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  فهرست المواضيع

  

  األميركيون يفتحون كنوز العراق لإلسرائيليين) ١

  قبضة الصهاينة؟ هل يصبح العراق تحت اإلحتالل األمريكي في )٢

  التغلغل الصهيوني في العراق )٣

   العراق؟ جواد إسرائيل الرابح في..األكراد )٤

 كردي صهيونية لتركيا وإيران وسوريا بقفاز ضربة )٥

   خطورة التعاون الكردي اإلسرائيلي)٦

  ! هل تغدو كردستان العراق إسرائيل الثانية ؟)٧

  )مقال منقول من دوريه العراق(   التغلغل الصهيوني في العراق)٨

  !الكبير في العراق" اإلسرائيلي" الوجود )٩

  العراق؟ لها باحتالل هل حققت الصهيونية آما)١٠

 امريكية جاسوساَ من الكيان الصهيوني في انحاء العراق يجوازات سفر ٥٦٠ )١١

  العراق ترد على اتهام التسلل بفتح ملف تغلغل اسرائيل" جوار" )١٢

  ١-التغلغل الصهيوني في العراق ج  )١٣
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

، والتي تحاول الحفاظ على الواليات االستراتيجية االمريكية على مستوى العالميأتي هذا العدد بعد تناول 

ة عظمى ووحيدة خالل الخمسين سنة القادمة على االقل،وبعد تناول االستراتيجية المتحدة كقوة امبراطوري

 ذي االبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية مشروع الشرق االوسط الكبيراالمريكية في المنطقة من خالل 

ن خالل المقاالت  ببعديها النفطي والصهيوني ماالسباب االستراتيجية الحتالل العراقوالثقافية، وبعد تناول 

 من التطرق لقصة وخلفيات احتالل العراقاالستراتيجية للكاتب االستراتيجي الجاد عبد اهللا النفيسي، وبعد 

  .ثمن الوالء وخطة الهجوم وضد كل العداء: خالل الكتب الثالثة

الحتالل االمريكي  العدد الخامس من المتابع االستراتيجي أهم وأخطر تداعيات اوبعد أن تناول القسم األول من

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التغلغل الصهيوني في العراقللعراق أال وهو 

التحدي التي تمت االشارة اليه في العدد االول، وكذلك تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى من أعلى كل 

  .ر بأهمية هذا التحدي االستراتيجيصفحات المتابع االستراتيجي للتذكير وباستمرا

ولت هذا التغلغل الخطير، وقد تم لقد تمت مراجعة العشرات من التقارير واالخبار في شبكة االنترنت، التي تنا

  .وسرعة المراجعة الدورية فيما بعد  وضع أهم النقاط الواردة فيها في مستطيالت بارزة لسهولةكذلك

يأتي هذا القسم الثاني من العدد الخامس لكي يستمر في إستعراض مجموعة آخرى من المقاالت والدراسات 

  .الممتازة التي تعرضت لظاهرة اإلختراق الصهيوني للعراق الحبيب

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةسيتناول العدد السادس من المتابع االستراتيجي موضوع 

األوسط  يكي للعراق ، وهو كذلك جزء مهم وأساسي من مشروع الشرقالتداعيات المهمة كذلك لالحتالل االمر

للمحاوالت الكبير ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .والجهود المستمرة عبر القرون للقضاء نهائياَ على االسالم كفكر وحضارة متميزة
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  في العراق التغلغل الصهيونيمظاهر
  

  

 عنصر أخر ٤٠٠ استخباراتي دخلوا العراق بجوازات سفر امريكيه وسيدخل عنصر ٥٦٠

 .الحقا

  . العناصر اساسا في المنطقه الشماليههذه تتركز

 . العناصر معلوما ت عن الناس الراغبين ببيع اراضيهم والهجره الي الخارجهذه تجمع
  

اق وتجمع معلومات عن االراضي التي يمكن  مدنيه اسرائيليه تعمل في العرعمل مجموعه

 . االتفاق علي طريقه البيع والشراءوكذلكشراؤها 
  

 . علي بيع منازلهم واراضيهم والهجره الي الخارجالعراقيين اغراء
  

 هيراتس فورد المسئول عن الجانب االمريكي في لجنه التنسيق مع الجانب الجنرال اكد

 :ي تمت مؤخرا خالل االجتماعات التاالسرائيلي

 دوله ثانيه لليهود في المنطقه سيعززه تضامن وتاييد كل االمريكيين وان هذا انشاء ان

 حمايه من حده التوتر في المنطقه وان كل االراضي اليهوديه في العراق ستكون محل سيقلل

 . مباشره من القوات االمريكيه حتي بعد رحيلها
  

 .بيوت في شمال العراق في شراء بعض االراضي والاسرائيل بدأت
  

 . مع الفصائل الكرديهاالسرائيلي التحالف
  

 حلمهم هي الدوله الوحيده في المنطقه التي يمكن ان تساعد االكراد في تحقيق اسرائيل ان

 .باقامه دوله كرديه في الشما ل
  

 . بانشاء جيش قوي لالكراد مقابل السماح القامه اليهود في بعض المناطقاسرائيل وعدت
  

 . يهودي سيقيمون في الشمال في المرحله االوليالف ٢٠٠
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 . داخل المنطقه الكرديه سيدعم اقامه الدوله الكرديه المستقلهاليهود وجود
  

 .٢٠٠٨ عن انشاء الدوله اليهوديه عام االعالن سيتم
  

 . الف يهودي كردي تمت مصادرتها من قبل١٥٠ عن ممتلكات اسرائيل تتحدث
  

 . بين اسرائيل والعراققاتالعال تطبيع
  

 . حيفا النفطي– خط كركوك فتح اعاده
  

 التجاره االسرائيلي ان اسرائيل تريد صنع السالم مع العراق واقامه عالقات وزير صرح

 . معهتجاريه
  

 بان المانع لديها من قيام الشركات االسرائيليه في تزود المواد والخدمات تعلن امريكا

 الشركاتوفي ضوء ذلك تقدمت عشرات . لمتعلقه باعاده اعمار العراق المختلفه اواالعمال

 .االسرائيليه بطلبات الي وزاره الماليه للحصول علي التراخيص الالزمه
  

 . االسرائيلي يسمح للشركات االسرائيليه بالتجاره مع العراقالماليه وزير
  

 .يه في المناقصات البنتاغون اوصت اسرائيل باشراك شركات مصريه واردنفي مصادر
  

 دنجور نشرت اعالنا في الصحف البريطانيه يدعو فيه كل اليهود العراقيين الي نغيم مؤسسه

 الي في مقر المؤسسه لتوقيع استمارات العوده الي العراق واالفاده عن الممتلكات التجمع

 .تركوها وراءهم قبل الخروج من العراق
  

  

 .راف علي عمليه بحث وتنقيب في أثار بابل حاخامات من اسرائيل باالشثالثه قام
  

 العراق الربيعي الناطق باسم مكتب الصدر في بغداد قد اتهم االداره المريكيه في عباسكان

 الي بالعودهبادخال فقره في قانون الدستور المؤقت تقضي بالسماح لليهود من اصل عراقي 
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 . في أن واحدواالسرائيليهراقيه البالد واعطاءهم كافه الحقوق والتمتع بالجنسيتين الع
  

 . واطلع علي اوضاع اليهود٢٠٠٣ للوكاله اليهوديه العراق نهايه حزيران موفد زار
  

 انها حصلت علي وثائق عن الطائفه اليهوديه العراقيه عثر عليها في بغداد اسرائيل اعلنت

 العراق عند  استخدامها في اطار طلبات تعويضات عن االمالك التي تركها يهودويمكن

 .١٩٥٠ الجماعيه عام هجرتهم
  

  

 حق اليهود العراقيين في استعاده ٢٠٠٤ أذار ٣١ االسكان بيان باقر صوالغ في وزير اكد

 . في العراقممتلكاتهم
  

 . العراقيه ناجيه صبري بحق اليهود العراقيين باالشتراك بالحكماليهوديه طالبت
  

يه وبريطانيه الي مشاركه وحدات عسكريه  كثيره نشرتها صحف امريكمعلومات اشارت

 . سير المعاركفياسرائيليه 
  

 المخابرات الصهيونيه تمكنت فعال من تجنيد اعداد كبيره من العراقيين نتيجه اجهزه ان

 . الصعبه التي كانوا يمرون بها في فتره الحصارالظروف
  

 .ن الجوازات الجديده مسموح بالسفر الي كافه انحاء العالم عدا اسرائيل معباره حذف
  

 . بوجود اتصاالت بين تل ابيب واكراد العراقيعترف شارون
  

نقال عن صحيفه المنار الصادره في ,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جالل

 .المحتلهالقدس 
  

 . شاحنه محمله باسلحه وصواريخ عراقيه متجهه الي الكيان الصهيوني٦٥ ضبط
  

 . سالم الجلبي شريك لرجل اعمال صهيوني اسمه مارك زيل صداممحكمه رئيس
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 وزيل يقدمان خدماتهما الي شركات اسرائيليه تعمل في بغداد وهي شركات عتاد الجلبي سالم

 . وشركات متخصصه في تصدير منتجات الصناعات االمنيه االسرائيليهامني
  

الذي يمر من شمال الموصل  الي امكانيه سيطره اسرائيل علي نهر دجله المصادر اشارت

 . الشيعه استراتيجياومحاصره
  

 . جاهزه لتوطين يهود بشمال العراقاسرائيليه منازل
  

 نفط اسرائيليه ستكون من بين جمله شركات دوليه ستبرم عقودا تجاريه مع قطاع شركه ان

 . العراقيالبترول
  

لي اعتبار العراق جزءا من  االول للحرب اصدر الحاخامات اليهود فتوي تنص عاالسبوع في

 . اسرائيل الكبريارض
  

 داخل ندوه حول التطبيع بين الدوله العبريه والعراق الجديد عقدت خالل شهرين فقط ٢٥ ان

 .اسرائيل
  

 التجاره العراقي محمد الجبوري النقاب عن قيام عدد من الشركات االسرائيليه وزير كشف

 .لعراق علي عقود ضمن عمليات اعمار ابالحصول
  

 خبيرا واستاذا غادروا العراق بعد ١٢٥٠ التدريسيين العراقيين يقول بان رابطه رئيس

 .االحتالل
  

 . لليهود الي شمال العراقواسعه هجره
  

 . الطائفيه من المهمات االساسيه للموسادالفتنه اشعال
  

 .اخري من الدجاج المنتج في اسرائيل غزي االسواق العراقيه تحت اسماء اَنوع ان
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 . اسرائيليه تباع في الشوارعادويه هناك
  

وهناك كتب كتب عليها .  طبعت في مطبعه هرتزل اليهوديه تباع في العراقكتب هناك

 . االمريكي الصهيوني تباع باسعار رخيصه جداالشبابمؤسسه 
  

 . في التحقيق مع المعتقلين في سجن ابو غريباسرائيل اشتراك
  

تعهد احمد الجلبي باالعتراف باسرائيل واعاده فتح خط نفط كركوك  اسرائيليه صحيفه حسب

 .حيفا
  

 الوجود العسكري االسرائيلي في كردستان يستهدف بناء قوه عسكريه كرديه تكثيف ان

 السنيه الميليشيات قادره علي موازنه النفوذ االيراني المتنامي في العراق ومواجهه اقليميه

 .البعثيه
  

دي في واشنطن دورا كبيرا في الضغط علي االداره االمريكيه الجل غزو  اليهواللوبي لعب

 . واالطاحه بصدامالعراق
  

 الكبيسي الموساد والمخابرات االمريكيه باالعداد لبناء اكبرشبكه للبغاء احمد اتهم

 . في العراق لغرض تعزيز االختراق االمني واالخالقي لدول المنطقهوالمخدرات
  

 كاظم ابراهيم الوكيل االقدم لوزاره الداخليه في تصريحات صحفيه ان  احمداللواء اوضح

 . اقليميه ودوليه للمخدرات والبغاء تتحرك باتجاه االراضي العراقيهشبكه
  

 .  توطين اعداد كبيره من الفلسطينين في العراقاسرائيل تحاول
  

جاه استعاده وتفعيل  سياسي تمارسه االقليه اليهوديه العراقيه في اسرائيل باتضغط هناك

 . في العراقدورها
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 مركز للبحوث والدراسات في شارع ابو نؤاس في بغداد بتاريخ االول من شهر اب افتتاح تم

 ويتبع هذا المركز مؤسسه اسرائيليه تدعى ميمري وهو مركز دراسات الصحافه ٢٠٠٣

 .العربيه
  

ه اسرائيليه تعمل ضمن  الغارديان البريطانيه بان هناك قطاعات عسكريصحيفه كشفت

 . مهمتها تدريب الجنود االمريكان علي مالحقه المقاومه العراقيهاالمريكيهالقوات 
  

 بانه مستعد ٢٠٠٤ كانون الثاني ٢٤ الكهرباء العراقي ابراهيم السامرائي في وزير يقول

 . الكهرباء الي اسرائيل اذا ما توفر الفائض في المستقبللبيع
  

لدينيه لليمين المسيحي المتصهين في غزو العراق تعجيال لالنفراج الذي  اااليدلوجيه ترى

 الصهيوني متمثال بعوده المسيح والذي لن يتحقق وفق معتقداتهم اال بالتمكين للكيان تنتظره

 . في المنطقه
  

 المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءه والسياسه الذي وضعه الدكتور احمد عوده كتاب

 الحرب فيه النقاب عن ان احتالل العراق قد ورد ذكره في النجيل والتوراه وان  كشفالسقا

 سقوط بعدعلي العراق جزء من عقيده المسيحيين الجدد الذين يرون ان عوده المسيح ستتم 

 . ملك بابل الذي هو صدام
  

 . االسرائيليه بالمشاركه مع شركات مصريه واردنيه الي العراقالشركات دخول
  

 . سياحيه اسرائيليه بجوالت في العراقمجموعات ستقوم
  

هذا البنك .  الكردي في انقره للتشجيع على شراء االراضي في شمال العراقالقرض بنك

 . يهوديراسماله
  

 . اليهود االكراد في الشمالتوطين اعاده
  

 . له مكاتب في عدد من المدن العراقيهيقيم الموساد
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 .عراق بهدف اعداد دراسات حول مستقبل العراق المتخصصين يزورون المن عدد
  

 . السرائيل في بغدادقنصليه وجود
  

 . اليهود موجودون حاليا في العراق بحجه البحث عن امالكهممن كثير
  

 . بوجود عناصر اسرائيليه تعمل في شبكه االعالم العراقييقول القبانجي
  

 . شخصيه٨٠٠اك قائمه تشمل هن. عمليات اغتيال العلماء والمثقفينوراء الموساد
  

 . عنصرا من االكراد ويدربهم في اسرائيل٦٠ فرقه اغتياالت وتخريب من يشكل الموساد
  

 . االلوسي السرائيلمثال زياره
  

 . العراق في لندن حول العالقات مع اسرائيلسفير تصريحات
  

ر الصادره في نقال عن صحيفه المنا,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جالل

 .المحتلهالقدس 
  

 النفط العراقي يصل تل أبيب في أغسطس

  األميركيون يفتحون كنوز العراق لإلسرائيليين

 التقارير الواردة من الدولة العبرية باتت تتطابق مع التقارير الواردة من بغداد بشأن  : عمان ـ الوطن

ي العراق، مدعوم من قوات التحالف، ويتجاوزه إلى تحركات اسرائيلية تهدف إلى لعب دور اقتصادي كبير ف

وطنك يا (شراء عقارات، وإحياء التاريخ اليهودي في ذلك البلد، بما يحقق خطوة إلى األمام على طريق 

، وذلك وسط تأكيدات بشأن تنامي روح المقاومة لالحتالل األميركي على قاعدة )اسرائيل من الفرات إلى النيل

القادمين من دول عربية مجاورة، بعد أن جاء ) المجاهدين(العراق ألعداد كبيرة من اسالمية، واستقطاب 

  .األميركان إلى جوارها، بدالً من الذهاب إلى افغانستان، كما كان الحال في السابق
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اإلسرائيلية تكشف في تقرير لها أنه للمرة األولى منذ قيام دولة اسرائيل يقوم ممثل رسمي ) معاريف(فصحيفة 

وصل إلى العراق يوم الثالثاء ) جيف قي( الدولة العبرية بزيارة العاصمة العراقية بغداد، موضحة ان عن

  .الماضي كمبعوث من الوكالة اليهودية

وصلت الثالثاء إلى منزل احد اليهود من كبار السن ويدعى توفيق شاؤول وعندما قرعت الباب : ويقول جيف

  ).جيف قي(ليهودية في القدس مبعوث من الوكالة ا: ؟ فقلت..سأل من

وجيف هذا هو مدير قسم التسويق بالوكالة اليهودية وسوف يقوم بدراسة احوال اليهود العراقيين من أجل وضع 

اقدام اليهود في العراق عن طريق اقامة مشاريع اقتصادية برأس مال يهودي واعمار المعابد واألماكن التي 

  .ن اجل السيطرة عليهايزعمون أنها تتبع التاريخ اليهودي م

عندما تقابلت مع عدد من اليهود في العراق لم يصدق احد منهم إنني مبعوث ): معاريف(ويروي جيف لـ

رسمي، وظن الجميع أنني صحفي اريد مزيدا من المعلومات والبحث عن األخبار فقط، وبعد محاوالت مضنية 

طلباتهم ورؤيتهم لوضع يهودي اكثر قوة في نجحت في اقناعهم وبدأوا يروون لي اوضاعهم المعيشية ومت

  .العراق

وقد أعطى جيف اليهود العديد من أدوات الصالة وما يحتاجونه من ادوات للصالة في المعابد، وأعطى لهم 

  .ارقام هواتفه لالتصال به من أجل ترتيب األوضاع في المرحلة القادمة

م وذويهم خارج العراق، بعد أن دمرت البنية التحتية ووعد جيف اليهود العراقيين بترتيب اتصاالتهم بأقاربه

  .العراقية

ووصف مبعوث الوكالة اليهودية حال يهود العراق بأنهم فقراء للغاية لكنهم فخورون بأنفسهم، وقص البعض 

  .عليه الكثير من المعاناة التي يلقونها حيث ادعى غالبية اليهود انهم مرضى ويفتقدون ثمن العالج

في حي البتاوين حيث ) مائير طوفييج(قل جيف إلى احد المعابد اليهودية المحلية والذي يطلق عليه بعد ذلك انت

تقابل مع اثنين من رؤساء الجماعة اليهودية في العراق وتناقشا فيما تحتاجه الجماعة اليهودية العراقية من 

  .معونات ومساعدات

م فوق سن السبعين، وقال ان المشكلة اليهودية  يهوديا اكثر من نصفه٣٤وتوصل جيف إلى أن بغداد بها 

  .الحالية في العراق هو عدم وجود اوالد او شباب صغار السن
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وكشف المبعوث اليهودي عن زيارته لمبنى المخابرات العراقية حيث تمكن من الحصول على مستندات 

قرير مفصل عن زيارته  وقال إنه سيقوم بعرض ت.واوراق خاصة بالجماعة اليهودية الموجودة في العراق

  .للعراق وسيقدمها إلى مسؤولي الوكالة اليهودية كما سيقدم نسخة من التقرير إلى الحكومة اإلسرائيلية

على صعيد متصل تقول مصادر في الحزب اإلسالمي العراقي أن كتبا تبشيرية تجد طريقها إلى سوق الكتب 

  .راق وتشرف دوائر صهيونية على تسويقهاتصل إلى الع) العهد القديم(في العراق، وأن نسخا من 

وال تخفي المصادر األميركية المعلومات المتعلقة بالنشاط اليهودي في العراق، بل إنها ال تخفي تشجيعها لهذا 

النشاط، كما فعل جون تيلور نائب وزير الخزانة األميركي الذي يشغل امين عام اللجنة األميركية المكلفة 

ومنح الضمانات له، الذي يؤكد في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة . د اإلسرائيليباإلشراف على اإلقتصا

اإلسرائيلية إن كنوز العراق، والفرصة الكبيرة مفتوحة لالستثمار اإلسرائيلي في اعادة ) يديعوت احرونوت(

لية التشريع ويدعو تيلور إلى سرعة االستفادة من الفرصة الكبيرة المتاحة، ويكشف عن أن عم. اعمار العراق

في المجاالت االقتصادية التي سيشهدها العراق في غضون اسابيع، ستتيح الفرصة امام شركات اسرائيلية للبدء 

  .في تنفيذ مشاريع في العراق واالستثمار فيه

  .ان مشاركة اسرائيل في اعمار العراق ستدفع باالقتصاد اإلسرائيلي إلى األمام: وأضاف

حول امكانية مساهمة شركات اسرائيلية في مناقصات لتطوير البنى األساسية في  وقال تيلور ردا على سؤال

بالطبع، ال مانع يحول دون ذلك، الشركات اإلسرائيلية لها مزايا مثبتة في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة . العراق

ك بشكل ذاتي أو وتطوير البنى األساسية، كذلك يمكنها بيع منتجات اسرائيلية في العراق، ويمكن فعل ذل

ال يفرض في العراق حاليا أي قيود على االستيراد، بل ان الواردات محررة من . بالمشاركة مع جهات اخرى

  .الجمارك، ابواب السوق العراقية مفتوحة على مصراعيها

إن سلطات السلطات األميركية ستزود الكيان الصهيوني : وفي ذات السياق تقول اوساط نفطية عراقية مطلعة

ويؤكد مقربون من ثامر غضبان مسؤول قطاع النفط في العراق حاليا . بالنفط في غضون األشهر القليلة المقبلة

نقال عن غضبان ان شركة نفط اسرائيلية ستكون من بين جملة شركات دولية ستبرم عقودا تجارية مع قطاع 

  .البترول العراقي

ة العراقية لحفر اآلبار السابق إن مجموعتي ديليك فيما يكشف ابراهيم عبد الكريم مدير الشركة النفطي

  .واسرامكو اإلسرائيليتين ستدخالن بقوة إلى سوق النفط العراقي في الفترة المنظورة

وتفيد تقارير نفطية عراقية أن البترول العراقي سيصل الكيان الصهيوني في شهر اغسطس المقبل، حيث 

بشكل مباشر على عمليات انتاج وتسويق النفط في العراق وقوات تسيطر االدارة العسكرية األميركية ببغداد 

  .االحتالل األميركي هي الطرف الوحيد المكلف بحماية آبار البترول العراقية
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وال يتوقف األميركيون عند هذا الحد، فهم يعملون، إلى جانب تسهيل تملك اليهود في العراق، على  دفع مبالغ 

ويكشف مرتبطون عراقيون بقوة االحتالل ما تخطط له هذه . م داخل بغدادخيالية لشراء العقارات لصالحه

فنصير كامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الليبرالي يقول إن األمر ليس شراء اراض، انما . القوات

استئجار اراض لصالح القوات األميركية المحتلة ألغراض تتعلق بإنشاء تجمعات سكنية اسوة بالتجمعات 

  .في السعودية والبحرين والكويت وقطرالموجودة 

علي بن الحسين يكشف عن أنه لدى ) الشريف(وجودت العبيدي أحد قيادات الحركة الدستورية الملكية برئاسة 

األميركيين نية الستئجار منطقة القصر الجمهوري واألبنية الملحقة به والتي تقدر مساحتها بعشرات الكيلو 

  .يادة العسكرية األميركية ومساكن لعائالت العسكريين األميركيينمترات بهدف اتخاذها مقرا للق

هذه السياسات تؤدي إلى تأجيج الشعور الديني المناوىء لالحتالل لدى العراقيين، كما يؤدي إلى تحول العراق 

  .العرب، بدالً من افغانستان) المجاهدين(إلى قبلة لـ

المدرس األعظمي كبير المراجع االسالمية في مسجد اإلمام  وها هي التقارير الواردة من بغداد تنقل عن محمد

أبي حنيفة النعمان أنه يكشف االدارة العسكرية األميركية في العراق ابلغت ائمة مسجد أبي حنيفة بأن المسجد 

وإن القوات االميركية نشرت . بزعامة اسامة بن الدن) القاعدة(المذكور يشكل أحد المراكز الحيوية لتنظيم 

 من عناصرها داخل احياء األعظمية وفي اطرافها بحثا على ما يبدو عن مقاومين ١٥٠٠را اكثر من مؤخ

الذي يعتقد انه يأوي مجاهدين ) حي رأس الحواش(ويتوقع المدرس أن تجتاح القوات األميركية . اسالميين

  .اسالميين

تم خاللها اطالق النار بين القوات ويؤكد اهالي منطقة األعظمية ان المنطقة تشهد منذ أيام ليالي ساخنة ي

  .األميركية وقوات المجاهدين

ويرشح عن اوساط عراقية مقربة من االدارة األميركية ببغداد، قولها ان لدى األميركيين تقارير عن اتصاالت 

بين تنظيم ابن الدن وبين مراجع اسالمية عراقية، فيما يتهم ناشطون في المؤتمر الوطني العراقي الموالي 

لألميركيين بزعامة أحمد الجلبي، عناصر تابعة البن الدن بدخول األراضي العراقية في غمرة انهيار النقاط 

  .الحدودية بين العراق وبين دول المنطقة سيما من ايران وسوريا والسعودية كذلك من منطقة كردستان العراقية
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  قبضة الصهاينة؟ هل يصبح العراق تحت اإلحتالل األمريكي في
  

  ادريس الكنبوري
 

11/11/2003 
فيه وجها من وجوه التحريض  كانت الحرب على العراق في شهر مارس الماضي وتغيير نظام الحكمم

األمريكية والصهيونية من أجل تعبيد الطريق أمام الرؤية  الصهيوني في المنطقة، وشكلت تالقيا بين المصلحتين

 لتي يقودها رئيس أمريكي ينطلق من مواقف نصرانية متطرفة تؤمنلإلدارة األمريكية ا اإلستراتيجية الجديدة

األمن القومي للكيان  ، ولحماية"الرب"بمفهوم الخالص المسيحي وبقدرة الواليات المتحدة على تنفيذ إرادة 

وواشنطن كانا ينسقان جهودهما قبل البدء في  إلى أن الكيان الصهيوني) قبل الحرب(وتشير األخبار . العبري

 تم التطرق إلى الملف ٢٠٠٢األمريكي جورج بوش في أكتوبر ففي اللقاء بين شارون والرئيس.  الحربشن

إلسرائيل والواليات المتحدة تجاهه، وأطلع بوش شارون على خطته الحربية ضد  العراقي والسياسة المشتركة

 زار ٢٠٠٣يناير وفي. هابالتفصيل، ووعد بوش حليفه بأن يبلغه بقرار الحرب قبل يومين من وقوع العراق

وداغ فايت، أحد المبعوثين  ريان كروكر، رئيس دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية األمريكية،

إلجراء مباحثات عسكرية مع الحكومة اإلسرائيلية، وقد  العسكريين من وزارة الدفاع األمريكية، الكيان العبري

إسرائيليين بهدف اإلطالع على تصوراتهم لمرحلة ما بعد اجتماعات مع مسئولين  أمضى كروكر ستة أيام في

التشاور  لكن التنسيق األمريكي الصهيوني تجاوز سقف. العراق وكيف سيكون عليه وضع المنطقة الحرب في

 ٢٠٠٠في العراق كانت تضم  إلى المشاركة الفعلية لجنود إسرائيليين في الحرب، حيث إن القوات األمريكية

 .نةمن الجنود الصهاي

الحاخامات اليهود فتوى تنص على اعتبار العراق جزءا من أرض إسرائيل  وفي األسبوع األول للحرب أصدر

أن  هذه الفتوى من الجنود اليهود في القوات األمريكية والبريطانية التي تقاتل ضد العراق الكبرى، وطلبت

" الفرات، وقال الحاخام لعراق غرب نهريؤدوا صالة خاصة عندما يقيموا كل خيمة أو يشيدوا بناء على أرض ا

اليهود في القوات األمريكية والبريطانية في  أحد الذين أصدروا هذه الفتوى، إن على الجنود" نحميا ههوري

أي خيمة أو بناء عسكري آخر على شواطئ نهر الفرات الغربية ألنه  العراق تالوة هذه الصالة عندما يقيمون

 نهر الفرات هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى، ولذا يجب تالوة هذه أرض غرب كل قطعة"حسب قوله 

' بابل' ، كما أفتى عدد من الحاخامات، لكل من يشاهد"تعين على تخليص هذه األرض وتحريرها الصالة التي

 ".المجرمة مبارك أنتَ ربنا ملك العالم ألنك دمرتَ بابل"أن يتلو صالة تقول 

 فأةيهود العراق والبحث عن المكا

القوات األمريكية والبريطانية إلى بغداد واحتالل العراق، سارع اليهود  بعد سقوط نظام صدام حسين ودخول

  واليهود ذوو األصل العراقي الذين نزحوا من العراق خالل الستينيات-وجلهم في بغداد -العراقيون

 تضامنهم معه، رون فيها عن يعب٢٠٠٣-٠٤-٢٥في " الشعب العراقي"والسبعينيات، إلى توجيه رسالة إلى

اليهود في العراق أن على الطائفة  أحد رجال األعمال" دافيد ساسون"وجاء في تلك الرسالة التي بادر بها 
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من أصل عراقي في أرجاء المعمورة لضم أصواتهم وتحديدا  توجيه نداء إلى إخواننا اليهود"اليهودية العراقية 

 ،"!قوال وفعال شاطروننا مشاعرنا ليعبروا عن تضامنهم مع العراق وأبنائهرأينا وي إلى أولئك الذين يشاركوننا

لغرض إنجازه في  تشكيل لجنة تضم أعضاء من اليهود من أصل عراقي حيثما كانوا لوضع برنامج تطبيقي"و

على العمل الناجع والسريع، أما  إطار ما يتقرر في هذه الجلسة ومتابعة تطبيق القرارات عن كثب والحث

 "!.جباتنا في المستقبل فستقرر في حينهوا

الشعب العراقي  الرسالة أول ظهور علني ليهود العراق بعد الحرب، وقد كشفت النوايا اليهودية تجاه كانت هذه

ويستعدون له لقطف أولى ثمار الغزو  ومدى التخطيط المحكم الذي كان يعمل له اليهود في الكيان الصهيوني

حاكما أمريكيا في العراق في األسابيع األولى للغزو،  جنرال األمريكي جاي غارنروبعد تعيين ال. األمريكي

الكيان الصهيوني تطرح التصورات البديلة لعراق ما بعد صدام حسين، وكان  بدأت اإلدارة األمريكية ومعها

 إيرز فيالتصورات مستقبل العالقة بين العراق الجديد وبين الكيان العبري، وكتب موشيه  على رأس هذه

انتصار أمريكا نبأ  من ناحية إسرائيل يعتبر:" العبرية أسبوعين فقط بعد سقوط صدام، يقول ) هآرتس(صحيفة

باألسلحة الكيماوية وأطلق عليها الصواريخ في  جيدة جداـ فالنظام العربي األكثر عداء إلسرائيل الذي هددها

صدام في العراق، فإنه لن يشكل خطرا مشابها الذي سيخلف نظام   سقط، وكائنا ما كان النظام١٩٩١عام 

". القادمة، وهزيمة صدام حسين تدفع نحو السالم مع إسرائيل بخطوة ضخمة إلى األمام لسابقه خالل السنوات

لهم عن  يمض وقت قصير حتى حرك اليهود قضية التعويضات المطلوبة لليهود من أصل عراقي تعويضا ولم

العبرية في شهر "أحرنوت يديعوت" في عهد صدام حسين، وقدرت صحيفة ممتلكاتهم المزعومة في العراق

ممتلكات عقارية ومساكن وأرصدة مالية في  أبريل الماضي حجم هذه التعويضات بمليار دوالر تتوزع على

 .الجديدة بدفعها لليهود المصارف العراقية، وتتكفل الحكومة العراقية

بالتاريخ اليهودي في العراق، إذ ذكرت مصادر  ة كل ما يتعلقوقد شن اليهود في العراق حملة شرسة لسرق

المتحف العراقي في بغداد خالل الحرب دون أن تحرك القوات  عراقية أن حادث النهب الذي تعرض له

السماح لليهود بسرقة النسخ الجبسية من المآثر العراقية ولوحات من بينها لوحة  األمريكية ساكنا كان بهدف

العراقيين قصة سرقة أقدم  وديا يقدم فروض الطاعة والوالء للملك اآلشوري، مما أعاد إلى أذهانقائدا يه تمثل

 .بغداد نسخة من التوراة اليهودية قبل عدة أعوام من متحف

 تحريك مسار التطبيع

العراقي دفع العراقيين إلى تقديم تنازالت في ملف  كان غرض اليهود من وراء رسالة التضامن مع الشعب

، ولذلك نظمت تل أبيب زيارة لوفد الظروف التي أصبحت قائمة بعد الحرب تطبيع وبناء عالقات جديدة فيال

بتحمسه  مفكرين ومثقفين إلى الدولة العبرية يترأسهم الباحث العراقي كنعان مكية المعروف عراقي يضم

 تعديل مناهج التعليم العراقية،  أبريل الماضي رئيسا للجنة١٧للتطبيع مع إسرائيل، والذي عينته واشنطن في 

لقد :"الدكتوراه الفخرية أثناء الحفل الذي أقيم للوفد الزائر  وقال مكية في جامعة تل أبيب حيث نال منها درجة

أسباب مهمة ولتحقيق أهداف سامية ربما ال يستطيع الكثيرون استيعابها بسهولة،  حضرت إلى إسرائيل لعدة

بين بغداد وتل  سيخلد اسم أي مسئول أو مفكر ساهم بقدر في قيام عالقات طبيعيةمتأكد من أن التاريخ  ولكنني
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يمتلكانه من حضارة وإمكانيات إنشاء  أبيب، حيث أن كلتا الدولتين العراق وإسرائيل من شأنهما وبفضل ما

 "!.وحدهما فقط، بل ستفيد المنطقة والعالم بأسره العديد من الدعائم واألسس التي لن تفيدهما

إسرائيلية الختراق العراق الجديد في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك من أجل  وقد كانت تلك الزيارة محاولة

نجاح النظام  الهدف األول جذب العقول العراقية التي كان الكيان الصهيوني يعتبرها عامل: اثنين تحقيق هدفين

مثل القضية الشهيرة للعالم العراقي   الخارجالعراقي السابق علميا وتكنولوجيا، وسعى إلى اغتيال عدد منهم في

عن طريق "بلندن كما يعترف العميل الصهيوني مؤلف كتاب  في الثمانينيات" الموساد"يحيى المشد الذي قتله 

الزيارة كنموذج لباقي البلدان العربية األخرى وكسر حاجز التطيبع العلمي  ، والهدف الثاني تقديم"الخداع

يوضح أهمية  ، وماجح إلى اآلن، أسوة بالتطبيع االقتصادي والتجاري مع الدول العربيةالذي لم ين والثقافي

ندوة حول التطبيع بين الدولة  25 التعويل على العلماء والمفكرين العراقيين بالنسبة للحكومة الصهيونية أن

 .إسرائيل العبرية والعراق الجديد عقدت خالل شهرين فقط داخل

 هودي في العراقالتسلل االقتصادي الي

التي حصدها الكيان الصهيوني بعد الحرب هي حصول الشركات الصهيونية على  كانت أولى النتائج اإليجابية

اإلسرائيليين  مشروع إعادة بناء العراق، حيث دعا نائب وزير الخزانة األمريكية جون تايلور حصة معقولة في

في " الواقع االقتصادي الجديد"إستغالل  ردنية عمان إلىفي منتدى دافوس االقتصادي الذي عقد في العاصمة األ

الصهيونية، معربا عن قناعته بأن اإلستثمار في مشاريع البناء سيعطي  العراق والفرص الهائلة أمام الشركات

مفتوحة أمام  أبواب العراق"العربية أن " يديعوت أحرونوت"، وقال لصحيفة لالقتصاد اإلسرائيلي دفعة كبيرة

 وجاءت تلك التصريحات في الوقت ".المختلفة ت اإلسرائيلية للعمل واالستثمار والمشاركة في العملياتالشركا

صادراتها إلى العراق إلى نحو مائة مليون دوالر في السنوات  الذي كانت فيه إسرائيل تفكر في رفع حجم

إعطاء   حرصت اإلدارة األمريكية علىوقد". إتحاد الصناعيين اإلسرائيليين"لدراسة أعدها  الثالث القادمة، وفقا

باختراق االقتصاد العراقي،  الكيان الصهيوني دورا في عمليات إعادة اإلعمار، وسمحت للشركات اإلسرائيلية

أوسطية الذي طرحه جورج بوش في ديسمبر   الشرق-باعتبار ذلك جزءا من مشروع الشراكة األمريكية 

خالل السنوات القادمة، ووضعت غزو العراق المحطة  نجاحه، والذي خططت اإلدارة األمريكية إل٢٠٠٢

ذلك حل على الطريقة األمريكية للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في  األولى في طريق تحقيقه، على أن يعقب

، وإبعاد التهديدات المحتملة في المنطقة، كما تجلى ذلك من خالل "خارطة الطريق" وضع واشنطن لورقة

 .كرية لسوريا في الشهر الماضي، والضغط على إيران في ملففها النوويضربة عس توجيه

لألراضي  أخطر ما يجري في العراق حاليا وسط تعتيم إعالمي كبير، هو ما يقوم به اليهود من شراء غير أن

تجارية ومؤسسات فندقية، كما  والعقارات من عراقيين مما رفع أسعار العقارات بشكل عام، وإقامة شركات

، وجاء في األسواق والشوارع العراقية بشكل ملحوظ فت تقارير صحافية أن البضائع اإلسرائيلية أغرقتكش

مستوطنا مقربا من حزب الليكود الصهيوني يتولى اإلشراف على  تقرير ألحد المراسلين في تل أبيب أن

 .لس الحكم العراقيالعراق وعين مستشارا لشركة عراقية مقربة من أطراف في مج استثمارات عالمية في
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 ينتظر العراق؟ ماذا

الخالفة العباسية أصبح اليوم مهددا بالسقوط  جميع المؤشرات والمعطيات في الملف العراقي تشير إلى أن مهد

يجري رسمها وتحضيرها بين اليمين المسيحي المحافظ في  في قبضة الصهاينة، وأن هناك خططا سرية

 الصهيوني من أجل تحويل العراق إلى نموذج عربي للتطبيق صالح لتعميم والعدو الواليات المتحدة األمريكية

المخطط أن  وإن أبرز برهان على أن الحرب في العراق كانت لبنة في تطبيق هذا. في العالم العربي التطبيع

 إلى )البنتاغون(وزارة الدفاع غالبية من يمسكون بالملف العراقي اليوم، من وزارة الخارجية األمريكية إلى

اللجنة األمريكية "المتصهين، وجلهم من أعضاء  البيت األبيض هم من أعضاء اليمين اإلنجيلي األمريكي

التي تهدف إلى تمتين الروابط بين الواليات المتحدة والدولة العبرية في  )اإليباك"(اإلسرائيلية للشؤون العامة

مقدسة  رون الدفاع عن وجوده وأمنه رسالةالمجاالت، كما أنهم من مؤيدي الكيان الصهيوني ويعتب كافة

   .للمسيحيين األصوليين األمريكيين وواجبا دينيا مقدسا
 

  التغلغل الصهيوني في العراق

   www.irib.ir: المصدر

وتحدتث الصحيفة طبقاً لتقارير . دعت صحيفة الثورة السورية الى التصدي للتغلغل الصهيوني في العراق

عن نشاطات صهيونية في مناطق الشمال العراقي وعن تواجد مكثف في مجال وردتها من شمال العراق 

المقاوالت وشراء االراضي واغراق اسواق ما بين النهرين بالبضائع االسرائيلية وانتشار اآلف المستوطنين 

  . ورجال استخبارات ومافيات مرتزقة في العراق

اكدها يوم الثالثاء وزير الخارجية الصهيونية  والتواجد الصهيوني في شمال العراق اصبح ظاهرة معروفة

سليفان شالوم عندما حاول التخفيف من اهمية هذا التواجد في رد يبرر القلق التركي، وعلى نداء الصحيفة 

السورية، فشالوم قال ان رجال االعمال االسرائيليين المتواجدين حالياً في كردستان العراق يعملون لحسابهم 

 يؤكد التحليالت والتصريحات التي تقول ان هناك بعض االتجاهات السياسية الكردية تقوم وهذا بدوره. الخاص

  . بتقديم تسهيالت للصهاينة، على خلفية ان هؤالء يشكلون ضمانة لهم البقاء امريكا على وعودها ازاء االكراد

جاؤا بصفتهم الشخصية فهو وفيما يؤكد كالم شالوم هذا التواجد المقلق، فان ما ذكره حول ان هؤالء التجار 

هراء للتغطية على المهام الحقيقية لهؤالء التجار الصهاينة، او بعبارة ادق رجال الموساد الذين وفدوا على 

  . العراق بصفة تجار ومقاولين

فالصهاينة ال يمكن ان يغطوا على الحقائق النهم كانوا قد طلبوا من الحكومة التركية السابقة، حكومة اجاويد 

ى تلك التي قبلها نصب اجهزة تجسس على ايران وعلى المنطقة برمتها وفي المناطق التركية القريبة من وحت

ايران ومن آذربايجان وسوريا وغيرها، وعندما جاءت حكومة اربكان وبعد ذلك حكومة اردوغان اوقفت مثل 

ال العراق واصبحت هناك هذه المشاريع، فكيف اذا توفرت هذه الفرصة الممتازة للكيان الصهيوني في شم

حاجة عند بعض االتجاهات الكردية العراقية لدعم الصهاينة لهم من خالل التأثير على االدارة االمريكية؟ بدون 
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  . شك ان الصهاينة سوف يعتبرون الفرصة فرصتهم والبد ان يستغلوها استغالالً فائقاً

صهيون وتصريحات بعض المسؤولين هذا من جانب ومن جانب آخر، ان الرجوع الى بروتكوالت بني 

الصهاينة نجد بعض التعاليم الخاصة بالتعامل مع المسلمين، مباديء اساسية في استراتيجيتهم، وهي زرع 

الفرقة بين المسلمين وتحويل هذه الفرقة الى صراعات دموية، التجسس على المسلمين واضعافهم، استغالل 

ي في اوصالهم، حتى يتمكن الصهاينة من السيطرة عليهم، وهناك ثرواتهم وطاقاتهم، النفوذ االمني والسياس

  . تعاليم كثيرة في هذا الجال

ولو نأخذ تجربة مصر مع الكيان الصهيوني بعد اقامة عالقات دبلوماسية بين الطرفين، نجد ان الصهاينة قاموا 

ر من المنتج االول ، فخربوا المحاصيل المصرية الزراعية كالقطن، فاصبحت مصبجهد خبيث ومضر لمصر

للقطن عال الجودة الى المنتج الثاني او الثالث متوسط الجودة في العالم، الن الكيان الصهيوني زود مصر 

بمبيدات واسمدة تعطي مفعوالً عكسياً فدمرت الزراعة هناك، كما اكتشفت الحكومة المصرية اكثر من عشرين 

كما تحول المعهد االكاديمي على ،  الصهاينة في مصرشبكة تجسس، والسجنين عزام عزام هو احد المخبرين

، وقام بجهد عظيم وصل الى حد التأثير حتى ضفاف النيل في القاهرة الى بؤرة لنشر الفساد والرذيلة في مصر

على مشاريع الدراسات العليا في الجامعات المصرية بالشكل الذي يخدم التطبيع والعالقة مع الكيان الصهيوني 

غة المصرية وما الى ذلك وهناك معلومات مذهلة نشرتها منظمة مقاومة التطبيع المصرية حول وغسل االدم

الجهد التخريبي للكيان الصهيوني في مصر باسم التجارة والصناعة والتبادل التجاري والتعاون الزراعي 

حيطة، واالستفادة من وهذا ما يدعو العراقيين الى الحذر وال.. والثقافي وما الى ذلك من العناوين الجذابة

  . معطيات وآثار التجربة المصرية المدمرة مع الكيان الصهيوني

   العراق؟ جواد إسرائيل الرابح في..األكراد
 

  عبد اهللا صالح
 

23/06/2004 
تلعبه إيران في العراق في دعم المقاومة  الذي" الدور"رغم تحذيرات إسرائيل للواليات المتحدة مما وصفته 

. لم تستجب لنصائحها بضرورة إغالق الخدود العراقية اإليرانية لصراع مع الواليات المتحدة، فإنهاوإشعال ا

 أن الواليات المتحدة تواجه مأزقاً في العراق، وأن مآل حربها إلى الفشل، بدءوا في ومع تيقن ساسة إسرائيل

عن قيامهم  ، فضالً الكرديةمن خالل تدريب بعض وحدات الكوماندوزتعزيز عالقتهم مع أكراد العراق، 

وأجهزة استشعار عن بعد، من أجل  ، تحتوى على معدات مراقبةبتأسيس مكاتب للموساد في األراضي العراقية

ومراقبة التحركات السورية واإليرانية التي تزعم أنها تهدد  تدعيم الوجود االستراتيجي إلسرائيل في العراق،

 .أمنها

  كانت الحرب قد٢٠٠٤وبالتحديد في يوليو ,  بوش عن انتصاره في العراقإعالن الرئيس فبعد شهرين من

الحرب، بدأت في  وصلت إلى نقطة حرجة، حتى إن إسرائيل التي كانت من أكثر المتحمسين والمؤيدين لهذه

انب واسعا من ج" تمردا"المتحدة ستواجه  تحذير اإلدارة األمريكية من أن قوات االحتالل التي تقودها الواليات
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العراقية يحصلون على دعم من بعض عمالء المخابرات اإليرانية  المقاومة العراقية وأبلغتها أن رجال المقاومة

 ،اآلخرين، ممن كان بإمكانهم عبور الحدود المكشوفة بين إيران و العراق وقتما يشاءون والمقاتلين األجانب

تسعمائة ميل، مهما كلفها  لحدود العراقية اإليرانية بطولوقد طلب اإلسرائيليون من الواليات المتحدة أن تغلق ا

  .ذلك

) ٢١/٦/٢٠٠٤" (نيويوركر"في مقاله بمجلة " سيمور هيرش" وكما أشار, ورغم ذلك، فقد بقيت الحدود مفتوحةً

الحدود  تتجاهل تقارير المخابرات اإلسرائيلية بشأن إيران، ولكنها رأت أن اإلبقاء على فإن اإلدارة األمريكية لم

  الذين يعبرون الحدود، مفتوحة كان أكثر فائدة للعراقيين، ليبقوا على اتصال بالمواطنين اإليرانيين

في طريقهم ألداء مناسك الحج أو العمرة ، فقد كان  واآلالف منهم الذين يمرون يومياً عبر الحدود مع العراق،

ران أو إبقاءها مفتوحة، طالما أن اإليرانيون بشأن إغالق الحدود مع إي الصواب هو إيجاد نوع من التوازن

  الحدود لم يكونوا يحملون أسلحة أو يطلقون النار على القوات األمريكية، فضالً عن أن الذين يعبرون

  ..اإلدارة األمريكية لم تكن تسعى لعزل العراقيين داخل وطنهم

يمكنهم من  أهلية وخيرية في العراق،إسرائيل من أن اإليرانيون سيعملون على إنشاء منظمات  وقد حذرت

وقد ثبت أن . القوات األمريكية خاللها تجنيد فئات كثيرة من العراقيين، للمشاركة في هجمات مسلحة ضد

 .محلها التحذيرات من تزايد العنف في العراق كانت في

تفجيرات التي سلسلة ال من خالل, كان التمرد ضد االحتالل قد بلغ ذروته, ٢٠٠٣ففي مطلع شهر أغسطس 

أحد الضباط . قتل فيه اثنان وأربعون شخصاً في السفارة األردنية ومقر األمم المتحدة الذي, وقعت في بغداد

قيادة إسرائيل قد استنتجت في ذلك الوقت أن واشنطن كانت غير  السابقين في المخابرات اإلسرائيلي كشف أن

 بإنقاذ الموقف في العراق، قال ضابط المخابرات اإلسرائيليوفيما يتعلق . مع إيران راغبة في تصعيد المواجهة

  .السابق إن الواليات ال يمكن أن تهزم عسكرياًُ في العراق، وأن هزيمتها ستكون سياسية

والخبير في مركز سابان لسياسة  المحلل السابق في المخابرات المركزية األمريكية،" وقد أشار فلينت ليفيريت

فرصة ذهبية لتخرج من المستنقع العراقي، بعد أن أنجزت   أن اإلدارة األمريكية كان لديهاإلى, الشّرق األوسط

على البقاء، ومع تصاعد المقاومة العراقية، أصبحت الواليات المتحدة تواجه  مهمتها، ولكن الرئيس بوش أصر

وحدة المخابرات  جا من رئيسوقد تلقى الرئيس بوش في نوفمبر الماضي تقييما مزع. كبيراً في العراق مأزقاً

أن الوضع األمني في العراق كان  المركزية األمريكية في بغداد لألوضاع في العراق، تضمن تحذيراً من

  الحرب مؤسسات سياسية أو قيادات لديها القدرة على يقترب من االنهيار وأنه ال يوجد في العراق بعد

  .ت ووضع مسودة الدستور العراقيإجراء االنتخابا حكم العراق، وتولى مسئولية

مما اضطرها لتغيير سياسة , اإلدارة األمريكية بتصاعد العنف في العراق ولم تمض أيام قليلة، حتى اصطدمت

األمم   لتسليم السيادة إلى الحكومة المؤقّتة، وإشراك٢٠٠٤وتحديد موعد الثالثين من يونيو  العمل المنفرد،

على االنتخابات األمريكية سوى  لم يكن باقياً" نوفمبر"في هذا الشهر . للعراقيينالمتحدة في عملية نقل السلطة 

أشار مبعوث األمم المتحدة، أرادت أال تتحمل وحدها تداعيات  ولهذا فإن اإلدارة األمريكية، وفقاً لما. عام واحد

  .تشاركها األمم المتحدة األحداث ، وفضلت أن
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قد تجاهلت نصائحهم وتحذيراتهم وها هي تدفع الثمن،  نهم رأوا إدارة بوشلقد شعر اإلسرائيليون باإلحباط، أل

 وقد حذر إيهود .الشرسة، التي جعلتها غير قادرة على اإلمساك بزمام األمور وتواجه مزيداً من المقاومة

  يسالرئ رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق الذي ساند غزو إدارة بوش للعراق، ديك تشيني نائب ,باراك

إسرائيل تعلم جيداً أنه من  األمريكي من أن الواليات المتحدة ستخسر حربها في العراق، مشيراً إلى أن

الواليات المتحدة إال أن تختار حجم اإلهانة التي  المستحيل أن تحقق قوات االحتالل نصراً، وأنه لم يعد أمام

  .مريكي لم يعلق على ما قاله باراكولكن نائب الرئيس األ..العراق يمكن أن تواجهها من جراء غزو

 الشّرق األوسط والواليات المتّحدة ،, ، في أوروبا"سيمور هيرش"من المقابالت أجراها  ومن خالل سلسلة

تكون قادرةً أن تجلب  استنتج أنه، بنهاية العام الماضي، كانت إسرائيل قد وصلت إلى قناعة بأن إدارة بوش لن

يمقراطيعلى إسرائيل أن, ة إلى العراقاالستقرار أو الد رت حكومة رئيس  وأنتتبنى خيارات أخرى، حيث قر

المخاطر التي كانت تسببها الحرب لمكانة إسرائيل وموقعها  العمل على الحد من, الوزراء أرئيل شارون

طقة شبه عالقتها مع أكراد العراق، وتأكيد وجودها الفاعل على األرض في المن االستراتيجي، وذلك بتوطيد

مغامرة  لكردستان وقد وصف عدة مسئولين قرار شارون، الذي يحتاج العتمادات مالية كبيرة، بأنه المستقلّة

  .غير محسوبة قد تؤدى لخلق مزيد من الفوضى والعنف في العراق

دوز الكومان المخابرات اإلسرائيلية اآلن بهدوء في كردستان، حيث يقوم بعض رجالها بتدريب وحدات وتعمل

التي يتركز فيها أكراد سوريا  الكردية، واألهم من وجهة نظر إسرائيل هو القيام بمهام سرية في المناطق

جانب إيران، التي تزايد نفوذها في المنطقة في  وإيران، حيث تشعر إسرائيل أنها مهددة، بصفة خاصة من

وبعض ,  في العراق، أعضاء في الموسادقائمة رجال إسرائيل العاملين وتشمل. أعقاب الغزو األمريكي للعراق

إسرائيل السري الذين يعملون كجواسيس في كردستان من خالل نشاطهم الظاهري  أعضاء جهاز مخابرات

  .ال يحملون جوازات سفر إسرائيلية , وفي بعض الحاالت كرجال أعمال

التعليق على ما أثير بشأن " فمارك ريجي"باسم السفارة اإلسرائيلية في واشنطن  وعندما طلب من المتحدث

ذلك جيداً،  إسرائيل في المناطق الكردية، قال إن القصة برمتها زائفة، وأن الحكومات المعنية تعرف نشاطات

المركزية األمريكية أكد أن  ، لكن مسئوال كبيرا في المخابراتكذلك فقد رفض المسئولون األكراد التعليق

إلى أن اإلسرائيليين شعروا بأن الخيارات تضيق  وأشار. ن في كردستاناإلسرائيليين كانوا بالفعل يعملو

وعندما سئل مسئول المخابرات األمريكية عما إذا كانت . وجودهم هناك ، وأنهم يعتقدون بضرورة|أمامهم

  :من الواليات المتحدة الموافقة على تحركاتها في المناطق الكردية، أجاب ضاحكا إسرائيل قد طلبت

دائماً ما يحقق مصلحتهم، ومع  فاإلسرائيليون يفعلون..ي يستطيع أن يخبر إسرائيل بما يجب أن تفعله؟ومن الذ

  ..بتحركات إسرائيل في العراق  ذلك، فقد كانت المخابرات المركزية األمريكية على علم

تركيا ، التي عبرت عن العديد من التّوتّرات بين إسرائيل و وقد أثار قرار إسرائيل بتوطيد أقدامها في كردستان

 اإلسرائيلي في كردستان ، والتّشجيع المزعوم للطّموحات الكردية التي تستهدف خلق قلقها بشأن تزايد الوجود

الواسعة في شمالي  وأوضح األتراك أن عمليات المخابرات اإلسرائيلية. دولة كردية مستقلّة بشكل سري

المعادية إلسرائيل ، تشكل من جانب آخر  طات السورية واإليرانيةالعراق، والتي تندرج في إطار مواجهة النشا
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  .حكوماتهم  مصدر دعم ألكراد سوريا وإيران الذين يعارضون

عبر إقامة منطقة حظر جوى بقرار من  بداية الستعادة األكراد بعض حقوقهم ،, لقد كانت حرب الخليج األولى

لنفط العراقي، وقد تمكنوا من تحقيق قدر كبير من االستقالل ا األمم لمتحدة ، ومنحهم حق المشاركة في عوائد

 ولكن معظم األكراد يطمحون فيما هو أبعد من ذلك، فدولة كردستان التاريخية. العراق في ثالثة أقاليم شمال

تحقيق حلم الدولة  ولهذا فإن الدول الثالث تسعى جاهدة لمنع. تمتد لتشمل جزء من سوريا، وإيران وتركيا

  .يةالكرد

جديداً ، فخالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن  والحقيقة أن التغلغل اإلسرائيلي في كردستان ليس

كجزء من استراتيجية البحث عن تحالفات مع , الكردي ضد النظام العراقي الماضي، ساندت إسرائيل التمرد

إيران  ة األكراد، عندما اتّفقت مع شاهخذلت الواليات المتّحد١٩٧٥وفي عام . الشّرق األوسط غير العرب في

القيادة الكردية العراقية عن  على التوقف عن مساندة الطموحات الكردية لالستقالل في العراق، وقد عبرت

المتحدة الخاص باستعادة السيادة العراقية، والذي لم  غضبها عندما وافقت الواليات المتّحدة على قرار األمم

 .في أي دستور دائم" االعتراض"الكردية حق الفيتو   األقليةيتضمن النص على منح

 الرئيس بوش من أنهم لن يشاركوا في حكومة يسيطر عليها الشيعة ، إال إذا توافرت وقد حذّر الزعماء األكراد

على جنسية عراقية  ضمانات دستورية لحقوقهم في ظل الدستور المؤقت ، حيث لم يعد األكراد يقبلون الحصول

  .ن الدرجة الثانيةم

إسرائيل، لالستيالء على العديد من األراضي في شمال  وهناك مخاوف يثيرها تحرك األكراد، بدعم من

المواجهة المسلحة ، خاصة في مدينة كركوك الغنية باحتياطيات النفط، حيث  العراق، على نحو يهدد بتصاعد

كبيرة منهم  ي سبعينات القرن العشرين بتوطين أعدادالعراقيون العرب، منذ أن قام صدام حسين ف يسيطر عليها

جزء من وطنهم التّاريخي وفى  في المدينة، كجزء من سياسة تعريبها، ولكن األكراد يعتبرون كركوك ونفطها

المقاتلين السنة والتركمان لن يقفوا مكتوفي األيدي، وستندلع  حالة محاولة األكراد االستيالء على كركوك، فإن

 .بالمدينة داميةمواجهات 

النفط خارج العراق، حيث إن كل  وحتى إذا استطاع األكراد أن يسيطروا على كركوك، فليس بإمكانهم نقل

كما أن وجود دولة كردية غنية . السنيون أنابيب النفط تمر وسط األراضي التي يسيطر عليها العرب

ا، وقد يصل األمر إلى حد المواجهة سوريا وإيران وتركي باحتياطات نفطية سوف يشكل تهديداً لكل من

  .العسكرية

إيران،  إلى كافة القوى في المنطقة، باستثناء كردستان، باعتبارهم أعداء لها، وبصفة خاصة وتنظر إسرائيل

في فلسطين ولبنان بمساندة سوريا،  التي تعتقد إسرائيل أنها تشكل تهديداً نووياً لها، وأنها تخطط لدعم اإلرهاب

للكوماندوز لموازنة الميليشيا الشيعية، وقد قامت بالفعل خالل  ى إسرائيل إلى تزويد األكراد بوحداتولهذا تسع

 بعض وحدات الكوماندوز الكردية، وهو ما أثار المخاوف التركية من إمكانية تسلل هذه العام الماضي بتدريب

 .يةالوحدات عالية التدريب عبر الحدود وتنفيذ هجمات داخل األراضي الترك

حالياً إلى  أن ساندت إسرائيل أكراد العراق في مواجهاتهم مع نظام صدام حسين، وتسعى إسرائيل كما سبق
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واإليرانية التي تهدد أمنها من خالل  تدعيم وجودها االستراتيجي في العراق، ومراقبة التحركات السورية

ألراضي العراقية بالقرب من الحدود مكاتب للموساد في ا تعاونها مع األكراد، فضالً عن قيامها بتأسيس

  .معدات مراقبة دقيقة وأجهزة استشعار عن بعد اإليرانية والسورية، تحتوى على
 

 كردي صهيونية لتركيا وإيران وسوريا بقفاز ضربة
  كردستان يمتد لنصف قرن اختراق

 
   ٠٣/٠٨/٢٠٠٤ - أون الين  إخوان

  لكردستان صهيوني اختراق

استخدام األكراد لتحقيق  أهمية درك جهاز االستخبارات الصهيوني الموسادأواخر الخمسينيات أ في

  :ذلك التواصل بتلك الفصائل عددا من الخطوات واتخذ مصالحه، خاصة الفصائل التي يمكن العمل من خاللها،

في عهد (تدريجيا عبر إيران  باألسلحة م حين شرعت إسرائيل بتزويد أكراد الشمال١٩٥٨عام  :األولى

  ).لشاها

بين الحين واآلخر وفريق ال  أسلحة م أخذت أبعاد هذه المساعدات باالتساع من شحنات١٩٦٣عام  وفي

المتدفقة على المنطقة وفرق خبراء عسكريين أخذت  األسلحة يتجاوز عدد أفراده أصابع اليدين، إلى سيل من

وأصبحت طهران مكانًا ) الشاه(ان والمساعدات كانت تجري عبر إير االتصاالت بالتوافد تباعا، كل هذه

هذه  أحد وبموجب قرار اتخذ في) من حزبي البرزاني والطالباني(الصهاينة والساسة األكراد  بين الجتماعات

للضباط األكراد في  تدريبية م بتقديم أول دورة١٩٦٥االجتماعات قام الخبراء العسكريون الصهاينة في عام 

دوالر شهريا لألكراد العراقيين، كما قام  ألف قد خصصت تل أبيب خمسينجبال كردستان، إضافةً إلى ذلك، ف

م غير أن المساعدات ١٩٧٣م، ١٩٦٧الصهيوني عامي  الكيان زعيم الحركة مال مصطفى برزاني بزيارة

م، وهو ما يعني نهاية الحركة ١٩٧٥العالقات بين العراق وإيران في عام  تحسن الصهيونية توقفت فجأةً إثر

 واصل كافة المساعدات كانت تصل إلى األكراد عبر إيران، ورغم تخلي الموساد عنهم، فقد ألن ة؛الكردي

مجددا أثناء الحرب  العالقات األكراد العراقيون عالقات تعاون محدود مع الكيان الصهيوني، وانتعشت هذه

  .بيبسكود بضرب تل أ صواريخ  اإليرانية، وحرب الخليج األولى عندما بدأت-العراقية

بقضيتهم، بل استغالل توثيق عالقاتها مع  إيمانًا الصهيوني من وراء إقامة عالقة مع األكراد لم يكن الهدف

  .أن تشكل خطرا عليها، أي إيران والعراق وسوريا يمكن كيان غير عربي موجود في قلب دول

ئنة خلف هذا التعاون مهما كانت، وال الكا السياسية الفصائل الكردية المتعاونة فلم تعر أهمية للمخططات أما

  .رفضهم للمساعدات الصهيونية السخية يستدعي ما) كما كان باألمس(يرون اليوم 

شفق الكردية مع الزعيم الكردي العراقي مسعود برزاني منذ أيام عدة قال  يني مقابلة نشرت بجريدة وفي

إسرائيل،  وبين  عالقات قائمة بين الدول العربيةحقيقة واقعة مؤلفة من شعب ودولة، وهناك إسرائيل إن: "فيه

   ".وال نستطيع أن نكون عربا أكثر من العرب أنفسهم
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عهد النظام البعثي وتعزيزهم، هذا الكيان  في المراقبون أن ذلك التعاون سهَّل لألكراد إقامة إقليمهم ويرى

ة من االستقالل بعد احتالل العراق، أي إلى درجة قريب الذاتي عقب حرب الخليج األولى ورفع مستوى الحكم

قبل زهاء خمسين عاما تعرضت فقط إلى بعض التبدالت التي تماشت مع  تأسست أن تلك العالقات التي

  .ومازالت تستند إلى نفس قاعدتها الجيوبوليتية المستجدة، الظروف

ي المرحلة التي أعقبت احتالل ف العالقات للبحث الذي نشره سيمورهيرش في مجلة نيويوركر عن تلك وفقًا

  .العراق

االستخبارات األجنبية األخرى رصدت  أجهزة يدعم هذا التحليل أن االستخبارات التركية وغيرها من وما

  .في شمالي العراق الموساد منذ فترة طويلة النشاطات التي يقوم بها

ولكنها تستهدف سوريا وإيران؛ األمر  العراق، القول إن تل أبيب ال تستهدف إقالل تركيا في شمال ويمكن

  .أبعاده الذي يمس تركيا في بعض

الصهيوني في شمال العراق  الوجود ما دامت تركيا غير مستهدفة في هذه المرحلة على األقل من ولكن

  فلماذا تقلق؟

 .في المنطقة الصهيوني عن هذا السؤال تكمن في قراءة واقع وتاريخ دور الكيان اإلجابة

أقوى ترسانة نووية وتقليدية في   امتالكها م رغم١٩٨٢بقصف المنشآت النووية العراقية فجأة عام  مهافقيا

متذرعة بحجج ال يقبلها  اد،الفلسطينيين أبشع اضطه وتضطهد المنطقة، ورغم ذلك تخطط ضد دول المنطقة

ورهيرش في مقاله األخير الضحية وليس الجالد، وعليه فإن أقوال سيم مكان العقل والمنطق، واضعة نفسها

 تكون  رغم النفي الصهيوني الرسمي بعدم وجود احتمال أن-ويؤيدها بتقارير استخبارية والواقع تطابق المنطق

  .الخارجية األقطار هذه النشاطات من فعل اليهود األكراد، وهو اعتراف يؤيد استخدامها العمالء في

في شمال العراق؟ وما  الصهيونية حد توغلت النشاطاتالذي يتبادر إلى األذهان هو إلى أي  السؤال

الزعماء األكراد وبين الكيان الصهيوني؟ واشنطن  بين أهدافها؟ وهل هناك عالقة بين األواصر الودية جدا

  .ومصير ومستقبل العراق يبنى وسط هذا الضباب أبيب، ليست مخلصة في مواقفها وكذلك تل

إلى إطار واضح لألمر؟ كذلك  للتوصل باحث بحزم وصراحة مع الدولتينيا ترى يتوجب على أنقرة الت فهل

وكذلك وضع التحالف المصيري بين أمريكا والكيان  األمريكي، ال يجب إغفال دور الناتو لوقوعه تحت التأثير

هناك مطالب الناتو من تركيا، الواضح أن كل ذلك يضع لتركيا الحد الذي  أيضا -الصهيوني بنظر االعتبار

 الصهيونية معمعة الشرق األوسط ويكون مطلوبا منها عدم التصريح بمعارضتها للتجاوزات داخل ستقف فيه

  .ضد الفلسطينيين بالوضوح الذي تقوم به حاليا

 األحزاب السياسية العلمانية  في محصورة تظل تلك العالقة في كردستان العراق مع الكيان الصهيوني وبعد

وللتمكين من سيطرتها على مقاليد األمور هناك، أما الشعب  لمصالحها اشنطن والتي تلعبذات الصلة الوثيقة بو

الفخ  في رافضا لتلك العالقة مؤمنًا بقضيته، ومكافحا لنيل حقوقه، بعيدا عن االرتماء فيظل الكردي المسلم

  .الصهيوني
---------  

  1611  العدد-ينشر باالتفاق مع مجلة المجتمع *
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كذب عالوي، عميل المخابرات المركزية األمريكية ،عندما قال أنه سيجعل من العراق سندا للعرب وهو يعلم 

العربية، وكذب أيضا عندما نفي أن إلسرائيل أن قانون إدارة الدولة الساري المفعول يخلع عن العراق هويته 

وجودا في العراق، والكل يجمع علي تجذر هذا الوجود منذ عقد من الزمان ، وفي أول زيارة الياد عالوي 

رئيس الحكومة العرقية المؤقتة للقاهرة، وفي اجتماعات دول الجوار التي تعاصرت مع هذه الزيارة، أثيرت مع 

لعالقات الكردية مع إسرائيل، وعبرت وفود الدول المشاركة بال استثناء، وخاصة وفود الجانب العراقي مسالة ا

مصر وإيران وسوريا واألردن والسعودية عن قلقها البالغ لهذه العالقات ورفضها ألي تغلغل إسرائيلي في 

 في - لم يجد أمامه إال أن ينفي- وهو كردي -العراق تحت أي مسمي، غير أن وزير خارجية العراق 

 وجود هذه العالقات ويقلل من شانها، مرجعا إياها إلي تحركات وتصرفات فردية ال -صياغة تفتقد المصداقية 

تعبر عن سياسة عامة، وشاركه في هذا أياد عالوي الذي نفي أي وجود إسرائيلي في العراق عامة، وفي 

  . كردستان العراق خاصة

ع الخاص باألكراد في العراق منذ حرب الخليج األولى في ولكي نتتبع هذا الموضوع نورد نبذة عن الوض

أوائل التسعينيات، فقد كفلت لهم منطقة الحظر الشمالية التي فرضتها أمريكا وبريطانيا منع أنشطة وسيطرة 

الحكومة المركزية في بغداد في منطقة كردستان قدرا كبيرا من االستقالل الذاتي، فقسمت المنطقة بين 

طالباني، وتأسست آليات عملية سياسية مظهرها ديمقراطي بقيام برلمان، وإن كانت تكرس البارزاني وال

وقد نسي األكراد خالفاتهم الداخلية تحت إغراء ماليين الدوالرات التي . زعامات قبلية ديكتاتورية وراثية

ع في كردستان تدفقت من مصادر أمريكية وإسرائيلية، واستمر هذا الوضع قرابة عشر سنوات واستقر الوض

  . علي ذاتيتها وخصوصيتها بل واستقاللها عن الوطن األم

غير أن األكراد رغم سعيهم لتحقيق حلمهم في إقامة دولة كردية، إال أنهم يتحاشون الحديث عن ذلك لتوقي 

ذكر كذلك تحاشت الواليات المتحدة األمريكية . المعارضة الشرسة من تركيا والدول العربية والمجتمع الدولي

قانون إدارة الدولة في قرار مجلس األمن وهو القانون الذي أصدره بول بريمر الحاكم المدني للعراق، والذي 

يعطي كردستان وضعا متميزا وشاذا بين الواليات العراقية، ولم يسكت األكراد عن االحتجاج إال بعد 

  .  حكم فيدرالي للعراق الجديدوحصولهم علي تاكيدات أمريكية بحفظ كافة طلباتهم في وضع متميز وسط

وظهر التمييز بوضوح عندما استثنى رئيس الحكومة العراقية أياد عالوي إقليم كردستان من تطبيق قانون 

وإعتبر عالوي، إن الوضع في إقليم كردستان يسوده . السالمة الوطنية الذي أعلن عنه قبل حوالي عشرة أيام

  . االستقرار واستتباب األمن

 عالوي بالزعيمين الكرديين مسعود البرزاني في أربيل وجالل الطالباني في السليمانية وبحث معهما وقد التقى
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وضع برنامج عمل مشترك لبناء عراق ديمقراطي دستوري فيدرالي حسب قوله، كما ناقش معهما الوضع 

زاب الكردية األمني في جميع مدن العراق وإجراءات تنفيذ قانون الطوارئ وضم مئات من مليشيا األح

إلى الحرس الوطني العراقي، إضافة إلى مناقشة موضوع المرحلين األكراد من بعض المناطق ) البيشمرجه(

  . خالل فترة الحكم السابق لمختلف األسباب

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة أياد عالوي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 

الذي ) اإلرهاب(خير فيه عن وضع جميع إمكانيات اإلقليم تحت تصرف الحكومة لمكافحة البرزاني أعلن األ

اعتبره الخطر األول في العراق، وحث البرزاني علي تكثيف الجهود إلقامة عراق جديد من خالل ترسيخ مبدأ 

  . التوافق واحترام حقوق األقليات وعدم اعتبار األكراد مواطنين من الدرجة الثانية

 الدالالت علي طبيعة الدور الكردي في تنفيذ أهداف االحتالل ما أعلنه وزير الدفاع حازم الشعالن الذي وأخطر

من عناصر المليشيا المسلحة لألحزاب الكردية % ٢٠رافق عالوي في المؤتمر الصحافي عن ضم 

وساد بعمليات وترامت معلومات أخرى عن قيام البشمرجة والم. إلى الجيش العراقي الجديد) البشمرجه(

مشتركة في تكريت وبغداد والموصل وغيرها تتضمن عمليات نسف وإغتيال وحفظ األمن لحساب قوات 

  . اإلحتالل

 ألف مسلح كردي إلى بغداد ٢٥وكانت األنباء عن تطورات األوضاع األمنية في العراق قد أشارت إلى تدفق 

لحكومة المؤقتة في السيطرة علي تلك األوضاع وبعض المدن الكبيرة مثل الموصل و كركوك لمساعدة قوات ا

  . وخاصة بعد انتقال السلطة المزعوم إليها 

ويري المراقبون العراقيون إن القيادات الكردية تحاول استغالل ظروف احتالل العراق الحالية وعدم وجود 

ور األوضاع األمنية سلطة وطنية مركزية قوية وحاجة حكومة أياد عالوي الي دعم األكراد لها لمواجهة تده

فهم يعرضون علي الحكومة المؤقتة إسهام البشمرجه في حفظ األمن . لتحقيق أكبر قدر من المكاسب

واالستقرار مقابل منح األكراد المزيد من أشكال الحكم الذاتي الذي جعل إقليم كردستان العراق خالل السنوات 

وذلك مع وجود برلمان وحكومة وجيش وعلم وميزانية، ) غير المعلنة(العشر األخيرة بمثابة الدولة المستقلة 

  . ويأتي طلب القيادات الكردية استثناء اقليم كردستان من قانون السالمة الوطنية ضمن هذا اإلطار

وأضافت المصادر العراقية ان ما يبعث علي القلق الشديد لدى العراقيين من العرب والتركمان هو إصرار 

رض رؤيتها لمستقبل األكراد بعيدا عن مبدأ المصير الواحد للشعب العراقي كإصرارها القيادات الكردية علي ف

علي الفدرالية وفق الصيغة التي ترغبها تلك القيادات أو التهديد بجر البالد إلى التقسيم، واإلصرار علي ربط 

  . ى الكردكركوك الغنية بالنفط بمنطقة الحكم الذاتي رغم أنها تضم العرب والتركمان إضافة إل

ويرى المراقبون العراقيون زيف ما تدعيه القيادة الكردية من اإليمان بوحدة العراق وأن كردستان جزء ال 

يتجزأ من العراق، ودليلهم علي ذلك اإلصرار الكردي علي التمسك بكون كركوك ضمن المنطقة الكردية وقيام 

ين في المناطق التي يعتبرونها كردية مثل كركوك مليشياتها المسلحة بكل طرق التهجير القسري للعرب الساكن

  . وكالر وخانقين وغيرها

مسعود البرزاني وجالل (وتشير مصادر الجبهة التركمانية الموحدة إلى تحالفات القيادات الكردية الحالية 
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مجال مع حكومة أياد عالوي في الوقت الحاضر فيشير إلى أن تلك القيادات لها تاريخ طويل في ) الطالباني

، فقد بدءوا تعاونهم مع التحالفات المرحلية التي اعتبرتها تكتيكا جاهزا للتطبيق كلما لزم األمر تحقيقا لمصالحها

إسرائيل منذ عشرات السنين التي استخدمتهم ضد مختلف الحكومات العراقية وزاد هذا التعاون بعد فرض 

ا مع صدام حسين عندما منحهم الحكم الذاتي ثم انقلبوا  وتحالفو،١٩٩١أمريكا حمايتها للمنطقة الكردية منذ عام 

عليه ووقفوا مع إيران خالل الحرب بين البلدين، بل إن الصراع حول المصالح امتد حتى بين القيادات الكردية 

نفسها عندما استعان مسعود البرزاني بجيش صدام إللحاق الهزيمة بقوات جالل الطالباني وطردها من أربيل 

  . عينات، وكذلك تحالفاتهما مع ايران وتركيا التي كانت تقوي وتضعف حسب الظروف والمصالحمنصف التس

وعلي هذه الخلفية يمكن التعامل مع إعالن القيادة الكردية عن دعمها لحكومة اياد عالوي التي تهدف من 

من التنازالت كالسكوت ورائها تحقيق أهداف منها كسب الحكومة المركزية في بغداد ومساومتها لتقديم المزيد 

عن استمرار سياسة التهجير القسري للعناصر غير الكردية كالعرب والتركمان من المناطق التي تحسبها ضمن 

المناطق الكردية مثل كركوك وخانقين وغيرها، وذلك بالرغم من طلب المرجع الديني آية اهللا السيستاني من 

  . االكراد استرجاع أراضيهم عبر محكمة وطنية

وعلى هذه الخلفية ايضا يتوقع المراقبون العراقيون لجوء القيادة الكردية إلى زيادة تأثيرها وتواجد مليشياتها 

ضمن مؤسسات الدولة األمنية كالجيش والمخابرات الجديدة ووزارة الخارجية التي تعتبر ) البيشمرجه(المسلحة 

دي متعصب ، إضافة الي تعزيز دورها اإلقليمي اآلن خاضعة للسيطرة الكردية المطلقة وعلي رأسها وزير كر

  . ضمن هذه المرحلة، وبذلك تكون تلك القيادة الكردية هي المستفيد األكبر من التعاون مع حكومة أياد عالوي

  : العالقات اإلسرائيلية الكردية

ي اتصاالت وتبادل بدا التعاون الكردي اإلسرائيلي منذ قيام الثورة في العراق، وكان يقتصر في أول المر عل

زيارات سرية ثم تطور تدريجيا خالل أوقات الصدام المسلح والتوتر إلي بحث إمكانيات العون اإلسرائيلي 

وخاصة في مجال التسلح والمعونات المالية، وقد طرح موضوع التعاون الكردي اإلسرائيلي بشدة في األوساط 

كتسب اهمية وخطورة من تداعياته السلبية في المنطقة على السياسية والمخابراتية في أمريكا وأوروبا بعد أن ا

  . ضوء موقف تركيا وإيران المعارض له

 بعنوان الخطة ب ونشره في ٢٠٠٤وعلى سبيل المثال نجتزئ من بحث أعده سيمور هيرش في يونيو 

Annals of national securityبعض ما تردد عن أبعاد ووقائع ذلك التعاون، فينقل عن باتريك  

 وبعد شهرين من إعالن ٢٠٠٣كالوسون نائب مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق االدني أنه في يوليو 

وبدأت إسرائيل التي كانت من . الرئيس بوش انتهاء الحرب في العراق، وصلت الحرب إلي مرحلة حاسمة

لة كبيرة من العصيان أكثر المساندين للحرب تحذر اإلدارة األمريكية من أن االحتالل األمريكي سيواجه حم

يتلقون ) المقاومون(تشمل إلقاء قنابل وعبوات ناسفة واغتياالت، وأفادت المخابرات اإلسرائيلية أن العصاة 

. الدعم من المخابرات اإليرانية وتسرب لهم المحاربين عبر الحدود اإليرانية التي يصعب السيطرة عليها

وابدوا قلقهم من أن .  ميل بأي ثمن٩٠٠دود التي يبلغ طولها وألحت إسرائيل علي أمريكا أن تحكم إغالق الح

  . ينشئ اإليرانيون جمعيات خيرية في العراق ليستخدمها لتجنيد عراقيين لمحاربة األمريكان
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ضد ) المقاومة(وثبت صحة تحذير إسرائيل من تزايد أعمال العنف، وفي أوائل أغسطس تفجر العصيان 

وقال ضابط استخبارات .  قتيال٤٢نية ومقر األمم المتحدة التي ذهب ضحيتها األمريكان بنسف السفارة األرد

إسرائيلي أن قيادتهم تري أن أمريكا لم تكن راغبة في مواجهة مع إيران تؤدي إلي توتر الوضع في العراق، 

  . فالواليات المتحدة ال يمكن هزيمتها عسكريا في العراق، ولكنها قد تواجه هزيمة سياسية

 فلينت ليفريت محلل سابق في المخابرات المركزية وخدم في مجلس األمن القومي ويعمل باحثا في ونقل عن

مركز سابان لسياسة الشرق أن الرئيس بوش تلقي في أوائل نوفمبر تقريرا من المخابرات المركزية يشير إلى 

 الغزو ليست قادرة علي حكم أن األمن في العراق علي وشك االنهيار وأن أيا من القوى التي دخلت العراق مع

 يونيو وإشراك األمم ٣٠البالد أو إجراء انتخابات، وعليه قررت اإلدارة بعد أيام نقل السلطة للعراقيين في 

  . المتحدة في الموضوع

وقد قام مسئول أمريكي سابق من المؤيدين للحرب بجولة مخيبة لآلمال في العراق، وزار تل أبيب بعد ذلك 

ئيليين محبطين لتصاعد المقاومة، ونبهوا إلي أن ذلك يرجع إلى تجاهل نصائحهم، وقال حيث وجد اإلسرا

المسئول أنه تبادل أحاديث طويلة مع كبار المسئولين اإلسرائيليين السياسيين ورجال المخابرات الذين ابدوا 

، وقال يهود .االتتخوفهم من فشل أمريكا في حفظ األمن في العراق وأنه ال بد من التخطيط ألسوا االحتم

باراك رئيس الوزراء السابق الذي أيد الحرب في العراق بأن درس إسرائيل هو أنه ال يمكن أن نكسب 

  . باالحتالل، وأنه ابلغ تشيني نائب الرئيس األمريكي أن أمريكا خسرت في العراق 

ل أن أمريكا لن تستطيع  استنتجت إسرائي٢٠٠٣وبعد مشاورات عديدة في أوروبا والشرق األوسط قبيل نهاية 

وهنا قرر آرييل شارون أن . إرساء االستقرار والديمقراطية في العراق، وبدأت إسرائيل في بحث بدائل أخرى

يقلل الخسائر التي سببها الموقف للموقف اإلستراتيجي اإلسرائيلي بالتوسع في عالقاتها القديمة مع األكراد 

 التي تحظى بنوع من االستقالل وعارض بعض المسئولين وتحقيق وجود فاعل علي األرض في كردستان

قرار شارون الذي سيكلف إسرائيل نفقات باهظة فضال عن أن الوجود اإلسرائيلي قد يزيد من أسباب تصاعد 

  . المقاومة

وكانت عناصر المخابرات وعناصر عسكرية إسرائيلية تعمل بهدوء في كردستان، ويعملون على تدريب 

وتشعر . ز الكردية وتمارس عمليات سرية داخل المناطق الكردية في تركيا وإيران وسورياوحدات الكوماندو

ويشمل النشطاء اإلسرائيليين . إسرائيل بأنها مهددة من إيران التي ازداد موقفها قوة في المنطقة بعد الحرب

  . ازات سفر إسرائيليةأعضاء في الموساد يعملون في المنطقة الكردية تحت غطاء رجال أعمال وال يحملون جو

وتضمن البحث أن مارك ريجيف المتحدث باسم سفارة إسرائيل في واشنطن صرح بأن هذه القصة غير 

ولكن مسئوال . صحيحة وكذلك امتنع المسئولين األكراد عن التعليق والمتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية

 تعمل في كردستان حيث يشعر بأنه ليس لديهم من كبيرا في المخابرات المركزية صرح بأن عناصر إسرائيلية

خيار إال التواجد في كردستان وأن التواجد اإلسرائيلي معروف في كافة أوساط المخابرات األمريكية وهو 

، وأسفرت عن بزوغ األمر الذي ترمز إليه الموساد بأنه الخطة ب التي تسببت في توتر العالقات مع تركيا

  . بين تركيا وإيران وسورياتحالف جديد في المنطقة 
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وفي أوائل يونيو تسرب تقرير استخباراتي أعده فنسنت كانيسترارو خبير متقاعد في الوقاية من اإلرهاب 

باالشتراك مع فيليب جيرالدي الذي عمل كنائب رئيس قاعدة اسطانبول في الثمانينيات و أواخر التسعينيات 

ود اإلسرائيلي في شمال العراق الذي يشجع األكراد علي تحقيق يشير إلي أن األتراك منزعجون من توسع الوج

هدفهم بإنشاء دولة كردية مستقلة، كما يقوم بأنشطة ضد سوريا والعراق بما في ذلك دعم األكراد المعارضين 

ومعروف في الدوائر الغربية أن وجود إسرائيل في كردستان ليس جديدا فقد بدا . للحكومتين السورية واإليرانية

من الستينيات حيث نشطت إسرائيل في دعم ثورة األكراد ضد العراق كجزء من إستراتيجيتها بالتحالف مع 

  . العناصر غير العربية في المنطقة

ونقل عن مسئول ألماني أن بعض العناصر داخل إدارة بوش وخاصة الفريق الذي يؤيد بول وولفويتز نائب 

ة شمال العراق تقام علي النمط اإلسرائيلي و تحقق ذات الخدمات وزير الدفاع قد ال تعارض قيام دولة كردي

وقال المسئول األلماني أن ذلك اإلتجاه يعد خطا كبيرا فقد تواجهه تركيا بالحرب ويحل التحالف بين . ألمريكا

  . تركيا وإسرائيل الذي اعتبره وزير خارجية أوروبي نكسة للمنطقة

ن وحدات الكوماندوز الكردية حتى تستطيع التصدي لقوات الصدر والهدف العاجل إلسرائيل هو سرعة تكوي

وغيرها من المليشيات الشيعية كما يمكن إلسرائيل أن تطلق الكوماندوز األكراد ضد أي ميليشيا سنية أو بعثية 

  .  ألفا تفوق الميليشيات السنية والشيعية عددا٧٥خاصة وأن البشمرجة التي يبلغ أفرادها 

برات إسرائيلي سابق بأن إسرائيل تولي عناية خاصة لتدريب الكوماندوز الكردية علي واعترف ضابط مخا

 بحيث يكونون قادرين علي االختراق وجمع Mistaravimنفس مستوي الكوماندوز إسرائيلي ميسترافيم 

ن المعومات وقتل القيادات السنية والشيعية ويرى أن هذه هي أنجع السبل للقضاء على المقاومة، كما أ

  .. الكوماندوز الكردية يمكنها بنفس القدر اختراق تركيا والقيام بعمليات فيها

وقد توسع التعاون إسرائيلي الكردي بحيث اخترقت عناصر كردية إسرائيلية إيران لوضع دقائق إليكترونية تهد 

د لغرض ماكيافيللي هو في النهاية إلي تتبع النشاط النووي اإليراني، وقال مصدر إسرائيلي أنهم يدعمون األكرا

  .  استخدامهم كقوة توازن قوة صدامRealpolitikسياسة الـ 

وصرح مصدر ألماني عالي المستوي بأنهم منزعجون لما توفر لديهم من معلومات حول قيام إسرائيل بعمليات 

  . داخل إيران وسوريا ويرون يد إسرائيل في التمرد الكردي األخير في سوريا

خطر ما تخشاه إسرائيل علي أمنها يأتي من إيران، ولما كان وجودها في كردستان يمكنها قال كالوسون أن أ

ومن هنا . من مراقبة البرنامج النووي اإليراني، فإنه ال يمكن تفهم دواعي عدم وجود إسرائيل في كردستان

ن نحن نحب تركيا ويقولو. فإن روابط إسرائيل مع كردستان تصبح أكثر نفعا من تحالفها المتطور مع تركيا

ولكن يجب أن نواصل ضغطنا علي إيران، األكراد هم أقرب األقليات القريبة من الواليات المتحدة، ولكن 

  . المشكلة هي كيف نسوي ذلك مع تركيا ويبدو أنه ال سبيل للوصول في ذلك إلي تفاهم مع تركيا

الحرب، وهذا خطر كبير علينا ونقل عن مسئول تركي كبير أن إسرائيل كانت نشطة في كردستان قبل 

وعليهم، نحن ال نقبل تقسيم العراق كما لن نتجاهل ذلك إذا حدث، سنحرق بطانية لكي نقتل بعوضة، ونقول 

لألكراد إننا ال نخشاكم ولكن يجب أن تخشونا ونقول لإلسرائيليين أننا لن نؤيد أي تسويات تؤدي لتقسيم العراق 
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  . دموع واأللم في الشرق األوسطألن ذلك سيزيد من نزف الدماء وال

، وإذا تم المعروف من المكسيك حتى روسيا أن ألمريكا أجندة سرية في العراق، فقد أتوا لتحطيم وحدة العراق

التقسيم فلن تستطيع أمريكا إقناع العالم بدواعيه، وإذا ساقوا سابقة البلقان ففي البلقان ال يوجد بترول، وهنا ال 

ويقول المسئول التركي الكبير أن أنقرة .  العراق وسيكون من المستحيل احتواء األزمةتمثل كركوك سيراجيفو

فاتحت إسرائيل في ذلك ولكن إسرائيل أنكرت أنها تقوم بالتدريب وشراء الممتلكات وأن ذلك إن تم فيقوم به 

 ونرى أن هذه أشخاص بمبادرات شخصية وليس وفقا لسياسة إسرائيلية، وبالطبع فإن مخابراتنا تكذب ذلك

وصرح عبد اهللا جول بأن هذه السياسة . السياسة ليست في صالح أمريكا أو إسرائيل أو العراق أو اليهود

  .  وبين التحالف مع إسرائيلSurvivalاإلسرائيلية في كردستان تضعنا في خيار بين الوجود 

  : البعد الديني للتغلغل اإلسرائيلي في العراق

، وحذرت بعض األبحاث األكاديمية العربية  تعتبر العراق جزئا من إسرائيل الكبرىواقع األمر أن إسرائيل

 ١٩٤٨من أن سيناريو الوكالة اليهودية قبل عام ) ٢٠٠٣ يوليو ١٩بحث للدكتورة أميمة أحمد الجالحمة في (

يهود في يتكرر، فقد اصدر حاخامات اليهود فتوى بأن العراق جزء من إسرائيل الكبرى وناشدو الجنود ال

 يهودي أن يصلوا كلما نصبوا خيمة أو شيدوا أي ٢٠٠٠الجيشين األمريكي والبريطاني بالعراق ويبلغ عددهم 

وقال . بناء علي األرض العراقية غرب الفرات ألن تلك المناطق تعتبر جزءا من أراضي إسرائيل الكبرى

'' ل وعمال بتعاليم الدين اليهودي أن يقولواالرابي ناهيما هاهوري أنه يجب على هؤالء الجنود عندما يرون باب

وعلى هذا األساس تعد الوكالة اليهودية آلياتها من أجل ضمان '' مبارك أنت يا ملك الكون الذي هدم شرور بابل

  . تدفق اليهود علي العراق دون انتظار الستتباب األمن سعيا لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلي الفرات

لوكالة تنظيم رحالت سياحية للعراق في ظل نظام صدام وقبل نشوب الحرب وذلك بهدف شراء وقد حاولت ا

-األراضي والممتلكات مستغلة حالة العوز لدي العائالت العراقية، فقد وصلت اسر يهودية من أصول عراقية 

األراضي  ولم تكن هذه الزيارات بقصد السياحة حيث باشرت فورا بشراء عشرات من -بمعرفة الوكالة

والعجيب أن هذه البيوع قد تمت رغم تعطل إدارات . والبيوت منفقين مبالغا فلكية إلغراء العراقيين بالبيع

تسجيل البيوع العقارية عن العمل بسبب الحرب، إن ما يجري اآلن في العراق يذكرنا بما جري في فلسطين 

آلن دورا اقوي من البريطانيين لصالح هذا ، ويلعب األمريكان ا١٩٤٨تحت حماية االحتالل البريطاني قبل 

  . النشاط اإلسرائيلي

وقد يتبين المسئولون العرب قبل القراء أنه ال يجب االستخفاف بالمخطط اإلسرائيلي األمريكي في العراق الذي 

يمس بمصالح كل دول المنطقة، وأنه يجب علي دول المنطقة الممثلة في اجتماعات دول الجوار أن توحد 

ا وإمكانياتها من اجل إقتالع جذور الوجود اإلسرائيلي في العراق ومن ثم إفشال وضع األجندة جهوده

األمريكية موضع التنفيذ تحاشيا لتكرار فلسطين أخرى يتمزق بعدها العالم العربي والقوي إقليمية أخرى مثل 

  .تركيا وإيران وسط فوضي شاملة لن يستفيد منها إال إسرائيل
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  !ان العراق إسرائيل الثانية ؟هل تغدو كردست

  كاتب من فلسطين يقيم في امريكا/ عوني فرسخ: الكاتب

   www.alfikralarabi.com: المصدر

  ١٢/٧/٢٠٠٤: التاريخ

كثيرة هي المؤشرات التي تدل علي اهتمام اإلدارة واألجهزة األمريكية بالقضية الكردية في العراق ومحاولة 

ومنذ مطلع خمسينات القرن الماضي توالت التقارير حول .  األوسط الكبير توظيفها في تنفيذ مشروع الشرق

ولقد جاء سيمور هيرش، بمقالته في صحيفة نيويوركر . تغلغل الموساد اإلسرائيلي في كردستان العراق

األمريكية بتفاصيل وافية، استناداً لمصادر معلومات أمريكية وألمانية وإسرائيلية عن تطور التغلغل 

خباراتي والسياسي والعسكري االسرائيلي، واتخاذ كردستان العراق مركزاً للتأثير في أكراد سوريا وإيران االست

، وليس ممكناً الطعن بشهادة هيرش إذ هو باحث مشهود له بدقة مصادره، فضال عن أنه والتجسس علي البلدين

  . يهودي متعاطف مع إسرائيل

ارسون أدوارا في مجريات األمور علي مختلف األصعدة تتجاوز كثيرا ومنذ احتالل العراق والقادة األكراد يم

وما كان ذلك ليكون لوال شعور كل من . ما تؤهلهم له إمكانياتهم الذاتية ونسبة األكراد في المجتمع العراقي

سلطة االحتالل والقيادات الكردية الضالعة معها بأهمية الدور الكردي في تنفيذ المخطط األمريكي ـ 

وما كانت القيادات . هيوني، ليس في العراق المحتل فقط، وإنما أيضا في محيطه العربي واإلسالميالص

لتركمان من ، وتمارس عملية طرد العرب واالكردية لتغالي بمطالبها بفرض الفيدرالية بالشروط الكردية

   .كركوك، لوال أنها واثقة من أهميتها عند صناع القرار األمريكي والصهيوني علي السواء

وكان طبيعياً والحال كذلك أن يكثر في أوساط المعلقين السياسيين العرب واألجانب الحديث عن احتماالت أن 

وظيف القضية الكردية بمثل ما وظفت به تقيم اإلدارة األمريكية إسرائيل جديدة في كردستان العراق، واحتمال ت

المسألة الصهيونية، برغم التمايز الكيفي بين الحقوق الكردية المشروعة وغير المرفوضة عربيا وبين 

بل وان يسخر األكراد في . االدعاءات الصهيونية غير المشروعة والمرفوضة من األمة العربية جملة وتفصيال

وسط آسيا اإلسالمي كما الصهاينة مسخرون في خدمة هذه االستراتيجية في خدمة االستراتيجية األمريكية في 

  . الوطن العربي

هل من الممكن أن تغدو كردستان العراق إسرائيل : واألسئلة المحورية التي تفرضها الظاهرة الكردية الراهنة

 الظروف الموضوعية الثانية، وأن يلعب األكراد دورا مماثال لدور الصهاينة في المنطقة ؟ أم أن تمايز

لكردستان والذاتية لألكراد عنها بالنسبة لفلسطين المحتلة والتجمع االستيطاني الصهيوني فيها، يجعل تحقيق 

األمرين مستحيال عمليا ؟ وهل إن كال من النخب السياسية القائدة والفكرية واإلعالمية المؤثرة، العربية 

الخصوص، تدرك حقائق الواقع الكردي المتميز كيفيا عن الواقع والكردية علي السواء، وفي العراق علي وجه 

الصهيوني، وقادرة علي التعاطي مع القضية الكردية في ضوء ذلك، لتحول دون التداعيات الخطرة التي تلوح 

التحقق في واقع من ابرز معالم أزمته نذرها في األفق ؟ أم أن مثل هذا الطموح أمنية رغائبية صعبة 
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خلف النخب األشد تأثيرا في صناعة القرار وعجزها عن توظيف اإلمكانيات المتوفرة لدي األمة المستعصية ت

  العربية في تقديم االستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي اإلمبريالي ـ الصهيوني ؟ 

اري وأول ما أالحظه في محاولة االجتهاد باإلجابة عن األسئلة األربعة وجود تشابه كبير في الدور االستعم

بابراز كل من الحركة الصهيونية والقضية الكردية، كما في العالقة فيما بين صناع القرار البريطاني أوال 

والثابت أن عالقة بريطانيا بالزعامات القبلية الكردية تعود . واألمريكي تاليا بكل من القادة الصهاينة واألكراد

 . العثمانيين مع االمارتين الكرديتين الصورانية والبابانيةللربع األول من القرن التاسع عشر، بتدخلها في نزاع

إال أنه حتي نهاية العهد العثماني اتسمت عالقات العرب واألكراد في العراق خاصة بقدر كبير من اإليجابية، 

كما يقرر ذلك جالل الطالباني في كتابه كردستان . وليس في تاريخ الجماعتين أي اثر لصراع عرقي أو قومي

حركة القومية الكردية ، الصادر في بيروت عن دار الطليعة ـ وهي دار معروفة صلتها الوثيقة بحزب وال

البعث العربي االشتراكي ـ مما يدل علي انعدام الموقف القومي العربي المعادي للحقوق السياسة والمدنية 

  . المشروعة لألكراد في العراق وخارجه

في . خيرة من العهد العثماني البدايات االولي لتبلور الوعي القومي العربيوكان العراق قد شهد في السنوات اآل

. حين أن دعوة النخب الكردية التي برزت يومذاك في اسطنبول والقاهرة لم يكن لها صدي بين أكراد العراق

. ١٩١٧ ولم يبرز الوعي الكردي علي الذات، ويتخذ شكل الحركة السياسية، إال بعد االحتالل البريطاني سنة

فالمذكرة المقدمة من سلطة االنتداب البريطاني  . وقد كان لإلنجليز دورهم في إبراز وتغذية الذاتية الكردية

، افاضت بشرح ما قامت به بريطانيا في سبيل ١٩٢٤لعصبة األمم، عندما ناقشت العصبة قضية الموصل سنة 

دت في األلوية التي يشكل فيها األكراد نسبة عالية تطوير اللغة الكردية، والتشجيع علي استخدامها، وإنها اعتم

وصار متبعا أنه حين . بين سكانها أن يتم التقاضي أمام المحاكم بالكردية، وليس بالعربية اللغة الرسمية األولي

كما تشير المذكرة لتزايد عدد الموظفيين . ترفع القضايا لمحكمة التمييز في بغداد أن ترفق بها ترجمة بالعربية

  . ن أصل كردي في تلك األقضية، واتجاه نية الحكومة البريطانية إلي انقاص عدد الموظفين غير األكراد فيهام

ولتحصل بريطانيا علي المشروعية الدولية لمخططها في إبراز الذاتية الكردية في العراق استغلت قضية 

تدعي الحكومة : ما نصه علي قرار تضمن ٢٩/١١/١٩٢٤الموصل في الحصول من مجلس عصبة األمم في 

البريطانية، بصفتها الدولة المنتدبة، ألن تعرض علي المجلس التدابير التي ستتخذ من أجل أن تؤمن لألكراد 

.. من أهالي العراق التعهدات المتعلقة باإلدارة المحلية، التي أوصت بها لجنة التحقيق في استنتاجها األخير

االنتداب علي فلسطين بالتزام بريطانيا إقامة الوطن القومي اليهودي، والنص ال يختلف كثيراً عما تضمنه صك 

  . غير أن بريطانيا أوفت بالتزامها للصهاينة ولم تف بما أوصت به عصبة األمم لألكراد

وكانت بريطانيا حين احتدم الصراع حول الموصل قد استغلت األكراد بأن لوحت لكل من العرب واألتراك 

وتحت التهديد بفصل لواء الموصل أقرت الحكومة العراقية والمجلس التشريعي . كرديةباحتمال إقامة دولة 

 وملحقاتها، واتفاقية النفط التي كانت قد حصلت عليها ١٩٢٤، والمعاهدة المعدلة لهاسنة ١٩٢٢معاهدة 

وفي مناقشة  . بريطانيا من الحكومة التركية قبل الحرب، وذلك برغم المعارضة الشعبية للمعاهدتين واالتفاقية

 نائباً، بينهم النواب األكراد من الوية السليمانية وأربيل وكركوك ٣٧ أيدها ١٩٢٤المجلس التشريعي معاهدة 
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  .  نواب بينهم كرديان٨ نائباً عربياً، واستنكف ٢٥وبعض أقضية لواء الموصل، وعارضها 

عامل مع الزعامات الكردية بكيفية متمايزة ولقد اعتادت الحكومات واألجهزة البريطانية، وكذلك األمريكية، الت

إذ كانت تجزل لألكراد الوعود وبعد أن ينتهي غرضها منهم تتجاهل . نوعياً عن تعاملها مع القادة الصهاينة

 مثال تاريخي ١٩٣٠ ـ ١٩١٧وفي تجربة الشيخ محمود البرزنجي وتعاطي بريطانيا معه ما بين . وعودها

  . لموقف االستعماري منهالممارسات الزعامات الكردية وا

وكان البرزنجي قد برز في السليمانية عشية الحرب العالمية األولي كزعيم أول في منطقته، بانتسابه لرجل 

وحين أخلي الجيش التركي كركوك دفع . صالح من أصول عربية كان قد أقام بين األكراد وحظي بقدسية لديهم

وعندما أعلنت الهدنة طلب . ب عصابات خلف خطوط اإلنجليزقائده احسان باشا الذهب للبرزنجي لينظم حر

ولكن الشيخ محمود . احسان باشا من قائد الفوج التركي في المنطقة تسليم السلطة للبرزنجي ليحكم باسم تركيا

عقد صفقة مع االنجليز سلمهم بموجبها ضباط وجنود الفوج التركي لقاء تعيينه حاكماً للسليمانية يعاونه 

وبعد أن تعزز الموقف البريطاني بانسحاب االتراك عين ضابط . سياسي وعسكري:  انجليزيانمستشاران

بريطاني حاكماً سياسياً للسليمانية، وقلصت تدريجياً سلطات البرزنجي، فقام بأول تمرد كردي في ربيع 

كل مـــــرة وفي . ثم اعيد ليتمرد ثانية، وثالثة. ، ولكنه سرعان ما اعتــــقل ونفي إلي الهند١٩١٩

وفي سنة . تزامـــن انتهاء تمرده مع توقيع حكومة العراق إحدي االتفاقيات التي كانت تريدها بريطانيا

  .  سويت أمور البرزنجي المالية ورحِّل واسرته عن العراق١٩٣٠

ر تمرد ولم تخرج حاالت التمرد الكردي التي توالت من بعد ترحيل البرزنجي عن السياق ذاته، حتي إنتهاء آخ

 بالمصالحة التي تمت فيما بين صدام حسين وشاه ايران بواسطة ١٩٧٥قاده الشيخ مصطفي البرزاني سنة 

وفيما نشر مؤخراً من أن المخابرات المركزية األمريكية تبرئ صدام والجيش العراقي من جريمة . الجزائر

لتوظيف مأساة المدينة الكردية في حلبجة، وتلقي بتهمة استخدام الكيماوي علي إيران، مؤشر علي التوجه 

كما أن في ذلك ما يوحي ببداية نهاية شهر عسل . الضغوط األمريكية ـ اإلسرائيلية المتزايدة علي إيران

  . الزعامات الكردية العراقية

ين وأن يتكرر األمر قرابة خمسة وثمانين عاماً ففي ذلك الداللة القاطعة علي صحة القول بالتمايز الكيفي فيما ب

الظروف الموضوعية لكردستان والذاتية لألكراد عنها بالنسبة لفلسطين المحتلة والصهاينة، وهي تمايزات تقع 

  : في تقديري علي المحاور التالية

إذ تتميز فلسطين بموقع استراتيجي باحتاللها الجسر الواصل، الفاصل، :  ـ علي محور الجغرافيا السياسية١

وبإقامة التجمع اإلستيطاني الصهيوني فيها تعطلت احتماالت الوحدة العربية، . ما بين جناحي الوطن العربي

وتواصل بالنتيجة واقع التجزئة والتخلف والتبعية العربي، االمر الذي ال يزال . وكبحت فعالية مصر التاريخية

  . يخدم مصالح القوي الراعية والداعمة للمشروع الصهيوني

عربي، إيراني، تركي، بين أطرافه الثالث تمايزات : علي تماس مع مثلثوبالمقابل تقع كردستان العراق 

وبدالً من أن تكون اقامة الدولة الكردية عامل فرقة ونزاع في . قومية، تسببت في حروب دامية فيما بينها

محيطها اإلقليمي، كما هي الحال مع اسرائيل، فإنها سوف تؤدي لتراجع حدة التناقضات فيما بين االطراف 
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. العربية واإليرانية والتركية تحسباً من الخطر الكردي المدعوم إسرائيلياً وامريكياً علي وحدة ترابها الوطني

  . وليس في مصلــحة الطرفين دفع األمور بهذا االتجاه

الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة من النهر إلي : ـ علي محور الديموغرافيا٢

وألنهم مزروعون في .  ال تربطهم صلة تاريخية بفلسطين، وإنما هم مجلوبون من مختلف نواحي األرضالبحر

غير موطنهم التاريخي، وغرباء عن المحيط العربي الذي يعادونه ويعاديهم، يظلون في حاجة دائمة للحليف 

اينة علي تراب فلسطين في ومنذ تواجد الصه. االستراتيجي الدولي الذي ال يملكون ترف التمرد علي إرادته

الربع األخير للقرن التاسع عشر لم تبرز بين صفوفهم حركة سياسية، ذات حضور وفعالية جماهيرية، تناقضت 

مصالحها تناقضاً عدائياً مع القوة االستعمارية الراعية والداعمة للمشروع الصهيوني أما األكراد فهم في مناطق 

يرة ومصير لمواطنيهم العرب واإليرانيين والترك، ولطالما شاركوهم تواجدهم مواطنون اصالء، وشركاء مس

األمر الذي . وألنهم ليسوا دخالء علي المنطقة فإن عمقهم االستراتيجي ممتد فيها. في التصدي للغزاة األجانب

يحول دون اجماعهم علي موقف معاد لشعوبها، إذ تغلب عند قطاعات غير يسيرة منهم مشاعرهم االسالمية، 

وليس في تاريخ العراق الحديث ما يدل علي أن اياً من . وحتي انتماءاتهم الوطنية، علي نوازعهم العرقية

حركات التمرد الكردية استقطبت اجماعاً كردياً، وإنما كان لكل منها من يعارضها ويقف في الصف المعادي 

  . لتواطئها مع العدو الخارجي

برغم كل ما حفلت به سنوات ما بعد توقيع :  واألمة العربية ـ علي محور التناقضات مع شعب العراق٣

، وتوالي مسلسل عملية السالم والتنازالت عن الحقوق الوطنية والقومية ١٩٧٩اتفاقيتي كامب ديفيد سنة 

برغم ذلك كله ال يزال الصراع العربي الصهيوني محكوما بكونه صراع وجود وال وجود مع . المشروعة

لمعركة معه مباراة صفرية ، ال يمكن أن يكسبها إال طرف واحد، وتستحيل فيه التسوية استعمار استيطاني ا

  . بالتنازالت المتبادلة

  . والواقع الحي في فلسطين شاهد علي ذلك ولشعب العراق مواقفه التاريخية في التصدي للهجمة الصهيونية

ة، غير أن الذي يحول دون ذلك وليس من شك أن من حق الشعب الكردي أن يطمح لتحقيق وحدته القومي

وعليه . ليست األمة العربية وطموحها الوحدوي، وإنما هو الواقع الجغرافي ــ السياسي والظروف الدولية

يغدو المطلب الواقعي والمتوافق مع الظروف الحاكمة للمسألة الكردية إنما هو التمتع بالحكم الذاتي حيث 

. فة الحقوق السياسية والمدنية والدينية، والتعبير الثقافي عن الذاتيشكلون أكثرية بين السكان، وممارسة كا

. وكلها مطالب مشروعة وذات صلة باشاعة الديمقراطية التي تناضل في سبيلها القوي الوطنية والقومية العربية

ومي وليس من قومي عربي مدرك حقائق التجربة القومية وملتزم بالفكر القومي كما انتهي عند المؤتمر الق

العربي إال وهو مناصر لتمتع االخوة االكراد بكامل حقوقهم الديمقراطية كمواطنين، والتحفظ الوحيد إنما هو 

علي انتهاج سياسات ومواقف تهدد وحدة التراب الوطني وتخدم المخططات االستعمارية والصهيونية، مثلهم 

  . في ذلك مثل بقية المواطنين العرب

  . الكراد المطالبين بحقوقهم الديمقراطية المشروعة تناقضات ثانوية ال تحتم الصداموعلي ذلك فالتناقضات مع ا

والتفاعل االيجابي معهم ممكن وميسور، وقد شهدنا حالة مماثلة له مع الرئيس عبدالناصر الذي كان في غاية 
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اجاز ان ، بــــل و١٩٦٤االيجابية تجاه المطالب الكردية عنـــدما استقبل جالل الطالباني سنة 

  . يخصص صوت العرب برنامجا كرديا متبنيا مطالبهم الوطنية المشروعة

من أبرز عوامل تاييد الرأي العام االوروبي واالمريكي :  ـ علي محور الثقافة والقيم وانماط السلوك٤

بة للمشروع الصهيوني كونه يتوافق مع الثقافة الشائعة، فضال عن أنه يجسد التناقض التاريخي مع العرو

وعلي العكس من ذلك تماما لقد عاش االكراد وال زالوا في العراق وسوريا في الفضاء الثقافي . واالسالم

وهم وإن كانوا يتمايزون بانتاسبهم الساللي، إال أنهم في الجانب الثقافي من حياتهم، حيث . العربي االسالمي

وال يقل عداء غالبيتهم الساحقة لمحاوالت . وجدوا في الوطن العربي، أنما هم عرب لغة وثقافة وانماط سلوك

  . تشويه الثقافة والقيم العربية االسالمية عن عداء المؤمنين بالعروبة واالسالم

لكل ذلك متفاعال تظل احتماالت فشل المحاوالت الساعية الي نزع كردستان من فضائها الثقافي وتحويلها قسرا 

غير ت في تضاد مع حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا، الي صورة شوهاء من المشروع الصهيوني محاوال

أنه ما لم تصل النخب القومية العربية لصياغة االستراتيجية المؤهلة لتقديم االستجابة الفاعلة في مواجهة 

التحدي االمبريالي ـ الصهيوني تظل مخاطر التغلغل االسرائيلي في كردستان العراق وتعامل الزعامات 

حتي وإن كان . هاينة تهدد أمن العراق واستقراره، وأمن واستقرار جواره العربي واالسالميالكردية مع الص

مستحيال أن تقوم في كردستان العراق اسرائيل ثانية، وان يسخ الشعب الكردي الشقيق في اداء دور مماثل 

  . للدور الصهيوني

 
  التغلغل الصهيوني في العراق

 )مقال منقول من دوريه العراق( 

  ن حردانحس
 

تحدثت  للمقاومة العراقية في مواجهتها البريطانية للعراق، والنهوض السريع¬ األميركية بعد احتالل القوات

تعرف قيادة القوات األميركية  إسرائيلية على المستوى العسكري من أجل ¬المعلومات عن اتصاالت أميركية

 واالنتفاضة في فلسطينالمحتلة كي تستفيد منها في المقاومة الخبرات واألساليب اإلسرائيلية في مواجهة على

  .العراقية المتصاعدة مواجهة المقاومة

االرتكاز إليه من أجل خلق المناخ  للعراق يتمثل في  وإذا كان الهدف اإلسرائيلي األول من االحتالل األميركي

 وفرض االستسالم عليهما، فإنالفلسطينية ومحاصرة سورية ولبنان  وتصفية المقاومة المواتي لخنق االنتفاضة
قلب العراق  الصهيوني الى ، هو مد النفوذ»إسرائيل«الذي ال يقل أهمية عن األول بالنسبة لـ الهدف اآلخر،

   .مهماً ومساعداً على تحقيق هذا الهدف األميركي عامالً والتغلغل في مفاصل أساسية فيه حيث يشكل االحتالل

غزو  يجعل الحديث عن الوقائع واألرقام عن هذا التغلغل الصهيوني مايبرز الكثير من  وفي هذا السياق 

اللوبيات  صهيوني للعراق مواكب لالحتالل األميركي يندرج في سياق مخطط مدروس أعد له من قبل
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تنفيذه، وشارك في وضع المخطط  االقتصادية الصعبة في العراق من أجل الصهيونية بهدف استغالل األوضاع

الوزراء اإلسرائيلي ارييل  تنفيذه بإشراف مباشر من رئيس ن وإسرائيليون، وتجري المباشرة فيأميركيو خبراء

   .شارون شخصياً

   يمكن التصدي له؟ وكيف  وما هي أهدافه؟  كيف يتجسد التغلغل اإلسرائيلي في العراق؟ 

بوضوح الوقائع  مستويات مختلفة تؤكدها يتجسد التغلغل اإلسرائيلي في مجاالت عديدة وعلى: أوالً 

  :والمعطيات التالية

األميركية دخل العراق  ونظيرتها اتفاق التعاون االستراتيجي الموقع بين المخابرات اإلسرائيلية في إطار -١  

سفر أميركية ووظيفة هذه العناصر تقديم  يحملون جوازات اإلسرائيلي» الموساد«عنصراً من عناصر ٥٦٠

واالقتصادية واالجتماعية في العراق وجمع معلومات عن  ضاع السياسيةتقارير ومعلومات يومية عن األو

وأصحابها وأصولهم وأوضاعهم األسرية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك  حيازات األراضي العراقية

 ، حيث انتهت من إعداد قوائم بأعداد كبيرة من العراقيين والسيما منالتي يتعرضون لها الصعوبات األمنية
االجتماعية التي من السهل  عمال الراغبين في بيع أراضيهم والهجرة إلى خارج العراق وكذلك الفئاترجال األ

سيكونون من اليهود العراقيين أو اليهود األميركيين  إغراؤها لبيع هذه األراضي، والمشترون لهذه األراضي

   .الذين يحملون جنسيات أخرى
 

شديدة في شراء بعض  بدأت وبسرعة» إسرائيل«ي األمر ان المهم ف(وذكرت مجلة األسبوع المصرية ان 

» الموساد«الفلسطينيين المتعاونين مع  األراضي والبيوت في شمال العراق ويتردد أن مالكها حتى اآلن هم من

   :مقدمة هؤالء واليهود العراقيين والمغاربة والسوريين وفي
 

المتجري، شايش المركومي  سلومة هايدر ن حميدان،منذر المتوكل حسنين، يعقوب المصيري، شاهين الدواكا

وتؤكد المعلومات األولية أن اإلسرائيليين في سبيلهم للتفاوض على  .طيب، إضافة الى يهود أميركيين وغربيين

رجال  شقة ومنزالً سكنياً على مقربة من نهر الفرات، وسيكون مالكها من١٨٣قطعة أرض و45 شراء حوالي

الذين خصصوا حوالي مئة  »إيباك«يركيين وجماعات الضغط الصهيونية والسيما منظمة األعمال اليهود األم

مليون ٣٠٠الوزراء اإلسرائيلي شارون  مليون دوالر لشراء األراضي في العراق في وقت خصص رئيس

   .دوالر
 
رية من الحاكم األميركي بول بريمر تراخيص لعدد من الشركات التجا أصدرت سلطة االحتالل بقرار-٢

في مناطق مختلفة في كردستان العراق، حيث وقعت عشر شركات إسرائيلية عقوداً تجارية  اإلسرائيلية للعمل

الشركات  إن بعض هذه: القوات األميركية حسبما ذكر مراسل وكالة أنباء الشرق األوسط الذي أضاف مع

   .والموصل ركوكبدأت العمل فعلياً في هذه المنطقة خاصة في مدن اربيل والسليمانية وك
 



 التحدي الصهيوين           )   ٢-٥(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                          ٥٤  من ٣٦                                 ٢٠٠٥- شباط
 

يتحدثون اللغة الكردية واللهجة  اإلسرائيلية وذكرت مصادر محلية في شمال العراق أن المسؤولين في الشركات

صادرة عن الحاكم المدني في بغداد، وأن مسؤولين إسرائيليين عقدوا  العراقية ويحملون جوازات سفر عراقية

كركوك  مكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط الخام القديم بيناجتماعات في كركوك والموصل لبحث إ مؤخراً عدة

   .وحيفا
تجارياً مع سلطة االحتالل  وقعت عقداً اإلسرائيلية مزاولة نشاطها بعد أن» أريد يوم«بدأت شركة  -٣

شبكة هواتفعمومية في أغلب مدن شمال العراق والسيما في  بالموصل بقيمة خمسة ماليين دوالر إلقامة

  شركة: وقّعت عدة شركات إسرائيلية عقوداً لتصديرمنتجاتها الى العراق وهي كما .لموصلكركوك وا
األبواب المصفحة وشركة  للمنتجات الغذائية، شركة تنور غاز لتصنيع األفران، شركة موليتيلوكلتصينع أوسيم

   .تاسي لتكرير المياه
دوالر  حالياً بـخمسين مليون  التنمية والتسويقاإلسرائيلية لشمال العراق في مشروعات وقدر حجم الصادرات

نقالً عن مصادر ¬ جريدة البيان) غذائية للجنود األميركيين إضافة الى خمسة ماليين دوالر لتوريد مستلزمات

   ).١/١١/٢٠٠٣العراق  محلية في شمال
 من ١٢أوائل شهر (لعراق ا زار اإلسرائيلية إلنتاج معدات الري الزراعية أنه» نيتا فيم«أعلن مدير شركة -٤

   .العراقية والتقى موظفين في وزارة الزراعة) ٢٠٠٣العام 
بحث مع المسؤولين  إسرائيلي لألعمال انه وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مدير الشركة قال في مؤتمر

  .اإلسرائيلية في ترميمالمرافق الزراعية العراقية العراقيين إمكانية مساهمة الشركة
عناصر من  شمال العراق أن السبيل األردنية األسبوعية نقالً عن مصادر كردية مطّلعة في ت صحيفةذكر-٥

الحدود مع سورية تقدر مساحتها  االستخبارات اإلسرائيلية قامت بشراء أراض في منطقة ساويتا القريبة من

هذه  ما تم نصب أسالك شائكة حولالى قاعدة استخباراتية، ك لتحويلها خالل فترة وجيزة هكتاراً تمهيدا٣٥٠ًبـ

المخابرات اإلسرائيلية بصدد توسيع حملتهم لشراء أراض في مناطق أخرى من الحدود  األراضي وأن عناصر

   .إيران لجمع معلومات استخباراتية عن التحركات الحدودية كلها في الجانب اإليراني مع
القرض الكردي بدعم من  أنقرة عن تأسيس بنككشف أحمد مراتلي ممثل مكتب الجبهة التركمانية في  -٦

بأدلة واضحة أن رأسمال هذا البنك هو رأسمال  جالل الطالباني ومسعود البرزاني في السليمانية وتم التأكد

في محيط مدينتي الموصل وكركوك الغنيتين بالنفط  يهودي في وقت نشطت عمليات شراء األراضي

)٢/١٢/٢٠٠٣.(   
   :لغل اإلسرائيليأهداف التغ ثانياً  

وتحقيق أهدافها االقتصادية  نفوذها وهيمنتها على كل المنطقة تسعى الى بسط «إسرائيل«إن : من نافل القول

الى  الكبرى القادرة على االستمرار دون الحاجة» إسرائيل» األساس المادي إلقامة مشروع التي توفّر لها

فكما ان   .الذي يعطى للمريض ء عنها حالياً وباتت كالمصلالتي ال تستطيع االستغنا المساعدات األميركية

يشكّل فرصة ذهبية النتشال اقتصادها  وأمنية فإنه أيضاً مكاسب سياسية» إسرائيل«احتالل العراق يحقق لـ

يوفر  سنوات، فالعراق يشكّل سوقاً كبيرة جداً ويحتاج الى إعمار ما االنكماش منذ ثالث المأزوم الغارق في



 التحدي الصهيوين           )   ٢-٥(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                          ٥٤  من ٣٧                                 ٢٠٠٥- شباط
 

ومعالجة أزمة  منتجاتها المكدسة إمكانية االستفادة من عقود اإلعمار وفي الوقت ذاته تصدير »ئيلإسرا«لـ

وبهذا المعنى فإن   .حكومة شارون االقتصادية الضاغطة على البطالة المتزايدة وامتصاص حدة األزمة

التي يمر   حالة االختناقإليه وهو الخروج من هدف آني تحتاج: الى تحقيق هدفين في العراق تسعى» إسرائيل«

في إطار السعي لفرض مهمة  استراتيجي يكمن في استخدام العراق نقطة بها االقتصاد اإلسرائيلي، وهدف

  .القوةاإلقليمية العظمى» إسرائيل«تكون فيه  الصهيوني على المنطقة في إطار شرق أوسط جديد المشروع

   الصهيوني ضرورة التصدي لالختراق 
االختراق اإلسرائيلي للعراق  عن مدى قائع والمعطيات اآلنفة الذكر تشير الى أشياء ملموسةإذا كانت الو

يقدم كل التسهيالت لذلك، وما يعنيه ذلك من ازدياد  الذي والمستوى الذي بلغه في ظل االحتالل األميركي

يصبح من   ومستقبالً، فإنهيولدها هذا المد الصهيوني بالنسبة لألمة العربية حاضراً المخاطر والتحديات التي

إن : هذا اإلطار يمكن القول وفي  .الواجب والضروري العمل على التصدي له ومنعه من تحقيق أهدافه

   :عراقية هو أيضاً مهمة عربية وهذه المهمة تتطلب مهمة التصدي لالختراق الصهيوني للعراق بقدر ما هو
يستهدف استعمار العراق   باعتباره الخطر األول الذياألميركي في العراق التصدي لالحتالل والمشروع

العمل : األول  :التصدي يجب أن يتم على محورين نقطة االرتكاز للتغلغل الصهيوني الحاصل، وهذا ويشكل

   .اإلسرائيلي¬ على إحباط المشروع األميركي
على فضح  عة كانت، والعملكشف مخاطر أي تعاون مع سلطة االحتالل تحت أي شعار كان أو أية ذري :الثاني

ال تنفصل عن االستراتيجية  وعزل كل من يرتضي لعب دور في خدمة االستراتيجية األميركية في العراق التي

    .الصهيونية
  28/7/2004 صحيفة تشرين: المصدر

  !الكبير في العراق" اإلسرائيلي"الوجود 

  عاطف الغمري : الكاتب

  صحيفة الخليج : المصدر

  ٣٠/٦/٢٠٠٤: التاريخ

قد طلبوا الموافقة من واشنطن " االسرائيليون"مسؤول كبير بالمخابرات المركزية األمريكية سئل عما إذا كان "

على وجودهم الكبير والنشط اآلن في كردستان العراق، فضحك المسؤول وقال وهل تعرف أحداً يمكنه ان 

ثم ان الوجود . انهم يفعلون دائماً ما هو في مصلحتهمما الذي يجب عليهم ان يفعلوه؟ " االسرائيليين"يقول ل 

  ". في العراق معروف على نطاق واسع في مجتمع المخابرات األمريكية" االسرائيلي"

هذه الواقعة رواها الصحافي األمريكي المعروف سيمور هيرش في مقاله المثير لالهتمام والمنشور في مجلة 

   ".تحليل لألمن القومي الخطة بي" تحت عنوان ٢٠٠٤حزيران ،/ يونيو ٢١األمريكية الصادرة في " نيويوركر"

وحسب المعلومات التي استقاها هيرش من مصادر مسؤولة في المخابرات في عدد متنوع من الدول منها 
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في كردستان العراق كان قراراً اتخذه " االسرائيلي"واأللمانية ان الوجود " االسرائيلية"المخابرات األمريكية و

شارون، بهدف خفض األضرار الناتجة عن عدم نجاح الحرب األمريكية في العراق، " اسرائيل"ئيس وزراء ر

لم تكن مرتاحة لما توصلت إليه من ان الواليات المتحدة " اسرائيل"االستراتيجي، وان " اسرائيل"على مركز 

 التقارير التي تلقتها من ليست راغبة في مواجهة مع ايران، بالرغم من ان إدارة بوش لم تكن تتجاهل

  . عن ايران" االسرائيلية"المخابرات 

وهذه النقطة جاءت على لسان باتريك كالوسن نائب وزير معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى الذي تربطه 

  . عالقة وثيقة بالبيت األبيض

ن اكمالها بضربة عسكرية على ، فإ"اسرائيلياً"مع األخذ في االعتبار انه مثلما كانت الحرب ضد العراق مطلباً 

  ". اسرائيل"ايران كان أيضاً مطلباً ل 

البريطانية قبل حرب العراق بفترة قصيرة بأنه يجب على الواليات " التايمز"وكان شارون قد صرح لصحيفة 

  .ايران.. المتحدة وبريطانيا ان تتجها في اليوم التالي للحرب على العراق، الى العدو البعيد اآلخر

الواسع النطاق في العراق، والمتركز في بغداد وغيرها، وليس في كردستان فقط " االسرائيلي"هذا الوجود لكن 

ما الذي " اسرائيل"ليس مجرد قرار لشارون، انفرد به، او انه ال يوجد احد في أمريكا ال يستطيع ان يقول ل 

ليه على هذا النحو، ثم ان الوجود يجب عليها ان تفعله، ألن القرار السياسي أكثر تعقيداً من النظر إ

  . الظاهر والخفي في العراق، يمثل اتجاهاً أساسياً ومبدئياً لصناع السياسة الخارجية في واشنطن" االسرائيلي"

التي تقود السياسة الخارجية في " المحافظون الجدد"وكانت عمليات تقصي اإلعالم األمريكي لما يحرك جماعة 

من فرض طموحاتها االقليمية في الشرق األوسط، كان " اسرائيل" ان التمكين ل حكومة بوش، قد اتفقت على

   .أحد أهم أهدافهم من وراء الحرب على العراق

نشر الكثير في هذا المعنى في واشنطن، وأستشهد هنا بنموذج منه، معلومات كشفتها رين كوا ياتوفسكي وهي 

ر عمل لها في إدارة الشرق األوسط في البنتاجون، وجاء برتبة كولونيل متقاعد في الجيش األمريكي، كان آخ

ذكرت فيه كيف استولى المحافظون الجدد على حلقات العمل " اون الين جورنال صالون"في مقال لها في 

السياسي للمخابرات، في جهودهم لدفع قرار الحرب على العراق، واالستيالء على زمام سياسة الشرق 

، وانهم لم يكتفوا باستبعاد أصحاب الخبرة بالشرق األوسط، لعاملين في هذه اإلدارةاألوسط، وكان هذا ظاهراً ل

بل مألوا أجندة الشرق األوسط بالمعلومات التي أصبحوا يتلقونها من عدد متنوع من مراكز البحوث المعروفة 

شرق األدنى، ، ومعهد واشنطن لسياسة ال)ميمري(، مثل معهد بحوث الشرق األوسط "اسرائيل"بارتباطها ب 

  . والمعهد اليهودي لألمن القومي

، إذا كان لخدمة أهداف السياسة "االسرائيليين"وكانت النتيجة ان العراق بعد االحتالل تحول الى باب مفتوح ل 

لخدمة أهداف متعددة لها في العراق، وفيما هو أبعد من " اسرائيل"األمريكية، فهو في المقام األول بالنسبة ل 

  .  الدول المجاورةالعراق في

  : ولو اننا رجعنا الى معلومات سيمور هيرش بالنسبة للمنطقة الكردية من العراق فهو يقرر

نشطة اآلن في كردستان، وانها تدير عمليات سرية قرب " االسرائيلية"ان المخابرات والوحدات العسكرية * 
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حياناً ال يحملون جوازات سفر ايران وسوريا، وتتستر عناصر من الموساد تحت صفة رجال أعمال وأ

  ". اسرائيلية"

 ٣٠حسب ما قاله مسؤول كبير بالمخابرات األمريكية بعد انتقال السلطة في بغداد بعد " اسرائيل"هدف * 

حزيران، هو اقامة وحدات كوماندوز في شمال العراق، لموازنة ميليشيات الشيعة خصوصاً الذين / يونيو

وهذا بالطبع يثير مخاوف من اشعال . في جنوب العراق" اسرائيل"ذي تريده يعارضون منهم طبيعة النظام ال

  . الفوضى والخالفات في العراق

في العراق ككل، فال تتوقف المعلومات النابعة من هناك، عن وصف الوجود " االسرائيلي"أما عن الوجود **

 صناعية وتجارية، ومراكز بحوث الكبير في شكل رجال أعمال ومقاوالت، ومتعهدين لشركات" االسرائيلي"

وشركات استشارية لدراسات المشروعات، وقوات أمن ضمن عشرات من شركات األمن الخاصة من مختلف 

، مسجلة بترخيص "اسرائيلية"الدول التي تقوم بعمليات معاونة للجهد العسكري للبنتاجون، وكثير منها شركات 

في العراق قدر عددها بمائة وخمسين شركة، يتستر " يةاالسرائيل"من عواصم خارجية، حتى ان الشركات 

وراء الفتتها الخارجية، حتى لقد قيل من مصادر عراقية تراقب الوضع ميدانياً، انه صار هناك نوع " الموساد"

  . والعراق" اسرائيل"من الجسر الجوي بين 

في ظاهرها، وبعض عناصره الذي يتسرب الى العراق تحت شعار عمليات مشروعة " االسرائيلي"إن الوجود 

، ال يقصد العراق وحده، لكنه يعتبر وجوده النشط هناك وفي مناخ دولة لم تنعم "اسرائيلية"بجوازات سفر غير 

بعد باالستقرار األمني فرصة ليجعل من موقع وجوده هناك، مركز الزلزال لعمليات تشكل فوضى اقليمية، 

  . بالنسبة للعالم العربي" اسرائيل"تيجية وهي الفوضى التي هي في األصل جزء من استرا

وحسبما ورد في معلومات سيمور هيرش عن قيام الموساد بعمليات تسلل عبر الحدود، إلقامة مراكز تنصت 

سيخلق مزيداً من العنف " اسرائيل"وأجهزة مراقبة حساسة، واعتراف من مسؤولين امريكيين بأن ما تفعله 

بإدارة عمليات سرية قرب حدود سوريا وايران، ثم اضافة الى ذلك " لاسرائي"والفوضى، وقيام مخابرات 

أليست عمليات التفجير في السعودية : بتدريب فرق اغتيال، فإن هذا يجعلنا نتساءل" اسرائيل"معلومات عن قيام 

ثم ما . ق؟ ثم ان السعودية ليست بعيدة عن العرا"االسرائيلي"منسجمة تمام االنسجام مع هذا التفكير والتخطيط 

  هي الدول التالية في قائمة هذه األهداف؟
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  م٢٠٠٤  سبتمبر / أغسطس   * هـ١٤٢٥ رجب* ٢٠٣ العدد *  عشرة التاسعة  السنة
   

  العراق؟ ها باحتاللهل حققت الصهيونية آمال

  عبده عياش

» إسرائيل«يجِمع المحللون والمراقبون السياسيون وخبراء السياسة الدولية أن حماية أمن الكيان الصهيوني  

 المتمثلة في هو أهم هدف لغزو واحتالل القوات األنجلو أمريكية للعراق الشقيق إلى جانب األهداف األخرى

السيطرة على منابع النفط العراقي ومنطقة الخليج العربي، وأيضاً الهيمنة العسكرية والسياسية المباشرة على 

الممرات البحرية وطرق المواصالت العالمية لترسيخ الزعامة االنفرادية األميركية على العالم وخصوصاً 

 . اعها وأشكالها وكمياتهاالمنطقة العربية المكتنزة بالثروات والخيرات بأنو

ويرى الباحثون االستراتيجيون أن أمن دولة العدو قد توفر في الوقت الراهن بعد تدمير أميركا للقدرات 

العسكرية العراقية وإنهاء أي قدرة على تهديد ذلك العدو عقب تحلل الجيش العراقي بكافة أسلحته الجوية 

أن حرب غزو العراق قامت بها القوتان االستعماريتان أميركا والصاروخية وحتى البرية، وهذا األمر يؤكد 

  ). إسرائيل(وبريطانيا نيابة عن ربيبتهما اللقيطة 

ويبدو أن األساطير اليهودية الصهيونية هي التي روجت لضرورة سحق القوة العراقية مبكراً؛ حيث يجد 

يدي جند أولي بأس شديد يخرجون من اليهود في تلمودهم المزعوم أن خراب دولتهم الثانية سيكون على أ

أرض بابل كما خرج نبوخذ نصر الذي خرب دولتهم األولى قبل آالف السنين، وسباهم رجاالً ونساء أسرى 

  . وعبيداً

وعقب سقوط بغداد ودخول القوات األمريكية الغازية إلى شوارعها وأحيائها كان أول الفرحين والشامتين 

 عن سعادته باحتالل األميركان لبغداد، وبينما كان العرب والمسلمون الذي أعرب) اإلرهابي شارون(

يعتصرهم األلم والقهر كان الصهاينة فرحين واالبتسامات تعلو وجوههم، ويتبادلون التهاني، ويتعاقرون 

  . الخمر سعادة وطرباً بما وقع

انت أنباء تتحدث عن أصابع خفية وخالل األيام واألسابيع الماضية قبل وبعد الغزو األنجلو أمريكي للعراق ك

يهودية صهيونية تعمل بإصرار لتحقيق االستراتيجية الصهيونية في المنطقة من خالل إسقاط العراق لتتاح 

على أشالء ودماء الفلسطينيين، ) إسرائيل الكبرى(الفرصة لبني صهيون لتنفيذ مخططهم في فلسطين إلعالن 

  . وخراب ودمار دول العرب والمسلمين

   :ومكائد حقد `

منذ فجر اإلسالم اتخذ اليهود موقفاً عدائياً من اإلسالم عقيدة ورسوالً وأمة؛ فنفسياتهم النرجسية وسلوكياتهم 

العنصرية، وطبيعتهم الحاقدة والحاسدة، وأيضاً تاريخهم الحافل بالجرائم والمنكرات، ابتداء من استحالل 
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صيانهم، وانتهاء بقتل األنبياء والمرسلين، كل ذلك شكل الحرام ونقضهم للعهود والمواثيق، وكفرهم وع

، فحاكوا المؤامرات والمكائد، #موقفهم العدائي من اإلسالم الذي ُأرسل به النبي العربي الكريم محمد 

  . وأشعلوا الفتن والحروب حقداً من عند أنفسهم على أمة اإلسالم من عرب وعجم

 عام في أمان ١٤٠٠ راية دولة اإلسالم على مدى أكثر من وبرغم ذلك عاشوا في ديار المسلمين وتحت

عاش يهود المشرق اإلسالمي «: بقوله) ١)(صموئيل أتينجر(ويؤكد هذا المعنى المؤرخ اإلسرائيلي . وسالم

على مدى ما يقرب من ألف ومائتي عام تحت حكم اإلسالم؛ وقد أطلق عليهم طيلة هذه الفترة اسم أهل الذمة، 

ممارسة شعائرهم الدينية في مقابل الجزية التي كانوا يدفعونها للسلطات التي كانت تتولى وكان يحق لهم 

  . »حماية ممتلكاتهم، واتسمت عالقة اليهود بالمجتمع المحيط بهم من المسلمين بقدر كبير من االستقرار

اسية وضع يهود الشرق أفضل بكثير من وضع يهود أوروبا الذين اضطهدوا ألسباب سي«ويقرر أن 

واقتصادية ودينية؛ فكثيراً ما كانوا يطردون من البلدان التي أقاموا فيها؛ في حين لم يتعرض يهود بلدان 

  . »الشرق لنفس المصير

وهو عبارة عن » اليهود في البلدان اإلسالمية«هذه الشهادة وغيرها من الوقائع واألحداث وردت في كتاب 

  . ثين المتخصصين في دراسة تاريخ يهود العالم العربي واإلسالميكتاب فيه عشرون دراسة ألربعة من الباح

والكتاب عبارة عن تحليل شامل للتاريخ االجتماعي واالقتصادي والفكري ليهود البلدان اإلسالمية خصوصاً 

العراق واليمن وأفغانستان، وإيران مروراً ببخارى، وعدن، وكردستان العراق، وحتى مصر، ودول المغرب 

 كما يرصد التحوالت الجذرية التي شهدها المجتمع اليهودي التقليدي منذ منتصف القرن التاسع عشر العربي،

  . وحتى منتصف القرن العشرين

   :االحتاللقوة في ظل  `

 ألف ٨٧م أن تعداد يهود العراق يقدر بـ ١٩٢٠أظهر التعداد السكاني األول الذي أجري في العراق في عام 

 آالف يقيمون في البصرة، وفي عام ٧يهودي يقيمون في بغداد، وأن ) ٥٠٣٠٠(ن يهودي، وأظهر أيضاً أ

  ). ٢( ألف نسمة١١٨م وصل تعداد يهود العراق إلى ١٩٤٧

إن أهل السنَّة من المسلمين كانوا أكثر تسامحاً تجاه اليهود، ولكن كان هناك عامل : ويمكن القول بشكل عام

؛ حيث إنه كلما كانت السلطة مركزية أكثر وقادرة على الهيمنة آخر حدد وضع اليهود وهو مركزية السلطة

تفيد . بكفاءة على مقاليد القوة المختلفة، وخاصة إذا كانت هذه السلطة أجنبية كان وضع اليهود مريحاً أكثر

كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى أن غالبية يهود العراق 

نوا يعملون في المهن اليدوية والصرافة، وفي إنتاج الصابون والزيوت والحلويات والنبيذ؛ كما عملوا أيضاً كا

  . بالتجارة

إن اليهود : وتسببت سيطرة اليهود على أسواق المال في تعرضهم لالضطهاد من ِقبل األتراك الذين قالوا

ريطانيا للعراق أصبح اليهود يتحكمون في اقتصاد ، وبعد احتالل بتسببوا في انهيار قيمة العملة التركية

منصب وزير المالية في حكومة االنتداب البريطاني في العراق، ) ساسون يحزقيان(العراق، فتولى اليهودي 
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% ٥٠من حركة الواردات وأعمال المقاوالت، وشغل اليهود أيضاً % ٩٠كما سيطر اليهود على ما يربو من 

  ). ٣(من حجم الوظائف الحكومية

وحققت بعض العائالت اليهودية قدراً كبيراً من الثراء، وساهم افتتاح قناة السويس إلى حد كبير في ازدهار 

زيلخا، وعبودي من أكثر : النشاط االقتصادي في العراق، وتزايد ثراء العائالت اليهودية، وكانت عائلتا

 على حركة أسواق المال فقد ألحق رحيلهم عن العائالت اليهودية ثراء بالعراق، ونتيجة لسيطرة يهود العراق

  ). ٤(م أشد الضرر بنظام البنوك هناك١٩٥٠العراق في عام 

   : خنجر مسموم في الظهر`

شارك اليهود في الحركات السياسية والقومية التي كانت ذات طابع ليبرالي، ولكن سرعان ما خرج اليهود 

  .  قوة التوجهات الدينية والقومية المعادية لليهودمن هذه الحركات خاصة بعد أن تزايدت في أوساطها

وإبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين انضمت أعداد كبيرة من اليهود إلى صفوف الحزب الشيوعي 

م اليهود إلى صفوفه لتأييده لقرار التقسيم الصادر في ١٩٢٤العراقي، وجذب هذا الحزب الذي تأسس في عام 

  ). ١(عي إلى إقامة دولة يهودية ومعارضته للحرب، وتأييده للحل السلمي الذي دعا إليهم والدا١٩٤٧عام 

م شعر يهود الشرق الذين كانوا يأملون أن تنتصر بريطانيا على تركيا ١٩١٧في الثاني من شهر نوفمبر عام 

مة وطن قومي لليهود، ، وهو الوعد الذي دعا إلى إقا)وعد بلفور(بسعادة بالغة بعد صدور » الدولة العثمانية«

م والتي بموجبها وضعت فلسطين تحت االنتداب ١٩٢٠في عام ) سان ريمو(وبعد أن تم التوصل إلى اتفاقية 

منصب المندوب السامي البريطاني في فلسطين قال بأن كل ) هربرت صموئيل(البريطاني، وبعد أن تولى 

 بحق اليهود في فلسطين، وإنما تعد أيضاً بمنزلة هذه األحداث ال تعد فقط بمنزلة اعتراف من ِقبل اآلخرين

  ). ٢(»مملكة إسرائيل الثالثة«خطوة عملية على صعيد إقامة 

إبان عقد العشرينيات كان لبعض الروابط الصهيونية في العراق بعض المنجزات المهمة في مجالي التبرعات 

  . وشراء األراضي في فلسطين» للصندوق القومي اليهودي«

قارنة بين حجم التبرعات التي قدمها يهود العراق إبان عقد العشرينيات بالتبرعات التي قدمها يهود وعند الم

بولندا في الفترة نفسها نجد أن التبرعات التي قدمها يهود العراق كانت ضخمة للغاية، وال يدل هذا األمر 

لى أن أوضاعهم إبان فترة على مدى تحمس يهود العراق للفكرة الصهيونية فحسب، وإنما يدل أيضاً ع

االحتالل البريطاني للعراق كانت جيدة؛ ولذلك رأت المؤسسات الصهيونية أنه من الممكن االعتماد على يهود 

  . العراق في مجال التبرعات المالية

م ١٩٣٥م فإن الحكومة العراقية حظرت منذ عام ١٩٣٢وبعد حصول العراق على االستقالل الشكلي عام 

يوني وتدريس اللغة العبرية، والهجرة إلى فلسطين، ودخول أية صحف عبرية أو صهيونية إلى النشاط الصه

  . العراق

م في ممارسة أنشطتهم الصهيونية بشكل سري، وكانت المنظمات ١٩٤١ومع هذا بدأ يهود العراق منذ عام 

لى مساعدة الشباب ، وعملت هذه المنظمات ع»هيحالوتس«و » الهجانة«الصهيونية الرئيسية بالعراق هي 

  . على االنضمام إلى المنظمات الصهيونية السرية والهجرة إلى فلسطين
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   :المبكر التسلل `

الدسائس والمؤامرات هي ديدن السياسة الصهيونية، وتصبح استراتيجية يخطط لتنفيذها حين تتعلق بالعرب 

صبع االتهام إلى اليهود الصهاينة في والمسلمين على وجه أخص؛ لذلك ال نغالي في تصوراتنا عندما نشير بأ

كارثة احتالل وتدمير العراق، فثمة مصالح كبيرة سيحصدها اليهود من وراء ذلك، سواء في الوقت الراهن 

  . أو في المستقبل القريب والبعيد

ي، فالعراق وإلى قبيل الغزو األميركي البريطاني كان يشكل تهديداً مباشراً لألمن اإلسرائيلي االستراتيج

ويقف عقبة في وجه التفوق العسكري للصهاينة، ويحول دون التوسع الجغرافي لدولة يهود الذين يحلمون 

التي حدودها من النيل غرباً إلى الفرات شرقاً، ومن جبال األرز شماالً في لبنان ) إسرائيل الكبرى(بإقامة 

  . بليس في الجنةوحتى نخيل خيبر جنوباً في المملكة العربية السعودية، وهذا حلم إ

وال غرابة أن يسعى الصهاينة لقضم ما تيسر لهم من كعكة العراق حتى وإن تعثر األمريكان والبريطانيون 

في تثبيت أقدامهم على بالد الرافدين جراء المقاومة المسلحة العراقية التي توالي تكبيدهم خسائر كبيرة وعلى 

  . رأسها حصد أرواح الجنود األمريكان

 صحة رأينا ما نقلته إحدى النشرات األمنية المتخصصة في لندن على لسان رئيس الموساد ويدل على

وهي المكلفة » الشعبة العراقية«اإلسرائيلي حين كان يتحدث إلى ضباط وعناصر الموساد التي يطلق عليها 

ة والجيوستراتيجية، إننا نعود إلى بلد في غاية األهمية الجغرافي: (بمهمات حساسة في العاصمة بغداد، وقوله

  ). ونصبح على حدود إيران، ونطوِّق سوريا، ولذلك فاألخطاء أو الخطوات الناقصة ممنوعة

) هآرتس(وتعود أخبار التسلل اإلسرائيلي إلى ما قبل الغزو األمريكي البريطاني حين نشرت صحيفة 

إسرائيلية في فنون وأساليب حرب المدن اإلسرائيلية تقريراً يفيد أن القوات األمريكية الغازية تستعين بخبرات 

قائد فرقة ) موشيه تامير(وقمع المقاومة المسلحة إبان االحتالل، وفي هذا اإلطار ألقى الكولونيل اإلسرائيلي 

جوالني الصهيونية محاضرة على ضباط قوات المارينز األمريكي تمحورت حول الدروس التي تعلَّمها جيش 

  . صراع المسلح مع حركات المقاومة الفلسطينية خالل انتفاضة األقصىاالحتالل اإلسرائيلي من ال

التي شنتها قوات االحتالل الصهيوني » السور الواقي«وركزت محاضرة الكولونيل اإلسرائيلي على عملية 

م، ومحاضرته كانت جزءاً من سلسلة محاضرات وتدريبات حول ٢٠٠٢على الشعب الفلسطيني في إبريل 

  .  كانت تتوقعها القوات األمريكية مع الجيش العراقيحرب المدن التي

وخالل الحرب أعلنت القيادة العراقية أنها عثرت على بقايا صواريخ تخص الجيش اإلسرائيلي، وهي إشارة 

واضحة تؤكد أن إسرائيل خاضت الحرب على العراق جنباً إلى جنب مع الواليات المتحدة األمريكية 

  . وبريطانيا

   :خباراتي اختراق است`

أولى ثمرة قطفها الصهاينة من وراء احتالل أمريكا وبريطانيا للعراق هي إنهاء العراق كقوة إقليمية ال 

أما الثمرة األخرى فتمثلت في االختراق االستخباراتي للعراق . هذا على الصعيد االستراتيجي. يستهان بها

لموساد في بغداد؛ وذلك حسب المصادر العراقية أرضاً وإنساناً؛ فعلى هذا الصعيد أنشأت إسرائيل فرعاً ل
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لتنفيذ مهام خطيرة تتعلق في مطاردة العلماء العراقيين، والبحث عن إرشيف المخابرات العراقية، وتجنيد 

العمالء المحليين، باإلضافة إلى اختراق المجتمع العراقي، والتغلغل في أوساط النخبة السياسية والحركات 

الناشئة، والتقصي والتفتيش عن برامج أسلحة الدمار الشامل، والبرنامج النووي العراقي والمنظمات السياسية 

  . العراقي أوائل الثمانينيات) أوزيراك(الذي كانت إسرائيل قد سددت له ضربة قاتلة بقصفها لمفاعل 

طية في العاصمة إنه تم افتتاح مركز إسرائيلي للدراسات الشرق أوس: آخر المعلومات الواردة من بغداد تقول

المطل على نهر دجلة، ) أبو نواس(م، ويحتل المركز مبنى كبيراً في شارع ٢٠٠٣العراقية أول أغسطس 

ويعد المركز أول مركز إسرائيلي يعمل عالنية في بغداد بعد سقوطها، وقد تمكن من الحصول على 

بنتاغون، كما أن حراسة أمريكية التصريحات الالزمة من قوات االحتالل األمريكية، ومن وزارة الدفاع ال

  . مشددة تفرض حوله

) مركز الصحافة العربية(» ميمري«وأكدت المصادر العراقية أن هذا المركز يتبع مؤسسة إسرائيلية تدعى 

وأنه أنشئ قبل خمس سنوات ومقره الرئيس في العاصمة األمريكية واشنطن وله فروع منتشرة في لندن، 

والمركز يتولى ظاهرياً متابعة الصحافة العربية الصادرة في الوطن العربي والدول وبرلين، والقدس الغربية، 

األوروبية وال سيما بريطانيا؛ حيث يقوم بترجمة المقاالت الهامة الصادرة في الصحف العربية إلى اللغات 

لمؤسسات اإلسرائيلية العبرية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية، وتوزيعها على المشتركين، كما يقوم بتزويد ا

  ). ١(الرسمية بهذه الترجمات

ولم يقتصر االختراق االستخباراتي اإلسرائيلي للعراق على ذلك، بل إن الموساد وصل إلى بغداد على ظهر 

الدبابات األمريكية، وبدأ في إقامة وتجنيد شبكات واسعة من العمالء والمخبرين، وجعل من محطة بغداد 

خاللها مراقبة برامج التسلح اإليرانية، والحدود السورية الشرقية، والتغلغل أكثر في قاعدة عمليات يتم من 

  . المناطق العراقية الكردية

إعادة : األول: محللون سياسيون يحددون ثالثة أهداف للوجود األمني االستخباراتي اإلسرائيلي في العراق

يتمثل في دعم : بينما الثالث. ألحزاب السياسيةاختراق خريطة ا: والثاني. تشغيل شبكة الموساد في العراق

الجهود االستخباراتية األمريكية في البحث عن البرنامج السري العراقي لألسلحة والتحقيق مع العلماء 

  . العراقيين

وتسربت معلومات عن أن وحدات أمنية إسرائيلية دخلت بغداد في اليوم الثاني لسقوطها، حيث تحركت تلك 

  . بيل باتجاه كركوك، ثم استقرت في بغداد، وكانت برفقة قوات كردية تابعة لمسعود برزانيالوحدات من أر

المعني » ديفيد تزور«إن الوحدات اإلسرائيلية التابعة للجنرال اإلسرائيلي : وقالت المصادر الحزبية العراقية

دنية، وكانت تركب سيارات بتطوير التعاون األمني مع األمريكيين في العراق دخلت بغداد مرتدية مالبس م

  ). ٢(، وبتنسيق كامل مع قنوات أمنية أمريكية»السليمانية، وأربيل«مدنية أيضاً مكتوب على لوحاتها 

في هذه األثناء كشفت المصادر الصحافية أن الوحدات األمنية اإلسرائيلية في بغداد أرادت اكتشاف مخبأ 

اإلسرائيلي خالل عقدي الثمانينيات » الموساد«ت أرشيف المخابرات العراقية ألسباب ترتبط بعمليا
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والتسعينيات للقرن العشرين؛ وخاصة تلك المتعلقة بصلة المخابرات العراقية مع أجهزة األمن الفلسطينية التي 

  . »أبو جهاد«وخليل الوزير » أبو إياد«قادها صالح خلف 

   : شراء منازل وتنفيذ مخططات`

كي تستقر األوضاع لألمريكان في العراق، فكانوا أول من وصلوا إلى بغداد بعد لم ينتظر اإلسرائيليون كثيراً 

سقوطها وانهيار نظام حزب البعث؛ فبعد نصف قرن تمكن اليهود من العودة إلى بالد الرافدين، وهذه المرة 

  . بطريقة علنية ورسمية

جيف (ة أن ممثل الوكالة اليهودية اإلسرائيلي) معاريف(ففي الثاني والعشرين من يونيو الفائت كشفت صحيفة 

قد قام بزيارة رسمية إلى العراق استمرت خمسة أيام، وهو أول شخصية إسرائيلية رسمية يزور العراق ) كي

  ). ١(بعد احتالله من ِقبل القوات األمريكية البريطانية

وني، وأنها تمت وذكرت الصحيفة أن الزيارة تمت بموافقة اإلرهابي شارون رئيس وزراء الكيان الصهي

  . بتنسيق كامل مع اإلدارة األمريكية

 ٣٤المسؤول اإلسرائيلي قال لوسائل اإلعالم إنه اجتمع مع اليهود الذين يسكنون في بغداد وعددهم يصل إلى 

شخصاً معظمهم من المسنين، وأنه قام بتزويدهم بالمال؛ ألنهم حسب ادعائه يعيشون في فقر مدقع، وقاموا 

  . الكنيس اليهودي في بغدادبمرافقته إلى 

في هذه األثناء تواترت أنباء عودة يهود عراقيين إلى بغداد، وانتشرت في العاصمة العراقية منشورات 

ومقاالت صحافية وخطب ألئمة مساجد تحذر من تغلغل اليهود في المجتمع العراقي، ومن محاوالتهم شراء 

الصهيونية التي ) معاريف(ه األنباء ما ذكرته صحيفة مباٍن وبيوت حكومية وخاصة داخل بغداد، وعززت هذ

  . أكدت أن عراقيين يعملون لصالح المخابرات اإلسرائيلية يعتزمون شراء فندق فخم ليكون مقراً للموساد

وأوضحت أن الموساد يعمل على شراء أو استئجار فندق يكون قريباً من فندق بغداد الذي استأجرته وكالة 

  .  األمريكيةالمخابرات المركزية

أن جهاز المخابرات الموساد يحاول استئجار أو شراء فندق ) ٢(»عيتيم«ونقلت وكالة األنباء اإلسرائيلة 

زهرة الخليج القريب من فندق بغداد وسط العاصمة، وأبلغت أصحابه بأنها على استعداد لدفع أي مبلغ 

  . يطلبونه مقابل تأجيره أو بيعه

يين بعضهم قدموا من الخارج يقومون بشراء البيوت واألراضي السكنية إن عراق): ٣(وقال شهود عيان

بأسعار خيالية خاصة أن دوائر التسجيل العقاري معطلة؛ ولذلك تتم مثل هذه العمليات الشرائية خارج اإلطار 

عبر وسيط من » المجهول الهوية«الرسمي وعلى أوراق غير رسمية تشير إلى بيع العقار للشخص الفالني 

  .  طلب إخالء ذلك العقاردون

وتتركز عمليات شراء البيوت والمباني في مناطق الكرادة الشرقية، والصليخ، والمنصور والمسبح، 

 وذكرت مصادر إعالمية أن أكثر من خمسين يهودياً .وعرصات الهندية وهي من األحياء الراقية في بغداد

م، وقال أحد العاملين في الفندق الذي ١٩٤٨منذ عام عراقياً وصلوا إلى بغداد قادمين من إسرائيل ألول مرة 
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إنهم كانوا من كبار السن ويصطحبون معهم أبناءهم الذين ال يجيدون التحدث بالعربية على عكس : نزلوا به

  . آبائهم

  . وقام هؤالء اليهود بشراء عقارات في شارع فلسطين ببغداد بأضعاف أسعارها المعتادة

راء اليهود المباني والبيوت في بغداد استفزت جماعات المقاومة العراقية مما حدا هذه األنباء المتواترة لش

إنذار اليهود من مغبة المجيء إلى بغداد، وأشارت » اإلسالميين العرب«بواحدة منها تطلق على نفسها منظمة 

سف مقرات  شركة صهيونية ستفتح مكاتب لها في بغداد؛ لكنها توعدت بأنها ستن١٧في بيان لها إلى أن 

  . شركاتهم

عن بعض الصحف العراقية الجديدة أنباء شراء اليهود للدور السكنية، والمباني ) فرانس برس(ونقلت وكالة 

أن فندقاً في وسط » أسرار فندق في الكرادة«كتبت في مقال بعنوان » الدعوة«العامة في بغداد؛ فصحيفة 

  . زل أو قصور كانت ملكاً لضباط النظام السابقالمدينة يستقبل مجموعة من الصهاينة بهدف شراء منا

: فكتبت) الهالل(أما صحيفة » اليهود يشترون كل شيء«عدداً لها بـ ) اليوم اآلخر(وعنونت صحيفة 

عما إذا كان اليهود سيطالبون » الساعة«وتساءلت صحيفة . »اليهود جاؤوا، ويشترون كما فعلوا في فلسطين«

  ). ٤(م١٩٥١باألمالك المصادرة سنة 

إذن تواتر األنباء يؤكد أن الصهاينة تسللوا إلى بغداد في ظل حماية االحتالل األمريكي لهم؛ وقاموا بعمليات 

شراء لمساكن ومباٍن مختلفة كان من بينها مبنى إلقامة خلية الموساد؛ بحيث يقومون بدورهم االستخباراتي 

  . إثارة الفتن والقالقل في العراقداخل المجتمع العراقي، وينفذون مخططاتهم التخريبية، و
 

 امريكية جاسوساَ من الكيان الصهيوني في انحاء العراق يجوازات سفر ٥٦٠
  ـ قدس برسلندن

 
 السابق  العراقيالرئيس السيما عقب اعتقال العراقي،  الحاصلة في المشهدالمتغيرات دراسة حديث رصدت

 السيطرة على األوضاع في العراق بفعل المقاومة التي عن االحتالل صدام حسين، حيث أكدت عجز إدارة

  الصهيوني فيالكيان محذرة في الوقت ذاته من تغلغل عناصر من ،لالحتالل مواجهتها تواصل تطوير سبل

 . السيما في منطقة الشمالالعراق،
 

 األحداث في العراق تتسم بالسرعة والتأزم وتعقد أن منها، بنسخة" س برقدس" خصت التي الدراسة، ورأت

  عاجزة إلى حد كبير عن السيطرة على األوضاع في العراق والتياألمريكية فاإلدارة" الموقف يوماً بعد يوم،

 رةاإلدا حتى وال  األمني والفوضى السياسية والتدهور االقتصادي بشكل لم يكن يتصوره أحدباالنفالت تتسم

 أرض الواقع، بل إن مسار على شيء األمريكية ذاتها، التي بنت خططها على توقعات حالمة لم يتحقق منها

 ". مأزق اإلدارة األمريكية محليا ودولياًتعقيد من األحداث يسير باتجاه إرباك المشروع األمريكي ويزيد
 

 أهم ها وانحسار مسرح عملياتها، تعتبر من على الرغم من محدودية أثرالمسلحة، المقاومة" أن الدراسة وتعتبر
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 استمرار وأن لتنفيذه،  تقويض المخطط األمريكي الذي اندفع صقور الجمهوريين بتصميم وتفاءلعوامل

 في إيجاد واجهة سياسية لها والنجاح بها المقاومة وتوسع رقعة أعمالها والتحام قطاعات أكبر من المجتمع

 تُسقط نظريات الترويج لهيمنة القوة العظمى وأن األمريكية تيجياتيمكن أن تُفلح في تغيير االسترا

  الكتابات التي قدمت لمخطط الهيمنة األمريكية الذي رسمه قادة اإلدارةمن وغيرها القوة) سيكولوجيات(و

 ".الحالية األمريكية

 للعراقيين  بتوقيت تسليم السلطةتلتزم أمريكا لن ـ

 في بريطانيا أن هناك واالستشارات للدراسات ون في مركز المنظور السياسي التي أعدها باحثالدراسة، وقالت

 فيما يتعلق بتوقيت تسليم السلطة للعراقيين خالل بوعودها األمريكية ما يشير إلى احتمال عدم التزام اإلدارة

 . سلطة االحتالل كل الترتيبات لنقل السلطةلتُنهي القادمة الستة أشهر
 

 االنتقال  استلم تقريراً من وزارة الدفاع يتضمن صعوبات في تحقيق عمليةاألمريكي دمالتق  أن مركزوذكرت

 أفراداً جدد، هذا تجنيد وصعوبة  في المئة،٥٠ نصف عام، كالتخلف في تدريب وتعبئة قوات حراسة بنسبة في

التعليم وغيرها من  الطاقة واالتصاالت ووأزمة الوقود باإلضافة إلى ما تضمنه التقرير من معلومات عن أزمة

 يوليو القادم/ هذه الحقائق وغيرها تجعل من دعوى تسليم السلطة في تموزأن الدراسة وتعتبر. المرافق الحيوية

 حكومة تستجيب على األمريكان تشير إلى احتمال مراهنة الدالئل"وتُضيف أن .  لالستهالك ال أكثرقرار مجرد

 إذ ليس من المتوقع أن المباشر، االحتالل ت عن تحقيقه من خالل ما عجزاألمريكيةلمطالبهم وتحقق لإلدارة 

 ". العراق حراً يملك قراره باستقاللية تامةليصبح والبشرية تخرج من العراق بعد هذه الخسائر المالية
 
 دفتاسته  العراقية تطوراً ملحوظاً في أدائها برهنت عليه العمليات األخيرة التيالمقاومة تشهد  هذه األثناءفي

 القوات توازن خلخلة  والتي كبدت قوات االحتالل عشرات القتلى والجرحى، كما أنها نجحت فيالطائرات

 على الهجمات المتواصلة، مما فعٍل كرِد األمريكية وأفقدتها صوابها مما جعلها تتصرف بوحشية ضد األهالي

 .راسة بحسب الدبإنهائه، والمطالبة عمَّق من حالة الكره الشعبي لالحتالل
 

 والعسكريون وحتى المراقبون السياسيون أبداه العديد من القادة الذي  الرغم من التفاؤلعلى" إلى أنه وأشارت

 هناك  اضمحالالً بعد القبض على صدام حسين، إال أن الدالئل تُشير إلى أنستشهد المقاومة والمحللون عن أن

 وجد عليه الذي الوضع ، فإن)البنتاغون( أحد رجال  كبير من المقاومة لم يكن تحت إشرافه، وكما ذكرقطاع

 . شمال العراقفي متفرقة صدام لم يكن ليؤهله لقيادة معارضة كالتي تنتشر في مناطق
 

 القوى الرافضة حضور التي تتجه إلى تعاظم العراقية  المستمر في الساحة السياسيةالتحول الدراسة ورصدت

 كال الساحتين السنية والشيعية، وإلى انحسار شعبية مجلس الحكم في معه للوجود األمريكي والرافضة للتعامل

 . نموذجاً لمؤسسة حكم فاعلة ومتجانسةيكون أن الذي أخفق في

 المعارضة له وللوجود األمريكي القوى الحكم وتنامي دور وشعبية مجلس  تراجع دور وشعبيةأمام: "وقالت
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 األحزاب ألحزاب المشاركة في المجلس، األمر الذي يتطلب من تلك السياسي لالخيار صوابية يمكن الحكم بعدم

 وتؤدي إلى العراقي الواقع  مراجعة وتقييم شجاع تقود إلى تغيير في المواقف حسب ما يتالءم وحقائقوقفة

 ."واإلسالمي االقتراب أكثر من نبض الشارع العراقي

  والتقسيمالفتنة احتماالت ـ

 ويتصدر للعراق،دياد الشقة بين الطوائف والعرقيات التي تكون النسيج المجتمعي  ازظاهرة الدراسة وتناولت

وقالت إنه .  إنهاء االحتاللبعد  مالعراقذلك التحرك الشيعي الواسع للدفع نحو الهيمنة على القرار السياسي 

قبل الشيعة في  مؤتمر موسع في طهران لبحث مستلعقد  الشيعيةواألحزاب الوقت الذي تستعد فيه القوى في"

مجلس شورى ( فإن الساحة السنية تشهد بالمقابل والدة تكتل جديد الشيعة،  أن يلعبهينبغيالعراق والدور الذي 

 التمهيد ومسعى مختلف قوى وهيئات المجتمع العربي السني كردة فعل على التوثب الشيعي يضم ) السنةأهل

 ".لفرض اإلرادة الشيعية على أرض العراق

  والحفاظالنفس يتبناه كال الفريقين والترويج لشعارات التوافق والتفاهم وضبط الذي  خطاب التهدئةمن وبالرغم

 وهذا الخطاب وهذه تتوافق  الالشيعي، الوحدة الوطنية إال أن تحركات كال الطرفين، وعلى األخص التيار على

 . العراق وتطورهواستقرار  أمنيهددالشعارات، وربما ستكون هذه المسألة من أخطر ما 

 الخطر" السنية العراقية مخاوفها الكبيرة مما يسمى والتجمعات  األجواء تؤكد القوىهذه" فإن الدراسة وبحسب

  محقة فيالتجمعات تتقدم على خطر األمريكان واحتاللهم للبالد، وربما تكون هذه مرتبة  فيوتضعه" الشيعي

 التعامل خطيئة  الخوف من التهديد الشيعي إلى الوقوع في يجب الحذر من أن يدفع هذاولكن ، التخوفهذا

 الذي يعلم فيه الجميع أن الوقت في والتعاون مع األمريكان والموافقة، ولو ضمناً، على بقائهم في العراق،

 إرادتها السياسية والسيطرة على مواردها في والتحكم احتالل العراق يأتي كمقدمة إلخضاع المنطقة جميعاً

 يجعل الذي األمر ، الحماية وفرص التوسع للمشروع الصهيونيوتوفير الثقافية دية واختراق قاعدتهااالقتصا

 ". المرتبة التالية من غير أدنى شكفي" الشيعي الخطر"

 العرب والتركمان من جهة وبين األكراد بين مؤشرات الندالع خالفات هناك  الدراسة إنقالت جهة أخرى، من

  الخالف على منطقة كركوك التي يعتبرها األكراد تابعة لألراضي الكرديةحول زتتمرك من جهة أخرى،

 ثالثة ضحيتها راح  شهدت كركوك مؤخراً مظاهرات من ِقبل الطرفين تطورت إلى أحداث دمويةوقد تاريخياً،

 على جثتي العراقية الشرطة متظاهرين عرب وتركمان برصاص مقاتلين أكراد، وفي تطور آخر عثرت

 الطرفين إن لم تتدخل قوى سنية وكردية بين التوتر ين وسط كركوك قُتال طعناً، مما ينذر باحتمال تصعدكردي

 أن تأزم األوضاع سيسهم في تمزيق وحدة العراق، باعتبار جذري، لفض النزاعات واحتواء األزمة بشكل

 اد بكركوك وتتحجج بحماية األقلية رأسها تركيا التي ترفض مطالبة األكروعلى الجوار ويفتح الباب لتدخل دول

 . السياسية والمدنية هناكوحقوقها التركمانية

  إلىالعراق والطائفية تقود إلى الحديث عن الفيدرالية وعن احتمال تقسيم العرقية  النزاعاتمسألة "أن وترى

 حيث تصل نسبة من م،قائ  إشكالالمختلطة ثالث، ففيما يتعلق بالدولة الفيدرالية فإن إشكال المناطق دويالت

 ٢٥ في المئة حوالي ١٠٠ فيها ما يقرب من تمثيلهم نسبةيقطنون من الشيعة والسنة خارج المناطق التي يبلغ 
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 التعقيد فيما يتعلق بالعاصمة بغداد التي تتساوى فيها أعداد السنة غاية  األمرويبلغ. في المئة من اإلجمالي

 .الثالثة التياراتغيرة وكيفية إنصافهم وفق فيدرالية  ثم هناك األقليات الصتقريباً، والشيعة
 
 الطوائف واألعراق بأراٍض ليست لبعض التاريخية  فكرة الفيدرالية ستفتح الباب للمطالباتفإن ناحية أخرى من

 بكركوك بدعوى أنها تدخل ضمن األراضي الكردية يطالبون الذين تحت أيديهم كما هو الحال لدى األكراد

 .تاريخياً

 حق تمتلك سيادة  التقسيم الفيدرالي يتطلب حالة سياسية مستقرة وحكومة شرعية مستقلة وذاتقرار أن كما

 قد تزيد من احتمال التي المؤشرات ورغم وجود بعض. النيابة عن الشعب العراقي في قرارات مصيرية كهذه

مريكان باعتبار أنه سيكرس أوضاعاً  من طرف األاآلن حتى اللجوء إلى خيار التقسيم، إال إنه ما زال مرفوضاً

 شيعية في الجنوب تقوى من النفوذ الشيعي في إيران المرفوض دولة كظهور جديدة ال تخدم مصالحهم،

 يقاتل  وفق األساس الطائفي والعرقي قد يفجر األوضاع في العراق ويؤدى إلى حروبالتقسيم أن أمريكياً، كما

 لحالة من عدم المنطقة في  الجوار، األمر الذي يعرض المصالح األمريكية العراقيون بالوكالة عن دولفيها

 .االستقرار، كما جاء في الدراسة

  الصهيوني في العراق وتملك يهودي لألراضيالكيان استخبارات ـ

 في وجودهمعتبراً أنه نجح في تكريس .  الصهيوني في العراق بطرق مختلفةالتغلغل  منالدراسة وحذرت

 العربية المنطقة  فيالعرقية خالل العقد الماضي وذلك ضمن استراتيجية تسعى الستغالل األقليات لعراقا شمال

 واردة من شمال العراق، أشارت الدراسة معلومات  إلىواستناداً. واإلسالمية في مواجهة التهديد للدولة العبرية

 .قل هؤالء داخل العراق كردية بشأن تنومجموعات  بين اليهودالتعاونإلى هناك نوعاً من 

 الصهيوني في العراق ممثالً بالبعثات العلمية الكيان هناك ازدياد في حضور أن  من التقاريرالعديد أظهرت وقد

 إعمار إعادة" باإلضافة إلى لشركات والمؤسسات االستثمارية التي ستُسهم في والدراسات البحوث ومراكز

 من وجود مئات الرئيسي الهدف  بالسماح لألجانب بالتملك، غير أن إذا يكفل قرار مجلس الحكم ذلك،"العراق

 حالة الفوضى العامة في البالد ويستند من يستفيد من الصهاينة في شمال العراق هو هدف استخباراتي أمني

 عميالً صهيونياً موجودين ٥٦٠ العقد الماضي ويدخل ضمنه دخول بداية منذ إلى االتفاق مع الواليات المتحدة

 مع  أمريكية، هذا عدا عن شراء مجموعات من اليهود ألراضي في العراق بالتنسيقسفر بجوازات ي العراقف

  . العسكرية والمدنية في العراقاإلدارتين

  العراق ترد على اتهام التسلل بفتح ملف تغلغل اسرائيل" جوار"

  ٢٢/٧/٢٠٠٤: التاريخ -صحيفة البيان : المصدر

ار العراقي خالل االجتماع الذي عقدوه في القاهرة امس على االتهامات العراقية رد وزراء خارجية دول الجو

بالسماح بتسلل مقاتلين اجانب الى أراضيه بمهاجمة التغلغل االسرائيلي في العراق، لكن ذلك لم يمنعهم من 

اعالن غازي الياور بالتزامن مع " السياسية واالمنية"التأكيد على دعم حكومة اياد عالوي في تحمل مسئولياتها 
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  . الرئيس العراقي ان حكومته لن تعيد النظر في الفيدرالية وتحذيره تركيا من التعرض ألكراد العراق

وأقرت واشنطن امس بتدهور الوضع األمني، واعلنت ان عدد قتالها في العراق منذ بدء الغزو وصل إلى 

 في ١٢ عراقيا منهم ٢٢مروحيتهم فيما قتل  قتلى احدثهم اربعة قتلوا امس، ثالثة منهم في اسقاط ٩٠٣

  . اشتباكات مع قوات االحتالل

، التي بدأت صباح أمس "دول جوار العراق"وكشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الجلسة األولى من اجتماعات 

بين وزير خارجية العراق هوشيار زيباري من جهة وكل من وزراء " مواجهات ساخنة"في القاهرة، شهدت 

بعض دول الجوار ال "الحديث عن أن " زيباري"جية سوريا وإيران وتركيا من جهة أخرى، بعد أن كرر خار

  . حسب وصفه" يبذل جهداً كافياً لضبط الحدود مع العراق ومنع تسلل االرهابيين

انه في مقابل كالم زيباري، اعرب وزراء خارجية سوريا وايران وتركيا ـ " البيان"وقالت المصادر لـ 

قلق بالدهم العميق ازاء تزايد النشاط االستخباراتي "اروق الشرع وكمال خرازي وعبداهللا غول ـ عن ف

والتي قالت تقارير استخباراتية عربية وغربية انها تشمل دفع ". االسرائيلي في مناطق األكراد شمال العراق

 أخرى، ودعم االكراد السوريين رجال اعمال اسرائيليين لشراء أراض وممتلكات في كردستان العراق ومناطق

كردية لمواجهة النفوذ الشيعي في " قوات كوماندوز"وااليرانيين المعارضين لنظم الحكم في البلدين، وتدريب 

  . العراق

واضافت المصادر أن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أعرب أيضاً عن انزعاج بالده من 

ت تهريب اسلحة لبالده عبر الحدود مع العراق، تستخدم في شن عمليات تقارير ودالئل تشير إلى عمليا"

يضبط الحدود على الجانبين، وأيضاً بين العراق "ارهابية داخل اراضي المملكة وطالب الفيصل بتنسيق مشترك 

  ". وبقية دول الجوار

ن دول الجوار، إضافة إلى وأكدت المصادر ان اجتماع القاهرة بحث تشكيل لجنة أمنية بين العراق وكل دولة م

مع امكانية تبادل . تسيير دوريات عسكرية مشتركة لضبط الحدود ومنع تسلل األفراد أو تهريب االسلحة

  . المعلومات االستخباراتية بين دول الجوار حول المسائل التي تهدد أمنها واستقرارها

 العراقيين إلى التكاتف مشيراً إلى أن ما وكان وزير خارجية مصر أحمد ابو الغيط قد افتتح االجتماع بدعوة

يحدث في العراق لن يثنى المجتمع الدولي ودول الجوار عن مساندة ودعم جهود الحكومة العراقية المؤقتة في 

تحمل مسئولياتها السياسية واالمنية ويمكن العراق من ممارسة دوره االيجابي كعضو فاعل على الساحة 

  . الدولية

كد غازي الياور الرئيس العراقي ان حكومته ستدعم تجربة الحكم الذاتي في المناطق الكردية في موازاة ذلك ا

نعتبر الفيدرالية في كردستان "وقال خالل زيارته ألربيل امس . بشمال العراق ولن تعيد النظر في الفيدرالية

ال نقبل باستهداف "ق، قال وعن تهديدات تركية محتملة بالتعرض الكراد العرا". سفينة لتقريب اجزاء الوطن

  ". أي جزء من الشعب العراقي وسندافع عن جميع العراقيين في حال تعرضوا للمخاطر

في ظل نظام صدام (اي شخص رحل من هذه المدينة قسرا "وفيما يتعلق بمدينة كركوك ، قال الياور ان 

يجب ان يعود "مضيفا " لى مدينته فورافانه من الواجب الديني واالخالقي واالنساني والسياسي اعادته ا) حسين
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وميدانيا اقرت الواليات المتحدة بأن ". المرحلون وفورا وهناك آلية ومؤسسة كركوك لتسهيل عودة المرحلين

  . الوضع األمني في العراق يبقى سيئا للغاية على الرغم من نقل السلطة للحكومة العراقية

تقع ضد قوات االحتالل محذرة من هذه " هجمات يومية"أن واقرت وزارة الخارجية االميركية في بيان ب

التهديدات ضد "وجاء في البيان ان . الهجمات وال سيما تلك الموجهة ضد طائرات ومن عمليات خطف اجانب

مع مخاطر قوية بوقوع هجمات محذرة " أمن جميع المواطنين االميركيين في العراق تبقى مرتفعة للغاية

  . للعراقاالميركيين من السفر 

وفي احدث هجوم على القوات االميركية قال ضابط شرطة عراقي ان مسلحين اطلقوا النار على طائرة 

هليكوبتر اميركية واسقطوها امس خالل اشتباكات عنيفة في مدينة الرمادي بغرب العراق وان ثالثة افراد 

. حادث الذي اكده شهود عيان ايضاوسارع متحدث اميركي الى نفي ال. كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم

  . وقال طبيب في مستشفى الرمادي ان خمسة عراقيين على االقل قتلوا في االشتباكات

 آخرين بجروح عندما اصطدمت دوريتهم بلغم ارضي صباح ٦واقر االحتالل بمقتل جندي اميركي واصابة 

ين في محافظة االنبار يوم االثنين امس في الفلوجة شمال بغداد، واعترف كذلك بمقتل اربعة جنود آخر

وذكرت مصادر عسكرية اميركية ان عدد القتلى من الجنود االميركيين منذ بدء الحرب وحتى اآلن . والثالثاء

  .  قتلى٩٠٣بلغ 

 رجال ٣ عراقيا منهم سبعة في مواجهات مع االحتالل في سامراء وقتل ١٨وفي سلسلة هجمات منفصلة قتل 

وقتل . كما قتل شخص نتيجة سقوط قذيفة على احد مستشفيات بغداد .  في كركوكالكوت وآخرشرطة في 

  .  سيارة ايضا في حي سكني بجنوب بغداد وفق ما ذكرت الشرطة العراقيةاربعة آخرين بانفجار

  ١-التغلغل الصهيوني في العراق ج 

إسرائيل ، وال يجادل أحد كذلك  ال يجادل أحد في أن المستفيد األول من العدوان األمريكي على العراق كانت

.. العراقية الباسلة ضد االحتالل األمريكي هي إسرائيل  في أن الخاسر األول من تصاعد واستمرار المقاومة

 .ودورها في الحرب على العراق  وليس ذلك إال ألطماع إسرائيل

 :أطماع إسرائيل في العراق 

عام  وع الصهيوني السيما فور إعالن الدولة اليهودية ، ففيبنداً ثابتاً في أجندة المشر شغل العراق شغل -١ 

الفلسطينية األوائل في الرحاب  الدولة فكرة توطين الجئي النكبة ناقش مسئولون في أول حكومة لهذه ١٩٤٩

 .العراقية 

وتبريرها، أن العراق يقع على مسافة جغرافية كافية إلزاحة الالجئين  ومما قيل في معرض تسويق الفكرة

 وأنه يستحوذ على.. مواطنهم األصلية، على نحو يطفئ حنين العودة لديهم بمرور الوقت الفلسطينيين عن

 .مقدرات وامكانات تجعله مؤهالً الستيعاب معظم أولئك الالجئين 

ية النوازع العروب وقيل أيضاً أن. الزراعية والمائية المؤكدة والطاقة المالية والصناعية الواعدة فهناك القاعدة

 . القوية في العراق سوف تسهل قضية استقبال الالجئين كعرب بين عرب
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الصهيونية لقضية  ، لكنه لم يمت مثل كل الحلولولكن في خمسينيات القرن الماضي طوى ذلك المشروع 

 .كما لم يغلق الملف العراقي صهيونياً .. فلسطين ومشتقاتها

العراق كمصدر للمياه ،  جئين الفلسطينيين فإن إسرائيل ترىوكما رأت إسرائيل في العراق حال لمشكلة الال-٢ 

التحالف اإلسرائيلي مع تركيا ' يوم أن  فذات يوم أعلنت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة ذات

  .‘النيل والفرات ، سيكونان في قبضتنا  وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة ،

مصادر مياه نهر األردن ، ومرتفعات الجوالن ، ثم استكملت  بيب يدها على وضعت تل أ٦٧وبانتهاء حرب 

   .١٩٨٢الليطاني بعد غزوها لبنان عام  ذلك بسيطرتها على نهر

في األراضي العربية المحتلة جزء ' األلماني إلسرائيل أن المياه  الخبير' توماس ناف '  أعلن ١٩٩٠وفي عام 

واستمرت  إسرائيل نشاطها المحموم في أفريقيا للتحكم في منابع مياه النيل ،وواصلت  . ' ال يتجزأ من إسرائيل

  .في عالقات وثيقة مع تركيا لحجب مياه الفرات عن سوريا والعراق 

مقدمة  كل الحكومات العراقية في العهدين الملكي والجمهوري عن التخلي عن وضع إسرائيل في رفض-٣ 

نظريات االستسالم تحت عناوين  ة العراق في كل حروب فلسطين ومقاومتهاألعداء، عربياً وعراقياً ، ومشارك

، وألنه عرف كعمق ١٩٤٩في ذلك هدنات العام  بما' إسرائيل'السالم والتسوية ورفض إبرام أي اتفاق مع 

وبخاصة على الجبهة الشرقية، وبسبب ما عرف عن مكوناته من  'إسرائيل'استراتيجي لدول المواجهة مع 

  .المتكاملةقوة عناصر ال

وظلت تحرض عليه  الدور العراقي العربي واإلقليمي عن كثب،' إسرائيل'بسبب ذلك كله ونحوه راقبت 

  .1980 حلفاءها الدوليين، ولم تتورع عن المبادرة بضرب مفاعله الذري عام

 فهي الواليات المتحدةمن أولويات  لذلك لقد بات التصدي لمعامالت القوة العراقية بجوانبها المقلقة إلسرائيل،

ولم يعد التحول ألجل إحداث تغيير جذري يقلب  ، في ذات التوقيت الذي تصدرت فيه قمة النظام الدولي

عقب، الدولة والنظام والثقافة واالقتصاد والتوجهات السياسية والنوازع  معطيات الساحة العراقية رأساً على

  .ائيلي وحدهالخ، لم يعد ذلك هدفاً للملف اإلسر ..الفكرية

 سياسة أمريكية أوسع، نحسب أنها اآلن أشهر من أن نستطرد إليها في هذا صار هذا الملف جزءاً أصيالً من

 .المقام

 :المشاركة اإلسرائيلية في الحرب 

للحرب فمشروع الحرب من على العراق بجالء منذ اللحظات األولى  تظهر مشاركة إسرائيل في العدوان -١

 ريتشارد بيرل والذي كان كبير مستشاري وزارة الدفاع ا ونائبا: اليهود األمريكيين هم ةوضع ثالثة من غال

بالدور الكبير في حث  وزير الدفاع جون وولفوفيتز ودوغالس فايث ، فهم الذين صاغوا أهداف الحرب، وقاموا

  .اإلدارة األمريكية على شنها

به، أما وولفوفيتز فهو يقف إلى يمين الليكود، حتى أن الليكود ويعمالن لحسا وبيرل وفايث محسوبان على خط

الحزب بدفعهم إلى  ممن يسمون حمائم في الليكود ميخائيل ايتان انتقده ذات مرة، واتهمه بأنه يحرج نواب واحداً

 .تبني مواقف غير معقولة إزاء الفلسطينيين 
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شهر من  ليهود األمريكيين الثالثة عكفوا بعدومعلقو القناتين التلفزيونيتين في إسرائيل أن ا وقد أجمع مراسلو

رئيساً للموساد ثم تولى   على االجتماع بكل من افرايم هاليفي الذي كان وقتذاك٢٠٠١ سبتمبر ١١هجمات 

تلك االجتماعات رئيس شعبة االستخبارات  وشارك في. اإلسرائيلي] مجلس األمن القومي[الحقاً منصب مدير 

اهارون زئيفي فركش، إلى جانب رئيسا قسم األبحاث في كل من  س مالكا وخلفهالعسكرية اإلسرائيلية عامو

وكان هدف االجتماعات هو صياغة أهداف الحرب ... العسكرية بإسرائيل الموساد وجهاز االستخبارات

خاللها  واالستراتيجية، وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيق عسكرية مشتركة تقوم إسرائيل الميدانية

 .تقديم كل ما يتطلبه الجهد الحربي األمريكي وقت الحاجة ب

 ذلك، شكلت لجنة أخرى للتنسيق السياسي، يقف على رأسها من الجانب األمريكي بشكل خاص بالتوازي مع

القومي، ومن  المستشارة لشؤون األمن القومي كوندليزا رايس وتضم أعضاء من فريقها في مجلس األمن

الخارجية اإلسرائيلية، وقد   فايسغالس مدير مكتب شارون وبعض كبار موظفي وزارةالجانب اإلسرائيلي دوف

المساعدة على الحرب، وكان على رأسها خطة خارطة  تعاملت هذه اللجنة بالذات في خلق الظروف السياسية

 .الطريق 

أركان الجيش هذا الصدد أن اللجنة العسكرية المشكلة ضمت جنراالت في هيئة  من المالحظات المهمة في

المنطقة  إلى جانب هيئة أركان الجيش األمريكي، وكان ضمن األخيرين الجنرال تومي فرانكس قائد اإلسرائيلي

 . الوسطي في الجيش األمريكي، الذي ُأنيطت به مهمة قيادة الحرب على العراق

ت العسكرية السابق ، االستخبارا وحسب قنوات التلفزيون اإلسرائيلي، إلى جانب إقرار عاموس مالكا رئيس

تقديم معلومات استخبارية عن األوضاع في : هما فإن مهمة اللجنة العسكرية انحصرت في نقطتين رئيسيتين

 .والمساعدة في تقديم خطط ميدانية للمساعدة في الحرب  العراق تساعد على حسم المعركة ضد بغداد

إسرائيلية   المعلومات ، بل تبنى األمريكيون خطةاإلسرائيليين على صياغة األهداف وتقديم لم يقتصر دور -٢

مرات قناتا التلفزيون اإلسرائيلي  ، هذا ما ذكرته عدة] تسئيلم[الغتيال الرئيس صدام حسين أطلق عليها اسم 

، وهذه الخطة كان قد وضعها ] ريشيت بيت[المعروفة بـ األولى والثانية ، إضافة إلى شبكة اإلذاعة العامة

لتصفية حسابهم مع الرئيس العراقي الذي كان أول من تجرأ وأطلق  ،٩١في صيف عام اإلسرائيليون 

 إبان حرب الخليج الثانية ، وقد اشرف عليها الجنرال ايهود باراك، الذي كان وقتذاك الصواريخ على إسرائيل

 معلومات دقيقة عن لتوفّر وكانت هناك ثقة شديدة في إمكانية نجاحها، نظراً. رئيسا الركان الجيش االسرائيلي

أي سرية األركان  <<سييرت متكال>> وحدة تحركات الرئيس العراقي وأماكن تواجده، وتقرر أن تقوم بها

وقامت عناصر تلك الوحدة بالتدريب على تنفيذ الخطة في . الجيش االسرائيلي وهي أكثر الوحدات نخبوية في

بئر سبع في  را الى الجنوب الشرقي من مدينة كيلومت٣٥تقع على بعد  .<<تسئيليم بيت>> منطقة تسمى

قتلت خمسة جنود على الفور،  الجنوب، واثناء التدريب وقع خطأ فني اطلقت بمقتضاه احدى القذائف التي

  .المخطط فصدر قرار رئيس الوزراء آنذاك اسحاق شامير بإلغاء

بعد إدخال عدة تعديالت عليها في  حسب معلومات وسائل االعالم االسرائيلية فإن االميركيين تبنوا الخطة،

عناصر الوحدات الخاصة االميركية على تنفيذ الخطة في  وقد تدرب افراد من. ضوء ما استجد من معلومات
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 وقد استعانوا بالخطة القتناعهم بأن الحرب على العراق لن. المناورات السابقة نفسها صحراء النقب وفي منطقة

ثمينا سيسعون الى  ولذلك فإن اغتياله سيظل هدفا. تخلص من الرئيس العراقييكتب لها النجاح ما لم يتم ال

 .تحقيقه طوال الوقت 

إلى مشاركة وحدات عسكرية إسرائيلية في سير المعارك ،  وفي الختام أشارت صحف بريطانية وأمريكية

ن في غرب العراق ، وحدتين عسكريتين إسرائيليتين اجتازتا الحدود وتعمال وقالت بعض هذه المصادر أن ثمة

إقامة  عجبا أن يدعو الحاخامان األكبران في إسرائيل، ومجلس حاخامات المستوطنات، يدعوا إلى لهذا لم يكن

السفيران األمريكي  الصلوات من اجل سالمة جنود االحتالل الذين يحاربون في العراق ، حيث شارك

  والبريطاني في تل أبيب شاركا في تلك 

  .الصلوات 
 

 
 
 

 
 

  


