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»واشنطن بوست«: 
دعوة أوباما إلقامة 
الدولة الفلسطينية 
تهدد إسرائيل بفقد 
أي مكاسب حققتها 

في حرب 1967

موقف كندي مؤيد إلسرائيل في »الثماني« يجبرها على حذف حدود 67

موسى: مفاوضات السالم عبثية.. واألمم املتحدة: الڤيتو األميركي متربص بـ »فلسطني«
لتقدمي اي تنازالت وتساءلت في 
هذا السياق: ما الذي قدمه اوباما 
السرائيل؟ وأوضحت الصحيفة 
ف����ي تقري����ر بثته عل����ى موقعها 
االلكترون����ي ام����س االول أن كل 
املفاوضات العربية � االسرائيلية 
تقوم على فرضية جوهرية وتتمثل 
في استعداد اس����رائيل للتتخلي 
عن االرض، وهو الشيء الواقعي 
امللموس، وان يتقدم العرب بوعود 
حول السالم مع الدولة العبرية في 
حني توازن أميركا بني تلك االمور 
بعرض تقدمي ضمان����ات بالدعم 
الكام����ل ألمن إس����رائيل وتوفير 

احتياجاتها الديبلوماسية.
واع����ادت الصحيف����ة لألذهان 
ان هذه الصيغ����ة جتلت من قبل 
على سبيل املثال عند االنسحاب 
االسرائيلي من قطاع غزة، مقابل 
تقدمي الرئيس األميركي الس����ابق 
جورج دبليو بوش التزاما مكتوبا 
فحواه ان تدعم أميركا اس����رائيل 
في االحتفاظ بالكتل االستيطانية 
الكبي����رة بالضفة الغربية في اي 
اتفاق س����الم يت����م التوصل اليه 
مع الفلس����طينيني، ومعارضة اي 
مطالبات بالعودة الى حدود 1967 
والوقوف بثبات ضد ما يس����مى 

بحق العودة الفلسطينيني.

وقال في خطاب موسع بخصوص 
السياسات األميركية في الشرق 
االوسط االسبوع املاضي ان املساعي 
الفلسطينية »اعمال رمزية لعزل 

اسرائيل في االمم املتحدة«.
ويقول ديبلوماس����يون باألمم 
املتحدة ان دول االحتاد االوروبي 
تبدو اكثر ميال لالعتراف بالدولة 
الفلسطينية وهو ما يرجع بشكل 
كبير إلى خيبة املهم في حكومة 
نتنياهو وما يعتبرونه تش����بثا 
بسياسة االستيطان وغيرها من 
الت����ي تعيق عملية  املوضوعات 

السالم.
وقال بعض الديبلوماسيني في 
االمم املتحدة ان بامكان الفلسطينيني 
ببس����اطة تفادي مسألة عضوية 
االمم املتحدة في سبتمبر مع دعوة 
اجلمعية العامة الى اصدار قرار غير 
ملزم يعرب عن الدعم السياس����ي 

لفكرة الدولة الفلسطينية.

تنازالت

من جانبه����ا اعتبرت صحيفة 
»واشنطن بوست« األميركية ان 
الرئيس األميركي باراك اوباما كسر 
الصيغة األميركية املتعارف عليها 
حيال اسرائيل وهي منحها دعما 
ملموسا مقابل اعالنها عن االستعداد 

اعت����راف االمم املتح����دة بالدولة 
الفلسطينية اذا لم يحدث تقدم في 

عملية السالم حتى سبتمبر.
الديبلوماس����يني  وقال بعض 
العرب في نيوي����ورك ان بإمكان 
الفلسطينيني جتاوز مجلس االمن 
والتوجه مباش����رة إلى اجلمعية 
العامة التي تضم 192 دولة للحصول 
على املوافق����ة على االنضمام إلى 

عضوية االمم املتحدة.
ويقول ميثاق االمم املتحدة ان 
اجلمعية العامة هي التي تعترف 
باالعض����اء اجل����دد بتوصية من 
مجلس االمن الذي يضم 15 دولة 
تتمتع م����ن بينها خمس دول هي 
بريطانيا وفرنسا والصني وروسيا 
والواليات املتحدة بعضوية دائمة 

وبحق نقض قراراته.
وعندما سأل صحافيون الرئيس 
احلالي للجمعية العامة السويسري 
جوزي����ف ديس عما اذا كان هناك 
سبيل حلصول الفلسطينيني على 
عضوية االمم املتحدة اذا رفضت 
الوالي����ات املتحدة ذلك فقال »ال«. 
لكنه اضاف ان األم����ر لن ينتهي 

على هذا احلال.
وقال »هناك عدد كبير من الدول 
االعضاء يعترف بدولة فلسطني � 
إلى قرارنا )اجلمعية  وباإلضافة 
العامة( في عام 1947 الذي قال ايضا 
بوجوب وجود دولة عربية او دولة 
فلسطينية � هذه عناصر يجب ان 

تأخذوها في االعتبار«.

حق النقد

واضاف ان من حق الدول التي 
متلك حق النقض ان تستخدمه وقال 
»ان األمر متروك للدول االعضاء 
كي تتخ����ذ هذا الق����رار والقواعد 

معروفة«.
وقال السفير املصري في االمم 
املتحدة ماجد عبدالعزيز االسبوع 
املاض����ي ان 112 دول����ة حتى االن 
تعترف بالدولة الفلسطينية ومن 
املتوق����ع ان يعترف بها املزيد من 

الدول خالل االشهر القادمة.
واكد رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو معارضته ملسعى 
الفلس����طينيني للحص����ول على 

االعتراف بدولتهم املستقلة.
كما انتق����د الرئيس األميركي 
باراك اوباما ه����ذه اخلطوة ايضا 

الفلسطينية يجب ان تكون منزوعة 
السالح«.

وقال متح����دث باس����م وزير 
افيغدور  اخلارجية االس����رائيلي 
ليبرمان في بيان ان ليبرمان اعرب 
عن شكره لكندا التخاذها »خطوة 

شجاعة« في املؤمتر.

االمم المتحدة

الى ذلك، قال مس����ؤول رفيع 
باألمم املتحدة امس ان الفلسطينيني 
ليس بإمكانهم جتاوز مجلس األمن 
الدولي لتفادي استخدام الواليات 
النقض  املتوقع حل����ق  املتح����دة 
باعتبارها من الدول دائمة العضوية 
اذا حاولوا االنضمام  في املجلس 
الى االمم املتحدة كدولة مستقلة في 

وقت الحق من العام احلالي.
لكن املسؤول اكد ان استخدام 
الواليات املتحدة حق النقض لن 
يقضي على محاولة احلصول على 
االعتراف بالدولة والعضوية الكاملة 

لالمم املتحدة.
وق����ال الرئيس الفلس����طيني 
محمود عباس يوم االربعاء املاضي 
انه سيس����عى إلى احلصول على 

الزعماء اآلخرين كانوا  أن معظم 
يري����دون ذكرها. ودعا البيان الى 
االستئناف الفوري حملادثات السالم 

دون ذكر حدود 1967.
وق����ال ديبلوماس����ي أوروبي 
»الكنديون اتسموا بالعناد الشديد 
على الرغم من أن أوباما أشار الى 
حدود 1967 في كلمته األس����بوع 

املاضي«.
ازاء احلاح  ورف����ض هارب����ر 
الصحافيني تأكيد انه اعترض على 
اللغة بشأن احلدود لكنه قال انه 
التصريحات  سيعارض ما سماه 
غير املتوازنة املتعلقة بالتوصل إلى 

السالم في الشرق األوسط.
وقال هاربر »نشعر باالرتياح 
الشديد خلطاب الرئيس أوباما ولكن 
ال ميكنك انتقاء افضل عناصر ذلك 

اخلطاب«.
واض����اف »إذا كن����ت بص����دد 
الى عناصر أخرى فمن  الوصول 
الواضح انني كن����ت أود أن أرى 
إش����ارة إلى العناصر التي كانت 
أيضا في اخلطاب مثل حقيقة أن 
الدولتني يج����ب أن تكون  احدى 
دول����ة يهودية وحقيقة أن الدولة 

الفلسطينيني وحرمانهم  تعذيب 
من حقوقهم. ه����ذه الفلوس مش 
فلوس اسرائيل. انا اعتقد ان هناك 
الوفاء بهذه  حركة عربية نح����و 

االلتزامات«.
الى ذلك، قال ديبلوماسيون إن 
زعماء مجموعة الثماني اضطروا 
الى تخفيف حدة بيان يحث اسرائيل 
والفلس����طينيني على العودة الى 
املفاوضات العتراض كندا على ذكر 

حدود عام 1967.

كندا

وتبنت حكومة كندا اليمينية 
احملافظة موقفا قويا مؤيدا إلسرائيل 
ف����ي املفاوضات الدولي����ة منذ ان 
جاءت الى احلكم عام 2006 وقال 
الوزراء ستيفن هاربر إن  رئيس 
كندا ستساند اسرائيل مهما كان 

الثمن.
وقال ديبلوماسيون مشاركون 
في مناقشات الشرق األوسط بقمة 
مجموعة الثماني إن أوتاوا أصرت 
على اال يتم ذكر حدود ما قبل عام 
1967 ف����ي البي����ان اخلتامي الذي 
يصدره الزعم����اء على الرغم من 

عواصم � وكاالت: بعد اخلطاب 
األخير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الكونغرس  بنيامني نتنياهو في 
األميركي الذي أجهض فيه عملية 
السالم برفضه العودة الى حدود 
القدس س����تبقى  1967 وقوله ان 
عاصمة موحدة لدولة اس����رائيل 
ورفضه عودة الالجئني، قال عمرو 
موسى االمني العام جلامعة الدول 
العربية املنتهية واليته امس انه 
ال جدوى من مفاوضات الس����الم 
»العبثي����ة« ب����ني الفلس����طينيني 
السليم  الطريق  وإس����رائيل وان 
هو التوجه الى االمم املتحدة في 
س����بتمبر للحصول على اعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
وقال موسى قبل بدء اجتماع 
جلن����ة املتابعة العربي����ة لعملية 
السالم في الشرق االوسط لبحث 
تطورات عملية السالم »املفاوضات 
انا شايف انها اصبحت عبثية في 
ضوء الالءات دي كلها )التي قالها 
نتياهو في الكونغرس(.. الطريق 
السليم هو الذهاب الى االمم املتحدة 
والنضال السياسي في هذا املعترك 
الدولي الكبير وعدم التراجع عن 

هذا«.
وأضاف موسى ان جلنة املتابعة 
العربية ستناقش هذه التطورات 
وقال »النقاشات ستكون في ضوء 
الرئي����س اوبام����ا والالءات  كالم 
اعلنه����ا نتنياهو  التي  الس����بعة 
الكونغرس.. »القرار سيكون  في 
باجتاه خدمة املصلحة الفلسطينية 
طبقا للثوابت العربية آخذين بعني 
التطورات االخيرة ومن  االعتبار 
اخطر هذا التطورات الكالم الذي 

قاله نتنياهو في الكونغرس«.
ودعا موسى الدول العربية الى 
زيادة دعمها املالي الى الس����لطة 
الشهر  التي واجهت  الفلسطينية 
املاضي ازمة مالية بسبب تعليق 
اسرائيل حتويل عائدات الضرائب 
التي جتمعها نيابة عن الس����لطة 
الفلسطينية والتي تقدر بنحو 120 
مليون دوالر شهريا إذ لم تتمكن 
السلطة من دفع رواتب ما يقارب 
من 150 الف موظف اال بعد حتويل 

املبلغ منتصف الشهر اجلاري.
وقال موس����ى »الب����د من دعم 
عربي اكبر والبد ان الكل يضغط 
على اس����رائيل لوق����ف عمليات 

)أ.پ( فلسطينيات يطالنب بإطالق سراح أقاربهن من السجون اإلسرائيلية 

12 دولة أوروبية تشارك
في »أسطول احلرية 2«

السفير األميركي في موسكو يشكك 
في التوصل التفاق حول الدرع 

الصاروخية قبل نهاية والية أوباما

مسؤولو اجليش الباكستاني 
قلقون من اختراق صفوفهم 

عواصم � وكاالت: دعا االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون 
الى وقف ارس����ال سفن جديدة ضمن حملة نقل املساعدات الى 
قطاع غزة، وقال مارتن نيس����يركي املتحدث باسم االمني العام 
لالمم املتحدة امس االول ان بان كي مون قلق من احتمال ارسال 
س����فن اضافية الى غزة، مضيفا ان االمني العام طلب من جميع 
احلكومات املعنية استخدام نفوذها لعدم ارسال سفن من هذا 

النوع حتسبا لتدهور الوضع في الشرق االوسط.
كما طلب بان كي مون من احلكومة االس����رائيلية التصرف 

بشكل مسؤول وحذر من وقوع اي احداث عنف. 
من جانبها اعلنت احلملة االوروبية لرفع احلصار عن غزة 
امس االول ان 12 دولة اوروبية ستشارك في »اسطول احلرية 
2« املقرر انطالقه نهاية الشهر املقبل. واضافت في بيان صحافي 
ان السفن االنسانية ستنطلق من موانئ فرنسا واملانيا وايطاليا 
اضافة الى موانئ اوروبية اخرى سيعلن عنها الحقا موضحة ان 
السفن ستحمل على متنها عددا من نواب البرملان االوروبي الى 
جانب نشطاء ومتضامنني مع القضية الفلسطينية ومطالبني 

بانهاء احلصار املفروض على القطاع.

أعرب جون بايرلي س���فير الواليات املتحدة في موسكو 
عن شكه بامكانية توصل روسيا واميركا الى حل في مسألة 
الدرع الصاروخية االميركية قبل نهاية والية الرئيس باراك 

اوباما في خريف عام 2012.
وقال بايرلي في حديث لراديو »صدى موسكو« امس االول 
اعتقد اننا كلنا نرغب بتس���ريع تطور املشاورات حول هذه 
املسألة الصعبة، لكن من الضروري تذكر ان الرئيس الروسي 
دمييتري مدڤيديڤ واوباما كانا قد اعلنا عن اس���تعدادهما 
لبدء احملادثات حول هذه املسألة منذ ستة اشهر فقط، لذلك 
سنضطر للبدء عمليا من الصفر ولذلك ال يدهشني ان هذه 

العملية تسير ببطء.

واشنطن � أ.ش.أ: قالت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
أمس إن كبار مسؤولي اجليش الباكستاني قلقون جراء اختراق 
صفوفهم من قبل االس����الميني الذين يس����اعدون املسلحني في 
حمالتهم املس����لحة ضد الدولة. ونقل����ت الصحيفة األميركية 
عن بعض املس����ؤولني قولهم إن هذه املخاوف تصاعدت بشدة 
بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة اس����امة بن الدن على يد القوات 
األميركية في باكستان وعلى بعد ميل واحد من اكادميية حربية 
مرموقة، مش����يرة الى أن مخاوفه����م ازدادت ايضا بعد الهجوم 
الدامي على قاعدة بحرية من قبل مس����لحني في كراتشي. وقال 
احد كبار مسؤولي االستخبارات الباكستانية � رفض االفصاح 
عن هويته � إن رئيس أركان اجليش الباكستاني اجلنرال اشفاق 
كياني اعرب ملسؤولي االدارة األميركية عن غضبه بشأن الغارة 

األميركية السرية التي استهدفت بن الدن.

مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم للمرة األولى من 4 سنوات

تركيا حلض����ور مؤمتر..القرار 
املصري ش����جعني للسفر..هذا 

ما نتمناه منذ سنوات«.
لكن جمال جن����م البالغ من 
العمر 53 عاما وهو متزوج من 
مصرية وله بن����ت تعيش مع 
والدتها في مصر فانه غير متأكد 
من ان القرار املصري قد يخدمه 
في السفر الس����يما انه ممنوع 
من السفر الس����باب ال يعرفها 

كما يقول.
ويضيف جن����م »جئت قبل 
ثالث سنوات لزيارة االهل في 
غزة وانته����ت االقامة املصرية 
بسب االغالقات وعندما حاولت 
السفر امن الدولة منعني.. آمل 
ان حتل مشكلتي اليوم واسافر 

لزوجتي وابنتي«.
وسيفتح املعبر من العاشرة 
السادس����ة  صباح����ا وحت����ى 
بالتوقيت احمللي على مدى ستة 
ايام اسبوعيا ما سيتيح سفر 

عدة االف اسبوعيا.

من دون احلصول على تأشيرة 
دخول او تنسيق مسبق.

لكن يجب على فئة الشباب 
ب����ني 18 و40 عاما في حال عدم 
امتالكهم اوراقا ثبوتية للدراسة 
في جامع����ات مبصر او تقريرا 
طبيا من السلطة الفلسطينية، 
احلصول على تأشيرة دخول 
ملصر خصوصا من ممثلية مصر 

في رام اهلل بالضفة الغربية.
من جانبه قال موظف مصري 
كبير في اجلانب املصري من معبر 
رفح ل� »فرانس برس« »سنعمل 
على تسهيل ومساعدة اخواننا 
الفلسطينيني في السفر« واوضح 
»نتوقع مضاعفة اعداد املسافرين 
واعتقد ستكون خطوات اخرى 

في القريب العاجل«.
الرواغ )25  وقالت س����ماح 
الى  التي وصل����ت للتو  عاما( 
اجلان����ب املصري ف����ي املعبر 
»حاولت السفر مرتني سابقا لكن 
ارجعوني..هذه املرة اسافر الى 

الثورة ف����ي مصر ويجب على 
املسافر التس����جيل لدى دائرة 
الداخلية في  املعابر في وزارة 
احلكومة املقالة وينتظر احيانا 
عدة اشهر حتى يتمكن من السفر 
بعد اجراء تنسيق مع اجلانب 
املصري وفقا ملا يقول عدد من 

املسافرين.
ومتكن حس����ن عبد الهادي 
)43 عاما( وهو من سكان خان 
يونس من السفر الى مصر بعد 
ان »حرمت الربع س����نوات من 
احلصول على تأشيرة او تنسيق 

مصري«.
وتابع الرجل وهو ميسك بيده 
حقيبة صغيرة »احلمد هلل اخيرا 
سأسافر ملصر للعالج من دون 
تنس����يق.. نشكر مصر الثورة 

لهذه التسهيالت«.
وتش����مل االلي����ة املصرية 
اجلديدة س����فر من ه����م فوق 
االربعني وحتت س����ن ال� 18 من 
العمر من الذكور والنساء كافة 

امكانية عودة املراقبني االوروبيني 
العمل في  لالشراف على سير 
املعبر وفقا التفاقية 2005 قال 
حمد »يجب ان نثبت ان املعبر 
مصري � فلسطيني ويجب اال 
تدخل اي جه����ة اخرى« وتابع 
»الي����وم طويت صفحة طويلة 
من التضيي����ق واالغالق وهذه 
فرصة كبيرة لسفر اعداد كبيرة 

من الناس«.
وتشرح أمل مهدي )21 عاما( 
»سجلت للسفر منذ اربعة اشهر 
ودون جدوى اما االن فانا اسافر 
برفقة زوجي من دون تسجيل 
مسبق وال توجد لدينا تأشيرة 

مصرية«.
ارتياحها  الش����ابة  وأب����دت 
لالجراءات »السهلة واملعاملة 

املمتازة«.
وبحسب االلية السابقة كان 
ميكن ل� 300 فلس����طيني كحد 
اقصى السفر يوميا منذ اعادة 
فتح املعب����ر جزئيا بعد اندالع 

معبر رفح � ا.ف.پ: وس����ط 
فرحة املسافرين الفلسطينيني، 
فتحت السلطات املصرية السبت 
معبر رفح »بشكل دائم« للمرة 
االولى منذ اربع سنوات حيث 

متكن املئات من السفر.
وما ان فتحت البوابة املصرية 
للمعبر في متام الساعة العاشرة 
صباحا امس حتى دخلت سيارتا 
اسعاف تنقالن مرضى وحافلة 
تقل خمسني مسافرا من غزة الى 
مصر من بني مائتني وخمسني 
مسافر متكنوا من الدخول الى 
القاعة املصرية في املعبر خالل 
النصف ساعة االولى،  بحسب 

مسؤول في املعبر.
وكان املسافرون وجميعهم 
مسجلون في كشوفات مديرية 
املعابر في غزة يركبون حافالت 
تقلهم من البوابة الفلسطينية 
خلتم جوازات السفر قبل نقلهم 
بسالس����ة الى قاعة املسافرين 
املصري����ة في املعب����ر وحظي 
املرض����ى ومرافقوهم بأولوية 

في السفر.
وبينما قام عسكري مصري 
بفتح بوابة املعبر البعيدة عشرات 
االمتار عن البوابة الفلسطينية،  
كان س����عيد خليفة )42 عاما( 
برفقة زوجته املريضة يعبر في 
سيارة اس����عاف، مبديا فرحته 
للسفر »بدون صعوبات او طول 
انتظار« الجراء عملية جراحية 

في مستشفى بالقاهرة.
ويقول خليف����ة »ال يتوافر 
ع����الج لزوجتي ف����ي غزة وال 
منلك اال الس����فر للعالج احلمد 
هلل تسهيالت غير عادية.. نأمل 
ان تستمر هذه االجراءات بهذه 

السهولة«.
وقال غازي حمد مسؤول ملف 
االتصال مع اجلانب املصري في 
احلكومة الفلس����طينية املقالة 
لوكالة فران����س برس ان فتح 
مصر معبر رفح بشكل دائم يأتي 
»ثمرة من ثمار التغيير في مصر 
واملصاحلة الفلسطينية« وتابع 
»هذا س����يوفر اجواء ايجابية 
وفرحة كبيرة لدى املوطنني هنا 
بعد سنوات احلصار والتضييق 

الصعبة«.
انه »ال  ال����ى  واش����ار حمد 
تخوفات من اي عمليات تهريب 
او اعمال غير قانونية هذه فزاعة 
تستخدمها اسرائيل، املعبر عمل 
خ����الل الس����نوات االربع وفقا 
للقان����ون واملواصفات الدولية 
التعديالت  وجن����ري بع����ض 

للتحسني«.
وفي رده على س����ؤال حول 

)أ.پ( فلسطينيون بانتظار دورهم للسفر عبر معبر رفح أمس 

قطر لتجميد عملية السالم
إلى أن تصبح إسرائيل مستعدة لها

الدوحة ـ أ.ف.پ: دعا رئيس الوزراء القطري امس الى عدم 
استئناف عملية السالم بني الفلسطينيني واالسرائيليني املجمدة 
حاليا الى ان تصبح اسرائيل »جاهزة« وذلك في افتتاح اجتماع 

حول مبادرة السالم العريبة في الدوحة كما اوردت قناة »اجلزيرة« 
الفضائية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في افتتاح اجتماع جلنة متابعة 
مبادرة السالم العربية التي تترأسها قطر »جنمد البحث في عملية 
السالم حاليا حتى يكون هناك شريك جاهز« للتفاوض في اجلانب 

االسرائيلي.
وذكرت جامعة الدول العربية ان هذا االجتماع مخصص لبحث 

تطورات القضية الفلسطينية بعد دعوة الرئيس االميركي باراك 
اوباما االخيرة الى قيام دولة فلسطينية على اساس حدود 1967 

ورد احلكومة االسرائيلية السلبي عليها.


