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ّ
أتوقع تمديد التجميد
عباس متفائلّ :
ّ

ً
بدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس متفائال حيال قدرة أميركا على إقناع إسرائيل بتجميد
بلدية
يتنصل من
عبد ربه ّ
االستيطان ،معلنًا استعداده الستئناف املفاوضات
القدس المحتلة
إعالنه االستعداد
تخطط لهدم 22
لالعتراف بإسرائيل
ّ
عربيًا
يهودية
دولة
ً
منزال ّ
ّ
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
خ�لال مؤتمر صحافي م��ع رئيسة فنلندا
ت ��اري ��ا ه��ال��ون�ي�ن ،أن� ��ه «ي �ت��وق��ع أن تنجح
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ف ��ي إق� �ن ��اع إسرائيل
بتمديد التجميد االستيطاني الستئناف
املفاوضات» .وأوضح أن إسرائيل «ال تزال
تضع عراقيل في طريق محادثات السالم،
وت �س �ت �ف��رد ف ��ي ال �ب �ن��اء االس �ت �ي �ط��ان��ي في
األراض��ي التي يسعى الفلسطينيون إلى
دولتهم عليها» .إال أنه عاد وقال
تأسيس ّ
«دعونا نركز على األمل ال على الفشل».
ّ
ورح� ��ب ع �ب��اس ب �ق��رار ال �ق��ادة ال �ع��رب منح
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ش �ه �رًا إض��اف�ي��ًا إلقناع
إسرائيل بتمديد التجميد ،وقال «إذا حدث
ذلك ،فلن يكون لدينا أي اعتراض ،بل على
العكس ،نحن على استعداد للذهاب إلى
امل �ح ��ادث ��ات امل �ب��اش��رة ف � ��ورًا ،ان �ط�ل�اق��ًا من
قضايا الحدود واألمن» .وأضاف «هذا ما
نتوقعه ونأمل أن يتحقق».
وج � � � ��دد ع� � �ب � ��اس رف � � ��ض الفلسطينيني
االع� �ت ��راف ًب �ي �ه��ودي��ة إس ��رائ �ي ��ل ،ال� ��ذي قد
ّ
«يعد تنازال كبيرًا في قضية من القضايا
الجوهرية ف��ي ال�ص��راع ال��دائ��ر منذ ستني
عامًا في الشرق األوسط».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع �ل �ن��ت وزي � � ��رة الخارجية
األميركية ،هيالري كلينتون ،خالل مقابلة
أجرتها من بروكسل مع برنامج «صباح
الخير يا أميركا» الذي تعرضه شبكة «إي
�ذل «ج �ه��ودًا ك�ب�ي��رة .أنا
ب��ي س��ي» ،أن�ه��ا ت�ب� ً
ع�ل��ى اق�ت�ن��اع ب��أن ك�ل�ا م��ن ع�ب��اس ورئيس
ال��وزراء (بنيامني) نتنياهو يرغب في أن
ي�ك��ون ال��زع�ي��م ال ��ذي ت��وص��ل إل��ى ح��ل لهذا

غزة

عباس والرئيسة الفنلندية تارجا هالونني بعد لقائهما في رام الله أمس (مجدي محمد ــ أ ب)
ال� �ص ��راع» .وك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة قد
ّ
رحبت على لسان الناطق باسم خارجيتها،
فيليب ك��راول��ي ،باقتراح أم�ين سر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،ياسر عبد ربه،
االع �ت ��راف ب�ي�ه��ودي��ة إس��رائ �ي��ل ف��ي مقابل
إقامة دول��ة فلسطينية على ح��دود ،1967
معتبرًا أنه «ن��وع من الحوار» القادر على
تسوية الخالف بشأن االستيطان اليهودي.
وأض � ��اف «ل �ك��ن ه ��ذا األم� ��ر ي��ذك��رن��ا أيضًا
ب�ح��دود امل�ق�ت��رح��ات وامل�ق�ت��رح��ات املضادة
التي تقدم عن بعد بواسطة اإلعالم عوض
الجلوس وجهًا لوجه في ح��وار مباشر»،
مشيرًا إلى أن «هذا األمر يشير أيضًا إلى
سبب اعتقادنا بأن من الضروري أن يبقى
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون والفلسطينيون ملتزمني
باملفاوضات املباشرة» .إال أن عبد ربه نفى
ما نسبته إليه صحيفة «هآرتس» ،بعدما

أث� ��ارت ت�ص��ري�ح��ات��ه ردود ف�ع��ل الفصائل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وح� ��رك� ��ة «ف � �ت� ��ح» .وانتقد
األص � � � ��وات ال� �ت ��ي ان �س �ج �م��ت م� ��ع مواقف
ال�ن��اط�ق�ين ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة اإلسرائيلية،
ودع��اه��ا إل ��ى «ال �ت��وق��ف ع��ن ال��رق��ص على
ال �ن �غ �م��ة ال�ي�م�ي�ن�ي��ة وال �ع �ن �ص��ري��ة نفسها
لحكومة التطرف اإلسرائيلي».
وط � ��ال � ��ب ع� �ب ��د رب � � ��ه ال � � ��والي � � ��ات املتحدة
والحكومة اإلسرائيلية بتقديم «خريطة
واض � �ح� ��ة ل � �ح� ��دود دول � � ��ة إس� ��رائ � �ي� ��ل قبل
ّ
مطالبة الفلسطينيني بتقديم رد مضاد
على نتنياهو».
وأض� � ��اف ع � ّب��د رب� ��ه «ن� �ق ��ول لألميركيني،
عندما نتسلم ه��ذه الخريطة ،سنعطيكم
جوابنا بما ينسجم والقانون الدولي».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،دع� ��ا رئ� �ي ��س ك �ت �ل��ة التجمع
ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ب��رمل��ان��ي ،جمال

زح��ال �ق��ة ،ع �ب��د رب ��ه إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة فورًا،
مضيفًا «إذا ل��م يفعل ذل��ك ،فعلى اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر إق��ال �ت��ه من
منصبه ك��أم�ين س � ّ�ره ��ا» .وأض� ��اف أن ��ه «ال
ي�ح��ق لعبد رب��ه أو غ�ي��ره أن يبيع حقوق
الفلسطينيني في الداخل ،وأن يتنازل عن
ح�ق��وق ال�لاج�ئ�ين ف��ي ال�ش�ت��ات ،وأن يمنح
ش��رع�ي��ة فلسطينية ل��ذل��ك ع�ب��ر االعتراف
بإسرائيل دولة يهودية».
ب��دوره��ا ،أك��دت ح��رك��ة «ف �ت��ح» ،على لسان
أم�ين س� ّ�ر مجلسها ال�ث��وري ،أم�ين مقبول،
أن تصريحات عبد رب��ه «ال تمثل الحركة
ب��ل ت�م�ث��ل ن�ف�س��ه ف �ق��ط» .ك��ذل��ك أك ��د عضو
اللجنة املركزية لـ«فتح» ،جمال محيسن،
أن االعتراف بإسرائيل دولة يهودية «أمر
مستحيل» .وقال إن «هذا االعتراف ينهي
موضوع الالجئني».

من جهتها ،رأت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني أن تصريحات عبد ربه «تتناقض
م� ��ع م� ��واق� ��ف م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر والقوى
الوطنية واإلسالمية».
وف��ي غ��زة أي�ض��ًا ،طالبت الحكومة املقالة
ب �ط��رد ع �ب��د رب ��ه م��ن أي م�ن�ص��ب يتحدث
فيه باسم الشعب الفلسطيني ،أو ّأي من
مؤسساته القيادية ،قائلة إنه «ال يمثل أي
فصيل وطني في ساحة العمل الوطني».
في هذا الوقت ،طالب رئيس بلدية القدس
املحتلة ،نير ب��رك��ات ،نتنياهو ،ف��ي بيان،
باملوافقة على خطة بلدية مثيرة للجدل
تتعلق بمشروع أثري في القطاع الشرقي
ل�ل�م��دي�ن��ة امل �ق��دس��ة ،ح �ي��ث ت �ق �ط��ن غالبية
فلسطينية ،واقترح إطالق ثالثة مشاريع
تنمية مدنية في أربعة أحياء عربية أخرى
في القدس املحتلة.
وك��ان��ت لجنة التخطيط وال�ب�ن��اء التابعة
للبلدية قد وافقت على خطط ّبناء حديقة
أثرية يهودية جديدة ،ما يتطلب هدم 22
ً
منزال عربيًا في حي البستان.
إلى ذلك ،أظهر استطالع للرأي أجرته وكالة
«سما» على موقعها على شبكة اإلنترنت،
أن  45ف��ي امل �ئ��ة م� ّ�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين يرون
أن على ع�ب��اس ح��ل السلطة الفلسطينية
ّ
ردًا ع �ل��ى ق � ��رار إس��رائ �ي��ل االس� �ت� �م ��رار في
االستيطان في الضفة الغربية ،فيما رأى
 30في املئة أن على عباس االستقالة من
منصبه .أما الـ 25في املئة الباقون ،فقالوا
إن ع �ل��ى ع �ب��اس االس� �ت� �م ��رار ف ��ي منصبه
ومقاطعة املفاوضات.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وزير الخارجية الفنلندي مصدوم من «بقايا» مشاهد الدمار

غزة ــ قيس صفدي
ج��اءت زي��ارة وزي��رة الخارجية الفنلندي
الكساندر ستوب إل��ى قطاع غ��زة متأخرة
عامني ،إال أنها لم تمنعه من اإلع��راب عن
ص��دم�ت��ه م��ن امل �ش��اه��د ال �ت��ي رآه � ��ا ،والتي
ي �ق��ول ف�ي�ه��ا س �ك��ان ال �ق �ط��اع إن �ه��ا «بقايا
م�ش��اه��د» ،وال سيما أن��ه بعد ُع��ام�ين على
ع��دوان «الرصاص املصهور» أزي��ل الكثير
من آثاره .وتساءل بعض الظرفاء في غزة
عما كان من املمكن أن يقوله الوزير لو أنه
أت��ى إل��ى القطاع في اليوم التالي النتهاء
ال � �ع � ��دوان ،رب �م ��ا ل ��م ي �ك��ن ل �ي �ج��د التعبير
املناسب لوصف املشهد.
وخالل مؤتمر صحافي لستوب مع مدير
ع �م �ل �ي��ات «األون� � � � ��روا» ج� ��ون ج �ي �ن��غّ ،
عبر
الوزير الفنلندي عن صدمته من مشاهد
ال��دم��ار ال�ن��ات�ج��ة م��ن ال �ح��رب اإلسرائيلية
واستمرار الحصار .ودعا «كل الوزراء إلى
زي ��ارة غ��زة لكي ي��روا بأعينهم م��ا يجري
ف�ي�ه��ا .س� ُ�ي�ص��دم��ون ف ��ورًا ح�ين يدخلونها
ويرون الدمار والركام» .وقال «إن زيارتي
لغزة تجربة ناجحة ملا رأيته من املدارس
الفاخرة ونظرة األمل بني الناس ،لكن فيها
مرارة وهناك جانب من اليأس ،ألني رأيت
الكثير من الفقر والبكاء والدمار».
وأض ��اف س �ت��وب« :ال يمكن أن نفهم غزة
إال إذا جئنا إليها ،فأهلها ن��اس عاديون
ي �ب �ح �ث��ون ع ��ن ال� �ح� �ي ��اة وي �ت �ط �ل �ع��ون إلى
ال �ح��ري��ة وال� �س�ل�ام ،وإن ك ��ان ه �ن��اك بعض

املتطرفني ،ف��إن الغالبية ت� ّ�واق��ة إل��ى حياة
ومستقبل كبقية ش�ع��وب ال�ع��ال��م ،وهناك
جانب من األمل ْفيها».
ورأى س� �ت ��وب أن «ال ب ��دي ��ل ع ��ن السالم
واالنفتاح بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
م ��ن أج � ��ل ح ��ل ك ��ل امل� �ش ��اك ��ل ال �ع��ال �ق��ة بني
ال �ج��ان �ب�ي�ن» .وق � ��ال «ي �ج��ب رف ��ع الحصار
ع� ��ن ق� �ط ��اع غ � ��زة ووق � � ��ف أع � �م� ��ال العنف،
ووق� � ��ف إط �ل ��اق ال � �ص� ��واري ��خ م� ��ن القطاع
ت�ج��اه إس��رائ�ي��ل وإط�ل�اق س ��راح (الجندي
اإلسرائيلي األسير جلعاد) شاليط» ،الذي
تأسره «حماس» في غزة منذ عام .2006
وكان ستوب قد وصل إلى غزة عبر معبر
ب�ي��ت ح��ان��ون «اي ��ري ��ز» ف��ي زي� ��ارة تفقدية

وزير الخارجية الفنلندي
ألكساندر ستوب خالل زيارته غزة أمس
(محمد سالم ــ رويترز)

استغرقت ع��دة س��اع��ات ،ل��م يلتق خاللها
ّأي��ًا من ق��ادة حركة «ح�م��اس» أو الحكومة
املقالة التي تديرها.
ّ
وت �ف��ق��د س �ت��وب م�ن��اط��ق دم ��رت ف�ي�ه��ا عدة
منازل إب��ان الحرب اإلسرائيلية على غزة
ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  27ك��ان��ون أول ع ��ام 2008
حتى  18ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2009وأدت إلى
اس�ت�ش�ه��اد ن�ح��و  1400ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،وإلى
دم��ار واس��ع ط��اول أكثر م��ن  20أل��ف منزل
وم� �ن� �ش ��آت م ��دن� �ي ��ة ،وم �ع �ظ��م املؤسسات
والوزارات الحكومية.
مشاهد الدمار التي صدمت ستوب كانت
ستصيبه باإلغماء لو زار غزة بعد انتهاء
الحرب قبل نحو عامني ،حيث رائحة الدم

تزكم األن ��وف ،ورك��ام امل�ن��ازل واملؤسسات
متناثر في كل مكان.
أب� ��و م �ح �م��د م�خ�ي�م��ر اب �ت �س��م ع �ن��دم��ا علم
�وب .وق ��ال «غ ��زة ال �ي��وم فوق
ب�ص��دم��ة س �ت� ً
ري ��ح» ،م�ت�س��ائ�لا« :أي ��ن ه��ي ه��ذه املشاهد
ال�ت��ي ص��دم�ت��ه ،بعدما لجأ امل �ش� ّ�ردون إلى
بيع ركام منازلهم ملعامل الطوب (حجارة
ال �ب �ن��اء) م��ن أج ��ل ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى مصاعب
الحياة».
واستخدمت معامل الطوب في غ��زة ركام
املنازل املدمرة للتغلب على منع سلطات
االح�ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي إدخ��ال «الحصمة»
وم ��واد ال�ب�ن��اء عبر امل�ع��اب��ر ال�ت�ج��اري��ة منذ
س �ي �ط��رة ح��رك��ة «ح �م ��اس» ع �ل��ى غ ��زة قبل

ثالث سنوات.
أب � ��و م� �ح� �م ��د ،ال � � ��ذي دم � � ��رت غ � � ��ارة جوية
إس��رائ�ي�ل�ي��ة م�ن��زل��ه ج��زئ�ي��ًا ،ي ��رى أن األهم
م ��ن ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن م �ش��اع��ر ال� �ص ��دم ��ة هو
ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ن��ع االح � �ت �ل�ال م ��ن ارتكاب
جريمة ج��دي��دة بحق غ��زة ،ف��ي ظ��ل تنامي
التهديدات اإلسرائيلية بحرب ثانية.
إل ��ى ذل � ��ك ،أع �ل��ن م�ن�ظ�م��و ق��اف �ل��ة «شريان
الحياة  ،»5التي تنقل مساعدات إنسانية
ال� ��ى ق �ط ��اع غ � ��زة ،أن ال �ح �ك��وم��ة املصرية
س �م �ح��ت ل �ل �ق��اف �ل��ة ب��ال �ت��وج��ه ال � ��ى ميناء
العريش وال��دخ��ول ال��ى القطاع عن طريق
معبر رفح.
وق� � ��ال ال �ن ��اط ��ق اإلع�ل��ام� ��ي ل �ل �ق��اف �ل� ُ�ة زاهر
بيراوي لوكالة «فرانس برس» إنه «أبلغت
ق �ي��ادة ق��اف�ل��ة «ش��ري��ان ال�ح�ي��اة  +»5القرار
اإلي �ج��اب��ي ل�ل�س�ل�ط��ات امل �ص��ري��ة بالسماح
للقافلة باإلبحار م��ن ميناء الالذقية إلى
م �ي �ن��اء ال �ع� ّ�ري��ش وم �ن��ه ال ��ى م�ع�ب��ر رفح».
ولفت ال��ى أن تبليغ ال�ق��رار امل�ص��ري جرى
«ش�ف��اه��ة» م��ن جانب أع�ض��اء م��ن السفارة
املصرية في دمشقّ .
وعبر عن أمل أعضاء
ّ
«يطبق القرار الشفهي تطبيقًا
القافلة بأن
أمينًا ًودقيقًا على األرض بدءًا من الالذقية
وصوال الى العريش» .وأضاف إن انطالق
ال �ق��اف �ل��ة س �ي �ج��ري ب �م �ج��رد ت��أك �ي��د القرار
املصري كتابة.
ومن املقرر أن تتجه القافلة التي تضم 144
شاحنة وتقل نحو  380ناشطًا بحرًا من
الالذقية الى مصر ومنها الى قطاع غزة.

