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فلسطين عضو في  13معاهدة دولية خالل أيار

تقاطعت مصادر فلسطينية وأميركية في نفي أنباء عن التوصل إلى
اتفاق على تمديد مهلة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،كانت قد
أفادت بها القناة الثانية العبرية ،في وقت أشارت فيه واشنطن إلى إحراز
تقدم ،بينما يؤكد الفلسطينيون ان هوة الخالف ال تزال كبيرة

إسرائيل تستعجل العودة
إلى التفاوض من ّبوابة بوالرد
أع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم�ي��رك�ي��ة أم��س تقدما ُي�ح� َ�رز
ف��ي امل�ف��اوض��ات ال�ت��ي تتوسط
ف �ي �ه��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني،
وت��رم��ي إل��ى م��واص�ل��ة م�ح��ادث��ات ال�س�لام،
لكنها نفت أنباء عن التوصل إل��ى اتفاق
على تمديدها.
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب ��اس ��م ال � � � ��وزارة ،ج�ين
س ��اك ��ي ،إن «ف��ري �ق �ن��ا امل � �ف� ��اوض ال ي ��زال
ي �ج��ري م �ف��اوض��ات م�ك�ث�ف��ة م��ع ال�ط��رف�ين.
الفجوات تضيق ،لكن أي تكهنات بشأن
ال�ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق س��اب�ق��ة ألوان �ه��ا في
الوقت الحاضر».
وك��ان��ت ال �ق �ن��اة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة قد
ن�ق�ل��ت ع��ن م �ص��ادر ل��م ت�س� ّ�م�ه��ا ق��ول�ه��ا إن
الطرفني سيوقعان في غضون أيام اتفاقا
لتمديد املفاوضات إلى ما بعد موعدها
ال �ن �ه��ائ��ي ( 29أب ��ري ��ل) ،وذل� ��ك ف��ي م�ق��اب��ل
االف � � ��راج ع ��ن ال �ج ��اس ��وس اإلس��رائ �ي �ل��ي ـــ
األميركي جوناثان بوالرد.
هذا املضمون يتنافى مع ما قاله مسؤول
فلسطيني ،أش��ار إل��ى أن «ال �ه��وة ال ت��زال

عميقة» بني الطرفني ،برغم أن االجتماع
برعاية الوسيط األميركي استمر خمس
ساعات.
وحضر اللقاء وزيرة القضاء اإلسرائيلية
تسيبي ليفني ،وإس�ح��اق مولخو ممثل
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب�ن�ي��ام�ين
ن �ت��ان �ي��اه��و ،وم ��ن ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
كبير املفاوضني صائب عريقات ،ومدير
االستخبارات العامة ماجد فرج.
وأش ��ار م�ص��در فلسطيني مطلع إل��ى أن
ع��ري�ق��ات ش��دد ع�ل��ى ض ��رورة االف� ��راج عن
ال��دف �ع��ة ال��راب �ع��ة واألخ � �ي ��رة م ��ن األس ��رى
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي إط ��ار
ات � �ف ��اق اس �ت �ئ �ن��اف م� �ف ��اوض ��ات ال� �س�ل�ام،
وه� ��و م ��ا رف �ض �ت��ه إس ��رائ� �ي ��ل ،وأدى إل��ى
ن �ش��وب أزم ��ة دف �ع��ت ن�ت�ن�ي��اه��و إل ��ى وق��ف
االت � �ص � ��االت امل ��دن �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة م��ع
ال�س�ل�ط��ة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء إج � ��راءات التنسيق
األم�ن��ي ول �ق��اءات ليفني ــــ ع��ري�ق��ات .وفي
ه��ذا اإلط ��ارُ ،ع�ق��دت  3اج�ت�م��اع��ات ثالثية
مماثلة خالل األسبوعني املاضيني.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ذك � ��ر م � �س� ��ؤول إس��رائ �ي �ل��ي
أن ح �ك��وم �ت��ه ال ت � � ��زال ت ��ري ��د اس �ت �ك �م��ال

وضع الوفد
الفلسطيني
شرط وقف
النشاط
االستيطاني
من ضمن
شروط العودة
للمفاوضات
(أحمد غرابلي ـ
أ ف ب)

املحادثات ،وتجاوز األزم��ة الحالية ،لكن
«على الفلسطينيني التراجع عما فعلوه
ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة ،ألن ذل� ��ك ك� ��ان خ��رق��ا
اللتزامهم األساسي».
وف��ي تطور الف��ت ،واف��ق القسم القانوني

ال�ت��اب��ع ل�لأم��م امل�ت�ح��دة أم��س ع�ل��ى الطلب
الفلسطيني االن �ض �م��ام إل��ى ث�لاث��ة عشر
ً
ميثاقا دول� ً�ي��ا بصفة دول��ة مراقبة ،وذلك
بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود
ً
ع� �ب ��اس ب �ط �ل��ب ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن اس �ت �ك �م��اال

إلج � � ��راءات «ال � ��رد ع �ل��ى إس��رائ �ي��ل وت�ع�ث��ر
املفاوضات».
وأع�ل��ن األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة بان
ك ��ي م � ��ون أن ض ��م دول� � ��ة ف �ل �س �ط�ين إل��ى
املعاهدات الدولية سيدخل حيز التنفيذ

حصة األسد في المفاوضات
 ...وتناور :نريد ّ
يجد اليمني اإلسرائيلي
املفاوضات مع الفلسطينيني
ساحة للتنافس مع الليكود
لنيل حشد انتخابي ،لكن
هذا التنافس ال يأتي إال على
حساب األراضي والحقوق
الفلسطينية

علي حيدر
ب� �ي� �ن� �م ��ا ت � �ت � ��واص � ��ل امل� �س ��اع ��ي
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ل � �ل � �ت� ��وص� ��ل إل � ��ى
ص�ي�غ��ة ات �ف��اق ي�س�م��ح بتمديد
امل� �ف ��اوض ��ات إل� ��ى م ��ا ب �ع��د ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
ال�ج��اري ،تستمر إسرائيل في مناوراتها،
التي ترمي إلى وضع السلطة أمام خيارين:
إم ��ا ال��رض��وخ ل�ل�م�ع��ادل��ة اإلس��رائ �ي�ل �ي��ة ،أو
تحميلها مسؤولية إخفاق املفاوضات.
ومن أبرز التكتيكات اإلسرائيلية في هذا
امل �ج��ال ،ف��رض وق��ائ��ع ت��دف��ع السلطة نحو
خ�ي��ار ال� ��ردود «امل �ت��واض �ع��ة» ،ال�ت��ي ت�ب��ادر
�ررات لخطوات
ت��ل أب�ي��ب إل��ى ات�خ��اذه��ا م �ب� ٍ
مضادة في إطار أطروحات حل هي أقرب
إل ��ى أن ت �ك��ون إط � ��ارا ل�ت�ح�ق�ي��ق ش��روط�ه��ا
وأهدافها.
على خ��ط م��واز ،يبقى للتنافس الداخلي
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �س �ي��اس��ي واألي��دي��ول��وج��ي
ح �ض��وره ع�ب��ر اس�ت�غ�لال م�ح�ط��ات التعثر
ال�ت��ي تواجهها امل�ف��اوض��ات لتقديم أفكار
أخ � � � ��رى ،ه� ��ي م� ��ن ج� �ه ��ة ج� � ��زء م� ��ن أوراق
الضغط على السلطة ،وم��ن جهة أخ��رى،
ت��أت��ي ف��ي ن �ط��اق امل ��زاي ��دة ال�ي�م�ي�ن�ي��ة على
رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو .في هذا
السياق جاء اقتراح حزب البيت اليهودي
املتطرف َّ
ضم الكتل االستيطانية الكبرى
في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

بوالرد مربط فرس
للوهلة األول� ��ى ،ع�ن��د ال�ح��دي��ث ع��ن صفقة
ق��دم �ت �ه��ا إس ��رائ� �ي ��ل ل �ل �خ ��روج م ��ن األزم� ��ة
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا امل �ف��اوض��ات م��ع السلطة
الفلسطينية ،ي �ب��دو ك�م��ا ل��و أن إس��رائ�ي��ل
ق��ررت ال�ع��ودة خطوة إل��ى ال ��وراء ،من أجل
ت�م�ه�ي��د ال �ط��ري��ق ل �ب �ل��ورة ح��ل وس� ��ط ،لكن
عندما يتضح أن املبادر إلى ذلك هو وزير
الشؤون االستخبارية املقرب من نتنياهو،
ي ��وف ��ال ش �ط��اي �ن �ت��س ،ي �ت �ب نّ�ّي� أن امل �س��أل��ة

ليست س��وى وض��ع ال�ش��روط اإلسرائيلية
واإلن �ج��ازات امل�ط�ل��وب تحقيقها ف��ي قالب
يطلق عليه اسم «صفقة حل».
شطاينتس دع��ا إل��ى اإلف� ��راج ع��ن الدفعة
الرابعة من األسرى ،مقابل تراجع السلطة
عن خطوتها في األم��م املتحدة ،لكنه ذكر
أن اإلف ��راج ع��ن األس��رى الفلسطينيني من
أراض� ��ي ع ��ام  48م �ن��وط ب��إف��راج ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ع� ��ن ال � �ج� ��اس� ��وس اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
جوناثان بوالرد ،املسجون في أميركا منذ
نحو ثالثة عقود.
من الواضح أن رب��ط إسرائيل اإلف��راج عن
األسرى ببوالرد إخالل بالتفاهمات ،التي
ان�ط�ل�ق��ت ع�ل��ى أس��اس�ه��ا امل �ف��اوض��ات ،قبل
أكثر م��ن ثمانية أش�ه��ر ،وه��ي ترمي بذلك
إلى تجريد السلطة من الورقة التي لوحت
بها.
ف ��ي ظ ��ل ال� �خ� �ي ��ارات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل ��رام
ال� �ل ��ه ،ال �ت��ي ت �خ �ل��ت ف �ي �ه��ا ع ��ن أوراق ق��وة
كثيرة ،فإنها راهنت على مواجهة الرفض
اإلسرائيلي بتقديم الحد األدنى الذي يبرر
لها وفق معايير خط التسوية االستمرار
ف��ي امل �ف��اوض��ات ،وت��أج�ي��ل االس�ت�ح�ق��اق��ات
املتصلة بالتوجه إلى األمم املتحدة أطول
م��دة ممكنة .ف��ي النتيجة ،تصل إسرائيل
إلى انتزاع تنازل فلسطيني جديد مقابل
األسرى ،تماما كما استغلت املعادلة التي
انطلقت على أساسها املفاوضات ،ومررت
ب��ذل��ك ع ��ددا م��ن امل�خ�ط�ط��ات االستيطانية
خالل اإلفراج عن الدفعات الثالث السابقة
من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.
ً
وع � � � ��ودة إل � ��ى رب � ��ط ت �ح ��ري ��ر األس � � ��رى م��ن
فلسطينيي  48بإالفراج عن بوالرد ،فبرغم
أن ما قد يهم السلطة بالدرجة األولى هو
أص��ل تحريرهم ،ف��إن امل��وق��ف اإلسرائيلي
ي�ت�ل�خ��ص ف��ي وض ��ع ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة ضمن
ّ
سلة متكاملة ،ما يسمح لتل أبيب بتحقيق
أكبر قدر من اإلنجازات السياسية وغيرها
على حساب الفلسطينيني ،وذل��ك كله في

مقابل إن�ج��از وح�ي��د للسلطة ه��و تحرير
أس� ��رى ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ي�ح�م�ل��ون الجنسية
اإلسرائيلية.
في السياق ،نقلت وسائل إعالم فلسطينية
عن أن الوفد الفلسطيني املفاوض رفض
ط�ل�ب��ا إس��رائ �ي �ل �ي��ا (ب �ن��اء ع �ل��ى ت��وج�ي�ه��ات
رئ� �ي ��س ال �س �ل �ط��ة) ف� �ح ��واه إب� �ع ��اد  10م��ن
األس ��رى ال��ذي��ن ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض اإلف ��راج
ع�ن�ه��م ض �م��ن ن �ط��اق ال��دف �ع��ة ال��راب �ع��ة إل��ى
الضفة الغربية أو قطاع غزة.

احتواء األزمة
إس��رائ �ي��ل ت��واص��ل ال�ت�م�س��ك ب�م�ط��ال��ب هي
ف��ي ال��واق��ع ت�ن��ازالت جوهرية إضافية من

إسرائيل تريد تحقيق
الكثير مقابل إنجاز وحيد
للسلطة هو تحرير األسرى

السلطة الفلسطينية ،ب��ل تضعها شرطا
ال يمكن ال�ت��راج��ع عنه لتحقيق التسوية
ال�ش��ام�ل��ة .ض�م��ن ه��ذا اإلط ��ار ،ت�ط��رق وزي��ر
االس�ت�خ�ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،شطاينتس،
ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل � ��ه أم � � � ��ام م� ��ؤت � �م� ��ر ال� �س ��اي� �ب ��ر
ال��دول��ي ف��ي ج��ام�ع��ة ت��ل أب �ي��ب ،إل ��ى ات�ه��ام
ك �ي��ري ل�ح�ك��وم�ت��ه ب��امل �س��ؤول �ي��ة ع��ن تعثر
املفاوضات ،وقال« :رئيس السلطة قال قبل
حوالى شهر إن��ه ليس في نيته االعتراف
بحق الشعب اليهودي بدولة سيادية».
وتابع« :أريد أن أوضح أنه توجد أوضاع
ينبغي أن نكون حازمني فيها ،وأن ّ
نقدم

ما نريده ضمن مطالب أساسية ،كما أننا
ال نستطيع أن ن�س�ل��م ب�م�ق��ول��ة أخ ��رى من
جانب أبو مازن».
في الوقت نفسه ،ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية
أن رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة اإلع�ل�ام �ي��ة ف ��ي دي� ��وان
رئ �ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ي�ب��ران دان،
أك��د أن إس��رائ�ي��ل معنية بمواصلة عملية
التفاوض مع الجانب الفلسطيني ،وأنها
ستبذل كل جهد مستطاع الحتواء األزمة
الحالية التي تشهدها املفاوضات.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،وض�م��ن ال�خ��ط امل�ت�ش��دد ال��ذي
ت �ت �س��م ب ��ه م ��واق ��ف ال �ي �م�ي�ن امل �ت �ط ��رف ف��ي
الساحة اإلسرائيلية ،طالب رئيس البيت
اليهودي ووزير االقتصاد ،نفتالي بينيت،
رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ن �ت �ن �ي��اه��و ب �ع �ق��د ج�ل�س��ة
طارئة للحكومة ،واإلع�لان عن ضم الكتل
االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي ال �ض �ف��ة ،مثل
«غ��وش عتسيون» ،و«اريئيل» ،و«معاليه
ادوميم» ،و«الفيه مناشيه» إلى إسرائيل.
وأض � � � ��اف ب �ي �ن �ي ��ت ،ف� ��ي رس� ��ال� ��ة وج �ه �ه��ا
إل � ��ى ن �ت �ن �ي��اه��و« ،ب� �ع ��د ت �ن �ص��ل ال �س �ل �ط��ة
م � ��ن ال � �ت� ��زام ��ات � �ه� ��ا ورف � �ض � �ه� ��ا االع� � �ت � ��راف
بيهودية الدولة ،ال مناص من ضم الكتل
االستيطانية ،بما فيها املقامة في املناطق
الفلسطينية ،ومنح السكان الفلسطينيني
الجنسية اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة» ،متهما
السلطة بأنها تواصل سياسة التحريض
على القتل العنصري ،واس�ت��دل على ذلك
بأنها ت��واص��ل دف��ع املخصصات لألسرى
الفلسطينيني ،الذين وصفهم بـ«القتلة».
تجدر اإلشارة إلى أن هذا املطلب جزء من
البرنامج السياسي واالنتخابي لـ«البيت
ال� �ي� �ه ��ودي» ،وي � ��درك ب�ي�ن�ي��ت أن ال �ظ��روف
السياسية ال تسمح بتنفيذ ه��ذا املطلب،
م��ا ي��ؤك��د وج ��ود خ�ل�ف�ي��ات ظ��رف�ي��ة تتصل
ب�م�ن�ظ��وم��ة ال�ض�غ��وط ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،وف��ي
ال��وق��ت نفسه اس�ت�ق�ط��اب ش��رائ��ح متطرفة
م��ن ال �ق��اع��دة ال�ش�ع�ب�ي��ة مل�ع�س�ك��ري ال�ي�م�ين
ضمن إطار التنافس مع حزب الليكود.

