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בוים :אין לכרוך את תהליך השלום בבנייה בהר חומה
דבריו של שר השיכון באו בתגובה לבקשת שרת החוץ של ארה"ב להימנע
מבניית  300יחידות דיור בשכונה ומכל מהלך העלול להשפיע על הסדר הקבע
מאת ברק רביד ,אמיר אורן )בריסל( ושירות "הארץ"

שר השיכון ,זאב בוים תקף אתמול )שבת( את דבריה של שרת החוץ האמריקאית רייס
בנוגע להפסקת הבנייה בהר חומה" .יש לברך את שרת החוץ רייס על חלקה בהתנעה
המחודשת של תהליך השלום ,אבל לא ייתכן שבכל הזדמנות יכרכו זאת בהפסקת הבנייה
בירושלים .שכונת הר חומה נמצאת בתחום הגבולות המוניציפאליים של ירושלים שעליהם
חל החוק הישראלי ,ולפיכך אין שום מניעה לבנות שם כפי שאין שום מניעה לבנות בכל מקום
אחר בישראל".
גם יועצו הבכיר של יו"ר הרשות מחמוד עבאס )אבו מאזן( וחבר צוות המו"מ הפלשתיני,
סאיב עריקאת ,אמר כי "נדרוש מהממשל האמריקאי לשמש כשופט בין הצדדים ולחייב את
ישראל ליישם את התחייבויותיה כפי שהן מפורטות במפת הדרכים"" .אם ישראל תמשיך
כך ,הדבר יהרוס את כל המאמצים לפתוח בתהליך שלום בעל משמעות שיוביל לסיום
הכיבוש הישראלי" ,הוסיף.
עריקאת סיפר כי נשיא ארה"ב ,ג'ורג' בוש ,יבקר ברשות הפלשתינית בין ה 9-ל 11-בינואר,
וזאת בעקבות ביקורה הקרוב באזור של שרת החוץ האמריקאית קונדוליזה רייס ב19-
בדצמבר.
רייס ללבני :הממשל מתנגד להוספת  300יחידות הדיור בהר חומה
ביום שישי אמרה שרת החוץ של ארה"ב ,קונדוליזה רייס ,לעמיתתה מישראל ,ציפי לבני כי
הממשל האמריקאי מתנגד לבנייה ישראלית בשטחי הגדה המערבית בכלל ,ולתוספת 300
יחידות הדיור בהר חומה בירושלים בפרט .רייס אמרה ללבני את הדברים בעת שנועדו
במטה נאט"ו בבריסל .השרות נפגשו בארבע עיניים ,אך רייס חשפה חלק זה משיחתן
בתשובה לשאלה במהלך תדרוך עיתונאים .רייס גם אמרה ללבני כי הבנייה בשטחים אינה
תורמת לבניית "אמון מירבי" בין הצדדים.
לדברי רייס ,היא ביקשה מלבני  -גם בשיחתן אתמול וגם בשיחת טלפון קודמת " -הבהרות"
לידיעות על הבנייה בהר חומה ,וציינה את החשיבות המיוחדת של הימנעות ישראל
ממהלכים העלולים להשפיע הן על הסדר הקבע והן על הצעדים המיידיים שבעקבות ועידת
אנאפוליס.
שרת החוץ לבני ,שנאמה קודם לכן בפני שרי החוץ של מדינות נאט"ו ומדינות הים התיכון
בבריסל ,אמרה כי המו"מ הישראלי-פלשתיני יתקיים בין שני הצדדים בלבד" .רק שני
הצדדים שמעורבים בסכסוך יכולים לקבל החלטות לגבי גורלם" ,הדגישה" .ישראל מעוניינת
להגיע לסוף הסכסוך תוך הבנה שיהיה עליה לעשות ויתורים טריטוריאליים כדי ליצור מדינה
פלשתינית .פירקנו התנחלויות בעזה ואנו מוכנים לעשות יותר בגדה" ,הוסיפה.

הפלשתינאים :הבנייה בהר חומה תפגע במדינתנו העתידית
ביום שישי פורסם ב"הארץ" כי ארה"ב ביקשה מישראל הבהרות לגבי התוכנית לבניית 307
יחידות דיור חדשות בשכונת הר חומה ,שפורסמה בתחילת השבוע .דיפלומטים אמריקאים
בכירים שנפגשו עם פקידים בכירים בירושלים העלו את הסוגיה וציינו כי הממשל מעוניין
להבין מה משמעות ההודעה על תחילת הבנייה של הפרויקט החדש .מזכ"ל האו"ם ,באן קי
מון ,מתח הלילה ביקורת על ההחלטה לבניית יחידות הדיור ואמר שהיא "אינה מועילה" .גם
ירדן גינתה את הבנייה.
בתחילת השבוע פורסם באתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל מכרז לבניית 307
יחידות דיור בשכונה חדשה בהר חומה ,הנמצאת באזור שסופח לירושלים אחרי .1967
הפלשתינאים מסרבים להכיר בסיפוח וטוענים כי בנייה בשכונה תפגע ברצף הטריטוריאלי
של המדינה הפלשתינית העתידית .בעקבות ההודעה הגישה הרשות הפלשתינית מחאה
רשמית לממשל האמריקאי וביקשה את התערבותו .בתדרוך לכתבים שקיים סגן דובר
מחלקת המדינה בוואשינגטון ביום שלישי הוא לא גינה את הבנייה ,אלא ציין כי הממשל ינסה
לקבל עוד מידע על הסוגיה לפני שיגיב באופן רשמי.
"אנחנו רוצים לדעת מה זה הדבר הזה ומאיפה הוא צץ" ,אמרו האמריקאים בהתייחסם
לבנייה בהר חומה באחת הפגישות עם עמיתיהם הישראלים .הישראלים הסבירו כי מדובר
בשיווק של  300יחידות דיור בלבד שבנייתן אושרה לפני תקופה ארוכה" .זה לא דבר חדש",
אמרו הישראלים.
לבני הביעה נכונות להסתייע בנאט"ו לחיזוק הפלשתינאים
כ 20-שרים נכחו במפגש שהתקיים ביום שישי בבריסל ,בבהשתתפות שרי החוץ של ברית
נאט"ו ונציגי שש המדינות הערביות המשתתפות לצד ישראל בדו-שיח הים-תיכוני עם
הברית .בנאט"ו ציינו ,לאחר נאומה של לבני בבריסל ,כי אחת הנקודות הבולטות היתה
הנכונות המסויימת שהביעה ,בשם ישראל ,להסתייע בנאט"ו להתגברות על חולשתם של
כוחות הביטחון הפלשתיניים.
פקיד בכיר בנאט"ו אמר השבוע כי אף ששלושת התנאים שהציב מזכ"ל נאט"ו יאפ דה-הופ
סחפר לשיגור כוחות נאט"ו לשמירת שלום ישראלי-פלשתיני )הסכם שלום סופי ,החלטה של
מועצת הביטחון ופנייה משותפת של הצדדים( עומדים בעינם ,הרי שבתנאים מסויימים תוכל
הברית לסייע גם בתמיכה במהלך חלקי יותר .לדברי הפקיד ,מסתמנת נטייה גוברת בנאט"ו
לשקול בכובד ראש גם פריסת כוח שמירת-שלום בגולן ,בהסכם בין ישראל לסוריה ,במקום
כוח האו"ם אונדו"ף.

