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حفل التن�صيب جاء بم�شاركة عربية و�إيرانية و�أفريقية ...وبوتين يدعوه �إلى زيارة مو�سكو

تقرير �إخباري

ال�سي�سي :م�صر عازمة على ا�ستعادة دورها الإقليمي والدولي

م�صر ودول الجوار...
حدود ملتهبة تطغى على الم�صالح

االحتفاالت في ميدان القاهرة

السيسي خالل توجهه إلى «اإلتحادية»
عاشت مصر أمس لحظاتٍ هي األكثر د ّقة في تاريخها
ُ
التاريخ أمس على قدميه،
المعاصر ،ففي مشهد وقف فيه
ن��زل المصريون إل��ى الساحات في المدن والقرى كلها
احتفاال ً بالرئيس المنتخب لمصر المشير عبد الفتاح
السيسي ،الذي ي ّ
ُعول عليه المصريون كثيرا ً للخروج من
أزماتهم خصوصا ً االقتصادية ،وقد استبق «اإلخ��وان»
مراسم التنصيب بدعوات إلى نشر العنف والفوضى في
البالد.
وأقيمت بعد ظهر أمس مراسم تنصيب الرئيس المصري
المنتخب عبد الفتاح السيسي في قصر االتحادية في
القاهرة بحضور عربي وإيراني وأفريقي كبير ووسط
تمثيل غربي متواضع.
وبعد أن صافح الرئيس الجديد الوفود المشاركة في
حفل تنصيبه رئيسا ً لمصر ،ألقى كلمة أكد فيها أن مصر
ستبدأ مرحلة نهوض شامل داخليا ً وخارجياً ،مشيرا ً في
خطابه األول داخ��ل قصر االتحادية ،بعد مراسم تأدية
اليمين القانونية رئيسا ً للبالد ،إلى أن مصر عازمة على
استعادة دوره��ا اإلقليمي وال��دول��ي ،آم�لاً أن تتمكن من
اإلسهام في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وفيما أعرب السيسى عن تقديره للملك السعودي عبد
الله بن عبد العزيز لدعوته إلى عقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء
مصر ،ق��ال« :أتطلع إل��ى تعزيز عالقات مصر مع دول
العالم» .عقب ذلك ،وقع الرئيسان المنتخب عبد الفتاح
السيسى والمنتهية رئاسته عدلي منصور ،على وثيقة
تسليم السلطة.
وكان الرئيس المنتهية واليته المستشار عدلي منصور
قال في كلمته خالل الحفل إنه بعد عام من توليه مصر
سلّم أمانة الوطن إلى رئيس مصر الجديد ،مضيفاً« :مررنا
بالكثير وواجهنا العديد من الصعاب».

وكانت مراسم تنصيب السيسي رئيسا ً لمصر ،أقيمت
وسط إجراءات أمنية مشددة ،وبحضور وفود عربية من
بينها وفد لبناني وبعض مسؤولي دول الخليج ،والعاهل
األردن��ي الملك عبد الله ،ورئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس وثالثة رؤساء أفارقة ،فيما كان الفتا ً التعامل
األميركي واألوروبي الحذر مع هذا االستحقاق ومشاركتهما
الخجولة في حفل التنصيب ،إذ اقتصر الحضور األميركي
على مستشار وزير الخارجية األميركي توماس شانون،
وذلك بعدما أكدت واشنطن أن «الواليات المتحدة تريد
أن تتعامل مع الرئيس المنتخب» ولكنها «ستراقب عملية
االنتقال الديمقراطي» في مصر.
من جهة أخرى ،أبدى االتحاد األوروبي الحذر نفسه ولم
يرسل ممثالً على مستوى رفيع لحضور مراسم التنصيب،
فيما اقتصر حضور معظم الدول األعضاء في االتحاد على
سفرائها في مصر .وفي هذا اإلطار استقبت باريس المراسم
بالقول إن «فرنسا مثل معظم شركائها ستكون ممثلة
بسفيرها في مصر».
من ناحية أخرى ،شاركت روسيا في مراسم التنصيب
من خالل وفد ترأسه رئيس البرلمان الروسي سيرغي
ناريشكين.
في سياق متصل ،وفيما استبعدت مؤسسة الرئاسة
المصرية بعض الدول من قائمة المدعوين ،من بينها تركيا
والكيان «اإلسرائيلي» ،تمثلت دول الخليج التي ساندت
السيسي دوما ً وبقوة بولي العهد السعودي األمير سلمان
بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح
وأمير البحرين حمد بن عيسى ،كذلك حضر الملك األردني
عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس.
وشارك أيضا ً مساعد وزير الخارجية اإليرانية حسين

قوات الأمن العراقية ت�ستعيد ال�سيطرة على جامعة الأنبار

�سقوط � 80شخ�ص ًا في تفجير مزدوج
لمقر «الوطني الكرد�ستاني»

ت�أجيل محاكمة الأردني «�أبوقتادة»
�إلى  26الجاري
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أجلت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة األردنية في جلسة علنية عقدتها
أمس ،جلسة محاكمة اإلرهابي األردني القيادي المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ
وكيلي الدفاع عن المتهم
«أبو قتادة» إلى  26حزيران الحالي ،للتدقيق في مرافعات
ْ
المحاميين حسين مبيضين وغازي ذنيبات.
وقال رئيس الهيئة المدنية القاضي المدني أحمد القطارنة لوكالة األنباء األردنية
«بترا» إن الهيئة تتوقع إصدار قرار حكم على المتهم «أبو قتادة» الجلسة المقبلة،
وكيلي الدفاع عن المتهم .وقدم في بداية
إذا تمكنت من إتمام عملية تدقيق مرافعات
ْ
الجلسة وكيال الدفاع عن المتهم مرافعتيهما الدفاعية خطيا ً وطالبا هيئة المحكمة
بإعالن براءة المتهم.
وقال المحامي غازي ذنيبات لـ« بترا» إن المرافعتين الدفاعيتين اللتين قدمهما
هو وزميله المحامي حسين مبيضين اليوم لهيئة المحكمة متشابهتان مع وجود
اختالف بسيط في آخر صفحتين ،مؤكدا ً أنه يرافع عن المتهم بقضية «تنظيم
اإلصالح والتحدي» وزميله يرافع بقضية «التنظيم المسلح».
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة المالزم أول القاضي العسكري عامر
العلوان طالب في الجلسة السابقة هيئة المحكمة بتجريم المتهم وإيقاع العقوبة
المقررة قانونا ً بحقه.
وكانت هيئة المحكمة المدنية قد استكملت االستماع إلى شهود النيابة العامة
قبل نحو شهر في التهمتين الموجهتين للمتهم «أبو قتادة» ،وهما تنظيم اإلصالح
والتحدي والتنظيم المسلح ،إذ أثبت الشهود تورط المتهم بالتهمتين الموجهتين
إليه.
يذكر أن هيئة المحكمة المدنية ألغت األحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم
«أبو قتادة» في جلسة علنية عقدتها في  2013/12/10بعد تسلمه من السلطات
البريطانية ،وبدأت إعادة محاكمته وفقا ً لألصول القانونية.

الداخلية تدعو �إلى محاربة الإرهاب و�سط المدن

التفجير اإلرهابي في مقر حزب الطالباني
س��ق��ط ن��ح��و  80ش��خ��ص �ا ً بين
قتيل وجريح في تفجيرين استهدفا
أم��س م��ق� ّر ح��زب االت��ح��اد الوطني
الكردستاني ف��ي بلدة ج��ل��والء في
محافظة ديالى شرق العراق.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن مسؤولين
محليين ومسعفين أن  18شخصا ً
قتلوا وأصيب  60آخ��رون بتفجير
س���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة ت��ب��ع��ه��ا تفجير
انتحاري أم��ام مقر ال��ح��زب ،ال��ذي
ي��ت��رأس��ه ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ج�لال
الطالباني.
وأض���اف���ت ال��م��ص��ادر أن معظم
الضحايا في التفجير الذي وقع في
ناحية ج��ل��والء ه��م م��ن أف���راد ق��وات
األمن الكردية.

أمير عبد اللهيان العاصمة في مراسم تنصيب الرئيس
المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي ،إضافة إلى باقي
الوفود الممثلة للدول العربية والغربية.
وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دول��ة قطر
ببرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أعرب فيها عن
تهانيه لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا ً لجمهورية
مصر العربية الشقيقة ،بحسب وكالة األنباء القطرية.
وتضاربت األنباء حول مشاركة قطر في حفل تنصيب
السيسي ،ففيما ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية
أن السفير القطري في مصر سيف بن مقدم البوعينين عاد
إلى القاهرة أول من أمس ليشارك في احتفال تنصيب
الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ،قالت صحيفة
«األهرام» إن القائم باألعمال القطري في القاهرة سيشارك
في حفل التنصيب ،فيما تحدثت معلومات أخ��رى عن
استبعاد قطر من قائمة المدعوين لحفل تنصيب السيسي.
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الوفد الرسمي
اللبناني ال��ذي توجه إل��ى القاهرة للمشاركة في حفل
تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي رئيسا ً
لمصر.
ومن أفريقيا حضر مراسم التنصيب الرئيس األريتري
أس��ي��اس أف��ورق��ي ورئ��ي��س غينيا االستوائية ت��ي��ودورو
أوبيانغ نجويما والرئيس التشادي ادريس ديبي.
وكان الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ،قد أدى
صباحا ً اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا
في مصر لفترة رئاسية تستمر ألربع سنوات ،بحضور
بابا األق��ب��اط ت��واض��روس الثاني وشيخ األزه���ر أحمد
الطيب ورئيس الوزراء ابراهيم محلب وأعضاء حكومته،
قائالً« :أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام
الجمهوري ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى

مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل
الوطن ووحدة وسالمة أراضيه» .وذلك قبيل توجهه إلى
قصر الرئاسة في االتحادية ،حيث أطلقت  21طلقة مدفعية
احتفا ًء لدى وصوله إلى القصر.
في موازاة ذلك ،توافدت منذ الصباح الباكر العشرات
من المواطنين المصريين إلى محيط المحكمة الدستورية
العليا ،لالحتفال بتنصيب الرئيس المنتخب ،وقامت
األج��ه��زة األمنية المصرية بتنفيذ خطة أمنية خاصة
بهذا اليوم ،حيث كثفت من إجراءاتها بمحيط المحكمة
الدستورية ومحيط م��ي��دان مصطفى محمود بمنطقة
المهندسين وجميع األم��اك��ن الحيوية والحساسة في
تحسبا ً ألي عنف من قبل الجماعات اإلرهابية قد
القاهرة،
ّ
يعكر صفو المناسبة.
في األثناء ،وجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين دعوة
لنظيره المصري السيسي لزيارة موسكو في أقرب فرصة
ممكنة.
وقال بوتين في برقية تهنئة وجهها للسيسي بثتها
وكالة أنباء «اي��ت��ار ت��اس» أم��س إن الفوز الحاسم في
االنتخابات دل على المكانة الرفيعة التي يتمتع بها
السيسي ف��ي مصر .وأض���اف أن نتائج التصويت في
االنتخابات الرئاسية المصرية أظهرت مدى قوة دعم
المصريين للبرنامج السياسي للرئيس السيسي الذي
يهدف إلى تحقيق االستقرار السياسي وتحقيق النمو
االقتصادي وإيجاد حلول فعالية للمشكالت االجتماعية.
وأشاد بوتين بالحوار البناء القائم بين البلدين الذي
يتسم بالثقة والتفاهم معربا ً عن استعداده لمواصلة
التعاون الثنائي في مختلف المجاالت .وتمنى بوتين
للسيسي النجاح ف��ي عمله كرئيس لمصر وللشعب
المصري االزدهار والرخاء واالستقرار.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم دام
في العراق إذ قتل نحو  84شخصا ً
ف��ي سلسلة ه��ج��م��ات ف��ي ب��غ��داد
واشتباكات ف��ي نينوى واألن��ب��ار.
وأعلنت الدولة اإلسالمية في العراق
والشام مسؤوليتها عن هذا الهجوم
في بيان نشرته على االنترنت.
وبينت أن شخصين نفذا الهجوم،
األول فجر نفسه داخ���ل السيارة
والثاني فجر نفسه بسترة مفخخة
عندما تجمع الناس إلخالء الجرحى.
وفي سياق آخر ،تمكنت قوات األمن
العراقية من اقتحام جامعة األنبار
ف��ي ال��رم��ادي واس��ت��ع��ادة السيطرة
عليها ،وقتل عدد من المسلحين بمن
فيهم العقل المدبر للهجوم.

وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ال��ص��ب��اح»
الرسمية أمس أن قيادة شرطة األنبار
اتخذت سلسلة إجراءات أمنية عقب
عملية اقتحام الجامعة.
وأك���دت ال��ق��ي��ادة فرضها حظرا ً
للتجول في الرمادي الواقعة غرب
العراق ،ال سيما المناطق التي تحيط
بمبنى جامعة األن��ب��ار ،معلنة في
الوقت ذات��ه تمكن القوات المسلحة
من تحرير جميع الرهائن من الطلبة
واألس���ات���ذة وال��م�لاك��ات اإلداري����ة
والعاملين في الجامعة .وأوضحت
أن م��واج��ه��ات عنيفة أج��ري��ت مع
المسلحين وقتل  8منهم وانسحب
الباقون إلى الجهة الخلفية لمبنى
الجامعة والذوا بالفرار.

 125دولة في م�ؤتمر بغداد لمكافحة الإرهاب

أبدت  125دولة موافقتها رسميا ً على حضور مؤتمر
مكافحة اإلرهاب في بغداد بدورته الثانية.
وقال األمين العام للجنة الدفاع عن ضحايا اإلرهاب
حيدر الشرع لـ« المركز الخبري لشبكة اإلعالم العراقي»:
«إن اللجنة حصلت على اعتراف وتأييد ودعم مؤتمر بغداد
األول بعد أن وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا األمر»
مشيرا ً إلى أن «االعتراف جاء من البرلمان الدولي واالتحاد
األوروبي واألمم المتحدة».
وأكد الشرع أن «رئيس الوزراء وافق على تبني مؤتمر
خ��اص بضحايا اإلره��اب تحت اس��م (لجنة الدفاع عن
ضحايا اإلرهاب) بعد عقد مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة
اإلره��اب» ،مبينا ً أن «اللجنة اقترحت أن يكون يوم عقد

المؤتمر يوما ً عالميا ً لضحايا اإلرهاب لشرح جرائم اإلرهاب
أمام الرأي العام العراقي والعالمي».
وكان مؤتمر بغداد األول لمكافحة اإلرهاب اختتم أعماله
في الثالث عشر من شهر آذار الماضي ،باإلعالن في اختتام
يومين من المناقشات سبل مكافحة اإلره��اب بمشاركة
ممثلين عن  56دولة و 12منظمة متخصصة ،عن وثيقة
بغداد لمكافحة اإلره��اب وتضمنت توصيات تنص على
مواجهة وحظر النشاطات اإلعالمية المر ّوجة لإلرهاب
والتطرف والتكفير وتعزيز التعاون الدولي في مجال
تبادل المعلومات االستخبارية ومواجهة غسيل األموال
لدعم اإلره��اب وتمويله وتفعيل مذكرات القبض على
المطلوبين من المشاركين في اإلرهاب.

«الحوار التون�سي» :لإجراء
االنتخابات في جولتين
استؤنفت جلسات الحوار التونسي بمقر وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة
االنتقالية ،للنظر في مقترح إجراء انتخابات بجولتين ،األولى رئاسية والثانية
رئاسية وبرلمانية .تقدم به رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي.
وذكرت وكالة األنباء التونسية الرسمية ،أن هذه المسألة ال تزال محل خالف بين
مختلف األحزاب المشاركة في الحوار الوطني .ففي حين تتمسك حركة النهضة
بالفصل زمنيا ً بين البرلمانية والرئاسية في الدورة األولى من الرئاسية مع تسبيق
البرلمانية على الرئاسية ،فإن حركة نداء تونس تقترح التزامن بين الموعدين،
ولكن في ال��دورة الثانية للرئاسية ،وبخصوص الجبهة الشعبية ،فإن بعض
مكوناتها تميل إلى الفصل بين االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
على صعيد آخر ،دعا وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إلى إحداث نص
قانوني يسمح للجيش بمحاربة اإلرهاب وسط المدن ،وآخر يمنع التونسيين من
السفر إلى بؤر التوتر خارج تونس ،وسط تحديات أمنية كبيرة تشهدها البالد.
وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات للصحافيين بعد
جلسة مساءلة نظمتها لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس
الوطني التأسيسي ،إنه اقترح «إضافة نص قانوني يج ّرم ويح ّرم السفر إلى بؤر
التوتر خارج التراب التونسي».
واعتبر أن عدم وجود نص قانوني يسمح للجيش بمحاربة اإلرهاب وسط المدن
«جعل وزارة الداخلية ال تستطيع االستعانة بالجيش في ذلك» ،وهو ما دفعه إلى
المطالبة بسن قانون «يسمح للجيش بمحاربة اإلرهاب مثل قوات الحرس واألمن
التونسية».
وبيّن بن جدو أن قوات األمن تحتاج في بعض األحيان إلى مصفحات وآليات
الجيش في حرب الشوارع ،وأن «الحرب على اإلرهاب أصبحت فعالً حرب شوارع
في تونس» ،وأردف« :إذا لم نستعمل أساليب حرب الشوارع فإننا لن نستطيع
مجابهتهم بأسلوب الجيش النظامي ألن لهم تقاليدهم وتحركاتهم».
وال يسمح القانون التونسي الجاري لقوات الجيش بالتدخل داخل المدن والقرى
حتى في صورة حدوث اشتباكات مسلحة مع إرهابيين ،باعتبار أن ذلك من مهمة
قوات الحرس واألمن بمختلف تشكيالتها ،األمر الذي لم يعد مواكبا ً للتحوالت
األمنية التي تعرفها البالد في ظل تنامي الجماعات المسلحة.

دخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها ،فيما ينتظر الرئيس
عبدالفتاح السيسي جملة من التحديات الخاصة بعالقات بالده مع
دول الجوار ،خصوصا ً تلك التي تشهد اضطرابات ،أبرزها ليبيا
والسودان ،إضافة إلى الدور المصري في القضية الفلسطينية،
فضلاً عن البُعد األفريقي .وكلها ملفات ساخنة مطروحة بقوة
على مائدة الرئيس الجديد الذي ُتعلق عليه اآلمال في أن يضبط
إي��ق��اع ال��ع�لاق��ات الخارجية بما يحمي األم��ن القومي المصري
بصفة عامة ،كأحد أبرز أولويات المرحلة الجديدة.
ليبيا تشهد تطورات في غاية الخطورة ووضعا ً أمنيا ً «مترهالً»
وفوضويا ً يدفع بمزيد من التحديات التي تواجهها مصر على
يعج بالمشكالت والضغوط،
حدودها الغربية ،بينما السودان ّ
كذلك ال��دول األفريقية التي جفت ألسنتها فيما مضى بالشكوى
من التجاهل المصري لها ،السيما منذ تعرض الرئيس األسبق
حسني مبارك لمحاولة اغتيال في أديس أبابا ،وهي المحاولة التي
كانت نذيرا ً بتراجع االهتمام المصري بالعمق األفريقي .فضالً
عن القضية األهم وهي القضية الفلسطينية والدور المصري فيها
ومواقف حركة حماس ،ما يجعل التهاب الحدود المصرية مع
دول الجوار يطغى على المصالح المشتركة.
وفي ظل تلك األجواء الملبدة بالغيوم واإلشكاليات التي ُتحيط
بمصر من كل اتجاه ،فإن آماالً تلقى على عاتق السيسي للتعامل
األم��ث��ل م��ع تلك القضايا الحساسة وال��ت��ي تتعلق بالمقام األول
باألمن القومي المصري.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،رص���د خ��ب��راء وم��ح��ل��ل��ون ف��ي تصريحات
متفرقة طبيعة ومستقبل ال��ع�لاق��ات المصرية م��ع دول الجوار
خ�لال المرحلة المقبلة في ظل تلك التحديات الراهنة ،مؤكدين
تطلع الجانب المصري لعالقات وطيدة مع الجميع.
ففي حين قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير
ناصر كامل إن مصر «ستعود بقوة إلى محيطها العربي خصوصاً،
واإلقليمي والدولي بصفة عامة ،بعد اللحظة التاريخية بتنصيب
السيسي رئيسا ً لمصر» ،لفت الدبلوماسي البارز السفير عبد
الرؤوف الريدي إلى أن إصالح العالقات مع دول الجوار في غاية
األهمية ،خصوصا ً مع البعد األفريقي ،وعلى وج��ه الخصوص
السودان وإثيوبيا ودول حوض النيل.
أما على الصعيد األمني ،فلفت مساعد وزير الداخلية المصري
األس��ب��ق ال��ل��واء ف����اروق ال��م��ق��رح��ي ،إل���ى األزم����ة الليبية الحالية
وتأثيراتها في الوضع في مصر ،وأشار إلى أن كل تلك التطورات
التي تشهدها الحدود الغربية لمصر تمثل تهديدا ً مباشرا ً على
األم���ن ال��ق��وم��ي ال��م��ص��ري وال��ل��ي��ب��ي ،م��ش��ي��دا ً ب��ال��دور ال���ذي يلعبه
اللواء خليفة حفتر ومحاربته للجماعات اإلرهابية من القاعدة
واإلخوان.
وبحسب مراقبين ،فإن هناك تطلعات لدى المشير السيسي
عبّر عنها في لقاءاته اإلعالمية خالل مرحلة الدعاية االنتخابية
تر ّكز في توطيد العالقات المصرية مع الجميع ،وأن مصر في
عهده تمد يدها لكل دول العالم.

ّ
تكف عن البلطجة ال�سيا�سية الدولية
على «�إ�سرائيل» �أن

عبا�س :الإمارات الدينية عنوان لالنق�سام العربي
أكد رئيس السلطة الفلسطيني المنتهية واليته محمود
عباس أن «م��ا ح��دث في  30حزيران أنقذ المنطقة من
الفوضى» ،مشيرا ً إلى أن اإلمارات الدينية الصغيرة هي
«عنوان االنقسام للعالم العربي واإلسالمي».
وقال عباس ،في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «صدى
البلد» ليلة أول من أمس «أن العرب كلهم كانوا يدافعون
عن أنفسهم عندما أي��دوا ما ح��دث في مصر من إزاح��ة
لإلخوان عن الحكم» .مضيفاً« :إن مصر مرت بتجربة
قاسية جدا ً لكن المصريين تجاوزوها بنجاح».
ولفت رئيس السلطة إلى «أن من يحكم على صالحية
حكم اإلخوان في مصر هو الشعب المصري نفسه وليس
أميركا ،مشيرا ً إلى أن ث��ورة  30حزيران كانت حركة
شعبية واسعة دعمها الجيش المصري» ،معتبرا ً أن

«إنجاز الخطوة الثانية في خريطة الطريق يعد بمثابة
انتصار للعرب جميعاً» على حد قوله .ولفت عباس إلى
أن انتخابات الرئاسة المصرية التى أجريت حديثا ً نزيهة
وشفافة ،مؤكدا ً أن العالم كله احترم نتيجتها.
ورأى عباس أن ليس ل��دى منظمة التحرير سوى
المقاومة السلمية لما يحدث من اعتداءات على المسجد
األقصى ،موضحاً« :أن��ه لو أتيحت لـ«اإلسرائيليين»
الفرصة لهدموا األقصى» ،وتابع قائالً« :إذا لم تتوقف
«إسرائيل» عن بناء المستوطنات واالعتداءات فلدينا 48
منظمة دولية سنذهب إليها» .وأضاف« :على «إسرائيل»
أن تدرك أن البلطجة السياسية الدولية لن تجدي معنا...
وأميركا وأوروبا والعالم بأسره يقول إن االستيطان غير
شرعي».

الإمارات تفر�ض خدمة ع�سكرية �إلزامية
أصدر رئيس الدولة في اإلم��ارات
العربية المتحدة ،الشيخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان أمس السبت قانونا ً
اتحادياً ،يفرض الخدمة العسكرية
اإللزامية على مواطني الدولة الذكور،
ويجعلها اخ��ت��ي��اري��ة ل�لإن��اث مع
اشتراط موافقة ولي األمر.
وقالت وكالة األن��ب��اء اإلماراتية
الرسمية إن رئ��ي��س ال��دول��ة أص��در
«القانون االتحادي رقم  6لعام 2014
بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية،
لتأكيد ما ورد في المادة  43من دستور
دول��ة اإلم���ارات ،التي تنص على أن
الدفاع عن االتحاد فرض مقدس على
كل مواطن ،وأداء الخدمة العسكرية

شرف للمواطنين ينظمه القانون».
ووف��ق��ا ً للقانون ال���ذي نشر في
الجريدة الرسمية تنشأ في اإلمارات
«هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
بالقيادة العامة للقوات المسلحة
لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة
على شؤون الخدمة الوطنية ،والتي
تع ّد فرضا ً على كل مواطن من الذكور،
شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشر
من عمره ،وال يتجاوز الثالثين من
تاريخ صدور القانون وأن يكون الئقا ً
طبياً ،ويكون التحاق اإلن��اث بهذه
الخدمة اختياريا ً وبموافقة ولي األمر،
وذلك وفقا ً لألحكام المقررة في هذا
القانون واللوائح والقرارات واألنظمة

والتعليمات المنفذة له» ،وأكد القانون
أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين
من الذكور لسنتين للحاصلين على
مؤهل أقل من الثانوية العامة ،ولمدة
تسعة أشهر للحاصلين على شهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.
وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية
لإلناث تسعة أشهر بغض النظر عن
المستوى ال��دراس��ي ،ويجوز لنائب
القائد األع��ل��ى تعديل م��دة الخدمة
الوطنية المذكورة وفقا ً لما تقتضيه
المصلحة العامة ،كما يجوز تمديد
فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا ً
لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.

ليبيا على �أبواب تفاقم الأزمة اليوم
يبدو أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا تتوقف فعليا ً
على حكم القضاء الليبي اليوم ،الذي سيبتّ في شرعية حكومة
أحمد المعيتيق ،وسط آمال ضئيلة بأن يلتزم الطرف الخاسر
الحكم وعدم اللجوء إلى تسعير الحرب المندلعة أكثر.
وظهر م��ؤش��ران على التحوالت الكبيرة المحتملة ،إذ
استبق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ،الحكم بإعالن
استعداده دعم المؤسسة العسكرية المتمثلة بالقوات التي
يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ،ما يمهّد لتأسيس شرعية
سياسية لعملية «كرامة ليبيا» في حال حكم القضاء لصالح
معيتيق.
إال أن مؤشرا ً آخر بدا محوريا ً في تحديد الموقف الغربي
في ليبيا ظهر أول من أم��س ،عندما أعلن رئيس ال��وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،أن تدريب الدفعة األول��ى من
عناصر الجيش الليبي التي سيجرى تأهيلها في بريطانيا
سيبدأ الشهر الجاري ،لكن من دون تحديد ما إذا كانت هذه
القوات ستعمل تحت إمرة حفتر أو رئاسة األركان الموالية
للحكومة الجديدة.
وأك��د مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريح
لموقع «بوابة الوسط» ،أن حكومة عبد الله الثني والوفد
المرافق له ،تعهدت دعم المؤسسة العسكرية ،على رغم عدم
توفير الموازنة الخاصة بها ،على حد قوله .وقال المصدر إن
االجتماع الذي ضم رئيس الحكومة الموقتة والوفد المرافق

له والنائب األول للمؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي،
كان مغلقا ً مع القادة األمنيين والعسكريين من الغرفة األمنية
المشتركة ببنغازي ،وأضاف أنه جرت مناقشة الوضع األمني
في مدينة بنغازي وضرورة تكاتف الجهود للتصدي للتطرف
والخارجين عن القانون.
في األثناء ،طلب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي،
نوري بوسهمين ،من العاهل المغربي محمد السادس ،تقديم
يد المساعدة لليبيا من أجل مساعدتها في تجاوز أزمتها
الراهنة ،التي تنذر بمزيد من التوتر على جميع األصعدة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية أن بوسهمين سعى خالل
اتصاله الهاتفي بالملك محمد السادس ،إلى البحث عن طرف
إقليمي يمكن أن يتعاطف مع السلطات القائمة في طرابلس.
في وقت بات المؤتمر الوطني العام متهما ً بالتورط في
تأزيم األوضاع في ليبيا ،منذ وقوعه بالكامل تحت سيطرة
كتلة ح��زب العدالة والبناء ،الجناح السياسي لجماعة
اإلخوان المسلمين ،وكتلة «الوفاء للشهداء» التابعة للجماعة
اإلسالمية المقاتلة ذات االرتباط العقائدي بتنظيم القاعدة.
ويرى المراقبون أن بوسهمين يسعى إلى إقناع الرباط
بتبني موقف يدعم تلك السلطات خالل االجتماع المنتظر
لوزراء خارجية دول المغرب العربي حول الوضع في ليبيا،
وهو االجتماع الذي أ ُ ّجل ،نظرا ً إلى عدم وضوح الرؤية حول ما
يدور على التراب الليبي.

