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«القاعدة» يعلن «معركة كسر الحدود» في الجــز
مقتل جنديين سعودي ويمني في هجوم على معبر الوديعة

الرياض اعتداءات مصدرها الحدود
في وقت توقعت فيه
ّ
الشمالية من جهة العراق ،هزت حدودها الجنوبية مع اليمن
حادثة أمنية أدت الى مقتل رجل أمن سعودي وجندي يمني،
أعقبتها مطاردة مطلقي النار داخل أراضي اململكة
ف ��ي ح ��ادث ��ةٍ ه ��ي األول � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا منذ
ع��ام  ،2006حني شهدت السعودية موجة
تفجيرات وأع�م��ال عنف ،استهدف أربعة
م�س�ل�ح�ين م�ع�ب��ر ال��ودي �ع��ة ال� �ح ��دودي من
اليمن ،قبل أن يدخلوا أراضي اململكة التي
توقعت ف��ي األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة اع �ت��داءات
م��ن ج�ه��ة ح��دوده��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ليباغتها
ه � �ج � ٌ
�وم أدى ال � ��ى م �ق �ت��ل رج � ��ل أم � ��ن ع�ل��ى
الحدود الجنوبية.
وأع �ل �ن��ت ال �ل �ج��ان امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��ال��وض��ع
ال �ي �م �ن ��ي ف� ��ي م �ج �ل��س األم � � ��ن أن ت�ن�ظ�ي��م
«القاعدة في جزيرة العرب» ،ال يزال يمثل
تحديًا جديًا للمرحلة االنتقالية السلمية
ف��ي اليمن ،إض��اف��ة ال��ى حديثها ع��ن بحث
«العالقات املحتملة بني املعرقلني للعملية
ال�س�ي��اس�ي��ة وع �ن��اص��ر ال� �ق ��اع ��دة» ،إض��اف��ة
الى إعالنها اعتزامها البحث في مصادر
«تمويلهما» .ترافق ذلك مع إعالن تنظيم
«القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بدء
م��ا س�م��اه��ا «م �ع��رك��ة ك�س��ر ال �ح ��دود» على
غرار تلك التي اطلقها «داعش» في العراق
وس ��وري ��ا ،ف��ي خ �ط��وة ت��ؤش��ر إل ��ى وج��ود
التكامل التنظيمي والفكري بني الفريقني.
وق�ت��ل رج��ل أم��ن س�ع��ودي وج�ن��دي يمني،
أمس ،في هجوم شنه مسلحون عند نقطة
الوديعة الحدودية بني السعودية واليمن
في محافظة حضرموت (شرق) ،فيما قتل
ث�لاث��ة م��ن امل �ه��اج �م�ين ،ب�ح�س��ب م��ا أف ��ادت
وزارة الداخلية السعودية ومصدر أمني
يمني .وأكد املتحدث باسم وزارة الداخلية
أن «دوري� � ��ة أم �ن �ي��ة ت �ع��رض��ت إلط�ل��اق ن��ار
ص� �ب ��اح ال � �ي� ��وم (أم � � � ��س) ،اس �ت �ش �ه��د ع�ل��ى
أث ��ره ق��ائ��ده��ا ب��ال �ق��رب م��ن م�ن�ف��ذ ال��ودي�ع��ة
الحدودي».
وب�ح�س��ب امل �ت �ح��دث ،ط� ��اردت ق ��وات األم��ن
املهاجمني الى محافظة شرورة في جنوب
السعودية ،ث��م «ج��رى ت�ب��ادل إط�لاق النار
م �ع �ه��م ،ح �ي��ث ق �ت��ل ث�ل�اث��ة م�ن�ه��م وأص �ي��ب
الرابع وألقي القبض عليه».
ّ
وذك� ��ر امل �ت �ح��دث أن ق� ��وات األم� ��ن «ت�ف��ت��ش
بعض املباني حيث من املمكن أن يكون قد
لجأ إليها شخص أو اثنان من املعتدين»،
ف �ي �م��ا «ال ي� � ��زال ال � �ح� ��ادث م �ح��ل امل �ت��اب �ع��ة
األمنية» .وأكد مصدر أمني يمني في وقت
سابق أن جنديًا يمنيًا قتل وأصيب آخر
ب �ج��روح ف��ي ه �ج��وم ع �ل��ى م��رك��ز ال��ودي �ع��ة
الحدودي ،مضيفًا «أن مجموعة مسلحة،
يشتبه في أن تكون تابعة لتنظيم القاعدة،
شنت هجومًا باألسلحة الرشاشة وقذائف
آر ب��ي ج ��ي ،وش �ه��دت ال�ن�ق�ط��ة ال �ح��دودي��ة
اشتباكات ادت إلى مقتل جندي واصابة
آخر».
وأك��دت مصادر محلية في حضرموت أن
«الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة».
ُ
وت� � �ع � � ّ�د ح� �ض ��رم ��وت امل � �ح ��اذي ��ة مل �ح��اف �ظ��ة
شرورة السعودية ،من أبرز معاقل تنظيم
«ال� �ق ��اع ��دة» ف ��ي ج ��زي ��رة ال � �ع ��رب .وت �ن��اق��ل
ال� �ب� �ع ��ض ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع «ت� ��وي � �ت� ��ر» ص � ��ورًا
ملسلحني قالوا إنهم قتلوا في الهجوم على
النقطة الحدودية.
وك ��ان امل �ل��ك ال �س �ع��ودي ع�ب��د ال �ل��ه ب��ن عبد
ال �ع��زي��ز ق ��د أع� �ل ��ن ،ب �ع��د ال �ه �ج��وم األخ �ي��ر
ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة» ف��ي ش�م��ال
ال �ع��راق ،ات �خ��اذ «ك��اف��ة االج � ��راءات ال�لازم��ة
م��ن أج��ل ح�م��اي��ة امل�م�ل�ك��ة ،م�م��ا ق��د ترتكبه
ّ
التنظيمات اإلره��اب�ي��ة» ف��ي ظ��ل تداعيات
األحداث في العراق خصوصا.
على األث��ر اجتمعت هيئات مجلس األمن
امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ي �م��ن وب �م �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب،
وأعلنت في بيان أن تنظيم «قاعدة جزيرة
ال �ع��رب» ف��ي ال�ي�م��ن ال ي ��زال ي�م�ث��ل ت�ح� ً
�دي��ا
ً
كبيرا للمرحلة االنتقالية السلمية التي
تشهدها ال �ب�لاد .وج ��رى خ�ل�ال االج�ت�م��اع
ال� � ��ذي ع �ق ��د ف� ��ي م �ق ��ر األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ف��ي
نيويورك مناقشة التطورات في اليمن.

واستعرض املتخصصون في كل من لجنة
الخبراء الخاصة باليمن وف��ري��ق املراقبة
وال��رص��د وال��دع��م التحليلي ل��دى اللجنة
ال �خ��اص��ة ب��ال �ق��اع��دة واإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل �ل �ج �ن��ة م �ك��اف �ح��ة اإلره � � � ��اب «ال �ت �ح��دي��ات
امل �ع �ق��دة» ،ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ي�م��ن ف��ي ال��وق��ت
ال��راه��ن ،وال سيما أن��ه يخوض حربًا ضد
ع �ن��اص��ر ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة م �ن��ذ أش �ه��ر في
إطار حملة عسكرية الجتثاث التنظيم من
البالد.
ال ��ى ذل ��ك ،ح ��دد امل �ش��ارك��ون ف��ي االج�ت�م��اع
ع ��ددًا م��ن ال��وس��ائ��ل ال��رام �ي��ة ال ��ى «ت�ع��زي��ز
التنسيق وال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك ب�ين هيئات
األم ��م امل�ت�ح��دة وم�ج�ل��س األم ��ن ف��ي سبيل
توفير املساعدات لليمن في هذه القضية»،
مشددين على ضرورة قيام فريق الخبراء
املعني باليمن ،ولجنة ع�ق��وب��ات القاعدة
بتبادل املعلومات إلمكانية فرض عقوبات
ع� �ل ��ى األف � � � � ��راد وال � �ج � �م� ��اع� ��ات امل��رت �ب �ط�ي�ن
بمعيقي التسوية السياسية ف��ي اليمن،
وكذلك على تنظيم قاعدة جزيرة العرب،
إض��اف��ة إل��ى بحث ال�ع�لاق��ات املحتملة بني
امل�ع��رق�ل�ين للعملية ال�س�ي��اس�ي��ة وع�ن��اص��ر
تنظيم القاعدة وكذلك مصادر تمويلهما.
وأش� � � ��ار امل � �ش� ��ارك� ��ون ف� ��ي االج� �ت� �م ��اع إل ��ى
أهمية تبني اليمن قانونا وطنيا ملكافحة
اإلره � � � � ��اب وال� � � ��ى ت� �ط ��وي ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
مكافحة اإلره��اب ،وناقشوا فرص تحديد
أول� ��وي� ��ات ال ��دع ��م وال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال�ي�م��ن
وامل�ن�ط�ق��ة ع�ب��ر اإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للجنة
األمم املتحدة الخاصة بمكافحة اإلرهاب،
ُبغية معالجة احتياجات مكافحة اإلرهاب
امليدانية ف��ي ال�ي�م��ن .ول��م يفت املجتمعني
أن ي��ؤك��دوا أه�م�ي��ة اس �ت �ف��ادة ص�ن�ع��اء من
ال � �ت � �ع� ��اون اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ع� �ب ��ر دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ك��ذل��ك ق ��ررت اللجان
عقد لقاء آخر مشترك بهدف بحث مساعي
التنسيق والتعاون من دون تحديد موعد
للقاء.
(األخبار ،أ ف ب)

تعكر «شهر العسل» على السيسي
االحتجاجات ّ
حذرت مجلة
أميركية من أن املرحلة
التي يعيشها عبد
الفتاح السيسي ،وقد
ّ
سمتها «شهر العسل»،
لن تدوم ،في ظل ترقب
املصريني تحقيقه الوعود
بإصالحات اقتصادية،
وذلك بالتزامن مع زيادة
وتيرة االحتجاجات في
ذكرى عزل محمد مرسي

ل �ل �ي��وم ُ ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ت��وت��ر امل� �ت ��واص ��ل ف��ي
مصر ،قتل شخصان من مؤيدي الرئيس
املصري املعزول محمد مرسي وأصيب
عدد آخر في اشتباكات وقعت أمس بني
ق ��وات األم ��ن وم�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي منطقتي
ال��زي �ت��ون وامل �ط��ري��ة (ش ��رق ��ي ال �ق��اه��رة)،
ل� �ي ��رت� �ف ��ع ع� � � ��دد ق� �ت� �ل ��ى االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات
امل �ص��اح �ب��ة ل ��ذك ��رى ع� ��زل م��رس��ي إل� ��ى 6
أشخاص ،بينهم شرطي.
وتتواصل الفعاليات االحتجاجية كقطع
الطرق وتكوين سالسل بشرية في عدة
م � ��دن ،وذل � ��ك اس �ت �ج��اب��ة ل ��دع ��وة أط�ل�ق�ه��ا
ال �ت �ح��ال��ف امل ��ؤي ��د مل��رس��ي ت �ح��ت ع �ن��وان
«االنتفاضة الشعبية في  3تموز» ،وردد
املشاركون في االحتجاجات هتافات ضد
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.
ف��ي إط ��ار م�ت�ص��ل ،ق��ال��ت ال�س�ل�ط��ات إن 3
ع �ن��اص��ر م ��ن اإلخ � � ��وان ل� �ق ��وا م�ص��رع�ه��م
وأص � �ي ��ب ع � ��دد آخ � ��ر ج� � ��راء ان� �ف� �ج ��ار ف��ي
مزرعة دواجن في الفيوم غربي القاهرة.
وأش � ��ارت إل ��ى أن م��ن ب�ي�ن ال�ق�ت�ل��ى أح�م��د
ع ��رف ��ة ( 54ع � ��ام � ��ًا) ،امل� � �س � ��ؤول اإلداري
ل �ل �ج �م��اع��ة ف� ��ي ال � �ف � �ي� ��وم ،وامل� � �ف � ��رج ع�ن��ه
بكفالة قبل أيام على ذمة قضايا اقتحام
منشآت شرطية .فيما ق��ال مصدر أمني
إن التحريات كشفت أن «االن�ف�ج��ار وقع

ف��ي مخزن لتصنيع القنابل يستخدمه
أنصار اإلخوان» ،مشيرًا إلى أنهم «كانوا
ب� �ص ��دد ت �ف �ج �ي��ر ك �ن �ي �س��ة أب � �ش� ��واي ق�ب��ل
انفجار القنابل فيهم».
على مستوى اإلص�لاح��ات االقتصادية،
أعلن وزير التخطيط واإلصالح اإلداري،
أش� � ��رف ال� �ع ��رب ��ي ،اس� �ت� �ع ��داد ال �ح �ك��وم��ة
لتوفير نحو  550أل��ف فرصة عمل عبر
ال�ب��رن��ام��ج ال�ق��وم��ي للتشغيل وال�ت��دري��ب
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ال��ي « ،2015/2014ك�م��ا
تستهدف خطة ال�ع��ام توفير اعتمادات
ت�ص��ل إل��ى  215م�ل�ي��ون جنيه (ن�ح��و 32
م�ل�ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي) ل�ت�م��وي��ل ب��رام��ج
ال �ت��دري��ب ب��االش �ت��راك م��ع ع��دة وزارات».
وأوضح العربي أن برنامج توفير فرص
ال �ع �م��ل ي�ت�ض�م��ن ت��وف �ي��ر ن �ح��و  100أل��ف
فرصة ف��ي برنامج ال�ت��دري��ب الصناعي،
في حني أن برامج الصندوق االجتماعي
تستهدف توفير نحو  250أل��ف فرصة
م��ع توفير ال�ق��روض امليسرة ملشروعات
ص �غ �ي��رة وم�ت�ن��اه�ي��ة ال �ص �غ��ر .وذك� ��ر في
الوقت نفسه أن الصندوق وفر نحو 105
آالف فرصة عمل خالل النصف األول من
العام املالي .2014/2013
وف��ي م�ح��اول��ة ل�ت�ق��دي��ر ال��وض��ع امل�ي��دان��ي
واالقتصادي ،رأت مجلة «فورين أفيرز»

األميركية أنه «بعد عام من عزل مرسي،
ف ��إن ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د ب ��دأ ي�ت�ش�ك��ل ،وف��ي
أعلى هرمه الرئيس السيسي .وأضافت
املجلة ،في تقرير نشرته أول من أمس ،إن
«السيسي يفهم الدولة ويده نظيفة ،وإن
والء املصريني تحول اتجاهه» ،متوقعة
أن ��ه س�ي�ع�ي��ش «ش �ه��ر ع �س��ل ف��ي ال�ح�ك��م،
لكنه سيكون قصيرًا».
وتابعت «فورين أفيرز» إن «السيسي أكد
في خطاباته املختلفة أن مهمته تتمثل
ف��ي إص�لاح االق�ت�ص��اد ال��ذي يعاني بعد
 3سنوات من االضطراب ،ومنع اإلخوان
من العودة مرة أخ��رى ،واستعادة هيبة
ال ��دول� ��ة» ،م�ع�ت�ب��رة أن ال�ج�م�ل��ة املتعلقة
ب ��االق �ت �ص ��اد ه ��ي «م� �ف� �ت ��اح ال� �ح ��ل ل�ف�ه��م
مستقبل مصر».
وخلصت املجلة إلى أن «الكاريزما التي
يتمتع بها السيسي يمكن أن تخفف من
وط��أة االض �ط��راب��ات ف��ي س�ن��وات��ه األول��ى
ف ��ي ال �س �ل �ط��ة ،ل �ك��ن ف ��ي ن �ه��اي��ة امل �ط ��اف،
ف��إن ص��دق�ي��ة ال�ن�ظ��ام ت�ت��وق��ف ع�ل��ى م��دى
نجاح هيكل السلطة الجديد في تحقيق
منافع للمصريني الذين ينتظرون األمن
وال �خ ��دم ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وت��وف �ي��ر ف��رص
العمل».
(رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

