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القدس المحتلة

إسرائيل تحاصر العيسوية :هدم واعتقاالت

ً
مرة أخرى كان حي العيسوية في القدس املحتلة على
موعد مع صدامات جديدة ،بعدما لم يكن للسكان سوى
التظاهر لرفض الضغوط اإلسرائيلية

جنود إسرائيليون يضعون حاجزًا في العيسوية
في القدس املحتلة أمس (أحمد غرابلي ــ أ ف ب)

ان ��دل� �ع ��ت ص � ��دام � ��ات ج � ��دي � ��دة ،أم � � ��س ،في
ح � ��ي ال� �ع� �ي� �س ��وي ��ة ف � ��ي ال� � �ق � ��دس املحتلة
ب�ي�ن م �ت �ظ��اه��ري��ن ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين والشرطة
اإلسرائيلية ،التي كانت قد ب��دأت متفرقة
قبل يومني إثر قرار السلطات اإلسرائيلية
ق�ط��ع ال �ط��رق��ات امل��ؤدي��ة إل��ى ال�ح��ي بسبب
تعرض طالب إسرائيليني ،تاهوا فيه يوم
الجمعة املاضي ،للرشق بالحجارة.
وأطلقت الشرطة القنابل املسيلة للدموع
على املتظاهرين الذين حاولوا قطع الطرق
إلى الحي الواقع على السفح الشرقي لجبل
امل �ش��ارف .وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م الشرطة،
ميكي روزن�ف�ل��د« ،اعتقلنا الليلة املاضية
سبعة أشخاص ضالعني في اضطرابات
ال�ي��وم�ين األخ �ي��ري��ن» ،مضيفًا «جميعهم

ً
شاركوا مباشرة في رش��ق الحجارة على
ال�ش��رط�ي�ين وح ��رس ال �ح��دود ال��ذي��ن كانوا
يقومون بدوريات في املوقع».
ووض� ��ع أف � ��راد ال �ش��رط��ة وح� ��رس الحدود
ّ
م �ك��ع �ب��ات إس �م �ن �ت �ي��ة ف ��ي ث�ل�اث ��ة صفوف
م�ت�ع��اك�س��ة ع�ن��د امل��دخ��ل ال��رئ�ي�س��ي للحي،
وأق �ي��م ح��اج��ز ل�ل�ش��رط��ة ول �ح��رس الحدود
ه �ن ��اك .ك��ذل��ك اس �ت �ب��دل��ت ال �ش��رط��ة إشارة
امل ��رور ب��واح��دة ج��دي��دة ت�ق��ول إن «مدخل
ال �ق��ري��ة م��ن دون م �خ ��رج» ،ب �ع��دم��ا أغلقت
جميع مداخلها بسواتر ترابية وسياج.
وف��ي ال �س �ي��اق ،ق��ال م�خ�ت��ار ال�ق��ري��ة محمد
م�ح�م��ود إن «ه��ذه اإلج � ��راءات ه��ي بمثابة
ع �ق ��اب ج �م��اع��ي أله� ��ل ال �ق��ري��ة وانتقام».
وأض � ��اف «ج � ��اء م��وظ �ف��و ال �ب �ل��دي��ة وأفراد
ال� �ش ��رط ��ة ال � �ي� ��وم (أم� � � ��س) ل� �ه ��دم إسطبل
ل �ل �خ �ي��ول ،وح �ظ �ي��رة ل�ل�أغ� �ن ��ام ،والقتالع
أشجار زيتون وحمضيات على مساحة 8
دونمات ،بعد إعطائنا إن��ذارًا يوم أول من
أمس ،زاعمني أنها أرض للبلدية».
وت ��اب ��ع امل �خ �ت ��ار «ت� �ص ��دى ل �ه��م الشبان،

وع �ن��ده��ا أم �ه �ل��ون��ا ح �ت��ى األح� ��د لتسوية
امل ��وض ��وع م��ع ال �ب �ل��دي��ة وإال فسيعودون
ل � �ل � �ه ��دم» ،م� ��ؤك � �دًا «ج� �ه ��زن ��ا ك� ��ل كواشني
امللكية وتوجهنا إل��ى البلدية،
(س �ن��دات) ٌ
ف ��األرض م�ل��ك أله��ل ال�ق��ري��ة .ول�ق��د أرسلوا
خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين رج� ��ال ضريبة
ال� ��دخ� ��ل وض ��ري� �ب ��ة األرن � ��ون � ��ة (املساحة)
وال �ت��أم�ين ،وال �ت �ل �ف��زي��ون ،وش��رط��ة السير،
وكل من يجبي النقود في دولة إسرائيل،
وق��ام��وا ب�ج�ب��اي��ة أك �ث��ر م��ن ن�ص��ف مليون
ش �ي �ك��ل (ن �ح��و  140أل� ��ف دوالر) م ��ن أهل
البلد ،إما نقدًا أو بالتقسيط».
وأضاف املختار «منعت شرطة السير نحو
 40سيارة من السير على الشارع ألنها ال
ت�س�ت��وف��ي ال� �ش ��روط ب�ح�ج��ج ش �ت��ى ،حتى
س�ي��ارة م��ودي��ل  2010منعوها م��ن السير
ألن عليها غ�ب��ارًا» .وتابع «ق��ال لي ضابط
الشرطة :ما دامت العيسوية فيها مشاكل
فستبقى مغلقة ،وعندما تستطيع سيارة
ال �ش��رط��ة ال �س �ي��ر ب �ح��ري��ة ف ��ي العيسوية،
مثلما تسير ف��ي األح�ي��اء ال�ي�ه��ودي��ة ،ومن

دون رشق حجارة ،فسنفتح لكم الطريق»،
مشيرًا إلى أنه «صدرت بحق نحو  65بيتًا
أوام ��ر ه��دم ف��ي ال �ق��ري��ة ،يشعر أصحابها
اآلن بالتهديد مع هذه الهجمة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال امل ��واط ��ن م �ح �م��د موسى
درب��اس ،وه��و ينتظر ف��ي ط��اب��ور سيارات
أم� ��ام ال �ح��اج��ز ع �ن��د م��دخ��ل ال �ق��ري��ة ،إنهم
ّ
ويضيقون علينا الخناق
«ينتقمون منا
لنرحل» .وأض��اف «خالفوني مرتني لبناء
ب�ي�ت��ي م��ن دون ت��رخ �ي��ص ،وف��رض��وا علي
غرامة  330أل��ف شيكل (نحو تسعني ألف
دوالر) ق� ّ�س�ط��وه��ا ع�ل��ى م�ئ��ة ش �ه��ر .دفعت
ّ
وعلي ضرائب قديمة منذ
القسط السبعني
 15عامًا صارت اآلن نحو  280ألف دوالر.
ل�ي��س م�ع��ي ن �ق��ود .ليفعلوا م��ا يشاؤون».
وت��اب��ع درب� ��اس «ي ��ري ��دون ت��رح�ي��ل الناس
ب��ال�ض�غ��ط ع�ل�ي�ه��م م��ن ج�م�ي��ع النواحي»،
مشيرًا إلى أن «اإلسرائيليني يتحدثون عن
ربط البلدة مع عناتا في الضفة ،وتحويل
مدخلها إلى معبر عناتا العسكري.
(أ ف ب)

إيران
بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات المقبلة بين طهران والغرب ،فإن المسؤولين االيرانيين يواصلون تصريحاتهم المشككة
في ّنية الدول الكبرى التوصل الى حل لألزمة

ّ
يمدد العقوبات على طهران عامًا آخر
أوباما ّ

واشنطن ــ محمد سعيد
ّ
م��دد ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ،ب ��اراك أوب��ام��ا ،أم��س العمل بالعقوبات االق�ت�ص��ادي��ة األحادية
الجانب املفروضة على إيران منذ انتصار الثورة اإلسالمية واحتالل السفارة األميركية
عام  ،1979فيما أعلنت وزيرة الخارجية األميركية ،هيالري كلينتون ،موافقة واشنطن
على املشاركة في إجراء حوار جديد مع طهران في إطار مجموعة «.»1+5
وأبلغ أوب��ام��ا ،في رس��ال��ة ،رئيسي مجلس ال�ن��واب والشيوخ األميركيني ،أول من أمس،
بتمديد ح��ال ال�ط��وارئ القومية إزاء إي��ران التي أعلنت بموجب مرسوم رئاسي في 14
تشرين الثاني  ،1979عامًا آخر.
من جهة أخ��رى ،قالت كلينتون عقب لقائها وزير الخارجية املصري ،أحمد أبو الغيط،
إنها أبلغت املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية ف��ي االت�ح��اد األوروب ��ي ،كاثرين
آشتون ،بعدم ممانعة الواليات املتحدة تحديد لقاء مع مسؤولني إيرانيني يجمع الدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن إضافة الى أملانيا ،في املكان والزمان اللذين
ّ
تحددهما آشتون للتباحث بشأن امللف النووي اليراني.
في املقابل (أ ف ب ،روي�ت��رز) ،اتهم الرئيس االي��ران��ي ،محمود أحمدي نجاد ،مجموعة
« »1+5بأنها ال تريد الوصول الى حل ألزمة امللف النووي ،حسبما نقل عنه التلفزيون
الحكومي ،مع اقتراب االستئناف املقرر للمحادثات بني طهران والقوى الكبرى.
وق ��ال ن �ج��اد ،خ�ل�ال زي ��ارة ملحافظة ق��زوي��ن ال�ش�م��ال�ي��ة ،إن��ه «خ�ل�ال أي ��ام قليلة ،ستجرى
املحادثات ،إال أن التجربة أثبتت لنا أنهم ( )5+1ال يريدون الوصول الى حل .أما بالنسبة

ما قل
ودل

ّ ُْ
مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي :نحو الرأسمالية در
بول األشقر

أعلن رئيس لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ
األميركي ،السيناتور جون كيري ،أن
الحكومة السودانية «تدرس عرضًا
جديدًا قدمه الرئيس األميركي باراك
أوباما (رفع السودان عن قائمة اإلرهاب
شرط التعاون مع االستفتاءين)،
وقد تفضل إيجاد تسوية من طريق
التفاوض» .وقال إن «األمور تسير
ببطء ،وبصراحة أبطأ مما يود املرء.
لكنني أعتقد بوجود احتماالت
لتحقيق تقدم .عدت بانطباع أنهم
إذا كان يمكنهم تسوية هذا األمر،
فإنهم سيفضلون أن يفعلوا ذلك
وهم يدركون املخاطر».
(رويترز)

نجاد :مجموعة
حال ألزمة
« »1+5ال تريد ً
النووي

إلينا ،فقد حلت املشكلة وسنواصل أنشطتنا النووية السلمية» .وأضاف «ليس أمامهم
أي خيار آخر سوى التعاون مع الشعب اإليراني الذي لن يسمح ألحد باغتصاب حقوقه»
ّ
في املجال النووي .وج��دد نجاد التأكيد أن إي��ران ترفض تطبيق البروتوكول اإلضافي
على معاهدة حظر االنتشار النووي الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مباغتة للمواقع
النووية في البالد ،حسبما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس األمن الدولي.
وقال نجاد إن «القبول بالبروتوكول يعني وضع كل االنشطة النووية السلمية إليران
تحت مراقبة وكالة الطاقة وتزويد الواليات املتحدة بهذه املعلومات».
بنديكتوس السادس عشر ،دعوة إلى السالم العاملي وذلك
في غضون ذلك ،أطلق البابا ُ
ّ
ّ
املتدينني أن يؤدوا
في رسالة الى الرئيس االيراني ،نشرت أمس ،قال فيها إنه يجب على
دورًا رئيسيًا ف��ي نشر التسامح .وج��اءت ه��ذه الرسالة التي نشرها املكتب الصحافي
للفاتيكان ،ردًا على رس��ال��ة م��ن ال��رئ�ي��س االي��ران��ي الشهر امل��اض��ي دع��ا فيها ال��ى تقوية
العالقات الثنائية مع الفاتيكان ملحاربة العلمانية.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال��ت م�ص��ادر مطلعة ف��ي سنغافورة إن إي��ران تسعى لتخزين م��ا ال يقل عن
مليوني برميل من النفط الخام ملدة ستة أشهر على األقل في جنوب شرق آسيا لكنها
تواجه صعوبة في العثور على مخازن بسبب العقوبات الدولية .وقالت متحدثة باسم
مؤسسة «جيه.تي.سي» الحكومية ،إن شركة النفط الوطنية اإليرانية التقت مع مسؤولني
سنغافوريني الشهر املاضي لبحث إمكان حجز مساحة من مستودعات من املقرر أن تبدأ
العمل في  .2013وقالت املصادر في قطاع النفط إن الشركة الحكومية اإليرانية تجري
أيضًا محادثات مع شركات تخزين أخرى في سنغافورة وماليزيا.

ُي�ع�ق��د م��ؤت�م��ر ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي الكوبي
ال �س��ادس ف��ي ش�ه��ر ن�ي�س��ان امل �ق �ب��ل ،وذلك
ب �ع ��د ت��أج �ي �ل�ي�ن م �ت �ت��ال� َ�ي�ي�ن ع ��ام ��ي 2003
و ،2009وبعد انقطاع دام ُ 13سنة منذ عقد
م��ؤ ّت�م��ره األخ �ي��ر ع��ام  .1997أع �ل��ن املوعد
ُ َ
ووزعت «الوثيقة التوجيهية» يوم االثنني

امل��اض��ي ،ب�ع��د ت�م��دي��د ات �ف��اق ال�ت�ع��اون بني
كوبا وفنزويال عشر سنوات جديدة.
وتسلم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز
ن�س�خ��ة ع��ن ال��وث �ي �ق��ة ،وق ��د ُوض �ع��ت أيضًا
ل ��دى ال��زع �ي��م ف �ي��دي��ل ك��اس �ت��رو باعتباره
ال ي� � � ��زال ي �ش �غ ��ل م �ن �ص ��ب األم� �ي� ��ن العام
للحزب .وتحمل الوثيقة عنوان «مشروع
ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ل �ل �س �ي ��اس ��ة االقتصادية
واالجتماعية» ،في تأكيد للهدف الحقيقي
املرسوم للمؤتمر ولعمل الحزب الشيوعي
ف ��ي ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة .وق� ��د أش � ��ار الرئيس
راوول كاسترو إلى «نواياه الرأسمالية»،
ً
ق��ائ�لا إن امل��ؤت�م��ر «س�ي��رك��ز اه�ت�م��ام��ه على
معالجة مشاكل االقتصاد ،وعلى القرارات

لتحديث النموذج االقتصادي
األساسية
ً
ال �ك��وب��ي .إض ��اف ��ة إل ��ى ذل� ��ك ،س �ي �ق� ّ�ر تأقلم
الحزب والثورة مع السياسة االقتصادية
واالجتماعية».
واختيرت ملوعد االنعقاد ،مناسبة مرور
�وم ال�ف��اش��ل على
خمسني سنة على ال�ه�ج� ُ
خ�ل�ي��ج ال �خ �ن��ازي��ر ،ح �ي��ث ه� ��زم ج �ي��ش من
امل ��ر ّت ��زق ��ة ال � ��ذي رع �ت ��ه وواك� �ب� �ت ��ه ودربته
وس��ل �ح �ت��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .إال أن هذا
امل��وع��د امل �ه �ي��ب ي �ه��دف أي �ض��ًا إل ��ى تأطير
حجم التغييرات املطلوبة لتطبيع عودة
الجزيرة الشيوعية إل��ى ملعب االقتصاد
العاملي .وتسارع هذا املسار منذ شهرين،
عند إعالن صرف نصف مليون مواطن من
القطاع العام ،وتاله تشريع استحداث 178
مهنة وخدمة جديدة لم تكن ملحوظة أو
ع��ائ��دة إل��ى ال��دول��ة .واآلن ،ستكتمل العدة
الفكرية والتنظيمية في املؤتمر ،املرجعية
العليا للثورة الكوبية ولحزبها الوحيد.
بالتأكيد ،يؤكد النص أن هذا «االنفتاح»
مستقى من االشتراكية« ،الوحيدة القادرة
ع �ل��ى ت �خ �ط��ي ال� �ص� �ع ��اب وال� �ح� �ف ��اظ على

�ورة» .ج� ��زم آخ� ��ر ي� ��رد في
م �ك �ت �س �ب��ات ال � �ث� � ّ
النص على ُاعتبار أن��ه «ف��ي عملية تأقلم
النموذج ،ستعطى األولوية للتخطيط ال
للسوق».
ف ��ي ال ��واق ��ع ،ب �ع��د إق � ��رار ق ��ان ��ون ضرائبي
ج � ��دي � ��د ي � ��رح � ��م امل � ��ؤس� � �س � ��ات الصغيرة
وي� �خ� �ف ��ض س� �ع ��ر امل� � �ح � ��روق � ��ات للنشاط
االق �ت �ص��ادي ،وي �ش� ّ�رع نمو العمل الفردي
ف��ي مقابل ضريبة مقطوعة م�ق��داره��ا 10
ف��ي امل �ئ��ة ع �ل��ى األرب � � ��اح ،ي�ن�ت�ق��ل اإلصالح
ال �ـ«راوول��ي» اآلن إل��ى املستوى ال�ـ «ماكرو
ـــــ اقتصادي» .مستوى يهدف إلى توسيع
القطاع الخاص واالنفتاح على رأس املال
األجنبي واحترام موجبات العقود ودفع
مستحقات الدين الخارجي والوصول إلى
ال��وح��دة ال�ن�ق��دي��ة ،وه ��ي امل�ه�م��ة األصعب،
ل�ك��ن ال�ح�ت�م�ي��ة إذا ك��ان��ت ك��وب��ا راغ �ب��ة في
العودة إلى «االقتصاد الواقعي» .جميعها
إص�ل�اح ��ات ت �ش� ّ�ج��ع م �ج ��االت ال �ع �م��ل غير
الحكومية ورفع اإلنتاجية كمقياس حاسم
ل�ت�ق��وي��م ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ،في
محاولة لتحريك االقتصاد الكوبي .وإذا

كان من املبكر الجزم بمدى نجاح الخطة
املقترحة من فشلها ،فمن املثير مالحظة
كيف ِّ
توصف الوثيقة الوضع املتوقع على
االقتصاد للمدى الطويل من «إنشاء نظام
مؤسسات قوية ومنتظمة ،وتقليص عجز
ميزان املدفوعات وتقوية موارد الصادرات
وخفض اإلي ��رادات أو استبدالها كمقدمة
لالنتقال إلى مرحلة أعلى من التنمية».
وف��ي ال�س�ي��اق ،ت��ذك��ر ال��وث�ي�ق��ة ،ف��ي سابقة
تاريخية ،تحرير السوق العقارية وإلغاء
دف �ت ��ر ال �ت �ق �ن�ين («ال ل �ي �ب��ري �ت��ا») املعمول
ب ��ه م �ن��ذ ع ��ام  1963ك ��رد ع �ل��ى العقوبات
االقتصادية األميركية ،وهو الدفتر الذي
ي��ؤم��ن ل�ح��ام�ل��ه ح�ص�ص��ًا غ��ذائ �ي��ة .ويلفت
املراقبون إلى أن رمزية املؤتمر تكمن أيضًا
في كون أكثرية الجيل ،ال��ذي قام بالثورة
وال ي� � ��زال ع �ل��ى ق �ي��د ال� �ح� �ي ��اة ،سيحضر
على األرج��ح مؤتمره األخ�ي��ر ،فيما تزداد
امل�س��اف��ة ك��ل ي��وم ب�ين ال��وج�ه��ة القائمة ُ في
ّ
الجزيرة ،وبني املعتقدات التي كانت تعد
حتى األم��س القريب ،من املقدسات أو من
املحرمات.

