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لوبان :االتحاد الأوروبي يجب �أن يتحد مع رو�سيا و�سورية وم�صر في الحرب على الإرهاب

الكرملين :الجي�ش ال�سوري القوة الوحيدة القادرة على مقارعة «داع�ش»
أعلن دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي للرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ،أن روسيا تعتبر أن الجيش
السوري هو القوة الوحيدة القادرة على مواجهة تنظيم
«داعش» ،ولذلك فإن موسكو تقدم الدعم لدمشق.
وق��ال بيسكوف أمس «أك��د الجانب الروسي م��رارا ً على
أن الخطر الناجم عن «داعش» جلي تماماً ،وهو ينبثق عن
محاوالت التنظيم المستمرة لتوسيع نطاق األراضي التي
يسيطر عليها ،وبسط نفوذه».
وأض��اف« :ال توجد هناك (في سورية) أية قوة منظمة
وفعالة أخ��رى ،ولذلك ت��رى روسيا أن مهمتها تتمثل في
تقديم الدعم للسلطات السورية في مواجهة هذه الظاهرة
الخطيرة».
ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيتناول الوضع
في سورية ،ومسألة مكافحة تنظيم «داعش» اإلرهابي في
كلمته أمام االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة
هذا الشهر في نيويورك.
من جهته ،أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
أمس أن بالده ال تتخذ خطوات إضافية حاليا ً في اتجاه تعزيز
تواجدها العسكري في سورية ،مؤكدا ً أنه عند الضرورة
سيتم ذلك بالتوافق مع التشريعات الدولية والوطنية.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحافي في موسكو «لم نكن
نخفي تواجدنا العسكري في سورية أب���داً ،حيث يعمل
العسكريون ال��روس هناك منذ سنوات عديدة لمساعدة
الجيش السوري في التدرب على استخدام أسلحتنا ومعداتنا
العسكرية في مكافحة اإلرهاب».
كما ذك��ر أن روسيا ترسل شحنات عسكرية بموجب
العقود المبرمة بين الدولتين وكذلك مساعدات إنسانية إلى
سورية على متن طائرات ،مضيفا ً أن «روسيا ال تتخذ أية
خطوات إضافية حالياً .أما إذا ظهرت هناك حاجة إلى اتخاذ

هذه الخطوات ،فسنقوم بها بالتوافق التام مع تشريعاتنا
الداخلية والتزاماتنا الخارجية والقانون الدولي ،وبالتأكيد
بناء على طلب وبموافقة الحكومة السورية أو حكومات
البلدان األخ��رى في المنطقة ،في حال تطلب األم��ر تقديم
مساعدة لها في مكافحة اإلرهاب».
هذا ووصف الفروف االتهامات التي يوجهها الغرب إلى
روسيا بـ»اتخاذ خطوات تؤدي بصورة غير مباشرة إلى
تعزيز تنظيم «داعش» ،بأنها عديمة األساس ،تعليقا ً على
مضمون مكالمة هاتفية جرت بين الفروف ونظيره األميركي
جون كيري أول من أمس.
وأكد الوزير الروسي أن كيري أعرب خالل المكالمة عن
قلقه من إشاعات أثرت خالل األيام الماضية على المساعدات
الروسية لدمشق .وقال« :أصر كيري على فكرة غريبة جدا ً
مفادها أن دعمنا لبشار األسد في مكافحة اإلرهاب ال يؤدي إال
لتعزيز مواقع «داعش» وذلك ألن ممولي هذا التنظيم اإلرهابي
سيردون بتزويده بالمزيد من األسلحة واألموال والوسائل
األخ��رى الضرورية لتنفيذ النوايا الشريرة لإلرهابيين.
لكنه منطق مقلوب رأسا ً على عقب ،كما أنه محاولة جديدة
لتشجيع أولئك الذين يعتمدون على اإلرهابيين في حربهم
ضد األنظمة التي ال تروق لهم».
ودعا الفروف إلى التخلي عن الكيل بمكيالين في ما يخص
مكافحة تنظيم «داع��ش» ،مؤكدا ً أن موسكو ال تريد تكرار
السيناريو الليبي في سورية ،ولذلك تزود الجيش السوري
بما يحتاج إليه .وتابع أن الجهود الروسية في هذا االتجاه
ال تقتصر على سورية ،إذ تورد موسكو أسلحة للدول األخرى
التي تواجه اإلره��اب في الخطوط األمامية ،بما في ذلك
العراق ،الذي يتعاون معه الجانب الروسي من دون أية
شروط سياسية.
(التتمة ص)14

�سبل مواجهة ظاهرة العنف والتطرف
والحدّ من �أخطارها وفعاليتها

المحامي عمر زين



جذور هذه الظاهرة باتت معروفة وكتب فيها الكثير الكثير الذي
أضاء على الجذور الفكرية لهذه الظاهرة وعلى العوامل االجتماعية
والسياسية التي ساعدت على استعماله والبنى التنظيمية والمالية
التي أمدّت هذه الظاهرة بالفعالية وأطالت وما زالت في وجودها.
وان طريق الخالص الوطني والقومي وسبل مواجهة الظاهرة كما
نراه هو:
أوالً :مستقبل الوطن مرهون ببناء االنسان المتكامل الشخصية على
المواطنة ومن البيت والمدرسة ،حيث ال تنمية شاملة من دون ذلك،
واألمر يتطلب ايضا ً تحرير االقتصاد العربي وإطالق روح المبادرات
الفردية لدى الشباب ،وتوفير التمويل ال�لازم بعيدا ً من الصناديق
الدولية ،وكذلك ادراك أهمية التعاون االقتصادي والبناء الديمقراطي
الحقيقي ،وتحقيق العدالة االجتماعية ،فالعنصر البشري في كل
المجتمعات يمثل عصب التنمية والنهوض ،وصالح األمم ال يأتي إال
بالعدل االقتصادي واالجتماعي والقضاء على كل مظاهر الفساد.
ثانياً :الدولة (بمعناها الحديث) كما تعلمون هي سلطة للتعبير عن
واقع يعيشه شعب ما (بصرف النظر عما اذا كان هذا الشعب من عرق
واحد او أعراق عدة تتفاوت في ما بينها بالعدد او بالمعتقدات الدينية)
يسيّرها قانون واح��د يوحد بين كل اف��راد هذا الشعب في الحقوق
والواجبات ،مع احترامه لحرية المعتقد وحمايتها .وهذا ما سمي
بالدولة المدنية تمييزا ً لها عن اشكال الدولة التي عرفتها التجربة
االنسانية في بعض مراحل التاريخ وال سيما منها الدولة الدينية.
(التتمة ص)14
رئيس المنظمة العربية لحماية
ومساندة الصحافيين وسجناء الرأي

� 45شهيداً ن�صفهم بمجزرة للعدوان ال�سعودي على تعز

�أنباء عن و�صول جنود ودبابات م�صرية �إلى اليمن
استشهد  45يمنيا ً بينهم اطفال ونساء بغارات
سعودية على محافظات يمنية ع��دة آخرها في
محافظة تعز راح ضحيتها اكثر من  30شهيدا ً
وجريحا ً بحسب مصادر طبية.
فقد استهدفت الغارات حيا ً سكنيا ً في منطقة
الضلعة ما ادى الى استشهاد  18شخصا ً بينهم
اطفال ونساء فيما يتواصل انتشال الجثث من
تحت االنقاض.

وقصف العدوان العاصمة صنعاء ما ادى الى
استشهاد خمسة عشر مدنيا ً واصابة نحو ثمانين
آخرين كما استشهد اربعة اشخاص من أسرة
واحدة بغارة على مدينة عبس بحجة.
واستشهد  3من أسرة أخرى بمديرية همدان في
قصف جوي .وفي شبوة استشهد خمسة وجرح
آخرون بغارتين على محطة وقود.
كما يواصل العدوان السعودي تكثيف غاراته

على العاصمة اليمنية صنعاء ،حيث طاولت
الغارات أحياء سكنية ومحال تجارية ومدارس
ومنشآت صحية .وأفادت مصادر طبية باستشهاد
خمسة عشر مدنيا ً واصابة نحو ثمانين آخرين.
كما شنت طائرات العدوان السعودي سلسلة
غ���ارات على معسكر الحفا ش��رق صنعاء ،كما
استهدفت أيضا ً معسكر الصيانة وجبل عطان
ومعسكري  48وضبوة في العاصمة اليمنية.
وكان أربعة مدنيين بينهم طفل قد استشهدوا في
غارة للتحالف السعودي استهدفت فندق شواطئ
ميدي بمديرية عبس في محافظة حجة غرب اليمن.
في غضون ذلك نفت مصادر رئاسية مصرية ما
تردد عن نشر قوات مصرية في اليمن ،بعد أن كانت
مصادر أمنية قد أكدت انضمام نحو  800جندي
مصري إلى صفوف التحالف السعودي.
وأشارت المصادر إلى أن القوة المصرية وصلت
إلى اليمن في ساعة متأخرة أول من أمس وأنها
تتكون من  4وح��دات يتراوح حجم كل منها بين
 150و 200جندي باإلضافة إلى دبابات وناقالت
جنود وصلت إلى اليمن.
كما أكد مصدر عسكري مصري أن «إرسال هذه
القوات ك��ان في إط��ار دور مصر المتميز في هذا
التحالف الذي يقاتل من أجل الدول العربية ...إن
استشهاد أي جندي مصري سيكون شرفا ً وسيعتبر
استشهادا ً من أجل (إنقاذ) أبرياء».
الى ذلك ،استهدفت القوات اليمنية المشتركة
بالصواريخ معسكر تدريب ومركزا ً لحرس الحدود
بمدينة نجران ومواقع عسكرية في جيزان جنوب
السعودية.
(التتمة ص)14

�أحمد عز يقدم �أوراق التر�شح
اال�ستخبارات الأميركية تح ّور التقارير
لإظهار تفوق الواليات المتحدة على «داع�ش» لالنتخابات البرلمانية الم�صرية

بدأت مشكلة كبيرة في الظهور داخل القيادة المركزية
األميركية ( ،)CENTCOMوه��ي الوكالة التابعة
لوزارة الدفاع «البنتاغون» ،المنوط بها المتابعة األمنية
في دول الشرق األوسط وآسيا الوسطى.
ووفقا ً لتقرير صدر عن «ذي ديلي بيست» فقد شكا أكثر
من  50محلالً استخباراتيا ً في وكالة ()CENTCOM

رسميا ً من أن التقارير المتعلقة ب��ـ»داع��ش» و»جبهة
النصرة» يتم تعديلها في شكل متكرر ،من قبل كبار
مسؤولي االستخبارات ،لتتماشى مع إصرار إدارة أوباما
على أن الواليات المتحدة تكسب الحرب ضد «داعش
والنصرة».
(التتمة ص)14

قالت اللجنة العليا لالنتخابات
في مصر إن رجل األعمال والسياسي
السابق أحمد عز وهو أحد أبرز رموز
نظام الرئيس السابق حسني مبارك
تقدم أمس ب��أوراق ترشحه لخوض
االن��ت��خ��اب��ات البرلمانية المقررة
في شهري تشرين األول وتشرين
الثاني.
وقال المستشار وائل عمران نائب
رئيس اللجنة في محافظة المنوفية
بدلتا النيل إن اللجنة قبلت أوراق
ترشح أحمد عز عن دائ��رة السادات
التابعة لمحافظة المنوفية عقب
تقديمه كافة األوراق المطلوبة.
وأض��اف عمران إن قرار المحكمة
يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح
خالل فترة تسجيل المرشحين قبل
تأجيل االنتخابات ،مضيفا ً أن القرار ال
يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة
أخرى خالل فترة تسجيل المرشحين
الحالية التي بدأت أول أيلول الجاري
وتستمر حتى ي��وم  12م��ن الشهر
نفسه.
وق���ال ع��م��ران إن ق��ط��ب صناعة
الحديد في مصر لجأ الى فتح حساب
في البريد المصري بعد عجزه عن

فتح حسابات بنكية ،مؤكدا ً أن أوراقه
ستفحص من جديد لتحديد ما إذا كان
ترشحه سيقبل أو ال ،حيث كان عز
يواجه مشكلة في حسابه المصرفي
خالل ترشحه في المرة األولى.
وج��اء ترشح عز بعد يومين من
حكم أصدرته المحكمة اإلدارية العليا
بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده
من خوض انتخابات مجلس النواب

التي كانت مقررة في وقت سابق هذا
العام.
وكان مقررا ً أن تجري االنتخابات
البرلمانية على مرحلتين في آذار
ونيسان الماضيين لكنها تأجلت
بعدما قضت المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية مادة في قانون
يتعلق باالنتخابات.
(التتمة ص)14

كيان العدو «الإ�سرائيلي»
يعيد فتح �سفارته في القاهرة

أعاد كيان العدو «اإلسرائيلي» افتتاح سفارته في القاهرة من داخل مقر
إقامة السفير ،وأشارت تصريحات السلطات «االسرائيلية» الى العراقيل
التي واجهتها كالعادة في العثور على مقر منفصل للسفارة كانت عبئا ً على
العالقات الصعبة بالفعل مع مصر.
وقال دبلوماسيون «اسرائيليون» ومصريون إن البحث الذي استغرق
شهورا ً عن مقر منفصل للسفارة تعثر جراء خالفات بشأن عقود التأجير
والترتيبات األمنية .ووصفوا الموقع الجديد إلقامة السفير حاييم كورين
بأنه موقت.
وق��ال بيان ص��ادر عن وزارة الخارجية المصرية «ع��ادت السفارة
االسرائيلية في مصر للعمل اليوم» موضحا ً «قبل اربع سنوات بالضبط ،تم
اجبار الدبلوماسيين االسرائيليين على مغادرة السفارة».
وأعلن الناطق باسم الخارجية احمد ابو زيد انه «تم األربعاء االفتتاح
الرسمي لمقر موقت للسفارة «اإلسرائيلية» بدار سكن السفير «االسرائيلي»...
بحضور وكيل الخارجية االسرائيلية».
وكانت سفارة العدو السابقة التي تقع في األدوار العليا من عمارة
سكنية مطلة على النيل تعرضت القتحام عشرات األشخاص لها في 2011
احتجاجا ً على قتل خمسة من أف��راد قوات األمن المصرية على يد جنود
«إسرائيليين» كانوا يالحقون اسالميين في سيناء.
ومنذ ذلك الحين يعمل الدبلوماسيون «االسرائيليون» من فيال السفير
في حي المعادي بالقاهرة الذي يخضع لحراسة مشددة من جانب الشرطة
خالل فترة من التوترات السياسية شهدت صعود وسقوط حكم «االخوان
المسلمين» ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة.
ولم يحظ افتتاح السفارة أول من أمس بأي تغطية في وسائل االعالم
المصرية .وأعلنت «اسرائيل» االفتتاح في بيان لم يحدد مكان البعثة.
وشارك في االفتتاح من الجانب «االسرائيلي» المدير العام لوزارة الخارجية
«اإلسرائيلية» دوري غولد في حين شارك ممثل أقل مرتبة من الجانب
المصري.
وكبقية السفراء العشرة السابقين واجه كورين تعامالً فاترا ً من مضيفيه
المصريين ولم يكن من بين المبعوثين األجانب الذين وجهت اليهم الدعوة
لحضور حفل افتتاح قناة السويس الشهر الماضي.
وقال كورين لراديو «اسرائيل» «نحن سعداء باالنتقال إلى مكان ثابت
بعد فترة من الصعوبات والظروف غير المقبولة» .وأض��اف« :يمكنني
الذهاب إلى جميع األماكن ولقاء الناس كالمعتاد مع اتخاذ االستعدادات
الالزمة بطبيعة الحال».
وقال غولد لراديو «اسرائيل» أمس «اتخذنا قررا ً بالمضي قدماً ...انه
لن يكون من المجدي تأخير هذا بسبب المزيد من المناقشات حول المقر»،
مشيدا ًَ بحكومة السيسي بوصفها شريك في «العمل من أج��ل تحقيق
االستقرار والرخاء في الشرق األوسط».
وأشار غولد إلى أنه لوال تزامن االفتتاح مع زيارة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس للقاهرة لشارك عدد أكبر من المسؤولين المصريين في
المراسم.
وسحبت مصر سفيرها من االراضي المحتلة احتجاجا ً على العدوان على
غزة عام  2012لكنها أعلنت في حزيران انها ستوفد سفيرا ً جديداً .والذي
من المتوقع أن يصل بداية الشهر المقبل وفقا ً لتصريحات وزارة الخارجية
«االسرائيلية».

