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صانع القرار السياسيي أميام تختبيار  التركية لألراضي العراقيةدخول القوات  ع  وض     
تتييجرجت تميي  تذ التييي يمكيين المجييوا تليهييا لمواجهيية ،ييذا التحييدي  )الحمول(خييياراتال

ن اطعة االقتصادية والرد العسكري وعمى اليرمم مين أالخيارات بين الدبموماسية والمق
عيييدم ن بموماسيييية( تال أالخييييار ااول)الد سيييير ااحيييداث ميييازال يفيييير تليييى ت ضييييل

سيواا تمي  التيي صيدرت مين قبيل واإلدانيات ستجابة الحكومة التركية لكيل اليدعوات ا
 يعزز القناعية ليدى المتيابعين والمعنييين مين قبيل الجامعية العربيية مأ الدولييةقوى ال

والسياال اليذي  المفكمةتم  عاجزًا عن حل مازال خيار الدبموماسية بجن  بهذا الممف
؟ كميا يايار سياال  خير ييرتبط ،يذا الخييار،نا تلى اليذاكرة ،ومميا أسيباج عجيز  يجتي

ى ومنهامالمقاطعيية خيير أ ات،ييل ،نييا  قييدرة لمجييوا تلييى خيييار بالسيياال المييذكور و،وم
 في ظل المعطيات الحالية؟ الرد العسكري وأاالقتصادية 

 فيييي موقيييفالحكومييية العراقيييية الحكومييية التركيييية وضيييعت ن كيييل المافيييرات تاكيييد أ 
التحسييد عميييه السيييما بعييد لجييوا ااولييى تلييى أسيياليج المنيياورة والتبرييير والمماطميية 

النظيام ن أ العمة في ضيعف موقيف ااخيرة)الحكومية العراقيية( تكمين فييو  والتسويف
ي تقييد تلييى ميين اييم فهييو و  فييي مرحميية مخييا، عسييير العييرام مييازال السياسييي فييي 

كيل مين كميا يقيول  -نظام السياسيو،ما أ،م وظائف ال التكامل والقدرة عمى التكيف
م 5002ن دسييتور عييام  وعمييى الييرمم ميين أ-صيياموئيل ،ييان تونو مابريييل ألمونييد 

كميا بيين ما،يية ماسسياته ميع بيييان  النافيذ كيان قيد حيدد طبيعية ومعيالم ،يذا النظيام
حدد ما،ية أنه ختصاصات كل منها وعالقتها مع بعضها وعالقاتها بالمواطنين أي ا

 أفرادًا وماسسيييات وأحيييزاج حكاميييًا ومحكيييومين–جميعيييًا ااطيييراف حقيييوم وواجبيييات 
نيه ميازال ،نيا  خميل وقصيور فيي أداا كيل تمي  ااطيراف التيي تعيد تال أ -ومنظمات 

المكونات التي تفكل منظومة ،ذا النظام ومن ايم أفضيى ذلي  تليى و بماابة العناصر 



والاقافية)الاقافيية مييياج التكامييل بكييل مسييتوياته اإلجتماعية)اإلنسييجام االجتميياعي( 
الوطنية والوالا لموطن( والسياسيية)الت اعل بيين الحكيام والمحكيومين( والماسسياتي 

الماسسيات اإلتحاديية وبينهيا وبيين داخيل اافقي والعميوديمأي البنيوي والوظي ي و )
 ونجييم عيين ،ييذا الحييال ضييعف القييدرة عمييى مواجهيية (الماسسييات والهيئييات المحمييية

 .وتم  ،ي وظي ة التكيف ارجية عمى حد سوااوالخالداخمية التحديات 
أداا ماسسييات الدوليية وفييي مقييدمتها  ضييعف واضييت فييي ة نجييد ،نييا مبالمحصييو    

تخطييط وصينع السياسيية يية بفييكل مبافير بمعنالحكومية)مجمس اليوزراا( بصي تها ال
تفيكل نهيا كميا أ حيدى أ،يم مجاالتهيات العامة وتن يذ،ا والتي تعد السياسة الخارجيية

 مييت فييي ليم ت )أي الحكوميية العراقييية(وخييير دليييل عميى ذليي  تنهيا  طبيعييي لهيا تمتيداد
إلفتقاد،يا أ،يم  ذل من ااراضي العراقيية و  تجبار الحكومة التركية عمى سحج قواتها

المقومات التي تتطمبها مهمة صنع السياسة العامة وتن يذ،ا ب اعمية أال و،يو تيوفر 
موقيف الحكومية ل ةسياندمو ز ييعز يفيكالن مصيدر ت نالمذي ينالوطنيواإلجماع راية ال

مييياج اإلت ييام العييام بييين القييوى السياسييية ال اعميية فييي فواقع الحييال ياكييد العراقييية 
 تصييدرتميين الم تيير، أن التييي  -السياحة السياسيية العراقييية عمييى الاوابييت الوطنيية 

تجياوز كيل المصيالت  كما ينب يي أزاا،يا اامن والسيادة الوطنيينقضايا  القائمة فيها
لتحييل محمهييا المصييمحة الوطنييية  والفخصييية(الضيييقة)الحزبية والطائ ييية والعرقييية 

ائهييا فييرائت وميين ور  -ف ييي الوقييت الييذي عييدت بعيي، القييوى السياسييية  -العاميية
لم تبيال  لمسييادة العراقيية  وجود القوات التركية بجنه خيرم فاضيت -اجتماعية واسعة

مهمية  االايةقيوى سياسيية  وااخطر من ذل  سهمت بهذا اامر قوى سياسية أخرى 
تيرا،ن قيوى وفخصييات سياسيية أخيرى ،نيا   ىوالطامة الكبير دخول القوات التركية 

كييل و عميى وجييود تمي  القييوات لتحرييير محافظية نينييوى ميين قبضية )داعييش اإلر،ابي( 
تبيييرر دخيييول قواتهيييا وعيييدم قيييوًة السييييما أنهيييا الحكومييية التركيييية ذلييي  يزييييد موقيييف 

 وجيود،يذا البيجن  تأدعي انهيأ البل أطيراف عراقييةمين نهيا جياات بطميج بجتنسحابها 
وإلميرا، التيدريج  بل وبطمج من الحكومة العراقية وبموجج تت ام سابم  كان بعمم

ولون ااتيرا   خر ييدعي المسيا   ومن جانيجبة ،يذا مين جانيجوحماية القيوات المدر  
      لدرا المخاطر التي تهدد أمنهم الوطني.و ، قواتهم بجن الوجود



وبفعل كل تلك المعطيات يمكن أن نستنبط بأنن ممكانيأا اللءأول للريأااات ا رأا    
لمواءها هذا التحدي يعد أمأاا  عأعبا  وابمأا يأد يفلأ  ملأج نتأاة  وريمأا  لأج كأل 

 نأأل المستويات،فبرعأأوا الريأأاا اايتعأأادي فنكأأاد نءأأيد بننأأل بعيأأد المنأأال ذلأأك 
معأا   يتنسس  لج يأاااات سياسأيا ومسأاندع يأعبيا،وك هما مأن العأعه بلو همأا

وبفعاليأأا،فحتج لأأو مفتالأأنا من الحكومأأا أيأأدمت  لأأج معأأداا يأأاااات بالم اطعأأا 
وه  ستؤثا حتما   لج مويف الحكومأا التاكيأا بيأكل مبايأا و يأا  –اايتعاديا 

مليأاا دواا سأنويا  كمأا 23وي الأ ءأامبايا  ن حءد التبادل التءااي بين البلدين يت
ملياا دواا وذلأك 32اايع التاكيا ف  العااق تتءاوي أل ين المبالغ المرععا للمأ

ولكأأن  -د32/23/3122 يأأوداداع عأأحسأأه مأأا ءأأال فأأ  عأأحيفا تاكيأأا بوسأأت ال
هو:مد  ممت ك الحكوما العااييا لل داع اإللياميا والتنظيميأا لتنفيأذ المهد السؤال 
ال أأااااتو وبكأأل تنكيأأد سييأأكل فيأأل تنفيأأذ هأأذا ال أأاااات بمثابأأا منتكاسأأا تلأأك 

 للحكوما العااييا م ابل تمادي الحكوما التاكيا ف  سياساتها الااهنا.
أما اللءول للرياا ا ريا وهو الاد العسكاي وهو ما تلوح بأل الحكومأا العااييأا   

تنكيأد بحاءأا ملأج دااسأا وتلغط يو  سياسيا يعبيا واسعا للءول مليل فننل بكأل 
وت يأأيد لمأأا سأأتؤول مليأأل ا مأأوا التأأ  أيأأل ماي أأال  نهأأا أنهأأا سأأتفت  ءبهأأا ءديأأدع 

فأ  الويأت الأذي من العأعه ت أديا حءمهأا ملافيا تستنيف يداات بيايا وماديا 
دا أ  اإلاهأاب   عأابات اكيأي كأل ءهأودا  لأج محاابأا تملأج يحتاج فيل العااق 

بكأأأل عأأأنوفها وبمسأأأاندع الحيأأأد الوطن  اليأأأعب   ومواعأأألا ت أأأدد يواتأأأل ا منيأأأا
ل الت  أ تعبتها تلأك الععأابات وعوا  ملج تحايا كل يبا من أاالي والعياةاي(

 .ءات أهلها ومستباحت أموالهد وممتلكاتهد وأستعبدت من تب ج منهدوه
لأذا فالريأاا ا سأألد يتءسأد فأ  لأأاواع بلأوب اإلتفأاق بأأين كأل ال أو  السياسأأيا    

طبيعأا الميأكلا ومأد  رطواتهأا  لأج  حأولالفا لا ف  الساحا السياسيا العااييا 
للءانه التاك  والحا وعايحا اسالا  ولاواع ماسال ا من والسيادع الوطنيين

مأا سأيعيي  ي تأدرل أءنبأ  وافلأل ال أاطع  وحأدع المويأف العاايأ تؤكأد وللعالد 
مويف الحكوما العااييا ويمن  دبلوماسيتها يرما  فا    كما يمل   ليها مسأؤوليا 
أكبا ف  تحاكها ومواعلا لغوطها  لج كل ال و  الفا لا ف  الساحتين اإليليميأا 

اإلتعأأأال بأأأال و  وا حأأأياه أهميأأأا وبكأأأل الوسأأأاةل المتاحا،واننسأأأج  والدوليأأأا
ت المعال  التاكيا وبلمنها الياكات العاملا فأ  العأااق للعمأل السياسيا وءما ا

للتااءأأع وم أأ ن سأأحه   لأأج دفعهأأا بهتءأأاا التأأنثيا  لأأج ال أأااا السياسأأ  التاكأأ 
 ال وات من ا اال  العااييا.

      
 


