االثنين  25كانون الثاني  2016العدد 2796

دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل ح ـت ــى ،ب ـحـ ّـجــة أنـهــا
لــم تحصل عـلــى الـتــراخـيــص» .كذلك
ّ
أقــامــت إســرائـيــل مستعمرتي املطلة
و«روش بـيـنــا» عـلــى أن ـقــاض قريتي
ّ
امل ـط ــل ــة وال ـج ــاع ــون ــة ال ــدرزيـ ـت ــن فــي
شمال الجليل األعلى ،على مقربة من
الحدود اللبنانية ،بعد تهجيرها من
قبل عصابات «الـهــاغــانــا» اليهودية
ق ـبــل ق ـي ــام دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل ،فــاضـطــر
أهــل القريتني إلــى اللجوء إلــى لبنان
وج ـب ــل ال ـش ـيــخ وب ـل ــدة ب ـيــت ج ــن في
الـ ـجـ ـلـ ـي ــل .وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،ف ــإن
«إسرائيل إذا أرادت مصلحة الــدروز
كما تـقــول ،عليها أن تعيد األراضــي
التي سرقتها ،ال أن تمنحهم أراضي
ل ـي ـســت م ـل ـكــا ل ـه ــا ،ب ــل م ـل ـ ٌـك للشعب
الفلسطيني امل ـهـ ّـجــر» .وأشـ ــارت إلــى
أن «هـنــاك مجموعات مــن املتطرفني
تعارض
اليهود فــي الجليل األسـفــل ّ
إق ــام ــة املـسـتـعـمــرة ،وم ــن امل ـتــوقــع أن
تتحرك رفضًا لها».
امل ـحــامــي يــامــن زيـ ــدان امل ـتــابــع مللفات
األس ـ ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي س ـجــون
االحـ ـت ــال ،ق ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ه ــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع ه ــدف ــه خ ـل ــق واق ـ ـ ــع ج ــدي ــد،
وت ـحــويــل ال ـ ـ ّـدروز الـفـلـسـطـيـنـيــن من
أص ـح ــاب ح ــق إل ــى مـسـتــوطـنــن مثل
اليهود ،وبالتالي شرعنة االستيطان
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال شـ ــري ـ ـحـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة».
وأض ـ ــاف أن «ه ـن ــاك م ـعــارضــة كـبـيــرة
مـبــاركــة مــن ال ـشــارع ال ـ ــدرزي ،ورفـضــا
ق ــاط ـع ــا إلق ــام ــة ال ـق ــري ــة ع ـل ــى أن ـق ــاض
القرى الفلسطينية التي ّ
هجرت دولة
إسرائيل والعصابات اليهودية أهلها،
وهناك ّ
تحركات عملية وقريبة ألهلنا
لرفض املشروع».
من جهته ،شدد رئيس لجنة التواصل
الوطنية الشيخ عوني خنيفس على
أن «ال ــدروز جــزء ال يتجزأ من الشعب
الفلسطيني ،واملـشــروع هو من ضمن
سياسة ّفرق تسد التي اتبعها اليهود
ً
ّ
منذ احتاللهم لـبــادنــا» .وأك ــد قــائــا:
«بــاســم الغالبية الساحقة مــن أهالي
الـ ـ ـ ــدروز ف ــي ف ـل ـس ـطــن ن ــرف ــض إق ــام ــة
ه ــذا امل ـش ــروع ألن ــه اسـتـكـمــال ملـشــروع
تهجير من بقي من أهالي فلسطني من
(ع ــرب  ،)48ولــن نقبل بــه بــأي شكل».
وطالب خنيفس «جميع أبناء شعبنا
برفض هذا القرار ،واملطالبة بتوسيع
م ـس ـط ـح ــات ال ـ ـقـ ــرى وأعـ ـ ـط ـ ــاء ق ـســائــم
جــديــدة ب ــدل االس ـت ـمــرار فــي مـصــادرة
أراضـ ــي الـشـعــب الفلسطيني ،ووقــف

ال ـت ـج ـن ـيــد اإلج ـ ـب ـ ــاري ال ـ ـ ــذي ت ـفــرضــه
إسرائيل على الفلسطينيني الدروز».
وأمــام الرفض الشعبي الـعــام ،يحاول
عــدد من الشخصيات الــدرزيــة أبرزها
ع ـض ــوا الـكـنـيـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي حمد
ع ـ ّـم ــار وأي ـ ــوب الـ ـق ــرا (األخـ ـي ــر يـشـغــل
منصب «وزير األقليات» ومن ّ
املقربني
مــن نـتـنـيــاهــو) ،ال ـتــرويــج ب ــأن األرض
التي تنوي إسرائيل إقامة املستعمرة
عليها ال تـعــود إلــى الفلسطينيني أو
«الـعــرب» بحسب التوصيف العبري،
بل إلــى الــدولــة اإلسرائيلية .وبحسب
املـ ـص ــادر الـفـلـسـطـيـنـيــة األه ـل ـي ــة ،فــإن
«املــوقــف الشعبي الـعــام أح ــرج (شيخ
عقل ّ طائفة املوحدين ال ــدروز) الشيخ
م ـ ــوف ـ ــق ط ـ ــري ـ ــف ،ف ــدفـ ـع ــه إل ـ ــى إع ـ ــان
مــوقــف ملتبس ،كــرفــض إقــامــة القرية
ّ
(إذا) كــانــت تـقــوم على أراض ــي حطني
ون ـ ـمـ ــريـ ــن ،مـ ــن دون تـ ـح ــدي ــد م ــوق ــف
قطعي والضغط على املعنيني إليقاف
ّ
ّ
املـشــروع ،في ظــل النفوذ الــذي يتمتع

إسرائيل تجهد لنزع صفة
العنصرية عنها عبر الترويج
لحمايتها لألقليات
ّ
به لدى دوائر القرار اإلسرائيلية» .إل
أن املـصــادر أش ــارت إلــى موقف عضو
الـكـنـيـســت ص ــال ــح ط ــري ــف املـ ـق ـ ّـرب من
ّ
الشيخ طــريــف ،الــذي أكــد عبر «راديــو
شـ ـم ــس» أن «الـ ـ ـ ـ ــدروز ال ي ـق ـب ـل ــون أن
يكونوا مستوطنني».
إسرائيل وكردستان
وبحسب مصادر دبلوماسية عربية،
ف ـ ــإن «إس ــرائـ ـي ــل ت ـج ـهــد ف ــي امل ـحــافــل
الــدولـيــة لـنــزع صفة العنصرية عنها
ع ـبــر ال ـت ــروي ــج لـحـمــايـتـهــا لــأقـلـيــات
الــدي ـن ـيــة ف ــي داخـ ــل إس ــرائ ـي ــل لـتـكــون
الــدولــة اليهودية نموذجًا فــي حماية
ّ
األقليات ،في ظل ما يحصل في املنطقة
ّ
ّ
وتفكك الدول الوطنية» ،مشبهة األمر
ّ
ب ـمــا «ي ــروج ــه م ـس ـعــود ال ـب ــرزان ــي في
كــردس ـتــان ع ــن حـمــايــة األق ـل ـيــات عبر
إقامة إقليم لألقليات في سهل نينوى
ّ
يضم املسيحيني واأليزيديني والشبك
ّ
واألش ـ ــوري ـ ــن وال ـ ـسـ ــريـ ــان ،وي ـت ـمــتــع
ب ـح ـم ــاي ــة دولـ ـي ــة ع ـب ــر ق ـ ــوات خــاصــة
أملانية وفرنسية وبريطانية وأميركية
وق ــوات الـبـشـمــركــة» .وتـشـيــر املـصــادر
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إل ــى أن «إس ــرائ ـي ــل ت ـح ــاول ال ـف ــرز بني
املـ ـك ـ ّـون ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن ال ـ ــدروز
والـشــركــس واملسيحيني ،وتصنيفها
كشعوب أو مجتمعات وليس كجزء من
الشعب الفلسطيني ّ ،لتسهيل تهجير
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـس ــن ــة م ــن ال ــداخ ــل».
وكــان قد سبق للحكومة اإلسرائيلية
بعد زيــارة البطريرك املــارونــي بشارة
الـ ــراعـ ــي لـفـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ف ــي أي ــار
 ،2014أن ّ
أقرت تغيير تصنيف املوارنة
ّ
الفلسطينيني في سجلت الدولة من
«عرب» إلى «آراميني» .ووصف وقتها
ع ـضــو الـكـنـسـيــت اإلســرائ ـي ـلــي بــاســل
غـطــاس عــن ح ــزب «ب ـلــد» الـعــربــي ذلــك
بأنه «سياسة ّفرق تسد ،وإسرائيل ال
ترانا نحن العرب املسيحيني جزءًا من
الشعب الفلسطيني ،بل ضمن تشكيلة
م ــن امل ـج ـم ــوع ــات ال ـعــرق ـيــة الـصـغـيــرة
وتزرع الخالفات واالنقسامات بيننا».
وتشير مصادر كنسية أرثوذوكسية
ل ــ«األخ ـبــار» إلــى أن «هـنــاك مـحــاوالت
إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ــة وض ـ ـ ـغـ ـ ــوطـ ـ ــا إلق ـ ـن ـ ــاع
ّ
بالتحول
الفلسطينيني األرثــوذوكــس
إلى أقلية مستقلة عن الفلسطينيني»،
على غرار املوارنة.
وتـنـقــل م ـصــادر «مـصــرف ـيــة» لبنانية
ع ــن ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي ت ــل أبـيــب
دانييل شابيرو تأكيده أن «إسرائيل
ت ـع ـمــل ع ـل ــى مـ ـش ــروع ض ـخ ــم لـسـحـ ّـب
ال ـج ـن ـس ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ال ـســنــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،م ـ ـقـ ــابـ ــل م ـن ـح ـه ــم
إق ـ ــام ـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــازات عـ ـم ــل م ـش ــروط ــة
بــالـسـلــوك األم ـنــي ،بـهــدف تهجيرهم،
والــواليــات املتحدة تــرفــض حتى اآلن
ه ــذا املـ ـش ــروع» .وتـشـيــر امل ـص ــادر إلــى
أن ــه «رغـ ــم ق ـلــق إس ــرائ ـي ــل األم ـن ــي من
ّ
االنـتـفــاضــة الفلسطينية الـحــالـيــة ،إل
أنـهــا تـحــاول استثمار األم ــر لشيطنة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـ ّـس ـن ــة ت ـم ـه ـي ـدًا لـنــزع
الـجـنـسـيــة عـنـهــم وت ـه ـج ـيـّـرهــم» .وفــي
بــدايــة ال ـعــام الـجــديــد ،تـفــقــد نتنياهو
م ـكــان الـعـمـلـيــة ال ـتــي ن ـفــذهــا الشهيد
نـشــأت املـلـحـ ُـم فــي ش ــارع «دازن ـغ ــوف»
ب ـتــل أب ـيــب وق ـت ــل فـيـهــا إســرائ ـي ـل ـيــان،
مطلقًا سلسلة تصريحات عنصرية
ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن .وقـ ــال« :ال يمكن
ال ـق ــول إن ـنــي إســرائ ـي ـلــي ف ــي الـحـقــوق
ّ
وف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـ ــالـ ــواج ـ ـبـ ــات ...إن مــن
ي ــري ــد أن يـ ـك ــون إس ــرائ ـي ـل ـي ــا فـلـيـكــن
إسرائيليًا بشكل كــامــل» ،مشيدًا بما
سـ ّـمــاه «إيـجــابـيــة االن ــدم ــاج املـتــزايــد»
للمسيحيني والدروز والبدو.

أبو مازن :ال للعمليات العسكرية في الضفة
عني ما يسوقه معسكر اليمني عامة
ونتنياهو خاصة.
وع ـ ّل ــى خ ــط م ـ ــواز ،ف ــإن امل ـف ــارق ــة في
ت ـبــنــي هــرت ـســوغ مـنـطـلـقــات وصـيــغ
معسكر اليمني لــن تمكنه مــن كسب
الشارع اإلسرائيلي عامة واليميني
خــاصــة .ألن ــه مــا دام قــد أق ـ ّـر بصحة
هذه الرؤية ،فإن الناخب اإلسرائيلي
س ـي ـج ــد ن ـف ـس ــه مـ ــدفـ ــوعـ ــا الخ ـت ـي ــار
«الـنـسـخــة األص ـي ـلــة» لـلــزعــامــة الـتــي
ً
تتبنى هــذه الــرؤيــة اب ـتـ ً
ـداء ،ب ــدال من
«النسخة التايوانية» ،التي تحاول
رك ــب مــوجــة ال ـشــارع الـيـمـيـنــي .وفــي
ه ــذه ال ـح ــال ــة ،ت ـح ـ َّـول هــرت ـســوغ الــى
أف ـض ــل مـ ـ ــروج ل ـس ـيــاســة نـتـنـيــاهــو،
وإل ــى أكـثــر مــن جـنــدي فــي معسكره،
رغ ــم أن ــه حـ ــاول ال ـق ــول إن إســرائ ـيــل
«تحتاج الى االنفصال عن نتنياهو
ح ـ ـتـ ــى تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع االن ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــال ع ــن
الفلسطينيني».
إلى ذلك ،ينبغي التذكير بحقيقة أن
الـتــركـيـبــة الــديـمــوغــرافـيــة للمجتمع
اإلسرائيلي ،والجنوح نحن اليمني
فــي ال ـش ــارع اإلســرائ ـي ـلــي حـتــى بــات
ال ـصــراع عـلــى الــزعــامــة اإلســرائـيـلـيــة
يجري داخــل معسكر اليمني نفسه،
وح ــال ــة ال ـت ـشــرذم الـسـيــاســي ب ــن ما
يـسـمــى ق ــوى ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار ،كل
ه ـ ــذه ع ـ ــوام ـ ــل ،تـ ـض ــاف ال ـ ــى ع ــوام ــل
أســاس ـيــة أخـ ــرى ،ت ـحــول دون ع ــودة
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـع ـ ـنـ ــوانـ ــه الـ ـج ــدي ــد
«املعسكر الصهيوني» إلــى الحكم،

ً
فـضــا عــن أن ــه س ــوف يـكــون بحاجة
الــى شــركــاء ،حتى لــو حقق افتراضًا
أكبر عدد من األعضاء بني الكتل في
الكنيست.
وبـ ـع ــد ه ـ ــذه املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي أطـلـقـهــا
هرتسوغ ،ال يبعد أن يجد نتنياهو
فيها أرضية سياسية للعمل الجدي
عـلــى ضــم املـعـسـكــر الـصـهـيــونــي الــى
الـحـكــومــة ،ول ــو عــن طــريــق تقسيمه
كـمــا ه ــو مـعـهــود عـنــه ف ــي مـثــل هــذه
الحاالت .أيضًا ،بات هرتسوغ يملك
نظريًا املسوغ السياسي الذي يسمح
ل ــه بــالـتـنـظـيــر والـ ـت ــروي ــج مل ـثــل هــذا
ال ـخ ـي ــار ،م ــع ال ـتــأك ـيــد أن هــرت ـســوغ
ينفي مثل هذا االحتمال.
وكـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس ف ــي
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،ح ـ ــول األك ـ ـفـ ــأ عـلــى
إدارة شؤون إسرائيل على املستوى
األم ـ ـنـ ــي ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة يــدي ـعــوت
أحرونوت أن نحو ثلث اإلسرائيليني
يعتقدون بأن أفيغدور ليبرمان هو
الـشـخــص األف ـضــل ملعالجة املشاكل
األم ـن ـي ــة وال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي يـنـفــذهــا
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ،ف ـي ـمــا ن ـ ــال رئ ـيــس
الـبـيــت ال ـي ـهــودي اليميني املـتـطــرف
 ،%13أم ــا رئ ـيــس ال ـ ــوزراء نتنياهو
فـقــد ن ــال فـقــط  ،%11فيما اقتصرت
نسبة املؤيدين لهرتسوغ على .%5
وعـ ــن م ــواق ــف ال ـج ـم ـه ــور م ــن األداء
ف ــي امل ـج ــال األم ـن ــي ،أعـ ــرب  %28عن
رضاهم على أداء نتنياهو ،فيما ال
يشعر بذلك .%64

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة
الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو،
دعمه العملية االستيطانية في الضفة
املحتلة ،وتأكيده أن حكومته اليمينية
ت ــدع ــم ت ـلــك األعـ ـم ــال «فـ ــي ك ــل وقـ ــت وال
س ـي ـمــا ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام الـ ـت ــي يـتـعــرض
فيها االستيطان لحملة إرهابية (تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات ط ـعــن داخ ـ ــل امل ـس ـتــوط ـنــات)»،
وذلك بعد استيالء عدد من املستوطنني
ع ـ ـلـ ــى م ـب ـن ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــل (ج ـ ـنـ ــوب
الضفة املحتلة) األسـبــوع املــاضــي ،كان
رئ ـيــس الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،محمود
عـ ـب ــاس ،خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــده
أول من أمــس في رام الله ،يؤكد تمسكه
بـ«التنسيق األمـنــي مــع اســرائـيــل» .هذا
التصريح ليس مستغربًا على صاحب
مـ ـق ــول ــة «ال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـنـ ــي مـ ـق ــدس»،
فـهــو ورج ــال ــه وأوالده بـحــاجــة ال ــى هــذا
الـتـنـسـيــق ،ال ــذي مــن دون ــه لــن يستطيع
«أبو مازن» وحاشيته التنقل في الضفة،
وسـ ـتـ ـسـ ـح ــب م ـن ـه ــم ت ـ ـصـ ــاريـ ــح ال ـ ـ ـ ــVIP
(تستخدم هذه التصاريح على الحواجز
اإلســرائـيـلـيــة لتسهيل م ــرور صاحبها،
وفـ ــي أغ ـل ــب األحـ ـي ــان ال ي ـح ـتــرم جـنــود
العدو التصريح وحامله).
بالطبع ،لم يكتف عباس بالتأكيد على
اس ـت ـمــرار الـتـنـسـيــق األم ـن ــي ،بــل ق ــال إن
األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة «تـمـنــع
أي مــواطــن مــن تنفيذ أي عمل أمـنــي ،أو
في تشكيل خاليا عسكرية ،بأمر مني».
وأض ـ ــاف «ل ــن نـقـبــل أن يــذهــب أطـفــالـنــا
إللقاء الحجارة على الجيش اإلسرائيلي

ثم يقتلون ،األمن الفلسطيني يمنع ذلك
لـحـمــايـتـهــم ،وب ــأوام ــر شـخـصـيــة مـنــي».
وأوضح أن «التنسيق األمني قائم لهذه
اللحظة ،لكن بعد اآلن ال أعلم ما سيكون.
نحن نقوم ُبواجبنا على أكمل وجه ،وال
أسـمــح ب ــأن أج ـ ّـر إل ــى مـعــركــة ال أريــدهــا،
فال أريــد معركة عسكرية ال أقــدر عليها،
وال أري ــد أن يـعـيــش شـعـبــي ف ــي مصير
أســود» .أمــا عن املصالحة الفلسطينية،
فـ ـق ــال ع ـ ـبـ ــاس« :نـ ـح ــن م ـل ـت ــزم ــون ب ـهــا.
(حماس) ترفض تشكيل حكومة من كل
الفصائل والذهاب إلى االنتخابات ،إذا
قالوا (حماس) نريد االجتماع بأي مكان
سنقبل بذلك ،وال مشكلة لدينا».
الى ذلك ،ردت حركة املقاومة اإلسالمية
(ح ـم ــاس) عـلــى تـصــريـحــات ع ـبــاس في
بـ ـي ــان أع ـل ـن ــت ف ـي ــه رف ـض ـه ــا ال ـت ـن ـس ـيــق
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـهـ ــا «خـ ـ ـ ـ ــروج عــن
اإلجماع الوطني» .وعــن املصالحة ،قال
إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لـ»حماس» ،إن حركته تسعى

عباس يؤكد
تمسكه بـ«التنسيق
األمني مع اسرائيل»

إلــى إنـهــاء االنـقـســام الــداخـلــي ،وتطبيق
االتـفــاقــات املــوقـعــة مــع السلطة مــن أجل
إن ـهــاء مـعــانــاة سـكــان قـطــاع غ ــزة ،وذلــك
خـ ــال ح ـف ــل ن ـظ ـم ـتــه ال ـح ــرك ــة ف ــي غ ــزة.
وج ـ ــدد ه ـن ـيــة ان ـف ـت ــاح حــرك ـتــه ع ـلــى أي
مبادرات ونقاشات من شأنها أن تساهم
في حل أزمة معبر رفح.
في سياق آخر ،أكد نتنياهو ان حكومته
تــدعــم االس ـت ـي ـطــان ف ــي ال ـض ـفــة «ف ــي أي
وقت» ردًا على تهديد ثالثة نواب (اثنان
م ـن ـهــم م ــن ال ـل ـي ـك ــود ،ح ـ ــزب ن ـت ـن ـيــاهــو،
وال ـث ــال ــث م ــن ال ـب ـيــت الـ ـيـ ـه ــودي) ،بـعــدم
التصويت في البرملان ملصلحة االئتالف
الحكومي طاملا لم يسمح للمستوطنني
بالعودة الى املبنيني .وأضاف نتنياهو
«ع ـم ـل ـيــة ف ـح ــص اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات (املـتـعـلـقــة
بـ ــدعـ ــوى ش ـ ـ ــراء امل ـب ـن ـي ــن) تـ ـب ــدأ ال ـي ــوم
وسنستكملها فــي أس ــرع وقــت ممكن».
وب ـح ـســب رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،فــانــه
«ف ــي ح ــال ع ــدم استكمالها فــي غضون
أسبوع ،سأهتم بتقديم تقرير حول هذا
األم ــر إلــى مجلس الـ ــوزراء» .مــن جانبه،
قــال مـســؤول كبير فــي األج ـهــزة األمنية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة إلذاع ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــدو ،إن ـ ــه «ل ــن
يسمح بدخول مستوطنني الى املبنيني
قـ ـ ــرب ال ـ ـحـ ــرم االبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــي» .وأضـ ـ ــاف
امل ـس ــؤول اإلســرائ ـي ـلــي« :لـيــس هـنــاك أي
ح ــل وسـ ــط ف ــي هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ف ــي ه ــذه
املرحلة ،وسيتم النظر في شرعية ابتياع
املبنيني ،باإلضافة الــى األبـعــاد األمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة لـلـقـضـيــة ق ـبــل ب ــت مـســألــة
السماح للمستوطنني بدخولهما».

