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عباس يطلب عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو

بعد زيارة األراضي املحتلة ،حيث أبدى املسؤولون االسرائيليون ارتياحهم
وامتنانهم له ،انتقل الرئيس الروسي فالديمير بوتني الى الضفة الغربية
حيث التقى الفلسطينيني ًوأظهر ملضيفيه أيضًا مواقف ُ«مريحة» ،قبل
أن ينتقل الى عمان مستكمال جولته املتوسطية

بوتين :نعترف بفلسطين
نغير موقفنا
ولن ّ
بيت لحم ــ فادي أبو
سعدى
ّ
دائمًا
ألنها روسيا التي دعمت ّ
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي� ّن�ي��ة ،وألن ��ه
الرئيس فالديمير ب��وت�ين ،وألن�ه��ا زي��ارة
ت��اري �خ �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى الفلسطينيني،
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس
م� ��ن ض �ي �ف��ه ال �ك �ث �ي��ر :م� ��ن م��ؤت �م��ر دول� ��ي
ل �ل �س�ل�ام خ� ��اص ب��ال �ش��رق األوس � � ��ط ،إل��ى
ً
ال�ت��دخ��ل إلط�ل�اق س��راح األس ��رى ،وص��وال
إلى املصالحة الداخلية في فلسطني بني
ح��رك�ت��ي «ف �ت��ح» و«ح �م ��اس» .ه�ك��ذا ي�ق� ّ�در
الفلسطينيون ضيفهم ال��روس��ي ،ودور
بالده في العالم.
وف��ي امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي املقتضب ال��ذي
ج �م��ع ال��رئ �ي �س�ين ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ي��ت ل�ح��م،
ّ
أك��د الرئيس الفلسطيني محمود عباس
على ض ��رورة عقد مؤتمر دول��ي للسالم
ً
في موسكو ،قائال «إن «الطريق الوحيدة
للسالم هي امل�ف��اوض��ات ،وم��ن الضروري
عقد مؤتمر سالم في موسكو».
ع �ب��اس ،ال ��ذي ب��دأ ح��دي�ث��ه بتقديم جزيل
ش� � �ك � ��ره وت� � �ق � ��دي � ��ره «ل� � ��دع� � ��م وم � �س� ��ان� ��دة
ج �م �ه��وري��ة روس �ي ��ا االت �ح ��ادي ��ة لشعبنا
الفلسطيني وقضيته العادلة ،ووقوفها
إل ��ى ج��ان��ب ش�ع�ب�ن��ا ف��ي ج�م�ي��ع م�ح�ط��ات
ن �ض��ال��ه» ،ق ��ال ب�خ�ص��وص االج �ت �م��اع مع
بوتني «تناولنا جملة من القضايا التي

ت �ه��م ال �ب �ل��دي��ن ،وف� ��ي م �ق� ّ�دم �ت �ه��ا ت�ط��وي��ر
العالقات ،والنشاطات االستيطانية التي
تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السالم،
كذلك طلبنا مساعدة روس�ي��ا ف��ي إط�لاق
سراح األسرى ،وخصوصًا الذين اعتقلوا
قبل ع��ام  ،1994وت��م االت�ف��اق م��ع الجانب
اإلسرائيلي على إطالقهم ولم يفرج عنهم
ب�ع��د» .وأض��اف «ك��ذل��ك تناولنا األوض��اع
العربية في كثير من الدول التي تواجه ما
يسمى الربيع العربي ،ألننا نعرف أن هذا
الوضع يهم روسيا كما يهمنا تماما».
«االج� �ت� �م ��اع م��ع
ب� � � ��دوره ،أك� ��د ب ��وت�ي�ن أن
ال ��رئ� �ي ��س ع � �ب ��اس ك� � ��ان ب� � � ّ�ن� � � ً
�اء ،وت � �ن ��اول
الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي ،والشرق
األوس ��ط ،وم�ش��اري��ع ال��دع��م وال�ت�ع��اون في
م�خ�ت�ل��ف امل �ي��ادي��ن» .وأض� ��اف «ب��ال�ن�س�ب��ة
لنا ال مشكلة لدينا ف��ي االع�ت��راف بدولة
فلسطينية مستقلة ،حيث قمنا بذلك منذ
 25عاما ،ولن نغير موقفنا» .وشكر بوتني
مضيفه الفلسطيني على دعمه املستمر
ل�ل�ت��واج��د ال��روس��ي ف��ي األرض امل�ق��دس��ة،
وع�ل��ى دع�م��ه ال�ف�ع��ال ف��ي تنفيذ املشاريع
ب �ه��ذا ال� �ص ��دد ،وق� ��ال «أن� ��ا ع �ل��ى ي �ق�ين أن
عمل املركز الروسي العلمي الثقافي في
ب�ي��ت ل �ح��م ،س�ي��وس��ع ال �ت �ع��اون ف��ي شتى
املجاالت» .وتابع بالقول إن «مواقفنا من
أهم القضايا اإلقليمية والدولية متقاربة،
تحدثنا ع��ن التغلب على م��أزق العملية
ال �ت �ف��اوض �ي��ة ،وأش� �ي ��ر ه �ن��ا إل ��ى امل��واق��ف

امللك عبدالله
يستقبل بوتني
في عمان أمس
(علي جاركجي
ــ رويترز)

امل �س��ؤول��ة ال�ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ق �ي��ادة السلطة
الفلسطينية والرئيس شخصيًا الساعية
لتوصل لحل سلمي بناء على أساس حل
ال��دول�ت�ين ،وأن��ا على يقني أن ك��ل األعمال
أحادية الجانب تؤدي إلى حل غير بناء».
وختم بوتني حديثه «إننا نقدر استعداد
ف �ل �س �ط�ي�ن وال� ��رئ � �ي� ��س ع � �ب� ��اس ل �ت �ط��وي��ر
العالقات االخوية مع روسيا االتحادية،
وس �ن �ب��ذل ق �ص��ارى ج �ه��دن��ا ب�غ�ي��ة زي ��ادة
التعاون البناء بيننا».
وك � ��ان ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ق ��د وص� ��ل ال��ى

م ��دي� �ن ��ة ب� �ي ��ت ل� �ح ��م ص� �ب ��اح ��ًا ق� ��ادم� ��ًا م��ن
ال�ق��دس املحتلة ف��ي زي��ارة ُوص�ف��ت بأنها
ت��اري�خ�ي��ة ل�لأراض��ي الفلسطينية .وف��ور
وص��ول��ه ت��وج��ه إل ��ى ك�ن�ي�س��ة امل �ه��د وس��ط
ح��راس��ة أمنية م �ش� ّ�ددة ،حيث ك��ان األم�ين
ال �ع��ام ل�ل��رئ��اس��ة ال�ط�ي��ب ع�ب��د ال��رح�ي��م في
اس�ت�ق�ب��ال��ه ،وق ��ام ب�ج��ول��ة داخ ��ل الكنيسة
مستمعًا لشرح عنها ،وأضاء الشموع في
«مغارة امليالد» قبل مغادرته.
ب�ع��ده��ا ان�ت�ق��ل ب��وت�ين إل��ى ق�ص��ر الرئيس
ف��ي ب�ي��ت ل �ح��م ،ح�ي��ث ك ��ان ف��ي استقباله

الرئيس محمود عباس وكبار املسؤولني.
وافتتح الرئيسان بعد ذلك املركز الروسي
العلمي الثقافي في بيت لحم ،كما أزاحا
ا ُل� �س� �ت ��ار ع� ��ن «دوار ب� ��وت �ي�ن» وال �ط��ري��ق
املحاذية ملحكمة بيت لحم ،التي ُسميت
باسم الرئيس ال��روس��ي ،تخليدًا للزيارة
التاريخية والهامة التي يجريها الرئيس
ال��روس��ي للمدينة خ�ص��وص��ًا ،واألراض ��ي
الفلسطينية.
ّ
كذلك وقعت منظمة التحرير الفلسطينية
وح �ك��وم��ة روس �ي��ا االت� �ح ��ادي ��ة ،ب�ح�ض��ور

رضى إسرائيلي من زيارة «القيصر» الروسي
ً
زيارة الرئيس الروسي
رغم أن ُ
إلسرائيل تحتسب بالساعات،
لكنها أحدثت ضجيجًا في
السياسة اإلسرائيلية ،هذا
إضافة إلى التزلف الذي
طبع استقبال املسؤولني
اإلسرائيليني له ،والذي
وصفته وسائل اإلعالم بأنه
تشريفات امللوك

علي حيدر
تباينت توصيفات املؤسسة
اإلسرائيلية ل��زي��ارة الرئيس
الروسي فالديمير بوتني ،تل
أبيب ،بني من وجدها ناجحة ،ومن رأى
ف�ي�ه��ا ن��وع��ًا م��ن ال��رض��ى ع�ل��ى امل�س�ت��وى
السياسي ف��ي إسرائيل م��ن نتائج هذه
ال��زي��ارة .رغ��م أن تقارير إعالمية حذرت
ّ
من أن التجربة مع ال��روس تؤكد أن من
املجدي عدم التسرع في إعالن كهذا.
ول�ف�ت��ت ت �ق��اري��ر إس��رائ�ي�ل�ي��ة إل ��ى إح��دى
ال�ج�م��ل ال �ت��ي ق��ال�ه��ا ب��وت�ين أم ��ام رئيس
ال ��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
وه� ��ي« :ف ��ي إس��رائ �ي��ل أك �ث��ر م ��ن م�ل�ي��ون
مواطن روسي ،ولن أسمح بأن يعيشوا
في خطر» .وقالت إن نتنياهو ّ
عبر عن
أم�ل��ه أن ت�ت�ع��زز ال�ع�لاق��ات ب�ين إس��رائ�ي��ل
وروس� � � � �ي � � � ��ا ،وخ � � ��اص � � ��ة ف � � ��ي امل � � �ج � ��االت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،وف � ��ي م �ج��ال
الهايتك والفضاء.
َّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،شككت م�ص��ادر إسرائيلية
رف�ي�ع��ة ب��ال�ت��واف��ق ال �ه��ادئ ال ��ذي حققته
إس ��رائ �ي ��ل م ��ع ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ح��ول
«ال �ح �ي��ادي��ة» ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت�م��رار
مواصلة الضغط الدولي على إيران .لكن
م��ع ذل ��ك ،أك ��دت ت�ل��ك امل �ص��ادر أن بوتني
تعهد أن روس�ي��ا ل��ن تسمح إلي��ران بدق
أسفني بينها وب�ين ال��دول الغربية ،ولن
ت �ح��اول ع��رق�ل��ة اس�ت�م��رار امل �س��ارات ض� ّ�د
إي��ران ،ولن تكبح العقوبات التي تجري
بلورتها .وهكذا فإن الرئيس الروسي لن

يقود ه��ذه امل�س��ارات ،ولكن لن يحاولوا
نسفها.
وق� َّ�در م�ص��در سياسي إسرائيلي رفيع
أن ��ه «ف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ي �ش��ارك ال ��روس
فيها بصمتهم في الجهد ،وال ينسفونه،
م��ن امل�م�ك��ن ع�ن��ده��ا ال �ت �ق��دم ،وسيضطر
الصينيون أيضًا إلى أن يجاروا الروس.
وع �ن��ده��ا م ��ن امل �م �ك��ن ال� �ب ��دء ف ��ي م �س��ار
مفاقمة العقوبات بسرعة نسبية».
ون � �ق � �ل� ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «م � � �ع � � ��اري � � ��ف» ع��ن
ب��وت�ين ق��ول��ه أم ��ام ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز« :ان � �ظ� ��روا م � ��اذا ح��دث
ف��ي أفغانستان ،ان�ظ��روا م��اذا ح��دث في
العراق ،ليس دائمًا ،من املمكن الخروج
من مسار كهذا مع النتائج املرجوة ،بل
ال�ع�ك��س ه��و ال��ذي ي�ح�ص��ل» .واستشهد
ع�ل��ى ص�ح��ة مقولته «ي��وج��د .ال �ي��وم في
العراق حكومة تابعة إليران ،وأنا لست
واثقًا بأن هذا ما خططه له األميركيون
عندما أسقطوا صدام حسني».
ب �م��وازاة ذل ��ك ،رأت م �ص��ادر إسرائيلية
للصحيفة أن االن�ط�ب��اع ال��ذي ت�ك� ّ�ون من
كالم بوتني يلخص بما يأتي« :في نهاية
األم��ر ،إذا هاجمت اسرائيل أو الواليات
املتحدة إي��ران عسكريًا ،ف��إن روس�ي��ا لن
تذرف دمعها» ،رغم أن الرئيس الروسي
أوضح أن بالده تعارض أي هجوم على
اي��ران .ولفتت «معاريف» ال��ى أن بوتني
ي��درك حقيقة أن نظامًا إسالميًا نوويًا
ف��ي اي � ��ران ع �ل��ى ح ��دوده ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ال
ي�م�ك��ن أن ي�ض�ي��ف أم � �رًا ل�ل�أم��ن ال�ق��وم��ي
الروسي.

وف� � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��األزم � ��ة ال� �س ��وري ��ة،
ح ��اول ��ت اس��رائ �ي��ل ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي امل��وق��ف
ال��روس��ي عبر تقديم م��واد استخبارية
أم��ام ب��وت�ين تكشف ل��ه ع��ن الخشية من
ان � � ��زالق األس �ل �ح ��ة غ �ي��ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة م��ن
مخازن النظام الى حزب الله أو تنظيم
«ال � �ق� ��اع� ��دة» .وأوض� �ح ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن
بوتني أخذ هذا األمر على محمل الجدية،
وأك��د أن��ه سيعمل بنحو شخصي ملنع
امكانية كهذه.
وع� ��ن م �ص �ي��ر ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس� � � � � � ��د ،ش � � � � ��ددت «م� � � �ع � � ��اري � � ��ف» ع �ل��ى
وج ��ود خ�ل�اف��ات ب�ي�ن ب��وت�ين ومضيفيه
االس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ق� ��ال ل �ه��م« :ل�ي��س
دائمًا من املمكن معرفة اذا كانت البدائل
أفضل» .وسألهم أيضًا« :من أين تعرفون
أن املعارضة التي تقاتل األسد اآلن ،إذا
س�ق��ط أن �ه��ا ل��ن ت�غ�ي��ر ج�ل��ده��ا وستبقى
وفية للذين يمولونها اآلن».
من جهة ثانية ،أوضحت تقارير اعالمية
ّ
اس��رائ�ي�ل�ي��ة أن ال� ��روس ي��ري��دون موطئ
ق��دم لهم ف��ي ح�ق��ول النفظ وال �غ��از التي
ُ
اكتشفت ف��ي الفترة األخ�ي��رة ف��ي مقابل
ش��واط��ئ ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة ،وأن ه�ن��اك
خالفات داخل القيادة االسرائيلية على
املصلحة االسرائيلية في اشراك الروس
في هذا القطاع.
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،أوض � � ��ح ب� ��وت�ي��ن ،ب�ح�س��ب
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ن �ف �س �ه��ا ،أن «ل � � ��دى ال � ��روس
اه � �ت � �م� ��ام� ��ًا ق� ��وم � �ي� ��ًا ب � �ض � �م� ��ان ال � �س�ل��ام
واالس � � �ت � � �ق� � ��رار الس � ��رائ� � �ي � ��ل؛ ف ��االت� �ح ��اد
السوفياتي دع��م اق��ام��ة دول��ة اس��رائ�ي��ل،

واملنطقة وال�ع��ال��م ي�ت�ج��ددان ويتغيران
ب�س��رع��ة ك�ب�ي��رة ون �ح��ن ي�ن�ب�غ��ي أن نجد
التعاون ال��ذي يسمح للجميع بالعيش
بسالم وهدوء».
ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،ب � � � � ��ررت ص �ح �ي �ف��ة
«م � �ع ��اري ��ف» «ال � �ش� ��رف ال� � ��ذي أغ��دق �ت��ه»
ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ع �ل��ى زي� � ��ارة ال��رئ �ي��س
الروسي ،الذي بدا كأنه واحد من أسالفه
«ش �م��س ال �ش �ع��وب» ،ب ��أن «ك ��ل امل�ص��ال��ح
ال �ح �ي��وي��ة إلس ��رائ� �ي ��ل ،ف ��ي ه � ��ذه االي � ��ام
ً
العاصفة ج �دًا ،تكاد تمر ع�ب��ره» ،فضال
ع ��ن أن ��ه أح ��د ال �ح �ك��ام األق� ��وي� ��اء .لكنها
ع��ادت ورأت أن��ه ينبغي ألح� َّ�د أن يشرح
ل �ل��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ال � ��ذي دش � ��ن ن�ص�ب��ًا
ت ��ذك ��اري ��ًا ل �ج �ن��ود ال �ج �ي��ش األح� �م ��ر ف��ي
نتانيا ،أن السلوك الروسي في القضايا
والتحديات التي تواجهها اسرائيل في
امل �ن �ط �ق��ة ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ك��ل م��ن س��وري��ا
واي � ��ران« ،ال ي �ط��اق» ،وأن «االزدواج� �ي ��ة
الروسية التي تسمح ملحور الشر املمتد
م��ن ط �ه��ران ع�ب��ر دم�ش��ق وب �ي��روت وغ��زة
ورب�م��ا حتى ال�ق��اه��رة بمواصلة تهديد
ال� �س�ل�ام ال� �ع ��امل ��ي ..واس� �ت� �م ��رار ال �ت��أي �ي��د
ال��روس��ي للنظام اإلس�لام��ي ف��ي ط�ه��ران
عمل اجرامي».
كذلك شددت الصحيفة على ضرورة أن
يقول أح��د م��ا ل�ل��روس إن «ه�ن��اك أهمية
أكبر من املصالح في الخليج ،ومن سعر
ال �ن �ف��ط وك ��ل أن � ��واع امل �ص��ال��ح ال�ص�غ�ي��رة
األخ� � ��رى ،وإن �ه��م ي�ل�ع�ب��ون ب��ال �ن��ار ال�ت��ي
ق��د تنفجر ل�ه��م ف��ي وج�ه�ه��م (االن �ف �ج��ار
النووي)».

