العالم 23

األربعاء  26أيلول  2012العدد 1818

إسرائيل

تقارير أمنية لتسهيل حل الدولتني
علي حيدر

ال� �س ��وري ال� �ح ��ر» ق��اس��م س �ع��د ال ��دي ��ن من
محاولة اغتيال قام بها مسلحون تابعون
ل �ل �ق��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح �م��اه،
ب�ح�س��ب م��ا أف� ��اد ف �ه��د امل� �ص ��ري ،م �س��ؤول
اإلع�ل�ام ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ف��ي ال��داخ��ل.
وق� ��ال امل� �ص ��ري« :ت� �ع � ّ�رض م��وك��ب ال�ع�ق�ي��د
قاسم سعد الدين لكمني من الشبيحة في
السلمية في محافظة حماه».

وأش��ار املصري إلى وق��وع «معركة كبيرة
اثر املحاولة ،ما تسبب في مقتل عدد من
ال�ش�ب�ي�ح��ة» .وأوض� ��ح أن ال �ح��ادث حصل
ل ��دى ع� ��ودة س �ع��د ال ��دي ��ن م ��ن ح �ل��ب ،بعد
اجتماع ل��ه م��ع رئيس املجلس العسكري
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ح�ل��ب ال�ع�ق�ي��د ع�ب��د ال�ج�ب��ار
العكيدي.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

كشفت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت»،
أمس ،عن تقارير ّ
سرية وجهتها األجهزة
األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة إل��ى
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،تحذر
فيها م��ن ت��داع�ي��ات ال�ج�م��ود السياسي
ع�ل��ى امل �س��ار ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ن�ت�ي�ج��ة وه��م
يسيطر على القيادة اإلسرائيلية من أن
الهدوء في املناطق الفلسطينية املحتلة
سيستمر لفترة طويلة ،ومن أن املجتمع
ال��دول��ي س�ي�ك��ف ع��ن االه �ت �م��ام بمصير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وي�ن�ت�ق��ل إل ��ى االن�ش�غ��ال
ب�م��واض�ي��ع مشتعلة أخ� ��رى ،وب��ال�ت��ال��ي
إم�ك��ان�ي��ة ض��م م�ن��اط��ق ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
ف��ي م��رح �ل��ة الح �ق��ة ،واب� �ق ��اء ق �ط��اع غ��زة
للفلسطينيني .ورأت ه��ذه األج �ه��زة أن
هذه السياسة ستهدد الطابع اليهودي
والديموقراطي إلسرائيل ،كما ستؤدي
إلى دفع أثمان دموية وسياسية كبيرة
في املستقبل.
ه ��ذا ال�ت�ح��ذي��ر األم �ن ��ي ،دف ��ع الصحيفة
إل� � ��ى م � �ق ��ارن ��ة امل � �ف � �ه ��وم ال � � ��ذي ت �ت �ب �ن��اه
القيادة السياسية اليمينية حاليًا ،بما
ش�ه��دت��ه إس��رائ �ي��ل ق�ب��ل ت�س�ع��ة وث�لاث�ين
ع��ام��ًا ،عشية ح��رب ال�ع��ام  ،1973ف��ي ظل
االئ �ت�لاف الحكومي ال��ذي ك��ان��ت تقوده
غولدا مائير .ورأت أن من املمكن القول
ّ
إن ه �ن��اك ب ��دائ ��ل ل �ل �ج �م��ود ال �س �ي��اس��ي،
وال ي � ��زال ح �ت��ى اآلن ه �ن��اك أم� ��ل ب�ق�ي��ام
دول �ت�ي�ن ل�ش�ع�ب�ين .وأك � ��دت ع �ل��ى وج��ود
ام�ك��ان�ي��ة حقيقية ل�ت�ج��دي��د امل�ف��اوض��ات
في املستقبل القريب مع رئيس السلطة
م�ح�م��ود ع �ب��اس ،وال �ت��وص��ل إل ��ى ات�ف��اق
على مبادئ اتفاق الوضع النهائي.
وف � ��ي ض � ��وء ذل � � ��ك ،دع � ��ت «ي ��دي� �ع ��وت»
الحكومة اإلسرائيلية إل��ى اظهار قدر
م��ن االرادة الحسنة وامل��رون��ة ،مشيرة
إل��ى أن واشنطن يمكن أن تساعد في
ت�ح��ري��ك ع�م�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ك �ه��ذه ،بعد

االنتخابات الرئاسية.
ل� �ك ��ن ال �ص �ح �ي �ف ��ة اش � �ت� ��رط� ��ت ل� �ح ��دوث
انعطافة ك�ه��ذه ،ادراك نتنياهو وكبار
م� �س ��ؤول ��ي ح ��زب ��ه واألح � � � � ��زاب األخ � ��رى
ف ��ي االئ� �ت�ل�اف ،أن �ه��م غ ��ارق ��ون ف ��ي وه��م
استراتيجية ترتكز على مفهوم خاطئ
يستند إلى رؤية وتقدير مفاده بأنه في
ظل ال�ح��راك الشعبي السائد في العالم
ال �ع��رب��ي ،واألس �ل �م��ة امل �ت��زاي��دة وهيمنة
الشارع الذي يخشى منه الحكام العرب،
م ��ن غ �ي��ر امل �م �ك��ن ال �ت ��وص ��ل إل� ��ى ات �ف��اق
سالم يرتكز على حل وسط بني اليهود

على قادة اسرائيل
أن يستفيقوا من وهم
عدم إمكانية التوصل
إلى اتفاق سالم

والفلسطينيني .كما يرون في إسرائيل
أن أبو مازن لم يعد الشخصية القادرة
ع �ل��ى ات �خ��اذ ق � ��رارات ش �ج��اع��ة وح��ازم��ة
م ��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف ��اق ال��وض��ع
النهائي.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ش � ��ددت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع �ل��ى أن
تصورًا يسود في القيادة اإلسرائيلية
ب � � ��أن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ف � ��ي ال� �ض� �ف ��ة ل��ن
ي � �ج� ��رؤوا ع �ل��ى ف �ت��ح ان �ت �ف��اض��ة ث��ال �ث��ة،
بعد اإلح�ب��اط والضحايا التي تلقوها
ف��ي االن �ت �ف��اض �ت�ين ال �س��اب �ق �ت�ين .وي ��رون
أن��ه ف��ي أقصى األح ��وال يمكن أن يبادر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون إل ��ى ت�ط�ي�ي��ر اب ��و م ��ازن
وس�ل��ام ف �ي��اض واس �ت �ب��دال �ه��م ب��آخ��ري��ن

يمكن إلس��رائ�ي��ل أن تتحدث معهم .أما
في غزة فال يزال السكان هناك يلعقون
ج ��راح �ه ��م ن �ت �ي �ج��ة ع �م �ل �ي��ة «ال ��رص ��اص
املصهور».
ل�ك��ن «ي��دي �ع��وت» ش� ��ددت ع�ل��ى أن ك�ب��ار
امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي «ال� �ش ��اب ��اك» وال �ج �ي��ش،
قلقون م��ن أن ه��ذه االنتفاضة ق��د ب��دأت
نيرانها الخفيفة في األسابيع األخيرة،
في أعقاب تفاقم الوضع االقتصادي في
ال�ض�ف��ة ،وأن��ه ف��ي ح��ال نشبت يمكن أن
تؤدي إلى نتائج معاكسة .ويفترضون
أن��ه ف��ي ح��ال ع�م��ل ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي
على قمع االنتفاضة ،سيستغل األخوان
امل �س �ل �م��ون ف ��ي م �ص��ر ال �ف��رص��ة وي�ل�غ��وا
ات �ف��اق ال �س�ل�ام ،ول ��ن ي �ك��ون ام ��ام االردن
خيار إال الذهاب في أعقاب املصريني.
وي� � � � �ق � � � � ِّ�درون ف� � ��ي إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ،ب �ح �س��ب
«يديعوت» ،أن نسبة والدة الفلسطينيني
ف ��ي ال �ض �ف��ة آخ � ��ذة ب��االن �خ �ف��اض ،فيما
ن�س�ب��ة والدة ال �ي �ه��ود ت��رت �ف��ع ،ه ��ذا إل��ى
جانب وجود هجرة بارزة للفلسطينيني
إلى خارج إسرائيل ،فيما هجرة اليهود
إليها متواصلة .وفي ضوء ذلك ال يوجد
خطر ب��أن يتحول اليهود ف��ي إسرائيل
إل � ��ى أق �ل �ي ��ة ح �ت ��ى ل� ��و ت� ��م ض� ��م ال �ض �ف��ة
الغربية اليها.
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ت �ق��دم ،ف��إن�ه��م ي ��رون في
إس ��رائ � �ي ��ل أن � ��ه م� ��ا دام ه� �ن ��اك ك �ي��ان��ان
فلسطينيان (الضفة وغ��زة) متنازعان
في ما بينهما ولهما مصالح مختلفة،
ف �م��ن غ �ي��ر امل �م �ك��ن ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق
ح��ول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
اضافة الى ذل��ك ،يعتبرون في إسرائيل
أن��ه م��ا دام خ�ط��ر ام �ت�لاك إي ��ران سالحًا
ن��ووي��ًا ق��ائ�م��ًا ،ال ي��وج��د أم��ل ب��أن يوافق
الفلسطينيون على حل وسط تاريخي،
وأن أي ت � �ن � ��ازالت ج �غ ��راف �ي ��ة ت �ق��دم �ه��ا
إسرائيل ستعرضها للخطر ،وستقرب
ال� �ص ��واري ��خ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل� ��ى امل��راك��ز
السكانية في إسرائيل.

«ميرتس» يطرح «مبادرة سياسية» بديلة ألوسلو
القدس المحتلة ــ فادي أبو سعدى

ما قل
ودل
طمأنت وزيرة الخارجية
االميركية هيالري كلينتون،
الرئيس املصري محمد مرسي
(الصورة) إلى أن الواليات املتحدة
ستمضي قدمًا في خطط لزيادة
املساعدات االقتصادية على الرغم
من االحتجاجات املناهضة الميركا.

بعد خطة وزي��ر الدفاع اإلسرائيلي إيهود
ب ��اراك ،ال�ت��ي ت��دع��و ال��ى «ان�ف�ص��ال» أح��ادي
الجانب من عدة مناطق في الضفة الغربية،
وب�ع��د امل�ع��ارض��ة ال�ش��دي��دة ال�ت��ي واجهتها
هذه الخطة ،يأتي حزب ميرتس اإلسرائيلي
ليطرح م �ب��ادرة أخ ��رى ،بديلة م��ن اتفاقية
«أوس� �ل ��و» م��دت�ه��ا خ�م��س س �ن��وات ،وت�ق��وم
ع�ل��ى أس ��اس دع ��م ق �ي��ام دول ��ة فلسطينية،
تكون إسرائيل أول من يعترف بها.
رئ �ي �س��ة ح ��زب م �ي��رت��س ،ع �ض��و الكنيست
زه��اف��ا غ �ل �ئ��ون ،ط��رح��ت امل� �ب ��ادرة ال�ب��دي�ل��ة
ً
الت�ف��اق�ي��ة أوس �ل��و ،وال �ت��ي تتضمن ج��دوال
زم �ن �ي ��ًا إلن � �ه� ��اء ال � �ص � ��راع اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي _
الفلسطيني ،وت�ش�م��ل م�س��اع��دة سياسية

ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وق �ب ��ول فلسطني
الدولة  194في األمم املتحدة ،على أن تكون
«إسرائيل» أول من يعترف بها.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ع ��ن غ�ل�ئ��ون
قولها إن��ه «م��ن دون ال��دخ��ول ف��ي النقاش
ح � ��ول م ��ن امل� ��ذن� ��ب ،ف ��إن ��ه ي �ن �ب �غ��ي ت�غ�ي�ي��ر
عملية أوس�ل��و بمعادلة ج��دي��دة ،فالدولة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ي م�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة،
ول ��ذل ��ك ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى إس��رائ �ي��ل أن ت�ك��ون
أول م� ��ن ي� � ّ
�ؤي� ��د ق �ي��ام �ه��ا وت� ��دع� ��م ال �ط �ل��ب
الفلسطيني في األمم املتحدة».
امل� �ب ��ادرة ال �ج��دي��دة أع � ّ�ده ��ا ط��اق��م خ �ب��راء،
ُ
وس��ت �ط��رح ف��ي م��ؤس �س��ات ح ��زب م�ي��رت��س
لكي يشملها البرنامج السياسي للحزب
في االنتخابات العامة اإلسرائيلية املقبلة.
وت� �ق� �ت ��رح م � �ب � ��ادرة «م � �ي ��رت ��س» أن ت�ع�ل��ن

إس ��رائ � �ي ��ل م� ��ن دون ش � � ��روط م �س �ب �ق��ة أن
«ح��ل ال�ص��راع يجب أن يستند إل��ى إنهاء
االح �ت�لال وع�ل��ى أس��اس ح��دود ع��ام 1967
م��ع ت�ب��ادل أراض متفق عليها وانسحاب
إس��رائ �ي��ل م ��ن ال �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ب�م��وج��ب
امل �ب��ادئ ال �ت��ي أع�ل�ن�ه��ا ال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
األس�ب��ق بيل كلينتون» .كذلك تنص على
بقاء املستوطنات في القدس املحتلة تحت
السيطرة اإلسرائيلية واألح �ي��اء العربية
تكون ضمن الدولة الفلسطينية ،وإنشاء
نظام خاص في «الحوض املقدس».
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ت �ق �ت��رح امل� �ب ��ادرة أن تجمد
إس��رائ �ي��ل ب�ش�ك��ل ف� ��وري وك��ام��ل امل �ش��روع
االس�ت�ي�ط��ان��ي م��ا دام ي�س�ت��دع��ي ذل ��ك منذ
وق��ت ،م��ن أج��ل دف��ع امل�ف��اوض��ات للتوصل
إلى سالم ،على أال تتعدى مدة املفاوضات

تقــرير
وذكر مسؤول كبير بوزارة
الخارجية االميركية أن كلينتون
التقت الرئيس املصري في نيويورك
على هامش اجتماع الجمعية
العامة لالمم املتحدة ،وأكدت
استمرار التزام إدارة الرئيس
باراك اوباما بتقديم مساعدات
عسكرية واقتصادية للقاهرة.
وأضاف أنه يوجد تأييد قوي من
الحزبني الرئيسيني في أميركا ألن
تحقق مصر نجاحًا على الصعيد
الديموقراطي على اعتبار أنه يصب
في مصلحة األمن القومي األميركي.
(رويترز)

السعودية :اعتقال رجل دين في املنطقة الشرقية

أكد ناشطون ومصادر حقوقية ،أمس ،أن
السلطات األمنية السعودية اعتقلت رجل
الدين الشيعي البارز حسني الراضي في
املنطقة الشرقية ،وذلك مساء أول من أمس،
من دون معرفة األسباب.
وقالت امل�ص��ادر إن عناصر األم��ن وصلوا
ال ��ى م �ن��زل ال ��راض ��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ال �ع �م��ران
في محافظة األح�س��اء واق�ت��ادوه ال��ى قسم
ال �ش��رط��ة ف��ي ال �ه �ف��وف ،م��رج�ح��ة أن ي�ك��ون
ال�س�ب��ب «م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ت�ظ��اه��رة» خرجت
استنكارًا للفيلم املسيء لإلسالم األسبوع
امل� ��اض� ��ي .وش � �ه ��دت ال� �ع� �م ��ران ب��األح �س��اء
وب �ع��ض م ��دن وب �ل��دات م�ح��اف�ظ��ة القطيف
مسيرات تستنكر الفيلم ،وأطلق املشاركون
فيها ش�ع��ارات م�ن��ددة ب��ال��والي��ات املتحدة
وإسرائيل .وأضافت املصادر أن للراضي

«العديد من األبحاث الشرعية ويعاني من
م�ش��اك��ل ف��ي ال�ق�ل��ب بحيث خ�ض��ع لعملية
الربيع املاضي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م
وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ،ردًا
على استفسار« ،ال علم لدي بذلك .قد يكون
األم��ر على عالقة باستدعاء أو استجواب
لدى إحدى الجهات األمنية».
ت �ج��در اإلش � ��ارة ال ��ى أن ال ��راض ��ي ك ��ان في
ع � ��داد س �ب �ع�ين م ��ن رج � ��ال ال ��دي ��ن ال�ش�ي�ع��ة
ف��ي القطيف واألح�س��اء ق��د أص ��دروا بيانًا
م��وج �ه��ًا إل� ��ى «ص� �ن ��اع ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ع��ال��م
اإلس �ل��ام � ��ي» ،ي �ط��ال �ب �ه��م ب ��ات� �خ ��اذ م��وق��ف
واضح حيال الفيلم املسيء إلسالم.
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االع �ت �ص��ام ال� ��ذي ن�ف��ذه
أهالي املعتقلني السياسيني في الرياض

ق�ب��ل ي��وم�ين وع �م��دت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ال��ى
فضه بالقوة واعتقال بعض املحتجني ،قال
التركي إن الجهات املعنية تطبق النظام
بحق «كل من يخالف اإلجراءات» .وأضاف
«لقد تم إفهامهم (املحتجني) باإلجراءات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة .وف ��ي ح ��ال ح ��دوث م��ا يخالف
األنظمة من قبلهم ،فسيتم تطبيق النظام
بحق من يخالفه» .وأكد «تجمع عدد غير
محدد من ذوي بعض املوقوفني».
ً
وش��ارك في التجمع حوالى  60رج�لا و45
ً
ام� ��رأة و 13ط �ف�لا للمطالبة ب ��اإلف ��راج عن
أقاربهم أو محاكمتهم .ولم يحدد املسؤول
ع� ��دد ال ��ذي ��ن ت ��م اع �ت �ق��ال �ه��م ،ل �ك��ن م �ص��ادر
حقوقية أش ��ارت إل��ى أن «ال�ع��دد ق��د يكون
أكثر من عشرة».
(أ ف ب)

سنة ،وأربع سنوات أخرى من أجل تطبيق
تدريجي لبنود االتفاق حول قضايا الحل
الدائم.
وتتناول امل�ب��ادرة العالقات ب�ين إسرائيل
وال��دول العربية ،وت��دع��و إل��ى دع��م مبادئ
م�ب��ادرة ال�س�لام العربية وإع�ل�ان إسرائيل
استعدادها لتطبيق املبادرة العربية.
ووفقًا للمبادرة ،فإنه بعد أن «تستقر في
دم �ش��ق ح�ك��وم��ة ج��دي��دة وم�ن�ت�خ�ب��ة تمثل
سوريا ،تسعى إسرائيل إل��ى اتفاق سالم
م ��ع س ��وري ��ا ي �س �ت �ن��د إل � ��ى أس� � ��اس إع � ��ادة
ه�ض�ب��ة ال �ج ��والن إل ��ى ال �س �ي��ادة ال�س��وري��ة
واالت�ف��اق على ترتيبات أمنية بضمانات
دول � �ي� ��ة ،وخ ��اص ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وأن ي �ك��ون
ال�ج��والن منطقة منزوعة ال�س�لاح ،وإقامة
عالقات جيرة طبيعية مع سوريا».

