الثالثاء  27تشرين األول  2015العدد 2725

العالم

15

تقرير

هكذا ساعد «الموساد» على تقسيم السودان
يحيى دبوق

االب ــراه ـي ـم ــي وهـ ــي ف ــي طــري ـق ـهــا الــى
جــامـعـتـهــا .وف ــي وق ــت الحـ ــق ،أطـلـقــت
شرطة العدو النار على الشهيد سعد
األطـ ـ ــرش ف ــي ال ـخ ـل ـيــل ،ومـ ـس ـ ً
ـاء أعـلــن
استشهاد إي ــاد ج ــردات بعد إصابته
برصاصة في رأسه .على صعيد آخر،
ً
وع ـمــا بــاالتـفــاق الشفهي بــن االردن
وإس ــرائـ ـي ــل ،ح ــاول ــت دائـ ـ ــرة االوق ـ ــاف
االسالمية تركيب كاميرات مراقبة في
املسجد االقصى ،إال أن شرطة العدو،

وبحسب بيان لألوقاف« ،منعت وضع
كــامـيــرات مــراقـبــة فــي املـسـجــد بالرغم
من إعالن إسرائيل موافقتها على هذه
الخطوة».
الــى ذل ــك ،أطـلــق صــاروخــان مــن قطاع
غـ ـ ــزة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه مـ ــوقـ ــع نـ ــاحـ ــل ع ـّـوز
العسكري ،وقــد ّ
ردت إسرائيل بشنها
غ ـ ــارت ـ ــن عـ ـل ــى ب ـ ـ ــرج اإلرسـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ــرق
املـ ـ ـغ ـ ــازي ،وب ـ ــرج اإلرس ـ ـ ـ ــال فـ ــي أرض
املطار شرق رفح.

سـمـحــت الــرقــابــة الـعـسـكــريــة ف ــي تل
أب ـ ـيـ ــب ب ـ ـصـ ــدور ك ـ ـتـ ــاب إس ــرائ ـي ـل ــي
جــديــد ،تـضـمــن تـفــاصـيــل عــن تدخل
جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة «امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
تـ ـقـ ـسـ ـي ــم الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــوة
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ــدول ــة
االنفصاليني في الجنوب.
والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ،تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «م ـه ـم ــة
املوساد في جنوب السودان» ،الذي
ن ـشــر م ــوق ــع «مـ ـي ــدا» ال ـع ـب ــري أمــس
خ ــاص ــة ع ـن ــه ،ي ـ ــؤرخ ل ـ ــدور ضــابــط
فــي «امل ــوس ــاد» ،داف ـيــد بــن عــوزئـيــل،
في تدريب االنفصاليني وتوجيههم
وتـسـلـيـحـهــم ،مـنــذ سـتـيـنـيــات الـقــرن
ً
املــاضــي ،وص ــوال إلــى «استقاللهم»
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2011األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد
«إنـجــازًا إسرائيليًا ونجاحًا خاصًا
للموساد».
امل ــوق ــع ذك ـ ــر أن إس ــرائـ ـي ــل رأت فــي
ال ـ ـسـ ــودان «عـ ـق ــدة ش ــائ ـك ــة» تـتـطـلــب
عالجًا خاصًا ،وباألخص أنه يتشكل
م ـ ــن ديـ ـ ــانـ ـ ــات وإث ـ ـن ـ ـيـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة،
موزعة بني الشمال العربي واملسلم،
والـ ـجـ ـن ــوب امل ـس ـي ـح ــي ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يسهل عملية تقسيمه .بل إن رئيسة
الوزراء اإلسرائيلية السابقة ،غولدا
مائير ،قــررت العمل على هــذا البلد
واملــوافـقــة على طلب املـســاعــدة التي
تقدم بها الجنوبيون إلــى تــل أبيب
فــي الستينيات ،وهــو املسعى الــذي
تكلل بالنجاح بعد أربعة عقود.
ويـ ـ ـ ــرد ف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ت ــوثـ ـي ــق ل ـك ــام
سفير جنوب السودان في إسرائيل
لــدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،رؤف ـ ـ ــن ريـ ـفـ ـل ــن ،فــي
كـ ــانـ ــون األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،

ويؤكد فيه أن «جنوب السودان أقيم
بفضلكم ،ولقد ولد الجنوب بفضل
دولة إسرائيل والجنرال جون».
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ج ـ ـ ـ ــون ،وف ـ ـ ــق الـ ـكـ ـت ــاب،
ه ـ ــو االس ـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ل ـ ـ ـ ـ «ط ـ ـ ــرزان»
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،دافـ ـي ــد ب ــن عــوزئ ـيــل،
«الشخص الذي ّأسس جيش جنوب
الـ ـ ـس ـ ــودان وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى تـسـلـيـحــه
وتدريبه».
وح ـ ـ ــول األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دفـ ـع ــت تــل
أبـ ـ ـي ـ ــب إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـق ـس ـيــم
الـســودان وتقديم الـعــون واملساعدة
واملشورة لالنفصاليني ،لفت املوقع
إل ـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل أرادت أن ت ـعــزز
ع ــاق ــات ـه ــا بـ ـ ــدول م ـح ـي ـطــة ب ــال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـش ـم ــل (آن ـ ـ ـ ــذاك) تــرك ـيــا
وإي ــران وإثـيــوبـيــا وكـيـنـيــا ،بإضافة
جنوب السودان إلى هذه الدول ،أما
الـسـبــب ال ـثــانــي ،فـهــو مـنــع الـتــرابــط
ب ــن وحـ ـ ــدات ال ـج ـي ـشــن ال ـس ــودان ــي
واملصري.
ويؤكد الكتاب أن حركة «االنيانيا»
االنـفـصــالـيــة تـ ّ
ـأسـســت خــال الـحــرب
األه ـل ـيــة ال ـس ــودان ـي ــة األولـ ـ ــى1955 ،
ـ ـ  ،1972وتـحــولــت الحـقــا إلــى جيش
قـ ـ ـ ــوي بـ ـفـ ـض ــل ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـ ــن ضـ ـب ــاط

كانت إسرائيل ترفض
ترابط وحدات الجيشين
السوداني والمصري

«امل ــوس ــاد» ،فــي مقدمتهم «ط ــرزان»
ال ـ ــذي ل ــه دور م ـهــم ج ـ ـدًا ف ــي تـقــديــم
امل ـ ـشـ ــورة ال ـع ـس ـك ــري ــة والـتـنـظـيـمـيــة
لــان ـف ـصــال ـيــن ،إلـ ــى ج ــان ــب ضــابــط
آخـ ــر ه ــو إي ـل ــي ك ــوه ــن ،ال ـ ــذي عـمــل
مـسـتـشــارًا سـيــاسـيــا لــانـفـصــالـيــن،
وضابط ثالث باسم «تشارلي».
وب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي اضـ ـطـ ـل ــع بــه
الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـث ــاث ــة ،ك ـش ــف ال ـك ـت ــاب
أن ـ ـ ـهـ ـ ــم درب ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
كـيـفـيــة تــأسـيــس الـجـيــش وتقسيمه
إلـ ـ ـ ــى وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ــى ت ــزوي ــده ــم ب ــاألس ـل ـح ــة .و«م ـنــذ
الستينيات ،استمر الدعم العسكري
ون ـقــل األس ـل ـحــة واملـ ـع ــدات الـحــربـيــة
مــن إســرائـيــل إل ــى جـنــوب ال ـســودان،
وهـ ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـل ـ ـحـ ــة شـ ـمـ ـل ــت ب ـ ـنـ ــادق
ورشــاشــات وقـنــابــل يــدويــة وألغامًا
وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة
اتـ ـص ــاالت ،وأي ـض ــا ألـبـســة عسكرية
ه ــي ف ــي مـعـظـمـهــا غ ـنــائــم م ــن حــرب
األي ــام الستة مــن الجيشني املصري
والسوري ،عام .»1967
ويروي الكتاب الكثير من التفاصيل
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـس ـن ــوات ال ـتــال ـيــة،
ً
وصــوال إلى  ،2011حينما تم إعالن
انفصال جنوب السودان.
ويــؤكــد أن رئـيــس جـنــوب ال ـســودان،
سـيـلـفــا ك ـيــر م ـي ــاردي ــت ،يــذكــر جـيـدًا
ال ــدع ــم اإلس ــرائ ـي ـل ــي ط ـ ــوال ال ـع ـقــود
املاضية ،بل ّ
وجه دعوة إلى «طرزان»
لزيارة بالده بعد إعالن انفصاله عن
السودان ،واستقبله ّ
وكرمه بصورة
خاصة جدًا في القصر الرئاسي ،بل
أرس ــل رســالــة إلــى رئـيــس الحكومة،
بنيامني نـتـنـيــاهــو ،أش ــار فيها إلــى
أن ـ ــه ع ـ ـ ّـن الـ ـجـ ـن ــرال «ج ـ ـ ــون» م ــوف ـدًا
ً
وم ـم ـث ــا شـخـصـيــا خ ــاص ــا ع ـنــه فــي
إسرائيل.

مساهمة أميركية معلنة
في النووي اإلسرائيلي
املاضيني ،مقارنة باملدة نفسها من
العام املاضي ،كما أظهرت بيانات
الـهـيـئــة ال ـت ــي غ ــاب ــت ل ـثــاثــة أشـهــر
ع ـلــى غ ـيــر الـ ـع ــادة ،أن ع ــدد الـسـفــن
املــارة في أيلول انخفض إلى 1515
سفينة مـقــارنــة بـ ــ 1585سفينة في
الشهر السابق.
وعلى صعيد العملية االنتخابية،
انطلقت مساء أمس عملية تصويت
امل ـ ـص ـ ــري ـ ــن ف ـ ـ ــي جـ ـ ــولـ ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
للمرحلة األول ــى فــي ال ـخــارج ،على
أن تنتهي ال ـيــوم ،فــي الــوقــت نفسه
الـ ـ ــذي تـ ـب ــدأ ف ـي ــه اإلع ـ ـ ـ ــادة لـلـجــولــة
عينها داخــل الـبــاد .وبينما يدلي
امل ـ ـصـ ــريـ ــون ب ــأص ــواتـ ـه ــم فـ ــي 139
سفارة وقنصلية مصرية ،لم يجر
االق ـتــراع فــي أرب ــع دول هــي سوريا
واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى
إثر األوضاع األمنية فيها.
في قضية أخرى ،نقل مصدر أمني
فــي وزارة الــداخـلـيــة لــوكــالــة «أنـبــاء
ال ـش ــرق األوس ـ ــط» الــرسـمـيــة نـجــاح
األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إلـقــاء القبض
عـلــى حـســن إبــراه ـيــم ،وه ــو األمــن
ال ـع ــام ل ـحــزب «ال ـحــريــة وال ـع ــدال ــة»،
الذراع السياسية املحلولة لجماعة
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،وب ــرف ـق ـت ــه
شـ ـخ ــص يـ ــدعـ ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ح ـس ــن.
وأوض ـ ـ ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أن دوري ـ ـ ـ ــة مــن
«ق ـط ــاع األمـ ــن الــوط ـنــي وامل ــرك ــزي»
دهـ ـم ــت مـ ـك ــان اخـ ـتـ ـب ــاء امل ـت ـه ـمــن،
واعترفا بأنهما كــان في طريقهما
لـلـهــرب خ ــارج ال ـبــاد عـبــر الـحــدود
املصرية ـ الليبية.
(األخبار)

بعد سنوات من املراوحة األميركية بشأن
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،واف ـقــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى ال ـتـعــاون العلني
مع إسرائيل في «املجال النووي املدني»،
في ما يبدو أنه جزء من املراضاة املنوي
ال ـت ـع ــام ــل ب ـه ــا م ــع ت ــل أبـ ـي ــب ف ــي أع ـق ــاب
االت ـفــاق الـنــووي الــدولــي مــع إي ــران ،علما
بأن إسرائيل لم توقع معاهدة حظر نشر
السالح النووي بعد.
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـط ــاق ــة األم ـيــرك ـيــة هــذا
الـتـعــاون األسـبــوع املــاضــي ،لكن صحيفة
«ه ــآرت ــس» اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ذك ــرت أم ــس أن
ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف «ي ـم ـث ــل ت ـغ ـي ـي ــرا م ـه ـم ــا فــي
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ـج ــاه ال ـب ــرن ــام ــج
النووي اإلسرائيلي».
وب ـس ـب ــب امـ ـتـ ـن ــاع إس ــرائـ ـي ــل عـ ــن تــوق ـيــع
معاهدة حظر نشر السالح الـنــووي ،فإن
مفاعل ديمونا ال يخضع لرقابة اللجنة
الدولية للطاقة الذرية ،لكن اإلسرائيليني
يـ ـق ــول ــون إن املـ ـنـ ـش ــأة الـ ـن ــووي ــة «ن ــاح ــال
شــوريــك» تخضع لــرقــابــة تـطــوعـيــة وغير
رسمية.
وب ــال ـع ـم ــوم ،ف ــإن ال ـت ـع ــاون ب ــن أي دول ــة
وأخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـنـ ــووي
أله ـ ــداف مــدن ـيــة مـ ـش ــروط ب ــااللـ ـت ــزام بــأن
برنامجًا كـهــذا غايته سلمية ال مــن أجل
تـ ـط ــوي ــر سـ ـ ــاح ن ـ ـ ـ ــووي ،وبـ ـسـ ـب ــب رف ــض
إســرائـيــل إمــاطــة الـلـثــام عــن التعتيم على
برنامجها النووي وترسانتها النووية،
فإنها لم تحظ في املاضي بتعاون رسمي
من جانب دول ،على األقل بصورة معلنة.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن ب ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة وإســرائـيــل عــاقــات طويلة األمــد
ف ــي امل ـج ــال الـ ـن ــووي ،ف ـقــد زودت أمـيــركــا
إسرائيل بمفاعل «ناحال شوريك» الذي
ي ـقــال أن ــه يـسـتـخــدم ل ــأب ـح ــاث .وف ــي عــام
 2008توصلت الدولتان إلى اتفاق يقضي

ب ـت ـس ـل ـيــم أم ـي ــرك ــا ق ـض ـب ــان ال ــوق ــود
ال ـن ــووي املـسـتـخــدمــة كــافــة تمهيدا
إلغالق «ناحال شوريك» في .2018
وب ـ ــرغ ـ ــم أن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
ب ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ،طـ ــالـ ــب إس ــرائـ ـي ــل
ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــاهـ ـ ــدة حـ ـ ـظ ـ ــر ن ـش ــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي ،ل ـ ـكـ ــن اإلدارة
األمـيــركـيــة لــم تـعــد تـطــالـبـهــا بــذلــك،
بعد رفضها توقيع املـعــاهــدة التي
تـعـنــي إخ ـضــاع مـنـشــآتـهــا الـنــوويــة
للمراقبة الدولية.
وجـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق
بـشــأن هــذا الـتـعــاون ال ـنــووي خــال
زي ـ ــارة وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي،

يــوفــال شطاينيتس ،إلــى واشنطن
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ووفـ ـ ـ ــق ب ـي ــان
صادر عن وزارة الطاقة األميركية،
ف ــإن ال ـحــوار «يـشـمــل ت ـبــادل طــواقــم
وم ـبــاح ـثــات ح ــول ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
وأمـ ـ ــن ال ـس ــاي ـب ــر والـ ـط ــاق ــة امل ــائ ـي ــة
والطاقة النووية املدنية واألبحاث
والتطوير».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«إس ــرائ ـي ــل ال ـي ــوم» أن وزي ــر األم ــن،
موشيه يعلون ،غادر متوجها إلى
الــواليــات املـتـحــدة ،حيث سيجتمع
بـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،اش ـ ـ ـتـ ـ ــون
ك ـ ــارت ـ ــر ،ويـ ـنـ ــاقـ ــش مـ ـع ــه «م ـس ــائ ــل
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إس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـتـعـلــق بــال ـت ـطــورات
في الشرق األوســط» .وقــال يعلون،
ق ـب ــل مـ ـغ ــادرت ــه ،إن «ه ـ ــذه ال ــزي ــارة
ب ــالـ ـغ ــة األهـ ـمـ ـي ــة ألنـ ـه ــا س ـت ـنــاقــش
عـمـلـيــة تــدع ـيــم ق ــوة ال ـج ـيــش خــال
العقد القريب».
ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
الـ ـت ــي س ـت ـط ــرح خـ ــال املـ ـح ــادث ــات،
كـ ـم ــا أوردت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،م ـس ــأل ــة
الـ ـتـ ـع ــوي ــض األم ـ ـيـ ــركـ ــي إلس ــرائـ ـي ــل
فــي أع ـقــاب االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وهـنــا
ت ـح ــدي ــدًا قـ ــال ي ـع ـل ــون« :س ـن ـت ـحــدث
أوال عــن ال ـقــدرات املـطـلــوبــة لتقديم
رد على التهديدات ،وبعد ذلك فقط
سنترجمها إلى معان اقتصادية».
كـ ــذلـ ــك قـ ــالـ ــت «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» إن ـ ـ ــه فــي
ال ــزي ــارة سـيـبـحــث ال ــوزي ــران حـجــم
حــزمــة امل ـســاعــدات الـعـسـكــريــة الـتــي
ستمنحها أمـيــركــا إلســرائ ـيــل ،كما
ق ــال ــت فـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،إن حـجــم
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
إلسرائيل سيرتفع إلى مليار دوالر
فــي الـعــام الــواحــد .كــذلــك فــإن زيــارة
ي ـع ـل ــون س ـت ـك ــون ت ـم ـه ـي ــدا ل ــزي ــارة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ل ـل ـقــاء أوب ــام ــا،
الشهر املقبل.
وق ـبــل ن ـحــو أس ـبــوعــن ،أك ــد رئـيــس
ه ـي ـئ ــة أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي،
جوزيف دانفورد ،خالل لقاء جمعه
مع يعالون أن العالقات العسكرية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،غ ـيــر
مـتـعـلـقــة بــال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
بني البلدين ،وأنها ستبقى عالقات
متينة .
(األخبار)

