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مدير املخابرات الوطنية األميركية: اتفاق التخلص من الكيماوي عزز وضع الرئيس السوري

واشنطن تتهم سورية بالتلكؤ في تسليم »الكيماوي«
وموسكو: الضغوطات األميركية تهدف إلى اإلطاحة باألسد

موضحا أنه يتوقع استمرار 
الوضع احلالي لفترة أطول 
بحيث ال يستطيع ال النظام 
وال املعارضة حتقيق انتصار 

حاسم. 
كما اعتبر كالبر أن نقل 
األسلحة يتم »بإيقاع بطيء« 
ولم يغادر سورية إلى اآلن 

سوى شحنتني 
تبلغ زنتهما اإلجمالية 

53 طنا. 
أما مدير وكالة املخابرات 
املركزية جون برينان وردا 
اللجنة  على أسئلة رئيس 
النائب اجلمه����وري مايك 
روجرز فقال »إن املتشددين 
املرتبط����ني بالقاعدة أقاموا 
معسكرات تدريب في سورية 
والعراق وقد تستخدم في 
ش����ن هجمات في املنطقة 

وخارجها«. 
وأضاف برينان »سورية 
التحديات  تطرح عددا من 
ملصال����ح األم����ن القوم����ي 

األميركي فيما يتعلق 
باحتمال امتداد القتال في 
إلى دول مجاورة،  سورية 
وكذلك فيما يتعلق مبخاوف 
متزاي����دة عل����ى صعي����د 

اإلرهاب«. 
من جهة أخرى، ندد وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
كيري باالستخدام »الوحشي« 
للبراميل املتفجرة من قبل 

نظام الرئيس السوري بشار 
األسد في قصف حلب الذي 
أسفر عن مقتل العشرات من 

السوريني. 
وقال كيري إن »كل يوم 
تتساقط البراميل املتفجرة 
على حلب، فهذا يذكر العالم 
بالوجه احلقيقي لألسد«، 
مضيفا »أن����ه أحدث عمل 
همجي يرتكبه النظام الذي 
ارتك����ب حم����الت تعذيب 
منظمة باألسلحة الكيميائية 
وجتويع مجتمعات بأكملها 
عن طري����ق من����ع إيصال 
املواد الغذائية إلى املدنيني 
الس����وريني وهم في أمس 

احلاجة اليها«. 
وأوضح كيري في بيان 
له أوردته ش����بكة »سكاي 
البريطانية صباح  نيوز« 
امس »أمام هذا الواقع املريع 
ال ميكن للش����عب السوري 
املوافقة على  على اإلطالق 
حكومة شرعية يكون األسد 

جزءا منها«. 
وأضاف الوزير األميركي 
»بينما تس����عى املعارضة 
الس����ورية جنبا إلى جنب 

مع املجتمع الدولي 
إلى حل  التوص����ل  إلى 
إلنهاء الصراع في سورية، 
إال أن نظامي األسد وروسيا 

يتصديان لهذه اخلطوة«.

يدل����ي بتصريحات من هذا 
القبيل، متطلعا إلى اإلطاحة 
باحلكومة السورية احلالية، 
أن يخضع احلكومة السورية 
لضغوط سياسية وإعالمية 

متواصلة.
وأك����د أن هذه االتهامات 
تتماشى مع سعي الواليات 
إلى  املتح����دة األميركي����ة 
ممارس����ة الضغ����ط الدائم 
عل����ى س����ورية، واملطالبة 
بإطاح����ة األس����د باعتباره 

رجال شريرا.
إلى ذل����ك، اعتبر مدير 
املخابرات الوطنية األميركية 
جيمس كالبر أن االتفاق الذي 
أبرم العام املاضي للتخلص 
م����ن األس����لحة الكيماوية 
السورية جعل الرئيس بشار 

األسد في وضع أقوى. 
أنباء  وذك����رت وكال����ة 
»نوفوستي« الروسية التي 
أوردت اخلب����ر، امس، »إن 
كالبر، الذي كان يدلي بإفادة 
في جلس����ة استماع للجنة 
املخابرات مبجلس النواب في 
الكونغرس لم يفسر النتيجة 

التي استخلصها«. 
ونقلت وكال����ة األنباء 
عن كالبر قوله »إن حكومة 
األسد س����تظل في السلطة 
على األرجح في غياب اتفاق 
ديبلوماس����ي على تشكيل 
انتقالية جديدة«،  حكومة 

عواصم � وكاالت: اتهمت 
الواليات املتحدة األميركية، 
احلكومة السورية بالتلكؤ 
في تس����ليم ترسانتها من 
األسلحة الكيمياوية بهدف 

التخلص منها. 
وذكرت هيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي س����ي( 
أم����س أن مس����اعد وزي����ر 
أندرو  اخلارجية األميركي 
التعليق  أدلى به����ذا  ويبر 
بعدم����ا تخلف����ت احلكومة 
السورية عن شحن أسلحتها  
ال����ذي رعته  وفق االتفاق 
الواليات املتحدة وروسيا 
بني سورية واألمم املتحدة.  
وكان مسؤولون أميركيون 
وبريطانيون قد أعربوا عن 
مخاوفهم األسبوع املاضي 
الس����لطات   بس����بب فشل 
االلت����زام  ف����ي  الس����ورية 
باملواعيد النهائية لش����حن 
معظم العناصر الكيمياوية 
السامة لديها خارج البالد. 
بدوره، قال نائب وزير 
اخلارجية السوري فيصل 
املقداد إن اتهام بالده بعدم 
التزامها بعدم نزع أسلحتها 
الكيميائية هو حملة ظاملة 
وكاذبة، مؤكدا أن دمش����ق 
الت����زال ملتزم����ة بتنفيذ 

االتفاق. 
وأض����اف املق����داد ف����ي 
تصريح����ات أوردتها هيئة 
اإلذاع����ة البريطاني����ة »بي 
بي س����ي« أمس أن بعض 
الدول تع����وق تنفيذ اتفاق 
الكيميائية ولم  األس����لحة 
تف بالتعهدات التي قدمتها 
ملساعدة س����ورية في هذا 

الشأن. 
من جانب����ه، قال رئيس 
جلنة الش����ؤون اخلارجية 
في مجلس النواب الروسي، 
إن  بوش����كوف،  ألكس����ي 
التصريحات األميركية التي 
الس����ورية  تتهم احلكومة 
بالتأخر عن املواعيد املقررة 
لتدمير األسلحة الكيميائية 
السورية تهدف إلى إخضاعها 
لضغ����ط دائ����م واملطالبة 
برحيل الرئيس الس����وري 

بشار األسد.
أنباء  ونقل����ت وكال����ة 
الروسية عن  »نوفوستي« 
بوشكوف، قوله في مؤمتر 
صحافي، أمس، إن مهمة من 

)رويترز( مقاتلون من كتائب معارضة خالل اشتباكات مع قوات االسد في الغوطة الشرقية امس 

كيري يدين 
القصف احلكومي 
الوحشي بالبراميل 

املتفجرة
ملدينة حلب

اتفاق هدنة بني »داعش« و»صقور الشام« وإحالة اخلالف إلى »احملكمة الشرعية«
عواصم - وكاالت: عقدت »الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام« ولواء 
»صقور الشام« اإلسالمي املقاتل ضد 
النظام في سورية اتفاق هدنة يقضي 

بوقف االقتتال الدائر بينهما منذ 
اسابيع في شمال سورية، بحسب 
نص االتفاق الذي نشر على مواقع 

الكترونية امس.
ويأتي ذلك في وقت تخوض كتائب 

مقاتلة بينها »اجلبهة االسالمية« التي 
ينتمي اليها »لواء صقور الشام« 

معركة ضارية ضد »الدولة االسالمية« 
منذ مطلع ديسمبر في مناطق عدة، ما 

تسبب مبقتل نحو 1500 شخص.
وينص االتفاق بني »الدولة االسالمية 
في العراق والشام« و»صقور الشام« 

على »وقف االقتتال الدائر بينهما 
فورا، وأن ال يعتدي أي طرف على 

اآلخر بأي وجه من الوجوه«.
وأضاف »ال يحق ألي طرف بعد 

هذا االتفاق أن يؤازر أي طرف من 
الفصائل املوجودة على أرض الشام 

التي تقاتل في سبيل اهلل بأي صورة 
من صور املؤازرة«.

ويقضي االتفاق باحالة اخلصومات 
بني الطرفني »اذا وقع اعتداء من 

طرف على طرف« الى محكمة شرعية 
مشتركة بني الطرفني.

وابرم االتفاق االثنني ووقع عليه عن 
»الدولة االسالمية« اميرها ابوبكر 

البغدادي، وعن »صقور الشام« اميرها 
ابوعيسى الشيخ.

وشنت كتائب عدة هجوما واسعا على 
مواقع وعناصر »الدولة االسالمية« 

على خلفية اتهامها بالتشدد في 
تطبيق الشريعة االسالمية في املناطق 

التي تسيطر عليها وتنفيذ عمليات 
قتل وخطف عشوائية. كما وجهت 
اليها اتهامات بانها توقفت عن قتال 

القوات النظامية ملالحقة عناصر وقادة 
الكتائب املقاتلة.

واتهم االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة السورية »الدولة االسالمية 
في العراق والشام« بانها على »عالقة 
عضوية« مع النظام السوري، وبانها 

تعمل على »تنفيذ مآربه«، معلنا دعمه 
»الكامل« ملقاتلي الكتائب املعارضة ضد 

تنظيم »الدولة االسالمية«.

بيروت: يعرض التقرير السنوي األخير الصادر 
عن مركز دراسات األمن القومي ألهم التطورات 

احملتملة في العام املقبل فيوضح أن احلوار 
الغربي مع إيران سيقود إلى إعادة رسم مناطق 

النفوذ. ويبني التقرير أن إزالة العقوبات التي 
كانت مفروضة على إيران قبل ضمان العرقلة 

الفعلية ملشروعها النووي، وفي ظل غياب اخليار 
العسكري يضعف احتمال فرض االعتدال على 

املوقف اإليراني.
وال يقل أهمية عن ذلك أن »التعادل« حسب 

التقرير السنوي بني النظام السوري والقوى 
املناوئة له والقناعة بأن احلرب األهلية ستطول 

يزيدان من أثر هذه احلرب على املنطقة. فقد 
قلص انغماس سورية في حرب داخلية مخاطر 
احلرب التقليدية على إسرائيل لكنه باملقابل زاد 

احتماالت اخلطر من جماعات جهادية. وتنظر 
إسرائيل بخطورة ملوجات اللجوء السوري إلى 
دول مثل األردن ولبنان وترى أن ذلك قد يقود 

إلى مزيد من عدم االستقرار في هذه البلدان 
ألسباب اقتصادية اجتماعية قد تقود إلى هزات 

سياسية وإلى تعمق الشرخ الطائفي. وفي كل حال 
يعتقد التقرير االستراتيجي اإلسرائيلي أن احلل 

في سورية يعتمد كثيرا على توافق بني القوى 
العظمى.

وتنظر إسرائيل باهتمام بالغ إلى التطورات 
والصراعات في مصر والتي أفضت إلى االطاحة 

بحكم اإلخوان املسلمني في الصيف املاضي. 
ويعتبر التقرير أن بني عوامل زيادة املعارضة 

حلكم اإلخوان املسلمني فشلهم في بلورة 
ائتالف مع قوى أخرى ومحاولة مرسي تركيز 

الصالحيات بني يديه إضافة إلى الفشل في احلكم 
والعجز أمام املصاعب االقتصادية. ويرى التقرير 

أنه من السابق ألوانه حتديد وجهة األمور سواء 
الستقرار احلكم بعد االنتخابات أو جناح اإلخوان 

في زعزعة االستقرار السياسي في مصر في 
السنوات املقبلة. ومع ذلك تهتم إسرائيل أساسا 
باستمرار التعاون األمني مع مصر وخصوصا 

ضد اجلهاديني في سيناء وانتظام العالقة املصرية 
ـ األميركية بوصفها ضمانة ملعاهدة السالم.

لكن الوضع في األردن يحظى باهتمام متزايد 
وخصوصا في اجلوانب االقتصادية االجتماعية 

التي كانت أصال محرك األجواء التي قادت 
إلى أحداث الربيع العربي. ويعتبر التقرير أن 
هذه األوضاع تفاقمت في األردن جراء حركة 

النزوح الكثيفة من سورية، فضال عن تزايد 
املطالبات بإصالحات سياسية. ويرى أن التحدي 
االقتصادي أمام احلكومة األردنية تفاقم، األمر 

الذي يهدد االستقرار في األردن خصوصا بسبب 
متركز القوى اإلسالمية املتطرفة في سورية. 

ويلحظ التقرير وجود حوار دائم بني إسرائيل 
واألردن ملعرفة مدى قدرة األولى على مساعدة 

الثانية في ترسيخ االستقرار على أراضيها والذي 
يعتبر »مدماكا مهما في االستقرار اإلقليمي 
عموما، وفي البيئة االستراتيجية إلسرائيل 

خصوصا«. ويشير التقرير االستراتيجي إلى 
االرتباك الذي تعيشه السياسة التركية واملخاوف 

هناك من تفكك الدولة السورية وانعكاس ذلك 
على الوضع الداخلي التركي خصوصا في كل 

ما يتعلق باألكراد وبالتطرف اإلسالمي. يضاف 
إلى ذلك التدهور في العالقات التركية  ـ املصرية 
بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمني في القاهرة 

وتوتر العالقة التركية ـ العراقية والعالقات التركية 
ـ اإليرانية، كما ان احملادثات اجلارية مع اسرائيل 
بواسطة اميركية لم تغير من حجم التوتر القائم 

بني احلكومتني لدرجة ان التقرير ال يتوقع حتسنا 
قريبا.

التقرير اإلستراتيجي السنوي: إيران ـ سورية ـ مصر ـ األردن ـ تركيا

تقرير إخباري

»اتفاق اإلطار«: خطة أميركية واقعية ـ طموحة 
وشكوك إسرائيلية و»توقعات متدنية«

بيروت: بعد ترك الطرفني اإلسرائيلي 
والفلسطيني يدخالن في مفاوضات عدمية 

اجلدوى ملدة ستة أشهر، يخطط وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري في الوقت 
الراهن لتقدمي »اتفاق إطار عمل« الواليات 

املتحدة الذي سيوضح األمور التي تعتبرها 
واشنطن تنازالت أساسية يلزم على 

اإلسرائيليني والفلسطينيني تقدميها من 
أجل التوصل إلى اتفاق عادل ودائم.

ومن املتوقع أن تدعو »خطة كيري«، التي 
من احملتمل كشف النقاب عنها قريبا، 

إلى إنهاء الصراع وجميع املطالب، عقب 
االنسحاب اإلسرائيلي املرحلي من الضفة 

الغربية )باالعتماد على حدود 1967( مع 
وجود ترتيبات أمنية غير مسبوقة في 

منطقة غور األردن االستراتيجية.
ولن يتضمن االنسحاب اإلسرائيلي حدوث 
االنسحاب من جتمعات استيطانية معينة، 

بل ستقوم إسرائيل بتعويض الفلسطينيني 
عن طريق منحهم جزءا من األراضي 

اإلسرائيلية.
وستطالب اخلطة بوجود عاصمة 

للفلسطينيني في القدس الشرقية العربية، 
باإلضافة إلى اعتراف الفلسطينيني 

بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. 
ولن تتضمن اخلطة أي حقوق لعودة 

الالجئني الفلسطينيني إلى إسرائيل على 
اإلطالق. وتتواصل التسريبات األميركية 
عن مضمون »اتفاق اإلطار« الذي يعمل 
كيري على بلورته لعرضه على اجلانبني 
اإلسرائيلي والفلسطيني قريبا، وآخرها 

ما نسب إلى موفده إلى املفاوضات، رئيس 
الطاقم األميركي مارتن إنديك من قوله 

لقادة يهود في الواليات املتحدة ان إدارة 
الرئيس باراك أوباما تأمل في استكمال 

»اتفاق إطار« خالل أسابيع، وإنها تسعى 
بعد ذلك الى التفاوض للتوصل الى اتفاق 

سالم نهائي بحلول نهاية عام 2014.
وأوضح إنديك أن الطرفني قادران على 

طرح حتفظاتهما عن أجزاء من اتفاق 
اإلطار، لكن عليهما أن يوافقا على 

استخدامه كقاعدة للمحادثات. ومن 
املعروف أن االتفاق يطرح قضايا اخلالف 

األساسية، أي احلدود، وأمن إسرائيل، 
ومكانة القدس، واالعتراف املتبادل، وحق 
العودة لالجئني الفلسطينيني، لكنه يعالج 

بعض تلك القضايا أكثر من غيرها.
لكن في ضوء اجلدل السياسي الدائر في 

إسرائيل حول الوثيقة األميركية، تبدو 
موافقة نتنياهو عليها موضع شكوك 

كثيرة.
فهل يرغب نتنياهو فعال في االنسحاب 

من مدن الضفة الغربية وتسليمها الى 
سلطة محمود عباس الذي لم يكن الى 

وقت قريب يعتبره شريكا في السالم؟ 
وكيف سيعالج مشكلة املستوطنات 
اليهودية املعزولة من دون إخالئها؟ 
وكيف سيقنع أحزاب اليمني القومي 
بقول فكرة القدس الشرقية عاصمة 

للدولة الفلسطينية؟ وكل هذه األفكار 
تتعارض تعارضا كليا مع املبادئ األساسية 

اليديولوجيا تكتل »ليكود«.
ويقول تقرير صادر عن مركز أبحاث 
األمن القومي االسرائيلي ان »فرصة 
االتفاق مع الفلسطينيني متدنية، ألن 
على كل طرف القبول بثالثة تنازالت 

مؤملة. مطلوب من إسرائيل قبول تقسيم 
البالد وإنشاء دولة فلسطينية. صحيح 

أن هذا مبدأ متفق عليه ظاهريا، لكن 
عند النزول للتفاصيل تغدو األمور 

أصعب. كما انه على إسرائيل القبول 
بأن تقام الدولة على حدود 67 مع تبادل 
اراض، حيث ان ما بني 60 الى 90% من 

املستوطنني سيبقون داخل الكتل. وفي 
النهاية، ستضطر اسرائيل لقبول وجود 
فلسطيني في القدس، وصوال لتجسيد 

عاصمة فلسطينية في القدس، وعلى االقل 
بشأن التنازلني االخيرين، لم يصل رئيس 
احلكومة بنيامني نتنياهو اليهما بعد، وهو 

بالتأكيد ال يجر الشعب اليهما«.
ويضيف التقرير »وبشأن الفلسطينيني، 

فإن الرئيس محمود عباس مضطر لثالثة 
تنازالت إلزامية: 1ـ إعالن نهاية النزاع، 

نهاية املطالب واإلقرار بالدولة اليهودية، 2ـ 
التنازل عن عودة الالجئني، 3 ـ قبول قيود 

على السيادة لصالح ترتيبات أمنية مع 
إسرائيل. ويحاول عباس التهرب من كل 
هذه االلتزامات، ألن القبول بها، في نظر 

الفلسطينيني، كاالعتراف بالصهيونية. 
إسرائيل ال تريد رؤية احملور الراديكالي 

يتمركز في الدولة الفلسطينية كقاعدة 
انطالق ضد إسرائيل، لذلك ينبغي أن 
يكون الغور مؤّمنا جدا. وهذه ليست 

املشكلة الوحيدة. السؤال األصعب هو هل 
ستكون السلطة الفلسطينية قوية كفاية 

ملواجهة املنظمات اإلرهابية؟ وهل ستبقى 
بعد انسحاب إسرائيل أم ستسيطر 

حماس كما حدث في غزة؟ ويجب أن توفر 
الترتيبات األمنية جوابا أيضا النقالب 

في الدولة الفلسطينية ولدولة فلسطينية 
ضعيفة ال تريد أو ال تقدر على مواجهة 
اإلرهاب، الفلسطينيون مييلون إلظهار 

أنفسهم كضعفاء وصغار مقابل إسرائيل، 
لكن الصورة مشوهة، والصورة مختلفة 

وإسرائيل فيها صغيرة جدا مقابل 57 
دولة مسلمة. دولة إسرائيل ال ميكنها أن 

جتازف بأمنها مرة واحدة وتخسر حربا«، 
بحسب تقرير مركز أبحاث األمن القومي.

إسرائيل قلقة من لعب »ورقة املقاطعة االقتصادية« 
للضغط عليها في التسوية السياسية

تعكس تصريحات املسؤولني االسرائيليني 
التوتر الذي يشعرون به حيال تصاعد حركة 
املقاطعة الدولية للمس���توطنات االسرائيلية 
التي لم حتقق حتى اآلن سوى جناح جزئي، 
لكنها شيئا فشيئا انتقلت من اوساط املنظمات 
املؤيدة للفلس���طينيني الى املؤسسات املالية 
والسياسية واالكادميية التي ترغب في التعبير 
عن رفضها لسياسة االحتالل االسرائيلي للضفة 
الغربية التي ستنشأ عليها الدولة الفلسطينية 
املقبلة، كما يشارك االحتاد االوروبي في هذا 
التوجه بعدما دخلت قراراته التي متنع تقدمي 
التي  املنح والهبات للمؤسسات االسرائيلية 
لها عالقة باملس���توطنات حيز التنفيذ مطلع 

شهر يناير املاضي.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مس���ؤول 
اس���رائيلي رفيع التقى وزراء خارجية دول 
اوروبية ان االوروبيني باتوا مقتنعني ان نتنياهو 
»يتالعب بالدول االوروبية كل الوقت، وانه يقول 
امورا مختلف���ة لكل من الوزراء«، واضاف ان 
الرسالة االوروبية »اجلماعية« الواضحة التي 
تلقاها منهم افادت بأن اوروبا »لن ترحم اسرائيل 
في حال تعثرت املفاوضات مع الفلسطينيني 

بغض النظر عن موقف الواليات املتحدة من 
ذلك«.

وافادت الصحيفة بأن اسرائيل تتخبط في 
كيفية مواجهة املقاطع���ة االوروبية لها على 
الفلسطينية  خلفية االستيطان في االراضي 
احملتل���ة، وانه بينما يطالب وزير الش���ؤون 
االس���تراتيجية بثالثني مليون دوالر لتمويل 
حملة اس���رائيلية مناهضة للمقاطعة، ترى 
اوساط في وزارة اخلارجية انه ال ينبغي الرد 

على املقاطعة بالتحريض على اوروبا.
واضافت الصحيفة ان وزراء اس���رائيليني 
اس���تخفوا حتى االمس القريب بانعكاس���ات 
ه���ذه املقاطعة على اس���رائيل باتوا يدركون 
اليوم خطورتها بعد حتذير عشرات من رجال 
االعمال البارزين من نتائج فشل املفاوضات 
مع الفلسطينيني على االقتصاد االسرائيلي، 
وفي الوقت نفسه توقع وزير املال يئير لبيد 
بأن يتكبد االقتصاد خسائر بقيمة 6 مليارات 

دوالر.
واس���تنادا الى اخلبراء، فإن اتساع حركة 
املقاطعة قد يتس���بب بخسارة تبلغ 20 مليار 

دوالر وفقدان 10 آالف وظيفة.

عواصم - وكاالت: يش����هد املسجد األقصى 
منذ صباح أم����س، حالة من التوتر، إثر اقتحام 
مستوطنني باحة املس����جد، فيما قامت الشرطة 
اإلسرائيلية باعتقال طالبة، وأحد حراس املسجد، 

بحسب شهود عيان.
وقال شاهد عيان من حراس املسجد األقصى: 
»قامت قوات من الش����رطة اإلسرائيلية باعتقال 
إحدى طالبات مصاطب العلم في املسجد األقصى 
من عائلة الهشلمون باإلضافة إلى حارس املسجد 
األقصى أشرف الش����رباتي واقتادتهم إلى جهة 

مجهولة«.
وأش����ار احلارس إلى أن االعتقاالت سبقتها 
مش����ادة كالمية على خلفية اقتحام مستوطني 
املسجد األقصى من جهة باب املغاربة، وأضاف أن 
العشرات من املرابطني تواجدوا في ساحات املسجد 
األقصى، حتسبا القتحامه من قبل مستوطنني.

ويشهد املسجد األقصى حلقات تعليمية، تعقد 
بشكل مستمر، والتي حتمل اسم »مصاطب العلم«، 
بهدف تدارس العلوم الشرعية )الدينية(، إضافة 
إلى احلفاظ على تواجد فلس����طيني دائم داخل 
املسجد للتصدي حملاوالت االقتحام اإلسرائيلية 

املتكررة.
ويتعرض املسجد األقصى القتحامات شبه 
يومية يقوم بها مستوطنون حتت حراسة من 
قوات اجليش والش����رطة اإلسرائيليني لتنظيم 
جوالت استرشادية حول الهيكل املزعوم، األمر 
الذي يثير حفيظة الفلسطينيني، وتسفر أحيانا 

عن اندالع مواجهات بني الطرفني.
اليهودية، هو  التس����مية  و»الهيكل« حسب 
هيكل سليمان، أو معبد القدس، واملعروف باسم 
الهيكل األول، الذي بناه النبي سليمان گ، فيما 
يعتبره الفلسطينيون املكان املقدس الذي أقيم 
عليه املسجد األقصى املبارك ويعرف باملسجد 

األقصى.
من جه����ة اخرى، رصدت صحيفة »يديعوت 
احرونوت« اإلس����رائيلية وجه����ات نظر خبراء 
عسكريني إسرائيليني حول تصريحات الرئيس 
الفلس����طيني محمود عباس بشأن تولي قوات 
تابعة حللف شمال األطلنطي »الناتو« مسؤولية 
أمن دولة فلسطني املستقبلية عند جميع املعابر 
وداخل القدس، وعلى الرغم من معارضة وزير 
االقتصاد اإلسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي 
نفتالي بانيت لتصريحات عباس، رأى اخلبراء 
أن عملية نشر قوات دولية ستسهم بشكل فعال 

في احلفاظ على استقرار املنطقة. 
ونقل����ت الصحيفة - في تقرير أوردته على 
موقعه����ا اإللكتروني امس امليجور جنرال داني 
روتشيلد الذي كان يتولى قيادة وحدة االرتباط 
باجليش اإلسرائيلي في جنوب لبنان في فترة 
الثمانيني����ات قوله - إنه ف����ي حال تولي قوات 
دولية بالفعل مهمة تأمني احلدود بني إسرائيل 
ودولة فلس����طني املستقبلية، فإن الشيء األكثر 
أهمية يتمحور في السلطات التي سيتم منحها 

للقوات. 

مستوطنون يقتحمون باحة األقصى


