
ال�سيا�سية  ب��اأوج��ه��ه��ا  امل�����س��رك��ة  وامل�����س��ال��ح 
واالم��ت��داد  االقت�سادي،  وال��ت��ب��ادل  واالجتماعية 
الآالف  جذورهما  متتد  الذين  للبلدين  التاريخي 

ال�سنوات.
لكن امل�سركات هذه على الرغم من اأهميتها، اال انها 
يف  العاملي  وزنها  ثقل  التي  تركيا  لتكفي  تكن  مل 
العقدين االأخريين لتعيد م�ساغبتها للجانب العراقي 
ع�سكريًا و�سيا�سيًا، مع االحتفاظ بقنوات اقت�سادية 
مهمة، وهي ت�ستفاد من احلرية املوجودة يف ال�سوق 

قيا�سًا بها قبل العام 2003.
العراقية  االأرا�سي  بعمق  تركية  قوة  تتمو�سع  حيث 
وترف�ض  ال��ع��راق(،  )�سمال  بع�سيقة  يف  وحت��دي��داً 
احلكومية،  للمطالبات  م�ستمعة  غري  منها،  اخلروج 
ل���أمم  ر�سميًا  احتجاجًا  قدمت  ق��د  كانت  وال��ت��ي 
املتحدة حول املو�سوع، باالإ�سافة اىل الراأي العام 
اأكرث من  الركي  للتدخل  اأبدى رف�سه  الذي  العراقي 
احللم  ح��ول  ال�سبهات  الوقت  ذات  يف  لتوؤكد  م��رة، 
قد  كانت  والتي  املو�سل،  على  بال�سيطرة  الركي 

طالبت بها بعد احلرب العاملية االأوىل.
ويهتم الطرفان باأكرث من ملف متثل جمتمعًة جوهر 
اأوجه  واأنقرة اىل جانب كونها  الع�قات بني بغداد 
االخت�ف التي تت�سف باحل�سا�سية، يكون اأي حتول 
فيها موؤثراً بالع�قات، اأو انها كانت من جهة اأخرى 

املجال الذي تلعب به كل من الدولتني.
1 - املياه و�سيادة دول املنبع

يزال  ما  املياه  وملف  عقود  اأربعة  من  اأك��رث  فمنذ 
مفتوحًا بني تركيا والعراق، بالرغم من املفاو�سات 
حول مياه نهر الفرات بينهما خ�ل احلقبة ال�سابقة، 
تاأزمًا  ت��زداد  كانت  قائمة  م�سكلة  املياه  واأ�سحت 
وتعقيداً، خ��ستها تتمثل يف م�رشوع جنوب �رشق 
تركيا  اأقامته  )GAP(الذي  امل�سمى   االنا�سول 
يف  وال��ف��رات،  دجلة  نهري  وجم���اري  منابع  على 
ه�سبة االنا�سول، لتن�سئ بذلك )21( �سداً وعدداً من 

حمطات توليد الطاقة الكهربائية.
لفر�ض  تركيا  م�سعى  يف  امل�سكلة  جوهر  ويكمن 
ال�سيادة  مبداأ  بدعوى  النهرين  مياه  على  �سيطرتها 
جماريها  على  املنبع  دول  �سيادة  اأي  لها،  املطلقة 
امل�سركة،  االنهار  عن  الدولية  �سفة  ونزع  املائية 
نهران  لي�سا  والفرات  دجلة  نهري  اأن  تركيا  ترى  اإذ 

دوليني بل هما نهران عابران للحدود.
2 - ق�سية املو�سل

وبعد احلرب العاملية االأوىل، ادعت تركيا ان "والية 
املو�سل" تابعة لها، وبقيت م�سكلة املو�سل معلقة، 
حت   ،1923 ع��ام  يف  ل��وزان  موؤمتر  عقد  مت  حتى 
اإ�رشاف ع�سبة االأمم املتحدة، لتعر�ض بريطانيا على 
مع  جنيه  مليون   )20( مببلغ  قر�سًا  منحها  تركيا 

تخفي�ض كبري للديون العثمانية ال�سابقة.
 ووافقت تركيا على اإجراء مفاو�سات مع بريطانيا 

بني  ث�ثية  معاهدة  توقيع  عن  متخ�ست  والعراق، 
حزيران  من  اخلام�ض  يف  وبريطانيا  وتركيا  العراق 
منطقة  ببقاء  تركيا  مبوجبها  اع��رف��ت   1926
ادعاءاتها  عن  والتنازل  العراق،  من  جزءا  املو�سل 
النفط  عائدات  من   %  10 منحها  مقابل  ب�ساأنها، 
25 عامًا، وقد  امل�ستخرج من منطقة املو�سل ملدة 

مت دفع ذلك من قبل العراق.
االطماع الركية باملو�سل عادت بعد العام 2003، 
خ�ل  ك��ول  اهلل  عبد  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  عندما 
"�سناأخذ حق تركيا من  العام  لقاء �سحفي يف ذات 
اإ�سارة اىل "املو�سل وكركوك"،  البرول هناك"، يف 

العراق،  يف  الركي  الوجود  �سبب  عن  ع�نية  ليعرب 
ب�سكل ع�سكري.

-3 املطلوبون للق�ساء يف�سلون تركيا
حول  الدولية  باملواثيق  التزامًا  تركيا  تبِد  ومل 
كل  اأم��ام  اأبوابها  فتحت  حيث  للق�ساء،  املطلوبني 
من الهارب من العدالة ، كما ورحبت بعقد موؤمترات 
م��وؤمت��رات  الغالب  يف  كانت  وال��ت��ي  للمعار�سة، 

لهاربني من العدالة، ومطلوبني.
كان  اجلوار"  "ح�سن  حفظ  يف  الركي  التقاع�ض 
اىل  و�سواًل  وحكومة،  �سعبًا  العراقيني  ا�ستياء  حمل 
متادي اجلانب الركي يف عدم تعاونه بهذا اجلانب، 
االإرهابية،  املجاميع  بدعم  تركيا  اتهام  حد  لي�سل 
التي يتمتع بها عنا�رش داع�ض  التي احلرية  بالنظر 
ذات  من  لتلدغ  الركية،  املطارات  عرب  التنقل  يف 
نفذتها هذه  االأخرية عرب عمليات  االآونة  اجلحر يف 
بحياة  واأودت  الركية،  االأرا���س��ي  على  املجاميع 

الع�رشات.
4 - تركيا وكرد�ستان

اإقليم  ملف  ب�ساأن  اأوراقها  الركية  احلكومة  ورتبت 
وذلك  التذبذب،  من  عقود  بعد  جديد  من  كرد�ستان 
املناطق  يف  العراقية  ال�سيادة  �سعف  مع  بالتزامن 
على  داع�ض  و�سيطرة  الغربية،  وال�سمالية  ال�سمالية، 
بني  اخل���ف  واخ���ذت  ال��ب���د.  م��ن  وا�سعة  مناطق 
احلكومة االحتادية واالقليم منفذاً، لتدخل من بوابة 

ت�سدير النفط الكردي عرب ميناء جيهان.

وفاجاأ وزير اخلارجية ال�سابق احمد داود اغلو خ�ل 
اىل كركوك  بزيارة  بغداد،  الفرة، احلكومة يف  هذه 

دون احل�سول على موافقة ال�سلطة االحتادية.
اأنقرة وداع�ض  - 5

داع�ض  ال��رك��ي وا���س��ح��ًا جت��اه  امل��وق��ف  ي��ب��ُد  ومل 
2014، على الرغم من ابدائها  االرهابي منذ العام 
كما  ال��دويل،  التحالف  مع  موؤخراً  التعاون  بع�ض 
واإنها مل توقع على البيان اخلتامي يف موؤمتر جدة، 
والذي �سدر من قبل الدول امل�ساركة مبحاربة داع�ض 
االرهابي يف املوؤمتر، على الرغم من م�ساركتها يف 

املوؤمتر.
عدوها  الكرد�ستاين"  العمال  "حزب  تركيا  وتعترب 
االأول، كما وجنحت بدفع االأمم املتحدة نحو اعتباره 
ال�سوداء،  القائمة  �سمن  مدرجة  اإرهابية  منظمة 
عن  بعيداً  داع�ض  اأبقت  االآخ��ر  اجلانب  على  لكنها 
حتدثت  تقارير  ح��ول  ال�سكوك  لتثري  اهتماماتها، 

م�سبقًا عن تورط تركيا بدعم املنظمات االإرهابية.
النظام  اأجه�سها  التي  االنق�ب  حماولة  وخ���ل 
موؤيداً  �سوته  العراق  اأبقي  املا�سي،  متوز  الركي 
بخروج  "االنق�بيني"  اأم��ر  برغم  فيها،  لل�رشيعة 
اثار  ال��ذي  االم��ر  "بع�سيقة"،  من  الركية  ال��ق��وات 
ا�ستغرابًا وا�سعًا لدى ال�سارع العراقي، لكنه �رشعان 
اىل  بالنظر  احلكومي،  ال���راي  ارجحية  اثبت  م��ن 
الطريقة التي تعامل بها ال�سعب الركي ورئا�سته مع 

االنق�ب.
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نفي حكومي لمشاركة القوات التركية بقصف داعش قرب الموصلروسيا تؤكد على احترام السيادة العراقية

محافظ نينوى : هنالك تنسيقا بين نينوى 
وكركوك لضمان عودة النازحين 

معصوم يثمن دور السويد لوقوفها مع العراق

بغداد_خا�ض: اكد حمافظ كركوك جنم الدين كرمي ، اأم�ض، انه “لي�ض هنالك اي قرار باخ�ء 
نازحي نينوى دون رغبتهم بالعودة اىل االماكن املهياأة”. بيان ملكتب املحافظ ذكر ان 
“كرمي اأ�ستقبل حمافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ورئي�ض جمل�ض حمافظة نينوى ب�سار 
االمنية  االجهزه  بت�سحيات  ا�سادت  نينوى  حمافظة  وجمل�ض  “ادارة  ان  مبينا  الكيكي”، 
ومواطني كركوك الذين ت�سدوا ب�سجاعة وموقف موحد ملواجهة خمططات داع�ض االرهابي 
التي  الفا�سلة  االرهابية  الهجمة  حول  ايجازا  كركوك  حمافظ  وقدم  موؤامرتهم”.   واحباط 
تنفيذ خمططاتهم  داع�ض من  ارهابيي  ا�ستطاعة  موؤخرا وعدم  لها مدينة كركوك  تعر�ست 
القذرة .من جانبه قدم حمافظ نينوى �رشحا للعمليات الع�سكرية اجلارية لتحرير املحافظة 
والتن�سيق االمني بني القوات االحتادية والبي�سمركة واهمية عودة العوائل النازحة للمناطق 
املحررة . ويف حديث لعدد من و�سائل االع�م اكد حمافظ كركوك ان “زيارة حمافظ نينوى 
ارهابية  عملية  �سهدته من  ما  بعد  كركوك  على و�سع  ل�ط�ع  املحافظة  ورئي�ض جمل�ض 
لع�سابات داع�ض االرهابي موؤخرا والن�رش الذي حققته قواتنا االمنية يف الق�ساء على الزمر 
التي ارادت ال�رش وتغطية خ�سائرها يف جبهات القتال يف كركوك واملو�سل واماكن اأخرى”، 
واملن�سبني  الطلبة  من  حمافظاتنا  يف  النازحني  نينوى  اهايل  جميع  “نطمئن  اننا  موؤكدا 
باأخ�ء  قرار  اي  هنالك  ولي�ض  نينوى  اىل حني حترير  �سيبقون �سيوفنا  انهم  دوائرنا  يف 
احلكومة  كركوك  املهيئة.ودعا حمافظ  االماكن  اىل  بالعودة  رغبتهم  دون  نينوى  نازحي 
املحررة  ملناطقهم  النازحني  عودة  ل�سمان  اخلدمات  وتوفري  االجواء  لتهيئة  االحتادية 
وتاأكيد االنت�سار على ع�سابات داع�ض االرهابي من خ�ل عودة النازحني، قائ� ان بقاء 
داع�ض  لع�سابات  ن�رشا  يعد  املحررة  اماكنهم  عن  وبعيدا  النزوح  خميمات  يف  النازحني 
االرهابي.وا�سار حمافظ نينوى اىل اننا ح�رشنا اىل كركوك ملباركة االنت�سار الذي حققته 
القوات االمنية ودحرها فلول داع�ض االرهابي، قائ� ان ما اثري من معلومات عن قيام ادارة 
كركوك برحيل العوائل النازحة هو عار عن ال�سحة واننا با�سم جميع اهايل نينوى ن�سكر 
تن�سيقا بني نينوى وكركوك  ان هنالك  للنازحني.واو�سح  احلكومة املحلية على رعايتهم 
ل�سمان عودة النازحني ب�سكل منظم للمناطق املحررة وخا�سة يف برطلة واحلمدانية بعد 
تاأمني اخلدمات للمدن املحررة، موجها �سكره ملواطني كركوك وادارتها وقواتها االمنية 
ملا يقدمونه من دعم وا�سناد وت�سحيات.وقال رئي�ض جمل�ض حمافظة نينوى ب�سار الكيكي 
لهم  ونبارك  وادارتها  املحافظة  مواطني  مع  الكامل  ت�سامننا  لنعلن  كركوك  اىل  “جئنا 
االنت�سارات وهي انت�سارات اإ�سافية ملا يتحقق يف دعم االنت�سارات يف املو�سل”.ودعا 
رئي�ض جمل�ض حمافظة نينوى كافة النازحني من حمافظة نينوى واملتواجدين يف كركوك 

للت�حم والتكاتف ويكونوا جزءا مهما وم�ساندا ل�جهزه االمنية يف كركوك.

ال�سويد،  حلكومة  النبيلة  باملواقف  مع�سوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ض  ا�ساد  بغداد_متابعة: 
خ�ل ا�ستقباله رئي�ض وزراء ال�سويد �ستيفان لوفان. ذكر بيان للمكتب االإع�مي ملع�سوم 
اأم�ض ان “مع�سوم ا�ستقبل يف ق�رش ال�س�م ببغداد  االثنني لوفان والوفد املرافق له، ومت 
خ�ل اللقاء بحث م�سار الع�قات الثنائية التاريخية بني البلدين ال�سديقني و�سبل االرتقاء 
العراقي  ال�سعبني  ورقي  امل�سركة  امل�سالح  ي�سمن  ومبا  تطوراً،  اأكرث  م�ستويات  اإىل  بها 
احت�سانها  يف  ال�سويد  حلكومة  النبيلة  “باملواقف  مع�سوم  الرئي�ض  واأ�ساد  وال�سويدي”. 
لعدد كبري من ال�جئني العراقيني ، ف�سً� عن م�ساعداتها القيمة يف الوقت احلا�رش للعراق 
يف حربه �سد داع�ض االإرهابي خ�سو�سًا واأن العراق يحارب االإرهابيني يف جبهة عري�سة 
نيابة عن العامل اجمع”. وبني اأنه “رغم ق�ساوة احلرب التي تخو�سها القوات العراقية على 
اأكرث من جبهة فاإن احلفاظ على اأرواح املدنيني العزل واحرام حقوق االإن�سان هي يف �سلب 
توجيهات القادة يف العراق”. من جانبه اأكد رئي�ض وزراء ال�سويد �سعي ب�ده اجلاد لتوطيد 
لزيادة  حكومته  توّجه  اإىل  م�سرياً  امليادين،  جميع  يف  العراق  مع  امل�سرك  التعاون  اأطر 
عدد املدربني وامل�ست�سارين الع�سكريني العاملني يف العراق م�ساهمًة منها يف هذه احلرب 

امل�سريية �سد داع�ض االإرهابي الذي بات ميثل عدواً للب�رشية جمعاء. 
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التقاعس التركي في حفظ حسن الجوار محل استياء العراقيين 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مثلت العالقات العراقية-
الرتكية عاماًل بارزًا يف 

ا�ستقرار كل من الدولتني 
على مرور الأزمنة 

بحكم املوقع اجلغرايف 
ال�سرتاتيجي لكل منهما، 

في محور جنوب الموصل منذ انطالقها في 17تشرين االول ولغاية اليوم 
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كرفان للدواعش

اي  ان  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  قال 
تدخل خارجي يف العراق دون التن�سيق مع احلكومة 

العراقية يزيد الو�سع �سوءاً يف البلد”.
“�سفري  ان  اأم�����ض  اخل��ارج��ي��ة  ل����وزارة  ب��ي��ان  ذك��ر 
ا�سماعيل  االحتادية  رو�سيا  لدى  العراق  جمهورية 
االو�سط  ال�رشق  دائ��رة  رئي�ض  األتقى  حم�سن  �سفيق 
و�سمال افريقيا يف وزارة اخلارجية الرو�سية ال�سفري 

بالعا�سمة  ال��وزارة  مبنى  يف  فري�سينني  �سريغيي 
الركي  التدخل  بحث  اللقاء  خ�ل  وجرى  مو�سكو، 

يف �سمال العراق”.
العراقية  احلكومة  “موقف  العراقي  ال�سفري  واأك��د 
الراف�ض لهذا التدخل الركي الذي مت دون موافقتها 
والتن�سيق معها” م�سرياً اىل ان “توقيت هذا التدخل 
جاء يف مرحلة م�سريية يف الوقت الذي تقاتل فيه 

قواتنا امل�سلحة ع�سابات داع�ض االرهابية”.
و�سدد حم�سن على “�رشورة وقوف دول العامل ويف 

مقدمتهم رو�سيا االحتادية مع العراق وادانة التدخل 
الركي ودعوة القيادة الركية ل�سحب قواتها فوراَ”.
من جانبه اكد رئي�ض دائرة ال�رشق االو�سط و�سمال 
ان  البيان،  بح�سب  اخلارجية  وزارة  يف  افريقيا 
�سيادة  احرام  �رشورة  على  يوؤكد  ب�ده  “موقف 
�سوؤونه  يف  التدخل  وعدم  ارا�سيه  ووح��دة  العراق 
الداخلية وان حكومته تعتقد ان اي تدخل خارجي 
االزمات  يزيد  العراقية  احلكومة  مع  التن�سيق  دون 

�سوًء يف العراق و�سوريا”.

نفى مكتب رئي�ض الوزراء حيدر العبادي ، اأم�ض، 
م�ساركة القوات الركية يف ق�سف "داع�ض" قرب 
مدينة املو�سل ، فيما اكد بان تركيا لن ت�سارك 
الع�سكرية  عمليات  يف  اال�سكال  من  �سكل  باأن 

الدائرة لتحرير املدينة .
املتحدث الر�سمي با�سم املكتب �سعد احلديثي ف 
ت�رشيح له قال اننا "ننفي ب�سكل قاطع م�ساركة 

مدينة  قرب  "داع�ض"  بق�سف  الركية  القوات 
تناقلتها  التي  االنباء   " بان  مبينًا   ، املو�سل" 
م�ساركة  اىل  وا���س��ارت  االع���م  و�سائل  بع�ض 
تركيا يف عملية حترير املو�سل هي انباء عارية 

عن ال�سحة ب�سكل كامل".
�سكل  باأن  ت�سارك  لن  " تركيا  ان  واكد احلديثي 
ال��دائ��رة  الع�سكرية  عمليات  يف  اال�سكال  م��ن 

لتحرير املدينة".
علي  ب��ن  ال��رك��ي  ال����وزراء  رئي�ض  اأع��ل��ن  فيما 

يلدرمي، باأن املدفعية الركية قد �ساعدت قوات 
مع�سكر  قرب  "داع�ض"  تقاتل  التي  البي�سمركة 
اأن ذلك  اإىل  بع�سيقة يف حمافظة نينوى، م�سريا 

جاء بطلب من البي�سمركة.
ما   ، نفت  قد  امل�سركة  العمليات  قيادة  وكانت 
العراق  بني  مبدئي  اتفاق  عن  وا�سنطن  اأعلنته 
بعملية  وم�ساركة  دور  اأن��ق��رة  ملنح  وتركيا 
"داع�ض"  ع�سابات  من  املو�سل  مدينة  حترير 

االجرامية.


