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ّ ً
ّ
هنية في القاهرة :رفع الحصار أوال

تراجع ملف املصالحة في األولويات و«حماس» تهاجم إجراء االنتخابات في الضـ
رغم توافد املسؤولني الفلسطينيني الى القاهرة على مدى
األسبوع املاضي ،وآخرها زيارة السماعيل هنية ّاليوم ،فإن ملف
وفد منهم،
املصالحة الوطنية ال يقع في أولوياتهم؛ فكل ٍ
أكان حمساويًا أم فتحاويًا ،يطمح الى تعزيز عالقاته مع القيادة
الجديدة ،وتحصيل املكتسبات
غزة ــ قيس الصفدي

اع �ت �ب��ر ال �ق �ي��ادي ف��ي ح��رك��ة
«ح �م��اس» ،ص�ل�اح ب��ردوي��ل
(ال�ص��ورة) أن ق��رار الرئيس
م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ب� ��إج� ��راء
االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ح �ل �ي��ة ف��ي
م ��وع ��ده ��ا ب �ت �ش��ري��ن األول
ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة «ل��ن
ي�غ�ي��ر ال �ص��ورة ف��ي الضفة
التي باتت منطقة عسكرية
تابعة للجنرال (األميركي
ك � � �ي� � ��ث) داي � � � �ت� � � ��ون وت � �ح ��ت
ح� � �م � ��اي � ��ة اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي�ي��ن
وت�ح��ت ق�م��ع أج �ه��زة األم��ن،
وه� � � ��ي ب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي م �ن �ط �ق��ة
ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ف � �ت� ��ح ،وال ش� ��أن
ل� �ح� �م ��اس ب � �ه� ��ا» .وق � � ��ال إن
إج��راء االنتخابات املحلية
«ه� � � � ��و م � � �ح� � ��اول� � ��ة ف ��اش � �ل ��ة
إلع ��ادة إن�ت��اج ه��ذا ال�ن�ظ��ام،
ول �ع �ب��ة س �ي��اس �ي��ة إلظ �ه��ار
السلطة كما لو أنها مؤمنة
بالديموقراطية» .وأض��اف
ال � �ب� ��ردوي� ��ل «ك � � ��ان ب��إم �ك��ان
السلطة بدل هذه الخطوات
األح��ادي��ة أن تشيع الحرية
ف � ��ي ال � �ض � �ف� ��ة ،وأن ت �ت �خ��ذ
ق� � ��رارات س �ي��اس �ي��ة ل�ص��ال��ح
القضية كوقف املفاوضات
م��ع االح�ت�لال والتفكير في
تنفيذ املصالحة».

إيران
رغم تصريحات املسؤولني
اإليرانيني املتكررة بشأن عدم
جدوى العقوبات الدولية
ضد بالدهم ،يعاني الوضع
االقتصادي في إيران ّ
األمرين،
وخصوصًا أن املسؤولني في
حال استنفار دائم

بدأ وفد من الحكومة الفلسطينية املقالة
ّ
ف��ي ق�ط��اع غ ��زة ،ب��رئ��اس��ة اسماعيل هنية،
أم � ��س ،زي � ��ارة رس �م �ي��ة مل �ص��ر س �ع �ي��ًا وراء
ت �ح� ّ�رك ف�ع�ل��ي ل��رف��ع ال �ح �ص��ار ع��ن ال�ق�ط��اع
الساحلي ،فيما ي�ب��دو أن ملف املصالحة
ّ
تراجع على سلم األولويات الفلسطينية،
وخصوصًا على وقع استعدادات السلطة
ف��ي رام ال�ل��ه إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات محلية لن
تشارك فيها «حماس» ،التي رأتها ابتزازًا
اش�ت��رك��ت ف�ي��ه ال�س�ل�ط��ة م��ع واش�ن�ط��ن وت��ل
أبيب .وكما غ��اب ملف املصالحة عن لقاء
الرئيس الفلسطيني زعيم حركة «فتح»،
محمود عباس ،مع الرئيس املصري محمد
مرسي ،أواخ��ر األسبوع املاضي ،يبدو أن
امللف سيهمش أيضًا في اللقاء األول الذي
سيجمع هنية بمرسي اليوم ،بحسب ما
أكد مصدر في حكومة «حماس».
وق � ��ال ه �ن �ي��ة ق �ب �ي��ل م �غ ��ادرت ��ه م �ع �ب��ر رف��ح
البري «نحن في زيارة مهمة ملصر لتهنئة
مرسي ،وأيادينا بيضاء وجعبتنا ممتلئة
ب�م�ل�ف��ات م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي»،
مضيفًا «سنتحدث حول كثير من األشياء
من أهمها الكهرباء» ،حيث يعاني القطاع
م � ��ن أزم � � ��ة ح � � ��ادة ف � ��ي ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء ،وس ��ط
ت �ح��ذي��رات م�ت�ن��ام�ي��ة م��ن «ان �ف �ج��ار شعبي
محتمل» .وقال مصدر مسؤول في حكومة
هنية ،فضل ع��دم ذك��ر اس�م��ه ل�ـ«األخ�ب��ار»،
إن األخير والوفد املرافق سيعقدان خالل
ال��زي��ارة ال �ت��ي ت�م�ت��د ل�ث�لاث��ة أي ��ام ،سلسلة
ل �ق��اءات م�ه�م��ة ف��ي ال �ق��اه��رة م��ع ال �ق �ي��ادات
امل �ص��ري��ة ال �ج��دي��دة ،أب ��رزه ��ا ل �ق��اء م��رس��ي
ورئ �ي��س ح�ك��وم�ت��ه امل�ك�ل��ف ه �ش��ام ق�ن��دي��ل.
وأش ��ار ال��ى أن «ال��وف��د ي�ح�م��ل ف��ي زي��ارت��ه
خ �ط��ة ع �م��ل ل �ح��ل م ��ا ي��واج �ه��ه ق �ط��اع غ��زة
م��ن أزم ��ات ب�م��ا يشمل م �ج��االت ال�ك�ه��رب��اء
وال��وق��ود وع �م��ل أن �ف��اق ال�ت�ه��ري��ب ،إض��اف��ة
إل��ى ملف إع��ادة إعمار القطاع واملشاريع
االقتصادية» بني القطاع ومصر .وأوضح
أن ال��وف��د س�ي�ط�ل��ب م��ن ال �ق �ي��ادة امل�ص��ري��ة
ّ
ات� �خ ��اذ خ� �ط ��وات ع�م �ل �ي��ة ت �ج ��اه ح� ��ل ه��ذه
األزم ��ات ،على أن ي�ك��ون املطلب الرئيسي

مرتكزًا على فتح معبر رف��ح البري بشكل
دائ � ��م وامل � �ض � ّ�ي ف ��ي خ �ط��ط إق ��ام ��ة م�ن�ط�ق��ة
تجارية حرة على الحدود مع القطاع.
وي �ض��م ال ��وف ��د ال �ح �ك��وم��ي  18ش�خ�ص�ي��ة،
ب �ي �ن �ه��م وزراء ال� �خ ��ارج� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��اد
واإلس �ك��ان وال�ص�ح��ة ون� ��واب ف��ي املجلس
ال �ت �ش��ري �ع��ي .وت �ن �ظ��ر «ح� �م ��اس» ،ب��أه�م�ي��ة
ب��ال�غ��ة إل��ى زي ��ارة هنية ل�ل�ق��اه��رة ،وت�ع� ّ�ول
م��ن خاللها على رف��ع الحصار السياسي
املفروض على حكومتها ،بحسب املصدر
الحكومي.

وق � ��ال امل �ص ��در ن�ف�س��ه إن ه�ن�ي��ة سيسعى
إلى تمتني العالقات مع مؤسسة الرئاسة
امل�ص��ري��ة وج�م��اع��ة اإلخ� ��وان املسلمني من
خ�ل�ال ع ��رض ك��ل آف ��اق ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي،
ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ت�ش��دي��د اإلج � � ��راءات األم�ن�ي��ة
على الحدود مع قطاع غزة وشبه جزيرة
سيناء.
وفي الوقت نفسه ،قلل املصدر من أهمية
ح �ض��ور م �ل��ف امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة على
ط ��اول ��ة امل �ب��اح �ث��ات ب�ي�ن م ��رس ��ي وه �ن �ي��ة،
م �ع �ت �ب �رًا أن األول ��وي ��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ال��راه��ن

ّ
املضي في
لدى «حماس» وحكومتها هي
ملفات رفع الحصار بالكامل وإعادة إعمار
القطاع .واستقبل مرسي أواخ��ر األسبوع
امل ��اض ��ي ال ��رئ �ي��س ع� �ب ��اس ،ف ��ي أول ل �ق��اء
بينهما منذ فوزه برئاسة مصر ،وبعد 24
س��اع��ة م��ن ذل��ك ال�ت�ق��ى وف �دًا م��ن «ح�م��اس»
ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س مكتبها ال�س�ي��اس��ي خالد
مشعل .وأعلنت الحركة عقب اللقاء أنها
تلقت تعهدات ج��دي��ة م��ن الرئيس مرسي
بالعمل على رفع الحصار كليًا عن القطاع.
وفي مؤشر على تراجع املصالحة ،انتقد

«الحد من آثار العقوبات» وتعلن زيادة أجهزة التخصيب
طهران تناقش ّ
أك� ��د وزي � ��ر االق �ت �ص��اد اإلي� ��ران� ��ي ،شمس
ال��دي��ن ح�س�ي�ن��ي ،أن ال �س �ل �ط��ات ستتخذ
خطوات «للحد من آثار العقوبات» ،وذلك
عشية ال��دع��وة ال��ى ال��وح��دة التي وجهها
امل��رش��د األع �ل��ى ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
ع� �ل ��ي خ ��ام �ن� �ئ ��ي ،أول م� ��ن أم � � ��س ،خ�ل�ال
اجتماع مع املسؤولني الكبار في البالد.
ون��اق��ش وزراء إي��ران�ي��ون ،خ�لال اجتماع
م �غ �ل ��ق م � ��ع أع � �ض � ��اء م �ج �ل ��س ال � �ش� ��ورى
(ال� �ب ��رمل ��ان) ،امل �ش��اك��ل االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
ت ��واج� �ه� �ه ��ا ال � � �ب �ل��اد ،وال س �ي �م ��ا ت��أث �ي��ر
العقوبات الدولية والتضخم املتسارع.
وتزامن االجتماع مع نشر وسائل االعالم
املحلية أخ�ي�رًا ص��ورًا لصفوف االنتظار
الطويلة للحصول على امل��واد الغذائية
املدعومة.
وأك � ��د ح �س �ي �ن��ي أن ال �س �ل �ط��ات س�ت�ت�خ��ذ
خ� �ط ��وات «ل �ل �ح��د م ��ن آث� � ��ار ال �ع �ق��وب��ات»
الغربية ،من خالل االنتقال إلى «اقتصاد
املقاومة» .وتابع «توافقنا على إجراءات
لخفض نفقات امل�ي��زان�ي��ة وال�ت��رك�ي��ز على

االنتاج الداخلي» .وش��ارك في االجتماع
وزراء االق � �ت � �ص ��اد وال� �ن� �ف ��ط وال� �ت� �ج ��ارة
وال � ��زراع � ��ة ،إض ��اف ��ة ال� ��ى ح��اك��م امل �ص��رف
امل ��رك ��زي ،ح�س�ب�م��ا ن�ق�ل��ت وك ��ال ��ة األن �ب��اء
الطالبية (ايسنا).
أم � � ��ا رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � �ش � � ��ورى ،ع �ل��ي
الري �ج��ان��ي ،ف��أوض��ح أن اج �ت �م��اع أم��س،
ك� ��ان ب��ال �ت��أك �ي��د ه ��دف ��ه «ت �ق �ي �ي��م ال��وض��ع
االقتصادي واالنتاج في البالد» .وشدد
على ضرورة وضع الخالفات جانبًا بني
ً
امل�س��ؤول�ين ،ق��ائ�لا إن��ه «ي�ج��ب ع��دم اتهام
أح ��دن ��ا ل�ل�آخ ��ر .امل �ه��م ت �ج �ن��ب ال �ض �غ��وط
(االقتصادية) على الناس».
وك��ان خامنئي ق��ال ،أول م��ن أم��س خالل
اج�ت�م��اع��ه م��ع م �س��ؤول�ين ك �ب��ار« ،ال��واق��ع
أن امل�ش��اك��ل ق��ائ�م��ة ،ل�ك��ن ي�ج��ب حلها ّمن
خالل الوحدة (وعلى املسؤولني) تجنب
االنقسامات التي ال طائل منها» ،طالبًا
من املسؤولني االيرانيني ع��دم التشاحن
ع� �ل� �ن ��ًا ،وم� � �ش � ��ددًا ع� �ل ��ى «امل � �س� ��ؤول�ي��ن أن
يعلموا أن هذه التصرفات لن تجلب لهم

أي مكانة بني الناس».
وع� ��ن ال �ع �ق��وب��ات ال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى إي � ��ران،
ق � � � ��ال خ� ��ام � �ن � �ئ� ��ي إن ه � � � ��ذه ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات
ت �ض��ر ال� �غ ��رب أك �ث ��ر م �م��ا ت �ض��ر ب ��إي ��ران،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى أزم � ��ة ال � �ي� ��ورو .وأض� � ��اف أن
«ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة االس �ل�ام � �ي� ��ة س�ت�ت�خ�ط��ى
ال�ض�غ��وط االق �ت �ص��ادي��ة ال��راه �ن��ة عليها،
ألن استمرارها ليس م��ن مصلحة األم��م
ال �غ��رب �ي��ة» .وأك ��د أن «ت��راج��ع إي� ��ران (ع��ن
سياساتها) بغض النظر عن التبريرات
أو األع� ��ذار ،أو إظ�ه��ار امل��رون��ة ،سيشجع
العدو».
وت��اب��ع خ��ام�ن�ئ��ي« :ي�ق��ول��ون (ف��ي ال�غ��رب)
ص ��راح ��ة إن ع �ل �ي �ه��م ت �ش��دي��د ال �ض �غ��وط
وال�ع�ق��وب��ات إلج�ب��ار السلطات االي��ران�ي��ة
ع �ل��ى إع � ��ادة ح �س��اب��ات �ه��ا .ل �ي��س ف �ق��ط لن
نعيد حساباتنا وح�س��ب ،ب��ل سنمضي
بمزيد م��ن اإلص ��رار ف��ي م�س��ار الشعب»،
مشيرًا الى أنه «اآلن لدينا  11ألف جهاز
عامل للطرد املركزي في البالد».
وزادت إي � � ��ران ب��أك �ث��ر م ��ن  10ف ��ي امل �ئ��ة

ع ��دد أج �ه��زة ال �ط��رد امل��رك��زي املخصصة
لتخصيب ال �ي��وران �ي��وم ،رغ��م ال�ع�ق��وب��ات
وال � �ض � �غ� ��وط ال� ��دول � �ي� ��ة ،ح �س �ب �م��ا ن�ق�ل��ت
وس� ��ائ� ��ل إع� �ل ��ام ع� ��ن ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��ود
أحمدي نجاد الذي حضر لقاء املسؤولني
مع خامنئي .وكرر نجاد قول خامنئي إن
«هناك حاليًا  11ألف جهاز طرد مركزي
تعمل في مواقع التخصيب».
وب �ح �س��ب آخ ��ر ت �ق��ري��ر ل �ل��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة
ل �ل �ط��اق��ة ال � ��ذري � ��ة ن �ش ��ر ف� ��ي ن �ه ��اي ��ة آذار
املاضي ،ف��إن إي��ران تملك أكثر بقليل من
ع�ش��رة آالف ج�ه��از ط��رد ،منها  9330في
ناتنز (بينها  8818تعمل) وق��راب��ة 696
في موقع فوردو.
وخ�لال مفاوضات نووية استؤنفت في
نيسان بعد  15شهرًا من توقفها ،طلبت
ال��دول الست (الواليات املتحدة وروسيا
والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا) من
إيران غلق موقع فوردو ووقف تخصيب
اليورانيوم بنسبة  20في املئة.
(أ ف ب ،رويترز)

