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 التركية-العالقات العراقية
2002 – 2002 

 
 د. لقمان عمر محمود النعيمي

 أستاذ مساعد/ مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
-2002)التركيااة خااالا المااد   –يتناااوا البحااث دراسااة موعااوت العالقااات العراقيااة 

تشاكا ذاذا الماد  مرحلاة وما طرأ عليها من تطورات في المجاالت المختلفة، إذ  (2002
حاسمة في تاريخ العالقات بين البلدين نظرًا لما شهدا البلدان مان تطاورات داخلياة فاي 

 2002كا منهما، ففي تركيا مثَّا وصوا حزب العدالة والتنمية إلا  السالطة أواخار عاا  
مرحلااة جديااد  فااي تاااريخ تركيااا المعاصاار وفااي سياسااتها الداخليااة والخارجيااة وعالقاتهااا 

، مما أثار فاي 2002قليمية والدولية، في حين تعر  العرا  لالحتالا امأمريكي سنة اإل
أوعاااعا السياسااية وامأمنيااة واالقتصااادية، وفااي عالقاتااا اإلقليميااة والدوليااة وذااو مااا 

  انعكس عل  العالقات الثنائية بين البلدين.
 مقدمة

ي شههه دت كهههل مههها تركيههها والعهههراي مهههدااا م مهههاا  ههه  م لههه  ال هههرا المهههاد
والعشهريا  كهاا ل مها ا اههر الفهالل  ه  التههاري  المعاصهر للفلهديا. تماههل ا ول 
فوصههول مههزع العدالههة والتلميههة طلههي السههل ة  هه  تركيهها فعههد  ههوز  فا لت افههات 

 9  وتمال الاال  فا متالل ا مريكه  للعهراي  ه  2002الفرلمالية أوا ر عام 
قليمية ودوليهة    وما تم ض عله ما تداعيات د2002ليساا/ افريل  ا لية وا 

 هههههالل السهههههلوات ا ولهههههي لالمهههههتالل ا مريكههههه   أصهههههفمت م هههههدرات العهههههراي  
السياسهية وا مليهة وا قتصهادية فيهد الو يهات المتمهدب  وأصهفً لزامهاة علهي أيهة 
دولههة تريههد التعامههل مههه  العههراي وفلههاي عالقههات معهههه  هه  المرملههة الجديهههدب أا 

و يهههات المتمههههدب فوصهههه  ا الدولههههة تلسهههال عالقههههات جيههههدب فشهههكل مفاشههههر مهههه  ال
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التهه  أع فههت ذلههال ا مههتالل  2004و 2002الممتلههة لههه   اصههة  ههالل سههلت  
 .2002ومتي ا لت افات الفرلمالية ا ولي م ل  سلة 

ا مريكيهة ع هع ر هض الفرلمهاا  -فعد التوتر الذي شاع العالقات التركيهة
و هتً جف هة شهمالية  الترك  السماح لل وات ا مريكية د ول ا راضه  التركيهة

   المرع علي العراي  أدركت كل ما تركيا والو يات المتمهدب أمميهة عهودب 
العالقات طلي مسهارما ال فيعه   وتعزيهز التعهاوا فهيا الفلهديا   صوصهاة وأا 
ماجههة كههل  ههر  لب ههر أصههفمت مسههالة م مههة جههداة فعههدما أضههمت الو يههات 

 المتمدب جارب لتركيا ع ع امتالل ا للعراي.
 ذا السفع أدركت المكومة التركيهة أمميهة المفهادرب فدعهادب عالقهات تركيها ل

م  الو يات المتمدب وتكاي  التعاوا مع ها  اصهة مه  فهروز ت ديهدات مهزع 
العمال الكردستال     شمال العراي  وضرورب التعاوا والتلسيي م  الو يهات 

ممتلهة للعهراي مها المتمدب  ه  التعامهل مه  ذلهال الت ديهد فمكهم كول ها الدولهة ال
ج ة  وقدرت ا علي التأاير    مل ائ ا ا كراد العراقييا    التعاوا م  تركيا 

    مل مشكلة مزع العمال الكردستال  ما ج ة أ رى.
لكا العالقات الالائية فيا تركيا والعهراي د لهت مرملهة جديهدب مها الت هور 

ل ا علهي   وتوجهت فهدعالا تأسهيل المجله2011ومتي عهام  2002ملذ عام 
  وم  أعلي مستوى ما التمسا 2002للتعاوا ا ستراتيج  فيا الفلديا عام 

وصههلت طليههه العالقههات الاائيههة ملههذ ع ههود. ومهه  ذلههال    ههد مصههل تههدمور  هه  
  لتيجهة للعديهد مها العوامهل 2012العالقات السياسية فيا العهراي وتركيها عهام 

اسههات ا اإلقليميههة  وتههد ل مل هها ال ال ههات السياسههية الدا ليههة  هه  العههراي والعك
دول الجوار    الشؤوا الدا ليهة للعهراي   ضهال عها ا هتال  موقه  الفلهديا 

 ما الاورب السورية  ا مر الذي العكل سلفاة علي العالقات فيل ما.
 2002التركية حت  سنة  -مدخا: لمحة تاريخية عن العالقات العراقية
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  اتضهً فهأا تركيها لهم تهلل  1921فعد تشكيل الدولة العراقية المدياهة عهام 
مصالم ا وارتفا ات ا التاري ية فو ية الموصل )ول صد ف ا الموصل  أرفيل  
كركهههههوال  السهههههليمالية(. وقهههههد ت هههههرت مهههههذ  الر فهههههات علهههههدما ر هههههض ا تهههههراال  

 ه  مياهاق م الهو ل   وأكهدواا عترا  فالدولة العراقية و الفوا فو ية الموصهل 
علهههي ضهههرورب طعادت ههها طلهههي تركيههها )المهههادب (  1920مههها ليسهههاا/ أفريهههل  22)

ا ولي ما الميااي(. وقد قامت وج ة لتهر واضهع  المياهاي علهي أا أ لفيهة 
سهكاا و يههة الموصههل مههم مهها ا تهراال وا كههراد. كمهها أل ههم مههرتف يا اقتصههادياة 
وا ا يههاة فتركيهها. وقههد د هه  ا تههراال فههفعض ق عههات م العسههكرية دا ههل ا راضهه  

ج هههة اللتهههر التركيهههة علهههي أا ال هههوات الفري اليهههة الممتلهههة العراقيهههة. وقامهههت و 
 تشهههريا ا ول/ أكتهههوفر 20للعهههراي د لهههت الموصهههل فعهههد مدلهههة مهههودرول  ههه  

  وفلههاياة علههي مههذا   ههد أ لهههت ال ههوات الفري اليههة فشههرو  ال دلههة لهههذلال 1912
 ا متالل يعد فا الة. وقهد ر عهت ا مهر طلهي عصهفة ا مهم الته  أرسهلت فعاهة 

  1922لي المل  ة وأصدرت فعد ذلال قرارما  ه  كهالوا ا ول سهلة للتم يي ط
 .(0)فدف اي و ية الموصل ضما مدود دولة العراي

التركيهههة -لهههذلال   هههد كالهههت ملهههاال سهههلفيات وتهههوترات  ههه  العالقهههات العراقيهههة
 ههالل اللصهه  ا ول مهها ع ههد العشههريلات مهها ال ههرا العشههريا  متههي مههدأت 

توقي  المعامدب المش ورب الته  سهميت فالمعامهدب ا مور كايرا فيا الفلديا فعد 
  وفموجف هها تههم 1921مزيههراا/ يوليههو عههام  22العراقيههة الفري اليههة التركيههة  هه  

مهل مشههكلة الموصههل  وتههم تمديههد المههدود الفريههة العراقيههة مهه  تركيهها  كمهها تههل 
 قائما طلي يوملا مذا.

ية ولهههو تمهههت الوصههها -مهههدق ت هههارع فهههيا العهههراي كدولهههة 1921فعهههد عهههام 
وفهههههيا تركيههههها  وتهههههوز مهههههذا الت هههههارع فزيهههههارب الملهههههال  يصهههههل ا ول  -الفري اليهههههة

  وتم  ي ا ا ت اي علي تفهادل 1921طلي اس لفول وأل رب عام  (1921-1922)
لمههها عهههادت  السههه راي والزيهههارات. ولهههم تفهههي أيهههة عالئهههي سهههلفية فهههيا ال هههر يا  وا 

تركيهها  ههالل مههذ  العالقههات طلههي  فيعت هها. ل ههد كههاا العههراي فماجههة كفيههرب طلههي 



 

 
 
 

 [044] (32) 01دراسات طقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

المههدب مهها اللاميههة اإلداريههة والا ا يههة وا جتماعيههة. وملههذ اسههت الل العههراي عههام 
  كهههاا ملهههاال ت هههارع سياسههه  ودفلوماسههه  فهههيا 1922ومتهههي اهههورب عهههام  1922

 8 هالل مهذ  المهدب فع هد مياهاي سهعد يفهاد  ه   ا مهداقالفلديا  وتمالت أمهم 
1922 /  فرايهههر عهههام شهههفا 4وملههه  فدهههداد  ههه   1922تمهههوز/ يوليهههو عهههام 

(2) .
ويمكهها ال ههول فههأا العالقههات  ههالل مههذ  المههدب تميههزت فالت ههارع والتعههاوا فههيا 

 .(3)العراي وتركيا
 الل ع دي السهتيلات والسهفعيلات أت هرت اسهتراتيجية السياسهة ال ارجيهة 

 ي ههها فالت هههارع مههه  دول  1910التركيهههة التههه  اتفعت ههها تركيههها فعهههد ال هههالع عهههام 
  طذ أعللت دول 1922العراي   وائدما  الل أزمة الل   عام المل  ة  ومل ا 

أوفال  الت  يعد العهراي أمهد أعضهائ ا المؤسسهيا  أا تزويهد تركيها فهالل   لها 
يكوا ممدوداة. ولتيجة لذلال  فدأ تل يذ  ه  ألافيهع الهل   فهيا العهراي وتركيها  

 2 وتم الفدي فاست دامه  ه  1922تاليال     يع/ أ س ل  يومور -كركوال
1922كالوا الاال / يلاير

(4) . 
فهههيا ماهههار  هههال   الميههها  مشهههكلة م هههوي ولكههها مههها ج هههةب أ هههرى أصهههفمت

 )الدههاع فتل يههذ مشههرو  علههدما قامههت تركيههاع ههد السههتيلات   فدايههةملههذ  الفلههديا
GAP)  22 مها  هالل فلهاي وال هرات ميها  ل هري دجلهةتجميه   مهد  طلهيالذي 
لتاز ال اقة  سدا لهزا  علهي ال علي الهر م مهاو  ومائية.الك ر    راض الري وا 

أيضهها طلههي   ط  ألههه كههاا يلتههر أكاههر تع يههداسههوريا كالههت فههيا تركيهها و  الميهها 
 فهيا تركيها مهدب التهوتر وزادت العراي فماافة ت ديهد لهه. ما قفلالداع  مشرو 
 . (5)مذ  المشكلة  الل ع دي الاماليلات والتسعيلات مول والعراي

  ف يهههههت تركيههههها ممايهههههدب 1922 -1920يراليهههههة اإل - هههههالل المهههههرع العراقيهههههة
رسميا  وما تت علي العالقات السياسية وا قتصادية م  كال الفلديا. ولكا 

  تديههههرت العالقههههات 1990يع/ أ سهههه ل  2فعههههد  ههههزو العههههراي للكويههههت  هههه  
العراقيهة التركيهة فشهكل كفيهر ود لهت مرملهة ال  يعهة ت ريفها   اصهة فعهد قيهام 

العهههراي  ههه  ط هههار قهههراري مجلهههل ا مههها الهههدول  تركيههها فت فيهههي المتهههر علهههي 
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  والاهههههال  ذي الهههههرقم 1990يع/ أ سههههه ل  22فتهههههاري   112ا ول ذي الههههرقم 
ال اضهه  ف ههرض متههر  يههراا علههي العههراي  1991 أفريههل ليسههاا/ 2 هه   122

ملههههاال. وفلههههايا علههههي ذلههههال سههههارت  لألكههههراد هههه  الشههههمال وتههههو ير مههههالذ يمهههها 
 هه  ط ههار قههرارات  2001-1990مههدب فههيا العالقههات الالائيههة فههيا الفلههديا  هه  ال

مجلههل ا مهها الهههدول . ولتيجههة لضهههع  المكومههة المركزيهههة العراقيههة  وال هههرا  
الماصههل  هه  السههل ة  هه  شههمال العههراي  ازدادت المشههاكل ا مليههة التهه  ت  لههي 
تركيههها والعهههراي  طذ قهههام مهههزع العمهههال الكردسهههتال  الهههذي تعتفهههر  تركيههها ملتمهههة 

 .(6)ه ضد تركيا عفر شمال العراي)طرمافية( فتكاي  مجمات
 

 2002أواًل: تركيا والعرا  بعد االحتالا امأمريكي سنة 
الت لهههت العالقهههات العراقيهههة التركيهههة فعهههد ا مهههتالل ا مريكههه  للعهههراي عهههام 

مههها مرملهههة الفهههرود والعالقهههات الممهههدودب طلهههي ا ل هههرا  والتهههد ل  ههه   2002
ياسهههية  هههالل السهههلوات العشهههر الشههؤوا الدا ليهههة للعهههراي  وتتسهههم العالقهههات الس

الماضية فال ال ات والتوتر تارب فسهفع عهدم ا سهت رار السياسه  وا مله   ه  
العههراي  والتمسهها تههارب أ ههرى فسههفع ت ههامم مكههومت  الفلههديا مههول العديههد مهها 
ال ضهههايا ذات ا متمهههام المشهههترال  اصهههة  يمههها يتعلهههي فالمسهههألة الكرديهههة ومههها 

 يم  والل  .)اإلرماع( وا ما اإلقل يوص  فه
 
 

 أ. تركيا ومشروت قوات حفظ السال  الدولية في العرا 
ع ع ا مهتالل ا مريكه  للعهراي فأشه ر  هرح الجالهع ا مريكه  مشهروعاة 
مول طمكالية طلشاي قوات م ت سالم دولية مها دول طقليميهة ودوليهة لمسهاعدب 

ج ههة  ال ههوات ا مريكيههة  هه  السههي رب علههي ا وضهها  ا مليههة  هه  العههراي مهها 
ضه اي فعههض الشهرعية لالمههتالل ا مريكه  للعههراي. وقهد  ههرح مهذا المشههرو   وا 
ما الجالع ا مريك   الل زيارب وزير ال ارجية الترك  ا سفي )عفداهلل   ل 
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Abdullah Gul التهه  الت هههي  ي ههها مههه   2113( لواشههل ا  ههه  يع/ أ سههه ل
وزارب الهد ا  ( ومسؤوليا ي ريا  ه  Colin Paulلتير  ا مريك  )كولا فاول 

 -ا مريكيههة  طذ تلههاول الجالفههاا ت ههورات الوضهه   هه  العههراي والتعههاوا التركهه 
ا مريك     مذا المجال    رح الجالع ا مريك  مشرو  طلشاي قوات م هت 
سالم دوليهة  ه  العهراي علهي الجالهع التركه   تكهوا تركيها جهزياة أساسهيا  يهه. 

ة أ يهرب لتفهرما علهي صهداقت ا وأوضمت طدارب فهو   ل هرب أل ها تملم ها  رصه
فاشتراك ا    قوات م ت سالم دوليهة  ه  العهراي. وقهد تممهل ال هادب ا تهراال  
سهههههواي مههههها المؤسسههههههة العسهههههكرية أو مهههههها مكومهههههة مههههههزع العدالهههههة والتلميههههههة  
لالستجافة ل هذا ال لهع ا مريكه   تلهاة مهل م الهه سيسه م  ه  تهرميم العالقهات 

العهراي   أعمهارا مصهة كفيهرب  ه  طعهادب فيا الفلهديا  كمها الهه سيضهما لتركيه
عالوب علي تعزيز ل وذما اإلقليم  والدول  ما  الل وجود قهوات تركيهة علهد 

 .(7)مد ل ال ليال العرف 
و ه  مهذا السهياي  لفهت الو يهات المتمههدب مها تركيها ا شهتراال ف هوب قوام هها 

 هأل  جلدي تركه  للسهي رب علهي المل  هة الوسه ي الته  أ لهي علي ها فه (12)
عفر مواق  مساسة واقعة ما فهيا "المالق السل "  وتمديداة المل  ة الت  تمر 

أرفيل وكركوال وتتمدد ل ا  ال وات التركية لزو ة متهي شهمال  فدهداد مها دوا 
 -المهههرور فالسهههليمالية وتشهههمل تكريهههت وتلت ههه  فهههال رع مههها المهههدود السهههورية 

أمهم أسهفاع  هرح مهذا . ويفدو أا أمد ا ردلية ميق المل  ة صمراوية ملاال
ا مريكيهههة مهههو تعهههرض ال هههوات ا مريكيهههة لم اومهههة  اإلداربالمشهههرو  مههها قفهههل 

أعال   وتعرض ا ل جمات يومية  طلي امسلمة متصاعدب    الملا ي المشار 
ت ريفههاة  ومههه  ارت هها  ال سهههائر ا مريكيههة    هههد سههعت واشهههل ا جامههدب للعاهههور 

ل أعفاي م ت ا ما    العراي  علي دول لدي ا الر فة    المشاركة    تمم
 كالت تركيا ألموذجاة م ماة لذلال فاعتفارما دولة طسالمية قد تشج  دو ة أ رى 
متم تة مال فاكستاا وفلدالدي  و يرمما  علهي المشهاركة  ه  مهذ  ال هوات. 
وما أمم شرو  المشرو  مو تمركز ال هوات التركيهة  ه  الملها ي الكرديهة و  
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 ههوات الفري اليههة أو الفوللديههة أو ا سههفالية  لههئال يايههر ميههق تتواجههد أي مهها ال
تواجههههدما مساسههههيات تههههذكر  عههههالوب علههههي أا المل  ههههة الم صصههههة لألتههههراال 
سهههتكوا ق اعهههاة تمهههت السهههي رب التركيهههة ال الصهههة يتهههولي ال يهههادب  ي ههها جلهههرال 
ترك   ومازال ا تراال ي  روا ف فرت م    مجال م ت السالم    أ دالستاا 

 .(8)كوسو و والفوسلةوالصومال و 
وقد أوردت وكا ت ا لفاي    ميله أا تركيا وضهعت شهرو اة لمشهاركت ا 

 :(9)   طرسال قوات عسكرية طلي العراي وأفرزما
 طع اي م وي لألقلية التركمالية.  ـ1
 مل  ت ور لتام  يدرال  . ـ2
 لز  سالح الميلشيات العراقية وقوات الفيشمركة الكردية . ـ2
 زالية مومدب للعراي .وض  مي ـ4

وم  طدراال تركيا أا طرسال ال وب الم لوفة سيو ر ل ا  رصة  يفة  ط  اله 
سيعرضههه ا لم ههها ر عسهههكرية وسياسهههية فسهههفع  هههول  ريهههي اإلمهههدادات مههها 
تركيههها للعههههراي  وامتمههههال تعههههرض ال ههههوات التركيههههة ل جمههههات مهههها المجموعههههات 

تهههؤدي مهههذ   طايمكا الكرديهههة  ههه  شهههمال العهههراي. أمههها الم ههها ر السياسهههية   ههه
تركيها ت ههوم ف ههذا  طاالمشهاركة طلههي تهوتر العالقههات مهه  الهدول العرفيههة   اصههة 

العمههل دوا   ههاي دولهه  ممهها قههد يلتههر طليههه علههي الههه مشههاركة  هه  ا مههتالل 
ا مريك  للعراي   ضالة عا المعارضة الشهعفية دا هل تركيها ل هذ  المشهاركة  

للم ا ر عوضاة عا الدم ا مريك    اعت اداة فاا الدم الترك  سيكوا معرضاة 
 (1400)دولههة مهها مل ههاي الو يههات المتمههدب أرسههلت  (22)والجههدير فالههذكر أا 

أل ها   (12) جلدي طلي العراي  فيلما ت لع الو يهات المتمهدب مها تركيها طرسهال
 .(01)مست ز للداية ما وج ة لتر المعارضة التركية أمرومو 

 هه  قههوات م ههت السههالم الدوليههة  هه   طا عههرض واشههل ا  ل ههرب  فالمشههاركة
العههراي ممههل  هه   ياتههه تديههراة واضههماة  هه  السياسههة ا مريكيههة تجهها  العههراي  

 :(00)ويمكا اإلشارب طلي مذ  ا سفاع كما يل 
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)اإلرماع(  ير ممكلة عفر عزل  م اومة ما تص ه الو يات المتمدب فه طا .1
 تركيا الت  ت      قلع مذ  الجدرا يا.

واصههل   ال  هه  مهه  تركيهها مههو ا  ضههل لملهه  تلسههيي أل ههرب سياسههت ا الت طا .2
 م  دمشي و  راا.

للو يههات المتمههدب   تتممههل ضههع اة أو ال  اعههاة  اإلسههتراتيجيةالمصههالً  طا .2
    العالقات م  تركيا.

 عدم التتام الوض     العراي كما تريد الو يات المتمدب. .4
 تههههراال علههههي ال لههههع ا مريكهههه  سههههو  طا الموا  ههههة المفدئيههههة للمسههههؤوليا ا

تسههامم مههها وج ههة لتهههرمم   ههه  تههرميم العالقهههات مههه  الو يههات المتمهههدب ويعيهههد 
هل الهه مها الم يهد تواجهد جلهود  تركيا طلي المعادلة العراقية  لهذا قهال عفهد اهلل   
أتههراال  هه  العههراي علههي ط  تكههوا م مههت م مجههرد جالدرمههة لم ههت ا مهها. لكهها 

رأى   هههههأ طرسهههههال جلههههود أتهههههراال طلهههههي العهههههراي مههههها  فعههههض المهههههراقفيا ا تهههههراال
اللاميتيا المفدئية والعملية   ا ذلال يعل  المشاركة  ه  ا مهتالل ا مريكه  
للعهههراي  كمههها أا وجهههود تركيههها   يمكههها أا يكهههوا  هههارز المشهههرو  ا مريكههه   

)الوجههههود الكههههردي( المههههدعوم  وفالتههههال    تسههههت ي  تركيهههها طل ههههاي مهههها تصهههه ه فههههه
ال العهراي  وا   هر مها ذلهال الهه   يمكها  هض اللتهر عها أمريكيا    شم

تهأاير كهل ذلهال علهي أوراي تركيهها لاللضهمام لالتمهاد ا وروفه   أي اا   ههوب 
تركيههة مهها مههذا اللههو   ههارز ط ههار ا مههم المتمههدب و  ترضههي عل هها  رلسهها و  
ألماليا  صوصاة  سو  يلتال عل ا ياهار  يهر واضهمة علهي صهعيد عالقات ها 

 .(02)اإلقليمية علي مد سوايالدولية و 
ههل  (03))طا تركيها تلتهر فايجافيهة إلرسههال قهوات طلهي العهراي( مههذا مها قالهه   

ش صهياة   مهها  هات علههي تركيها أالههاي المههرع مها اا تكههوا  عفهاة  هه  السههامة 
العراقية  متاح اآلا فعد ال لع ا مريك  وم   رصة قد   تتكرر وقد يهؤدي 

لعالقهات مه  الو يهات المتمهدب. لهذا  هاا مكومهة ت ويت ا طلي أزمهة ل ائيهة  ه  ا
مزع العدالة والتلمية فمات عا الصهيل الممكلهة للمشهاركة مها دوا مواج هة 
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صههههعوفات م اجئههههة  هههه  الفرلمههههاا ومعارضههههة مهههها جالههههع رئههههيل الجم وريههههة 
وي ريا  ومذ  المشاركة تفمهق عها صهيدة شهرعية مها الزاويهة الدوليهة  ومهذ  

مهها قههراراة تت لههع طمهها قههراراة مهها ا مهه م المتمههدب ومههذا مسههتفعد  هه  وقههت قريههع  وا 
هل اا تكهوا  أ لسيا ومذا  ير وارد  ه  المهدى الملتهور  وقهد اقتهرح عفهداهلل   
المشاركة فلاية علي دعوب ما مجلل المكم ا لت ال     العراي. وقهد وصه  
مهههههارال  روسهههههماا  مسهههههاعد وزيهههههر ال ارجيهههههة ا مريكههههه  مهههههذا ا قتهههههراح فألهههههه 

   مال مصوله  اله سيعل   ما وج ة اللتر ا مريكية  اا  )عف ري(  له
ال ادب الكرد المماليا    المجلل ا لت ال  مشاركوا    توجيه الهدعوب  و ه  

تكهههوا قوات ههها المتواجهههدب  ههه   أاذلهههال د  ت م مهههة لتركيههها  طذ يف هههل ميل ههها 
 .(04)العراي  قوات امتالل  كما كاا يمال ا الكرد العراقيوا

اسهت فل رئهيل الهوزراي التركه  )رجهع  يهع  2113ول/ سهفتمفر أيل 06   
( السههه ير ا مريكههه   ههه  أل هههرب )اريهههال  Recrp Teyyip Erdoganأردو هههاا 
(  وذكهههر فيهههاا صهههم   لرئاسهههة الهههوزراي التركيهههة اا Eric Edelmanايهههدلماا 

أردو هههههاا أكهههههد اا للو يهههههات المتمهههههدب وتركيههههها مصهههههلمة مشهههههتركة  ههههه  طمهههههالل 
  واا تركيا   تزال تجري ت ويماة دقي اة لمسهالة طرسهال قوات ها ا ست رار فالعراي

للعراي. وأوضً أردو اا اا تركيا الت   سرت لمو أرفعيا أل  ش ص ما 
موا لي هها  ههالل مرف هها ضههد )اإلرمههاع( تتوقهه  اا يههتم دعم هها ف  ههوات اافتههة 

لههذي طقليميهها ودوليههاة. مهها جالفههه أكههد السهه ير ا مريكهه  اا فههالد  ت ههدر الت ههدم ا
أمرزتهه تركيها  هه  المجهال ا قتصهادي وسههو  تسهتمر  ه  ت ههديم الهدعم الههالزم 
لتركيهها مهها  ههالل زيههادب ا سههتامارات ا مريكيههة  وقههال ايههدلماا: )اا الو يههات 

 ا عمههارالمتمههدب تعت ههد أيضهها اا تركيهها يمكهها اا تلعههع دوراة م مههاة  هه  طعههادب 
 .(05)السياس  وا قتصادي للعراي(

 (222)وا هي الفرلمهاا التركه  فدالفيهة  2002 ول/ أكتوفرتشريا ا  2و   
ألهه  جلههدي تركهه   هه   (12)صههوتاة علههي المههذكرب فلشههر  (122)صههوتاة م افههل 
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ال  ا  ا وس  ما العراي  واقر طرسال الجلود ا تراال طلهي العهراي فاعتفارمها 
 .(06)قوات م ت سالم دولية ملاال

طرسههال الجلههود ا تههراال طلههي  وفعههد يههوميا مهها موا  ههة الفرلمههاا التركهه  علههي
العهههراي  ع هههد اجتمههها  مهههام فهههيا لائهههع وزيهههر ال ارجيهههة التركههه  )او هههور زيهههال 

Ugur Ziyal ( والسهه ير ا مريكهه   هه  أل ههرب )اريههال ايههدلماا(  للتفامههق فشههأا
ت اصيل مسالة طرسال الجلود ا تراال طلي العهراي  و ه  ل ايهة ا جتمها  ات هي 

 :(07)الجالفاا علي ا مور التالية
الموا  ة الل ائيهة إلرسهال الجلهود ا تهراال سهو  تكهوا  اضهعة لموا  هة  طا (1

 الو يات المتمدب ومجلل المكم ا لت ال  العراق  معاة.
( فرئاسههة الو ههد التركهه  Deniz Bolukbasiوم )ديليههز فلوكفاشهه  هو  ي هههسهه (2

    ملاقشاته م  ال ر  ا مريك .
ا تهههراال سهههيتوق  علهههي مهههوقع م الل هههائ   تمديهههد العهههدد الل هههائ  للجلهههود طا (2

 دا ل العراي.
تر ههع تركيهها فتوضههيً يليههة الههدعم اللوجسههت  ل وات هها  وتريههد طرسههال  فههراي  (4

 العراي لدعم مد  ا    مساعدب العراقييا. أعمارإلعادب 
ا مريكههه  مهههول طرسهههال الجلهههود ا تهههراال اعترضهههته  -لكههها ا ت هههاي التركههه 

مجلهل المكهم ا لت هال  العراقه   والسهع  طلهي  معارضة ال هادب السياسهييا  ه 
ط شهاله فشهتي الوسهائل. و هه  مهذا الصهدد لشهرت فعههض الصهم  التركيهة فههاا 
مسهههعود الفهههارزال   زعهههيم المهههزع الهههديم را   الكردسهههتال   وامهههد ال هههادب  هههه  
مجلههل المكهههم العراقههه   أجهههرى اتصههها ت مهه  ا مهههيا العهههام للجامعهههة العرفيهههة 

ارضههة الجامعههة إلرسههال جلههود أتههراال طلههي العههراي. عمههر موسههي ودعهها  طلههي مع
الجامعههة العرفيههة سههو  تههدعم قههرار مجلههل المكههم  أاوقههد أشههار موسههي طلههي 
 .(08)العراق     مذ  ال ضية

وفلههاية علههي المعارضههة ال ويههة دا ههل مجلههل المكههم العراقهه  إلرسههال جلههود 
 2002أتراال طلي العراي  ر ض المجلل    ملتص  تشهريا الاهال / لهو مفر 
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يماله ذلال ما وج ة لتهر المجلهل  طاطرسال الجلود ا تراال  لتراة لما يمكا 
مهها اإلسهه ام  هه  زيههادب التههوتر وا ضهه راع  هه  الملهها ي التهه  ستلتشههر  ي هها 
مهههذ  ال هههوات  ضهههالة عههها امتماليهههة تصهههادم ا مههه  ال هههوات الكرديهههة  ههه  شهههمال 

عههها قهههرار العهههراي. ولتيجهههة ل هههذا ال هههرار  تراجعهههت تركيههها  ههه  ل ايهههة الم ههها  
 .(09)طرسال جلودما طلي العراي

 
 ب. موقف تركيا من تطورات امأوعات السياسية وامأمنية في العرا 

ع ههد  ه  أل ههرب اجتمهها   ههار  فرئاسههة  2004تشههريا ا ول/ أكتههوفر 12 ه  
رئهههيل الهههوزراي رجهههع  يهههع أردو هههاا فمضهههور لائهههع رئهههيل الهههوزراي ووزيهههر 

ههل  ووزيههر الهه د ا  وجههدي  ولههول  ورئههيل أركههاا ال ارجيههة الههدكتور عفههداهلل   
الجههي  التركهه  ال ريههي أول ملمهه  أوزكههوال وعههدد مهها كفههار المسههؤوليا فيههل م 
مستشههار ا سههت فارات الو ليههة  تههم  يههه فمههق الت ههورات الجاريههة  هه  العههراي  
واسههتمر ا جتمهها  اههالق سههاعات ولصهه . وأشههارت مصههادر وزارب ال ارجيههة 

فالتعههههاوا مهههه  وزارب الدا ليههههة والههههدوائر التركيههههة فههههأا الههههوزارب أعههههدت ا جتمهههها  
ا مليهههة والعسهههكرية والسياسهههية ا  هههرى  وأا جميههه  ا مهههور المتعل هههة فسياسهههة 

 .(21)تركيا تجا  العراي  رمت علي فسا  الفمق
هل موقه  تركيها تجها  العهراي ف ولهه  مذا ول هص وزيهر ال ارجيهة  عفهداهلل   

يه وأا ي رز مها المشهكلة "لريد للعراي    مذ  المرملة أا يمم  ومدب أراض
التهه  يعالي هها فأقههل قههدر ممكهها مهها ال سههائر واآل م  وأا يف ههي  هه  ملههأى مهها 
ههل فههأا تركيهها مهه  أكاههر  التمههزي والتشههتت  مسههالما لل سههه ولجيرالههه". وذك ههر   
الههدول المجههاورب تههأارا ممهها يجههري  هه  العههراي وقههال "طللهها لتههاف  الت ههورات عهها 

صهههههورب دائمهههههة تجههههها  كا هههههة ا متمههههها ت كاهههههع. ولعيهههههد مسهههههاع اسهههههتعداداتلا ف
والسهههيلاريومات   للههها عالقهههات تجاريهههة  وال سهههائر الفشهههرية التههه  لتعهههرض ل ههها 
ملاال معرو ة لدى الجمي   لذلال لسعي طلي أا تعود ا وضا  ال فيعية طلي 

 .(20)رفو  العراي"
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أمههها فاللسهههفة للمواضهههي  التههه  فما ههها ا جتمههها  ال هههار   ههه  أل هههرب  هههيمكا 
 رئيسة:( 22)رفعة مماورجمع ا    أ

 المشكلة ا ملية وا لت افات    العراي. .1
 الوض  ال ائم    كركوال والت ورات الممتملة.  .2
 وجود مزع العمال الكردستال  ولشا اته    العراي. .2

اجتماعهههات الهههدول المجهههاورب للعهههراي التههه  يشهههترال  ي ههها مجموعهههة الاماليهههة  .4
 فاإلضا ة طلي الصيا. 

 2004ل فأا اجتما  ال يادب التركية    ملتص  تشريا ا ول ويمكا ال و 
توصههل طلههي لتيجههة م مههة فشههأا العههراي ومهه  أا أمههم المشههاكل التهه  يواج  هها 
ا  يههههر مهههه  المشههههكلة ا مليههههة  وأا مههههذ  المشههههكلة تشههههكل عائ هههها أمههههام مههههل 
المشههاكل ا  ههرى. ويههرى المسههؤولوا ا تههراال أا ا مههور  هه  العههراي   تسههير 

يمة أو سهليمة مها فيل ها ا سهتعدادات المتعل هة فا لت افهات الته  فصورب صم
  وألهه يجهع 2002يلهاير عهام  ما الم رر أا تجهرى ملهاال  ه  كهالوا الاهال /

وضههه  مهههد لعمليهههات ا  ت ههها  وال تهههل التههه  يتعهههرض ل ههها سهههائ و الشهههاملات 
 .(23)التركية وعمال وم لدسو الشركات التركية العاملة    العراي

 كهالوا الاهال  20 لت افات العامة الته  جهرت  ه  العهراي  ه    أع اع ا
  التهههه  أ ضههههفت لتائج هههها المسههههؤوليا ا تههههراال  صههههرح رئههههيل الههههوزراي 2002

التركههه  رجهههع  يهههع أردو هههاا فهههأا تلهههال ا لت افهههات " يهههر ديم را يهههة و يهههر 
عادلهههة" وممههههل واشهههل ا مسههههؤولية مهههها قهههد ي هههه  مهههها اضههه رافات وعلهههه  فههههيا 

 .(24)كوال فلاية علي لتائال تلال ا لت افاتالتركماا والكرد    كر 
 وع ع ت ور لتائال ا لت افات العراقية  صدر فياا عا ال ارجية التركية

  أكد فأا "المشاركة الضعي ة لفعض المجموعهات 2002شفا /  فراير 12   
   ا لت افات وعدم تلتيم الت افات  ه  فعهض الملها ي  ضهالة عها مهدوق 

وصها  ه  كركهوال  أدت كل ها طلهي لتهائال  يهر تالعع    ملا ي أ رى   ص
متوازلهههة". وأشهههار الفيهههاا طلهههي ألهههه "مههها ا سهههال  مههها العمليهههة السياسهههية  ههه  
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العهههراي تصهههميً التمايهههل  يهههر العامهههل  ههه  طدارب الهههفالد" وقهههال الفيهههاا أيضهههاة: 
"أصفً ما الواضً أا فعض العلاصر    العراي ماولت التالعهع  ه  مهذ  

وا علههي مكاسههع طضهها ية  يههر مفههررب"  هه  طشههارب طلههي العمليههة التاري يههة ومصههل
الكهرد. وأضها  الفيهاا: "طا أل ههرب تلتتهر مها السههل ات العراقيهة دراسهة معم ههة 

 .(25)للشكاوى الت  تم ت ديم ا وتأكيد مدوق تجاوزات"
 

 ج. موقف تركيا من مسألة الفيدرالية ومشكلة كركوك
ضمت تركيا موق  ا مها و يما يتعلي فمسألة ال يدرالية ومشكلة كركوال  أو 

ههل لائههع رئههيل الههوزراي التركهه  ووزيههر ذلههال  و هه  مههذا الصههدد  أشههار عفههداهلل   
ال ارجية يلذاال    مؤتمر صم   مهيا قهال مع فهاة علهي أ فهار تتمهدق عها 
"ج ود الكرد    مجال طقامة دولة  يدرالية    العراي": "ل د وج لا تمذيراة أار 

ي وملا ي أ رى والت  قد تؤار علي ومدب الت ورات ا  يرب    شمال  العرا
ذا … وأضهها : "ل ههد مههذت جميهه  دول المل  ههة مههذولا (26)العههراي السياسههية" وا 

ما استمرت مال مهذ  الت ورات ال  يرب أ شهي مها أا يتمهول العهراي مجهدداة 
طلهههي مركهههز ي م ومعالهههاب". وقهههد سهههفي لألتهههراال أا أاهههاروا فعهههد تشهههكيل مجلهههل 

مجههم مشههاركة التركمههاا  هه  المجلههل وقههالوا اا ذلههال المكههم ا لت ههال  مسههألة 
 .(27) ير كا ب 

وقهههد عهههد  المسهههؤولوا العراقيهههوا التصهههريمات التركيهههة تهههد الة  ههه  الشهههؤوا 
 ا  الدا ليههة للعههراي   اصههة مهها يتعلههي فههدعوب تركيهها الههدول المجههاورب للعههراي

يكهههوا ل ههها كلمت ههها فشهههأا مسهههت فل مديلهههة كركهههوال معتفهههرب أل ههها تشهههكل ت ديهههداة 
تمالة  ما المل  ة. ومهددت تركيها فتهدويل مها أ ل هت عليهه )مشهكلة مديلهة مم

كركوال( الواقعهة شهمال  العهراي والته  ي هيم  ي ها عهرع وأكهراد وتركمهاا فسهفع 
ا متكاكهات والتههوتر ا ملهه  الهههذي شهه دته المديلههة. صههرح )عامهههاا قوروتههورال 

Osman Kuruturk :طا كركههوال ( مفعههوق تركيهها ال هههاص طلههي العههراي قههائالة"
مههه  المكهههاا ا كاهههر امتمههها ة لوقهههو  مواج هههات عرقيهههة  ههه  العهههراي  ولهههذا  هههدا 
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مشههيراة طلههي امتماليههة مصههول "ياههار جديههة  "كركههوال ليسههت شههألاة دا ليههاة عراقيههاة 
( NTVممتملة علي الدول المجاورب" وأضا   ه  مهديق لشهفكة )اا ته   ه  

  العراي ليل له أية التركية: "طللا مصمموا علي التأكد ما أا ما يمصل  
 .(28)ياار سلفية عليلا  ومسألة كركوال تل وي علي مال مذ  الم ا ر"

ههههل وزيههههر ال ارجيههههة التركهههه  ليؤكههههد مجههههدداة  هههه  تصههههريً  وعههههاد عفههههداهلل   
  أا مسهههألة كركهههوال 2004 تمهههوز/ يوليهههو 20لصهههمي ة )مرييهههت( التركيهههة  ههه  

تدييهر ديمهو را    لدى تركيا تأت     الدرجهة ا ولهي وكهرر ت ديداتهه فهأا أي
يمدق    مذ  المديلهة  هدا اسهت رار المل  هة سهيكوا  ه    هر  وقهد تزاملهت 
مههههذ  التصههههريمات  هههه  وقههههت قههههرر وزراي  ارجيههههة دول الجههههوار للعههههراي ع ههههد 

. و   معرض طجافتهه علهي 2004 اجتما  ل م    ال امرب أوا ر تموز/ يوليو
ههل: "أا مسههألة  كركههوال م مههة ومهها قللهها  أسههئلة مراسههل الجريههدب المههذكورب قههال   

لما لعر  ماذا ل عهل". و يمها يتعلهي فالتهد ل  ف صوص كركوال ليل كالماة وا 
هل: "لهم يفهي  ه  العهالم شه ي اسهمه     الشؤوا الدا لية للدول ا  رى قهال   
قضهههية دا ليهههة  ومالمههها و هههرت تركيههها الممايهههة للكهههرد علهههدما كهههالوا يتعرضهههوا 

ا طلههههي ا ضهههه  اد يجههههع تههههو ير لالضهههه  اد  واليههههوم طذا مهههها تعههههرض التركمهههها
الممايهههة ل هههم  ويجهههع أا   ي سهههر مهههذا علهههي ألهههه تهههد ل تركههه   ههه  الشهههؤوا 
هل: "طا  الدا لية للعهراي". وف صهوص اسهتياي تركيها مها مهذا الموضهو  قهال   
تركيههها مسهههتايب مههها تمهههول كركهههوال طلهههي فوسهههلة االيهههة"  وأكهههد علهههي ألهههه فمهههق 

يل ا ميركه  جهورز دفليهو موضو  استياي تركيا ما مسهت فل كركهوال مه  الهرئ
ههل أا "الهرئيل فهو  أيضههاة  فهو   هالل زيارتهه ا  يههرب طلهي تركيها. وأضها    

 .(29)ي كر ماللا !!"
وقهههد أوضهههً رئههههيل الهههوزراي التركهههه  رجهههع  يهههع أردو ههههاا موقههه  فههههالد  
الرسهم  مهها مسهألة كركههوال  ه  م افلههة  اصهة معههه فات ها قلههاب الجزيهرب ضههما 

قههائالة: " أو  كركههوال    2002 ا /  فرايههرشههف 24فرلههامال )مههوار م تههوح(  هه  
يمكهها و  يجههع أا تكههوا تمههت سههيادب قوميههة وامههدب  كركههوال عههراي مصههدر 
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وفالتههال    هه  لكههل العههراقييا  ملههاال الههفعض يمههاول تدييههر التركيفههة السههكالية 
لكركههوال  أكههراد العههراي الموا لههوا ملههاال يمههاولوا تدييههر تلههال التركيفههة ومههذا 

اآلا ومماولهة ل هي م ذلهال لها ت يهد  ا الكهل يعهر  موضو  معهرو  للجميه  
ومتأكد فالدليل أل م يماولوا تديير التركيفة السهكالية لكركهوال وفالتهال  ملهاال 
تههوازا مسههال وم ههم  هه  كركههوال فاللسههفة للتركيفههة ال وميههة" مؤكههدا ألههه "يجههع 
علهههي المكومهههة العراقيهههة أا تكهههوا متي تهههة ل هههذ  المهههوازيا وأا   تسهههمً  ي 

  كركوال يمكا أا ي دد ا ما  ه  العهراي ككهل". كمها أشهار أردو هاا توتر  
طلي أا "كركوال يجع أا يكوا ل ا موق  وموض   هاص كمديلهة وأا يسهجل 
ذلههال  هه  الدسههتور العراقهه  وأا تكههوا جميهه  اههروات كركههوال لجميهه  العههراقييا  
يعلههه  ملهههاال مههها ي هههول أللههها سهههلذمع طلهههي اسهههت تاي  ههه  ل ايهههة العهههام وفالتهههال  

م أمههر كركههوال مههذا أمههر  يههر م فههول مههذا سههيكوا لههه مشههاكل كايههرب طذا سيمسهه
كلتم تريدوا است تاي  ال يجع أا يكهوا ا سهت تاي مكهرا علهي كركهوال  يجهع 
علهههي كهههل العهههراقييا أا يشهههاركوا  ههه  مهههذا ا سهههت تاي  كهههل العهههراقييا يمهههددوا 
مصهير كركهوال  ألها أقههول ذلهال فصه ت  صهديي وجههار ولهيل فصه ة أمهد لديههه 

ت أو مصهالً أو أ مها   ه  كركهوال ولكها  يهري الهذيا يتمهداوا عها مسافا
كركهوال مهم الههذيا لهدي م مسههافات ومصهالً  هه  كركهوال يتمههداوا مها  الل هها 
أمههها ألههها  أتمهههدق كصهههديي.. كصهههديي يهههؤما فومهههدب أراضههه  العهههراي وسهههيادب 
العهههههراي السياسهههههية فهههههدوا تم يهههههي مهههههذيا الشهههههر يا   يمكههههها تم يهههههي السهههههالم 

اي  يجههع عليلهها أا لم ههي مههذا الشههر    يمكهها قفههول أا والمصههالمة  هه  العههر 
يكوا ملاال سيادب ل ومية علي قومية أ رى    العراي    يمكا أا ل فهل أا 
تكوا ملاال سيادب ل ائ ة علي  ائ ة أ رى    العراي  جمي  اهروات العهراي 
يجع أا توز  علي جمي  العراي وأا يسجل مذا    الدستور العراق .. لما 

 .(31)ا  وألا أتمدق ملا فص ت  رئيل وزراي دولة تريد مذ  ا مور"لريد مذ
 هه  العههراي عمومههاة صههرح  ا وضهها ومههول موقهه  أردو ههاا مهها ت ههورات 

قهههائال: "لمههها لريهههد السهههالم  ههه  العهههراي وا  هههوب للعهههراقييا ولمههها ل هههدم كهههل مههها 
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فوسعلا ما مساعدات كدرسال الدذاي والدواي والماي وال فز وكهل شه ي.. كهل 
لرسههله مهها ملهها لفعههق أيضهها فمههواد اإللشههاي والفلههاي ولكهها مهه  ذلههال  ههدا  شهه ي

تركيا م  اهال  أكاهر دولهة   هدت أ هرادا ومهوا ليا ل ها  ه  العهراي  لمها لسهلا 
مههها دول التمهههال  لسهههلا  ههه  التمهههال  ولكههها الكايهههر مههها موا ليلههها قتلهههوا ومهههم 

الههل    سههائ و شههاملات أو عمههال أتههراال يعملههوا  هه  العههراي أو سههائ يا يل لههوا
 .(30)طلي العراي لما لريد السالم وا ما للعراي    "

أكههد   2002و هه  الت ريههر العههام الههذي أصههدرته وزارب ال ارجيههة التركيههة عههام 
 الت هورات مها قل  ها الدول   تعفهر عها المجتم  شأا شأل ا أا "تركيا علي 

  .اللهوام جميه  مها للعهراي مصهدرب لهواب تعتفهر الت  فمديلة كركوال المتعل ة
 مجموعهة  يهة السهماح عهدم ويلفد  فأكمله العراق  للشعع عائدب مديلة طل ا
  دا عليه  المديلة. مذ  علي واإلدارية السياسية ال يملة تدع  فأا  ائ ة أو

  ه  السياسية العملية للجاح ماما ا تفارا سيكوا كركوال مول الدائر الل ا 
 لكركوال المست فل  الوض  لمو  الدائر الل ا  كاع عا تركيا العراي. وتتاف 
 اآلا. مها للمديلهة الهديمو را   التهوازا  يهرت الته  ا ل راديهة والممارسهات

فشهكل  تركيها المتمهدب أ هادت لألمهم العهام ا مهيا طلهي الموج هة رسهالت ا و ه 
 الوضه  علهي اإلف هاي وأكدت علهي ضهرورب لكركوال المساسة ال فيعة واضً

ل ها.  والا ا يهة اإلاليهة التعدديهة ية اصه علهي الم هات عفهر للمديلهة ال هاص
 مديلهة وتعتفهر جهدا  مسهال موضهو  كركهوال مسهت فل وأضها  الت ريهر: "طا

ا التهأري . عفهر اإلاليهة ال وائه  لجميه  مو لها كركهوال  ا مهر ممهاو ت وا 
 العهراي  ه  عليه   عهل رد طلهي تهؤدي سهو  وضهع ا لتدييهر المتعمهدب الواق 

]الذي كاا  كركوال وض  فشأا ا ست تاي يلتأج فامتلاا تركيا فأكمله. وتل ت
 يومها الهدول  المجتمه  تأييهد ويزداد .2002 عام ل اية    طجراؤ  ما[ الم رر

 كركوال سكاا فيا و اي طلي التوصل لميا ا ست تاي تأجيل لضرورب يوم فعد
 .(32)ف وب" تركيا تدعمه الذي ا مر اإلالية   وائ ه فجمي 
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موق  ا ما مشهكلة كركهوال عفهر فيهاا أعللتهه كما جددت ال ارجية التركية 
ردا علهههي ألفهههاي تلاقلت ههها  2002تمهههوز/ يوليهههو  21علهههي موقع ههها الرسهههم   ههه  

وسائل طعالم م تل ة عها تصهريمات فعهض المسهؤوليا ا كهراد مها أا تركيها 
طا تركيها تههدعم لها تمهال   ه  ضههم كركهوال طلهي طقلهيم كردسههتاا العهراي قائلهةة: "

 ت اي الذي يو ر مياب السجام لجميه  ا  هرا  دا هل دائما المل السياس  فا
المجتم  العراق  معا. وتدا   علي أا يكوا لكركوال ملزلة  اصة يهتم ] ي ها[ 
التمايهل العهادل والم تهوازا الهذي ي ماههل ومهدب العهراي لجميه  ا  هرا .   يوجههد 
أي تديههر  هه  مههذ  السياسههة ولهها تتديههر مههذ  السياسههة. و هه  ال ههر  ا  ههر  

لراقههع فدقههة العلاصههر الههذيا يريههدوا طتمههام الوضهه  وا ههتالي التههوتر  هه  لمهها 
كركوال. طا مذا التوتر لا يعم فال ائدب علي أمد  متي علي الهذيا ي تعلولهه. 
تركيهها تههدعو مههرب أ ههرى جميهه  ا  ههرا   هه  العههراي و هه  كركههوال طلههي ا ت ههاي 
والمهههوار. و سههههو  لسهههتمر فشههههدب وعههههزم فكهههل ج ههههد علهههي تأسههههيل ا سههههت رار 

 .(33)وال دوي للعراي لجمي  ط واللا العراقييا علي أسل المساواب وا ستشارب"
 

 التركياااة فاااي عهاااد حكوماااة أردو اااان الثانياااة -ثانياااا: العالقاااات العراقياااة
   2002-2000 

التركيههههة و صوصههههاة  هههه  المجههههاليا  - يمكهههها ال ههههول طا العالقههههات العراقيههههة
 هور الم ي ه  الملمهول السياس  وا قتصادي قد د لت مرملهة جديهدب مها الت

الهذي شه د ت هورات دا ليهة م مهة  ه  كهال  2002   اللص  الاال  ما سلة 
الفلههديا.   هه  تركيهها م ههي مههزع العدالههة والتلميههة  ههوزا سههام اة  هه  ا لت افههات 

  ا مهر الهذي عهزز مها 2002تموز/ يوليو عام  22الفرلمالية الت  جرت    
ومة فا ة أكفر لمو تل يذ طصالمات ا ا ست رار السياس     تركيا  ود   المك

السياسية وا قتصادية والدستورية    الفالد  وا ل را  ف وب أكفر لمهو تعزيهز 
مجههههها ت عالقات ههههها مههههه  دول الجهههههوار كا هههههة ومماولهههههة ت فيهههههي مفهههههدأ تصههههه ير 

 2002المشهههاكل مع ههها. أمههها العهههراي   هههد شههه د  ههه  اللصههه  الاهههال  مههها سهههلة 
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 رب علي تدمور ا وضا  ا ملية  ه  الهفالد  ال الي مملة أملية مكا ة للسي
ممها سهامم  ه  تم يهي اسهت رار امله  لسههف   ه  العهراي مكلهه مها تعزيهز أ ههاي 
عالقاته السياسهية وا قتصهادية مه  دول الجهوار  و صوصها تركيها. و ه  مهذا 
السههههياي  و هههه  ط ههههار ج ههههود المكومههههة العراقيههههة الراميههههة طلههههي توايههههي أواصههههر 

دفلوماسية فيا العراي وتركيا  وتعزيز ي اي التعاوا فيا العالقات السياسية وال
الفلههديا  هه  المجهها ت كا ههة  قههام رئههيل الههوزراي العراقهه  لههوري كامههل المههالك  

يع/ أ سهه ل  2علههي رأل و ههد ر يهه  المسههتوى فزيههارب رسههمية طلههي أل ههرب  هه  
  وأجهههرى ل هههاية مههه  رئهههيل الهههوزراي التركههه  رجهههع  يهههع أردو هههاا  وتهههم 2002

اي فمهههق العالقهههات الالائيهههة والتعهههاوا ا ملههه  وتفهههادل ال فهههرات  ههه   هههالل الل ههه
تعزيزما فما ي هدم مصهلمة  المجا ت التجارية وا قتصادية فيا الفلديا وسفل

فههيا العههراي  الفلههديا  كمهها تههم التوقيهه  علههي مههذكرب ت ههامم  هه  مجههال ال اقههة
 .(34)وتركيا

ترال ووصهههههه  رئههههههيل الههههههوزراي العراقهههههه   ههههههالل المههههههؤتمر الصههههههم   المشهههههه
المفاماهات فهيا الجهالفيا فالم يهدب والمامهرب علهي كا هة المسهتويات  وقهال: "ل ههد 
تهههم ا ت هههاي علهههي توميهههد الج هههود فهههيا ال هههر يا إليجهههاد أجهههواي مهههوار وتعهههاوا 
لمواج هههة اللشههها ات اإلرمافيهههة لمهههزع العمهههال الكردسهههتال  التههه  تل لهههي مههها 

لههوزراي التركهه  لمهها ت ميلههات مهها رئههيل ا ا راضهه  العراقيههة"  مضههي اة "تل يلهها
يع د ما مؤتمرات واجتماعات    دول الجوار الدايهة مل ها الليهل مها العمليهة 
السياسية    العهراي وعرقلت ها وسهع  تركيها ل هذ  ا جتماعهات لهدعم المكومهة 
 .العراقية ومذا ما يلتتر  العراي ما ا ش اي وا صدقاي    مذ  ا جتماعات"

للعمل    العراي للمسهاممة  ه  طعهادب الفلهاي  ودعا  المالك  الشركات التركية
واإلعمههار وتفههادل ال فههرات  هه  المجهها ت التجاريههة وا قتصههادية  وأعلهها عهها 

لت ههههديم التسهههه يالت الالزمههههة للجالههههع التركهههه  لدههههرض  ههههتً  اسههههتعداد المكومههههة
 قلصهلية ل ها  ه  مما تهة الفصهرب وأ هرى عراقيهة  هه  أمهدى المهدا التجاريهة

ادل التجههاري فههيا الفلههديا  وأشههار طلههي زيههادب مجههم التفههادل التركيههة لزيههادب التفهه
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طلي االاة مليارات دو ر  ه   2002مليوا دو ر    عام  (900)التجاري ما 
2002سلة 

(35). 
الكامهل  ما جالفه جهدد رئهيل الهوزراي التركه  رجهع  يهع أردو هاا دعمهه

 لمكومهههههة وشهههههعع العهههههراي والعمليهههههة السياسهههههية وتأييهههههدما لمشهههههرو  المصهههههالمة
والمهههوار الهههو ل   وأا تركيههها لهههدي ا امتمهههام كفيهههر لتم يهههي ا سهههت رار وا مههها 
ور اميهههة الشهههعع العراقههه  وومهههدب أراضهههيه ووضههه  مهههد للزيههه  الهههدم العراقههه   
مضهههي اة ال هههول: "أصهههدرلا تعليماتلههها فشهههأا زيهههادب مجهههم التفهههادل التجهههاري فهههيا 

كمهها  .ائيههة"ك رف العههراي وتركيهها وتزويههد العههراي فمهها يمتاجههه مهها وقههود و اقههة
الت ي المالك     اليوم ل سهه فهرئيل الجم وريهة التركيهة )أممهد لجهدت سهيزار 

Ahmet Necdet Sezar 2000-2002 الهههذي جهههدد دعهههم المكومهههة التركيهههة )
لمكومههة وشههعع العههراي وتأييههد  لج ههود مكومههة الومههدب الو ليههة  هه  اسههتتفاع 

عادب  .(36)الفلاي واإلعمار ا ما وا 
ب   هههوب م مهههة لمهههو تعزيهههز ي هههاي التعهههاوا ا ملهههه  ل هههد مالهههت مهههذ  الزيهههار 

وا قتصادي فيا الفلديا   ضهال عها تعزيهز وت هوير ا واصهر السياسهية فهيا 
مكومتي مهههها ا مههههر الههههذي م ههههد لتههههو ير مزيههههد مهههها ا جههههواي اإليجافيههههة لتوايههههي 
التعاوا الالائ  فيا الفلديا    المجا ت كا ة  توجت فتوقي  ات اقية للتعاوا 

   كما سيأت   م ا.2002ج     ملتص  عام ا ستراتي
  

تأسيس المجلس امأعلا  للتعااون االساتراتيجي باين العارا  وتركياا عاا   .0
2002. 

ل ههد أسهه مت الزيههارات الرسههمية المتفادلههة فههيا مسههؤول  الفلههديا  هه  التم يههد 
 لفاههاي المجلههل ا علههي للتعههاوا ا سههتراتيج  فههيا العههراي وتركيهها  هه  تمههوز/ 

 صوصاة فعد الت اي المملة العسكرية التركية    شمال العراي   2002يوليو 
 ه  شههفا  مهها العههام ل سههه. وقههد عكسههت مههذ  الزيههارات ر فههة مسههؤول  الفلههديا 

علهههي الصههههعيديا  طسهههتراتيجية ههه  ت هههوير عالقات مهههها الالائيهههة طلهههي مسههههتويات 
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السياسه  وا قتصهادي  ومهو مها العكهل  يمها فعهد علهي ارض الواقه   ه  ع ههد 
ما ا ت اقيات الم مة الت  ت دم ذلال التوجه      زيارب م مة للرئيل  سلسلة

  ومههه  ا ولهههي مههها 2002يذار/ مهههارل  2العراقههه  جهههالل  الفهههال   ل هههرب  ههه 
هل  ه   لوع ا له فص ته رئيساة  فلاياة علي دعوب مها الهرئيل التركه  عفهداهلل   

  قواعهد فعد ساعات ما توق  ال جوم الذي است د 2002شفا /  فراير  21
يسههت دم ا مههزع العمههال الكردسههتال  لشهها مجمههات دا ههل ا راضهه  التركيههة. 
وأكد الرئيل  الفال  علي أممية ت وير العالقات الالائيهة فهيا تركيها والعهراي 

ومتيلة م  تركيا  طستراتيجيةوصرح قائالة: "طا العراي يأمل    طقامة عالقات 
و الههتمكا مهها طقامههة عالقههات الجههارب"  وأوضههً "أا ال ههد  مهها مههذ  الزيههارب مهه

ومتيلة م  تركيها". وتمهدق الهرئيل العراقه   هالل مهؤتمر صهم    طستراتيجية
ههههل  عهههها أملههههه  هههه  تمسههههيا   هههه  م ههههر الرئاسههههة مهههه  لتيههههر  التركهههه  عفههههداهلل   
العالقهههات فهههيا الفلهههديا  ههه  المجههها ت السياسهههية وا قتصهههادية والا ا يهههة و ههه  

  تركيههها لموذجهههاة يمتهههذى فهههه  ههه  مجهههال ال اقهههة أيضهههاة وأا يصهههفً التعهههاوا مههه
 .(37)الشري ا وس 

وقد مد ت زيارب  الفال   ل رب الت  استدرقت يوميا طعادب العالقهات طلهي 
 فيعت ا فيا الفلديا فعد أسفو  مها الت هاي ال جهوم التركه  علهي قواعهد مهزع 
العمهههال الكردسهههتال   ههه  شهههمال العهههراي. ولتهههر ا تهههراال طلهههي الزيهههارب كملاسهههفة 

مة"  ههه  العالقهههات الالائيهههة التههه  توترمههها ات امهههات ال هههادب ا تهههراال " ههه  الصههه 
 كراد العراي فالتسامل ميال المسلميا ا كراد ودعم تمركات م    ملا   م. 
وتسففت الم او  التركية اللاجمة عا  مومات أكراد العراي    طقامهة دولهة 

ة التركيههة مسههت لة  هه   تههور العالقههات فههيا الفلههديا الجههاريا. وت شههي المكومهه
الت ههال عههدوى مههذ  التههامرب )اللزعههة ا ل صههالية( طلههي أكههراد تركيهها  هه  جلههوع 
لمهها "زيههارب  شههري تركيهها. واعتفههرت زيههارب  الفههال  مههذ  المههرب ليسههت "رسههمية" وا 

 .(38) عمل" مما يعل  أل ا أدلي ملزلة و  ا للفروتوكو ت الدولية
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وا ولهي لهرئيل وزراي  لكا الزيهارب ا مهم  ه  تهاري  العالقهات فهيا الفلهديا 
علهدما قهام  2002 تمهوز/ يوليهو 10عامهاة جهايت  ه   12ترك  ملهذ أكاهر مها 

رئيل الوزراي الترك  رجع  يع أردو اا فزيهاربب رسهمية طلهي فدهداد اسهتدرقت 
)اإلعهالا  يوماة وامداة  ووق  م  لتير  العراق  لوري المالك  ات اقية سميت فهه

وجفهههههههه )المجلهههههههل ا علهههههههي للتعهههههههاوا السياسههههههه  المشهههههههترال( الهههههههذي تأسهههههههل فم
ا سهههتراتيج  فهههيا العهههراي وتركيههها(.. وقهههد أشهههار المراقفهههوا  ههه  ميل ههها طلهههي أا 
-التوقيهه  علههي ذلههال اإلعههالا يعههد تدشههيلا لع ههد جديههد مهها العالقههات العراقيههة

 .(39)التركية
وع هههع التوقيههه  علهههي مهههذ  ا ت اقيهههة  صهههرح رئهههيل الهههوزراي التركههه  رجهههع 

م   مشهههترال ع هههد  مهه  لتيهههر  العراقههه  لهههوري  يههع أردو هههاا  ههه  مههؤتمر صههه
ا ت اقيههة تههلص علههي أا يلت هه  رئيسهها وزراي الفلههديا  المههالك  قههائالة: "طا فلههود

كههل سههلةب علههي اقههل ت ههدير  ضههال عهها ل ههايات دوريههة فههيا عههدد مهها  مهرب وامههدبة 
وأوضههً أردو ههاا الههه ع ههد مهه  رئههيل الههوزراي العراقهه  لههوري  وزراي الفلههديا". 

تمههها  للمجلهههل فعهههد مهههدب قصهههيرب مههها تشهههكيله  مشهههيرا طلهههي أا المهههالك  أول اج
وا تراال المعلييا سيتعاملوا    الفلديا كوزارب وامهدب وو هد  "الوزراي العراقييا

وأكههد علههي وجههود طرادب مشههتركة  وامههد للت  ههي  للمسههت فل المشههترال للفلههديا".
دا  قوية علي أعلي المستويات لدعم الشراكة فيا الفلديا الجهاريا ضهما أمه

وأضهها  أردو ههاا أا "تشههكيل المجلههل ا علههي سههيم ي لتههائال  عاليههة للدايههة.
العالقههات لمههو  ايجافيههة  هه  المسههت فل"  مشههيرا طلههي أا "ا جتماعههات سههتد    

ا مام  ه  المجها ت السياسهية وا مليهة وال اقهة وا قتصهاد والا ا هة ومصهادر 
العهام الجهاري  فلهديا ل ايهةوتوق  أا يفلل مجم التفادل التجاري فهيا ال الميا ".

لمو  مسة مليارات دو ر  موضهما أا "ال هد  مهو أا يصهل مجهم  (2002)
   .(41)السلوات الاالق الم فلة" مليار دو ر  الل  22التفادل طلي ما قيمته 

السهلم العهالم   ومول الوض   ه  العهراي قهال أردو هاا: "  يمكها تم يهي 
يلا جميعا مساعدب العراقييا  ه  مهذ  فدوا تم يي ا ما    العراي ويجع عل
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وأضا : "أقول لجمي  الدول الصدي ة  فالدمم" الم مة ومساعدت م    طعمار
والجارب أا مسهت فل العهراي مهو مسهت فل المل  هة فأسهرما  الفهد أا لزيهد دعملها 

كمههها توجهههه  ههه  مدياهههه طلهههي  للعهههراي و صوصههها علهههي مسهههتوى دول الجهههوار". 
ا ههع جميهه  العههراقييا ومهها جميهه  ا عههراي الههذيا الشههعع العراقهه  قههائالة: "أ 

قهههههديم العصهههههور ألكهههههم   فهههههد أا تمههههها توا علهههههي ومهههههدتكم  تعايشهههههوا معههههها ملهههههذ
الصههههعيديا  تسههههامموا معهههها  هههه  طعمههههار الفلههههد" متع ههههدا فههههدعم تركهههه  علههههي واا

و يمها يتعلهي فمصهادر الميها  وملهاف  ل هري دجلهة وال هرات  الشعف  والمكوم .
اكفههر فكايههر   ههوم ماليهها فدرسههال كميههات مهها الميهها أوضههً أردو ههاا أا فههالد  ت

 .(41)تركيا الماسة للميا  مما تم ا ت اي عليه فيا الفلديا ر م ماجة 
وصهههه  رئههههيل الههههوزراي العراقهههه  لههههوري المههههالك  زيههههارب لتيههههر  مههها جالفههههه  

فوصه  ا "الزيهارب ا ولهي  الترك  رجع  يع أردو هاا طلهي العهراي فهه"التاري ية"
عاما  وت تً ص مة جديدب    العالقات" فيا الفلديا. وقال ملذ امالية عشر 

لفلههداا الجههوار م ادمهها أا  المههالك  طا الزيههارب تممههل رسههالتيا م متههيا ا ولههي
طلهي  "ل ال العراي مو التعاوا و تً فوافات التعهاوا مه  دول الجهوار"  والااليهة

ردا علههي  الشههعع التركهه  فههأا "ا جههواي م يههأب لعالقههات  يفههة". وقههال المههالك 
سههههؤال فصههههدد وجههههود ال ههههوات التركيههههة  هههه  شههههمال العههههراي  طا "مههههذا التواجههههد 
ذا مههها  تههاري    ومههرتف  فا وضهها  ا مليههة علهههي المههدود والسههي رب علي هها  وا 

كمههها . (42)تمسهههلت ا وضههها  ا مليهههة   سهههو  تلهههاق  مهههذ  المسهههالة مسهههت فال"
 ههه  طعهههادب  ذكهههر المهههالك  ألهههه يأمهههل أا ت هههوم الشهههركات التركيهههة فهههدورب رئهههيلب 

طعمههار العههراي  مشههيرا طلههي أا لجههاح المكومههة  هه  تمههدي مهها سههما  "اإلرمههاع" 
 ا عمههههاروال ههههروز عهههها ال ههههالوا سههههمً للعههههراي فا لت ههههال طلههههي مرملههههة طعههههادب 

 .(43)وا ستامار
وصههه  رئهههيل جم وريهههة العهههراي جهههالل  الفهههال  زيهههارب رئهههيل مههها ج تهههه  

"التاري ية"  مشههددا علههي الههوزراي التركهه  رجههع  يههع أردو ههاا طلههي العههراي فههه
"ضرورب ت وير وتوسي  العالقات فيا الفلديا    جميه  المجها ت". وأوضهً 
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فياا صدر عا رئاسة الجم ورية العراقية أا الرئيل جهالل ال الفهال  "أجهرى 
مماداههات مهه  أردو ههاا  تلاولههت العالقههات الالائيههة فههيا العههراي وتركيهها". ول ههل 

 ه الزيههارب فههه"التاري ية" معفههرا عهها "سههرور  الفيههاا عهها الههرئيل ال الفههال  وصهه
فتوقيههه  ا ت اقيهههة اإلسهههتراتيجية  ههه   تهههام المماداهههات التههه  جهههرت فهههيا رئهههيل 

 .(44)الوزراي لوري المالك  ولتير  الترك "
وقههد اجتمهه  أردو ههاا فههالرئيل العراقهه  ولائفيههه عههادل عفههد الم ههدي و ههاري 

ال فيههاا عهها مكتههع ال اشههم  ورئههيل مجلههل اللههواع مممههود المشهه دال . وقهه
ال اشهههم  ع هههع ل ائهههه مههه  أردو هههاا: "طا زيهههارب رئهههيل الهههوزراي التركههه  رجهههع 
 يههع أردو ههاا طلههي العههراي تماههل مههداا تاري يهها وت ههرأ علههي أل هها وق ههة مسههؤولة 
ومؤشههر لمسههت فل واعههد  هه  العالقههات الالائيههة فههيا العههراي وتركيهها". وأضهها : 

التهههه  سههههت تً طا شههههاياهلل ي ههههاي "لمهههها سههههعداي فتوقيهههه  ا ت اقيههههة اإلسههههتراتيجية 
التعاوا فيا ال هر يا وتم هي ا مهل  ه  عالقهات جديهدب فهيا الفلهديا الجهاريا 

. وما ج ته شدد عادل عفد الم دي (45)ومو ما كلا لتملا  ملذ وقت ] ويل["
فعهههد ل ائهههه أردو هههاا علهههي ضهههرورب "ت هههوير وتوسهههي  العالقهههات مههه  تركيههها  ههه  

مل عهة المتفادلهة للشهعفيا العراقه  والتركه ". جمي  المجا ت لما  يه ال يهر وال
وأضهها   هه  فيههاا أع ههع الل ههاي "طا العههراي وتركيهها ترف  مهها عالقههات تاري يههة 
وكالممهها يواج ههاا مهها وصهه ه فههه"اإلرماع"  مشههيراة طلههي "أمميههة العمههل المشههترال 
مهها اجههل توسههي  ي ههاي التعههاوا والصههداقة فههيا الفلههديا وعلههي كههل المسههتويات 

 .(46)دته ف ذ  الزيارب التاري ية"معفراة عا سعا
 

ناااص اإلعاااالن السياساااي المشاااترك لتأسااايس المجلاااس امأعلااا  للتعااااون 
 االستراتيجي

تتويجها لمههذكرب الت ههامم المشهترال الموقعههة فههيا رئهيل الههوزراي العراقهه  لههوري 
  وزيههارب 2/2/2002المههالك  ورئههيل الههوزراي التركهه  رجههع  يههع أردو ههاا  هه  

  تم توقي  ات اقية الائية فيا 2/2/2002-2ة  ل رب    رئيل الجم ورية العراقي
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العراي وتركيا لتشهكيل المجلهل ا علهي للتعهاوا ا سهتراتيج  فهيا الفلهديا  ه  
  مد ت طلي توايي العالقات الالائية فيا الفلديا الجهاريا  ودعهم 10/2/2002

  مههها أواصهههر العالقهههات السياسهههية وا قتصهههادية وا مليهههة فيل مههها  وتلسهههيي مواق
ومهههها مهههههذا وج ودممهههها اإلقليميههههة لتم يهههههي السههههالم وا سههههت رار  ههههه  المل  ههههة. 

المل لههي  تلتههزم مكومتهها جم وريههة العههراي والجم وريههة التركيههة فت ههوير شههراكة 
طسههههتراتيجية  ويلههههة ا مههههد ت ههههد  طلههههي تعزيههههز التضههههاما فههههيا شههههعف  العههههراي 

 .(47)وتركيا
وزيرا  ارجيت ما فتلسيي وسيرأل مذا المجلل رئيسا وزراي الفلديا  وي وم 

عمل المجلل ووض  اللمسات ا  يرب  جلدب كهل اجتمها   وسهيكوا الهوزراي 
المعليهههوا  ههه  مجههها ت ال اقهههة والتجهههارب وا سهههتامار وا مههها والمهههوارد المائيهههة 
أعضهههاي  ههه  مهههذا المجلهههل مههه  طمكاليهههة أا ي هههرر رئيسههها المكهههومتيا توسهههي  

معيلههههة مهههه  ت ههههور التعههههاوا المجلههههل ليضههههم وزراي ومسههههؤوليا  هههه  مجهههها ت 
الالهههههههائ  ليشهههههههمل تلهههههههال المجههههههها ت. وسهههههههيجتم  المجلهههههههل ا علهههههههي للتعهههههههاوا 
ا سههتراتيج  مههرب وامههدب علههي ا قههل سههلوياة فرئاسههة مشههتركة لرئيسهه  الههوزراي  
وسههههيجتم  اههههالق مههههرات سههههلوياة علههههي المسههههتوى الههههوزاري وسههههتع د اجتماعههههات 

  الفلههديا. وسههيتم رسههمية ر يعههة المسههتوى مههرب كههل االاههة أشهه ر  هه  عاصههمت
ت وير     عمل عا  ريي الوزراي المعلييا لتسري  التعاوا ضهما ل هاي 
مسهههؤوليت م. وتتضهههما مهههذ  الشهههراكة اإلسهههتراتيجية مجههها ة واسهههعاة مههها ال ضهههايا 
و اصهههة  ههه  مجهههال التعهههاوا السياسههه  وا قتصهههادي وال اقهههة والميههها  والا ا هههة 

 :(48)التاليةوالتعاوا ا مل  والعسكري علي أسال المفاد  
 

 المجاالت السياسية والدبلوماسية والثقافية   - أ
دعم ج ود المكومة العراقية    مكا مة "اإلرماع" والم ات علي اسهت الل  .1

 العراي وسيادته الكاملة وومدب أراضيه وومدته الو لية ضد الت ديدات.
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 ع هههد ات اقيهههات الائيهههة فوقهههت قصهههير وممهههدد للمسهههاعدب  ههه  تأسهههيل روافههه  .2
 أقوى فيا الفلديا.

التأكيد علي التزامات دول الجوار وكذلال اجتماعات دول الجوار الموسعة  .2
 هه  دعههم المكومههة العراقيههة  هه  ج ودمهها لتم يههي أمههدا  الشههعع العراقهه  

 ما أجل عراي مر  مست ل  مومد  طتمادي  ديم را   ومزدمر.
ود الدوليههة المعتههر  . ا لتهزام فمفههاد  مياهاي ا مههم المتمههدب  ه  امتههرام المهد4

 ف ا  والتع د فمفدأ عدم التد ل    الشؤوا الدا لية.
. امترام التعددية الا ا ية  والديلية وال ومية للعراي  م  التأكيد علي ضهماا 2

امترام التعاي  السلم  لجمي  المكولات وامترام ال وية العراقية مها أجهل 
 مست فل العراي.

. تشهههجي  فهههرامال التفهههادل الدفلوماسههه  والا ههها   والترفهههوي والعلمههه  للمهههوت يا 1
المكهههومييا وال لفهههة فهههيا الفلهههديا وت هههوير التعهههاوا فهههيا المؤسسهههات  ههه  

 م ول التعليم العال  والتكلولوجيا والمعر ة الت لية.
. التعاوا والتلسيي لسياسات الفلديا    المما ل الدوليهة واإلقليميهة كالهدعم 2

تفهههادل ل لفهههات الترشهههيً للملتمهههات واللجهههاا والملاصهههع الدوليهههة لكهههال الم
 الفلديا.

 
 المجاالت المتعلقة باالقتصاد والطاقة  -ب
ع د ات اقيات للتعهاوا والتكامهل ا قتصهادي ا سهتراتيج  فهيا الفلهديا قفهل  .1

 .2002ل اية 
. تشههههجي  التعههههاوا الرامهههه  طلههههي تلشههههي  السههههيامة وتسهههه يل تلتههههيم الجههههو ت 2

 السيامية فيا الفلديا.
. تعزيههههز التعههههاوا لتلميههههة العالقههههات التجاريههههة لتم يههههي المصههههلمة المشههههتركة 2

لشعف  الفلديا وع د ات اقية تجارب مرب فيا العراي وتركيا ما أجل تم يي 
 ذلال.



 

 
 
 

 [066] (32) 01دراسات طقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

. التشجي  والعمل علي فرامال مشتركة لتأسيل ملا ي تجارب وصهلاعة مهرب 4
 سههتامار  هه  العههراي وكههذلال تعزيههز للمسههاممة  هه  زيههادب  ههرص العمههل وا

 العالقات التجارية فيا الفلديا الجاريا.
. التعههههههاوا طعههههههادب طعمههههههار العههههههراي لتلفيههههههة ا متياجههههههات ا ساسههههههية وتههههههو ير 2

 ال دمات للشعع العراق .
. تشجي  التعهاوا  ه  مجهال المهوارد المائيهة والزراعهة لمسهاعدب العهراي علهي 1

وفضههمل ا تلههال المتعل ههة فههالري مهه  ا  ههذ  تلفيههة ماجاتههه الزراعيههة والمائيههة
 فلتر ا عتفار ماجة تركيا الزراعية والمائية علي تو ير تلال المساعدات.

. دعم التعاوا    مجال الفلي التمتية للل ل  ه  العهراي ف هد  رفه  العهراي 2
 م  أورفا عفر تركيا.

تامار . تشجي  شركات ال  ا  العام وال اص لزيادب التعاوا    مجال ا س2
 لكال الفلديا وت وير العالقات التجارية فيا العراي وتركيا.

. دعم التعاوا فيا الشركات الصديرب والمتوس ة المجم    جمي  مجا ت 9
المياب ا قتصادية فشكل ي د  طلي زيادب  هرص العمهل  ه  الفلهديا  لتهراة 

 مية.للدور المتلام  الذي تلعفه تلال الشركات    تو ير الوتائ  والر ا
. العمل علي طقامة فرامال تفادل فيا المؤسسهات ا قتصهادية والماليهة ذات 10

العالقة لتشجيع ا علي ت هوير الشهراكة  ه  ال  هاعيا المهال  والمصهر   
    الفلديا.

. دعم الت ور ا قتصادي    العراي ما  الل فرامال المساعدب    ط ار 11
 ج ود  للتمول طلي اقتصاد السوي.

ا    مجال ال اقة فيا الشركات العراقية والتركية  ضالة عها ل هل . التعاو 12
المههههههوارد ال فيعيههههههة العراقيههههههة طلههههههي ا سههههههواي العالميههههههة فواسهههههه ة مسههههههارات 
التصههههدير ا كاههههر اعتمههههادا كت ههههوير وتوسههههي  ال ههههدرب الماليههههة ل هههه  ل هههه  

يومورتاليهههال( وفلهههاي شهههفكة ألافيهههع لل هههل الدهههاز ال فيعههه  مههها  -)كركهههوال 
 سواي الدولية عفر تركيا.العراي طلي ا 
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. تم يي المشاري  الت  ستساعد العراي وتركيا    تأميا امتياجات مها مها 12
ال اقههههة الك رفائيههههة وتلتههههيم فههههرامال تدريفيههههة للكههههادر العراقهههه   هههه  ق هههها  

 الك رفاي.
 اإلسرا  ف تً فوافات مدودية جديدب فيا العراي وتركيا. .14
 
 مجاالت التعاون امأمني والعسكري  -ج
امتهههرام أمههها أراضههه  كهههل مههها الفلهههديا لب هههر  ودعهههم ج ودممههها المشهههتركة  .1

لملهه  تل ههل اإلرمههافييا وا سههلمة  يههر الشههرعية مهها والههي العههراي  والتأكيههد 
علههي أمميههة ت ويههة التعههاوا فيل مهها للسههي رب علههي المههدود المشههتركة وملهه  
جميهه  أشههكال الل ههل الممتههور  ويتضههما ذلههال الههدعم المههال  واللوجسههت  

كل أشكال الدعم ا  رى لإلرمافييا والملتمات اإلرمافية وكهذلال ر هض و 
 است دام اللدة المشجعة علي العل  واإلرماع.

 طتمام ا ت اقية اإل ارية العسكرية فيا رئيس  أركاا الفلديا. .2
فاإلشهههارب طلهههي و ف هههاة لهههه )طعهههالا المفهههاد  فهههيا رئيسههه  أركهههاا الجهههي   ههه   .2

يههة التركيههة(  دعههم التعههاوا المسههتمر فههيا لههائف  جم وريههة العههراي والجم ور 
رئيسهههه  أركههههاا الجههههي  العراقهههه  والتركهههه   هههه  ج ودممهههها إلتمههههام ات اقيههههة 

 التعاوا العسكري لتدريع وتعليم الضفا  العراقييا.
طتمههام طجههرايات ات اقيههة ممارفههة اإلرمههاع فههيا جم وريههة العههراي والجم وريههة  .4

 التركية.
وا ستامارات المتعل ة فالصلاعات الد اعيهة مها  ت وير العالقات التجارية .2

 هههالل تشهههجي  العالقهههات التجاريهههة والشهههراكات ا سهههتامارية فهههيا الشهههركات 
 .(49)العامة وال اصة لكال الفلديا
التركهه   هه  المجههال ا ملهه   وتمديههداة مههول  -و هه  سههياي التعههاوا العراقهه 

 20يالهههاة  ههه  مشهههكلة مهههزع العمهههال الكردسهههتال  أصهههدرت ال ارجيهههة التركيهههة ف
  فيلت  يه موق  ا الداعم لومدب العهراي وسهالمة 2002 تشريا الاال / لو مفر



 

 
 
 

 [068] (32) 01دراسات طقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

أراضهههيه  وي هههاي التعهههاوا ا ملههه  فهههيا العهههراي وتركيههها جهههاي  يهههه: "تهههول  تركيههها 
أمميههة فالدههة للم ههات علههي ومههدب ا راضهه  العراقيههة وومدتههه السياسههية وتههأميا 

اي ال  وات المل هاب مها اجهل تعزيهز ا ست رار والر اي    مذا الفلد. و   سي
مكا مهههة ملتمهههة مهههزع العمهههال الكردسهههتال  )اإلرمافيهههة( التههه  تشهههكل مرملهههة 
م مهة  هه  المفاماههات الاالايههة    ههد تههرأل الو ههد التركهه  وزيههر الدا ليههة التركهه  

الهههو ل  ]شهههيرواا[ الهههوائل . وتهههم  ا مهههافشهههير أتههها ي  والو هههد العراقههه  وزيهههر 
قفهل رئهيل الهوزراي العراقه  المهالك " وأضها  الفيهاا  تشكيل الو د العراق  ما

أا "مجههال مسههؤولية المكومههة العراقيههة ]والتعههاوا[  هه  موضههو  ا مهها يتوسهه  
فسهههرعة. ميهههق سهههيزداد تعاوللههها ال هههائم مههه  جارلههها العهههراي طلهههي جالهههع الو يهههات 
المتمدب ا مريكية    مكا متلها للملتمهة ا ل صهالية اإلرمافيهة  هالل المرملهة 

 .(51)م ة"الال
 

 2000و 2002التركية خالا عامي -تطور العالقات العراقية .2
 هه  ط ههار تعزيههز العالقههات الالائيههة فههيا الفلههديا  ور فههة مل مهها  هه  ت عيههل 
ات اقيهههة التعهههاوا ا سهههتراتيج  فيل مههها  قهههام وزيهههر ال ارجيهههة العراقيهههة موشهههيار 

أل هرب علهي رأل  طلهيفزيهارب رسهمية  2009كالوا الاال / يلاير  22زيفاري    
وزيههر ال ارجيههة التركهه  )علهه   و ههد كفيههر مهها وزارب ال ارجيههة تلفيههة لههدعوب مهها

. وأجهرى  هالل زيارتهه الته  اسهتدرقت يهوميا سلسهلة (Ali Babacanفافاجهاا 
تعزيزمهها وت ويرمهها علههي كا ههة  مهها المفاماههات مههول العالقههات الالائيههة وسههفل
ا سهتراتيج  للعالقهات الالائيهة  المستويات  والتلسيي المشترال لتل يذ اإلعهالا

فههيا الفلههديا الههذي تههم توقيعههه أالههاي زيههارب رئههيل الههوزراي التركهه  رجههع  يههع 
أردو ههاا طلههي فدههداد. مههذا وتلاولههت المفاماههات  ضههال عهها العالقههات الالائيههة 
ا وضهها   هه  المل  ههة و اصههة أمهها المههدود المشههتركة ومكا مههة )اإلرمههاع( 

أاهههههر ال جمهههههات علهههههي  هههههزب   ضهههههال عههههها  اإلقليميهههههة علهههههي وكهههههذلال الت هههههورات
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ا وضهها  الدوليههة وأمميههة التعههاوا والتلسههيي فههيا العههراي وتركيهها  هه  المما ههل 
 .(50)اإلقليمية والدولية

و ه    ههوب تركيههة م افلههة  هه  ط ههار تفههادل الزيههارات الرسههمية فههيا مسههؤول  
( فههأول زيههارب رسههمية لههه Ahmet Davutogluالفلههديا قههام )أممههد داوود أ لههو 

اد فعهههد توليهههه ملصهههع وزيهههر ال ارجيهههة التركيهههة. وصهههرح وزيهههر ال ارجيهههة لفدهههد
العراق  موشهيار زيفهاري الهه فمهق مه  لتيهر  التركه  اممهد داود او لهو  سهفل 
مكالية ع د  ت عيل اإلعالا ا ستراتيج  المتعدد الجوالع المفرم فيا الفلديا وا 

ي تع هدات اجتما  مشترال    اقرع وقت ممكا  مشيراة طلي اا ا  يهر أع ه
فد الي فالد  كميات طضا ية ما ميا  ل ري دجلة وال رات. ما جالفه  أعلا 
أممههد داود او لههو  هه  شههأا مشههكلة الميهها  "ل ههد تع ههدلا  هه  المههدب السههاف ة فر هه  

متر مكعع  وسو  لا لكت   ف ذا الم دار   200ملسوع الميا  الي ما  وي 
جلههة عراقيههة تركيههة سههورية ميههق ل ههوم فزيادتههه مسههت فال  كمهها لر ههع فتشههكيل ل

فشههههأا الميهههها "  مؤكههههدا اسههههتعداد فههههالد  لتزويههههد العههههراي فالتكلولوجيهههها المدياههههة 
  مشدداة علهي اا "تركيها لهيل لهدي ا سهدود علهي أ ضل ستدالل الميا  فشكل 

ل ر دجلة  وكل ما ي فه اهلل ل ذا الل ر يصل الي العراي ما دوا اا تتهد ل 
ف ههها الهههي فدهههداد  ولمههها لعمهههل علهههي  أقهههوميهههارب ز  أولتركيههها  يهههه". وتهههاف  "مهههذ  

تشكيل عالقة لموذجية معه"  واصه ا الهرواف  فهيا الفلهديا مها ميهق التشهافال 
 .(52)"تشفه عالقة ا ت ر فاللمم" فأل ا

   الم ي هة طا تصهريمات وزيهر ال ارجيهة التركه   يمها يتعلهي فعهدم طقامهة 
لمصهدر ماهل مهذ  تركيا سدوداة علهي ل هر دجلهة ليسهت دقي هة لهو صهمت مها ا
 . (53)التصريمات  طذ أقامت تركيا  مسة سدود علي ل ر دجلة

التركه   -و   ط ار ت عيهل المجلهل ا علهي للتعهاوا ا سهتراتيج  العراقه 
/ سههفتمفر أيلههول 12الع ههد ا جتمهها  ا ول للمجلههل الههوزاري فههيا الفلههديا  هه  

مهل م وزراي     اس لفول. وتضما الو د الهوزاري العراقه  تسهعة وزراي 2009
ال ارجيههة والههد ا  والدا ليههة والتجههارب و يههرمم. وصههرح وزيههر ال ارجيههة التركهه  



 

 
 
 

 [071] (32) 01دراسات طقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

ا  تتاميهة لالجتمها  ا ول  الهذي كهاا يتمهدق  ه  الجلسهةأممد داوود أو لهو 
قههائال   العراقهه   هه  اسهه لفول -للمجلهل الههوزاري للتعههاوا ا سههتراتيج  التركه 

ا سههتراتيج  فههيا العههراي وتركيهها  هه  التعههاوا  طلههه "مالمهها تلتشههر تجرفههة عمليههة
المل  هة   دل ها ستصهفً لموذجها جديهدا للشهراكة  ه  الشهري ا وسه  الهذي لها 
يكههههوا فعههههدما مكالهههها لألزمههههات والمشههههاكل والصههههدامات  فههههل مركههههزا لمضههههارب 
عتيمههة". وأضهها  داؤود أ لههو قههائال: "طا التعهههاوا مهه  العههراي سههو  يشهههكل 

شتركة والموار المشهترال ولبليهة ا مليهة مجا  اقتصاديا مشتركا للمصالً الم
المتفادلهههههة". وأرد  قهههههائال طا شهههههعوع المل  هههههة  التههههه   المههههها أل هههههت العهههههي  
المشههترال ل ههروا عههدب  سههو  تكههوا قههادرب علههي ا لت ههاي مجههددا  هه  "مههوض 
اقتصهههادي وامهههد". وتهههاف  ف ولهههه: "سهههو  للهههاق  اليهههوم ال مهههيل ال ضهههايا ذات 

ال ا ما وال اقة والتجارب والزراعهة والصهمة ال صوى  فما    ذل اإلستراتيجية
وا شدال العامة". وقال طا ال د  الل ائ  مو طقامة تكامل اقتصادي م ي ه  
علههي أعلههي مسههتوى ممكهها فههيا الفلههديا. وأضهها  ف ولههه: "طا المشههاري  التهه  
ديهههريا"  مشهههيرا طلهههي المديلهههة  لعمهههل علهههي ت ويرمههها سهههترف  مههها فهههيا الفصهههرب وا 

لههي المديلههة الواقعههة  هه  أقصههي  ههرع تركيهها. العراقيههة الواقعههة  جلههوف  الههفالد وا 
وشههدد الههوزير التركهه  علهههي أمميههة طقامههة عالقههات واي هههة فههيا تركيهها والعهههراي  
قهائال: "طا العهراي فلههد شه يي لتركيها   اسههت رار العهراي مها اسههت رار تركيها  ومهها 

  مو  ير للعهراي مهو  يهر لتركيها  وأمها العهراي مهو مها أمها تركيها." وأضها
أو لهههو ف ولههههه: "طا كههههاا ملههههاال امههههة مشهههكلة  هههه  العههههراي   سههههو  يكههههوا مهههها 

 .(54)الصعع علي تركيا الوقو  فعيدب عل ا"
مهههها جالفههههه  قههههال وزيههههر ال ارجيههههة العراقهههه   موشههههيار زيفههههاري  طا العههههراي 
متممل للتعاوا م  تركيها لتمديهد مسهت فل المل  هة.   ه  كلمتهه أمهام الجلسهة 

ر  شهههكر زيفهههاري المكومهههة التركيهههة علهههي دعم ههها ا  تتاميهههة للمهههؤتمر المهههذكو 
ومسههالدت ا لفلههد   هه  أع ههاع تعرضههه مههؤ را ل جمههات )طرمافيههة(  وت ههديم ا يههد 
العهوا  هه  معالجههة مئههات ا شهه اص الههذيا أ صههيفوا  هه  تلههال ال جمههات. وقههال 
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زيفههاري: "طا امههة طرادب قويههة فههرزت مهها أجههل تم يههي المزيههد مهها التعههاوا فههيا 
ي ا ف ولهههه "طا السهههالم وا سهههت رار  ههه  المل  هههة يكتسهههع تركيههها والعهههراي"  مضههه

أممية قصوى  ليل     فاللسفة لتركيا والعراي  مسع  فل للمل  ة فرمت ها". 
وأرد  قههائالة: "لمهها لر ههع فتعههاوا يمكهها أا يمههدد شههكل المل  ههة." ووصهه  
زيفاري مجا ت التعاوا الممكا العمل  ي ا فيا الفلديا  ومل ا ا مها والهل   

داز ال فيع  والميا  والصمة  مؤكداة تصميم العراي علي مواصهلة الج هود وال
 .(55)لتمويل تلال اإلرادب طلي واق  ملمول

الههرئيل العراقهه  جههالل  الفههال  علههي ر فههة العههراي  دهأكهه هه  السههياي ذاتههه  
ل هر الرئيههههمههه  تركيههها  ههه  جميههه  الميهههاديا. واعتفههه طسهههتراتيجيةففلهههاي عالقهههات 

 Murat الهلسهههه ير التركهههه  لههههدى فدههههداد )مههههراد اوزجليهههه الفههههال   ههههالل ل ائههههه ا

Ozcelik    )12  أا تركيا جارب صدي ة وم مهة  2010/ أكتوفر ا ولتشريا
 طسهههتراتيجيةمجهههددا ر فهههة ال هههادب السياسهههييا العهههراقييا ففلهههاي عالقهههات   للعهههراي

مع هها لمهها ل هها مهها تههأاير طيجههاف  علههي تعزيههز روافهه  الصههداقة التاري يههة فههيا 
و يمها يتعلهي فالشهأا العراقه  والمهراال السياسه  علهي السهامة أشههار  الجهالفيا.

طلههههي أمههههم الت ههههورات التهههه  شهههه دما مسههههار الل اشههههات والمههههوارات فههههيا الكتههههل 
السياسهههية فاتجههها  تهههذليل الع فهههات التههه  تعرقهههل اإلسهههرا   ههه  تشهههكيل المكومهههة 
 الم فلههة. وذكههر فيههاا للرئاسهههة العراقيههة اا السهه ير التركههه  جههدد تصههميم فهههالد 
علههي ا سههتمرار  هه  دعههم العمليههة السياسههية والديم را يههة  هه  العههراي  مؤكههدا 
ر فة تركيا    ترسي  ا ست رار والتآ   والوئام    العهراي وذلهال عها  ريهي 

 .(56)اإلسرا     تشكيل مكومة شراكة واسعة تمال مجمل ال ي  العراق 
ول/ ا  كهههالوا 22و هههالل زيهههارب الهههرئيل جهههالل  الفهههال   سههه لفول  ههه  

هل  وأكهد الرئيسهاا علهي أمميهة 2010ديسمفر    الت ي فلتير  الترك  عفداهلل   
تعزيههز وت ههوير العالقههات فههيا الفلههديا الجههاريا  العههراي وتركيهها. و هه  مسههت ل 
ههههل الت ههههال  للههههرئيل  الفههههال  إلعههههادب الت افههههه رئيسهههها  الل ههههاي جههههدد الههههرئيل   

فهههه وتشهههكيل مكومهههة لجم وريهههة العهههراي  معرفههها عههها أملهههه  ههه  أا يكهههوا الت ا
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كمها أعهرع عها ر فههة  شهراكة و ليهة عهامال م مها  ه  فلهاي العهراي واسهت رار ..
تركيا  ه  تلشهي  التعهاوا المشهترال فهيا الفلهديا  داعيها العهراي طلهي ا لضهمام 
طلههي ملتمههة التعههاوا ا قتصههادي التهه  يمضههر الههرئيل جههالل  الفههال  قمت هها 

هل.. هل اا الضهمام العهراي وقهال ا    اس لفول فدعوب مها الهرئيل    لهرئيل   
يهراا وفاكسهتاا ويسهيا  طلي الملتمهة يكمهل  ار ت ها الته  تشهمل ماليها تركيها وا 
الوس ي. وعلي مستوى العالقات فيا الفلديا  أكد الرئيل عفد اهلل   ل علهي 
 ضرورب توسي  ي اي التعاوا والعمل    مشاري  ال اقة والفلاي والميا  والل ل. 

ئيل  الفهههال  عههها أمميهههة ت عيهههل جميههه  ا ت اقهههات ومههها ج تهههه تمهههدق الهههر 
المع ههودب فههيا الفلههديا وع ههد اجتماعههات المجلههل المشههترال الههذي يرأسههه رئيسهها 
مكهههومت  الفلهههديا  كمههها أشهههار طلهههي ت هههورات ا وضههها  السياسهههية  ههه  الهههفالد 
وتوصهههل ال هههوى السياسهههية طلهههي مكومهههة شهههراكة و ليهههة تماهههل جميههه  مكولهههات 

مهههذ  المكومهههة أمهههام م هههام العمهههل والفلهههاي التههه  الشهههعع العراقههه   وفمههها يضههه  
تت لع تعاولا م  ا ش اي وا صدقاي وما فيل م الجارب تركيا. وشهكر الهرئيل 
 الفال  الرئيل عفداهلل   ل علي الدعوب ومسا الضيا ة. ومضر الل اي عدد 

(22)ما المسؤوليا عا الجالفيا العراق  والترك 
. 

تركه  رجهع  يهع أردو هاا فزيهارب م مهة و   الم افل قام رئيل الهوزراي ال 
الت ههي  ي هها لتيههر  العراقهه  لههوري المههالك   2011يذار/ مههارل  22للعههراي  هه  

ورئيل مجلل اللواع أسهامة اللجي ه  والهرئيل العراقه  جهالل ال الفهال  وقهام 
فزيههههارب م مههههة للمرجهههه  الههههديل  علهههه  السيسههههتال . وأل ههههي أردو ههههاا كلمههههة  هههه  

 أا الفلهههههديا   يريهههههداا أا يف هههههي مههههها وصههههه ه فهههههه أكهههههد  ي هههههاالفرلمهههههاا العراقههههه  
)اإلرماع( "وكرا للشهر" فهيا تركيها والعهراي وأضها : "طا السهفيل لتم يهي ذلهال 
مو مزيد ما التضاما والتعاضد فيا الفلديا". وأشار أردو اا    كلمته طلي 

 العديد ما الل ا   كما يأت :
دملا دعملهها  هه  كههل وق لهها طلههي جالههع ا  ههوب العههراقييا  هه  كههل ملاسههفة وقهه -

وقههت  سههت الل العههراي وومههدب أراضههيه وسههيادته وراقفلهها فامتمههام وعهها كاههع 
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ما ت ا ما وا ست رار  يه ووق لها دومها علهي مسها ة متسهاوية مها جميه  
 ال وائ  وال صائل السياسية العراقية.

 أافهال علصهرية و   ائ يهة ولريهد   مست راة  مومداة  لرى العراي قوياة  أالريد  -
 ما السالم    المل  ة. يكوا جزياة 

طا الفرلمههاا التركهه  مسههتعد  ا يت اسههم  فراتههه مهه  مجلههل اللههواع العراقهه   -
 سههيما  هه  ملهه  اإلصههالمات وت ويههة التعههاوا فههيا الفرلمههالييا مهها  ههالل 

 لجاا الصداقة. 
لشعر فال  ر وا عتزاز علدما لرى مسيرب العراي الديم را ية تت دم ف  ي  -

لمو ا مام لتشكل لموذجا مااليا لف ية الدول    المل  ة  طا ل ضهة اافتة 
 العراي تعل  ل ضة كل الدول اإلسالمية.

وا تهههتم أردو هههاا   افهههه ف هههرايب اللشهههيد الهههو ل  العراقههه  فاللدهههة العرفيهههة  
ال صمي ومو ا مر الذي قوفل فعاص ة قوية ما التص يي مها قفهل أعضهاي 

 ولههة تدههزل  ي هها فتههاري  فدههداد وتع ههد فمزيههد مجلههل اللههواع كمهها أل ههي كلمههة م
 .(58)ما الدعم للعراي

اسهههههت فل رئهههههيل الجم وريهههههة العراقههههه  جهههههالل  2011تمهههههوز/ يوليهههههو 1و ههههه  
 الفهههال  ففدهههداد  السههه ير التركههه  لهههدى العهههراي مهههراد اوزجليهههال. وجهههرى  هههالل 
الل اي فمق العالقات الالائية فيا جم ورية العراي والجم ورية التركية والسفل 
الك يلههة لت ويرمهها. وأشههار الههرئيل  الفههال  طلههي أمميههة العالقههات المتيلههة التهه  
تهههرف  الفلهههديا الجهههاريا  مؤكهههدا ضهههرورب توسهههي  مهههذ  العالقهههات لتشهههمل كا هههة 
المجا ت    ط ار ا ت اقيات الموقعة فيا الفلديا فمها ي هدم المصهالً العليها 

ا  هه  تعميههي مههذ  للشههعفيا. مهها جالفههه شههدد السهه ير التركهه  علههي ر فههة تركيهه
عالقههههههات تاري يههههههة تههههههرف  شههههههعف  الفلههههههديا "العالقههههههات واصهههههه ا طيامهههههها فأل هههههها 

الصدي يا"  مؤكهدا اا "تركيها ستواصهل دعم ها للعمليهة السياسهية والديم را يهة 
 .(59)تركيا" طليواا ا ست رار    العراي م م فاللسفة 
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 2002 التركية عا  -توتر العالقات العراقية  -
التركيههههة طاههههر تصههههريمات -را  هههه  العالقههههات العراقيههههةتههههوت 2012شهههه د عههههام 

متفادلهة فههيا ال ههر يا  ومهها اههم اسههتدعاي سهه يري الفلههديا طلههي م ههر "ال ارجيههة" 
 هه  كهههل مههها أل هههرب وفدهههداد. وجهههاي اسهههتدعاي السههه ير العراقههه  عفهههد ا ميهههر أفهههو 

كهالوا  12 في  ما قفل وكيل ال ارجية التركية " ريدوا سيلرل  أو لهو"  ه  
ليؤكههههد ر هههههض المكومههههة التركيهههههة الت ههههادات المسهههههؤوليا  2012لهههههاير الاههههال / ي

العهههراقييا لتصهههريمات رئهههيل الهههوزراي رجهههع  يهههع أردو هههاا التههه  دعههها  ي ههها 
"مسههؤول  جميهه  ال وائهه  للعههودب طلههي ضههمائرمم وع ههول م وقلههوف م"  و الههع 
المسؤوليا والرؤساي الديلييا وزعماي ا مزاع فه"التصر  فمل سليم". وجهاي 

ي الس ير العراق     أل رب طلي "ال ارجية" التركية فعد استدعاي الس ير استدعا
 . (61)الترك     العراي طلي م ر الوزارب

وجايت مذ  اإلجهرايات علهي  ل يهة التهداعيات الته  أمهدات ا قضهية لائهع 
مكم عليهه ال ضهاي العراقه  فاإلعهدام  أاالرئيل العراق   اري ال اشم   فعد 

)اإلرمافية(  ه  العهراي. ولتيجهة  فال يام فدعمال وص  ا فه فسفع ات امه  يافيا
 2012لههههههذلال قامههههههت المكومههههههة التركيههههههة  هههههه  أوا ههههههر كههههههالوا الاههههههال / يلههههههاير 

فاستضهههها ة ال اشههههم   عت ادمهههها فههههأا مههههذ  الههههت م "م فركههههة" ومهههه  عفههههارب عهههها 
 "است دا  سياس " للرموز الو لية العراقية.

الزعاجههاة مهها المكومههة  2012وأفههدت المكومههة التركيههة  هه  ملتصهه  عههام 
العراقيههة   ا العههراي دولههة مجههاورب تشههكل ا وضهها   ي هها   ههورب جديههة علههي 
تركيههها. وشههه دت أل هههرب تمركهههات دفلوماسهههية مكا هههة فاتجههها  وضههه  مهههد للصهههرا  
ال ههائ    هه  العههراي   يمهها فههدأت أصههوات دا ههل العههراي  ومهها فيل هها مكومههة 

لشهأا الهدا ل . كمها  هرح تهدمور المالك   تلتر الي تركيا فأل ها تتهد ل  ه  ا
 2011ا وضهها   هه  العههراي فمجههرد السههماع ال ههوات ا مريكيههة أوا ههر العههام 

 علي    الدفلوماسية التركية  الل المدب الماضية.
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 التركية-انعكاسات امأزمة السورية عل  العالقات العراقية -
ي يعت ههههد فعههههض المههههراقفيا أا امههههد أمههههم ا سههههفاع والعوامههههل التهههه  أدت طلهههه

مههه  ا زمهههة  2012تهههدمور العالقهههات الالائيهههة فهههيا العهههراي وتركيههها  هههالل عهههام 
السههههورية فسههههفع ا ههههتال  مواقهههه  الفلههههديا تجهههها  مههههذ  ا زمههههة التهههه  كههههاا ل هههها 
تهههداعيات سياسهههية وأمليهههة   يهههرب علههههي المل  هههة  وأمهههدات شهههر ا كفيهههرا  هههه  

درعهههها  المواقهههه  اإلقليميههههة والدوليههههة.  ملههههذ الههههد   الاههههورب السههههورية  هههه  مديلههههة
تمولت سوريا ما رقم م هم  ه  معتهم المل هات  2011ملتص  شفا /  فراير 

اإلقليميههة طلههي سههامة للصههرا  فههيا قههوى طقليميههة ودوليههة عديههدب  لدرجههة يمكهها 
ال هههول مع هههها طا مهههها سههههو  يلت هههه  طليههههه الصههههرا  المسههههلً  هههه  سههههوريا سههههيلتال 

 وسهه   تههداعيات مفاشههرب علههي توازلههات ال ههوى اإلقليميههة  هه  مل  ههة الشههري ا
ومها فهيا كهل ال هوى اإلقليميهة  .ورفما يعيهد رسهم  ري هة مهذ  ال هوى مها جديهد

والدوليههة التهه  فاتههت أ را ههاة م مههة  هه  ا زمههة السههورية  تمتههي تركيهها فأمميههة 
وموق   اص  ليل     فسفع امتضال ا ل وى المعارضة السورية  المسلمة 

" أو "رأل مرفهة" و ير المسهلمة  ولكها أيضها فسهفع تمول ها طلهي "ل  هة واهع
لمجمل ال يارات الت  تتفلاما الدول الدرفية    مواج ة لتام الرئيل السوري 

 .(11)فشار ا سد
لذلال تمولت العالقهة فهيا تركيها وسهوريا مها "تمهال  لمهوذج " اسهت اعت 
الههدولتاا تأسيسههه ملههذ وصههول مههزع "العدالههة والتلميههة" طلههي السههل ة  هه  تركيهها 

ما ههل العكاسهها مفاشههرا لمهها يسههمي فسياسههة "تصهه ير   والههذي 2002أوا ههر العههام 
المشكالت" الت  تفلامها وزيهر ال ارجيهة التركه  أممهد داؤود أو لهو  طلهي تهوتر 
وعداي صريً  ع ع الد   الاورب السورية علي  ل يهة دعهم المكومهة التركيهة 
لالمتجاجات ضد اللتام السوري  فل وم الفت ا الرئيل السوري فشار ا سهد 

 ضال عا د ول ا علي  ه  الضهدو  الته  ت رضه ا الهدول الدرفيهة  فالتلم  
 .(12)علي مذا اللتام
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أ تلهه  العههراي مهه  تركيهها  هه  موق ههه مهها الاههورب السههوري ة  التهه  مهها ج تههه 
ت ورت  يما فعد طلهي صهدام مسهلً فهيا اللتهام المهاكم والمعارضهة المسهلمة  

ع الشههعع السههوري طذ أعللههت المكومههة العراقيههة أكاههر مهها مههرب فأل هها مهه  م الهه
فالتديير ولكا فشر  أا يتم مذا التديير ف ري ة سهلمية وفهدوا تهد ل أجلفه   
ل ا ت   علي المياد فيا أ را  الصرا  الدائر    سوريا. وفدت المكومة  وا 
العراقيههههة أقههههل تممسههههاة للاههههورب السههههورية م ارلههههة فمواق  هههها مهههها الاههههورات الشههههعفية 

أو علههي ا قههل مههذرب جههداة  هه  أي  ا  ههرى  هه  تههولل ومصههر وليفيهها والههيما 
  ههوب تت ههذما تجهها  ا مههداق  هه  سههوريا  وقههد قوفلههت مههذ  المواقهه  فشههكوال 
واست  ام ما ا  را  الملاوئة لللتام السهوري المهاكم مها دا هل سهوريا ومها 
 ارج ا. ولكا المكومة العراقية م  ا  هرى لهدي ا شهكوك ا وتم تات ها علهي 

فا لت اضههههة المسههههلمة  هههه  سههههوريا وعلههههي فعههههض ال ههههوى وال صههههائل المشههههاركة 
موشههيار زيفههاري وزيههر توج ههات م ال كريههة وأمههدا  م فعيههدب المههدى. وقههد أوضههً 
 2012يذار/ مهارل  11ال ارجية العراق     تصريً له لوكالة )رويتهرز(  ه 

موقههه  العهههراي مههها ا زمهههة السههههورية قهههائال: "طا فدهههداد تمهههاول ات هههاذ موقهههه  
يسهههتلد طلهههي مصهههالم ا الو ليهههة" وأضههها : "أا مسهههت ل تجههها  ا زمهههة السهههورية 

العههراي يمههاول أا يكههوا موق ههه ممهها يجههري  هه  سههوريا م تلهه  عهها  يههر  وأا 
 .(12)ا  تيارات ليست فالضرورب أا تكوا طما أفيض أو أسود"

طلههي المواقهه  العراقيههة مهها  كمهها ت ههري رئههيل الههوزراي العراقهه  لههوري المههالك 
)العراقية( التل زيولية المكوميهة فهق مسهاي  ا زمة السورية    مديق له م  قلاب

  طذ ذكهههر فهههأا 2012المهههادي والاالاهههيا مههها كهههالوا ا ول/ ديسهههمفر مههها العهههام 
يهههراا  فأل ههها ملتزمهههة فهههالمتر  مكومتههه قهههد أفلدهههت الو يهههات المتمهههدب ا مريكيههة وا 
العسهههههكري الم هههههروض علهههههي سهههههوريا و  تسهههههمً فوصهههههول ا سهههههلمة والمعهههههدات 

الصرا  دا ل سوريا وما أية ج ة كالت  ولكل ا  ه  العسكرية  ي  ر     
الوقهت ل سهه تمتلهه  عها ت فيههي المتهر ا قتصههادي الم هروض علههي مهذا الفلههد  
وتسهههههمً فمهههههرور الشهههههملات والفضهههههائ  ذات ال هههههاف  المهههههدل  كالدهههههذاي والوقهههههود 
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والمسهههتلزمات ال فيهههة  التههه  تهههأت  مههها أي فلهههد  فمههها  ي ههها طيهههراا.  ا المكومهههة 
سهههههههع رأي رئهههههههيل الهههههههوزراي العراقههههههه   ضهههههههد سياسهههههههة الع وفهههههههات العراقيهههههههة  وفم

ا قتصههادية التهه  ت ههرض علههي الفلههداا ف ههد  الضههد  علههي ا لتمههة الماكمههة  
فيلمهها  هه  اللتيجههة تههؤدي تلههال الع وفههات طلههي زيههادب معالههات الشههعوع   هه  وعههدم 

العراقههه   ههه  مهههذا الل هههاي المتل هههز رؤيهههة  رئهههيل الهههوزراي كمههها جهههدد تهههأار المكهههام.
العراقية لمل ا زمة السورية  الت  ترتكز علي ضرورب أا يهتم التدييهر  المكومة

 هه  سههوريا فالسهههفل السياسههية السهههلمية ولههيل عهها  ريهههي السههالح  وأا ي تصهههر 
التههههد ل ا جلفهههه   هههه  مههههذ  ال ضههههية علههههي الههههدعم )السياسهههه    هههه ( لأل ههههرا  

 )المعتدلة    (.
التركيهة ذكهر رئههيل –و يمها يتعلهي فهالتوتر الماصهل  ه  العالقهات العراقيهة 

الهههوزراي العراقيهههة أا تهههردي عالقتهههه مههه  لتيهههر  التركههه  أردو هههاا لهههيل فسهههفع 
ا ا  يههر امت ههي ورمههع فههه فشههدب علههدما  وجههود  صههومة ش صههية فيل مهها  وا 
زار تركيا  مال ما امت هي المهالك  ورمهع علهدما زار أردو هاا العهراي  ولكلهه 

ا ا  يهرب تجها  العهراي )أي المالك ( يشعر فاا سياسهات وتصهريمات أردو ها
تتضههما مؤشههرات علههي التههد ل  هه  شههؤوا العههراي الدا ليههة  ومههذا مههو جههومر 

 . (64)المالك (رئيل الوزراي  التوتر المال  فيا مكومت  الفلديا )فمسع رأي
 ههه  الم افهههل  صهههارت المكومهههة التركيهههة تهههدعم مسهههاع  اإل امهههة فاللتهههام 

ة  ه  سهوريا. وفهات مها الواضهً  السوري  وتسالد المعارضة السلمي ة والمسهلم 
أا  تركيهها أصههفمت مل ر ههة فشههكلب ت صههيل    هه  مههآ ت المعارضههة السههوري ة  
ة المسل مة مل ها  ه  شهمال سهوريا وشهرق ا  أي  ه  الملها ي المجهاورب  وف اص 
للعراي  ومذا ما يضع ا    موق ب يمك ل ا ما د   مجريات ا مداق  ه  مهذ  

  ومهها الم ههم اا (65)ية ومصههالم ا ا مليههةالمل  ههة  هه  ط ههار أمههدا  ا السياسهه
يؤ هههذ مهههذا الت هههور  ههه  مسهههفاا ت ييمهههات المكومهههة العراقيهههة لتمهههديات ا مههها 
اإلقليم . ا مر الذي يت لع رؤية طستراتيجية عراقية لمماولة تلشي  مستوى 
معيا ما العالقات ا ملية م  تركيا فدض اللتر عها المالهة المترديهة ماليهاة 
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ية فههيا الفلههديا  والسههع   سههتعادب )مهها يمكهها اسههتعادته( مهها للعالقههات السياسهه
التلسهههيي ا ملههه  المشهههترال مههه  تركيههها علهههي  هههرار التعهههاوا ا ملههه  والعسهههكري 
الههذي تضههملته توج ههات )المجلههل ا علههي للتعههاوا ا سههتراتيج  فههيا العههراي 
وتركيا( الذي تأسل  هالل ات اقيهة )اإلعهالا السياسه  المشهترال( الته  وقعهت 

 داد فههيا لههوري المههالك  رئههيل الههوزراي العراقهه  ورجههع  يههع أردو ههاا هه  فدهه
رئهههيل الهههوزراي التركههه   هههالل زيهههارب رسهههمية قهههام ف ههها ا  يهههر طلهههي العهههراي  ههه  

 2002 العاشر ما تموز/ يوليو
(66). 

 
 
 
 
 

 خاتمة: استنتاجات وتوصيات
الت لهههت العالقهههات العراقيهههة التركيهههة فعهههد ا مهههتالل ا مريكههه  للعهههراي سهههلة 

مههها مرملهههة العالقهههات الممهههدودب طلهههي ا ل هههرا  والتهههد ل  ههه  الشهههؤوا  2002
الدا لية للعراي  واتسمت العالقات السياسية  هالل السهلوات العشهر الماضهية 
فال ال ههات والتههوتر تههارب فسههفع عههدم ا سههت رار السياسهه  وا ملهه   هه  العههراي  

ال ضههايا والتمسها تههارب أ ههرى فسههفع ت ههامم مكههومت  الفلههديا مههول العديههد مهها 
 ذات ا متمهههام المشهههترال  اصهههة  يمههها يتعلهههي فالمسهههألة الكرديهههة ومههها يسهههمي فهههه

 )اإلرماع( وا ما اإلقليم  والل  .
و يما ي ص السياسة ال ارجية تجا  العراي يمكا ال ول طا تركيا الت جت 

  سياسههة  ارجيههة متوازلههة  مرصههت مهها  الل هها علههي ومههدب 2002ملههذ سههلة 
ا ج ههة  وعلههي تلشههي  دفلوماسههية  عالههة مهها شههأل ا العههراي وسههالمة أراضههيه مهه

تعزيهههز العالقهههات السياسهههية وا قتصهههادية مههه  العهههراي مههها ج هههة االيهههة  ومهههل 
المشكالت العال ة فهيا الفلهديا مها ج هة االاهة  سهواي مها يتعلهي مل ها فا مليهة 
ماههل مشههكلة مههزع العمههال الكردسههتال   أو المائيههة ماههل مشههكلة تزويههد العههراي 
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زمههههة مهههها ل ههههري دجلههههة وال ههههرات  فأسههههلوع المههههوار المفاشههههر فههههيا فالميهههها  الال
المسههؤوليا مهها كههال الههدولتيا  و ههي ط ههار اسههتراتيج  يتههو ي عههدم اإلضههرار 
فالمصههههههالً المشههههههتركة فيل مهههههها. وكههههههاا تأسههههههيل المجلههههههل ا علههههههي للتعههههههاوا 

مههههو الامههههرب العمليههههة لتلههههال التوج ههههات   2002ا سههههتراتيج  فههههيا الفلههههديا عههههام 
ت ههههوير وتعزيههههز العالقههههات السياسههههية وا قتصههههادية أساسهههها لويمكهههها أا يكههههوا 

  .اإلستراتيجيةوا ملية فيا الفلديا    المست فل وصو ة طلي مرملة الشراكة 
لتركيههها مصهههالً سياسهههية واقتصهههادية وأمليهههة كايهههرب مههه  عهههدد كفيهههر مههها طا 

الهههدول العرفيهههة واإلسهههالمية  وتهههردد الدهههرع  ههه  قفول ههها  ههه  ا تمهههاد ا وروفههه  
ا طلههي ت ههوير عالقات هها مهه  الههدول العرفيههة التهه  تشههكل مجال هها السياسهه  د ع هه

وا قتصادي الميوي  ل ذا  اا سياست ا ال ارجية تركز علهي تمتهيا عالقات ها 
يهراا وسهوريا وا ردا  وكهذلال التهأاير     ممي  جوارما العرفه  ماهل العهراي وا 

متميهزب مه  دول علي الوض  السياس  ال هائم  ه  العهراي ومواصهلة عالقات ها ال
ال لههههيال العرفهههه  وزيههههادب تلسههههي  ا مهههه  مصههههر ودول المدههههرع العرفهههه   لت ههههارع 
التوج هههات السياسهههية طزاي قضهههايا المل  هههة وللر فهههة العرفيهههة  ههه  تلهههام  الهههدور 

 .اإلقليم  لتركيا    المل  ة م افل الل وذ اإليرال 
مهق فلاياة علي ما سفي يمكا اإلشارب طلهي أفهرز اسهتلتاجات وتوصهيات الف

 كما يل :
تعهههههد تركيههههها دولهههههة مموريهههههة  وقهههههوب طقليميهههههة كفهههههرى  ول ههههها ا ل ههههها السياسههههه   .1

وا قتصادي وا مل     مل  هة الشهري ا وسه   ومه  دولهة جهارب للعهراي  
م مههة  ومههو مهها يت لههع  طسههتراتيجيةول مها تههاري  وا ا ههة مشههتركة  ومصههالً 

  المجهها ت كا ههة ترسههي  العالقههات الالائيههة فههيا الفلههديا وتعزيههز التعههاوا  هه
فيل مههها  ا مهههر الهههذي يسهههتدع   طسهههتراتيجيةللوصهههول طلهههي مرملهههة الشهههراكة 

تجهههاوز ال ال هههات السياسهههية وا ت هههاي فهههيا مكهههومت  الفلهههديا علهههي توميهههد 
الج ود إليجاد أجواي موار فلاي وتعاوا مامهر لمواج هة المشهكالت ال ائمهة 

 .اإلستراتيجية دمة لمصالم ما 
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  ت ههههرت المواقهههه  التركيههههة 2002ريكهههه  للعههههراي سههههلة فعههههد ا مههههتالل ا م .2
مت رقههههة وجزئيههههة مهههها ت ههههورات ا وضهههها  الدا ليههههة  هههه  العههههراي  تههههدا لت 
وتراكمهههههت مههههه  الوقهههههت لتشهههههكل سياسهههههة ت هههههوم علهههههي العوامهههههل الدفلوماسهههههية 
وا قتصههادية أكاههر مل هها علههي العوامههل السياسههية  علههي ال ههوب اللاعمههة أكاههر 

 مكولات فلاي مذ  السياسة ما يل : مل ا علي ال وب الشديدب. وشملت
موار م  دول جوار العهراي  يتوسه  ليضهم المكومهة العراقيهة ل سه ا  وذلهال أ. 

 لتمسيا اإلدارب المست رب لألزمة العراقية علي المستوى اإلقليم .
الت ل  عا  يار الم ارفة "ا ملية" الضي ة طزاي العراي  الت  ارتكزت . ع

وكركوال  والت از م ارفة سياسية أكاهر  علي قضيت  كردستاا العراي
 التوازا. طستراتيجيةمرولة تجا  العراي ت وم علي 

تمسيا العالقهات مه  ا  هرا  السياسهية ال اعلهة  ه  العهراي فمها  ي ها . ت
 ا مزاع الكردية.

ا فتعهههاد قلهههيال عههها سياسهههة تتسهههم فمشهههاكل طاليهههة وعرقيهههة طزاي ا قليهههة . جهههه
صههها فعهههدما تفهههيا أا اعتفهههارات و ليهههة التركماليهههة  ههه  العهههراي   صو 

تمرال ا قلية التركمالية  واا التركيز علي الجف ة التركمالية لم يكا 
    ممله م ل اة.

م ارفهههة مرلهههة أكاهههر للسياسهههات العراقيهههة وعمليهههة الفلهههاي الدسهههتوري  ههه  . مهههه
العراي الجديد  كالت مصيلت ا ت ور استعداد أكار لدى أل رب ل فهول 

 ية للعراي.الصيدة ال يدرال
للتعهاوا ا سهتراتيج  فهيا العهراي  ا علهييعد التوقي  علي تأسهيل المجلهل  .2

تتويجها لت هور العالقهات السياسهية والتعهاوا فهيا الفلهديا   2002وتركيا عام 
وتدشيلا لمرملة جديدب    تهاري  عالقات مها الالائيهة  لتهرا لمها تتضهمله مهذ  

فهيا الفلهديا  ه  المجها ت كا هة  لهذا ا ت اقية مها فلهود تعهزز ي هاي التعهاوا 
يلفدهههه  ت عيههههل فلههههود تلههههال ا ت اقيههههة  صوصهههها أا الههههدولتاا تمههههراا فمرملههههة 

 مساسة ودقي ة وس  عاص ة ما التدييرات    المل  ة.
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يالمت أا ال   الفيال  للعالقات العراقية التركية ش د تراجعا مل تاة  هالل  .4
)مشهكلة الميها (  ا ما يتعلي فهلمزمة ما العوامل وا سفاع مل  2012عام 

وات ههام فدههداد  ل ههرب فعههدم ط ههالي كميههات كا يههة مهها الميهها  مسههع مصههته 
التهه  تمههددما ال واعههد الدوليههة  ومشههكلة )زيههارب وزيههر ال ارجيههة التركهه  طلههي 
أرفيهههل وكركهههوال( دوا موا  هههة المكومهههة المركزيهههة  ههه  فدهههداد   ضهههال عههها 

ية  ودعههههههم أل ههههههرب ل ههههههوات تههههههداعيات الموقهههههه  التركهههههه  مهههههها ا زمههههههة السههههههور 
 المعارضة.

 يما يتعلي فسياسة تركيا تجا  العراي  هالل السهلوات العشهر الماضهية ل هد  .2
سههعت تركيهها دومهها لت ههادي أي تههور   هه  الصههرا  ال ههائ    وماولههت طقامههة 
عالقههات جيههدب مههه  جميهه  ا  هههرا  السياسههية ال اعلههة  ههه  العههراي. وعلهههي 

تصهه فل ف هها السياسههات  هه  مل  ههة الههر م مهها أا مههذ  السياسههة مهه  التهه  
الشري ا وس     الوقت الماضر   ما  ير الممتمل أا تلمهاز لهفعض 
ا  را     لزا   ائ      العراي  طذ ليست تركيا معلية ففلاي سياست ا 
ا مات هههها دول معيلههههة علههههي ذلههههال. و هههه  أي مهههها  علههههي دوا هههه   ائ يههههة  وا 

تمهههديات   يهههرب أمهههام المهههاليا   هههدا ماهههل مهههذا ا ل سهههام اإلقليمههه  سيضههه  
 أل رب وفدداد مست فال.

طا موقهه  العههراي مهها ا زمههة السههورية والمعههارض للموقهه  التركهه  زاد مهها  .1
تهههوتر العالقههههات العراقيههههة مهههه  تركيهههها التهههه  تريههههد أا تلعههههع دورا رئيسههههاة  هههه  
 مركات التديير العرفية  لتراة لدياع الدور العرف  ال اعل    مذا الشهأا 

ا تلسههيي مواق  مهها وت ريف هها وفمهها يلسههجم مهه  مصههالً ومهها مصههلمة الفلههدي
الشهعع السههوري الم الههع فهالتديير  وضههرورب تلسههيي الج هود مهه  المجتمهه  

 الدول  لمل ا زمة السورية.
وجوع أا يلت ال العراي سياسة  ارجية و لية مسهت لة فعيهدب عها ا جلهدب  .7

 تضهههههر ال ارجيههههة  ت ههههدم مصههههالً العههههراي ا سههههتراتيجية  هههه  المل  ههههة و 
ا تعدد المصادر    رسم السياسة ال ارجيهة  فعالقات ا م  دول الجوار  وا 

   ت دم مصالً العراي.
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طا مههههل ال ال ههههات السياسههههية الدا ليههههة  هههه  العههههراي ك يههههل فاسههههت رار العههههراي  .8
السياسهههه  وا ملهههه   ا مههههر الههههذي سههههيكوا لههههذلال ياههههار طيجافيههههة م مههههة  هههه  

ف تهه الدا ليهة  وتمسهيا صههورته تمصهيا العهراي مها ا ل سهامات وتعزيههز ج
ال ارجية  ليتمكا مها ممارسهة دور  ال اعهل  ه  المل  هة ك هوب طقليميهة مهؤارب 
تسههت ي  أا تلعههع دورا قياديهها  هه  التههوازا اإلقليمهه  وتم يههي ا سههت رار  هه  
المل  هههة. وأولهههي   هههوات مهههل ال ال هههات السياسهههية مههه  تدليهههع المصهههلمة 

دأ المههههوار والشهههه ا ية  هههه  مههههل ال ضههههايا الو ليههههة العليهههها للههههفالد  واعتمههههاد مفهههه
 ال ال ية  وعدم ارتفا  ا مزاع السياسية فأجلدب  ارجية.

فاللسههفة للمشههكلة الكرديههة  هه  تركيهها والعههراي  يف ههي أ ضههل ال يههارات أمههام  .9
تركيا أا ت فل التعاوا مه  طقلهيم كردسهتاا علهي أمهل ممارسهة ل هوذ م هيما 

د اله    ا قتصاد الترك   و  ضهما ل هاي السياسهة التركيهة. و ه  عليه وا 
ل ايههة الم هها    ههدا مههل المشههكلة الكرديههة  هه  تركيهها مههو ال ريههي الوميههد 
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Abstract 

This research deals with the subject of Iraqi-Turkish relations 

during the period between (2002-2012), this period constitute a crucial 

stage in the history of relations between the two countries which had 

witnessed an internal developments in each of them, in Turkey, the 

coming of justice and Development Party (AKP) to power in late 

2002 represents a new phase in the Turkey's contemporary history and 
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in its internal and external policy, regional and international relations, 

while Iraq has offered the U.S. occupation in 2003, which affected in 

its political, security, economic situation  and in its regional and 

international relations which reflected on the bilateral relations 

between the two states. 

 
 
 
 
 
 
 

 ذوامش البحث ومصادرا
                                                 

خل ررا يالفرر"ال ليال ررليا يال  خارري يالتررخ تي يالاهعرري بعررخل يالفررهين بفرر  يالاخارر   رر     ررخ   إبررهيم   (0)
. واللافخصر ا كعرره 4ل ص2002ل بمري  (5)ل يالفر د (2)لل  علة د ياخت إقل م ةل يال رةة 2002

 ك ظه:

ل 0222 - 0202خل ا كحم   يالف"ال واليرة يالميصرا: د يارة تري بتي يبلرخ يال  خار ة  إبهيم   -
 .0225ا ه )غ ه  ةشي ة( ق  ت إالى  علس عل ة يآلديب ر تخ فة يالميصال  اخالة  خت 

 اللافخص ا حيل  صيص حلف بغ يد ي ظه: (2)

)يالقرخمهة:  هعرا يالام را الفلريد يسدي ة 0 يش  يالبهيويل    حلف بغ يد إالى يالحلرف يسار" يل   -
 (.0222ويالحخابل 

 ل  يالملكي ي ظه:اللافخصا حيل يالف"قخت يالفهيق ة يالاهع ة خ"ل يالف (2)

ل   )يالميصررررال 0252 -0222يالاهع ررررة  –عرررري ي عبرررر يالهحم  يال رررربفخويل يالف"قررررخت يالفهيق ررررة  -
0222.) 

 )عمرخ :0 يالاهع ة: يالييق  ويالم راقبال  -اللافخص ا ك ظه: كحم   ي ي يالةف ميل يالف"قخت يالفهيق ة (4)
 .25 -22 (ل ص ص2000دي   مهي  اللةشه ويالاي ي ل 
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)يالغرخب( وبثي هيبر   يالرر يأل خضريلكلة يالم خل عمي خل و يضيع  شهوع تةيب شهن حيل بفخص ا  ش (5)

 يالاهع ة خصيصخً ي ظه: -تي يالف"قخت يالفهيق ة

 يرررخ  ن ررري   حمررريد ح ررر  يالفبخاررريل  شرررهوع تةرررب شرررهقي يأل خضررريل وبرررثي هل تررري يالف"قرررخت  -
يمل عل ررة يالاهب ررةل يالاهع ررةل كوهوحررة دعارري يل تل ررفة ترري يالاررخ يم يالحرر ي ل ق رر  يالاررخ   -يالفهب ررة

 .2005تخ فة يالميصال 
 .22 يالةف ميل يالمص   يال خبقل ص (2)

القمخ  عمه  حميد يالةف ميل بهع خ تي يالااهيب ع ة يأل هيك ة يالمفخصهة: د ياة تي بتي  يالف"قخت  (2)
ل  هعرا (22)ل ال رلة شرنو  إقل م رة  قر  2002-0220يأل هيك ة بف  يالحهب يالبرخ دة  - يالاهع ة

 . 000-000 ل ص ص2002ت يسقل م ةل تخ فة يالميصال    خ  يال  ياخ

 اللماي     الافخص ا حيل  شهوع قييت حفظ يال "د تي يالفهين ك ظه:  (2) 
- Marc Crossman, "The U.S.- Turkish Partnership", The DISAM Journal, 

Winter 2004-2005, PP. 68-69.  

 -02اهعرري بعررخل يالفررهين ...لل يالمصرر   يال ررخبقل ص ص يالفرر"ال ليال ررليا يال  خارري يالتررخ تي يال (2)

02. 

 .002-000 يالةف ميل بهع خ تي يالااهيب ع ة يأل هيك ة...ل يالمص   يال خبقل ص ص (00)
آب  2لبهع رررخ بفررريد إالرررى يالفرررهين ويالقرررهي  خررر"ل شرررلهي لل تهيررر ة يالشرررهن يالقتهيرررة يسالكاهو  رررةل  (00)

2002: 
-http://www.al-sharq.com/DisplayColArticles.aspx?CurrentPage=0&id=&cid= 

drmohammednoordhin  
 يالمص    ف  . (02)
 .002 يأل هيك ة...ل يالمص   يال خبقل ص يسااهيب ع ةيالةف ميل بهع خ تي  (02)
 يالمص    ف  . (04)

(15) “Nazli Gensoy & Brock Dahl, Chronology of U. S.- Turkish Relations: July 

2002– January 2004, Washington Institute, Washington D.C., 2004, p.70.  
(16) Ibid, p.72. 

(17) Ibid, p.77. 

(18) Ibid, pp. 79-80.  
 /22ي ر  إارر"د يو  اليرر  ترررهين  عرر دًيلل شررنو  ا خارر ةل  يقرررالفررذ  كعررهيد يري ظرره: لبهع ررخ بحرر (02) 

02/2002: 
- http:// www.islamonline.net/arabic/news/2003-12/27/article 05.htm  

http://www.al-sharq.com/DisplayColArticles.aspx?CurrentPage=0&id=&cid=%20drmohammednoordhin
http://www.al-sharq.com/DisplayColArticles.aspx?CurrentPage=0&id=&cid=%20drmohammednoordhin
http://www.islamonline.net/arabic/news/2003-12/27/article%2005.htm
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ين بقلررق يالق ررخدة يالاهع رةلل تهيرر ة يالهيرخة يال ي  ررةل يال ررةة عمرخل كحمرر  خيترةلليالاتي يت ترري يالفره   (20)

 :2004بشهي  يألول  02 ل02222ل يالف د 40

-http://www.alriyadh.com/Contents/17-10-2004/Mainpage/POLITICS_28893.php#TopPage  

 يالمص    ف  . (20)
 يالمص    ف  . (22)
 يالمص    ف  . (22)

(24) See: - Michael Rubin, "A Comedy of Errors: American-Turkish Diplomacy and 

Iraq War", Turkish Policy Quarterly, Vol.4, No.1, Spring 2005, p.9: 
       -http://www.esiweb.org/pdf/esi-turkey-tpq-id-18-pdf  

ل صرح فة يالشرهن لبهع خ بهى ك   اخئج يال اتخبخت يالفهيق ة غ ه  ايي  ة وبتخالب باصح ح ياليضر ل (25)
 .   2005شبخ   05ل 2522يألواطل يالف د 

 .2002عخ ي  يألول   25تهي ة يالاآخي )يالبغ يدية(ل  (22)
 يالمص    ف  . (22)
 يالف"ال يال ليا يال  خاي...ل يالمص   يال خبقل ص . (22)

 ت ك  كشرخ   BBCل وقر  اربق الل  رة يسنيعرة يالبهيتخ  رة2004ييال ي  -بمي   20تهي ة يالاآخي  (22)
وعررخ  آ ررذيا يفمررا ترري  إالررى ك   المررخي خل ررا  يدلل 2002آني   20ترري  شررهبلخ يسخبخ يررة   ررخ  

إوخ  يالاة  ق    يالقيى يال  خا ة يالفهيق رة يالمفخ ضرة قر  كعر  برث  يالياليرخت يالماحر ة كبلغرت بهع رخ 
اللافخصررر ا ك ظررره:  يالفررر"ال يال رررليا  برررث  قرررييت يالكرررهد الررر  ي رررمح اللرررخ بخال ررر تهة علرررى عهعررريا.

 .2 اي...ل يالمص   يال خبقل صيال  خ
 يقف ك قرهة  ر  ك  رخت يالمةتقرة يالمافعرهةلل به رخ ج حريي   فاريقل  يقر  قةرخة يالعايرهة يالف رخئ ةل  (20)

24/2/2002: 

  -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFF8275B3#L1 
   يالمص    ف  . (20)
 .  يق  يالي ي ة يالهامي عبه يالهيبط يالالكاهو ي:2002يالاقهيه يالفخد الي ي ة يالتخ ت ة يالاهع ة الفخد  (22)

- http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Arapcasynopsis2008.pdf  
ل 022حرريل إتامررخع كع ررخ   علررس  حختظررة عهعرريالل يالفرر د بصررهيح و ي ة يالتخ ت ررة يالاهع ررة ل (22)

20/2/2002: 
- http://www.mfa.gov.tr/137_31-7-2008_ar.mfa  

 فخص ا ي ظه:اللا (24)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFF8275B3#L1
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Arapcasynopsis2008.pdf
http://www.mfa.gov.tr/137_31-7-2008_ar.mfa
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- Henri J. Barkey, " Turkey's New Engagement in Iraq", Special Report 

No. 237, United States Institute of Peace, May 2010, pp3-4.  
ب رررررخ  صرررررحفي صرررررخد  عررررر  يالمكارررررب يسع" ررررري المعلرررررس  ئخارررررة يالررررري  ي ل تملي يرررررة يالفرررررهينل  (25)

2/2/2002: 
- http://nahrain.com/d/news/07/08/08/nhr0808c.html 

 يالمص    ف  . (22)
 :2/2/2002لوخالبخ ي تي ك قهة:  هغب تي ع"قخت يااهيب ع ةلل يال يد يال خب ل  (22)

- http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=18251&SecID=88&IssueID=0  
 يالمص    ف  . (22)
ليالفررهين وبهع ررخ ببه ررخ  يبفخق ررة س شررخ  يالمعلررس يألعلررى اللافررخو  يالارراهيب عي الرر ع  يالف"قررخت  (22)

 :00/2/2002ل يالرةخئ ة ب   يالبل ي لل وعخالة ك بخ  ش ةتيي
-http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-07/11/content_668135.htm 

 يالمص    ف  . (40)
 يالمص    ف  . (40)
  ليالمخالكي يصف  يرخ ة  ظ رهل يالاهعري بخالاخ يت رة وك دوغرخ  يفلر  بثار س يالمعلرس يألعلرى اللافرخو  (42)

 :00/2/2002يالااهيب عي ب   يالبل ي لل  يق  يالفهين يآل ل 

-http://iraqalaan.com/bm/Politics/3586.shtml  

 :00/2/2002بهع خ ويالفهين يشك"   عل خ اللافخو  يسااهيب عيلل يالعايهةل ل (42)

-www.aljazeera.net/NR/EXERES/4CD6FCCC-630D-4A28-9853-0D71CE8BE2B9. htm   

ليالاعمخ  يالفهيق ي  يعابهوي  يخ بر   قلرة تري ع"قرخت يالفرهين يالقل م رة...ك دوغخ  غرخد  بغر يد بفر   (44)
 :02/2/2002يالمعلس يالااهيب عي يالمشاهالل  يق  يالفهين اللعم  ل بيق    ذعهة 

-http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=7523 
 

 يالمص    ف  . (45)
 يالمص    ف  . (42)
يالمشرراها الاثارر س يالمعلررس يألعلررى اللافررخو  يالارراهيب عي برر   يالفررهين ل ررا يسعرر"  يال  خارري  (42)

 :00/2/2002وبهع خلل  يق  ع   يالفهينل 
- www.eyeiraq.com/show/10671.html 

 يالمص    ف  . (42)

 يالمص    ف  . (42)
 :2002 /20/00ة تي بصهيحخت و ي ة يالتخ ت ة يالاهع  (50)

- http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa  

http://nahrain.com/d/news/07/08/08/nhr0808c.html
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=18251&SecID=88&IssueID=0
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-07/11/content_668135.htm
http://iraqalaan.com/bm/Politics/3586.shtml
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4CD6FCCC-630D-4A28-9853-0D71CE8BE2B9.htm
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=7523
http://www.eyeiraq.com/show/10671.html
http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa
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 يبررخ ي يصررا ي قررهة البحرر  يالف"قررخت يالرةخئ ررة برر   يالفررهين وبهع ررخ وارربا بفايامررخلل ياليعخالررة ياليوة ررة ل (50)

 :22/0/2002يالفهيق ة الأل بخ ل 

- http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=EGFGDL  
 يبرررخ ي وكوغلررري يبحررررخ  بفف رررا يبفخق رررة يالم رررخل وإشرررهيا اررري يخلل  علرررة يالم رررخلل صرررح فة يالقررربس ل (52)

 :02/2/2002، 02002يالكييا ةل يالف د 

- http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=524747&date=12082009  
.  شررهوع دتلررة قررهيل ق ررايل وي رر  ارر يً يررهوي 0ييترر  علررى  لرره دتلررة خم ررة ارر ود عخالاررخالي:( 52)

 .  شرهوع بخومرخ 2وي .    غرخ (220)   بتخقة مكاخ ًي و حتا   علهو خئ ا (022020)  خحة 
 (0500)مكاررخ  و حتررة علهو خئ ررة بتخقررة  (202000)ارر لفخ : وي رر   شررهوعخً إ ويئ ررخً قرر  ل  -

 .  شهوع ا ة . اللافخص ا يةظه: 5.  شهوع آالي صي. 4.  شهوع عخ  يل. 2وي .    غخ

 -يالم ررررخل -اررررطل )ارررري يخيياررررف إبررررهيم   يالعلمررررخ يل يألعمررررخل يالكخ لررررة: بهع ررررخ ويالشررررهن يألو  -
 .20 -20 (ل ص ص2002ل دي  حيي ي  اللتبخعة ويالةشه )د شقل 2 إاهيئ ا(ل  

يالفهيقي ا كي   مينتخ اللشهيعة تري يالمةتقرةلل  يقر  قةرخة بري بري اري -ل كوغلي: يالافخو  يالاهعي (54)
 :02/2/2002يالفهب ةل 

- http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/09/090917_dh_turkey_iraq_tc2.shtml  
 يالمص    ف  . (55)
ليالررررررهئ س يالفهيقرررررري:  هغررررررب ببةررررررخ  ع"قررررررخت يارررررراهيب ع ة  رررررر  بهع ررررررخلل  يقرررررر  كخبررررررخ  يالفررررررخال ل  (52) 

02/00/2000: 
- http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=41256  

ل ئرر س يالعملي يررة يلاقرري  ظ رررهل يالاهعرري وينعرر ي  علررى بفايرررا وبتررييه يالف"قررخت يالرةخئ ررةلل  يقررر   (52)
 :2000 /02 /22صيت يالفهينل 

- http://sotaliraq.com/iraq-news.php?id=13091  
 :2000 /2 /22لك دوغخ  يلقي ختخبخً تي يالبهالمخ  يالفهيقيلل كخبخ  يالفخال ل  (52)

- http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=44890  
يالاهع رةلل  كارب إعر"د يالبحرخد يالريوةي -ل ئ س يالعملي ية ينعر  كمم رة بفايرا يالف"قرخت يالفهيق رة (52)

 :2000 /2 /2يالكهدااخ يل 

- http://www.pukmedia.com/iraq/18180-2011-07-06-16-36-51  
 :2002 /0 /02، 02222ل " ح بيبه ب   بهع خ ويالفهينلل تهي ة يالقبسل يالف د  (20)

- http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=764380&mode=print  

http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=EGFGDL
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=524747&date=12082009
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/09/090917_dh_turkey_iraq_tc2.shtml
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=41256
http://sotaliraq.com/iraq-news.php?id=13091
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=44890
http://www.pukmedia.com/iraq/18180-2011-07-06-16-36-51
http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=764380&mode=print
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يالاهع رررة تررري يرررا بحررر يخت يأل ررر   -ل   ررراقبا يالف"قرررخت يالفهيق رررة وييرررق  حمررر  برررهيا يال رررف و ل (20)

 .5 ل ص2002يسقل ميلل بح  غ ه  ةشي ل  هعا يال  ياخت يسقل م ةل تخ فة يالميصال 

 :2002/ 2/ 00يل لبهع خ تي  ييتلة خ خ يت صفبةلل يالعايهة.  تل  حم  عبخس  خت( 22)

-http://www.aljazeera.net/analysis/pages/978d5936-b6db-4281-80e8-0c53c1a17f91  
 .2يال ف و ل يالمص   يال خبقل ص (22)

ل    على شخشة قةرخة )يالفهيق رة( يالاخبفرة إالرى شربكة يسعر"د 20/02/2002ب  مذي ياللقخ    خ   (24)
 .2 -2 يالفهيق ة يالحكي  ة.  ق" ع  : يال ف و ل يالمص   يال خبقل ص ص

 الماي     يالافخص ا حيل يالميقف يالاهعي    يأل  ة يال ي ية: (25)
حمرريد يالةف مريل لا خارة بهع ررخ بعرخل يأل  رة يال رري ية وي فكخارخبلخ علرى يالف"قررخت القمرخ  عمره   -

يسيهي  رررةلل بحررر  غ ررره  ةشررري ل  هعرررا يال  يارررخت يسقل م رررةل تخ فرررة يالميصرررال آني  -يالاهع رررة
2002. 

علي ح    بخع هل  ح ديت يالميقف يالاهعي    يأل  رة يال ري ية: يألبفرخد يآل  رة ويال فكخارخت  -
 .2000مهعا يالفهبي الألبحخث ود ياة يال  خاختل يال وحةل حايهي  يالم اقبل ةل يال

 .00-2يال ف و ل يالمص   يال خبقل ص ص (22)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/7c099c89-e05d-4535-b80f-184d21a69f12/72cf4e37-4579-44fe-9e02-c361d5638e62
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/978d5936-b6db-4281-80e8-0c53c1a17f91

