
تقييم االجتماعات
العدد : 13  - كانون االول /ديسمبر  2016

االول/ديسمبر  كانون   28 بتاريخ 
2016 وضمن اطار التعاون بين مركز 
الشرق االوسط للدراسات االستراتيجية 
للدراسات  النهرين  مركز  و  )اورسام( 
لمستشارية  التابع  اإلستراتيجية 
مركز  نظم  العراقي،   الوطني  االمن 
لمناقشة  أنقرة  في  اورسام ورشة عمل 
– العراقية  )العالقات  ومستقبل  واقع 
التركية(. حيث شارك في ورشة العمل 
الدبلوماسيين  من  العراق مجموعة  من 
شارك  وكذلك  والخبراء،  واالكاديميين 
من  مجموعة  التركي  الجانب  من 
والخبراء  واالكاديميين  المسؤولين 

والباحثين. 

 - التركية  “العالقات  ورشة عمل حول 
العراقية”

تقييم االجتماعات

مركز  بين  التعاون  اطار  وضمن   2016 االول/ديسمبر  كانون   28 بتاريخ 
للدراسات  النهرين  مركز  و  )اورسام(  االستراتيجية  للدراسات  االوسط  الشرق 
اورسام  مركز  نظم  العراقي،   الوطني  االمن  لمستشارية  التابع  اإلستراتيجية 
شارك  حيث  –التركية(.  العراقية  )العالقات  عنوان  تحت  أنقرة  في  عمل  ورشة 
الدبلوماسيين واالكاديميين والخبراء،  في ورشة العمل من العراق مجموعة من 
وكذلك شارك من الجانب التركي مجموعة من المسؤولين واالكاديميين والخبراء 
والباحثين. وقد تم في اعمال الورشة عقد ثالث جلسات، حيث ركزت أوراق العمل 
العالقات  في  االخيرة  التطورات  على  الورشة  جلسات  خالل  القيمة  والنقاشات 
البلدين، فضالً عن  العالقة بين  الديناميكيات االقليمية على  الدولتين، وتأثير  بين 
جلسات  في  تم  كذلك  البلدين.  بين  العالقة  في  واالقتصاد  الطاقة  مواضيع  تأثير 
ورشة العمل مناقشة العوامل المؤثرة في العالقة بين تركيا والعراق، وحاول كال 
الطرفين تقديم التوصيات والحلول المناسبة الرتقاء العالقات الى مستويات جيدة. 

وفي هذا السياق تمت مناقشة بعض المواضيع في االجتماع منها :
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العمليات العسكرية في الموصل وتأثير أوضاع مدينة الموصل على العالقة بين البلدين.	 
المواقف التركية من العملية السياسية في العراق.	 
التصور التركي في العراق.	 
تأثير أوضاع اقليم كردستان العراق على العالقة بين تركيا وحكومة المركزية العراقية. 	 
دور التركمان في مستقبل العراق.	 
وجود تنظيم PKK  في العراق.	 
مسألة الالجئين وطرق الحل )مشاكل الالجئين في تركيا والتوصيات حول الحلول للمشاكل التي 	 

يواجها الالجئون عند العودة للوطن(.
دور حلف شمال االطلسي والوجود االمريكي في العراق ضمن قوات التحالف لمحاربة داعش 	 

وتأثيره على العالقات بين تركيا والعراق.
سياسة ايران في المنطقة وتأثيرها على العالقات التركية العراقية. 	 
تأثير األزمة السورية على العالقة بين الدولتين. 	 
االرهاب العالمي ومحاربة داعش. 	 
مسألة الطاقة في العالقات التركية العراقية.	 
مسألة المنافذ الحدودية بين البلدين.	 
حجم التجارة المتبادلة واالستثمار بين البلدين. 	 
الفرص والمشاكل االقتصادية والتجارة التي تواجه البلدين.	 

تم في جلسات ورشة العمل التاكيد على بعض المواضيع أبرزها:-
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ان تتم مناقشة العالقات الثنائية 
عن  بعيدا  والعراق  تركيا  بين 
والمعادلة  االقيلمية  االحداث 

األقليمية

طبيعية، 	  مسألة  البلدين  بين  الخالفات  وجود 
أزمات  الى  الخالفات  تلك  تحول  منع  يجب  ولكن 
النصر  تحقق  ال  الصراعات  تلك  وصراعات، الن 
الي بلد منهما، والخسائر من تلك الصراعات سوف 

تعم الجميع.
مابين 	  مشتركة  وعناصر  قوية  عالقات  توجد 

افتعال  من  بدال  لذا  الجارين،  البلدين  كال  شعوب 
المشاكل يجب التركيز على التعاون بشكل أكبر.

من المفيد أن تنظر الحكومة العراقية والشعب العراقي نظرة ايجابية الى العالقة مع تركيا.	 
ان العراق بالنسبة لتركيا هو شريك مهم، حيث يوجد االالف من الطالب العراقين الدين يدرسون 	 

في تركيا، ويوجد المئات من الشركات التركية التي تعمل في العراق. وكذلك يوجد حوالي 300 
الف الجى عراقي في تركيا، ويوجد الكثير من العراقيين يعيشون في تركيا منذ سنوات، كل هذه 

األمور تستدعي اقامة عالقات جيدة بين البلدين .
ان عالقة تركيا مع حكومة اقليم كردستان العراق يجب ان ال تؤثر سلبا على عالقة تركيا مع 	 

الحكومة المركزية العراقية، كما يجب ان تتحرك الحكومة العراقية مع تركيا بشكل مشترك في 
بعض المواضيع مثل الدخول الى المناطق الفدرالية في العراق والمنافذ الحدودية، األمر الذي 

يؤدي الى توسيع العالقات بين البلدين.
 يجب ان يثق العراق بأن تركيا تدعم استقرار العراق، وان هذا ليس جديدا وانما تركيا تتبع هذا 	 

الموقف من عام 1920. 
ان تركيا تريد من العراق اشراك جميع  المكونات السياسية في الحكومة بشكل عادل ومتساوي 	 

اية مجموعة خارج   تبقى  العراق يجب ان ال  المشاكل من جديد في  ، ومن اجل ان ال تتكرر 
العملية السياسية  .

ان المكون التركماني مهم بالنسبة لتركيا، وان التركمان على راس القوميات التي تأثرت بشكل 	 
كبير من ممارسات داعش. ان مشاركة التركمان في مستقبل العراق سيؤثر في سياسة تركيا 

تجاه العراق.
ان االعالم يؤثر سلبا على الشعوب، من االفضل على مسؤولي الدولتين اقامة 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 .

ان تتم مناقشة العالقات الثنائية بين تركيا والعراق بعيدا عن االحداث اإلقليمية وتعقيدات المعادلة 	 
اإلقليمية وان تتبع تركيا نفس الخطوة مع ايران .

ان تتم معالجة ومناقشة القضايا المختلفة بين تركيا والعراق بصورة مستقلة عن بعضها البعض 	 
،وان تتم معالجة بعض المواضيع بشكل منفرد. يعني عند احراز تقدم في موضوع ما وقبل ايجاد 

الحل له يجب عدم السماح لموضوع اخر أن يؤثر عليه أو ان يحل محله او يتقدم عليه.
حدث دمار كبير في المدن بسبب الحرب على داعش، حيث يوجد الكثير من المتفجرات والعبوات 	 

واألفخاخ غير المنفلقة في المدن، ويمكن في هذا الصدد االستفادة من التجربة التركية في إزالة 
االلغام على الحدود السورية - التركية. وان تركيا سوف تساعد العراق في إعادة إعمار المناطق 
المحررة من سيطرة تنظيم داعش. ويمكن ايضا ان تنقل تركيا تجربتها في موضوع الالجئين 

للعراق والتي يمكن ان يستفيد منها العراق في معالجة موضوع الالجئين .
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الى 	  النظر  السبب عند محاربة داعش يجب  لهذا  تتم معالجة اإلرهاب بشكل شامل.   يجب ان 
موضوع تواجد عناصر PKK  في العراق على انه تهديد مشتركة للبلدين. وان تبادل التهم بين 
التعاون بشكل  إلى  البلدين. في هذا الصدد هناك حاجة  الطرفين لن يكون من مصلحة اي من 
وثيق بين تركيا والعراق. وان القضاء على تنظيم PKK ليس من مصلحة تركيا فقط وانما هي 

من مصلحة سيادة العراق ايضا.
يجب تفعيل المجلس األعلى للتعاون االستراتيجي بين تركيا والعراق من جديد، وان تتبع نفس 	 

الخطوات والموقف تجاه PKK بعد القضاء على تنظيم داعش. وان وجود PKK في العراق 
يضر بسيادة العراق. وان يتم تشكيل مجلس مشترك بين العراق وتركيا والعراق في مواجهة 
بينهما.  فيما  المصالح  يتشاركا  وان  قوية  الدولتين  بين  العالقات  تكون  االرهاب.وان  موضوع 
ومن جانب اخر من الممكن اضافة تركيا الى »مركز العمليات المشتركة« في بغداد الذي تشكل 

لمحاربة داعش بين روسيا وايران والعراق .
يجب محاربة الجماعات الدينية المتطرفة التي تستغل الدين فكرياً وعلى رأسهم تنظيم داعش، 	 

قواته مستفيدا من  يعزز من  ان داعش  العراق، حيث  يمكن حلها في مركز  المشكلة  وان هذه 
المظالم التي لحقت بالمكون السني  في العراق. وان المكون السني جزء ال يتجزأ من اللحمة 

العراقية.
هذا 	  في   ، المختلفة  العراقي  المجتمع  مكونات  مطالب  تلبية  في  استجابة  هنالك  تكون  أن  يجب 

الجانب من الضروري وجود تنمية في الجانب األمني واالقتصادي في العراق، حيث ان جميع 
مكونات الشعب العراقي تعتبر مضطهدة، وان عدم وجود حل معالجة االضطهاد في العراق فان 

المشاكل سوف تبقى و تستمر .   
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ان يكون بين الدولتين مشروع ممر يشمل السكك الحديدية والنقل البري لنقل النفط والبضائع من 	 
الخليج العربي الى تركيا، حيث ان هذا الطريق على جدول االعمال منذ سنة 1980، وان انشاء 
هذا الممر الذي يشمل مجاالت النقل والموصالت والتجارة سيكون من مصلحة الدولتين وكذلك 

يوفر الفائدة للمنطقة.
واضافة الى ذلك، فان في جنوب العراق التي تعيش فيه االغلبية الشيعية، ما زالوا هناك يفضلون 	 

الشركات التركية والبضائع التركية على غيرها، وعلى الرغم من وجود رؤية مختلفة للجماعات 
السياسية في العراق اتجاه تركيا فان هناك رغبة من جميع االطراف لتوسيع العالقات االقتصادية 

بين الدولتين.  
انشاء مشاريع وبرامج مشترك بين الدولتين في المناطق الحدودية المشتركة، وكذلك دعم مشاريع 	 

البناء والسكن وعودة الالجئين الى مناطق سكناهم. 
من الضروري تنويع مصادر العمل في العراق بحيث ان المشاريع العامة في العراق يجب ان  	 

يستفيد منه حوالي %70 من الشعب. حيث ان سوء األوضاع االمنية في العراق أدى الى انهاء 
القطاع الخاص لذلك في هذا الجانب فان من الضروري نقل التجربة التركية في تحسين أداء 
القطاع العام والخصخصة الى العراق. فبإمكان تركيا مساعدة العراق في الجانب المؤسساتي.  
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اورسام  وتهدف  األوسط.  الشرق  يخص  ما  في  فعالياتها  تنفذ  محايدة  ودراسات  ابحاث  مؤسسة  اورسام  ان 
الى  المنطقة  في  الخبراء  ورؤى  افكار  نقل  والى  األوسط،  الشرق  حول  معلوماتها  مصادر  تنويع  الى 
بتسهيل  تقوم  اورسام  فان  األهداف،  هذه  مع  واتساقا  مباشرة.  التركية  والسياسية  األكاديمية  األوساط 
وممثلي  األعمال  ورجال  والصحفيين  االستراتيجية  وخبراء  واألكاديميين  الدولة  رجال  استضافة   أمر 
معلوماتها  مصادر  تقوية  ذلك  في  مستهدفة  تركيا،  في  األوسط  الشرق  بلدان  في  المدني  المجتمع  منظمات 
اورسام  ونشريات  معلومات  سلة  وتحتوي  الدولية.  االوساط  في  او  تركيا  في  سواء  اليه  تتوصل  ما  ونشر 
االجتماعات  ومحاضر  والمحاضرات  السياسية  والمالحظات  والنشريات  والتقارير  الكتب  نشر  على 
االوسط«. الشرق  دراسات  و »  األورسط »  الشرق  بإسم »تحليالت  الى اصدارها مجلتين  اضافة  العلمية، 

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