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  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          

 السلوك السياسي اخلارجي الرتكي 
  6003نيسان  9جتاه العراق بعد 

 . إبراهيم خليل العاّلفد أ.
 مستخلص البحث 

قد شهدت انتهاء مطالب األتراك  6291بالرغم من ان سنة 
بالموصل بعد صدور قرار عصبة األمم بإبقاء الموصل ضمن العراق، 

 لإال أن األتراك ظلوا يتحينون الفرص لكي يؤكدوا بأن الموصل ال تزا
ضي إعادة ترسيم الحدود ملكًا لتركيا، وأن الضرورة األمنية لتركيا تقت

وذلك بحجج كثيرة منها تسلل عناصر من حزب العمال الكردستاني 
تحدث  6221)التركي( واالدعاء بحماية التركمان. وأبان حرب 

األتراك عن ضرورة إقامة منطقة أمنية عازلة في شمال العراق 
وتدفقوا داخل األراضي العراقية ألكثر من مرة وعندما بدأت الواليات 

متحدة تنفيذ مخططها لغزو العراق، رفضت الحكومة التركية ال
المشاركة في هذه الحرب وعارضت فتح جبهة شمالية وكان لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم آنذاك دور في اتخاذ هذا الموقف وبعد سقوط 

أرادت الواليات  9112النظام السابق في بغداد في التاسع من نيسان
ل قوات عسكرية الى العراق لحفظ األمن المتحدة من تركيا ان ترس
 لكن العراقيين رفضوا ذلك.

البحث يحاول متابعة السلوك التركي تجاه العراق واالحتالل وردود 
 الفعل العراقية على ذلك.
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وقر في ذهن العراقيين منذ زمن بعيد ، نتيجة لتعرضهم لخطر األطماع 
السادس شر الهجري، منذ أواخر القرن العاالتركية الفارسية اإليرانية والعثمانية 

( بلوى األتراكالعجم )الفرس( والروم )بين : "عشر الميالدي، مثل شعبي يقول
عن ما يسميه عالم الجغرافية السياسية  وبقدر ما يعبر هذا المثل .(1)"ابتلينا

فإنه  ،(2)"نقمة المكاناذ الدكتور المرحوم جمال حمدان "العربي المصري األست
عراق ومياهه من غزوات متكررة يعكس طبيعة وحجم ما تعرضت له أرض ال

قدرات  ، واستهدفت استنزافبها جيرانه الشرقيين والشماليين وتدخالت كثيرة قام
 .(3)الجتماعية وعرقلة تقدمهم ونهوضهمالسكان االقتصادية وا

العثماني حول  -وبغض النظر عن الجذور التاريخية للصراع الفارسي
ر المؤرخ البريطاني آرنولد توينبي العراق منذ أوائل القرن السادس عشر وتفسي

( على أنه حلقة في سلسلة الصراعات التي دارت بين الشرق 1791)توفي 
 والغرب عبر العصور التاريخية المختلفة، فإن الحقيقة التاريخية التي 

 ـــــــــــــ
 *  أستاذ في مركز الدراسات األقليمية ، جامعة الموصل ، العراق .
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للعـراق  ها هي أن القيمـة الحضـارية واالسـتراتيجية واالقتصـاديةينبغي عدم تجاوز 
 كمــــــــا أن عمقــــــــه الحضــــــــاري، ووجــــــــود تــــــــداخل  ،(4)كانـــــــت ورال ذلــــــــ  الصــــــــراع

 ،الجــوار، ووجــود العتبــات المقدســة قــومي ودينــي ومــذهبي مــ  الشــعوب فــي دول
، الشــماليين والشــرقيين علــى حــد ســوالفيــه كانــت عوامــل رئيســية جــذبت الجيــران 

. وبــالرغم مــن بــذرائ  وحجــت مختلفــةهم باتجــاا التــدخل فــي شــؤون العــراق ودفعــت
المتصــارعين علـــى  الكثيــر مــن الحــروب والمعاهــدات التــي عقــدت بــين الطــرفين

، إاّل أن الصــــراع اســــتمر وتطــــور حتــــى أوائــــل القــــرن العشــــرين الســــاحة العراقيــــة
قد تجلى الصراع .. و لحديثة في أيـران وتركيا والعراقوظهور الكيانات السياسية ا

مختلفة لعل من أبرزها مشاكل الحـدود التي ال تـزال حتـى يومنــا هـذا  في مظاهر
البحث سنحاول الوقـوف عنـد أبعـاد السـلو  السياسـي الخـارجي  قائمة ، وفي هذا

التركــي تجــاا العــراق منــذ ســقوط النظــام العراقــي الســابق فــي التاســ  مــن نيســان 
، علــى أن نتبعــه ( 5)البريطــاني -األميركــيووقــوع العــراق تحــت االحــتالل  2003

 ببحث آخر عنوانه" السلو  السياسي الخارجي اإليراني وللفترة ذاتها .
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، اتضح بأن تركيا لم تنَس  1721بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة سنة 
 هيأطماعها في والية الموصل ) الموصل ، أربيل ، كركو  ، السليمانية و 

ت هذا األطماع عندما رفض . وقد ظهر تان الجنوبية(تسمى كذل  كردس
، االعتراف بالدولة العراقية ومطالبتهم بوالية الموصل وتـأكيدهم في األترا 

، على ضرورة اعادتها إلى تركيا (1720من نيسان  23ثاقهم الوطني )مي
. وقد قامت وجهة نظر واضعي الميثاق على أن (المادة األولى من الميثاق)

 . كما أنهم مرتبطين ة الموصل هم من األترا  واألكرادكان واليأغلبية س
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العسكرية داخل  . وقد دف  األترا  ببعض قطعاتهماقتصاديًا وثقافيًا بتركيا  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
. كما أقدم األترا  على انشال جمعيات وأحزاب تركية تدعو األراضي العراقية

وصل وتحشيد إلى عودة األترا  ووصل األمر إلى حد احتالل بعض أجزال الم
قوات عسكرية في جوار زاخو وراوندوز ورانية ، وقصف القرى العراقية 

ذل  هو "استعادة والية بالمدفعية والطائرات والدعوة علنًا إلى أن الهدف من كل 
. وقامت وجهة النظر التركية على أن القوات البريطانية المحتلة الموصل"

، لذل  1711تشرين األول  30للعراق دخلت الموصل بعد هدنة مودروس في 
. وقد رفعت األمر إلى عصبة األمم التي أرسلت بعثة فاالحتالل يعد باطالً 

، 1725قرارها في كانون األول سنة  للتحقيق إلى المنطقة وأصدرت بعد ذل 
 .( 6)الموصل ضمن حدود دولة العراقبإبقال والية 
را  ظّلوا يتحينون الفرص ، إاّل أن األتم من قبول تركيا بالقرار وتنفيذاوبالرغ

ق هدفهم . وفي الوثائق لكي يجدوا من الوسائل ما يساعدهم على تحقي
ويمكن في هذا الصدد أن  ،( 9)دالئل الكثيرة التي تشير إلى ذل ، من الالمتداولة

سبق سليمان ديميريل ، إلى تصريح للرئيس التركي األشير، على سبيل المثالن
، وأن نطقة الموصل التزال ملكًا لتركيار أن م(، ودعوته إلعتبا1775)مايس 

الضرورة األمنية لتركيا تقتضي اعـادة ترسيم الحدود م  العراق بحجة من  تسلل 
دستاني التركي. وقال ديميريل: العناصر المسلحة من أعضال حزب العمال الكر 

لقد ". وأضاف: "1723ان اقليم الموصل لم يتر  للعراق بموجب معاهدة لوزان "
 .(1)…"لغنا األميركيين بموقفنا هذابأ

وقد فّسر القائم باألعمال التركي في العراق تصريح ديميريل في حينه بالقول 
و التالي: "ان أن الجملة التي أدلى بها ديميريل في هذا الشأن كانت على النح

 ولكن تسوية هذا المشكلة ليست… التركية غير صحيحة -الحدود العراقية
 .(7)" للحظة الراهنة !!موضوع بحث في ا

        
 

لى ، وتقوم عاألترا  للتدخـل في شؤون العراق وثمة حجـة أخرى يتذرع بها
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. وقد ازداد اهتمام األترا  بأوضاع األقلية أساس االدعال بحماية التركمان  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
، وصدرت صحف ومجالت 1751تموز  14في العراق بعد ثورة التركمانية 

تسميه بـ )دعم األترا  في تحدث عما كانت تركية في انقرة واستانبول ت
، كركو (، الذين يعانون على حد زعمها "اإلضطهاد من السلطات العراقية"

( الذين يقدرون بـ ر وبلهجة شديدة أن )أترا  العراق، تظهونشرت مقاالت عديدة
محرومون من حقوقهم السياسية وحرياتهم الشخصية ،  ( الف نسمة920.000)

 .(10)"لإلنتها  من الحكومة العراقيةوحياتهم معرضة 
 

-2- 
، برزت مواقف أكثر خطورة عّبر 1771-1770حرب الخليت الثانية  وخالل

 عنها توركوت اوزال رئيس الوزرال التركي آنذا  ، حينما أخذ يستعمل تعبير
ماسمي بـ )خريطة أوزال  ، ونشرت جريدة حريت التركيةالشعوب العراقية()

ق إلى ثالثة أجزال على أساس الخريطة على تقسيم العرا، وتقوم هذا للعراق(
. ومن المالحظ أن أي ة، ثم جمعها في كونفدرالية عربية وكردية وتركمانيعرقي

 .(11)طة لم يصدر من أي مصدر رسمي تركينفي لهذا الخري

عامة الواليات المتحدة ، بز النار بين العراق وقوات التحالف وبعد وقف اطالق
حت تركيا المجال لعناصرها للعمل في شمال العراق وتأسيس ، أفساألميركية

، ولعل من بهدف نشر الثقافة التركيةمدارس ومؤسسات تعليمية وثقافية تركية 
التي تشرف عليها الحكومة  أهم هذا المؤسسات كلية عشق الخاصة في أربيل،
ن كان ذل  يتعارض والقوانين كما  فذة.العراقية السائدة والنا التركية نفسها، وا 

عملت المنظمات والمؤسسات التركية بأسمال منظمات وقفية واغاثية منها مثاًل 
 . (12)""منظمة وقف تركيا والشرق األوسط للتنمية واالغاثة

      
 

التركمانية والسعي كما حاولت تركيا االستفادة من بعض األحزاب السياسية 
تشكلت بنال على قرار من  وكان لقوات الفصل التركية التي .(13)لدعمها مالياً 
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: اإلتحاد الوطني الكردستاني للفصل بين قوات الحزبين الكرديينقوات التحالف   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
دورها المهم  1779والحزب الديموقراطي الكردستاني بعد اتفاق أنقرة سنة 

والخطر في معرفة طوبوغرافية المنطقة وتشكيلة تركيبتها السكانية ووض  
 .(14)تركية اتباعها للتدخل في المنطقةلحة الالخطط التي يمكن للقوات المس

وعلى الرغم من أن الحكومتين العراقية ) السابقة ( والتركية قد أبرمتا في 
ما سمي باتفاق أمن الحدود الذي يسمح لكل من البلدين  1714تشرين األول 

بعد اخطار وموافقة البلد اآلخر، القيام بعمليات مطاردة حثيثة للمسلحين من 
( كيلو مترات 10د وخاصًة من حزب العمال الكردستاني على عمق )األكرا

داخل حدود  البلد اآلخر، إاّل أن تركيا استخدمت هذا اإلتفاق مرات عديدة قبل 
أن يقدم العراق على إلغائه من جانبه، وقد توغلت القوات التركية داخل 

لم تكن ( كيلو مترًا. و 150) األراضي العراقية في بعض األوقات إلى عمق
الحكومة التركية التي حظيت بدعم من الواليات المتحدة األميركية وخاصة بعد 
حرب الخليت الثانية ، تهتم باحتجاجات العراق على مثل تل  العمليات التي 
كانت تشكل في جوهرها تدخاًل سافرًا في شؤون العراق الداخلية، وانتهاكًا 

ذا  كما أنها فوق هذا و  ،قليميةصارخًا لحرمة األراضي العراقية وسالمته األ
، ومعاهدة الحدود د القانون الدولي، وقواعتتناقض م  عالقات حسن الجوار

 .(15)والمعاهدات الالحقة لها 1726سنة العراقية ـ التركية ل

وقد رافق تل  العمليات العسكرية حديث ألوساط رسمية تركية عن ضرورة 
زلة في شمال العراق بحجة من  تسلل اقامة ما سمي بـ )المنطقة األمنية( العا

 .(16)ترا  عبر الحدود المشتركة، وقد تعثرت الفكرة في حينهالمقاتلين األكراد األ
 ، الكثير من التسهيالت للقوات الجوية األميركية كما قدمت تركيا

 
 

والبريطانية والفرنسية في فرض حظر جوي على الطيران العراقي في شمالي 
مي أواًل بقوات المطرقة وقوة المراقبة الشمالية فيما بعد ، العراق وتأليف ما س

في انشال ما سمي بالمالذ اآلمن  1771وكان لتركيا كذل  دور أبان حرب 
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لألكراد في شمالي العراق وبنال مناطق ، معسكرات الستقبال النازحين والتي   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
Provide Comfortعرفت آنذا  بعملية توفير الراحة 

(19). 
، واحتاللهلواليات المتحدة األميركية تخطط لغزو العراق وعندما بدأت ا

، وم  أن ( اتصلت بالحكومة التركية2003نيسان  -حرب الخليت الثالثة آذار)
معظم المراقبين والمحللين األستراتيجيين قالوا بأن تركيا يمكن أن تكون من 

وطني المجلس ال ، لكنن األساسيين في الحرب على العراقالالعبين العسكريي
( التركي الذي كان يسيطر عليه نواب حزب العدالة والتنمية الكبير)البرلمان

أي المعروف بتوجهاته اإلسالمية بزعامة السيد رجب طيب اردوغان رفض 
. كما رفض أيضًا أن تنطلق القوات األميركية مشاركة عسكرية تركية في الحرب

عراقية . وقد قيل في  الجوية من األراضي التركية من أجل فتح جبهة شمالية
( 1م  أن الواليات المتحدة عرضت )حينه أن تركيا قاومت الضغوط األميركية 

وغان بالحرف الواحد ، وقال أرددوالر عليها إذا أسهمت في الحرب مليارات
يات المتحدة في الحرب ضد لقد أغلقنا ملف التعاون م  الوالعشية الحرب "

 .(11)" العراق
ي على خلفية أمرين مهمين أولهما سعي حكومة حزب لقد جال الرفض الترك

العدالة والتنمية لتشكيل موقف عربي وأقليمي يمن  خيار الحرب . وثانيهما 
تصاعد المعارضة الشعبية التركية ضد خيار الحرب أصاًل.وقد عّلق رئيس 

على من يقول أن  2003آذار  21أركان الجيش التركي)اوزتو ( مسال يوم 
 ٪100كال أن " :ب على العراق بالقولالتركي يعارض الحر من الشعب  73٪
 .(17)ن الشعب التركي يعارض الحرب !!"م

 ، وهو اعتقاد تركيا بأن استنادها إلى توافق ويمكن أن نشير إلى عامل آخر
 
 

اقليمي سوف يسمح لها برفض السيطرة األميركية الكاملة على التطورات 
فإن تركيا حرصت على أن ال تبدو  العراقية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى

معزولة عن قضايا المنطقة وما قد ينتت عنه من انعكاسات سلبية على  
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 .(20)ها بمحيطها األقليمي في المستقبلعالقات  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          

لقد أدى ذل  كله إلى أن تمتن  تركيا عن المساهمة في أي جهد عسكري 
ستقود إلى  أميركي . وفي الوقت نفسه الذي تحدثت فيه على أن نتائت الحرب

اعالن أكراد العراق استقاللهم أو تشكيلهم لكيان كردي سيكون مبررًا للتدخل 
العسكري التركي الفوري ، لذل  تعرض الموقف التركي لنقد من الواليات 
المتحدة األميركية ، ولعل أحدث ما يمكن أن نذكرا في هذا الصدد تصريح 

م فيه تركيا ألنها لم تسمح لقوات دونالد رامسفيلد وزير الدفاع األميركي الذي ال
في تزايد أميركية بدخول شمال العراق من أراضيها معتبرًا أن ذل  أسهم 

 .(21)الهجمات التي تلت الحرب
 

-4- 
حاولت  2003بعد سقوط النظـام العراقي السابق في التاسـ  من نيسان 

وتأمين تركيا اإلستجابة لفكرة ارسال قوات عسكرية إلى العراق لحفظ األمن 
والتي اقترحها عدد من  2003االستقرار وذل  في أواسط شهر أيلول سنة 

  .(22)المسؤولين األميركيين

وقد أوردت وكاالت األنبال في حينه أن تركيا وضعت شروطًا لمشاركتها في 
 :قوات عسكرية إلى العراق وأبرزها ارسال

  .اعطال حقوق للتركمان -1

 .نظام فيدرالي من  ظهور -2
 .يةدالعراقية وقوات البيشمركة الكر نزع سالح الميلشيات  -3

 .وض  ميزانية موحدة للعراق -4

 
 

 .(23)الحفاظ على وحدة وسيادة العراق  -5 

وقد أذي  في حينه أن الواليات المتحدة األميركية ربطت المساعدات المالية 
ر ية نشمليار دوالر كضمانات قروض بقض 1.5التي طلبتها تركيا وقيمتها 
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ة األميركية تركيا من أنها حد. وقد حذرت الواليات المتالقوات التركية في العراق  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
توافق على ارسال ستقوم بمراجعة العالقة االستراتيجية التي تربطها بأنقرة ما لم 

رسال ، كما أن وزارة الدفاع األميركية أبلغت أنقرة بضرورة اقوات إلى العراق
دت الواليات المتحدة المنطقة التي تنتشر ( آالف جندي وحد10ماال يقل عن )

كيلو  350ى بعد فيها القوات التركية وهي ما عرف بالمثلث السني العراقي عل
أما قيادة األركان التركية فاختارت منطقة أخرى ، وقال  .(24)مترًا على الحدود

مجلس الوطني مصدر في هذا القيادة أن الخطة التركية ، إذا ما صادق ال
ايجاد قطاع عراقي منفصل تحت قيادة عسكرية كبير عليها، تتضمن "التركي ال

جنوبي الحدود كيلو مترًا  150تركية " ويبدأ انتشار القوات التركية انطالقًا من 
، ويمر عبر مواق  حساسة واقعة ما بين أربيل وكركو  وتتمدد التركية -العراقية

ن المرور بالسليمانية وتشمل نقاط القوات التركية نزواًل حتى شمالي بغداد من دو 
األردنية حيث المنطقة صحراوية  -وتنتهي بالقرب من الحدود السوريةتكريت 

هنا  . ويالحظ أن المدن التي كانت الخطة التركية تشملها تضم المناطق التي 
 . (25)يقطنها تركمان العراق 

( 2003تموز  13ي تأسس في العراق )رفض مجلس الحكم االنتقالي الذ
ة ارسال قوات تركية إلى العراق وعّبرت قطاعات واسعة من العراقيين ومنهم فكر 
، وتأكد بما ال يقبل الش  ان العراقيين يرفضون ألكراد، عن رأيها في تل  الفكرةا

نما أي قوات لدول مجاورة والسبب واضح  ليس فقط دخول القوات التركية وا 
، ومن العراق الجوار لها مطامح خاصة فيومعروف وملخصه أن دول 

، ودينية ومذهبية لها تلـ  المطامح على اعتبارات قوميةالطبيعي أن تستند 
 عالقة بحساسيات تاريخية ليس من الحكمة 

 
 
 

ية من قيام دولة كردية في وفيما يتعلق بما يطلق عليه )المخاوف الترك ايقاظها.
أمر ال رجعة ن العراق الموحد ( فقد تأكد أن قرار األكراد بالبقال ضمالعراق
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 ، ليس في مصلحة العراق أو تركيا أووأن انتشار قوات تركية في العراق، عنه  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
. ولقد ظهر الموقف الشعبي في العراق وفي حتى القوات األميركية في العراق

 .(26)ارسال قوات مسلحة واضحًا وجلياً  تركيا نفسها من

ردوغان ويبدو أن المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم السيد رجب طيب ا
رئيس الوزرال قد انتبهوا لما يمكن أن تسببه فكرة ارسال قوات إلى العراق من 

لذل  سرعان ما تراجعت الفكرة، وم  هذا  .(29)مشاكل لبالدا ولجيرانه العراقيين
فقد حّذر المسؤولون األترا  في أعقاب تقديم الحزبين الكرديين الرئيسيين في 

ذكرة حول الفيدرالية،من مغبة أي محاولة مجلس الحكم االنتقالي في العراق م
لى شيل من هذا  لتوسي  الفيدرالية الكردية في العراق لتشمل كركو  أيضًا . وا 
القبيل أشار السيد عبد اهلل غول نائب رئيس الوزرال التركي وزير الخارجية في 

جهود األكراد في مجال قال معقبًا على أخبار تتحدث عن "مؤتمر صحفي حين 
لقد وجهنا تحذيرًا أثر التطورات األخيرة في ": "دولة فدرالية في العراقاقامة 

 .(21)تؤثر على وحدة العراق السياسية "شمالي العراق ومناطق أخرى والتي قد 
ذا ما استمرت مثل هـذا … وأضاف : " لقد حذت جمي  دول المنطقة حذونا  وا 

. مركز آالم ومعاناة" مجددًا إلى التطورات الخطيرة أخشى من أن يتحول العراق
وقد سبق لألترا  أن أثاروا بعد تشكيل مجلس الحكم االنتقالي مسألة حجم 

 .(27)مشاركة التركمان في المجلس وقالوا ان ذل  غير كاٍف" 

لقد عّد العراقيون التصريحات التركية تدخاًل سافرًا في شؤون بالدهم 
أثرت في مسار السلو  الداخلية، ومما زاد في ذل  ظهور بعض األزمات التي 

 السياسي الخارجي التركي تجاا العراق، وهذا األزمات هي أزمة 
 
 
 

كركو  وأزمة السليمانية وأخيرًا أزمة تلعفر. ففيما يتعلق بأزمة كركو  ،فإن 
تركيا دعت الدول المجاورة للعراق  ألن يكون لها كلمتها بشأن مستقبل مدينة 

دت تركيا حتماًل ألمن المنطقة . وقد هدكركو  معتبرة أنها تشكل تهديدًا م
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( الواقعة شمالي العراق والتي يقيم بتدويل ما أطلقت عليه )مشكلة مدينة كركو   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ه فيها عرب وأكراد وتركمان بسبب االحتكاكات والتوتر األمني الـذي شهدت

كركو  هي " : أنو  ممثل تركيا الخـاص إلى العراق. وقال عثمـان كورتالمدينة
، ولذا فإن كركو  لوقوع مواجهات عرقية في العراق ألكثر احتماالً المكان ا

دية محتملة على الدول المجاورة آثار جداخليًا عراقيًا "مشيرًا إلى " ليست شأناً 
اننا مصممون على التأكد من ( التركية "ان تي في"وأضاف في حديث لشبكة )

كركو  تنطوي ألة ، ومسعراق ليس له أي آثار سلبية عليناأن ما يحصل في ال
 . (30)" على مثل هذا المخاطر

لقد فّسر المراقبون هذا الرسالة على أنها موجهة ضمنًا إلى األكراد العراقيين 
الذين يدعون إلى ضم كركو  إلى اقليم كردستان العراق . وقد جال تصريح 
 الدبلوماسي التركي هذا غداة زيارة قام بها السيد مسعود البارزاني زعيم الحزب

والتي أكد من  2004أنقرة مطل  تشرين األول  لىالديموقراطي الكردستاني إ
لهوية الكردية لمدينة كركو  ( معلنًا أن أكراد العراق ا)خاللها ما أطلق عليه 

وقد عاد السيد عبد  .(31)حرب على أي قوة تحاول "ردع شعبه"مستعدون لشن 
حيفة حريت التركية أن اهلل غول وزير الخارجية التركي ليقول في تصريح لص

مسألة كركو  لدى تركيا تأتي في الدرجة األولى وكرر تهديداته بأن أي تغيير 
، وقد خطرديموغرافي يحدث في هذا المدينة فإن استقرار المنطقة سيكون في 

تزامنت هذا التصريحات في وقت قرر وزرال خارجية دول الجوار للعراق عقد 
. وفي معرض اجابته على اسئلة 2004موز لهم في القاهرة أواخر ت اجتماع

 مراسل الجريدة 
 
 

ليس أن مسألة كركو  مهمة وما قلناا بخصوص كركو  المذكورة قال غول: "
نما نعرف ماذا نفعل" داخلية للدول . وفيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الكالمًا وا 

وفرت لم يبق في العالم شيل اسمه قضية داخلية، ومثلما األخرى قال غول: "
، واليوم إذا ما تعرض التركمان رد عندما كانوا يتعرضون لإلضطهادالحماية للك
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 ، ويجب أن ال يفسر هذا على أنه تدخلاإلضطهاد يجب توفير الحماية لهم إلى  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
لموضوع . وبخصوص استيال تركيا من هذا اتركي في الشؤون الداخلية للعراق

، "تحول كركو  إلى بوسنة ثانيةتركيا مستالة من قال وزير الخارجية التركي: "
وأكد على أنه بحث موضوع استيال تركيا من مستقبل كركو  م  الرئيس 

: تركيا. وأضاف غول األميركي جورج دبليو بوش خالل زيارته األخيرة إلى
 .(32)الرئيس بوش أيضًا يفكر مثلنا !!

ى ومهما يكن من أمر فإن تصريحات غول واجهت نقدًا شديدًا في العراق حت
أن جريدة التآخي الناطقة بلسان الحزب الديموقراطي الكردستاني نشرت مقااًل 

أكدت فيه أن تركيا تهدد استقرار ووحدة العراق ،  2004تموز  20افتتاحيًا يوم 
وقالت عن تصريحات غول بأنها تعكس " تناقضات السياسة التركية إزال 

، وهي كذل  نائيةاالستثكركو  " ، وأضاف أن كركو  إذا كانت بهذا األهمية 
أن الحكومة التركية تتالعب بأهم مشكلة عراقية داخلية وتتدخل فعاًل فمعناا "

 .(33)"فيها تدخاًل سلبيًا يهدد استقرار المدينة والبالد عامة

( 11أما أزمة السليمانية فتتلخص في أن القوات األميريكية اعتقلت )
تهمة التخطيط ب 2003آب  عسكريًا تركيًا في السليمانية وذل  في مطل 

. وكما هو معروف فإن مسؤول محلي كردي في شمالي العراقالغتيال 
( عسكريًا في شمالي العراق 1359بقرابة ) 1772الحكومة التركية تحتفظ منذ 

( حقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وقد قال )دوجو بيرنجي بهدف مال
ن الحكومة التركية وقعت زعيم حزب العمل اليساري المعارض في تركيا أ

 اتفاقية سرية م  واشنطن تنص على انسحاب تل  القوات من 
 
 

. وقد أعلن الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة شمالي العراق خالل أربعة أشهر
دًا تبذل إلنهال ، أن جهو 2003ثنال زيارته لتركيا مطل  آب المركزية األميركية أ

ان اح التركية عن مسؤول أميركي قوله: "، ونقلت صحيفة صبأزمة السليمانية
زيارة أبي زيد ستهدف فتح صفحة جديدة في العالقات بين تركيا والواليات 
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ب موقف المتحدة األميركية، والعمـل على ترميم العالقات التي تضررت بسب  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .(34)"تركيا من الحرب ضد العراق

جية ير الخار ، فإن وز 2004ة تلعفر التي ظهرت في أيلول وفيما يتعلق بأزم
بأن تركيا هددت بإيقاف تعاونها م  واشنطن في التركي عبد اهلل غول قال: "

لواقعة ( واذات األكثرية التركمانيةتلعفر )العراق بعد هجوم أميركي ضد مدينة 
نها أصبحت مالذًا ، بحجة أنينوى )الموصل( في شمالي العراق ةضمن محافظ

ية عن التي تبث باللغة الترك C N N . ونقلت شركة تلفزيونلمقاتلين أجانب"
إننا أبلغناهم إذا استمرت األمور على هذا النحو فوزير الخارجية التركي قوله: "

ضوعات المتصلة [ بوضوح وجالل أن تعاون تركيا في المو ]الجانب األميركي
 .(35)" بالعراق سوف ينقط 

طمأنة ، 2004من أيلول  13ة األميركية في وقد حاولت الواليات المتحد
لمان(   أيديار يحات السفير األميركي في أنقرة )الجانب التركي من خالل تصر 

"نحن نقوم بعملية عسكرية : وبثها تلفزيون )ان تي في( والتي قال فيها
. وم  هذا فقد صّرح ن العملية يتم تنفيذها بحرص بالغ"ونعتقد أ… محدودة

  في تلعفر عن كثب. وضناطق بلسان الجيش التركي وقال ان الجيش يراقب ال
أن تركيا تشعر بالقلق على وجه الخصوص من أن يؤدي مزيدًا من وأضاف: "

االستقالل لألغلبية الكردية في شمالي العراق إلى تأجيت النزعة اإلنفصالية في 
 .(36)تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية"جنوب شرقي 

خطة لعمليات  لقد أكدت وكاالت األنبال ، بأن قيادة الجيش التركي أعدت
 . ( ألف جندي40تألف من )عسكرية في شمالي العراق بقوة عسكرية ت

 
 
 

وجالت هذا األنبال نتيجة الستمرار التيقظ التركي بسبب مخاوف من سعي 
األكراد في العراق لتغيير التركيب الديموغرافي لمدينة كركو  والمناطق األخرى 

ألميركية باألمر وأبدت األخيرة موافقتها الغنية بالنفط . وقد أخبرت تركيا اإلدارة ا
المبدئية حيث يتوافق ذل  م  رغبتها في أن ال يفرض األكراد في العراق 
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سيطرتهم على حقول النفط في شمالي العراق . ويبدو أن تصريحات السيد   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
( قد ) أن كركو  هي قلب كردستانمسعود البارزاني عشية زيارته ألنقرة من 

 .(39)!! التيقظ واإلرتياب التركيينن هذا زادت م

، شددت القيادة الكردية ل على هذا السلو  السياسي التركيوكردود فع
. وقال فض التدخل التركي في شؤون العراقالمتمثلة بالحزبين الرئيسيين على ر 

السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن على دول الجوار ومنها تركيا 
كانون الثاني  12ي، وقال ) راق السياسية ومستقبله السياساحترام خيارات الع

ان قضية الفيدرالية مسألة عراقية سيقررها العراقيون من خالل (: "2004
وان المخاوف من قبل دول الجوار بأن العراق … العملية السياسية والدستورية 

 في طريقه إلى التشرذم في غير محلها .. ليس هنا  أي جهة لها مصلحة في
تجزئة العراق " . وقد جال ذل  ردًا على تصريحات تركية برفض الفيدرالية 

 .(31)مركزي قوي في العراق بداُل عنها" والدعوة إلى إقامة حكم

، قفان الحكومة العراقية االنتقالية والقيادات الكردية تسعيان إلى تهدئة المو 
فان البارزاني ، وقد أوضح السيد نيجر ران على ازالة كل الشكو  التركيةوتص

بيل تحسين العراق أن ثمة خطوات ستبذل في س -رئيس حكومة اقليم كردستان
أن الشعب الكردي ال ينسى المواقف التركية المشرفة العالقات م  تركيا و "

ازالا في أحل  الظروف ال سيما أبان الهجرة المليونية لشعب كردستان سنة 
د يكنون لتركيا كل تقدير األكرا ، وأننحو الحدود التركية واإليرانية 1771
 ، وتطرق البارزاني إلى مسألة كركو  فقال واحترام

 
 
 

، إاّل أن كوردستانيتها ليست آخي بين مختلف القوميات والطوائفأنها مدينة للت
 .(37)في موض  مساومة اطالقًا " 

لعسكرية التركية من وم  هذا فقد بدأ األكراد يصرون على سحب القوات ا
)قوة حفظ السالم(  ـبالدعوة إلى سحب ما كان يسمى ب، وابتدأوا لعراقشمالي ا

. وقد كيا والمتمركزة في اقليم كردستان( التي تقودها تر P M Fقوة الفصل أو )



 

  15 

وجود وقد استغرق  2004غادرت القوة شمالي العراق في مطل  تشرين األول   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .(40)هذا القوات قرابة سب  سنوات

ل سلوكها السياسي الخارجي إلى أن تنسق م  أما تركيا، فتسعى من خال
المؤتمرات التي تناقش المسألة العراقية  دول الجوار العراقي األخرى وتحضر

 2004تشرين الثاني  -نوفمبر 22الشيخ الذي انعقد يوم  ولعل مؤتمر شرم
بحضور مجموعة الدول الثمانية ودول الجوار العراقي وأطراف ومنظمات عربية 

كد المؤتمر في ختام لية كان آخر مؤتمر في هذا الصدد . وقد أواقليمية ودو 
تأكيد في الشؤون الداخلية للعراق" و "االلتزام بمبدأ عدم التدخل أعماله على "

يطرة ابنائه على موردهم سيادته ووحدة أراضيه وحق شعبه بالديموقراطية وس
 .(41)" الطبيعية

بعض التركمان يشككون في  إاّل أن العراقيين وبخاصة األكراد منهم وحتى
مصداقية األترا  وسياستهم الخارجية تجاا العراق ، ال سيما وأن تركيا قد 

ن كانت ليست   "أعلنت ، وعلى لسان السيد رجب طيب اردوغان بأن أنقرة وا 
مصممة على نشر قواتها في العراق ، لكنها ستتاب  التطورات من أجل حماية 

 وحيد ألنقرة في هذا األمر هو الواليات المتحدةأمن تركيا ، وسيكون المخاطب ال
 .(42)التي سبق وطلبت قوات تركية !!"

 
 
 

- 5- 
، تجددت المطام  اإليرانية  1721بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة سنة 

واتخذت أشكااًل عديدة . وتؤكد األيـام والوقائ  أن هاتيـن الجارتين  ،والتركية 
ة العراق للتحديـات والمشاكل فتجـددان كانت  تستغالن ظروف مواجه

،  2003مطامحهما في أرض ومياهه ، فحين بدأت حرب الخليت الثالثة 
اتخذت تركيا وايران تدابير مختلفة ، وعملتا على تنسيق سياستهما ومواقفهما 

 .ترمان وحدة العراق وسالمة أراضيهالسياسية واألمنية بحجة أن الطرفين يح



 

  16 

، قية( ولتركيا )جارتنا الشمالية(جارتنا الشر ن إليران )نحن ال ننكر أن يكو   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
، وارثهما الحضاري ومصالحهما ي ينسجم م  موقفيهما األستراتيجيدور اقليم

يران تعدان دية وعالقاتهما الدوليةالسياسية واالقتصا ، كما الننكر بأن تركيا وا 
القومي لتداخـل الديني و من أقرب الشعوب اإلسالمية إلى العـراق، بسبب ا

، وفي الوقت نفسه ال يكون على حساب العراق، لكن ذل  ينبغي أن والمذهبي
وقواعـد ومبادئ  ،ثوابت الجغرافية وخصائص التاريخ البد لهما من مراعاة

القانون الدولي وقواعد حسن الجوار وهذا يتطلب اإلسهام ليس في ) اقالق 
 .يهاها وتحقيق األمن واالستقرار فالمنطقة ( ، بل حمايت

تقول الحكومة العراقية اليـوم أنها تحرص على اقامة عالقات متينة م  كل 
من تركيا وايران ، بالرغم من كدمات ومشاكل ماضي الحرب العالمية األولى 
وما قبلها وما بعدها . ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين سعي العراق المستمر 

خالت التركية واإليرانية في إلزالة ما من شأنه الحيلولة دون أن تستمر التد
شؤون بلدهم ، ومن ذل  مثاًل ما أشار إليه السيد حازم الشعالن وزير الدفاع 

من أن هنا  ثمة اشارات تدل على تعاون  2005العراقي األسبق في آذار 
 أيراني وسوري م  العراق لضبط الحدود ومن  تسلل المسلحين . 

 
 
 

( 14بمتابعة المتسللين عبر تخصيص ) كما أكد بأن الحكومة العراقية بدأت 
لحدود م  سوريا والحدود م  طائرة استطالع عراقية باشرت بالعمل مؤخرًا على ا

 9) وردة فقالت أما وزيرة المهجرين والمهاجرين في العراق السيدة باسكال .إيران
( اقية مخمور الضامنة ألكراد تركيااتف( أن العراق سعى إلى تفعيل )2005آذار 
ل  م  ايران فيما يخص ، وكذن تعرضهم لخطر في حقوقهم وحياتهمدو من 

. وأضافت أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا لدى إيران وتركيا مجاهدي خلق
، من حزب العمال الكردستاني التركيللتعاون م  العراق بصدد العفو عن كل 

 .ة الموجودتين على األرض العراقيةومجاهدي خلق اإليراني
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أن الرغبة في تحسين العالقات ومن  التدخالت في شؤون العراق نأمل في   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
الشمالية  تتس  ومن الطبيعي أن هذا مرتبط بما يمكن أن تقررا الجارتين

. ويقينا أننا في أملنا هذا نض  في االعتبار مخاوف إيران والشرقية تركيا وايران
عراق وطبيعة وتركيا من استمرار وجود القوات األميركية والبريطانية في ال

، العراق وحقيقة أهداف ذل  المشروعالمشروع الذي ابتدأته الواليات المتحدة ب
وخطـورة القرارات واالجرالات التي اتخذتها سلطة االئتالف المؤقتة وفي مقدمتها 

، وتر  حدود العراق ة واألجهزة األمنية واالستخباريةحـل الجيش العراقي والشرط
من قبل أي كان يريد التجاوز على تل  الحدود أو  م  جيرانه مفتوحة ومباحة

ذل  من انفالت ، وما نجم عن مقتضيات مشاري  وأهداف تل  الدولاستباحتها ل
، إاّل أن العراقيين اجتماعية وتدهور واضح في الخدمات، وفوضى ادارية و أمني

، ة كوادرهم قادرون على مواجهة ذل بوحدتهم ووعيهم وعمق حضارتهم وكفال
يجاد السبل الكفيلة التي تعيد إليهم استقاللهم  وهذا ال يأتي إاّل برص صفوفهم وا 

ثوابتهم الوطنية وأهدافهم وسيادتهم ووحدة أراضيهم وضمان الحفاظ  على 
 .العليا

 
 
 

 هوامش البحث
، ) بغداد، 6اريخ العراق الحديث ،ج، لمحات اجتماعية من تأنظر: علي الوردي ( 6)

 . 9(، ص6212
، ص ص 6222، يونيو ـ حزيران 612( 661: مجلة األهرام العربي، العدد ) ( أنظر9)

 . 55ـ  545
 ( والعثماني( ، " التوجه الصفوي الفارسي )اإليرانيالعالفراهيم خليل )( أنظر : اب2)

العراق : رؤية تاريخية سياسية " ، بحث مقدم إلى مركز الدراسات  )التركي( نحو
 .     9114نيسان جامعة الموصل ،  -االقليمية

، 6264 -6564، الدولة العثمانية والمشرق العربي : محمد أنيسللتفاصيل ، أنظر( 4)
 .القاهرة ، ال . ت ()

: ابراهيم خليل أحمد ) العالف ( ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني أنظر (5)
 ( .  6292)الموصل ،  ،6261ـ6561
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 : دراسة في تطوراتهاأحمد ) العالف (، والية الموصل ل: ابراهيم خلي(  للتفاصيل، أنظر1)  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
-، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية اآلداب 6299 -6219السياسية 

 هي غير منشورة . و ، 6215 الموصل، جامعة
ـ كركوك في ، " منطقة الموصل ظر : ابراهيم خليل أحمد ) العالف((  للتفاصيل ، أن1)

: عوني عبد الرحمن "في 6226 -6269ي الترك الخارجيالسلوك السياسي 
ات التركية التركية ، أصدره مركز الدراسعاوي وآخرون، العالقات العربية السب

 .21، ص 6225األقليمية حاليًا (، الموصل، نيسان )
 ،الصحف التركية في: جامعة الموصل: تصريحات ديميريل لرؤساء تحرير نظرأ (9)

الحدود مع  ملفة تصريحات ديميريل حول تعديلأرشيف مركز الدراسات األقليمية ، 
 .(2، ملفة رقم ) 6225، مايس العراق وردود األفعال

 .6225مايس ـ أيار ـ مايو  1دية ( : جريدة بابل ) البغداأنظر (2)
( أحمد ، منطقة الموصل ـ كركوك في السلوك السياسي الخارجي التركي ، ص ص 61)

42- 44. 
الحديث عن  التركي خالل هذه الفترة بمفردات طائفية عند امتأل اإلعالم الرسمي (66)

 أن من حق تركيا أن تؤثر في األكراد إلعالم أن يبرر مقولة "االعراق، وحاول هذا 
كانون  49ة الحياة )اللندنية( : جريدالسّنة لموازنة تأثير إيران على الشيعة،  أنظرو 

 .6226الثاني 
، بحث مقدم إلى التعليمي في منطقة الحكم الذاتي ( ابراهيم خليل العالف ، النشاط69)

 د حمه : فؤا، وكذلك أنظر9111الموصل، سنة  جامعة -الدراسات األقليميةمركز 
 
 
 

كمان ، جريدة التآخي والية الموصل إلى مرض حماية التر خورشيد، "تركيا من عقدة 
 .  9114يوليو  -تموز  96( )البغدادية

 .6221مارس  -آذار  95ة ( البغدادي( جريدة العراق ) 62)
 .6221مايو  -مايس  91البغدادية ( ( جريدة العراق ) 64)
مائية واألمن القومي العربي : السياسة ال ا، " تركي( أنظر: جالل عبد اهلل معوض65)

 -، حزيران(611، العدد )(65قبل العربي، بيروت، السنة )المست ، مجلةواألقليات"
 . 611، ص 6229يونيو 

نية العازلة على الحدود فكرة المنطقة األمأنظر: ابراهيم خليل العالف، " لتفاصيل ،( ل61)
، ، مجلة أوراق تركية معاصرة"التركية ومخاطرها على األمن القومي -العراقية

 .9111( ، شتاء 62الموصل ، العدد )جامعة  -األقليميةيصدرها مركز الدراسات 
لعمال الكردستاني وقوات تركيا بين حزب العالف(، "( للتفاصيل، أنظر: ابراهيم أحمد )ا61)

ثيرها القضية الكردية في تركيا وتأ": خليل علي مراد وآخرون األجنبية"، فيالمطرقة 
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  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 642، ص ص 6224ة، الموصل أصدره مركز الدراسات األقليمي، على دول الجوار"

 . 654ـ 
، جريدة  9112مارس  ر ـآذا 61: جريدة العراق ) البغدادية ( ( للتفاصيل، أنظر69)

 وهيئة اإلذاعة البريطانية 9112مارس  -آذار  96( )اللندنية الشرق األوسط
 B B C  9112مارس  -آذار  91 أنصات من الباحث مساء . 

 -آذار 92و  99صات من الباحث مساء أن B B C( هيئة اإلذاعة البريطانية 62)
 . 9112مارس 

، سياسية واألستراتيجية في القاهرةرام للدراسات ال( للتفاصيل ، أنظر : مركز األه91)
، وكذلك  9114ـ  9112مجموعة من الباحثين ، التقرير األستراتيجي العربي 

 .9114تشرين األول ـ نوفمبر  2الشرق األوسط ) اللندنية (  جريدة
 .9115مارس  -آذار 96اللندنية (  ( جريدة الحياة )96)
"، جريدة وات إلى العراقمالحظات حول فكرة ارسال قالف، "( أنظر : ابراهيم خليل الع99)

 . 9112نوفمبر  -تشرين الثاني 2الموصلية( البالد )
 .9112يوليو  -تموز 95شرق األوسط ) اللندنية ( ل( جريدة ا92)
، جريدة الشرق األوسط  العراقيون يرفضون دخول القوات التركية "( هدى الحسيني، "94)

 . 9112اكتوبر  -األول  تشرين  91
 ( المصدر نفسه .95)
( ابراهيم خليل العالف ، " مالحظات حول فكرة ارسال قوات إلى العراق ، مصدر ورد 91)

 ذكره أعاله .
 
 
 
 .( المصدر نفسه91)
 .9112كانون األول  95البغدادية ( ( جريدة التآخي ) 99)
 .( المصدر نفسه92)
 .9114ر أكتوبتشرين األول ـ  64 -62( جريدة الزمان 21)
 .9115مارس  -آذار 96( جريدة الحياة ) اللندنية ( 26)
 ، وقد سبق لهيئة االذاعة البريطانية 9114يوليو  -تموز 91( جريدة التآخي 29)

B B C إلى أن زلماي  9112ذار آ 26أشارت في نشرتها األخبارية مساء  أن
لسياسية العراقية التنسيق مع القوى ا وكان آنذاك يعمل في إطار، خليل زاده

األكراد لن يسمح لها ت المتحدة أبلغت تركيا بأن قوات المعارضة قد أكد بأن الواليا
 بالسيطرة على كركوك .

 . 9114تموز ـ يوليو  91( أنظر : جريدة التآخي في 22)
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Turkish Foreign Political Behaviour 
Towards Iraq After April, 9

th
, 2003  

 
 By: Prof. Dr. Ibrahim Khalil Al-Alaaff          

Turkey's recognition of the Iraqi state which has 

established in 1921 delayed till 1926 when the 

question of Mosul has been solved after the League 

of Nations has issued a re solution in December 1925 

keeping Mosul Welayet within the border of Iraqi 

state. Although Turkey has accepted the resolution 

and fulfilled it but still the Turks remained waiting 

chances in finding means that could help them in 

achieving their own ambitions by modifying borders 

on the protest of preventing armed elements of 

P.K.K. from penetrating the Iraqi Lands.  

During the Gulf war II 1990-1991, different 

Turkish military intervention, presenting facilities 

for Us forces in applying No-Fly Zone north of Iraq. 

After U.S.occupation of Iraq, Turkey tried to apply 

the idea of sending military forces into Iraq mid of 

september 2003, issuing statments Concerning the 

problem of Kirkuk City. 

This Paper is an attempt in following up the 

Foreign political behaviour of Turkey towards Iraq 

after April, 9
th

' 2003.   

 . 9112آب ـ أغسطس  61( جريدة صباح ) التركية ( 24)
 . 9114ر أيلول ـ سبتمب 64( جريدة الشرق األوسط 25)
 . 9114أيلول ـ سبتمبر  64( جريدة القدس العربي ) اللندنية ( 21)
تشرين الثاني ـ  6أخبار يوم  Iraq  if tomorrow com ( موقع عراق الغد 21)

 . 9114نوفمبر 
، وكذلك جريدة صوت األهالي  9114يناير  -كانون الثاني 62( جريدة التآخي 29)

 .9114 حزيران ـ يونيو 9)البغدادية(، 
 . 9114أيلول ـ سبتمبر  21( جريدة التآخي 22)
 .المصدر نفسه( 41)
دويل( قضية األمن في تيات المتحدة ومحاولة )أقلمة( و)الوال( ابراهيم خليل العالف، "46)

مركز ظمها نبحث مقدم إلى ندوة العراق ودول الجوار:روى متبادلة التي  العراق"،
 26 -21رات العربية المتحدة للمدة من األماة دبي بدول -لألبحاث الخليج العربي

 .9115مارس  -آذار
 .9112حزيران ـ يونيو  9دة الزمان (  أنظر جري49)
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، ) بغداد ، 1ث ،ج(  أنظر : علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدي1)  
 .  2(، ص 1767

، ص ص 1777، يونيو ـ حزيران 107( 119(  أنظر : مجلة األهرام العربي، العدد )2)  
 . 55ـ  545

(  أنظر : ابراهيم خليل ) العالف ( ، " التوجه الصفوي الفارسي ) اإليراني ( والعثماني 3)  
 ) التركي ( نحو 

ية " ، بحث مقدم إلى مركز الدراسات االقليمية ـ جامعة العراق : رؤية تاريخية سياس        
 الموصل ، 

 .     2004نيسان         



 

  22 

   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          

 1714ـ  1514(  للتفاصيل ، أنظر : محمد أنيس ، الدولة العثمانية والمشرق العربي 4)  
 ، ) القاهرة ، 

 ال . ت ( .        
طن العربي في العهد العثماني (  أنظر : ابراهيم خليل أحمد ) العالف ( ، تاريخ الو 5)  

 ،           1716ـ  1516
 ( .   1713) الموصل ،         

(  للتفاصيل ، أنظر : ابرالاهيم خليا أحمد ) العالف ( ، والية الموصل : دراسة في 6)  
 تطوراتها السياسية 

وصل ، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية اآلداب ـ جامعة الم 1722ـ  1701        
 ،1795  ، 

 وهي غير منشورة .         
(  للتفاصيل ، أنظر : ابراهيم خليل أحمد ) العالف ( ، " منطقة الموصل ـ كركو  في 9)  

 السلو  السياسي 
" في : عوني عبد الرحمن السبعاوي وآخرون ،  1771ـ  1711الخارجي التركي        

 العالقات العربية 
كز الدراسات التركية ) األقليمية حاليًا ( ، الموصل ، نيسان التركية ، أصدرا مر        
 . 39، ص  1775

(  أنظر : تصريحات ديميريل لرؤسال تحرير الصحف التركية في : جامعة الموصل ، 1)  
 أرشيف مركز 

الدراسات األقليمية ، ملفة تصريحات ديميريل حول تعديل الحدود م  العراق وردود         
 يس األفعال ، ما

 ( . 7، ملفة رقم )  1775        
 . 1775مايس ـ أيار ـ مايو  9(  أنظر : جريدة بابل ) البغدادية ( 7)  
(  أحمد ، منطقة الموصل ـ كركو  في السلو  السياسي الخارجي التركي ، ص ص 10)

 . 44ـ  43
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ديث عن (  امتأل اإلعالم الرسمي التركي خالل هذا الفترة بمفردات طائفية عند الح11)
 العراق ، وحاول هذا 

اإلعالم أن يبرر مقولة " أن من حق تركيا أن تؤثر في األكراد والسّنة لموازنة تأثير        
 إيران على 

 . 1771كانون الثاني  42الشيعة،  أنظر : جريدة الحياة ) اللندنية (        
لذاتي ، بحث مقدم إلى (  ابراهيم خليل العالف ، النشاط التعليمي في منطقة الحكم ا12)

 مركز الدراسات 
، وكذل  أنظر : فؤاد حمه خورشيد ، "  2000األقليمية ـ جامعة الموصل ، سنة        

 تركيا من عقدة 
تموز ـ  21والية الموصل إلى مرض حماية التركمان ، جريدة التآخي ) البغدادية (        
 .   2004يوليو 

 . 1779آذار ـ مارس  25( (  جريدة العراق ) البغدادية 13)
 . 1779مايس ـ مايو  20(  جريدة العراق ) البغدادية ( 14)
(  أنظر : جالل عبد اهلل معوض ، " تركيت واألمن القومي العربي : السياسة المائية 15)

 واألقليات " ، مجلة 
،  1772( ، حزيران ـ يونيو 160( ، العدد )15المستقبل العربي ، بيروت ، السنة )       
 .  106ص 

(  للتفاصيل ، أنظر : ابراهيم خليل العالف ، " فكرة المنطقة األمنية العازلة على الحدود 16)
 العراقية ـ 

التركية ومخاطرها على األمن القومي " ، مجلة أوراق تركية معاصرة ، يصدرها مركز        
 الدراسات 
 . 2000 ( ، شتال13األقليمية ـ جامعة الموصل ، العدد )       

(  للتفاصيل ، أنظر : ابراهيم أحمد ) العالف ( ، " تركيا بين حزب العمال الكردستاني 19)
 وقوات المطرقة 

األجنبية " ، في : خليل علي مراد وآخرون " القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على        
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 دول الجوار " ، 
 .  154ـ  147، ص ص  1774أصدرا مركز الدراسات األقليمية ، الموصل        

، جريدة  2003آذار ـ مارس  16(  للتفاصيل ، أنظر : جريدة العراق ) البغدادية ( 11)
 الشرق األوسط 

أنصات من   B B Cوهيئة اإلذاعة البريطانية  2003آذار ـ مارس  21) اللندنية (        
 الباحث مسال 

 . 2003آذار ـ مارس  20       
آذار ـ مارس  27و  21أنصات من الباحث مسال  B B Cبريطانية (  هيئة اإلذاعة ال17)

2003  . 
(  للتفاصيل ، أنظر : مركز األهرام للدراسات السياسية واألستراتيجية في القاهرة ، 20)

 مجموعة من 
، وكذل  جريدة الشرق  2004ـ  2003الباحثين ، التقرير األستراتيجي العربي        

  األوسط ) اللندنية (    
 . 2004تشرين األول ـ نوفمبر  3       

 . 2005آذار ـ مارس  21(  جريدة الحياة ) اللندنية ( 21)
(  أنظر : ابراهيم خليل العالف ، " مالحظات حول فكرة ارسال قوات إلى العراق " ، 22)

 جريدة البالد 
 . 2003تشرين الثاني ـ نوفمبر  7) الموصلية (        

 . 2003تموز ـ يوليو  25وسط ) اللندنية ( (  جريدة ااشرق األ23)
(  هدى الحسيني ، " العراقيون يرفضون دخول القوات التركية " ، جريدة الشرق األوسط 24)

 تشرين  20
 . 2003األول ـ اكتوبر        

 (  المصدر نفسه .25)
د (  ابراهيم خليل العالف ، " مالحظات حول فكرة ارسال قوات إلى العراق ، مصدر ور 26)

 ذكرا أعالا .
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 (  المصدر نفسه .29)
 . 2003كانون األول  25(  جريدة التآخي ) البغدادية ( 21)
 (  المصدر نفسه .27)
 . 2004تشرين األول ـ أكتوبر  14ـ  13(  جريدة الزمان 30)
 . 2005آذار ـ مارس  21(  جريدة الحياة ) اللندنية ( 31)
   B B Cقد سبق لهيئة االذاعة البريطانية ، و  2004تموز ـ يوليو  20(  جريدة التآخي 32)

 أن أشارت في 
إلى أن زلماي خليل زادا ، وكان آنذا   2003آذار  31نشرتها األخبارية مسال        

 يعمل في إطار 
التنسيق م  القوى السياسية العراقية المعارضة قد أكد بأن الواليات المتحدة أبلغت        

 تركيا بأن قوات 
 كراد لن يسمح لها بالسيطرة على كركو  .األ       

 . 2004تموز ـ يوليو  20(  أنظر : جريدة التآخي في 33)
 . 2003آب ـ أغسطس  19(  جريدة صباح ) التركية ( 34)
 . 2004أيلول ـ سبتمبر  14(  جريدة الشرق األوسط 35)
 . 2004أيلول ـ سبتمبر  14(  جريدة القدس العربي ) اللندنية ( 36)
تشرين الثاني ـ نوفمبر  1أخبار يوم  Iraq  if tomorrow com ق  عراق الغد (  مو 39)

2004 . 
، وكذل  جريدة صوت األهالي )  2004كانون الثاني ـ يناير  13(  جريدة التآخي 31)

  2البغدادية ( ، 
 . 2004حزيران ـ يونيو        

 . 2004أيلول ـ سبتمبر  30(  جريدة التآخي 37)
 ه .(  المصدر نفس40)
(  ابراهيم خليل العالف ، " الواليات المتحدة ومحاولة ) أقلمة ( و ) تدويل ( قضية 41)

 األمن في العراق " ،
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بحث مقدم إلى ندوة العراق ودول الجوار:روى متبادلة التي ينظمها مركز الخليت        
 العربي ـ دبي بدولة 

 . 2005ار ـ مارس آذ 31ـ  30األمارات العربية المتحدة للمدة من        
 . 2003حزيران ـ يونيو  1(  أنظر جريدة الزمان 42)


