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بعد توافق «فتح» و«حما�س»

الحمد اهلل رئي�س ًا لحكومة التوافق الفل�سطينية

تفجيرات في طرابل�س الغرب وان�ضمام الدفاع الجوي وتحالف جبريل لـ«معركة الكرامة»

ّ
المت�شددين ويطلب دعم م�صر
جي�ش حفتر ي�ض ّيق على

الخاصة ب��ه��دف إب��ق��اء ال��دول��ة في
حالة عجز وضعف ،خدمة لألجندة
المتطرفة والمشبوهة».

ف��ي ت��ط��ور الف���ت م��ن ش��أن��ه أن
يخرج األزم��ة الليبية من حدودها
الجغرافية ،طلب «الجيش الوطني
الليبي» الذي يقوده رئيس األركان
األسبق اللواء خليفة حفتر ،مساعدة
من الجيش المصري ،وحظي جيش
التوسع ،إذ انضمت
حفتر بمزيد من
ّ
إل��ي��ه رئ��اس��ة أرك���ان ق���وات ال��دف��اع
ال��ج��وي ورب��م��ا وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
وتحالف السياسي البارز محمود
جبريل .وفيما ش��ه��دت العاصمة
ط��راب��ل��س ،ف��ج��ر أم���س ،تفجيرات
واش��ت��ب��اك��ات ض���اري���ة ،أوض��ح��ت
وزارة الدفاع األميركية أن تحريك
قواتها ق��رب ليبيا يأتي ك��ـ«إج��راء
احترازي».

محاولة اغتيال

طلب مساعدة

عزام وأبو مرزوق
توافقت حركة المقاومة اإلسالمية
ح��م��اس وح��رك��ة ال��ت��ح��ري��ر الوطني
الفلسطيني فتح على إسناد رئاسة
حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى
رامي الحمد الله ،على أن يتم اإلعالن
عن ذلك رسميا ً األسبوع المقبل.
وأك����د رئ��ي��س م��ل��ف ال��م��ص��ال��ح��ة
الفلسطينية ف��ي فتح ع���زام األحمد
التوافق على الرئيس الحالي للحكومة
الحمد الله ليتولى رئاسة الحكومة
المقبلة .وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي فتح إن
أج��ل توجهه إل��ى غ��زة بسبب
األحمد ّ
إج���راء رئ��ي��س السلطة الفلسطينية
ال��م��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه م��ح��م��ود ع��ب��اس
مشاورات في هذا الشأن.
وفي شأن الملف األمني ،ذكر األحمد
أنه سيتم تشكيل لجنة عربية إلعادة
بناء األجهزة األمنية بالضفة الغربية
وقطاع غ��زة ،على أن تتم أوال ً إع��ادة

بناء جهاز الشرطة ف��ي غ��زة بثالثة
آالف عسكري مع الدفاع المدني ،وبقية
األجهزة ستشكل لجنة عربية بإشراف
مصري إلع���ادة هيكلتها وف��ق قانون
الخدمة األمنية.
وك��ان مسؤول ملف المصالحة في
حماس موسى أب��و م���رزوق ق��د أعلن
أن حركته أبلغت فتح رسميا ً أنها ال
تمانع تولي الحمد لله رئاسة حكومة
ال��ت��واف��ق ال��وط��ن��ي .وق���ال إن تشكيل
الحكومة سيعلن األسبوع المقبل ،بعد
زيارة مرتقبة لألحمد إلى غزة ،مؤكدا ً
أن الحكومة الجديدة س ُتعرض على
المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل
الثقة.
ول��ف��ت م��س��ؤول م��ل��ف المصالحة
ف��ي ح��م��اس إل���ى أن «إس���رائ���ي���ل» ال
تريد المصالحة بين أب��ن��اء الشعب
الفلسطيني لتنفرد ض��ده وتنال من

عزيمته.
وش���دد أب��و م���رزوق على ض��رورة
استعادة الوحدة الفلسطينية وإحياء
ال��م��ش��روع ال��وط��ن��ي م��ن خ�لال إع��ادة
ترتيب البيت الداخلي ضمن منظومة
موحدة.
ّ
واعتبر أن إنجاز المصالحة وتحقيق
شراكة سياسية بين الفصائل كافة
خ��ي��اران اس��ت��رات��ي��ج��ي��ان ووط��ن��ي��ان
وش��ع��ب��ي��ان ل��ك��ل األط���ي���اف ،وي��ج��ري
العمل على إنجاحهما واستمرارهما
وحمايتهما من كل التحدّيات.
ووق���ع وف���د م��ن منظمة التحرير
الفلسطينية وحركة حماس اتفاقا ً في
غ��زة ي��وم  23نيسان الماضي ينهي
حالة االنقسام الداخلي المستمر منذ
منتصف عام  ،2007ويتضمن تشكيل
حكومة توافق من شخصيات مستقلة
خالل خمسة أسابيع.

حملة حمدين �صباحي :مر�شحنا لن ين�سحب

وط��ل��ب ال��ن��اط��ق ب��اس��م الجيش
ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي ال��ع��ق��ي��د محمد
ال��ح��ج��ازي م��ن ال��ج��ي��ش المصري
أن يم ّد يد العون للجيش الوطني
ال��ل��ي��ب��ي ،ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ح��دود
المصرية الليبية مستقرة .وق��ال
ال��ح��ج��ازي إن «ال��ج��ي��ش المصري
صمام األمان لألمة العربية بكاملها
ونع ّول عليه كثيرا ً ونمد اليد إليه
لحماية الحدود من جهتنا» .وأشار
إلى أن كل قوات حرس الحدود مع
مصر انضمت إل��ى عملية الكرامة،
تحت ل��واء القيادة العامة للجيش
الليبي ،وتقوم بدور مهم في حماية
الحدود الليبية -المصرية.
وق��ال الحجازي إن أكثر من 90
ف��ي المئة م��ن الشعب الليبي مع
حركة الجيش الوطني في «معركة
ال��ك��رام��ة» ،معتبرا ً أن «الحكومة
االنتقالية أصبحت في وضع الميت،
ألنها ال تعبّر عن الشعب الليبي وإنما
عن تنظيمات ظالمية بينها جماعة
اإلخوان».

الدفاع الجوي

م��ي��دان��ي�اً ،أعلنت رئ��اس��ة أرك��ان
الدفاع الجوي في ليبيا انضمامها
إلى معركة «الكرامة» .وقال رئيس
أرك��ان ق��وات الدفاع الجوي العقيد

اجتماع طارئ
أعلنت جامعة الدول العربية ،عن عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين ،وذلك للتشاور حول
تطورات األوضاع في ليبيا ،بحضور األمين العام للجامعة العربية د .نبيل العربي ،وممثل األمين العام للجامعة
الخاص بليبيا ناصر القدوة.
وصرح القدوة في مؤتمر صحافي أول من أمس أن الجامعة أجرت مشاورات مكثفة أيضا ً لعقد اجتماع طارئ على
مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل مواجهة األوضاع المتصاعدة على الساحة الليبية.
وقال القدوة عقب لقاء مع العربي إنه التقى خالل األيام األخيرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وعددا ً من
السفراء العرب واألجانب ،لالستماع إلى رؤيتهم والتجهيز لزيارة ليبيا إال أن الجانب الليبي طلب التمهل لحين
تشكيل الحكومة ،إال أن األوضاع تصاعدت وهناك قلق شديد لدى الجامعة مما يحدث.
جمعة العباني ،في بيان بث على
قنوات فضائية إن رئاسة األرك��ان
تعلن «انضمامها الكامل إلى عملية
كرامة ليبيا».
ودعا العباني الشعب الليبي إلى
االلتفاف حول قواته المسلحة في
«معركته ضد اإلره��اب واستعادة
األم����ن» .وأض���اف ف��ي م��داخ��ل��ة مع
قناة «ليبيا لكل األح��رار»« :إننا مع
الشعب الليبي ،ويجب أن نكون
لحمة واح��دة من أجل القضاء على
كل أنواع اإلرهاب».

وزارة الداخلية

وذك��رت وكالة األنباء الليبية أن
وزارة الداخلية أعلنت كذلك تأييدها
للعملية التي يقودها اللواء حفتر،
لكن القائم بأعمال وزي��ر الداخلية
الليبي صالح مازق قال في تصريح
مبهم إن وزارت��ه تقف مع «الشعب
الليبي» وليس مع حفتر .ووصف
م��ازق ال��ذي تحدث عبر قناة النبأ
التلفزيونية المحلية بيانا ً للوزارة
نقلته في وقت سابق وكالة األنباء
الرسمية عن أن الوزارة انضمت إلى
حفتر بأنه «خاطئ».

تحالف جبريل

وفي السياق ،أعلن «تحالف القوى
الوطنية» برئاسة محمود جبريل
دعمه لعملية «كرامة ليبيا» .وشدد
ف��ي بيان على ض��رورة أن «تلتزم
قيادات الجيش الوطني المشاركة
في العملية بالوعد الذي قطعته أمام
نفسها والشعب بعدم التدخل في
شؤون الحياة السياسية بأي شكل
وحماية المسار الديمقراطي الذي
اختاره الليبيون في الثورة» .ودان
«األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة التي تمارس
ضد أفراد الجيش والشرطة والقوات

ميدانيا ً أيضاً ،نجا رئيس أركان
القوات البحرية الليبية العميد حسن
أبو شناق من محاولة اغتيال أثناء
توجهه إلى مقر عمله في طرابلس.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الليبية عن
المتحدث الرسمي باسم البحرية
الليبية العقيد أيوب قاسم أن مجموعة
مسلحة كانت في سيارة ذات زجاج
داك��ن أطلقت النار على سيارة أبو
ش��ن��اق .وأض���اف أن ال��ح��ادث أسفر
عن إصابة بسيطة لرئيس األرك��ان
وسائقه واثنين من الحراس.
وك����ان ش��ه��ود ع��ي��ان ذك����روا أن
هجوما ً صاروخيا ً على جنوب غربي
العاصمة أسفر عن مقتل شخصين
على األقل .وقال سكان إن انفجارات
ُمدوية عدة وقعت بالقرب من ثكنة
اليرموك في حي صالح الدين .وهب
رج��ال اإلط��ف��اء لمكافحة حريق في
مصنع للسجاد والمباني الملحقة
به .وق��ال شهود عيان إن اثنين من
المهاجرين األفارقة ُقتال وأُصيب اثنان
آخران بجروح .ووقعت أيضا ً معارك
ضارية بالقرب من معسكر للجيش
في ضاحية تاجورا الشرقية.

تحرك أميركي

على خ��ط م����وا ٍز ،ق��ال المتحدث
ال��ص��ح��اف��ي ب��اس��م وزارة ال��دف��اع
األميركية (البنتاغون) جون كيربي
للصحافيين الثالثاء« :إن قوة قوامها
زهاء  250من أف��راد مشاة البحرية
األميركية تحركت من إسبانيا إلى
إيطاليا ك��ـ«إج��راء اح��ت��رازي» إزاء
تصاعد األزمة في ليبيا».
وأضاف« :ح ّركنا عناصر من قوة
مشاة البحرية المكلفة بمهمات جوية
أرضية من مورون في إسبانيا حيث
يتمركزون إلى سيغونيال في جزيرة
صقلية في إيطاليا» .وقال المتحدث
باسم ال���وزارة« :نتابع الوضع عن
ك��ث��ب ...االض��ط��راب��ات هناك مثيرة
لقلقنا في وزارة الدفاع».

الثقة المفقودة :البرلمان اليمني ّ
يهدد الحكومة

قالت المتحدثة باسم حملة المرشح
الرئاسي بمصر حمدين صباحي ،هبة
ياسين إن نتيجة السباق لم تحسم
ب��ع��د ع��ل��ى رغ���م اك��ت��س��اح المرشح
المنافس وزير الدفاع السابق المشير
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي بتصويت
المصريين بالخارج.
وأوضحت ياسين في تصريحات
صحافية« :ما زال هناك أمل ،فنسبة
المشاركة للمصريين بالخارج ال تقارن
بالداخل حيث يتجاوز ع��دد من لهم
حق االنتخاب  50مليوناً» .وأضافت:
«إن تصريحات أحد أعضاء الحملة
في شأن نتيجة التصويت بالخارج
تم تفسيرها على نحو غير دقيق».
ووجهت التحية للمصريين بالخارج
لتوجههم إل��ى ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع،

ومشاركتهم في العملية االنتخابية من
اجل مستقبل مصر ،ما يعد تشجيعا ً
للمصريين في الداخل.
وحول األنباء التي يرددها البعض
ع��ن إم��ك��ان انسحاب م��رش��ح التيار
الشعبي قالت« :إنها محض شائعات
وك��ذب ،مشددة على أن��ه مستمر في
السباق الرئاسي حتى نهايته».
وأدل�����ى ن��ح��و  318أل���ف ن��اخ��ب
ب���أص���وات���ه���م ،وب��ل��غ��ت األص�����وات
الصحيحة  313ألفاً ،طبقا ً لما أعلنته
اللجنة العليا النتخابات الرئاسة
بمصر ،في شأن حصر عدد الناخبين
في ال��خ��ارج واألص���وات التي حصل
عليها كل مرشح .وحصل السيسي
على  296ألفا ً و 628صوتا ً بنسبة
 94.5في المئة ،مقابل نحو  17ألفا ً

و 207أصوات لصباحي بنسبة 5.5
في المئة.
من جهة ثانية اتهم حزب «الحرية
والعدالة» الذراع السياسية لـ «جماعة
اإلخ���وان المسلمين» مساء أول من
أم���س اللجنة العليا لالنتخابات
المصرية ،بتزوير أسماء أشخاص
م��ن المصريين المقيمين بالخارج
ممن قاطعوا االنتخابات باستخدام
أسمائهم وأرقامهم الوطنية لمصلحة
مرشح معين.
ونقل الحزب في تقرير نشر على
موقعه الرسمي هذه االتهامات نقالً
ع��ن مجموعة «ائ��ت�لاف المصريين
بالخارج» ،التي أكدت وجود «تزوير»
ف��ي تقرير حمل اس��م «فضيحة من
العيار الثقيل».

�إدراج «�أجناد م�صر» على الئحة االرهاب
قضت محكمة مصرية أمس باعتبار منظمة أجناد مصر
جماعة «إرهابية».
وأص��درت محكمة األم��ور المستعجلة بعابدين ق��رارا ً
يقضي باعتبار جماعة «أجناد مصر جماعة إرهابية» .
وك��ان المحامي أحمد إبراهيم سليمان أق��ام دعوى
مستعجلة طالب فيها باعتبار جماعة أجناد مصر إرهابية،
لما تمثله من خطورة على األمن القومي بالبالد .وأشار إلى

أن «الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن حوادث إرهابية عدة
كان أهمها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها
العميد طارق المرجاوي ،وكذلك تفجيرات ميدان لبنان».
وفي مطلع نيسان الماضي ،أعلنت جماعة أجناد مصر
مسؤوليتها عن تفجير ثالث عبوات ناسفة أمام جامعة
القاهرة أسفرت عن مقتل ضابط مصري برتبة عميد
وإصابة  5ضباط آخرين.

ا�ست�شهاد فتى بحريني بر�صا�ص قوات الأمن
قال األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية
في البحرين الشيخ علي سلمان في تعليقه على قتل سيد
محمود سيد محسن ( 15سنة) باألسلحة النارية في
جزيرة سترة« :ال نحتاج إلى تحقيق الجهات الرسمية فقد
قتلتم طفالً ال يمثل أي خطر على حياة أحد وهذه جريمة».
وأف��اد موقع الوفاق أن الشيخ سلمان لفت من خالل
حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «إطالق السالح الناري
على األرجل لإلعاقة ،إطالق السالح الناري على الصدر
والرأس للقتل ،أمر ال يحتاج إلى تحقيق» .وشدد على أن
«استخداما ً للقوة المفرطة غير الالزمة يساوي قتالً خارج
إطار القانون ،ناتجا ً من عقلية االستهتار بأرواح المواطنين
المعارضين».
وقال األمين العام للوفاق :من أسباب هذا االستهتار
اإلفالت من العقاب وصمت المجتمع الدولي عن االنتهاكات
الجسيمة والممنهجة لحقوق اإلنسان في البحرين.
وكانت جمعية الوفاق قد أعلنت مقتل الفتى السيد
محمود السيد محسن السيد أحمد ( 14سنة) في جزيرة

سترة أول من أم��س ،بعد تمزيق ق��وات النظام لجسده
بأسلحتها القاتلة وإصابته من مسافة قريبة في منطقة
الصدر والقلب .وظهرت صور للفتى التقطت بعد إصابته
وهو غارق بدمه ،فيما تظهر اإلصابة العميقة القاتلة التي
أصيب بها باألسلحة النارية (الرصاص االنشطاري)
المحرم دولياً ،والذي قتلت به القوات البحرينية عشرات
المواطنين منذ انطالق الثورة قبل  3أعوام وحتى اآلن.
وأوضحت مصادر أن سيد محسن تعرض لرصاص
الشوزن بإصابة مباشرة ومن مسافة قريبة في منطقة
الصدر ،ما أدى إلى استشهاده .فيما أكد النائب الوفاقي
المستقيل الشيخ حسن عيسى عبر حسابه الخاص
بـ»تويتر» وقوع إصابات عديدة ومنها الحرجة في ختام
عزاء الشهيد علي فيصل.
وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل
االجتماعي «تويتر»« :إن غرفة العمليات الرئيسية تلقت
بالغا ً من المركز الصحي بسترة يفيد بإحضار شخص
ٍ
متوف» ،والجهات المختصة تباشر التحقيق في الواقعة.

أعطى البرلمان اليمني حكومة
ال��وف��اق اليمني مهلة تنتهي يوم
االثنين المقبل لتقديم حلول ألزمة
المشتقات النفطية واالخ��ت�لاالت
األمنية ،ما لم يسحب الثقة عنها.
وأقر البرلمان أول من أمس مقترح
س��ح��ب ال��ث��ق��ة ع��ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ذي
تقدم به عدد من النواب في الجلسة
الثالثة الستجواب أعضاء الحكومة،
حول األوضاع األمنية واالقتصادية
للبالد.
وفي الجلسة ،هدد رئيس الحكومة
محمد سالم باسندوة باالنسحاب
بعد مشادة كالمية مع أحد أعضاء
المجلس ،دع��اه لتقديم استقالته.
وش���ن ال��ن��ائ��ب ع��ن ح���زب المؤتمر
الشعبي العام محمد البرعي ،هجوما ً
الذع����ا ً ع��ل��ى ب��اس��ن��دوة ،وخاطبه
بالقول« :أستحلفك بالله أن تقدم
استقالتك من رئاسة الحكومة وأنت
مرفوع ال��رأس ،أفضل من أن تخرج
ورأسك بين قدميك».
وكان باسندوة الذي تتهم حكومته
بالفساد ،قد اعترف ل��دى حضوره
وأغلب أعضاء حكومة الوفاق إلى
البرلمان لمناقشة استجواب النواب،
ال��ذي ب��دأ االثنين وت��م تمديده إلى
األربعاء ،بوجود فساد «كبير» في

حكومته ،وقال« :إنها ليست حكومته
وإنما حكومة األح��زاب الممثلة في
البرلمان».
ويأتي هذا االستجواب على خلفية
عدد من القضايا التي كان البرلمان
قد أث��اره��ا في وق��ت سابق ،ثم قرر
استجواب الحكومة في شأنها ،وأهم
هذه القضايا «االنفالت األمني الذي
تعيشه البالد ،وعدم توافر المشتقات
النفطية في ع��دد من المحافظات،
وانقطاع التيار الكهربائي لفترات
طويلة» .لكن أغلب ال���وزراء الذين
تحدثوا أمام النواب ،لم يقتربوا من
القضايا المثارة ،بل راحوا يشرحون
اإلنجازات التي زعموا أن وزاراتهم
قد حققتها خالل الفترة الماضية ،ما
جعل النواب يصعدون من لهجتهم،
مطالبين بسحب الثقة عن الحكومة.
وأكد مراقبون أنه يستحيل على
المجلس سحب الثقة عن الحكومة
أو اتخاذ اي إج��راء ضدها يتجاوز
االستجواب في ظل انعدام التوافق
داخ���ل المجلس ال���ذي يعد شرطا ً
لصحة ال���ق���رارات ال��ص��ادرة عنه،
وال���ذي أصبحت ق��رارات��ه مرهونة
بمبدأ التوافق بين الكتل البرلمانية
الذي نصت عليه المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية.

هادي :معركتنا �ضد الإرهاب م�صيرية
تحدث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بلهجة المنتصر ضد المتشددين بعد
«تطهير محافظتي شبوة وأبين من شراذم اإلرهاب» الفتا ً إلى أن المعركة ضد اإلرهاب
«مصيرية» ،وأتاح له هذا االرتياح اإلسهاب مجددا ً في الملفات السياسية ،إذ وصف
قرارات مؤتمر الحوار الوطني بأنها صياغة حديثة ومعاصرة لمشروع الوحدة على
أساس اتحادي ديمقراطي ،على رغم استمرار المشكالت األمنية على جبهة الحوثيين
بعد مقتل خمسة جنود أول من أمس.
وفي خطاب وجهه إلى مواطنيه عشية الذكرى السنوية للوحدة ،وتزامنا ً مع
اغتيال مسلحين لمسؤول محلي في رادع وسط اليمن ،قال الرئيس عبد ربه منصور
هادي« :انتصرت قوا ُتنا المسلحة واألمن وتمكنت من تطهير محافظتي شبوة وأبين
في وقت قياسي من شراذم اإلرهاب التي ألحقت الضرر بقدسية ديننا اإلسالمي».
وأضاف« :لذلك فإن معركة شعبنا وقواتنا المسلحة واألمن باتت معركة مصيرية».
وقال هادي« :إن ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني من صيغة دولة اتحادية
بأقاليمها الستة هي خطوة مهمة إلعادة بناء اليمن الواحد».

محادثات جزائرية  -فرن�سية معمقة ب�ش�أن ليبيا
أكد وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لو دريان أنه أجرى مع المسؤولين الجزائريين
«محادثات معمقة حول ليبيا» .وعقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية رمطان
لعمامرة قال لو دريان« :أسجل باهتمام أن من حيث المبادئ األساسية لدينا اتفاقات
واضحة في القضاء على اإلرهاب بكل أشكاله والذي ينشط على مستوى هذه المنطقة
الواسعة ويعيث فسادا ً في بلدانها».
في األثناء ،قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء رحالتها نحو ليبيا بسبب
تدهور األوضاع األمنية بعد االنتهاء من إجالء الجزائريين من هذا البلد الجار ،وفق ما
أكد مسؤول في الشركة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «سيتم اإلبقاء على الرحالت
نحو ليبيا لغاية إجالء الجزائريين الموجودين في ليبيا لكن قرار إلغاء الرحالت قد
اتخذ».
ورأى أحد طياري الخطوط الجوية الجزائرية أن «الطيارين طلبوا من اإلدارة وقف
رحلتها األسبوعية نحو طرابلس» ،موضحا ً أن الطيارين ال يريدون العمل على هذا
الخط «خصوصا ً منذ إجالء الدبلوماسيين الجزائريين».
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلذاعة الجزائر الدولية االثنين:
«إن الرعايا الجزائريين في ليبيا ليسوا مستهدفين بصفة خاصة» .وأضاف« :لألسف
هناك ظاهرة اإلرهاب التي أخذت أبعادا ً غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق .وبما أن
الجزائر هي بال منازع قلعة محاربة اإلرهاب في المنطقة فإنها هدف لإلرهابيين».

خالل التصويت على حلول األزمة

تقرير �إخباري
�سيا�سة م�صر الخارجية بين ال�سي�سي و�صباحي
يتصدر ملف العالقات الخارجية أولويات
ال��رئ �ي��س ال�م�ق�ب��ل ن��ظ��را ً ال ��ى ارت� �ب ��اط أغلب
محاور هذا الملف باألمن القومي المصري
مباشرة.
فكيفية تعاطي الرئيس المقبل م��ع ملف
ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة لمصر ه��ي م��ن أكثر
الملفات ترقبا ً م��ن قبل المواطن المصري
في هذه الفترة ،ال سيما أن هذا الملف يرتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بالتحول الذي شهدته مصر
عقب الثالثين م��ن ح��زي��ران ،بعد أن أعلنت
ال �ق��اه��رة رف �ض �ه��ا أي ت��دخ��ل ف��ي شؤونها
الداخلية خصوصا ً التدخل الغربي.
ف��ي رأي ال��دك �ت��ور ح�س��ن س�لام��ة أستاذ
العلوم السياسية في جامعة القاهرة« :أن
هناك نقاط تقارب في العالقات الخارجية
بين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي
وتحديدا ً في األمور األساسية مثل الحرص
على استقالل اإلرادة الوطنية والتعامل مع
مختلف دول العالم واالهتمام بإيجاد حل
لسد النهضة».
كما ان وضع اتفاقية كامب ديفيد يتصدر
أولويات الرئيس المقبل أيضاً ،ال سيما في
م��ا يتعلق بالمالحق األمنية الخاصة بها،
وقضية بناء س��د النهضة االثيوبي كذلك،
وإع ��ادة ال �ت��وازن ف��ي العالقات بين الشرق
والغرب يأتي ضمن المتغيرات الجديدة التي

فرضت نفسها حديثاً.
ي��ق��ول ع �ل��ي ح �س��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س وك��ال��ة
أنباء الشرق األوس��ط« :في النقطة الخاصة
المتعلقة بمعاهدة السالم مع «إسرائيل» نجد
أن السيسي يتعامل مع ال��واق��ع بأنه يمكن
إع��ادة النظر في بعض بنود هذه المعاهدة،
ف��ي ح �ي��ن ي��ري��د ص �ب��اح��ي ت �ط��وي��را ً شامالً
لها وه��و ما قد ال يكون متوافرا ً في الوقت
الراهن».
أهمية ه��ذا الملف بالنسبة ال��ى الرئيس
المقبل دف �ع��ت ب� ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى أن
تقدم م��ذك��رة لممثلي المرشحين صباحي
وال�س�ي�س��ي .تتعلق ب��أس��س ع�لاق��ات مصر
ال��دول��ي��ة وت� �ص ��ور ال�م�س�ت�ق�ب��ل السياسي
الخارجي المصري خ�لال الفترة المقبلة،
وأهم توجهاته بعد ثورة « 30يوينو».
ت ��رج ��ع أه� �م� �ي ��ة ه � ��ذا ال� �م� �ل ��ف إل � ��ى ك ��ون
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال�م�ق�ب�ل��ة ت �ع � ّد نقطة
م �ف��ارق��ة ت �م � ّه��د ل�م��رح�ل��ة ج��دي��دة للسياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �م �ص��ري��ة ت��ت��ج��اوز تحديات
الثورة ،لتنطلق فيها مصر من موقع الدولة
الرائدة القادرة على استعادة دورها إقليميا ً
ودولياً.

