العراق واحمليط اإلقليمي

دراسة يف العالقات الرتكية – العراقية
Iraq and the Regional Environment
A Study in Turkish - Iraqi Relations
. العراقية-  العالقات الرتكية، احمليط اإلقليمي:الكلمة املفتاحية

Keywords: Regional Environment , Turkish-Iraqi Relations.

 حسني حافظ وهيب.م د.أ

 جامعة بغداد/مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية
Assistant Professor Dr. Hussain Hafedh Wahaib
Center for Strategic and International Studies- Baghdad University
E-mail: hussain_hafed@yahoo.com

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

174

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ملخص البحث

يُفهم من السياق التارخيي لعالقة العراق برتكيا أبن هناك معادلة خمتلّة يتضح من خالهلا
أبن العراق هو الفاعل األقل أتثرياً يف تقرير شؤون تركيا ,على العكس متاماً من ش ّدة أتثري األخرية
مرد ذلك يعود يف بعض أسبابه إىل كثرة التغيريات الراديكالية اليت حصلت
على شؤون العراق ,و ّ

يف العراق واليت أضعفت البىن السياسية واالجتماعية واالقتصادية مقارنة بثبات األوضاع يف تركيا
وانعكاس ذلك على تنامي قدراهتما يف التأثري على بعض احلكومات اليت تعاقبت على إدارة
البالد ,كذلك إذا ما استثنينا ابلنسبة الفرتة املمتدة من عام  1979وحىت اآلن لوجدان أبن
االرتباط األمريكي واألوريب الغريب برتكيا كان له أكرب األثر يف سياق هذا التأثري ال سيّما يف
املراحل اجلمهورية بعد سقوط النظام امللكي يف العراق.
تغريت بسبب تغري العالقة العراقية مع
واليوم على ما يبدو فإن املعادلة السياسية قد ّ
الوالايت املتحدة األمريكية ودول أوراب الغربية األخرى ,وعلى هذا األساس ميكن أن يستثمر
هذا التغيري ليكون الفاعل العراقي أكثر أتثرياً يف حتديد توجهات سياسة أمريكا وأوراب على ٍ
حد

سواء ,وهو األمر الذي ميكن أن يصحح اخللل يف معادلة التوازن يف العالقات ,وحيقق بعض
املصاحل اليت مت التغاضي عنها يف املراحل السابقة ال سيّما تلك اليت كانت قيداً شديد التأثري
على السياسة العراقية يف ظل تواتر احلروب اليت كان خيوضها يف جبهات متعددة وما تالها من
حصار وعزلة دولية مكنّت الدول اإلقليمية من اإلضرار مبصاحله املتغري اجلديد الذي ميكن أن
الصعد السياسية واالقتصادية واألمنية وجيب
يستثمر لتحسني البيئة العراقية وزايدة فعاليتها على ُ

أن تَستثمر هي األخرى حجم هذا التغيري لتصحيح سياساهتا جتاهه وهو األمر الذي ميكن توقع
حصوله يف املراحل القادمة ال سيّما إذا ما استقرت أوضاع العراق األمنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
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املقدمـــــة

لطاملا عُ ّد العراق اتبعاً يف مراحل أترخييه متعاقبة اترًة لإلمرباطورية الفارسية وأخرى
لإلمرباطورية العثمانية ,ويف سياق هذا التنازع تفاوتت ردود أفعال السياسة العراقيةُ إزاء ما
خلفته تلك البيئة من استحقاقات بعضها اترخيية والبعض اآلخر ذو أبعاد جيوسياسية المست
البيئة العراقية ,اتركةً بني ثناايها آاثراً واضحة ينصرف بعض منها على شكل استحقاقات
سياسية وأخرى اقتصادية وأحياانً جمتمعية تفاوت فعلها بني املد واجلزر تبعاً لطبيعة النظم
السياسية اليت تعاقبت على حكم العراق وعلى حكم هاتني الدولتني.

ومبقتضى هذه الصورة يصح القول متاماً أبن إيران وتركيا (وريثتا تلك اإلمرباطورايت
الغابرة) سوف يبقيان من أشد الالعبني اإلقليميني أتثرياً يف السياسة العراقية وال ميكن مقاربة
أتثريمها مع أتثري دول اجلوار األخرى ,وينسحب هذا األمر على صناع القرار كضاغط ومؤثر

يشد ابجتاهني أو منطني متعاكسني ميكن مقاربتهما إىل حد كبري ابلنسغ الصاعد والنسغ النازل
أتثرياً يف البيئة العراقية.

وكلما تصاعدت أوجاع تلك البيئة كلما زاد ذلك من وضوح الصورة لتأثري إيران أو تركيا

إحدامها أو كالمها ,وميكن مالحظة ذلك يف مشهدين اترخييني:

األول :بني األعوام ( )1()1975 -1974حينما تبنت إيران مساندة احلركة الكردية يف مشال
العراق وما آلت إليه اتفاقية اجلزائر عام  1975من تداعيات خطرية على البيئة العراقية.
كذلك احلال يف احتالل إيران عام  2009ملنابع النفط يف حقول الفكة يف ميسان ومن مث
االنسحاب منها ألسباب غري معروفة.

أما الثاين :فهو املوقف الرتكي بني األعوام ( )1998-1991مما كان يسمى املالذ اآلمن
واالجتياح العسكري املتكرر لشمال العراق( )2منذ حقبة التسعينيات من القرن املنصرم وحىت
االجتياح األخري للقوات الرتكية يف كانون أول من العام  .2005وكذلك احلال فيما ميكن
مالحظة أتثري كال الفاعلني من خالل موضوعتني خمتلفتني ,فالدعوة العراقية اليت وجهت إىل

الوالايت املتحدة وإيران للتفاوض بشأن اإلشكاالت املتعلقة بينهما واليت انتهت إىل عقد مؤمتر
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بغداد الدويل يف  2007-3-10هلا ما يربرها ليس على مستوى حجم الصراع اإليراين
األمريكي يف الساحة العراقية فقط بل جبسامة املؤثر اإليراين يف مسألة استقرار العراق ,وكذلك
فإن احلساسية الرتكية من مسألة الفيدرالية وعائدية كركوك ميكن أن تكون مدخالً لصراع عراقي

تركي رمبا يرتك آاثراً سلبية على البيئة العراقية ال يقل خطراً عما أحدثه االحتالل األمريكي
للعراق وإصرار تركيا اليوم للتدخل العسكري يف مشال العراق بدواعي حماربة داعش دون
التنسيق مع احلكومة العراقية ال يعرب سوى عن دواعي توسعية مرتبطة بسياسة العثمنة اجلديدة
اليت تبنتها حكومة أوردغان دون النظر ملا يلحقه من آاثر سلبية على العراق وسوراي بفتح
حدوده لإلرهابيني واملسامهة يف دعم داعش مادايً من خالل تصدير النفط عرب منافذه البحرية
األمر الذي أشارت إليه التقارير الروسية بشكل واضح يف تشرين أول عام  ,2005من هنا
يكتسب البحث يف عالقة تركيا ابلعراق أمهية خاصة
تتطلب رؤية دقيقة وقراءة موضوعية استشرافية ملستقبل العراق السياسي يف ضوء ما

سيرتكه تنظيم داعش املدعوم تُركياً من آاثر ختريبية يف البيئة العراقية كذلك احلال فيما سيؤول
إليه مستقبل العراق السياسي يف ظل التنسيق الرتكي مع القيادات الكردية العراقية والذي أفضى
إىل عدم استقرار العالقة بني اإلقليم واملركز والتهديدات الكردية بشأن االستقالل اترةً
والتلويح اباللتحاق ُبرتكيا اترًة أخرى ,وتلك هي إشكالية البحث,

أما فرضية البحث :فأهنا تنطلق من حقيقة مفادها أن مسار العالقات الرتكية مع العراق

مسار متعرج ومعرقل الستقرار العراق والبد من إجياد فرصة لتعديل ذلك املسار وتلك مسؤولية
احلكومة العراقية دون أدىن شك ولتحقيق تلك الفرضية اعتمدان على منهجية تركز بشكل
أساس على املنهج التارخيي وكذلك املنهج املقارن وابالعتماد أيضاً على املنهج التحليلي
للوصول للنتائج املطلوبة لتلك الفرضية.
هيكلية الدراسة -:توزعت الدراسة على حماور ثالث أساسية هي:

 -2احملور االقتصادي واألمين.

 -1احملور التارخيي.

 -3احملور الثالث – املؤثر األمريكي يف مستقبل العالقات الرتكية – العراقية.
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احملور األول

احملور التارخيي

خونة ,طعنوا األتراك يف الظهور"
من بني ما تركه العثمانيون يف وصف للعرب "هو إهنم َ

()3

يف إشارة إىل معاونة الشريف حسني القوات الربيطانية إلهناء االحتالل العثماين يف املشرق العريب
خالل احلرب العاملية األوىل ,لكن األمر ليس كذلك على اإلطالق ,إذ قاتلت القبائل العربية يف
الكثري مما كانت تسمى الوالايت العثمانية جنباً إىل جنب مع القوات العثمانية ,لكن اندحار
العثمانيني وهزميتهم يف الكثري من املواقع اإلقليمية األخرى هو الذي ساعد القوات األوربية
على االنتصار ,وابلتايل عزز الشعار األاتتوركي (وداعاً أيها الشرق وأهالً أيها الغرب)( )4االعتقاد

لدى العرب أبن املرحلة العثمانية مل تكن ابلقطع سوى مرحلة استعمارية جائرة شأهنا شأن

املوجات االستعمارية املتالحقة وهي مل تكن امتداداً ملرحلة اخلالفة اإلسالمية على اإلطالق.

هذه الرؤية التشكيكية املتبادلة هي اليت سادت يف الفرتة اليت أعقبت التحوالت

السياسية حىت بعد احلرب العاملية الثانية ونشوء ما يسمى بدولة إسرائيل اليت اعرتفت هبا تركيا

كأول دولة مسلمة تعرتف هبذا الكيان يف العامل اإلسالمي .مث تال ذلك االنصراف الرتكي لرتتيب
أوضاعها اإلقليمية اترةً صوب الغرب من خالل االخنراط يف حلف مشال األطلسي-1951
 )5(1952واترًة أخرى صوب العرب من خالل حلف بغداد ( )6()1955لكنها ظلت تدور
يف الفلك الغريب الذي أسقط إمرباطورتيها العثمانية ,كتابع لتنفيذ السياسة الغربية يف املنطقة

العربية ,وتكفي اإلشارة هنا إىل احلشود األمريكية يف جنوهبا الشرقي عشية إسقاط النظام امللكي
العراقي عام ( )7()1958وما تال ذلك من دعم للحركة الكردية عام  1961اليت دعمتها تركيا
منذ احلركة اليت قادها الشيخ عبد السالم الربزجني عام  1915وما أعقبها من ثورة الشيخ

حممود احلفيد بني األعوام  1922 – 1918واملواقف املتكررة األخرى( .)8وكان ينبغي لرتكيا
أن تدرك أمهية املنطقة العربية عموماً والعراق خصوصاً يف ظل تصاعد الصراع الدويل بني
الوالايت املتحدة من جهة واالحتاد السوفييت من جهة أخرى حول هذه املنطقة ويف ظل تصاعد
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أمهية النفط يف العامل وغىن العراق من هذه املادة حتديداً ,ولكنها بدالً من خلق حالة من
التقارب جلأت إىل اعتماد سياسة ملتوية من خالل حمورين :
األول :هو حماولة السيطرة على مصادر املياه اليت تنبع من أراضيها ومتر من خالل
األراضي السورية إىل العراق ,ففي مرحلة اخلمسينيات كانت تفتح السدود املقامة للسيطرة على
املياه معرضة األراضي العراقية إىل الفيضان ال سيّما يف مواسم الزراعة حتديداً لألفراد ابالقتصاد

العراقي حينها ,وحينما فشلت تلك السياسة جلأت إىل إقامة مشاريع أخرى خلزن املياه
وإطالقها يف األوقات املناسبة (مشاريع السدود يف األانضول وأخطرها مشروع أاتتورك) وهي
سياسة ترمي من خالهلا حماولة مبادلة املياه الرتكية ابلنفط العراقي حينها وهو األمر الذي ال يزال

يشكل هاجساً عراقياً كبرياً(.)9

أما احملور الثاين :فهو التالعب ابلورقة األثنية ,ففي الوقت الذي كان ميكن فيه للساسة

العراقيني أن يعاجلوا املشكلة الكردية يف العراق معاجلة وطنية انضجة وفقاً لتباين ظروف احلركة
الكردية يف مناطق تواجد األكراد يف الدول اجملاورة ,ظلت السياسة الرتكية ضاغطاً شديد التأثري

على صناع القرار منذ عام  1915وحىت يومنا هذا( ,)10فهي ليست راغبة على اإلطالق يف أن

بنوع من احلقوق اليت تنسجم مع وجودهم كقومية كبرية وفاعلة إدراكاً منها
حيظى أكراد العراق ٍ
أبن ذلك سيهدد كياهنا ويعيدها إىل الوضع الذي رتبته معاهدة سيفر  1920واليت استطاع

األتراك جتاوزها فيما بعد من خالل معاهدة لوزان (.)11()1923

لكن هذا اإلدراك ليست له أرضية واقعية يف ظل ما جرى من تراخ ازاء التعامل مع
قضية أكراد تركيا حني أخضعت نفسها ملعايري كوبنهاغن عام 2005م يف التعامل مع األقليات

واحرتام حقوق اإلنسان( ,)12من هنا ميكن أن تتحمل تركيا وزراً كبرياً ملا آلت إليه أوضاع العراق
السياسية وحتوله من دولة موحدة بسيطة إىل دولة فيدرالية إذ لو قدر إجياد حل وطين مناسب
دون مداخالت خارجية ملا آلت أوضاع العراق السياسية إىل ما آلت إليه اآلن( .)13ما ينبغي

حتول من دولة موحدة بسيطة إىل دولة فيدرالية ينعم فيها
إدراكه يف هذه املرحلة هوان العراق قد َ
األكراد ووفق آلية دستورية مبمارسة احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية كافة ضمن إقليمهم
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وليس ألي طرف خارجي احلق يف تقرير سياسة الدول اجملاورة أو التحوالت السياسية اجلارية
فيها ,إذ أن لغة املساومات والتهديد قد ولت دون رجعة بعد أن ثبت عقمها يف معاجلة الكثري
من املشكالت السياسية واالجتماعية ,وابلتايل فإذا ما أرادت تركيا أن جتعل من نفسها العباً
إجيابياً يف تقرير مستقبل العراق ينبغي عليها التعامل مع حقيقة العراق الفيدرايل اجلديد ,ويصبح

من الضروري أيضاً للقيادات الكردية العراقية واحلكومة املركزية أن تدرك ابن العراق اآلن هو
الذي يؤثر يف السياسة الرتكية من خالل غلق ملف العداء األمريكي العراقي الذي طاملا أضعف
احلكومات العراقية املتعاقبة ,وقد يكون العراق اآلن هو يف موقع متميز يف االسرتاتيجية
األمريكية ابملقارنة مع موقع تركيا اليت كانت حتظى أبمهية كبرية قبل احتالله ,وليس العكس هو
الصحيح مبعىن أن الورقة الكردية الرتكية ميكن أن تستثمر عراقياً للضغط على تركيا بتعديل
مواقفها إزاء العراق السيما يف موضوعيت التدخل يف الشؤون العراقية من خالل حتريك ورقة

األقليات العرقية وعلى الدوام ,أومن خالل التعامل الرتكي ابلسياسة املائية .ويبقى من املهم هنا

هو كيفية حتويل تركيا إىل العب إجيايب يف تقرير مستقبل العراق السياسي ال سيما إذا ما أدركنا
أبهنا تقدر بدقة متغريات الوضع الدويل واإلقليمي بعد احتالل العراق؟ وما آلت إليه دول كثرية
يف الشرق األوسط وما تلعبه تركيا من أدوار ختريبية يف املنطقة ويف دعمها اإلرهاب الدويل
املتمثل بداعش ولكي ميكن اإلجابة على هذا السؤال مبوضوعية ,ينبغي إدراك حقيقة أن توافق
املصاحل الدولية أو تقاطعها هي السبيل الوحيد لنشوء ومناء عالقات أما إجيابية تدفع إىل مزيد
من التقارب والتعاون واالنفتاح وأما إىل عالقات سلبية تدفع إىل مزيد من التوتر والسلبية.

وابلتايل نستطيع من خالل ذلك أن حندد ماهية املصاحل الرتكية العراقية املشرتكة واليت ميكن
أتشريها مبا يلي:
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احملور الثاني

احملور االقتصادي أألمني

انسجاماً مع القاعدة العلمية اليت أشرها سلّم ماسلو( )14للحاجات اإلنسانية جند أن
تدرج تلك احلاجات وتصاعدها من احلاجات املادية إىل احلاجات املعنوية أو التساموية .جيعل
من املصاحل االقتصادية مبثابة احلجر األساس يف العالقات الدولية ,وكلما تعمقت تلك املصاحل
غين عن القول أبن تركيا ختشى من تقارب عراقي
كلما زادت الدول من تقارهبا وتفاعلها إجيابياً و ٌ
– إسرائيلي يُذهب خبطوط إمداد النفط العراقي من تركيا صوب إسرائيل يف ظل حاجة الدولتني
هلذا املنتوج وتنافسهما الشديد حوله وهو ما عرب عنه األتراك يف مناسبات عدة

()15

وإذا ما

جرى تطمني تركيا حول هذا املوضوع يصبح من السهل نقل العالقات من مرحلة اهلواجس إىل
مرحلة التطمينات عند ذاك ميكن التفاهم حول العديد من املشرتكات اليت من شأهنا أن تنقل
العالقة إىل مرحلة التعاون اليت تُع ْد من املراحل املتقدمة يف العالقات اإلجيابية ,عند ذاك يسهل
إقرار احلق العراقي يف االستفادة الكاملة من املياه الرتكية وابلتايل ميكن أن تتحول تركيا إىل فاعل
حيرص على تقوية العالقات مع العراق بشكل إجيايب انهيك عن أن تركيا متثل حلقة الوصل

التصال العراق أبورواب مما مينحها أمهية اسرتاتيجية كبرية يف موضوع نقل البضائع واألفراد من
واىل أوراب عرب تركيا وابلتايل يسهل تقرير إقامة عالقات متينة تصب يف زاوية املصاحل املشرتكة
املتبادلة.
وضمن سياق املصاحل االقتصادية هناك الكثري من احلقائق اليت تصب بنفس االجتاه ومن
أمهها :حقيقة أن االقتصاد الرتكي ال زال مرتبطاً ارتباطا وثيقاً ابلقروض واملساعدات اليت تقدمها

له الوالايت املتحدة األمريكية حتديداً وبعض الدول الصناعية الكربى بصورة عامة ,هذه
االعتمادية ارتكزت على توظيف الفواعل السياسية لالستفادة منها يف هذا اجملال لذلك غالباً ما

كانت السياسة الرتكية تنحو منحاً براغماتياً يف الكثري من املواقف السياسية ولعل يف حرب
اخلليج الثانية دالة واضحة يف هذا اجملال من خالل توظيف املوقف الرتكي من العراق توظيفاً
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اقتصادايً سواء مع الكويت أو اململكة العربية السعودية لتعويضها عن األضرار اليت سببها
املوقف الرتكي من مباشرة احلصار على العراق وقطع إمدادات النفط العراقي من خالل
أراضيها(.)16

ولكنها أدركت أبن سياسة التعويضات ال ميكن هلا أن تعاجل األوضاع االقتصادية اليت
شهدت تراجعاً كبرياً بدأت ابملطالبة أما إبلغاء احلصار االقتصادي عن العراق أو إجياد منافذ
اقتصادية اخرى أكثر جناعة ملعاجلة التدهور احلاصل يف االقتصاد الرتكي ,لذلك فإن مذكرة
التفاهم اليت مت مبوجبها مبادلة النفط العراقي ابملواد الغذائية عام  ,1996كان القسم األكرب
منها قد استفادت منه تركيا ال سيّما يف جمال الرسوم اليت كانت تفرض على مرور النفط العراقي

أو على شكل سلع وخدمات قدمت إىل العراق ,كذلك فأهنا عندما شعرت أبن موقفها الذي
سبق اهلجوم على العراق يف عدم السماح للقوات األمريكية مبهامجة العراق عرب أراضيها قد
سبب هلا مشاكل متعددة على صعيد عالقتها ابلوالايت املتحدة فأهنا خاضت نقاشاً مطوالً مع
احلكومة األمريكية حول إمكانية إرسال قوات تركية إىل العراق يف إطار قوة اعادة االستقرار

واألمن من انحية وختفيف الضغوط على قوات التحالف من انحية أخرى ,وانسجاماً مع هذه
التوجهات أعلنت احلكومة الرتكية عن إمكانية إرسال  10آالف جندي لكي تكون القوة
الثالثة من حيث األمهية يف العراق بعد القوات األمريكية والربيطانية لكن الطلب الرتكي قوبل
ابلرفض الشديد من قبل احلكومة العراقية األمر الذي شكل دالة واضحة من دالالت اهلواجس

املتبادلة(.)17

ما ختشاه تركيا يف الوقت احلاضر هو أن يتحول خط األانبيب العراقي املار من املنطقة
الكردية إىل خانِق لالقتصاد الرتكي إذا ما حاولت تركيا الدفع ابجتاه عرقلة املسعى العراقي
لتحقيق االستقرار يف العراق فإن خط األانبيب الذي مير معظمه عرب منطقة كردستان سيتعرض
بكل أتكيد إىل التعطيل وهو ما ينبغي استثماره لتعديل املوقف الرتكي ليس فقط يف مسألة

االستقرار بل من خالل العديد من املسائل املتعلقة ابلشأن العراقي وأن نظرة متعمقة لطبيعة

العالقات االقتصادية بني تركيا والعراق ميكن من خالهلا استشراف حقيقة موضوعية مؤكدة وهي
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أن العراق ال زال ميثل الدولة احملورية الشرق أوسطية يف إنعاش االقتصاد الرتكي وهو ما ينبغي
استثماره عراقياً يف العديد من أوجه العالقات ,وإذا ما أعطيت تركيا وضعاً تفضيلياً عن سواها
من جدول اجلوار فإن ذلك سيؤدي بشكل مؤكد إىل حتويل تركيا إىل فاعل اجيايب.

أما الناحية األمنية :لدى تركيا العديد من البواعث األمنية اإلقليمية املقلقة ففي غرهبا
هناك مشكلة القبارصة األتراك اليت مل حتسم مع اليوانن الدولة العضو يف االحتاد األوريب واليت
الزالت تدفع ابجتاه ضم تركيا إىل االحتاد .وهناك العالقـة مع سوريــا شبه املتوترة منذ عــام
1998

()18

بسبب نشاطات حزب العمال ومن القطيعة التامة منذ العام  2011وحىت اآلن

بسبب احتضاهنا املعارضة السورية واهتامها بدفع مقاتلي داعش عرب أراضيها وتزويدهم ابلسالح
والذخرية وتسويقهم النفط الذي استولوا عليه من العراق وسوراي مبوجب ما قدمته روسيا من
أدلة ,كذلك التنافس اإليراين الرتكي يف الدول اإلسالمية الست يف اواسط آسيا ,انهيك عن
املخاوف الرتكية من تزايد الوجود اإلسرائيلي يف مشال العراق الذي نوهت عنه يف العديد من

التصرحيات الرمسية ,لكن املعضلة األهم تكمن يف عدم قدرة تركيا يف املستقبل املنظور على
احتواء مشكلة أكراد جنوب شرق األانضول اليت ما انفكت تطالب حبقوقها القومية لذلك فإن
تداعيات الوضع يف مشال العراق تُع ْد اخلطر األكرب الذي ميثل حالة انكشاف أمين اسرتاتيجي
لرتكيا إذا ما جرى التعامل معها بشكل غري عقالين ,لذلك فإهنا مضطرة على العمل مبستويني-:
املستوى األول :اإلقرار ابلوضع اجلديد يف العراق والكف عن االستمرار يف خرق السيادة
العراقية واجتياح األراضي العراقية ملرات عديدة وعدم التدخل يف الشؤون العراقية واعتمادها
لعبة متثيل األطياف وتغليب طرف على آخر والشعور أبن االستمرار مبمارسة الضغوط السياسية
على العراق سوف ال جيدي نفعاً يف ظل التقدم الذي حصل يف جمال نيل أكراد العراق حلقوقهم
القومية وعليها اإلقرار حبقوق أكرادها على غرار ما حصل يف العراق طوعاً أم كرهاً ألهنا متهمة

ابنتهاك حقوق اإلنسان وفقاً ملعايري كوبنهاكن عام  2005خبصوص القضية الكردية يف جنوب
شرق األانضول ,لذلك فأن تركيا مل يعد بوسعها إعاقة املسرية السياسية يف العراق وليس أمامها
أقرها الدستور
سوى التعامل وفق معطيات الواقعية السياسية اليت تفرضها الظروف اجلديدة اليت ّ
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العراقي اجلديد وأسفرت عنها نتائج االستفتاء .أما املسألة األخرى وهي ذات أمهية كبرية جداً
تلك املتعلقة بتحويل األوضاع السياسية اجلارية يف العراق بصورة عامة وإقليم كردستان بصورة
خاصة ليس إىل هاجس يقض مضاجع احلكومة العراقية والشعب العراقي على السواء ويزيد من
خماوف اندالع مواجهة مباشرة بني تركيا والعراق وإمنا إىل عامل طمأنة واستقرار حقيقي واعتبار
ما حصل ألكراد العراق هو شأن داخلي ال يتعلق ابملرة أبكراد دول أخرى وابلتايل ال ينبغي أن
تتحول منطقة كردستان إىل مالذ آمن جديد ليس ملقاتلي حزب العمال الكردستاين فقط وإمنا
للمنظمات اإلرهابية اليت ترعاها تركيا وفق معظم التقارير الدولية ويف مقدمتها تصريح لنائب
ميول داعش ويقدم هلم الدعم
الرئيس األمريكي جوابيدن أبن تركيا والسعودية وقطر هم من ّ
اللوجسيت .ووفقاً لذلك فأن تركيا ستكون مضطرة ووفقاً لقرارات األمم املتحدة وجملس األمن

حرمت على الدول متويل أو دعم املنظمات اإلرهابية يف العامل ,ووفقاً لذلك فإذا ما شهد
اليت ّ
العراق يف املرحلة القادمة استقراراً سوف يتيح له بناء عالقات إجيابية متعددة ومتينة سواء مع

تركيا أو مع العديد من دول اإلقليم العراقي وكذلك مع النطاق الدويل.

أما املستوى الثاين :فهو حماولة الدفع ابجتاه احليلولة دون أن يتمكن األكراد من ضم كركوك
الغنية ابلنفط إىل إقليمهم ,والتشبث مبسألة بقاء كركوك ضمن السيادة الوطنية ودون حتديد
عائدتيها إىل جهة أثنية دون غريها ومعاونة أي جهد وطين أو إقليمي أو دويل يسعى يف هذا
االجتاه ,من هنا ِتع ْد تركيا أن الرؤية األمريكية خلرائط املنطقة اجلغرافية هي من أهم املؤثرات على
مستقبل عالقتها ابلعراق ,ومن هنا ينبغي االنتقال إىل احملور الثالث.
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احملور الثالث

املؤثر األمريكي على مستقبل العالقات الرتكية – العراقية

األزمة اليت تواجه العراق اليوم هي أزمة بقاء ,فقد بدأت املنطقة تتداخل فيها مجيع

االحتماالت ويلفها الغموض من بواطن األمور ,وأصبح أمر إعادة تشكيلها جغرافياً مبقاييس
جديدة تفرض ذاهتا على واقع جديد للعامل العريب .وأييت إعالن وزير اخلارجية الرتكي أن بالده

ضم املوصل إىل العراق إذا مت تقسيم العراق
ستلغي اتفاقية عام  1926اليت قبلت مبوجبها ّ
اآلن ليؤكد ذلك .وجاء هذا التهديد الرتكي يف إطار املخاوف من إنشاء دولة كردية يف مشال
العراق وما قد تش ّكله هذه الدولة من مشاكل كبرية لرتكيا اليت يوجد فيها أكرب نسبة من األكراد

يف العامل .ولذلك فهي تستبق احلدث اترةً ابلتهديد إبلغاء اتفاقية عام 1926بشأن املوصل مما
بضم
يعين أهنا ستسحب اعرتافها ابحلدود اليت رمسها احللفاء (بريطانيا وفرنسا) للعراق ,وستقوم ّ
والية املوصل مبا فيها كركوك إليها( .)19أما االجتاه اآلخر وهو األصوب فهو الوصول إىل حالة
تفاهم اتم حول القضية الرتكية املشرتكة وترتيب أوضاع أكرادها دون التهديد ابلقوة اليت سوف

ال تؤدي بكل أتكيد إىل القضاء على احلركة الكردية الرتكية وأن تكف عن سياسة التهديد اليت
متارسها يف العراق.
قد ال تكون مثة قيمة هلذا التهديد ,لكنه بال ريب ,يعكس مبلغ القلق لدى احلكومة
الرتكية من سلوك الوالايت املتحدة يف العراق .وهو سلوك ابلنسبة لرتكيا غري مفهوم ,ألهنا تسعى
اترًة إىل دعم مشروع تقسيم العراق الذي إذا ما حتقق فأنه سيصيب األمن القومي الرتكي يف
الصميم ,واترةً أخرى يف التلويح أبن القضاء على داعش سيستمر لثالثة عقود مبعىن أن تلك
العقود كافية إلرساء دعائم أوضاع جديدة سواء يف العراق أو سوراي وابلنتيجة البد من أن تلك

األوضاع ال تستبعد ابلتأكيد اخلارطة السياسية لرتكيا .ويف هذا السياق قد تكون العودة اترخيياً
إىل أسباب املخاوف مفيدة ,فمنذ أن ضعُفت الدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر ,ظهر ما
كان يسمى "املسألة الشرقية" وأصبح هذا املفهوم العنوان الرئيس للسياسات الربيطانية
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والفرنسية والروسية ,حيث دأبت هذه الدول الثالث على التفكري يف كيفية االستيالء على
ما بيَد الدولة العثمانية من أر ٍ
اض وحبار ومضايق .واستمرت املباحثات بني هذه الدول طوال
ذلك القرن وبداية القرن العشرين(.)20

وعندما انضمت تركيا إىل أملانيا يف احلرب العاملية األوىل اليت اندلعت عام  1914بدأ
فتمت
احللفاء (املانيا وفرنسا) وروسيا يفاوضون بعضهم بعضاً يف تقسيم تلك الرتكة العثمانيةّ .
ع ّدة اتفاقيات خالل احلرب ,دلّت على مدى أطماع دول احللفاء يف ذلك املرياث وعزمها على

تقسيمه فيما بينها .وألول مرة يف التاريخ تقبل بريطانيا ابلذات قبل االنقالب الشيوعي وتسليم
الروس ألملانيا أن تستويل روسيا على القسطنطينية وعلى اجلزء األورويب من تركيا وبعض اجلزر يف
حبر إجية ,وعلى الساحل اآلسيوي من مضيق البوسفور .أما بريطانيا وفرنسا ,فقد كانت أنظارمها

موجهة حنو الشرق األوسط ,وقد عقدت الدولتان فيما بينهما اتفاقية سايكس بيكو عام
قسمت الرتكة العثمانية يف بالد الشام والعراق إىل مخس مناطق
 ,1916وهي االتفاقية اليت ّ
وهي :منطقة زرقاء خمصصة للنفوذ الفرنسي ,ومنطقة محراء خمصصة للنفوذ الربيطاين .وتشمل
وتضم جبل لبنان وكيليكيا
املنطقة الفرنسية سوراي الساحلية من إسكندرونة حىت رأس الناقورة,
ّ

وجزءاً من اجلنوب الشرقي آلسيا الصغرى .أما املنطقة الربيطانية فتشمل جزءاً كبرياً من العراق

من البصرة إىل بغداد ,ومينائي حيفا وعكا .أما املنطقة الثالثة فتشمل ما تبقى من فلسطني وتقام
فيها إدارة دولية .واملنطقة الرابعة (أ) وتتألف من سوراي الداخلية ووالية املوصل .واملنطقة
األخرية (ب) تضم ما تبقى من العراق ,ويقام يف هاتني املنطقتني (أ) و(ب) دولة عربية أو احتاد
دول عربية تدعمه فرنسا وبريطانيا ,على أن يكون لألوىل يف املنطقة (أ) وللثانية يف منطقة
(ب)األفضلية يف تنفيذ املشروعات االقتصادية ,وتقدمي القروض واملستشارين واملوظفني
األجانب(.)21

وبعد هزمية تركيا يف تلك احلرب عام  1918أصبح اجملال مناسباً لتطبيق هذه االتفاقية.

فقد نزل اجليش الفرنسي على الساحل السوري ,واحتلت بريطانيا البصرة وبغداد وفلسطني
وشرقي األردن وخالل مؤمترات الصلح اليت متت بعد احلرب ,فرض احللفاء املنتصرون اتفاقيات
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إذعان على الدول املغلوبة .فقد عقدوا مع تركيا اتفاقية سيفر عام  1920ومبوجب تلك
املعاهدة تنازلت تركيا عن سيادهتا على الشعوب غري الرتكية اليت كانت حتكمها ,وتنازلت عن
كل حقوقها يف بالد العرب وسوراي وفلسطني والعراق .واعرتفت ابالستقالل الذايت لكردستان
حرة ابإلضافة إىل غري ذلك من الشروط
وأقرت أبن أرمينيا دولة ّ
متهيداً ملنحها االستقالل التامّ .
األخرى.

ويف تلك األثناء اكتشفت شركة بريطانيا النفط يف منطقة كركوك التابعة لوالية املوصل,
فقررت بريطانيا االستيالء على هذه املنطقة مع إهنا وفق املنطقة الرابعة من اتفاقية سايكس
ّ
بيكو ضمن الدولة العربية وحتت إشراف فرنسا .وأذعنت فرنسا ملطالب بريطانيا ,فدخلت
بضم املوصل إليها
اجليوش الربيطانية إىل تلك املنطقة ,فاحتجت تركيا على ذلك ,وطالبت ّ
بدعوى أن أكثر سكاهنا من األتراك ,ومت رفع األمر ابلتوافق بني اجلانبني إىل عصبة األمم اليت
أرسلت جلنة دولية أوصت إببقاء املوصل مع العراق بشرط بقاء العراق حتت االنتداب الربيطاين

م ّدة  25سنة ,ومنح استثمار نفط كركوك إىل شركة بريطانية .وقد حاولت تركيا عرقلة هذا
أقرت الوضع الراهن بعد أن أخذت
القرار ورفضه ,وقامت حبركات على احلدود ولكنها ّ
ضماانت من بريطانيا بعدم إقامة دولة كردستان.

وقامت اللجنة الدولية برسم احلدود بني تركيا والعراق عام  1926وذلك ابملطابقة مع
اخلطّ الفاصل بني االحتاللني الرتكي والربيطاين .وكانت بريطانيا وفرنسا قد ع ّدلتا اتفاقية
ونصبت األمري عبد هللا بن احلسني عليها,
سايكس بيكو ,فأنشأت بريطانيا دولة شرقي األردنّ ,

ومنحت اليهود أرض فلسطني .كما منحت فرنسا جزءاً من نفط منطقة املوصل من خالل
منحها أرضاً متثل رأساً داخل احلدود الشمالية الغربية من العراق .ويف تلك األرض يوجد النفط
السوري إىل اآلن كما ختلّت فرنسا عن اإلسكندرية لرتكيا عام  1936وأنشأت دولة لبنان
الكبري عام  1920واكتمل شكل دول املنطقة بعد تلك التعديالت .وال شك أن الوالايت

املتحدة تسعى اآلن إىل هدم هذا البناء املوجود وإعادة رسم املنطقة بطريقة أخرى .لكن هذا
الرسم اجلديد يتعارض مع إرادة احللفاء ,ومن بينهم تركيا فهل تتخلى الوالايت املتحدة عن
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حلفائها يف سبيل تطبيق مشروع إعادة رسم خارطة الشرق األوسط الكبري من دون معاونة
هؤالء احللفاء من أمههم تركيا ؟ نعتقد أن تركيا اآلن مدعوة لتعديل مواقفها ازاء العراق وسوراي
دون االنصياع إىل املؤثر األمريكي ألن العراق ٍ
ابق كما تركيا وسوراي وهذه حقيقة جغرافية اثبتة
أما الوجود األمريكي يف املنطقة فإىل زوال وهذه حقيقة اترخيية اثبتة جيب أن يدركها اجلميع وهنا
ينبغي االنصراف إىل ما تسعى إليه الوالايت املتحدة وبشكل خاص يف التأثري يف عالقات تركيا
ابلعراق.
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Iraq and the Regional Environment
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Abstract
Iraq's relationship with Turkey out of the historical context has
a different equation. By means of which, it is manifested that Iraq is
the least influential country in determining the affairs of Turkey, but
the latter , on the other hand, has an intensive impact on the affairs of
Iraq. This is owing back in some of its causes to the large number of
radical changes taking place in Iraq which are weakening the
political, social and economic infrastructures compared to the
stability of Turkey. This has been reflected on the growing abilities of
the influence of some of the governments that have followed in terms
of the country administration .
Also, if we exclude the period from 1979 until now we will find
that the link between the US and Western Europe and Turkey had the
greatest impact on such influence, especially in the Republican stages
after the fall of the monarchy in Iraq.
Today, it seems that the political equation has changed because
Iraqi relationship with the United States of America and other
Western European countries has changed. On this basis, this change
can be invested to make Iraq more influential in determining the
orientations of American and European policy as well. Which may
correct the imbalance In the equation of relations, and achieve some
of the interests that were overlooked in the previous stages. Especially
those that were as severe constraints on Iraqi politics in light of the
frequency of wars waged in multiple fronts and their subsequent such
as sanction and the international isolation empowering the regional
countries to cause interests' damages. The new variable that can be
invested to improve the Iraqi environment and to increase its
effectiveness on the political, economic and security levels. This
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change has to be invested to rectify Iraqi environment's policies that
can be expected to happen in the coming stages, especially when the
Iraq's security, political, social and economic situations be stabilized.
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