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فلسطين
الفروف :ال ضمانات
منا بإخراج
ّ
القوات اإليرانية
نقلت وكــالــة «انـتــرفــاكــس» عــن وزيــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
ق ــول ــه إن بـ ــاده ل ــم تـتـعـهــد بـضـمــان
انسحاب ّأي قوات إيرانية من سوريا.
وتأتي هذه التعليقات بعد أنباء نقلت
عــن مـصــادر ديبلوماسية أميركية،
تفيد بتعهد موسكو (ضمن سياق
ات ـ ـفـ ــاق «ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» فــي
الجنوب الـســوري) بالعمل مع إيــران
لسحب قــواتـهــا العاملة فــي ســوريــا.
ولفت الفروف إلى أن الوجود اإليراني
والروسي العسكري في سوريا هو
«وج ـ ــود ش ــرع ــي» ،ل ـكــونــه ت ــم بطلب
وت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة،
للمشاركة في الحرب ضد اإلرهــاب،
على خالف «التحالف الدولي» .وفي
سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـعـمــل
على عقد مؤتمر «ال ـحــوار الوطني»
الـ ـ ـس ـ ــوري «ي ـ ـجـ ــري بـ ـنـ ـج ــاح» ،وه ــو
فــي مرحلة التحضيرات التنظيمية
وت ـح ــدي ــد املـ ـش ــارك ــن ،م ــن دون أن
يحدد املوعد املفترض لعقده.

امل ـح ـل ـي ــة ،ل ـض ــم أب ـن ــائ ـه ــا امل ــوج ــودي ــن
فــي بـلــدات وادي الـفــرات إلــى «فصائل
محلية عربية» ،بمن فيهم املنضوون
ض ـمــن ص ـف ــوف «داعـ ـ ـ ــش» ،ب ـمــا يتيح
ل ـ ـ «ال ـت ـح ــال ــف» ك ـســب ت ـلــك الـ ـق ــرى من
دون م ـع ــارك .واسـتـجـلـبــت االت ـهــامــات
الــروسـيــة ردًا اسـتـفــزازيــا مــن املتحدث
بـ ــاسـ ــم «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ري ـ ـ ـ ــان دي ـ ـلـ ــون،
ال ـ ــذي قـ ــال ف ــي تـعـلـيـقــات لـصـحــافـيــن
أميركيني ،إن «دقــة بيان وزارة الدفاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ي ـت ـط ــاب ــق ودقـ ـ ـ ــة حـمـلـتـهــا
الجوية (في ســوريــا) ...وأعتقد أن هذا
سبب خروجهم بهذه األكــاذيــب .إنهم
يشهدون نكسات في الوقت الحالي».
(األخبار)

السلطة تدافع عن السعودية...
واالستنفار اإلسرائيلي متواصل
في محاولة لتجنب الغضب
السعودي ،وتالفيًا لإلحراج
المترافق مع ضغوط
الرياض من أجل تسوية
القضية الفلسطينية ،قالت
تطبع
رام اهلل إن المملكة لن ّ
العالقة مع إسرائيل قبل حل
«القضية الفلسطينية» .على
مقلب آخر ،يتواصل شد الحزام
اإلسرائيلي حول غزة وداخل
فلسطين المحتلة
وســط مــؤشــرات متسارعة على ضغوط
سعودية تمارسها الرياض على السلطة
الفلسطينية من أجل قبول الحل األميركي
املـنـتـظــر اق ـتــراحــه ف ــي ش ــأن ال ـص ــراع مع
إس ــرائـ ـي ــل ،ص ـ ـ ّـرح وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة في
السلطة ،رياض املالكي ،أمس ،بالقول إن
ُ
«اململكة العربية السعودية لن تقدم على
التطبيع مع إسرائيل بأي شكل كان قبل
حل القضية الفلسطينية».
كـ ـ ــام امل ــالـ ـك ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ــأتـ ــي بـ ـع ــد نـشــر
وثيقة «األخـبــار» عن مراسلة بني وزير
الخارجية السعودي ،عادل الجبير ،إلى
ول ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان (راج ــع
ع ــدد األم ــس) ،ج ــاء فـيــه مــرافـعــة دفاعية
عن اململكة ،إذ قــال إن «السعودية ُت ِّ
قدم
ك ــل ال ــدع ــم ع ـلــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة إلــى
الفلسطينيني بـغـيــة ال ــوص ــول إل ــى حل
ق ــائ ــم ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـش ــرع ـي ــة ال ــدول ـي ــة
وقــراراتـهــا» ،مــن دون أن يوضح فحوى
ال ـل ـقــاءات الـتــي عـقــدهــا رئـيــس السلطة،
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا اسـ ـت ــدع ــي
إل ــى ال ــري ــاض األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،علمًا
ب ـ ــأن ص ـح ـف ــا أم ـي ــرك ـي ــة ق ــال ــت أم ـ ــس إن
الـسـعــوديــن طـلـبــوا مــن عـبــاس أن يقبل
أي صـيـغــة حــل تـطــرحـهــا إدارة دونــالــد

ترامب ،وإال فعليه االستقالة.
وأض ـ ــاف امل ــال ـك ــي ،خ ــال اس ـت ـق ـبــال وفــد
برملاني من السويد أمس ،أن األميركيني
يعملون على «طرح خطة سالم إقليمية
تـتـضـمــن ب ـن ــاء الـ ـس ــام وال ـت ـن ـس ـيــق في
م ـجــال األمـ ــن الـ ــذي يــرمــي إل ــى مـحــاربــة
اإلرهاب ورعاته ومموليه».
على صعيد آخــر ،يــواصــل جيش العدو
اإلســرائ ـي ـلــي رف ــع م ـس ـتــوى ال ـج ـهــوزيــة،
إذ ن ـش ــر م ـن ـظــومــة «ال ـق ـب ــة ال ـح ــدي ــدي ــة»
الدفاعية أيضًا في منطقة «غــوش دان»
في فلسطني املحتلة ،وفق القناة العبرية
الثانية التي قالت إن الرقابة العسكرية
سـمـحــت بـنـشــر ال ـخ ـبــر .وت ـض ــم «غ ــوش
دان» مدن «تل أبيب» ويافا و«حولون»
و«بــات يــام» و«رمتغان» و«بتاح تكفا».
كذلك ،ذكر موقع املستوطنني اإلخباري
الـعـبــري أن مــا تسمى «كتيبة غ ــزة» في
ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال قـ ـ ــررت إغـ ـ ــاق أم ــاك ــن
سـ ـي ــاحـ ـي ــة ف ـ ــي «غ ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ــزة» ب ـس ـبــب
ت ـهــديــدات امل ـقــاومــة الفلسطينية بــالــرد
على قصف نفق تابع لها.
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،عـ ـلـ ـق ــت ص ـح ـي ـفــة
«إسرائيل اليوم» في تقرير أمس ،بالقول
إن «تهديد املنسق العام لشؤون املناطق
الفلسطينية لدى الحكومة اإلسرائيلية

ي ـ ــوآف م ـ ــردخ ـ ــاي ،ضـ ــد ح ــرك ــة ال ـج ـهــاد
اإلس ــام ــي وح ـمــاس الـسـبــت املــاضــي لم
ـأت من فــراغ ،إذ خــرج ببزته العسكرية
يـ ِ
متوجهًا إلــى املجمع العسكري وهناك
نـشــر ت ـهــديــده» ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه أراد أن
ينقل «األزمة إلى الطرف اآلخر».
وقالت الصحيفة« :إسرائيل منذ تفجير
الـنـفــق تعيش حــالــة تصعيد واستنفار
لجيشها ...كل يوم هناك تدريب في غالف
غزة ،الجنود تم استدعاؤهم في ظل هذا
االستنفار ،وحــدات من الجيش منتشرة
ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ع ـلــى الـ ـح ــدود ،إلــى
جانب وقــف العمل فــي الـجــدار األرضــي،

لم تظهر مؤشرات
على تراجع االستعداد
اإلسرائيلي حول غزة أو
داخل فلسطين

لم يشهد األسبوع األخير تقدمًا ملحوظًا في ملف المصالحة الداخلية (أ ف ب)

ومـنــع امل ــزارع ــن مــن الــذهــاب إل ــى العمل
فــي أراضـيـهــم على ال ـح ــدود» .وأضــافــت:
«املـ ـعـ ـل ــوم ــات أرب ـ ـكـ ــت ج ـي ـش ــه وج ـع ـل ـتــه
متأهبًا  24ســاعــة ،وه ــذا ال يستطيع أن
يتحمله الـجـيــش وم ــردخ ــاي ،لــذلــك نفد
صبره ،ونشر هذا التهديد الذي قد ّ
يجر
إلى ضربة استباقية إن بقي الوضع على
ما هو عليه».
وف ــي ظــل ه ــذا الـتـصـعـيــد ،قــالــت مـصــادر
محلية فلسطينية أم ــس إن ع ــدة آلـيــات
عـسـكــريــة إســرائـيـلـيــة تــوغـلــت م ـسـ ً
ـاء في
شـمــال بـلــدة بيت الهـيــا شمالي القطاع
ل ـع ـشــرات األمـ ـت ــار ون ـف ــذت ه ـنــاك أع ـمــال
تجريف بمحاذاة السياج الفاصل ،وسط
إطالق نار متقطع لم يوقع إصابات.
ب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى م ـلــف امل ـص ــال ـح ــة ،قــالــت
حـكــومــة «ال ــوف ــاق الــوطـنــي» فــي اجتماع
عـ ـق ــدت ــه أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـه ــا سـ ـت ــراق ــب ن ـتــائــج
اجتماع الفصائل املقرر عقده في القاهرة
ّ
بـعــد أس ـب ــوع «ب ـمــا يـمــكــن الـحـكــومــة من
االض ـط ــاع بمهماتها كــامـلــة حـســب ما
نــص عليه االت ـفــاق املتعلق باملصالحة
الــوطـنـيــة وبـســط الـسـيــادة الـكــامـلــة على
قطاع غزة».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي حــركــة
«حـمــاس» محمود الــزهــار ،إن الحكومة
والـ ـسـ ـلـ ـط ــة تـ ـضـ ـع ــان ش ـ ــروط ـ ــا إلفـ ـش ــال
املصالحة وللهرب من املبادرة املصرية،
مؤكدًا ضرورة «وضع آليات لتطبيق ما
اتفقت عليه الفصائل عام  2011التي من
ضمنها تأكيد أن العقيدة األمنية تعتبر
إســرائـيــل ع ــدوًا» .وشــدد الــزهــار فــي لقاء
متلفز على أنه «ال يستطيع أحد االقتراب
من سالح املقاومة أو نزعه».
إلــى ذلــك ،قــال أمير قطر ،تميم بــن حمد،
فــي كلمة أم ــس ،إنـنــا «نـتــابــع بقلق بالغ
تدهور األوضاع على املستوى اإلقليمي،
ون ــدع ــو إل ـ ــى ع ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـي ــد» ،مـهـنـئــا
ً
الفلسطينيني بالوحدة التي تمت ،وآمال
في الوقت نفسه «أن يرفع ذلك الحصار
عن غزة».
(األخبار)

تقرير

مخاوف مصرية من ارتفاع أسعار النفط
القاهرة ــ جالل خيرت
الـ ــوح ـ ـيـ ــد لـ ـضـ ـم ــان وح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـعـ ــراق
املشار إليه في املــادة األولــى» .والقت
الـخـطــوة تــرحــابــا ب ـغــداديــا ،إذ نقلت
وك ــال ــة «روي ـ ـت ـ ــرز» ع ــن مـ ـص ــادر فــي
«الـبـنــك امل ــرك ـّـزي ال ـعــراقــي» تأكيدها
أن «البنك خفف القيود على البنوك
الخاصة في اإلقليم ،بعد إبالغها أنه
يمكنها اإلب ـقــاء عـلــى فــروعـهــا هناك

سيتابع «البنك المركزي»
التعامالت بالعملة
األجنبية في «كردستان»
م ـف ـتــوحــة» ،وذلـ ــك بـعــد أس ـب ــوع فقط
من إصــداره أوامــر بإغالقها .ويهدف
اإلجراء إلى التحكم في تدفق العملة
ال ـص ـع ـب ــة إل ـ ــى «اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» ،وه ـ ــو مــا
املركزي عن كثب في
«سيتابعه البنك ّ ً
خاصة التعامالت في
الفترة املقبلة،
العملة األجنبية».
(األخبار)

تخشى الحكومة املصرية في الوقت الحالي أن
تكون مجبرة في شهر كانون الثاني /يناير
املقبل على زيادة أسعار املحروقات مع زيادة
أسعارها عامليًا بسبب التوترات السياسية في
املنطقة ،علمًا بأن املجموعة االقتصادية أقنعت
وفد صندوق النقد الدولي الذي اختتم زيارته
نهاية األسبوع املاضي ،بإرجاء زيادة أسعار
املحروقات والكهرباء إلى بداية العام املالي املقبل.
مخاوف الحكومة مرتبطة بارتفاع سعر برميل
النفط ليقترب من  65دوالرًا ،في وقت ّ
أعدت فيه
الحكومة ميزانيتها على سعر يراوح بني 52
و 55دوالرًا للبرميل ،ما يزيد من الفارق بني
السعر الذي جرى الحساب عليه وبني السعر
الفعلي ،األمر الذي سينعكس على عجز املوازنة
مع األخذ باالعتبار أن الحكومة وضعت سعر
أقل مما وصل إليه الدوالر في الفترة الحالية.
الحكومة التي نجحت في إقناع صندوق النقد
الدولي بصرف الدفعة الثالثة من قرض الـ12
مليار دوالر بعد اإلجراءات االقتصادية التي
اتخذتها على مدار عام كامل ،ليصل إجمالي ما
حصلت عليه مصر بعد الصرف املتوقع للدفعة
الثالثة لنحو نصف قيمة القرض ،تواجه مخاوف

مرتبطة بعدم قدرتها على خفض عجز املوازنة
ليكون  9%كما توقعت في نهاية العام املالي.
السبب الرئيسي في ارتفاع العجز ّ
عما كان
متوقعًا ،هو ارتفاع تكلفة دعم املحروقات التي
تستخدم في محطات الكهرباء .باإلضافة إلى
ثبات أسعار البنزين والسوالر وعدم تحريكها
وسط مقترحات بزيادة أسعار بنزين  95الذي
ُح ِّرر سعره قبل سنوات ليكون بالسعر العاملي،
مع الحفاظ على باقي أسعار البنزين والسوالر
كما هي من دون تغيير حتى بعد االنتخابات
الرئاسية ،حيث ستكون الزيادة الجديدة اعتبارًا
من بداية العام املالي الجديد في أول تموز /يوليو
املقبل.
وال ترغب الحكومة في أي قرارات جديدة من
شأنها رفع األسعار خالل الفترة املقبلة التي
تسبق انتخابات الرئاسة املقررة في شهري
نيسان /أبريل وأيار /مايو املقبلني ،فيما يبقى
عجز املوازنة مرشحًا للبقاء بالنسبة نفسها،
في حال استمرار أسعار املحروقات أعلى
ّ
وتعول الحكومة على
من توقعات الحكومة.
بداية إنتاج حقل ظهر خالل األسابيع املقبلة
لتخفيف الضغط على عملية االستيراد ،وتدرس
كذلك اإلسراع في تطبيق منظومة «الكروت»

(البطاقات) بشكل كامل للحد من الكميات التي
يجري توزيعها دون أي زيادة في األسعار.
َ
وأعلنت الحكومة في وقت سابق دراسة تأجيل
استكمال خطة رفع الدعم التي يبقى منها عامان
(من أصل أربعة أعوام) للتخفيف عن املواطنني،
ُ
لكن هذه الخطة أرجئت في ظل تحفظ صندوق
النقد عن استمرار الدعم بصورته الحالية ،فيما
ُ
أرجئت املناقشات فيها حتى إشعار آخر.
وقال محافظ البنك املركزي ،طارق عامر،
إن السياسات االقتصادية التي وصفها
بـ«التصحيحية» والتي اتخذتها الحكومة
ساهمت في جذب استثمارات خارجية كبيرة،
وصلت إلى  80مليار دوالر فى األشهر الـ11
األخيرة ،معتبرًا أن سياسات الصرف السابقة
كانت مدمرة وال تشجع على االستثمار ،وأهدرت
فرص اإلنتاج املحلي.
وأشاد عامر بانخفاض نسبة العجز وزيادة
اإليرادات فى الدولة ،متوقعًا زيادة االحتياطي
النقدي وتضاعفه خالل عام ،وسط توقعات أن
تقوم لجنة السياسات النقدية التي تجتمع غدًا
الخميس بخفض سعر الفائدة الذي ارتفع ألعلى
مستوى له منذ بداية العام الجاري.

