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إسرائيل

ّ
غانتس :روسيا تغذي أعداءنا بالسالح
وروس �ي��ا ال�ت��ي ت��وا ّص��ل إرس ��ال ال�س�لاح
إل ��ى س ��وري ��ا ،رغ ��م أن� ��ه غ �ي��ر واض� ��ح من
سيحكم هناك الحقًا .إن الشرق األوسط
ت �ح� ّ�ول إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة األك �ث��ر تسلحًا في
ال �ع ��ال ��م ،وال �ب �ش ��رى غ �ي��ر ال� � � ��ودودة ه��ي
أن امل �س �ت �ه ��دف م� ��ن ه � ��ذا ال �ت �س �ل��ح ه��و
إسرائيل» .وش��دد في ه��ذا السياق على
أن أعداء إسرائيل في الشمال والجنوب
باتوا يمتلكون قدرات نارية غير عادية
ت�غ�ط��ي ك��ل ن�ق�ط��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل ،وأش��ار
إلى أن هذه القدرات تقفز فوق القدرات

محمد بدير

ع �ل��ى م �ه��اج �م��ة س� �ي ��ارة ت �ن �ق��ل ال �ت �م��وي��ن
إلح��دى الوحدات العسكرية بريف درعا،
وت�ص� ّ�دت لها العناصر املرافقة للسيارة
وال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ،وأدى االش �ت �ب��اك
إل� ��ى م �ق �ت��ل  11إره ��اب� �ي ��ًا وج � ��رح آخ��ري��ن
واستشهاد عسكري وجرح اثنني آخرين».
وف ��ي ري ��ف دم �ش ��ق ،أض ��اف ��ت ال��وك��ال��ة أن
«ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة أل �ق��ت ال �ق �ب��ض على
م �ج �م��وع��ة إره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة ف ��ي ع��رب�ين

وع �ث��رت ع�ل��ى م�ص�ن��ع ف��ي س�ق�ب��ا ات�خ��ذت��ه
امل �ج �م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة امل�س�ل�ح��ة إلع ��داد
املتفجرات» .ونسبت الوكالة إلى مصدر
رسمي في درعا لم ّ
تسمه قوله إنه «جرت
مصادرة  13بندقية روسية ورشاش (بي
كي سي) ورشاش (ديكتاروف) وبندقية
ّ
قناصة من املجموعة اإلرهابية املسلحة».
(األخبار ،سانا ،رويترز،
أ ف ب ،يو بي آي)

واص��ل مؤتمر هرتسليا أم��س أعماله،
واس � �ت � �ض� ��اف ع � � ��ددًا م� ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واألم � � �ن � � �ي� � ��ة ق � � ��دم � � ��ت ،ك � � ��ل ف � � ��ي م � �ج ��ال
اخ � �ت � �ص� ��اص � �ه� ��ا ،م � � ��داخ� �ل ��ات ت� �ن ��اول ��ت
األوض� � � � � � � � ��اع ال � � ��دول� � � �ي � � ��ة واإلق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة
واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة .وت �ن��اوب على
م�ن�ب��ر ال� �ن ��دوة ال �ت��ي اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا رئ�ي�س��ة
املعارضة اإلسرائيلية ،تسيبي ليفني،
ال � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ال� �ح ��ال� �ي�ي�ن
وال�س��اب�ق�ين ،إال أن الكلمة األب ��رز كانت
تلك ال�ت��ي أل�ق��اه��ا رئ�ي��س األرك ��ان ،بيني
غانتس ،وع��رض فيها التهديدات التي
ت �ح �ي��ط ب��إس��رائ �ي��ل ف ��ي ظ ��ل امل �ت �غ �ي��رات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،وف��ي مقدمتها ت�ع��اظ��م ق��وة
امل �ق ��اوم ��ات امل�س�ل�ح��ة ف ��ي غ ��زة ول �ب �ن��ان،
وس�ع��ي إي��ران إل��ى ام�ت�لاك س�لاح ن��ووي
و«الربيع العربي».
ورأى غ��ان �ت��س أن امل�ن�ط�ق��ة ت �م��ر ح��ال�ي��ًا
ب �ج��ول��ة م ��ن ع� ��دم االس� �ت� �ق ��رار ،م ��ن غ�ي��ر
الواضح الوجهة التي ستسلكها« ،وإذا
نجحت املنظومة املحيطة ف��ي اإلت�ج��اه
ال��رادي�ك��ال��ي ،فإننا ق��د نجد أنفسنا في
م ��واج� �ه ��ة ج� �ي ��وش ك �ث �ي��رة وت� �ه ��دي ��دات
ضخمة .لذلك ،علينا أن نكون مستعدين
لهذا النوع من األحداث» .أضاف« :الربيع
ال �ع��رب��ي ي �غ �ي��ر وج� ��ه ال� �ش ��رق األوس � ��ط،
وال� �ظ ��اه ��رة ت �ت �س��ع .ل �س��ت أع �ل��م م ��ا هي
األنظمة املستقبلية ف��ي ال��دول العربية
املحيطة ب�ن��ا :ه��ل سيكون ذل��ك اإلس�لام
ال��دي �م��وق��راط��ي أو اإلس�ل��ام ال��رادي �ك��ال��ي
الذي يعمل ضد دولة إسرائيل» .وأشار
غ��ان�ت��س إل��ى أن «ال �س�لام م��ع م�ص��ر أم��ر
ثمني ينبغي الحفاظ عليه ،لكن الواقع
ليس مضمونًا ويجب الحذر».
وباالنتقال إل��ى الجبهات الفاعلة ،قال
غانتس إن هناك «مخزني سالح كبيرين
في غزة ولبنان تغذيهما إيران وسوريا

قد نجد أنفسنا
في مواجهة جيوش
كثيرة وأعداؤنا قادرون
على إصابة كل نقطة
في إسرائيل

ال��دف��اع�ي��ة ال�ب��ري��ة للجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
وتستهدف مباشرة الجبهة الداخلية.
ورغ� � ��م ك� ��ل ش� � ��يء ،أوض� � ��ح غ ��ان �ت ��س أن
هناك «أخ�ب��ارًا جيدة تتمثل في الشرخ
ال �ح��اص��ل ف ��ي امل �ح ��ور ال��رادي �ك��ال��ي بني
طهران ودمشق والضاحية» ،في إشارة
إلى األحداث داخل سوريا.
وتطرق غانتس إلى املوضوع اإليراني،
مشيرًا إلى أنه «ما من شك في أن إيران
تسعى إل��ى ام �ت�لاك س�ل�اح ن ��ووي ،وإذا
ق� ��ررت ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك خ �ل�ال ع� ��ام ،ف��إن�ه��ا
ستكون ق��ادرة على اجتياز عتبات من

ُّ
ال �ق ��درة اآلخ � ��ذة ف��ي ال �ت �ح��ق��ق» .وم�ض��ى
شارحًا أن «ه��ذا النظام يريد أن يرسي
األس ��س لنفسه ب��وص�ف��ه ق��وي��ًا ويمتلك
طبقة ردع نووي ،حتى لو لم يكن يرغب
بتفعيلها ،ف��إن��ه سيحاول استخدامها
ل�ت�ح�ص�ين م �ك��ان �ت��ه وم �ن��ع ال �ت��دخ��ل في
ش��ؤون��ه .ه��ذه الحصانة ستخدم إي��ران
ف��ي ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى دول
الخليج املحيطة ب�ه��ا ،وب�ق��درت�ه��ا على
دف��ع مصالحها ق��دم��ًا ف��ي دول مختلفة
على مستوى العالم» .وعن عالقة إيران
ب�ج�ي��ران�ه��ا ،ل�ف��ت إل��ى أن��ه «إذا أصغينا
إل��ى م��ا يحصل ف��ي دول الخليج ،فإننا
سنسمع قلقًا ال يقل حجمًا عما نشعر
ب ��ه ن� �ح ��ن» .وف �ي �م��ا رأى أن إي � � ��ران ه��ي
«مشكلة عاملية إقليمية وإسرائيلية»،
شدد غانتس على ض��رورة عدم نسيان
أن «إس��رائ �ي��ل ه��ي ال��دول��ة ال��وح�ي��دة في
العالم التي يدعو أحد ما إلى إبادتها،
ويعمل على ام�ت�لاك ال��وس��ائ��ل لتحقيق
ذل��ك ،وه��ذا ليس شيئًا يمكن التغاضي
ً ّ
ع �ن ��ه» .وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا إن م ��ن «ال �ص ��واب
م��واص�ل��ة ت�ش��وي��ش اإلج � ��راءات املتعلقة
بتطور املشروع النووي اإليراني ،ومن
املهم ج�دًا مواصلة بناء ق��درة عسكرية
م�ث�ي��رة ل�لان �ط �ب��اع ،ق��وي��ة ،ذات صدقية
ع ��ال� �ي ��ة ،م �ت��أه �ب��ة وك � �ف� ��وءة وأن ن �ك��ون
مستعدين الستخدامها عندما تقتضي
الحاجة» .وف��ي م��وازاة ذل��ك ،دع��ا الرجل
العالم إلى «مواصلة عزل إيران وفرض
ال �ع �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ت �ظ �ه��ر ب � ��وادر
ً
إنجازاتها عليها» ،مشيرًا إلى أن «عمال
ح� ��ازم� ��ًا» م ��ن ج ��ان ��ب امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ب��إم�ك��ان��ه إق�ن��اع ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
بالتنازل عن املشروع النووي.
وق ��دم وزي ��ر امل ��ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ي��وف��ال
شتاينتس ،مداخلة خالل الندوة ،رأى
ف�ي�ه��ا أن دول� ��ة االح� �ت�ل�ال ت ��واج ��ه منذ
ثالث سنوات أزمة عاملية هي األصعب
منذ قرن.

ّ
«الرباعية» تقترح إجراءات حسن ّنية الستئناف التفاوض
ما قل
ودل
استبعد رئيس الحكومة
الفلسطينية املقالة ،إسماعيل هنية
(الصورة) ،أمس ،نقل مكاتب حركة
حماس من سوريا إلى األردن أو
إلى قطر .وحول صفحة العالقات
الجديدة التي انفتحت مع األردن،
قال هنية «ما حدث أثناء زيارة

مشعل هو تصحيح لشيء كان
مضطربًا في الفترة املاضية».
على صعيد آخر ،ربط هنية
املصالحة التي انطلقت مع حركة
فتح بشروط .وقال «ال مصالحة
على حساب الحقوق والثوابت».
وعن موقف «حماس» من الوضع
الحالي في سوريا ،قال هنية «نحن
من الذين يدعون إلى حقن الدماء
السورية ،وفي الوقت نفسه نتمنى
أن تنعم سوريا باألمن واالستقرار
وحقن الدماء ،وأيضًا باإلصالح
والديموقراطية».
(أ ف ب)

تسارعت أم��س وتيرة املساعي الغربية
ل� �ت� �ح ��ري ��ك امل � �ف � ��اوض � ��ات امل� �ت� �ع� �ث ��رة ب�ين
الفلسطينيني واإلس��رائ�ي�ل�ي�ين .وبينما
ج ��دد األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ب��ان
ك��ي م ��ون ،ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي م��ن جولته
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ،دع��وت��ه إلس��رائ�ي��ل
إل ��ى امل�س��اه�م��ة ف��ي «إن �ش��اء ديناميكية
إي �ج��اب �ي��ة» م ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين إلت��اح��ة
اس�ت�م��رار ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ،بحث
امل�ب�ع��وث األم �ي��رك��ي لعملية ال �س�لام في
ال �ش��رق األوس� ��ط دي�ف�ي��د ه�ي��ل م��ع وزي��ر
الخارجية األردن��ي ناصر ج��ودة عملية
ال �س�ل�ام ،ف��ي ح�ي�ن اق �ت��رح م��وف��د اللجنة
ال��رب��اع�ي��ة ،ط��ون��ي ب�ل�ي��ر ،رزم ��ة إج ��راءات
ث �ق��ة ع �ل��ى إس ��رائ �ي ��ل ل �ل �ق �ي��ام ب �ه��ا ت�ج��اه
الفلسطينيني ،على أمل تسهيل العودة
إلى طاولة املفاوضات.
وف��ي لقاء في القدس املحتلة جمعه مع
ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي ش �م �ع��ون ب�ي��ري��ز،
أع ��رب األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة عن
أم �ل��ه ب��ال�ت�م�ك��ن م��ن م��واص�ل��ة «ال �ل �ق��اءات
االس�ت�ك�ش��اف�ي��ة» ال �ت��ي ج ��رت ف��ي األردن
ول��م تحقق نتيجة ملموسة .أم��ا خالل
اجتماعه برئيس ال ��وزراء اإلسرائيلي،
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��دع ��ا ال �ق �ي��ادت�ين
اإلسرائيلية والفلسطينية إلى مواصلة
امل� �ف ��اوض ��ات امل �ب ��اش ��رة ب �ي �ن �ه �م��ا ،وذل ��ك
ب� �ع ��دم ��ا اع� �ت� �ب ��ر اس � �ت � �م� ��رار ال � �ب � �ن ��اء ف��ي
امل�س�ت��وط�ن��ات ع�ق�ب��ة ف��ي ط��ري��ق تحقيق
ال � �س �ل�ام .ك��ذل ��ك رأى أن ع �ل��ى ّإس��رائ �ي��ل
ت �ق��دي��م ت �ص��ورات �ه��ا ب �ش��أن م �ل��ف��ي األم��ن
حتى نهاية العام الجاري.
والحدود
ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ف��ض��ل ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي
ال �ت��رك �ي��ز ف��ي ح��دي �ث��ه ع �ل��ى إي � ��ران ،الف�ت��ًا
إل � ��ى أن ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��ري��ة «ت �ت ��وق ��ع م��ن
لاّ
املجتمع الدولي أ يغض الطرف تجاه
ال�ت�ه��دي��د ال��داه��م م��ن إي� ��ران» .أم��ا رئيس
ال� � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف��أك��د «أن إم�ك��ان
ف� ��رض ت�ج�م�ي��د ج��دي��د ع �ل��ى ال �ب �ن��اء في
املستوطنات يعود إلى إطار التفاوض،

وأنه (التجميد) ال يمكن أن يكون شرطًا
مسبقًا إلجرائه (التفاوض)» ،الفتًا إلى
أن «االع � �ت� ��راف ال �ع��رب��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ب��إس��رائ�ي��ل م��ع ت�س��وي��ة قضية ال�ت��داب�ي��ر
األمنية هما القضيتان األس��اس�ي�ت��ان»،
وأن «السبب للصراع هو رفض االعتراف
بإسرائيل دول��ة الشعب ال�ي�ه��ودي على
ّ
أي حدود».
ع�ل��ى ال�ض�ف��ة األخ � ��رى ،اس�ت�ب��ق ال��رئ�ي��س
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع� �ب ��اس ل� �ق ��اءه
ين ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة بالتأكيد
ب��األم� ّ
أن التعنت اإلسرائيلي ورفض االعتراف
ب� �ح ��دود ال� ��دول� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ووق ��ف
االستيطان هي التي ّ
سدت الطريق أمام
ك ��ل امل � �ح� ��اوالت إلح� �ي ��اء ع�م�ل�ي��ة ال �س�لام
وبدء املفاوضات املباشرة.

وش� ��دد ع �ب ��اس ،خ�ل�ال اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة األمل��ان��ي غ�ي��دو فيسترفيله،
ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
للعودة إلى طاولة املفاوضات فور إعالن
إس��رائ �ي��ل ق �ب��ول �ه��ا م �ب��دأ ح ��ل ال��دول �ت�ين
ووقف االستيطان .أما ّالخيارات املتاحة
ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار التعثر ف��ي محادثات
السالم ،فأكد رئيس الوزراء الفلسطيني
سالم فياض أن حل السلطة الفلسطينية
ليس من بينها ،مشيرًا إل��ى أن السلطة
الفلسطينية «ليست هدية من أحد ،وال
أحد يتحدث عن حلها» ،فيما ظهر أمس
وج��ود تناقض ف��ي تصريحات أعضاء
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بشأن
م�س��أل��ة ط�ل��ب االن �ض �م��ام إل ��ى امل�ن�ظ�م��ات
الدولية.

عباس وبان في رام الله أمس (عباس مومني ــ أ ف ب)

وفي موازاة لقاء ات األمني العام لألمم
امل�ت�ح��دة م��ع امل�س��ؤول�ين الفلسطينيني
واإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ،أع �ل��ن م �ص��در رس�م��ي
أردن ��ي أن امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي لعملية
ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط ب�ح��ث مع
وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األردن� ��ي أم ��س «آخ��ر
ال � �ت � �ط� ��ورات وامل� �س� �ت� �ج ��دات وال �ج �ه ��ود
امل �ب��ذول��ة ع�ل��ى م �س��ار ع�م�ل�ي��ة ال �س�لام»،
م �ع��رب��ًا ع ��ن «دع � ��م ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة وت �ق��دي��ره��ا ل �ج �ه��ود األردن
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق األم� � � � ��ن واالس� � � �ت� � � �ق � � ��رار ف��ي
املنطقة».
وف � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ،أف � � � ��اد م � �ص� ��در م� �ق � ّ�رب
م � ��ن امل� � �ح � ��ادث � ��ات ب �ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
واإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي�ن ب� � ��أن م� ��وف� ��د ال �ل �ج �ن��ة
ال��رب��اع �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ة ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ش��رق
األوس � � � ��ط ،ط ��ون ��ي ب �ل �ي ��ر ،اق � �ت� ��رح رزم� ��ة
إج ��راءات ثقة على إسرائيل للقيام بها
ت�ج��اه الفلسطينيني ،على أم��ل تسهيل
العودة إلى املفاوضات تتضمن قسمني،
األول ينفذ ف��ورًا والثاني ينفذ ف��ي آذار
املقبل.
وم ��ن ب�ي�ن اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ي�ف�ت��رض أن
ّ
تطبق فورًا «السماح بفتح عدد محدود
م ��ن م �ك��ات��ب ال �ش��رط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة في
مناطق (ب) الخاضعة لسيطرة أمنية
فلسطينية ـ�ـ�ـ إس��رائ�ي�ل�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ،مع
إع �ط��اء ال �س �ل �ط��ات امل��دن �ي��ة ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
ً
للجانب الفلسطيني» ،فضال عن تسهيل
حرية الحركة للفلسطينيني في منطقة
غور األردن.
أم��ا اإلج� ��راءات ال�ت��ي يفترض أن ّ
تطبق
الشهر املقبل ،ف��أب��رز م��ا فيها «السماح
للسلطة الفلسطينية بتطوير آبار الغاز
ف��ي ال �ب �ح��ر األب �ي��ض امل �ت��وس��ط ال��واق �ع��ة
ق�ب��ال��ة ش��واط��ئ ق �ط��اع غ� ��زة» ،وتخفيف
دخ��ول الجيش اإلسرائيلي ال��ى مناطق
(أ) إل � ��ى ج ��ان ��ب ت �ن �ظ �ي��م آل� �ي ��ات ع��وائ��د
الضريبة للسلطة الفلسطينية.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

