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ترد على تفاؤل واشنطن :الوضع صعب جدًا ومعقد
السلطة ّ

غابت أجواء التفاؤل عن لقاء كيري-عباس الذي عقد مساء أمس
في ظل تعنت الجانب اإلسرائيلي في وقف أو إبطاء عملية االستيطان،
مما ّ
يصعب من مهمة وزير الخارجية األميركي في املنطقة.

كيري :تقدم ملحوظ
في المفاوضات
ك � � �ش� � ��ف وزي � � � � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة
األميركي جون كيري أمس عن
أن� ��ه س �ي �ع��ود األس� �ب ��وع امل�ق�ب��ل
إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة ل �ل �ق��اء ال�ق�ي��ادت�ين
الفلسطينية واإلسرائيلية من
أج��ل مواصلة ج�ه��ود التوصل إل��ى اتفاق
س�ل�ام ش��ام��ل ،ك��اش�ف��ًا ع��ن ل �ق��اءات ستعقد
ف��ي واش �ن �ط��ن ،دون أن ي��وض��ح أط��راف �ه��ا،
وموعدها.
وتحدث كيري عن «تقدم ملحوظ يحدث
ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات ال �ج��اري��ة ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين
الفلسطيني واإلسرائيلي» ،دون أن يكشف
تفاصيل بشأن هذا التقدم ،مؤكدًا «التزام
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ب��أم��ن دول� ��ة إس��رائ �ي��ل
وق� �ي ��ام دول � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ح�ي��اة
ي�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب��أم��ن
وكرامة ،إلى جانب إسرائيل».
وأشاد كذلك بـ«التزام القيادة الفلسطينية
ب� � ��االس � � �ت � � �م� � ��رار ف � � ��ي امل� � � �ف � � ��اوض � � ��ات رغ � ��م
الصعوبات».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،اع � �ت � �ب ��ر ك� �ب� �ي ��ر امل � �ف ��اوض �ي�ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ص��ائ��ب ع��ري �ق��ات أم ��س أن
املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية تمر

في وضع «معقد وصعب جدا».
وأوض ��ح ع��ري�ق��ات إث��ر ل�ق��اء جمع الرئيس
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ووزي� � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي ج ��ون ك �ي��ري «ل�ق��د
التقى الرئيس عباس مع كيري مدة أربع
س��اع��ات ،منها أك�ث��ر م��ن ساعتني ونصف
الساعة في لقاء ثنائي بينهما فقط».
ووص��ف عريقات الوضع بعد اللقاء بأنه
«م� ��ا زال ص �ع �ب��ًا ج � �دًا واألم � � ��ور م �ع �ق��دة»،
م�ض�ي�ف��ًا «ل �ق��د ت��م اس �ت �ع��راض ك��ل امل�ل�ف��ات
م��ن ق�ب��ل ك �ي��ري وط��رح��ت أف �ك��ار ف��ي الشق
األم �ن��ي وف ��ي ك��ل امل �ل �ف��ات األخ � ��رى ون��أم��ل
إل � � ��زام إس ��رائ� �ي ��ل وإج � �ب� ��اره� ��ا ع �ل ��ى وق ��ف
االستيطان ألن استمرار االستيطان سبب
كل هذه الصعوبات في املفاوضات وهذه
الصعوبات ما زالت قائمة».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،ت �ظ ��اه ��ر ق� ��راب� ��ة 2000
شخص من أهالي منطقة النقب ،جنوبي
األراض��ي املحتلة ،أم��س ،أم��ام دار القضاء
في بئر السبع؛ احتجاجا على اعتقال نحو
 13عربيًا على خلفية امل�ظ��اه��رات امل�ن��ددة
ب�م�خ�ط��ط «ب ��راف ��ر ـ �ـ ب �ي �غ��ن» االس�ت�ي�ط��ان��ي
السبت املاضي.

دام لقاء
كيري بعباس
أربع ساعات
(األناضول)

وق � � � � ��ال ال � �ع � �ض� ��و ال� � �ع � ��رب � ��ي ب��ال �ك �ن �ي �س��ت
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ط�ل��ب ال �ص��ان��ع ،ال ��ذي ش��ارك
بالتظاهرة« :أنهينا التظاهرة قبل العصر
تضامنًا مع األسرى األبطال الذين مددت
إس��رائ �ي��ل ت��وق�ي�ف�ه��م ال �ي��وم ل �ح�ين إص ��دار
ل ��وائ ��ح ات� �ه ��ام ب �ح �ق �ه��م ،وه� ��ي ت �ه ��دف م��ن

خ �ل�ال ذل ��ك إل ��ى امل ��س ب ��ال ��روح امل�ن�ت�ف�ض��ة
ضد مخطط «برافر ــ بيغن» ،مطالبًا األمم
املتحدة بـ«التحرك ال�ف��وري للتحقيق في
جريمة التطهير ال�ع��رق��ي ال�ت��ي تمارسها
إسرائيل ضد أهالي النقب».
وأق ��ر الكنيست اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ح��زي��ران

املاضي بالقراءة األول��ى القانون املعروف
ب��اس��م ق ��ان ��ون «ب ��راف ��ر ـ �ـ ب �ي �غ��ن» ال�ق��اض��ي
بتهجير نحو  36أل�ف��ًا م��ن ع��رب إسرائيل
يقيمون في  45تجمعًا سكنيًا ال تعترف
ب�ه��ا ال�س�ل�ط��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ص�ح��راء
النقب.

 ...ويغري إسرائيل بالترتيبات األمنية مقابل التفاوض
مهما كانت النتائج
التي خلص اليها لقاء كيري
ـ نتنياهو ،إال أن من الصعب
تجاوز حقيقة أنه جرى تحت
الظالل الكثيفة للمواجهة
العلنية التي دارت بينهما
على خلفية اتفاق جنيف
النووي

علي حيدر
رأى وزي � � � � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة
األم � �ي� ��رك� ��ي ج� � ��ون ك � �ي� ��ري أن
هناك «تقدمًا معينًا حصل»
ف ��ي امل �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ط��اق �م��ي اس��رائ �ي��ل
والسلطة الفلسطينية في املفاوضات،
ُمقرا في الوقت نفسه بوجود ّصعوبات
تعترض طريقها ،ف��ي وق��ت لخص فيه
رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامني
نتنياهو ،موقفه من االقتراح األميركي
ال��ذي ت�ح��اول م��ن خ�لال��ه واش�ن�ط��ن ن��زع
امل � �ب� ��ررات األم �ن �ي��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ف�ت��ح
ال �ط��ري��ق أم ��ام ال �ت �ق��دم ف��ي امل �ف��اوض��ات.
وأك � � � ��د ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و أن أي ات � � �ف� � ��اق م��ع
الفلسطينيني «ينبغي ان تحتفظ فيه،
اس ��رائ �ي ��ل ب� �ق ��درة ال ��دف ��اع ع ��ن ن�ف�س�ه��ا،
بقدراتها الذاتية وعبر قوات جيشها».
ولعل في هذا املوقف إش��ارة إلى رفض
اسرائيل أي اقتراحات أميركية ،تستند
ف� ��ي ج ��وه ��ره ��ا ال � ��ى ض� �م ��ان ��ات ب��دي �ل��ة
ع��ن امل�ط��ال�ب��ة ب��وج��ود ع�س�ك��ري وأم�ن��ي
اسرائيلي في غور األردن وعلى املعابر
ال �ح��دودي��ة م��ع األردن ،م��ن ق�ب�ي��ل ق��وات
دول� �ي ��ة وع� �ب ��ر ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج��ان��ب
األردن ��ي ،اض��اف��ة ال��ى تعهدات أميركية
وتقديمات تكنولوجية معينة.
ب��ال�ت��وازي م��ع حقيقة أن امل�ب��دأ الحاكم
مل �ض �م ��ون ال �ت ��رت �ي �ب ��ات األم� �ن� �ي ��ة ،ال �ت��ي
تقترحها واشنطن ،ينطلق من ضرورة
ت��وفّ�ي��ر األم ��ن الس��رائ �ي��ل ب��امل �ق��دار ال��ذي
ي� ��وف� ��ره ل �ه��ا ال ��وض ��ع ال� �ح ��ال ��ي ،واص ��ل
نتنياهو محاولة إلقاء الكرة في امللعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،وت �ح �م �ي �ل��ه م �س��ؤول �ي��ة
تعثر املفاوضات بالقول ،خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع كيري ،إن اسرائيل
«ب� � ��ات� � ��ت م � �س � �ت � �ع ��دة الت � �ف� ��اق � �ي� ��ة س�ل��ام
تاريخية مع الفلسطينيني تعتمد على
مبدأ دولتني للشعبني».

وان�ت�ق��د نتنياهو االس �ل��وب ال��ذي تدير
عبره القيادة الفلسطينية املفاوضات،
داع �ي��ًا ال��ى ض ��رورة إج ��راء «م�ف��اوض��ات
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،م��ن دون ت��وج �ي��ه االت �ه��ام��ات
ال� ��ى ب �ع �ض �ه �م��ا ب �ع �ض��ًا واث � � ��ارة ازم� ��ات
مصطنعة».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أك � ��د ك � �ي ��ري ،ال� � ��ذي ي ��زور
إس ��رائ �ي ��ل ل �ل �م��رة ال� �ع ��اش ��رة ،ف ��ي خ�ت��ام
ال�ل�ق��اء م��ع ن�ت�ن�ي��اه��و ،أن ال�ت�ح��ال��ف بني
الواليات املتحدة واسرائيل ثابت وغير
ق��اب��ل للتقويض ،مشيرًا ال��ى أن وج��ود
خ �ل��اف � ��ات ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة ال ي �ع �ن ��ي وج � ��ود
خالفات في التوجه األس��اس��ي املتعلق
بأمن اسرائيل.
وتعقيبًا ع�ل��ى ال�ت�ش��دد االس��رائ�ي�ل��ي في
امل�ج��ال األم �ن��ي ،أع��رب ك�ي��ري ع��ن تفهمه
لـ «التحدي املاثل أمام اسرائيل» ،مؤكدًا
ال� �ت ��زام ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت �ج��اه أم�ن�ه��ا
وتجاه متطلبات السالم ،ومشددا على
أننا «نريد اتفاقًا يعترف ب��أن اسرائيل
دول � � ��ة ق� � � ��ادرة ف� ��ي ال � ��دف � ��اع ع� ��ن ن�ف�س�ه��ا
بقدراتها الذاتية».
وفي ما يتعلق باملفاوضات االسرائيلية
الفلسطينية ،رأى كيري ان هناك «تقدمًا
م �ع �ي �ن��ًا ح � �ص� ��ل» ف � ��ي امل� � �ح � ��ادث � ��ات ب�ين
طاقمي اسرائيل والسلطة الفلسطينية
ف��ي امل �ف��اوض��ات ،م�ق�رًا ف��ي ال��وق��ت نفسه
بوجود صعوبات تعترض طريقها.
وتجنبا لالصطدام بالفشل الناتج عن
الرفض االسرائيلي ،وبهدف ترك األبواب
مفتوحة على املزيد من النقاشاتّ ،
قدم
ال�ج�ن��رال األم�ي��رك��ي املتقاعد ج��ون آالن،
ام��ام نتنياهو خالل اللقاء ال��ذي استمر
نحو ث�لاث ساعات مع كيري ،ما سماه
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االم �ي��رك �ي��ة« ،اف� �ك ��ارًا»
تتعلق بالترتيبات األمنية املحتملة في
الضفة الغربية ضمن اط��ار ات�ف��اق دائ��م
بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واك � � � ��د ك � �ي� ��ري ان ه � � ��ذه األف � � �ك� � ��ار ال �ت ��ي

س �ت �ج��ري ب �ل��ورت �ه��ا س �ت��وف��ر امل ��زي ��د من
األم��ن السرائيل ،الفتًا ال��ى أن��ه سيجري
استكمال مناقشة هذا املوضوع.
وت � ��أت � ��ي ه� � ��ذه ال� �ت� �ق ��اري ��ر ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة
أن ل �ل �ن �ظ��ام األردن � � ��ي دورًا ف ��ي ال�خ�ط��ة
االم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت�ط�م�ئ��ن االس��رائ �ي �ل��ي،
ال��ذي يخشى ان ت��ؤدي ال�ت�ط��ورات التي
ي �ش �ه��ده��ا ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ال� ��ى ض�ع��ف
او اس� �ق ��اط ال �ن �ظ ��ام امل �ل �ك��ي ف ��ي ع �م��ان،
ك�م��ا أش ��ارت ال�ص�ح��ف االس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��ى
أن امل �ق �ت��رح��ات االم �ي��رك �ي��ة ت �ت �ح��دث عن
م��رح�ل�ت�ين ،األول ��ى ان�ت�ق��ال�ي��ة ،ح�ي��ث ت��رى
إسرائيل أنها ستكون طويلة األمد وقد
تمتد 30عاما ،والثانية دائمة ،وتتناول
م �ف �ه��وم ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ن��زوع��ة
السالح ،وحجم ونوعية األسلحة التي
سيتاح للدولة الفلسطينية حيازتها.
التقارير االعالمية االسرائيلية ،تحدثت
ً
أي �ض��ًا ع��ن ان ال �ط��رف�ين ال ي�ع�ل�ق��ان ام ��اال
كبيرة على زيارة كيري؛ االسرائيلي من
جهته يعد ه��ذه امل�ح��اول��ة عقيمة ،فيما
يرى الطرف الفلسطيني انها فرصة قد
تكون األخيرة النقاذ العملية السياسية.
ولفتت التقارير نفسها ال��ى ان م��ا دفع
االدارة االميركية إلى تقديم اقتراحاتها
لحل األزم��ة ،تقديرها بأن املشاكل التي
ت �ع��رق��ل ت �ق��دم امل� �ف ��اوض ��ات ام �ن �ي��ة على
ن�ح��و اس��اس��ي ،وت�س�ت�ن��د ف��ي ج��وه��ره��ا
ال��ى اص ��رار نتنياهو ع�ل��ى إب �ق��اء ق��وات
اس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ف� ��ي غ � ��ور االردن ،وع �ل��ى
ترتيبات امنية دقيقة.
في السياق نفسه ،أكد مصدر سياسي
اس��رائ �ي �ل��ي ان ��ه «ع �ل��ى ع �ك��س ال �ت �ق��اري��ر،
اس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ل � � ��ن ت � �ن � �ق� ��ل ال � � � ��ى ال� �س� �ل� �ط ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،اي � ��ة اراض ول � ��ن ت �ق��دم
ت�ن��ازالت عن مطالبها االمنية» ،متهما
ال �ط��رف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب��أن��ه ال ي�م�ل��ك اي
ن� �ي ��ات ج � �ي ��دة ،ف ��ي امل � �ح ��ادث ��ات «ال ف��ي
قضية االع �ت��راف (ب�ي�ه��ودي��ة اس��رائ�ي��ل)،

وال مشكلة الالجئني وايضًا في قضايا
ن �ه��اي��ة ال� � �ن � ��زاع» .وش � ��دد امل� �ص ��در ع�ل��ى
ان اس��رائ �ي��ل «ل ��ن ت�غ�ي��ر م��وق �ف �ه��ا ،وان��ه
م��ا دام ه�ن��اك م�س��ار ت�ف��اوض��ي سنلتزم
بتعهداتنا تجاه االميركيني».
وبالرغم مما نقلته صحيفة «معاريف»
ع ��ن م� �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ،ع �ل��ى ص�ل��ة
ب ��األج� �ه ��زة االم �ن �ي��ة االس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،م��ن
ً
أن االق �ت ��راح ي��وف��ر ح�ل�ا ل�ل�ط��رف�ين ،وان��ه
م ��ن غ �ي��ر امل�س�ت�ب�ع��د ان ي�ت�ض�م��ن اي�ض��ا
ض� � �م � ��ان � ��ات ،ووس � � ��ائ � � ��ل ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة
متطورة ووسائل قتالية مميزة كفيلة
ب��اق�ن��اع اس��رائ �ي��ل او اس �ت �ب��دال ال��وج��ود
ال� �ع� �س� �ك ��ري ع� �ل ��ى ن� �ه ��ر االردن ،ن �ق �ل��ت
الصحيفة نفسها عن مصدر اسرائيلي
رف�ي��ع ق��ول��ه «ال يمكن ألي وسيلة فنية
او وس �ي �ل ��ة ق �ت��ال �ي��ة س �ب ��ق ان ط��رح��ت
ع �ل �ي �ن��ا ح �ت��ى اآلن م ��ن االم �ي ��رك �ي�ي�ن ان
تحل محل ال��وج��ود العسكري للجيش
االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع �ل��ى ن �ه��ر االردن» ،ك�م��ا
أك��دت «م�ع��اري��ف» ،اس�ت�ن��ادًا ال��ى مصدر
س�ي��اس��ي ان نتنياهو ي�ع�ت��زم التسريع
ف��ي إق��ام��ة ج��دار امني على نهر االردن،
وان االردنيني يضغطون على واشنطن
ل �ق �ب��ول امل �ط��ال��ب االم �ن �ي��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
لكونها ستحمي االردن ايضًا.
ال� � ��ى ذل� � � ��ك ،رأى ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �س� ��اب� ��ق ل �ـ
«ال� �ش ��اب ��اك» ي ��وف ��ال دي �س �ك�ي�ن ،ان فشل
امل �ف ��اوض ��ات م ��ع ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
أش� � ��د خ � �ط � �رًا ع� �ل ��ى أم� � ��ن اس� ��رائ � �ي� ��ل م��ن
امل�ل��ف االي ��ران ��ي ،م �ح��ذرًا م��ن ال�ت��داع�ي��ات
امل�ص�ي��ري��ة ل�ف�ش��ل امل �ف��اوض��ات .واض��اف
دي �س �ك�ي�ن «ك �ن ��ت أود أن ي �ك ��ون ل�ب�ي�ت��ي
هنا ح��دود واض�ح��ة ،وأن نضع قدسية
الشعب فوق قدسية األرض ،وأال يكون
ب �ق��اؤن��ا ه �ن��ا م��ره��ون��ًا ب��اح �ت�ل�ال شعب
آخر ،نحن ملزمون بالتوصل إلى اتفاق
اآلن ق�ب��ل أن ن�ص��ل إل��ى نقطة ال�لاع��ودة
عن حل الدولتني».

