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إسرائيل تضع شروطًا لقبول العرض األميركي
ال تزال إسرائيل في طور مناقشة العرض األميركي السخي مقابل تجميد استيطاني لثالثة أشهر،
إدارة أوباما تعهدت
إسرائيل
مع تحذير من نية واشنطن إعالن دولة فلسطني
تقديم خريطة لحدود
ستستكمل إقامة
دولة فلسطين
مئات الوحدات حتى
خالل  90يومًا
بعد التجميد
أعلنت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة
امل �س �ت��وى أن رئ �ي��س ال � ��وزراء اإلسرائيلي
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و وم �س��اع��دي��ه ،يجرون
اتصاالت مكثفة مع اإلدارة األميركية بشأن
ت�ج�م�ي��د ال �ب �ن��اء االس �ت �ي �ط��ان��ي ،م��ع أن ��ه لم
ُيتوصل إلى صيغة متفق عليها .وأضافت
امل �ص ��ادر اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ب�ح�س��ب صحيفة
«ي��دي �ع��وت أح � ��رون � ��وت» ،أن «ث �م��ة بعض
ال �ش��روط ال�ت��ي ل��م يتفق عليها ب�ع��د ،وأن
نتنياهو سيطرح املوضوع على املجلس
ال � � ��وزاري ل �ل �ش��ؤون األم �ن �ي��ة والسياسية
املصغر (الكابنيت) بعد االنتهاء منه».
وأش � � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن الرئيس
األم �ي��رك��ي ،ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،ك ��ان ق��د «أثنى
ع�ل��ى نتنياهو أم��س مل��ا ي�ب��ذل��ه م��ن جهود
بهدف إع��ادة تجميد البناء االستيطاني
ملدة  3أشهر مقابل رزمة حوافز أميركية».
ووص��ف أوب��ام��ا م��ا يفعله نتنياهو بأنه
جاد
«خطوة واع��دة ومفيدة تدل على أنه ً
ف��ي ت�ص��رف��ات��ه رغ ��م أن األم ��ر ل�ي��س سهال
بالنسبة له» .كذلك أمل أن يستأنف بيبي
وال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �ح �م��ود عباس
محادثاتهما قريبًا .ورجحت الصحيفة أن
يتسنى لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ضمان
الغالبية في املجلس الوزاري لتمرير القرار
بالتمديد املؤقت للتجميد االستيطاني،
م��وض �ح��ة أن �ه��ا س �ت �ك��ون غ��ال�ب�ي��ة ضئيلة
تعتمد على وزير الداخلية إيلي يشاي.
وذك � � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن ن �ت �ن �ي��اه��و عقد
اج �ت �م��اع��ًا ف ��ي م�ك�ت��ب ال ��وزي ��ر الليكودي،
يولي أدش�ت��اي��ن ،بمشاركة ع��دد م��ن نواب
«الليكود» لبحث الخطوات املنوي اتخاذها

من الصحافة اإلسرائيلية

السيد
مهدي ّ
اس �ت �ح��وذت رزم ��ة ال�ت�ق��دي�م��ات األميركية،
األمنية والسياسية ،املقدمة إلى الحكومة
اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ،ع� �ل ��ى اه� �ت� �م ��ام الصحف
العبرية ،التي دعت بمجملها إلى ضرورة
املوافقة على هذه الصفقة املميزة ،من دون
أن تعفيها ه��ذه الدعوة من النبش في ما
وراء القرار األميركي السخي.
ف �ق ��د ت �ط ��رق ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ه� � ��آرت� � ��س» ،في
اف �ت �ت��اح �ي �ت �ه��ا ،إل � ��ى ال � �ع ��رض األميركي،
ف� � ��أش� � ��ارت إل � � ��ى أن � � ��ه ف � ��ي ق� �ل ��ب االقتراح
االميركي يقبع مطلب ترسيم حدود الدولة
الفلسطينية ،الذي وعد بنيامني نتنياهو
بإقامتها .وأضافت أن��ه حتى اآلن تملص
نتنياهو م��ن ال�ب�ح��ث ف��ي صيغة الحدود
املستقبلية إلس��رائ�ي��ل م��ع الفلسطينيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحسم املطلوب
م � ��ن ن �ت �ن �ي��اه��و واض � � � ��ح :ق � �ب� ��ول العرض
األم�ي��رك��ي ،التجميد ال �ف��وري لالستيطان
وترسيم الحدود على أس��اس التفاهمات
األم �ن �ي��ة ال �ج��دي��دة م��ع ال ��والي ��ات املتحدة،
حتى لو استوجب مثل هذا الحسم تغيير
االئ �ت�لاف ،إدخ ��ال «ك��دي�م� ً�ا» إل��ى الحكومة
وتعيني تسيبي لفني بدال من ليبرمان.
ورأت «هآرتس» أنه يتعني على نتنياهو
أن ي �ب��دي ح�س��ًا ق�ي��ادي��ًا وأن ي �ق��ول «نعم»
واضحة وجلية ألوباما.
ب � ��دوره � ��ا ،ت �ط ��رق ��ت ص �ح �ي �ف��ة «يديعوت
أح��رون��وت» ،ف��ي افتتاحيتها ،إل��ى الثمن
ال�ح�ق�ي�ق��ي ال� ��ذي ت��ري��ده إدارة أوب ��ام ��ا من
نتنياهو مقابل الصفقة املعروضة .ورأى
ُ
ن ��اح ��وم ب��رن �ي��ع أن� ��ه ل ��م ي �س �ب��ق أن عرض
كلينتون ونتنياهو خالل
لقائهما في نيويورك (بريندان
ماكديرناد ــ رويترز)

فلسطينيون يشترون اللحمة استعدادًا للعيد في الخليل أمس (حازم بادر ــ أ ف ب)
ضد نية تمديد التجميد االستيطاني.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن م��ن ب�ين النواب
ال�ل�ي�ك��ودي�ين امل �ع��ارض�ين لتجميد البناء،
رئ�ي��س االئ �ت�لاف الحكومي ،زئ�ي��ف الكني،
وي ��اري ��ف ل �ي �ف�ين ،وت �س �ي �ب��ي حوتوبيلى،
وداني دانون.
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،أع � �ل� ��ن وزي� � � ��ر الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي إي�ه��ود ب ��اراك ،تأييد االتفاق
ال � � � � ��ذي ت � �م � ��ت ب� � �ل � ��ورت � ��ه ب� �ي ��ن نتنياهو
واإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ب�ش��أن تجميد البناء
االستيطاني .وق��ال إن « 20ط��ائ��رة أف 35
أهم بما ال يقاس من االحتكاكات العابرة
بني نتنياهو وأعضاء كتلته من الليكود».
وأض� ��اف «أرادت إس��رائ �ي��ل أن ت�م�ت�ل��ك 40
طائرة ،لكن بسبب التقليص في امليزانيات،
اتفق على  20طائرة فقط بتكلفة وصلت
إلى  3مليارات شيكل».

وأشار باراك إلى وجود إمكانيتني« :إما أن
نصل إلى تفاهم مع الواليات املتحدة التي
ستجد طريقة إلجبار الفلسطينيني على
الجلوس إل��ى طاولة املفاوضات ،وإم��ا أن
يصل الفلسطينيون والعالم الغربي إلى
تفاهمات مع الواليات املتحدة».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ال�ط�ل��ب األميركي
م �ن��اق �ش��ة ح � ��دود ف�ل�س�ط�ين خ �ل�ال األشهر
الثالثة (فترة التجميد املقترحة) ،قال باراك
إن الواليات املتحدة تتوقع مناقشة جميع
القضايا الجوهرية ب�ج��دي��ة ،موضحًا أن
التعهدات التي قدمتها الواليات املتحدة
إلسرائيل «إنجاز كبير جدًا لنتنياهو».
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق� � ��ال وزي� � � ��ر الشؤون
االس �ت �خ �ب��اري��ة ،دان م� ��ري� ��دور ،لصحيفة
«هآرتس» ،إن االقتراح األميركي «معقول»،
وإن تجميد البناء االستيطاني «ليس هو

ّ
األس� � ��اس ،ب ��ل امل �ف ��اوض ��ات ال �ت��ي ت �ع��د في
م�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي��ل م��ن ال ��درج � ً�ة األولى».
وأكد أن ترسيم الحدود مستقبال «يجب أن
يكون على أساس جدار الفصل العنصري،
بحيث تبقى الكتل االستيطانية والقدس
تحت السيادة اإلسرائيلية ،وأنه يجب على
الفلسطينيني التخلي عن حلم العودة».
في هذا الوقت ،كشفت مصادر إسرائيلية
ع ��ن ج �م �ل��ة م ��ن «األف � �ك� ��ار» أط �ل �ق��ت عليها
اس��م «أس� ��رار» ،ح��ول امل�ف��اوض��ات الجارية
بشأن إعالن الدولة الفلسطينية .وحذرت
الجمهور اإلس��رائ�ي�ل��ي م��ن أن م��ا عرضته
أميركا على إسرائيل يتخطى أمر تجميد
االستيطان مل��دة  3أش�ه��ر ،ويصل إل��ى حد
إعالن حدود دولة فلسطني املستقلة ونشر
قوات أردنية على حدودها الشرقية.
وق ��ال م��وق��ع «دي �ب �ك��ا» ال�ن��اط��ق بالعبرية،

إن حكومة أوب��ام��ا تعهدت ل��رام ال�ل��ه وتل
أبيب تقديم خريطة نهائية لحدود دولة
ف�ل�س�ط�ين ف��ي غ �ض��ون ال � �ـ 90ي��وم��ًا املقبلة.
واس �ت �ن ��د امل ��وق ��ع إل � ��ى م� �ص ��ادر أميركية
ويهودية في واشنطن ،قالت إن نتنياهو
أخفى عن وزراء حكومته تفاصيل االتفاق
السري.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل��ن م �ص��در دب �ل��وم��اس��ي في
ال �ق��دس املحتلة أن��ه «سيسمح إلسرائيل
ب��اس �ت �ك �م��ال إق ��ام ��ة امل� �ئ ��ات م ��ن الوحدات
ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي امل �س �ت��وط �ن��ات ،ح �ت��ى بعد
اإلعالن مجددًا عن تجميد البناء».
في املقابل ،ألغت لجنتا التنظيم والبناء
التابعتان ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اإلسرائيلية
وبلدية القدس املحتلة من جدول أعمالهما
بحثًا حول بناء  130وحدة سكنية تابعة
ملستوطنة «غيلو» الواقعة جنوب القدس
ال�ش��رق�ي��ة ،وذل ��ك مل�ن��ع ن�ش��وء أزم ��ة جديدة
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل واإلدارة األم �ي��رك �ي��ة .وذكر
امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي لصحيفة «هآرتس»
أن م �ك �ت��ب ن �ت �ن �ي��اه��و «ي� �ش ��رف ع �ل��ى عمل
لجنة التخطيط والبناء في القدس بسبب
الحساسية السياسية».
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ًا ،ط� ��ال� ��ب ك �ب �ي ��ر املفاوضني
الفلسطينيني ،صائب عريقات ،الحكومة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ت�ج�م�ي��د ك�ل��ي لالستيطان
وع ��دم االك �ت �ف��اء ب��وق��ف ال �ب �ن��اء ف��ي الضفة
ال�غ��رب�ي��ة إذا أرادت إث�ب��ات ج��دي�ت�ه��ا .وقال
«ف��ي اللحظة ال�ت��ي ي��وق��ف فيها نتنياهو
االس � �ت � �ي � �ط ��ان ،س� �ي� �ص ��ار إل � ��ى استئناف
املفاوضات مباشرة».
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
«الحمار وحده لن يقبل الحوافز األميركية»
ع�ل��ى اس��رائ �ي��ل ه ��ذا ال �ق��در ال�ك�ب�ي��ر مقابل
ق��در طفيف ج �دًا .وأض��اف أن كل وزي��ر في
ال�ح�ك��وم��ة ي�ع��رف أن ث�لاث��ة أش�ه��ر تجميد
ليست الثمن الحقيقي.
ول�ف��ت ب��رن�ي��ع إل��ى أن��ه ف��ي ال�ب�ي��ت االبيض
«ال يجلس ّإم �ع��ات ،وع�ل�ي��ه ،إم��ا أن تكون
الوعود التي قطعوها لنتنياهو تساوي
اق��ل من العناوين الرئيس الضخمة التي
نشرت في الصحف ،وإم��ا أن املقابل الذي
سيكون نتنياهو مطالبًا بإعطائه أكثر
أهمية بكثير من االنطباع الناشئ».

ّ
وبحسب برنيع ،الخياران مشوقان .األول
يرسم نتنياهو كمن فهم ـــــ وإن متأخرًا ـــــ
أن رئيس وزراء اسرائيل ال يمكنه أن يقول
ال للرئيس األميركي .الخيار الثاني هو أن
نتنياهو أقنع اإلدارة أنه في غضون ثالثة
اش �ه��ر ال�ت�ج�م�ي��د س�ي��واف��ق ع�ل��ى انسحاب
اسرائيلي إلى خطوط .1967
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق ��ارب امل�ح�ل��ل السياسي
في «هآرتس» ألوف بن ،العرض األميركي
م��ن زاوي ��ة رف��ع ال �ح��رج ع��ن ن�ت�ن�ي��اه��و ،ألن
األخ � �ي� ��ر ع� ��اد م ��ن رح �ل �ت��ه ال� ��ى الواليات

امل �ت �ح��دة م ��ع إم �ل��اء ام �ي��رك��ي ه ��و تجميد
املستوطنات ثالثة أشهرُ ،يصار فيها إلى
ت�ف��اوض ع��اج��ل على ال �ح��دود املستقبلية
ب�ي�ن اس ��رائ� �ي ��ل وف �ل �س �ط�ي�ن .وب �ح �س��ب بن
«م��ن أج��ل تليني انطباع أن الحديث يدور
ع��ن اس�ت�س�لام نتنياهو لضغط اميركي،
وت �س �ه �ي��ل امل ��واف � �ق ��ة ِّ ع �ل ��ى ال �ت �ج �م �ي��د في
حكومة اس��رائ�ي��لُ ،ب��ط��ن اإلم�ل�اء بإغراءات
سياسية وأمنية يمكن اختصارها على
النحو اآلت��ي :ط��ائ��رات شبح لسالح الجو
مقابل وقف تهرب نتنياهو».

ورأى ب��ن أن أح ��د األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي تثيرها
الصفقة ،متعلق بالجبهة اإليرانية ،ذلك أن
الطائرات الحربية التي وعدت بها االدارة
نتنياهو ،ال ترمي إلى حماية اسرائيل من
الفلسطينيني ،ب��ل ال��ى تعزيز ردع ايران.
وي�س��أل عما إذا أمل��ح نتنياهو ال��ى اإلدارة
أن ��ه س�ي�م�ت�ن��ع ع��ن م�ه��اج�م��ة اي � ��ران مقابل
ال �ط��ائ��رات ال�ح��دي�ث��ة وات �ف��اق ال��دف��اع الذي
طلبه؟
وب � �ح � �س� ��ب ب � � � ��ن ،ي � �ص � �ع ��ب اف � � � �ت � � ��راض أن
األم�ي��رك�ي�ين اق �ت��رح��وا ت��دل�ي��ل س�ل�اح الجو
ب � �س �ل�اح م� �ت� �ق ��دم ج � � �دًا م � ��ن اج� � ��ل تجميد
االس � �ت � �ي � �ط ��ان ث�ل��اث� ��ة اش � �ه� ��ر ف � �ق� ��ط ،ومن
املعقول أكثر أنهم اقترحوا تعزيز الردع
االسرائيلي ملنع حرب في املنطقة.
وف��ي «معاريف» ،ق��ال مناحم بن إن��ه يجب
املوافقة على العرض االميركي ،ليس فقط
ألنه ليس هناك مفر من املوافقة «إال اذا كنا
ألن
نريد أن نظهر كبغال عنيدين» ،بل أيضًا ً
مزايا كبرى ،فضال
العرض يتضمن ثالث ً
عن الذخائر املادية وفضال عن التعهدات
بدعم اسرائيل في الساحات الدولية :الوعد
ب��أال تطالبنا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بتجميد
إض��اف��ي م�ع�ن��اه عمليًا أن تسلم الواليات
امل�ت�ح��دة ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ ارب �ع�ين سنة،
بالبناء ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات .ث��ان�ي��ًا ،املوافقة
على البناء في شرقي القدس ومن الصعب
التصديق بأن العرب سيبتلعونه .وثالثًا،
إط��ار الزمن القصير ،ال��ذي سيلزمنا نحن
أخ�ي�رًا أن نقف أم��ام أنفسنا وأم��ام العالم،
وأن نقول ما الذي نريده حقًا .وأضاف أنه
«ف��ي ال�ظ��روف الناشئة ،الحمار وح��ده لن
يقبل العرض األميركي».

