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إسرائيل

ّ
تل أبيب تستعد العتراض «األمل»

ّ
ت�ع��د إس��رائ�ي��ل ل�ت�ك��رار س�ي�ن��اري��و مجزرة
«أس�ط��ول ال�ح��ري��ة» بحق سفينة «األمل»
الليبية ،ال�ت��ي انطلقت م��ن ميناء الفريو
اليوناني مساء أول م��ن أم��س إل��ى قطاع
غ � � ��زة ،ب �غ �ي ��ة ك� �س ��ر ال � �ح � �ص ��ار وإيصال
امل� �س ��اع ��دات ،وس ��ط ت �ض��ارب ف��ي األنباء
ح��ول ال��وج�ه��ة الحقيقية ال�س�ف�ي�ن��ة ،أهي
ميناء غزة أم العريش املصري ،وإن كانت
أرجحية التصريحات تميل إل��ى الخيار
األول.
ويبدو أن مساعي الوساطة التي بذلتها
وزارة الخارجية اإلسرائيلية م��ع ك��ل من
اليونان وم��ول��داف�ي��ا ،التي ترفع السفينة
علمها ،لم ت��أت بثمارها ،ما دف��ع مصادر
عسكرية إسرائيلية إلى التهديد بأن «أي
انحراف عن مسار السفينة وتوجهها إلى
غ ��زة سيجعلنا ن��وق�ف�ه��ا ب��واس�ط��ة سالح
البحرية وبالوسائل املتوافرة لدينا».
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر ف � ��ي س �ل ��اح البحرية
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة إن�ه��ا ت��أم��ل «أال ت�ك��ون هناك
حاجة للسيطرة العسكرية على السفينة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ل �ك��ن إذا رف ��ض أف � ��راد السفينة
االن� �ص� �ي ��اع ل �ل�أوام� ��ر وم ��راف� �ق ��ة (بوارج)
سالح البحرية ،فإننا لن نتردد في العمل
بأساليب أخرى من أجل إيقافهم».
وفي السياق ،قال الوزير من دون حقيبة،
ي��وس��ي ب �ي �ل �ي��د( ،م ��ن ح ��زب ال �ل �ي �ك��ود) إن
«إس ��رائ� �ي ��ل ل ��ن ت �س �م��ح ل�س�ف�ي�ن��ة الشحن
بتفريغ حمولتها في مرفأ غزة مباشرة»،
م�ض�ي�ف��ًا إن س��اب �ق��ة ك �ه��ذه «س �ت �ك��ون لها

ن �ت��ائ��ج خ �ط �ي��رة ج � �دًا م ��ن وج� �ه ��ة النظر
األمنية إلسرائيل».
أما وزير الخارجية اإلسرائيلي ،أفيغدور
ليبرمان ،فقال «ل��ن تصل أي سفينة إلى
غ� ��زة .ل��ن ن�س�م��ح ب ��اإلض ��رار بسيادتنا»،
فيما رأى وزي��ر ال��دف��اع ،إي�ه��ود ب ��اراك ،أن
«ت ��وج ��ه ال�س�ف�ي�ن��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة إل ��ى غ ��زة هو
اس�ت�ف��زاز ال ح��اج��ة ل��ه ،وأن ب��اإلم�ك��ان نقل
بضائع إل��ى غ��زة عبر ميناء أش��دود بعد
تفتيشها ،لكننا لن نسمح بإدخال سالح
إل��ى غ��زة» .وأض��اف «ننصح املنظمني في
السفينة أن يرافقوا سفن سالح البحرية

إلى ميناء أشدود أو اإلبحار مباشرة إلى
ميناء العريش في مصر».
ول � �ج ��أت إس ��رائ� �ي ��ل إل � ��ى األم� � ��م املتحدة،
وبعثت املندوبة اإلسرائيلية لدى املنظمة
ال��دول�ي��ة ،غابرييال ش��ال�ي��ف ،ب��رس��ال��ة إلى
أمينها ال�ع��ام ،ب��ان ك��ي م��ون ،طلبت فيها
ت ��دخ ��ل امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي مل �ن��ع السفينة
م��ن االق �ت��راب م��ن ال�ق�ط��اع .وق��ال��ت شاليف
إن «إس ��رائ �ي ��ل ت�ح�ت�ف��ظ ب�ح�ق�ه��ا بموجب
القانون الدولي في منع هذه السفينة من
خرق الحصار البحري».
وي �ت��وق��ع ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي أن تصل

ال�س�ف�ي�ن��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة إل ��ى منطقة ق��ري�ب��ة من
املياه اإلقليمية اإلسرائيلية خ�لال أربعة
أي � ��ام .وك� ��ان ب � ��اراك ق��د ت �ح��دث م��ع رئيس
االس �ت �خ �ب��ارات امل �ص��ري��ة ،ع �م��ر سليمان،
وب �ح��ث م �ع��ه إم� �ك ��ان اس �ت �ق �ب��ال السفينة
الليبية في ميناء العريش.
وك� ��ان امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة الخارجية
ال�ي��ون��ان�ي��ة ،غ��ري�غ��وري��س ديالفيكوراس،
أكد أنه «تلقى ضمانات من السفير الليبي
ب ��أن ال�س�ف�ي�ن��ة ستتجه ن�ه��ائ�ي��ًا إل ��ى مرفأ
العريش».
ك� ٌ
لام اصطدم بتصريحات ع��دة نفت هذا

ال�ت��وج��ه .إذ ق��ال قبطان السفينة إن��ه «لم
يغير وجهتها وإنها سترسو على شواطئ
ق �ط��اع غ ��زة» ،ك�م��ا أع �ل��ن امل��دي��ر التنفيذي
ملؤسسة القذافي للتنمية ،يوسف صوان،
أن السفينة ال�ت��ي أع��دت�ه��ا املنظمة لكسر
ال�ح�ص��ار «ال ت ��زال متجهة ال��ى القطاع».
وأض� � ��اف «إن� �ه ��ا م �ه �م��ة إن �س��ان �ي��ة بحتة.
ل�ي�س��ت اس �ت �ف��زازي��ة وال م �ع��ادي��ة» ،داعيًا
«املجتمع ال��دول��ي إل��ى مساعدة املؤسسة
إليصال املساعدات الى ميناء غزة».
وك � � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي الكنيست
االسرائيلي ،أحمد الطيبي ،قد أكد في وقت
سابق ان السفينة الليبية تتجه الى غزة
«كما كان مقررًا» .وقال «أكدت لي املؤسسة
(القذافي) أن السفينة ستحاول الوصول
الى ميناء غزة إلف��راغ حمولتها» ،مشددًا
ع �ل��ى «االه �م �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة واالنسانية
كسر الحصار».
ملوضوع
ً
إال أن مسؤوال في شركة الشحن «ايه سي
اي ��ه» ،ال�ت��ي تملك السفينة ،ك��ان ق��د أعلن
في وق��ت سابق «ستغادر السفينة خالل
بضع دقائق إلى غزة .إذا لم يسمحوا لنا
بالوصول إلى هناك ،فسنتوجه إلى ميناء
العريش في مصر».
وت�ج��در االش ��ارة إل��ى أن السفينة محملة
بنحو ألفي طن من املساعدات االنسانية
ع �ل��ى ش �ك��ل س �ل��ع غ��ذائ �ي��ة وأدوي� � ��ة .وتقل
أيضًا نحو  12ف��ردًا وما يصل إلى عشرة
نشطاء.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

سفينة «األمل» الليبية ترسو في ميناء
الفريو اليوناني أول من أمس (جون
كوليسيدس  -رويترز)

ً
بديال لتجميد االستيطان
نتنياهو يدرس خطوات «بناء الثقة» ً
نتنياهوّ ،بعد عودته من واشنطن ،مرتاحًا إلى العالقة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
يبدو رئيس ّ
ّ
املتجددة مع الواليات املتحدة ،وال سيما أن طلبات األخيرة لم تعد تثقل كاهله
عباس :الدخول في
ليبرمان يدعو إلى خطة
ّ
مفاوضات مباشرة
تتخلى عن مبدأ
سياسية ّ
عبثيًا
«األرض مقابل السالم»
سيكون ّ

علي حيدر
ّ
أك��د رئ�ي��س ّ ال ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي ،بنيامني
نتنياهو ،أن زيارته إلى الواليات املتحدة
أضفت «تعبيرًا ملموسًا على قوة وصمود
ه ��ذه ا ّل �ع�ل�اق��ة ،ال �ت��ي ال ت �ن �ف �ص��م» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «ال � �ش ��رط ل�ت�ح�ق�ي��ق ت �س��وي��ة» مع
الفلسطينيني يكمن «في الحفاظ على أمن
الدولة ومواطنيها».
ورأى ن� ّت�ن�ي��اه��و ،خ�ل�ال ج�ل�س��ة الحكومة
أم��س ،أن الجانب األميركي بات ي��درك أنه
«م��ن أج��ل التقدم ف��ي عملية ال�س�لام يجب
االن �ت �ق��ال ف��ي أق ��رب وق ��ت إل ��ى املفاوضات
امل� �ب ��اش ��رة» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ��ه س�ي�ل�ت�ق��ي يوم
غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء ال ��رئ �ي ��س امل� �ص ��ري حسني
مبارك في القاهرة «للعمل معًا معه على
دف � ��ع امل� �ح ��ادث ��ات امل� �ب ��اش ��رة م ��ع السلطة
ّ
الفلسطينية».
ّ
ّ
وش � ��دد ن�ت�ن�ي��اه��و ع �ل��ى أن ل ��دى الرئيس
ّ
األم � � �ي� � ��رك� � ��ي ب� � � � � � ��اراك أوب� � � ��ام� � � ��ا «تفهمًا
ل�ل�اح �ت �ي��اج��ات األم �ن �ي ��ة ّال �خ ��اص ��ة لدولة
ّ
مصمم
إس��رائ �ي��ل» .وأش ��ار إل��ى أن أوب��ام��ا
ع �ل��ى م �ن��ع ح �ي��ازة إي � ��ران أس �ل �ح��ة نووية،
ّ
وأن��ه تحدث معه بشأن «خطورة حصول
ّ
إيران على أسلحة نووية ،تهدد ليس فقط
إسرائيل وال الشرق األوسط والسالم فيه،
ّ
بل ستهدد العالم كله».
ّ
وف��ي م��وازاة ذل��ك ،ق��ال نتنياهو إن أوباما
ّ
الغموض
ش��دد على ع��دم ّتغيير سياسة
ّ
ال � �ن� ��ووي ال� �ت ��ي ت��ت �ب �ع �ه��ا إس ��رائ� �ي ��ل ،وأن
«ال��رئ�ي��س وال�ب�ي��ت األب �ي��ض ك � ّ�ررا االلتزام
األميركي بتفاهمات استراتيجية ّ
مهمة مع

جنود إسرائيليون يهاجمون متظاهرًا في الضفة الغربية الجمعة املاضي (ناصر شيوخي ـ أ ب)
دولة إسرائيل في هذا املجال».
ب��دوره ،وصف وزير الدفاع ،إيهود باراك،
ّ
باملهمة جدًا.
زيارة ّنتنياهو إلى واشنطن
ورأى أن الطريقة الوحيدة إلزالة ما وصفه
ب �ـ«ال �ح �ص��ار ال �س �ي��اس��ي» امل� �ف ��روض على
إسرائيل «تكمن في طرح خطة سياسية،
وإج� ��راء م�ف��اوض��ات م�ب��اش��رة م��ع الحفاظ
على مصالحنا».
أم��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،أف�ي�غ��دور ليبرمان،
ف��دع��ا إل��ى «إع ��داد خطة سياسية جديدة
للمفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني
يجري من خاللها التخلي عن مبدأ األرض
م�ق��اب��ل ال �س�ل�ام» .وأض � ّ�اف ،ف��ي مقابلة مع
اإلذاع ��ة اإلسرائيلية ،إن الخطة الجديدة
�دأ تبادل
ي �ن �ب �غ��ي أن ت � ّ
س �ت �ن��د إل � ��ى «م � �ب� � ّ
األراض��ي وال�س��ك��ان» ،مشيرًا إل��ى أن % 70
من الجمهور في إسرائيل يؤيد هذا املبدأ.

ّ
ّ
ورأى ل �ي �ب��رم��ان أن «امل �ش �ك �ل��ة ه��ي أن في
ال�ح�ك��وم��ة أش �خ��اص��ًا ي �خ��اف��ون م��ن اتخاذ
قرارات حقيقية وشجاعة ،لكننا أقرب من
ّ
أي وقت مضى إلى إقناع القيادة باملوافقة
ع�ل��ى ه��ذه ال�ف�ك��رة ،وق��د ي�ح��دث ه��ذا خالل
فترة حكم نتنياهو».
وقد بدأ نتنياهو ،بعد عودته من واشنطن،
سلسلة م��ن امل�ب��اح�ث��ات ف��ي إط ��ار منتدى
«رزمة خطوات
السباعية الوزارية ّلبلورة ً
لبناء الثقة» ،التي مثلت بديال عن مطلب
اس�ت�م��رار تجميد البناء االستيطاني في
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ك �ش ��رط ل�ل�ان �ت �ق��ال إلى
املفاوضات املباشرة.
وف � ��ي ت �ف �ص �ي��ل ه � ��ذه ال � �خ � �ط� � ّ�وات ،أوضح
م� �س ��ؤول ��ون إس ��رائ �ي �ل �ي ��ون أن نتنياهو
ي � ��درس إم� �ك ��ان وق� ��ف أو ت �ق �ل �ي��ص نشاط
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي ع ��دد م ��ن املدن

الفلسطينية ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،بهدف
إت��اح��ة امل �ج��ال ل �ق��وات األم ��ن الفلسطينية
ل �ل �ع �م��ل ف ��ي رام ال �ل ��ه وط ��ول� �ك ��رم وأريحا
وب �ي ��ت ل �ح��م وس �ل �ف �ي��ت وق �ل �ق �ي �ل �ي��ة ،طيلة
س��اع��ات ال�ي��وم ،وط��وال أي��ام األس�ب��وع ،من
ّ
دون أي ت��دخ��ل م��ن ق��وات االح �ت�لال .وإلى
جانب إزال��ة عدد من الحواجز العسكرية،
ت�ج��ري دراس ��ة إم�ك��ان توسيع صالحيات
ال�ش��رط��ة الفلسطينية إل� ّ�ى مناطق خارج
امل �ن��اط��ق امل �ح��ددة ع�ل��ى أن �ه��ا «م �ن��اط��ق أ»،
ُ
مراكز
ب �ح �ي��ث ي �س �م��ح ل �ل �س �ل �ط��ة ب ��إق ��ام ��ة ّ
ش��رط��ة ج��دي��دة ف��ي «م�ن��اط��ق ب» ،ويتركز
دوره��ا أس��اس��ًا على الحفاظ على النظام
العام والقضايا الجنائية فقط ،فيما تبقى
صالحية «محاربة اإلرهاب» بيد إسرائيل
ّ
وتتضمن «رزمة خطوات بناء الثقة»
فقط.
أيضًا تسليم السلطة الفلسطينية قطعة

أرض ،ت�ق��ع ح��ال�ي��ًا ف��ي منطقة «ج» ،لشق
ط ��ري ّ��ق ب�ي�ن رام ال �ل ��ه وامل ��دي� �ن ��ة الجديدة
املخططة «روابي».
وبحسب التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية،
تلقى هذه الخطوات تأييدًا ّ
تامًا من باراك،
ون ��ائ ��ب رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة دان مريدون،
وتأييدًا جزئيًا م��ن القائم بأعمال رئيس
الحكومة موشيه يعلون ،فيما يعارضها
ليبرمان قبل البدء باملفاوضات املباشرة.
ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ن �ف �س �ه��ا ع ��ن مصادر
إسرائيلية قولها إن الخطوات تهدف إلى
السلطة
تعزيز حكومة سالم فياض ،ومنح ً
الفلسطينية صالحيات أكبر ،وخاصة في
املجال األمني.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ط��ال�ب��ت إس��رائ �ي��ل ،خ�ل�ال لقاء
ن�ت�ن�ي��اه��و ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أوب ��ام ��ا ،ب ��أن ت�ل�ت��زم السلطة
الفلسطينية بخطوات بناء الثقة ،تمهيدًا
الس �ت �ئ �ن��اف امل �ف��اوض��ات امل �ب��اش��رة ،منها
وق� ��ف ال �ح �م �ل��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة املناهضة
إلسرائيل.
ب ��دوره ،رأى رئ�ي� ّ�س السلطة الفلسطينية
محمود عباس أن الدخول في مفاوضات
م �ب��اش��رة م ��ع إس��رائ �ي��ل م ��ن دون تحقيق
املفاوضات غير املباشرة سيكون
تقدم في
ّ
ّ
«عبثيًا» .ورأى أن السلطة أعطت «الجهود
األميركية والدولية الرامية إلى استئناف
مفاوضات السالم بيننا وبني اإلسرائيليني
الفرصة تلو األخرى ،ووافقنا على الذهاب
إل��ى م�ف��اوض��ات التقريب (غ�ي��ر املباشرة)
ل �ك��ي ن �ص��ل إل ��ى وض ��ع م�لائ��م الستئناف
املفاوضات املباشرة» .وتساءل عن الفائدة
ّ ّ
من املفاوضات إذا لم يحصل أي تقدم.

