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تحمياًل شاماًل من أجل لمدولتين والسياسية الجغرافية  العواملتحميل  مبدأ التوازن السياسي مع تركيا من خالل لتأكيد أىمية دراسةيدف الت
لتوجيو العالقات بين الدولتين بما يحقق المنفعة السياسية  منيافي كل مقوم  الجيوبوليتيكية تسميط الضوء عمى مكامن القوة والضعف

والقرب الجغرافي بين الدولتين  الجغرافي لمدولتين في منطقة الشرق األوسط, التي يتمتع بيا الموقع القيمةمن وتنبع أىمية الدراسة  .لمدولتين
 :اآلتي جيب عنتل ت الدراسةانطمق, لذا 3002بطبيعة العالقات بينيما بعد عام يتطمب اإلحاطة  امم  وتأثير ذلك في العالقات السياسية بينيما 

لبناء عالقة قوية  ستراتيجي ًا وجيوبوليتيكي اً سجيو ىل يخطط العراق و  ؟ي تؤثر سمبيًا أو إيجابيًا في العالقات بين الدولتين ما العوامل الجغرافية الت
ل, تضمنت التطرق لمجوانب الطبيعية والسكانية واالقتصادية والعسكرية فصو ستة عمى الدراسة وقد تم تقسيم ؟ 3002بعد عام  مع تركيا

ومن أىم ما  .المقدمة واالستنتاجات والتوصيات لداخمي والعالقات السياسية الخارجية والتوقعات المستقبمية, فضاًل عنوالنظام السياسي ا
الدراسة أىمية مبدأ التوازن السياسي في عالقات العراق الخارجية مع الدول اإلقميمية من أجل بناء العالقات من منطمق القوة توصمت اليو 

 .من منطمق الضعف والمصالح السياسية ال
 

   The study aims to emphasize the importance of the principle of political balance with Turkey 

through a comprehensive analysis of the geographic and political factors of the two countries in order 

to highlight the strengths and weaknesses in each geopolitical denominated ones to guide relations 

between the two countries so as to achieve the political benefit of the two countries. The importance 

of the study stems from the value of the geographical location enjoyed by the two countries in the 

Middle East, as well as the geographical proximity between the two countries and the impact of these 

two factors on the political relations between them, what requires to take the nature of their relations 

after 2003 in consideration, so the study launched to answer the following: What geographical factors 

that affect negatively or positively the relations between the two countries? Do Iraq geopolitically 

plans to build a strong relationship with Turkey after 2003? The study has been divided into six 

chapters, it includes natural, demographic, economic and military aspects of the political system to 

address the internal and external political relations and future prospects, as well as the introduction 

and conclusions and recommendations. Among the most important findings of the study is the 

importance of the principle of political balance in Iraq's foreign relations with regional countries in 

order to build relations from a position of strength and political interests, not out of weakness .                    
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The Geopolitical Dimensions of Iraqi -Turkey Relations Post 2003 


