعة تربية مدرس يف طهران. 
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وراء التوترات األخرية. بيد أن مثل هذه احلجة من شأهنا أن تتجاهل حقيقة أنّه مؤخراً يف حزيران 
2020، شنت طهران وأنقرة ضرابت جوية ومدفعية متزامنة ضد املتمردين األكراد يف مشال العراق، 
ما أاثر تكهنات أبهنما نسقا حتركاهتما العسكرية. فما الذي تغرّي يف أقل من عام وأاثر اخلالف بي 

اجلانبي حول القضية نفسها على ما يبدو؟
وابلنظر إىل الصورة الكبرية، فإن اخلالف بي طهران وأنقرة يف العراق متجذر يف اعتبارات 
توازن القوى وسعيهما إىل نفوذ أكرب. وعلى مدى العامي املاضيي، كان لدى القادة اإليرانيي 
انطباع أبن نفوذهم يف العراق آخذ يف الرتاجع. وكانت االحتجاجات الشعبية الواسعة يف العراق يف 
أواخر عام 2019 ضد الدور اإليراين أول عالمة رئيسة على هذا الرتاجع، وقد وجه اغتيال قائد 

“فيلق القدس” اإليراين اللواء “قاسم سليماين” أشد ضربة لنفوذ طهران.
ولزايدة تفاقم املشكالت، يف أاير 2020، استبدل رئيس الوزراء املدعوم من إيران “عادل 
عبد املهدي” بـ”مصطفى الكاظمي”، وهو سياسي عراقي أكثر استقاللية حياول احلفاظ على 
عالقة متوازنة مع إيران وجريان العراق اآلخرين، مبا يف ذلك السعودية وتركيا. وحبلول ذلك الوقت، 
لتطهري  أربيل  إقليم كردستان يف  بغداد وحكومة  مع  اتفاق  إىل  ابلفعل  توصلت  قد  أنقرة  كانت 
سنجار من حزب العمال الكردستاين. ومع استبعاد إيران من االتفاقية الثالثية شككت طهران 
املناهضة  يف خطط تركيا اخلاصة ابلعراق. تشعر طهران ابلقلق من أن أنقرة قد تستخدم محلتها 
للميليشيات الكردية لتأسيس وجود عسكري طويل األمد يف سنجار، كما فعلت سابقاً يف مشال 

سوراي وحمافظة دهوك العراقية.
وابلنظر إىل أن العراق وسوراي مها املكوانن الرئيسان لعمقها االسرتاتيجي، فإن لدى إيران 
هنجاً ال يسمح ابلرتاخي يف هذه البلدان؛ ويعين هذا أن طهران غري راغبة يف األساس يف مشاركة 
جمال نفوذها االسرتاتيجي املتصور مع اخلصوم ما مل يتمكنوا من البناء على معادالت القوة املتغرية 
بسرعة لفرض أنفسهم على األرض، مثل حالة الوجود العسكري األمريكي يف العراق أو االحتالل 

الرتكي لشمال سوراي.
ومع ذلك فهذه ليست القصة كاملة. وتعد تركيا أيضا املنافس االقتصادي الرئيسي إليران 
يف السوق العراقية. ويف عام 2019، صدرت تركيا ما قيمته 10.2 مليار دوالر من البضائع إىل 
الفرتة نفسها.  البالغة 9.6 مليارات دوالر خالل  إيران  العراق، متجاوزة بنحٍو طفيف صادرات 
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واستثمرت الشركات الرتكية حنو 25 مليار دوالر يف 900 مشروع إنشائي وبنية حتتية، مبا يف ذلك 
الطاقة واملياه والصناعات البرتوكيماوية، يف مدن عراقية خمتلفة.

وهناك أيضا منافسة متزايدة بي طهران وأنقرة يف صناعة الكهرابء يف العراق، اليت هيمنت 
عليها الشركات اإليرانية يف السابق. إىل جانب ذلك، تعّد تركيا موقعها اجلغرايف عند مفرتق طرق 
أورواب الشرقية وغرب آسيا ميزة جيواقتصادية فريدة، وتسعى بنحٍو متزايد إىل احتكار طرق العبور يف 
املناطق اجملاورة. ويف هذا السياق، من خالل توسيع العالقات االقتصادية مع العراق، تريد تركيا منع 
إيران من النقل احملتمل للطاقة إىل أورواب عرب العراق وسوراي، وتريد لنفسها أن تصبح احملور الرئيس 
لصادرات الطاقة إىل أورواب، وفتح ممر جنويب إىل األردن والسعودية لنقل البضائع الرتكية واألوروبية 

إىل أسواق اخلليج العريب.
وعلى الرغم أن القوتي اإلقليميتي غري العربيتي حاولتا أترخيياً حتديد مصاحلهما ومناطق 
بسوراي  يتعلق  فيما  لكن  املباشر،  والتنافس  االحتكاك  تتجنب  بطريقة  العريب  العامل  يف  نفوذمها 
والعراق، فإن مصاحلهما تتعارض على املدى الطويل. ويف أعقاب تصاعد املشاعر املعادية إليران يف 
العراق واغتيال “سليماين”، رمبا خلص القادة األتراك إىل أن الوقت قد حان لدحر النفوذ اإليراين 

واستعادة ما يعدونه دور تركيا التأرخيي يف العراق.

املصدر: 
https://nationalinterest.org/feature/are-iran-and-turkey-collision-
course-iraq-179902
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