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 في عالم متغير هواستقرار وحدة العراق 
                

 خليل العاّلف إبراهيم أ. د.
 جامعة الموصل –اإلقليميةمدير مركز الدراسات التاريخ الحديث  أستاذ

 
 مستخلص البحث

نهررافكرررة تقسرريم العررراق اللديرردة ليسرر  لديرردة بررل  ديمرر   إن ارتبطرر ب بلرركل أو  وا 
الررر ين تبنررروا المكررررة لرررم  أول ررر ب وان إسررررا يلبررر خر باطمررراب الغرررري ا  تمرررادي ب وأمرررن 

يستطيعوا تنمي ها على ارض الوا ع ليس بسبي عدم  درتهم وحسريب برل  ن العررا يين 
ولررعي ريرررر  ابررل للقسرررم . فلررعب  موحررردب رفضرروا التقسررريم وان العررراقب كبلرررد وارض 

 وأرض  موحدة ويستند في ه ا على ثواب  اللغرافي ب وحقا ق التاريخ.
 

 مقدم 
(، تعذذذذرع العذذذذراق، 9191 - 9191منذذذذ ابتذذذذدا  الحذذذر  العالميذذذذة ا ولذذذ   

بوالياتذذذل الذذذلالثص الموصذذذل، وببذذذداد، والبصذذذرة يلذذذ  محذذذاوالت لتقسذذذيمل.. فلقذذذد 
، والمساومات التي أعقبتها عل  تقسذيم 9191بيكو  –نصت معاهدة سايكس 

العذذذراق يلذذذ  منذذذارق ننذذذوذ بريرانيذذذة وفرنسذذذية، واعتمذذذادا  علذذذ  ماأقرتذذذل لجنذذذة 
، التذي حصذلت علذ  االنتذدا  دوبونسون. ولكن الننر، وتدفقل جعذل بريرانيذا

، تعمذذل مذذن اجذذل أن يرذذل العذذراق موحذذذدا ، 9102نيسذذان  02 فذذي العذذراق فذذي
، 9109وحتذذ  عنذذدما رفذذع ا تذذراف االعتذذراف بالدولذذة العراقيذذة الحديلذذة سذذنة 

ورذذذذذالبوا بواليذذذذذة الموصذذذذذل والتذذذذذي كانذذذذذت ت ذذذذذمل محافرذذذذذات نينذذذذذو  وكركذذذذذوف 
الحكومذذذة العراقيذذذة وعذذذرع والسذذذليمانية ودهذذذوف وأربيذذذل، وقنذذذت بريرانيذذذا مذذذ  
بتأكيذذذد صذذذيرورة واليذذذة  9101ا مذذذر علذذذ  عصذذذبة ا مذذذم وصذذذدر قرارهذذذا سذذذنة 

 الموصل جز ا  من العراق.
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ومذذ  هذذذا فقذذد أليذذذرت خذذالل الع ذذرينات واللاللينذذذات مذذن القذذرن الما ذذذي، 
ق ذذذايا عديذذذدة تتعلذذذق  بذذذا كراد وازلذذذوريين واليزيديذذذة والمسذذذيحيين، وحصذذذلت 

نذذذذات مذذذذن الحكومذذذذة العراقيذذذذة ب ذذذذمان حقذذذذوق كذذذذل عصذذذذبة ا مذذذذم علذذذذ  ترمي
مكونات ال ذع  العراقذي ،وعلذ  هذذا ا سذاس قبذل العذراق ع ذوا  فذي عصذبة 

 .9190ا مم ونال استقاللل في ت رين ا ول سنة 
وخذذذذالل ا ربعينذذذذات مذذذذن القذذذذرن الما ذذذذي وقبيذذذذل ن ذذذذو  الحذذذذر  العالميذذذذة 

بعذذذد أن  ذذذعرت (، تكذذذرر الحذذديث عذذذن تقسذذذيم العذذراق 9111 – 9191اللانيذذة  
بريرانيذذا، صذذاحبة الننذذوذ القذذومي فذذي العذذراق بتنذذامي التيذذار القذذومي العربذذي. 

 9119كتذذ  هذذاملتون كذذذ  المست ذذرق البريرذذذاني المعذذروف، مقالذذذة فذذي سذذذنة 
قامة دويذالت للعذر  وا كذراد فيذل.. أال أن هذذا  دعا فيها يل  تقسيم العراق، وا 

بريرانيذة وا مريكيذة التذي وقنذت الرأي اصردم مرة لانيذة بالمصذالا الننريذة ال
بجان  وحدة العراق و ذمان اسذتقراره عذن رريذق أعذادة احذتالل العذراق لانيذة 

وماتخللهذذا  9119ألذذر ف ذذل لذذورة ر ذذيد عذذالي الكيالنذذي المعروفذذة بلذذورة مذذايس 
 من اصردام بين الجيش العراقي والجيش البريراني.

سسذذذت جمهوريذذذة ، وسذذذقر النرذذذام الملكذذذي وتأ9111تمذذذوز  91قامذذذت لذذذورة 
العذذذراق، وأعلنذذذت قيذذذادة اللذذذورة تمسذذذكها بوحذذذدة العذذذراق ورفذذذ  الذذذزعيم  العميذذذد( 

(، رئذذيس الذذوزرا  والقائذذد العذذام للقذذوات 9119 - 9111الذذركن عبذذدالكريم قاسذذم  
المسلحة  ذعار  الجمهوريذة العراقيذة الخالذدة(، للوقذوف بوجذل  ذعاري  الوحذدة 

 ذذبار  1تمر الو ذذ  حتذذ  سذذقورل فذذي العربيذذة( و  االتحذذاد النيذذدرالي(.. واسذذ
تأكدت وحدة العذراق خذالل الحذر   9112 – 9119.. وخالل النترة من 9119

 ( والتي عرفت بذ  حر  الخليج ا ولذ (.9111 – 9112اإليرانية   –العراقية 
ن ذذذر اوديذذذد ينذذذون، وهذذو باحذذذث اسذذذتراتيجي يسذذذرائيلي دراسذذذتل  9110فذذي سذذذنة 

للمانينات( اقترح فيها تقسيم العراق يل  لالث الم هورة بذ  خرة يسرائيل في ا
دول، دولذذذة عربيذذذة فذذذي الوسذذذر ودولذذذة كرديذذذة فذذذي ال ذذذمال ودولذذذة  ذذذيعية فذذذي 
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وممذا  9110الجنو  وقد ن رت الخرة  مجلة كينونيم( اإلسرائيلية في  ذبار 
اإليرانيذذة سذذتمزق العذذراق وتذذ دي يلذذ   –جذذا  فذذي الخرذذةص حأن الحذذر  العراقيذذة

  قبل أن يكون قادرا  عل  تنريم صراع عل  جبهة واسذعة سقورل داخليا  حت
  دناح أي  د يسرائيل.

 0أمذذذا صذذذحينة  هذذذاأرتس( اإلسذذذرائيلية، فقالذذذت فذذذي تحليذذذل لهذذذا ن ذذذرتل فذذذي 
 أن تقسيم العراق يل  لالث دول أحداها  يعية، واللانية سذنية، 9110حزيران 

أن دخذذول العذذذراق واللاللذذة كرديذذة، هذذو مذذن صذذذميم المصذذلحة اإلسذذرائيلية، أال 
الكويت وابتدا  حر  الخليج اللانية، سذهل الحذديث عذن تقسذيم العذراق، وكذان 
توركوت اوزال رئيس الوزرا  التركي من أبرز الذين دعوا يل  تقسيم العراق.. 
وقذذذد أخذذذذ اوزال يسذذذتعمل تعبيذذذر  ال ذذذعو  العراقيذذذة(، ون ذذذرت جريذذذدة حريذذذت 

وتقذذوم هذذذه الخريرذذة علذذ  أسذذاس  خريرذذة أوزال للعذذراق(  سذذمي بذذذ التركيذذة مذذا
عرقي، لم جمعها في كونندرالية عربية وكردية وتركمانية.. ومن المالحر أن 
أي نني لهذه الخريرة لذم يصذدر مذن أي مصذدر رسذمي تركذي.. وقذد حذر  
ا تذذذذراف، فذذذذي حينذذذذل، علذذذذ  أقامذذذذة عالقذذذذات مذذذذ  قيذذذذادات الحذذذذزبين الكذذذذرديين، 

الكردسذذذذتاني وكذذذذذلف مذذذذ  بعذذذذع  الذذذذديموقراري الكردسذذذذتاني واالتحذذذذاد الذذذذورني
  قيادات ا حزا  السياسية التركمانية وحت  غير التركمانية العراقية.

خر م اري  رسمية ررحذت لتقسذيم العذراق ب ذكل معلذن هذي الوليقذة رقذم آو 
يوليذذذو  -التذذذي ن ذذذرتها مجلذذذة القذذذوات المسذذذلحة ا ميركيذذذة فذذذي عذذذدد تمذذذوز 61

تذي ترسذم مسذتقبال للمنرقذة وتترذرق  حوليقذة رالذف بيتذرح وال ذوالمعروفة بذ 6001
وتحذذافر  يلذذ  تقسذذيم العذذراق وسذذورية والسذذعودية يلذذ  دويذذالت رائنيذذة متنازعذذة،

يسذذذرائيل علذذذ  سذذذيررتها علذذذ  جميذذذ  ا را ذذذي العربيذذذة والنلسذذذرينية المحتلذذذة 
ليكون السالم قائما عل  أساس قوة الردع اإلسرائيلية مذن ناحيذة وتمزيذق دول 

قريذ  النذاعم مذن ناحيذة أخذر ، والتقريذر أعذده الخبيذر المنرقة وفق سياسذة الت
حرالذذف بيتذذرح الكولونيذذل المتقاعذذد فذذي الجذذيش ا مريكذذي وهذذو يعبذذر عذذن ر يذذة 



 

 
 
 

  (02  1دراسات يقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[01] 

ون ذذذرت خريرذذذة ت ذذذير إلعذذذادة رسذذذم ال ذذذرق  ،المحذذذافرين الجذذذدد فذذذي أمريكذذذا
ا وسر الجديد، كما وت ير الخاررة في الملحق  أ( أدناه يل  دولة كردستان 

ومحافرذذذة كركذذذوف  –ي ت ذذذم محافرذذذات  ذذذمال العذذذراق الذذذلالث الكبذذذر  والتذذذ
وجذذز  مذن محافرذذات الموصذل وديذذال  واقترذاع منذذارق مذن سذذورية  -الننريذة

يذذران وتركيذذا وأرمينيذذا وأذربيجذذان ويذذتم هذذذا بذذدعو  حرد حقذذوق ا قليذذات التذذي  وا 
ه ذمت تاريخيذاح وربعذا هذي جذز  مذن مخرذر أعذادة هيكليذة ال ذرق ا وسذذر 

ولعذذل مقتذرح قائذذد  ،زعذذة العسذكرية فذي النكذذر السياسذي ا مريكذيوهنذا تبذرز الن
قذوات االحذذتالل فذذي العذراق مذذ خرا إلن ذذا  قذذوة م ذتركة عراقيذذة أمريكيذذة كرديذذة 

 خير دليل عل  ذلف.
كمذذذا دعذذذا نائذذذ  الذذذرئيس ا مريكذذذي حجوزيذذذف بايذذذدنح عنذذذدما كذذذان سذذذيناتور 

رئيس النخذذذري وحلزلذذذي جليذذذ ح الذذذ –للحذذذز  الذذذديمقراري عذذذن واليذذذة حديالويذذذرح
يلذذي تقسذذيم العذذراق الذذ   ،6002لمجلذذس العالقذذات الخارجيذذة فذذي أوائذذل مذذايس 

 وتتمت  كل منهما بالحكم الذاتي. ،لالث منارق كردية وسنية و يعية
 9111ويسذتند اقتذراح بايذدن لتقسذيم العذراق يلذذ  مذا جذر  فذي البوسذنة عذذام 

من تقسيم، حيث تكون هناف لالث دويالت مربورة ب ذكل  ذعيف ببع ذها 
وكلهذذذا تحذذذت مرلذذذة « سنِّسذذذتان»و«  يعسذذذتان»و« كردسذذذتان»الذذذبعع، وهذذذي 

عراق كبير لكنل هزيل. وقال بايدن وغيل  في مقالتهمذا الم ذتركة التذي تعذود 
 النكذذرة تسذذتند يلذذ  مذذا تحقذذق فذذي البوسذذنة ص »0221( أيذذارمذذايو   9يلذذ  تذذاريخ 

يذذذدير ا كذذذراد وال ذذذيعة والسذذذنة والعذذذر   ذذذ ونهم بينمذذذا تتذذذرف   أنحيذذذث يمكذذذن 
الحكومة المركزية لتكون معنية بال  ون الم تركة. نحن قادرون عل  تحقيق 
ذلذذذف مذذذ  يغذذذذرا ات تمذذذنا للسذذذذنة كذذذي ي ذذذاركوا فذذذذي الحكذذذم مذذذذن خذذذالل خرذذذذة 
عادة ن ر قواتنذا وعقذد حلذف عذدم اعتذدا  علذ  مسذتو   مصممة لالنسحا  وا 

 «. المنرقة
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لكذن االقتذراح تذذم رف ذل حينمذا رذذرح للمذرة ا ولذ  قبذذل عذام، وكتذ  جذذور  
الصذذذحينة المتخصصذذذة ب ذذذ ون ال ذذذرق « جلذذذف نيذذذوز الخلذذذيج»ح ذذذمت فذذذي 

مت ذكيا مذن « تقسذيم العذراقص بدايذة غيذر سذوية»ا وسر، عمودا تحت عنوان 
استخدام فكرة التقسيم، معتبرا أن كلمة التقسذيم لهذا وقذ  سذيذ لذاذان العربيذة  
فهذه الكلمة كانت ورا  التقسيم الذي ررحتل ا مم المتحدة لنذتا الرريذق أمذام 

 ت كيل يسرائيل. 
كذذذذذلف أكذذذذد المحللذذذذون السياسذذذذيون المتخصصذذذذون بال ذذذذ ون الخارجيذذذذة، أن 
تقسذذذيم العذذذراق قابذذذل  ن يجذذذر يلذذذ  سذذذنف هائذذذل للذذذدما  فذذذي العذذذراق والمنذذذارق 

راق وا كذذراد فذذي ال ذذمال المجذذاورة  فبينمذذا يعذذيش السذذنة العذذر  فذذي غذذر  العذذ
وال ذذذيعة فذذذي الجنذذذو ، ترذذذل مذذذدن العذذذراق متميذذذزة بتمذذذاز  كياناتهذذذا  الرائنيذذذة 
والقومية  فببداد وكركوف والموصل ال تمتلف خرورا وا حة تنصل كل فئة 
أساسذذية عذذن غيرهذذا. بذذل أن المذذدن العراقيذذة فذذي النتذذرة ا خيذذرة أصذذبحت أكلذذر 

عانذذذت المنذذذارق المحيرذذذة بببذذذداد تجانسذذذا مذذذن السذذذابق مذذذن حيذذذث االلنيذذذات و 
 الكلير من الترهير االلني.

خبذذرة ب ذذ ون العذذراق مذذن رئيسذذل  أكلذذروكمذذا هذذو معذذروف فذذأن بايذذدن يعذذد 
وصذذول بايذذدن الذذ  منصذذ  نائذذ  الذذرئيس كذذان نذذذير  ينومذذ   بذذاراف اوبامذذا.
العراقيذة الراف ذة فكذرة التعذاري مذ  تقسذيم  ا وسذارللعديذد مذن    وم بالنسذبة

النيدرالية فان هذا التعيين كان ب ذارة فذرح للعديذد مذن  العراق، بل ترفع حت 
 التذذه  بعيذدا فذي تقسذيم العذراق بقذدر مذا ا وسار التذي تذر  أن خرذة بايذدن

وا كذذذراد والرائنيذذذة بذذذين  تقتذذذرح حذذذال لتجذذذاوز الصذذذراعات العرقيذذذة بذذذين العذذذر 
لكذذذن مافاجذذذأ  .العذذذراق مذذذرات عديذذذدة سذذذبق لبايذذذدن أن زار وقذذذد .عةالسذذذنة وال ذذذي

 فذي ا ميركيذةالسياسية التي تعتبر ننسها صذديقة للواليذات المتحذدة  ا وسار

وا ذنرن انخررذت فذي مناو ذات مذ  المسذلحين  ينالربقة السياسية العراقيذة 
ل ادمذذاجهم فذذي العمليذذة السياسذذية. لكذذن هذذذا التصذذرف اعتبرتذذ والبعليذين بهذذدف
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الحاكم بملابة التهيئة النقال  بعلي بدعم مذن  ببداد السيما االئتالف ال يعي
الربقذذة علذذ  فذذف ارتبارهذذا مذذ   ومذذ  عذذدم قذذدرة هذذذه النرذذام العربذذي الرسذذمي.

 أنغيذذذذر  جذذذذاهرت برف ذذذذها خرذذذذة بايذذذذدن للمصذذذذالحة أنهذذذذا يالوا ذذذذنرن كليذذذذا 
عمليذذة  فذذي ا كبذذرالرذذرف الكذذردي اصذذر علذذ  مذذنا الواليذذات المتحذذدة الذذدور 

فذذي حذذال  وا كذذرادالعرقذذي الذذذي قذذد يتسذذب  فذذي حذذر  بذذين العذذر   حذذل النذذزاع
جعذذذذل وا ذذذذنرن تتذذذذننس  ا مذذذذر. هذذذذذا ا ميركيذذذذة انسذذذذحا  الواليذذذذات المتحذذذذدة

العذذذذذذراق حتذذذذذذ  بعذذذذذذد  الصذذذذذذعدا   نهذذذذذذا وجذذذذذذدت لننسذذذذذذها دورا محوريذذذذذذا فذذذذذذي
 علذ  المنذذارق المتنذازع عليهذذا و بذل االنسذحا .لكن هذذا الذذدور لذن يقتصذذر

يذذوازي ذلذذف مذذن اهتمذذام وأهميذذة وهذذو الذذننر. ولذذذلف فذذان بايذذدن  ربمذذا ي ذذمل مذذا
 أغ بتعدل عن خرتل السابقة بتقسيم العراق ال  دويالت رائنية وعرقية 

كبيذذرة مذذن العذذر  ال ذذيعة مذذا عذذدا  أوسذذارا   أغ ذذبتالعذذر  السذذنة كليذذرا مللمذذا 
سذذذذذر الو  يقلذذذذذيم إلقامذذذذذةزعامذذذذذة الحكذذذذذيم الذذذذذذي كذذذذذان يسذذذذذع   ا علذذذذذ المجلذذذذذس 
الجميذ  مقترحذا هذذه المذرة خرذة جديذدة  إلر ذا بايدن اليوم يسع   والجنو .
حصذ  اصذبر  أسذاسعلذ   توزي  لذروات الذبالد بذين الجميذ  بإعادةوتتملل 

العربذي  مذن كعكذة اكبذر. وبذذلف فذان بايذدن يقتذر  فذي خرتذل هذذه مذن الملذل
يذذدن ال ذذهير قليل دائذذم خيذذر مذذن كليذذر زائذذل(. هذذذه الخرذذة الجديذذدة حذذر  با

مناق ذذتها مذذ  كبذذار القذذادة العذذراقيين فذذي ببذذداد واربيذذل. فجهذذود بايذذدن  علذذ 
انذدالع نذزاع  يمكانيذةتنصذرف الذ  كينيذة تهدئذة المخذاوف مذن  الرئيسذية اليذوم

وربقذذذذا  .6066الواليذذذذات المتحذذذذدة نهايذذذذة عذذذذام  عرقذذذذي ورذذذذائني بعذذذذد انسذذذذحا 
مذا قالذل للقذادة  ا كذرادللقذادة  سيكرر ا خيريرافق بايدن فان  أميركيلمس ول 

العراقيين حأن يتقبلوا جز ا  العراقيين في ببداد قبل يوم وهو أنل من صالا كل
فذي  ا ميركذي أصذبر قلذيال مذن كعكذة كبيذرة جذدا.ح كمذا سذيدف  نائذ  الذرئيس

ومذذن  اتجذاه يقذرار قذذانون للذننر تعلذر لسذذنوات بسذب  النزاعذات العربيذذة الكرديذة
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 ا جنبيذةالذننر ويو ذا القواعذد ل ذركات الذننر   أنل أن يحدد تقاسم عائدات
 .تستلمر في حقول الننر والباز العراقية التي

وقال بعع الخبرا  ين التقسيم الناجا للعذراق لذن يكذون سذهال  يذ يترلذ  
ت اورا م  جيران العذراق بمذن فذيهم ييذران والسذعودية، ناهيذف مذن الحساسذيات 
القوميذذة فذذي تركيذذا. وقذذال بايذذدن ين الواليذذات المتحذذدة سذذتجد ننسذذها عذذاجال أم 

لذذ  ا مذذم المتحذذدة آجذذال تتوسذذر فذذي تننيذذذ التقسذذيم، وتوجذذل فذذي النتذذرة ا خيذذرة ي
لمناق ذذة النكذذرة مذذ  مسذذ ولين مذذن الذذدول الدائمذذة الع ذذوية فذذي مجلذذس ا مذذن 

 لكس  تأييد ا مم المتحدة ومساعدتها لتننيذ النكرة. 

وفذذذذي المقابلذذذذة التذذذذي جذذذذرت معذذذذل، است ذذذذهد بايذذذذدن بمذذذذا سذذذذمعل مذذذذن بعذذذذع 
لمذذاذا احتجذذتم كذذل هذذذا الوقذذت. نحذذن سنصذذل يلذذ  تلذذف »الدبلوماسذذيين هنذذاف. 

قرذذذذة يمذذذذا مذذذذذن خذذذذالل يجرائنذذذذذا أو مذذذذن دونذذذذذل، ومذذذذا نحتذذذذذا  يليذذذذل هذذذذذو يدارة الن
 «. التقسيم

يذن يحذذاول بايذذذدن مذذذن خذذذالل ذهابذذذل يلذذ  ا مذذذم المتحذذذدة أن يقذذذدم مقترحذذذا 
يتعلق بالسياسة الخارجية، فهل هو يسع  يل  بي  فكرتل هناف. وهذل يحذاول 

ذا كان الرئ يس الحذالي يرذن كس  حلنا  أميركا لجان  فكرة تقسيم العراق؟ وا 
  أن هذه النكرة غير قابلة للتربيق فإنها ليست فكرة سيئة.

أصذذذذذذدر مركذذذذذذز حسذذذذذذابانح بمعهذذذذذذد حبروكينبذذذذذذزح للدراسذذذذذذات السياسذذذذذذية  وقذذذذذذد
واإلستراتيجية بوا نرن دراسة بعنوانصح حالة التقسيم السهل للعذراقح حو ذعت 
يجابذذذات علذذذ  عذذذدد مذذذن ا سذذذئلة حذذذول مذذذد  يمكانيذذذة تربيذذذق م ذذذروع تقسذذذيم 

ونسذ  النجذاح المتحققذة  ،العراق وفق الندراليات الرائنيذة والعرقيذة فذي العذراق
يلذذي جانذذ  توصذذيات للتبلذذ  علذذ   ،ومذذا تحقذذق منذذل ،مقارنذذة بالو ذذ  الحذذالي

الصذذعوبات التذذي سذذتواجل ا رذذراف المختلنذذة يذا تذذم تربيذذق هذذذا الخيذذار الذذذي 
ن حجوزيذف ادوارح واعد الدراسة كل م ،حذأرلقت عليل الدراسة تسمية حالخرة ب

باحذذذث زائذذذر بمعهذذذد حبروكينبذذذزح حيذذذث عمذذذل مذذذ  قذذذوات حنذذذر السذذذالم التابعذذذة 
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لألمم المتحدة بمنرقة حالبلقانح و اركل الباحث المتخص  في  ئون ا مذن 
القومي ا مريكي بمعهد حبروكينبذزح حمايكذل هذان لذونح حيذث عمذل مذ  قذوات 

 حنر السالم التابعة لألمم المتحدة في دول مختلنة
ليس من  ف في أن فكرة  تقسيم العراق( ترهر، مت  وجذد ازخذرون، أن 
العراق يواجل تحديا  كبيرا  أو أن قيادتذل غيذر قذادرة علذ  حذل م ذاكلها.. ولعذل 

ا سذبق  أفذي  أحدث ما سمعناه وقراناه، هو محا ذرة وزيذر ا مذن اإلسذرائيلي
( 0292خرا   نيسذان ديختر( حول الدور اإلسرائيلي في العراق والتي ألقاها مذ  

وقذذال فيهذذاص حلذذيس بوسذذ  أحذذد، أن ينكذذر أننذذا حققنذذا الكليذذر مذذن ا هذذداف علذذ  
السذذاحة  العراقيذذة( بذذل وأكلذذر ممذذا خررنذذا لذذل واعذذددنا فذذي هذذذا الخصذذو ، 
يج  استح ار ماكنا نريد أن ننعلل وينجزه في العذراق منذذ بدايذة تذدخلنا فذي 

 مذذن القذذرن الما ذذي...ح وأ ذذافصالو ذذ  العراقذذي منذذذ بدايذذة عقذذد السذذبعينات 
فإننا سنجد أننسنا أمام أكلذر  0229يذا رصدنا ا و اع في العراق منذ عام ح

 من م هد ص 
العذذراق منقسذذم علذذ  أرع الواقذذ  يلذذ  لاللذذة كيانذذات أو أقذذاليم رغذذم وجذذود . 9

 حكومة مركزية. 
العذذذذراق مذذذذا زال عر ذذذذة النذذذذدالع جذذذذوالت جديذذذذدة مذذذذن الحذذذذرو  واالقتتذذذذال  .0

 خلي بين ال يعة والسنة وبين العر  وا كراد. الدا
العراق بأو اعل ا منية والسياسية واالقتصادية لن يسترد و عل مذا قبذل  .9

0229 . 
، 0229نحذذن لذذم نكذذن بعيذذدين عذذن الترذذورات فذذوق هذذذه المسذذاحة منذذذ عذذام 

هذذدفنا اإلسذذتراتيجي مذذازال عذذدم السذذماح لهذذذا البلذذد أن يعذذود يلذذ  ممارسذذة دور 
قليمي  ننا نحن أول المت ررين.   عربي وا 
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سذذيرل صذذراعنا علذذ  هذذذذه السذذاحة فذذاعال رالمذذذا بقيذذت القذذوات ا مريكيذذذة 
التي توفر لنا مرلة وفرصة لكذي تحذبر أيذة سذياقات لعذودة العذراق الذ  سذابق 

 قوتل ووحدتل. 
 نستخدم كل الوسائل غير المرئية عل  الصعيد السياسي وا مني. نحن 

نريد أن نخلذق  ذمانات وكذوابا لذيس فذي  ذمال العذراق بذل فذي العاصذمة 
 ببذذذذذذداد. نحذذذذذذن نحذذذذذذاول أن ننسذذذذذذج عالقذذذذذذات مذذذذذذ  بعذذذذذذع النخذذذذذذ  السياسذذذذذذية
واالقتصذذادية حتذذ  تبقذذ  بالنسذذبة لنذذا  ذذمانة لبقذذا  العذذراق خذذار  دائذذرة الذذدول 

كذذان فذذي  6002  حالذة حذذر  مذذ  يسذرائيل، العذذراق حتذذ  عذام العربيذة التذذي هذذ
حالذذذذة حذذذذر  مذذذذ  يسذذذذرائيل.. وكذذذذان يعتبذذذذر الحذذذذر  مذذذذ  يسذذذذرائيل مذذذذن أوجذذذذ  

 واجباتل. 
يسرائيل كانت تواجل تحد  اسذتراتيجي حقيقذي فذي العذراق، رغذم حربذل مذ  
ييذذذذران لمذذذذدة لمانيذذذذة أعذذذذوام واصذذذذذل العذذذذراق ترذذذذوير وتعزيذذذذز قدراتذذذذل التقليديذذذذذة 

 يجية بما فيها سعيل لحيازة سالح نووي. واإلسترات
نحذذن نتنذذاوع مذذ  ا مريكذذان مذذن أجذذل  ..هذذذا الو ذذ  ال يجذذ  أن يتكذذرر

مذذذن أجذذذل قرذذذ  الرريذذذق أمذذذام عذذذودة العذذذراق ليكذذذون دولذذذة مواجهذذذة مذذذ  و ذلذذذف، 
 يسرائيل. 

اإلدارة ا مريكيذذذذذة حريصذذذذذة علذذذذذ   ذذذذذمان مصذذذذذالحنا وعلذذذذذ  تذذذذذوفير هذذذذذذه 
 ال مانات عبر وسائل مختلنة. 

  .بقا  القوات ا مريكية في العراق لنترة ال تقل عن عقد يل  عقدين .9
الحر  عل  أن ت ذمل االتناقيذة ا منيذة بذين الواليذات المتحذدة والحكومذة  .0

وعذذدم العراقيذذة أكلذذر مذذن بنذذد ي ذذمن تحييذذد العذذراق فذذي النذذزاع مذذ  يسذذرائيل 
السماح لذل باالن ذمام يلذ  أيذة تحالنذات أو منرومذات أو االلتذزام بمواليذق 
تتأسذذذس علذذذ  العذذذدا   ذذذد يسذذذرائيل كمعاهذذذدة الذذذدفاع العربذذذي الم ذذذترف أو 
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اال ذذذذتراف فذذذذي أي عمذذذذل عذذذذدائي  ذذذذد يسذذذذرائيل يذا مذذذذا ن ذذذذبت حذذذذر  فذذذذ  
 المنرقة م  سوريا أو لبنان أو ييران. 

جهذذذود وخرذذذوات نتخذذذذها نحذذذن  يلذذذ  جانذذذ  هذذذذه ال ذذذمانات هنذذذاف أي ذذذا
ب كل مننرد لتأمين  مانات قوية لقر  الرريق عل  عودة العراق يل  موق  
الخصم. اسذتمرار الو ذ  الحذالي فذي العذراق ودعذم ا كذراد فذ   ذمال العذراق 
ككيذذذذان سياسذذذذي قذذذذائم بذاتذذذذل، يعرذذذذ   ذذذذمانات قويذذذذة ومهمذذذذة لألمذذذذن القذذذذومي 

  اإلسرائيلي عل  المد  المنرور عل  ا قل.
نحن نعمل عل  ترذوير  ذراكة أمنيذة واسذتراتيجية مذ  القيذادة الكرديذة رغذم 
أن ذلف قد يلير غ   تركيا الدولة الصديقة. نحن لم ندخر جهدا في سذبيل 
يقناع الزعامة التركية وعل  ا خ  رج  أردوغان وعبداهلل جذول بذل والقذادة 

 تركيا.  فياد العسكريين أن دعمنا لألكراد في العراق ال يمس و   ا كر 
أو حنا هذا أي ا للقيادة الكردية وحذرناها من مببة االحتكذاف بتركيذا أو 

 ذذذكل مذذذن أ ذذذكال الذذذدعم، أكذذذدنا لهذذذم أن ال ذذذراكة مذذذ   بذذذأيدعذذذم أكذذذراد تركيذذذا 
يسذذذرائيل يجذذذ  أن ال ت ذذذر بالعالقذذذة مذذذ  تركيذذذا وأن ميذذذدان هذذذذه ال ذذذراكة هذذذو 

 ذذذريرة أن يتجذذذل هذذذذا  العذذذراق فذذذ  الوقذذذت الحذذذالي، وقذذذد يتسذذذ  المسذذذتقبل لكذذذن
يران.   ا تساع نحو سوريا وا 

البيئذذذذة اإلقليميذذذذة يحذذذذتم علينذذذذا أن ال  فذذذذيمواجهذذذذة التحذذذذديات االسذذذذتراتيجية 
نبمع العين عن ترورات الساحة العراقية ومالحقتها، ال بذالوقوف متنذرجين 

 ال تكون تناعالتها  ارة ومناقمة للتحديات.  كيالمساهمة بدور  فيبل 
عن رريق تكريس أو اعل الحالية ليس أقذل أهميذة وحيويذة  تحييد العراق

دامة تحييد مصر، تحييد مصذر تحقذق بوسذائل دبلوماسذية لكذن  عن تكريس وا 
تحيي العراق يترل  استخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة حتذ  يكذون 

 التحييد  امال كامال. 
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ر قذذذائم ال يمكذذذن الحذذذديث عذذذن اسذذذتخدام خيذذذار القذذذوة  ن هذذذذا ال ذذذرر غيذذذ
بالنسذذبة للعذذراق. و ن هذذذا الخيذذار مارسذذتل القذذوة ا عرذذم فذذي العذذالم، الواليذذات 
المتحذذدة، وحققذذت نتذذائج تنذذوق كذذل تصذذور، كذذان مذذن المسذذتحيل علذذ  يسذذرائيل 
أن تحققذذل يال بوسذذيلة واحذذدة وهذذ  اسذذتخدام عناصذذر القذذوة بحوزتهذذا بمذذا فيهذذا 

 السالح النووي. 
ن يبقذذ  مجذذزأ ومنقسذذما ومعذذزوال داخليذذا تحليلنذذا النهذذائي أن العذذراق يجذذ  أ

بعيذذدا عذذن البيئذذة اإلقليميذذة، هذذذا هذذو خيارانذذا االسذذتراتيجي. ومذذن أجذذل تحقيقذذل 
سذذنوار  علذذ  اسذذتخدام الخيذذارات التذذي تكذذرس هذذذا الو ذذ ، دولذذة كرديذذة فذذ  

ازن فذذي ... تهذذيمن علذذ  مصذذادر ينتذذا  الذذننر فذذي كركذذوف وكردسذذتان العذذراق
هذذه الدولذة تتمتذ  بكذل مقومذات الدولذة أرع  ذع  العراق دولة كردية فعذال، 

ي ننرذذي واعذذد، هذذذه الدولذذة تترلذذ  يلذذ  أن يعذذدولذذة وسذذلرة وجذذيش واقتصذذاد ر 
تكون حدودها ليسذت داخذل منرقذة كردسذتان، بذل  ذم  ذمال العذراق بأكملذل، 
مدينذذة كركذذوف فذذي المرحلذذة ا ولذذ  لذذم الموصذذل وربمذذا يلذذ  محافرذذة صذذالح 

المعادلة وختم محا رتل بالقولص ح .لوال  وخانقينيل  جان  ج ، تكريت(الدين
تنرلذذق مذذن مزيذذد مذذن  ،الحاكمذذة فذذي حركتنذذا االسذذتراتيجية فذذي البيئذذة العراقيذذة

تقويع حزمة القدرات العربية في دولها الرئيسية من أجذل تحقيذق المزيذد مذن 
 ا من القومي إلسرائيل((. 

جديذذدة بذذل قديمذذة يت ذذا ممذذا مذذر، أن فكذذرة تقسذذيم العذذراق الجديذذدة، ليسذذت 
وأمذذن يسذذرائيل،  وأنهذا ارتبرذذت، ب ذذكل أو بذأخر، بأرمذذاع البذذر  االقتصذادية،

وان أولئذذف الذذذين تبنذذوا النكذذرة لذذم يسذذتريعوا تننيذذذها علذذ  ارع الواقذذ ، لذذيس 
بسذذذب  عذذذدم قذذذدرتهم وحسذذذ ، بذذذل الن العذذذراقيين رف ذذذوا التقسذذذيم وان العذذذراق، 

وأر ذل موحذدة ويسذتند  حذد،كبلد وارع و ع  غيذر قابذل للقسذمة. ف ذعبل مو 
فذذي هذذذا علذذ  لوابذذت الجبرافيذذة، وحقذذائق التذذاريخ، فذذالعراق، منذذذ رهذذوره، علذذ  
ارع المعمذذورة كذذان موحذذدا، وكذذل زعمذذا  العذذراق ابتذذدا  مذذن لوكذذال زاكيذذزي، 
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كانوا يعدون الحنار عل  وحدة العراق و مان استقراره من أهم أعمالهم فني 
رات سذذذومر، وأكذذذد، وبابذذذل، وأ ذذذور، العصذذذور القديمذذذة، وعنذذذدما رهذذذرت ح ذذذا

والح ذذذر، كانذذذت وحذذذدة العذذذراق نصذذذ  أعذذذين حكامذذذل و ذذذعبل. وفذذذي العصذذذور 
اإلسذذذالمية أصذذذبا العذذذراق عاصذذذمة للدولذذذة العربيذذذة اإلسذذذالمية، عنذذذدما اختذذذار 
الخلينة الراب  ا مام علي بذن أبذي رالذ  عليذل السذالم، الكوفذة عاصذمة لذل.. 

اق، وخالل العهد العلمذاني الممتذد مذن وعندما بنيت ببداد كانت عاصمة للعر 
أواسر القرن السادس ع ر وحتذ  السذنوات ا ولذ  مذن القذرن الع ذرين، كذان 

 الخرة العراقية( هو السائد.. وصار بإمكان والذي  العراق موحدا وكان تعبير
ببداد، بما يتمت  بذل صذالحيات أداريذة وعسذكرية، التذدخل فذي واليتذي البصذرة 

وأمنذل، واسذتقراره. واسذتمر الو ذ  حتذ  فذي  العذراق، والموصل ل ذمان وحذدة
البريرذذانيين. وبعذذد  9190-9102واالنتذذدا   9102- 9191عهذذدي االحذذتالل 

ذا كذذان العذذالم، مذذن حولنذذا، ي ذذهد 9109ذلذذف ت ذذكيل الدولذذة العراقيذذة سذذنة  .. وا 
متبيذذرات كبيذذرة علذذ  كذذل ا صذذعدة، أال أن هذذذه المتبيذذرات، تسذذهم فذذي تمتذذين 

فلذيس فذي أمكذان احذد أن  قة بين جنو  العراق ووسرل و ذمالل،أواصر العال
ذا مذا تأكذدت  ينصل أي جز  فالمزا  ال عبي العراقي هو م  وحدة العذراق، وا 

دارة العذذذراق، أو محافرذذذات تذذذدار مذذذن  وفذذذق أقذذذاليم أداريذذذة، فكذذذرة الالمركزيذذذة، وا 
بذذأي حذذال مذذن ا حذذوال، ابتعادهذذا عذذن  يقبذذل مجذذالس محليذذة، فذذان هذذذا اليعنذذ

العاصذذذذمة ببذذذذداد، والتذذذذي ترذذذذل قذذذذادرة علذذذذ  يدارة العذذذذراق سياسذذذذيا واقتصذذذذاديا 
 وعسكريا..
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Abstract 

The new idea of dividing Iraq is not new but old, connected in a 

way or another with the economic a mbitions of the west and the 

security of Israel. Those who adopted this idea coudnot perfom it 

actually not becamse they unable only but because that Iraq is 

opposed the idea of dividing Iraq as country and ground and People 

that undividable. Its People and ground are united based on 

geographic and historical facts.   

 
 
 
 


