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 الرتكية -العالقات النفطية العراقية

7711-6007 
 حنا عزو بهنان د.          

 : مستخلص البحث
 -تددديتهدددهذ  دددرا ة هلة دددي ة دددة تلعدددت  لعتادددي ة ا  ددد   ة الة 

-7711، ال دددتف  ادددا ة فنددد خ ة اللدددا )ددد خ ة  دددالة   يسلكتدددة ت
اهفددد  ادددا ة الدددذ ة لخ فددد  إر اشدددع  ا  ددد   فتدددلتل  عت (،1007

ة قددل  ة اشددلت ، الددلة  اددهك ة ددك فشددكصي لالتددي ة فللددخ اددا فدد تفل 
(، ةال أاه ة ف  تصك ة فشكصي  ل    ة ادلة  7711-7711 لزة   

، لكد   7711ة تلكتدي   داي  -ة علتل اتي -عفلنب ة فا  ه  ة الة تي
 ة الل ة ا فخ ة ة  ك اا ةصه .

-نهتدده  اددا ة ا  دد   ة الة تدديفثصدد  تصددك ة فا  دده  عهةتددي لددلةي 
ة تلكتدددي، ةتددد  شدددهه  ة  دددالة  ة  ةقدددي تلدددللة لةعدددة  ادددا تصدددك 
ة ا    ، ) لي ةال تل هتي فاه . لتلهل ةقتقي ر ك اا ةاتت ح ألخ 

 7711كدد ال  ة ثدد اا 1 اددا نتهدد  (-)ددل  اقددخ ة ددالل  )ددل كلكددلك
، ك   ة ههذ فاهفد  زتد ه  عدل ة دالل 7791لأاقعه )ل  آ)ل  اي 

ة تلكتددي. اصفدد  أ  ة تلددهتل  ددك تقتلددل  ةء ددا ة )دد ك ة ددة ة فددلةاة الة
اصة ة الل ة ) ك عخ أتع  اصة ة غد ز ة لعتادا لاد  للتد  ة  دت لة  
ة ةلعتي. اع  ا  إعلةك اقدله عدت  ة ند اعت  عشدع  إ  فدي فشد لت  
فشددتلكي  اقددخ ة غدد ز ة لعتاددا فدد  ة ةقددلخ ة شددف  تي فدد  ة اددلة  ة ددة 

صك ة فش لت   ك تالر ةتة ة ل   ة ة عل لغك ة لةعا ة تلكتي،  ك  ت
 نددد اعت  ة الة دددا لة تلكدددا  دددداية هلة ددد   ة تدددا  دددهف  فددد   عدددخ ة 

   1000. 
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7711- 6007 
 

 
 حنا عـزو بهناند . 

 متهيد: 
دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية االولى الى جانب دول الوسط ضد 
دول الوفاق. وعلى اثر هزيمة الدولة العثمانية في تلك الحرب ُقسمت ممتلكاتها 

لوقوع تحت االنتداب البريطاني بموجب بين دول الوفاق. وكان نصيب العراق ا
 .(0)0291معاهدة سان ريمو سنة 
شكلت اول حكومة عراقية مؤقتة برئاسة عبد  0290وفي تشرين االول 

اعلنت الجمهورية التركية  0291تشرين االول  92. وفي (9)الرحمن الكيالني
 . (1)(0211ـ  0291برئاسة مصطفى كمال اتاتورك )

بين العراق وتركيا في ذلك الوقت بشأن مشكلة والية نشأت عالقات متوترة 
الموصل التي طالبت تركيا بضمها اليها. ولم تحسم تلك المشكلة في المؤتمر 

(، 0291تموز  91 -0299تشرين الثاني  91ن بسويسرا )الذي عقد في لوزا
لكن اتفق الطرفان البريطاني والتركي عند توقيع معاهدة لوزان على احالتها الى 

باحثات بين الطرفين تجري خالل مدة حددت بتسعة شهور اعتبارًا من تشرين م
. وفي حالة عدم توصل الطرفين الى اتفاق لحسم ذلك النزاع في 0291االول 

. علمًا بأن (4)المدة المقررة لها سيحال الموضوع الى مجلس عصبة االمم
 المشكلة لم تحسم خالل تلك المدة، لذا قررت الحكومة 

                                                           
 ة ت ر ف  اه/ فلكز ة هلة    ةال صتفتي/ ن فاي ة فللخ.    
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ايلول  11يطانية احالتها الى عصبة االمم. وقرر مجلس العصبة في البر 
تشكيل بعثة خاصة من ثالثة اعضاء تتولى مهمة تقصي الحقائق في  0294

المناطق المتنازع عليها التي من شأنها مساعدة ذلك المجلس لتحقيق تلك 
 . (5)المهمة

النزاع اتخذ وبعد ان اكملت اللجنة المهام التي كلفت بها، وبهدف انهاء 
قرارًا بابقاء والية الموصل ضمن  0295كانون االول  01مجلس العصبة في 

. وتوصل الجانبان (1)العراق واتخاذ خط بروكسل حدًا فاصل بين الدولتين
الى صيغة معاهدة تقضي منح تركيا  0291حزيران  4البريطاني والتركي في 

تالي وقعت االطراف . وفي اليوم ال(7)سنة 95% من نفط الموصل لمدة 01
المعنية المعاهدة العراقية ـ البريطانية ـ التركية في انقرة والتي انهت المشاكل 
الحدودية بين العراق وتركيا واعترفت االخيرة باستقالل العراق وعالقاته الخاصة 

 . (1)مع بريطانيا
التركية،  -صفحة جديدة في العالقات العراقيةمثلت تلك المعاهدة بداية 

شهدت السنوات الالحقة تطورًا واضحًا في تلك العالقات، السيما  حيث
االقتصادية منها، اذ تم تبادل الزيارات للمسؤولين العراقيين واالتراك خالل سنتي 

، منها زيارة وزير الخارجية العراقي نوري السعيد وقتئذ الى 0211-0210
قضية المباشرة  تركيا. ومن خالل لقائه برئيس وزراء تركيا عصمت بك نوقشت

بانتاج النفط واستثماره، وبحث امكانية عقد اتفاقية في المجال التجاري بين 
( 0211-0290الدولتين. واعقب تلك الزيارة زيارة ملك العراق فيصل االول )

. وتم من خاللها االتفاق للمباشرة في عقد اتفاقية 0210تموز  1الى تركيا في 
 . (2)ظ االمن والنظام على الحدودتجارية ومعاهدات حسن الجوار وحف
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وتمخض عن الزيارة الثانية التي قام بها نوري السعيد الى تركيا في اوائل 
توقيع ثالث اتفاقيات ثنائية بين العراق وتركيا تتعلق باالقامة والتجارة  0219

 . (01)وتسليم المجرمين
ل ما كانت التركية بشكل اكبر، وذلك من خال -تطورت العالقات العراقية

ايران ـ  -العراق -تهدف اليه تركيا في اقامة ترتيب امني مع جاراتها الجنوبية
افغانستان، حيث تم التوقيع بين الدول االربع بعد حل خالفاتها الحدودية في 

 . (00)على ميثاق سعد آباد 0217تموز  1قصر سعد آباد بايران في 
عدم تدخل أي منها في تعهدت الدول االربع بموجب مواد الميثاق على 

الشؤون الداخلية للدول االخرى الموقعة عليه. واحترام حدودها المشتركة، وحل 
 . (09)الخالفات التي قد تنشأ بينها عن طريق عصبة االمم

التركية عن طريق  -آباد في تعزيز العالقات العراقيةساهم ميثاق سعد 
ب العالمية الثانية، وفي المشاورات التي تمت بين الدولتين قبل واثناء الحر 

محاولة الوساطة التركية بين العراق وبريطانيا لحل النزاع الذي نشب بينهما إثر 
في العراق. كما شكل أساسًا لقيام احالف  0240مايس  -قيام ثورة نيسان

بينهما اكثر فعالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتمثل ذلك في المعاهدة 
الخاصة بالصداقة وعالقات حسن  0241اذار  92التركية في  -العراقية

الجوار التي تضمنت ست بروتوكوالت تناولت قضايا األمن والحدود وتنظيم 
، وحلف (01)مياه دجلة والفرات والتعليم واالقتصاد وتسليم المجرمين من جهة

. وكلفت الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا بقيام تركيا في 0255بغداد سنة 
ثل ذلك الترتيب االمني الذي ضم كل من تركيا والعراق وايران تشكيل م

والباكستان الذي كان الهدف منه منع تغلغل النفوذ الشيوعي الى منطقة الشرق 
االوسط، ولكن في حقيقة االمر كان الهدف منه ضرب الحركات التحررية 

 . (04)العربية ومنع قيام أي وحدة تدعو اليها الدول العربية من جهة اخرى
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وحتى بداية  0251التركية التوتر منذ سنة  -اب العالقات العراقيةاص
وسقوط النظام الملكي في العراق،  0251تموز  04، نظرًا لنشوب ثورة 0211

التركية لالطاحة بحكومة عبد  -ومحاولة تركيا نشر قواتها على الحدود العراقية
الى حد ما بانقالب  (، لكن ذلك التوتر قد خف0211 -0251الكريم قاسم )

. كما انتعشت تلك العالقات بعد ان اقدم العراق على عدة (05)0211شباط 
التي دخلت حيز  0215آب  1خطوات اهمها ابرام اتفاقية جديدة مع تركيا في 

تشرين االول من تلك السنة، اذ تم االتفاق على تشكيل لجنة  02التطبيق في 
نها اللجنة النفطية التي كلفت بمهمة مشتركة تقسم على اربع لجان فرعية وم

النظر في المشكالت والمعوقات الخاصة بالتعاون في المجال النفطي بين 
، وكذلك العمل على زيادة الصادرات النفطية الى تركيا. وظهرت (01)الدولتين

، اذ زود العراق تركيا بثلثي 0211تموز  07بوادر ذلك التعاون بعد ثورة 
استوردت تركيا نفطًا خامًا من العراق  0271ام. وفي سنة حاجتها من النفظ الخ

 05.15مليون دينار. وارتفع هذا المبلغ في السنة التالية ليصل الى  4.5بقيمة 
إثر الزيارة التي قام بها الرئيس  0271آب  97. والتوصل في (07)مليون دينار

 0279ايلول  02( الى تركيا في 0272-0211العراقي احمد حسن البكر )
الى عقد اتفاق مد خط انابيب نقل النفط الخام العراقي عبر االراضي 

 . (01)التركية
 

 (: 1007 -7711ة تلكتي اا فن خ ة الل ة ) ك   -ة ا     ة الة تي
ببناء خط كركوك ـ جيهان  0274باشر العراق وتركيا في تشرين الثاني 

Cihan  وبعد عمل 0271لنقل النفط، حسب ما تم االتفاق عليه في آب .
. ومن خالل الكلمة التي (02)0277كانون الثاني  1متواصل تم افتتاحه في 

 القاها رئيس وزراء تركيا سليمان ديميريل في افتتاح خط النفط اشاد 
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التركية وعبر عن ثقته باستمرار تطورها ومما قاله بهذا  -بالعالقات العراقية
هي االن في اعلى مستوى، وان هذه الصدد: "ان العالقات بين العراق وتركيا 

العالقات تتعمق يومًا بعد يوم بفضل الصالت التاريخية والمعنوية. ونحن نعمل 
باستمرار على توسيع عالقاتنا وخاصة االقتصادية والثقافية. واضاف ان طريق 
العراق وتركيا واحد باتجاه المستقبل ومصالحهما مشتركة وهما يبذالن الجهد 

 . (91)يمكن تحقيقه لخدمة الشعبين الجارين الصديقين"النجاز كل ما 
وحرصًا من العراق في مساعدة تركيا على تجاوز االزمة االقتصادية التي 
كانت تمر بها منذ اوائل السبعينات من القرن العشرين فقد ابرم الجانبان في 

اتفاقًا وبروتوكلين ملحق به. وان اهم ما تضمن االتفاق تأجيل  0271آب  94
 0271آب  10دفع المبلغ الكلي المستحق الدفع من قبل تركيا للعراق لغاية 

دوالرًا امريكيًا. والمبالغ المستحقة المتعلقة بقسط  107.119.515.10والبالغ 
مطروحًا منها عوائد مرور  0271نيسان  04النفط الخام المستحقة الدفع في 
تلك السنة. وتتعهد  آب من 10% لغاية 01النفط الخام مع الفائدة بنسبة 

الحكومة التركية بتسديد المبالغ المؤجلة بقيام العقود التجارية المتعلقة بتجهيز 
مليون دوالر  91الحنطة للعراق. وكذلك موافقة الجانب العراقي على ايداع مبلغ 

لدى البنك المركزي العراقي كوديعة ضامنة لصالح وتحت تصرف مؤسسة 
النفط العراقي على ان يدفع الجانب التركي فائدة  سومو التركية الخاصة بتسويق

. (90)% الى الجانب العراقي الي مبلغ قد يستعمل من تلك الوديعة01بمعدل 
علمًا بان تركيا لم تلتزم بتلك التعهدات لعدم ايفائها الديون المترتبة عليها في 
الموعد المحدد لها، مما اضطر العراق الى وقف صادراته النفطية عبر 

التركية، لكنه تم  -الراضي التركية. وكادت ان تنشأ ازمة في العالقات العراقيةا
 تجاوزها بعد مباحثات بين الجانبين، اذ تم 
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التوصل الى تسوية الموضوع، فقد وافق العراق على استئناف تصدير النفط 
 عبر تركيا مقابل قيام االخير بتسديد الديون النفطية المترتبة عليها عن طريق

( 711( حافلة نقل، وشحن كميات من الحنطة قدرت بـ )411تزويد العراق بـ )
. ومقابل ذلك تعهد العراق بتزويد 0210ـ  0272الف طن خالل السنوات 

 .(99)0272ـ  0271طن من النفط الخام خالل سنتي  1.911.111تركيا 
يتعلق شهد عقد الثمانينيات تطورًا اكثر في عالقات الدولتين، والسيما ما 

منها في مجال التعاون االقتصادي والنفطي، نظرًا اللتزام تركيا جانب الحياد 
(. ولم يكن لدى العراق 0211 -0211االيرانية ) -فيما يتعلق بالحرب العراقية

ما يشكو منه من الموقف التركي، بل على العكس من ذلك فان تركيا قدمت 
ويد العراق بالكثير من السلع ميزات استراتيجية مهمة وقت الشدة من خالل تز 

 . (91)االستهالكية
ابرم الجانبان العراقي والتركي اتفاقية جديدة لزيادة الكميات  0211ففي سنة 

مليون طن سنويًا بعد ان  1.5النفطية التي يزود بها العراق الى تركيا الى 
 ماليين بناء على مقترح من الجانب التركي. كذلك ابرم الطرفان سنة 5كانت 
ماليين  5اتفاقًا اخر يتعلق بزيادة ضخ النفط العراقي عبر االنبوب من  0210

تشرين الثاني  07مليون طن سنويًا. واعقبه اتفاقًا اخر في  45طن سنويًا الى 
من السنة التالية، حيث تم التوقيع على البروتوكول العراقي التركي المشترك 

تركيا، مقابل ذلك تقوم تركيا الذي نص على استمرار تزويد العراق بالنفط ل
 15الف طن من الحنطة و  011بزيادة صادراتها من المواد الغذائية ومنها 

. كما جرت مباحثات بين الطرفين العراقي والتركي (94)الف طن من الشعير
بهدف زيادة طاقة انبوب النفط العراقي المار عبر االراضي التركية. واقترح 

 ضافي محاذي لالنبوب العراق القيام بمد انبوب ا
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تركيا بمد باقي االنبوب أي من الحدود العراقية ـ التركية وحتى ميناء يومورتاليك 

Yumurtalik  محطات  1التركي على البحر االبيض المتوسط وكذلك انشاء
قترح. وفعاًل بوشر العمل بالخط الجديد سنة ضخ اضافية على الخط الم

 01، وتولت شركة )انكا( التركية تنفيذ هذا المشروع في مدة اقصاها 0211
 . (95)مليون دوالر 71شهرًا بقيمة 

وبموجب تلك االتفاقيات ازدادت صادرات العراق النفطية الى تركيا من 
وميًا سنة الف برميل ي 991الى  0211الف برميل يوميًا سنة  019.4
 11زيادة طاقة خط االنابيب الى  0210. كما اقترحت تركيا في آب 0210

مليون طن سنويًا شرط ان يوافق العراق على تشغيل الخط بكامل طاقته مع رفع 
سنتًا للبرميل الواحد. ووافق العراق من  45سنتًا الى  15رسوم العبور من 

رة االولى عن طريق زيادة جانبه على ذلك المقترح، ووسع انبوب النفط للم
الى ما يقارب  0219الف برميل يوميًا في سنة  711طاقته التقديرية من 

 . (91)0214مليون برميل يوميًا في منتصف سنة 
حاولت تركيا من جانبها استغالل الكميات التي استوردتها من النفط العراقي 

مشتقات النفطية، اذ وكذلك االستفادة من طاقات معاملها التكريرية في انتاج ال
عملت على تسويق بعض مشتقاتها النفطية الى الدول القريبة منها، والسيما 

( يوضح صادرات تركيا ومشتقاتها النفطية الى العراق 0العراق، والجدول رقم )
 باالف الدوالرات االمريكية.  0211 -0271خالل السنوات 

 
 
 
 
 

 
 (7نهلخ ل ك  
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 ة ل هلة  ة  اي  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
0271 5511 
0277 1591 
0271 7111 
0272 ------ 
0211 ------ 
0210 01525152 
0219 44111417 
0211 4177111 (97) 

 
واثناء الزيارة التي قام بها رئيس وزراء تركيا توركوت اوزال للعراق في نيسان 

طرح انشاء مشروع الخط الثاني لالنبوب العراقي ـ التركي للنفظ الخام.  0214
ذلك المقترح، اذ اعرب عن استعداده لوضعه موضع التنفيذ، ورحب العراق ب

تشرين االول من السنة نفسها وقع وزير النفط العراقي قاسم احمد  00ففي 
العريبي ووزير الدولة التركي احمد كورجية تيمورجين محضرًا لتنفيذ مشروع 

 . (91)التوسيع الثاني للخط العراقي ـ التركي للنفظ الخام
ابرم العراق وتركيا عقدًا بشأن التوسيع الثاني  0215وز وفي نهاية تم

النبوب النفط العراقي الذي يصب في ميناء يومورتاليك. وبموجب ذلك العقد 
( الف برميل يوميًا، وبهذا اوصلت طاقة تصدير العراق 111اصبحت طاقته )

 . (92)مليون برميل يومياً  0.5من نفطه الخام عبر تركيا الى ما يقارب 
 
 
 

التركي الثاني ووفاء العراق بالتزاماته  -وعلى اثر تشغيل خط النفط العراقي
تجاه تركيا بشأن تصدير النفط اليها، احتل العراق الترتيب الثاني من بين الدول 
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، لكن الصادرات التركية لم تستطع ان تغطي 0211المصدرة الى تركيا سنة   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
سديد الفرق بين استيراداتها من التزاماتها مع العراق، لذلك اضطرت تركيا الى ت

. والجدير بالذكر ان كميات (11)النفط وصادراتها الى العراق بالقطع االجنبي
 0.1ضخ النفط العراقي عبر تلك االنابيب ازدادت في السنة نفسها لتصل الى 

مليون برميل يوميًا. وصار نصف واردات تركيا من النفط ويقدر بعشرين مليونًا 
مليون دوالر سنويًا مقابل نقل  911. وكانت تركيا تحصل على يأتي من العراق

 . (10)النفط عبر تلك االنابيب
تضاعفت االستيرادات التركية من العراق  0211 -0217وخالل سنتي 

. وكانت اهم االستيرادات التركية النفط بالدرجة االولى، 0211قياسًا بسنة 
رق الخليج العربي البحرية غدت االيرانية وانقطاع ط -ونتيجة للحرب العراقية

تركيا منفذًا مهمًا لصادرات العراق وايراداته. وحاولت تركيا ان تخفض العجز 
في الميزان التجاري لها مع العراق عن طريق زيادة صادراتها نتيجة لتركيزها 
على تأمين احتياجاتها النفطية من العراق السباب عدة تأتي في مقدمتها قرب 

انتاجه النفطية من تركيا، وقلة نفقات نقل وايصال النفط الى العراق ومصادر 
تركيا. والحصول على النفط العراقي باسعار تفضيلية، والنوعية الجيدة لذلك 
النفط قياسًا بالنفط التركي، ذي الكثافة العالية واحتوائه على نسبة عالية من 

العراقية هي  الكبريت، فضاًل عن استقرار التعامل مع العراق كون الحكومة
 0115المسيطرة على تجارة النفط. وبلغت استيرادات تركيا النفطية من العراق 

. (19)0211% من اجمالي استيراداتها من العراق سنة 21مليون دوالر وبنسبة 
  0571ومن ثم ارتفعت الى 

 
 
 

 . (11)0212% من اجمالي استيراداتها من العراق سنة 25مليون دوالر وبنسبة 
لتوقعات وزير الطاقة والموارد المعدنية التركي فخر الدين كورت في  ونظراً 

 Turkish Timesمن خالل المقابلة التي اجرتها معه صحيفة  0221شباط 
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بسبب الحوادث في  0221دوالرًا سنة  91بارتفاع سعر برميل النفط الى   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
والدول اذربيجان وتخفيض االتحاد السوفيتي سابقًا )روسيا االتحادية حاليًا( 

من بحر الشمال ومن بين اعضاء اوبيك  O. P. E. Cخارج منظمة اوبيك 
خارج الشرق االوسط مثل نيجيريا واندونيسيا من انتاجهم النفطي من جهة، 
وازدياد قوة منظمة اوبيك في السوق العالمية من جهة اخرى، فكرت تركيا في 

يناء يومورتاليك على اضافة خط انابيب اخر لنقل النفط الخام من كركوك الى م
بعد ان رصدت له الحكومة التركية مبلغًا قدره  0220ان يبدأ العمل بتنفيذه سنة 

مليون ليرة تركية بهدف اعداد الدراسات والبحوث من قبل شركة بوتاش  511
. والجدير بالذكر ان هذا المشروع لم يدخل حيز التطبيق اثر (14)التركية

وبقرار من مجلس  0221ى العراق في آب الحصار االقتصادي الذي فرض عل
االمن الدولي التابع لهيئة االمم المتحدة، اثر اجتياح القوات العراقية للكويت في 

آب من تلك السنة، وانعكس ذلك بدوره على استيرادات تركيا النفطية من  9
مليون  0199العراق في السنة نفسها، اذ انخفضت قيمة الكميات المصدرة الى 

، نظرًا اللتزام تركيا بقرارات االمم المتحدة بفرض الحظر على العراقي، (15)دوالر
التركية على ان المنشآت الخاصة بنفط   -فتم اغالق انابيب النفط العراقية
التركي لم تمس بسوء اثناء حرب الخليج  -كركوك وخط االنابيب العراقي

 . (11)الثانية
د التركي، فلقد خسرت وبدون شك فان تلك الحرب قد عصفت باالقتصا

تركيا عائدًا هائاًل، بسبب اغالق خطي االنابيب اواًل، وارتفاع اسعار النفط في 
 المراحل االولى من الحرب ثانيًا، وتوقف الصادرات التركية الى العراق 

 
 
 

والكويت ثالثًا، وتعطيل سبل النقل والسياحة بصفة عامة، اذ تضررت تركيا 
راء الحصار االقتصادي على العراق، وقدرت بركود اقتصادي فادح من ج

بسبعة مليارات دوالر. وتوقعت تركيا تعويض تلك  0221خسائرها حتى سنة 
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الخسائر من قبل الواليات المتحدة االمريكية والمانيا واليابان والمملكة العربية   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
السعودية والكويت، لكن ما حصلت عليه تركيا يقل بكثير جدًا عما كانت 

 . (17)تعويضاتتتوقعه من 
قياسًا بسنوات قبل فرض  0227استفادت تركيا بشكل قليل جدًا اواخر سنة 

الحظر على العراق، وذلك من خالل ما تم التوصل اليه بين العراق وهيئة االمم 
المتحدة في تطبيق اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الذي سمح للعراق بموجبه تصدير 

مليار  0.1شهور يخصص  1ي دوالر كل كمية محدودة من نفطه بقيمة مليار 
دوالر منها لتمويل وارداته من االغذية واالدوية والباقي لتمويل تعويضات 

. ففضاًل عن حصول تركيا على الحرب وعمليات االمم المتحدة في العراق
 -مليون دوالر كرسوم وعوائد نقل وتصدير العراق عبر انبوبي كركوك 041

كانون االول  01االتفاق )ولى من تطبيق هذا يومورتاليك في المرحلة اال
(، ادت صادرات النفط العراقية الى تركيا مقابل 0227حزيران  7 -0221

واردات مختلفة من االخيرة الى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما بين 
( مليون دوالر خالل تلك المرحلة. وبلغ مجموع ما صدره العراق 511 -111)

مليون برميل بنسبة  01.10مليون برميل، منها  091رحلة نفسها خالل الم
% من االجمالي استوردته تركيا عبر شركة تكرير النفط الحكومية 05.5

. وبلغت تعاقدات (11)مقابل تجهيز العراق باغذية وادوية TOPRASتوبراش 
  05.1هذه الشركة مع العراق 

 
 

آب  00فاق منذ الموافقة عليها في مليون برميل بموجب المرحلة الثانية من االت
 . (12)من الشهر نفسه 91وحتى  0227

شهدت فترة تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" زيارات متكررة لمسؤولي 
الدولتين بهدف تنشيط التجارة بينهما، اثر الخسائر الفادحة التي كانت تتعرض 

                                                           
 بمقتضى قرار مجلس االمن الدولي.  3222مليارات دوالر سنة  2ارتفعت قيمة هذا االتفاق الى    
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ايد اعتماد تركيا لها تركيا من جراء الحظر االقتصادي على العراق، كذلك تز   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
على القروض والمساعدات الخارجية بسبب العجز الدائم في ميزانها التجاري 
وارتفاع معامل رأس المال وانخفاض معدالت االدخار، االمر الذي ادى الى 

بعد ان  0221مليار دوالر سنة  011تفاقم مشكلة المديونية الخارجية وبلغت 
زار  0221في نهاية كانون االول . ف(41)0221مليار دوالر سنة  11كانت 

وزير النفط العراقي تركيا، واعقبها زيارة وزير الطاقة التركي للعراق في ايار 
، وتم خاللهما بحث سبل زيادة وتنويع تجارة الحدود بين الدولتين، بما 0227

في ذلك تصدير المنتجات النفطية العراقية الى تركيا، مقابل استيراد العراق 
 . (40)دويةاالغذية واال

ومن المعروف ان االدارة االمريكية كانت تعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم بين 
العراق واالمم المتحدة عن طريق تعليق بعض العقود الخاصة بتأهيل منشآته 

التابعة لالمم المتحدة، مما حدا بالعراق الى  110النفطية من خالل لجنة 
اجه النفطي بعد ان خفضها سنة التهديد مجددًا باجراء تخفيض في مستوى انت

مليون برميل يوميًا ما لم تفرج  0.2الف برميل يوميًا من مجموع  111، 0222
االمم المتحدة عن تلك العقود. وجاء التهديد العراقي خالل استقبال وزير النفط 

الذي  A. Gedliالعراقي عامر محمد رشيد لوزير الدولة التركي اديب جيدلي 
بشأن مشروعات مشتركة في مجال  9111شباط  97في عقد معه مباحثات 

 . (49)النفط والتجارة
وصرح رشيد بما يأتي: "ان العراق كان يأمل بأن تتراجع االدارة االمريكية، 
 تحت ضغط من الرأي العام العالمي واالمين العام لألمم المتحدة، 

 
 
 

ية. واضاف "اال عن مواقفها في تعليق العقود الخاصة بالصناعة النفطية العراق
الف  111ان عدم تحقيق ذلك اضطر العراق الى ان يخفض انتاجه النفطي 

. وتجدر االشارة الى (41)برميل، وربما قد يخفض انتاجه اضافيًا في وقت الحق"
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% في حين 51ان العقود المعلقة في المرحلة الخامسة من مذكرة التفاهم كانت   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . (44)% 14بلغت  ازدادت النسبة في المرحلة السادسة حيث

بعرقلة العقود العراقية، فان العراق بدوره هدد في  110ونظرًا الستمرار لجنة 
وبشكل ضمني بايقاف تصدير النفط من ميناء جيهان  9111تشرين الثاني  1

التركي. واتهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الواليات المتحدة 
بحجج واهية واهداف سياسية بعيدة كل البعد االمريكية وبريطانيا بتعليق العقود 

 15. علمًا بأن العراق كان قد صدر نفطًا بقيمة (45)عن روح مذكرة التفاهم
وانه لم يستلم مواد ااّل  9111وحتى تشرين االول  0221مليار دوالر منذ نهاية 

( مليارات دوالر. اما بقية العائدات النفطية للعراق كانت تحول الى 1.9بـ )
باريبا في نيويورك الذي  -ب مجمد في المصرف الفرنسي بي. إن. بيحسا

 . (41)تسحب منه المبالغ المستخدمة لتمويل البرنامج االنساني
استفزاز العراق مرة اخرى عن  9110حاولت االدارة االمريكية في ايار 

طريق تضييق الخناق عليه واقناع المجتمع الدولي بتطبيق "العقوبات الذكية" 
حاولت االدارة االمريكية فرضها على العراق، االمر الذي ادى بالعراق الى  التي

التهديد ليس بايقاف ضخ النفط الى تركيا فحسب ال بل االردن ايضًا. ويذكر 
( ماليين طن من النفط سنويًا وتركيا بـ 5ان العراق كان يزود االردن بـ )

ابل الغداء" أي عن طريق ( الف برميل يوميًا خارج اطار اتفاق "النفط مق011)
 الشاحنات التركية. وقد سمح للعراق بتصدير ما يقارب مليون 

 
 
 

برميل من النفط يوميًا عبر االنبوب العراقي ـ التركي الى ميناء جيهان في اطار 
 . (47)البرنامج االنساني

ومن خالل الزيارة التي قام بها وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الى 
لحضور اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة  9110ي اواخر تموز تركيا ف

العراقية ـ التركية المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي اوضح ان قيمة 



 

  22 

ملياري دوالر تقريبًا.  9111المبادالت التجارية بين الدولتين بلغت سنة   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ر سنويًا ( مليارات دوال1واضاف ان الدولتين تسعيان لرفع تلك القيمة الى )

، مشيرًا الى ان لدى الدولتين 0221لتعود الى ما كانت عليه قبل سنة 
. واكد الشيء نفسه (41)االمكانات المناسبة لتحقيق ذلك في اقرب وقت ممكن

لجريدة )الجمهورية( العراقية ذلك بان حجم التبادل التجاري في اطار مذكرة 
ومع عائدات الصادرات  مليون دوالر، 711اكثر من  9111التفاهم بلغ سنة 

النفطية وعائدات النقل عبر انبوبي النفط العراقي ـ التركي ومبالغ االستيرادات 
. وان اهم ما (42)خارج مذكرة التفاهم قد وصل حوالي ملياري دوالر سنوياً 

توصلت اليه اللجنة العراقية ـ التركية المشتركة في اجتماعات الدورة الثالثة 
ت الصناعية التركية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط عشرة هو قيام الشركا

في المساهمة في تطوير الحقول النفطية وفي مجال االستكشافات النفطية في 
 . (51)العراق

شهدت العالقات االقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا تطورًا ملحوظًا في 
وفي كافة المجاالت، سواء في اطار مذكرة التفاهم "النفط مقابل  9110سنة 

الغذاء" او في اطار اتفاقيات التبادل التجاري المشترك بين الدولتين، وابرز دليل 
( مليارات دوالر ليعود 1غ زهاء )على ذلك ان حجم التبادل التجاري بينهما بل
. وكذلك زيارة مستشار (50)0221بذلك الى مستواه الذي كان عليه قبل سنة 

التجارة الخارجية برئاسة الوزراء التركية كورساد توزمان على رأس وفد تركي 
  011رجل اعمال يمثلون حوالي  071ضم اكثر من 

 
 

، وساهمت 9110ايلول  9في شركة ومؤسسة تجارية واقتصادية تركية للعراق 
 تلك الزيارة في نجاح مبادرات كسر الحظر الجوي منذ اعادة افتتاح 

، واعرب نائب رئيس 9111مطار صدام الدولي في بغداد في آب من سنة 
الوزراء العراقي حكمت العزاوي عند لقائه بتوزمان عن رغبة العراق في اقامة 

تطوير وارتقاء للعالقات التجارية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، لما فيه 
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. وتجدر االشارة انه في حال توصل الطرفين الى (59)واالقتصادية بين الدولتين  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ابرام اتفاقية التجارة الحرة  كان سيعود بالنفع لتركيا من حيث التخفيف من 
االزمة االقتصادية التي كانت تمر بها في ذلك الوقت، نظرًا للخسائر الكبيرة 

مليار دوالر جراء الحصار  15ت لها والتي قدرت باكثر من التي تعرض
االقتصادي على العراق. وكذلك بالنسبة للعراق فانها كانت ستعمل على كسر 
ذلك الحصار المفروض عليه، علمًا بان العراق كان قد ابرم اتفاقيات التجارة 

 . (51)الحرة مع كل من مصر وسوريا وتونس واليمن
 

 (: 1007 -7711ة تلكتي اا فن خ ة غ ز ة لعتاا   -ة ا     ة الة تي
اسُتخدم الغاز الطبيعي محليًا في العراق وبكميات قليلة في اواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين. اما فكرة تصديره الى الخارج فقد بدأت سنة 

عندما قدمت كل من شركة )بكتل( الفرنسية وشركة )ليور غاز( التركية  0210
لحكومة العراقية بان يكون العراق مركزًا لتجميع الغاز من دول عرضًا الى ا

المنطقة لتصديره الى االسواق العالمية وان يكون العراق مشاركًا في ملكية 
. واعقب (54)االنبوب للغاز المصدر، لكن المشروع لم يكتب له النجاح في وقته

لتصدير  0214 نيسان 1ذلك توقيع بروتوكول في بغداد بين العراق وتركيا في 
الغاز العراقي الى تركيا عن طريق االنابيب. واعدت شركة )بكتل( الفرنسية 

 . (55)الدراسات لتنفيذ المشروع ايضًا، اال انه لم يدخل مرحلة التنفيذ المباشر
 
 

الى تحسين عالقاتها االقتصادية مع العراق،  0211سعت تركيا سنة 
 نيسان من تلك السنة  7يعي. ففي خاصة ما يتعلق منها في مجال الغاز الطب

وقع الجانبان العراقي والتركي في بغداد ايضًا عقد مشروع بشأن تصدير الغاز 
 111الطبيعي العراقي الى تركيا من الحقول الشمالية والجنوبية العراقية بمقدار 

مليون قدم  111مليون قدم مكعب يوميًا، ومن ثم تزداد تلك الكميات الى 
سنوات. وقدرت الكلفة االجمالية لتنفيذ هذا المشروع  01عد مرورمكعب يوميًا ب
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شهرًا على ان يقوم الجانب  11( مليون دينار عراقي ومدة انجازه 057بـ )  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . (51)سنة 09التركي بتمويل المشروع ويجري االسترداد بعد مرور 

وتجدر االشارة الى ان المشروع لم ينفذ على الرغم من التعديلين اللذين 
. فبالنسبة لالول تم االتفاق 0271وتشرين الثاني  0271يا عليه في آب اجر 

على اقتصار تزويد تركيا من الغاز الطبيعي العراقي من حقوله الشمالية فقط 
مليون قدم مكعب، ويجري  011وعبر انبوب يمتد من العراق الى تركيا بسعة 

على قيام كل  مليون قدم مكعب. اما الثاني فتم من خالله 911توسيعه الى 
مليون  111جانب بتمويل كلفة االنبوب في اراضيه. ويتم تزويد تركيا بحوالي 

مليون قدم مكعب الحقًا، على ان يتم  511قدم مكعب ومن الممكن زيادتها الى 
. ومع ذلك (57)تحديد سعر ذلك الغاز وفقًا السعار النفط الخام واالسعار العالمية

من الغاز الطبيعي الى تركيا عن طريق فان العراق صّدر اول شحناته 
 . (51)( طن4711وبكميات ضئيلة جدًا حيث قدرت بـ ) 0257الحاويات سنة 

جرت محاوالت اخرى لمد انبوب الغاز الطبيعي من العراق الى تركيا في 
 -99ولى التي عقدتها في تركيا في ، وذلك اثناء الجلسة اال0211اواخر سنة 

التركية المشتركة التي تشكلت وفق  -جنة العراقيةالل 0211كانون االول  95
 ( من اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين الدولتين 2المادة )

 
 
 

 . وكان من بين مقترحات الجانب التركي بشأن 0271شباط  7والمبرمة في 
المشاريع المشتركة بين الدولتين بناء خط انابيب الغاز، للغاز الطبيعي 

 . (52)والمصاحب
حظي الغاز الطبيعي باهمية متزايدة يومًا بعداخر كأحد المصادر المهمة 
للطاقة، نظرًا للتطور الكبير الذي حدث في استخداماته، السيما في الصناعات 
البتروكيمياوية، والنشاطات االقتصادية االخرى والمعتمدة على الغاز الطبيعي، 

حدا بتركيا الى اتباع ورافق ذلك تطور هائل في صناعة ونقل الغاز، مما 
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سياسة اقتصادية جديدة قوامها مد انابيب الغاز الطبيعي من الدول المجاورة لها 
لالستفادة منه محليًا، ومن تم تصدير الكميات الفائضة الى العالم الخارجي. 

لمد االنبوب من حقول النفط  0211وفعاًل تم االتفاق مع العراق في سنة 
تفيضة اعلن وزير النفط العراقي تأجيل النظر في الشمالية. وبعد دراسات مس

المشروع كون انتاج الغاز مرتبط طرديًا مع انتاج النفط الخام، لذا فان كمية 
 . (11)الغاز المتاحة للتصدير ال تساعد على تشغيل الخط اقتصادياً 

وعلى اثر زيادة الطاقة االنتاجية من الغاز السائل عن حاجة االستهالك 
، بوشر بتصدير 0211تشغيل مشروع غاز الشمال في بداية ايلول المحلي بعد 

 . (10)الغاز الى تركيا عن طريق السيارات الحوضية، وان كان بكميات قليلة
وفي التسعينيات من القرن العشرين فكرت تركيا بمشروعات استيراد الغاز 

قين الطبيعي العربي التي تتعلق بكل من الجزائر ومصر وقطر، فضاًل عن اتفا
والذي يهمنا هنا المشروع ، (19)مبرمين بين تركيا وكل من العراق واليمن

ابرم اتفاق بين الجانبين إثر زيارة وزير  0227ايار  01التركي، ففي  -العراقي
الطاقة التركي لبغداد وتقرر بموجبه نقل وتصدير الغاز الطبيعي العراقي الى 

 ن عمليات االمداد . وا(11)كيلومتر 0111تركيا عبر انبوب طوله 
 
 

 حقول )األنفال والمنصورية وجرية بيكا والخشم احمر  5ستتم من 
مليار متر مكعب.  971وجمجمال(، وان احتياطات تلك الحقول تقدر بنحو 

. وان كلفة مد االنبوب قدرت (14)سنة 91وتعهد تركيا بشراء الغاز العراقي لمدة 
آالف متر  4 -1االولى تتراوح بين  في المرحلة ( مليار دوالر، وطاقته9.5بـ )

مليارات متر  01مكعب سنويًا من الغاز قابلة للزيادة في مرحلة الحقة الى 
مكعب سنويًا، كما اتفق على البدء بوضع الخطط والدراسات المتعلقة بالمشروع 

 . (15)ليكون جاهزًا للعمل حال رفع الحظر االقتصادي عن العراق
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ان االسباب التي تكن وراء االهتمام المتزايد لتركيا  وهنا البد من االشارة الى  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
في اقامة مثل تلك المشروعات هي: اواًل، تتعلق بتوزيع مصادر تزويدها 

% سنويًا، 09 -00بالطاقة التي يتزايد الطلب المحلي عليها بنسبة تتراوح بين 
لطاقة قًا لتقدير وزارة اطب -اثر تزايد االعتماد على الغاز الطبيعي والمتوقع 

عب مليار مترك مك 15 -11الطلب عليه الى ما يترواح بين زيادة  -التركية
. ويظهر جدول رقم 0221( مليارات سنة 2 -1مقارنة بـ ) 9101سنويًا سنة 

( ايضًا شدة احتياج تركيا الى استيراد الغاز الطبيعي، اذ وصل حجم الفجوة 9)
مليون طن  91.0الى  0225 -0220اج واالستهالك خالل السنوات بين االنت

 . (11)مكافئ للنفط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1نهلخ ل ك  
  غ ز ة لعتاا( ) خ ة  الة ةلع ع ة ل  ي اا تلكت   ة الل لة

 7777- 7771 
  ة كفتي عف تت  ةاللا   ف  فك ائ   ة الل(

 
 ة غ ز ة لعتاا ة الل ة كفتي           ة ل  ي          
 94.0 019 االستهالك -0
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 0 02.2 نتاجاال -9  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 91.0- 009.0- الفرق بين االنتاج واالستهالك 
 91.1 090.2 الواردات -1
 صفر 01.1 الصادرات -4
 91.1- 000.0- بين الواردات والصادرات الفرق 
 (17)غير متاح 0.9- التغير في المخزون -5
 

 ثانيًا، ترتبط الى ما يمتلكه العراق من احتياطات هائلة من الغاز ويذكر
الخبراء بهذا الصدد ان ما يمتلكه العراق من احتياجي الغاز الطبيعي قدر بنحو 

. وثالثًا، تتعلق (11)تريليونات 1.0( تريليونات متر مكعب استخرج منها نحو 5)
برغبة تركيا الملحة وتطلعها الى التحول الى مركز عالمي لنقل وتصدير الغاز 

بق بشكل خاص على وهو ما سينطعبر موانئها على البحر االبيض المتوسط، 
 . (12)التركي في حالة تنفيذه -المشروع العراقي

 
 
 
 

وبهدف وضع المشروع موضع التطبيق اتفق العراق في تشرين الثاني 
 . وبدورها (71)مع شركات تركية وفرنسية وايطالية لبدء العمل بذلك 9111

فط الشمالية من قامت شركات النفط التركية بالتنقيب عن الغاز في حقول الن
 . (70)العراق

واثناء الزيارة التي قام بها وزير الدولة التركي اديب جيدلي الى العراق ولقائه 
تطرقا في  9111شباط  97بوزير النفط العراقي عامر محمد رشيد في 

مباحثاتهما الى اقامة مشروعات مشتركة بين الدولتين بضمنها مشروعات تشمل 
. كما اتفقت تركيا والعراق في تموز من (79)لية لتركيامبيعات غاز عراقية مستقب
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تلك السنة على ربط انبوب الغاز المزمع تنفيذه بين الدولتين بالشبكة االوربية   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . (71)القادمة من اوربا الشرقية وروسيا االتحادية

يتضح مما سبق تعاظم اهمية دور الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي 
الصناعية. وان العراق يمتلك كميات هائلة منه غير مستغلة وفي االستخدامات 

بالشكل الصحيح حتى الوقت الحاضر، ال سيما اذا ما اخذنا بنظر االعتبار 
حجم الكميات المستخرجة قياسًا باالحتياطي، اذ ان اغلب تلك الكميات تهدر، 

 بسبب احتراقها مع النفط.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة: 
التركية بشكل عام بطابع الود بعد حسم مشكلة  -اقيةاتسمت العالقات العر 

الموصل، اذ كان النفط العامل الحاسم في حل تلك المشكلة. وقد تطورت تلك 
العالقات، السيما ما يتعلق منها بالتعاون االقتصادي والتجاري اثر قيام ثورة 

في العراق. ودخلت في السبعينيات من القرن العشرين طورًا  0211تموز  07
جديدًا لم تصل اليه في تاريخها المعاصر، اذ اقدم العراق على خطوات كانت 
في غاية االهمية بالنسبة الى تعزيز االقتصادر التركي، وذلك عن طريق مد 
اول خط انبوب نفطي من حقوله النفطية في كركوك الى الموانئ التركية، حيث 
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من مرور النفط  ضمنت تركيا احتياجاتها من النفط، فضاًل عن استفادتها
العراقي عبر اراضيها، وكذلك توسيع ذلك الخط في عقد الثمانينيات وتحقق ذلك 

 اثر الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولتين وبأعلى المستويات. 
االيرانية في زيادة عالقاتها التجارية  -استغلت تركيا ظروف الحرب العراقية

ولية، السيما النفط بعد ان اصبحت وتلبية احتياجاتها المستمرة من المواد اال
تركيا منفذًا مهمًا للبضائع المستوردة للعراق من الخارج، وكذلك النفط العراقي 
المصدر الى الخارج، لذا لم يكن غريبًا ان يسجل الميزان التجاري التركي عجزًا 
ابان تلك الحرب. ويعزى ذلك الى زيادة واردات تركيا من النفط العربي 

 العراق الذي كان يمثل اكبر مصدري النفط الى تركيا. وباالخص من
اما في عقد التسعينيات الذي شهد حرب الخليج الثانية وفرض الحظر 
االقتصادي على العراق من قبل مجلس االمن الدولي والتزام تركيا بتطبيق ذلك 
الحظر، االمر الذي ادى الى تراجع العالقات التجارية بين الدولتين والى توقف 

 التركية، لكن في  -دفق صادرات النفط العراقية عبر االنابيب العراقيةت
 
 
 

استأنف العراق صادراته النفطية عبر تلك االنابيب، بموجب  0221اواخر سنة 
مذكرة التفاهم، وبكميات ضئيلة جدًا، ومع ذلك فقد خسرت تركيا عشرات 

سر طوق الحظر المليارات من الدوالرات بسبب ذلك الحظر، مما دفعها الى ك
عن طريق االتفاق مع العراق بنقل النفط العراقي عبر الشاحنات التركية خارج 

 مذكرة التفاهم. 
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فنظرًا لتزايد اهميته في مجال الطاقة وعلى 
المستوى العالمي والذي حل محل الفحم الحجري اواًل وحاجة تركيا الماسة اليه 

العراق كميات هائلة منه ثالثًا فانها فكرت بمد انبوب لنقل ذلك  ثانيًا، وامتالك
 الغاز عبر اراضيها وربطه بشبكة انابيب اوربا الشرقية. 
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Abstract 
In general, petrol was the main factor in the 

development of the commercial and economical 

relation in particular, and solving Mosul problem. 

To charaeterize the relations by intimacy. The first 

petrol pipelines were. Constructed in 79s and 

expanded in 80s of 20th c., from karkouk fields to 

Turkish ports. That step enchanced Turkish 

economy throush a chieving economical benefits 

from the parsing of petrol piplines in its lands and 

guarantees the petrol it need.  

During the Gulf first war, Turkey was the only 

outlet for Iraq to export its petrol and to import the 

goods. So, Turkey increased its commercial relations 

to fulfill its need of raw material. Then Turkish 

commercial balance recorded incapability (failure) 

as the result of the increased importing of Iraqi Oil. 
The Iraqi natural gas formulated a great 

importance in the level of International energy 
scope. As it substituted coal firstly, Turkey's urgent 
needs secondly, and Iraq having a huge quantities of 
it; thirdly. Those were the main reasons for Turkey 
to think to construct gas pipelines from Iraq and to 

ورغم االتفاقيات التي ابرمت بين الدولتين بهذا الشأن، التي بموجبها تقرر مد 
ع انبوب للغاز الطبيعي من حقول النفط العراقية عبر االراضي التركية بعد رف

الحظر االقتصادي عن العراق، لكنها لم يكتب لها النجاح حتى الوقت 
 الحاضر. 

واذ كان مد انابيب النفط بين الدولتين يشكل خطوة رائدة في طريق تمتين 
العالقات بين الدولتين، فانه البد من انشاء مشروعات مشتركة اخرى تتعلق 

منه وحاجة تركيا اليه كما  بالغاز الطبيعي، نظرًا المتالك العراق كميات هائلة
اسلفنا وجلب المستثمرين والشركات التركية للقيام بمثل تلك المشروعات بهدف 
تقوية العالقات وتشابكها بين الدولتين الجارتين وتجاوز بعض المشاكل العالقة 

 بينهما، السيما ما يتعلق بالمياه. 
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 :اهلوامش
 

نللج ةاللاتلس، تقلي ة ادلب، تد لتل ةلكدي ة ادلب ة قلفتدي، تلنفدي ه. ا لدل ة دهت   (7 
 .  111، ص7711، عتلل ، 1ةال ه ل ه. ةة    اع س، هةل ة اصك  صف تت ، ل

، فهتلتدي هةل 7719د  7711الاا اعه ة لةف  ة  عا لي، ة ا     ة الة تي ة تلكتي  (1 
 . 77، ص7791ي لة اشل، ن فاي ة فللخ، ة كتب  صلع ا

، ل دد  ي ف ن ددتتل 7711د  7777ةادد  اددزل عهادد  ، ة تلددللة  ة  ت  ددتي اددا تلكتدد   (1 
 .711د  711، ص ص 7797غتل فاشلل ، كصتي ةالهةب، ن فاي عغهةه، آب 
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ه. ا عددخ ة ددت ، فة عددلة  ادد  فدد تفل  ددلزة  لآثدد لا اددا ة ددع ه ة العتددي، فلعاددي   (1 
 .10، ص7719 ق  ل ، اهعي فلل، ة

الددعي ةالفددك، ف ددع ي ة ةددهله عددت  تلكتدد  لة اددلة  ل ددل ة تقلتددل ة ددري لااتدده ة عاثددي   (1 
، فلعادددي ة ةكلفدددي، عغدددهةه، ه.  ، 7711ةتصدددلخ  10ة ف  لدددي عقدددلةل  ة فنصدددس ادددا 

 . 7ص

 1)   Peter J. Beck, "A Tedious and Perilous Controversy: Britain 

and the Settlement of Mosul Dispute (1918 – 1926)", Middle 

Eastern Studies, Vol: 17, No. 2, London, April, 1918, p. 272.   
 1) Documents on British Foreign Policy (1919 – 1939) ed, W. N. 

Midlicott and others, Series IA, Vol: 1, (1925 – 1926), 

London, 1966, p. 845.    
 Ismail Soysal, Turkiye ninه فد  ة تل لدتخ اد   درا ة فا  ده  تالدل:  فزتد (9 

Dis Munasebet leriyle ilgili Baslica Siyasi Andlasmalari, 

Arkara, 1965, ss, 216 – 225;  اعده ة دلزة  ة ة داا، تد لتل ة دلزةلة  ة الة تدي
  . 11 -11، ص ص 7799، فاشللة  فلكز ةالعنهتي، عغهةه، 1ج

تلاتدد  ةعددلة تك، ة ا  دد   ةال تلدد هتي ة العتددي ة تلكتددي اددا فندد خ ة ددالل لة فتدد ا  ادد لل  (7 
 ، ل   ي ف ن تتل غتل فاشدلل ، فاهده ة عةدل  لة هلة د   ة العتدي،7791 -7710

  . 1 -1، ص ص 7791عغهةه، ك ال  ةاللخ 

 
 

 .10ة  عا لي، ة فلهل ة   ع ، ص  (70 

ي( فتثد    داه آعد ه، التدل ف د  في ادا ةالفد  ةاللة  اصللي، اشدع   ة كتصدي ة شدل ت (77 
ة نفد اا )د خ ة ث ثتاتد  ، تلنفدي ه. غد اك فةفده ة ةلدل، لةده  ة عةدل   صهلة د   

، ص 7777(، ن فادي ة فللدخ، 7ة  ت  تي عفلكز ة هلة    ة تلكتدي،  ص دصي ل دك  
  .71د  71ص 

ة  ددعا لي، ؛ 11د  7 صتل لددتخ ادد  فتثدد    دداه آعدد ه تالددل: ة فلددهل ال دده، ص  (71 
 .10د  17ة فلهل ة   ع ، ص ص 

 .711ة فلهل ال ه، ص (71 

 صتل لتخ تالل: ةةفه اللي ة ااتفا، ة  ت  ي ة ) لنتي ة تلكتي عاه ة ةلب ة ا  فتدي  (71 
 ، ص ص 7711ة ث اتي، هةل ة ةلتي  صلع اي، عغهةه، 
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 ا، ه. ك، ه. ندددلنتس ة ددد ، تلكتددد  ادددا ةال دددتلةتتنتي ةالفتلتكتدددي عاددده  دددقلل ة شددد (71 
 . 11د  11، ص ص 7770

 . 11ةعلة تك، ة فلهل ة   ع ، ص (71 

ةتدة اد ك  7719فههتي لد    ة د  ة اعتدهي، ة ا  د   ة الة تدي ة تلكتدي فد  اد ك  (71 
، ل   ي ف ن تتل غتل فاشلل ، كصتي ة ق ال  لة  ت  ي، ن فاي عغهةه، تفدلز 7790
 .711د  717، ص ص 7791

 . 717د  711التل  تي تالل: ة فلهل ال ه، ص ص  صتل لتخ ا  تصك ة (79 

تتع ذ )ل ةاعدلب ة دالل ة الة دا د ة تلكدا فد  ندزئت ، ةاللخ ادا ة ادلة  لتتدع ذ فد   (77 
كدك تفتده فد  كلكدلك لةتدة ة ةدهله ة الة تدي د ة تلكتدي ادا فالقدي  111ةاعدلب لل ده 

كدك تعتدهأ فد  110اتش) علل. ةف  ة ن اب ة ث اا ف  ة فشللع اتق  اا تلكت  للل ده 
ة ةهله ة الة تي د ة تلكتي لتاتها عفتا ء نته   ة تلكدا اصدة ة عةدل ة فتل دل. تالدل: 

 .17، ص7719، ةرةل 11لزةل  ة الل، فنصي ة الل لة ا  ك، ة اهه 

 .  710اقً  ا : ة اعتهي، ة فلهل ة   ع ، ص (10 

 . 711د  711ة فلهل ال ه، ص ص  (17 

 . 10، ص7719لتس، ةتصلخ فنصي ة لل  ة العا، ع  (11 

، 1فاهه ة عةل  لة هلة    ة العتي، ة ا     ة العتي ة تلكتي  ف  فاللل تلكدا(، ج (11 
 .101، ص7771ة ق  ل ، 
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 .70، ص7791ةال تلتي لةالالتقتي، عغهةه، 

 .77د  70لهل ال ه، ص ص ة ف (11 

، ل د  ي 7770-7790ة فه فةفه له ةةفه ة  لتهةاا، ة ا     ة الة تدي ة تلكتدي  (11 
 .711، ص1001ف ن تتل غتل فاشلل ، كصتي ة تلعتي، ن فاي ة فللخ، تفلز 

 .719اقً  ا : ةعلة تك،  ة فلهل ة   ع ، ص (11 

 .711ة  لتهةاا، ة فلهل ة   ع ، ص (19 

خ ةعددلة تك ة ا لددلي، ة تلددللة  ة فا لددل  اددا ة ا  دد   ة العتددي ة تلكتددي، فلعاددي )صتدد (17 
 .791، ص7770ة لةتي، عغهةه، 

 .711ة  لتهةاا، ة فلهل ة   ع ، ص (10 

 .101فاهه ة عةل  لة هلة    ة العتي، ة فلهل ة   ع ، ص (17 
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 د   ةال تلد هتي ه.  عتس  داته اعده ة لتد ح لفثادة اعده ة دلزة  ة د  ة دهع  ، ة ا  (11 
، 1000، عغدهةه، لدتذ 11ة الة تدي د ة تلكتدي لف دتقعصه ، فنصدي ةك ة فاد لك، ة ادهه 

 .17د  10ص ص 

 . 17ة فلهل ال ه، ص (11 

 ل ل  ة نفهللتي ة الة تي اا ةاقل ، ة هةئل  ة لةلتي، لث ئ  ة هةئل  ة لدةلتي، ة دل ك  (11 
صتفتددي عن فاددي ة فللددخ، ، ةلشددتذ فلكددز ة هلة دد   ةال 10/7/7770اددا  71ص/ 

 . 9لث ئ  ة ) لنتي ة الة تي ل ك 

 .17اعه ة لت ح لة هع  ، ة فلهل ة   ع ، ص (11 

 .101فاهه ة عةل  لة هلة    ة العتي، ة فلهل ة   ع ، ص (11 

 .171 -171ة فلهل ال ه، ص ص  (11 

الفددد لة  نددد خ اعدددهة، فادددلت، ة ا  ددد   ةال تلددد هتي ة العتدددي د ة تلكتدددي، فلكدددز ة (19 
 .10د  17، ص ص 7779 صهلة    لة عةل  ةال تلةتتنتي، ةعل لعا، 

 .10ة فلهل ال ه، ص (17 

 .19اعه ة لت ح لة هع  ، ة فلهل ة   ع ، ص (10 

  .10فالت، ة فلهل ة   ع ، ص (17 
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  ة فلهل ال ه.  (11 
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 . 7/9/1007ة فلهل ال ه، ةاللشتذ اا  (19 

 ة فلهل ال ه.  (17 

 ة فلهل ال ه.  (10 

  . 19/9/1007ة فلهل ال ه، ةاللشتذ اا  (17 

 11        )http:// www. Islamonline. net/ arabic/ news/ 2001-09/02/ 

article03. shtml 

 11)                                                                            Ibid.,  



 

  22 

  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          

 

 .711د  711ة  لتهةاا، ة فلهل ة   ع ، ص ص  (11 

 . 711ة فلهل ال ه، ص (11 
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  .90فالت، ة فلهل ة   ع ، ص (11 

 . 1/1/1007ا ، ةاللشتذ اا  -ة نزتل  (11 
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  . 711فالت، ة فلهل ة   ع ، ص (11 

  . 97 -90ة فلهل ال ه، ص ص  (11 

  .771قً  ا : ة فلهل ال ه، صا (11 

 19)  

 17)  

 10) http://arabic.people.com.cn/31662/2716680.html.   

 . 1000شع ل  19ة عت  ، "نلته "،  (17 
  ة فلهل ال ه.  (11 

 11) http://www.islamonline.net/arabic/news,op.cit.   
 
 
 

 
 


