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ّ
أوباما:
ة
خط
يرفض
نتنياهو
ّ
ّ
الترتيبات األمنية وغور األردن أولوية
الجانب االستخباري ال��ذي يتحدث عنه
السياسيون ،هو جزء من مشكلة أوسع،
ت�ت�م�ث��ل ب �ع��دم ث �ق��ة ق �ط��اع��ات واس �ع ��ة من
املواطنني بأداء األجهزة األمنية وتحديد
والئها الحقيقي ،هل هو للوطن والواجب
واملهنة ،أم لجهات سياسية معينة؟».
ّ
ويتذكر «الخبير األمني» كيف كان النظام
السابق «يعتمد على شبكة استخبارية
من الوكالء ،إضافة إلى أعضاء حزبه في
بكل صغيرة وكبيرة
رفد األجهزة األمنية ً
ت�ح��دث ف��ي ال �ش��ارع أوال ب ��أول ،مستفيدًا
من هيبة الدولة التي ك��ان يشعر بها كل
عراقي ،وقوة أجهزتها األمنية».
ويضيف «أما اآلن ،فالوضع اختلف كليًا،
وهيبة ّالدولة كسرتها القوات األميركية
حني حلت املؤسسة العسكرية واألمنية،
وسلب ملمتلكات
وسمحت بعمليات نهب
ّ
ال ��دول ��ة» .وي�س�ت�ط��رد «ل� ��ذا ،ف ��إن أي جهد
إلع � ��ادة ب �ن��اء أج �ه ��زة اس �ت �خ �ب��اري��ة قوية
ّ
وفعالة يحتاج إلى إقناع املواطن بوجود
ّ
دول� ��ة م��ؤس �س��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة وق��وي��ة وغير
م �ن �ح��ازة ل �ه��ذه ال �ط��ائ �ف��ة أو ت �ل��ك بالقول
وال� �ف� �ع ��ل ،ع �ن��د ذاك ت �س �ت �ط �ي��ع األجهزة
األمنية كسب املواطن ملصلحتها ،وإعادة
بناء شبكة من املتعاونني ـــــ املخبرين على
غ ��رار م��ا ه��و م�ع�م��ول ب��ه ف��ي دول عريقة
بهذا املجال».
أم��ا س�ع��اد راض ��ي ،وه��ي ب��اح�ث��ة ف��ي علم
النفس ،فتعتقد أن حنني البعض لرؤية
األمن واالستقرار في زمن النظام السابق،
أم ��ر ط�ب�ي�ع��ي ،ب�س�ب��ب غ��ري��زة ح��ب البقاء
البشرية التي تتجه لالستظالل بالجهة
التي توفر األم��ن .لكنها تستدرك بالقول
إن «ه � � ��ذا ال� �ح� �ن�ي�ن ي� �ج ��ب أن ال ّ
يفسره
ال �ب �ع��ض ع �ل��ى أن ��ه ح � ّ�ب ل �ش �خ��ص صدام
حسني أو نظامه ،ب��ل الصحيح ه��و ميل
ال �ن��اس ال�غ��ري��زي إل��ى م��ن يحميهم بقوة
الدولة املهابة».

بالرئيس السابق صدام حسني.
ـ  14شباط  :2007جورج بوش يقرر إرسال
 30ألف جندي إضافي إلى العاصمة.
ـ  22أي��ار :الجولة األول��ى من املفاوضات
األميركية ـــــ اإليرانية حول العراق ،تلتها
جولتان أخريان.
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ـ  10أي � ��ار
ّ
«جيش املهدي» بإلقاء السالح .واتسمت
األش �ه ��ر األخ� �ي ��رة م ��ن  2008بالحوادث
األكثر أهمية ،وفي مقدمها توقيع اتفاقية
«صوفا» بني واشنطن وبغداد.
ـ  31كانون الثاني  :2009إجراء انتخابات
مجالس املحافظات.
ـ  30ح ��زي ��ران :إك �م ��ال ان �س �ح��اب القوات
األميركية من املدن.
ّ
البرملانية.
ـ  7آذار  :2010االنتخابات

وبدأ مئات اآلالف من العراقيني بالتوافد
إلى مدينة النجف للمشاركة بالتظاهرة
ال �ت��ي دع��ا إل�ي�ه��ا زع �ي��م ال�ت�ي��ار الصدري
م�ق�ت��دى ال �ص��در ف��ي ه��ذه امل��دي�ن��ة اليوم،
الحتالل العراق،
ملناسبة الذكرى السابعة ّ
ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ت �ي��ار ج ��زم ب� � ّ�أن املشاركني
ف��ي ت�ظ��اه��رة ال�ي��وم سيتخطون املاليني
األربعة تحت شعار «رفض وجود املحتل
على األرض العراقية».
م� �ي ��دان� �ي ��ًا ،اع � �ت� ��رف ال �ج �ي ��ش األميركي
ب�م�ق�ت��ل ج�ن��دي�ين م��ن ص�ف��وف��ه بعمليات
قتالية شمال العراق ،ليرتفع عدد قتلى
االح �ت�لال ف��ي شهر نيسان ال �ج��اري إلى
ث�لاث��ة ج �ن��ود ،ول�ي�ص��ل ع ��دد ق �ت�لاه منذ
غزوه العراق إلى  ،4390بينهم  20قتلوا
هذا العام.

تمض ساعات على
لم ِ
التسريب األميركي بشأن
ّ
خطة سالم محتملة للرئيس
قابلتها
باراك أوباما ،حتى ّ
إسرائيل ّبتسريب مضاد،
يرفض أي فرض للتسوية
علي حيدر

ّ
ك �م ��ا ه� ��و م � �ت ��وق ��ع ،ل� ��م ي �ن �ت �ظ��ر ً رئيس
ال��وزراء بنيامني نتنياهو طويال حتى
س� َّ�رب موقفه مما قيل عن عزم الرئيس
األميركي باراك أوباما طرح خطة سالم
في الخريف املقبل ،وبالطريقة نفسها
التي لجأت إليها إدارة البيت األبيض.
ون � �ق � �ل � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ه � � � ��آرت � � � ��س» عن
م �ص��در س �ي��اس��ي إس��رائ �ي �ل��ي ق��ول��ه إن
رئيس ال ��وزراء ي�ع��ارض التسوية التي
س �ت �ح��اول ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة فرضها
على إسرائيل.
وف��ي محاولة الح�ت��واء الضغط الكامن
وراء ت�س��ري��ب ه��ذا ال�خ�ب��ر ،ن�ق��ل املصدر
ع��ن نتنياهو ق��ول��ه ف��ي أح��ادي��ث مغلقة
«إذا ح��اول��وا أن يفرضوا علينا ً اتفاقًا،
فهذا لن ينجح ولن يكون مقبوال».
وأض � � ��اف امل � �ص ��در أن رئ� �ي ��س الوزراء
ّ
شدد في الحديث نفسه على أن املسألة
األس��اس�ي��ة ال�ت��ي ل��م تعالج كما ينبغي
ف��ي ك��ل امل �ح��ادث��ات م�ن��ذ أوس �ل��و وحتى
اليوم هي «الترتيبات األمنية والحاجة
إل ��ى م�ن��ع دخ ��ول ص��واري��خ ومقذوفات
صاروخية إلى أراض��ي الضفة» .ولهذه
ال �غ��اي��ة ،يعتقد ن�ت�ن�ي��اه��و أن ��ه «ينبغي
أن ي�ك��ون ه�ن��اك وج��ود إس��رائ�ي�ل��ي على
ال�ح��دود الشرقية للدولة الفلسطينية،
أي ف��ي غ ��ور األردن ،وأن أي ات �ف��اق ال
ّ
يتضمن ترتيبات أمنية كهذه لن يكون
ً
مقبوال على إسرائيل».
مواز ،أوضح مصدر سياسي
على خط
ٍ
آخر أنه يدور جدل في اإلدارة األميركية
ح� ��ول اس� �ت� �م ��رار ال �ط��ري��ق ف ��ي املسيرة
السياسية ،بالقول إن املبعوث الخاص
إل ��ى ال �ش��رق األوس � ��ط ،ج� ��ورج ميتشل،
ي � �ح ��اول دف � ��ع م �س �ي��رة ال �ت �س��وي��ة على
مراحل ،تحاول خاللها الواليات املتحدة

ال �ح �ص��ول م ��ن إس��رائ �ي��ل ع �ل��ى موافقة
بتجميد البناء في الضفة الغربية وفي
ش ��رق ال �ق��دس ،وب ��دء امل �ف��اوض��ات حول
مسألة الحدود .إال أن مستشار الرئيس
األم �ي��ر ًك��ي دن �ي��س روس ي ��رى أن هناك
احتماال ضعيفًا لنجاح املحادثات بني
إس��رائ �ي��ل وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وأن ��ه يجب
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ب�ن��اء م��ؤس�س��ات السلطة
الفلسطينية «من تحت إلى فوق» ،وهو
ما يدعو إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو.
إلى جانب هذين املوقفني ،يقف معسكر
م��ؤل��ف م��ن م�س��ؤول�ين رف�ي�ع��ي املستوى

الخطة تشبه الصيغة
ّ
قدمها بيل
التي
ّ
كلينتون في أعقاب
فشل كامب ديفيد

ّ
ومقربني من أوباما
في البيت األبيض
ي � ��رون أن� ��ه ي�ن�ب�غ��ي ب� �ل ��ورة خ �ط��ة سالم
ّ
أم�ي��رك�ي��ة ،ت�ش�ب��ه ال�ص�ي�غ��ة ال �ت��ي قدمها
الرئيس األسبق بيل كلينتون في أعقاب
ديفيد ،عام
فشل امل�ح��ادث��ات ف��ي ك��ام��ب
ّ
 ،2000التي وضعت إسرائيل تحفظات
عليها ،فيما رفضها الزعيم الفلسطيني
ياسر عرفات.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد
أف��ادت أول م��ن أم��س ب��أن عملية عصف
أدم �غ ��ة ج ��رت ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،بني
عدد من مستشاري البيت األبيض ،في
الرابع والعشرين من شهر آذار املاضي
ب �ش��أن م�س�ت�ق�ب��ل ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ل�م�ي��ة في
ّ
إمكانية
الشرق األوسط ،طرحت خاللها
أن يبادر أوباما إلى عرض مبادرة سالم
الخريف املقبل ،تستند إلى االتفاقات
في
ّ
التي تحققت بني الطرفني في املاضي.
ون �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن م �س ��ؤول رفيع
امل �س �ت��وى ف��ي اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة قوله
إن خ �ط��ة ال �س�ل�ام س �ت �ق��وم ع �ل��ى أساس
ات� � �ف � ��اق � ��ات ت �ح �ق �ق ��ت ّف � ��ي امل � ��اض � ��ي في
موضوع الحدود وحق العودة ومكانة
القدس ،فيما قال مسؤول آخر إن  90في
املئة م��ن الخريطة ستكون كما ظهرت
في كامب ديفيد .إال أن الجديد الذي قد
ّ
سيتضمن ف�ق��ط ربطًا
ي�ع��رض��ه أوب��ام��ا
ب�ين خطة ال�س�لام والتصدي للبرنامج
النووي اإليراني.
لكن مندوب إدارة البيت األبيض أكد أن
توجه ال��والي��ات املتحدة هو في السير
بعيدًا ف��ي النقاش ب�ش��أن املستوطنات
وش� ��رق ال �ق��دس ورف �ع �ه��ا إل ��ى مستوى
ّ
تضم
يسمح برسم خطة سالم إقليمية
سوريا أيضًا.
في املقابل ،ذكرت «نيويورك تايمز» ،في
وق��ت الح��ق من ي��وم أم��س ،أن املستشار
السابق للرئيسني جيرالد فورد وجورج
ب��وش األب ،ب��ران��ت س�ك��وك��روف��ت ،شرح
للرئيس أوباما أن «زعامة أميركية فقط
يمكنها أن تحطم دائرة العداء والعنف»
ف ��ي ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ف�ي�م��ا دع ��ا وزير
ال�خ��ارج�ي��ة األس�ب��ق ك��ول��ن ب��اول اإلدارة
إلى التفكير بالخطوات التالية في حالة
رفض الطرفني الخطة األميركية.
لكن الصحيفة لفتت إل��ى أن أوب��ام��ا لن
يكشف الكثير عن أفكاره وسيكتفي في
هذه األثناء بطرح األسئلة واإلصغاء.

إسرائيل

ّ
ّ
اتهام صحافية بالتجسس :سربت وثائق قتل
ق� ��ررت امل �ح �ك �م��ة امل��رك��زي��ة ف ��ي ت ��ل أبيب،
أم��س ،إزال ��ة حظر النشر ال��ذي ك��ان��ت قد
فرضته على توجيه الئحة اتهام في حق
صحافية إسرائيلية نسبت إليها تهمة
«التجسس الخطير» ،بعد حصولها على
وث��ائ��ق ع�س�ك��ري��ة س��ري��ة تضمنت أوامر
بإعدام مقاومني ومواطنني فلسطينيني،
وتسليمها إلى صحافي في «هآرتس».
وك��ان��ت الصحافية ع�ن��ات ك��ام تعمل في
م�ك�ت��ب ق��ائ��د ال�ج�ب�ه��ة ال��وس�ط��ى للجيش
اإلسرائيلي يائير نافيه ،عندما حصلت
ع �ل��ى ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال��وث��ائ��ق تضمنت
عسكرية سرية عن أعوام 2005
معلومات
ّ
ح�ت��ى  ،2007وس��ل�م�ت�ه��ا إل ��ى الصحافي
أوري ب �ل�او م ��ن «ه� ��آرت� ��س» ،ال� ��ذي نشر
ت� �ق ��اري ��ر اع � �ت � �م ��ادًا ع �ل ��ى ق �س ��م م� ��ن هذه
الوثائق في نهاية عام .2008
وك�ش��ف أح��د ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر أن «الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي أع �ط��ى ض ��وءًا أخ �ض��ر لقتل
م�ط�ل��وب�ين ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ح�ت��ى لو
ك��ان في اإلم�ك��ان اعتقالهم» ،في مخالفة
ل� �ق ��رارات امل�ح�ك�م��ة ال �ع �ل �ي��ا ،وأن «رئيس
أرك ��ان الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي (وق�ت�ئ��ذ دان
ح��ال��وت��س) ،وق� �ي ��ادة ال�ج�ب�ه��ة الوسطى
سمحا بقتل (مواطنني) أبرياء».
وب�ع��د نشر تقرير ب�ل�او ،ب��دأ «الشاباك»
ووح � � ��دة أم � ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات ف� ��ي الجيش

القضية.
اإلسّ ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي
ّ
وس��ل �م��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» محققي
«الشاباك» نحو  50وثيقة ،وذلك في إطار
ات �ف��اق ب�ين «ال �ش��اب��اك» وب�ل�او ومحامي
«ه��آرت��س» ،يقضي ب�ع��دم ت��وج�ي��ه اتهام
إلى ّي�نّبالوّ ،بل التعاطي معه كشاهد.
وت�ب� ملحققي «ال �ش��اب��اك» وال�ج�ي��ش أن
ك��ام تمكنت من نسخ م��واد سرية كثيرة
ونقلها من جهاز كمبيوتر عسكري إلى
آخ��ر م��دن��ي .ونسبت النيابة العامة إلى
ك��ام ت�ه��م «ال�ت�ج�س��س ال�خ�ط�ي��ر» وتسليم
م �ع �ل��وم��ات س��ري��ة واح �ت �ج��از معلومات
سرية .ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة
ع��ن رئ �ي��س «ال �ش��اب��اك» ي��وف��ال ديسكني
قوله إن األعمال التي ارتكبتها كام شملت
ت�س��ري��ب وث��ائ��ق س��ري��ة ل�ل�غ��اي��ة تضمنت
تفاصيل عن عمليات عسكرية وانتشار
ق� � ��وات ال �ج �ي��ش وأن� �ش� �ط ��ة استخبارية
ومعلومات عن أسلحة.
وأوض� ��ح دي�س�ك�ين أن ت�س��ري��ب الوثائق
ّ
يمثل خطرًا على حياة الجنود واملدنيني،
وحجم الضرر ال��ذي يمكن إلحاقه بأمن
إس��رائ �ي��ل ج� � ّ�راء أف�ع��ال�ه��ا «خ�ط�ي��ر جدًا».
وأكد أن «التحقيق مستمر ،ومن الجائز
أن هناك ّ
مسربني آخرين».
وف � ��ي أع � �ق� ��اب ق � � ��رار امل �ح �ك �م ��ة ،أصدرت
ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ب �ي��ان��ًا توضيحيًا

ج��اء فيه أن «ب�لاو كشف خ�لال السنتني
األخيرتني سلسلة قضايا تتعلق بأداء
الجيش وأذرع األمن في الضفة الغربية».
«جميع التقارير التي
ُوش ��ددت على أن ُ
ن�ش��رت ف��ي ه��آرت��س أرس �ل��ت إل��ى الرقابة
ّ
العسكرية التي صدقت عليها تصديقًا
ً
كامال».
ّ
وأض��اف��ت «ه��آرت��س» أن «ال�ش��اب��اك تعهد
ب � �ع� ��دم ال �ت �ح �ق �ي ��ق م � ��ع امل � ��راس � ��ل بشأن
م �ص ��ادره ال�ص�ح��اف�ي��ة أو ك�م�ش� ًت�ب��ه فيه،
وع� ��دم اس �ت �خ��دام وث��ائ �ق��ه دل �ي�ل�ا ف ��ي أي
إجراء قضائي ضد املتهم بالتسريب».
ووفقًا لـ«هآرتس» ،فإنه «بعد مرور وقت
قصير ،اعتقل «الشاباك» عنات كام ،وهي
ج�ن��دي��ة س��اب�ق��ة ف��ي مكتب ق��ائ��د الجبهة
الوسطى بشبهة أنها مصدر أوري بالو.
وفي كانون الثاني  ،2010أبلغ «الشاباك»
امل �ح ��ام ��ي م � ��وزر أن م��وك �ل��ه أوري بالو
مطلوب للتحقيق».
ّ
وتابع البيان أن «موزر رد على ذلك بأن
شروط االتفاق،
هذا الطلب يتناقض مع لاّ
وأنه سيوصي أمام بالو بأ يتجاوب مع
رفض «الشاباك»
ذلك .ومنذ هذه اللحظة
ّ
االل� �ت ��زام ب��االت �ف��اق ال� ��ذي وق �ع ��ه ورفض
اقتراحًا ببلورة اتفاق جديد يحقق هدف
«الشاباك» بشأن حماية أمن الدولة».
(يو بي آي)

عربيات
دوليات
ّ
مساع سعودية وقطرية
ح:
شل
ٍ
للمصالحة الفلسطينية
كشف األمني العام لحركة
اإلسالمي» في فلسطني،
«الجهاد ّ
رمضان شلح (الصورة) ،عن
ّ
سعودية وقطرية إلتمام
مساع
ٍ
حركتي «فتح»
بني
املصالحة
ّ
و«حماس» .وقال شلح ،في
مقابلة مع صحيفة «الوطن»

السعودية ،إن «السعودية على
وجه الخصوص يمكن أن ّ
تؤدي
دورًا أساسيًا في ملف املصالحة
ومجمل املوضوع الفلسطيني».
وأضاف «ما علمناه عن الجهود
الحالية التي بدأت باتصاالت مع
السعودية ،ومع مصر ،واآلن قطر،
ّ
أساسية».
أنها اصطدمت بعقبة ّ
جهة ثانية ،نفى شلح أن تكون
من ٍ
املقاومة الفلسطينية أداة في
ّ
املحور اإليراني .وقال «إن اتهام
ّ
املقاومة بأنها أداة في يد أي طرف
هو إهانة للشعب الفلسطيني».
(يو بي آي)

«فتح» و«حماس» تدعمان
إضراب األسرى
تفاعلت أمس قضية األسرى
الفلسطينيني في السجون
اإلسرائيلية ،الذين أعلنوا قبل
يومني إضرابًا عن الطعام،
احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.
وأعلنت حركة «فتح» أنها ستلجأ
إلى كل الوسائل املشروعة
إلطالق سراح األسرى ،فيما ّ
حمل
املتحدث باسم «حماس» فوزي
برهوم السلطات اإلسرائيلية
«كل تداعيات سياسة التنكيل
واإلهمال والحرمان بحق هؤالء
األبطال ،واملماطلة في تنفيذ
مطالبهم العادلة وحقوقهم
املشروعة» .وفي السياق ،كشف
مركز األسرى للدراسات أن
السلطات اإلسرائيلية تحتجز 18
من
أسيرًا فلسطينيًا معظمهم ً
قادة األسرى احتجازًا منعزال
منذ فترات طويلة ،وفي مقدمتهم
األمني العام للجبهة الشعبية
أحمد سعدات ،ومسؤول أسرى
«حماس» يحيى السنوار.
(يو بي آي)

إسرائيل تعتقل فلسطينيًا
رفع صورة نصر الله
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية،
أمس ،الشاب مختار حيادري ،من
سكان مدينة سخنني ،لالشتباه
في أنه رفع صورة األمني العام
لحزب الله ،حسن نصر الله،
خالل مسيرة يوم األرض في
املدينة األسبوع املاضي.
وكانت الشرطة قد اعتقلت
املواطن ياسر سعيد زبيدات،
أول من أمس ،من سخنني أيضًا
لرفعه صورة الشهيد عماد
مغنية.
(يو بي آي)

