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القد�س مخاطر جدية...
وجوالت ت�صعيد مقبلة
} راسم عبيدات
واضح انه في ظ ّل حكومة اليمين «اإلسرائيلي» المتطرف ،فإن
وضع المقدسيين العرب سيشهد المزيد من التدهور وتضييق
الخناق عليهم ،ومحاربتهم في تفاصيل حياتهم اليومية .وسن
المزيد م��ن القوانين والتشريعات العنصرية ،وات�خ��اذ ق��رارات
لها أبعاد خطيرة بعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري
للمقدسيين.
منذ بداية تشكل الحكومة «اإلسرائيلية» الحالية ،والحديث يجري
عن أيام سوداء ومراحل عصبية تنتظر سكان العرب المقدسيين،
حيث شهدنا ح��ال��ة وخ �ط��وات م��ن التصعيد غير المسبوق ضد
القدس والمقدسيين ،فكان هناك ق��رار للجنة البناء والتخطيط
بإقامة ( )90وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم
(هارحومه) جنوب القدس ،وقد استبقت الحكومة «اإلسرائيلية»
هذا القرار بقرارات لها مخاطر وأبعاد استراتيجية على الوجود
والطابع العربي  -اإلسالمي للمدينة ،فقد اتخذت حكومة االحتالل
في اجتماعها الثالثاء الماضي في ما يسمى بـ«متحف إسرائيل»
ق ��رارات ع��دة تصب ف��ي تهويد المدينة وتعزيز السيطرة عليها
ومنع إعادة تقسيمها ،وبما يمنع أية إمكانية لحل سياسي يقوم
على أساس الدولتين ،وبأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة
الفلسطينية المستقلة ،فقد تم نقل وزارة شؤون القدس لمكتب
رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» نتنياهو مباشرة ،بعد أن ت ّم فصلها
عن يهود الشتات ،وه��ذا يعني أنّ نتنياهو سيكون مسؤوالً عن
كافة القرارات والمشاريع المتعلقة باالستيطان والتهويد ،وكذلك
تمت المصادقة على ع��دد م��ن ال �ق��رارات التي م��ن شأنها تعزيز
«يهودية» المدينة» في إطار «توحيد المدينة» ،ومن هذه القرارات
تشكيل لجنة رسمية من أج��ل إحياء «اليوبيل الذهبي» الحتالل
المدينة في عام  ،2017ذكرى مرور خمسين عاما ً على احتالل
القسم الشرقي من مدينة القدس ،وعملية اإلحياء تلك تشمل إقامة
فعاليات ثقافية ،رياضية ،تعليمية ،تراثية ،فنية ...الخ ،وأيضا ً من
ضمن القرارات المتخذة خطة خماسية تمتد من ،2020 – 2016
تهدف الى تعزيز السيطرة «اإلسرائيلية» على المدينة ،يجري من
خاللها تحسين البنية التحتية وسد الثغرات في هذا الجانب ما بين
القسمين الشرقي والغربي من المدينة ،وكذلك زي��ادة وتكثيف
زيارة المستوطنين الى حائط البراق ،وتنفيذ مشاريع في حائط
ال �ب��راق ،واس�ت�م��رار العمل بحفر االن�ف��اق أسفل وح��ول المسجد
األق�ص��ى وتحسين بنية النقل ال�ع��ام وتوسيع ج��والت الطالب
والجنود التعليمية للقدس وحائط البراق ،وتخصيص ابنية في
القدس الشرقية للمؤسسات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها.
ه��ذه ال �ق��رارات الحكومية لها اب�ع��اد مهمة واستراتيجية في
إح�ك��ام السيطرة على مدينة ال �ق��دس ،مدينة ال�ق��دس التي يقول
نتنياهو بالحرف الواحد مخاطبا ً زعيم البيت الصهيوني هرتسوغ
«سنستمر في البناء في القدس ،وستبقى عاصمة «دولتنا» األبدية،
وال عودة الى قدس مقسمة تنصب فيها األسالك الشائكة ،او يقف
القناصة على أسوارها.
وفي هذا السياق ولتحقيق هذا الغرض أعلنت وزي��رة الثقافة
والرياضة «اإلسرائيلية» المتطرفة ميري ريغب من البيت اليهودي
عن نقل مقر الوزارة من «تل ابيب» الى القدس ،ودعا وزير الزراعة
اوروي ارئيل ووزي��ر التعليم نفتالي بينت من الحزب نفسه الى
تمكين اليهود م��ن ال�ص�لاة بحرية وإق��ام��ة صلواتهم التلمودية
والتوراتية في المسجد األقصى ،وقاال بأن ذلك سيتحقق قريباً.
«إس��رائ �ي��ل» ال تكتفي بالخطط النظرية وال ب��ال�ش�ع��ارات وال
بالبيانات ،هي تقوم بعمليات التنفيذ على األرض لكي تغير من
الوقائع والحقائق ،وتحدث تغيرا ً جوهريا ً في البنية الديمغرافية
في المدينة لمصلحة المستوطنين ،وبما يحول العرب المقدسيين
ال��ى ج��زر متناثرة ف��ي محيط «إس��رائ�ي�ل��ي» واس ��ع .حيث قامت
بافتتاح مركزين جديدين للشرطة واح��د في جسر «أم البنات»
خلف المدرسة التنكيزية ،وأقيم على آثار اسالمية من الفترتين
المملوكية والعثمانية في إطار توسيع ما يسمى ببيت «شتراوس»
التوراتي والذي ال يبعد سوى عشرات األمتار عن الحائط الغربي
لألقصى ،والمركز اآلخ��ر في منطقة باب النبي داود على وقف
آل الدجاني .وهذا ترافق مع تصعيد ميداني كبير ،وعمليات هدم
للمنازل والمحالت التجارية في منطقة واد قدوم وسلوان وغيرها
م��ن البلدات المقدسية ،ناهيك ع��ن ت��وزي��ع ع�ش��رات أوام��ر الهدم
اإلداري ،وقيام بلدية االحتالل بتصوير أحياء كاملة كما حدث في
عين اللوزة بسلوان.
وح�ك��وم��ة االح �ت�لال ل��م ت�ك�ت� ِ
�ف ب��ذل��ك ،ب��ل ع�م��دت ال��ى تصفية
الشهيد عمران ابو دهيم أمس األربعاء في مفترق جبل الزيتون
بالطور ،عندما قام بتجاوز احدى سيارة شرطة اإلحتالل بسبب
حالة اإلزدح��ام هناك ،ليطلق عليه جنود اإلحتالل النار بدم بارد
ويستشهد في مشهد أصبح مالوفا ً ومن دون أي حسيب او رقيب،
حيث كل فلسطيني مقدسي يفقد السيطرة على مركبته او سيارته
لخطأ بشري او خلل ميكانيكي في السيارة تطلق عليه النار من
دون سابق انذار ،والحجج والذرائع جاهزة حاول دهس مجموعة
من الجنود او المستوطنين ،أوامر بالقتل وأحيانا ً إشادة بالقتلة
وال محاسبة لهم.
العقوبات الجماعية بحق المقدسيين ستتصاعد ،واالحتالل
يعلن عن ان محاكمات المقدسيين المتهمين بالتحريض على مواقع
التواصل اإلجتماعي ستتواصل وتتوسع ،حيث حكم على البعض
منهم بأحكام قاسية ،في حين كان المحرضون من المستوطنين
على قتل ال �ع��رب وط��رده��م وترحيلهم ،ل��م تتم مساءلتهم وال
محاكمتهم ،وليس ه��ذا فحسب فنحن نشهد تصاعدا ً كبيرا ً في
عمليات اإلعتقال للقاصرين واألطفال المقدسيين ،وتفرض عليهم
احكام جائرة وظالمة ،ومن يطلق سراحه منهم ،يجري إبعاده عن
مكان سكنه او يفرض عليهم حبس منزلي وغرامات باهظة لحين
المحاكمة.
ونشهد ارتفاعا ً كبيرا ً في وتائر اقتحام األقصى ،مع سماح ما
يسمى بمحكمة العدل «اإلسرائيلية» للمتطرف الصهيوني «يهودا
غليك» بالعودة القتحامات األق�ص��ى م��ن ج��دي��د ،ونحن شاهدنا
في مسيرة ما يسمى بـ «توحيد القدس» قبل أي��ام كيف استباح
اآلالف من زعران المستوطنين بحماية المئات من عناصر الجيش
والشرطة «اإلسرائيلية» والخيالة المدينة وأقصاها ،ومارسوا
شذوذهم وعربدتهم بالصراخ والعواء واإلعتداء على المواطنين
ال �ع��رب ،وال�غ�ن��اء وال��رق��ص بحلقات اس�ت�ف��زازي��ة م��اس��ة بمشاعر
وكرامة العرب المقدسيين ،وترديد عبارات وشعارات «القدس
لنا» و«الموت للعرب» ،ارحلوا أيها العرب القذرون وغيرها من
العبارات والشعارات العنصرية.
نحن اآلن في القدس وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة،
نقف أمام مخاطر جدية على عروبة وإسالمية المدينة ،وعلى كل
ما يمت لوجدونا فيها بصلة ،حرب على كل شبر وزق��ة وزاوية
وشارع ،وجوالت تصعيد قادمة تنذر بعواقب كبيرة للمقدسيين،
الذين يقفون وحدهم في حرب المواجهة والتصدي لعدو يمتلك
ّ
ويسخر كل الطاقات واالمكانات من أجل اقتالعهم ونفي وجودهم،
ولكن كل ذلك يتحطم على صخرة صمود المقدسيين وتشبثهم
بالبقاء والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم ووجودهم.
وثمة من يقول ولكن يا راسم ويا كاتبنا ما العمل...؟ والعمل
أن نعتمد ونعول على ذاتنا وطاقتنا وإمكاناتنا ،فال السلطة بوارد
حساباتها القدس ،والعرب والمسلمون كأمة دخلوا في سبات
عميق وحروب تدمير ذاتي مذهبية وطائفية ،واألمة تلفظ أنفاسها
األخيرة.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

المعار�ضة ال�سورية خارج اللعبة...
} جمال العفلق
قد يكون توصيف الحرب الكونية على سورية باللعبة هو
أكثر توصيف مناسب لهذا الواقع الذي دفع آلية السوريين
قسرا ً وهم الجالسون في بيوتهم آمنين ،حيث أتت اليهم
الحرب وهم لم يطلبوها .ولكن هذا ال يعني بالنسبة للغالبية
السورية أن تقبل الهزيمة واذا كانت هذه الحرب فرضت
نفسها فإن انتصارهم سيفرض نفسه على المعتدين.
وللبحث في أسباب هذا العدوان على سورية يكفي ان نقف
عند عبارة واح��ده أن سورية لم توقع اتفاق استسالم لما
يسمى «إسرائيل» كما فعلت دول الجوار والدول العربية التي
تقيم منذ سنوات عالقات سرية مع هذا الكيان الغاصب واليوم
هي ليست بخجوله بإعالن هذه العالقة وبطرق مختلفه،
واليوم علينا ان نقول لمن يطلقون على أنفسهم اسم معارضة
سورية شكرا ً ايها الساده انتهت اللعبة وأنتم خارجها فقد
قدمتم لعدو بالدكم الكثير ووصلتم وإياه الى ما يريد ،فاليوم
من يسيطر على الساحة وأقصد بالسيطرة الفعلية والتواجد
هم المجموعات اإلرهابية التي تحمل الفكر التكفيري والتي
أعلنت البيعة ألمير «القاعده» أيمن الظواهري.
فهذه المجموعات وعلى رأسها «النصرة» والتي اطلقتم
عليها في يوم من األيام اسم البنادق الشريفه هي اليوم تشكل
مع اربعة وعشرين فصيل آخر من المرتزقة والمدعّ مين من
السعودية وقطر واميركا و«إسرائيل» واالردن وتركيا القوه
العسكرية التي تهاجم الجيش السوري وتقطع الطرق وتقتل
األب��ري��اء وتالحق كل من يخالفها حتى وان ك��ان معارضا ً
للسلطة ،فهي تحمل فكرا ً ارهابيا ً سلفيا ًَ اساسه إلغاء اآلخر
والقضاء عليه وال تختلف بأهدافها عن «داعش» التي تشكل
الجزء اآلخ��ر من الجماعات اإلرهابية وتقوم بما تقوم به
وبتغطية سياسية منكم ومن ال��دول الداعمة لهذا التنظيم

الدموي الذي ال يعرف كما عصابات الهاغانا العيش من دون
دماء.
وجدانيا ً هذا هو الواقع ،أما سياسيا ً فقد اخترتم انتم ان
تتمترسوا خلف ق��رارات سيدكم الصهيوني ورفضتم كل
الحلول وكل ما كان يمكن ان يمهد لعمل وطني مشترك بحجة
انكم ثوار وانكم اخذتم على عاتقكم تحرير الشعب السوري!
واي تحرير ه��ذا ال��ذي يعيشة السوريون اليوم ،آالف من
اإلرهابيين ،قتل وتدمير وسرقة للنفط واآلثار ،قتل لالنسان
وتشوية للتاريخ ،وانتم على الخطاب الفارغ نفسه بعبارات
الديمقراطية والحرية والعداله ،فسخروكم لمشروع أسلمة
الدولة السورية والقضاء على تنوعها الطبيعي والثقافي،
فكنتم خير جند لهم في تنفيذ هذه الجريمة التي سيدفع العالم
بأسره ثمنا ً لها فهذا الدمار الذي انتم سببه وال احد غيركم في
بلد كان عبر التاريخ اإلنساني مرجع حضاري وثقافي.
ان واقعكم ودورك��م كمعارضة اليوم ال يختلف عن دور
«داع��ش» و«النصرة» ومن في فلكها وال يختلف عن دور ما
يسمى جيش الدفاع «االسرائيلي» ،اتفقتم باألهداف واتفقتم
بآلية العمل – فكانت رغبتكم في خدمة اعداء وطنكم اكبر
بكثير من رغبتكم في تغير واقع الشعب السوري.
واذا كان دوركم االعالمي لم ينت ِه بعد ولكنه الى الزوال
قريبا ً ألن ال��دور الفعلي للمخربين اليوم في وقت انكشف
ادع���اء التحالف ال��دول��ي ال��ذي رحبتم ب��ه وطبلتم ل��ه في
محاربة «داعش» الذي طالما ادعيتم أنه من صنع النظام،
بل هو النظام لدى إعالمكم وكتابكم الصحافيين في الصحف
الصفراء .التي طالما دافعت عن هذه الجماعات ووصفتها وما
زالت تصفها باسم ثوار ومعارضين!
اما الجانب الوطني في سورية وهو جانب مقاوم متمسك
بأرضه مخلص لوطنه يعلم واقعكم وي��درك م��دى غرقكم
بالخيانة وهذا أقل ما يمكن وصفكم فيه اليوم .فتحمل الناس
وما زالوا للحصار والغالء ومنع وصول الدواء والغذاء اليهم

ريابكوف :العقوبات والجوانب الع�سكرية الق�ضايا الأ�صعب في المفاو�ضات

روحاني :الفريق المفاو�ض
يتقدم كل يوم خطوة الى الأمام
ق���ال ال��رئ��ی��س االي���ران���ي حسن
روح���ان���ي «ان ف��ری��ق ال��ت��ف��اوض
االی��ران��ي ال��ق��وي ،ی��ت��ق��دم ك��ل ي��وم
خطوة ال��ی االم��ام الستیفاء حقوق
الشعب االیراني» مؤكدا ً ان الغالبیة
ال��س��اح��ق��ة للشعب ت��دع��م مسیرة
السالم والمصالحة والتعاطی البناء
مع العالم.
وأك��د روح��ان��ي «ان��ن��ا سنواصل
مسیرتنا كما في األشهر السابقة في
ظل دعم الشعب والقیادة الحكیمة
لقائد الثورة االسالمیة» ،مضيفاً:
«ان الشعب یعلم جیدا ً ویعي ان
ال��ش��ع��ارات واط��ل�اق تصریحات
متشددة لن تحل مشاكل المجتمع
والبالد».
وأع����ن ال��رئ��ی��س االي����ران����ي ان
البالد في حاجة الی مجتمع ینعم

بالهدوء واالنسجام لحل المشاكل
االقتصادیة واالجتماعیة وتوفیر
فرص العمل للشبان والتقدم باتجاه
تحقیق مسیرة التنمیة الصناعیة
والزراعیة في كل انحاء البالد.
وقال« :اننا في حاجة الی الوحدة
والتعاون والتناغم في داخل البالد،
وایضا ً الی التصدي والممانعة امام
مؤامرات األعداء الذین یسعون الی
زعزعة األم��ن في المنطقة وإشعال
ال��ح��روب وإراق���ة ال��دم��اء في ال��دول
المجاورة».
واضاف ان الشعب االیراني أعلن
ف��ي االنتخابات الرئاسیة ف��ي 14
حزيران  ،2013دعوته الی السالم
وال��ع��دال��ة والتعایش السلمي مع
شعوب العالم ،وعازم علی معالجة
مشاكله م��ع ال��ع��ال��م علی اس��اس

المنطق واالستدالل والحوار.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال س��ي��رغ��ي
ري��اب��ك��وف ،نائب وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي إن العقوبات وم��ا يسمى
«ال��ج��وان��ب العسكرية السابقة»
ل��ب��رن��ام��ج إي�����ران ال���ن���ووي تمثل
القضايا األكثر صعوبة لدى أطراف
المفاوضات النووية.
وأوض��ح ريابكوف للصحافيين
أم����س أن «م���ن���اق���ش���ة م���وض���وع
ال��ع��ق��وب��ات ت��ج��ري بصعوبة ،وال
يوجد هناك التفاهم المطلوب في
شأن ما يسمى الجوانب العسكرية
السابقة لبرنامج إيران النووي».
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن قضية
م��ا يسمى «ال��ج��وان��ب العسكرية
المحتملة» لبرنامج إي��ران النووي
ف���ي ال���س���اب���ق ك���ان���ت م��وض��وع��ا ً
للمفاوضات بين إي��ران والوكالة
الدولية للطاقة الذرية التي تعثرت
في األشهر األخيرة.
وأعلنت الوكالة الدولية أنها لم
تتلق بعد توضيحات بشأن سؤالين
م��ن أص���ل  12ك���ان م��ن المطلوب
توضيحهما في آب الماضي.
وأع���رب ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي عن اعتقاده ب��أن ض��رورة
إع��ط��اء دف��ع إض��اف��ي لسير العمل
التحضيري الحالي قد تتطلب عقد
لقاء جديد ،األس��ب��وع المقبل ،بين
إي��ران والمجموعة السداسية على
م��س��ت��وى ال��م��دي��ري��ن السياسيين
ل��وزارات خارجية ال��دول المشاركة
في المفاوضات.

ت�سليم �صواريخ «�إ�س ـ  »300لإيران
يتطلب مزيد ًا من الوقت
أك��دت روسيا أن تسليم صواريخ «إس »300 -
إليران سيتطلب فترة من الوقت وسينفذ بعد تعديل
ال��ع��ق��د ،حيث أك��د سيرغي ري��اب��ك��وف ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية ال��روس��ي إن��ه يجري حاليا ً إتمام العقد
الروسي  -اإليراني الخاص بتوريد صواريخ «إس
  ،»300مضيفا ً أنه ال يستطيع تحديد موعد تسليمالصواريخ.
وكان يفغيني لوكيانوف نائب أمين مجلس األمن
الروسي قد صرح في وقت سابق أمس بأن «القرار
بشأن توريد «إس  »300 -إلى إيران قد اتخذ ،إال أن
تنفيذ هذه الخطة سيتطلب فترة زمنية معينة» ،من
دون أن يؤكد أن تسليم الصواريخ الروسية إليران قبل
نهاية العام الحالي سيتم.
وك��ان أمين مجلس األم��ن القومي اإلي��ران��ي علي
شامخاني أعلن ف��ي  14نيسان أن ط��ه��ران تأمل
في تسليـم روسيـا صواريخ «إس  »300 -العام
الجاري.
وق��ال مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون

العسكري التقني فالديمير كوجين إن تنفيذ االتفاق
ال��روس��ي اإلي��ران��ي ح��ول ال��ص��واري��خ سيجري في
إط��ار العقد القديم بعد تعديله أخ��ذا ً ف��ي االعتبار
تغير الظروف ومستوى التضخم المالي وغيره من
العوامل.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن موسكو وقعت
عقدا ً حول توريد خمس كتائب من صواريخ «اس-
 »300بقيمة  800مليون دوالر في عام  .2007وفي
عام  2010تبنى مجلس األم��ن الدولي القرار الرقم
 1929حول إيران ،ثم قرر الرئيس الروسي السابق
دميتري مدفيديف تجميد العقد مع إيران تنفيذا ً للقرار
األممي المذكور.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ص��رح مساعد وزي���ر الخارجية
االيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه من المتوقع أن
تتسلم إيران منظومة الصواريخ من روسيا في المدى
القريب ،مشيرا ً أن المحادثات مثمرة بهذا الشأن وأن
ايران ستحصل على هذه المنظومة «في أقرب فرصة
ممكنة إن شاء الله».

وكل هذا من دون دوالرات تدفع وال فنادق تفتح ابوابها لهم انما
ألنهم اقسموا على الوطن والبقاء من أجل الوطن او الموت من
دونه – فقوافل الشهداء وتوحد المصير بين شعوب المنطقة
اليوم من فلسطين ال��ى العراق أثبت ان إفشال المشروع
الصهيوني امر ممكن واليوم ال تقاس القضايا – بزمن او
اشهر او حتى سنوات ،فهذه حرب مفتوحه اخترنا فيها نحن
المقاومة وكل سبل المقاومة مفتوحه اليوم وكل الجبهات هي
ارض معركة واذا فرض علينا القتال فهذا ال يعني ان يفرض
علينا االستسالم.
واذا كان لدى من يدعي انه معارضة بقية باقية من االنتماء
للوطن ،فعليه أن يحزم أمره ويتخذ قراره اما بأن ينسى ان له
وطنا ً اسمه سورية او عليه ان يلتحق في الدفاع عن تراب هذا
الوطن ،فاللعبة الدولية اكبر بكثير من دور هؤالء السياسي،
فعملية نفخهم اإلعالمية أوصلتهم الى هذا الطريق واذا كان
يعتقد ما يسمى ائتالف الدوحة انه صاحب ق��رار ومقتنع
بهذا األمر ليثبت لنفسه اوال ً ولجمهوره اذا كان لديه جمهور
انه قادر على حسم األمور سياسياً ،وقادر على محاربة هذه
القطعان من المرتزقة والتي لالسف حتى اليوم يشكل فيها
عدد االجانب العدد االكبر ،وليس هذا وحسب انما هو العدد
المسيطر على القرار العسكري فال اعلم حتى اليوم كيف
لوطني ان يقبل ان يحاكم ابن بلده من قبل شيشاني وينفذ
فيه حكم االع��دام سعودي ويصادق على الحكم افغاني؟
وكيف لوطني يصفق ويهلل لمقتل جنود جيش وطنه؟
وكيف لوطني ان يوافق على اعدام شعب بأكملكه بالحصار
االقتصادي واالعالمي؟
ايها ال��س��اده انتهت اللعبة وانتهى دورك��م ابحثوا عن
استثمار لالموال التي نهبتموها تحت اسم مساعدات انسانية
للشعب السوري ،فتقارير سيدكم األميركي تتحدث عن مئة
وستين مليون دوالر فقط لهذا العام نهبت من قبل من يدعي
انه ممثل للشعب السوري.

يؤكد مصدر أمني
عربي أنّ عملية قتل
مسؤول «داعش» أبو
سياف قد ت ّمت على يد
الجيش السوري بواسطة
غارة جوية سبقت بثالثة
أيام العملية التي نفذها
الكوماندوس األميركي
بواسطة حوامات وعملية
إنزال هدفت إلى تسلّم
طرد ثمين من مسؤول
كبير في «داعش» ،هو
المقابل الذي دفعه قادة
«داعش» لتسهيل وصول
مواكبهم إلى تدمر من
دون التع ّرض لغارات
التحالف على مسافة
 200كلم ،واستعمل
اسم أبي سياف للتغطية،
والطرد قد يكون سالحا ً
روسيا ً وضع مقاتلو
«داعش» أيديهم عليه.

رو�سيا تتخلى عن «مي�سترال»
وتتفاو�ض مع فرن�سا حول حجم التعوي�ضات

أك��دت موسكو أنها تخلت عن سفينتي «ميسترال»
اللتين بنتهما فرنسا لمصلحتها ،مضيفة أن المفاوضات
بين البلدين لم تعد تتعلق إال بحجم التعويضات التي
ستدفع للجانب الروسي.
وأوض��ح أوليغ بوتشكاريوف عضو هيئة الرئاسة
للجنة اإلنتاج الحربي الروسية أمس أنه من المقرر أن
يصل المفاوض الفرنسي لوي غوتيه إلى روسيا قريباً،
إلجراء جولة جديدة من المفاوضات الصعبة المتعلقة
بسبل إلغاء صفقة حاملتي المروحيات «ميسترال»
والتي تبلغ قيمتها  1.2مليار يورو.
وأردف« :األمر الواقع هو أن روسيا تخلت عن تسلم
السفينتين ،وال تتعلق المناقشات الجارية إال بمسألة
واح��دة ،هي المبلغ ال��ذي يجب أن يتم دفعه لروسيا
كتعويض».
يذكر أن شركة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية

و  DCNS/STXالفرنسية وقعتا في عام  2011عقدا ً
بشأن بناء حاملتي مروحيات من ط��راز «ميسترال»
وتوريدهما إلى روسيا .وكان من المقرر أن تورد فرنسا
السفينة األولى التي أطلق عليها اسم «فالديفوستوك»
ف��ي ع��ام  ،2014فيما ك��ان تسليم السفينة الثانية
«سيفاستوبول» متوقعا ً في ع��ام  .2015لكن فرنسا
رفضت توريد السفينتين مبررة ذلك بتطورات األزمة
األوكرانية وال��دور المزعوم ال��ذي يتهم الغرب روسيا
بلعبه في أوكرانيا.
وك��ان��ت روس��ي��ا أعلنت أن��ه��ا مستعدة للتخلي عن
السفينتين في حال تلقيها تعويضات كافية ،بما في
ذلك استعادة المبلغ الذي دفعه الجانب الروسي مقدماً،
والتعويض ع��ن النفقات التي تكبدها ج��راء تجهيز
السفينتين وتدريب بحارة روس لقيادة هذا النوع من
السفن.

مو�سكو :تعاظم دور «بريك�س» في العالم
أش��اد أمين مجلس األم��ن الروسي
نيكوالي باتروشيف بتعاظم دور
مجموعة «ب��ري��ك��س» على الساحة
الدولية ،مؤكدا ً أن موقف المجموعة
ح���ال دون ال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي في
سورية.
وق���ال ب��ات��روش��ي��ف ف��ي اجتماع
لممثلي «بريكس» لشؤون األم��ن في
موسكو أم��س ،إن الموقف المبدئي
لروسيا والصين ف��ي مجلس األم��ن
الدولي ،والذي حظي بدعم من أعضاء
المجموعة ،حال دون التدخل الخارجي
في سورية ،وساهم في تدمير األسلحة
الكيماوية السورية ومنع وقوعها في
أيدي اإلرهابيين.
وأشار باتروشيف إلى أن مجموعة
«بريكس» تولي كذلك اهتماما ً بقضايا
تأمين االستقرار في الشرق األوسط
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ،وال��م��ل��ف ال��ن��ووي
اإليراني ون��زع األسلحة النووية في
شبه الجزيرة الكورية ،والوضع في

أفغانستانواألزمةاألوكرانية،وقضايا
البيئة والمناخ.
وأك��د باتروشيف ض���رورة زي��ادة
ال��ت��ع��اون بين دول «ب��ري��ك��س» في
مجاالت التعاون العسكري التقني
ومكافحة اإلرهاب والتطرف والنزعات
االنفصالية والجريمة الدولية وغيرها
من األخطار والتهديدات الحديثة.
وق��ال المسؤول األم��ن��ي الروسي
إن روسيا والهند والصين والبرازيل
وجنوب أفريقيا تواجه خطر التأجيج
المصطنعللتوتراتالقوميةوالطائفية،
وقال« :أخذا ً في االعتبار ثروات دولنا
الهائلة وآفاق تنميتنا هناك ما يسمح
لالعتقاد بأن أعضاء في «بريكس» في
شكل خاص في حال خطرة ...وتدل
توجهات السنوات األخيرة على أن
احتواء بلداننا سيتجسد عبر الضغط
اإلع�لام��ي وإث�����ارة خ�لاف��ات قومية
وطائفية وثقافية ،وليس عبر القوة
العسكرية».

وأشار إلى أن حصة دول مجموعة
«بريكس»فياإلنتاجاإلجماليالعالمي
تمثل حوالى  25في المئة ،مضيفا ً أن
عدد سكان هذه الدول يتجاوز  40في
المئة من سكان العالم ،بينما تمثل
نفقات «بريكس» العسكرية أكثر من
 20في المئة من النفقات العالمية.
ودعا عضو مجلس الدولة الصيني
يانغ جيتشي في اجتماع «بريكس»
إل��ى الحفاظ على التعاون الوثيق
بين دول المجموعة بهدف إقامة عالم
متعدد األقطاب وتطوير نظام اإلدارة
العالمية ،بخاصة على خلفية األزمة
االقتصادية.
كما دعا يانغ جيتشي إلى الدفاع عن
نتائج الحرب العالمية الثانية ومبادئ
ميثاق األمم المتحدة ،بما في ذلك عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
ودع���م مجلس األم���ن ال��دول��ي كآلية
وحيدة لتأمين السالم واالستقرار.

