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عربيات
مدارات

قراءة في معاني الزيارة «التاريخية»
لأوباما �إلى ال�سعودية
} خضر سعاده خ ّروبي
رغ��م أنّ الهدف المعلن ل��زي��ارة الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
إلى السعودية وهو التعزية بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،إال
أنّ حجم الوفد المرافق ألوباما الذي اعتبر األكبر في تاريخ عالقات
البلدين ،أعطى الزيارة ما يتجاوز الطابع البروتوكولي مع اإلشارة
إلى أنه ض ّم شخصيات «ديمقراطية» و«جمهورية».
والمفارقة األه��م التي تحملها ال��زي��ارة هي أنها تأتي في سياق
قضايا خالفية موروثة بين واشنطن والمملكة منذ العهد السابق
وما زالت تتفاعل حتى اليوم ،كالملف النووي اإليراني ،والحرب
على اإلره���اب ،وغيرها من قضايا أث��ارت هواجس العائلة المالكة
في السعودية من تخلي الحليف االستراتيجي عنها ،كتلك المتعلقة
باالكتشافات النفطية الهائلة في أميركا والجو الذي أشاعته تحليالت
عن هكذا سيناريو .ويقرأ الخليجيون عموماً ،في التجربة المصرية
الماثلة دروسا ً مؤلمة في هذا الصدد.
وما أس�� ّره الملك سلمان للرئيس األميركي الذي لم ُي ِ
خف عزمه
على المضي قدما ً في االنفتاح على إيران في األشهر المقبلة ،يؤكد
مدى القلق الذي يذهب إليه المسؤولون السعوديون عندما يتعلق
األمر بنوايا طهران وواشنطن .وفي مواقف سابقة ،لطالما انتقد
مسؤولون سعوديون «اإلش��ارات المربكة» التي تبديها الخارجية
األميركية في شأن المسألة النووية في المنطقة معتبرين أنها «غير
مقبولة».
وم��ع تواتر أنباء عن رسائل ع��دة وجهها أوباما لمرشد الثورة
اإليرانية ،و«االجتماعات النووية» في سلطنة عمان ،باإلضافة إلى
لقاءات جنيف األخيرة ،تتعزّز هواجس السعوديين من الطرفين
وتزداد ،بموازاة مناخ تفاوضي يبدو مؤاتيا ً التفاق بينهما تعارضه
ال��ري��اض ،ف��ي وق��ت ال يظهر فيه م��ا ي���وازي موقفها ح��دة ف��ي هذا
الشأن سوى ما تعبِّر عنه «إسرائيل» والكونغرس األميركي بزعامة
الجمهوريين .ووفقا ً لخبراء ،فإنّ العالقات األميركية ـ السعودية
تبدو منذ سنوات وكأنها تسير بقيادة طيار آلي .ففي حين لم يكن
يحدث الكثير ،كانت هناك على الدوام دالئل على وجود مشكالت.
ويالحظ ديفيد أوتاواي مؤلف كتاب «رسول الملك :األمير بندر
ب��ن سلطان وال��ع�لاق��ات األميركية المتشابكة م��ع السعودية» ،أنّ
الدولتين «تتحدثان عن حوار استراتيجي ،وهو مصطلح دبلوماسي
يثير تساؤالت حول ما إذا كانت الحكومتان تعتقدان أنهما صديقتان
أم عدوتان»! وتستعاد أحداث  11أيلول وما مثلته من «نقطة تحول»
وصوالً إلى ما ما نتج من احتالل العراق وما تراه الرياض تحوالً
تاريخيا ً في المنافسة السياسية بين السنّة والشيعة في المنطقة،
للتعقيب بالقول إنّ «العالقة الخاصة» التي تجمعها مع الواليات
المتحدة أصبحت أكثر «طبيعية» من كونها «خاصة».
وال يمكن كذلك ،في أي حال من األحوال إبقاء التطورات المتعلقة
باالكتشافات النفطية والغازية داخل الواليات المتحدة األميركية
في منأى عن هواجس دول الخليج في شأن العالقة مع واشنطن،
و ُيعتبر «األداء» السعودي في سوق النفط رسالة احتجاجية متعدّدة
الوجهات في المدى الجغرافي بدءا ً من روسيا إلى فنزويال ،وصوالً
إلى طهران وحتى واشنطن.
صحيح أنّ استقالة المملكة م��ن دور «المنتج المتأرجح» آلم
بشدة خصوم السعودية اإلقليميين والدوليين ،ولكنه يطاول أيضا ً
حلفاءها لما يضعه من عراقيل أمام خيار المزيد من االستثمار في
النفط الصخري الذي ينظر إليه الخليجيون على أنه المتهم األساسي
في «استدارة» األميركيين عنهم استعدادا ً لـ «القرن الباسيفيكي».
وتشكل االخ��ت�لاف��ات ف��ي ال��ق��راءة وال��رؤي��ة تجاه االستراتيجية
المناسبة لمحاربة اإلرهاب في المنطقة أحد عناصر التباين األميركي
ـ السعودي .وعلى ما يبدو فإنّ الرئيس أوباما ،وفي اتساق تام مع
النهج األميركي البراغماتي ،الراسخ التقاليد ،راح يوائم بين قناعاته
الشخصية الواعية بحدود استخدام القوة دولياً ،وبين ما تسمح به
موازين القوى على الساحة اإلقليمية والدولية.
فعلى رغم أنّ «التحالف الدولي» المعلن لمكافحة اإلرهاب استبعد
كالً من دمشق وطهران المتضررتين منه ،إال أنهما وفي ظ ّل وجود
حلفاء إقليميين لن تتردّدا في خوض حرب شاملة دفاعا ً عن وحدتهما
ووجودهما ،وتبدو واشنطن التي تقود هذا التحالف غير قادرة على
استثماره ض ّد أعدائها ،وهي بالتالي مضطرة للخوض في مسار
انفتاحي معهم وفي طليعتهم الرئيس السوري بشار األسد من أجل
تفعيل مسار الحرب ض ّد التنظيمات اإلرهابية كـ «داعش» ،في وقت
تص ّر دول الخليج على أنّ التنظيم هو صنيعة الحكومة السوري.
يعترف أوب��ام��ا للسعوديين ب���أنّ ث��م��ار استراتيجيته لمكافحة
اإلره����اب ،المنتقدة خليجياً ،ل��ن ت��ك��ون آن��ي��ة ،ف��ي حين ال تتوافر
معطيات يمكن القياس أو االستناد اليها توحي بتغيير مرتقب في
مقاربة الرئيس األميركي لها ،مع ض��رورة القول إنه حريص في
الوقت عينه أال يخسر حلفاءه النفطيين.
وتؤخذ في االعتبار غالبا ً دراسات عديدة ،بعضها «إسرائيلية»،
وتشير إلى وجود جانب حقيقي لما يقال عن إعادة تقييم الواليات
المتحدة الستراتيجيتها ول��ل��دور الوظيفي لحلفائها اإلقليميين
الرئيسيين في المنطقة كـ»إسرائيل» ودول عربية «معتدلة» ،فيما
هناك من يشدّد على أنّ توجه أوباما إلى المملكة إنما هو الستثمار
الفرصة التي ال تزال سانحة لترميم الثقة بين بالده وبين السعودية
التي كانت في نظر غالبية األميركيين حتى وقت قريب «مجرد خزان
وقود».
من األهمية بمكان ،القول إنّ الخطوات األولى للملك السعودي
الجديد ،الذي يستبعده مراقبون من خانة «الصقور» ،توحي بجديد
واختالف ،مع توقعات بأال يحيد عن نهج االستمرارية واالستقرار
الحاكم لسياسة بالده ،وذلك ربطا ً بسير العهد الجديد خالل فترة
وجيزة بعد «الزيارة التاريخية» في تغييرات شملت مناصب سياسية
وأم��ن��ي��ة رفيعة المستوى وص��ف��ت ب��األوس��ع ف��ي ت��اري��خ المملكة،
وتأكيدا ً على ما تتناوله الصحف عن تجديد الشراكة االستراتيجية
بين الرياض وواشنطن ،في ضوء ما تحبذه إدارة أوباما في فترتها
الثانية من خيارات تيسير أو تعسير في ملفات المنطقة والعالم .أما
بالنسبة إلى السعودية ،فال شك أنّ مشهد البوارج متعدّدة الجنسية
في منطقة الخليج يبرز حاجتها إل��ى المظلة األمنية الغربية حتى
إشعار آخر.

«�إ�سرائيل» تح ّمل الجمهوريين م�س�ؤولية
اللغط حول زيارة نتنياهو وا�شنطن
حمل سفير «إسرائيل» في الواليات المتحدة رون ديرمر ،الجمهوريين
مسؤولية الحادث البروتوكولي المرتبط بزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إلى الكونغرس في آذار المقبل.
وأوضح السفير لمجلة «ذي اتالنتيك» أن المحادثات بدأت مطلع كانون
الثاني بمبادرة من باينر رئيس المجلس .وأضاف أن القرار النهائي بدعوة
نتنياهو اتخذ عشية اإلعالن عن الدعوة .وأضاف« :قالوا لي في شكل واضح
إنها مسؤولية رئيس المجلس ،وإن إدارة البروتوكول لرئيس المجلس يفترض
أن تبلغ اإلدارة بهذه الدعوة».
وتأتي زيارة نتنياهو بينما يحاول الجمهوريون تمرير قانون عقوبات ضد
إيران حتى قبل انتهاء المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي لطهران،
وعلى رغم تهديد أوباما بتعطيل القرار.
وكان البيت األبيض عبّر في  21كانون الثاني الماضي عن استيائه من إعالن
رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر أن نتنياهو مدعو إللقاء خطاب في
الكونغرس .ولن يلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما نتنياهو خالل زيارته
واشنطن ،ولم يبلغ الجمهوريون السلطة التنفيذية بذلك إال قبل مدة قصيرة جدا ً
من خطاب باينر ،وهي مخالفة بروتوكولية في ما يتعلق بزيارة رئيس حكومة
أجنبي.
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حوار المذاهب ي�ستهدف الم�صالحة ويحدّ د  3مخرجات للتعافي في العراق

العبادي يدعو �إلى عدم «االنتقام» في المناطق المحررة
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي العراقيين إلى الحذر وعدم
االنتقام في المناطق التي تحررت من
قبضة تنظيم «داعش» واللجوء إلى
التصفية بين الجماعات والعشائر.
وق��ال العبادي أول من أمس في
كلمة بـ«المؤتمر الوطني للحوار
بين األدي��ان والمذاهب» ،الذي عقد
في ب��غ��داد ،إن��ه يجب ع��دم الوقوع
بالفخ الذي يرسمه تنظيم «داعش»
باالنتقام ف��ي المناطق المحررة،
وال���ذي يدعي الحفاظ على «أه��ل
السنة».
وأوض����ح «ي��ج��ب أن ال نسمح
ب��االع��ت��داء على ح��ق��وق اآلخ��ري��ن،
فالمعتدين خارجون عن المجتمع
ال���ع���راق���ي وال ي��م��ث��ل��ون ال��ح��ش��د
والجيش» ،مشددا ً على أنهم «ليسوا
أقل خطرا ً من االرهاب».
وحمل العبادي «أصحاب الخطاب
المتشدد المسؤولية الكاملة عن
دماء المدنيين» ،داعيا ً الساسة الى
«عدم التحدث في اطار التحريض
الطائفي».

المصالحة الوطنية

وأك����د ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف��ؤاد
م���ع���ص���وم ض��������رورة «ت��ح��ق��ي��ق
المصالحة الوطنية والتعاون بين
القادة السياسيين من أجل تعزيز

انتصارات القوى االمنية والتقدم
في الحياة السياسية وادارة شؤون
البالد» .وقال في كلمته« :ليس هناك
ما هو ارفع قيمة من التقارب والتآلف
بين البشر وليس هناك ما هو اكبر
ضرورة من قبول االختالف والتنوع
في المجتمعات».
من جهته ،طالب رئيس المجلس
األعلى اإلسالمي في العراق عمار
الحكيم بحصر السالح بيد الدولة

واإلسراع بتشكيل «الحرس الوطني»
المعول عليه ضم ق��وات عشائرية
تقاتل «داع����ش» ف��ي المحافظات
الشمالية والغربية من البالد.
كذلك ،أكد الممثل الخاص لالمين
ال��ع��ام ل�لام��م ال��م��ت��ح��دة نيكوالي
ميالدينوف ان « 2014ك��ان عاما ً
مأسويا ً في العراق» وفيما أشار الى
ان «العراق يواجه االرهاب والعنف
بكل اش��ك��ال��ه» ،أوض��ح ان «إنشاء

الحرس الوطني سيمكن العراقيين
من تحمل مسؤولية حماية بالدهم».
وتابع ميالدينوف ان «االمم المتحدة
تقف م��ع ال��ع��راق ف��ي اع���ادة اعمار
المناطق المحررة».
وك��ان��ت األم���م المتحدة أعلنت
أمس سقوط  1375قتيالً على األقل
بينهم  790مدنيا ً جراء أعمال العنف
وال��م��ع��ارك ف��ي ال��ع��راق خ�لال شهر
كانون الثاني.

الجي�ش يق�صف مواقع «داع�ش» غرب بغداد
و«البي�شمركة» ت�ستعيد حقل خباز النفطي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية امس
مقتل  20مسلحا ً من تنظيم «داعش»
في عمليات أمنية غرب بغداد فيما
استمرت االشتباكات ف��ي مناطق
متفرقة قرب مدن كركوك وسامراء
وحديثة.
وأك���دت وزارة ال��دف��اع ف��ي بيان
مقتل  8عناصر من «داعش» بقصف
لطيران الجيش في منطقتي إبراهيم
بن علي وال��ش��ورت��ان غ��رب بغداد.
وفي بيان آخر أعلنت وزارة الدفاع
مقتل  12ع��ن��ص��را ً م��ن «داع���ش»
وإص��اب��ة ال��ع��ش��رات بقصف على
مواقع التنظيم في قاطع أبي غريب.
م��ن جهته أف��اد مصدر أمني في
محافظة صالح الدين ،بأن متطوعا ً
م��ن ق����وات ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي قتل
وأصيب  16آخرون بهجوم للتنظيم
على نقاط تفتيش وأب���راج مراقبة
ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات األم��ن��ي��ة والحشد
الشعبي على الطريق المؤدي إلى
منطقة بحيرة الثرثار ضمن قضاء
سامراء.
وف�����ي ش���م���ال ب����غ����داد أس��ف��ر
ان���ف���ج���ارع���ب���وت���ي���ن ن��اس��ف��ت��ي��ن،
مستهدفتين تجمعا ً للحشد الشعبي
ف��ي منطقة ال��ت��اج��ي ،ع��ن مقتل 3
عناصر من الحشد الشعبي وإصابة
 14آخرين.
وفي محافظة كركوك ،أفاد مصدر
أمني ،ب��أن عنصرين من األسايش

ف�صائل فل�سطينية تدعو لمعالجة تداعيات
ت�صنيف م�صر «حما�س» كمنظمة �إرهابية
توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية أم��س ،بإحالة ملف األنشطة
االستيطانية «إلسرائيل» في األراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية
الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان إن «إعالن «إسرائيل» عن عطاءات لبناء أكثر
من  420وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يفرض علينا حض
الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف
االستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في
األول من نيسان المقبل».
واعتبرت الوزارة القرارات «اإلسرائيلية» الخاصة باالستيطان «تحديا ً
سافرا ً للمجتمع الدولي ،والشرعية الدولية ،واستهتارا ً بجملة اإلدانات
الدولية لجرائم االحتالل» .ورأت أن «استمرار طرح العطاءات االستيطانية
تصعيدا ً خطيرا ً في العدوان «اإلسرائيلي» على شعبنا ودولتنا ،وتجاوزا ً
لكل الخطوط الحمر واإلنذارات التي تؤشر الى تفجير األوضاع برمتها».
وأش��ارت إلى أن «هذا القرار االستيطاني يأتي على خلفية قضيتين
مهمتين ،األولى هي االنتخابات «اإلسرائيلية» وسعي اليمين «اإلسرائيلي»
لتحقيق المزيد من مصادرة األراضي وتوسيع االستيطان ،والثانية توقيع
فلسطين على ميثاق روما ليؤكد تمسك «إسرائيل» بعنجهيتها وتمردها
على القانون الدولي».
وأكدت الوزارة أن «استمرار الحكومة «اإلسرائيلية» في طرح عطاءات
االستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة
المستمرة ،وفي وضع حد لها».
وختمت بأنه «أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبوال ً أو مبررا ً استمرار رد
الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم ،حيث يتحمل المجتمع الدولي
المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام «إسرائيل» باحترام القانون الدولي
ونتائج هذا القرار االستيطاني وتداعياته».
من جهة أخرى ،دعت خمسة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية
أمس إلى العمل مع المسؤولين المصريين لمعالجة تداعيات قرار محكمة
«األمور المستعجلة» في القاهرة بشأن تصنيف الجناح المسلح لحركة
حماس كتائب القسام كمنظمة إرهابية.
وأك��دت الفصائل في بيان مشترك لها ،على ض��رورة معالجة قرار
المحكمة المصرية «بما يحافظ على مكانة المقاومة الفلسطينية كحركة
تحرر وطني وجهتها الوحيدة مقاومة االحتالل «اإلسرائيلي».
وضم البيان الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب
الشعب والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحركة «فدا» عقب اجتماع مشترك
لهم في غزة.
وأعربت الفصائل الخمسة عن «اإلدانة الشديدة لإلرهاب الجبان الذي
تتعرض له الشقيقة مصر ،وآخره ما جرى من جريمة في مدينة العريش
شمال سيناء الخميس الماضي الذي أودى بحياة العشرات من ضباط
وجنود الجيش المصري».
وأكدت الفصائل على «حرص القوى الفلسطينية على أفضل العالقات
مع الشقيقة مصر ،وتعزيزها انطالقا ً من الحفاظ على وح��دة مصر
ومؤسساتها».
كما أكدت على «رفض وإدانة أي تدخل في شؤون مصر الداخلية من
أي جهة كانت ،ومن مركزية القضية الوطنية الفلسطينية التي تحتاج في
هذه الفترة إلى احتضان وحماية من الشقيقة مصر نظرا ً الى ما تتعرض
له والحقوق الفلسطينية من مخاطر جدية».

دان قتل الرهينة الياباني الثاني

الأردن :م�ستمرون في جهودنا
لإطالق الك�سا�سبة
(ق��وات األم��ن الداخلي الكردي) و5
مسلحين م��ن «داع����ش» قتلوا في
اشتباك جنوب المحافظة.
وأوض����ح ال��م��ص��در أن ق���وة من
األس��اي��ش ن��ف��ذت عملية أمنية في
منطقة رأس دوميز جنوب كركوك،
وعندما حاولت القوة اقتحام أحد
المنازل في المنطقة جوبهت بإطالق
رص��اص كثيف من مسلحين كانوا
يتحصنون داخ��ل��ه ،م��ا أس��ف��ر عن
سقوط قتلى من الجانبين.
َ
سقط عشرات القتلى في
وك��ان
صفوف ق��وات البيشمركة وتنظيم

داع��ش ج��راء المعارك ال��دائ��رة بين
ال��ج��ان��ب��ي��ن ف��ي ال��ج��ن��وب الغربي
م��ن محافظة ك��رك��وك .واستعادَت
البيشمركة حقل خباز النفطي في
هذه المواجهات بعد يوم من سقوطه
في قبضة التنظيم في هجمات جديدة
على المنطقة.
وراف���ق ه��ذه المواجهات إسناد
جوي من قبل طيران التحالف الدولي
الذي شن غارات على مواقع التنظيم،
وفق بيان للجيش األميركي.
وكان المقاتل الداعشي مال جوان
ظهر مع عدد من المسلحين األكراد

الذين انضموا الى تنظيم «داعش»،
بعد خروجه من أربيل عاصمة إقليم
كردستان ال��ع��راق ،والتحاق أف��راد
عائلته به.
وظهر في تسجيل مصور نشر على
شبكة اإلنترنت وهو يهدد باحتالل
ك��رك��وك وأرب��ي��ل وبشن ح��رب على
حزبي االتحاد الوطني والديمقراطي
الكردستانيين ،إال أن المعلومات
األخيرة عن هذا الشخص الذي أصبح
أحد قياديي التنظيم االرهابي ،تشير
إلى أنه كان أحد من لقوا مصرعهم
في العمليات األخيرة.

الجي�ش الم�صري يعزز وجوده في �سيناء
دانت الحكومة االردنية االحد وبشدة اع��دام الرهينة الياباني الصحافي
كينجي غوتو ،مؤكدة انها مستمرة في جهودها من أجل تأمين عودة الطيار
االردني معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم «الدولة االسالمية» منذ نهاية
ديسمبر الماضي.
وقال وزير الدولة لشؤون االع�لام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد
المومني ان «الحكومة االردنية تدين وبشدة اقدام تنظيم داعش االرهابي على
قتل الرهينة الياباني».
وأضاف المومني في تصريحات أوردتها وكالة االنباء االردنية الرسمية ان
«الدولة االردنية بكافة أجهزتها مستمرة في جهودها للحصول على ما يثبت
سالمة الطيار االردني وانه على قيد الحياة وتأمين اطالق سراحه وعودته الى
االردن».
وبحسب المومني فإن «األردن لم يدخر جهدا ً في سبيل الحفاظ على حياة
الرهينة الياباني وإطالق سراحه ،وقد كان على تواصل وتنسيق مستمرين مع
الحكومة اليابانية الصديقة للتعاون بهذا الشأن».
وأكد ان «تنظيم داعش رفض كل المحاوالت التي قامت بها االجهزة المختصة
من اجل االفراج عن الرهينة الياباني وهذا يثبت امعان التنظيم في استخدام
اساليب االرهاب والقتل».

ال�سي�سي يخ�ص�ص موازنة لمكافحة «الإرهاب»
وص��ل��ت ت��ع��زي��زات عسكرية إلى
محافظة شمال سيناء ضمن خطة
أق��ره��ا الجيش ال��م��ص��ري لمواجهة
الجماعات المسلحة ،وج��اء ذلك في
الوقت ال��ذي أقر الرئيس عبدالفتاح
السيسي موازنة تزيد على مليار دوالر
للتنمية ومكافحة اإلرهاب بسيناء.
وقال مصدر عسكري إن «تعزيزات
وآليات عسكرية جديدة وصلت إلى
محافظة شمال سيناء ضمن الخطة
األمنية الجديدة».
وأض�����اف ال��م��ص��در أن الخطة
الجديدة ،التي تم إعدادها بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،ستتضمن إضافة
ق���وات ع��ام��ل��ة ج��دي��دة إل���ى مسرح
العمليات ف��ي ش��م��ال س��ي��ن��اء ،كما
أنه سيتم اعتماد «أرت��ال» عسكرية
ضخمة متحركة ب��دال ً م��ن الكمائن
الثابتة في شمال سيناء على مدار 24
ساعة يومياً.
ويأتي ذل��ك في الوقت ال��ذي قال
السيسي إن م��وازن��ة تقدر بعشرة
مليارات جنيه مصري (نحو 1.4
م��ل��ي��ار دوالر) خصصت للتنمية
ومكافحة اإلرهاب بسيناء.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها أم��ام
ممثلين عن الشعب المصري بحضور
وزي��ري الدفاع والداخلية وقيادات
القوات المسلحة والشرطة وشيخ
األزه��ر الدكتور أحمد الطيب والبابا

الم�ؤتمر الوطني اليمني يمهل القوى ال�سيا�سية
ثالثة �أيام لإيجاد حل لأزمة البالد
تواضروس بابا االسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية وكبار رجال الدولة
ولفيف من رجال السياسة واالعالم
والفن.
وق��ال الرئيس المصري إن قرار
تكليف الفريق أسامة عسكر بقيادة
شرق القناة جاء لمكافحة االره��اب
وك���ذل���ك إلح�����داث ال��ت��ن��م��ي��ة فيها.
وأض���اف« :ان مصر لن تقبل بغير
الثأر لشهدائها» مشددا ً على أنه يجب

أن يعرف الجميع أن هناك جيشا ً
مستعدا ً للموت من أجل أن تعيش
مصر ولن يستطيع أحد أن ينال منها
مهما كانت قوته أو تنظيمه.
وك��ان السيسي ق��د أص��در ق��رارا ً
بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق
القناة ومكافحة اإلره���اب بقيادة
أس��ام��ة عسكر ال���ذي ك���ان يشغل
منصب قائد الجيش الثالث منذ أكثر
من عامين.

م��ن جهة أخ���رى ،ت��ج��ري وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري��ة ات��ص��االت
مكثفة مع الجانب الفرنسي التخاذ
اإلجراءات الالزمة والحازمة تجاه بث
قنوات تحض على العنف واإلرهاب
وال��ك��راه��ي��ة على القمر الصناعي
الفرنسي ،وأن ال��وزي��ر ش��ك��ري قد
وجه بالفعل سفير مصر في باريس
والقطاع المعني بالوزارة للتحرك في
هذا الشأن.

وفد «�إ�سرائيلي» في القاهرة لبحث تزويد م�صر بالغاز
وصل وفد «إسرائيلي» ،أمس ،إلى القاهرة لبحث سبل نقل الغاز من حقل تمار
«اإلسرائيلي» عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط الذي كان مخصصا ً
أساسا ً لنقل الغاز من مصر الى «إسرائيل».
وقال مندوب لوكالة «رويترز» في مطار القاهرة إن وفدا ً من الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) كان في استقبال الوفد «اإلسرائيلي» من
شركة نوبل للغاز عند وصوله الى القاهرة على متن طائرة خاصة في زيارة
تستغرق ساعات عدة فقط.

وك��ان الشركاء في حقل «تمار» قالوا ،في تشرين األول الماضي ،إنهم
يتفاوضون على بيع ما ال يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى
ثالثة أعوام إلى عمالء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشئ في
األصل لنقل الغاز إلى «إسرائيل».
وستنقل اإلم��دادات عبر خط أنابيب أنشأته قبل نحو عشر سنوات شركة
غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر
و«إسرائيل».

أمهل المؤتمر الوطني الموسع الذي دعت إليه حركة «أنصار الله» القوى
السياسية ثالثة أيا ٍم إليجاد ح ٍل لالزمة السياسية في اليمن.
المؤتمر طالب بتعديل مسودة الدستور اليمني بما يتوافق ومخرجات
الحوار الوطني ،واعتبر ان حالة الفراغ السياسي واستقالة الرئيس عبد ربه
منصور هادي والحكومة تخدمان أهدافا ً خارجية.
واتهم المؤتمر أطرافا ً بالتالعب باتفاق السلم والشراكة وعرقلة تنفيذه،
داعيا ً الى رفض التدخالت الخارجية والى االصطفاف لمواجهة الجماعات
االرهابية.
ويأتي هذا الموقف في اختتام التجمع الذي استمر ثالثة أيام وشارك فيه
حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله
صالح ،وقبائل متحالفة مع «أنصار الله» ،إضافة الى عدد من القيادات
العسكرية واألمنية المتحالفة معهم.
وأكد البيان الختامي امهال القوى السياسية «ثالثة ايام للخروج بحل
يسد الفراغ القائم في سلطات الدولة» ملوحين في حال الفشل بتكليف
«القيادة الثورية بترتيب اوضاع الدولة».
ويعيش اليمن منذ اكثر من عشرة ايام من دون رئيس وال حكومة ما زاد
المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في هذا البلد الذي يتحصن فيه
«تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
وكان «أنصار الله» سيطروا في  21ايلول على صنعاء ووقعوا في اليوم
ذاته على اتفاق للسالم وتقاسم السلطة مع باقي االح��زاب ،اال ان تنفيذ
االتفاق قد فشل.
وفشلت مشاورات سياسية يجريها المبعوث األممي جمال بن عمر بين
مختلف األحزاب اليمنية منذ أيام في التوصل الى حل لالزمة الناجمة عن
استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.

