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 الخيارات االقتصادية في مواجهة تركيا* :  رشيد حميد السراي
 

دخوووولقوات وووولاتواتى األوووو ولتووووةواح اجوووونواتد اأألوووو ويزوووووودوووودقوي وووو و وووودةو ألوووو  ول و وووو اق ول وووود تو
اتلاجووووووو واتخاووووووو ولات ووووووو ي وواتدد ووووووودويووووووووو دلدواحتدووووووو قولاتي ى زووووووو توتيلاد ووووووو و تووووووو واتىدووووووود 

واحسب ب وليووجي   وخأل  واتي  اد وا أى  دأل  وت ووهلويياو؟وولهووهلويف د؟
و

دلا وووووبواتدالأووووو وا أى ووووو دأل وبووووو وو-لتووووولوبخووووواوويخى ووووو -أبوووووووا د بووووو و وبووووودويووووووواسوووووىد ا 
وى األ ولاتد اق ولاتىنوألياووىلخأل   وبي و لن9

و
 التبادل التجاري بين العراق وتركيا-1

لتوووووةوو06يلألووووو  ودل   وي  ووووو ويووووو وبووووو ووو56 دقواتىدووووو   وبووووو وواتدووووو بولى األووووو وبزووووودلدوزدووووو واتىبووووو
يلألووووووو  ودل  وهووووووونوي ووووووودا وزدووووووو واتىبووووووو دقواتىدووووووو   وبووووووو ووى األووووووو ولاتدووووووو اق و  ويووووووو و سوووووووبى وو02
(وتوووولوواتدوووو اقوThe World Factbook%( ولبزسووووبواىوووو بوز وووو   واتدوووو ت و)05-10)

%وبدووووودو تي  ألووووو واتىووووونو5,8األووووو ول  سوووووب وألدووووودواتيسوووووىل دواترووووو  نوتل ووووو د اتواتى وو1603تووووونوسووووو  و
و01 كروووووو ويووووووووو-ز وووووو واتدوووووو اقوي  وووووو -% ولىبلوووووو وأأليوووووو وهوووووو  وات وووووو د ات8,5ا  ووووووتو سووووووبى  و

يلألووووو  ودل   ولأووووودوزووووو تاواتدووووو اقو لوووووةوهووووو اواتيلأووووو وي ووووو و ووووودةوسووووو لاتوز وووووثودووووو  ور  ألووووو  وبدووووودو
و .1601%وتنوس  و6,0 تي  أل و ألج  ول  سب و

و
ىبوووو دقواتىدوووو   وبوووو ووى األوووو ولاتدوووو اقوألاوووو دوألاوووولووب سووووب وليوووووو سووووب وا سووووى  ادو دوووو  و ووي وووو اووات

و%وت  ت وى األ وحوواتد اقوألسىل دوي   وت طول وأل د وت  وخن وى  يب  .066
و
 الشركات التركية العاملة في العراق-2

ىلدوووودواتدد وووودويوووووواتخوووو ا تواتى األوووو واتد يلوووو وتوووونواتدوووو اق ولتوووونويدوووو  تويخىلفوووو  وبدجوووو  وتوووونو
اتيز تظوووووووو تو لواتوووووووول ا ات ولبدجوووووووو  ويوووووووو ويدوووووووو قوا سووووووووىري   ويدوووووووو قوى ف وووووووو واتيخوووووووو  ي ويوووووووو و

لبدجوووووو  ويوووووو واتخوووووو ا توات فاألوووووو  ولبدجوووووو  وبخوووووو اك تويوووووو وات اوووووو  واتخوووووو  واتد اأوووووون ولتكوووووووو
تألسوووووأوتووووو و دووووودواز ووووو  أل تودأأل ووووو وبخووووو ووا وووووداده ول خووووو ا ى  ول وزدووووو و  ي ت ووووو وتووووونواتدووووو اقو

ى األوووو و لووووةواسووووىي ا  وبخوووواووا يووووو ولتك  وووو وبووووالوخوووو وىيروووووو خوووو ا  وي يوووو  وىزوووو  واتزاليوووو وات
لخ  وووو وتوووونوخوووووي قواتدوووو اقوز وووووثواحهيألوووو واتكبووووو ووتى األوووو وتووووونوىلد  وووو و زووووولواتخوووو قواحلسوووووطو
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بزسووووبوخبوووو ا  وايوووو ولت وووو  وتووووبد وا ز وووو  أل توتوووونوى وووود  وزدوووو و يوووووواتخوووو ا تواتى األوووو وتوووونو
و0616لتوووووةوو1668خووووو ا وسووووو  وو386خوووووي قواتدووووو اقوز وووووثوا ىفووووو و وووووددوهووووو  واتخووووو ا تويووووووو

لت وووووو  وو ي وات وووووو    وتوووووونولألوووووأل وا دسووووووى ووسوووووو  وودلبووووون.وولألياووووووو  ولت وووووو  وتووووولو1600تووووونوسوووووو  و
خوووو ا وى األوووو وخوووو  ي  وتوووونوا ألووووأل  وى وووود  و ووووددواتخوووو ا توو14تكووووال واتوووول ي  وز ووووثو ووووى وى سووووأل و

للت ووووو  وتلووووول ي و فسووووو وتووووولووز ووووو واتخووووو ا تواتى األووووو وبووووو ووو.وخووووو ا و0816بووووووو1603تووووونوسووووو  و
 %.41.6اتخ ا تواحد بأل واتد يل وتنوا ألأل وىبل و

و
 رجال األعمال العراقيون في تركيا-3

ه وووو  و ووووددواب وووو ويوووووو دوووو قواح يوووو قولات خوووو ا تواتىد  يوووو واتد اأألوووو وىىلادوووودوتوووونوى األوووو  ولهوووو او
   ووووو ول دووووو بنولسووووولبن ول وأووووودوألياووووووواسوووووىخداي وتووووونواتجووووو طو لوووووةواتزاليووووو واتى األووووو  ولأووووودو

 دوووو قووألياوووووواسووووىخداي وتوووونواتجوووو طو لووووةواتزاليوووو واتد اأألوووو  ووليووووىزا وتوووونو توووو ويوووودوولا ألوووو 
اح يوووو قوهووووت  ول الأووووى  وبى األوووو ول الأووووى  وبوووووبد واتس سوووو واتدوووو اأ  ووبخوووواوويب خوووو و لو  ووووو و

ويب خ .
و
 السياحة-4

و1603بزسوووووبول ا ةواتر  تووووو ولاتسوووووأل ز واتى األووووو وبلووووو و وووووددواتسووووولاحواتدووووو اأ  ووتووووونوى األووووو وتسووووو  و
%ويوووووووو ووووووددواتسوووووولاحواتكلوووووونو1,22و-لبزسووووووبو فوووووو واتي وووووود -(و  ويوووووو و سووووووبى 135 746)

( و ليوووووو  ولوو ووووووددواتسوووووولاحو866 726 25تى األوووووو وتوووووونو فوووووو واتسوووووو  ولاتبوووووو ت و وووووودده و)اتووووووداخوو
و.1603لتةوس  وو1601اتد اأ  ووىج  أوى  يب  وخالقوس ى وو  ويووس  و

و
لتىلجووووووأل وىوووووو ر  و ووووووددواتسوووووولاحواتدوووووو اأ  ووتوووووونوى األوووووو وتوووووولوو وووووودده وألسوووووو ل وى  يبوووووو  و ووووووددواوووووووو

ددواتسووولاحويووووو لسوووأل  ولى  يبووو  ورالرووو واتسووولاحويووووو ت ي ألووو وتووونوى األووو  ولألسووو ل وى  يبووو  و  وووأو ووو
و جد  و ددواتسلاحويوواتسدلدأل .

و
ب تي ووووووو و لوووووووةوو2.3لأل ووووووولقويد ووووووودوا ز ووووووو  اتواتى اووووووونولوول ووووووو اداتواتسوووووووأل ز واتى األووووووو و ادتو

يلألووووووو  ودل  .وولا  ووووووو اداتواتسوووووووأل ز وو3.70 سووووووو  وسووووووو ل وتووووووونوات  ووووووو واحلقويووووووووواتدووووووو  ولتوووووووةو
ب تي ووووووو وتووووووونوو00.3ي ووووووود وي ووووووو وتلديلووووووو وات ووووووودب وتى األووووووو  ولا  وووووووتول ووووووو اداتواتسوووووووأل ز و ادتو

لي ووووو ولوويدووووودقويووووو وىسوووووىف دوبووووو واتزاليووووو واتى األووووو ويووووووولا  او يلألووووو  ودل  .ووو21.2لتوووووةوو1602
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دل  وتوووووولوويوووووو وىسووووووىف دوبوووووو واتزاليوووووو واتى األوووووو ويوووووووواتسوووووولاحواتدوووووو اأ  ووهوووووولوو568اتسوووووو   وهوووووولو
يل وووووولوودل  (وسوووووو لأل   و يوووووو ويوووووو وأل وووووو ت واتسوووووو   واتد اأوووووونوتكووووووووىكوووووو ت أواتسووووووف ةوو566بزوووووودلدو)

وت لوبزدلدواتيلأل  ودل  وس لأل  .
و

دوووو اقوتووووالوىلدوووودواز وووو  أل توبخوووو    و ليوووو  ولووا ووووداده وا دادتوتوووونو يوووو واتسوووولاحواحىوووو ا وتوووونوات
اآلل وووووو واحخ وووووو ةوب ت سووووووب وتوووووو لا واتدىبوووووو تواتي دسوووووو وب توووووو اتولاتدوووووو يل ووتوووووونواتخوووووو ا تواتى األوووووو و

واتد يل وتنواتد اق.
و

هووووو اولأوووووودوخووووو دوأاوووووو  واتسوووووأل ز وتوووووونوى األوووووو وى اددووووو  وي وووووو وبووووود وا  يوووووو قواتدسوووووا ي وتوووووونوى األوووووو و
ولاتد اقوجدودا ش.

و
ودير النفطتص-5

%و بوووو وى األوووو وبزسووووبو16%ويوووووو فاوووو و بوووو ويجوووو  وه يوووو ول76اتدوووو اقوأل وووود ويوووو و سووووبى و
ى لخووووون و جووووولوتد ووووو واتووووو فطولاتا أووووو وات أل بألووووو .ووليووووو وأل ووووود  واتدووووو اقو بووووو وى ووووو ي وت هووووو دواح

لىوووو وىلسووووألد و وووودةويوووو ات وو0866ى األوووو وهوووولو بوووو واتخووووطواتد اأوووونواتى اوووونواتوووو  و  خوووون وسوووو  و
يل ووووووولووب ي ووووووووو ليألووووووو  (.وولز تألووووووو  وو0,64لبا أووووووو و    ألووووووو وى وووووووووتوووووووو)و اوووووووو0637لهووووووولوباووووووولقو

أل وووود وي وووو و فووووطوا اوووول  ول وووول  ولتووووةوي  وووو  ود  وووو وواتى اوووونو لووووةواتبزوووو واتيىلسووووطوروووو ولتووووةو
و ل   وتنوات  تب.

و
توووووولوواتى وووووود  ويوووووووو فووووووطوو1604للت وووووو  وتدوووووودالقول ا ةواتوووووو فطواتد اأألوووووو وتخوووووو  وىخوووووو يوواتروووووو  نو

 بوتلى ووووود  و بووووو وا  اجووووونواتى األووووو وايووووو ول ووووو واووووو ووا اووووول واووووو وو سوووووبى و وووووف %ولهووووولوا أووووو
و(واتى األ .TP BADRAاتيخى ي وتل فطواتد اأنوخ ا و)و21يووب وواتخ ا تواتو

و
ل لوووووةولرووووو وو-1603تووووونوبوووووداأل توسووووو  و- ليووووو  ولوواتزاليووووو واتد اأألووووو وا  وووووتوىخاوووووطولي ووووو وتىووووو ة

اتد اأألووووووو  وىخاوووووووطواىفووووووو قواتى ووووووود  وات فاووووووونوبووووووو ووا دسوووووووى وولى األووووووو وبووووووودلوويلات ووووووو واتزاليووووووو و
 أل ووووو  وى ووووود  واتووووو فطواتد اأووووونو بووووو وى األووووو ولاسوووووىبدات وبخوووووطو   ب وووووبو بووووو وسووووول ي وبزسوووووبويووووو و

و خ تو زألف و"  نوخف "واتى األ .
و
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و ووخوووووطوى ووووود  واتووووو فطو بووووو واح دوويياووووووو ووألاووووولووبووووودألال و  دزووووو  و ووووووواتخوووووطواتى اووووون ايووووو و
خووووووطواتى اوووووونولتكوووووووواتخووووووطو بوووووو وسوووووول ي وهوووووولواحتجووووووووتكوووووولوواحخ وووووو وبوووووود ووي  سووووووبو ووووووووات

وتلى د  وحسلاقو ل   .
و

 توووأوب ي ووووو ليألووو  ولهووولويووو وألدووو دقو كرووو ويووووو  ووو وو036لأل ووود واتدووو اقو بووو وى األووو و كرووو ويووووو
و%(وي و ى وى د  ويوو فطو ب وى األ ولتةودلقواتد ت .14)
و

سوووووىل دوى األووووو و زووووولواتوووووأوب ي ووووووو ليألووووو   ولىو42ا ىووووو جوى األووووو ويووووووواتووووو فطوتووووونوا اجووووو   وبزووووودلدو
%ويووووووووواسوووووووى الك  و26يألووووووو  ويووووووووواتووووووو فطويووووووووول ووووووو او ولهووووووولويووووووو وأل اووووووونو تووووووأوب ي ووووووووو لوو166

 تووووووأوب ي وووووووو ليألوووووو   ولهوووووونوىفجوووووووواتوووووو فطوا   ا وووووونوو662اتيزلوووووونوات وووووولينواتوووووو  وهوووووولوبزوووووودلدو
وو يوووووو كووىلادوووووودواتوووووو فطواتيىلأدوووووو وتوووووونو لىبزووووووثو وووووووواتوووووو فطوب أوووووووواحسوووووود  واتييا وووووو .وو ليوووووو  و

وى األ وأ يب ويوواتزدلدواتد اأأل ولاتسل ي  
و
 نفطتهريب ال-6

ز تألوووووو  و لووووووةو ووووووددواب وووووو ويوووووووواآلبوووووو  وتوووووونواتدوووووو اقولسوووووول ي  وايوووووو ول وووووو و دا ووووووش ألسووووووألا وى ظووووووأل 
ي زلووووووو وو-بزسوووووووبوخبووووووو ا –اسوووووووىلتةو لوووووووةو وووووووددويووووووووواتيدوووووووداتويوووووووووبدووووووو واتز ووووووولقولدخووووووووو

-ا  ىووووو جولاتى ووووود  و بووووو وي ووووو   ووللسوووووا  ويوووووووى األووووو .ووى ووووولقو لسوووووأل ولووتلزاليووووو واتى األووووو 
و دوت   .و-لحب  وب ت اتوبووتد  ل و  دل  و

و
زدووووو ويووووو و  ىدووووو ودا وووووشولباووووو و بألووووو ولاووووو وألسوووووىف دويزووووووودووووودقولىخي  ووووو ت وتب ت سوووووب وت  ىووووو جو

و03لتووووووةوو03 توووووأوب ي وووووووو ليألووووو   ولب سوووووود  وىىووووو الحويوووووو وبووووو ووو033لتووووووةو-03ىىووووو الحويوووووو وبووووو وو
وواوووووو وواح دوووووو ولووسوووووود  و و ىدوووووو ل واتوووووووو دل   ولبف  وووووودةوى وووووووويوووووو وبوووووو ووو01دل  وتلب ي وووووووولا 

يل وووووووولوودل  و ليألوووووووو  .وولىدوووووووودوهوووووووو  واحيوووووووولاقوز تألوووووووو  واتي وووووووود واتوووووووو  أل وتىيليووووووووووو3لتووووووووةوو0,1
ودا ش 

و
اتب يا  أل وتنو  أل وى  يبوات فطويووو"ت    خ قوى ألي "بزسبو زألف وولأدوتخوواتىز تأواتدلتن

أبوودا شولات  و ى وتنوات  تبو ب و    يجو ب وى األ  وتنوز ووىياووات ل ويوو  أل و ت و
واج  بخاوولو
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و
لىخووووو  وبدووووو واتي ووووو د ولتوووووةو وودا وووووشو   وووووبو ووووووواتووووو فطو بووووو وت يووووو ويووووووواتخبووووو ا  وولا  ووووو و

خووووو ز  ويووووووويد  ووووو و   ووووولووو0166  وووو بواتووووو فطو بووووو وخووووو ز  توأل وووووو ووووودده ولتوووووةو كرووووو ويوووووو
توووونواتدوووو اقو بوووو ويد  وووو و اخوووول واتلاأدوووو وجوووويووزوووودلدولألووووأل وا دسووووى و ولتووووةوى األوووو ولىزد وووودا وبلوووودةو

 !تنوي ادو لينواأل وز ثو ى وبألد )سللب(واتى و
و

وبزسبوي واسىد ج   وتلووخأل  اتواتيلاد  وا أى  دأل وي وى األ وألياوو ووىكلو9
و
ي  ادووووو واتسووووول واتداخلووووو وتووووونواتيخووووو  ي واي زلووووو و لتوووووة ورووووو وبدووووودوىووووولت  واتبووووودا ووا سوووووى  ادأل و-0

دلووىووووو ر  و لوووووةو سووووود  واتيووووولادوتووووونواتسووووولقوألياووووووو ووىوووووى وي  ادووووو واتي ىدووووو تواتى األووووو وا تووووو و
ويلأل  ودل  وب   واتخالةوت ط.و02 ز  وى األ ويوول  اداتوى ووتوول   او

و
وواوووووو ووهووووووو او-ي وووووو واتخوووووو ا تواتى األووووووو ويوووووووواتديووووووووتووووووونواتدوووووو اق-1 خ  وووووو وتووووووونوا دسووووووى وولا 

ل  ووووووو او زووووووو  وى األووووووو ويووووووووول ووووووو اداتواب ووووووو ةوتيلا  ى ووووووو وليووووووووواتووووووودخلقوحسووووووولاقواتخووووووو قوو- وووووودب  و
سوووو وا  يوووو قواتد  يوووو وبيوووو و خوووود واحلسووووطو بوووو واتدوووو اق ويوووو و خوووو واتلجوووو وا أى وووو د وتلبلوووودولز

واتبلدوب ظ وا  ىب  .
و
يووووووووول  ووووووو  وو- بووووووو واتىفووووووو ه و لو بووووووو وادلاتوجووووووو ط-ىلدألووووووو و دووووووو قواح يووووووو قواتدووووووو اأ  وو-2

وواووووو ووىووووولت  وب  ووووو ويال يووووو وت ووووو وتووووونواتدووووو اقويووووو و ا يووووو ت  وتووووونوى األووووو ولاتبزوووووثو وووووووبووووودا وولا 
وزلات وىخدألدأل وهلواحتجوو ك دا .

و
تووووةوى و-3 األوووو والألوووو   ول وووو ت و زوووو  وى األوووو ويوووووول وووو اداتوأوووودوى ووووووتيلألوووو  و أل وووو  واتسووووأل ز ويوووووولا 

دل  وسووووووو لأل  وتجوووووووال و ووووووووواتىووووووو ر  وا  اليووووووونولاتووووووو  وأووووووودو بووووووو  وسوووووووأل زى  وار ووووووو ا  وخ  ووووووو ول او
ىوووووو ايوو توووووو ويوووووو واتد وووووودوات لسوووووونوب وووووو اوا ىدوووووو  .وولألياوووووووو ووىكوووووولوودل دألوووووو ولبدوووووو وبلووووووداوو

وأل زأل وتلد اأ  و. ل   واتخ أأل ولا   اووبدألال وي  سب  و ووى األ والد  وس
و
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لأل ووووو  وى ووووود  واتووووو فطو بووووو وى األووووو والألووووو   ول ووووو ت و زووووو  وى األووووو ويوووووووا سوووووىف دةويوووووووخاووووول و-4
  وووووواتوووو فطوتوووود   وب سووووب وىىدوووو ل وات  وووو  ويوووو وىكر ووووأواتد وووولدوتي وووو واتي وووو ل ةويووووووأبووووووا دسووووى وو

وبخ ووه اواتيلجل .
و
زلوووووأوتيلاد ووووو ود ووووو واتد ووووودوات لسووووونواتدسوووووا  ولىزليوووووووي اووووو واتيدلليووووو توات  ووووو  نولتوووووةو-5

تى  يووووووبواتوووووو فطويووووووووأبووووووووو-ل  يوووووو وخووووووووىوووووو  -دا ووووووش ول وووووو ت وألياووووووووىلدألوووووو وجوووووو   تويلددوووووو 
ول  ت و ز  وى األ ويووا سىف دةويووه اوات فط.و دا شو ب وى األ 

و
(وب تى سوووووو  ويوووووو واتد  ووووووبوات لسوووووونولا   ا وووووونوتوووووونويدوووووو قو5(ولو)4ألياوووووووو ووىووووووى وات  اوووووو و)-6

لدألوووو وجوووو   وأ سووووأل ودوووودا وتالأى وووو دواتى اوووونوىدبوووو واتى وووود  ولات  ووووووتلوووو فطولات وووو  ول وووو ت و ووووى وى
وى األ و لةول  دةوات ظ وتنوى  ت ى  .

   أل واتلد  وا أى  دأل ولاتي تأل وتنويدل ويز تظ و  وأ  و)*(
اتوووووولا دةوتوووووونواوووووووواتيوووووولادواتي خوووووول ةو لووووووةويلأوووووو وخووووووبا وا أى وووووو د  وواتدوووووو اأ  وو ىداوووووو وا  ا و

يألووووو ولد ىزيووووووواتيسوووووتلتأل واتوب تجووووو ل ةو   وه  ووووو واتىز يووووو ولا يووووو و   وا ىب ووووو وت وووووطولهووووولواتووووو  
ولات   ل أل 

 


