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ميتشل يلتقي األسد الخميس :المفاوضات جادة بشأن القضـ ـ

انطلقت ّ
القمة الثالثية في شرم الشيخ ،أمس ،وسط خالفات أدت
إلى تأخير عقد االجتماع وإلغاء مؤتمر صحافي مشترك بني الجانبني
الفلسطيني واإلسرائيلي ،فيما أكد املبعوث األميركي الخاص إلى الشرق
األوسط ،جورج ميتشل ،موقف واشنطن ضرورة تمديد تجميد االستيطان

قمة شرم الشيخ:
ّ
تشاؤل ...وخالف
ل��م تكن ب��داي��ة الجولة الثانية
م��ن امل �ف��اوض��ات امل�ب��اش��رة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني
ف � � ��ي ش� � � � ��رم ال � � �شّ� � �ي� � ��خ ،أمس،
مباشرة ،بعد تأخر انطالقها
لساعة عن املوعد املحدد ،بسبب خالفات
ب�ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ع� �ل ��ى ج � � ��دول األعمال.
خ�ل�اف ��ات أدت أي �ض��ًا إل ��ى إل �غ ��اء املؤتمر
ال�ص�ح��اف��ي امل �ش �ت��رك ال ��ذي ك ��ان يفترض
أن ينعقد بني رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو والرئيس الفلسطيني
محمود عباس.
«الجزيرة» القطرية قد أعلنت
وكانت قناة
ّ
أن ا ّل�خ�لاف��ات التي أخ��رت القمة الثالثية
ت �م��ث �ل��ت ف ��ي ع � ��دم ات� �ف ��اق ال �ط ��رف�ي�ن على
جدول األعمال ،إذ يطالب الفلسطينيون
بمناقشة مسألة حدود الدولة الفلسطينية
املقترحة وتحديدها بالعودة ّ إلى تاريخ
 4ح� ��زي� ��ران  .1967ك ��ذل ��ك م ��ث ��ل الرفض
اإلس��رائ �ي �ل��ي ل �ق��رار ت�ج�م�ي��د االستيطان
ن �ق �ط ��ة خ �ل ��اف ج� ��وه� ��ري� ��ة ،إض � ��اف � ��ة إلى
اشتراط اإلسرائيليني على الفلسطينيني
االعتراف بيهودية إسرائيل.
ون � �ف� ��ى م� ��دي� ��ر م� �ك� �ت ��ب رئ � �ي� ��س الوزراء
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،رون دري �م��ر ،ه ��ذه األنباء،
مشيرًا إلى أن نتنياهو وعباس تصافحا
بحرارة لدى بدء اللقاء.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال م� �س ��ؤول إس��رائ �ي �ل��ي رفيع
امل � �س � �ت� ��وى ،رف� � ��ض ال� �ك� �ش ��ف ع � ��ن اسمه،
إن ن �ت �ن �ي��اه��و «ال ي �س �ع��ى إط�ل��اق� ��ًا إلى
ن �س��ف م �ف��اوض��ات ال �س�ل�ام امل �ب��اش��رة مع
الفلسطينيني» ،فيما أشار مسؤولون في
مكتب رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي إل��ى أن
«إسرائيل تتوقع من الفلسطينيني إبداء
ليونة في موقفهم حيال استئناف البناء
ف ��ي امل �س �ت��وط �ن��ات ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة فترة
تجميد البناء».
فلسطينيًا ،قال عضو الوفد الفلسطيني
ف� ��ي امل � �ف � ��اوض � ��ات ،ي ��اس ��ر ع� �ب ��د رب � � ��ه ،إن
«ال�ج��ان��ب الفلسطيني مستعد للدخول
ف ��ي م �ف��اوض��ات م�ك�ث�ف��ة ب �ش��أن القضايا
ال� �ج ��وه ��ري ��ة» .وف� ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق بإصرار
إس ��رائ �ي ��ل ع �ل��ى ض� �ً ��رورة ب �ح��ث يهودية
دول ��ة إس��رائ �ي��ل أوال ،أوض ��ح أن «جدول
أعمال املفاوضات واض��ح ويحتوي على
قضايا الوضع النهائي ،وال أظن أن هناك
إمكانًا إلقحام أي قضايا أخرى على هذا
الجدول».
وب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ل�ق��اء ال�ث�لاث��ي ال ��ذي جمع
ن �ت �ن �ي��اه��و وع� �ب ��اس ووزي � � ��رة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ب ��دا كالم
الشرق
امل�ب�ع��وث األم �ي��رك��ي ال �خ��اص إل ��ى
ً
األوس � ��ط ،ج� ��ورج م�ي�ت�ش��ل ،أك �ث��ر تفاؤال.
وأع�ل��ن ميتشل ،ف��ي مؤتمر ص�ح��اف��ي ،أن
ع �ب��اس ون �ت �ن �ي��اه��و ب ��اش ��را «مفاوضات
ج� � � � ��ادة» ب � �ش� ��أن ال� �ق� �ض ��اي ��ا الجوهرية
(ال �ح ��دود ،امل�س�ت��وط�ن��ات ،امل �ي��اه ،القدس،
الالجئني ،والضمانات األمنية)» ،مؤكدًا
املوقف األميركي ال��داع��م لتمديد تجميد
ّ
االس�ت�ي�ط��ان ،م��ن دون أن ي�ك��ون ه�ن��اك أي
حلول ّعلى األرض.
ولم يفند ميتشل املواضيع التي نوقشت
خ�لال ال�ل�ق��اء ال�ث�لاث��ي .ول��دى س��ؤال��ه ّ
عما
إذا ك��ان��ت امل �ف��اوض��ات ق��د ت �ن��اول��ت ملف
االستيطان ،لم يؤكد األم��ر ول��م ينفه ،إال
أن��ه ش��دد ع�ل��ى «م�ط�ل��ب واش�ن�ط��ن تمديد
تجميد االس�ت�ي�ط��ان» .وق ��ال إن «موقفنا

من املستوطنات معروف ،ويبقى من دون
تغيير .كذلك قال الرئيس (ب��اراك) أوباما
أخيرًا ،إن من املنطقي تمديد املهلة».
وأوض � ��ح م�ي�ت�ش��ل أن ع �ب��اس ونتنياهو
س �ي �ل �ت �ق �ي��ان م� �ج ��ددًا ف ��ي ال� �ق ��دس اليوم،
على أن يجتمع املفاوضون من الطرفني
«خالل األي��ام املقبلة ملواصلة املفاوضات
وت �م �ه �ي��د ال �ط ��ري ��ق ل �ل �ج��ول��ة امل �ق �ب �ل��ة من
املناقشات على مستوى القادة» .وأضاف
أن «عباس ونتنياهو متفقان على أن هذه
امل �ف��اوض��ات ،ال �ت��ي ه��دف�ه��ا ح��ل القضايا
الجوهرية ،يمكن أن تستكمل خ�لال عام
واحد» ،الفتًا إلى أنهما «أعربا مجددًا عن
ّ
نيتهما الدخول في هذه املحادثات بنية
طيبة وجدية في الهدف».
ب� � ��دوره ،أك ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة املصري،
أحمد أبو الغيط ،أن اجتماعًا ثالثيًا ثانيًا
ُ
عقد بعد الغداء .اجتماع انتهى من دون
أي إعالن ،وغادر عباس ونتنياهو بعده
إل��ى رام الله وت��ل أب�ي��ب .وأك��د أب��و الغيط
أن «ه� �ن ��اك م �ف ��اوض ��ات ج � ��ادة م ��ن خالل
جدول أعمال متفق عليه وواضح وضوح

كلينتون
تتوسط
عباس
ونتنياهو
في شرم
الشيخ أمس
(ناصر ناصر
ـ أ ب)

ال �ش �م��س» .وأوض� ��ح أن ه ��ذه املفاوضات
«اف �ت �ت��اح �ي��ة» ط ��رح خ�لال�ه��ا ك��ل ط ��رف ما
لديه.
وك � � ��ان ص� �ب ��اح أم � ��س ق� ��د ش� �ه ��د لقاءات
ث�ن��ائ�ي��ة ع ��دة ،ج�م�ع��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون ب�ك��ل من

ع� �ب ��اس ون �ت �ن �ي��اه��و وال ��رئ� �ي ��س حسني
م�ب��ارك ،إض��اف��ة إل��ى لقاء جمع م�ب��ارك مع
كل من نتنياهو وعباس .وطالب مبارك
ن �ت �ن �ي��اه��و «ب � �ض� ��ورة وق � ��ف االستيطان
واغتنام الفرصة السانحة حاليًا لتحقيق

السالم ،و«مقابلة اليد العربية املمدودة
بالسالم».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أع �ل �ن��ت ك �ل �ي �ن �ت��ون لراديو
«س��وا» أن «ال��وق��ت قد ح��ان للتوصل إلى
اتفاق ،وأنه ال سبيل إلى تلبية احتياجات

تعد لبناء  1362وحدة استيطانية في القدس
إسرائيل ّ
رغم التفاوض والسجال
بشأن االستيطان ،يبدو
أن الدولة العبرية
حسمت أمرها ،وهي
تتجه الستئناف البناء
في القدس املحتلة،
مدعومة بموقف معظم
اإلسرائيليني

تعتزم لجنة التخطيط والبناء
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ق ��دس املحتلة
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � � � ��وزارة الداخلية
اإلسرائيلية البحث بعد ثالثة
أس��اب�ي��ع ف��ي مخططات لبناء
 1362وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة اس �ت �ي �ط��ان �ي��ة في
املوقع اإللكتروني
القدس الشرقية .وذكر ّ
ل�ص�ح�ي�ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أن � ��ه ب �ع��د انتهاء
األعياد اليهودية ستبحث اللجنة ،في 7
تشرين األول ،بناء الوحدات الجديدة في
«غ�ف�ع��ات ه�م�ت��وس» ش��رق ضاحية بيت
صفافا في جنوب القدس الشرقية ،خلف
الخط األخضر.
وك ��ان ��ت ت ��ل أب �ي ��ب ق ��د ج �م ��دت مشاريع
البناء االستيطاني ف��ي ال�ق��دس املحتلة
ب �ع��د األزم � ��ة م ��ع واش �ن �ط��ن أث �ن ��اء زيارة

ّنائب الرئيس األميركي جو بايدن ،رغم
أنها ليست مشمولة بقرار التجميد الذي
ينتهي بعد ّأيام.
ويشار إلى أن إسرائيل استخدمت هذه
املنطقة إلسكان مهاجرين إثيوبيني في
بيوت متنقلة ،ومن املقرر أن تحولها إلى
ّ
حي استيطاني.
جهة ثانية ،أشارت الصحيفة نفسها
من ّ
إلى أن وزارة الداخلية تقدم هبات موازنة
ل �ل �م �س �ت��وط �ن��ات امل� �ق ��ام ��ة ع �ل ��ى أراضي
الضفة الغربية أكبر من تلك املقدمة إلى
السلطات املحلية داخل الخط األخضر.
وي �ت �ض��ح م ��ن امل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي نشرتها
ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن ال �ه �ب��ات امل �م �ن��وح��ة عام
 ،2009وو ّص�ل��ت قيمتها إل��ى  2.5مليار
ش �ي �ك��ل ،أن أك� �ث ��ر م ��ن  10ف ��ي امل� �ئ ��ة من

م �ج �م��ل امل� �ع ��ون ��ات امل ��ال � ّ�ي ��ة ق ��د انصبت
ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات امل��وج��ودة ف��ي الضفة
الغربية.
ُ ْ َ
ّ
أساسية
وت��ع��ت� َ�ب��ر «ه �ب��ة امل ��وازن ��ة» أداة
تنتهجها وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اإلسرائيلية
مل�ع��اون��ة ال�ب�ل��دي��ات الضعيفة اقتصاديًا
ّ
ل �ت �ق��دي��م ال � �ح� ��د األدن� � � ��ى م� ��ن الخدمات
مل��واط �ن �ي �ه��ا .ون �ت �ي �ج��ة ل �ه �ب��ات املوازنة
يحصل املستوطن على حصة تزيد بـ22
ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى ح�ص��ة اإلس��رائ�ي�ل��ي داخل
الخط األخضر.
إل��ى ذل��ك ،أظ�ه��ر اس�ت�ط�لاع ل�ل��رأي نشرت
ن� �ت ��ائ� �ج ��ه أم � � � ّ�س ص� �ح� �ي� �ف ��ة «يديعوت
أح � ��رون � ��وت» أن م �ع �ظ��م اإلسرائيليني
( 51في املئة) ي��ؤي��دون استئناف أعمال
ال�ب�ن��اء ف��ي مستوطنات الضفة الغربية

«حماس» و«الجهاد» تهاجمان «المهزلة»
غزة ــ قيس صفدي

هنية يؤدي صالة عيد الفطر في
غزة (خليل حمرا ـ أ ب)

رف � �ض� ��ت ح ��رك � �ت ��ا «حماس»
و«ال� � � � �ج� � � � �ه � � � ��اد اإلسالمي»
امل� � �ف � ��اوض � ��ات امل � �ب� ��اش� ��رة بني
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ودول� ��ة االحتالل
ب��رع��اي��ة أم �ي��رك �ي��ة .وت �ع �ه��د ق��ائ��د كتائب
ع ��ز ال ��دي ��ن ال� �ق� �س ��ام ،ال � � ��ذراع العسكرية
ل �ـ«ح �م��اس» ،أح �م��د ال�ج�ع�ب��ري ،مواصلة
طريق الجهاد وقتال الصهاينة.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ال � �ح � �م � �س ��اوي ،سامي
أب� ��و زه� � ��ري ،إن «اس� �ت� �م ��رار املفاوضات
م��ع االح �ت�ل�ال ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار تمسكه
ب�س�ي��اس��ة االس �ت �ي �ط��ان واإلع �ل��ان مجددًا
ع��ن م�خ�ط��ط اس�ت�ي�ط��ان��ي ض �خ��م ،يجعل
ه� ��ذه امل� �ف ��اوض ��ات ش��رع �ن��ة لالستيطان
ً
وغطاء لجرائم االحتالل» .وحذر «حركة

«فتح» من االستمرار في هذه املفاوضات
ال�ك��ارث�ي��ة وامل��دم��رة للقضية» .ودع��ا إلى
«وق� ��ف امل �ه��زل��ة ال �ت��ي ل��ن ي�س�م��ح الشعب
الفلسطيني بإمرارها».
بدورها ،وصفت حركة الجهاد اإلسالمي،
ف��ي ب�ي��ان ،م�ف��اوض��ات ش��رم ال�ش�ي��خ التي
ب� ��دأت أم� ��س ،ب��أن �ه��ا «ج ��ول ��ة ج ��دي ��دة من
ال � �خ� ��داع وال �ت �ض �ل �ي��ل» .ورأت أن «هذه
ال �ل �ق��اءات ال�ت�ف��اوض�ي��ة ت�س�ت�ه��دف فرض
تنازالت جديدة» .وأضافت أن «الحديث
ع ��ن إع �ط ��اء ف��رص��ة ل �ل �م �ف��اوض��ات يعني
م�ن��ح (رئ �ي��س وزراء االح �ت�ل�ال بنيامني)
ن �ت �ن �ي��اه��و وح� �ك ��وم� �ت ��ه ف� ��رص� ��ة إلكمال
م �ش��روع �ه��ا ال �ت��وس �ع��ي واالستيطاني
املبرمج وإح�ك��ام سيطرتها على القدس
وتهويدها بالكامل» .وأكدت أن «املفاوض
الفلسطيني لن يتمكن من مجرد التدخل

في تحديد جدول أعمال هذه املفاوضات
وصياغة أجندتها ،وسيكون أمام تقديم
ت �ن��ازل ج��دي��د ي�ت�ع�ل��ق ب��اس �ت �م��رار البناء
االستيطاني».
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ت �ع �ه��د أح � �م� ��د الجعبري
«ب � �م� ��واص � �ل� ��ة ط � ��ري � ��ق ال � �ج � �ه� ��اد وقتال
ال �ص �ه��اي �ن��ة ح �ت��ى ت�ح�ق�ي��ق وع ��د اآلخرة
بالنصر أو ال�ش�ه��ادة» .وق��ال ،ف��ي رسالة
وجهها ملقاومي القسام في نهاية شهر
رمضان املبارك« :بقوة اإليمان والعقيدة
وال� � � �س� �ل ��اح وب � ��ال� � �ص � ��واري � ��خ واألنفاق
واالس �ت �ش �ه��ادي�ين أك��رم �ن��ا ال �ل��ه ع��ز وجل
بنصر جزئي على أرض فلسطني بدحر
االحتالل عن غزة بالقوة وإلى األبد».
والجعبري هو الرجل الثاني في كتائب
القسام ،لكنه يبدو حاليًا القائد ُالفعلي
منذ عملية االغتيال الفاشلة التي أصيب

