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عملية التسوية

«معاريف» :نتنياهو يطرح تمديد التجميد  3أشهر واستبعاد «إسرائيل بيتنا»
ذكرت صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية أن
رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو «يعتزم
ت�ج�م�ي��د ال �ب �ن��اء االس �ت �ي �ط��ان��ي مل ��دة ثالثة
أشهر ،وتنفيذ أعمال بناء م�ح��دودة لسد
اح�ت�ي��اج��ات ال�ن�م��و ال�ط�ب�ي�ع��ي ف��ي األشهر
ال �ت �س �ع��ة ال �ت ��ي ت �ل �ي �ه��ا ،وت �غ �ي �ي��ر تركيبة
ح �ك��وم �ت��ه م� ��ن خ �ل��ال ض� ��م ح � ��زب كديما
وإخ� ��راج إس��رائ�ي��ل ب�ي�ت�ن��ا» .وأوض �ح��ت أن
ال �ت �ج �م �ي��د ل �ف �ت��رة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر «سيكون
مشابهًا لفترة تعليق تنفيذ أع�م��ال بناء
جديدة في املستوطنات في الضفة ،التي
انتهت في أيلول املاضي».
وأض��اف��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إن خ�ط��ة نتنياهو،
ال�ت��ي سيعرضها أم��ام الرئيس األميركي
ب � � � ��اراك أوب � ��ام � ��ا ال� �ش� �ه ��ر امل� �ق� �ب ��ل ،تقضي
«ب�ت�ن�ف�ي��ذ أع �م ��ال ب �ن��اء م� �ح ��دودة النطاق
لغرض سد احتياجات النمو الطبيعي في
املستوطنات خ�لال األش�ه��ر التسعة التي
ستعقب ف�ت��رة األش�ه��ر ال�ث�لاث��ة» .وأشارت
إل��ى أن بيبي «يرمي من وراء ه��ذه الخطة
إل ��ى اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات امل �ب��اش��رة مع
ال ��رئ �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود عباس،
للتوصل إلى اتفاق إطار».
وت��اب �ع��ت «م �ع��اري��ف» إن ن�ت�ن�ي��اه��و بلور
خطته هذه «سرًا خالل األسابيع األخيرة.

ويعمل ف��ي م ��وازاة ذل��ك على تجنيد دعم
س �ي��اس��ي ل��ه م��ن ح ��زب ال �ل �ي �ك��ود وأحزاب
أخ ��رى» ،م�ش�ي��رة إل��ى أن��ه «أع ��د خ�ط��ة درج
ل �ت��وس �ي��ع ال �ح �ك��وم��ة ب �ض��م ح� ��زب كديما.
وع� �ل ��ى م� ��ا ي� �ب ��دو أن ذل � ��ك س �ي �ك ��ون على
ح�س��اب إس��رائ�ي��ل بيتنا ال��ذي سينسحب
من الحكومة على خلفية معارضته لخطة
كهذه».
ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع ��ن م � �ص ��ادر كثيرة
م�ح�ي�ط��ة ب�ن�ت�ن�ي��اه��و ت��أك �ي��ده��ا أن األخير

منتدى
السباعية الوزاري
يبحث اليوم
العالقات األميركية
ــ اإلسرائيلية وتأثير
انتخابات الكونغرس

موسم قطاف الزيتون ال يمر دون اعتداءات من املستوطنني (محمد تركمان ــ رويترز)

«أص�ب��ح ناضجًا الت�خ��اذ ق��رار ك�ه��ذا ،وأنه
ع � ��ازم ع �ل��ى امل �ض��ي ف ��ي ع�م�ل�ي��ة سياسية
ح�ق�ي�ق�ي��ة وات �خ ��اذ ق � ��رارات ب�ع�ي��دة األمد».
وأض ��اف ��ت أن� ��ه «ي �س �ع��ى خ�ل��ال األسابيع
امل �ق �ب �ل��ة إل� ��ى ت �م��ري��ر ق ��ان ��ون امل � ��وازن � ��ة ،ما
س �ي �ض �م��ن ل� ��ه ه� � � ��دوءًا س �ي��اس �ي��ًا لعامني
مقبلني والتفرغ للمفاوضات».
وب � ��رغ � ��م وج � � ��ود ث� �غ ��ر ف � ��ي ه� � ��ذه الخطة،
واحتمال عدم موافقة الفلسطينيني عليها
ألنها ال ّ
تجمد االستيطان كليًا ،أو تأتي

ع�ل��ى ذك ��ر ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة ،إال أن ��ه ليس
م��ؤك �دًا أن يتمكن نتنياهو م��ن تنفيذها
بسبب الضغوط املمارسة عليه من جهات
ع��دي��دة .وق��ال��ت «م �ع��اري��ف» إن��ه «ق��د يندم
أو ي �غ� ّ�ي��ر ت��وج �ه��ات��ه ف��ي أي ل �ح �ظ��ة ،وفقًا
للظروف السياسية أو األمنية».
وع � �ق� ��ب م� �ك� �ت ��ب ن � ًت �ن �ي ��اه ��و ع� �ل ��ى تقرير
«م � �ع� ��اري� ��ف» ق� ��ائ�ل��ا إن «األم� � � � ��ور ليست
صحيحة واالتصاالت مع اإلدارة األميركية
مستمرة من أجل تحريك محادثات السالم.
ول �ك��ن خ�لاف��ًا للنشر ف��ي اإلع �ل��ام ،ف��إن��ه لم
ُيتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى اآلن».
من جهة أخ��رى ،يبحث منتدى السباعية
ال � � � ��وزاري ال� �ي ��وم ال� �ع�ل�اق ��ات األم �ي��رك �ي��ة –
اإلسرائيلية ،وتأثير انتخابات الكونغرس
األم �ي��رك��ي ال �ت��ي ت �ج��ري األس �ب ��وع املقبل،
وذلك بدعوة من نتنياهو.
وأش � � ��ارت «م� �ع ��اري ��ف» إل� ��ى أن نتنياهو
«ي �ح��اول أي�ض��ًا إي �ج��اد ال�ح�ل��ول خ��وف��ًا من
الوصول إلى توتر في العالقات مع اإلدارة
األميركية ،وهذا ما دفعه إلرسال مبعوثه
ال�خ��اص يتسحاق مولخو إل��ى واشنطن
ل�ب�ح��ث إم �ك��ان ف�ت��ح أف ��ق أم ��ام املفاوضات
التي وصلت إلى طريق مسدود».
(األخبار ،يو بي آي)

أميركا

حرب إعالنات في انتخابات الكونغرس
ّ
ّ
ال تصوتوا للمغتصب وقاتل الحيوانات وضارب النساء ...وموزع الفياغرا

احتدمت املعركةّ االنتخابية
األميركية في ك��ل السباقات:
النواب ،الشيوخ والحكام .وفي
م��وازات��ه��ا اس��ت��ع��رت الحمالت
اإلع�لان��ي��ة ّال��ت��ي تستهدف
املنافسني ً وتلفق ّ لهم التهم
يمينًا وشماال وتضخم أخطاءهم

من اإلعالنات التي أثارت سخرية
الديموقراطيني «أنا أنت» للمرشحة
الجمهورية عن مقعد مجلس
الشيوخ في والية ديالوير ،كريستني
فبعدما قالت
أودونيل (الصورة)ّ .
في إحدى املقابالت إنها حاولت
أن تكون ساحرة في املاضي ،بدأ
الديموقراطيون بالسخرية منها.
ّ
ولوضع األمور في نصابها ،مولت
أودونيل إعالنًا تظهر فيه وهي
تقول «أنا لست ساحرة ،أنا أنت» .أما
ّ
كريس كونز ،فمول إعالنًا
منافسها
ّ
يظهر فيه كأنه يضرب أودونيل
وهي على ّ األرض ،في إشارة منه إلى
ّ
أنه متفوق عليها

لجأ البعض للتصويت املبكر
تجنبًا للزحمة املتوقعة في
 2تشرين الثاني (أ ف ب)

ديما شريف
«امل�ت�ط� ّ�رف��ون الدينيون ي�ح��اول��ون سلبنا
حريتنا في أفغانستان وإي��ران وهنا في
وس��ط ف�ل��وري��داّ .دان�ي��ال وبستر ح��اول أن
يسلب النساء حقهن في العناية الطبية
ّوت �ط �ل �ي��ق ال ��رج ��ال ال ��ذي ��ن يضربوهن».
إن� ��ه إع�ل��ان «ط��ال �ب��ان دان» ال� ��ذي ّ
يموله
املرشح الديموقراطي ملجلس النواب آالن
غرايسون ضد منافسه الجمهوري دانيل
وب �س �ت��ر ،وي �ش� ّ�ب �ه��ه ف �ي��ه ب�ع�ن��اص��ر حركة
طالبان .فعلى ما يبدو حاول وبستر تقديم
قانون اختياري يسمح للمتزوجني بأن
يرتبطوا ّ بعقد «زواج ميثاقي» يصعب
ّ
ح��ل��ه .ل �ك��ن وب�س�ت��ر ل��م ي�ك��ن ي��ري��د حماية
ال��رج��ال ال��ذي��ن يضربون
زوج � ��ات� � �ه � ��ن ،وه� � ��و كان
ي � �ف � �ك� ��ر م � � ��ن منطلقات
محافظة ومتدينة فقط.
ل�ك��ن ه ��ذا ل��م ي�ش�ف��ع لدى
غ ��راي � �س ��ون ال � � � لاّ�ذي يريد
بكل الوسائل أ يخسر
م� �ق� �ع ��ده مل� �ن ��اف� �س ��ه ،ولم
ي �ف �ل��ح ف ��ي ج �ع��ل التقدم
ف � ��ي م �ص �ل �ح �ت��ه بعدما
ارتد إعالن «طالبان دان»
عليه.
هذا واح��د من اإلعالنات
االن� � � �ت� � � �خ � � ��اب� � � �ي � � ��ة التي
تجتاح شاشات التلفزة
ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ف�ق�ب��ل أي� ��ام على
ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل�س��ي ال �ش �ي��وخ والنواب
والحاكمية ،تستعر الحملة من املرشحني
ال� ��ذي� ��ن ال ي � ��ري � ��دون ت� �ف ��وي ��ت ف ��رص ��ة ما
الستمالة الناخبني ملصلحتهم.
وي� �س� �ت� �غ ��ل ب � �ع ��ض امل� ��رش � �ح�ي��ن أخبارًا،
ت� �ك ��ون أح �ي ��ان ��ًا غ �ي��ر ص �ح �ي �ح��ة بالكامل
ّ
ع��ن منافسيهم ،لتمويل إع�لا ًن��ات تشهر
ب �ه��م ،وت��ؤب �ل �س �ه��م ح �ت��ى ،أم�ل��ا بتقويض
حظوظهم ي��وم االن�ت�خ��اب .ه��ذا م��ا حصل
م � ��ع امل � ��رش � ��ح مل� �ن� �ص ��ب ح� ��اك� ��م ايلينوي
ال�ج�م�ه��وري ب�ي��ل ب ��راي ��دي .ف�ه��و ح�ين كان
س �ي �ن��ات��ورًا ف��ي م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ املحلي،
قدم مشروع قانون لتخفيف الكلفة املالية

يستغل بعض
المرشحين
أخبارًا عن
منافسيهم
لتمويل إعالنات
تشهر بهم
ّ

