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مصر

فهمي في موسكو «لتنويع الخيارات» الخارجية
مبارك يصف بن جاسم بـ «الدلدول» وقطر بـ «امللعونة» ...والجيش يسيطر على دلجا

في وقت يجري فيه وزير الخارجية املصري ،نبيل فهمي ،زيارة
ملوسكو ،يؤكد خاللها أهمية العالقات املصرية الروسية
عقب عزل الرئيس اإلسالمي محمد مرسي ،واصل حسني مبارك
كشف أوراق السياسيني املصريني واألجانب ،في موازاة سيطرة
الجيش على معقل لإلسالميني في دلجا
القاهرة ــ األخبار
اس �ت �ه��ل وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل� �ص ��ري ،نبيل
فهمي ،زيارته ملوسكو التي تستمر يومني،
في لقاء ّ
مهم مع نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف ،وبحث معه أهم القضايا الداخلية
وال �خ��ارج �ي��ة ،م��ؤك �دًا أن ه��دف ال��زي��ارة هو
تطوير العالقات الروسية املصرية وتنويع
الخيارات أمام السياسة الخارجية ملصر.
وق� ��ال ف�ه�م��ي إن «ه �ن ��اك م �ح ��اور وأه ��داف ��ًا
مختلفة ل��زي��ارت��ه ل��روس �ي��ا ،ف��ي مقدمتها
تطوير العالقات بني مصر وروسيا ،مصر
ال �ث��ورة ف��ي ض��وء الصحوة الشعبية وفي
ض��وء ما ح��دث في  25يناير و 30يونيو».
وأش � ��ار إل ��ى أن «ال� ��زي� ��ارة ت��أت��ي أي �ض��ًا في
ضوء ما ذكرته مرارًا بعد تشكيل الحكومة
املصرية ال�ج��دي��دة ،م��ن أن��ه ال ب��د م��ن تنوع
ال �خ �ي��ارات امل �ص��ري��ة ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى س �ي��ادة
القرار املصري».
وأوضح أن مباحثاته مع املسؤولني الروس
ستتناول القضايا اإلقليمية ،وأن «التركيز
ّ
سينصب في األس��اس على عملية السالم
في الشرق األوسط واألوض��اع في أفريقيا.
وفي ضوء التركيز الكبير على الوضع في
سوريا ،ال شك أن هذا املوضوع سيكون له
أولوية على الجانب اإلقليمي.
وف� ��ي م ��ا ذك � ��ره ب �ش ��أن ت �ن��وي��ع ال �خ �ي ��ارات
املصرية وما إذا كان ق��رارًا استراتيجيًا أو
تكتيكيًا ،ق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة إن ��ه «ق ��رار
استراتيجي للحكومة االنتقالية املوقتة
في مصر» ،مضيفًا« :لكي يتم ذلك ونعطي
ح��ق امل�م��ارس��ة للشعب ،ال ب��د أن ي�ك��ون في
أيدينا خيارات مختلفة؛ ألننا نتعامل مع
العالم؛ فاالعتماد على طرف دون طرف آخر
شيء غير طبيعي وغير منطقي وليس في
مصلحتنا ،وخاصة لدولة مثل مصر التي
ت �س �ت��ورد غ ��ذاء ه ��ا وس�ل�اح �ه��ا وط��اق �ت �ه��ا،
وم��رك��زه��ا الجغرافي ف��ي منتصف العالم،
وب��ال �ت��ال��ي إن وض �ع �ن��ا ال ��داخ �ل ��ي م��رت�ب��ط
بعالقاتنا الخارجية ،وعالقاتنا الخارجية
مرتبطة باستقرار الوضع الداخلي».
وإذا ك��ان ذل��ك يعني أن مصر ف��ي طريقها
�دال من
لتغيير شكل عالقاتها الخارجية ب� ً
االتجاه إلى الغرب ،أوض��ح فهمي أن األمر
ليس كذلك ،وق��ال« :األم��ر هو أننا سنتجه
إلى دوائر خارجية كثيرة ،سنقوم بتنمية
ما لدينا من عالقات ونقومها إذا احتاجت
إلى تقويم ،وسنضيف إليها عالقات كانت
ستثمر بنحو كاف،
موجودة تاريخيًا ولم ُت
َ
أو عالقات جديدة بالكامل» .وأكد أن «مصر
ال ت �ل �ع��ب ل �ع �ب��ة امل � �ح� ��اور .ال ن �ق �ص��د ب��ذل��ك
اس �ت �ب��دال ط ��رف ب �ط��رف آخ� ��ر ،ه ��ذا ت�ص��ور
صبياني وغير مهني ،لكن م��ا يهمنا هو
أن ن �ت �ي��ح ل �ل �ح �ك��وم��ة امل �ص ��ري ��ة وامل ��واط ��ن
امل�ص��ري خ �ي��ارات ع��دي��دة ليختار أفضلها
ف��ي ك��ل م��رح�ل��ة ح�س��ب امل ��وض ��وع وح�س��ب
ال �ح��اج��ة» .م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أك��د فهمي في
حوار مع «روسيا اليوم» أن مصر لن تتبنى
س �ي��اس��ات ت ��ؤدي إل ��ى ح �ص��ار ق �ط��اع غ��زة،
لكنها ت��رف��ض ف��ي ال��وق��ت نفسه اس�ت�م��رار
عمليات التهريب عبر األن�ف��اق بني سيناء
وغ ��زة ،موضحًا أن مصر تنظر بالتعاون
مع السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»
في آلية جديدة إلدارة املعابر التي تربطها
ب ��األراض ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ل �ض �م��ان تلبية
احتياجات املواطنني الفلسطينيني.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ن �ش��رت صحيفة «ال �ي��وم
ال� �س ��اب ��ع» ل �ل �ي ��وم ال� �ث ��ان ��ي ع �ل ��ى ال �ت ��وال ��ي
ت �س �ج �ي�ل�ات ص ��وت �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع
ح �س �ن��ي م � �ب � ��ارك ،ت �ت �ض �م��ن أح ��ادي� �ث ��ه م��ع
األط �ب��اء وأف � ��راد ال �ح��رس ،ح�ي��ث ق ��ال فيها
إن ال �س �ع��ودي��ة ع��رض��ت  6م �ل �ي��ارات دوالر
ع�ل��ى م�ص��ر ل�ت��رح�ي�ل��ه ،ق��ائ�ل ً�ا« :ال�س�ع��ودي��ة
م��رة بعتت للمشير طنطاوي وع��رض��وا 6

مبارك« :السعودية بعتت
للطنطاوي وعرضوا 6
مليارات دوالر علشان
أخرج»

مليارات دوالر علشان أخرج وكانوا عايزين
يعلنوا ده» ،فقاطعه الدكتور« :وأظن بتوع
فرد مبارك
اإلمارات عرضوا حاجة زي كده»ّ ،
بتحفظ« :اإلم ��ارات بتعزني ج �دًا» .أض��اف
ال�ط�ب�ي��ب« :اه وع�ل�ش��ان ك ��ده ح��اص��ل توتر
ف��ى العالقات بينا وبينهم ،بسبب وج��ود
حضرتك في السجن» .فأوضح مبارك« :ال
جدال
بسبب عصام العريان (الذي أثار مرة
ً
ح��ول معاملة اإلم ��ارات للرعايا املصريني
خالل اجتماع ملجلس الشورى) .املصريون
في اإلمارات أحسن ناس بيتعاملوا».
س ��أل ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج ،ال��رئ �ي��س األس �ب��ق
ع��ن رأي ��ه ف��ي ال�ت�ح��والت األخ �ي��رة ف��ي قطر،
قائال« :طيب حمد بن جاسم رئيس الوزراء
ً
ووزير الخارجية شخصية قوية هيعملوا
فيرد مبارك« :الشيخة موزة
معاها إي��ه؟»ّ ،
مبتحبوش ..هتسيبه شوية وهتشيله ألنه
ال��دل��دول بتاعهم (وه��و لفظ شعبي دارج
ي��دل على أن��ه شخصية ت��اب�ع��ة)» .ويتابع:

نظمت حركة « 6أبريل» وقفة احتجاجية ،أمس ،ضد تمديد الطوارئ (جيانلويجي غارسيا ــ أ ف ب)
«أنا كنت راكب معاه العربية مرة وقولتله
إن��ت ح��رام��ي ال ��دوح ��ة» ،فقاطعه ال��دك�ت��ور:
«ده ع�ل��ى ح� �م ��د؟!» ،أج� ��اب م �ب ��ارك« :أه أن��ا
ك�ن��ت م�س�م�ي��ه ك � ��ده» ،فيستفسر ال�ط�ب�ي��ب:
«ط��ب األم�ي��ر مخليه ليه ط��امل��ا ه��و حرامي
وم��ش مبسوطني م �ن��ه؟» ،ي �ج��اوب م�ب��ارك:
«دي مسألة وقت وكلهم كده» .يعود مبارك
للحديث ع��ن ق�ط��ر ،لكن ه��ذه امل ��رة بعد 30

يونيو ،وي�ق��ول« :الخليج كله واق��ف معانا
ما ع��دا امللعونة قطر .دول والد بيصرفوا
على اإلرهابيني» .يرد الدكتور« :ده كفاية
ق�ن��اة ال �ج��زي��رة .وت �ط��رق ال�ح��دي��ث إل��ى عمر
سليمان ،فقال مبارك« :والله هو مش اتقتل..
وع�ل��ى ف�ك��رة ه��و م��رح��ش س��وري��ا خ��ال��ص..
هو وصل اإلمارات ملا عرف إنهم هينتقموا
م �ن��ه (ج �م��اع��ة اإلخ� � � ��وان) ألن� ��ه ال �ص �ن��دوق

األس��ود ،ف��راح مسافر أحمد شفيق وسافر
وراه ،وبعدها كان ّ
عيان ملا سافر فقعد في
املستشفى ألنه كان تعبان عنده مرض ،هو
كان بيقولي أنا بزرع شعر ملا كان بيسافر
ب��ره كتير للعالج .ب��س أن��ا كنت ع��ارف إنه
ك��ان ع�ن��ده ح��اج��ة تانية ،مل��ا وص��ل اتحجز
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ي��وم�ين ومل ��ا ل�ق�ي��وا ال�ح��ال��ة
سفروه أميركا قعد  4أي��ام هناك»،
خطيرة ّ

السودان

ما قل
ودل
كشف تقرير نشره موقع
«»Intelligence Online
االستخباري عن شراكة مصرية
أميركية لهدم األنفاق بني
مصر وقطاع غزة ،ضمن حملة
استهداف لألنفاق .وأشار الى أن
فيلق مهندسي الجيش األميركي
منح عقدًا بحوالى  10ماليني دوالر
لشركة «رايثيون» للتكنولوجيات
في  28آب املاضي ملساعدتها في
الكشف عن أنفاق تحت األرض بني
سيناء وقطاع غزة «تستخدمها
حماس الستيراد البضائع
واألسلحة» .وقال التقرير إن سالح
املهندسني بدأ العمل في الكشف
عن أنفاق غزة مع مصر في عام
 ،2007ولكن عندما تولى الرئيس
محمد مرسي السلطة توقفت
الحملة املشتركة.
(األخبار)

بوث يصطدم بملفي أبيي و«اإلرهاب» في الخرطوم
بينما رفضت الخرطوم أي وساطة أميركية
في قضية أبيي ،خالل زيارة دونالد بوث،
املبعوث الخاص للرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ،ال��ى ال �س��ودان ،وض�ع��ت الحكومة،
مطالبتها برفع اسم بلدها من قائمة الدول
الراعية لإلرهاب ،على رأس جدول عملها.
وق��ال��ت إن�ه��ا تنتظر م��ن ب��وث تقديم رؤي��ة
متكاملة ح��ول مهمته ،وم��ا تتضمنه من
طرح جديد.
وق��ال وك�ي��ل وزارة ال�خ��ارج� َّ�ي��ة السودانية،
رح �م��ة ال �ل��ه م �ح �م��د ع �ث �م��ان ،خ�ل��ال ل�ق��ائ��ه
امل�ب�ع��وث األم�ي��رك��ي ف��ي وزارة ال�خ��ارج� َّ�ي��ة،
َّ
إن ح�ك��وم��ة ال �س��ودان تنتظر م��ن املبعوث
ْ
ِّ
الجديد أن يقدم رؤية متكاملة حول مهمته
ْ
وم ��ا ت�ت�ض�م�ن��ه م��ن ط ��رح ج��دي��د ي�م�ك��ن أن
ُيسهم في دفع عالقات البلدين لألمام.
وأض� � ��اف أن ال � �س� ��ودان ق ��د خ �ب��ر ال�ت�ع��ام��ل
م��ع ع��دد م��ن املبعوثني السابقني م��ن دون
أن ي��رى أث �رًا إي�ج��اب�ي��ًا يتحقق م��ن القبول
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ب�ع��وث�ين ال �خ� ّ
�اص�ين ،مما
�اؤل ح� � ��ول ج � � ��دوى اع �ت �م��اد
ي �ث �ي ��ر ال � �ت � �س� � ً
املبعوثني وسيلة إلدارة عالقات السودان
والواليات املتحدة.
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ع�ل��ى
ال �س��ودان منذ ع��ام  1997بتهمة دع�م��ه ملا
ي �س �م��ى «اإلره� � � � ��اب» ،أوض � ��ح رح �م ��ة ال �ل��ه،
َّ
للمبعوث األميركي ،أن «رفع اسم السودان
م��ن ق��ائ�م��ة ال� ��دول ال��راع �ي��ة ل�ل�إره��اب يمثل
استحقاقًا تقادم عليه الزمن ،وإج� ً
�راء كان

ُ ّ
لعدم
ينبغي أن ي��ت�خ��ذ م�ن��ذ وق��ت ط��وي��لً ّ ،
وجود ما يربط السودان باإلرهاب ،خاصة
َّ
وأن ت�ق��اري��ر وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك� َّ�ي��ة
ال�س�ن��وي��ة ال�ت��ي ت�ص��در ع��ن ح��ال��ة اإلره ��اب
َّ
�ال
ف��ي ال�ع��ال��م ،ت��ؤك��د أن سجل ال �س��ودان خ� ٍ
من أي عالقة له باإلرهاب ،مما يحتم على
ْ
ال��والي��ات املتحدة أن تفي بالتزاماتها في
ه��ذا الصدد ،وتزيل اس��م ال�س��ودان من تلك
القائمة».
وفي حني ال تزال عدة نقاط خالفية عالقة
ْ
دولتي السودان وجنوب السودان ،من
بني
بينها ال�خ�لاف على منطقة أب�ي��ي الغنية
ب��ال �ن �ف��ط ب �س �ب��ب ال � �ح� ��دود غ �ي��ر امل��رس �م��ة
بينهما ،ل��م ينه امل�ب�ع��وث األم�ي��رك��ي خالل
زي��ارت��ه ال��ى ال�خ��رط��وم نهاية األس �ب��وع ما
جاء من اجله.
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ش ��ن وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
السوداني علي كرتي ،هجومًا عنيفًا على
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وق� ��ال ق�ب�ي��ل م�غ��ادرت��ه
ال �خ��رط��وم إل ��ى ن �ي��وي��ورك ل �ل �م �ش��ارك��ة في
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة،
إن ب�ل�اده ت��رف��ض أي وس��اط��ة أميركية في
قضية أبيي.
واع �ت �ب��ر ك��رت��ي ي� ��وم ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،أن
«أم�ي��رك��ا غير مؤهلة للحديث ع��ن قضايا
ً
ال�س��ودان الداخلية» ،قائال إن ال�س��ودان لن
ي�ق�ب��ل ب ��أي ح��دي��ث ف��ي ه ��ذه امل��وض��وع��ات،
«وه��ذه قضايا ال تهم أميركا وال غيرها،
أب �ي��ي ه��ي ال�ق�ض�ي��ة ال��وح �ي��دة ال �ت��ي تبقت
ألم �ي��رك��ا إلف� �س ��اد ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال� �س ��ودان

وال � �ج � �ن ��وب ،ل ��ن ي� �ك ��ون مل �ب �ع��وث ال��رئ �ي��س
األميركي دور في قضية أبيي».
وك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �س��ودان �ي��ة ق��د أب�ل�غ��ت
امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي ال �ج��دي��د رف �ض �ه��ا أي
خطوة «تهدف إلى إجراء استفتاء من طرف
واحد لتحديد تبعية منطقة أبيي ،املتنازع
عليها بني السودان وجنوب السودان».
وق� � ��ال م � �س� ��ؤول م �ل ��ف أب� �ي ��ي ف� ��ي ح �ك��وم��ة
ال�س��ودان ،الخير الفهيم ،عقب لقائه بوث،
إن أي استفتاء م��ن ط��رف واح ��د ف��ي أبيي
سيعرقل العالقات بني البلدين.
لكن ب��وث أك��د ف��ي تصريح صحافي أدل��ى
ب��ه ب�ع��د ل�ق��ائ��ه ال�ف�ه�ي��م «أب� ��دأ ال �ي��وم أول��ى
مهماتي كمبعوث للرئيس ب��اراك أوباما
إل ��ى ال �س��ودان وال �ج �ن��وب ،ب��ال�ت�ع��رف على
وجهة نظر مجتمع املسيرية باعتبار أن
أبيي تقع في منطقة وسطى بني السودان
وال� �ج� �ن ��وب ،وه� ��ي م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ع��ال�ق��ة
ب�ين ال��دول�ت�ين» .وك��ان م��ن املفترض إج��راء
استفتاء ف��ي أب�ي��ي ي�ق��رر م��ن خ�لال��ه سكان
ه��ذه املنطقة تبعيتهم ألي م��ن ال��دول�ت�ين،
ليكون متزامنًا مع استفتاء دول��ة جنوب
ال �س��ودان ال ��ذي أج ��ري ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
 ،2011ل�ك��ن اس�ت�ف�ت��اء أب �ي��ي ت��أج��ل بسبب
خ�ل��اف� ��ات ال� ��دول � �ت �ي�ن ح� � ��ول م� ��ن ي� �ح ��ق ل��ه
التصويت في االستفتاء بني قبائل دينكا
ن �ك��وك (ك� �ب ��رى ق �ب��ائ��ل ج �ن��وب ال� �س ��ودان)
وقبيلة امل�س�ي��ري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��رع��وي��ة التي
تقضي جزءًا من العام في أبيي.
األخبار ،رويترز)

