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االحتالل يقرر �إغالق الحرم الإبراهيمي و�إ�ضراب في مناطق 48

الخارجية الفل�سطينية�« :إ�سرائيل» ت�شن حرب ًا �شاملة لتهويد القد�س

تحليل ميداني

رهانات معركة ال�شتاء في �سورية
بسام رياحي

قوات االحتالل تعتقل شابا ً فلسطينيا ً

خالل المواجهات في القدس المحتلة
استمرت الجماعات اليهودية
المتطرفة ،في اقتحاماتها المسجد
األقصى تحت حماية قوات االحتالل
ال��ت��ي منعت ال��ن��س��اء م��ن دخ��ول��ه،
تزامنا ً مع إع�لان سلطات االحتالل
إغ�لاق الحرم اإلبراهيمي الشريف
بمدينة الخليل بالكامل ف��ي وجه
المصلين الجمعة والسبت المقبلين،
من أجل تمكين قطعان المستوطنين
من استباحته بحجة أح��د األعياد
اليهودية ،ف��ي حين ع��م اإلض��راب
الشامل أراض��ي البلدات العربية
باألراضي المحتلة عام  48احتجاجا ً
على استشهاد الشاب خير حمدان.
وذكرت تقارير إخبارية فلسطينية
أم��س ،أن العشرات من الجماعات
اليهودية المتطرفة جددت منذ أول
من أمس ،اقتحامها للمسجد األقصى

المبارك من باب المغاربة بحراسات
م���ع���ززة وم����ش����ددة م���ن ع��ن��اص��ر
الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
«اإلسرائيلي» .وأض��اف��ت التقارير
أن قوات االحتالل منعت النساء من
كل األجيال من الدخول إلى األقصى
المبارك م��ن جميع ال��ب��واب��ات ،في
وقت تحتجز بطاقات المصلين على
البوابات إلى حين خروج أصحابها
من المسجد.

إغالق الحرم اإلبراهيمي

ف���ي األث���ن���اء ،أع��ل��ن��ت سلطات
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ق��راره��ا
بإغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف
ف��ي مدينة الخليل جنوب الضفة
ال��غ��رب��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة ب��ال��ك��ام��ل في
وج��ه المصلين ،اع��ت��ب��ارا ً م��ن بعد

عصر ي��وم الجمعة المقبل ولغاية
اليوم ال��ذي يليه ،واستباحته من
قبل قطعان المستوطنين بجميع
أروقته وساحاته بحجة أحد األعياد
اليهودية.
واس��ت��ن��ك��رت وزارة األوق����اف
وال��ش��ؤون ال��دي��ن��ي��ة الفلسطينية
ق��رار اإلغ�لاق ،معتبرة إياها خطوة
ت��ص��ع��ي��دي��ة ت���ق���وم ب��ه��ا س��ل��ط��ات
االح��ت�لال إلح��ك��ام سيطرتها على
المسجد اإلبراهيمي ومنع وصول
المصلين إليه .وأوضحت أن اعتداء
االح��ت�لال ال يقتصر على اإلغ�لاق
فحسب ،بل لمنع رفع اآلذان ألوقات
كثيرة ،ومنع الترميم وأي إصالحات
أخرى ،إضافة إلى زحفها المتواصل
والسيطرة على األرض والعقارات
القريبة من المسجد.

إضراب شامل

م��ن جهة أخ���رى ،شهدت المدن
والقرى العربية في األراض��ي التي
احتلتها «إس��رائ��ي��ل» ع��ام 1948
إضرابا ً شامالً احتجاجا ً على ظروف
اس��ت��ش��ه��اد ش���اب ع��رب��ي ب��ن��ي��ران
االحتالل في كفر كنا.
واعتقل جيش االحتالل  22شابا ً
ت��ظ��اه��روا ف��ي البلدة وج��رى إلقاء
الحجارة وإشعال اإلطارات هناك.
وفي بلدة أم الفحم ،تظاهر نحو
المئات من الفلسطينيين يحملون
األع�لام الفلسطينية في احتجاجاً.
كما خرجت في الناصرة ،أكبر مدينة
ف��ي فلسطين ال��ـ  ،48ف��ي تظاهرة
كبيرة تنديدا ً باستشهاد حمدان.
وادع����ت س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال أن

الشاب حمدان حاول طعن أحد أفراد
الشرطة الذين ردوا بإطالق النار،
فيما أظهر شريط فيديو كيف ترجل
الشرطي من مركبته وأطلق النار
على ح��م��دان م��ن دون وج��ود خطر
يهدد حياته.

حرب شاملة

ات���ه���م���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفلسطينية ،حكومة االحتالل بشن
«حرب شاملة» لتهويد مدينة القدس
وتفريغها من سكانها الفلسطينيين.
ودان��ت ال��وزارة ،في بيان صحافي
ق��رار سلطات العدو مصادرة نحو
 13ألف دونم من األراضي التابعة
لقرية بيت إك��س��ا ال��واق��ع��ة شمال
غربي مدينة القدس.

مقتل �إرهابيين ب�ضربات جوية في بعقوبة بينهم �أربعة قياديين

و�صول  180م�ست�شار ًا ع�سكري ًا �أميركي ًا �إلى الأنبار

تسير العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة في
سورية خصوصا ً في ريف دمشق حيث يستخدم
الجيش السوري كثافة نارية غير مسبوقة ،ووسائل
جديدة ككاسحات األلغام والقنابل الحاملة للمناظير
والوحدات الخاصة ...عملية «درع العاصمة» حققت
مكاسب استراتيجية للقوات السورية المقاتلة من
خالل دفع جيوب الخطر المسلح وغرف عملياتها
من واجهة العاصمة دمشق.
يتابع الجيش السوري تقدمه في محاور عديدة
ع �ل��ى رغ ��م ج �س��ام��ة ال �ت �ح��دي وال �ج �ه��د العسكري
وال�ت�ض�ح�ي��ات ،خ�ص��وص�ا ً ع�ل��ى م�س�ت��وى المنطقة
ال��وس �ط��ى وال� �ت ��راج ��ع آواخ � ��ر آب ب �ع��د االخ� �ت ��راق
الحاصل في مقر الفرقة  17وسقوط مطار الطبقة
على مستوى ال��رق��ة ش��رق�ا ً بيد مسلحي «داع��ش»
واالستيالء على ذخائر مهمة ومعسكرات للتدريب
ومستشفيات ميدانية.
نفذ الجيش عملية مناورة بالقوات وإخالء لتأمين
م��ا تبقى م��ن ق��وى بشرية وع�ت��اد م��ن مطار الطبقة
العسكري ونجحت بعد تضحيات عناصر التأمين
من الفرق المدافعة.
اآلن تتجه األنظار إلى معركة الشتاء في سورية،
ك��ل ال�ت�ق��دي��رات وال ��رؤى االستراتيجية تشير إلى
أهميتها وربما فداحتها ،كونها ستكون حاسمة في
تقرير وضعية الجبهات ومعنويات القوات في ظل
الزخم السياسي واالستعالماتي الكبير المضاد
بطبيعة ال �ح��ال ،وب��ال�ت��ال��ي ع�ن��دم��ا تفتح العمليات
العسكرية األبواب للسياسة سيكون سقف التفاوض
لمصلحة الطرف المتفوق على األرض .فعندما ندقق
في خريطة العمليات العسكرية في سورية نتنبه إلى
عديد النقاط.
* على مستوى ريف دمشق ،ال تزال المجموعات
المسلحة متمركزة على شريط يقيها من وطأة النار
والقصف المدفعي ،وتستخدم شريطا ً جبليا ً لتأمين
اإلم���دادات م��ن خ�لال الحاضنات اللوجستية على
مستوى البقاع اللبناني حتى طرابلس شماالً.
* في المنطقة الوسطى ،فإن مركز ثقل «النصرة»
و»الجبهة اإلس�لام�ي��ة» ف��ي إدل��ب بخاصة وحمص
تطحن ه��ذه المجموعات بعضها بعضا ً للتمركز
وتأمين منطقة نفوذ استراتيجي بعد تصفية جماعة
حسان عبود المعروفة «بأحرار الشام».
* شماالً على مستوى حلب حيث يوجد مقاتلو
«داع��ش» ي�ق��ادون من ال�ف��راش إل��ى النار في «عين
ال �ع��رب» ،وينتج م��ن ذل��ك اس�ت�ق��دام إم ��دادت مهمة
للتنظيم من الرقة ودير الزور تجعل من خلفيتهم
عارية مع استماتة األك��راد السوريين وفتح خط
إم ��داد م��ن ال �ع��راق وت��رك�ي��ا نسبيا ً ع�ل��ى رغ��م أنف

أردوغ ��ان وال�ع��دال��ة والتنمية وبالضغط المسلط
عليه.
ه��اج��م «داع� ��ش» أخ �ي��را ً ح�ق��ل ال�ش��اع��ر بحمص،
وح ��اول ال �ق��ادة الميدانيون للتنظيم التمويه على
القدرات بالهجوم لتثبيت القوات السورية الرابضة
هناك وإرس��ال إش��ارات نفسية لمنع التقدم باتجاه
معسكرات «داع ��ش» التي غ��دت رخ��وة باستنزاف
جبهة ال �ش �م��ال ...الوضعية ت�ف��رض على الجيش
ترتيب أوراق��ه االستراتيجية والتحكم الرشيد في
موارده البشرية واستغالل وسائل تفوقه.
معركة ال�ش�ت��اء معركة ض � ّد ال�م�ن��اخ أوالً ،حيث
تخضع الجغرافية ال�س��وري��ة لتقاطعات مناخية،
حيث يتس ّرب ال �ه��واء ال�ج��اف ال �ب��ارد ال �م��ؤذي إلى
ت�لال الريف والمناطق المرتفعة بعد الخروج من
نطاق الدائرية المناخية المتوسطية الرطبة على
مستوى طرطوس والالذقية (الساحل السوري)
هذه المناطق هي نواة محصنة لإلمدادات .أين تنزل
األسلحة الروسية؟ في ميناء طرطوس ،ال��ذي هو
خط إمدادات تعلن به موسكو رفض سقوط دمشق
ربما منذ عهد الرئيس السوفياتي أندروبوف الذي
ق��ام ببناء س�لاح الجو ال�س��وري بعد معركة سهل
البقاع ض��د ال�ع��دو «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ف��ي عهد الرئيس
الراحل حافظ األسد.
ثانياً ،وكنتيجة لقسوة المناخ خصوصا ً الجاف
المؤذي كلما تد ّرجنا من الغرب إلى الشرق ،يحتاج
الجيش السوري إلى خط إمداداتي متين ،يعني عليه
فك حصار الوحدات المدافعة حتى ينتقل للهجوم
اإليجابي الذي يفتح طرق اإلمداد والتطوير لتطويق
العدو في مناطق ثباته العسكري.
نتحدث هنا خ�ص��وص�ا ً على المنطقة الوسطى
ريف حمص الغربي ودير الزور وريف حلب شماالً
التي يسعى فيها الجيش إلى فرض واقع عسكري
تقليدي بعيدا ً من حرب مدن وعصابات قاسية يتيح
له التفوق.
ثالثاً ،تفوق القوات السورية سيكون من خالل
قوة وسائطه النارية وس�لاح الجو ،معركة الشتاء
ستتيح ن ��زول ال�م�ج�م��وع��ات المسلحة م��ن التالل
والمرتفعات تحت تأثير ال �ب��رد ،هنا على الجيش
االن �ق �ض��اض ال �ن��اري الكثيف وجعلهم ف��ي نطاق
ناري غزير ومميت يؤ ّمن اندفاع القوات والتثبيت
استراتيجياً.
ً
ك � ّل ه��ذه ال��ق��راءات س�ت�غ��دو مهمة إذا ف��ي ذهن
العسكريين الميدانيين السوريين مع ضرورة تعاون
وتكامل م��ع أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات ال�ت��ي ستصبح
مطالبة باختراق حاضنات اإلرهابيين بعينها والتي
سيزيد نشاطها ف��ي الشتاء تبعا ً لمنطق اإلم ��داد،
وبالتالي ال��دخ��ول ف��ي عمليات خصوصا ً لتفكيك
غرف العمليات وإرباك قيادتهم واتصاالتهم.

ال�سعودية :ملثمان يطلقان النار على �شابين في العوامية

المستشارون العسكريون األميركيون
وصل  180مستشارا ً عسكريا ً
أم��ي��رك��ي�ا ً أم��س إل��ى ق��اع��دة عين
األس����د ف��ي ال���رم���ادي بمحافظة
األنبار للمساهمة في قتال تنظيم
«داعش» في العراق وسورية .
وذك���رت وس��ائ��ل إع�لام عراقية
محلية أن  180مستشارا ً عسكريا ً
أميركيا ً وصلوا ج��وا ً إل��ى قاعدة
عين األس��د في ناحية البغدادي
( 90ك��م غ��رب ال���رم���ادي) ،على
متن ط��ائ��رات عراقية وأميركية،
مشيرة إلى أن المستشارين عقدوا
اجتماعا ً مع القيادات العسكرية
ه��ن��اك .وأض���اف���ت ال��م��ص��ادر أن
المستشارين األميركيين سوف
يقومون بالتنسيق بين القوات
األم��ن��ي��ة ع��ل��ى األرض وط��ي��ران
التحالف ال��دول��ي بقصف مواقع
«داع������ش» ،إض��اف��ة إل���ى تقديم
الخطط واالستشارات العسكرية
خالل العمليات العسكرية بتحرير
مدن األنبار.
وك��ان الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ق��د أع��ل��ن أن ق���رار زي��ادة
ع��دد المستشارين العسكريين
األميركيين ف��ي ال��ع��راق يعكس
مرحلة ج��دي��دة لحملة التحالف
ض���د ت��ن��ظ��ي��م «داع�����ش» ال فشل
استراتيجيته.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة «س���ي ب��ي إس»
األم��ي��رك��ي��ة ع��ن أوب��ام��ا ق��ول��ه في
ح��دي��ث أول م��ن أم��س إن إرس��ال
 1500عسكري أميركي إضافي
«يؤكد التحول من االستراتيجية
ال��دف��اع��ي��ة إل���ى االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
الهجومية» .واعتبر أن «الضربات
الجوية كانت فعالة للغاية في
إضعاف قدرات الدولة اإلسالمية
وإب��ط��اء التقدم ال��ذي يحرزونه،
نحتاج اآلن إلى قوات برية».
ولم يستبعد الرئيس األميركي
إرجاع مزيد من القوات األميركية
إل��ى المنطقة ،ق��ائ�لاً« :تعرفون
أنني بوصفي القائد األعلى للقوات
فإنني ال أق��ول أب���دا ً مطلقاً» .إال
أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن
ال��ق��ادة العسكريين األميركيين
ال ي���رون ح��اج��ة إال ل��ق��وات قليلة
ف���ي ه���ذه ال��ف��ت��رة م���ع ان��ض��م��ام
أعضاء بالتحالف إل��ى الواليات
ال���م���ت���ح���دة ب����ه����دف ت���دري���ب

سجلت شرطة المنطقة الشرقية ح��ادث اعتداء على
اثنين م��ن المواطنين ف��ي منطقة القطيف ،إذ تعرضا
للخطف واالعتداء أثناء وجودهما في بلدة العوامية من
قبل شخصين ملثمين.
وبحسب «الشرق األوسط» فقد قال العقيد زياد الرقيطي
المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية إن «مركز شمال
القطيف تلقى عند الساعة الواحدة من ظهر (أول من) أمس
بالغا ً بإسعاف مواطنين عشرينيين إلى مستشفى القطيف
المركزي نتيجة تعرضهما إلصابات بالقدم جراء طلقات
نارية وإصابات أخرى متفرقة».
وقال العقيد زياد الرقيطي إن «المجني عليهما تعرضا

القوات العراقية في بيجي
القوات العراقية.
على الصعيد الميداني ،أعلنت
وزارة الدفاع العراقية ،أمس مقتل
أربعة قياديين في تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي بينهم يمني الجنسية
بضربة ج��وي��ة ل��ط��ي��ران الجيش
شمال شرقي بعقوبة.
وق����ال����ت ال���������وزارة ب��ح��س��ب
«السومرية نيوز» إنه «بناء على
ورود م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ،نفذت
طائرات القوة الجوية البطلة ضربة
موفقة في منطقة السعدية شمال

شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى».
وأض��اف��ت ال����وزارة أن «الضربة
أسفرت عن قتل أربعة من قياديي
تنظيم «داع���ش» وه��م :اإلرهابي
معاذ أكرم الراوي واإلرهابي طارق
أحمد وهاب السبعاوي ،واإلرهابي
منهل كاظم الجميلي الملقب أبو
يمامة ،واإلرهابي اليمني الجنسية
ابراهيم أكرم تكي».
يذكر أن طيران الجيش العراقي
ت��م��ك��ن ،ف��ي ( 7ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي
 ،)2014من قتل ما يمسى «المفتي

الشرعي» لتنظيم «داع���ش» في
ناحية السعدية ش��م��ال شرقي
بعقوبة.
وأفاد مصدر أمني في محافظة
دي��ال��ى ،ب��أن خمسة عناصر من
«داع��ش» قتلوا فيما دُم��رت ثالث
م��رك��ب��ات تحمل أسلحة وأع��ت��دة
تابعة لهم بقصف جوي وإحباط
هجوم مسلح في بعقوبة.
وق���ال ال��م��ص��در لـ»السومرية
ن���ي���وز» إن «ط����ائ����رة م���ن ن��وع
س��وخ��وي قصفت مبنى سكنيا ً

خامنئي ی�شید بدور المالكي في ا�ستقالل العراق
استقبل قائد الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي صباح أمس نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ،حيث أشاد
بشجاعة واقتدار وإدارة السيد المالكي خالل فترة تصديه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق والخدمات القيمة التي قدمها
على صعيد استقرار واستقالل البالد.
وخاطب قائد الثورة اإليرانية المالكي قائالً :لقد قمتم بدور عظيم في عملية نقل السلطة في العراق وقطعتم الطريق أمام
عدم استقراره ،وعملكم هذا لن ينسى على الساحة العراقية.
وأشار خامنئي إلى اإلشراف الجيد للسيد المالكي على قضايا ومشاكل العراق وأضاف« :إن توجهكم الراهن على
صعيد مساعدة الحكومة الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي والعمل على توحيد صفوف الفصائل العراقية المختلفة
خطوة جيدة جدا ً ينبغي استمرارها».
وأعرب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي عن سعادته بلقاء قائد الثورة اإلسالمية ،وأكد أن إيران قدمت دائما ً أعظم
المساعدة للعراق حكومة وشعبا ً في التصدي لإلرهابيين والعمالء األجانب.

السيد خامنئي خالل استقباله المالكي

يتخذه مسلحو «داع����ش» مقرا ً
لهم في محيط قرى شروين (48
كم ش��رق بعقوبة) ،ما أسفر عن
مقتل ثالثة مسلحين وتدمير ثالث
م��رك��ب��ات تحمل أسلحة وأع��ت��دة
تابعة لهم» .وأضاف المصدر الذي
طلب ع��دم الكشف عن اسمه ،أن
«قوات البيشمركة أحبطت هجوما ً
لمسلحي «داعش» من جهة وادي
العوسج قرب ناحية جلوالء70( ،
كم شمال شرقي بعقوبة) ،وتمكنت
من قتل مسلحين اثنين».
وحول إصابة أبو بكر البغدادي
بغارات التحالف ،نفى مسؤولون
أميركيون علمهم إن كان البغدادي
ضمن القافلة ال��ت��ي استهدفتها
غارات التحالف.
وق����ال م��س��ؤول��ون ف��ي وزارة
الدفاع األميركية إنه ليست لديهم
م��ع��ل��وم��ات ع��ن أن زع��ي��م تنظيم
«داع���ش» أب��و بكر ال��ب��غ��دادي قد
أص��ي��ب ق���رب م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل
العراقية.
وك���ان���ت ت���ق���اري���ر ن��ق��ل��ت عن
م��س��ؤول��ي��ن ف��ي وزارت����ي ال��دف��اع
وال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ال��ع��راق إفادتهم
بإصابة البغدادي في غارة جوية
شنتها طائرات التحالف الجوي
ضد قيادات التنظيم المتشدد يوم
الجمعة الماضي.
وذك�����رت ال��ص��ف��ح��ة ال��خ��اص��ة
ب��وزي��ر ال���دف���اع ال��ع��راق��ي خالد
العبيدي على موقع «فايسبوك»
أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد
من قادة التنظيم ،بينهم أبو مسلم
التركماني نائب البغدادي.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن مسؤولين
أميركين ،رف��ض��وا ذك��ر أسمائهم
علمهم إن ك��ان ال��ب��غ��دادي ضمن
القافلة التي استهدفتها غ��ارات
ال��ت��ح��ال��ف أم ال ،وق���ال أح��ده��م:
«ل��م يطرأ أي تغيير» منذ أن قال
الجيش األميركي السبت إن��ه لم
يتضح إن كان البغدادي موجودا ً
وقت توجيه الضربة.
وك���ان���ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
خصصت م��ك��اف��أة ق��دره��ا عشرة
ماليين دوالر لمن يسهم في اعتقال
البغدادي الذي ظهر ألول مرة في
تسجيل مصور ف��ي الموصل في
تموز الماضي.

للتهديد بالسالح من قبل شخصين ملثمين وذلك أثناء
وجودهما ببلدة العوامية بمحافظة القطيف واقتيدا إلى
منطقة زراعية واع ُتدي عليهما بالضرب والتنكيل وإطالق
النار تجاه أقدامهما ،ثم جرى إطالقهما بإحدى البلدات بعد
االستيالء على مركبتهما».
وأكد العقيد الرقيطي أن المختصين بالشرطة قاموا
بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة وعمل الالزم لكشف
المتورطين بها.
وكانت منطقة االحساء قد شهدت قبل أي��ام هجوما ً
إرهابيا ً على حسينية بقرية الدالوة أسفرت عن استشهاد
 7أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

تقرير �إخباري
القمة الثالثية في القاهرة...
تعزيز عالقات �أم �صفعة في وجه تركيا؟
أص � � ��داء واس � �ع� ��ة ع��ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �س �ي��اس��ي
والدبلوماسي أعقبت القمة الثالثية التي جمعت
بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره
القبرصي نيقوس أناساتاسيداس ورئيس الوزراء
اليوناني أنتونيوس س��ام��اراس ،إذ تباينت قراءة
دواف��ع وتداعيات تلك القمة بين المراقبين ،فمنهم
َم��ن يراها ضربة موجعة وصفعة قوية على وجه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،ال سيّما في
ضوء تصاعد نبرة التطاول من جانبه تجاه مصر
في اآلونة األخيرة ،فيما قرأها آخرون بأ ّنها خطوة
لتعزيز العالقات المصرية األوروبية وبناء مصالح
مشتركة في المجاالت المختلفة مع دول االتحاد
األوروب��ي ،والتي يحرص الرئيس السيسي عليها
مذ توليه الحكم.

تو ّتر وارتباك

واس�ت�ن��د م��ن ي��رى ال�ق�م��ة «ص�ف�ع��ة» ل�ت��رك�ي��ا ،إلى
أسباب عدة ترجح أن يكون ذلك اللقاء موجها ً بشكل
مباشر ،وه��و ما يذكره الباحث السياسي يسري
العزباوي ،في تصريحات قائالً« :المواقف التركية
تجاه كل من مصر وقبرص واليونان بها شيء من
التو ّتر واالرت �ب��اك ،تتمثّل في األزم��ة الدبلوماسية
بين ال�ق��اه��رة وأن �ق��رة منذ «ث ��ورة  30ح��زي��ران»...
واإلطاحة بحكم اإلخ��وان ،في حين ما زال الرئيس
التركي يدعم التنظيم الدولي للجماعة حتى اآلن ،بل
ويحتضن مؤتمراتهم في مدينة إسطنبول ،فضالً
عن فتحه الباب أم��ام قيادات التنظيم عقب طردهم
من بعض الدول على حد تعبيره ،وذلك بالتزامن مع
تطاول مستمر منه على القيادة المصرية الحالية،
وكان آخرها كلمته باجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة بنيويورك.
وفي ما يتعلق بالعالقات التركية مع دولتي قبرص
واليونان ،يوضح العزباوي أنّ «التوتر بين تركيا
وقبرص يرجع إلى أزمة تمتد لسنوات بين البلدين،
منذ سيطرة تركيا على الجزء الشمالي من الجزيرة،
ف �ض�لاً ع��ن اخ��ت�ل�اف وج��ه��ات ال �ن �ظ��ر وال �م��واق��ف
السياسية بين تركيا واليونان أيضاً» ،مؤكدا ً أنّ هذه

عوامل تجعل القمة من الدول الثالثة بمثابة ضربة
وتحالف ضد تركيا ،للعدول عن مواقفها العدائية
تجاه الدول المختلفة معها سياسياً.

عالقات دبلوماسية

على النقيض ،يعارض مساعد وزي��ر الخارجية
األسبق السفير أحمد أبو الخير ذلك ال��رأي ،مشيرا ً
إلى «الهدف من تلك القمة الثالثية هو سعي مصر
ال��دائ��م منذ «ث ��ورة  30ح��زي��ران» إل��ى ب�ن��اء عالقات
دبلوماسية قوية مع دول االتحاد األوروب��ي ومن
بينها قبرص واليونان» ،مستبعدا ً أن تكون القمة
ُعقدت خصيصا ً بهدف توجيه ضربة من أي نوع
لتركيا ،وإنما جاءت للتعاون وتعزيز العالقات على
المستويات كافة.
و ُيرجع أبو الخير في تصريحاته ،أسباب انعقاد
القمة الثالثية قائالً« :مصر تحاول إيجاد بوابة لها
وظهيرا ً داخل االتحاد األوروب��ي ،فضالً عن وجود
ات�ص��االت مباشرة بينها مع مختلف دول االتحاد
لتحقيق ه��ذا ال �غ��رض ،ف�ض�لاً ع��ن محاولتها لبناء
مصالح مشتركة بينها وقبرص واليونان ،نظرا ً إلى
ما يربطهم من عالقات تاريخية ومواقف سياسية
موحدة».
ّ
مشيرا ً إلى أنّ البيان الصادر عن الدول الثالث عقب
موجها
القمة أكد ذلك ،حينما تضمن« :تحالفنا ليس ّ
ضد أية دول��ة معينة ،ويهدف إلى أن يكون أنموذجا
للتعاون اإلقليمي» ،وه��و ما يعتبر أم��را ً حاسما ً لكل
التأويالت حول دوافع القمة والمغزى منها.

تح ّد

وسلطت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام التركية ال �ض��وء على
اجتماع القمة الثالثية وم��ا ص��در عنها م��ن إعالن
تعاون مشترك في مجال الطاقة والغاز الطبيعي،
والتي وصفته تقارير إعالمية تركية بأنه «تحد»
ل��رغ �ب��ة أن �ق��رة ف��ي ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �ص��ادر الغاز
الطبيعي بشرق البحر المتوسط ،وفقا ً لما أوردته
صحيفة «وورل� ��د ب��ول�ت�ي��ن» ال�ت��رك�ي��ة ،ف��ي معرض
تناولها اجتماع القمة.

