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حوافز التعاون المحتمل
ميكــن تفســر دعــوة العــراق لتدشــن هــذا التكتــل يف هــذا 

ــة:  ــل التالي ــت، بالرجــوع إىل العوام التوقي

ــذا  ــل ه ــوة ملث ــون للدع ــد تك ــة: ق ــية غالب ــاد سياس 1- أبع
التكتــل يف الوقــت الحــايل أبعــاد سياســية خالصــة، فهــي قــد 
ــا تســعى  ــة أنه ــة العراقي ــب الحكوم تكــون رســالة مــن جان
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، وغرهــا مــن مجــاالت التعــاون، أو مــع مــر 
ــن  ــد، فــإن هــذا ل واألردن مــن خــال مــروع الشــام الجدي
يؤثــر عــى رغبــة العــراق يف تعزيــز عاقاتــه االقتصاديــة مــع 

ــران.  ــا وإي ــداً تركي ــه، وتحدي ــدول املجــاورة ل ال
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الثــاث أزمــات اقتصاديــة ألســباب متباينــة، إذ تواجــه إيــران 
عقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة بســبب برنامجهــا النــووي 
ــا، أو  ــن أوضاعه ــع أن تتحس ــة، وال يتوق ــا اإلقليمي وتدخاته
ــع  ــم رف ــا مل يت ــى م ــة ذات معن ــات اقتصادي ــل يف تكت تدخ

ــات.  ــذه العقوب ه

سياســية  وأزمــات  أمنيــة  تحديــات  العــراق  ويواجــه 
عرقلــت مــن فــرص النمــو االقتصاديــة خــال الفــرة املاضيــة، 
ــع  ــا، م ــراً يف اقتصاده ــوراً كب ــاً تده ــرة أيض ــاين أنق ــا تع ك
ــدوالر  ــل ال ــا مقاب ــن قيمته ــوايل 45% م ــا ح ــدان عملته فق
منــذ بدايــة العــام الجــاري وحــده. لــذا فــإن هــذا التكتــل قــد 
يســاهم يف تعزيــز النمــو االقتصــادي، ولكــن بــرط تصحيــح 
ــى  ــت ع ــي انعكس ــة، والت ــة يف كل دول ــاالت الداخلي االخت

ــة.  ــا االقتصادي أوضاعه

3- البنــاء عــى التعــاون الســابق: أعلــن عــاء الجبــوري، 
وزيــر التجــارة العراقــي، يف أغســطس املــايض عــن اتفــاق مــع 
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أعلــن محمــد حنــون، المتحــدث باســم وزارة التجــارة العراقيــة، أن وفــد بــاده اقتــرح، خــال فعاليــات منتــدى 
األعمــال العراقــي – التركــي لاســتثمار والمقــاوالت فــي اســطنبول، فــي 20 نوفمبــر 2021، إنشــاء تكتــل 
اقتصــادي إقليمــي يضــم العــراق وتركيــا وإيــران؛ لتشــكيل قــوة تتيــح لهــم منافســة التجمعــات االقتصاديــة 

حــول العالــم.

عراقيــل قائمــة: فــرص نجــاح التكتــل االقتصــادي المقتــرح بيــن تركيــا والعــراق وإيــران، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1408، 5 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

عراقيل قائمة:
فرص جناح التكتل االقتصادي املقرتح بني تركيا والعراق وإيران 



5 ديسمبر 2021العدد 1408 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

نظــره الــريك عــى تشــكيل لجــان مشــركة لتطويــر العاقــات 
ــادل التجــاري بــن البلديــن،  ــادة حجــم التب االقتصاديــة، وزي
ــاون  ــركة للتع ــة املش ــة الرابع ــال اللجن ــت أع ــا انطلق في
ــاري،  ــام الج ــع الع ــراق، يف مطل ــران والع ــن إي ــادي ب االقتص
وذلــك بعــد توقفهــا ملــدة 6 ســنوات متتاليــة، وتناولــت 
محادثــات اللجنــة تطويــر العاقــات االقتصاديــة ودراســة 
ســبل تنميــة الصــادرات والتعــاون املتبــادل وتقييــم الســوق 

ــن. ــن الجانب ب

وتتطلــع كل مــن تركيــا والعــراق وإيــران إىل زيــادة حجــم 
ــد  ــي تع ــا، الت ــعى تركي ــث تس ــا، حي ــاري بينه ــادل التج التب
ثــاين أكــر املصدريــن للعــراق بعــد الصــن، إىل زيــادة قيمــة 
ــنوياً  ــار دوالر س ــغ 50 ملي ــراق ليبل ــن الع ــا وب ــادل بينه التب
مقابــل القيمــة الحاليــة التــي ال تتعــدى 21 مليــار دوالر 
ســنوياً، فيــا يبلــغ حجــم التبــادل بــن إيــران وتركيــا، حــوايل 
10 مليــارات دوالر ســنوياً، بينــا يخطــط البلــدان إىل زيــادة 
ــه،  ــت ذات ــنوياً، ويف الوق ــار دوالر س ــح 30 ملي ــه ليصب قيمت
ــادل  ــم التب ــة حج ــاً يف مضاعف ــراق أيض ــران والع ــب إي ترغ

ــنوياً. ــار دوالر س ــون 20 ملي ــا ليك بينه

4- اســتثامر التعــاون اإليــراين – الــريك: التقى مولــود جاويش 
أوجلــو، وزيــر الخارجيــة الــريك، قبيــل اإلعــان عــن التكتــل، 
ــان،  ــر عبداللهي ــن أم ــراين، حس ــره اإلي ــر، بنظ يف 15 نوفم
ــي،  ــم رئي ــراين، إبراهي ــس اإلي ــع الرئي ــاً م ــع أيض ــا اجتم ك
حيــث اتفــق الجانبــان عــى وضــع خريطــة طريــق لتعــاون 
شــامل ومســتدام، مبــا يف ذلــك التجــارة واالســتثار ومكافحــة 
ــة  ــس أردوغــان املرتقب ــارة الرئي ــداً لزي ــك متهي اإلرهــاب، وذل
ــل أن  ــن املحتم ــاري. وم ــام الج ــة الع ــل نهاي ــران قبي إىل طه
يــؤدي هــذا التقــارب بــن البلديــن إىل تعزيــز التكتــل املزمــع 

بينهــا وبــن العــراق.

مشاكل التكتل المقترح
ياحــظ أن هنــاك عقبــات وأزمــات تواجهــه وتقــف يف طريــق 

إمتــام ونجــاح مثــل هــذا التكتــل، ويتمثــل أهمهــا فيــا يــي:

ــات  ــاين العاق ــراق: تع ــع الع ــة م ــة املزمن ــاكل املائي 1- املش
امليــاه  الثــاث مــن توتــرات بســبب أزمــة  الــدول  بــن 
وتقاســم األنهــار الدوليــة بينهــا، حيــث يواجــه العــراق 
ــل  ــران يف تحوي ــة، نظــراً لنشــاط إي أزمــة شــح مــوارده املائي
ــة  ــك ملواجه ــاد، وذل ــة إىل داخــل الب ــار الدولي مجــاري األنه
موجــة الجفــاف الحاليــة، غــر عابئــة لتداعيــات ذلك الســلبية 
عــى العــراق. وال يختلــف األمــر كثــراً بالنســبة لركيــا والتــي 

أقامــت عــى مــدار ســنوات عــدة ســدوداً عــى نهــري دجلــة 
ــاه  ــة املي ــى كمي ــلبية ع ــورة س ــر بص ــا أث ــو م ــرات، وه والف

ــراق. ــة إىل الع املتدفق

ــر  ــي، يف 24 نوفم ــة العراق ــوارد املائي ــر امل ــن وزي  وأعل
الجــاري، أن تركيــا وإيــران قــد انتهكتــا املواثيــق الدوليــة 
بخصــوص حصــة العــراق يف امليــاه، مؤكــداً أن معــدالت 
االطاقــات املائيــة املتدفقــة مــن إيــران للعــراق وصلــت إىل 
ــد  ــاده ق ــايض، أن ب ــو امل ــر يف يولي ــد الوزي ــا أك ــر، في الصف
ــة،  ــه املائي ــران حصت ــق إي ــدويل إن مل تطل تلجــأ للمجتمــع ال
ــاق  ــا لاتف ــران وتركي ــع إي ــه م ــل محادثات ــارة إىل فش يف إش
عــى بروتوكــول لتقاســم امليــاه. وال شــك أن غيــاب االتفــاق 
عــى تقاســم األنهيــار الدوليــة قــد يعرقــل مــن فــرص إقامــة 

ــاث.  ــدول الث ــن ال ــادي ب ــاون اقتص تع

ــح  ــارب املصال ــل: تتض ــراين املحتم ــريك – اإلي ــس ال 2- التناف
ــة بشــكل واضــح، إذ إن جوهــر مروعهــا  ــة واإليراني الركي
اإلقليمــي يقــوم عــى محاولــة الهيمنــة اإلقليميــة عــى 
ــوريا  ــا يف س ــح يف تنازعه ــا وض ــو م ــارش، وه ــا املب جواره

ــطى.  ــيا الوس ــراق وآس والع

الدخــول يف  البلــدان عــى وشــك  كان  ففــي ســوريا، 
مواجهــة مســلحة يف إدلــب يف فرايــر 2020؛ بــن امليليشــيات 
املدعومــة مــن إيــران واملتمرديــن املدعومــن مــن تركيــا. كــا 
انتقــدت طهــران يف 27 فرايــر املــايض، أنقــرة بســبب تدخلهــا 
ــطى،  ــيا الوس ــة آس ــراق. ويف منطق ــال الع ــكري يف ش العس
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 
ــكرية  ــاورات عس ــة من ــال إقام ــن خ ــرة م ــا أنق ردت عليه

ــام.  ــة بعدهــا بعــدة أي ــة – أذربيجاني تركي

3- التنافــس اإليــراين – الــريك عــى الســوق العراقــي: ياحــظ 
أن هنــاك منافســة رشســة بــن البلديــن عــى الســيطرة عــى 
الســوق العراقــي، حيــث إن تركيــا هــي املنافــس االقتصــادي 
الرئيــي إليــران يف الســوق العراقيــة، فقــد تجــاوزت صادراتها 
إىل العــراق عــام 2019 صــادرات إيــران. كــا اســتثمرت 
الــركات الركيــة حــوايل 25 مليــار دوالر يف 900 مــروع 
ــك يف  ــة؛ وذل ــة مختلف ــدن عراقي ــة يف م ــة تحتي ــايئ وبني إنش
ــاً  ــة، فض ــات البروكياوي ــاه والصناع ــة واملي ــاالت الطاق مج
ــراق،  ــاء يف الع ــاج الكهرب ــا يف إنت ــد املنافســة بينه ــن تزاي ع
والتــي كانــت تهيمــن عليهــا الــركات اإليرانيــة يف الســابق.
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ــه  ــد اتج ــراق ق ــظ أن الع ــد: ياح ــريب املتزاي ــدور الع 4- ال
ــة،  ــدول العربي ــه بال ــز عاقات ــرة األخــرة إىل تعزي خــال الف
ــط  ــروع الرب ــام م ــن إمت ــراب م ــك يف االق ــح ذل ــد وض وق
الكهربــايئ بــدول الخليــج العربيــة، وهــو األمــر الــذي ســوف 
يحــد مــن الصــادرات اإليرانيــة إىل العــراق، والتــي كانــت يف 
جانــب منهــا، تعتمــد عــى تصديــر الكهربــاء والغــاز الطبيعي 
ــاء العراقيــة، كــا أن رشاء الطاقــة  لتشــغيل محطــات الكهرب
مــن دول الخليــج العربيــة ســوف يكــون أرخــص مــن نظرتهــا 

ــة.  اإليراني

ومــن جانــب ثــان، يتطلــع العــراق إىل تعزيــز تعاونــه مــع 
ــذي يهــدف  ــد، وال مــر واألردن عــر مــروع الشــام الجدي
إىل تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــن الــدول الثــاث يف إقامــة 
مشــاريع اقتصاديــة، فضــاً عــن الربــط الكهربــايئ، إىل جانــب 

ــاريع  ــا مش ــي كله ــريب، وه ــاز الع ــط الغ ــاء خ ــتكال بن اس
ســوف تســمح بتطويــر االقتصــاد العراقــي، وإىل مزاحمــة 

ــة.   ــة واإليراني ــا الركي ــة لنظرته االســتثارات العربي

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه مل يتبلــور بعــد تصــور 
واضــح مــن جانــب العــراق لهــذا التكتــل االقتصــادي املقــرح، 
فضــاً عــن أن كل مــن إيــران 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 
ــل  ــاث إىل تفعي ــدول الث ــاه ال ــة اتج ــى يف حال ــم. وحت بينه
ــن دول  ــة م ــه مبنافس ــوف يواج ــه س ــي، فإن ــراح العراق االق
ــداد،  ــى بغ ــاح ع ــرى لانفت ــي األخ ــه ه ــي تتج ــة، والت عربي

ــاً. ــياً واقتصادي ــا سياس ــا به ــز عاقاته وتعزي
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