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فلسطين

«حماس» و«فتح» إلى القاهرة مجددًا:

ملف الموظفين على طاولة البحث
ستجريه الـقــوات التركية فــي إدلــب،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ق ـ ــوات ب ــاق ــي الـ ــدول
الضامنة ملحادثات أستانا (روسيا
ّ
وإيران)» .وأوضح البيان أن «الجيش
ي ــواص ــل مـهـمـتــه ف ــي إدلـ ــب ف ــي إط ــار
قــواعــد االش ـت ـبــاك املـتـفــق عليها بني
ال ــدول الـضــامـنــة فــي أس ـتــانــا» .وبــدا
الفتًا أن موعد التحرك التركي ترافق
واإلعـ ـ ـ ــان ع ــن قـ ــرب ان ـت ـه ــاء مـعــركــة
ّ
الــرقــة .وهــو مــا يتسق مــع تسريبات
كــانــت نقلتها ع ــدة تـقــاريــر أميركية
عــن ضـغــط مــارسـتــه واشـنـطــن تجاه
أنـقــرة ،لتأجيل ّ
أي عمل عسكري في
محيط عـفــريــن حـتــى انـتـهــاء معركة
الــرقــة ،ملــا قــد يحمله مــن انعكاسات
على نشاط «وحدات حماية الشعب»
الكردية.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر مـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــد ت ـح ـم ـل ــه
ت ـط ــورات تـلــك الـجـبـهــة م ــن تــأثـيــرات
عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات الـ ـ ـش ـ ــرق ،خ ــاص ــة أن
«الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» م ـن ـخــرطــة ف ــي م ـع ــارك
الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي والـ ـش ــرق ــي لــديــر
الزور ،حيث تمكنت أمس من التقدم
هـ ـن ــاك ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـ ـحـ ــاور .وبـيـنـمــا
وصـلــت قواتها فــي الــريــف الشمالي
الغربي على ضفة الفرات الشمالية،
ً
وصـ ــوال إل ــى املـنـطـقــة املـقــابـلــة لبلدة
ّ
عياش ،وسعت سيطرتها في الريف
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي فــي مـحـيــط حقل
الـجـفــرة النفطي ،لتصل إلــى أطــراف
بلدة السبخة .وهو ما يضعها على
بـعــد ق ــراب ــة  8كـيـلــومـتــرات م ــن بـلــدة
البصيرة املهمة ،الواقعة على ملتقى
الخابور مع الفرات.
وبــالـتــوازي ،سيطرت قــوات الجيش
الـســوري وحلفائه على قــريــة حطلة
الشرقية ،على الضفة الشمالية لنهر
الفرات ،في وقت ّ
ثبتت فيه مواقعها
عـلــى امل ـحــوريــن الـغــربــي والـجـنــوبــي
ملدينة امليادين.
(األخبار)

موافقة
بيريتس ،الــذي أصــدره عقب الحراك
املـنــاهــض ل ــه ،مــن شــأنــه أن يثير في
إح ـ ــدى ن ـق ــاط ــه مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ال ـ ـجـ ــدال،
خـ ــاصـ ــة إذا ُرب ـ ـ ـ ــط ب ـ ــواق ـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع
الحديث راهنًا عن دخول دول عربية
جــديــدة على خــط التطبيع مــع كيان
ال ـ ـعـ ــدو ،بـ ـص ــورة س ـ ّ
ـري ــة ح ـت ــى اآلن.
ِّ
وق ــال بـيــريـتــس« :ل ــن أغــيــر مـســاراتــي
وس ـ ـ ــأواص ـ ـ ــل ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة ات ـ ـصـ ــاالت
ح ـيــويــة م ــع الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وعـلــى
رأسها املغرب».
ّ
وجدير بالذكر أن بيريتس زار املغرب
ف ــي شـهــر ش ـب ــاط /فـيـفــري ع ــام 2006
(ق ـب ــل ت ـس ـلـ ّـمــه وزارة الـ ـح ــرب بـنـحــو
شهرين) ،وقد استقبله في ذلك الوقت
امللك محمد السادس في قصر فاس،
فيما ذكر ناشطون مغاربة في اليوم
ّ
امل ــاض ـي ــن ،أن املـ ـس ــؤول اإلســرائ ـي ـلــي
السابق «يهودي من أصول مغربية».
ّ
ولـعــل الــافــت فــي مجمل هــذا الحدث
الـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــده امل ـ ـغـ ــرب فـ ــي ال ـي ــوم ــن
ّ
امل ــاضـ ـي ــن ،أن الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أيــوب قــراّ ،
رد على مناهضي حضور
ً
بيريتس في املـغــرب ،قائال للبرملاني
ع ـبــد ال ـحــق ح ـي ـســان أث ـن ــاء امل ـش ــادات
الكالمية التي شهدها البرملان« :أنت
لست امللك ،والقافلة تسيرّ ،
وكمل من
عندك».
(األخبار ،األناضول)

استقبلت القاهرة وفدي
«فتح» و«حماس» كخطوة
تالية الستكمال المصالحة
وبحث الملفات الخالفية،
خاصة قضية موظفي
حكومة غزة السابقة ،مع
إجماع على استثناء ملف
سالح المقاومة الذي ترفض
«حماس» ًالنقاش فيه حاضرًا...
أو مستقبال

ف ــي م ـســاع ـي ـهــا إلنـ ـج ــاز ج ـم ـيــع م ـل ـفــات
املصالحة في القاهرة» ،مشددًا خالل لقاء
مع الفصائل الفلسطينية ،أول من أمس،
على أنه «لن نعود إلى االنقسام بأي حال
من األحوال» .كذلك ،أعلن نائب السنوار،
خليل الحية ،أن «حـمــاس شكلت لجانًا
متعددة لوضع تـصــورات لتنفيذ ما تم
االتفاق عليه في ملفات املصالحة ،وهي
منسجمة مع ما تم االتفاق عليه سابقًا»،
في إشارة إلى اتفاق القاهرة عام ،2011
الــذي ينص على تشكيل حكومة وحدة
وطنية واإلعداد لالنتخابات التشريعية
والرئاسية.
فــي امل ـقــابــل ،ق ــال رئ ـيــس وف ــد «ف ـتــح» إن
ال ـحــركــة «ذاه ـب ــة إل ــى ح ـ ــوارات الـقــاهــرة
بـقـلــب وع ـقــل مـفـتــوحــن وإرادة وطـنـيــة
صــادقــة ،دون لف أو دوران ،حتى تصل

غ ـ ــادر وف ــد م ــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» قـطــاع
غ ــزة أم ــس ،بـعــد فـتــح مـعـبــر رف ــح الـبــري
بصورة استثنائية ملغادرته حصرًا إلى
ال ـعــاص ـمــة امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة ،ف ــي وقــت
أع ـل ــن ف ـي ــه امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «حـ ـم ــاس»،
فوزي برهوم ،أن وفدًا حركيًا (من الداخل
وال ـخــارج) برئاسة نائب رئيس املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ،ص ــال ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــاروري ،وص ــل
إلــى هناك بالتزامن ،وذلــك لبدء لقاءات
املصالحة مع «فتح» التي يترأس وفدها
عـ ـ ــزام األح ـ ـمـ ــد ،امل ـت ـف ــق ع ـل ـي ـهــا ســاب ـقــا،
برعاية جهاز «املخابرات املصرية».
وتـتـنــاول هــذه الجلسة عــدة ملفات ،من
«أه ـم ـهــا مـلــف امل ــوظ ـف ــن» ،وف ــق بــرهــوم
الـ ــذي أوضـ ــح أن ال ـخــافــات ح ــول إدارة
معبر رفــح املغلق حاليًا ال ت ــزال قائمة،
مضيفًا أنه «سيتم نقاش القضايا التي
ّ
ترتبت على قــرارات أبو مازن العقابية»
ُ
املقرر أن تزال قريبًا .لكن املتحدث باسم
«حماس» شدد على أن «ســاح املقاومة
لن يطرح في اللقاءات الثنائية (الجارية)
أو فــي ال ـحــوارات الوطنية الشاملة ،وال
ً
مستقبال».
فــي ه ــذا ال ـسـيــاق ،أك ــد رئـيــس «حـمــاس»
ّ
«جدية الحركة
في غزة ،يحيى السنوار،

ال تزال الخالفات قائمة على إدارة معبر رفح (األناضول)

غزة ــ األخبار

إل ــى ات ـفــاق كــامــل مــع ح ـم ــاس» ،مضيفًا
أنه «ال داعي للحديث عن أشياء ال لزوم
ل ـهــا ،مـثــل س ــاح امل ـقــاومــة واملــوظ ـفــن».
وأض ـ ــاف األحـ ـم ــد« :امل ـط ـل ــوب أن نـطـ ّـبــق

منعت إسرائيل
قيادات حمساوية من
مغادرة الضفة رغم
ّ
توسط القاهرة

ك ــام ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ...م ـش ـك ـلــة امل ــوظ ـف ــن
ً
م ـثــا االت ـف ــاق واض ــح فـيـهــا ،والـحـكــومــة
ستحلها خالل أربعة أشهر» ،مشيرًا إلى
أن «ال ـهــدف مــن املصالحة هــو الــوصــول
إلى سلطة واحدة وسالح وقانون واحد
في القطاع والضفة».
ل ـ ـكـ ــن األح ـ ـ ـمـ ـ ــد شـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن «قـ ـ ـ ــرار
شـكــل امل ـقــاومــة هــو ق ــرار وط ـنــي ولـيــس
فصائليًا ...ليس مــن حــق أي فصيل أن
يتخذ قرار الحرب بمفرده ،فنحن جميعًا
يجب أن نكون شركاء في هذا القرار ،وأن
يـكــون ذلــك محل إجـمــاع وطـنــي ،واألمــر
نـفـســه ينطبق عـلــى امل ـقــاومــة الشعبية
وشكلها وأساليبها وحــدودهــا» ،الفتًا
إل ــى أن ال ـشــراكــة يـجــب أن ت ـكــون أيـضــا
في قرار املفاوضات وشروطها وآفاقها.
وحـ ـ ــول م ـس ــأل ــة س ـ ــاح املـ ـق ــاوم ــة ،ق ــال:
«الـ ـس ــاح الـفـلـسـطـيـنــي ك ـلــه لـلـمـقــاومــة،
لكن تبقى مسألة كيفية مـمــارســة هذه
امل ـق ــاوم ــة ...أم ــا مـســألــة تـسـلـيــم الـســاح
وغـيــره ،فهذه لــم نطرحها ال سابقًا وال
اآلن».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فــي
«ح ـ ـم ـ ــاس» حـ ـس ــن يـ ــوسـ ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل مـ ـنـ ـع ــت سـ ـف ــر ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات مــن
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة إل ــى
ال ـق ــاه ــرة ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ح ــاول ــت مصر
ال ـتــوســط ل ــدى ال ـع ــدو م ــن أج ــل منحهم
تصاريح خــاصــة للسفر واملـشــاركــة مع
وفــد املـصــالـحــة .وأبـلـغــت مصر رفضها
منح تصاريح السفر.
يشار إلى أن الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي شدد في لقاء أول من أمس ،مع
مدير املخابرات العامة خالد فوزي ،على
ض ــرورة اإلسـ ــراع فــي تنفيذ املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ألنـ ـه ــا ت ـم ـثــل «ت ـم ـه ـي ـدًا
ل ـبــدايــة م ـفــاوضــات س ــام م ـبــاشــرة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني فــي أقــرب
ف ــرص ــة» .وب ـع ــدم ــا ط ـلــب ال ـس ـي ـســي مــن
فــوزي تقديم تقرير بشأن زيــارة األخير
ل ـغ ــزة ،ن ـ ّـب ــه إل ــى ض ـ ــرورة ال ـت ــواص ــل مع
األميركيني وإطالعهم على املستجدات
في هذا الشأن.

مياه غزة الملوثة ...تنتظر المصالحة!
بعدما أصاب التلوث شاطئ قطاع
غزة بنسبة فاقت  %95في معظم
المناطق ،لحق الضرر بمخزون المياه
الجوفية ،الذي يمثل المصدر الوحيد
لمياه الشرب .ورغم سير المصالحة
السياسية عمليًا ،فإن ملفات الطاقة
والمياه ال تزال معلقة دون حلول أو
مشاريع تطويرية مقابل ملفات مثل
الموظفين واألمن
غزة ــ إيناس رمضان
وص ـل ــت ن ـس ـبــة ال ـت ـل ــوث ف ــي م ـي ــاه الـ ـش ــرب الـتــي
يستفيد منها سكان قطاع غزة ،الذين يعتمدون
على الخزان الجوفي ،إلى مستويات عالية تتخطى
نـسـبــة  ،%97وذل ــك بـسـبــب الـسـحــب الـكـبـيــر من
املخزون بكميات تتراوح ما بني  55ـ  60مليون
متر مكعب ،وهي أرقام تتجاوز الحد املسموح به
وفق املعايير الدولية .هذا التجاوز أدى إلى زحف
مياه البحر نحو الخزان الجوفي ،ومن ثم ارتفاع
نسبة الكلورايد في املياه.
كذلكُ ،سجل ارتفاع في نسبة النيترات التي تزيد
تلوث تلك املياه ،وهذا له عالقة بمنظومة الصرف

الـصـحــي الـتــي تـحـتــاج إل ــى تــأهـيــل كــامــل ،وتـقــول
الجهات املسؤولة إنها عملية تنتظر إنجاز ثالث
محطات من املفترض االنتهاء منها عــام ،2019
لكنها حاليًا قيد االنتظار .كما أن محطات تكرير
املـيــاه الـعــادمــة تعمل على الكهرباء الـتــي قلصت
إسرائيل إمداد غزة بها أخيرًا ،في ظل عجز عام
في الطاقة وصل إلى نسبة .%70
رغــم هــذا الــوضــع الـكــارثــي ،ال ي ــزال إنـقــاذ القطاع
املائي والشواطئ ،التي حاصرتها املياه العادمة
مـنــذ ش ـه ــور ،يـنـتـظــر ن ـضــوج ال ـحــالــة الـسـيــاسـيــة
فــي ظــل املـصــالـحــة ال ـجــاريــة بــن حــركـتــي «فـتــح»
و«ح ـم ــاس» ،فــي وقــت تـقــول فيه الـجـهــات املعنية
بهذا امللف إنها ستتقدم به بصورة طارئة أمام
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـم ـجــرد االسـ ـتـ ـق ــرار على
تشكيلة حكومية .وفي هذا السياق ،يقول عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،مـحـمــد اشـتـيــه،
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «الـ ـ ــدول املــان ـحــة ب ـصــدد تــوفـيــر
نصف مليار دوالر إلنشاء محطة تحلية مياه...
االنقسام كان سببًا في تردد املانحني».
وكــانــت مــؤسـســات حكومية فلسطينية ودولـيــة
قــد وص ـفــت ،فــي مــؤتـمــر عـقــدتــه مــؤسـســة «بيت
الصحافة» في غزة أول من أمس ،الوضع املائي في
القطاع بـ«الكارثي» جراء استمرار أزمة الكهرباء.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـحـ ـل ــول امل ـق ـت ــرح ــة ،يـ ـق ــول امل ــدي ــر
ال ـعــام لـ«مصلحة امل ـيــاه» فــي غ ــزة ،مـنــذر شـبــاق،
لـ«األخبار» ،إن من الضروري االتجاه إلى املصادر

ً
البديلة مثل مـشــاريــع التحلية ب ــدال مــن االعتماد
الـكـلــي عـلــى ال ـخــزان ال ـجــوفــي .وأضـ ــاف« :الـحــديــث
ي ــدور اآلن ح ــول م ـشــروع محطة تحلية مركزية
ملياه البحر في املنطقة الوسطى ستنتج حوالى 55
مليون متر مكعب ،ستضخ إلــى خــزانــات وتخلط
بكمية مساوية لها من الخزان الجوفي من اآلبار
ذات الجودة املعقولة ،حتى يصير الناتج  100ـ 110
ماليني متر مكعب من املياه الصالحة لالستخدام».
ووف ــق اإلحـ ـص ــاءات ،يـحـتــاج قـطــاع غ ــزة إل ــى نحو
 90ـ ـ  100مـلـيــون مـتــر مـكـعــب سـنــويــا مــن املـيــاه
لالستعمال املنزلي ،فيما يحتاج القطاع الزراعي
إلــى  80ـ  90مليون متر مكعب في العام الواحد.
أما عن «وكالة غوث وتشغيل الالجئني ـ األونروا»،
فقال مدير عملياتها في غزة ،بو شاك ،إن الوكالة
تعمل فــي مـخـيـمــات الــاجـئــن عـلــى تشغيل آبــار
مياه خاصة بها ،وإنها زودت مدارسها بوحدات
لتصفية امل ـي ــاه .أي ـضــا ،تـسـتــورد غ ــزة مــا يـقــارب
عـشــرة مــايــن متر مكعب مــن املـيــاه مــن الجانب
اإلسرائيلي.
وبالنسبة إلــى مياه الـشــرب ،يلجأ سكان القطاع
إلى املياه التي يبيعها القطاع الخاص رغم ضعف
الــرقــابــة عـلـيــه ،وخ ــاص ــة م ــع إشـ ــارة ش ـبــاق إلــى
اكـتـشــافـهــم م ـيــاه ش ــرب مـلــوثــة بـكـتـيــريــا .ووف ــق
بعض اإلحصاءات ،يوجد ما يقارب  300شركة
صغيرة ومتوسطة إلنتاج مياه الـشــرب ،ثالثون
منها غير مرخصة.

