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كيف يتخذ الأردن �إجراءات
وقائية حقيقية �ضدّ الإرهاب؟

جنيف ثالثة بعيونهم وجنيف بعيوننا
 جمال العفلق

محمد شريف الجيوسي
استقبلت قوات حرس الحدود األردنية خالل الساعات السابقة
األسبوع الماضي ،نحو  117الجئا ً سورياً ،نقلوا بحسب الموقع
اإللكتروني للقوات المسلحة األردنية ،بوسائط نقل عسكرية من
مراكز اإليواء المتقدمة إلى المخيمات المعدة إلقامتهم.
وقال الموقع« :إن قوات حرس الحدود تقوم بواجباتها في
حماية وضبط حدود األردن ومنع عمليات التسلل والتهريب من
خالل تسيير دوريات راجلة وآلية ومراقبات الكترونية مزودة
بأحدث األجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال».
وعلى رغ��م الضبط األردن��ي «ال��ص��ارم» للحدود ،واألجهزة
المتقدمة التي تتوفر في األردن لضبط ح��دوده مع سورية،
وعلى رغم أن معظم الالجئين هم من األطفال والنساء والمسنين
والمرضى والجرحى ،بحسب مسؤولين أردنيين ،فقد جرى
أخيرا ً تحويل  3من عناصر «داع��ش» إلى محكمة أمن الدولة
األردنية ،دخلوا إلى األردن كالجئين ،بهدف تجنيد إرهابيين
أردنيين وسوريين لالنضمام إلى عصابة «داعش» اإلرهابية،
وقد جندوا فعالً  13مشروع إرهابي ،بينهم أردني واحد والبقية
من السوريين ،وذلك لقاء مبالغ مجزية للثالثة المج ِّندين (بكسر
النون) والمج َّندين بفتحها.
يذكر أن «الدواعش» الثالثة الرئيسيين بدأوا اإلرهاب في ما
يسمى بـ«الجيش الحر» م��رورا ً بعصابة «النصرة» اإلرهابية
وانتهوا ب��ـ«داع��ش» ،ما يعني أن ما يسمى بـ«الجيش الحر»،
مج ّرد محطة ،لالنتقال بعدها إلى «النصرة» فـ»داعش» ،أو إلى
«داعش» مباشرة ،أو مراجعة الذات في بعض األحيان لدى من
صحا ضميرهم وانتعشت وطنيتهم فعادوا إلى حضن الوطن.
لكن تقارير إعالمية عربية ،قالت إن الحكومة األردنية تعتزم
فتح مكتب تمثيلي لـ«الجيش الحر» في العاصمة ،عمان ،ومنح
قياداته حرية التنقل في األراض��ي األردنية ،عالوة على توفير
الدعم العسكري المناسب له.
وقالت هذه التقارير إن وفدا ً من قيادة الجيش المزعوم برئاسة
المدعو بشار الزعبي ،التقى أخيراً ،وللمرة الثانية ،مسؤولين
أردنيين في قاعدة عسكرية شمال العاصمة األردنية؛ عمان،
لبحث سبل تعزيز التنسيق األمني والعسكري بين الجانبين
بزعم مواجهة الجماعات اإلرهابية الموجودة عند الحدود
السورية – األردنية.
وقالت هذه التقارير ،إن المسؤولين األردنيين وما يسمى
«الجيش الحر» اتفقوا على أن «أمن األردن الوقائي» يقتضي
محاربة اإلرهابيين خارج األرض األردنية ،وإن ما يسمى «الجيش
الحر» ،تعهد التصدي للتيارات الجهادية التكفيرية ،وفك أي
ارتباط له مع عصابتي «النصرة» و«أحرار» الشام اإلرهابيتين،
بعد ازدياد نفوذهما في المنطقة الحدودية األردنية – السورية
ومع الجوالن العربي السوري المحتل من قبل «إسرائيل».
ويعني تعهد «الحر» فك ارتباطه بالعصابات اإلرهابية،
االعتراف بأنه تحالف مع فصيلين إرهابيين أخريين ،وهو ما
يؤكده تزامن احتالل «النصرة» للمنطقة الحرة مع احتالله ـ أي
الحر ـ معبر نصيب الحدودي مع األردن ،وتلقي جرحاه وجرحى
«النصرة» العالج الطبي في الكيان الصهيوني ،فهما يعمالن
في خندق واحد ،وهما األقرب إلى التصنيفات األميركية القائلة
باعتدالهما.
ونقلت صحيفة «الرأي» األردنية الصادرة الجمعة الماضي،
عن متحدث رسمي أردن��ي ،قوله بأن برنامجا ً تقودة الواليات
المتحدة األميركية لتدريب سوريين ،ألجل ما أسماه المصدر
(لمحاربة «داعش») قد بدأ قبل أيام في األردن .وأن األردن يشارك
في هذا البرنامج.
ونقلت «الرأي» عن صحف أميركية نقلت بدورها عن مسؤولين
أميركيين لم تسمهم ،بأنه قد بدأ تدريب ما أسموه «المعارضة
السورية» في األردن على أي��دي  450مدربا ً من بينهم 350
أميركياً ،وأن التدريب سيجرى الحقا ً في كل من تركيا وقطر
والسعودية أيضاً .وصوال ً إلى تدريب قوة قد يزيد عددها عن 35
ألفا ً من أفراد عشائر سورية.
وسيتلقى هؤالء تدريبات على المهارات والمعدات العسكرية
الرئيسة بما في ذل��ك األسلحة النارية واالت��ص��االت والقيادة
وقدرات التحكم.
وال بد أنه من الصحيح أن أمن األردن الوقائي ،يتمثل في قطع
دابر األسباب المهددة لهذا األمن ،ومنها وقف أي مراهنة على أي
جماعة انشقاقية أو انفصالية أو إرهابية ،أو انقسامية أو مذهبية
أو طائفية أو إثنية ،أو مدعومة من الكيان الصهيوني أو من أية
جهة استعمارية أو إمبريالية ،مهما كانت مبررات وذرائع تلك
العصابات.
إن مصالح األردن الراهنة والمستقبلية (وفي المقدمة منها
النظام السياسي) تتمثل في ع��دم ال��ت��ورط أكثر في أي عمل
ضد الدولة الوطنية السورية؛ سيصيب بمقتل ليس الجوانب
االقتصادية والصناعية وال��زراع��ي��ة والسياحية والتجارية
األردنية فقط؛ وإنما أيضا ً األمن الوطني واالستقرار السياسي
والعيش اإلقليمي المشترك.
إن استمرار فتح الحدود أمام من يسمون بالجئين سوريين،
يضر باألمن الوطني األردن��ي ،قبل اإلضرار بالعالقات األردنية
ـ السورية ،وقبل اإلضرار بالمصالح اليومية للعمالة األردنية
والمستهلك األردن��ي وبالبنى التحتية والموارد المائية .ذلك
أن استمرار فتح المعابر غير الشرعية يتيح تسلل إرهابيين
ومجرمين جنائيين وتهريب أسلحة ومخدرات وسيارات وماشية
وتجارة بشر وتبييض عملة .وللداللة على ذلك ،نورد نماذج مما
حدث خالل األيام القليلة الماضية:
ففي معان سرق مسلحون خطرون مركبة وأطلقوا نيرانا ً كثيفة
من أسلحة أوتوماتيكية باتجاه قوة أمنية أردنية كانت موجودة
في الموقع ،بحسب بيان صحافي لوزارة الداخلية األردنية.
وف��ي منتصف ش��ارع فيصل بوسط البلد ،ف��ي العاصمة
األردنية ،ضبطت األجهزة األردنية المختصة ،األسبوع الماضي،
سيارة خصوصية بداخلها  4بنادق (بامبكشن) أثناء اعتراضها،
وتم التحفظ على السيارة واألسلحة التي بداخلها وتم توقيف
المتهمين الستكمال التحقيقات.
وضبطت الجهات األردنية المعنية يوم  6أيار الجاري تاجريْ
سالح غير مرخصين وزب��ون في جبل عمان ،ولديهما أسلحة
وقواذف وعتاد ،وأحيال على الجهات المعنية مع الزبون.
وتعرضت حافلة أردنية متوجهة إلى مدينة العقبة إلطالق نار
من «مجهولين» ،وقد تقدم ركاب الحافلة بشكوى إلى الجهات
األمنية األردنية ،التي باشرت التحقيق.
وذلك فضالً عن كشف مصنع للسالح وأكثر من مستودع في
غير منطقة ،فضالً عن ازي��اد معدالت اقتنائه واستخدامه وما
يرافق ذلك من عنف مجتمعي ،وتهريب للمخدرات وسوى ذلك،
وهي ظواهر لم تكن معروفة بهذا القدر من االنتشار والتداعيات.
ال ن��ود «تصديق» تقارير توردها مراكز دراس��ات أوروبية
وأميركية وصهيونية ،وال بيانات قوى سياسية أردنية كشفت
ت��ورط األردن في ما ال يخدمه ،ويضر باألشقاء ،ولكننا نشهد
تداعيات فتح الحدود سلبا ً على كل أوجه الحياة في األردن،
وبخاصة أمنه واستقراره ،األمر الذي ال يعادله ثمن مهما بدا
«سخياً» وال وعود مهما ارتفعت أهميتها ،وال تعادلها تهديدات
بحجب المساعدات والمنح واألعطيات ،ورفع «الغطاء والحماية»
مهما كان األمر مخيفا ً أو مقلقاً.
مصلحة األردن وأمنه يتلخصان بإغالق المنافذ غير الشرعية
مع سورية ومع غيرها ،والتوقف عن استقبال الجئين سوريين؛
فيما هم إرهابيون يريدون توريط بلدنا في ما ال مصلحة له به
وجره إلى كارثة ،ومصلحة األردن تتركز في التوقف عن فتح
معسكرات التدريب ألي جهة كانت ،وبخاصة عندما تكون
بإشراف أميركي ،كما تتمثل مصلحته في التنسيق مع الدول
والجيوش الوطنية المناهضة لإلرهاب في سورية والعراق
وليبيا ومصر واليمن .بذلك نكون قد اتخذنا إجراءات وقائية ضد
اإلرهاب خارج الحدود ،متجنبين تداعيات سلبية لغير ذلك.
m.sh.jayousi@hotmail.com

كوالي�س
خفايا

ال يتوقف اإلع�ل�ام ال�م�ع��ادي ل�س��وري��ة وللمنطقة بشكل
ع��ام عن تكرار خطابة األج��وف في محاولة من محاوالته
اليائسة رس��م ص��ورة للمعارضة السورية على أنها كيان
حي وموجود ،وخصوصا ً ما يسمى «ائتالف الدوحة» .الذي
تموله السعودية وقطر وتدعمه «إسرائيل» وأميركا سياسيا ً
وتحتضنه تركيا العثمانية اآلن.
لقد أص��در م��ا يسمى ائ �ت�لاف ال��دوح��ة بيانه بالموافقة
على المشاركة في جنيف ثالثة ،وطبعا ً لن نختلف أن كان
هذا البيان هو أوام��ر المم ّولين الذين رضخوا أخيرا ً للخط
المنادي بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار ،وعلى رغم
أن النتائج معروفة مسبقا ً للشعب ال�س��وري وللمتابعين
للشأن ال�س��وري أنّ ه��ذا االئ�ت�لاف الممثل لجميع مصالح
الدول الممولة والحاضنة ولكنه ال يمثل ال من قريب وال من
بعيد المصالح السورية الوطنية وال الشعب السوري .وهذا
أك��رره دائما ً وه��و ليس باالتهام أو بالخصومة ،إنما واقع
يفهمه كل السوريين ما عدا المنتسبين لهذا «االئتالف».
وال �ي��وم وأه��ل ال�ش��ام يحيون ذك��رى ش�ه��داء أي��ار الذين
قضوا على يد السفاح العثماني وعلقت مشانقهم ألنهم كانوا
تنويريين وأزال��وا تلك الغشاوة المسماة خالفة العثمانيين
على بالد المسلمين.
ول�ك��ن الخيانة ت��رك��ت بيننا م��ن ت��رك��ت ،ف�ج��اء م��ن يخدم
حلم أردوغ� ��ان بالعثمانية ال�ج��دي��دة ،وك��ان ال�م��ال العربي
ال��ذي ُجهزت له مجموعة من صبيان السياسة لتكون في
قصر سلطانهم صاغرة ألوامرهم منفذة ألهواء دافع المال
ورغباته.

فهؤالء يعتقدون أن جنيف ثالثة هو حفل اقتسام الكعكة
السورية وتوسيع نفوذ االحتالل اإلرهابي وإعطاء مناطق
لتربية قطعان اإلرهابيين لتصبح خنجرا ً دائما ً في الخاصرة
ال �س��وري��ة .ف �ف��ي وق ��ت ي�ع�ل��ن ال �ع��ال��م ب��أس��ره أن «داع� ��ش»
و«النصرة» ومن في فلكهما هم إرهابيون ال دين لهم ،يخرج
ص��وت االئ �ت�لاف ش ��اذا ً م�ن��اش��دا ً األم��م المتحدة ب��أن تمنع
معركة القلمون أو توقف تحرير إدل��ب .هذه األص��وات هي
نفسها التي تد ّعي أنها تريد حماية سورية ،وكيف تحمي
سورية وهي التي تغرس الخنجر جسدها؟ جنيف بالنسبة
لهم هو حالة استعراض وعرض ألحدث ربطة عنق .وجنيف
بالنسبة لهم رحلة إلى أوروبا وتس ّوق وفنادق على حساب
الممولين .جنيف بالنسبة لهم ه��و ف��رص��ة لتقديم الوالء
والطاعة ألسيادهم ور ّد بعض الجميل في تقديم أسيادهم
على وطنهم سورية .هذا هو جنيف بعيون الذين يرحبون
ليل ن�ه��ار بقصف التحالف ال�س�ع��ودي ألط�ف��ال ال�ي�م��ن .هم
الذين أرسلوا برقيات التهنئة لكيان اسمه «إسرائيل» ادعى
أنه يحتفل بعيد االستقالل.
وكيف نخاطب من يحتفل بعيد استقالل «الصهيونية»
وهو يسلم بالده إلى احتالل؟
وك �ي��ف ن�خ��اط��ب م��ن ي�ت�ج��اه��ل ذك ��رى ال �ج�لاء ف��ي وطنه
ويحتفل بنجاح أردوغان واستقالل ما يسمى «إسرائيل».
أم��ا جنيف ف��ي عيوننا ،فهو خ�ط��اب ح��ق ورس��ال��ة وطن
م��وج��وع .ه��و ف��ي عيوننا منبر لنشر الحقيقة التي يغيبها
اإلع�لام حتى الحليف أو ما هو محسوب علينا انقلب بفعل
ال� ��دوالر وال��ري��ال وأص �ب��ح ي �ك��ذب وي�ل�ف��ق وي �ط��رح الحرب
السورية على أنها ح��رب طائفية وينسى أنها ح��رب دفاع
عن وطن وتاريخ عمره أكثر من ستة آالف سنة .جنيف في
عيوننا هو انتزاع اعتراف بوجودنا ،وإننا مازلنا هنا ومازالت

دمشق عاصمتنا األبدية وليس كما يسوق إعالمهم بأنها
ستُنقل في يوم ما إلى الساحل ويسلم الشمال إلى تركيا
والجنوب إلى السعودية .جنيف في عيوننا هو مكان لتوجيه
دعوة إلى السوريين والسوريين فقط ،بأن مؤتمرهم الواعد
دمشق حيث مسجد بني أمية حيث أج��راس كنائس دمشق
العتيقة .حيث غنت لنا فيروز وصفقنا لها.
جنيف في عيوننا هو حالة سفارة موقتة لنخبر العالم أن
الشعب السوري صامد وواقف على حدوده .وحدوده اليوم
من فلسطين إلى العراق .وإذا كانت «إسرائيل» ومن يخدمها
يعتقدون أن المقاومة محصورة في بقعة جغرافية محدده
فهم واه�م��ون .ألن حقوق الشعوب ال تسقط بالتقادم وال
بعدد السنين .مئة عام على جرائم العثمانيين وإبادة األرمن
مئة ع��ام أو أق��ل بقليل على وع��د بلفور وج��رائ��م الهاغانا
والصهيونية مئة عام أو أقل على جرائم فرنسا وبريطانيا.
وه��ذه الحقوق ال نريدها دم ب��دم ،إنما نريد اعترافا ً بحقنا
بأننا المعتدى عليهم ول��م نعت ِد على أح��د ،ونحن مؤمنون
بسوريتنا ،لهذا فتحنا قلوبنا وعقولنا لمؤتمر ترعاه األمم
المتحدة وهي أحد الشركاء في سفك الدم السوري وهي أحد
الذين غيبوا وثائق وجرائم العصابات اإلرهابية ومموليها
من السعوديين والعرب.
أما سياسياً ،فدخول تحليالت وتوقعات لن يغيّر شيئا ً من
واقع أن جيشنا والمقاومة على خط النار يالحقون اإلرهاب
ويقاتلون طيور الظالم .ول��ن يغيّر من واق��ع سورية التي
عرفها ويعرفها التاريخ ما يبثه إعالمهم وما ينشرونه من
تقارير وافتراءات مز ّورة سمعناها في الهاي ،وهي إنْ دلت
على شيء فإنها تد ّل على مدى إفالس محور العدوان على
المنطقة من ليبيا إلى اليمن إلى العراق إلى سورية والحكاية
بدأت في فلسطين المحتلة.

ً
ً
ً
مهيبا في الذكرى الـ 70للن�صر على النازية
ع�سكريا
عر�ضا
ال�ساحة الحمراء في مو�سكو ت�شهد

بوتين :توافق مع �ألمانيا على الحل ال�سلمي للأزمة الأوكرانية
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أمس إن لدى روسيا وألمانيا
وجهات نظر مختلفة تجاه الوضع
في أوكرانيا ،لكن الجانبين يتوافقان
على الحل السلمي هناك.
ودع���ا بوتين ف��ي اختتام لقائه
المستشارة األلمانية ف��ي موسكو
خالل مؤتمر صحافي مشترك معها
إلى رفع الحصار عن شرق أوكرانيا
والذهاب إلى التعديالت الدستورية
بهدف الخروج من األزمة.
وأش����ار ال��رئ��ي��س ال���روس���ي إل��ى
ض���رورة تطبيق القوانين الدولية
على جميع النزاعات الدولية ورفض
المعايير المزدوجة ،وأوضح بوتين
أن الغرب دعم منفذي االنقالب في
أوكرانيا في وقت رفضه اليمن ودعم
الرئيس الشرعي هناك.
كما أعلن بوتين أن تنفيذ اتفاقات
مينسك يسير ق��دم �ا ً على رغ��م كل
الصعاب ،وأن الوضع في أوكرانيا
بات أهدأ.
وقال بوتين إنه «يجب تنفيذ جميع
اتفاقات مينسك بالكامل وبدقة ،وأذكر
بأن جملة اإلجراءات للتسوية تمتلك
طابع حزمة ،إذ ترتبط فيها الجوانب
الرئيسية للتسوية كافة ،السياسية
والعسكرية واالجتماعية االقتصادية
واإلنسانية».
وأضاف أنه «توجد هناك األسس
ك��اف��ة الع��ت��ب��ار أن عملية مينسك
تتحرك وإن مع صعوبات» ،الفتا ً
إلى أنه «بعد  12شباط بات شرق
أوكرانيا مع كل المشاكل الموجودة
أكثر هدوءاً».
وش���ددت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل على ض��رورة تطبيق
اتفاقات مينسك كأساس للتسوية
السلمية في أوكرانيا ،مشيرة إلى
ضرورة الحفاظ على وحدة األراضي
األوك��ران��ي��ة .وأض��اف��ت م��ي��رك��ل أن
ألمانيا تتعاون مع روسيا لحل األزمة
األوك��ران��ي��ة وملفات دولية ع��دة ،ال
سيما األزمة السورية والملف النووي
اإليراني.
ووص��ل��ت المستشارة األلمانية
إل��ى موسكو ،حيث وضعت برفقة
الرئيس بوتين إكليالً من الزهور على

البرلمان الإيراني يلوح بقانون
لوقف المفاو�ضات النووية
وعدت إيران بدراسة مشروع قانون يطالب الحكومة بوقف المفاوضات
حول برنامجها النووي ردا ً على التهديدات العسكرية األميركية.
وأعلن عضو اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الخارجية واألمن
القومي جواد كريمي كودوسي أول من أمس« :غدا ً سينظر المشرعون
على وجه السرعة في مشروع قرار بوقف المفاوضات حول برنامج إيران
النووي .وبعد التصديق عليه سيقدم القانون لهيئة المجلس للتثبيت.
وستصبح الحكومة ملزمة على أساس هذا القانون بوقف المفاوضات
حتى يعتذر األميركيون أم��ام جمهورية إي��ران اإلسالمية ويكفوا عن
تهديداتهم».
وجاء هذا الرد العنيف من قبل البرلمان اإليراني ردا ً على تصريحات
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ووزي��ر الخارجية جون كيري ،بأن
الواليات المتحدة ال تستثني أعماال ً عسكرية بحق إيران.
كما طرح الكونغرس األميركي مشروعا ً يوفر إمكان مراجعة االتفاق
النووي ،وذلك في سياق تصريحات المسؤولين األميركيين كيري وبايدن،
للضغط على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والفريق اإليراني المفاوض.

ضريح الجندي المجهول قرب جدار
الكرملين في إط��ار فعاليات إحياء
الذكرى الـ 70للنصر على النازية في
الحرب الوطنية العظمى.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أك��د شتيفين
زاي��ب��رت ال��ن��اط��ق ب��اس��م الحكومة
األل��م��ان��ي��ة أن م��ي��رك��ل ذاه��ب��ة إل��ى
موسكو لتكريم ذكرى ضحايا الحرب
العالمية الثانية من مواطني االتحاد
ال��س��وف��ي��ات��ي ال���ذي واج���ه خسائر
فادحة.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي
ي����وري أوش���اك���وف أن «إش��ك��ال��ي��ة
تسوية األزم��ة األوكرانية الداخلية
تشكل محور جدول األعمال» مشيرا ً
إل��ى أن «روس��ي��ا وألمانيا تدعوان
كييف واألقاليم الجنوبية الشرقية
ألوك��ران��ي��ا إل���ى االل���ت���زام ال��ص��ارم
باتفاقات مينسك».
الجدير بالذكر أن األزمة األوكرانية
شكلت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة محور
محادثات بوتين وميركل المباشرة
منها وغ��ي��ر ال��م��ب��اش��رة ،إذ تحادث
الزعيمان حول هذه المسألة خالل
عام  2014أربع مرات وجها ً لوجه
و 34م��رة هاتفياً ،فيما شهد عام
 2015حتى اآلن لقاءين بينهما و16
اتصاال ً هاتفياً.
من جانب آخ��ر ،بحث الجانبان
التعاون الثنائي وإج���راءات تنمية
العالقات التجارية االقتصادية.

وكان حجم التجارة بين البلدين
قد انخفض عام  2014مقارنة بالعام
السابق بنسبة  5,6في المئة حتى,
 701مليار دوالر ،علما ً أن االستثمارات
األلمانية في االقتصاد الروسي تبلغ
أكثر من  21مليار دوالر ،وهناك أكثر
من  6آالف شركة عاملة في روسيا
بمشاركة ألمانية بما فيها  800شركة
برأس مال ألماني صرف.
إلى ذلك ،شهدت الساحة الحمراء
بموسكو عند العاشرة صباح أول من
أمس العرض العسكري األضخم في
تاريخ روسيا لمناسبة الذكرى الـ70
لعيد النصر على النازية في الحرب
الوطنية العظمى.
وحضر العرض نحو  30زعيما ً
وق��راب��ة  40م��س��ؤوال ً أج��ن��ب��ي�ا ً في
م��ق��دم��ه��م :رؤس����اء ال��ص��ي��ن والهند
وجمهورية جنوب أفريقيا وفيتنام
ومصر وزيمبابوي وكوبا ومقدونيا
ومنغوليا وفلسطين وسلوفاكيا
وال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك وأب��خ��ازي��ا
وأوسيتيا الجنوبية وقبرص وصربيا
والتشيك ووزي��را خارجية إيطاليا
وفرنسا إضافة إلى األمين العام األمم
المتحدة بان كي مون والمدير العام
لليونيسكو إيرينا بوكوفايا ومثل
بريطانيا حفيد وينستون تيشرتشل،
رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب
العالمية الثانية.
وش���ارك ف��ي ال��ع��رض العسكري

بموسكو نحو  16ألف عسكري و190
قطعة من المعدات الحربية و150
ط��ائ��رة وم��روح��ي��ة ،بما فيها أح��دث
نماذجها .كما ستسير في االستعراض
ص��واري��خ «ي���ارس  »24 -العابرة
للقارات ،ودبابات وعربات المشاة
القتالية الحديثة «أرماتا» ،والعربات
القتالية «كورغانيتس» و«راكوشكا»
و«تايفون» ،والطائرات المقاتلة «سو
–  »34و«ميغ –  29أس أم تي»،
وقاذفات القنابل االستراتيجية «تو
–  ،»160والمروحيات القتالية «مي
– 28أن» (الصياد الليلي) ،و«كا –
( « 52التمساح).
كما سارت في االستعراض عشرات
القطع العسكرية من القوات المسلحة
لرابطة الدول المستقلة ودول أخرى
صديقة ،منها أذربيجان وأرمينيا
وبيالروس وكازاخستان وقرغيزيا
وط��اج��ك��س��ت��ان وال��ه��ن��د ومنغوليا
والصرب والصين.
وخالل كلمة في مستهل العرض،
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ألول مرة في الساحة الحمراء بهذه
المناسبة دقيقة صمت إجالال ً لذكرى
شهداء الحرب الوطنية العظمى.
وبعيد ال��ع��رض وض��ع الرئيس
بوتين برفقة نحو  30م��ن رؤس��اء
وقادة الدول الذين حضروا العرض
الزهور على ضريح الجندي المجهول
قرب جدار الكرملين.

كييف تحتفل بالن�صر مع حلفاء الجي�ش النازي!
استقبل البرلمان األوكراني في
جلسة احتفالية ب��ذك��رى النصر
الـ 70على ال��ن��ازي��ة ،المحاربين
ال��ق��دام��ى ف��ي «ال��ج��ي��ش ال��ث��وري
األوكراني» الذي تعاون مع ألمانيا
ال��ن��ازي��ة وت���ورط ف��ي ج��رائ��م قتل
جماعي.
وج��ل��س ال��م��ح��ارب��ون ال��ق��دام��ى
م��ن الجيش األح��م��ر إل��ى الجانب
اآلخ��ر م��ن المنصة وفصل بينهم
المشاركون في العملية العسكرية
بدونباس شرق أوكرانيا.
وح���ض���ر ال��ج��ل��س��ة ال��رئ��ي��س
األوك���ران���ي ب��ي��ت��رو بوروشينكو
واألمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون ورئيس الوزراء األوكراني
أرس��ي��ن��ي ياتسينيوك وأع��ض��اء
ال��ح��ك��وم��ة األوك��ران��ي��ة وال��ن��واب
باإلضافة إلى نواب ودبلوماسيين
من دول أخرى.
وق��ال بوروشينكو في الجلسة
إن الحرب العالمية الثانية كانت
النتيجة القاتلة لحسابات القادة
األوروبيين الخاطئة بعدم تقديرهم
لخطورة أدولف هتلر .وأضاف أنه
ال يحق ألح��د أن يحتكر االنتصار
ع��ل��ى ال��ن��ازي��ة ول����وال أوك��ران��ي��ا
واألوكرانيين «لما تم االنتصار في
الحرب العالمية الثانية».
وعن األزمة في شرق أوكرانيا أكد

قال ديبلوماسي
خليجي ّإن أزمة
مصرية سعودية
صارت متوقعة مع
نهاية حرب اليمن،
ألنّ السعودية طلبت
مرتين من مصر أن
تقود قوة برية من
قوى التحالف ،وكان
الر ّد المصري بعدم
القدرة وعدم الرغبة
في القيام بتو ّرط
عسكري بري في
اليمن ،في ضوء
الذاكرة التاريخية
المصرية تجاه اليمن
والظروف الراهنة
أمنيا ً لمصر في سيناء
وعلى الحدود مع
ليبيا.

بريطانيا� :صدامات في لندن
على خلفية فوز المحافظين
أعلنت شرطة سكوتالند يارد أن أربعة ضباط وشرطيا ً أصيبوا
بجروح بعد إلقاء متظاهرين زجاجات وعلبا ً معدنية على شرطة
مكافحة الشغب خالل تظاهرة في وسط لندن ،احتجاجا ً على إعادة
انتخاب ديفيد كاميرون رئيسا ً للوزراء.
ً
وتأججت الصدامات عندما واجه المحتجون صفوفا من الشرطة
أمام المدخل الرئيسي لمقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت ،إال أن
الشرطة أغلقت شارع وايت هول المركزي ،لكنها أعادت فتحه الحقاً،
بعدما اعتقلت أربعة أشخاص ،وفق ما ذكر متحدث باسم شرطة
سكوتالند يارد.
وقد ُقدِر عدد المحتجين بنحو  200شخص بينهم مجموعة من
 25شابا ً ملثما ارتدوا مالبس سوداء ،وهم يطلقون األبواق ويقرعون
األوان��ي وي��رددون عبارات بذيئة ،ويلقون الدراجة الهوائية على
الشرطة.
في موازاة ذلك ،ينوي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إجراء تعديالت على حكومته ،بعد فوز حزبه في االنتخابات الذي
ضمن له البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة.
وضمن ما عُ رف من هذه التعديالت ،سيتولى مايكل غوف وزارة
العدل وسيصبح كرس غرايلنغ وزي��را ً لشؤون مجلس العموم،
وستبقي نيكي مورغان وزيرة للتعليم والمساواة ،كما سيتولى
مايكل غوف وزارة العدل وسيتولى تغيير قانون حقوق اإلنسان.
ويتوقع استمرار وزراء الداخلية والخارجية والخزانة والدفاع
في مناصبهم من دون تغيير ،وأن يصبح وزير الهجرة السابق مارك
هاربر مسؤوال ً عن كتلة حزب المحافظين في البرلمان.
كما سيكون مايكل غوف ،الذي عمل وزيرا ً للعدل والتعليم في
السابق ،مسؤوال ً عن تطبيق تعهد حزب المحافظين بتغيير قانون
حقوق اإلن��س��ان األوروب���ي بمشروع ق��ان��ون بريطاني للحقوق،
وسيمنح القانون الجديد المحاكم البريطانية حق الفصل النهائي
في القضايا التي تفصل فيها محاكم أوروبية أخرى.
ومن المتوقع أن يقوم كاميرون بتغيير وزاري أكبر يوم االثنين
يشمل شغل المناصب التي كان نواب حزب األحرار الديمقراطيين
ضمن التحالف ال��ذي شكله حزبهم مع ح��زب المحافظين خالل
الدورة البرلمانية السابقة.
يذكر أن زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون فاز في االنتخابات
البرلمانية ،بوالية ثانية مدتها خمس سنوات في االنتخابات التي
أجريت الخميس الماضي على غالبية مطلقة في البرلمان ،بعدما
قلصت حكومته السابقة اإلنفاق العام بشكل كبير لخفض العجز
في الموازنة.

المنظمات الإن�سانية تن�سحب
من جنوب ال�سودان وفرار ع�شرات
الآالف ب�سبب المعارك

بوروشينكو في خطابه مواصلة
التزام خطة السالم الخاصة به،
وأنه يشعر بمسؤولية عظيمة تجاه
أوكرانيا والشعب األوكراني.
ويعود تاريخ «الجيش الثوري
األوك��ران��ي» إل��ى ع��ام  1942حين
ج��رى تشكيله بقرار من «منظمة

القوميين األوك��ران��ي��ي��ن» كجناح
عسكري لها.
وت���ع���اون ع��ن��اص��ر «ال��ج��ي��ش
األوك��ران��ي الثوري» على الصعيد
العملي م��ع االح��ت�لال ال��ن��ازي في
معظم األحيان ،إضافة إلى تورط
أف����راده ف��ي ج��رائ��م ق��ت��ل جماعي

ارت��ك��ب��ت ب��ح��ق س��ك��ان مدنيين
ب��ول��ن��دي��ي��ن وف���ي ب��ع��ض مناطق
أوكرانيا.
وتعتبر السلطات األوك��ران��ي��ة
رس��م��ي�ا ً ه��ذه العناصر «أب��ط��االً»
حاربوا في سبيل استقالل أوكرانيا
من «االحتالل السوفياتي».

كشفت اللجنة الدولية للصليب األحمر السبت  9أيار عن فرار عشرات
اآلالف من المعارك العنيفة الدائرة جنوب السودان ،إضافة إلى انسحاب
الموظفين بالمنظمات اإلنسانية في المنطقة.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر سحب عامليها من بلدة ليرمن
بوالية الوحدة وأعربت عن قلقها على سالمة عشرات اآلالف بخاصة مع
تواتر أنباء عن فرارهم من المنطقة.
وص��رح المتحدث العسكري فيليب أقوير بأن قتاال ً ي��دور في والية
الوحدة جنوب السودان ،فيما أكدت منظمة أطباء بال حدود أنها أغلقت
مستشفى في بلدة لير وسط أنباء عن هجوم وشيك.
وقال بول كريتشلي رئيس مهمة منظمة أطباء بال حدود «انسحبنا مرة
أخرى وقلوبنا يعتصرها الحزن ألننا نعلم ما سيعانيه المدنيون عندما
تنقطع عنهم الرعاية الطبية الضرورية الالزمة إلنقاذ حياتهم».
واندلعت معارك أواخر عام  2013بين قوات موالية للرئيس سيلفا
كير ومتمردين موالين لحليفه ونائبه السابق ريك مشار ،ما تسبب في
نزاعات عرقية بين قبائل الدنكا التي ينتمي لها كير وقوات من قبائل
النوير العرقية التي ينتمي لها مشار.

