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ّ
عملية التسوية
األردن ومصر يقلقان إسرائيل :سيعقدان السالم

ّ
ّ
واشنطن تحدد جدول جلسة املفاوضات ...ونتنياهو يجدد شروطه ويرفض تجميد االستيطان

أبدت إسرائيل قلقها من مشاركة األردن ومصر في
املفاوضات ،خشية تعقيد إمكان التوصل إلى اتفاق ،رغم
املقابل الذي حصلت عليه ،وهو إلغاء الشروط املسبقة ،فيما
ّ
حددت وزارة الخارجية األميركية جدول أعمال الجلسة األولى
ح��ددت وزارة الخارجية األميركيةّ ،أو ّليًا،
ج � � ��دول ال �ج �ل �س ��ة األول � � � ��ى للمفاوضات
امل �ب��اش��رة ،ال�ت��ي ستعقد ف��ي م�ب�ن��اه��ا يوم
الخميس املقبل ،قائلة إن افتتاح الجلسة
األول � � � ��ى س� �ي� �ك ��ون ع �ل �ن��ًا ن� �ح ��و التاسعة
صباحًا بتوقيت واشنطن ،تلقى خاللها
خ �ط��اب��ات م�ق�ت�ض�ب��ة ل ��وزي ��رة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ه� �ي�ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون ،الرئيس
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م ��ود ع� �ب ��اس ورئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو،
ال��ذي��ن سيستأنفون جلسة مغلقة لنحو
ثالث ساعات.
وف ��ور ان �ت �ه��اء ال�ج�ل�س��ة ،سيعقد املبعوث
األم �ي��رك��ي ال �خ��اص إل ��ى ال �ش��رق األوسط،
ج��ورج ميتشل ،مؤتمرًا صحافيًا يتناول
فيه مجريات الجلسة.
وي�ش�ي��ر اج�ت�م��اع ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل إل��ى أن
كلينتون ستؤدي دور الوسيط الرئيسي
محادثات التسوية ،ما يعني ،بحسب
في
ّ
بعض املحللني ،ثقة الرئيس باراك أوباما
املتزايدة بكلينتون.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي ��رع ��ى أوب ��ام ��ا اجتماعًا
تمهيديًا للمفاوضات املباشرة في البيت
األب �ي��ض م �س��اء األرب� �ع ��اء امل �ق �ب��ل ،يشارك
فيه إلى جانب عباس ونتنياهو الرئيس
امل �ص ��ري ح�س�ن��ي م �ب ��ارك وامل �ل ��ك األردني
عبد الله الثاني ،بحضور كلينتون .وقال
مصدر رسمي في البيت األبيض إن��ه «لم
ي��وض��ع ب �ع��د ج � ��دول أع� �م ��ال ي �ح��دد بدقة
القضايا التي ستناقش».
ب��دوره ،قال السفير املصري في واشنطن،
س� ��ام� ��ح ش� � �ك � ��ري ،إن م� � �ب � ��ارك «سيجري
م �ش��اورات ث�ن��ائ�ي��ة م��ع أوب��ام��ا ف��ي املكتب
ال�ب�ي�ض��اوي تستغرق س��اع��ة أو م��ا يزيد،
يتناوالن فيها قضية محادثات التسوية
والقضايا اإلقليمية األخرى ذات االهتمام
امل �ش �ت ��رك ،وأوج� � ��ه ال �ع�ل�اق ��ات امل �ص��ري��ة ـــــ
األميركية».
وت �ج ��در اإلش� � ��ارة إل ��ى أن ال �ن��اط �ق��ة باسم
وزي � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األوروب � � �ي� � ��ة كاثرين
أشتون ،أعلنت أن األخيرة «لن تتمكن من
التوجه إل��ى واشنطن لحضور استئناف
املفاوضات ،ألنها ستكون في الصني».
في هذا الوقت ،أعلنت مصادر إسرائيلية
أن قلقًا ي�س��ود وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ومكتب

ما قل
ودل
ّ
قرر أصحاب املتاجر اآلسيوية في
واحدة من أكبر مناطق املسلمني
في اسكتلندا ،مقاطعة املنتجات
اإلسرائيلية احتجاجًا على ممارسات
إسرائيل في األراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة «صنداي هيرالد»
إن «عائالت آسيوية مسلمة تملك
مخازن تجارية في مدينة غالسكو
االسكتلندية ترفض بيع البضائع
االسرائيلية احتجاجًا على سياسة
إسرائيل تجاه الفلسطينيني
واستمرارها في بناء املستوطنات».
وأضافت إن  30متجرًا «تدعم
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية».
(يو بي آي)

نتنياهو ،في ظل األنباء التي تحدثت عن
اس �ت �ع��دادات ع��رب�ي��ة« ،م�ص��ري��ة وأردنية»،
ل �ل �م �ش��ارك��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات مع
إس��رائ�ي��ل .وق��ال��ت إن نتنياهو «ي��رغ��ب في
مفاوضة عباس مباشرة من دون مرجعية
مصرية أو أردن�ي��ة» ،مشيرة إل��ى أن عمان
«تملك وثائق وخرائط تفصيلية وصورًا
تملكها
جوية دقيقة عن الضفة املحتلة ال
ّ
السلطة الفلسطينية ،ما من شأنه أن يعقد
ّ
أي تقدم في املفاوضات بني الجانبني».
ون �ق �ل��ت إذاع� � ��ة ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي عن
امل�ص��ادر قولها إن «عباس أضعف من أن
يصل إل��ى اتفاق س�لام مع إسرائيل ،لذلك
يريد إشراك األطراف العربية في أي حلول

أو أي خ�ط��وات متقدمة ف��ي املفاوضات».
وأش� � ��ارت إل ��ى أن «اإلص � � ��رار اإلسرائيلي
ع�ل��ى امل �ف��اوض��ات ا ّمل �ب��اش��رة ،ودف ��ع اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة إل��ى ت�ب��ن��ي ال ��رأي اإلسرائيلي،
ق��اب�ل�ه�م��ا ال�س�م��اح ب ��دور م �ص��ري وأردني
وحتى عربي خليجي في املفاوضات».
وأضافت املصادر أن عباس «يعيد املشكلة
الفلسطينية إل��ى الحاضنة العربية مرة
أخرى ،األمر الذي يفشل أي احتمال التفاق
في موضوع القدس والالجئني».

عبد اهلل الثاني يلتقي
باراك ويشدد على ضمان
معالجة جميع قضايا
الوضع النهائي

ّ
الدور األردني الذي يقلق إسرائيل لم يؤثر
على لقاء عبد الله الثاني مع وزير الدفاع
اإلس ��رائ �ي �ل ��ي إي� �ه ��ود ب � � ��اراك ،ال � ��ذي بحث
أم��س ج�ه��ود ح��ل ال �ص��راع الفلسطيني ـــــ
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف��ي س �ي��اق إق�ل�ي�م��ي يضمن
تحقيق السالم الشامل والدائم في املنطقة.
وقال بيان صادر عن الديوان امللكي إن عبد
ال�ل��ه الثاني «ش��دد على ض��رورة التعامل
م ��ع ه� ��ذه امل� �ف ��اوض ��ات ب��ال �ج��دي��ة الالزمة
ل�ض�م��ان م�ع��ال�ج��ة ج�م�ي��ع ق�ض��اي��ا الوضع
النهائي بأسرع وقت ممكن ،للوصول إلى
حل ال��دول�ت�ين» .ولفت امللك إل��ى أن السالم
الشامل «هو الضمانة الحقيقية ألمن دول
املنطقة واستقرارها».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،خ �ل��ال اف� �ت� �ت ��اح ��ه االجتماع
ّ
األس�ب��وع��ي للحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،جدد
ن�ت�ن�ي��اه��و ت��أك �ي��ده أن ه ��دف إس��رائ �ي��ل من
املفاوضات هو «التوصل إلى اتفاق يكون
م�ش��روط��ًا ب��االع�ت��راف بيهودية إسرائيل،
وب�ت��رت�ي�ب��ات ت�ض�م��ن أم �ن �ه��ا» .وأوض ��ح أن
«هدفنا هو الدفع بجدية ومسؤولية نحو
اتفاق سالم يستند إلى املبادئ اآلتية :قبل

طفالن فلسطينيان ينتظران دورهما للحصول على الطعام في الخليل أول من أمس (حازم بادر ــ أ ف ب)

ك��ل ش��يء االع �ت��راف ب��إس��رائ�ي��ل ع�ل��ى أنها
الدولة القومية للشعب اليهودي ،ونهاية
الصراع ونهاية املطالب من إسرائيل التي
تنبع م��ن االع �ت��راف بها على أن�ه��ا الدولة
القومية للشعب اليهودي».
وأض� � � ��اف ن �ت �ن �ي��اه��و أن � ��ه ي� �ج ��ب «إرساء
ترتيبات أمنية ميدانية حقيقية تضمن
أال يتكرر في يهودا والسامرة (أي الضفة
الغربية) م��ا ح��دث ف��ي لبنان وق�ط��اع غزة
بعد انسحاب إسرائيل منهما» .وقال «أنا
على اقتناع بأنه إذا ّ
توجهت القيادة إلى
املحادثات بالجدية نفسها التي نأتي بها
نحن ،فسنتمكن من التقدم».
وف� ��ي ش� ��أن االس �ت �ي �ط��ان ،ن �ق �ل��ت صحيفة
«ج � �ي� ��روزال � �ي� ��م ب � ��وس � ��ت» ع � ��ن مسؤولني
إسرائيليني قولهم إن نتنياهو «سيرفض
الدعوة إلى تجميد االستيطان ،وسيوضح
قبيل توجهه إلى واشنطن أن االستيطان
ه��و إح��دى املسائل األس��اس�ي��ة ال�ت��ي يجب
أن ت�ن��اق��ش خ�ل�ال امل �ف ��اوض ��ات» .وأوضح
مسؤولون حكوميون أن نتنياهو «ال يريد
ّ
أن يشد إلى مناقشة عامة في هذه املسألة
بما أنها بمثابة محاورة الفلسطينيني في
الشروط املسبقة للمفاوضات».
وأش � ��ار امل �س ��ؤول ��ون إل ��ى أن ��ه ال ف ��رق بني
ق��ول الفلسطينيني إن �ه��م ل��ن ي��دخ�ل��وا في
املفاوضات قبل تجميد كامل لالستيطان،
وال �ق��ول إن �ه��م سينسحبون م�ن�ه��ا ف��ي 27
ّ
أيلول إذا لم تمدد إسرائيل التجميد.
ف��ي ال �س �ي��اق ،ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «هآرتس»
أن ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي دان
م� ��ري� ��دور ال �ت �ق��ى ي� ��وم ال �خ �م �ي��س املاضي
مستشار أوب��ام��ا دن�ي��س روس ،ومسؤول
م �ل��ف ال �ش��رق األوس � ��ط ف��ي م�ج�ل��س األمن
ال �ق��وم��ي دان ش��اب �ي��رو ،ون ��ائ ��ب ميتشل،
ودي�ف�ي��د ه�ي��ل ،وع��رض اق�ت��راح��ه التجميد
الجزئي .إال أن «هآرتس» نقلت عن مصدر
س�ي��اس��ي إس��رائ�ي�ل��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى قوله
إن «املسؤولني األميركيني لم ّ
يعبروا عن
موقف واضح من اقتراح مريدور».
أم � � ��ا «ح� � � �م � � ��اس» ،ف ��أع� �ل� �ن ��ت ع � �ل ��ى لسان
ع �ض��و م�ك�ت�ب�ه��ا ال �س � ّي��اس��ي خ�ل�ي��ل الحية
أن امل �ف ��اوض ��ات «ت �م��ث��ل غ �ط � ً
�اء لالحتالل
ّ
الستكمال تصفية قضية القدس» ،ملمحًا
إلى أن حركته «تستعد ملواجهة إسرائيل»،
ف�ي�م��ا ان�ط�ل�ق��ت م �س �ي��رة ف��ي غ ��زة للتنديد
باملفاوضات.
وف ��ي ردود ال �ف �ع��ل ،أع �ل��ن رئ �ي��س مجلس
ال� � � �ش � � ��ورى اإلس� �ل ��ام � � ��ي اإلي � � � ��ران � � � ��ي ،علي
الريجاني ،أن «موافقة السلطة الفلسطينية
ع �ل��ى إج � ��راء م �ف��اوض��ات م �ب��اش��رة خطوة
مشينة».
(األخبار ،يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
االحتالل يرجح امتالك «حماس» قذائف مضادة للطائرات
ّ
رجحت تقديرات أمنية إسرائيلية نجاح
حركة «حماس» في تهريب قذائف مضادة
ل�ل�ط��ائ��رات إل��ى ق�ط��اع غ��زة ،متهمة إيران
وس��وري��ا بالوقوف وراء إم��داد املنظمات
الفلسطينية ب �ه��ذه األس �ل �ح��ة ،وذل ��ك في
أع�ق��اب كشف وك��ال��ة «م�ع��ا» الفلسطينية
م� �ع� �ل ��وم ��ات ع� ��ن ض� �ب ��ط ق � � ��وات الشرطة
املصرية مخزنني سريني يحتويان على
قذائف مضادة للطائرات معدة للتهريب
إلى القطاع.
ُ
ووف �ق��ًا ل�ل��وك��ال��ة ع�ث��ر داخ ��ل أح��د املخازن
ال �س��ري��ة ل �ل �م �ت �ف �ج��رات ب�م�ن�ط�ق��ة املتمني
ال� �ص� �ح ��راوي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل ��دي� �ن ��ة ومركز
الحسنة بوسط سيناء ،على مئة قذيفة
م �ض��ادة ل �ل �ط��ائ��رات ك��ام �ل��ة األج� � ��زاء ،إلى
ج ��ان ��ب م� �خ ��زن س� ��ري آخ� ��ر للمتفجرات
ب�م�ن�ط�ق��ة ال ��دق ��اق ال �ص �ح��راوي��ة بمدينة
الحسنة وس��ط سيناء ،عثر بداخله على
 90قذيفة أخرى مضادة للطائرات كاملة
األجزاء كانت معدة للتهريب إلى غزة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن التقديرات
ف� ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ت �ش �ي��ر إل � ��ى أن القذائف

م��ن ط� ��راز «اس اي ��ه – »7امل �ع��روف��ة باسم
«ستريال» ،وقد أصبحت موجودة بأيدي
«حماس» والجهاد اإلسالمي في القطاع.
وأش � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ه ��ذا النوع
م��ن ال �ق��ذائ��ف ل�ي��س م �ت �ط��ورًا ،ل�ك��ن تسلح
ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية ب�م�ئ��ات م�ن��ه من
ش ��أن ��ه أن ي ��ؤث ��ر ع �ل��ى ت �ح �ل �ي��ق الطيران
الحربي اإلسرائيلي في أجواء القطاع.
وت ��وق� �ع ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ف ��ي ح � ��ال تدهور
ال��وض��ع األم �ن��ي ف��ي ق �ط��اع غ ��زة ،احتمال
لجوء الفصائل الفلسطينية إل��ى إطالق
ه��ذه القذائف باتجاه الطائرات الحربية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ون �ص��ب ك�م��ائ��ن مضادات
جوية لطائرات إسرائيلية مدنية تحلق
ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن ال� �ش ��ري ��ط ال � � �ح� � ��دودي بني
إسرائيل والقطاع ،إلى جانب إمكان إطالق
ه��ذه القذائف على طائرات رش املبيدات
التي يستخدمها املزارعون اإلسرائيليون
في األراضي القريبة من القطاع.
ول � �ف � �ت ��ت «ه � � ��آرت � � ��س» إل � � ��ى أن الجيش
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ي� �ع ��رف م �ن ��ذ وق � ��ت طويل
بوجود قذائف مضادة للطائرات بحوزة

الفصائل الفلسطينية ف��ي ال�ق�ط��اع ،لكن
التقديرات هي أن عدد هذه القذائف ليس
كبيرًا ،كما أن��ه ليس واض�ح��ًا ل��دى جهاز
األم��ن اإلسرائيلي م��ا ه��و مستوى خبرة
املقاتلني الفلسطينيني في ُاستخدام هذه
القذائف ،وال سيما أنها لم تستخدم ضد
الطائرات اإلسرائيلية حتى اآلن.
وأضافت الصحيفة ،إنه في هذه األثناء
ت �س��ود ت �خ��وف��ات ل ��دى إس��رائ �ي��ل م ��ن أن
امل�ح��اول��ة املصرية االستراتيجية لوقف
ت �ه��ري��ب األس� �ل� �ح ��ة إل � ��ى ال� �ق� �ط ��اع منيت
«بفشل م� ّ
�دو» ،وخصوصًا في ظل تمكن
ٍ
املهربني الفلسطينيني من اختراق الجدار
العازل.
ف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،أص �ي��ب ث�ل�اث��ة نشطاء
فلسطينيني م��ن «س��راي��ا ال �ق��دس» الذراع
امل �س �ل ��ح ل �ح ��رك ��ة «ال� �ج� �ه ��اد اإلسالمي»،
ب �ج��روح م�ت��وس�ط��ة ،خ�ل�ال اش�ت�ب��اك��ات مع
ق ��وة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��وغ �ل��ت ف �ج��ر أم ��س في
األط��راف الشرقية وسط قطاع غزة .وذكر
سكان محليون أن قوة إسرائيلية معززة
بآليات عسكرية ،وبغطاء ج��وي ،توغلت

نحو  150م�ت�رًا ش��رق امل�خ� ّ�ي��م ت�ص��دى لها
الناشطون.
جهة ثانية ،تظاهر آالف االسرائيليني
من ٍ
أول م ��ن أم � ��س ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب � ��اإلف � ��راج عن
ال� �ج� �ن ��دي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ج �ل �ع ��اد شاليط
املحتجز منذ  2006ف��ي قطاع غ��زة ،وذلك
ملناسبة إتمامه
خ�ل�ال تجمع ف��ي ال�ق��دس ُ
ع ��ام ��ه ال ��راب ��ع وال �ع �ش ��ري ��ن ،ت �ل �ي��ت خالله
رسالة دع��م من الرئيس الفرنسي نيكوال
س��ارك��وزي .ودع��ت وال��دة الجندي عفيفة
االسرائيلي
ش ��ال� �ي ��ط رئ � �ي ��س ال � � � � ��وزراء
ً
بنيامني نتنياهو إلى إعادة ابنها ،ملمحة
ال��ى وج��وب أن يوافق على ش��روط تبادل
السجناء التي وضعتها حركة «حماس»
لإلفراج عن الجندي.
وف ��ي رس��ال��ة ت�ل�اه��ا امل �س �ت �ش��ار األول في
السفارة الفرنسية ف��ي ت��ل أبيب أليكسي
دوتيرتر ،أكد ساركوزي «التصميم على
ال �ع �م ��ل» م ��ن أج � ��ل اإلف� � � ��راج ع ��ن شاليط،
م �ن��ددًا ب��امل�ع��ام�ل��ة ال�ت��ي يتلقاها الجندي
اإلسرائيلي.
(أ ف ب ،يو بي آي)

