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تقرير

تحرك مصري متصاعد يسبق جلسة مجلس األمن
خطوات التحرك المصري باتجاه
استخدام القوة العسكرية للحرب
على «داعش ليبيا» تتصاعد بالتزامن
مع التحضير لجلسة لمجلس األمن
بهذا الشأن ،ويترافق ذلك مع تعزيز
القاهرة حراكها السياسي والدولي
في تقويض التنظيم
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
واصلت القاهرة طوال أمس التنسيق
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــدول ــي ل ـل ـتــدخــل في
ليبيا من أجل الحد من قدرات تنظيم
«داعش» هناك وتدمير األسلحة التي
ً
يمتلكها ،تــواصــا للرد املـصــري على
قتل التنظيم  21قبطيًا قبل أيام ،وفي
أع ـق ــاب غ ـ ــارات جــويــة يـنـفــذهــا ســاح
الطيران املصري على مواقع هناك.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن
الضربات الجوية جاءت ردًا على قتل
املصريني ،مشيرًا إلى أن ليبيا صارت
وكرًا ومــاذًا لإلرهابيني ،ما يستدعي
وفق قوله «التدخل الدولي بالتنسيق
مع الحكومة الليبية من أجل القضاء
عـلــى املـيـلـيـشــات ال ـتــي ت ـح ــاول فــرض
قوانينها» .وقــال السيسي ،فــي حــوار
مع إذاعة أوروبا  1أمس ،إن التحديات
األمـنـيــة فــي املنطقة تـحـتــاج «مـعــدات
مـتـقــدمــة وقـ ـ ــادرة ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
مـ ـن ــاط ــق ال ي ـم ـك ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـي ـه ــا
بــاملـعــدات الـحــالـيــة» ،مــؤكـدًا أنــه فضل
التسليح الفرنسي املتطور جدًا «الذي
يمكن االعتماد عليه» ،في إشــارة إلى
صفقة طــائــرات «راف ــال» التي وقعتها
ّ
الـقــاهــرة وبــاريــس .واس ـتــدرك ب ــأن من
امل ـهــم «األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار أهـمـيــة أن
يـ ـك ــون ال ـش ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي راض ـ ـيـ ــا وأن
تستدعينا الحكومة الليبية (القاهرة
ت ـع ـتــرف ب ـح ـكــومــة ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـث ـنــي)
للعمل على بسط االستقرار».

وزير الدفاع الفرنسي خالل زيارته للهرم أمس (أ ف ب)

فــي هــذا اإلط ــار ،اجـتـمــع وزي ــر الــدفــاع
امل ـصــري مــع نـظـيــره الـفــرنـســي ،أمــس،
فــي لقاء مطول فــي مقر وزارة الدفاع
املـ ـص ــري ــة ل ـب ـحــث «آل ـ ـيـ ــات الـتـنـسـيــق
بــن البلدين فــي حــال تكوين تحالف
ّ
دول ـ ــي لـ ـش ــن ع ـم ـل ـي ــات ع ـس ـك ــري ــة فــي
ل ـي ـب ـي ــا» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «إم ـك ــان ـي ــة
الـتـعــاون فــي تــوريــد أسـلـحــة فرنسية
أخرى إلى مصر خالل املرحلة املقبلة
ب ـع ــد ال ـص ـف ـقــة ال ـن ــاج ـح ــة ل ـل ـطــائــرات
الفرنسية».
ع ـل ــى ال ـن ــاح ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ــواص ــل
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـ ـص ـ ــري ،ســامــح
ش ـ ـكـ ــري ،م ـب ــاح ـث ــات ــه فـ ــي نـ ـي ــوري ــوك
م ــع م ـن ــدوب ــي وسـ ـف ــراء األردن ودول
الخليج ،باستثناء قطر ،داخــل أروقــة
األم ــم امل ـت ـحــدة ،لــوضــع اسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـت ـح ــرك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري املـ ـشـ ـت ــرك ضــد
«داعـ ـ ـ ــش» ق ـب ـيــل ع ـق ــد م ـج ـلــس األم ــن
جـ ـلـ ـس ــة ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،م ـ ــع أن
مصادر أفادت «األخبار» بأن القاهرة
لم تبلور أي صيغة نهائية للمطالب
الـتــي ستعرض فــي الجلسة (ال ـيــوم).

وأوض ـ ــح ش ـكــري ف ــي ت ـصــريــح لشبكة
 cnnاألميركية أن االسـتـهــداف الجوي
ملــدي ـنــة درنـ ــة الـلـيـبـيــة ج ــاء ب ـن ـ ً
ـاء على
م ـع ـلــومــات وت ـق ــاري ــر قــدم ـت ـهــا أج ـهــزة
األمن املصرية واستهدفت أماكن مهمة
للتنظيم اإلرهــابــي ،فــي تلميح إلــى ما
قيل عن سقوط ضحايا مدنيني.
كذلك تستمر وزارتا الخارجية والدفاع
في إجراء اتصاالت رسمية مع الجهات
املعنية في عدد من دول الجوار الليبي،

ً
خطف  35عامال
مصريًا آخرين في
ظل تضارب األنباء عن
مصير الصيادين

م ـن ـهــا الـ ـج ــزائ ــر ،وتـ ــونـ ــس ،واملـ ـغ ــرب،
ً
وصــوال إلى تشاد وإيطاليا ،للتباحث
فــي الـتـطــورات األخ ـيــرة .ومــن املـقــرر أن
تـقــدم ال ـ ــوزارات تـقــريـرًا للرئيس خــال
ال ـســاعــات املـقـبـلــة يتضمن ردود فعل
ال ـ ــدول املـخـتـلـفــة وإم ـك ــان ــات ال ـت ـعــاون
املشترك الستهداف «داعش».
وأف ـي ــد ب ــأن م ـســاعــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
لـ ـلـ ـش ــؤون األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـق ــد اج ـت ـمــاعــا
م ــوس ـع ــا م ــع سـ ـف ــراء ال ـ ـ ــدول األوربـ ـي ــة
املعتمدين فــي الـقــاهــرة لـعــرض وجهة
نـظــر مـصــر ت ـجــاه مـعــالـجــة األزمـ ــة في
ل ـي ـب ـي ــا ،عـ ـب ــر تـ ـك ــوي ــن تـ ـح ــال ــف دولـ ــي
ي ـ ــواج ـ ــه «إرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،م ـطــال ـبــا
بتضامن أوروبي في هذا اإلطار .ووفق
مـصــادر رسمية تحدثت ل ــ«األخ ـبــار»،
ف ـ ــإن الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي م ــن ال ـت ـع ــاون
الــدولــي «مـحــاولــة تحجيم اإلرهــابـيــن
في ليبيا بعد املعاناة التي واجهتها
مصر خــال الـسـنــوات املاضية نتيجة
تهريب كميات كبيرة من األسلحة عبر
الحدود».
املـ ـص ــادر ت ـحــدثــت ع ــن رغ ـب ــة مـصــريــة

حقيقية فــي «تــدمـيــر م ـخــازن الـســاح
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا داعـ ـ ـ ــش ومـ ـنـ ـع ــه مــن
الـ ـت ــوس ــع ،ولـ ـك ــن مـ ــن دون أن ي ـكــون
ه ـنــاك تــدخــل مـبــاشــر عـلــى األرض ملا
قد يسببه من خسائر» ،مشيرة إلى أن
هـنــاك تنسيقًا مــع «الـحـكــومــة الليبية
املـنـتـخـبــة» (ال ـث ـنــي) قـبــل أي تـحــركــات
ع ـس ـكــريــة .وفـ ــي ت ـعــاطــي دول امل ـغــرب
العربي مع الـحــدث ،قالت تونس إنها
تتفهم طـلــب مـصــر مــن األم ــم املـتـحــدة
ال ـت ــدخــل ال ـع ـس ـكــري ف ــي لـيـبـيــا وإن ـهــا
س ـت ـت ـعــامــل م ــع أي قـ ـ ــرار أمـ ـم ــي ب ـهــذا
الخصوص .وأوضح املتحدث الرسمي
بــاســم ال ـخــارج ـيــة الـتــونـسـيــة ،مختار
الـشــواشــي أن «تــونــس تــذكــر مــن حيث
املبدأ أنها تبقى مساندة للحوار بني
األطراف الليبية من أجل التوصل لحل
س ـي ــاس ــي ،لـكـنـهــا س ـت ـقــف إلـ ــى جــانــب
م ـصــر ف ــي ه ــذا ال ـظ ــرف األلـ ـي ــم» ،علمًا
بــأن الــرئـيــس الـتــونـســي ،الـبــاجــي قائد
ال ـس ـب ـســي ،أكـ ــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أن
ب ــاده ضــد أي تــدخــل أجنبي عسكري
في ليبيا.
أي ـض ــا ،أع ـل ــن امل ـغ ــرب أن ــه ع ـلــق مــؤقـتــا
ال ــرح ــات ال ـج ــوي ــة ب ـي ـنــه وبـ ــن ليبيا
بسبب «عدم مطابقة معايير السالمة»،
ومنع عبور الـطــائــرات الليبية مجاله
الـجــوي ،في وقــت أفيد فيه بــأن طائرة
تجارية ليبية متجهة إلــى إسطنبول
أجـ ـب ــرت ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى طــراب ـلــس،
بعدما منعتها مصر من الطيران فوق
مجالها الجوي.
إلى ذلك ،أعلن عدد من أقرباء مصريني
م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فـ ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ع ـل ـم ـهــم
باختطاف  35من العاملني وجميعهم
م ــن ق ــري ــة واح ـ ـ ــدة ف ــي م ـحــاف ـظــة بـنــي
ســويــف ج ـنــوب ال ـق ــاه ــرة ،فـيـمــا ب ــدأت
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـح ــرك مل ـحــاولــة
التوصل إلى معلومات عن الخاطفني.
كــذلــك ت ــرددت أنـبــاء عــن طلب خاطفي
الصيادين املصريني البالغ عددهم 21
شخصًا فــديــة مالية ( 4مــايــن جنيه
ونصف مليون ،أي نحو نصف مليون
دوالر) ،وهــو ما نفته الحكومة ،قائلة
إنـهــا ب ــدأت إجـ ــراءات ص ــرف معاشات
مؤقتة ألسر املخطوفني.

تقرير

حركة دبلوماسية تشي بـ«انقالب» خارجي سعودي
عبد الرحيم عاصي
شهدت الرياض في األيام الثالثة املاضية
حــراكــا دبلوماسيًا خليجيًا يأتي فــي ظل
حديث عن تغيير في السياسة الخارجية
ل ـل ـس ـع ــودي ــة فـ ــي ع ـه ــد املـ ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
ع ـبــدال ـعــزيــز ،ب ــات ـج ــاه إق ــام ــة ح ـلــف سني
في مواجهة إي ــران ،بما يتضمنه ذلــك من
انـفـتــاح على تركيا وقـطــر وعـلــى اإلخ ــوان
املسلمني .فبعد زيارة أمير الكويت ،صباح
األحمد الجابر الصباح يوم األحــد وتلته
بعد أربع وعشرين ساعة زيارة ولي عهد
أبــوظـبــي ،محمد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،جــاء
الدور أمس على أمير قطر ،تميم بن حمد
آل ثــانــي الــذي أجــرى جــولــة مـحــادثــات مع
سلمان.
ووفقًا لوكالة «األنـبــاء السعودية» ،بحث
سلمان مــع أمـيــر قطر الـعــاقــات الثنائية
بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن وسـ ـب ــل دع ـم ـه ــا فـ ــي شـتــى
املجاالت ،باإلضافة إلى بحث مستجدات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
والعربية والدولية.
الـ ـح ــراك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي حـيــال
الـ ــريـ ــاض ي ــأت ــي ف ــي سـ ـي ــاق رس ـ ــم مـشـهــد
خليجي مــوحــد حـيــال العديد مــن امللفات
ال ـتــي ط ــرأت عـلــى ال ـســاحــة ،إال أن لــزيــارة
تميم عــوامــل كثيرة تجعلها مختلفة عن
ال ــزي ــارات الـســابـقــة ،وه ــي تــأتــي بـعــد أيــام

عـلــى زيـ ــارة ول ــي ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
مـحـمــد ب ــن نــايــف ل ـلــدوحــة ول ـقــائــه تـمـيــم.
فـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد س ـ ـل ـ ـمـ ــان أمـ ـ ــام
تغييرات في السياسة الخارجية للمملكة
ومقاربات جديدة للملفات على الصعيد
اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي ب ـعــد اس ـت ـك ـمــال املـلــك
الجديد للـ«انقالب» على تركة امللك الراحل
عبدالله.
فـسـلـمــان تـسـلــم ال ـح ـكــم ع ـلــى وق ــع أزم ــات
خارجية تمثلت في تراجع حلفاء الرياض
مقابل تقدم أعدائها في كل من اليمن التي
اسـتــولــى «أن ـصــار الـلــه» فيها على الحكم
وتـ ـق ــدم ع ـس ـكــري لـلـجـيــش الـ ـس ــوري على
اكثر من جبهة في مواجهة «اإلرهابيني»،
أضــف إلــى ذلــك الـتـقــدم فــي سير املواجهة
مــع «داعـ ــش» فــي ال ـعــراق وت ـقــارب إيــرانــي
أميركي ،في وقت شهدت فيه أسعار النفط
تراجعًا كبيرًا.
ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات ع ـلــى ال ـســاحــة اإلقـلـيـمـيــة
والــدول ـيــة فــرضــت عـلــى الـحـكــم الـسـعــودي
مـ ـق ــارب ــة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
تـهــدف فــي األس ــاس إل ــى حـمــايــة اسـتـقــرار
السعودية وتضمن لها استمرار تأثيرها
وحضورها على الخريطة العاملية كفاعل
فـيـهــا ول ـي ــس م ـج ــرد م ـت ـفــرج .وم ــا يسهل
مــن إج ــراء ه ــذه الـتـعــديــات عـلــى خـيــارات
ال ــري ــاض ال ـخــارج ـيــة ،اط ــاع سـلـمــان على
غالبية امللفات بحكم قربه من دوائر صنع

القرار في اململكة ،بل ومشاركته في صنع
القرار طوال أربعني عامًا مضت.
ال ـع ــاق ــة م ــع ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن،
العالقة مع تركيا ،والعالقة مع إيران ،ثالثة
ً
م ـل ـفــات س ـت ـكــون ف ـي ـصــا ف ــي ال ـح ـكــم على
تغيير السياسة الخارجية للسعودية في
املرحلة املقبلة.
مؤشرات كثيرة اعطت االنطباع بأن تغيرًا
ستشهده العالقة بني الرياض و«اإلخوان»
املصنفني كجماعة إرهابية في السعودية
فــي املستقبل الـقــريــب .فبعد مــا ســرب عن
لـ ـق ــاءات جـمـعــت «س ــدي ــري ــن» م ــن األس ــرة
الحاكمة مع قيادات «إخوانية» وما رافقه
م ــن ت ـصــري ـحــات «مـتـفــائ ـلــة» لـ ــ«اإلخ ــوان»
ح ـ ـي ـ ــال تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـ ـعـ ــاطـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض
مـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي ع ـه ــد سـ ـلـ ـم ــان ،جـ ــاءت
تـصــريـحــات وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي،
سـعــود الفيصل ،لتؤكد أن تغييرًا يطبخ
فــي مـلــف الـعــاقــة الـسـعــوديــة ـ اإلخــوانـيــة،
وذلك عبر قوله في تصريح للكاتبة سمر
املقرن ،في صحيفة «الجزيرة» السعودية:
«ليس لنا أي مشكلة مع اإلخوان املسلمني،
مشكلتنا فقط مــع فئة قليلة تنتمي إلى
هذه الجماعة ،هذه الفئة هم من في رقبتهم
بيعة للمرشد» .تصريحات تشي بمحاولة
إلع ــادة تأهيل اإلخ ــوان بـشــروط سعودية
بما يضمن تحويلها الى تنظيمات قطرية
تطيع ولي األمر وال تتبع مكتب اإلرشاد.

التغيير املتوقع مــع «اإلخ ــوان» يستلزمه
تغيير في العالقة السعودية ـ التركية التي
شهدت في عهد امللك عبدالله تدهورًا كبيرًا
نتيجة «التشابك» بني الرياض وأنقرة في
أكثر مــن ملف أبــرزهــا فــي ســوريــا ومصر.
هنا أيضًا يبدو أن تغييرًا يرسم بعناية
على صعيد العالقات السعودية ـ التركية.
م ــؤش ــرات ه ــذا الـتـغـيـيــر ب ـ ــدأت بــالـظـهــور
تواليًا منذ وفاة امللك عبدالله؛ فبعد قطعه
لــزيــارتــه األفــريـقـيــة للمشاركة فــي تشييع
عبدالله ،ينوي الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ــان زي ــارة الــريــاض قريبًا مــن ضمن
ج ــوالت ــه ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي ي ـع ـتــزم ال ـق ـيــام
بها هــذا الـعــام .أضــف إلــى ذلــك لـقــاء وزيــر
الداخلية التركي ،إفكان أأل ،مع ولــي ولي
العهد ،محمد بن نايف في الرياض حيث
بحثا مـلـفــات تـهــم الـبـلــديــن وسـبــل تعزيز
الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن وال ــزي ــارة املرتقبة
غ ـدًا لرئيس هيئة أرك ــان الجيش التركي
الجنرال نجدت أوزال .وكــان قد سبق ذلك
أرس ــال تركيا السفينة الحربية الوطنية
«بــويــوكــادا» إلــى ميناء جــدة البحري في
إط ــار مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة م ــع دول البحر
األحمر.
وكان امللك سلمان قد تولى حني كان وليًا
للعهد ملف العالقات بني اململكة وتركيا.
وقــد أرســت االتفاقيات التي وقعها خالل
زيارته ألنقرة في أيار  2013أساسًا متينًا

لـلـعــاقــات يـمـكــن االس ـت ـنــاد إلـيـهــا لـعــودة
ال ـح ــرارة فــي ال ـعــاقــات بــن الـبـلــديــن بعد
التدهور الــذي شهدته عقب دعم الرياض
إطــاحــة نـظــام «اإلخـ ــوان» فــي مصر مقابل
اعتراض أنقرة ملا ّ
سمته «االنقالب».
وح ـ ـ ـسـ ـ ــب م ـ ـج ـ ـلـ ــة «فـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــن ب ــولـ ـيـ ـس ــي»
األمـيــركـيــة ،يـضــع املـلــك سـلـمــان الـعــاقــات
مع أنقرة في مقدمة أولــويــاتــه ،خصوصًا
أن من شأن هذه العالقات أن تكون مؤثرة
في قضايا مهمة للمملكة في دول عديدة.
بدوره أوضح مركز أبحاث «سيتا» التابع
لرئاسة الوزراء التركية في دراسة نشرها
بـ ـعـ ـن ــوان «امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ب ـعــد امل ـلــك ع ـبــد ال ـل ــه :عـ ــودة ال ـســديــريــن»
عــن وج ــود تــوجــه ل ــدى الـحـكــومــة التركية
«لـ ـت ــوظـ ـي ــف الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
تشهدها السعودية ألجــل دعــم محاوالت
إصالح العالقات بني البلدين».
تدرك الرياض أن نجاحها في إدارة ملفي
ال ـع ــاق ــة م ــع «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان» وت ــرك ـي ــا تـطـلــب
مساندة قطر التي تعتبر عرابة «اإلخوان»
في العالم العربي وحليفة قوية ألنقرة.
ول ـي ـس ــت أه ـم ـي ــة زيـ ـ ـ ــارة األمـ ـي ــر ال ـق ـطــري
للرياض بما ذكر عنها في اإلعالم ،بل في
ما دار خاللها في الكواليس من تفاهمات
ح ـيــال الـعــديــد مــن امل ـل ـفــات ،بـعــد أن كانت
املباحثات بني تميم ومحمد بن نايف قد
حظيت بتكتم على تفاصيلها.

