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 .أواًل: االستنتاجات

يمعب العامل االقتصادي ,وبضمنو التبادل التجاري دورًا كبيرًا في تشكيل العالقات بين العراق -1
وتركيا, رغم وجود عوامل أخرى ليا أىمية في تمك العالقة, كالموقع الجغرافي, والروابط الدينية 

اصبح تردي أو ازدىار التبادل التجاري بين البمدين ال يتأثر بدرجة كبيرة بتفاعل  والثقافية, بحيث
العالقات السياسية بينيما. فبالرغم من اختالف وجيات النظر والمواقف تجاه بعض القضايا ذات 
االىتمام المشترك بين البمدين , أال أننا نالحظ أن العالقات التجارية بينيما في تزايد مستمر 

الخمس سنوات الماضية ؛ لكون تمك العالقة محكومة بعوامل أخرى , من بينيا المصالح  خالل
االقتصادية المتبادلة , والوضع االثني في كال البمدين, والتي ليا أثر كبير في تطور تمك 

 العالقة.
التركية تطورات مختمفة عبر التاريخ وعمى مختمف األصعدة  –شيدت العالقات العراقية -2

سية واالقتصادية واالجتماعية, بدءًا من مشكمة والية الموصل التي طالبت تركيا بضميا السيا
الييا, وانتياًء بالحصار االقتصادي الجائر الذي فرض عمى العراق ومساىمة تركيا بتطبيقو, 
فضاًل عن مسألة المياه التي الزالت عالقة بين البمدين, وعمى الرغم من أىمية ىذه القضايا, أال 

العالقات بين البمدين لم تصل في يوٍم ما إلى حالة التأزم والتصادم, وبقي التعاون االقتصادي  أن
 ومنو التبادل التجاري قائمًا بينيما, بل ازداد عمى مر المراحل الزمنية السابقة.

من  العراقية تعاممت تركيا في عالقاتيا التجارية مع كلٍ  -عمى أثر اندالع الحرب اإليرانية-3
الدولتين , ُمنطمقة في ذلك من مصالحيا  ية والحيادية والموازنة مع كالغماتان والعراق بالبرااير 

مع البمدين تبادل التجاري الوطنية ؛ ولذلك شيدت ثمانينيات القرن الماضي ازدىارًا وتطورًا في ال
ىار تمك بل أن استمرار الحرب أدى إلى ازد وخصوصًا في السمع الزراعية , السيما مع العراق,

 العالقة.

استفادت تركيا من التجارب السابقة في مواقفيا وعالقاتيا االقتصادية مع العراق, مما جعميا -4
تعيد حساباتيا في تمك المواقف, وباألخص بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي , نتيجة 

في حرب الخميج لما تعرضت لُو من خسائر جراء مقاطعتيا لمعراق ووقوفيا إلى جانب أمريكا 



 

 

الثانية ؛ لذلك عززت عالقاتيا االقتصادية مع العراق في النصف الثاني من عقد التسعينيات, 

 ثانيًا: التوصيات.

االقتصادي العراقي بصورة عامة والقطاع الزراعي بصورة  واقعوضع ستراتيجية لمنيوض بال-1
خاصة , وذلك من خالل إعادة تنظيم ىذا القطاع , واستخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج , من 
أنظمة ري متطورة, وبذور جيدة, وطرق زراعية كفوءة , واستخدام المكننة, ومكافحة اآلفات 

قامة الزرا عية. واالىم من ذلك االستمرار في دعم الفالح من خالل تقديم القروض والنصائح وا 
الدورات التثقيفية في مجاالت الزراعة , وتوعيتو في نوعية المحصول الذي يقوم بزراعتو, وتفعيل 
دور القطاع الخاص في ىذا المجال بصورة اكبر , والنيوض بالمصرف الزراعي ودعمو بيذا 

 وتشجيع االستثمارات األجنبية فيو. االتجاه,

قامة مشاريع اقتصادية مشتركة, -2 العمل وبشتى الوسائل نحو التعاون االقتصادي مع تركيا, وا 
والسيما في منطقة الجزيرة القريبة من الحدود التركية التي تستفيد من سدي الموصل وحديثة, 

مثل ىذا التعاون والتشابك في وتشجيع القطاع الخاص التركي لالستثمار في العراق؛ ألن 
المصالح االقتصادية من شأنو أن يجبر وُيمين مواقف تركيا السمبية تجاه العراق , في مسألة 
المياه والقضايا المتعمقة بين البمدين ؛ ألن التعاون بين البمدان في كثير من األحيان يزيل الكثير 

 لح المشتركة.من العقبات والمشاكل التي تقع  بين الدول ذات المصا

العمل مع الدول العربية , وباألخص دول مجمس التعاون الخميجي في إقامة مشاريع مشتركة -3
السيما الزراعية , وتشجيع القطاع الخاص لدييم باالستثمار في ىذا المجال, واستخدام مثل ىذا 

ار تركيا أن التعاون كورقة ضغط عمى تركيا في قضايا المياه والقضايا المتعمقة األخرى وأشع
 مواقفيا غير الجيدة مع العراق سوف تنعكس سمبًا عمى عالقاتيا مع الدول العربية. 

محاربة سياسات اإلغراق التي تتبعيا دول الجوار ومنيا تركيا ال سيما  في السمع الزراعية , -4
جارية وذلك من خالل إصدار القوانين والموائح التي تحد من اثر ىذا النوع في الممارسات الت

عادة العمل  الضارة , لحماية السمع الوطنية , وتفعيل العمل اإلداري عمى المنافذ الحدودية , وا 
بإجراءات السيطرة والمقاييس النوعية, ومسألة الجودة )األيزو( وتطبيقيا عمى السمع الزراعية 

 المستوردة ومنيا السمع التركية.


