8

ترجمات

السنة السادسة  /اخلميس  7 /آب  / 2014العــدد 1553
Sixth year / Thursday / 7 August 2014 / Issue No. 1553

حكومة نتنياهو تبد�أ م�سار دفع ثمن �إخفاقها في غزة

ما بعد العدوان على غزة:
الغرب والمقاربة الجمعية للتفاو�ض
} عامر نعيم الياس



انتهى العدوان الصهيوني على غزة ،انسحبت القوات المحتلة
من قطاع غزة فور إعالن الهدنة لمدة  72ساعة ،األمر الذي منح
جميع المراقبين انطباعا ً بنهاية العدوان عسكريا ً واالنتقال إلى
مرحلة التفاوض من دون ضغط السالح ،وعلى رغم أن الصهاينة
ما زالوا يحتفظون بـ 80ألف عسكري احتياط بسبب العدوان ،إال
أن احتمال العودة إلى محرقة غزة غير وارد البتة.
بدأت المفاوضات حول الهدنة في القاهرة وأعلنت من القاهرة،
م�ثّ��ل الفلسطينيين وف��د م��وح��د ض��م األط ��راف الفاعلة سياسيا ً
وميدانيا ً وتاريخيا ً على الساحة الفلسطينية الداخلية ،من دون
مشاركة شخصية من أي فرد داخل قطاع غزة ،هنا وإضاف ًة إلى
عامل الخالف ذي الطابع ال�ث��أري بين حركة حماس اإلخوانية
والدولة المصرية بقيادة الجنرال السيسي ،نرى أن مبرر التفاوض
وقاعدته األس��اس التي سمحت لكل األط ��راف بتجاوز معضلة
اللقاء والتواصل كانت تجاوز الفردية الشخصية والفصائلية إلى
البعد الجامع الموحد ضمن إطار الوفد الواحد ،وهو أمر يوظف
حاليا ً في األوساط اإلعالمية الغربية والنخب السياسية لتبرير أي
نزوع غربي باتجاه االعتراف بحركة حماس في غزة والتفاوض
معها باعتبارها «حركة شرعية» هذا ما دعا إليه الرئيس األميركي
األسبق جيمي كارتر في مقالة له في مجلة «ف��وري��ن بوليسي»
«فحماس قبلت بحكومة تكنوقراط ال يمثل أي فصيل بها ،وهذه
الحكومة تلتزم الشروط الرباعية الدولية ومن بينها التزام عملية
السالم واالعتراف بـ»إسرائيل»» ،في م��وازاة ذلك نقلت صحيفة
«لوفيغارو» الفرنسية عن ج��ان بيير فيلو مؤلف كتاب «تاريخ
غزة» الصادر عام  ،2012والمتخصص بشؤون الشرق األوسط
قوله «بعد سيطرة حماس على غزة عام  2006فقد الغرب دوره
التقليدي في الصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيل»ي ،هذا يكشف عن
غياب الرؤية المستقبلية للدبلوماسية الغربية .إن الدبلوماسية
ال تخاطب أشخاصا ً مستقلين ،لكنها تتوجه إلى أطراف الصراع
كافة».
إن االن�ك�ف��اء ال�غ��رب��ي ال��واض��ح خ�لال ال �ع��دوان «اإلسرائيلي»
األخير وتسليم الراية لقطر ومصر وترك الصراع بينهما يأخذ
م��داه ،في لعبة كسر العصا على رأس حركة حماس ،التي يعمل
الجميع على إبرازها بصفتها الالعب الوحيد في قطاع غزة ،أدى
بشكل مباشر إلى نزع اإلحراج عن أطراف الصراع خصوصا ً تلك
اإلسالمية التي تحاول قدر اإلمكان االبتعاد من أي دور غربي
عموما ً وأميركي خصوصاً ،وتفضل التفاوض بالواسطة ،وهذا ما
يجعل الدور المصري ممثالً بالمبادرة وإدارة العملية التفاوضية
دورا ً ض��روري�ا ً ال غنى عنه ،ه��ذا من ناحية .وم��ن ناحية أخرى
سمح تشكيل الوفد الفلسطيني وتجاوز عقبة الخالف المصري
الحمساوي بالدفع قدما ً بمعادلة التفاوض الجمعي تحت مسميات
مختلفة يمكن أن تمتد حتى إل��ى حكومة ال�ت��واف��ق الفلسطينية
برئاسة رامي الحمدالله التي ساهمت هي األخرى في نزع الحرج
عن األط��راف كافة في الصراع وف��ك العزلة عنها ،وه��و ما يبرر
نزوع الواليات المتحدة األميركية رسميا ً إلى الترحيب بحكومة
الوفاق الفلسطيني كونها تس ّهل عملية التفاوض ومحاولة اجتذاب
حركة حماس.
هو التفاوض إذا ً ومحاولة انتزاع مكاسب سياسية لم يستطع
الميدان وآلة الحرب الدفع باتجاهها ،مكاسب يبدو أن الجميع على
استعداد لألخذ وال��رد بشأنها حتى الغرب ال��ذي ي��درك جيدا ً أن
الخطوة األهم كانت خروج حركة حماس من سورية بما ساهم
حتى اللحظة في احتواء حماس ضمن محوري اعتدال ،ال محور
مقاومة ،وبالتالي ال يهم من يضغط على حماس لتليين مواقفها
فإما ال��دوح��ة أو القاهرة وهنا ترتاح واشنطن وتعود لمعالجة
ملفات أهم س��واء على صعيد الداخل األميركي أو على الصعيد
الدولي.

 كاتب سوري

�صحف تركية:
ما الذي �سيتبقى من �أردوغان؟
تساءلت صحيفة «راديكال» عن سبب الهجوم العنيف والمتكرر
ألردوغان ضد أكمل الدين إحسان أوغلو إذا كان واثقا ً لهذه الدرجة
من فوزه؟ فيما توقعت صحيفة «زمان» أن يطوي أردوغان صفحة
المهرجانات االنتخابية إذا ربح ،أما «ميلليات» فتتحدّث عن وظيفة
رادار كوريجيك.
ف �ق��د ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «م �ي �ل �ل �ي��ات» ع��ن «ف��اض��ل أل� �ت ��اي» الخبير
ف��ي معهد ت��رك�ي��ا ال �ق��رن ال��واح��د وال�ع�ش��ري��ن ت��أك�ي��ده أن ال� ��رادار
األم �ي��رك��ي ال�م�ن�ص��وب ف��ي ك��وري�ج�ي��ك ف��ي م�لاط�ي��ة ه��و م��ن نوع
ال� ��رادار نفسه المنصوب ف��ي «إس��رائ �ي��ل» وق�ط��ر ،مشيرا ً إل��ى أن
«م ��دى رص��د ال� ��رادار ال�م�ق��ام ف��ي «إس��رائ �ي��ل» يبلغ أل��ف كيلومتر
بينما تبعد الصواريخ اإليرانية  1300كيلومتر عن «إسرائيل»،
وت �ح �ت��اج م ��ن ت �س��ع إل� ��ى ع �ش��ر دق ��ائ ��ق ل �ت �ص��ل إل� ��ى أه ��داف� �ه ��ا».
ووف��ق الخبير التركي فإنه «لكي ترصد «إس��رائ�ي��ل» الصواريخ
اإليرانية لحظة انطالقها وتغطي بالتالي فارق  300كلم تحتاج إلى
معلومات راداري كوريجيك وقطر وهي مدة كافية لتجهيز بطاريات
الصواريخ «اإلسرائيلية» ووضع طواقمها في حال التأهب ،وهذا
الفارق الزمني مهم جدا ً في الحروب».
أما صحيفة «راديكال» فسلطت الضوء من جهتها على االنتخابات
الرئاسية قائلة« :إن حزب العدالة والتنمية يعكس ثقة قاطعة في أن
أردوغان سيفوز من الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية وبنسبة
ت��راوح بين  54و 56ف��ي المئة» .وتساءلت الصحيفة« :إذا كان
أردوغ� ��ان واث �ق �ا ً إل��ى ه��ذه ال��درج��ة ،ف�ل�م��اذا ه��ذا ال�ه�ج��وم العنيف
والمتكرر ضد أكمل الدين إحسان أوغلو متهما ً إياه بنكران الجميل
وعدم الكفاءة» وأضافت« :من جهة هي حرب نفسية بأنه سيربح
وم��ا من سبب يدعو خصومه للتوجه إل��ى صناديق االق�ت��راع في
معركة خاسرة لكن ماذا لو لم يفز أردوغان من الدورة األولى؟».
ووضعت الصحيفة هجوم أردوغ��ان في سياق «الخوف الكبير
من تحالفات غير متوقعة تفتح على مفاجآت تطيح به ،لذلك هو ال
يتصور تركيا أخرى يترأسها أكمل الدين إحسان أوغلو» مشيرة
إلى أن «االستطالعات تتوقع فوز أردوغان من الدورة األولى لكن
تمرينا ً ذهنيا ً في وضع معاكس يفسر حدة أردوغ��ان في الهجوم
على إحسان أوغلو».
أما صحيفة «زمان» فاعتبرت «أنه إذا انتخب أردوغان فسيطوي
صفحة المهرجانات االنتخابية وإذا خسر فلن نراه داخل الساحات
في انتخابات ع��ام  2015ألن ش��رط ال��والي��ات الثالث في رئاسة
ال�ح��زب سيمنعه م��ن االس�ت�م��رار ف��ي ال�س�ي��اس��ة» .وأض��اف��ت« :إذا
انتخب أردوغ��ان رئيسا ً فلن يحافظ على قوته القديمة وإذا خسر
فسيصاب بجرح بالغ ولن يتمكن من إعادة استجماع قوته» .في
مطلق األحوال ،استنفد أردوغان قوته في  17كانون األول الماضي
بعد فضيحة الفساد وهو اليوم يمارس رسميا ً سياسة مذهبية وال
يمكن لرئيس يمارس سياسة كهذه أن يمتلك ال�ق��درة على إدارة
البالد» .وخلصت «زم��ان» إلى «أن االستقطاب هو نتيجة للعجز،
لقد خسر أردوغان كل شيء بعد فضيحة الفساد وأفقد تركيا كل
شيء».

تنازل في المفاو�ضات وتحقيقات دولية بجرائمها وتعمق �أزمة الثقة مع وا�شنطن
حسن حردان
بدأت «إسرائيل» تسلك مسار دفع الثمن السياسي إلخفاقها في
تحقيق أهداف عدوانها على قطاع غزة وخروج جيشها محطم الهيئة
ومثقالً بخسائر كبيرة وفاقدا ً المزيد من قدرته الردعية.
فقد انتقل ال�خ�لاف إل��ى داخ��ل الحكومة «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» بشأن
التنازالت التي ق ّرر الثنائي نتنياهو ـ يعالون تقديمها في المفاوضات
الجارية في القاهرة للخروج من مأزق حرب االستنزاف المكلفة في
غزة والتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم.
ويتجلى ه��ذا ال�خ�لاف بشكل رئيسي ،بشأن إش��راف السلطة
الفلسطينية ممثلة بحكومة الوحدة الفلسطينية ،على معابر قطاع
غزة في سياق فك الحصار عن القطاع ،وتسهيل حركة انتقال الناس
ودخول السلع والبضائع ومواد البناء إلعادة إعمار غزة.
وي�ت�ص��در ال�م�ع��ارض��ة الق �ت��راح تسليم اإلش���راف على المعابر
ألجهزة أمن السلطة الفلسطينية ،وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان
مع بعض الوزراء .غير أن الحكومة «اإلسرائيلية» ليس لديها بديل أو
خيار غير السلطة الفلسطينية ،في ظل عدم استعداد أي جهة دولية
للقيام بهذا الدور ،ورفض المقاومة الفلسطينية.
على أن العديد من الوزراء «اإلسرائيليين» وبعض قادة األحزاب
في كيان العدو ب��دأوا يز ّينون للرأي العام «اإلسرائيلي» التنازالت
التي ستقدم عليها الحكومة مجبرة بعد فشل الجيش «اإلسرائيلي»
في إخضاع المقاومة الفلسطينية ،وإخفاقه في تقويض قدراتها
العسكرية وبناها التحتية من خالل القول إن «اإلحساس بتخفيف

الحصار عن قطاع غزة يساهم في تعزيز قوة المعتدلين في السلطة ضد مسؤوليها السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
الفلسطينية وأن دخول عناصر من األجهزة األمنية التابعة لها إلى في غزة .فصور الدمار الشامل في غزة والضحايا تحت األنقاض
غزة يعتبر إنجازا ً للرئيس محمود عباس يخلق واقعا ً جديدا ً ضاغطا ً تضع «إسرائيل» في موقف صعب في الخارج ،خصوصا ً أن كل
الفظاعات واالرتكابات «اإلسرائيلية» وتدمير لكل مناحي الحياة
على حركة حماس».
هذا المسار الذي تأخذه المفاوضات في القاهرة ،هو نتيجة طبيعية في قطاع غزة قد جرى تسجيلها من قبل وفد دولي برئاسة رئيس
لعدم تمكن جيش االحتالل «اإلسرائيلي» من تحقيق االنتصار في الصليب األحمر.
حربه ضد المقاومة الفلسطينية ،التي يرى معظم «اإلسرائيليين» أنها
ولهذا يبدو أن الحكومة «اإلسرائيلية» تتجه نحو رفض التعاون
انتهت إلى نتيجة «تعادل» وفق استطالع للرأي أجراه معهد طيالوغ مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
لمصلحة صحيفة «هآرتس» إذ رأى  51في المئة من «اإلسرائيليين» المتحدة على غ��رار ما فعلت مع لجنة غولدستوف ،وال��ذي انتهى
أن ل��م يحقق أح��د م��ن ط��رف��ي ال �ص��راع ان �ت �ص��ارا ً ف��ي ال �ح��رب التي تقريره إلى االختفاء.
استمرت  29ي��وم�اً ،ف��ي حين ق��ال  56ف��ي المئة إن األه ��داف التي
أما النتيجة الثالثة التي بدأت تترسخ عن هذه الحرب «اإلسرائيلية»
أعلنتها «إسرائيل» للحرب ،وهي تدمير األنفاق وإضعاف المقاومة الفاشلة ،فهي تعمق أزم��ة الثقة بين اإلدارة األميركية ،والحكومة
قد أنجزت بشكل جزئي» .على أن غالبية  53في المئة أبدت تجديد «اإلسرائيلية» برئاسة بنيامين نتنياهو ،لتجاهل األخ�ي��رة األخذ
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
بنصائح الرئيس األميركي باراك أوباما لضرورة وقف سفك الدماء،
ويبدو من الواضح أن «إسرائيل» باتت تراهن على التنسيق األمني ما ق��اده إلى توجيه انتقادات «إسرائيلية» قاسية لوزير الخارجية
مع مصر لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة األميركي جون كيري ،وقيام نتنياهو بتوبيخ السفير األميركي في
ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم ألغراض تل أبيب.
عسكرية.
على أن فشل الجيش «اإلسرائيلي» وانكشاف عجزه عن حسم
ف��ي م�ق��اب��ل ه ��ذا ال �م �س��ار ال �ت �ن��ازل��ي «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ع�ل��ى جبهة المعركة في قطاع غزة أضعف موقف نتنياهو تجاه اإلدارة األميركية
المفاوضات السياسية ،والتي تؤشر كل المعطيات إلى أنها تسير وجعله مضطرا ً إلى طلب مساعدتها في المفاوضات الجارية في
نحو تلبية ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن المطالب الفلسطينية المتمثلة بفك القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار ،وعزز موقف كيري الذي
الحصار وإطالق األسرى ،ووقف االعتداءات «اإلسرائيلية» ،بدأت سارع إلى الدعوة إلى إحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية
«إسرائيل» االستعداد لمواجهة تحقيقات دولية ودع��اوى قضائية و»إسرائيل».

«معاريف»:
خالفات داخل المجل�س الوزاري «الإ�سرائيلي»
ب�ش�أن �إ�شراف ال�سلطة الفل�سطينية على معابر غزة
كتبت صحيفة «معاريف» الصادرة صباح أمس األربعاء« ،أن هناك خالفات
داخل المجلس الوزاري المصغر (السياسي األمني) بشأن الحل الذي تقترحه
مصر في قضية التسهيالت في معابر قطاع غزة ،والتي تطالب بها حركة حماس
والمجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار القطاع».
وقالت الصحيفة« :إن عددا ً من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية أفيغدور
ليبرمان ،يعارضون بشدة اق��ت��راح تسليم المعابر ألجهزة أم��ن السلطة
الفلسطينية» .وأضافت« :أن هناك وزراء في المجلس ال��وزاري يدركون أنه
باستثناء السلطة الفلسطينية ال يوجد أي جهة دولية مستعدة ،وأيضا ً توافق
حركة حماس على دخولها إلى قطاع غزة».
ونقل عن الوزير يعكوف بيري رئيس الشاباك سابقا ً قوله إنه «ال يوجد
أي خيار آخر سوى الحوار إذا توجهنا إلى التسوية» .وأضاف« :أن السلطة
الفلسطينية هي جزء من الوفد الفلسطيني لمحادثات القاهرة ،وأن��ه على
«إسرائيل» أن تصر بأن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير معبر رفح
بين قطاع غزة ومصر ،حيث أن ذلك سيكون بمثابة موطئ قدم لها في القطاع».
ورأى أنه «عندما ستطالب «إسرائيل» بنزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة فإنه
ال يمكن السماح لحركة حماس باإلشراف على المعابر».
وأضاف بيري« :أن «إسرائيل» ستدخل محور الدول المعتدلة في المنطقة،
األم��ر ال��ذي يتطلب تجديد ما يسمى بـ»العملية السياسية» مع السلطة
الفلسطينية وتسوية شاملة بعيدة المدى» .وإن «إسرائيل ال تستطيع أن تعيش
بجانب تنظيم إرهابي لفترة طويلة من دون هذه التسوية».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الوزير غلعاد أردن قد ادعى يوم أول من أمس ،أن
حركة حماس رغبت في أن يكون الوسيط قطر وتركيا ،ولكنها اضطرت للموافقة
على مصر» .كما زعم أن «حركة حماس اضطرت للتنازل عن قائمة شروطها
المسبقة للبدء بالمحادثات».
وأض��اف أردن« :أن «إسرائيل» وصلت إلى تفاهم مع الواليات المتحدة
واالتحاد األوروب��ي بشأن نزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية للمدى
البعيد».
ومع ذلك قالت الصحيفة« :إن الوزراء في المجلس الوزاري المصغر مجمعون
على أن نزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة بعيد المنال ،وبالتالي فهم يركزون
اآلن في محادثاتهم في القاهرة على اإلش��راف على المعابر لمنع تعزز قوة
حماس العسكرية مجدداً».
ونقلت عن رئيسة «ميرتس» زهافا غلؤون قولها« :إن اإلحساس بتخفيف
الحصار عن قطاع غزة يساهم في تعزيز قوة المعتدلين في السلطة الفلسطينية،
وأن دخول عناصر األجهزة األمنية التابعة لها إلى قطاع غزة سيكون إنجازا ً
للرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يخلق واقعا ً جديدا ً ضاغطا ً على حركة
حماس» .على حد قولها.

«الإذاعة الإ�سرائيلية»:
«�إ�سرائيل» في مع�ضلة ...هل �ستتراجع
عن معار�ضتها لحكومة الوفاق الوطني؟
ذك��رت اإلذاع��ة «اإلسرائيلية» «أن بموجب المبادرة المصرية التي تميل
«إسرائيل» لقبولها ،تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إعمار قطاع غزة
وتسيطر على المعابر الحدودية بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع
مصر».
وأضافت اإلذاعة« :أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية (الكابينيت)
بحث (أول من أمس) في جلسة مطولة مطالب «إسرائيل» في إطار اتفاق وقف
إط�لاق النار» .مشيرة إلى أن «مقولة نتنياهو اإلعمار مقابل نزع السالح،
تعتمد باألساس على مصر التي لن تسمح بإدخال سالح وذخيرة لقطاع غزة
عن طريق األنفاق كما حصل في فترة مرسي» ،على حد قولها .وأشارت إلى
أنه «بحسب مقترح وقف إطالق النار الذي تجرى بلورته في القاهرة ،تتولى
السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر وعن إعمار قطاع غزة ،وذلك في
إطار حكومة الوفاق الوطني».
وأضافت اإلذاعة قائلة« :إن ذلك يضع «إسرائيل» في معضلة .فهل ستواصل
معارضة المصالحة الفلسطينية ،التي يمكن أن تقود في هذه المرحلة إلى
تعزيز أبو مازن في قطاع غزة».

«ه�آرت�س» :ا�ستطالع «�إ�سرائيلي»�« :إ�سرائيل»
لم تحقق انت�صاراً والحرب انتهت بنتيجة «تعادل»
أظهر استطالع للرأي أن الجمهور «اإلسرائيلي» يرى أن «إسرائيل» لم تحقق
انتصارا ً في الحرب على غزة ،ووصفت الغالبية النتيجة بأنها «تعادل».
االستطالع الذي أجراه معهد «ديالوغ» لمصلحة صحيفة «هآرتس» يظهر
أن  51في المئة من «اإلسرائيليين» يرون أن لم يحقق أحد من طرفي الصراع
انتصارا ً في الحرب التي استمرت  29يوما ً ـ في حين قال  56في المئة من
المشاركين في االستطالع أن األهداف التي أعلنتها «إسرائيل» للحرب (تدمير
األنفاق وإضعاف حركة حماس) أنجزت بشكل جزئي».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن «نتائج االستطالع تشير إلى أن اإلسرائيليين
الذين خبروا الكثير من الحمالت العسكرية ،أنه في نهاية كل حملة عسكرية
أو حرب تكمن بذور تفجر الجولة المقبلة ،يدركون أن ال وجود النتصارات
ساحقة أو هزائم نكراء ،بل يمكن تحقيق أهداف محدودة توضع على المحك
خالل األشهر والسنوات التي المقبلة».
وفحص االستطالع الذي أجري يوم الثالثاء موقف «اإلسرائيليين» من عملية

التسوية مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب ،ووجه للمشاركين سؤال :بعد
الحرب ،هل تؤيد أن تعمل «إسرائيل» على تعزيز الرئيس الفلسطيني محمود
عباس وتجديد المفاوضات ،فأظهرت النتائج أن غالبية واضحة تؤيد ذلك
اليوم ،حيث رد  53في المئة بأنهم يوافقون.
وبين االستطالع إنه وعلى رغم الشعور باإلخفاق لدى «اإلسرائيليين» إال أنهم
يرون أداء القيادة بعين إيجابية ،حيث عبرت غالبية المشاركين عن رضاها عن
أداء قيادة الحرب ،رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ( ،)77%وزير األمن موشي
يعلون( ،)77%ورئيس هيئة األركان بيني غانتس (.)83%

سياسية خطيرة».
وبعد أن أشار إلى األض��رار التي تمثلت في الدمار الهائل والتشريد وقتل
المدنيين ،ق��ال« :إن الجيش «اإلسرائيلي» بدأ يستعد لمواجهة تحقيقات
دولية ودعاوى قضائية بارتكاب جرائم حرب .ويؤكد أن الجيش شكل طواقم
مستشارين قضائيين لمواجهة تحقيقات دولية ودعاوى ضد ضباطه ،مشيرا ً
إلى أن مجازر رفح التي أعقبت اختطاف الضابط هدار غولدين مثاال ً لما قد
ينتظر القادة العسكريين «اإلسرائيليين».

«يديعوت �أحرونوت» :الخارجية «الإ�سرائيلية»
«ه�آرت�س» :وفد «�إ�سرائيلي» �سلم الم�س�ؤولين الم�صريين ترف�ض التعاون مع لجنة التحقيق
ورقة مواقف �إزاء اتفاق وقف �إطالق النار
التابعة لمجل�س حقوق الإن�سان

ذكرت تقارير «إسرائيلية»« :أن وفدا ً «إسرائيلياً» وصل إلى القاهرة أول
من أمس وسلم المسؤولين المصريين ورقة مواقف إزاء اتفاق وقف إطالق
النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة ،لكن لم تتضح تفاصيل حول الورقة
«اإلسرائيلية»».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر مصري قوله« :إن الوفد «اإلسرائيلي»
يتشكل من ثالثة مسؤولين هم المبعوث الخاص لرئيس الحكومة يتسحاك
مولوخوـ ورئيس الشاباك يرام كوهين ورئيس القسم األمني السياسي في
وزارة األمن ،عاموس غلعاد».
وقالت الصحيفة« :إن مصر اعترضت على انضمام نائب رئيس الدائرة
السياسية لحركة حماس ،إسماعيل هنية للوفد» .مشيرة إلى أن «الموقف
الفلسطيني يركز على كسر الحصار عن قطاع غزة» .ونقلت عن مصادر فلسطينية
قولها« :إن ال علم للوفد الفلسطيني بتفاصيل ورقة الموقف «اإلسرائيلي» إزاء
وقف إطالق النار.
من جانب آخر أعلنت السلطة الفلسطينية «أن «إسرائيل» وافقت على نقل
آليات هندسية ثقيلة إلى قطاع غزة وطواقم إسعاف ،للمساعدة في إخالء ركام
الهدم وتفكيك القذائف التي لم تنفجر واأللغام».

أفادت تقارير «إسرائيلية» أولية ،أن وزارة الخارجية «اإلسرائيلية» سترفض
التعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،والتابع
لهيئة األمم المتحدة ،بشأن الحرب على قطاع غزة.
وجاء «أن المستوى المهني في وزارة الخارجية بلور في األي��ام األخيرة
توصيات مفادها أنه يجب على «إسرائيل» أال تتعاون مع لجنة التحقيق التابعة
لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في الخارجية «اإلسرائيلية»
تساؤلها «عما إذا كان يجب على «إسرائيل» أن تتعاون مع لجنة التحقيق إذا
كانت تستند إلى «الغالبية المعادية لـ»إسرائيل»».
وأضافت المصادر «أن إسرائيل لم تتعاون مع غولدستون ،وأنه بالنتيجة
فقد «اختفى تقرير غولدستون من العالم».

«نيويورك تايمز» :عالمات على �أزمة ثقة
بين «�إ�سرائيل» و�أميركا
«الإذاعة الإ�سرائيلية»� :صور الدمار في غزة
ت�ضع «�إ�سرائيل» في موقف �صعب
قالت اإلذاعة «اإلسرائيلية» «بعد انسحاب الجيش «اإلسرائيلي» من قطاع
غزة ودخول وسائل اإلعالم ونقل صور الدمار الهائل باتت «إسرائيل» في موقف
صعب» .وأضافت« :إن صور الدمار والهدم الذي طاول كل مناحي حياة الناس
ال يمكن استيعابها بسهولة».
وذكر تقرير اإلذاعة أنه «مع ظهور الدمار الهائل في قطاع غزة فإن «إسرائيل»
في موقف ليس بسيطاً» .وتابع أن «رئيس الصليب األحمر الذي زار قطاع
غزة (أول من أمس) على رأس وفد واالنطباعات التي سجلها من الزيارة حول
الدمار والخراب للبيوت وشبكات المياه والكهرباء ،والجثث التي ما زالت تحت
األنقاض في أحوال الطقس الحارة وتهدد بانتشار األوباء ،وآالف المشردين
الذين بقوا بال مأوى ،كل ذلك ينتج صورة غير سهلة لالستيعاب».

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»« :إن هناك عالمات على وجود أزمة ثقة بين
«إسرائيل» وأميركا» .وأشارت إلى «مشاعر عدم الرضى» في وزارة الخارجية
والبيت األبيض من الحكومة «اإلسرائيلية» لتجاهلها الجهود الدبلوماسية
األميركية لوقف سفك الدماء ،ما اضطر المسؤولين إلى الوقوف جانبا ً يتملكهم
الغضب وازدراء المعاملة».
وأوضحت الصحيفة« :أن العالقة الثنائية ليست على ما ي��رام «وتلقت
سلسلة كدمات ،بدءا ً بانتقادات «إسرائيل» القاسية لجهود وزير الخارجية
لتحقيق السالم وانتهاء بتوبيخ نتنياهو للسفير األميركي في «إسرائيل»».
وعادة تشهد العالقة الثنائية «موجة غضب أميركية ،تليها مفردات اإلطراء
السلسة والتأكيد على عمق الدعم األميركي الثابت».
وأضافت الصحيفة« :أن خيارات الرئيس أوباما في التعامل مع تداعيات
العدوان على غزة باتت ضيقة ،نظرا ً إلى «غياب احتجاجات الدول العربية
المجاورة ،ودعم الكونغرس الالمحدود لـ»إسرائيل» قيّدا إطالق يديه لفرض
تراجع على نتنياهو بوقف الغارات على غزة» ،بيد أن انتقادات أوباما لم تكبح
«سرعة اندفاعه للمصادقة على قانون يمنح «إسرائيل» مبلغ  225مليون دوالر
إضافي تحت بند الطوارئ».

«ه�آرت�س»�« :إ�سرائيل» تعتمد
على التن�سيق الأمني مع م�صر

«وا�شنطن بو�ست»:
«�إ�سرائيل» �أخط�أت في ق�صف مراكز ت�ؤوي مدنيين

أك��د محلل «إسرائيلي» أن «إسرائيل» تعتزم االعتماد على «التنسيق
األمني مع مصر» لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،
ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم ألغراض عسكرية.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل« :إن
تمسك «إسرائيل» بالوساطة المصرية أثبت نجاحه ،فالواليات المتحدة تخلت
عن المبادرة القطرية ،فيما منعت المواجهة التي حصلت بين رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية األميركي جون كيري فرض إمالءات أميركية
على «إسرائيل»».
ورأى هرئيل« :أن فرص نجاح وقف إطالق النار كبيرة قوية .وأن الجيش
«اإلسرائيلي» يرى هذه المرة فرصة لتحقيق تسوية جديدة في قطاع غزة قد
تنطوي أيضا ً على إيجابيات بالنسبة إلى «إسرائيل»» .وتابع« :أعلن المصريون
(أول من أمس) أنهم يعتزمون بحث مطالب حماس بشأن فتح ميناء في غزة
شريطة أن يجرى تشغيل معبر رفح بتغييرات جذرية .ويبدو أن القاهرة تصر
على إدخال رجال أمن السلطة الفلسطينية إلى إدارة المعبر ،ويبدو أن حماس
ال تعترض على ذلك .وفيما يبدو أنه تغييرات أحدثتها الحرب في المفاهيم
«اإلسرائيلية» ،وإن «إسرائيل» التي اعترضت قبل شهرين على الوحدة الوطنية
الفلسطينية وهاجمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ترى اليوم أن تعزيز
هذا االتفاق ضروري».
وأوضح هرئيل« :يتحدث نتنياهو بشكل رسمي عن نزع السالح من قطاع
غزة ،لكن في «إسرائيل» يدركون بأنه لن تنشر قوات دولية في قطاع غزة
لتقوم بجمع القذائف الصاروخية من مخازن حماس ،كما حصل في سورية
بشأن السالح الكيماوي .لكن القصد هو االعتماد على التنسيق األمني مع مصر
لمنع تجديد تهريب السالح عبر األنفاق ،والتشديد على إدخال المواد التي يمكن
أن تستخدم في صناعة السالح ،وفرض رقابة صارمة على إدخال اإلسمنت
لمنع إقامة األنفاق» .مضيفا ً أن «كل ذلك يبدو بالنسبة إلى «إسرائيل» في
متناول اليد» .وأردف قائالً« :لالستهالك اإلعالمي الداخلي ،يعرض المسؤولون
«اإلسرائيليون» الدمار الهائل الذي سببته الحرب في قطاع غزة كواحد من
أسباب الردع األساسية التي يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار لدى الفلسطينيين
عند التفكير بجولة أخرى .لكن في المحافل الدولية تحاول «إسرائيل» إخفاء
من هذا االدعاء لعلمها بأن األضرار التي أوقعتها في غزة سيكون لها انعكاسات

أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى «التغيرات السياسية المحتملة في
نظرة المجتمع األميركي لـ«إسرائيل» ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وتصاعد
الضحايا من المدنيين ،لكن ذلك «لن يحدث بين ليلة وضحاها بل من الممكن أن
تتطور مسألة الدعم األميركي من صيغتها الراهنة والتي تحظى بإجماع تام في
الكونغرس والنخب السياسية أيضاً ،إلى مسألة قابلة للنقاش».
واستطردت بالقول« :إن «إسرائيل» أخطأت في قصفها مراكز تؤوي المدنيين
الفلسطينيين ،وجاء انتقاد وزارة الخارجية األميركية في هذا السياق بأن
«وجود المسلحين بالقرب منها ال يبرر الغارات ،وهي لهجة تتناقض مع ما
اعتادت «إسرائيل» سماعه».

«فورين بولي�سي» :كارتر يدعو �إلى االعتراف بحما�س
كالعب �سيا�سي �شرعي
دعا الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر في مقال نشرته مجلة «فورين
بوليسي» بالده إلى «االعتراف بحركة حماس كالعب سياسي شرعي» .وأوضح:
«إن اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية شكل «تنازال ً مهما ً من حماس ،يفضي
إلى السيطرة المشتركة على قطاع غزة تحت سقف حكومة تكنوقراط ال تضم أي
من أعضائها ،بمشاركة خارجية وعودة بعثة المساعدة الدولية التابعة لالتحاد
األوروبي ،فضالً عن إعالن الحكومة الجديدة التزامها بشروط الرباعية :نبذ العنف،
االعتراف بـ»إسرائيل» ،والتزام االتفاقات المعقودة سابقاً».
وقال كارتر« :إن الخطوة المقبلة ينبغي أن تشمل «اتخاذ تدابير ضرورية لتعزيز
الوحدة الفلسطينية ،أولها رفع جزئي على األقل للعقوبات والحصا ،وتوفير األموال
لدفع رواتب الموظفين المستحقة».
ودعا كارتر إلى «قيام دولة فلسطينية إلى جانب «إسرائيل» في نهاية المطاف».

