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العالم
تقرير

موافقة إسرائيلية على آلية
جديدة لهدم البيوت في الـ48

(أ ف ب)

قــالــت صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس» اإلســرائ ـي ـل ـيــة إن
ح ـكــومــة ال ـع ــدو واف ـق ــت ع ـلــى م ـش ــروع ق ــرار
إلنـشــاء آلـيــة ملــراقـبــة التخطيط والـبـنــاء بني
فـلـسـطـيـنـيــي األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام ،1948
تـلــزم الـحـكــومــة مـنــع تـقــديــم املـيــزانـيــات إلــى
البلدات العربية إال مشروطة بهدم «املباني
غـيــر املــرخ ـصــة» .ويـتــرافــق ه ــذا التغيير مع
نـقــل صــاحـيــات تطبيق مــا يسمى «قــانــون
التنظيم والبناء» من «اللجان اللوائية» إلى

يقيد القانون إمكانية
تدخل المحاكم التي بأحسن
األحوال تؤجل الهدم

السلطات املحلية العربية ،إلى جانب تشديد
العقوبة على من يخالفون قوانني البناء.
وات ـخــذ ه ــذا ال ـق ــرار ،وف ــق الـصـحـيـفــة ،برغم
مـعــارضــة الـسـلـطــات املـحـلـيــة الـعــربـيــة التي
قالت إنها ال تنوي «التحول إلى آلية للهدم
بــاســم الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـبـلــدات
العربية» .كما أن من شأن هذا القرار أن يقود
إلى تدمير بيئي للمباني التي بنيت طوال
عشرات السنوات في البلدات العربية ،بما
في ذلك في القرى الدرزية.
وتـســانــد م ـصــادر فــي وزارة املــالـيــة ووزارة
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة خ ـ ـطـ ــوة ح ـك ــوم ــة
ال ـع ــدو ،قــائـلــة إن املــواف ـقــة عـلــى ه ــذه اآللـيــة
تــزيــل ال ـعــوائــق أم ــام املــواف ـقــة عـلــى «الـخـطــة
الخماسية لتدعيم املجتمع العربي» ،التي
يـصــل حـجـمـهــا إل ــى  15مـلـيــار شـيـكــل (100
دوالر =  382شيكل) .لكن ممثلي السلطات
املحلية العربية الذين اجتمعوا ،باملديرين
العامني للوزارتني ،خالل اليومني املاضيني،
قالوا إن الكثير من بنود الخطة ال تزال غير
واض ـحــة ،لــذلــك تـقــرر أن تلتقي كــل األط ــراف
مــرة كل ثالثة أشهر من أجــل تعقب تطبيق
القرار.
ومن املفترض أن تراقب «الوحدة القطرية»
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـم ــل ال ـل ـج ــان
املـحـلـيــة ف ــي ال ـب ـلــدات الـعــربـيــة وخ ــاص ــة اذا
لــم تنفذ ال ـق ــرار .واألخ ـطــر أن هـنــاك توجها
لتقييد صالحية املـحــاكــم اإلســرائـيـلــىة في
تأجيل تنفيذ أوام ــر الـهــدم إال فــي الـحــاالت
االستثنائية ،فضال عن ّ
نية زيادة الغرامات
عـلــى «مـخــالـفــي ق ــوان ــن ال ـب ـنــاء ف ــي اإلج ــراء
الـجـنــائــي» ،مــا يعني عـقـبــات إضــافـيــة أمــام
مقاومة الفلسطينيني لهدم بيوتهم.
ونـ ـقـ ـل ــت «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» عـ ــن رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة
القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية»،
رئـيــس بـلــديــة سـخـنــن ،م ــازن غـنــايــم ،قــولــه،
إن «الـسـلـطــات املحلية لــن تـتـعــاون مــع هذه
الخطوة» .وأضــاف« :لــن نهدم حجرا واحــدا
في البلدات العربية ....البناء غير املرخص
هو نتاج تمييز دام سنوات في كل ما يتعلق
بالتخطيط واملوافقة على الخرائط الهيكلية
وتوسيع مناطق النفوذ وتخصيص املوارد
والحلول اإلسكانية للبلدات العربية».
(األخبار)

تقرير

لقاء «حاسم» بين
اإلسرائيليين واألتراك
ذكرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن
طاقمي املفاوضات التركي واإلسرائيلي
سيلتقيان في إحدى العواصم األوروبية
ف ــي ال ـ ـسـ ــادس وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـهــر
ال ـ ـج ـ ــاري إلج ـ ـ ـ ــراء جـ ــولـ ــة ح ــاسـ ـم ــة مــن
امل ـف ــاوض ــات ف ــي قـضـيــة امل ـصــال ـحــة بني
الدولتني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي
رفيع تقديره أن هذا اللقاء سيكون األخير
وسيحل خالله ما بقي من الخالفات بني
الطرفني ،كما من املمكن إعالن التوصل
إلى اتفاق ،بعد أكثر من ست سنوات من
حــادثــة القافلة التركية الــى غــزة فــي عام
.2010
ولفتت «هآرتس» إلى أن «اللقاء الحاسم
كان من املفترض أن ُيعقد في منتصف
أيار املاضي ،لكن تأجيله مرارا كان على
خلفية اسـتـقــالــة رئـيــس الـ ــوزراء التركي

أحمد داوود أوغلو ،وتعيني بديل عنه».
وأك ــد امل ـســؤول اإلســرائـيـلــي أن الفجوات
املتبقية بني إسرائيل وتركيا حتى اآلن
تـقـتـصــر ع ـلــى «ص ـي ــاغ ــة ال ـح ــل الــوســط
ف ــي قـضـيــة ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة لـحــركــة
حماس التي تعمل مــن إسطنبول ،فيما
تطالب إسرائيل بإغالق مقر حماس في
العاصمة التركية».
وأضاف املسؤول نفسه« :خالل األسابيع
امل ــاضـ ـي ــة ،ج ـ ــرى ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى صـيـغــة
ت ـس ـم ــح بــال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى الـ ـخ ــاف ــات بــن
الـطــرفــن فــي هــذه الـقـضـيــة» .كـمــا توقف
عند «الــرســائــل اإليجابية الـتــي وجهتها
تــرك ـيــا خ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة تـجــاه
إسرائيل ،وخاصة رفع الفيتو الذي كانت
تضعه تركيا حول التعاون بني إسرائيل
وبني حلف الناتو (شمال األطلسي)».
(األخبار)
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