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  قد حققنا يف العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا

  

  : حول الدور اإلسرائيلي يف العراق) آيف دخيتر(حماضرة وزير األمن اإلسرائيلي األسبق  

  لقد حققنا يف العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا

  ع غسان العطيةنقالً عن موق –٢٠٠٨القيت عام 

  ).عن طريق تكريس أوضاعه احلالية تشكل أمهية استراتيجية لألمن الصهيوين حتييد العراقإنّ *(

  )..بقاءه جمزءاً، وخيارنا االستراتيجي تالشى كقوة عسكرية وكبلد متحدإن العراق *(

  ).رىب واقليمىاىل ممارسة دور ع عدم السماح هلذا البلد أن يعودما زال هدفنا اإلستراتيجى هو *((

دولة كردية والتدريب والشراكة االمنية من اجل تاسيس  دعم االكراد بالسالحذروة اهداف اسرائيل هو *(

  ).ىف مشال العراق تسيطر على نفط كركوك وكردستان مستقلة

بعيدا  يبقى جمزأ ومنقسما ومعزوال داخلياان حتليلنا النهائى و خيارانا االستراتيجى هو أن العراق جيب أن *(

  ).عن البيئة اإلقليمية

  :نص احملاضرة * 

ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثري من األهداف على هذه الساحة بل وأكثر مما خططنا له وأعددنا ((

جيب استحضار ما كنا نريد أن نفعله وننجزه ىف العراق منذ بداية تدخلنا ىف الوضع العراقى . ىف هذا اخلصوص 

لكوم مجاعة  دعم األكراد، جل وذروة هذه األهداف هو د السبعينات من القرن العشرينبداية عقمنذ 

  .أثنية مضطهدة من حقها أن تقرر مصريها بالتمتع باحلرية شأا شأن أى شعب

املستشار األسبق لرئيس الوزراء مث سفرينا " أورى ليرباىن " ىف البداية كان املخططون ىف الدولة وعلى رأسهم  

هذا الدعم كان ىف البداية متواضعا، . ركيا وأثيوبيا وإيران قد حدد إطار وفحوى الدعم اإلسرائيلى األكرادىف ت

مل يكن بوسع األكراد أن يتولوها ىف الواليات املتحدة . دعم سياسى و إثارة قضية األكراد وطرحها فوق املنابر

  .ولكنه حمدودكان دعم مادى أيضا . وىف أوروبا وحىت داخل بعض دول أوروبا
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هذا الدعم اختذ أبعادا أخرى أمنية، مد األكراد بالسالح عرب تركيا وإيران . ١٩٧٢التحول اهلام بدأ عام  

  .واستقبال جمموعات كردية لتلقى التدريب ىف إسرائيل بل وىف تركيا وإيران

األكراد، وكان من املنتظر هكذا أصبح هذا الدعم احملرك لتطور مستوى العالقات االستراتيجية بني إسرائيل و 

، هذه الصفقة ١٩٧٥أن تكون له نتائج مهمة لوال أن ايران الشاه والعراق توصال اىل صفقة ىف اجلزائر عام 

لكن وفق شهادات قيادات إسرائيلية ظلت على عالقة بزعيم األكراد . وجهت ضربة قوية اىل الطموح الكردى

، على العكس ظلوا أكثر إصرارا على اإلستمرار ىف صراعهم ضد األكراد مل يتملكهم اليأس. مصطفى الربزاىن

  .السلطة ىف بغداد

إسرائيل . بعد إيار املقاومة الكردية كنتيجة لالتفاق مع إيران توزعت قيادام على تركيا وسوريا وإسرائيل

هم اىل أن يبلغوا وتأخذ بأيدي من واجبها أن تظل اىل جانب األكرادوانطالقا من إلتزام أدىب وأخالقى كان 

  .حتقيق احلكم الذاتى ىف املرحلة األوىل ومرحلة اإلستقالل الناجز بعد ذلكاهلدف القومى الذي حددوه، 

ما حتقق ىف العراق فاق ما كان عقلنا لن أطيل ىف حديثى عن املاضى، جيب أن ينصب حديثى على أن 

  .االستراتيجى يتخيله

الدولة تتمتع بكل مقومات الدولة أرض شعب دولة وسلطة وجيش  ، هذه ىف العراق دولة كردية فعالاآلن 

واقتصاد ريعى نفطى واعد، هذه الدولة تتطلع اىل أن تكون حدودها ليست داخل منطقة كردستان ، بل ضم 

اىل جانب  صالح الدينورمبا اىل حمافظة  املوصلىف املرحلة األوىل مث  مدينة كركوكمشال العراق بأكمله ، 

  .نقني جلوالء وخا

األكراد حسب ما ملسناه خالل لقاءات مع مسؤولني إسرائيليني اليدعون مناسبة دون أن يشيدوا بنا وذكروا  

  .واإلنتصار الذي حققوه ىف العراق فاق قدرم على استيعابهدعمنا  ويثمنوا مواقفنا 

مل يدر . كردى أو دولة كرديةوبالنسبة لنا مل تكن أهدافنا تتجاوز دعم املشروع القومى الكردى لينتج كيان  

تتحقق دفعة واحدة جمموعة أهداف نتيجة للحرب الىت شنتها الواليات املتحدة وأسفرت خبلدنا حلظة أن 

العراق الذي ظل ىف منظورنا االستراتيجى التحدى االستراتيجى األخطر بعد أن حتول اىل قوة ..عن احتالله

كقوة عسكرية بل وكبلد واحد متحد، العراق يقسم جغرافيا عسكرية هائلة، فجأة العراق يتالشى كدولة و

  .وانقسم سكانيا وشهد حربا أهلية شرسة ومدمرة أودت حبياة بضع مئات األلوف

  :فإننا سنجد أنفسنا أمام أكثر من مشهد  ٢٠٠٣إذا رصدنا األوضاع ىف العراق منذ عام  

  .اليم رغم وجود حكومة مركزيةأو أق منقسم على أرض الواقع اىل ثالثة كياناتالعراق . ١
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وبني  الشيعة والسنةواإلقتتال الداخلى بني  عرضة إلندالع جوالت جديدة من احلروبالعراق ما زال . ٢

  .العرب واألكراد

  .٢٠٠٣لن يسترد وضعه ما قبل العراق بأوضاعه األمنية والسياسية واالقتصادية . ٣

هدفنا اإلستراتيجى مازال عدم ، ٢٠٠٣حة منذ عام حنن مل نكن بعيدين عن التطورات فوق هذه املسا 

  .السماح هلذا البلد أن يعود اىل ممارسة دور عرىب وإقليمى ألننا حنن أول املتضررين

لكى حتبط أية  توفر لنا مظلة وفرصةسيظل صراعنا على هذه الساحة فاعال طاملا بقيت القوات األمريكية الىت  

  .سياقات لعودة العراق اىل سابق قوته ووحدته

  .على الصعيد السياسى واألمين غري املرئيةحنن نستخدم كل الوسائل  

حنن حناول أن ننسج عالقات مع . ليس ىف مشال العراق بل ىف العاصمة بغداد ضمانات وكوابحنريد أن خنلق  

النسبة لنا ضمانة لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية الىت بعض النخب السياسية واإلقتصادية حىت تبقى ب

وكان يعترب احلرب .. كان ىف حالة حرب مع إسرائيل ٢٠٠٣هى حالة حرب مع اسرائيل، العراق حىت عام 

  .مع إسرائيل من أوجب واجباته

انية أعوام واصل ، رغم حربه مع ايران ملدة مثتواجه حتدى استراتيجى حقيقى ىف العراقإسرائيل كانت   

  .سعيه حليازة سالح نووىالعراق تطوير وتعزيز قدراته التقليدية واإلستراتيجية مبا فيها 

قطع الطريق أمام عودة هذا الوضع الجيب أن يتكرر حنن نتفاوض مع األمريكان من أجل ذلك، من أجل 

  .العراق ليكون دولة مواجهة مع اسرائيل

  :ان مصاحلنا وعلى توفري هذه الضمانات عرب وسائل خمتلفة اإلدارة األمريكية حريصة على ضم 

حىت ىف حالة فوز باراك أوباما الذي  بقاء القوات األمريكية ىف العراق لفترة ال تقل عن عقد اىل عقدين. ١

  .٢٠٠٩حيبذ سحب القوات األمريكية حىت اية عام 

يضمن حتييد حدة واحلكومة العراقية أكثر من بند احلرص على أن تشمل االتفاقية األمنية بني الواليات املت. ٢

أو منظومات أو اإللتزام مبواثيق  العراق ىف النزاع مع إسرائيل وعدم السماح له باإلنضمام اىل أية حتالفات

تتأسس على العداء ضد إسرائيل كمعاهدة الدفاع العرىب املشترك أو اإلشتراك ىف أى عمل عدائى ضد إسرائيل 

  .ب ىف املنطقة مع سوريا أو لبنان أو إيرانإذا ما نشبت حر

لقطع اىل جانب هذه الضمانات هناك أيضا جهود وخطوات نتخذها حنن بشكل منفرد لتأمني ضمانات قوية  

استمرار الوضع احلاىل ىف العراق ودعم األكراد ىف مشال العراق . الطريق على عودة العراق اىل موقع اخلصم



التحدي الصهيوين         إستراتيجية                         مقاالت                          التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                ٥من ٥                                      ٢٠١٢-ايلول       

طى ضمانات قوية ومهمة لألمن القومى اإلسرائيلى على املدى املنظور على ككيان سياسى قائم بذاته، يع

  .األقل

رغم أن ذلك قد يثري غضب تركيا  شراكة أمنية واستراتيجية مع القيادة الكرديةحنن نعمل على تطوير  

د اهللا وعلى األخص رجب أردوغان وعب إقناع الزعامة التركيةحنن مل ندخر جهدا ىف سبيل . الدولة الصديقة

  .ال ميس وضع األكراد ىف تركياجول بل والقادة العسكريني أن دعمنا لألكراد ىف العراق 

بأى شكل من  مغبة اإلحتكاك بتركيا أو دعم أكراد تركياأوضحنا هذا أيضا للقيادة الكردية وحذرناها من  

وأن ميدان هذه الشراكة  ركياجيب أن ال تضر بالعالقة مع تاشكال الدعم، أكدنا هلم أن الشراكة مع إسرائيل 

  .يتجه هذا األتساع حنو سوريا وإيرانهو العراق ىف الوقت احلاىل، وقد يتسع املستقبل لكن شريطة أن 

مواجهة التحديات االستراتيجية ىف البيئة اإلقليمية حيتم علينا أن ال نغمض العني عن تطورات الساحة العراقية  

  .ل ىف املسامهة بدور كى ال تكون تفاعالا ضارة ومفاقمة للتحدياتومالحقتها، ال بالوقوف متفرجني ب

، حتييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه احلالية ليس أقل أمهية وحيوية عن تكريس وإدامة حتييد مصر

حتييد مصر حتقق بوسائل دبلوماسية لكن حتييد العراق يتطلب استخدام كل الوسائل املتاحة وغري املتاحة حىت 

  .ن التحييد شامال كامال يكو

وألن هذا اخليار مارسته . ال ميكن احلديث عن استخدام خيار القوة ألن هذا الشرط غري قائم بالنسبة للعراق 

القوة األعظم ىف العامل، الواليات املتحدة، وحققت نتائج تفوق كل تصور، كان من املستحيل على اسرائيل أن 

  .م عناصر القوة حبوزا مبا فيها السالح النووىحتققه إال بوسيلة واحدة وهى استخدا

حتليلنا النهائى أن العراق جيب أن يبقى جمزأ ومنقسما ومعزوال داخليا بعيدا عن البيئة اإلقليمية، هذا هو خيارانا 

دولة كردية ىف ومن أجل حتقيقه سنواظب على استخدام اخليارات الىت تكرس هذا الوضع، . االستراتيجى

من على مصادر إنتاج النفط ىف كركوك وكردستان، هناك إلتزام من القيادة الكردية بإعادة تشغيل العراق ي

سابقا عرب األردن وقد جرت مفاوضات أولية مع األردن ومت التوصل  IBCخط النفط من كركوك اىل خط 

كركوك ومناطق اإلنتاج  ، وإذا ما تراجع األردن فهناك البديل التركى أى مد خطاىل اتفاق مع القيادة الكردية

للمياه والنفط مع تركيا ومن  أجرينا دراسات ملخطط أنابيباألخرى ىف كردستان تتم اىل تركيا واسرائيل، 

  .تركيا اىل إسرائيل 

 تقويض حزمة القدرات العربيةاملعادلة احلاكمة ىف حركتنا االستراتيجية ىف البيئة العراقية تنطلق من مزيد من  

  .حتقيق املزيد من األمن القومى إلسرائيلسية من أجل ىف دوهلا الرئي


