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ــرازيل
الخارجية الصينية ،م��ا تشاوشيوي ،إن
ب�لاده ،وه��ي عضو دائ��م في مجلس األمن
الدولي ،تأمل أن تساعد هذه الخطوة في
تطوير حل سلمي لقضية النووي اإليراني
عبر الحوار والتفاوض.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أع �ل��ن م �س �ت �ش��ار للرئيس
البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا سيلفا،
م��ن م��دري��د ،أن ب�ل�اده ت��أم��ل االن�ض�م��ام مع
ت��رك �ي��ا إل ��ى امل �ف ��اوض ��ات ال �ت��ي تخوضها
مجموعة ال��دول الست (ال��والي��ات املتحدة
وروس� �ي ��ا وف��رن �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا والصني
وأملانيا) لحل األزمة النووية مع إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي
أكدت إي��ران أمس أنها ستبلغها بتفاصل
االتفاق «بالقنوات التقليدية» ،قد طالبت
بتأكيد خطي من إيران لهذا العرض.
وفي السياق ،أبدى رئيس مجلس الشورى
اإليراني (البرملان) ،علي الريجاني ،تأييده
للعرض ،وقال «ينبغي أن تتقارب مواقف
الجميع وأن يسلك البلد بصوت واحد هذا
الطريق العادل».
وأع �ل ��ن  234م ��ن ن� ��واب ال �ب ��رمل ��ان ،دعمهم
لالتفاق في بيان قرأه عضو هيئة رئاسة
املجلس ،النائب حسن غفوري فرد ،خالل
الجلسة العلنية للبرملان.
من جهة ثانية ،قررت فرنسا اإلفراج املبكر
ع��ن اإلي��ران��ي امل�ح�ك��وم بالسجن م�ن��ذ عام
 1991بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اإليراني
السابق شهبور بختيار ،علي وكيلي راد،
ال� ��ذي ك ��ان ي�ق�ض��ي ح�ك�م��ًا ب��ال�س�ج��ن مدى
الحياة.
ف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،ق ��ال امل �ح��ام��ي مسعود
ش� ��اف � �ع� ��ي وك� � �ي � ��ل األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن الثالثة
املحتجزين ف��ي إي ��ران منذ ت�م��وز املاضي
بتهمة التجسس ،إن السلطات ستسمح
ألمهاتهم بزيارتهم ي��وم غ��د الخميس أو
الجمعة.
(أ ف ب ،رويترز ،مهر ،يو بي آي)

ون � �ق � �ل � ��ت ع � � ��ن م� � �س � ��ؤول �ي��ن سياسيني
إس ��رائ� �ي� �لّ� �ي�ي�ن ت �ه� ّ�ج �م �ه��م ع� �ل ��ى تركيا،
وقولهم إن الحكومة التركية «خرجت عن
طورها ملساعدة اإليرانيني على اإلفالت
من العقوبات».
ول � � ّ�وح امل �س��ؤول��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون بأنه
«إذا ات �ض��ح أن ت��رك �ي��ا ه��ي ال �ت��ي أنقذت
إي��ران م��ن مشنقة مجلس األم��ن الدولي،
فإن هذا األمر سيضعها في مشكلة أمام
إسرائيل ،إذ من يساعد ع��دوي ال يمكنه
أن يكون صديقي».
ورأت ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أن االتفاق
«أوج� � � ��د ق� �ن ��اة ب ��دي �ل ��ة ل� �خ� �ط ��وات الدول
النووي
ال�ع�ظ�م��ى ف��ي ق�ض�ي��ة ال �ب��رن��ام��ج
ّ
اإليراني» ،وأنه من الناحية العملية ،فإن
االتفاق «يسحب البساط من تحت أقدام
ج�ه��ود ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إلن �ش��اء جبهة
دول �ي��ة واس �ع��ة ل�ت��أي�ي��د ال �ع �ق��وب��ات على
إيران».
َ ّ
وع� � � � � ��د م� �ع� �ل ��ق ال� � � �ش � � ��ؤون األم� � �ن� � �ي � ��ة في
«ه��آرت��س» ،يوسي ملمان االت�ف��اق نصرًا
مهمًا للدبلوماسية اإلي��ران�ي��ة ،وهزيمة
للسياسة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أنه
ّ
يقلل االح�ت�م��االت ،التي كانت منخفضة
قبل ذل��ك أيضًاّ ،لفرض عقوبات جديدة،
ويبعد إمكان شن هجوم عسكري.
وقال معلق الشؤون العربية في «هآرتس»،
تسفي ب��رئ�ي��ل ،إن الصفقة تجعل إيران
وت��رك �ي��ا ش��ري �ك�ي�ن اس �ت��رات �ي �ج� ّ�ي�ي�ن دون
م� ّ
ّ
شمالي
�س ب �م �ك��ان��ة ت��رك �ي��ا ف ��ي ح �ل��ف
األطلسي .وأض��اف «إذا اجتازت الصفقة
ال �ت �ق �ل �ب��ات امل �ت��وق �ع��ة ،ف�س�ت�ح�ظ��ى تركيا
بمكانة ج��دي��دة ك��دول��ة وسيطة يمكنها
استغاللها في نزاعات أخرى في املنطقة،
إسرائيل وسوريا .وإذا
وفي العملية بني ُ
انهارت الصفقة ،وفرضت عقوبات على
إيران ،فستتذكر تركيا أنها كادت تنجح
ف ��ي إح� � ��داث ال �ص �ف �ق��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ستضطر
آنذاك إلى مواجهة آثار العقوبات».

نتنياهو وبيريز ينفيان
عرض «الجوالن مقابل إيران» على األسد
أثارت تصريحات الرئيس ّ
السوري بشار األسد بشأن تلقيه
عرضًا من الرئيس اإلسرائيلي
بيريز تضمن مقايضة
شمعون ّ
الجوالن بفك عالقة سوريا
بإيران وحركات املقاومة ،ردود
فعل في إسرائيل ،تراوحت بني
النفي واالستغراب
أك � � � ��د م � � �ق � � ّ�رب � ��ون م� � ��ن رئ� � �ي � ��س الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن الرئيس
شمعون بيريز غير ّ
مخول بالتحدث عن
انسحاب من هضبة الجوالن ،فيما نفى
األخ �ي ��ر ت �ص��ري �ح��ات ل �ل��رئ �ي��س السوري
بشار األس��د قال فيها إن نظيره العبري
ّ
االنسحاب
مرر له رسالة تتضمن معادلة ّ
م� ��ن ال� � �ج � ��والن ف� ��ي م� �ق ��اب ��ل ف� � ��ك سوريا
لحلفها مع إيران .ونقل موقع «يديعوت
أح ��رون ��وت» اإلل �ك �ت��رون��ي ع��ن مسؤولني
ف��ي م�ك�ت��ب ن�ت�ن�ي��اه��و ق��ول �ه��م ،أم ��س ،إنه
«ال أحد بإمكانه اقتراح تنازالت مسبقة،
وبالتأكيد ليس تنازالت إقليمية ،باسم
رئيس الحكومة».
وج� ��اءت أق� ��وال امل �س��ؤول�ين تعقيبًا على
ت �ص��ري �ح��ات أدل � ��ى ب �ه��ا األس � ��د ،أول من
أمس ،خالل استقباله الوفود املشاركة في
مؤتمر «العروبة واملستقبل» الذي يعقد
في دمشق .وق��ال األس��د أم��ام الحاضرين
إن «الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف
ن�ق��ل خ�ل�ال زي��ارت��ه األخ �ي��رة إل ��ى دمشق
تتضمن
رس��ال��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ن ب �ي��ري��ز
ّ
ع ��رض ��ًا ب��امل �ق��اي �ض��ة ب�ي�ن ال � �ج ��والن وفك
عالقة سوريا بإيران وحركات املقاومة».
وك � ّ�رر امل�س��ؤول��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون موقف
نتنياهو ال ��ذي «أوض ��ح ف��ي امل��اض��ي أن
إسرائيل ستكون مستعدة للجلوس إلى
طاولة املفاوضات مع السوريني من دون
شروط مسبقة».
من جهته ،نفى مكتب بيريز ما جاء على
لسان األسد عن مقايضة الجوالن بإيران.
وق��ال��ت م�ص��ادر ف��ي املكتب إن «إسرائيل
م �ه �ت �م��ة ب ��ات� �ف ��اق س �ل��ام م� ��ع س� ��وري� ��ا ال
بمواجهة عسكرية».
وأض��اف��ت امل�ص��ادر ذات�ه��ا إن بيريز أبلغ
مدفيديف أن «خمسة رؤس��اء حكومات
إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن (ب �ي �ن �ه��م ن �ت �ن �ي��اه��و خالل
واليته السابقة) كانوا مستعدين للقيام
بخطوات بعيدة ّاملدى من أجل الوصول
إل ��ى ال �س�ل�ام ،ل �ك��ن ال �س��وري�ي�ن ه��م الذين

ما قل
ودل
ّ
أشار تقرير داخلي أعد في
وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى
«حدوث تراجع كبير في تأييد
الهولنديني إلسرائيل» ،في أعقاب
الحرب على غزة واملمارسات
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت»
اإللكتروني عن التقرير اإلسرائيلي
قوله إن «هولندا دولة وضعت
الحفاظ على حقوق اإلنسان في
مكان عال في أجندتها الدولية.
وتنظر إلى الفلسطينيني على
أنهم ُالجانب الضعيف الذي
تهضم حقوقه».
(يو بي آي)

عربيات
دوليات
برلني تدعم فياض
إلعالن الدولة الفلسطينية
أطلقت السلطة الفلسطينية
شراكة مع الحكومة األملانية
في برلني أمس ،تهدف إلى دعم
إعالن قيام الدولة الفلسطينية،
في مبادرة ًترغب في توسيعها
لتشمل دوال أخرى .وتضم
اللجنة األملانية الفلسطينية ،التي
أنشئت في هذا اإلطار ،عددًا من
وزراء الجانبني ،مهمتها إعداد
الفلسطينيني إلقامة الدولة ،كما

جندي اسرائيلي يتوسط دبابتني في مرتفعات الجوالن (أرشيف ــ أ ب)

رامون :خالف على
عدد الالجئين ومساحة
الممر عاق التسوية

رفضوا هذه الخطوات».
وتابعت املصادر أن «إسرائيل لن تكون
مستعدة للموافقة على أن تستمر سوريا
ب��ال��رق��ص ف��ي ع��رس�ين؛ م��ن ج�ه��ة تطالب
ب��االن �س �ح��اب م��ن ه�ض�ب��ة ال �ج ��والن ومن
الجهة الثانية تنصب صواريخ إيرانية
في جبال الشمال وتستمر بدعم إرهاب
حزب الله وحماس».
وأثارت أقوال األسد بشأن اقتراح بيريز
غ�ض�ب��ًا م ��ن ج��ان��ب أع �ض ��اء ك�ن�ي�س��ت من
نتنياهو،
يتزعمه
ح��زب ال�ل�ي�ك��ود ال ��ذي
ً
ّ
وبينهم ياريف ًليفني الذي عقب قائال إنه
«إذا حصل فعال تقديم اقتراح كهذا (أي
الجوالن مقابل إيران) فإن الحديث يدور
ع��ن اق �ت��راح م �ه��ووس م��ن إن �ت��اج مدرسة
فخامة الرئيس بيريز».
وأضاف ليفني أن «طريقة تقديم تنازالت
ع��ن حقوقنا بالبالد ف��ي محاولة لشراء
ال �ه��دوء ال��وه�م��ي ب��اءت بالفشل الذريع،
ويحظر أن تتكرر .فالجوالن هو جزء ال

ّ
يتجزأ من إسرائيل وسيبقى كذلكّ ،ألن
حقنا فيه غير قابل للتزعزع وهو يمثل
الضمان األفضل ألمن إسرائيل».
من جهة أخرى ،قال حاييم رامون ،نائب
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود
أوملرت ،إن الفلسطينيني رفضوا التسوية
التي اقترحها األخير بسبب اعتراضهم
على عدد الالجئني الذين سيعودون إلى
داخ ��ل إس��رائ �ي��ل وع�ل��ى وت �ي��رة عودتهم،
وكذلك بسبب رغبتهم في زيادة مساحة
امل�م��ر اآلم��ن ب�ين الضفة الغربية وقطاع
غ��زة .ونقلت صحيفة «إس��رائ�ي��ل اليوم»
ع ��ن رام� � ��ون ق ��ول ��ه ،ف ��ي م��داخ �ل��ة ألقاها
أم � ��ام م�ع �ه��د أب �ح ��اث األم � ��ن ال �ق��وم��ي في
جامعة تل أبيب ،إن «الجدال لم يكن في
موضوع القدس ،فقد كان عرض أوملرت
ً
مقبوال بشأنه ،وكان األمر دراماتيكيًا من
ناحيتنا ألن الفلسطينيني واف�ق��وا على
أن تبقى كل األحياء اليهودية التي ُبنيت
خلف الخط األخضر ،بما في ذلك جيلو
وبسغات زئيف ،إسرائيلية».
وق��ال رام��ون إن الخالفات بني الجانبني
ّ
«ضيقة» وتركزت
بشأن األراض��ي كانت
على نسبة مساحة املمر اآلمن التي طالب
الفلسطينيون بأن تكون  1.9في املئة من
مساحة األراضي التي سيجري تبادلها،
فيما اقتراح أوملرت أن تكون هذه النسبة
 0.7ف��ي امل�ئ��ة .وأش��ار رام��ون إل��ى أن 270
أل��ف مستوطن م��وج��ودون على أراضي
الضفة الغربية كانوا سينتقلون قانونيًا
إلى السيادة اإلسرائيلية ،بحسب عرض
التسوية الذي تقدم به أوملرت.
(األخبار ،يو بي آي)

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني،
سالم فياض (الصورة) ،في
مؤتمر صحافي مشترك مع
وزير الخارجية األملاني ،غيدو
فيسترفيللي.
(أ ف ب)

حماس :هدم ّ
حي البستان
«إرهاب دولة»
وصفت حركة «حماس» قرار
بلدية القدس اإلسرائيلية هدم حي
البستان الفلسطيني في مدينة
القدس الشرقية ،بأنه «إرهاب
دولة» يمارس بحق الشعب
الفلسطيني .وقال املتحدث باسم
«حماس» ،فوزي برهوم ،إن «هذه
االنتهاكات واإلجراءات تأتي في
ظل مفاوضات عبثية بني السلطة
واالحتالل».
(يو بي آي)

تمديد اعتقال مخول ليوم غد
مددت محكمة الصلح في بيتاح
تيكفا ،خالل جلسة مغلقة
ُعقدت أول من أمس ،اعتقال
رئيس لجنة الحريات املنبثقة من
لجنة املتابعة العليا لفلسطينيي
الـ ،48أمير مخول ،حتى يوم غد.
وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد
اعتقلت القياديني مخول (في 6
أيار الجاري) ،وعمر سعيد (في
 24نيسان املاضي) ،بادعاء
«التجسس» و«االتصال بعميل
أجنبي تابع لحزب الله» .وقد
التقى املحامون حسني أبو
حسني وحسن جبارين وأورنا
كوهني من مركز «عدالة» مخول
قبل الجلسة وبعدها ّملدة ساعة،
ّ
لكنهم ممنوعون من التطرق إلى
معلومات عن اجتماعهم.
(األخبار)

ّ
ّ
غزة تعدم  3فلسطينيني
أعدمت حكومة «حماس» في
قطاع غزة أمس ،ثالثة فلسطينيني
أدينوا بالقتل ،متجاهلة مناشدات
الجماعات املدافعة عن حقوق
اإلنسان ،واملناهضة لعقوبة
اإلعدام في القطاع .وحكم باإلعدام
على عامر جندية ورامي جحا
ومطر الشوبكي في عام ،2005
في عمليات قتل منفصلة.
(رويترز)

