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 5000-5009 التركية-العالقات العراقية

 )دراسة سياسية اقتصادية(
 

 حنا عزو بهنان د.
 مركز الدراسات اإلقليمية/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ أستاذ مساعد/

 جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
يوضحححذ  ححححا البححححث البيعحححة العالقحححات السياسحححية وا قتصحححادية التححح  سحححادت بحححين 

 العامة الت  جرت ف  العراق فح  كحانون النحان  بعد ا نتخابات -اق وتركياالعر -الدولتين
  سححيما بعححد ين  يححرت تركيححا مححن  والتحح  امتححازت بتالور ححا  5000 وحتححس سححنة 5009

سياستها ف  التدخل ف  شؤون العراق الداخلية. ووصلت  حه العالقات إلس يوجها  بما 
)اإلعالن السياسح   موز من توقيع اتفاقيةت 00توصل إليه الالرفان العراق  والترك  ف  

المشححتر ( التحح  تعححد تدشححينا لعهححد جديححد مححن العالقححات بينهمححا  عنححدما ت سحح  بموجبهححا 
  )المجل  األعلس للتعاون ا ستراتيج  بين العراق وتركيا(.                                  

 تمهيد    

 (8591ـــ  8591)السانوات التركية تأزماا  خاالل  -شهدت العالقات العراقية
وانساحا   في العراق 8591تموز  81اثر موقف تركيا المعادي من قيام ثورة 

من جهة، واتهاام الحكوماة العراقياة لتركياا  8595األخير من حلف بغداد سنة 
بأنهااا تاادعم المساالحين الكاارد فااي العااراق اثاار نشااو  الحركااة الكرديااة المساالحة 

، لكن الحكومة التركية غيارت (1)اخرى من جهة 8598في شمال العراق سنة 
فاي العاراق، حيام لام تما  ساوى  8591تماوز  81من موقفها عند قيام ثاورة 

ثالثة أيام حتى أعلنت اعترافها بالحكومة الجديدة في العراق، مما شاكل ذلا  
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، وانعكا  ذلا  علاى عالقاات الادولتين، (5)ارتياحا  كبيرا  لدى الحكومة األخيارة
لحوظااا  وعلااى مختلااف األصااعدة منااذ ذلاا  التاااري  وحتااى اذ شااهدت تحساانا  م

 – 8511قبيااال انااادرب الحااار  العراقياااة ااااا اإليرانياااة  ) حااار  الخلاااي  األولاااى( 

8511
(3). 

تمياااز الموقاااف التركاااي بحياديتااار مااان تلااا  الحااار ، حيااام دعااات الحكوماااة 
التركيااة إلااى فاا  ذلاا  الناازاب ساالميا . ولاام تساامع باسااتخدام القواعااد العسااكرية 

فااي أراهاايها هااد أي ساارف ماان  N.A.T.Oشاامال األسلسااي )الناااتو(  لحلااف
، إر أن تركياااا غيااارمت مااان موقفهاااا فاااي حااار  الخلاااي  (4)أساااراف ذلااا  النااازاب

من خاالل  8551آ   2اثر اجتياح القوات العراقية الكويت في  8558الثانية 
التزامهااا بالحصااار األقتصااادي الااذي فرهاار مجلاا  األماان الاادولي فااي الشااهر 

علاااى العاااراق، وكاااذل  تااادخلها الساااافر فاااي شااانون العاااراق الداخلياااة عااان نفساار 
سريااااق إنشاااااح منسقااااة حظاااار السيااااران فااااوق شاااامال العااااراق فااااي نهايااااة تلاااا  

دام ا، ر بااال ظهااااور مواقاااف تركيااااة أكثااار خساااورة ماااان خاااالل استخاااا(2)الحااار 
تعبيااااار  (8515 -8511)رئاااااي  وزراح تركياااااا   Turgut Ozalوت أوزال اتوركااااا

 (8911 –8111). ونشاااار قااااوات تركيااااة تتااااراوح مااااابين (6)ة()الشااااعو  العراقياااا
التركية، ر بل توغال قاوات تركياة منلفاة مان  –عسكري على الحدود العراقية 

عاااادة ارف فااااي عمااااق األراهااااي العراقيااااة لمالحقااااة عناصاااار حااااز  العمااااال 
P.K.Kالكردستاني التركي 

(7). 
تجاااا العااراق فيمااا  اتخااذت الحكومااة التركيااة موقفااا  مغااايرا  لمواقفهااا السااابقة
رغاام  2111آذار  21يتعلااق بالعاادوان األمريكااي الااذي تعاار  لاار العااراق فااي 

)تركيااا والوريااات المتحاادة  سبيعااة العالقااات اإلسااتراتيجية التااي تااربس الاادولتين
)البرلمااان( فاااي بداياااة  األمريكيااة(، إذ رفااا  المجلاا  الاااوسني التركااي الكبيااار

بااالمرور عباار األراهااي التركيااة لفااتع الشااهر نفساار السااماح للقااوات األمريكيااة 
. وهكااذا بقيااات تركياااا محافظااة علاااى موقفهاااا (8)جبهااة ثانياااة فااي شااامال العاااراق

نيسااااان  5الحيااااادي حتااااى انتهاااااح العمليااااات العسااااكرية واحااااتالل العااااراق فااااي 
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2111
، لكن ذل  الموقف تغير بعد مرور عدة أشهر اثر المباحثاات  التاي (9)

ريين األمريكان واألترا  في أواخر آ  وأوائل جرت بين الساسة والقادة العسك
أيلااول بخصااوا مشاااركة قااوات تركيااة فااي ل قااوات حفااظ السااالمل فااي العااراق 
بساااب  تااادهور الوهاااي األمناااي فيااار، إذ وافاااق المجلااا  الاااوسني التركاااي فاااي 

أرف  81تشاارين األول ماان تلاا  الساانة علااى مقتاارح الحكومااة التركيااة ب رسااال 
إلشارة أن تل  ارستجابة تعثرت اثر صدور قارار جندي إلى العراق. وتجدر ا

آ  مااان السااانة نفساااها الاااذي لااام  81فاااي  8911مجلااا  األمااان الااادولي المااارقم 
يتهمن أي بناد يخاول أي دولاة إرساال قواتهاا إلاى العاراق تحات غسااح دولاي 

تمااوز  81، كاذل  عااار  مجلا  الحكاام ارنتقاالي العراقااي )أسا  فااي (11)أور
جابة ، فهاال  عان أغلبياة الشاع  العراقاي وعادم ذلا  ( وبشدة تل  ارسات2111

 .(11)تدخال  سافرا  في شنون العراق الداخلية ثانيا  
نيسان  5وعلى اثر ما شهدتر الساحة العراقية من تسورات خسيرة بعد 

اثر تدخل بع  الدول المجاورة للعراق في شنونر الداخلية ومحاولة  2111
كم فير أبدت تركيا قلقها وتخوفها فر  أجندتها  بشأن سبيعة نظام الح

الشديدين تجاا ذل ، لذا ف نها نسقت مي دول الجوار العراقي وحهرت 
ة العراقية أكدت على وحدة اراهي العراق اة خاصة بالقهيارات دوليامنتم

ل منتمر شرم الشي  الذي اوعدم تدخل اي سرف في شنونر الداخلية. ولع
تل  الدول مي مجموعة الدول  بحهور 2111تشرين الثاني  22عقد في 

الصناعية الثمانية )الوريات المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا 
قليمية  ارتحادية، ايساليا، بريسانيا، فرنسا وكندا(، وكذل  منظمات عربية وا 
 .(15)ودولية أبرز دليل على ذل 

  
 (5000 – 5009) التركية -تالور العالقات السياسية  العراقية 

كاناات هنااا  بعاا  القهااايا التااي تقااف حااائال  دون تسااور العالقااات بااين 
الااادولتين بساااب  تساااورات األحااادام التاااي شاااهدها العاااراق، وبخاصاااة المنااااسق 
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الشااامالية منااار، رسااايما ماااا يتعلاااق بتصاااريحات بعااا  القياااادات الكردياااة علاااى 
اعتبااار أن مدينااة كركااو  كرديااة وتخااوف الحكومااة التركيااة ماان حاادوم تغياار 

وغرافي في تل  المدينة وارحتكاكات بين العر  والتركماان والكارد وتاردي ديم
قامااة نظااام فياادرالي فااي  الوهااي األمنااي فيهااا، ومصااير التركمااان فااي العااراق وا 
العراق وشان قاوات حاز  العماال الكردساتاني التركاي عملياات عساكرية داخال 

الااذي أقلااق األراهااي التركيااة انسالقااا ماان قواعاادا داخاال األراهااي العراقيااة، و 
 11تركيااا بشااكل أكبااار نتااائ  ارنتخاباااات العامااة التاااي جاارت فاااي العااراق فاااي 

ذ حصاالت  2119كااانون الثاااني  التااي أغهاابت نتائجهااا المساانولين األتاارا  وا 
، ماان خااالل مااا (13)مقعاادا   219مقاعااد ماان مجمااوب  1الجبهااة التركمانيااة علااى 

راح تركياا رئاي  وز  Recep Tayyeb Ardoganصرح بر رج  سي  اردوغاان 
اال       -2111) ( بااأن تلاا  ارنتخابااات لغياار ديمقراسيااة وغياار عادلااةل  وحمم

اإلدارة األمريكياااااة مسااااانولية ماقاااااد يقاااااي مااااان اهاااااسرابات وعناااااف باااااين الكااااارد 
، لكن المساتجدات فاي (14)والتركمان في كركو  استنادا  إلى نتائ  ارنتخابات

السبيعياااة ماااي الورياااات  عالقاااات تركياااا الخارجياااة والمتمثلاااة بعاااودة العالقاااات
المتحدة من جهة، وموافقة ارتحااد األورباي علاى اساتئناف مباحثاات انهامام 
تركيا الير شرس عدم تدخلها في شنون العراق الداخلية مان جهاة ثانياة جعلهاا 

، منهااا قبولهاااا قياااام ترتيباااات (12)تبحاام عااان خياااار آخاار يرهاااي ذلااا  ارتحااااد
لتباااادل التجااااري ماااي العاااراق. وبالمقابااال فيدرالياااة للكااارد فاااي العاااراق. وتعزياااز ا

أباادت الحكومااة العراقيااة ارتياحهااا بخصااوا ذلاا  ماان خااالل التصااريع الااذي 
بأنار سايعمل  2119نيساان  28 أدلى بر جالل السالباني رئي  الجمهورية فاي

علاااى تعزياااز العالقاااات باااين العاااراق وتركياااا فاااي مختلاااف المجاااارت السياساااية 
  العمااااال الكرسااااتاني داخاااال األراهااااي وارقتصااااادية ومالحقااااة عناصاااار حااااز 

 .(16)العراقية
الجاناا  التركااي ارتياحاار ايهااا  مااان ذلاا  التصااريع وشاادمد فيمااا بعاااد  أباادى

على هرورة تسوير العالقات كافاة ماي الجانا  العراقاي وبهامنها السياساية. 
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أكااد هوشاايار زيباااري وزياار الخارجيااة العراقااي لاادى  2119ففااي أوائاال حزيااران 
ل تركياااا فاااي العااراق انااار تسااالم اممثاا Oğuz çiligülول اجيليكاا وزااسااتقبالر أوغااا

رساااالة مااان نظيااارا التركاااي تهااامنت توجيااار دعاااوة رسااامية لزياااارة تركياااا بهااادف 
مناقشااااة تعميااااق العالقااااات بااااين البلاااادين فااااي الميااااادين كافااااة والتوقيااااي علاااااى 

 .(17)بروتوكول للتعاون بين وزارتي خارجية بلديهما
، 2111ين الاادولتين بعاا  التحساان ساانة ساارأ علااى العالقااات السياسااية باا

لكناااار لاااام يكاااان بالمسااااتوى المسلااااو ، نظاااارا  لتزايااااد العمليااااات المساااالحة لحااااز  
العماااال الكردساااتاني داخااال األراهاااي التركياااة انسالقاااا  مااان قواعااادا فاااي شااامال 
العراق مما ولد أزمة بين السرفين بساب  القارار الاذي اتخاذا المجلا  الاوسني 

ذلا  التااري  بالساماح للقاوات التركياة بالتوغال عبار التركي قبال عادة أياام مان 
. وعلااى اثاار ذلاا  (18)الحاادود فااي شاامال العااراق لمالحقااة عناصاار ذلاا  الحااز 

 21( فاي 2115 - 2111ا )اوزير خارجية تركي Babacan توجر علي باباجان
علااى رأ  وفااد إلااى بغااداد والتقااى فيهااا بكبااار المساانولين  2111تشاارين األول 
الحاااديم فاااي ارجتمااااب الاااذي ترأسااار السالبااااني حاااول هااارورة  العاااراقيين ودار

 وهي حد لنشاسات الحز .
ومن جانبر صرح زيباري في منتمر صاحفي عقادا ماي نظيارا التركاي بعاد 
ذل  ارجتماب بان البلادين أكادا علاى حارا السارفين علاى مكافحاة اإلرهاا  

لعماال بشكل مشتر  وعدم السماح ألي مجموعة مهما كانت بما فيها حاز  ا
الكردساااااتاني ونشااااااساتها اإلرهابياااااة لتساااااميم العالقاااااات الثنائياااااة السيباااااة باااااين 

 21. ولاام يتوقااف األماار عنااد هااذا الحااد ر باال أعلاان أردوغااان فااي (19)بلااديهما
فاااي مااانتمر للمساااتثمرين فاااي لنااادن باااان باااالدا ساااتبحم  2111تشااارين األول 

العااراق. فاار  عقوبااات تجاريااة علااى العااراق، وبخاصااة علااى إقلاايم كردسااتان 
وبااادورا أشاااار باباجاااان فاااي ذلااا  المااانتمر إلاااى سبيعاااة العالقاااات التاااي تاااربس 
البلدين الجارين ومما قالر بهذا الصدد: ))تربس تركيا عالقات تاريخياة سويلاة 
وعالقات ثقافية واقتصاادية قوياة ماي العاراق، ولان نسامع باإلسااحة لهاا بساب  
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دف قاااائال : ))مااان ناحياااة منظماااة إرهابياااة ))حاااز  العماااال الكردساااتاني((. وأر 
ثانية نحن نتوقي من جيراننا أن يسااعدونا ويادعمونا فاي حربناا هاد اإلرهاا  

 .(51)واإلرهابيين((
ومن اجل كس  ود الجان  التركي وتجنبا  ألي عمل عسكري قد تقاوم بار 

التركياااة كاااررت الحكوماااة  –القاااوات التركياااة المحتشااادة علاااى الحااادود العراقياااة 
مسالبتها لنظيرتها التركية بزيادة التعاون  2111ين الثاني تشر  81العراقية في 

فيما بينهما للتصدي لهجمات عناصار ذلا  الحاز  عبار زياادة نقااس التفتاي  
. كماااا زار السالبااااني علاااى رأ  وفاااد رفياااي المساااتوى هااام وزراح (51)الحدودياااة

 1الماليااة والاانفس والمااوارد المائيااة والصااناعة وشاانون األماان الااوسني أنقاارة فااي 
الااااذي أكااااد علااااى  Gul، باااادعوة ماااان نظياااارا التركااااي عباااادا  غااااول 2111آذار 

هاارورة تعمياااق العالقااات باااين بغااداد وأنقااارة فااي مواجهاااة التهديااد الاااذي يمثلااار 
. واجتمعاوا بنظارائهم األتارا . وعرهات (55)الحز  نفسر للعالقة بين السارفين

وغول(. وفي نتائ  اجتماعاتهم في منتمر صحفي عقدا الرئيسان )السالباني 
بداية المنتمر أشار غاول إلاى أن السالبااني يارأ  دولاة صاديقة وجاارة لتركياا 
وأهاااف أن العالقااات بااين الاادولتين متمياازة وتجمعهمااا مصااالع عدياادة أولهمااا 
روابس أخوة وقرابة . وقال أن المباحثات كانت ودية ومهمة، منكدا  أن الزيارة 

ولتيهماااا. وتحااادم عااان معانااااة تمثااال مااايالد عهاااد جدياااد فاااي العالقاااات باااين د
الشاااع  العراقاااي بساااب  تاااردي وهاااعر األمناااي. وشااادد علاااى أن تركياااا تاااولي 
أهميااة كبياارة لوحاادة أراهااي العااراق ووحدتاار السياسااية وساايادتر وأمناار ورفاهيااة 
شااعبر وأنهاااا ترغااا  فاااي إقاماااة تعاااون وثياااق معااار وتفعيااال الساقاااات الكامناااة . 

تسيعون تفهاام األعمااال التااي نقااوم بهااا وقااال ايهااا  بأننااا نعلاام أن العااراقيين يساا
هد اإلرها . وبصدد الموهاوب نفسار أشاار السالبااني باان الدساتور العراقاي 
يمني وجود أي قوة مسلحة على األراهي العراقية وان العراق ملتزم بارتفاقية 
األمنية المشتركة بين البلدين والبيان السياسي الذي صادر قبال عشار سانوات 

لا  الارئي  غاول انار ر يمكان القباول بوجاود قاوة مسالحة بهاذا الخصاوا. واب
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فااي بلااد آخاار وتسااتخدمر للعماال هااد بلااد مجاااور. وأهاااف أن عناصاار حااز  
العماااال الكردساااتاني اماااامهم خياااار اماااا أن يهاااعوا الساااالح جانباااا أو يغاااادروا 
المنسقة، إذ ريمكن السكوت على وجود قوة مسلحة تعمل على خلق مشااكل 

للعااااااااراقيين الكثياااااااار ماااااااان المساااااااااعدات أيااااااااام الشااااااااادة لتركيااااااااا التااااااااي قاااااااادمت 
 .(53)والمعارهة

ومن جانبر أكد السالباني على رغبة العراق في تسوير عالقاتار ماي تركياا 
علاى أساا  ارحتارام المتباادل لسايادة البلادين والتعااون فاي جمياي المجااارت. 
وشااادد علاااى أن سماااوح العاااراق هاااو اررتقااااح بالعالقاااات الثنائياااة إلاااى مساااتوى 
اسااتراتيجي. واقتاارح علااى الجاناا  التركااي تشااكيل هيئااة سياسااية عليااا يترأسااها 
رئيسا حكومة البلدين أو نائباهما أو وزيرا الخارجية لتنسيق ومتابعة نشااسات 
الااوزارات وبااذل الجهااود ل رتقاااح بالعالقااات إلااى مسااتوى اسااتراتيجي . وقوباال 

 .(54)هذا ارقتراح باستحسان الجان  التركي
م تعيين مراد أوزجيليا  مبعاوم تركياا الخااا فاي العاراق لمناقشاة وأخيرا ت

، الذي بادورا زار بغاداد والبصارة (52)القهايا العالقة مي حكومة إقليم كردستان
التقاااى خاللهاااا بكباااار  2111 آذار (29 -85)والموصااال ودهاااو  خاااالل الفتااارة 

  رئاي  المسنولين العراقيين، فماثال التقاى فاي بغاداد ماي ساارق الهاشامي نائا
الااوزراح، وبحاام معاار العديااد ماان الجواناا  التااي تخااا العالقااات الثنائيااة بااين 
بلااديهما وساابل اررتقاااح بهااا نحااو األفهاال. وبحساا  البيااان الااذي صاادر عاان 

من الشهر نفسر أن تل  الزيارة كانت تهدف  29السفارة التركية في بغداد في 
ة التي قام بهاا السالبااني إلى متابعة القهايا التي نوقشت خالل الزيارة األخير 

 . (56)إلى تركيا
توجاات تلاا  العالقااات ماان خااالل الزيااارة التاريخيااة التااي قااام بهااا اردوغااان 

وزياار  çecikرئااي  وزراح تركيااا علااى رأ  وفااد هاام كاال ماان جمياال جيجياا  
الدولاااة ونائااا  رئاااي  الاااوزراح وعلاااي باباجاااان وزيااار الخارجياااة وحلماااي جاااولر 

Guller هااي األولااى ماان نوعهااا  2111تمااوز  81اد فااي وزياار الساقااة إلااى بغااد
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. ولقائاار بنظياارا العراقاااي نااوري المااالكي وماااا (57)سااانة 81لمساانول تركااي منااذ 
تمخاا  عنهااا ماان نتااائ  تتمثاال بتوقيااي اتفاقيااة )اإلعااالن السياسااي المشااتر ( 

التركيااة، حياام تأساا   -التااي تعااد تدشااينا  لعهااد جديااد ماان العالقااات العراقيااة
 .(58)على للتعاون ارستراتيجي بين العراق وتركيا(بموجبها )المجل  األ

أشار اإلعالن إلى أن رئيسي وزراح الدولتين سيرأسان هذا المجل  ويقاوم 
وزيرا خارجيتهماا بتنسايق عمال المجلا  ووهاي اللمساات األخيارة ألجنادة كال 
اجتمااااب. وأوهاااع ناااا اإلعاااالن أن المجلااا  األعلاااى للتعااااون ارساااتراتيجي 

ات سنويا  على المستوى الوزاري، وستعقد اجتماعات رسمية سيجتمي ثالم مر 
 .(59)رفيعة المستوى مرة كل ثالثة أشهر في عاصمتي الدولتين

وشاااااملت هاااااذا الشاااااراكة ارساااااتراتيجية المجاااااارت السياساااااية والدبلوماساااااية 
والثقافية وارقتصادية واألمنية والعسكرية والذي يهمنا هنا المجارت السياسية 

 ية التي تهمنت : والدبلوماس
 دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة اإلرها . يوً :
الحفاااظ علااى اسااتقالل العااراق وساايادتر التامااة ووحاادة اراهااير هااد أي  نانيححًا:

 تهديدات.
التاااازام دول الجااااوار وكااااذل  اجتماعاتهااااا الموسااااعة فااااي دعاااام الحكومااااة  نالنححححًا:

ادي، ديمقراسااي العراقيااة ماان اجاال عااراق حاار، مسااتقل ،  موحااد ، اتحاا
 ومزدهر.

ارلتاازام بمبااادث ميثاااق هيئااة األماام المتحاادة فااي احتاارام الحاادود الدوليااة  رابعححًا:
 المعترف بها، والتعهد بمبدأ عدم  التدخل في الشنون الداخلية.

تشااااجيي باااارام  التبااااادل الدبلوماسااااي والتعاااااون والتنساااايق لسياسااااات  خامسححححًا:
يااااة كالاااادعم المتبااااادل لسلبااااات الاااادولتين فااااي المحافاااال الدوليااااة واإلقليم

 .(31)الترشيع للمنظمات واللجان والمناص  الدولية لكال الدولتين
وعق  انتهاح مباحثات الجانبين عقد المالكي منتمرا صحفيا ماي اردوغاان 

مشااتركة للتعاااون ارسااتراتيجي بااين البلاادين،  وصاارح األخياار بااان هنااا  إرادة
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لمااالكي وحكومااة إقلاايم كردسااتان وأكااد اناار وجااد تفهمااا ومساااندة ماان حكومااة ا
. ودعا العراقيين للحفااظ (31)العراق للوقوف في وجر حز  العمال الكردستاني

علاااى وحااادتهم منكااادا أن تركياااا تقاااف إلاااى جاااانبهم للتغلااا  علاااى الصاااعوبات 
والمشاااكل، وأعاار  عاان ثقتاار فااي أن العااراق الااديمقراسي يمكناار تحقيااق األماان 

ر صارح الماالكي باان الظاروف الحاكماة وارستقرار في وقت قري . ومن جهت
اليااوم هااي التعاااون فااي جميااي المجااارت ، وأهاااف أن العااراق الحااالي يبحاام 

 .(35)عن عالقات ايجابية وتعاون مي مختلف الدول، وبخاصة دول الجوار
كان إلبرام هذا ارتفاقية صدى واسعا  لدى األوساس الرسمية العراقياة، فقاد 

شاامي بااان زيااارة اردوغااان إلااى العااراق تمثاال ذكاار بيااان صاادر عاان مكتاا  الها
حاااادثا  تاريخيااااا  وتقاااارأ علااااى أنهااااا وقفااااة مساااانولة  ومنشاااار لمسااااتقبل واعااااد فااااي 
العالقات الثنائية بين البلدين ومما قالر الهاشمي ايها : ))نحن سعداح بتوقيي 
ارتفاقيااااة اإلسااااتراتيجية التااااي سااااتفتع انشاااااح ا  آفاااااق التعاااااون بااااين الساااارفين 

مل في عالقات جديدة بين البلدين الجارين وهو ماا كناا نتمنااا مناذ وتحقق األ
 .(33)وقت((

ظهااارت النتاااائ  األولاااى لاااذل  ارتفااااق مااان خاااالل ماااا توصاااال إليااار وزيااارا 
بشان إنشاح مركز قيادة  2115كانون الثاني  21خارجية البلدين في أنقرة في 

ناار التنساايق مشااتر  فااي اربياال والااذي هاام الوريااات المتحاادة أيهااا الهاادف م
علاااااى صاااااعيد المعلوماااااات ارساااااتخباراتية لمحارباااااة  عناصااااار حاااااز  العماااااال 

. وذكر باباجان خالل المنتمر الصحفي الذي عقدا مي نظيرا (34)الكردستاني
العراقي بان تراجي أنشسة ذل  الحاز  فاي العاراق هاو الشارس المالئام لتسبياي 

 .(32)كامل العالقات بين العراق وتركيا
اقاااف ايجابياااة إزاح ماااا كانااات تشاااهدا السااااحة العراقياااة مااان كاااان لتركياااا مو 

خالفات بين المجموعات األثنية والدينية وكذل  التوتر فاي العالقاات العراقياة 
الساااورية. فبالنسااابة لكولاااى ذكااار أردوغاااان بحسااا  ماااا أوردتااار وكالاااة أنبااااح  -

ية ارناهول بان هنا  خالفات خسيرة بين المجموعات األثنية والدينية العراق
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التاي قاد تااندي إلاى تقساايم العاراق وماان ثام إلاى حاار  أهلياة مبينااا   عادم رغبااة 
بالدا في تعر  العراق إلى التجزئة، والى اتصارتها المساتمرة بجمياي الكتال 
السياساية ومااي الحكوماة المركزيااة بشاان األماان اإلقليماي، فهااال  عان ترحيبهااا 

رة إلاااى حاااز  العماااال بحسااان نواياااا السالبااااني وموقفااار إزاح اإلرهاااا  فاااي إشاااا
. أمااا الثانيااة فقااد أسلقاات الحكومااة التركيااة وساااسة بااين العااراق (36)الكردسااتاني

وسوريا عان سرياق إيفااد احماد داود اوغلاو وزيار خارجيتهاا إلاى بغاداد ثام إلاى 
أيلاااول  89دمشاااق. وفعاااال التقاااى مسااانولون عراقياااون وساااوريون فاااي أنقااارة فاااي 

بغااداد لدمشااق بخصااوا دعاام  لبحاام التااوتر الااذي نجاام عاان اتهامااات 2115
 .  (37)اإلرها 

شاااهدت السااانة نفساااها زياااارة المسااانولين األتااارا  وباااأعلى المساااتويات الاااى 
آذار توجر غول الى بغداد في زياارة رسامية هاي األولاى مان  21العراق. ففي 

نوعها لرئي  تركي منذ أكثر من ثالثين سنة لبحام الملفاات العالقاة، وأهمهاا 
ستاني والمياا بهدف فاتع صافحة جديادة مان التعااون ملف حز  العمال الكرد

إذ كاااان الملاااف األمناااي حاهااارا  بقاااوة فاااي المباحثاااات التاااي ، (38)باااين البلااادين
أجراهااا السالباااني مااي نظياارا التركااي غااول، وسالاا  األخياار الجاناا  العراقااي 
بالعمااال علاااى مالحقاااة عناصااار ذلااا  الحاااز  كشااارس أساساااي لتحقياااق تعااااون 

وماان جهتاار أكااد السالباااني أيهااا   .(39)المجااارت كافااةكاماال بااين البلاادين فااي 
علاى هاارورة إنهاااح ذلاا  الحااز  العمليااات المساالحة التااي يقااوم بهااا أو مغااادرة 

كماااا التقاااى نيجيرفااااان الباااارزاني رئاااي  حكوماااة أقلاااايم  .(41)األراهاااي العراقياااة
وفيماااا يتعلاااق بملاااف  .(41)كردساااتان غاااول فاااي بغاااداد وتباحثاااا الموهاااوب نفسااار

د سال  العراق من تركيا السماح بتدفق مزيد من الميااا عبار السادود المياا فق
وتجادر األشاارة ان تلا  األزماة بادات تساتفحل فاي  .(45)على ساول نهار دجلاة

السااانوات األخيااارة جااااراح إنخفاااا  مناسااااي  الميااااا فاااي نهااااري دجلاااة والفاااارات 
وحرماااان العاااراق مااان حصاااتر السبيعياااة التاااي تتناسااا  ماااي قاااوانين المشااااسأة 

ة العااراق للمياااا، وبخاصااة إن التوجاار فااي العااراق للزراعااة أصاابع مسلبااا  وحاجاا
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أساساايا  فااي بناااح إقتصااادا. وماان أجاال وهااي حااد لهجاارة قساام ماان الماازارعين 
ألراهيهم وأهسرارهم الى بيي مواشيهم واللجوح الى المدينة سلباا  للعاي  بعاد 

ذي تساب  أن فقدوا مهنتهم األصلية في زراعة األر  بسب  شاحة الميااا والا
  .(43)نقصانها الحاد في تدهور حقيقي للقساب الزراعي في العراق

تشاارين  89ويباادو ماان خااالل الزيااارة التااي قااام بهااا أردوغااان الااى بغااداد فااي 
وبرفقتااااار وزراح الخارجياااااة والداخلياااااة والتجاااااارة والماااااوارد المائياااااة  5119األول 

ن والساقة استهدفت تفعيل عمل المجلا  األعلاى األساتراتيجي با ين البلادين وا 
ملاااف حاااز  العماااال الكردساااتاني وكاااذل  ملاااف الميااااا كاناااا علاااى رأ  جااادول 

ومماا قالار اردوغاان فاي  .(44)أعمال المسانولين األتارا  ماي نظارائهم العاراقيين
مااانتمر صاااحفي بشاااأن الحاااز  نفسااار ماااا ياااأتي: ))تلقيناااا دعماااا  مااان حكوماااة 

ل الكردساااتاني(( الماااالكي وحكوماااة أقلااايم كردساااتان هاااد مقااااتلي  حاااز  العماااا
وأهاف ))أن حاز  العماال يشاكل تهديادا  للمنسقاة كلهاا ولاي  للعاراق وتركياا 
فقس(( وشدد على عدم السماح لذل  الحز  بأن يسامم العالقاات باين البلادين 
رادة مشااتركة ألزالتاار ماان قباال  وهنااا  تفهاام مشااتر  فااي هااذا المجااال بالااذات وا 

ي فااااي لقائااار ماااي أردوغااااان ومااان جانباااار عااار  الماااالك. (42)األساااراف جميعاااا  
مسال  العراق بتحديد حصا مياا نهري دجلاة والفارات. وأشاار األخيار إلاى 

 991أن حكومتر أمرت بزيادة تدفق مياا نهر الفرات الاى العاراق وساوريا الاى 
وكاان عادد مان أعهااح مجلا  الناوا  العراقاي قاد . (46)مترا  مكعبا  في الثانية

لاى إسااقاس أي إتفاااق ماي تركيااا أو إيااران أو إتفقاوا فااي أيلااول مان تلاا  الساانة ع
 .(47)سوريا ر ُيهمن بندا بمنع بالدهم حصر عادلة من موارد المياا

وتجااادر األشاااارة هناااا أن عاااددا  مااان اللجاااان الوزارياااة واألساااتثمارية العراقياااة 
والتركية استبقت زيارة اردوغان لبغداد بأجتماعات ولقاحات ثنائياة قبال ياومين 

. وتااارأ  لبياااد عبااااوي وكيااال وزارة الخارجياااة الجانااا  العراقاااي مااان تلااا  الزياااارة
وماراد أوزجيليا  ساافير تركياا فاي بغااداد الجانا  التركاي . وصاارح عبااوي بأناار 

إتفاقااا  ومااذكرة تفاااهم فااي مختلااف أوجاار التعاااون بااين  91تاام إنجاااز مااا يقااار  



 

 
 
 

 [60] (52) 8دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

والتجاارة  الوزارات العراقية ونظيراتهاا التركياة. وكانات وزارة الخارجياة والداخلياة
والمااااااااواد المائيااااااااة والاااااااانفس والكهرباااااااااح أهاااااااام الااااااااوزارات المشاااااااااركة فااااااااي تلاااااااا  

علمااا  اناار مااا تاام األتفااق علياار قااد حصاالت الموافقااة والتوقيااي  .(48)ارجتماعاات
  .(49)عليها أثناح هذا الزيارة التي قام بها أردوغان لبغداد

ة وتساوير وبهدف إقامة عالقات جيدة مي جميي الجهاات السياساية العراقيا
العالقاااات مااااي العااااراق خااااالل الفتاااارة المقبلااااة وفااااي مختلااااف المجااااارت، توجاااار 
مساااعود الباااارزاني رئاااي  أقلااايم كردساااتان علاااى رأ  وفاااد وزاري مااان حكوماااة 

الااى تركيااا والتااي تعااد األولااى ماان نوعهااا بصاافتر  2181حزيااران  1األقلاايم فااي 
وبادعوة رسامية مان  رئيسا  لكقليم ولي  رئيسا  للحز  الاديمقراسي الكردساتاني

الحكوماااة التركياااة والتاااي تمثااال إعترافاااا  واهاااحا  مااان الحكوماااة نفساااها بشااارعية 
لتقااى البااارزاني هنااا  بأردوغااان  الوهااي القااائم فااي أقلاايم كردسااتان العااراق. وا 
رئاااي  وزارح تركياااا وأحماااد داند أوغلاااو وزيااار خارجيتااار. وصااارح الباااارزاني فاااي 

ة ماا ياأتي: ))إن زياارتي الحالياة منتمر صحفي عقدا مي داند أوغلو فاي أنقار 
لتركياااا هاااي إلكماااال بنااااح العالقاااات باااين السااارفين فهاااال  عااان دعااام األنفتااااح 

. وفاي حاديم لار عان (21)التركي على جمياي األساراف السياساية فاي العاراق((
حااز  العمااال الكردسااتاني تعهااد بااأن األقلاايم يبااذل حاليااا  كافااة الجهااود لوقااف 

يشانها الحاز  هاد تركياا ومماا قالار بهاذا الصادد أعمال العنف المتزايدة التاي 
أيها : ))نحن هد إستمرار العناف، نحان ر نارى أن أمان تركياا ينفصال عان 

وأشار البارزاني إلى . (21)أمننا، وسنوسي جهودنا إلنهاح هذا الوهي السيح((
أن الهدف من زيارتر هو توسيي العالقات ماي تركياا التاي يشاتر  الكارد معهاا 

ن القيم، مشيدا  بجهود أردوغان لدفاعر عان الكارد األتارا  وزياادة في الكثير م
ومماااا ذكااارا وزيااار خارجياااة تركياااا بخصاااوا  .(25)حقاااوقهم الثقافياااة والسياساااية

الموهااوب نفساار مايااأتي: ))أن أنقاارة تتوقااي تعاونااا  أوثااق ماان أكااراد العااراق فااي 
  .(23)محاربة متمردي حز  العمال الكردستاني التركي المحظور((
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ردا  علااى تلاا  الزيااارة زار داند أوغلااو وزياار خارجيااة تركيااا علااى را  وفااد و 
والتقااى هنااا  باارئي  أقلاايم كردسااتان وعااددا   2181تشاارين الثاااني  1أربياال فااي 

من المسنولين الكرد. وأوهع داند أوغلو إن الهدف من الزيارة هاو األساالب 
ة فاي العاراق، على آخر التسورات بشأن الجهود الرامية لتشاكيل حكوماة جدياد

معربااااا  عاااان األسااااتعداد لتقااااديم المساااااعدة والمشااااورة ألربياااال وبغااااداد فااااي هااااذا 
ولام  2115أذار  1الصدد، علماا  أن األنتخاباات العاماة جارت فاي العاراق فاي 

تشاارين  1 -يااتم تشااكيل الحكومااة حتااى تاااري  تلاا  الزيااارة. وفااي اليااوم نفساار 
ى هناا  بالماالكي وأكاد علاى توجر داند أوغلو الى بغداد والتقا -2181الثاني 

أن تشكيل الحكومة شأن عراقي، مجددا  دعام تركياا للعاراق فاي ساعير لتحقياق 
 .(24)األمن واألستقرار

 
  (5000 - 5002) التركية -تالور العالقات اإلقتصادية

كااان العااراق فااي عقااد الثمانينااات ماان القاارن العشاارين أكباار شااري  تجاااري 
ألخرى، إذ كان يمثل أكبر مصادري الانفس اليهاا، لتركيا قياسا  بالدول العربية ا

( بل  إجماالي وأردات تركياا 8511أيلول  -فمثال  خالل األشهر )كانون الثاني
ماليين سن  822,9مليون دورر منها  8111مليون سن قيمتها  1,81النفسية 

مليون دورر، وهذا يعني أن األخير زودها خالل تل   911من العراق قيمتها 
 .(22)من إجمالي هذا الواردات 1,11% باالفترة 

تراجعت العالقات األقتصادية والتجارياة باين الادولتين فاي عقاد التساعينات 
من القرن العشرين الى مرتبة متدنية قياسيا  بالدول العربياة أيهاا  إثار إجتيااح 

لتاازام تركيااا  8551آ   2القااوات العراقيااة للكوياات فااي  بااالحظر األقتصااادي وا 
ى العااراق فااي الشااهر نفساار ماان قباال مجلاا  األماان الااادولي، الااذي فاار  علاا

حياام ظهاارت دور  عربيااة  أخاارى اكثاار أهميااة فااي المجااال التجاااري، رساايما 
المملكة العربية السعودية وليبيا واألمارات العربية المتحادة ومصار. ففاي سانة 

فاااي حاااين بلغااات  1,91% مااثال  بلغااات الصاااادرات الساااعودية الااى تركياااا 8552
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 ، أمااا العااراق فقااد بلغاات صااادراتر الااى تركيااا فااي تلاا  الساانة9,22% وارداتهااا
1,5% أما وارداتر فكانت %11,1

(26).   
بااادأت بعااا  األوسااااس السياساااية التركياااة وفاااي مقااادمتها  8551ومناااذ سااانة 

المسالباة ( 2111 -8551)رئاي  الجمهورياة التركياة  Demirelسليمان ديمرل  
لذي ألحق بتركيا خساائر إقتصاادية برفي ذل  الحظر المفرو  على العراق ا

كبيرة. وشهدت السانة نفساها اساتئناف جزئاي للتجاارة باين الادولتين، حيام قاام 
وتوقيااي  (8559 -8551)بعاا  المساانولين األتاارا  بزيااارة العااراق خااالل ساانتي 

بروتوكول للتعاون التجاري والصناعي وتشاكيل غرفاة تجاارة مشاتركة، وكاذل  
بينهمااا إلعااادة اسااتئناف هاا  الاانفس العراقااي عاان اسااتمرار المباحثااات الفنيااة 

  .(27)سريق إنبوبي نقل وتصدير ذل  النفس عبر تركيا
قياساااا  بسااانوات قبااال فااار  ذلااا   8551اساااتفادت تركياااا قلااايال  أواخااار سااانة 

الحظر من خاالل ماا توصال إليار العاراق ماي هيئاة األمام المتحادة فاي تسبياق 
وجبار للعاراق تصادير كمياة محادودة إتفاق لالنفس مقابل الغاذاحل الاذي سامع بم

 811ماان نفساار بقيمااة ملياااري دورر كاال سااتة شااهور، اذ حصاالت تركيااا علااى 
 -مليااااون دورر كرسااااوم وعوائااااد نقاااال وتصاااادير العااااراق عباااار إنبااااوبي كركااااو 

 81فاااي المرحلاااة األولاااى ماان تسبياااق هاااذا األتفااااق ) Yumurtalikيومورتالياا  
( وكاااااذل  زاد حجااااام التباااااادل التجااااااري 8551حزياااااران  1-8559كاااااانون األول 

ملياااون دورر فاااي غهاااون تلااا  المرحلاااة. وبلااا   (911 -111)بينهماااا ماااا باااين 
 98,81 ملياون برميال، منهاا 821مجموب ما صدرا العراق خالل تل  المرحلة 

مااان األجماااالي اساااتوردتر تركياااا مقابااال تجهياااز  9,89% ملياااون برميااال بنسااابة
ألاف  811عان ذلا  كاان العاراق يازود تركياا  فهال  ، (28)العراق بأغذية وأدوية  

برمياال يوميااا  خااار  إسااار إتفاااق لالاانفس مقاباال الغااذاحل عاان سريااق الشاااحنات 
   .(29)التركية

شااهدت العالقااات األقتصااادية والتجاريااة بااين البلاادين تسااورا  ملحوظااا  ساانة 
وفاااي المجاااارت كافاااة، ساااواح فاااي إساااار ماااذكرة التفااااهم لالااانفس مقابااال  2118
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ل أو فااي إسااار اتفاقيااات التبااادل التجاااري المشااتر  بينهمااا، وأباارز دلياال الغااذاح
 .(61)مليارات دورر 1على ذل  أن حجم التبادل التجاري بينهما بل  زهاح 

إن مااا تعاار  لاار العااراق ماان احااتالل أراهااير بسااب  الحاار  التااي قادتهااا 
افاااق (، وماااا ر 2111نيساااان  5 -آذار 21الورياااات المتحااادة األمريكياااة خاااالل )

ذل  من تردي األوهاب األمنية فير، كان من السبيعي أن ينعك  ذل  سالبا  
علااااى مسااااتويات حجاااام ذلاااا  التبااااادل بااااين العااااراق وتركيااااا، ومااااي ذلاااا  أباااادى 
المسنولون العراقيون واألترا  استعدادهم لتسوير العالقات بين دوليتهما وفاي 

رئااااي  صاااارح جااااالل السالباااااني  2119نيسااااان  28مختلااااف المجااااارت. ففااااي 
الجمهورياااة العراقياااة بأنااار سااايعمل علاااى تساااوير العالقاااات باااين الااادواتين فاااي 
المجارت السياسية واإلقتصادية وعلى فتع معبر حدودي ثاٍن مي تركيا وفتع 

ومن خاالل الزياارة التاي قاام بهاا وفاد عراقاي   .(61)قنصلية تركية في الموصل
 2119ي أوائااال آذار برئاساااة أحماااد الجلباااي نائااا  رئاااي  الاااوزراح الاااى أنقااارة فااا

أباادى الجاناا  التركااي أسااتعدادا علااى فااتع ذلاا  المعباار، فهااال  عاان التعاااون 
قامة مدينة صناعية كبرى في كركو ، ومناقشة  الكامل في مجال الصناعة وا 

دورر، والعماال علااى زيااادة  111,111,8الااديون المترتبااة علااى العااراق والبالغااة 
 5,2أنر بل  في السنة ذاتها ما يقاار   علما   ،(65)حجم التبادل التجاري بينهما

  .(63)مليار دورر
شاااهدت السااانوات الالحقاااة تساااورا  ملحوظاااا  فاااي العالقاااات اإلقتصاااادية باااين 
الاادولتين ماان خااالل الزيااارات المتبادلااة لمساانولي الاادولتين وبااأعلى المسااتويات 
وماااا تمخااا  عنهاااا مااان التوقياااي علاااى اتفاقياااات اقتصاااادية وتجارياااة أدت فاااي 

المساف الى حصول عدد من الشركات التركياة علاى فارا األساتثمار نهاية 
فاااي العاااراق وكاااذل  المسااااهمة فاااي إعاااادة أعماااارا وزياااادة تااادفق كمياااات الااانفس 
رتفااب وتاائر حجام التباادل التجااري بينهماا.  العراقي عبر األراهاي التركياة، وا 

زراح فمان خاالل الزياارة التاي قاام بهااا السالبااني علاى رأ  وفاد كاان بهاامنر و 
، التقاى فاي الياوم التاالي 2111أذار  1المالية والنفس والصناعة الاى أنقارة فاي 
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التركي داعيا  المستثمرين األترا  الى العمل  -بمجل  رجال األعمال العراقي
فااي العااراق، ر ساايما فااي هااوح وجااود إمكانيااات واسااعة توفرهااا موازنااة الساانة 

حتماااارت إنشااااح نفساااها. وقااادمت توهااايحات بشاااأن آلياااات العمااال المشااا تر  وا 
كماا شادد أردوغاان  .(64)مناسق صناعية وتجارية مشتركة على حادود البلادين

في األجتمااب الاذي هام وفادي البلادين فاي الياوم نفسار علاى أن التعااون باين 
حجام التباادل  أنالعراق وتركيا سيندي الى قيام قاوة اقتصاادية كبيارة موهاحا  

 29وحتااى  81قااد يرتفاي الااى  2111نة ملياارات دورر ساا 1التجااري الااذي بلاا  
تخاااااذ  ملياااار دورر. ودعااااا الاااى توحيااااد جهاااود البلاااادين لبنااااح المسااااتقبل معاااا  وا 
خسااوات بعياادة الماادى. وباادورا أكااد السالباااني الشاايح نفساار ماان حياام إصاارار 
الحكومااة العراقياااة علااى تعزياااز العالقااات الثنائياااة بااين البلااادين واقتاارح تشاااكيل 

ها رئيسااااا حكومااااة الاااادولتين أو نائباهمااااا أو وزياااارا هيئااااة سياسااااية عليااااا يترأساااا
الخارجية لتنسيق ومتابعة نشاسات الوزارات وبذل الجهاود لالرتقااح بالعالقاات 

وتوجاات تلاا  الجهااود ماان خااالل الزيااارة التااي قااام  .(62)الااى مسااتوى إسااتراتيجي
، حيم وقي مي المالكي في اليوم 2111تموز  81بها أردوغان الى بغداد في 

تفاقية ثنائية لتشكيل المجل  األعلى للتعاون األستراتيجي باين البلادين نفسر إ
الاااذي برئاساااتهما بحساااا  ناااا اإلعااااالن المشاااتر  الاااذي ساااايكون نقلااار بيااااان 

  .(66)للحكومة العراقية
  -وتهمن األعالن في المجارت المتعلقة باألقتصاد والساقة ما يأتي:    

ي األستراتيجي بين البلادين قبال عقد إتفاقيات للتعاون والتكامل األقتصاد (8
 . 2111نهاية سنة 

 تشجيي التعاون الرامي الى تنشيس السياحة بينهما.  (2

تعزياااز التعااااون لتنمياااة العالقاااات التجارياااة لتحقياااق المصااالحة المشاااتركة  (1
 لشعبيهما وعقد إتفاقية تجارة حرة بين البلدين من أجل تحقيق ذل . 
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سااي  مناااسق تجااارة وصااناعة التشااجيي والعماال علااى باارام  مشااتركة لتأ (1
حاارة للمسااااهمة فااي زياااادة فاارا العمااال واألسااتثمار فاااي العااراق، وكاااذل  

   .(67)تعزيز العالقات التجارية بين البلدين الجارين

التعااااون فاااي نشااااس إعاااادة إعماااار العاااراق لتلبياااة األحتياجاااات األساساااية  (9
 وتوفير الخدمات للشع  العراقي.

المائية والزراعاة لمسااعدة العاراق علاى تشجيي التعاون في مجال الموارد  (9
تلبية حاجاتر الزراعية والمائية، وبهامنها تلا  المتعلقاة باالري ماي األخاذ 
بنظاااااار األعتبااااااار حاجااااااة تركيااااااا الزراعيااااااة والمائيااااااة علااااااى تااااااوفير تلاااااا  

 المساعدات.

دعم التعاون في مجاال البناى التحتياة للنقال فاي العاراق بهادف ربسار ماي  (1
 أوربا عبر تركيا.

ي شاااااركات القسااااااب العاااااام والخااااااا لزياااااادة التعااااااون فاااااي مجاااااال تشاااااجي (1
األسااتثمار لكااال البلاادين وتسااوير العالقااات التجاريااة بينهمااا، فهااال  عاان 
دعاااام التعاااااون بااااين الشااااركات الصااااغيرة والمتوسااااسة الحجاااام فااااي جميااااي 
مجااارت الحياااة األقتصااادية بشااكل يهاادف الااى زيااادة فاارا العماال بااين 

 البلدين.

برام  تباادل باين المنسساات األقتصاادية والمالياة ذات العمل على إقامة  (5
العالقة لتشجيعها على تساوير الشاراكة فاي القسااعين الماالي والمصارفي 

 بين البلدين.

دعم التسور األقتصادي في العراق من خالل برام  المساعدة في إساار  (81
 جهودا للتحول الى إقتصاد السوق.

راقياااة والتركياااة، كاااذل  نقااال التعااااون فاااي مجاااال الساقاااة باااين الشاااركات الع (88
المااااااوارد السبيعيااااااة العراقيااااااة الااااااى األسااااااواق العالميااااااة بواسااااااسة مسااااااارات 
التصاااادير األكثاااار إعتمااااادا  كتسااااوير وتوساااايي القاااادرة الحاليااااة لخااااس نفااااس 
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يومورتاليااا ( وبنااااح شااابكة أنابيااا  لنقااال الغااااز السبيعاااي مااان  -)كركاااو 
 العراق الى األسواق العالمية عبر تركيا.

اريي التي ستساعد العراق وتركيا فاي تاأمين إحتياجاتهماا مان تحقيق المش (82
الساقااااة الكهربائيااااة وتنظاااايم باااارام  تدريبيااااة للمااااال  العراقااااي فااااي قساااااب 

 الكهرباح.

  .(68)بفتع بوابات حدودية جديدة بين البلدين اإلسراب (81

وأعلن أردوغان فاي المانتمر الصاحفي المشاتر  ماي الماالكي عقا  إنتهااح 
يااوم ذاتاار توقيااي عاادة اتفاقيااات للتعاااون بااين الاادولتين لزيااادة مباحثاتهمااا فااي ال

ملياااارات دورر، وأشاااار الاااى ساااعي الجاااانبين  81حجااام التباااادل التجااااري الاااى 
مليار دورر خالل ثاالم سانوات القادماة. وأهااف  29لزيادة هذا التبادل الى 

ن ا لمنسقاة بأن تل  األتفاقياات تتهامن أسالوبا  جديادا  للتعااون باين البلادين. وا 
تحتاااا  الاااى رنياااة اساااتراتيجية أكثااار مااان أي وقااات مهاااى لفاااتع آفااااق جديااادة 

  .(69)للسالم والرفاهية واألستقرار
ومن جان  آخر أثمرت جهود حكومة التركية مي الحكومة أقليم كردستان 
الااااى إقاماااااة عالقااااات اقتصاااااادية متسااااورة بعاااااد أن اتخااااذت حكوماااااة أردوغاااااان 

ة األقلايم، منهاا إرسال مبعاوم رسامي خسوات غير مسبوقة للتقر  من حكوما
للقاح مسعود الباارزاني رئاي   2115كانون الثاني  81عنها وهو أوزجلي  في 

األقليم في أربيل الذي تناول سبل تعزيز العالقاات التجارياة واألقتصاادية باين 
وأثماارت تلاا  الزيااارة أيهااا  عاان حصااول تركيااا علااى عقااود  .(71)األقلاايم وتركيااا

نفساار بمااا فيهااا مااد أنابياا  الاانفس والغاااز ماان مدينااة كركااو   نفسيااة فااي األقلاايم
  .(71)التركي Cihanالى ميناح جيهان 

شهدت العالقات ارقتصادية والتجارية تحسنا  أكثر بين العراق وتركيا إثار 
ولقائاار  2115آذار  21الزيااارة التااي قااام غااول الاارئي  التركااي الااى بغااداد فااي 

ول بااأن العااراق وتركيااا قااررا أيهااا زيااادة السالباااني وصاارح غاابنظياارا العراقااي 
حجااااام التباااااادل التجااااااري بينهماااااا مااااان خمساااااة ملياااااارات الاااااى عشااااارين ملياااااار 
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بلغات  2111وتجدر ارشارة ان حجم التبادل التجااري بينهماا سانة  ،(75)سنويا
مليار دورر على شكل صادرات تركياة  1,5مليار دورر من بينها  9,2قيمتر 

زراعيااة وصااناعية الااى العااراق فااي حااين بلغاات  متنوعااة ماان بهااائي ومنتجااات
 ،(73)ملياااار دورر اغلبهاااا منتجاااات نفسياااة 1،3الاااواردات التركياااة مااان العاااراق 

واشااار غااول الااى توقيااي اتفاقيااة اقتصااادية وبحاام مسااألة اعااادة إعمااار البنااى 
التحتية في العراق، ومناقشة موهاوب الساقاة واساتخرا  الانفس والغااز ونقلهماا 

ذل  موقااف الحكومااة العراقيااة ماان اصاادار قااانون جديااد للاانفس عباار تركيااا، وكاا
والغااز كااي يتساانى للشااركات التركيااة الباات فااي عقااود اسااتثمار ابااار الاانفس فااي 

 .(74)شمال العراق التي حصلت عليها من حكومة ارقليم
ومان أجاال تنشايس تنميااة عالقاات التعاااون المثمار بااين الادولتين واألسااتفادة 

ياارة ولتسااوير اإلنشاااح واألعمااار فااي العااراق وهاامن ماان فاارا األسااتثمار الكب
خسة وهعتها وزارة التجارة العراقياة، شاهدت النجاف األشارف إفتتااح معار  
اإلنشاااااح واألعمااااار الااااذي أقامتاااار شااااركة ماااااكو العراقيااااة وشااااركة آدم التركيااااة 

نيسان(  28ـ  82وبالتعاون مي الشركة العامة للمعار  العراقية خالل الفترة )
شركة تركية في تخصصاات هامت الماواد  811ركت فير حوالي ، وشا2115

األنشااائية والساقااة والقااابلوات والكهرباااح والمكااائن وباارام  الكهرباااح والمكانياا  
 Gaziantepكمااا شااهدت وريااة غااازي عينتااا   (72)والمالباا  وقساعااات أخاارى

إقامااة معاار  العااراق الاادولي الرابااي تحاات شااعار األعمااار  -جنااوبي تركيااا  -
آياااار( ماان السااانة نفساااها الاااذي  21 -28سااتثمار فاااي العاااراق خااالل الفتااارة )واأل

نظمتاار الشااركة العامااة للمعااار  العراقيااة بالتعاااون والتنساايق مااي شااركة فااورم 
 111بلااادا  وحاااوالي  21للمعاااار  والتساااوير المسااااهمة التركياااة. وشاااار  فيااار 

شاااركة مااان مختلاااف دول العاااالم، عكسااات مشااااركتها ثالثاااة قساعاااات رئيساااية 
متمثلااة بقساااب تكنولوجيااا األنشااائية أور  وقساااب التجهياازات ومااواد ومسااتلزمات 
الساقااااة والزراعااااة والمااااواد الغذائيااااة ثانيااااا  وقساااااب تكنولوجيااااا المااااواد الغذائيااااة 
والمنتجاااات الصاااناعية والزراعياااة العاماااة ثالثاااا . وشاااار  فيااار أيهاااا  عااادد مااان 
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رة األعماار واألساكان، وزارة الوزارات والمنسسات والشركات العراقية، منهاا وزا
تحااااد الغااارف التجارياااة  الااانفس، وزارة الصاااناعة والمعاااادن، هيئاااة األساااتثمار، وا 

 .(76)والصناعية العراقية ورجال أعمال وتجار عراقيين
وفااي الكلمااة األفتتاحيااة لاادورة ذلاا  المعاار  أكااد عبااد الفااالح حساان السااوداني 

ا المعااار  األقتصاااادي التجااااري إقاماااة هاااذ إنوزيااار التجاااارة العراقاااي ماااا ياااأتي: ))
األسااتثماري علااى أر  ثالاام كباارى الماادن األقتصااادية التركيااة، يشااكل مساااهمة 
قامااة جسااور راسااخة وصاالبة ماان الشااراكة  فاعلااة فااي دعاام إقتصاااديات المنسقااة، وا 
والتعاااون المسااتمر فيمااا بينهااا((. كااذل  دعااا الشااركات التركيااة والشااركات األخاارى 

المساااهمة واألسااتفادة ماان فاارا األسااتثمار الكباارى  ماان مختلااف دول العااالم الااى
فااااي العااااراق، مشااااددا  رغبااااة العااااراق الصااااادقة فااااي توساااايي وتسااااوير وتنميااااة آفاااااق 

   .(77)التعاون التجاري مي الجارة تركيا
وبهاادف تفعياال عماال المجلاا  ارعلااى للتعاااون ارسااتراتيجي بااين الاادولتين 

علاى رأ  وفاد بهامنر  2115تشرين ارول  89توجر اردوغان الى بغداد في 
وزراح التجااارة والمااوارد المائيااة والساقااة التقااى خااالل ذلاا  بالسالباااني والمااالكي 
وعدد من المسانولين العاراقيين وتسرقات مباحثاتهماا الاى تفعيال ذلا  المجلا  
وتوقياااي اتفاقياااات لتساااوير التعااااون ارقتصاااادي بينهماااا. وصااارح اردوغاااان فاااي 

 11ا العراقااي بااأن العااراق وتركيااا وقعااا الماانتمر الصااحفي المشااتر  مااي نظياار 
مااذكرة تفاااهم تتعلااق بالساقااة والمياااا وارماان ودعااا نظياارا الااى مهاااعفة حجاام 

مليااار دورر ساانويا ايهااا، علمااا ان هااذا  21التجااارة بينهمااا اربااي ماارات لتبلاا  
الزيارة تأتي بعد يوم واحد من ختام اجتماعات لخبراح مختصين يمثلاون تساي 

مثيالتهاااا التركياااة فاااي بغاااداد، حيااام قااااموا ب عاااداد اكثااار مااان وزارات عراقياااة و 
اربعااااين اتفاقيااااة ومااااذكرة تفاااااهم تتعلااااق بتسااااوير التعاااااون الثنااااائي فااااي جميااااي 

 .(78)المجارت وبهمنها ارقتصادية
لاااام يقتصاااار التعاااااون فااااي المجااااال ارقتصااااادي بااااين العااااراق وتركيااااا علااااى 

ان أيهاا، فمان خاالل الحكومة ارتحادياة فقاس، بال شامل حكوماة إقلايم كردسات
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أكااد احمااد داند  2181حزيااران  1فااي  أنقاارةالزيااارة التااي قااام بهااا البااارزاني الااى 
ارجتماب الذي هم البارزاني وأردوغان تمخا   أنأغلو وزير خارجية تركيا 

عناار وهااي إسااتراتيجية للساقااة والتجااارة والنقاال تشاامل توساايي نساااق العالقااات 
كية تسيير رحالت من استانبول الى اربيل التجارية وبدح الخسوس الجوية التر 

  Ziraat Bankوكذل  فتع فروب لمصرفين تركيين هنا  وهماا البنا  الزراعاي 
شااركات تركيااة ماان بينهااا جوكوروفااا  أن، فهااال عاان  Is Bankوبناا  العماال 

 اإلشااارة. وتجاادر (79)ودوغااان تتعاااون مااي اقلاايم كردسااتان فااي المجااال النفسااي
ف من وراح ذل  تعزيز الفرا التجارية وارساتثمارية الحكومة التركية تهد أن

للشركات التركية فاي تلا  المنسقاة مان جهاة وعازل حاز  العماال الكردساتاني 
 . (81)المحظور من جان  تركيا من جهة اخرى

 
 الخاتمة

 -من خالل ما تقدم يمكن التوصل إلى ارستنتاجات األتية:
ام التاااي شاااهدتها السااااحة كانااات المواقاااف التركياااة بساااب  تساااورات األحاااد -1

وحتااااى  2111نيسااااان  5العراقيااااة اثاااار ارحااااتالل األمريكااااي للعااااراق منااااذ 
فااي العااراق ساالبية ماان حياام  2119ارنتخابااات العامااة فااي كااانون الثاااني 

 تدخلها في شنونر الداخلية.
غيماارت الحكومااة التركيااة ماان تلاا  المواقااف بعااد تلاا  اإلنتخابااات بعااد أن  -5

حتها التاادخل فااي شاانون العااراق وتمثاال ذلاا  أدركاات اناار لااي  ماان مصاال
بالحفااااظ علاااى وحااادة أراهاااير وأن يعااام فيااار األساااتقرار حتاااى تاااتمكن مااان 
استئناف عالقاتها التجارية المربحة معر، سواح ما يتعلق باالنفس والساوق 

 العراقية وكذل  مشاركتها في إعمار العراق.
لاى منااسق ع  P.K.Kكانات هجماات حاز  العماال الكردساتاني  التركاي  -3

جنااو  شاارق تركيااا إنسالقااا  ماان األراهااي العراقيااة فااي شاامال العااراق ماان 
ناحية، ومنع المجل  الاوسني التركاي الكبيار الهاوح األخهار للحكوماة 
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التركياااة إلجتيااااح القاااوات التركياااة الحااادود العراقياااة لتعقااا  عناصااار ذلااا  
 –الحاااز  مااان ناحياااة أخااارى مصااادر قلاااق وتاااوتر فاااي العالقاااات العراقياااة 

ماان تشااكيل لجنااة ثالثيااة  2111تاام األتفاااق علياار ساانة  ركيااة، لكاان ماااالت
تركية لبحم التنسيق األستخباري هد ذلا  التنظايم،  -امريكية -عراقية 

وهغوسات القيادات الكردية في إقليم كردستان على التنظيم نفسر، أدى 
إلااى انفتاااح تركيااا علااى أقلاايم كردسااتان، حياام شااهدت الساانوات الالحقااة 

ي العالقاااات األقتصااااادية بينهمااااا مااان قبياااال حصاااول عاااادد ماااان تحسااانا  فاااا
الشركات التركية علاى مشااريي اساتثمارية فاي تلا  المنسقاة وكاذل  تادفق 
الساالي والبهااائي التركيااة إلااى المنسقااة نفسااها، فهااال  عاان التحساان الااذي 

 التركية وعلى مختلف األصعدة. –سرأ على العالقات العراقية 
والحاوارات باين الجاانبين العراقاي والتركاي وهاذا  هرورة اساتمرار اللقااحات -1

لي الاادولتين و ماشااهدتر ساانوات الدراسااة ماان حياام الزيااارات المتبادلااة لمساان 
وبااأعلى المسااتويات، بهاادف التوصاال إلااى صااي  معينااة لتجاااوز المشاااكل 

يتعلاق بااألمن  التي تقف حائال  دون تسور تل  العالقات بينهما، منها ماا
اا مااان حياام التوصاال إلاااى اتفاقيااة معينااة لهااامان األقليمااي ومشااكلة المياا

تاادفق المياااا عباار نهااري دجلااة والفاارات ماان منابعاار فااي تركيااا وبالكميااات 
 المتفق عليها.

هاارورة العماال علااى تعزيااز وتشاااب  العالقااات بااين الاادولتين عاان سريااق  -9
األساااتفادة مااان الخبااارات والشاااركات التركياااة فاااي مختلاااف المجاااارت، وماااد 

األراهاااي العراقياااة إلاااى الماااوانيح التركياااة فاااي البحااار  أنابيااا  الغااااز مااان
األبااااي  المتوسااااس أسااااوة بأنابياااا  الاااانفس والتااااي تجلاااا  الفائاااادة للاااادولتين 

ن ماااا تماااوز  81توصااال إليااار الجانباااان العراقاااي والتركاااي فاااي  الجاااارتين. وا 
ماااان توقيااااي اتفاقيااااة تعاااااون مشااااتركة التااااي تمخاااا  عنهااااا تشااااكيل  2111

 تراتيجي( هو خير دليل على ذل .)المجل  األعلى للتعاون األس
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أخياارا  إن عالقااة الجياارة التااي تااربس العااراق وتركيااا تتسلاا  أن تقااوم بينهمااا 
عالقااات متينااة فااي المجااارت كافااة، فلااو أخااذنا بنظاار األعتبااار حجاام التبااادل 

إلاى  2119التجاري بينهما لوجدنا أن معدرتر ارتفعت مان  ملياار دورر سانة 
 .       2181مليارات دورر سنة  81
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Abstract 
This paper studies the nature of the political & economic 

relations, which prevailed between Iraq & Turkey after the Iraqi 

General elections in January, 2005 until 2010. These relations 

witnessed a great deal of development, especially after Turkey 

reconsidered its intervening policy in the Iraqi internal affairs; they 

reached the ultimate level by signing the joint political Declaration 

Agreement in July 10, 2008, which is regarded as a beginning of a 

new era for bilateral relations, according to which the supreme 

strategic cooperation Council between the two countries has been 

established.  
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  الهوامش
(وييطاشحذذديتيرذذياي ي0611 -0691شذذ فيصل ذذوياشذذييي، تلذذا ويضايلذذليشرقذذلعليي،) ذذا يي، ا ذذ ي  (0)

ي. 23-25ويصيصي5009غلايمن يا وييللديي،را لدويجلم ديي،)يصويوي
ي.23ي،) ااينفسهيوصي (5)
مذذذويي،)ذذذيها يصلجذذذلاويمقلذذذديي،)سذذذر تويي،رايلذذذديشي، ييي–مح)ذذذيتي لذذذ يي،ذذذايشتوياي، برذذذل يي، ا لذذذدي (3)

ي.96 -91 ويصيص0615وي لاش وي52ي، ا  ويي، اتي
(يعنظذا يي، تلذا وي0611ي– 0610يإلعاينلذديي ي–،لرفلصلوي نيميرفيضايلليمذنيي،حذاايي، ايرلذدي (5)

ي.10 -29ي،) اايي،سل قويصيصي
(5) http:L//www.Usip. Org/puBs/special reports/sr141.html,pp.1-2. 

 ايهلميخللويأح)ايحلمايي، بفويايي،سليكيي،سللس يي،خذلاج يي،رايذ يضقذلليي، ذاي ي  ذايي،رلسذ يإي(9)
ويمايذذذذديي،اايسذذذذل يي،رلل)لذذذذديويجلم ذذذذدي2ايمقلذذذذديتايسذذذذل يإرلل)لذذذذدويي، ذذذذاتيي5003مذذذذنينلسذذذذل ي

ييي2ويصيي5009ي،)يصوويحدعاي ي
(7) http://www.Usip.org.op.cit.p.4يي                                                                       

ي إن ل يي،تلحث(.ي5003إذيايي50ييذي دي،نا و (1)
صذ  يي5009 -5003حنلي دشي جنل ويميرفيي،حكيمديي،رايلديمذنيضوذياي يي،حذايييصذ يي، ذاي ي (6)

ي،خلمسي،)ايديي،اايسل ييإلرلل)لدويجلم دييي، اي يشتشليي،قيياويشرلئ يي،)يض)ايي، ل) يي،سني 
ي.74ويصي5009يلني يي،شلييي50 – 50ي،)يصويشي،  يين  اي،ل)ا ي

؛ي لذذذ يحسذذذلني ذذذليلايشكخذذذاش ويضايلذذذلي ذذذلنيضحذذذاعل يي،ذذذايخويشاهلنذذذل ي56ي،) ذذذااينفسذذذهويصي (00)
ي.021وصي5006ي،خلاجويمايديي،قدعا ي،لاايسل ويمول  يي،ايايي، ا لدي،ل ليموي لاش وي

ي.6ي،) اايي،سل قويصيي، بفو (00)

http://www.usip.org.op.cit.p.4/
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ي.02ي،) ااينفسهويصي (05)
ي.ي20ويي51 جنل ويي،) اايي،سل قويصي (03)
تايسديصذ يي،)ييرذفيي،سللسذلديي-، )ل ي )ايمح)يتيي،ن ل) ويضايلليشضوياي يي،شضلعيص يي، اي  (05)

وي حذذذثيغلذذذايمن ذذذياويمايذذذديي،اايسذذذل ييإلرلل)لذذذدويجلم ذذذديي،)يصذذذووي5009ي-5003ي-ي،رايلذذذد
 .00ويصي5001حدعاي ي

(15) http://www.Usip.org,op.cit,pp.5-6   

ي.5002حدعاي يي5جاعا يي، تلحيوي غايتوي (09)
ي.ي5009حدعاي يي3ي،) ااينفسهيوي (01)
ي.ي5001أيري ايي55جاعا يي، ا يي،شسطيوي،نا وي (01)
يي،) ااينفسه. (06)
يي،) ااينفسه (50)
ي.5001-00-50ي،قدعا ينت.يي،اشلفوي (50)
ي.026ويي،) اايي،سل قويصيشكخاش ي ليلا (55)
                     http://www.armanac.orgيييييييييييييييييييييي؛026ي،) ااينفسهويصي (53)

   (24) Ibid.,                                                                                           ي
ي.026 ليلايشكخاش ويي،) اايي،سل قيويصي (52)
ي،)ت يييي،راي يي،خلصيإ،ىيي، اي يعنج يزعلا ييسر)ا ييسذتي ل،ويشذتكديأختذلايي،نقذفيي،شذافوي (59)

ي.5000شتلطيي05
ي ين ل يي،تلحث(ي5001ض)يزيي00إذي دي،نا وي (51)
يي،) ااينفسه (51)
ي،سذرايضلق ي ذلني، )ل ي )ايمح)يتيي،ن ل) ويمذلذييعنرظذايمذنيضسسذلسيي،)قلذسيي، لذىي،لر ذلش ي (56)

(يويمايذذديي،اايسذذل ييإلرلل)لذذدوي36(ويي، ذذاتي 3ي، ذذاي يشضايلذذلحويضحلذذلب ييسذذرايضلقلدويي،)قلذذاي 
ي.ي3صييو5006جلم ديي،)يصووييلني يي،ثلن ي

مرذلحي لذذىي ي،)ذل،ك يشياتشغذل يعراأسذل يي،)قلذسيي، لذىي،لر ذلش يي،سذرايضلق ي ذلنيي، ذاي يشضايلذل (30)
 http://ar.aswataliraq.info/?p  =85321                                                ي،)ير 

ي.026 ليلايشكخاش ويي،) اايي،سل قويصيي(30) 
ي ين ل يي،تلحث(ي5001ض)يزيي00يذي دي،نا وي (35)

(33)  http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/doc/marsad28212.doc.  

(34) Middle East Online, 23- 1- 2009. 

ي.Arabic,irib.ir,23-1-2009 ين ل يي،تلحث(؛ييي5006 -0 -55رنل يي،قدعا يي،فقلئلدوي (32)
أاتشغل ي  لديزعلا يغيليإ،ىي غذايتي يض سذلميي، ذاي يع نذ يي،حذاايي،هللذديمن ذيا ي لذىيي،)يرذ ييييييييييييييي (39)

alwathika.comي.ي
 للنيشسياعلنيص يأن ا ي،تحثيي،ريضاي لنيي،تلاعنيمن ياي لىيي،)ير ، لءي لنيسيش،لني اير (31)

http://www.usip.org,op.cit,pp.5-6/
http://www.armanac.org/
http://ar.aswataliraq.info/?p
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                              .htpp://www.4newiraq.com/news/index.php?sid=1008ي

ي.5006كذيايي55اعا يي، ا يي،شسطيوي،نا ويج (31)
ي إن ل يي،تلحث(.ي5006كذيايي53رنل يي،قدعا يي،فقلئلدوي (36)
ي.5006كذيايي55جاعا يي،دمل وي غايتوي (50)
جاعذا ييي Middle  East Onlineملذييعح)ويغيلي،ل ايرللنيحيليي،يايتحيمرلحي لىيي،)يرذ ي (50)

ي.5006كذيايي55ي،دمل وي غايتيوي
ي.5006كذيايي55جاعا يي، ا يي،شسطوي،نا وي (55)
يي،) ااينفسه. (53)
 زعلا يأاتشغل ي،تغايتي (55)

 _http://alيييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي

iraqnews.net/new/report/38287.html 

 مرلحي لىيي،)ير  .ييياتشغل يعا ييتشليي،قيياي،ا ميي، اي  (52)

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=48article=478310&issueno=10818  
يياتشغل يعغلتاي غايتيشسطيياضللحياس) ي،نرلئجيي،دعلا ي (59)

يييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحيي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي
http://al_iraqnews.net/new/report/38287.htmlي

ي5006ض اعنيي،شليي02زعلا يياتشغل ي،تغايتوي (51)
 htpp://al- iraqnews,op.citييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرلحي لىيي،)ير  

أاتشغذذذذل يصذذذذ ي غذذذذايتيي،لذذذذيمي،رف لذذذذويي،ر ذذذذلش ييحسذذذذرايضلق يشمكلصحذذذذديمسذذذذلح يحذذذذداي ي، )ذذذذللي (51)
يي،كاتسرلن (

 -htpp://www.iraqoftomorrow.org/breakingمرذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذ  يييييي

news/73274.html ي
يياتشغل يعغلتاي غايتيشسطيياضللحياس) ي،نرلئجيي،دعلا ي (56)

 http://al-iraqnews,op.citييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرذلحي لذىيي،)يرذ  ييييييييييييييييييييي

. 

 www.iraqna1.com         لىيي،)ير  مرلحييشصيليي،تلازين يإ،ىيأن ا  (20)

يي،تلازين يعر جاي،رايللي ل، )وي،يرفيهق)ل يايي،كاتسرلن ا (20)
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحيي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ييييييييييييييييييي

www..moheet.com 

يي،) ااينفسهي. (25)
يسه.ن ب،ي نيي،) ااينف (23)
ي ين ل يي،تلحث(.ي5000ض اعنيي،ثلن يي1ايتعييسييوي (25)

http://www.iraqna1.com/
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(وي53جبلي تايهلليم يضويي، برذل يي،رر ذلتعديي، ا لذديي،رايلذدويتايسذل ييسذرايضلقلدويي، ذاتي  (22)
ي.05وصي0661مايديي،ملاي ي،لاايسل يشي،تحييييإلسرايضلقلدويأ ييظت وي

،اشليي، ا لديخبليي،ن فيي،شليمذني،)دعايمنيي،رفلصلوي نيحقميي،رتلتليي،رقلا ي لنيضايلليشي (29)
ي.61 -61  ايي،رس لنل يمنيي، ا يي،  اعنيعنظا يي،) ااينفسهويصيصي

ي،رايلدويمايديتايسل يي،يحا يي–جبلي تايهلليم يضويصنل ديي، ايايص يضايلليشي، برل يي، ا لدي (21)
ي.031 -039 ويصيص0661ي، ا لدوي لاش ويكاي

ويمقلذذديتايسذذل يإرلل)لذذدوي5000-0611ي،رايلذذديي-، ايرلذذدحنذذلي ذذدشي جنذذل ويي، برذذل يي،نفولذذديي (21)
ي.33ويصي5009ويمايديي،اايسل ييإلرلل)لدويجلم ديي،)يصوويي5009(ويحدعاي ي2ي، اتي 

ي.32ي،) ااينفسهيويصي (26)
ي.39ي،) ااينفسهويصي (90)
ي.5002حدعاي يي5جاعا يي، تلحيوي غايتوي (90)
ي.29ويصي جنل ويميرفيي،حكيمديي،رايلديمنيضوياي يي،حايييص يي، اي  (95)
ي،رايلذديصذ يظذويي،) ذل،ميي،) ذرايديصذذ ي يي-اشيءيزيذ يعذينسيي،ويعذوويمسذر تويي، برذل يي، ايرلذذد (93)

مسر توي برل يي، اي يشتشليي،قيياوي حثيم اميإ،ىيي،)يض)ايي، ل) يي،سذني يي،سذلتلي،)ايذدي
ي.251ويصي5000ويجلم ديي،)يصووي5006كعلايي(51 -51) يإلرلل)لدي،اايسل ي

يي،ائلسيجبليطل،تلن يإ،ىيأن ا يملفيخلصي نيزعلا  (95)
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يييييييييييييييييي

http://www.armanac.org 

يي،) ااينفسهي. (92)
يي،)ل،ك يشياتشغل يعراأسل يي،)قلسيي، لىي،لر لش يي،سرايضلق ي لنيي، اي يشضايلل (99)

يييييييييييييييييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ييييييييييييييييييييي
http://ar.aswataliraq,op.cit. 

ي.5ي،ن ل) ويملذييعنرظايمنيضسسلسيي،)قلسيي، لىي،لر لش ييحسرايضلق يويصي (91)
يي،)ل،ك يشياتشغل يعراأسل يي،)قلسيي، لىي،لر لش ييحسرايضلق ي لنيي، اي يشضايللي (91)

يييييييييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ييييييييييييييييييييييييييييييي
http://ar.aswataliraq,op.cit. 

ي ين ل يي،تلحث(ي8002ض)يزيي00يذي دي،نا وي (96)
ي ييتايإنفرلحيت ليملس يضاي ي لىيياتسرل يي، اي ي (10)
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ضقااييإلشلا يأ يم ذاشعيرذلني يي،ذنفطيشي،غذلزيحعذديليم وذب،يأمذلميمقلذسيي،نذييايي، ايرذ ي سذت ي (15)
لتعذذذديشحكيمذذذديإرلذذذلميياتسذذذرل ي  ذذذس يصذذذبحلديضيرلذذذ يي،  ذذذيتيمذذذ يي،خذذذبفي ذذذلنيي،حكيمذذذديي،ضح

يشايل يي،نفطيي،جنتلد
ي.5006كذيايي55عنظا يجاعا يي،دمل وي غايتويييييييييي

ي.230-256ي،ويعوويي،) اايي،سل قويصيصي (12)
ي.251ي،) ااينفسهويصي (19)
ي.251 -251ي،) ااينفسهويصيصي (11)
يا يياتشغل يعغلتاي غايتيشسطيإاضللحياس) ي،نرلئجيي،دعل (11)

 -http://al.يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذ  يييييييي

iraqnews.op.cit 

يي،تلازين يعلر  يم يياتشغل يشأشغلي (16)
يمرذذلحي لذذىيي،)يرذذ  يي،قدعذذا ينذذتويي،تذذلازين يعر جذذاي،رايلذذلي ل، )ذذوي،يرذذفيهق)ذذل يايي،كاتسذذرلن اويييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىيي،)يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ يييييييي

www.moheet.com 

يي،تلازين يعلر  يم يياتشغل يشيشغلييي ي (10)
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