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ّ
ّ
صفقة التجميد مؤجلة :ال طائرات «أف ــ  »35مجانًا

تراجعت صفقة التجميد
األميركية بعد الكشف عن
رفض أميركي منح  20طائرة
«أف ـــــ  »35إلى إسرائيل
مجانًا في مقابل تجميد
استيطاني ملدة  3أشهر ،في
وقت يبدو فيه حي سلوان
مهددًا باإللغاء ،في ظل نية
إسرائيلية لهدم  20ألف منزل

ك �ش �ف��ت ص �ح��ف «ي ��دي� �ع ��وت أحرونوت»
و«م� �ع ��اري ��ف» و«ه� ��آرت� ��س» اإلسرائيلية
أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة «ت��رف��ض أن تشمل
املكافآت إلسرائيل ،في مقابل تجميد البناء
االستيطاني ملدة  3شهور 20 ،طائرة أف ـــــ
 35مجانًا ،ما يناقض تصريحات رئيس
ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو».
وأوضحت أنه خالل االتصاالت بني مكتب
ن�ت�ن�ي��اه��و واإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي األيام
امل��اض�ي��ة ،ق��ال امل�س��ؤول��ون األم�ي��رك�ي��ون إن
ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل أن «ت��دف��ع ث�م��ن العشرين
ط��ائ��رة مقاتلة ،إم��ا م��ن خ�لال حسم الثمن
م��ن امل �س��اع��دات األم �ي��رك �ي��ة أو ب��دف�ع��ه من
ال�خ��زي�ن��ة اإلس��رائ�ي�ل �ي��ة ،م��ع إم �ك��ان إرجاء
الدفع لبضع س�ن��وات» ،مشددين على أنه
ُ
«لن تمنح ّي�نّهذه الطائرات مجانًا».
ك ��ذل ��ك ت� �ب� م ��ن ت �ص��ري �ح��ات مسؤولني
أميركيني أن واشنطن تطالب تل أبيب بأن
يسري التجميد على البناء االستيطاني
ف��ي ال�ق��دس املحتلة ،رغ��م أن وثيقة اتفاق

ال�ت�ف��اه�م��ات األم�ي��رك�ي��ة ـــــ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة لن
تتضمن بندًا بشأن ذلك .ونقلت «يديعوت
أح� � ��رون� � ��وت» ع� ��ن م� �س ��ؤول�ي�ن سياسيني
إسرائيليني انتقادهم ل��وزي��رة الخارجية
األميركية ه�ي�لاري كلينتون ،باعتبارها
«غير ّ
مخولة التعهد بتسليم طائرات كهذه
إلسرائيل مجانًا وال حتى بمنح ضمانات
إلس��رائ�ي��ل» .وق��ال��وا إن «نتنياهو توصل
إلى اتفاق مع الشخص غير املناسب».
وذك ��رت الصحيفة أي�ض��ًا أن��ه عندما أبلغ
ن�ت�ن�ي��اه��و وزراء «ال �س �ب��اع �ي��ة» باالقتراح
األميركي ،سأله ال��وزراء «هل أنت متأكد؟
ولن يحسموا املبلغ من أم��وال املساعدات
ال�ع�س�ك��ري��ة؟» .وأض��اف��ت أن اك�ت�ش��اف عدم
دق��ة ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي أدل ��ى ب�ه��ا نتنياهو
أدت إلى موجة انتقادات لـ«أدائه».
وف� � � � ��ي م � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ت� �ج � �م � �ي ��د البناء
االستيطاني ،الذي ينص على أن الواليات
فترة
املتحدة لن تطالب إسرائيل بتمديد ينّ
التجميد ألكثر من ثالثة شهور ،فقد تب

أن الواليات املتحدة تشترط أن يكون بدء
امل�ف��اوض��ات ب�ين إسرائيل والفلسطينيني
بقضية حدود الدولة الفلسطينية.
وفي السياق ،بعث  39عضوًا ديموقراطيًا
ف ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��رس األم� �ي ��ركّ ��ي رس ��ال ��ة إلى
الرئيس ب��اراك أوباما ،يحثونه فيها على
إط �ل��اق س � ��راح ال� �ج ��اس ��وس اإلسرائيلي
ج��ون��اث��ان ب� � ��والرد ،الع �ت �ب ��ارات إنسانية
وتحريك عملية السالم.
ون �ق �ل��ت وك��ال��ة «ت �ل �غ��راف» ال �ي �ه��ودي��ة عن
النائب الديموقراطي ب��ارن��ي ف��ران��ك قوله
إن ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ك�ت�ب��ت ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
مجموعات يهودية« ،تطالب باإلفراج عن
بوالرد املسجون منذ  25عامًا ،العتبارات
أه�م�ه��ا إن�س��ان�ي��ة ،ول�ك��ن أي�ض��ًا ك�ح��اف��ز في
عملية السالم».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ط ��ال ��ب امل �س �ت �ش ��ار القضائي
للحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،حكومته وبلدية
االح� �ت�ل�ال ف ��ي ال� �ق ��دس ،ب ��إغ�ل�اق ج� ��زء من
ال�ب��ؤرة االستيطانية «بيت ي��ون��ات��ان» في

حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي
امل�س�ج��د األق �ص��ى ،ل�ف�ت��رة وج �ي��زة ،وبهدم
م �ئ��ات امل �ن ��ازل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي إط ��ار ما
ّ
سماه «املعاملة باملثل» .وقال عضو لجنة
الدفاع عن سلوان وح��ي البستان ،فخري
أب��و دي ��اب ،إن ه��ذه ال��رس��ال��ة ال �ت��ي جاءت
م��ن أرف ��ع شخصية ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي حكومة
االح�ت�لال« ،تؤكد ّ
نيات االح�ت�لال املاضية
بهدم مئات املنازل في القدس ،وخصوصًا
سلوان ،وتحديدًا هدم منازل حي البستان
وإزال � � �ت � � ��ه ب ��ال� �ك ��ام ��ل مل �ص �ل �ح��ة مشاريع
تلمودية».
وأك� ��د رئ �ي��س وح� ��دة ال �ق��دس ف��ي السلطة
الفلسطينية ،أحمد الرويضي ،أن األوضاع
ف ��ي ال� �ق ��دس م��رش �ح��ة ل�ل�ت�ص�ع�ي��د بسبب
رسالة املستشار القضائي ،مشيرًا إلى أن
ّ
أكثر م��ن  20أل��ف مبنى م�ه��دد ب��ال�ه��دم ،ما
ي�ع�ن��ي ت�ش��ري��د  100أل ��ف م��واط��ن مقدسي
تمهيدًا لطردهم من املدينة.
(األخبار ،يو بي آي)

«أصدقاء إسرائيل» زعماء مجلس النواب األميركي
جون باينر وإريك كانتور ناشطان في قوانني معاقبة سوريا ومواجهة إيران
كما كان متوقعًا ،سيكون
جون باينر رئيس مجلس
النواب األميركي الجديد،
فيما أصبح إريك كانتور
زعيم الغالبية الجمهورية.
ال يختلف االثنان في سجل
تصويتهما في السابق إلى
جانب إسرائيل دائمًا ،في وجه
سوريا وإيران والفلسطينيني
ديما شريف
ب �ع��د األزم � ��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ع��اب��رة بني
واش� �ن� �ط ��ن وت � ��ل أب� �ي ��ب ف� ��ي آذار املاضي
ب�س�ب��ب إع �ل�ان ب �ن��اء وح� ��دات استيطانية
ج � ��دي � ��دة أث� � �ن � ��اء زي� � � � ��ارة ن� ��ائ� ��ب الرئيس
األميركي جوزيف بايدن للدولة العبرية،
ك ��ان ه �ن��اك ق �ل��ق ب�ي�ن أع �ض��اء الكونغرس
�ين» .حينها،
ب� ّش��أن ال�ع�لاق��ة ب�ين «ال�ص��دي�ق ً
وق��ع  300نائب وشيخ عريضة أرسلوها
إل��ى وزي��رة الخارجية األميركية هيالري
كلينتون ،يأسفون فيها لتوتر العالقات
و«ي�ت�ع �ه��دون ب��إل �ت��زام ك�ب�ي��ر ل�ل��راب��ط الذي
ال ينكسر ب�ين دولتنا ،ال��والي��ات املتحدة،
ودول��ة إس��رائ�ي��ل» .أول م��ن وق��ع العريضة
كان رئيس مجلس النواب األميركي جون
باينر ،وزعيم الغالبية الجمهورية الجديد
في املجلس إريك كانتور.
يجد االثنان نفيسهما اليوم ،وأصبحا في
موقعني ه��ام�ين ،يستطيعان ّ عبره تقرير
س �ي��اس��ة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ك ��ل ��ه ،والتأثير
بنحو غير مباشر على مجلس الشيوخ.
ف��زع �ي��م ال �غ��ال �ب �ي��ة ي �خ �ت��ار ب��ال �ت �ع��اون مع
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ج ��دول أع �م��ال الجلسات،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ي �س �ت �ط �ي��ع االث � �ن� ��ان أن يقررا
أول� ��وي� ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ي �ج ��ب درسها.
إذًا ،س�ي�ك��ون األم �ي��رك �ي��ون ،وال �ع��ال��م ،على
موعد م��ع سنتني م��ن القوانني والقرارات
امل�ح��اف�ظ��ة ،امل��ؤي��دة إلس��رائ �ي��ل ،والرافضة
واشنطن
ألي ان� �ف ��راج ف��ي ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن
ّ
و«محور الشر» ،سوريا وإيران .السبب أن
باينر وكانتور فاعالن في مجال العالقات
الخارجية ،ولهما آراء متطرفة من الصراع
ال�ع��رب��ي ـــــ اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ألنهما مناصران
قويان للدولة العبرية.
وبعد انتخابه زعيم الغالبية يوم األربعاء
امل��اض��ي ،أص�ب��ح ك��ان�ت��ور أول ي �ه��ودي في
ت��اري��خ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ي�ت��زع��م غالبية
(دي�م��وق��راط�ي��ة أو ج�م�ه��وري��ة) ف��ي مجلس

باينر وكانتور في الكونغرس بعد يوم من الفوز الجمهوري الكبير (أ ف ب)
ال� �ن ��واب .ل��م ي �خ��ف ك��ان �ت��ور م �ش��اع��ره قبل
إع��ادة انتخابه نائبًا عن والي��ة فيرجينيا
ف��ي ال �ث��ا ّن��ي م��ن ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي الحالي،
وأع�ل��ن أن الجمهوريني سيعيدون النظر
ب��امل �س��اع��دات ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي تمنحها
واشنطن للحلفاء .فمن ال يساند الواليات
امل�ت�ح��دة م�س��ان��دة ت��ام��ة ُي�ح� َ�رم األم ��وال ،ما
عدا إسرائيل طبعًا .وهو كان يريد إيصال
رس��ال��ة إل ��ى م�ص��ر وال �س �ع��ودي��ة ،أب ��رز من
يتلقى املساعدات األميركية بعد تل أبيب،
وت� �خ ��رج ��ان م ��ن وق� ��ت إل� ��ى آخ� ��ر م ��ن بيت
الطاعة األميركي.

ال يخالف كانتور ق��رارات حزبه باملجمل،
ّ
ويصوت دائمًا بما يتجانس مع معتقداته
الدينية ووالئه إلسرائيل .بعد وصوله إلى
مجلس النواب في ّ ،2001
صوت إلى جانب
استمرار الحظر على كوبا ،ومع قرار عدم
دف��ع مستحقات واشنطن لألمم املتحدة.
فرض
في أي��ار  ،2007كان من أب��رز داعمي
ّ
عقوبات على سوريا حتى تكشف عن كل
ما تملكه من أسلحة يمكن أن تكون للدمار
ال�ش��ام��ل .وه��و ق��دم م�ش��روع ال�ق��ان��ون الذي
يطلب من دمشق التوقف عن دعم اإلرهاب،
وااللتزام بحقوق اإلنسان وسيادة الدول

أصبح كانتور أول يهودي
في تاريخ الواليات
المتحدة يتزعم غالبية
في مجلس النواب

املجاورة.
ك��ذل��ك ص � ّ�وت م��رت�ين ع�ل��ى ط�ل��ب االعتراف
ب��امل�ج��ارز التركية بحق األرم ��ن ،ف��ي 2007
و .2009وف� ��ي ح ��زي ��ران  2009دع� ��م قرار
م �س ��ان ��دة امل �ت �ظ��اه��ري��ن اإلي ��ران� �ي�ي�ن عقب
االنتخابات الرئاسية .وكان قد ّ
صوت في
نيسان  2002مع ق��رار «مساندة إسرائيل
ف ��ي ح��رب �ه��ا ع �ل��ى اإلره� � � ��اب» .والح �ق ��ًا في
العام نفسه ّ
صوت إلى جانب اعتماد القوة
العسكرية في العراق .في نيسان  2008أعاد
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى سوريا،
باعتبارها جزءًا من الحرب في العراق .ثم
إلى
في نيسان وقف في وجه القرار الداعي ّ
محاكمة الرئيس ج��ورج ب��وش االب��ن ألنه
ك��ذب في موضوع أسلحة ال��دم��ار الشامل
ال�ع��راق�ي��ة .ال يختلف ال��زع�ي��م الجمهوري
األول ال�ي��وم ف��ي واشنطن ج��ون باينر عن
كانتور .باينر ،ال��ذي اخ�ت��اره ن��واب حزبه
ل �ي �ك��ون م��رش�ح�ه��م ل��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س فور
انعقاده في  3كانون الثاني  ،2011معروف
ب �م��واق �ف��ه امل �ت �ش ��ددة م ��ن إي� � ��ران وسوريا
أسطول
وال��داع �م��ة ل�ت��ل أب �ي��ب .فبعد أزم ��ة
ّ
حزيران املاضي ،قال باينر إن
الحرية في
ّ
إس��رائ�ي��ل لديها ك��ل ال�ح� ّ�ق ف��ي ال��دف��اع عن
نفسها .وأض��اف آن��ذاك إن واشنطن تقوم
بالعمل الخاطئ عبر التقرب من أعدائها
ّواالبتعاد عن أصدقائها (إسرائيل) .ورأى
أن املوضوع ال يتعلق بانتمائه إلى الحزب
الجمهوري «فمن املنطقي وج��ود حصار
(ع �ل��ى غ� ��زة) مل �ن��ع ت �ه��ري��ب األس �ل �ح��ة التي
يستخدمونها في أعمالهم اإلرهابية».
ع �ش �ي ��ة ان � �ت � �ه ��اء ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات العسكرية
األميركية ف��ي ال�ع��راق ف��ي  31آب املاضي،
أدل � ��ى ب��اي �ن��ر ب ��دل ��وه ف ��ي امل� �ّ�وض� ��وع ،بعد
خ�ط��اب ال��رئ�ي��س أوب��ام��ا .لكنه س��رع��ان ما
عن
خرج عن املوضوع وانتقل إلى الحديث ّ
امللف النووي اإليراني .فقال في خطابه إن
إيران من الحصول
العزلة الدولية لن تمنع ّ
على قنبلة .وي��رى باينر أن إسرائيل هي
«ج��زي��رة م��ن ال�ح��ري��ة يحيط بها بحر من
ال�ق�م��ع وال �ح �ق��د» .ل��م ي �ع��ارض ال�ن��ائ��ب عن
أوهايو أي قرار حرب اتخذه بوش وسجله
في موضوع العالقات الخارجية والحرب
م �ط��اب��ق ل �س �ج��ل ك ��ان� �ت ��ور ،ن��ائ �ب��ه كزعيم
لألقلية السابقة.
إذًا ،س�ي�ن�ش��ط م�ج�ل��س ال �ن ��واب األميركي
ف � � ��ي ال � �س � �ن � �ت�ي��ن امل � �ق � �ب � �ل � �ت �ي�ن ف � � ��ي مجال
ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي يحبها باينر
وك ��ان �ت ��ور .وس �ي �ح��اول االث� �ن ��ان الحفاظ،
قدر املستطاع ،على مصالح إسرائيل في
وّج��ه الفلسطينيني وس��وري��ا وإي� ��ران ،أي
إن الوضع لن يختلف عما كان أيام كانت
الغالبية للديموقراطيني.

