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إسرائيل :دولة كردية حليفة
وتقوية مملكة األردن
دعوة رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
إلى إقامة دولة كردية في شمال العراق ،جاءت تتويجًا
ملسار طويل من الجهود التي يبذلها في األشهر األخيرة
إلقناع زعماء العالم بعقيدة «دفتي الكتاب» الحتواء
«التطرف السني والشيعي» في كل من العراق وسوريا
يحيى دبوق

ج��دي��ة ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ت��رت�ي��ب أوراق
ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة م��ن ع��دم �ه��ا ،إذ رب��ط
النجيفي ان�س�ح��اب��ه ب�ح�س��اب��ات سياسية
ّ
معقدة ،ترتبط بتنازل املالكي ع��ن تولي
رئاسة البلد مرة ثالثة.
لكن ن��واب ائ�ت�لاف دول��ة ال�ق��ان��ون وصفوا
عملية االنسحاب من الترشح بـ«النكتة»،
ب�ي�ن�م��ا اع �ت �ب� ّ�ره آخ � ��رون ع �ج �زًا ع ��ن إق �ن��اع
ال� �ق ��ادة ال �س��ن��ة اآلخ ��ري ��ن ب �ت��ول �ي��ه رئ��اس��ة
مجلس النواب مرة أخرى.
وقال خالد األسدي إن «النجيفي ال يحظى
ب��دع��م ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ك �ت��ل ال �س �ن �ي��ة ،وب�ع��د
م� � ��داوالت ك �ث �ي��رة ب�ي�ن�ه��م وص ��ل إل ��ى ه��ذه
النتيجة ،وبات من الصعب عليه الترشح»،
مضيفًا أن��ه ال يحظى ب��األص��وات الكافية،
ً
خصوصًا أن هناك كتال كبيرة جدًا ،ولها
أف��ق وط�ن��ي ،ت��رف��ض ت��رش��ح النجيفي مرة
ّ
وتحمله
أخرى لرئاسة مجلس النواب ،بل
م�س��ؤول�ي��ة ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ش�ن��ج ال�ط��ائ�ف��ي
الذي حصل خالل السنوات املاضية.
وفي هذا اإلطار ،وصف العضو البارز في

ك�ت�ل��ة ائ �ت�لاف دول ��ة ال �ق��ان��ون ع�ل��ي ال�ش�لاه
ت �خ �ل��ي ال �ن �ج �ي �ف��ي ع ��ن ت��رش �ح��ه ل��رئ��اس��ة
البرملان بالـ«نكتة» ،نظرًا إلى «عدم وجود
رب ��ط ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ت��رش��ح امل��ال �ك��ي ل��رئ��اس��ة
الوزراء».
وبينما ال يملك أي من نواب دولة القانون
توقعات كافية ع��ن امل��دة التي تستغرقها
امل � �ف� ��اوض� ��ات الت � �ف� ��اق أط� � � ��راف ال �ت �ح��ال��ف
الوطني على تسمية رئيس وزراء جديد،
يعقد ق��ادة التحالف الوطني بشكل شبه
ي��وم��ي اج �ت �م��اع��ات م �ط��ول��ة ،ت�س�ب�ق�ه��ا في
ب �ع��ض األح� �ي ��ان م ��وائ ��د إف� �ط ��ار ع��ري �ض��ة،
ال يتم التوصل فيها إل��ى ش��يء ،ال سيما
ّ
والسنية
بعد أن اشترطت الكتل الكردية
ت �س �م �ي��ة ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال ��وط � �ن ��ي م ��رش �ح ��ه،
ل �ي �ت ��م ت �س �م �ي��ة م� ��رش� ��ح ال� �ك� �ت ��ل ال �س �ن� ّ�ي��ة
لرئاسة البرملان ،والكتل الكردية لرئاسة
الجمهورية ،ف��ي وق��ت أعلن فيه ن��واب من
ك�ت�ل��ة ال�ت�ح��ال��ف ال�ك��ردس�ت��ان��ي ع ��دم ات�ف��اق
األط � � ��راف ال �ك ��ردي ��ة ع �ل��ى ت�س�م�ي��ة امل��رش��ح
ّ
لتولي رئاسة الجمهورية.

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست»
ع ��ن امل �س ��اع ��ي ال� �ت ��ي ي �ب��ذل �ه��ا رئ �ي��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب �ن �ي��ام�ين
ن �ت �ن �ي��اه��و م �ن��ذ أش� �ه ��ر ل ��دف ��ع ال �غ��رب
إل��ى تعزيز وت�ق��وي��ة اململكة األردن�ي��ة
ال � �ه� ��اش � �م � �ي� ��ة واس � � �ت � � �ق �ل ��ال األك � � � � ��راد
ف ��ي ال � �ع � ��راق ،ال ��دول� �ت ��ان امل �ع �ت��دل �ت��ان
واملقربتان من الغرب ،األمر الذي يعد
احد الحلول الكفيلة باحتواء الجهات
امل �ت �ط��رف��ة م ��ن ال �س �ن��ة وال �ش �ي �ع��ة ف��ي
امل�ن�ط�ق��ة ،ووس�ي�ل��ة مل�ن��ع ال�ف��وض��ى في
سوريا وال�ع��راق من التمدد إل��ى دول
أخرى في الشرق األوسط.
وت �ك �ش��ف ال �ص �ح �ي �ف��ة أن ن �ت �ن �ي��اه��و،
وف� ��ي ج �ل �س��ات خ ��اص ��ة ،ي �ش ��دد ع�ل��ى
ت� �ع ��زي ��ز ودع � � � ��م األردن واس� �ت� �ق�ل�ال
األك��راد ،ويؤكد أن الجانبني األردن��ي
وال �ك ��ردي ،ع��ام�لان ق��وي��ان ف��ي تمتني
االستقرار وصد التطرف في املنطقة،
وليسا عاملي فوضى .ووفقا لعقيدة
ن�ت�ن�ي��اه��و ،ف��ان واح ��دا م��ن األس��ال�ي��ب
الفعالة الح �ت��واء ال�ت�ط��رف ،ي�ك��ون من
خالل تعزيز وضع «القوى االحتوائية
لهذا التطرف».
وع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اس ،أق ��دم نتنياهو
ع �ل��ى ال �ت �ص��ري��ح ب��دع �م��ه الس �ت �ق�ل�ال
كردستان العراق ،الخطوة التي تعد
األول��ى م��ن نوعها ،التي يقدم عليها
م �س��ؤول إس��رائ �ي �ل��ي رف �ي��ع امل�س�ت��وى،
وب � �ص ��ورة ع �ل �ن �ي��ة وم� �ب ��اش ��رة ،وذل ��ك
«برغم إدراكه ان دعم استقالل األكراد
ف� ��ي ش� �م ��ال ش � ��رق ال� � �ع � ��راق ،ي �خ��ال��ف
س �ي ��اس ��ة ال � ��والي � ��ات امل � �ت � �ح ��دة ،ال �ت��ي
تفضل الحفاظ على عراق موحد».
وكان نتنياهو قد أكد في كلمة ألقاها
في وقت سابق من األسبوع املاضي،
ضرورة العمل على احتواء العناصر
اإلس�لام�ي��ة املتطرفة ف��ي املنطقة ،من
السنة والشيعة على حد س��واء ،التي
من شأنها أن تلحق الضرر بإسرائيل
ودول أخ � � ��رى م �ع �ت��دل��ة ف� ��ي ال� �ش ��رق

األوس� � ��ط ،ودع � ��ا إل ��ى «دع � ��م ال�ج�ه��ود
ال��دول �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز وت�ق��وي��ة األردن في
م � ��وازاة دع ��م ال�ت�ط�ل�ع��ات ال �ك��ردي��ة من
اجل االستقالل عن العراق».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ش � ّ�رح ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ذا
م ��اك ��ر» ال �ع �ب��ري��ة ،م�ش�ه��د ال� �ع ��راق في
ال �ي��وم ال ��ذي ي�ل��ي تقسيمه ال ��ى ث�لاث
دول ،شيعية وسنية وكردية ،وطالبت
تل أبيب بضرورة العمل على تعزيز
العالقة مع الدولة الكردية حصرا.
ول �ف �ت��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل � ��ى أن ال��رق �ع��ة
الجغرافية املسماة ال�ع��راق وس��وري��ا،
قد تتشظى إل��ى ث�لاث أو أرب��ع دول –
شيعية علوية ،وكردية ،وسنية .وإذا
كانت الواليات املتحدة تعرب ظاهريا

الرقعة الجغرافية
المسماة العراق
وسوريا ،قد تتشظى
إلى ثالث أو أربع دول
ع��ن أن �ه��ا م��ع دع ��م ع ��راق م��وح��د ،لكن
ليس من الواضح أن هذا هو موقفها
الحقيقي ،فيما أع��رب رئيس ال��وزراء،
بنيامني نتنياهو ،ع��ن تأييده لقيام
دولة كردية مستقلة.
ول �ج �ه��ة امل ��وق ��ف م ��ن ال� � ��دول ال �ث�ل�اث،
أش��ارت الصحيفة إل��ى ان��ه من ناحية
تل أبيب ،والى حد بعيد جدا الواليات
امل�ت�ح��دة ،ال تعد ال��دول��ة الشيعية في
ج �ن ��وب ال � �ع ��راق ك ��دول ��ة ص��دي �ق��ة ،إذ
يكفي معاينة أص��دق��اء ه��ذه ال��دول��ة،
إي��ران وسوريا ،التخاذ املوقف منها.
أم��ا ح�ي��ال ال��دول��ة ال�س�ن�ي��ة ،ف�ي�ب��دو ان
تنظيم «داع� ��ش» ق��د اس�ت��ول��ى عليها
مسبقا ،وه��ذا التنظيم ليس صديقا

ألح��د ،علما أن إسرائيل تشجع على
قيام نظام سني علماني مستقر في
غرب العراق وفي سوريا معا.
أم� ��ا ل �ج �ه��ة ال ��دول ��ة ال� �ك ��ردي ��ة ،ف�ت��ؤك��د
ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن األك� � � � � � ��راد أص � ��دق � ��اء
طبيعيون إلس��رائ�ي��ل ،وه��م موحدون
سياسيا ولديهم قوة عسكرية أثبتت
نفسها ف��ي ال �ع��راق ،إض��اف��ة إل��ى أنهم
يسيطرون على مصادر كبيرة للنفط،
ب� ��ل وم � ��ن امل �ث �ي ��ر ل�ل�اه� �ت� �م ��ام ،أن م��ن
مصلحة األت ��راك ح��ال�ي��ا إي �ج��اد دول��ة
عازلة تمنع وصول الفوضى العراقية
إليهم ،وأو تصغير العراق وقطع جزء
م �ن��ه ،األم� ��ر ال� ��ذي ي��دف �ع �ه��م إل ��ى دع��م
األكراد وتمكينهم من تصدير نفطهم
بكميات كبيرة.
وطالبت الصحيفة تل أبيب بضرورة
م�س��اع��دة ال��دول��ة ال�ك��ردي��ة ،عبر ش��راء
ال �ن �ف��ط م�ن�ه��ا وت ��زوي ��ده ��ا ب��األس�ل�ح��ة
والخدمات ،إضافة إلى تدريب قواتها
امل �س �ل �ح��ة ،وم ��ؤازرت� �ه ��ا اس �ت �خ �ب��اري��ا
رب� � �ط � ��ا ب� � ��ال � � �ق� � ��درات االس � �ت � �خ � �ب ��اري ��ة
اإلسرائيلية املتطورة جدا ،مع مراعاة
هواجس أنقرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن من مصلحة
األكراد ضم اكبر قدر ممكن من الرقعة
ال �ج �غ��راف �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي تقطنها
أغلبية كردية أو أغلبية من األقليات،
مشيرة إلى أن االستيالء على كركوك
ف ��ي األس ��اب� �ي ��ع األخ � �ي� ��رة ،ي �ج �ع��ل م��ن
مدينة امل��وص��ل ال�ه��دف ال�ت��ال��ي ،ربطا
ب �ت �ع ��دده ��ا االث � �ن� ��ي وال� ��دي � �ن� ��ي ،وم ��ن
ب �ع��ده��ا م��دي �ن��ة ت�ل�ع�ف��ر ال �ت��رك �م��ان �ي��ة،
حيث السيطرة عليها ت��وف��ر ل�لأك��راد
ال � �ت ��واص ��ل ال� �ج� �غ ��راف ��ي م� ��ع امل �ن �ط �ق��ة
الكردية في شمال شرق سوريا ،التي
ت�ت�م�ت��ع ب��اس�ت�ق�لال أم ��ر واق ��ع نتيجة
ل �ل �ح��رب ف ��ي ه � ��ذا ال� �ب� �ل ��د .ام � ��ا ل�ج�ه��ة
الطموح املستقبلي ،فترى الصحيفة
أن ب��إم �ك��ان ال ��دول ��ة ال �ك ��ردي ��ة الح �ق��ا،
التطلع إلى مناطق األك��راد في إيران،
التي تعد استراتيجية جدا ،إذ بإمكان
هذه املناطق أن تربط الدولة الوليدة
ب��أرم �ي �ن �ي��ا وب��ال �ج �ي��ب اآلذري ،وه��ي
م �س��أل��ة ح �س��اس��ة ج ��دا ل��دول��ة مغلقة
دون م�ن�ف��ذ ب �ح��ري ،ذل ��ك أن ال �ح��دود
البحرية من الجانب الغربي للمنطقة
الكردية ف��ي س��وري��ا ستكون متعذرة
وصعبة ،الن األك��راد سيعملون على
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات ال �ج �ي��دة مع
ت ��رك� �ي ��ا ،وس �ي �م �ن �ع��ون م ��ا م ��ن ش��أن��ه
التسبب بتردي العالقات البينية.

مقتل قادة من «الدولة» في قصف جوي
أخبار تناقلتها املصادر األمنية العراقية،
ي ��وم أم ��س ،إن ت��أك��دت ،ق��د ت�ش�ك��ل ضربة
قوية لـ«الدولة اإلسالمية» املعلنة حديثًا،
ح�ي��ث ّ
رج �ح��ت إص��اب��ة زع�ي�م�ه��ا أب ��و بكر
ال�ب�غ��دادي بالقصف ال�ج��وي ال��ذي نفذته
القوات العراقية ليل الخميس ـــ الجمعة
ف��ي م��دي�ن��ة ال�ق��ائ��م غ��رب��ي األن �ب��ار ،وال��ذي
أودى بحياة كبار قادة «الدولة».
وذك ��ر ع ��دد م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ال�ع��رب�ي��ة
والعاملية ،وفقًا ملصادر خاصة باملفوضية
الدولية ،أن هذه املعلومات االستخبارية
جاءت بالتنسيق مع النشطاء امليدانيني
والخبراء األمنيني (مكافحة اإلرهاب) في
العراق ومن أرض املعركة.
وأع�ل��ن ج�ه��از مكافحة اإلره ��اب العراقي
ق �ت��ل ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ع �ن��اص��ر «ال� ��دول ��ة»،
بينهم القائد العسكري ملدينة البو كمال
ال �س��وري��ة امل��دع��و أب ��و م�ح�م��د ال�ت��ون�س��ي،
بقصف مبنى ك��ان��وا يجتمعون فيه في
مدينة القائم غربي األنبار.
ك��ذل��ك ،أف ��اد م �ص��در ف��ي ش��رط��ة محافظة
دي��ال��ى ،أم��س ،ب��أن م�س��ؤول «ال��دول��ة» في
ن��اح�ي��ة امل�ن�ص��وري��ة ،واث �ن�ين م��ن مرافقيه

ُق �ت �ل ��وا ب �ق �ص��ف ج � ��وي ش ��رق ��ي ب �ع �ق��وب��ة.
وق��ال إن «ط �ي��ران الجيش اس�ت�ه��دف قبل
ظ�ه��ر ال �ي��وم ،م �س��ؤول تنظيم داع ��ش في
ناحية املنصورية بأطراف قرى شروين،
املدعو أبو ناصر واثنني من مرافقيه ،ما
أسفر عن مقتلهم في الحال» ،مضيفًا إن
«العملية تمت وفق معلومات استخبارية
دقيقة».
من جهة أخ��رى ،أفاد مصدر أمني ،أمس،
ع��ن مقتل  38م��ن مسلحي «ال ��دول ��ة» في
دي��ال��ى ،مضيفًا إن��ه «ت��م أيضًا االستيالء
ع�ل��ى ك�م�ي��ات م��ن م ��ادة «س��ي  ،»4إض��اف��ة
إلى  6عجالت مع أحادية وتدمير دارين
مفخختني في الناحية».
ف ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،أف � � ��ادت وس ��ائ ��ل إع�ل�ام
حكومية والشرطة ب��أن الجيش العراقي
ط ��رد مسلحي «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة» ،من
مدينة تكريت في إط��ار حملة الستعادة
مساحات واسعة استولى عليها مقاتلو
ت �ن �ظ �ي��م ال� � ��دول� � ��ة .وأض� � ��اف� � ��وا إن ث�ل�اث��ة
م �س �ل �ح�ين ق �ت �ل��وا ف ��ي م �ع��رك��ة اس �ت �م��رت
ساعة ،وإن الجزء األكبر من املسلحني ّ
فر
جنوبًا على ط��ول الضفة الشرقية لنهر

أفاد مصدر أمني ،أمس ،عن مقتل  38من مسلحي «الدولة» في ديالى (أ ف ب)
دجلة ،على الجانب اآلخر من العوجة.
ون �ق��ل ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس�م��ي ع��ن امل�ت�ح��دث
ب ��اس ��م ال� �ق ��ائ ��د ال� �ع ��ام ل� �ل� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
العراقية قاسم عطا قوله ،إنه تم «تطهير»
ال �ع��وج��ة ت �م��ام��ًا وق �ت��ل  30م �س �ل �ح��ًا .ول��م

يتسن التحقق من أعداد القتلى من جهة
ّ
مستقلة.
وذك� ��ر ال �ج �ي��ش إن ��ه ي�س�ي�ط��ر ح��ال �ي��ًا على
 50كيلومترًا من الطريق الرئيسي الذي
شماال من مدينة سامراء ،على بعد
يتجه
ً

 100كيلومتر شمالي بغداد ،إلى العوجة.
وم � ��ن ب �ي�ن امل �ق ��ات �ل�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ط � � ��ردوا م��ن
ال �ع��وج��ة ،أف � ��راد م ��ن ج �ي��ش ال�ن�ق�ش�ب�ن��دي
ال � ��ذي ي �ت �ش �ك��ل م ��ن ض �ب ��اط س��اب �ق�ي�ن ف��ي
ال�ج�ي��ش وأن �ص��ار ح ��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��راق��ي
الذي يعود لعهد صدام حسني.
في هذا الوقت ،قتلت قوة أمنية مشتركة
 30مسلحًا من «الدولة» ،عند محاولتهم
ال �ه �ج ��وم ع �ل��ى م �ص �ف��ى ب �ي �ج��ي 40 ،ك�ل��م
ش �م��ال��ي م��دي �ن��ة ت �ك��ري��ت م��رك��ز م�ح��اف�ظ��ة
صالح الدين.
وف� ��ي وق� ��ت الح� ��ق أم � ��س ،أع �ل ��ن م �س��ؤول
ع �س �ك��ري رف� �ي ��ع امل �س �ت ��وى ف ��ي امل �ص �ف��ى،
وصول قوات أمنية وأسلحة ذات تقنيات
ع��ال �ي��ة ل �ت��أم�ين م �ح �ي��ط امل �ص �ف��ى ،م��ؤك �دًا
أن ال �ق��وات األم�ن�ي��ة امل��وج��ودة ف��ي امل�ك��ان،
ت�ت�م�ت��ع ب ��روح م�ع�ن��وي��ة ع��ال�ي��ة وت�ت�ح��دى
م � �ح ��اوالت ال �ع �ص��اب��ات اإلره ��اب� �ي ��ة .إل��ى
ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ه�ن��دي��ة،
أمس ،إخراج  46ممرضة هندية علقن في
العراق منذ الشهر املاضي ،وهن اآلن في
طريق العودة إلى بالدهن.
(األخبار ،أ ف ب)

