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لرتتية للعلىم كلية ا –جامعة األوثار 
 اإلوساوية

 

 املستخلص
 –تحميل االىمية الجيوستراتيجية لخط انابيب نقل النفط كركوك تطرق البحث بدارسة 

مركزًا عمى أىميتو لمبمدين المذان يمر فييما مسار االنبوب، وىذا يأتي كونو احد اىم  جييان.
العوامل التي تقوي العالقات السياسية بين العراق وتركيا اضافة الى دوره في اقامة عالقات 

الدول المستيمكة وخاصة االوربية منيا. فقد تناول ايضًا محافظة كركوك  العراقاقتصادية بين 
يتيا االقتصادية االتية من وقوع اغمب الحقول التي تزود االنبوب بالنفط الخام والتي واىم

جعمت من تمك المحافظة بؤره لمصراع الداخمي عمييا باإلضافة الى حجم االخطار التي رافقت 
مسيرة عمل االنبوب في الجانبين وخاصة فيما يشمل الحروب التي خاضيا العراق كحرب 

عمل االنبوب لفترة اربعة سنوات وحرب احتالل العراق التي اثرت وبشكل  الخميج التي اوقفت
 كبير في عممية انخفاض الكميات المصدرة.  

Abstract 

The present paper was  conducted to study the geo-strategic importance 
of  oil transport pipeline Kirkuk – Ceyhan. The study focused on the importance of 
this pipeline for the two countries, Iraq and Turkey, through which the pipeline 
passes as it is considered one of the main factors that strengthen the political 
relations between Iraq and Turkey. Besides, its role in the establishment of 
economic relations between Iraq and the consuming countries, especially 
European ones. The study also shed lights on the province of Kirkuk and its 
economic importance which comes from being the host of oil fields that supply the 
pipeline with crude oil. This importance made the province a hotbed of internal 
conflict, in addition to the size of the dangers that accompanied the progress of 
the pipeline work on both sides, especially the wars fought by Iraq as the war of 
the Gulf. These wars, in addition to the occupation of Iraq, halted the work of the 
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pipeline for a period of four years. Therefore, the process of oil exportation was 
affected dramatically to the degree that the oil quantities exported reduced. 

 املقذمة
الميمة التي تناولتيا الدراسات الجغرافية يعد النقل باألنابيب أحد أنماط النقل البري 

خصائص االنابيب والكميات يما الخصائص الجغرافية لمسارىا و من جوانب مختمفة، الس
مع تطور إنتاج النفط ال شك أن أىمية خط األنابيب تقترن بأىمية المادة المنقولة، ف. و المنقولة

بعد أن تم  الجغرافيينشغل اىتمام زادت أىمية النقل باألنابيب وأصبحت من المواضيع التي ت
 .مختمفة بيئاتأصبحت تمر في دول و األنابيب لمسافات طويمة و خطوط مد 

تجميع استخدام االنابيب كوسيمة للحقول كركوك الداخمي الموقع الجغرافي  وقد حتم
، ق المستيمكة لو وخصوصا إلى أوربالشحنو إلى األسواوتصديره عبر األراضي التركية النفط 

تميز تالمنطقة جعل أتي أىمية ىذا األمر في ضوء تنامي الطمب العالمي عمى النفط ليوت
 أن وال يخفى .أىميتيا الجيوبولتيكية عبر الزمن أي منذ اكتشاف النفط فييا ولغاية اليومب

العراقي التركي طابعًا متميزّا  أنابيبخط الداخمي لحقول نفط كركوك أعطى الموقع الجغرافي 
 ذلك الىويعود ، ميتو االقتصادية والجيوستراتيجيةوزاد من أىالنفط العراقي  أنابيبعن باقي 
احد اىم بحار العالم البحر المتوسط الذي يعد الى ميناء جييان الواقع عمى  األنبوبوصول 

دول العالم استيالكّا لمنفط الخام وخاصة  أكثروالذي تقع عمى سواحمة دول اوربية تعد من 
زيادة الطمب عميو في  ما يتميز بو من سمات وخصائصل من حقول كركوك المنتجلمنفط 

 .األسواق العالمية السيما األسواق األوربية
العالقات بين الدول المنتجة والمستيمكة  أواصرتقوية وقد تطمب مد وتشغيل الخط 

القتيا مواقفيا االيجابية في ع عبر الحكومة العراقيةلذلك تكرست جيود ، ومناطق عبور الخط
عالقات ودية في مختمف المجاالت االقتصادية  إقامةمن خالل  التركيةمع الحكومة 

أىمية خط أنابيب والصراعات اإلقميمية في المنطقة وقد عكست األحداث الدولية ، والسياسية
الذي تعرض لإلغالق خالل سنوات الحرب والحصار االقتصادي عمى جييان  –كركوك 
 العراق. 

ذات تنوع قومي وصراعات إقميمية ودولية ويبدوا أن مرور خط األنابيب في منطقة 
 . جييان –أظير تحديات كبيرة زادت من األىمية الجيوستراتيجية لخط أنابيب  كركوك 
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مبحث وتم صياغة ل وقع اختيار الباحثان عمى أىمية النقل باألنابيب كموضوعلذلك 
 وبغية، جييان –خط أنابيب كركوك ل لجيوستراتيجيةاألىمية ابالسؤال عن مشكمة البحث 

ما يتميز بو النفط المنتج من الفرضية التي مفادىا أن الباحثان اإلجابة عمى التساؤل انطمق 
أنابيب من حقول كركوك فضال عن التنوع القومي والصراعات اإلقميمية والدولية أعطى لخط 

 .أىمية جيوستراتيجيةجييان  –كركوك 
 مىقع حمافظة كركىك.. اوالا 

( كم شمال شرق محافظة 7274تقع محافظة كركوك التي تبمغ مساحتيا االجمالية )
( شمال خط االستواء وخطي 53َ,33ْ)و( 52َ,23ْ) بغداد عاصمة العراق بين دائرتي عرض

سط ىضبة قميمة االرتفاع وتمتد تضاريسيا و (. 1، خريطة )شرقا( 22َ,23ْ)و (25َ,54َطول )
( قدم عن مستوى سطح البحر، 1144انتشرت في سيل منحدر نحو الجنوب يبمغ ارتفاعيا )

تحدىا من الشمال الشرق جبال زاكروس ومحافظتا السميمانية والموصل بالتعاقب، ومن الغرب 
نير الزاب الصغير ومحافظة صالح الدين، ومن الجنوب سمسمة ىضاب حمرين ومحافظة 

وتبرز أىمية كركوك استراتيجيا ّبعدىا نقطة وصل وربط بين االناضول والعراق . (1)الىدي
حمرين عمى ظيور المعادن  وايران، وقد ساعد التكوين الجيولوجي لممنطقة شمال مرتفعات
عمى وجود مخزونات  1775وتجمع النفط في ىذه المنطقة، فقد اكدت البحوث منذ العام 

( % من اجمالي 5,3، اي ما نسبتو )( مميار برميل14ك بأكثر من )كركو ىائمة من النفط في 
. ويسكن كركوك مزيج من قوميات مختمفة من االكراد والعرب والتركمان (7)االحتياطي العالمي

واآلشوريين والكمدان وىذا ما دفع الباحثين الى تشبيو مدينة كركوك بعراق مصغر ذلك الموقع 
دون المحافظة من جيتين من اجل ضم المحافظة حكراد الذين ياعطى اىمية كبيرة بالنسبة لأل

  تمييدًا لتحيق نواياىم االستقاللية. إقميميم إلىالغنية بالثروة النفطية 
.  حقىل الىفط يف حمافظة كركىك: ثاوياا

ة وتسيم بحوالي ربع ال شك أن محافظة كركوك تمتمك عدد من الحقول النفطية المنتج
 ومن أىم حقول النفط: انتاج العراق

. اكتشف عام (5)وىو خامس اكبر حقل نفطي في العالم من حيث السعة حقل كركوك -1
. يقع شمال محافظة كركوك واحتل المرتبة االولى 1752وبدأ االنتاج فيو عام  1775

من حيث االنتاج بين الحقول النفطية العراقية ويمثل العمود الفقري لإلنتاج في بداية 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)

 

  (754 (  
 

كم في اتجاه  247كم وعرضو  47يتألف من تركيب قبابي محدب يبمغ طولة المراد 
، وان اغزر 7445بئرًا عم  556، وبمغ عدد االبار المنتجة في ىذا الحقل شمالي

 1743التي سجمت اعمى معدل انتاج في عام  142االبار االنتاحية ىو البئر رقم 
 .(2)الف ب/ي 114بحدود 

 ك من العراق( موقع محافظة كركو 1خريطة )

 
 المصدر/  محمد صادق جميل الحمداني، مشكمة إدارة كركوك ومستقبميا لجيوبولتيكي، اطروحة دكتوراة غير

 .15، ص7411، جامعة بغداد، منشورة ،  كمية التربية ابن رشد
 

بعد مد االنابيب  1744وبدا االنتاج فيو عام  1735اكتشف عام  حقل باي حسن -7
. يقع الى الجنوب الغربي من حقل كركوك بالقرب من قرية باي (3)الى محطة كركوك

( مميار برميل لم 7حسن والحقل، ويقدر االحتياطي المؤكد ليذا الحقل بحدود )
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بئر وتبمغ  274اما االبار فقد بمغت  .7445مميون برميل لغاية  536يستيمك سوى 
 . الف ب/ي 144بحدود  7446محقل عام الطاقة االنتاجية ل

كم الى الجنوب الشرقي من حقل كركوك واكتشف  44: يقع عمى مسافة جمبورحقل  -5
واالحتياطي المثبت فيو يتجاوز المميار  1737وبدأ االنتاج عام  1732النفط فيو عام 

 . (5)مميار برميل7,444بمغ  7445. اما في عام (4)برميل
من حقل باي حسن واكتشف  وىو من الحقول العمالقة يقع الى الجنوب حقل خباز: -2

كم وبعرض  16. يبمغ طول ىذا الحقل (1764. تم االنتاج فيو عام )1754عام 
  .(6)7445 ( مميون برميل عام253756) كم. ويقدر االحتياطي فيو 3,5

 ،الى الجنوب الغربي من حقل جمبور من الحقول غير المطورة، يقع حقل حمرين: -3
ويمتد من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي  كم، 5 كم وعرضو 144يبمغ طولو 

 لنير العظيم.
رق من حقل ـــــــمن الحقول الغير مطورة، وىو حقل صغير يقع الى الش :حقل جديدة -4

 .(7(1734ام ـــــــــاكتشف ع حمرين،
يقع الى الجنوب الشرقي من مدينة كركوك في  1754اكتشف عام  حقل كورمور: -5

 كم. 2كم وبعرض  55طولة ناحية قادر كرم يبمغ 
ويقع في الجزء الجنوبي من قضاء كفري ويبمغ  1775اكتشف عام  حقل انجاتة: -6

 مميون برميل. 37االحتياطي 
يحتوي عمى  1777يقع ىذا الحقل في قضاء الحويجة  اكتشف عام  :حقل خانوكة -7

 .(14)مميار متر مكعب 4,26غاز طبيعي بحدود  
كم وقدر  14ويبعد عن حقل باي حسن بحوالي  1744اكتشف عام  حقل قرجوغ: -14

 مميون برميل. 155,77االحتياطي فيو بحدود 
كم  11يقع جنوب داقوق ويبمغ طولو  1755اكتشف عام  حقل الخشم االحمر: -11

 مميون برميل. 531 كم ويقدر االحتياطي 7وعرضو 
ء كفري يصل كم غرب قضا 16يقع عمى بعد  1736اكتشف عام : حقل كابالت -17

 مميون برميل. 764االحتياطي فيو 
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يقع الى الشمال الغربي من حقل باي حسن  1774اكتشف عام  حقل اسماعيل: -15
 .(11)مميون برميل يومياً  54وتقدر طاقتة االنتاجية 

كما توجد العديد من حقول النفط الغير مطورة واخرى غير مكتشفة تحوييا ارض  -12
 محافظة كركوك. 

 جيهان . -العراقي املصذر عرب خط اواتية كركىك مزايا الىفط 
جييان حاليًا ىو من  -من المعموم ان معظم النفط المصدر عبر خط انابيب كركوك 

حقول كركوك، ويتميز بالعديد من الخصائص والمميزات بالمقارنة مع باقي الحقول في العراق 
 أىميا:
 انخفاض نسبة االمالح في حقول كركوك. -1

تمتاز حقول كركوك بأحتوائيا عمى نسبة ضئيمة من االمالح عكس الحقول االخرى 
 (.API54َ وخاصة حقول جنوب العراق يصنف نفط كركوك بحسب الكثافة الى الخفيف )

  .وكذلك بكونو خالي من الكبريت
 ضخامة االحتياطي النفطي لحقول كركوك وارتفاع العمر االفتراضي. -2

مميار برميل  15,3لمثبت لحقول محافظة كركوك بحدود بمغ االحتياطي المؤكد ا
ويحتل حقل كركوك االساس في انتاج النفط من حقول المحافظة ويبمغ االحتياطي المؤكد 

. وتشير دراسات (17)مميار برميل والباقي من حقول االخرى 6,5المتبقي ليذا الحقل بحدود 
اما العمر االفتراضي لالحتياطي النفطي حديثة الى وجود احتياطي أكبر من االرقام الواردة. 

 عام. 157فيبمغ نحو  7417عام 
 زيادة سمك الطبقات الحاوية عمى النفط.  -3

تتصف حقول كركوك بسمك الطبقة الحاوية لمنفط ويبمغ معدل سمك حقول كركوك 
م  5654,2م وباي حسن  2557م( ويبمغ سمك حقل بابا كركر  2325,53النفطية المنتجة )

م ومن المعروف جيولوجيا كمما زاد سمك ىذه الطبقات  32551م وخباز  2344وجمبور 
 .(15)زادت كمية االحتياطي

 قرب الطبقات النفطية من سطح االرض.  -4
تزيد  تتصف الطبقات الحاوية عمى النفط في حقول كركوك باعماق قميمة اذ ال

% فقط من الطبقات النفطية  24م( الذي يعادل اقل من نصف عمق  1235بالمعدل عن )
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% من معدل عمق الحقول النفطية في السعودية  47,6في حقول البصرة تشكل حوالي 
 .(12)% في  االمارات العربية 37% في الكويت و 36,3و

 ارتفاع انتاجية االبار النفطية. -5
اذ بمغت معدل انتاجية البئر الواحد  تمتاز حقول كركوك النفطية بإنتاجية عالية البارىا

ضعف انتاجية ابار حقول ايران واكثر  1,3الف برميل يوميًا اي اكثر من  71,4اكثر من 
ضعف  4,5ضعف انتاجية ابار السعودية و 7,7ضعف انتاجية ابار حقول البصرة  7,6من 

ر بسعة استيالكيا حيث انتاجية ابار الكويت. والجدير بالذكر ان انتاجية االبار من النفط تتغي
 .(13)تقل االنتاجية بمرور الزمن

والبد من االشارة الى أن ىذه الميزات ساعدت عمى سيولة االستخراج وعممت عمى 
تقميل تكاليف اإلنتاج فنجد ان متوسط كمفة استخراج البرميل في العراق اقل من دوالر، بينما 

كبعض حقول إندونيسيا الى اكثر من   تصل تكمفة استخراج البرميل الواحد في اماكن اخرى
. وفي روسيا تصل ما (14)ىي اعمى تكمفة في دول منظمة اوبك( دوالرات لمبرميل الواحد و 14)

( دوالر، 14-17( دوالر امريكي، بينما في بحر الشمال )بريطانيا( تصل ما بين )6-4بين )
 دوالر.  54الى  16وترتفع في الواليات المتحدة من 

. ا  همية االقتصادية للعىادذ الىفيية.الثالثاا
ان اىمية محافظة كركوك من حيث النفط وجودتو جعميا تحتل مكانة متميزة في حجم 

(، الذي 1) ( وشكل1االنتاج النفطي مقارنة مع باقي محافظات العراقي ومن خالل الجدول )
ونسبة انتاج حقول كركوك من انتاج ( 7415-1752) يمثل انتاج العراق الكمي من عام

العراق الكمي، فأننا نالحظ ارتفاع  وبشكل كبير لحجم االنتاج النفطي لحقول كركوك طيمة 
، قد تجاوز اكثر من نصف انتاج العراق الكمي اي 1773-1752سنوات االنتاج  من عام 

متيا فقد اما السنوات التي ت .1773 %( عام 34.2) الى ،1752%( عام  62.5بنسبة )
 7447%( الى عام  74.4فساىمت محافظة كركوك بنسبة ) 7444انخفضت من عام 

%( اي بمقدار ربع أنتاج نفط العراق، لذلك فان العراق  17.7بنسبة مساىمة بمغت حوالي )
يحصل عمى عائدات مالية ضخمة يمكن أن تمعب دورا ميم في تطوير البمد في كافة 

اقي يعتمد عمى ايرادات النفط بشكل اساسي في تشغيل كافة المجاالت خاصة ان القطر العر 
نشاطات البمد المختمفة، ونظرا لما يمتمكو العراق من احتياطيات ضخمة وانخفاض في تكاليف 
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الضخمة. ويمكن توقع العائدات االقتصادية لمنفط  ، مما يسيم في ارتفاع العوائد الماليةاالنتاج
دوالرًا( كمتوسط لالسعار. فمو  77النفط عمى اساس )العراقي من خالل حساب سعر برميل 

 5.3افترضنا ان االنتاج النفطي العراقي وعن طريق الشركات االستثمارية قد وصل الى )
مميون دوالر(، وعمى افتراض  55مميون برميل يوميا( فان االيراد النفطي اليومي يصل الى )

مميون  51.53يصبح االيراد الصافي )دوالر(  1.3ان كمفة استخراج البرميل الواحد ىي )
دوالر يوميا( وتقاسم االرباح بين الحكومة والشركات االستثمارية خالل فترة العقد، يصبح 

 ( مميون دوالر يوميا.53.653االيراد االخير )
 ب/ي( ( )الف7447 – 1752ج النفط في كركوك والعراق لممدة )امعدالت انت: (1جدول )

 باالعتماد عمى:  انلباحثاالمصدر/ من عمل 
)غير رسالة ماجستير الىمية الجيوستراتيجية لمحقول النفطية في محافظة كركوك،اماجد صدام سالم،  -1

 .171 – 146ص  .7447الجغرافية،  ، جامعة بغداد، كمية التربية، ابن رشد، قسممنشورة(
 .7447 وزارة النفط، ،1 العدد اسات النفطية،در ال ،فطيحقل كركوك الن ىاب بيجت الشيخ قادر،و عبد ال -7

 .157-177 ص

 السىت
اوتاج حقوه 

 مرموك

باقي  اوتاج

 الحقوه

مجموع اوتاج 

 العراق

وسبت مرموك مه 

 % العراق

4367 47 5.8 49.8 77.8 

4368 84.8 9.9 87.4 34.8% 

4371 78 7.3 88.3 77% 

4378 79.9 46.8 411.4 79.9% 

4381 455.4 48.8 463.9 78.7 

4388 779 544 938 93.8% 

4391 967.9 666.9 385.5 85% 

4398 711 845.9 4645.9 91.3% 

4381 4476.8 717.3 4877.9 93% 

4388 4447 4476.8 5594.8 73.7% 

4371 4495.6 4777.4 5979.7 77% 

4378 371.8 756.8 4717.7 93.7% 

4331 839.6 4649.6 5445.9 69.7% 

4338 684.8 698.7 869.3 81.7% 

5111 877 5195 5741 59.9% 

5118 711 4786.5 4786.5 51% 

5113 781 4761.8 5669.5 43.5 
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()الف 7447 – 1752راق الكمي )معدل انتاج كركوك من مجموع انتاج الع: (1شكل )
 (ب/ي

 
 (1) : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول المصدر/

 
. أسىاق وفط حقىل كركىك:  راتعاا

مصب النفط الرئيس باتجاه قارة أوربا وىذا العامل قد  ىو جييان –خط كركوك يعد 
سيل إلى حد كبير توزيع النفط، وبتكاليف نقل منخفضة نسبيا فأصبحت المسافة مثال التي 
يقطعيا نفط كركوك إلى غرب أوربا أقصر بكثير من المسافة بين خميج المكسيك وبريطانيا 

مياًل أي  5344، أما المسافة بين حقول كركوك وبريطانيا فتبمغ ميالً  2344حيث تبمغ نحو 
 .(15)أقل من األولى زىاء ألف ميل

)بيرسون( لمعرفة  معامل االرتباط اإلحصائيالتحميل  أسموب استخداموقد تم 
 اتجاىات تصدير النفط العراقي الى الدول المستيمكة لمنفط الخام. ومن خالل مالحظة لمجدول

يوضح اتجاه تصدير النفط ومن خالل معامل االرتباط سنبين مدى عالقة اتجاه الذي . (7)
 )ألف ب/ي(. ـالتصدير مع مجموع الكميات المصدر ب

 4,5معامل االرتباط بين تصدير نفط العراق إلى أمريكا الشمالية والواليات المتحدة  +
 4,7معامل االرتباط بين تصدير نفط العراق إلى أوربا + 

 4,3رتباط بين تصدير نفط العراق إلى أسيا والباسفيك + معامل اال
 4,2معامل االرتباط بين تصدير نفط العراق إلى الشرق األوسط +
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 .)الف ب/ي(  7445-7445اتجاىات تصدير النفط العراقي من : (7جدول )

 Annual Statistical Report oil and gas data 2007/  عمى باالعتماد الباحث عمل من لمصدرا
OPEC . P83 

 
يتبين من خالل التحميل االحصائي ان عالقة االرتباط بين تصدير النفط العراقي 
 -والدول المستوردة قد سجمت اعمى قوة ارتباط مع قارة اوربا أي عبر خط انابيب كركوك

باألسعار النفطية والعوامل التي تؤثر عمى اسعار النفط والتي  جييان بعيدًا عن جانب تؤثره
 (.7ذكرناىا سابقًا. بل كان الطمب مستمرًا. ويمكن مالحظة ذلك من خالل الشكل )

 (7445 – 7445) خط انحدار اتجاىات التصدير النفط الخام: (7شكل )

 
 (.22من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول ) /المصدر

 
 

y = 114.4x + 181.5 
R² = 0.300 

y = 85.41x - 33.73 
R² = 0.821 

y = 125.1x - 233.6 
R² = 0.835 

y = 2.828x + 8.6 
R² = 0.091 

ب
ف 

ال
/

 ي

 السنوات

 امريكا

 أوربا

 أسيا

 الشرق االوسط

 (امريكا)خطي 

 (أوربا)خطي 

 (أسيا)خطي 

 (الشرق االوسط)خطي 

 السىت
أمرينا الشماليت 

 الوالياث المتحدة
 أوربا

أسيا 

 والباسفيل

الشرق 

 األوسط

مجموع 

 تصدير وفط

2003 277.3 87.6 13.4 10 388.6 

2004 1034.7 326.7 49.8 38 1450.0 

2005 927.6 393.6 113.8 37 1472.2 

2006 659.2 365.8 442.8 0 1467.8 

2007 593.2 417.6 605.3 26 1643.0 
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 جيهان  –. التحذيات التي تىاجه خط اواتية كركىك خامساا 
يات ذات ابعاد سياسية في جييان جممة من التحد –يواجو خط انابيب كركوك 

 وتتمثل ىذه التحديات في الجوانب االتية: .محتواىا
 التحدوات الداخلوة:  -2

ال شك أن التركيب القومي والمذىبي لسكان محافظة كركوك والسكان الذين يسكنون 
عن مسار خط األنابيب لو انعكاسات سمبية عمى تشغيل الخط ومستقبمو، وتزداد خطورة 

مشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة االقميم حول عائدية محافظة كركوك المشكمة مع تفاقم ال
 يرتبطالتي يقع فييا مصدر تجميع النفط لألنبوب. ليذا فان مستقبل الخط العراقي التركي 

تتطمب من الجميع التروي والعودة الى بمد اسمو العراق الن المشكمة ترتبط بمعضمة كبيرة 
بجميع االطراف وال يمكن الي طرف التفريط بحقوقو لذلك ال يمكن أن تتبع كركوك إلقميم 

 كردستان.
من قوميات أن سكان محافظة كركوك يتكون  يالحظ( 5فمن خالل الجدول رقم )

واآلشوريين، والكمدان واالرمن، اإلضافة الى الصابئة  كمان،والتر  واالكراد مختمفة من العرب،
مدينة كركوك عراق مصغر.  وىذا التنوع يجعلالمندائيين وأتباع الديانة اإليزيدية أيضا. 

بين  وينقسم السنة بدورىم ماوينقسم العرب والتركمان واالكراد عرضيًا ما بين سنة وشيعة، 
  تيارات ومذاىب ايضًا كذلك الشيعة وال احد يعرف الى اين يصل ىذا التجزء الفسيفسائي.

 .7447محافظة كركوك عام  ( التكوين القومي لسكان5) جدول رقم

 من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، المصدر/
 .73 ص ،7447المجموعة اإلحصائية لسكان محافظة كركوك عام 

 

 األقضيت
مجموع 

 السنان
 عرب

الىسبت 

% 
 أمراد

الىسبت 

% 
 ترممان

الىسبت 

% 

 48 445141 74 654149 77 674411 887459 مرموك

 3 61171 5769 76411 9967 557665 668785 الحويجت

 4763 44144 7665 65445 7463 64456 87579 داقوق

 6 4411 6567 45445 9769 57454 68666 الدبس

 4565 487494 6864 777671 8168 951989 4556488 المجموع
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السكانية لمعرب في المحافظة بدأت إن الزيادة السابق يتضح من خالل الجدول 
( 4/4 34,5تراجعت إلى ) (4/4 57,5) 1775تتراجع فقد كانت نسبتيم في المحافظة عام 

فضاًل عن نسبة األكراد والتركمان قد تغيرت نحو األعمى حتى صارت  7447عام 
 %(، 74,2) 1775وعمى التوالي بعد إن كانت عام  7447( عام 417,7/4( و)455,1/4)
األكراد الذين يمعبون دور المسيطر عمى  الى سيطرةلألكراد والتركمان ويعود السبب  %( 5,5)

واخذوا  إلعادة تركيب المحافظة من جديد 7445المحافظة بعد االحتالل األمريكي عام 
عادة يوزعون األراضي عمى األكراد ألجل بناء مساكن رغم أنيم يسكنون محافظات اإلقميم و  ا 

رقعة األراضي التي يقطنيا األكراد والتي  بما يزيد منوالجغرافي لممنطقة  التركيب السكاني
 تؤدي بالتالي إلى ضم المحافظة بأي استفتاء داخمي.

إن نسبة العرب في الحويجة ىي أعمى نسبة لمسكان  (7ويالحظ من الخريطة رقم )
ويمييا %  22 ثم كركوك % 42 ثم الدبس % 44,2من باقي أقضية المحافظة فقد بمغت 

ثم كركوك  %  25,7اما األكراد  فقد بمغت أعمى نسبة ليم في داقوق %  21,7قضاء داقوق 
 .% 72,4ويمييا في الحويجة %  57,2وفي الدبس %  21

 7447( التركيب القومي لسكان محافظة كركوك حسب االقضية لعام 7خريطة )

 
 .(24جدول )المصدر/ من عمل الباحثان باالعتماد عمى             
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يظير من التركيب القومي لسكان محافظة كركوك بكونيا خميط من عدة قوميات 
. اليو اعقدىا القومية الكردية التابعة الى ما يعرف بأقميم كردستان العراق. الذي يطالب بضميا

لذلك يمكن القول ان المطامع من حكومة االقميم ىي ذات بعد نفطي من اجل السيطرة عمى 
 محافظة في العراق انتاجًا بالنفط.احد اىم 

جييان أدى -وال يخفى أن التنوع القومي لممناطق التي يمر بيا خط أنابيب كركوك 
السيما العمميات التي يقوم  تخريبال اتعممي العديد من إلىتعرض الخط العراقي التركي إلى 

 مستمر.تيديد في االراضي التركية والذي اخذ يشكل مصدر بيا حزب العمال الكردستاني 
نتيجة خروج مساحات كبيرة من مناطق التي يقع  7412 سنة  وازداد االمر سوء بعد

فييا مسار الخط العراقي التركي خارج سمطة الدولة االمر الذي أدى الى تغير مساره من 
محافظة كركوك الى اربيل مباشرة دون المرور بمناطق تكريت والموصل لتظير خطورة 

نبوب خاصة بعد النزاع بين الحكومة المركزية وحكومة اقميم كردستان التي انسيابية عمل اال
جاءت الفرصة الحقيقية ليا من خالل المشاركة بضخ النفط من حقول أربيل الى الخط 

 .العراقي دون معرفة الكميات المصدرة
 التحدوات اخلارجوة:  -2

البمدين  عدة مشاكل سياسية عصفت بالعالقات بين األنبوبواجو مسار وعمل 
تمحورت بوقف عمل االنبوب او التيديد المستقبمي لألنبوب  لذلك سعت تركيا الى تدعيم 
عالقتيا بالحكومة العراقية وذلك في اطار استراتيجيتيا لمبحث عن دور وتعزيز العالقات بين 
 البمدين اذ شكل خط االنابيب المار في اراضي تركيا الوسيمة الرئيسية الذي تسعى تركيا من
خاللو الى تقوية اواصر العالقات مع جارتيا العراق خاصة ان تركيا لدييا مخاوف من اقامة 

ألمن ومصالح تركيا  دولة كردية في اراضي العراق وكذلك تيديد حزب العمال الكردستاني
من ىذا المنطمق تظير مدى االىمية  كذلك حماية االقمية التركمانية في كركوك.

لخط االنابيب بالنسبة لتركيا الذي يعد البوابة الرئيسية القامة العالقات الودية  الجيوستراتيجية
وحل المشاكل السياسية بين االبمدين. اذ استخدم الخط منذ بداية عممة ولحد االن منعطفًا 

موردًا اقتصاديا وعوائد مالية كما ذكرنا  ات بين البمدين لما يوفر االنبوبجديدا في تاريخ العالق
االىمية االقتصادية باإلضافة الى تحقيق ابعاد سياسية من شأنيا ان تقوي العالقات بين في 

الطرفين اذ أنصبت استراتيجية تركيا تحقيق ىدف مركزي يتمثل بضمان تدفق النفط من 
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العراق نحو اسواقيا واسواق اوربا، وتأمين المصالح المشتركة في جميع مجاالت الحياة 
منع أي تيديد يوقف امدادات النفط، سواء من خالل مشكمة االكراد المختمفة والعمل عمى 

اوفي حال اندالع صراع عسكري في العراق كما حدث والزال يحدث، ذلك فان تركيا تسعى 
الى ابقاء العالقات الودية بين جارتيا العراق النيا تنظر الية كرافد ميم من روافد سياسة تنويع 

مى اعتبار انو يمتمك اكبر خامس احتياطي مؤكد من النفط في واردات الطاقة التركية وذلك ع
في  أىميتوموقع ثاني اكبر منتج لمنفط في اوبك ناىيك عن  7417العالم ويحتل منذ عام 

تفعيل دور انقرة مستقباًل كمحطة لنقل الطاقة الى اوربا عمى اعتبار تركيا تعتبر المنفذ االقرب 
 .(16)العالمية لتصدير النفط العراقي الى االسواق

ليذا تسعى تركيا من خالل خط االنابيب العراقي التركي والحقول النفطية في محافظة 
تركيا  ضح لتركيا لذلك تعملكركوك الغنية بالنفط وخاصة ان االخيرة تعد مصدر قمق وا

جاىدة الى التدخل في شؤون العراق السياسية وتقوية عالقتيا بالحكومات المتعاقبة المركزية 
تسعى من خالل ذلك الى الحيمولة دون انضمام كركوك إلقميم كردستان، ألسباب عدة منيا: و 

أىمية المنطقة وعوائدىا النفطية من الناحية االستراتيجية كأول منفذ يتم عن طريقو تصدير 
النفط العراقي الى ميناء جييان التركي، ومنيا أيضًا ان االنفصال يصب في زيادة المساحة 

ألكراد كردستان، إذ ستقع الثروة النفطية في كركوك بيد الكرد مما يعني اعطائيم الممنوحة 
دفعة اقتصادية كبيرة تمكنيم من اقامة دولة كردية مستقمو ليم ويزيد احتماالت مطالبة اكراد 
تركيا بوضع مماثل خاصة ان معظم المناطق التي يمر فييا االنبوب ىي من القومية الكردية 

ب العمال الكردستاني الذي يسعى الى اقامة دولة كردية اذ كثير ما نشاىد ما وينشط فييا حز 
يقوم بو حزب العمال من اعمال ارىابية وتخريبية كوسيمة لمضغط عمى الدولتين من اجل 
االنفصال واالعتراف بدولة ليم، وىذا ما يشكل خطرًا محدقًا بأمنيم القومي واالقتصادي الذي 

. اذ سعت تركيا وال زالت تسعى الى تدعيم عالقتيا (17)حزب المتطرفالزالت تركيا تحارب ال
بالحكومة العراقية وذلك في اطار استراتيجيتيا لمبحث عن دور ميم في تعزيز العالقات بين 
البمدين اذ شكل خط االنابيب العراقي المار في اراضي تركيا الوسيمة الرئيسية الذي تسعى 

جارتيا العراق السياسية واالقتصادية خاصة تركيا من خاللو الى تقوية اواصر العالقات مع 
ان تركيا  تعمل من خالل عالقتيا االقتصادية الى الضغط عمى حكومة بغداد من مخاوف 

الجيوستراتيجية لخط  األىميةاقامة دولة كردية في اراضي العراق من ىذا المنطمق تظير مدى 
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باستثناء حرب الخميج الثانية ولحد اذ استخدم الخط منذ بداية عممة  االنابيب بالنسبة لتركيا.
االن منعطفًا جديدا في تاريخ العالقات بين البمدين لما يوفر االنبوب موردًا اقتصاديا وعوائد 

، باإلضافة الى تحقيق ابعاد جيوستراتيجة من شأنيا كما ذكرنا في االىمية االقتصاديةمالية 
ية في اراضي الدولة العراقية وىذ ان تقوي العالقات بين الطرفين وتمنع اقامة دولة كرد

من اجل ارجاع ىيبة الدولة العراقية  لذلك فأن تركيا تعمل جاىدة الياجس المخيف لتركيا.
والتعاون السياسي بين الحكومتين لتحقيق االستقرار السياسي واالمني والسيطرة عمى جميع 

 .سامات الطائفيةمنافذ الثروة النفطية والحفاظ عمى وحدة العراق بعيدًا عن االنق
الجانب العراقي  مععقدت الكثير من االتفاقيات والمعاىدات وجدير بالذكر أن تركيا 
مرتكزين عمى اىم محاور العالقات االقتصادية  التجارية منيا بع االحتالل األمريكي السيما 

ركزت  والمتمثمة بخط االنابيب الناقل لمنفط الخام من كركوك الى موانئ البحر المتوسط لذا
ذلك تركيا وبتعاون عراقي من اجل حماية امن الخط والحفاظ عمى ديمومة تدفق النفط الخام، ل

الجارية في  األحداثبفعل  االقتصادية سوف تنيار اذا فان مخاوف تركيا بأن مصالحيا
 .(74)العراق. لذلك فأن مصالح تركيا األساسية تتكون من خمس جوانب

عمى أساس طائفي أو عرقي يعني ظيور دولة كردية مستقمة  ان تقسيم العراق -أ 
)عاصمتيا مدينة كركوك الغنية بالنفط( وىذا يعني تعرقل المصالح االقتصادية النفطية 

 بين البمدين وظيور بوادر االنقسام لالكراد في تركيا.
 حماية األقمية التركمانية الناطقة بالتركية والتي تقيم بشكل أساسي في كركوك. -ب 
باعتباره منظمة تفعيل الجيود مع الحكومة العراقية لتصفية حزب العمال الكردستاني  -ج 

 التي تمارسيا ضد المصالح التركية ومنيا خط األنابيب. بسبب أعمال تخريب إرىابية
تفعيل التعاون الدبموماسي بين الحكومتين وبكافة االصعدة لمحيمولة دون ظيور دولة  -د 

 ديمقراطية ومعادية لتركيا.عراقية أصولية غير 
. حرب اخلليج واملىقف مه تشغيل خط اواتية كركىك سادس  جيهان: –اا

(، أصدرت الحكومة 1774أب  7دخول القوات العراقية الكويت في ) عمى أثر
التركي موقف ىذا الان وبدون شك . (71)( اغالق خط االنابيب1774أب  5التركية في )
، ليا هومردود األنابيبتحقيق ابعاد اقتصادية جوىرية غير مراعية ألىمية خط ييدف الى 
دول الغرب وخاصة الواليات المتحدة االمريكية  عالقات قوية مع سعت إلقامةتركيا  السيما أن



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)

 

  (767 (  
 

تصادية قالحصول عمى منافع اوأصبحت عضو في حمف الشمال األطمسي )الناتو( الجل 
( الخاص 443تركيا في تطبيق قرار مجمس األمن رقم ) وسياسية وعسكرية. لذلك شاركت
. وىذا يعود بتركيا الى خسائر (77)أراضيياالمار في  األنابيببفرض الحصار بالقوة وغمق خط 

وحققت تركيا من المكاسب االستراتيجية والسياسية والمالية، وتصاعد  فادحة لم تكن تتوقعيا.
ت تبحث عنو. بعد انتياء الحرب الباردة، في أوائل دورىا اإلقميمي، إذ وجدت الدور الذي كان

التسعينيات من القرن الماضي، فتركيا لم تكن لترضى بدور محدود أنما تسعى لدور فاعل 
ومؤثر في الوسط المحيط بيا، خاصة. وفي ضوء ما سبق فان حرب الخميج الثانية واغالق 

م الدور التركي من خالل تقوية ىي الحدث األول الذي جاء ليميد الطريق أما األنابيبخط 
العالقات السياسية مع دول الغرب وخاصة امريكا وكذلك دول الخميج العربي المؤيدة لمحرب. 

الخارجية والمواقف العراقية افتراقا في السياسات  -ومنذ ذلك التاريخ شيدت العالقات التركية 
  .(75)ركيالت الدولية، بل ان الدول العربية استشعرت القمق من الموقف

افتقادىا مميارات الموقف التركي عكس اثار سمبية عمى اقتصادىا و ان وليس خافيا 
والتجارة البينية مع العراق عبر  األنابيبالدوالرات التي كانت تحصل عمييا من خالل خط 

فضاًل  الحدود المشتركة، ثم التجارة مع دول الخميج العربي األخرى عبر األراضي العراقية.
لحق باالقتصاد التركي من خسائر ىائمة بسب الحصار المفروض عمى العراق والتي  عما ما

 .( مميار دوالر44قدرىا المسؤولون االقتصاديون األتراك بنحو )
من الدول المشتركة في  جممة من المساعدات االستراتيجية لذلك حصمت تركيا عمى

ن تصدير نفطو عبر تركيا ق مالحرب ضد العراق كمكافأة عمى اغالق الخط ومنع العرا
 :(72)أىميا
مميون دوالر،  62إضافية بما قيمتو امريكية  عمى مساعدات عسكرية تركيا حصمت -1

 كما دخمت تركيا في تعاون استراتيجي مع الواليات المتحدة.
تعيدت امريكا بمساندة تركيا بالطمب الذي قدمتو حكومتيا بان تكون واحدة من الدول  -7

 .(73)االتحاد االوربي
قيام الواليات المتحدة االمريكية برفع اخر انواع القيود العسكرية المفروضة عمى تسميح  -5

ولم تقف اإلغراءات االمريكية لتركيا  1752الجيش التركي منذ غزوىا لجزيرة قبرص 
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مميون دوالر( في عام  62الى ىذا الحد بل دفعت امريكا معونات عسكرية بمقدار )
1771. 

واليات المتحدة االمريكية عمى البنك الدولي لتحرير قروض ما الضغط الكبير من ال -2
مميار دوالر كان قد تم تأجيميا بسب فشل تركيا الوفاء بشروط  1,24يقارب من 

الخط  بعض المكاسب اإلستراتيجية  إغالقوبيذا حققت لتركيا  المديونية لمبنك الدول
  .والسياسية والمالية، وتصاعد دورىا اإلقميمي

.تعسا  واملىقف الرتكي  3002احتالل العراق سىة  اا
. اذ ان (74)ا لمدخول في الحرب ضد العراق عامموقف تركيا كان رافضمن  ال شك أن

 .(75)من خالل ستضمحلتركيا ترى ان مصالحيا الجيوستراتيجية 
 سيعرضيا الى خسائر كبيرة ان اغالق خط االنابيب العراقي التركي  -1
منيا المشكمة الكردية، فتركيا ال تريد ألكراد العراق أن كذلك ال سباب سياسية اخرى  -7

يصموا إلى مرحمة قيام كيان خاص بيم، الن ذلك يعني أن ىذا اإلقميم المنفصل 
سيكون امتداد لممناطق التي يسكنيا األكراد في جنوب تركيا الذي يقدر عددىم بنحو 

ط العراقي التركي. ( مميون نسمة وىذا يعني االنفصال. فاين سيكون مصير الخ15)
خاصة وان االنبوب العراقي التركي يمر في الكثير من المحافظات الكردية في 
الجانبين الميددة باالستغالل كذلك فحساباتيا كانت أنيا قد تخسر أكثر مما ستكسبو 

 .(76)من ىذه الحر
كراد تركيا تخشى اختالل ميزان القوى في العراق وتغير خارطتيا بقيام دولة مستقمة لأل -5

في شمال العراق، فتركيا تشعر بقمق إزاء ما تراه تحيزا أمريكيا لمصمحة األكراد الذين 
. كما أن الحكومة (77)1771يديرون شمال العراق منذ نياية حرب الخميج الثانية عام 

التركية وقطاعات واسعة من النخب السياسية التركية كانت تتخوف من وجود اتفاق 
مريكية واألكراد يؤدي إلى إعالن دولة كردية مكافأة ليم، مقابل سري بين اإلدارة األ

دورىم المساند ال إسقاط النظام في بغداد. واألمر االخر الذي تخشاه تركيا ىو 
ة االقتصادية واغالق خط تداعيات تمك الحرب عمى اقتصادىا، فال يزال شبح الكارث

ليذا  .(54)ام أعين األتراكالتي نجمت من حرب الخميج الثانية ماثال أم االنابيب
تركيا في الحرب عدم مشاركة  وتجدر االشارة الى أن امتنعت عن المشاركة بالحرب.
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اوليما يضمن عالقتيا مع الحكومة  سوف يحقق ليا مكسبين رئيسيينعمى العراق 
المركزية في الوقوف في اي مخطط النفصال األكراد عن العراق كما ذكرنا وثانييما 

معظم مساره يقع في مناطق تواجد االكراد الن  ميددط االنابيب سيكون ان مستقبل خ
وفي الدولتين. لذلك نجحت في كسب الحكومة العراقية لجانبيا، واعتبار حزب العمال 
الكردستاني حزبا متطرفا إرىابيا، واقناع حكومة إقميم كردستان عمى نبذىم، والقيام 

قوات األمن في اربيل  كما أقدمتق بغارات عسكرية عمى قواعده في جبال العرا
بإغالق حتى مقرات األحزاب الكردية العراقية المتعاطفة مع حزب العمال الكردستاني 

 لغرض عدم تقديم مبررات الجتياح عسكري لشمال العراق. .(51)التركي
طريق التعاون االقتصادي والتجاري مع حكومة إقميم  التركيةحكومة الوقد استخدمت 

كردستان العراق كوسيمة لمسيطرة عمى طموحات األكراد عبر تعميق تبعيتيم االقتصادية أمام 
عالقتيا بكافة الفصائل السياسية في العراق وذلك في اطار تطوير إلى ، كما أنيا سعت تركيا

لتيديد الذي يمثمو حزب العمال الكردستاني مواجية ا الجلإستراتيجيتيا لحفظ االستقرار 
لمعالقة بين الطرفين وما يتعرض لو خط االنابيب من ىجمات متكرره من ذلك الحزب 

 .(57)المتطرف
العالقات العراقية التركية تأحذ طابعًا جديدًا بعد المقاءات وبناءا عمى ما سمف بدأت 

قاتيا التجارية مع العراق حيث بمغ حجم والزيارات الرسمية بين الحكومتين اذ عززت تركيا عال
ومخطط ليا أن تصل إلى  7446مميار دوالر خالل عام  6التبادل التجاري بين البمدين نحو 

 .مميار دوالر سنويا بعد توقيع مذكرة التفاىم الشاممة بين البمدين 74
  املوقف األمروكي 

ان الموقف االمريكي من قضية كركوك يصيبو التناقض الواضح فيي فسياستيا تاخذ 
منعطفين من خالل االول انيا توفر الحماية لإلقميم والدعم الموجستي بعدم المساس من الدول 
الجوار التي تمسيا القضية الكردية بالتدخل في سياسة كردستان العراق نراىا تارة اخرى تشير 

. ان (55)ى ضرورة حماية الحدود التي وضعت ابان الحرب العالمية االولىفي مواقفيا عم
سياستيا حاليا كونيا محتمة لمعراق تمعب دور سياسة الميادنة، والمعب عمى كل الحبال، 
ألطول فترة ممكنة، فان نال االكراد استقالليم وانفصموا فيي تظل مكتسبة لقوة صديقة عمى 

 داقة انما صداقة المصالح والستراتيجيات القريبة منيا والبعيدة.المدى البعيد، والمقصود بالص
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القول ان الواليات المتحدة قد أبقت فتيل قضية كركوك مشتعال وقابال  ومن نافمة
ل وتوقيت انفجار االزمة معقود بمصالحيا؛ فكمما زاد تيلالنفجار في أي وقت، الستبقاء ف

  .البتزاز الفرقاءالضغط عمى تمك اإلدارة، حركت ذراع االزمة 
  اإلدرائولوةاملصاحل: 

ان سياسة اسرائيل ىي سياسة تيدف الي تمزيق وحدة العراق لذلك فيي عمى ضوء 
ذلك تساند طموحات االكراد في اقامة دولة ليم ومدعومة منيم ونستند الى ذلك من خالل 

 1743وتكررت عام عندما زار المسولين اإلسرائيميين جبال العراق  1751العالقات التاريخية 
وقدمت الكثير من المساعدات االقتصادية والحربية وتكررت التدخالت االسرائيمية بعد 

 .(52)االحتالل االمريكي من خالل انتشار وبشكل كبير لمموساد االسرائيمي في شمال العراق
 لذا تمثل كركوك البوابة الحقيقية لتنفيذ ىذا المشروع من خالل ضم كركوك القميم

تل ابيب من اجل تزويد اسرائيل بالوقود ودعميا –حيفا –كردستان واحياء انبوب كركوك 
 .(53)لوجستيا

 االستىتاجات 
 تبين من خالل البحث جممة من الحقائق العممية التي توصل الييا الباحثان أىميا:

جييان بأىمية النفط المنتج من حقول كركوك  –اقترنت أىمية خط أنابيب كركوك  -1
 يعد من األنواع الجيدة المرغوبة باألسواق العالمية وخاصة األوربية.الذي 

جييان أىمية اقتصادية بالنسبة لمعراق ولتركيا من خالل  - لخط انابيب كركوك -7
 اسيامو في زيادة العوائد المالية لمعراق وحصول تركيا عمى الرسوم فضال عن تأمين

 . ما يقرب من ثمث حاجتيا من النفط
تتجمى األىمية الجيوستراتيجية لمخط العراقي التركي من خالل تأثيره عمى العالقات  -5

الدولية بين العراق وتركيا من جية وبين العراق ودول العالم األخرى واألحداث 
 والصرع التي ارتبطت بحقول نفط كركوك وبخط األنابيب.  السياسية 

اتجاىات تصدير النفط العراقي  كشفت الدراسة من خالل استخدام برنامج بيرسون ان -2
( اعالىا لمنافذ اوربا أي عن 7445-7445الى االسواق العالمية سجمت لمفترة )

 طريق الخط العراقي التركي مستبعدًا بذلك عدم تؤثره باألسعار.
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ان الخسائر التي تعرضت ليا تركيا جراء اغالق خط االنابيب خالل حرب الخميج  -3
مقارنتيا بالمساعدات التي حصمت عمييا من الواليات والحصار االقتصادي ال يمكن 

ى العراق سنة مالمتحدة االمريكية وحمفائيا االمر الذي جعميا ال تدخل الحرب ع
بل سعت الى تقوية العالقات السياسية واالقتصادية من اجل استمرار تدفق  7445

صل عميو النفط الى اراضييا سواء من خالل الرسوم المفروضة او من خالل ما تح
 تركيا من النفط الخام وبأسعار تفضيمية. 

أسيم التنوع القومي لسكان محافظة كركوك في وجود تناقض في األىداف والرؤى  -4
 التي زادت من األىمية الجيوستراتيجية لحقول نفط كركوك وخط األنابيب. 

 التىصيات
الي طرف أن ضرورة اقتناع جميع األطراف بأن كركوك تمثل كل العراقيين وال يمكن  -1

، لذلك ينبغي عمى فما ياخذ بالقوة يسترد بالقوة اآلخرينيسيطر عمييا ويسمب حقوق 
الجميع أن يعي ىذه الحقيقة التي تجعل من كركوك منطمق لمتآخي بين مكونات 

 .الشعب العراقي وأن مواردىا ممك لجميع العراقيين
ي لوضع سياسة تضمن البد أن تدخل تركيا في مفاوضات مع حزب العمال الكردستان -7

المسمحة التي تقوم بيا تمك  األعمالفي تركيا من اجل الحد من  األكرادحقوق 
العراقي التركي في محافظات جنوب  األنابيبتستيدف خط  والتي غالبًا ما األحزاب
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