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إسرائيل

ّ
خطة إسرائيلية الحتالل القطاع وتعيني حاكم عسكري

يحيى دبوق
ب��دأت إس��رائ�ي��ل تكثيف حربها النفسية
ض ��د ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس» ف ��ي ق �ط ��اع غزة،
ّ
وه � � � � ��ددت ب ��اج� �ت� �ي ��اج ال � �ق � �ط ��اع وإعادة
احتالله ،بل وتعيني حاكم عسكري عليه
والبقاء فيه ملدة طويلة.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف» ،أم ��س ،أن
«ال� �ج� �ي ��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وض � ��ع خططًا
إلع � � � ��ادة اح� � �ت �ل��ال ال � �ق � �ط� ��اع ،وط � �ل� ��ب من
م�ح��اف��ل ف��ي ال�ش��رط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة العثور
ع �ل��ى ح ��اك ��م ل � �غ� ��زة» .وب �ح �س��ب مصادر
عسكرية إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن «ال�س�ب��ب وراء
وضع الخطة ّ الجديدة ،متصل بتواصل
عمليات التسلح من جانب حماس وباقي
املنظمات الفلسطينية األخرى».
وب �ح �س��ب امل� �ص ��ادر ال �ع �س �ك��ري��ة نفسها،
«ي �خ �ش ��ى ال �ج �ي ��ش إط� �ل ��اق الصواريخ
ب ��ات� �ج ��اه األراض� � � � ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة (من
ال �ق �ط��اع) ،إذا ن�ش�ب��ت م��واج �ه��ة إقليمية
ش��ا ًم �ل��ة وب��ال �ت��زام��ن م��ع ت�ل�ق��ي إسرائيل
وسوريا»،
وابال ًمن
الصواريخ من لبنان ً
ّ
م �ش �ي��رة إل ��ى أن «ال �ج �ي��ش ن�ت�ي�ج��ة لذلك،
ي�ت��درب على إم�ك��ان اجتياح ك��ل القطاع،
بما يشمل مدينة غزة واملدن الفلسطينية
األخرى».

�ري إس��رائ �ي �ل��ي إنه
وق � ��ال ض ��اب ��ط ع �س �ك� ُ
ف��ي إط ��ار ال�ت��دري�ب��ات ،ط�ل��ب م��ن الشرطة
ال �ع �س �ك��ري��ة االس� �ت� �ع ��داد إلم� �ك ��ان تعيني
حاكم عسكري على غزة «وجرى اختيار
يعرف كيف يدير الوضع
ضابط للمهمةّ ،
في القطاع ،إذا توقفت الهيئات املعنية
عن تقديم خدماتها» للفلسطينيني.
ُوب �ح �س��ب ال �ض ��اب ��ط اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي« ،إذا
ط� � �ل � ��ب م� � ��ن ال � �ج � �ي� ��ش ال � �س � �ي � �ط� ��رة على
امل�ن�ط�ق��ة ،ف�س�ي�ع��رف أي �ض��ًا ك�ي��ف يساعد
ال �س �ك��ان ب�ط��ري�ق��ة م�ق�ب��ول��ة ،وك �ي��ف ّ
يلبي
احتياجاتهم».

فلسطينيون يطالبون حماس
بإعدام قاتل أحد اقربائهم
(خليل حمرا  -أ ب)

يخشى الجيش
إطالق الصواريخ
من غزة بالتزامن
مع لبنان وسوريا

أزمة الوالية تهدد عرش
اإلمبراطورية األميركية
بالسقوط وقد يبدأ
االنحدار نحو االنهيار
الحكاية ّ
امللحة واملؤجلة في كل هذا تبدأ
من كاليفورنيا ،الوالية التي تهدد القطب
ال��دول��ي األك�ب��ر ف��ي ع��رش اإلمبراطورية
األم �ي��رك �ي��ة ب��ال �س �ق��وط .م �ن �ه��ا ق ��د يبدأ
االنحدار نحو االنهيار .في كاليفورنيا
م�ط�ل��وب تقليص اإلن �ف��اق ع�ل��ى القطاع
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ،ال � ��ذي ي �ل �ت �ه��م  50ف ��ي املئة
م��ن ميزانية ال��والي��ة ال�ت��ي تعيش حالة
ط��وارئ مالية ،وم��ن روات��ب املتقاعدين.
سنداتها باتت في مستوى الخردة ،بل
أدنى ،رغم أن اإلعالم ال يتحدث عن ثامن
أك �ب��ر اق �ت �ص��اد ع��امل��ي ب �ق��در ح��دي�ث��ه عن
ساسة أثينا «الفاسدين».
أح��د أف�ظ��ع مظاهر االن�ه�ي��ار أن التأمني
ع�ل��ى س �ن��دات ق ��روض ال��والي��ة م��ن خطر
ال� �ه�ل�اك ب � ��ات ي �ك �ل��ف س �ن��وي��ًا  250ألف
دوالر ع ��ن ك ��ل  10م�ل�اي�ي�ن دوالر .وفي
ال �ع��ادة ال ي�ك�ل��ف ت��أم�ين ك �ه��ذا س ��وى 25
ألفًا .إنه وضع أسوأ بكثير من السندات
اليونانية التي حظيت بحماية أوروبية
عامة تقلصت معها كلفة التأمني.
ت�س�ع��ى ال ��والي ��ة وراء إم � ��رار إصالحات
ج��ذري��ة عبر زي ��ادة ال�ض��رائ��ب وتقليص
اإلنفاق على الخدمات االجتماعية ،لكن
ال يمكن إمرارها إال عبر تعديل قوانني
ال � �ض ��رائ ��ب .ف �ه��ل ي� �ك ��ون ال� �ح ��ل بإعالن
اإلف �ل ��اس وال �ت �خ �ل��ص م ��ن املستحقات
وال �ق��روض؟ ال�ق��وان�ين ال تسمح بإعالن
إف � �ل� ��اس أي والي � � � � ��ة ،ح � �ت ��ى ل � ��و أرادت
�رة تحت
ال �ت �ق��دم ب �ط �ل��ب إف �ل��اس م �ض �ط� ً
ض �غ��ط دي��ون �ه��ا ،ع�ل�م��ًا ب ��أن دوال كانت
ق��د أفلست ف��ي السابق مثل األرجنتني.
ول �ج��أت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة نفسها إلى
إنقاذ املكسيك والبرازيل في مناسبتني
م �ن �ف �ص �ل �ت�ين ف ��ي أوائ � � ��ل التسعينيات
ونهايتها.
ك��ذل��ك ف ��إن ه �م��وم ال�ح�ك��وم��ة االتحادية
املركزية متشعبة ومتكاثرة إل��ى ح��د ال
يسمح لها بمساعدة كاليفورنيا ،رغم
أن عجز ميزانية ال��والي��ة ال يمثل سوى
العراق
ق� �ط ��رة م ��ن ن �ف �ق��ات ال� �ح ��رب ف ��ي
ً
وأفغانستان وخارجهما .إنه يزيد قليال
ع �ل��ى  19م �ل �ي��ار دوالر ل�س�ن��ة بكاملها،
بينما بلغت ن�ف�ق��ات ال�ج�ي��ش األميركي

ف��ي أفغانستان  6.7م�ل�ي��ارات دوالر في
ش �ب��اط امل ��اض ��ي ،ووص� �ل ��ت ن �ف �ق��ات��ه في
ال �ع ��راق ال ��ى ن�ح��و  5.5م �ل �ي��ارات دوالر.
وأن�ف�ق��ت ال��والي��ات ب��ال�ح��رب�ين م�ع��ًا نحو
تريليون دوالر من أصل  12.9تريليون
إجمالي الدين العام.
وفي مقابل تخلي الواليات املتحدة عن
تلبية شروط العيش الكريم للمواطنني،
مثل أب�ن��اء كاليفورنيا ال��ذي��ن يرزحون
ح��ال�ي��ًا ت�ح��ت ظ� ��روف م�ع�ي�ش�ي��ة قاسية،
من املنتظر أن ترتفع نفقات الحرب في
أفغانستان إلى  105مليارات خالل العام
ال�ح��ال��ي وح��ده م��ع تعهد ب�ب�ق��اء القوات
وزيادة عددها ودورها في
لفترة طويلة
ُ
بالد وعرة شاسعة تنقل أصغر األشياء
فيها بالطائرات.
م��ا ت�ن�ف�ق��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي شهر
ب�م�ف��رده ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ه��و أق�ص��ى ما
ت �ط �م��ح والي � ��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا إل� ��ى تلقيه
م��ن الحكومة االت�ح��ادي��ة ف��ي ع��ام واحد.
ح�س��اب��ات�ه��ا امل�ت�ف��ائ�ل��ة ت�ت�ح��دث ع��ن أمل
بالحصول على  6.9مليارات دوالر .وإذا
ل��م ت ��أت ه ��ذه امل �ب��ال��غ ب�س�ب��ب ال �ح��رب أو
البيئة أو ألسباب ضريبية أخرى قاهرة،
ّ
فسيتعني على كاليفورنيا شد األحزمة
أكثر فأكثر ،في وقت بدأت فيه األصوات
ّ
العنصرية تتعالى فيها ض��د العمالة
ال��واف��دة من املكسيك وأميركا الالتينية
خصوصًا .أصوات ُيخشى أن تترجم في
ال�ش��وارع بأشكال أخ��رى وس��ط تصاعد
النعرات بني املهاجرين القدامى ،الذين
ّ
ي �م��ث �ل��ون ال �ج ��ان ��ب األك� �ب ��ر م ��ن الشعب
األم �ي��رك��ي ،وامل�ه��اج��ري��ن ال �ج��دد نسبيًا،
وأعدادهم تحصى بعشرات املاليني.
ال �ح �ك��وم��ة االت �ح ��ادي ��ة ل ��م ت�ت�ع�ه��د حتى
اآلن ت�ق��دي��م أك �ث��ر م��ن  3م �ل �ي��ارات دوالر
من قروض مليزانية الوالية .وليس أمام
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا س ��وى امل��زي��د م��ن التقشف
ّ
وال�ت�خ�ل��ي ع� ّ�م��ا ك��ان��ت ت �ع��ده ح�ت��ى وقت
ق��ري��ب م ��ن ال � �ض ��روري ��ات ،ب �م��ا ف ��ي ذلك
امل� � � ��دارس وامل� �س� �ت ��وص� �ف ��ات ،ألن أبواب
القروض شبه موصدة ،أو أنها باهظة
ّ
الكلفة إل��ى ح��د ف��رض الحظر التلقائي
عنها.

وت �ف��ادي��ًا ل�لان �ت �ق��ادات ال��دول �ي��ة ،ف��ي حال
اج �ت �ي��اح ال �ق �ط��اع ،ن�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة عن
م �ص��در أم �ن��ي إس��رائ �ي �ل��ي ق��ول��ه إن ��ه «في
ع �م �ل �ي��ة ال � ��رص � ��اص امل � �ص � �ه� ��ور ،ساعد
في املناطق
الجيش السكان الفلسطينيني ينّ
التي سيطر عليها ،لكنه لم يع طواقم
مختصة للعناية التامة بمشاكلهم ،لكن
بعد ص��دور تقرير (ال�ق��اض��ي ريتشارد)
غولدستون واالنتقاد الدولي غير املبرر
ح �ي��ال إس��رائ �ي��ل ،ب ��ات م��ن ال��واض��ح عدم
إم �ك��ان ت�ج��اه��ل ذل ��ك ،ف�ك�م��ا ي�ع� ّ�ي�ن��ون في
حاكمًا عسكريًا لدى السيطرة على
العراق ّ
مدينة ال�ف��ل��وج��ة ،ف��إن ه��ذ ا م��ا سيحصل
هنا في قطاع غزة».
ول��زي��ادة الضغوط على ال�غ� ّ
�زي�ين ،ذكرت
ّ
الصحيفة أن ل��دى ال�ج�ي��ش اإلسرائيلي
مزيدًا من الخطط للقطاع ،بينها «إقامة
م�ع�ت�ق�لات ت �ك��ون ق � ��ادرة ع �ل��ى استيعاب
آالف م��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين امل�ش�بً��وه�ين بأعمال
إرهابية الحتجازهم ف�ت��رة طويلة ،وفي
ض � ��اف ض��اب��ط في
ظ� ��روف م �ع �ق��ول��ة» .وأ ّ
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي إن «ال �ج �ي��ش يرى
أن ال � ّس�ل�اح امل��وج��ود ح��ال�ي��ًا ف��ي القطاع
ال يمثل خ�ط�رًا أو رادع ��ًا ف��ي ح��ال القيام
بعملية عسكرية واسعة وشاملة ،تهدف
إلى احتالل القطاع من جديد».

ُمقاطعة بضائع املستوطنات
غضب مجالسها وصناعييها
ت ِ
علي حيدر
ّ
رد م �ج �ل��س امل �س �ت��وط �ن��ات ف ��ي الضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،أم� � ��س ،ب� �ش ��دة ع �ل ��ى الحملة
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ُمل � �ق� ��اط � �ع� ��ة املنتجات
اإلسرائيلية التي تنتج في مستوطنات
ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة وال � � �ق � ��دس وهضبة
الجوالن املحتلة.
وشدد املجلس على ضرورة الرد الفوري
ّ
والحاد كما ُيرد على أي «عملية عدائية»،
واص� �ف ��ًا خ �ط ��وة ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية
ب�ت��وزي��ع م �ن �ش��ورات ت��دع��و إل��ى مقاطعة
املستوطنات بأنها خرق التفاق
منتجات
ّ
باريس الذي ينظم العالقات االقتصادية
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل وال �س �ل �ط��ة الفلسطينية.
وشدد املجلس على ضرورة أن تستخدم
ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أم � ��وال السلطة
املوجودة في ُحوزتها من أجل تعويض
املصانع التي تقاطع .وتأتي ردود فعل
امل�س�ت��وط�ن�ين ف��ي أع �ق��اب إع�ل�ان السلطة
عزمها على توزيع نصف مليون نسخة
م��ن ن�ش��رة على ال�ب�ي��وت ،ف��ي إط��ار حملة
«من بيت إلى بيت» ،تدعو إلى مقاطعة
منتجات املستوطنات ،إضافة إلى نشر
 3آالف متطوع في أنحاء الضفة الغربية
ل�ش��رح حملة امل�ق��اط�ع��ة ،ه��ذا إل��ى جانب
فرض عقوبة على كل من يتاجر ببضائع
امل�س�ت��وط�ن��ات أو ي �ش��ارك أو ي�س��اع��د في
ذل ��ك ،ب��ال�س�ج��ن ل�ف�ت��رة ت� ًم�ت��د م��ن سنتني
إلى خمس سنوات ،فضال عن دفع غرامة
مالية .وطالب املجلس رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو بإعالن أنه لن يشارك
في محادثات التقارب مع رئيس حكومة
السلطة ،سالم فياض ،الذي يقود حملة

«اإلره � ��اب االق �ت �ص��ادي» ع�ل��ى إسرائيل،
م �ع �ت �ب �رًا أن ع �ل ��ى ت� ��ل أب� �ي ��ب أن توقف
االستيراد والتصدير مع الفلسطينيني
إلى حني إلغاء املقاطعة.
وانضم مجلس املستوطنات إلى رئيس
االتحادات الصناعية اإلسرائيلية ،شراغا
بروش ،في املطالبة بإغالق املوانئ أمام
التصدير واالستيراد الفلسطينيني إلى
حني إلغاء املقاطعة.
ّ
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ه � � ��دد أص � �ح� ��اب املصانع
املقاطعة بأن أول من سيذهب إلى البيت
نتيجة «حملة الكراهية» سيكون العمال
الفلسطينيني .وأع �ل��ن ع�ض��و الكنيست
ع ��ن ك �ت �ل��ة االت � �ح� ��اد ال �ق ��وم ��ي اليمينية
امل�ت�ط��رف��ة ،أوري اري �ي��ل ،أن ��ه ي�ع�م��ل على
فرض مقاطعة مضادة واتخاذ إجراءات
اق�ت�ص��ادي��ة بحق السلطة الفلسطينية،
م �ت �ه �م��ًا ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة بأنها
تضع رأسها في التراب ،وال تفعل شيئًا
باستثناء االحتجاج.
من جهة أخرى ،ناور الجيش اإلسرائيلي
في قاعدة تسآليم في النقب ضد أجهزة
األم��ن الفلسطينية ،وق��ال ق��ائ��د املنطقة
ال��وس�ط��ى ،آف��ي م��زراح��ي ،خ�لال املناورة
ال �ت��ي أج ��راه ��ا ل� ��واء ك �ف �ي��ر ،إن ��ه م ��ن غير
امل�ت��وق��ع ح�ص��ول تصعيد ف��ي الضفة إال
إذا تجاوز سكان املستوطنات الحدود.
وع� ّ�ب��ر ع��ن خشيته م��ن قيام مستوطنني
م �ت �ط��رف�ين ب��إش �ع��ال ال �ض �ف��ة ،ك��ذل��ك أكد
ض � �ب� ��اط رف � �ي � �ع ��و امل � �س � �ت � ��وى ،حضروا
املناورة ،عدم وجود أي تقدير في الفترة
ال�ح��ال�ي��ة ت�ج��اه إم �ك��ان أن يضطر جيش
االح �ت�لال إل��ى ال�ق�ت��ال ف��ي املستقبل ضد
الكتائب الفلسطينية.

عربيات
دوليات
تشومسكي :إسرائيل فقدت
عقلها

ّ
أعلن املفكر األميركي ،نعوم
تشومسكي (الصورة) ،أن
إسرائيل ّ
«تغيرت كثيرًا وباتت
محكومة من املتدينني وقوى
اليمني ،وأن سياساتها في السنة
األخيرة تشير إلى أنها فقدت
عقلها» .وفي لقاء جمعه بعدد
من السياسيني والصحافيني
في مركز القدس للدراسات
في عمان ،مساء أول من أمس،
تحدث تشومسكي عن دالئل
على «فقدان إسرائيل أعصابها
وعقلها» .واستهل املفكر
األميركي حديثه باإلشارة
إلى «وجود تغيير في الرأي
العام األميركي تجاه القضية
الفلسطينية وإسرائيل» .وأضاف
إن «التغيير لم ينعكس حتى اليوم
على السياسة األميركية ،وإن
كانت انعكاساته بدأت تظهر في
بعض وسائل اإلعالم».
(األخبار)

ّ
السعودية تحرر أملانيتني
خطفتا في اليمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية،
أمس ،أن قوات األمن السعودية
«حررت طفلتني ّ
أملانيتني احتجزتا
رهينتني ملا يقرب من عام في
اليمن» .وقال متحدث باسم وزارة
الداخلية السعودية إن الطفلتني
كانتا في منطقة حدودية بني
البلدين.
(رويترز)

«العراقية» متمسكة
برئاسة الوزراء
أعلن القيادي في القائمة العراقية،
أسامة النجيفي ،بزعامة رئيس
الوزراء األسبق إياد عالوي ،أن
«العراقية لن تقبل بغير منصب
رئاسة الوزراء ،وستؤلف الحكومة
حتى لو اتفقت باقي األطراف
بخالف ذلك».
(األخبار)

فرنسا :اعتقال
مجموعة إسالميني
في الوقت الذي كان فيه أفراد
الشرطة الفرنسية ينفذون قرار
ترحيل علي وكيلي راد الى
طهران ،كان زمالء لهم في فرقة
مكافحة اإلرهاب يلقون القبض
على  ١٤إسالميًا بتهمة التخطيط
لـ«تهريب» اسماعيل عيت بلقاسم
املتهم باملشاركة في اعتداءات
 ١٩٩4اإلرهابية من سجنه.
شوكشفت مصادر مقربة من
امللف ،لـ«األخبار» ،أن املجموعة
كانت تحت مراقبة لصيقة منذ
مدة طويلة ،وأن عمليات تنصت
قادت إلى قرار القاضي تيري
فرانيولي ،إلقاء القبض على
املشتبه فيهم.
(األخبار)

