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اتسم العقد األخير من القرن العشرين بالعديد من المتغيرات في العالم ،وفــي مقدمتها انهيار
االتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة ،والتي انعكست على منطقة الشرق األوسط التي شهدت
تحوالت في العالقات اإلقليمية واكبتها أحداث مثل حرب الخليج الثانيــة والتسوية السياسية بين
العرب وإسرائيل ،وتعرض مكانة تركيا في اإلستراتيجية الغربية إلى االهتزاز ومحاولة إيجاد دور
تركي إقليمي بديل في أكثر من دائرة من الدوائر اإلقليمية المحيطة بها ،خاصة مع المنطقة العربية
ليمهد الطريق أمام سياسة تركية أكثر فاعليـة .عبر الرئيس التركي أو زال عن التوجه المستقبلي
لبالده أثناء حرب الخليج بالقول" :بعد انتهاء هذه الحرب لن يعود الشرق األوسط إلى ما كان عليه
إذا ما أخذنا في االعتبار كل الحقائق التاريخية في المنطقة ،فقد يكون بإمكاننا جلب السالم إلى
المنطقة وأرى أن على القوة األخرى من خارج المنطقة أن تسهل لنا هذه المهمة".
وفي بحثنا هذا سندرس سياسات تركيا اتجاه العراق في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية
والمائية فلم تكن العالقات العراقية التركية السياسية حسنة في عقد الثمانينات ،وذلك لوجود
مشاكل ترتبط أساسا ً بالعالقات التركية المتميزة مع كل من الواليات المتحدة وإسرائيل ،فضال عن
العالقات المائية ،فالمعروف أن دجلة والفرات ينبعان من تركيا ،والموقف التركي من هذين
النهرين يتناقض مع الموقف القانوني الدولي ،والمشكلة الكردية كذلك كانت في صميم العالقات
العراقية التركية بحكم الوجود القومي الكردي في كال البلدين ،ولذلك يحاول كل من الطرفين
االستفادة منها طبقا لمصالحه وأولوياته .وجاءت حرب الخليج الثانية في مطلع عقد التسعينات
لتضع حدا لعالقاتهما التجارية النشيطة وإعالن تركيا التزامها بـقرار مجلس األمن  661في  6آب
 1990والقاضي بفرض عقوبات اقتصادية ،وهو دور مهم بحكم جوار تركيا للعراق وبحكم
العالقات االقتصادية الوثيقة بين الطرفين وبحكم أهمية تركيا جغرافياً واستراتيجيا ً والحدود
المشتركة لتركيا مع العراق ،والتي يبلغ طولها « »221كيلومترا ،إذ يصدر العراق عبر تركيا
نصف صادراته البترولية ويتلقى العراق من خاللها جزءاً كبيراً مــن وارداته من المواد األولية
والخدمات ،ولم يكن من المتخيل نجاح أي محاولة لفرض الحصار االقتصادي على العراق دون
التزام تركي بالحظر ،ولم تحصل تركيا على كل التعويضات المقررة من حلفائها وتحملت خسائر
قدرت بعشرات المليارات من الدوالرات في عقد التسعينات ،كما واجهت تركيا الفراغ األمني الذي
نشأ بفعل الحظر الجوي على الطيران العراقي فوق الخط  263وقرار انسحاب الدولة من منطقة
الحكم الذاتي ،وقيام حكومات محلية في كل من اربيل والسليمانية بإدارة شؤون المنطقة واتبعت
تركيا سياسة مركبة في الحالة الكردية العراقية ،فقد عملت على ملء الفراغ الذي ظهر
بعــد 1991فأقدمت على دعم الفصيلين الكرديين بقيادة مسعود البارزاني وجالل الطالباني لضمان
استقرار شمال العراق ،ولكنها في الوقت نفسه لــم تسمح ألي منهما بالذهاب بعيدا باتجاه نضوج
فكرة الدولة الكردية واالنفصال .وعارضت تركيا توجهاتهما في ضم مدينة كركوك كجزء من
تطلعات وآمال األكراد المستقبلية ،والتي يضفون عليها قدرا كبيرا من القداسة ،ويعدونها رمزا
للكيان الكردي ،فقد شدد مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في حوار مع
صحيفة "الحياة ( )3003/11/10على أن األكراد لن يساوموا على الهوية "الكردستانية"
لكركوك ،وأنهم سيستردون المدينة في أية لحظة يستطيعون استردادها ،واشتهرت تسمية جالل
الطالباني زعيم االتـحاد الوطني الكردستاني لكركوك بقدس كردستان .فهذا اإلصرار على اعتبار
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كركوك عاصمة الكيان الكردي المستقبلي ،فيه قدر كبير من االستفزاز لألتراك ،فضال عن استفزاز
العراقيين بوصف هذه المدينة غنية بالنفط ،فحقل كركوك النفطي هو أول حقل عراقي اكتشف في
العشرينيات من قبل شركة نفط العراق ،كما أنه أكبر حقل حتى اآلن ،باحتياطي يبلغ  11مليار
برميل .على الرغم من ان أكراد العراق كانوا يتحدثون بصيغة الفدرالية مع سلطة بغداد .كل ذلك
دفع تركيا لمعارضة الحرب على العراق بسبب األضرار االقتصادية المحتملة والمخاوف من قيام
دولة كردية ،وتأثيرات ذلك في حدوث مزيد من االضطرابات في مناطق جنوب شرق تركيا التي
تشكل أكثر المناطق تراجعا في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،كما إنها تمثل مسرحا
لنشاط حزب العمال الكردستاني التركي  p.k.kلكل هذه األسباب عملت تركيا جاهدة لمنع وقوع
غزو أمريكي ضد العراق ،وجاء قرار البرلمان التركي برفض الطلب األمريكي ان تكون األراضي
التركية منطلقا لهذا الغزو ودعت دول الجوار الى مؤتمر يعقد في اسطنبول إليجاد حلول بوجه
الحرب ،لكن هذا المؤتمر انعقد على مستوى وزراء الخارجية واصدر بيان لم يرق الى مستوى
اإلخطار المحدقة بالمنطقة.
ولم تلتزم الحكومة التركية بقرار البرلمان كليا ،حيث أنها كانت تدرك ان الحرب ستوفر
للمشاركين فيها بعض الغنائم على األقل وإلبعاد تركيا عن مواقف انتقامية ربما تتخذها الواليات
المتحدة األمريكية في حالة كسبها الحرب .لذلك دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
عن قرار حكومته بفتح المجال الجوي التركي أمام طائرات التحالف الغربي الذي يشن هجمات على
العراق (19اذار  )3002ودعا في كلمة وجهها للشعب إلى وحدة األمة في مواجهة الحرب على
العراق واألزمة االقتصادية الطاحنة التي تهدد البالد .وقال إن تركيا لم يكن أمامها خيار آخر سوى
فتح مجالها الجوي عن دما طلبت منها الواليات المتحدة ،حليفتها ،ذلك كما قال إن قرار أنقرة إرسال
قوات إلى شمال العراق سيضمن سالم المنطقة واستقرارها.

Turkish policy to wards the Iraq 1991- 2003
Abstract
The research hypothesis is basic idea is that Turkish foreign
policy is continuity and change at same time.. continued adherence to
the highest interests of Turkey .. And change and the amendment is to
adjust policies through a system of means and mechanisms highlight
the pragmatic nature of the accounts of profit and advantage in how to
build positions and minimize the negative impression on Turkey In
light of this vision the Turkish foreign policy.
after the end of cold war is to reconcile the regional affiliation of
Turkey to the middle East and international alliance with the united
states in particular and Europe in general . this policy and launched a
rush Caucasus Islamic republies central Asia which are emerging
after the soviet union callapse also Turkey involve in the second Culf
war as a member of NATO to demonstrate its continuing role in the
hunt for the new tasks in this ally .
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The Second GuIf War and its circumstances and the results made
Turkey Key player and an integral part of a global role in the middle
East through the factors of water and oil security and the Kurdish
issue in
northern Iraq and the emergence of a Kurdish issue in
northern Iraq and the emergence of a Kurdish entity in which the
nucleus directly affiect the situation of Turkey Goe- security the
Political settlement between the Arabs and Israel.
After the end of the second GuIf War and the acceprance of most
Arab counrriesg the State of Israel and the lsigning of peace agreements
between the
parties involved in the conflict which allow Turkey
'overcome a lot of caution and sensitivity in its relations with the Arabs
which departed fore Turkey as an ally of Israel.

المــقدمة :
تحظى دراسة موضوع سياسة تركيا اتجاا اعرارال عدةا () 7002—1221
باهةية جوهرية حيث شكدت في ب ئها اح اث اعغزو اعرراقي عدكويات معرفااا ج يا ا
فااي اعراقاااد اع وعيااة واةقديةيااة و اااوي حااري اع داايف اعها يااة ا وفااي هاي هااا كااان
اعحا ث اةبار ،ا هاو اعغازو اةمريكاي عدرارال واح اعال ا واعابم كاان بةهاباة ،عاازاةً
ش ا ي ًا فااي اعةعف ااة .وبوص ا موضااوع اع راسااة ي ااا فااي را ااة اع راساااد اع اري يااة
اعةراصاار ف ا تااا اةم ةاااد مدااى اعر ي ا م ا اعة ااادر اعةراصاار عاح ا اث اعة ةهدااة
باإلص اراد اعح يهةا و باع ورياد م اعةجاد واع ح اةعك رو ية اعةعاور مداى
شااةكة اعةردوماااد اعراعةيااةا ةساايةا األرشااي اع اااب بةوقااا اعةررفااة ع عااا اعجزياار
اعاضائية وال بي بي سي وموقا اتحاد اعك اي اعرريا ومواقاا م يا سا كون اإلشاار
عها في ثةت اعة ادر في هاية اعةحث.
ان فرضية اعةحث قامت مدى فكر  :ان سياسة تركيا اتجا اعررال في اطار ما
اعةحااث ومااا شااه تل م ا اح ا اثا دفااا باعحكوماااد اع ركيااة اعة راقةااة ة هااا سياسااية
رارجيااة طابرهاااا األساسااي براغةااااتي حيااث تةااار ،فيهااا ححااااباد اعاارب واع حاااار
عدة اع اع ركيةا واةسا ااد ما كاال اةطارام اعةاا ركة فاي صاعا اعحا ث .وتحجايا
ام اداد تدك اإلح اث اعى اع ارال اع ركي سياسيا واق ادياا واعرةال مدى جراال تركياا
اعفاارم األقااو فااي رسااا سياساااتها اإلقديةيااة مامااة ومدااى صااري م اعةحاااعة اعكرديااة
واعةاكدة اعةائية راصةا بام ةارهةا قضي ي عهةاا ام ا اد إقديةياة فاي كاال ما اعرارال
وسوريا وإيران.
وفااي بحهعااا هاابا سااع رس سياساااد تركيااا اتجااا اعراارال فااي اعةجاااةد اعحياسااية
واعكردية واعةيا واع جار واععاط ا مدى وفق اعةحاور اةتية-:
اوة :اعة رال .
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ثا يا -:اع ضايا اعحياسية واعحري مدى اعررال .
ثاعها -:اعةحأعة اعكردية.
رابرا  -:ميا هرم دجدة واعاراد .
أوال :المدخل:
اعر األرير م اع رن اعراري باعر ي م اعة غياراد فاي اعرااعا وفا ي
أت
م اا م ها ا هاااح اعحااري اعةااارد و ا هيااار اةتحاااد اعحااوفي ي ()1221 -1222واع ااي
ا ركحاات مدااى معف ااة اعااارل األوسااط اع ااي شااه د تحااوةد فااي اعراقاااد اإلقديةيااة ا
واكة ها أحا اث مهاال حاري اع دايف اعها ي ا ة واع حاوية اعحياساية باي اعراري وإسارائيال
وتررض مكا اة تركياا فاي اإلسا راتيجية اعغربياة إعاى اةه ازا ) 1 (،ا ومحاوعاة إيجااد
دور تركي إقديةي ب يال في أكهر م دائار ما اعا وائر اإلقديةياة اعةحيفاة بهااا راصاة
ما جةهوري اد آسيا اعوسفى واعةعف ة اعرربياة عيةها اعفرياق امااي سياساة تركياة
اكهاار فامدي ا ة  .مةاار توركااود أو،ال ( )7م ا اع وجاال اعةح ا ةدي عااةاد أثعاااح حااري
اع ديف باع ول" :بر ا هاح هب اعحري ع يرود اعارل األوسط إعى ما كان مديل إذا ماا
أرب ا في اةم ةار كال اعح ائق اع اري ية فاي اعةعف اةا ف ا يكاون بنمكا عاا جدام اعحااي
إعى اعةعف ة وأر أن مدى اع و األرر م راار اعةعف اة أن تحاهال ععاا هاب اعةهةاة
")2(.و يةك اع ول ان اعحياسة اع ركية في م اع حريعاد تجاا اعةعف اة اعرربياة ماماة
واعةارل اعررب ي راصة ا فد ت م األسس اآلتية )4(-:
إن ا هاااح اعحااري اعةااارد وتاكااك اةتحاااد اعحااوفياتي يوجاام تحا سول دور تركيااا كاارأسحربة أطدحية في مواجهة اةتحاد اعحاوفياتي اعحاابقا إعاى دور أكهار أهةياة وشاةوعية
وتر ي اً فاي اعةد اان واع وقاا ،وآسايا اعوسافى واعاارل األوساط حاو اع فداا إعاى دور
دوعة إقديةية محورية ت وسط هب األقاعيا اعجغرافية اعةهةة.
إن حري اع ديف اعها ية بظروفها واعع ائف اع ي أفر،تها تجرال م تركيا مع راً أساسيا ًوجزحاً ة ي جزأ م دور ماعةي في اعارل األوساطا وذعاك ما راال مواماال اعةياا
واععاط واألما واألقديااد اع ومياةا وة سايةا األقدياة اعكردياة معهاا فاي شاةال اعرارال
و اااوح ااوا كيااان كااردم فياال يةااس مةاشاار اعوضااا اعجيااوأمعي ع ركياااا وإن باا ح
مااوضاد اع حوية اعحدةية بي اعرري وإسارائيال وقةاول مرظاا اعا ول اعرربياة ب وعاة
إسرائيال واح ةاةد اع وصال إعى اتاال ساي باي دول اعةواجهاة ما جهاة وإسارائيال
م جهة ثا يةا ي ي ع ركيا تجاو ،اعكهير م اعحبر واعححاسياد في ماقاتها اعاارل
أوسفية وب اصة اعرربية معها اع ي تر أن تركيا حدياة إلسرائيال.
 إن اععظاااي اعااارل أوساافي اعج ي ا اعةح ةااالا هااو ظاااي محكااوي باعغدةااة اإلساارائيديةوبكو ل ام اداً عدعظاي اعراعةي اعج ي اعةحكوي باعحيفر األميركيةا وباع اعي فنن حجا
اع ور اع ركي في اععظاي اعارل األوسفي اعج ي محكوي إعاى حا بريا باإلسا راتيجية
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األميركيااة اإلساارائيديةا ومحكااوي أيضااا ً بةاا تاا ميا تركيااا ماقاتهااا مااا إساارائيال
وأمريكا ر وصا ً مدى األصر األمعية واعرحكرية واإلس راتيجية.
 تركيا ب ورها شه د تغييراد م حارمة في اع ارال أهةها صرود اع يار اإلسامي إعىاعواجهة اعحياسية اع ركيةا ويحظى ب أيي جةاهيرم كةيار ويح اال اعةرتةاة األوعاى فاي
اة اباااد اعةد يااة واععيابيااة اع ااي جاارد فااي أمااواي 1221 -1221ا وهاابا اعرامااال
اعةحا ج فااي اعا ارال اع ركااي ةبا أن يكااون عاال ام ةااار وو،ن فااي اعحياسااة اع ارجيااة
اع ركية حيث يرةال اع يار اإلسامي جاه اً عارتةاط باع ائر اعحضارية اإلسامية .
وتةهال اع حريعاد مه تحول فاي ماقااد تركياا باعاارل األوساط واعغاريا فاي إدرا
معها أ ها ربةا تة ر أكهر فاأكهر ما أوروباا سياسايا ً م اباال اإلححااس بنمااد اك ااام
ذاتها ضة دائر تاةال اعةد ان واع وقا ،وآسيا اعوسفى وإيران واعرااعا اعررباي وباتات
فئااد واسارة ما اعع ةاة اعاكرياة واعحياسااية واعرحاكرية فاي اعةج ةااا اع ركاي تاار أن
اع ور اعغربي ع ركيا ي وي مدى تهةياها وة ي ويها ويجردل دوراً تابرا ً وذيدياا ً .وا فاقاا ً
م اةسس اما ا اتجهت تركيا بر حري اع ديف اعها ية إعى اع ياي ب ور مؤثر في رسا
تااماد اعةعف ة في اعةجاةد اعحياساية واألمعياة واةق ااديةا وقا شاه د اعراقااد
اع ركيااة مااا ماا د ماا اعاا ول اعرربيااة ا ا احااا إيجابيااا ف اا ي مجاااةد اع جااار واعع ااال
واعرسا ميال واع عاماد واعةااريا اةق اادية فاي حاي شاه د اعراقااد اع ركياة ماا
برض دول اعةارل اعرربي توتراً م زاي اً بحةم ماااكال ق يةاة م جا د فرضاها اعهابات
اعجغرافي واعح ود اعةا ركة واةتااقاد اع وعياة اع اي رساةت اعحا ود باي هاب اعا ول.
ويةك ان اير اعى اط اع و و اط اعضر في اع ور اع ركي.
اط قو تركيا تةدك تركيا اط قو تؤهدها ع ور مها في اعارل األوسطا م أهةها-:
).)1
 اعهرو اعةائيةا راصة سأن اعةعف ة م ةدة مدى ص كةير في اعةيا ع رجة اعرفش .
 تةدك قو محكرية ة يح هان بهاا تحة عها باة اار اعحريا وباكال ت عي وفرسال. تةدااك اع ا يةغرافيا (مااا يزي ا م ا  20مديااون حااةة)ا وهعااا تركةااان فااي اعراارالوبرض جةهورياد آسيا اعوسفى اإلسامية.
أما اط ضر تركيا فهي:
 ما ت م محاوةد ف دها ث افيا م اعةعف اةا وربفات احاها بةراها اد ماا دولرار هب اعةعف اةا وعابعك فهاي بحاجاة إعاى ماود ث افياة إعاى روي وتااري هاب
اعةعف ة.
 ع ركيااا ارتةاطاااد مااا إسااارائيالا وهااي ارتةاطاااد عيحااات دبدوماسااية ف ااطا وإ ةاااامحكريةا ق تكون محال زاع بي تركيا وبرض دوعها.
 ع ركيا ماكاد ما برض اعةكو اد اعررقية عهب اعةعف ة :أكرادا وأرما ا وأقدياادارر .
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ثانيا :القضايا السياسية والحرب على العراق
شااه د اعراقاااد اعرراقيااة اع ركيااة ا برا غاازو اع ااواد اعرراقيااة عدكوياات فااي
7اي  1220ب رار سياسي غير مححوي وغير واع ا تا هوراً م حاارما ً معا ما ادا ات
اعحكومة اع ركية اعغزو ا م رال بيان صادر م اع ارجية اع ركية في اعياوي احالا
وطاعةت بغ اد با ححاي اع واد اعرراقيةا فوراًا م اعكويتا ومود اعارمية إعيها)1(.
وكا ت تركيا ق امدعت في اعة ح م ي اعةواف ة مدى اعحةاي عد واد األمريكية
باسا اي قاما تها اعرحااكرية فااي تركياااا قاما أ جرعيااكا اع ريةااة ما اعحا ود اع ركيااة
اعرراقية مؤك أن اع ام ة تح ي إةس في ر مة أه ام حدا شاةال األطدحايا وهاو
مواجهة اعررال في إطار  )2( .ويةا و ان تركياا عاا ت ا ع ي مداى ات ااذ أم
ما ة تع ر
َ
إجراح م حرع ض اعررالا ا ظاراً عح ول م غيراد كان ما بيعهاا ا حاحاي اعرارال
م ا اعكوياات ا وق ا مة ا د إعااى ا اس ا ةال وف ا مراقااي برئاسااة طاال ياسااي رمضااان
واع ةاحث مرل في اعةوق اع ركي م األ،مةا في محاوعة مراقية ع حيي موق تركياا
واقعامهااا بر ا ي اغااال رااط األ ابياام اععافيااة .وباعة اب اال كا اات تركيااا تحااث اع فااى
عةررفااة حجااا اع رويضاااد ماا اعةج ةااا اعاا وعيا ب اااة مامااةا واعوةياااد اعة حااا
األمريكيةا واع ول اعغربيةا ب اة راصاةا ما اع حاائر اةق ااديةا اع اي سا ررض
عهااا .وجااراح م ا ي اس ا جابة اعراارال عد اارار  110اع ااادرفي 7أي م ا مجدااس اةم ا
اع وعي اسا عاداً عدا اال اعحاابا ما ميهاال اةماا اعة حا ا صا ر اع ارار 111فاي 1أي
اعبم يدزي كافة اع ول بة اطرة اعررال اق اديا .وما با ح تا فق اع اواد األمريكياة إعاى
اعةعف ةا ب أد واشاعف تكهيا اعةااوضااد ماا أ ار ا عدةاااركة فاي إحكااي اعح اار
مدى اعررال ا وهي اعةااوضاد اع ي جرد أثعاح ،يار جيةس بيكر إعى أ ر ا فاي 2
أي 1220ا اع ااي أسااارد م ا ح ااول تركيااا مدااى اعر ي ا م ا اعةكاسااما ثةع اا ً ع ةعااي
اعةوق اعبم رغةت بل اعوةياد اعة ح األمريكية .وم أها تدك اعةكاسم )2( :
-1تره اعوةياد اعة ح األمريكية ب رويض تركيا م موائ مرور اعاعاط اعرراقاي مةار
أراضيهاا بال اع ره ب ا يا ترويضااد تااول تداك اعروائا ا فضااً ما ترويضاها ما
وق اع ةادل اع جارم اعض ا ما اعررال.
-7رفا اع يود اعرحكريةا اعةاروضة مدى تحدي تركياا معب غزوهاا جزيار قةاربا مااي
1224ا فضاً م معحها محام اد محكرية إضافيةا ،ياد مدى اعة ص عها.
ومااا إن ح اادت تركيااا مدااى هااب اعةكاسااما ح ااى قااررد فااي  2أي 1220ا
اةع زاي باع راري اع وعيي ض اعررال .وسةحت عدوةياد اعة ح األمريكية باس اي
قام أ جرعيك اعرحاكريةا باال باادرد تركياا إعاى ،يااد حجاا قواتهااا اعة ةركاز مداى
اعح ا ود مااا اعراارالا م ا  10أعا اا ً إعااى  100أع ا جع ا م .وفااي  2أيا صاارحت قياااد
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اع واد اعجوية اع ركيةا بأن تركياا وضرت قواتها اعجوية في حاعة تأهسما وأعغت جةيا
اإلجااا،اد عفياريهاااا عةواجهااة أم تااوتر فااي اع ديفاوفااي  14أي 1220ا اس ا رد
قراراً م اعةرعةانا ي ول اعحكومة اع ركية ات اذ اإلجراحاد اعةائةةا تححةا ً ةح ةاال
مواجهة اعررال)2(.
ا ةع اعحري .وما عةهت تركيا أن أصةحت طرفا ً أساسيا في
َ
ومدى م ثاثاة واربراي يوماا ما ايااي اع ا اعجاوم ع اواد اع حااع مداى
اعررال معب فجر  12كا ون اعها ي 1221كا ت اعفائراد تعفدق م اع واما اع ركياة
بةر ل غار جوية كال رةس دقائقا وبر وق اع اال وقيااي اعجايش اعرراقاي باسا راد
اعحيفر مدى اعةعف ة اعااةاعية فاي حايان 1221زحات اما اد كةيار ما اعةاواطعي
اةكراد واع ركةان ق رد ب حةائة اعا ماواط اعاى داراال اةراضاي اع ركياة ا اةمار
اعبم دفا تركيا اعاى ا ا ا اح اعةعااطق اةمعاة ةسا يراي ذعاك اععازوي ا واع اي تراز،د
بااااااع رار اعااااا وعي  122فاااااي اع اااااامس مااااا يحاااااان  . 1221واسااااا ةرد طدرااااااد
اعةراقة ا ةاعجوية ا فاقاا ً ما اع واما اعجويااة اع ركيااة ع فةياق حظاار اعفيااران اعرراقااي
شةال رط مرض  21وجعوي رط مرض 27و 22فيةا برا ا فاي أجاواح اعرارال قا
فُرضاات م ا قةااال اعوةياااد اعة ح ا ا وبريفا يااا وفر حااا بر ا حااري اع داايف فااي ماااي
ص بأ ل جه إ حا ي عحةاية كال ما األكاراد فاي اعااةال واعاايرة
1221ا في جه ُو ع
في اعجعوي.وعا تحظَ معف ا حظر اعفيران مدى تاويض م األما اعة ح وهي عيحت
ُمجا ،تح ي ا م قةال قرار صادر م مجدس األما اعا وعياوكان اعرارال يار أ هةاا
تاكان إ هاكا عحيادتلا فضا ما اع واجا اعرحك ا رم اع ركاي فاي اعةعف اة اعااةاعية
اعرراقيااة اعاابم باااد ياااكال واقرااا يوميااا ع عايااب مااااريا ورفااط ع ر اام حاازي اعرةااال
اعكردس ا ي اع رك ي )10(. p.k.k
وشااكال ضاار اعراارال واضاافراي وح تاال إثاار حااري اع داايف اعها يااة اعارصااة
اعةعاسااةة ع ةا ح برااض األوساااط اع ركيااة باعحا يث ما م اااع حيويااة ع ركيااا فااي شااةال
اعررال .ومدى اعرغا م اي أ ر اعرسةي وجود أطةاع تركية في هب اعةعف ة إة أن
جةدة م اعةواق اع ي تةع ها أ ر واع ريحاد اعغامضاة عدةحاؤوعي األتارا بااأ ها
تؤك غير ذعكا فاي  1تةاو 1224 ،كااات صاحياة (حريات) اع ركياة ما رفاة كاان
أم ها توركود أو،ال ع حايا اعرارال إعاى ثااث دويااد :مربياة وكردياة وتركةا ياةا
وححم هب اع فاة يةكا تأسايس في راعياة او كو ا راعياة تركياة ماا اعكياا يي اعكاردم
واع ركةاا ي أم ضاا معف اة اعةوصاال وكركاو اعغعياة بااععاطا كةاا أن اعحازي اع ااومي
اع ركي اعة فرم ي ةحور أح مفاعةل حول ضا شةال اعررال إعى تركيا بوصال جازحاً
م تركيا اق فا معها تحت اعضغط اعةريفا يا عبا يؤك ضارور اسا رادتل .وقا طاعام
سااديةان ديةيريااال ( )11صااراحة فااي  1221/1/2بنماااد ترساايا اعح ا ود بااي تركيااا
واعررالا و(اس رداد) إقديا اعةوصال .وعوحظ بر حري اع ديف اعها ية اتحاع ح فاال
اعرةدياد اعرحكرية اع ركية في شةال اعررال ومعها مةدية اعاوةذ ماي  1222في اعا ر
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م  1/14و عغاية  1222/1/71حيث وصادت اع اواد اع ركياة فاي يومهاا اعراشار إعاى
ماارم اعةوصالا فضاً م أن هب اعرةدياد وما تةرها ما مةديااد كرةدياة "اعاجار"
في أيدول ماي  1222كا ت م مة إلمان اعةعف ة األمعية اع ركية في شةال اعررال في
 1222/10/77مدى ام اد اعح ود اعرراقياة اع ركياة وعراال هابا اعحادو دفاا بااعكهيري
إعى اع حاؤل هال ان رمال حري اع ديف اعها ية وتر اعررال دفرا تركيا حو اة زةل
اعى مهاوم اةطةاع باةال اعررالا تدك اعةفاعم اع ي عا تظهر معب ماي 1271مع ما
رحرتها تركيا أماي اعةحكةة اع ائةة عدر ل اع وعي أياي م ة ة اةما)17( .
ومع ما ب أد تظهار مؤشاراد ع اكاك اعح اروفااال اعر وبااد اةق اادية فاي
تح يق اها افها اعحياسايةا عجااد اةدار اةمريكياة ةسا هةار احا اث اعحاادم ماار ما
ايدول ما  7001ع ر م حةد ها اعةرادية ضا اعرارال ا ومفاعة اة براود اعةا ااي
اعا وعي اعاابي غااادروا اعراارال فااى مع ا كااا ون اةول م ا ماااي  1222ماااية ب ا ح
اعغاراد اعجوية اةمريكية اعةريفا ية مدى بغ ادا واع ي عاا يحاة عهاا بااعرود برا ذعاك
اع اري  .وكا ت تركيا ق ادركت ذعك اع حول فاي كا اي اع اراع وجااح ترياي اعحااير
محة اكاد في مفدا ماي  7001ا عيرفاا ما محا و اع ةهياال اع بدومحاي اع ركاي فاي
بغ ا اد .اة ان اعة ح ا ث باسااا و،ار اع ارجيااة األميركيااة ري اااارد باوتااار هاااجا هااب
اعةةادر وقال " :ر أن إرسال دبدوماسيي بهابا اعةحا و إعاى بغا اد عايس فكار جيا
"و أس ألن تكون اعحكومة اع ركية ات بد هبا اع رار)12(.".
وأربد اإلدار األمريكية ت رامال ما األ،مة اعرراقياة وقضاية اعح اار بفارل
يك عاها اع ضديال واعغةوض وتامم في األعااظا ي ا وراحهاا ارا ام وجهااد اععظار
بي اعة فرفي واعةر ا عي فاي اةدار اةمريكياة .ف ا ام ةار جاور باون ان اعحاري
مدى اةرهاي في افغا ح ان اع ي ب أد في اعحابا م تاري اةول 7001ا في ام اي
اعهجةااد مداى واشاعف و يوياو ا س ااةال دوة ارار ا رشا اعةراقةاون ان يكااون
اعررال م ضةعهاا فاي اعوقت اعب اى كاوع بااول فاي ماؤتةر صاحاي فاي واشاعف
اة ةاح اع ي تاير ان اعوةياد اعة ح تهيىح عضري اعررال )14(.اك ديك تاعي اعبم
اجاار مةاحهاااد مااا بوعياات اجاويا ( )11فااي ا اار مدااى محااأعة اعوقاات حاي قااال :ان
اعوةياد اعة ح اةمريكية ع تا حربا مدى اعررال في" اعةح ةال اع ريم" )11(.
وكا ت اعحةدة اةمريكية ض حكومة بغا اد ا قا دردات معرفااا ج يا ا برا ان
توصال اعحزبان اعا ية راطي واعجةهاورم فاي مجداس اععاواي األمريكاي إعاى اتااال ماا
اعةياات األباايض باااأن قاارار يحااة باسا اي اع ااو اعرحااكرية ضا اعراارال إذا اسا مت
اعضرور ذعك وباعاكال اعةائا عدحااظ مدى األما اع اومي األمريكاي وع عاياب قارارا د
األما اعة ح ا وي مو اع ارار اعارئيس األمريكاي إعاى إبااو اعكاو جرس "قةاال أو م ام
توجياال ضااربة عدراارال مةاشاار " بااأن اعوسااائال اعحاادةية واع بدوماسااية عحااال األ،مااة مااا
اعررال ق باحد باعااال )12(.واك د تركيا قد هاا ما هابا اع فاور ا مداى عحاان رئايس
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و،رائها ا في قوعل" ان أية مةدية محكرية ض اعررال ع تؤثر مدى اعارم األمريكي
ب اكال مةاشرا وعكعها سا دحق أذ أكيا اً باةق ااد اع ركاي ا وا ال ة يار أن اعرارال
يةهال أم رفر مدى اعةعف ة ا وا ل عيحت هعا ضرور عرةدية محكرية ض اعرارال "
وقال في م ابدة صاحاية ماا اع دازياون اع ركاي " :وطغات مااامر اع داق فاي تركياا ما
هجةة أمريكية مدى تااؤل أ ر ب رض تةدا قية ال  11مدياار دوةر ما صاع ول اعع ا
ماي  7007واعه م م اع رض هاو دماا اعةر اامف اع ركاي
اع وعيا وقر ل في مع
عد عةية اةق ادية في اعحعواد اعهاث اع ادمة)12(.
وقال أجاوي بر محادثاد أجراها ائم و،ير اعا فاع األمريكاي ماا محاؤوعي
أترا في أ ر  " :ع أبدغعاها إ عا وقا معها اعرةاال فاي إطاار حاوار وثياق مرعاا إذا ماا
قرروا ش مةدية ض اعررال".وأضاام "اعرارال جاار ععاا .وعا يعا ماقااد جيا مرال.
وأبدغعا األمريكيي أ عا وقا معها أن يظهروا اعحبر اعضارورم عكاي ة راا ي ما أم
ضرر .وب د ماحظااد أجاويا هاب وكأ هاا تااير إعاى حجاا اعضاغط اةمريكاي مداى
ا ر ا األمار اعابم يةا و ان تدياي ظهار فاي اعةوقا اع ركاي إ،اح قضاية اعرارال ااع اي
كا ت مةسرد ساب ا ً م مرارضا ها اعاا ي ألم تحار محاكرم ضا بغا اد رااية ما
ا ركاااس ذعااك ساادةا مديهااا ما اععاااحي ي اةق ااادية واعحياسااية ا غياار ا اال حاااول إقعاااع
ووعاوي ز بأن محأعة اعرارال يةكا أن تُحاال ما دون مةدياة محاكرية وعكعال أضاام إن
"اإلدار األميركية ة ت اي أ هاا م اةةة مداى اع ا رال اعرحاكرم ضا اعرارال" .يااار
إعى أن مازي أمريكاا مداى اعحاري مداى اعرارال قا وضاا مةئاا ً إضاافيا ً مداى اعحكوماة
اع ركيةا اع ي أُجةرد مدى اع مو إعى ا اباد مةكر في تاري اعها ي /اوفةةر7007
بر ما ف د اعحكومة م د م و،رائها اعةح دي )12(.
م جا ةل اك محرود يدةز ان ا ر ع توافق مدى ام مةاال محاكرم احاادم
اعجا اام قاا ي ااوي اةمريكيااون باال ةساا ه ام اعراارالا كةااا حااث واشااعف مدااى ارااب
اع أثيراد اعحدةية اعةح ةداة عضاربة ما هابا اععاوع مداى اةق ااد اع ركاي اعابم يراا ي
اصا م اعضر  .وقال فاي كدةاة اع اهاا فاي امضااح حازي اعاوط اةيا إن تركياا عا
تح ةااال ح ااول تفااوراد تكااون رااار ارادتهااا وساايفرتها ق ا تااؤثر مدااى م اااعحها
واوعوياتهااا .وقااال و،ياار اةق اااد اع ركااي إن ماا اعضاارورم ت اا يا ضااةا اد بااان
اعةر امف اةق ادم عل "هامش سامة" ضا مواماال رارجياة بةاا فاي ذعاك اععازاع فاي
اعةعف ااة .فااي هاابا اعحاايال أشااارد اعيزابيااث جااو ز محااام و،ياار اع ارجيااة اةمريكااي
عداااؤون اةوروبيااةا برا محادثاااد اجرتهااا مااا و،ياار اع ارجيااة اع ركااي شااكرم سااعاح
جوريااال فااي ا اار ا إعااى أن بادهااا تحاارى بعااااط مااا تركيااا ودول أراار عحاا اع أييا
ةس ار قرار ج ي صاري م مجدس اةم ععزع اسدحة اع مير اعااامال اعرراقياة أو
مواجهة اعرراقيي )70(.
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و ال م حدةي او،كو قوعل في واشعف إن مدى اعوةياد اعة حا تجعام
ش ا اعحااري مدااى اعراارالا واضااام بااأن اع افاااد بااي باااد وواشااعف حااول هاابا
اعةوضوع " يةك تجاو،ها بةرور اعزم ا وادعاى بهاب اع اريحاد برا ياوي واحا
م اماان اائف اة ابااد اع ركياة فاي  2تااري اعهاا ي 7007اع اي فاا ،فيهاا حازي
اعر اعة واع عةية ذو اع وجل اةسامي ا وهو حزي ج يا ة يحظاى به اة اعجايش اع ركاي
اعكامدة )71(.
وما جهااة اعراارال فااان اعةحاااوةد ةح ااواح اعةةاارراد ودوافااا اعحااري ض ا
باتات تارااب وتياار اكةاار حيااث قةااال برااود فاارل اعةا اااي اعا وعيي فااي ايدااول  7007ا
وبر ا ها قةااال قاارار مجدااس اةم ا  1441فااي 2تاااري اعهااا ي  7007واعاابم ص ا ر
بةواف ااة جةيااا اعا ول اع ةااس مااار األمضاااح بةجدااس األما ا بةااا فيهااا سااورية وهااي
اع وعااة اعرربيااة اعوحيا اع ااي عا يها م را غياار دائااا فااي اعةجدااسا ومااع اع اارار اعراارال
فرصة ارير عد دص م اسدحة اع مار اعاامال اع ي يح اظ بها مدى ح وص اع ارار
او يراارض احاال "عرواقاام وريةااة" ويةااع اع اارار اعج ي ا ما اااي اةساادحة اعحااق فااي
اجراح مةدياد اع ا يش في ام مكان في اعررال)77(.
وفي بغ اد دما ص اي ححي في رفايا تا يابة معل محة سري اع حام ا
اعكوي يي إعى حةال اعحاي في وجل قواد "اةح ال" اةجعةيا فاي إشاار إعاى اع اواد
اعغربية اعة ةركز في اعكويت وبد ان رديجية أرر  .وقال ص اي ححي عدكوي يي "إ عا
ر اابر ما أم فرااال يغضااةل سااةحا ل وتراااعى ما إن كااان قا وقااا فااي اعةاضااي مةااا ة
ررم بل ويححم مدى محؤوعي عاا و ر بر عكاا مداى هابا األسااس وهاب هاي أول مار
ي ي فيها محؤوعون مراقيون بام بار رسةي مةا ح ال في آي  1220حي اج احات
اع واد اعرراقية اعكويت )72(.وكان مة هللا جول ( )74ق حث اعحكومة اعرراقية مدى
اةع زاي ب راراد األما اعة ح م اجال تجعم اح ةال ا ةع اعحري في اعةعف اةا جااح
ذعااك مااا وصااول ري اااارد مااايز إعااى تركيااا عزيااار اع ااواد األمريكيااة وعةحااث اعحااري
اعةح ةدة ما اعةحؤوعي األترا )71( .
وعا تةض سو اقال م ثاثة أشاهر ح اى أمدعات اعوةيااد اعة حا األمريكياة
مدى عحاان و،يار رارج يهاا ان اعرارال عاا ي رااون ماا عجعاة اعةا ااي ا ةوفياك  .وقاال
بااأول إن بر اض اةدعااة جاااحد م ا م ااادر ما وحااةا م ا ضااةعها صااور فوتوغرافيااة
اع فت م اعجوا ومحادثاد هاتاية تا رص هاا برضها جاح م ا اس راطروا بحياتها
م أجال توفيرهاا واس هال بااول قوعال إن اعةجداس ة ي راماال ماا طارم بارمحا باال أن
اعررال ارتكم ا هاكا ماديا في اعحابق عد راراد اع وعية كةا اتها بغ اد بان عها ماقااد
ما تعظيا اع ام معب م أماواي ا وقا ترداا أمضااح ما اع اما كياياة تزويار اعوثاائق
وصااعا اع عابااالا وان اعح ا واعفةااوي هةااا اعا افا وراح اع اااري بااي اعراارال واع اما ا
وقااال ان برااض أمضاااح اع ام ا يعااافون فااي معاااطق شااةاعي اعراارالا رغااا أن هااب
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اعةعاااطق رااار ساايفر بغ ا اد اعةةاشاار  )71(.جاااح ذعااك فااي وقاات صا ر فااي بغا اد
قاارار رئاسااي مراقااي يحظاار بةوجةاال اس ا يراد وإ ااا اةساادحة اععوويااة واعةيوعوجيااة
واعكيةيائية ()72
وظدت تركيا تحاول اعحا ما هابا اع اري األمريكاي ما جا ام ا وعكعهاا فاي
اعوقت احل ت ر ان وشعف ع ت راجاا ما قرارهاا بغازو اعرارال  .عابا فن هاا كا ات
تجياا دور اعةحاااومة عيةكعهااا ماا اعح ااول مدااى مكاساام ماعيااة واق ااادية ت عاساام
ومضوي ها في حد شةال األطدعفي (اععاتو) ا واس ضاف ها قوام محكرية تحا مها
اعفائراد األمريكيةا واعةريفا ية في مراقةة اعحظر اعجوم فاي شاةال اعرارال وجعوبال
وأهةهااا قام ا إ جرعي اكا وكو هااا تة دااك ميااز اساسااية مهةااة اذ تااوافرد مدااى ح ا ود
ما ركة ما اعررال ا هبا اعةوقاا اةسا راتيجي يا فرها أن تحااوي واشاعف فاي قضاية
ت يا اع حهياد اعدوجح ية عد واد اةمريكية في حال هاجةت اعرارالا ومداى اةراص
اس اي اع وام اعجوية اع ركيا ة ة فاال أساراي اعة ااتاد واع اذفااد باتجاا اعرارال
م اعاةال  .وعهب اةسةاي ايضا تةاارس واشاعف ضاغوطا كةار مداى أ ار عد ةاول
با اراضيها أماي اع واد اةمريكيةا وكا ت ا ر محفة رئيحية عزيار كةارمحاؤوعي
اةدار اةمريكية ع ح يق ذعك اعه م  .في وقت عا ت ار تركياا ععاحاها فرصاة تةار اة
اغ عة ها حيعةا تعاش بغ اد بةزي م اع راون ما فريق اعةا اي اع وعيي واعرةال مداى
تفةيق قرراد اةماا اعة حا وراصاة اع ارار  1441فاعح ة غاي اعحااي وهاو فحاو
اعرساعة اعى اعةعف ة بأسرهاا اع ي حارب مةا هللا كاول مداى اي ااعها اعاى اعةحاؤوعي
اعبي اج ةا بها اثعاح جوع ل في اعةعف ة)72(.
وكا ت ا ر دمت ،مةاح رةس دول في اعاارل اةوساط ع ةاة تر ا فيهاا فاي
اطار اعةحامي اع ركية اعة واصدة ع اادم حاري امريكياة مح ةداة مداى اعرارال .ويابكر
ان اع ةة اإلسامية ق فادت في دما موق اعررال ض اعحري وعا تظهر هب اع ضية
ح ى في اعةيان اع اميا وكان اعها م ما ا ر ااد اع ةاةا اع اي دمات قفار إعاى ا ر ادهاا
مدى اعرغا ما اع حابيراد بأ هاا قا تهيار اة حاامادا هاو اع وصاال إعاى موقا موحا
عدراعا اإلسامي ض اعحري اع ي ت ودها اعوةيااد اعة حا ضا اعرارال .كاان غاول قا
قااالا فااي ت ااري ااارتل صااحياة "مديياات" ا إن اعوةياااد اعة ح ا غياار معزمجااة أو
م ةرمااة م ا اعةةااادر اع ركيااة "بااال مدااى اعركااسا فاعوةياااد اعة ح ا واةمااا اعة ح ا
محرورتان ج ا بةا وي بل" .وأضام غول " :ح حا ث ماا اعرارال وبدا ان اقديةياة
أراار ا ومااا اعوةياااد اعة ح ا م ا أجااال تح يااق حااال ساادةيا و حاااول ايجاااد ارضااية
وسفية"ا مضياا "أن معاراد اع ه ي فاي اعةعف اة يجام أن ت غيارا وة با ما اع ضااح
مديهاا وهبا هو اعه م م جهود ا اعةا ركة")72(.
ويابكر أن تركياا اما د ماااروع قارار يا مو عحاال ساادةي عدةواجهاة ماا بغا اد
عيفااري عدع ااان واع ةعااي فااي حااال وافااق مدياال ،مةاااح كااال ما م اار وسااوريا واألردن
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واعحرودية واياران.عكا اج ةااع اسافعةول مداى اعةحا وم اعاو،ارم عاا يكا يرقاى اعاى
حجااا اةرفااار اع ااي ته ا د اعةعف ااة باساارها .وعاابعك طرحاات اعحكومااة مدااى برعةا هااا
مااروما ي ضاي باعحااةاي عا  170000جعا م أمريكاي باة اااار فاي اعااةاد عا ار سا ة
أشهر .واظهرد اس فاماد اعرأم إعى أن تحري في اعةائاة ما األتارا يرارضاون
اعحريا وق شار ماراد اآلةم ما األشا اب ما م دا اعائااد فاي مظااهراد
رافضة عدحريا وردد اعة ظاهرون شراراد "ة عدحاري"ا و"ة ريا أن كاون جعاوداً
ألمريكا  .وية و أن حزي اعر اعة واع عةية اعحاكا في تركياا أجاال اةق اراع برا ظهاور
مؤشااراد مدااى أن اعحكومااة تواجاال صااروبة ش ا ي فااي إقعاااع ااواي اعةرعةااان بةحااا
قرارها اعحاةاي بعاار اع اواد األمريكياة.وماا با ح معاقاااد مغد اة بااأن األ،ماةا شا د
بوععاات أريع ا ش رئاايس اعةرعةااان مدااى رفااور اعةوق ا  .وقااال "إ عااا هعااا عر ا جدحااة
تاري يااةا وسااوم ااب قااراراً مهة اا ً عدغايااة حااول قضااية فااي غايااة األهةيااة م ا رااال
اةضفاع بةحؤوعية كةير وق صاود مائ اان وأربراة وسا ون مضاواً باعةواف اة مداى
ار اع واد األمريكيةا وعك اعر د ي ال أربرة أصواد م األغدةية اعا،مة م اععاواي
اعةااركي في اعجدحة)20(.
وتااأتي اع فااو وسااط ت ااام ضااغوط واشااعف ا اع ااي أرساادت ساااعا ً محةدااة
باع باباد رست قةاعة شاواط تركياا .وفاي أول رد فراال أمريكاي مداى اع ارار ا طدةات
و،ار اع ارجيااة األمريكيااة اس يضاااحا م ا تركيااا فااي شااأن مةديااة اع ااويت .وكا اات
اعوةياد اعة ح اةمريكية تةارس ضغفا م ر د اعجوا م ومعهاا مداى امضااح مجداس
اةم اع وعي ا في حي طاعةت عجعة فريق اعةا اي ان ترفى فرصة كافية ما اع ح اق
م م اقية اعررال فاي اج ةاع عةجدس اةم اع وعي اةس هعا ي مداى محا و و،راح
رارجية اع ول اةمضاح اس ةا فيل إعى اع رير اعبم أم رئيس عجعة اع ح ق واع ا ايش
واعرص اع ابرة عألما اعة ح (ا ةوفياك) هاا ز بدايكس ومحةا اعةرادماي ما ير اعوكاعاة
اع وعية عدفاقة اعبرية حول زع اةسدحة اعرراقياة اعةحظاور ا وقاال بدايكس فاي ت ريار
إن زع أسدحة اعررال اعةحظور " ع تح غرل سعواد أو اسابيا بال ت فدام شاهورا"ا
وذكر في ت رير ان وتير تراون اعرارال ماا ما ااي اةسادحة اعا وعيي تحاارمت معاب
هاية شهر كا ون اعها ي  7002يجة ضغوط اعةج ةا اع وعي مدى بغا اد .وقا ي محةا
اعةرادمي م ير اعوكاعة اع وعية عدفاقة اعبرية ت ريرا عةجدس اةم قال فيل إ ال ة توجا
أم أدعااة مدااى أن اعراارال ماااد اعااى تفااوير بر ااامف أساادح ل اععوويااة وقااال بداايكس فااي
ت ري ر ان اعةا اي اع وعيي مضوا في مةدياد اع ا يش مة ر اراضي اعررال بحهوعة
حةية ا ووص اس ةرار ت مير صواري اع ةود " 7اجرا ًح جوهرياا فاي مجاال ازع
اعحاااي" .وقااال إن هاابا اع راااون ة يةك ا وصااال بأ اال " اذمااان مةاشاار" مهدةااا يفاعاام
اع رار اع وعي رقا 1441ا واضام أ ال ة ي اوافر ماا يا ما اةدمااحاد اةمريكياة اع اي
تزما بأن بغ اد ت اي أسدحة بيوعوجية وكيةاوية مدى م م ةاراد م حركاة وم ااب
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تحت اةرض .عكعل أوض أن اعررال فااال فاي تاوفير مردومااد موث اة بةاا فيال اعكااياة
حول اةسدحة اع ي ي ول ا ل دمرهاا وقال بديكس ا ل ية و أن اعة اباد اع ي أجريت ما
اعردةاااح اعرااراقيي تةاات يجااة "ضااغوط رارجيااة" .وطر ا اع رياار اعاابم أم ا محة ا
اعةرادمي في صحة اةدماحاد اةمريكية واعةريفا ية حول قضي ي رئيحا ي  .ف ا قاال
ان اع ارير اع ي افادد أن اعررال حاول شراح ماد اعيورا يوي ما اععيجار كا ات تحا ع
اعى وثائق "غير ح ي ية" .واضام ان فح ا مكهاا أل ابيم اةعوميعيوي اعةحا ورد افااد
أن تدك اة ابيم عا تك موجهة عاس اي في ت يم اعيورا ياويا وقاال اعةرادماي ا ال
تا تح يق ت ي في مةدية اس جواي اعردةاح اعرراقيي ا اذ تةت تداك اعة ااباد ما دون
مراف ي أو آةد تحجيالا عكعال اشاار اعاى وجاود م ااوم ما أن تداك اعة ااباد تحاجال
سريا م قةال اعرراقيي  .ويأتي ت رير بديكس في وقت ياه فيل مجدس اةم ا حااماد
باي أمضااائل حااول اصا ار قاارار ج يا يحااة باا مةااال محااكرم مدااى اعراارال .عكا
و،ير اع ارجية اةمريكي كوع باول رد باع ول ان جهاود ازع اسادحة اعرارال عاا تةدا
مح و اع راون اةيجابي اعفومي اعبم طاعةت بل قراراد اةما اعة ح ()21
وقال كوفي أ ان م أن شرمية ش أية حري مدى اعررال سا ررض عدفرا
في حال اف ارها عغفاح م األماا اعة حا  .وقاال فاي ت اريحاد أدعاى بهاا فاي ةهاام
بهوعع ا إن هعا م اوم مدى فال واسا حول اعرااعا ما مواقام حاري ضا اعرارال
مدى اعحري اعجارياة مداى اإلرهااي واع اراع فاي اعاارل األوساط واع ضاايا اعراعةياة
األرر  .وأضام أن أمضاح مجدس األم اع وعي يواجهون ريارا غاية في اع روبة.
واس فرد ي ول :ا ل إذا تةك مجدس األم ما مواجهاة اةرفاارا اع اي تااكدها أسادحة
اع مار اعاامالا واع رو بةوق موح فان هيةة األما اعة ح س رز ،وسي ة اعراعا
مكا ا أكهر أما ا ً .وذكر بأن مجدس األما اعا وعي شاه ا حااماد سااب ة عكعال تةكا ما
تجاو،هاا وقال إ ل يةك حال األ،مة اعحاعية بحح اععية واعرزي اةكي )27( .
أما محةا اعا ورما ف ا اشااراعى إن اعرارال سايواجل حرباا ً بغاض اععظار ما
موق مجدس األم اع وعيا وقال إن اعه م اعح ي ي عةريفا يا واعوةيااد اعة حا هاو
اعحاايفر مدااى اعااعاط اعرراقااي .و اشاا اع ا ورم مجدااس األم ا بةعااا أم م ا وان مدااى
اعررال .وكارر موقا حكوم ال اع ائاال بأ ال ة توجا أم أسادحة دماار فاي اعرارال .عكعال
أضام أن اعررال ع ي وق م تراو ل ما ما اي اةسدحة)22(.
امدعات اعوةيااد اعة حا ما قائةاة تضااا حدااحهاا فاي اعحاري مداى اعراارال ا
واح ود مدى اسا تركيا اع ي ة ،اعت تااوض مدى اعة اعبم س اار بل في اعحري
وكااان رجاام طياام أردوغااان ق ا دافااا م ا قاارار حكوم اال با ا مجاعهااا اعجااوم أماااي
طائراد اع حااع اعغرباي اعابم ياا هجةااد مداى اعرارال حاعياا .ودماا اردوغاان فاي
كدةة وجهها عدارم إعى وح األمة في مواجهة اعحري في اعررال واأل،مة اةق ادية
اعفاحعة اع ي ته د اعةاد .وقال :إن تركياا عاا يكا أمامهاا رياار آرار ساو فا مجاعهاا
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اعجوم مع ما طدةت معها اعوةياد اعة ح ا حديا هاا ذعك كةا قال إن قرار أ ر إرساال
قواد إعى شةال اعررال سيضة ساي واس رار اعةعف ة )24(.
ثالثا :المسألة الكردية
ت وض اعحدفاد اع ركية حربا مح ةر ض حزي اعرةال اعكردس ا ي PKK
معااب مع ا م ا اعهةا يعي اادا وق ا أع ااي اع ااةض مدااى ،ميةاال مة ا هللا أوجااان ماااي
1222ا وي ضي م وبة اعحج م اعحيا في سج تركي وق فر م تة اى ما قاواد
حزي اعرةال اعكردس ا ي إعى جةال شةال اعررالا حيث ة يزال هعا م ي ا ر ما دها
بحواعي  1000ش ص.و ظرا عد ركيةة اع يةوجرافية اع ركية اع ي يةهاال األكاراد %70
معهاا ت اى تركيا أن ت و شوكة األكراد اعرراقيي إعاى اع رجاة اع اي قا يفااعةون بهاا
باةسا الا وربةااا عااو قاماات دوعااة محا دة عألكااراد قا يااؤدم ذعااك إعااى ا ا اااي ماار
اع ةاسك اعاوطعي باي األكاراد وتركياا .وقا صا رد اع حابيراد مداى عحاان اعر يا ما
اعةحؤعي اةترا ومعها شكرم سعاح جوريال ا واعبم قال فيل إن "مدى أكراد اعرارال
اة ةااااا ع حاااابيراتعا باااااان ام تحاااار ةقامااااة دوعااااة مرقيااااة ج ياااا فااااي اعااااارل
األوسط" )21(.
ويربط اثعان ما رؤسااح أركاان اعجايش اع ركاي باي موضاوع اكاراد تركياا
وطةيرة اعح ود اع ركية واعرراقية ا فياير إسةاميال ح اي قار داياي  )21(.إعاى محاأعة
رفير وهي تر يال اعح ود ما اعررال ألسة اي أمعية .وي ول إن اعح ود ما اعررال تةر
برؤوس اعجةالا هبا ما فرد ل بريفا يا ح يث كان عإل كديز ه م م ذعك يجا م اع عةال
إعيلا فةهال هب اعح ود ي رم اع فاع معهاا عبا يجم ت حيحها .ع رساةت مدا ى هابا
اععحو عوضا تركيا ف ي موق ا حر وصارم وإن حازي اعرةاال اعكردسا ا ي يحا اي
م اعح ود بهب اع روبة اعجغرافية عد حدال إع ى تركيا .اما كعراان ايااري ( )22اعابم
ب أ في مه أول ااط محد عح زي اعرةال اعكردسا ا ي ( )1224واعابم أطداق دماو
إلقامة ظااي اعوةيااد فاي تركيااا ماا ام ةار معحاجةا براض اعاايح ماا دماواد كردياة
إلقامة اعا راعية وي ول" :إ عا فرضعا حظراً مدى اعدغة اعكرديةا وكان قاسيا ً ورفاأا وعاا
ا ر هاابا اع فااأ إة فااي مااا بر ا " واضااام ان "رفااأ او،ال اعكةياار أ اال سااة ع ااو
اعةفرقة اعغربية اع ةركز في تركيا ومراقةة شاةال اعرارالا وهاو ماا اسا ااد معال حازي
اعرةااااااال اعكردساااااا ا ي وأكاااااا راد شااااااةال اعراااااارالا بةرعااااااى ان اعوةياااااااد اعة حاااااا
اس ا م عا"  " )22(.امااا اعجعاارال ححااي كياريااك أوغدااو ف اا مةساار م ا قدااق تركيااا
وراي ها ما قيااي دوعاة كردياة ا و مرارضا ل عةاا يارو ما رفاط امريكياة عضاري
اعراارالا قااائا بااأن م ا شااأن ذعااك تاااجيا قياااي دوعااة كرديااة مح ا دة مدااى ح ا ود باااد
اعجعوبي وتحاحل في ماؤتةر صاحاي فاي ا ار مةاا اذا كاان اعرارال قا ارتكام رفاأ
ج ي ا عكي يح ه فل اةمريكيونا أي ان األمر ة ي جاو ،ت اية ححاباد ق يةة)22(.
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اما اةوضاع دارال كردس ان اعررال فةعاب مااي  1221أصاة ألكاراد اعرارال
وضااا راااب بهااا إذ اس ا فاموا أن يح ااوا فااي "اعة ا اذ اآلم ا " اعاابم وفرتاال حةايااة
اعفيران األميركي واعةريفا ي "كيا ا راصا باألكراد".مدى اعرغا م طابا اة ح ا اي
اع دي م اعبم تريا ل اعحاحة اعكردية اعرراقية " ا اذ توج هعا "حكوم ان" رئيحا ان
إح ا اهةا فااي اعحااديةا ية تابرااة عاتحاااد اعوط ا عي اعكردس ا ا يا اعاابم ي زمة ا ل جااال
اعفاعةااا يا وي رأس ا ها كحاارد رسااول مدااي ثااا باارها صاااع وعهااا ماقاااد م يعااة مااا
إيران .واعها ية تابراة عدح ا زي اعا ية راطي اعكردسا ا ي وهاي فاي أربيا ال وقريةاة فاي
تحاعااتها م تركيا وي زمةها محرود اعةر،ا ي وي ارأس حكوم هاا يا ا رفان بر،ا اي.
وفي أيار  1221قاي األكراد بنج راح ا اباد ع اكيال برعةاان عهاا وتعاصا اعحزباان
اعرئيحاايان م اما هاابا اعة ا رعةان ومعا ما ق ا ررد بغا اد فا ي تا ا ري األول 1221
سحم موظايها م كال اإلداراد اعرامدة في كردس ان اعرارال برا تفةياق اعحظار مداى
اعفا يران اعرراقا ي ومعاا اع حدياق فاول اعةعف ااة اعواقراة شاةاعي راط مارض ْ 21قاااي
اعحزبان اع دي يان بةالح اعاراو فأصةح ا ي يران أمور اعةعف اة مةا اشر وباع رااون ماا
اعةعظةاد اع وعية وتحات حةاياة اعفاائراد اعغربياة .وكاان اعةرعةاان اإلقديةاي اعةاا ر
عدحزبي ق طاعم م اي  1227بنقامة ماقاة في راعياة فاي اطاار اعرارال كحاال عد ضاية
اعكردية ا وجرد اج ةاماد في بغ اد عهبا اعغارض اة ان اعوةيااد اعة حا اةمريكياة
مرقدة ذعك اةتاال.
بي أن اع عحيق بي اعحزبي ما عةث أن تاشى وحال محدل اع عاح ر واةق ال إذ
ساارمان مااا دي اع ااا ام بااي أك ااا ةر ف اايدي سياساايي كااارديي اساا ران أحااا هةا
باااعفرم اعرراقااي وحاااول اآلراار اةس ا را ة بااأطرام رارجيااةا وح ا ثت سدحاادة م ا
اع راع بيعهةا حيث ا عا ق ال شارس فاي أياار  1224برا ت ا ام اع اام بيعهةاا
وطداام محاارود اعةر،ا ااي فااي آي  1221تاا رال اعجاايش اعرراقااي فدةااى طدةاال ووجاال
ضاارباد ش ا ي ع ا واد اعفاعةااا ي .ترهاار إمااان اةتاااال بااي اعحاازبي ف ا ي تاري ا
األول  1221وعا يعج كبعك وقا إطاال اععاار اعة ارر أن يك ا ون فاي شاهر تااري
اعها ي م اعراي احلا رغا اعرماية األميركية واعةريفا ية واع ركية عدةةادر وعاا تضاا
هب اعحري أو،ارها إة ب رال ج م م اإلدار األميركية اع اي قامات باسا ماح قيااد
اعحزبي إعى واشعف في ايدول مااي 1222وأجةرتهةاا مداى اع اااها فاي اطا ار اتااقياة
ج يا تااا اع وقيااا مديهااا فااي و،ار اع ارجيااة األمريكيااةا وبنشاارام وبةااااركة و،ياار
اع ارجية و كةار اعةحؤوعي في اعحكومة األمريكيةا وهب اةتااقية تا اع أكي فيها مدى
اعاي راعية واع ية راطية واع ر دية في كردس ان)40(.
ومعب ماي  1222ب أ اعحزبان اعكرديان ب فواد أسارع وأكهار شاةوة إلمةاار
اعةعف ااة وتاااكيال مؤسحاااد هامااة ة ب ا معهااا مهااال اعةعااك اعةركاازم واعجهااا ،األمعااي
واعرحكرم ا إعى جا م ت ري ااطاد اعحكوماة اعةحدياةا وأريارا أقا مت مداى إحيااح
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اعةرعةااان اعكااردم اعاابم كا اات أمةاعاال ق ا توقااات بحااةم اع ااراع اع ا ارديا وتوصااال
اعحزبان اعكرديان إعى اتاال ع وحي اععااطاد وإم اد دس ور فا راعي عدةعف اة واةتااال
مدى ا ر اد اعةرعةان اعكردم في م يعة أربياال  .اةمراعابم دفاا تركياا إعاى ت اري حا
عهج ها إ،اح هب اع فوراد واعحاةم مراروما هاو أ هاا ت ااى ما ا ركااس هابا األمار
مدى مواطعيها األكراد اع اطعي في معف ة جعوي شارل تركياا واع هااي اععرار اع ومياة
ع يها  .وكاان رفااي اع هعئاة اعابم براث بال كاوع بااول اعاى اج ةااع اعةرعةاان اعكاردم
ووصااال عألكااراد بحديا أميركااا ا قا ،اد ما ذعااك اع ااوتر .وقا آع ااي وفا ما و،ار
اع ارجيااة اةمريكيااة بزمةاااح اةحاازاي اعكرديااة فااي شااةال اعراارالا مرااز،ي باابعك
اع كهعاد اع ائدة بأن اعوةياد اعة ح تح ه م ضاري اعرارال فاي اعةرحداة اعة ةداة ما
حربها ض اةرهاي .وكان اعوف اةمريكي برئاسة رياان كروكار اعةحاؤول فاي و،ار
اع ارجية اةمريكية .وكان ،ميا اعحزي اعا ية راطي اعكردسا ا ي محارود باار،ا ي قا
قال إن حزبل ع يا ر في أية رفة ته م اعى اةطاحة باعحكومة اعرراقية ما عاا تأراب
م اع اةكراد في اعححةان)41(.
اة ان اعة ااادماد اعةحاادحة عااا ت اا باااي قااواد اعحاازبي فااي اعحاااعواد
اعاح ااة اةا هااا كا اات تحاات اعحاايفر واررهااا تراارض باارها صاااع رئاايس اعحكومااة
اعكرديااة باعحااديةا ية ومضااو اعحاازي اةتحاااد اعااوطعي اعكردسا ا ي فااي يحااان 7007
عةحاوعة اغ يال اتهةت ب بير جةامة أ ار اإلساي اعكردية ( )47اواع ي ات ذعاك.
وجرد اج ةاماد بي قيادتي اعحزبي اعكرديي في صاي اع ي في ايدول ماي 7007
تا فيل توقيا اتاال ج ي ا امااد اعحياا اعاى اعةرعةاان اعكاردم اعةوحا اعابم ا ام مااي
 1227ويةه اعفريق اعى حال اع افاد اع ائةاة اع اي عاا تحاال اتااال مااي 1222وقاال
فؤاد مر و يا مضو اةتحاد اعوطعي اعكردس ا يا إن اعزميةي قررا تاكيال عجعة عحاال
اع افاد اع ائةة بيعهةا في ف ر ا اعية أم ها س ة أشهر.و اى مر وي أن يكون هعا
أم ماروع مع األكراد ع حيا اعررال أو إقامة دوعة كردية ()42
وق أثارذعك ع أ ار قد اا كةيارا وبرا أن وصاال اع اوتر إعاى هابا اعحا أي عات
أ ر أن اع فار اعح ي اي ة يعةاا ما جا ام أكاراد اعرارال ا باال ما تااجيا اعوةيااد
اعة ح اع ي تحرى إعى إسعادها كحدي قوم توطئة عة ح مةدياتها اعرحكرية ض بغ اد
ما هااب اعةعف ااة اع اعيااة ما اع ااواد اعرراقيااة  .وتواجاال حكومااة اجاويا مجةومااة ما
اة،ماااد بر ا ان ف ا د أغدةي هااا اعةرعةا يااة وسااط راارو جةااامي م ا حاازي اعيحااار
اع ية راطي اعبم يرأسل أجاوي  .ي ول مراقةون إن تركياا اع ي تداها أ،مة سياسية حااد
وتكاف ض م اامم اق اادية جةاة بةحاام ما قاروض ما صاع ول اعع ا اعا وعي
ح دت مديها بةحام أمريكيةا تج أ ل عيس عا يها هاامش واساا عدةعااور ضا رفاط
اعوةياد اعة ح  .أك ووعاوي ز عحكومة أجاوي مدى مرارضة واشاعف "اعهاب اة" ع يااي
دوعة كردية في شةال اعررال ومدى أن "صحة اةق اد اع ركي تك حي ق را كةيرا ما
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األهةية")44(.
وكا ت تركيا تريش هاجس قياي اعحازبي اعكارديي فاي شاةال اعرارال اةماان
م قياي دوعة كردية بةجرد ب ح اعرةدياد اعرحكرية اةمريكية ض بغ اد ا و تضاام
ذعك اع دق بةفاعةة محرود اعةر،ا ي ضا كركو ووصال اعة يعة بأ ها قدم كردس ان ا
وان تركيا ةتةدك حق اع رال فاي شاؤو ها  )41(.ورد أجاويا مداى ذعاك ان بااد عا
ت حةال قياي دوعة كردية في شةال اعررال وقال ا ل إذا تفورد األوضاع حو األساوأا
فن ل ساي ري مداى تركياا ات ااذ اجاراحاد معاساةةا وأبار ،أجاويا هابا اعةحاار ب وعال إن
تركياااا أع ااات به دهاااا ح اااى اعياااوي مداااى اعجا ااام األمعاااي ف اااط مااا اع ضااايةاغير أن مااا
اعضرورم تعاول اع ضية م اعزاوية اعحياسية أيضا" .وتحأل اجاوي هاال تعاساى اع ااد
اةكااراد أن أ اار قا عرةاات اعا ور األهااا فااي ترسااي األما واةسا رار شااةاعي اعراارال
با حهااا قام ا إ جيرعيااك ع ااو اعةفرقااة وم ا ثااا ع ااو اعةراقةااة اعجويااة اع وعيااة عحةايااة
اعةعف ة م اعجايش اعرراقاي  .وبهابا تحااول تركياا ان ت ا ي احاها اعحامياة عألكاراد فاي
اعررال وان اةس رار اععحةي اعابم حظيات بال كردسا ان اعرارال ماا كاان مةكعاا عاو ان
اعحكوماااة اعةركزياااة اعرراقياااة هاااي اع اااي كا ااات تحااايفر مداااى اعةعااااطق اعكردياااة فاااي
اعاةال )41(.
وعك اعحزبي اع ية راطي اعكردس ا ي واةتحااد اعاوطعي اعكردسا ا ي اصا را
بيا ا ما ركا قاة فيل :ا هةا يرفضان بااكال كاماال أم اتهامااد مغرضاة بأ هةاا يرةاان
مدى إقامة دوعة كردياة محا دة .وي اول اعةياان إن اعحازبي ي اهةاان مااامر اع داق اع اي
تر رم اع ول اعةجاور وراصاة تركياا وقاال اعةياان" :إن ما واجةعاا أن حةاي اعحا ود
وأمعهااا واسا رار اعةعف ااة وإ عااا ا افا ما حااال دية راطااي وفيا راعي عد ضااية اعكرديااة
و ما اعوح اعوطعية في اعررال ا وقال هوشيار ،يةارم م ير اعراقاد اع ارجية فاي
اعحزي اعكردس ا ي اع ية راطي" :في اعحعواد اعرار اعةاضية مةدعا بكال ما في وسرعا
ع أمي األم اعح ود ما تركياا ةن تركياا جاار مهةاة ععاا ".وأكاراد اعرارال حري اون
مدى اعحااظ مدى ام اعح ود اع ركية)42( .
ويحااة اعة ااري عد ااواد اع ركيااة باع وغااال فااي اةراضااي اعرراقيااة وير ا أن
ماراد اةةم م اعجعاود اةتارا قا يضافدرون با ور محاكرما بةواف اة أمريكياةا
عضةط اةم في اعةعاطق اعكردية اعاةاعية .وفي اعوقت احل يرفض اع ااد األميركياون
درااول قااواد تركيااة اعااى اعةعاااطق اعكرديااة اعرراقيااة حيااث يع ظاار ان ي اااوي اةكااراد ايااة
قااواد تركيااة غا،يااة ورفااض برعةااان اةكااراد فااي شااةال اعراارال هااب اعةااااركةاوابد
اعوةياااد اعة حا اةمريكيااة برا ي اعحااةاي عد ااواد اع ركيااة با رول اعةعف ااة اعكرديااةفي
حاعة اوي حري ض اعررال)42(.
وكا ت اعحكومة اةمريكية ق ذكرد قةال ذعك أن اةحزاي اعكردياة فاي اعرارال
واف ت مدى وضا ميدياياتها تحت اع يااد األمريكياةا بها م معاا مواجهاة مح ةداة باي
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هااب اعةيدياااياد واع ااواد اع ركيااة اع ااي قا ت وغااال مةي ااا فااي شااةاعي اعراارال فااي حااال
اوي اعحري.وكا ت تركيا تحرى إعى اعح ول مدى تأكي اد رال اعةااوضاد اع اي
تجريها ما اعوةياد اعة ح بةعا األكراد م إقامة دوعة ج ي في شةال اعررال راال
اعاوضى اع ي س ر م اعحري اعةح ةدةا وإن اعجيش اع ركي ع يضفدا بأم دور ق ااعي
في أم مةدية تُعاب في شةال اعرارالا وعكعال ساوم يحارى إعاى ضاةان ما ي ااوح دوعاة
كردية مح دة .وق حبر قاد األكراد اعرراقيي اعبي ي يرون معف ة كردسا ان اعرراقياة
اعةحاذية عح ود تركيا اعجعوبيةا م أن مةور اع واد اع ركية إعى شةال اعررال سيحاةم
مااكال كةر  .وي ول محرود بار،ا يا اعابم يحايفر مداى إحا اإلدارتاي اعكاردي ي
في شةال اعررالا إ ل ة يوج أم داع ع رول اع واد اع ركية إعى األراضي اعرراقياة إذ
إ ل يزي األوضاع تر ي ا )42(.
و اش برعةان اةكراد في شةال اعررال اعوةياد اعة حا ما ي اعحاةاي عد اواد
اع ركياة با رول اعةعف اة اعكرديااة فاي حاال ااوي اعحااري فاي اعرارال .يابكر ان تركيااا
تااااوض اعوةياااد اعة ح ا حااول اعا ور اعةح ةااال اعاابم س ضاافدا باال قواتهااا فااي شااةال
اعراارال فااي حااال ا اا ةع اع ااال .وترااارض تركيااا بااا قياااي اكااراد اعراارال بااامان
اسااا اعها )10(.وظدااات تركياااا ت ةاااا سياساااة مركةاااة فاااي اعحاعاااة اعكردياااة اعرراقياااةا
ف ااا مةدااات ماااال ماااالح اعااااراو اعااابم ظهااار برااا  1221فاقااا مت مداااى دماااا اعةاااار،ا ي
واعفاعةا ي عضةان اس رار شةال اعررالا وعكعها في اعوقت احل عاا تحاة ةم معهةاا
باعبهاي بري ا باتجا اة ا ال و ضو فكر اع وعة اعكردية.
رابعا  :مياه دجلة والفرات
ع اك حم موضاوع اعةياا فاي اعراقااد اعرراقياة اع ركياة اهةياة سياساية اعاى
اق ى ح ا بر أن ار د تركيا ت حكا في معابا اعاراد ودجدة وقا أقامات ما سا ود
كةااار مداااى مجاااارم هااابي اععهاااري كجااازح مااا مااااروع جعاااوي شااارل اة اضاااول
 Güneydoğu Anadolu Projesiاعبم يرا اكةرمااروع تعةاوم م را د اةغاراض
يعاب في تأري تركيا اعح يث يه م اح اث تفور شامال في كال اع فاماد اةساساية فاي
اعةعف ة وتحويدها اعى معف ة جبي سكا ي بغية توطي ماي ري ما سا ة ماياي تركاي
بةا يضة تغيراد ديةغرافية فيها ع حويال اةكراد سكا ها اةصدي اع اي ت ا ر اما ادها
باكهر م اثعي مار مديون حةة اعى اقدية ا ويغفي اعةاروع ما ي اري مار محاحة
تركيااا .وي كااون اعةاااروع م ا ثاثااة مااار ماااروما رئيحااا وماااراد غيرهااا وساافية
وثا وياة سا ة مااااريا معهاا مدااى هاار دجداة وسااةرة مدااى هار اعاااراد وفرومهةااا يةدا
مجةومها 77س ا ةرواح 1012مدياون هك اار و  12محفاة ع وعيا اعفاقاة اعكهربائياة
باعةاح عح  %77م حاجة تركيا اعة وقرة معهاا وق بوشار باعةحا اعهيا روعوجي معاب
م اعهاثيعاد وتا في م ا اعحا يعاد اما اد اع راسااد اع ا ادية واع فاط فاي
مع
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كيايااة تح يااق اةه ا ام اعح ا راتيجية عدةاااروع م ا قةااال اعجهاااد اع ركيااة واعةؤسحاااد
اةجعةية )11(.
وب أد اوعى رفواد اعةاروع با جا ،س كيةان مااي 1224مداى هار اعااراد
وسا قاار قايااة ا جزماااي  1221وسا اتاااتور ماااي 1220وهااو اكةاار اعحا ود اع ركيااة
ورابا اكةر اعح ود في اعرااعا و ااق اورفاة ا ا جازد اعةرحداة اةوعاى معال مااي 1224
ويرا اكةاار اااق اروائااي فااي اعراااعا  .وما اعةااااريا اعة امااة مدااى هاار دجدااة سا ديااو
كيجي م وس كو صو وماروع قرال قزم وماروع باطةان وماروع كار،ان اعبم
ا جز ماي  7001وماروع اعي و قي اة جا .،وأساهةت اعر يا ما اعا ول واعااركاد
فااي تعايااب اعةاااروع اعوةياااد اعة ح ا اةمريكيااة واعيابااان وكع ا ا واساارائيال وسويحاارا
واععةحا وفر حا واعةا ياا ومجداس اع عةياة اةج ةامياة اةورباي واعةعاك اعا وعي عامةاار
واع عةية ومؤسحة اعةيئة اعراعةية واع اع ول اعا وعي عد عةياة اعزرامياة وشاركاد اجعةياة
م ي )17(.
وق ترتم مدى ا جا ،برض اقحاي اعةاروع ص كةير فاي كةياة اعةياا وما
اعة وقا ان ت ضام تدك اع اأثيراد برا ا جاا ،اعةاااريا اع اي تحات اة اااح واع اي عاا
يةاشر بها ومدى اععحو اةتي)12( :
اعةر ل اعحعوم ةيراداد
 ان اعةاروع سي هدك كةياد كةير م اعةيا ت ر بعهر اعاراد (  101ا)11مديارم رمكرم م ا اعضائراد ما اع ة ار فاي اع زا ااد
اع اااي ت ااا ر ي( 2ا )7مدياااارم ر مكرااام ا وكااابعك معااا ا جاااا ،اعجا ااام اعحاااورم
مااريرل اةروائية اع ي تح هدك( 2ا  )1مديار م ر مكرام ا فاان ماا سي اال حا ود
اعراارال ساايكون ( 41ا )2مديارم رمكراام بضااةعل اعةيااا اعراجرااة م ا اعةااااريا
اةروائية في كال م تركيا وسوريا وبعومياة رديئاةتةد مدوح هاا حاو 1200جازح
باااعةديون بيعةااا حاجااة اعراارال (  ) 71مديااار م اار مكراام سااعويا وبهاابا سااايكون
اعع ص(  1ا )17مديار م ر مكرم اما مر ل وارد هار دجداة معا اعحا ود اعرراقياة
اعحااورية  71مديااار م اار مكراام ويةداا اةح يااا اعةااائي عدةااااريا اع ركيااة معاا
ا جا،ها(  7ا )1مديار م ر مكرم وحاجاة ساوريا (  2ا) 4مدياار عابا فاان اعح اة
اعة ة ية(  )10مديااراد م ار مكرام /ساعوياا وهاي ايضاا اقاال ما اةح ياا اعةاائي
عدررال.
 ان اعح ا ود هااي معاااأد ض ا ةة ت ا حكا بةيااا اععهااري باااكال كامااال اذ ان ا ااااحهايجراال اطاال اعةياا فاي ماؤرر اعحا امارا مرتةفاا ً بحياساة تااغيدية وفاق اغااراض
ا اائل ك وعي اعفاقة اعكهربائية واعحيفر مدى ميا اعايضا ادا وق ت راارض تداك
اعحياساد ما تعايب رفط اعررال .
 ان ف ر مالح رز ااد اعحا ود قةاال تااغديها ي فدام حجاز مياا اععهار عا ار محا وداةمر اعبم مرض اعررال راعها اعاى اضارار كةيار كةاا حا ث معا ماالح رزا اي
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كيةان في تركيا واعفة ة في سوريا واريارا ماحا ث معا ماالح رازان اتااتور مااي
.1220
ان سياسة اعررال اعةائية ما تركيا اوة وساوريا ثا ياا ت اوي مداى اع ةحاك بةةا أ
اع راون كة يال م اةسا غال اعة اارد عةياا اععهاري دون اععظار اعاى م ااع وح اول
اعفرفي اةرري ا كةا ان اعررال ةيعكر مدى تركيا قيامهاا مداى تعةياة معف اة جعاوي
شاارل اة اضااول وعكا ذعااك يجاام ان ةيكااون مدااى ححاااي اعفاارفي اةرااري سااوريا
واعررال ا وفرض اةمر اعواقاا اع اائا مداى ما ي اع اااورواة فاع فاي تعاياب اعةاااريا
اع اصااة بهااا  .واعحياسااة اعرراقيااة هااب تعةااا ما روي اةتااقياااد اع وعيااة ب ا د اة هااار
اعةا ركة ومعها مرايير قوام هيدحيعكي عراي 1211باأن اع حةة اعرادعة عةاوارد اعةياا
اع وعية وأهةها( تر اد اعحكان وطةوغرافية حوض اععهر واعظروم اعةعارية فيل وكةياة
اعةياا اعةر اااد اعحاابق اسا امها ما مياا اععهاار واةسا رةاةد اعراهعااة واةح ياجاااد
اعاردية م اعةيا باععحةة عكال دوعاة ما اعا ول اععهرياة وتاوافر أو ا را اي وجاود م اادر
ميا ب يدة) ..ببعك يكون اع ا ون اع وعي ق أضاي اعةارومية مدي اعح ول اعةك حةة معب
مئاد أو آةم اعحعي عكاال اعحااةد اعةااابهة عةااكدة ساوريا واعرارال بةرعاى أن دوعاة
اعةعةا أو اعةجرم األمدى ك ركياا ماها عيحات مفد اة اعيا فاي اع يااي بةاا يضار بااعررال
وسوريا اعة ااطئة ما تركيا في هرم دجدة واعاراد مةر ماروماتها اع اصة)12 (.
ويبكر ان عجعة فعية تاكدت في ماي 1227بي اعرارال وتركياا وا ضاةت إعيهاا
سوريا فيةا بر وتح دد مهة ها ب ا يا ت ريار فعاي عحكوماتهاا ي ضاة اعكةياة اعةعاساةة
واعةر وعة اع ي تح اجها اعةد ان اعهاثة مدى ان تعجاز مهة هاا فاي ساع ي قاابد ي عد ة يا
اون فاي اعةدا ان اعهاثاة بات ااذ اع ارار اعةعاسام فاي
سعة ثاعهاة وي اوي اعاو،راح اعة
ضوح ت رير اعدجعةا وم د اعدجعة  11اج ةاماا راال ماار ساعواد اررهاا م ا فاي
دماق في تاري اةول ماي 1227وعا تحا فا ان تعجاز امةاعهاا وكاان ذعاك يراود اعاى
اعةوق اع ركي اعبم حاول معب اعة اية حارم اعدجعاة ما محاارها محا مة ذريراة ان
ه م اعدجعة هو وضا اسس ماا اساةا ( باةسا اي اةمهاال عدةياا ) .وحاوعات تركياا ان
تدة دائةا اعى امكان امفاح ح ة اكةار ما مياا دجداة عحاوريا واعرارال مداى ححااي
ح هةا م هار اعااراد ةن أم ا اااض مؤقات فاي تا فق اعااراد فاي اعرارال يةكا
ترويضل بةيا م هر دجدة مةر مع اض اعهرثار .وهب اعةعاوراد اع بدوماسية اع ركية
تكااها طةيراة ت اريحاد ساديةان ديةيرياال اعابم قاال " اذا كا ات اعهارو اعفةيرياة فاي
بد ا ا فدعا كال اعحق في اس رةاعها باعفري ة اع ي راها معاسةة  .ان اعةيا تعةا في تركيا
وةيةك دول اعةجر اةساال ان تردةعا كياية اس رةال ثرواتعا وفي اعة ابال هعا معابا
اط في كهير م اع ول اعرربية و ح ة رال في كياية اس رةاعها" )14(.وام ام ذعاك
طري أو،ال في ب اية اع حريعياد فكر مرفت باسا ماروع "رطس أ ابيم اعحااي عع اال
اعةاح"ا وذعك م أجال اع اي م حا ة اعةوقا اعة اوتر ا بام ةاار ان تركياا يةكا ان
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تكون جزحا م اعحال عةااكال معف ة اعارل اةوسط ا وت اوي مداى اعياة اال اعةااح ما
اععهااري اع ااركيي "ساايحان وجيحااان" فااي أ ةااوبي إعاى شااةل اعجزياار اعرربيااة واع داايف
اعرربي .كان م اعةا رض م س رط أ ابيم عع اال اعةااح بفاول  7110كيداوم ر يةار مةار
سوريا ما فرع ي ارةع معل إعى إسارائيال واألردن ح ةاى ي اال إعاى مكاة وما س راطس آرارا
يةد طوعل حواعي أربرة آةم كيدوم ر يةار مةار اعكويات واعةحاري وقفار واإلمااراد
اعرربية اعة ةح ومةان ح ى ي ال اعى محا ط .وعاا ي ح اق هابا اعةااروع بحاةم ريةاة
وش س
ك اع ول اعرربية اع ي عا تك تري إدرال احها في تةرية ع ركيا ا وت وي تركيا بغضس
س
اععظر م "رط أ ابيم اعحاي" اعبم عا ي ح ةاق ح ةاى اآلن باسا غال م زو اتهاا اعةائياة
ما أجااال ترزيااز ماقاتهااا مااا اساارائيال اكهاار بدا ان اعااارل اةوسااط حاجااة عدةيااا اع ااي
ت عاسااام وكةااار حجاااا ماااااريرها اةق اااادية واطةامهاااا اع وسااارية فاااي اةراضاااي
اعرربية)11(.
وب أ اعررال تحركل اعحياسي مدى اكهر م جهة عحا اع أيي عةوقال ا،اح قارار
تركيا بةالح رزان اتاتور في كا ون اعها ي  1220وقفا ميا هر اعاراد عةا شاهر.
وق اقات اعجامرة اعرربيةفي اكهر م دور م دوراتها اع ي اص رد قراراد اكا د
فيها ح ول كال ما اعرارال وساوريا فاي مياا اععهاري ا ومعهاا دور  22واع اي تازام
ا ر ادها ما اةف اي اعرسةي عح اتاتور اعض ا في تةو،ماي  1227واك د اعجامرة
في قرارها مدى اةع زي اع ومي باعح ول اعهاب ة واعةارومة عدا ول اعرربياة فاي اة هاار
اع وعيااة وراصااة ح ااول كااال ماا سااوريا واعراارال فااي ميااا اعاااراد ودجدااة ومحااا
جهودهةا في اع وصال اعى اتاال حاول اق حااي ماادل عةياا اععهاري ا فاقاا ما حارب
اع ا ول اعرربيااة مدااى ترزيااز اعراقاااد اةرويااة واعااروابط اع اري يااة بااي تركيااا وسااائر
اعةد ا ان اعرربيااة  .وتواصاادت اع ا وراد اعاح ااة مدااى م ابرااة اعجهااود اعةةبوعااة فااي هاابا
اةطارا وفي دور اعجامرة  101اع ي م د فاي شاهر اذار 1221بفدام ما اعرارال
وسوريا مع امان تركيا ما ي هاا اعةةاشار با اااح سا م بيار جاك وقرقااميش مداى
هر اعاراد ا اص رد اعجامرة اعرربية قراراً اك د موقاها اعحابق ومفاعةة تركيا وق
إ ااحها عحي اع وصال اعى اتاال ثاثي وكبعك معاش اعةؤسحاد اعةاعية اع وعية بربط
ت ا يا ايااة محااام اد او قااروض ماعيااة عدةااااريا اع ركيااة مدااى اععهااري باع وصااال اعااى
اتاال بي اع ول اعهاثة اعةح اي م حوض اععهري )11 (.
اما موق تركيا اعرسةي فا ل ي وي مدى اسااس ان هارم دجداة واعااراد ثارو
قومية راضرة عحياد اع وعة اع ركية وح هاا وتؤك با ل ةتوج قاوا ي دوعياة تد ازمها
مدى اق حاي ما ي مو ل (مجارم اعةيا اعراابر عدحا ود ) وهاي بابعك تاارل باي مجاارم
اعةيااا اع وعيااة واعةجااارم اع ااي تةاار مةاار اعح ا ود " ان عةجاار اعةيااا اع ا وعي ضااا ي
م ابد ي تحت سياد دوع ي اواكهر وت حا اعةيا مع مةر راط اعوساط ومداى اعركاس
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اي

فان مجر اعةيا مةر اعح ود ( اعبم يرةر ح ودا سياساية ماا ركة ) ةبا ما اسا
مياهل بفري ة مع اة ومر وعة ومهدى" )12(.
وكا ت تركيا ت حاشى ا حال هائي ةق حاي ميا دجدة واعااراد قةاال ان يك ةاال
ماروع اعكاي اعبم يةكعها م اعةحاومة مح ةا ا فاعةيا حاضر دائةاا ً فاي اع افااد
اع ائةة بي اعا ول اعاهاث .عكعهاا كا ات دائةاا ً تاعياة وتابراة ع افااد أرار غيار مائياة.
فةرااروم أن اعراقاااد اع ركيااة اعرراقيااة تعفدااق دائةاا ً ما ححاااباد أ اار باااأن اعةدا
اعكااردم اعاابم يةهااال محااأعة أماا قااومي باععحااةة ع ركيااا .كةااا كااان اة ضااةاي عاتحاااد
األوروبااي هااو اعغايااة اع ااو عدحياسااة اع ارجيااة اع ركيااة .و يجاة هاابي اعرااامدي أن
اعةدا اعةااائي بااي تركيااا وكااال ما اعراارال وسااورياا عااا يكا يح ااال مكا ااة م مااة فااي
األجعا اع ركيااةا ر وص اا ً أن موق ا تركيااا معاال هااو موق ا اعفاارم األقااو إذ عاايس
أل ر مفاعم مريعة أو شكاو م اعوضا اعةائيا بال مدى اعركسا م ذعك فان تركيا
هااي اعةفاعةااة ما جا ام اعراارال وسااوريا بةرامااا اح ياجاتهةااا اعةائيااة وما ي اة اااراد
باع رار في رففها وماروماتها اعةائية اعةح ةدية)12(.
وفي اعة ابال عاا تكا بغا اد وة دمااق فاى اعةرحداة اعةاضاية وةسايةا فاي م ا
اع حريعاد في حال يحاة عهةاا باعا رول فاي مراار سياساية أو معا،مااد قا و ياة ماا
تركيا بحةم اعةحأعة اعةائية .فاعررال كان اةضر بر حري اع دايف اعها ياة واسا ةرار
اعح ار و اعر وباد اةق ادية مديل .وسوريا ما جا ةهاا قا امفات قضاية اع افااد
اعح ودية أوعوية مدى اعةحائال اعةائية ا راصاة وان مااكدة هار اعراصاي اعابم يجارم
بةرظةل في اةراضي اعحورية ثاا ي حاول حاو عاواح اةساكع رو ة اعة عاا،ع مديهاا باي
تركيااا وسااوريا ا وما ي ام اارام اةرياار باال هاارا دوعيااا ا وكاابعك كا اات قضااية حاازي
اعرةااال اعكردس ا ا ي وماح ااة ،ميةاال مة ا هللا أوجااان بةهابااة ج ا ار مااا،ل بااي دماااق
وتركياا ومدى اعرغا م توقيا اع وعي اتااقية اضعة مااي 1222اع اي اماادد اعها وح
اعى اعوضا اةمعي بيعهةاا غير ان موضوع اعةيا عا يك عل حضور فيهاا .وما هابا
اعةعفدق مارضت تركيا اع وقيا مدى اتااقياة" قاا ون اسا اي اعةجاارم اعةائياة اع وعياة
فاي اةغاراض غياار اعةاحياة" اع اي صااادقت مديهاا اعجةرياة اعرامااة عاماا اعة حا فااي
/71ماااايس  1222/حياااث ايااا تها  104دول ومارضااا ها ثااااث دول ف اااط هاااي تركياااا
واع ااي وبورو اا م ا وضااةت هااب اةتااقيااة م داا اةحكاااي واع واماا واعةةاااد ح
واةمرام اع اصة بةياا اة هاار اع وعياة .غيار ان اع اا ون اعا وعي اعة رداق باعةياا ة
ي ي مدى ما ية و جوابًا واضحًا مدى اعحؤال م ماهية اعح ول فاي اعةااحا اع اي يةكا
أن تفاعم بها اع ول اع ي ي ا فيها اعةجر اعردوم واعةجر اعحادي ععهر ما .ع ت سا ف ط
تفوير مةادئ يةك أن تاير إعى اإلجابة م هبا اعحؤال .بي ة
أن هب اعةةاد ح ة تاكال
ح ى اةن اية اع زاماد قا و ية )12(.عكعهاا تؤكا قضاية اعزامياة اع رااون بااأن اق حااي
اعةيا بيعها عةراما اعةحائال اةتية)10( -:
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 بر،د محأعة اعةيا كاح اع ح ياد مدى اع اري اعا وعي بااكال مااي وفاي معف اةاعارل األوسط باكال راب ا واع ي يةك ان ته د األم واعحادا هعاا .كةاا ما
اعةرض ان اع راع اع ادي سيكون مدى اعةيا .
 اسا اي اعةياا كحااي سياسااي ووسايدة ضاغط عدةحاااومة ع ح ياق أها ام او حااالماكاد.
 يةكا ان يكااون مع اار اعةاااح احا موامااال اع ااو عدا ول ويااؤدم دورا حاسااةا فاايإماد تو،يا رريفة اع و اعحياسية.
 ترو برض اع ول اعغعية بة ادر اعةيا ع حويدها اعاى سادرة تةااع وتاا ر مهدهاامهال اععاط .
الخاتـــمة :
شكدت سياسة تركيا اتجا اعرارال راال ساعواد اع راساة ( )7002 -1221احا
اباار ،اعةحاااور فااي ماقاااد تركيااا اع ارجيااة عةااا تةهداال م ا تااأثير جيوسياسااي باععحااةة
عدررال  .فاع رامال اعحياسي ظال في اطار اععظر اعواقرياة باي مارال يراا ي اعرزعاة فاي
ماقاتال ماا اةرااري جاراح غاازو اعكويات ومااا تةرال ما ا ا ةع حااري اع دايف اعها يااة
ب ياااد اعوةياااد اعة ح ا اةمريكيااة وحداائهااا فااي عيدااة  12/11كااا ون اعهااا ي . 1221
وكا ت اع وام اعرحكرية فاي اةراضاي اع ركياة معفد اا عدفاائراد اةمريكياة واعغربياة
اعةعية اع حياة اعرراقياة طاوال ثاثاة واربراي يوماا فاي حاري تحريار اعكويات .
ع
مدى وفق اع رار  110اع ادر في 7اي  1220اعبم ي مو بححم اعررال جةيا قواتل
ماا اعكوياات ا وكاابعك اع اارار 122فااي  72تاااري اعهااا ي 1220اعاابم رااول اعاا ول
اعة راو ااة مااا حكومااة اعكويااتا ماااعا يعاااب اعر ارال فااي  11كااا ون اعهااا ي 1221اوقةداال
اع راراد اع ادر م مجدس اةم تعايبا كاما ا بان تح ي جةياا اعوساائال اعا،ماة
ع ما وتعايب اع رار .1220/ 110
وعااا تع اال مهةااة اع واماا اعرحااكرية اع ركيااة مااا توقاا اع اااحة اعرحااكرية بااال
اسا ةرد اعفااائراد األمريكيااة واعةريفا يااة ت دااا ما قاما ا جرعيااك اع ركيااة فااي تعايااب
مهاي مراقةة حظر اعفيران اعرراقي فول رط مرض 27ا 22ا  .21وكابعك تعاياب ما د
م اعضرباد اعجوية ض اها ام محاكرية واق اادية مراقياة مع ةاة طاوال -1221
 . 7002ومدى اعرغا م اس اي اةراضي واع وام اعرحكرية اع ركياة ضا اعرارال .
فضا م تفةيق ح ار شامال ض شرم اعررال ا غير ان اعح ار اةق ادم اعبم
اضر باعررال ضررا جحيةا ا كا ت اع ول اعةجاور هي األرر قا تضاررد وكا ات
تركيا اةكهر تضررا م بيعهاا إذ بدغت رحاائرها اكهار ما ساةري مدياار دوةر راال
م اع حريعاد .
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وكان ذعاك اعضارر اةق اادم واعااراو األمعاي فاي معف اة شاةال اعرارال جاراح
ا ححاي اعحادفة اعرراقياة معهاا ومدئهاا ما قةاال ادرتاي كاردي ي عدحازبي اعا ية راطي
اعكردس ا ي واةتحاد اعوطعي اعكردس ا ي ا هب اعظروم قا دفرات تركياا عد راماال ماا
كال اطرام اع راع سواح اعةحدية او اإلقديةية او اع وعية ما معفداق براغةااتي ي اوي
أساسااا مدااى م اااع تركيااا اعةةاشاار واعحااريرة دون اععظاار عدةراا اةساا راتيجي فااي
اعراقاد اع ركية اعرراقية .وهبا اةسادوي كاان ساافرا مداى محا و اع راماال باي بغا اد
وا ر في قضابا اعةيا واق حامها ا ف ا اهةدات اةريار كاال اعةفاعةااد اعرراقياة عدعظار
فااي اعحياسااة اعةائةااة ع ركيااا اع ااي اعح اات باااعررال اضاارارا جحاايةة اق ااادية وبيئيااة
واج ةامية ا مح هةر ا اغال اعررال في صاراماتل ماا جيرا الا واعرةاال اعحهياث مداى
اس كةال ماروع جعوي شرل اة اضول (اعكاي)اةروائي واع عةوم مدى هارم دجداة
واعاراد ا واعبم سيةك تركيا م اعةحاومة مداى ح اول اعرارال اع أري ياة فاي هارم
دجدة واعاراد مح ةا واب زا ،في اع ضايا اعحياسية واةق ادية واةمعية .
وكا اات مواق ا تركيااا اعةرارضااة عد حضااير عدحااري اةمريكيااة مدااى اعراارال
تعفدااق باةساااس م ا اع ححاام فااي قياااي اةكااراد جااراح اعاوضااى واةضاافراي اةمعااي
واعحياسااي اعة وقااا ح وثاال اثعاااح اعحااري اعااى ضااا كركااو اعغعيااة باااععاط اعااى معف ااة
اعحكا اعباتي اعكردية وامان اة ا اال  .مداى اعارغا ما اععااي اعة كارر عاكار اقاماة
اع وعة اعكردية م قةال اعحزبي اعكرديي ا واع اكي مداى ان اعراقاة ماا بغا اد سا ظال
قائةة في اطار ف راعي  .وما هابا اعةعفداق رفاض اعةرعةاان اع ركاي اعحاةاي عدوةيااد
اعة ح اةمريكية م اس اي اةراضي اع ركية وف جةهة معهاا عغازو اعرارال  .غيار
ان اع ياد اع ركية سةحت في ف اةجواح اع ركية اماي اعفائراد اةمريكية واعةريفا ية
اعةواقا اعرراقية ا وت يا اعا ما اعدوجحا ي عد اواد اةمريكياةا واسا هةار
عد ياي ب
فرصة اعحري ةغراض اعح ول مداى مكاسام اق اادية واععاأم بة ااع تركياا ما
اعغضم اةمريكي .

10

العدد الرابع عشر 9002

مجلة كلية المأمون الجامعة

مصادر البحث والهوامش
-1غاااا،م دحةاااان  :تركياااا واعاااارل اةوساااط فاااي اعةيااازان ا اعةررفاااةا تحدااايادا
 . www.aljazeera.net/KnowledgeGate 7002/1/11كااابا ا ظااار:
ارسي كاةيحي اوغدو :اعحياساة اع ارجياة اع ركياة ا،اح اةما اةقديةاي واع رااون
في اعارل اةوسط :اعراقاد اعرربياة اع ركياة ..اعاى ايا م مجداة اعةحا ةال اعررباي
اعر د  747بيرود يحان . 1222حي اشاراعى ان اع فاوراد اع اي حا ثت اوائاال
اع حريعي اد وكأ ها تراجاا عةكا اة تركياا فاي حدا شاةال اةطدحاي ا ويع اال حاوارا
بهبا اعةرعى بي ص اي ححي اثعاح ع ائل ما يد ري اكةوعود رئيس و،راح تركياا
(تاري اعها ي -1222تةو )1221،فاي بغا اد ب وعال(ان حدا شاةال اةطدحاي عاا
ير ماما وعا يأت ا ي عةحاام تكا ا واذا ارا ا ا فاي اعحادو كةاا فدام ماعكا فاي
قضايا مهةة باععحةة اعيعا فة سيأتي عةحام تكام)  .ويةا و ان تداك اةشاار بةهاباة
توبي عدةوق اع ركاي اعابم معاا اعفارم اعرراقاي فاي م ا اي  1222ما اسا اي
اةتااااال اةمعاااي اعةةاااري فاااي تااااري اةول مااااي  1224باااي اعحكاااوم ي اع ركياااة
واعرراقية واعبم( يحة ع واد اعةد ي بر ارفاار ومواف اة اعفارم اةرار ا اع يااي
برةدياااد مفااارد حهيهااة عدة ةااردي اةكرادمدااى مةااق ي اارواي بااي  10 -1كيدااو
م راد دارال ح ود اعةد اةرر ) واعبم اس اادد معل اع واد اع ركية في ماح اد
حاازي اعرةااال اعكردس ا ا ي دارااال اةراضااي اعرراقيااة معااب تااأري ابرامهااا .عدةزي ا :
اهةية اعةعف ة و"ارهاي"حزي اعرةال مةدية شاةال اعرارال .ترجةاة وتد ايص /د.
برهااااااااااااااااااااان كوروغدااااااااااااااااااااو ا اعجزياااااااااااااااااااار ات ااااااااااااااااااااارير 7002/2/17
www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -7توركود او،ال (  )1222 -1272هو سياسي تركي عيةراعيا كان رئيحا ً عداو،راح
واعاارئيس اعهااام ع ركيااا .مع ا ما فااا ،حزباال اعااوط اةي باة اباااد ماااي . 1222
ا ظر ويكةي ا اعةوسومة اعحر . http://ar.wikipedia.org .
 -2م ااةس فااي رورشااي ححااي دعااي  :تركيااا وقضااايا اعحياسااة اع ارجيااة (دراسااة)
معاوراد اتحاد ك اي اعرري .1222
موقا اتحاد اعك اي اعرري مدى شةكة اإل ر ت:ب . www.awu-dam.41
 -4يوسااا شاااري  :تركياااا واعجاااوار اعررباااي ا اعةررفاااة ا تحداااياد 7001/10/21
www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -1د .مة هللا تركةا ي  :تركيا ومحيفها اةقديةي ( )1ارةاار اعاارل 70تااري اعهاا ي
www.thisissyria.net 7001
 -1محة جةير  :اعةؤر ابغ اد ب . 77
 -2راع ب سدفان  :م اتال م اع حراح. 1221 .
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 -2اعة ر احاال.كاابعك  :مهيااال رياارهللا جدااود  :اعراقاااد اع ديجيااة -اع ركيااة -1222
 1220ا مركز اع راساد اةقديةية– جامرة اعةوصال – اعررال 7002اب 721
 -2محة جةير  :اعةؤر ا بغ اد ا ب 420
 -10اعة ر احاالا ب .17كااان اعةرعةااان اع ركااي ق ا ج ا د اع اااويض اع اااب برةديااة
ااورثرن ووتااشا وهااو اةسااا اعاابم أطدااق مدااى حظاار اعفيااران فااي أجااواح شااةال
اعررال. BBCArabic.com .
 -11د .وعيا اشريا  :تركيا – صراع اعهوية واع أري .
www.bethsurvo.com/currenter
 -17رورشي ححي دعي  :اعة ر اعحابقا ب . 11
 -17اعجزيااااااااااااااااار ا اةرةاااااااااااااااااار ا اةرشاااااااااااااااااي ا .7001/7/2
www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -14أجر و،ير اع ارجية األمريكيا كوع باولا محادثاد فاي أ ار اعياوي األربرااح
7001/17/1مااا رئاايس اعااو،راح اع ركااي بدعاا أجوياا  .و يد ااي وفاا ماا و،ار
اع ارجية اةمريكية بزمةااح اةحازاي اعكردياة فاي شاةال اعرارالا مراز،ي بابعك
اع كهعاد اع ائدة بان اعوةياد اعة ح تح ه م ضاري اعرارال فاي اعةرحداة اعة ةداة
م حربها ض اةرهاي 7001/17/11 .ويرأس اعوف ريان كروكر اعةحؤول في
و،ار اع ارجية اةمريكياة .وكاان ،مايا اعحازي اعا ية راطي اعكردسا ا ي محارود
بااار،ا ي ق ا قااال :إن حزباال ع ا يا ا ر فااي أم رفااة ته ا م عاطاحااة باعحكومااة
اعرراقية ماعا تؤرب م اع اةكراد في اعححةان.
 -11م اافاى بوععاات أجاويا وعا فااي اساافعةول ب اااري  72مااايو  1271وتااوفي فااي
أ ر ب اري  1وفةةر  7001وهو سياسي وشاامر وكاتام صاحاي .تاوعى رئاساة
و،راح تركيا رةس مرادا آررها  7007-1222كةاا شاغال مع ام ،مايا حازي
اعارم اعجةهورم في اعا ر م  1227إعى  1220كةا توعى مع م ،مايا حازي
اعيحااااار اعاااا ية راطي  .1222-1222ا ظاااار ويكةياااا يا اعةوسااااومة اعحاااار .
http://ar.wikipedia.org
 -11اجاوي  :امريكا ع تضري اعررال BBCArabic.com7007/2/70
 -12رئيس اعو،راح اع ركي بوعع أجاوي يحث اعوةياد اعة ح مدى إجراح مااوراد
مكهاااة مااا تركيااا إذا كا اات تريا اع ياااي برةااال محااكرم ضا اعراارال7007/2/12.
BBCArabic.com
 -12أجاوي ي مو واشعف إعى حوار حول اعررال BBCArabic.com ..
 -12ياااز ور ماااار جروساااةان ائااام و،يااار اع ارجياااة األمريكاااي تركياااا برف اااة باااول
وعاووي ز ائام و،يار اعا فاع األمريكاي فاي إطاار جوعاة تااةال دوة أوربياة عةحاث
موضوع اعررالBBCArabic.com .
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 70اعيزابيااااث جااااو ز محااااام و،ياااار اع ارجيااااة اةمريكااااي عداااااؤون اةوروبيااااةا
70070/02/20
 -71اعجعاارال حدةااي او،كااو رئاايس اركااان اعجاايش اع ركااي قوعاال فااي واشااعف يااوي
اةربراح  . BBCArabic. 7007/11/1جرد اة اباد اعرامة ياوي اعهاعاث ما
وفةةر /تاري اعها ي  7007وكا ت يج ها مبهداةا ف ا ررجات جةياا األحازاي
اعحياسية اع اي كاان عهاا م اما فاي اعةرعةاان قةاال اة اباادا وعاا تكا قاادر مداى
تأمي ح ى م ر واحا .وح اال حازي اعر اعاة واع عةياة مداى  %24ما األصاواد
وأحر 211 ،م ر ا م أصال 110ا وأحر ،حازي اعاارم اعجةهاورم مداى 121
م ر ا و %12م األًصواد .وفاا ،بة ياة اعة اما مرشاحون محا دون..وشاكال مةا
هللا غ اول و،ياار اع ارجيااة اعحكومااة اع ركيااةا ألن رجاام طياام أردوغااان رئاايس
اعحاازي كااان ق ا معااا م ا اع رشااي عا ابااادا ثااا أ،ال اعةرعةااان معااا أردوغااان
فأصااة رئيحااا عدااو،راح  .ا ظاار ابااراهيا غرابيااة :تركيااا ..دوعااة اعةحاادةي وعيحاات
اع وعااااااااااااة اإلسااااااااااااامية  :اعةررفااااااااااااة اع حااااااااااااياد .7004/10/2
www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -77مجدس اةم ي ر قرارا باةجةاع يةع اعررال فرصة ارير عد رااون ماا فارل
اع ا يش م اةسدحة اعةحظور ا وبون يرحم باع رار اعج يا  .وفاي غضاون ذعاك
أمدا اعرارال أ ال سادا اةماا اعة حا اعةدا اعة رداق بةرامجال اع اصاة باععااااطاد
اع حااديحيةا تعاياابا عةعااود قاارار مجدااس اةم ا اع ا وعي اعةاارقا  1441واعاابم ح ا د
موم ا اق ا يوي األح  2ديحةةر-كا ون اةول ع حديةلBBCArabic.com .
 -72صا اي ححااي فااي رفااايا تااا يابااة معاال محةا سااري اع ااحام و،ياار اإلماااي
اعرراقيا في70070/17/2
 -74مة هللا جول  72أك وبر 1210ا وع في قي رم ب ركيا .رئيس جةهورية تركياا
م ا  72أغحاافس  7002ا واد مة ا هللا جااول اعيةااي اع ساا ورية رئيحااا ج ياا ا
عدجةهورية اع ركية وذعك بر ان ا ةال اعةرعةاان فاي اعجوعاة اعهاعهاة ما اع اويت
بةا مجةومل  222صوتاا وذعك رغا مرارضة اعجيش واعردةا يي  .شكال برا فاو،
حزي اعر اعة واع عةية اعو،ار ا ومع ما توعى اعاو،ار رجام طيام اردوغاان فاي
7002/2/10ا تااوعى جااول و،ار اع ارجيااةا حاصااال مدااى شااهاد اع ا ك ورا فااي
.
اعراقاااااااااد اةق ااااااااادية .ا ظاااااااار ويكةياااااااا يا اعةوسااااااااومة اعحاااااااار .
http://ar.wikipedia.org
 -71رئاايس هيئااة اةركااان اةمريكيااة ياازور تركيااا األح ا .7002/01/12
BBCArabic.co
 -71باااول ياا ها اعراارال باا "اع اارل اعةااادم" عد اارار 1441ا وبغاا اد تاا ها واشااعف
باع حويق عدحري مديها7007/7/1.
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 -72اص ا ر صاا اي ححااي فااي  7002/7/14قاارارا رئاساايا يحظاار بةوجةاال اساا يراد
وإ ا اةسدحة اععووية واعةيوعوجية واعكيةيائي .
 -72وف ا تجااارم تركااي ي وجاال اعااى بغ ا اد  7002/01/ 10كااان غااول ق ا قااالا فااي
ت ري ارتل صحياة "مدييت" في 7002/1/12
 -72وق صري اعحاير اةمريكي في ا ر عد حايي ان باد ترحم بزيار تاو،مي
عةغ ا ادا واضااام ان واشااعف ت ا ما كااال اع فااواد اع ااي م ا شااأ ها حااال اع ضااية
اعرراقية سدةيا.
 -20وأكا بوععاات أريعا ش رئاايس اعةرعةااان أن األصااواد اعةاااع ما دها مااائ ي وأربرااة
وس ي صوتا ً اع ي أي د اعحةاي بعار اع واد األمريكية في تركيا ي ال بةرا ل ثاثاة
أصواد م األغدةية اعا،مة عكي ي ير اع رار افباً .وفي اعة اباالا صاود مائ اان
ورةحون مضواً باعرفض .في 7002 /2/1
 -21مجدس األم يةحث ت رير اعةا اي اع وعي  7002/02/02ت ام اعضغط مدى
اعررال.
 -27أشار معان رال اعة ابدة إعى أن قرار مجدس اةم رقا  1441واعابم صا ر فاي
 2وفةةر/تاري اعها ي ماي 7007ا ق حبر اعرارال ما "مواقام رفيار " إذا عاا
يد زي بةفاعم اةما اعة ح بااأن ماا كاان ياا ةل فاي أ هاا بارامف أسادحة محظاور
هعا .
وقال معان إ ل كان ي ري اعرود إعى مجدس اةم ع ح ي ماهية هب اعرواقم م راال
قرار ثان ي ر معل.
 -22مةهال اعررال في اةما اعة ح .
.7001/02/72 -24
 -21و،ير رارجية تركيا  7007/10/12اعراقاد بي تركيا وأكراد اعررال.
 -21إسةاميال ح ي قر دايي رئيس أركان اعجيش ( . )1222 1224ا ظر محةا اور
اعا ي  :اع ضااية اعكرديااة بريااون جعااراةد تركيااا :يجاام ترا يال اعحا ود مااا اعراارال
وسورياا جري اعحايرفي  2تااري اعهاا ي  .7002/وكا ات صاحياة «ميددييات»ا
مدى ام اد سةا حد ادا ارد حواراد ما اع اد اعرحكريي اعحاب ي ع ركيا اعبي
رسةوا مةديا ً سياساد أ ر تجاا أرفار قضاية تواجههاا اعاةاد معاب أكهار ما رباا
قرنا وتد ي بظاعها ب و مدى هب اعةرحدة.
 -22سديةان ديةيريال وع في  1وفةةر  .1274هو سياسي تركي مةال رئيحا عدو،راح
سةا مراد قةال أن يع م رئيحا ً عدجةهورية اع ركياةا وهاو اعارئيس اع اساا ع ركياا.
تااوعى رئاسااة تركيااا فااي اعا اار م ا  11مااايو  1222إعااى  11مااايو  .7000ا ظاار
ويكةي ا اعةوسومة اعحر More results from ar.wikipedia.org .
 -22محة وراع ي  :اعة ر اعحابق.
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 -22رئيس األركان اع ركي ي ااى قيااي دوعاة كردياة ا رئايس اةركاان اع ركاي :مداى
امريكااا تجعااام ضاااري اعرااارال  . BBCArabic.com .7001/17/71كااابعك :
اعةررفااااااااااااة ا اع حااااااااااااياد.كردساااااااااااا ان اعراااااااااااارالا.1222/1/72
.www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -40اعجزيااااااار ا اعةررفاااااااة ا مداااااااااد راصاااااااة ا اكاااااااراد اعرااااااارال ا.7007
. www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -41وف أمريكي يزور شةال اعررال .7001/17/11
 -47جةامة أ ار اإلساي (پا ) م أح ث اع اكياد اعحياسية اعكردية حيث أسحات
يوي  10ديحةةر/كا ون األول 7001ا وي زمةها اعااي فاات كريكاار ويكعاى "أباو
ساااااااااااااي قفااااااااااااام" .اكاااااااااااااراد اعرااااااااااااارال ااعة ااااااااااااا ر احااااااااااااال
.www.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -42و،د صوان  :تركيا وضري اعررال  ..اعةفرقاة اعكردياة واعحاع ان اةمريكايا
اعجزير ا اعةررفة ا تحدياداwww.aljazeera.net/KnowledgeGate
 -44رئيس اعو،راح اع ركي بوعع أجاوي يحث اعوةياد اعة ح مدى إجراح مااوراد
مكهاااة مااا تركيااا إذا كا اات تريا اع ياااي برةااال محااكرم ضا اعراارال7007/2/12.
. BBCArabic.com
 -41ضري اعررال ..تركيا ة تحةب وعكعها تح ر !.
 -41اجاويا يحابر ما قيااي دوعاة كردياة  BBCArabic.com7007/02/71اعةهاا
حاظ اعة اع اع ركية . 7007/10/4
 -42طااااال ماااااود  :هاااااال افدحااااات اعحياساااااة اع ركياااااة فاااااي اعةدااااا اعكاااااردم .
. www.akhbaralaalam.net
 -42هيها غاعم اععاهي  :اعةح داد اع وعية واةقديةياة اعةحاام ا ا هياار اعحادا اعةا ي
وتا يت اع وعة اعرراقية اعجزير افراعياد ا .7002/17/2
 -42اعهاثاح .7002/07/71
 -10اعةرعةان اعكردم في شةال اعررال يد ئا في اربيال .7007/10/04
 -11يعةااا هاارا دجدااة واعاااراد ما حااوض األ اضااول ب ركيااا ا ويرةاار اععهااران تركيااا
وسااوريا واعراارالا ومع ا ما يد ااي اعاااراد بعهاار دجدااة فااي اع ر ااة شااةاعي اعة اار
ياكان مرا شاط اعراري  .ان هار اعااراد ية ا مداى طاول  7200كداا ما معةرال
جةال أرميعيا م تركيا ح ى اع ائل ما دجدةا معهاا  440كداا فاي تركياا و 121فاي
سااوريا و1221كدااا فااي اعراارال .وتر ةا سااوريا مدااى هاار اعاااراد بعحااةة  %20ا
بيعةا ير ة اعررال مديل كديا .أما هر دجدة ففوعل هو 1210كدا معها  247كدا في
تركيا و 22كدا بةهابة ح ود بي سوريا وتركيا و 12كدا بةهابة حا ود باي ساوريا
واعراااارال و 1112كدااااا فااااي اعراااارال .ويعةااااا هاااابا اععهاااار ماااا جةااااال طااااوروس
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ب ركيااا.عدةزي ا ا ظاار :سااام راش ا  :اعحياسااة واعراقاااد اعةائيااة عااةاد اعراف ا ي ا
اع ديف في اةماي ا سدفعة مةان ا  7مارس .7002
 -17صااافي اعياساارم :ماااروع  GAPاع ركااي ااائف رفاار مدااى اعحيااا فااي اعراارال
 2/10ا مرافىح. http://www.marafea.org
 -12د .محة محةود ربيا :اعراقاد اعرربية اع ركية وافال اعةح ةال وتوقراتل ا قضايا
واراحا اعر د70020/11/71 172
 -14مة اعحاا ار ساادةان ححااي  :ماااروع جعااوي شاارل اة اضااول ا مجدااة دراساااد
اج ةامية ا بيت اعحكةة اعحعة اعها ية – اعر د اعحابا ا رري 7000ا ب . 74
 -11رورشي ححي دعي  :اعة ر اعحابق ا ب 420 -42
 -11طااارل اعةجاابوي :اع راااون اعرربااي – اع ركااي فااي مااااريا اعةعيااة اع ح يااة  :اعةيااا
واعفاقة اعكرمائية ا مجدة اعةح ةال اعرربي ا اعر د  122اعحاعة اعراشار ا 1224ا
ب. 27 -21
 -12مة اعح ار سدةان ححي  :اعة ر اعحابقا 210
 -12د.محة محةود ربيا  :اعة ر اعحابق.
 -12وار جديال هاشا  :سيعاريوهاد اع راع واع راون مدى اعةيا بي اعرارال وتركياا
ا بر ا ااح س ٌ اعةحو اع ركي مدى هر دجدة ا مجدة اعةح ةال اعرربي ا اعر د 212
ا كا ون اعها ي  7002ب 410
 -10مة اعح ار سدةان ححي  :اعة ر اعحابقا ب .22
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