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 ن كيف تنظرون لغزو كركوك ؟واآل

 صالح املختارالرفيق  
 لرمحنلكنها خاضعة ململكة اللشيطان  مكمنالتفاصيل 

ن املسائل سرائيل الشرقية لكركوك ألإنتائج غزو ظهور النتظار حلني تعمدت ا
ن اخلاطئ الصحيح ومتييزه ع قة مربكة للكثريين ومن الصعب رؤيتهممتداخلة بطري

 مور وصارت كلها واضحة وبال لبس حانن تكشفت األأيف حلظتها ، ولكن وبعد 
 . وقت وضع النقاط على احلروف

سرائيل الغربية ونغوهلا العامليني إبعراقيني كراد أهو عالقة  ثارثري ومازال ي  أ  هم ما أن إ
ما القضية الثانية فهي انفصال منطقة أ ،رد ليفي الصهيوين الوقح هنري برنامثل 

اليت فاصيل تفالمر بعقلية متفحصة ، لنناقش األاحلكم الذايت وتأثريها على العراق 
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،  الرمحن عة يف النهاية  ململكة خاض، كما يقول املثل الغريب ، يكمن فيها الشيطان 
 .كما نؤمن حنن 

سرائيل الغربية يف إقاموا صالت مع أطراف احلركة الكردية أن أليس مثة شك يف 
سرائيل الغربية إنشاء إن احلركة الصهيونية وقبل أوهو واضح وقت مبكر لسبب 

يضها لتحر  قليات الدينية والقومية يف الوطن العريببالتعاون مع كل األ اختذت قرارا  
ضعاف االقطار قطار العربية يف مسعى معروف إلعلى التمرد واالنفصال عن األ

 استهدفتها يتحدى الكتل البشرية الإاملسلحة  الكردية وكانت احلركة ،العربية 
العراق  جل تقسيمأعم من دون و اقامت معها عالقات تعأو احلركة الصهيونية 

ن تقسيم العراق إهيونية وكياهنا ومن مث فكرب على الصيشكل اخلطر األ هنضعافه ألإو 
نظر ن ي  أولكن هذه القضية جيب  ، ل يف خططها وممارساهتا امليدانية و حيتل املركز األ

  ليها نظرة مشولية وتفصيلية :إ
نظمة أسرائيل الغربية بل مثة إقام صالت بأية وحدها من دليست احلركة الكر  .1

سرائيل إؤومة للقدس واعرتافه بت املشبعد زيارة السادا يضا  أبذلك عربية قامت 
ية سرائيل الغربية سواء رمسإقات مع نظمة عربية عديدة لديها عالأ، فهناك الغربية 
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ت مع مصر ومل يقطع عالقاته مع عاد العالقاأن النظام الوطين أولنتذكر ب، و عملية أ
  سرائيل الغربية .إب هردن بعد اعرتافاأل

سرائيل الغربية هو إية بداحلركة الكر  كثر من يعرتض على صالتأن إ .2
، وهذا االعرتاض هدفه تسهيل عزل سرائيل الشرقية ونغوهلا العرب إ
هنا أ عداءها يف الوسط العريب املناهض للصهيونية وكياهنا ، ولكن هل حقا  أ

تؤكد  ،م اهنا توأمها الفعلي وكما يظهر يف الواقع ؟ أسرائيل الغربية إضد 
ن أية خلميين ونظامه بنو يهب الغرب والصحداث كافة ومنذ تنصياأل

مر بتدمري وتقسيم قدر تعلق األسرائيل الغربية إلشرقية هي توأم سرائيل اإ
يل الغربية سرائإفنظام مخيين حظي بدعم ، قطار العربية سم األوتقا

جل رب اليت شنها مخيين على العراق ألثناء احلأالعسكري واملخابرايت 
تبادلة عالمية املورغم كل احلمالت اإل، ري مثال يراجنيت خإوكانت احتالله 
هم  بينما العرب بدا  أواحدة  ضا حربا  هنما مل ختو أال إ سرائيليتنيبني اإل

العراق  حروهبا التدمريية خصوصا  و  سرائيل الغربية وغزواهتااهلدف املباشر إل
الغرب االستعماري مع الصهيونية هداف أالذي احتل نتيجة تالقي 

 قية . سرائيل الشر إو 
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كافة يف   يضا  أبل فقط يراجنيت إليس يف املاليل نظام مريكا وقفت مع أن أكما   
ركان الغزو بواسطة نغول أيف غزو العراق وتثبيت  عقبتها بتعاوهنماأمراحل احلرب و 

من حتمي االحتالل وتدميه أوى وميليشيات وق سرائيل الشرقية الذين صاروا حكاما  إ
نتيجة  رائيل الشرقية عندما سحبت قواهتا تكتيكيا  سمريكا العراق إلأمث سلمت ! 

خر من حيق له آسرائيل الشرقية إف ، عجزها عن حتمل عمليات املقاومة العراقية
سرائيل الغربية مادامت حتظى إو أمريكا أالعرتاض على وجود عالقات مع ا

ن أكون من املناسب ذكر ولرمبا ي،  واملستمر حىت هذه اللحظةبدعمهما الفعلي 
الوعود العلنية بدعم  الصهيوين هيسرائيل الشرقية من توأمها رب خدمة قدمت إلكأ

عندما حصل االستفتاء ختلت  لكنهايف العراق انفصال منطقة احلكم الذايت الكردية 
،  كرادرب واألعشعال الفنت بني الإهنا كانت تريد فقط أكراد بطريقة تؤكد عن األ

سرائيل الشرقية اليت سارعت إال هو والذي استفاد من التحريض على االنفص
 . ( ! ليهإسرائيل الغربية إعراق ودخول منع تقسيم ال الحتالل كركوك حتت غطاء )

يف اختيار مع من  نت لست حرا  أزمة سياسية خانقة فأمل مع اعندما تتع .3
ن بعض أالصراع يفرض مفاوضك وحماورك بل  نوض وتتحدث ألاتف

ي هنا مكروهة ، وهذه هأة رغم مفروض احلاالت تفرض حتالفات مؤقتة
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، تارخيها يعرف هذه احلقيقة  درس قليمية والدولية ومنطبيعة احلروب اإل
ن أال إمنا نتعامل معها حبذر إطالقها و إنقبل هبذه القاعدة على  ننا الأورغم 

يعز الدعم له فيتجه للتعاون  حينما غرينا يرى فيها حبل انقاذ له خصوصا  
مامنا عالقتنا قبل أالشك فيها و وهذه قضية ، ي طرف يقدم الدعم أمع 

يع عالقاتنا معها رغم مبصر بعد اعرتاف السادات هبا وتطبالعراق غزو 
 هدن رغم اعرتافر غربية وكذلك استمرار عالقتنا باألسرائيل الإاعرتافها ب

 سرائيل الغربية . إب
نظر نظمة موقف يفتقر لبعد الألن قطع العالقات بسبب رفض لبعض سياسات اإ

مع ) جملس التعاون العريب ( جعل قيادة النظام الوطين تقيم عالقات احتاد  وهذا ما
سرائيل الغربية وعالقة الثاين الفعلية هبا إوىل الرمسية برغم عالقة األدن ر مصر واأل

ردن جزء من وطننا التايل : وقعت الواقعة ومصر واأل واملنطلق كان هو،  وقتها 
دامة العالقات معهما لتقليل إمنا الصحيح هو إيط هبما و التفر  الكبري وليس صحيحا  

ما تعيدان النظر ، ولكن سرائيل الغربية ورمبا حصول تطورات جتعلهإضرار صلتهما بأ
دن رغم عالقتهما تلك هو موقف ر ن ابقاء الصلة مبصر واألإحوال فيف كل األ

 . حلوارات والتفاهمملواصلة ا ضروري جدا  
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من حيث اجلوهر ختتلف  سرائيل الغربية الإالعالقات بني احلركة الكردية و  .4
ركة ن مواصلة احلوار والتفاهم مع احلأردن هبا ، بل عن عالقات مصر واأل

سرائيل إد بكران عالقة األكعراقيني أل  لنا ية يف العراق مهم جدا  دالكر 
غم معرفة ا ور وهلذبهم القومية ، لادعم ملط الغربية قامت على البحث عن

مت االتفاق معهم وصدرت الغربية سرائيل إكراد بالنظام الوطين بصالت األ
رتفت بالقومية الكردية كقومية ثانية عواليت ا 1970ذار عام آ 11اتفاقية 

عن  فهل كان النظام الوطين غافال  ،  هيف العراق وثبت ذلك يف دستور 
ية لقيادة الوطنية العراقطبعا كانت ا، سرائيلية للزعامة الكردية ؟ الصلة اإل

ادح ولكن صاب العراق نتيجتها ضرر فأتعرف بالتفصيل تلك العالقات و 
جل قليمية تفرض سعة الصدر والفهم ألمصلحة العراق ووحدته اإل

فلم تتوقف احلوارات  وكردا   ىل حلول ترضي العراقيني كافة عربا  إالوصول 
 .  حىت يف ذروة احلرب الداخلية بدا  أ

ت قطار العربية وقد نفذنواجه خطة تقسيم وتقاسم األ ن وحننواآل .5
 سرتاتيجية هي احلل الوحيدالنظرة االن إووصلت مراحل غاية يف اخلطورة ف

ن محاية واملطلوب اآل ، فق التطور الالحق لكل حدث كبريأ  ترى هنا أل
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ا حنمي اهلوية ومننع حموها مالعراق وهويته من التمزق والضياع وعند
لكن عندما تضيع اهلوية جلة كافة اجلروح واخلسائر و معا نستطيع الحقا  

 وصالحتتم برت األ غرغريناىل إول بل تتح بدا  أتعاجل  ن اجلروح الإالوطنية ف
 .ن ؟ ين نقف اآلأ، ف

فيها  يراين علنا  يل الشرقية لكركوك ورفع العلم اإلسرائإن غزو أليس مثة شك يف 
ة يوتعليق الشعارات الطائفية العدائسرائيل الشرقية وانتشار احلشد الشعويب التابع إل

عرب كمال مد خط احلياة بني طهران وبريوت إيراين بعالن الفرح اإلإمث والوقحة 
سرائيل الشرقية ن واحد مصادر مالية إلآسرتاتيجية توفر يف اجنوب كركوك كنقطة 

يراين زاد ن اخلطر اإلأيؤكد بليها بشدة وتكمل حلقات خط احلياة ، كل ذلك إحتتاج 
صبحت مواجهته بروح التضامن أو ،  ر من املرحلة السابقة لغزو كركوككثأتفاقم و 

 العراقي ضرورة حامسة .
التطورات سرائيل الشرقية مل تكن إخطر لنا هو ن العدو الرئيس واألأحينما اقتنعنا ب

تفصيلية وهي لهدافها اأالعراق ومشاله ، لكننا كنا نعرف قد وصلت بعد لغزو وسط 
خضاع كل إه وتدمري القومية الكردية و زالة عروبتإو  عراق وتفريسهتغيري هوية ال

ن املشروع الكردي ويف أوحىت لو افرتضنا ننا إوهلذا ف، حلكم فارسي صرف  العراق
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مة العراق واألعلينا وعلى  وجوديا   ن يشكل خطرا  أميكن  القد حتقق على األ هنطاق
دامت اهلوية  ، فما ونتائجه العمليةيراين املشروع االمرباطوري اإلطر العربية مقارنة خب

بيننا وبني  ن حل املشاكل ممكن مهما زادت تعقيدا  إفباقية تربطنا اليت العراقية 
غريها باحلوارات كراد ، مبا يف ذلك حل مشكلة كركوك و شقاء العراقيني األاأل

بعد احتالل كركوك اجملسد يف اجلديد ن الوعي الكردي أقينا وي، الطويلة النفس 
كراد ستساعد لأل سرائيل الغربيةإمريكا و أخيانة على تؤكد و ارات اليت رفعت الشع

 . سخراقوى و أسس أعادة بناءها على إو ية خوة العربية الكردعلى تعزيز األ
ظهر من بني حيث  ورمبا يكون التذكري مبشكلة جنوب السودان مفيدا   .6

استحالة  ن اكتشفأد العودة للوحدة مع السودان بعد االنفصاليني من يري
شد أومنطقة احلكم الذايت يف العراق  سباب عملية صرفةاالنفصال أل

فقري شمال العراق حاجة للعراق من حاجة جنوب السودان للسودان ف
ن أكما  ، طراعية والنفرض الز وارد بينما جنوب السودان غين باألامل

ورغم كل تلك الظروف الداعمة جنوب السودان حماط بدول تتعاطف معه 
فصال فقد فشل وصارت دولة جنوب السودان دولة فاشلة بكل ما لالن

من قبل جريان  بينما مشال العراق معزول كليا  تعنيه الكلمة من معان ، 
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ن تستمر دولة أب الكردية فكيف ميكن دىن من املطاليعادون حىت احلد األ
بعد أويف  خريا  أو ، ؟ ساسية األمستقلة وهي تفتقر ملقومات االستمرارية 

فرعي وليس نه مثل برت عضو إف لو افرتضنا االنفصال حاصال  ماالت االحت
لعربية زالة اهلوية اإسامح هللا ب يراين البينما لو جنح املشروع اإلالرأس قطع 

ال عبارة عن عملية قطع الرأس العراقي وهلذا نه إعرب التغيريات السكانية ف
 و اسرتجاع العراق .أمل يف املعاجلة أ

جب دحره والتخلص عظم الوان اخلطر األأكد لنا بأخر آرس ما حدث يف كركوك د
راق جل عأمن  مث معاجلتها اميكن حتملهخماطر ن عداه اآل يراين ومامنه هو اخلطر اإل

ة اهلويننا نتمسك حلد االستشهاد ب، وألان و جيب تضميد جراحه قبل فوات األ
حقوقهم عن دفاعهم  كراد يفخوة األنصر على التوحد مع األننا إفالوطنية العراقية 

، ولكن ذار آ 11ة يثبتناها يف اتفاقوطبقناها و  تشرفنا بتلبيتها جوهريا  القومية اليت 
ي حق قومي أسرائيل الشرقية تنكر إرأينا هذا وعلى النقيض منه مقابل موقفنا و 

كراد العراق بفضل النضال املشرتك ومية املكتسبة ألقللكرد وتريد الغاء احلقوق ال
 .  يران منهاإكراد أرمون كما حيردي  العريب والك
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 وكردا   له عربا  هأبتفاهم  رادة املشرتكة لكافة العراقيني سيبقى العراق واحدا  باإل
لعراق لكل عراقي ، فاين وصابئة ديشيعة وسنة ويز وتركمان مسلمني ومسيحيني 

، خر يف كل شيء مادامت عراقيتنا هي هويتنا اجلامعة آي عراقي والعراقي مساو أل
 . سرائيل الشرقية وداعميهاإالعراق الوطنية سنهزم حدة وبو 
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