
مع  وبالتنسيق  النهرين  مركز  نظم 
مركز اورسام ورشة عمل بعنوان 
وذلك  العراقية-التركية(  )العالقات 
في   2017 شباط   19 بتاريخ 
العمل  ورشة  في  وشارك  بغداد. 
الدولتين  كال  من  السفارات  ممثلي 
وبيروقراطيون،الى جانب مشاركة 
من  وباحثين  وخبراء  اكاديمين 

تركيا.

ورشة عمل حول العالقات العراقية 
التركية 

تقييم االجتماعات

النهرين  مركز  بين  مشتركة  عمل  ورشات  اقامة  مجال  في  للتعاون  استمرارا 
للدراسات االستراتيجية التابع الى مستشارية األمن الوطني العراقي وبين مركز 
الدراسات االستراتيجية )اورسام(، فقد نظم مركز النهرين وبالتنسيق مع مركز 
اورسام ورشة عمل بعنوان )العالقات العراقية-التركية( وذلك بتاريخ 19 شباط 
2017 في بغداد. وشارك في ورشة العمل هذه اكاديميون وخبراء وبيروقراطيون 
في  مناقشتها  تمت  التي  األساسية  المواضيع  أهم  من  وكان  الدولتين.  كلتا  من 
اجتماعات ورشة العمل هذه، زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بتاريخ 
لمجلس  الثالث  لالجتماع  المشترك  والبيان  بغداد،  الى   2017 الثاني  كانون   7
النظر  المستوى بين تركيا والعراق. وتبادل وجهات  التعاون االستراتيجي رفيع 
اجل  ان يخطواها من  الطرفين  التي يجب على  الملموسة  الخطوات  اتخاذ  حول 

تطوير العالقات بين تركيا والعراق. 
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وفي هذا المجال تمت مناقشة بعض المواضيع في االجتماع ومنها :

الجوانب 	  في  االقليمي  التعاون  توسيع  والتطرف،  داعش  محاربة  في  شاملة  استراتيجية  اتباع 
األمنية االقليمية واالستخباراتية والثقافية واالجتماعية.

حل المشاكل العالقة بين البلدين ) مسألة معسكر بعشيقة، وجود PKK  في االراضي العراقية( .	 
تدريب القوات العراقية	 
محاربة االرهاب في سوريا وفرصة الحل السياسي في سوريا.  	 
توسيع افاق التعاون التجاري واالستثماري بين البلدين.	 
الكمارك والمعابر الحدودية.	 
أعادة هيكلية المناطق التي تم تحريرها من داعش والمهجرين.	 
توسيع السياحة و طرق التغيير الثقافي.	 
تطوير انابيب نقل النفط بين البلدين. 	 
فرص االستثمار في مجاالت النفط والغاز الطبيعي. 	 
تطوير خط السكة الحديدية بين)البصرة- اسطنبول(.	 
التعاون المشترك في مسألة المياه.	 
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التركي  السفير  من  كل  االفتتاحية  الجلسة  في  وتحدث 
تركيا  في  العراقي  والسفير  يلدز  فاتح  العراق  في 
شريف  حمزة  النهرين  مركز  ورئيس  العلوي  هشام 
 SAM االستراتيجية  الدراسات  مركز   ورئيس 

مسعود اوزجان.

ورشة  جلسات  في  اليها  التطرق  تم  التي  المواضيع  اهم  ان 
العمل هي :

ويجب 	  طبيعية،  مسألة  البلدين  بين  الخالفات  وجود  ان 
مساحات  وهناك  الشقيقين،  البلدين  بين  العالقات  تطوير 

واسعة القامة التعاون بين العراق وتركيا.
فيما يخص حل 	  وتركيا  العراق  بين  إدارة مشتركة  إقامة 

الطرفين  وابداء  بعشيقة  في  التركية  القوات  وجود  مشكلة 
استعدادهما بالتوافق في هذا الخصوص.

ان وجود داعش 	  المحددة، حيث  الزمنية  الفترة  في  العراقية  انهاء وجود داعش في االراضي 
يشكل تهديدا للدولتين معا، ويجب منع الهجمات التي تقوم بها داعش على االراضية العراقية 

والتركية.
ان وجود تركيا في العراق يساهم مساهمة فعالة في محاربة داعش في العراق، وان تركيا ال 	 

تطمح في االراضي العراقية وال غيرها من الدول، وبعد القضاء على داعش سوف ال تكون 
هناك حاجة الى القوات التركية في العراق وعندئذ تنسحب القوات التركية من بعشيقة.

يجب ان تتم معالجة اإلرهاب بشكل شامل. لهذا السبب عند محاربة داعش يجب النظر الى مسألة 	 
تواجد عناصرPKK  في العراق على انها تهديد مشترك للبلدين. ويجب على الجانب العراقي 

اتخاذ التدابير الالزمة تجاه تنظيم PKK الن ذلك يساهم في تحقيق األمن في تركيا .
ان االعالم يؤثر سلبا على الشعوب، من االفضل على مسؤولي الدولتين إقامة عالقات بشكل 	 

مباشر بدال من ابداء التصريحات في وسائل االعالم حول المشاكل، عندئذ يكون حل المشاكل 
اسهل، و من األفضل أن يتم حل تلك المشاكل بالطرق الدبلوماسية. 

الى 	  يؤدي  والتطرف،  االرهاب  محاربة  في  فقط  العسكرية  القوة  استخدام  على  االقتصار  ان 
حدوث مشاكل كبيرة، لذلك يجب استخدام العامل االجتماعي والسياسي واالقتصادي بنفس درجة 

استخدام القوة في محاربة داعش. 
 	 .PKK يجب ان يكون العراق وحكومة اقليم كردستان العراق الى جانب تركيا في محاربة تنظيم

.PKK  وانه في حالة حدوت تفاهم بين أنقرة وبغداد واربيل سوف يسهل حل مسألة
فان 	  االشخاص  تبدل  لو  وحتى   ،2003 عام  منذ  العراقية  االراضي  وحدة  مع  تقف  تركيا  ان 

الشراكة تبقى قائمة بين الدولتين.
التأكيد على عودة المواطنين الى امكانهم بعد القضاء على داعش، ان البنى التحتية قبل داعش لم 	 

تكن جيدة واصبحت اكثر سوءا بعد مرحلة داعش. ويجب تأمين خدمات البنى التحتية وإالسكان 
والخدمات الصحية للمواطنين حتى يعيشون كإنسان. ويقتضي االستفادة من التجربة التركية في 
هذا الجانب، كما يجب على العراق اإلستفادة من التجربة التركية في موضوع الالجئين والبنى 

التحتية.  

المجاالت  بعض  هناك 
االنسجام  تحقق  التي 
بين تركيا والعراق،وان 
التحرك المشترك يحقق 
الطرفين  بين  التقدم 
.وينبغي تطوير وتعزيز 
استراتيجية  مشاريع 
في  األجل  طويلة 
تركيا  بين  العالقات 

والعراق.
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ينبغي تطوير وتعزيز مشاريع استراتيجية طويلة األجل في العالقات بين تركيا والعراق، على 	 
سبيل المثال ايجاد الطرق البرية والسكك الحديدية التي تربط بين العراق وتركيا ويمتد من ميناء 
الفاو في العراق الى اسطنبول، وان هذا المشروع يتطلب استثمارات كبيرة، وفي حالة نجاح مثل 

هذا المشروع، فان ذلك  يزيد من روح األخوة وعمق العالقات الوطيدة بين البلدين.
ان من اهم المنافذ الكمركية بين تركيا والعراق، معبر ابراهيم الخليل )الخابور( الحدودية، ولكن 	 

وجود هذا المعبر تحت سيطرة اقليم كردستان العراق يخلق مشاكل عديدة في بعض االحيان. وان 
التعريفات او الرسوم الكمركية التي تفرضها حكومة اقليم كردستان على التجار والمستثمرين 
يخلق مشكلة. ولهذا السبب يجب حل مشاكل المنافذ الحدودية وفتح معابر حدودية تربط العراق 
مباشرة بتركيا، ويؤدي ذلك الى زيادة توثيق العالقات بين البلدين. توجد إرادة وتخطيط  في هذا 

الموضوع.
ان حوالي 96 % من عائدات العراق تاتي من بيع النفط، وان عدم االستقرار في اسعار النفط 	 

اثر بشكل كبير على عائدات العراق. ولذلك فان على العراق ايجاد موارد بديلة للنفط من اجل ان 
يساهم في االقتصاد. وان من الممكن للعراق االستفادة بشكل كبير من االستثمارات والخصخصة 
في تركيا. ولكن العراق يصرف القسم الكبير من ميزانية الدولة في محاربة داعش. ولذلك ان 
االستثمارات الكبيرة وصلت لمرحلة التوقف ويجب ان تكون هناك تحركات في هذا المضمار 

بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل.
منذ سنتين قلّت مصادر مياه نهري دجلة والفرات. والفشل في اتخاذ الترتيبات المتعلقة بالموارد 	 

المائية،  د ووجود اعش وأوجه القصور المتعلقة بإدارة المياه في العراق، كل هذه االمور ادت 
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الى استمرار المشكلة المائية بين العراق وتركيا. ولكن في هذا الموضوع توجد دراسات ونص 
اتفاقية مشتركة سابقاً. حيث يجب على الطرفين ان يقوما بتفعيل المشاريع الموجودة واالتفاقيات 
الخاصة بموضوع المياه، ليس هناك خطة متفقةعليها في القانون الدولي للمياه، وكمبدا عام يجب 

استخدام المياه بشكل عادل. لذلك هناك حاجة الى تنظيم الشراكة ين البلدين .
يحقق 	  المشترك  التحرك  .وان  والعراق  تركيا  بين  االنسجام  تحقق  التي  المجاالت  بعض  هناك 

التقدم بين الطرفين.

اورسام  وتهدف  األوسط.  الشرق  يخص  ما  في  فعالياتها  تنفذ  محايدة  ودراسات  ابحاث  مؤسسة  اورسام  ان 
الى تنويع مصادر معلوماتها حول الشرق األوسط، والى نقل افكار ورؤى الخبراء في المنطقة الى األوساط 
األكاديمية والسياسية التركية مباشرة. واتساقا مع هذه األهداف، فان اورسام تقوم بتسهيل أمر استضافة  رجال 
الدولة واألكاديميين وخبراء االستراتيجية والصحفيين ورجال األعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني في 
اليه سواء في  بلدان الشرق األوسط في تركيا، مستهدفة في ذلك تقوية مصادر معلوماتها ونشر ما تتوصل 
تركيا او في االوساط الدولية. وتحتوي سلة معلومات ونشريات اورسام على نشر الكتب والتقارير والنشريات 
بإسم  مجلتين  اصدارها  الى  اضافة  العلمية،  االجتماعات  ومحاضر  والمحاضرات  السياسية  والمالحظات 
»تحليالت الشرق األورسط » و » دراسات الشرق االوسط«.

مركز الشرق األوسط للدراسات األستراتيجية )اورسام(
زقاق سليمان نظيف، الرقم 12 – ب / جانقايا – انقرة
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