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كيري قلق من م�شاركة «حما�س» ونتنياهو كاد ينفجر

�إبعاد ال�سفير ال�سوري بهجت �سليمان خطيئة ينبغي ا�ستدراكها
محمد شريف الجيوسي
انطالقا ً من موقعي كمواطن عربي
ينتمي إلى بالد الشام والعالم العربي
الكبير الذي جزأه المستعمر وجزأها
(على اختالف مسمياته) وزرع في
قلبه وقلبها السرطان الصهيوني.
ك���ان ال��س��ف��ي��ر ال���س���وري بهجت
سليمان واض��ح�ا ً تجاه األردن منذ
ال��ب��داي��ة .ل��م ي��خ��ات��ل أو ي��خ��دع أو
يجادل ،في ما ال حق له به .دافع عن
دولته بفروسية يفتقدها كثير من
الدبلوماسيين إلى حد أن بعضهم
أصبحوا عيونا ً على بلدانهم أكثر من
كونهم في خدمة مصالحها القريبة
واالستراتيجية .وألنه كان واضحا ً
تسجل له ال
غير م��وارب وتلك صفة
ّ
عليه.
ت��ح��دث��ت ت��ق��اري��ر ك��ث��ي��رة غربية
وأميركية و»إسرائيلية» وأحيانا ً
م��ح��ل��ي��ة ع���ن ت���ع���اون األردن مع
ال��والي��ات المتحدة وال��غ��رب وحتى
مع «إسرائيل» في التدريب وتهريب
األسلحة والذخائر ووسائل االتصال
وتمرير اإلرهابيين ومعالجتهم وفتح
منافذ غير شرعية ،كان من نتيجتها
دخ���ول م��ئ��ات أل���وف ممن اعتبروا
الجئين ،فيما جرت عرقلة عبور من
يمتلكون وثائق صحيحة وال يريدون
اعتبارهم الجئين ،وفتحت مخيمات
ل��ج��وء ق��ال��ت ت��ق��اري��ر غ��رب��ي��ة إنها
أصبحت لإلتجار بالبشر واألعراض
من قبل خليجيين.
وال بد أن ذلك كله استدعى وينبغي
أن يستدعي السفير سليمان إلى
إط�لاق تصريحات وال��ر ّد على أقالم
وغير ذلك مما هاجم الدولة الوطنية

ال��س��وري��ة وت���دخ���ل ف���ي ش��ؤون��ه��ا
الداخلية أو وقف مع أعدائها ضدها.
وب��ع��د زع��م ت��ق��اري��ر ال���دول التي
تفرض إرادتها على األردن ،تدخله
بأشكال ع��دي��دة ض��د س��وري��ة ،فمن
الخطأ بل الخطيئة أن يعتبر األردن،
السفير السوري شخصا ً غير مرغوب
ب��ه ،فليس هو المتدخل في الشأن
األردني أوال ً وآخراً ،وليست له صفة
ال��ع��دو االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ل�أردن كي
نبعده ،فيما ال��ع��دو االستراتيجي
لألردن ما زال يقيم بين ظهرانينا وإن
عقدنا معه ألف معاهدة ومعاهدة،

ذلك أنها قيد على مصالحنا الراهنة،
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة منها وال��وط��ن��ي��ة،
والقومية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
لقد ارتكب األردن خطيئة بحق
نفسه أوالً ،إذ أثبت أنه ال يملك قراره
المستقل ال��ذي ُتبنى على أساسه
س��ي��ادة ال����دول ،وأث��ب��ت ع��ج��زه عن
التحريك ساكنا ً تجاه م��ن م��ا زال
يعتبر شرق األردن ج��زءا ً من كيانه
الغاصب ويعمل على اس��ت��رداده،
وعلى ن��زوح فلسطينيين جدد إليه
مرحليا ً قبل تشتيتهم في بقاع األرض

األربع إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا
والمكسيك والقليل إل��ى ال��والي��ات
المتحدة (حيث ال يعقل أن يتضمن
ال��م��ش��روع الصهيوني ف��ي المدى
المتوسط تجميع الفلسطينيين على
مرمى حجر من األقصى وإنما فقط
المترفين منهم والعلماء).
ل��ق��د ك���ان أم����ام األردن ب��وج��ود
السفير ال��ذي أثنى م��رارا ً عليه ،عند
كل انعطافة تبدو إيجابية وتعلنها
الدولة األردنية تجاه الدولة الوطنية
السورية ،ترميم عالقاته معها ،وهو
ترميم ك��ان بحاجة إليه حتى قبل

�أمين عام �سلطة وادي الأردن ينفي �أي دور
يتعلق باالعتداء على ال�سدود المائية ال�سورية
نفى األمين العام لسلطة وادي
األردن سعد أب��و حمور أن يكون
ل�لأردن أي دور يتعلق باالعتداء
على ال��س��دود المائية السورية
المقامة في محافظة درعا ،كما جاء
على لسان مدير الموارد المائية في
محافظة درعا عكاش علوه .واعتبر

أبو حمور أن ارتفاع مخزون سد
الوحدة من المياه إلى  42مليون
م 3نجم عن معدل الهطول الجيد
خ�لال الموسم الشتوي الماضي
وأن األردن ملتزم ويحترم اتفاقاته
المائية الثنائية مع سورية ويعمل
على التعاون المائي في حوض

اليرموك المشترك .
وق�������ال ع����ل����وه إن األردن
ي��ق��وم ب��ت��زوي��د ك��ي��ان االح��ت�لال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��ك��م��ي��ات كبيرة
من المياه عبر بوابة خاصة في
س��د ال��وح��دة على حساب س��دود
التخزين الموجودة في محافظة

حفتر ي�ؤيد � ّأي
�ضربة م�صرية
للإرهاب حتى
داخل ليبيا
درع��ا .وأض��اف أن «المجموعات
اإلرهابية اعتدت بطلب من األردن
على  4محطات ض��خ ف��ي منطقة
المزيريب بريف درع��ا الغربي،
ما تسبّب في (ه���روب) نحو 45
مليون م 3من 4س��دود تخزينية
سورية في المزيريب».

بم�شاركة الأردن وال�سعودية وقطر والكويت وماليزيا و�أميركا

�ضمن تدريبات «الأ�سد المت�أهب» تمارين غط�س لزرع �ألغام
ضمن تدريبات «األسد المتأهب» ،أقيم تمرين
الغطس تحت الماء بمشاركة من القوة البحرية
األردنية ونظيراتها السعودية والكويتية والقطرية
واألميركية بواقع تمرين تشبيهي لزراعة ووضع
األلغام تحت الماء.
وأقيم تمرين الرماية في ميادين األسلحة الخفيفة
بمشاركة عدد من الرماة من األردن والسعودية

وقطر والكويت وماليزيا وأميركا .وهدف التمرين
إلى التد ّرب على الرمايات بوضعياتها وأشكالها
كافة وللمسافات كلها ،ضمن فعاليات ما سمي
«تمرين األسد المتأهب».
وافتتحت أول من أمس دورة التدريب المائي
(السباحة الخاصة) بمشاركة  26عنصرا ً من
ق��وات ال��درك ،ضمن برنامج التدريب والتعاون

المشترك بين القوة البحرية األردنية وقيادة قوات
الدرك.
وبيّن رئيس قسم الغطاسين في مركز التدريب
البحري الرائد البحري عبدالله األزايدة أن الدورة
تشتمل إضافة إل��ى السباحة على محاضرات
نظرية للسباحة واإلسعافات األولية والمحاضرات
الوطنية واإلرشادية واألمنية.

ٌ
ورهان على العالقة مع رو�سيا
�سد النه�ضة...

ملفات الخارج على طاولة الرئي�س الم�صري الجديد

في تطور ال يخلو من تناغم ووحدة
حال تتميز بها الحرب على اإلرهاب
ف��ي ك��ل م��ن ليبيا وم��ص��ر ،كشف
رئيس األركان الليبي السابق اللواء
المتقاعد خليفة حفتر قائد «معركة
الكرامة» أنه يؤيد أي ضربة عسكرية
مصرية «تؤمن حدود مصر» حتى لو
كانت داخل ليبيا ،مؤكدا ً في الوقت
ذاته استمرار «معركة الكرامة» ضد
اإلره��اب��ي��ي��ن ،فيما ت��واص��ل الهيئة
التأسيسية لصوغ الدستور عملها
على «وضع دستور توافقي يعبّر عن
خصوصية هذا البلد الجميل«.
وقال حفتر في حوار مع صحيفة
«ال��م��ص��ري ال��ي��وم» ن��ش��رت الجزء
الثاني منه أول من أمس« :نصحت
السلطات الحاكمة في طرابلس من
قبل بأن تترك تأمين الحدود مع مصر
لمصر نفسها ،ألنها غير قادرة عليها،
فهذه الحكومة عاجزة ال تستطيع
تقديم ش��يء ،لكن المستقبل يجب
أن يبنى بأي ٍد وطنية تستطيع أن
تؤمن الحدود لنفسها ولجيرانها،
ال أن تتركها مفتوحة تدخل منها
المصائب» ،موضحا ً أنه لم يقم بأي
م��ح��اول��ة للتواصل م��ع السلطات
المصرية بعد.
وأضاف حفتر« :أنا مع أي ضربة
عسكرية ت��ؤ ّم��ن ح��دود مصر حتى
داخل ليبيا ،نريد التخلص من هذه
المجموعات ال��م��وب��وءة ف��ي درن��ة
وبنغازي وإجدابيا وسرت وطرابلس
وعلى ال��ح��دود الجزائرية .ال يمكن
إطالقا ً أن نسمح ألي منها بأن يقوم
بأي عمل ضد بلدان الجوار الشقيقة
والصديقة ،والموضوع يحتاج إلى
تعاون لمنعها من عمل معسكرات في
مصر أو ليبيا».
وك���ش���ف أن ك��ت��ائ��ب «أن���ص���ار
ال��ش��ري��ع��ة» (ال��ق��اع��دة) والكتائب
المتحالفة معها قتلت ف��ي األشهر
األخيرة  500ضابط ومجند .ونفى
أن يكون هناك دعم خارجي لقواته
العسكرية ،وق��ال« :لم نر أو نسمع
شيئا ً من هذا القبيل ،ولكننا نتوقع
خيرا ً من أصدقائنا جميعاً».
وأكد حفتر في بيان مقتضب أذيع
على قناة «ليبيا لكل األح���رار» أنه
«ال شرعية لغير الشعب» ،مضيفا ً
أن «الجيش ماض في عمليته حتى
يتحقق األم��ن واالستقرار وتترسخ
الحرية والديمقراطية وتنطلق مسيرة
التنمية».

أسفر مخاض عسير أخ��ي��را ً عن
والدة حكومة الوفاق الوطني بعد
االنقسام ،ليطوي الفلسطينيون بذلك
صفحة س��وداء من تاريخ حركتين
اختصمتا.
وأدت حكومة التوافق الوطني
اليمين الدستوري في مقر المقاطعة
ب��رام الله أمس أم��ام رئيس السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس ،بعد أن توصل طرفاها (فتح-
حماس) إلى اتفاق يقتضي تسمية
رامي الحمد الله وزيرا ً لألسرى.
وك����ادت قضية وزارة األس���رى
تعصف باتفاق المصالحة بعد إصرار
عباس على إلغائها ،ما قابلته حماس
بالرفض وأعلنت اّأل حكومة من دون
وزارة األس����رى» ،ول��ك��ن الساعات
األخيرة شهدت توافق الطرفين على
تولي رئيس الحكومة رام��ي الحمد
الله للوزارة.
وتتألف الحكومة من  17وزي��را ً
بينهم خمسة من قطاع غزة ويترأسها
رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وف��ي السياق ،أك��د عضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي ف���ي ح��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة
اإلس�لام��ي��ة ح��م��اس س��ام��ي خاطر،
أن حكومة التوافق الوطني «تمثل
حكومة الكل الفلسطيني ،وأن وزارة
األس��رى باقية فيها» .وأوض��ح في
تصريحات خاصة ،أنه جرى التوافق
بين حركتي «فتح» و»حماس» بشأن
وزارة األسرى ،إذ ُج ّمد مرسوم هيئة
األس��رى لفترة من الزمن وإلى حين
التوافق والتشاور فيه تبقى وزارة
األس����رى ك��م��ا ه���ي ،وي��ك��ل��ف رئيس
ال����وزراء أح��د ال����وزراء بمتابعتها.
وأض��اف« :حكومة الحمد الله اآلن
تمثل الكل الفلسطيني ،على رغم
تحفظنا على منح وزارة الخارجية
لرياض المالكي وتحفظ حركة فتح
كذلك ،إال أننا رغبة منا في إنجاز
المصالحة وإن��ه��اء االن��ق��س��ام ومع
إصرار رئيس السلطة محمود عباس
عليه ،رأينا تجاوز هذا األمر حتى ال
نجعله عقبة أمام المصالحة ،ونأمل
أن تكون هذه بداية إنهاء االنقسام
ومعالجة ذيوله وآثاره المتراكمة منذ
سبعة أعوام».

الحكومة الفلسطينية الجديدة
وق����ال ع��ب��اس ف���ي خ��ط��اب بثه
تلفزيون «فلسطين» بعد أداء اليمين:
«اليوم نعلن نهاية االنقسام الذي
أل��ح��ق بقضيتنا الوطنية أض���رارا ً
ك��ارث��ي��ة» .وأض���اف «ال��ي��وم نعلن
اس��ت��ع��ادة وح���دة ال��وط��ن ووح���دة
المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى
عصية على االنقسام».
ورح���ب���ت ح��رك��ة ح��م��اس أم��س
بالحكومة وق��ال المتحدث باسمها
سامي أب��و زه��ري« :ن��ب��ارك حكومة
ال��ت��واف��ق الوطني وه���ذه الحكومة
ال��ت��ي تمثل ال��ش��ع��ب الفلسطيني
كله» .معتبرا ً أن أداء ال��وزراء الجدد
اليمين ال��دس��ت��وري «خ��ب��ر سعيد
لشعبنا الفلسطيني ونقطة تح ّول
على طريق العمل الوطني تمكننا من
توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة
االحتالل «اإلسرائيلي»».
وفي أول ر ّد فعل «إسرائيلي» ّ
حض
رئيس ال���وزراء ف��ي كيان االحتالل
بنيامين نتنياهو ـ الذي كاد ينفجر
من الغضب إث��ر تشكيل الحكومة ـ
المجتمع الدولي على عدم «التس ّرع»
ف��ي االع���ت���راف ب��ح��ك��وم��ة ال��ت��واف��ق
الوطني الفلسطينية .وذل��ك بسبب
مشاركة «حماس» التي ال تعترف
بـ»إسرائيل» في تلك الحكومة.
وكانت سلطات االحتالل قد منعت
ثالثة م��ن ال����وزراء ال��ج��دد االنتقال

من قطاع غ��زة إل��ى الضفة الغربية
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي أداء ال��ق��س��م ،في
حين أعلن رئيس السلطة في كلمة
مسجلة ُب ّثت بعد أداء الوزراء اليمين
الدستورية ط��ي صفحة االنقسام
الفلسطيني ،معلنا ً أن «مهمة حكومة
التوافق اإلعداد لالنتخابات».
وأعرب وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري عن قلقه إزاء مشاركة
حركة «حماس» في عملية تشكيل
الحكومة الفلسطينية ال��ج��دي��دة،
وذل��ك خالل مكالمة هاتفية أجراها
مع عباس .وذك��رت الناطقة باسم
وزارة الخارجية األميركية جين
بساكي أول من أمس أن كيري شدّد
على ض��رورة أن تتمسك الحكومة
الفلسطينية الجديدة برفض العنف
واالع��ت��راف بدولة «إس��رائ��ي��ل» وأن
تلتزم االت��ف��اق��ات ال��ت��ي ع��ق��دت مع
الدولة العبرية سابقاً .وأكد الرئيس
عباس لكيري أن الحكومة الجديدة
ستلتزم ه��ذه المبادئ ،بحسب ما
قالته بساكي.
وح � ّذر وزي��ر الخارجية األميركي
من أن واشنطن ستراقب عن كثب
ت��ط��ورات األوض����اع ع��ل��ى الساحة
الفلسطينية وستقيّم أي��ة حكومة
فلسطينية ان��ط�لاق�ا ً م��ن تشكيلتها
وسياستها وأعمالها.

�إلقاء القب�ض على � 30شخ�ص ًا بينهم عنا�صر «داع�ش»

قتلى وجرحى في موجة تفجيرات ّ
هزت محافظات العراق

ذكرت مصادر في وزارة الداخلية
العراقية أمس أن العشرات سقطوا
قتلى وج��رح��ى نتيجة تفجيرات
ع��دة ،ف��ي وق��ت ألقت ق��وات األم��ن
القبض على  30شخصاً ،بينهم
عناصر «داعش».
ففي محافظة ذي قار أدى تفجير
س��ي��ارة مفخخة إل��ى إص��اب��ة 20
شخصا ً بجروح مختلفة ،بينما قتل
شخص وج��رح  9آخ��رون بتفجير
مماثل في محافظة النجف.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال���وزارة
العميد سعد معن ف��ي ب��ي��ان إنّ
«محافظات بابل وذي قار والنجف
شهدت اعتداءات إرهابية جبانة».
وأضاف أن «االعتداء األول حصل
بواسطة عجلة مفخخة في ناحية
اإلسكندرية بمحافظة ب��اب��ل ،ما
أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين
وإص��اب��ة  11آخ��ري��ن ،ف��ي حين
أص��ي��ب  10أش��خ��اص بانفجار
عجلة مفخخة في منطقة الشامية
بمحافظة ذي ق��ار ،وقتل شخص
وأصيب  8مدنيين بانفجار عجلة
م��ف��خ��خ��ة ف���ي ال��ح��ي ال��ع��س��ك��ري
بمحافظة النجف».
وذك���ر ب��ي��ان ص���ادر ع��ن قيادة
عمليات محافظة صالح الدين أن
شرطة المحافظة وق��وات الجيش
ألقت القبض على  25مطلوبا ً خالل
عملية أمنية شرق مدينة تكريت.
وبحسب البيان فإن القوة نفسها
قبضت على  5متهمين من «داعش»
ينتمون إلى خلية إرهابية مسؤولة
عن حوادث االغتياالت والتفجيرات
في تكريت.
وعلى صعيد آخ��ر ق��ال مصدر
أم��ن��ي ف��ي محافظة ب��غ��داد« :إن
عبوة ناسفة كانت مزروعة على

االرهاب المتنقل في العراق
جانب طريق في منطقة المشاهدة
شمال بغداد انفجرت ،ما أدى إلى
مقتل شخصين وإصابة  4آخرين
ب��ج��روح» .وف��ي محافظة نينوى
فتح مسلحون مجهولون نيران
أسلحتهم تجاه م��س��ؤول حماية
مبنى المحافظة ،أثناء خروجه من
منزله في الحي العربي في الجانب
األيمن من مدينة الموصل وأردوه
قتيالً في الحال والذوا بالفرار.
أك��د شهود عيان ف��ي محافظة
دهوك أمس أن المدفعية التركية
قصفت مناطق ح��دودي��ة تابعة
للمحافظة ،مشيرين إلى أن القصف
لم يسفر عن خسائر بشرية .وقال
م��خ��ت��ار ق��ري��ة ن���زدور ال��ح��دودي��ة
التابعة لقضاء زاخو في محافظة
دهوك خليل نزدوري إن «المدفعية

ال��ت��رك��ي��ة قصفت ال��ي��وم مناطق
حدودية في الناحية» ،مبينا ً أن
«القصف المدفعي التركي شمل
مناطق نزدور وسويلي وئيكمال».
وأض��اف ن��زدوري أن «الهجوم لم
يسفر عن خسائر بشرية» ،الفتا ً في
الوقت نفسه إلى أن ذلك القصف
ّ
«بث الفزع بين المزارعين والرعاة
الموجودين في المنطقة».
وت��ش��ه��د ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة
العراقية المحاذية لتركيا هدوءا ً
نسبيا ً منذ آذار  2013بعد إعالن
ح��زب العمال الكردستاني وقف
إطالق النار وانسحاب مسلحيه من
األراضي التركية إلى شمال العراق
استجابة لنداء رئيسه بعد مبادرة
السالم التي أطلقها لمناسبة عيد
النوروز.

يرتدون عباءة الإ�سالم وكتابهم المقد�س هو «التلمود»

مزاج الشارع المصري بعد االنتخابات؟
في ّ
خط موا ٍز مع الملفات الداخلية
المتخمة باألعباء والضغوط ،يواجه
الرئيس المصري الجديد المشير عبد
الفتاح السيسي تحدّيات خارجية
عديدة تتعلّق بالمواقف الدولية من
مصر ،في ظل بزوغ بعض التنظيمات
وال���دول ال��داع��م��ة لتنظيم اإلخ��وان
المسلمين ،وطبيعة مواقف تلك الدول
عقب اكتمال خريطة الطريق.
وأ ّك��د مراقبون ال��ره��ان المصري
على العالقات العربية ،ال سيّما مع
دول الخليج باستثناء قطر التي
وصفوها بأ ّنها «ف��ي م���أزق» وبين
ن��اري اعترافها بشرعية السلطات
المصرية واإلرادة الشعبية ودعم
جماعة اإلخ���وان المسلمين ،فضالً
عن ره��انٍ مصري على روسيا التي
أبدت ترحيبا ً بالتعاون .الفتين إلى

األزمة ،إذ كان يصدر من هنا ما يعكر
صفو هذه العالقات ،من قبل كتاب
محسوبين على الدولة ،ومنهم من
تولى مناصب مهمة ،وفريقا ً في موقع
اتخاذ القرار ولم يكن في ذلك مجانبا ً
للحقيقة فقد سبق لمدير المخابرات
العامة األردنية أن كتب على موقع
«أخ��ب��ار البلد» (ك��م��ا أذك���ر) مقالة
ُتظهر تمايز موقف المخابرات تجاه
س��وري��ة ،وتمنياته على أن يكون
لألجهزة اآلخرى الموقف ذاته (وقد
اقتبست من مقالته تلك خبرا ً عممته
ونشرته على شبكة األردن العربي
التي أترأس تحريرها).
إن عالقاتنا بسورية ،التي تضم
الجزء األكبر من بالد الشام ،مساحة
ومواطنين وإمكانات وقدرات ،تجعلنا
نشعر أنها الوطن األم ،لكل مواطن
في بالد الشام ،وأننا عندما ننتصر
لها فإننا ننتصر لذاتنا لمصالحنا
إليماننا لدمائنا لتاريخنا ولمستقبلنا
وألوالدن����ا وأح��ف��ادن��ا ول��وح��دة بالد
ال���ش���ام ...ف��ي م��واج��ه��ة ال��م��ش��روع
الصهيوني واإلم��ب��ري��ال��ي العالمي
واالنكشارية الجديدة ،وبالتالي ليس
لنا أدن��ى مصلحة في تعكير صفو
العالقات معها وإنما محاورتها وإزالة
أي لبس قد يطرأ لغير سبب.
إن ال��والي��ات المتحدة األميركية
وكل من يليها من زراع��ات مسمومة
وأح��ق��اد وضغائن ومطامع وأفكار
تكفيرية وظالمية وعنصرية ،ليست
هي البديل من سورية أو فلسطين أو
لبنان أو االسكندرون أو بالد الشام
أو العالم العربي ووحدته واستقراره
وأمنه وسيادته .ال بديل من العروبة
إال بالعروبة.

حكومة الوفاق الفل�سطينية
ت�ؤدي اليمين الد�ستورية �أمام عبا�س

توجه الدبلوماسية
أمور ُتثار عن بدء ّ
المصرية نحو روسيا والصين في
معادلة العالقات بالمنطقة وكقوى
بديلة من أميركا أو لتنويع مصادر
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة وت��وس��ي��ع
قاعدتها بحيث ال يكون االعتماد األول
على الواليات المتحدة.

معسكر روسي

ف���ي ال��س��ي��اق ،ش����دّد ال��م��ح��ام��ي
المصري البارز المنشق عن جماعة
اإلخوان المسلمين مختار نوح على
ض���رورة تنبّه مصر إل��ى المعسكر
الروسي ،ال سيما أنّ الروس أعربوا
عن رغبتهم في استعادة العالقات
مع مصر .الفتا ً إلى أنّ على المشير
عبد الف ّتاح السيسي استغالل هذه
الفرصة لصالح مصر ،مؤ ّكدا ً أهمية

العالقات المصرية  -الخليجية.
وأوضح عضو المجلس المصري
للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد
حسن أنّ «العالقات الخارجية هي
أهم التحدّيات التي تواجه الرئيس
المصري الجديد» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«الدبلوماسية المصرية التي لعبت
دورا ً ب���ارزا ً وق��وي �ا ً منذ «ث���ورة 30
يونيو» ،نجحت في تقويم المشهد
وتوضيح الصورة لمختلف الدول،
ما ح ّقق نجاحات بعينها في اعتراف
دول كثيرة بالتطورات السياسية
بمصر واإلرادة الشعبية».
وأضاف حسن أنّ «دولة قطر تبقى
على دعمها لإلخوان ،اّإل أنّ ذلك الدعم
«مو ّقت» وستضطر إلى االستجابة
لإلرادة الشعبية لكن بصورة تحافظ
على شكلها وصورتها أمام المجتمع

ال��دول��ي بحيث ال ي��ك��ون ال��ت��ح� ّول
فجائياً» ،الفتا ً إلى أنّ «أميركا نفسها
وجدت نفسها مضطرة إلى االعتراف
بالسلطات المصرية كي ال تخسر
ع��ن��ص��را ً ف��اع�لاً ف��ي منطقة الشرق
األوسط».

سد النهضة

وي���ب���رز م��ل��ف «س����د ال��ن��ه��ض��ة»
اإلثيوبي كأحد أبرز الملفات العاجلة
على طاولة الرئيس المصري الجديد
بما سبّب من صداع للمصريين ،وهو
ملف مرتبط إلى حد كبير باستعادة
مصر ل��دوره��ا األف��ري��ق��ي ،فضالً عن
اإلشكاالت األخرى الناتجة من األجواء
غير المستقرة في بعض دول الجوار،
وفي مقدمتها ليبيا والتي تمثل تهديدا ً
على أمن مصر.

محكمة م�صرية ت�صف متهمين مت�شددين ب�أنهم «�شياطين»
بررت محكمة مصرية أول من أمس حكما ً مثيرا ً للجدل أصدرته حديثا ً وحكمت
فيه على  37إسالميا ً باإلعدام وعلى  492آخرين بالسجن المؤبد ،واصفة
هؤالء المدانين بأنهم «شياطين ...يرتدون عباءة اإلسالم وكتابهم المقدس هو
التلمود».
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أث��ارت موجة انتقادات دولية في األشهر
األخيرة بسبب حكمها باإلعدام على المئات ممن قدموا على أنهم من أنصار الرئيس
المخلوع محمد مرسي ،وذلك في محاكمتين جماعيتين لم تدم جلسة االستماع
فيهما اّإل دقائق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي نشرته أول من أمس إن المتهمين
«خرجوا من أعماق الجحيم يرتدون عباءة اإلس�لام ،وهدفهم االستيالء على
مقاليد الحكم في مصر ،ونهب ثرواتها واستعباد أهلها ،فقتلوا نائب المأمور،
ومثلوا بجثته وهو صائم» .ووصفت المتهمين بـ»الشياطين أعداء الوطن ،الذين
استخدموا دور العبادة ،في الترويج ألغراضهم ووصايا كتابهم التلمود» ،وهو
الكتاب المقدس لدى اليهود.

وفي نهاية آذار قضت المحكمة بإعدام  529متهماً .ولكن بعد شهر خفف
القاضي نفسه العقوبة على  492منهم إلى السجن المؤبد وأبقى عقوبة اإلعدام
على  .37وبعدها أصدر نفسه حكما ً جديدا ً في قضية ثانية حكم فيها بإعدام 683
شخصا ً آخر ،بينهم المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد بديع .وال تزال
هذه األحكام تنتظر المصادقة عليها في  12حزيران.
وهؤالء المتهمون اإلسالميون المفترضون وعددهم حوالى  1200شخص ،بينهم
حوالى ألف يحاكمون غيابياً ،اتهموا بارتكاب أعمال عنف على هامش تظاهرات
جرت في  14آذار  2013احتجاجا ً على تفريق السلطات بالقوة اعتصامين ألنصار
مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في عملية قتل فيها أكثر
من  700شخص .وحوكم في القضية األولى  529متهما ً بجرم قتل ضابط شرطة
واالعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة والعنف.
وكانت األمم المتحدة قد نددت بهذه المحاكمات واصفة إياها بأنها «أكبر
المحاكمات الجماعية في التاريخ الحديث» ،بينما رحبت الصحافة المصرية في
المقابل بهذه األحكام القاسية.

