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بعد توالي التقارير واملؤشرات حول الصعوبات التي تواجه
املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية ،وتحول دون امكان
التوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي ،تعمل االدارة
االميركية على بلورة تسوية مرحلية جديدة

االجهزة االمنية
االسرائيلية برغم وعيها
ملا يجري في الحرم
القدسي ال تحرك ساكنا
(أحمد غرابلي ــ أ ف ب)

تسوية مرحلية جديدة؟
اإلدارة األميركية تعمل سرًا على إعداد وثيقة تحاول من خاللها
التقريب بني مواقف الفلسطينيني واإلسرائيليني
علي حيدر
دف �ع��ت ال �ه��وة ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي ت�ف�ص��ل بني
مواقف الطرفني االسرائيلي والفلسطيني،
اإلدارة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ال � � ��ى ال � �ع � �م� ��ل س � �رًا
ع �ل��ى إع� � ��داد وث �ي �ق��ة ت� �ح ��اول م ��ن خ�لال�ه��ا
ال�ت�ق��ري��ب ب�ين م��واق��ف ال �ط��رف�ين .وب��ال��رغ��م
م ��ن ان ال��وث �ي �ق��ة ال �ج��دي��دة م ��ا زال يلفها
ال �غ �م��وض ،اال ان امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي نقلها
املعلق العسكري ف��ي صحيفة «يديعوت
اح ��رون ��وت» ،ال�ي�ك��س ف�ي�ش�م��ان ،ع��ن أروق��ة
وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة االم �ي ��رك �ي ��ة أك� � ��دت أن
الحديث يدور عن صيغة تمثل جسرًا بني
اإلصرار االسرائيلي على تسوية مرحلية
ومطالبة الفلسطينيني بتسوية دائمة .أي
بعبارة اخرى ،السعي للتوصل الى تسوية
مرحلية جديدة ،مقرونة باعتراف الطرفني
بعناصر التسوية الدائمة في املستقبل.
ويشير فيشمان ال��ى ان وزي��ر الخارجية
االم �ي��رك��ي ج ��ون ك �ي��ري ،ورئ �ي��س ال� ��وزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو ،لم يحتاجا
ال � ��ى ج �ل �س��ة م ��ن س �ب��ع س ��اع ��ات م ��ن اج��ل
ال�ت��وص��ل ال��ى ان امل �ف��اوض��ات ال�ح��ال�ي��ة لن
ت � ��ؤدي خ�ل��ال ت �س �ع��ة اش� �ه ��ر ال� ��ى ت�س��وي��ة
دائمة.
وي� �ش� �ي ��ر ال� � ��ى أن ال� � � ��ذي أب � �ق� ��ى ال �ط ��رف�ي�ن
ً
االس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وق �ت��ًا ط��وي�لا
ف��ي م �ن��زل ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ل ��دى روم ��ا،
هو االق��رار املشترك ب��أن فشل املفاوضات
س �ت �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ت ��داع� �ي ��ات ق��اس �ي��ة ع�ل��ى
األط��راف جميعًا .ومن هنا تبلور التوافق
بني كيري ونتنياهو ،حول ضرورة وجود
أس ��اس م��ا ي�ح��ول دون القطيعة ويسمح
باستمرار الحوار.
ام��ا ب�خ�ص��وص م��ا يمكن أن ي�ت��رت��ب على
ف� �ش ��ل امل� � �ف � ��اوض � ��ات ،ف� �ق ��د م � � ��ارس ك �ي��ري
ال �ض �غ��وط ع�ل��ى ن�ت�ن�ي��اه��و خ�ل�ال لقائهما
ف��ي روم��ا عبر الحديث ع��ن سيناريوهني
ق��اس �ي�ين اث �ن�ي�ن ع �ل��ى االق � ��ل؛ ي �ف �ي��د االول،
كما نقل ك�ي��ري عما سمعه م��ن اصدقائه
االوروبيني ،أنه في حال فشل املفاوضات
فإن اسرائيل يمكنها ان تنسى مشاركتها
في برنامج البحث والتطوير مع اوروب��ا
«أف��ق  »2020وسيكون ذل��ك نقطة البداية
فقط.
وبعد ذلك ستأتي خطوات قطيعة باهظة
ُي� �ع ��دون� �ه ��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ال ي �م �ك��ن ت�خ�م�ين
األض��رار التي يمكن ان تلحق باالقتصاد
االسرائيلي من جراء ذلك.
وتناول السيناريو الثاني تطورات شديدة
في االرض الفلسطينية ،وان الحديث عن
عدم وجود مؤشرات على انتفاضة ثالثة،
ال ّ
يعبر ف��ي الحقيقة ع��ن امل�خ��اوف ف��ي تل
أب �ي��ب .وال أح��د ي�ع�ل��م ك�ي��ف س�ي�ك��ون وج��ه
االنتفاضة التالية ،وهو أمر مقلق ،لكن من
املؤكد أنها لن تكون مشابهة لالنتفاضة
الثانية أو ل�لأول��ى .ف��األرض الفلسطينية
تغلي ويحدث هناك شيء ما.
أم� ��ا ب �خ �ص��وص م ��وق ��ف رئ� �ي ��س ال�س�ل�ط��ة
محمود عباس ،ال��ذي ع��ارض في املاضي
اي تسوية تنبعث منها رائ�ح��ة مرحلية،
فينقل فيشمان ع��ن ال �ط��رف األم�ي��رك��ي أن
ً
ضوء ا اخضر لالستمرار
ابو مازن اعطى
ف��ي امل �ف��اوض��ات ،ب�ش��رط أن يتمكن م��ن أن
ي �ع��رض ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ال �ع��ال��م
العربي التسوية املفترضة على انها انجاز
تستطيع التأثير في التسوية الدائمة.
وم �ع �ن ��ى ه � ��ذا االن� � �ج � ��از ،ب �ح �س��ب رئ �ي��س
ال �س �ل �ط��ة ،م �ن��اط��ق س �خ �ي��ة ف ��ي ال �ت �س��وي��ة
امل ��رح� �ل� �ي ��ة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ع �ن��ي أن ع�ل��ى
اس��رائ�ي��ل أن تتخلى ع��ن أج ��زاء كبيرة من
املنطقة (ج) ،وان األميركيني يعملون االن
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ب�ت�ع��اون م��ع رئ �ي��س اللجنة

الرباعية طوني بلير لتجنيد اموال بمقدار
 4م�ل�ي��ارات دوالر ،للسلطة الفلسطينية،
ال�ت��ي تطالب بتوجيه ج��زء كبير م��ن هذا
املبلغ ال��ى استثمارات في البنى التحتية
في املنطقة (ج) التي ستخليها اسرائيل
في اطار التسوية املرحلية.
ورأى ف� �ي� �ش� �م ��ان ان اط � �ل� ��اق امل �ع �ت �ق �ل�ي�ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ل��م ي�ك��ن ت�ف�ض�لا ول ��م يكن
ي ��رم ��ي ال � ��ى دف � ��ع امل � �ف ��اوض ��ات او ت �ع��زي��ز
م�ك��ان��ة اب ��و م� ��ازن ،ب��ل ل��ه ه ��دف واح ��د هو
إب�ق��اء امل�ح��ادث��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ح�ي��ة .وان��ه
في مقابل ال��ري��اح ال�ب��اردة ،ينبغي اضافة
خشبة صغيرة الى املوقد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،رأى ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق لحزب
ميرتس ،يوسي بيلني ،ان��ه ليس انقضاء
ث �ل��ث امل� ��دة ال �ت��ي خ�ص�ص��ت ل�ل�م�ف��اوض��ات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ه� ��و ال� ��ذي
ي�ح��ول دون ال�ت��وص��ل ال��ى ت�س��وي��ة دائ�م��ة،
ب��ل املسافة الكبيرة ب�ين م��واق��ف الطرفني،
والصعوبات التي تواجههما .واش��ار الى
ان ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ع��رض��وا م��واق �ف �ه��م من
جميع القضايا املطروحة ،لكن اسرائيل لم
تفعل ذلك ألن مواقفها لن تحظى بتأييد
ال� �ع ��ال ��م ،س � ��واء ل �ج �ه��ة م �ع ��ارض ��ة ت�ق�س�ي��م
ال� �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ،او اي م �ص��ال �ح��ة ول��و
رمزية تتعلق بالالجئني الفلسطينيني ،او

ال أحد
يعلم كيف سيكون
وجه االنتفاضة
التالية وهو أمر
مقلق

معارضة وضع قوات متعددة الجنسيات
ف��ي ال��دول��ة الفلسطينية ورس ��م ال �ح��دود
بعيدًا ع��ن ال�خ��ط األخ �ض��ر ،مشيرًا إل��ى ان
ه��ذا ال��واق��ع ي�ح��ول دون ت�ق��دي��م االم�ي��رك��ي
اق � �ت � ��راح � ��ات ت� �ق ��ري ��ب ب �ي��ن وج � �ه � ��ات ن �ظ��ر
الطرفني ألن التقريب ع��ادة م��ا ي�ك��ون بني
موقفني معروفني بينما لدينا هنا مواقف
الطرف الفلسطيني فقط.

هذا وفي سياق متصل ،يعكس الهوة التي
تفصل ب�ين م��واق��ف ال�ط��رف�ين االس��رائ�ي�ل��ي
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،اك��د نتنياهو أن ال�ح��دود
االمنية السرائيل ستبقى دائمًا في االردن،
ف ��ي اش� � ��ارة واض� �ح ��ة ال� ��ى ع� ��دم اس �ت �ع��داد
اسرائيل للتنازل عن غ��ور األردن ،مشيرًا
إلى ان التهديدات التي تواجهها اسرائيل
لم تنتهِ بل تغيرت.

من جهة أخرى ،حذرت صحيفة «هآرتس»
من محاولة مجموعات يمينية اسرائيلية
تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي،
م ��ذك ��رة ب� ��أن ت��أج �ي��ج ال �ت��وت��ر ف ��ي ال �ح��رم
القدسي الشريف انتهى في املرة السابقة
بانتفاضة .وأشارت الصحيفة الى ان هذه
امل �ح��اوالت ت�ع��اظ�م��ت ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
بتأثير زي ��ادة ق��وة كتلة البيت اليهودي

ً
ّ
حماس تصد توغال إسرائيليًا في غزة 7 :شهداء
ٌ
اشتباك على حدود قطاع
غزة بني حماس وجيش
االحتالل أول من أمس،
يؤكد جاهزية األولى
للوقوف في وجه االحتالل
بعد تنفيذها لكمني
«على طريقة حزب الله»
يجرح خمسة جنود
إسرائيليني
مقاتلو القسام في غزة (محمد عابد ـ أ ف ب)

وصل عدد الشهداء الفلسطينيني أمس إلى
سبعة ،غداة توغل إسرائيلي في قطاع غزة،
أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلني من حركة
حماس وج��رح خمسة جنود إسرائيليني
في اشتباك عنيف على الحدود بني القطاع
واألراض � � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ه��و األخ �ط��ر ف��ي ه��ذه
املنطقة منذ العملية اإلسرائيلية التي جرت
قبل عام.
واستشهد أم��س ،ثالثة مواطنني في غارة
ن�ف��ذت�ه��ا ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ش��رق
ب�ل��دة ال� �ق ��رارة ،ش�م��ال م��دي�ن��ة خ��ان ي��ون��س،
ج �ن��وب ق �ط��اع غ ��زة ،ب�ع��دم��ا ت��وغ�ل��ت آل�ي��ات
االحتالل ،وسط تحليق طائرات «أباتشي»
إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،وق� ��ام� ��ت ب ��أع� �م ��ال ت �ج��ري��ف
وإط�ل�اق ن��ار منذ م�س��اء الخميس ،وحتى
ص �ب ��اح أم � ��س .وق ��ال ��ت ك �ت��ائ��ب ع ��ز ال��دي��ن

ال�ق�س��ام (ال�ج�ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ح�م��اس) ،إن
«القادة القساميني خالد أبو بكرة ،ومحمد
ال� �ق� �ص ��اف ،وم �ح �م��د داوود ،اس �ت �ش �ه��دوا
أم��س (الخميس) ف��ي اشتباكات م��ع ق��وات
صهيونية توغلت في خان يونس».
وك� � ��ان ق ��د اس �ت �ش �ه��د ال � �ش ��اب رب� �ي ��ع ب��رك��ة
(23ع��ام��ًا) ف��ي غ��ارة إسرائيلية ش��رق خان
يونس .وأفاد الشهود ،بأن قوات االحتالل
املتوغلة ت��راج�ع��ت إل��ى املنطقة ال�ح��دودي��ة
ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ال �ل �ي ��ل .وذك � � ��رت ص�ح�ي�ف��ة
«معاريف» العبرية ،أن قوة راجلة من جنود
االحتالل دخلت ملسافة  100متر داخل غرب
السياج الفاصل بني قطاع غزة واألراض��ي
املحتلة ،ففوجئت بانفجار وإط�لاق كثيف
للنار من مقاومني فلسطينيني.
وقال املتحدث باسم حركة حماس ،سامي
أب � ��و زه � � ��ري ،إن ح��رك �ت��ه «ت � �ب� ��ارك ع�م�ل�ي��ة
ال�ت�ص��دي ال�ب�ط��ول�ي��ة ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا كتائب
ال �ق �س��ام ف ��ي ش� ��رق خ� ��ان ي ��ون ��س» ت�ص��دي��ًا
لعملية التوغل ،مشيرًا إل��ى «سقوط قتلى
وج��رح��ى م��ن ال �ع��دو» .وأض ��اف أن «ح��رك��ة
حماس تؤكد أن غ��زة لن تكون إال جحيمًا
لالحتالل».
من جهته ،أعلن جيش االحتالل أن العملية
كانت تستهدف ف��ي البداية ج��زءًا م��ن نفق
كبير حفر في األراضي املحتلة انطالقًا من
ال�ق�ط��اع واك�ت�ش��ف ف��ي ال�س��اب��ع م��ن تشرين
األول امل ��اض ��ي .وأك� ��د أن ال�ن�ف��ق مخصص
«لنشاطات إرهابية».
وق ��د أع�ل�ن��ت ك�ت��ائ��ب ال �ق �س��ام مسؤوليتها
ع� ��ن ح �ف��ر ال� �ن� �ف ��ق .وق� � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
ال�ك�ت��ائ��ب أب ��و ع�ب�ي��دة ،ف��ي ت�ص��ري��ح إلذاع ��ة
«األق � �ص� ��ى» ال �ت��اب �ع��ة ل �ح �م��اس ،إن ال�ن�ف��ق
«ح�ف��ر ب��أي��دي م�ج��اه��دي ال�ق�س��ام» ،مضيفًا
أن «ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام ت �ع �م��ل ب �ك��ل ج�ه��ده��ا
ف��وق وت�ح��ت األرض ،وتنحت ف��ي الصخر
لتحرير األس��رى» ،مؤكدًا أن «أس��ر الجنود
ه��و ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د ال ��ذي أث�ب��ت نجاعته

مع االح�ت�لال» .في الوقت نفسه ،ق��ال بيان
ع �س �ك��ري أم� ��س ،إن «ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ه��دف إل��ى
م�ن��ع وق ��وع ه�ج�م��ات إره��اب �ي��ة ب��اس�ت�خ��دام
ه ��ذا ال �ن �ف��ق» ،م��وض�ح��ًا أن «ح �م��اس قامت
خ �ل��ال ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ت �ف �ج �ي��ر ع� �ب ��وة ن��اس �ف��ة
اس�ت�ه��دف��ت ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي وج��رح��ت
خمسة ج�ن��ود» .ورأت صحيفة «يديعوت
أح��رون��وت» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أن الكمني ال��ذي
مشابه لعمليات ح��زب الله
نفذته حماس
ً
إلى ٍّ
حد كبير ،مضيفة أن حزب الله استخدم
تكتيكات مماثلة على ال�ح��دود م��ع لبنان.
وأشارت إلى أن «هناك استخالص عبر من
قبل حماس وحزب الله ،ظهرت نتائجه يوم
الخميس في قطاع غزة».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت سلطة الطاقة في حكومة
حماس املقالة ،التي تسيطر على القطاع،
ت��وق��ف م�ح�ط��ة ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي غ��زة
كليًا ع��ن ال�ع�م��ل بسبب ع��دم وج ��ود وق��ود
صناعي ،ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن
معظم مناطق القطاع.
ف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،ق��ال��ت ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
إسرائيلية ،إن الدولة العبرية نشرت صباح
أم��س بطارية للدفاع الجوي من منظومة
«ال �ق �ب��ة ال �ح��دي��دي��ة» ب��ال �ق��رب م ��ن ال �ح��دود
حماس
م��ع ق�ط��اع غ��زة .وات�ه�م��ت إس��رائ�ي��ل ُ
«ب��ان�ت�ه��اك» وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ال ��ذي أب � ِ�رم
برعاية مصرية قبل نحو ع��ام ،إث��ر عملية
إسرائيلية واسعة .ويأتي ذلك بينما أعلن
مسؤول فلسطيني أمس ،أن وزير الخارجية
األم�ي��رك��ي ج��ون ك �ي��ري ،سيلتقي الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،في بيت لحم
الثالثاء املقبل في محاولة الحتواء األزمة
ف��ي امل�ف��اوض��ات الفلسطينية اإلسرائيلية
الناتجة م��ن االستيطان .وأعلنت القيادة
الفلسطينية أنها ستتخذ «خ �ط��وات» في
األي ��ام املقبلة ردًا على ت��وس��ع االستيطان
اإلسرائيلي في األراضي املحتلة.
(األخبار ،أ ف ب)

