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وانعكاسها  3122بعد العام الهاليات الستحدة االمريكية من الحالة العراقية ماتركيا و مهقف 
 على العالقة بين الدولتين.

 جامعة بابل مركز بابل للدراسات الحزارية والتاريخية/الذسري/ ا.م.د.احسد جاسم ابراهيم 
 السلخص.

واثخىا عمى العالقة بيغ واششصغ وانقخة في  3122ستتشاوؿ ىحه الجراسة حالة العخاؽ بعج عاـ     
ضػء تحميل مزسػف تمظ العالقة وما ضيخ مغ تحػالت فييا اثشاء مجة الجراسة مغ خالؿ ابخاز 

. غ الجولتيغ الجولية واإلقميسيةم أىسية تمظ العالقة ليسا  ولمبيئة اإلقميسية ، نطخا لحجع ومكانة كل
 والتي سشصخحيا مغ خالؿ السحاور االتية:

 .3125 – 3114اوال: الحالة العخاقية "سياسيا وامشيا" لمسجة مغ 
 ثانيا: السػقف التخكي واالمخيكي ازاء التصػرات الدياسية واالمشية في العخاؽ .

 السػقف التخكي.
 بيغ واششصغ وانقخة ازاء تصػر االحجاث في العخاؽ. العالقة ماالبخاغساتية في و السػقف االمخيكي 

 ، تخكيا ، احتالؿ، حالة العخاؽ، سياسية، امشية.ةالكمسات الجاللية: عالق
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The position of the United States of America and Turkey regarding 
the post-2011 Iraq situation and its reflection on the two-state 

relationship. 
Assist. Prof. Ahmed J. Ibrahim/ Babylon Center for Civilization and 
Historical Studies/ University of Babylon 
Abstract 
     This study will deal with the situation of Iraq after 2011 and its 
impact on the relationship between Washington and Ankara in light of 
analyzing the content of that relationship and the changes that emerged 
in it during the study period by highlighting the importance of that 
relationship to them and the regional environment, given the size and 
position of both international and regional countries. Which we will 
present through the following axes: 
First: The Iraqi case, "politically and security," for the period from 2003 
to 2014. 
Second: The Turkish and American position on the political and security 
developments in Iraq. 
Turkish position. 
The American position and the pragmatism in the relationship between 
Washington and Ankara regarding the development of events in Iraq. 
Keywords: relations, Turkey, occupation, the state of Iraq, political, 
security. 
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 السقدمة.
بجاية، ىشالظ حكيقة واقعية تؤكج اف كال مغ الجولتيغ تخكيا والػاليات الستحجة االمخيكية ىسا      

دولتاف كبيختاف مغ حيث اف االولى دولة كبيخة اقميسيا والثانية دولة عطسى دوليا وىحا االمخ 
 ة.يتختب عميو اف عالقاتيسا البيشية ميسة لبيئتييسا االقميسية والجولي

ساحتيا االقميسية في  تخكيا دور ابخاز ادت الى ، تغيخات 3122السشصقة العخبية عاـ  شيجت     
الدياسة  األمخيكية ، وتدببت التحػالت في  أماـتحجيات التي اضيخت ، السيسا العخبية مشيا

بحجوث بعس التغيخات السيسة في  3122والجولية بعج عاـ  اإلقميسيةالسشصقة العخبية والبيئة 
بالدياسة األمخيكية  بأخخى  أوتختبط برػرة  اإلحجاثتمظ  أفاألمخيكية التخكية ، شالسا  اتالعالق

 ببخوز اقميسيا ودوليا تمظ التغيخاتوالجولية .وتدببت  اإلقميسية ألدوارىاتعخيف تخكيا  وبإعادة
عجتو  االمخ الحي،  اعادة نطخ مغ قبل الجولتيغ إلىنحػ عخضيا  عمى العالقةفي تمظ  مذاكل

القزايا السصخوحة في تمظ  اىسيةمع  السيسا   تخكيا بانو ييجد استقخار تمظ العالقة مع واششصغ
بالتعامل  ما يتعمق وأىسياالقػمي لتخكيا  األمغالعالقات والتي اعتبختيا تخكيا كقزايا تسذ 

 . لعخاؽافي  األحجاثاألمخيكي مع 
محاولة االنقالب العدكخي في تخكيا  أعقابالعالقات األمخيكية التخكية في  اتخحت شبيعة     
بحكع وجػد الجاعية التخكي فتح هللا مشحى تراعجي والحي احجث تغيخات شخأت ، 3127عاـ 

مؤشخات  أضيارعمى األمخيكية عجـ حخص الػاليات الستحجة فزال عغ ،  واششصغغػلغ في 
محاولة االنقالب العدكخي التخكي ، والتي  ولةفي وجو تمظ السحا انقخة يدانجوخصاب سياسي 

 ، ودفعت تخكيا إلى االقتخاب مغ روسيا .عمى العالقات األمخيكية التخكية سمبية تدببت بشتائج 
تي تختبط السزاميغ واالىتسامات ال وتذعبالسرالح  بتشػعاألمخيكية  -العالقات التخكية تسيدت
، فجدء مغ مزسػف تمظ العالقة يتحجد بادوار تخكيا في األوسط مشصقة الذخؽ  السيسابيا ، 

،السذخؽ العخبي ، ومغ ضسشيا مػضػعات األوسط الذخؽ  مشصقة االستخاتيجيات األمخيكية تجاه
تكػف مرجر مغ مرادر الخالؼ بيغ الجولتيغ  أف إلىىحه السشصقة اتجيت  إف .السيسا العخاؽ

 .3122بعج عاـ 
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 :دراسةمهضهع ال أهسية
 كالاألمخيكية ىي الستعمقة بحجع  -دراسة العالقات التخكية إلىالتي تجفع  األسباب أىعمغ     

عمى البيئات  تأثيخوتخكيا ، فيسا قػتاف كبيختاف ، ليسا  األمخيكية الػاليات الستحجة الجولتيغ
ونتائج عمى شخفييا السباشخيغ  أثارلع تكغ ليا  جولتيغالعالقة بيغ الإف  والجولية . اإلقميسية

، وىشا سشتعخض بالجراسة  األوسطضيخت ليا انعكاسات عمى كامل مشصقة الذخؽ  أنسافحدب ، 
فزال عغ اف الجراسة قج اضيخت : العخاؽ ،  وىػتجاعيات تمظ العالقة مغ  كثيخا ، تأثخ ميع لبمج 

الخؤى والسػاقف األمخيكية  االختالؼ في بدبب، تيغ مكانة العخاؽ واثخه عمى عالقات الجول
 والتخكية مغ العخاؽ .

 أشكالية الدراسة :
ػاليات الستحجة األمخيكية وتخكيا تأثخت بسا جخى مغ تحػالت في داخل العالقة بيغ ال إف     

في دفع إلى حجوث بعس التػتخ ، وىػ ما  3122الجولتيغ وبالبيئة اإلقميسية والجولية بعج عاـ 
كػف عميو تيقيغ فيسا ساللعجـ  السجاؿ )كسذكمة بحثية( يفتحالعالقات الدياسية بيغ الجولتيغ ، و 

  . األوسطكسػاقف مغ مشصقة الذخؽ  أو، سػاء كعالقات ثشائية  عالقة الجولتيغ مدتكبال  
 : وىي أسئمةعجة  مىع لإلجابةتصخح الحاجة أعاله  السذكمة البحثيةو 

 ؟ 3122التخكية األمخيكية قبل عاـ كيف تصػرت العالقات -
  3122 بعج عاـ خالؿ السجة األمخيكية التخكية عمى العالقات تثخ أالتي  العػاملما ىي -
 ؟ ؽ خالؿ مجة الجراسةاانعكدت العالقات األمخيكية التخكية عمى العخ كيف -

 الدراسة :فرضية 
األمخيكية وراعت سياسات  الستحجة: انو كمسا استقخت السرالح بيغ تخكيا والػاليات  نفتخض ىشا

كمسا استسخ تصػر العالقات عمى مدتػياتيا و ، ( الح الجولة األخخى )متغيخ مدتقلكل مشيسا مر
 العخاؽ  اتجاه السيساو  األوسطتجاه الذخؽ ا  عمى صعيج التشديق السذتخؾ أوكافة ، الثشائية 

 .)متغيخ تابع ( 
  :والستغيخات السختبصة بيحه الفخضية ىي 
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السؤثخة في تمظ العالقات ،  والعػاملالستغيخ السدتقل ىشا : السرالح الثشائية لمجولتيغ ،  -
 .عمى صعيج السشصقة العخبية  السيسا

 التي تغصييا الجراسة .الستغيخ التابع : مزسػف العالقة بيغ البمجيغ خالؿ السجة  -
 :الجراسة مشيجية

 : مشاىج عجة عمى الجراسة سجتاعت ذكخىسا تقجـ التي والفخضية السذكمة ضػء في
 مشيج ؛ 3122عاـ قبل التخكية األمخيكية العالقات عمى حجث ما وصف في التاريخي السشيج
 األمخيكية العالقات تصػر عمى تؤثخ(  عػامل) مجخالت دراسة ىشا اعتسجنا ، الشطسي التحميل
 تمظ تفاعل آليات درسشا ثع ، والجولية واإلقميسية والتخكية األمخيكية البيئات في السػجػدة ، التخكية

 عمى انعكاساتيا دراسة مع ،( مخخجات) الجولتيغ بيغ العالقات مزسػف  عمى وتأثيخىا السجخالت
 مغ عجد تتبع في الػصفي ؛السشيج. الجراسة مجة اثشاء  العخاؽ حالة ىشا وأخحنا اإلقميسية البيئة

 الجولتيغ بيغ العالقات مزسػف  في والتصػرات األحجاث
 دراسة :هيكلية ال

 .3125 – 3114اوال: الحالة العخاقية "سياسيا وامشيا" لمسجة مغ 
  3114 عاـ مابعج العخاؽ في واالمشية الدياسية التصػرات ازاء واالمخيكي التخكي السػقف: ثانيا

 . التخكي السػقف -2
 " :السػصل مذكمة"  والحجود االمغ قزية -3
 :السياه قزية -4
  وكخكػؾ التخكسانية االقمية قزية -5
 القزية الكخدية -6

 :312- 3125 مغ العخاقية الحالة تجاعيات: ثالثا
 .العخاؽ في االحجاث تصػر ازاء وانقخة واششصغ مابيغ العالقة في والبخاغساتية االمخيكي السػقف

 الخاتسة واالستشتاج.
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 .3125 – 3123اوال: : الحالة العراقية "سياسيا وامشيا" للسدة من 
لجراسة حالة بمج ما البج مغ العػدة لمخمف قميال او كثيخا لالشالع ومعخفة جحور اسباب      

والجوافع الكامشة التي ادت بالشتيجة الى تدارع االحجاث في الحالة العخاقية والتي ادت بالشتيجة 
بغجاد الى احتاللو مغ قبل امخيكا. اف اسباب ذلظ ودوافعو تعػد الى االزمات التي حجثت بيغ 

. االمخ الحي اثار (2) 1::2وواششصغ السيسا بعج غدو العخاؽ لمكػيت واحتاللو في آب عاـ 
حفيطة السجتسع الجولي السيسا امخيكا التي عسمت عمى تحذيج الجيػش الخخاج العخاؽ مغ 
الكػيت وتجميخ جسيع مشذأتو الحيػية وامكاناتو ومعاقبتو اقتراديا مغ خالؿ فخض حرار 

فزال عغ مصالبة  واششصغ لبغجاد بالكذف عغ السشذآت  (3).3114ى العاـ اقترادي حت
 (4).9::2العدكخية التي ترشع االسمحة الشػوية وكاف ذلظ في العاـ 

تأسيدا عمى ذلظ عسمت امخيكا عمى تذكيل تحالف دولي مغ الجوؿ السدانجة لسذخوعيا في      
تسثل ىحا التحالف بكل مغ "امخيكا وبخيصانيا الذخؽ االوسط والحي يبجء بغدو العخاؽ واحتاللو و 

وايصاليا واسبانيا السيسا بعج اف قجمت الحرائع لتمظ الجوؿ والسجتسع الجولي مشيا ، اف الشطاـ 
العخاقي يستمظ اسمحة نػوية تيجد العالع وانو مختبط بعالقات مع مجسػعات ارىابية السيسا القاعجة 

دكتاتػري ييجؼ الى زعدعة الدمع االقميسي والجولي  فزال عغ اف نطاـ الحكع في ذلظ البمج
االمخ الحي ادى الى اعصاء الزػء االخزخ لػاششصغ مغ بعس دوؿ العالع لغدو العخاؽ واسقاط 

لتعع الفػضى فيو وعجـ االستقخار بعج التاكيج عمى اقامة نطاـ  (5).3114الشطاـ في شيخ نيداف 
حكع بخلساني ديسقخاشي مغ قبل الحاكع السجني االمخيكي بػؿ بخيسخ الحي دعى الى صياغة 
قانػف ادارة السؤسدات العخاقية ضسغ مخحمة انتقالية وقياـ حكع انتقالي يؤسذ النتخابات بخلسانية 

 .(6)وانتخاب حكػمة الدارة البالد برػرة دائسة . لػضع دستػر لمبالد 3116عاـ
، 3119، 3117،3118لع تجخي االمػر كسا اريج ليا السباب عجة السيسا بعج االعػاـ      
. اىع تمظ االسباب كانت : سػء استخجاـ الدمصة السيسا مغ قبل االحداب الحاكسة 3121حتى 

وغياب دور السؤسدات التذخيعية والخقابية وليسشتيا عمى القخار الدياسي في الجولة العخاقية ، 
وحتى التشفيحية مسا ادى الى عجـ قجرة الدمصة التشفيحية عمى الكياـ بجورىا وقرخ الشطخ في ادارة 
البمج وادارة العالقات الخارجية مع الجوؿ االقميسية والجولية السيسا دوؿ الجػار بدبب تبعية اغمب 
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د الجولة العخاقية، فزال عغ انتذار فػضى الدالح والسجاميع االحداب الستشفحة ووالئيا خارج حجو 
السدمحة واثارة الشعخات الصائفية مسا ادى الى عجـ قجرة االجيدة االمشية العخاقية عمى الترجي 
لتمظ السجاميع السدمحة وسػء ادائيا ادى الى ازدياد وتفذي الجخيسة والدمب واالختصاؼ فزال 

  (7)لسحىبية.عغ زيادة وتيخة الصائفية وا
مغ جانب اخخ، ادت الديادة في سعخ بخميل الشفط الى وفخة مالية كبيخة السيسا بعج ارتفاع     

مميػف  4.2بديادة تقجر بحػالي  3121حتى عاـ  3116ندبة ترجيخ الشفط مغ العخاؽ مشح عاـ 
ط ، صاحبيا مميار دوالر واردات العخاؽ مغ بيع الشف 611بخميل أي ما يعادؿ تقخيبا اكثخ مغ 

سػء ادارة لتمظ العائجات وااالمػاؿ مسا ولج عسميات فداد مشطسة وغيخ مشطسة استشدفت خديشة 
  (8)الجولة وعخقمت تصػرىا في السجاؿ الدياسي واالمشي واالقترادي.

الى التذاور مع الحكػمة العخاقية لمتييئة لدحب قػاتيا  3118دعت امخيكا في عاـ          
ة لعجـ استقخار البمج وتعخض القػات االمخيكية الى ىجسات عجة مغ قبل مجاميع العدكخية نتيج

مدمحة ، االمخ الحي ادى الى مػافقة الحكػمة العخاقية عمى ذلظ وقج عدز مػضػع مغادرة 
االمخيكاف مغ البالد الى العسل عمى تػقيع اتفاقية امشية ذات استخاتيجية شاممة بيغ البمجيغ 

 (9).:311عاـ
اثارت مغادرة االمخيكاف االراضي العخاقية نداعات حادة في الجخل العخاقي تسثمت           

برخاع سياسي بيغ االحداب الستشفحة والتي تستمظ امكانات مادية كبيخة واسمحة وقػات مجربة مسا 
وضع الدمصة التشفيحية في مػقف التحدج عميو لعجـ قجرتيا عمى معالجة االمػر والديصخة عمى 

الشداعات مغ اجل الدمصة والحكع ، االمخ الحي انحر بشدوؿ الشاس الى الذػارع بجافع ىحه 
وىحا ما حجث بالفعل وتسخس عشو  التطاىخ ضج الحػمة لعجـ قجرتيا عمى ضبط زماـ االمػر

ثػرة ضج عجـ وجػد مداواة وغياب القانػف والدمصة وامتجت تمظ التطاىخات الى عجة مجف , لكشيا 
يا السصمػبة ونتيجة قياـ الدمصة باتخاذ اجخاءات صارمة ضجىا بدبب انحخافيا عغ لع تحقق غايت

مصالبيا والغمػ فييا وعجـ الججية في التعامل معيا بصخيقة صخيحة كل تمظ االمػر عسمت عمى 
تفاقع حالة عجـ االستقخار االمشي والدياسي السيسا مع وجػد التشطيسات والسجاميع السدمحة عمى 

ؽ وفي داخمو مسا اتاح الفخصة لتمظ السجاميع مغ الديصخة عمى مجف عجة السيسا حجود العخا
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نيشػى وشخد القػات العدكخية العخاقية مشيا واالستيالء عمى كافة معجاتيا العدكخية في العاـ 
3125.(:) 

بعد عام  في العراق ماثانيا: السهقف التركي واالمريكي ازاء التطهرات الدياسية واالمشية 
3114  
 . السهقف التركي -2

في االغمب، يؤسذ الجػار الجغخافي بيغ الجوؿ مرالح مذتخكة اما تتػافق او تتشاقس ،     
وىحه السرالح أما إف تكػف مبعثا  لعالقات تعاوف وتفاىع مذتخؾ ، او تؤدي الثارة السذاكل بيغ 

يسا ما يتعمق دوؿ الجػار السباب مباشخة او غيخ مباشخة خارج نصاؽ سمصات تمظ الجوؿ الس
بالحجود واختخاقيا كسا يحرل بالشدبة لمعخاؽ مع جيخانو السيسا اختخاؽ السجاميع السدمحة لحجود 
العخاؽ قادمة مغ سػرية وىحا االمخ ادى الى اثارة السخاوؼ لجى الجارة تخكيا السيسا اف العخاؽ 

شطخ لخرػصية العالقة يختبط معيا بحجود بخية وىشاؾ مذكالت قائسة تشتطخ الحل بيشيسا.  وبال
بيغ الجولتيغ مغ حيث روابط الجيغ والتاريخ والثقافة بيشيسا لعقػد شػيمة ، إال أف تصػر العالقة 
بيغ الجولتيغ امتازت بالتحدغ مخة وبالفتػر مخات ، وتسثل ىحه الستشاقزات في العالقات بيغ 

شح تأسيذ الجسيػرية التخكية الصخفيغ تخاكسات الدياستيغ: الخارجية والجاخمية لكال البمجيغ م
، مخورا  بثالثة حخوب شاحشة خاضيا العخاؽ عمى مجى أكثخ مغ  2:34الحجيثة في العاـ 

عقجيغ مغ الدماف ، كاف لتخكيا فييا مػاقف سياسية متبايشة تجاىو ، تسثل أنعكاسا  ألتجاىات 
 (21)مخاكد صشع القخار في تخكيا .

ل السشطػر       األمشي مجخال  أساسيًّا لعالقات تخكيا مع جػارىا الجشػبي لفتخة شػيمة تقميجيًّا، شكَّ
ا تأثيخه كحلظ عمى الدياسة الخارجية التخكية تجاه العخاؽ السيسا فيسا يتعمق  مغ الدمغ، تارك 
بالسثمث األمشي األكثخ أىسية ألنقخة، وىػ: حدب العساؿ الكخدستاني، والسياه، والصاقة. إباف 

اإليخانية، بجأت ىحه السمفات تأخح حيد ا أكبخ في عالقات البمجيغ، ولمسفارقة فقج -الحخب العخاقية
 خمقت الحخب آنحاؾ مداحة لمتعاوف السذتخؾ بيغ أنقخة وبغجاد.

بالحياد وعجـ التعاوف مع  3114السػقف التخكي مغ حخب الخميج الثالثة عاـ  اتدع       
القػات االمخيكية الى االراضي العخاقية عغ  واششصغ اذ رفس السجمذ التخكي الدساح لجخػؿ
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ات التخكية العخاقية السيسا اتع تشاولو فيسا يخز مدار العالقتأسيدا عمى م .(22)شخيق تخكيا
الى يػمشا نمحظ انيا كانت ذات شبيعة اتدست  2:34مػاقف تخكيا اتجاه العخاؽ  مشح عاـ 

فات ومذاكل كبيخة بيشيسا اىسيا السياه باالزدواجية في اغمب مػاقفيا ، فزال عغ اف ىشالظ مم
واالمغ والحجود واالكخاد والتخكساف وكخكػؾ ، التي ليا انعكاسات كبيخة ومؤثخة عمى شبيعة سيخ 
العالقات بيشيسا بقجر تعمق االمخ بتخكيا التي تدتغميا كأوراؽ ضغط عمى العخاؽ متى سشحت 

 : المخ ذلظئ مغ التفريل اف تصمب االفخصة لحلظ. سشتصخؽ ليا بذ
 قزية االمن والحدود " مذكلة السهصل" :  -2

تأريخيا، وبعج ىديسة الجولة العثسانية في الحخب العالسية االولى وتقديع جسيع مستمكاتيا بيغ     
، التي  2:34الحمفاء وبػضع العخاؽ تحت االنتجاب البخيصاني وقياـ جسيػرية تخكيا الحجيثة عاـ 

عسمت عمى انوء مذكمة السػصل بالتازؿ عشيا بعج استفتاء عاـ   تخمت عغ جسيع البالد العخبية
مغ قبل ابشائيا يصالبػف ببقائيا ضسغ الجولة العخاقية لحلظ اتفقت بخيصانيا مع تخكيا عمى انياء 

% مغ الشفط. واليػـ تخكيا تجعي باحقيتيا 21امخىا بزسيا الى العخاؽ مقابل اعصاء تخكيا 
لعخاؽ نتيجة االحتالؿ وعستو الفػضى ومصالبة االكخاد بالفجرالية بالسػصل السيسا بعجما ضعف ا

 التي اليقبل بيا االتخاؾ النيا تقػض امشيع لػجػد اقمية كخدية كبيخة في تخكيا.
والجل ذلظ وبالخغع مغ مخور سبعة عقػد عمى انياء مذكمة السػصل ضسغ القانػف الجولي      

ي اروقتيا الدياسية وزعسائيا والتي تعجىا اخحت جبخا فزال مابيغ البمجيغ اال اف انقخة تتجاوليا ف
فزال عغ  (23)عغ وضعيا في كتبيع السجرسية ومشاىجيع التعميسية كجدء مغ االراضي التخكية.

كذف الرحفي التخكي "تخفاف تػريشتر" في صحيفة "حخييت" بعس الشػايا التخكية في السػصل 
خية ضج العخاؽ بذيخ ونرف ، التقى الخئيذ تػركت بتأكيجه عمى انو قبل بجا العسميات العدك

اوزاؿ مع رئيذ الػزراء أقبػلػت ، ورئيذ األركاف التخكي نجيب تػرماتاي عارضا عمييع مشاقذة 
إمكانية الديصخة عمى السػصل بقػلو " حالسا تصأ قػات التحالف الجولي األراضي العخاقية  

ػؾ .. أنشي أسأؿ : ىل  مسكغ الجخػؿ إلى فمشجخل نحغ مغ الذساؿ ولشرل حتى السػصل وكخك
 . (24) شساؿ العخاؽ في المحطة نفديا ؟  اذا فعمشا ذلظ فميذ فيو ما ىػ سيئ "
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وقج اشار تػرماتاي في محكخاتو إلى انو جخى خالؿ ىحا المقاء التحكيخ بالسيثاؽ الػششي      
 .(25)القػمية التخكيةالتخكي الحي نز عمى وجػب وجػد كل مغ السػصل وكخكػؾ ضسغ الحجود 

 قزية السياه: -3
اني تعج السياه مرجرا اساسيا  لألمغ القػمي الغحائي لجوؿ مشصقة الذخؽ األوسط ، التي تع    

ما يتخافق معو مغ تػتخات سياسية بيغ دوؿ السشصقة ، ادركت تخكيا  شحا متدايجا فيو ، واحتساالت
، وأف أىع أنيار شبيعي متعجد السرادرمخدوف مائي انيا في وضع استخاتيجي لسا لجييا مغ 

السشصقة  تشبع مغ تخكيا مسا أعصاىا سيصخة فاعمة عمى ىحه السػارد  ، لحلظ عسمت تخكيا عمى 
 (26)تػضيف السياه  تحكيقا لغايات تتعمق بالجانب االقترادي واالمشي والسيسا الدياسي .

 -تي واجيت العالقات التخكيةوعميو فأف قزية السياه، مغ اعقج القزايا والسذاكل ال     
العخاقية، وىي كحلظ مغ القزايا السذتخكة بيغ البمجيغ، إالَّ أف جانب التعاوف في ىحه القزية 
كاف ضعيفا ، اعتقجت تخكيا مشح البجاية باف السياه الجارية في حػضي دجمة والفخات ىي مياه 

حرة ثابتة لمجوؿ  قانػنا  باعصاء تخكية النيا تشبع مغ االرض التخكية، وعميو فانيا غيخ ممدمة
في الػقت الحي تيتع فيو بتقجيخ حاجة العخاؽ  لسياه دجمة والفخات، وانيا غيخ  الستذاشئة معيا

ممتدمة بالقػانيغ الجولية التي تشز عمى عجـ االضخار باالخخيغ، ولحلظ فانيا مدتعجة لالتفاؽ مع 
ومرمحة البالد وفي اقامة السذاريع التشسػية العخاؽ لتدويجه بالسياه شخيصة أف ال يتعارض ذلظ 

، وتاسيدا  عمى ما (27)واالقترادية، وليحا نجج انيا تعاممت في ىحه القزية بصخيقة ممتػية 
تشاولشاه نجج أف الستزخر االكبخ مغ الدياسة السائية لتخكيا ىػ العخاؽ باعتباره الجولة االخيخة 

ي سعت تخكيا لتػضيف السجاخالت االقترادية السدتفيجة مغ مياه الشيخيغ، في الػقت الح
والدياسية التخكية تجاه دوؿ السشصقة بسا يػفخ ليا وضيفة ميسة في سياسات رائجة في الشطاـ 
االقميسي في الذخؽ األوسط، مغ خالؿ اصخار تخكيا عمى السزي قجما  في مذخوع واسع الشصاؽ 

ة بالصاقة ومرادر الخي لجعميا نقصة في جشػب شخؽ االناضػؿ، بيجؼ تدويج السشاشق الحجودي
تجسع لمحبػب والفػاكو والخزخ لجوؿ الذخؽ االوسط، واستسخار تسدكيا بعجـ اعتبار نيخي دجمة 
والفخات نيخيغ دولييغ، وانسا نيخييغ عابخيغ لمحجود وبقرج الدساح لشفديا باستثسارىسا وفقا  

 ا بتحػيميسا ))كػرقة سياسية(( مدتكبال .لسرمحتيا ولبشاء الدجود وفقا لترػراتيا وبسا يدسح لي
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إذا كانت عسمية استغالؿ مياه نيخ الفخات لع تثيخ اية مذكمة في الدابق بدبب وقػع الشيخ مغ 
السشبع إلى السرب تحت سيادة دولة واحجة، والحي يتصمب مشيا حتسا  حساية السشتفعيغ جسيعا، 

خب العالسية األولى وتحصع الكياف الدياسي فاف بػادر السذكمة لع تبجأ إالَّ بعج انتياء الح
، وما تختب عمى ذلظ مغ قياـ دوؿ ججيجة اخترت األولى بالسجخى (28)لالمبخاشػرية العثسانية 

األعمى لمشيخ وحطيت الثانية وىي سػريا بالسجخى االوسط مشو في حيغ بقي السجخى األسفل وىػ 
يخت شبيعة نيخ الفخات واصبح نيخا  دوليا  ، وبحلظ تغ(29)اكبخ االجداء ضسغ االراضي العخاقية 

بعج أف كاف وششيا فمع يعج استغالؿ مياىو مغ اختراص دولة واحجة وانسا تشازعت في ذلظ 
مرالح اكثخ مغ دولة، ويفخض ذلظ ضخورة ضساف مرالح دولة السجخى األسفل لمشيخ، وتاميغ 

غ أي استغالؿ لمسياه يفتقخ لمتشطيع احتياجاتيا السائية النيا ستكػف الستزخر السباشخ والخئيذ م
والتشديق السيسا فيسا يسثمو نيخ الفخات مغ أىسية حيػية لمعخاؽ، ليذ مغ اجل الخي فقط بل مغ 

 (:2)حيث انتاج الصاقة الكيخبائية أيزا .
لعل اىع االتفاقيات التي عقجت بعج ذلظ كانت معاىجة الرجاقة وحدغ الجػار بيغ تخكيا     

، وتاتي أىسيتيا مغ انيا جاءت أوؿ محاولة ججية لحل (31) 2:57آذار  :3في  والعخاؽ وسػريا
مذكمة السياه بيغ ىحه االشخاؼ بعج استقالؿ العخاؽ وسػريا رسسيا، وليحا فقج جاءت السعاىجة 
السباب سياسية الغخض مشيا تجاوز السذاكل الحجودية بيغ ىحه االشخاؼ واالشارة إلى مدالة 

، والتي (32)حػضي دجمة والفخات مغ خالؿ عجة بخوتػكػالت ممحقة بالسعاىجة استثسار السياه في 
والخاص بتشطيع مياه دجمة والفخات وكحلظ السادة الخامدة ( 2كاف مغ اىسيا البخوتػكػؿ رقع )

مشيا التي الدمت تخكيا بزخورة اشالع العخاؽ عمى السذاريع التي تعتـد تخكيا انذاؤىا عمى 
، إف تخكيا تجاىمت كل القػاعج واالعخاؼ السشطسة الستخجامات مياه (33)حػضي دجمة والفخات 

االنيار الجولية . تاسيدا  عمى ما تقجـ فقج وججنا أف جسيع السحاوالت لحل مذكمة السياه التي 
ضيخت بعج الحخب العالسية األولى كقزية ليا ابعاد دولية والتي شيجت محاوالت اولية لحميا مغ 

دا باعتبارىسا السدؤوليغ عغ الدياسة الخارجية لكل مغ العخاؽ وسػريا مغ جية قبل بخيصانيا وفخن
، إف ىحه السحاوالت كانت سصحية ولع تعصي لمسدالة شسػلية ودقة في (34)وتخكيا مغ جية اخخى 

حميا بالشطخ إلى عجـ اىتساـ بخيصانيا وفخندا الججي بسرالح العخاؽ وسػريا المحيغ يتفاوضاف 
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بقجر اىتساميسا بسرالحيسا الدياسية الخاصة في السشصقة والتي تاتي تخكيا احج بالشيابة عشيسا 
، وعميو فقج فذمت كل السفاوضات الدابقة وما نتج عشيا (35)مختكدات ىحه الدياسة في السدتقبل 

مغ معاىجات ومػاثيق في ايجاد تشديق قانػني وعادؿ لتػزيع مياه نيخي دجمة والفخات، عمى 
الخغع مغ دخػؿ بخيصانيا وفخندا اشخافا  معشية برػرة مباشخة، ومع امتالؾ ىاتيغ الجولتيغ 

لحمػؿ ضمت ناقرة بدبب عجـ ججية بخيصانيا وفخندا في الخبخات البذخية وتقشية كبيخة إالَّ أف ا
ىحه السدألة، كحلظ فاف الجانب التخكي يعج نفدو غيخ ممـد بايجاد حل نيائي لمسذكمة باعتبار 

 .(36)أف السياه تشبع مغ اراضيو 
مازالت انقخة تؤكج عمى وششية نيخي دجمة والفخات وانيسا غيخ دولييغ، وتعتبخىسا انيار      
لمحجود، وبحلظ اليتختب عمييا أي التداـ قانػني اتجاه العخاؽ رغع انو عجـ وجػد أي اتفاقية  عابخة

او اعتخاؼ امسي بسا ترخح بو تخكيا ، التي تعسل عمى التحكع في اشالؽ مايحتاجو العخاؽ مغ 
مياه لتغحية اراضيو التي ترمو بكسيات غيخ كافية ومتحبحبة بدبب سياسة تخكيا السائية تجاه 

 (37)العخاؽ.
  قزية االقلية التركسانية وكركهك -4

عمى اشالؿ السجيشة االشػرية القجيسة  مخكد محافطة كخكػؾ  ،تأريخيا : نذأت مجيشة كخكػؾ    
وتعج كخكػؾ مغ اقجـ مجف العالع , ونطخا  ،( سشة6111ي يقجر عسخىا بحػالي )أرابخا )عخفة( الت

شيجت كخكػؾ  ،بخاشػريات البابمييغ واآلشػرييغلخرػبة تخبتيا واىسية مػقعيا الجغخافي بيغ ام
لسجيشة في مجد تاريخية معارؾ عجة بيغ تمظ االمبخاشػريات التي بدصت سيصختيا عمى ا

 .(38)متبايشة
نقصة وصل وبػابة بيغ االناضػؿ والعخاؽ  كػنيا ةاكتدبت مجيشة كخكػؾ اىسيتيا االستخاتيجي    

، تبجلت مػازيغ القػى وتجاخمت االبعاد السحمية باألقميسية والجولية   3114بعج العاـ .وايخاف 
وبالسرالح الستبايشة لسختمف االشخاؼ ، لقج كانت تخكيا أحجى أكثخ القػى استفادة ومقتشعة الى 

في العخاؽ قبل حخب الخميج الثانية ومغ ثع الى حج ما ، قبل درجة كبيخة بالػاقع الحي كاف سائجا 
، مغ ثػابت تخكيا ىػ عجـ الحاؽ كخكػؾ باقميع كخدستاف العخاؽ  3114احتالؿ العخاؽ العاـ 

تحت أي حجة كانت ، ومدانجة الحكػمة السخكدية في بغجاد في فخض سمصتيا عمى الشفط السيسا 
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ية ، وفقا  لحلظ كانت تخكيا بػابة االكخاد عمى العالع بعج في مجيشة كخكػؾ ، عجـ ضيػر دولة كخد
فخض الحرار عمى العخاؽ وكانت لمجير التخكي حخية التحخؾ ودخػؿ شساؿ العخاؽ والخخوج 

 (39)مشو او مصاردة مقاتمي حدب العساؿ الكخدستاني .
إذ صخح الخئيذ  اما بالشدبة لسدألة الفيجرالية ومذكمة كخكػؾ اكجت تخكيا مػقفيا مغ ذلظ      

التخكي عبج هللا غػؿ مؤكجا عمى اخبار تتحجث عغ جيػد الكخد في مجاؿ اقامة دولة فيجرالية في 
العخاؽ ، لقج وجيشا تححيخا  أثخ التصػرات االخيخة في شسالي العخاؽ ومشاشق أخخى والتي قج تؤثخ 

خة مسكغ اف يحػؿ العخاؽ في وحجة العخاؽ الدياسية ، واكج اف استسخار مثل ىحه التصػرات الخصي
الى مخكد االـ ومعاناة ، وقج سبق لالتخاؾ اف اثاروا بعج تأليف مجمذ الحكع االنتقالي مدألة 

فاف السػقف التخكي مغ قزية (:3)حجع مذاركة التخكساف في السجمذ وقالػا اف ذلظ غيخ كاؼ . 
ة تطيخ حخصيا الذجيج الرخاع حػؿ كخكػؾ شيج انتقاالت مختمفة بيغ التذجد والتداىل ، فتار 

عمى مريخ االقمية التخكسانية وعمى وحجة أراضي العخاؽ ، وتارة تغس الصخؼ عغ ىحه القزية 
الذائكة ، ولكغ مع ىحا التداؿ انقخة تخغب في ضساف خزػع الشفط العخاقي كمو لمديصخة السخكدية 

، ؾ لتجعيع استقالليع الحاتيي كخكػ لبغجاد ، وذلظ لمحيمػلة دوف استفادة األكخاد مغ عػائج الشفط ف
 أو  حتى االستقالؿ مدتكبال .

أسباب رفس تخكيا لزع كخكػؾ ، انيا ال تدتصيع قبػؿ دولة كخدية تديصخ عمى  اىع       
مػارد الصاقة ) اي تزع كخكػؾ الغشية بالشفط ( كػف ذلظ سيذكل خصخا   كبيخا   عمى سالمة 

ى تمظ السػارد واالرباح الكبيخة التي تجشييا مغ مخور خط تخكيا ، نطخا   لحاجة االخيخة الساسة ال
انابيب نفط كخكػؾ عبخ اراضييا واف الشجاح االقترادي لسثل تمظ الجولة سيربح نقصة جحب 

لمكخد في تخكيا واف الخخاء في شساؿ العخاؽ سيذكل تشاقزا   صارخا   مع الفقخ في جشػب شخؽ  
يشتاب الحكػمة التخكية ىػ اف نجاح الكخد  في العخاؽ  تخكيا ، وبتعبيخ أدؽ  فاف الخػؼ الحي

سيؤجج مذاعخ انفرالية لجى الكخد في جشػب  شخؽ تخكيا مسا سيذكل خصخا   المغ تخكيا 
 ووحجة أراضييا . 

يذكل األكخاد في تخكيا ثاني أكبخ مجسػعة قػمية بعج األتخاؾ ، ويقجر القزية الكردية:     
مميػف ندسة يشتذخوف في السشصقة الجشػبية الذخقية مغ تخكيا السذكمة  26-23عجدىع ما بيغ 
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الكخدية الى حكبة الحخب العالسية االولى ، ونيايتيا بتفكظ الجولة العثسانية ضل قياـ الجسيػرية 
مغ جانب العخاؽ ، شكمت القزية الكخدية ىاجدا  أمشيا  وسياسيا  لتخكيا والعخاؽ  التخكية الحجيثة ،

وباتت وسيمة مغ وسائل االستخجاـ الدياسي الستبادؿ لمزغط سياسيا عمى الجولة التي فييا اقمية 
كخدية، ويسكغ تمسذ ىحا األمخ في االستخجاـ الدياسي لتخكيا في عالقاتيا مع العخاؽ مشح مصمع 

يشات مغ القخف العذخيغ ، إذ بخزت معالع سياسة تخكية تخمي الى قياميا بجور اقميسي يتالئع التدع
التخكية ،  –مع  الستغيخات االقميسية و الجولية الججيجة . إف استعخاض تاريخ العالقات العخاقية 

مثمسا تيجد يطيخ اتفاقا  بيغ البمجيغ عمى مقاومة الشدعة االنفرالية الكخدية التي تجتاح العخاؽ 
تأسيدا عمى ذلظ،  يسكششا اعتبار السػقف مشح قياـ  الحخب العخاقية  (41)جشػب شخؽ تخكيا . 

االيخانية ، عسمت الى التػفيق بيغ امخيغ: اوليسا ىػ عجـ الدساح لمعخاؽ باف يكػف قػيا عمى 
قياـ دولة كخدية  نصاقو االقميسي، والثاني ىػ عجـ الدساح بتقديع العخاؽ الى عجة فجراليات السيسا

وبعج تحخؾ الػاليات الستحجة االمخيكية لزخب العخاؽ وتغييخ الشطاـ الدياسي ، وبعج جسمة  (42).
مغ الديارات السيسة لسدئػليغ امخيكاف واتخاؾ لكال البمجيغ بيجؼ تبادؿ وجيات الشطخ حػؿ 

خكيا لمػاليات الػضع في العخاؽ والجور التخكي في تحديغ وتعديد االمغ عغ شخيق مذاركة ت
وفي اجتساع ميع بيغ القادة االتخاؾ العدكخييغ بخئاسة "حديغ كيفخؾ أوغمػ" رئيذ ىيئة االركاف 
التخكية ووزيخ الجفاع التخكي صباح الجيغ جاقساؽ اوغمػ .. وبيغ مدئػليغ عدكخييغ امخيكييغ 

مخيكي تتزسغ بفتح اليجؼ مشو ابخاـ صفقة بيغ الجانبيغ التخكي واال(43)بخئاسة" بػؿ وولفػتيد"
ألف جشجي مقابل مداعجات اقترادية سخيعة مغ واششصغ  73انقخة الراضييا واجػائيا لسا يقارب 

مميار دوالر ، وكانت احج شخوط  35مميار دوالر فزال عغ قخوض امخيكية ترل الى 7قيستيا 
ال اف عجـ مػافقة تخكيا لجعع العسمية االمخيكية عجـ قياـ دولة في كخدية في الذساؿ العخاقي . ا

البخلساف التخكي والخأي العاـ التخكي أيزا   لسذاركة تخكيا في الحخب عمى العخاؽ بسثابة نقصة 
تحػؿ ميسة لسػاقف تخكيا مغ عجة قزايا . اف السػقف التخكي الججيج ازاء العخاؽ بعج تمظ 

العخاؽ في سبيل التصػرات التي شيجتيا الداحة العخاقية تسثل بعػدة الحكػمة السخكدية في 
الديصخة عمى كافة االراضي العخاقية ووضع حج لالنقدامات التي اجتاحت البالد . وشيج العاـ 

مػاقف الحكػمتيغ العخاقية والتخكية تشديقا  بذأف ضخورة عقج اجتساعات ثالثية )العخاؽ  3117
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تاني السخابصيغ وتخكيا والػاليات الستحجة( لمبحث عغ سبل لسكافحة عشاصخ حدب العساؿ الكخدس
قائال  " إف  (44)3118في جباؿ كخدستاف العخاؽ صخح )أردوغاف( في كانػف الثاني مغ العاـ 

( ، لع تعط الشتائج السخجػة بزخب Pkkعسمية التشديق مع الػاليات الستحجة بذأف حدب )
عشاصخ حدب العساؿ الكخدستاني في شساؿ العخاؽ" لقج دفعت ىحه التصػرات اف يقػـ رئيذ 

، إذ التقى مع نطيخه رجب  3118آب مغ العاـ  9زراء العخاؽ نػري السالكي بديارة أنقخة في و 
شيب أردوغاف ، تشاولت السباحثات ، بحث قزية حدب العساؿ الكخدستاني والحذػد العدكخية 

ترجي لحدب التخكية ، وقج بيغ الجانب التخكي أنو سيصالب مغ الحكػمة العخاقية آخخ مخة بال
جسيع ىحه االحجاث دفعت تخكيا الى عقج مؤتسخ دوؿ الجػار العخاقي في الكخدستاني العساؿ 

، لبحث التػتخ الكخدي التخكي في شساؿ العخاؽ ،  3118كانػف األوؿ مغ العاـ  4اسصشبػؿ في 
إذ دعا )أردوغاف( العخاؽ لمترجي لالرىاب السشصمق مغ اراضيو واشار رئيذ الػزراء العخاقي 

.. اف العخاؽ ال يحب اف يكػف قاعجة لميجسات عمى البمجاف السجاورة ..واصفا  نػري السالكي 
قاـ رئيذ الػزراء التخكي رجب  3119حدب العساؿ الكخدستاني بػ)االجخاـ االرىابي( وفي تسػز 

      .  (45)عاما   29شيب أردوغاف بديارة تاريخية الى بغجاد ىي األولى مغ نػعيا لسدئػؿ تخكي مشح 
وقج نجح اردوغاف خالؿ الديارة في عقج وتػقيع اتفاقية إلنذاء مجمذ التعاوف اإلستخاتيجي ،      

الحي يتػلى مشاقذة القزايا اإلستخاتيجية بيغ البمجيغ عغ شخيق اجتساعيغ سشػييغ لخئيذ وزراء 
اـ مميار دوالر الع 9البمجيغ . وقج عدزت تخكيا عالقاتيا التجارية مع بغجاد كي ترل إلى نحػ 

وعمى اثخ الزغػط التخكية  3121مميار دوالر بحمػؿ العاـ  31ومخصط ليا اف ترل  3119
أمخيكية( حػؿ غمق ممف حدب العساؿ الكخدستاني ،  –تخكية  –تع تأليف لجشة ثالثية )عخاقية 

نيداف  22وعقجت عجة جمدات كاف آخخىا حزػر وزيخ الجاخمية التخكي )بير آتاالي( بتاريخ 
، إلى بغجاد لتخأس وفج بالده ىحه االجتساعات ، وقج صخح رئيذ الػفج العخاقي  :311مغ العاـ 

السفاوض )شيخواف الػائمي( وزيخ االمغ الػششي العخاقي ، اف البمجيغ اتفقا عمى تفعيل دور المجشة 
قخى  الثالثية ميجانيا   في تبادؿ السعمػمات االستخبارية وقصع التسػيغ والجعع لسقاتمي الحدب مغ ال

 (46)العخاقية.



واىعكاسوا على  3122العاوبعد  الواليات املتحدة االمريكية من احلالة العراقية ماتركيا وموقف 

 العالقة بني الدولتني

  الشنريا.و.د.امحد جاسه ابراهيه                                                                                                 

 

   و(3132كاىون األول  – 42دراسات تارخيية )ملحق العدد لة جم 
222 

 

222 

اذا ما تتبعشا مػاقف تخكيا ازاء العخاؽ وحالتو الدياسية واالمشية نججىا قج ، مغ جانب اخخ    
شغى عمييا الفتػر السيسا بعج التغييخ الحي ساد اغمب البمجاف العخبية نتيجة لثػرات شعػبيا ضج 

ي سػرية عشجما انجلعت حكاميا وجاء ىحا السػقف  نتيجة لػقػؼ العخاؽ الى جانب الشطاـ ف
االحجاث واالحتجاجات ضجه واتخاذ االعخاؽ إلى اعتساد مػقف ىػ اقخب إلى الجاعع لمشطاـ 
الدياسي في سػريا ، فيسا اتجيت تخكيا إلى اعتساد خيار دعع تيار السعارضة الدػرية ، وىي 

القػى الدياسية  تقاشعات تخافقت مع اتجاه تخكيا إلى االنفتاح عمى كخدستاف العخاؽ وعمى بعس
السعارضة لمعسمية الدياسية في ضل ارتفاع حجة الرخاع الدياسي داخل العخاؽ ، وىػ ما تدبب 

 عسل عشجما 3127بتػتخ العالقات الخسسية بيغ الحكػمتيغ العخاقية والتخكية وصػال إلى عاـ 
راضي متػسط بيشيسا لالستعجاد  لمػقػؼ وصج واخخاج تشطيع )داعر( مغ االلاالمخيكاف  

 .(47)العخاقية
لالندحاب مغ العخاؽ، حاولت تخكيا  :311مع التحزيخات األميخكية التي جخت في العاـ       

إعادة تختيب أوراقيا في بالد الخافجيغ. كانت أنقخة تأمل في أف يؤدي انتخاب إياد عالوي إلى 
أميخكية -صفقة إيخانيةبخوز عخاؽ مػحج ومدتقخ وغيخ شائفي وغيخ خاضع لمشفػذ اإليخاني، لكغ 

حالت دوف وصػلو إلى الدمصة وأدت إلى التججيج لشػري السالكي في مشرب رئاسة الػزراء. عمى 
العخاقية -الخغع مغ محاوالت أنقخة االنخخاط اإليجابي مع السالكي، إال أف العالقات التخكية

. وفي تشاقس تاـ لكل ما تجىػرت بذكل سخيع بدبب سياساتو الصائفية والسشحازة كميًّا إلى إيخاف
تسثمو الدياسة التخكية، قاـ السالكي بتيسير العخب الدشَّة مغ العسمية الدياسية، والحق رمػزىع 

 (48)قزائيًّا وأمشيًّا، ثع تفخغ بعج ذلظ لسقارعة األكخاد في إقميع شساؿ العخاؽ.
ور إقميسية مؤيجة عمى السدتػى اإلقميسي، أدى انجالع الثػرات العخبية إلى والدة محا     

ومعارضة ليحه الثػرات وإلى تدخيع التشافذ الجيػبػليتيكي بيغ تخكيا وإيخاف. ونتيجة لحلظ، بجأ 
مذخوع "اليالؿ الذيعي" بالبخوز بذكل واضح، فبعج أف كاف السالكي يتيع األسج بإرساؿ 

الدياسة اإليخانية اإلرىابييغ والستفجخات إلى العخاؽ، أصبح يجافع عشو وعغ نطامو اندجام ا مع 
 (49)في وجو السػقف التخكي السعارض لشطاـ األسج.
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دفعت سياسات السالكي كالًّ مغ تخكيا وحكػمة إقميع )كخدستاف العخاؽ( إلى التقارب مغ     
بعزيسا البعس بذكل غيخ مدبػؽ وذلظ بسػازاة صعػد العالقات التخكية مع الدشَّة العخب في 

ع، أدت ضغػط السالكي إلى والدة سياسة أكثخ استقاللية. وبدبب العخاؽ. بالشدبة إلى اإلقمي
الحقائق الجغخافية، ولكػف تخكيا الذخياف الحيػي لإلقميع والسشفح الػحيج لو إلى العالع الخارجي، لع 
يكغ ىشاؾ مغ خيار سػى االنفتاح عمى أنقخة وذلظ لتفادي ضغػط حكػمة بغجاد السخكدية ومػازنة 

 لستدايج في العخاؽ والداحف باتجاه اإلقميع.الشفػذ اإليخاني ا
عمى الجانب التخكي، كانت ىحه الخصػة بسثابة فخصة لتصبيع العالقات مع األكخاد.      

ولمسفارقة، فإف تجىػر عالقات أنقخة مع حكػمة بغجاد السخكدية أدى إلى ازدياد نفػذ تخكيا سياسيًّا 
رتفع حجع التبادؿ التجاري بيغ تخكيا والعخاؽ مغ حػالي واقتراديًّا وأمشيًّا في شساؿ العخاؽ؛ إذ ا

، جميا مع إقميع 3124مميار دوالر عاـ  23إلى حػالي  :311مميارات دوالر عاـ  6.3
كخدستاف العخاؽ. ونتيجة لحلظ، وصل عجد الذخكات التخكية العاممة أو السختبصة بالدػؽ العخاقية 

بصة بقصاع اإلنذاءات والسقاوالت؛ التي قامت شخكة، غالبيتيا شخكات مخت 2611إلى حػالي 
 6.:2مذخوع ا في العخاؽ بكيسة إجسالية تبمغ حػالي  935بتشفيح حػالي  3124حتى نياية عاـ 

 مميار دوالر.
ا بدمصة الحكػمة السخكدية  تشطيع الجولة في نياية عيج السالكي، صعج      بدخعة مصيح 

في ساعات قميمة، ليبجأ مغ ىشاؾ مذػار تسجده  -عخاؽثاني أكبخ مجف ال-ومديصخ ا عمى السػصل 
اإلقميسي. أدى ىحا التصػر غيخ السحدػب في األحجاث إلى تجىػر سخيع في الشفػذ التخكي في 
ا. تزخرت حخكة التجارة البيشية وتجفق  شساؿ العخاؽ اقتراديًّا وأمشيًّا وإلى حج ما سياسيًّا أيز 

ت عمى الجخػؿ إلى عسق العخاؽ كسا تخاجعت حخكة الدمع التخكية مع عجـ قجرة الذاحشا
االستثسار التخكية في البالد وتزخر العجيج مغ الذخكات التي كانت تعسل ىشاؾ بدبب الػضع 

باعتباره مرجر تيجيج األمشي الستجىػر، وارتفعت فاتػرة الصاقة التخكية وأصبح ُيشطخ إلى العخاؽ 
 .(:4)أمشي متدايج
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 3122- 3125العراقية من  ثالثا: تداعيات الحالة
حيجر العبادي فخصة إلعادة فتح صفحة ججيجة مع الحكػمة العخاقية،  تػليفي  انقخة ادركت     

وقج كانت أنقخة تأمل في أف تقػـ ىحه الحكػمة بتحريغ الػضع الجاخمي العخاقي مغ خالؿ 
استيعاب الدشَّة في العسمية الدياسية، والتػصل إلى تفاىع مع حكػمة إقميع شساؿ العخاؽ بسا 

فف مغ الشفػذ اإليخاني واألميخكي ويشعكذ إيجابيًّا عمى تخكيا في يداعج عمى استقخار البالد ويخ
، ناقر الصخفاف العسل عمى تجاوز 3125نياية السصاؼ. في نػفسبخ/تذخيغ الثاني مغ العاـ 

الخالفات الثشائية وحل القزايا العالقة باإلضافة إلى عجة مقتخحات رئيدية، ىي: تعديد التعاوف 
بخرػص مكافحة اإلرىاب، وإقامة تعاوف عدكخي، ومداعجة العخاؽ  األمشي، وتبادؿ السعمػمات
 (51)عمى الشيػض االقترادي.

أدى اعتساد الحكػمة العخاقية عمى إيخاف والػاليات الستحجة األميخكية لسحاربة تشطيع      
إلى صعػد نفػذ شيخاف وواششصغ بذكل غيخ مدبػؽ وانحدار الشفػذ التخكي متخافق ا مع   الجولة

ياد السخاشخ األمشية التي مرجرىا العخاؽ سػاء مغ حدب العساؿ الكخدستاني أو تشطيع ازد
أو حتى ميميذيات الحذج الذعبي الذيعية. وكسا ىي العادة، انحازت الحكػمة العخاقية   الجولة

اإليخاني، فتجىػرت العالقات بيغ رئيذ الجسيػرية -إلى إيخاف في الرخاع اإلقميسي التخكي
جب شيب أردوغاف، ورئيذ الػزراء العخاقي، حيجر العبادي، بذكل حاد في العاـ التخكية، ر 

، وشفت عمى الدصح ممفات خالفية ججيجة السيسا فيسا يتعمق بػجػد قػات عدكخية تخكية 3127
في معدكخ "بعذيقة" في شساؿ العخاؽ، وعسمية تحخيخ السػصل السختكبة، ووضع األكخاد والدشة 

مػاجية صعػد ميميذيات الحذج الذعبي الذيعية، وأجشجة إيخاف العخب والتخكساف في 
 (52)اإلقميسية.

لكغ سخعاف ما تحػلت مصالب مدعػد البارزاني، زعيع الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني والخئيذ 
، إلى 3128الدابق إلقميع كخدستاف العخاؽ، بإجخاء استفتاء الستقالؿ اإلقميع عغ العخاؽ، عاـ 

القات بيغ أنقخة وحكػمة بغجاد السخكدية. وضعت مصالب االستفتاء تخكيا في نقصة تحػؿ في الع
مأزؽ؛ إذ إف ىحه الجعػة صجرت مسغ ُيعتبخ حميف ا ليا، وىي تيجد ثػابت الدياسة الخارجية 
التخكية تجاه العخاؽ وأولػيات األمغ القػمي التخكي. كسا أضيخت ىحه الجعػة عجـ قجرة أنقخة عمى 
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ي شساؿ العخاؽ إلى ورقة ضغط سياسي؛ األمخ الحي اضصخىا في نياية السصاؼ تحػيل نفػذىا ف
ا أف تشتقل عجوى االنفراؿ  إلى التقارب مع حكػمة بغجاد السخكدية وإيخاف التي خذيت أيز 

 الكخدي إلى أراضييا.
أدى التعاوف الثالثي إلى إفذاؿ نتائج االستفتاء وتفخيغو مغ مزسػنو، وسخعاف ما تحدشت      

ا، في الشرف الثاني مغ العاـ  ، 3129العالقة مع حكػمة بغجاد السخكدية، وانفتح الصخفاف مججد 
السمف الكخدي، وممف مكافحة التشطيسات  عمى بعزيسا البعس بذكل كبيخ. ناقر الصخفاف

اإلرىابية، وممف السياه الحي كاد أف يصمق أزمة ججيجة بيغ البمجيغ إثخ افتتاح وملء تخكيا لدج 
يدػ" الػاقع عمى شػؿ الحجود مغ محافطة مارديغ وشخناؽ والحي أدى إلى انخفاض مشدػب "إل

 (53)مياه دجمة بذكل خصيخ، وأخيخ ا ممف التعاوف الثشائي مع إيخاف.
، تستمظ 3129وفق ا لترخيحات السدؤوليغ األتخاؾ، وآخخىا في يػنيػ/حديخاف مغ العاـ        

زت وجػدىا العدكخي قاعجة عدكخية إقميسية ف 22تخكيا  ي شساؿ العخاؽ؛ حيث كانت أنقخة قج عدَّ
ىشاؾ مغ خالؿ مزاعفة قػاتيا وذلظ بيجؼ "القزاء عمى خصخ اإلرىاب قبل وصػلو إلى 

 26قاعجة تخكية،  :2الحجود التخكية". لكغ تقاريخ أخخى تذيخ إلى أف في العخاؽ حاليًّا حػالي 
آالؼ جشجي  4ج استخباراتية، تزع جسيعيا حػالي مشيا قػاعج عدكخية، واألربع األخخى قػاع

 تخكي.
مت بجاية العاـ       ، مشاسبة جيجة لفتح صفحة ججيجة في العالقات بيغ البمجيغ السيسا :312شكَّ

ا لمبالد وتكميف عادؿ عبج السيجي بتذكيل الحكػمة، نياية عاـ  بعج انتخاب بخىع صالح رئيد 
وجػد زخع سياسي لجى الصخفيغ؛ إذ قاـ الخئيذ العخاقي  الديارات الجبمػماسية واضيخت. 3129

الججيج، بخىع صالح، بديارة تخكيا مختيغ خالؿ خسدة أشيخ )يشايخ/كانػف الثاني ومايػ/أيار(، 
وزار وزيخ خارجية تخكيا، مػلػد تذاووش أوغمػ، العخاؽ في أبخيل/نيداف الساضي 

ا بغجاد والبرخة وأربيل، كسا زار رئ (:312) يذ الػزراء العخاقي عادؿ عبج السيجي أنقخة قاصج 
إلعادة تفعيل  :312في مايػ/أيار، ومغ الستػقع أف يدور الخئيذ التخكي بغجاد نياية عاـ 

خالؿ ىحه الديارات، عادت السمفات التقميجية  السجمذ األعمى لمتعاوف االستخاتيجي بيغ البمجيغ
ا إلى جانب بعس السمفات الججي   :(54)جة التي ناقذيا الصخفاف، ومغ أىسياإلى الػاجية مججد 
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عمى ضخورة تصبيق االتفاقات  شجد الجانبافمكافحة التشطيسات اإلرىابية؛  ويحػي  :ملف االمن 
الدارية بفعالية مع االعتخاؼ بػجػب التػصل إلى اتفاقات ججيجة في مجاؿ التعاوف العدكخي، 

  إلخ.…واألمشي، والرشاعات الجفاعية
جيياف بعج أف تػقف بذكل كمي مع -ويتزسغ تفعيل خط الشفط األساسي كخكػؾ :ملف الطاقة

 .3125صعػد تشطيع دولة في العاـ 
الجانب التخكي بتعييغ "فيدل أرأوغمػ" كسبعػث رئاسي خاص في مدألة  اذ عسل :ملف السياه

عخاقي كتعبيخ جاد عغ رغبتو في حل مذكمة السياه العالقة مشح زمغ، كسا عخض عمى الجانب ال
 الخبخات الالزمة في إدارة السياه.

 البمجيغحجع التبادؿ التجاري بيغ  زيادةوتتزسغ الدعي إلى  :ملف االقتراد والتجارة واالستثسار
معبخ آخخ مع العخاؽ إلى جانب السعبخ  فتح عمى  مدؤوليغ اتخاؾ واكجمميار دوالر،  31إلى 

 القائع عبخ إقميع كخدستاف العخاؽ.
مميارات  6بتخريز تدييالت وقخوض بكيسة  تعمق بتعيجات تخكيا :ااالنذاء واالعسار  ملف

دوالر لمسداىسة في إعادة إعسار العخاؽ، باإلضافة إلى تػسيع مجاؿ عسل شخكات اإلنذاء 
 التخكية وإمكانية إنذاء خط سكة حجيج بيغ تخكيا والعخاؽ.

ع العخاؽ عمى السػازنة بيغ ثشائيات مختمفة بجال  مغ وتقػـ مقاربة تخكيا الججيجة إزاء العالقة م     
ا مغ قبل عمى الفاعميغ الدياسييغ أو عمى السشاشق أو عمى  االعتساد األحادي الحي كاف سائج 
السكػنات العخاقية أو عمى السمفات الثشائية. إذ وبيشسا تدعى أنقخة إلى تػشيج عالقاتيا مع حكػمة 

ا مع حكػمة أربيل بعج تجاوز مدألة االستفتاء. وفي بغجاد، تقػـ بسػازاة ذلظ بتصبي ع عالقاتيا أيز 
ا مع الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني، فإنيا تقـػ  الػقت الحي ال تداؿ تحتفظ فيو بعالقات جيجة ججًّ
كحلظ بسج جدػر ججيجة مع حدب االتحاد الػششي الكخدستاني السشافذ والسحدػب تقميجيًّا عمى 

يتخكد جل الشفػذ االقترادي ألنقخة في شساؿ العخاؽ في أربيل، لكشيا تدعى اآلف إيخاف. تقميجيًّا، 
ا ومحاولة زيادة نفػذىا لكي يتجاوز شساؿ العخاؽ إلى بغجاد  إلى زيادة تأثيخىا في الدميسانية أيز 
ا لمعامل األمشي، إال أف ا. وبيشسا تبقى األولػية دوم   ومشيا إلى جشػب العخاؽ، أي البرخة تحجيج 

ا مؤخخ ا لتحقيق تػازف بيغ األمشي واالقترادي والدياسي.  ىشاؾ جيػد 
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بين واششطن وانقرة ازاء تطهر االحداث في  البراغساتية في العالقة ماو السهقف االمريكي 
 العراق.:

عجـ تحقيق نسػذجيا الحي كانت تخيج  تحدج عميو نتيجة نفديا في مػقف الامخيكا وججت      
القػات االمخيكية وزيادة  استيجفت وبخوز مجاميع مدمحة ،، اف يكػف في العخاؽ بعج احتاللو

وكل ذلظ بدبب وجػد ثغخات  ، 3116، السيسا تراعجىا بعج عاـ  وتيخة العشف واليجسات
والسحاصرة والتي بالشتيجة د مبجأ التػافق ااعتس في الجستػر ، فزال عغ السيسا ثغخات كبيخة 

أدت إلى تخسيخ الفداد بكل اشكالو في اجيدة الجولة العخاقية وسمصاتيا التشفيحية والتذخيعية مسا 
 .(55)ادى الى

ذكمت "لجشة دراسة تاالمخ الحي دفع االمخيكاف إلى العسل لجراسة افزل الخيارات والجل ذلظ     
"إلى أف العشف في العخاؽ والججؿ بخرػص الػجػد العدكخي األمخيكي في خمرت : العخاؽ" 

ىحا البمج مختبط بػجػد رؤية أمخيكية تخى أف الػاليات الستحجة األمخيكية ما تداؿ تػاجو تحجيات 
 كبيخة في تحقيق ىجفيا شػيل األجل وىػ إقامة عخاؽ ذي سيادة، مدتقخ، ويعتسج عمى نفدو". 

ف كال مغ تخكيا وامخيكا ازاء ما يحجث في العخاؽ مغ تصػرات لمحالة يسكششا اف نتمسذ مػق
ومجىثاثخ ،  الدياسية واالمشية بعج االندحاب االمخيكي واثخىا عمى العالقة بيغ واششصغ وانقخة ،

 السشصقةيّعج محػر صخاع تاريخي في الحي  تمظ العالقات بيشيسا بدبب ما يجخي في العخاؽ،
 التي تسثل مرالح ذات اىتساـ دولي كبيخ (56)جيا ميسافي ىحه السشصقة،الحتاللو مػقعا ستخاتي

وفيسا ، فزال عغ كػنو بمج ثخي بثخواتو السيسا الشفط،  الغمب الجوؿ الكبخى اقتراديا ودوليا
، أرسل الخئيذ األمخيكي الدابق باراؾ اوباما قػات أمخيكية تحت غصاء يخز امخيكا فقج

اإلرىاب إلى مشصقة الذخؽ األوسط وذلظ استشادا  عمى شمب الحكػمة التحالف الجولي لسحاربة 
ألمخيكي ، وقج وصل الجعع ا 3125العخاقية لسػاجية خصخ تشطيع )داعر( اإلرىابي بعج حديخاف 

وشسل الجعع جػانب مختمفة عدكخية وأمشية ومالية وسياسية ،  3125إلى العخاؽ في عاـ 
ـز العدكخي والفشي إلى الحكػمة العخاقية لسػاجية وبالشدبة إلى تخكيا قجمت الجعع الال

، "وقج أشاد الخئيذ األمخيكي دونالج (57)تشطيع)داعر( وبالتعاوف مع الػاليات الستحجة األمخيكية 
تخامب بسحتػى التعاوف العدكخي الستسيد بيغ العخاؽ والػاليات الستحجة األمخيكية في الحخب عمى 
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تخامب عمى ضخورة بشاء عالقات قػية مع العخاؽ وعجـ الدساح  اإلرىاب، وأكج الخئيذ األمخيكي
لدعدعة امغ العخاؽ ، وأكج عمى االستسخار بذخاكة شاممة مع العخاؽ تعػد بالسشفعة لكال الجولتيغ 

 (58) عمى مجى الدشػات السقبمة"
ػسصت وبيحا تكػف الػاليات الستحجة األمخيكية قج شاركت بسجيػد كبيخ لسحاربة اإلرىاب وت    

لتقخيب السػاقف فيسا بيغ العخاؽ وتخكيا ، بسعشى أف العخاؽ أصبح واحج مغ السػضػعات السيسة 
التي تشاولتيا العالقات األمخيكية التخكية والتي تؤثخ بيا في آف واحج مسا عج العخاؽ مغ اىع 

 اولػيات السػاضيع السصخوحة في العالقة بيغ الجولتيغ.
فاف التشديق والحػار  3129وصػال  إلى عاـ  3125ي اعقبت عاـ أما ما تعمق بالسجة الت    

األمخيكي التخكي بذاف العخاؽ كاف مختفا نطخا  الف اغمب السعارؾ التي دارت مع تشطيع )داعر( 
كانت قخيبة مغ الحجود مع تخكيا ، فزال عغ مػضػعات مثل : انتذار عشاصخ حدب العساؿ 

استفتاء استقالؿ إقميع كخدستاف ، وليحا وججنا الديارات  الكخدستاني في شساؿ العخاؽ ، ومػضػع
أيمػؿ  8التالية التي قاـ بيا مدؤولػف أمخيكاف لسشاقذة مػضػع العخاؽ خيخ دليل عمى ذلظ ففي 

تذاؾ ليغل لسشاقذة امكانية اشتخاكيا بالحخب عمى  زار تخكيا وزيخ الجفاع األميخكي 3125
وزيخ الجفاع االمخيكي  "شتػف كارتخ" 3127تذخيغ األوؿ  37-34كسا زار تخكيا في . اإلرىاب 

مغ تشطيع  الستعادة مجيشة السػصل الدابق لمتباحث مع القادة االتخاؾ في كيفة الصخيقة والخصة
.ثع عاد (59) ، فزال عغ التصخؽ لبحث مػضػع االرىاب في العخاؽ وشخؽ القزاء عميو)داعر( 

الحخب عمى اإلرىاب في  لبحث ممف،  3127كانػف األوؿ في مشترف شيخ كيا الػزيخ وزار تخ 
وجاءت الديارات الستتالية لسدؤوليغ امخيكاف الى انقخة واالجتساع بالسدؤوليغ االتخاؾ العخاؽ . 

الجخاء مذاورات معسقة فيسا يخز العالقات بيغ البمجيغ وبحث مػضػعة العخاؽ وحالتو 
في شيخ مارس تيمخسػف  وزيخ الخارجية األمخيكي األسبق ريكذزيارة  الدياسية واالمشية ومشيا

مع وتباحث ، ، ، فزال عغ زيارة لػكيمو "تػماس شانػف" في ابخيل /نيداف مغ العاـ نفدو3128
خالليا  وناقر في مػاضيع سياسية وامشية مذتخكة أميج يالتذيغ وكيل وزارة الخارجية التخكي

ال  عغ التصػرات اإلقميسية والجولية ، زف. والػاليات الستحجة األمخيكية اتخكي العالقات الثشائية بيغ
كسا تصخقا الى الػضع في شساؿ العخاؽ ووجػد مدمحي حدب فتح هللا غػلغ،  ومعالجة وضع 
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 عاـ أيار يػميغ في شيخ  جػلة لعجد مغ دوؿ اوربا استسخت وخالؿ.  العساؿ الكخدستاني التخكي
: " نحغ نجرؾ تساما  السخاوؼ األمشية  قائال جيسذ ماتيذ األمخيكيوزيخ الجفاع  صخح 3128

بأف الػاليات الستحجة  تخكيا ، نخيج أف نصسئغ الذعب والحكػمة في تخكيا لذخيظ التحالف في
وحسل معو إعادة تأكيج التداـ كسا . (:5)في مػاجية أي مخاشخ " تخكيا األمخيكية ممتدمة بحساية

في  في حخبيا عمى االرىاب األمشية والدياسية حمفائيا ، حتياجات بسخاعاة مرالح وا واششصغ
وماتختب عميو مغ انعكاسات  استفتاء االقميع أتخاؾ مػضػع  مع مدؤوليغبحث العخاؽ ، كسا 

 .(61)واثخىا عمى العالقة مع حكػمة السخكد
عشج  جاءت تأكيجات واششصغ مغ خالؿ وزارة الجفاع االمخيكية وعمى لداف وزيخىا ماتيذ      
: أف "حمف شساؿ مؤكجا  3129شيخ مشترف فبخايخ وزيخ الجفاع التخكي نػر الجيغ جانكمي لقائو

: أّف  فزاللتخكيا ،  ، يعسالف عمى إزالة السخاوؼ األمشية السذخوعةوامخيكااألشمدي )ناتػ(، 
، مغ أىع القزايا الذائكة وأبخز لحدب العساؿ الكخدستاني التخكي باالسمحة ششصغوادعع 

التػتخ الحاصل في عالقات البمجيغ"، كسا ناقذا مػضػع أمغ الحجود الجشػبية لتخكيا مع  مرادر
مدتذار وزارة الخارجية التخكية أوميت  تع لقاء بيغ 3129 اواخخ شيخ مارس. وفي (62)العخاؽ 

جػف سػليفاف، في العاصسة األمخيكية واششصغ  اعج وزيخ الخارجية األمخيكييالجيغ مع مد
ومػضػع االستفتاء في إقميع كخدستاف  وناقذا القزايا في العالقات الثشائية بيغ الجولتيغ ،

 .(63)العخاؽ
 الخاتسة

تخكيا تأسيدا عمى ماتقجـ يسكششا القػؿ :يػجج ىشالظ مذتخكات تحتع عمى االشخاؼ الثالثة مغ     
والعخاؽ وامخيكا اف تػحج جيػدىا اليجاد الية تؤدي الى بمػرة كل الجيػد وتشديقيا فيسا يخز 
معالجة التصػرات الدياسية واالمشية في العخاؽ ، وىحا االمخ لو دوافعو واسبابو التي تحتسيا عجة 

العخاؽ النقخة  امػر مشيا التخابط في العالقة الدتخاتيجية بيغ انقخة وواششصغ، فزال عغ اىسيو
السيسا مغ الشاحية االمشية واالقترادية ، والػجػد االمخيكي في العخاؽ ، وىحا ما اكجتو اغمب 
الديارات لقادة ومدؤوليغ مغ كال البمجيغ لبحث وتشديق الجيػد مغ اجل تختيب حالة العخاؽ عمى 

كع العالقة بيغ تخكيا كافة االصعجة السيسا الدياسية واالمشية انصالقا مغ السذتخكات التي تح
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مابعج  السجة اثشاء األمخيكية -العالقات التخكية في جػىخ الجراسة بحثت وحممت ىحه وامخيكا.
 وشبيعة السػارد بحجع متسثمة ، تستاز بخرػصية كبيخة العالقات ىحه أف واضيخت  ،3122عاـ

 فالػاليات ، الجولية أو اإلقميسية البيئة صعيج عمى سػاء  الجولتيغ مغ كل تحجثو الحي التأثيخ
 تخكيا أف حيغ في ، الجولي الشطاـ كل عمى تأثيخىا تسارس عطسى عالسية قػة األمخيكية الستحجة
 لسدائل ومتزسغ واسع البمجيغ بيغ العالقات ومزسػف  ، اإلقميسية بيئتيا عمى تأثيخىا تسارس

فزال عغ التصخؽ  . يوالثقاف االقترادي السحتػى  يتزسغ مسا أكثخ وسياسية وأمشية عدكخية
 ومشيا ،3122 بعج ما أي ، الجراسة مجة اثشاء البمجيغ بيغ العالقات عمى تؤثخ عػامل لسجسػعة

 اإلقميسية بالبيئتيغ الستعمقة ومشيا األمخيكية الستحجة بالػاليات الستعمقة ومشيا بتخكيا الستعمقة
 . والجولية

 األولى السجة أف ورغع ، البمجيغ بيغ وثقافية واقترادية وأمشية سياسية تفاعالت ىشالظ بيشا أف كسا
 سشيشيا في أخحت أنيا أال ، والتحالف بالتعاوف  تتدع العالقات كانت اوباما باراؾ الخئيذ عيج مغ

 ورغع ، البمجيغ بيغ العالقات في التػتخ معجؿ رفع إلى تتجو 3125 عاـ بعج وتحجيجا   األخيخة
 أف إال ، األمخيكية السرالح وبيغ تخكيا مع مرالحيا بيغ السػازنة تخامب دونالج أدارة محاوالت

 في أليو اشخنا كسا الجولتيغ بيغ العالقة مزسػف  أف البمجيغ بيغ استسخ العالقات تمظ في التػتخ
 اإلقميسية البيئة نصاؽ عمى يؤثخاف الجولتيغ مغ فكل ، الجراسة ىحه أىسية اثبت ىػ أنسا الستغ

 وتخكيا عطسى عالسية قػة بػصفيا األمخيكية الستحجة فالػاليات العخاؽ، وبزسشيا أوسصية الذخؽ 
 اإلقميسية ولمبيئة لمبمجيغ ميسة عالقات تعج عالقاتيسا فاف ثع ومغ ، كبخى  إقميسية قػة بػصفيا
 . والجولية

 : فيي الجراسة إلييا تػصمت التي االستشتاجات اىع
 العالقات مشح عمى ضاغصة متغيخات تذكل األوسط الذخؽ  في اإلقميسية الستغيخات إف  -

 لتفخض كػابح عمييا تفخض أف يسكغ أو تحالفيا لسزاعفة فخص التخكية األمخيكية
 . السػجػدة اإلقميسية الستغيخات مع يتشاسب بسا عالقاتيسا تػجيو أعادة عمييسا

 السمفات مغ السػاقف لتشديق كبيخ تعاوف  وجػد شيجت الجولتيغ بيغ العالقات إف -
 مفتاح تسثل تخكيا أف اوباما باراؾ الخئيذ أدارة ألدراؾ وذلظ ، 3122 عاـ اإلقميسية
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 لمتعاوف  واسعة آليات وجػد مشصمق مغ وذلظ ، معو والتعامل األوسط الذخؽ  لفيع ميع
 . التخكي األمخيكي

  3113 عاـ اعتسجت قج كػنيا مغ واداوارىا أولػياتيا تػجيو أعادة تذيج كانت تخكيا إف -
 السباشخ التجخل سياسة اعتساد إلى ، اإلقميسية عالقاتيا في مذاكل صفخ سياسة عمى

 . التخكية السرالح تعديد يزسغ بسا اإلقميسية األزمات في
 مزسػف  إلى وتقتخب التعاوف  مزسػف  عغ تبتعج أخحت الجولتيغ بيغ العالقات أف  -

 تذيخ والتي ، 3127 عاـ تخكيا في الفاشمة العدكخي  االنقالب محاولة بعج التػتخ
 . لتشفيحىا أمخيكي اعتخاض عجـ ىشاؾ أف السؤشخات

 أوضاع وأثخت ،  العخاؽ أحجاث مع تعامميسا بصخيقة تأثخت الجولتيغ عالقات إف  -
 . العالقات تمظ مزسػف  عمى  العخاؽ

 التاريخية الخمفية مغ لكل بذخحيا مشيا انصمقت التي األىجاؼ الجراسة حققت لقج -
 مشيا انصمقت التي الفخضية وأثبتت ، والسزسػف واالنعكاسات والعػامل

 : ىي الجراسة تتبشاىا أف يسكغ التي التػصيات اىع
 األوسط الذخؽ  تجاه األمخيكية بالدياسة السعشية بالجراسات االىتساـ تعديد الزخوري  مغ  -2
 السشصقة في تؤثخ سياسة أىع عمى الػقػؼ يسكغ حتى ، ترشع وكيف ، بيا تؤثخ التي واآلليات ،

 بيا نعير التي
 وذلظ ، التخكية الدياسة جػانب كل لتغصية التخكية بالجراسات االىتساـ الزخوري  مغ  -3

 في اإلقميسي بالذأف تجخميا نصاؽ ومغ قػتيا نصاؽ مغ تػسع ، كبخى  إقميسية دولة تخكيا الف
 . األوسط الذخؽ 

 العخاؽ يسشح اإلقميسية العالقات دراسة الف ، اإلقميسية الجراسات اختراص نصاؽ تػسيع  -4
 الفخص معخفة ويسشحو ، العالقات تمظ في الزعف ونقاط القػة نقاط لسعخفة مدتقبمية فخصة

 . اإلقميسية العالقات في الكػابح ومعخفة
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 الههامش
                                                           

" ، السجمػػة الدياسػػية  3116-2:79، " اثػػخ الػػشفط فػػي العالقػػات العخاقيػػة الكػيتيػػة  قػػيذ جػػػاد عمػػي الغخيػػخي  (2)
 .222(، ص3117)بغجاد:  7، العجد  والجولية

وحػػخب  2::2، " الييسشػػة األمخيكيػػة عمػػى نفػػط الخمػػيج العخبػػي بعػػج حػػخب الخمػػيج الثانيػػة  سػػصاـ حدػػيغ عمػػػاف (3)
 . 244(، ص3127، )بغجاد: 62"، مجمة العمـػ الدياسية، العجد 3114الخميج الثالثة 

 .244السرجر نفدو، ص (4)
-غيػخ مشذػػػرة ،  جامعػػة ر خيزػػخ ، رسػػالة ماجدػػتيخ 3114عػدري رحيسػػة ، الغػػدو األمخيكػػي لمعػخاؽ سػػشة  (5)

 .73- 36، ص3126بدكخة، 
مجلةةةة الرافةةةد ن ، " دور األمػػػع الستحػػػجة فػػػي العسميػػػة الدياسػػػية فػػػي العػػػخاؽ"،  عبػػػج العديػػػد رمزػػػاف الخصػػػابي (6)

 . 369( ، ص 3118، ) السػصل :  42، العجد  للحقهق 
مجلةةةة خاؽ وتجاعياتػػػو العخبيػػػة واإلقميسيػػػة"، نػػػاضع نػػػػاؼ ألذػػػسخي ،"  ضػػػاىخة عػػػجـ االسػػػتقخار الدياسػػػي فػػػي العػػػ (7)

 . 421(، ص3122، )بغجاد: 29، العجد  الدياسية والدولية
مجلة مركةز السدتشرةرية " ،  3114، " الفداد السالي وىجر السػارد في العخاؽ بعج عػاـ  فخياؿ مذخؼ عيجاف (8)

 . :32( ، ص3128، )بغجاد:  للدراسات العربية والدولية
األمخيكية عمى خمفية انتياء أمج اتفاقية سحب القػات األجشبية مغ العخاؽ -، " العالقات العخاقية سميع نبيل ر (9)

 . :4( ، ص3122، ) بغجاد:  58، مخكد الجراسات اإلستخاتيجية والجولية، العجد  مجلة دراسات دولية"، 
وانعكاسػػاتيا عمػػى األحػػجاث فػػي  3122بعػػج نطيػخ سػػامي عبػػج الػاحػػج البمػػجاوي، العالقػػات األمخيكيػػة التخكيػػة مػػا  (:)

 .265، ص3129العخاؽ وسػريا، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمـػ الدياسية/ جامعة تكخيت ،
، رسػػالة ماجدػػتيخ غيػػخ :311 -3113نػػادرة وىػػاب احسػػج الفيمػػي، دور تخكيػػا االفميسػػي فػػي العػػخاؽ لمسػػجة مػػغ  (21)

 .258، ص3121مشذػرة ، كمية العمـػ الدياسية / جامعة بغجاد ،
مميحة بشمي الصػاف ايذيق ، سياسة تخكيا الخارجية وانعكاساتيا االقميسيػة ،مخكػد االمػارات لمجراسػات والبحػػث  (22)
 .7،ص3122الستخاتيجية ، ابػ ضبي ، ا
 .349حسيج فارس حدغ، السرجر الدابق ،ص (23)
 .:34حسيج فارس حدغ، السرجر الدابق ، ص (24)
 السرجر نفدو. (25)
 .351حسيج فارس حدغ، السرجر الدابق، ص (26)
 السرجر نفدو. (27)
بػجأت السذػكمة عشػجما تػع رسػػع خارشػة سياسػية لمسشصقػة وضػعت فييػػا ارض عخبيػة غشيػة بالسيػاه تحػت الدػػيادة  (28)

التخكية كحػضػي نيػخي سػيحاف وجيحػاف ومشحػجرات السيػاه الػاقعػة عمػى سػفػح شػػروس الجشػبيػة التػي تذػسل بػالد 
مشػػاشق عيشتػػاب وكمػػذ واورفػػة  عػػغ 2:31مػػخعر وديػػار بكػػخ، كػػحلظ تشػػازؿ الفخندػػييغ لالتػػخاؾ فػػي معاىػػجة انقػػخة 

ومارديغ وجديخة ابغ عسخ، وذىبت تخكيا إلى أبعج مغ ذلظ عشجما شالبت باضافة والية السػصل إلييا لكػغ عرػبة 
.لسديػػػج مػػػغ :2:4واالسػػػكشجرونة التػػػي نجحػػػت فػػػي ضػػػسيا عػػػاـ  2:37االمػػػع قػػػخرت بقائيػػػا ضػػػسغ العػػػخاؽ عػػػاـ 
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، :2:8-2:78ا مػػػغ قزػػػايا ومذػػػكالت السذػػػخؽ العخبػػػي السعمػمػػػات يشطػػػخ: احسػػػج جاسػػػع ابػػػخاليع ،مػقػػػف تخكيػػػ
 .258،ص3122اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية االداب ، جامعة البرخة،

يسكغ تحجيج الػاقع الجغخافي لشيخي دجمة والفخات، فالػاقع الجغخافي لشيخ الفخات، يسكػغ تحجيػجه بانػو يشبػع مػغ  (29)
فػػي ىزػػبة ارميشيػػا فػػي السشصقػػة السحرػػػرة بػػيغ بحيػػخة واف والبحػػخ  السختفعػػات الجبميػػة الػػػعخة لسختفعػػات ارضػػخـو

االسػد في شخؽ تخكيا ويخفجه نيخاف )مػرا( و)قخه صػ( المحاف يمتكياف في مدتشقعات )االزيػج(، ليكػػف نيػخ الفػخات 
( كػػػع، ويتجػػػو غخبػػػا  عبػػػخ 531عشػػػج مجيشػػػة كيبػػػاف، ويدػػػتسخ الشيػػػخ فػػػي جخيانػػػو داخػػػل االراضػػػي التخكيػػػة لسدػػػافة )

( كػع، حتػى ترػب فيػو ثالثػة 791االناضػؿ ليجخل الحجود الدػر ية عشج مجيشة )شػخابمذ( ويجػخي فييػا لسدػافة )
( كػع مػغ البحػخ الستػسػط، ثػع يشجػخؼ 261روافج الدػاجػر والبمػيخ  والخػابػر الػحي يعػج أىسيػا، ويكػػف عمػى بعػج )

% 63(كػع، أي حػػالي 2311ييػا مدػافة )شخقا ليػجخل االراضػي العخاقيػة عشػج مجيشػة حرػيبة والبػكسػاؿ، ليجػخي ف
مغ شػؿ الشيخ، وليذ لو روافج في العخاؽ، فيمتقػي فػي الشيايػة مػع نيػخ دجمػة ليكػنػا شػط العػخب الػحي يرػب فػي 
الخمػيج العخبػػي، ويعػػاني الفػػخات مػغ فقػػجاف كسيػػات كبيػػخة مػغ مياىػػو بدػػبب التبخػػخ فػي فرػػل الرػػيف خاصػػة وانػػو 

امػػا بالشدػػبة لشيػػخ دجمػػة، فانػػو يشبػػع مػػغ بحيػػخة كػجػػظ فػػي مشصقػػة صػػػفي  يدػػيخ مدػػافة شػيمػػة فػػي اراض مكذػػػفة،
التخكيػػػة أي مػػػغ ىزػػػبة االناضػػػػؿ شػػػخؽ تخكيػػػا، تغحيػػػو الثمػػػػج واالمصػػػار الدػػػاقصة عمػػػى الدػػػفػح الجبميػػػة الجشػبيػػػة 

( 48-46لدمدمة جباؿ شػروس الذخقية وجباؿ زاجخوس في ايخاف ويكػف خط الحجود بيغ تخكيا وسػريا لسدػافة )
( كع قبل أف يجخل االراضػي العخاقيػة فػي مشصقػة فيذػخابػر فػي اقرػى الذػساؿ، 8ع وبيغ سػريا والعخاؽ مدافة )ك

ويبمػػغ شػػػؿ الشيػػخ مػػغ مشبعػػو إلػػى مرػػبو فػػي الخمػػيج العخبػػي مػػع نيػػخ الفػػخات فػػي مجػػخى شػػط العػػخب السػػائي فػػي 
ج جاسع ابخاليع، السرػجر الدػابق ، ( كع في تخكيا. لسديج مغ التفاصيل يشطخ: احس411(كع مشيا )2769العخاؽ )

 .259ص
 السرجر نفدو. (:2)
عمػػي حدػػيغ صػػادؽ، حقػػػؽ العػػخاؽ السكتدػػبة فػػي ميػػاه الفػػخات، رسػػالة ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة، كميػػة القػػانػف  (31)

 .45-43، 2:88والدياسة، جامعة بغجاد، 
نرػػيف جاسػػع السصمبػػي، "العالقػػات العخاقيػػة الدػػػرية التخكيػػة فػػي ضػػػء السيػػاه السذػػتخكة وافاقيػػا السدػػتقبمية"،  (32)

 .51، ص:2:9كانػف األوؿ  26(، الدشة الثانية، 4مجمة اوراؽ تخكية معاصخة، العجد )
؛ مرػصفى 3، ص2، و422، ممفػة رقػع 2:57التخكيػة  -د. ؾ. و، وثائق البالط السمكي، السعاىجة العخاقية  (33)

 .312، ص2:73مرخية، القاىخة،  -، السصبعة االنجمػ 2الحفشاوي، قانػف البحار الجولي، ج
 .261احسج جاسع ابخاليع ، السرجر الدابق ، ص (34)
 السرجر نفدو. (35)
ع سػػحخ عبػػج السجيػػج السجػػالي، االتفاقيػػات الجوليػػة الحػػػاض االنيػػار السذػػتخكة االشػػار التػػاريخي، ضػػسغ وقػػائ (36)

السؤتسخ الدشػي الثالث، السياه العخبية وتحجيات القخف الحادي والعذخيغ، مخكد دراسات السدتقبل، جامعة اسػيػط، 
 .:3، ص9::2مرخ، 

 .352حسيج فارس حدغ، السرجر الدابق،ص (37)
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(27) H.Tarik oguzlu, The turkomans of Iraq as a factor in Turkish foreign policy: socio 

– political and demographic perspective, Ankara foreign policy institute, 2007, p45.    
ر نػر الجيغ ، العخاؽ بيغ الػحجة الدياسية والفيجرالية ، مجمة شئػف االوسط ، مخكد الجراسػات اإلسػتخاتيجية  (39)

 . :6، ص  3118، صيف  237، العجد  28، بيخوت ، الدشة 
 .323فيمي، السرجر الدابق ، صنادرة وىاب ال (:3)
، إشخوحػة   2::2 – 2:56خميل إبخاليع محسػد ، الدياسة الخارجية التخكية إزاء الذخؽ األوسط لمسجة مغ  (41)

 . 264، ص  6::2دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية العمـػ الدياسية ، جامعة بغجاد ، 
 .323نادرة وىاب الفيمي، السرجر الدابق ص (42)

(32) Nazli Gensay , brock Dah , chronology of U.S-Turkish relations, Washington 
institute , Washington D C , July 2004 , p.2. 

 .319نادرة وىاب الفيمي، السرجر الدابق، ص (44)
 .318نادرة وىاب الفيمي، السرجر الدابق، ص (45)
 السرجر نفدو. (46)
 .272نطيخ سامي عبج الػاحج البمجاوي، السرجر الدابق ، ص (47)
تركيا في العراق.. كيف استطاعت أنقرة أن تهسة  نوهههةا فةي بدةداد " ، مركةز الجزيةرة عمي حديغ بػاكيخ، " (48)

 36/7/3122للدراسات ، بتاريخ السقال في 
وهههةا فةي بدةداد " ، مركةز الجزيةرة تركيا في العراق.. كيف استطاعت أنقرة أن تهسة  نعمي حديغ بػاكيخ، " (49)

 36/7/3122للدراسات ، بتاريخ السقال في 
تركيا في العراق.. كيف استطاعت أنقرة أن تهسة  نوهههةا فةي بدةداد " ، مركةز الجزيةرة عمي حديغ بػاكيخ، " (:4)

 36/7/3122للدراسات ، بتاريخ السقال في 
 السرجر نفدو. (51)
 السرجر نفدو. (52)
 السرجر نفدو. (53)
تركيا في العراق.. كيف استطاعت أنقرة أن تهسة  نوهههةا فةي بدةداد " ، مركةز الجزيةرة عمي حديغ بػاكيخ، " (54)

 36/7/3122للدراسات ، بتاريخ السقال في 
، " االنعكاسػػػات الدػػػمبية لمسحاصرػػػة الدياسػػػية عمػػػى البشيػػػة السؤسدػػػية والسجتسعيػػػة ياسػػػيغ ر حسػػػج العيثػػػاوي  (55)

، 71، العػػػجد  ، مخكػػػد الجراسػػػات اإلسػػػتخاتيجية والجوليػػػة مجلةةةة دراسةةةات دوليةةةةلمشطػػػاـ الػػػجيسقخاشي فػػػي العػػػخاؽ "، 
 . 32(، ص3126)بغجاد: 

، 225"، سمدػمة دراسػات اسػتخاتيجية، العػجدعامخ ىاشع عػاد، "دور القػػة اعدػكخية فػي االسػتخاتيجية االمخيكيػة (56)
 .78،ص3122بغجاد، 

، فػػػػػي :  26/21/3125، أوريشػػػػػت نػػػػػت ، جوؿ السدػػػػػاىسة فػػػػػي الحػػػػػخب عمػػػػػى داعػػػػػرالػػػػػ مشرػػػػػػر العسػػػػػخي،  (57)
news.net/ar/news_show/81910-http://www.orient  (29/5/3129 . ) 

http://www.orient-news.net/ar/news_show/81910
http://www.orient-news.net/ar/news_show/81910
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يشطػخ:  تخامػب يؤكػج لمعبػادي التػداـ بػالده بذػخاكة شػاممة مػع العػخاؽ بزػػء االتفاقيػة اإلسػتخاتيجية ، الدػػمخية  (58)

 https://www.alsumaria.tv/news/  (29/5/3129. )، في :  31/4/3128نيػز ، 
عي كارتخ.. ألعبادي يخفس مذػاركة تخكيػا فػي معخكػة السػصػل"، صػحيفة الذػخؽ حسدة مرصفى، " رغع مدا (59)

 .3127اكتػ بخ  34، في: 24955األوسط المشجنية ، العجد 
، فػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 21/6/3128وزيػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػجفاع األمخيكػػػػػػػػػػػػػػػػػي يؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػج التػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ واشػػػػػػػػػػػػػػػػػشصغ بػػػػػػػػػػػػػػػػػأمغ تخكيػػػػػػػػػػػػػػػػػا،  (:5)

https://arabic.sputniknews.com/world/201705101023926178 (2:/5/3129. ) 
، فػػػػػػي: 34/9/3128ر قاسػػػػػػع ، قػػػػػػخاءة فػػػػػػي زيػػػػػػارة مػػػػػػاتيذ إلػػػػػػى الذػػػػػػخؽ األوسػػػػػػط، مػقػػػػػػع نػػػػػػػف بػسػػػػػػت،  (61)

https://www.noonpost.org/content/19533 (2:/5/3129). 
، مػقػػع تخكيػػا 27/3/3129أنقػخة تصمػػب مػغ واشػػشصغ وقػػف كافػة أنػػػاع الػجعع إلرىػػابيي "العّسػػاؿ الكخدسػتاني"،  (62)

 https://www.turkey-post.net/p-tag(31/5/3129. )، في: 27/3/3129بػست ، 
، فػػػػػػي: 4/3129/:3مدتذػػػػػػار الخارجيػػػػػػة التخكيػػػػػػة يتػجػػػػػػو الجسعػػػػػػة لػاشػػػػػػشصغ لبحػػػػػػث العالقػػػػػػات الثشائيػػػػػػة،  (63)

248215-post.net/p-https://www.turkey/  (31/5/3129. ) 
 

 :قائسة السرادر 
 - H.Tarik oguzlu , The turkomans of Iraq as a factorin turksh foreign 

policy : socio – political and demographic perspective , Ankara foreign 
policy institute , 2007 K  

 -   Nazli Gensay , brock Dah , chronology of U.S-Turkish relations ., 
Washington institute , Washington D C , July 2004 . 

، :2:8-2:78مػقػػػف تخكيػػػا مػػػغ قزػػػايا ومذػػػكالت السذػػػخؽ العخبػػػي  احسػػػج جاسػػػع ابػػػخاليع ، -
 .3122اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية االداب ، جامعة البرخة، 

أنقػػػػػػػخة تصمػػػػػػػب مػػػػػػػغ واشػػػػػػػشصغ وقػػػػػػػف كافػػػػػػػة أنػػػػػػػػاع الػػػػػػػجعع إلرىػػػػػػػابيي "العّسػػػػػػػاؿ الكخدسػػػػػػػتاني"،   -
-https://www.turkey، فػػػػػػػػػػػػػػي: 27/3/3129، مػقػػػػػػػػػػػػػػع تخكيػػػػػػػػػػػػػػا بػسػػػػػػػػػػػػػػت ، 27/3/3129

post.net/p-tag(20/4/2018. ) 
تخامػػػب يؤكػػػج لمعبػػػادي التػػػداـ بػػػالده بذػػػخاكة شػػػاممة مػػػع العػػػخاؽ بزػػػػء االتفاقيػػػة اإلسػػػتخاتيجية ،  -
  /https://www.alsumaria.tv/news، فػػػػػي :  31/4/3128دػػػػػػمخية نيػػػػػػز ، ال

(18/4/2018. ) 
جالؿ عبػج هللا معػػض ، "تخكيػا واألمػغ القػػمي العخبػي : الدياسػة السائيػة واألقميػات" ، مجمػة  -  

 . 3::2، حديخاف   271السدتقبل العخبي ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت، عجد 

https://www.alsumaria.tv/news/
https://www.noonpost.org/content/19533
https://www.noonpost.org/content/19533
https://www.turkey-post.net/p-248215/
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فى، " رغع مداعي كػارتخ.. ألعبػادي يػخفس مذػاركة تخكيػا فػي معخكػة السػصػل"، حسدة مرص - 
 .3127اكتػبخ  34، في: 24955صحيفة الذخؽ األوسط المشجنية ، العجد 

حسيػػج فػػارس حدػػغ سػػميساف، الدياسػػة الخارجيػػة التخكيػػة مابعػػج الحػػخب البػػاردة، اشخوحػػة دكتػػػراه  -
 .3117بغجاد ، غيخ مشذػرة، كمية العمـػ الدياسية /جامعة 

 – 2:56خميػػػل إبػػػخاليع محسػػػػد ، الدياسػػػة الخارجيػػػة التخكيػػػة إزاء الذػػػخؽ األوسػػػط لمسػػػجة مػػػغ  - 
 . 6::2، إشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية العمـػ الدياسية ، جامعة بغجاد ، 2::2

 .422، ممفة رقع 2:57التخكية  -د. ؾ. و، وثائق البالط السمكي، السعاىجة العخاقية   -
 .2:73 القاىخة، مرخية، - االنجمػ السصبعة ،2ج الجولي، البحار قانػف  الحفشاوي، مرصفى -
 التػػاريخي، االشػػار السذػػتخكة االنيػػار الحػػػاض الجوليػػة االتفاقيػػات السجػػالي، السجيػػج عبػػج سػػحخ -

 مخكػػػد والعذػػػخيغ، الحػػػادي القػػػخف  وتحػػػجيات العخبيػػػة السيػػػاه الثالػػػث، الدػػػشػي  السػػػؤتسخ وقػػػائع ضػػػسغ
 .9::2 مرخ، اسيػط، جامعة السدتقبل، دراسات

 الثانيػػة الخمػػيج حػػخب بعػػج العخبػػي الخمػػيج نفػػط عمػػى األمخيكيػػة الييسشػػة"  ، عمػػػاف حدػػيغ سػػصاـ -
 (.3127: بغجاد) ،62 العجد الدياسية، العمػـ مجمة ،"3114 الثالثة الخميج وحخب 2::2

 دراسػػػػػات سمدػػػػػمة ،"االمخيكيػػػػػة االسػػػػػتخاتيجية فػػػػػي عدػػػػػكخيةلا القػػػػػػة دور" عػػػػػػاد، ىاشػػػػػع عػػػػػامخ -  
 .3122 بغجاد، ،225العجد استخاتيجية،

 مجمػػة ،"العػخاؽ فػػي الدياسػية العسميػػة فػي الستحػػجة األمػع دور"  ، الخصػػابي رمزػاف العديػػد عبػج -
 ( . 3118:  السػصل)  ، 42 العجد ، لمحقػؽ  الخافجيغ

 جامعػة  ، مشذػػرة غيػخ ماجدػتيخ رسػالة ، 3114 سشة لمعخاؽ األمخيكي الغدو ، رحيسة عدري  -
 .3126 بدكخة،-خيزخ ر
 . 3114 ، بيخوت ، الداقي دار ،" العخاؽ لتخكساف الدياسي التاريخ" ، الرسانجي قادر عديد -

 :36/7/312 في السقاؿ بتاريخ ، لمجراسات الجديخة
 ،" بغػجاد؟ فػي نفػذىػا تػسػع أف أنقػخة استصاعت كيف.. العخاؽ في تخكيا" باكيخ، حديغ عمي -  

 فػػي نفػذىػػا تػسػػع أف أنقػػخة اسػػتصاعت كيػػف.. العػػخاؽ فػػي تخكيػػا" بػػاكيخ، حدػػيغ عمػػي - اؿ مخكػػد
 :36/7/312 في السقاؿ بتاريخ ، لمجراسات الجديخة مخكد ،" بغجاد؟

 ،" بغػػجاد؟ فػػي نفػذىػػا تػسػػع أف أنقػػخة اسػػتصاعت كيػػف.. العػػخاؽ فػػي تخكيػػا" بػػاكيخ، حدػػيغ عمػػي -
 :36/7/312 في السقاؿ بتاريخ ، لمجراسات الجديخة مخكد
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 ،" بغػػجاد؟ فػػي نفػذىػػا تػسػػع أف أنقػػخة اسػػتصاعت كيػػف.. العػػخاؽ فػػي تخكيػػا" بػػاكيخ، حدػػيغ عمػػي -
 :36/7/312 في السقاؿ بتاريخ ، لمجراسات جديخة مخكد

 مشذػػػرة، غيػػخ ماجدػػتيخ رسػػالة الفػػخات، ميػػاه فػػي السكتدػػبة العػػخاؽ حقػػػؽ  صػػادؽ، حدػػيغ عمػػي -
 . ،2:88 بغجاد، جامعة والدياسة، القانػف  كمية

 مجمػػة ،"  3114 عػػاـ بعػػج العػػخاؽ فػػي السػػػارد وىػػجر السػػالي الفدػػاد"  ، عيػػجاف مذػػخؼ فخيػػاؿ  -
 ( .3128: بغجاد) ، والجولية العخبية لمجراسات السدتشرخية مخكد

 ،"  3116-2:79 الكػيتيػػة العخاقيػػة العالقػػات فػػي الػػشفط اثػػخ"  ، الغخيػػخي  عمػػي جػػػاد قػػيذ  - 
 (.3117: بغجاد) 7 العجد ، والجولية الدياسية السجمة

 ،34/9/3128 بػسػػت، نػػػف  مػقػػع األوسػػط، الذػػخؽ  إلػػى مػػاتيذ زيػػارة فػػي قػػخاءة ، قاسػػع ر  - 
 https://www.noonpost.org/content/19533 (19/4/2018. ): في

 مخكػػػد ، االوسػػػط شػػػئػف  مجمػػػة ، والفيجراليػػػة الدياسػػػية الػحػػػجة بػػػيغ العػػػخاؽ ، الػػػجيغ نػػػػر ر  - 
 . 3118 صيف ، 237 العجد ، 28 الدشة ، بيخوت ، اإلستخاتيجية الجراسات

 ،4/3129/:3 الثشائيػة، العالقػات لبحػث لػاشػشصغ الجسعػة يتػجػو التخكيػة الخارجية مدتذار   -
 https://www.turkey-post.net/p-248215/ (20/4/2018. ): في
 االمػػػارات ،مخكػػػد االقميسيػػػة وانعكاسػػػاتيا الخارجيػػػة تخكيػػػا سياسػػػة ، ايذػػػيق الصػػػػاف بشمػػػي مميحػػػة -

 .3122 ، ضبي ابػ ، االستخاتيجية والبحػث لمجراسات
 ، نػػػػػػػت أوريشػػػػػػػت ،  داعػػػػػػػر عمػػػػػػػى الحػػػػػػػخب فػػػػػػػي السدػػػػػػػاىسة الػػػػػػػجوؿ  ، العسػػػػػػػخي  مشرػػػػػػػػر  -  

  http://www.orient-news.net/ar/news_show/81910:  فػػي ، 26/21/3125
(18/4/2018 . ) 

 رسػػالة ،:311 -3113 مػػغ لمسػػجة العػػخاؽ فػػي االفميسػػي تخكيػػا دور الفيمػػي، احسػػج وىػػاب نػػادرة  -
 .3121، بغجاد جامعة/  الدياسية العمػـ كمية ، مشذػرة غيخ ماجدتيخ

 العخبيػػػػػة وتجاعياتػػػػػو العػػػػػخاؽ فػػػػػي الدياسػػػػػي االسػػػػػتقخار عػػػػػجـ ضػػػػػاىخة"  ، ألذػػػػػسخي  نػػػػػػاؼ نػػػػػاضع  -
 (.3122: بغجاد) ،29 العجد ، والجولية الدياسية مجمة ،"واإلقميسية

 القػػػات سػػحب اتفاقيػػة أمػػج انتيػػاء خمفيػػة عمػػى األمخيكيػػة-العخاقيػػة العالقػػات"  ، سػػميع ر نبيػػل  -
 ، 58 العػجد والجوليػة، اإلسػتخاتيجية الجراسػات مخكػد ، دوليػة دراسػات مجمػة ،" العخاؽ مغ األجشبية

 ( .3122: بغجاد) 
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 وافاقيػػا السذػػتخكة السيػػاه ضػػػء فػػي التخكيػػة الدػػػرية العخاقيػػة العالقػػات" السصمبػػي، جاسػػع نرػػيف -
 .:2:9 األوؿ كانػف  26 الثانية، الدشة ،(4) العجد معاصخة، تخكية اوراؽ مجمة ،"السدتقبمية

 عمى وانعكاساتيا 3122 بعج ما التخكية األمخيكية العالقات البمجاوي، الػاحج عبج سامي نطيخ  -
 تكخيػت جامعػة/ الدياسػية العمػػـ كميػة مشذػػرة، غيػخ ماجدػتيخ رسالة وسػريا، العخاؽ في األحجاث

،3129. 
 األخبػػػػػػػػػار، صػػػػػػػػػحيفة الخىػػػػػػػػػاف، وتخدػػػػػػػػػخ... واشػػػػػػػػػشصغ عػػػػػػػػػغ تتسػػػػػػػػػايد تخكيػػػػػػػػػا رزؽ، ىػػػػػػػػػجى -  

 https://www.al-akhbar.com/Syria/42078(19/4/ 2018):  في ،37/22/3125
: فػػػػػػػػػػي ،21/6/3128 تخكيػػػػػػػػػا، بػػػػػػػػػأمغ واشػػػػػػػػػشصغ التػػػػػػػػػداـ يؤكػػػػػػػػػج األمخيكػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػجفاع وزيػػػػػػػػػخ - 

https://arabic.sputniknews.com/world/201705101023926178 
(19/4/2018. ) 

 السؤسدػية البشيػة عمػى الدياسية لمسحاصرة الدمبية االنعكاسات"  ، العيثاوي  حسج ر ياسيغ  -
 اإلسػتخاتيجية الجراسػات مخكػد ، دوليػة دراسػات مجمػة ،" العػخاؽ فػي الػجيسقخاشي لمشطػاـ والسجتسعية

 (.3126: بغجاد) ،71 العجد ، والجولية


