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ملخص البحث

يُفهم من السياق التارخيي لعالقة العراق برتكيا أبن هناك معادلة خمتلّة يتضح من خالهلا
أبن العراق هو الفاعل األقل أتثرياً يف تقرير شؤون تركيا ,على العكس متاماً من ش ّدة أتثري األخرية
مرد ذلك يعود يف بعض أسبابه إىل كثرة التغيريات الراديكالية اليت حصلت
على شؤون العراق ,و ّ

يف العراق واليت أضعفت البىن السياسية واالجتماعية واالقتصادية مقارنة بثبات األوضاع يف تركيا
وانعكاس ذلك على تنامي قدراهتما يف التأثري على بعض احلكومات اليت تعاقبت على إدارة
البالد ,كذلك إذا ما استثنينا ابلنسبة الفرتة املمتدة من عام  1979وحىت اآلن لوجدان أبن
االرتباط األمريكي واألوريب الغريب برتكيا كان له أكرب األثر يف سياق هذا التأثري ال سيّما يف
املراحل اجلمهورية بعد سقوط النظام امللكي يف العراق.
تغريت بسبب تغري العالقة العراقية مع
واليوم على ما يبدو فإن املعادلة السياسية قد ّ
الوالايت املتحدة األمريكية ودول أوراب الغربية األخرى ,وعلى هذا األساس ميكن أن يستثمر
هذا التغيري ليكون الفاعل العراقي أكثر أتثرياً يف حتديد توجهات سياسة أمريكا وأوراب على ٍ
حد

سواء ,وهو األمر الذي ميكن أن يصحح اخللل يف معادلة التوازن يف العالقات ,وحيقق بعض
املصاحل اليت مت التغاضي عنها يف املراحل السابقة ال سيّما تلك اليت كانت قيداً شديد التأثري
على السياسة العراقية يف ظل تواتر احلروب اليت كان خيوضها يف جبهات متعددة وما تالها من
حصار وعزلة دولية مكنّت الدول اإلقليمية من اإلضرار مبصاحله املتغري اجلديد الذي ميكن أن

الصعد السياسية واالقتصادية واألمنية وجيب
يستثمر لتحسني البيئة العراقية وزايدة فعاليتها على ُ

أن تَستثمر هي األخرى حجم هذا التغيري لتصحيح سياساهتا جتاهه وهو األمر الذي ميكن توقع
حصوله يف املراحل القادمة ال سيّما إذا ما استقرت أوضاع العراق األمنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
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Abstract
Iraq's relationship with Turkey out of the historical context has
a different equation. By means of which, it is manifested that Iraq is
the least influential country in determining the affairs of Turkey, but
the latter , on the other hand, has an intensive impact on the affairs of
Iraq. This is owing back in some of its causes to the large number of
radical changes taking place in Iraq which are weakening the
political, social and economic infrastructures compared to the
stability of Turkey. This has been reflected on the growing abilities of
the influence of some of the governments that have followed in terms
of the country administration .
Also, if we exclude the period from 1979 until now we will find
that the link between the US and Western Europe and Turkey had the
greatest impact on such influence, especially in the Republican stages
after the fall of the monarchy in Iraq.
Today, it seems that the political equation has changed because
Iraqi relationship with the United States of America and other
Western European countries has changed. On this basis, this change
can be invested to make Iraq more influential in determining the
orientations of American and European policy as well. Which may
correct the imbalance In the equation of relations, and achieve some
of the interests that were overlooked in the previous stages. Especially
those that were as severe constraints on Iraqi politics in light of the
frequency of wars waged in multiple fronts and their subsequent such
as sanction and the international isolation empowering the regional
countries to cause interests' damages. The new variable that can be
invested to improve the Iraqi environment and to increase its
effectiveness on the political, economic and security levels. This
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change has to be invested to rectify Iraqi environment's policies that
can be expected to happen in the coming stages, especially when the
Iraq's security, political, social and economic situations be stabilized.

