
أكد رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
أمس في بروكسل ان اعتراف الرئيس االميركي دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة السرائيل »يجعل السالم 
ممكنا« في الشرق االوسط، وذلك خالل زيارته االولى 

لالحتاد االوروبي الذي ال يرى االمر على هذا النحو.
وقال نتانياهو الى جانب وزيرة خارجية االحتاد 
فيديريكا موغيريني ان قرار الرئيس ترامب “ال مينع 
السالم. انه يجعل السالم ممكنا الن االعتراف بالواقع 

هو جوهر السالم، انه أساس السالم«.
واض���اف إن “القدس عاصمة اس��رائ��ي��ل وال احد 
يستطيع ان ينكر ذلك”، معتبرا ان الرئيس االميركي 

“يقول الوقائع فقط«.
والعالقات صعبة بني اسرائيل واالحتاد االوروبي 
ال���ذي ي��دي��ن ب��اس��ت��م��رار االس��ت��ي��ط��ان ف��ي االراض���ي 
الفلسطينية ويفرض وضع ملصقات على املنتجات 
القادمة من مستوطنات. وهو املصدر الرئيسي لتمويل 

السلطة الفلسطينية.
وك��ان نتانياهو اتهم السبت في باريس اوروب��ا 
“بالنفاق” األوروبي بسبب اداناتها قرار ترامب بدون 
التطرق إلى “الصواريخ التي تطلق على اسرائيل او 
التحريض املروع ضدها”. وقال “احترم اوروبا لكنني 
لست مستعدا لقبول سياسة كيل مبكيالني من جانبها«.  
وال��ى جانبه، انتقدت موغيريني م��ن جديد القرار 

االميركي الذي دانته مرات عدة في االيام االخيرة.

 »أوقات صعبة« 
قالت موغيريني »نعتقد ان احلل الواقعي الوحيد 
للنزاع بني اسرائيل والفلسطينيني يستند الى دولتني 
مع القدس عاصمة للدولتني وفق حدود 1967. هذا 
موقفنا املعزز وسنواصل احترام التوافق الدولي الى 

ان تتم تسوية وضع املدينة بالتفاوض«.
وضمت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس الذي 
احتلته في 1967، ثم تبنت قانونا يعتبر املدينة 
“عاصمة أبدية وموحدة” للدولة العبرية. ولم تعترف 
االسرة الدولية بقرار الضم بينما يعتبر الفلسطينيون 

القدس الشرقية عاصمة لدولتهم املقبلة.
وبعد ان رأت ان “حتريك عملية السالم حتى في 
هذه االوقات الصعبة” امر اساسي، قالت موغيريني 
ان “اسوأ ما ميكن ان يحصل اآلن هو تصاعد للتوتر 

او للعنف«.
وم��ن��ذ االرب��ع��اء أس��ف��رت ص��دام��ات ف��ي االراض���ي 

الفلسطينية عن مقتل اربعة فلسطينيني وجرح اكثر 
من الف آخرين. واصيب حارس امني بجروح خطيرة 

في القدس بعدما قام فلسطيني بطعنه.
وقالت موغيريني “أدين بأشد العبارات املمكنة كل 
هجوم على يهود في كل مكان في العالم مبا في ذلك في 

اوروبا واسرائيل وعلى مواطنني اسرائيليني«.
ويحضر الوزراء االجتماع وسط انقسامات اذ يريد 
بعضهم -تذليل العقبات من ام��ام العالقة الصعبة 
بني اسرائيل واالحتاد االوروب��ي، مثل وزير خارجية 
ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس الذي يقف وراء الدعوة 

التي وجهت الى نتانياهو قبل اسابيع.

 االستيطان 
قال الوزير الليتواني للصحافيني »حملاولة تسهيل 
احلوار، وهو امر ليس سهال كما نرى، علينا التوصل 
الى اتصاالت مباشرة، ح��وار مفتوح وتبادل اآلراء. 
هناك امور كثيرة يجب البحث فيها مثل املستوطنات او 

حل الدولتني«.
ويبقى االستيطان ف��ي نظر االوروب��ي��ني اح��دى 
اكبر “العقبات في طريق السالم”. وكانت احلكومة 
االسرائيلية اطلقت مجددا في تشرين االول/اكتوبر 
مشاريع لبناء منازل ملستوطنني في الضفة الغربية 
احملتلة مبا في ذلك في القدس الشرقية التي ضمتها 

اسرائيل.
وكان الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون صرح 
االحد انه دعا نتانياهو الى “القيام مببادرات شجاعة 
حيال الفلسطينيني للخروج م��ن امل���أزق احلالي” 
واتاحة “استئناف احلوار االسرائيلي الفلسطيني” 
بذلك. واضاف ان “هذه املبادرات” يفترض ان تكون 
“جتميد االستيطان” و”اجراءات ثقة حيال السلطة 

الفلسطينية«.
وطلبت دول عدة اعضاء في االحتاد “تعويضات” 
من نتانياهو بعد تدمير اسرائيل في الضفة الغربية 
لبنى حتتية مخصصة “ملجتمعات فلسطينية ضعيفة” 

ممولة من االحتاد االوروبي او دول اعضاء.
وفي لوحات اعالنية علقت في مقر البرملان االوروبي 
وتنتقد نتانياهو، يتحدث النواب االوروب��ي��ون عن 
“فاتورة” بقيمة 1،2 مليون يورو ملدارس وصهاريج 
مياه وانظمة كهربائية ومنشآت اخ��رى “دمرتها 
اسرائيل عمدا او صادرتها خارج اطار االعمال العدائية 

العسكرية وفي انتهاك للحق االنساني الدولي«.
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زعم أن الرئيس األميركي »يقول الوقائع فقط«

نتانياهو يدافع عن قرار ترامب حول القدس أمام االحتاد األوروبي
م������وغ������ي������ري������ن������ي: احل������������ل ال�������وح�������ي�������د ي�����س�����ت�����ن�����د إل������������ى دول���������ت���������ن م���ع 
1967 ح�������������������دود  وف���������������ق  ل��������ل��������دول��������ت��������ن  ع��������اص��������م��������ة  ال������������ق������������دس 

ماي تعبر عن شعور جديد ب� »التفاؤل« بعد التوصل إلى تسوية حول بريكست
أعربت رئيسة احلكومة البريطانية تيريزا ماي أمس عن »شعور 
جديد بالتفاؤل« حول مواصلة املفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق 
جتاري بني لندن وبروكسل، وذلك بعد التوصل الى تسوية حول 

بريكست.
وج��اء ف��ي مقتطفات م��ن كلمة م��اي ام��ام مجلس العموم أمس 
وينشرها مكتبها، “بالطبع لم يتم البت في أي ش��يء ما لم يتم 

االتفاق حول كل شيء”، لكن “هناك برأيي شعور جديد بالتفاؤل في 
املفاوضات وآمل فعال واتوقع ان نؤكد اليوم الترتيبات التي أعددتها 

امام املجلس االوروبي في وقت الحق من االسبوع املاضي«.
وجاء في الكلمة ايضا “سننتقل بذلك الى بناء اقتصاد قوي جديد 
وعالقات امنية تركز على الشراكة العميقة واخلاصة التي نريد كلنا 

ان نراها«.

من املقرر ان تدفع بريطانيا مبوجب التسوية املالية بني 40 و45 
مليار يورو كلفة خروجها من التكتل االوروبي في مارس 2019.

وتتيح التسوية للمواطنني االوروبيني في بريطانيا والعكس 
احلصول على اقامة دائمة باالضافة الى متتعهم باحلق في العمل 
والدراسة واحلصول على الرعاية الصحية والرواتب التقاعدية 

والضمان االجتماعي.

االحتجاجات حول القدس تتواصل لليوم اخلامس على التوالي في العاملن العربي واإلسالمي

واشنطن: الفلسطينيون تخلوا عن احلوار برفضهم لقاء مايك بنس
ات��ه��م��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة السلطة 
الفلسطينية أمس األول ب«التخلي« عن 
فرصة مناقشة عملية السالم في الشرق 
االوس���ط برفضها ل��ق��اء ن��ائ��ب الرئيس 
االميركي مايك بنس خالل زيارته املقبلة 

الى املنطقة.
وق���ال م��س��ؤول كبير ف��ي مكتب بنس 
ان نائب الرئيس يتطلع الى لقاء رئيس 
ال���وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
خالل زيارته الى املنطقة في وقت الحق من 

الشهر اجلاري.
اال انه بدا وكأنه يؤكد ان بنس لن يلتقي 
اي مسؤول في السلطة الفلسطينية التي 
اغضبها قرار الواليات املتحدة االعتراف 

بالقدس عاصمة السرائيل.
وقال ج��ارود ايغن احد كبار مساعدي 
بنس ان “الرئيس )دونالد ترامب( طلب 
من نائب الرئيس بنس التوجه الى املنطقة 
الع��ادة تأكيد التزامنا العمل مع شركائنا 
في الشرق االوس��ط لدحر التطرف الذي 

يهدد آمال واحالم االجيال املقبلة«.
واضاف ان “نائب الرئيس يتطلع الى 
السفر ال��ى املنطقة للقاء رئيس ال��وزراء 
بنيامني نتانياهو والرئيس السيسي”. 
وتابع ايغن “لالسف، السلطة الفلسطينية 
تتخلى مجددا عن فرصة ملناقشة مستقبل 

املنطقة«.
وتابع ايغن ان االدارة االميركية تبقى 

مع ذلك “مصممة في جهودها للمساعدة 
على حتقيق ال��س��الم ب��ني االسرائيليني 
والفلسطينيني وفريقنا للسالم سيواصل 

عمله بجد من اجل وضع خطة” لذلك.
وك��ان مستشار الرئيس الفلسطيني 
اعلن السبت ان محمود عباس لن يلتقي 
ن��ائ��ب الرئيس االم��ي��رك��ي ال���ذي سيزور 
املنطقة في النصف الثاني م��ن  ديسمبر 
اجلاري عقب التحول في سياسة واشنطن 

حيال القدس.
م��ن جهته، ص��رح األم��ني ال��ع��ام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريش األح���د أن 
ق��رار الرئيس األميركي ميكن ان يعيق 
اجلهود االميركية للتوصل التفاق سالم 

بني الفلسطينيني واالسرائيليني.
وي��ش��ك��ل وض���ع ال��ق��دس اح���دى اكبر 
القضايا الشائكة لتسوية ال��ن��زاع بني 
اسرائيل والفلسطينيني. وتعتبر اسرائيل 
ال��ق��دس بشطريها عاصمتها “االبدية 
واملوحدة”، في حني يطالب الفلسطينيون 
بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

املنشودة. 
من جهة أخرى، تواصلت االحتجاجات 
أمس في العاملني العربي واالسالمي لليوم 
اخلامس على التوالي بعد ق��رار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب االسبوع املاضي 
االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل فيما 
تستمر تبعاته الدبلوماسية من بروكسل 

الى القاهرة مرورا بأنقرة.

ومت تنظيم ت��ظ��اه��رات ج��دي��دة أمس 
ايضا  في القدس واالراض��ي الفلسطينية 
احملتلة بعد اربعة ايام من املواجهات مع 

قوات االمن االسرائيلية.
وادت املواجهات الى استشهاد اربعة 
فلسطينيني واكثر من الف جريح بنيران 
القوات االسرائيلية، بحسب مصادر طبية 

فلسطينية.
وتركزت املواجهات خصوصا في رام 
الله وبيت حلم واخلليل واستخدمت فيها 
القوات االسرائيلية الغاز املسيل للدموع 
والرصاص احلي واملطاطي في مواجهة 
شبان يرمون حجارة ويشعلون االطارات 

املطاطية.

وفي القدس الشرقية احملتلة، مت تنظيم 
تظاهرة امام “البيت االميركي” وهو مركز 
ثقافي تابع للقنصلية االميركية بعد ظهر 
امس االثنني. ودعا االمني العام حلزب الله 
اللبناني حسن نصر الله الى تظاهرة في 
الضاحية اجلنوبية لبيروت تنديدا بالقرار 

االميركي.
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جانب من لقاء رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو و وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني

جانب من االشتباكات بني قوات االحتالل اإلسرائيلي وشبان فلسطينيني

مببادرة فردية وال ميثل جهة رسمية

استياء شعبي من جمعية بحرينية أرسلت وفدا إلى إسرائيل
أعلنت جمعية بحرينية مدافعة عن 
»احلرية الدينية« في بيان نشرته وكالة 
انباء البحرين الرسمية، أنها أرسلت 
وفدا الى اسرائيل تأكيدا ملبدأ »التسامح 
والتعايش«، مؤكدة ان اخلطوة جاءت 
مب��ب��ادرة ف��ردي��ة وال��وف��د ال ميثل جهة 

رسمية بحرينية.
وف���ي خ��ط��وة الف��ت��ة، ن��ش��رت وك��ال��ة 
االنباء الرسمية بيان جمعية “هذه هي 
البحرين” ح��ول ه��ذه ال��زي��ارة العلنية 
االولى لوفد يضم بحرينيني الى اسرائيل 
ال��ت��ي ال تقيم ع��الق��ات دبلوماسية مع 
املنامة كما هو حال معظم الدول العربية 

االخرى.
وقالت اجلمعية في البيان الذي نشر 
منتصف ليل االحد االثنني أن “الوفد الذي 
ضم في عضويته بعض األجانب املقيمني 
مبملكة البحرين من ديانات مختلفة، ال 
ميثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين 

وإمن��ا ميثل اجلمعية ذاتها وق��ام بتلك 
الزيارة مببادرة ذاتية«.

وج���اء ب��ي��ان اجلمعية ردا على “ما 
أثير في بعض وسائل اإلع��الم ومواقع 
التواصل االجتماعي بشأن زيارة الوفد   

إلسرائيل والقدس احملتلة«.
وكانت وسائل اعالم اسرائيلية نشرت 
االح��د ص��ورا لوفد اجلمعية في مدينة 
القدس مما اث��ار ردود فعل منددة بهذه 
اخلطوة على وسائل التواصل االجتماعي 
ومن قبل جمعيات غير حكومية اخرى 

في البحرين.
واعتبرت واح���دة م��ن اجلمعيات ان 
ال��زي��ارة متثل “تطبيعا” مع اسرائيل 
واش���ارت ال��ى انها تأتي بعد اي��ام قرار 
الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب نقل 
السفارة االميركية الى القدس. وقالت 
جمعية “املنبر الوطني االسالمي” في 
بيان ان الزيارة متثل “مخالفة   للثوابت 

الوطنية البحرينية التي ترفض التطبيع 
بكل أشكاله وصوره«.

كما اث��ارت الزيارة استنكار مغردين 
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر اش������اروا ال���ى توقيتها 
ضمن وسمي “هذه ليست البحرين” 

و”البحرين تقاوم التطبيع«.
وقالت “هذه هي البحرين” في بيانها 
أنها “قامت بهذه امل��ب��ادرة استناًدا إلى 
مبدأ التسامح والتعايش الذي يعد نهًجا 
ململكة البحرين وسمة من سمات املجتمع 
فيها، وب��ه��دف زي���ارة االم��اك��ن الدينية 
املقدسة االسالمية واملسيحية واليهودية 

وغيرها في مختلف أنحاء العالم«.
وتقول جمعية “هذه هي البحرين” 
أن��ه��ا ت��ض��م م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��ح��ري��ني 
واالجانب املقيمني في اململكة اخلليجية 
وان عملها ينصب ع��ل��ى ال���دف���اع عن 
“احلرية الدينية” ومبدأ التعايش بني 

األديان.

ون��ال��ت اجلمعية ترخيصها بشكل 
رسمي في مايو امل��اض��ي. ونظمت عدة 
فاعليات في دول اوروبية وفي الواليات 
املتحدة وفي البحرين. وتؤكد اجلمعية 
في بياناتها انها حتظى بدعم العاهل 

البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
وك���ان ت��رام��ب اع��ل��ن م��س��اء االرب��ع��اء 
ان ال��والي��ات املتحدة “تعترف رسميا 
بالقدس عاصمة السرائيل”، م��ا اث��ار 
ردود فعل عربية ودولية رافضة وادى 
الى ان��دالع تظاهرات في عدة مدن والى 

مواجهات في االراضي الفلسطينية.
ويشكل وض��ع ال��ق��دس اح���دى اكبر 
القضايا الشائكة لتسوية ال��ن��زاع بني 
اس��رائ��ي��ل والفلسطينيني.  وتعتبر 
اسرائيل ال��ق��دس بشطريها عاصمتها 
“االبدية واملوحدة”، في حني يطالب 
الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية 

عاصمة لدولتهم.

توقيف صحافي 
فرنسي في كشمير 
الهندية »النتهاكه 

قانون الت�أشيرة«
ذك���ر ص��ح��اف��ي ف��رن��س��ي أم���س أن���ه قيد 
التوقيف االح��ت��رازي في كشمير الهندية 
حيث مت القبض عليه في نهاية األسبوع 
املاضي بينما كان يقوم باالستطالع لتصوير 
فيلم حول الوضع األمني في هذه املنطقة 

املشتعلة بني باكستان والهند.
أوق��ف امل��خ��رج الوثائقي ب��ول كوميتي 
)47 عاما( في وقت متأخر بعد ظهر السبت 
في سريناغار العاصمة الصيفية حلكومة 
جامو وكشمير الهندية. واس��ت��دع��ي إلى 
مركز الشرطة بعد أن حضر تظاهرة ضد 
انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب قوات 

األمن الهندية.
وق��ال ك��وم��ي��ت��ي ف��ي ات��ص��ال م��ع وك��ال��ة 
فرانس برس صباح االثنني “لقد مضى 48 
ساعة على اعتقالي في مركز شرطة كوثت 

باغ في سريناغار«.

مبا فيها معاهدة السالم

»النواب األردني« يراجع 
االتفاقيات مع إسرائيل

قرر مجلس النواب االردني أمس األول خالل مناقشاته 
ق��رار واشنطن االع��ت��راف بالقدس عاصمة السرائيل، 
مراجعة االتفاقيات املوقعة مع اسرائيل، مبا فيها معاهدة 

السالم املوقعة في 1994.
وواف��ق املجلس على “تكليف اللجنة القانونية اعادة 
دراسة مجمل االتفاقيات مع الكيان الصهيوني )اسرائيل(، 
مبا في ذلك اتفاقية وادي عربة )اتفاقية السالم املوقعة 
ع��ام 1994(”، على م��ا ذك��رت وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة 

الرسمية )بترا(.
وص��وت النواب على ه��ذا القرار باالجماع في جلسة 
عقدت مساء األح��د ردا على اعتراف الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وج��اء التكليف بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية 
ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون اللغاء معاهدة 

السالم مع اسرائيل.
وج��اء في امل��ذك��رة “نلتمس السير ب��اج��راءات اص��دار 
مشروع قانون الغاء معاهدة السالم االردنية االسرائيلية 
- وادي ع��رب��ة 1994   ن��ظ��را خل��روق��ات امل��ع��اه��دة من 
اجلانب االسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ االحتالل 
االسرائيلي مع االمريكان بنقل السفارة األميركية الى 

القدس واعتبارها عاصمة للكيان«.
واك���دت امل��ذك��رة ان ذل��ك يخالف “الشرائع الدولية 
وال��ق��ان��ون ال��دول��ي وم��ق��ررات األمم امل��ت��ح��دة واع��ت��داء 
على ال��وص��اي��ة الهاشمية على امل��ق��دس��ات االسالمية 
ف��ي القدس”، م��ش��ددة ع��ل��ى “مخططات االس��ت��ي��ط��ان 
 واالع���م���ال امل��ت��ط��رف��ة ب��ه��دف تقسيم  وت��ه��وي��د املسجد 
األق��ص��ى«. وبعد انتهاء اللجنة القانونية م��ن عملها، 
يفترض ان يعرض املوضوع على مجلس النواب للتصويت 
ليقرر الحقا رف��ع امل��ذك��رة باسم املجلس ال��ى احلكومة 

بغرض استصدار مشروع قانون بهذا اخلصوص.
وحت��دث العديد من ال��ن��واب خ��الل اجللسة منددين 
بقرار ترامب، ومشيدين برد امللك االردني عبدالله الثابت 

في “الدفاع عن القدس واملقدسات«.
وبحسب الدستور االردني، فإن “امللك هو الذي يعلن 

احلرب ويعقد الصلح ويبرم املعاهدات واالتفاقات«.
وإلغاء معاهدة السالم مع اسرائيل يعد مطلبا شعبيا 
في االردن منذ اكثر من عقدين، فيما وصف امللك السالم 

مع اسرائيل غير مرة بأنه “سالم بارد«.
وكانت القدس الشرقية تتبع اململكة إداري��ا قبل أن 

حتتلها اسرائيل عام 1967.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة س��الم مع 

االردن في 1994، 
ب���اش���راف اململكة 
األردن�����ي�����ة ع��ل��ى 
املقدسات االسالمية 

في املدينة.
واع��ل��ن الرئيس 
دون����ال����د ت���رام���ب 
االربعاء املاضي ان 
ال��والي��ات املتحدة 
رسميا  “تعترف 
ب��ال��ق��دس عاصمة 
السرائيل” ما اثار 
غ���ض���ب���ا ورف���ض���ا 

دوليا واسعا.


