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هنج تركيا وأهدافها اجلسيمة إزاء العراق

نهج تركيا وأهدافها الجسيمة إزاء العراق
فرزاد رمضاني بونيش*

ِ
شهدت العالقات العراقية الرتكية (بينهما  367كيلومرتاً من احلدود الربية املشرتكة) -بعد
ٍ
تقلبات بعضها كان جيداً وبعضها اآلخر كان سيئاً ،فضالً عن تطورات خمتلفة.
استقالل العراق-
لطاملا كانت اخلالفات والتعاون بني العراق وتركيا موجودة دائماً بعد احلرب العاملية األوىل .بنيتِ
ُ
السياسة اخلارجية الرتكية يف العامل العريب على عناصر رئيسة مثل التعاون واملشاركة واحرتام السيادة
واالستقالل وسالمة األراضي.1
فضالً عن تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل عن طريق املشاريع الثنائية واملتعددة األطراف؛
َّ
فإن حل النزاعات ابلطرائق السلمية ،وتعزيز السالم اإلقليمي والدويل واالستقرار واالزدهار يُ ُّ
عد
2
من املبادئ اليت تدل على سياسة تركيا اخلارجية  .تشمل بعض األهداف الرئيسة :احلفاظ على
مكانة تركيا وترسيخها ،ووضع العالمات اجليوسياسية لرتكيا يف العالقات اإلقليمية ،وإبراز دور
تركيا بوصفها قوة إقليمية مستقلة ،وإعادة إنشاء إقليم شبه إمرباطوري يؤثر على النطاق اإلقليمي
لإلمرباطورية العثمانية ،وما إىل ذلك.
هتذيب مكانة تركيا يف مشال العراق واحلنني العثماين
مع ختلِّي تركيا عن مطالبتها ابملوصل يف عام  1926بعد توقيع معاهدة ،3إال َّ
أن نفوذها
املتزايد يف املوصل ومشال العراق ،عن طريق توسيع العالقات مع الرتكمان العراقيني والعرب السنة
وتوسيع قنصلياهتا يُ ُّ
عد أمراً ابلغ األمهية للكثريين يف تركيا .املوصل هي األرض املقتطعة من اإلمرباطورية
العثمانية ،كما أنَّه ،من وجهة نظر تركيا ،مل يتمكن الرتكمان من حتقيق حقوقهم السياسية والثقافية
1.https//:www.mfa.gov.tr/i-_turkey_s-security-perspective-_historical-andconceptual-background-_turkey_s-contributions.en.mfa
2.https://www.mfa.gov.tr/i_-turkey_s-security-perspective_-historical-andconceptual-background_-turkey_s-contributions.en.mfa
3.https://www.al-monitor.com/originals/2021/02/turkey-iran-iraq-sinjar-heatsup-turkish-iranian-rivalry.html

* ابحث أول وحملل للشؤون الدولية.
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عد تركيا َّ
واالجتماعية .تُ ُّ
أن التمثيل العادل جلميع الفئات يف العراق ،4ودور الرتكمان كثاين أكرب
5
جمموعة عرقية يف إقليم كردستان ،ومصري منطقة كركوك متعددة األعراق أمراً ابلغ األمهية.
يبدو َّ
أن تركيا غري راضية عن تغلغل نفوذ إيران يف مشال العراق .من وجهة نظر عديد من
األشخاص يف تركيا ،هناك صلة أكثر بني (وحدات مقاومة سنجار) ( )YBŞوحزب العمال
يسمى ابحلشد الشعيب ( 7)HSBمع االحتاد
الكردستاين ،واحلشد الشعيب 6بقيادة الشيعة ،أو ما َّ
الوطين الكردستاين ،وعالقة إيران مع حزب العمال الكردستاين واحلشد الشعيب وعالقة احلزب
الوطين الكردستاين مع احلشد الشعيب 8ضد مصاحل تركيا.
املصاحل األمنية يف مشال العراق وتنظيف حزب العمال الكردستاين
منذ انتهاء حماداثت السالم يف عام  ،2015فقد ما ال يقل عن ( )490مدين ،و()1200
من أفراد قوات األمن الرتكية و( )2750من مقاتلي حزب العمال الكردستاين حياهتم َوفْقاً لدراسة
أجرهتا جمموعة األزمات الدولية عام  .2019جتاوز إمجايل عدد القتلى يف الصراع الذي دام أربعني
عاماً ( )40000قتيل .9يستمر الصراع الرتكي مع حزب العمال الكردستاين (- )PKKاملعرتف
به منظمةً إرهابية من جانب تركيا والوالايت املتحدة واالحتاد األورويب -10يف جنوب شرق تركيا
ومشال العراق .يُ ُّ
عد وجود حزب العمال الكردستاين يف العراق هتديداً لألمن القومي الرتكي ،منذ
السنوات املاضية ،وتضغط أنقرة على العراق لتنفيذ عمليات منسقة لطرد حزب العمال الكردستاين
و(وحدات مقاومة سنجار ( )YBSمن سنجار ،وحافظت على وجودها العسكري الدائم يف
4.https://orsam.org.tr/tr/mesrur-barzaninin-turkiye-ziyareti-ve-turkiye-ikbyiliskileri/
5. https://www.iemed.org/publication/the-role-of-turkey-in-the-middle-east/
6.https://www.al-monitor.com/tr/originals/2021/12/turkey-targets-pkk-linkedyazidis-inside-iraq
7.https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-istihbarati-iran-destekli-guclerturkiyeye-karsi-pkkyla-is-birligi-yapiyor/2580332
8.https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-istihbarati-iran-destekli-guclerturkiyeye-karsi-pkkyla-is-birligi-yapiyor/2580332
9.https://ahvalnews.com/peoples-democratic-party/turkeys-pro-kurdish-hdpopen-joint-presidential-candidate-says-co-chair
10.https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
4

هنج تركيا وأهدافها اجلسيمة إزاء العراق

تشكلت وحدات ( )YBSمبساعدة حزب العمال الكردستاين 11بعد ِ
مشال العراقَّ .
أن اجتاح
تنظيم الدولة اإلسالمية سنجار يف آب  ،2014وقتل اآلالف من الرجال اإليزيديني واختطف
نسائهم وأطفاهلم.
يف الواقع ،اتبعت تركيا مشروع «املنطقة اآلمنة» على طول احلدود العراقية ببنائها لقواعد
عسكرية ،ونقط تفتيش ،ونشر ما يقرب من ( )5000-10000جندي 12على الدوام ،وعقد
اتفاقيات غري رمسية مع إقليم كردستان ،وتنفيذ عمليات عسكرية يف مشال العراق 13حىت عمق
( ) 60-70كيلومرتا .من وجهة نظر تركياَّ ،
التدخل يف العراق متاشياً مع حقوق
فإن لرتكيا احلق يف ُّ
14
الدفاع عن النفس املستمدة من املادة ( )51من ميثاق األمم املتحدة  ،وما زالت أحكام االتفاقية
بني الطرفني عام  1983تُ ُّ
عد مشروعة.
وتؤّكِد تركيا -من جهة -احلفا َظ على وحدة أراضي العراق وسيادته ،وتعارض انفصال
اإلقليم الكردي عن العراق .من جهة أخرى ،تَ ُّ
عد أنقرة وجود حزب العمال الكردستاين يف مشال
العراق هتديداً كبرياً على أمنها القومي .وقد الحظت أنقرة فشل حكومة بغداد يف منع هجمات
صرحت َّأنا لن تقبل وجود حزب العمال الكردستاين يف
حزب العمال الكردستاين ضد تركيا ،لذا َّ
15
العراق ،وتتوقَّع من مجيع دول اجلوار دعم قتاهلا ضد هذا التنظيم .
من وجهة نظر تركياَّ ،
أمر
إن انتماء ( )YPG/PYDإىل حزب العمال الكردستاين هو ٌ
واضح للعيان .16ما تزال أنقرة واجلماعة السورية التابعة حلزب العمال الكردستاين ،ووحدات محاية
الشعب (- )YPGيف مشال سوراي -يف مواجهة بعضهما لبعض.
11.https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/international-wing-yazidiforce-sinjar-says-its-not-fighting-turkey
12.https://www.swp-berlin.org/publikation/turkeys-military-operations-insyria-and-iraq
13.https://tinyurl.com/258mmze5
14.https://www.amerikaninsesi.com/a/turk-savas-ucaklari-irak-ve-suriye-dekurt-hedefleri-vurdu/6423240.html
15.https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/what-erdogan-missedskipping-baghdad-conference
16. https://www.mfa.gov.tr/pkk.en.mfa
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يف الواقع ،تبحث أنقرة عن عملية مشرتكة ملكافحة اإلرهاب مع العراق لتطهري حزب
العمال الكردستاين ،17ودعم القتال ضد اجلماعات اإلرهابية ،18وتشجيع القادة األكراد يف مشال
العراق على قتال حزب العمال الكردستاين ،وإضعاف العالقات بني قادة السليمانية والقوات
الكردية السورية وحزب العمال الكردستاين .كما حتاول تركيا قطع عالقة قنديل مع أكراد سوراي
وأكراد الرتكية ،والسيطرة على امليليشيات اإليزيدية حتت قيادة حزب العمال الكردستاين ،وفرض
سيطرة أكرب على خميمات مثل «خممور» وآالف الالجئني األكراد ،وممارسة مز ٍ
يد من الضغط
املباشر وغري املباشر على الالجئني األكراد األتراك يف مشال العراق ،وإضعاف القدرة على تغذية
قوات حزب العمال الكردستاين ورعايتهم .يف هذا الصدد ،من املهم إخراج اجلماعات املعادية لرتكيا
من سنجار وتطهريها ،إذ قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان« :لن نسمح لسنجار أن تصبح
قنديل الثانية».19
جر األحزاب الكردية إىل احلرب مع حزب العمال الكردستاين ،فهي ختشى أن
تريد تركيا َّ
ِ
تؤدي قوة حزب العمال الكردستاين األكرب يف سنجار ،واألمهية املتزايدة لسنجار حلزب العمال
ّ
الكردستاين ،إىل تعزيز للعالقات أكرب بني قنديل ومشال سوراي وتركيا .مع معارضة بغداد للوجود
العسكري الرتكي ،من وجهة نظر تركياَّ ،
التدخل إلبعاد قادة حزب العمال الكردستاين
فإن احلق يف ُّ
الرئيسني وجتميد القوافل الكبرية ما يزال مشروعاً.
ال تريد تركيا التشكيك يف شرعية عملياهتا العسكرية ووجودها يف العراق ،أو أن ترفع ضدها
شكوى إىل األمم املتحدة ،وتقليص عالقات تركيا مع اآلخرين ،20وجر احلرب إىل األراضي الرتكية،
واستهداف االقتصاد الرتكي.
17.https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/erdogan-turkey-maylaunch-joint-anti-pkk-operation-with-iraq
18.https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-will-never-accept-pkkspresence-in-iraq/2349358
19.https://orsam.org.tr/tr/iraktaki-iran-destekli-sii-milisler-neden-turkiyeyihedef-aliyor/
20.https://orsam.org.tr/tr/iraktaki-iran-destekli-sii-milisler-neden-turkiyeyihedef-aliyor/
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تستغل تركيا مناهج مثل املفاوضات مع أورواب وأمريكا حول حزب العمال الكردستاين،21
كما
ُّ
22
وحتاول جتيري العالقات الودية اليت تربط الربزاين مع تركيا ؛ حلل أزمة النزوح الداخلي يف تركيا النامجة
عن الصراعات .ميكن أن يساعد هذا النهج يف تقليل أصوات حزب الشعب الدميقراطي ()HDP
وزايدة تصويت احلزب احلاكم يف االنتخاابت املقبلة ( .)2023يعقد حزب الشعب الدميقراطي
املؤيِّد لألكراد مؤمتره اخلامس يف أنقرة قبل انتخاابت  2023يف تركيا.
مشكلة املياه والسياسة املائية
أن هناك تصوراً يف تركيا َّ
يف حني َّ
أبنا مل تستغل موارد البالد املائية ابلكامل لصاحل شعبها،
َّ
فإن قضية املياه هي واحدة من أبرز القضااي العالقة يف العالقات بني العراق وتركيا.
ُّ
يعد مشروع تركيا املائي املتكامل حيوايً القتصادها وستشمل نتائجه ري ( )1.7مليون
هكتار من األراضي ،وإنتاج ( )27مليار كيلوواط يف الساعة من الكهرابء ،ويوفر وفرص عمل
لنحو ( )3.8مليون شخص .هنرا دجلة والفرات ،اللذان يش ِّكالن ( )٪98من موارد العراق املائية
ينبعان من تركيا ،لكن خطط تركيا هي أحد العوامل الرئيسة للجفاف الذي يضرب العراق ،وتقليل
حصصه املائية يف هنري دجلة والفرات .اخنفضت احتياطيات املياه يف العراق أبكثر من ()٪50؛
لقلَّة هطول األمطار ومستوى مياه هنري دجلة والفرات خالل العام املاضي ،23ومع ذلك ،وحىت
اآلن ،مل متنح تركيا امتيازاً مهماً للعراق يف جمال املياه.
التعاون األمين وتصدير األسلحة إىل العراق
زادت مبيعات املعدات الدفاعية والعسكرية الرتكية يف السنوات األخرية .أتمل أنقرة ،كما
يبدو ،يف أن تضاعف مبيعات األسلحة نطاق التعاون اجليوسياسي والدفاعي واألمين .تُ ُّ
عد املعدَّات
العسكرية الرتكية واألسعار املنخفضة للمنتجات الدفاعية الرتكية حوافز ابلغة األمهية لتحقيق هذا
21.https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/pkkda-telas-tsknin-hedefi-kapsamlitasfiye-312284
22.https://nationalinterest.org/feature/where-are-turkey-iraqi-kurdish-relationsheaded-195710
23.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iraqs-sandstorms-arethreatening-life-in-the-fertile-crescent-its-time-the-iraqi-government-takes-astance/
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التعاون .مع الرتحيب السابق لبعض املسؤولني العراقيني بشراء طائرات تركية من طراز(  (�Bay
ِ
ِ
 )raktar TB2وطائرات هليكوبرت ،وأسلحة متطورة ،24يبدو َّ
يؤدي بيع
متأملة يف أن ّ
أن تركيا ّ
األسلحة إىل العراق إىل زايدة نطاق التعاون اجليوسياسي والدفاعي واألمين بني اجلانبني .يف هذا
املؤجلة أو املتوقِّفة .بيد
الصدد ،تريد أنقرة تفعيل بعض االتفاقات االستخباراتية واألمنية والعسكرية َّ
َّ
أن هناك أيضاً خماوف بشأن عواقب خطط تركيا السياسية املائية وأتثريها على هنري دجلة والفرات
(اللذين ينبعان من تركيا).
يف سياسة املياه العابرة للحدود لرتكيا ،تريد االستفادة من مياه األهنار العابرة للحدود لصاحل
وفعال ومعقول .لكن االستفادة العادلة تعين َّ
الفعال
أن االستغالل املؤثِّر و َّ
البالد على حنو عادل َّ
25
للمياه وتقاسم املياه غري قابل للتطبيق؛ بدالً من ذلك ،جيب اتباع مبدأ تقاسم املنافع .
مزيد من واردات الطاقة من العراق
تنوي تركيا أن تكون مركزاً لتجارة الطاقة يف املنطقة .يف سياسة الطاقة الرتكية (مع 26ما
يقارب  ٪75من اعتمادها على الطاقة) ،27تويل تركيا اهتماماً لزايدة تعزيز موقعها اإلسرتاتيجي
بني الشرق والغرب والشمال واجلنوب ،وخلق التنوع يف الطرق واملوارد ،واالتفاقيات املنفصلة مع
إقليم كوردستان .كما َّ
أن موارد الطاقة الغنية يف العراق ميكن أن تكون مصدر طاقة لرتكيا للحصول
على حق عبور الطاقة يف جمال دبلوماسية الطاقة .من وجهة نظر كثريين يف تركيا ،بعد الغزو الروسي
ألوكرانياَّ ،أدى استثمار الغاز الطبيعي العراقي إىل خلق فرص للتعاون الثالثي بني أنقرة وأربيل
وبغداد ،28بل َّ
إن هناك خطة الستبدال الغاز 29اإليراين ابلغاز العراقي.

24.https://www.dailysabah.com/business/defense/iraq-mulls-buying-turkishdrones-helicopters-military-hardware
25. https://www.mfa.gov.tr/questions.en.mfa
26. https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-petrol-boru-hatlari-en
27. https://enerji.gov.tr/homepage
28.https://orsam.org.tr/tr/mesrur-barzaninin-turkiye-ziyareti-ve-turkiye-ikbyiliskileri/
29.https://tinyurl.com/258mmze5
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زايدة الصادرات إىل العراق
واخنفضت التجارة بني العراق وتركيا بعد اخلالفات السياسية ووجود تنظيم الدولة اإلسالمية
خصصت تركيا يف شباط  2018حنو ( )5مليارات دوالر للعراق يف مؤمتر
يف العراق ،لكن َّ
الكويت؛ إلعادة إعمار العراق.
ينهض مركز الوكالة الرتكية للتعاون الدويل والتنمية ( )TIKAوجملس العالقات االقتصادية
اخلارجية ( )DEIKوجمالس التجارة املشرتكة 30بدور مهم يف هنج تركيا االقتصادي والتجاري
متع ِّدد األبعاد.
َّ
إن استخدام التجارة واالستثمار لتقليل التوترات أكثر فاعلية من الدبلوماسية وحدها.
االخنفاض احلاد يف قيمة اللرية الرتكية ،واحلاجة إىل السيولة وصفقات املبادلة احملتملة مع الدول
التحول يف النظرة االقتصادية لرتكيا من إجيابية إىل «سلبية» يف تقييم بعض مؤسسات
األجنبية ،و ُّ
ِ
االئتمان ،31وجتاوز وابء (فريوس كوروان) ،كلُّها أمور تُ ُّ
عد دوافع لرتكيا لتكثّف عالقتها مع العراق.
َّ
إن زايدة حجم التجارة بني العراق وتركيا أمر مهم ألنقرة .وبلغ حجم التبادل التجاري بني
البلدين ( )21مليار دوالر العام املاضي .أصبحت تركيا املصدر الثاين للتصدير إىل العراق بعد
الصني32؛ لذا َّ
فإن أنقرة حريصة على زايدة هذه الشراكة.
يُ ُّ
عد العراق بوصفه سوقاً كبرياً للغاية يبلغ عدد نسماته ( )40مليون شخص ،ومناسب
للهندسة الفنية ،فرصةً مهمة للشركات الرتكية .فضالً عن ذلك ،تدعم تركيا تطوير مشاريع النقل
33اإلقليمية مثل مشروع الطريق السريع اجلديد بني إسطنبول والبصرة ،34والسكك احلديدية مبا
يتماشى مع موقعها اجلغرايف بني القارات واملناطق .فضالً عن فتح املعابر احلدودية .رَّكزت أنقرة
أيضاً على خط أانبيب نفط (كركوك-جيهان) ،وفتح فروع البنوك الرتكية ،ومضاعفة أعداد السياح
العراقيني يف تركيا.
30.https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-africa-ties-toprogress-based-on-win-win-principle
31.https://www.bbc.com/persian/world-59619476
32. https://ina.iq/eng/15623-iraq-proposes-an-economic-bloc-includes-turkeyand-iran.html
33. https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-multilateral-transportation-policy.en.mfa
34. https://www.rudaw.net/turkish/opinion/28112021
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توسع القوة الناعمة الرتكية
ُّ
استمرت عجلة الدبلوماسية 35الثقافية الرتكية ابملضي قدماً ،كما برزت القضااي الفكرية
والثقافية إىل الواجهة يف سياق الدبلوماسية الرتكية .حتاول أنقرة تعزيز مكانتها وقوهتا الناعمة عن
طريق استغالل وجود طالب من العراق 36يف تركيا ،ومن املراكز الثقافية الرتكية وجمموعات اللغة
واألدب الرتكي ،37ومراكز تعليم اللغة الرتكية ،ومؤسسة يونس أمري.
ِّ
معوقات وآفاق هنج تركيا يف العراق

ومع اجتماعات املسؤولني واآلليات مثل «جملس التعاون اإلسرتاتيجي رفيع املستوى» بني
البلدينَّ ،
فإن قضييت املياه واألمن الرئيستني من أهم التحدايت يف تطوير العالقات بني البلدين.
يبدو َّ
سيتوجه إىل العراق ،38ومع اخلطط التشغيلية حىت
أن املبعوث اخلاص للرئيس الرتكي
َّ
39
عام  2071إلدارة املياه يف تركيا  ،إال َّ
أن قضية املياه ميكن أن تكون مصدر توتر يف العالقات
بني البلدين .يف الواقع ،املفاوضات لضمان حصة العراق من املياه صعبة وغري متكافئة.
تَ ُّ
عد االختالفات مثل وجود هنج تركيا يف مشال العراق مصدراً مهماً لألزمة ،إذ ميكن أن
يكون للفشل يف حلها على املدى القصري واملتوسط أتثري سليب على أبعاد التعاون.
كثري من الناس يف مشال العراق يعدُّون تركيا مسؤولة عن هتجري سكان أكثر من ()300
قرية ،40وانتهاك السيادة ،ودعم اخلالاي النائمة وفلول داعش ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،وتشريد
أكثر من ( )300قروي.
35. https://www.mfa.gov.tr/site_media/html/TKGM-Prestij-Kitab%C4%B1-R1.
pdf
36.https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-influence-in-africa-on-therise/2399194
37. https://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa
38. https://news.am/eng/news/705918.html
39.https://www.dailysabah.com/turkey/turkeys-first-water-council-opens-amidshortage-worries/news
40. https://almaalomah.me/2022/06/02/601186/
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أن احلزب الدميقراطي الكردستاين أصبح معتمداً كثرياً على تركياَّ ،
مع َّ
احلساسيات احمللية
فإن َّ
وقوة القومية الكردية ،وخطر ظهور حزب العمال الكردستاين كبطل للقومية الكردية سيكون أكثر
حتدايً لرتكيا.
كما َّ
أن تنافر السلطتني التنفيذيتني لسياسة كردستان العراق (احلزب الدميقراطي الكردستاين،
واالحتاد الوطين الكردستاين) هو عامل مهم .ومن انحية أخرى ،تُ ُّ
عد السلطات العراقية ابستمرار
هنج تركيا العسكري «انتهاكات مستمرة يرتكبها اجليش الرتكي» واحتالل واضح وانتهاك السيادة
العراقية.
ِ
يؤدي استمرار اخلالف يف هذه املنطقة إىل شكوى رمسية من تركيا إىل جملس
ميكن أن ّ
األمن الدويل ،وإهناء العالقات مع تركيا ،41وتدويل األزمة ،وإعادة ترسيم احلدود مع العراق،42
واالنسحاب من معاهدة لوزان  ،192343كما َّ
أن نفوذ إيران وهنج اجلماعات املوالية إليران يف
العراق جتاه تركيا جيعل عمل تركيا صعباً يف العراق.44
والواضح َّ
أن سلوك تركيا وأهدافها يف العراق أتيت من عوامل ومتغريات متنوعة .يف الواقع ،ال
تتضرر اجملاالت التجارية واالقتصادية من التفاعالت األمنية واجليوسياسية بني البلدين.
تريد تركيا أن َّ
ومع ذلكَّ ،
فإن النجاح األكرب لنهج حزب العدالة والتنمية يف العالقات مع العراق ميكن أن ينهض
بدور مهم يف خفض أصوات حزب الشعب الدميقراطي ( )HDPوزايدة حصة حزب العدالة
والتنمية يف انتخاابت العام املقبل يف تركيا.

41. https://www.independentarabia.com/node/336911
42.https://tinyurl.com/26m2akzg
43.https://tinyurl.com/24g8n3v9
44.https://orsam.org.tr/tr/mesrur-barzaninin-turkiye-ziyareti-ve-turkiye-ikbyiliskileri/
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