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ميتشل ُيقّدم أفكاره... وعباس يطلب ضمانات 
ميتشل  جورج  األوسط  الشرق  إلى  األميركي  املبعوث  لقاء  خالصة 
د وعود وآمال من 

ّ
الفلسطيني محمود عباس، كانت مجر والرئيس 

دون اإلشارة إلى االستيطان أو الخطوات املستقبلية 
بيريز يحّذر من نفاد 

فرص السالم وتصاعد 
قوة إيران: األمن ليس 
مرتبطًا بدولة واحدة 

بلدية القدس وافقت 
على بناء 24 منزاًل 
يهوديًا في قلب حي 
الصوانة العربي 

أع��ل��ن امل��ب��ع��وث األم���ي���رك���ي ال���خ���اص إلى 
ال���ش���رق األوس������ط، ج����ورج م��ي��ت��ش��ل، بعد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي محمود  ال���رئ���ي���س  ل���ق���ائ���ه 
عباس في مقر الرئاسة في رام الله أمس، 
أنه سيسعى إلى تحقيق »تقدم حقيقي« 
ف��ي األش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة ن��ح��و ات��ف��اق��ي��ة إطار 
ال��ش��رق األوس����ط، معربًا عن  للسالم ف��ي 
أمله في تحقيق السالم رغم الصعوبات 

واالنتكاسات. 
ف����ي م���ؤت���م���ر صحافي  وت����اب����ع م��ي��ت��ش��ل 
املفاوضني  ك������ب������ي������ر  م����������ع  م�������ش�������ت�������رك 
 
ً
قائال ع��ري��ق��ات،  ص��ائ��ب  الفلسطينيني، 

إن����ه »ك�����ان ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن املصاعب 
وال���ع���ق���ب���ات واالن����ت����ك����اس����ات ع���ل���ى طول 
الطريق، وهو ما كانت عليه الحال طوال 
تاريخ هذا الصراع وهذه املنطقة. نحن 
نقبل ذلك، لكننا عازمون على مواصلة 
إلى نهاية ناجحة  جهودنا حتى نصل 
دولة  ي���ري���دون���ه���ا:  ال���ج���م���ي���ع  أن  أع���ت���ق���د 
البقاء  على  ق���ادرة  مستقلة  فلسطينية 
ينعم شعبها بالكرامة والحرية وتقرير 
املصير، تعيش جنبًا إلى جنب في سالم 

مع إسرائيل«. 
»اإلدارة  أن  ع��ري��ق��ات  أع���ل���ن  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
األميركية عرضت علينا أفكارًا من خالل 
م��ي��ت��ش��ل«، م���ش���ددًا ع��ل��ى »وج������وب وقف 
ف���ي الضفة  ال���ن���ش���اط���ات االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

الغربية والقدس الشرقية«. 
الذي  م���وق���ف���ن���ا  »أن  ع���ري���ق���ات  وأوض�������ح 
الشرعية  إل���ى  مستند  ميتشل  ب��ه  ب��ل��غ 

ُ
أ

الدولية ب��ض��رورة إن��ه��اء االح��ت��الل الذي 
الفلسطينية،  ل��أراض��ي   1967 ع���ام  ب���دأ 

وأن إج��راءات إسرائيل على األرض هي 
ال��س��ب��ب ال����ذي أخ����رج عملية ال��س��الم عن 
الحديث  يمكن  وال  الصحيح،  م��س��اره��ا 

عن املفاوضات واالستيطان مستمر«. 
وقبل بدء اللقاء، قال مسؤول فلسطيني، 
اس���م���ه، إن »عباس  ع���ن  ال��ك��ش��ف  رف����ض 
أرس����ل م���ع ع��ري��ق��ات رس���ال���ة إل���ى اإلدارة 
��م��ه��ا ب�����دوره إل���ى وزيرة 

ّ
األم��ي��رك��ي��ة، س��ل

كلينتون،  هيالري  األميركية  الخارجية 
ط��ال��ب فيها ب��ض��م��ان��ات أم��ي��رك��ي��ة جدية 
ألي عملية سالم مقبلة، تتمثل في توفير 
أسس للمفاوضات تقود إلى حل شامل 
الدولتني،  ح��ل  أس���اس  على  املنطقة  ف��ي 
ووق����ف ش��ام��ل ل��الس��ت��ي��ط��ان ف���ي الضفة 
وتوفير  ال���ش���رق���ي���ة،  وال����ق����دس  ال���غ���رب���ي���ة 
مرجعية سياسية واضحة تشمل إنهاء 
الفلسطينية  األراض������ي  ع��ل��ى  االح���ت���الل 

وعاصمتها   ،1967 ع����ام  اح��ت��ل��ت  ال���ت���ي 
القدس الشرقية«. 

وت���اب���ع امل����س����ؤول أن ع���ب���اس ط���ال���ب في 
رسالته أيضًا »بوجود قوة دولية ثالثة 
على الحدود الفلسطينية )املستقبلية(، 
ال��وض��ع النهائي،  وح���ل ج��م��ي��ع ق��ض��اي��ا 
وخصوصًا قضية الالجئني وفق قرارات 
الرئيس  أن  وأك�����د  ال���دول���ي���ة«.  ال��ش��رع��ي��ة 
لم  إذا  ب��أن��ه  اإلدارة  »أب��ل��غ  الفلسطيني 
��ق ع��ل��ى ه���ذه امل��رج��ع��ي��ة ول���م تعترف 

َ
��ف

َّ
ُي��ت

اإلدارة  ف�����إن  ف��ل��س��ط��ني،  ب����دول����ة  اإلدارة 
مطالبة بعدم عرقلة توجه الفلسطينيني 

إلى األمم املتحدة ومجلس األمن«. 
وخالل لقاء ميتشل ����� عباس، أعلنت حركة 
أن  املناهضة لالستيطان  اآلن«  »السالم 
 
ً
»بلدية القدس وافقت على بناء 24 منزال

ي��ه��ودي��ًا ف��ي قلب ح��ي ال��ص��وان��ة العربي 

في القدس الشرقية املحتلة«. 
كذلك هدمت جرافات إسرائيلية »مبنى 
س��ك��ن��ي��ًا ي����ع����ود مل����واط����ن م����ن ح����ي رأس 
البناء  بلدة سلوان بحجة  قرب  العمود 
م��ن دون ت��رخ��ي��ص. وق��ال��ت وك��ال��ة أنباء 
»وف����ا« إن م��واج��ه��ات وق��ع��ت ب��ني »أفراد 
العائلة املقدسية وجنود االحتالل الذين 

اعتدوا بوحشية على املواطنني«. 
في هذا الوقت، دعا الرئيس اإلسرائيلي، 
ش���م���ع���ون ب���ي���ري���ز، ق������ادة إس����رائ����ي����ل إلى 
»ال��ت��ع��ق��ل وت�����دارك ال���وض���ع«، م��ح��ذرًا من 
نفاد فرص السالم وتصاعد قوة إيران، 
ل��ي��س مرتبطًا  »األم������ن  أن  ع��ل��ى  م���ش���ددًا 
ب���دول���ة واح������دة«. ون��ق��ل��ت وس���ائ���ل إعالم 
»مؤتمر  في  قوله  بيريز  عن  إسرائيلية 
ال��ج��ل��ي��ل ال��خ��ام��س« امل��ن��ع��ق��د ف���ي مدينة 
بيسان في شمال غور األردن، إنه »بدأنا 
ال��ع��د ال��ت��راج��ع��ي ف���ي م���وض���وع السالم، 

والوقت يسير نحو نقطة الصفر«. 
وحذر بيريز من »وجود حمالت خطيرة 
إسرائيل  ع����ن  ال���ش���رع���ي���ة  ب���ن���زع  ت��ت��ع��ل��ق 
وتوجهات إسالمية متطرفة في املنطقة 
وتسلح إيران«، مشيرًا إلى »أننا ملزمون 
بالتعقل اآلن ألن��ه ليس ثمة وق��ت كثير 
أن����ه »ال يوجد  ل��ل��م��ح��ادث��ات«. وأض�����اف 
سالم ال يكون سالمًا إقليميًا، وال توجد 
دولة ليست متأثرة باالقتصاد العاملي، 
ك��ذل��ك ف���إن األم����ن ل��م ي��ع��د م��رت��ب��ط��ًا بأمن 
دولة واحدة، وفي هذا العصر باإلمكان 
إط���الق ص��واري��خ علينا، ل��ي��س ف��ق��ط من 

غزة، بل من أالسكا أيضًا«. 
)أ ف ب، رويترز، يو بي آي، األخبار( 

هنّية: لن نعترف 
بإسرائيل مطلقًا 

تعّهد رئيس الحكومة الفلسطينية 
املقالة في قطاع غزة، إسماعيل 

هنية )الصورة(، أمس، بعدم 
االعتراف مطلقًا بإسرائيل، 

وذلك في احتفال مرور 23 عامًا 
على تأسيس حركة »حماس«. 
وقال هنية إن منظمة التحرير 

 
ً
الفلسطينية »ارتكبت خطأ

تاريخيًا باالعتراف بإسرائيل«. 
»قلناها قبل  أما »حماس«، فـ

خمس سنوات ونقولها اليوم: لن 
نعترف، لن نعترف، لن نعترف 

بإسرائيل«، معربًا عن ثقته 
بأن »حماس« ستفوز في أّي 

انتخابات مستقبلية. 
)رويترز( 

 

ة إسرائيلية الستجالب 
ّ

خط
20 ألف يهودي إيراني 

تعمل وزارة استيعاب املهاجرين 
اإلسرائيلية على وضع خطة 

لتهجير اإليرانيني اليهود البالغ 
عددهم قرابة 20 ألفًا إلى الدولة 
العبرية. وكشفت إذاعة جيش 

االحتالل، أمس، أنه وفقًا ملعطيات 
وزارة استيعاب املهاجرين، 
يبلغ عدد اليهود في إيران 

عشرين ألفًا، وتكلفة تنفيذ خطة 
تهجيرهم إلى إسرائيل تبلغ 8 

ماليني شيكل )نحو 2.22 مليون 
دوالر(، وذلك في إطار البحث 

في »وضع الجاليات اليهودية في 
الدول اإلسالمية«. 

)يو بي آي( 
 

»عرب مخلصون« vs »عرب 
كارهون« 

دعا الحاخام اإلسرائيلي حاييم 
دروكمان، أمس، إلى التمييز 

بني »العرب املخلصني« و»العرب 
الكارهني« إلسرائيل، لدى بيع 

أو تأجير البيوت لفلسطينيي الـ 
48. وكشفت صحيفة »هآرتس«، 

أّن دروكمان، وهو من زعماء 
»التيار املعتدل في الصهيونية 

الدينية«، يسعى إلى نشر عريضة 
عها عدد كبير من 

ّ
جديدة ليوق

الحاخامات تدعو إلى التفريق 
بني »العرب املخلصني« و»العرب 

الكارهني إلسرائيل«. 
)يو بي آي( 

 

حرمان 4 رجال إطفاء 
فلسطينّيني التكريم 

منع الجيش اإلسرائيلي، أمس، 
أربعة أشخاص من قوات الدفاع 
املدني الفلسطيني شاركوا في 
إخماد حريق جبل الكرمل، من 
الدخول إلى إسرائيل ألسباب 

أمنية، وذلك للمشاركة في حفل 
تكريمهم في قرية عسفيا قرب 
حيفا، بينما ُسمح لسبعة رجال 

إطفاء فلسطينيني آخرين بدخول 
األراضي املحتلة. 

)يو بي آي( 

عربيات
دوليات
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نيويورك ــ نزار عبود 

طريح فراش املوت، قال مستشار الرئيس 
األميركي لشؤون أفغانستان وباكستان، 
ريتشارد هولبروك، لطبيبه: »عليكم أن 
توقفوا هذه الحرب في أفغانستان«. تلك 
كانت رغبته األخيرة، بحسب ما ذكرت 
عائلته بعد إعالن وفاته، التي جاءت في 
وقت تقف فيه إدارة باراك أوباما عاجزة 
 
ً
إيجاد مخرج للحرب، منكّبة تمامًا عن 

التي  ال��ح��رب  استراتيجية  ت��ق��وي��م  ع��ل��ى 
يفترض أن تعلنها غدًا. 

مأزقًا  وراءه  ت����ارك����ًا  ه����ول����ب����روك  رح������ل 
شديدًا في البيت األبيض بشأن أسلوب 
الخروج من دوامة الحرب في أفغانستان 
أيضًا  يأتي  التوقيت  باكستان.  في  كما 
بينما تقف واشنطن »عند مفصل مهم 
ب��داي��ة مرحلة  م��ع  الدولية  ف��ي عالقاتها 
غير واضحة«،  معاملها  ت���زال  ال  ج��دي��دة 
الدبلوماسيني في  بحسب ما يرى أحد 

نيويورك. 
أفغانستان،  ف���ي  ال��ح��ل  إل���ى  وب��ال��ن��س��ب��ة 
بينما ت��ل��وح ف��ي األف���ق م��ن��ذ م���دة بوادر 
امل��ص��ال��ح��ات، ف��إن ه��ول��ب��روك ك��ان مهّيئًا 
ل���ل���ت���ف���اوض م����ع ح���رك���ة »ط����ال����ب����ان«. إنه 
ال���س���ي���اس���ي امل���خ���ض���رم ال������ذي ت��م��ك��ن في 
دايتون  ات��ف��اق��ي��ة  إن���ج���از  م���ن  ع���ام 1995 
البوسنة.  في  للنزاع  ًا 

ّ
ح��د التي وضعت 

وك��ان أيضًا م��ن امل��ش��ارك��ني ع��ن كثب في 
حكومة  لكل  ال��خ��ارج��ي��ة  السياسة  رس��م 
م��ن��ذ ح���رب فييتنام، حني  دي��م��وق��راط��ي��ة 
ش����ارك ف���ي م��ب��اح��ث��ات ب���اري���س م���ع ثوار 

»ألفيت كونغ«. وشارك في إقامة عالقات 
دب��ل��وم��اس��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ع ال���ص���ني عام 
1987. هو، كما وصفه أوباما قبل وفاته، 
الخارجية  السياسة  عمالقة  من  »واح��د 
ل��م ي��ش��اط��ره إياه  األم��ي��رك��ي��ة«. لكنه رأي 
قل عنه، في 

ُ
نائبه جوزف بايدن، الذي ن

كتاب للصحافي بوب وودورد، قوله عن 
ه��ول��ب��روك »إن���ه أك��ث��ر األن��غ��ال غ���رورًا من 

بني من قابلتهم حتى اآلن«. 

 مدّويًا 
ً

ف���ش���ال ي��ت��وق��ع  وك�����ان ه���ول���ب���روك 
أفغانستان  ف���ي  أوب���ام���ا  الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
 »ل����ن ي��ك��ت��ب ل��ه��ا ال���ن���ج���اح«، وفق 

ً
ق���ائ���ال

صحيفة  ن�����ش�����رت�����ه�����ا  س�������ري�������ة  وث�����ي�����ق�����ة 
 م��ن أن تكون 

ً
»ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز«. وب���دال

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ق���د أس��ق��ط��ت نظامًا 
ه 

ّ
ف��اش��ي��ًا ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان، وأق��ام��ت محل

دبلوماسي  يصف  ديموقراطيًا،  نظامًا 
بالقول:  دوره����������ا  امل����ت����ح����دة  األم��������م  ف�����ي 

ال��دم، ونسيت  املتحدة جلبت  »الواليات 
الديموقراطية«. 

التخّبط   من 
ً
أوباما ح��اال إدارة  وتعيش 

ح���ي���ال م�����أزق أف���غ���ان���س���ت���ان، ت��م��ام��ًا مثل 
القضية  معالجة  ف��ي  ب 

ّ
والتقل التخّبط 

يصّر  ناحية  م��ن  فأوباما  الفلسطينية. 
ألفغانستان  م���خ���رج  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
 

ّ
إل��ى حد بغية تفادي أي تصعيد كبير، 

أن���ه ص���اح ف��ي أح���د االج��ت��م��اع��ات »أريد 
املقابل،  ف��ي  لكنه  خ���روج«.  استراتيجية 
طلب من نائبه بايدن دراسة استراتيجية 
بديلة تقوم على حشد املزيد من القوات. 
وفي نهاية املطاف، رفض الخيار البديل 
املقبل،  تموز  في  القوات  والتزم بسحب 
ل 

ّ
ألنه ال يستطيع خسارة حزبه إذا ما بد

استراتيجيته. 
دا 

ّ
د وت��خ��ّب��ط م��ن ج��ان��ب ال��رئ��ي��س بد

ّ
ت���رد

األدميرال  أمام جنراالته. أحدهم  هيبته 
األركان  ه���ي���ئ���ة  رئ����ي����س  م�����ول�����ني،  م����اي����ك 
امل��ش��ت��رك��ة، إض���اف���ة إل���ى ال��ج��ن��رال دافيد 
ب��ت��راي��وس، ال���ذي ي��ت��ول��ى ق��ي��ادة القوات 
أفغانستان  ف��ي  واألم��ي��رك��ي��ة  األط��ل��س��ي��ة 

منذ الصيف املاضي. 
وفاة هولبروك أتت بعد عملية جراحية 
دامت عشرين ساعة في شريانه األرطي 
الذي تعّرض للتمزق أثناء لقائه وزيرة 
هولبروك  كلينتون.  هيالري  الخارجية 
ك����ان م���ت���زوج���ًا م���ن ك���ات���ي م����ارت����ون، وله 
ول�����دان م���ن زواج آخ�����ر، ول���دي���ه ع����دد من 
أب��ن��اء زوج��ت��ه م��ن رج��ل آخ��ر. بعد وفاته 
أوكلت مهمته في أفغانستان وباكستان 

إلى أحد نوابه، يدعى فرانك روغييرو. 

وصّية هولبروك: أوقفوا حرب أفغانستان 
تقرير

ميتشل يعد بالدولة الفلسطينية خالل مؤتمر صحافي مع عريقات أمس )م. محمد ــ أ ب(


