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والمقدسات
الخارجية يبحثون اليوم ملف التسوية
وزراء
ّ
ّ

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،خالل لقائه نظيره املصري حسني
مبارك ،عن تشاؤمه حيال استئناف املفاوضات ،إال أنه قال إنه سيلتزم بموقف
الخارجية العرب بشأن املقترحات األميركية الستئناف مفاوضات غير
وزراء
ّ
مباشرة ،محذرًا العرب من أن الوقت قد يصبح متأخرًا إلنقاذ القدس

بالتنحي:
متمسك
عباس
ّ
ّ
ّ
قرار التفاوض بيد العرب
القاهرة ــ خالد محمود
حضرت انتهاكات القدس بقوة
خالل لقاء الرئيس الفلسطيني
م� � �ح� � �م � ��ود ع � � �ب� � ��اس ونظيره
املصري حسني مبارك .وطالب أب��و مازن
الدول العربية «برعاية القدس الشرقية في
مواجهة اإلج��راءات اإلسرائيلية» ،محذرًا
من أن «الوقت قد يصبح متأخرًا للرد على
ت�ل��ك اإلج � � ��راءات» .وق ��ال إن «امل �ط �ل��وب من
ال�ع��رب ه��و أن يتخذوا إج ��راءات بالنسبة
إلى القدس (الشرقية) بالذات ،وأن ينظروا
إل�ي�ه��ا ع�ل��ى أن �ه��ا ع��اص�م��ة ل�لأم��ة العربية
واإلسالمية واملسيحية».
وبعد انتهاء لقاء مبارك وعباس ،وقبيل
م �ش ��ارك �ت ��ه ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة متابعة
م �ب��ادرة ال�س�لام العربية ال��ذي عقد مساء
أم ��س ف��ي م�ق��ر ال�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،عشية
اج �ت �م��اع وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع ��رب ،أعلن
عباس في مؤتمر صحافي أنه «سيعرض
ع�ل��ى وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب املقترحات
األم �ي��رك �ي��ة الس �ت �ئ �ن��اف م� �ف ��اوض ��ات غير
م�ب��اش��رة م��ع إس��رائ�ي��ل ،وسيلتزم بالقرار

امل ��وح ��د ال � ��ذي س �ي �ص��در ع ��ن االجتماع».
وأكد أن «املقترحات األميركية كانت محل
م �ب��اح �ث��ات م �ط� ّ�ول��ة ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن الجانب
األم�ي��رك��ي ،تحديدًا ف��ي م��ا يتعلق بأسس
ومرجعيات ومدة مثل تلك املفاوضات».
وأضاف عباس «أكدنا منذ اللحظة األولى
أن مثل ه��ذه املفاوضات هي مسألة ال بد
من أن تكون محل تشاور ،بحيث يتم أخذ
امل��وق��ف ال �ع��رب��ي ب �ع�ين االع �ت �ب��ار تمامًا».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك��ان��ت السلطة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ل �ق��ت اإلي� �ض ��اح ��ات التي
طلبتها م��ن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،ق��ال «قدم
ل �ن��ا األم �ي��رك �ي��ون رؤي �ت �ه��م ف��ي م��ا يتعلق
ب��امل�ب��اح�ث��ات غ�ي��ر امل�ب��اش��رة امل�ق�ت��رح��ة وما
بعدها».
وش� ��دد ع �ب��اس ع �ل��ى «ص �ع��وب��ة املوقف»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «ال� ��وض� ��ع ف ��ى إسرائيل
وال� � � �ت� � � �ف � � ��اوض م � �ع � �ه� ��ا ًوف� � � � ��ي األراضي
الفلسطينية ل�ي��س س �ه�لا ع�ل��ى اإلطالق،
وال س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل اس� �ت� �م ��رار سياسات
االستيطان اإلسرائيلية ،والسيطرة على
بعض املواقع الفلسطينية التي يزعمون
أن�ه��ا م��واق��ع إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��ا يثير حفيظة

عباس يتوسط
موسى وحمد
بن جاسم خالل
اجتماع لجنة
املتابعة في
القاهرة أمس
(عمرو نبيل
 -أ ب)

الجميع» .وأكد أن «الفلسطينيني ال يمكن أن
يسكتوا على تلك االنتهاكات ،وخصوصًا
في ما يتعلق بالحرم القدسي».
وب � �ش� ��أن وج � � ��ود خ�ل��اف� ��ات ب�ي��ن السلطة
الفلسطينية وبعض الدول العربية بسبب

ع ��زم ل�ي�ب�ي��ا ع �ل��ى دع� ��وة ح��رك��ة «حماس»
ل�ح�ض��ور ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ق��ال أبو
م ��ازن «ل�ي�س��ت ه �ن��اك خ�لاف��ات ع�ل��ى دعوة
أح��د إل��ى القمة .ونحن لم نسمع أن هناك
توجهًا م��ن قبل ليبيا ل��دع��وة أح��د خارج

إط � ��ار ال� ��دع� ��وات ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي نعرفها
ّ
وتعودنا عليها».
وج� � ��دد ع� �ب ��اس ت ��أك �ي ��ده مل � �ب� ��ارك ،بحسب
مصادر مصرية وفلسطينية لـ«األخبار»،
«ع ��دم رغ�ب�ت��ه ف��ي االس �ت �م��رار ف��ي منصبه

نتنياهو :ال انسحاب من األغوار
في الوقت الذي يسعى
فيه الرئيس الفلسطيني
عربي الستئناف
إلى غطاء ّ
املفاوضات ،كرر رئيس
الوزراء اإلسرائيلي شروطه
التفاوضية ،وفي مقدمتها
أن ال إنهاء لالحتالل ،ما لم
يتحقق االنسحاب من األغوار

علي حيدر
ط� � � ��ال� � � ��ب رئ � � � �ي� � � ��س الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
أم� ��س ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية
ب� �ـ«ال� �ن ��زول ع ��ن ال �ش �ج��رة» وال� �ع ��ودة إلى
طاولة امل�ف��اوض��ات ،مشترطًا إبقاء قوات
للجيش اإلسرائيلي على الحدود الشرقية
في األغوار «ملنع تهريب الصواريخ».
ورف��ض نتنياهو ،أم��ام لجنة الخارجية
واألم��ن التابعة للكنيست« ،تكرار الخطأ
م � ��رة ث��ال �ث��ة ب �ع��د االن� �س� �ح ��اب م ��ن قطاع
غ ��زة ول �ب �ن��ان» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن إسرائيل
تلقت الصواريخ من هذين املكانني بعد
االن�س�ح��اب منهما .وأض ��اف« :ال يمكننا
االنسحاب من الضفة إذا لم نحصل على

ضمان بأنها ستكون خالية من السالح
والذخائر» ،مكررًا موقفه ،أن تكون الدولة
الفلسطينية منزوعة السالح.
ّ
وقدم نتنياهو شرطًا آخر لقبول قيام دولة
فلسطينية ،وه ��و إب �ق��اء ق ��وات االحتالل
على ال�ح��دود الشرقية ف��ي األغ ��وار «ملنع
تهريب الصواريخ».
ً
في املقابل ،شهدت الجلسة سجاال حادًا
ب�ين نتنياهو وزعيمة امل�ع��ارض��ة رئيسة
ح��زب «كديما» تسيبي ليفني التي ردت
ع �ل��ى رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ب��ال �ق��ول إن إبقاء
ال�ج�ي��ش ع�ل��ى ال �ح ��دود ال�ش��رق�ي��ة للدولة
الفلسطينية يعني «استمرار االحتالل»،
ال دولة منزوعة السالح.
وف� � ��ي س � �ي� ��اق امل � � �ش� � ��ادات ال� �ح ��ام� �ي ��ة بني
الطرفني ،قال نتنياهو لليفني« :أنا أفهم

أنه بالنسبة إليك تكفي ورقة لضمان عدم
�واري��خ ف��ي إس��رائ�ي��ل» ،موجهًا
سقوط ص� ً
إل�ي�ه��ا س� ��ؤاال ع� ّ�م��ا إذا ك��ان��ت «التنازالت
ال �ت��ي ق �م��ت ب �ه��ا أن� ��ت و(رئ� �ي ��س الوزراء
السابق إيهود) أوملرت ملزمة إلسرائيل؟».
وطالبها بالكشف عما «تنازلتما عنه»
في حني أنهما لم يصال إلى اتفاق في أي
مرحلة ،بل «إلى حافة التوصل التفاق».
وردت ل�ي�ف�ن��ي ب��ال �ق��ول إن «ال �ف��رق بيننا
أن�ن��ي أص��ر على ه��ذه األم ��ور داخ��ل غرف
امل � �ف� ��اوض� ��ات ب � �ق� ��وة ،وأن � � ��ت ت� �ص ��رخ في
الخارج ،ربما من إلظهار القوة أو إيجاد
تمايز عنا أو وضع املزيد من العقبات».
واتهمت ليفني نتنياهو باالستناد إلى
استطالعات الرأي في إسرائيل والواليات
املتحدة في خطواته السياسية ،ودعته إلى

الشرقية
توراتية» لتهويد القدس
«حدائق
ّ
ّ
فراس خطيب

بركات خالل مؤتمره الصحافي أمس (غالي
تيبون  -أ ف ب)

ت� � � �ح � � ��اول ب � �ل � ��دي � ��ة االحتالل
ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ال� � �ق � ��دس تنفيذ
م� �خ� �ط� �ط ��ات� �ه ��ا ف� � ��ي األحياء
ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي ت��أت��ي ام� �ت ��دادًا لسياسة
إسرائيلية استيطانية رسمية .ولعل بلدة
سلوان ،املحاذية للمسجد األقصى ،هي
خير مثال على تسلسل هذه املخططات
ال��رام �ي��ة إل ��ى ت �ه��وي��د األف� ��ق ال �ع��رب��ي في
املدينة املقدسة .فبعد إص��دار أوام��ر هدم
بحق  88بيتًا في السابق لبناء «حديقة
ت��راث �ي��ة» ف��ي ح��ي ال �ب�س �ت��ان ف��ي سلوان،
ع��اد رئ�ي��س ب�ل��دي��ة االح �ت�لال ن�ي��ر بركات
بمخطط التفافي آخر ،يقضي بهدم جزء
 88في مقابل منح أهالي
من البيوت ال�ـ ُ
سلوان ،الذين ستهدم بيوتهم «تأشيرات

بناء» في الطرف الشرقي من الحي ،من
أج��ل بناء «الحديقة» التي تأتي امتدادًا
ملدينة داوود.
َّ
ّ
وت��دع��ي البلدية أن ب�ي��وت ح��ي البستان
«بنيت بطريقة غير َّقانونية وم��ن دون
ت��رخ �ي��ص» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ب�ل��دي��ة ال تمنح
ّ
ت��راخ�ي��ص ال �ب �ن��اء ،ول��م ت�ق�ب��ل أي مقترح
لخرائط هيكلية في سلوان منذ احتالل
ال � �ق ��دس ع � ��ام  .1967وق� � ��ال أح � ��د سكان
س � �ل ��وان ،ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار»« ،أي � ��ن سنسكن؟
وك� �ي ��ف؟ ن �ح��ن ل ��م ن �خ �ت��ر ال � �خ� ��روج على
ال�ق��ان��ون ،ب��ل ه��م م��ن أخرجونا ودفعونا
إل��ى البناء غير امل��رخ��ص .اليوم يريدون
للبناء؟
ه��دم البيوت ومنحنا تأشيرات
ً
من أين نملك النقود للبناء ،ونحن أصال
ضد املخطط».
وأثار اإلعالن عن هذا املشروع احتجاجًا

شديدًا لدى الفلسطينيني ،وقالت منظمة
ّ«عير عميم» اإلسرائيلية غير الحكومية
إن املشروع يندرج في إطار خطة واسعة
القسم الشرقي من القدس عبر
«لتهويد ّ
إن �ش ��اء م �ت �ن��زه��ات ت��ورات �ي��ة ج ��دي ��دة في
القديمة».
محيط املدينة
ّ
من جهة أخرى ،حذر األمني العام لحركة
«ال � �س �ل��ام اآلن» اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ياريف
أوب �ن �ه��اي �م��ر ،م��ن اش �ت �ع��ال األوض � ��اع في
القدس الشرقية ،ومن أن مثل هذا املخطط
ّ
لن يمكن من التوصل إلى اتفاق سالم بني
إسرائيل
والفلسطينيني في املستقبلَّ .
ك��ذل��ك ح � ّ
�ذرت أوس ��اط فلسطينية م��ن أن
مثل ه��ذه املخططات ،من شأنها إشعال
ال �ق ��دس ث��ان �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ظ ��ل ما
يعانيه األهالي هناك.
وادع � � ��ى ب� ��رك� ��ات ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي

استئناف امل�ف��اوض��ات م��ع الفلسطينيني
من املرحلة التي توقفت عندها.
وعن ملف الجندي األسير جلعاد شاليط،
قال نتنياهو إنه «ال يزال ينتظر رد حركة
حماس على عرضه األخير ،بعدما قدمت
حكومته م�ب��ادئ�ه��ا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال وكرر
رف�ض��ه إط�ل�اق س��راح أس��رى فلسطينيني
إل� ��ى ال �ض �ف��ة ،ح �ي��ث ي �ك��ون ب ��اإلم �ك ��ان أن
ي�ص�ل��وا منها إل��ى ال �ق��دس ب�س�ه��ول��ة وتل
أبيب ورعنانا» .وأض��اف« :قلنا للوسيط
األمل��ان��ي إن�ن��ا م�س�ت�ع��دون لتحرير أسرى
من أجل إحضار جلعاد إلى البيت ساملًا
وم � �ع ��اف ��ى» ،ل �ك �ن��ه اش � �ت ��رط ل ��ذل ��ك أن «ال
ت�ت�ك��رر م�ش��اك��ل صفقتي (أح �م��د) جبريل
و(الحنان) تننباوم التي قام في أعقابهما
أسرى محررون بقتل إسرائيليني».

َّ
ع�ق��ده عصر أم��س ،أن املخطط «سيريح
ّ
أه��ال��ي س �ل��وان» ،م��وض�ح��ًا أن��ه «سيطور
درام ��ات� �ي� �ك� �ي ��ًا وض � ��ع ال� �ب� �ن ��ى التحتية،
وس�ي�ت�ح��ول امل �ك��ان م��ن م�ه�م��ل إل��ى مكان
ناجح».
وكان نتنياهو قد طلب من بركات تأجيل
ال�ب�ح��ث ف��ي م��وض��وع س �ل ��وان ،موضحًا
ل� ��ه أن� � ��ه ال ي � �ن ��وي ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي شؤون
ال� �ق ��دس وال ف ��ي ال �ص�ل�اح �ي��ات املؤتمن
عليها بركات .لكنه قال إن هناك «أطرافًا
ص��اح�ب��ة مصلحة ،معنية بخلق صراع
وع� ��رض ص ��ور م �ش� ّ�وه��ة ع��ن ال �ق��دس في
البالد والعالم» ،مضيفًا إن هناك أطرافًا
«ت �ح��اول أن ت �ق��ود ح�م�ل��ة ض��د إسرائيل
على أساس قرار البلدية».
وق ��د اس �ت �ج��اب ب ��رك ��ات ل�ط�ل��ب نتنياهو
تأجيل املشروع ،من دون أن يلغيه.

