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العرب يطلبون »عرضًا جادًا« للتفاوض 
التوّجه إلى مجلس األمن يقتصر على االستيطان... وروس يبدأ بإعداد »الترتيبات األمنية«

القاهرة ــ األخبار 

األسبوع  األميركية  اإلدارة  أعلنت  إن  م��ا 
امل�����اض�����ي ت���خ���ّل���ي���ه���ا ع�����ن ج����ه����ود ت��ج��م��ي��د 
والقدس  الغربية  الضفة  في  االستيطان 
امل����ح����ت����ل����ة ك�����ش�����رط م����س����ب����ق الس���ت���ئ���ن���اف 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  الفلسطينية  امل���ف���اوض���ات 
التلويح  إل��ى  الفلسطينيون  س��ارع  حتى 
بالخيارات البديلة التي رموها في ملعب 
القرار العربي، الذي تمثله لجنة املتابعة 

ملبادرة السالم العربية. 
خيارات كان من املفترض أن يكون حّدها 
إل��ى مجلس األم���ن لطلب  التوجه  األدن���ى 
االعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا إذا لم 
نذكر البنود األخرى، التي يصل أقصاها 
إلى حل السلطة. هذا ما كان يجب أن يكون 
مطروحًا أمام لجنة املتابعة العربية خالل 
اجتماعها أمس في القاهرة، بعد تأجيل 
مل���رت���ن ع��ل��ى األق������ل، إف���س���اح���ًا ف���ي امل��ج��ال 
أم�����ام االس���ت���م���اع إل����ى األف���ك���ار األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا امل���ب���ع���وث ج������ورج م��ي��ت��ش��ل 
عّباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  إلى 
والرئيس املصري حسني مبارك، بعدما 

كان قد نقلها إلى اإلسرائيلين. 
أميركية بدت واضحة على مالمح  أفكار 
ال����ق����رار ال���ع���رب���ي ال������ذي ص�����در أم�����س ب��ع��د 
اج��ت��م��اع م��س��ائ��ي، وال�����ذي س��ب��ق��ت��ه جملة 
م���ن ال���خ���الف���ات. ق����رار ل���م ي��ص��ل إل���ى ال��ح��د 
األدن��ى املفترض، بعدما خلص إلى أن ال 
مفاوضات »من دون ضمانات جدّية من 
إلى  التوجه  أم��ا  األم��ي��رك��ي��ة«.  اإلدارة  قبل 
مجلس األمن، فهو سيكون فقط لتجريم 
االعتراف  وليس  اإلسرائيلي  االستيطان 
ك��ان  ت��وّج��ه  وه���و  الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة 
محمود ع��ّب��اس س��ّب��اق��ًا إل��ي��ه، وم��ا ق��ام به 

الوزراء العرب هو التصديق فقط. 
حصيلة مخّيبة تشير إلى أن الرهان على 
ي��زال قائمًا رغ��م الكم الهائل  التفاوض ال 
من اإلخفاقات التي اعترت الفترة املاضية 
فقط من جهود ما يسمى »عملية السالم«. 
إال أن األم�����ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
ع��م��رو م��وس��ى، ح��رص على إض��ف��اء نبرة 
الصحافي  املؤتمر  في  ال��ق��رار،  قوية على 
»ال  ال���ذي ت��ل��ى االج��ت��م��اع، م��ش��ّددًا ع��ل��ى ال����
»قبل  مباشرة  تتبعها  التي  مفاوضات«، 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ض��م��ان��ات«، يبقى تقدير 

ج��دّي��ت��ه��ا ل��ل��م��ف��اوض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وم��ن 
ورائه العربي. 

وب��ع��د اج��ت��م��اع دام ن��ح��و أرب����ع س��اع��ات، 
خ�����رج م���وس���ى ب��ص��ح��ب��ة رئ���ي���س ال�������وزراء 
القطري، وزير الخارجية حمد بن جاسم 
آل ثاني إلى الصحافين، ليعلن أن لجنة 
م�����ب�����ادرة ال����س����الم ال���ع���رب���ي���ة ق������ررت »ع����دم 
اس��ت��ئ��ن��اف امل���ف���اوض���ات، وأن ي���ك���ون ذل��ك 
ره��ن��ًا بتلّقي ع��رض ج��اد إلن��ه��اء ال��ص��راع 
ال���ع���رب���ي اإلس���رائ���ي���ل���ي وف���ق���ًا مل��رج��ع��ي��ات 
ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم«. وأك����د »م���وق���ف ال��ل��ج��ن��ة، 
أن اس��ت��ئ��ن��اف امل���ح���ادث���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يتطلب ال��وق��ف ال��ك��ام��ل لكل 
األن���ش���ط���ة االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة ف����ي األراض�������ي 
ال��ق��دس  فيها  ب��م��ا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفلسطينية 

الشرقية«. 
وأوض��������ح م���وس���ى أن ال���ل���ج���ن���ة ال�����وزاري�����ة 
العربية دع��ت »إل��ى ع��رض املوقف برمته 

لجنة  ق���رار  وتفعيل  األم����ن،  ع��ل��ى مجلس 
امل���ت���اب���ع���ة ب���ط���رح م����وض����وع االس���ت���ي���ط���ان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي م���ج���ددًا ع��ل��ى م��ج��ل��س األم���ن 
الدولي، واستصدار قرار يؤكد الصفة غير 

الشرعية أو القانونية لهذا النشاط...«. 
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ثاني  آل  ب��ن جاسم  الشيخ حمد  القطري 
إل������ى م��ج��ل��س  ال�����ع�����رب س���ي���ت���وج���ه���ون  إن 
األم����ن ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
س��ت��س��ت��خ��دم ح���ق ال��ن��ق��ض ض���د أي ق���رار 

يمكن أن يصدر عن املجلس. 
االس��ت��ي��ط��ان ك���ان م��ق��ص��د رئ��ي��س ال�����وزراء 
ال��ق��ط��ري ف���ي امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ف���ي ما 
يتعلق بالحديث عن مجلس األمن، إال أنه 
ك��ان ق��د ش���ّدد، ف��ي كلمة خ��الل االجتماع، 
على ض���رورة ال��ت��وج��ه إل��ى مجلس األم��ن 
في حالة فشل املفاوضات من أجل تحقيق 
االع����ت����راف ب���ال���دول���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ضمن 
ال��ق��دس  ع����ام 1967 وع��اص��م��ت��ه��ا  ح�����دود 
الشرقية. لكنه اشترط لذلك »ثبوت فشل 

عملية التفاوض«. 
اجتماع  امل��ت��اب��ع��ة  اج��ت��م��اع لجنة  وس��ب��ق 
ت��ش��اوري لبعض ال����وزراء، ش���ارك فيه كل 
من عباس والشيخ حمد بن جاسم ووزير 
ال���خ���ارج���ي���ة امل����ص����ري أح���م���د أب�����و ال��غ��ي��ط 
ووزي�����ر ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي سلطنة 

ع���م���ان ي���وس���ف ب����ن ع����ل����وي، إض����اف����ة إل���ى 
موسى، فيما سّجل غياب وزير الخارجية 
السوري وليد املعلم عن كل االجتماعات، 
ح����ي����ث م����ّث����ل����ت س�����وري�����ا ب���م���ن���دوب���ه���ا ف��ي 

الجامعة يوسف أحمد. 
وش���ه���د االج���ت���م���اع ال���ت���ش���اوري ان��ق��س��ام��ًا 
االج���ت���م���اع، بعدما  ي��ط��ي��ح  ك���اد  اآلراء  ف���ي 
ب������ن  اتجاهن  ال�����خ�����الف�����ات  ت�����ص�����اع�����دت 
أق����واه����م����ا ت���م���ّث���ل���ه م���ج���م���وع���ة أب�����و م�����ازن، 
ال��ت��ي أب��ل��غ��ت م��وس��ى رف��ض��ه��ا للتصعيد 
إل��ى مجلس  من جديد  القضية  وتحويل 
م��ح��ور  ت��س��ت��ف��ي��د دول  األم�������ن، »ح���ت���ى ال 
الجزائر  اليمن،  س��وري��ا،  )ليبيا،  ال��رف��ض 
وقطر(..ألن أبو مازن يريد إرض��اء محور 

ت��ق��وده السعودية وم��ص��ر«، بحسب  آخ��ر 
»األخبار«  ذك��ر مصدر عربي. وعلمت  ما 
ل��ّوح برغبته في  الفلسطيني  الرئيس  أن 
االس��ت��ق��ال��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه م���ع ال��رئ��ي��س 

مبارك. 
ال���ح���راك ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ق��اه��رة ال����ذي أثمر 
ال��ق��رار ال��ه��زي��ل، سبقه ح���راك أم��ي��رك��ي في 
ال���ع���اص���م���ة امل���ص���رّي���ة أي���ض���ًا إض����اف����ة إل���ى 
إس��رائ��ي��ل، إذ أع����اد ج����ورج م��ي��ت��ش��ل، بعد 
ل���ق���ائ���ه ال���رئ���ي���س امل����ص����ري، ت���أك���ي���د س��ع��ي 
ب�����الده »ل���ل���وص���ول إل����ى ات���ف���اق إط�����ار بن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن واإلس���رائ���ي���ل���ي���ن«. وت��اب��ع 
الجانبن  م��ش��ارك��ة  ف��ي  يتمثل   

ّ
»ال��ح��ل أن 

في مفاوضات بنية صادقة، مع مشاركة 
جميع األط��راف املعنية من أج��ل تضييق 

فجوة الخالف«. 
أع��ل��ن��ت صحيفة »ه��آرت��س«  إس��رائ��ي��ل��ي��ًا، 
ال����ح����ك����وم����ة  رئ������ي������س  أن  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
مناقشة  ع��ل��ى  »واف����ق  نتنياهو  بنيامن 
ال��ق��ض��اي��ا األس��اس��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ص��راع 
املفاوضات  خ��الل  من  الفلسطينين،  مع 
غير املباشرة«. وذكرت أن نتنياهو »قّدم 

التزامًا مليتشل« في هذا السياق. 
»ي��رف��ض  نتنياهو  إن  الصحيفة  وق��ال��ت 
إجراء مفاوضات مع الفلسطينين بشأن 
ق��ض��اي��ا ال��ح��دود وامل��س��ت��وط��ن��ات، وك��ذل��ك 
وض���ع م��دي��ن��ة ال��ق��دس، ق��ب��ل االت��ف��اق على 
قضية األمن، التي تمّسك بوضع حل لها 

قبل القضايا األخرى«. 
الرئيس  ال��غ��رض، وص��ل مستشار  ولهذا 
األميركي لشؤون الشرق األوسط، دنيس 
وذك�����رت صحيفة  إس���رائ���ي���ل.  إل����ى  روس، 
ج���اء  روس  أن  أح������رون������وت«  »ي����دي����ع����وت 
للرئيس  م��ب��ع��وث��ًا  أم���س »س�����رًا«  م���ن  أول 
األم���ي���رك���ي ووزي������ر خ��ارج��ي��ت��ه »م����ن أج��ل 
ف��ه��م االح��ت��ي��اج��ات األم��ن��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ف��ي امل��ف��اوض��ات ع��ل��ى ال��ح��ل ال���دائ���م«، من 
مع  سيعقدها  اجتماعات  سلسلة  خ��الل 
غابي  اإلسرائيلي  الجيش  أرك��ان  رئيس 
أش���ك���ي���ن���ازي، ورئ����ي����س ال���ش���اب���اك ي���وف���ال 
املستوى  الرفيعي  واملسؤولن  ديسكن، 

في شعبة االستخبارات العسكرية. 
ال����ج����ان����ب����ن  أن  ال����ص����ح����ي����ف����ة  وت�����اب�����ع�����ت 
س��ي��ح��اوالن ب��ل��ورة »ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء« 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، وال���ب���ح���ث ف���ي ال��ت��رت��ي��ب��ات 
األمنية الطويلة األمد بهدف شملها في 
املستقبل.  ف��ي  إليه  ُيتوّصل  ات��ف��اق س��الم 
إل��ى »تقاسم األدوار ب��ن روس  وأش���ارت 
وم��ي��ت��ش��ل؛ ح��ي��ث س��ي��رك��ز األخ���ي���ر خ��الل 
ات���ه م����ع امل���س���ؤول���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن  ل���ق���اء
وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن ع����ل����ى ق����ض����اي����ا ال���ح���ل 
ال���دائ���م واق���ت���راح ص��ي��غ��ة ت��س��وي��ة، بينما 
ال���ج���وان���ب األم��ن��ي��ة  س���ي���رك���ز روس ع���ل���ى 

للمفاوضات«. 

نصائح بيل كلينتون ألوباما: صيغة أميركّية للتسوية 
واشنطن ــ طارق زّياد 

م���ن ب���ن ج��م��ي��ع ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي ع��ق��دت في 
ال���ع���اص���م���ة األم���ي���رك���ي���ة واش����ن����ط����ن ن��ه��اي��ة 
األس�����ب�����وع امل�����اض�����ي، ع���ق���ب إع�������الن ال��ب��ي��ت 
األب������ي������ض ت���خ���ل���ي���ه ع������ن م����ط����ل����ب ت��ج��م��ي��د 
االستيطان كمدخل الستئناف املفاوضات 
بن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حظي 
ل���ق���اء ج���م���ع ب����ن ال���رئ���ي���س���ن األس����ب����ق ب��ي��ل 
 قدر 

ّ
كلينتون والحالي ب��اراك اوب��ام��ا بأقل

من االهتمام اإلعالمي. 
م����ا ص�����در ع����ن االج���ت���م���اع ك�����ان ع���ل���ى شكل 
تصريحات لكلينتون يعرب فيها عن دعمه 
الرئيس  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ّي��ة  للتسوية 
األم��ي��رك��ي م��ع ال��ج��م��ه��وري��ن ب��ش��أن تمديد 
أخ��رى  تسوية  لكن  الضريبية.  اإلع���ف���اءات 
ج����رى ال����ت����داول ف��ي��ه��ا ب���ن ال��رئ��ي��س��ن ظلت 
مباحثاتها طي الكتمان، كما ينقل مقربون 

من اإلدارة. 
وي���ق���ول ه�����ؤالء إن ك��ل��ي��ن��ت��ون ك����ان ل��دي��ه ما 
ي��دل��ي ب��ه ف��ي ش���أن تعثر امل��ف��اوض��ات، وإن 

أوباما كان مستعدًا لالستماع بعد إخفاق 
مساعيه إلغ��راء رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي 
ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ب���ع���رض ي���ف���وق ب��م��ا ال 
يقاس، بمكاسبه االستراتيجية إلسرائيل، 
ال���ذي كان  التعهد األوح���د والقصير األم���د 
يفترض بحكومة نتنياهو أن تلتزم به، أال 
وهو تجميد االستيطان تسعن يومًا فقط. 
الرئيس األس��ب��ق بيل كلينتون وغ��ي��ره من 
ال��ت��س��وي��ة ي�����رون أن إدارة  امل��ت��اب��ع��ن مل��ل��ف 
م��أزق  أن��ق��ذت نفسها بنفسها م��ن  أوب���ام���ا 
ك��ان سيحل ال محالة لو أنها أص��رت على 
صفقتها. وي��رى ه��ؤالء أن رف��ض إسرائيل 
لصفقة ضيقة األفق ومحدودة الصالحية 
اإلدارة  إل���ى  امل���ب���ادرة  زم���ام  تعيد  سياسيًا 
أواًل وأخ��ي��رًا  األم��ي��رك��ّي��ة لتصب ج��ه��وده��ا 
تنتج  ولكي  للنزاع،  الكبيرة  الصورة  على 
قضايا  لكل  والشاملة  الخاصة  تسويتها 

الحل النهائي. 
وب��ي��ل كلينتون م��م��ن ي����رون أن ن��اف��ذة أم��ل 
ش���رع���ت أم������ام ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة لتحمل 
إس����رائ����ي����ل وال���س���ل���ط���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 

إح������راز ت���ق���دم ع��ل��ى م���س���ار امل���ف���اوض���ات في 
املرحلة املقبلة. وينبه بعض املطلعن على 
النقاشات داخل البيت األبيض الى أن هذه 
ال��ن��اف��ذة ل��ن تفتح م��ا ل��م ُي��ق��دم أوب��ام��ا على 
طرح رؤيته الخاصة للتسوية على الطاولة 
 مسؤولية 

ّ
واإلق����الع ع��ن ت���رداد م��ع��زوف��ة أن

املطاف على  النهائي تقع في نهاية  الحل 
عاتق الطرفن اإلسرائيلي والفلسطيني. 

ل��������ذا ي������ذّك������ر ه���������ؤالء ال�����رئ�����ي�����س األم����ي����رك����ي 
ب��ال��ن��ص��ي��ح��ة ال���ق���دي���م���ة ال���ت���ي ق���ّدم���ه���ا إل��ي��ه 
امل����س����ت����ش����اران ال���س���اب���ق���ان ل����أم����ن ال��ق��وم��ي 
وب��رن��ت  بريجنسكي  زب��ي��غ��ن��ي��و  األم��ي��رك��ي 
سكاوكروفت وغيرهما من رجاالت الدولة 
الخارجية، في شباط 2009،  السياسة  في 
والتي تقضي باملبادرة الى عرض العناوين 

األساسية للحل املقبول أميركيًا. 
وإذا كان الهدف من تلك الخطوة، في حينه، 
ضبط إيقاع االنتخابات والنقاش السياسي 
اإلس����رائ����ي����ل����ي ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ن��وت��ة األم��ي��رك��ي��ة، ف��إن  الفلسطينية ع��ل��ى 
تلك امل��ش��ورة ال ت���زال على ال��ق��در نفسه من 

األه���م���ي���ة وق����د ب��ل��غ��ت امل���ف���اوض���ات م��رح��ل��ة 
جمود خطرة، وبات من الضروري البحث 
في مصيرها وط��رح السؤال البديهي: الى 
أي��ن ن��ذه��ب م��ن ه��ن��ا؟  وي��ذك��ر أح��د املقربن 
م��ن إدارة أوب��ام��ا أن األخ��ي��ر سبق أن ق��ارب 
ه��ذا ال��ط��رح م��ع مستشاريه م��ن دون بلوغ 
مراحل متقدمة فيه، وهو يقوم على عرض 
اكثر من مجرد أفكار للحل، بل الحل املقبول 
أميركيًا للقضية الفلسطينية، الذي سيلقى 
ترحيبًا في كثير من عواصم القرار الدولية 
التراجع  على  إسرائيل  ويجبر  والعربية، 

عن تعنتها. 
 ال مجال للخروج من 

ْ
ويرى هذا املصدر أن

ال��ج��م��ود ف��ي عملية ال��ت��س��وي��ة م��ا ل��م يقدم 
أوباما على هذه الخطوة، وإن كان دخوله 
م��رح��ل��ة ال����ص����راع ع��ل��ى والي���ت���ه ال��رئ��اس��ي��ة 
القاسية  التشريعية  الهزيمة  بعد  الثانية 
ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا ح��زب��ه ف���ي ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
املاضي قد يعزز لديه امليل الى إدارة أزمة 
الشرق األوسط عوضًا عن فك إحدى عقدها 

فقط. 

من كان يعّول على القرار عربي في ما يخّص املفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية، لم يخذله اجتماع لجنة املتابعة في 

القاهرة أمس، الذي خرج بالحد األدنى من القرارات، وترك الباب 
مفتوحًا لعودة املحادثات 

افتتحت وزارة األوقاف والطوائف 
املسيحية في الجمهورية 

العربية السورية، أمس، املؤتمر 
الدولي بعنوان »اإلخاء اإلسالمي 

ـــــ املسيحي«، في قصر األمويني 
للمؤتمرات في دمشق، ملتابعة 

مقررات وتوصيات السينودس ألجل 
الشرق والبالد العربية الذي ترأسه 
البابا بنيديكتوس السادس عشر 
الشهر املاضي في الفاتيكان في 
روما، بمشاركة ممثلي الطوائف 

واملذاهب اإلسالمية واملسيحية 
من أكثر من 30 دولة عربية 

وإسالمية ودولية. 
)األخبار( 

ما قل
ودل

عملية التسوية

ُسّجل غياب وزير الخارجية السوري وليد املعلم عن اجتماع لجنة املتابعة العربية في القاهرة أمس )أسماء وجيه ــ رويترز(

مجموعة أبو مازن أبلغت 
موسى رفضها للتصعيد 

وتحويل القضية من جديد 
إلى مجلس األمن
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