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أمير قطر يلتقي مشعل 

بحث أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني )الصورة(، مع 

رئيس املكتب السياسي لحركة 
»حماس« خالد مشعل، أمس 
آخر التطورات على الساحة 

الفلسطينية. من جهتها، أصدرت 
حركة »حماس« بيانًا أوضحت 

فيه أن املباحثات تناولت تطورات 
الوضع الفلسطيني وملف 

املصالحة ومسيرة التسوية 
املتعثرة ومجمل األوضاع في 

املنطقة. 
)يو بي آي( 

ل إسرائيلي رسمي 
ّ

تنص
من مؤتمر تل أبيب 

أكدت السفارة اإلسرائيلية في 
عّمان أن التصريحات التي أطلقت 
في مؤتمر تل أبيب بشأن رفض 

مبدأ األرض مقابل السالم مع 
الفلسطينيني واقتراح إقامتهم 

»طوعيًا« في األردن كوطن بديل 
»ال تعّبر عن موقف الحكومة 

اإلسرائيلية«، وذلك بعدما أثارت 
هذه التصريحات غضب الحكومة 

األردنية. 
)أ ف ب( 

االحتالل ُيبعد برملانيًا مقدسيًا 

أبعدت السلطات اإلسرائيلية 
أمس النائب من حركة »حماس«، 

محمد أبو طير، إلى مدينة رام 
الله بعد اإلفراج عنه، تنفيذًا 
لقرار أصدره وزير الداخلية 

اإلسرائيلي إيلي يشاي، يقضي 
بإبعاده عن القدس. وشدد أبو 
طير على أن إبعاده إجراء من 
الشرطة اإلسرائيلية لم يؤخذ 

رأيه فيه، مشيرًا إلى أن الخطوة 
التالية بالنسبة إليه هي العودة إلى 

القدس من جديد. 
)يو بي آي( 

دحالن ينفي الخالف مع عباس 

نفى عضو اللجنة املركزية 
لحركة »فتح«، محمد دحالن، 

وجود خالف بينه وبني الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس. 

وأوضح دحالن، في حديث مع 
الصحافيني بعد لقائه بمدير 
االستخبارات املصرية عمر 

سليمان أول من أمس، أن هناك 
عالقة صداقة وتكامل تربطه 

بعباس، وأنه يتعامل معه 
»كرئيس للشعب الفلسطيني كله، 

بكل قواعد االحترام وااللتزام«. 
وعّبر دحالن عن استغرابه مما 

سّماه تسريبات »تشير إلى 
وجود أزمة« مع عباس، قبل أن 

يضيف: »لكن هذا ال يمنعني من 
التعبير عن رأيي بكل صراحة 

وشفافية في قضايا الشعب 
الفلسطيني«. 

)يو بي آي( 

عربيات
دوليات

ر من انهيار جهاز اإلطفاء 
ّ

مراقب الدولة يحذ

مهدي السّيد 

م م��راق��ب ال��دول��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي، القاضي 
ّ

ق���د
املتقاعد ميخائيل ليندنشطراوس، تقريرًا 
ع���ن ج��ه��از إط���ف���اء ال��ح��رائ��ق ب��ع��د الحريق 
الكرمل،  ج���ب���ل  أح��������راج  ف����ي  ان����دل����ع  ال�������ذي 
ر فيه م��ن أن وض��ع ج��ه��از اإلط��ف��اء في 

ّ
ح���ذ

إسرائيل يزداد سوءًا منذ التقرير السابق، 
ع��د في أعقاب ح��رب لبنان الثانية، 

ُ
أ ال��ذي 

وأن وضعه تفاقم إلى حد خطورة االنهيار 
أثناء الطوارئ. 

وأجمل ليندنشطراوس في تقريره مظاهر 
ال��ت��ي تعصف بجهاز  امل��ت��واص��ل  اإلخ��ف��اق 
السليمة  غ��ي��ر  اإلدارة  سيما  وال  اإلط���ف���اء، 
كليًا، وتقاذف كرة املسؤولية بني الوزراء، 
واالستهتار بحياة اإلسرائيليني، وهو ما 
األخير  الحريق  ف��ي  ص���وره  بأبهى  ى 

ّ
تجل

ال����ذي ان���دل���ع ف���ي أح�����راش ال��ك��رم��ل وأودى 
األضرار  عن   

ً
فضال إسرائيليًا،   42 بحياة 
الحرشية والبيئية الهائلة. 

ول���م ي��ك��ت��ف م���راق���ب ال���دول���ة ب���اإلش���ارة إلى 
والبشرية  التنظيمية  وال��ع��ي��وب  امل��ش��اك��ل 
اإلطفاء،  ي��ع��ان��ي��ه��ا ج���ه���از  ال���ت���ي  وامل���ال���ي���ة 
ع املسؤولية عن اإلخفاق على الوزراء 

ّ
فوز

املعنيني، فحّمل وزير الداخلية إيلي يشاي 
وألقى  الفشل،  ع��ن  التنظيمية  املسؤولية 
ع��ل��ى ك��اه��ل وزي���ر امل���ال ي��وب��ال شتاينتس 
وزير  أن  ورأى  املالي،  التقصير  مسؤولية 
ال���دف���اع إي���ه���ود ب�����اراك ب���دا وزي�����رًا منقطعًا 
ع���ن ال���واق���ع، وغ��ي��ر ض��ال��ع ف���ي ت��ق��دي��م حل 
ل��ل��م��ش��ك��ل��ة ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن أن������ه يتحمل 
بالجبهة  االه��ت��م��ام  ع��ن  العليا  املسؤولية 
الداخلية ف��ي ح��االت ال��ط��وارئ. ول��م يسلم 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و من 
سهام االنتقاد، ألنه كان على علم بالوضع 
��أ ع��ن اتخاذ 

ّ
امل����زري ل��ج��ه��از اإلط���ف���اء وت��ل��ك

القرار املناسب. 
وقال ليندنشطراوس، في تقريره، »حقيقة 
رئيس  نائب  ي��د  على  املشكلة  معالجة  أن 

ال��ح��ك��وم��ة وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة، ال��س��ي��د إيلي 
يشاي، بالتعاون مع وزارتي املال والدفاع، 
ط��ال��ت ك��ث��ي��رًا ول���م ت��س��ه��م ف���ي ال���دف���ع قدمًا 
املشتركة،  وال���خ���ط���ط  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��ال��ح��ل��ول 
وهي بمثابة الفشل الذي مغزاه االستهتار 

بالسكان املدنيني أثناء الطوارئ«. 
ي��ش��اي املسؤولية  ت��ح��م��ي��ل  إل����ى  وإض���اف���ة 
الرئيسة عن الفشل لكونه الوزير املسؤول 
حكوميًا ع��ن ج��ه��از اإلط��ف��اء، وّج���ه مراقب 

ال���دول���ة ان��ت��ق��ادات ش��دي��دة إل���ى وزي����ر املال 
انهيار  يوفال شتاينيتس ملسؤوليته عن 
��ر ل��ه التمويل 

ّ
ج��ه��از اإلط���ف���اء ألن���ه ل��م ي��وف

ال���ك���اف���ي. ك��م��ا ان��ت��ق��د وزي����ر ال���دف���اع ايهود 
باراك بصفته املسؤول عن سلطة الطوارئ 

الوطنية. 
وف���ي س��ي��اق إش����ارة ال��ت��ق��ري��ر إل���ى مواضع 
ليندنشطراوس  تطرق  واإلخ��ف��اق،  الخلل 
إل����ى ال��ن��ق��ص ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ج��ه��وزي��ة جهاز 
اإلط����ف����اء وت��ن��ظ��ي��م��ه، وخ���ص���وص���ًا ف����ي ما 
يتعلق بالقوى البشرية وسيارات اإلطفاء 
وم���ح���ط���ات���ه وال����ع����ت����اد ال��������ذي ي���ح���ت���اج له 

الجهاز. 
وق����ال م��راق��ب ال���دول���ة إن ض����رورة إصالح 
أهمية  تكتسب  الجهاز  في  الكبير  الخلل 
الجيش  ت�����ق�����دي�����رات  ض��������وء  ف������ي  ك����ب����ي����رة 

اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��وج��ود خ��ط��ر ع��ل��ى الجبهة 
ال��داخ��ل��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي ح����ال اندالع 
حرب، أكبر من الخطر الذي جرى التحذير 

منه عشية حرب لبنان الثانية. 
اإلطفاء  أن وض��ع جهاز  التقرير  وأض���اف 
ازداد سوءًا بعد حرب لبنان الثانية »األمر 
ال��ذي من شأنه امل��ّس بنحو جوهري بكل 
جهاز اإلنقاذ والتسبب بوقوع عدد كبير 
من القتلى وإلحاق أضرار بالغة باألمالك 

وبالتالي بمناعة الجبهة الداخلية«. 
ر التقرير م��ن أن��ه ف��ي ال��ح��رب املقبلة 

ّ
وح���ذ

»ي��ت��وق��ع إط���الق م��ئ��ات ال��ص��واري��خ يوميًا 
باتجاه أنحاء البالد، وإصابة مناطق عدة 
في وقت واحد«، وأنه »في حاالت الطوارئ 
لن يتمكن جهاز اإلطفاء بوضعه الحالي 
من مواجهة عدد كبير من األح��داث، لذلك 
ف����إن ال���ج���ه���از ق���د ي��ن��ه��ار ع��ل��ى أث����ر ضغط 
الخدمات  ت��وف��ي��ر  امل���ت���وق���ع وع�����دم  ال��ع��م��ل 
املطلوبة للسكان، ما يعني أن عددًا كبيرًا 

من السكان سيواجه خطر املوت«. 
ال������ذي يشغل  ي����ش����اي،  ال���ت���ق���ري���ر أن  وذك������ر 
منصب وزير الداخلية منذ نيسان 2009، 
بنيامني  ال���ح���ك���وم���ة  رئ����ي����س  أم�������ام  ر 

ّ
ح�������ذ

ن��ت��ن��ي��اه��و م����ن ح�����ال ج���ه���از اإلط�����ف�����اء، إال 
أن���ه ف��ق��ط ف��ي ت��م��وز 2010 ات��خ��ذ ق����رار في 
الجهاز،  ب��ش��أن تحسني وض���ع  ال��ح��ك��وم��ة 
وأن يشاي لم يعمل بما يكفي من لتحسني 
الوضع والحصول على ميزانيات لجهاز 

اإلطفاء. 
وفي ضوء املعطيات الخطيرة التي كشف 
عنها ت��ق��ري��ر امل���راق���ب، ص���درت ال��ع��دي��د من 
ردود األف��ع��ال، وال سيما م��ن ال����وزارات أو 
الوزراء املعنيني باالنتقادات التي تضّمنها 
ال��ت��ق��ري��ر، ف���ي م��ق��اب��ل ص����دور أص�����وات من 
داخ�����ل ال��ح��ك��وم��ة وخ���ارج���ه���ا ت��ن��ت��ق��د أداء 

الوزراء وتطالب باستقالة يشاي. 
ال���ت���ق���ري���ر، سارع  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد  أول  وف����ي 
ي���ش���اي، وه����و امل��ت��ه��م ال���رئ���ي���س، إل����ى عقد 
د 

ّ
مؤتمر صحافي قال فيه إن التقرير شد

على أن اإلخفاق مستمّر منذ فترة طويلة، 
وك���ل ال��ح��ك��وم��ات ال��س��اب��ق��ة م��س��ؤول��ة عنه، 
ري��اح إسناد لكل  التقرير يمنح  أن  مدعيًا 
ال��ت��ح��ذي��رات ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا ول��ل��ع��م��ل الذي 
إلى  لفت  مه منصبه، كما 

ّ
أنجزه منذ تسل

التي طالته تأتي في  أن حملة االنتقادات 
إطار عملية تنكيل إعالمي به. 

أصدر مراقب الدولة اإلسرائيلي، القاضي املتقاعد ميخائيل 
ليندنشطراوس، تقريرًا عن جهاز إطفاء الحرائق قال فيه إن الجهاز 

هًا انتقادات شديدة إلى وزارات الداخلية 
ّ

يوشك على االنهيار، موج
واملال والدفاع والقيمني عليها 

إسرائيل

ع املسؤوليات على نتنياهو وباراك ويشاي 
ّ
تقرير حريق الكرمل يوز

خالل اطفاء حريق الكرمل )سيباستيان شينر ــ أ ب( 

تفاهم إسرائيلي ــ تركي على االعتذار ودفع تعويضات 

علي حيدر 

أن  عن  إسرائيلّية  إعالمية  تقارير  كشفت 
االتصاالت بني أنقرة وتل أبيب انتقلت الى 
اع��ت��ذار ترضي  ع��ن صيغة  البحث  مرحلة 
التشديد  عبر  بإسرائيل،  تمّس  وال  تركيا 
على أن الجيش اإلسرائيلي لم يقتل األتراك 
على منت قافلة أسطول الحرية على نحو 
متعّمد. ومن املرتقب أن تتضمن الصيغة 
تقديم تعويضات لعائالت القتلى األتراك، 
االستعداد  ع����ن  اإلع���������راب  األق������ل  ع���ل���ى  أو 
»معاريف«  صحيفة  ونقلت  بذلك.  للقيام 
رف��ي��ع املستوى قوله  م��ص��در سياسي  ع��ن 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال��ح��ك��وم��ة  رئ���ي���س  إن 
ي��ع��م��ل ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة ع��ل��ى محاولة 

الى  العالقات بني تركيا وإسرائيل  إع��ادة 
مسارها الطبيعي، مشيرة الى أن »رئيس 
ال��ى تحسني  ال���وزراء ينظر بأهمية كبرى 
ال���ع���الق���ات م���ع ت���رك���ي���ا، وه����و م��ص��م��م على 
ضمان عدم تعرض جنود وضباط الجيش 

اإلسرائيلي ألي دعاوى قانونية«. 
الخارجية  وزي���������ر  أع���������رب  امل�����ق�����اب�����ل،  ف������ي 
اإلس����رائ����ي����ل����ي، أف����ي����غ����دور ل����ي����ب����رم����ان، عن 
ال��ش��دي��دة إلج���راء مصالحة مع  معارضته 
ت��رك��ي��ا، ووّج����ه ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق انتقادات 
االتصاالت  لنتنياهو على خلفية  شديدة 
التي يجريها مع تركيا، ملّوحًا باالنسحاب 

من التحالف الحكومي. 
وف����ي����م����ا أك��������دت ص���ح���ي���ف���ة »ه�������آرت�������س« أن 
االتصاالت  على  ليبرمان  أط��ل��ع  نتنياهو 
ظ عليها في محادثات 

ّ
مع تركيا، التي تحف

مغلقة ج��رت خ��الل األي��ام املاضية، وصف 
االعتذار  ال���خ���ارج���ي���ة  م���ن وزي�����ر  م���ق���ّرب���ون 
لتركيا بأنه »خضوع لإلرهاب«. وأضافوا 
 ع��ل��ى أح���د أن ي��ع��ت��ذر، فإن 

ّ
إن���ه »إذا ت��ع��ني

االعتذار  عليها  ينبغي  ال��ت��ي  ه��ي  ت��رك��ي��ا 
على  لها  التعويضات  وتقديم  إلسرائيل« 
»اإلرهابيني«  مل��ج��م��وع��ة  دع��م��ه��ا  خ��ل��ف��ي��ة 
التي   ،»IHH« اإلنسانية  اإلغ��اث��ة  ومنظمة 
ف��ت��ه��ا دول أوروب���ي���ة، م��ث��ل أمل��ان��ي��ا، على  ع��رَّ

أنها منظمة إرهابية. 
في ظل هذه األج��واء، لفتت »هآرتس« إلى 
أن االن���ت���ق���ادات ال��ت��ي ق��ال��ه��ا امل���ق���رب���ون من 

ليبرمان تصعد التوتر بني وزير الخارجية 
ورئيس الوزراء إلى مستوى غير مسبوق، 
ق��د يؤدي  م��ح��ذرة م��ن أن م��وق��ف ليبرمان 
الى فشل االتصاالت مع تركيا أو إلى أزمة 
ائتالفية، وربما انسحاب ليبرمان وحزب 

»إسرائيل بيتنا« من الحكومة. 
وع���ق���د م��س��اع��د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة التركي 
إسرائيل  وم��ن��دوب  سينيرليوغلو  فريدن 
األسطول  أح���داث  ف��ي  التحقيق  لجنة  ف��ي 
التابعة لألمم املتحدة يوسف تشيخانوفير 
ف��ي مطلع  ف��ي جنيف  م��ح��ادث��ات  جلستي 
ال����ج����اري. وأوض����ح����ت صحيفة  األس����ب����وع 
»ه���آرت���س« أن��ه��ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ى معلومات 
ت���ف���ي���د ب������أن ال���ج���ان���ب���ني ات���ف���ق���ا ف�����ي ختام 
امل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى ع���رض ال��ت��ف��اه��م��ات التي 
توصال إليها أمام نتنياهو ورئيس الوزراء 

ال��ت��رك��ي رج����ب ط��ي��ب أردوغ�������ان للحصول 
متابعة  ح����ي����ال  أخ��������رى  ت���ع���ل���ي���م���ات  ع���ل���ى 
 للمساعي، توقعت 

ً
االتصاالت. واستكماال

قانونيون من  يلتقي خبراء  أن  الصحيفة 
الجانبني في األي��ام القريبة املقبلة بهدف 
صياغة التفاهمات التي ستضع تحفظات 

الجانبني بعني االعتبار. 
في املقابل، ج��دد أردوغ���ان، أول من أمس، 
الهجوم  ع��ن  ب��االع��ت��ذار  إس��رائ��ي��ل  مطالبة 
أن تفتح  أرادت  إذا  ال��ح��ري��ة  أس��ط��ول  ع��ل��ى 

صفحة جديدة في العالقات مع تركيا. 
وأوض������ح أردوغ��������ان، خ����الل ج��ل��س��ة لحزب 
سارعت  ت���رك���ي���ا  أن  وال���ت���ن���م���ي���ة،  ال����ع����دال����ة 
في  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ج����روح  »مل�����داواة 
غ���زة«، واآلن »س��ارع��ن��ا مل��س��اع��دة إسرائيل 
ف���ي ال��ج��دي��ة ن��ف��س��ه��ا«، م��ض��ي��ف��ًا »ال يمكن 
الغابات  ل��ت��دم��ي��ر  م��ه��ت��م��ني  غ��ي��ر  ن��ب��ق��ى  أن 
وق��ت��ل ال���ن���اس ب��ح��ري��ق ألن ل��دي��ن��ا مشاكل 
مع إسرائيل، فذلك يتناقض مع مفهومنا 
ل��إلن��س��ان��ي��ة وق��ي��م��ن��ا األخ��الق��ي��ة«. غ��ي��ر أنه 
شدد على أن ذلك ال يعني »أننا نسينا ما 
حصل في غ��زة«. وأك��د أردوغ���ان، من جهة 
أخرى، أنه ال يمكن أي طرف أن يملي على 
تركيا سياستها الخارجية. وقال »ال يمكن 
أن تبقى تركيا غير مهتمة للتطورات في 
عالقاتنا  نتجاهل  أن  يمكن  ال  منطقتها، 
م��ع ال����دول امل���ج���اورة واإلق��ل��ي��م��ي��ة«، مجددًا 

اإلشارة إلى أن تركيا لم تغّير محورها. 

يبدو أن تركيا وإسرائيل باتتا 
على طريق املصالحة، بعد 

ل الطرفني 
ّ

التسريبات عن توص
إلى تفاهم على اعتذار إسرائيلي 

ودفع تعويضات عن شهداء 
أسطول الحرّية. غير أن الشكوك 

ال تزال تحوم حول احتمال 
عودة العالقات إلى طبيعتها 

ليبرمان يعارض إجراء 
مصالحة مع تركيا، ويلّوح 

باالنسحاب من الحكومة

ّ


