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العالم

إنذار مسبق ،أمر جالل طالباني
العراق من دون أي
ٍ
تلميح أو ٍ
أنـصــاره برفع العلم الـكــردي في دوائــر ٌمدينة كركوك
الرسمية إلى جانب العلم العراقي .خطوة ّلم يستسغها
ّ
المكون الكردي في المدينة ،في ظل انتقاد تركي
سوى
ّ
متوقع ،أمــا القضية فــا ترقى إلــى إعــان «االنـفـصــال»،
ولكنها أكبر من ابتزاز لحكومة بغداد

«أزمة علم كركوك»:
أكبر من ابتزاز
 ...وأقل من انفصال
نور أيوب
يـ ـف ـ ّـس ــر الـ ـبـ ـع ــض ع ـم ـل ـي ــة رفـ ـ ــع ع ـلــم
إقـلـيــم كــردسـتــان فــي مــديـنــة كــركــوك
ش ـمــال الـ ـب ــاد ،ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة،
بــأنــه عـمـلـيــة اب ـت ــزاز مــن قـبــل إحــدى
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة (حـ ــزب االت ـح ــاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــانـ ـ ــي ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ج ـ ــال
طــال ـبــانــي) م ــن املـ ـك ـ ّـون الـ ـك ــردي في
وجه حكومة بغداد االتحادية .لكن
الرأي في العاصمة قد يكون مغايرًا
تمامًا .ما حدث ليس وليد اللحظة،
بـ ـ ــل ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدى ح ـ ـ ـ ــدود «االب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز»،
ّ
وي ــتـ ـص ــل ب ـم ــا يـ ـج ــري ف ــي ال ـش ـم ــال
الـغــربــي الـعــراقــي والـشــرق الـســوري.
بمعنى آخر ،إن ما جرى في كركوك
ل ـيــس إال «إرهـ ــاصـ ــات» تـحـضـيــريــة
مل ــرح ـل ــة «م ـ ــا ب ـع ــد امل ـ ــوص ـ ــل» ،عـلــى
ً
امل ـس ـت ــوى ال ـع ــراق ــي أوال ،ومــرت ـبــط
ّ
ب ـط ـب ـي ـعــة امل ـش ـه ــد ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـكــون
فــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،عـلــى املـسـتــوى
اإلقليمي ثانيًا.
ال ي ـن ـت ـه ــي األم ـ ـ ــر ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـح ــد،
ف ـمــن امل ـب ـكــر ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـص ــورة
أو ط ـب ـي ـعــة امل ـش ـه ــد ال ـ ــذي سـتـنـحــو
إل ـي ــه األم ـ ـ ــور ،ل ـكــن ـ ـ ـ وفـ ــق أك ـث ــر مــن
مصدر متابع ـ ّفــإن الـعــراق سيكون
أمــام مرحلة معقدة جـ ّـدًا ،وحساسة
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ت ـبــدأ

م ــع اس ـت ـع ــادة مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،وال
تنتهي مع إعالن نتائج االنتخابات
النيابية املقبلة ،في نيسان .2018
يعود السبب في ذلك إلى أن املشاكل
ّ
املتوقعة في املرحلة املقبلة ستكون
ضمن البيت الــواحــد على مستوى
امل ـكـ ّـونــات الـعــراقـيــة املـخـتـلـفــة ،األمــر
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـفـ ــرض واق ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـغ ــايـ ـرًا
ع ــن ه ـ ــذا املـ ــوجـ ــود ح ــالـ ـي ــا ،ك ــإب ــرام
تحالفات جــديــدة نتيجة الضغوط
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـل ـم ــة
ّ
الـ ـبـ ـي ــوت ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة امل ـش ــت ـت ــة،
خصوصًا أن جميع الـقــوى لــم تعد
تأبه للتحذيرات الدولية بــأن البلد
على حافة االنهيار.
وف ـ ـ ــي ش ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ف ـ ـ ــإن الـ ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ال ـك ــردي ــة ال ـخ ـمــس ،رغــم
اخ ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ت ـف ــاص ـي ـ ًـل
العملية السياسية ،فإنها مجتمعة
«ف ـ ــي مـ ـك ــان م ـ ــا» ع ـل ــى رأي واح ـ ــد،
وهو أن «موعد االنفصال قد حان».
فـمــع ان ـطــاق «عـمـلـيــات ق ــادم ــون يا
ٌ
شائعات عن تنازل
نينوى» ،ســرت
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي
لــرئ ـيــس إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان مـسـعــود
ال ـب ــرزان ــي ع ــن بـعــض امل ـنــاطــق الـتــي
ت ـس ـت ـع ـيــدهــا قـ ـ ــوات «ال ـب ـي ـش ـمــركــة»
ـط أم ـيــرك ـيــن ف ــي آن
ب ــرع ــاي ــةٍ وض ـغ ـ ٍ
واح ـ ـ ــد (راجـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،الـ ـع ــدد

تقرير

«خداع» يهود أوروبا الشرقيين:

عودوا إلى «الجنة»
يوسف حماد
ال ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،عن
ت ـكــرار الزم ــة دع ــوة ي ـهــود أوروب ــا
إلــى تركها واملـجــيء إلــى فلسطني
بعد كل هجوم في القارة العجوز،
وه ــو ك ــان ق ــد أع ـل ــن ذل ــك صــراحــة
منذ عملية باريس .2015
ّ
دوي ه ــذه ال ــدع ــوات ي ـتــردد كثيرًا
فــي فرنسا ،وتساهم فــي التحفيز
إل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ل ــدى ب ــاري ــس ،الـتــي
تعكف على نشر ّ
كتيبات ومقاطع
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـورة ت ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـص «ن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة
ّ
ال ـح ـي ــاة» داخ ـ ــل م ـس ـتــوط ـنــة ت ـطــل
ع ـلــى ال ـق ــدس املـحـتـلــة أو اإلشـ ــادة
بقوة االقـتـصــاد اإلسرائيلي وقلة

الضرائب على عكس أوروبا.
م ــع ذلـ ــك ،ال ي ـتــرتــب ع ـلــى ك ــل هــذا
الـ ـجـ ـه ــد إال اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ض ـع ـي ـفــة
م ـن ـه ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ق ـ ـسـ ــري ل ـ ـ ـ 220
شخصًا أواخ ــر الـعــام املــاضــي من
ي ـهــود الـفــاشــا ال ـقــادمــن ج ـوًا من
إثيوبيا .هنا تحديدًا ،استحدثت
إسرائيل طرقًا تظهر فيها الخداع.
تظهر قصة ديفيد كــرواش وأخته
إيـفــونــا ،مــن مــولــدافـيــا فــي أوروب ــا
الشرقية ،وجهًا من نماذج الخداع،
فقد وصــل االثـنــان إلــى مدينة ليل
ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـق ــري ـب ــة م ــن بـلـجـيـكــا
ليلتحقا بمعسكر الجيش هناك،
الذي يفتح أبوابه لجميع الشبان
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم لـ ـ ــدخـ ـ ــول الـ ـ ـق ـ ــوات
العسكرية الفرنسية.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات ،ف ـ ـ ـ ــإن هـ ــذه
الخطوة هي تمهيد لسفر الشبان

ما حدث في كركوك ليس إال صراعًا داخل البيت الكردي (أ ف ب)

 ،)3036م ــا أس ـف ــر ع ــن ق ـضــم أرب ـيــل
ألراض جديدة.
ٍ
استفاد البرزاني من هــذه الصفقة،
وبقيت عينه على كركوك ونفطها،
باعتبارها جــزءًا مــن امل ــادة  140من
الدستور ،والتي ّ
تنص على تطبيع
األوض ـ ـ ــاع ف ــي امل ـحــاف ـظــة وامل ـنــاطــق
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازع عـ ـلـ ـيـ ـه ــا (ب ـ ـ ّـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
واإلقليم) ،وإعطاء الحق ألبناء تلك

إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،وه ــم ع ـبــر تسهيل
من السفارة اإلسرائيلية يدخلون
معسكر الـجـيــش الـفــرنـســي ،حيث
يـ ـحـ ـصـ ـل ــون خ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ب ـعــد
ثالث سنوات على حق اإلقامة ،ثم
الـجـنـسـيــة ب ـعــد عــامــن إضــاف ـيــن.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ه ـ ــذا امل ـك ـت ـس ــب ،يــأتــي
هؤالء األوروبيون الشرقيون ممن
صاروا فرنسيني إلى تل أبيب ،ثم
يـجــري إسكانهم فــي مستوطنات
الضفة مع ِعلم فرنسي بما يحدث.
ً
تضيف املـصــادر إن إيفونا ،مثال،
ق ـض ــت ف ــي م ـس ـتــوط ـنــة «إي ـت ـم ــار»
قرب نابلس شمال الضفة املحتلة،
 18شهرًا ،لكنها قررت العودة إلى
أوروبـ ــا ،وه ــي حــالـيــا تعمل نــادلــة
في مطعم مرموق وســط بروكسل
فــي بلجيكاُ .
ويـنـقــل عـمــن عــايـنــوا
ت ـج ــارب ه ــؤالء أن ـهــم ك ــان ــوا أيـضــا
فـ ــي حـ ـي ــاة ش ـب ــه ع ـس ـك ــري ــة داخـ ــل
املستوطنات ،ويعيشون ج ـوًا من
التدريب املتواصل على التصدي
إللقاء الحجارة أو عمليات الطعن.
وبـعـضـهــم ه ــرب مــن املـسـتــوطـنــات
ال ـتــي ك ــان ــوا ف ـي ـهــا ،وخ ــاص ــة الـتــي
ي ـك ـث ــر ف ـي ـه ــا املـ ـت ــديـ ـن ــون ال ـي ـه ــود،
ليبحثوا عــن عمل فــي مــدن أخــرى
داخ ــل فلسطني املـحـتـلــة ،مشتكني
من الخداع الذي وقعوا فيه وأنهم
سيأتون إلى «جنة».

املناطق في تقرير مصيرها ،سواء
ببقائها وح ــدة إداري ــة مستقلة ،أو
إلـحــاقـهــا بــإقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـعــراق
عبر تنظيم استفتاء .لكن للبرزاني
ح ـســابــات أخ ـ ــرى ،ف ـقــد ح ــرص على
االستفادة القصوى من نفط كركوك،
مبرمًا اتفاقيات بيع النفط ألنقرة،
مقابل أن يكون مردودها محصورًا
فقط به وبحاشيته.

يكتشف «المهاجرون»
أن مكان سكنهم
هو العيش في
مستوطنة

وفـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات ،وصـ ــل أك ـث ــر من
 200فرنسي يهودي في تموز 2016
إلى فلسطني املحتلة لإلقامة فيها،
برفقة مسؤول إسرائيلي من إدارة
الهجرة نقل عنه الحديث عن تراجع
عدد اليهود الفرنسيني اآلتني العام
امل ــاض ــي ،وه ــي آخ ــر دف ـعــة رسمية
تصل حتى الــربــع األول مــن .2017
ونـقـلــت وس ــائ ــل إعـ ــام ع ــن دانـيـيــل
ب ـن ـح ــاي ـي ــم ،وه ـ ــو م ــدي ــر «ال ــوك ــال ــة
اليهودية إلسرائيل في فرنسا» ،أن
هناك تناقصًا في عدد القادمني من
فرنسا كل عام ،وقد وصل التراجع
إلى  %30وأكثرّ .
في هذا السياق ،عقب دبلوماسي
فلسطيني فــي فــرنـســا ،طـلــب عــدم
ن ـش ــر اسـ ـم ــه ،ب ــالـ ـق ــول ،إنـ ــه «ل ـيــس

طالباني :كركوك لي
أمـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد ،وجـ ـ ـ ــد جـ ــال
ط ــالـ ـب ــان ــي نـ ـفـ ـس ــه ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
الـ ـظ ــرف اإلق ـل ـي ـم ــي امل ـس ـت ـج ــد ،أم ــام
فــرصــةٍ حقيقية لينتزع كــركــوك من
ّ
وضمها
قبضة الـبــرزانــي مــن جـهــة،
إل ــى مـنــاطــق ن ـفــوذ الـسـلـيـمــانـيــة من
ّ
ج ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى .ف ـي ـت ـمــكــن ح ـي ـن ـهــا مــن

لــدي ـنــا خ ـطــة ل ـل ـت ـصــدي مل ـثــل هــذه
الـ ـح ــاالت ،أي خـ ــروج ال ـي ـهــود إلــى
مـسـتــوطـنــات ال ـض ـفــة ...التصويت
ع ـل ــى عـ ــدم ش ــرع ـي ــة امل ـس ـتــوط ـنــات
م ـع ــروف لـلـجـمـيــع ،لـكـنـنــي وأن ـتــم
قـ ــرأنـ ــا م ـن ــذ أيـ ـ ــام عـ ــن دع ـ ــم ب ـنــوك
وصل أكثر من  200فرنسي يهودي في تموز
 2016إلى فلسطين المحتلة (أ ف ب)

