 -1إعادة رسم خارطة الدول العربيَّة ،وتقويض حدود
يناذر خبسارة
اتفاقية سايكس/بيكو؛ وهو خطر ُ
الدول العربيَّة ،ذات املساحات الواسعة ،بعض
أراضيها.
 -2إاثرة النزاعات االنتمائيَّة ،على حساب االنتماء
الوطن ،يناذر إبشعال صر ٍ
اعاتُ ،تد ُد النسي َ
ُ
التمزق.
االجتماعي ،لتعصف ابِلويَّة أهواءُ ُّ
َّ
 -3متدُّد املشروع االيراين ،الساعي للهيمنة على
َّ
مقدرات الدول العربية واإلسالمية ،وقيادة العامل
اإلسالمي ،عقب جناح مشروعها االسرتاتيجي،
املرافق لوالدة "داعش" ،وهيمنة التيارات
املسلحة ،1يف ٍ
دول هيمنت إيران على
عواصمها ،2وأخرى َّ
امتد إليها أتثريها ،فبدت
إيرا ُن راعيةً ملستقبلها وتوجيهه وفقاً لبوصلتها،
تثمر جتاوز إيران ألزمة
اليت تق ُق تلكم القيادة ،و ُ
نفاد أبرز ثرواُتا ،وتوفر متويل مشروعها
انت املاذهبية،
االسرتاتيجي الاذي تسوغُهُ ُّ
التلو ُ
وخالفات املنطقة الطائفية -وهي من نسي َ
اجتماعي ذي صيغ متعددةٍ ،اصطبغت جبامع
ت ثقافتُها.
التوحيد قبالً -وأعيد تفكي ُكها ف ُشوه ْ

إسرائيل وتفتيت نسيج املنطقة العربية :القضية الكردية
منوذجا
ً
مقدمة:

مصطفى جابر العلواين



كشف "أمهيَّة إقليم كردستان"
ير ُاد هباذا املوضوع
ُ
حيث
اقتضت ُ
غاايُتا االسرتاتيجيةُ
اجدها " ُ
ْ
إلسرائيل ،يو ُ
افق تو ُ
العليا" ،ومبختلف األساليب واملداخل واملسوغات ،ال سيَّما ما
تقف دون
أثَّر أبمنها ،الاذي مل تُ ْل دون محايته مسافة ،وال ُ
بلوغه حدود؛ عقب ما أصاب املنظقة ،من ُّ
التفكك والوهن.
ُتدف إليه"إسرائيل" بتواجدها وأتثريها يف
وممَّا
ُ
املنطقة ،ومواقفها -اخلفيَّة واملعلنة -من قضاايها ،أن تزيد
مشاكلها ،وتُعمق خالفات أطرافها ،وتفرق جوامعها؛ فتقصر
التوسعيَّة؛ فيكون إلسرائيل:
ردود أفعاِلم ،إزاء مشاريعها
ُّ
ُ
ضمان مصاِلها ،ومباشرة نشاطها االقتصادي يف املنطقة،
اقتصاداي.
القوة األبرز
ً
لتكون َّ
ُّ
ائيلي يف املنطقة العربية:
ً
أول -التوغل اإلسر ّ
كتاابت كثرية ،تؤك ُد حقيقة توغُّل إسرائيل يف املنطقة،
ٍ
أبشكال ومسو ٍ
ٍ
حَّت أُلبس
غات
ومستوايت عديدةٍ وخمتلفة؛ َّ
سرطا ُن األطماع اإلسرائيلي مزو ٍ
قات ،جعلتهُ :تواجداً يعّبُ عن
إرادةٍ أحاديَّة اجلانب استحياءً؛ فحملت عالقاتُها -وال سيَّما
ابلدول العربيَّة-أمارات التسويغ ،لتوصف :ابملباحثات،
والتطبيع ،واالتفاقات ،والتعاون ،فالشراكةُ االسرتاتيجيةُ؛
واألنكأ من ذلك:
استعداد بعضها لالعرتاف ابلقدِ عاصمةً
ُ
تصوُر حصول األمر ،إالَّ حبصول أخطار
ميكن ُّ
ِلا ،وال ُ
ٍ
َّل يف:
وشيكة ،تتمث ُ

1
َّل يف ما ُعرف"ابِلالل الشيعي"،وقد َّنوه إليه امللك عبد
ُ
املشروع اإليراين يتمث ُ
أحد قادة اِلشد الشعيب البارزين يف
هللا الثاين ملك األردن قبل سنوات؛ وزاد ُ
العراق ،وصف املشروع"ابلبدر الشيعي" ،تعبرياً عن متدُّد املشروع ،وتغطيته
مساحات مضافةً يف املنطقة ،وهو"قيس اخلزعلي"قائد عصائب أهل اِلق ،اليت
شاركت يف عمليات القتال َّ
ضد "داعش" وترير حمافظات:صالح الدين،
واألنبار ،واملوصل.
2
يح لسؤولني إيرانيني ،يف الّبملان ،ويف قيادة قواُتا؛ واليت حدَّدت تلكم العواطم:
وهو تصر ُ
ببغداد ،ودمشق ،وصنعاء،و بريوت...زايد ًة على مطامعها يف االمتداد ،إىل أبعد منها.

 أستاذ العلوم السياسية
1

ُّ
لي يف العراق:
اثنيًا-التوغل اإلسرائي ّ
ابت موثَّقاً مرافقةُ إسرائيل للوالايت املتحدة يف
سوغته،
احتالِلا العراق ،بل كانت هي من دوافعه األساَِّ :
ومهدت له ،بوجود الليّباليني اجلُ ُدد ،ومرجعيَّتهم
وخطَّطت لهَُّ ،
"املسيو/يهودية"يف اإلدارة األمريكية .وأسهمت إسرائيل يف
االحتالل بعناصرها االستخّباتية يف العراق لتسهيل احتالله؛
ابستحصال املعلومات ،وتديد اإلحداثيات ،اليت تسهل
السيطرة على مدن العراق ،وتديد مواقع القوات العراقية.
املؤسسة العسكرية إبسرائيل ،واملؤسسات
ومل يُشغل َّ
القريبة منها ،ومراكز البحوث ،واحملللني ،مثلما أشغلتهم
سيناريوهات اِلرب األمريكية/الّبيطانية على العراق؛ ألسباب
اسرتاتيجية وتكتيكية؛ َّ
قدمت إسرائيل بصددها نصائح
لألمريكان؛ لالستعانة أبعواهنا من املعارضة العراقية،؛ ومنها
آمادها.4
الكردية بكردستان ،ليجنب ها معارك بريَّةُ ،
تطول ُ
وكان على األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية خالل
املطورة "الصمود"،
اِلرب ،العثور على الصواريخ العراقية َّ
ومداها  036كم ،وصواريخ بعيدة املدىُ ،أتم ُن إسرائيل
نفسها منها ،وتضفي مشروعيَّةً على قرار اِلرب ،تّبئ ساحة
األجهزة االستخبارية :األمريكيَّة ،واإلسرائيليَّة ،من التبعية
لصانع القرار. 5
حيث تتواجد الوالايت املتحدة
إسرائيل-إذن-تتواج ُد ُ
6
حَّت يف اإلشراف على الوزارات يف
يف العراق  ،وتشاركها َّ
3

بداية االحتالل؛ وقد مت منحها موطئ قدم يف السفارة
األمريكية.
ومن انحية االستثمار يف العراق ،وجن الثمرات
التجارية فيه؛ فيكفي اإلشارةُ إىل قرار رفع حكومة إسرائيل
اِلظر أمام الشركات اإلسرائيلية لالستثمار مع العراق ،يوم
كان نتنياهو وزيراً للمالية.
اق بعيداً عن التوغُّل اإلسرائيلي ،يف ظل
وملْ ي ُع ْد العر ُ
االحتالل ،الاذي ترك الباب ُم ْشرعاً لعشرات
نظام ،يرعاه
ُ
املوساد عنها ببعيد.
األجهزة املخابراتيَّة ،وما
ُ
ونتيجةً لآلاثر املباشرة على إسرائيل من حرب العراق؛
يغري مستقبلها،
فتغري أوضاع املنطقةُ ،
أدركت جسامة اِلدث؛ ُ
ودورها املنشود يف املنطقة.7
الوالايت املتحدةُ غاايُتا االسرتاتيجية ،مع
وملْ ُختْف
ُ
حليفتها إسرائيل ،يف تقيق ٍ
ويسمح
سالم -حيمي وجودها،
ُ
ابنطالقها ،تقيقاً ملصاِلها املتنامية-ابملنطقة؛ اليت امتدَّت
من:محاية وجودها ،فعقد تالفات يف املنطقة ،فالرغبة يف
التصدير،
اِلصول على النفط وعائدات نقله ،فالتجارة و
ُ
ثمار وإدارة املشاريع.
فاالست ُ
َّق إلسرائيل برعاية حليفتها الوالايت
األمر يتحق ُ
وهاذا ُ
املتحدة؛ بتحويل األنظمة السياسية يف املنطقة ،إىل أنظمةٍ
2663واالخبار املنقولة عن مصادر وثيقة االطالع تؤكد ان"سفارة"إسرائيلية
تعمل ابلعراق وختضع ِلماية أمريكية كاملة ،وتشرف على أكثر من
166موظفا من عناصر االستخبارات اإلسرائيلية والدبلوماسيني ورجال
األعمال يزاولون أعماِلم يف العراق،ولكن جبنسيات امريكية ودول أوربية.
فاليهود جاؤوا مع الدابابت االمريكية وسامهوا يف اعمال العون
العسكري(االستخباري واملعلومايت لقوات االحتالل)كما احتلوا مواقعهم يف
وحدات التحقيق اليت انشاُتا املخابرات االمريكية يف معسكرات االسر
االمريكية وخباصة منها كروبر يف املطار وبوكا يف ام قصر والعديد من
معسكرات االعتقال واالسر اليت اقامتها امريكا يف خمتلف احناء العراق"د.أمين
اِلامشي،شبكة البصرة"،تقرير":سفارة إسرائيلية تعمل ابلعراق تت العلم
االمريكي داخل املنطقة اخلضراء..أسرار أخرى عن التغلغل الصهيوين وخطة
للتطبيع واألعرتاف ،االربعاء  3رمضان  3/1226أيلول .2662
7املصدر السابق ،ص.،16

 3للطالع على واثئق التعاون بني الكيان الصهيوين(وتديداً املوساد)وبني
املرحوم املال مصطفى البارزاين للفرتة1691–1603وتغلغل املوساد مشال
العراق ،ينظر:املوساد يف العراق ودول اجلوار،شلومو نكدميون،ترمجة بدر
عقيلي،ط ،1دار اجلليل،عمان.16619:
4الدور اإلسرائيلي يف اِلرب األمريكية على العراق ،جمموعة
مؤلفني"إسرائيليني"،ترمجة:أمحد أبو هدبة،ط،1مركز الدراسات الفلسطينية،
ومكتبة مدبويل،القاهرة1220:ه 2661/م ،ص.13
5املصدر السابق ،ص 21وما بعدها.
((6إختاذ التغلغل أشكاال خمتلفة وأنشطة متعددة،إبتدأت ابإلستخبارية
العسكرية ،مث التجارية واإلقتصادية ،واالعالمية والبحثية،فمناذ يونيو(حزيران)
2

دميقراطيَّ ٍة ،يصبح بعدها التطلُّع إلقامة عالقات ٍ
متينة مع
ُ
قاِ به دميقراطيَّتُ ُهم؛ ودليالً -ليس فقط-
إسرائيل معي ًارا ،تُ ُ
ٍ
وآليات للمشاركة
مظهرا سياسيًا،
تقمص الدميقراطية
على ُّ
ً
تقمصهم
السياسيَّة وحسب ،بل لتكون الدميقراطيَّةُ دليل ُّ
النظام الليّبايل ،بكل قيمه وتشويه القيم املوروثة؛ وما جيري
ٍ
ف املزيد
عقب لقاء ترامب بقيادات إسالميَّة يف الرايض يكش ُ
ممَّا قد يبلغ تغيري الثقافة اجملتمعية ،وتلقيمها ابلنماذج الوافدة
وقيمها ،وتبديل مناه َ تعليمها -وتربية نشئها -تبديالً.
ٍ
لقاءات ،مبسؤولني من
وممَّا قامت به إسرائيل ،يف عقد
مكوانت العراق؛ حرصاً لتوثيق عالقاُتا ،مبا يضمن ِلا التأثري
يف مستقبل العراق ،ومستقبلهم السياسي؛ ابستحضار
ٍ
دويالت:
"مشروع ابيدن" الرامي لتقسيم العراق لثالث

وديَّة بني إسرائيل وإقليم
وممَّا يؤك ُد وجود عالقات َّ
كردستانَّ ،
أن بعضاً من وسائل اإلعالم التابعة للحزب
الدميقراطي الكردستاين ،يسمي القدِ -يف وسائله املرئية
واملسموعة واملكتوبة" -أورشليم"؛ وما تعنيه إلسرائيل ،دون أن
اإلقليم يف االعتبارات التقليدية للدول العربية
ينخرط
ُ
عل إسرائيل كياانً معادايً مغتصباً؛ فاحناز
واإلسالمية ،اليت جت ُ
تعيشه اليوم دول عربية وإسالمية تسعى للتطبيع مع
اإلقليم ملا ُ
إسرائيل.
فالنظرة الواقعيَّة ،واالعتبار املصلحي ،هو ما حيد ُد
موقع إسرائيل يف نظر اإلقليم ،وكثري من األوساط السياسية
حَّت بعض املنتمني لبعض احلركات اإلسالمية
واِلزبية فيهَّ ،
ظل معايري ل تتطابق
الكوردستانية ،تنظر إىل إسرائيل يف ّ

حبجة منع حدوث ٍ
حرب أهليَّ ٍة بعد
كورديٍَّة ،وشيعيَّ ٍة ،وسنيَّ ٍةَّ ،
إنشاء ثالثة أقاليم فدراليَّة تتَّجه حنو االستقالل؛ وهو مشروع
ظ
تغيب عنه مصاحل الوالايت املتحدة؛ فقد اُقرتح االحتفا ُ
ال ُ
ٍ
يكي بكوردستان ،زايدةً على ما
حبدود عشرين ألف
جندي أمر ٍ
8
يكون يف اإلقليمني :الشيعي ،والسن .

ددواً غافباً؛ بل تتَّخاذ من
مع معايري النظر إلياا بوففاا َّ
ٍ
تعديل "براغمايت" ،للنظر إىل
املصاحل وتبادل املنافع عامل
إسرائيل ،ووصف مكانتها بوصفها تراعي مصاحل الكورد
در املواقف التقليدية
وكوردستان؛ وال يعكُر عالقاُتما ك ُ
ٍ
ت أتثري ُاُتا يف الشخصيَّة الكردستانية،
املوروثة؛ من ثقافة بلي ْ
كحال الكثري من العرب واملسلمني.

مؤسسة الصداقة اإلسرائيلية الكردية:
أ) نشاط َّ
ُجيزت إلصدار جملَّة "إسرائيل كورد"،
مثَّة َّ
مؤسسة ،أ ْ

ب) ددم استفتاء استقالل كوردستان الالفت:

موقف إسرائيل الداعم
ومن أبرز أمثلة ما ذُكر أعالهُ :
والدافع والالفت إلقليم كردستان إلجراء استفتاء االستقالل،
ودفاعها "العجيب" 10عن حق الكرد إبنشاء دولتهم ،وحثهم
لدعم قيادة إقليمهم؛ ما يفسُر أموراً ،منها:
أن والدة ٍ
َّ -1
دولة كرديٍَّة جديدةٍ ،بدع ٍم متمي ٍز من

وهي جملَّة ورقيَّة ،أُجيز صاحبُها إبصدارها ،من قبل نقابة
الصحفيني أبربيل ،ألحد أعضاء اِلزب الدميقراطي
يقوده الرئيس ابرزاين؛ يؤك ُد َّ
أن
الكردستاين "الباريت" ،الاذي ُ
العالقة إبسرائيل اترخييةًُّ ،
متتد إىل عالقتها مع "مال مصطفى
البارزاين" ،املمتدة إىل مخسينيَّات القرن املاضيَّ ،إابن فشل
قيام حكومة كردية أبراضي كردستان إيران ،كان فيها مال
مصطفى وزيراً للدفاع.9

إسرائيل؛ حيق ُق متيُّزاً يف عالقاُتما املستقبليَّة؛
مبراعاة مبدأ "الدولة األوىل ابلرعاية" ،وجيعل
إسرائيل صاحبة امتيا ٍز يف تنفياذ مشاريع بناء

8قراءة يف كتاب"مستقبل العالقات األمريكية-الكردية،هيثم مزاحم،املركز العريب لألحباث  10الاذي ياذكُر مبوقفها من استقالل جنوب السودان،ودعمها املستميت له،
املستوايت،حَّت ابت واضحاً َّ
أن غاية ما
لكنَّها مل متنع مشاكله املستعصية بشَّت
ودراسة السياسات،الدوحة،حزيران  ،2611ص.6
َّ
ُتدف إليه هو استقالل جنوب السودان،وتسهيل ُّ
توغلها يف أفريقيا.
9ينظرisraelkurd.blogspot.com . :
ُ
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ٍ
ج لهُ
فهم ما ترو ُ
وعوداً على ذي بدء؛ ف ُ
يمكن ُ
األوسا ُط اإلسرائيليَّةُ اإلعالميَّة ،ابعتبارها نظام إقليم كردستان
دميقراطيَّاً أكثر من األنظمة اليت حوله إن ملْ جتع ْلهُ الوحيد
بينها؛ مبا ميكن التعويل عليه ،لبناء تالُ ٍ
ض
ف اسرت ٍ
اتيجي يعو ُ
ُ
ُ
إسرائيل شيئاً ممَّا فقدتْهُ من تالفها االسرتاتيجي مع تركيا ،ومن
التعاون
شراكتها ِلا على ظالل حلف مشايل األطلسي ،و ُ
ٍ
الثنائي ،بني تركيا وإسرائيل والاذي َّ
تعرض ألزمات ق ْد تقو ُ
ضهُ
ابلكليَّة مستقبالً.
واِلديث عن ت ٍ
الف مباش ٍر بني إسرائيل وكردستان،
اإلقليم فيه جزءاً من فدرالية العراق؛
ال ييت بواق ٍع يُشك ُل
ُ
فليس لإلقليم إدرا ُكهُ ،وفقاً لدستور العراق - 2661الاذي
ٍ
عالقات
َّ
شرع وجود اإلقليم وابركهُ -فليس لإلقليم إقامةُ
ٍ
ٍ
تالفات
عالقات عسكر ٍية؛ انهيك عن إقامة
خارجيَّة ،وال
إسرتاتيجيَّة منفرد ًة عن املركز.
مبدئي ،12بني كردستان
اتيجي
ٍ
فثمة تفاهم إسرت ٍ
َّ
وإسرائيل ،للسري يف خطًى ٍ
دفعا
حثيثة ُجتاه استقالله،
ُ
يكشف ً
ليسوغ لبعض األطراف الكردية
إسرائيليًا لإلقليم إلجرائه؛ َّ
السياسية الفاعلة إجراءهُ يف 2619/6/21؛ جبانب دوافع
وجتاوز:
أُخرىُ ،
.1معارضة أطر ٍ
ٍ
داخلية ،وإقليميَّ ٍة ،ودوليَّ ٍة إلجراء
اف:
االستفتاء.
.2خمالفة إجرائه للدستور العراقي.
.3ضعف قدرة اإلقليم لفرض االستقالل عقب
االستفتاء ،وجعله أمراً واقعاً ابلقوة.

الدولة الكردية الفتيَّة ،واألوىل يف استثمار مواردها
وإقامة عالقات اسرت ٍ
اتيجية متميزة معها؛ َّأو ُل
دالئله :رفع العلم اإلسرائيلي ،ليلة االستفتاء،
واالحتفال بنتائجه.

 -2وممَّا يفسُر دعم إسرائيل استفتاء كردستان،
واستقالِلا :تدهور عالقتها برتكيا؛ ليكون عامل
ٍ
لتحول من"التاذلل ِلا
ضغط على تركيا ،ول ُّ
واستجداء إعادة شراكتها ملا كانت عليه" ،إىل
الضغط بدعم استقالل كردستان العراق،
ومساعدُتم للحصول على اعرتاف الوالايت
املتحدة.11

 -3ويؤك ُد ذلك إلسرائيل يف املستقبل املنظور مشاريع
وبرام َ اسرتاتيجيَّ ٍة ُّ
متتد للمنطقة ،فهي حباجة
جلرعة مشاكل ،عقب انتهاء سيناريو
قتال"داعش" ،لتنشغل مكوانت املنطقة
مبشاكلها؛ يؤك ُدهُ :قرار "نقل سفارة الوالايت
املتحدة يف إسرائيل إىل القدِ ،متهيداً إلعالهنا
عاصمةً إلسرائيل؛ والتخطيط لبناء ثالمثئة ألف
وحدةٍ
ٍ
استيطانية ،تكفي إلحداث تغيري دميوغر ٍ
ايف
يف القدِ.
والقضيَّة الكرديَّةَّ ،
ت ُمشكلةً استعصى حلُّها
شكل ْ
ل ٍ
ت وفق وصف الكرد "مئةً سنيناً"؛ جعل
عقود
مضت ،بلغ ْ
ْ
غ إلسرائيل اقرتاب ها اسرتاتيجيَّاً من املنطقة،
القضيَّة مدخالً يسو ُ
واخرتاقها -أمنيَّاً -مبا ُيم ُن تغاذية أجهزة استخباراُتا،
ومؤسساُتا املعلوماتية ،ولتتوغَّل متسرتةً بلباسها املدين،
وشراكاُتا االستثمارية ،والتجاريَّة ،وحَّت نشاطاُتا اإلنسانية.

دقب إجرائه:
ج) موقف إسرائيل"املعلن" من الستفتاء َ

وراء موقف إسرائيل من االستفتاء عقب إجرائه،
وتنصلها عنه 13أسباب:
ُّ
12
واثئق معتّبة،وال تصرحيات ملسؤولني،مع وجود كتاابت كثرية
إذ ال تتوفَّ ُر ُ
تؤك ُدها.
َّ 13
أكدت املتخصصة ابلشأن الكوردي يف مركز موشي داين التابع جلامعة

 11إقرتاح إسرائيلي إبهناء التعاون مع تركيا! ،موقع كتاابت ،ترمجة:سعد عبد
العزيز،عن "الكاتب اإلسرائيلي "لبيد" . https://kitabat.com
األربعاء 66آب/أغسطس .}2

َّ
بينغيو،أن إسرائيل ستعلن أتييدها"فور إعالن كوردستان
تل أبيب عوفرا
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َّأوُِلا -عدَّت الوالايت املتحدة االستفتاء خروجاً
لقيادة اإلقليم عن عباءُتا ،والسيَّما بتصريح البارزاين الاذي
قلَّل من أمهيَّة موقفها غري املؤيد لالستفتاء؛ جعل تصريح
ب شرخاً يف التوافق مع راعيتها
إسرائيل بتأييدها االستفتاء يسب ُ
الوالايت املتحدة ،وتدايً إلرادُتا ،لن ُتمد عقباهُ.
اثنيها -بناء حواجز تول دون تطبيع العالقات
اإلسرائيلية العراقية ،وقد كانت وشيكةً بفعل الوجود األمريكي
ورعايته له؛ ولكون االستفتاء خرقاً للد ُ َّ
ائيل
ستور .وعلقت إسر ُ
التحول يف النظام السياسي العراقي ،اآلمال لفتح
على هاذا ُّ
ٍ
ب تل أبيب من بغداد ،وإلحياء تصدير
قنوات لالتصال تقر ُ
اقي عّب حيفا ،واستعادة بعض اليهود أمالكهم
النفط العر َّ
ومقابرهم اليت تركوها َّإابن العام  ،1622وهجرُتم إىل
إسرائيل.
اثلثها -يف وقت حقَّقت فيه تركيا تنسي ًقا اسرتاتيجيًا
جيعل أتييد إسرائيل ضرابً من "كسر
متقد ًما مع إيران وبغداد؛ ُ
حيجب مصاحل إسرائيل؛ لصعوبة استقالل كردستان،
العظم"
ُ
وحجب إمكانية إعادة تصفري مشاكلها مع تركيا ،وإعادة
مرةً أخرى.
تطبيع عالقاُتما ،وعودُتا حليفاً وشريكاً مرتقباً َّ

-3

د) دور املصلحة املشرتكة يف نسج العالقات اإلسرائيلية

-2

الكردستانية:
وجود إسرائيل ومصاِلها يف كردستان ،ييت يف إطار
ُ
املصاحل املتبادلة؛ مبا حيق ُق للكرد مصاِلهم االسرتاتيجيَّة ،ممثَّلةً
آبماِلم القومية؛ يدعمها:
 -1استعصاء االستقالل دفع الكورد لرتقُّب مسا ٍع
تقرب اآلمال ،أو أي ٍ
وعد ابلدعم املستقبلي
ُ
للقضيَّة من الدول الكّبى ،ومتلك إسرائيل
مفاتيح التأثري عليها.

-1

ذلك"،وهو أمر جيعل إعالن اإلقليم استقالله شرطاً إلعرتاف إسرائيل به،وهو
ما مل حيصل:ينظر :إسرائيل تؤيد انفصال األكراد وتدعمه يف واشنطن
نت2619/6/21،
اإلسرائيلية)،اجلزيرة
(الصحافة
http://www.aljazeera.net
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التمسك خبيوط
ترص الوالايت املتحدة على
ُّ
ُ
الصراعات واالختالفات :اإلثنية ،والدينية،
والطائفية ،والسياسية؛ لقرهبا من اخللي َ ،الاذي
َّ
عد مبدأُ كارتر  1621املساِ به مساساً
مبصاِلها؛ وحرصت على بناء عالق ٍ
ات
اسرتاتيجيَّةً متينةً مع الكرد حينها ،ملا لتلكم
العالقات من أتثري على االتاد السوفييت -
وقتها -وقد كانت له عالقاته االسرتاتيجية
كت آاثرهُ القيادات
ابلعراق؛ وهو أمر أدر ْ
كتهُ ،وأدر ْ
ب
ص ُّ
التقليدية الكردية ،وقدَّر ْ
ت ما ُْجيَن منه ،وي ُ
يف صالح القضيَّة"الكردية" ومصريها.
جاري عن تطلُّعات إسرائيل
وملْ يغب العام ُل الت ُّ
يف اإلقليم ،وال االستثماري ،وهو أمر سبق نشأة
اإلقليم؛ فالتطلُّع اإلسرائيلي لالستثمارُّ ،
متتد
جاذوره إىل نتائ َ التطبيع معها ،والتسوايت مع
مصر ،واألردن ،وأوسلو؛ فقد خرجت إسرائيل
من األهداف :األمنية ،والعسكريَّة ،إىل
االقتصادية.
تكرست التطلُّعات االقتصاديَّة ،عقب أتسيس
و َّ
الشركات العابرة للحدود املتعددة اجلنسية ،اليت
زادت حرصها لتفعيل العالقات االقتصادية ،وما
شهده العامل من أزمة ماليَّة ،مشلت إسرائيل
نفسها؛ دفعتها لالستثمار والعمل يف املنطقة
وكوردستان.
ومشل الوجود اإلسرائيلي عمليات التنقيب عن
النفط واستخراجه ،ومعادن أرض كردستان
البكر؛ وسعيها إلعادة خط أنبوب نفط كركوك
حيفا؛ فقد ذكرت صحيفة "الفايننشال اتميز"

و) إدادة توطني ياودي يف كوردستان:

الّبيطانية ،أن  %91من واردات إسرائيل
النفطية ،مصدرها كردستان العراق.14
 -0التدريب العسكري ،والتجهيز ،والتعاون األمن
واملعلومايت ،داخل اإلقليم.

رافقت رواايت كثرية ،17مصطحبةً خارطة تقسيم
العراق لثالث دويالت ُّ
متتد فيها حدود كردستان ملناطق
كركوك وسهل نينوى ،مشريين لوجود مصاحل إلسرائيل فيها،
عقب شراء ٍ
ضم بعضها قبور
بعض من مواطنيها أراضي؛ ي ُّ
بعض أنبيائهم ،وابلغت بعض الرواايت ابلقول َّ
أبن إسرائيل ق ْد
كثريا من مسيحيي العراق ،يف تلك املناطق على
َّ
شجعت ً
وسهلت استيطاهنم أبمريكا
اِلجرة ،وشراء بعض ممتلكاُتم َّ
وأوراب وأسرتاليا.
وكشفت نيوزويك األمريكية ،أن وسائل إعالم تركية
تزعم أن مجاعات كردية عقدت اتفاقاً لتوطني عشرات اآلالف
من يهود أصلهم كردي ،يف إقليم كردستان العراق ،مقابل دعم
إسرائيل استقالله.18

املتخصصة:
اخلافة
ه) دور الشركات
َّ
ّ
ٍ
تعاون بني إسرائيل وكردستان ،ما
ممَّا يؤك ُد وجود
نشرتهُ صحيفةُ هأرتز اإلسرائيلية اليومية ،عن اهنماك أجهزة
األمن اإلسرائيلية ،يف التحقيق مع شر ٍ
كات خاصة متخصصة،
ومنها":أجهزة أمنيَّة" ،قدَّمت خّبُتا إلقليم كردستان ،لتجهيز
ٍ
جهزت
وتركيب
حساسةَّ ،
أنظمة أمنية ،ونقلت تكنولوجيا َّ
أنظمة مطار أربيل -حسب احملل ُل األملاينُّ بيرت فيليب -ومل
ٍ
املختصة.15
ترخيص من سلطات إسرائيل
تكن حصلت على
َّ
فاخلّباء اإلسرائيليون الساعون للربح عقب انتهاء
خدمتهم الوظيفية إبسرائيل ،يتواجدون يف ٍ
دول كثرية ،يقدمون
خّباُتم ،وهم ابرعون يف جتارة األسلحة ،اليت تلقى رواجاً يف
ٍ
دول عربية وسواها.16
ومع َّ
مشهودا مع القوات األمريكية
وجودا
ً
أن إلسرائيل ً
احملتلَّة ،إالَّ َّأهنا ختفيه؛ ليؤكد وجود مّبرات خطريةٍ ،تكمن وراء
يسمح لالعتقاد أب َّن جزءاً منها جاء
اإلخفاء املقصود؛
ُ
"لتصفية العناصر املخابراتية على عهد صدَّام" ،املتخصصني
ابلشأن اإلسرائيلي؛ وتصفية العلماء املتخصصني ابلّبانم َ
النووي؛ إذا رفضوا التعاون مع األمريكان ،وااللتحاق
مبختّباُتا.

ختص إسرائيل أساساً:
ز) دوافع إسرتاتيجية ُّ
َّأوالً -املشاركة اإلسرائيلية القتالية-غري املعلنة حفاظاً
على أمنها من ردود األفعال-يف إطار التحالف الدويل،
املوجهتني َّ
حول عقيدة إسرائيل القتالية
كاِلربنيَّ ،
ضد العراق؛ َّ
تركها يف املنطقة ،ومنها
من الدفاع إىل اِلجوم؛ أوجب ُّ
كردستان ،ضمن القوات األمريكيَّة ،اليت أضفى إقر ُارهاَّ -أهنا
دولة حمتلَّة للعراق-شرعيَّةً على تواجد َّقواُتا ،واإلشراف على
إدارة العراق.
األهم تدهور عالقات إسرائيل برتكيا؛
اثنيًا -القضيَّةُ ُّ
وميكن تفريعها لتظهر أمهيَّة أتثريها يف نس َ عالقات ٍ
متينة،
ُ
ابلكرد يف العامل ،وتدفع حنو التغلغل يف كردستان تديداً:
.1شهدت عالقات إسرائيل برتكيا فتوراً ،واحنساراً من
ٍ
بعمليات تدريبية مشرتكة،
التعاون اإلسرتاتيجي والقيام

14األبعاد االسرتاتيجية يف عالقة إسرائيل بكوردستان،اجلزيرة،اجلزيرة نت،2611/2/20،
17ملاذا يعود اليهود إىل كركوك؟ وجدي أنور مردان،االحد 21ذو القعدة  2 /1236تشرين
.www.aljazeera.ne
الثاين.www.albasrah.net/ 2666:
15الوجود اإلسرائيلي يف العراق تت اجملهر،احمللل السياسي اللماين بيرت
18عودة يهود لكردستان مقابل دعم إسرائيلي لالنفصال،اجلزيرة نيوزويك،2619/6/10،
فيليبwww.dw.com ،2660/0/22،
.http://www.aljazeera.net
16نفس املصدر السابف.
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عقب أحداث مايو العام  ،2616وقتل بعض مواطن
غزة؛
تركيا املشاركني -بسفينة مرمرة -لكسر حصار َّ
وأتزُّم العالقات الدبلوماسية.
.2عقب اعتاذار إسرائيل العام  2613لرتكيا يف حماو ٍلة
ٍ
ايئسة منها إلعادة العالقات برتكيا وحماولة تطبيعها،
وإعادُتا إىل مستوى التحالف االسرتاتيجي بينهما،
وقد أوقفت تركيا املناورات العسكرية املشرتكة بينهما؛
وأدرك اإلسرائيليونَّ ،
متر بعقدة
أن عالقاُتما ُ
مستعصية.
.3وقد تفاقمت أزمةُ العالقات بني إسرائيل وتركيا ،لوجود
أصابع خفيَّ ٍة ،تصل خيوطُها إىل "تل أبيب"يف حماولة
االنقالب الفاشلة ،برتكيا.
للتحول من استجداء
.2دفع شعور إسرائيل خبسارُتا تركياُّ ،
رضا تركيا ،إىل حماولة الضغط عليها.19

ح)

للتعاون مع إسرائيل؛ مؤكدةً علمها بقيام بعض الشخصيَّات
الكرديَّة السوريَّة؛ بزايرة إسرائيل سًرا ،و َّأهنا على اتصال
ٍ
عالقات مع إسرائيل؛
استعدادا إلنشاء
بشخصيَّات ،أبدت
ً
أوصت "عوفرا بينغيو" إسرائيل بتقدمي دعمها للكرد
ويف املقابل
ْ
السوريني ،بوصفهم ممن يُع َّو ُل عليهم من التيارات السياسية
أي تع ٍ
يصب يف
اون معهم ُّ
الناشئة بسوراي ،لقتال "داعش" ،و َّ
صاحل إسرائيل.20
َّ
ئيس الوزراء اإلسرائيلي "نتنياهو" دعمه وأتييده
وأكد ر ُ
للطموح الكردي لالستقالل ،واصفاً الكورد َّ
أبهنم " َّأمة
السياسي؛ و ُّ
يستحقون االستقالل،
جماهدة" ،أثبتت التزامها
َّ
وإقامة دولتهم .21و َّ
أكد وزير إسرائيلي سابق "جدعون ساعر"
أن الكرد يستحقُّون دولة مستقلة ،فهم كاليهود ،أقليَّة يف
الشرق األوسط.22
ويف املقابلَّ ،
فإن إنشاء قوات سوراي الدميقراطية ،ودعم
الوالايت املتحدة ِلا ،يؤك ُد تنسيقاً مع إسرائيل؛ فإلسرائيل
حدودها مع سوراي ،تتأثَُّر أبحداثها ،فإلسرائيل أولويَّةُ
مشروع ،تتَّخاذه حليفتها الكّبى ،اليت
التخطيط والتنفياذ ألي
ٍ
تضع أمن إسرائيل يف أولوايت غاايُتا.
ُ
يكشف ذلك أسباب هواجس تركيا ،من دعم
ُ
الوالايت املتحدة لقوات سوراي الدميقراطية ،وحوت من كرد
قليل ،يؤك ُد الدعم املرتقب للكرد ،وإلقامة فدراليةٍ
تركيا غري ٍ
سور ٍية ،تسمح ابلتمتُّع مبا يعدُّونه َّ
يثمر تعاوانً
حقاً قوميَّاً؛ ُ
متيناً ،ميه ُد حال توافر الشروط املوضوعيةُّ ،
وتبدل املتغريات
يف املنطقة الستقالِلم.

إدادة رسم حدود الشرق األوسط ،وانتشار

الفدراليات:

عقب "الربيع العريب" ومشروع إجهاضه -من الوالايت
وقوى دولية أخرى -وتويل مساره حيثما
املتحدة ،وحلفائها ً
دارت مصاِلها؛ ميكن القول إ َّن هاذا األمر يؤثُر ،يف إقامة
عالقات مع إسرائيل؛ بوصفها جزءاً من آاثره ،وييت يف صالح
التطبيع معها ،من بعض الشعوب اليت كانت عصيَّةً ،يف إطار
وتصنت دون
دوِلا التقليديَّة اليت أنشأُتا "سايكس/بيكو"َّ ،
إسرائيل ابالنتماء القومي العريب ،الاذي َّ
عد قضيَّة فلسطني
ختص العرب أكثر من سواهم ،وال يُرجى
قضيَّةً قوميَّةً مصرييَّةً ُّ
نصرها عقب ما أصاهبا من الوهن ،يدفع الدويالت اجلديدة
ُ
ٍ
لبناء عالقات وديَّة إبسرائيل.
يلمح لاذلك حديث األوساط األكادميية اإلسرائيلية،
و ُ
أخص "عوفرا بينغيو" ،رئيسة برانم َ الدراسات الكرديَّة جبامعة
ُّ
تل أبيب ،اليت َّ
دتَّ :
أن كرد سوراي "جمتمع" لديه استعداد
أك ْ

خامتة :خالفة آاثر التوغُّل اإلسرائيلي يف كردستان:
َّ
دعم إسرائيل امللفت لالستفتاء آاثراً سلبيةً:
ولد ُ
20بعد إعالن الفيدرالية..أكراد سوراي مستعدون للتعاون مع
إسرائيل!(-Times of Israel،ترمجة بلدي نيوز)،السبت 21آاير
.www.baladi-news.com،2610
21نفس املصدر السابق.
22ملاذا تدعم إسرائيل األكراد إلقامة دولتهم املستقلة؟.www.huffpostarabi.com

19ينظر هامش رقم  ،0ص  ،0املتَّصل بوسائل الضغط اإلسرائيلي على تركيا.
7

أوالً -داخل اإلقليم :ولَّدت عالقة إسرائيل التارخيية ،بتيا ٍر
ك ٍ
بتصوره أنَّه
لتمسكه ابلسلطةُّ ،
ردي دون سواه ،تّبيراً ُّ
هو وعالقاتُه وراء تقيق مكاسب اإلقليم وتقيق
استقالله؛ ولَّد شروخاً بني التيارات السياسية؛ ُتد ُد
ب ثقافة تداول
مستقبل املشاركة السياسية ،وتُغي ُ
الدفع ابالستفتاء ،انقسام التيارات
السلطة .وولَّد
ُ
فثمة ملتزم ابلدستور
السياسية إزاءه ،لعدم دستوريتهَّ ،
حفاظاً على مستقبل كردستان ،وآخر يعل ُق موقفه
الداعم لالستفتاء على دعم إسرائيل؛ أزَّم العالقة بني
التيارات ،وتبادل االُتامات ،وُتديد مستقبل العمل
موحداً؛ إذ يُتوقَّ ُع
املشرتك؛ ما يهد ُد بقاء اإلقليم َّ
انقسامه إلقليمي:أربيل ،والسليمانية.
اثنياً -جمال العالقات ابملركز :ولَّد أزمةً بني بغداد وأربيل،
فاقمت أزمات اإلقليم ،خبفض امليزانية السنوية ،وهدد
وجود اإلقليم نفسه ،والعودة ملا قبل الفدرالية؛ ليفتح
أبواب االختالف والصراع بني اإلقليم واملركز ،أوقع
وتمل املوظفون أعباء خفض املرتبات
ضحاايَّ .
حَّت تصفو أكدار
ب عنهم كاملةًَّ ،
الشهرية ،وقد ُتج ُ
عالقة اإلقليم ابملركز ،اليت لن يقو الدستور على حلها،
إذ معظم األمور والتفاصيل ُرتبت ابتفاقات وتوافقات
وتفامهات ،خارج مظلة الدستور ومواده.
اثلثاً -جمال العالقات بدول اجلوار :ولد االستفتاء أزمةً ثقة،
وحاذراً من مواقف اإلقليم املستقبلية ،من أي ٍ
أزمة ،قد
تغب أزمة
تشهدها املناطق الكردية يف إيران وتركيا .ومل ْ
تضييق اخلناق على اإلقليم اقتصادايً ،وإفقاده إدارة
املنافاذ اِلدودية ،اليت تعطيها قدرةً على التعامل احملدود
مع دول اجلوار.
ابعا -يف جمال التحالفات؛ اليت ختدم مصاحل القوى
رً
اخلارجية :دأبت إيران الستغالل األزمة ،خدمة
ٍ
بشكل أوضح يف اإلقليم ،مبناطق
لتطلُّعاُتا ،ابلتغلغل

مل تكن ِلا مّبرات التوغل فيها ،مثل كركوك ،وأربيل
مقابل فتح املنافاذ اِلدودية معها ،زايد ًة على استمرار
تواصلها التارخيي مع اليكييت ابلسليمانية .ومن ٍ
انحية
سوغت األزمةُ ،إقامة قواعد أمريكية جديدة يف
أخرىَّ ،
كردستان ،أقرب إليران ،فصار ساحةً لتنافس قوى
خارجية أبرزها :إيران ،وأمريكا.
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