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 انوا  الب ث الم ار  في الندوة 

 قضية كركو  في سياسة تركيا الخارجية تجا  العراق

 د. سعد سلما  الم هداني

 تكريت / كلية االدابجامعة 

 تقديم 

دخلت قضية كركو  مسرح السياسة الخارجية التركية ويمكننا  2003منذ اام     

من ذلك من خالل مراجعة بسيطة لتيري ات المسؤولين االترا  ب ا  هذ   التلكد

القضية . ولهذا فقد ادت تركيا الدول المجاورة للعراق ومنذ سقوط النظام السياسي 

مدينة كركو  معتبرة أنها ت كل  أل  يكو  لها كلمتها ب ل  مستقبل  في العراق

تهديداً م تمالً ألمن المنطقة . وقد هددت تركيا بتدويل ما أطلقت اليه ) م كلة 

الواقعة شمالي العراق والتي يقيم فيها ارب وأكراد وتركما  بسبب  (مدينة كركو 

 االحتكاكات والتوتر األمني الـذ  شهدته المدينة . وقال ايمـا  كورتو  مميل تركيا

كركو  هي المكا  األكير احتماالً لوقوح مواجهات ارقية  الخـا  بالعراق : إ  

في العراق ، ولذا فإ  كركو  ليست شلناً داخلياً اراقياً م يراً إلو آثار جدية 

التركية :  ( م تملة الو الدول المجاورة ، وأضاف في حديث ل بكة ) ا  تي في

في العراق ليس له أ  آثار سلبية الينا  اننا ميممو  الو التلكد من أ  ما ي يل

 . ، ومسللة كركو  تنطو  الو ميل هذ  المخاطر

من بين نتائجها الكيير  2003وقد أفرزت قضية ال رب الو العراق اام        

بالنسبة إلو تركيا إذ جعلتها انيراً أساسياً وجزءاً ال يتجزأ من لعبة األمم في 

مل الميا  والنفط واألمن واألقليات القومية، ال رق األوسط وذلك من خالل اوا

خاصة األقلية الكردية منها في شمال العراق ون وء نواة كيا  كرد  فيه يمس 

مباشرة الوضع الجيوأمني لتركيا كذلك أفرزت ال رب الو العراق وضعاً جديدا 

باستخدام تركيا لقضية كركو  كورقة ضغط إقليمية ودولية في حوار اليراح مع 

   الجوار والالابين الكبار في ال رق االوسط . دول

وتعدُّ كركو  بالنسبة إلو األترا  مدينة إستراتيجية تسكنها ثال  قوميات      

)العربية، الكردية، التركمانية(، ي تدم فيها اآل  جدل الهويات، وبدأت اليرااات 

رونها مورد المسل ة تعلو لغة العقل، فاألكراد يعتبرونها قدسهم، والعرب يعتب

حياتهم، والتركما  يعتبرونها تاريخهم . من هنا فا  تركيا قلقة جداً الو الوضع في 

العراق وخيوصاً في ال مال فهي تراقب األوضاح ان كيب وأ  تغيير في 

األيديولوجيات سيؤثر وب كل مباشر في األمن الوطني التركي بسبب تواجد اكير 

 .% من سكا  تركيا25كية، فهم ي كلو  مليو  كرد  الو األراضي التر 15من 
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وقد شهدت تركيا تغييرات متساراة في الداخل منذ تسعينيات القر  الماضي         

أهمها صعود التيار اإلسالمي إلو الواجهة السياسية التركية، وي ظو بتلييد 

ي جماهير  كبير وي تل المرتبة األولو في االنتخابات البلدية والنيابية التي جرت ف

، وهذا العامل المستجد في الداخل التركي ال بد أ  يكو  له 1996ــ  1995  أاوام 

ااتبار ووز  في السياسة الخارجية التركية حيث يعمل التيار اإلسالمي جاهداً 

وتميل التسعينيات اهد ت ول في االقات   لالرتباط بالدائرة ال ضارية اإلسالمية.

را  تركيا أنها تبتعد أكير فلكير ان أوروبا تركيا بال رق األوسط والغرب، بإد

سياسياً مقابل اإلحساس بإاادة اكت اف ذاتها ضمن دائرة ت مل البلقا  والقوقاز 

وآسيا الوسطو وإيرا  والعالم العربي وباتت فئات واسعة من النخبة الفكرية 

ية ال والسياسية والعسكرية في المجتمع التركي ترى أ  االتجا  ن و المنطقة العرب

يجب أ  يقتير الو ما ت دد  اإلستراتيجية الغربية أل  ذلك يضعف الدور التركي 

  وال يقويه ويجعله دوراً تابعاً واميالً .

 االهتمام التركي بقضية كركو  

سن اول في هذ  الورقة الربط بين االهتمام التركي بقضية كركو  في سياسة       

ل اهتمامها بالموضوح األكبر الذ  ي غل حيزاً تركيا الخارجية تجا  العراق من خال

كبيراً من التفكير االستراتيجي التركي وهو الم كلة الكردية أذ تعد الم كلة الكردية 

واحدة من تلك الم كالت المت عبة والمعقدة في ال رق األوسط، ألسباب جغرافية 

وإيرا  وتركيا. تتعلق بتوزح األكراد بين ثال  دول كبيرة في المنطقة هـي العراق 

مع وجود أاداد منهم في سورية ولبنا  وأرمينيا وأذربيجا . وكذلك ألسباب أمنية، 

فالم كلة الكردية ال تخص األكراد وحدهم بل تخص الدول وال عوب التي يعيش 

األكراد بينهم تاريخياً، وقد ت ولت الم كلة الكردية من م كلة م لية إلو م كلة 

رية، وإيرا  وتركيا، كما أض ت لها أبعاد غربية، كلولوية إقليمية تهم العراق وسو

أمنية غربية )أمريكية( في منطقة ال رق األوسط خاصة بعد رااية واشنطن التفاق 

الميال ة األخير بين مسعود البارزاني زايم ال زب الديمقراطي الكردستاني 

قرة تجا  االتفاق وجالل الطالباني زايم االت اد الوطني الكردستاني، وقد ت فظت أن

المذكور ورأت فيه نواة لقيام دولة كردية في كردستا  العراق. ورغم أنه ال توجد 

إحيائيات دقيقة حول ادد السكا  األكراد، فإ  اإلحيائيات الو تباينها ت ير إلو 

مليو  نسمة وبذلك ي كلو  أكبر أقلية قومية  30إلو  20أ  اددهم يبلغ ن و 

هم. وأكبر نسبة لألكراد هي في تركيا، وت ير الميادر م رومة من كيا  خا  ب

مليو  نسمة في حين ت ير  18و  16الكردية إلو أ  اددهم في تركيا يتراوح بين 

مليوناً بينما تقول الميادر  12و  10الميادر الم ايدة إلو أ  اددهم يتراوح بين 

مساحة كردستا  التركية الرسمية أ  اددهم ال يتجاوز ستة ماليين، وتبلغ نسبة 

تركيا ن و ربع المساحة اإلجمالية لتركيا ومعظم األكراد في تركيا يسكنو  ثال  

ا رة والية في جنوب شرق األناضول ويعيش ن و مليو  كرد  في غرب 

   األناضول إما هجروا قسراً أو هاجروا طلباً للعمل والرزق .
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ركيا أثيرت في اتفاقية ورغم أ  م كلة تقرير ميير ال عب الكرد  في ت        

بين تركيا وال لفاء المنتيرين في ال رب العالمية األولو، حيث نيت  1920سيفر 

من االتفاقية المذكورة الو إقامة كيا  قومي كرد  في  64و  63و  62البنود 

بعد خمس سنوات من  -حسب االتفاقية-جنوب شرق تركيا، ي يل ال عب الكرد  

الله، بموجب استفتاء ت رف اليه ايبة األمم، فإ  قيام هذا الكيا  الو استق

الزايم التركي أتاتور  نجح في إبدال بنود اتفاقية سيفر المذكورة بمعاهدة لوزا  

   التي تجاهلت ال قوق القومية الكردية المنيوصة في اتفاقية سيفر . 1923اام 

ومية لل عب الكرد  ومنذ ذلك الوقت حاولت تركيا وما زالت إنكار الهوية الق         

فيها ب تو الوسائل السياسية والقانونية واألمنية وقد سمتهم بـ"أترا  الجبال" إال 

أنه واقب حرب الخليج وان سار السلطة المركزية العراقية ان شمال العراق 

وجدت تركيا نفسها متورطة في المسللة الكردية بعد أ  قفزت هذ  المسللة إلو 

في الداخل والخارج وأض ت مدرجة في جدول أامال  واجهة األحدا  التركية

السياسة الداخلية والخارجية التركية. ففي الداخل تياادت حدة امليات حزب 

الذ  يخوض حرباً دموية ضد الدولة التركية منذ آب  PKK العمال الكردستاني

، وقد وصلت ض ايا هذ  ال رب من الجانبين إلو ن و ثالثين ألف قتيل 1984اام 

ي الخارج أسفرت التطورات الالحقة ل رب الخليج ان ظهور نواة دويلة كردية وف

في شمال العراق حيث تخ و تركيا من انس اب آثار هذ  الدويلة مستقبالً الو 

   أكراد تركيا.

التي تركزت في قاادة  (قوات ال ماية الدولية)ورغم أ  تركيا شاركت في          

بهدف حماية أكراد العراق من هجمات م تملة  1991انجرليك التركية في اام 

ضدهم من قبل نظام صدام حسين، وحرصت تركيا الو تبني سياسة أكير مرونة 

ال رقية، فقد أقر البرلما   -وانفتاحاً من قبل إزاء األكراد في مناطقها الجنوبية

قم مكاف ة اإلرهاب" الذ  نص الو إلغاء القانو  ر"م روح قانو   1991التركي 

 -141ب ل  حظر ال ديث باللغة الكردية، وإلغاء المواد  1982اليادر اام  2932

من القانو  الجنائي المتعلق بالجرائم األيديولوجية، والمقيود بذلك  163 -142

إن اء أو االنتماء إلو اضوية أحزاب دينية أو يسارية ، إال أ  هذ  السياسة لم تؤد 

 كلة الكردية في الداخل التركي أكير فلكير إلو نتائج مرضية فقد تفاقمت الم

ووسعت الم كلة دائرة االنقسام بين األحزاب التركية والجيش، وأرخت بظاللها 

الو األوضاح االقتيادية واالجتمااية وباتت ال رب ضد حزب العمال الكردستاني 

  ( مليارات دوالر . 10تكلف الخزينة التركية سنوياً ن و )

ع أض ت هذ  الم كلة ملفاً دائم التوتر في العالقات التركية وفي الواق        

الخارجية ليس مع سورية والعراق وإيرا  ف سب بل مع أرمينيا وروسيا واليونا  

وقبر  وألمانيا وهولندا إضافة إلو ادد من الدول األوروبية األخرى. حيث تير 

في حين  (إرهاب) أنقرة الو القول إ  الم كلة هي من صنع الخارج وإنها م كلة

أنها في جوهرها م كلة تركية داخلية مزمنة يعود تاريخها ألكير من ثالثة قرو  
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لشكال من ال كم الم لي اندما كانت واليات كردستا  داخل الدولة العيمانية تتمتع ب

وحتو اآل  هذ   1923بينما تنكر ال كومات التركية المتتالية منذ  (59والذاتي)

أوالً : ت ييد أكراد العراق إزاء  وراء هذ  السياسة إلو ركيا منوتهدف ت  الم كلة.

الم كلة الكردية في تركيا، بل وتجييرهم ضد حزب العمال الكردستاني خاصة في 

 ضوء الخالفات العميقة بين هذا ال زب وال زب الديمقراطي الكردستاني، 

يين للقيام بدور ثانياً: استخدام الورقة الكردية كعامل ضغط ضد جيرانها الجنوب

إقليمي. ولكن اليابت في السياسة الخارجية التركية أ  أنقرة ترفض قيام دولة 

كردية مستقلة في العراق وتلتقي توجهاتها هذ  مع توجهات إيرا  والعراق 

وسورية في رفض قيام دولة مستقلة لألكراد، ومن هنا تكرر تركيا مبادئ سياستها 

تركيا بوحدة أراضي العراق وسيادته. ومعارضتها  تجا  العراق القائمة الو تمسك

   أية م اولة إلقامة دولة كردية في شمال العراق .

وفي الواقع ستظل الم كلة الكردية حاضرة في السياسة التركية تجا  دول         

الجوار العربي )سورية والعراق( ما بقيت هذ  الم كلة دو  حل، وبتقدير  مهما 

ار هذ  الم كلة الداخلية فإ  ذلك لن يكو  حالً لها الو المدى ذهبت تركيا في إنك

المنظور، وما لم تتجه تركيا إلو التعاطي اإليجابي مع م كلتها الكردية، واالستمرار 

في م اولة تيديرها إلو الخارج فإ  هذ  الم كلة سوف تسبب المزيد من التدهور 

ن أنها ستظل اقبة كبيرة في االقات تركيا مع دول الجوار الجغرافي فضالً ا

تمنعها من القيام بدور إقليمي سواء تجا  ال رق األوسط أو آسيا الوسطو وحتو 

   أوروبا.

 االحتماالت المستقبلية للسياسة التركية تجا  العراق

ولعل من الضرور  في هذ  الورقة طرح االحتماالت المستقبلية للسياسة         

كركو  من خالل م ورين االول ايجابي والياني التركية تجا  العراق ابر قضية 

 .سلبي

 : أوالً : الم ور االيجابي

يمكن ايضاح الم ور االيجابي في سياسة تركيا الخارجية تجا  قضية كركو  من    

 : خالل النقاط اآلتية

  : تراجع السياسة التركية تجا  قضية كركو  .1

العراق والمنطقة العربية ككل ، هنالك اامل يؤد  إلو إااقة السياسة التركية تجا  

هو ذلك المتميل في دور المؤسسة العسكرية والنخب العلمانية المتطرفة ، التي ما 

زالت تعتبر نفسها أمينة الو مبادئ الجمهورية العلمانية، وهي ت عر حالياً بتآكل 

نسبي في اناصر قوتها ، لذا نجدها تت دد في معارضتها إلقامة أ  االقات وثيقة 
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للدولة التركية ، التي  (العيمنة)الفضاء العربي ، ألنها ترى في ذلك نوااً من  مع

ترى هذ  النخب أ  من ميل ة تركيا القومية والمستقبلية االبتعاد انها، ومواصلة 

جهود اندماجها في الفضاء األوروبي الغربي، مهما كا  حجم العقبات الراهنة الو 

بة أساسية في طريق تطور السياسة التركية هذا المسار، وسي كل هذا التيار اق

تجا  العراق والمنطقة بيورة اامة لو استطاح إاادة فرض أجندته الو الساحة 

السياسية التركية أو الو تيار حزب العدالة والتنمية الذ  يتولو ال كم في الوقت 

ية ال اضر ، أو في حالة اودة التيار العلماني إلو السلطة في االنتخابات الترك

المقبلة . وسيكو  لتولي حكومات اراقية للسلطة ذات توجهات بعيدة ان 

التوجهات التركية سبب فاال ومؤثر في تراجع السياسة التركية تجا  قضية كركو  

أو إااقتها و قد تكو  لمدة انتخابية أو أكير ول ين مجئ حكومة غيرها وبتوجهات 

 .ح قضية كركو جديدة تسمح لتركيا بالعودة االيجابية إلو طر

تطورات قضية انضمام تركيا الو االت اد األوربي وانعكاساتها الو قضية  .2

  : كركو 

تعد املية انضمام تركيا إلو االت اد األوروبي من أهم الم ددات التي تقيد خيارات 

السياسة الخارجية التركية في العراق ، فلنقرة تعلم أ  االت اد األوربي سينظر 

أ  تدخل اسكر  تركي في العراق لوقف األكراد ان ت قيق إما نظرة سلبية إلو 

االستقالل أو حتو حكم ذاتي قو  ، وال يتضح ما قد يكو  رد فعل األوروبيين الو 

تدخل اسكر  تركي في صف التركما  إثر أ  صدامات ارقية انيفة أو هجوم 

دة تركي الو معسكرات حزب العمال الكردستاني بدو  إذ  الواليات المت 

األمريكية ، ونظراً إلو معارضة انضمام تركيا في كيير من الدول األوربية ، فإ  

ت ركاً اسكرياً من شلنه سيزود المعارضين ب جج أكير ضدها ، وسيكو  هذا 

استمرت تركيا في اندفااها   المتغير مقيداً للسياسة التركية إزاء العراق إذا

 . ذلك المسار فا  تركيا ستكو  اقل تقيداً به لالنضمام لالت اد األوروبي أما إذا تغير

 : االنس اب األمريكي من العراق  .3

قد يؤد  االنس اب األمريكي من العراق إلو تزايد النفوذ اإليراني الذ  يت ين 

الفراغ الذ  سينجز انه ، وستسعو إيرا  إلو قيادة ت الف إقليمي  لئالفر  لم

وريا وحزب هللا في لبنا  و لن تملك ي مل حكومة بغداد والنظام السياسي في س

تركيا ت الفاً كهذا بالرغم من أنها ت تفظ بعالقات ثنائية جيدة مع الدول العربية 

الرئيسية ميل مير والسعودية ، ولكن دو  أ  ترقو هذ  العالقات إلو مستوى 

الت الف اإلقليمي الذ  ترغب إيرا  في قيادته ، كما ا  التطورات الجارية ، قد 

س ت المجال لطهرا  أ  ت ار  واشنطن في تقرير ميير العراق ، وهكذا ففي أف

مقابل معسكر إقليمي تقود  إيرا  وي مل األحزاب الموالية لها في العراق ، ال تبدو 

مروحية الت الفات التركية دائرة إال الو اختيارات م دودة من التركما  أوالً ، 

مر الذ  سيغلب ت الف إيرا  في حال ومن بعض األحزاب العراقية ثانياً ، األ
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استطاات إيرا  اليمود بوجه الموجة العالمية الموجهة ضدها وضد سياستها 

 . التوسعية في المنطقة ، وسي دد خيارات السياسة التركية في المضمار العراقي

  :: الم ور السلبيثانياً 

تجا  قضية كركو  من يمكن ايضاح الم ور السلبي في سياسة تركيا الخارجية      

 : خالل النقاط اآلتية

 : المطالبة التركية ب قوق التركما  وفرضها بالخيار العسكر  .1

ترى تركيا في قضية كركو  خطاً احمراً ال يجوز لألكراد تجاوز  ، فال           

نستبعد أ  تقوم تركيا بالتدخل اسكرياً في شمال العراق إذا لم ييل األكراد إلو 

كي وإاطائهم الضمانات الكافية ب ل  حقوق التركما  في حلول مع الجانب التر

كركو  ووقف دامهم ل زب العمال الكردستاني الو اقل تقدير ، وفي حال تدخل 

األترا  المباشر سوف تكو  كركو  ساحة لليراح اإلقليمي الذ  يجعل منها 

ية لن ك مير العراق الذ  يزازح أمنه وسيادته واستقرار  ، كما أ  األطراف العرب

تقف مكتوفة األيد  حيال ما ي يل للعرب من تهميش في هذ  المدينة يجعل منهم 

جزءاً من اليراح الدائر فيها ، ال ال الذ  ستكو  فيه تركيا دولة معادية للعراق 

وتتدخل ب ؤونه الداخلية وهذا ما يسبب لها الكيير من المتااب إقليمياً ودولياً 

 . دف إلو تفعيله بيورٍة كبيرةٍ ويعيق دورها اإلقليمي الذ  ته

 : اودة العنف واليراح الدمو  .2

قد يؤد  تدهور الوضع األمني في العراق واودة العنف واليراح الدمو           

المرير في حال االنس اب األمريكي وادم جاهزية القوات العراقية ل فظ األمن إلو 

ار العراق تراجع السياسة التركية الرامية إلو لعب دور فاال في املية إام

واالستيمار فيه وكذلك سيؤد  إلو هروب ال ركات التركية الموجودة في العراق أو 

التي ترغب في المجيء إلو العراق ، كما سيعيق التدهور األمني العالقات التجارية 

بين تركيا والعراق وبالرغم من هذا فإ  االحتماالت السابقة قد تعيق السياسة 

 .  إلو تراجعها سلباً التركية تجا  العراق وتؤد

 : استمرار الوضع الراهن .3

يعد استمرار صيغة الوضع الراهن في سياسة تركيا المستقبلية تجا  العراق         

احد الم اهد الم تملة التي يمكن توقعها للسنوات القليلة المقبلة إذ يفترض ادم 

نس اب في العراق أو إقليمياً بعد اال  تلثر أ  ميل ة من الميالح التركية سواءً 

األمريكي من العراق ، ويتبنو هذا الم هد احتمالية بقاء السياسة التركية الو 

وتيرتها ال الية دو  تراجع أو تطور رغم التطورات والتغيرات ال اصلة أو التي 

ست يل الو أساس ادم تلثر أو تغير أ  من العوامل التي تؤثر في السياسة 
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هو اضعف من م هد التراجع ، فدوام  التركية إزاء العراق ، ولكن هذا الم هد

ال ال من الم ال والتغيرات التي ت هدها الساحة الداخلية لكل من العراق وتركيا 

وكذلك ساحة ال رق األوسط وما يعتريها من أحدا  متساراة وأخرى متوقعة 

ت ير إلو ادم ثبات السياسات اإلقليمية والسياسة التركية منها ب كل خا  الو 

 .لي وضعها ال ا

 : تبني سياسة التيعيد .4

تميل قضية كركو  أهمية كبيرة لتركيا فقد كانت لتطوراتها وما ت تويه من        

ملفات معقدة ، مفيالً هاماً في إحدا  ت ول في طريقة تعاطي السلطة التركية مع 

هذ  القضية منها الو وجه  ادد كبير من القوى اإلقليمية والدولية وال سيما

ذلك بيورة وثيقة مع رؤية جديدة حملها حزب العدالة ، وتضافر الخيو 

، هذ  الت والت كانت مؤشرات  2002والتنمية منذ وصوله إلو السلطة في خريف 

، ستلبس ة تياغ من جديد وفقاً ألسس جديدةإلو إ  السياسة الخارجية التركي

العدالة تركيا إقليمياً ثوباً جديداً في المستقبل غير الذ  لبسته قبل وصول حزب 

وستعمل تركيا الو الموازنة بين تعزيز ال ريات في الداخل  . والتنمية إلو السلطة

سياسة خارجية متعددة األبعاد مرتبطة بموقع   ومواجهة األخطار األمنية وانتهاج

تركيا الو تقاطع طرق القوى والمناطق ال يوية في العالم ، وفي هذا اإلطار ليست 

بديالً ان العالقات مع طرف آخر. وإذا كا  الوجود االقات تركيا مع أ  طرف 

األميركي في العراق يعيق قدرة تركيا الو التلثير في مجريات األحدا  في تلك 

أ  خياراتها الدولة ، فإنه لو رحلت الواليات المت دة األمريكية ، سوف تجد تركيا 

إلو تي قد تؤد  ، والسيما قدرتها الو منع بعض التطورات الفي العراق قد ازدادت

، وستفرض تركيا نفسها في الساحة العراقية تهديد وحدة العراق من ال دو 

 . بيورة كبيرة

 : لعب دور تركي أقوى في العراق .5

سوف تمارس تركيا دوراً كبيراً في تهدئة القلق الكرد  ، والواقع أنه في          

أقوى بكيير في حالة حدو  االنس اب أألميركي ، قد ينتهي األمر بلعب تركيا لدور 

العراق كقوة مكافئة في مواجهة إيرا  ، وإذا اختارت، أ  تكو  حامية لألكراد من 

ادم االستقرار في المستقبل، أو حتو من م اولة حكومة مركزية في بغداد لل د من 

امتيازاتهم ، تستطيع تركيا جني مزايا أخرى من الم فزات اإليجابية أولها وأهمها 

رض المساادة السياسية الو األكراد سوف يساادا  أيضاً أ  تغير الخطاب وا

الو تخفيف بعض التوترات العرقية بين األكراد والتركما  ب يث ييبح ال وار 

ب ل  كركو  ممكناً ، وقد يتجاوب األكراد مع تركيا ويبدأو  االقة أحسن مع 

 وبالميل  ،ديةاألترا  والتركما  إذا رأوا أ  أنقرة ال تعارض بإصرار التطلعات الكر

هنا  احتمال أكبر بكيير أل  يتعاو  األكراد ب كل ميمر مع األترا  في العمليات 

. ، إذا وجدوا في االنس اب األمريكي تخلياً انهمالمناهضة ل زب العمال الكردستاني
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، والت كبيرة في المرحلة القادمةت ومن المتوقع أ  ي هد دور تركيا في العراق 

، ليس في واردها تر  ية اذا فكرت باالنس اب من العراقمت دة األمريكفالواليات ال

، ولغياب أمكانية قيام حكومة اراقية قوية موالية هذ  المنطقة اإلستراتيجية إليرا 

، ليس أمامهم غير تركيا ك ليف تطيع أ  تراو ميال هم في المنطقةلألمريكا  تس

ط المنطقة السياسية منها قو  ومضمو  وال تعوز  الخبرة لقراءة خرائ

 . واالقتيادية واألثنية

 : تركية في قضية كركو  اقتياديةضغوط  .6

ستجد تركيا في العراق فرصة كبيرة من اجل معالجة أزمتها االقتيادية ، وفي        

المقابل اندما تيبح إاادة البناء واالامار في العراق أمراً مل اً ، فقد يسااد أ  

تزيد واشنطن من دور تركيا في هذ  العملية ، كو  تركيا هي االقتياد األكبر في 

مباشراً للبضائع والخدمات التي ي تاجها  ال رق األوسط وتستطيع أ  تكو  ميدراً 

العراق ب كل ضرور  ، زيادة الو ذلك فا  ال ركات والرأسماليين االترا  لديهم 

الرغبة والم فزات للعمل في العراق ، إ  أمراً كهذا قد يسااد في جعل تركيا شريكاً 

يه الطريق إلو في إاادة بناء البنية الت تية في العراق ، في نفس الوقت الذ  تعبد ف

التعاو  العسكر  بل ربما السياسي األمريكي التركي باتجا  اراق جديد ناجح ، 

باإلضافة إلو أ  تركيا استطاات توقيع ادة اتفاقات للتعاو  مع العراق لزيادة حجم 

، وت ث الخطو إلو تفعيل الجانب االقتياد  مليارات دوالر 10دل التجار  إلو التبا

العراق مستقبالً األمر الذ  أكد  رئيس ال كومة التركية رجب في سياستها تجا  

مليار  25طيب اردوغا  اندما أشار إلو إ  تركيا تسعو لزيادة هذا التبادل إلو 

دوالر خالل اليال  السنوات المقبلة .ويفتح التطور الجار  الو أرض العراق 

العراق خاصة في  تركي لموازنة النفوذ اإليراني في ــالطريق أمام تعاو  اربي 

ظل التركيبة اليرااية لل را  السياسي هنا  وبسبب ادم قدرة أ  من الطرفين 

 . العربي أو التركي الو حسم المواجهة مع إيرا  بمفرد 
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