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 لعالقات اإلسرائيلية الكردية: مسار ومصيرا
 

 مدخل:  - 1
هـي قديمـة العهـد و  العربيـة واسسـالمية، لتفتيـ  المنطقـة ، اليهوديـة والعالميـة،طات الصـهيوييةالمخط  تعتبر 

ا ال قابليــة لهــا أ  تــدرت تمامــا  كايــ الكيــاا الصاصــب" ســرالي "إو تفتــر أو تهــدأ  ومــا قــح  نتــى لح تنــا هــ  .لــم 
يحـو  تجربـةو  .بزوالها تطالب يرفع شعاراتو  يقاوم ويرفض من مع وجود واالستمرار في المنطقة العربية للعيش

ثبتـــ  فشـــلها، ومعاهـــدات أ ةالعربيـــ شـــعو محـــاوالت تطبيـــع عالقاتهـــا مـــع الو علـــى ذلـــ ،  تشـــهد عامـــا   ســـبعين
ي النتاللهـا، السـنين لـم تجهـض ثابتـة المقاومـة والتصـد   ا  أم تجعلها دولة قابلة للحياة، كما لالمزعومة "السالم" 

باطمئنـاا  ، لـم تجعلهـا قـادرة علـى ت بيـ  كيايهـاوالـدو  الصربيـة ونتـى العربيـة لهـا مريكاة أقدرتها ال اتية ومؤازر و 
 ا  أمضــى  وقــ    ي  أك ــر مــن أيــوم تــدرت الفإي هــا لــ ا  لهــا ومقــاوم. ســالمي منــاهضإوســح محــيح عربــي و  وأمــاا

ـاستراتيجية التفـو   لـى إنها، وال يقـ  المعركـة ق العسـكري علـى الجيـول العربيـة التـي ايتهجتهـا سـابقا  لـم تعـد تحص 
ــواالســتراتيجيات قلبــ  المعــادالتالوطنيــة الشــريفة  فالمقاومــة .دو  الجــوار ومــا  والحســابات. رت المــوازين، وغي 

 الكيــاا الصاصــبجعــ  األمــر الــ ي ، علــى ذلــ  خيــر دليــ  لبنــاا وســوريا والعــراق وفلســطين فــي ى ويجــري جــر 
العملــي. فالســيادة  التنفيــ  اآلا موضــع  ضــعهاو ها لتقســيم المنطقــة و عــد  أ كــاا قــد  قديمــةمخططــات   لتجــإ إلــى

طالفيــة وم هبيــة لــى دويــالت إ هــ   المنطقــة بتفتيــ  ال  إعلــى المنطقــة لــن تقــوم لهــا قالمــة  الصــهيويية اليهوديــة
تضــعد دو   أا ســرالي  الكبــرى"، بعــدإلتحقيــح نلــم " الكيــاا مــامأمتنــانرة، فحينهــا فقــح تصــب  الفرصــة ســايحة 

ن علـى الحركـة الصـهيويية أا ال تسـم  بقيـام أو اسـتمرار وجـود وفقـا لهـ ا التفكيـر  تعـي  و  .وت هب ريحهـا الجوار
فـي وسـعها لتفتيـ  مـا هـو قـالم منهـا وتحويلـا إلـى كيايـات أي دولة مركزية كبرى في المنطقة وأا تعم  ك  ما 

وانــد، األو أ أا  ضــرب  عصــفورين بحجــر   قــد . فــإذا يجحــ  فــي ذلــ  تكــوا متنــانرة صــصيرة طالفيــة أو عرقيــة
يفســـها إلـــى دولـــة طبيعيـــة تقـــوم علـــى أســـو ال تختلـــد عـــن بقيـــة الـــدو  المجـــاورة، العنصـــرية  "إســـرالي "  تتحـــو  

ما وبالتالي تأهيال وقـدرة علـى قيـادة المنطقـة هي الدولة األكبر واألقوى واألك ر تقد   "رالي إس"وال اييأ أا تصب  
دور ضابح اسيقاع  ؤد يا يمكن أا يسم  لها بأا تم  م، ومواردها وإمكاياتها وسياساتها والسيطرة على تفاعالتها

  الخاصة. والجيوستراتيجية الجيوسياسية المنطقة وفح رؤاها ومصالحها نركةى تن يم وضبح تول  بحيث ت
، سـوى صـر  لـى دولـة  هوديـةإيتنياهو بتحوي  كيايا الصاصب  إصرار رليو نكومة العدو لم يكن طرحو 

والمخططـات  .سـا  طـالفي ومـ هبيأالمنطقة ذاهبة باتجا  التقسيم على  ميركي بأا  أر على مخطح صهيو مؤش  
قـدمها وثيقـة "كارينجـا"، أا كـاا جوهرهـا متشـابها، ولعـ  إحصـى و ا ت  أك ـر مـن أالصهيويية به ا الصـدد قديمـة و 
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"وثيقـة ثـم ، 1957سراليلية" ويشرت في كتا  يحم  عنواا "خنجـر اسـرالي " عـام ركاا استها "هيئة األعد  أ التي 
ينــــوا ويشــــرتها مجلــــة "كيفــــوييم" الناطقــــة باســــم المن مــــة  كيفــــوييم" التــــي وضــــعها الكاتــــب الصــــهيويي عود ــــد 

ميركــي الشــهير بريــارد لــويو فضــال  عــن مشــروع المــؤرن الصــهيويي األ ،1982الميــة فــي شــبا  الصــهيويية الع
التــي  1996ة، ووثيقــة لـين بيـرت الشــهيرة عـام ة وم هبي ـثني ـإك ـر مــن ثالثـين دويلــة ألـى إوســح لتقسـيم الشـرق األ

السـابح الـ ي  هـد   األميركـي مـن القـومي، وكـ ل  مشـروع بريجينسـكي مستشـار األ"سـرالي "إمين ألـى تـإتهد  
هـــا بم ة مختلفـــة يســـه  الـــتحك  ة ود ني ـــجماعـــات عرقي ـــ لـــى كايتويـــات تضـــم  إلـــى تفتيـــ  الـــوطن العربـــي وتحويلـــا إ

م بالتوازيــات ثــارة النزاعــاتإدوات فـي كــأواسـتخدامها   بســالم   ا يعــيشأسـراليلي ، بحيـث يســم  للكــايتوا اسوالـتحك 
ـــوزير الحـــر  األيضـــا دراســـة ريتشـــارد بيـــر  أفـــي المنطقـــة. و  ـــواا "اسالمستشـــار الســـابح ل ســـتراتيجية ميركـــي بعن

ا مــن االســتراتيجية ميركــا لصــزو العــراق باعتبــار ذلــ  جــزءا محوري ــأ" التــي دعــا فيهــا 2000ســراليلية نتــى عــام اس
 ى لسـاان  بهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة علنـا علـسراليلية. وأخيرا  خريطة "الشرق األوسح الجد د" التي لو  اس

  . 2006كويداليزا رايو خال  العدواا "اسسراليلي" على لبناا عام  وزيرة خارجيتها
هـ  ووج   ،مـا  ـدور فعـال فـي تالفيـد العقـ  الصـهيويي ي ري ـا ينـوا عكسـ  ستراتيجية التـي اقترنهـا ا اسإ

شـهر مـن أ  مـن أربعـة أقـدم  بعـد أقـ "إسـرالي "ة والمعلنة. ولـيو أد  علـى ذلـ  مـن أا سياسات إسرالي  الخفي  
وتحويلـا إلـى دولـة وييفي ـة  علـى غـزو لبنـاا وبـ ل  كـ  مـا فـي وسـعها لتفتيتـا إلـى كيايـات طالفيـة تايشر دراسـ

قـح عـن اسـتراتيجيتها  صـحي  أيهـا فشـل  فـي ذلـ  الوقـ  لكنهـا لـم تيـأ  ولـم تتخـ   و . لحماية أمنها ومصـالحها
 تل . ة التفتيتي  

فريسـا وبريطاييـا فـي -ا العـالم العربـي اسسـالمي هـو بم ابـة بـرر مـن ورق أقامـا األجايـب لقد رأى  ينـوا أ
ــ وقــدعــات ســكاا هــ ا العــالم. فــى الحســباا رغبــات وتطل   واضــعيدوا أا بــ -العشــرينيات  19م هــ ا العــالم إلــى قس 

كــ   األخــرى، وعليــا فــإا  ا مــن خلــيح مــن األقليــات والطوالــد المختلفـة، والتــي ت عــادي كــ  منهــا دولـة كلهــا تتكــو  
 الحــر  الداخليــة   العرقــي واالجتمــاعي فــي الــداخ  إلــى نــد   ضــة اليــوم لخطــر التفت ــدولــة عربيــة إســالمية معر  

ن لنــا  تبــي   المتــرد ي وإذا مــا أضــفنا إلــى ذلــ  الوضــع االقتصــادي كمــا هــو الحــا  فــي بعــض هــ   الــدو . األهليــة
 .اي للمشكالت الخطيرة التي تواجههالتصد   اال يمكنهو  االيهيار على شفاالمنطقة كلها، في الواقع،  كيد أا  

سـا  أعلى  إلى دويالت عرقية وم هبية تقسيم سوريا ولبناا والعراق ضرورة ينوا عن مخطح لقد تحد ث 
بعــد تحييــد مصــر الســيما  ،ســرالي "إخطــار علــى "كبــر األأ  جبهــة الشــما  الســورية اللبناييــة مــع العــراق تشــك   ا  أ
هــ   الــدو  تمتلــ  القــدرات العســكرية  ا  أهــا مــن ســانة الصــراع بموجــب اتفاقيــة "كامــب ديفيــد"، باعتبــار خراجإو 
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تـاالـدور الـ ي الكيـاا، و د مسـتقب  وجـود واالقتصادية والسياسية التـي تهـد   الواليـات المتحـدة  فـي جـر   "إسـرالي " أد 
 .ال يحتار إلى برهاا 2003عام  إلى غزو العراق

 ة، وقـا  إا  إلـى تقسـيم العـراق إلـى دولـة كرديـة ودولتـين عـربيتين وانـدة للشـيعة وأخـرى للسـن  ينوا  دعا لقد 
شـة  اتها تن يماتو دوأ "الحر  بالوكالة" إذا هاي  . إالخطوة األولى لتحقيح ذل  هي نر  بين العراق وإ راا متون 

متها  واسســراليلية والتركيــة واســتخبارات ميركيــةصــنيعة االســتخبارات األ ومتخل فــة دو  الرجعي ــة العربيــة، وفــي مقــد 
دورهــا  ريتكــر  و  .االتحــاد الســوفياتي الســابح ضــد  وهــي كايــ  قــد اســتخدم  ، الســعودية واسمــارات وقطــر واألردا

ــأ. وليبيــا والــيمن ومصــر ولبنــاا ســوريا والعــراقكــ  مــن  اليــوم فــي المشــبو  عــادة رســم إ لــى ذلــ  فهــو إا الســبي  م 
هـا فـي القـرا الماضـي ولـم تعـد ت خريطـة "سـايكو بيكـو" مهام  د  أعالم العربـي بعـدما تة للخريطة جيوسياسية مفت  

 مريكية في المنطقة.أهدا  والمصال  الصهيو صالحة لخدمة األ
ردا والمصـر  العربـي لتقسـيم مصـر والسـعودية واأل "سـيناريو" ينـوا  رسـم ح مخط ـالجد ر بال كر أيضـا أا  

ســرالي  الكبــرى" واســتقدام إمــن توســيع نــدودها يحــو "فــي النهايــة ســرالي " إن "لــى دويــالت صــصيرة، لكــي تــتمك  إ
ن مـن اليهـود يحضـر مليـويا ي  أا  نـوي ي  أسراليلي" ليبرماا من علنا وزير الخارجية "اسأ مليويي  هودي، وهو ما 

ــة إ "ســرالي "إ  تتحــو   لكــيســنوات  10لــى إ 5خــال   الت دويــ فــي مقابــ   ــين  هــوديمال بعشــرة قليميــةإلــى دول
 حة كـــ"داعش"رات وايتشــار للمجموعــات المســل  مــا تشــهد  المنطقــة اليــوم مــن تطــو   ا  إو   .ومتنــانرة قــةصــصيرة ممز  

فـي الشـام والعـراق،  المزعومـة قـيم دويـالت كدولـة الخالفـةا ت  أهـا تريـد ي  أشباهها التـي تعلـن صـرانة أو  و"النصرة"
 إي ما هو خطوات عملية لوضع المخطح موضع التنفي . 

 
 البنية السياسّية لألكراد: - 2

زوا في منطقة الشرق األوسح في أربع مناطح هيأ شما  ة موجودة في العالم، ويترك  األكراد هم أكبر أقلي  
 أا   إلـى العراق، شـما  سـوريا، شـما  غـر  إ ـراا وجنـو  تركيـا. تـد ن غـالبيتهم باسسـالم، نيـث تشـير التقـارير

بينمـا الصالبيـة السـانقة مـنهم  نتمـوا ألهـ  السـنة. ومـنهم خـرر صـالح % منهم مسلموا، وقلي  منهم شيعة 85
سـوا وقـد اعتنـح بعـض األكـراد الشـيوعية وأس   أنمد بن تيمية والشيخ بديع الزماا النورسي. الشيخالد ن األ وبي و 

ي ماركســ"هــا )بــي كــي كــير فــي تركيــا، وأعلــن الحــز  أا توج  ـ نــز  العمــا  الكردســتايي المعــرو  اختصــارا بالــ
عقد  وهدفا هو إيشاء دولة كردستاا. وقد خاض ه ا الحز  مواجهات عنيفة مع الجيش التركي نتى تم   "لينني

، التـي مـا لب ـ  أا ايهـارت. كمـا  وجـد فـي العـراق أنـزا  كرديـة واجهـ  الجـيش 2013 عـام الهديـة بينهمـا فـي
عـام  العـراق بعـد انـتال  أمريكـا للعـراقالعراقي أك ر من مرة نتـى يالـ  اسـتقالال شـبا ذاتـي فـي إقلـيم كردسـتاا 
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المســــلحة، وهــــي تابعــــة لحــــز  االتحــــاد  "ونــــدات نمايــــة الشــــعب الكــــردي". ويويجــــد أيضــــا فــــي ســــوريا 2003
  الديموقراطي الكردي في سوريا وموالية لحز  العما  الكردستايي الشيوعي.

فـي  الم فَتعلـة هليـة  األو ث الحـر مسـتصلة أنـدا العنصرية الخاصـة قد سع  األنزا  الكردية سقامة دولتهال
بمسـايدتهم بالسـالح والطيـراا نتـى سـيطروا  وقام  الواليات المتحدة األمريكيـة .2011من  عام  العراق وسوريا

، وقـد أصـبح  منطقـة شـما  العـراق " داعـشالدولـة اسسـالمية"على شما  سوريا بعد معارت عنيفـة ضـد تن ـيم 
 "داعـش"خـال  األزمـة العراقيـة وهجـوم أمـا بالنسـبة لرسـراليليين فقـد شـاهديا  وسوريا دولة فعليـة مسـتقلة لألكـراد.

وخاصة رليو الوزراء بنيامين يتنياهو عن كردستاا  ،دفاع المسؤولين اسسراليليين 2014على العراق في عام 
الجـيش اسسـراليلي بتـدريب القـوات  قـاموالوقو  معها ألخ  استقاللها وتشـكي  الدولـة الكرديـة. ومـن جهـة أخـرى 

. وخـال  2003وذل  من  انـتال  القـوات األمريكيـة العـراق عـام  ،العسكرية لكردستاا العراق في إقليم كردستاا
  والتواصـ  مـع المنـاطح متـدت لـ الث سـنوات فـي العـراق للتعـر  االتـي  ،رؤوفين شيلواح رج  المخابرات، مهمة

ـــادة قـــام األكـــراد بتســـمية شـــ ،الكرديـــة ـــة الكرديـــة". والجـــد ر بالـــ كر أا غالبيـــة الق ــــ"الحليد المناســـب للدول يلواح ب
لـى أك ـر إالتعايش السلمي بين اليهود واألكـراد يعـود  أكراد. وطبقا  للوثالح والمستندات فإا   هم  هود اسسراليليين

ــوكــ ل  العالقــات والــروابح العميقــة والطويلــة بينهمــا مــن نيــث العــرق و  ،مــن ألفــي ســنة ا جعــ  بعــض ال قافــة مم 
 .القـــادة السياســـين اسســـراليلين  ـــدعوا األكـــراد بـــالحليد االســـتراتيجي الـــ ي يمكـــن اسعتمـــاد عليـــا فـــي المنطقـــة

ث رلـــيو ونــازت هـــ   العالقــات علـــى الجــزء األكبـــر مـــن اســتراتيجية السياســـية اسســراليلية الخارجيـــة. وقــد تحـــد  
اليهـود يعيشـوا فـي اثنـي عشـر " واألكراد فقا أ "إسرالي "عالقات  عن ،ليفي اشكو  األسبح، سراليليالوزراء اس

 -أورميـــا -كركـــوت -أورفـــة -يصـــيين-الموصـــ  -زاخـــو  -قلـــيم كردســـتاا وهـــي )الســـليماييةإمنطقـــة كبيـــرة فـــي 
قـد  1948شـمعوا بيـريو يالـب وزيـر الـدفاع االسـراليلي فـي عـام كاا . و "العماديةر -التشرقيلة -يقرية -بوكاا

قليات العرقيـة الموجـودة فـي دو  الشـرق األوسـح مساعدة األ ،أند القادة األكراد ،مراا علي خااعلى كاعرض 
الزعامات  ا  أ. والواقع 1950-1940 ما بين ة التي كاي  بينهما في العقدوخاصة  األكراد بعد العالقات المخفي  

قامــة إلــى إلــ ي دفــع بعضــا مــنهم الكرديــة عامــة أبــدت اســتعدادا للتعــاوا مــع أي جهــة لتحقيــح مرادهــا، األمــر ا
ا ال  وجــد فــي كردســتاا ي ــأبــارزايي أيكــر ذلــ  وقــا   ا  أوعلــى الــرغم مــن العــدو الصــهيويي، عالقــات وثيقــة مــع 

سـراليلي فـي أربيـ  والسـليمايية وغيرهمـا ميركيين يعتبـروا الوجـود اسسراليليين واألاس ا  إ، ف"إسرالي ـ"العراق علم ل
ولئـ  الزعمـاء أد تلـ  الحقيقـة.  ولـم يفـت  ما با. وقد كـاا ررييـ  شـاروا رخـر مـن أك ـمسل  من المدا الكردية أمرا 

بين أيضــا بكــ  أيشــطة المخــابرات المركزيــة ســراليلية ونــدها، ولكــنهم كــايوا مــرن  األبــوا  الكرديــة للمخــابرات اس
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ــاأل صــورتهم فــي األوســا   ه وشــو   ،لــى األكــرادإمــن الخطــو  الحمــر التــي أســاءت ك يــرا  د  ميركيــة، وهــو مــا ع 
 العالم العربي. يحاءأالعراقية وسالر 

ت علـى قمـع ف  برعويـة فـي بعـض األنيـاا، خصوصـا نـين رد  تل  الزعامات فقـدت أعصـابها وتصـر   ا  إ 
عــالا الحــر  علــى العــر  إ  لــى نــد   إالتــي وصــل   الكرديــة ، بإذكــاء روح العصــبيةالمجــرم البع ــي صــدام ي ــام

نــاالت  ا  إعليهــا باللســاا ولــيو بــالعرق أو الجــنو، ولألســد  عنــد المســلمين يســتد   العروبــة  ا  أولصــتهم، مــع 
إيزا  الالفتــات العربيــة واسبقــاء علــى الكرديــة ونــدها، كمــا ترجمــ  فــي أنيــاا بــالصضــب الكــردي ترجمــ  نينــا 

  .تحام  عليهمالنفور من العر  و اللى إأخرى ك يرة 
وضـــعد المؤسســـات التـــي أقامهـــا  الصـــدامي لن ـــام العراقـــيلقـــد ايتهـــزت األنـــزا  الكرديـــة فرصـــة ايهيـــار ا

لـى القـايوا األساسـي تقضـي مـن إضـافة فقـرة بإ المطالبـة لـى نـد  إميركي لكي ترفع سقد مطالبهـا، االنتال  األ
  أغلبيـــة الشـــعب العراقـــي، وهـــو مـــا أثـــار النانيـــة العمليـــة بتمكـــين األكـــراد مـــن مصـــادرة أو يقـــض أي قـــرار تقـــر  

خــرار إ وهــوساســي ذلــ  الــن  فــي القــايوا األ فــي مختلــد األوســا  العراقيــة. كمــا كــاا محزيــا   اسيزعــار والقلــح
لى إشارة فقح الجميع  تحدثوا بلساا العر ، وذل  باس ا  أاألكراد والتركماا وأنزابهم من االيتماء العربي، رغم 

عــن اســتيالء الميليشــيات الكرديــة ث  وإزاء تــواتر األخبــار التــي تحــد   .العــر  ونــدهم جــزء مــن األمــة العربيــة ا  أ
تلــ  األخبــار  ا  إلــى المخــازا الكرديــة، فــإعلــى كامــ  أســلحة الفيلقــين الرابــع والخــامو للجــيش العراقــي، ويقلهــا 

 البا  سساءة ال ن ولتعميح ه   الفجوة والش  في النوايا بخصوص المستقب . فتح 
فقـــد أقامـــ   .يـــ ر بعواقـــب وخيمـــة للصايـــةأ لقـــد ايشـــصل  الزعامـــات الكرديـــة بطموناتهـــا الخاصـــة علـــى يحـــو

أوضـــاعا ومؤسســـات أشـــبا بالمســـتقلة فـــي شـــما  العـــراق منـــ  ســـنوات عد ـــدة ومـــن ثـــم تمتـــع الزعيمـــاا بـــارزايي 
رغــم الحساســيات المكتومــة بينهمــا، بأوضــاع أغــر  بإذكــاء الطمونــات بعيــدة المــدى، نتــى بــدا فيهــا  وطالبــايي،

ة مكايي ــإت نــالم فــو  ريــب المنــا ، ولكــن ذلــ  االيشــصا  بالطمونــات واألق عــن بصــداد نلــم االيفصــا  واالســتقال 
ب درجـــة الرصـــاية والحكمـــة المطلـــوبتين فـــي قليمـــي، وبالتـــالي غي ـــالن ـــر المـــدقح فـــي خـــرالح الواقـــع الـــوطني واس

اق  ـراا والعـر إع علـى أربـع دو  علـى األقـ  هـيأ تركيـا و ق كردسـتاا وتتـوز  التعام  مع تل  الخرالح. فحـين تتمـز  
ا يصــح  ذلــ  الوضــع، بحيــث يعطــى أوســوريا، فتلــ  جريمــة تاريخيــة ال ريــب، والحــ  الطبيعــي والمنطقــي لهــا 

يتــالج أســوأ، إذ أا مــن  عليــا برت ـتتاألكـراد نــح تقريــر المصــير علـى األقــ ، لكــن ذلــ  هـو نــ  أم ــ  يمكــن أا 
شأيا أا يحدث ايقالبا في خرالح المنطقة الجيوسياسية، ويفت  البـا  لحـرو  وفـتن ال يعلـم مـداها إال ك، ذلـ  

قـو  فـي بنـاء كيـايهم شـبا قـوا مـا نق  ذا كايوا قد اسـتفادوا مـن يـرو  العـراق الخاصـة، ونق  إاألكراد في العراق  ا  أ
هــم ي  أ أا يحصــلوا علــى اســتقاللهم فــي أجــواء ضــعد الدولــة، واذا افترضــنا جــدال   هم اذا اســتطاعواي  إالمســتق ، فــ
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ذلـ  يصـعب تكـرار  فـي تركيـا التـي  فيها، فإا   يوا مشكلة الوجود التركمايي والعربلى دولتهم ونل  إوا كركوت ضم  
األكـراد  ا  أرغـم  راا التي بها عشرة مال ين كردي، وال سـوريا إمليوا كردي، وال  13يعيش على أرضها نوالي 

، فـــإا تركيـــا قالـــ  نتـــى اآلا  ـــراا قـــد اكتفـــ  بالمراقبـــة الصـــامتةإذا كايـــ  إفيهـــا ال  تجـــاوز عـــددهم مليـــويين. و 
ا قيام دولة كردية مستقلة على ندودها سو  يعني يشو  الحر  مباشرة، وبسبب القلة النسبية لعـدد أصرانة 

. وبالتـــالي فالخيــار القـــالم فيمــا يخـــ  الخاصــة طريقتـــااألكــراد فــي ســـوريا، فــإا ي امهـــا ســو   تعامـــ  معهــم ب
ا إبقـاء التشـرذم الكـردي علـى مـا هـو عليـا أناليا ليو بين خير وشر، ولكنـا بـين شـرين، ذلـ   المسألة الكردية

يتالجهـا سـتكوا أسـوأ، والشـرور  شم  األكراد في دولـة وانـدة فـإا   ا محاولة لم  ال ريب، أم   إ، وشر  سي   اآلا أمر  
 ب عليها سو  تتضاعد.ترت  تالتي 

 
 حيثيات القضية الكردية: - 3

رزت القضية الكردية في المنطقة من  مطلع العشرينيات من القرا الماضي، فبعد أا جرى التصاضي عن ب
، جــرى إبــرام معاهــدة لــوزاا )اتــا تــورتر ، وايحيــاز القــوى الكبــرى إلــى جايــب تركيــا الكماليــة1920معاهــدة ســيفر 

ر للعد ـد مـن تناس  الكرد ونقوقهم، وكاا ذل  بداية ه   القضية التي أصـبح  مصـدر قلـح وتـوت  التي  1923
وإيسـايية كبيـرة  واسـتراتيجية رثـارا سياسـية علـى أرض الواقـع دو  المنطقة وازدادت تعقيدا  مع مرور األيـام تاركـة

طقــة ولألهميــة الجيوسياســية لتوزعهــا علــى أربــع دو  فــي المن خاصــة القضــية بأهميــة هــ   ن يــ وقــد  وخطيــرة.
بوتقـة تتفاعـ  فــي  إضـافة إلـى كويهـا ،وجــود الـنفحسـبب ب ةصـاخ التـي تتمتـع بهـا إسـتراتيجية واالقتصـاديةوالجيو 
مختلــد  تــؤثر علــى دو  المنطقــة وعلــى مصــال معقــدة صــراعات قوميــة ود نيــة ومشــاك  إثنيــة وعرقيــة  داخلهــا
 اسقليمية والدولية. الدو 

 –أ اتجاهــاا أساســيااأ  لــدى القــادة األكــراد  بــرز الطويــ  ى القضــية الكرديــة بتاريخهــاخــال  الن ــر إلــمــن 
 نتمـي إلـى  وهـو، المباشـر اليتـزاع "الحقـوق" بـالقوة   الحـ  العسـكري  ـرج     هب في منحيـين وانـد األو االتجا  

لــدى االحــاكمين بوجــا  ليةبعــض النزعــات االســتعال ردة الفعــ  إزاء إلــى  وتعــود جــ ور  ،المدرســة القوميــة التقليديــة
ضـيح األفـح القـومي ب عليـا ويتمي ـز فعـ    رد  كـأنيايـا اآلخر يأتي ر لحقوق الشعب الكردي. و والتنك   الكرد عموما،
عاديــة للــبالد )الســيما فــي نــا  م   شــيطايية خارجيــة الكرديــة واســتعدادها للتحــالد مــع قــوى المكويــات لــدى بعــض 

 .المحدودة على أم  الحصو  على بعض المكاسب ،العراقر وفي يرو  ملتبسة
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نتشر على المستوى الشعبي )في العراق بشـك  خـاصر ويـدعو إلـى اعتمـاد  االتجا  ال ايي هو ال ي  -  
الحــ  الســلمي للقضــية الكرديــة واالعتــرا  بحقــوق الشــعب الكــردي وشــراكتا فــي الــوطن ســواء عــن طريــح الحكــم 

 ة صيصة تضمن ه   الحقوق.لفيدرالية أو أي  ال اتي أو من خال  شك  من أشكا  ا
" مـن جايـب القـوى الدوليـة واسقليميـة، اسـت مارهاو  بهـا جـاهزة علـى الـدوام لــ"اللعبكايـ   الورقة الكرديـةلكن 

ولم يكن ذل  بعيدا  عن المخططات اسمبريالية والصهيويية، فالقضية الكردية إضافة إلى كويها يزاعا  داخليا  في 
فإيهــا مصــدر خــال  وصــراع وتحريــ  ، وتليهــا ســوريا فــي الدرجــة ال اييــة، ا والعــراق بالدرجــة الرليســةتركيــا وإ ــرا
بالقدر يفسا مصدر اتفاق ومساومة وصفقات بين الحكومات التي يجمعها قاسم مشـترت  وهي كاي ، وتحريض

فبعـد فشـ  االيتفاضـة     بـؤرة سـاخنة وعامـ  قلـح دالـم.القومية للشعب الكـردي ويل ـ "للحقوق "أع م هو التنكر 
ايتقـ  بعـض الكـرد العـراقيين للقتـا  إلـى جايـب الكـرد اس ـراييين  ،الكردية في العراق إباا الحـر  العالميـة ال اييـة

ومـن المفارقــات أا يكـوا الحكـم قــد صـدر باسعــدام فـي كــ  مـن العــراق  1946عنـد قيـام جمهوريــة مهابـاد عــام 
إلى االتحـاد السـوفياتي، ولـم  لـا هـ ا الحكـم عـن البـارزايي إال  إي التجوإ راا على المال مصطفى البارزايي ال 

رغــــم قيــــام بعــــض  1968الحكــــم عليــــا فــــي إ ــــراا نتــــى عــــام  ، واســــتمر  1958بعــــد عودتــــا إلــــى العــــراق عــــام 
كاا سقرار "شراكة العر  والكرد في لقد  الفترة. تل االتصاالت بين الحركة الكردية في العراق وي ام الشا  قب  

الوطن العراقي" وتحقيح بعض المنجزات القايويية واسداريـة للشـعب الكـردي أثـر  فـي اسـتنهاض الشـعور القـومي 
 ،بعـد ايـدالع الحركـة المسـلحة فـي كردسـتاا العـراق الشـا ، الكردي في ك  من إ ـراا وتركيـا. وقـد سـارع  إ ـراا

الـــديمقراطي الكردســـتايي )نـــدتر أثنـــاء كمـــا تقـــو  وثيقــة باســـم الحـــز   1962إلــى االتصـــا  بقيادتهـــا منـــ  عـــام 
الـ ي هـو بم ابـة اتفـاق بـين الحكومـة العراقيـة  1970ذار ر 11وعند إعـالا بيـاا  1979انتدام الخالفات عام 

 .سلمي ح   لوال ورة الكردية على إيهاء القتا  ووضع أسو 
اس راييــة العراقيــة  مرتانــة مــن ت بيــ  بعــض الحقــوق الكرديــة خصوصــا  أا العالقــات الشــا  لــم تكــن إ ــراا 

 1937مــن طــر  وانــد علــى إلصــاء معاهــدة عــام  تلــ  ر نيــث أقــدم  إ ــرااكايــ  علــى درجــة عاليــة مــن التــوت  
 6ق اتفاقيـة في العراق نـين مـز   الصدامي البالد ر  الن اموهو ما كر   ،العراقية اس رايية بخصوص تن يم الحدود

وفــي المفروضــة علــى إ ــراا ال ــورة اسســالمية.  العراقيــةعشــية الحــر   1980أ لــو   17فــي  1975رذار لعــام 
ـــة –خصوصـــا فـــي يـــ  االنتـــرا  الكـــردي  ،اتيـــأواســـح ال مايين  الكـــردي العراقـــي وفـــي يـــرو  الحـــر  العراقي

ايقســم  الحركــة الكرديــة العراقيــة، فــالحز  الــديمقراطي  الفتيــة، س راييــةالمفروضــة علــى الجمهوريــة اسســالمية ا
. تعاوا مع إ راا، في نين تعاوا االتحاد الـوطني الكردسـتايي )اوتر مـع الحكومـة العراقيـةالكردستايي )ندتر 

الستعادة  أربي   1996قراطي الكردستايي استعاي  بالحكومة العراقية عام و قيادة الحز  الديم ا  أومن المفارقة 
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القــو  اســتنادا  إلــى  يصــ   ل  لــ  مــن االتحــاد الــوطني الكردســتايي الــ ي كــاا  تعــاوا مــع إ ــراا فــي تلــ  الفتــرة.
التــي الشــا  إ ــراا  ا  أ 1974ايــدالع القتــا  بــين الحكومــة العراقيــة والحركــة الكرديــة عــام  إثــرالتجربــة التاريخيــة 

مـا إضـعا  وإي   ،دعم الشعب الكـرديتل  لم تستهد  من معاويتها  1975  عن دعم الحركة الكردية عام تخل  
وعنــــدما  ذلــــ . كــــ  هــــي المســــتفيد األو  مــــن "إســــرالي "ي نــــين كايــــ  العــــراق وإشــــصا  جيشــــا بنــــزاع داخلــــي فــــ

وعلــى هــ ا عنهــا.  تهامــع الحركــة الكرديــة أقــدم  علــى الفــورعلى قطــع مســاعد الشــا  اصــطدم  مصــال  إ ــراا
شـا  إ ـراا لـم  ا  أ 1976ايوا ال ـايي كـ 9فـي  االميركـي م إلـى الكـويصر د   بايـ  ق ـ سـناتوريقو  تقريـر للالصعيد 

 اعدتا للحركة القومية الكردية في العـراق سـوى "ورقـة  لعـب بهـا فـي النـزاع مـع جيرايـا"، وبالمقابـ  فـإا  يعتبر مس
 المعهود يفسـا عمدت إلى استخدام سالح الشا ، 1979بعد ايتصار ال ورة اس رايية في شبا   الصدامية، بصداد

الجد ــدة وخلــح المتاعــب فــي وجههــا،  اسســالمية اهم علــى مواجهــة الســلطةكــرد مشــجعة  إي ــال ــد العــوا إلــى  مــد  ب
توغـ  فـي اضـطهاد الشـعب الكـردي  نرصـا  زالفـا  علـى مطالـب الشـعب الكـردي فـي إ ـراا فـي نـين كايـ  مبدية  

 العراق.وتسحقا في 
كايـ  نريصـة علـى أا ال إذ يبـرز اسـتصال  الواليـات المتحـدة للقضـية الكرديـة، أم ا علـى الصـعيد الـدولي ف

وقـد  فاق بين الحركة الكردية وبين الحكومة العراقية في التسـعينيات وخـال  فتـرة الحصـار الـدولي.يحص  أي ات
دت أا هنـات فأك ـ 1991بعض القيادات الكردية عن ذلـ  بعـد االتفـاق األولـي بينهـا وبـين الحكومـة عـام  تر عب  

ـمم ـ ،ضصوطا  أميركية نال  دوا تحقيح االتفاق ا  هـا سـلمي  ل  الحكومـات فـي نل  د أا هـ   القضـية التـي فشـا  ؤك 
علـــى  يفصـــاليةكايـــ  قـــد اســـت مرتها قـــوى خارجيـــة دافعـــة األمـــور باتجـــا  التباعـــد والصـــدام وتشـــجيع النزعـــات اال

وزيـــر  ر مواقـــدتــ ك  تالك يـــر مـــن القيــادات الكرديـــة   كايــوفـــي هــ ا الســـياق  نســا  التعـــايش والونــدة الوطنيـــة.
ــ 1975-1974 يعــام ،كيســنجر الخارجيــة األميركــي،   التضــحية بالقضــية الكرديــة بتلــ  المســاومة نــين تم 

الموقــد مــن أنــداث نلبجــة  ولعــ    ."الفــارق بــين السياســة واألخــالقعلــى قاعــدة ضــرورات مــا أســما  "المعروفــة، 
خير دلي  على ازدواجية المعا ير وايتقالية المواقد بالنسبة للواليات المتحدة التي  1988وعمليات األيفا  عام 

 .1990ر   2في نين عادت إلى استخدامها بعد غزو القوات العراقية للكوي  في  ،رتهاعنها أو بر  سكت  
كاي  برامج مع م األنزا  القومية العربية تخلو من تحد د واض  للمسألة القوميـة الكرديـة فـي العـراق لقد 

لمســـألة القوميـــة الكرديـــة خصوصـــا  عنـــدما تكـــوا قريبـــة مـــن مواقـــع الســـلطة، ولـــم  ن ـــر التيـــار اسســـالمي إلـــى ا
صوصــها ســوى الــدعوة إلــى تــتم  بلــورة نــ  واضــ  بخ ولهــ ا لــم باعتبارهــا أنــد أركــاا مشــكلة الحكــم فــي العــراق.

 المساواة من زاوية هي أقر  إلى األخالق منها إلى السياسة. 



 
30/10/2017  

(«ئيلإسرا»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(50رقم )                  

    
       
 

11 
 

مومـا بالتشـويش سـم  عي رت القوى السياسية في العراق إلى القضـية الكرديـة بطريقـة متبا نـة لكنهـا ات  لقد 
ش فـي الموقـد مـن يلم يخـ  مـن التشـو  العراقي يفساالتيار الماركسي  وفي التطبيح العملي فإا  . وعدم الوضوح
م أطروناتا ومن الح  المطروح وذل  بالقر  أو البعد من مواقع السلطة أيضا  رغم تقد   الكردية، الحركة القومية

الحركـات القوميـة  وكايـ  بعـض على أسا  نـح تقريـر المصـير.الن رية بصدد الح  المنشود للقضية الكردية 
فكــرة الحكــم الــ اتي علــى أســا  نــح  تدمبكــر موقفــا  متميــزا  مــن الحركــة الكرديــة وأ  ــ منــ  وقــ    تخــ العربيــة ات  

ا الحـز  االشـتراكي أم ـ .1968الحركة االشتراكية العربية بعد مؤتمرها الـ ي ايعقـد عـام  ، وأبرزهاتقرير المصير
وفيما بعد الفيدراليـة بـدرجات متفاوتـة وكـاا نـز   ،ض التيارات الناصرية فقد وافق  على فكرة الحكم ال اتيوبع

د فكــرة الحكــم الــ اتي للكــرد فــي المــؤتمر القــومي الحــادي عشــر )دمشــح قــد أ  ــ ســوري،قطــر الالقيــادة  -البعــث 
ـ1971 للحكـم الـ اتي وأصـدر  1970رذار  11  إلـى بيـاا ر، أما نز  البعث في العـراق فقـد سـاهم فـي التوص 

ــ اتي" عــام  مــة فــي نينــا، خصوصــا  مــا الــ ي يعتبــر رغــم يواقصــا وثصراتــا خطــوة متقد   1974"قــايوا الحكــم ال
 .1970تموز  16نا دستور تضم  

أو  نز  إسالمي وافح علـى فكـرة الحكـم الـ اتي الحقيقـي كـاا  وبخصوص الحركة اسسالمية العراقية فإا  
 ،خــال مشــروع الســيد محمــد بــاقر الحكــيمقــد و  .1992ذار رمي فــي بريامجــا الصــادر فــي نــز  الــدعوة اسســال

من اسشـارة إلـى موضـوع الحكـم الـ اتي.  1992ال ي عرضا في مطلع عام  ،رليو المجلو اسسالمي األعلى
علـــى  1992ونـــين وافقـــ  القـــوى اسســـالمية فـــي مـــؤتمرات المعارضـــة وخصوصـــا  مـــؤتمر صـــالح الـــد ن عـــام 

لكــن البــرامج الخاصــة لألنــزا  اسســالمية بمــا فيهــا  اليــة أردفتهــا بكلمــة "الواليــات" ذات األبعــاد اسســالمية.الفيدر 
وشــروعها فــي طــرح فكــرة  2003عــام  لــتال  الــوطني العراقــي اتخــ ت منحــى رخــر بعــد انــتال  العــراققالمـة اس

تشـرين  15االسـتفتاء عليـا فـي  م ال ي تم  الفيدرالية للقسم الجنوبي من العراق وفي إطار مناقشات الدستور الدال
، وهـــ ا يعنـــي ضـــمنا  قبـــو  المبـــدأ الفيـــدرالي للمنطقـــة الكرديـــة ولبقيـــة منـــاطح العـــراق وفقـــا  للرؤيـــة 2005األو  

 الخاصة التي كاا قد عرضها السيد عبد العزيز الحكيم.
ي  قد تحدث  عن خصوصية وإا كا -أما الحز  اسسالمي العراقي وجبهة التوافح العراقية وقوى أخرى  

عارضـــ  بشـــدة فكـــرة الفيدراليـــة لوســـح وجنـــو  العـــراق، فإيهـــا  -القضـــية الكرديـــة دوا تأ يـــد الفيدراليـــة صـــرانة
ـ  15د عليـا دالمـا نتـى عنـدما وافقـ  علـى دخـو  االيتخابـات األخيـرة  فـي واعتبرتها خطوة للتقسيم وهـو مـا تؤك 

التصد ح عليا إلـى مـا بعـد أربعـة أشـهر مـن  لدستور ال ي تم  ، نيث علق  مسألة مناقشة ا2005كايوا األو  
ومعها قوى أخرى إلى التأثير على صـياغة موضـوع ونـدة العـراق علـى أسـا    إجراء االيتخابات، وهي طمح

 واض   بعد فكرة الفيدرالية الجنوبية.
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المــؤتمر فــي  1956عــام  فكــرة االســتقال  الــ اتي لألكــراد يــاأمــا التيــار الماركســي والحــز  الشــيوعي فقــد تبن  
التحـرر مـن  د على نح تقرير المصير لجميـع األمـم صـصيرها وكبيرهـا ونـح  أك   1970وفي عام  ،ال ايي للحز 

ـ د لكـ  أمـة فـي معـرض ند  ـا عـن األمـة الكرديـة يير االضطهاد القومي وإيشاء الكيـاا القـومي المسـتق  والمون 
د  مـؤتمر  الخـامو وهـو مـا أك ـ 1991الحز  قد رفـع شـعار الفيدراليـة منـ  عـام  أة. ومن الجد ر بال كر أا  المجز  

 .1993المنعقد في تشرين ال ايي 
ــدالرة  عامــة، والمنطقــة كلهــا خاصــة فــي العــراق ، فــي الوقــ  الحاضــر،لقــد خرجــ  القضــية الكرديــة مــن ال

ــ نلــوال  عاجلــة وســريعة وذلــ   بلتــي تتطل ــدة االمحليــة إلــى الــدالرة الدوليــة لتصــب  مــن ألــ   القضــايا الدوليــة المعق 
وإذا مـا اسـت نينا  باالرتبا  بحر  الخلـيج ال اييـة ومشـاهد الهجـرة الجماعيـة المرعبـة للكـرد بعـد قمـع "االيتفاضـة".

فلربما كايـ  القضـية  ،ر والبعد اسيسايي والسياسي لقضية الالجئينالمتكر   "إسرالي "القضية الفلسطينية وعدواا 
والتهابــا  بعــد القضــية الفلســطينية، لــيو فــي  القضــايا ذات البعــد اسيســايي والسياســي األك ــر ســخوية  الكرديــة مــن 

مـن مجلـو  1991ييسـاا  5فـي  688وقد كاا صدور القرار المنطقة بأكملها. العراق فحسب ب  على صعيد 
األمـم المتحـدة منـ  معاهــدة األمـن الـدولي عـودة جد ـدة بالقضـية الكرديــة إلـى األروقـة الدوليـة وتحد ـدا  فــي إطـار 

مــن بــين جميــع قــرارات  ا  منســي   هــ ا القــرار هــو القــرار اليتــيم والتالــا الــ ي يــ    ا  أ. ويمكننــا القــو  1920ســيفر 
قـرارا  مجحفـا  كلهـا صـدرت ضـمن الفصـ  السـابع الخـاص بالعقوبـات  60مجلو األمن التي بلصـ  مـا  زيـد عـن 

لفــرض امت ــا  الحكومــة العراقيــة لجميــع تلــ  القــرارات الجــالرة والم  لــة  واســتخدام جميــع اسجــراءات بمــا فيهــا القــوة
باســت ناء هــ ا القــرار الونيــد الــ ي ايتصــر للشــعب العراقــي نــين دعــا إلــى كفالــة انتــرام نقــوق  ،وغيــر اسيســايية

طح العراق ض لا المنطقة الكردية وبقية منااسيساا والحقوق السياسية لجميع المواطنين ووقد القمع ال ي تتعر  
 هـ ا القـرار لـم يصـدر ضـمن الفصـ  السـابع ولـم يصـر   ومـن المفارقـة أا   باعتبار  تهد دا  للسلم واألمـن الـدوليين.

مجلو األمن على تطبيقا أسوة بالقرارات الدولية األخرى، كما لم تضصح الواليات المتحدة على تنفيـ   دوا قيـد 
لي وكـ ل  لـم توافـح عليـا الحكومـة العراقيـة، التـي وافقـ  علـى أو شر  كما فعل  بالنسبة لقرارات الحصار الـدو 

 جميع القرارات الدولية المجحفة.
 

 دور الفيروس اإلسرائيلي: – 4
 مومـــن بعـــده ،بعـــا قـــادة الحركـــة الصـــهيوييةســـتند الـــدعم اسســـراليلي ألكـــراد العـــراق علـــى مبـــدأ سياســـي ات  إ

كــاألترات واس ــراييين واألقليــات اسســالمية وغيــر اسســالمية غيرالعربــي  المحــيح يقــوم علــى مصــادقةو  "،إســرالي "
 إسرالي  تعيش في بيئة معادية لها. كاألكراد العراقيين والمسيحيين ألا  
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شــراء األراضــي العراقيــة علــى  لترســيخ وجــود  فــي العــراق، إلـى ،الموســاد اسسـراليلي بــادر رفـي هــ ا اسطــاو 
أمــواال   هوديــة أسســ  )بنــ  القــرض الكــردير فــي  التركماييــة أا  دت المصــادر وأك ــ .غــرار مــا جــرى فــي فلســطين

 2003ومنــ  عــام  .الســليمايية وتوســع  عمليــة شــراء األراضــي فــي مــد نتي الموصــ  وكركــوت الصنيتــين بــالنفح
كــردي مشــترت للحفــاا علــى اســتقال  الدولــة الكرديــة مقابــ  مــن  الشــركات اسســراليلية  –  جــيش  هــودي تشــك  

 ال  ال روات النفطية والمعديية في الشما .امتيازات باستص
 د الدعم اسسراليلي لألكراد وبخاصة جماعة مصطفى البرزايي في فترتين تاريخيتينأوقد تجس  

نيث ايدلع  المعارضة الكرديـة ضـد الحكومـة العراقيـة،  1975 – 1965 ياألولى في الفترة ما بين عام
تهم بـــــالخبراء عقــــدت لهـــــم الــــدورات التدريبيـــــة فــــي إســـــرالي  وأمــــد  م  إســــرالي  لألكـــــراد األســــلحة واألمـــــوا  و فقــــد  

والمستشارين من رجا  الموساد اسسراليلي والخطح العسكرية بصيـة إضـعا  العـراق عسـكريا  واقتصـاديا  للحـؤو  
لرغبـة إسـرالي  فـي إرضـاء  إضـافة   ،دوا قياما بإرسا  قوات عسكرية لـدعم جبهـات القتـا  العربيـة ضـد إسـرالي 

نليفتها في تل  الفترة التي كاا لها أيضا  مصلحة في إضعا  العـراق لوجـود خالفـات ندوديـة بـين  الشا  اإ را
 الدولتين.

فقـد وقفـ  إسـرالي  بكـ   .وهـي التـي أعقبـ  نـر  الخلـيج ال اييـة 1998 – 1991 يال اييةأ ما بين عامو 
أيـــواع الـــدعم العســـكري واألمنـــي واالقتصـــادي  كـــ  م  لهـــمقواهـــا إلـــى جايـــب األكـــراد العـــراقيين فـــي الشـــما  وقـــد  

واالجتماعي بهد  إقامة كياا كردي مستق  في الشما  وإضعا  الحكومة المركزية في بصـداد، ومـن ثـم تقسـيم 
 للحيلولة دوا قياما بأي عم  عسكري ضد إسرالي  مستقبال . الوطني العراقي الكياا

ــع األكــراد بحمايــة جويــة فرضــتها الواليــات ال تمت ــ  ،و ياشــطة جــدا  متحــدة وبريطاييــا وهــم يملكــوا وكالــة تجس 
وتجمـع  البالـد صـدام نسـيني ـام ى رسال  من مسؤولين عراقيين كبار في السلطة فـي عهـد كاي  تتلق   ،بارستن

أيحـاء بصـداد وكايـ  أجهـزة المخـابرات اس راييـة واسسـراليلية قـد  مختلـد المعلومات من المسافرين ولها أعين في
ا الشــا  يحكــم طهــراا ونينمــا كــاا األكــراد أيفســهم انينمــا كــقبــ  عــدة عقــود تشــكي  جهــاز بارســتن  ســاعدت فــي

وســاعد جواســيو مــن جهــازي الســافات اس رايــي والموســاد  .منخــرطين فــي نــر  عصــابات ضــد نكومــة بصــداد
ام البعـــث كـــوادر االســـتخبارات الكرديـــة أواخـــر الســـتينات مـــع محاولـــة زعزعـــة ي ـــ ىاسســـراليلي علـــى تـــدريب أولـــ

 .الموالي للسوفيات  وم ات
علـى فعملـ   ،وسعيا  إلى نماية األكراد من األخطار الخارجية والداخلية عادت بارستن إلى ذروة يشاطها 

ويواكب الوكالة التجسسية الكردية في عملها جيش البيشمركة ال ي  .منع عمليات المقاومة في المناطح الكردية
وكــاا قــد يشــأ فــي كردســتاا فــي  ،الــديمقراطي واالتحــاد الــوطني الكردســتايي ألــد مقاتــ  فــي الحــزبين130يضــم 
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وقــــد زار  .الســـتينات مــــن القـــرا الماضــــي ســـعيا  إلــــى تحصـــين االقلــــيم وتنميتـــا اقتصــــاديا  و اجتماعيـــا  وتعليميــــا  
راق مسؤولوا أكراد واشنطن وت  أبيب ونصلوا على ضمايات. ويساهم البشمركة من  دخو  األمريكيين إلى الع

ويــرفض األكــراد دمــج جــيش  ،فــي لعــب دور اســتخباري عســكري بــارز داخــ  العــراق وفــي المحــيح 2003عــام 
ـــ لوا المزيـــد مـــن البشـــمركة فـــي الجـــيش العراقـــي كمـــا  رفضـــوا الخضـــوع لســـلطة مركزيـــة قويـــة فـــي بصـــداد ويفض 

 ،عـد أمريكيـة فـي الموصـ وتحمـي عناصـر مـن البشـمركة قوا  .االسـتقاللية علـى اسـتعادة الونـدة العراقيـة الكاملـة
ر األمريكيـــة المحمولـــة جـــوا  لتـــولي الـــدفاع عـــن قواعـــد أخـــرى،  101  الك يـــر مـــنهم فـــي معســـكر الفرقـــة ) وتـــدر  

تتعـــرض لهجمـــات مـــن المقاومـــة العراقيـــة، وقـــد أبـــدى األكـــراد نماســـة للعمـــ  مـــع التحـــالد، إذ ال يمكـــن نمايـــة 
ولــم يقتصــر  ســراليلية الســيما بوجــا تركيــا وســوريا وإ ــراا.كردســتاا واســتقاللها مــن دوا الضــصو  األمريكيــة واس

أكـــدت المصـــادر فقـــد  ،علـــى غـــرار مـــا جـــرى فـــي فلســـطين ،شـــراء األراضـــي العراقيـــة علـــىالموســـاد اسســـراليلي 
ســ  )بنــ  القــرض الكــردير فــي الســليمايية وتوســع  عمليــة شــراء األراضــي فــي التركماييــة أا أمــواال   هوديــة أس  

كـردي مشـترت للحفـاا علـى  –تشك  جيش  هودي  2003ركوت الصنيتين بالنفح ومن  عام مد نتي الموص  وك
اســـتقال  الدولـــة الكرديـــة مقابـــ  مـــن  الشـــركات اسســـراليلية امتيـــازات باســـتصال  ال ـــروات النفطيـــة والمعدييـــة فـــي 

 الشما .
المراجــع عــن  وقــد كشــف  بعــض ،منــ  الســبعينات قصــد ألــو  األكــراد إســرالي  مــن أجــ  تــدريبات عســكرية

قرية لآلشوريين والكلداا  300ر سيطرة األكراد واليهود على ربا  عضوي بين إسرالي  واألكراد األمر ال ي يفس  
كردســتاا مــن  يفصــا  إقلــيميتضــ  الــدعم اسســراليلي الو  هــدا  القوميــة العربيــة.أ ووقــو  المتمــرد ن الكــرد ضــد 

 خال  عدة مؤشراتأ
رليو الـوزراء اسسـراليلي "بنيـامين يتنيـاهو" أك ـر مـن مـرة تأ يـد  اليفصـا  التصريحات الرسميةأ أعلن  -1

خـال  كلمتـا بمعهـد  2014إقلـيم كردسـتاا العـراق، وإيشـاء دولـة كرديـة فـي شـما  الـبالد، نيـث صـر ح فـي عـام 
دراســات األمــن القــومي بتــ  أبيــب بــأا "األكــراد شــعب مقاتــ  وعصــري علــى الصــعيد السياســي، ولهــم الحــح فــي 

د أيـا ، وأك ـ2017ر   13د موقفا خال  استقبالا وفدا من الكويجر  األمريكي، في كما جد   ."تقال  سياسياس
مـع  المشـتركة يفسـها  دعم استقال  اسقليم عن العراق، ألا الشعب الكردي شجاع وموا  للصـر ، ويتقاسـم القـيم

دة لالسـتقال  فـي ت ـاهراتهم المؤي ـ العبـري  الكيـاا ، وقد انتفى األكـراد بهـ   التصـريحات عبـر رفـع علـم"إسرالي "
وقــام عــدد مــن  بأربيــ  وعــدد مــن العواصــم األوروبيــة التــي توجــد فيهــا جاليــات كرديــة كبــاريو وبروكســ  وبــرلين.

نيـــث أجــرى وزيــر الخارجيــة اسســـراليلي  ،السياســيين اسســراليليين بالــدفاع عــن اســـتقال  إقلــيم كردســتاا العــراق
ا فيـا علـى هاتفي ا بن ير  األمريكي ريـ ات "جـوا كيـري"، ليح  ـ اتصاال   2014ا" في عام دور ليبرماصالسابح "أفي
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ـ بينمـا اعتبـرت وزيـرة القضـاء  .م عملي ـاتصيير موقد واشنطن من استقال  كردستاا، على اعتبـار أا العـراق مقس 
صـلحة إسـرالي  والواليـات ، أا مـن م2017 أ لـو اسسراليلية "إ لي  شكيد" )القيادية بحز  البي  اليهودير في 

 في العراق. تهاالمتحدة قيام دولة لألكراد في المنطقة، على أا تكوا بدا 
منهما لآلخـر،  د دعم ك    ة بين أربي  وت  أبيب تؤك  االتصاالت المستمرةأ هنات عالقات تاريخية ممتد   -2

 1965، ومــع نلــو  عــام 1948 إجراء اتصــاالت ســرية مــع أكــراد العــراق منــ  عــامبــ العبريــة دولــةالنيــث بــدأت 
ورجــا   أصــبح  العالقــات مباشــرة بــين قيــادة الحركــة الكرديــة بــالعراق و"ديفيــد كمحــي" أنــد أبــرز الدبلوماســيين

 لتقديم الدعم العسكري والمالي لألكراد لالستقال  عن العـراق. "إسرالي "د استعداد اسسراليلين، وال ي أك   الموساد
عـن عقــد اجتماعـات بـين رلــيو وزراء إسـرالي  األســبح  2004سـراليلية فــي عـام وقـد كشـف  وســال  اسعـالم اس

شـــاروا" وقيـــاد ين كـــرد ين همـــا "مســـعود برزايـــي" و"جـــال  طالبـــايي" لبحـــث التعـــاوا بينهمـــا، كمـــا أعلـــن  رييـــ "إ
عن ترنيبا بفت  قنصلية إسراليلية في أربي  عاصمة كردستاا. وتشـير بعـض  2006"مسعود برزايي" في عام 

 2014عاللـــة  هوديـــة، وخـــال  عـــامي  730إلـــى  400لتقـــد رات إلـــى أا كردســـتاا  وجـــد بهـــا مـــا  تـــراوح بـــين ا
 قدم  وكالة الصوث اسسراليلية مواد إغاثة لالجئين بإقليم كردستاا، ورنب  أربي  ب ل . 2015و

رعـالا عـن نمالت واسـعة ل على شن   الصحد ووسال  اسعالم اسسراليلية أقدم الدعم اسعالميأ  -3
دت صـحيفة "معـاري " اسسـراليلية أا كردسـتاا هـي المكـاا الونيـد فـي تأ يد ايفصا  كردستاا العراق، نيث أك  

 أ بـب دعمهــم نتــى الحصــو  علــى اســتقاللهم. ، وعلــى تــ "إســرالي "علــم  فيـا الشـرق األوســح الــ ي أصــب   رفــع
نيـــث  ،علـــى تركيـــا لرفضـــها ايفصـــا  إقلـــيم كردســـتاا العـــراق انـــاد   اهجومـــ  كمـــا أا الصـــحافة اسســـراليلية شـــن  

همتهــا صــحيفة "جيــروزاليم بوســ " بأيهــا دولــة "غيــر ديمقراطيــة ال تحتــرم مبــدأ تقســيم الســلطة"، لــ ل  تعــارض ات  
نيــث رفــض  ،وقــد ايقســم األكــراد نــو  الــدعم اسســراليلي لمطلــب االيفصــا  عــن العــراق بشــدة اســتقال  اسقلــيم.

اسسراليلي في المسألة الكرديـة، أليـا سيضـعد الموقـد الكـردي، وسـيعم  علـى اسـتعداء الـدو   البعض التدخ 
 ا داعما لهم.نليفا مستقبلي   "إسرالي "ب با رخروا، ووجدوا في العربية ضد الدولة الكردية، بينما رن  

ـلة  هـي دعمــتهم "أ  وجزة ومعبـرة فيقــو  لخــ  خبيـر إســراليلي عالقـة تـ  أبيــب بـاألكراد بعبــارة مـفـي المحص 
بطريقــة ماكيافيليــة، ســواء فــي مقابــ  الجــيش العراقــي سضــعافا، أو مــن أجــ  الحصــو  علــى إطاللــة اســتخبارية 

يصعب الع ور على عالقات سـرية مسـتمرة منـ  أك ـر مـن ". والواقع أي ا على ما يجري في إ راا وسوريا والعراق
م لمـا هـي نـا   ،هـا باتـ  معروفـة للقاصـي والـدايير لهـا، رغـم أييجهـد طرفاهـا فـي التنك ـمـع ذلـ  يصـد قـرا و 
بـين عشـيقين جمعتهمـا  "الصـرام الممنـوع"ما  زيد على خمسة عقود من نيث وكردستاا.  "إسرالي "العالقات بين 

مصــال  مشــتركة بقيــ  تــدور فــي نــدود التعــاوا العســكري واألمنــي، والنقــا  االقتصــادي، فــي يــ  طمــوح دالــم 
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رغم عـدم وجـود إطـار بـو  ال ـرو  اسقليميـة المناسـبة. إية معلنة نا  دويها عـدم تهي ـلتحويلها إلى شراكة سياس
إلـى أدلـة خاصـة، علمـا  بـأا  ال تحتـار العالقاتفإا  ه   ، "إسرالي "رسمي علني للعالقات بين إقليم كردستاا و

واألرقـــام والصـــور.    نقـــالح دامصـــة باألســـماءالتـــواتر وتضـــمن   الشـــهادات والوثـــالح والمؤلفـــات نولهـــا بلصـــ  نـــد  
للكاتـب اسسـراليلي  "ايهيـار األمـ أ العالقـات الكرديـة اسسـراليلية"ويكفي على سبي  الم ا  االطالع علـى كتـا  

سـتينيات القـرا  منـ شلومو يكديموا، للخرور بصورة وافية عـن طبيعـة هـ   العالقـات وسـياق تبلورهـا التأسيسـي 
ـو  ي بانث على اسيتري ألك ل  يمكن  الماضي. أا يقع على صور تجمع مسؤولين إسراليليين بـاأل  المؤس 

ــد رلــيو إقلــيم كردســتاا العــراق، مســعود البرزايــي. ومــن أبــرز "للنضــا  الكــردي" ، المــال مصــطفى البرزايــي، وال
هؤالء المسؤولين رليو الموساد في نينا، مئير عاميـ ، الـ ي يعتبـر مهنـد  العالقـات الكرديـة اسسـراليلية، إذ 

فـي عالقاتهـا السـرية التـي  "إسـرالي "كاا لجهاز  الدور األبرز في تأسيو ه   العالقات وتطويرها كما هو شـأا 
 في الموساد، بعيدا  عن أروقة وزارة الخارجية. "تيفي "ي عهد بإدارتها إلى شعبة 

والــدلي   ،ديــى مــن التحقــحأو أا يصــب  قــا  قوسـين أإا نلـم وشــعار "إســرالي  مــن النيــ  إلـى الفــرات" كــاد 
ريـح مصـطفى البرازايـي واللـواء فـي الجـيش عـن ط على ذل  االختراق اسسراليلي للعراق من  ال الثينات الـ ي تـم  

وهـو أكـاديمي إسـراليلي مـن قسـم الدراسـات فـي صـحيفة  ـديعوت أنريـوت ونصـ   ،اسسراليلي شلومو ياكيدموا 
خيـرة ويـة األعلى عدة جـوالز، وهـو الـ ي ذكـر هـ ا الكـالم فـي كتابـا الموسـاد فـي العـراق ودو  الجـوار. وفـي اآل

اليات المتحدة روا د رمر أا "إسرالي " تدعم قيام دولة ك ردية مستقلة في الشرق صر ح السفير اسسراليلي في الو 
ر الـروح القتاليـة القويـة لألكـراد، ويقـد إلـى "يحـن يقـد   األوسـح، وذلـ  أثنـاء نـوار  للتلفزيـوا الكـردي، نيـث قـا أ

ليهود ليو فقح للسنوات ع أا تستمر الصداقة بين األكراد واجايبهم في يضالهم من أج  االستقال . ويحن يتوق  
القادمة ب  لعقود". ويأتي ه ا التصري  بعد تصـري  يتاييـاهو الـ ي أدلـى بـا خـال  مـؤتمر ي  مـا معهـد دراسـات 
األمـن القــومي اسســراليلي، نيـث أعلــن عــن دعـم "إســرالي " لقيــام دولــة كرديـة مســتقلة عــن العـراق. لــ ل  لــم يكــن 

المجــرم ا هــود  ،ســبحســراليلي األا يصــاف  وزيــر الــدفاع اسأالبــايي غريبــا علــى الــرليو العراقــي الكــردي جــال  ط
قامــة عالقــات مــع إا  تبــاهى بأقلــيم كردســتاا العــراق مســعود البــارازيي إيضــا لــيو غريبــا علــى رلــيو أو  ،بــارات

لـى إالكـردي تعـود و سـراليلي ا العالقـة بـين الطـرفين اسربيـ  ذلـ  ألأسـراليلية فـي إا يفتـت  قنصـلية او  ،سرالي "إ"
عنــدما كايــ  الحركــة الصــهيويية تــدعم التمــرد الكــردي  20لــى ال الثينــات مــن القـرا إوتحد ــدا  ،زمـن طويــ  جــدا

ها. ا  ــدخ  نربــا ضــد  أا يســتنز  الجــيش العراقــي قبــ  أا كــاا مــن مصــلحتها ي ــضــد الحكــم العراقــي الملكــي أل
ــة اليهوديــة منــدو  فــي بصــداد   رجــ  تحــ  غطــاء العمــ  الصــحفي وهــوفقبــ  إيشــاء "دولــة إســرالي " كــاا للوكال

ر صــالتا مــع بعــض األكــراد فــي العــراق عــام وقــد غــاص فــي جبــا  كردســتاا وطــو   ،رؤوفــين شــيلواح ،الموســاد
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  خبــراء عســكريوا إســراليليوا المقــاتلين األكــراد التــابعين للحــز  الــديمقراطي وخــال  عقــد الســتينات در   1931
وذلـــ  كوســـيلة للحـــد مـــن التهد ـــد العســـكري  ،افـــرايم وهـــو  هـــودي الكردســـتايي بزعامـــة مصـــطفى البرزايـــي ويالبـــا

لكـن الـدعم  .وك ل  وسيلة لمسـاعدة  هـود العـراق علـى الفـرار إلـى "إسـرالي " ،العراقي المحتم  للدولة اسسراليلية
ى دويـــة وبمستشـــفمـــداد الميلشـــيات الكرديـــة بالمـــا  والســـالح واألإكـــراد تحقـــح عنـــدما بـــدأ ســـراليلي الحقيقـــي لألاس

مــا  ي  إســرالي " إا "أا يعلمــوا أبــدوا  ،كــرادر األهــا القضــية الكرديــة كمــا كــاا  تصــو  ســرالي " تهم  إ"  ميــدايي وكايــ
ا كبيـــرا علـــى الدولـــة ا الجـــيش العراقـــي كـــاا يشـــك  خطـــرا افتراضـــي  جـــ  مصـــلحتها ألأكايـــ  تـــدعمهم فقـــح مـــن 

 الصهيويية. 
شـبا أا ي ـأاها من "اسرالي " بتشبيا يفسا بالتي  تلق   ر المساعداتفي ه ا السياق كاا مصطفى البرزايي  بر  

تيــا المــا . وهــ   المســاعدات وجــدت تطبيقــا عمليــا لهــا فــي معركــة أ ــن يأ  مــن أعمــى الــ ي ال يســ  األبالمتســو  
ر د   لــواءا كـامال للجـيش العراقـي ق ــ ،سـراليليينإشــرا  مـن ضـبا  إبـدعم و  ،كـرادجبـ  هنـدارين التـي ســحح فيهـا األ

كراد ت ثقـتهم بـاألسراليليين وقـو  فرن  قلو  اسأهم المعارت التي أ . وكاي  تل  من 1966جندي عام 3000 
برزها تهريـب اليهـود أسراليليين وا الجمي  عبر تقديم خدمات لـركراد كايوا  رد  األ ا  أنيث  ،ج  مصالحهمأمن 

لـى إ 21الـ ي هـر  بطالرتـا الميـا  ،ي منيـر روفـالى الكياا العبري ومساعدة الطيار العراقي المسيحإالعراقيين 
ـإرفض البرازايي وقد  1967. وعام 1966سرالي  عام إ لـى إا طالق النار مع الجيش العراقي لمنعا من التوج 

قلـيم كردسـتاا إفـراح فـي   األعم ـ 1967سرالي " في نر  إالجبهة للمشاركة في الحر  ري ات. وبعد ايتصار "
ئــا فــي العــام يفســا بالنصــر ا زار كيــاا العــدو مهن  ي ــأكمــا  ،كبشــا كبيــرا فرنــا بهــ   المناســبة العــراق وذبــ  البرازايــي

وطالــب مصــطفى البرزايــي خــال  الزيــارة بمــدافع  ،م خنجــرا  كرديــا  كهديــة لموشــي دايــاا وزيــر الــدفاع نينــ اتوقــد  
 1969كركـوت فـي رذارعـام تا قواتـا ضـد معامـ  تكريـر الـنفح فـي مورتر استخدمها النقـا  فـي الهجـوم الـ ي شـن  

  .وهو هجوم ساهم اسسراليليوا في التخطيح لا
طلبـ  مـن البرازايـي مهاجمـة  1973كـراد العـراق نليفـا كبيـرا لهـا وخـال  نـر  أسرالي " تـرى فـي إوكاي  "

مصـطفي البرازايـي لـم  ا  أ ال  إ ،طالق النار معا نتى يحـد مـن مشـاركتا فـي الحـر إالجيش العراقي وعدم وقد 
كـراد فبقـي األ ،ي سالمأم  مع الحكومة العراقية با لو فع  فسو  يقطع األي  سرالي " الإعلى قبو  طلب " أ تجر  

خــرى للحصــو  علــى دعــم االيتفاضــة عــام أة ســرالي " مــر  إلــى "إكــراد علــى الحيــاد فــي تلــ  الحــر . وقــد لجــأ األ
بعــد وصــو  . و 1973قــام مــن العــراق لمشــاركتا فــي نــر  عــام م  هــ ا الــدعم رغبــة منهــا فــي االيتفقــد   1974

ا كايــ  ترســ  أكـراد بعــد ســراليلية لألفـ  المســاعدات استوق   1979 ــراا عــام إلــى السـلطة فــي إمـام الخمينــي اس
مساعدات  ا  أتا. وهك ا يفهم لى ضعد ال ورة الكردية مؤق  إى د  أا مم   ،يام ي ام الشا أ راا على إلهم عن طريح 
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ســد لــم يفهــم المســؤولوا لكــن لأل ،جــ  مصــالحها الخاصــةأجــ  قضــيتهم بــ  مــن أكــراد لــم تكــن مــن ي  لألســرالإ
طــالق نــز  العمــا  الكردســتايي ســرالي " ال تــدعم علــى اسإكــراد فــي شــما  العــراق هــ   النقطــة، بينمــا يــرى "األ

ســراليلي ســاهم فــي اعتقــا  الموســاد اس ا  إبــ  علــى العكــو فــ ،التركــي الــ ي يحــار  الحكومــة التركيــة منــ  ســنين
 الزعيم الكردي المعارض عبدك اوجالا.

ـــة العالقـــات المشـــبوهة  ـــة فـــي تجرب ـــةر متداخل ـــة )عراقيـــة وكردي ـــة وداخلي ـــة وإقليمي لقـــد ســـاهم  عوامـــ  دولي
ا قـاد إلـى نـر  الخلـيج مم ـ 1990ثـر االجتيـاح العسـكري العراقـي للكويـ  فـي ر  إسراليلية الكردية، خاصـة اس

دولـة ايتهـ  بهزيمـة عسـكرية مانقـة لن ـام صـدام نسـين ووهـن  33بـين العـراق وبـين قـوات تحـالد مـن ال ايية 
ثــر هزيمــة إر وتتفاعــ  رة. هكــ ا بــدأت تجربــة إقلــيم كردســتاا العــراق تتطــو  سياسـي وطنــي وأزمــات اقتصــادية مــدم  

ة العراقيـة لسـحب مويفيهـا واضطرار الحكوم 1991الن ام البع ي في نر  الخليج ال ايية وقيام ايتفاضة رذار 
 و  من العام يفسا. قليم في تشرين األوجهازها اسداري من اس

وقـد ســعى التحــالد الـدولي إلــى اســت مار وجــود المعارضـة العراقيــة الناشــطة ريـ ات )ومــن ضــمنها األنــزا  
 5الجبهة في  ، فكاا أا قادت ه  1987الكردستاييةر التي كاي  مؤتلفة في جبهة سياسية وعسكرية من  عام 

حة يتيجـــــة اســـــتيالها مـــــن ضـــــافة إلـــــى قطاعـــــات واســـــعة مـــــن الجمـــــاهير، ايتفاضـــــة شـــــعبية مســـــل  إ، 1991رذار 
الممارسات العنصرية والونشية من قب  الن ام البع ي لنانية التعامـ  مـع القضـية الكرديـة والسـيما خـال  الفتـرة 

جربـة يشـير إلـى سـيطرة االيتفاضـة علـى مع ـم . واستقراء بايورامـا األنـداث فـي هـ   الت1991إلى  1975بين 
ميركـي بـدأ أ إ، ولكن بفع  عوامـ  دوليـة وتـواط1991رذار  21إلى  5أجزاء كردستاا/العراق خال  الفترة من 

د في سقو  مدا االيتفاضة )أربي ، السليمايية، كركـوت، دهـوتر بأ ـدي القـوات خ  مجرا  وتجس  أالخح التنازلي ي
جة عدم تكافؤ التوازا العسكري بين الجايبين، ومن ثـم بـدأت الهجـرة المليوييـة الكرديـة إلـى العسكرية العراقية يتي

 الحدود الدولية )اس رايية والتركيةر.
ــ   شــعرت إ ــراا وتركيــا بخطــورة الموقــد عليهمــا، األمــر الــ ي دعــا إلــى مبــادرة دوليــة سيقــاذ الموقــد تجل 

ن ثــم اعتمــاد الن ــام السياســي العراقــي لسياســة الحــوار ومــ 688/1991بوضــوح فــي قــرار مجلــو األمــن الــدولي 
، لكن تل  المفاوضات بـاءت 1991بإجراء مفاوضات مع أنزا  الجبهة الكردستايية في ييساا وتشرين األو  

بالفش  يتيجة عدم التفاهم نو  موضوعات المناطح الجصرافيـة والتعدديـة السياسـية. وكايـ  يهايـة المطـا  بعـد 
لتشـهد هـ    ،من مدا أربي  والسليمايية ودهوت 1991ات الحكومية العراقية في تشرين االو  ذل  خرور اسدار 

نيـث جـرت أو  ايتخابـات تشـريعية لبرلمـاا  1992ا بسلطة األمر الواقع لصاية أيار ئ  المدا فراغا نكوميا تم مل
 .1992كردي في نزيراا 
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يين الرليســين )الــديمقراطي واالتحــاد الــوطنير، ل  بعــد ذلــ  أو  نكومــة كرديــة بــين الحــزبين الكردســتايتشــك  
  فـي جملـة قـوايين صـدرت وبعد ذل  بدأت مرنلة جد دة على الصعيد الداخلي في بناء مؤسسات قايوييـة تجل ـ

وكـ  ذلـ   ،عن البرلماا خاصة بـالوزارات وكيفيـة التعامـ  مـع الوضـع الجد ـد فـي إقلـيم كردسـتاا بإطـار قـايويي
 دولية للكرد في منطقتهم التي عرف  بـ)المالذ اآلمنر. جرى في أجواء من نماية 

ى فــي عــدم االرتيــاح اسقليمــي )تركــي، ســوري، إ رايــي، عراقــير مــن األوضــاع الجد ــدة فــي اسقلــيم تجل ــ ا  إ
  بأشـكا  مباشـرة وغيـر التـدخ   ثم وص  األمر إلـى نـد   1993اجتماعات )طهراا، دمشح، أيقرةر بدءا من عام 

ــيممباشــرة. وكــ ل  عــد القلــح مــن المســتقب  ســمة مرادفــة  وبالتــالي يــ    ،م وضــوح السياســة األميركيــة تجــا  اسقل
بــــين  1998ضــــ  الصــــورة إال بعــــد اتفاقيــــة واشــــنطن ســــمة بالضــــبابية السياســــية ولــــم تت  لألوضــــاع الجد ــــدة المت  

لــتال  الصــراع الحزبــي المحتــدم علــى الــرغم مــن اس ا  إثــر فــالفصــيلين المتنــازعين بوســاطة أميركيــة. وعلــى اس
ى إلـى شـل  المؤسسـات ا أد  االقتتا  العسكري بـين الحـزبين الكـرد ين الرليسـين، مم ـ الحكومي، قد وص  إلى ند  
ر، ليـــؤو  األمـــر إلــى إدارتـــين نكـــوميتين )أربيــ ، الســـليماييةر. لكـــن 1996-1994وغيــا  الشـــرعية القايوييــة )

ـــوعلـــى الـــرغم مـــن الـــو  ا يـــ  المؤسســـة الونيـــدة القالمـــة بســـبب اســـتمرار هن الـــ ي أصـــا  البرلمـــاا الكـــردي فإي 
 .1998محاوالت تجد د  ثم تفعيلا بعد اتفاقية واشنطن 

ذروة عالقـــات التعـــاوا، بـــين أكـــراد العـــراق ودولـــة  1975و 1965لقـــد شـــهدت الفتـــرة الممتـــدة بـــين عـــامي 
راد، وأقامـــ  مخيمـــات تـــدريب لعناصـــر البشـــمركة الكرديـــة، م  األخيـــرة معويـــات عســـكرية لألكـــاالنـــتال ، فقـــد  

، وقــدم  لهــم مســاعدات اجتماعيــة  وإيســايية "برســتين"وســاعدت فــي بنــاء جهــاز االســتخبارات الســرية لألكــراد 
وطبيــة، وكــ  ذلــ  مقابــ  تســهي  األكــراد لحمــالت تهجيــر  هــود كردســتاا، مــن العــراق إليهــا. كمــا نصــل  دولــة 

 العراق األكراد، العاملين في الحكومة العراقية، على معلومات استخباراتية خطيرة.  االنتال ، من سياسيي
وعلــى مــدى ال مايينيــات والتســعينيات مــن القــرا الماضــي وخــال  نــر  الخلــيج ال اييــة، وبعــد غــزو العــراق 

يـد الرسـمي الـدالم ز التعاوا بين دولة االنتال  وسياسيين أكراد، مسـتصلين التأ وسقو  ي ام البعث العراقي، عز  
، بدأت العالقة بين الطرفين تأخ  1991لهم ضد صدام نسين. في ه ا المجا  وبعد نر  الخليج ال ايية عام 

منحى أك ر تقاربا بين "إسرالي " واألكراد في شما  العراق، بعد تطبيـح ن ـر طيـراا علـى العـراق، فـي منطقتـي 
درجة عالية جدا من التنسيح واالست مار، في مجـاالت الـنفح  الشما  والجنو . وقد وصل  العالقة ال نالية إلى

، نيــث افتــت  أك ــر مــن مكتــب ارتبــا  فــي شــما  العــراق، وباتــ  تلــ  2003والزراعــة، بعــد غــزو العــراق عــام 
ت العالقـــات بـــين األكـــراد عـــوام التـــي تلـــ  مـــر  المنطقـــة مـــن أهـــم منـــاطح تواجـــد الموســـاد اسســـراليلي. وخـــال  األ

ح مـع الصـزو األميركـي للعـراق وسـقو  ي ـام صـدام نسـين. ففـي انـ  عد ـدة لتعـود وتزدهـر وتتوث ـو"إسرالي " بمر 
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تلــ  الفتــرة تكــاثرت التقــارير التــي تحــدث  عــن وجــود مستشــارين عســكريين إســراليليين يقومــوا بتــدريب البشــمركة 
لسـلطة المركزيـة. وبـدأت ويقدموا الدعم العسكري واالستخباراتي لألكراد تمهيدا لتشجيعهم على االيفصا  عـن ا

لـى التطـورات فـي إهمية التي تعطيها "إسرالي " ألقليم كردستاا في ي رتها االستراتيجية من  تل  الفترة ت هر األ
التعــاوا بــين الطــرفين ال  ا  إقلــيم كردســتاا و"إســرالي " فــإدو  المنطقــة. وبــرغم عــدم وجــود عالقــات رســمية بــين 

ـــ  بـــدأ يشـــم  مـــع مـــرور الوقـــ  ومـــع بنـــاء كردســـتاا يقتصـــر فقـــح علـــى المجـــالين العســـكري و  االســـتخباراتي ب
ث  الصـحد اسسـراليلية عـن زيـارات قامـ  بهـا خرى. فقد تحد  أساتها ودولتها، التعاوا في مجاالت عد دة لمؤس  

لــى "إســرالي " لــدر  ســب  التعــاوا فــي المجــالين الزراعــي والصــناعي بــين البلــد ن، وكيفيــة إوفــود كرديــة رســمية 
فادة من خبرة الشركات اسسراليلية في بناء المزارع النموذجية. وفيما بعد تطور التعاوا االقتصادي الوثيح االست

 رادة الحكومة العراقية الشرعية.إقدام "إسرالي " على شراء النفح من كردستاا وذل  رغما  عن إبين الجايبين مع 
 

  ومراحلها: مسار العالقات - 5
 بالقيادة الكردية إلى مران  أربعأ "إسرالي "قسم عالقة نت
وكــاا بطلــب كــردي وجــد فيــا اسســراليليوا مصــلحة، أقل هــا تــأمين هجــرة  أر1965 ـ 1931التأســيو ) ـأــ 

، التي تفترض ضـرورة "األطرا  شد استراتيجية"االستجابة اسسراليلية كاي  جزءا  من تطبيح و اليهود العراقيين. 
والقوميــات الطرفيــة غيــر العربيــة. وتــروي الوثــالح التاريخيــة أا مصـــطفى إقامــة عالقــات وتحالفــات مــع الــدو  

البرزايــي، الــ ي خــاض مواجهــات مســلحة ضــد الجــيش العراقــي، بــادر إلــى طلــب الــدعم التســليحي اسســراليلي، 
د الكــردي فرصــة سضــعا  العــراق. وفــي وقــ  فحصــ  عليــا بوســاطة إ ــراا الشاهنشــاهية التــي رأت فــي التمــر  

البرزايي عن رغبتا في االتصا  المباشر بإسرالي  التي رأى فيهـا عـامال  مسـاعدا  فـي تحقيـح نلـم النح، أعر  
، زار دافيد كمحي، أند كبار ضبا  الموساد، كردستاا والتقـى هنـات 1965األكراد ببناء نكم ذاتي. وفي عام 

جـدوى تقـديم الـدعم ألكـراد العـراق فـي بالبرزايي ليعود بعدها إلى ت  أبيب ويقدم توصية إلـى القيـادة اسسـراليلية ب
التـي أرسـاها دافيـد بـن غوريـوا، والتـي تقضـي بتطويـح الـدو  العربيـة المحيطـة  "استراتيجية الدالرة ال ال ة"إطار 

بإســرالي  بتحالفــات إســراليلية معاديــة مــع الــدو  المتاخمــة لهــا، كــإ راا وإثيبوبيــا وتركيــا. ورأى كمحــي أا تطبيــح 
لا التمــرد الكــردي مــن تهد ــد دالــم علــى كردســتاا أمــر فــي محل ــا، ي ــرا  إلــى مــا يمكــن أا يشــك  هــ   االســتراتيجية 

 للجيش العراقي.
علـــى إثـــر  فـــت  أبـــوا   لـــي تـــم  وبعـــد هـــ ا اللقـــاء توالـــ  االجتماعـــات بـــين الجـــايبين، وأفضـــ  إلـــى اتفـــاق أو  

دفق  عبــر الحـــدود اس راييــة بتنســـيح كردســتاا أمــام الخبـــرات واألســلحة والمعويــات اسســـراليلية المختلفــة التـــي تــ
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جهـاز السـافات اس رايــي. وسـرعاا مـا ارتقــ  العالقـة بـين الجــايبين إلـى المسـتوى السياســي، فقـام البرزايـي بزيــارة 
م لـوزير الـدفاع، موشـيا برفقة بعض أركاا نزبا نيث التقى بأركاا القيـادة اسسـراليلية وقـد   1966إسرالي  عام 

ردي ومخطـح لمصـفاة الـنفح العراقيـة فـي مد نـة كركـوت التـي جـرى تفجيرهـا النقـا  عـام دياا، هد تينأ خنجـر كـ
ــ ت بالتعــاوا بــين الموســاد والجهــاز األمنــي التــابع للبــارزايي. وفــي داللــة علــى عمــح  1969 بعمليــة تخريبيــة ي ف 

إسـرالي  للقـد  عـام العالقات التي ي سج  بين الجايبين،  روي يكديموا في كتابـا أا البرزايـي انتفـ  بـانتال  
ــا  بــاألزرق واألبــيض مكتوبــا  عليــاأ هنيئــا  سســرالي . وفــي عــام  1967 فــ ب  كبشــا  عل ــح فــي رقبتــا شــريطا  ملوي
زار البرزايي إسـرالي  مـرة ثاييـة، وقـام بعـد عودتـا إلـى العـراق بمهاجمـة خـح أيابيـب الـنفح شـما  العـراق  1973

 نينها لحر  تشرين.بناء  على طلب من ت  أبيب التي كاي  عرضة 
أي فتـرة ايطـالق المعارضـة الكرديـة ضـد الحكومـة العراقيـة. وقتهـا،  أر1975 ـ 1965تـدف ح الـدعم ) -  

لي. وهـ     في الضصح على نكومة بصداد وإشصالها عن الصـراع العربـي اسسـراليكاي  الصاية اسسراليلية تتلخ  
عتهـا إ ـراا الشـا  التـي وق   "اتفاقيـة الجزالـر"االرتبـا . وجـاء ذلـ  يتيجـة  سم  بالبرودة، وصوال  إلى فـ   ات  المرنلة 

ن  تعهــدا  إ راييــا  بوقــد كــ  أشــكا  الــدعم للميليشــيات الكرديــة فــي مقابــ  اعتــرا  مــع الحكومــة العراقيــة، وتضــم  
سـرالي  وإ ـراا العراق بالترسيم اس رايي للحدود بين البلد ن في منطقة شـح العـر . وعلـى إثـر االتفـاق، سـحب  إ

 مستشاريهما العسكريين من شما  العراق، مخل فتين نالة سخح وسح األكراد ال  ن شعروا بالخياية.
أعــادت وصــ  خيــو  العالقــة بــين  1991نــر  الخلــيج األولــى عــام   أر1999 ـ 1991العــودة ) ـر  

د اسســراليلي، تقن عــ  بهيئــة إســرالي  وكردســتاا، ففتحــ  األخيــرة أبوابهــا مــرة أخــرى ألشــكا  مختلفــة مــن الوجــو 
خـال  هـ   الفتـرة إلـى تنميـة العالقـات مــع  "إسـرالي "المسـاعدات اسيسـايية واالسـت مارات االقتصـادية. وإذ سـع  

عينهــا بقيــ  علــى تركيــا، الحليــد االســتراتيجي اسقليمــي األهــم لتــ  أبيــب، والدولــة ذات  نليفتهــا الســابقة، فــإا  
طـوا  فتـرة التسـعينيات علـى عـدم  "إسـرالي "بالمسـألة الكرديـة. ولـ ل ، نرصـ   صـ الحساسية الفالقـة فـي مـا  ت  

د في اللعب على نب  المصال  التركية ضد األكـراد، ها لم تترد  ال هور بم هر المؤيد لالستقال  الكردي، ب  إي  
ع اللبنـايي ر فـي البقـاPKKغـارات علـى معسـكرات لحـز  العمـا  الكردسـتايي ) فقام ، على سبي  الم ا ، بشـن  

، فضال  عن مساهمتها االستخبارية في تمكين أيقـرة مـن إلقـاء القـبض 1996خال  عدواا عناقيد الصضب عام 
، عبدك أوجالا، في كينيا. وقد أونى أوجالا، فـي مقابلـة مـع الصـحافي الفريسـي كـريو «PKK»على زعيم الـ

مة علـى معـاقبتي، وهـي إا تركيـا مصـم  "ا نـين قـا  كوجيرا، في روما قبي  ترنيلا إلى كينيا بمالنقة الموساد ل
  ."تستطيع القيام ب ل  بدعم إسراليلي
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إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة تسـيطر علـى يفـح شـما  العـراق منهـا  الصايـة أرومـا بعـدها 2003المأسسـة ) ـد 
لـى نيـاد العـراق ومعا كركوت، بما  ـؤم ن للدولـة العبريـة ناجتهـا مـن هـ   المـادة الحيويـة، فضـال  عـن الحفـاا ع

ل  مــدخال  شــك   قــد إذا كايــ  نــر  الخلــيج األولــىفــالواقع أيــا  وإبقالــا ضــعيفا  مجــز أ  خــارر معادلــة القــوة العربيــة.
افتـت  مرنلـة جد ـدة  2003الستئنا  العالقـات بـين كردسـتاا وتـ  أبيـب، فـإا االنـتال  األميركـي للعـراق عـام 

ل هبي. ومـا هـو إال عـام، نتـى تحـدث  وسـال  اسعـالم اسسـراليلية من تل  العالقات، معيدا  إياها إلى العصر ا
عن لقاء جمع مسعود البرزايي وجال  الطالبايي برليو الوزراء اسسـراليلي أرييـ  شـاروا الـ ي أكـد علنـا  أا تـ  

ر. ولعـــ  شـــاروا كـــاا  ـــرد 2/7/2004)هـــسرتو  "تقـــيم عالقـــات وطيـــدة مـــع األكـــراد فـــي شـــما  العـــراق"أبيـــب 
ـــ "ييويـــوركر" صـــحيفة  بتصـــريحا علـــى مقالـــة يشـــرها ســـيمور هيـــرل فـــي أرســـ  نضـــورا   "إســـرالي "د فيهـــا أا أك 

عسكريا  واستخباريا  في إقليم كردستاا تطم  من خاللا إلى بناء قاعدة يمكنها من خاللهـا التجسـو علـى إ ـراا 
االســتخبارات  إلــى استصــرانات لضــبا  اســتخبارات أميــركيين وإســراليليين، أا   المجــاورة. وكتــب هيــرل، مســتندا  

  عمليـات سـرية داخـ  المجـا  الكـردي فـي كـ  مـن العسكرية اسسراليلية بات  تعمـ  بصـم  فـي كردسـتاا وتنف ـ
 ضباطا  إسراليليين يقوموا بتدريب وندات الكومايدو  الكردية. سوريا وإ راا، الفتا  إلى أا  

البريطاييــة بالصــور مــن خــال  تقريــر عرضــتا فــي أ لــو  « BBC»بــا هيــرل علــى الــورق، وث قتــا قنــاة مــا كت
في البشمركة على استخدام بعض أيـواع األسـلحة فـي  ابوا أعضاء. وي هر التقرير خبراء إسراليليين  در  2006

ح علــى التقريــر، فيمــا شــما  العــراق. وقــد أنــدث التقريــر فــي نينــا نرجــا  لحكومــة كردســتاا التــي رفضــ  التعليــ
يف  الحكومة اسسراليلية علمهـا بمضـموا التقريـر وقالـ  إيهـا سـتحقح فيـا، ي ـرا  إلـى كـوا تصـد ر أسـلحة مـن 

علــى ســؤا   ، كــاا مســعود البرزايــي  ــرد  2006دوا علمهــا يخــالد القــوايين اسســراليليةب قبلهــا بأشــهر، فــي أيــار 
ليســ  جريمــة أا يقــيم عالقــات مــع إســرالي . فالعد ــد مــن " أقو صــحافي نــو  العالقــات الكرديــة اسســراليلية بــال

الدو  العربية لد ها ارتباطات مع الدولة العبرية. إذا أسس  بصداد عالقات دبلوماسـية مـع إسـرالي ، فإينـا سـنفت  
جــال  الطالبــايي، فلــم يجــد نرجــا  فــي مصــافحة وزيــر الــدفاع  الرانــ  . أمــا الــرليو العراقــي"قنصــلية فــي أربيــ 

لالشــتراكية الدوليــة فــي أثينــا  23اا مشــاركة االثنــين فــي المــؤتمر الـــسســراليلي إ هــود بــارات، أمــام الكــاميرات، إب ــا
في كردستاا  "يسرالي  ــ كورد"صدور العدد األو  لمجلة  2009وفي مؤشر ذي داللة، شهد عام  .2008عام 

ات ومقـــابالت نـــو  العالقـــة اسســـراليلية العــراق، وهـــي مجلـــة تح ـــى برعايــة الســـلطات الكرديـــة وتتضـــمن تحقيقــ
 الكردية.

من    بداية ال الثينياتا نل  إوما  فلسطين.إلى  العراق ، هاجر  هود كردستاا1917عام  قب  وعد بلفور
ــالقــرا الماضــي ن فيهــا مــن اليهــود، ومــع إعــالا قيــام دولــة االنــتال  ، نتــى فرغــ  قــرى كاملــة فــي كردســتاا مم 
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مـا  وهـاجر مـع  هـود تركيـا وإ ـراا إلـى  هودي وانـد مـن كردسـتاا العراقيـة، إال   م  بحَ ، ل1948اسسراليلي، عام 
دولة االنتال  بقيـ  علـى عالقـة شـبا وثيقـة،  رغم هجرة جميع  هود كردستاا، إال أا  بو  ."أرض الميعاد" يسم ى

مع أكراد شما  العراق غير اليهود، تطبيقا سستراتيجية توثيح العالقات، مع أي أطرا  تخوض صـراعات ضـد 
. اعتمـدها رلـيو الـوزراء اسسـراليلي األو ، ديفيـد بـن غوريـوا  شـد  األطـرا  التـي إسـتراتيجية وهي  دو  عربية،

، لتـدريب "السـافات" دولـة االنـتال ،  مـع االسـتخبارات اس راييـة ، عنـدما تعاويـ 1974م ر األمـر ذاتـا عـاوتكـر  
د العـراقيين بعد ه ا الدعم ال ي أيه  العـراق، وكل ـو  عشرات الضبا  األكراد، على تنفي  عمليات داخ  العراق.

، صـدام فـي نينـا  لـرليو العراقـيد الكردي إال  من خال  أمرين، األو أ توقيع يالـب االك ير، لم  تم إيهاء التمر  
اتفاقيــة  يفســا، صــدامب، وال ــاييأ توقيــع العــراق، ممــ ال 1970نســين، اتفاقيــة الحكــم الــ اتي مــع األكــراد، عــام 

، والقاضـــية بتنـــاز  العـــراق عـــن يصـــد شـــح العـــر ، مقابـــ  وقـــد المســـاعدات 1975الجزالـــر مـــع إ ـــراا، عـــام 
إلى الستينات، نين رأت "إسرالي " في األكراد نليفـا  تعود دية اسسراليليةالعالقات الك ر إال  أا   العسكرية لألكراد.

ودعمتهــا بالسـالح والعتــاد  نيــث سـايدت قــوات البشـمركة ،ا يمكـن دعمــا سضـعا  الحكــم البع ـي فــي العـراققوي ـ
ر األمـــر يفســـا فـــي نـــر  ، وتكــر  1966والتــدريبات أثنـــاء خوضـــها نـــر  االســتنزا  مـــع الجـــيش العراقـــي ســـنة 

إيفـاد  وقتهـا إلــى  قــد تـم   ،اوري سـاغي ،. وقـد ذكـرت صـحيفة معـاري  اسســراليلية أا الجنـرا  اسسـراليلي1974
ا تـم إرسـا  اثنـين إقليم كردستاا، لتطبيح التـدريبات التـي أعطاهـا لألكـراد علـى الطبيعـة الميداييـة هنـات. كمـا أي ـ

والخبير في العمليـات المسـلحة ياتـاا  ،زي فرومارمن كبار الضبا  الم ليين اسسراليليين وهماأ  هودا بار وعو 
إلى إ راا الشا  لتدريب ضبا  أكراد على القيام بعمليات مسلحة داخ  العراق باالشترات مـع المخـابرات  ،راها 

د األكــــراد علـــى وجــــود مصـــال  مشــــتركة لهـــم مــــع "إســـرالي "، وقــــا  رلـــيو المجلــــو الــــوطني اس راييـــة. وقــــد أك ـــ
ا شــيركو عبــا  عــن عالقــتهم مــع "إســرالي "أ "األكــراد لــم  ناصــبوا  ومــا العــداء لهــا، وإيهــم الكردســتايي فــي ســوري

"دعــم إســرالي  لألكــراد سيســاهم فــي  وأضــا  لموقــع ميــدا اسســراليليأ .المحــرت للديمقراطيــة فــي الشــرق األوســح"
فى البرازايـي بـدءا  مـن سـنة د الـ ي قـاد  مصـطيام التمر  ألى إيضا أبناء ندود رمنة لها". والتعاوا المشترت يعود 

لــى جايــب األكــراد ودعمــتهم، وكــاا إعامــا  وقفــ  "إســرالي "  12ضــد الحكومــة العراقيــة وجيشــها. وطــوا   1963
ممـــ ال عـــن الموســـاد وضـــابح مـــن الفـــرق الخاصـــة  شـــهر ويضـــم  ألـــد ها وفـــد مـــن المستشـــارين  تصيـــر كـــ  ثالثـــة 

سـاليب القتـا  العصـري وتعلـيمهم أتـدريب األكـراد علـى  ومستشار تقني وطـاقم طبـي. وكايـ  مهمـة اسسـراليليين
ا  تم في نينا بالتعاوا والتنسيح الكام  مع ي ام الشـا  فـي إ ـراا. لكـن يفسهم. وكاا ه ا كل  أكيفية الدفاع عن 

همـ   نهي الخال  بينهما توقف  المساعدة اسسراليلية.  ومها ات   1975فاقا  مع الشا  سنة عندما عقد العراق ات  
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د سرالي  التترد  إ ا  إ"إسرالي " بأا عالقتها باألكراد عالقة تقوم على المصلحة فقح وعندما تنتفي ه   المصلحة ف
 ي عنهم.في التخل  

الموساد في العـراق ودو  الجـوار، ايهيـار اآلمـا  " المشار إليا ريفا الكتا  التوثيقيفي السياق يفسا يعتبر 
ــ اليهــودي األميركــي شــلومو يكــديموا،، للكاتــب "اسســراليلية الكرديــة عالقــة األكــراد "د أا  المرجــع األهــم الــ ي  ؤك 

ق  بعد قيام الدولة العبرية، وساعدت إسرالي  األكراد في معاركهم مـع وتعم   1943باسسراليليين بدأت من  عام 
تهم أك ـر مـن مـر ة بالسـالح و  األغ يـة والمعويـات الصـحية، األي مة العراقية من  أيام الملكية وما بعـدها، وقـد أمـد 

واألموا ، وأا  مم لين من الموساد اسسراليلي زارو المواقع الكردية في شما  العراق في فترة السـتينيات، وكايـ  
، "االتصاالت بينهم تجري عبر طهراا في ي  نكم الشا ، وعبر العواصم األوروبية، وخاصة  في باريو ولندا

مرتين، والتقـى هنـات القـادة اسسـراليلي ين وقـادة  "إسرالي "ن  مصطفى برزايي زار مشددا  على أا زعيم الكرد الرا
 الموساد في أواخر الستينيات.

، مشــيرا  إلــى "فـي فتــرة الخمســينيات، بـدأت العالقــات مــع إسـرالي  تأخــ  شــكال  عمليـا  "ا ي ــأويضـيد يكــديموا 
اس راييـة، وثاييتهـا يشـا  األكـراد فـي أوروبـا مـع عن طريح ثـالث قنـوات، أوالهـا االسـتخبارات "ها كاي  تجري أي  

الســـفارات اسســـراليلية، وثال تهـــا عالقـــة )مصـــطفىر برزايـــي بصـــديقا القـــديم مـــوريو فيتشـــر، ســـفير إســـرالي  فـــي 
لتسـاعد  علـى تحقيـح  1963برزايي رأى ضرورة االتصا  بإسرالي  بطريقة مباشرة منـ  عـام ". ويتابع أا  "روما

اء نكم ذاتي، بعدما فش  مع الحكومات العراقية... ولـ ل  اسـتعاا بشـخ   ـدعى بـدر خـاا نلم األكراد في بن
 . "من االستخبارات اس رلندية

تبقى الشهادة األك ر تعبيرَا عن طبيعة العالقات الكردستايية اسسراليلية هي التي أدلى بهـا الـرليو السـابح 
. ففـي 2010بلة مع إذاعة الجيش اسسـراليلي فـي تمـوز رير، في مقابلمحطة الموساد في كردستاا، إليعيزر تس

ــ كــاا لــد ها مستشــاروا عســكريوا فــي مقــار القيــادات العســكرية  "إســرالي "رير أا بد تســند  ــا إلــى اسذاعــة، أك 
دت البشمركة بأسلحة، من بينها مضـادات للطـالرات، ودربتهـا عليهـا. وأضـا  ضـابح التابعة للبرزايي، وأيها زو  

منـ  سـبع "ال ي شص  إباا االجتياح اسسراليلي للبناا منصب رليو محطة الموسـاد فـي بيـروت،  ،االستخبارات
ــة لنــا لقــد أرســلنا وفــدا  ". وتــابع "ســنوات، أل فنــا وفــدا  دالمــا  إلــى كردســتاا العــراق، لصايــات مصــلحية واضــحة ومهم 

ديـا األكـراد بالسـالح، وبصـو  رة أساسـية بمـدافع ميداييـة وبمـدافع ضم ، في بعض األنياا، مستشـارا  عسـكريا ، وزو 
بناهم هنات في شما  العراق وهنا فـي إسـرالي ، ولـد نا هنـات مشـروع إيسـايي مميـز، وهـو  مضادة للطالرات، ودر 

 ."مستشفى ميدايي تابع للجيش اسسراليلي في شما  العراق
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ر ت  أبيب العالقات التي تجمـع اليهـود بـاألكراد علـى الشـؤوا األمنيـة  والسياسـية واالقتصـادية، بـ  ال َتقص 
ــ صــو  الوانــدة والمشــتركة، مــن يانيــة وراثيــة وجينيــة. فوفقــا  لدراســة صــدرت عــن عها باتجــا  الحــد ث عــن األتوس 

تشـرين ثـايي مـن  21بتـاريخ  "هـسرتو"، وي شـرت خالصـتها فـي صـحيفة 2001الجامعة العبرية في القد  عـام 
ة تعــود إلــى عصــور مــا قبــ  التــاريخ، وتحد ــدا  فــي النصــد العــام يفســا، تجمــع الشــعبين أصــو  وأســال  مشــترك

ها فريــح مــن الشـمالي مــن منــاطح الهــال  الخصــيب القــديم، نيــث شــما  العـراق وتركيــا اليــوم. الدراســة التــي أعــد  
بأا يتالجها ما زال  غير كاملة وال يمكن إثباتها  هاالبان ين المتخصصين في علم الوراثة والجينات، ورغم إقرار 

، عمـ  البـان وا علـى الصـحيفةل  إليها ال يمكن تجاهلهـا. وبحسـب د أا النتالج التي توص  قاطعة، تؤك   بصورة
 هوديا  أشـكنازيا  وسـفارديا ، وأكـراد مـن اليهـود  1847مقارية الحمض النووي )دي أا إير على عينة ذكرية من 

اي  المفاجـأة أا الشـبا بـين الحمـض والمسلمين والمسيحيين، إضافة إلى ذكور من األرمن والرو  والعر . وك
دتها النووي لألكراد واليهود أكبر من الشبا بين اليهـود والعـر  مـن الفلسـطينيين، وهـي النتيجـة النقيضـة التـي أك ـ

أبحاث جينية سـابقة. وبنـاء  علـى هـ   العينـة ويتالجهـا، تخلـ  دراسـة الجامعـة العبريـة إلـى التأكيـد علـى الـرابح 
وي بين األكراد واليهود، والتأكيد على أا الشعب الكردي هو أقر  شعو  العالم إلى الشعب الوراثي والجيني الق

 اليهودي.
 

 األهداف االستراتيجية للعالقة:  – 6
 الش   بأا  للعالقة اسسراليلية الكردية أهدافا استراتيجية بعيدة المدى، ومن أبرزها ما  لي أ

دالما إلى بسح يفوذها اسقليمي فـي منـاطح جد ـدة، ومـن هـ ا  تسعى ت  أبيب توسيع النفوذ اإلقليمي: -أ
المنطلح تدعم استقال  كردستاا ال ي سيضمن لها وجود دولة شرق أوسـطية نليفـة دالمـة سسـرالي ، فـال توجـد 

 د استقال  اسقليم سوى إسرالي .أي دولة عربية أو شرق أوسطية تؤي  
ـــوي نـــ ر هـــ ا الـــدعم اسســـراليلي بوجـــود تحـــالد مســـ فـــي مصـــلحة  ا يصـــب  تقبلي بـــين أربيـــ  وتـــ  أبيـــب، مم 

بشــراكة اســتراتيجية  -نــا  إعاليهــافــي  –لالرتبــا  مــع الدولــة الكرديــة الجد ــدة  "إســرالي "الطــرفين، نيــث تســعى 
ت قل  من عزلتها، وتزيد من أوراق الضصح بيدها على القوى العربية واسقليمية، وستضمن لهـا محاصـرة سـوريا 

 محاصرة تركيا وإ راا. والعراق، وك ل 
 
شير بعض التحليالت إلى وجود تعاوا استخباراتي وأمني بين أكراد ت استمرار التعاون االستخباراتي: -ب

العراق وجهاز المخابرات اسسراليلي "الموساد" من  فترة الستينيات، ال ي كاا  هد  الستخدامهم كمنطقة عازلـة 
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سـتمر ذلـ  التعـاوا علـى مـدى العقـود الماضـية، وأصـب  إقلـيم كردسـتاا والدو  العربيـة، وا "إسرالي "تفص  بين 
-العراق إندى سانات العم  النشطة لعناصر األمن والمخابرات اسسراليلية، نيث ي مك  ن موقع اسقليم المرتفع 

 من مراقبة األوضاع في إ راا وسوريا وتركيا. -بفع  طبيعتا الجبلية
شــير بعــض الصــحد اسســراليلية إلــى أا العد ــد مــن الشــركات اسســراليلية فــي كردســتاا  ــد رها ضــبا  تو 

متقاعدوا في االسـتخبارات اسسـراليلية، وقـد كشـف  مجلـة "إسـرالي  كـورد" التـي تصـدر فـي أربيـ  ولهـا مقـر فـي 
ألـد  200إسـرالي  بموجبـا بنقـ   ، عـن إبـرام اتفـاق بـين زعـيم اسقلـيم "مسـعود برزايـي" و"يتنيـاهو" تقـوم"إسرالي "

  هودي كردي لرقليم فور إعالا استقاللا عن العراق لالست مار والعم  في بناء الدولة.
للضــصح علــى إ ــراا عبــر محاصــرتها عــن طريــح   تســعى "إســرالي إا  " الضغغ ع ىلغغك تركيغغا و  غغران: -ج

مـــن جايـــب وإ ـــراا  "إســـرالي "عدا بـــين هنـــات عـــداء متصـــا كمـــا أا   ،كردســـتاا، ودعـــم الحركـــة الكرديـــة اس راييـــة
د الحـر  بـين إسـرالي  و"نـز  ونلفالها في المنطقة خاصة "نز  ك" اللبنايي من جايب رخر، وفي نالـة تجـد  

ت  أبيب ستحص  على الدعم العسكري مـن الدولـة الكرديـة الناشـئة، وعلـى الـرغم مـن العالقـات الجيـدة  ك" فإا  
 التنافو بينهما مستمر في الخفاء. أا   إال   المعلنة بين أيقرة وت  أبيب

إقامة الدولة الكردية ي را لسيطرة أكراد العراق على المنـاطح الحدوديـة بـين إ ـراا  من جهتها وترفض إ راا
، بينمـا يـأتي الـرفض لـدعم المقاومـةوسوريا، وهي المناطح التي تسعى إ راا للسيطرة عليها لجعلها ممر ا أرضـي ا 

كردســتاا لعــدم الرغبــة فــي تصــاعد المطالــب االيفصــالية ألكــراد تركيــا بــدعم مــن نــز  العمــا   التركــي اليفصــا 
 الكردستايي التركي.

بـدعم الحركـات االيفصـالية فـي الـدولتين، وتـأمين  "إسـرالي "ة أا تقـوم شير بعض التحليالت إلى انتمالي ـتو 
 فور قيامها. كياا العدوزز عالقاتها مع ع أا تعالدعم لهما عبر الدولة الكردية الجد دة التي من المتوق  

علـى تعزيـز التعـاوا األمنـي مـع الدولـة الكرديـة الناشـئة،  "إسـرالي "سـتعم   تأمين العمق االستراتيجي: -د
نها من تأمين ندودها، ومواجهة تهد دات التن يمات اسرهابية الزانفة من سوريا والعراق، وربمـا تقـوم ا سيمك  مم  

ا  تـي  سسـرالي  قصـد إ ـراا بإيشـاء قواعـد أمنيـة ولوجيسـتية وربمـا عسـكرية فـي كردسـتاا العـراق، مم ـ "إسرالي "
 وسوريا بسهولة أكبر في نا  يشو  نر  مع أي منهما.

مـن مشـروعات التعـاوا فـي  االقتصـادية لتعزيز االستفادة "إسرالي "تسعى  تعزيز التعاون االقتصادي: -هغ
فـي تطـوير البنيـة الصـناعية  "إسـرالي "مجاالتأ الزراعة، والتعـد ن، والتنقيـب عـن الـنفح، والسـيانة، كمـا ترغـب 

وتقــوم شــركات إســراليلية بتنفيــ  مشــروعات إســكايية وأخــرى خاصــة  بــاسقليم، خاصــة فــي الصــناعات التحويليــة.
 كيــاا العــدو فوالــد ال تقتصــر علــى اســتيراد، وهــ   الفــي إقلــيم كردســتاابالبنيــة التحتيــة والمرافــح العامــة والطــرق 
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لمـا هـو  مـا تمتـد  يسـيطر عليهـا األكـراد، شـمالي العـراق، وإي   بأسعار مخفضة من المنـاطح التـي  نفحال% من 77
، أا شـركات إيشـاءات هندسـية 2014فقد كشف  صحيفة معاري  اسسراليلية، فـي نزيـراا عـام  أبعد من ذل .

ي دورا مهما في تدشـين مشـاريع بنـى تحتيـة، فـي إقلـيم كردسـتاا. وقالـ  الصـحفية إيهـا اوالت إسراليلية، تؤد  ومق
شـــركات تتبـــع قيـــادات ســـابقة، فـــي األجهـــزة االســـتخبارية اسســـراليلية، كالموســـاد، وجهـــاز االســـتخبارات الداخليـــة 

كبـار القـادة االسـتخباريين يسـتصلوا "ة أاأ ، كما ذكـرت الصـحفي"أماا"، وشعبة االستخبارات العسكرية "الشابات"
عالقات العم  السابقة مع األكـراد، فـي خدمـة مصـال  شـركاتهم، ويقـد علـى رأ  المسـت مرين اسسـراليليين فـي 

 ."كردستاا، الجنرا  دايي ياتوم، الرليو األسبح لجهاز الموساد
أهميـة دعـم األكـراد، فـي  تـدرت اسسـراليليدولة االنـتال   :السورية والعراقية تينتصفية وجود الدول  -و 

ـا يعنـي إقامة دولتهم، في ك  من إ راا وتركيا والعـراق وسـوريا،   تقسـيم العـراق وسـوريا إلـى دويـالت متنازعـة،مم 
ا، وستضــمن تحقيــح المصــال  ست ضــعد العــراق وســوريا إســتراتيجي   فهــ   الدولــة .لصــال  كيــاا العــدو أو ال وأخيــرا

 الســـيادي لـــة فـــي الهـــد  اسســـتراتيجي وهـــو تصـــفية وجـــود الدولـــة الســـورية، بشـــكلهايا، متم   اسســـراليلية فـــي ســـور 
ــ كمــا سيقضــي إيشــاؤها علــى  متنــانرة. ةد، وتحويلهــا إلــى كايتويــات ذات صــبصة عرقيــة وم هبي ــالمتماســ  المون 

وتهد ـــد ،  خـــ  مـــن ســـوريا يقطـــة ايطـــالق، للوصـــو  للعمـــح اسســـراليلية، قـــد تت  تواجـــد جماعـــات إســـالمية ســـني  
علــى هــ ا  .فــي العــراق ونــز  ك يــة رايالجمهوريــة االســالمية اس، برعايــة مقــاوم  فرصــة تدشــين جــيش وســيقل  

إسـرالي  تـدعم الحركـة الكرديـة، لـيو نبـا فيهـا، أ "إا  ا الكرديـة، د. رجـالي فا ـدؤو يقو  الخبيـر فـي الشـالصعيد 
العراقيـة، فقـد كـاا رلـيو األركـاا اسسـراليلي، رفاليـ   ولكن يكايـة فـي اآلخـر، فـي البدايـة دعمتهـا ضـد الحكومـة

، "إ تـــاا،  تواجـــد فـــي المنـــاطح الكرديـــة، وقـــدم الـــدعم بالمـــا  والســـالح والتـــدريب لألكـــراد، وال  نكـــر األكـــراد ذلـــ 
اليوم إسرالي  تسعى لتقار  أكبر مع األكراد، سثارة النعـرات فـي المنطقـة، وكـي تصـب  شـوكة ب هـر "وأضا أ 

ـــدو  ا ـــة علـــى ال ـــة، فهـــي تـــدرت أا ايفصـــا  األكـــراد، عـــن العـــراق وســـوريا، ســـينهيهما لتنشـــأ الدولـــة الكردي لعربي
 ."أيقاضهما، وبالتالي تعم  ت  أبيب على إضعا  الدولتين، لتصب  هي األقوى 

رة لدولة االنتال  مع تركيا، والعـداء السـافر على صعيد العالقة المتوت   :محاصرة كل من إ ران وتركيا – ز
، إذ يعنـي في نالة نصار الدولتينوضع إ راا، سيضمن قيام دولة كردية الجمهورية اسسالمية في بينها وبين 

ـــوبــين إ ــراا وتركيــا، وتقويــة مــا تســم   كيــاا العــدو ذلــ  وجــود فاصــ  بــين مواقــد األطــرا  "يا دولــة االنــتال  ب
يحــن يشــهد "وكمــا تقــو  وزيــرة القضــاء فــي نكومــة االنــتال  اسســراليلي، ر ليــ  شــاكيدأ  ".المنطقــةفــي المعتدلــة 

  الــدو  القوميــة، والتــي قامــ  عوضــا عنهــا قــوى إســالمية، م ــ  داعــش وإ ــراا بعــد االتفــاق النــووي، عمليــة تفك ــ
شـــصا  إ ـــراا بهـــا، قيـــام دولـــة كرديـــة، وايوبالتـــالي إا   ."وقيـــام دولـــة كرديـــة مصـــلحة عالميـــة إســـتراتيجية واضـــحة



 
30/10/2017  

(«ئيلإسرا»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(50رقم )                  

    
       
 

28 
 

غ لالهتمــام بالصــراع مــع دولــة االنــتال  مســتقبال، ولــ ل  عملــ  دولــة االنــتال    مــن قــدرتها علــى التفــر  ســيقل  
لعمـ  ضـد طهـراا، ل اسـتخدم  إقلـيم كردسـتااتـ  أبيـب  ح، إذ كشف  معلومات أولية أا  مبكرا على ه ا المخط  

ست النوويــة اس راييــة، كمــا أا التقــار  مــع األكــراد يعنــي المنشــ فايطلقــ  مــن اسقلــيم لتنفيــ  عمليــات ســرية، ضــد  
 ا عن فتور عالقاتها بتركيا. تعويض دولة االنتال  يسبي  

، عنــدما كشــد الصــحفي األمريكــي، ويــن 2003بــالعودة إلــى عــام  ":إسغغرائيل الكبغغر  "تحقيغغق حلغغ   -ح 
، يهـر دور األكـراد فـي عمليـات "لكبـرى إسـرالي  ا"ح إسراليلي الستيطاا العراق، تحقيق ا لحلـم مادسن، عن مخط  

شراء األراضي، في منطقة تعتبرها دولة االنتال  ملكية  هودية تاريخية، ومنها أضـرنة األيبيـاء يـانوم ويـويو 
   ضـبا  مـن جهـاز وقام  اسدارة األمريكية برعايـة هـ ا المخطـح، ويف ـ حزقي  وعزرا وغيرهم.يوداييا ، وك ل  

ــــم القيــــادات  السياســــية فــــي الحــــزبين الكــــرد ين الكبيــــرين، نــــز  االتحــــاد الــــوطني بزعامــــة جــــال  الموســــاد، بعل
 هود كردستاا فيها،  الطالبايي، والحز  الديمقراطي بزعامة مسعود البارزايي. وتتفاخر اليوم دولة االنتال  بأا  

يحقح فيــا الشــعب مــا زالــوا يحــاف وا علــى واللهــم لكردســتاا، ويتمن ــوا مــن قلــوبهم مجــيء اليــوم الــ ي ســ"وأيهــم 
 ."الكردي استقاللا، بعد سنوات طويلة من االضطهاد

بينما كاا العالم  تابع بشصد تطورات المعركة، بـين  :يقرب تل أبيب من األكراد أكثر "تنظي  الدولة" -ط 
عاما، والمحتفظ  83وري ساغي، البالا من العمر افي كوبايي، كاا الجنرا  اسسراليلي  "تن يم الدولة"األكراد و

ــد ها "، يشــتا  غضــبا ألا 2005بعالقــة جيــدة مــع رلــيو اسقلــيم مســعود البــارزايي،  منــ  عــام  دولــة إســرالي  ل
، مـع بنـي عرقـا األكـراد، فـي "تن يم الدولـة"قولا، تمنعا من ال ها  لقتا   ، على ند   "من ومات عسكرية وأمنية

 عراق.إقليم كردستاا ال
ضـ  ا يفـرض تحـديات ك يـرة أمـام األكـراد، لكـن سـرعاا مـا ات  وكأي ـ "تن ـيم الدولـة"للوهلة األولى بـدا يهـور 

ـم خـدمات إسـتراتيجية لهـم، أو  أيـا يقـد   وثاييهـا ييـ  األكــراد  ، ي المسـل  د الشـبا  الكـردي، فـي جهــد التصـد  لهــا تون 
سب ثقة دولة االنتال  اسسـراليلي، بـدور األكـراد الهـام للدعم العسكري األمريكي والصربي، والخدمة األهم هي ك

، خاصــة بعــد تقهقــر الجــيش العراقــي أمامــا، وســرعاا مــا أبــدت دولــة االنــتال  إعجابهــا "تن ــيم الدولــة" فــي صــد  
دولـــة االنـــتال  تهـــد ،  ياهيـــ  عـــن أا  ، فـــي ســـانات القتـــا  "جـــرأتهم"بـــاألداء وااليضـــبا  العســـكري لألكـــراد، و

تن ـيم "قهـا أيضـا اقتـرا  ا  ؤر  ألكـراد، إلـى توييـد تلـ  العالقـات فـي تحسـين بيئتهـا اسقليميـة، فإي ـ  مـن ابالتقر  
وتج بها النجانات الكردية في مواجهة التن يم عسكريا، وترى  ، منها.يا، كما تسم  "اسسالم الجهادي"أو  "الدولة

يقو  في ه ا السياق  عمقها اسستراتيجي. يحوتن يم الأيا باسمكاا توييد قوة األكراد العسكرية، لوقد زند 
باسـت ناء األكـراد، ال توجـد قـوة محليـة "مد ر مركز تـراث االسـتخبارات ودراسـة اسرهـا ، الجنـرا  رؤفـين إ ـرليخأ 
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ح سـفير دولـة االنـتال  فـي كمـا صـر   ".ةبإمكاا إسرالي  االعتماد عليها، في مواجهة التن يمـات الجهاديـة السـني  
ر جـدا رونهـم القتاليـة، ويقـد إلـى جـايبهم فـي يضـالهم مـن أجـ  يقد  "أ نيث قا الواليات المتحدة، روا د رمر، 

ـــ .االســـتقال  ـــة ةع أا تســـتمر عالقـــات الصـــداقيتوق  ـــيو فقـــح فـــي الســـنوات القريبـــة، لكـــن لعقـــود طويل ، "بيننـــا، ل
د العـالم، ويشـعر بوجـود عالقـات متينـة بـين حـاربوا الفاشـية التـي تهـد  األكـراد ي إسـرالي  تعلـم جيـدا أا  "وأضا أ 

  ."اليهود واألكراد، وبين إسرالي  وكردستاا
سســـرالي  رؤيتهـــا وتقـــد راتها  الن ـــر عـــن خصوصـــية الشـــعب الكـــردي، وطموناتـــا ونقوقـــا، إال أا   بصـــض  و 

ت ســهم فـــي إعــادة إربـــات الســـانة  ياســـفة ورهاياتهــا علـــى مســار االيفصـــا  الكـــردي هــو بم ابـــة زرع قنبلــة إقليميـــة
 هؤالء يختلفوا  أاكياا العدو على الكرد هو  ز رهاااسقليمية وإيتار الفوضى األمنية بعناوين مختلفة. وما يعز  

، باعتبار أا األخيرة تبقى من مة إرهابية متونشة من الصعب على أي دولة "داعش"في العد د من المزايا عن 
صلـــد خيـــار  يأا للعـــدو االســـراليلي ككيـــاا وييفـــي. أمـــا فـــي الموضـــوع الكـــردي، فـــيمكن  عليهـــاالرهـــاا أو كيـــاا 

العــدو . أضــد إلــى أا براقــة ومــا شــابهها مــن مفــردات وشــعارات ونقــوق االيســاا بعنــاوين االســتقال  والحريــة
يلهــا لــن تقتصــر مفاع متدنرجــة رى أا إقامــة دولــة كرديــة فــي شــما  العــراق ســيكوا بدايــة د ناميــةالصــهيويي  ــ

وتـــداعياتها علـــى العـــراق ونـــد ، بـــ  ستشـــم  كـــ  المحـــيح اسقليمـــي، وتحد ـــدا  الجمهوريـــة اسســـالمية فـــي إ ـــراا، 
د اتجاهـــات الصـــراع وإيقاعـــا وأدواتـــا، هـــو األولويـــات الدوليـــة واسقليميـــة إضـــافة إلـــى تركيـــا وســـوريا. ومـــا ســـيحد  

مـن من ـور إسـراليلي  –أا الدولة الكرديـة المفترضـة  ا  والتحوالت التي ستشهدها المنطقة النقا . وهك ا  بدو جلي  
ي دورا  وييفيـا  علــى المسـتويات االسـتراتيجية واألمنيــة والسياسـية، فـي مواجهــة التهد ـدات المحدقـة بهــا. سـتؤد   –

ـــد أا   ـــاوين يفســـها التـــي   هر إســـرالي  ســـت والجد  ـــة الشـــعو . وهـــي العن ـــة مناصـــرة لحري فـــي هـــ ا الســـياق كدول
. وال يخفــى أا هــ ا وســحقا يــات المتحــدة فــي مواجهــة أي طــر  إقليمــي أو دولــي تريــد اســتهدافاتســتخدمها الوال

العـدو الصـهيويي ر أيضا  خيارا  بديال  يمكن الن ام السعودي أا  راهن عليـا بعـدما بـات  تشـارت مـع المسار  وف  
 .الحيوية في الرؤية والخيارات والمصال 

ها ليس  المرة األولى التي يعلن فيها يتنياهو تأ يدا  قد اسسراليلي، أي  ا يعكو الطابع االستراتيجي للمو ومم  
لاليفصــا  الكــردي وإقامــة دولــة كرديــة فــي شــما  العــراق، بــ  ســبح أا جــاهر بــ ل  وي  ــر لــا فــي كلمــة لــا أمــام 

إلى دعم  ر، ودعا خاللها الواليات المتحدة وأوروبا2014معهد أبحاث األمن القومي في ت  أبيب )نزيراا عام 
ه ا المسار والحث عليا، مضيفا  أا األكراد يستحقوا دولة لهم. ك ل  عبر العد د من الشخصيات اسسراليلية، 

، ووزيـــر األمـــن أفيصـــدور ليبرمـــاا، عـــن دعمهـــم الســـتقال  وشـــمعوا بيـــري ســـبحفـــي الســـابح، بيـــنهم الـــرليو اال
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إا مـــن مصـــلحة إســـرالي  " األخيـــرأ رتســـيلياقالـــ  وزيـــرة القضـــاء ا يلـــ  شـــكيد خـــال  مـــؤتمر ه كـــ ل األكـــراد. و 
 ."والواليات المتحدة قيام دولة كردية، أوال  في العراق. وناا الوق  كي تدعم الواليات المتحدة ذل 

مـا يتنيـاهو قبـ  أك ـر مـن ثـالث سـنوات، مـن الواضـ  أا الدولـة الكرديـة التـي واستنادا  إلـى الشـرح الـ ي قد  
معســــكر " مــــا يســــمى زورا مــــن تحــــالد إقليمــــي يضــــم األردا وســــالر أطــــرا دعــــا إلــــى إقامتهــــا، ســــتكوا جــــزءا  

د فــي العـــراق، التــي شـــد   "داعــش"العربــي. ولكـــن الالفــ  أا هــ   الـــدعوة تزامنــ  فـــي نينــا مــع تمـــدد  "االعتــدا 
ي إلــى الســماح س ــراا بالســيطرة ال  ــؤد  "يتنيــاهو فــي تلــ  الفتــرة علــى ضــرورة كبحهــا، وعــدم القضــاء عليهــا، بمــا 

ر. وبــدت عقيــدة يتنيــاهو فــي نينــا، أيهــا 25/6/2014)هــسرتو،  "العــراق كمــا يحصــ  فــي ســوريا ولبنــاا علــى
في مواجهة محـور المقاومـة، علـى أا تكـوا  المن مة اسرهابيةتستند إلى ضبح الدور االستنزافي ال ي تقوم با 

أمــا اآلا، وبعــد  .ســواهااا و واألردا ودولــة كردســت "إســرالي "ســانة االســتنزا  مطوقــة بمجموعــة مــن الــدو  هــي 
علــى عــدة مســتويات، فيــأتي دعــم خيــار إقامــة دولــة كرديــة كجــزء مــن اســتراتيجية  "داعــش"اســتنفاد الرهــاا علــى 

، وبهــد  إيتــار خــح تــوتر إقليمــي جد ــد يفجــر المنطقــة ويؤســو "داعــش"أوســع تســتهد  انتــواء مرنلــة مــا بعــد 
 .طوي  االمدلمسار استنزافي 

إيجــاد تواصــ  هــي ، "إسرالي ـ"دولــة كرديــة فــي شــما  العــراق لــقيــام رهــا وف   تــي يمكــن أا الميــزة اسضــافية ال
علـى أا يسـاهم ذلـ  فـي زيـادة  "إسـرالي "تـراهن بحيـث مباشر مع الجمهورية اسسـالمية عبـر الجصرافيـا الكرديـة. 

ـــ مــن قــدراتها فــي الــرد والــردع والــدفاع، عبــر تعميــح التحــالد مــع الدولــة الكرديــة المفترضــة، ا لتــي تتــوافر فيهــا ـ
. لصـــهيويي االســـتكباري من ـــور إســـراليلي ـــــ األرضـــية والتـــاريخ والعالقـــات والمصـــال  لتحقيـــح أقصـــى الطمـــوح ا

ق بهــا، والتــي تحضــر بقــوة لــدى المؤسســة بــ ل  إلــى إفقــاد إ ــراا إنــدى أهــم المزايــا التــي تتفــو   "إســرالي "وتهــد  
. لكـن مـع إقامـة "ندودا  مـع إسـرالي ، فيمـا لـيو سسـرالي  نـدود مـع إ ـرااس راا "األمنية، عبر مفهوم مفاد  أا 

الدولــة الكرديــة، يصــب  لكــ  منهمــا، وفـــح المفهــوم األمنــي اسســراليلي، نــدود مـــع اآلخــر، وهــو مــا ســيكوا لـــا 
 تداعياتا االستراتيجية واألمنية. 

ـــ الم مـــع عواصـــم القـــرار الـــدولي، دورا  بعيـــدا  عـــن اسعـــ ؤد يســـت "إســـرالي "د أا فـــي ضـــوء ذلـــ ، مـــن المؤك 
وتحد دا  في واشنطن، من أج  دعم خيار إقامة دولة كردية في ه   المرنلة. واستنادا  إلـى األدبيـات التـي عـادة 

  .كاذبة د األبعاد االستراتيجية والمصال  الكبرى، بعناوين أخالقية وإيساييةيتصليتم ، سالعدوستخدمها يما 
 درت األكراد قوة اللوبي اليهودي األمريكي، ودولـة  :د إلقناع واشنطن بدولته وسيع األكرا "إسرائيل" –ي 

االنــتال  اسســراليلي، فــي التــأثير علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ودفعهــا يحــو قبــو  فكــرة تحويــ  اسقلــيم إلــى 
تأ يــد ايفصــا  عــوا اآلا إلــى دور إســراليلي ضــاغح، علــى دوالــر صــنع القــرار فــي واشــنطن، لدولــة، وهــم  تطل  



 
30/10/2017  

(«ئيلإسرا»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(50رقم )                  

    
       
 

31 
 

نملـة، سياسـية  دولة االنتال  عن شـن   ل ل  لم تتوااَ  كردستاا العراق، وتهيئة الرأي العام العالمي له   الدولة.
المستشــار  اســتقبل هــي عــن العــراق، و  "دولــة كرديــة مســتقلة"ودبلوماســية ودعاليــة، تهــد  إلــى اعتــرا  دولــي بـــ
 ، للتبانــث مــع كبــار المســؤولين اسســراليليين، نــو  ســب  السياســي فــي نكومــة إقلــيم كردســتاا، يــاهرو زاغــرو 

 "تحــوالت إيجابيــة"الــدعم السياســي الالزمــة، لنــزع اعتــرا  دولــي باســتقاللها عــن العــراق، خاصــة بعــد مــا اعتبــر  
 طرأت على موقد الكويصر  واسعالم األمريكي، من فكرة ايفصا  اسقليم العراقي.

قادة األكراد لدولة االنتال ، ويهودها الكرد، من خال  إنياء عاصـمة  "مصازلة"ض  المساعي الكردية بـوتت  
 ، وبــالرغم مــن عــدم وجــود أكــراد  هــود فــي كردســتاا العــراق، إذ أعلــن اآلال "الهولوكوســ "اسقلــيم أربيــ  لــ كرى 

ال  ن كايوا هنات إسالمهم منـ  سـنوات، أعلنـ  السـلطات الكرديـة يي تهـا إيشـاء كنـيو  هـودي، وتـرميم الحـي  من
اليهودي في أربي ، كما قررت إقامة قسم خاص لليهود، في وزارة األدياا، م   باقي األقسام التي تعـالج شـؤوا 

وض صــراعا، مــن أجــ  إعــادة األمــالت اليهوديــة وبمــا أا هــ   القــرارات تعنــي أا اسقلــيم قــد يخــ األقليــات الد نيــة.
ألا ذلـ   ـنعش االقتصـاد "األكراد أيا من مصلحة كردستاا أا يعود اليهود األكـراد إليهـا،  ألصحابها، لم يخد  
وزير الخارجية اسسراليلي السابح، أفيصـدور  وقد يجح  مقاصد األكراد تل ، عندما نث   ."واالست مار في البالد

، ي يــر  األميركــي جــوا كيــري، علــى تصييــر موقــد بــالد  مــن اســتقال  2014نزيــراا لعــام  22ليبرمــاا، فــي 
ـ  سـبحد الـرليو االكمـا ذكـرت مصـادر إسـراليلية أا يتنيـاهو كل ـ .ام عملي ـكردستاا، على اعتبـار أا العـراق مقس 

تقال  الكـردي عــن ، بمحاولــة التـأثير علــى اسدارة األمريكيـة، وإقناعهــا بـإعالا دعــم صـري  لالســوشـمعوا بيـري
د علــى الــدوام لاليفصــا  الكــردي، أبعــادا  مــع تــوالي التطــورات اسقليميــة، بــات للموقــد اسســراليلي المؤي ــو  العــراق.

جد ــــدة، لجهــــة أا التحالفــــات أصــــبح  تضــــم عربــــا  أيضــــا ، لمواجهــــة محــــور المقاومــــة. ويــــأتي تكــــرار الموقــــد 
نلة، بم ابة اقتناص فرصة طموح أنزا  كرديـة، علـى نسـا  د لاليفصا  الكردي في ه   المر اسسراليلي المؤي  

 دو  المنطقة وشعوبها، بهد  إيتار ودعم مسار تقسيمي بعناوين إضافية. 
لة فإي ا في نا  لهما ي ام فيدرالي أو   ،ني  استقال  إقليم كردستاا العراق سيصب  أمام العراق نل في المحص 

  فـي االيفصـا  فـي مواجهـة الدولـة المركزيـة، وثاييهمـا  تم  ـ واالستقال  تقليم بالمزيد من االمتيازااسع فيا  تمت  
 أك ر من األكراد أيفسهم. العدو الصهيوييمصلحة األمر ال ي يصب  في وإعالا الدولة الكردية، 

 
 االستفتاء: - 7

دالء سيـة النتـالج التمهيد وبي نـ ، 2017أ لـو   25االستفتاء علـى اسـتقال  كردسـتاا العـراق فـي  ـوم عقد 
ن  نكومة %. وصر  72%، لصال  االستقال  ويسبة مشاركة بلص  92الصالبية الع مى من األصوات بنسبة 
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مــن  ي إلــى بــدء بنــاء الدولــة وبدايــة للمفاوضــات مــع العــراق بــدال  أليــا ســيؤد   االســتفتاء ملــزم إقلــيم كردســتاا بــأا  
كــاا مــن  .جملــة وتفصــيال االســتفتاء رفضــ  شــرعيةالمركزيــة النكومــة العــراق لكــن إعــالا االســتقال  الفــوري. 

فـي خضـم الجـد  والنـزاع بـين نكومـة إقلـيم كردسـتاا والحكومـة  2014ه ا االستفتاء في عام  جري ر أا يالمقر  
زخمـا فـي أعقـا  هجـوم شـمالي العـراق  االتحادية للعراق، واكتسـب  النـداءات الطويلـة األجـ  لالسـتقال  الكـردي

  فيـا القـوات الخاضـعة لسـيطرة بصـداد ة اسسالمية في العراق والشـام )داعـشر والـ ي تخل ـال ي شنا تن يم الدول
 عن بعض المناطح، ثم استول  عليها قوات البيشمركة الكردية والتي يسيطر عليها الكرد بحكم الواقع.

لحكومـة عن موعد االستفتاء في عدة مناسـبات مـع مشـاركة القـوات الكرديـة فـي العمـ  مـع اتأخر االعالا 
، كاا  ن ر إليا على أيا سيحدث 2017المركزية العراقية من أج  تحرير الموص ، ولكن بحلو  شهر ييساا 

، عقــد الــرليو مســعود بــارزايي اجتماعــا  مــع الحــز  2017نزيــراا  7. وفــي  ــوم 2017مــا فــي عــام  فــي وقــ   
مي الكردســـتايي، والحركـــة اسســـالمية الـــديمقراطي الكردســـتايي، واالتحـــاد الـــوطني الكردســـتايي، واالتحـــاد اسســـال

الكردستايية، والحز  الشيوعي الكردستايي، ونز  كادني كردستاا، ونز  العاملين والكادنين فـي كردسـتاا، 
ونــز  اسصــالح التقــدمي فــي كردســتاا، وقالمــة أربيــ  التركماييــة، والجبهــة التركماييــة العراقيــة، ونــز  التنميــة 

ي برلمـــاا كردســـتاا، والحركـــة الديمقراطيـــة اآلشـــورية، والمجلـــو الشـــعبي الكلـــدايي التركمـــايي، وقالمـــة األرمـــن فـــ
 .2017أ لو   25د خاللا عن موعد عقد استفتاء االستقال  في  وم السريايي اآلشوري، نيث أك  

مــن عـــام  كــايوا ال ــايييقــا  الحكومــة المركزيــة فــي بصــداد تمويــ  اسقلــيم فــي شــهر إبعــد  مشــكلةدأت البــ
تركيا في مرورا بخح األيابيب الشمالي  غيرما قام  نكومة إقليم كردستاا بمحاولة تصد ر النفح ، عند2017

لكن الحكومة العراقية ضصط  على الحكومات الدولية لمنع تصد ر وبيع ه ا الـنفح. لكـن بعـد قيـام أيار،  شهر
منـاطح الصربيـة والشـمالية مـن عناصر مرتبطـة بتن ـيم الدولـة اسسـالمية )داعـشر باالسـتيالء علـى الك يـر مـن ال

حة العراقية تل  المنـاطح التـي كايـ  موجـودة بهـا اصـال  ، ترك  القوات المسل   2014العراق في شهر ر  سنة 
ل  بعــدها قــوات بيشــمركة الكرديــة بالســيطرة علــى مد نــة كركــوت وبعــض المنــاطح وتخلــ  عــن مراكزهــا. وتــدخ  

كايــ  خــارر نــدود علمــا  أي هــا ها لرقلــيم يم كردســتاا العــراق ضــم  الشــمالية التــي نولهــا والتــي أرادت نكومــة إقلــ
ـ لـى نكومـة يـوري المـالكي يتيجـة فشـ  القـوات األمنيـة، وأيضـا إا الك يـروا اللـوم األكبـر إقليمهم رسـميا . وقـد وج 

يو العر  عن الحكومة المركزية في بصداد، نتى أتـ  النـداءات الداخليـة والخارجيـة سيجـاد رلـ عدم رضا السنة
 جـراءتـا إأعلـن رلـيو إقلـيم كردسـتاا العـراق مسـعود برزايـي عـن يي   وزراء جد د. في اليوم األو  من شـهر تمـوز
، بعــد عــز  يــوري المــالكي 2014شــهر أ لــو  ســنة  فــي يأ 2014اســتفتاء الســتقال  اسقلــيم فــي وقــ  مــا لســنة
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 ادة الكـرد علـى تأجيـ  االسـتفتاء إلـى وقـ   وافـح القـ ، وعنـدهانـاموجع  نيدر العبادي رليسا  لوزراء العراق بـدال 
 زوا على قتا  تن يم الدولة اسسالمية )داعشر.رخر ليرك  

، أعلنــ  شــبكة اسعــالم الكرديــة )روداور بــأا رلــيو إقلــيم 2016فــي اليــوم ال الــث مــن شــهر شــبا  ســنة 
م قبـ  اسـتفتاء االسـتقال  سـين    كردستاا العراق مسعود برزايي أخبر مشرعي نكومة إقليم كردستاا العراق بـأا  

لشهر رذار، أعلـن بـارازايي،  23في اليوم الـ و  في بداية شهر تشرين ال ايي. 2016ايتخابات الرلاسة األمريكية 
د رلــيو وزراء إقلــيم . بعــد ذلــ ، أك ــ2016االســتفتاء ســيعقد قبــ  شــهر تشــرين األو  لســنة  خــال  مقابلــة، بــأا  

، 2016في شهر ر  لسـنة و  عقد إال بعد تحرير مد نة الموص .االستفتاء لن ي   ا  كردستاا ييجيرفاا بارازايي بأ
تناولـ  األخبـار خـال  شـهر ثـم  تقرير المصـير هـو نـح بـال منـازع. قا  رليو وزراء العراق نيدر العبادي بأا  

اســـتفتاء ، بـــأا رلـــيو وزراء إقلـــيم كردســـتاا ييجيرفـــاا بـــارازايي اقتـــرح اســـتعجا  عقـــد 2016كـــايوا األو  ســـنة 
االســتقال  مــن خــال  التواصــ  مــع نكومــة بصــداد بعــد ايتهــاء العمليــات العســكرية لعمليــة تحريــر الموصــ  مــن 

ح ، خال  تطورات عملية تحرير الموص ، صر  2017شهر ييساا لسنة وفي  تن يم الدولة اسسالمية )داعشر.
واالتحاد الوطني الكردستايير عـن هـدفهما  الحزباا الرليساا في إقليم كردستاا )الحز  الديمقراطي الكردستايي

، أعلـن رلـيو إقلـيم 2017مـن شـهر نزيـراا لسـنة  7فـي  ـوم الــ و  .2017استفتاء االستقال  خال  سنة  جراءإ
مــن  25اســتفتاء االســتقال  ســيعقد  ــوم  بــأا   2015كردســتاا مســعود برزايــي المنتهيــة وال تــا القايوييــة منــ  عــام 

كركوت،  ام أيضا في مدح مساعد برازايي "هيمين هاورامي" بأا االستفتاء سين   وصر   .2017سنة  ا لو شهر 
كـرت هـي منـاطح متنـازع عليهـا لكـن الحكومـة المركزيـة ذومخمور، وسنجار وخـايقين. وكـ  المنـاطح تلـ  التـي 

قال  فـي التصـوي  "بـنعم" لالسـت ح المسـؤو  الكبيـر هوشـيار زيبـاري بـأا  مسيطرة عليها بك  األنوا . بينما صر  
ا إعــالا رســمي مباشــر لالســتقال ، لكنــا ســيجع  كــالم الشــعب الكــردي قويــا  نــو  تقريــر االســتفتاء ال يعنــي أي ــ

 مصيرهم أمام الحكومة المركزية.
ة بين يالـب رلـيو هيئـة األركـاا العامـة للقـوات المسـلحة اس راييـة محمـد بـاقري والـرليو  بعد اللقاءات الجاد 

فـــح الطرفـــاا علـــى "قـــرار قـــوي مشـــترت" ضــــد إت   ،لشــــهر ر  16فـــي أيقـــرة  ـــوم التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــاا 
  تحـ  تصـوي  الحكومـات ح وينف ـاالسـتفتاء سـيخط   ن  نكومـة إقلـيم كردسـتاا بـأا  صـر  على اسثـر  ستفتاء.اس

لشــهر تمــوز  30نينهــا قامــ  نكومــة ســنجار المحليــة بالموافقــة فــي  ــوم  المحليــة فــي المنــاطح المتنــازع عليهــا.
 16بعـدها قامـ  نكومـة خـايقين المحليـة  ـوم  سنجار في االستفتاء. ى محاوالت نكومة أقليم كردستاا ضم  عل

  تم إقامة االستفتاء في منطقتهم. رت بأا  لشهر ر  بمناقشة قضية االستفتاء وقر  
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لــى االســتفتاء. إوا هم سينضــم  ت  بعــد  ــوم مــن تصــوي  نكومــة ســنجار، بــأي  نكومــة بعشــيقة المحليــة صــو  
االسـتفتاء فـي كركـوت. نيـث إجـراء لشهر ر ، قام  نكومة كركوت المحلية بالتصـوي  علـى قضـية  29يوم و 

االسـتفتاء، بينمـا رفـض  تنفيـ عضو لصال   23عضوا  في المجلو، وصوت  41عضوا  من أص   24نضر 
 ت بقية األعضاء من العر  والتركماا.عضو واند. ولم يصو  

ن  اللجنـة العليـا لاليتخابـات فـي مـن شـهر أ لـو . وقـد صـر   5ية رسميا   ـوم بدأت نملة االستفتاء االيتخاب
لشهر أ لو ،  23 وما ، نيث سيتمكن العراقيوا الكرد من البدء بالتصوي   وم  18اسقليم بأا الحملة ستستمر 

 قب   ومين من التصوي  الرليو.
يــة، أمــا ورقــة اسدالء بالصــوت فقــد انتــوت أتـي  للمشــاركين التصــوي  باللصــات العربيــة والســريايية والتركماي

ــيم كردســتاا والمنــاطح الكردســتايية خــارر اسقلــيم دولــة مســتقلة "  علــى الســؤا  التــاليأ "هــ  تريــد أا يصــب  إقل
ا. شارت مجلة التايمز أا السعودية دعمـ  ايفصـا  اسقلـيم سـر  وأ )نيث أصبح  تل  العبارة صورة للتصوي ر.

سيجــاد وكيــ   لهمــا يشــارت إ ــراا  -وفــح بعــض المحللــين  -عودية لهــ ا األمــر فهــو أمــا ســبب دعــم إســرالي  والســ
 . دةندودها الجبلية المد

دور فـــي االســـتفتاء الكـــردي، وذلـــ  بســـبب  "إســـرالي ـ "يفـــى أا يكـــوا لـــ يتنيـــاهو رلـــيو الـــوزراء اسســـراليلي
إسرالي  لم تلعب أي دور فـي "اهو أا   الموساد في استفتاء االيفصا ، وقا  يتنيعاءات الرليو التركي بتدخ  اد  

االســــتفتاء الكــــردي، بــــالرغم مــــن التعــــاطد العميــــح والطبيعــــي الــــ ي أبــــدا  الشــــعب اسســــراليلي للشــــعب الكــــردي 
 ."عاتا .. يحن يدرت لماذا أولئ  ال  ن  ؤيدوا ويدعموا نما   روا الموساد في ك  مكاا ال  روق لهموتطل  

في الجوار فلها األكراد  ما هي طبيعة الدولة التي سيشك   أمتى، أو كيد، ب السؤا  إذا  ليو إا، وال نتى 
نـار  سـكاا و  نص  العر  على االسـتقال ، ولكـن النتيجـة كايـ  محزيـة.لقد ة، كلها غير مشجعة. يماذر عد  

الكردي  حصلوا عليا، ثم استداروا ليقتلوا بعضهم. التاريخف ،جنو  السوداا طويال  لكي يحصلوا على استقاللهم
دهم نلـم  ون   ،يفسهم. أكراد العراق أيفسهم منقسموا ألع. على مدى تاريخهم كاا األكراد أعتى أعداء غير مشج  

الديموقراطيـة غالبـة بـين الحـزبين  ،. المؤسسات الكردية منقسـمةوأرض الواقع قهم العشالر واألنزا الدولة، وتفر  
 منفصلتين بين البرزايي والطالبايي.يعيش أكراد العراق في دولتين شبا ، و الكبيرين

صرانة دعمها الكام  لالستفتاء فـي إقلـيم كردسـتاا العراقـي، نيـث  تدأك  إسرالي  هي الدولة الونيدة التي 
دعم فيـا مسـاعي اسقلـيم يحـو اسيفصـا  وهـو الموقـد المخـالد لكـ   بيايا أصدر رليو الوزراء بنيامين يتنياهو

فــإا الوقــو  ، "صــحيفة ييويــورت تــايمز األمريكيــة لشــرق األوســح. وبحســب تقريــرالقــوى اسقليميــة الرليســة فــي ا
. ورصـدت "يجع  القالـد الكـردي صـالح الـد ن فخـوراسـاسسراليلي بجايب دولة كردية منفصلة عن العراق، كـاا 
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. 1948دولــة االنــتال  اسســراليلي منــ  إعــالا إقامتهــا فــي عــام و عالقــات بــين األكــراد الالصــحيفة أيضــا تــاريخ 
بالنســبة سســرالي  فــي  وذلــ  ألهمي تهــا االســتراتيجية قامــة دولــة كرديــةس دعــايتنيــاهو لــم  ــدعم فقــح االســتفتاء بــ  

 بال ات . الصراع مع إ راا
 
 خاتمة:

ل  الماضية، وشـك   يل مايارة السياسية العراقية خال  العقود زا كبيرا في المفك  ني  إنتل  القضية الكردية لقد 
ــ واالســتراتيجية اســية واالجتماعيــةبعادهــا السيأب ألمــن شــعب  دا  مهــد   دة للحكومــات المتعاقبــة وعــامال  معضــلة معق 

ضـ  لـا الحركـة الكرديـة الزعامات الكردية وعلى الرغم من ك  مـا تعر   العراق واستقاللا السياسي. والمؤسد أا  
الكردية لم تكن  ومـا قضـية دوليـة من كوارث وهزالم عسكرية وسياسية عجزت عن استيعا  نقيقية أا القضية 

لـم تكـن سـوى  ،فـي أهـم مرانلهـا ،لة الكرديـةأولـم تعـالج كفقـرة أساسـية مـن فقـرات الصـراع الـدولي. المسـ ،أساسية
طــرا  الدوليــة كــأداة ضــصح علــى ورقــة مســاومة سياســية، ومطالــب األكــراد وخســالرهم قــد اســت مرت مــن قبــ  األ

ــلــى الـر عبصـداد فــي المرانـ  الســابقة، و  متــا الزعامـة الكرديــة لـردارة األمريكيــة مــن دعـم وتســهيالت فــي ا قد  غم مم 
قابلــة للتعــويم والتجــاوز. والمؤســد أيضــا أا تلــ  الزعامــات لــم  الكرديــة قضــيةالمشــروع انــتال  العــراق، مازالــ  

حي قـر  إلـى اربيـ  مـن كـ  عواصـم مسـتبيأا بصـداد أتستوعب أا القضية الكردية ليس  سوى قضية عراقيـة، و 
 . والعراقي على ند   سواء وجالدي الشعب الكردي

كاتهـا وتحالفاتهـا   قيـام كيـاا كـردي مسـتق ، ومـازا ، هاجسـا رليسـا للزعامـات الكرديـة ومحـورا لتحر  لقد شك  
ي تــدريجي وبتبن ــ ســع  األنــزا  الكرديــة خــال  المرنلــة الماضــية إلــى تحقيــح هــ ا الهــد  بشــك   قــد السياســية. و 

  والمواجهـة العسـكرية مـع السـلطة المركزيـة، كتيكية واستخدام وسال  تبا ن  من الكفاح المسل  شعارات مرنلية ت
قيــام الفيدراليــة القوميــة بإلــى التحــالد معهــا واالتفــاق علــى صــيصة الحكــم الــ اتي وصــوال إلــى مطالباتهــا األخيــرة 

مـة لتحقيـح الهـد  النهـالي وهـو قيـام ذاتهـا هـدفا بقـدر كويهـا وسـيلة متقد     في نـد   للشعب الكردي، والتي ال تم   
ـــوطني العراقـــي. وقـــد يكـــوا مـــن الضـــروري أا  ـــى يالكيـــاا الكـــردي المســـتق  علـــى التـــرا  ال صـــيصة  ا  أشـــير إل

ا قيامهـــا أالفيدراليـــة القوميـــة التـــي تطالـــب بهـــا المجموعـــة الكرديـــة اليـــوم تتجـــاوز المفهـــوم التقليـــدي للفيدراليـــة، و 
اآلييـة والمسـتقبلية. فتحقيـح الفدراليـة بالصـيصة  وشعو  المنطقة الشعب العراقيضرارا جسيمة بمصال  أح لح  سي  

ب أوال تفتيــ  الدولــة العراقيــة إلــى أجــزاء وكيايــات قالمــة علــى أســو عرقيــة وم هبيــة، ومــن ثــم المطرونــة  تطل ــ
المصـال   إعادة صـياغة العالقـة بـين األجـزاء العربيـة مـن العـراق والجـزء الكـردي وبشـك  يضـمن تفـوق ورجحـاا

 الكردية.
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ي ب ورات "الربيع العربي"، وتراجع سلطة الن ـام المركـزي العراقـي فـي م  بعد ايدالع ما س  الجد ر بال كر أي ا 
ألـد كـردي  هـودي، السـتئنا   150فيهـا  ىالمحاف ات الكردية، سارع  دولة االنتال  الصـهيويي، التـي يحيـ

ن الطـرفين أوجـا مـع إعـالا رلـيو الحكومـة اسسـراليلية، بنيـامين مساعداتها لألكراد في العراق، وبلا التقار  بـي
 د إقامة دولة كردية مستقلة في شمالي العراق"."إسرالي  تؤي   ، أا  2015نزيراا عام  29يتنياهو، في 

رؤيتهــا وتقــد راتها  "إســرالي ـ "لــ الن ــر عــن خصوصــية الشــعب الكــردي، وطموناتــا ونقوقــا، إال أا   بصــض  
ت سهم في إعادة إربات السـانة  متفجرة هو بم ابة زرع قنبلة إقليمية ال ي ورهاياتها على مسار االيفصا  الكردي

أا الخيــار الكــردي  هــ ا هــو ز الرهــاا اسســراليلياسقليميــة وإيتــار الفوضــى األمنيــة بعنــاوين مختلفــة. ومــا يعــز  
األخيـرة تبقـى من مـة إرهابيـة متونشـة مـن  ، باعتبـار أا  "داعـش"هـا علـى يختلد في العد د مـن المزايـا عـن رهاي

أا يجـاهر ويتفـاخر بموقفـا وخياراتـا. أمـا فـي و  راهن عليهـا ككيـاا وييفـي،  أا الصعب على أي دولة أو كياا
 د خيارهــا بعنـــاوين االســتقال  والحريـــة ومــا شـــابهها مــن مفـــرداتتصل ـــأا  "إسرالي ـ"الموضــوع الكــردي، فـــيمكن لــ

وشعارات. أضد إلى أا إسرالي  ترى أا إقامة دولة كردية في شـما  العـراق سـيكوا بدايـة د ناميـة لـن تقتصـر 
مفاعيلهــا وتــداعياتها علــى العــراق ونــد ، بــ  ستشــم  كــ  المحــيح اسقليمــي، وتحد ــدا  الجمهوريــة اسســالمية فــي 

اعا وأدواتا، هو األولويات الدوليـة واسقليميـة د اتجاهات الصراع وإيقإ راا، إضافة إلى تركيا وسوريا. وما سيحد  
 "إسـرالي "مـن من ـور  –الت التي ستشهدها المنطقة النقا . وهك ا  بدو جليا  أا الدولة الكردية المفترضة والتحو  

قـة بهــا. حد  علـى المسـتويات االسـتراتيجية واألمنيــة والسياسـية، فـي مواجهـة التهد ـدات الم   تفاعليـاي دورا  سـتؤد   –
مناصــرة لحريــة الشــعو . وهــي العنــاوين الدولــة بم هــر الفــي هــ ا الســياق  تم هرســتدولــة االنــتال  الجد ــد أا و 

. وال يخفـى وقمعـا يفسها التي تستخدمها الواليات المتحدة في مواجهة أي طر  إقليمـي أو دولـي تريـد اسـتهدافا
كيــاا  ــراهن عليــا بعــدما بــات  تشــارت مــع  ر أيضــا  خيــارا  بــديال  يمكــن الن ــام الســعودي أاأا هــ ا المســار  ــوف  

العد ـــد مـــن الشخصـــيات اسســـراليلية، فـــي  تعب ـــر وقـــد  .البعيـــدة المـــدى فـــي الرؤيـــة والخيـــارات والمصـــال العـــدو 
، ووزيـر األمــن أفيصـدور ليبرمــاا، عـن دعمهــم السـتقال  األكــراد. وشـمعوا بيــري ســبحالسـابح، بيــنهم الـرليو األ

مــن مصــلحة إســرالي  "المتعــدد المجــاالت، إا   األخيــر كيد خــال  مؤتمرهرتســيليااقالــ  وزيــرة القضــاء ا يلــ  شــو 
 ."والواليات المتحدة قيام دولة كردية، أوال  في العراق. وناا الوق  كي تدعم الواليات المتحدة ذل 

ة مسـتويات، يـأتي دعـم خيـار إقامـة دولـة علـى عـد   "داعـش"علـى  اسسـراليلي أما اآلا، وبعد استنفاد الرهاا
ر إقليمي جد د ، وبهد  إيتار خح توت  "داعش"كردية كجزء من استراتيجية أوسع تستهد  انتواء مرنلة ما بعد 

 .طوي  األج  و لمسار استنزافييفجر المنطقة ويؤس  
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 في شـما  العـراق، سسـرالي ،إقامة دولة كردية سيناريو  رهاوف   اسضافية التي يمكن أا  االستراتيجية الميزة
تــراهن علــى أا يســاهم هــي إيجــاد تواصــ  مباشــر مــع الجمهوريــة اسســالمية عبــر الجصرافيــا الكرديــة. و  تكمــن فــي

والردع والـدفاع، عبـر تعميـح التحـالد مـع الدولـة الكرديـة المفترضـة، التـي تتـوافر  ذل  في زيادة قدراتها في الرد  
 رضــــية والتـــاريخ والعالقـــات والمصـــال  لتحقيـــح أقصـــى الطمـــوح اسســــراليليفيهـــا ـــــ مـــن من ـــور إســـراليلي ـــــ األ

ق بهــا، والتــي تحضــر بقــوة لــدى . وتهــد  إســرالي  بــ ل  إلــى إفقــاد إ ــراا إنــدى أهــم المزايــا التــي تتفــو  التوســعي
. لكـن "س ـراا نـدودا  مـع إسـرالي ، فيمـا لـيو سسـرالي  نـدود مـع إ ـراا"المؤسسة األمنية، عبر مفهوم مفـاد  أا 

مع إقامة الدولة الكردية، يصب  لك  منهما، وفح المفهوم األمني اسسراليلي، ندود مع اآلخر، وهو مـا سـيكوا 
ـ دورا  بعيـدا  عـن اسعـالم مـع ؤدي سـت "إسـرالي "د أا لا تداعياتا االستراتيجية واألمنية. في ضوء ذل ، مـن المؤك 

 فــي هــ   المرنلــة مســتقلة جــ  دعـم خيــار إقامــة دولــة كرديــةعواصـم القــرار الــدولي، وتحد ــدا  فــي واشــنطن، مــن أ
  .تح  عناوين ايسايية مزيفة

حســب المنطــح اسســراليلي، فــإا دولــة كرديــة فــي شــما  العــراق ســتكوا يــواة لدولــة كرديــة أكبــر يمكــن أا بو 
إ ـراا. لها النقا مناطح التواجد الكردي في شما  وشما  شرق سوريا، وشرق تركيا وغر  وشـما  غـر   تضم  

 "إسـرالي "مـن اصـطياد عـدة عصـافير بحجـر وانـد، نيـث تفتـرض كيـاا العـدو ن الدولة الكردية "الكبيـرة" وستمك  
بحيــث أا هــ   الدولــة يمكــن أا  هــاأا م ــ  هــ   الدولــة ستواصــ  يهــج إقلــيم كردســتاا التــاريخي فــي التحــالد مع

مـن هـامش المنــاورة أمامهـا فـي التـأثير علــى    مـن عزلتهــا، وتزيـدتـرتبح بشـراكة إسـتراتيجية مـع تــ  أبيـب، تقل ـ
أا دولـة كرديـة  ،ألـوا بـن دافيـد ،ح الشـؤوا العسـكريةالمشهد اسقليمي. من هنـا لـم يكـن مسـتهجنا أا يجـزم معل ـ

-6-30تضــم أجــزاء مــن العــراق وإ ــراا وســوريا وتركيــا ســتم   "نليــد األنــالم بالنســبة سســرالي " )معــاري ، 
ـــإا  فـــي الوقـــ  ذاتـــا، و  ر.2015 ـــاء خطـــر تشـــك  "الجبهـــة  ف ـــة ســـيحو  دوا إني اسعـــالا عـــن م ـــ  هـــ   الدول

لصزو من النانية الشرقية، نيث إا إعالا الدولة الكردية يعني  "إسرالي "  في إمكايية تعرض الشرقية"، والمتم   
 ا إعاليا رسميا عن تقسيم العراق وبإقرار دولي.عملي  

ضـمن تحقيـح المصـال  يس ى كبـر  عنصـرية دولـة كرديـةقيـام  أا ا ال شـ  فيـامم ـباختصار يمكن القو  أي ا 
. فتقسـيم داخليا عنيفا بتشجيع ودعم إقليمي ودولي صراعا ااتشهد نلتيلاوالعراق، سوريا  ك  من اسسراليلية في

تين   فـــي تصـــفية وجـــود الـــدولســـهم فـــي تحقيـــح الهـــد  اسســـتراتيجي اسســـراليلي األبـــرز المتم  ـــي   والعـــراق ســـوريا
علــى غــرار "إســرالي "  ا إلــى كايتويــات ذات صــبصة عرقيــة وم هبيــةمــوتحويله والعراقيــة الســورية يتين االقــوى العـرب

وقــد ســبح للجنــرا  عــوزي ديــاا، رلــيو  .اليهوديــة التــي ســتكوا لهــا اليــد الطــولى والهيمنــة الواســعة علــى الجميــع
ث عــن دور األســبح، أا تحــد  أمــاا" ة " شــعبة االســتخبارات العســكرية اسســراليلي رلــيومجلــو األمــن القــومي و 
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الدولة الكردية المهم في محاصرة أيقرة وطهراا، على اعتبار أا م   ه ا الدور يقل  من قدرة هـاتين الـدولتين 
إسـرالي  اسـتخدم  إقلـيم كردسـتاا فـي العمـ   مستقبال. مع العلـم أا   "إسرالي "غ لالهتمام بالصراع مع لتفر  على ا

جهــاز الموســاد اتخــ  مــن "كردســتاا" منطلقــا لتنفيــ  عمليــات  ضــد إ ــراا، نيــث كشــف  وســال  إعــالم أجنبيــة أا  
 . النووي اس راييشروع ضد الم استخباراتية سرية

ــمــا يجــري اليــوم فــي شــما  العــراق    إا   البلــد العربــي، عنــدما    بهــ انــ ر بعمــح المــؤامرة الكارثيــة التــي نل 
جـزء ال  تجـزأ مـن يسـيج الشـعب العراقـي،  يفيـا طـويال  وهـ  الـ ي عاشـ اتتنكر جماعة من أكراد العراق لوطنهـ

العـــر ، فـــي الســـراء  ارغيـــد الخبـــز مـــع إخوايهـــ  تقاســـمو فـــي بوتقتـــا،  تفـــي خيمتـــا الكبـــرى، وايصـــهر   عاشـــ
التـي وقعـ  فـي  الشاذة ور ه   الجماعات الكرديةعن العراق ضد األخطار المحدقة، لكن يه  والضراء، دافع

أنضــاا الواليــات المتحــدة األمريكيــة والموســاد الصــهيويي، بــدت وكأيهــا تريــد إقامــة دولــة كرديــة ايفصــالية عــن 
ويحـــن يعـــر  جيـــدا  أا هـــ   . اللقـــيح فـــي قلـــب الـــوطن العربـــيالكـــين الصـــهيويي العـــراق بـــالقوة تخـــدم مصـــال  

 "داعـش" تن ـيم ، وهـي التـي أدخلـ 2003ساعدت أمريكا في انـتال  العـراق عـام  الجماعات الكردية هي التي
اسرهــابي إلــى الموصــ ، وهــي التــي ســيطرت علــى ربــار كركــوت النفطيــة مــع انــتال  أجــزاء مــن مد نــة كركــوت 

بفــت  قنصــلية لــا فــي أربيــ ، وهــي التــي دربــ  لكيــاا العاصــب العــر  والتركمــاا، وهــي التــي ســمح  ل توطــرد
يات عد ــدة لقتــ  الشــعب العربــي الســوري يين )داعــش والنصــرةر وأدخلتهمــا إلــى ســورية العربيــة تحــ  مســم  اسرهـاب

 المسـتصربة مـن المفارقـاتو  .المعاصـر عرفهـا التـاريخ العربـي للشر  واالستقال  والحرية ال ي يقود أكبر معركة
تا يخوض نربا  ضروسا  ضد اسرهـا  ياأا االستفتاء وااليفصا  جاء في الوق  ال ي كاا فيا العراق بك  مكو  

اسرهــابي فــي الموصــ  وتلعفــر والحويجــة ومنــاطح متفرقــة أخــرى مــن العــراق، فهــ   المفارقــة،  "داعــش"وتن ــيم 
ر عـن أا القـابعين فـي أربيـ  العـراق أخطر االستفزازات للقيم الوطنية والمشاعر الشعبية، وهي تعب   ىندإ  تشك  

سرها  من العراق واالنتكام بعد ذلـ  للدسـتور الـ ي شـاركوا بفعاليـة فـي صـياغة ليسوا بوارد االيت ار لتصفية ا
بنود  التي  رفض بعضها مع م الشعب العراقي، لكويها سببا  في اسشكاليات وتسهي  عمليـات االيفصـا  علـى 

متـد لعمـح ما تفالعالقة بين مكويات وفصال  المجتمع العراقي ليس  ند  ة، وإي   .أسا  عرقي وطالفي وم هبي
دليـــ  قــاطع علـــى مــا قالـــا  إي مـــا هــومـــا يقــوم بـــا بعــض االيفصـــاليين األكــراد فـــي العــراق،  إا  وبالتــالي  التــاريخ.

إا ولـدت دولـة كرديـة فـي "أ 26/1/2016اسرهابي الصهيويي )جلعاد شالومر في القناة اسسراليلية الرابعة  ـوم 
اســتراتيجيا  لمنــع التواصــ  بــين العــراق وســورية لمنــع أي المنطقــة ســنكوا أو  المعتــرفين بهــا، وســتكوا عــامال  

المزعومة، هي أكبر ضربة لألمن القـومي  "الدولة اليهودية الكردية"ه ا  ؤكد نقيقة أا و  ".سوري  -اتفاق عراقي
األكــــراد فــــي العــــراق اليــــوم يأخــــ وا مــــن الدولــــة العراقيــــة وال يعطــــوا، فلمــــاذا هــــ ا  ا  خاصــــة وأ .بأكملــــا العربــــي
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 "إســرالي "  الســريع ، فهــ  براميــ  الــنفح التــي تســتخرر مــن كردســتاا وتبــاع فــي الســوق الســوداء فــي االيفصــا
الحقيقـــة الدامصـــة هـــي أا   وتركيــا وأمريكـــا وإفريقيـــا وبريطاييـــا صـــارت دافعـــا  سقامـــة الكيـــاا السياســـي االيعزالـــي .

مليــوا مــواطن كــردي،  25-18يهــاجم دوال  أخــرى محيطــة بــالعراق، يعــيش فيهــا مــن مرشــ  لالســرطاا الكــردي 
تكوا مـن يتالجـا الفوضـى سـه   الـدو ، ك  وه ا العدد يفوق أكراد العراق وسورية بالمال ين ما سيخلح تهد دا  ل

 .اسيسايي فيها وتمزيح النسيج المجتمعي وداخلها العارمة وااليفالت األمني على ندود ه   الدو 


