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في ظل تحديات األمن ركية الت -مستقبل العالقات العراقية 
 اإلقليمي
 

 واثق محمد براك السعدون
 / مدرس/ قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية

 جامعة الموصل مركز الدراسات اإلقليمية/
      

 مستخلص البحث
قددات تعددد تحددديات األمددن اإلقليمددي مددن ل ددم العوامددل المددتثرل فددي حا ددر ومسددتقبل  ال

العددراق مددل دول هددوارة بعامددةك ومددل تركيددا بخالددة األ للددب  البعددد األم ددي فددي العالقددات 
الد  درهدة  فدي الم ققدة األم يةو ا  األ في ظل ولول الدولية واإلقليمية األكثر تفا اًلك 

خقيدرل مددن التلددا د والتسدار ك هعلددت مددن الحدراك السياسددي اإلقليمددي يبددو وك  دد   دداه  
األو ا  األم ية و السيقرل  ليهدا  وفدي  دألا اإلقدارك يمكدن تحديدد  ن اللحاق بتدا يات 

لربل ق ايا بولفها ل م المخاقر التي تهدد األمن اإلقليمي المشدترك بدين العدراق وتركيداك 
و ي وهود قوا د لحد   العمدال الكردسدتا ي الم دا ك  سدكريًا للدولدة التركيدة فدي بعدك 

قاسددم حلددص ميدداة  هددرا دهلددة والفددراتك م دداقق كردسددتان فددي شددمال العددراقك ومشددكلة ت
واللرا  الدائر في سدوريا بدين ال ظدام الحداكم والمعار دة المسدلحةك والتقدورات المحتملدة 

 الملف ال ووا اإليرا ي وتدا ياتها  ل  لمن الم ققة 
 
 مقدمة

تتسمممم ااو مممال الدوليمممة واإلقليميمممة امممب الوقمممت الطمممالب ب  ت مممار الم ممما ر 
ميممل  طممو الت ممازلل بممدليل تزايممد سممبان التسممل  وال  قممات والتهديممدات اام يممة وال

العسمممكرية للمممدول مقار مممة ب اتجهممما القمممومب اإلجممممالب ومممما  صممم  مممم   لممم  
ال اتج لباقب اإلطتياجات الت موية وال دمية. واب ظل مثل ه ه البيئمة الدوليمة 
واإلقليميممة ال  ممرد أبممد ث  تتممقثر العالقممة بممي  الممدول اممب م  قت مما بالتطممديات 

ام يمممممة التمممممب تواجههمممممال والعكمممممس صمممممطي  ثي ممممما ل    تعتممممممد مواجهمممممة هممممم ه ا
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التطممممديات اام يممممةل والطممممد ممممم  تقثيراتهممممال نلمممم   بيعممممة العالقممممات بممممي  دول 
الم  قة. واب ه ا السيان تعد العالقة بمي  العمران وتركيما ااكثمر تمقثرا  وتمقثيرا  

 اب ت انالت اام  اإلقليمب.
يممب التممب تمفثر امب  بيعمة العالقمات بممي  يمكم  طصمر تطمديات اامم  اإلقل

العمران وتركيمما اممب الوقممت الطممالب بممقربس ق ممايا رئيسممةل تعممد  ث تمما  م همما قديمممةل 
بوجمممود قوانمممد لطمممزا العممممال الكردسمممتا ب الم ممماه   المتمثلمممة االق مممية ااولممم 

نسممكريا  للدولممة التركيممة اممب بعمم  م مما ن كردسممتا  اممب  مممال العممرانل تتجممدد 
ر م   طوالب العقمدي  مم  المزم . والق مية الثا يمة همب م مكلة بي  الطي  واآل 

تقاسممم طصمم  ميمماه  هممرا دجلممة وال ممراتل والسممدود والم مماريس التركيممة المقامممة 
نليهمال والتب تعد ثي ا  مم  الق مايا المزم مة الممفثرد امب مسمار العالقمات بمي  

البلمممدي  العمممران وتركيمممال والتمممب مممم  الممكممم  ث  يكمممو  لهممما تمممدانياتها نلممم  ثمممم  
مسمممتقبال . ثمممما الق مممية الثالثمممة التمممب ا عكسمممت نلممم  العالقمممة بمممي  البلمممدي  والتمممب 
استجدت طديثا ل اهب الصرال الدائر امب سموريا بمي  ال ظمام الطماكم والمعار مة 
المسلطةل وال ا ا دلس نقا اأ ت ا ة ال عبية التب  هدتها سوريا م م   مبا / 

الصمممممرال. وت  مممممرد الق مممممية الرابعمممممة  ل والت مممممورات المطتملمممممة لهممممم ا9122ابرايمممممر 
المتمثلمممة بت مممورات الملممما ال مممووا اإليرا مممبل بوصممم ها مسمممتقبليةل لمممم تت مممماقم ثو 
تصممل  لممم  طممد المواجهمممة المسممملطة بعممدل ولك هممما تكتسممما ثهميتهمما وتقثيرهممما امممب 

التركيممة ممم   ممالل توقممس وتطليممل تممدانياتها المطتملممة نلمم   -العالقممات العراقيممة
 ثم  الم  قة. 

ال  مممس ممما سممبنل يهممدا البطممم المم ا اممب مت مماولكم  لمم   ست ممراا وتواصمم
التركيممة اممب ظمل تطممديات اامم  اإلقليمممبل وقسممم  -مسمتقبل العالقممات العراقيمة

البطمممم لتطقيمممن هممم ا الهمممدا  لممم  ثربعمممة مطممماورل يمثمممل كمممل واطمممد م هممما ثطمممد 
 تطديات اام  اإلقليمب المفثرد اب العالقة بي  البلمدي ل ومم  الجمدير بالم كر
   مطمماور البطممم لممم تممدرد بطسمما قممدم همم ه الق ممايال وا  ممما و ممس تسلسمملها 
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 بقمما  لدرجممة تممقثير الق ممية وثهميتهمما. لمم ل  ت مماول المطممور ااول اممب البطممم 
التركية( ثسمباا  -اازمة السورية نل  العالقات العراقية   عكاساتالموسوم )

التركيممة نقمما  -و تممائج التريممرات التممب  ممرثت نلمم  مسممار العالقممات العراقيممة
 باطتجاجممماتل والتمممب بمممدثت  9122 مممبا / ابرايمممر ا مممدأل الثمممورد السمممورية امممب 

 ممعبية سمملميةل تطولممت ايممما بعممد ب عممل نوامممل دا ليممة و ارجيممة  لمم  صممرال 
التمقثيرات ) مسل  بي  المعار ة وال ظام الطماكم. ثمما المطمور الثما ب الموسموم

 -العالقمممممات العراقيمممممة المسمممممتقبلية ل  ممممما ات طمممممزا العممممممال الكردسمممممتا ب امممممب
ثهممممم ت ممممورات همممم ه الق مممميةل والتطركممممات اإلقليميممممة  ثسممممتعر التركيممممة( اقممممد 

الطاليمممة لطمممزا العممممال الكردسمممتا بل العسمممكرية والسياسممميةل واآلثمممار المطتملمممة 
لهممم ه التطركمممات امممب مسمممتقبل العالقمممة بمممي  العمممران وتركيممما. وبممم  س السممميانل 

ت الملمما ال ممووا اإليرا ممب اممب تممقثير ت ممورا)ت ممم  المطممور الثالممم الموسمموم 
التركيمممة( رفيمممة مسمممتقبلية لت مممانالت العالقمممات اإلقليميممممة  -العالقمممات العراقيمممة

بعامممةل والعالقمممة بمممي  العمممران وتركيممما ب اصممةل امممب طالمممة ا تقمممال ثزممممة الملممما 
ال ووا اإليرا ب  ل  مرطلة المواجهة العسكرية المبا رد بي   يرا  و صومها. 

مسممتقبل ق ممية تقاسممم الميمماه بممي  العممران ) لموسممومو صمم  المطممور الرابممس ا
التمممدانيات ال  يمممرد التمممب يمكمم  ا  تهمممدد اامممم  اإلقليممممب امممب  وتركيمما( لبيممما 

طالمة ت ماقم ثزمممة تقاسمم الميماه بممي  العمران وتركيمال والطلممول الم اسمبة لمواجهممة 
 ه ه الم كلة. ثم  تم البطم بقهم اإلست تاجات والتوصيات.

 
 
 
 
 
 
 
 التركية -كاسات األ مة السورية  ل  العالقات العراقيةا ع -لولً 
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ثسممباا قيممام الثممورات ال مممعبية  (-9111)اسممر الممرئيس السممورا ب ممار ااسمممد 
العربية اب طديم له لصمطي ة ووول سمتريت جور مالو اامريكيمةل   مرته بتماري  

ث 9122كا و  الثا ب/ ي اير  12  ما  )بعد مدد وجيزد م  قيام الثمورد التو سميةل وا 
ووجمود ض ما يترم    ن  وا  الثورد المصريةل وبدايمة الثمورد امب الميم ( بقولمه 

ممم  يممقس يممرتب  بعمماملي   دا لممب و ممارجبل والممدا لب هممو ممما  ممالم نليممه دوأ  
ومسممفولي ل ثممما ال ممارجب اممتالم نليممه القممو  العظممم ول كممما و مم  ااسممد اممب 

لمميم  ت لممن طقبممة   المظمماهرات اممب مصممر وتممو س واقهمم ه المقابلممة الصممط ية بمم
جديدد امب ال مرن ااوسم . والم ارقمة امب هم ا الطمديم    ااسمد  الما الطكمام 
العرا بب ل المزيد م  الجهود لتلبيمة  موطمات  معوبهم اأقتصمادية والسياسمية 

و   لممم تممر الطاجممة  لمم  الترييممر قبممل ممما طصممل اممب مصممر وتممو سل اقممد  بقولممه 
ول وث مار ااسمد  ج ريمة( ثو )سمريعة(ثصب  متق را  ث  تقوم بقا ترييمرات )ضيمر 

اممب همم ه المقابلممة بممق  لديممه وقممت ثكثممر ممم  الممرئيس المصممرا )السممابن( طسمم ب 
) سمممممرائيل(  كمممممب يجمممممرا  صممممالطاتل ا  معار مممممته لمممممم( 9122-2282)مبممممار  

 .(0)والوأيات المتطدد اامريكية جعلت موقعه ثا ل اب بالده )بطسا رثيه(
لعت اب سوريا م   م تصا آ ار/ مارس بيد ا  اأطتجاجات ال عبية ا د

)  2289ل و ممممهد همممم ا البلممممد ا مممم رابات كبيممممرد لممممم ي ممممهدها م مممم  نممممام 9122
المواجهمممممات الدمويمممممة بمممممي  ال ظمممممام وطركمممممة اا ممممموا  المسممممملمي  امممممب سممممموريال 
ك وب اصممة اممب طممماد(ل ثممم ازدادت طممدد التظمماهرات ال ممعبية اممب ث طمما  سمموريا

 سممممقا  ال ظممممام هممممو الرالمممما. وارت ممممس سممممقا م البهممممال طتمممم  ثصممممب  م لمممما 
بالمقابممملل ازدادت  مممراود قممموات اامممم  امممب التصمممدا للمتظممماهري ل وارت عمممت 
ثرقمممام ال مممطايا مممم  القتلممم  والجرطممم ل ممممس اسمممتمرار مقممموأت ال ظمممام السمممورا 

. اتطولمت اأ ت ا مة ال معبية السملمية (0)بوجود ن اصر د يلة تفجج الموقا
وال ظمممامل ولكممم  هممم ا الصمممرال امممب سممموريا  لممم  صمممرال مسمممل  بمممي  المعار مممة 

ثكتسا م   بدايتمه سممة ارتبا مه الجلمب بالعواممل والمواقما اإلقليميمة والدوليمة 
 التب تطكمت بت وراته ومجرياته بدرجة كبيرد.



 
   

  [921]       واثق محمد براك السعدون                                      ......مستقبل العالقات العراقية 

وبر  ال ظمر نم  المسمارات المطتملمة ل زممة السمورية و تائجهمال ام   مما 
لمن لمد  م تلما يطدم اآل  نل  الساطة السورية يمفدا  لم   ثمارد نواممل الق

...(ل - يمرا  -تركيما - سرائيل -الس ي  -العران -اا راا اإلقليمية )لب ا 
ولعممل جميممس همم ه اا ممراا نلممم  تبمماي  توجهاتهمما ومصممالطها تعممد ث  سممميادد 
ال و مم  اممب سمموريا يمثممل ثكثممر اإلطتممماأت   ممرا  نليهممال كممل ممم  م ظممورهل 

ويي  اإلقليمممب والممدولب سممتراتيجية لسمموريا نلمم  المسممت -بسممبا ااهميممة الجيممو
رتبا  ه ا البلد بالعديد م  الق ايا ومس العديد م  القو  المفثرد  م  جهةل وا 

)السمممابن(  لما يممماث. اقمممد  كمممر وزيمممر  ارجيمممة (1)امممب الم  قمممة مممم  جهمممة ث مممر 
اممب تطليممل لممه م  ممور اممب  Joschka Fischer (2228- 9112)يو ممكا اي ممر 

رصمممد ايمممه  9129ااول/ ثكتممموبر  ت مممري  29صمممطي ة العمممرا الل د يمممة بتممماري  
ثهممم التممقثيرات اإلقليميممة ل زمممة السمموريةل بممق  ت ممورات همم ه اازمممة و تائجهمما 
سيكو  لها تدانيات بعيدد المد  نل  التواز  اإلقليمب للقود وال  و  بمي  كمل 
مممم   يمممرا  وتركيممما والمملكمممة العربيمممة السمممعودية ل ا مممال  نممم  تمممدانياتها نلممم  

ل وب اصة الق ية ال لسم ي يةل ودور طمزا اف امب لب ما ل ال زانات اإلقليمية
والملمما ال ممووا اإليرا ممب. واممب   ممس السمميان سمميكو  لهمم ه اازمممة تممقثيرا  مهممما  
 -امممب مسمممتقبل ااو مممال اإلسمممرائيلية امممب الم  قمممةل سممموا  مممم  ال اطيمممة الجيمممو

سمممتراتيجيةل ثو ممممم   اطيممممة  بيعممممة مواق همممما تجمممماه مسممممار الق ممممية ال لسمممم ي ية 
ا الجممموأ  المطتمممل. ومممم  المطتممممل ثي ممما  ث  يكمممو  ه الممم  بعمممد دولمممب وملممم

لتدانيات اازمة السورية  تيجة تطالا ال ظام السمورا ممس روسميا اإلتطاديمةل 
 .(4)ودنم الصي  له

وث ممار اي ممر  لمم  ا  اازمممة السممورية قممد و ممعت  يممرا  اممب موقمما طممرد. 
ا  لمصمممممال   يمممممرا  اممممم  زأن سممممموريا  طمممممو الطمممممرا ااهليمممممة يمثمممممل تهديمممممدا  كبيمممممر 

اإلسممتراتيجية اممب الم  قمممةل ا ممب الوقمممت المم ا يسمممع  ايممه م ااسمممب  يممرا  امممب 
الم  قةل وب اصة السمعودية وتركيمال  لم   كتسماا قمدر كبيمر مم  التمقثير امب 
ال ممفو  السياسممية واام يممة نلمم  السمماطة السمموريةل  جممد ا  الترييممر المطتمممل 
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ااطموال( نلم   يمرا  وطمزا ل ظام الطكم امب سموريا سميعود بال مرر)اب كمل 
اف )طليمما  يممرا  القمموا اممب لب مما (ل وبالتممالب يمكمم  ا  تممفدا همم ه الظممروا 
 لم  تقلممي  الممدور اإليرا ممب اممب الصممرال مممس ) سممرائيل( بدرجممة كبيممردل وتجريممد 
 يممرا  ممم  ثطممد ن اصممر تقثيرهمما و  و همما المهمممة اممب الم  قممةل وتراجعهمما اممب 

ا ال  ن    عاا موق ها اب الصرال مس الت ااس اإلقليمب ل ر  الهيم ةل 
الوأيات المتطدد اامريكية والررال وه ه  سارد  ستراتيجية ثقيلة سيكو  مم  

 نلممم  تصممموير اإليرا يمممو  لممم ل  دثا .(5)الصمممعوبة نلممم  اإليمممرا يي  تعوي مممها
بق ها صرال دولب واسس ال  ان  د طلي هم امب  لالسورية  ت ا ة ال عبيةاأ

ل اإليرا مبمي  المجلس اانل  ل مم  القمومب ثيد جليلب دم ن. اقد ط ر سع
م   9129اب السابس م  آا/ ثضس س ثث ا  زيارد له  ل  العاصمة السورية 

مجمونممة  اممب   ممارد مطتملممة  لمم  لالسممورية ليسممت وق ممية دا ليممةوزمممة ث  اا
 .(6)تدنم الثوار السوريي  التب دولم  ال صوم  يرا  

هممم اممب معظممم المل ممات اإلقليميممة  لمم  سمماطة تطولممت سمموريا ممم  رقممم ملقممد 
للصمممرال بمممي  قمممو   قليميمممة ودوليمممة نديمممددل لدرجمممة يمكممم  القمممول معهممما    مممما 

اممب سمموريا سممي تج تممدانيات مبا ممرد نلمم   الصممرال المسممل  تهممب  ليممه يسمموا 
وربمما يعيمد رسمم  ري مة  لتواز ات القو  اإلقليميمة امب م  قمة ال مرن ااوسم 

بمممي  كمممل القمممو  اإلقليميمممة والدوليمممة التمممب باتمممت  ومممم  .هممم ه القمممو  مممم  جديمممد
مهمممة اممب اازمممة السمموريةل تطظمم  تركيمما بقهميممة وموقممس  مما ل لمميس  ث راامما  

لقممو  المعار مممة السممموريةل المسمملطة وضيمممر المسممملطةل  اقمم  بسمممبا اطت ممما ها
بسبا تطولها  ل  و ق مة وثماو ثو ورثس طربمةو لمجممل ال يمارات  ولك  ثي ا  

 لممم ل  .امممب مواجهمممة  ظمممام المممرئيس السمممورا ب مممار ااسمممد التمممب يتب اهممما الرمممرا
تطولت العالقة بمي  تركيما وسموريا مم  وتطمالا  ممو جبو اسمت انت المدولتا  

ثوا ر العمام تقسيسه م   وصول طزا والعدالة والت ميةو  ل  السل ة اب ث قرد 
و التممب م ممكالتلممما يسممم  بسياسممة وتصمم ير ال مبا ممرا   ل ومثّممل ا عكاسمما  9119
ل  لم  Davud Oğlu Ahmed ا وزير ال ارجيمة التركمب ثطممد داود ثوضلموتب اه
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 مممبا / السمممورية امممب  ت ا مممة ال مممعبية تممموتر ونمممدا  صمممري ل نقممما ا مممدأل اأ
ل نلمم   ل يممة دنممم ث قممرد لالطتجاجممات  ممد ال ظممام السممورال بممل 9122ابرايممر 

ن  د ولها نل      وم البتها الرئيس السورا ب ار ااسد بالت طبل ا ال  
 .(7)مال رو  التب ت ر ها الدول الرربية نل  ه ا ال ظا

بممي  طكومممة طممزا العدالممة والت ميممة اممب تركيمما وال ظممام  التمموتر تصمماندوقممد 
 السمممورية للقممموات الطكوميمممة المممداانات اار مممية قيمممام بعمممد الطممماكم امممب سممموريا

 9129 يو يو/ طزيرا  99و اب 4 ائرد طربية تركية م   راز واا توم  ب سقا 
هم ا العممل  دم منوقمد بمررت ل ياه البطر المتوس  الطدودية بي  البلمدي اب م

ث قرد ا  ت انترا وقدتعر ت ال ائرد اب المجال الجوا السورال  بقولها ا ها
ا لك هممممو نمممم   ريممممن ال  ممممق لمممممدد وجيممممزد  السممممورية اارا ممممبال ممممائرد د لممممت 

واممممممب الثالممممممم ممممممم   .اممممممب المجممممممال الجمممممموا الممممممدولب ن ممممممدما كا ممممممت ثسممممممق ت
قتمممل  مسمممة ممممد يي  ثتمممرا  ثثمممر سمممقو  قممم ائا  9129 / ثكتممموبرااول ت مممري 

 Oakjh ثقجمممة قلعمممة)بلمممدد هممماو  ث لقتهممما القممموات الطكوميمممة السمممورية نلممم  

Kalesi الطدوديممممة مممممس سمممموريا بطجممممة  سممممتهداا تجمممممس للمعار ممممة السممممورية )
وهمممم ا المسمممملطة. واممممب اليمممموم التممممالب ردت الطكومممممة التركيممممة نلمممم  ممممما ثسمممممته 

وب مما  نلمم  توجيهممات وتعليمممات  ل    قامممت القمموات التركيممة والبرممي الهجمموم
 رئمميس المموزرا  التركممبRecep Tayyip Erdoğan  رجمما  يمما ثردوضما مم  

بقصا جموا وممداعب لمبع  مواقمس القموات الطكوميمة السمورية امب  (-9111)
 العمليمات العسمكريةللطكومة القيام ب ث   البرلما  التركبة. و الم ا ن الطدودي

 Bülentبول مت اريم ج م  جهة ث ر   الما السورية. نبر الطدود ةال روري

Arınç     اا لسمممب  بطلممما  ممممالم ظممممة  ائممما رئممميس الممموزراN.A.T.O. 

ة التركيمم اارا ممبم  قممة طظممر جمموا ولطمايممةو  إلقامممةو ممس   مم   مموار  ب
 بقممما  للممممادد ال امسمممة مممم  ميثمممان الطلممما التمممب تلمممزم الطلممما بتمممقمي  الطمايمممة 

 ت مماتام همماوستعر ممهم لل  ممرو. و كممر اممب تطليممل لمفسسممة ان ممائه ن ممد 
Chatham House لقمد بالرمت تركيما بمردود ثاعالهما السياسمية  اب ل مد  البطثية
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واسمتيقظ.. ط  ثن ما  امب  واإلنالمية تجاه ه ا الطادم وكق ها تقول لل اتو 
ثصمدرت   ارئما   نقمدت الم ظممة اجتمانما  بال عمل و الطلا و تعر  إلنتدا و. 

تاممه بيا ما  ثدا  الهجموم السمورا ونمده وا تهاكما  صمار ا  للقموا ي  الدوليمةو اب  
الوقوا  لمم  جا مما وتعهممد بمم ل ثممم  واطممدد ممم  طل ائهمماو و  ممرا  و مميكا و نلمم  

 .(8)تركيا
 السمورّيةل ث تلا العران مس تركيا اب رفيته لإل ت ا مة ال معبيةم  جهته 

  المدامب الم ا ت مهده سموريا التب وصلت ايما بعد  ل  مرطلة الصرال المسمل
والممم ا  ت ممم  امممب الوقمممت الطا مممر بمممي  ال ظمممام الطممماكم والمعار مممة المسممملطة. 

ثنل ممت الطكومممة العراقيممة ثكثممر ممم     البلممدي  مواقمما وثدوار متباي ممة تجاهممه. 
ممممرد بق هممما ممممس م الممما ال مممعا السمممورا بمممالتريير ولكممم  ب مممر  ث  يمممتم هممم ا 

 بمممبل وا  هممما تقممما نلممم  الطيممماد بمممي  الترييمممر ب ريقمممة سممملمية وبمممدو  تمممد ل ثج
ث ممممراا الصممممرال الممممدائر اممممب سمممموريا. وبممممدت الطكومممممة العراقيممممة ثقممممل تطمسمممما  
لإل ت ا ممة السممورية مقار ممة بمواق همما ممم  الثممورات ال ممعبية اممب تممو س ومصممر 
وليبيا واليم ل ثو نل  ااقل طم رد جمدا  امب ثا   مود تت م ها تجماه ااطمدام 

سمت هام مم  اا مراا الم اوئمة اب سوريال وقمد قوبلمت هم ه المو  اقما ب مكو  وا 
لل ظام السورا الطاكم م  دا ل سوريا وم   ارجها. ولك  الطكومة العراقيمة 
هب اا ر  لديها  كوكها وتط ظاتها نل  بع  القمو  وال صمائل الم ماركة 
باأ ت ا ممممة المسمممملطة اممممب سمممموريا ونلمممم  توجهمممماتهم ال كريممممة وثهممممدااهم بعيممممدد 

المممموزير ال مممما ن ب سممممم الطكومممممة العراقيممممة  نلممممب الممممدبا تطممممدم د.     المممممد .
 تمثلهما اازممة السمورية مم  وجهمة  ظمر الطكوممةالتطمديات التمب  )آ  ا ( ن 
ا  الموقا العراقب الرسمب م  ااطدام اب سوريا امب جلسمة و طمالعراقيةل 

اب ل د  اب ت ري   المعهد الملكب البري ا ب للدراسات الدولية طوارية نقدها
 قممالل    والسياسممب اممب العممرانب لم اق ممة الو ممس اام مم 9129ل/ ثكتمموبر ااو 

القمممائم نلممم  ال ممممولية مممم   مممرا م   همممم أ يمممدنمو  ثسممملوا الطكمممالمممدبا   و
مسممار  ب تبمال جمم را  صمال  م   واطممد وطمزا واطممدل    يجما ث  يطممدم 
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نممم   مممم  ال ممارد ديمقرا ممب يممقتب بممم رادد ال ممعا السمممورا وأ يكممو  م رو مما  
ور والطلمول المسمل ة أ تمقتب باأسمتقرار ااسياسمة المطمد.  د جماهز  مما  رين

ااوس ل بل نل  العكمس مم   لم  سميفدا  لم  ا متعال ن واام  لم  قة ال ر 
 اا ممث. و والبلممدا  المجمماورد  لمم  يصممل يمكمم  ث ا لهيمما الصممرال ال ممائ ب المم 

لممم    هممم ه الصمممرانات ال ائ يمممةاد مممم   مكا يمممة امتمممد ي  ممم ث  العمممران و المممدبا  
 لوبلممدا  ال لمميج واارد ا تركيمم يهممم همم ا اأ  ممرال ثي مما   مثممل ممماضممرا العممرانل 

   .(9)توالصرانا تمسهم ه ه اا وال م  يمك  ث  اهم ثي ا  
سممموريا قمممال  ااطمممدام امممب امممب معمممر  تو ممميطه لسياسمممة العمممران تجممماهو 

 (رويتمرز)هو يار زيبارا وزير ال ارجية العراقب اب تصري  له لوكالة ث بما  
يست د  لم   تجاه اازمة السورية   و   برداد تطاول ات ا  موقا مستقل را  مف 

ه ممما يجمرا ث  العمران يطماول ث  يكمو  موق مو  . وث ااومصالطها الو  ية
 ممما  ث  تكممو  م تلمما نمم  ضيممره وث  اأ تيممارات ليسممت بال ممرورد اممب سمموريا

صمرال امب وير  الم ككو  بمواقا الطكومة العراقيمة مم  ال ثبي  ثو ثسودو.
سمموريال بق همما ثقممرا  لمم  الممرف  الروسممية والصممي ية واإليرا يممةل ثكثممر ممم  قربهمما 

بعممد ث   ممكت ا  للممرف  الرربيممة والتركيممة ورف  الجامعممة العربيممة لهمم ا الصممرال
مممم  ث   يمممرا  تسمممت دم المجمممال الجممموا العراقمممب ل قمممل  الوأيمممات المتطمممدد نل ممما  

ب مممار ااسمممد امممب قتالمممه  مممد  لمسممماندد المممرئيس السمممورا مقممماتلي ااسممملطة وال
المسممممفولي  ثبلرممممت الطكومممممة العراقيممممة  لالمعار ممممي  المممممدنومي  ممممم  الرممممرا

ربممما و  بعزمهمما  جممرا  نمليممات ت تممية ن مموائية لل ممائرات اإليرا يممة. اامريكمما 
العمممران بت تمممية ال مممائرات اإليرا يمممة المتجهمممة  لممم  سممموريا طكوممممة يكمممو  قمممرار 

وت  ا م  ال كو  واإلتهامات المثارد  الوأيات المتطددبها    ود تستر ب
لك ها تظهر ثي ا كيا ث  اازممة السمورية  طول موق ها م  اازمة السوريةل

 تطقيممممن تممممواز  بممممي الطكومممممة العراقيممممة ثمممممام تطممممدي صممممعا يتمثممممل بكي يممممة ت ممممس 
مهممة  بم يرا  اهب م  جهمة تمر  ا   داممة نالقتهما .نالقتيها بوا     وب هرا 

ام ممب والسياسممب اممب العممرانل وب اصممة ا  قممدرد  يممرا  نلمم  لتطقيممن اإلسممتقرار ا



 

 
 
 

 [098] (10) 01دراسات  قليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

)سمملبا  ثو  يجابمما ( باتممت معلومممة ووا ممطة. وممم  جهممة  التممقثير اممب ثو ممال العممران
ثي ممما  اامريكيمممة  لممم  الوأيمممات المتطمممدد بطاجمممة ت الطكوممممة العراقيمممةمازالممم ث مممر 

 جممم ا اأسمممتثمارات امممب الق مممال ال   مممبو للطصمممول نلممم  المسممماندات العسمممكرية 
 .(01)وتوسيعه إلنادد ب ائه طثيثا   الطكومة العراقيةال ا تسع  
 ل  المواقا العراقية  (-9112)  ورا المالكب رئيس الوزرا  العراقبت رن 

م  اازمة السورية اب طديم له مس ق اد )العراقية( التل زيو يمة الطكوميمة بمم 
9129مسمما  الطممادا والثالثممي  ممم  كمما و  ااول/ ديسمممبر ممم  العممام 

ل    (00)
يمرا ل  ملتزممة  بق هما كر بق  طكومته قمد ثبلرمت الوأيمات المتطمدد اامريكيمة وا 

بمممممالطظر العسمممممكرا الم مممممرو  نلممممم  سممممموريا وأ تسمممممم  بوصمممممول ااسممممملطة 
والمعمممدات العسمممكرية اا  مممرا امممب الصمممرال دا مممل سممموريا ومممم  ثيمممة جهمممة 
 كا ممممتل ولك همممما اممممب الوقممممت   سممممه تمت ممممس نمممم  ت بيممممن الطظممممر اإلقتصممممادا
الم ممرو  نلمم  همم ا البلممدل وتسممم  بمممرور ال ممط ات والب ممائس  ات ال ممابس 
المد ب كالر ا  والوقود والمستلزمات ال بيةل التب تقتب م  ثا بلمدل بمما ايهما 
 يممممرا . ا  الطكومممممة العراقيممممةل وبطسمممما رثا رئمممميس المممموزرا  العراقممممبل  ممممد 

 ممر  نلمم  سياسممة العقوبممات اإلقتصممادية التممب ت ممر  نلمم  البلممدا  بهممدا ال
اا ظمممة الطاكمممةل بي ممما اممب ال تيجممة تممفدا تلمم  العقوبممات  لمم  زيممادد معا ممات 

العراقممب اممب همم ا  رئمميس المموزرا  كممما جممدد ال ممعوا اقمم  ونممدم تممقثر الطكممام.
اللقا  المتل ز رفيمة الطكوممة العراقيمة لطمل اازممة السموريةل التمب ترتكمز نلم  

سمية السملمية ولميس نم   ريمن  رورد ث  يتم التريير اب سوريا بالسبل السيا
السال ل وث  يقتصر التد ل ااج بب اب ه ه الق ية نلم  المدنم )السياسمب 

 رئمممميس المممموزرا  اقمممم ( ل  ممممراا )المعتدلممممة اقمممم (. وممممم  الجممممدير بالمممم كر ا 
الممالكب قمد ثجماا ن مدما سممفل امب هم ا اللقما  المتل ممز   سمه نم  سمبا تممردا 

ل بعمدم وجمود  صمومة   التركمبرئيس الموزرا رجا  يا ثردوضا  نالقته مس
  صية بي ه وبي  ثردوضما ل وا   اا يمر اطت م  ورطما بمه ب مدد ن مدما زار 
تركيال مثل ما اطت   المالكب ورطا ن مدما زار ثردوضما  العمرانل ولك مه )ثا 

  سياسممممات وتصمممريطات ثردوضمممما  اا يممممرد تجمممماه العممممران قالممممالكب( ي ممممعر بمممم
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عممران الدا ليممةل وهمم ا هممو جمموهر تت ممم  مف ممرات نلمم  التممد ل اممب  ممفو  ال
 المالكب(. رئيس الوزرا   التوتر الطالب بي  طكومتب البلدي  )بطسا رثا

اب المقابلل صمارت ث قمرد تمدنم مسمانب اإل اطمة بال ظمام السمورال وتسما د 
. وبمات مم  الوا م  ثّ  تركيما ثصمبطت االمعار ة السلمّية والمسلّطة اب سموري
ت المعار مممة السمممورّيةل وب اّصمممة المسمممّلطة م  ر مممة ب مممكلي ت صممميلّب امممب مممم أ

وهممم ا مممما  ل ثا امممب الم ممما ن المجممماورد للعمممرانلم هممما امممب  ممممال سممموريا و مممرقها
ي عها اب موقسي يمّك ها م  داس مجريات ااطدام اب ه ه الم  قة اب   مار 

ل ومممم  المهمممم ا  يف ممم  هممم ا الت مممور امممب مصمممالطها اام يمممةثهمممدااها السياسمممية و 
اامممممر المممم ا طكومممممة العراقيممممة لتطممممديات ااممممم  اإلقليمممممب. طسممممبا  تقييمممممات ال

يت لمما رفيممة  سممتراتيجية نراقيممة لمطاولممة ت  ممي  مسممتو  معممي  ممم  العالقممات 
اام يممة مممس تركيمما برمم  ال ظممر نمم  الطالممة المترديممة طاليمما  للعالقممات السياسممية 

الت سممممين اام ممممب ممممم   )ممممما يمكمممم   سممممتعادته( بممممي  البلممممدي ل والسممممعب إلسممممتعادد
 ممممتر  مممممس تركيمممما نلمممم  ضممممرار التعمممماو  اام ممممب والعسممممكرا المممم ا ت ممممم ته الم

)المجلممممس اانلمممم  للتعمممماو  اأسممممتراتيجب بممممي  العممممران وتركيمممما( المممم ا  توجهممممات
تقسممس  ممالل ات اقيممة )اإلنممال  السياسممب الم ممتر ( التممب وقعممت اممب برممداد بممي  

رئممميس الممموزرا   ورجممما  يممما ثردوضممما  رئممميس الممموزرا  العراقمممب مممورا الممممالكب 
/  ممالل زيممارد رسمممية قممام بهمما اا يممر  لمم  العممران اممب العا ممر ممم  تممموز التركممب
 .9118 يوليو

نلمم  الممرضم ممم  كممل المع يممات والمف ممرات السممابقة طممول  بيعممة المواقمما 
العراقيممممة ممممم  اازمممممة السممممورية ب اصممممةل وممممم  الصممممرال والتمطممممور والت ممممااس 

والمو ونية بق ه  المتصاند اب اإلقليم بعامةل يمك  القول لتو ب اإل صاا
لطممد اآل  أ توجممد دأأت قويممة ت يممد ب ممكل قمما س وجممازم نلمم  ا  الطكومممة 
العراقيممة قممد قممررت اإللتطممان بقطممد المطمماور اإلقليميممة المتصممارنة ب ممكل اعلممب 
سممتراتيجب ي ممس كممل  مكا ممات ومقممدرات البلممد وقراراتممه السياسممية اممب  دمممة  وا 

قبله بتوجهمات مطمور مما. ومما ثهداا  ل  المطورل ويره  طا ر البلد ومست
زال العمممران يطممماول اإلبقممما  نلممم  ق ممموات للتعممماو  والت ممماهم ممممس بلمممدا  اإلقلممميمل 
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العربيمة وضيممر العربيمةل ويسممع  للوقمموا قمدر اإلمكمما  نلمم  مسمااة واطممدد ممم  
اازممممة كمممل اا مممراا المت ااسمممة والمتصمممارنة امممب الم  قمممة. وممممس  لممم ل ثدت 

ل وثلقممت التركّيممة- ل لممة اممب العالقممات العراقّيممة ماممب  طممدا كبيممرا  السممورّية دورا  
بظاللها نل  ثبعاد تل  العالقمات السياسمية واام يمةل بمل وطتم  اإلقتصمادية. 
ولك  يبق  ه ال  جا با  م رقا  اب  بيعة العالقات بمي  البلمدي ل يتمثمل بق هما 
أ تسممتمر بمموتيرد واطممدد لمممدد  ويلممةل اتممارد يصممل مسممتو  الت سممين السياسممب 

ام مممب بمممي  البلمممدي   لممم  درجمممة ناليمممةل وتمممارد يصممم  ا  ك صممممي  ي تميممما  وا
لمعسممكري  م تل ممي ل ويعمممال  بالت ممادل ويبممدو ا  همم ه هممب سمممة العالقممات 

التركيمممة المعاصمممردل ال المممما واجمممه البلمممدا   مممالل العقمممود الما مممية  -العراقيمممة
 ثو انا  مربكة  ومعقدد  اب توجهاتهما  طو بع يهما.

 
 
 
 لتدددد ثيرات المسددددتقبلية ل شدددداقات حدددد   العمددددال الكردسددددتا ي فدددديا -ثا يدددداً 

   التركية -العالقات العراقية       
يعممممرا و  (Partiya Karkerên Kurdistan)طمممزا العممممال الكردسممممتا ب 

يجمممممس بممممي  يسممممارا مسممممل   كممممرداطممممزا سياسممممب هممممو  PKK ا تصممممارا  بالممممم
 لي ي يممةل هداممه    مما  ممماي لن نليممهال -ماركسمميةالو كرديممة القوميممة التوجهممات ال

ت ممممم الم مممما ن التممممب  ي تممممر  ا  المسممممتقلة( التممممب كردسممممتا الطممممزا )دولممممة 
يمممرا  والعمممران وسممموريا . تقسمممس هممم ا الطمممزا امممب يق  هممما ااكمممراد امممب تركيممما وا 

)ديمار بكمر( التركيمة نلم  يمد ال ا م   مدي مةامب  2228ت ري  الثا ب/  وامبر 
 )الموجممممود طاليمممما  اممممب السممممجو  التركيممممة( اف ثوجممممال السياسممممب الكممممردا نبممممد
وا ممممم ر نمممممدد كبيمممممر مممممم  ثن ممممما  طمممممزا العممممممال  .ومجمونمممممة مممممم  رااقمممممه
سممهل البقممال اممب لب مما  بعممد اأ قممالا العسممكرا المم ا  الكردسممتا ب  لمم  اللجممو 
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وبمدثوا بالتمدريا العسمكرا امب  2281ثيلمول/ سمبتمبر  29طدم امب تركيما امب 
آ ار/ ممممارس  92الج ممما  العسمممكرا للطمممزا امممب ت مممكل  م يممممات الالجئمممي  .

 ERNKسممممممممممممممممممممم جبهممممممممممممممممممممة التطريممممممممممممممممممممر الممممممممممممممممممممو  ب الكردسممممممممممممممممممممتا ب  ب 2282
(Netawia Kurdistan Eniya Rizgariya).  تزايممد وجممود مقمماتلب الطممزا اممب

كردسمممتا  العمممران نقممما ا تهممما  طمممرا ال لممميج الثا يمممة )آا/ ثضسممم س  جبمممال
ب  ممال العمران ( وار  م  قة طظر ال يرا  ا2222آ ار/ مارس  -2221
ثيممار/ مممايو  2واممب  .ل وتصمماندت نمليمماتهم  ممد القمموات التركيممة2222نممام 

سممممممهل البقممممممال  هائيمممممما  ممممممم  المقمممممماتلي  ث ليممممممت م يمممممممات الطممممممزا اممممممب  2229
 2امب و  وااسلطةل وبق  ثوجال  وندد م  قادد الطمزا وثن مائه امب سموريال

ال ممرو   تممم  بعمماد ثوجممال  ممم  سمموريال بسممبا 2228ت ممري  ااول/ ثكتمموبر 
التركية ال مديددل التمب كمادت ث  تتطمّول  لم  طمرا بمي  تركيما وسموريال بطجمة 
اتهام تركيا لسوريا بق ها تسم  اوجال  ولطزا العمال الكردسمتا ب بالتمدريا 
واأ  مممالن مممم  ثرا ممميها ومممم  سمممهل البقمممال اللب ممما ب. وقمممد ا ممم ّر ثوجمممال  

يممم طمماول الطصممول نلمم  ن ممدها التوجممه ثوأ   لمم  روسمميال ثممم  لمم  ثوروبممال ط
طممن اللجممو  السياسممبل لك ممه ث  ممن. وقممد  جطممت الم ممابرات التركيممة بالتعمماو  

اب  يروببل  2222 با / ابراير  22مس م ابرات ثج بية ث ر  بانتقاله يوم 
 .(00)ناصمة كي يا

مجلممس ال ممواا  9129اممب ت ممري  ااول/ ثكتمموبر  دنممت الطكومممة العراقيممة
ات اقية تسم  بوجود قواند ثج بية نل  ية تمديدو ث ثو ندم  لرا  ل  و العراقب

ا هممما تسمممتهدا  نراقمممب طكمممومبل اارا مممب العراقيمممةل امممب   مممود ثكمممد مسمممفو 
اممرا س )و كممر بيمما  طكممومب تلقممت وكالممة . عممرانالقوانممد التركيممة اممب  مممال ال

توصمية  لم   رامسوقمرر  العراقمب  س ة م ه ث  مجلس الوزرا  ( اإل باريةبرس
دولممة  ثيممةات اقيممة مبرمممة سممابقة مممس  ثيممةرمما  ثو نممدم تمديممد مجلممس ال ممواا ب ل

ب نلمممم  اارا مممم ااج بيممممةتسممممم  بوجممممود القمممموات والقوانممممد العسممممكرية  ثج بيممممة
 اتمسفول طكومب رايس المستو  ل را س برس ا  واأت اقي ةو. وثو  العراقي
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ممس تركيما امب اانموام التمب سمبقت اإلطمتالل  تثبرمم هب تلم  التمبالمقصودد 
 بالوجودتسم  للقوات التركية يكب للعران وتريير  ظام الطكم ايهل والتب اامر 

. وكا مت طمزا العممال الكردسمتا بومقماتلب م ا ن  مال العران لم ماردد ب ا
 ت مان  2284الطكومتا  العراقية والتركية قد ثبرمتا امب ت مري  ااول/ ثكتموبر 

اقممة البلممد اآل ممرل ثممم  الطممدود المم ا يسممم  لكممل ممم  البلممدي  بعممد    ممار وموا
القيام بعمليات )م اردد طثيثمة( للمسملطي  الم ماوئي  لكمال البلمدي  نلم  نممن 

كممم دا مممل طممدود البلمممد اآل مممر. وقامممت القممموات التركيممة بمممثالم تممموضالت  (21)
بموااقة الطكومة العراقية بموجا  2288 -2282دا ل اارا ب العراقية للمدد 

سكرا التركب طاليا  اب  قليم كردستا  اب يتركز الوجود العو  .(01)ه ا اإلت ان
 42) وبمامر بوقانمدد نسمكرية كبيمرد امب  ل امب2222 العمام م م و   مال العران

 ضيريلممو ووصممريرد اممب  ث ممر ثممالم قوانممد  ل ا ممال  نمم  (كلممم  مممال دهممو 
 و (ل ممممممال دهمممممو كلمممممم  222) وكا يماسمممممبو و(ل كلمممممم  ممممممال العماديمممممة 41)
التركيةل وهم ه القوانمد  -  الطدود العراقيةنل (كلم  مال زا و 11) سيرسبوو

 .نل  مدار الس ة ثترا ثابتة وي ت ر ايها ج ود 
مممممم  ثبمممممرز الت مممممورات الطاليمممممة والمهمممممممة لهممممم ه الق مممممية همممممب التسممممممريبات 
اإلنالمية التب ت ير  ل  وجود مباطثات سرية تدور اب الوقت الطا ر بي  

قيممممادد طممممزا العمممممال سياسمممميي  ثتممممرا  ومسممممفولي  اممممب الطكومممممة التركيممممة مممممس 
بممالتزام  مممس الكردسمتا ب ممم  ثجمل التوصممل  لم  طممل لهم ه اازمممة التاري يمة. ا

اأ تباكات المسمّلطة بمي  مقماتلب طمزا العممال الكردسمتا ب والجمية التركمبل 
التممب تسمم ر نمم  ن ممرات ال ممطايا ممم  الجمما بي ل بممي  قتيمملي وجممري ل ك مم ت 

والدولمة  PKKالمم قديممةل بمي  الصطااة التركّيمة نم  م او مات سمرّيةل جديمدد 
نبمممداف ثوجمممال  وقيمممادد  الطمممزا السمممجي  التركّيمممةل وب مممكلي مبا مممر ممممس زنممميم

الطزا. كما ت اقلت ه ه الصطااة ث با  ن  وصول ه ه الم او ات  لم  مما 
 لمون واب ه ا اإل مارل ك ما و وص قة سرّيةو بي  ال راي .  يمك  تسمّيته بم

 ال مممعا الجمهمممورا التركمممب طمممزا  ائممما زنممميم وKOÇ Haluk Ahmet كمممود
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Cumhuriyet Halk Partisi  (CHP) الم ا يعمد ل وةوااتاتوركيم التوجهمات  ا
ثيلممول/  22يمموم  ل اممبطممزا المعار ممة اابممرز اممب تركيمما اممب الوقممت الطا ممر

 بمممرو التركّيمممةل نممم  المراسمممالت السمممرّية بمممي   -نبمممر ق ممماد وآو  9129 سمممبتمبر
 ل ب صمو  الم او ممات ممال العمران ثوجمال  وقيمادد طزبمه امب جبمال ق مديل

 9118 نمام مم  PKKالمم  التب جمرت امب ثوسملو بمي  الدولمة التركّيمة و السرية
 .. و كمممر كمممود ث  وهممم ه المراسمممالتل جمممرت ب لممماي ونلمممم9122ولرايمممة تمممموز 

 .رئمميس الطكومممة ثردوضمما وه وثّ ممه سيك مما اطواهمما للممرثا العممام التركممب أطقمما  
 Kamal كممممال كلجمممدار ثوضلممموو  صمممرّ  لل مممر  نلممم  طكوممممة ثردوضممما ول

KiliÇdar Oğluزنميم طمزا ال ممعا الجمهمورال ثّ مه وأ مما س لديمه للمم هاا  و
 اممب ثوسمملول  ممري ة ث  يمم جم ن همما  لقمما  PKKالممم  لم  م او ممات جديممدد مممس 

 .(04)الكردستا ب لسالطهو طزا العمال
صمممّر  رئممميس الطكوممممة التركّيمممة وزنممميم طمممزا العدالمممة وامممب السممميان   سمممهل 

ثيلمول/  98 ل مسما  يموم(ATV آ تمب امب)لت مية رجما  يما ثردوضما  لق ماد وا
  وقريبمما  سممتجدو  ا  ممالن ثوسمملو ثا ّيممة. وا   لممم يكمم  اممب قممائال   9129 سممبتمبر

ثوسلول ا ب مكما ي آ مروه امب   مارد م مه  لم  الم او مات السمرّية التمب جمرت 
 ايممة تممموز/ولر 9118الكردسممتا ب ممم   طممزا العمممال التركّيممة و طكومممةبممي  ال
. و  مممم  ثردوضمممما  ث  تكممممو  الطكومممممة التركّيممممة اممممب وارد تطسممممي  9122يوليمممو 

 قلمممه  لممم  اإلقاممممة و  الكردسمممتا ب نبمممداف ثوجمممال  طمممزا العممممال ثو ممال زنممميم
كممما  هممم ا ثطمممد وقمممد  لالجبرّيمممةل بمممدأ  مممم  سمممج ه اأ  مممرادا امممب جزيمممرد  يمرالمممب

طمّل  م او اتا ب اب الكردستطزا العمال الم الا الرئيسة التب  اد  بها 
ممم  اجممل ا  ممالن ثوسمملو و ثّ ممه الق ممّية الكردّيممة اممب تركيمما. وث مماا ثردوضمما 

ثا يةل أ م ا  م  البد  م   يمرالبول م يرا   ل    را  ثوجال  امب نمليمة 
التصمممريطات اأيجابيمممة البانثمممة نلممم  الت مممافل  ثمممم توالمممت الت ممماو  الجديمممدد.

ثردوضما  وقيمادات بمارزد امب طمزا  بطسا مراقبي  لل ق  التركبل تصمدر مم 
 امممب العدالمممة والت ميمممة التركمممب الطممماكمل امممب   مممار التلممموي   لممم  رضبمممة الطكوممممة
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الكردسمتا ب. و لم  قبيمل طزا العممال  مرطلة جديدد م  الت او  مس   الن
 الثالثمي  مم  ثيلمول/ سمبتمبرا عقاد مفتمر طزا العدالة والت مية ال ا تمّم امب 

 ائممما رئممميس الممموزرا  التركمممب لإلنمممالم كمممل مممم   بمممه. وم همممال مممما صمممّر  9129
 Beşirا ب مير آتماأول ووزيمر الدا لّيمة التركمب وBülent Arınç بول مت اريم جو

Atalayن  وجود  ّية للطكومة التركّية لبد  جولة ت او ّية جديمدد  للإلنالم و
 سمعداف ثرضمي والكردستا ب. كما صّر  وزيمر العمدل التركمب طزا العمال مس 

Ergan Saadallahلق مممماد  لو(تممممب اممممب    N TV)  ثيلممممول/  92التركّيممممة يمممموم
قممممائال   وسمممميكو  ثوجممممال  ممممم  الم مممماركي  اممممب مسممممانب طممممّل  9129 سممممبتمبر

الق ّية الكردّيةو اب تقكيدي م ه نل  اطتمال ا  الن هم ه الجولمة الجديمدد مم  
بعلمممي الت مماو ه م ّوهمما   لمم  ث  نبممداف ثوجممال  التقمم   ممقيقه مطمممد ثوجممال ل و

 .(05)وثمري م  ثردوضا ول دو  ث  يطّدد اب ثّا يوم جر  اللقا 
تمك ممممت الطكومممممة التركيممممة ممممم  نقممممد  ت اقيممممة اعليممممة مممممس طممممزا العمممممال    ا

   يتم التوصمل بموجبهما  لم  طمل  همائب وجم را لهم ا الصمرالل ام الكردستا ب
ل يمكمم  ا  يممفدا  لمم  الكث يممر همم ا الطممدم سمميكو  بمثابممة تطممولي تمماري بي مهمممي

م  الترييرات اب معادلة تواز  القو  اب الصرانات اإلقليميةل ام  المطتمل 
 وتطولممه  لمم  اممب السياسممة التركّيممة PKKالمم  ا  ممرا ث  ي متج نمم  همم ا اإلت ممان 

يمممرا  اامممب سممموري التركيمممة مصمممال النممم   ممممدااسي   مسممما دي والعمممران والم  قمممةل و  وا 
ت يد تركيممما مممم  الثقمممل ستسمممكمممما لم ممماريس والم   مممات وال موطمممات التركّيمممةه ل

نلمم  وجممه ال صممو ل واممب  يممرا  والعممران  ااممب سمموري PKKللممم الجممماهيرا 
نموما ه ويمك  لتركيا وثمريكما ث  تسمت يدا مم  الج ما  اإليرا مب لطمزا العممال 

ل ل ك رال نسمكرّية م ّظممة وقوّيمة دا مل  يمرا )طزا الطياد الطرد( الكردستا ب
را  والررا طول ق مية البر مامج ال مووا لتوظي ها اب ت انالت اازمة بي   ي

  .(06)اإليرا ب
 لمم  اأسممت ادد  PKKالممم  سممعب ثي مما   ممم  الت ممورات المهمممة لهمم ه الق ممية

للطممدود القصممو ل  9122التممب ا ممدلعت اممب  ممبا / ابرايممر  مم  اازمممة السممورّية
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 .بريممة تعزيممز موق ممه الت او ممب مممس ث قممرد وتطقيممن مكاسمما سياسممّية اممب تركيمما
ت مادت م م  بدايمة الثمورد التعاممل السمورا  ث  قموات ال ظمام ت لل ظمروم  المل 

 -اممب مطااظممة الطسممكةل ال ممماليةل كممما بع مما مممس مظمماهرات المممد  الكرديممة
اأتطمممممماد )طممممممزا مقمممممماتلب  تمممممموارد تقممممممارير طممممممول قيمممممماما ممممممال  نمممممم  ال ممممممرقيةل 
بمممدور مسممما د لقممموات  PKKللمممم المممموالي   PYD ( الكمممردا السممموراالمممديمقرا ب

سيما اب طلا وري هال طيم يتواجد ااكراد بصورد أوطداته اام يةل ال ظام و 
ا  ا طسمار  مهدت سموريا  9129 يوليمو/ الثما ب مم  تمموز وبعمدصريرد ومت رقة. 

نمم  نممدد كبيممر ممم  المعممابر الدوليممة مممس   ظممام ااسممد لسممل ةا  وسممريع ا  ملموسمم
بمممب العمممران وتركيمممال ونممم  مسممماطات ط مممرية وري يمممة واسمممعة امممب ال ممممال الرر 

اقاممت  ل كما اب مطااظة دير الزور  مرن المبالد.م  سوريا وال مال ال رقب
بال قتمال  الطسكة م  ندد م  مد  وبلدات مطااظة قوات ال ظام باأ سطاا

الطكوممة ثثمار قلمن  ااممر الم ا .(07)ي كر وسلمتها لمجمونات كرديمة م ظممة
ن الكرديممة اممب التممب لجممقت  لمم  مطاولممة التممقثير اممب ثو ممال الم مما  التركيممةل

بسمبا  رئيس  قليم كردستا  العران مسمعود بمارزا بل سوريا نبر نالقاتها مس
اا لسممية )لطممد اآل ( اا تممد ل نسممكرا تركممب اممب  -لمعار ممة اامريكيممةا

  مممية ت ممماقم ثو مممال الم  قمممة و روجهممما نممم   لالم ممما ن الكرديمممة امممب سممموريا
يتعممممد  ا ورا الممم  هممم ه ال  مممود يمكممم  ث  ت يمممد ال ظمممام السمممكمممما ا السمممي رد.

ة است زاز ااتمرا ل  مما إلظهمارهم امب صمورد ال معيا الم ا أ يسمت يس طمايم
ثم هل ثو لداعهم لتوجيه  ربات نسكرية للداانات اار ية السوريةل ب مكل 

ث  يممفدا  لمم    مموا طممرا م توطممة ت ممار  ايهمما قممو   قليميممة ودوليممة  يمكمم 
 ةلسمورياازممة اليمة تجماه يمك  ث  يرب  طسمابات المدول الررب نديددل وهو ما
ممممس  لال مممرو  التمممب يتعمممر  لهممما نلممم  مواجهمممة السمممورا ويسممماند ال ظمممام

 .(08)ب ستمرار الدنم اإليرا ب والروس
 المسمملطة  مموال نقممود ب مالا ثكممراد العممرانل طيممم نملممت الطركمة القوميممة

نلمم  مطاصممرد  مموازل الت ممظب السياسممبل امم   ه مما  ممما يزيممد نمم   ممم  الممزم 
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ل تت مماوت رفاهما وبرامجهمما ممم  الم لبيممة ايممة كرديممة امب سمموريم ظممة طزب (22)
 اأقتصممممادية المطممممدوددل  لمممم  السممممعب  لمممم  -الثقاايممممة واأجتمانيممممة -القوميممممة
ثطممممد ثبممممرز همممم ه القممممو  هممممو طممممزا اأتطمممماد و كرديممممة قوميممممة.  اتكيا مممم تقسمممميس

ل ويقمموده صممال  مسمملم مطمممدل 9111 العمام ل المم ا ثسممس اممبPYDالمديمقرا ب
قتممه الوثيقممة بطممزا العمممال الكردسممتا بل ثو ث ممه لمميس ثكثممر والمم ا يعممرا بعال

طمممزا العممممال  ب ممم امممم    %(91)ث  مممما يقمممارا مممم   نلمممما  لمممه.  امتمممدادمممم  
 اوهم ا مما صممت ن مه ال ظمام امب سموري لالكردستا ب هم م  ااكراد السوريي 
العمممممال الكردسممممتا ب يطظمممم  بممممدنم  طممممزا  مممموال الوقممممتل سمممموا  ن ممممدما كمممما 

التركيةل ثو بعد ا  الن الثورد  -تطس ت العالقات السوريةدم نل ثو بعد ما 
ثضلمممما ا   .PKK مالسممممورية ونممممودد ال ظممممام السممممورا  لمممم  تعزيممممز نالقاتممممه بالمممم

م ظمممة سياسمميةل ا  مموت م مم   (22)ااطممزاا الكرديممة اا ممر ل والتممب تمثممل 
المجلممممس الممممو  ب ) ماممممب اإل ممممار المعممممروا بمممم 9122ثكتمممموبر  /ولاا ت ممممري 
المجلمممسل الممم ا ت مممكل ب مممر  مممم  مسمممعود البمممارزا بل  هممم ا دويعممم (لالكمممردا

رئممميس  قلممميم كردسمممتا  العمممرانل ائتالاممما  سياسممميا  ضيمممر وثيمممنه وب مممالا طمممزا 
المجلممس ضيممر مسممل ل وا   كمما  ثمممة مف ممرات  همم ا اأتطمماد الممديمقرا بل امم  

ربيمممملل ثنلمممم  ث  ن اصممممر تتبممممس المجلممممس تلقممممت وتتلقمممم  تممممدريبا  نسممممكريا  اممممب 
ل 9129يوليممو  /تممموز الطممادا ن ممر ممم اممب و  اإلقلمميم. بمسمماندد ممم  طكومممة

 مممر  البمممارزا ب نلممم  اأتطممماد المممديمقرا ب والمجلمممس المممو  ب لتوقيمممس ات مممان 
إلقاممة  دارد م متركة مم  ال مراي  للمعممابر  هم ا اإلت مان ثسمسو ربيملل ابمدي مة 

الطدودية ال مالية بمي  سمورية والعمرانل وللم ما ن التمب ا سمطا م هما الجمية 
ث  اأت ان لم يزل  وا ال  ن اب مطااظة الطسكة. ولك ل  ال ظامب السورا

ه مممما ل امممم   اأتطمممماد الممممديمقرا ب يبممممدو ال ممممرا ااقممممو ل وث  اإلدارد الكرديممممة 
الم تركة التب تسلمت المعابر والمد  والبلدات الكردية اب الطسكة تميل امب 

 .(09)الواقس لصال  اا ير
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زا العمممال الكردسممتا ب إلرسممال ممم  يسممت دم طمم ال ظممام السممورا اقمم  لمميس
ا مب ااسممابيس القليلممة التاليممة نلم  ا سممطاا قمموات ال ظممام  رسمالة تهديممد لتركيمما.

ل مممم  ثضلممما ممممد  وبلمممدات مطااظمممة الطسمممكةل تممموارت لمممد  السمممل ات التركيمممة
ثضسم س  /آاامب التاسمس مم   التركيمة (زمما )صمطي ة وبطسا ما   مر امب 

كردسمتا بل وتطمت ال مر  العسمكرا تقارير ت يد بمق  طمزا العممال الل 9129
التركب المتصاندل يت ل  اآل  تدريجيا  ن  قوانده التقليدية اب جبال ق ديلل 

ل نلمم  الطممدود ( التركيممةهكممارا)بمطااظممة  ( مممدي لب)ليتمركممز قممرا م  قممة 
اإليرا ية. بمع   ث  ت ماقم اازممة السموريةل وت ماقم الصمرال اإلقليممب  -التركية

لممممم يمممممفد  لمممم  تجمممممدد الممممدنم السمممممورا لطممممزا العممممممال  لاطممممول مسممممتقبل سممممموري
وه ما يبمرز  الكردستا ب اق ل بل ث  الطزا بات يجمد رنايمة مم   يمرا  ثي ما .

اب نالقتها بطمزا   ليه يمك  إليرا  ث  ت هاال ا  مد ن  التسافل مهمل 
العمال الكردستا بل بكل ما تع يه ه ه العالقة م  موقما نمدائب صمري  مم  

الممدول تواجممه دائمممما  اهممو ثمممر يصممعا تقممديره اآل . و لتركممبل تركيمما وال ممعا ا
صعوبات جممة امب معالجمة اإل  اقمات اأسمتراتيجيةه ومما تست معره  يمرا  امب 

هو    ان استراتيجب بامتيازل وليس م  المستبعد  ا اب الوقت الطا رسوري
ث  ت ها القيادد اإليرا ية  ل  مم أت و يمارات بالرمة ال  موردل نلم  الصمعيد 
اإلقليمبل للتعامل مس ه ا اإل  ان. ولك  المفكدل نل  ثية طالل ث  العالقة 

امممب  المسممملطة اإليرا يمممة ممممس طمممزا العممممال الكردسمممتا بل الممم ا تسمممببت ثنمالمممه
ثلا  صابة اب تركيا م   م تصا الثما ي اتل ل  ي ظر  ليها  (42)ثكثر م  

 بقا درجة م  التساهل اب ث قرد
(01). 

ل سمي ت  المسمقلة الكرديمة نلم  سمورياال نلم  مسمتقبل     الة ثممد الصمر ا
اأطتممممماأتل بممممما  لمممم  المزيممممد ممممم  التممممور  اإليرا ممممب اممممب ال ممممق ي  السممممورا 
يمرا . ن ممدهال لمم  يمم عكس  والكمردال وتصمماند اممب نواممل التمموتر بممي  تركيمما وا 

التركمممب نلممم  العالقمممات المبا مممرد بمممي  البلمممدي  اقممم ل ولكممم   -التممموتر اإليرا مممب
 ممس العممران كمم ل ل المم ا سمميجر هممو اآل ممرل بمم رادد بعمم  قممواه ثي مما  نلمم  و 
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وبرير  رادتهمل  ل  ساطة الصرال. ه ال  لم  جا ما اآلثمار اإلقليميمة اا مر  
ل سوا  ايما يتعلن باارد ل ثو السعوديةل ثو اإلقليم الكمردا ال زمة اب سوري
قممات وه مما  صممل  لم   سممت تاد مهممم م مماده    مسممتقبل العال .ناامب  مممال العممر 

طمزا العممال  التركية سيتقثر ب كل كبيمر بالمسمارات التمب سيسملكها -العراقية
اممب نالقتممه بالطكومممة التركيممةل سمموا  كا ممت تعاو يممة ثم صممرانيةل  الكردسممتا ب

ا ال  ن  تقثر ه ه العالقات بت ور   ا ات ه ا الطزا المسلطة وتوسعها 
 وبالتطال ات اإلقليمية التب سيعقدها.

 التركية -ر تقورات الملف ال ووا اإليرا ي في العالقات العراقيةت ثي -ثالثاً 
   ثضلممممما التطلممممميالت اإلسمممممتراتيجية تسمممممتبعد ا تقمممممال ثزممممممة الملممممما ال مممممووا 
اإليرا ب اب الوقت الطا ر  ل  مرطلمة المواجهمة العسمكرية المبا مرد بمي   يمرا  

كما والرمرا و صومهال لعمدم تمواار الظمروا اإلقليميمة والدوليمة التمب ت مجس ثمري
نل  القيام به ه ال  ود لطد اآل ل ولق انة  صموم  يمرا  بمق  العممل العسمكرا 
ل  ي هب البر امج ال ووا اإليرا ب وا  ما يف ره اق . ولك  تبق  ه ه اازمة هب 
التطدا اام ب ااكبمر امب الم  قمةل امب طالمة   ما  جميمس الوسمائل الدبلوماسمية 

ة المسلطة المبا ردل وب اصمة    الكثيمر ووصول  يرا  و صومها  ل  المواجه
ممممم  البمممماطثي  المتممممابعي  لت ممممورات همممم ا الملمممما يممممرو  بممممق  جممممز ا  كبيممممرا  مممممم  
التممدانيات اام يمممة اممب الم  قمممة هممب امممب ااصممل مواجهمممات ضيممر مبا مممرد بمممي  
 صوم ه ه الق يةل ثو بمع   آ ر     يمرا  تطماول كسما وقمت   مااب مم  

 مممدلس امممب الم  قممممة يمكممم  ث  يلهمممب ثنممممدائها كمممل  مممزال مسمممل  ثو ثزمممممة ثم يمممة ت
ل -الوأيممات المتطممدد اامريكيممة والرممرا وطل ائهممما اممب الم  قممة -)الم تر ممي (

إلسمممتثماره امممب الم مممب قمممدما  ببر امجهممما ال مممووا مممم  جهمممةل ولتقجيمممل المواجهمممة 
 المسلطة المبا رد مس  صومها وث   الوقت الكااب لإلستعداد مم  جهمة ث مر .

 اتهممامبعمد  آ م د بالتممقزم الوكالمة الدوليمة لل اقممة ال ريمة ممسيممرا   نالقمة  ث كمما 
بمممالتور  امممب نمليمممات ت ريممما وتجسمممسل ا مممال  نممم   الوكالمممة لم ت مممب  يمممرا 



 
   

  [112]       واثق محمد براك السعدون                                      ......مستقبل العالقات العراقية 

نلمم  قممدرد اامممم المتطممدد نلمم  الوصممول  لمم  الم  مم ت  ب ممر  قيممود هاتهديممد
   .(00)ال ووية اإليرا ية

م  الم يد تو ي  معالم اإلستراتيجيات السياسية واام ية التب تتبعها كل 
يمممرا  تجممماه بع ممميهمال وال يمممارات المتاطمممة للعمممران امممب توجهاتمممه  مممم  تركيممما وا 
المسمممتقبلية  طمممو هممم ي  البلمممدي ل مممم  ثجمممل صمممياضة قمممرا د مسمممتقبلية م  قيمممة 

  العالقمات أ عكاسات المواجهة العسكرية المطتملة بي   يرا  و صومها نل
اإليرا ية المعاصردل بقبعادها  -التركية. اقد تميزت العالقات التركية -العراقية

السياسممممية واإلقتصممممادية واام يممممةل بق همممما تتجممممه بمسمممماري  متمممموازيي ل ثطممممدهما 
تعاو بل واآل ر ت ااسب م  ب  يرتكز نل  مبمدث تج ما الوصمول  لم  طالمة 

لتمماري ب بممي  البلممدي   ممالل ال تممرد المواجهممة المبا ممرد. ابممالرضم ممم  الصممرال ا
العثما يةل  أ ا ه أ توجد  الاات قويمة بي همما امب الوقمت الطا مرل    لميس 
ه المم   زانممات طدوديممةل وأ  ممعور متممراكم بالعممدا ل ومصممالطهما اممب ميممادي  
الت مممااس اإلقليميمممة الم مممتركة )التمممب تتركمممز طاليممما  امممب ج ممموا القوقممماز وآسممميا 

 ا مال  نم  وجمود ةل ثو نلم  ااقمل ضيمر مت ماربة.الوس   والعران( وا ط
ل وب اصممة اممب مجممال   ممان التعمماو  اأقتصممادا بممي  البلممدي  قممدر كبيممر ممم 

إلطتياجات تركيا م  ال    والرازل نمالود ال اقةل    تعد  يرا  المورد الرئيس 
 نل  وجود استثمارات مهمة لل ركات التركيمة امب م ماريس ال اقمة دا مل  يمرا ل

بمثابة  رين نبور لصادرات ال اقة م  تركما ستا   يرا     ث  تكو يمككما 
وطتم  المعبمر البمرا الوطيمد المتما    لم  تركيما ومم  ثمم  لم  العمالمل وكازا ستا 

طاليمما لتركيمما للوصممول ا ربيجمما  يمممر ممم  اارا ممب اإليرا يممةل بسممبا  سممتمرار 
يجا يمممة. وتكمممم   الامممات تركيممما ممممس ثرمي يممما التمممب ت صممملها نممم  اارا مممب اا رب

ثهمية دول آسيا الوسم   وج موا القوقماز بال سمبة لتركيمال وب اصمة ث ربيجما ل 
اب ا  ثضلا ه ه المدول قريبمة  لم  تركيما  ث يما  وثقاايما ل كمما  مانا مم  تمقثير 
هممم ا العاممممل المممدنم التركمممب ا ربيجممما  امممب صمممرانها ممممس ثرمي يمممال نمممدو تركيممما 

  اطتممال  ل ا مال  نم   لم  ام(00 )بما(( القديمل طول ق ية  قليم ) ماضور و قمرد



 

 
 
 

 [101] (10) 01دراسات  قليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

مممرور المم    والرمماز اا ربيجمما ب نبممر تركيمما يونممد بممق  يكممو  مجزيمما  لتركيمما ممم  
ال اطيممممة اأقتصممممادية. بالمقابممممل ت ظممممر  يممممرا   لمممم  تركيمممما بوصمممم ها سمممموقا  مهممممما  

 .(01)لم تجاتها م  موارد ال اقة وبوابتها  ل  ثوروبا
يمرا  تو  اجهما  م مكلة ثم يمة مزم مة واطمدد تتمثممل مم  المعمروا    تركيما وا 

)طمممممزا العممممممال  بال  ممممما ات المسممممملطة لل صمممممائل الكرديمممممة الم اوئمممممة للبلمممممدي 
الم مممماو  لتركيمممما وطلي ممممه طممممزا الطيمممماد الطممممرد الكردسممممتا ب  PKKالكردسممممتا ب 

PJAK مممم   -طسممما  دنممما  البلمممدي  -الم ممماو  إليمممرا ( والتمممب ت  لمممن ثضلبهممما
ن. وقمد سماهمت هم ه الم مكلة امب ت سمين التعماو  الم ا ن ال ائية اب  مال العرا

اام ممب بممي  البلممدي  ب صممو  همم ه الق مميةل    القمما  ممم  تقسمميس لج ممة ااممم  
ت اقية التعماو  اام مب المبرممة بمي  البلمدي  2228اإليرا ية العليا نام  -التركية ل وا 

 ل ومم كرد الت ماهم الموقعمة بي همما امب   مس سميان هم ه الق مية امب9114اب نام 
ل ثم الطدم اابرز اب مجال التعاو  اام ب بمي  تركيما 9112 با / ابراير نام 

يمممرا  ن مممدما وقمممس المممرئيس اإليرا مممب مطممممود ثطممممدا  جممماد ممممس  ظيمممره  (-9112) وا 
 مممالل زيمممارد ااول لتركيممما امممب ( -Abdullah Gül 9112)التركمممب نبمممداف ضمممول 

او  اممممب نلمممم   ت اقيممممة  مممماملة ت ممممم ت التعمممم 9118م تصمممما آا/ ثضسمممم س 
المجاأت اام ية واأقتصادية والثقااية وضيرها. ولك  اب الوقت   سمه كا مت 
ه ه الق ية سببا  ثي ا  اب طدوم توترات سياسية وثم ية بمي  البلمدي  لممرات 
نممددل    ا  تركيمما تممتهم  يممرا  ب  همما تمتلمم  ق مموات اتصممال مممس مقمماتلب طممزا 

اطيمما  وتطمميهم اممب مجممال العممال الكردسممتا ب وتقمدم لهممم المدنم اممب بعم  ا
ل إلسمت دامهم كورقمة  مر  نلم  تركيما إلجبارهما (04)  و ها اب  مال العران

نلممم  ترييمممر مواق هممما اإلقليميمممة التمممب أ ت سمممجم ممممس المصمممال  اإليرا يمممة. مممم  
جا بهممما ل المممما تممم مرت  يمممرا  مممم  ال  ممما ات العسمممكرية التركيمممة المتكمممررد امممب 

ث  القموات التركيمة   دنمت يرا   درجة    مال العران وبالقرا م  طدودهال ل
 2222 / يوليو مم  العماماب تموز يةيرا اإل دا ل اارا ب مواقس اب تهاجم
ل ممما ثد   لم   صمابة طزا العمال الكردستا ب مقاتلب مكااطةل طملة  م 
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مواقممس كا ممت اممب الق  همم ه بمم ردتتركيمما ولكمم  . نممدد ممم  الممموا  ي  اإليممرا يي 
بمالرضم مم  ا   .(05)وجمود اإليمرا يي  ه ما نم  سمبا  وتسما لت ممال العمران 

يت ا را  ه ه الم كلة  أ   هما أ يثقا  ببع مهما امب مسمقلة ال  مو   البلدي 
والتممقثير اممب  مممال العممرانل ثو اممب بمماقب ث طمما  همم ا البلممد المم ا ثصممب  ميممدا ا  

 مهما  للت ااس السياسب واأقتصادال بل وطت  اام ب بي  البلدي . 
تعلن اامر بالملا ال ووا اإليرا بل ثنل ت تركيا لمرات ندد ثطقيمة  وقدر

كممممل دولممممة اممممب  سممممت دام التق يممممة ال وويممممة اضممممرا  سمممملمية اممممب   ممممار رقابممممة 
الم ظمات الدولية المسفولة ن  ه ا المجالل وقامت تركيا   سها اب اانوام 

همما قلقممة اممب اا يممرد ب  مموات جممادد لإلسممت ادد ممم  التك ولوجيمما ال وويممةل  أ   
الوقت   سه م  ث  يفدا توصل  يرا  لص س ثسلطة  ووية  ل  ظهور سبان 
تسل  جديد اب الم  قة يفدا  ل  اإل الل بالتواز  بمي  دول الم  قمة. وتعمد 
تركيمممما  مكا يممممة طصممممول  يممممرا  نلمممم  السممممال  ال ممممووا نممممامال  مهممممما  سمممميع ب 

 ث . ا ممال  نمم  (06)ا  الت ممااس ضيممر المعلمم  بممي  الممدولتي  ز ممما  تصممانديا  قويمم
الطكومة والمفسسة العسكرية اب تركيا مت قتا  نل  ا  ار ية  متال   يرا  
للسممال  ال ممووا ت ممكل   ممرا  جممديا  نلمم  ااممم  القممومب التركممبل ا ممه سمميفدا 
 ل    تالل تواز  القود العسكرية بي  البلمدي   لم  الطمد الم ا أ يمكم  لتركيما 

يمممات المتطمممدد اامريكيمممةل ثو بع مممويتها امممب مممم  تعوي مممه بتطال هممما ممممس الوأ
(ل ثو بتعاو همممممممما العسممممممممكرا مممممممممس NATOطلمممممممما  مممممممممالب اا لسممممممممب )ال مممممممماتو

 .  (07)) سرائيل(
ثصمممممبطت ت مممممورات اازممممممة السمممممورية وتمممممدانياتها مطمممممددا  مهمممممما  للمواقممممما 
اإلقليميمممة والعالميممممة المممممفثرد اممممب الم  قممممةل لدرجممممة ا  ثهممممم الق ممممايا المجمممممدد 

ا صممارت تممفثر وتتممقثر بهمم ه اازمممة و تائجهمما المطتملممة. والمفجلممة اممب م  قت مم
اع ممدما تعر ممت بعمم  الم مما ن التركيممة المطا يممة للطممدود مممس سمموريا لممبع  
الق ائا ال اتجة م  قصا قوات  ظام المرئيس ب مار ااسمد الجموا والممداعب 
الممم ا يسمممتهدا قممموات المعار مممةل نمممدت القيمممادد التركيمممة هممم ا الطمممدم ت مممورا  
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ر اازممةل ااممر المم ا تراامن ممس مع يممات ث مر  تصممل  أ    يمرا  امب مسمما
يصمم  ها ااتممرا  نلمم    همما تهديممد اممم هم القممومبل وممم  ثهمهمما تمسمم   يممرا  
صممرارها نلمم  دنمممه مهممما ت ممورت ظممروا همم ا  ب ظممام الممرئيس ب ممار ااسممد وا 
الصرال الدائر اب سموريال بجا ما م ميها قمدما  ببر امجهما ال مووال وا مداانها 

 ممالب اا لسمب  تركيما مم  طلما والم اورات العسمكرية. لم ل   لبمت بالتسل 
 رسممممال  9129اممممب  ممممهر ت ممممري  الثمممما ب/  مممموامبر ممممم  العممممام  ب ممممكل رسمممممب

ليممتم   ممرها  انتممرا  الصممواري  وال ممائراتل قممادرد نلمم  م ظومممات صممارو ية
  ظممام الممرئيسممم  قمموات اا هجمموم  تطسممبا   نلمم  امتممداد طممدودها مممس سمموريال

بممي   بعممد ثسممابيس ممم  المطادثمماتو  .نلمم  الطممدود التركيممة ب ممار ااسممدالسممورا 
ب ممق  كي يممة تعزيممز ااممم  نلمم  طممدودها الممتممدد  ئهمما اممب ال مماتولطل اتركيمما و 
ل جاجات ونمليات مسلطةالتب ت هد اطتو  لكيلومتر مس سوريا (211)لمسااة 
 رسمممال  ااول/ ديسممممبر مممم  العمممام   سمممه الرابمممس مممم  كممما و  امممب الطلممماثقمممر 

 لمم  تركيممال و لمم   ممالل اجتمممال  (بمماتريوت)صممواري  داممال جمموا ممم   ممراز 
وثن مم   لمموزرا   ارجيممة الممدول اان مما  اممب العاصمممة البلجيكيممة بروكسممل.

اا  مر إلرسمال ث ظممة دولة ال مو   (98)الوزرا  المجتمعو  ال ي  يمثلو  
صمممواري  ثميركيمممة وثلما يمممة وهول ديمممة  لممم  تركيممما ولطمايتهممماو مممم  ثا هجممممات 

ثصمدره الطلما طمول هم ا  وجا  اب بيا  السورا.  ظامال قوات   هاتمطتملة 
ث  والطلا اا لسب واان نل  تعزيز قدرات الداال الجوا التركية  المو ول

لمسممماهمة اممب ت  يمما تصمممعيد ممم  ثجممل الممداال نممم   ممعا وثرا ممب تركيمما وا
ومم  الم تظممر ث  يبممدث العممل بهمم ه ال  ممة  اازممة نلمم   مول طممدود الطلمماو.

ث مدرس وكما  ااممي  العمام للطلما  .9121/ ي اير مم  العمام كا و  الثا ب اب
قمممممد ثكمممممد امممممب وقمممممت سمممممابن ث   Rasmussen Fogh Anders امممممو  راسموسممممم 

م ظوممممة الصمممواري  سمممتبق  تطمممت سمممي رد ال ممماتول م ممميرا  لممم  ث  الطلممما ولممم  
يتممردد اممب ات مما  المزيممد ممم  اإلجممرا ات لطمايممة اارا ممب التركيممة ممم  التهديممد 

  .(08)القادم م  قبل الجية ال ظامب السوراو



 
   

  [121]       واثق محمد براك السعدون                                      ......مستقبل العالقات العراقية 

  مممممر هممممم ه الم ظوممممممات واجهمممممت  يمممممرا  قيمممممام طلممممما  ممممممالب اا لسمممممب ب
الصارو ية اب تركيا برا   ديدل وتعاملت مس ه ه ال  ود بوص ها تهديدا  
  يرا  ام ها القومبل ا ها ت  ر ب طتمال التد ل العسكرا لل اتو اب اازمة 

اإلجمممرا  بدايمممة مرطلمممة  السمممورية مممم  جهمممةل ول  مممية  يمممرا  مممم  ا  يكمممو  هممم ا
ها مم  جهمة ث مر ل وب اصمة اإلستط ارات ل   نمل نسمكرا مبا مر  مد

   هممم ه الم ظوممممات تتمتمممس بمواصممم ات ا يمممة مت مممورد ومرو مممة وقابليمممة طركمممة 
نالييتي ل تسمم  ب نمادد وترييمر توجيههما بسمهولة. وامب سميان هم ه الم ماوا 

نلب  ام ئب المر د اانل   ثكد اللوا  رطيم ص وا كبير مست ارااإليرا ية 
ت المتطممدد لتركيمما نلمم    ممر م ظومممة تطممري  الوأيمماو  اممب  يممرا  بممق لثمموردل

وبمماتريوتو نلمم  الطممدود مممس سممورية قممد يوسممس   ممان اأ  ممالت اام ممب ونممدم 
وث اا ص وا اب تصري   قلته وكالة ث بما  ال لبمة  اإلستقرار اب الم  قةو.

تمممممد ل وق  بممممم 9129مممممم  العمممممام  ديسممممممبر /كممممما و  ااول 22يممممموم  (اإليرا يمممممة)
الم  قمةل أ سميما سمورية أ يجلما للم  قمة الوأيات المتطدد امب  مفو  دول 

 ممميئا سممموا نمممدم اأسمممتقرارل وث مممه سمممي عكس سممملبيا نلممم  المصمممال  اامريكيمممة 
وتوقس بق مه وسمتظل م  قمة ال مرن ااوسم  بمفرد  ومصال  الكيا  الصهيو بو.

وامب ال مق   و.9121اأهتمام والت ااسات اإلقليميمة وضيمر اإلقليميمة طتمم نمام 
سممم  ايمممروز ثبمممادا رئممميس هيئمممة ااركممما  العاممممة للقممموات صمممر  اللممموا  ط   سمممه

المسمملطة اإليرا يممة ث  انتممزام طلمما  مممال اا لسممب   ممر ب اريممات صممواري  
وبمماتريوتو نلمم  الطممدود السممورية التركيممة يمكمم  ث  يممفدا  لمم  وطممرا نالميممةو 

  وكمممل صمممارو( (اإليرا يمممة)  لبمممةوقمممال ثبمممادا لوكالمممة ث بممما  ال ت ممممل ثوروبممما.
  هممم ه الصممواري  هممو نالممممة سممودا  نلمم   ري مممة العممالمل وقمممد وبمماتريوتو ممم

لطمرا نالميمة وهم ا ثممر  يكو  سببا اب طمرا نالميمة.   همم ي معو     ما  
 .(09)بالغ ال  ورد لمستقبل الب رية ولمستقبل ثوروبا  اتهاو

 Davud Oğlu  ثطمممد داوود ثوضلمموودنمما وزيممر ال ارجيممة التركممب بالمقابمملل 
Ahmedت دام   و همما لوقمما الع مما اممب سممورية بممدأ ممم    ممالن اسمم  لمم   يممرا  و
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  مممرها نلممم   ث قمممرد التمممب تزممممس "التصمممريطات طمممول م ظوممممة صمممواري  وبممماتريوت
نم  داوود ثوضلمو ل )التركيمة( اا ا مو ث بما   و قلت وكالة .اسوري طدودها مس

اممب ث  يمر هوكسممهاد امب ث قمرد  قولمه امب مممفتمر صمط ب ممس  ظيممره الكوسمواب
ث  تسمت دم   يمرا ا  نلم    و9129مم  العمام  ديسممبر ااول/كما و   28يوم 

  و همما السياسممب لوقمما الع مما اممب سممورية بممدأ ممم    ممالن تصممريطات نمم  
ث  توقما  ظمام المرئيس   يمرا ا  نلم  و وثنل  . وم ظومة ثهدااها داانية اق

السورا ب ار ااسمد الم ا يوضمل امب ظلمم  معبهل ام ل  ثا مل لهما مم    تقماد 
ا   ظمام البماتريوت والتركمب  ال ارجيمة وزيمر وثكمد .ةوتريوت الداانيمث ظمة البا

الصارو ب هو نبارد ن   ظام داانب مط  وث  الصواري  ل  ت  لمن مم  
ا  تركيما ت تظمر مم  و  لم قواندها  أ اب طمال تعمر  تركيما لهجمومول م ميرا 

 اإلدأ  يممرا   رسممال رسممائل وا ممطة لل ظممام السممورا إليقمماا  زيمما الممدم بممدل 
 بق مه ال ظمام السموراوصما ثوضلمو و  و.ةبتصريطات طول الم ظوممات الداانيم

ي ممممممكل تهديممممممدا طقيقيمممممما اممممممب الم  قممممممة بسممممممبا السياسمممممميات العدوا يممممممة التممممممب و
 .(11)اويتبعه

نل  المرضم مم   سمتبعاد ار مية وقمول صمدام مسمل  بمي   يمرا  و صمومها 
 قائمممما  اممب ق مممية الملممما ال مممووا امممب الوقممت الطا مممرل  أ ا مممه يبقممم   طتمممماأ  

لسببي  رئيسي ل ثولهما تمس   يرا  القوا ببر امجها ال ووا ونمدم  سمتعدادها 
الوا مممممم  للت لممممممب ن ممممممهل مهممممممما بلرممممممت درجممممممة ال ممممممرو  الدوليممممممة السياسممممممية 
واأقتصمادية نليهمما. والسمبا الثمما ب    امممتال   يمرا  لسممال   مووا يهممدد ثهممم 

ب تتمثمل بمقم  ) سمرائيل( مصال  الوأيات المتطدد اامريكية اب الم  قمةل التم
 وتقمي  موارد ال اقة.

سممت ادا   لمم  مع يممات الصممرال والت ممااس والتمطممورل اإلقليمممب  مممما سممبنل وا 
والعالمبل  ستقرث   ه اب طالة تعر   يرا  لعمل نسكرا نل   ل ية ق مية 
مل هممما ال مممووال اممم   تركيممما  مممما ا  تلتطمممن بالمعسمممكر الم ممماو  إليمممرا  ب مممكل 

  تتمك  م  المطااظة نل  طيادها التمام امب هم ا الصمرال. رسمبل ثو ا ها ل
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التركيمممة نلممم  ال يمممار  -وامممب هممم ه الطالمممة سممميعتمد مسمممتقبل العالقمممات العراقيمممة
ال ا سيقرر العمران  تبانمه مم  بمي  ال يمارات المتاطمة لمه امب تلم  الظمروال 

ن ممه لممميس والمم ا يتمثممل ثولهمما بمسممما دد  يممرا  ب ممكل م لممنل وهمممو ممما سممي تج 
تركب اطسال بل ثي ا   لن  صومة للعمران ممس ثمريكما والرمرا  -نراقبتباند 

همممو امممب ض ممم  ن هممما ونممم  تبعاتهممما. وال يمممار الثممما ب همممو التطمممان العمممران رسمممميا  
بمعسمممكر  صممموم  يمممرا  امممب هممم ا الصمممرالل ومفكمممدا     هممم ا ال يمممار سممميفدا  لممم  

ل بممل تركمبل و تمتمي  ثواصمر نالقمات العمران ممس ثمريكما والرمرا -تقمارا نراقمب
وطت  مس المدول العربيمة المفيمدد ل صموم  يمرا . ولكم  مم  الصمعا نلم  العمران 
ستعدا   يرا  اب ظل  بيعة نالقاته المت امية بما راد معهمال   تبال ه ا المسل  وا 
سموا  نلمم  المسممتو  الطكممومب ثو ال ممعببل ا ممال  نمم  التممدانيات المطتملممة لهمم ا 

المدا ل العراقمبل بسمبا  مكا يممات  الموقما نلم  ااو مال السياسمية واام يممة امب
 يرا  المعلوممة امب التمقثير امب تلم  ااو مال. ثمما ال يمار الثالمم واا يمر والم ا 
يت م  ط ماظ العمران قمدر اإلمكما  نلم  طيماده امب هم ا الصمرالل وتب مب مواقما 
متواز ة تجماه ث راامهل ونمدم اأ مداال باتجماه مسما دد ثو م اصممة  مرا مما. وقمد 

ار همممو اا سممما واا جمممسل وااكثمممر ا سمممجاما  ممممس ظمممروا العمممران يكمممو  هممم ا ال يممم
الدا ليممة والتطممديات اإلقليميممة المطي ممة بممهل نممالود نلمم  ا  همم ا ال يممار ي ممم  
للعممممران اسممممتمرار قممممدر مقبممممول ممممم  العالقممممات مممممس تركيمممما ومممممس الوأيممممات المتطممممدد 

 اامريكية والررا وطل ائهما اب الم  قةل بل وطت  مس  يرا .
 
 مستقبل ق ية تقاسم المياة بين العراق وتركيا -رابعاً 

ط رت الكثير م  الدراسات الصادرد ن  مفسسات بطثية مرموقة وتقارير 
سميكو   (10)اإلست بارات العالمية م  ا  مو مول تقاسمم ميماه اا همار الدوليمة

ممم  ث  ممر الق ممايا التممب يمكمم  ث  تتسممبا ب  ممعال الطممروا المسممتقبلية. وقممد 
الدراسممات نلمم  تر ممي  ثممالم م مما ن اممب العممالم بوصمم ها  ثجمعممت ثضلمما تلمم 

ااكثممر  طتممماأ  ا  تكممو  سمماطات لطممروا الميمماه المسممتقبليةل ااولمم  م  قممة 
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ثيوبيا وكي يا وزائير وبورو دا  طو   هر ال يل التب ت م مصر والسودا  وا 
وت زا يا وروا دا. والم  قة الثا ية هب طمو   همرا ال مرات ودجلمة التمب ت مم 

كيما وسموريا والعمرانل والثالثمة هممب م  قمة ث همار اارد  واليرممو  واللي مما ب تر 
 والطاصبا ب والوزا  التب ت م الس ي  واارد  وسموريا ولب ما  مم  جهمةل و
) سمممرائيل( مممم  جهمممة ث مممر . وتمممر  تلممم  الدراسمممات بمممق  ثكثمممر تلممم  الم ممما ن 

بسمبا    ورد اب الوقت الطا ر هب الثا ية )طو   همرا ال مرات ودجلمة(ل
 ستمرار ال مالا طمول تقسميم الميماه بمي  دول الطمو ل وا ملها امب التوصمل 
 ل   ت اقيات اعالة ب صو  ه ه الق يةل    لم ت  مس جميمس  ت اقيمات تقاسمم 
المياه الث ائية والثالثية المبرمة سابقا  بي  تل  الدول اب و س طل دائمم لهم ه 

)تركيمما وسمموريا والعممران(  الم ممكلةل وتوجهممت طكومممات الممدول الممثالم المع يممة
 طمممو    ممما  الع مممرات مممم  الم ممماريس المائيمممة نلممم  هممم ي  ال همممري  ورواامممدهما 
بممدو  ثا ت سممين ثو تعمماو  م ممتر  بيمم هم اممب همم ا المجممالل بممدأ  ممم  البطممم 

ل (10)نمم  الطلممول التممب ت ممم  طقممون جميممس اا ممراا المت ازنممة بهمم ا ال ممق 
 كة بمممممالموارد المائيمممممة ث مممممم ت   الكثيمممممر مممممم  دول العمممممالم المت مممممار  وب اصمممممة

اسممتبدال ااسمملوا القممديم الممم ا يتمثممل اممب ت مممازل المصممال  بممي  دول الم بمممس ب
يركز نل  التعاو  واإلدارد ال املة التب تطقن  طديم ودول المصا بقسلوا

تطقمممممن الك ايمممممة وطمايمممممة    سمممممه الوقمممممت مصمممممال  كمممممل المممممدول الم ممممما ئة وامممممب
 . (11)البيئة

رييممممممر معادلممممممة التممممممواز  الهيممممممدروبوليتيكب  لمممممم  ت ب سممممممتمرار تركيمممممما تسممممممع 
السياسمية( والهيدروسمتراتيجب اممب ال ظمام الممائب اإلقليممب لطو ممب  -)المائيمة

ل التمب ال رات ودجلةل م   مالل سياسماتها المائيمة امب طو مب ال مرات ودجلمة
ترتكز نل  اإلمت ال ن  المصادقة نل  اإلت اقيات الدولية والقرارات المتعلقة 

المياه بي  الدول المت ا ئة )بر  ال ظمر نم  قمود  لمزام تلم   بمو ول تقاسم
القرارات(ل واأ داال ب قاممة الم ماريس والسمدود نلم   همرا دجلمة وال مرات دو  
اإللت ات لتدانيات تل  الم اريس نل  الدول التب ت اركها امب هم ي  ال همري  

ا ال مممرات اقمممد ثثمممارت م ممماريس الميممماه التمممب ت  مممئها تركيممما نلممم   همممر  المممدوليي .
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ل م ممماوا العمممران وقلقمممه المتزايمممد مممم  (14 )ودجلمممة وب اصمممة م مممرول )الكممماا(
اطتمممال ث  تمموثر تلمم  الم مماريس نلمم  معممدأت تصممريا ميمماه ال هممري  الممواردد 

قمد ثصمب  امب كثيمر  تل  المياه امب الوقمت الطا مر المتواار م لهل نلما     
ديمماد الم ممرد اممب ثقممل ممم  اأطتياجمماتل و لمم  بسممبا اأز  م مما ن العممران ممم 

أت الم تل ممة كاأسممت دام ااممب المجممكميممات الميمماه الم لوبممة  ازديممادل و السممكا 
سممت راد المم    الم زلممب والممرا والصمم انة . ا ممال  نمم  والتصممريا الصممطب وا 

الم اكل واإلقتصمادية واإلجتمانيمة والبيئيمة التمب سمت جم نم      ما  معمدل 
 وزيممادد  سممبة التلمموم ايهمما. و تصممريا الميمماه الممواردد للعممران وتممردا  ونيتهمما

ا  ه ه الم كلة   ا ما ت اقمتل يمك  ا  ت مكل االتهويل والتهوي  بعيدا  ن  
تطممديا    يمممرا  امممم  العمممران )اإلجتمممانب واإلقتصمممادا والبيئمممب(ل بمممل ول مممم  
اإلقليمممب بطالممة ا  ممرا  سمموريا اممب ت ممانالت همم ه الم ممكلة بممقا  تجمماه كمما ل 

 التركية. -اب مستقبل العالقات العراقيةاامر ال ا سيفثر طتما  
ت اقم ثزمة تقاسم المياه بي  العران وتركيا ستفدا  ل   ث ونل  الرضم م  

الطلمممول الم اسمممبة لمواجهمممة هممم ه  ث تمممدانيات   يمممرد تهمممدد ثمممم  العمممرانل  أ 
تعتمممد نلمم  الجهممود السياسممية والدبلوماسممية لكممال  وا  ممماالم ممكلة ليسممت ثم يممةل 

صممة العممران المم ا يطتمماد اممب الوقممت الطا ممرل ومسممتقبال ل  لمم  وب ا البلممدي ل
ترتكمز نلم  طقيقمة    تركيما همب دولمة ل لق ميةهم ه ال واقعيمة  ظرد مو مونية

)الم بممس(ل وهممب ال ممرا ال انممل اممب همم ه الق مميةل وهممب التممب تمتلمم  المبممادثد 
وطريمممة العممممل واسمممطة واسمممعة للم ممماورد امممب هممم ا المو مممولل وا  العمممران همممو 

 ا يسع  للداال ن  طقوقه اب ه ا ال زالل مس نمدم  ض مال تم كير ال را ال
باسمتمرارل وا   تمقمي  تلم  المصمال   المصال  الم متركة بمي  البلمدي ااترا  ب

 يعتممد نلم   سمتقرار ااو مال اإلقتصمادية واإلجتمانيمة واام يمة امب العممران.
 إلدارد رفيممة  مماملةومم  همم ا الم  لممن ي برمب نلمم  الطكومممة العراقيمة صممياضة 

المجمماأت تت ممم  م تلمما  لثي مما   سمموريامممس و  لالت مماو  المممائب مممس تركيمما
اله دسمية  -اأقتصمار امب  دارتهما نلم  اهمم اابعماد ال  يمة والم ظوراتل ونمدم

ا مممملها اممممب اهممممم م تلمممما ثبعمممماد  همممم ه الرفيممممة ثثبتممممتاقمممم ل وب اصممممة بعممممدما 
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العراقب ممس  لرة ال  اا الت او ب ترييركما ي برب  لومكو ات ه ه الق ية
 قود داسوم  الم يد  ن ا  م او ات تقاسم المياه مس تركيا  تركيا وت ويرهال

واام يمة.    م   الل التعماو  امب المجماأت السياسمية واأقتصمادية    ااية
سمممتراتيجية يجممما التعاممممل ممممس هممم ه الق مممية بوصممم ها واطمممدد مممم  الق مممايا اإل

 . الطيوية للعران
التركيممممة اممممب ق ممممية  -واجه  العالقممممات العراقيممممةالمممم ا سممممي التطمممدا ااكبممممر   

تقاسمم   لت  يم ت اقمات تعاو يمة  ت عيمل قدرد مفسسات البلدي  نل  هوتقاسم المياهل 
ل وا  تتسممم همم ه اإلت اقممات بقممود بصممورد نادلممة اإلروائيممة الم مماريس وتوزيممس الم ممااس

يقممماس ا   و اإللمممزام واإلسمممتدامة برممم  ال ظمممر نممم  الم ممما( السياسمممب بمممي  البلمممدي ل 
 امب التمب تطصمل للتريمرات م هجمب تطليمل  مالل مم   جا  ثو ا ل هم ا التعماو 

لممممموا  ب البلممممدي  المتممممقثري  بهمممم ه اإلت اقممممات  اأجتمممممانبو  اإلقتصممممادا الو ممممس
 بصمممممممممممممممممممممممممممممممورد مبا مممممممممممممممممممممممممممممممردل سممممممممممممممممممممممممممممممموا  تطسممممممممممممممممممممممممممممممم ها ثو ترديهمممممممممممممممممممممممممممممممال وا 

ومم  الم يمد ا  يهمتم  أ تكو  اإلرادات السياسية لطكمومتب البلمدي  همب المقيماس.
ل القممرار بال عاليممات العلميممة والمبممادرات التعاو يممة المه يممة اممب ق ممال الميمماهل صمم ا

 مبممممادردل مثممممل (15)ال  مممما ات وا  يستر ممممدوا بالتوصمممميات التممممب تصممممدر نمممم  تلمممم 
 Euphrates Tigris Initiative for  (ETIC)(للتعمممماو  ودجلممممة ال ممممرات)

Cooperation ثكماديميي  و  مم  9112نام  تقسس ابل ه ا التجمس العلمب ال ا
اامريكيممةل  والوأيممات المتطممدد وسمموريا وتركيمما العممران  بممرا  اممب مجممال الميمماه ممم 

بمممفتمرات نلميممة و  مما ات مه يممة نممدد ب صممو  ق ممية تقاسممم  والمم ا قممام
 المممرئيس الهمممداميمماه  همممرا دجلمممة وال مممرات بمممي  البلمممدا  المت ممما ئة. نلمممما  ا  

 المتبادل بي  الطوار والت اهم لتعزيز ار ر هو تواي المعل  م  ه ه المبادرد
 يركممز هممم ا التجمممس جهمموده نلممم و . ال ممرات دجلممة  الممدول الواقعممة نلمم  طمممو 

 م  قمة امب والط مرية امب الم ما ن الري يمة ل ماسلالمعي ية  الظروا تطسي 
مممممس  بصمممميرة م سممممجمة الت ميممممة المسممممتدامةو   تعزيممممز التعمممماو و ل ال ممممرات دجلممممة

 .(16)الوسائل العلمية وتعتمد ال بيعة
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  ل م اإلست تاهات والتوليات 
التركية اب ظمل  -م   الل  ست راا اآلاان المستقبلية للعالقات العراقية

تطمممديات اامممم  اإلقليممممب التمممب تواجمممه البلمممدي ل وبعمممد تسممملي  اا ممموا  نلممم  
المجمممال اام مممب امممب العالقمممات المعاصمممرد بمممي  البلمممدي ل يتبمممي  ل ممما    جميمممس 

وتركيا  ات ثبعاد  قليميةل وتتقثر بتوجهات  ق ايا اام  الم تر  بي  العران
قممو  ث ممر  ممم  الم  قممة ثو ممم   ارجهمما. اع ممد مراجعممة العوامممل المممفثرد اممب 
سياسممات البلممدي  اإلقليميممة مممثال ل  ممر     ه المم  نمماملي  ممم   ممم  العوامممل 
المهمة الكثيردل يتكررا  اب كل ق مايا اامم  اإلقليممب الم متركة بمي  العمران 

ا   بيعمممة نالقمممة البلمممدي  بممم يرا ل ونالقتهمممما بالوأيمممات المتطمممدد وتركيمممال وهمممم
 اامريكيمممممممممممممممممممممممممةل ب سمممممممممممممممممممممممممتث ا  ق مممممممممممممممممممممممممية تقاسمممممممممممممممممممممممممم الميممممممممممممممممممممممممماه التمممممممممممممممممممممممممب
أ يوجد ايها ط ور وا   له ي  العاملي ل وم  المطتمل    يصمب  هم ي  
العمممماملي  المطممممددي  الرئيسممممي  لمسممممتقبل العالقممممات بممممي  العممممران وتركيمممما. كممممما 

 تممه للمو ممول  لمم  مجمونممة ممم  اإلسممت تاجات لمم  البطممم اممب سمميان معالج
 ل ثهمها والتوصيات

 -مممم  ااا مممل و مممس معيمممار م تلممما لكمممل مجمممال مممم  العالقمممات العراقيمممة -2
التركيةل السياسية واأقتصمادية واام يمة والثقاايمة واإلجتمانيمةل وث  ي ظمر 
لعالقة العمران ممس تركيما امب ثا مجمال مم  م ظمار المصمال  العراقيمةل ثا 

التركيممممة  -لمممميس بال ممممرورد ث  ي سممممطا تراجممممس العالقممممات العراقيممممةبمع مممم  
السياسممية نلممم  بمماقب العالقممماتل وب اصممة اام يمممة م همما. نلمممما     ثضلممما 
البلممدا  المتقدمممة اممب الوقممت المعاصممر تطمماول  تبممال سياسممة  ارجيممة تبقممب 
لكمممل بعمممد مممم  نالقاتهممما الدوليمممة  بيعتمممه ال اصمممة لطمايتمممه مممم  التممممدا ل 

 عاد اا ر .والتقثر بااب
يجا  ست راا مستقبل السياسة ال ارجية التركية اب الم  قمة وتوجهاتهما  -9

المطتملة بع ايةل والرصد الدقين اا ترييرات ت رث نل  السلو  السياسب 
التركممممب اإلقليمممممبل ا  المعممممروا نمممم  تركيمممما تممممقثر سياسممممتها ال ارجيممممةل 
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 ابمات وتطكمم المبالدل واام ية ثي ما ل بتوجهمات ااطمزاا التمب ت موز باأ ت
االسياسممة ال ارجيممة التركيممة اممب نهممد طممزا العدالممة والت ميممة ت تلمما نمم  
العهود التب سبقتهال وم  المفكمد   هما سمت تلا نم  العهمود التمب سمتليها. 
ل ل  يجما    تصما  اإلسمتراتيجية السياسمية واام يمة العراقيمة تجماه تركيما 

الترييرات المطتملة اب توجهمات بمرو ة كااية تمك ها م  اإلستجابة لكااة 
 تركيا اإلقليمية.

ايما ي     عكاسمات الصمرال المسمل  امب سموريا نلم  البعمد اام مب امب  -1
التركيمةل ام   ثا مل ال يمارات المتاطمة للعمران للتعاممل  -العالقات العراقية

 مس ه ه الم كلة هب 
جمدل  رورد طسمم الموقما العراقمب مم  ااطمدام امب سموريال وا  هما  ال -ث

المممدائر طمممول  بيعمممة موقممما العمممران مممم  هممم ه اازممممة بمممقدا  دور ممممفثر 
يجابب اب  تجاه ثطداثهال وث  يكو  العران ثطد اا راا ال انلة اب  وا 
و ممس طممد للم سممب اإل سمما ية التممب ترتكمما اممب همم ا البلممدل المممرتب  مممس 
سمتعادد مكا مة العمران  قتصاديةل وا  جتمانية وا  العران بقواصر تاري ية وا 

سمممت طقاقه العربمممب واإلقليممممب الممم ا ضيممما م ممم  نقمممودل ب اصمممة   ا مممما وا 
تمك مممت الطكوممممة العراقيمممة مممم  التمممقثير امممب مواقممما ال ظمممام الطممماكم امممب 
سمموريا ب تجمماه طثممه نلمم  القبممول بممالطلول السياسممية ووقمما  زيمما الممدمل 
وثطسمم ت  سممتثمار ال اصممية التممب تميزهمما نمم  بمماقب اا ممراا الدوليممة 

المتمثلمة ب متالكهما قبمول  لم  طمد  هم ه اازممةل التب تطماول التمقثير امب
ممما ممم  ال ظممام الطمماكم اممب سمموريال ونالقتهمما الجيممدد مممس  يممرا  وروسمميا 

 العران توّترات ث  كما اإلتطاديةل ثكثر الدول تقثيرا  وتقثرا  به ه اازمة.
دل وارقا  العملية السياسمية امب بع ال ارجية سياسته تقّو  لم الدا لية

 ة.الم  ق اب  اا  دورالعران ل تقدية و  نل   روردالعران مت ق
    تبممممال العمممممران للسياسممممة الم مممممار  ليهمممما امممممب ال يممممار )ث( سي مممممجس  -ا

الطكومممة التركيممة نلمم  الت مماور مممس الطكومممة العراقيممة ب ممق  ت ممورات 
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اازمة السوريةل وا  النهما نلم  جميمس التوجهمات السياسمية وال  م  
 كلة. مما ي م   بقا  جز  كبير اام ية التركية ب صو  ه ه الم

ممم  التمممدانيات اام يمممة المطتملمممة ل زمممة السمممورية وا  عكاسممماتها نلممم  
التركيممة تطممت سممي رد طكومممة البلممدي ل والتعمماو   -العالقممات العراقيممة
 اام ب بي هما.

يجا ث  تكو  اإلستراتيجية العراقية السياسمية واام يمة تجماه الصمرال  -د
يعاا كااة اإلطتماأت الم توطة للطالة التب اب سوريا قادرد نل   ست

سمت تهب  ليهما اازممة السموريةل والت مورات المتوقعمة )وضيمر المتوقعمة( 
لسير ااطدام اب ه ا البلدل وب اصمة ممس ا عمدام وجمود ت مون طاسمم 
)لطمممممد اآل ( اا  مممممرال بطيمممممم يمكممممم  انتمممممماده امممممب ت بمممممق ال تيجمممممة 

 ال هائية له ا الصرال.
 يمما طممدد ال  مماا السياسممب واإلنالمممب العراقممب المم ا ممم  الم يممد ت  -د

يتمطور طول الط ر م    تقمال الصمرال المدائر امب سموريا بمي  ال ظمام 
الطاكم والمعار ة المسلطة  ل  اارا ب العراقيةل وندم المبالرمة امب 
تصويره نل    ه صمرال  مائ بل ا  تصماند هم ا ال  ماا قمد يكمو  

السياسمية واإلجتمانيمةل بمل وطتم   له   عكاسات سلبية نل  ااو مال
اإلقتصادية اب العرانل بالرضم م  وجود معالم للت  دن ال ائ ب التمب 
ظهرت ب كل مطدود نل  بع  ث راا الصرال اب سوريال ثو نلم  
اا ممراا اإلقليميممة المسمما ددل والتممب ي  مم    تقالهمما للسمماطة العراقيممة. 

قممدرتها نلمم  مواجهممة ونلمم  المفسسممات اام يممة ث  ت مممق  العممراقيي  ب
همممم ا التطممممدا اام ممممبل كممممما    مراجعممممة وتطليممممل التجممممارا التاري يممممة 
للمواجهات ال ائ ية اب الم  قة يمك هما ا  تبمرر المدنود لت  يما هم ا 
ال  مماا. اممالطرا ااهليممة اللب ا يممة التممب اسممتمرت  مسممة ن ممر ناممما  

س لمممم ت تقمممل  لممم  سممموريا وقتهممما بمممالرضم مممم  ا  المجتمممم (2221 -2222)
   السورا يطوا   س التباي  الدي ب والم هبب والقومب اللب ا ب. كما 

الطمموادم ال ائ يممة التممب طصمملت اممب العممرانل والتممب ثنقبممت ت جيممرات 
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لمممم ت تقمممل  لممم  ثا بلمممد مجممماورل لمممه  9112سمممامرا  امممب  مممبا / ابرايمممر 
 مكو ات مجتمعية م ابهة لمكو ات المجتمس العراقب.

ة وتصممريطات لسياسمميي  ومسممفولي  طكمموميي   ظممرا  لظهممور تقممارير صممط ي -4
ثترا  اب الوقت الطالب تتطدم ن  وجود مباطثات بمي  الطكوممة التركيمة 
وطزا العمال الكردستا ب بهدا و س طد للصرال المسمل  المدائر بي همما 

  نلمم  المفسسممات الدبلوماسممية واام يممة العراقيممة ث  تتممابس  م مم  نقممودل امم
ل التممب تصمملهال ا ممال  نمم  وجمموا السممعب ت ممور همم ه المباطثممات والمراطمم

ن ائها دورا  اب ثا  لتطقين تمثيل للطكومة العراقية اب ه ه المباطثاتل وا 
 ت ان يبرم بي   راب الصرالل ا  العران مع مب بهم ا الصمرال الم ا يعمد 
مع لة اام  الم تر  الرئيسة بي مه وبمي  تركيما لوجمود الكثيمر مم  قوانمد 

دستا ب نل  ثرا يه اب الم ا ن الجبلية ال ائيمة مقاتلب طزا العمال الكر 
القريبممة ممم  الطممدود مممس تركيمما وقوانممد نسممكرية ث ممر  للجممية التركممب اممب 
الم  قممة   سممها. كممما ث  همم ا الصممرال المسممل  قممد كلمما العممران الكثيممر ممم  

 ال سائر الب رية والمادية.
ال اممب طالممة تعممر   يممرا  لعمممل نسممكرا نلمم   ل يممة ق ممية مل همما ال مموو  -2

ا   تركيا  ما ا  تلتطمن بالمعسمكر الم ماو  إليمرا  ب مكل رسممبل ثو ا هما 
لمم  تممتمك  ممم  المطااظممة نلمم  طيادهمما التممام اممب همم ا الصممرال الم تممر  
مسمممتقبال . وسممميكو  ال يمممار ااا مممل للعمممران  مممالل تلممم  الظمممروا الط ممماظ 
نلمم  الطيمماد اممب همم ا الصممرال قممدر اإلمكمما ل وتب ممب مواقمما متواز ممة تجمماه 

ااهل ونمدم اأ مداال باتجماه مسما دد ثو م اصممة  مرا مما. وقمد يكمو  ث ر 
همم ا ال يمممار هممو اا سممما واا جممسل وااكثمممر ا سممجاما  ممممس ظممروا العمممران 
الدا ليمممة والتطمممديات اإلقليميمممة المطي مممة بمممهل نمممالود نلممم  ا  هممم ا ال يمممار 
ي م  للعران اسمتمرار قمدر مقبمول مم  العالقمات ممس تركيما وممس الوأيمات 

 دد اامريكية والررا وطل ائهما اب الم  قةل بل وطت  مس  يرا .المتط
بممالرضم ممم  ا  ت مماقم ثزمممة تقاسممم الميمماه بممي  العممران وتركيمما قممد تممفدا  لمم   -2

الطلممول الم اسممبة لمواجهممة همم ه  ث تمدانيات   يممرد تهممدد ثممم  العممرانل  أ 



 
   

  [191]       واثق محمد براك السعدون                                      ......مستقبل العالقات العراقية 

اسمممية تعتممممد نلممم  الجهمممود السياسمممية والدبلوم وا  مممماالم مممكلة ليسمممت ثم يمممةل 
 إلداردرفيمة  ماملة    ي برب نل  الطكوممة العراقيمة صمياضة  لكال البلدي ل

 اابعممماد ال  يمممةتتجممماوز  لثي ممما   سمممورياممممس و  لالت ممماو  الممممائب ممممس تركيممما
 قممود داممسوممم  الم يممد  ن مما  م او ممات تقاسممم الميمماه مممس تركيمما  للق مميةل
واام يمة. م   الل التعاو  اب المجماأت السياسمية واأقتصمادية    ااية

سمتراتيجية يجا التعامل مس هم ه الق مية بوصم ها واطمدد مم  الق مايا اإلو 
 .الطيوية للعران

 
The future of Iraqi-Turkish relations in view regional 

security challenges 
 

By: Mr Wathiq Mohammed  Barrak Al - Saadoun 

Regional Studies Center, Mosul University 
 

Regional security challenges are considered the most important 

factors affecting in the present and the future of Iraqi's relations with 

its neighboring states general and Turkey in particular. Security 

dimension in regional and international relations had become the most 

effective factor reaching the region into dangerous degree which made 

the political movement unable to face the security positions. In this 

view, we can define four cases which may threaten the joint regional 

security between Iraq and Turkey. They are the existence of PKK 

north of Iraq, the problem of sharing water of Tigris and Euphrates, 

the Struggle in Syria and finally the development of Nuclear program 

of Iran and its consequences on the region's security. 
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عوض عثم ف، "  ب ا  م ل ا ك امط نر ا ط كر من ا كف ا ا مسدل  ن دق ا يضد ل ا سدلمر"، مجلدو 
 .126(، ص 5115، )ا ق ه ة، (113)ا سإ مو ا  س إو،   

(، 5116، ا مطبوعد ت  لطوا(دي سا يشد ، ) إد ست، 1ا ط كإدو،   -س إ   تواف، ا  بج ت ا    إدو (19)
    .131ص 

م كإدد  س دد ب ا  مدد ل ا ك امددط نرض مف ستدد ت مدد (و ساشددطب ك ت مسددليو سمدد   هوشدديم اسمددر،" (11)
 طب ددو ا    إددو  مجلددو "ا لوم مإددم  وموندد " ا"، مق  ددو ميشددو ة اددر مفدد  ل  دداجط اب  لددول ا سددب 
 علق ا  ا  ض ار ا شبك ت ا مطصلو )االنط نإ ( ، مط  و5115)ا ف نسإو(، ع ا مش (ن اعسل 

-http://www.mondiploar.com/article1186.html 

 ا مص   نفسه. (12)
 ا مص   نفسه. (16)

م كدد  ا ج (ددد ة  علددق موجددديميشدددو  وجددف مقددد (  م ،"ا مسددة و ا ك ا(ددو ادددر مددإ   ا ثدددو ة ا سددو (و" (10)
 ، مط ا علق ا  ا  ض ،19/8/5115  ط  (خ ،ار ا شبك ت ا مطصلو )االنط نإ (  ل  ام ت

3103/18/310380282068700http://studies.aljazeera.net/positionestimate/

.htm8 

 ا مص   ا س  ق. اسمر، (18)
 ا مص   ا س  ق. ،"ا مسة و ا ك ا(و ار مإ   ا ثو ة ا سو (و" (13)
 ا مص   نفسه. (51)

(30) Joby Warrick, "With ‘sabotage’ charge, Iran takes hostile tone with 

U.N. watchdog", The Washington Post, 8/03/3103. 

<http://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-sabotage-charge-

iran-takes-hostile-tone-with-un-watchdog/3103/01/18/c728fbbc-1f26-00e3-bb6e-

183c1d21bff6_story.html> 

ن غو نو ج ة   خض نجلإ  م  ي عذ  إج ف مسكن اإده اغلبإدو ا ميإدو م غدب   النفصد ل عدن اذ  إجد ف  (55)
عمدد  ا ددذي ااى ن ددق ، ا1331ساالنضددم   ع مإيإدد ، اعلددن اإلجلددإ  نفسدده جمفو (ددو مسددطقلو عدد   

نشدددوب صدددد ا  مسدددل   لسددددإط ة علدددق اإلجلددددإ   ددددإن اذ  إجددد ف سا مإيإدددد  يدددبل مسدددد إي ت ا قدددد ف 
ا ميص  ، ساإلجلإ  اآلف يد    ا سدإط ة اعذ  إج نإدو. (ي د ض ميمد  عبد  ا د  من (دوني ا  بإد ي 

إمإددو سساثددق ميمدد   دد اد ا سدد  سف، ا امدد ت اددر مدد  (خ ا قوجدد ا ا م  صدد ، م كدد  ا   امدد ت اإلجل
 .99 -50(، ص ص 5111 ج م و ا موصز، )ا موصز، 
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 قمدد ف عمدد  ميمددوا ا ي إمددر سمإثدد   يإدد ات جلددوا، عبجدد ت م كإدد  اإلجلإمإددو اددر عفدد   كومددو  (59)
، م كددد  ا   امددد ت (93)، ملسدددلو شدددصسف نجلإمإدددو  جددد  5111 -5115 ددد ب ا   ا دددو سا طيمإدددو 

  .590(، ص 5111اإلجلإمإو  ج م و ا موصز، )ا موصز، 
  . 529 -521، 591ا مص   نفسه، ص ص  (51)

(52) Daniel L. Byman. (eds.), Iran’s Security Policy in the Post-Revolutionary 

Era, National Defense Research Institute (RAND), (USA, 5111),  p 66.  
و  ددد  ثإن، م كإددد   دددإن  قدددر اسغدددو ، ))م كإددد  سن( اف..ا ب ددد  عدددن   ادددو ا صددد ا ((، ادددرض مجموعددد (56)

(، ص 5113، ) إدددد ست، 1ميددد ( ت ا دددد ايز س ه ندددد ت ا خدددد   ، م كدددد  ا ج (دددد ة  ل  امدددد ت،  
596. 

)ا ج (د ة نإد ( ادر ا شدبك ت "، مق  و ميشو ة علق موجي  ا ي مو (وااق علق نش  صوا (خ  ط كإ " (58)
 مط  و علق ا  ا  ض ،5115/ 15/ 1ا مطصلو )االنط نإ (،  ط  (خ 

http://www.aljazeera.net/news/pages/73d6ae22-3036-12e1-bdf6-

76e6d0a8668a 

"، مق  دو ميشدو ة علدق موجدي ار م كإ  ج  (صاي ن دق  د ب ع  مإدو(   م (وت) ن( افض نش  ا ي مو  د" (53)
، 5115/ 15/ 12)ا  سمدإو( ادر ا شدبك ت ا مطصدلو )االنط نإد (،  طد  (خ  RTجي ة  سمدإ  ا إدو  

   ضمط  و علق ا  ا
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/613600/ 

("، مق  دو  د م (وت)امطخ ا  نفوذه   وجف ا  يف ار مو (و   ال من انطق ا ا د ن( افاسغلوض علق " (91)
)ا  سمدإو( ادر ا شدبك ت ا مطصدلو )االنط نإد (،  طد  (خ  RTميشو ة علق موجدي جيد ة  سمدإ  ا إدو  

   ا  ض، مط  و علق ا5115/ 15/ 18
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/712006/ 

 International Water Basin"ا يدوض ا مد مر ا د س ر"" وض ا يفد  ا د س ر" اس  (قص   د (91)
مسدد  و ج، ااإددو ممطدد  علددق اس طددإن اس اكثدد  سممدد ه   ساادد  مشددط كو مشددكز مجم دد ً  لمإدد  ، مددواء 

  سدبم  ع اطده ا مد اة ا ث نإدو مدن جواعد ، مشدط د ج ىما مإ   ا سطيإو اس ا جواإو، سمصب ار 
 International Law Associationا  س إدو ا طدر ستد طف   ا طدو ا قد نوف ا د س ر  هلسديكر

(ILA)    سا طدددر شدددكل  اإمددد    ددد  اعمددد س  كدددز اإلمف جددد ت سا قددد ا ات ا  س إدددو  1366ادددر عددد
 ا مط لقو  طق م  ا موا ا ا م مإو. (ي  ض 
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- The 0677 Helsinki Rules and Complementary and Supplementary Rules 

(0662- 0667) <http://www.bjwconsult.com/THEHELSINKIRULES.pdf> 

(23) Aysegul Kibaroglu and Waltina Scheumann, "Euphrates-Tigris Rivers System: 

Political Rapprochement and Transboundary Water Cooperation", in A. 

Kibaroglu et al. (eds.), Turkey’s Water Policy.. National Frameworks and 

International Cooperation, Springer, p. 377. 

 ا مص   مط ا ار ا مكطبو ا  لمإو اإلاط اتإو ا   اجإو علق ا  ا  ض -
-http://link.springer.com.tiger.sempertool.dk/book/0190117/878-2-613-

08626-3/page/01page-0 

ادر اعغد اض غإد   ا امو  ول امف جإدو جد نوف امدطخ ا  ا مجد  ي ا م مإدو ا  س إدو" ا م  ا مفطر، (99)
 علق ا  ا  ض )االنط نإ ( ا مطصلو يث ميشو  ار ا شبك ت  ا مب إو"،

http://sjsudan.org/showres.php?id=31 

      إددو ) مشدد س  Guney Dogu Anadolu Projesi    ط كإددو  .G.A.Pمشدد س  ا كدد ب  (91)
جيوب ش   اعن تول(ض مش س  م مر نمط امإجر ار م كإد ، مد  انجد ا جسد  ميده، سمد  اال ا  مدز 

 (11)مطبقإدو مدن هدذا ا مشد س ، (فد   هدذا ا مشد س  ن دق نج مددو مسدطم اً ادر ننجد ا ا و د ات ا 
ميطددو كف سم مإددو. (ي دد ض  (13)مدد سا علددق نفدد  اجلددو، سننشدد ء  (8) مدد اً علددق نفدد  ا فدد ات، س

 ( ف ذنوف ا  ب مر، "مشكبت ا مإ   ار ا ش   اعسم ..ا ف ات ساجلو ننموذج ً"،  يدث غإد  
  .11ص  (،5112 ج م و ا موصز، )ا موصز،  ميشو  من ن شإف م ك  ا   ام ت اإلجلإمإو

(26) A. Kibaroglu and W. Scheumann, Op. Cit.,  p. 388. 

(26) Euphrates-Tigris Initiative for Cooperation. 

<http://www.emwis.org/initiatives/fol161723/euphrates-tigris-initiative-cooperation> 

  


