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عملية التسوية

«اتفاق أمني» إسرائيلي ــ أميركي لتجميد االستيطان
واشنطن تنقل أسلحة إلى دولة االحتالل ...وليبرمان يهاجم سوريا من الجوالن
معادلة جديدة ظهرت على ساحة اإلعالم اإلسرائيلي لتجميد
االستيطان في الضفة الغربية ،الذي ستجري مقايضته
بـ«اتفاق أمني» مع الدولة العبرية ،بدأت أولى عالماته بالظهور
علي حيدر
ك �ش �ف��ت ت� �ق ��اري ��ر إع�ل�ام� �ي ��ة إسرائيلية،
أم � ��س ،ع ��ن أن رئ �ي��س ال � � ��وزراء بنيامني
نتنياهو اق �ت��رح ع�ل��ى اإلدارة األميركية
التوقيع على اتفاق أمني بعيد املدى مع
ال��والي��ات املتحدة ،مقابل تجميد البناء
ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات ال��واق �ع��ة خ ��ارج الكتل
االستيطانية والقدس الشرقية.
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن
نتنياهو ي�ن��وي أن ي�ط��رح على املجلس
الوزاري املصغر عرضًا أميركيًا «سخيًا»
عشر سنوات،
يتضمن اتفاقًا أمنيًا مل��دة
ّ
«يوفر ردًا على املطالب التي تمثل مصدر
قلق إلسرائيل» ،في مقابل موافقة رئيس
الوزراء على مواصلة تجميد البناء لعدة
أشهر أخ��رى ،تجري خاللها مفاوضات
مكثفة مع الفلسطينيني بهدف التوصل
إل� � ��ى ات� � �ف � ��اق ي� �س� �ت� �غ ��رق ت �ط �ب �ي �ق��ه عشر
سنوات.
ول� �ف� �ت ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل � ��ى أن نتنياهو
ي�ت�ح��دث ع��ن «ات �ف��اق أم�ن��ي م��ع الواليات
امل� �ت� �ح ��دة» ،ول �ي��س ف �ق��ط ع ��ن «ترتيبات
أم �ن �ي��ة» .وت��اب�ع��ت أن ن�ت�ن�ي��اه��و يتخوف
من أن ي��ؤدي انسحاب القوات األميركية
م��ن ال �ع��راق إل��ى إع ��ادة الجبهة الشرقية
وتسلل «ج�ه��ات م�ع��ادي��ة م��ن إي ��ران» إلى
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وه��و «م��ا ي��ؤك��د حاجة
إسرائيل إلى اتفاق أمني كهذا».
وأش � ��ارت «ي��دي �ع��وت» إل ��ى أن باإلمكان
االفتراض بأن مستشاري نتنياهو بدأوا
منذ اآلن البحث مع نظرائهم األميركيني
عن االتفاق األمني .وأضافت أن نتنياهو
ّ
يقدر أن يقود استئناف املفاوضات بني
إس��رائ�ي��ل والفلسطينيني إل��ى استئناف
امل�ح��ادث��ات ب�ين إسرائيل وس��وري��ا ودول
عربية أخرى.
ُي�ش��ار إل��ى أن ال��والي��ات املتحدة سبق أن
اق �ت��رح��ت ف��ي امل��اض��ي ت�ج�م�ي��د إسرائيل
ال �ب �ن��اء ف ��ي امل �س �ت��وط �ن��ات م �ق��اب��ل رزمة

امتيازات أمنية ،إال أن االق�ت��راح الجديد
ّ
ّ
جوهريًا مفاده
إضافيًا
يتضمن عنصرًا
أن يتعهد ن�ت�ن�ي��اه��و ال�ب�ح��ث ف��ي مسألة
الحدود في املرحلة األولى من املفاوضات
املباشرة ،على أن تعمل الواليات املتحدة
للحصول على موافقة فلسطينية على
«اس� �ت� �م ��رار ال �ب �ن ��اء امل � �ح� ��دود موضعيًا
البناء
ف ��ي أم ��اك ��ن م�ع�ي�ن��ة س �ب��ق أن ب ��دأ
لاّ
فيها» .كما تطالب الواليات املتحدة بأ
تحرجها إسرائيل من خ�لال اإلع�لان عن
أعمال بناء جديدة.
وف��ي م��ا يبدو أن��ه أول��ى إش ��ارات االتفاق

األم� �ن ��ي ،ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» أن
اإلدارة األميركية ستنقل خالل السنتني
ّ
املقبلتني م �ع��دات ع�س�ك��ري��ة بقيمة نحو
 400م �ل �ي��ون دوالر ت��وض��ع ف ��ي مخازن
ال �ط��وارئ ف��ي إس��رائ�ي��ل .وأض��اف��ت أن من
ضمن ه��ذه امل�ع��دات «قنابل ذكية» يمكن
أن يستخدمها الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي في
ح��االت ال �ط��وارئ .ولفتت الصحيفة إلى
ّ
أن اإلذن األول لتخزين م�ع��دات اميركية
في إسرائيل ص��در في ع��ام  ،1990ضمن
س�ق��ف  100م�ل�ي��ون دوالر ،ث��م ُرف ��ع خالل
ح ��رب ال�خ�ل�ي��ج األول � ��ى إل ��ى  300مليون
والحقًا إلى  400مليون .ثم ضوعف هذا
املبلغ ال��ى  800مليون دوالر بعد حرب
لبنان الثانية ف��ي ُ ع��ام  ،2006إال أن��ه في
األسابيع األخيرة أ ّ
قر رفع السقف بنسبة
 50في املئة ،ليصل إلى  1,2مليار دوالر
حتى عام .2012
وت��أت��ي ال�ت�س��ري�ب��ات ع��ن ط ��رح املقايضة

ّ
فلسطينية تشارك في إحياء الذكرى السادسة الغتيال عرفات في رام الله أمس (مجدي محمد ــ أ ب)

ال�ج��دي��د ف��ي وق��ت ك��ان نتنياهو يجتمع
ف �ي��ه ب �ن �ي��وي��ورك م ��ع وزي� � ��رة الخارجية
األميركية هيالري كلينتون ،التي تعهدت
في بداية اللقاء «إيجاد طرق لدفع عملية
السالم املتوقفة في الشرق األوسط».
وق��ال��ت كلينتون ،بينما ك��ان��ت تقف إلى
ج ��ان ��ب ن �ت �ن �ي��اه��و ،إن «رئ� �ي ��س الوزراء
وال ��رئ� �ي ��س ع �ب ��اس م �ل �ت��زم��ان ب �ق ��وة حل
ال��دول �ت�ي�ن ،وس �ن �ج��د ط��ري �ق��ًا ل�ل�ت�ق��دم إلى
األم � � ��ام» .وأض ��اف ��ت «س �ن �ت �ح��دث ع ��ن كل
ش��يء ،وسأحتفظ ب��ال�ك�لام ال��ذي ل��م أقله
ب �ع��د ،ل �ل �م �ح��ادث��ات ال �ت��ي س��أج��ري �ه��ا مع
رئيس الوزراء».
ّ
وب ��دوره أك��د نتنياهو أن��ه «ج ��اد» بشأن
ت �ح �ق �ي��ق ت� �ق ��دم ف ��ي م� �ح ��ادث ��ات السالم.
وت��اب��ع «سنتحدث ع��ن كيفية استئناف
ه��ذه العملية ومواصلتها للتوصل إلى
اتفاق تاريخي للسالم واألمن بيننا وبني
الفلسطينيني» .وقال «كما نأمل توسيع
ذل��ك ليشمل ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول العربية
األخرى ،ونحن جادون بهذا الشأن ونريد
أن نتابعه».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،رأى وزي� ��ر الخارجية
اإلس��رائ �ي �ل��ي أف �ي �غ��دور ل �ي �ب��رم��ان ،خالل
جولة له في هضبة ال�ج��والن ،أن سوريا
ليست شريكة في ال�س�لام ،وأن إسرائيل
تمتلك حقًا تاريخيًا في ال�ج��والن «وهو
أم ��ر ي�ع��رف��ه ال �ج �م �ي��ع» ،داع �ي��ًا إل ��ى قراءة
تقرير إعالمي فرنسي حول نقل سوريا
أسلحة إل��ى ح��زب الله وإل��ى وج��ود مقار
لحماس والجهاد اإلسالمي في دمشق.
وف��ي س�ي��اق ان�ت�ق��اده للرئيس األميركي
باراك أوباما على طرح مشاريع بناء نحو
 1300وحدة سكنية في القدس الشرقية،
ّ
وج��ه ليبرمان تحية إلى نتنياهو «على
صموده الصلب في ما يتعلق بالبناء في
القدس».
إل ��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي باسم
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة ح �س��ام زك � ��ي ،بعد
مباحثات أجراها وزير الخارجية أحمد
أب��و الغيط ف��ي واش�ن�ط��ن ،أن املهلة التي
منحتها ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ق�ب��ل اتخاذ
ق � � ��رار ب� �ش ��أن ال � �ع � ��ودة إل � ��ى املفاوضات
ب�ين الفلسطينيني وإس��رائ �ي��ل ق��د تمدد
ألس��اب �ي��ع .وأش� ��ار زك ��ي إل ��ى أن التأجيل
ي�ت�ي��ح ل�ل�ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ال��وص��ول إلى
خالصة واضحة.

ٌَْ
ّعباس في ذكرى عرفات :الدولة دين في رقبة أوباما
اقتصر إحياء الذكرى
السادسة لرحيل الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات
الغربية ،بعدما
على الضفة
ّ
منعت «حماس» أي فعاليات
للمناسبة في غزة ،في وقت
كان فيه محمود عباس يؤكد
االلتزام بثوابت أبو عمار
ّ
أك� � ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،محمود
ع �ب��اس ،ف��ي خ �ط��اب أل �ق��اه خ�ل�ال إحياء
ال � ��ذك � ��رى ال � �س� ��ادس� ��ة ل ��رح� �ي ��ل الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات أمس ،تمسكه
بالثوابت التي التزم بها األخير ،وشدد
ع �ل��ى رف� ��ض م� �ف ��اوض ��ات م ��ع استمرار
االستيطان.
وق� ��ال ع� �ب ��اس ،ف ��ي خ �ط��اب أل� �ق ��اه خالل
إح �ي��اء ال ��ذك ��رى ال �س��ادس��ة ل��رح �ي��ل أبو
عمار« ،نحن على العهد باقون ،وأتحدى
إن كان هناك أي تنازل واحد منذ 1948
ّ
لغاية اآلن عن أي ثابت من ثوابتنا».
ّ
وع ��ل ��ق ع �ب ��اس ع �ل��ى الف �ت ��ة خ �ل �ف��ه كتب
ع �ل �ي �ه��ا «م��وق �ف �ن��ا ث ��اب ��ت وال � ��دول � ��ة بال
استيطان والقدس عاصمة لنا والعودة

ال ��ى ال ��وط ��ن» ،ب��ال �ق��ول «ه� ��ذه الكلمات
هي كلمات بليغة ّ
تعبر بكل ص��دق عن
حقيقة موقفنا».
وع��ن ق��رار القيادة الفلسطينية اللجوء
ّ
إل��ى مجلس األم��ن ال��ذي عدته الواليات
املتحدة وإسرائيل أحادي الجانب ،قال
ع �ب��اس «ن �ح��ن ن�ف�ك��ر ف��ي أن ن��ذه��ب إلى
مجلس األمن».
ّ
وأض� ��اف «ت�ف�ك�ي��رن��ا ه ��ذا ع� ��دوه تصرفًا
أح ��ادي ال�ج��ان��ب ،وه��م (اإلسرائيليون)
ي� �ق ��وم ��ون ب ��أع� �م ��ال أح � ��ادي � ��ة ب � � ��دءًا من
الجدار واالجتياح والقتل وقلع أشجار
ّ
الزيتون ،لكن هذا ال يعد تصرفًا أحادي
الجانب».
وم �ض��ى ي �ق��ول «ال ي ��زال ه �ن��اك ظ�ل��م في
العالم ،وال بد أن نرفع صوتنا ،ونحن
ّ
ن��ف��ذن��ا ك��ل ال �ت��زام��ات �ن��ا م�ن��ذ ع ��ام ،1993
و ّن �ت �ح��دى ال�ج�م�ي��ع إن ك��ان��ت إسرائيل
نفذت التزامًا واحدًا منذ ذلك التاريخ».
وأشار الرئيس الفلسطيني الى خطاب
ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي ب � ��اراك اوب ��ام ��ا في
األم� ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي  24أي �ل ��ول املاضي،
ال��ذي دع��ا فيه إل��ى إقامة دول��ة فلسطني
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ل�ت�ك��ون ًع �ض �وًا ج��دي �دًا في
ّ
املنظمة الدولية ،قائال «هذا نعده تعهدًا
من الرئيس أوباما ال شعارًا ،ونأمل أن
ال ي��أت��ي ال�ع��ام املقبل وي�ق��ول آس�ف��ون لم
نستطع».
وأض � ��اف ع �ب��اس م�ت��وج�ه��ًا إل ��ى أوباما

القدوة :أكدنا مسؤولية
إسرائيل عن عملية
لكننا نريد الدليل
االغتيال ّ
وسنحصل عليه

ّ
َ
«ه � ��ذا ت �ع��ه��د ع �ل �ي��ك ودي � � ��ن ف ��ي رقبتك
ب��أن ت�ك��ون دول ��ة فلسطني ع�ض�وًا كامل
العضوية في األمم املتحدة».
وف� � � � ��ي وق� � � � ��ت غ� � � ّ
�ص� � ��ت ف� � �ي � ��ه الساحة
ال��رئ �ي �س �ي��ة امل� �ح ��اذي ��ة ل �ض��ري��ح عرفات
ف��ي رام ال �ل��ه ب ��آالف ال�ش�ب��ان والشابات
وال � �ن � �س� ��اء وال � � ��رج � � ��ال ،وه� � ��م يحملون
األع �ل ��ام ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وراي � � ��ات حركة
«ف � �ت� ��ح» ،أك � ��دت ه �ي �ئ��ة ال �ع �م��ل الوطني
الفلسطيني في قطاع غ��زة ،التى تمثل
كل التنظيمات الفلسطينية املنضوية
تحت لواء منظمة التحرير ،أن الشرطة
الفلسطينية التابعة لـ «حماس» منعت
إق��ام��ة امل�ه��رج��ان امل��رك��زي إلح�ي��اء ذكرى
وفاة عرفات.

وف ��ي ال �س �ي��اق ،ات �ه��م ال �ن��ائ��ب ع��ن حركة
«فتح» ،أش��رف جمعة ،األجهزة األمنية
التابعة ل ��وزارة الداخلية ف��ي الحكومة
امل �ق ��ال ��ة ب �ق �ط��اع غ� ��زة ب��اق �ت �ح��ام مكتبه
الواقع في مدينة رف��ح جنوبي القطاع،
واع� �ت� �ق ��ال ال� �ع� �ش ��رات م ��ن ع �ن��اص��ر فتح
ك��ان��وا ي�س�ت�ع��دون إلح �ي��اء ذك ��رى رحيل
عرفات.
م��ن جهته ،وص��ف الناطق باسم حركة
«ف �ت��ح» ،أح �م��د ع �س��اف ،م�ن��ع «حماس»
ت �ن �ظ �ي��م اح �ت �ف ��ال ف ��ي ق� �ط ��اع غ� ��زة بأنه
«ت�ص��رف مخجل ،ال يعاقب ح��رك��ة فتح
في غزة فقط بل يعاقب كل أبناء الشعب
الفلسطيني».
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ج ��دد ع �ض��و اللجنة
امل��رك��زي��ة ل�ح��رك��ة «ف �ت��ح» ن��اص��ر القدوة،
ت� �ح� �م� �ي ��ل إس � ��رائ� � �ي � ��ل امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة عن
«اغ �ت �ي��ال» ع��رف��ات ،ال ��ذي ت��وف��ي ف��ي 11
تشرين الثاني من عام .2004
مسؤولية
وق ��ال ال� �ق ��دوة ،ال ��ذي ي�ت��ول��ى
ّ
م��ؤس �س��ة ي��اس��ر ع ��رف ��ات« ،ل ��ن ن �م��ل من
إص��رارن��ا على البحث عن قطعة الدليل
األخير على اغتيال ياسر عرفات».
وأض � � � � � ��اف «ل � ��دي� � �ن � ��ا ّ ق � �ن ��اع � �ت � �ن ��ا بذلك
مسؤولية
م � �ن� ��ذ ال � � �ب� � ��داي� � ��ة ،وأك � � ��دن � � ��ا
ّ
إس��رائ �ي��ل ع��ن ع�م�ل�ي��ة االغ �ت �ي��ال ،لكننا
ن ��ري ��د ال ��دل� �ي ��ل ع� �ل ��ى ذل � ��ك وسنحصل
عليه».
(أ ف ب ،أ ب ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
إلغاء ّ
ّ
املتوسط!
قمة

للمرة الثالثة ،ألغي عقد قمة
االتحاد من أجل املتوسط
بسبب رفض الدول العربية
َ
املشاركة اإلسرائيلية فيها.
وقالت صحيفة «هآرتس»
اإلسرائيلية ،أمس ،إن املستشار
السياسي للرئيس الفرنسي
نيكوال ساركوزي (الصورة)،
جان دافيد لوفيت ،اتصل
الثالثاء املاضي برئيس مجلس
األمن القومي اإلسرائيلي عوزي
أراد ،وأبلغه إلغاء اجتماع القمة،
مشيرة إلى أن إسرائيل تتخوف
من أن يكون السبب هو نشاطها
االستيطاني.
(يو بي آي)

سقوط «أف  »16إسرائيلية
ومقتل طياريها في النقب
أعلنت السلطات ّ اإلسرائيلية
عثورها على جثتي الطيار
أميشاي أتكيس ومساعده
إيمانويل ليفي ،اللذين كانا على
منت طائرة عسكرية من طراز
«أف  »16تحطمت أمس في
صحراء النقب.
(يو بي آي)

«تايم» :مصر ساعدت
في اغتيال «النمنم»
ذكرت النسخة اإللكترونية
ملجلة «تايم» األميركية ،أمس،
أن عملية اغتيال أحد املواطنني
الفلسطينيني في قطاع غزة،
مطلع الشهر الجاري ،قد
حصلت بفضل معلومات
استخبارية ّ
زودت األجهزة
األمنية املصرية تل أبيب بها
في إطار «التنسيق األمني
غير املسبوق» بني الجانبني.
وأوضحت أن السلطات املصرية
أطلعت الجانب اإلسرائيلي
على ّنية الناشط محمد النمنم
التخطيط الرتكاب عملية ضد
القوات األميركية في شبه
جزيرة سيناء ضمن قوات
«حفظ السالم الدولية»ً ،
بناء
على معلومات استقتها خالل
تحقيقها مع عدد من نشطاء
«جيش اإلسالم» الذين اعتقلوا
في سيناء.
(قدس برس)

ّ
أوروبا تكثف مشاركتها
في «أسطول الحرية »2
أعلنت «الحملة األوروبية لرفع
الحصار عن غزة» ،إحدى
الجهات املؤسسة الئتالف
«أسطول الحرية» ،أمس ،اتساع
حجم املشاركة األوروبية في
األسطول الثاني ،الذي من املتوقع
أن ُيبحر نحو قطاع غزة في
ربيع العام املقبل.
(األخبار)

