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عباس ال يرفض املفاوضات غير املباشرًة 
تأجيل اجتماع لجنة املبادرة العربيّة إلى ما بعد جولة ميتشل... وواشنطن تهدي تل أبيب »القبّة الفوالذيّة« 

إلنقاذ  مكثفة  دبلوماسية  وسط جهود 
ع��م��ل��ي��ة ال���ت���س���وي���ة، اس���ت���ب���ع���د ال���رئ���ي���س 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ح���م���ود ع����ب����اس إج������راء 
أي م���ف���اوض���ات م���ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن قبل 
لقائه  ب��ع��د  وق����ال،  االس��ت��ي��ط��ان.  تجميد 
ال��رئ��ي��س امل���ص���ري ح��س��ن��ي م���ب���ارك، »أي���ًا 
ك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج وامل�����ش�����اورات، ل���ن نقبل 
ب����م����ف����اوض����ات م�����ا ب���ق���ي االس����ت����ي����ط����ان«، 

مضيفًا »أبلغنا األميركين هذا األمر«. 
ب���د م���ن م��رج��ع��ي��ة  أن����ه »ال  ورأى ع���ب���اس 
واضحة لعملية السالم«، مشيرًا إلى أن 
هذه املسائل ستناقش مع لجنة املتابعة 
الفلسطينية،  ال��ق��ي��ادة  م���ع  ث���م  ال��ع��رب��ي��ة 
»وب����ع����د ذل�����ك ن����أخ����ذ ال������ق������رار«. ل���ك���ن���ه ل��م 
يوضح ما إذا ك��ان سيوافق على إج��راء 
م��ف��اوض��ات غ��ي��ر م��ب��اش��رة ت��ح��ت رع��اي��ة 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ال���ت���ي ط���رح���ت ه���ذه 

اإلمكانية. 
م��ص��ادر فلسطينية  أعلنت  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
رسمية أن كبير املفاوضن الفلسطينين 
صائب عريقات سيتوجه إلى واشنطن 
اإلث��ن��ن امل��ق��ب��ل ل��ل��ق��اء وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة 
رئيس  يلتقي  فيما  كلينتون.  ه��ي��الري 
ال�������������وزراء ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي س�������الم ف���ي���اض 
كلينتون اليوم، قبيل انعقاد مؤتمر في 
»م��رك��ز ص��ب��ان ل��ل��ش��رق األوس����ط« نهاية 
األسبوع الجاري. ومن املقرر أن تتطرق 
ك��ل��ي��ن��ت��ون خ����الل امل���ؤت���م���ر إل����ى خ��ط��وات 
ف��ش��ل  أع�����ق�����اب  ف�����ي  األم����ي����رك����ي����ة  اإلدارة 

محادثاتها مع إسرائيل. 
ك��م��ا وص����ل وزي�����ر ال����دف����اع اإلس��رائ��ي��ل��ي 
إل��ى نيويورك أم��س، للقاء  ب��اراك  إيهود 
األم������ن ال����ع����ام ل���أم���م امل���ت���ح���دة ب�����ان ك��ي 
مون، قبل أن يتوّجه إلى واشنطن للقاء 
آخرين.  أميركين  ومسؤولن  كلينتون 
وكان قد سبقه املبعوث الخاص لرئيس 
نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي  ال���وزراء 

إسحاق مولخو. 
وك����ان األم����ن ال��ع��ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
ع����م����رو م����وس����ى، ق����د أع����ل����ن أن اج���ت���م���اع 
لجنة املتابعة العربية سيعقد األسبوع 
املقبل في انتظار نتائج املباحثات التي 
ال��خ��اص  األم��ي��رك��ي  امل��ب��ع��وث  سيجريها 
إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، مع 

الرئيس الفلسطيني اإلثنن املقبل. 

م���س���اع ي���ب���دو أن���ه���ا ُت���ق���اَب���ل ب���م���زي���د م��ن 
بعدما  إلس��رائ��ي��ل،  األميركية  ال��ت��ن��ازالت 
وافق مجلس النواب األميركي على تقديم 
م��س��اع��دًة  م��الي��ن دوالر إلس��رائ��ي��ل   205
للصواريخ  م��ض��اد  دف��اع��ي  ن��ظ��ام  لنشر 
القصيرة املدى، يعرف بالقبة الفوالذية 
م���ش���روع  ض���م���ن  وذل�������ك  دوم(،  )اي����������رون 
ق��ان��ون اإلن��ف��اق للعام امل��ال��ي 2011 ال��ذي 
أق��ر بغالبية 212 في مقابل 206، ضمن 
الدفاعية.  بالتمويالت  املتعلقة  ال��ف��ق��رة 
وال يزال مشروع قانون اإلنفاق بحاجة 
وتوقيع  ال��ش��ي��وخ  مجلس  تصديق  إل��ى 

الرئيس األميركي باراك أوباما ليصبح 
نافذًا. 

ف���ي ه����ذا ال���وق���ت، دع����ا وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي، أف���ي���غ���دور ل���ي���ب���رم���ان، إل��ى 
اس���ت���ئ���ن���اف امل����ف����اوض����ات امل����ب����اش����رة م��ع 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن. وق�����ال، إث���ر اج��ت��م��اع مع 
م��الدي��ن��وف،  ن��ي��ك��والي  البلغاري  نظيره 
ال��ح��وار بيننا  »م��ن املهم ج��دًا استئناف 
أن  ي��م��ك��ن  ش���يء  ال  الفلسطينين.  وب���ن 
ي��ح��ل م��ح��ل امل��ف��اوض��ات امل��ب��اش��رة. نحن 

نؤمن باملفاوضات املباشرة«. 
وفي ما يتعلق برفض إسرائيل تجميد 
»قررنا  قوله  ليبرمان  االستيطان، جدد 
ف�����ي ب���������ادرة أح�����ادي�����ة ت���ج���م���ي���دًا ل��ع��ش��رة 
إيجابية.  أي نتيجة  نر  لم  لكننا  أشهر، 
إل��ى هذا  ال��ي��وم ال أرى أي سبب للعودة 

التجميد«. 
إع����الن ل��ي��ب��رم��ان رغ��ب��ت��ه ه���ذه ت��زام��ن مع 
الغربية  للضفة  املدنية«  »اإلدارة  إع��الن 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي��ش اإلس���رائ���ي���ل���ي إض��ف��اء 
في  بناء  3 مشاريع  قانونية على  صفة 

مستوطنة »أف��رات«. وقال موقع »والال« 
اإلخ��ب��اري اإلس��رائ��ي��ل��ي إن »ط��اق��م الخط 
األخ��ض��ر« ف��ي »اإلدارة امل��دن��ي��ة« ص��ادق 
خالل األسابيع األخيرة على أن املشاريع 
ال��ث��الث��ة، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ث��الث��ة أح��ي��اء، 
أقيمت على »أراض��ي دول��ة«. وأض��اف أن 
التصديق سيتيح دفع مخططات أخرى 
ُأعّدت لبناء مئات املساكن في »أفرات«. 

وبعد التصديق، طلبت »اإلدارة املدنية« 

من وزارة الدفاع اإلسرائيلية التصديق 
على تسويق بناء 417 مسكنًا في األحياء 
ال���ث���الث���ة، »غ���ف���ع���ات ه���ت���م���ار« و»غ��ف��ع��ات 
هدغان« و»غفعات هزايت«، وفقًا لطلب 

السلطة املحلية في »أفرات«. 
وف����وج����ئ ن���ش���ط���اء ح���رك���ة »س������الم اآلن« 
امل��دن��ي��ة«. وش�����ّددوا على  ب��ق��رار »اإلدارة 
أن »رسم حدود مستوطنة ليس عملية 
ويدل  سياسية،  خطوة  بل  بيروقراطية 
على أن حكومة نتنياهو ال تريد التوصل 

إلى تسوية الدولتن للشعبن«. 
وفي ردود الفعل الفلسطينية والدولية، 
 

ّ
أن اإلس�������الم�������ي  ال�����ج�����ه�����اد  ح�����رك�����ة  رأت 

ب����دائ����ل ال���س���ل���ط���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ع��ث��ر 
امل�����ف�����اوض�����ات ال���ح���ال���ي���ة ال ت���م���ّث���ل ح�����اّلً 
ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، م����ش����ّددة ع��ل��ى 
أن »االن��ت��ف��اض��ة وامل��ق��اوم��ة ه��م��ا الخيار 
الوحيد ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي«. 
لالنتفاضة   23 الذكرى  ملناسبة  وقالت، 
األول���ى، إن »م��ا يجري الحديث عنه من 
ودبلوماسية  وخيارات سياسية  بدائل 
للمفاوضات الحالية، ال يمّثل حاّلً على 
اإلطالق، بل هو تعميق لأزمة وارتهان 

جديد ملرحلة جديدة من الخداع«. 
وف�����ي روس����ي����ا، أع���ل���ن وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال�����روس�����ي س���ي���رغ���ي الف��������روف أن ب����الده 
»ستواصل تقديم املساعدات املالية إلى 
امل��ع��دات  وت��وري��د  الفلسطينية،  السلطة 
إلى أجهزتها األمنية«، معربًا عن »تأييد 
عن  الفلسطينية  القضية  لحل  موسكو 
ط���ري���ق امل����ف����اوض����ات وم���ع���ارض���ت���ه���ا أي 

خطوة أحادية الجانب«. 
ونقلت وسائل إعالم روسية عن الفروف 
قوله، في اتصال هاتفي مع عباس أول 
من أمس، إن »روسيا مستعّدة ملواصلة 
الفلسطينية،  للسلطة  مالي  دعم  تقديم 
وت���وري���د ال��ع��ت��اد األم���ن���ي إل���ى أج��ه��زت��ه��ا 
األمنية«. ب��دوره، أع��رب وزي��ر الخارجية 
ال���ب���ري���ط���ان���ي، ول����ي����ام ه����ي����غ، ع����ن خ��ي��ب��ة 
أم��ل��ه م��ن ق���رار إس��رائ��ي��ل استئناف بناء 
امل��س��ت��وط��ن��ات  أن  ورأى  امل���س���ت���وط���ن���ات، 
الدولي،  القانون  بموجب  شرعية  »غير 

وتمثل عقبة أمام السالم«. 
ك��م��ا أع���رب األم���ن ال��ع��ام ل��أم��م املتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون ع���ن أس���ف���ه ل���ع���دم ام��ت��ث��ال 
إس��رائ��ي��ل ل���دع���وة امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي إل��ى 
تمديد تجميد االستيطان في األراضي 
إس��رائ��ي��ل  وح���ث  امل��ح��ت��ل��ة.  الفلسطينية 
م����ج����ددًا ع���ل���ى »االم����ت����ث����ال الل���ت���زام���ات���ه���ا 
جميع  وتجميد  ال��ط��ري��ق،  خريطة  وف��ق 
األن���ش���ط���ة االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ف���ي األراض�����ي 
القدس  فيها  بما  املحتلة  الفلسطينية 

الشرقية«. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز( 

تركيا ــ إسرائيل: خالف على االعتذار واتفاق على التعويض 
علي حيدر 

بعدما أظهر الطرفان التركي واإلسرائيلي 
موافقتهما على مبدأ إنهاء األزمة العالقة 
بينهما، على خلفية قتل س��الح البحرية 
اإلسرائيلية لتسعة أت��راك على منت قافلة 
بينهما  التجاذب  انتقل  الحرية،  أسطول 
إلى مضمون الصيغة التي يمكن أن تمّثل 
مخرجًا لكال الطرفن، وف��ي الوقت نفسه 
قد تكون مبررًا وسببًا إلجهاض املساعي 
ت��ح��ت ع���ن���وان ع����دم ال��ت��وص��ل إل����ى صيغة 

مالئمة لكل منهما. 
التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية  وتناولت 
وال��ت��رك��ي��ة امل�����داوالت ال��ت��ي أج��راه��ا رئيس 
ال����وزراء التركي رج��ب طيب أردوغ����ان مع 
م��س��ت��ش��اري��ه ف���ي ش����أن ص��ي��غ��ة ال��ت��س��وي��ة 
املقترحة. وركزت على التباين بن مواقف 
ال��ط��رف��ن، ل��ك��ون أن��ق��رة ت��ط��ال��ب ب��االع��ت��ذار 
امل���ب���اش���ر، ف��ي��م��ا ت���ف���ّض���ل إس���رائ���ي���ل إب�����داء 

األسف عّما جرى. 
وفي هذا اإلطار، ذكرت صحيفة »هآرتس« 

أنه ليس واضحًا بعد ما إذا كان أردوغان قد 
أعطى ضوءًا أخضر الستمرار االتصاالت، 
غير أن التقدير هو أن محادثات إضافية 
إلى  للتوصل  املقبلة،  األي���ام  ستجري في 

صيغة مالئمة ملشكلة االعتذار. 
»حرييت«  صحيفة  تحدثت  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
التركية عن أن جولة اللقاءات بن ممّثلي 
ت���ل أب��ي��ب وأن���ق���رة ف���ي ج��ن��ي��ف ان��ت��ه��ت من 
دون نتائج، وأن الجانبن لم ينجحا في 
ال��ت��وص��ل إل���ى ت��ف��اه��م��ات دب��ل��وم��اس��ي��ة من 

شأنها وضع حّد للتوتر بن الدولتن. 
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ت��رك��ي��ة ن��ف��س��ه��ا عن 
مصادر دبلوماسية مّطلعة اعتقادها بأن 
ل��م تنعدم  ال��ى املصالحة  التوصل  ف��رص 
حتى اآلن، إذ ال يزال »الباب مفتوحًا، إذا ما 

ُعثر على الصيغة الصحيحة لالعتذار«. 
ف���ي م������وازاة ال��ت��ق��اري��ر اإلع��الم��ي��ة التركية 
الذي  التركي  املسؤول  أكد  واإلسرائيلية، 
ش����ارك ف��ي ل��ق��اء ج��ن��ي��ف، أوزدم س��ان��ب��رك، 
لوكالة »ف��ران��س ب��رس«، أن ك��اًل من تركيا 
وإس��رائ��ي��ل ت���ري���دان ط���ّي صفحة ال��ح��ادث 

امل��أس��اوي لأسطول اإلنساني ال��ذي كان 
أن الجدل  إل��ى  غ���زة، مشيرًا  إل��ى  متوّجهًا 
القائم اآلن هو في »الصيغة، بشأن كلمة 
اع��ت��ذار«. لكنه ع��اد وش���دد على أن تركيا 
»لن تفاوض أبدًا على كلمة غير اعتذار«. 
ول���ف���ت إل�����ى أن�����ه »م�����ن غ���ي���ر امل���رت���ق���ب عقد 
ال��راه��ن. ننتظر  اجتماع جديد في الوقت 

قرار« القادة. 
وأوض���ح���ت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة 
واإلسرائيلي وضعا،  التركي  الطرفن  أن 
خ��الل اجتماع جنيف، تفاهمًا مؤلفًا من 
صفحة ونصف ُعرض على قادة الجانبن. 
وي���ن���ص االت����ف����اق ع���ل���ى ت���ق���دي���م إس���رائ���ي���ل 
اعتذارًا وتعويضات مرفقة بذلك، و»التزام 
بإعادة العالقات الجيدة التي كانت قائمة 
على الفور« بن الدولتن قبل األزمة، وهو 
م��ا يعني إع����ادة السفير ال��ت��رك��ي إل���ى تل 
أبيب، لكون السفير اإلسرائيلي لم يغادر 
أن��ق��رة. وق����ّدرت صحيفة »ه���آرت���س« أن ال 
يمّثل دفع التعويضات مشكلة إلسرائيل، 
على م��ا ي��ب��دو، ال��ت��ي ق��د تبلغ م��ئ��ات آالف 

ال�������دوالرات ل��ع��ائ��الت ال��ق��ت��ل��ى، وأق����ل منها 
أن��ه يمكن  لعائالت الجرحى، وخصوصًا 
وض���ع ه���ذه ال��ت��ع��وي��ض��ات ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن 
إن��س��ان��ي��ة ال ك��ج��زء م��ن ت��ح��ّم��ل مسؤولية 

قضائية. 
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ت��ج��ّن��ب رئ��ي��س ال�����وزراء 
بنيامن نتنياهو التطرق إلى موقف وزير 
خارجيته أفيغدور ليبرمان، املعارض لحل 
األزمة مع تركيا وفق العناوين املطروحة، 
ال�������ذي ان����ض����م إل����ي����ه أي����ض����ًا ن����ائ����ب رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة س��ي��ل��ف��ان ش����ال����وم، ال�����ذي ش��دد 
على أن من املمنوع على إسرائيل تقديم 

االعتذار بشأن قافلة أسطول الحرية. 
إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ال���س���اب���ق إي���ه���ود أومل�������رت ت���وّج���ه ح��ك��وم��ة 
ن���ت���ن���ي���اه���و ل�����دف�����ع ت����ع����وي����ض����ات ل��ت��رك��ي��ا 

واالعتذار عن أحداث »أسطول الحرية«. 
ك��ذل��ك، ق���ال ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة دان��ي 
أيالون إنه ال ينبغي على إسرائيل االعتذار 
ف��ي السفينة  ال��ن��ش��ط��اء  ق��ت��ل  لتركيا ع��ل��ى 

التركية »مرمرة«. 

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مدعومًا بغطاء 
مصري، العودة إلى املفاوضات املباشرة من دون وقف 

لالستيطان، رغم إشارته إلى أن القرار النهائي ينتظر 
لجنة املبادرة العربية، التي تنتظر بدورها الجهود 

الدبلوماسية الجديدة 

أعرب 88 في املئة 
من اإلسرائيليني عن اعتقادهم 
بأن األحزاب في إسرائيل فاسدة. 

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 
نتائج استطالع »شفافية دولية«، 
الذي أجري ملناسبة اليوم العاملي 

ملحاربة الفساد، أن ثالثة أرباع 
اإلسرائيليني مقتنعون بحدوث 
ارتفاع في مستويات الفساد في 
إسرائيل خالل السنوات الثالث 

األخيرة. وتبنينّ من االستطالع أن 
اإلسرائيليني يرون أن األحزاب تحتل 

املكان األول في ما يتعلق 
بالفساد.

)يو بي آي(

ما قل
ودل

عملية التسوية

خالل املواجهات بني الفلسطينيني واملستوطنني )باز راتنر ــ رويترز( 

إسرائيل ُتضفي صفة 
قانونّية على 3 مشاريع 
في مستوطنة »أفرات« 

وتستعّد لبناء 417 مسكنًا 

الجمعة  10  كانون األول  2010  العدد  1288


