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تجريبي

الملك عبدالله: القدس مفتاح السالم بنس: اتفقنا على أال نتفق حول

«العاصمة»

اإلثنین، ٢٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

عمان، الناصرة - محمد خیر الرواشدة، أسعد تلحمي 

أعدت إسرائیل «استقبال أبطال» لنائب الرئیس األمیركي مايك بنس الذي وصل إلى تل
أبیب أمس قادماً من عّمان حیث حّذره العاھل األردني الملك عبدهللا الثاني «من أي قرار

أمیركي في شأن القدس يأتي خارج إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطیني-
اإلسرائیلي»، في حین قال بنس إنه والعاھل األردني «اتفقا على أال يتفقا» في شأن
االعتراف األمیركي بالقدس «عاصمة إلسرائیل»، في وقت ألقى ھذا الموضوع بظالل

قاتمة على الزيارة التي قاطعھا الفلسطینیون.
وشدد الملك عبدهللا على أن «الصراع الفلسطیني- اإلسرائیلي بالنسبة إلینا، في األردن

والمنطقة، ُيعد مصدراً رئیساً يھدد االستقرار، ولھذا السبب كنا متفائلین بما كان أبداه
الرئیس (األمیركي) من التزام مبكر بإيجاد حل لھذا الصراع المستمر منذ عقود». وأكد أن

«القدس مفتاح السالم في المنطقة». كما أكد أن «أمامنا الیوم تحدياً كبیراً يتمثل بالتغلب
على اإلحباط المتزايد».

وقال: «أنا واثق بأن زيارتك ھذه ھي من أجل إعادة بناء الثقة وااللتزام، لیس فقط حول
كیفیة المضي قدماً في حل الدولتین على خطوط الرابع من حزيران (يونیو) 1967، وأن
تكون القدس الشرقیة عاصمة لدولة فلسطینیة مستقلة، ولكن أيضاً من أجل أن نعیش

جنباً إلى جنب مع إسرائیل آمنة ومعترف بھا وفقاً للقوانین الدولیة ومبادرة السالم».
وأضاف: «نفھم التحديات، ونأمل بأن تصل الواليات المتحدة وتجد الطريق الصحیح للمضي
قدماً في ھذه الظروف الصعبة»، مشیراً إلى وجود فرصة لتحقیق ذلك. كما تطرق إلى

الدور الذي تقوم به «وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین» (أونروا)، ما يستدعي
ضمان توفیر الدعم الالزم لھا.

وأكد بنس نیة الرئیس دونالد ترامب الصادقة لالستمرار بمحاوالت حل الصراع وبطريقة
عادلة، على رغم االختالفات في المواقف. كما أكد عدم وجود صوت ذي صدقیة في

المنطقة مثل صوت األردن، الفتاً إلى أن الواليات المتحدة ملتزمة ازدھاره واستقراره، إذ ال
يزال العمل جارياً على إنھاء مذكرة تفاھم لمدة خمس سنوات لدعمه تقديراً لدوره المحوري
في المنطقة والعالم. وأكد: «كما أوضحت الواليات المتحدة في األيام األخیرة، فإننا ما زلنا
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ملتزمین تجاه سورية وبوجودنا فیھا، لیس لھزيمة داعش فحسب، بل أيضا لكبح جماح نفوذ
إيران السلبي وأي مساع إقلیمیة أخرى تھدف إلى المزيد من زعزعة االستقرار».
وقال للملك األردني: «كأصدقاء، أتطلع إلى سماع وجھة نظركم مجدداً حول عملیة

السالم، مضیفاً: «اتخذ الرئیس ترامب قراراً تاريخیاً باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل،
لكنه أيضاً أوضح في القرار نفسه أننا ملتزمون االستمرار باحترام دور األردن ووصايته على
األماكن المقدسة في القدس، وأننا لم نتخذ موقفاً حول الحدود والوضع النھائي، فھذه أمور
علیه الطرفان، ونحن ملتزمون إعادة إطالق عملیة السالم، ولطالما لعب األردن دوراً مركزياًخاضعة للمفاوضات». وتابع: «ال تزال الواليات المتحدة ملتزمة حل الدولتین ووفق ما يتفق

في توفیر الظروف الداعمة للسالم في المنطقة».
وغادر بنس األردن متوجھاً إلى إسرائیل في مستھل زيارة تستغرق ثالثة أيام، يلقي خاللھا

كلمة في الكنیست، ويلتقي الرئیس رؤوفین ريفلین، ويزور حائط المبكى ونصب ضحايا
المحرقة في القدس.

وفي استقباله، أشادت الدولة العبرية بوقوف بنس وعدد من «صقور» اإلدارة األمیركیة
وراء االعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائیل». وقال رئیس الحكومة بنیامین نتانیاھو في

الجلسة األسبوعیة للمجلس الوزاري: «ھذا المساء (األحد)، سیصل إلى إسرائیل صديق
عظیم لدولة إسرائیل، صديق حقیقي... سنناقش جھود إدارة ترامب لكبح العدوانیة

اإليرانیة والبرنامج النووي، وطبعاً الدفع باألمن والسالم في المنطقة». وأضاف: «كل من
يسعى فعالً إلى تحقیق ھذه األھداف يدرك أنه ال يوجد بديل للقیادة األمیركیة». ووصف

خطط النواب العرب لمقاطعة خطاب بنس في الكنیست بـ «العار... سنكون جمیعنا ھناك،
وسنقدم له االحترام الكبیر الذي يستحقه».

وھاجم وزير الدفاع أفیغدور لیبرمان بعنف الرئیس محمود عباس على قراره عدم استقبال
بنس، وقال لإلذاعة العبرية: «ال أرى أي إمكانیة للتوصل إلى تسوية مع (عباس) أبو مازن،

وھذا موقفي منذ سنوات. إنه لیس معنیاً بأي تسوية دائمة مع إسرائیل، ودائماً تذرع
بحجج مختلفة لیتھرب من مفاوضات حقیقیة».
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