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  قسم العالقات الدولية والسياسة الخارجية                                      

لدور التركي في ا إلىالتطرق  التدخل التركي في العراق البد من أبعادعرفة لم   
البد من و ، 13/31/1133العراق بعد االنسحاب العسكري األمريكي من العراق في 

 التركية، والتي تشكل المحور-لمعالقات العراقية التاريخيةالثوابت  إلىالتطرق 
ليذا الدور، وذلك من خالل االستفادة من ثوابتيا السابقة، وتأثيراتيا اآلنية  األساس

-أن العالقات العراقية السيمابيدف التوصل الستشراف آفاقيا المستقبمية الالحقة، و 
وخاصة الميادين السياسية  التركية ذات أبعاد متداخمة وفي أغمب الميادين،

 .واالقتصادية واألمنية

-اآلن اتسمت العالقات العراقية وحتى، 3211منُذ تأسيس تركيا الحديثة عام ف  
-3211 من المدةخالل بالفتور العالقات  اتسمتالتركية بطبيعتيا الُمتغيرة، إذ 

مطالبة تركيا عدم حسم قضية الحدود المشتركة بين العراق وتركيا بسبب ل، 3291
بوالية الموصل )نينوى حاليًا(، بذريعة احتالليا من قبل القوات البريطانية بعد توقيع 
اتفاقية اليدنة بين الحمفاء من جية ودول المحور من جية أخرى، وقد أحيمت قضية 

( بضم 31/3/3211/ت في 31الموصل إلى عصبة األمم التي أصدرت القرار )
 .  العراق الموصل إلى

 األساسالتركية موضع تذبذب، حاكميا  –وتاريخيًا ظمت العالقات العراقية   
المياه، إذ لم تدوم  موضوع مستوى نية بشكل رئيس، والىالمتغيرات السياسية واألم

لدى البمدين في أن تكون ىذه العالقة متطورة  متوافرةعمى وتيرة واحدة، وبدت الرغبة 
والمالحق الممحقة  ،1112ات التي عقدت عام ومتسعة وىو ما تم ترجمتو في االتفاقي

البيئة المناسبة لبناء عالقات متطورة ببعدىا االقتصادي  وفرليا أن ت أريدبيا، والتي 
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ّسيما الو ا،يات بشأن المشاكل التي تواجيوبما تتضمنو ىذه العالقة من توافق،والسياسي
تستدعي ارتقاء العالقات  األوضاعفإن ،ة المياه والقضية الكردية والنفطمشكم

النفط  إلىتعزيز نموىا االقتصادي وحاجتيا  إلىالتركية، فحاجة تركيا  –العراقية
السعي لضمان تأمينيا اآلن وفي  إلىوالغاز كمصادر رئيسة لمطاقة، تدفعيا 

المستقبل، بينما يمتمك العراق احتياطات نفطية ضخمة يقدر الثابت منيا بأكثر من 
 .ميل  ( مميار بر 331)

، اإلستراتيجيةالتركية، من الناحية -ن المواضيع التي تتحكم في العالقات العراقيةإ  
ة تتمخص في )المشكالت األمنية، وموضوع المياه تتمثل بأربعة مواضيع رئيس

 .(المشتركة، وموضوع النفط الخام والغاز الطبيعي، وموضوع التبادل التجاري

وفي ضوء ما تقدم، فإن مآل الدور التركي في العراق بعد االنسحاب العسكري 
 :كما يأتيد بثالثة مشاى هديحدم تتقد ،  1133عام األمريكي 

التركية في الميادين -استمرار تطور العالقات العراقيةويعني ، مشهد الحياد *
الشؤون الداخمية السياسية واالقتصادية عمى حاليا من دون تدخل تركي مباشر في 

لمعراق، وتحاشي أي خطوة من شأنيا اإلخالل بوتيرة العالقات الثنائية في المدى 
 .المنظور

وتسعى تركيا فيو إلى االنكفاء داخل حدودىا اإلقميمية، وتجاىل  :مشهد االنكفاء *
تام لتطورات األحداث في العراق، وتحاشي الدخول في أي منافسة مع إيران أو 

ل الشرق األوسط، والتغاضي مرحميًا عما يدور ميدانيًا في الساحة غيرىا من دو 
 .العراقية بانتظار النتائج الالحقة

العديد من  اتجاهيعكس ىذا المشيد تباينًا بين رؤية تركيا والعراق  :مشهد التقدم *
العسكرية لحزب القضايا الخالفية المشتركة، والتي تتعدى في جوىرىا التحركات 

فقد أصبح الكثير من القضايا العراقية الداخمية خطوطًا حمر ،دستانيالعمال الكر 
ن أبمعنى آخر  ،متيا وسائل اإلعالمتناق اً لمساسة األتراك، وىي ليست أسرارًا، بل أفكار 



ىذه الخطوط قد تكون مبررات لتدخل تركي مباشر بيدف المساىمة في إعادة ترتيب 
داث يتجو ما شعرت تركيا بأن مآل األحاألوضاع في الساحة العراقية ، وخاصة إذا 

أنيا تحظى بدعم الواليات  فضاًل عنوحدة أراضي تركيا،  فينحو التأثير المباشر 
الذي المتحدة األمريكية وأطراف أخرى فاعمة في المجتمع الدولي، وىذا المشيد ىو 

 .في الوقت الحالي حاولت تركيا تحقيقو

بعشيقة الواقعة قرب مدينة منطقة  إلى اقواتيتركيا  أرسمت ،31/31/1131في ف  
التاريخي في السيطرة  األتراكوذلك من اجل تحقيق حمم ،الموصل في شمال العراق

  .عمى الموصل

الحكومة فيو  أكدتويأتي ىذا التدخل التركي و خرق السيادة العراقية في وقت   
 ،عمى السيادة الوطنيةان ىذا العمل ىو انتياك لمقوانين الدولية و اعتداء ، العراقية 

ىذا  إزاءقد اختارت الصمت  أمريكا السيماان الدول الغربية و  األمرلكن الغريب في 
 إسقاطالدول الغربية تركيا في قضية  أيدتففي الوقت الذي ، االعتداء العسكري 

وا ذلك حقا عدو ، معدودة  الطائرة الروسية بذريعة دخوليا المجال الجوي التركي لثوان  
فردا  311فكيف يسكت ىؤالء عمى دخول ،  أجوائياا لتركيا في الدفاع عن سمممُ 
و موافقة الحكومة  أذنالعراق من دون  إلى ةتركي ومدفعيةً  دبابةً  11يساندىا و 

ال يدافعون عن  ذلك عدوانا عمى السيادة الوطنية العراقية و دواالعراقية و ال يع
 .الحكومة العراقية

في مقالتو ) سر الغرام  في جريدة النيار المبنانية"أمين قمورية"   اكد الكاتبو      
يريدون السيطرة  األتراكان التاريخ العراقي الحديث يظير ان   التركي بالموصل (

و قد قال احمد داود ، عمى المناطق النفطية في العراق و منيا كركوك و الموصل 
عندما زار الموصل "في ( ،  1112 )اوغمو الذي كان وزيرا لمخارجية التركية في عام

ىذه المنطقة وىم يركبون الخيول و سيأتي يوم نعود نحن  أجدادنادخل  األياميوم من 
ىذه المنطقة و لكن بمعدات حديثة"، وتثبت تصريحات اوغمو طمع تركيا في  إلى

 .ىذه المنطقة العراقية



عمى  األتراكلم يقدم كردستان، لماذا  إقميمنسأل مسؤولي  أنيجب عمينا  اآلنو   
دعم االستقرار و السالم في كردستان العراق حينما ظير تنظيم داعش و ىاجم ىذه 

يريدون مساعدة  بأنيمداخل العراق و يدعون  إلىقواتيم  اآلنالمنطقة لكنيم يدخمون 
 و تدريبيم عسكريا؟ األكراد

يشكل تيديدا  أنالعراق يمكن  إلىالدخول العسكري التركي  إنالحقيقة ىي  نإ   
التدخالت التركية المستقبمية في القضايا الداخمية في  أمامو يفتح الباب  لألكراد جدياً 
ألن  األوسط ،في الشرق  لألكرادكردستان و ىذا ما ييدد المستقبل السياسي  إقميم

   .يضمنوا النفوذ التركي في تمك المناطق أنيريدون  األتراك

رئيس  أميلالتركية جيدا ولذلك  اتيدركون سوء النيمسؤولي الحكومة العراقية  نإ 
، قواتيم من العراق  إلخراجساعة  94 األتراكحيدر العبادي السيد الوزراء العراقي 

في بغداد بشدة  األلمانيلقائو مع وزير الخارجية  خالل العبادي السيد حيدر كما انتقد
تحدث عن وساطة أممية بين ىناك من  ، العراقية األراضيىذا العدوان التركي عمى 

تفتقد  أنياقيمة ليا و  العراق و تركيا لحل ىذا الموضوع لكن ىذه الوساطة ال
أداة لتنفيذ مآرب القوى المنظمات الدولية ىي مجرد  إنألنيا تثبت  األخالقيةلمشرعية 
 .أمريكا ال سيماالكبرى و 


