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مصر

كيري إلى القاهرة عشية محاكمة مرسي

في االئتالف الحكومي ،الفتة الى مبادرات
متنوعة بعضها مغامر وخطير ال تجري
تغطيته في االعالم الرسمي االسرائيلي.
ورأت الصحيفة ان االشتعال في الحرم قد
ينفجر نتيجة ص��دام موضعي من شأنه
أن ي �ج��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين واالس��رائ �ي �ل �ي�ين
ال � ��ى ص � � ��دام اوس � � ��ع ي �ح �ب��ط امل� �ف ��اوض ��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،ال� �ت ��ي ت �ب��دو

اح � �ت � �م� ��االت ن� �ج ��اح� �ه ��ا ض �ع �ي �ف��ة اص �ل��ا.
وحذرت الصحيفة من أن االجهزة االمنية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ب��رغ��م وعيها مل��ا ي�ج��ري في
الحرم القدسي ،إال أنها في هذه املرحلة،
ال ت�ح��رك ساكنا لتهدئة االوض ��اع ،علما
ان ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ت�س�ع��ى إل ��ى منع
االح ��داث ال�ت��ي م��ن شأنها ان تفضي الى
الصدام.

أح��د أب��رز ال �ق��ادة اإلره��اب�ي�ين ف��ي سيناء
أصبح في قبضة الجيش املصري ،الذي
استطاع مع قوات الشرطة السيطرة على
ال��وض��ع األم�ن��ي ف��ي أول أي��ام امل�ظ��اه��رات
ال� �ت ��ي دع � ��ا إل� �ي� �ه ��ا «اإلخ � � � � � ��وان» ت �ن��دي �دًا
بمحاكمة الرئيس املعزول محمد مرسي.
فقد تمكنت القوات املسلحة املصرية من
إل�ق��اء القبض على أم�ين تنظيم جماعة
التكفير والهجرة في شمال سيناء ،عبد
ال �ف �ت��اح س��ال��م ،وأح� ��د م �س��اع��دي��ه ،وس��ط
أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ،ج ��ون ك �ي��ري ،ق �ب��ل م�ح��اك�م��ة
م��رس��ي ،ال ��ذي ينظم أن �ص��اره ت�ظ��اه��رات
ً
يومية وص ��وال إل��ى «امل��واج�ه��ة الكبرى»
يوم محاكمته.
َّ
ون��ف��ذ ً ع�ن��اص� ً�ر ال�ج�ي��ش ال�ث��ان��ي امل�ي��دان��ي
عملية ناجحة في منطقة الخروبة شمال
سيناء ،أدت إلى اعتقال  25من العناصر
ال �ت �ك �ف �ي��ري�ين امل �ت �ه �م�ين ب��ال �ه �ج��وم ع�ل��ى
كمائن القوات املسلحة والشرطة املدنية
ف��ي س�ي�ن��اء ،وال�ق�ب��ض على  8آخ��ري��ن من
املشتبه في تورطهم في تنفيذ ع��دد من
العمليات ،إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3
أنفاق لتهريب األفراد والبضائع ،وضبط
 8ع��رب��ات و 11دراج��ة ن��اري��ة وتدمير 15
وكرًا.
على الصعيد الديبلوماسي ،يزور كيري
م�ص��ر غ �دًا ق�ب��ل ي ��وم واح ��د م��ن محاكمة
ال ��رئ� �ي ��س م ��رس ��ي ال� �ت ��ي م ��ن امل ��رج ��ح أن
تصبح املواجهة التالية في الصراع بني
ج�م��اع��ة اإلخ ��وان املسلمني ال�ت��ي ينتمي
إليها مرسي والحكومة االنتقالية التي
يدعمها الجيش.
وق��ال��ت وك��ال��ة أن �ب��اء «ال �ش ��رق األوس ��ط»
املصرية الحكومية إن زيارة كيري ،وهي
األول � ��ى م �ن��ذ ع ��زل م��رس��ي ،ل��ن تستغرق
سوى بضع ساعات.
وت � �ظ� ��اه� ��ر ع � � ��دة م � �ئ� ��ات م � ��ن م� �ن ��اص ��ري
م��رس��ي ف��ي ب�ض��ع م ��دن أم ��س اس�ت�ج��اب��ة
ل��دع��وة ت�ح��ال��ف دع��م ال�ش��رع�ي��ة ،بتنظيم

احتجاجات يومية حتى موعد محاكمة
م ��رس ��ي االث � �ن �ي�ن امل� �ق� �ب ��ل ،ح �ي��ث ُي �ت��وق��ع
االح �ت �ش��اد خ ��ارج م�ع�ه��د أم �ن��اء ال�ش��رط��ة
ال� �ق ��ري ��ب م� ��ن س� �ج ��ن ط � � ��رة ،وه � ��و م �ك��ان
املحاكمة على األرجح.
وقال أحد قادة التظاهرات التي ينظمها
ال �ت �ح��ال��ف ،إم� ��ام ي ��وس ��ف« :إن �ه ��ا ليست
فقط محاكمة لرئيس منتخب ،ولكنها
محاكمة إلرادة الشعب».
ب� ��دوره ات �ه��م م�س�ت�ش��ار م��رس��ي ال�س��اب��ق،
وائ��ل ه��دارة ،الحكومة املصرية بتنظيم
م�ح��اك�م��ة ه��زل �ي��ة ،م �ح��ذرًا م��ن أن ظ�ه��ور

القبض
على أمين تنظيم
جماعة التكفير والهجرة
في شمال
سيناء

م� ��رس� ��ي ف � ��ي ق � �ف ��ص االت � � �ه� � ��ام س �ي �ح �ف��ز
أن �ص��اره ،وس�ي��ؤدي إل��ى تعبئة ج��زء من
املجتمع املصري.
وف��ي اإلسكندرية ،ق��ال مسؤول أمني إن
سبعة أشخاص أصيبوا بعدما اشتبك
أنصار مرسي قبل أن تتدخل
السكان مع
ُ
ق � ��وات األم � � ��ن .وأل � �ق� ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل��ى 28
م��ن م��ؤي��دي ال��رئ �ي��س امل� �ع ��زول .ووق �ع��ت
م��واج �ه��ات ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج �س��ر ال�س��وي��س
بالقاهرة.
وأف� ��اد م �س��ؤول أم �ن��ي آخ ��ر ب ��أن م��رس��ي،
ال��ذي يحتجزه الجيش ف��ي مكان س��ري،

سينقل إلى املحكمة بمروحية .موضحًا
أن  20ألف شرطي ُ
سينشرون في القاهرة
بمناسبة املحاكمة ،وسيكونون في حالة
تأهب قصوى.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أم ��ر رئ �ي��س ن �ي��اب��ة ش��رق
اإلس �ك �ن��دري��ة ال �ك �ل �ي��ة ،امل �س �ت �ش��ار محمد
ص�ل�اح ع �ب��د امل �ج �ي��د ،أم� ��س ،ب�ح�ب��س 21
م ��ن ف �ت �ي��ات وس� �ي ��دات ج �م��اع��ة اإلخ � ��وان
امل�س�ل�م�ين  4أي ��ام ع�ل��ى ذم��ة التحقيقات،
بعد إلقاء القبض عليهن بمنطقة رشدي،
التهامهن بقطع الطريق وتحطيم عدد
من املحالت بالشارع.
وك��ان��ت ال �ش��رط��ة ق��د أل �ق��ت ال�ق�ب��ض على
شخص آخ��ر معهن ك��ان بحوزته مبالغ
مالية ،وأمرت النيابة باإلفراج عنه لعدم
وجود صلة له بتنظيم اإلخوان.
وق� � � � � � ��ال أح � � � � ��د م � � �س � � ��ؤول � � ��ي األم� � � � � � ��ن ف ��ي
اإلسكندرية ،ناصر العبد ،إن االتهامات
امل� ��وج � �ه� ��ة ل� �ل� �ن� �س ��اء ت� �ش� �م ��ل ال �ت �ج �م �ه��ر
وق�ط��ع ال�ط��ري��ق وم�ح��اول��ة االع �ت��داء على
املمتلكات أثناء املظاهرات ،واالنتماء إلى
جماعة محظورة وتوزيع منشورات.
ون�ف��ى العبد م��ا أش�ي��ع ع��ن أن املعتقالت
تعرضن ل�س��وء معاملة ،وق ��ال« :قبضنا
ع �ل �ي �ه��ن ب �م �ن �ت �ه��ى االح� � �ت � ��رام وب �ط��ري �ق��ة
قانونية ،ونعاملهن مثل بناتنا ،ونسمح
ألبائهن وأمهاتهن بزيارتهن».
إل��ى ذل��ك ،ف�ت��ح مسلحون ملثمون ال�ن��ار
أم� ��س ع �ل��ى ف� �ن ��دق ق ��ري ��ب م ��ن أه ��رام ��ات
القاهرة.
وأوضح املتحدث باسم وزارة الداخلية،
ال �ل��واء ه��ان��ي ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ،أن ال�ه�ج��وم
ش �ن��ه م��وظ �ف��ون م �س � َّ�رح ��ون ول� ��م يسبب
أضرارًا.
وأضاف أن املهاجمني فروا بعدما أطلقوا
ال �ن��ار ب��ال �خ��رط��وش وال� �س�ل�اح ال��رش��اش
ف� �ج� �رًا ع �ل��ى واج � �ه ��ة ف� �ن ��دق «ام ��اران� �ت ��ي
بيراميدز» الفخم ق��رب أه��رام��ات الجيزة
في أحد أحياء أطراف العاصمة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

مصر ــ ليبيا :خالفات في السر وابتسامات في العلن
ما قل
ودل
بحث ملك األردن عبدالله الثاني
(الصورة) في اتصال هاتفي تلقاه
من وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،تطورات األوضاع في الشرق
األوسط.
ونقلت وكالة «بترا» عن الديوان
امللكي قوله في بيان ،إن «الجانبني

بحثا ،خالل االتصال ،جهود
تحقيق السالم ومستجدات األزمة
السورية باإلضافة إلى عالقات
التعاون الثنائي وسبل تطويرها».
في السياق ،قالت صحيفة
ّ
«واشنطن بوست» األميركية إن
«من املقرر أن يقوم وزير الخارجية
األميركي بزيارة القدس املحتلة
والضفة الغربية في األسبوع املقبل
ّ
لحث الجانبني على استئناف
اللقاءات املباشرة بني املفاوضني
املتوقفة منذ ثالثة أشهر».
(أ ف ب)

عبد الرحمن يوسف،
آية أمان

		

دخ �ل��ت ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن م �ص��ر ول�ي�ب�ي��ا في
ن� �ف ��ق م �ظ �ل ��م م � ��ع ت� �ص ��اع ��د ال� �خ�ل�اف ��ات
ب�ين ال��دول �ت�ين ف��ي ال �ك��وال �ي��س وال �غ��رف
املغلقة ،بسبب القضايا األم�ن�ي��ة التي
فشلت حكومتا القاهرة وطرابلس في
احتوائها ،وعدم القدرة على السيطرة
ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ات اإلره��اب �ي��ة ،إال أن ذل��ك
ل��م ي��وق��ف امل�س��اع��ي ال��رس�م�ي��ة لتحسني
ال �ع�ل�اق��ات وإع � ��ادة س �ب��ل ال �ت �ع��اون بني
البلدين.
ف�ع�ق��ب زي� ��ارة رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ل�ي�ب��ي،
علي زيدان ،املفاجئة للقاهرة قبل نحو
شهرين ،ب��دأت سلسلة من املفاوضات
ف � ��ي ص � � � ��ورة ل � �ج � ��ان أم � �ن � �ي� ��ة مل� �ح ��اول ��ة
ال��وص��ول إل��ى ات�ف��اق لتحسني العالقة،
وإي�ج��اد مناخ جيد يمكن التعامل من
خالله بني حكومتي مصر وليبيا.
وعلمت «األخبار» من مصادر مصرية
والعالقات
مطلعة على ملف التفاوض
ً
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،أن ل�ي�ب�ي��ا ع��رض��ت ورق ��ة
ً
ج ��دي ��دة ل�ل�ت�ص��ال��ح ،وإع � ��ادة ال �ع�لاق��ات
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن إل ��ى م �س��اره��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي،
ب�ع��د ن��وع م��ن ال�ت��وت��ر ب�س�ب��ب م�س��اع��دة
ال�ق��اه��رة لبقايا ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س الليبي
السابق معمر القذافي في اللجوء إلى
أراض �ي �ه��ا ،وإج � ��راء م �خ �ط �ط��ات تعتقد
ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف إل ��ى
إضعاف الدولة الليبية والقضاء على
ثورة « 17فبراير».
ويتضمن االت �ف��اق خ�ط��ة دف��اع وت��أم�ين
م �ش �ت��رك ل� �ل� �ح ��دود امل� �ص ��ري ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة،
ومنع عمليات تهريب األسلحة وبعض
امل � ��واد امل � �خ ��درة ،م ��ع ال� �ت ��زام ال�ج��ان�ب�ين
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون
بني وزارتي الدفاع.
وأبدى الجانب الليبي خالل املباحثات
ترحيبه بإعادة كامل العمالة املصرية

إل��ى س��اب��ق ع�ه��ده��ا خ�ل�ال ن �ظ��ام معمر
ال �ق��ذاف��ي ،وض �م��ان ح�ق��وق�ه��ا ف��ي ح��ال��ة
م�س��ان��دة ال�ح�ك��وم��ة امل�ص��ري��ة للمطالب
ً
ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ال� �ت ��زام ��ه ت��زوي��د
مصر بالنفط طبقًا لالتفاق ال��ذي وقع
خ�ل��ال ح �ك��م ال ��رئ �ي ��س امل � �ع� ��زول م�ح�م��د
مرسي.
ول� � � ��م ت� � ��واف� � ��ق ال� � ��دول � � �ت� � ��ان ع � �ل� ��ى ف �ت��ح
ُّ
ال�ت��أش�ي��رة بينهما ،وات �ف��ق على إرج��اء
ه ��ذه ال �خ �ط��وة ل �ح�ين ض �ب��ط األوض� ��اع
واس� �ت� �ق ��راره ��ا ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ح��رك��ة
السفر والحدود بينها.
وأك��دت امل�ص��ادر أن الحكومة املصرية،
ال � � �ت � � ��ي ت� � �ع � ��رض � ��ت ق � �ن� �ص� �ل� �ي� �ت� �ه ��ا ف ��ي
ب �ن �غ��ازي ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر م �ن��ذ ث�ل�اث��ة أش �ه��ر،
ال ت � � ��زال ت� �ط ��ال ��ب وت � ��ؤك � ��د ف � ��ي ج �م �ي��ع
مراسالتها على ض��رورة حماية املقار
ال ��دي �ب �ل ��وم ��اس �ي ��ة امل � �ص ��ري ��ة ،وح �م��اي��ة
العمالة املصرية.
وأك ��دت م�ص��ادر ديبلوماسية أن ملف
تصدير البترول من ليبيا إلى القاهرة
أص�ب��ح معلقًا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،رغم
اتفاق الحكومة السابقة برئاسة هشام
ق�ن��دي��ل ع�ل��ى ش ��راء  30أل ��ف ب��رم�ي��ل من
النفط الخام الليبي يوميًا ملدة عام.
م � � ��ن ج� � ��ان � � �ب� � ��ه ،ق� � � � ��ال خ � �ب � �ي� ��ر َّم � �ص� ��ري
متخصص في الشأن الليبي ،فضل عدم
ذك ��ر اس �م��ه ألس �ب��اب ت�ت�ع�ل��ق ب�س�لام�ت��ه
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ف��ي ح��دي��ث ل �ـ «ل�لأخ �ب��ار»،
إن ال�ع�لاق��ة ب�ين مصر وليبيا خاضعة
ل�ل�م��زاج الشخصي وامل�ص��ال��ح الضيقة
ل�ل�س�ي��اس�ي�ين ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ج��ان��ب
الليبي ينظر إل��ى عالقته بمصر على
ن �ح��و اس �ت��رات �ي �ج��ي ط��وي��ل امل� ��دى ع�ل��ى
عكس الجانب املصري.
وأوضح الخبير املقيم في ليبيا ،الذي
ش�ه��د ث ��ورة « 17ف �ب��راي��ر» ،أن ال�ق��ذاف��ي
ك ��ان ي�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وت�ي��ر ال �ع�لاق��ات بني
ال �ش �ع �ب�ي�ن ح �ي�ن ي �خ �ت �ل��ف م� ��ع ال �ق �ي ��ادة
امل �ص��ري��ة ،وه� ��ذا أي �ض��ًا م��ا ي�ف�ع�ل��ه اآلن

س �ي��اس �ي��ون ل �ي �ب �ي��ون ي �خ �ش��ون م ��ن أن
ي �س �ب��ب ال� �ت� �ع ��اون امل � �ص� ��ري – ال �ل �ي �ب��ي
تهديدًا ملصالحهم الحزبية الضيقة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د ال �س �ف �ي��ر ال �ل �ي �ب��ي ف��ي
ال� �ق ��اه ��رة ،م �ح �م��د ج �ب��ري��ل ،ف ��ي ح��دي��ث
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن م�ص��ر
ول�ي�ب�ي��ا ل�ي�س��ت اخ �ت �ي��اري��ة ،إذ ال يمكن
تجاهل ما تحتمه الجغرافيا.
وأض��اف معلقًا على اإلدارة السياسية
ال�ج��دي��دة ف��ي م�ص��ر ب�ع��د ع��زل ال��رئ�ي��س
م� �ح� �م ��د م � ��رس � ��ي ،إن ال � �ح � �ك� ��ام ي ��أت ��ون
وي ��ذه� �ب ��ون ،وه� ��م م ��وظ �ف ��ون ل�ت�ح�ق�ي��ق
م�ص��ال��ح ش�ع��وب�ه��م ،أم��ا ال�ش�ع��وب فهي
باقية.
ورأى ج�ب��ري��ل أن ه�ن��اك تنسيقًا أمنيًا
بني البلدين لحماية الحدود وضبطها،
واتصاالت يومية على كافة املستويات
للتعاون في جميع املجاالت ،الفتًا إلى
علي زيدان (أ ف ب)

وج��ود لجنة م�ص��ري��ة أم�ن�ي��ة ف��ي ليبيا
ُّ
ح��ال �ي��ًا ل�ت�ف�ع�ي��ل م ��ا ات� �ف ��ق ع �ل �ي��ه ب�ش��أن
ض� �ب ��ط ال � �ح � ��دود خ �ل��ال زي� � � ��ارة زي � ��دان
للقاهرة أخيرًا.
وف��ي م��ا يتعلق بضبط ال �ح��دود ،وهو
أح� ��د امل �ط��ال��ب امل� �ص ��ري ��ة ،ق� ��ال ال�س�ف�ي��ر
الليبي إن ضبط الحدود هو ٍّ
تحد كبير
أم ��ام ال �ق �ي��ادة األم �ن �ي��ة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وه��مٌّ
ليبي قبل أن يكون ّ
همًا ألي دول أخرى،
وإن ب�لاده ملتزمة االتفاقيات الدولية
لضبط الحدود ،حيث عقدت اتفاقيات
أمنية م��ع ك��ل دول ال�ج��وار واستعانت
ب�خ�ب��رات أوروب �ي��ة ل�ه��ذا ال �غ��رض ،مقرًا
ب� �ص� �ع ��وب ��ة ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال � �ح� ��دود
بسبب ع��دم وج��ود ق��وات أمنية مدربة
ومتخصصة في هذا األمر بعد الثورة.
وأف ��اد ج�ب��ري��ل ب��أن م�ل��ف «أذن ��اب نظام
القذافي» كان في مقدمة أجندة رئيس
امل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي ال �ل �ي �ب��ي ،مصطفي
ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�ل�ق��اه��رة،
وك � ��ذل � ��ك ف � ��ي ال � ��زي � ��ارت �ي��ن األخ � �ي� ��رت �ي�ن
ل ��زي ��دان ،وذل� ��ك ل �ش��دة اق �ت �ن��اع ال �ق �ي��ادة
ال �ل �ي �ب �ي��ة ب� �خ� �ط ��ورة ه� � ��ؤالء ال �ع �ن��اص��ر
ع� �ل ��ى األم� � ��ن ال �ل �ي �ب��ي وال � �ع �ل�اق� ��ات ب�ين
البلدين.
وك � �ش ��ف ج� �ب ��ري ��ل أن «ل � � ��دى ح �ك��وم �ت��ه
معلومات تؤكد تورط أولئك العناصر
ف � ��ي أع � �م � ��ال ع� �ن ��ف ف � ��ي ل �ي �ب �ي��ا وأن� �ه ��م
يتنقلون بني مصر وأوغندا واإلمارات،
وه��ي ت�ع�ت�ق��د أن �ه��ا تستطيع م��ن خ�لال
األموال إعادة السيطرة على البالد مرة
أخ��رى ،وأن الثورات في العالم العربي
ستنتكس».
وق� � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال �ل �ي �ب��ي إن ال �ح �ك��وم��ة
املصرية وعدت بالتعامل مع هذا امللف
ب�ج��دي��ة ف��ي إط ��ار ال �ق��ان��ون ،م�ض�ي�ف��ًا أن
م�ص��ر وع ��دت ب��أن�ه��ا ل��ن ت�س�م��ح ل�ه��ؤالء
بتعكير العالقات أو استخدام األراضي
املصرية كنقطة انطالق لزعزعة األمن
في ليبيا.

