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العالم

تقرير

نتنياهو «يحتفي» بالفشل ويتوعد فلسطينيي الـ 48بالحرمان
َّ
حول بنيامين نتنياهو
نجاح األجهزة األمنية
اإلسرائيلية في العثور على
منفذ عملية تل أبيب،
نشأت ملحم ،وقتله ،إلى
فرصة يغطي فيها على
القلق والخوف اللذين
ساد الجمهور اإلسرائيلي
خالل األيام الماضية ،وعلى
اإلخفاق المتعدد األبعاد
علي حيدر
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع رئ ـ ـي ـ ــس وزراء ال ـ ـعـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
الـتـغـطـيــة ع ـلــى سـ ــوء أداء األج ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي إيـ ـج ــاد
الشهيد نـشــأت ملحم ،منفذ عملية
تل أبيب ،بــدءا من لحظة التخطيط
للعملية مـ ــرورا بـتـنـفـيــذهــا وص ــوال
إل ـ ــى نـ ـج ــاح م ـل ـح ــم فـ ــي االن ـس ـح ــاب
واالختفاء لعدة أيام ،بصورة جزئية،
في ظل بقاء أسئلة أمنية كثيرة من
دون أجوبة قاطعة وواضحة .وعلى
خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،اخ ـ ـتـ ــار ن ـت ـن ـيــاهــو ه ــذه
الـفــرصــة لتوجيه رســالــة رادع ــة إلى
الـجـمـهــور الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الــداخــل
املـ ـحـ ـت ــل ،ووضـ ـعـ ـه ــم أم ـ ـ ــام م ـع ــادل ــة
ابـ ـ ـت ـ ــزاز واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم :تـحـســن
واق ـع ـهــم االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي
مقابل انسالخهم عن قضايا الشعب
الفلسطيني ،الذين هم جزء ال يتجزأ
منه.
ال تقتصر سياسة الرسائل الساعية
إلــى تعزيز قــدرة الــردع اإلسرائيلية
ع ـلــى ح ــزب ال ـلــه وف ـصــائــل امل ـقــاومــة
فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة والـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
ب ــل تـشـمــل الـفـلـسـطـيـنـيــن الــواق ـعــن
ت ـح ــت االح ـ ـتـ ــال ف ــي أراض ـ ـ ــي ال ـ ــ.48
ول ـك ــن ب ـح ـكــم أن ه ـ ــؤالء يـخـضـعــون
لـلـسـلـطــة وال ـق ــان ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــن،

ف ــإن بـعــض األدوات واألس ــال ـي ــب قد
تـخـتـلــف طـبـيـعـتـهــا ،وم ــع ذل ــك فهي
ت ـن ــدرج تـمــامــا ضـمــن مـفـهــوم ال ــردع
القائم على أســاس العقاب املــدروس
والهادف.
وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت م ـ ـعـ ــالـ ــم رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــردع
اإلسرائيلية في املواقف التي توالى
نتنياهو على إطالقها فــي عــدد من
املناسبات ،وآخرها في أعقاب تنفيذ
عملية تــل أبـيــب وص ــوال إلــى جلسة
الحكومة يوم أمس ،التي صاغ فيها
نتنياهو رســالـتــه الـتـحــذيــريــة وفــق
عـ ـب ــارات مـغـلـفــة بـتـطـبـيــق ال ـقــانــون.
أوال هـ ــو اش ـ ـتـ ــرط ل ـت ـن ـف ـيــذ مـخـطــط
تقليص الـفـجــوات الـكـبـيــرة القائمة
بـ ــن الـ ــوسـ ــط الـ ـع ــرب ــي وال ـج ـم ـه ــور
اليهودي مــا سماه «تطبيق قوانني
دولــة إسرائيل في الوسط العربي»،
قائال إن هذين املخططني «مندمجان
ببعضهما بعضا».
وكان نتنياهو قد أوضح بعد عملية
تــل أبـيــب األخ ـي ــرة أن ــه «ال يستطيع
ق ـب ــول دولـ ـت ــن ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،دول ــة
الـقــانــون ألغلبية املــواط ـنــن ،ودول ــة
داخل دولة لجزء من مواطنيها .في
هذا الجيب (الدولة الجزء) ال يفرض
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون وي ـ ــوج ـ ــد فـ ـي ــه ت ـح ــري ــض
إسالمي وأسـلـحــة ،»...مشيرا إلــى أن
من «يريد أن يكون إسرائيليًا ينبغي
أن يكون إسرائيليا حتى النهاية».
وب ــرغ ــم أنـ ــه ت ـح ــدث ب ـل ـغــة «تـطـبـيــق
ال ـقــانــون» وه ــو مـفـهــوم واس ــع ،فإنه
يشمل أيـضــا مــن منظور إسرائيلي
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــات،
خاصة أنــه أتــى تعقيبا على عملية
تل أبيب .وهكذا يكون رئيس الوزراء
اإلسرائيلي قد وضــع الفلسطينيني
ف ــي ال ــداخ ــل أمـ ــام امل ـع ــادل ــة الـتــالـيــة:
تـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
واالقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـب ـ ــر مـ ـ ـ ــا س ـ ـمـ ــاه
«استثمار أم ــوال طائلة فــي الوسط
العربي والخطة غير املسبوقة التي
أقرتها الحكومة قبل  10أيام» ،مقابل
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــان ــون اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وأن
يكونوا إسرائيليني «حتى النهاية».
وال ـت ـف ـس ـيــر ال ـع ـم ـلــي ل ـه ــذا ال ـق ــان ــون،

يعني بوضوح :االنصياع للخطاب
الـسـيــاســي اإلســرائ ـي ـلــي ،أو سياسة
الحرمان والعقاب مقابل أي تفاعل
إيجابي مع القضايا الفلسطينية.
أما على مستوى االحتفال بتصفية
م ـل ـحــم ،ف ـي ـبــدو أن نـتـنـيــاهــو حــرص
على تظهير جانب «اإلن ـجــاز» الــذي
سجلته األجهزة األمنية والعمالنية
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزا ح ـق ـي ـق ــة مــا
انـ ـ ـط ـ ــوت عـ ـلـ ـي ــه ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة مــن
أبـعــاد تعكس إخـفــاق هــذه األجـهــزة.
أول ــى معالم هــذا اإلخ ـفــاق تمثل في
نـجــاح ملحم فــي التخطيط وتنفيذ
العملية ،برغم أنــه كــان معتقال على
«خلفيات أمنية» مع ما يفترضه ذلك
م ــن أن ي ـكــون ضـمــن دائـ ــرة املـتــابـعــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة
ال ـح ـس ــاس ــة ال ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا ال ــداخ ــل
اإلسرائيلي على املستوى األمني.

أيـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــح األجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة
اإلسرائيلية في الحؤول دون تنفيذ
العملية في املكان األكثر تأثيرا في
الــواقــع اإلســرائـيـلــي ،تــل أب ـيــب ،ومــع
أنها نجحت فــي العثور على ملحم
وقـ ـتـ ـل ــه ،وه ـ ــو م ـص ـي ــر ك ـث ـي ــري ــن مــن

النجاح األمني كان يمكن أن
يسجل باعتقال ملحم ال قتله
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات فــي ال ــداخ ــل ،فــإن
الـنـجــاح األب ــرز ك ــان يمكن تسجيله
لو أنه اعتقل حيا ،وهو أمر عادة ما
يكون مطلبًا أمنيًا النتزاع معلومات
وإج ــاب ــات ع ــن أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة بقيت
دون إجابات واضحة.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ــوقـ ــف عـ ـ ــدد مــن
امل ـع ـل ـقــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن حـ ــول هــذه

األسـئـلــة ،حـتــى إن بعضهم رأى أنــه
مــا مــن سبب لالحتفال ،فيما توجه
آخرون باالنتقادات الشديدة إلى أداء
الشرطة و«ال ـشــابــاك» واخفاقاتهما
في هذه القضية.
ورأى املحلل العسكري في صحيفة
«ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت اح ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــوت» ،أل ـي ـك ــس
فـيـشـمــان ،أن ه ــذه الـحــادثــة «كشفت
ع ــن أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة وص ـع ـبــة ،يـتـقــزم
إزاء هـ ــا اإلن ـج ــاز امل ـه ـنــي» ،الفـتــا إلــى
أنــه اذا كــان هـنــاك اخـتـبــار لألجهزة
املهنية فـهــو «اخـتـبــار معالجة قلق
ال ـج ـم ـه ــور ...واخ ـت ـب ــار الـ ــذعـ ــر» .في
النتيجة ،ي ــرى فيشمان أن «الفشل
كــان مــدويــا» ،كما لفت إلــى ما سماه
«ثـقـبــا أس ــود اسـتـخـبــاريــا ضخما»،
م ــؤك ــدا أن «الـ ـش ــرط ــة والـ ـش ــاب ــاك ال
يعرفان شيئا عما يحدث في وادي
عارة ،وفي املجتمع العربي».

رهن نتنياهو تحسين معيشة العرب باندماجهم في األهداف اإلسرائيلية تحت شعار القوانين (أ ف ب)

العراق

ً
إقليم كردستان ُينشئ «خندقًا فاصال» ...لضمان «المناطق المتنازع عليها»؟
بغداد ــ األخبار
ف ــي غـ ـم ــرة ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـعـ ــراق مــا
بـعــد «داعـ ــش» وتـصــاعــد ال ـجــدل بـشــأن مـشــروع
الـتـقـسـيــم ،كـشـفــت وث ــائ ــق وصـ ــور م ـسـ ّـربــة عن
انشغال حكومة إقليم كردستان (شمال العراق)
بإنشاء خندق فاصل ،يبدأ من الحدود السورية
ويـصــل إلــى مناطق وســط ال ـعــراق ،هــدفــه تجزئة
«املـنــاطــق املـتـنــازع عليها» ،وضـ ّـمـهــا إلــى اإلقليم
ضمن مشروع إعالن الدولة الكردية.
وأشـ ــار م ـصــدر م ــن داخـ ــل ك ــرك ــوك ،ال ـتــي تمثل
أبــرز املــدن املتنازع عليها ،إلــى أن «الخندق الذي
بدأ حفره في ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا،
وال ـتــاب ـعــة ملـحــافـظــة ن ـي ـنــوى ،سـيـصــل قــريـبــا إلــى
ق ـض ــاء ط ــوزخ ــورم ــات ــو ون ــاح ـي ــة س ـل ـي ـمــان ب ــك،
التابعتني إلــى محافظة صــاح الــديــن» ،موضحًا
فــي حــديــث ل ــ»األخ ـب ــار» إل ــى أن الـخـنــدق «وص ــل،
اآلن ،إلــى قرية دبــج التي تقع في أطــراف القضاء
املذكور» ،أي قضاء طوزخورماتو.
وأكــد املصدر أن الخندق الــذي يمتد في املناطق
«امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا» بــن حـكــومــة ب ـغــداد وحـكــومــة
إقليم كــردسـتــان« ،يمثل الـحــدود الـجــديــدة لدولة
كردستان املفترضة ،على أن يصل إلــى منطقة
جـلــوالء قــرب ال ـحــدود اإليــران ـيــة ،أي بمعنى آخر
أن ال ـحــدود تمتد مــن شـمــال غ ــرب ال ـعــراق حتى
شرقه».

وعن تفاصيل «الخندق الفاصل» ،أوضح املصدر
أن ــه «سـيـكــون بعمق ثــاثــة أم ـتــار وع ــرض ثالثة
أم ـتــار ،عـلــى أن يـتــم تــزويــده بــأبــراج مــراقـبــة ،أمــا
حـ ــدوده فـ ُـرسـمــت بــواسـطــة تقنية ن ـظــام تحديد
امل ــواق ــع ( ،)GPSوبـمـســاعــدة خ ـبــراء جغرافيني
وعسكريني يتبعون التحالف الدولي ،الذي تقوده
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» .وب ـح ـســب وس ــائ ــل إع ــام
عراقية ،فإن الحدود التي تنفذها حكومة أربيل
تجري بمشاركة خبراء من دول «التحالف» ،من
بينها  20خبيرًا جغرافيًا مــن الــواليــات املتحدة
وف ــرن ـس ــا ،و 25خ ـب ـي ـرًا فـنـيــا م ــن أم ـي ــرك ــا ،و40
مهندسًا من بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة،
إضافة إلى  60مهندسًا خبيرًا في املتفجرات من
الواليات املتحدة وأملانيا.
ويـ ـق ــوم الـ ـخـ ـن ــدق ،بـ ــاألسـ ــاس ،ع ـل ــى ال ـف ـص ــل أو
حسم مصير غالبية املناطق املشتركة ،بضمها
جميعًا إل ــى اإلق ـل ـيــم ،ذل ــك أن ــه يـمــر عـلــى املـنــاطــق
ذات التركيبة السكانية املتعددة ،والتي وصفها
الدستورالعراقي بـ»املتنازع عليها» ،منها بلدروز
وخانقني في محافظة ديالى (شــرق) وكفري و
طوزخورماتو في محافظة صالح الدين وغالبية
م ــدن مـحــافـظــة ك ــرك ــوك ،وم ـخ ـمــور والـحـمــدانـيــة
وتلكيف وسنجار في نينوى.
ُ
وتـ ـب ـ ّـن ص ــور ن ـش ــرت ،ق ـبــل ي ــوم ــن ،أن ال ـحــدود
ال ـجــديــدة ،أي الـخـنــدق فيما لــو انـجــز فــي قضاء
طوزخورماتو ،فــإن ذلــك سيعني فصل القضاء

ع ــن مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن وض ـمــه عـمـلـيــا إلــى
اإلقليم.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشــف الـنــائــب عــن «الـتـحــالــف
الوطني» جاسم محمد جعفر أن «مشروع الخندق
جرى البدء به منذ ثمانية أشهر ،ضمن التغيير
الــذي تريد حكومة كردستان فرضه في خضم
الحرب على داعــش» .وقال جعفر لـ»االخبار» ،إن
«الخندق الذي يجري العمل عليه أثار القلق لدى
امل ـكـ ّـونــات الـتــي تعيش فــي ه ــذه املنطقة (نينوى
وك ــرك ــوك) ،أي الـتــركـمــان وال ـع ــرب واملسيحيني
والشبك واإليزيديني».

رفض نائب عن «التحالف
الكردستاني» اعتبار أن ما تقوم به
البشمركة أعمال سرية أو مشبوهة
وســرعــان مــا جــرى ربــط املـعـلــومــات الـتــي تشير
إلى إنجاز قسم من «خندق الفصل» مع تقارير
إعالمية تشير إلــى اتفاق على إقامة االستفتاء
ح ــول انـفـصــال إقـلـيــم كــردسـتــان فــي شـهــر أيــار
من العام الحال (وهو املوعد ذاته إلنجاز الخندق
وفــق مــا تشير املـعـلــومــات) ،وذلــك ضمن صفقة
تدخلت فيها أنقرة ودول خليجية ،تتضمن أيضًا
مساعدة كردية إلقامة إقليم سني داخل العراق،

ع ـلــى أن ي ـج ــري قــري ـبــا اج ـت ـمــاعــا ب ــن ال ـق ـيــادات
واألحـ ـ ـ ــزاب ال ـك ــردي ــة ف ــي أربـ ـي ــل ،ل ـب ـحــث مـســألــة
االستفتاء.
وكــان زعـيــم إقليم كــردسـتــان مسعود البرزاني
قــد أك ــد فــي حــديــث ســابــق أن حـكــومـتــه ستنظم
اسـتـفـتــاء فــي كــردس ـتــان ،خ ــال أشـهــر ،لتحديد
االن ـف ـصــال م ــن ع ــدم ــه ،داع ـي ــا إل ــى اح ـت ــرام ق ــرار
الشعب الكردي.
ولـ ــم ت ـص ــدر ح ـكــومــة بـ ـغ ــداد أي م ــوق ــف بـشــأن
ّ
يتسن
املعلومات املتداولة حــول الخندق ،كما لم
ل ــ»األخ ـبــار» الـحـصــول على مــوقــف رسـمــي بهذا
االتـ ـ ـج ـ ــاه ،ف ـي ـمــا رف ـ ــض ال ـن ــائ ــب ع ــن «ال ـت ـحــالــف
الكردستاني» ريـنــاس جانو اعتبار مــا تقوم به
قوات البشمركة ،التابعة لحكومة اإلقليم ،على أنه
أعمال سرية أو مشبوهة.
وقــال جــانــو ،لــ»األخـبــار» ،إن «الخطط العسكرية
متنوعة وكيفية الـحـفــاظ عـلــى املـنــاطــق املـحــررة
تحتاج طرقًا مختلفة « ،وذلك في إشارة منه إلى
أن الخندق ـ السور ،موجه ضد جماعات «داعش»،
لكن جانو أشار إلى أن «طموحات اإلقليم وشعبه
فــي تقرير املصير ليست خفية على أح ــد» ،إال
أنه أضاف «لكننا نريد أن يكون طلب االنفصال
ضمن األطر القانونية والدستورية السلمية ،كما
حــدث في غالبية ال ــدول ،وبالتنسيق مع حكومة
بـغــداد» .وقــال «ال نفكر بعالقة عدائية حتى في
حالة جرى تحقيق هذا االنفصال».

