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الحذر ...ما حدث ويحدث
في الأق�صى �أهدافه م�شبوهة
} راسم عبيدات
األقصى بحاجة إلى من يحميه ويدافع عنه ،فهو يتع ّرض إلى
مخاطر جدية وحقيقية ،خصوصا ً ونحن ن��رى محكمة «العدل»
العليا الصهيونية ت�ص��در ق ��رارا ً يجيز للمتطرف «ي �ه��ودا غليك»
ب��ال �ع��ودة م �ج��ددا ً إل��ى اق�ت�ح��ام المسجد األق �ص��ى ،وك��ذل��ك أق��وال
ال� ��وزراء وأع �ض��اء الكنيست م��ن البيت ال�ي�ه��ودي «أوري ارئيل»
و«نفتالي بينت» ،بأنه قريبا ً سيتمكن اليهود والمستوطنون من
أداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية والتوراتية بحرية في المسجد
األقصى «جبل الهيكل».
واألق �ص��ى ل�ي��س ب�ح��اج��ة إل��ى أن ت�ت�ح� ّول ج��دران��ه إل��ى لوحات
إعالنات ،وساحاته إلى أمكنة للسجاالت والمزايدات السياسية
والحزبية ،والخطب من على منبره من أجل نشر الفتن المذهبية
وال �ت �ح��ري��ض ال�م�ق�ي��ت وال�م�ن�ف��ر وال�م�س�ت�ف��ز وال��م��اس بالمشاعر
والمسيء لكل القيم واألع��راف والتعاليم السمحة لديننا الحنيف
والباث والزارع للفرقة والشقاق بين أبناء األمة الواحدة.
األقصى مكان للعبادة مفتوحة أب��واب��ه للجميع ،وال أح��د قيّما ً
أو مالكا ً أو مخ ّوالً بالتكفير والتخوين أو منح صكوك اإليمان أو
التقرير بمن يدخل الجنة أو النار ،ومن يأتي للمسجد األقصى لكي
ي��ؤدي ف��روض العبادة والصالة واالستغفار والتقوى ،يجب أن
يكون مرحبا ً به ،أما من يأتي بأجندات أو أهداف حزبية وسياسية
أو مذهبية وغيرها ،يقوم بالتعبير عنها بالعمل والفعل أو الخطاب
التحريضي الفتنوي أو توزيع المنشورات والبيانات ورفع وتعليق
اليافطات التي من شأنها خلق الفتن واالقتتال ،فهذا يجب التوقف
أمامه وعدم السماح بمثل هذه األفعال واألقوال وألي كان مهما كان
يحمل من صفة رسمية أو غير رسمية محلية أو عربية وإسالمية،
وهناك من نتفق أو من نختلف مع ما يحمل من أفكار ومبادئ ،ولكن
يجب التفريق بين أنه جاء للصالة أو للتضامن مع األقصى في ظل
ما يتعرض له من هجمة صهيونية شرسة مستهدفة إياه بالتقسيم
الزماني والمكاني واستمرار عمليات الحفر حوله وأسفله وإقامة
األبنية والكنس التوراتية في محيطة وبالقرب منه.
أما من يأتي لكي ينظر ويخطب ويدعم جهة سياسية محلية أو
عربية أو إسالمية ،دوره��ا وموقفها من قضية القدس واألقصى
محط خالف ،فهذا يكون خارج محيط األقصى وساحاته ،وخطيب
المسجد األقصى في خطبته يجب أن يكون ذا بعد نظر وصاحب
بصر وبصيرة وحكمة ،وأن تكون خطبته جامعة وموحدة ووائدة
للفتن ،تشيد وتثمن موقف كل من يقف إلى جانب قضيتنا وقدسنا
وأقصانا ،من دون أن يكون ثمن هذا الدعم تزلفا ً ونفاقا ً لهذا النظام
أو ذالك.
الشخصيات غير مرغوب فيها والتي يعتبر قدومها لألقصى
يشكل قضية خالفية أو أن م��ن ش��أن��ه خلق ح��ال��ة م��ن االحتراب
وال�خ�لاف��ات الداخلية ،خصوصا ً ونحن تحت االح �ت�لال ،يجري
التعبير ع��ن رف��ض ق��دوم�ه��ا أو دخ��ول�ه��ا ل�لأق�ص��ى خ ��ارج حدود
وس ��اح ��ات األق� �ص ��ى ،وال ي �ح��ق ألي ك ��ان أن ي��م��ارس البلطجة
والعربدة والتهويش والتشويش في األقصى تحت يافطة وذريعة
منع تدنيس األقصى من األنجاس ،أو من هم مفرطين أو قادمين
للتطبيع مع االحتالل ،وكذلك من غير المقبول أن يستخدم األقصى
وساحاته من أجل دعم ومناصرة هذا النظام أو ذاك أو هذه الحركة
أو تلك ،فالمواقف المتشنجة لبعض القوى وال�ت�ي��ارات الدينية،
وحملة الفكر اإلقصائي المكفر لكل من يخالفهم ال��رأي أو الفكر،
استمرت في بث سمومها وأفكارها المحرضة على الفتن واتهام
الناس قوى وأحزاب وحتى نساء بالكفر وحتى الخيانة والتفريط،
ورصيدهم منذ انطالقتهم وحتى اآلن ال يتعدى منشورات توزع
ويافطات ترفع وخطب تك ّفر وتخ ّون وتح ّرض على المذهبية.
ولم تقف األم��ور عند حدود تلك الفئة ،بل وجدنا أنفسنا العام
قبل الماضي وت�ح��دي��دا ً ف��ي رم�ض��ان أم��ام فتنة محدقة بأقصانا
وبمجتمعنا ال�م�ق��دس��ي ،أم ��ام إص� ��رار ف�ئ��ة معينة ع�ل��ى التنظير
والتحريض ورفع صور ويافطات لزعيم عربي ص ّورته لنا على
أنه الخليفة المنتظر وفاتح القدس ومحرر األقصى ،وبغض النظر
م��ن موقفنا منه ،فنحن لسنا بطرف أو سبب ف��ي م��ا حصل معه
من قبل شعبه أو خصومه السياسيين ،ول��وال حكمة أهل القدس
والعقالء منهم لكنا أم��ام فتنة حقيقية تأكل األخ�ض��ر واليابس،
وشهدنا قبل ذلك وبعد زيارات لمسؤولين عرب بمناصب رسمية
دينية وسياسية ،ك��ادت زياراتها أن تفجر األوض��اع وأي�ض�ا ً أن
تخلق أزمات وإرباكات ،ولكن من دون أن تصل األمور إلى مرحلة
الخطر الجدي والحقيقي ،بما ح��دث أثناء زي��ارة قاضي القضاة
األردني هليل والوفد المرافق له ،حيث أن األمور واألح��داث التي
حصلت لها أبعاد خطيرة وتثار حولها الكثير من الشبهات ،وال
يمكن بأي شكل من األشكال قبول وجهة نظر من يقولون بأن ذلك
احتجاج على زيارة األقصى وهو تحت االحتالل ،أو احتجاج على
المواقف العربية التي ال ترتقي إلى مستوى ما يتعرض له األقصى
من مخاطر ،فقبل ذلك بأسبوع كان خطيب المسجد األقصى من
المسلمين األتراك ،واعتلى المنبر وتحدث عن دور الدولة العثمانية
في دعم القدس واألقصى ،وأفاض وأسهب في الحديث عن الخالفة
العثمانية ،ويا أصحاب الخالفة ال أريد أن أتطرق لألطماع التركية
في العالم العربي وبالذات في سورية وال في هدم الخالفة ،وال ما
نحن فيه من جهل وتخلف وذل وهوان وضياع!!! ،ولكن ما جرى
من تشويش على صالة الجمعة وخلق الكثير من الجلبة والتوتر
وإنهاء الصالة بوقت قياسي وعدم إكمال قسم كبير من المصلين
لصالتهم ،يعيدني إلى ما جرى في ليلة القدر من رمضان الفائت،
حيث منع االحتالل المسلمين من إحياء ليلة القدر وأغلق المسجد
األق �ص��ى ،وه��ذه الفئة ال�م��وت��ورة وب�غ��ض النظر ع��ن الجهة التي
دفعتها ،أو أن أفعالها وأقوالها التحريضية والتكفيرية والتخوينية
وممارساتها التوتيرية هي التي شكلت بيئة حاضنة لمثل هؤالء
المارقين والمندسين ،لكي يخدموا وينفذوا األجندة التي يريدها
االحتالل ،وهذه األجندة لمن يجهلها في ظل الحكومة الصهيونية
ال�م�ت�ط��رف��ة ،تتلخص ف��ي خ�ل��ق ح�ج��ج وذرائ� ��ع ل�ح�ك��وم��ة وق ��وات
االحتالل للتدخل تحت ذريعة ويافطة توفير «إسرائيل» الحماية
واألمن للزوار الرسميين من عرب ومسلمين وحتى من يحملون
صفة رسمية فلسطينية ،وهذا يعني إخراج األقصى من مسؤولية
األوق��اف األردن �ي��ة ،وسيطرة عناصر األم��ن «اإلسرائيلي» عليه،
بحيث يتحكمون باألقصى م��ن حيث دخ��ول وخ��روج المصلين
وحركة األبواب وأوقات الفتح واإلغالق ومن يسمح له بالدخول أو
ال يسمح له ،وتشريع عمليتا التقسيم الزماني والمكاني ،وممارسة
المستوطنين لطقوسهم التلمودية والتوراتية فيه.
األق�ص��ى ي��ا أب�ن��اء شعبنا الفلسطيني ،وال��ذي��ن ان�ت��م تتحملون
مسؤولية حمايته والدفاع عنه نيابة عن أمة هي كغثاء السيل تعد
مليار ونصف مسلم ،انتم مطالبون بنبذ خالفاتكم وفرقتكم،
فاألقصى أقولها وأك��رره��ا بحاجة إل��ى م��ن يحميه وي��داف��ع عنه،
فهو يتعرض لخطر ج��دي ،وليس بحاجة إلى أن تتحول جدرانه
إلى لوحات إعالنات ،وساحاته إلى أمكنة للسجاالت والمزايدات
السياسية والحزبية ،والخطب من على منبره من أجل نشر الفتن
وبث الفرقة والشقاق بين أبناء األمة الواحدة.
والمسؤولية عن األقصى بالضرورة في هذه المرحلة والظروف
العصبية ،أن ال تقتصر على األوقاف اإلسالمية ،وإن كانت هي من
يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك ،فكل ألوان الطيف السياسي
والمجتمعي الفلسطيني ،يجب أن تكون جزءا ً من هذه المسؤولية،
يضاف إلى ذلك المسؤولية العربية واإلسالمية ،وهنا الحكومة
األردن �ي��ة ي�ق��ع عليها دور أس��اس��ي ،ح�ي��ث ه��ي ص��اح�ب��ة الرعاية
والمسؤولية عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية وفق االتفاق
الفلسطيني -األردني في .2013/2/31

كوالي�س

القوة ال�ضاربة والنواة ال�صلبة للدولة ال�سورية
} جمال رابعة*
في األسبوع الفائت تم رفع السرية عن معلومات لجهة
تشكيل «دول���ة داع���ش» عبر منظمة جوديشيال ووت��ش
الحقوقية األميركية تبيّن فيه الدور األميركي الكبير في قيام
ونشأة هذه الجماعة اإلرهابية ،إذ ت ّم فيه اإلفراج عن هذه
الوثائق التابعة لوزارتي الدفاع والخارجية األميركيتين من
خالل أمر قضائي ،وأه ّم ما تحويه هذه الوثائق بين طياتها
أنّ واشنطن كانت على علم بتأسيس تنظيم باسم «داعش»
ويهدف لتأسيس إمارة له في شرق سورية وغرب العراق
وبدعم ومباركة أميركية ،وفي تصريح صحافي لكولن باول
وزير الخارجية األميركي األسبق لقناة «فوكس» األميركية
بقوله عن آل سعود أننا أخطأنا في رهاننا على جيش
ضعيف ووزير دفاع ليس له فكرة عن كلمة حرب .وأردف
قائالً :نصحت أصدقاءنا السعوديين بالكف عن المهاترات
ألنهم مكشوفون من قبل إيران وأن أي حرب مع إيران معناها
عودة السعودية إلى ما قبل العصر الصناعي خالل ساعات.
وف��ي كتاب بعنوان (نظام العالم) للسياسي المخضرم
ه��ن��ري كيسنجر ثعلب السياسة الخارجية األميركية
ومستشار سابق لألمن القومي يعترف فيه كيسنجر بقوله:
لقد أخطانا في سورية ،وعليه فإنّ االعتراف بخطأ اإلدارة
األميركية بالتعامل مع ك ّل ما جرى في سورية فيه الكثير من
المعطيات.
من خ�لال ما تقدم أستطيع القول إن ما يحكم سياسة
اإلدارة األميركية هي سياسة المصالح واالستثمار وتعتمد
على وج��ود ع��دة خطط بديلة تصب ف��ي تحقيق الهدف
االستراتيجي لمصالحها وحماية الكيان الصهيوني فكان ال
بد وفق رؤية المحور الصهيو  -أميركي والخليجي مباركة
تأسيس دولة في غرب العراق وشرق سورية ترتكز على

أس��س طائفية تمهد لتأسيس دول أخ��رى ب��ذات األه��داف
يتم من خاللها شرعنة قيام الدولة اليهودية في فلسطين
المحتلة ووضع المنطقة تحت ظل صراعات دموية تدوم
أكثر من مائة عام على أساس الطائفية اإلقليمية التي تعزز
من وجود «داعش» والتعبئة االجتماعية في الوطن العربي
ضد الدولة السورية وإيران ،إذ أعطي «داعش» و«القاعدة»
حرية التصرف وأصبحت مواجهة الدولة السورية وإيران
أولوية على مواجهة «داع��ش» بالنسبة لكثير من األنظمة
العربية على رأسهم آل سعود وآل ثاني في قطر .وتاليا ً من
أجل تحقيق األهداف بضرب محور المقاومة الذي يمتد من
لبنان عبر سورية فالعراق وصوال ً إلى إيران.
الهدف اآلخر اقتصادي وهو قطع طريق الحرير الحيوي
ذي األهمية االقتصادية للمارد الصيني ودول المنطقة وبما
يحقق من عوامل نمو اقتصادي للصين والمنطقة في حال
إعادة الحياة لهذا الطريق وفق االستثمارات الطموحة كنقل
الطاقة وسكة الحديد التي تربط بين المتوسط والصين .لكن
كل ذلك مرهون بعدم توقيع االتفاق النووي اإليراني .هذه
استراتيجيتهم في حال عدم توقيع االتفاق النووي اإليراني،
لكن ما شهدناه من توقيع االتفاق اإلطاري ،وباعتقادي أن
هذا االتفاق ناجز بنهاية شهر حزيران .وفي هذا السياق
يمكن فهم خروج مجمل تلك التصريحات في مقدمها باول
وكيسنجر التي تشير إلى أخطاء اإلدارة األميركية في سورية
والتصريحات المتكررة من القادة األوربيين واألميركان
عن مسؤولية دول كتركيا والسعودية وقطر واإلم��ارات
بدعم وتمويل العصابات التكفيرية كـ»داعش» و«النصرة»
وأخ��وات��ه��م��ا ه��و دل��ي��ل وش��اه��د ع��ل��ى أن ه��ن��اك ت��ب��دال ً في
استراتيجيات األميركي وخططه البديلة في حال وقع االتفاق
النهائي مع إيران واالعتراف بها كدولة نووية وببرنامجها
النووي ذي األغراض السلمية ،وحتى يتم ذلك ال بد من القضاء
على هذه الدولة الوهمية ومحوها من خريطة عقول الواهمين

ريثما تقوم اإلدارة األميركية باختيار المكان المناسب لتلك
القطعان من الذئاب البشرية كـ»داعش» وأخواتها في مناطق
أخرى من العالم ،إذ تقوم أميركا وربيبها الكيان الصهيوني
والغرب األطلسي بتلميع «جبهة النصرة» بغطاء جديد
تحت مسمى «جيش الفتح» وما تعنيه هذه الكلمة من داللة
تاريخية لذاك المحتل العثماني الطوراني التي يمكن وضعها
في سياق استراتيجية الخطط البديلة من قبل إدارة أوباما
ووراءه الحلف الصهيو– خليجي لجهة االستمرار باستنزاف
مقدرات وإمكانات حلف المقاومة وعموده الفقري الدولة
السورية بمكوناته العسكرية واالجتماعية واالقتصادية،
وهذا ما شهدناه في التطورات الميدانية األخيرة في إدلب
وجسر الشغور وتدمر.
في الختام أق��ول :إن إدارة أوباما تنوي االنسحاب من
ال��ش��رق األوس���ط بحسب المعلومات التي أورده���ا مركز
المعطيات وال��دراس��ات االستراتيجية السوري لجهة أن
أميركا بدأت نقل مقر قيادتها االستراتيجية من البحرين إلى
أستراليا في محاولة لوضع إمكاناتها في مواجهة المارد
الصيني إذ أن هناك طاقات اقتصادية في منطقة الشرق
األوسط كبيرة لالستثمار وال يمكن أن يتم ذلك من دون أجواء
استقرار في المنطقة ،ومن هنا نفهم الدور اإليراني ما بعد
التوقيع على االتفاق حيث يعتبر الرد الحقيقي على تصعيد
«داعش» والمتطرفين المدعومين سعوديا ً وبعقد اتفاق كهذا
مع إيران ووجود روسيا كالعب دولي عنيد يستطيع الوقوف
بقوة إلى جانب الدولة السورية ،وعليه فإن الدولة السورية
لم تستخدم حتى هذا التاريخ قوتها الضاربة بما تملكه
من نواة صلبة جوهرها التالزم المتين في ثنائية الجيش
والشعب والحضور االستراتيجي في البعدين اإلقليمي
والدولي ،الذي يعتبر عامل أمان واستقرار وانتصار للدولة
السورية.

تحذيرات من ف�شل التو�صل �إلى اتفاق نووي في ظل انعدام الثقة بين الأطراف

الرئي�س الإيراني ي�ؤكد �ضرورة �إلغاء الحظر
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ضرورة
إلغاء الحظر الظالم المفروض على إيران ،مشددا ً
على أن تلك الضرورة ال تعني االستسالم أمام
المطالب غير المحقة لآلخرين.
وقال« :عندما نقول بأن الحظر الظالم يجب أن
يلغى ينبغي على بعض األشخاص أال يمتعضوا،
يجب إلغاء الحظر الظالم لكي تأتي رؤوس األموال
للبالد ،ولكي يتم ح��ل مشاكل البيئة وقضية
توظيف الشباب وحل مسألة المياه وحل مشاكل
المصارف».
وأض��اف الرئيس اإليراني« :أن الذين فرضوا
إج��راءات الحظر الظالمة علينا قد مارسوا ظلما ً
كبيرا ً على شعبنا وأن بعض األشخاص كانوا ال
يدركون حتى معنى الحظر في البداية لكن الحظر
قد زاد مشاكلنا خطوة بخطوة» .وتابع« :هذا ال
يعني أن علينا أن نستسلم أم��ام المطالب غير
المحقة لآلخرين ،إن السعي إللغاء الحظر يعني
الحركة في درب االستقالل والصمود».
من جهة أخ��رى ،كشف عباس عراقجي نائب
وزير الخارجية اإليراني في إعالن غير معتاد عن
عدم وجود ثقة بين طهران والدول الكبرى ،وأن كالً
من الطرفين قد يتخلى عن االتفاق النووي حتى
بعد توقيعه.
وقال كبير المفاوضين االيرانيين إن االتفاق الذي
تسعى األطراف للتوصل إليه بحلول  30حزيران،
بات وشيكا ً على رغم أن كالً من الطرفين ال يثق
باآلخر ،وأضاف« :القاعدة بيننا هي عدم الثقة،
هذا هو الواقع» ،بحسب ما نقل عنه التلفزيون
الرسمي في نهاية آخر جولة من المحادثات في
فيينا مع دول مجموعة «.»1+5
وتابع« :نحن ال نثق بالجانب اآلخر مطلقاً ،وهم
ال يثقون بنا كذلك» ،مشيرا ً إلى أن بنود «العودة
إلى ما قبل االتفاق» مهمة بالنسبة إليران بقدر ما
هي مهمة للواليات المتحدة في حال لم يجر التزام
بالتفاق.
وأكد عراقجي« :نحن ال نثق بالطرف المقابل،
وال��ط��رف المقابل ال ثقة ل��دي��ه ،ول��ذل��ك ف��إن كل

الترتيبات في االتفاق ستكون على نحو أن يتمكن
أي طرف من العودة إلى ما قبل االتفاق إذا أحس أن
الطرف المقابل ينقض االلتزامات» ،كاشفا ً أن نص
االتفاق النهائي سيتألف من وثيقة رئيسية من 20
صفحة إضافة إلى خمسة مالحق تتألف من 40
إلى  50صفحة.
وأضاف المسؤول اإليراني« :كل كلمة من هذه
الوثيقة يجرى بحثها والتدقيق فيها .وما زالت
أقسام مختلفة من النص والمالحق داخل قوسين،
وبعضها محل خالف ،إال أن العمل يمضي قدما ً لكن
ببطء شديد ،ونسعى للتقليل من عدد العبارات
بين قوسين».
ونوه بأن أحد المالحق يتعلق بالعقوبات التي
سترفع ،ويتعلق آخر بالمواضيع التقنية الخاصة
بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير
المسموح بها وتشكيل «لجنة مشتركة» تشرف
على االتفاق .والملحق األخير سيحدد البرنامج
التنفيذي والجدول الزمني لإلجراءات التي على
كل من الطرفين تنفيذها ،مؤكدا ً أن المفاوضات
ستستمر حتى األول من شهر تموز .2015

وك��ان وزي��ر الخارجية االي��ران��ي محمد جواد
ظريف قد أكد في وقت سابق أن أي محاولة إلعادة
النظر في اتفاق اإلطار حول برنامج طهران النووي
ستؤدي إلى فشل المفاوضات.
وقال ظريف إن القضية الرئيسية اآلن تتمثل في
اتخاذ قرار سياسي .وقد اتفقنا على هذه المسألة
في ل��وزان .وعلى جميع األط��راف أن تفهم أنه ال
يمكن التوصل إلى االتفاق إال بهذه الطريقة .وإن
أي محاوالت إلع��ادة النظر فيما تم االتفاق عليه
ستؤدي إلى الفشل».
وأشار الوزير االيراني إلى أنه ناقش االتفاقات
األخيرة التي تم التوصل إليها مع السداسية ،خالل
زيارته إلى موسكو على هامش اجتماع وزراء
خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون .وقال إن
«روسيا والصين بلدان صديقان لنا ،ونسعى إلى
إتمام المفاوضات بنجاح بمساعدتهما».
كما تطرق ظريف إلى موضوع العالقات الثنائية
بين إي��ران وروسيا ،وعبر عن استعداد طهران
للتعاون مع موسكو في مجال الطاقة ،وبخاصة
في ما يتعلق بتصدير الغاز.

* عضو مجلس الشعب السوري

قالت مصادر إعالمية
عربية في أوروبا إنّ
الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي كان
يعطي االنتخابات
التركية في أحاديثه مع
المسؤولين األلمان
نسبة الفتة ،إلى درجة
استدعت أن يقوم بعضهم
بمحادثته مهنئا ًعلى
سبيل الدعابة بعد بدء
ظهور النتائج وما حملته
من مؤشرات على فشل
مزدوج ألردوغان .وقالت
المصادر إنّ الشيء الذي
لم يخفه األلمان هو انّ
السيسي كسب فعليا ً
من خسارة أردوغان
وان مصر ستكون أكثر
استقرارا ًبعد نتائج
االنتخابات التركية.

تدريبات رو�سية ـ م�صرية بحرية
هي الأولى من نوعها في المتو�سط
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن تدريبات روسية  -مصرية عسكرية -
بحرية مشتركة تحت مسمى «جسر الصداقة  »2015ستجرى في البحر
األبيض المتوسط انطلقت أمس وتستمر لغاية الـ 14من حزيران الجاري.
وأوضحت إدارة الصحافة واإلعالم في الوزارة أن السفن الحربية الروسية
والمصرية بمساندة الطيران ستتدرب في إطار التدريبات على تنفيذ المهمات
الخاصة بحماية الممرات البحرية من المخاطر المختلفة وكذلك على تنظيم
جميع أن��واع الحماية والدفاع وإط�لاق النار في البحر ،مضيفة أن هدف
هذه المناورات هو تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين القوات البحرية
المصرية والروسية لمصلحة األمن واالستقرار في البحر.
وذكر البيان أنه سيقود المناورات من الجانب الروسي نائب قائد أسطول
البحر األسود الفريق البحري فاليري كوليكوف ،ومن الجانب المصري -
رئيس إدارة التدريب القتالي للقوات البحرية المصرية الفريق أحمد محمود
مفرح.
وستشارك في التدريبات من القوات البحرية الروسية الطراد الصاروخي
«موسكفا» ال��ذي يحمل مروحية من ط��راز «كا  »27 -على متنه ،وسفينة
اإلنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية «ساموم» ،وسفينة اإلنزال الكبيرة
«الكسندر شابالين» والناقلة «إيفان بوبنوف» ،والقاطرة «إم ب.-31
ومن األسطول المصري ،الفرقاطتان «طابا» و«دمياط» والناقلة «شالتين»
والزورقان الصاروخيان « 25أبريل» و«  18يونيو» وطائرتان من طراز أف
 -16مروحية السيطرة.
ودخلت سفن أسطول البحر األسود الروسي في وقت سابق من يوم أمس
ميناء اإلسكندرية المصري.
وق��ال العقيد البحري فياتشيسالف تروخاتشوف ،مدير قسم تأمين
المعلومات في أسطول البحر األسود« :دخلت اليوم مفرزة سفن أسطول البحر
األسود من مجموعة األسطول البحري الحربي الروسي المرابطة في البحر
المتوسط ،إلى ميناء اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية».

�أوكرانيا واليونان في مقدمة جدول الأعمال وت�شديد العقوبات على مو�سكو وارد

«ال�سبع الكبار» من دون رو�سيا لأول مرة منذ � 16سنة
أكد دونالد توسك رئيس المجلس
األوروب���ي أم��س قبيل اجتماع قادة
مجموعة ال��دول الصناعية السبع
ال��ك��ب��رى أن أي مناقشة محتملة
بشأن العقوبات المفروضة على
روس��ي��ا ستكون ف��ي اج���اه تشديد
تلك العقوبات ،وقال« :نعتزم اليوم
تأكيد وحدة مجموعة الدول السبع
بشأن سياسة العقوبات».
وأضاف المسؤول األوروبي« :لذا
وبناء على الموقف الحالي ،أوضح
أن��ه إذا أراد أي ط��رف ب��دء نقاش
حول تغيير نظام العقوبات فإن ذلك
سيكون فقط نحو تشديدها».
وخ�ل�ال المؤتمر الصحافي مع
رئيس المفوضية األوروب��ي��ة جان
كلود يونكر ق��ال توسك إن��ه يأمل
أن تشكل المجموعة جبهة موحدة
ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��ق��وب��ات ضد
روسيا .وأض��اف« :إذا أراد أحد أن
يبدأ مناقشات بشأن تغيير نظام
العقوبات فينبغي أن يكون ذلك
لتشديدها فحسب».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ع��ب��ر ي��ون��ك��ر في
كلمة قبل بدء القمة عن استيائه من
رئيس ال��وزراء اليوناني أليكسيس
ت��س��ي��ب��راس متهما ً إي���اه بتشويه
مقترحات من مقرضين دوليين إلبرام
صفقة تمويل مقابل اإلصالح إلنقاذ
أثينا من التعثر في سداد الديون.
وجدد تأكيده أن خروج اليونان
من منطقة اليورو ليس خيارا ً لكنه
حذر من أن هذا ال يعني أن بإمكانه
منع ذلك بحل سحري.
وم��ن ال��م��ق��رر أن ينتهي مفعول
العقوبات االقتصادية التي فرضها
االتحاد األوروبي على روسيا بسبب
الصراع في أوكرانيا في تموز ،بعد
موافقة ق��ادة االتحاد األوروب���ي في
آذار على إبقاء العقوبات حتى يتم
تنفيذ ب��ن��ود ات��ف��اق مينسك لوقف

إطالق النار بالكامل ،وهو ما يعني
فعليا ً تمديدها إلى نهاية العام لكن
لم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي في هذا
الشأن.
والتقى زع��م��اء مجموعة ال��دول
الصناعية السبع ف��ي العالم في
ألمانيا أمس ألول مرة منذ  16سنة
من دون مشاركة روسيا.
وتأمل المستشارة األلمانية انغيال
ميركل التي تستضيف القمة ضمان
الحصول على التزامات من ضيوفها
بمعالجة ارتفاع درجة حرارة األرض
لبناء زخ��م خ�لال فترة االستعداد
الجتماع قمة رئيسي تعقده األمم
المتحدة بشأن المناخ في باريس في
كانون األول.
وتتوقع األجندة األلمانية أيضا ً
إج����راء م��ن��اق��ش��ات ب��ش��أن قضايا
صحية عالمية اب��ت��داء من اإليبوال
وحتى المضادات الحيوية واألمراض
االستوائية.
ولكن ف��ي المساء قبل استقبال
ميركل زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا

وايطاليا واليابان والواليات المتحدة
اض��ط��رت ه��ي وال��رئ��ي��س الفرنسي
فرانسوا هوالند إلجراء رابع مكالمة
ط��ارئ��ة لهما خ�لال عشرة أي��ام مع
رئيس ال��وزراء اليوناني أليكسيس
تسيبراس في محاولة للخروج من
مأزق بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وي��دور خالف بين الجانبين منذ
أشهر بشأن ش��روط صفقة تحصل
بموجبها اليونان على أموال مقابل
إج���راء إص�لاح��ات .وإذا ل��م تحصل
أثينا على مساعدات من شركائها في
منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي
فقد تتخلف عن س��داد قروضها في
غضون أسابيع وربما يجبرها ذلك
على االنسحاب من مجموعة اليورو.
ك��م��ا يلعب ت��ص��اع��د ال��ع��ن��ف في
شرق أوكرانيا دورا ً ب��ارزا ً أيضا ً في
اجتماع القمة ،حيث ينحي المراقبون
األوروبيون بالالئمة في إراقة الدماء
على م��ن يسمونهم «االنفصاليين
المدعومين من روس��ي��ا» وق��د يقرر
ال��زع��م��اء خ�لال اج��ت��م��اع القمة أن

ي��ب��ع��ث��وا ب��رس��ال��ة ق��وي��ة للرئيس
الروسي فالديمير بوتين الذي جمدت
مشاركته فيما ك��ان يطلق عليها
مجموعة الثماني بعد ضم موسكو
القرم العام الماضي.
وقبل ه��ذا التجمع نظم آالف من
المحتجين المناهضين لمجموعة
السبع مسيرة في بلدة جارميش-
ب��ارت��ن��ك��ي��رش��ن ال��ق��ري��ب��ة .ووق��ع��ت
اش��ت��ب��اك��ات متقطعة م��ع الشرطة
و ُنقل محتجون عدة إلى المستشفى
لعالجهم من إصابات ولكن أعمال
العنف كانت محدودة بالمقارنة مع
بعض اجتماعات القمة السابقة.
وأك���د ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما أن اجتماع السبع سيناقش
ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان ال���روس���ي في
أوكرانيا ،وقال إن القادة سيبحثون
قضايا االقتصاد العالمي والتجارة
وال��ش��راك��ات و«ال��ت��ص��دي للعدوان
ال��روس��ي في أوك��ران��ي��ا» إل��ى جانب
مناقشة ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي يمثلها
التطرف العنيف والتغير المناخي.

الجي�ش ال�صيني ي�ؤكد ان�صياعه
للحزب ال�شيوعي الحاكم
أكد الجيش الصيني أمس أن الحزب الشيوعي الحاكم يجب أن يكون صاحب
اليد العليا على الجيش رافضا ً الخضوع لألصوات الليبرالية التي تنادي بانهاء
سيطرة الحزب عليه.
وجاء في افتتاحية صحيفة «جيش التحرير الشعبي» اليومية أن قوات
العدو تحاول التسلل إلى صفوف الجيش للضغط من أجل إبعاد الجيش عن
السياسة ورفع يد الحزب الحاكم عنه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع التغيرات االجتماعية ينخرط ضباط صغار
حاليا ً في الجيش الصيني وهم يفتقرون إلى الفهم المناسب ل��دور الحزب
ومتطلبات االنضباط.
ونقلت الصحيفة عن تحذير جاء في تصريح لمؤسس دولة الصين الحديثة
ماو تسي تونغ عام « :1937عندما يكون االنضباط السياسي صارما ً حينها
سيزدهر الحزب الحاكم وحين يضعف ينهار الحزب الحاكم .الليبرالية كانت
دوما ً العدو األكبر للحفاظ على االنضباط السياسي».
وأضافت الصحيفة أن «السبب الرئيسي وراء تنقل الجيش من نصر إلى نصر
هو الحفاظ الصارم على االنضباط السياسي وقيادة الحزب».
من جهة أخرى ،ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارا ً الجيش بأن يكون
مواليا ً للحزب الحاكم في وقت الذي يعزز جهود تحديث القوات الصينية التي
تستعرض عضالتها في المياه المتنازع عليها في بحري الصين الجنوبي
والشرقي على رغم أنها لم تخض حربا ً منذ عقود.
وتأثر الجيش الصيني بحملة شي الشعواء على الفساد المتجذر في المؤسسة
العسكرية والذي أسفر عن االطاحة بعدد من أكبر الضباط في الجيش.

مقتل �أميركي و�إ�صابة  4في انفجار
خالل تدريب في بلغاريا
أكدت السفارة األميركية لدى بلغاريا أن أميركيا قتل وأصيب  4أشخاص
آخرين في انفجار وقع في مجمع عسكري بوسط بلغاريا.
وقالت السفارة في بيان إنها تؤكد آسفة مقتل أحد المتعاقدين مع وزارة
الدفاع األميركية وإصابة متعاقدين آخرين ومترجم بلغاري في حادث تدريب
في انيفو.
وكانت وزارة الداخلية البلغارية أفادت بأن الحادث وقع خالل اختبار منتج
تجريبي في ساحة إطالق نار بمجمع عسكري في قرية انيفو يمثل جزءا ً من
شركة «في.إم.زد سوبوت» إلنتاج األسلحة المملوكة للدولة.

