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«الن�صرة» تختطف مجموعة ثانية من المتدربين �أميركي ًا والجي�ش يتقدم في الزبداني

المعلم يلتقي ظريف وبوغدانوف اليوم لبحث المبادرة الإيرانية ونتائج اجتماعات الدوحة
في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع لطهران بعد توقيع االتفاق النووي
بين ايران ودول ( ،)1+5وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الى
العاصمة االيرانية لبحث المبادرة اإليرانية المعدلة ذات النقاط األربع لحل
األزمة السورية.
والتقى المعلم أمس بمساعد وزير الخارجية االيراني حسين أمير عبد
اللهيان ،ويبدأ اجتماعاته اليوم بلقاء ثالثي يجمعه ونظيره االيراني محمد
جواد ظريف ،ومساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي كان
وصل طهران أمس والتقى نظيره عبداللهيان.
اللقاء الثالثي سيبحث نتائج اجتماعات الدوحة بين وزراء خارجية
مفصل،
أميركا وروسيا والسعودية ،والمبادرة االيرانية المعدّلة في شكل
ّ
كما سيبحث مبادرة الرئيس الروسي حول قيام تحالف إقليمي لمحاربة
«داع��ش» ،يضم كالً من سورية والسعودية واألردن وتركيا ودوال ً إقليمية
أخرى ،والتي جرى طرحها في موسكو أثناء زيارة وزير الخارجية السوري
أواخر حزيران الماضي.
وفي السياق ،أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف
أن موقف موسكو إزاء سورية لم ولن يتغير.
وفي تصريح أدلى به عقب محادثاته مع مساعد وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان قال بوغدانوف إن «موقف روسيا ليس شيئا ً قابالً
للتغير مع تغير الظروف ،ونحن متمسكون باالتفاقات والبيانات بما فيها
بيان جنيف الصادر في  30حزيران  ،2012فموقفنا حيال سورية لم يتغير
ونرى ضرورة إقامة حوار بين الحكومة والمعارضة على طاولة المفاوضات
لتقرير مستقبل سورية بما يحفظ مصالح الجميع».
وأعلن بوغدانوف عقب اللقاء عن «اجتماع ثالثي سيعقد بين مساعدي
وزراء خارجية سورية وإيران وروسيا في طهران لبحث تطورات األوضاع
في سورية» ،موضحا ً أنه «على اتصال دائم مع فيصل المقداد نائب وزير
الخارجية السوري».
وأش��ار بوغدانوف إلى اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين السوريين
وأطراف المعارضة ،موضحا ً أنه «بحث المسألة السورية خالل اللقاءات التي
أجراها في الدوحة أمس مع بعض الشخصيات المعارضة وعدد من الالعبين
اإلقليميين والدوليين» ،وإن زيارته إلى طهران تهدف لالستماع إلى وجهات
نظر إيران وما ينبغي عمله في هذا اإلطار.

الواليات المتحدة...
بين اللحم والظفر!
فاديا مطر
منذ بروز أول مالمح إخفاق االستراتيجية األميركية لمحاربة
تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي في سورية وال��ع��راق ،حتى ب��دا ما
أعلنته الواليات المتحدة من طلب علني لتقديم دعم مالي متجدد
للمجموعات اإلرهابية في سورية في موقف يُكرس سياسة دعم
اإلرهاب منذ بداية الحرب على سورية.
فقد طلب الرئيس األميركي باراك أوباما من الكونغرس في 27
حزيران  2014تقديم مساعدات مالية لمجموعات اإلرهاب في
سورية تحت تسمية «معارضة معتدلة» مع العلم أن بعض هذه
«المعتدلة» مصنف تحت بند اإلرهاب الدولي ،وقد كان الرئيس
األميركي نفسه أعلن في  20حزيران من العام نفسه في موقف
متناقض يعكس إزدواجية المعايير في نهج اإلدارة األميركية
عن تقديم مساعدة للحكومة العراقية في مواجهة العصابات
اإلرهابية ،فمحاولة تمويه الدعم االميركي المباشر لإلرهاب
مستمرة ،خصوصا ً بعد حديث أحد المسؤولين العسكريين
في  28أيار الماضي عن تدريب المعارضة السورية لمحاربة
تنظيم «داعش» دخوله حيز التنفيذ في تركيا بعد تصريحات
وزير الخارجية التركي جاويش أغلوا عن اتفاق بين واشنطن
وأنقرة بتوفير دع��م ج��وي للمعارضة السورية ،والتي أعلن
البيت األبيض أن الواليات المتحدة تقوم بدعم وحماية الفصائل
المعارضة التي تم شمولها ببرنامج التدريب والتسليح األميركي
من الهجمات التي قد تتعرض لها سواء من تنظيم «داعش» أو
من الجيش السوري وحلفائه بحسب ما قاله المتحدث باسم
مجلس األمن القومي في البيت األبيض إليستير باسكي أول من
امس ،ليأتي التحذير الروسي من الدوحة التي كانت تستضيف
(التتمة ص)14

�سيناء :مقتل  12م�سلح ًا بق�صف جوي
أكد مصدر أمني أمس مقتل  5أشخاص بسقوط قذيفة على منزلهم في
محافظة شمال سيناء المصرية ،فيما أعلن مصدر آخر مقتل  12مسلحا ً
هناك.
وقال مصدر إن  5أشخاص من عائلة واح��دة قتلوا بسقوط قذيفة على
منزلهم الواقع بقرية جنوب مدينة الشيخ زويد الثالثاء ،مشيرا ً إلى أن 5
أشخاص من سكان منازل مجاورة أصيبوا جراء انفجار القذيفة.
من جهة أخ��رى قتل  12مسلحا ً بقصف ج��وي شنه الجيش المصري
باستخدام طائرات «أباتشي» في قريتين جنوب الشيخ زويد.
وقال مصدر أن القصف استهدف ثالث سيارات كان يستقلها المسلحون،
مضيفا ً أن تبادال ً إلطالق النار وقع بين المسلحين والجيش.
يذكر أن الشيخ زويد تشهد منذ فترة اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة
المصرية وجماعات متطرفة منها تنظيم «والية سيناء» ذراع تنظيم «داعش»
في مصر.

عقد �أولى جل�سات محاكمة  29متهم ًا
في تفجير م�سجد في الكويت
قضت المحكمة الكلية في الكويت باستكمال محاكمة  29متهما ً في تفجير
مسجد «اإلم��ام الصادق» في جلسة الخميس المقبل بعد أن عقدت أولى
جلسات المحاكمة أمس.
وذكرت وكالة «كونا» الرسمية ،أن دائرة الجنايات في المحكمة بدأت أمس
جلسة محاكمة  29متهما ً بالتفجير بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين
وثالثة باكستانيين و 13شخصا ً من المقيمين في البالد بصورة غير قانونية
إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
ويذكر أن مسجد «اإلم��ام الصادق» الواقع في منطقة الصوابر بالكويت
العاصمة تعرض إلى تفجير خالل صالة الجمعة في شهر رمضان في 26
حزيران الماضي ما أدى الى مقتل  26شخصا ً وإصابة  227آخرين.

وردا ً على سؤال حول اللقاء الذي جرى بين وزراء خارجية أميركا وروسيا
والسعودية والقرارات التي اتخذت خالل هذا اللقاء في الدوحة قال« :لقد
عقد اللقاء الثالثي لبحث األزمة في سورية وأننا نمارس نشاطا ً سياسيا ً
لعقد لقاءات بين المسؤولين األميركيين والروس واإليرانيين والسعوديين
واألتراك لمساعدة السوريين».
وكانت مصادر إعالمية نقلت عن مصدر ايراني رفيع تفاصيل المبادرة
وتعديالتها ،حيث يتضمن البند األول الدعوة إلى وقف فوري إلطالق النار،
ويدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
أما البند الثالث فيتضمن إع��ادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق
وطمأنة المجموعات اإلثنية والطائفية في سورية ،كما يدعو البند الرابع إلى
إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
وأشار المسؤول اإليراني الرفيع إلى أن «المبادرة جرى تقديمها والتشاور
في شأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس األمن» ،وأضاف:
« ُنصر على أن أي تحالف ضد «داع��ش» يجب أن يهدف لمساعدة شعب
وحكومة العراق وسورية بإشراف أممي» ،معتبرا ً أن «الطريقة الوحيدة
إلخضاع «داعش» وغيره هي عبر وقف دفق المال والسالح والمقاتلين إلى
المنطقة ،وأن «القوى الدولية ارتكبت أخطاء استراتجية في حربها ضد
اإلرهاب منذ  11أيلول».
وقال المسؤول اإليراني إن على لجنة مكافحة اإلرهاب المشكلة عام 2001
أخذ دور أكبر في إقناع الدول بوقف دفق المال للمسلحين ،ودمج هذه اآلليات
مع مبادرات كمبادرة «عالم ضد العنف والتطرف» العام الماضي في األمم
المتحدة.
وفي السياق ،أع��رب الكرملين عن قلقه العميق من تنامي نفوذ تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،داعيا ً الدول األوروبية والواليات المتحدة إلى التعاون في
مكافحة اإلرهاب.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي أمس
«ليس سرا ً أن الجانب الروسي يعرب على مستوى القمة عن قلقه من وتائر
تنامي نفوذ ما يسمى «داعش» ومن توسع رقعة األراضي الخاضعة لسيطرة
اإلرهابيين في سورية والعراق».
وأعاد بيسكوف إلى األذهان أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين تناول
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لماذا لم تهاجم ال�سعودية ح�ضرموت التي يتحكم فيها «القاعدة»؟

المبعوث الأممي :خطة لل�سالم تلقى قبو ًال يمني ًا

وزارة الداخلية التون�سية:
اعتقال � 22إرهابي ًا

ق��ال متحدث باسم األم��م المتحدة أم��س ،إن
المبعوث األممي لليمن يعتقد أن خطته إلنهاء
الحرب هناك تكتسب قبوال ً متزايدا ً بين األطراف
اليمنية.
وق���ال أح��م��د ف���وزي ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م األم��م
المتحدة :إن المبعوث األم��م��ي إسماعيل ولد
الشيخ أحمد ،التقى خالل زيارته إلى القاهرة
باألمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام
وكذلك نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول
العربية.
وأض���اف أن المبعوث «يشعر ب��أن خطته
تكتسب المزيد والمزيد من القبول بين األطراف،
حيث أب���دت ال��ري��اض رد فعل إيجابيا ً تجاه
الخطة ويبحثها حزب المؤتمر الشعبي العام
بإيجابية».
وأس��ف��رت مفاوضات ج��رت ف��ي جنيف على
مدى خمسة أيام عن اتفاق من حيث المبدأ على
وقف إطالق النار وسحب القوات المسلحة ،لكن
المفاوضات ان��ه��ارت قبل التوصل ال��ى اتفاق
نهائي بسبب التعنت السعودي ،ورغم ذلك يقول
ولد الشيخ أحمد إنه ال يزال متفائالً.
وقال فوزي إن ولد الشيخ أحمد ،سيذهب بعد
زيارته مصر إلى سلطنة عمان حيث التقى من
قبل بممثلين لحركة «أنصارالله» ومنها سيتوجه
إلى الرياض حيث مقر حكومة الرئيس المستقيل
هادي .وسيسافر بعد ذلك إلى نيويورك ليطلع
مجلس األمن على النتائج.
ونفى فوزي أن يكون ولد الشيخ أحمد ناقش
إمكانية التفاوض على خروج صالح من اليمن،

اعتقلت قوات األمن التونسية خالل األيام الخمسة الماضية  22عنصرا ً
يشتبه بانضمامهم إلى تنظيمات إرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بالغ أمس «أنه في إطار مواصلة
العمليات األمنية االستباقية الرامية إلجهاض المخططات اإلرهابية تمكنت
قوات األمن الوطني التونسي في الفترة الممتدة من  31تموز إلى غاية 4
آب الجاري من القبض على  22عنصرا ً يشتبه بانضمامهم إلى تنظيمات
إرهابية».
وكانت صحيفة الشروق التونسية كشفت قبل يومين عن تزايد أعداد
التونسيين المنضمين إلى صفوف تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية وليبيا
وعن منح مالية كبيرة يتلقاها األشخاص الذين يتولون تجنيد إرهابيين.

كما يدعي االع�لام السعودي ،لكنه أض��اف أن
نبيل العربي أبلغ المبعوث أن الجامعة العربية
ستدرس مراقبة وقف إلطالق النار في اليمن.
ميدانياً ،أكد مصدر في الجيش اليمني ان قوات
الرئيس المستقيل هادي اجبرت على التراجع
بعد ان تلقت هزيمة ساحقة في مواجهة قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية في معارك
عنيفة جرت عند محاولة المسلحين السيطرة
على القاعدة الجوية في العند في محافظة لحج.
وأضاف المصدر ان القوات اليمنية المشتركة

تمكنت خالل المواجهات من استهداف عدد كبير
من الدبابات واآلليات التابعة لمرتزقة السعودية
الذين شنوا هجوما ً للسيطرة على قاعدة العند
الواقعة على بعد  60كيلومترا ً شمال مدينة عدن
جنوب البالد.
وت��اب��ع« :تكبد المسلحون خسائر فادحة
ب�����االرواح وال���م���ع���دات» ،م��وض��ح �ا ً «ان جثث
المسلحين القتلى انتشرت في المكان وبينهم
الكثير من جنسيات مختلفة».
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كيف ينظر المحللون الم�صريون ل�سيا�سة الدولة الخارجية بعد ثورتين؟

الديهي� :إيران هي الطرف الأهم في الم�ستقبل
�سنجاب :م�صر تعمل على بناء قاعدة اقت�صادية قوية

مركز البحرين لحقوق الإن�سان
المنامة م�ستمرة بمعاقبة الأحرار

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
دار كثير من الجدل بين اإلعالميين والمحللين
حول اتجاهات الدبلوماسية الخارجية المصرية
بعد ثورتي  25كانون الثاني و 30حزيران،
وعن عالقات مصر المعقدة مع كل من الواليات
المتحدة االميركية وروسيا والسعودية وإيران،
وعن مواقفها من الملفات االقليمية ،وموقعها
ضمن األزم���ات المتفجرة ف��ي ك��ل م��ن سورية
واليمن وليبيا والعراق ،إللقاء المزيد من الضوء
على السياسة الخارجية لمصر ،فتوجهنا الثنين
من االعالميين المصريين والمحللين السياسين
في اثنين من أهم الصحف المصرية ،محاورنا
األول نشأت الديهي وهو إعالمي ومقدم برامج
مصري وكاتب رأي سياسي في كل من «الوطن»
و«األهرام» المصريتين ومقدم برنامج في «قناة
التحرير» المصرية وله العديد من المؤلفات،
الديهي ي��رى أن الدبلوماسية المصرية مرت
ب��م��ت��غ��ي��رات ك��ث��ي��رة خ�ل�ال ال��س��ن��وات القليلة
الماضية ،ففيما كانت السياسة الخارجية
المصرية في زمن النظام السابق ما قبل ثورة
 25كانون الثاني  2011سياسة باهتة بال
معالم واضحة ،تحولت في فترة ما بين ثورتي
ك��ان��ون الثاني وح��زي��ران «لسياسة مؤدلجة
نتيجة لسيطرة التيار اإلسالمي على السلطة

في مصر ،حيث غاب مفهوم المصلحة الوطنية
عن ذهن صناع القرار السياسي في هذه الفترة،
وت��م تغليب مقتضيات االن��خ��راط في الحلف
االقليمي التركي القطري المصري حينها ،على
مقتضيات األمن الوطني المصري ،ووصل األمر
لذروته مع إعالن الرئيس المخلوع محمد مرسي
قطع العالقات الدبلوماسية مع سورية وإغالق
السفارة ،وإع�لان الجهاد ضد الجيش والدولة
الوطنيين في سورية ،حيث ساهمت هذه الخطوة

بنسبة كبيرة في قرار الجيش المصري التحرك
استجابة للطلب الشعبي المصري إلسقاط حكم
اإلخوان».
ويعتبر ال��دي��ه��ي أن السياسة الخارجية
المصرية دخلت مرحلة جديدة بعد ث��ورة 30
ح��زي��ران  ،2013حيث ن�لاح��ظ أن «مخططي
الدبلوماسية الخارجية المصرية عملوا على
محورين اقليميين رئيسين:
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عبر مركز البحرين لحقوق اإلنسان عن قلقه جراء اعتقال السلطات الفنان
«منصور الجداوي» المعروف بـ«صنقيمة» السبت الماضي ،النتقاده وزارة
الداخلية.
واعتبر المركز بحسب موقع «منامة بوست» ،أن استمرار السلطات في
معاقبة المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم ،مخالفة صريحة لمواد اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها البحرين ،كاشفا ً عن وجود أكثر
من  3آالف معتقل في السجون بسبب نشاطهم السياسي المخالف لتوجهات
السلطة وسياساتها.
(التتمة ص)14

