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تسلط االزم��ة احل��ادة التي متر بها 
العالقات ب��ن احلكومة املركزية في 
بغداد واقليم كردستان االضواء مجددا 
على قضية االراض���ي املتنازع عليها 
بينهما منذ ال��ع��ام 2003 وم��ن بينها 

محافظة كركوك الغنية بالنفط.
واع��ل��ن��ت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة أم��س 
استعادة السيطرة على حقول نفطية 
ومطار عسكري وأكبر قاعدة عسكرية 
في محافظة كركوك، وكلها تقع ضمن 

املواقع املتنازع عليها.
وت��ش��ك��ل امل��ن��اط��ق امل��ت��ن��ازع عليها 
شريطا يبلغ طوله اكثر من ال��ف كلم 
ميتد من احلدود مع سوريا حتى احلدود 
االيرانية وتبلغ مساحتها نحو 37 الف 

كلم مربع.
ومي���ر ه���ذا ال��ش��ري��ط ال���ى ج��ن��وب 
م��ح��اف��ظ��ات االق��ل��ي��م ال���ث���الث ارب��ي��ل 
والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم 
ذات��ي، ويشمل اراض��ي في محافظات 
نينوى واربيل وصالح الدين وديالى 
ومحافظة كركوك التي تعد أبرز املناطق 

املتنازع عليها بن بغداد واربيل.
ووفقا للجغرافي الفرنسي املختص 
باقليم كردستان سيريل روس��ل، فان 
“املناطق املتنازع عليها تعد املعالم 
الرئيسية للخالف بن السلطة املركزية 

واالقليم الكردي«.
ومت تشكيل اقليم كردستان الذي 
يتمتع بحكم ذات��ي ويبلغ ع��دد سكانه 
5،5 مالين نسمة، بعد حرب اخلليج 
االول���ى ع��ام 1990، وتبلغ مساحته 
75 ال��ف كلم مربع. ومت ترسيخ ذلك 

دستوريا عام 2005.
لكن هذا االقليم ال يعكس احلقيقة 
التاريخية بالنسبة لالكراد الذي 
ي��ؤك��دون ان ثلث الشعب الكردي 
مستبعد م��ن االق��ل��ي��م، كما حقول 
النفط الواقعة في محافظة كركوك 

والتي يفترض برأيهم ضمها الى 
االقليم.

وسيطرت قوات البشمركة تدريجيا 
على املناطق املتنازع عليها مستغلة 
ضعف القوات املسلحة التي كانت تعيد 
تشكيل وحداتها اثر قيام احلاكم املدني 
االم��ي��رك��ي ب��ول ب��رامي��ر بحل اجليش 
بعد اجتياح العراق عام 2003، ثم في 

اعقاب الفوضى التي سادت اثر اجتياح 
تنظيم الدولة االسالمية في 2014.

وينتشر امل��ق��ات��ل��ون االك����راد ضمن 
مساحة 23 الف كلم مربع من االراضي، 
تسعة االف منها في محافظة نينوى 
وستة االف و500 في محافظة كركوك 
و1500 ف��ي محافظة ص���الح ال��دي��ن 
و3500 في ديالى و2500 اخ��رى في 

منطقة مخمور التي يعتبرها االك��راد 
جزءا من محافظة اربيل وكانت ملحقة 
مبحافظة نينوى في تسعينات القرن 

املاضي.
وي��ش��ي��ر روس�����ل ال����ى ان ق���وات 
“البشمركة كانت بالفعل موجودة قبل 
عام 2014 في املناطق املتنازع عليها 

بشكل مختلط مع قوات بغداد«.

لكن ف��ي يونيو 2014، انسحبت 
ق��وات من اجليش والشرطة العراقية 
امام الهجوم الشرس للجهادين الذين 

سيطروا على نحو ثلث مساحة البالد.
وي��ض��ي��ف روس����ل ان “انسحاب 
اجليش العراقي آن��ذاك سمح لالكراد 
باالستفراد بالسيطرة على املناطق التي 

كانوا فيها«.

محافظة كركوك تكتسب أهمية كبرى بسب ثروتها النفطية

القوات العراقية تسيطر على آبار النفط

استعادت القوات العراقية السيطرة بشكل كامل أمس 
على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة 
عسكرية ف��ي محافظة ك��رك��وك كانت ق��وات البشمركة 
الكردية سيطرت عليها في 2014 في خضم الفوضى التي 
أعقبت استيالء تنظيم الدولة االسالمية على أجزاء واسعة 

من شمال العراق وغربه.
وج��اء تقدم القوات العراقية سريعا ما يوحي بعدم 
وجود مقاومة كبيرة من قوات البشمركة الكردية ونزح 
آالف السكان من كركوك خوفا من وقوع معارك فيما يتزايد 
التوتر بن بغداد وإقليم كردستان العراق منذ االستفتاء 

على االستقالل الذي نظمه االقليم في 25 سبتمبر.
وأفادت القيادة املشتركة للقوات العراقية في بيانات 
متالحقة عن “استكمال قوات جهاز مكافحة االرهاب إعادة 
االنتشار في قاعدة كيه 1 بشكل كامل”، ثم عن “فرض 
القوات املشتركة االم��ن على ناحية ليالن وحقول نفط 
باباكركر وشركة نفط الشمال”، ثم عن “فرض قوات 
الشرطة االحتادية والرد السريع االمن على مطار كركوك 

)قاعدة احلرية(«.
وسمح انسحاب قوات البشمركة من مواقعها في جنوب 
كركوك للقوات العراقية حتقيق هذا التقدم السريع، بحسب 

ما افادت تقارير مختلفة. 
وكانت العملية العسكرية بدأت على االرض اجلمعة، 

لكن احلكومة العراقية أمهلت االكراد وقتا لالنسحاب من 
احلقول النفطية ومراكز عسكرية في املنطقة. بعد انتهاء 

املهلة، تسارعت التحركات على االرض الستعادة املواقع.
ودارت فجر أمس االثنن معارك بن الطرفن تخللها 

قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك.
وتقع قاعدة كيه 1 شمال غرب مدينة كركوك. وتأسست 
على أيدي االميركين في عام 2003، وكانت مقر فرقة 12 
للجيش العراقي. وسيطرت عليها ق��وات البشمركة في  
يونيو 2014 بعد انهيار اجليش في املوصل، واستولت 
على املعدات واالسلحة، وط��ردت القوات العراقية منها 

بشكل مهن.
ومتكنت ال��ق��وات املشتركة من ف��رض سيطرتها على 
منشآت نفطية وأمنية وطرق وأربع نواحي في الضواحي 
اجلنوبية الغربية ملدينة ك��رك��وك. وت��ه��دف العملية 
العسكرية اساسا، بحسب ما أعلن مسؤولون عراقيون، 
الى استعادة السيطرة على املنشآت واحلقول النفطية في 

محافظة كركوك الغنية بالنفط.
ويقع املطار العسكري الى الشرق من مدينة كركوك، 

ويعتبر نواة تأسيس القوة اجلوية بعد عام 2003.
ودع��ا التحالف الدولي بقيادة واشنطن الطرفن الى 

“جتنب التصعيد«.
وقال في بيان إن قواته “ال تدعم أي نشاطات حلكومة 

العراق او حكومة إقليم كردستان بالقرب من كركوك، 
ولكنها على بينة من تقارير عن تبادل محدود الطالق النار 

خالل الساعات االولى من فجر يوم 16 اكتوبر«.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا القوات 
املسلحة لفرض االمن في كركوك بالتعاون مع ابناء كركوك 

وقوات البشمركة.
وانطلقت القوات العراقية منتصف فجر أمس االثنن 
من منطقة متركزها جنوب كركوك باجتاه احلقول النفطية 
والقاعدة العسكرية في اجلهة الشمالية الغربية. ووصلت 
الى مدخل مدينة كركوك اجلنوبي وسيطرت على احلاجز 
االم��ن��ي وأزال���ت العلم ال��ك��ردي ورف��ع��ت ب��دال عنه العلم 

العراقي، بحسب شهود.
وفر آالف السكان من كركوك خوفا من وقوع معارك، كما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتسببت حركة النزوح على منت حافالت وسيارات 
مكتظة باجتاه اربيل والسليمانية املدينتن الرئيسيتن 
في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بازدحام خانق 
حلركة السير. وقطع الطريق الرئيسي العام الرابط بن 

بغداد ومدينة كركوك.
وطمأنت السلطات العراقية مواطني كركوك التي تضم 
خليطا من األعراق واالتنيات وطلبت منهم مزاولة اعمالهم 

بشكل طبيعي.

واوضح بيان لقيادة العمليات املشتركة “احلرص على 
تطبيق النظام واحملافظة على أرواح ومصالح أهل كركوك 

بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم«.
من جهتها، أب��دت تركيا استعدادها “للتعاون” مع 
احلكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، 
املنظمة املصنفة “ارهابية” من قبل انقرة، من االراضي 

العراقية كما أعلنت وزارة اخلارجية التركية االثنن.
وقالت الوزارة في بيان “نحن مستعدون الي شكل من 
اشكال التعاون مع احلكومة العراقية النهاء وجود حزب 

العمال الكردستاني على االراضي العراقية«.

 انقسام كردي 
وأظهر الهجوم الى العلن انقساما كبيرا بن االحتاد 
الوطني الكردستاني ال��ذي ك��ان يفضل إرج��اء استفتاء 
كردستان وال��ب��دء مبفاوضات مع بغداد برعاية االمم 
املتحدة، واحل��زب الدميوقراطي الكردستاني برئاسة 

رئيس االقليم مسعود بارزاني، منظم االستفتاء.
وتسيطر ق��وات البشمركة التابعة لالحتاد الوطني 
الكردستاني على املناطق اجلنوبية في محافظة كركوك 
فيما تفرض البشمركة التابعة للحزب الدميقراطي 
الكردستاني سيطرتها على املناطق الغنية في النفط في 

شمال احملافظة وشرقها.
ودان هيمن هروامي، كبير مستشاري مسعود بارزاني، 
في تغريدة على موقع “تويتر”، ترك ق��وات البشمركة 
ملواقعها. واظهر شريط فيديو بثه ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي قيام مجموعة من املدنين االك��راد 
بالبصق وق��ذف احل��ج��ارة على ق��وات البشمركة التي 
انسحبت من مواقعها. ويؤكد العبادي انه ال يريد حربا 
ضد االكراد. وكان االكراد واحلكومة العراقية اعلنوا األحد 
منح انفسهم مهلة 24 ساعة ملعاجلة االزم��ة عبر احلوار 

جتنبا ملواجهات عسكرية بن الطرفن.
واجتمع قادة احلزبن الرئيسين في اقليم كردستان 

األحد في منتجع دوكان في محافظة السليمانية.
واستمر االجتماع أرب��ع ساعات، وجمع ق��ادة بينهم 
الرئيس ال��ع��راق��ي ف��ؤاد معصوم ع��ن االحت���اد الوطني 
الكردستاني، ورئيس حكومة االقليم نيجيرفان بارزاني، 

وفقا ملراسل فرانس برس. 
واك��د البيان اخلتامي ان “القوى الكردستانية لديها 
استعداد كامل للحوار بدون شرط على اساس املصالح بن 
بغداد واربيل ووفقا ملبادئ الدستور”، لكنها رفضت الغاء 

نتائج االستفتاء.
وكرر العبادي شرط حكومته بالغاء االستفتاء حول 

استقالل االقليم من أجل فتح باب احلوار ملعاجلة االزمة.

حلظة دخول القوات العراقية إلى كركوك

تركيا مستعدة ملساعدة العراق على 
طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني

أبدت تركيا استعدادها »للتعاون« مع احلكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني، املنظمة املصنفة »ارهابية« من قبل انقرة، من االراضي 

العراقية كما أعلنت وزارة اخلارجية التركية االثنن.
وقالت ال��وزارة في بيان “نحن مستعدون الي شكل من اشكال التعاون 
مع احلكومة العراقية النهاء وجود حزب العمال الكردستاني على االراضي 

العراقية«.
ويخوض حزب العمال الكردستاني منذ 1984 متردا داميا في تركيا وله 
قواعد خلفية في املناطق اجلبلية في شمال العراق تتعرض تكرارا لقصف 
من الطيران التركي. وتؤكد بغداد ان عناصر من حزب العمال الكردستاني 
متواجدون في كركوك وهو ما ينفيه مسؤولون اكراد عراقيون لكنهم اقروا 

بوجود “متعاطفن” مع احلزب.
واضافت وزارة اخلارجية التركية في بيانها “تلقينا بارتياح تصريحات 
احلكومة العراقية القائلة ب��ان وج��ود عناصر م��ن تنظيم ح��زب العمال 

الكردستاني االرهابي لن يتم التسامح معه في كركوك«.
وانتقدت احلكومة التركية ايضا بشدة االستفتاء حول االستقالل الذي نظمه 
اقليم كردستان العراق. وتخشى انقرة من ان يؤدي قيام دولة كردية على 

حدودها الى تاجيج النزعة االنفصالية لدى االقلية الكردية في تركيا.

نفطيني  حقلني  م��ن  النفط  ض��خ  وق��ف 
في محافظة كركوك

أعلن مسؤول في وزارة النفط العراقية أمس وقف ضخ النفط من حقلي 
هافانا وب��اي حسن ال��ذي تسيطر عليه ق��وات البشمركة التابعة للحزب 
الدميقراطي الكردستاني. وق��ال املسؤول لفرانس برس ان “الفنن االك��راد 
أوقفوا الضخ من حقلي هافانا وباي حسن وفروا من احلقول قبل وصول القوات 

العراقية اليها”.

باهظا  ث��م��ن��ا  س��ت��دف��ع  ب���غ���داد  األك������راد: 
حلملة كركوك

قالت القيادة العامة لقوات البشمركة الكردية في بيان أمس االثنن إن 
احلكومة العراقية ”ستدفع ثمنا باهظا“ حلملتها على مدينة كركوك اخلاضعة 
لسيطرة األك��راد. واتهمت البشمركة في البيان فصيال من االحت��اد الوطني 
الكردستاني وه��و أح��د حزبن سياسين رئيسين ف��ي كردستان العراق 

”باخليانة“ ملساعدته بغداد في العملية.

طردت قوات البشمركة من أكبر قاعدة عسكرية

القوات العراقية تسيطر على حقول النفط ومطار كركوك
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