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ًا 
ّ
 وراء إسرائيل: االستيطان ليس أساسي

ّ
»أميركا تصطف

جه نحو املفاوضات غير املباشرة على »القضايا املركزّية« 
ّ
علن نهاية السعي إلى التجميد وتت

ُ
واشنطن ت

إلعادة  األم����ي����رك����ي����ة  ال����ج����ه����ود  وص����ل����ت 
الفلسطينيني واإلسرائيليني إلى طاولة 
املفاوضات املباشرة إلى طريق مسدود، 
السلطة  األميركية  اإلدارة  أبلغت  بعدما 
الوزراء  رئيس  بأن  رسميًا  الفلسطينية 
»رفض  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي، 
استئناف تجميد االستيطان«. أمٌر أكده 
ال��ك��ش��ف عن  م��س��ؤول فلسطيني، رف���ض 
: »واضح من الرد األميركي 

ً
اسمه، قائال

تجميد  اس���ت���م���رار  رف����ض  ن��ت��ن��ي��اه��و  أن 
لتحقيق  ف���رص���ة  إلع����ط����اء  االس���ت���ي���ط���ان 

السالم في املنطقة«. 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وأعلن 
الواليات  أن  ك��راول��ي  فيليب  األم��ي��رك��ي��ة 
تجميد  إل��ى  السعي  ع��ن  ت 

ّ
تخل املتحدة 

التركيز  إلى  وباتت تسعى  االستيطان، 
على »املشكالت املركزية« للنزاع. 

سيناقش  ال����ج����دي����د  ال����ن����ه����ج  إن  وق��������ال 
األسبوع املقبل في وزارة الخارجية في 
الفلسطينيني  املفاوضني  بني  واشنطن 

واإلسرائيليني. 
: »س��ع��ي��ن��ا إلى 

ً
وأوض������ح ك���راول���ي ق���ائ���ال

)لالستيطان(  ت��ج��م��ي��د  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول 
إليجاد الظروف للعودة إلى مفاوضات 
م���ل���م���وس���ة وم����س����ت����م����رة. ل���ك���ن ب���ع���د بذل 
ج��ه��ود ك��ب��ي��رة، ت��وص��ل��ن��ا إل���ى استنتاج 
أن ه��ذا ل��ن يخلق أس��اس��ًا قويًا لتحقيق 
اتفاق  إل��ى  التوصل  في  املشترك  الهدف 
إطار«. ورأى أن األمر ال يتعلق »بتغيير 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة«، »ب���ل ي��م��ك��ن ال��ق��ول إنه 

تغيير في التكتيك«. 
الكشف  رف��ض  أميركي  م��س��ؤول  وكشف 
إسرائيليني  م���ف���اوض���ني  أن  اس���م���ه  ع����ن 
األسبوع  »س��ي��ت��وج��ه��ون  وفلسطينيني 
محاولة  ف������ي  واش�����ن�����ط�����ن  إل��������ى  امل����ق����ب����ل 
املفاوضات«. ونقلت وسائل  الستئناف 
اإلع��الم عن املسؤول قوله إن »واشنطن 
اتفاق  إل���ى  ال��ت��وص��ل  ع��ل��ى  اآلن  ستعمل 

بشأن قضايا األمن والحدود«. 
أميركيان،  م���س���ؤوالن  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  ف���ي 
رف����ض����ا اإلف������ص������اح ع�����ن اس���م���ي���ه���م���ا، إن 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة »ت����درس ال��ع��ودة إلى 
امل��ف��اوض��ات غ��ي��ر امل��ب��اش��رة ب��ع��د فشلها 

بإحياء املفاوضات املباشرة«. 
في املقابل، رفض الفلسطينيون الدخول 
ال��رس��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة. وقال  ف��ي تفاصيل 

ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م ال��رئ��اس��ة، نبيل 
الفلسطيني  ال���رئ���ي���س  إن  ردي����ن����ة،  أب�����و 
م��ح��م��ود ع��ب��اس »ت��ل��ق��ى رس���ال���ة رسمية 
ح����ول ال��ج��ه��ود األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى قضية 
االس��ت��ي��ط��ان وامل��ف��اوض��ات«، م��ن دون أن 
ي��ع��ط��ي م���زي���دًا م���ن ال��ت��ف��اص��ي��ل، مشيرًا 
الجانب األميركي  »أب��ل��غ  ع��ب��اس  أن  إل��ى 
القيادة  مع  الرسمي  ال��رد  أننا سندرس 
إلعطاء  ال��ع��رب  واألش���ق���اء  الفلسطينية 
املوقف الفلسطيني النهائي«. مشاورات 
ي��ب��دو أن��ه��ا ب���دأت م��ع إع���الن ل��ق��اء عباس 
في  مبارك  املصري حسني  الرئيس  مع 
ال���ق���اه���رة، ال���ي���وم، وإع�����الن األم�����ني العام 
موسى،  عمرو  العربية،  ال���دول  لجامعة 
السالم  م����ب����ادرة  ل��ل��ج��ن��ة  »اج���ت���م���اع���ًا  أن 
ال��وزاري سيعقد  العربية على املستوى 
مطلع األس��ب��وع امل��ق��ب��ل ب��ن��اًء ع��ل��ى طلب 

دولة فلسطني«. 
ودع���ا وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة امل���ص���ري، أحمد 
»الدفع  إلى  الدولي  املجتمع  الغيط،  أبو 
وتحديد  ال�����س�����الم  م����ح����ادث����ات  إلن�����ه�����اء 
إلى  للتوصل  واض��ح��ة  نهائية  م��واع��ي��د 
ات��ف��اق. وق���ال: »دع��ون��ا نتفق على نهاية 
للعبة. هذه النهاية هي أن تتفق اللجنة 
ال��رب��اع��ي��ة ع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر ل��ل��ت��س��وي��ة«. إال 
أن��ه ح��ذر م��ن أن ال��وق��ت أص��ب��ح محدودًا 
ل��ل��ت��وص��ل إل�����ى ح����ل ق���ائ���م ع���ل���ى دولتني 

للنزاع. 
ب����دوره، ق��ال ع��ب��اس، خ��الل لقائه رئيس 
باباندريو،  ج����ورج  ال��ي��ون��ان��ي  ال������وزراء 
أزمة  »دخ����ل����ت  ال����س����الم  م����ف����اوض����ات  إن 
ص��ع��ب��ة«. وت���اب���ع: »ال ش���ك ف���ي أن هناك 
وأم������ل »مشاركة  أزم������ة ص���ع���ب���ة«.  أزم�������ة، 
االت���ح���اد األوروب�������ي ف���ي ع��م��ل��ي��ة السالم 
إلت���اح���ة اس��ت��ئ��ن��اف امل���ف���اوض���ات«، فيما 
دول��ة فلسطينية  إق��ام��ة  باباندريو  دع��م 

على حدود 67. 
التحرير  م����ن����ظ����م����ة  س��������ر  أم�����������ني  أم�����������ا 
فتشكك  رب����ه،  ع��ب��د  ي��اس��ر  الفلسطينية، 
ف���ي ق����درة واش��ن��ط��ن ع��ل��ى ال��ت��أث��ي��ر على 
إسرائيل، مشيرًا إلى أن »سياسة اإلدارة 
األم��ي��رك��ي��ة ف��ش��ل��ت ب��س��ب��ب ال��ل��ط��م��ة التي 

تلقتها من حكومة إسرائيل«، ما دفعها 
املفاوضات  إل����ى  ال����ع����ودة  اخ���ت���ي���ار  إل����ى 
غير املباشرة. ورأى أن تغيير السياسة 
اإلسرائيلي  التعنت  »نتيجة  األميركية 
ب���ال���ح���س���ب���ان، وع���ل���ى أساسه  س���ن���أخ���ذه 
التي  اإلدارة  ب��م��ق��دور  ك���ان  إذا  س��ن��ق��ّوم 
ف��ش��ل��ت ف���ي ج��ه��وده��ا األول�����ى أن تحقق 
ش��ي��ئ��ًا ف��ي ج��ه��وده��ا امل��ق��ب��ل��ة«. وأضاف: 
»ه�����ذا ال��ف��ش��ل ي���دع���ون���ا م����رة أخ�����رى إلى 

التوجه إلى اإلطار الدولي األوسع«. 
ف�����ي امل����ق����اب����ل، س�����ارع�����ت إس����رائ����ي����ل إلى 
فشل  م��س��ؤول��ي��ة  الفلسطينيني  تحميل 
الحكومة،  س��ك��رت��ي��ر  وق����ال  امل���ف���اوض���ات. 

ت��س��ف��ي ه�����اوزر، إن »امل��ش��ك��ل��ة ل��ي��س��ت في 
الجانب اإلسرائيلي، وعلى الفلسطينيني 
أن ي���درك���وا أن���ه ال ي��م��ك��ن وض���ع شروط 
م��س��ب��ق��ة ل��ل��م��ف��اوض��ات«. وأض������اف: »من 
قد  الحالي  امل��س��ار  أن  للجميع  ال��واض��ح 
اس��ت��ن��ف��د ن��ف��س��ه وس��ي��س��ت��م��ر ال��ب��ح��ث عن 
م��س��ار آخ���ر ي��ق��ود إل���ى ات���ف���اق، وع��ل��ى ما 

يبدو من خالل محادثة غير مباشرة«. 
الخارجية  وزي�������ر  ن����ائ����ب  ق������ال  ب���������دوره، 
اإلس��رائ��ي��ل��ي دان����ي أي���ال���ون إن���ه »ال شك 
لدى إسرائيل في أن الواليات ستواصل 
ب����ات����ج����اه ح�����ل س����ي����اس����ي، فهذه  ال�����دف�����ع 
م��ص��ل��ح��ة أم���ي���رك���ي���ة ت���م���ام���ًا م��ث��ل��م��ا هي 
مصلحة إسرائيلية«، فيما أشار رئيس 
ال��ق��وم��ي، ع���وزي أراد إلى  مجلس األم���ن 
أكيدًا  »اس�����ت�����ع�����دادًا  ن��ت��ن��ي��اه��و  ل�����دى  أن 
الوقت،  كسب  وم��ح��اول��ة  املماطلة  ل��ع��دم 

واألميركيون يعرفون ذلك«. 
أم����ا وزي����ر ال���دف���اع اإلس���رائ���ي���ل���ي، إيهود 
باراك، فعزا قرار واشنطن إلى انهماكها 
وكوريا  »وي���ك���ي���ل���ي���ك���س«  ق��ض��ي��ت��ي  ف����ي 
»تعثر  أن  إل��������ى  م����ش����ي����رًا  ال����ش����م����ال����ي����ة، 
إل����ى ع����زل إسرائيل  ي����ؤدي  امل���ف���اوض���ات 
ورأى  بالفلسطينيني«.  ال��ض��رر  ويلحق 
أن ع��ل��ى إس���رائ���ي���ل »امل�����ب�����ادرة إل����ى دفع 

العملية السلمية قدمًا«. 
بدورها، هاجمت زعيمة حزب »كديما«، 
ت��س��ي��ب��ي ل��ي��ف��ن��ي، أق�����وال ب������اراك، مشيرة 
للتغطية  ت���ب���ري���رات وح���ج���ج  أن���ه���ا  إل����ى 
»اإلشكالية«  الخارجية  السياسة  على 

لحكومة نتنياهو. 
إسرائيلية  م��ص��ادر  أن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
إل��ى أن طلب إسرائيل تزويدها  أش��ارت 
ب��ع��دد آخ���ر م���ن امل��ق��ات��الت امل��ت��ط��ورة من 
م��ط��روح��ًا على  ي����زال  ال   »35 »أف  ط����راز 

بساط البحث. 
إل������ى ذل�������ك، ح������ذر رؤس��������اء ب���ع���ث���ات دول 
االتحاد االوروبي في القدس املحتلة من 
أن سياسة إسرائيل في املدينة املقدسة 
»تهدد بنحو خطير« فرص التوصل إلى 
وزيرة  باسم  املتحدثة  وأعربت  تسوية. 
كاثرين  األوروب���������ي  االت����ح����اد  خ���ارج���ي���ة 
أش����ت����ون، م���اي���ا ك��وت��س��ي��ان��ش��ي��ت��س، عن 
التجميد  إسرائيل  رف��ض  إزاء  »أسفها« 
الغربية،  الضفة  في  لالستيطان  املؤقت 

الذي أكدت أنه »غير شرعي«. 
ودع�����ت ف��رن��س��ا إس���رائ���ي���ل إل����ى أن تدرك 
الفلسطينيني  م��ع  لنزاعها  أن��ه »ال ح��ل« 
معربة  االس���ت���ي���ط���ان«،  وق����ف  دون  »م����ن 
ع���ن اس���ت���ع���داده���ا ل��ل��س��ع��ي إل����ى تحريك 

املفاوضات في إطار اللجنة الرباعية. 
)األخبار، يو بي آي، 
أ ف ب، رويترز( 

مون بيع بيوت للعرب وتأجيرها 
ّ
حاخامات إسرائيل يحر

���د ارت���ف���اع���ًا غ��ي��ر مسبوق 
ّ
ف���ي خ��ط��وة ت���ؤك

مل��ن��س��وب ال���ت���ط���رف ف���ي إس���رائ���ي���ل، أصدر 
اإلسرائيليني،  ال����ح����اخ����ام����ات  ع�����ش�����رات 
نداًء،  الحكوميني  املوظفني  م��ن  معظمهم 
أمس، للسكان املحليني يقضي بعدم بيع 
أو ت��أج��ي��ر ع���ق���ارات إل���ى غ��ي��ر ال��ي��ه��ود، في 
إشارة إلى الفلسطينيني، ما أثار موجة من 
ردود الفعل اإلسرائيلية والعربية املنددة. 
وق���ال ال��ح��اخ��ام��ات، ف��ي ب��ي��ان ج���اء تأييدًا 
ل��ف��ت��وى أص����دره����ا ح���اخ���ام م��دي��ن��ة صفد، 
شموئيل إلياهو، وأّيدها الزعيم الروحي 
لحزب »شاس«، الحاخام عوفاديا يوسف، 
إن »ال��ت��وراة ت��ح��ّرم بيع منزل أو حقل من 

أرض إسرائيل إلى غريب«. 
ولفت الحاخامات إلى أنه »في أيامنا هذه 
لم يعد إلقاء الحرم قائمًا. لكن ينبغي أن 
ي��ل��ق��ى أي ش��خ��ص ي��ب��ي��ع أو ي��ؤّج��ر )لغير 
ال���ي���ه���ود( ال���ت���وب���ي���خ امل���ن���اس���ب، ف����ي البدء 
ب���ص���ورة خ���اص���ة، والح���ق���ًا ع��ل��ن��ًا« بسبب 

الضرر الذي يسّببه. 
وذه���ب ح��اخ��ام مدينة أس����دود، ال���ذي ورد 

عني على البيان، إلى أبعد 
ّ
اسمه بني املوق

من ذلك، معتبرًا أن »العنصرية مصدرها 
ف��ي ال���ت���وراة، وأرض إس��رائ��ي��ل ه��ي لشعب 
إس��رائ��ي��ل«، ق��ب��ل أن ي��س��ت��درك ب��ال��ق��ول »إن 
الحديث ال ي��دور عن عنصرية، وإنما عن 
تقوقع... فهناك عالم كبير، ودولة إسرائيل 
صغيرة للغاية، وق��د وهبها ال��رب لشعب 
إسرائيل والجميع يطمعون بها، وهذا هو 

الغنب«. 
في غضون ذلك، استتبع البيان ردود فعل 
منددة عربية وإسرائيلية، وسط تحذيرات 

من مخاطر تداعيات البيان. 
اإلسرائيلية،  ال���ح���ك���وم���ة  رئ����ي����س  ورأى 
رفض  م��ن  ب��د  »ال  أن���ه  نتنياهو،  بنيامني 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��واق��ف ف��ي دول���ة يهودية 
اليهودية  العقيدة  تحترم  وديموقراطية 
الرئيس  ع������ن  ن����ق����ل  ف���ي���م���ا  وال�����������ت�����������وراة«، 
اإلسرائيلي شيمون بيريز قوله إن »بيان 
الحاخامات يخلق أزمة أخالقية وجذرية 

في إسرائيل«. 
األقليات  ش�����ؤون  وزي�����ر  رأى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

اإلسرائيلي أفيشاي برافرمان، أن »هؤالء 
ودورهم«،  مناصبهم  خانوا  الحاخامات 
فيما عّبر وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ 
عني 

ّ
ال��ح��اخ��ام��ات املوق ع��ن ت��أي��ي��ده لفصل 

على الفتوى من وظائفهم. 
اليهودية  ل���ل���ح���رك���ة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  أم�������ا 
فقد  كاريف،  غلعاد  الحاخام  اإلصالحية، 
رأى أنه »بعد مّسها السيئ بحرية العبادة 
الحاخامية  املؤسسة  تحولت  والضمير، 
 م����ن املجذومني 

ّ
ف����ي إس���رائ���ي���ل إل�����ى ع�����ش

إسرائيل  دول���ة  ي��وص��م  ال���ذي  العنصريني 
كلها واليهودية اإلسرائيلية بعار كراهية 

الغرباء«. 
وحذر من أن »املجتمع اإلسرائيلي سيرتكب 
إذا استمر في الصمت على   خطيرًا 

ً
خطأ

ض����وء ت���ح���دي ح���اخ���ام���ات امل�����دن لقوانني 
دول��ة إسرائيل«، داعيًا إلى »اجتثاث هذه 

الظاهرة املخزية والخطيرة«. 
إيالن  ال���ك���ن���ي���س���ت  ع����ض����و  رأى  وب���ي���ن���م���ا 
غ���ي���ل���ئ���ون م����ن ح������زب »م����ي����رت����س« أن������ه »ال 
مكان للحاخامات الذين يتحدثون كآخر 

الكهانيني )نسبة إلى الحاخام العنصري 
الدولة«،  خ��دم��ات  ف��ي سلك  كهانا(  مائير 
الكنيست رؤوف����ني ريفلني،  رئ��ي��س  أخ���رج 
العضو العربي في الكنيست طلب الصانع، 
من جلسة الهيئة العامة للكنيست بعدما 
����ع����وا على 

ّ
وص����ف ال���ح���اخ���ام���ات ال���ذي���ن وق

البشري«  الجنس  »حثالة  بأنهم  الفتوى 
وأنهم »ليسوا حاخامات، بل عنصريون«. 
من جهته، رأى رئيس الجبهة الديموقراطية 
للسالم واملساواة، النائب محمد بركة، أن 
هذا النداء »دعوة عنصرية بامتياز«، داعيًا 
املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية 
يهودا فاينشطاين إلى »التحقيق مع هذه 

العصابة، وتقديمها للمحاكمة«. 
وأوضح مدير مركز عدالة القانون لحقوق 
األقلية العربية في إسرائيل، حسن جبارين، 
أن »هذه الرسالة لم تكن مفاجئة«، في ظل 
الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزب 
»إسرائيل بيتنا« ويقوم برنامجه أساسًا 

على طرد العرب من الدولة«. 
)أ ب، أ ف ب، يو بي آي(

أسقطت اإلدارة األميركية رسميًا خيار املفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، مع اإلشارة إلى العودة إلى 

محادثات غير مباشرة من دون تضمني قضية االستيطان، بعد 
عجز أميركي عن الضغط على إسرائيل 

أصيب ثالثة فلسطينيني، أمس، 
جراء قصف مدفعي إسرائيلي 

شرق غزة. وقال املنسق اإلعالمي 
للخدمات الطبية في القطاع، 

أدهم أبو سلمية، إن ثالثة شبان 
فلسطينيني أصيبوا بجراح 

متوسطة في منطقة شرق غزة. 
من جهٍة ثانية، شنت الطائرات 
الحربية اإلسرائيلية غارتني على 

جنوب قطاع غزة فجر أمس. وقال 
ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إن 
الطيران الحربي هاجم موقعًا كان 
يصنع فيه الفلسطينيون أسلحة، 
ونفقًا للتهريب في جنوب قطاع 

غزة. 
)يو بي آي(

ما قل
ودل

عملية التسوية

فلسطينيان يصران على رمي الحجارة رغم الغاز املسيل للدموع )عباس موماني ــ أ ف ب(

لجنة المبادرة العربية 
تجتمع األسبوع المقبل 
وأبو الغيط يريد مواعيد 

نهائية
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