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العالم

ً
السلطة تطلبّ تمويال دوليًا إلتمام المصالحة...
و«داعش» تهدد «حماس»
فلسطين

بينما بدأت السلطة الفلسطينية
المطالبة بدعم دولي مالي للمصالحة،
عبر بوابة «إعادة اإلعمار» ،فإنها ال تزال
تسير ببطء في تنفيذ إجراءات اتفاق
القاهرة األخير ،في وقت يواصل فيه
«داعش» تهديد «حماس»
طالبت السلطة الفلسطينية «املجتمع
الـ ــدولـ ــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي» ب ـت ـق ــدي ــم أم ـ ــوال
وتـبــرعــات لــإســراع فــي عملية إعمار
األخيرة
ما دمرته الحرب اإلسرائيلية
ُ
في قطاع غزة ،وذلك إلكمال مبلغ ق ِّدر
بـ ـ  7.8م ـل ـيــارات دوالر أم ـيــركــي وفــق
«امل ـج ـل ــس االقـ ـتـ ـص ــادي الـفـلـسـطـيـنــي
للتنمية واإلعـ ـم ــار» .وقــالــت حكومة
«الـ ــوفـ ــاق ال ــوط ـن ــي» ف ــي ب ـي ــان أم ــس،
إن ــه «بـتـعـلـيـمــات م ــن رئ ـيــس السلطة

أعلنت السلطة فتح
باب التجنيد لتوظيف عناصر
أمن جدد في غزة
ّ
(محمود عباس) سنسخر اإلمكانات
كــافــة لتلبية احـتـيــاجــات الـسـكــان في
غزة».
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــاق» أن ـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء
م ـ ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،س ـت ـس ـتــأنــف
اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا األس ـب ــوع ـي ــة ب ـص ــورة
دوريـ ــة ب ــن الـضـفــة الـغــربـيــة املحتلة
وقطاع غزة ،علمًا بأنها قررت تعليق
س ـفــر وزرائـ ـه ــا وم ـس ــؤول ــي الـهـيـئــات
ف ـي ـه ــا إل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج «إال ل ـل ـض ــرورة
ال ـق ـصــوى ...مــن أجــل تكثيف الــوجــود
ف ــي غـ ـ ــزة ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى إن ـه ــاء
االنقسام».
فــي سـيــاق املـصــالـحــة ،ذك ــرت مصادر

حكومية أن «غالبية الـ ــوزارات بــدأت
ت ـج ـه ـي ــز قـ ــوائـ ــم ب ــأسـ ـم ــاء امل ــوظ ـف ــن
العاملني في وزارات غزة ،سواء الذين
عـ ـمـ ـل ــوا قـ ـب ــل سـ ـيـ ـط ــرة حـ ـم ــاس عـلــى
القطاع أو الذين ّ
عينتهم الحركة عقب
ذل ــك تـمـهـيـدًا لــدم ـج ـهــم» ،وف ــق ات ـفــاق
املصالحة األخير في القاهرة .إضافة
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت «ال ــوف ــاق» ال ـبــدء في
«إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة الـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ــدوائ ــر
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي غ ـ ــزة ،وع ـم ــل الـلـجــان
املـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــات واملـ ـع ــاب ــر
واألمن».
عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
قال إن رئيس السلطة،
حسني الشيخّ ،
محمود عباس ،وقــع قــرارًا بفتح باب
التجنيد في غــزة ،وذلــك «إلعــادة بناء
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة» .وأض ـ ــاف الـشـيــخ
خـ ــال م ـقــاب ـلــة أم ـ ــس ،إن «األم ـ ــن هــو
مفتاح تمكني الحكومة مــن ممارسة
ّ
مـهـمــاتـهــا ف ــي غـ ـ ــزة» ،م ـس ـتــدركــا ب ــأن
حـ ــرك ـ ـتـ ــه «قـ ـ ــدمـ ـ ــت تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازالت ك ـب ـي ــرة
للوصول إلى اتفاق مع حماس ...كانت
ه ـن ــاك ت ـح ـف ـظــات ك ـب ـيــرة م ــن الـلـجـنــة
املــركــزيــة فــي فـتــح عـلــى االت ـف ــاق ،لكن
الرئيس عباس ّ
أصر على توقيعه».
ووفـ ــق م ـص ــادر مـطـلـعــة ،يــأتــي إع ــان
ف ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـت ـج ـن ـي ــد بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
ن ـيــة الـسـلـطــة إح ــال ــة غــالـبـيــة مــوظـفــي
غـ ـ ـ ــزة ،م ـ ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــن أو
م ــوظ ـف ــي «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،ع ـل ــى ال ـت ـق ــاع ــد،
بدعوى أن أول فئة باتت تحتاج إلى
تــأهـيــل مـهـنــي ،فـيـمــا سـيـكــون روات ــب
ّ
املستجدين أقــل ،وبالنسبة إلــى ثاني
فئة ،فإنها غير محل ثقة لدى رام الله
على املدى البعيد.
وع ـ ـ ــن إدارة امل ـ ـعـ ــابـ ــر ،ق ـ ـ ــال ال ـش ـي ــخ:
ّ
«ال ـح ـك ــوم ــة س ـت ـت ـســلــم إدارة م ـعــابــر
ال ـق ـط ــاع ك ـل ـيــا م ـط ـلــع ت ـشــريــن ال ـثــانــي
امل ـق ـب ــل» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «م ـع ـبــر رفــح
لــه خصوصية بحكم ظ ــروف اإلخ ــوة
املصريني ،بسبب العمليات اإلرهابية
ّ
فــي سـيـنــاء» .كـمــا لـفــت إل ــى أن عباس

فلسطينيون يقطفون موسم الزيتون في غزة (أ ف ب)

أمــر أعـضــاء «مــركــزيــة فـتــح» بالتوجه
بصورة دائمة إلى غزة ،وذلك «إلعادة
النظر في البنية التنظيمية لفتح».
في املقابل ،رأت «حماس» أن استمرار
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة ال ـتــي يـفــرضـهــا
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس «ت ـ ـع ـ ـكـ ــر األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـع ــام ــة

ل ـل ـم ـصــال ـحــة» .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
الحركة ،عبد اللطيف القانوع ،أمس،
إن «استمرار اإلجراءات العقابية على
شعبنا في غزة بعد مضي شهر على
حل اللجنة اإلدارية ينغص الجو العام
ل ـل ـم ـصــال ـحــة» ،مـضـيـفــا أن «ال ـغ ـ ّ
ـزي ــن

ينتظرون من الحكومة اتخاذ قــرارات
س ــري ـع ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن م ـعــانــات ـهــم،
وال سـيـمــا بـعــد أن تسلمت الحكومة
(الوفاق) مهماتها».
ثان ،وضمن حلقة جديدة من
في شأن ٍ
املساجالت بــن «حـمــاس» و«داع ــش»،

إيران

واليتي لألوروبيين :ال شروط لالتفاق النووي
أدلى المسؤولون اإليرانيون ،أمس،
بسلسلة تصريحات ،أكدوا فيها أن االتفاق
النووي غير قابل للتفاوض ،وأن على
الواليات المتحدة تنفيذ التزاماتها كما
تفعل إيران
ّ
حـ ـ ـ ــذرت إي ـ ـ ـ ــران ،أم ـ ـ ــس ،ال ـح ـك ــوم ــات
األوروب ـيــة مــن فــرض شــروط جديدة
على مواصلة تطبيق االتفاق الدولي
حـ ـ ــول الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،املـ ـب ــرم
ف ــي عـ ــام  .2015وص ـ ـ ـ ّـرح ع ـل ــي أك ـبــر

ظريفّ :
أقر دعاة الحروب
بقلقهم إزاء التزام إيران
االتفاق النووي
والي ـ ـتـ ــي ،وه ـ ــو م ـس ـت ـش ــار الـ ـش ــؤون
الـخــارجـيــة ل ــدى مــرشــد الجمهورية
ّ
علي خامنئي ،بأن
اإليــرانـيــة السيد ّ
«األوروبيني ال يحق لهم القول :إننا
ن ـق ـبــل (بـ ـه ــذا االتـ ـ ـف ـ ــاق) ،ل ـكــن علينا
الـتـحــدث عــن الــوجــود اإلي ــران ــي» في

الشرق األوسط.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف والي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،أثـ ـ ـن ـ ــاء م ــؤت ـم ــر
صحافي نقله التلفزيون الرسمي،
أن «الـقــول إنهم يقبلون (بــاالتـفــاق)،
لكن عليهم الـتـفــاوض على الــوجــود
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة أو الـ ــدفـ ــاع
ال ـبــال ـس ـتــي اإليـ ــرانـ ــي ،ب ـم ـثــابــة طــرح
شــروط (على تطبيق االتـفــاق) وهذا
غ ـيــر م ـق ـبــول إطـ ــاقـ ــا» .وأك ـ ــد أن «ال
شـ ــروط (ل ــات ـف ــاق) وي ـج ــب تطبيقه
ُّ
ً
عمال بما اتـفــق عليه» فــي فيينا في
 14تموز  ،2015بني إيران ومجموعة
الـ ـس ــت (أمل ــانـ ـي ــا ،الـ ـص ــن ،ال ــوالي ــات
املتحدة ،روسيا ،فرنسا ،بريطانيا).
وك ــان اإللـيــزيــه قــد أف ــاد بــأن الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،تحادث،
الجمعة املاضي ،مع نظيره اإليراني
ح ـســن روح ــان ــي و«طـ ـم ــأن ــه ...بـشــأن
ت ـمـ ّـســك فــرن ـســا ب ــاإلط ــار امل ـح ــدد في
اتـفــاق فيينا» ،فــي الــوقــت ال ــذي كان
فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ي ـه ـ ّـدد ،فــي ال ـيــوم نـفـســه ،بانسحاب
ب ـل ــده م ــن االتـ ـف ــاق «ف ــي أي لـحـظــة».
وأشار قصر اإلليزيه ،في بيانه ،إلى
ّ
ّ
أن مــاكــرون مــع ذلــك «ذك ــر» روحاني
بـبـعــض «الـ ـش ــروط ملــواص ـلــة الـعـمــل
خــال األشـهــر املقبلة بالطموحات»
الواردة في اتفاق فيينا.

أكد سالمي أن تصريحات ترامب كانت مليئة بالعجز والفشل (أ ف ب)

ّ
وت ــاب ــع املـ ـص ــدر ن ـف ـســه أن م ــاك ــرون
أص ـ ـ ّـر ع ـلــى «ال ـ ـحـ ــوار وإح ـ ـ ــراز تـقــدم
ب ـش ــأن م ــواض ـي ــع ال تـتـعـلــق بــاتـفــاق
 ،2015لـكـنـهــا م ـح ــوري ــة ف ــي اإلطـ ــار

االسـتــراتـيـجــي الـحــالــي ،وخصوصًا
املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج
البالستي اإليراني والقضايا األمنية
اإلقليمية».

ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ــواد
ظ ــري ــف ،بـ ــأن دع ـ ــاة ال ـ ـحـ ــروب أق ـ ـ ّـروا
ب ــأن قلقهم إزاء ال ـت ــزام الـجـمـهــوريــة
اإليرانية االتفاق النووي يفوق قلقهم
م ــن عـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا ب ــاالتـ ـف ــاق .وفــي
تـغــريــدة على مــوقــع «تــويـتــر» ،أشــار
ظريف إلى املقابلة التلفزيونية التي
أجــراهــا رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،األحـ ـ ــد ،مــؤك ـدًا
أنـ ــه «ال ي ـم ـكــن أي زوبـ ـع ــة إعــام ـيــة
التمويه على هذه الحقيقة» .وقال إن
«أميركا مطالبة بالسعي إلى تنفيذ
التزاماتها ،كما فعلت إيران تمامًا».
بدوره ،أكد نائب القائد العام للحرس
ال ـث ــوري الـعـمـيــد حـســن ســامــي ،أن
تصريحات الرئيس األميركي دونالد
ترامب كانت مليئة بالعجز والفشل.
ول ـف ــت س ــام ــي ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خ ــال
مراسم افتتاح الورش التدريبية في
«جامعة اإلمام الخامنئي البحرية»،
ّ
إلى أن «الرئيس األميركي الجديد لم
ّ
يتطرق في تصريحاته إلى استخدام
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ــران»،
مضيفًا أن «الـعــدو بــات ي ــدرك اليوم
مـ ــدى قـ ــوة ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
ّ
ويقر بذلك».
(األخبار)

