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ُ ِّ
سنجار تكذب أردوغان :ال أتراك وال «حزب العمال»
العراق

تشير المعطيات الميدانية
والرسمية من بغداد
وسنجار ـ حتى مساء أمس
ـ إلى أن اإلعالن التركي عن
إطالق عمليات عسكرية
في أقصى شمال غرب
العراق ،ضد «حزب العمال
الكردستاني» ،ما زال بعيدًا عن
الميدان ،من دون أن تستبعد
بعض المصادر انطالق تحرك
تركي في وقت قريب
بغداد ــ محمد شفيق
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا دخ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ــرار «حـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
ال ـكــردس ـتــانــي» االن ـس ـح ــاب م ــن مــديـنــة
سـنـجــار حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،أع ـلــن الــرئـيــس
ال ـ ـتـ ــركـ ــي رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ــدء
عـمـلـيــات فــي املــديـنــة «ملــاحـقــة عناصر
الـ ـح ــزب» ال ــذي ــن خ ـل ــت م ـن ـهــم امل ـن ـط ـقــة،
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة وم ـي ــدان ـي ــة.
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،لـ ــم يـ ـك ــن إلعـ ــان
أردوغـ ـ ـ ــان أي صـ ــدى أو ان ـع ـك ــاس ،فــي
وقـ ـ ــت أكـ ـ ـ ــدت فـ ـي ــه «ق ـ ـي ـ ــادة ال ـع ـم ـل ـي ــات
املـشـتــركــة» (أع ـلــى جـهــة عسكرية تضم
م ـم ـث ـلــن ع ــن ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي) ع ــدم
وجــود ّ
أي تحركات عسكرية تركية أو
عـبــور لـقــوات أجنبية .الــرئـيــس التركي
خاطب حشدًا جماهيريًا قبيل انطالق
مؤتمر لحزبه «العدالة والتنمية» ،في
واليـ ــة ط ــراب ــزون ،بــأنــه «س ـبــق أن قلنا
إن ع ـم ـل ـيــات ـنــا ال ـع ـس ـكــريــة ل ــن تـقـتـصــر
عـلــى عـفــريــن (ف ــي س ــوري ــا) ،خــاصــة أن

(ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي) انسحب
باتجاه سنجار ،واآلن بــدأت العمليات
ف ــي س ـن ـجــار» ،مـضـيـفــا« :ن ـحــن نـحــارب
اإلرهابيني في الداخل والـخــارج .لسنا
دول ــة اح ـت ــال ،وهـ ّـم ـنــا األك ـبــر مكافحة
اإلرهابيني».
وع ـل ــى الـ ـف ــور ،س ــارع ــت وزارة ال ــدف ــاع
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ـم ـه ــا،
إل ــى ن ـفــي عـلـمـهــا ب ــوج ــود ّ
أي عـمـلـيــات
عسكرية تركية في سنجار أو املناطق
املحيطة بها .ونقلت وكالة «املعلومة»
عـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،الـ ـل ــواء
تحسني الخفاجي ،قوله إن «معلومات
ان ـطــاق عمليات عسكرية فــي سنجار
غير دقيقة وقد تفتقر إلى املصداقية».
لكن الخفاجي أكد أن الحكومة العراقية
«لن تقف مكتوفة األيدي أمام ّ
أي تدخل
ع ـس ـك ــري خ ــارج ــي ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق» ،عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن األحـ ــاديـ ــث ع ــن عـمـلـيــات
تركية «لم تثبت صحتها» .من جانبها،
أك ــدت «الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة» فــي بيان
رسمي أنــه «ال صحة لعبور قــوات عبر
ال ـحــدود الـعــراقـيــة إلــى مناطق سنجار
وباقي املناطق الحدودية في نينوى»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «الـ ــوضـ ــع األمـ ـن ــي فــي
نـيـنــوى وسـنـجــار واملـنـطـقــة الـحــدوديــة
تـحــت سـيـطــرة ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة» .ولــم
يختلف إع ــان «الـحـشــد الـشـعـبــي» عن
ً
ســاب ـق ـيــه ،ب ــل ج ــاء م ـك ـمــا ل ـه ــا ،إذ أكــد
قائد املحور الشمالي في «الـلــواء ،»40
رائــد الكروي ،أن قواته املوجودة هناك
م ـن ــذ ع ـم ـل ـيــات ت ـح ــري ــر امل ــوص ــل ال ـع ــام
املــاضــي «ل ــم تلحظ أي تـحــرك عسكري
تركي لغاية اآلن في املناطق املذكورة»،
معتبرًا أن ما ذكــره أردوغ ــان وتداولته
وسائل إعالم هو «إشاعة».
وخـ ــافـ ــا ل ـ ـلـ ــروايـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــةّ ،
رجـ ــح
م ـص ــدر م ـيــدانــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة املـحـيـطــة
بسنجار ،في اتصال مع «األخـبــار» ،أن
ت ـبــدأ عـمـلـيــة عـسـكــريــة خ ــال الـســاعــات

أو األيـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،مـعـتـبـرًا أن تـصــريــح
أردوغ ـ ــان «إم ــا أن ي ـكــون تـهـيـئــة لـلــرأي
العام لهذه العملية أو بالون اختبار».
ومن جانبه ،رأى الخبير األمني هشام
الهاشمي ،أن العملية ربـمــا لــم تنطلق
ب ــري ــا ،ل ـكــن تـحـضـيــراتـهــا تــأتــي مـكـ ّـمـلــة
للقصف الجوي والصاروخي التركي،
ان ـط ــاق ــا م ــن امل ـث ـلــث ال ـت ــرك ــي ال ـس ــوري
ال ـعــراقــي لـغــايــة ش ـمــال سـنـجــار (قــرابــة
 104كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات) .وأك ـ ـ ــد ال ـه ــاش ـم ــي

أكد «العمال الكردستاني»
ماض في قرار
أنه
ٍ
االنسحاب من سنجار

ّرجح مصدر ميداني أن يكون كالم أردوغان «بالون اختبار» (األناضول)

«اس ـت ـحــالــة» ت ـحــرك ق ــوات تــركـيــة نحو
سنجار إال فــي حــالـتــن ،وهـمــا «تنفيذ
إنـ ــزال ج ــوي أو الـتـنـسـيــق م ــع ب ـغ ــداد»،
مـشـيـرًا فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» إلــى
أن الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـت ــي
عـبــرت إلــى األراض ــي الـعــراقـيــة هــي تلك
امل ــوج ــودة فــي معسكر بعشيقة وقــرى
إبراهيم والشيخ عمر في سيدكان منذ
أعوام.
ّ
املتعدد
وعلى الرغم من النفي الرسمي
الجهات ،عمدت بغداد إلى إرســال «قوة
كبيرة» من الجيش العراقي إلى سنجار
مساء أمــس ،وفــق مــا أعلن مدير ناحية
سـ ـن ــون ــي (الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـقـ ـض ــاء س ـن ـج ــار)
بــالــوكــالــة خــوديــدا جــوكــي ،ال ــذي أكــد أن
القوة تتمركز حاليًا مع «وحدات حماية
سنجار» (تتألف مــن أك ــراد وأيزيديني)
في املواقع التي كان يوجد فيها «حزب
العمال الكردستاني» ،والتي تمتد حتى
الـ ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ال ـس ــوري ــة .وبـحـســب
ما نقلت عنه شبكة «روداو» اإلعالمية
ال ـكــرديــة ،فــإنــه «ال يــوجــد حـتــى اآلن ّ
أي
تحرك عسكري تركي في سنجار».
ودخل أمس قرار «العمال الكردستاني»
باالنسحاب من سنجار ،والذي تردد أنه
جرى بتنسيق مع بغدادّ ،
حيز التنفيذ.
ق ـيــادي فــي ال ـحــزب أب ـلــغ «األخـ ـب ــار» أن
قــرار االنسحاب لن يتأثر بتصريحات
أردوغ ـ ــان «ال ـتــي ت ـعـ ّـودنــا عـلـيـهــا» ،قبل
أن ي ــؤك ــد ج ــاه ــزي ــة م ـقــات ـل ـيــه ل ـل ـع ــودة
مـجــددًا «ليس إلــى سنجار فحسب ،بل
إل ــى ّ
أي مـنـطـقــة ي ـت ـعــرض ف ـي ـهــا ال ـكــرد
ل ـل ـخ ـط ــر» .الـ ـقـ ـي ــادي أف ـص ــح أي ـض ــا عــن
وجــود «خطة قتالية» ملواجهة القوات
التركية «لم تتوقف حتى اليوم» ،وفيما
ق ـلــل م ــن أه ـم ـيــة ت ـصــري ـحـ ّـات أردوغ ـ ــان
وإع ــان ــه ب ــدء ال ـه ـجــوم ،ح ــذر الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة مــن االن ـج ــرار وراء أردوغـ ــان،
«ألن وج ــوده قــائــم عـلــى الـخــافــات بني
ّ
مكونات املنطقة واملؤامرات».

تحليل إخباري

ّ
إسرائيل تكرر تقديراتها الخاطئة :إيران ستخضع أمام التهديدات
صحيح أنه ليس أمام إسرائيل سوى
مواصلة توجيه رسائل التهديد،
واستمرار التحريض على إيران لما
تشكله من تهديد استراتيجي على
أمنها القومي ،لكن ذلك ،ال يفسر تكرار
الرهانات الفاشلة والتقديرات الخاطئة
التي تستند إلى عجز عن تقمص العقل
االستراتيجي للقيادة اإليرانية .وجديد
هذا القصور ،رهان تل أبيب المتجدد
على تراجع طهران عن ثوابتها النووية
واإلقليمية ،نتيجة التغييرات المتطرفة
التي تشهدها إدارة ترامب
علي حيدر
تواصل إسرائيل مسلسل توجيه التهاني والترحيب
بــالـتـطــورات الـتــي تـشـهــدهــا الـســاحــة األمـيــركـيــة ،بــدءًا
م ــن إع ــان الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـق ــدس عاصمة
للكيان اإلســرائـيـلــي ،وق ــرار نقل الـسـفــارة األميركية
اليها ،إلى استبدال وزير الخارجية ريكس تيلرسون،
ً
بمدير «سي آي إيــه» ،مايك بومبيو ،وصــوال إلى إقالة
مستشار األمــن القومي هربرت ريموند ماكماستر
واستبداله بجون بولتون ،الذي يتسم بمواقف متهورة
ومـغــامــرة فــي مـقــابــل إي ــران وكــوريــا الـشـمــالـيــة .ومــن
املرجح أن يكون ترحيبها األكبر لحظة إعالن الرئيس
األميركي موقفه الحاسم من االتفاق النووي اإليراني،

في الثاني عشر من أيار املقبل.
أتـ ــت ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـنـصـبــي ال ـخــارج ـيــة
ومـجـلــس األمـ ــن ال ـقــومــي ،مــائـمــة لـطـمــوحــات وآم ــال
القيادة اإلسرائيلية ،وهو ما دفع املعلق العسكري في
صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل إلى التساؤل عن
مدى «نسبة تأثير تعيني شخص محدد ملنصب رفيع
ّ
في اإلدارة الحالية» .لكن الواقع هو أن تعيينه يشكل
ً
مؤشرًا كاشفًا عن توجهات الرئيس فضال عن كونها
خـطــوة تأسيسية وتمهيدية لـخـيــارات استراتيجية.
مع ذلــك ،أوضــح هرئيل أنــه حتى اآلن ّ
«تميزت اإلدارة
باالرتباك ،واالرتجال وعدم التخطيط للمدى الطويل.
وأن دخول بولتون وبومبيو يمكن أن يشير إلى تغيير
أكبر .ليس فقط أن التعيينني الجديدين يعتبران من
الصقور املفترسة ،وإنما ألن بولتون ،على األقل ،يعتبر
ً
رجال عمليًا ،يستطيع دفع أفكاره نحو التنفيذ».
فــي السياق نفسه ،تأتي تقديرات املؤسسة األمنية،
الـتــي رأت أن تعيني بولتون يـعــزز فرضية أن ترامب
ي ـن ــوي االن ـس ـح ــاب م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ف ــي املــوعــد
املحدد .ويضيف التقدير االستخباري الذي تم تقديمه
إلى القيادة السياسية أن «اإليرانيني اآلن هم في أكثر
نقطة ضاغطة منذ توقيع االتفاق في فيينا في .»2015
وأعــاد التقدير ذلــك إلــى تقاطع مجموعة من العوامل،
إحــداهــا تــوجــه تــرامــب الـحــربــي ،والــوضــع االقتصادي
اإلي ــران ــي ال ـص ـعــب ،بـفـعــل ع ــدم تـحـقــق الـتــوقـعــات من
وراء االتفاق الـنــووي ،إضافة إلــى ما تحدثوا عنه من
تباينات بني الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري،
ً
وصوال إلى الرهان على تقدم سن مرشد الجمهورية
اإلســامـيــة السيد علي خامنئي ،ال ــذي أش ــار بنفسه
إلــى هــذا الــرهــان ،قبل نحو عشرة أيــام خــال كلمة له
أمــام مجلس خبراء القيادة بالقول «العدو اآلن يطمع

بشيخوختنا ،فيجلس ويحسب حساباته ،فيقول إن
ه ــؤالء شـيــوخ ،والـقــائــد ك ــذا ،واآلخ ــرون كــذا إن هــؤالء
ش ـي ــوخ» ،م ــؤك ـدًا عـلــى أن ـهــم «ال يـعـلـمــون ب ــأن حــركــة
شابة تعمل ّوتجتهد ...وســوف تقوم بجميع األعمال
الكبيرة» .وعقب على ذلك بالتعبير عن اعتقاده الراسخ
ب ــأن مستقبل إي ــران سـيـكــون أفـضــل بــأضـعــاف من
حاضرها.
في ضوء ذلك ،يراهنون في االستخبارات اإلسرائيلية
على وجــود نافذة فــرص النـتــزاع تـنــازالت جديدة من
اإليرانيني في املفاوضات الجديدة حول االتفاق النووي
وفي الحلبات األخــرى التي تتحرك فيها طهران على
خلفية مشاكلها الــداخـلـيــة .وت ــرى االسـتـخـبــارات أن
هذه اآلمال قد تتحقق عبر التهديد بتجديد العقوبات
االقتصادية وربما حتى بالتلويح العسكري األميركي.
ويمكن االفـتــراض – بحسب هرئيل  -أن هــذا هــو ما
ّ
يروج له رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو أمام الرئيس
ترامب خالل لقاءاتهما .مع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن
نتنياهو يتبنى هذا النهج منذ عهد باراك أوباما ،وهو
ينطوي على محاولة استدراج الواليات املتحدة لخوض
مواجهة عسكرية مع إيران في ظل عجز إسرائيل عن
القيام باملهمة باملستوى الذي يحقق لها آمالها.
وتضيف «هآرتس» أن إسرائيل ال تأمل فقط تعديل
االت ـفــاق ال ــذي يسهل على اإليــرانـيــن ال ـعــودة لتطوير
البرنامج النووي ،بعد انتهاء االتفاق ،من دون أن يطرح
رقابة كافية على األبحاث والتطوير لديهم .فإسرائيل
تــؤمــن ،فــي املـقــابــل ،أنــه يمكن الـتــوصــل إلــى إنـجــازات
تتمثل في إبعاد اإليرانيني وأنصارهم عن حدودها
مــع ســوريــا ،وتقييد الـبــرنــامــج الـصــاروخــي اإليــرانــي،
وتقليص املـســاعــدات العسكرية لحزب الـلــه .لكن في
مـقــابــل ذل ــك ،رأى هــرئـيــل أن «كـعــب أخ ـيــل» التوقعات

يكمن في اإلدارة ذاتـهــا ،التي تغمز بصقريتها نحو
إسرائيل .خاصة أن الرئيس ترامب ورجــالــه ،أظهروا
ع ــدم قـ ــدرة ع ـلــى الـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ الـبـعـيــد امل ــدى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك ،حتى لو افترضنا أن
تشديد املوقف األميركي إزاء إيــران سيضمن ّ
تفوقًا
استراتيجيًا إلسرائيل ،وهو افتراض يثير الجدل ،لكن
ليس من الواضح لحد اآلن ما هي قدرات إدارة ترامب
التنفيذية ،وما إذا كان يستطيع تحقيق ذلك من دون
جر املنطقة إلى الحرب.
مــع ذل ــك ،تـبـقــى حقيقة أخ ــرى لــم يـشــر إلـيـهــا املعلق
ال ـع ـس ـكــري ف ــي صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ،وه ــي أن هــذه
الرهانات التي تستند الى صدى ومفاعيل التغيرات التي
تشهدها اإلدارة األميركية ،في الساحة اإليرانية على
املستويني الشعبي والرسمي ،تواجهها إيران برسائل
مضادة تؤكد فيها على تمسكها بثوابتها ،وتتجاهل
(هذه الرهانات) الخطوط الحمراء التي فرضها «القائد»
في إيــران خالل املفاوضات النووية ،مع إدراكــه بأنها
قــد ت ــؤدي الــى نسفها ووض ــع الــواليــات املـتـحــدة أمــام
خيارات ضيقة من ضمنها املواجهة العسكرية .لكن
املنبع األساسي لهذه األخطاء في التقدير اإلسرائيلي،
ومعها األميركي ،يكمن في تجاوزه لحقيقة أن القيادة
اإليــرانـيــة ال تقتصر اعتباراتها ،فــي بـلــورة قراراتها،
على تقديرها للتهديدات الكامنة في خيارات األطراف
املقابلة ،وإنما أيضًا وقبل ذلــك ،على محاولة التوازن
بني مواجهة هــذه التهديدات وبــن تحقيق مصالحها
القومية والتمسك بثوابتها االستراتيجية .وهو (بعض
مــا) يفسر مسلسل الــرهــانــات الـفــاشـلــة والـتـقــديــرات
الـخــاطـئــة الـتــي سقطت فيها – حـتــى اآلن  -تــل أبيب
وواشنطن.

