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العالم
تقرير

مستبعد
إضافي من قبل واشنطن.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ح ـ َّـم ــل الــرئ ـيــس
الـســابــق لــاسـتـخـبــارات العسكرية،
ومدير معهد أبحاث االمــن القومي،
عـ ــامـ ــوس ي ـ ــادل ـ ــن ،رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
امل ـســؤول ـيــة ال ـح ـصــريــة عـ ّـمــا آل الـيــه
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي االي ــران ــي وأزم ــة
ال ـع ــاق ــات م ــع واش ـن ـط ــن .ول ـفــت الــى
أن «االيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون م ـنــذ
س ـن ـت ــن فـ ــي وضـ ـعـ ـي ــة دولـ ـ ـ ــة ح ــاف ــة
نــوويــة ،وإي ــران فقط هــي الـتــي تقرر
متى ينبغي القفز باتجاه القنبلة».
ورأى أن «نتنياهو لم ينجح في منع
إيران من الوصول الى هذا املستوى
مــن الـتـطــور ال ـن ــووي .ويفصلنا عن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ال ــدول ــة العظمى
االك ـبــر فــي الـعــالــم ،الـتــي تــريــد أيضًا
منع إيران من إنتاج سالح نووي».
ويتزامن نشر التقرير مع ما كشفته
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
عن أن السيد خامنئي َّ
رد في رسالة
على رسالة سابقة وجهها الرئيس
االمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا ،مــؤرخــة في
تشرين األول املاضي.
وتعليقًا على هــذه املستجدات ،رأى
امل ـع ـلــق االمـ ـن ــي ف ــي م ــوق ــع صحيفة
«مـ ـ ـع ـ ــاري ـ ــف» ،ي ــوس ــي مـ ـيـ ـلـ ـم ــان ،أن
«تـبــادل الرسائل بني الرئيس بــاراك
أوب ــام ــا وامل ــرش ــد االع ـل ــى ف ــي ايـ ــران،
يعزز الشعور باالضطهاد والخوف
ل ــدى نـتـنـيــاهــو ،كـمــا سيمنح الــدعــم
ألغلبية الجمهوريني في الكونغرس
الذين يعتقدون أن االدارة االميركية
تهتم ،وال نقول تتوق ،للتوصل الى
اتفاق مع إيران».
ولـ ـف ــت م ـي ـل ـمــان إل ـ ــى أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ــال
ال ـتــوصــل ال ــى ت ـفــاهــم ب ــن واشـنـطــن
وطـ ـه ــران ح ــول ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي،
س ـي ـك ــون ذلـ ـ ــك انـ ـط ــاق ــة ت ــاري ـخ ـي ــة،
لكنه عــاد وأك ــد أن الـطــريــق الــى ذلك
م ــا زال ب ـع ـي ـدًا ،ل ـج ـهــة أن ال ـف ـجــوات
ب ــن ال ـطــرفــن ف ــي م ــوض ــوع االت ـفــاق
النووي الذي هو الخطوة االولى لكل
ت ـســويــة وال ـت ـق ــدم ف ــي ال ـع ــاق ــات بني
الدولتني ،ما زالــت بعيدة» .ورأى أن
تــأخـيــر خــامـنـئــي ّ
رده «ل ـعــدة أشـهــر،
ع ـلــى رس ــال ــة أوب ــام ــا ال ـســاب ـقــة ،يــدل
على أنــه لم ينفد صبره وأنــه يتقدم
ببطء».

جبهة جديدة
لـ«داعش» ضد مصر ...في ليبيا
ت ـق ـ ّـدم تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
خطوة جديدة في مواجهته املعلنة
ً
مــع الـقــاهــرة ،بنشره أمــس تسجيال
ُي ـظ ـه ــر ق ـت ــل م ـخ ـت ـط ـفــن م ـصــريــن.
مـشـهــد يـطــرح ت ـس ــاؤالت ح ــول نــوع
رد فعل السلطات املصرية املنهمكة
ب ـحــرب شـبـيـهــة ف ــي ش ـمــال سـيـنــاء؛
ّ
ف ـقــد وزع «داع ـ ــش» ش ــري ــط فـيــديــو
يظهر فيه أعضاء في التنظيم وهم
يقطعون رؤوس ما ال يقل عن عشرة
رجــال قــدمــوا على أنهم مــن األقباط
املصريني الــذيــن خطفوا قبل أشهر
في ليبيا.
هـ ــذه الـ ـص ــور ت ـن ـهــي ح ــال ــة ال ـتــرقــب
ال ـ ـتـ ــي ع ــاشـ ـه ــا امل ـ ـصـ ــريـ ــون وذوو
الـضـحــايــا ،لكنها فــي الــوقــت نفسه
تـضــع الـسـلـطــة امل ـصــريــة أم ــام تحد
جــديــد ملــواجـهــة املـخــاطــر اآلت ـيــة من
ح ـ ــدوده ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وب ـع ـي ــد نـشــر
ال ـت ـس ـج ـي ــل ،أك ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الكنيسة املصرية أن «قتلى فيديو
الذبح على أيدي عناصر داعش هم
مختطفونا في ليبيا» ،فيما أعلنت
السلطات الحداد لسبعة أيام.
ومـبــاشــرة ،س ــارع األزه ــر ومـعــه دار
اإلف ـ ـتـ ــاء إل ـ ــى ال ـت ـن ــدي ــد ب ـم ــا حـ ــدث،
والتشديد على أنه «جريمة نكراء...
ومــرت ـك ـبــوهــا اس ـت ـح ـقــوا لـعـنــة الـلــه
ومصيرهم جهنم».
وسبق نشر التسجيل حراك رسمي
قاده الرئيس ،عبد الفتاح السيسي،
الــذي التقى رئيس وزرائ ــه إبراهيم
محلب ،مـســاء ،لبحث املــوقــف حول
املـخـتـطـفــن ،ثــم خ ــرج الـسـيـســي في
خ ـ ـطـ ــاب م ـق ـت ـض ــب عـ ـق ــب اج ـت ـم ــاع
ً
م ـج ـل ــس ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ق ــائ ــا
إن ـن ــا «ل ــن ن ـن ــام ح ـتــى ن ــأت ــي بــالـثــأر
ل ـل ـم ـص ــري ــن» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن مـ ــن حــق
بـ ــاده ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات املـنــاسـبــة
«للرد على جريمة داعش في الزمان
واملكان املناسبني» .كما أضــاف إنه
طـلــب م ــن الـحـكــومــة االس ـت ـم ــرار في
ق ــرار منع املـصــريــن مــن السفر إلى
ليبيا وتسهيل ع ــودة الــراغـبــن في
الرجوع.
أيـ ـض ــا ،ك ـ ــان الفـ ـت ــا االت ـ ـصـ ــال ال ــذي
أج ـ ــراه ال ـس ـي ـســي م ـب ــاش ــرة بــالـبــابــا
ت ــواض ــروس ال ـثــانــي ،مــؤك ـدًا خــالــه
م ـتــاب ـع ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـه ــذا األمـ ــر،
وأن جميع األجهزة املعنية بالدولة

تـسـخــر ك ــل ج ـهــودهــا وات ـصــاالت ـهــا
للوقوف على حقيقة املوقف.
وفي إشارة إلى مدى التوتر الناتج
م ــن إع ـ ــان س ــاب ــق لـ ـ ــ«داع ـ ــش» ي ــوم
الخميس املــاضــي ،ت ــداول ناشطون
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات م ـن ـس ــوب ــة إلب ــراهـ ـي ــم
م ـح ـلــب بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـع ــداده مل ـبــادلــة
املـ ـص ــري ــن امل ـخ ـت ـط ـف ــن فـ ــي لـيـبـيــا
بنفسه ،فيما أكدت مصادر حكومية
أن رئيس الــوزراء لم يدل بمثل هذه
التصريحات ،وأنها كذبة يروجها
«داع ـ ــش» لــدفــع الـحـكــومــة املـصــريــة
إلى صراع خارجي ،لتأتي التطورات
املتسارعة بعد تحذير إصدار مرئي
بعنوان «رسالة موقعة بالدماء إلى
أمة الصليب».
كما يأتي نشر التسجيل ،فــي وقت
ذكــرت فيه تقارير إعالمية مصرية

سبق «ذبح األقباط»
إشارة شكري إلى
صعوبة محاربة «داعش»
في دولة مالصقة

ّ
أن «م ـن ـف ــذ الـ ـسـ ـل ــوم» ال ـ ـبـ ــري عـنــد
الـ ـح ــدود امل ـص ــري ــة ـ ـ ـ الـلـيـبـيــة شهد
حالة من االستنفار األمني وإعــان
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى ،عـ ـق ــب ق ـ ــرار
الـقــاهــرة إج ــاء املـصــريــن الــراغـبــن
في العودة إلى البالد .وأكــد مصدر
أم ـنــي «وصـ ــول  200 - 160مـصــري
فقط ،قادمني من ليبيا أمس السبت
(أول من أمــس)» ،علمًا بــأن الجالية
امل ـص ــري ــة ف ــي ال ـ ـجـ ــارة ل ـي ـب ـيــا ت ـقــدر
بنحو نصف مليون.
وال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ـ ــه سـ ـب ــق ذل ـ ـ ــك ت ــأك ـي ــد
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة املـ ـص ــري ،ســامــح
ش ـ ـكـ ــري ،أن ب ـ ـ ــاده «ل ـ ــن ت ـت ـخ ــذ أي
قــرار بالتدخل العسكري في ليبيا،
ف ــي ظ ــل ّ
أي ض ـغــوط دون دراسـ ــات
وتقويم دقيق» .وأوضح ،في مؤتمر
صحافي قبل يــومــن ،أن «ال ـقــرارات
ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا م ـصــر مـبـنـيــة عـلــى
املصلحة العامة ،وليست انفعالية
وال تجري تحت أي ضغوط».
وش ــرح شـكــري أن طبيعة املواجهة
م ــع «ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» فــي
ليبيا تختلف عن املواجهة القائمة
بــن «الـتـحــالــف الــدولــي» و«داع ــش»
ال ـت ــي ت ـج ــري ع ـب ــر ض ــرب ــات جــويــة
بـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن أي ت ـ ـهـ ــديـ ــدات ت ـم ـ ّـس
مباشرة مواطني الدول املشاركة أو
أراضـيـهــا ،مشيرًا إلــى أنــه نظرًا إلى
متاخمة الحدود املصرية ـ الليبية،
ووج ــود هــذه األع ــداد مــن املصريني
(في ليبيا) «ال بد من اتخاذ قرارات
ذات طبيعة فيها تحركات إيجابية».
وه ـك ــذا يـظـهــر أن ك ــل ج ـهــود سـفــراء
مـصــر فــي ليبيا وتــونــس للتواصل
م ــع ال ـق ـب ــائ ــل ال ـل ـي ـب ـيــة ذات ال ـن ـفــوذ
والتأثير وبعض العشائر واألطراف
الـسـيــاسـيــة ل ــم تـحــم املـخـتـطـفــن من
م ـص ـي ــره ــم ،ل ـك ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
أك ــد وج ــود تــواصــل «لـتـقــديــم الــدعــم
والـ ـحـ ـم ــاي ــة مل ـ ــن يـ ـحـ ـت ــاج وإرش ـ ـ ـ ــاد
املصريني إلــى توخي الحذر بالبعد
عن مناطق الصراع لحماية أنفسهم».
ك ـم ــا أوضـ ـ ــح أنـ ـ ــه أجـ ـ ــرى عـ ـ ــددًا مــن
االتصاالت املكثفة مع وزراء خارجية
ك ــل م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وفــرنـســا
وب ــري ـط ــان ـي ــا وروس ـ ـيـ ــا إلحــاط ـت ـهــم
باألمر ،والتشاور في كيفية التنسيق
على مستوى األجهزة األمنية.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير
ما قل
ودل
يبدو وقف إطالق النار
في شرق أوكرانيا صامدًا بين
قوات كييف واالنفصاليين
الموالين لروسيا ،بعد ساعات
حيز التنفيذ،
على دخوله ّ
رغم بعض الحوادث الناجمة
عن طرفي النزاع .وتحدثت
القوات األوكرانية ،صباح
أمس ،عن قصف بمدفعية
الهاون استهدف مواقعها
في منطقة لوغانسك بالقرب
من الحدود الروسية .أما
االنفصاليون ،فقد أكدوا أن
العسكريين األوكرانيين فتحوا
النار في منطقة ديبالتسيفي،
التي تبعد  65كلم شمال غرب
دونيتسك.
(أ ف ب)

اعتداء كوبنهاغن ...واالستثمار اإلسرائيلي
عـ ــاشـ ــت الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة
كـ ــوب ـ ـن ـ ـهـ ــاغـ ــن ح ـ ــال ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــوف
والـ ـت ــوت ــر امل ـت ــراف ـق ــن م ــع ه ـج ـمــات
وم ـ ـطـ ــاردات ش ـهــدت ـهــا ،م ـنــذ مـســاء
الـسـبــت حـتــى ص ـبــاح األحـ ــد ،وأدت
إلى مقتل شخصني وإصابة خمسة
رجـ ــال ش ــرط ــة .ووص ـف ــت الـهـجـمــات
بالـ«اإلرهابية» الستهدافها مركزًا
ثـ ـق ــافـ ـي ــا كـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـض ـي ــف رسـ ـ ــام
ال ـ ـكـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــور الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ،الرس
فيلكس ،ال ــذي سبق أن نشر رسمًا
م ـس ـي ـئــا ل ـل ــرس ــول ،ف ـي ـمــا اس ـت ـهــدف
الـهـجــوم الـثــانــي الكنيس الرئيسي
فــي العاصمة .وفــي الهجوم األول،
أطلق رجل عشرات العيارات النارية
باتجاه املبنى الذي كان يستضيف
جـ ـلـ ـس ــة ن ـ ـق ـ ــاش ح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات
اإلسالمية وحرية التعبير ،ما أدى
إلـ ــى س ـق ــوط ق ـت ـيــل وإص ــاب ــة ثــاثــة
شرطيني بجروح.
وبعد منتصف الليل ،أطلق رصاص
ق ــرب كـنـيــس فــي كــوبـنـهــاغــن ،حيث

أصـيــب شخص بـجــروح فــي الــرأس
توفي على إثرها ،كذلك جرح شرطي
فــي ساقه وآخــر فــي ذراع ــه .وأعلنت
منظمة يهودية فــي الــدنـمــارك وفــاة
الرجل ،في وقت الحق.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «م ـج ـل ــس
األم ــن الـيـهــودي ل ـلــدول الشمالية»،
ميكائيل غيلفان ،إن مــراســم دينية
ك ــان ــت ت ـج ــري داخـ ــل ال ـك ـن ـيــس عند
وقوع الهجوم ،موضحًا أن «الشاب»
الذي قتل كان يحرس مداخل املبنى.
وف ـ ــي وق ـ ــت الح ـ ـ ــق ،أع ـل ـن ــت شــرطــة
كوبنهاغن أنها تعتقد أنها قتلت،
صباح أمس ،منفذ الهجومني اللذين
شـهــدتـهـمــا الـعــاصـمــة الــدنـمــاركـيــة،
مشيرة إلى تسجيل فيديو للمراقبة
يظهر هذا الرجل.
ً
وك ــان ــت ال ـشــرطــة أع ـل ـنــت أوال أنـهــا
ً
ق ـت ـل ــت رجـ ـ ـ ــا فـ ـت ــح الـ ـ ـن ـ ــار ع ـل ـي ـهــا،
موضحة أنها «تحاول حاليًا معرفة
مـ ــا إذا ك ـ ــان ال ـش ـخ ــص ي ـق ــف وراء
حــادثــي إط ــاق ال ـن ــار» ،عـلــى املــركــز

الثقافي وبالقرب من كنيس يهودي.
وجرى تبادل إطالق النار بني الشرطة
والــرجــل في حي نوريبرو الشعبي،
حيث كانت السلطات وضعت أحد
املباني تحت املراقبة .وقالت الشرطة
«في وقت ما وصل شخص قد يكون
ع ـلــى ع ــاق ــة بــال ـت ـح ـق ـيــق» ،مضيفة
أنـ ــه «ع ـن ــدم ــا اعـ ـت ــرض ال ـشــرط ـيــون
طــري ـقــه أط ـل ــق ال ـ ـنـ ــار» .ك ــذل ــك أك ــدت
أنـ ــه ل ــم ي ـص ــب أي ش ــرط ــي .وأع ـق ــب
الهجومني ردود فعل دولية ُمدينة،
ك ـ ــان م ــن أبـ ــرزهـ ــا مـ ـس ــارع ــة رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو إل ـ ــى اس ـت ـث ـم ــار الـ ـح ــادث
م ــن أجـ ــل دع ـ ــوة ي ـه ــود أوروب ـ ـ ــا إلــى
الهجرة إلى إسرائيل التي تنتظرهم
«بذراعني مفتوحتني» ،في حني رأى
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أن
«األهداف» في الهجمات التي وقعت
في كوبنهاغن هي نفسها لهجمات
باريس.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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على
الموقع
فلسطين
● اعتقال تجار غزة :إكمال
الحلقة األخيرة من الحصار
● األراضي الفلسطينية
ّ
مكب للنفايات اإلسرائيلية!

إسرائيل
● نتنياهو إلى الحرم
اإلبراهيمي!

مصر
● نجاة «قسم الشيخ
زويد» من انتحاريي «والية
سيناء»
● «في حب مصر» :قائمة
«رئاسية» النتخابات
شكلية

العراق
● وفد من األنبار يلتقي
ممثل السيستاني :الضغط
على الحكومة لدعم
املحافظة
● هنري ليفي في أربيل:
إلعطاء اإلقليم أهمية دولة

البحرين
● البحرينيون يحيون
ذكرى الثورة
●  144احتجاجًا و52
مصابًا ...والسلطات تعتقل
رئيس شورى «الوفاق»
مجددًا

الجزائر
● الساحل الصحراوي
حلبة جديدة للصراع
املغربي الجزائري

تركيا
● داود أوغلو« :الشعب
الجمهوري» يضع يده بيد
األسد

