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الصحافة العبرية

أبو ظبي تستضيف مندوبًا دائمًا لتل أبيب
محمد بدير
لن يحول الغضب اإلماراتي على تل أبيب،
على ما يبدو ،في قضية اغتيال املبحوح،
دون استقبال أبو ظبي مندوبًا إسرائيليًا
دائمًا إل��ى إح��دى املنظمات الدولية التي
تتخذ من اإلمارة الخليجية مقرًا لها ،فيما
ّ
ادعت وسائل اإلعالم العبرية أن إسرائيل
رفضت عرضًا قطريًا اشترط السماح لها
بتنفيذ ع��دد م��ن مشاريع إع��ادة اإلعمار
وإدخ��ال م��واد بناء إلى قطاع غزة مقابل
ت�ج��دي��د ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ع تل
أبيب وإعادة فتح املمثلية في الدوحة.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف» ،أم� ��س ،أن
ّ
الحكومة اإلسرائيلية صدقت على طلب
وزي � ��ر ال �ب ّ�ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ،ع � ��وزي النداو،
تعيني ممثل دائم لها في الوكالة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ( )Irenaامل��وج��ودة في
�ان الن��داو قد حضر املؤتمر
أبو ظبي .وك� ُ
ال��دول��ي ال ��ذي أع �ل��ن ف�ي��ه م�ي�ث��اق املنظمة
في العاصمة اإلماراتية منتصف كانون
الثاني .وفي العشرين من الشهر نفسه ،أي
بعد مغادرته اإلم��ارة بثالثة أي��ام ،اغتيل
القيادي في «حماس» ،محمود املبحوح،
في أحد فنادق إمارة دبي املجاورة ،التي

اتهمت شرطتها «امل��وس��اد» اإلسرائيلي
باملسؤولية عن الجريمة.
اتسمت بهما
اللذين
إال أن التوتر والحدة
ّ
م��واق��ف دب��ي م��ن ال �ح��دث ،ل��ن ي��ؤث��را على
ق��رار أب��و ظبي بشأن استقبال شخصية
إسرائيلية تمثل حكومة تل أبيب رسميًا،
ذلك أن دولة اإلمارات وافقت على استقبال
�دول ليس
م�ن��دوب�ين إل��ى املنظمة ح�ت��ى ل � ٍ
لها معهم عالقات دبلوماسية.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى ال� �ح ��دث ،أص � ��درت وزارة

نتنياهو وليبرمان
رفضًا عرضًا
قطريًا باستئناف
العالقات مقابل
إعمار غزة

نتنياهو (غالي ثيبون  -أ ب)

ال �خ��ارج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ي��ان��ًا رأت فيه
أن ثمة «أهمية سياسية كبيرة تتجاوز
الحسابات املهنية والسياسية لالنخراط
اإلسرائيلي وتعميق دور تل أبيب في عمل
الوكالة التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها».
وأضاف «إن تعميق الدور اإلسرائيلي في
املنظمة س� ّي��ؤدي ب��ال�ض��رورة إل��ى دخول
وف��ود وممثلني م��ن إس��رائ�ي��ل إل��ى اتحاد
اإلم� � � ��ارات ل�ت�ع�م�ي��ق ال� �ت� �ع ��اون ،ويحتمل
أي �ض��ًا لتحقيق إن� �ج ��ازات إلس��رائ �ي��ل في

مجاالت أخرى».
من جهة أخرى ،أفادت صحيفة «هآرتس»
ّ
بأن الحكومة اإلسرائيلية ردت اقتراحني
ب��اس �ت �ئ �ن��اف ال � �ع �ل�اق ��ات الدبلوماسية
ّ
قدمتهما قطر واشترطت فيهما السماح
لها في املقابل بتنفيذ مشاريع عمرانية
في قطاع غ��زة املحاصر ،وإدخ��ال كميات
من األسمنت ومواد البناء إليه.
وأش� � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن املشاورات
ب�ين رئيس ال ��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة أفيغدور
ل� �ي� �ب ��رم ��ان ،أف� �ض ��ت إل � ��ى رف � ��ض املقترح
القطري ،الفتة إلى وجود غضب في دوائر
ال �ق��رار اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م� ّ�م��ا س� ّ�م�ت��ه «تقارب
قطر مع املحور املتطرف».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رف �ض��ت إس��رائ �ي��ل أيضًا،
يوم أمس ،اقتراحًا بلجيكيًا بإدخال مواد
ب�ن��اء مل�ش��روع مستشفى ف��ي خ��ان يونس
ّ
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة .وادعى
نتنياهو أن حركة «حماس» ستستخدم
األس � �م � �ن � ��ت ل � �ب � �ن� ��اء ت� �ح� �ص� �ي� �ن ��ات تحت
املستشفى .وعندما أص� ّ�رت بلجيكا على
أن �ه��ا س �ت �ش��رف ع �ل��ى امل �ش ��روع ع��ن كثب،
اق�ت��رح نتنياهو أن ُيبنى املستشفى من
األخشاب.

تقرير

الطريق الوعرة من كاليفورنيا إلى تورا بورا
ّ
أزمة ديون الوالية تهدد بإفالسها وبتدحرج كرة الثلج واالنهيار

خطر إفالس كاليفورنيا يقترب
بالسرعة ذاتها التي تهدد فيها
األمواج امللوثة بالنفط األسود
سواحل فلوريدا .ومثلما هو
ممنوع االستسالم للتلوث البيئي،
من غير املسموح للوالية أن تعلن
إفالسها بأي ثمن كي ال تكبر كرة
الثلج

يرفض حاكم كاليفورنيا ،آرنولد
شوارزينغر (الصورة) ،توقيع
ميزانية الوالية قبل إدخال إصالحات
جذرية على اإلنفاق .تتضمن زيادة
الضرائب وتقليص األجور وبدالت
التقاعد والخدمات االجتماعية
والرعاية الصحية واملخصصات
التعليمية .وتأتي بدالت التقاعد
على رأس األمور املثيرة للجدل ،إذ إن
هناك أعدادًا كبيرة من املتقاعدين
يتلقى كل فرد منهم أكثر من مئة
ألف دوالر سنويًا .وهذا ما ال يمكن
االستمرار فيه في ظل الظروف
االقتصادية العسيرة.
ّ
تظاهرة ضد خطة موازنة
حاكم والية كاليفورنيا
التقشفية األسبوع املاضي
(ماكس ويتيكير ـ رويترز)

نيويورك ــ نزار عبود
بني ال��والي��ات املتحدة وال�ق��ارة العجوز،
م �ح �ي��ط أط �ل �س��ي وس �ح��اب��ة ب��رك��ان �ي��ة ال
ت� �ع ��رف ن �ه��اي��ة ق ��ري �ب ��ة .س �ح��اب��ة تعوق
امل �ل��اح � ��ة ال � �ج� ��وي� ��ة وت � �ح � �ج� ��ب الرؤية
السياسية واملالية بني كتلتني تجمعهما
املصائر واأله ��داف ،لكن مصالحهما ال
تتطابق ت�م��ام��ًا .بينهما أي�ض��ًا سحابة
أخرى قانونية مالية رغم ترابط التجارة
ف��ي ال �ت��وازن ب�ين دوالر ضعيف ويورو
خائر .وفوق كل ذلك ،خالف ،بل صراع،
ع �ل��ى ق ��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ص �ن��اع��ة املالية
حيث السباق بني الطرفني على الخروج
ّ
بتشريعات قبل اآلخر على أشده .صراع
على ال�ق��وان�ين الخاصة
ّ
التحوط التي
بصناديق
ي� �ش ��ار إل �ي �ه��ا باإلبهام
ع�ل��ى أن�ه��ا م�س��ؤول��ة عن
كل املصائب التي جرت
وستجري في املستقبل.
ل �ك��ن ا ًمل �ص��ال��ح تتقاطع
ث ��ان� �ي ��ة ب� �م� �ج ��رد عبور
ال � � � � �ق� � � � ��ارة األوروبية
وال ��وص ��ول إل ��ى الشرق
األوسط .القوات تحارب
م �ع ��ًا ف� ��ي أفغانستان،
ح�ي��ث ال �ن��زف��ان البشري
وامل � ��ادي ال ي �م �ي��زان بني
األوروب � � ��ي واألميركي،
رغ� � ��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف� ��ي امل � ��راك � ��ز القيادية
وال� � � �ق � � ��رارات امل� �ص� �ي ��ري ��ة .األميركيون
يتولون القيادة العسكرية ،فيما يعالج
األوروبيون قضايا التنمية واالنتخابات
وامل��ؤس �س��ات وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ومعارك
كسب العقول والقلوب .والقاسم املشترك
ف��ي ك��ل ه��ذه امل�ص��ائ��ب واألزم � ��ات البعد
امل � ��ادي ال �ص �ع��ب ،س� ��واء أك� ��ان سياسيًا
أم عسكريًا أو بيئيًا .وإذا ك��ان اإلنتاج
وال� �ت� �س ��وي ��ق م �س �ت �ع �ص �ي��ًا ف� ��ي ظروف
األزم��ات املالية املتفشية ،فإن االقتراض
م ��ن ال �ح��اض��ر وت��رح �ي��ل االستحقاقات
للمستقبل ل��م يعد م�ي�س��ورًا ف��ي أسواق
مالية غير ميسورة.

عجز ميزانية
كاليفورنيا ال
يمثل سوى
ّ
قطرة من
نفقات الحرب
في العراق
وأفغانستان

