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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية



»المصالح اإلسرائيلية في إقليم كردستان العراق« 

مركز  أبحاث »جروزليم للقضايا العامة«  
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    نــر يــوين بــن مناحيــم  Yoni ben Menachem  يف مركــز أبحــاث 

»جروزليــم للقضايــا العامــة« -الــذي يــرأس إدارتــه دوري غولــد 

ــة  ــام وزارة الخارجي ــر ع ــابقاً ومدي ــو س ــيايس لنتنياه ــار الس املستش

الســابق-  تحليــاً  يكشــف فيــه علنــاً عــن املوقــف اإلرسائيــي 

ــم كردســتان  ــرزاين يف إقلي ــذي فرضــه مســعود ب مــن »االســتفتاء« ال

ــتقلة يف  ــة مس ــاء دول ــراق، وإنش ــن الع ــم ع ــل اإلقلي ــراق، لفص الع

ــراق ... ــال الع ش

    جــاء يف التحليــل الصــادر بالعربيــة تحــت عنــوان »املصلحــة 

اإلرسائيليــة يف إقليــم كردســتان«  يف تاريــخ2017/9/27 أن »االســتفتاء 

الــذي حســمت نتيجتــه لصالــح دعــوة الــربزاين إىل االنفصــال، يشــكل 

ــام  ــراتيجي ه ــع اس ــفني يف موق ــدقِّ إس ــل، ل ــانحة إلرسائي ــة س فرص

ــران وســورية«. إلضعــاف إي

    ويــرى ابــن مناحيــم يف دراســته أن »نتائــج االســتفتاء كانــت 

ــا  ــراق وتركي ــوط الع ــام ضغ ــرزاين أم ــد ب ــد صم ــلفاً، وق ــة س معروف

وإيــران والــدول الغربيــة الداعيــة إىل عــدم االنفصــال.  ويَْســُهُل 

ــرزاين ســيقوم باســتغال نتائــج االســتفتاء، لــي يوســع  افــراض أنَّ ب

ــداد«. ــة يف بغ ــلطة املركزي ــام الس ــاومة أم ــى املس ــه ع قدرت

ــد هــددت بعمــل  ــا ق ــت تركي ــم: »وإذا كان ــن مناحي ــف اب     ويضي

عســكري ضــد اإلقليــم، فــإن إرسائيــل كــا يتضــح هــي الدولــة 

ــة  ــة دول ــمي، إلقام ــا الرس ــت دعمه ــي أعلن ــامل الت ــدة يف الع الوحي

كرديــة مســتقلة. فرئيــس الحكومــة نتنياهــو نــر قبــل أيــام قليلــة 

ــق  ــتقلة، وأطل ــة مس ــة كردي ــاء دول ــه إنش ــم في ــمياً، يدع ــاً رس بيان

ــال  ــزب الع ــه ح ــف في ــاً، يصن ــاً قاطع ــك ترصيح ــة إىل ذل باإلضاف

الكردســتاين PKK  بصفتــه منظمــة إرهابيــة«. 

ويضيــف ابــن مناحيــم : » .. وهــذا الدعــم اإلرسائيــي الســتقال 

كردســتان ليــس جديــداً. فقبــل ثــاث ســنوات أطلــق نتنياهــو رئيــس 

ــراد  ــني أك ــات ب ــداً أنَّ  العاق ــة،   مؤك ــات ماثل ــة ترصيح الحكوم

)العــراق( وإرسائيــل، نشــأت عــى نحــٍو رسّي منــذ عــرات الســنني، 

وميكــن  اآلن إظهارهــا إىل العلــن إذا نشــأت دولــة كرديــة مســتقلة.«      

ويعــود ويؤكــد أنــه  » مثلــا تهتــم الــدول مبصالحهــا، يتوجــب عــى 

إرسائيــل، أن تهتــم مبصالحهــا، وهــذه هــي قواعــد اللعبــة، فإرسائيــل 

بحاجــة ألي حليــف ممكــن يف رصاعهــا ضــد التوســع اإليــراين الــذي 

يســعى إىل فتــح جبهــة أخــرى ضــد إرسائيــل يف منطقــة الجــوالن يف 

ســورية وإىل صناعــة قنابــل نوويــة، وتطويــر منظومــة صواريــخ مــن 

أجــل رضب إرسائيــل، رغــم أن إيــران وقعــت عــى االتفــاق النــووي 

مــع الــدول الكــربى. وال شــك يف أن إرسائيــل تجــد يف اســتقال 

ــن  ــدد م ــل يف ع ــدة إلرسائي ــة ومفي ــة موثوق ــة حليف ــتان دول كردس

املجــاالت:

ــة بانفصــال   1. سيشــجع هــذا االنفصــال أكــراد ســورية عــى املطالب

أجــزاء مــن أراضيهــا، مــا يــؤدي إىل تقســيم ســورية وإضعــاف إيــران 

وتركيــا.

2. إنشــاء دولــة كرديــة يف ســورية، ســيضعف الرئيــس األســد والوجود 

اإليــراين يف ســورية، وسيشــكل وجــود دولــة كرديــة يف ســورية قاعــدة 

متقدمــة إلرسائيــل ضــد إيــران، ذلــك مــن ناحيــة اســتخباراتية 

ــة. وعملياتي

3. إن إرسائيــل التــي دعمــت األكــراد بتقدميها املســاعدات العســكرية 

ــا أن تســتعني بنفــط كردســتان  ــم طــوال عــرات الســنني، ميكنه له

العــراق، وتطــّور عاقــات اقتصاديــة علنيــة مــع الدولــة املســتقلة.

4. وجــود الدولــة الكرديــة يف شــال العــراق، ســوف يوســع عمليــات 

منظمــة حــزب العــال الكردســتاين ضــد تركيــا.

ــاً   ــم أيض ــون ه ــني ، يتطلع ــني 5/إىل 7 ماي ــا ب ــران م ــراد إي 5. إن أك

إىل االنفصــال يف رشقــي كردســتان، وســيحفزهم  انفصــال إقليــم 

كردســتان العــراق عــى املطالبــة باالنفصــال أيضــاً،  وهــذا مــا ســوف 

يــؤدي إىل توريــط القيــادة اإليرانيــة مبشــاكل داخليــة تخــدم املصالــح 

 http://jcpa.org.il/article/%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9
1%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%9f/ 

  يذكــر أن حــزب العــال الكردســتاين الــذي كان مــرح نشــاطه بقيــادة اوجــان بــني األكــراد األتــراك مل يــدع اىل االنفصــال وكان معاديــا الرسائيــل وأمــركا  ويهــدف اىل تشــكيل تركيــا موحــدة 

ومعاديــة الرسائيــل واالمربياليــة وأن تكــون الدولــة لجميــع مواطنيهــا ومكوناتهــا.

  بحسب التقديرات االرسائيلية، املعد-املرجم.
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ــة. « اإلرسائيلي

ــم مســاعدة  ــل ال تســتطيع تقدي ــم أن :«إرسائي ــن مناحي ويضيــف اب

ــم  ــم الدع ــن تقدي ــر، لك ــكل كب ــراق بش ــراد يف الع ــكرية لألك عس

ــامل  ــى الع ــب ع ــام،  ويتوج ــوع ه ــم موض ــيايس له ــي الس اإلرسائي

أن يعتــاد عــى رؤيــة وجــود دولــة كرديــة مســتقلة تخــدم مصالــح 

إرسائيــل اإلقليميــة واالســراتيجية«.

    وكان »مركــز بيغــني الســادات للدراســات االســراتيجية« االرسائيــي 

قــد نــر يف منتصــف أيلــول املــايض دراســة حــول تحــوالت ميــزان 

القــوى االقليمــي ملصلحــة ســورية وإيــران وروســيا يف منطقــة الــرق 

ــدث يف  ــا يح ــال م ــا حي ــركا وتراجعه ــت أم ــبب صم ــط، بس األوس

املنطقــة، وجــاء فيهــا تحــت عنــوان : »الــكل هــادئ يف جبهــة الــرق 

ــه  ــة«4 ، خوزي ــراتيجي األمركي ــرب االس ــة الص ــام سياس ــط، أم األوس

ــرب يف  ــا الح ــي ولدته ــج الت ــيربوت  Jose V. Ciprut، أن : »النتائ س

ــة،  ــران يف املنطق ــا إي ــي كشــفت عنه ــة الت ســورية، والفــرص الحربي

ــة التــي  ــة األمريكي ــة العاملي ــرويس لنهــش املكان ــدور الصينــي وال وال

أضاعتهــا سياســة »الصــرب االســراتيجي« للرئيــس أوبامــا، بــدأت  تنــذر  

بتحــوالت بنيويــة كبــرة يف توازنــات القــوى يف الــرق األوســط. 

فالصينيــون والــروس يســعون إىل تحقيــق  هدفهــم يف تأســيس نظــام 

االســتعداد بحــذر  األقطــاب. واملطلــوب اآلن هــو  دويل متعــدد 

ــل«. ــاب املقب ــة االنق وحــرص ملواجه

    وجــاء يف نــّص البحــث أيضــاً أن »بــدأ التدخــل العســكري الــرويس 

بالتعــاون مــع إيــران وتركيــا بخلــق ديناميــة إقليميــة جديــدة، يحتمل 

ــق  ــاب للقل ــط )دون حس ــرق األوس ــوى يف ال ــزان الق ــر مي أن تغ

ــق  ــة البلطي ــورات يف منطق ــة والتط ــة األمريكي ــن السياس ــرويس م ال

ــذه  ــيا(. وه ــوب آس ــط وجن ــا ووس ــا وجورجي ــط أوروب ورشق ووس

الديناميــة جــاءت نتيجــة »للصــرب االســراتيجي« الــذي ظهــر  طــوال 

عقــد تقريبــاً مــن الدولــة الكــربى الوحيــدة التــي كانــت  ســبَّاقًة يف 

دورهــا العاملــي، وأصبحــت اآلن غــر مســتعدة لهــذا الــدور عــى مــا 

يبــدو.

    وتــدرك إدارة ترامــب التــي تجابــه تحديــات خارجيــة وداخليــة، أنَّ  

أيّــاً مــن هــذه املشــاكل لــن تخففهــا الخطابــات الرنانــة، أو األعــال 

الرمزيــة. فالــرق األوســط بشــكل خــاص، ميــر مبرحلــة انتقــال 

متســارعة تحمــل معهــا أخطارهــا، واملطلــوب مــن الواليــات املتحــدة 

ــتعد  ــامل يس ــة يف ع ــوة عظيم ــق بق ــية، تلي ــربى أساس ــراتيجية ك اس

اآلن للتكيــف مــع عمليــة، يتشــكل فيهــا وضــع جيوســيايس متعــدد 

ــة. األقطــاب العاملي

ــي«، إذ  ــي األمري ــام العامل ــد النظ ــا بع ــة » م ــع سياس ــني تتب     فبك

ــية  ــج الجيوسياس ــيايس والنتائ ــل االقتصادي-الس ــى التفاع ــوم ع تق

التــي تؤثــر  يف الــرق األوســط، وتعــد الصــني نفســها للهيمنــة هنــاك 

بشــكل واضــح، فالصــني دشــنت قــوة عســكرية جديــدة يف جيبــويت، 

ــة الوحيــدة يف  ــة عــن القاعــدة األمريكي ــال قليل وال تبعــد ســوى أمي

ــرب  ــظ وتك ــدة بتحف ــات املتح ــع الوالي ــني م ــت الص ــا وتعامل أفريقي

ــا الشــالية، وســعت إىل  ــع كوري ــة م ــة األمركي ــق باألزم ــا يتعل يف م

ــات املتحــدة مــن خــال اقــراح أن تكــون  ــل مــن شــأن الوالي التقلي

ــغ. ــغ يان هــي املحــاور املبــارش والوحيــد مــع بيون

    وكانــت الصــني قــد أصــدرت ترصيحــاً مشــركاً مــع روســيا، أعلــن 

الجانبــان فيــه، أن العــامل يتطــور بــا رجعــة إىل نظــام دويل متعــدد 

ــة(  ــاركة )68 دول ــي مبش ــروع الصين ــكل امل ــوف يش ــاب. وس األقط

وبتكاليــف تبلــغ 150 مليــار دوالر -الــذي يطلــق عليــه )الحــزام 

ــق  ــرق األقــى بالغــرب عــن طري ــط ال ــادف إىل رب ــق( اله والطري

الــرق األوســط-عاماً منافســاً مبــارشاً لطريــق التجــارة القائــم 

ــي  ــر لألطل العاب

ــة  ــني مبتابع ــع الص ــق م ــاون وثي ــتان بتع ــوم باكس ــل تق     وباملقاب

ــعى  ــا تس ــط، بين ــرق األوس ــس يف ال ــن وراء الكوالي ــا م مصالحه

الهنــد إىل زيــادة تعاونهــا األمنــي مــع الواليــات املتحــدة وإرسائيــل. 

ومــا تــزال إيــران -التــي صوتــت لصالــح زيــادة ميــزان برنامــج تطويــر 

ــع  ــآت تجمي ــاء منش ــوم ببن ــارات- تق ــرة للق ــتية عاب ــخ بالس صواري

صناعيــة عســكرية يف ســورية، وتواصــل تعميــق وجودهــا يف العــراق 

واليمــن. وباملقابــل نجــد أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة والســعودية 

ــببني:  ــر لس ــد قط ــا ض ــز اآلن موقفه ــرص ترك ــن واألردن وم والبحري

ــا يف  ــع تركي ــاون م ــاد بالتع ــك بعن ــر تتمس ــع إىل أّن قط األول، يرج

دعــم اإلخــوان املســلمني وفرعهــا حــاس، وتتكيــف مــع طهــران التي 

ــاه الخليــج. ــاً هائــاً مــن الطاقــة تحــت مي تتقاســم معهــا احتياطي

ــنية  ــدول الس ــة ال ــاً بكتل ــيعية قريب ــة ش ــتحيط جبه ــذا س     وهك

)باســتثناء تركيــا( متتــد مــن لبنان-ســورية، والعراق-إيــران إىل اليمــن 

ــغل اآلن  ــة تنش ــذه الجبه ــك، وه ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــا إىل م ورمب

بربــط جميــع األطــراف املتحافــة معهــا يف املنطقــة ببعضهــا بعضــاً. 

ــى  ــد ع ــذي يعتم ــتية ال ــخ البالس ــراين للصواري ــج اإلي ــد الربنام ويع

التكنولوجيــا العســكرية الكوريــة الشــالية معاديــاً لإليديولوجيــا 

ــم  ــكل أه ــتية تش ــخ البالس ــيجعل الصواري ــا س ــذا م ــة، وه األمريكي

مســتوى للتعــاون التكنولوجــي بــني طهــران وبيونــغ يانــغ منــذ توقيع 

الــدول )الخمــس+1( عــى اتفاقيــة حــول املوضــوع النــووي اإليــراين 
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ــاد(  ــخ )ع ــابه صواري ــر تش ــا يف ــذا م ــن األول 2015. وه يف تري

اإليرانيــة وصواريــخ )رودونــغ ( الكوريــة الشــالية إىل حــد التوأمــة.

    فالتواطــؤ اإليراين-الكــوري الشــايل، يشــكل تحديــاً لجميــع 

ــس مجــرد  ــة املضــادة وهــذا التواطــؤ املشــرك لي اإلجــراءات الدولي

معامــات؛ بــل هــو تعــاون فعــي فطهــران تســهم يف اســتاتة بيونــغ 

ــا يف  ــة، وتســتفيد منه ــة النووي ــغ للحصــول عــى الخــربات التقني يان

الوقــت نفســه، وهــذا مــا يشــكل خطــراً فادحــاً عــى الــدول العربيــة 

ــة  ــذه املرحل ــران يف ه ــجع إي ــى إذا مل تتش ــل فحت ــنية وإرسائي الس

بشــكل حاســم وناجــح عــى اتخــاذ موقــف أقــل عــداء، فــإن تفــوق 

ــن  ــٍو ال ميك ــى نح ــيأيت ع ــة، س ــى املنطق ــيعي ع ــور الش ــذا املح ه

ــخ )موســادان (  ــران ملنظومــة صواري ــي إي ــه. كــا ســيؤدي تبن تجنب

الكوريــة الشــالية )يب ام 25( إىل تحــول يف ميــزان القــوى اإلقليمــي 

ــة معاهــدة  ــرق األوســط إال إذا أدى متســك واشــنطن باتفاقي يف ال

)INF( إىل منــع إيــران مــن تطويــر صواريــخ املــدى القصــر الرادعــة 

والقــادرة عــى تحييــد الصواريــخ املضــادة، وهــذا مــا يدعــو إىل طــرح 

الســؤال حــول مــن ســيتعني عليــه مجابهــة إيــران نوويــة ومرتبطــة 

ببيونــغ يانــغ وبكــني، ومتتــد مــن لبنــان إىل ســورية إىل العــراق 

ــة  ــذه الحال ــي ه ــاخطة؟ فف ــج الس ــدول الخلي ــدق ب ــن، وتح واليم

ســتكون قطــر هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة يف منــأى عــن الخطــر 

اإليــراين بعــد أن أعــادت عاقاتهــا الدبلوماســية الكاملــة مــع إيــران   

ــعودية. ــة« بالس » نكاي

أمــا ســورية التــي يفــرض منهــا أن تكــون قــد أنهــت وجــود األســلحة 

الكياويــة التــي اســتخدمتها فقــد فاجــأت العــامل باســتخدامها مــرة 

ــة، ففــي آب مــن هــذا العــام جــرى توقيــف باخرتــني تحمــان  ثاني

ــا يف  ــة، وه ــة القاتل ــواد الكياوي ــن امل ــالية م ــة ش ــع كوري بضائ

طريقهــا إىل ســورية. والجديــر بالذكر أن صواريخ )توشــكا( الروســية 

ــلتها  ــد أرس ــت ق ــي كان ــوع )scarab-A/21-ss( )9k79(  الت ــن ن م

روســيا إىل ســورية عــام 1983 نقلتهــا ســورية  يف النهايــة إىل كوريــا 

الشــالية يف عــام 1996 حيــث جــرت إعــادة هندســتها واختبارهــا يف 

عــام 2004 و 2005  وتــم تحديــث صنعهــا يف عــام 2006 وظهــرت يف 

عــرض عســكري عــام 2007 ثــم انتقلــت إىل االســتخدام عــام 2008.

    ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عاقــات غــر مروعــة ســتتمتع 

بهــا دمشــق مــع بيونــغ يانــغ غــداً، ســواء بشــكل مبــارش أو بشــكل 

غــر مبــارش عــن طريــق الحليــف اإليــراين حــني تغــض موســكو النظــر 

وتكــون القــرارات املتخــذة غائبــة « 

ــة  ــازال ينتظــر رؤي ــامل م ــه أن »الع ــام بحث ــرى الباحــث يف خت     وي

موقــف  إىل  الخطابيــة  لغتهــا  األمريكيــة  اإلدارة  ســتحول  كيــف 

ــالية  ــا الش ــن كوري ــكري م ــر العس ــة الخط ــس يف مواجه ــي، لي فع

ــي  ــات الت ــرد عــى التحدي ــام ب ــل ويف القي عــى أراضيهــا فحســب؛ ب

ــد أن  ــط بع ــرق األوس ــات ال ــادي يف سياس ــا القي ــتهدف دوره تس

ــدة«. ــذ م ــه من أهملت
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     نجــد أن  موقــف إرسائيــل املعلــن بدعــم االنفصــال الــذي تريــد 

قيــادة الــربزاين فرضــه عــى العــراق واملنطقــة، ليــس جديــداً، فهــي 

ــربزاين  ــى ال ــا مصطف ــام 1962 امل ــذ ع ــم ومن ــت تدع ــاً كان تاريخي

عســكرياً واســتخباراتياً بشــكل رسي  لانفصــال عــن العــراق، وتوريــط 

ــت إىل  ــم انتقل ــدف ث ــذا اله ــق ه ــل  تحقي ــن أج ــرب م ــاد بح الب

تقديــم الدعــم العلنــي البنــه مســعود الــربزاين منــذ االحتــال 

األمــريك للعــراق عــام 2003، وأصبــح مــن املألــوف مشــاهدة صــور 

وأخبــار الصحفيــني اإلرسائيليــني يف إقليــم كردســتان العــراق، ويعمــل 

معظمهــم مــع املخابــرات اإلرسائيليــة اىل أن وصــل الحــد منــذ عــام 

ــل يف  ــام ارسائي ــاهدة أع ــل إىل مش ــش للموص ــال داع 2011 واحت

ــم إقليــم  ــة إىل جانــب عل ــة الكردي بعــض مواقــع اإلنرنيــت اإلعامي

ــتان.  كردس

ــاً، أن تتبنــى ارسائيــل منــذ إنشــائها سياســة تجزئــة  ــدُّ طبيعيّ     ويُع

ــة  ــة وديني ــارات مذهبي ــات وإم ــيمها إىل والي ــة وتقس ــدول العربي ال

ــى  ــا ع ــف قدرته ــي تضع ــة، ل ــة يف املنطق ــة متنازع ــة منفصل وإثني

التصــدي ملشــاريعها واحتالهــا لــألرايض العربيــة، وبقيــت هــذه 

السياســة ومتطلباتهــا عــى جــدول العمــل اإلرسائيــي الســيايس 

ــن  ــا زال م ــات، وم ــع الحكوم ــد جمي ــكري عن ــتخبارايت والعس واالس

أولوياتهــا )املصــدر عوديــد يينــون 5 واملــروع االرسائيــي لتقســيم 

ــة(  ــدول العربي ال

    تــدرك إرسائيــل، أن العــرب يف كل الجــوار العــريب واإلســامي 

للمنطقــة يعدونهــا مغتصبــة لفلســطني وطامعــة بالتوســع اإلقليمــي، 

ــة. ــذه األم ــتقبل ه ــم مبس ــم تفكره ــا يف صمي ــون بوجوده وال يقبل

    ونفــذت ارسائيــل جــدول عملهــا هــذا بأشــكال عمــل ومؤامــرات 

مختلفــة اســتخباراتية وسياســية؛ بــل وعســكرية مبــارشة مــن بينهــا:

» 1-مشــاركة إرسائيــل مــع فرنســا وبريطانيــا يف العــدوان عــى قنــاة 

الســويس ومــرص، واحتــال غــزة وســيناء، ثــم انســحابها نتيجــة 

ــادًة وجيشــاً وشــعباً. ــة مــرص قي مقاوم

2- قيامهــا بعــدوان حزيــرن عــام 1967 بدعــم أمــريك مبــارش ورسي 

واحتــال الجــوالن الســوري والضفــة الغربية وقطــاع غزة وكل ســيناء، 

ــق املوقــف العــريب املشــرك ضدهــا  ــال لتمزي وســخرت هــذا االحت

وللتوســع يف اإلقليــم، عــى حســاب أرايض الضفــة الغربيــة والجــوالن 

الســوري، ونجحــت يف شــق الصــف العــريب يف اتفــاق ســام منفــرد 

مــع مــرص وإخراجهــا مــن الــرصاع ضــد إرسائيــل يف عــام 1979 

3-اجتيــاح لبنــان عــام 1982 واحتــال أجــزاء كثــرة منــه، ومحاولتهــا 

ــان بعــد هزميتهــا عــام  ــه إىل دويــات طوائــف وأدي الفاشــلة لتجزئت

2000، عــى يــد املقاومــة الوطنيــة واإلســامية اللبنانية والفلســطينية، 

ــامة  ــدة وس ــن وح ــاع ع ــارش يف الدف ــكل مب ــورية بش ــاركة س ومش

لبنــان. 

ــم  ــام 2011، وتقدي ــورية ع ــى س ــة ع ــرب اإلرهابي ــتغال الح 4-اس

ــة، وتحريــض العــامل  أشــكال الدعــم املختلفــة للمجموعــات اإلرهابي

ــا.  ــورية لتقســيمها وتجزئته ــى س ع

    ويُاحــظ  يف كل هــذه املخططــات، أن ارسائيــل كانــت تقــوم 

بالتدخــل العســكري املبــارش وغــر املبــارش وبالحــروب االســراتيجية، 

لتحقيــق هدفهــا يف متزيــق وتقســيم الــدول العربيــة، لكنهــا يف 

ــران  ــة العــراق، كانــت تعتمــد عــى شــاه إي مخطــط تقســيم وتجزئ

وعــى قيــادة الــربزاين، وتقديــم الدعــم االســتخبارايت والعســكري لــه 

ــك  ــي يف ذل ــش العراق ــي شــنها عــى الجي ــذ 1962 يف الحــرب الت من

الوقــت، ثــم أصبــح تحقيــق هــذا الهــدف صعبــاً يف أعقــاب ســقوط 

ــتها يف  ــة وسياس ــامية اإليراني ــة اإلس ــور الجمهوري ــران وظه ــاه إي ش

مناهضــة الهيمنــة واملخططــات األمركيــة واإلرسائيليــة تجــاه العــراق. 

    هــذا، وبعــد االحتــال األمــريك للعــراق عــام 2003، احتــل الهــدف 

نفســه أولويــة يف سياســة مســعود الــربزاين وانتشــار القــوات األمركيــة 

يف العــراق، وأصبــح رهنــا بالــدور األمــريك.

    لكــن الظــروف التــي ولدهــا احتــال العــراق بعــد عــام 2003 يف 

ــران للتحــول  ــع إي ــة، وتطلُّ ــد القــوة اإليراني جــواره، ومــن بينهــا تزاي

إىل دولــة تكنولوجيــا نوويــة تهــدد إرسائيــل، وتناهــض السياســة 

ــا،  ــربزاين تجاوزه ــنطن وال ــتطع واش ــل مل تس ــرض عراقي ــة ف األمركي

ــي يف  ــراق فبق ــن الع ــتان ع ــم كردس ــال إقلي ــط انفص ــذ مخط لتنفي

ــربزاين.  ــل ال ــني وقــت وآخــر مــن قب ــه ب ــح ب قامئــة االنتظــار والتلوي

ــام 2017-2011  ــريب ع ــع الع ــمى بالربي ــا يس ــورات م ــد تط     وبع

والحــرب عــى داعــش يف العــراق وســورية، اضطــر الــربزاين إىل 

ــى األرايض  ــن أجــل املحافظــة ع ــش، م االنشــغال بحــرب ضــد داع

التــي يديرهــا يف إقليمــه مــن خطــر ســيطرة داعــش عليهــا ، وحصــل 

عــى دعــم أوريب وأمــريك عســكري مبــارش، جعلــه يتطلــع إىل توســيع 

ــراق.  ــال داعــش ملناطــق يف شــال الع ــد احت ــيطرته بع ــة س منطق

    ومــع ذلــك جــاء اختيــاره إلجــراء االســتفتاء عــى االنفصــال عــن 

العــراق يف ايلــول 2017   يف ظــروف ال تخــدم تعزيــز ســهولة أو 

ــة: ــباب التالي ــه لألس ــق هدف ــان تحقي ض

1-  وضــع العــراق الــذايت يف عــام 2017، وبعــد تحريــر املوصــل 

التحليل واالستنتاج:

  www.gilad.co.uk/writings/the-jewish-plan-for-the-middle-east-and-beyond.html5
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وبقيــة املناطــق واملحافظــات العراقيــة مــن داعــش، مل يعــد العــراق 

نفســه الــذي كان يف عــام 2003 – 2010 فقــد تحققــت فيــه نســبة 

ــي  ــدة ه ــوة جدي ــه ق ــرت في ــة، وظه ــدة الوطني ــن الوح ــدة م جي

قــوات الحشــد الشــعبي التــي يشــارك فيهــا جميــع مكونــات الشــعب 

ــك  ــايل ميل ــح بالت ــتان، وأصب ــم كردس ــراد إقلي ــتثناء أك ــي، باس العراق

ــروع  ــة م ــي يف مواجه ــش العراق ــع الجي ــاركة م ــى املش ــدرة ع ق

ــن الســابق. ــر م ــة أك االنفصــال بثق

تأزمــت عاقــات بــرزاين مــع أردوغــان الــذي يعلــن أنــه يرى   -2

يف االنفصــال مســألة تلحــق الــرر فيــه، ألنهــا ستشــجع بنظــره قــادة 

ــم  ــدد يف حركته ــى التش ــورية ع ــال س ــة يف ش ــات الكردي املجموع

ــم. ــد مطالبه وتصعي

ــان،  ــران وأردوغ ــني طه ــيق ب ــي والتنس ــارب العلن 3-  إن التق

أصبحــا واقعــاً ال ميكــن تجــاوز تأثــره يف خلــق موقــف إيــراين عراقــي 

تــريك مشــرك، ضــد االنفصــال، ووضــع خطــة عمــل مشــرك إلحباطــه، 

فالحصــار الــذي ميكــن لهــذه الــدول الثــاث فرضــه، ســيجعل إقليــم 

ــى األرض. ــت ع ــر ثاب ــاء وغ ــاً يف الس ــاً، معلق ــتان، عمليّ كردس

إن الوضــع الــدويل، تحديــداً يف مــا يتعلــق بالتحالــف   -4

األمــريك، ال تشــجع مواقفــه املعلنــة عى االعتقــاد باســتعداده للتورط 

العســكري يف الدفــاع عــن هــذا اإلجــراء، إذا مــا قررت حكومــة العراق 

التصــدي لــه بكافــة أشــكال العمــل الســيايس والعســكري، ويبــدو أن 

هــذه العوامــل القامئــة يدركهــا بشــكل مــن األشــكال مســعود بــرزاين، 

لكنــه رمبــا رأى أن اللحظــة مناســبة الســتعراض أن نتائــج االســتفتاء 

تعــرب عــن رغبــة جاعيــة ألكــراد اإلقليــم باالنفصــال ثــم يلجــأ بعــد 

ــة أو ُمَناســبة أخــرى. ــد مرحل ــك اىل املســاومات لتولي ذل

    ومــع ذلــك يظــل موضــوع مــا بعــد االســتفتاء مفتوحــاً عــى كل 

االحتــاالت؛ ألن أطرافــاً عديــدة وذات مرجعيــة وأهميــة يف العــراق 

ــداً  ــة، مل تكشــف بعــد كل أوراقهــا، تحدي واملنطقــة والســاحة الدولي

منهــا الواليــات املتحــدة وتركيــا.

ويبــدو أن البحــث الــذي تنــاو ل تحليــل وتقديــر الوضــع يف الــرق 

ــرق  ــة ال ــادئ يف جبه ــكل ه ــوان »ال ــت عن ــاء تح ــط  -وج األوس

األوســط، أمــام سياســة الصــرب االســراتيجي األمركيــة« ونُــر يف 

ــارش يف  ــوي املب ــريك الق ــدور األم ــع ال ــى تراج ــدل ع ــول- ي 13 أيل

ــات  ــط  الوالي ــة لتوري ــة االســتفتاء محاول ــدو عملي ــد تب املنطقــة، وق

املتحــدة بتصعيــد يخلــط أوراقــاً كثــرة، تخــدم إرسائيــل  التــي تنتقــد 

ــذا  ــراد له ــا  ي ــاص، مثل ــكل خ ــة« بش ــرب األمركي ــراتيجية الص »اس

التصعيــد خدمــة مــروع إنفصــال اقليــم كردســتان العــراق بشــكل 

عــام.
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