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فلسطين

ّ
السلطة تتعرض لخدعة االستدراج
علي حيدر

م ��ن ج �ه �ت��ه ،دع� � ��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال ��دع ��وة
ال�س�ل�ف�ي��ة ي��اس��ر ب��ره��ام��ي إل ��ى ال�ت�ص��وي��ت
بـ«نعم» على الدستور ،ورأى أن «مستقبل
ال �ع �م��ل اإلس�ل�ام ��ي ف��ي خ �ط��ر إذا م��ا شعر
الناس بأنه في مواجهة مع املجتمع كله».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أع �ل �ن ��ت ح �م �ل��ة «ت � �م � ��رد» أن �ه��ا
س �ت �ش��ارك ف ��ي امل ��راق� �ب ��ة وت �ن �ظ �ي��م ع�م�ل�ي��ة
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال��دس �ت��ور ف��ي ك��ل ل�ج��ان

ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ج �م �ه��وري��ة
وال�ب��ال��غ ع��دده��ا  13أل��ف ل�ج�ن��ة ،م��ن خ�لال
م� �ش ��ارك ��ة  130أل � ��ف ع �ض ��و م� ��ن ال �ح��رك��ة
ي��رت��دون زي��ًا م��وح�دًا عليه ش�ع��ار الحملة،
لـ«تنظيم دخول املواطنني ،والتصدي ألي
مخطط س�ي�ق��وم ب��ه اإلخ� ��وان إلف �س��اد ه��ذا
الحدث التاريخي».
(أ ف ب ،األناضول)

الوجه اآلخ��ر إلع�لان الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا ،السعي الت�ف��اق إط��ار بني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،خالل
األشهر املقبلة ،هو تأكيد إضافي على
تعذر إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي
يشمل كافة القضايا الجوهرية املعلقة،
بفعل تصلب حكومة بنيامني نتنياهو،
وشروطه التعجيزية.
لكن قد ي��دور الحديث أيضًا عن خدعة
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال �س �ل �ط��ة ،الس �ت��دراج �ه��ا
ال� ��ى م� �ف ��اوض ��ات ح� ��ول ات� �ف ��اق م��رح�ل��ي
ج��دي��د ب�ع��د  20س�ن��ة م��ن ات �ف��اق أوس�ل��و
ال��ذي ك��ان م��ن املفترض أن يكون سقفه
الزمني  5سنوات ،خصوصًا أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس التزم أكثر
من مرة برفض أي اتفاق يتضمن إقامة
دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ،مشددًا
على ض��رورة بحث كافة ــ ما يسمونه ــ
كافة القضايا النهائية.
ل �ك��ن وص � ��ول امل� �ف ��اوض ��ات ال� ��ى م��رح�ل��ة
م�ف�ص�ل�ي��ة وض �ع �ت �ه��ا ب�ي�ن خ �ي��ار إع�ل�ان
ال �ف �ش ��ل أو م� �م ��ارس ��ة ض� �غ ��وط ج ��دي ��ة،
اخ�ت��ارت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،كما ف��ي كل
م �ح �ط��ة ،أن ي �ك ��ون ال �ث �م��ن ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ًا.
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ع � ��دم ال �ك �ش��ف ع ��ن ك��اف��ة
مالمح اتفاق اإلطار الذي أعلنه أوباما،
لكنه يبدو أنه يهدف ــ في ما يهدف ــ الى
تقديم املزيد من التنازالت الفلسطينية
ع �ب��ر إض� �ف ��اء ال �ش��رع �ي��ة ع �ل��ى االح �ت�ل�ال
االس��رائ �ي �ل��ي ت �ح��ت ع �ن ��وان ال�ت��رت�ي�ب��ات
األمنية ،وفي املقابل اإلبقاء على القدس
وال�ل�اج� �ئ�ي�ن وامل �س �ت ��وط �ن ��ات ،وال �س �ب��ب
ب� �ح� �س ��ب أوب� � ��ام� � ��ا ط � �م ��أن ��ة ال �ج �م �ه ��ور
االسرائيلي.
ً
وه�ك��ذا ،ب��دال م��ن أن توجه إدارة أوباما
ض �غ��وط �ه��ا ن �ح��و ال �ح �ك��وم��ة ال�ي�م�ي�ن�ي��ة
االسرائيلية ،دف��ع الرفض الفلسطيني،
حتى اآلن ،لصيغة الترتيبات األمنية،

وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي ج��ون كيري
الى استخدام إحدى أكثر الوسائل حدة
ك��ي يضغط ع�ل��ى الفلسطينيني إلب��داء
امل��رون��ة« :تأخير عملية تحرير سجناء
أوس � �ل � ��و ال � ��ذي � ��ن ت� �ب� �ق ��وا ف � ��ي ال �س �ج ��ون
االس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،حسبما ذك��رت صحيفة
«معاريف».
ون� � �ق� � �ل � ��ت ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ّأن «ال� � �ف � ��ري � ��ق
الفلسطيني امل�ف��اوض تلقى ب�لاغ��ًا من
مكتب كيري عن تأجيل الدفعة الثالثة
م��ن املعتقلني الفلسطينيني ال�ت��ي كان
م ��ن امل� �ق ��رر أن ت �ت��م ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر

الفلسطينية:
الرئاسة
ّ
لن يكون هناك
أي اتفاق من دون
ّ
األسرى والقدس
ً
الجاري ،ملدة شهر ،موضحة أن الطرف
الفلسطيني وج��د صعوبة ف��ي فهم ما
ال��ذي يقف خلف ال�خ�ط��وة ،س��وى أنها
ورق ��ة ض�غ��ط م��ن واش�ن�ط��ن ب�ع��د رف��ض
أب � ��و م� � ��ازن ق� �ب ��ول ص �ي �غ��ة ال �ت��رت �ي �ب��ات
األمنية».
ولفتت «معاريف» الى أن الفلسطينيني
انتظروا بشغف االقتراح األميركي الذي
يؤدي الى التقدم في املفاوضات ،سيما
عندما وضع كيري ،في زيارته العاشرة
للمنطقة ،على طاولة أبو مازن اقتراحًا
ي�س�ت�ن��د ال ��ى م�ع�ب��ر م �ش �ت��رك إس��رائ�ي�ل��ي
فلسطيني على ال�ح��دود األردن�ي��ة وال��ى
اس�ت�م��رار ال��وج��ود االس��رائ�ي�ل��ي ف��ي نهر

األردن .غ�ي��ر أن ال �ج �ه��ات الفلسطينية
أوضحت أن ما دفع أبو مازن ّالى رفض
االقتراح ،هو أن هذا الطرح يمثل تخليدًا
لالحتالل االسرائيلي.
ون�ق�ل��ت «م �ع��اري��ف» أي�ض��ًا ع��ن امل�ص��ادر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ق��ول �ه��ا إن ك �ي��ري مصمم
على ب�ل��ورة بيان إسرائيلي فلسطيني
م �ش �ت��رك ي �ن��ص ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ت �ق��دم في
املفاوضات ،على أن يصدر الشهر املقبل،
وضمن هذا اإلط��ار يأتي تأجيل الدفعة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين،
ب �ه��دف «إق� �ن ��اع» ال �ق �ي��ادة الفلسطينية
باملوافقة على خطة الترتيبات األمنية
التي اقترحها.
وكجزء من «عملية تجميل» قرار تأجيل
ت�ح��ري��ره��م ،ذك ��رت «م �ع��اري��ف» أن هناك
ً
اح� �ت� �م ��اال ب � ��أن ي �ت��م ت��وح �ي��د ال��دف �ع �ت�ين
الثالثة والرابعة ،على أن يتم تحريرهم
في كانون الثاني.
لكن ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت�ج��در اإلش ��ارة ال��ى أن
م�ع�ن��ى ه ��ذا ال �ت��وح �ي��د ه��و أن ��ه س�ي�ك��ون
مطلوبًا من السلطة الفلسطينية حسم
موقفها من الصيغة األميركية قبل هذا
التاريخ.
إل��ى ذل ��ك ،أك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة ،ردًا على
م ��ا أوردت� � � ��ه ص �ح �ي �ف��ة «م � �ع ��اري ��ف» ع��ن
ت��أج�ي��ل ك �ي��ري ل�ت�ح��ري��ر ال��دف�ع��ة الثالثة
م ��ن امل �ع �ت �ق �ل�ين ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،أن� ��ه ل��ن
يكون هناك أي ات�ف��اق م��ن دون األس��رى
والقدس وكافة قضايا الحل النهائي.
ب��دوره ،أك��د رئيس ن��ادي األسير ق��دورة
ف��ارس في حديثه إل��ى  PNNأن «موقف
ال � �ن� ��ادي وع� ��ائ�ل��ات األس � � ��رى وال �ح��رك��ة
األسيرة هو رفض هذا املقترح الجديد
الذي ينطوي على الكثير من التالعب»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «اس �ت �خ��دام أس� ��رى م��ا قبل
أوسلو لتغذية كل املحطات التفاوضية
أم ��ر م ��رف ��وض ك�ل�ي��ًا ول ��ن ن�ق�ب��ل ب ��ه ول��ن
نسمح به».

إسرائيل والسلطة واألردن توقع على «قناة البحار»
ما قل
ودل
أكدت مصادر أمنية تركية أنه
تم اإلفراج عن أربعة جنود أتراك
خطفهم مقاتلو حزب العمال
الكردستاني بقيادة عبد الله
أوجالن (الصورة) بعد تدخل
سياسيني من حزب كردي
لصالحهم أمس .وكان مقاتلون

من حزب العمال الكردستاني
قد خطفوا الجنود األتراك أثناء
قيامهم بدورية في إقليم ديار بكر
جنوب شرق تركيا ،أول من أمس.
ولم يتضح سبب خطف الجنود،
لكن التوترات تزايدت في املنطقة
منذ مقتل شخصني يوم الجمعة
خالل مصادمات بني الشرطة
ومحتجني في بلدة يوكسيكوفا
القريبة .وذكرت املصادر أن أعضاء
في حزب السالم والديموقراطية
التركي املوالي لألكراد ،تدخلوا
لتأمني اإلفراج عن الجنود وأنه تم
تسليمهم إلى موقع للجيش
التركي في املنطقة.
(رويترز)

بالتزامن مع التوقيع على اتفاق «قناة
البحار» ،بهدف ضخ املياه من البحر الى
بحر امليت ،بني كل من إسرائيل واألردن
وال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي م�ق��ر البنك
ال ��دول ��ي ف��ي واش �ن �ط��ن ،ذك� ��رت صحيفة
«ي� ��دي � �ع� ��وت أح � � ��رون � � ��وت» ،أن امل �خ �ط��ط
يشتمل على نقل نحو  100مليون متر
مكعب من املياه سنويًا من البحر األحمر
ال ��ى ال �ب �ح��ر امل �ي��ت ب �ه��دف إب �ط��اء عملية
جفافه.
وبحسب االتفاق ،من املقرر إقامة منشأة
لتحلية املياه في العقبة ،بينما تتقاسم
إس ��رائ� �ي ��ل واألردن وال �س �ل �ط ��ة م�لاي�ين
األك� � � ��واب م ��ن ه � ��ذه امل� �ن �ش ��أة وم � ��ن م �ي��اه
ال �ش �م��ال ،ع�ل��ى أن ي�ت��م ض��خ  200مليون
م �ت��ر م �ك �ع��ب س �ن ��وي ��ًا ،ي� �ح � ّ�ول م �ن �ه��ا 80

مليون متر مكعب إل��ى منشأة التحلية
ف ��ي ال �ع �ق �ب��ة ،وت �ح �ص��ل إس ��رائ �ي ��ل منها
على  50 - 30مليون متر مكعب ملنطقة
إي�ل�ات .ويحصل األردن على  30مليون
م�ت��ر م�ك�ع��ب الح�ت�ي��اج��ات��ه ف��ي ال�ج�ن��وب،
إض��اف��ة إل ��ى  50م�ل�ي��ون م�ت��ر م�ك�ع��ب من
مياه بحيرة طبرية.
وأض � � ��اف � � ��ت «ي� � ��دي � � �ع� � ��وت» إن ال �س �ل �ط��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ط�ل�ب��ت ف��ي إط� ��ار امل�خ�ط��ط
الحصول على موقع شمال البحر امليت،
ف��ي منطقة ع�ين فشخة ،إال أن إسرائيل
رف � �ض� ��ت .وت ��اب� �ع ��ت أي� �ض ��ًا أن ال �س �ل �ط��ة
الفلسطينية ستحصل بحسب االتفاق
ع �ل��ى  30م �ل �ي��ون م �ت��ر م �ك �ع��ب م ��ن م�ي��اه
بحيرة طبرية وم�ي��اه التحلية أو املياه
العذبة بثمن اإلنتاج .وتوقعت الصحيفة

أن ينجز املشروع خالل  5 - 4سنوات.
ومن أجل تجنب االعتراضات القانونية
للمحافل الخضراء في إسرائيل ،سيتم
تمديد كل األنبوب من البحر األحمر في
ُ َ
وي�ح��ت�م��ل أن ي�ك��ون
األراض � ��ي األردن� �ي ��ة،
م�خ��رج��ه ال��ى ال�ب�ح��ر امل�ي��ت ف��ي األراض ��ي
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وإح� ��دى اإلم �ك��ان �ي��ات هي
إيجاد بحيرات للسياح حول الفتحتني،
في ّ العقبة وفي البحر امليت.
ووق � ��ع ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي واألردن � ��ي
واإلسرائيلي أمس ،في واشنطن ،وبدعم
م��ن ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ،امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
اتفاقية م�ش��روع م��د قناة لنقل مياه من
البحر األحمر إلى البحر امليت ،حسبما
ذكرت وكالة «األناضول».
ونقلت الوكالة التركية عن رئيس سلطة

تقــرير

بغداد تطارد اإلرهابيني إلى حدود سوريا
ان� �ط� �ل� �ق ��ت غ� � ��رب ال � � �ع � ��راق أم� � ��س ع �م �ل �ي��ة
عسكرية واسعة لتأمني الطريق الدولي
ال ��راب ��ط ب�ي�ن ب �غ��داد وس ��وري ��ا .وب��اش��رت
ق�ي��ادة عمليات ال�ج��زي��رة وال�ب��ادي��ة أمس
تنفيذ عملية عسكرية ف��ي مناطق غرب
مدينة ال��رم��ادي لتأمني الطريق ال��دول��ي
بمشاركة الشرطة االت�ح��ادي��ة واألج�ه��زة
املساندة لها.
ي��ذك��ر أن الطريق ال��دول��ي ال��ذي يمر عبر
محافظة األن�ب��ار ويبلغ طوله نحو 600
ك �ل��م ش �ه��د ف��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ه�ج�م��ات
نفذها مسلحون استهدفت ق��وات األم��ن
املرابطة على الطريق أو املنشآت املقامة
عليه ،كما شهدت محافظة األنبار خالل
األيام املاضية فرض حظر للتجوال على
عدة مدن ،بينها الرمادي والفلوجة.

في غضون ذلك ،كشفت كتلة الحل ،أمس،
ع��ن ع��زم �ه��ا ت�ش�ك�ي��ل ائ �ت�ل�اف م��ع كتلتي
متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي ،والحوار الوطني التي
يتزعمها حامد املطلك وكيانات أخ��رى،
ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة املقبلة
بقائمة موحدة.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع��ن ال�ك�ت�ل��ة ق �ي��س ال �ش��ذر،
إن «ال �ح��ل وم�ت�ح��دون وال �ح��وار الوطني
وك �ي��ان��ات أخ� ��رى س �ت��دخ��ل االن �ت �خ��اب��ات
املقبلة ف��ي كتلة ك�ب�ي��رة» ،مشيرًا إل��ى أنه
«لم يتفق بعد على تسميتها» .وأضاف
إن «االسم املطروح حاليًا هو «االتحاد»،
لكن لم يتفق عليه حتى اآلن».
وال �ك �ت��ل ال� �ث�ل�اث م �ن �ض��وي��ة ف ��ي ال�ق��ائ�م��ة
ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي يتزعمها رئ�ي��س ال ��وزراء

ال� � �س � ��اب � ��ق إي � � � � ��اد ع � �ل � ��اوي (ال � � � �ص� � � ��ورة).
وت�ع��رف القائمة العراقية نفسها بأنها
تحالف سياسي ع��راق��ي ل�ي�ب��رال��ي ،يضم
أحزابًا من مختلف مكونات البالد بقيادة
رئيس الوزراء السابق إياد عالوي.
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق �ت��ل  19ش�خ�ص��ًا على
األق� ��ل ف��ي ه�ج�م��ات م�ت�ف��رق��ة ف��ي ال �ع��راق،
ب�ي�ن�ه��م  11ف��ي ان �ف �ج��ار س �ي��ارة مفخخة
ً
مقهى شعبيًا ف��ي ب�ل��دة بهرز،
استهدف
ش�م��ال��ي ب �غ��داد ،حسبما أف ��ادت م�ص��ادر
أمنية وطبية أمس.
وي �ش �ه ��د ال� � �ع � ��راق ت� �ص ��اع� �دًا ف� ��ي أع �م ��ال
العنف اليومية ،حيث قتل أكثر من 6250
شخصًا منذ ب��داي��ة ال�ع��ام  2013بحسب
مصادر أمنية وطبية وعسكرية.
(األخبار ،أ ف ب)

امل �ي��اه الفلسطيني ،ش ��داد ال�ع�ت�ي�ل��ي ،أن
م �ش��روع تحلية امل �ي��اه ال ي�م�ث��ل م�ش��روع
ق�ن��اة البحرين ب��ال�ك��ام��ل ،ب��ل ه��و مرحلة
أول� �ي ��ة م� �ن ��ه ،ألن ت �ك �ل �ف��ة امل � �ش� ��روع ك�ك��ل
تتعدى  11مليار دوالر.
وق� � ��ال ال �ع �ت �ي �ل��ي إن ك �م �ي��ة امل � �ي� ��اه ال �ت��ي
سيحصل عليها ال�ج��ان��ب الفلسطيني
ت��أت��ي إض��اف��ة إل��ى ال�ك�م�ي��ات االع�ت�ي��ادي��ة
التي تحصل عليها السلطة من إسرائيل،
والبالغة  110ماليني متر مكعب سنويًا.
وتعليقًا على االتفاق ،رأى وزير التعاون
اإلق �ل �ي �م ��ي ،وزي� � ��ر ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ف��ي
الحكومة اإلسرائيلية ،سيلفان شالوم،
أن «الحديث عن عملية تاريخية تحقق
حلم سنوات طويلة».
(األخبار)

