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عراقيل قائمة:
فرص جناح التكتل االقتصادي املقرتح بني تركيا والعراق وإيران
العدد  5 ،1408ديسمبر 2021

أعلــن محمــد حنــون ،المتحــدث باســم وزارة التجــارة العراقيــة ،أن وفــد بــاده اقتــرح ،خــال فعاليــات منتــدى
األعمــال العراقــي – التركــي لالســتثمار والمقــاوالت فــي اســطنبول ،فــي  20نوفمبــر  ،2021إنشــاء تكتــل
اقتصــادي إقليمــي يضــم العــراق وتركيــا وإيــران؛ لتشــكيل قــوة تتيــح لهــم منافســة التجمعــات االقتصاديــة
حــول العالــم.

حوافز التعاون المحتمل
ميكــن تفســر دعــوة الع ـراق لتدشــن هــذا التكتــل يف هــذا
التوقيــت ،بالرجــوع إىل العوامــل التاليــة:
 -1أبعــاد سياســية غالبــة :قــد تكــون للدعــوة ملثــل هــذا
التكتــل يف الوقــت الحــايل أبعــاد سياســية خالصــة ،فهــي قــد
تكــون رســالة مــن جانــب الحكومــة العراقيــة أنهــا تســعى
لتبنــي سياســات إقليميــة متوازنــة ،وأنــه بالتــوازي مــع
حرصهــا عــى االنفتــاح والتعــاون مــع الــدول العربيــة ،ســواء
متثلــت يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مــن خــال الربــط
الكهربــايئ ،وغريهــا مــن مجــاالت التعــاون ،أو مــع مــر
واألردن مــن خــال مــروع الشــام الجديــد ،فــإن هــذا لــن
يؤثــر عــى رغبــة العـراق يف تعزيــز عالقاتــه االقتصاديــة مــع
الــدول املجــاورة لــه ،وتحديــدا ً تركيــا وإي ـران.
 -2دعــم النمــو االقتصــادي :تعــاين اقتصــادات الــدول

الثــاث أزمــات اقتصاديــة ألســباب متباينــة ،إذ تواجــه إيـران
عقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة بســبب برنامجهــا النــووي
وتدخالتهــا اإلقليميــة ،وال يتوقــع أن تتحســن أوضاعهــا ،أو
تدخــل يف تكتــات اقتصاديــة ذات معنــى مــا مل يتــم رفــع
هــذه العقوبــات.
ويواجــه العــراق تحديــات أمنيــة وأزمــات سياســية
عرقلــت مــن فــرص النمــو االقتصاديــة خــال الفــرة املاضيــة،
كــا تعــاين أنقــرة أيضــاً تدهــورا ً كبــرا ً يف اقتصادهــا ،مــع
فقــدان عملتهــا حــوايل  %45مــن قيمتهــا مقابــل الــدوالر
منــذ بدايــة العــام الجــاري وحــده .لــذا فــإن هــذا التكتــل قــد
يســاهم يف تعزيــز النمــو االقتصــادي ،ولكــن بــرط تصحيــح
االختــاالت الداخليــة يف كل دولــة ،والتــي انعكســت عــى
أوضاعهــا االقتصاديــة.
 -3البنــاء عــى التعــاون الســابق :أعلــن عــاء الجبــوري،
وزيــر التجــارة العراقــي ،يف أغســطس املــايض عــن اتفــاق مــع

عراقيــل قائمــة :فــرص نجــاح التكتــل االقتصــادي المقتــرح بيــن تركيــا والعــراق وإيــران ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  5 ،1408ديســمبر
 ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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نظــره الــريك عــى تشــكيل لجــان مشــركة لتطويــر العالقــات
االقتصاديــة ،وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن،
فيــا انطلقــت أعــال اللجنــة الرابعــة املشــركة للتعــاون
االقتصــادي بــن إيــران والعــراق ،يف مطلــع العــام الجــاري،
وذلــك بعــد توقفهــا ملــدة  6ســنوات متتاليــة ،وتناولــت
محادثــات اللجنــة تطويــر العالقــات االقتصاديــة ودراســة
ســبل تنميــة الصــادرات والتعــاون املتبــادل وتقييــم الســوق
بــن الجانبــن.
وتتطلــع كل مــن تركيــا والعـراق وإيـران إىل زيــادة حجــم
التبــادل التجــاري بينهــا ،حيــث تســعى تركيــا ،التــي تعــد
ثــاين أكــر املصدريــن للع ـراق بعــد الصــن ،إىل زيــادة قيمــة
التبــادل بينهــا وبــن العــراق ليبلــغ  50مليــار دوالر ســنوياً
مقابــل القيمــة الحاليــة التــي ال تتعــدى  21مليــار دوالر
ســنوياً ،فيــا يبلــغ حجــم التبــادل بــن إيـران وتركيــا ،حــوايل
 10مليــارات دوالر ســنوياً ،بينــا يخطــط البلــدان إىل زيــادة
قيمتــه ليصبــح  30مليــار دوالر ســنوياً ،ويف الوقــت ذاتــه،
ترغــب إيــران والعــراق أيضــاً يف مضاعفــة حجــم التبــادل
بينهــا ليكــون  20مليــار دوالر ســنوياً.
 -4اســتثامر التعــاون اإليـراين – الــريك :التقى مولــود جاويش
أوجلــو ،وزيــر الخارجيــة الــريك ،قبيــل اإلعــان عــن التكتــل،
يف  15نوفمــر ،بنظــره اإليــراين ،حســن أمــر عبداللهيــان،
كــا اجتمــع أيضــاً مــع الرئيــس اإليــراين ،إبراهيــم رئيــي،
حيــث اتفــق الجانبــان عــى وضــع خريطــة طريــق لتعــاون
شــامل ومســتدام ،مبــا يف ذلــك التجــارة واالســتثامر ومكافحــة
اإلرهــاب ،وذلــك متهيــدا ً لزيــارة الرئيــس أردوغــان املرتقبــة
إىل طه ـران قبيــل نهايــة العــام الجــاري .ومــن املحتمــل أن
يــؤدي هــذا التقــارب بــن البلديــن إىل تعزيــز التكتــل املزمــع
بينهــا وبــن الع ـراق.

مشاكل التكتل المقترح

يالحــظ أن هنــاك عقبــات وأزمــات تواجهــه وتقــف يف طريــق
إمتــام ونجــاح مثــل هــذا التكتــل ،ويتمثــل أهمهــا فيــا يــي:
 -1املشــاكل املائيــة املزمنــة مــع العــراق :تعــاين العالقــات
بــن الــدول الثــاث مــن توتــرات بســبب أزمــة امليــاه
وتقاســم األنهــار الدوليــة بينهــا ،حيــث يواجــه العــراق
أزمــة شــح مــوارده املائيــة ،نظ ـرا ً لنشــاط إي ـران يف تحويــل
مجــاري األنهــار الدوليــة إىل داخــل البــاد ،وذلــك ملواجهــة
موجــة الجفــاف الحاليــة ،غــر عابئــة لتداعيــات ذلك الســلبية
عــى العـراق .وال يختلــف األمــر كثـرا ً بالنســبة لرتكيــا والتــي
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أقامــت عــى مــدار ســنوات عــدة ســدودا ً عــى نهــري دجلــة
والف ـرات ،وهــو مــا أثــر بصــورة ســلبية عــى كميــة امليــاه
املتدفقــة إىل العــراق.
وأعلــن وزيــر املــوارد املائيــة العراقــي ،يف  24نوفمــر
الجــاري ،أن تركيــا وإيــران قــد انتهكتــا املواثيــق الدوليــة
بخصــوص حصــة العــراق يف امليــاه ،مؤكــدا ً أن معــدالت
االطالقــات املائيــة املتدفقــة مــن إي ـران للع ـراق وصلــت إىل
الصفــر ،فيــا أكــد الوزيــر يف يوليــو املــايض ،أن بــاده قــد
تلجــأ للمجتمــع الــدويل إن مل تطلــق إي ـران حصتــه املائيــة،
يف إشــارة إىل فشــل محادثاتــه مــع إيــران وتركيــا لالتفــاق
عــى بروتوكــول لتقاســم امليــاه .وال شــك أن غيــاب االتفــاق
عــى تقاســم األنهيــار الدوليــة قــد يعرقــل مــن فــرص إقامــة
تعــاون اقتصــادي بــن الــدول الثــاث.
 -2التنافــس الــريك – اإليــراين املحتمــل :تتضــارب املصالــح
الرتكيــة واإليرانيــة بشــكل واضــح ،إذ إن جوهــر مرشوعهــا
اإلقليمــي يقــوم عــى محاولــة الهيمنــة اإلقليميــة عــى
جوارهــا املبــارش ،وهــو مــا وضــح يف تنازعهــا يف ســوريا
والعــراق وآســيا الوســطى.
ففــي ســوريا ،كان البلــدان عــى وشــك الدخــول يف
مواجهــة مســلحة يف إدلــب يف فربايــر 2020؛ بــن امليليشــيات
املدعومــة مــن إيـران واملتمرديــن املدعومــن مــن تركيــا .كــا
انتقــدت طهـران يف  27فربايــر املــايض ،أنقــرة بســبب تدخلهــا
العســكري يف شــال العــراق .ويف منطقــة آســيا الوســطى،
اتجهــت إيــران لدعــم أرمينيــا ،يف مقابــل الدعــم الــريك
ألذربيجــان .كــا أن املنــاورات العســكرية التــي أقامتهــا إيران
بالقــرب مــن حــدود أذربيجــان يف مطلــع أكتوبــر املــايض ،قــد
ردت عليهــا أنقــرة مــن خــال إقامــة منــاورات عســكرية
تركيــة – أذربيجانيــة بعدهــا بعــدة أيــام.
 -3التنافــس اإليـراين – الــريك عــى الســوق العراقــي :يالحــظ
أن هنــاك منافســة رشســة بــن البلديــن عــى الســيطرة عــى
الســوق العراقــي ،حيــث إن تركيــا هــي املنافــس االقتصــادي
الرئيــي إليـران يف الســوق العراقيــة ،فقــد تجــاوزت صادراتها
إىل العــراق عــام  2019صــادرات إيــران .كــا اســتثمرت
الــركات الرتكيــة حــوايل  25مليــار دوالر يف  900مــروع
إنشــايئ وبنيــة تحتيــة يف مــدن عراقيــة مختلفــة؛ وذلــك يف
مجــاالت الطاقــة وامليــاه والصناعــات البرتوكيامويــة ،فضــاً
عــن تزايــد املنافســة بينهــا يف إنتــاج الكهربــاء يف الع ـراق،
والتــي كانــت تهيمــن عليهــا الــركات اإليرانيــة يف الســابق.

فرص نجاح التكتل االقتصادي المقترح بين تركيا والعراق وإيران

 -4الــدور العــريب املتزايــد :يالحــظ أن العــراق قــد اتجــه
خــال الفــرة األخــرة إىل تعزيــز عالقاتــه بالــدول العربيــة،
وقــد وضــح ذلــك يف االقــراب مــن إمتــام مــروع الربــط
الكهربــايئ بــدول الخليــج العربيــة ،وهــو األمــر الــذي ســوف
يحــد مــن الصــادرات اإليرانيــة إىل الع ـراق ،والتــي كانــت يف
جانــب منهــا ،تعتمــد عــى تصديــر الكهربــاء والغــاز الطبيعي
لتشــغيل محطــات الكهربــاء العراقيــة ،كــا أن رشاء الطاقــة
مــن دول الخليــج العربيــة ســوف يكــون أرخــص مــن نظريتهــا
اإليرانيــة.
ومــن جانــب ثــان ،يتطلــع العـراق إىل تعزيــز تعاونــه مــع
مــر واألردن عــر مــروع الشــام الجديــد ،والــذي يهــدف
إىل تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــن الــدول الثــاث يف إقامــة
مشــاريع اقتصاديــة ،فضـاً عــن الربــط الكهربــايئ ،إىل جانــب

اســتكامل بنــاء خــط الغــاز العــريب ،وهــي كلهــا مشــاريع
ســوف تســمح بتطويــر االقتصــاد العراقــي ،وإىل مزاحمــة
االســتثامرات العربيــة لنظريتهــا الرتكيــة واإليرانيــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إنــه مل يتبلــور بعــد تصــور
واضــح مــن جانــب العـراق لهــذا التكتــل االقتصــادي املقــرح،
فض ـاً عــن أن كل مــن إي ـران وتركيــا مل تبديــا بعــد مواقــف
واضحــة مــن مثــل هــذا التكتــل ،وعــا إذا كانتــا عــى
اســتعداد للتعــاون مــن خــال هــذا اإلطــار الثــايث ،أم يظــل
اإلطــار الثنــايئ هــو األفضــل لتعزيــز التعــاون االقتصــادي فيــا
بينهــم .وحتــى يف حالــة اتجــاه الــدول الثــاث إىل تفعيــل
االقــراح العراقــي ،فإنــه ســوف يواجــه مبنافســة مــن دول
عربيــة ،والتــي تتجــه هــي األخــرى لالنفتــاح عــى بغــداد،
وتعزيــز عالقاتهــا بهــا سياســياً واقتصادي ـاً.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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