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م�صر ...وت�صاعد الإرهاب
} راسم عبيدات
واض��ح تماما ً أن م�ش��روع الفوضى الخالقة والمرتكز إلى
أس��اس إدخ��ال ال��دول والمجتمعات العربية حروبا ً وصراعات
مذهبية وطائفية ،تهدف إلى تفتيت وتقسيم وتجزئة وتشظية
وتذرير جغرافيتها والعمل على تفكيكها وإع��ادة تركيبها خدمة
للمشاريع األميركية واالستعمارية الغربية والصهيونية في
المنطقة ،مستمر ومتواصل وي��رك��ز ف��ي هجومه لتحقيق هذا
ال�غ��رض على ح��وام��ل المشروع القومي العربي ،التي تمتلك
ج�ي��وش�ا ً وطنية وم��ؤس �س��ات دول ��ة ومجتمعا ً م��دن �ي �اً ،العراق
وسورية ومصر .لذلك يجرى التركيز على تدمير ه��ذه الدول
الثالث وتفكيك جيوشها وإعادة واحتجاز عجلة تطورها لعشرات
السنين المقبلة ،ويستخدم أص�ح��اب ه��ذا ال�م�ش��روع أدواتهم
المحلية من القوى التكفيرية واإلرهابية «القاعدة» ومتفرعاتها
من «داع��ش» و«نصرة» و«جيش الفتح» و«جند الشام» و«جيش
اإلسالم» و«أكناف بيت المقدس» و«السلفية الجهادية» وغيرها
من تلك الجماعات اإلرهابية .تلك الجماعات التي يشرف ويتولى
تدريبها وتسليحها وتمويلها ومدها بالمسلحين والتكفيريين
واإلرهابيين والقتلة من مختلف دول العالم ،وتوفير القواعد
وال �م��أوى والمعلومات االستخبارية واللوجستية ل�ه��ا ،دول
مشيخات النفط وال�ك��از الخليجية والطامحون بالخالفة على
حساب ال��دم والجغرافيا العربية في أن�ق��رة ،وال ��دول المحيطة
بسورية على وجه التحديد األردن ولبنان.
ولذلك مع تصاعد األعمال اإلرهابية ،بدا يتضح وعلى ضوء
الحرب العدوانية التي شنتها وتشنها السعودية على فقراء اليمن،
أن اإلره ��اب ال��ذي يضرب في ليبيا وال�ع��راق وس��وري��ة واليمن
والسعودية والكويت وفي مصر ،هو نفسه وأن تعددت التسميات
والعناوين ولكنها أسماء وعناوين للمنتج نفسه.
من بعد سقوط حكم اإلخوان في مصر ،ومصر تتعرض لموجة
متواصلة ومتصاعدة من اإلرهاب ،تطاول معظم المدن المصرية
وعلى وج��ه التحديد سيناء ،وليس فقط اإلخ ��وان المسلمون
وحدهم من يشاركون في تلك الموجة بهدف زعزعة االستقرار
السياسي واألمني في مصر ومنع النظام من تحقيق أية إنجازات
اقتصادية ،أو توفير األمن واألمان للمواطن المصري على خلفية
خسارتهم الحكم والسلطة وقاعدتهم األساسية ،بل هناك قوى
إرهابية أخرى تدعمها وتمولها وتحرضها قوى عربية وإقليمية
ودولية في طليعة أهدافها إنهاك الجيش المصري ،ومنع مصر
من استعادة دورها وقيادتها للعالم العربي ،والعودة لمكانتها
الفاعلة والمؤثرة عربيا ً وإقليميا ً ودولياً.
موجة اإلره��اب األخيرة التي ضربت مصر ،وراح ضحيتها
النائب العام وعشرات الجنود المصريين في سيناء ورفح ،تشير
إلى تطور نوعي في استهداف مصر كجيش وقيادة وجغرافيا،
حيث انتقل اإلرهاب من الحالة الفردية إلى شكل منظم ومطور
وممنهج ،ولعل الهجمات الواسعة والتي جرت على مراكز ومقار
ومواقع الجيش المصري في الشيخ زويد ورفح وبمشاركة عدد
كبير من اإلرهابيين واستخدام السيارات المفخخة في االقتحام،
وام �ت�لاك ال�م�ج�م��وع��ات المهاجمة أس�ل�ح��ة ن��وع�ي��ة ومتطورة،
صواريخ ومضادات جوية ،شبيهة إلى حد كبير بالهجمات التي
نفذها «داعش» وغيره من التشكيالت اإلرهابية والتكفيرية ضد
الجيشين العراقي والسوري ،وهذا مؤشر كبير إلى أن اإلرهاب
ال��ذي يضرب ليبيا والعراق وسوريا ومصر واليمن والكويت
والسعودية وتونس ،هو واحد ويحمل أهدافا ً وأجندات متشابهة،
عنوانها األب��رز التدمير الذاتي عربياً ،تقتيل الشعوب ،وتدمير
مؤسسات ال��دول��ة وتفكيك الجيوش ،ونهب خ�ي��رات وث��روات
البلدان العربية ،واستنزافها مالياً ،وتفكيكها جغرافياً.
الهجمات اإلرهابية األخيرة على الجيش المصري في سيناء،
ومقتل النائب العام ،حدثت في ذكرى ثورة  30حزيران ،وهذا
يعني أن لتلك الهجمات معاني ودالالت ،ورسالة واضحة للنظام،
من قبل حركة اإلخ��وان المسلمين ،ب��أن تلك الحركة لن تسلم
باألمر الواقع ،وستستمر في حربها المفتوحة على النظام ،النظام
الذي رد على قتل العشرات من جنوده ،بتصفية تسع من قيادات
اإلخوان التي اعتبرت مسؤولة بشكل أساسي عن تلك الهجمات
وغيرها من الهجمات اإلرهابية األخرى في مصر ،وهذه الهجمات
وبهذا الحجم من الكفاءة والجرأة وضخامة القوات المهاجمة،
تشير إلى أن تلك الجماعات ،وجدت بيئة حاضنة ،وبينة تحتية
أرست قواعدها في سيناء ،التي طالما كان النظام ينشر رسائل
تطمين بأنه تم تطهيرها من العناصر والجماعات اإلرهابية ،لكي
يكذب الواقع ما يقوله النظام ،وه��ذا ما شاهدناه في الهجمات
الواسعة والمنسقة والمتزامنة على أكثر من موقع مصري سيناء
ورفح في آن واحد .فسيناء مهمشة تاريخيا ً من قبل النظام حيث
الفقر والجوع والبطالة ،لذا تحولت إلى مالذ آمن لكل الجماعات
من مهربين وتجار مخدرات ،وفي اآلونة األخيرة حاضنة لكل
الجماعات اإلرهابية ،والتي جرى توظيفها من قبل قوى محلية
مصرية «اإلخوان» و«إسرائيل» وقوى إقليمية ودولية ،لكي تعبث
بأمن مصر القومي ،ولكي تدخل جيشها في حالة من اإلنهاك،
ونحن نرى أن هناك اتفاقات بين تلك الجماعات اإلرهابية وبين
دول��ة االح �ت�لال»اإلس��رائ �ي �ل��ي» ف��ي سيناء تسليحها وتمويلها
ومساعدتها ،مقابل عدم التعرض لدولة الكيان ،اتفاق شبيه بين
تلك الجماعات «النصرة» و«إسرائيل» في جبهة الجوالن السوري
المحتل ،وك��ذل��ك ف��ي قطاع غ��زة ق��وى لها مصلحة ف��ي إسقاط
النظام المصري ،والتي قامت أخيرا ً بإستعراض قوة في قطاع
غزة ،وهددت بإسقاط سلطة حماس هناك «داعش» ،يضاف إلى
ذل��ك أن حركة حماس ،لها عالقاتها اإليديولوجية والتنظيمية
والسياسية مع حركة اإلخوان المسلمين ،ولذلك هي تقف ضد
النظام المصري ،واألنفاق الموجودة ما بين مصر وقطاع غزة،
على رغ��م الحصار «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ك��ان يجرى تهريب السالح
منها إلى قوى المقاومة هناك ،وليس من الصعب أن تصل تلك
األسلحة وباالتجاه المعاكس إلى تلك القوى المتقاطعة األهداف
من أجل إسقاط النظام المصري.
تصاعد اإلرهاب ضد النظام المصري وانتقاله إلى حالة منظمة
ومهيكلة ،ليس مرتبطا ً بالوضع في سيناء وقطاع غزة،والبيئة
المعادية للنظام المصري فقط ،بل هناك جبهة أخرى مفتوحة على
النظام ،متناظرة األهداف والمصالح مع تلك القوى ،فليبيا بعد ما
يسمى بـ«ثورة الربيع العربي» وتحولها لدولة فاشلة تخضع
لسلطة م��ن المليشيات والمافيات وغ�ي��اب السلطة المركزية،
ولكون مصر تمتلك أط��ول ح��دود مع ليبيا ،فلذلك يصبح ليس
من السهل على الجماعات اإلرهابية والتي تسيطر على سرت،
وجماعة اإلخوان المسلمين التي تسيطر على حكومة طرابلس،
أن تمد اإلرهابيين بالمال والسالح وحتى بالمسلحين ،خصوصا ً
أن النظام يدعم جماعة حفتر ضد حكومة طرابلس اإلخوانية.
ف��ي ض��وء ه��ذا ال��واق��ع ،ف��إنّ م��ا ينتظر مصر ليس استقرارا ً
وشيكا ً وحربا ً ظافرة ض� ّد اإلره ��اب ،بل مزيد من المواجهات
وم��زي��د م��ن الفوضى واالض �ط��راب��ات ال�ت��ي سيذهب ضحيتها
الكثير وتؤثر سلبا ً في أداء ال��دول��ة وف��ي االقتصاد المصري،
ولهذا بات مطلوبا ً من النظام المصري في ظل تصاعد اإلرهاب،
أن يعيد صياغة شكل عالقاته وتحالفاته ،وعليه أن ي��درك أن
المفصل األساسي في مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه ،وإسقاط
مشروع الفوضى الخالقة ،يتطلب تصحيح عالقاته مع سورية
وتعزيزها ،فهما ضلعان أساسيان في محاربة هذا المشروع،
وفي حماية المشروع القومي العربي ،فالنظام المصري ضمانته
هي سورية ،وليس من يبتزه سياسيا ً من مشيخات النفط والكاز
في الخليج العربي ،والتي تدفع نحو تهميش دور مصر عربيا ً
وإقليميا ًودولياً.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

في م�ستقبل الحرب الرجعية ـ الغربية
�ضد الدول والجيو�ش الوطنية العربية
} محمد شريف الجيوسي
بعد اقتراب المؤامرة الدولية من استكمال سنتها الخامسة
على المنطقة العربية ،في ما أسمي تجاوزا ً «الربيع العربي»
بذرائع الحرية وحقوق اإلنسان والديمقراطية الخ ،فيما هو
يستهدف الدول الوطنية األكثر حرية والتزاما ً بحقوق اإلنسان
والديمقراطية نسبياً ،وبالقياس لدول الرجعية العربية ،التابعة
لإلمبريالية ،التي مولت الحرب على هذه الدول وجندت المرتزقة
وسخرت اإلعالم وقوة رأس المال ضد الدول العربية الوطنية
غير التابعة ،التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتدعم
المقاومة ،وغير مدينة كسورية وليبيا.
كما ُوجهت المؤامرة ضد دول تمتلك مقومات وصفها بذلك،
ولها جيوش قوية كمصر ،أو التي تمتلك مقدرات مهمة تقيم
على حوافي دول رجعية ال تمتلك من أمر قرارها السياسي شيئا ً
كالعراق ،أو دولة استراتيجية تتحكم بمضيق باب المندب ولها
أراض ال تزال محتلة من دولة مجاورة ،وترفض إعادة التقسيم
كاليمن ،أو دولة ال بد أن ينفجر فيها الربيع العربي وتكون
لواشنطن فيها «مونة» التنحي السهل بما يغري على التغيير
في أماكن أخرى ،كعربون صداقة أميركي يقدم لمكتب اإلرشاد
العالمي كتونس.
وهكذا وجدنا ال��دول األق��ل ديمقراطية وحرية وممارسة
لحقوق اإلنسان ،لكنها دول تابعة سواء كانت فقيرة أو ثرية،
تجند وت��درب وتمولوتسلح وتبذخ بكل أصناف التخريب
وزرع الفتن ،مستخدمة قوى ظالمية جهالية إرهابية متطرفة
مسلحة ،من بقاع األرض قاطبة ،فأحلت ما حرم الله كالزنا
تحت مسمى جهاد النكاح فيما هو دعارة ظاهرة معلنة بيّنة،

وأحلت قتل غير المقاتلين واغتصاب النساء وسبيهن وتخريب
الزرع ومعالم الحضارة ،وتقديم صورة أقل ما يمكن إن يقال فيها
إنها غبية ،وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد ،واستبدلت
الصراع من صراع بمواجهة العدو الصهيوني إلى صراعات
مذهبية وطائفية وإثنية بين أبناء الوطن الواحد ،مانحة الكيان
الصهيوني فرصة تهويد كيانه العدواني ،بمذهبتها الصراع
وإشغال األمة في صراعاتها الداخلية ،بدال ً من مركزته ضد هذا
الكيان الغاصب ،ومنع تمدده االقتصادي والثقافي واالجتماعي
في المنطقة العربية.
كما عملت الرجعية العربية على حرف بوصلة الصراع،
باتجاه ص��راع أق��ل ما يمكن أن يقال فيه إن��ه ليس وقته وال
مكانه وال مصلحة في تحريكه ،باعتباره حافظا ً لميزان القوى
اإلقليمي من أن يختل لمصلحة الصهيونية والرجعيتين العربية
والعثمانية والغرب بعامة ،بتحالفها ضد إيران وبث ما يسيء
ويعمق الخالف معها ،في وقت أشد ما تكون فيه األمة ،بحاجه
لتوسيع «جسر العبور» كما قال الرئيس العراقي الراحل صدام
حسين لسياسيي العرب في  28نيسان .1996
أقول بعد هذا اإليغال المسرف في الصراع وحرف مساراته
ومآالته ،هل يمكن للمستفيدين من االستمرار فيه ـ في ظنهم
ـ والمخططين والمنفذين له أن يتوقفوا أو أن يعقدوا تحالفات
مختلفة كأن يتحالفوا مع دول عربية وطنية وجيوشها في
سورية والعراق وليبيا ومصر واليمن إلسقاط اإلره��اب بكل
الحزم المطلوب والضروي؟ ليس فقط ألجل وضع ح ٍّد لهذا
اإلرهاب لمصلحة الدول المستهدفة به ،ولكن ألجلها هي أيضاً.
ال بد أن تورط الدول التابعة في الحرب على الدول المشار
إليها بأشكال وحدود مختلفة ،لن يتوقف ،فالتورط أصبح غير
قابل للعودة عنه ،حتى لو أرادت القوى العظمى كواشنطن
ولندن وباريس وبون ،غير ذلك العتبارات تتعلق بمصالحها،

وإدراكها المحتمل المتأخر بأن مقاصد هذه الحرب غير ممكنة
التحقق ،بل يضر بمصالحها المباشرة ،وينقل الصراع إلى
دواخلها ،فضالً عن الكراهية التي سيسببها تدخلها في الشأن
الداخلي العربي بانحيازها ودعمها لقوى الثورة المضادة في
المنطقة العربية.
من هنا ،فإن ح ّل الصراع من خالل مراجعة ذاتية للقوى
المحركة للثورة المضادة ،وتخليها عن تورطاتها ،غير ممكن،
سواء باالنخراط في تحالف عسكري جديد ،دعت إليه روسيا ،أو
النزوع للسلم والحلول السلمية للصراعات في الدول العربية،
التي تدار على أراضيها الحروب بأشكالها كافة.
هذا يعني أن الصراعات على األرض العربية وبخاصة على
األرض السورية والعراقية والليبية واليمنية مستمرة ،حتى
تدمير قوى التدمير واستسالمها ،سيكون ذلك مكلفاً ،لكنه خيار
هذه البلدان الوحيد المتاح على صعيدها المحلي الوطني وعلى
صعيد حلفائها.
أما خيارات الدول المحركة للعدوان والتدمير والتآمر ،فهي
إلى ضيق وأك�لاف متزايدة وانتقال العدوى والكراهية إلى
أوكارها ،وتذمر شعوبها من مغبة انزالق أنظمتها إلى حروب ال
مصلحة لها فيها  ،بل تضررها من استمرارها.
عليه ال حلول سلمية للصراع ،بل حلول عسكرية مهما طال
أمد الحرب ،وستكون خيارات دول التبعية ،في أحسن الحاالت
التوصل إلى ترتيبات بأقل قدر من الخسائر وفضائح الهزيمة،
إن أدركوا مآالت استمرارهم في طريق مسدودة وتداعياته على
دواخل كياناتهم ،في وقت مناسب ،ولن يجدوا مساندة دول
عظمى طالما تبعوها ،فمصالحها أوال ً وآخرا ً ولن يغامروا بها،
بسوء تقديرات التابعين لهم مهما عال شأن تبعيتهم ،فالتابع ال
شأن له عند تابعه.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

قال ديبلوماسي
تركي إنّ تصريح
رئيس الحكومة
التركية أحمد
داود أوغلو عن
عدم وجود موعد
أو خطة لدخول
القوات التركية إلى
األراضي السورية،
وأنّ هذه القوات
قادرة عندما تجد
تهديدا ً أن تتحرك،
هو لتبديد اإليحاءات
التي سبقت حول
حشود تركية على
الحدود ،بعدما تلقت
تركيا ضمانات بعدم
وجود نية أميركية
إلعالن كيان
كردي...

�إيران والمجموعة الدولية ت�صل �إلى تفاهم حول فوردو و�آراك وظريف يلتقي كيري و�أمانو

عراقجي :لم نحقق مثل هذا التقدم في المفاو�ضات في ما �سبق
اس��ت��أن��ف��ت ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ن��م��س��اوي��ة فيينا أم��س
المفاوضات النووية بين إيران وال��دول الست الكبرى،
حيث عقد وزيرا خارجية الواليات المتحدة جون كيري
وإيران محمد جواد ظريف اجتماعا ً مغلقا ً استمر ساعة
تبعه اجتماع آخ��ر بعد استراحة قصيرة .كما أجرى
ظريف مفاوضات مع مدير وكالة الطاقة الذرية يوكيا
أمانو.
كما أعلن عن توصل مجموعة السداسية الدولية
وإي��ران إلى تفاهم حول حل المسائل المتعلقة بمفاعل
آراك ومنشأة فوردو النوويين.
ونقل عن مصدر دبلوماسي في أحد الوفود الغربية
قوله أمس« :لقد وجدنا حلوالً ،ويتم اآلن االتفاق على
التفاصيل ،ولكن األطراف توصلت رسميا ً إلى تفاهم»،
الفتا ً إلى أن «هذه القرارات تستطيع إدهاش المراقبين»،
من دون أن يكشف عن التفاصيل.
وق��د ص��درت رسائل توافقية من ال��والي��ات المتحدة
وإيران بخصوص سير المفاوضات ،إذ رحب جون كيري
بـ«الجهود الصادقة» من قبل جميع األطراف ،فيما تحدث
نظيره اإلي��ران��ي عن «تحديات مشتركة» خاصة في
مكافحة التطرف.
كبير المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي أكد أن
التقدم الذي تحقق خالل الفترة األخيرة في المفاوضات
ال��ن��ووي��ة ل��م يشهده أي وق��ت م��ن األوق���ات السابقة.
وق��ال« :لم نتقدم في أي وقت من األوق��ات السابقة في
المفاوضات كما تقدمنا اآلن ،حيث أن هذه المرحلة هي
مرحلة الدخول إلی صياغة النص».

وأض��اف مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي« :هنالك
وجهات نظر بين الطرفين واالحتمال قائم بالتوصل
إلی اتفاق حولها ،وبطبيعة الحال توجد هنالك بعض
القضايا التي نعمل كما في السابق على معالجتها».
مشيرا ً إلى «أننا لن نقيد أنفسنا بالوقت للوصول
إلی االتفاق» ،مضيفاً« :إننا سوف لن نسمح بأن يتخذ
الوقت القرار لنا ،وسيكون االتفاق ممكنا ً في ما لو تحققت

المبادئ واألطر التي نريدها ،وفي غير هذه الحالة سوف
لن نتابع االتفاق السيئ».
كما أكد عراقجي أنّ تمديد المفاوضات ليس خيار أي
طرف مشدّدا ً على وجوب أنْ يحترم أي اتفاق الخطوط
الحمراء إليران ،مضيفا ً أن «تمديد المفاوضات ليس خيار
أي طرف ،ال نحن وال اآلخ��رون نحاول إنهاء العمل في
هذه المرحلة .لكن هل سيتم ذلك؟ ال يمكنني الجزم بذلك

نحو  200قتيل في هجمات
خالل � 3أيام في نيجيريا

طهران تد�شن نظام رادار جديداً طويل المدى محلي ال�صنع

م�صدر �إيراني :مو�سكو م�ستعدة
لتقديم معدات ع�سكرية بحرية لنا
دشن الحرس الثوري اإليراني نظام رادار جديدا ً طويل المدى
مصنوعا ً محليا ً على مقربة من الحدود العراقية في إشارة إلى تعزيز
الدفاعات الجوية في وقت تخوض طهران ما قد تكون األيام األخيرة من
المفاوضات النووية مع القوى الدولية.
ونقل التلفزيون اإليراني الرسمي عن قائد القوات الجوية في
الحرس الثوري الجنرال فرزاد إسماعيلي قوله إنه تم نشر نظام الرادار
في مدينة األهواز في إقليم خوزستان الجنوبي الغربي على مقربة من
الحدود العراقية.
وأعلنت إيران أن نظام الرادار الجديد الذي يحمل اسم (قدير) مصمم
ومصنع محليا ً بالكامل ويمكنه رصد طائرة على بعد  600كيلومتر
وصاروخ باليستي على بعد  1100كيلومتر.
ونقل عن إسماعيلي قوله إن ال��رادار يمكنه أيضا ً رصد الطائرات
الصغيرة بال طيار «رصد وتعقب المركبات الجوية الدقيقة ...إحدى
صفات نظام رادار قدير».
وفي السياق ،ذكر مصدر في الوفد اإليراني الذي يشارك بالمعرض
البحري العسكري الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية ،أن
موسكو مستعدة لتزويد طهران بأنواع مختلفة من المعدات العسكرية
البحرية واألسلحة.
وقال المصدر إن الوفد اإليراني أجرى محادثات مع الجانب الروسي:
«تناولت بحث تفعيل التعاون العسكري التقني بين البلدين ،بما في
ذلك المسائل المتعلقة بتقديم أنواع مختلفة من المعدات العسكرية

يجب أن يحترم أي اتفاق الخطوط الحمراء إليران هناك
بعض المسائل المهمة خصوصا ً أربع أو خمس نقاط
تتعلق بالعقوبات لم تتم تسويتها حتى اآلن وسيحسم
أمرها وزراء الخارجية».
وأوضح عراقجي أنه «من الممكن أن ننتهي من العمل
على نص التوافق على مستوى معاوني ال��وزراء خالل
اليومين المقبلين لتصل أقسام منه إلى الوزراء ،وال أعتقد
أننا نحتاج إلى تمديد المفاوضات لكن إذا لزم األمر فإننا
سنمدد» .واستدرك بالقول« :لن نسمح للوقت أن يؤثر
في قراراتنا ومن يحدد قرارتنا هو اإلطار والمبادئ التي
حددتها القيادة العليا في البالد».
وإ ّذ أك ّد أنّ «يوم االتفاق سترفع كل العقوبات وبالطبع
تبدأ إجراءتنا ،لكن ال بد من حل مشكل التزامن في تنفيذ
االتفاق» ،ذ ّكر المسؤول اإليراني أن «العقوبات المتعددة
األوجه التي فرضها الكونغرس هي القسم األصعب في
المفاوضات».
واعتبر عراقجي أن «ق��رار مجلس األمن هو الضامن
لتنفيذ االتفاق ،وإذا لم ينفذ االتفاق فإن إيران تحتفظ
بحقها الرجوع إلى برنامجها السابق» .وأردف موضحاً:
«نبحث عن صيغة ترفع العقوبات قبل أن نبدأ بتنفيذ
تعهداتنا بالطبع ال��ط��رف المقابل ينتظر منا تهيئة
األرضية بعدها يرفع العقوبات».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ،وص��ف رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى
اإلس�لام��ي اإلي��ران��ي علي الريجاني آف��اق المفاوضات
النووية باإليجابية ،الفتا ً إلى أن خطوات طيبة قد اتخذت
لحل الخالفات بين الجانبين وأن الطريق إيجابي.

البحرية واألسلحة» .وأضاف« :عرض علينا إعداد قائمة بالمعدات
واألسلحة التي تحتاج إليها القوات العسكرية البحرية اإليرانية».
وكان وفد القوات البحرية العسكرية اإليرانية برئاسة قائد القوات
البحرية في الجيش اإليراني األميرال حبيب الله سياري شارك في
أعمال المعرض والتقى مع قائد القوات البحرية الروسية األميرال
فيكتور تشيركوف وق��ي��ادة شركة «روس أوب���ورون أكسبورت»
الحكومية الروسية.
وحضر الوفد اإليراني مراسم تسليم غواصة الديزل «ستاري
أوسكول» لألسطول الحربي الروسي في البحر األسود.

قتل  5أشخاص على األقل في هجوم انتحاري
نفذته امرأة أمس على كنيسة في شمال شرقي
نيجيريا.
كما استهدف هجوم أخر وقع أول من أمس
وقامت به انتحارية أيضا ً في الـ  15من عمرها
مسجد بقرية ماالري شمال شرقي البالد .وأدى
ه��ذا العمل اإلره��اب��ي إل��ى سقوط  12قتيالً و7
جرحى.
ولم تتبنَّ حتى اآلن أي جهة مسؤولية هذا
الهجوم ولكن خبراء يرون فيه بصمات للجماعة
اإلرهابية «بوكو ح��رام» التي تحارب منذ 6
سنوات إلنشاء ما يسمى «الخالفة اإلسالمية»
في شمال نيجيريا.
ثالثة أي���ام دم��وي��ة شهدتها نيجيريا راح
ضحيتها أكثر من  200شخص ،ووفق شهود
فجرت انتحاريات أنفسهن وسط سكان
عيان ّ
ف��اري��ن م��ن مسلحين ف��ي ق��ري��ة ش��م��ال شرقي
نيجيريا.
وق��ال سكان محليون إن انتحاريات فجرن
أنفسهن وسط السكان الفارين من المسلحين
اإلرهابيين في قرية في شمال شرقي نيجيريا،
حيث أفاد هالدو موسى الذي فر من االعتداء إلى
ميدوغوري ،أن عددا ً كبيرا ً من المقاتلين دخلوا
القرية ليتغلبوا على القوات الحكومية المنتشرة

لمنع المتمردين من بلوغ مايدوغوري.
وأض���اف المصدر أن الجنود أج��ب��روا على
االنسحاب ،مشيرا ً إلى أن انتحاريات عمدن إلى
تفجير أنفسهن وسط تلك الفوضى ،ما أسفر عن
سقوط أعداد كبيرة من القتلى.
وأشار موسى إلى أن المسلحين نهبوا المحالت
وحرقوا نصف القرية قبل أن يُجبروا على التراجع
إثر إرسال القوات الحكومية لتعزيزات.
وال تقتصر هجمات كهذه على ممثلي الجيش
والشرطة والمؤسسات الحكومية فحسب بل
على المدنيين أيضاً .وشهدت نيجيريا في األيام
القليلة الماضية هجمات دموية أودت بحياة نحو
 140شخصاً .وازداد أخيرا ً استغالل المتشددين
بنات وفتيات بعد اختطافهن ف��ي هجماتهم
وتعريضهن للتأثير النفسي في تنفيذ الهجمات
االنتحارية.
وقد دان��ت الرئاسة النيجيرية في بيان لها
موجة القتل التي نفذتها «بوكو حرام» في والية
بورنو واعتبرتها ال إنسانية وهمجية.
جدير بالذكر أن نيجيريا والنيجر وتشاد
والكاميرون وبنين قرروا في حزيران إنشاء قوة
مشتركة متعددة الجنسية قوامها حوالى 8700
عنصر ،تبدأ انتشارها بدءا ً من  30تموز لقتال
المسلحين.

�إ�صابة �شخ�ص في ق�صف القوات الأوكرانية �شرق البالد

دونيت�سك :الع�سكريون الأوكرانيون يقومون ب�أعمال نهب و�سلب قرب ماريوبول
أسفر قصف القوات األوكرانية لشرق البالد عن إصابة
عنصر من أف��راد الدفاع الشعبي ،بحسب ما أعلن نائب
رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي في «جمهورية دونيتسك
الشعبية» إدوارد باسورين.
وقال باسورين للصحافيين أمس إن بلدة «سبارتاك
تعرضت لقصف مكثف خالل اليوم األخير من قبل كتيبة
المشاة الميكانيكية (األوكرانية) الـ 11ما أسفر عن إصابة
أحد أفراد الدفاع الشعبي ،ولم تسجل إصابات في صفوف
المدنيين».
وأضاف أن القوات األوكرانية تستمر في خرق اتفاقات
مينسك وقصف المناطق السكنية بينما قوات الدفاع الذاتي
في دونيتسك تظهر ضبط النفس وال ترد على االستفزازات.
في غضون ذلك ،أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية
لوغانسك أن منطقة سالفيانوسيربسك وتمثال األمير
إيغور تعرضا لقصف مدفعي من القوات األوكرانية.
وأكدت أن القوات األوكرانية خرقت نظام وقف إطالق
النار خالل الـ 24ساعة األخيرة  6مرات من دون أن تسفر
عن إصابات.
وكانت دونيتسك قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت

قيام أفراد من الجيش األوكراني بأعمال نهب وسلب في
قرية شيروكينو قرب ميناء ماريوبول جنوب البالد.
وقال إدوارد باسورين ،إنه بعدما تركت قوات الدفاع
الشعبي قرية شيروكينو« :الحظنا وجود القوات المسلحة
األوكرانية هناك» ،مضيفاً« :لم يفرضوا سيطرتهم على
شيروكينو ،لكنهم يقومون بأعمال نهب وسلب».
وأعرب باسورين عن أمله في أن يستطيع ممثلو بعثة
المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا والمركز المشترك للتنسيق ومراقبة الهدنة في
منطقة النزاع األوكراني ،الذين يعملون في شيروكيو حاليا ً
«إقناع الجانب األوكراني بترك هذه النقطة».
كذلك أكدت قوات الدفاع الشعبي في منطقة دونباس
أن ممثلين عن هاتين المنظمتين بدأوا بالعمل في قرية
شيروكينو الواقعة على بعد  15كيلو مترا عن مدينة
ماريوبول ،والتي تعد إحدى النقاط الساخنة في منطقة
النزاع المسلح جنوب شرق أوكرانيا.
م��ن جهته ،أعلن ألكسندر ه��وغ نائب رئيس بعثة
المراقبة التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا أعلن
أن األوضاع األمنية في منطقة دونباس زادت سوءاً ،الفتا ً

إلى «تزايد وجود المعدات الثقيلة والتحركات على خط
التماس».
مع ذل��ك ،أكد هوغ انسحاب وح��دات الدفاع الشعبي
التابعة لدونيتسك من قرية شيروكينو ،قائالً« :زرن��ا
شيروكينو أمس ولم نر وجودا ً لقوات جمهورية دونيتسك
الشعبية هناك».
وكانت كييف شنت عملية عسكرية في منطقة دونباس
جنوب شرقي أوكرانيا ،في نيسان عام  ،2014بعدما
رفض سكانها االعتراف باالنقالب على السلطة الشرعية.
وأدت األعمال القتالية بين الجيش األوكراني ومقاتلين
مدافعين عن دونباس (قوات الدفاع الشعبي) إلى مقتل
حوالى  6.5آالف شخص.
ونقل عن مركز التنسيق المشترك بيانا ً جاء فيه أن
ممثلي كييف في المركز «أعربوا في خطوة أحادية الجانب
ع��ن معارضتهم لمشاركة ممثلي دونيتسك ف��ي عمل
المجموعة المشتركة للمراقبة في قرية شيروكينو».
وأش��ار البيان إلى أن «الجانب األوكراني يقوم عمدا ً
بإحباط المبادرات السلمية التي تقوم بها دونيتسك في
خطوة أحادية الجانب ويحاول إبعاد ممثليها من صفوف

مجموعة المراقبين في شيروكينو ،األمر الذي ال يصب في
تقدم العملية التفاوضية».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،دع���ا م��م��ث��ل م��وس��ك��و ،ف��ي مركز
التنسيق والرقابة على وقف إطالق النار اللواء ألكسندر
رومانتشوك ،كييف إلى االمتناع عن إحباط المبادرات
السلمية لدونيتسك الشعبية.
وأشار إلى أن قيادة البعثة الخاصة للمراقبة التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ستبلغ الحقا ً بمحاولة
الجانب األوكراني إحباط العمل في هذا االتجاه.
وفي وقت سابق ،أفادت وزارة الدفاع في «دونيتسك
الشعبية» بأن ممثلي منظمة األمن والتعاون في أوروبا
والمركز المشترك للتنسيق والرقابة توصلوا إلى اتفاق
يقضي بتسيير قوات أمن تابعة لجمهورية دونيتسك من
جهة وكييف من جهة أخرى على شكل دوريات مشتركة في
منطقة خالية من السالح في قرية شيروكينو ومحيطها.
وأشارت ال��وزارة في حديث نقلته وكالة «دونيتسك»
لألنباء إلى أن أفراد قوات أمن الطرفين ال يمكن أن يكونوا
مسلحين إال بمسدس ،أثناء تنفيذهم العمليات الرامية إلى
الحفاظ على النظام العام.

