تناقش هذه الورقة موقع الرعقايف ا ارتاعياتة ةة الي ةعة؛ انطالقعا مع وواتعا الاةااعة اجار ةعة الي ةعة عاه
الرقايف ،وتتطقيف إىل الرالقات الاةااةة وارتقتصعايةة واممنةعة تعل الينع ة  ،وأاعيا التع هور ا الرالقعات
الثنائة ععة ععالو الا ععنوات الضنةن ععة ا اع ععةة ،وت ع و ععروي تنظ ععةل ال ول ععة ياى ععش ىن ععي ا ص ععا الي ة ععة ا
الرقايف.
العراق في حسابات تركيا االستراتيجية والتوجهات المستقبلية
ملخص

تقى الورقة َّ
أن هناك وواتا ا الاةااة الي ةَّة اه الرقايف يأتا احلكومة الي ةة ىني ت ة ها منذ ىام
3002؛ رتاةما ما ةترنق منها تامم اجلةواةااي وامم ارتقتصايي لنيالي ،وتش الورقة إىل َّ
أن
ا قحنة ا اعةة ا الرالقات الي ةة-الرقاقةة رمسا طوطها الرقةضة اجالفات م حكومة ا الكي حوو
اةااته الطائفةة ،وا وقف م الثورة الاورةة ،والرالقة م إقنةل مشاو الرقايف.
ا فارقة أ َّن ت هور الرالقة تل الين ة اةااةًّا تقافق م طفقة ا الرالقات ارتقتصايةة ،لك َّ

ظهور تنظةل ياىش ان له انركاااته الانيةة ىني ا صا الي ةة ا الرقايف ،وتقى الورقة أن احلكومة
الي ةة حتاوو فتح فحة ة ة ا الرالقات م الرقايف م جميء حكومة الريايي ،وأن هناك مرطةات
موعوىةة يفرا تا اه التضار تل الطقفل.
وختنص الورقة إىل أنَّه ما زاو م ا يكق احلكل ىني ماتضيل الرالقات الي ةة-الرقاقةة ا عوء
ا تغ ات احلالةة؛ اليت احيا تشكةل احلكومة الرقاقةة اجل ة ة ،وتقى َّ
أن هناك ىنصقة رئةال م
ش هنما أن حي يا طيةرة الرالقة ا اتضينةة تل ل م تق ةا والرقايف أو ةؤوقا ىنةها رتح ًضا؛ ومها :تو ه
احلكومة الرقاقةة م

هة ،ونفوذ إةقان والورتةات ا تح ة امم ةة وت و مها ا ققار احلكومة الرقاقةة.

علي حسين باكير
باحث في العالقات الدولية والشؤون االستراتيجية
تيحث هذه الورقة موق الرقايف ا احلااتات ارتاياتة ةة الي ةَّة؛ انطالقًا م وواتا الاةااة اجار ةة

وتتطقيف إىل الرالقات الاةااةة وارتقتصايةة واممنةة تل الين ة  ،وأايا الت هور
الي ةة اه الرقايفَّ ،
ا الرالقات الثنائةة الو الانوات الضنةنة ا اعةة ،وت و روي تنظةل ال ولة ياىش ىني ا صا

1

الي ةة ا الرقايف ،وم ى إمكانةة ال ف تالرالقات الثنائةة إىل ماتوى ة م جميء حكومة الريايي
ن ًفا لنمالكي ،والروامل اليت ق تؤوق ماتضيالً ىني ماتوى وا اهات الرالقة تل تق ةا والرقايف.
 ثوابت السياسة التركية تجاه العراق
 الخالفات التركية-العراقية في عهد المالكي
 مفارقة السياسة واالقتصاد في العالقات التركية-العراقية
 انعكاسات صعود "داعش" على المصالح التركية في العراق
 حكومة العبادي والتوقعات المستقبلية

ثوابت السياسة التركية تجاه العراق

تضوم الاةااة اجار ةة الي ةة اه الرقايف ىني ر ةزتل أاااةَّتل ،مها :امم اجلةواةااي،

يوما ىني
وامم ارتقتصايي؛ ومنذ غزو الرقايف ا ىام  3002وحىت الةوم يأتا تق ةا ىني الت ة ً
هذه الثواتا ا أي ااتحضايف ةترنق تالرقايف؛ وهي(:)1
 )1وحدة العراق (األمن الجيوسياسي) :ترترب احلكومة الي ةة احلفاظ ىني وح ة الرقايف واتتًا
م وواتا امم الضومي لنيالي؛ وذلك ىني اىتيار َّ
اارا أمام
أن تضاةمه م ا مك أن ةفتح اليا و ً

تضاةمات أ قى ا ا نطضة ق رت تاتثين تق ةا نفاها؛ ا ة إذا ما تَّ رال هذا ارتنضاام ىني طوو
اجط الكقيي ا ا نطضة (تاإلعافة إىل مص ق وك والرنصق الي ماين)(.)3
 )2االستقرار في العراق (األمن االقتصادي) :ااتضقار الرقايف تالناية إىل أنضقة مكاب
نظقا إىل ما
ااياتة ي ىني الصرة الاةااي وارتقتصايي ،وىني رة ارتاتثمار وأم الطاقة؛ وذلك ً
مينكه الطقفان م مضومات تااى ىني حتضةق التكامل ارتقتصايي تل الين ة ؛ فالرقايف حبا ة إىل ىمل
عخما ،وحتتل ا قتية
هائل ا الينةة التحتةة ترشقات منةارات ال ورترات ،وتق ةا متتنك قطاع مضاورتت
ً

الثانةة ا الرامل تر الصل تالناية إىل قطاع اإلنشاءات( ،)2ناهةك ى قطاع اص حةوي ميكنه أن
أةضا.
ةاهل تشكل فرَّاو ا مااى ة الرقايف مبا ةروي تالنف ىني تق ةا ً
تفاىا ا ي ل الفقي
ماتضقا
ما أن ىقاقًا
ًّ
ومزيهقا ةرين اإلاهام ا حتضةق أم الطاقة الي ي ،وار ً
ً
الرقاقي؛ مما ةرين ت وره ا زة م ارتاتهالك لنين الذي ةشكل -ا وعره احلايل غ ا اتضق -واين
أ رب اويف لنصايرات الي ةة تر أ انةا؛ مما ةعؤهل الرقايف من ةصيح أ رب شقةك اري منضقة ماتضيالً،
وأن ةتضاىف ح ل التيايو الت اري تل الين ة تاهولة مقتل أو والوًا الو ىشق انوات.
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الخالفات التركية-العراقية في عهد المالكي

 )1السياسة الطائفية للحكومة العراقية

ا ىام  3010مثَّل إةاي ىالوي تارقة أمل ا ااتراية الرقايف لنحمته الوطنةة ويوره اإلقنةمي،
وق أةَّ ته ى َّ ة يوو إقنةمةة آنذاك م تةنها تق ةا ،وىني القغل م أن قائمته فازت تارتنتخاتات؛ حةث
ئةاا لنوزراء؛ فإن فضة أم ةة-إةقانةة حالا يون ذلك ،و اءت تا الكي
ان م ا فيض أن ةكون ر ً
إىل رئااة الوزراء( .)4م و وو ا الكي إىل ا َّ ة رئااة الوزراء ت أت الاةااات احلكومةة الطائفةة
تزياي ا الرقايف تشكل منحوظ ،واحتكق ا الكي انطات رئةس الوزراء والضائ امىني لنضوات ا انحة
ووزةق ال فاع ووزةق ال ا نةة وامم الوطين ،وى ي آ ق م ام هزة اممنةة؛ ناهةك ى ت و ه ا ياشق
ىني انطات اةايةة أ قى الضضاء .وم رحةل الضوات امم ةة م الرقايف ت أ ا الكي اةااة تصفةة
طائفةة لناةااةل الانَّة؛ ف ر أوامق تاىتضاو وحما مة نائب رئةس اجلمهورةة طائق اهلامشي تتهمة
تشكةل تنظةل إرهايب ،و ذلك فرل م نائيه ا ا طنق؛ حةث طالب تإقالته م منصيه تر ح ب
الثضة ىنه ،و ذلك وزةق ا الةة الاين راف الرةااوي ،الذي طالب ا الكي تاىتضاله(.)5
أمام هذه التطورات أوار ا وقف الي ي ال اىي إىل عقورة اتتراي ا الكي ى الطائفةة لت نةب
الرقايف اماوأ -تاإلعافة إىل ااتضافة أنضقة لنهامشي الذي ر حبضه ققار تاإلى ام -غضب ا الكي،
وانركس ذلك تشكل انيب ىني الرالقات الثنائةة تل الين ة واط اهتامات متيايلة(.)6
 )2الموقف من سوريا

ا مارس/آذار م ىام  3011ان لرا الثورة الاورةة .وىني القغل م أن اجلانب الي ي
حاوو طواو ى َّ ة أشهق إقناع اما ت َّن تفايي ت اىةات انف ار الثورة رت ةزاو ممكنًا؛ وذلك م الو
ىمنةة إ الح ىا نة وشامنة ،فإن اما رفض النصائح الي ةة ،وىن ها ت هورت الرالقة تل اجلانيل
وأىننا تق ةا ى يىمها لنثورة الاورةة ،ورفضها لاةااات الضتل اليت مياراها .وم تو ه اما أ ثق
ف ثق إىل ارتىتماي الكني ىني ال ىل اإلةقاين( ،)7يفرا ام ة تا اه إنشاء تكتل إقنةمي ،ان ى ي
اعحا أ ثق م أي وقا
ي م احملننل الرق وام انب ةنكقون و ويه ،وت ا اهلالو الشةري و ً
أةضا؛ فير أن ان ةتهل اما تتص ةق
مضي ،و ان م الطيةري أن ةنركس ذلك ىني انوك ا الكي ً
اإلرهاتةل إىل الرقايف مه ًي ا تقف شكوى ع ه ا اممل ا تح ة( ،)8أ يح ا الكي ة اف ى
اما ( ،)9ما أنه رأى ا ا وقف الي ي م الوع الاوري هت ة ً ا وقره ولاةاااته؛ اليت ةتماول فةها
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م اةااات اما  ،حةث ان رئةس الوزراء الي ي ة ىو ا الكي إىل تفايي الاةااةة الطائفةة،
وهتمةش الانَّة ىني ال وام(.)10
 )3العالقة مع كردستان العراق

َّأيت الاةااة الطائفةة لقئةس احلكومة ا الكي إىل انركااات انيةة ط ة يا ل الرقايف وا
أةضا -ىني شق ائه الااتضل ا الرمنةة الاةااةة؛ إذ يفرا
احملةط اإلقنةمي ،وق انركس ذلك ً -
اةااة ا الكي حكومة إقنةل مشاو الرقايف إىل اةااات أ ثق ااتضاللةة ،وق أ ربها وعرها اجلغقاا
ىني ارتنفتاح ىني تق ةا تشكل ي ؛ لكوهنا الشقةان احلةوي لإلقنةل ،وا نفذ الوحة له إىل الرامل
اجار ي ،ىني اجلانب الي ي انا هذه اجطوة مبثاتة فق ة لتطية الرالقات م ام قاي اةااةًّا
واقتصايةًّا وأمنةًّا ،وأ نحا الرالقات ارتقتصايةة ما أفا ته الاةااة ،لك َّ ا الكي رأى ا التراون
طقا ي ًا ىني موق ونفوذ حكومته ا ق زةة(.)11
الي ي-الكقيي ً
مفارقة السياسة واالقتصاد في العالقات التركية-العراقية

ا فارقة أنَّه ا الوقا الذي انا فةه الرالقات الاةااةة تل الين ة تت هور؛ فإن الرالقات
ىنما ت ن اجلانب ام رب منها ان ةتل تل
ارتقتصايةة والت ارةة وارتاتثمارةة تل الين ة تنغا أو ها؛ ً
تق ةا وإقنةل مشاو الرقايف.
 )1العالقات التجارية

ارتف ح ل التيايو الت اري تل تق ةا والرقايف م ىام  3002وحىت ىام  3013تشكل
ىوعا هذه
هائل ،وتضفزات متتالةة م جمقي  900منةون يورتر إىل حوايل  11منةار يورتر ،وق َّ
الضفزة مرظل اليا رات اليت ق تكون تق ةا شه هتا ا ىالقاهتا الت ارةة م الين ان الرقتةة ام قى
نتة ة ان رتع الثورات الرقتةة ،أو التوتق الاةااي ،أو حالة ى م ارتاتضقار اليت تاوي ا نطضة.
التبادل التجاري بين تركيا والعراق*

(( – )2012-2003مليون دوالر)
الصادرات
الواردات

المجموع

2003

2002

2002

2002

2010

2011

2012

820

12831

32750

52100

62000

82200

102800

43

146

67

131

154

87

149

900

32000

22000

52300

62300

82400

112000
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ا ص ر :تورك اتات
أةضا
*امرقام م َّورة ا الصايرات والواريات واجملموع ً

وةرترب الرقايف منذ ىام  3011واين أ رب ماتوىب لنصايرات الي ةَّة تر أ انةا؛ حةث تنغا
قةمة الصايرات الي ةة إلةه حوايل  13منةار يورتر ىام  ،)13(3012ااتوىيا اجلزء ام رب منها
منطضة مشاو الرقايف؛ اليت ت ةقها حكومة إقنةل قياتان الرقايف (حوايل  ،)12()%75وأتا مواي مثل:
ىنما ت ن امرقام
احل ة  ،وا ر ات اإللكيونةة ،وا راين ،والفوا ه ىني رأس قائمة الان ا ص َّ رة؛ ً
حيتل ا ق ز اموو
الرائ ة لنانوات م  3009وحىت  3012تش إىل امتالك الرقايف ما ةعؤهنه من َّ

رب ماتوىب لنصايرات الي ةَّة ت رتً م أ انةا؛ اليت تنغ ح ل الصايرات الي ةة إلةها ىام 3012
حوايل  12.7منةار يورتر.
الصادرات التركية إلى كل من ألمانيا والعراق
(( – )2013-2002مليار دوالر)

ألمانيا

العراق

2002

2010

2011

2012

2013

9.8

11.5

14

12.1

12.7

5.1

6

8.2

10.8

11.9

ا ص ر :قاى ة تةانات توةك ى الت ارة اجار ةة لي ةا

فائضا ةت اوز الع 10منةارات يورتر لصا أنضقة ،وهو ما ةعر
وحتضق الت ارة الي ةَّة م الرقايف ً
مهما هلا؛ وذلك ا ظل تقا ح ل الفائض الذي حتضضه أنضقة م ى ي م ال وو اإلقنةمةة
مكايا ًّ
قاء حالة ى م ارتاتضقار اليت ترةشها ا نطضة مؤ َّ ًقا.
 )2االستثمارات:

ىني الصرة ارتاتثماري منا الرالقات ارتقتصايةة تل الطقفل شةئًا فشةئًا تر ىام 3002؛
حتوو الرقايف تر ها إىل واح م
رتاةما م مقحنة إىاية تناء الرقايف ،اليت أىضيا الغزو امم ي ،و َّ
فضنة ل ى ا اتثمقة امتقاك ،وق ااتفايت الشق ات الي ةة مبختنف ا تصا اهتا الضطاىةة
اماوايف ا َّ
أفقىا هلا ا الرقايف ،أو ارتيطا تشق ات ىقاقةة ترضوي طوةنة ام ل ،أو
م هذا ارتنفتاح؛ ففتحا ً
َّنفذت مشارة عخمة ،أو أعافا اماوايف الرقاقةة إىل قائمة أاواقها ا اته فة تالصايرات؛ ونتة ة
لذلك و ل ى ي الشق ات الي ةة الرامنة أو ا قتيطة تالاويف الرقاقةة إىل حوايل  1500شق ة(،)14
5

غاليةتها شق ات مقتيطة تضاط اإلنشاءات وا ضاورتت؛ اليت قاما حىت هناةة ىام  3012تتنفةذ حوايل
مشقوىا ا الرقايف تضةمة إمجالةة تينغ حوايل  19.5منةار يورتر(.)15
834
ً
 )3الطاقة:

ىني ماتوى الطاقة تاتوري تق ةا أ ثق م  %70م حا اهتا م الطاقة م اجارج()16؛
( %99م الغاز ،وأ ثق م  %90م النفط اجام) ،وهي ترتم ا زء ي منها ىني تن ة فضط،
مها :إةقان ،ورواةا ،تناية  %74م الغاز ،و %45م النفط وف ًضا مرقام ىام  ،)17(3013وهو ما
ذلك م مقوحة اجةارات ا اةااات تق ةا

ةيك ت و ه ىني اةااة أم الطاقة ا اليالي ،وةعضة
اةااةة.
وم هذا ا نطنق تنظق تق ةا إىل الرقايف قاف مهل م رواف اةااة تنوة واريات الطاقة الي ةَّة؛
وذلك ىني اىتيار أنَّه ميتنك أ رب امس احتةاطي مؤ م النفط ا الرامل ،وحيتل منذ ىام 3013

موق واين أ رب منتج لننفط ا أوتك ،ناهةك ى أمهةته ا تفرةل يور أنضقة ماتضيالً محطة لنضل
الطاقة إىل أوروتا ىني اىتيار َّ
أن تق ةا ترترب ا نفذ امقق لتص ةق النفط الرقاقي إىل اماوايف الرا ةة.
لض ااتثمقت شق ة النفط احلكومةة الي ةة (تياو) حوايل  6منةارات يورتر ا تئقة لننفط
وتئقة لنغاز ا الرقايف ،وهناك طنيات مىماو ا  34حضالً لننفط م قيل شق ة أ قى( ،)18وق
ي ل إقنةل قياتان الرقايف إىل هذه ا رايلة الي ةة تشكل فراو الرام ا اعي م إنشائه ط أناتةب
لتص ةق نفط مشاو الرقايف تشكل ماتضل ى ط النفط الرقاقي الفة رايل(.)19
انعكاسات صعود "داعش" على المصالح التركية في العراق

 )1على العالقات التجارية التركية-العراقية

م اهنةار اةطقة احلكومة الرقاقةَّة ىني ا و ل -واين أ رب ا ن الرقاقةة تر الرا مة تغ اي-

أةضا -الو ااىات قنةنة ا ةونةو/حزةقان  ،)30(3014توقفا ارة نضل
وىني مناطق واارة ً -
اليضائ الي ةة إىل ما تر ا نطضة الشمالةة .وةعض َّ ر ى ي شاحنات اليانزةا الي ةة اليت تذهب ةومةًّا إىل
الرقايف حبوايل  70ألف شاحنة شهقةًّا ( 3200تضقةيًا ةومةًّا)(.)31
وتايب اةطقة ال ولة اإلاالمةة ىني مناطق واارة ،فإن الشاحنات اليت تتر َّ ى مشاو الرقايف
مل ةعر تااتطاىتها الذها إىل اجلنو  ،وق اخنفض ى ي الشاحنات الي ةة نتة ة لذلك إلى حوالي
 1220شاحنة ،وم ا توقَّ أن ةنخفض أ ثق م ارتفاع التكالةف ىني الشق ات وا خاطق اممنةة ىني
الاائضل؛ هذه الترضة ات ا النضل الربي يفرا اجلانب الي ي إىل التفك خبةارات أ قى؛ ق ةكون
6

م تةنها ط تق ةا/إةقان ومنه إىل نو الرقايف ،أو ط أرتةل/إةقان ومنه إىل نو الرقايف مقة أ قى؛
لك تيَّل أن التكالةف مقتفرة لنغاةة ،وغ جم ةة ا الغالب(.)33

ووف ًضا جلمرةة ا ص رة امتقاك فإن ح ل الصايرات الي ةة إىل الرقايف اخنفض تناية  %31ا
شهق ةونةو/حزةقان  3014مضارنة تالرام الذي ايضه؛ اممق الذي يف تقتةب الرقايف إىل اليا إىل
ا قتية الثالثة ا قائمة أ رب ماتوىيب الصايرات الي ةة ،مث تقا را الصايرات الي ةة إلةه مقة أ قى
أةضا -إىل اجاماة ،وا أغاطس/آ تقا را
تناية  %46ا ةولةو/متوز لتيا مقتية الرقايف ً -
الصايرات الي ةة ىني أااس انوي تناية  ،)32(%31وق َّ ر وزةق ارتقتصاي الي ي ح ل اجاائق
الي ةة النامجة ى اخنفاض الصايرات إىل الرقايف حبوايل  2منةارات يورتر( .)34وذلك ا حل ق َّ ر
جمنس امىماو الي ي-الرقاقي ا جمنس إيارة الرالقات ارتقتصايةة اجار ةة ( )DEIKأن ااتمقار
الوع ىني ما هو ىنةه ق ةؤيي إىل اائق تق ةَّة تضةمة  9منةارات يورتر(.)35
 )2على االستثمارات التركية في العراق

َّأيت اةطقة ياىش الاقةرة والواارة ىني مااحة ي ة م امراعي ا الرقايف ،إعافة إىل
ارتفاع مناو الته ة اممين ،إىل اائق مياشقة ا ارتاتثمارات الي ةة ا الرقايف؛ حةث ةرمل حوايل
 1500شق ة تق ةة ا إقنةل مشاو الرقايف وح ه ،وتشكل ما نايته حوايل  %65م ح ل امىماو
الرايةة لنشق ات ام نيةة ا اإلقنةل .وتايب اموعاع الاائ ة وحالة ى ي ارتاتضقار ،فض تَّ إةضاف أو
ت ةل الر ة م مشارة اليىن التحتةَّة؛ اليت ان ق تَّ الي ء فةها ،أو اليت ةتل الشقوع فةها اآلن،
ورتشك أن ذلك ق تقتيا ىنةه اائق مالةَّة مل ةتل احتاا إمجالةها حىت اآلن ،ما ت وَّق الر ة م
َّ
الشق ات الي ةَّة الرامنة ا الرقايف ،أو اليت تص ر إىل الاويف الرقاقي تت هور اموعاع اممنةَّة هناك؛
ا ة الشق ات اليت ترمل ا قطاىات الطاقة وامغذةة وا شقوتات واإللكيونةات.
نموذج مختار عن مدى ارتباط تجارة بعض الشركات التركية بالسوق العراقية*
اسم الشركة

القطاع

نسبة االرتباط بالسوق العراقية

شركة ماردين لإلسمنت

إنشاءات

حوايل  %20م ي ل الشق ة ة يت م الرقايف

إنكا لإلنشاءات

إنشاءات

حوايل  %24م ح ل ىمنها ا الرقايف

توبراش (مصفاة نفط)

طاقة

حوايل  %20م النفط الذي ةتل الترامل مره ة يت
م الرقايف
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كوكاكوال (عبوات)

مشقوتات

بانويت

يوا

حوايل  %9م ي ل الشق ة ة يت م الرقايف (-3
 %2منها م مشاو الرقايف)
حوايل  %7م ي ل الشق ة ة يت م الرقايف

أولكر

أغذةة

حوايل  %5م ي ل الشق ة ة يت م الرقايف

أرتشليك

إلكيونةات

 %1م ي ل الشق ة ة يت م ميةراهتا ا الرقايف

تكفن

قاتضة

ا القت اموو م ىام  3014ان حوايل %0.2
م ح ل ىمل الشق ة ا اإلنشاءات مقتيطًا تالرقايف

إشكلر

قاتضة

دووش أوتو

اةارات

الشق ة تكاب  2مالةل يورتر م ميةرات أ ةاس
الوريف ا الرقايف
لنشق ة و الة تة اةارات فولكس فا وأويي.

حقةا يةني نةوز 13 ،م ةونةو/حزةقان .3014
*ا ص ر :حةفة ّ

 )3على فاتورة الطاقة التركية

الو فية أايوىل م اةطقة ال ولة اإلاالمةة ىني مناطق واارة ا الرقايف ا ةونةو/حزةقان
 ،3014وااتةالء التنظةل ىني مصفاة تة ي النفطةة؛ وهي أ رب مصفاة ا الرقايف وتترامل م حوايل
 %25م طاقة ا صاا اإلمجالةة ا اليالي ،ارتفرا أارار النفط حوايل  ،)36(%5ما قاما شق ة
نظقا إىل ا خاطق
النفط احلكومةة الي ةة (تياو) تإةضاف أىماهلا واحب موظفةها م الرقايف؛ وذلك ً
اممنةَّة ا ا ناطق غ ا اتضقة اليت ترمل هبا( .)37وهو ما انركس انيًا ىني تق ةا؛ حةث تش
التض ةقات إىل أن ل ارتفاع مبض ار  10يورترات ا أارار النفط ةكنف تق ةا ما تل  200إىل 450
منةار يورتر ،إعافة إىل ارتفاع ا ح ل التضخل ا اليالي تناية  ،%0.5واخنفاض ا ح ل النمو
تناية .)38(%0.2
حكومة العبادي والتوقعات المستقبلية

ئةاا لنحكومة ن ًفا لنمالكي ا ت اةة امايوع الثاين م شهق
م جميء الريايي ر ً
ايتمرب/أةنوو ا اعي ،أرانا تق ةا راائل إجياتةة إىل اجلانب الرقاقي؛ ت مل فةها أن ةتل اوز
الاةااات الااتضة ،اليت أو نا الرقايف إىل وعره احلايل ،و انا أنضقة َّأوو م قام تتهنئة رئةس الوزراء
اجل ة ؛ مي ةة ااتر ايها لنوقوف إىل انب الرقايف ،وتض مي ل الرون الالزم لنحكومة الرقاقةة
8

اجل ة ة( ،)39و اءت زةارة اجلرفقي -وزةق اجار ةة الرقاقي اجل ة  -إىل تق ةا تر ذلك ا  8م
نوفمرب/تشقة الثاين ا اعي لتكاق اجلنة تل الطقفل ،وق انا منااية إلىاية و ل ما انضط ا
الرالقات الثنائةة ىني قاى ة ا صا ا شي ة واحلا ة ا تيايلة(.)20

 تالناية إىل تق ةا فإن جميء الريايي ت رتً م ا الكي ةعر فق ة إلىاية فتح فحة
و اوز اجالفات تل الطقفل م هة ،وتل حكومة تغ اي وأرتةل م هة أ قى ،ومل ختف
أنضقة أمنها ا أن تصحح هذه احلكومة أ طاء ا الكي ،وترمل ىني ااتةرا الانَّة ا الرمنةة
الاةااةة؛ وتذلك تكون أنضقة منا مة م وواتا اةاااهتا ارتاياتة ةة اه الرقايف م هة،
وت مل أن ةؤيي حتال الرالقات إىل ختفةف تيرةة احلكومة الرقاقةة لكل م واشنط وطهقان.
ة ة،

 تالناية إىل اجلانب الرقاقي فإن احلكومة ا ق زةة ا حا ة إىل ل ا ااى ة ا مكنة م

ل

امطقاف فةما ةترنق مبوا هة تنظةل ال ولة ،أعف إىل ذلك أن ىالقات ة ة م تق ةا
اتااى ها ىني اوز ا صاىب فةما ةترنق تاجالفات م إقنةل مشاو الرقايف؛ الذي ةرتم
تشكل ي ىني اجلانب الي ي.
مه ت هذه ا رطةات لضةام رئةس الوزراء الي ي أمح ياوي أغنو تالذها إىل الرقايف ا
لض َّ

 30م نوفمرب/تشقة الثاين ا اعي؛ وهي الزةارة اموىل م نوىها لقئةس وزراء تق ي إىل تغ اي منذ
حوايل أرت انوات ،و الو الزةارة ت ارتتفايف ىني(:)21
 مناقشة ل ا نفات مثار اإلشكاو تل الين ة  ،و ذلك ا نفات اليت رت تزاو ىالضة تةنهما.
 فتح فحة

ة ة م الرالقات الثنائةة.

 ترزةز التراون اممين ،وتيايو لنمرنومات خبصوص مكافحة اإلرها .
 اقياح إقامة تراون ىاكقي.

 اقياح مااى ة الرقايف ا النهوض ارتقتصايي م

الو ااتغالو مواريه ووقواته تشكل أفضل.

 زةارة الريايي لي ةا ا الفية ما تل  34إىل  36م يةامرب /انون اموو.
ما م ا توقَّ أن ةات نف الطقفان الي ي والرقاقي م زةارة الريايي لي ةا هناةة الشهق احلايل
ناات اجملنس امىني لنتراون ارتاياتة ي تل الين ة ؛ الذي تَّ تشكةنه ا ىام ،)23(3008
وا توقف ى ارتنرضاي منذ انوات.
ومبوازاة هذه النضنة النوىةة ا الرالقات تو َّ نا حكومة تغ اي وحكومة إقنةل مشاو الرقايف موو
مقة منذ انوات إىل اتفايف خبصوص ىائ ات النفط؛ وهو اممق الذي طا ا ش را أنضقة الطقفل
ىنةه( .)22ومبو ب هذا ارتتفايف وافضا حكومة تغ اي ىني حتوةل  500منةون يورتر إلقنةل مشاو
الرقايف ى شهق نوفمرب/تشقة الثاين إلقنةل مشاو الرقايف ،فةما وافق ام
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ىني ختصةص  150ألف

تقمةل نفط ةومةًّا لنحكومة الرقاقةة ا شهق يةامرب /انون اموو( ،)24ىني أن ةاتكمل تطيةق
ارتتفايف تياقي تفا ةنه ت اةة الرام اجل ة (.)25
وىني القغل م هذه التطورات الاقةرة وا تيايلة فإنَّه ما زاو م ا يكق ًّا احلكل ىني
ماتضيل الرالقات الي ةة-الرقاقةة ا عوء ا تغ ات احلالةة؛ اليت احيا تشكةل احلكومة الرقاقةة
اجل ة ة؛ لك تااتطاىتنا الضوو :إن هناك ىنصقة رئةال م ش هنما أن حي يا طيةرة الرالقة
ا اتضينةة تل ل م تق ةا والرقايف ،أو ةعؤوقا ىنةها رتح ًضا؛ ومها:
يورا ا حت ة ع شععكل
 )1الالعببا ال برئي فببي باببداد :نفةععة وتو هععات رئععةس احلكومععة الرقاقةععة ت ععؤيي ً
وطيةرععة الرالقععة مع تق ةععا؛ فكنَّمععا ععان أ ثععق ااععتضاللةة أ ععيحا إمكانةععة تطععوةق الرالقععات الي ةععة-الرقاقةععة
ىني أااس ا صا ا شي ة أ رب ،ما أن جناحه ا منفات الرالقة مع إقنعةل مشعاو الرعقايف واحتعواء الاعنَّة

يورا ععالو ا قحنععة الضايم ععة ا حت ة ع
ا الرمنةععة الاةاا ععةة ،وا وقععف م ع نظععام اما ع ىنا ععق ا ععتؤيي ً
ح ل ارتنفتعاح تعل الينع ة  .حعىت اآلن جنعح الريعايي ا ااعتةرا الرنصعق اموو؛ لكع رت ةيع و أن هنعاك
مؤشعقات قوةععة -حععىت اآلن -تع و ىنععي أنععه ععاوز مشععكنة ااععتةرا الاعنَّة ا الرمنةععة الاةااععةة ،وا وقععف
م النظام الاوري ةي و حىت اآلن حماة ً ا ا الرالقة تل تق ةا والرقايف.

 )2النفوذ اإليراني واألميركي :إلةقان والورتةات ا تَّح ة النفوذ اموا والت و ام رب ىني اةااات
الرقايف ال ا نةة واجار ةة؛ وذلك رطةات ث ة لانا ا واري التطقيف إلةها؛ لك هذا النوع م النفوذ
مهم ا م يون شك ا حت ة نوىةة وطيةرة ىالقات حكومة تغ اي م أطقاف والثة؛
يورا ًّ
والت و ةعؤيي ً
ااتمق هذا النوع م النفوذ والت و  ،فهذا ةرين َّ
أن الرالقة
اواء م تق ةا أو غ ها م ال وو ،وإذا ما
َّ
تل تق ةا وتغ اي اتت وق ماتضيالً تنوىةة الرالقة تل تق ةا وإةقان ،وتق ةا والورتةات ا تح ة.
حىت اآلن ةي و أن هناك مصنحة ل ى ل م واشنط وطهقان ا تضار احلكومة الرقاقةة م

مهما
تضوة ا التحالف ع تنظةل ال ولة ،وق ةكون الرقايف م الً ًّ
أنضقة؛ فاموىل تقة أن ت ل تق ةا َّ
جلق أنضقة تالناية إلةها ،و َّأما طهقان فهي تقة احتواء أنضقة ا ا وعوع الاوري ،وإترايها ى الت م
اجنة ي؛ لذلك م ا اتير أن ةكون ارتنفتاح الرقاقي ىني تق ةا ق حصل فةما لو ان هناك فةتو
ىنةه م قيل طهقان ،وانضطق إىل ارتنتظار قيل أن نقى ةف اتؤوق هذه ا رطةات ىني شكل الرالقة
الي ةة-الرقاقةة الو ا قحنة الضايمة.
الهوامش والمصادر
 -1انظق :الرالقات الي ةة -الرقاقةة ا موق وزارة اجار ةة الي ةة ،ما ميك مقا رة تةانات وزارة اجار ةة الي ةة منذ ىام
 3002حىت الةوم لنت ة ىني هذا التو ه،
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-iraq.en.mfa
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اقرا و ار ً ا ى
ً أمقا و
ً  ا أوا ق ىه ا الكي نش تو ه ل ى ترض النخب الي ةة؛ مفايه أنَّه إذا أ يح انفصاو مشاو الرقايف-3
 ومل تاتط أنضقة إةضاف ارتنفصاو؛ فامفضل الترامل م هذه احلضةضة ىني،إراية تق ةا تايب الورتةات ا تح ة وإةقان وا الكي
 والته ة ات اممنةة، رتاةما ا ظل تزاة ا شا ل م حكومة ا الكي م هة،أن تتل مضاومتها؛ مهنا اتكون مضاومة ىيثةة
 ما-  ولك تااتثناء ترض النخب احمل وية.اليت ةفقعها ياىش ا مضاتل تزاة ا صا م حكومة إقنةل مشاو الرقايف
، فإن ا وقف الرام ان القفض، وترض ا اؤولل ا حز الر الة والتنمةة م أ وو قيةَّة أشاروا إىل تضيل هذه الفكقة-ذ قنا
.ويا ًّا
َّ وق
ً  وتضي ارت تهاي اموو هامشةًّا وحم،ىرب ىنه تولنا أرةنج ا حةنه
: انظق-2
TURKISH CONTRACTING IN THE INTERNATIONAL MARKET, 2014:
http://www.tmb.org.tr/doc/file/2014_Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetleri_en.pdf

: انظق-4
Mehmet Yegin and Hasan Selim Özertem, Turkey-Iraq Relations: From Close Partners to
Adversaries, GMF, 7 Jan. 2013:
http://www.gmfus.org/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1357578164Ozertem_Yegin_TurkeyIraq_Jan13.pdf

:3013 أةار/ م ماةو9 ، ارتقتصايةة، ا الكي ةوا ه انتضايات حاية تايب تو هاته الشمولةة: انظق-5
http://www.aleqt.com/2012/05/09/article_654989.html

: انظق-6
Semih Idiz, Erdogan Rebuilds Ties to Iraq, al-monitor, 29-10-2013:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/erdogan-maliki-ties-rebuild-turkey-iraqrapprochement.html

 امتراي اآلنةة وارتنركااات: حم يات ا وقف الي ي م امزمة الاورةة،  ىني حال تا:  لنمزة م التفا ةل انظق-7
:3011 حزةقان/ ةونةو، ال وحة، ا ق ز الرقيب لألحباث ويرااة الاةااات،ا اتضينةة
http://www.dohainstitute.org/file/Get/ed258304-4bb2-4a2d-b345-39275252f91e.pdf

 م1 ، القةاض، مرظل اإلرهاتةل ة تون م اورةا:  وا الكي ةؤ،  اما ةرترب اهتامات الرقايف رت أ القةة: انظق-8
:3009 أةنوو/ايتمرب
http://www.alriyadh.com/456383

 ا ق ز، ا زيف احلايل والاةنارةوهات ا توقرة:الي ةة- الثورة الاورةة ا ا رايلة اإلةقانةة،  ىني حال تا: لالاتزاية انظق-9
:3013  انون الثاين/ ةناةق، ال وحة،الرقيب لألحباث ويرااة الاةااات
http://www.dohainstitute.org/file/Get/78e668c5-4dfa-40ea-adae-f0d30d004972.pdf

: انظق-10
Turkey-Iraq Relations Deteriorate With Accusations of Sectarianism, Henri Barkey, al-monitor, 82-2013:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/turkey-iraq-ties-sour-brover-syr.html

. مق ااتق، حمما جيل-11
: انظق-13
Semih Idiz, Ankara, Baghdad turn over new leaf in relationship, al-monitor, 25-11-2014:
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2014/11/turkey-iraq-new-page-davutoglu-visit.html

: انظق-12
raq Crisis Weighs on Turkey's Economy, voa, 7-7-2014:
http://www.voanews.com/content/iraq-crisis-weighs-on-turkey-economy/1952408.html

: انظق-14
Erdinç Çelikkan, Unrest in Iraq stirs worries over Turkish business links, Hurriyet Daily news, 126-2014:
http://www.hurriyetdailynews.com/unrest-in-iraq-stirs-worries-over-turkish-businesslinks.aspx?pageID=238&nID=67723&NewsCatID=345

 انظق-15
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MUSTAFA SÖNMEZ, Cost of Iraq on Turkey’s economy raises concerns, Hurriyet Daily news,
23-6-2013:
http://www.hurriyetdailynews.com/cost-of-iraq-on-turkeys-economy-raises-concerns.aspx?pageID=238&nID=68116&NewsCatID=345

: انظق-16
TURKEY'S ENERGY IMPORT COSTS $50 BILLION PER YEAR, ON AVERAGE, Daily
Sabah, 2-10-2014:
http://www.dailysabah.com/energy/2014/10/02/turkeys-energy-import-costs-50-billion-per-yearon-average

: انظق-17
Turkey Energy Profile in EIA:
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=tu

: انظق-18
Turkish Petroleum Corporation invests $6 billion in Iraq, Hurriyet Daily News, 11-11-2014:
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-petroleum-corporation-invests-6-billion-iniraq.aspx?pageID=238&nID=74182&NewsCatID=348

: انظق-19
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2013/11/iraqi-kurdish-pipeline-turkey-oil-policyexport.html
https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-capacity-double-iraqi-kurdistan-oil-pipeline-sources122550107--finance.html

:3014 حزةقان/ م ةونةو10 ،  الرقيب اجل ة، ياىش تاةطق ىني ا و ل: انظق-30
http://www.alaraby.co.uk/politics/3dab7aa7-5d06-4275-847f-7dae55338d53

: انظق-31
Taylan Bilgic,Turkey Exporters to Iraq Hit as Roads Remain Shut for Trucks, Bloomberg, 18-62014:
http://www.bloomberg.com/news/2014-06-18/turkey-exporters-to-iraq-hit-as-roads-remain-shutfor-trucks-1-.html

: انظق-33
Fehim Taştekin, Turkish truckers try to get on the road again, al-monitor, 7-7-2014:
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2014/07/tastekin-iraq-syria-turkish-transportationisis-und.html

: انظق-32
IRAQI CRISIS AFFECTS BUSINESS IN ISTANBUl, Daily Sabah, 9-9-2014:
http://www.dailysabah.com/economy/2014/09/09/iraqi-crisis-affects-business-in-istanbul

: انظق-34
Turkey fears $3 bln loss in exports as Iraq crisis deepens, Today's Zaman, 3-8-2014:
http://www.todayszaman.com/mobile_detailHeadline.action?newsId=354508

: انظق-35
http://www.hurriyetdailynews.com/unrest-in-iraq-stirs-worries-over-turkish-businesslinks.aspx?pageID=238&nID=67723&NewsCatID=345

: انظق-36
Developments in Iraq and Implications for Oil Prices, Hazar , 3-7-2014:
http://www.hazar.org/blogdetail/blog/developments_in_iraq_and_implications_for_oil_prices_855
.aspx?currentCulture=en-US

: انظق-37
Enerji IQ, 14-8-2014:
http://www.ceenenerji.com/sayfa/while-energy-activities-continue-in-shiite-controlled-regions-ofiraq-activities-in-other-regions-suspended-completely-716/

.3014  انون اموو/ م يةامرب9 ، حةفة الرق الضطقةة، أ يار ة ة لالقتصاي الي ي،  ىني تا: انظق-38
Sulyman Yasar, ISIS attacks deal blow to Turkish economy, Al-monitor, 13-6-2014:

12

http://www.al-monitor.com/pulse/business/2014/06/turkey-iraq-isis-attacks-impact-economyoil.html

: انظق-39
Davutoglu first to congratulate iraq's new PM abadi, Hurriyet Daily News, 9-9-2014:
http://www.hurriyetdailynews.com/davutoglu-first-to-congratulate-iraqs-new-pmabadi.aspx?pageID=238&nID=71488&NewsCatID=510

: انظق-20
Turkey and Iraq open new page with Jaafari visit, Today's Zaman, 8-11-2014:
http://www.todayszaman.com/national_turkey-and-iraq-open-new-page-with-jaafarisvisit_363764.html
http://www.alaraby.co.uk/english/news/f932be6f-7b9f-44e3-8afe-a2c92164fb0d

: انظق-21
Turkey, Iraq refresh vows to mend ties, Hurriyet Daily News, 20-11-2014:
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-iraq-refresh-vows-to-mendties.aspx?pageID=238&nID=74585&NewsCatID=510
http://www.dailysabah.com/politics/2014/11/21/turkey-iraq-to-fix-chilly-ties-pms-visit-marksnew-era-in-relations

:3008  نص اتفايف إنشاء اجملنس امىني لنتراون ارتاياتة ي ىام: انظق-23
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Bolgeler/ortadogu/irak/Ortak%20Siyasi%20Bilirge%2
0%C4%B0ngilizce.pdf

:3012 تشقة الثاين/ م نوفمرب39 ، قناة اجلزةقة،  ىني تا:  شاه-22
http://www.youtube.com/watch?v=eg0MMj5U3v8

: انظق-24
Sena Alkan, TURKEY, IRAQ TO FIX CHILLY TIES, PM’S VISIT MARKS NEW ERA IN
RELATIONS, Daily Sabah, 21-11-2014:
http://www.dailysabah.com/politics/2014/11/21/turkey-iraq-to-fix-chilly-ties-pms-visit-marksnew-era-in-relations

: انظق تفا ةل ارتتفايف-25
http://goo.gl/ZC2XI9

13

