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العالم

فلسطين

تقرير

مالدينوف «مكوك» رسائل بين «حماس» وإسرائيل
استنفار المقاومة الفلسطينية القائم
واكبته حركة حثيثة لنيكوالي مالدينوف،
للتهدئة
الرجل الذي قام على الوساطة
ّ
مع العدو هذا الشهر أكثر من مرة .رب ّما
ينجح مالدينوف هذه المرة أيضًا ،لكن
قرار المقاومة كان واضحًا بالحق في الردّ
على االغتيال
غزة ــ هاني إبراهيم
ب ـع ــد مـ ـ ــرور  24س ــاع ــة ع ـل ــى اغ ـت ـيــال
العدو اإلسرائيلي ثالثة من عناصر
«كتائب الـقـســام» ،الجناح العسكري
لـ ـح ــرك ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»ّ ،
ورد املـ ـق ــاوم ــة
ع ـل ــى ذلـ ــك ب ـق ـصــف م ــواق ــع عـسـكــريــة
ومـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــات ،ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال «حـ ــالـ ــة
االسـتـنـفــار الـقـصــوى» الـتــي أعلنتها
األذرع الـعـسـكــريــة س ــاري ــة ف ــي قـطــاع
غزة ،وصلت إلى ّ
حد تجنب «القسام»
ال ـس ـم ــاح ملـسـلـحـيـهــا ب ــامل ـش ــارك ــة في
تـشـيـيــع ال ـش ـه ــداء ال ـث ــاث ــة ،ك ـمــا كــان

طالبت االستخبارات المصرية
هنية بـ«ضبط النفس وتجنب
أي أعمال استفزازية»
م ـع ـهــودًا .وبــال ـتــزامــن م ــع االسـتـنـفــار
امليداني ،تستمر الوساطات العربية
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـطــويــق
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
ه ـ ــددت ب ــال ــرد ع ـل ــى االغـ ـتـ ـي ــال ورأت
فيه «تـجــاوزًا للسقوف» ،كما أن هذا
التصعيد يأتي بعد عدد من الجوالت
ال ـت ــي تـبـعـتـهــا وس ــاط ــات مـتــواصـلــة
تجعل أمر تثبيت الهدنة شكليًا .لكن
الــافــت أن املبعوث األمـمــي لـ«عملية
السالم» في الشرق األوسط ،نيكوالي
م ــادي ـن ــوف ،وص ــل إل ــى غ ــزة سريعًا
على غير ع ــادة ،إذ التقى ظهر أمس
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
إسماعيل هنية ،بعد لقائه مسؤولني

ّ
شيع الفلسطينيون أمس  3مقاومين استشهدوا بقصف إسرائيلي (أ ف ب)

إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي ال ـص ـب ــاح ،ث ــم غ ــادر
ال ـق ـطــاع مـتـجـهــا إل ــى تــل أب ـي ــب ،فيما
ً
يعود مساء للقاء قيادة الحركة مرة
أخرى ،أي في اليوم نفسه.
وفق مصادر مطلعة ،نقل مالدينوف
إل ـ ــى «ح ـ ـمـ ــاس» تـ ـه ــديـ ـدًا إســرائ ـي ـل ـيــا
ي ـق ـض ــي ب ـط ـل ــب ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ح ــال ــة
ال ـه ــدوء ،وإال ف ــإن «إســرائ ـيــل ستقدم
ع ُـ ـلـ ــى ح ـ ـ ـ ــرب طـ ــاح ـ ـنـ ــة ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــزة».
وأردفــت الرسالة بتهديدات من وزير
األمــن أفـيـغــدور ليبرمان ،فحواها أن
«تكرار عمليات القنص على الحدود
أو اق ـت ـح ــام ال ـس ـي ــاج ،وك ــذل ــك إط ــاق

البالونات ،ستقابل برد مشدد» .وكما
عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،أبـلـغــت «ح ـمــاس»
رفضها «الرسائل اإلسرائيلية» التي
ً
نـقـلـهــا م ــادي ـن ــوف ،م ــؤك ــدة ل ــه حقها
ف ــي «الـ ــرد عـلــى ال ـجــري ـمــة» ،وم ـشــددة
في الوقت نفسه على أنها «ال تخشى
الحرب» ،وال سيما أن القطاع «ذاهب
إلـ ــى حـ ــرب حـتـمـيــة ب ـس ـبــب اس ـت ـمــرار
املـمــاطـلــة فــي حــل الــواقــع االقـتـصــادي
املـ ـت ــردي ،وأي ـض ــا رب ــط ذل ــك بـمـلـفــات
أخرى مثل الجنود األسرى والسالح».
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادة الـ ـح ــرك ــة أن ـه ــا
«سترد (على اغتيال كوادرها) بغض

النظر عن العواقب ...الحرب لن تكون
كسابقاتها ،وستكون حرب استنزاف
طـ ــوي ـ ـلـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد» ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ح ـم ـل ــه
مالدينوف بانتظار عودته مع ّ
الرد.
بعد لقاء مالدينوف وهنية بساعات
ً
ق ـل ـي ـل ــة ،ت ـل ـق ــى األخ ـ ـيـ ــر اتـ ـ ـص ـ ــاال مــن
وزيــر االستخبارات املصرية ،عباس
كــامــل ،املــوجــود حــالـيــا فــي العاصمة
األم ـيــرك ـيــة واش ـن ـطــن لـبـحــث الــوضــع
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـس ــاخـ ـن ــة ف ـ ــي غ ـ ــزة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ك ــام ــل نصح
حـ ـم ــاس بـ ــ«ضـ ـب ــط ال ـن ـف ــس وت ـج ـنــب
أي أع ـمــال اسـتـفــزازيــة قــد ت ــؤدي إلــى

ً
تفجر األوضـ ــاع» ،نــاقــا إلــى الحركة
أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى مصر
بــأن ـهــا ال تــرغــب ف ــي الـتـصـعـيــد ،وأن
م ــا فـعـلـتــه ك ــان ردًا ع ـلــى ق ـنــص أحــد
جنودها على الحدود.
في املقابل ،أبلغ هنية الوزير املصري
رف ــض حــركـتــه امل ـعــادلــة الـتــي يـحــاول
االح ـ ـت ـ ــال ف ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود،
مضيفًا له أنه «ما دام الحصار قائمًا
وك ــذل ــك س ـيــاســة ال ـع ـق ــاب الـجـمــاعــي
واستباحة الدماء ،فإن األمور ستتجه
إلى التصعيد بصورة ال يرغب فيها
أح ـ ــد» .وبـيـنـمــا ن ـقــل ل ــه وجـ ــود حــالــة
«إج ـ ـم ـ ــاع وطـ ـ ـن ـ ــي» عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــرد ،ف ــإن
الفصائل الفلسطينية كانت قد عقدت
لـ ـق ـ ً
ـاء أم ـ ــس ف ــي غـ ـ ــزة ،وات ـف ـق ــت عـلــى
«ضـ ــرورة ال ــرد عـلــى االح ـت ــال لوقف
انتهاجه سياسة استباحة الدماء».
وتـ ــأتـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ك ــام ــل وس ـ ــط أج ـ ــواء
أمـيــركـيــة تــرفــض الـعـمــل عـلــى تقديم
دعــم مالي ملصلحة مشاريع في غزة
م ــن دون ت ـح ـق ـيــق اسـ ـتـ ـق ــرار مــرتـبــط
باملخطط املنوي تنفيذه في املنطقة
ت ـحــت ع ـن ــوان «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،وهــو
على ما يبدو األمر الذي استدعى هذه
ال ــزي ــارة .أم ــا م ــادي ـن ــوف ،ال ــذي ّ
أج ــل
زي ــارت ــه امل ـق ــررة لـلـسـعــوديــة ،وتــوجــه
إلـ ــى غـ ــزة أم ـ ــس ،ف ـس ـبــق ل ــه أن نـجــح
بـجــانــب وس ـطــاء مـصــريــن وقطريني
ودول ـي ــن ف ــي مـنــع ت ــده ــور األوض ــاع
في غزة مرتني على األقل خالل الشهر
الجاري.
بموازاة ذلك ،خلص اجتماع الفصائل
إل ــى االت ـف ــاق عـلــى «ح ــق امل ـقــاومــة في
ال ــرد عـلــى ال ـخــروقــات اإلســرائـيـلـيــة»،
لـكـنـهــا أش ـ ــارت إل ــى ال ـتــزام ـهـ ّـا ات ـفــاق
وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ال ـ ـ ــذي وق ـ ـ ــع فــي
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة عـ ـ ــام  ،2014م ــوضـ ـح ــة أن
االحتالل «هو من يخرق هذا االتفاق،
وعـلـيــه تـحـمــل امل ـســؤول ـيــة الـكــامـلــة».
ك ــذل ــك ،ق ــال عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي
لـ«حماس» خليل الحية ،خالل تشييع
شهداء «القسام» ،أمــس ،إن «املقاومة
سترد على جرائم االحتالل بالطريقة
املـنــاسـبــة وف ــي الــوقــت املـنــاســب وفــي
امل ـكــان املـنــاســب ،بـمــا يحقق لشعبنا
الحرية ورفع الحصار».

ّ
ارتقاء التحدي مع غزة :تكرار المواجهة يحبط تهديدات تل أبيب
لـ ـ ــم تـ ـقـ ـتـ ـص ــر رص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـقـ ـن ــاص
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عـ ـل ــى م ـق ـت ــل ال ـض ــاب ــط
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـ ــرب ال ـس ـي ــاج م ــع غ ــزة
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،وال ال ــرص ــاص ــات الـتــالـيــة
الـتــي تـحــدت الـتـهــديــدات اإلسرائيلية
وأص ـ ــاب ـ ــت جـ ـن ــدي ــا ،أو اثـ ـن ــن (وفـ ــق
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـخــاض ـع ــة
للرقابة العسكرية) أول مــن أمــس ،بل
أطاحت أيضًا مفاعيل الجولة الجوية

تبدو إسرائيل كأنها
ال تعرف ماذا تريد من القطاع
ّ
السابقة التي شنتها إسرائيل ردًا على
ال ـح ــدث ــن ،وذلـ ــك ف ــي م ـح ــاول ــة لجبي
ثمن يــؤدي إلــى ردع فصائل املقاومة
في قطاع غــزة .وقد كشفت مرة أخرى
عــن حقيقة أن سياسة التهويل التي
ُ
جد نفعًا ،بل إن
تتبعها تل أبيب لم ت ِ
األداء الفلسطيني ارتـقــى إلــى مرحلة
اصـطـيــاد جـنــود االح ـتــال املتربصني
بــاملــواطـنــن الفلسطينيني عـلــى طــول
ال ـس ـي ــاج ،وهـ ــو م ــا رفـ ــع م ــن ّ مـسـتــوى
التحدي أمــام تل أبيب وصناع القرار
السياسي واألمني فيها.
ت ـك ــرار الـ ـج ــوالت ال ـق ـتــال ـيــة ف ــي األيـ ــام
األخ ـ ـيـ ــرة دفـ ــع رئ ـي ــس وزراء ال ـع ــدو،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،إل ــى اإلقـ ـ ــرار بــأن

إس ــرائ ـي ــل ت ـخ ــوض «م ـع ــرك ــة تـنـطــوي
ع ـل ــى ت ـ ـبـ ــادل ض ـ ــرب ـ ــات» مـ ــع ف ـصــائــل
املقاومة في غزة .وفي محاولة لتبرير
غـيــاب ال ــرد الــواســع ،رأى أن إسرائيل
«تـسـتـنـفــد كــل ال ـخ ـي ــارات ،ول ـكــن نحن
ج ـدًا ج ـدًا مـصـمـمــون عـلــى ال ــدفــاع عن
ح ــدودن ــا» .نـتـنـيــاهــو ح ــرص عـلــى أن
ي ـكــون كــامــه ع ـ ّ
ـام ــا بـعــدمــا فـشـلــت كل
ال ــرس ــائ ــل ال ـس ــاب ـق ــة« :نـ ـح ــن سـنـعـمــل
م ــا ي ـن ـب ـغــي م ــن أجـ ــل امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
األم ـ ــن ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى مـسـتــوطـنــات
غالف غزة ،وإنما عن دولة إسرائيل»،
وهــو مــا ينطوي على تلميح بوجود
أول ــوي ــات وت ـه ــدي ــدات أش ــد خ ـط ـرًا من
الجبهة الشمالية تتطلب التعامل مع
ّ
الـتـحــدي ال ــذي يشكله الـقـطــاع بـمــا ال
يؤثر في مواجهة التهديدات املتنامية
ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
فــي مــا يـتـعـلــق «بــالـتـمــركــز الـعـسـكــري
اإليراني في سوريا».
ي ـع ـي ــد م ـق ـت ــل الـ ـض ــاب ــط اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وح ــاالت الـقـنــص الـتــالـيــة ،ومــن ثــم ّ
رد
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى ال ـق ـصــف اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ــك ـل ــه
القطاع إلى صــدارة املشهد السياسي
واإلعــامــي فــي إســرائـيــل ،ومعه أيضًا
حـقـيـقــة م ــا تـصـبــو إل ـيــه ت ــل أب ـي ــب .إذ
ليس صحيحًا أن نتنياهو ال يعرف
مــاذا يريد مــن غــزة ،فما يــريــده ابتداء
ينفذه منذ سنوات عبر إبقاء القطاع
تـ ـح ــت الـ ـحـ ـص ــار وتـ ـك ــري ــس ال ــوض ــع

الـ ـق ــائ ــم .ل ـك ــن األزمـ ـ ـ ــة ت ـم ـث ـلــت فـ ــي أن
ّ
عصيًا على الخضوع
قطاع غزة بقي
ويفرض نفسه على املشهد السياسي
الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي .وه ــو م ــا يــربــك
حكومة االحتالل ويدفعها إلى البحث
عن البدائل غير املكلفة .ونتيجة ذلك،
ت ـبــدو إســرائ ـيــل كــأنـهــا ال ت ـعــرف مــاذا
تريد في هذا امللف.
ه ــذه األج ـ ــواء تـضـغــط عـلــى املـسـتــوى
الـسـيــاســي ال ــذي يـجــد نفسه مضطرًا
إل ــى تــوضـيــح مــوقـفــه أم ــام الـجـمـهــور،
ومنهم وزيــر االستخبارات ،إسرائيل

كــاتــس ،ال ــذي ارت ـقــى فــي تــوصـيــف ما
ج ــرى م ـش ــددًا ع ـلــى أن إس ــرائ ـي ــل «لــن
تقبل بحرب استنزاف مع حماس في
غـ ــزة» .وب ـه ــدف رف ــع مـسـتــوى رســائــل
ال ــردع ،أوضــح أنــه «إذا لــم تعد األمــور
ّ
تتطور
إلــى مــا كــانــت عليه ،أتــوقــع أن
األم ـ ـ ــور الـ ــى مـ ـع ــرك ــة» .وألن الـجـبـهــة
الـشـمــالـيــة ح ــاض ــرة ب ـقــوة ف ــي خلفية
مواقف كل الـقــادة اإلسرائيليني حتى
لدى مقاربتهم للواقع في القطاع ،لفت
كــاتــس إل ــى أن املـسـتــويــن الـسـيــاســي
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري يـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذان «س ـ ـيـ ــاسـ ــات

ّ
أقر نتنياهو بأن إسرائيل تخوض «معركة تنطوي على تبادل ضربات» (أ ف ب)

صـحـيـحــة ف ــي ال ـش ـم ــال» ،مــوضـحــا أن
إســرائـيــل «تـعـمــل عـلــى مـنــع إي ــران من
ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـهــة ش ـم ــال ـي ــة ف ــي م ـقــابــل
إسرائيل من سوريا».
ب ــدوره ،يـحــاول رئـيــس االسـتـخـبــارات
الـعـسـكــريــة ال ـســابــق ع ــام ــوس يــادلــن
أن ي ـل ـعــب ع ـلــى ال ـع ــام ــل ال ـن ـف ـســي في
الـقـطــاع ،خــاصــة أن ــه رأى قـبــل أي ــام أن
مـنـشــأ مـشـكـلــة إس ــرائ ـي ــل م ــع الـقـطــاع
هو أن املقاومة اكتشفت بأن تل أبيب
مردوعة .وعلى هذه الخلفية ،يواصل
محاوالته من موقعه رئيسًا لـ«معهد
أبحاث األمــن القومي» إثــارة املخاوف
م ــن م ــواج ـه ــة ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة لــدى
فـصــائــل امل ـقــاومــة وال ـغ ــزي ــن ،بــالـقــول
إن ــه «ال مـفــر مــن عملية «ج ــرف صلب
 »2في غــزة ،وإذا لم يحصل هذا األمر
ه ــذا األسـ ـب ــوع ،فـسـيـحـصــل األس ـبــوع
املـقـبــل ،إال إذا حــدثــت أم ــور سياسية
نـحــن ال نعرفها عـبــر ق ـنــوات غامضة
فــي الـقــاهــرة أو فــي أمــاكــن أخ ــرى» .مع
ذلــك ،عــاد يــادلـ ُـن وشــدد على ضــرورة
التمييز بني «امل ِل ّح والخطير» ،معتبرًا
الساحة الجنوبية أكـثــر إلـحــاحــا...
أن ُ
«وال أف ـ ــاج ـ ــأ إذا مـ ــا اش ـت ـع ـل ــت ه ــذه
الجبهة قريبًا» .في املقابل ،إن الجبهة
األخـطــر هــي الجبهة الشمالية ،حيث
يــوجــد صـ ــراع م ــع اإلي ــران ـي ــن وه ـنــاك
خطر بانزالقه ملواجهة مع حــزب الله
بحجم أكثر خطرًا من الجنوب.
(األخبار)
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«الموساد» في «وكر الجواسيس»:
اغتيال المبحوح وعمليات أخرى ...انطالقًا من باريس
ّ
كرست صحيفة «لو موند» الفرنسية
سلسلة مقاالت ،خالل األيام املاضية،
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ع ـم ــل «املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» فــي
ب ــاري ــس ،حـيــث «ال ـخــدمــة اإلســرائـيـلـيــة
ّ
(السرية) نشطة للغاية» .وبعنوان «وكر
ّ
ال ـج ــواس ـي ــس» ،خــصـصــت الصحيفة
أح ــد م ـقــاالت ـهــا ل ـل ـحــديــث ع ــن اغـتـيــال
املسؤول في حركة «حماس» محمود
امل ـب ـح ــوح ،ح ـيــث ت ـحــدث ال ـكــاتــب جــاك
فــالــورو عن الــدور الــذي لعبته باريس،
كمركز لعناصر االسـتـخـبــارات ،التي
خططت ونفذت هذه العملية.
انطلق األمر من غرفة في أحد الفنادق
ال ـب ــاري ـس ـي ــة ح ـي ــث اج ـت ـم ــع ع ـنــاصــر
امل ــوس ــاد .وب ـح ـســب ف ــال ــورو ،تـحـ ّـولــت
هذه الغرفة إلى ّ
«مقر عمليات» ،بوجود
ّ
شاشات كومبيوتر وهواتف مشفرة:
كل اهتمام األشخاص املوجودين هناك
ّ
منصبًا على فندق آخر يقع على
كان
بعد  7آالف كيلومتر :إنــه «البستان ـ
روتانا في دبي ،حيث يجري سيناريو
ج ــدي ــر بـفـيـلــم ت ـج ـ ّـس ــس» ،ك ـمــا يـقــول
فــالــورو .هـنــاك ،فــي الـغــرفــة رقــم ،237
يستعد زمالؤهم في املوساد التخاذ
ال ـتـ ّـداب ـيــر .املـهـ َمــة مـلـقــاة عـلــى فريقني
َ
مدعومني من ثالثة
مؤلفني من قاتلني،
ّ
ع ـمــاء بـيـنـهــم ام ـ ــرأة ،مـهــمـتـهــا تــأمــن
املواقع والخدمات اللوجستية .أما في
ـواج ـهــة ،فـقــد عــاد
الـغــرفــة رق ــم  230املـ ّ ِ
التسوق .إنه «املسؤول
الهدف للتو من
عــن ش ــراء األسـلـحــة لـحــركــة حـمــاس»
مـحـمــود امل ـب ـحــوح ال ــذي سـ ّـجــل نفسه
منذ قدومه إلى دبي باسم محمود عبد
ال ــرؤوف ،وال ــذي ينتظر القتلة الضوء
األخ ـض ــر لـعـبــور امل ـمــر وال ــدخ ــول إلــى
غرفته ،لحقنه بمادة قاتلة.
تـ ّـمــت املـهـمــة ،تــركــوا فـنــدق «البستان ـ
روت ــان ــا» ،عند الـســاعــة الخامسة و46

دقيقة بتوقيت بــاريــس .أمــا الجثة في
الـغــرفــة  ،230فـلــن ي ـجــري اكتشافها
إال بـعــد  17ســاعــة .فــي غـضــون ذلــك،
حتى وإن تحدثت االستنتاجات األولية
عــن م ــوت طبيعي ،بـقــي الـشــك قائمًا.
ّ
وبـفـضــل شـبـكــة املــراق ـبــة املـكــثـفــة في
ّ
البالد ،تمكنت السلطات اإلماراتية من
تـحــديــد «أع ـض ــاء ال ـكــوم ـنــدوس» ،وهــم
يجر
حوالى ثالثني شخصًا .ولكن لم ِ
توقيف ّأي مــن العمالء اإلسرائيليني
الذين كان لديهم الوقت الكافي للخروج
من دبي.

باريس البداية ...والنهاية
فــي إط ــار التحقيقات الـتــي قــامــت بها
ّ
س ـل ـطــات دبـ ــي ،ت ـمــكــن امل ـح ـق ـقــون من
ّ
ّ
التثبت من أن العمالء (القتلة) اتصلوا
ب ـم ـص ــدر واحـ ـ ــد ف ــي ال ـن ـم ـس ــا .ول ـكــن
بـحـســب صـحـيـفــة «ل ــو م ــون ــد» ،تكمن
الحقيقة في مكان آخــر .فوفق إحدى
املـعـلــومــات غـيــر املـنـشــورة الـتــي جــرى
الكشف عنها في الصحيفة الفرنسية،
كـ ــان الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن االتـ ـص ــاالت
ّ
موجهًا إلى وجهة نهائية في باريس،
وتحديدًا إلى الغرفة الشهيرة (املذكورة
أعـ ـ ــاه)« .م ــن ه ــذا امل ــرك ــزّ التشغيلي
جــرى تنسيق التنفيذ» ،عقب الكاتب.
ووفـ ـق ــا ل ـخ ــدم ــة م ـكــاف ـحــة ال ـت ـجـ ّـســس
فــي فــرنـســا ،فـقــد ج ــاء الـعـمــاء الــذيــن
جــرى تحديد هوياتهم فــي دب ــي ،إلى
العاصمة ،بعد إعدادهم للعملية.
ولكن بحسب مــا يشير فــالــورو ،فقد
ت ـب ـ ّـدى م ــع ال ــوق ــت أن آثـ ــار الـعـمـلـيــة ال
ت ـط ــال ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ف ـق ــط ،ولـكــن
أي ـض ــا ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة .فــوفــق
ق ـيــاس امل ـخــاطــر ال ـتــي ي ـن ـطــوي عليها
امل ــوض ــوع ،والـ ــذي قــامــت بــه السلطات
الفرنسية ،فـ«في نظر حماس وغيرها

ّ
املتطرفة ،ستظهر هذه
من املجموعات
ال ـس ـل ـطــات ع ـلــى أن ـه ــا شــري ـكــة لـلــدولــة
ّ
العبرية» .ولكن مــا تكشف ،مــن جهة
أخرى ،هو أن «املوساد» سرق هويات
مــواط ـنــن فــرنـسـيــن م ــن أج ــل تـقــديــم
أرب ـع ــة ج ـ ـ ــوازات س ـفــر ل ـع ـمــائــه .وقــد
ضبطت العدالة الفرنسية هذا التزوير،
مـثـلـهــا مـثــل نـظـيــراتـهــا ف ــي بــريـطــانـيــا
والنمسا وإيرلندا ،حيث ّ كان  22جواز
سفر ّ
مزورًا موضع تحقق.
ول ـكــن عـلــى عـكــس الـ ــدول األخ ـ ــرى ،لم
تدل فرنسا بأي تعليق علني تدين من
ِ
خالله املؤامرة التي قامت بها السلطات
ّ
اإلسرائيلية ،إذ فضلت باريس إرسال

اث ـ ـنـ ــن م ـ ــن ض ـ ـبـ ــاط االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
إل ــى ت ــل أب ـي ــب :بــاتــريــك كــال ـفــار ،مــديــر
االستخبارات في املديرية العامة لألمن
الـخــارجــي ،وفــريــديــك فــو ،الــرقــم اثنان
ف ــي اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لــاسـتـخـبــارات
الداخلية .وكــانــت املهمة املنوطة بهما
تقديم شكوى لــدى رئيس «املــوســاد»
(ح ـي ـن ـه ــا) م ـي ـئــر داغـ ـ ـ ــان ،وال ـ ـقـ ــول ل ــه:
ّ
«حـتــى ول ــو كــنــا نـعــرف كــل ش ــيء ،إال
أن ـنــا ال نـفـعــل م ــا فـعـلــه الـبــريـطــانـيــون
واإلي ــرل ـن ــدي ــون .نـحــن نـبـقــى أصــدقــاء،
باملجان» ،وذلك
ولكن هــذا األمــر ليس
ّ
ب ـنـ ًـاء عـلــى أقـ ــوال شـخــص مــطـلــع على
امللف.

مدينة مفتوحة للجواسيس

سرق «الموساد» هويات
مواطنين فرنسيين من
أجل تقديم أربعة جوازات
سفر لعمالئه

ت ـش ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة إلـ ـ ــى أي م ــدى
تـبـقــى بــاريــس «مــديـنــة مـفـتــوحــة على
الجاسوسية» ،وفق فالورو ،الذي يشير
أيضًا إلى أنها «التقاطع املثالي لتالقي
امل ـصــادر (االسـتـخـبــاريــة) العاملة في
املنطقة» .وهنا ،تكفي اإلشــارة إلى أن
«وكالة االستخبارات األميركية وحدها
ّ
تشغل حوالى خمسني جاسوسًا لها
في بــاريــس ،إضافة إلــى أكثر من مئة
من املتعاونني معها».
ولكن ليس من املستغرب أن ال تتمكن
ال ـس ـل ـط ــات مـ ــن م ـع ــرف ــة مـ ــا تـ ـق ــوم بــه
ه ــذه االس ـت ـخ ـبــارات وغ ـيــرهــا ،ذل ــك أن
«األس ــاس بالنسبة إلــى االستخبارات
الفرنسية ،هو محاربة اإلرهاب» .وفي
هــذا املـجــال ،يتحدث الكاتب عــن مثال
ح ـصــل ف ــي عـ ــام  ،2014ح ــن وصــل
عـ ــدد األع ـ ـضـ ــاء املـ ـن ــوط ب ـه ــم مــراق ـبــة
الجواسيس األميركيني على األراضي
الفرنسية ،إلــى أربـعــة أشـخــاص فقط،
فيما كان نشاطهم محدودًا باالستماع
إلى بعض األحاديث الهاتفية.

لـ«الموساد» مكانة خاصة
وس ـ ــط ك ــل ذلـ ـ ــك ،ي ـش ـغــل «املـ ــوسـ ــاد»
م ـكــانــة خ ــاص ــة .ه ــو ي ـقــوم ف ــي بعض
األحيان بدور الشريك ،على ّ
حد تعبير
فالورو .وفي عام  ،2010أي في الوقت
َ
مندوبيها
ال ــذي أرس ـلــت فـيــه فــرنـســا
إل ــى ت ــل أب ـي ــب لـلـتـعـبـيــر ع ــن غضبها
مــن عملية دب ــي ،كــانــت استخباراتها
ت ـت ـعــاون م ــع ن ـظ ـيــرات ـهــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــة دق ـي ـق ــة «ف ـ ــي إطـ ــار
محاربة انتشار األسلحة الكيميائية».
ك ــان ع ـن ــوان الـعـمـلـيــة «رات ــافـ ـي ــا» ،أمــا
الهدف منها ،فهو «اإليقاع بشخصية
ســوريــة تـعـمــل فــي الـبــرنــامــج ال ـسـ ّـري
لـنـظــام الــرئـيــس بـشــار األسـ ــد» .ولكن
األم ــر ك ــان ق ــد ب ــدأ قـبــل ذل ــك بـعــامــن،
«م ــن خ ــال اع ـت ـم ــاد ن ـهــج م ـط ـ ّـول مع
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــه» .وب ـح ـس ــب روايـ ــة
ّ
«لــو مــونــد» ،تمكن مـحــاورو الشخص
املــذكــور مــن إقـنــاعــه ،فــي الـنـهــايــة ،بأن
ع ـل ـيــه ال ـس ـف ــر إلـ ــى ف ــرن ـس ــا م ــن أج ــل
حضور دورة تدريبية إلطالق شركته
الـخــاصــة لــاسـتـيــراد والـتـصــديــر .أمــا
عـنــد ح ـضــوره إل ــى بــاريــس ،فـقــد كــان
ّ
الفخ يتركز على جعله يشعر بالثقة،
وبالتالي التحدث عن نشاطاته .وكانت
مـهـمــة عـمـيــل «امل ــوس ــاد» الـقـيــام بــدور
رج ــل األع ـم ــال وامل ــرش ــد ل ــه ،وبــالـتــالــي
تـعــريـفــه عـلــى أش ـخــاص يـفـيــدونــه في
املـجــال ،فيما كــان هــؤالء فــي الحقيقة
عمالء إسرائيليني .أمــا االستخبارات
الفرنسية ،فقد تمحور دوره ــا حول
الحماية والعمليات اللوجستية .األهم،
ّ
هــو أن «املــوســاد تمكن مــن الحصول
على معلومات من الدرجة األولى» ،وفق
ما يخلص إليه تقرير الـ«لو موند».
(األخبار)

العراق

ما قل
ودل
ُ
أصيب ثالثة مستوطنين
وقت متأخر
إسرائيليين في
ّ
مساء أمس ،بعدما نفذ شاب
فلسطيني عملية طعن
داخل مستوطنة «آدم» ،بين
رام الله والقدس المحتلة،
فيما قدرت التقارير اإلسرائيلية
استشهاد المنفذ .وقالت
صحيفة «جيروزاليم بوست»
إن مهاجمًا ّ
سدد طعنات إلى
ثالثة مستوطنين ،وأصاب
بجروح حرجة في
اثنين منهم
ٍ
أطرافهم العلوية.
وذكرت طواقم إسعاف
«نجمة داوود الحمراء» أن أحد
المستوطنين أصيب بجروح
بالغة الخطورة بينما أصيب آخر
بجروح خطيرة ،ونقلوا جميعًا
للعالج في مستشفى «هداسا»
في القدس .أما المهاجم،
فأصيب بجروح بالغة الخطورة
بالرصاص.
(األخبار)

ّ
التظاهرات تتجدد اليوم ...ومزيد من مشاريع «الحلول السريعة»
عادت التظاهرات يوم أمس إلى البصرة،
بينما ُيرتقب أن تعود ظهر اليوم إلى
بقية المحافظات الجنوبية .المطالب
ال تـ ــزال عـلــى حــال ـه ـا ،فـيـمــا الحكومة
محاوالتها «استيعاب» النقمة
تواصل
ً
مطلقة مــزيـدًا مــن مشاريع
الشعبية،
ِ
«الحلول السريعة»
ٌ
هدوء نسبي ساد املحافظات الجنوبية من العراق على
مدى األيــام املاضية ،لكن الصخب ما لبث أن عاد إليها
م ـجــددًا ،مــع ع ــودة الـتـظــاهــرات امل ـنــددة بــالــواقــع املعيشي
والخدمي يوم أمس .عودة ُيتوقع أن تتصاعد مظاهرها
الـيــوم فــي محافظات الـبـصــرة ،وب ـغــداد ،ومـيـســان ،وذي
قار ،والنجف ،وكربالء ،واملثنى ،للضغط على الحكومة
ُ
االتحادية ،برئاسة حيدر العبادي ،كي تسرع في اجتراح
حلول لألزمة املتفاقمة .وفيما تجددت أمس التظاهرات
في محافظة البصرة ،حيث طالب حوالى ألــف معتصم
ّ
بإيجاد فرص عمل لهم ،فضت القوات األمنية اعتصامًا
احتجاجيًا على سوء الخدمات الحكومية ،بعدما أغلق
ال ـع ـشــرات ال ـطــريــق املـ ــؤدي إل ــى حـقــل «غ ــرب ال ـقــرنــة »2
شمالي املـحــافـظــة ،أضـخــم الـحـقــول النفطية فــي الـبــاد،
والــذي تديره شركة «لــوك أويــل» الروسية ،وتبلغ قدرته
اإلنتاجية حوالى  400ألف برميل يوميًا.
وتنذر عــودة التظاهرات بإمكانية وقــوع ضحايا جدد،

ج ــراء الـتـعــامــل املــوصــوف بــ«الـخـشــن» مــن قـبــل الـقــوات
األمنية مع املتظاهرين .ويشير آخر إحصاء صادر عن
«املفوضية العليا املستقلة لحقوق اإلنسان» إلى ارتفاع
عدد قتلى االحتجاجات إلى  14متظاهرًا ،موضحًا أنه
«ت ــم تسجيل  14حــالــة وف ــاة فــي ص ـفــوف املـتـظــاهــريــن
نتيجة إطالق الرصاص الحي ،أو االختناق بالغاز املسيل
ل ـلــدمــوع ،ال ــذي أطـلـقـتــه ال ـق ــوات األمـنـيــة وق ــوات مكافحة
ال ـش ـغــب» ،مـضـيـفــا أن « 729شـخـصــا أص ـي ـبــوا ضمن
صـفــوف املحتجني وال ـقــوات األمـنـيــة ،خــال التظاهرات
ُ
التي استمرت ّ
لعدة أسابيع» .ولفت اإلحصاء ،الذي نشر
أمس ،إلى أن «السلطات أفرجت عن جميع املوقوفني على
ذمة االحتجاجات في محافظات بابل وواسط وذي قار،
حيث تجاوز عددهم  757موقوفًا».
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تــواصــل حـكــومــة ال ـع ـبــادي مـحــاوالتـهــا
استيعاب النقمة الشعبية باستقبال رئيسها وجهاء
املـحــافـظــات واملـعـنـيــن فـيـهــا ،وحــرصــه شـخـصـيــا على
إطــاق حزمة من املشاريع اإلصالحية التي تصب في
إطــار «الـحـلــول السريعة» والتخفيف مــن حــدة السخط
الشعبي .وفــي هــذا اإلط ــار ،قــررت الحكومة ،عقب لقاء
الـعـبــادي عــددًا مــن أهــالــي محافظة ميسان ،تخصيص
عدد من الوظائف الحكومية للمحافظة ،وتسييل أموال
إلقامة مشاريع خدمية (من دون اإلعالن عن قيمتها)،
واستئناف العمل في مشاريع أخرى (ري ،إنشاء طرق
و ّجـســور ومـجــار ملـيــاه الـصــرف الـصـحــي ) ...كــانــت قد
ُعلقت جراء النقص في السيولة .كما قرر العبادي دراسة
تــأجـيــل تـســديــد ق ــروض امل ــزارع ــن ،ومـعــالـجــة مــوضــوع
الفوائد املستحقة ،على أن تتولى وزارة الكهرباء تأمني

الـحـصــة امل ـق ــررة لـلـمـحــافـظــة مــن ال ـك ـهــربــاء ،مــع مــراعــاة
األحــوال الجوية خــال فصل الصيف .وشملت قــرارات
رئـيــس الـ ـ ــوزراء ،أي ـضــا ،إع ـطــاء املـحــافـظــة مستحقاتها
مــن ال ـب ـتــرودوالر ،يما يـعــادل منحها دوالرًا واح ـدًا عن
كل برميل نفط ُيستخرج من الحقول النفطية الواقعة
داخــل حــدودهــا اإلداري ــة .أمــا فــي محافظة النجف ،فقد
أعلن مجلس املحافظة ،أمس ،إطالق أكثر من  69مليار
دينار إلقامة املشاريع الخدمية فيها ،داعيًا املتظاهرين
من أبناء املحافظة إلى إعطاء الفرصة للحكومة املحلية
مطالبهم.
لتنفيذ ّ
وعـلــى خ ــط االنـتـخــابــات التشريعية ونـتــائـجـهــا ،أعلنت
«املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات» انتهاء عملية ّ
العد
ّ
اليدويني ألصوات الناخبني في  16محافظة من
والفرز
أصل  ،18عقب االنتهاء من فرز األصوات في محافظة
بــابــل وســط ال ـبــاد .وق ــال املـتـحــدث بــاســم «املـفــوضـيــة»،
َّ
ليث جبر ،إنــه لم يتبق ســوى محافظتي بغداد وديالى،
حيث تـجــري املفوضية عمليات الـعــد وال ـفــرز الـيـ ّ
ـدويــن
ف ــي دي ــال ــى م ـنــذ اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،ع ـلــى أن ت ـبــاشــر في
احـتـســاب األص ـ ــوات املـشـكــوك فـيـهــا فــي ب ـغــداد قــريـبــا.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن م ـصــادرهــا داخ ــل «املـفــوضـيــة»
أن النتائج جــاءت إلــى اآلن مطابقة بنسبة  ،%100وأن
عملية احتساب أصوات الخارج ستبدأ في خالل األيام
املقبلة ،بعدما أرسـلــت «املفوضية» وفــودًا مــن «مجلس
املفوضني» (أعلى سلطة في املفوضية) وموظفني إلى
 3دول هي تركيا ،وإيران ،واألردن ،للتدقيق في أصوات
بشكل يدوي.
الناخبني
ٍ
(األخبار)

