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العالم

فلسطين

ّ
نتنياهو يتوعد بتشريد
مئات آالف المقدسيين
عقدت لجنة الخارجية واألمن اإلسرائيلية ،أمس ،جلستها التي أظهر فيها
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وجهه اليميني الحقيقي ،إذ طلب
«بيبي» دراسة إمكانية سحب الهوية الزرقاء (بطاقة تعريف شخصية لإلقامة
الدائمة في القدس) من المقدسيين بحجة عدم تطبيقهم القانون
علي حيدر
ربما لم يكشف رئيس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو جديدًا عندما أعلن
أم ــام لجنة الـخــارجـيــة واألم ــن ،أمــس،
أن ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل «فـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت
السيطرة على كل االرض (في الضفة
ال ـغــرب ـيــة) وذل ــك ف ــي امل ــدى امل ـن ـظــور».
قــرن نتنياهو عبارته بتكرار تمسكه
ب ــرف ــض الـ ــدولـ ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـقــوم ـيــة.
ّ
وتقصده تسريب األمر
بإعالنه هــذا،
في وسائل اإلعالم ،يكون نتنياهو قد
ّ
وجه رسالة في اتجاهني ،األول داخلي
والـثــانــي تـجــاه السلطة الفلسطينية
التي ال تزال تراهن وتعمل على خيار
تسوية نهائية مع اسرائيل.
داخـلـيــا ،طـمــأن رئـيــس حكومة العدو

أطلق صاروخان من غزة في
اتجاه ّموقع ناحل عوز العسكري
وقد ردت إسرائيل بغارتين
م ـع ـس ـك ــر الـ ـيـ ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف إل ـ ــى أن
حكومته لــن تنسحب مــن الضفة في
املــدى املنظور ،معتبرًا أن االنسحاب
فــي ه ــذه املــرحـلــة الـتــاريـخـيــة ينطوي
ع ـلــى م ـخــاطــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــة نتيجة
الـ ـص ــراع ــات امل ـح ـي ـطــة وعـ ـ ــدم ض ـمــان
استقرار االنظمة املــؤيــدة للغرب ،مع
ما قد يترتب على ذلك من سيناريوات
تهدد االمن القومي االسرائيلي.
كذلك أكد نتنياهو ما كشفته تقارير
إعــامـيــة إســرائـيـلـيــة عــن نيته سحب
اإلق ــام ــة مــن املـقــدسـيــن الـقــاطـنــن في
األحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـت ــي ب ـق ـي ــت خـ ـ ــارج جـ ــدار
الفصل العنصري ،إضافة الــى زيــارة
ه ـ ــذه األح ـ ـيـ ــاء ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي ال ـق ــدس
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة لـ ـ ــاطـ ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات
األمــور عن قــرب ،عارضًا على أعضاء
املـجـلــس الـ ـ ــوزاري املـصـغــر مـشــاركـتــه
فــي الــزيــارة التـخــاذ قــرار بشأن إقامة
املقدسيني .وقــدم أمــام أعضاء اللجنة
أس ـلــوبــا إســرائ ـي ـل ـيــا ج ــدي ـدًا ملــواجـهــة
الشبان الفلسطينيني ،بقوله إن لجنة
حكومية تقنية تدرس تطوير تطبيق
ّ
ل ـل ـهــواتــف ال ـن ـقــالــة ي ـمــكــن ك ــل مــواطــن
مــن االت ـصــال على الـفــور بـقــوى األمــن
واإلنـقــاذ اإلسرائيلية في حالة وقوع
حادث «إرهابي».
ه ـكــذا ،يــأتــي تــأكـيــد نتنياهو موقفه،
ب ــدراس ــة س ـحــب االق ــام ــة ال ــدائ ـم ــة من
سكان أحياء القدس الشرقية الواقعة
وراء ال ـجــدار الـفــاصــل ،بمثابة تلويح
بإحدى االوراق الدراماتيكية ملواجهة
الـهـبــة الفلسطينية .وم ــع أن الكشف
ع ــن ذلـ ــك أتـ ــى ب ــال ـت ــزام ــن م ــع االعـ ــان
عن تسوية تهدف الــى احـتــواء غضب
الشارع الفلسطيني ،إال أن إعالنه نيته
سـحــب الجنسية ال ــزرق ــاء رســالــة الــى
ال ــداخــل ،وج ــزء مــن الــرســائــل الــردعـيــة
إزاء الشارع الفلسطيني.
في ما يتعلق بالبعد الداخلي ،يعاني
رئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو مـ ــن ت ــراج ــع
ش ـع ـب ـي ـت ــه ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ــرأي
مل ـص ـل ـحــة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـســابــق
واليميني املتطرف أفيغدور ليبرمان،
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره االك ـ ـ ـفـ ـ ــأ ع ـ ـلـ ــى م ــواجـ ـه ــة
الـتـحــديــات االمـنـيــة إلســرائـيــل .ويريد

ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن ت ـســري ـبــه م ــوق ـف ــه ال ــى
االعالم ،وتأكيده أمام لجنة الخارجية
واالم ـ ـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـق ـ ــول إن لـ ــديـ ــه خ ـ ـيـ ــارات
دراماتيكية في مواجهة الفلسطينيني
ً
ومستعد للمبادرة اليها ،أمال بتعزيز
رصيده في الشارع االسرائيلي ،على
قاعدة أن من يدعو الى املزيد من قمع
الـجـمـهــور الفلسطيني يـحـصــل على
أرقام أعلى في االستطالعات.
أمـ ــا فـلـسـطـيـنـيــا ،فـيـخـشــى نـتـنـيــاهــو
عــدم نجاح التسوية التي أعلن عنها
فــي تهدئة ال ـشــارع الفلسطيني ،كما
تــؤكــد االج ـه ــزة االم ـن ـيــة أن ــه حـتــى لو
عــاد ال ـهــدوء فــإن إمكانية تـجــدد مثل
هذه النشاطات ممكنة في أي مرحلة.
ويريد نتنياهو بتلويحه بأحد أشكال
العقاب الجماعي ،ردع الفلسطينيني
بعدما فشلت كل االج ــراءات السابقة
في تحقيق هذه النتيجة.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد نشرت
عـلــى صـفـحـتـهــا االول ـ ــى أن نتنياهو
ط ــرح خ ــال إح ــدى جـلـســات املجلس
الـ ــوزاري املـصـغــر ،الـتــي انـعـقــدت قبل
ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن ،ف ـحــص إمـكــانـيــة
س ـح ــب االقـ ــامـ ــة مـ ــن سـ ـك ــان األحـ ـي ــاء
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـ ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة
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الواقعة وراء الـجــدار الفاصل .ونقلت
الـقـنــاة الثانية عــن مـصــادر فــي مكتب
نتنياهو أنه أمر بإجراء نقاش منظم
حـ ــول هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،مـ ـب ــررًا خـطــوتــه
ب ــأن س ـك ــان ت ـلــك االحـ ـي ــاء ال يـقــومــون
بواجباتهم بينما يتمتعون بالحقوق
ال ـت ــي تـمـنـحـهــا ل ـهــم دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل،
ومشيرًا الــى عــدم تطبيق القانون في
هذه األحياء.
وكشف مصدر شــارك في الجلسة أنه

«ال يــوجــد إج ــراء كـهــذا يتم مــن خالله
س ـح ــب االقـ ــامـ ــة أو امل ــواطـ ـن ــة بـشـكــل
جــارف من آالف الـنــاس» ،فيما وصف
وزراء آخرون شاركوا في الجلسة هذه
الـخـطــوة بأنها «ذات أبـعــاد سياسية
دراماتيكية».
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ــم تـ ـ ــداولـ ـ ــه عــن
ن ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل س ـح ــب ال ـج ـن ـس ـيــة مــن
امل ـقــدس ـيــن ،ش ــدد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ــم األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة،

استيفان دوغريك ،أمس ،على «ضرورة
امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي إجراءات
أحــاديــة الجانب ،من شأنها أن تؤدي
إلى زيادة حدة التوتر».
على صعيد آخر ،قدمت مدينة الخليل
أم ــس  3ش ـه ــداء ف ــي  6س ــاع ــات ،وهــم
رائ ــد ج ــردات ،وسـعــد األط ــرش ،وإيــاد
جــردات .فقد نفذ الشهيد رائد جردات
عملية طـعــن انـتـقــامــا للشهيدة دانـيــا
ارشيد التي اغتيلت بالقرب من الحرم

مصر

ّ
السيسي يتقمص دور ...رئيس الوزراء
ترأس عبد الفتاح
السيسي اجتماع
حكومة بالده في
قصره الرئاسي .بدا
الرجل كأنه يمارس دور
رئيس الوزراء في إصدار
التعليمات المباشرة
إلى كل وزارة لتدارك
الغضب الشعبي
المتزايد

تـ ـص ــرف ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ي ــوم أم ــس ،بما
يظهر أنــه يحمل مسؤولية كاملة
ع ــن ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ق ـبــل يمينها
ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـعــد فـضـيـحــة فـســاد
كـ ـبـ ـي ــرة طـ ــاولـ ــت وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة.
ف ــاجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ــوزرائـ ـ ـه ـ ــا وأعـ ـط ــاه ــم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات وزارة وزارة ،كــأنــه
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .تـ ــزامـ ــن ذل ـ ــك مــع
اسـ ـتـ ـق ــال ــة مـ ـح ــاف ــظ اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
بسبب املـطــالـبــات الشعبية بــذلــك،
ج ـ ــراء وف ـ ــاة س ـتــة م ــواط ـن ــن خــال
ب ــداي ــة م ــوس ــم ال ـش ـت ــاء ،ف ـضــا عن
انتقاد سابق وجهه السيسي إلى
املـحــافــظ بسبب مــرافـقــة زوجـتــه له
فــي عــدة مناسبات رسـمـيــة ،وهما
عامالن ّ
سرعا في تلك االستقالة.
وي ـ ـت ـ ـطـ ــابـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـس ــري ــع
والـ ــافـ ــت لـلـسـيـســي م ــع مـضـمــون
مــا رف ــع إل ـيــه قـبــل أي ــام مــن تـقــاريــر
أمنية (راجــع عــدد أمــس) تفيد بأن
ح ـج ــم ال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي ي ـتــزايــد
وكذلك الوقفات االحتجاجية ،كما
أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ع ـل ـيــه أال يتمسك
بــالـحـكــومــة الـحــالـيــة بـعــد انتخاب
البرملان ،ألنه بالنسبة إلى الشعب
مـســؤول عــن تصرفاتها كــافــة ،وأن
عليه ت ــرك ال ـبــرملــان يــؤلــف حكومة
جديدة .وإلى حني تحقق ذلك ،عمل
السيسي على إدارة دفــة االجتماع
الوزاري األخير.
ووفق ما ورد فإن الرئيس املصري
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ـ ــأن «ت ـش ـه ــد
اسـتــراتـيـجـيــة عـمـلـهــا م ــع مختلف
األزم ــات تغييرًا نوعيًا» ،وذلــك من

أجل التحسب لألزمات واالستعداد
ً
لها قبل وقوعها بما يضمن تعامال
أفضل وإدارة جيدة لألزمة تحول
دون وقوع الخسائر ،وال سيما في
أرواح املواطنني.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم
الــرئــاســة ،السفير عــاء يــوســف ،إن
الـسـيـســي نــاقــش فــي اجـتـمــاعــه مع
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـك ــام ــل تـشـكـيـلــه

ُ
طلب من الحكومة
تغيير استراتيجية
عملها مع األزمات

ف ــي قـصــر االت ـح ــادي ــة ع ــدة قضايا
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا «ت ـع ــام ــل الـحـكــومــة
مــع تــداع ـيــات أم ـطــار اإلسـكـنــدريــة،
ومناقشة صــرف تعويضات ألسر
ال ـض ـحــايــا وأه ـم ـيــة تـنـفـيــذ أع ـمــال
امل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـ ــدوري ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرافـ ــق» ،كـ ـم ــا شـ ـم ــل ال ـن ـق ــاش
«ت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم وض ـبــط
األسعار للسلع الغذائية ولللحوم
ول ـ ـ ــأدوي ـ ـ ــة ،وأوضـ ـ ـ ـ ــاع امل ـص ــري ــن
فــي ال ـخــارج وط ــرق االس ـت ـفــادة من

خ ـبــرات ـهــم» ،وه ــي ال ـن ـقــاط نفسها
التي أشارت إليها التقارير األمنية
السابقة.
فــي املـقــابــل ،ح ــاول رئـيــس ال ــوزراء،
شريف إسماعيل ،شرح أن استمرار
مياه األمطار في الهطول ملدة تسع
ـات «ب ـم ـعــدالت غـيــر مسبوقة
ســاعـ ً
وخاصة من التاسعة صباحًا حتى
الثانية عشرة ظهرًا» ،تسبب في ما
جرى ،لكن السيسي أكد أنه يتعني
الـتـحـســب ملـثــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ،في
املحافظات الساحلية.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ت ـق ــول م ـصــادر
ص ـحــاف ـيــة وم ـح ـل ـيــة إن الـسـيـســي
س ـي ـجــري ت ـعــديــات ع ـلــى ع ــدد من
املـشــروعــات الـكـبــرى الـتــي لــم تفلح
الــوزارات املعنية في إتمامها حتى
اآلن ،بل إنه سيسعى إلى متابعتها
بنفسه كما فعل فــي مـشــروع قناة
ال ـ ـسـ ــويـ ــس الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،كـ ـم ــا ج ــدد
طلبه للجهات األمنية والسيادية
بـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــده بـ ـتـ ـق ــاري ــر أسـ ـب ــوعـ ـي ــة،
واالهتمام بمحاربة قضايا الفساد
عبر تعزيز دور األجـهــزة الرقابية
وأحكام القضاء.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت «هـيـئــة
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس» ،أمـ ـ ــس ،ب ـيــانــات
عـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن ال ـق ـن ــاة،
ظهر فيها مستوى انـخـفــاض إلى
 448.8م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي أي ـل ــول
املاضي مقارنة ب ــ 462.1مليون في
آب املــاضــي .ويعني هــذا انخفاض
إيــرادات البالد من العملة الصعبة
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــانـ ــي ف ـ ـقـ ــدان ـ ـهـ ــا أص ـ ـ ــا
بـ ــ 68.8مليون دوالر فــي الشهرين

