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الحد األقصى الذي بلغته إسرائيل أمس ،في قرارها تخفيف
الحصار عن غزة ،هو تجميله ،ساعية إلى إرضاء املجتمع
الدولي ،ولو صوريًا ،للهرب من التحقيق بعد مجزرة «أسطول
الحرية»

ّ
ّ
إسرائيل «تجمل» حصار غزة

ّ
طفلة غزية
تجلس خارج
خيمتها
بعدما دمرت
إسرائيل منزلها
(لفتارس
بكاراتس ـ أ ب)

منع إدخال اإلسمنت وبعض املنتجات االستهالكية واستمرار
اإلجراءات األمنية
مهدي السيد
ل ��م ي �ك��ن ق � ��رار امل �ج �ل��س ال � � ��وزاري املصغر
ل� �ل� �ش ��ؤون األم� �ن� �ي ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،خالل
ج �ل �س �ت��ه أم � ��س ،ت �خ �ف �ي��ف ال �ح �ص��ار الذي
ف ��رض� �ت ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة على
ق �ط��اع ع� ��زة ،ص �ع �ب��ًا .ف �ق��د ن �ج��ح االحتالل
في مخاطبة العالم بلغة تخفيفية ،فيما
ال��وص��ف األق� ��رب إل ��ى ال��واق��ع ه��و تجميل
ال �ح �ص��ار ،األم� ��ر ال� ��ذي رأت ف �ي��ه صحيفة
«يديعوت أحرونوت» استجابة للضغوط
الدولية املمارسة على إسرائيل في أعقاب
مجزرة «أسطول الحرية».
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلسرائيلية،
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،ف��ي خ �ت��ام املداوالت،
إن إس��رائ �ي��ل «س �ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى الوسائل
األمنية والترتيبات األمنية القائمة ملنع
دخول سالح ووسائل قتالية» .وأضاف أن
املجلس الوزاري املصغر «سيجتمع قريبًا
الت�خ��اذ ق��رارات بشأن الخطوات املطلوبة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �س �ي��اس��ة» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
إس��رائ �ي��ل «ت �ت��وق��ع م ��ن امل �ج �ت �م��ع الدولي
العمل على إطالق سراح جلعاد شاليط».
من جهته ،قال وزير الدفاع ،إيهود باراك،
إن «القصد هو السماح بدخول مزيد من
امل�ن�ت�ج��ات ،ب�ع��د إج ��راء ف�ح��ص إسرائيلي
ي ��ؤك ��د ع � ��دم وج� � ��ود ال � �س �ل�اح والوسائل
القتالية ،أو املواد التي يمكن ُأن تساعد في
ال�ق�ت��ال» .وأش ��ار إل��ى أن��ه «ستتخذ جميع
ال ��وس ��ائ ��ل ل �ع ��دم رف� ��ع ال �ح �ص��ار البحري
الذي يهدف إلى ضمان عدم تعاظم القوة
ال �ص��اروخ �ي��ة ف��ي غ � ��زة» .وأض � ��اف« :نحن
نواصل تطبيق املبدأ القائل إن كل من يريد
نقل املواد إلى غزة ،يتعني عليه نقلها عبر
أسدود ،بالضبط كما تمر الحاويات التي
تنقل إلى رام الله ،بيت لحم أو نابلس».
ّ
وفند املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،مارك ريغيف ،قرار حكومته.
ً
وق ��ال« :أوال ،ت�ح��ري��ر ال�ن�ظ��ام ال ��ذي يحكم
وص��ول البضائع إلى غ��زة .ثانيًا ،توسيع
ت��دف��ق امل� ��واد ل�ل�م�ش��روع��ات امل��دن �ي��ة داخل
ق�ط��اع غ��زة ب��إش��راف دول ��ي .ث��ال�ث��ًا ،يتعني
علينا ،رغ��م ذل��ك ،إبقاء اإلج��راءات األمنية
ال�ت��ي تمنع وص��ول األس�ل�ح��ة وامل ��واد ذات
الطبيعة الحربية إلى حماس».
وج� � � ��اء ف � ��ي ال� � �ق � ��رار أي � �ض� ��ًا أن إسرائيل
ستواصل حظر استيراد م��واد البناء من
م��ؤس �س��ات خ��اص��ة ،وه ��ي امل � ��واد الالزمة
إلع��ادة إعمار القطاع بعد حرب غ��زة .لكن
اإلعالن يسمح للمؤسسات الدولية بجلب
امل��زي��د م��ن ت�ل��ك امل� ��واد .ول��م ي�ح��دد اإلعالن
ك�ي��ف ستتغير إج� ��راءات اس�ت�ي��راد السلع
التجارية أو يكشف عن قائمة بمنتجات
بعينها .لكنه أوضح أن اإلجراءات األمنية
ال �ق ��ائ �م ��ة مل �ن ��ع ت ��دف ��ق األس� �ل� �ح ��ة واملواد
الحربية ستستمر ،وأن الحصار البحري
ال��ذي ت��راه إسرائيل ض��روري��ًا ملنع تهريب
األسلحة إلى «حماس» لن يرفع.
وذك ��ر دب�ل��وم��اس�ي��ون أوروب �ي ��ون أن خطة
وض �ع��ت ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع م�ب�ع��وث اللجنة
ال��رب��اع �ي��ة إل� ��ى ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ،طوني
ب�ل�ي��ر ،ل�لان�ت�ق��ال م��ن س�ي��اس��ة ح�ظ��ر دخول
الكثير من البضائع التجارية ،عدا بضعة
بنود معينة ،إل��ى السماح بدخول جميع
املنتجات وحظر قائمة محددة منها فقط.
وفي ردود الفعل الفلسطينية ،رأت حركة
«ح �م��اس» أن ق ��رار إس��رائ �ي��ل «ي �ه��دف إلى
ت�ج�م�ي��ل ال �ح �ص��ار وت�ض�ل�ي��ل ال� ��رأي العام
ال �ع��امل��ي» .وق ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م الحركة،
سامي أبو زهري ،إن «املطلوب فلسطينيًا
ل�ي��س ك�م�ي��ات إض��اف �ي��ة م��ن ال �ب �ض��ائ��ع ،بل
املطلوب رف��ع شامل لكل أش�ك��ال الحصار
م ��ن خ�ل��ال ف �ت��ح امل �ع��اب��ر امل �ح �ي �ط��ة بغزة،

وض �م��ان ح��ري��ة ت�ن�ق��ل األف � ��راد ومرورهم،
وإدخ� � ��ال ج�م�ي��ع ال �ب �ض��ائ��ع ال �ت��ي يحتاج
إليها القطاع ،في مقدمتها مواد الصناعة
وال� �ب� �ن ��اء ،وإم � � ��داد ال �ق �ط��اع باحتياجاته
م��ن ال��وق��ود وال�ك�ه��رب��اء ،ورف��ع ال�ق�ي��ود عن
التعامالت البنكية» .وش��دد على أن قرار
إسرائيل «فاقد للقيمة» ،مطالبًا باستمرار
ج � �ه ��ود ال� �ت� �ض ��ام ��ن ال � ��دول � ��ي ح� �ت ��ى كسر
الحصار.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال رئ � �ي ��س دائ � � � ��رة شؤون
امل� � � �ف � � ��اوض � � ��ات ف � � ��ي م � �ن � �ظ � �م ��ة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،إن الحديث
اإلسرائيلي «يدخل فقط في إط��ار أالعيب
ال�ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة» ،م �ش��د ًدًا ع�ل��ى «وجوب
رف ��ع ال �ح �ص��ار رف �ع��ًا ك ��ام�ل�ا» .وأك� ��د ،خالل
لعملية التسوية
لقائه املبعوث األوروب��ي
ّ
م ��ارك أوت ،أن «ال �ح �ص��ار ي�م��ث��ل مخالفة
فاضحة للقانون الدولي ،ويستهدف حياة
 1.5مليون من أبناء الشعب الفلسطيني
ف��ي أب �ش��ع ص ��ور ال �ع �ق��وب��ات الجماعية»،
مشيرًا إلى أنه يجب على املجتمع الدولي
«إلزام إسرائيل برفع كل أشكال الحصار».
أما عربيًا ،فدعا وزير الخارجية السوري،
وليد املعلم ،املجتمع ال��دول��ي إل��ى «تحمل
م�س��ؤول�ي��ات��ه ف��ي وض ��ع ح��د للممارسات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وإن �ه��اء ال�ح�ص��ار املفروض

«حماس» تجد القرار
«فاقدًا للقيمة» وعريقات
يقول إنه «يدخل فقط
في إطار أالعيب العالقات
العامة»

على غزة».
وذكرت وكالة أنباء «سانا» أن املعلم «شدد
على أن استمرار إسرائيل في املمارسات
ال �ع �ن �ص��ري��ة ب �ح��ق امل ��واط �ن�ي�ن ال� �ع ��رب في
األراض � � ��ي ال �ع��رب �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ،ي ��ؤك ��د عدم
رغبتها في تحقيق السالم في املنطقة».
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،رأت ال �ح �ك��وم��ة األردن� �ي ��ة أن
ق� ��رار إس��رائ �ي��ل «غ �ي��ر ك � ��اف» .وق� ��ال وزير

اإلع�لام واالتصال ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة ،نبيل الشريف ،إن «املطلوب هو
رفع الحصار الظالم املفروض على قطاع
غزة بالكامل» ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى
أن «أي إج��راء يخفف الضغط على الناس
ّ
ويحسن من حياتهم ،ول��و جزئيًا هو في
االتجاه الصحيح».
أم��ا ت��رك�ي��ا ،ف��أش��ارت ع�ل��ى ل�س��ان مسؤول

تقويم
في وزارة الخارجية ،إلى أنها تريد ُ َّ
الخطوة اإلسرائيلية وت��رى كيف ستنفذ.
إال أن امل �س ��ؤول ع ��اد وق � ��ال« :م��وق�ف �ن��ا من
القضية واضح .ننتظر رفع الحصار رفعًا
ً
كامال».
وإل ��ى امل��واق��ف األوروب� �ي ��ة ،رح �ب��ت املمثلة
العليا ل�ل�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة واألم�ن�ي��ة في
االتحاد األوروب��ي ،كاثرين آشتون ،بقرار

ّ
الكونغرس يتوعد تركيا بـ«دفع الثمن»
ّ
بدا أمس أن أزمة العالقات
التركية اإلسرائيلية
على وشك أن تنتقل
إلى العالقة بني أنقرة
وواشنطن ،بضغط من
اللوبي اإلسرائيلي ،الذي
تجريم تركيا
يسعى إلى ّ
بـ«اإلبادة األرمنية»

واشنطن ــ محمد سعيد
ّ
ص��ع��د ال�ل��وب��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي واشنطن
ح �م �ل �ت��ه ع �ل��ى ت��رك �ي��ا ،م �ط��ال �ب��ًا الحكومة
ّ
األميركية باتخاذ موقف يعارض أي إدانة
دول �ي ��ة إلس��رائ �ي��ل ب�س�ب��ب ع��دوان �ه��ا على
أسطول الحرية.
ّ
األميركيني
وق��ال��ت مجموعة م��ن ال �ن��واب
امل� ��وال�ي��ن إلس ��را ّئ� �ي ��ل إن  126ع� �ّض� �وًا في
مجلس النواب وقعوا رسالة تحث الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا على ال��وق��وف إلى
ّ
العبرية.
جانب الدولة
وح� ّ�م��ل أع�ض��اء ال�ك��ون�غ��رس ال �ـ  126تركيا
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن م �ق �ت��ل  9م ��ن مواطنيها
ّ
ع � �ل� ��ى م �ت ��ن أس � � �ط � � ��ول ال � � �ح� � ��ري� � ��ة .وهدد
األع�ض��اء امل��وال��ون إلس��رائ�ي��ل م��ن الحزبني
ال��دي�م��وق��راط��ي وال �ج �م �ه��وري ،ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي ،ت��رك �ي��ا ب��أن �ه��ا س �ت �ت �ك� ّ�ب��د ثمنًا
الق�ت��راب�ه��ا امل �ت��زاي��د م��ن ط �ه��ران ،وعدائها
ّ
املتنامي لتل أبيب .كما ه��ددوا بالتراجع
ع ��ن م �ع��ارض �ت �ه��م ل� �ق ��رار أص� ��درت� ��ه لجنة
ا ّل�ش��ؤون الخارجية بمجلس ال�ن��واب يرى
أن م��ا ح��دث ل�لأرم��ن على ي��د األت ��راك إبان
ح �ك��م اإلم �ب ��راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة بمثابة

إبادة جماعية.
وقال النائب الجمهوري مايك بنس (والية
إنديانا) إنه سيكون ثمة ثمن لبقاء تركيا
في ّ
توجهها الحالي املتنامي إلى القرب من
إي��ران ،وخصومة دول��ة إسرائيل .وأضاف
«يجب أن يفهموا أنه سيكون ثمة ثمن في
ما يتعلق بالقرار بشأن األرمن».
أما زميله الجمهوري عن والية نيويورك
ب�ي�ت��ر ك�ي�ن��غ ،ف �ق��ال إن ��ه ي ��درس معارضته
ال�س��اب�ق� ّ�ة ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ت�ص��وي��ت ضد
ق��رار تبني مجلس ال�ن��واب ق��رار االعتراف
ّ
األرمنية ،مشيرًا إلى أنه «وعددًا
باإلبادة

م��ن ال �ن��واب ي��ؤم�ن��ون ب��وق��وع اإلب ��ادة ،غير
ّ
أنهم ترددوا في دعم القرار بسبب العالقة
�ن ال � ��والي � ��ات املتحدة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب�ي ّ
ّ
سيتغير.
وتركيا» .وقال أظن أن ذلك
ووص � � � ��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي عن
أليوت أنغل التصرفات التركية
نيويورك
ّ
بـ«الشائنة» ،ألن�ه��ا دول��ة عضو ف��ي حلف
ش �م��ال� ّ�ي األط �ل �س ��ي ،ف �ي �م��ا ق��ال��ت النائبة
الديموقراطية عن نيفادا ،شيلي بيركلي،
إنها ستعارض بشدة انضمام تركيا ّ إلى
االتحاد األوروبي .وتابعت «ال يستحقون
ذل��ك االع �ت��راف ،وال يستحقون أن يكونوا
جزءًا من االتحاد األوروب��ي قبل أن يبدأوا
ّ
بالتصرف أكثر ك��ال��دول األوروب �ي��ة ،وأقل
ً
إيران».
تماثال من (تصرفات)
ً
ّ
وف��ي م��ا ع��ده م��راق�ب��ون دل�ي�لا على تراجع
وتركيا،
ال�ع�لاق��ات ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
ّ
ذك� � ��رت م� �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ت��رك �ي��ة أن
واش �ن �ط��ن ق � � ّ�ررت ت�ع�ل�ي��ق اج �ت �م��اع لبحث
ال �ت �ع��اون م ��ع ت��رك �ي��ا ف ��ي م �ج��ال مكافحة
اإلره� � ��اب ك ��ان س� ُ�ي�ع�ق��د أم ��س ب�ي�ن ّ
منسق
ش� � � ��ؤون م� �ك ��اف� �ح ��ة اإلره� � � � � ��اب ف � ��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة دان� �ي ��ال بنيامني،
ومدير إدارة الشؤون األمنية في الخارجية
سيزجني.
التركية إيدن
ّ
وقالت املصادر إن واشنطن أرجعت عدم

ح �ض��ور دان �ي��ال ب�ن�ي��ام�ين إل ��ى إسطنبول
ّ
إل��ى ازدح��ام ج��دول��ه ،على أن يحدد موعد
آ ّخ��ر لالجتماع ف��ى وق��ت الح��ق .وأضافت
إن ب �ن �ي��ام�ي�ن ك � ��ان س� �ي� �ش ��ارك أي� �ض ��ًا في
التعاون
مؤتمر دول��ي ف��ى إسطنبول ع��ن
ّ
امل�ت�ع��دد األط� ��راف ملكافحة اإلر ّه� ��اب يركز
ع�ل��ى ال��وض��ع ف��ى ال� �ع ��راق ،ل �ك��ن واشنطن
ق � ّ�ررت خ�ف��ض م�س�ت��وى التمثيل ليحضر
أح��د مستشاريه ،إري��ك روس��ان��د .وأشارت
ّ
امل� �ص ��ادر إل ��ى أن روس ��ان ��د ل��ن ي �ج��رى أي
ات� � �ص � ��االت م � ��ع م � �س ��ؤول �ي�ن أت � � � ��راك خالل
مشاركته في املؤتمر.
وف ��ى ال��وق� ّ�ت ن�ف�س��ه ،رأت وس��ائ��ل اإلعالم
ال �ت��رك �ي��ة أن ت�ع�ل�ي��ق واش �ن �ط��ن االجتماع
األم �ن��ي ب�م�ث��اب��ة رس��ال��ة س�ل�ب�ي��ة أول ��ى من
الحكومة األميركية لتصويت تركيا ضد
ف��رض العقوبات ال�ج��دي��دة على إي��ران في
مجلس األمن الدولي.
ّ
ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ج � � ��ددت أن � �ق ��رة تهديد
إس��رائ�ي��ل ب��إج��راءات سياسية وعسكرية
واقتصادية إذا أص� ّ�رت على عدم االعتذار
عن مجزرة «أسطول الحرية».
«األناضول» عن مصادر
ونقلت وكالة أنباء ّ
دبلوماسية قولها إن «أنقرة تطلب اعتذارًا
إسرائيليًا ورد اعتبار لعائالت الضحايا،
ً
إضافة إلى استعادة السفن التركية الثالث
التي صادرتها إسرائيل».
إلى ذلك ،اتخذت إسرائيل خطوة تصعيدية
ض��د م�ن�ظ�م��ة ح �ق��وق اإلن �س��ان والحريات
والعمل اإلنساني التركية غير الحكومية،
آي أت � ��ش أت � � ��ش ،ال� �ت ��ي دع ّ� �م ��ت «أسطول
ال�ح��ري��ة» ،قائلة إن�ه��ا «منظمة إرهابية».
وأوض� �ح ��ت ق �ّن��اة ال �ت �ل �ف��زي��ون الحكومية
اإلسرائيلية أن املنظمة «ج��زء ّ م��ن الئحة
ال�ح��رك��ات والجمعيات أو امل�ن��ظ�م��ات مثل
ح�م��اس الفلسطينية أو ح��زب ال �ل��ه ،التي
بات على أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية
مراقبتها عن كثب».

