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جاءت عملية تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حممد شياع السوداين؛ لتمثِّل -بدورها- 
حمطًة جديدًة من حمطات العالقة بي العراق وتركيا، اليت شهدت -ومنذ عملية التغيري يف العراق عام 
2003- حالة عدم استقرار سياسي وأمين، ممَّا انعكَس بدوره على جممل العالقات بي البلدين، 
إذ ستجد حكومة السوداين نفسها مضطرة للتعامل مع عديد من امللفات اليت فشلت احلكومات 
العراقية املتعاقبة يف حلها مع اجلانب الرتكي، ومن أبرزها ملفات املياه واألمن، ومع أنَّ الفشل العراقي 
يف الوصول لنتائج حامسة مع تركيا يف هذه امللفات انبٌع ابألساس من حالة عدم االستقرار السياسي 
اليت متر با البالد، إال أنَّ اإلصرار الرتكي من جهة أخرى على عدم حلها، جعل العراق يواجه 
عقبات مهمة، وهو ما يعرض -بدوره- تساؤاًل مهماً يتمحور حول مدى قدرة حكومة السوداين 

على حسم هذه امللفات العالقة مع اجلانب الرتكي.

 حتاول هذه الدراسة تسليَط الضوء على التعاطي الرتكي مع تشكيل حكومة السوداين، وأهم 
امللفات العالقة، والكيفية اليت ستتعامل با حكومة السوداين مع تركيا، وانعكاس ذلك ابجململ على 

مستقبل العالقات العراقية الرتكية يف املرحلة املقبلة.

التعاطي الرتكي مع مسار تشكيل حكومة السوداين

ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ تركيا -وكغريها من القوى اإلقليمية األخرى اجملاورة للعراق- هلا مساحة 
نفوذ واضحة يف الداخل العراقي، وميكن تلمُّس مساحة النفوذ بصورة واضحة يف الدور الذي قامت 
احللبوسي ومخيس  احلايل حممد  النواب  يقوده رئيس جملس  الذي  السيادة  بتحالف  الدفع  به عب 
اإلطار  للتوافق مع قوى  الكردستاين،  الدميقراطي  الطيبة مع احلزب  اخلنجر، إىل جانب عالقاهتا 
التنسيقي، لتشكيل احلكومة العراقية اجلديدة، وإهناء حالة االنسداد السياسي اليت مر با العراق بعد 

االنتخاابت املبكرة اليت جرت يف 10 أكتوبر/ تشرين األول 2021.
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فراس إلياس *

*  ابحث.
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إذ حاولت تركيا -وعب حتركات سفريها يف العراق علي رضا كواني، إىل جانب الزايرات 
املتكررة لرئيس املخابرات الرتكية هاكان فيدان- الدخول بصورة مباشرة على خط تشكيل احلكومة 
العراقية، مدفوعة حباجات داخلية وخماوف خارجية من أن تؤدِّي استمرار حالة االنسداد السياسي 
املواجهة مع حزب  العسكري، سواًء على مستوى  االستنزاف  مزيٍد من  إىل  العراق،  با  مر  اليت 
على  الرتكية  العسكرية  العمليات  مستوى  على  أم  سنجار،  يف   )  PKK( الكردستاين  العمال 
اجلانبي العراقي والسوري،  إذ شهدت املواقع اليت توجد فيها القوات الرتكية عديداً من اهلجمات 
ابلطائرات املسرية وصواريخ )الكاتيوشا(، كما أنَّ اهلجوم الذي وقع يف مصيف برخ التابع حملافظة 
دهوك يف إقليم كردستان يف يوليو/ متوز املاضي، والذي راح ضحيته عديد من القتلى واجلرحى، ممَّا 

أدخل العالقات بي البلدين يف منعطف خطري.

أدَّى هذا اهلجوم إىل تصاعد حالة السخط الشعيب العراقي من الدور الذي تقوم به تركيا 
يف العراق، واألكثر من ذلك أدَّى هذا اهلجوم إىل جلوء العراق جمللس األمن الدويل إلدانة القصف 
الرتكي، وحتميل تركيا مسؤولية اخلسائر اليت تعرَّض هلا العراق، ومل تتوقَّف الردود العراقية عند هذا 
احلد، بل برزت مطالبات شعبية ملقاطعة البضائع الرتكية، كما تعرضت القنصلية الرتكية يف حمافظة 

نينوى هلجمات صاروخية، إىل جانب مقرات عسكرية تركية يف زليكان، وابمرين، وغريها.

سبق هذا القرار الذي أصدرته احملكمة االحتادية يف فباير/ شباط 2022، والقاضي بعدم 
دستورية قانون النفط والغاز يف إقليم كردستان، الذي يتناول يف جزٍء منه التعامالت الغازية بي 
أربيل وأنقرة، إىل جانب اخنفاض حجم التبادل التجاري بي البلدين بفعل األزمة السياسية اليت 
فاندالع  االقتصادية،  األزمة  حدة  تصاعد  من  يعاين  الرتكي  الداخل  جعل  ممَّا  البالد،  با  مرت 
األزمة األوكرانية، واستمرار العقوابت االقتصادية على إيران، زاد من اعتمادية اجلانب الرتكي على 
التعامالت التجارية والطاقوية مع العراق، وهو ما راكم بدوره من التعقيدات اليت شهدهتا تركيا إزاء 

استمرار حالة اخلالفات السياسية يف العراق.

كل ذلك دفع تركيا للمراهنة على تشكيل حكومة جديدة تتمتَّع بصالحيات كاملة، بصرف 
النظر عن طبيعة االستحقاقات السياسية اليت تفرزها الساحة العراقية، سواًء أكانت هذه احلكومة 
َوْفق املقاسات الرتكية أم ال، فالرؤية السياسية الرتكية كانت قائمة ابألساس على أنَّ الدور الذي 
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تنهض بِه إيران والوالايت املتحدة يف العراق، ميكن أن جيعلها خارج دائرة التنافس اإلقليمي، ومن 
َثَّ فهي كانت حريصة على البقاء ضمن لعبة التوازن، حىت وإن أدَّى ذلك إىل ترجيح كفٍَّة على 
حساب كفٍة أخرى، خصوصاً وأنَّ التوازن يف العراق متأتٍّ يف جزٍء كبرٍي منه ضمن توازن إقليمي 

يف الشرق األوسط.

وزارة  أصدرت  العراقي،  البملان  من  الثقة  السوداين  حكومة  لنيل  األوىل  الساعات  فمع 
ب بتويل احلكومة العراقية اجلديدة مهامها عن طريق احلصول  اخلارجية الرتكية بياانً قالت فيه: »نرحِّ
التوفيق يف هذه  السوداين  الوزراء حممد شياع  لرئيس  ونتمىن  النواب،  ثقة جملس  ابلتصويت على 
لتلبية توقعات الشعب  البيان: »نعتقد أنَّ احلكومة اجلديدة ستتخذ خطوات  املهمة”، وجاء يف 
العراقي بنهج شامل وتعزيز السالم واالستقرار واالزدهار يف البالد”، وأضاف أنَّ »تركيا مستعدة 
كما يف السابق ملواصلة تعاوهنا يف كل اجملاالت مع احلكومة العراقية اجلديدة على أساس احرتام 

احلساسيات واملصاحل املشرتكة«1.

احلساسيات  بي  السوداين  تشكيل حكومة  عملية  مع  الرتكي  التعاطي  وازَن  فقد  إمجااًل، 
الرتكية إزاء احلالة العراقية، وبي حالة الصراع األمريكي اإليراين يف العراق، وما ميكن أن يؤديه هذان 
املتغريان من تداعيات خطرية على مستقبل النفوذ الرتكي يف الداخل العراقي، إذ تدرك تركيا أمهية 
وجود فاعل رمسي عراقي تتحاور معه حيال عديٍد من امللفات والقضااي، بصرف النظر عن موقفها 
ا ما زالت متخوفة  من شخصية رئيس الوزراء، فهي ومع ترحيبها بتشكيل حكومة السوداين، إال أهنَّ
من السياسات اليت ميكن أن يعتمدها يف املرحلة املقبلة، وعلى هذا األساس قررت الدخول املبكر؛ 

لتجنُّب أي تداعيات سلبية قد تطرأ على اخليارات الرتكية سياسياً، وأمنياً، واقتصادايً يف العراق.

أبرز امللفات املعروضة على طاولة حكومة السوداين

تبز على طاولة حكومة السوداين عديٌد من امللفات املهمة على صعيد العالقات مع تركيا، 
وذلك على النحو اآليت:

وجود حزب العمال الكردستاين: شكَّلت عملية متركز حزب العمال الكردستاين يف مشال 
1. تركيا ترحب بنيل حكومة السوداين ثقة البملان العراقي، وكالة األانضول، يف 28 أكتوبر 2022.

https://bit.ly/3iEoOQ5



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

العراق، وحتديداً يف مقرتابت سنجار، أحد أبرز املعقدات األمنية يف مسار العالقات العراقية الرتكية 
للتوغالت  لوضع حدٍّ  اجلانبي،  بي  عديدة  أمين  تفاهم  مذكرات  توقيع  ومع   ،2003 عام  قبل 
ا مل تتمكَّن من وضع حدٍّ لنشاطات  العسكرية اليت يقوم با عناصر احلزب على طريف احلدود، إال أهنَّ
احلزب وحتركاته؛ بسبب الدور اإليراين الذي يقدِّم الدعم اللوجسيت واالستخباري للحزب، ابلضد 
من تركيا والعراق، ويف مرحلة ما بعد حترير سنجار من سيطرة تنظيم »داعش«، جنح احلزب ابفتتاح 
عديد من القواعد العسكرية يف جبال قنديل، وغارا، وابسيان، وأفشي، كما متكَّن من إنشاء وجود 
جغرايف على طول احلدود العراقية السورية، والقيام -إىل جانب دوره العسكري- بعمليات هتريب 

وجتارة غري شرعيتي عابرتي للحدود.

ميتلك حزب العمال الكردستاين -إىل جانب انتشاره العسكري يف مشال سنجار وغربا- 
أنفاقاً عسكرية تُقدَّر حبدود )120( نفقاً، بعضها يستخدم لتخزين السالح، واملعدات العسكرية، 
وبعضها اآلخر يستخدم لعبور املقاتلي، وجتارة املخدرات، إذ تقدر التقارير االستخبارية أنَّ جمموع 
عناصر احلزب يف سنجار، وخممور، والكوير يراوح حبدود )5000( مقاتل ومقاتلة، من جنسيات 

متعددة، أبرزها تركية، وأرمنية، ويواننية، وسورية.

الوجود العسكري الرتكي: شكَّل افتتاح »قاعدة زليكان« الرتكية يف أكتوبر 2014، يف 
أطراف جبال انحية بعشيقة  »42 كلم مشال شرق حمافظة نينوى«، أول وجود عسكري تركي 
صريح يف مشال العراق، مع وجود نقط عسكرية تركية داخل األراضي العراقية منذ تسعينيات القرن 
املاضي غري معلنة، إال أنَّ هذه القاعدة شكَّلت نقطة شروع تركيا يف تنويع صور وجودها داخل 
العراق، حتت ذريعة مالحقة عناصر حزب العمال الكردستاين، وتشري تقارير استخبارية ميدانية إىل 
أنَّ هذه القاعدة تضمُّ ما يقرب من )1500( عنصر تركي »ضباط وجنود«، إىل جانب منظومات 
للقيادة والسيطرة، ومدارج هبوط طائرات مروحية، إىل جانب الدابابت، والعرابت املدرعة، وأسلحة 
ثقيلة، ومنظومة اتصال لوجسيت تربط عديداً من مناطق االنتشار الرتكي يف مشال العراق عب قيادة 
عمليات موحدة، وإىل جانب هذه القاعدة توجد هناك )12( قاعدة عسكرية تركية متعددة املهام 
يف حميط سنجار، وقواعد استخبارية وأمنية، ونقط عسكرية اثبتة ومتحركة، فضاًل عن معسكرات 

للتدريب، والدعم اللوجسيت.
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العراق هو  العسكري يف مشال  الوجود واالنتشار  الرتكي أبنَّ اهلدف من هذا  التذرُّع  ومع 
مالحقة عناصر حزب العمال الكردستاين، إال أنَّ تركيا ساعية إىل حتقيق أهداف أخرى تتجاوز 
اهلدف املعلن، سواًء على مستوى أتسيس وجود عسكري دائم يف حميط سنجار، أم على مستوى 
ربط احلدود العراقية ابلسورية يف إطار ما يعرف ابملنطقة اآلمنة اليت تطمح لتحقيقها يف مشال العراق 

وسوراي.

ح اخلارطة يف أدانه مناطق انتشار القواعد الرتكية املذكورة توضِّ

Source: Erman Çete, why does Turkey have 38 illegal bases in north-
ern Iraq? The Cradle, Jan 28 2022. https://bit.ly/3byxYuf

مشال  الرتكية يف  العسكرية  ابلعمليات  الكبري  التوسُّع  ُيشري  الرتكية:  العسكرية  العمليات 
فيها،  اآلخرين  الالعبي  أتثريات  عن  بعيدة  جديدة  أمنية  بيئة  خللق  طاحمة  تركيا  أنَّ  إىل  العراق 
واحلديث هنا عن العبي حمليي هم »حزب العمال الكردستاين« وإقليم »إيران«، شكَّلوا مقيدات 
حقيقية يف وجه طموح تركيا يف الوصول إىل نظام إقليمي جديد يشكِّل القاعدة الرئيسة له، ما جيعل 

مدة استمرار هذه العمليات مرتبط بطبيعة األهداف اليت ستحققها.
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العمليات  أتيت االستحقاقات اجليوسياسية اليت تسعى لتحقيقها تركيا يف سوراي يف سياق 
العسكرية الرتكية مشال العراق، وهو توجُّه جيد صداها يف حالة الفراغ اجليوسرتاتيجي الذي تعاين منه 
دول املنطقة، ممَّا دفع عديد من القوى اإلقليمية إلعادة هيكلة التوازانت اإلسرتاتيجية يف اإلطار 
الشريط  إىل  تركيا  تنظر  إذ  الرتكية من ذلك،  احلالة  تستثىن  السياسية، وال  الذي خيدم طموحاهتا 
احلدودي الرابط بينها وبي العراق وسوراي، أي: مناطق متركز األكراد وانتشارها من أبرز مهددات 
األمن القومي الرتكي، ومن َثَّ ال بدَّ من خلق حالة جغرافية جديدة ختدم الدور اإلقليمي الرتكي، 
بعيداً عن الرتكيز على ملفات أمنية داخلية تعرقل من هذا الدور، وهو ما جيد أتكيده يف استمرار 

العمليات العسكرية الرتكية ضد مواقع حزب العمال وحلفائهم يف مشال العراق وسوراي.

إنَّ اهلدف اإلسرتاتيجي الذي تطمح تركيا لتحقيقه يف سنجار، هو خلق منطقة آمنة بعمق 
بعشيقة  معسكر  احلدودية وحىت  هافتاني  منطقة  من  تبدأ  العراقية،  األراضي  داخل  كلم   )50(
املمرات  من  بعديٍد  متحكمة  جيعلها  ما  وهو  الرتكية،  القوات  فيه  توجد  الذي  نينوى،  سهل  يف 
اإلسرتاتيجية اليت تربط هذه املنطقة اآلمنة مبدن سنجار، وقنديل، والزاب، وأفشي، وابسيان، فضاًل 
عن ربط هذه املنطقة اآلمنة مبنطقة هاكروك على احلدود اإليرانية يف جنوب شرق تركيا، واهلدف 
من ذلك كله السيطرة على الشريط احلدودي الشمايل الرابط بي العراق وسوراي، إذ ركَّزت العمليات 
العسكرية الرتكية املتواصلة يف مشال العراق، واليت كان آخرها عملية »قفل املخلب« يف منتصف 
العام اجلاري، على ضرب اخلطوط اخللفية حلزب العمال الكردستاين يف سنجار، وخممور، وقطع 
املمر اجلغرايف املمتد عب احلدود العراقية السورية، ابجتاه العمق السوري غرابً، والرتكي مشااًل، ومع 
قيام حكومة السوداين مؤخراً بزايدة عديٍد من القوات العراقية املتمركزة على احلدود مع تركيا، إال 
أنَّ ذلك قد ال يشكِّل حاًل فاعاًل إليقاف هذه العمليات، إذ قامت تركيا يف مطلع الشهر اجلاري 
بفتح ممر بري بعمق )30( كلم داخل األراضي العراقي يبدأ من احلدود الرتكية، كما طوَّرت تركيا 
أساليب عديدة؛ ملواجهة حزب العمال الكردستاين يف الداخل العراقي، ومن أبرزها العمليات اجلوية 
اليت تنفذها الطائرات الرتكية املسرية، وهو ما يتطلب من حكومة السوداين ليس فقط أتمي احلدود، 

ا بتفعيل القدرة على أتمي اجملال اجلوي، عب تقوية منظومة اإلنذار املبكِّر، والدفاع اجلوي. وإنَّ
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ملف املياه: شكَّل ملف املياه أكثر امللفات حضوراً على صعيد العالقات بي البلدين، وزاد 
من حضور هذا امللف، السلوك الرتكي بعد عام 2003، إذ زادت تركيا من عديد السدود املائية 
اليت قامت ببنائها على جمرى هنري دجلة والفرات، واليت كان آخرها سد أليسو عام 2018، ممَّا 
انعكس سلباً على نسبة احلصص املائية القادمة للعراق، إذ إنَّه -وَوْفق آخر التقديرات املائية الصادرة 
مليار مرت مكعب(   13( يقارب  والفرات-  الواردة من هنري دجلة  املياه  العام عن كميات  هذا 
يف السنة، وهو أقل بكثري من حاجة البلد اليت تقدَّر بـ)50( مليار مرت مكعب سنوايً، ممَّا أدَّى 
-بدوره- إىل تقليص املساحات املزروعة إىل ما يقارب )%75( من األراضي، واستخدام اخلزين 
يف البحريات واخلزاانت املائية، وتسبَّب يف اخنفاض مناسيبها يف ظل استمرار اجلفاف للسنة الثالثة2. 

إنَّ الذي فاقم من هذه املعضلة، ليس اإلصرار الرتكي على عدم حل ملف املياه، وبقاؤها 
كورقة ضغط حيال العراق، بل لغياب اجلهود الدبلوماسية العراقية يف إجبار اجلانب الرتكي الوصول 
التفاقية مائية تنظم حقوق كال الطرفي وواجباهتما، إذ عادًة ما حتتج تركيا، يف رفضها الوصول إىل 
أي اتفاقية مع العراق حول املياه، أبنَّ العراق مل يقدِّم أيَّ دليل يثبت قدرته على إدارة موارده املائية، 
اخلليج دون  مياه ستنتهي ابحملصلة يف  فائدة من إطالق  أنَّه ال  الري، عادًَّة ذلك  وتطوير طرائق 
االستفادة منها، ويف ظل هذا الواقع؛ أصبح العراق اليوم واحداً من أكثر مخسة بلدان يف العامل أتثُّراً 
بعواقب تغريُّ املناخ َوْفق األمم املتحدة، مع زايدة اجلفاف، واخنفاض نسبة األمطار، وارتفاع درجات 
احلرارة والتصحُّر املتسارع، ومع املطالبات العراقية املستمرة بزايدة احلصص املائية، إال أنَّ اجلانب 
ر بدوره  الرتكي عادة ما يرهن هذه املطالب ابستحقاقات سياسية يف الداخل العراقي، وهو ما يؤشِّ

إىل حجم التحدي الكبري الذي ستواجهه حكومة السوداين يف هذا السياق.

العالقة بني أربيل وأنقرة: سامهت عديد من املتغريات اليت مرت با العالقات العراقية الرتكية 
بتشكيل مالمح العالقة بي أنقرة وأربيل، حتديداً منذ فرض مناطق حظر الطريان يف مشال العراق عام 
1991، عقب الغزو العراقي للكويت، وخروج إقليم كردستان عن سيطرة الدولة العراقية يف الفرتة 
1991–2003، فضاًل عن قيام ما يعرف حالياً إبقليم كردستان، يف كل هذه املراحل حاولت 
تربطها  اليت  امللفات  ِد  تعدُّ إىل  نظراً  بغداد، وذلك  أربيل مبعزل عن  س عالقاهتا مع  أن تؤسِّ تركيا 

ابإلقليم، واليت أييت يف مقدمتها ملف وجود حزب العمال الكردستاين، وملف الطاقة.

2. مىت يدافع العراق عن حقوقه املائية لدى تركيا وإيران؟، موقع إندبندت عريب، يف 13 نوفمب 2022.
https://bit.ly/3Up2reI
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إذ أدَّى جناح تركيا يف إنتاج سياسة خارجية مركبة ابلعراق، واحدة حيال بغداد، وأخرى جُتَاه 
أربيل، إىل إضعاف قدرة احلكومات العراقية املتعاقبة على بلورة سياسة خارجية موحدة إزاء تركيا، ما 
عدا التوافق بي بغداد وأنقرة الذي حصل على إثر قيام إقليم كردستان بتنظيم استفتاء لالستقالل 
عن العراق يف يوليو/ سبتمب 2017، فإنَّه ما دون ذلك جنحت أربيل يف حتقيق اخرتاقات عديدة 
العمال  العالقات بي بغداد وأنقرة، خصوصاً يف ملفات مواجهة هتديدات حزب  على حساب 
الكردستاين، وكذلك توقيع اتفاقات عديدة مع تركيا لتصدير النفط والغاز خارج سيطرة احلكومة 

االحتادية يف بغداد.

ومن َثَّ سيجعل هذا الواقع حكومة السوداين أمام حتدٍّ مهم يف كيفية املواءمة بي احلاجات 
الوطنية للعراق، وبي الرغبات السياسية إلقليم كردستان ابالنفكاك من مركزية احلكومة االحتادية، 
إذ أدَّى عدم متكُّن بغداد من السيطرة على املنافذ احلدودية مع تركيا إىل جانب استحواذ اإلقليم 
على التعامالت التجارية واالقتصادية مع تركيا إىل إضعاف املوقف السياسي لبغداد، كما سيجعل 
تتأثَّر  السوداين  السياسية حلكومة  السياسية األجندة  للتوافقات  العالقة بي بغداد وأربيل  خضوع 
مبوقع أربيل يف إطار العالقة مع تركيا، وهو ما يضيف بدوره مزيداً من الكوابح أمام السياسة اخلارجية 

العراقية إزاء تركيا يف املرحلة املقبلة.

العالقات التجارية واالقتصادية: شكَّلِت العالقات التجارية واالقتصادية اجلانب األكثر 
التجاري  التبادل  معدالت  ارتفاع  ره  تفسِّ ما  وهو  الرتكية،  العراقية  العالقات  صعيد  على  هدوءاً 
واالقتصادي بي البلدين، إذ إنَّ العالقات التجارية -يف السنوات األخرية- قد تطورت بي العراق 
وتركيا تطوراً ملحوظاً، خصوصاً يف جمال االسترياد والتصدير، إذ أييت العراق يف املرتبة الرابعة عاملياً، 
واألول عربياً بي الدول األكثر استرياداً للبضائع الرتكية يف األشهر السبعة األوىل من العام 2022، 
َوْفق البياانت الصادرة عن وزارة التجارة الرتكية، ويف املقابل، أوضحت الوزارة يف تقريرها النصف 
سنوي أنَّ تركيا جاءت يف املرتبة الثالثة عاملياً يف قائمة الدول األكثر استرياداً للمنتجات العراقية، 
َوْفق هيئة اإلحصاء الرتكية، إذ بلغ إمجايل التبادل التجاري بي العراق وتركيا ما يقارب )21( مليار 
دوالر للعام 2021، وتشري التوقعات إىل ارتفاع هذا الرقم ارتفاعاً الفتاً يف السنوات القريبة املقبلة، 
2022 أنَّ حجم  آذار  الرتكية لشهر مارس/  التجارة  تقرير وزارة  السياق نفسه، فقد أظهر  ويف 
الصادرات الرتكية إىل العراق يف األشهر الثالثة األوىل للعام 2022 جتاوز )3.11( مليار دوالر، 
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يف حي كان حجم الصادرات العراقية إىل تركيا )53( مليون دوالر للمدَّة نفسها3.

تشري األرقام يف أعاله إىل حالة عدم التكافؤ يف العالقات التجارية بي البلدين، بل ميكن 
ا عالقات اقتصادية ذات اجتاه واحد، إذ أدَّت حالة عدم االستقرار السياسي واألمين  تعريفها أبهنَّ
يف العراق -إىل جانب عدم االستثمار الصحيح للموارد- إىل غياب اخلطط اإلسرتاتيجية اخلاصة 
إبعادة بناء البىن التحتية الصناعية والزراعية يف البالد، ممَّا أفرز بدوره اعتمادية كبرية للعراق على 
االسترياد اخلارجي، وحتديداً من تركيا، ومن َثَّ أضعف قدرة العراق على املناورة السياسية أمام تركيا، 
وهو ما يعرض تساؤاًل مهماً حول مدى قدرة حكومة السوداين على إعادة التوازن للعالقات بي 
البلدين، خصوصاً يف إطار املوازنة بي امللف االقتصادي وامللف األمين اللذين يشهدان احلضور 

األبرز يف سياق العالقات العراقية الرتكية يف اآلونة األخرية. 

النهج املتوقع حلكومة السوداين

إزاء  املتعاقبة  العراقية  احلكومات  مارستها  اليت  السياسات  لطبيعة  السريعة  املراجعة  تعطي 
البامج  أساس  على  مبنية  مرحلية  سياسات  ا كانت  أبهنَّ واضحاً  مؤشراً   2003 عام  بعد  تركيا 
احلكومية لكل حكومة، ومل تكن قائمة على أساس خطط إسرتاتيجية بعيدة املدى، وهو واضح من 
اإلجراءات اليت قامت با حكومتا نوري املالكي األوىل والثانية، وحكومة حيدر العبادي، وحكومة 
السياسي  التخطيط  الكاظمي، فإىل جانب غياب  عادل عبداملهدي، ومن َثَّ حكومة مصطفى 
-بسبب  احلكومي  الضعف  أدَّى  إذ  تركيا.  مع  العالقة  القضااي  مع  للتعامل  الصحيح  اخلارجي 
الطبيعة االئتالفية للحكومات العراقية، واإلشكاليات القائمة مع إقليم كردستان، وغياب اجلهود 
االستخبارية واألمنية العراقية على حدود اإلقليم مع تركيا- إىل اندفاع تركيا ملمارسة مزيد من الضغط 

على العراق، مبعاجلة عديد من امللفات بعيداً عن مراعاة مبدأ السيادة العراقية.

ا لن ختتلف عن  ُتشرُي النظرة العامة على طبيعة البانمج الوزاري حلكومة السوداين إىل أهنَّ
سابقاهتا من احلكومات، فهي ابلنهاية حكومة ائتالفية مكونة من أحزاب عديدة، وهلا عالقات 
جيدة مع دول اجلوار العراقي، ومنها تركيا، كما أنَّ الرتكيز الكبري حلكومة السوداين على امللفات 

3. العالقات التجارية بي العراق وتركيا.. ما مدى تقدمها؟، موقع أوراق، يف 28 نوفمب 2022.
https://bit.ly/3Bd2zY5
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الداخلية، يعين أبنَّ اإلطار العام للعالقات العراقية الرتكية لن يشهد ذلك التغيري الكبري، خصوصاً 
أنَّ جزءاً كبرياً من هذه العالقات مرتبط إبقليم كردستان، الذي طوَّر مؤخراً عديداً من املمارسات 
البعيدة عن بغداد، وحتديداً يف ملف تصدير الغاز، وفسح اجملال أمام الشركات الرتكية للتنقيب عن 

النفط والغاز يف اإلقليم.

إنَّ طبيعة العقدة اجلغرافية اليت تشهدها العالقات العراقية الرتكية، سيعقِّد بدوره أيَّ جهٍد قد 
تبذله حكومة السوداين إلعادة تشكيل العالقة مع تركيا، فضعف وجود القوات األمنية العراقية على 
احلدود مع تركيا، إىل جانب عدم امتالك العراق ملنظومات الدفاع اجلوي واإلنذار املبكر، وسيطرة 
حزب العمال الكردستاين وحلفائه معه على مساحات شاسعة من الشريط احلدودي بي العراق 
وتركيا، جعل البلدين يدخالن يف أزمات متعددة؛ بسبب اخلالف املستمر على طبيعة وجود احلزب 
ونشاطه العابر للحدود، فمع ردود األفعال الرمسية والشعبية اليت أاثرها اهلجوم الرتكي على مصيف 
برخ السياحي يف حمافظة دهوك، إالَّ أنَّ اجلانب الرتكي نفَّذ يف مرحلة ما بعد هذا اهلجوم أكثر من 
سريَّ داخل العراق، ممَّا يشري إىل عمق األزمة اليت تواجهها 

ُ
)21( هجوم صاروخي، وعب الطريان امل

حكومة السوداين يف إمكانية إيقاف هذه اهلجمات.

احملّرِك  واالقتصاد« ستشكِّل  واملياه،  ثالثية »األمن،  إنَّ  السياق-  هذا  القول -يف  وميكن 
ا ثالثية سارت عليها أغلب احلكومات  الرئيس للتوجُّه احلكومي حلكومة السوداين إزاء تركيا، ومع أهنَّ
العراقية السابقة، إال أنَّ احملك احلقيقي سيكون بقدرة حكومة السوداين على حتقيق فارق واضح 
با، يف ظل إصرار تركي على عدم الوصول لنهاايت واضحة فيها، ألسباب تتعلق بدورها داخل 
العراق من جهة، وحساابت التوازن اإلقليمي من جهة أخرى، ففي اجتماٍع جمللس الوزراء العراقي 
ُعِقَد يف نوفمب/ تشرين الثاين املاضي، أكَّد السوداين أنَّ ملف املياه حمتاج لـ«موقف واضح« من 
قبل تركيا؛ الرتباط األمر ابلزراعة ومعيشة املواطن، مؤكداً أنَّ احلصة املائية للعراق مكفولة مبوجب 
القانون الدويل، وفيما خيص امللف األمين أكَّد السوداين أنَّه ال بدَّ من وقف »االعتداء الرتكي« على 

أراضي العراق وحدوده، حمذِّراً من اختبار حكومته يف قضية األمن.

على  لالنفتاح  الداخلية كمدخل  امللفات  تسكي  بي  ما  السوداين  مواَءمة حكومة  ُتشرُي 
القضااي اخلارجية إىل أنَّ السوداين سيعتمد على احلوار، خصوصاً أنَّ هناك عدداً من الروابط اليت 
ع على ذلك، واليت ميكن أن تكون قاعده إلطالق حوار مثمر بي بغداد وأنقرة، ومع أنَّ  تشجِّ
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السوداين غري راغب يف الدخول بقضااي خالفية مع أنقرة، وحىت مع دول اجلوار، لكن ال ميكن 
استبعاد أن يضغط داعميه -كتل اإلطار التنسيقي- عب البملان، ليكون هناك موقف ضد احلكومة 
م سبق أن هدَّدوا ابالنتقام من الوجود العسكري  الرتكية، فيما يرتبط مبلف املياه واألمن، خصوصاً أهنَّ
والقصف الرتكي، لذا فهذا األمر قد يكون ورقة ضغط على رئيس الوزراء، إذ ميكن تدويل هذا 

امللف، الذي سبق أن عرضه وزارة اخلارجية العراقية4.

على مستوى األمن واملياه-  احلالية -وحتديداً  الرتكية  السياسات  إنَّ استمرار  القول  ميكن 
السياسة  تشكِّل  إذ  بالده،  سيادة  عن  الدفاع  على  وقدرته  للسوداين،  حقيقياً  اختباراً  ستشكل 
اخلارجية واألمن القومي حتدايً كبرياً ينبغي أن يبع فيهما السوداين، مبالحظة أنَّ أجندته احمللية اليت 
تُركز على حماربة الفساد وإصالح العالقات بي أربيل وبغداد، مناسبة لتكون أساساً لبناء دولة أكثر 
قدرة على الدفاع عن نفسها. إذ إنَّ حجم الفساد املستشري يف الدولة وعمقه أسفر عن سلسلة من 
الوالءات غري الوطنية اليت جتعل العراق عاجزاً أمام التهديدات اليت تطال أمنه القومي، ويف غضون 
ذلك، ميكن للتنسيق األمين   األفضل بي أربيل وبغداد، أن يؤدِّي إىل ضمان أمن البالد وحدوده، 
ودحض أي مبرات إضافية تتسلَّح با الدول اجملاورة، ومنها تركيا، إذ إنَّ تنظيم الداخل العراقي 

هو وحده الذي سُيمكِّن العراق من إقناع اجملتمعي اإلقليمي والدويل؛ لدعمه يف صون سيادته5.

خامتة واستنتاجات

سريتبط حل امللفات العالقة بصورة مباشرة بطبيعة املشهد املقبل الذي سيؤطِّر العالقات 
العراقية الرتكية يف حقبة حكومة السوداين، إذ أتيت احملاوالت احلكومية حلل كل ما يعرتي العالقة مع 
تركيا من ملفات وقضااي عب الوسائل السياسية والدبلوماسية متعثرة للغاية؛ لوجود فواعل أخرى على 
الساحة العراقية، وأبرزها إيران وحزب العمال الكردستاين، وهي فواعل هلا أهداف وغاايت متمايزة 
عن توجُّه حكومة السوداين، إىل جانب اخلالفات املستمرة بي بغداد وأربيل حول الطاقة، وانتشار 
اجليش، والعالقة مع أنقرة، وهو ما سيعطل أي إجراءات دبلوماسية قد يتجه هلا السوداين مستقباًل.

4. حممد أبو سبحة، هل تقول القيادة السياسية اجلديدة يف العراق لـ تركيا “كفـى”؟، الزمان العراقية، يف 1 نوفمب 2022.
https://bit.ly/3Fh7c4v

5. Bilal Wahab, Saving Iraqi Sovereignty: Iran, Turkey and a Fractured Homeland, 
The Washington Institute, 27 2022. https://bit.ly/3hmfyzI. 
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على  الرتكي؛ إلجباره  اجلانب  با  يناور  أن  إبمكانه  أوراقاً  ميلك  العراقي  اجلانب  أنَّ  ومع 
التجارية واالقتصادية،  العالقات  العسكرية، وأمهها  والعمليات  املائية،  الرتاجع يف ملف احلصص 
وقرار حمكمة جتارية اتبعة لغرفة التجارة الدولية يف ابريس، واليت قضت بدفع تركيا غرامة قدرها )24( 
مليار دوالر يف قضية حتكيم رفعها العراق بشأن دور أنقرة يف مساعدة حكومة إقليم كردستان على 
ن فرتة حكومة نوري املالكي الثانية، إىل جانب القرار  تصدير نفطها بصورة مستقلة عن بغداد إابَّ
الذي أصدرته احملكمة االحتادية العراقية يف فباير 2022 واخلاص ببطالن قانون نفط اإلقليم وغازه، 
إال أنَّ العراق -على ما يبدو- ليس بوارد تفعيل هذه األوراق أيضاً؛ بسبب االنقسام الداخلي، 

واخلشية من رد فعل تركي أكثر تشدُّداً، قد ال تكون حكومة السوداين مهيئة للتعامل معه. 

إمجااًل؛ تبدو إمكانية تراجع تركيا سياسياً وعسكرايً غري معروضة يف الوقت احلاضر، فحالة 
عدم االستقرار السياسي يف العراق، إىل جانب عالقاهتا مع عديد من التيارات السياسية العراقية، 
ستجعلها قادرة على جتاوز أي أزمة تندلع مستقباًل مع العراق، كما جتاوزهتا يف مرات سابقة؛ ألنَّ 
التحدايت اليت تواجهها السوداين اليوم، قد جتعل صانع القرار يُعيُد حساابته جيداً يف أي خطوة 

يستهدف با تركيا يف املرحلة املقبلة.


