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החליטו ראשי המפלגות הפוליטיות במחוז כורדיסטן בעיראק  2017ליוני  7-בתקציר: 
לספטמבר על עתידו של החבל: האם הוא להתנתק מעיראק  25-לערוך משאל עם ב

ולהפוך למדינה כורדית עצמאית או להישאר במסגרת המדינה העיראקית. בנוסף קבעו 
העם יהווה ראשי המפלגות שבששי לנובמבר יערכו בחירות לנשיאות ולפרלמנט. משאל 

את הצעד הממשי הראשון להיפרדות מעיראק ולהגשמת החלום בן מאה השנה ויותר 
 למדינה עצמאית כורדית. 

לאחר מלחמת העולם הראשונה הבטיחו המעצמות המנצחות עצמאות לכורדים, אך 
הדבר לא יצא לפועל, בעיקר עקב התנגדותו של מוצטפה כמאל אתאתורכ, מייסדה של 

, ומאז סבלו הכורדים רדיפות ודיכוי במדינות בהן הם מתגוררים: תורכיה המודרנית
עיראק, איראן, סוריה ותורכיה. הכורדים מהווים כיום את הקבוצה הלאומית הגדולה 

נהנו  2003-ביותר בעולם ללא טריטוריה משלה, ומאז הפלתו של צדאם חוסיין ב
רחבה ביותר שהביאה להתפרצותה מחדש של השאיפה הכורדית  אוטונומיהמ

 לעצמאות. 

שאיפה זו קבלה תאוצה נכרת עקב הסיוע הניכר שהעניקה הפשמרגה, המיליציה 
הצבא העיראקי הצבאית של הכורדים, למאמץ הלחימה בדאעש,  שבלעדיו לא היה 

מצליח לשחרר את אזור מוסול מארגון הטרור האיסלאמיסטי. ואולם הניצחונות 
משבר בין הממשלה בבגדאד לממשלה האוטונומית -העיראקיים בכורדיסטן הביאו למיני

בכורדיסטן, עקב חששה של הראשונה מתחיית השאיפות הלאומיות הכורדיות.  בנושא 
ת השלטון המרכזי לעומת ממשלות קודמות. לטענת זה דומה כי לא חל כל שינוי בעמד

הממשל המרכזי הנוכחי ואנשי ציבור עיראקים מתנגדי העצמאות, הכורדים הם כמו 
האשורים, היזידים והתורכמנים,  קרי חלק בלתי נפרד מהחברה העיראקית שחלילה לו 

 להתנתק מארץ האם עיראק. 

מתיחות רבה ומחלוקות חריפות  בנוסף לכך, בין המחוז הכורדי לממשל העיראקי יש
סביב הבעלות על הנפט בכורדיסטן והחזר כספים שהממשל דורש מהממשלה 
האוטונומית תמורת מכירת הנפט. תמיכה בלתי צפויה הגיעה בימים אלה מסעודיה, 
המבקשת לנקום באנקרה על תמיכתה במשבר עם קטאר והסיוע האווירי שהעניקה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94


יל תחת מצור. באשר לישראל הרשמית יש שתיקה למדינה אותה ביקשה סעודיה להט
רועמת. אולם אין ספק שישראל תתמוך במדינה עצמאית כורדית. לפני כשלוש שנים 

כי ישראל תומכת בהקמת מדינה כורדית עצמאית בחלק של עיראק אמר ראש הממשלה 
שבו נמצאת האוטונומיה הכורדית היום. "עלינו לתמוך בשאיפתם של הכורדים 

, הם ראויים לכך", אמר נתניהו בנאום שנשא במכון למחקרי ביטחון לאומי לעצמאות
התבטאות זו זכתה לתגובה חריפה מצד נורי מאלכי, ראש ממשלת עיראק  .אביבבתל 

( שציין לא פעם בפני אמצעי התקשורת שכורדיסטן תהיה ישראל 2006-2014לשעבר )
לסקר את המלחמה בדאעש,   10וערוץ  2השנייה. כאשר הגיעו כתבים ישראלים מערוץ 

מאלכי לא הסתיר את חמתו ומתח ביקורת על המהלך. לא רק מאלכי, אף מנהיגים 
עיראקיים  רבים מאשימים את נשיא המחוז האוטונומי מסעוד ברזאני בהיותו משת"פ של 

בכך הם רומזים לסיוע הצבאי הנכר שהעניקה ישראל בשנות הששים והשבעים   ישראל.
לכורדים, בהנהגתו של מוצטפא ברזאני )אביו של מסעוד(, במלחמתם נגד השלטון 

 המרכזי. 

מעטות הן המדינות שתומכות במשאל העם ובמתן עצמאות לעם הכורדי במדינתו 
כורדיסטן. ללא מוצא לים, מוקף רק באויבים, לחבל הכורדי יש גבול עם עיראק, איראן, 
סוריה ותורכיה. המדינות הללו, בעיקר איראן ותורכיה, מתנגדות נחרצות להקמת מדינה 

ה לבנות אי ידידותי של שקט ויציבות בתוך אזור שהצליחכורדית. הן חוששות שכורדיסטן 
מוקף אויבים ומלחמות תהפוך לישראל השנייה. זהו הביטוי שעשו בו שימוש נרחב בשנים 
האחרונות כל אימת שעלתה סוגית עצמאותה של כורדיסטן לכותרות. לא מן הנמנע 

ם לפיכך שהאיראנים והתורכים ינסו להכשיל את משאל העם ולסכסך בין הפלגי
 הכורדים השונים.

לישראל  יש אינטרס כלכלי וביטחוני לתמוך במדינה כורדית. לא רק בשל העבר 
המשותף אלא בגלל העתיד וריבוי המיליציות הג'יהאדיסטיות בסוריה ועיראק. ישראל 

חייבת להיות מעורבת במה שנעשה בכורדיסטן ואין  גורם מתאים יותר מצה"ל להדריך 
ה במדינה העתידית שתקום, במידה והיא תהיה מעוניינת ולאמן את חיילי הפשמרג

בכך. ניתן אף להרחיק לכת ולהציע הקמת בסיס של חיל האוויר בכורדיסטן כדי להגן 
חיוניים אלה, העם בישראל מזדהה מאוד עם מאבקם  על המדינה. מעבר לאינטרסים

עם היהודי. הצודק של הכורדים, מה גם שיש קווים משותפים רבים בין העם הכורדי ל
שניהם סבלו מרדיפות מתמשכות ושניהם מפוזרים ברחבי תבל. חשוב לציין כי ישנם 

סביר אף להניח כי מדינת כורדיסטן עשרות אלפים יהודים כורדים בישראל וגם בעולם. 
זאת תהיה הפעם  -תאפשר ליהודים שנאלצו לברוח מעיראק לקבל בחזרה את רכושם 

 קבלו את רכושם הגזול בחזרה.הראשונה שיהודי מדינות ערב י

כורדיסטן תהווה קרוב לוודאי אי של יציבות, תכבד את זכויות האדם ותהיה שונה 
מהמדינות הסובבות אותה. על ממשל טראמפ לתמוך לפיכך במשאל  העם ובעצמאותו 
של המחוז והינתקותו מעיראק, הואיל והתפתחות זו מהווה אינטרס אזורי. העם הכורדי 

לאומית לתמוך -דינה משלו ויפה שעה אחת קודם. על הקהילייה הביןחייב לקבל מ
בעצמאותה של כורדיסטן ולא רק בהקמתה של מדינה פלסטינית. הגדרה עצמית 
ועצמאות אמורות  להיות נחלת כל העמים ולא עקרון המיושם באופן סלקטיבי. איראן, 

על הכורדים להכריז  תורכיה ומדינות ערב לא יתמכו אף פעם בעצמאות כורדיסטן ולכן
 מיד לאחר משאל העם על הינתקות מעיראק והקמת מדינת כורדיסטן העצמאית.

 השואה בעיני מחמוד עבאס.* ד"ר אדי כהן הוא מחבר הספר 

 סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.


