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إسرائيل

نتنياهو يخشى سيطرة حماس على الضفة
علي حيدر

م �ح��اول��ة ال �ق��وى امل�ت�ط��رف��ة االص �ط �ي��اد في
املياه العكرة بالتشويش على قرار هادي
والزعم بدور للرئيس السابق علي صالح
في ذلك القرار« ،جريًا على عادة تلك القوى
ف��ي خ�ل��ط األوراق وت�س�م�ي��م األج � ��واء ول��و
م��ن خ�ل�ال ال �ك��ذب واخ �ت�لاق ال��وق��ائ��ع ال��ذي
باتت معه مواقفها مكشوفة ومفضوحة
ومدانة».

ل��م ي�ك�ت��ف رئ�ي��س ال � ��وزراء االس��رائ�ي�ل��ي،
ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي ��اه ��و ،ب � ��ال � ��ردود ال �ت��ي
ص ��درت ع�ل��ى ل�س��ان أع �ض��اء ح��زب��ه ،في
اع �ق��اب م��واق��ف رئ�ي��س ال��دول��ة شمعون
ب� �ي ��ري ��ز ال � �ت� ��ي وص� � ��ف ف �ي �ه ��ا ال ��رئ �ي ��س
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ب��أن��ه
«ش ��ري ��ك ل �ل �س�ل�ام» وان اس ��رائ �ي ��ل على
استعداد للحديث مع «حماس» «اذا ما
قبلت بشروط الرباعية» .ورد نتنياهو
على بيريز دون أن يسميه ،محذرًا من
س�ي�ط��رة ح��رك��ة «ح �م��اس» ع�ل��ى الضفة
ال�غ��رب�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تسيطر فيه
ع�ل��ى ق�ط��اع غ ��زة .وأش ��ار نتنياهو إل��ى
أن «الحكم في مصر تغير ،وفي سوريا
يهتز الحكم ،وهذا ما يمكن أن يحصل
أيضًا في مناطق السلطة الفلسطينية
ف��ي الضفة ال�غ��رب�ي��ة» .وأك��د أن «ك��ل من
يحسن النظر ،يعرف أنه يمكن حماس
أن تسيطر على السلطة بعد التسوية،
ويمكن أيضًا قبل التسوية كما حصل
في غزة» .وأضاف أنه «خالفًا لألصوات
ال� �ت ��ي أس �م �ع �ه��ا ف� ��ي األي� � � ��ام االخ � �ي� ��رة،
والتي تحثني على الركض إلى األمام،
وال �ت �ن��ازل واالن �س �ح��اب ،أع�ت�ق��د أن ��ه في
امل� �س� �ي ��رة ال �س �ي��اس �ي��ة ي �ج��ب ال �ت �ص��رف
بمسؤولية ال بعجلة ،بوعي ال بتسرع»،
مؤكدًا أن��ه «ل��ن تقوم هنا قاعدة اره��اب
اي��ران�ي��ة ثالثة ف��ي قلب ال �ب�لاد» .وش��دد
ع �ل��ى أن «ال � �س �ل�ام ال ي �ت �ح �ق��ق اال ح�ين
ُيضمن األمن».
رغم الطابع السياسي ملواقف نتنياهو،
إال أنها تأتي أيضًا ف��ي سياق محاولة
رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ت �ع��زي��ز
ص��ورت��ه اليمينية ،ف��ي ض��وء اس�ت�م��رار
«الليكود بيتنا» إلى
انزالق األصوات من
ً
«البيت اليهودي» .ونتيجة للتدهور في
مكانته الشعبية ،اضطر نتنياهو إلى
تعميق تدخله ومشاركته في نشاطات
ال �ح �م �ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة «ال �ل �ي �ك��ود
بيتنا» .ونقلت صحيفة «م�ع��اري��ف» أن
نتنياهو ّ
وبخ أعضاء الهيئة االنتخابية
التابعة لحزب «الليكود» ،وطلب منهم
تعزيز نشاطاتهم.
ف � ��ي ه� � ��ذه األث � � �ن� � ��اء ،ط� ��ال� ��ب أرب� � �ع � ��ة م��ن
م��رش�ح��ي «ال �ل �ي �ك��ود ب�ي�ت�ن��ا» ال �ب��ارزي��ن،

وزي� � � � ��ر ال � ��دع � ��اي � ��ة ي � ��ول � ��ي ادل � �ش � �ت� ��اي� ��ن،
ورئ � �ي� ��س االئ � �ت �ل��اف ال �ح �ك ��وم ��ي زئ �ي��ف
ال �ك�ي�ن ،وع �ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت ي��ري��ف ل�ف�ين،
وال�ي�م�ي�ن��ي امل �ت �ط��رف م��وش�ي��ه ف��اي�غ�ل�ين،
خ�لال مناظرة سياسية نظمتها حركة
«ن �س��اء االخ� �ض ��ر» ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ،ب �ـ«ف��رض
ال � �س � �ي ��ادة االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ض �ف��ة
الغربية» في موقف يتعارض مع الخط
الرسمي لحزب الليكود .وبحسب موقع
«م � �ع� ��اري� ��ف» ،أت � ��ت ت �ص��ري �ح��ات ه ��ؤالء
األرب �ع��ة ب�ع��د أن ك��رر نتنياهو ال�ت��زام��ه
خطاب «بار ايالن» الذي أعلن فيه قبول
حل الدولتني ،ردًا على تصريح القيادية

دعوة لمنح كل
عائلة عربية في الضفة
نصف مليون دوالر
لتشجيعها على الهجرة

ف��ي ح��زب الليكود تسيبي حوطيفيلي
ب��أن ه��ذا ال�خ�ط��اب ك��ان «تكتيكيًا ليس
أك �ث��ر ،وأن ��ه ك��ان م��وج�ه��ًا ب��األس��اس إل��ى
املجتمع ال��دول��ي ،لكنه ال يلزم الليكود
اليوم».
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،أش ��ارت «م�ع��اري��ف»
إل� � ��ى أن رئ � �ي ��س االئ� � �ت �ل��اف ال �ح �ك��وم��ي
زئ �ي��ف ال �ك�ي�ن دع ��ا إل ��ى ف ��رض ال �س �ي��ادة
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال� �ض� �ف ��ة ال �غ��رب �ي��ة
ب��ال �ت��دري��ج ،ف�ي�م��ا دع ��ا ل �ف�ين إل ��ى ف��رض
هذه السيادة على كافة املستوطنات ،ال
على الكتل الكبيرة فقط .لكن ادلشتاين
أع��رب عن تقديره أن مثل ه��ذه الخطوة
لن تكون سهلة.
وك� �ش� �ف ��ت «ي� ��دي � �ع� ��وت أح � ��رون � ��وت»أن � ��ه
رغ��م م�ن��ع ل�ط��اق��م االع�لام��ي ف��ي الليكود
فايغلني من اج��راء مقابالت الى ما بعد
االن �ت �خ��اب��ات ،ل�ك�ن��ه اص ��ر ع�ل��ى ال��دخ��ول
إل��ى ساحة ال�ح��رم ،األم��ر ال��ذي استدعى

التحقيق معه .وحاولت الشرطة اطالق
سراحه بشروط مقيدة ،اال أنها تنازلت
ع � ��ن ال � � �ش� � ��روط ب� �س� �ب ��ب اص � � � � ��راره ع �ل��ى
رفضها.
أيضًا ،رأى فايغلني ،في نفس املناظرة
ال �ت��ي أج��رت �ه��ا ح��رك��ة ن �س��اء «األخ �ض��ر»
ً
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة ،أن � ��ه ب� � ��دال م ��ن دف � ��ع  10ف��ي
امل�ئ��ة سنويًا م��ن الناتج القومي مقابل
«م �ف �ه ��وم ال ��دول� �ت�ي�ن وات � �ف� ��اق أوس� �ل ��و»،
ومقابل جدار الفصل والقبة الحديدية،
ال �ت��ي س�ن�ض�ط��ر ال ��ى وض �ع �ه��ا ع �ل��ى كل
مدرسة في تل أبيب ،ودفع أجرة حارس
ع�ل��ى ك��ل م�ق�ه��ى ،يمكن ات �ب��اع م��ا سماه
ً
«ح�لا أم�ث��ل» عبر منح ك��ل عائلة عربية
في الضفة الغربية نصف مليون دوالر
لتشجيعها على الهجرة إلى مكان تجد
ً
فيه مستقبال أفضل.
ولفت فايغلني إل��ى أن الغرب يرغب في
استقبالهم خالفًا لالدعاءات ،بذريعة أن
«دول الغرب تتقلص بسبب تراجع عدد
ال� � ��والدات ،وأن م �ه��اج��ري ال�ع�م��ل ال��ذي��ن
ي �ع��رف��ون ال �ب �ن��اء أف �ض��ل م��ن امل�ه��اج��ري��ن
ال�س��ودان�ي�ين ال��ذي��ن ال ي�ع��رف��ون ال�ب�ن��اء».
وزعم فايغلني أن « 80في املئة من سكان
ق �ط ��اع غ � ��زة ،و 65ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن س �ك��ان
الضفة الغربية يرغبون في الهجرة».
وال يمكن فصل هذه املواقف عن نتائج
اس �ت �ط�لاع��ات ال � ��رأي ال �ت��ي ت��ؤك��د ت�ف��وق
ال�ك�ت��ل ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة،
ع�ب��ر ن�ي�ل�ه��ا  67م�ق�ع�دًا ف��ي م�ق��اب��ل كتلة
ال �ي �س��ار وال ��وس ��ط اإلس��رائ �ي �ل��ي بنيلها
 53م �ق �ع �دًا .وب��اس �ت �ث �ن��اء ك �ت �ل��ة «ال �ب �ي��ت
اليهودي» التي تواصل تعزيز مكانتها
ع �ل��ى ح� �س ��اب ال �ل �ي �ك��ود ،ت �ح��اف��ظ ب�ق�ي��ة
ال� �ك� �ت ��ل ع� �ل ��ى ن� � ��وع م � ��ن امل � � ��راوح � � ��ة ،م��ع
انتقال طفيف ب�ين مقاعد حركة ليفني
وح��زب يائير ليبيد؛ اذ توقع استطالع
ن�ش��رت نتائجه صحيفة «ه��آرت��س» أن
ت�ن��ال كتلة «ال�ل�ي�ك��ود ب�ي�ت�ن��ا» ،ل��و ج��رت
االنتخابات اآلن  34مقعدًا ،فيما سينال
ح��زب العمل  16م�ق�ع�دًا .وارت �ف��ع رصيد
«البيت اليهودي» إل��ى  14مقعدًا ،الذي
بدأ ينافس حزب العمل على الحلول في
املرتبة الثانية .وتوقع االستطالع أيضًا
أن تنال حركة ليفني  10مقاعد ،وحزب
ليبيد  9م�ق��اع��د ،اض��اف��ة ال��ى ن�ي��ل ح��زب
شاس  11مقعدًا.

فلسطين

«خارطة تفضيلية» لتشجيع التملك في املستوطنات
ّ
أقرت الحكومة العبرية
خارطة أفضلية قومية لحوالى
 660بلدة لشراء األراضي ضمن 13
في املئة من املستوطنات في
الضفة الغربية املحتلة ،وذلك
في إطار تشجيعها على التملك
في مستوطنات

محمد بدير
في سياق السياسة االسرائيلية لتعزيز
املستوطنات ،وبتوقيت انتخابي فاضح،
ّ
وق ��ع وزي ��ر امل ��ال ي��وف��ال شطاينتس ي��وم
الخميس املاضي على «خارطة األفضلية
ال�ق��وم�ي��ة» ال �ت��ي ت�م�ن��ح أف�ض�ل�ي��ة ل�ح��وال��ى
 660بلدة في شراء األراض��ي ،وشملت 87
مستوطنة في الضفة الغربية ،في حني لم
ترد مستوطنات وبلدات موجودة بالقرب
قطاع غزة كانت في مرمى الصواريخ
من ُ
ال �ت��ي أط �ل �ق��ت م ��ن ال �ق �ط��اع ،م �ث��ل أس ��دود
وعسقالن وكريات مالخي ،رغم أن معيار

وزير املالية اإلسرائيلي في مكتبه بالقدس املحتلة أمس (رونني زفولني ــ رويترز)

االنضمام الى القائمة مرتبط ببعدها عن
املركز ،ووقوعها في منطقة املواجهة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
ي��أت��ي ت��وق�ي��ع وزي� ��ر امل� ��ال ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�ق��رار
الحكومة اإلسرائيلية الصادر في كانون
االول ع��ام  ،2009وال ��ذي يمنح ك��ل بلدة
تشملها القائمة أفضلية تصل الى مئات
آالف الشواقل في شراء األراضي.
ّ
ول�ف�ت��ت الصحيفة ال��ى أن ّ املستوطنات
امل�ش�م��ول��ة ف��ي ال�ق��ائ�م��ة ت�م��ث��ل م��ا نسبته
ّ
 13ف��ي امل�ئ��ة ،كما أن بعضها يقع ضمن
ال �ك �ت��ل االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال �ك �ب��رى ،ف��ي حني
يعتبر بعضها مستوطنات معزولة مثل
«يتسهار وإيتمار وألون موريه» .وتنبع
أه �م �ي��ة ه ��ذه ال �خ��ارط��ة م ��ن أن �ه��ا تعتبر
ت �ش �ج �ي �ع��ًا ح �ك��وم �ي��ًا الم� �ت�ل�اك األراض � ��ي
ف��ي مستوطنات مثل «ب�ي��ت إي��ل وتبوح
وعوفرا وعاليه».
ال��ى ذل ��كَّ ،
وب ��خ مستشار األم ��ن القومي
ال�ل��واء احتياط ع�م�ي��درور أك�ث��ر م��ن 100
سفير ودبلوماسي إسرائيليّ ،
ردًا على
التصفيق ال��ذي حظي به تساؤل سفير
إسرائيل في األمم املتحدة رونني فراوشر
بشأن املنطق الذي يقف وراء اإلعالن عن
مخطط البناء االستيطاني في املنطقة
«إي _  »1غداة االعتراف األممي بالدولة
الفلسطينية بصفة مراقب ،داعيًا إياهم
ال ��ى االس �ت �ق��ال��ة أو االن �ت �ق��ال ال ��ى العمل
السياسي الحزبي إذا كانوا ال يوافقون

على سياسة الحكومة.
ورغ � � ��م م� � �ح � ��اوالت ن� ��ائ� ��ب م� ��دي� ��ر وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة رون ك ��وري ��ال ت�ه��دئ��ة األم ��ور
واإلش � � � ��ارة إل� ��ى أن ال �ت �ص �ف �ي��ق ل ��م ي�ن�ب��ع
م��ن م�ع��ارض��ة س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،واص��ل
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ك�لام��ه غاضبًا
«أن � ��ا م ��وظ ��ف وأن� �ت ��م م ��وظ� �ف ��ون ،ون �ح��ن
نمثل الحكومة ،وم��ن ال تعجبه سياسة
الحكومة بإمكانه االستقالة».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،منحت املحكمة العليا
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م �ه �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن أرب �ع��ة
أش� � �ه � ��ر ل� �خ� �م� �س�ي�ن أس � � � � ��رة ت� �ع� �ي ��ش ف��ي
م�س�ت��وط�ن��ة «أم ��ون ��ا» ال�ع�ش��وائ�ي��ة ش�م��ال
الضفة الغربية ،كان يفترض أن تغادرها
ق�ب��ل ن�ه��اي��ة  2012بحسب ق ��رار أص��درت��ه
املحكمة أول من أمس.
ف � � ��ي غ � � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،أص � � �ي � ��ب ع � �ش� ��رات
الفلسطينيني بجروح ،ومنهم واحد على
األق ��ل ب��ال��رص��اص ال �ح��ي ،ف��ي م��واج�ه��ات
مع جيش االحتالل االسرائيلي في بلدة
ش �م��ال ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة أول م ��ن أم ��س.
وب � ��دأت امل��واج �ه��ة ع �ن��دم��ا أوق � ��ف ج�ن��ود
إسرائيليون يرتدون الزي العربي ناشطًا
محليًا ف��ي ح��رك��ة ال�ج�ه��اد االس�لام��ي في
ب �ل��دة ط�م��ون ب�ين ن��اب�ل��س وج �ن�ين .وأدت
عملية فرقة الكوماندوس ،التابعة لفرقة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ال �ت �س �ل��ل ال � ��ى امل �ن��اط��ق
الفلسطينية ،الى انطالق تظاهرة لسكان
البلدة رشقوا فيها الجنود بالحجارة.

عربيات
دوليات
هنية يؤكد إنجاح
مهرجان «فتح»
أكد رئيس وزراء الحكومة
الفلسطينية املقالة اسماعيل هنية
(الصورة) ،خالل لقائه ،أمس،
وفدًا قياديًا من حركة «فتح» في
قطاع غزة برئاسة نبيل شعث،
أن حكومته أصدرت تعليمات
واضحة إلنجاح املهرجان الذي
ستقيمه حركة «فتح» في غزة
يوم الجمعة املقبلة .وقال إن «هذا
الحفل وهذه االجواء تفرش الطريق
امام املصالحة ،واعطينا التعليمات
الواضحة لألجهزة االمنية إلنجاح
املهرجان بكافة السبل» .فيما

أكد شعث أن «هذا االحتفال
سيكون عرسًا فلسطينيًا وعرسًا
للقدس واألسرى والالجئني
ولكل الفلسطينيني ،وان اللقاءات
وما يجري في هذه اآلونة هو
انطالقة جديدة في مسيرة الوحدة
الفلسطينية».
(أ ف ب)

إسرائيل تفتتح السياج
الحدودي مع مصر
افتتح رئيس الوزراء االسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،أمس ،القسم
الرئيسي من السياج اإللكتروني
الحدودي الذي تبنيه الدولة
العبرية على طول حدودها مع
مصر ،مؤكدًا أن انجاز الجزء
االخير من هذا السياج البالغ
طوله  230كيلومترًا سينتهي
في غضون ثالثة اشهر .وقال ان
عملية بناء الجدار املستمرة منذ
عامني كلفت  1,6مليار شيكل
( 420مليون دوالر) .وحلق فوق
الجدار على منت مروحية ،وذلك
قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات
التشريعية املبكرة ،التي بنى
حملته االنتخابية فيها على
موضوع «أمن اسرائيل».
(أ ف ب)

رام الله تجدد دعوة العرب
للوفاء بااللتزامات املالية
جددت الحكومة الفلسطينية،
أمس ،مطالبتها الدول العربية
بالوفاء بالتزاماتها املالية لجهة
تحويل مبلغ  100مليون دوالر
شهريًا للسلطة الفلسطينية
لتمكينها من مواجهة العقوبات
املالية االسرائيلية .وقال بيان
صادر عن مجلس الوزراء ان
«الحكومة تطالب الدول العربية
بتفعيل شبكة االمان العربية
ودفع االموال التي تعهدت بها».
واضاف أن «السلطة الفلسطينية
بحاجة الى  240مليون دوالر
شهريًا لتمكينها من الوفاء
بالتزاماتها ،ما استمرت اسرائيل
بالقرصنة على اموالنا».
(أ ف ب)

