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كيف ّ
نوقع من دون �أن نقع؟!

الفل�سطينيون ...بيوم القد�س!
عندما ال يحتفل
ِ
} د .نسيب حطيط*

} د .حسام الدين خالصي
أشهر طويلة م ّرت ،ومفاوضات سلحفائية الزمن وساخنة
المضمون أجريت بين إيران والمهت ّمين بالتطور التكنولوجي
ال �ن��ووي إلي ��ران وم��ا ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك م��ن إن �ت��اج للتقنيات
العسكرية والعلمية المستخدمة في أوج��ه الحياة المختلفة
داخ��ل إي��ران ،ألنّ ك� ّل ه��ذه التطورات ال تشملها االتفاقيات
ال��دول�ي��ة القديمة األس �ل��وب ،ول��ذل��ك ف��إنّ ال��والي��ات المتحدة
األميركية اح �ت��ارت ف��ي آل�ي��ة التطويق للمستجدات التقنية
(تقنية النانو متر مثاالً).
ال�م�ه� ّم اس�ت�م� ّرت ه��ذه ال�م�ف��اوض��ات ووص �ل��ت إل��ى النقاط
الختامية وب��دأ ك� ّل ط��رف بالتباهي ب��أنّ األم��ور وصلت إلى
النهايات السعيدة ،ومن بعيد الكيان الصهيوني يتقلّب على
ليقتص من هذا االتفاق الدولي
نار حامية ويحاول أن يمت ّد
ّ
�ب ف��ي مصلحته خ �ص��وص �ا ً أنّ إي� ��ران التي
وال� ��ذي ال ي �ص� ّ
صبرت على العقوبات االقتصادية والتقنية أوجدت لنفسها
مخارج عديدة وتفادت هذه العقوبات وط� ّورت ك ّل ما يمكن
تطويره اعتمادا ً على اإلمكانات المحلية ،وهذا أعطاها دفعا ً
ق��وي�ا ً وثقة شعبية وحكومية على ت�ج��اوز المحن ،وإي��ران ـ
التي تصدّت مع محور المقاومة لتداعيات «الربيع العربي»
بخاصة على الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والدول التي
تمتلك جيوشا ً منظمة ـ بتوقيع االتفاق النووي طالبت بنزع
العقوبات االقتصادية ما سيعيد كتالً نقدية ضخمة وأطنانا ً
من الذهب ال ُمصادَر ومعامالت اقتصادية متوقفة ويجعل
االزدهار االقتصادي يسرح ويمرح في الداخل االيراني.
لكن األه��م أنّ حجم المساعدات المقدمة ل��دول المقاومة
يتصاعد ،فحتى الوقت الحالي يبلغ حجم المساعدات الكلية
المقدمة لك ّل ال��دول التي تقف بجانبها إي��ران والتي س ّماها
معهد واشنطن «النشاطات» التي تطرح إشكالية تبلغ حوالى
 10مليارات دوالر سنوياً ،لكن حتى هذه القيمة القصوى
تشكل أق ّل من  3في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي الذي
هو في النطاق الممت ّد ما بين  400مليار دوالر وتريليون
دوالر.
المهم اآلن م��ع االق�ت��راب واإلل�ح��اح على التوقيع م��ن قبل
األط��راف كافة من دون اختراق ش��روط السيادة اإليرانية،
وال يخفى األمر أنّ هناك بعض الضمانات والتطمينات التي
حصلت عليها الواليات المتحدة ستظهر إلى العلن في وقت
قريب ،ولكن من هذا االتفاق تتخذ العبر «فكيف تو ّقع من دون
أن تقع؟!» هو شعار هذه المفاوضات غير المذلة ،والتي أثبت
فيها الجانب اإليراني أنه ال يساوم على السيادة والحقوق
المشروعة ،وما كان ليقول هذا ويفعله لو لم يكن متأكدا ً من
عناصر القوة لديه (جيش  +شعب  +قيادة  +اقتصاد قوي).
س��وري��ة تنتمي إل��ى المجموعة نفسها م��ن عناصر القوة
م��ع اخ�ت�لاف ن��وع��ي ب�ن��وع الهجوم وش � ّدت��ه وخ�ط��ورت��ه ،فلم
تكن دولة لتتح ّمل ما جرى في سورية ويجري على أرضها
لوال عناصر القوة المتوافرة في سورية (جيش  +شعب +
ق�ي��ادة  +اقتصاد ق��وي  +حلفاء أق��وي��اء) م��ع م��راع��اة تفاوت
ش��دة وق��وة ه��ذه العناصر نسبياً .ه��ذه العناصر تدفع اآلن
سورية إلى توقيع اتفاقات سياسية تتعلق بسيادتها وبح ّل
سياسي عبر مناورات مسلحة تستم ّر شماالً وجنوبا ً شرقا ً
وغربا ً متفاوتة الشدة ،وترفض سورية االنصياع والتخلي
عن رموز سيادتها واستقاللها عبر قتال شرس يستم ّر على
أرضها وان�ت�ص��ارات ،يحققها الجيش العربي ال�س��وري في
مفاصل مهمة تتعلق باستراتيجية المعركة كان آخرها في
القلمون والزبداني ،وم��ن خ�لال ه��ذا الرفض تستم ّر الدول
الداعمة روسيا وإيران في تقديم ك ّل وسائل الدعم العسكري
واالقتصادي.
وب��ال �ع��ودة إل��ى ص�ي��غ االت �ف��اق ف�ق��د أوض ��ح ال�س�ي��د حسن
نصر الله أنّ االتفاق ال يغيّر من العقيدة القتالية وال العقيدة
االستراتيجية إلي��ران ،فاالتفاق حق إلي��ران ولكن ليس على
حساب تغيير الهدف االستراتيجي ،ألنّ العدو االستراتيجي
الذي ال يخبّئ نفسه «الكيان الصهيوني» سيبقى العدو ذاته
ألنه هو الرافعة األساسية والحاضنة الحقيقية لك ّل اإلرهاب
المتفشي ف��ي المنطقة ،وه��و ال ��ذي يستهدف م��ن سورية
(الدولة المركز العالمي االستراتيجي للحضارة واإلرهاب
على ح� ّد س��واء في الوقت الحاضر) وحولها انقسم العالم
إلى قسمين قسم من ال��دول يعتبر سورية مركز الحضارة
ومنها تبدأ نهضة العالم ،وإذا ما ان�ه��ارت فتصير المنطقة
كلها وأوروبا الحقا ً كتالً من خراب ورماد ،وقسم من الدول
يعتبرها أو يريد توصيفها على أنها الدولة التي تمثل المركز
العالمي لإلرهاب المتمثل بتنظيم «داعش» ،ومنها يبدأ تقسيم
العالم وجعله دويالت تتماشى مع مصلحة الدولة الجزيرة
(أميركا) والكيان الصهيوني.
من هنا تأتي أهمية التوقيع على االتفاق النووي من دون
الوقوع في فخ التنازل عن السيادة سواء إليران الناهضة من
مفاوضات مستمرة ،أو لسورية التي تدعى من حين إلى آخر
التفاق ح ّل سياسي سواء في موسكو أو في جنيف.
إنّ ك ّل التغيّرات الحاصلة عسكريا ً على األرض تدلنا على
أنّ تركيا وقطر والسعودية الوهابية مستم ّرة في الطغيان
ف��ي دع��م ال�م�ش��روع التقسيمي وبنفس ط��وي��ل ال يخلو من
المكر والدهاء والقسوة اإلرهابية ،ولكن المؤشرات الدولية
البطيئة وتغيّرات المواقف األوروبية الشعبية والتبدّل في
ال�م��زاج الشعبي التركي ،ال تجعلنا نتفاءل باقتراب ساعة
ال�خ�لاص لتشكيل الحلف ال��دول��ي ال��ذي ل� ّوح��ت ب��ه روسيا
وأس �م �ت��ه س��وري��ة ب��ال�م�ع�ج��زة ،ويجعلنا ن�ف�ه��م أنّ الضغط
سيستم ّر لنو ّقع اتفاقا ً نقع فيه كدولة ...لذلك سيكون الصبر
سالحنا والقتال مع الجيش العربي السوري والوقوف صفا ً
شعبيا ً مقاوما ً هو الح ّل لكي نو ّقع من دون أن نقع ...وتبقى
سورية منتصرة.

الإفراج عن  18رهينة احتجزهم
م�سلحون في متجر ب�ضواحي باري�س
أعلنت الشرطة الفرنسية اإلفراج عن  18رهينة احتجزهم مسلحون أمس
في متجر بضواحي باريس ،بعد عملية نفذتها وح��دة من القوات الخاصة
الفرنسية.
ونقلت وكالة «أ ف بـ« عن مصدر في الشرطة المحلية قوله إن  3مجهولين
هاجموا متجر « »Primarkفي مدينة «فيلنوف ال غارين» شمال العاصمة
عند الساعة  06:30بالتوقيت المحلي بالتزامن مع وصول أوائل عمال المركز
التجاري إلى أماكن عملهم.
وقال مصدر أمني في تصريح نقلته وسائل إعالم «تم إجالء  18شخصا ً حتى
الساعة  10:30صباحا ..ليس هناك إصابات على رغم تدهور الحالة الصحية
لشخص واحد»« ...عملية البحث عن المجرمين مستمرة».
وفرضت الشرطة طوقا ً أمنيا ً على مركز « »Qwartzالتجاري حيث يقع
المتجر ،ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون الهجوم بدافع سطو ،وأن يكون
جميع المحتجزين من عمال المركز التجاري.
ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن أحد عمال المركز أنه رأى عاملين آخرين
وهم يهرعون للخروج ويصرخون «إنهم مسلحون! إنهم مسلحون».
أما الشرطة فتم إنذارها بعد أن بعثت إحدى العامالت في المركز التجاري
رسالة قصيرة عن طريق هاتفها المحمول إلى صديقها قالت فيها إن مسلح ْين
احتجزاها وأشخاصا ً آخرين.
وسجلت كاميرات المراقبة دخول المجرمين إلى المركز التجاري ،لكنها لم
تسجل خروجهم منه.

كوالي�س

احتفل العالم اإلسالمي بيوم القدس ال��ذي دعا إليه اإلمام
الخميني بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران ،بالتزامن مع
تأسيس فيلق القدس واستبدال السفارة «اإلسرائيلية» بالسفارة
الفلسطينية في طهران ،والتي كانت أول سفارة فلسطينية في
العالم قبل أن يفكر الفلسطينيون بفتح السفارات ،وذلك نصرة
للقضية الفلسطينية وإعالنا ً صريحا ً عن هوية الثورة وموقفها
من االحتالل «اإلسرائيلي» بشكل متناقض كليا ًمع موقف الشاه
اإليراني الذي خضع له الملوك والرؤساء العرب وو ّقعوا معه
االتفاقات والتنازالت ثم انقلبوا على الثورة الوليدة ،مطالبين
ِباستعادة حقوقهم التي تنازلوا عنها والتي كانت المب ّرر الخادع
والكاذب لش ّن الحرب العراقية  -العربية الظالمة على إيران
لتسع سنين من القتل والخراب.
الغريب والمؤسف أنّ الفلسطينيين ما عدا بعضهم (الجبهة
الشعبية – القيادة العامة) احتفلوا بيوم القدس في سورية
بمشاركة السوريين ،وف��ي غ��زة شاركت الجهاد اإلسالمي
بشكل ضبابي فأعلنت إحياء ذكرى العدوان «اإلسرائيلي» على
غزة ويوم القدس حتى ال تتهم بأنها إيرانية.
في مخيمات الشتات الفلسطيني لم يحتفل أحد بيوم القدس
رم��ز القضية الفلسطينية ،ول��م يحتفل الفلسطينيون بيوم
القدس في ب�لاد العالم األوروب ��ي واإلس�لام��ي ول��م يشاركوا
أخوتهم الذين أحيوا المناسبة وكأنّ إحياء يوم القدس خطيئة
وفاحشة سياسية أو خوفا ً من الحلفاء الجدد للفلسطينيين من
قطر إلى تركيا والسعودية وال تنسوا طبعا ً«اإلخوان المسلمين»
وطالئع «الربيع العربي» ال��ذي أي��ده الفلسطينيون ،وبخاصة
«حماس» ،في سورية واتهامها أيضا ً بتدخلها في مصر ورفعها

علم «الثورة السورية» التي يقودها «النصرة» و«داعش» اللذان
تستقبل «إسرائيل» جرحاهما في الجوالن وتقدّم المساعدة
والدعم لهما ،ويص ّرح عضو االئتالف السوري كمال اللبواني
وغيره من قيادات ما يسمى «الثورة السورية» بالتعاون مع
العدو «اإلسرائيلي» كما أكدت وثائق «ويكيليكس».
من يقف إلى جانب التكفيريين المتحالفين مع «إسرائيل»
ويستبدل س��وري��ة وإي ��ران بقطر وتركيا وال�س�ع��ودي��ة ،ومن
يستبدل المقاومة في لبنان بـ«النصرة» و«داع��ش» و«أنصار
بيت المقدس» ،ال يمكنه االحتفال بيوم القدس ،وال يستطيع
تح ّمل رؤية مسيراته ألنها تذكره بفلسطين والقضية ،ويمكن
أن تحرمه إقامة في الفنادق األميرية وترجعه إلى اإلقامة في
الضاحية الجنوبية بالقرب من المخيمات غير المنسجمة مع
ربطات العنق المقاومة أو في مخيم اليرموك ال��ذي أسقطته
«أك �ن��اف بيت ال�م�ق��دس» ال���ذراع الخفية لحماس ف��ي «الثورة
السورية».
يقول الفلسطينيون لنا وللعالم :فلسطين لنا وليست لكم
ونحن أحرار ببيعها أو التنازل عنها أو الرضى ببعضها ،فلماذا
تتدخلون يا أهل المقاومة فرسا ً كنتم أم عرباً؟
ويقول الفلسطينيون أيضا ً بالمثل الشعبي« :ليش حاملين
السلم ب��ال�ع��رض؟!» فأنتم ترهقوننا وتسبّبون اإلزع ��اج لنا،
فكلما اتجهنا لتسوية القضية بالحلول السلمية اتهمنا بالعمالة
والتنازل؟
نحن راض��ون بما يعطينا االح�ت�لال م��ن فلسطين والخير
ب��األردن الوطن البديل ال��ذي نمسك باقتصاده وأمنه ونمثل
أكثر من نصف سكانه ،وكذلك إذا حكم «اإلخ��وان» في مصر
وس��وري��ة ،فنحن قوميون وإسالميون وال نعترف بالحدود
المصطنعة التي أسسها االستعمار ،نحن مع «دولة الخالفة»
سواء كانت خالفة «داع��ش» أو خالفة «اإلخ��وان» أو «القاعدة»

فك ّل األرض لنا ...فلماذا تحاصرون شعبنا في فلسطين فقط؟!
يوم القدس تذكير بالقدس وفلسطين وه��ذا ما يزعج أكثر
العرب الذين يتوافدون منذ اتفاق «كامب ديفيد» إلى التحالف مع
العدو «اإلسرائيلي» ،بما فيهم المملكة السعودية أخيرا ً بالتزامن
مع احتفال بعض مواطنيها بالقطيف بيوم القدس العالمي الذي
لم يحتفل به أكثر الفلسطينيين.
عندما يبيع البعض قضيته من أجل المناصب ويتخلى عن
المبادئ والوفاء لمن وقف معه أيام الشدة ،بل وينكر مساعدة
إيران وسورية والمقاومة له بتأمين السالح الذي جعله رقما ً أو
رسما ً حتى يصافحه اآلخرون ويحترمون مقامه ،لكنه لألسف
يشكر تركيا (حليف «إسرائيل» االستراتيجي وعضو الناتو)
ويشكر قطر ع ّراب «االنفتاح اإلسرائيلي» على العرب ،ومم ّول
التكفيريين الذين يخ ّربون األوطان ويطعنون اإلسالم ...عندها
ال تستطيع أن تراهن عليهم بتحرير فلسطين بل الحذر منهم
حتى ال تطعن بخناجرهم المسمومة بالمذهبية والجشع المالي
وحب الدنيا وتصبح فارسيا ً صفوياً ،مع أنّ معظم أئمة المذاهب
األربعة هم من الفرس والعجم غير العرب وكذلك الصحيحين
البخاري ومسلم ،ولذا فال ب ّد من اتهامهم وفق قاعدتهم (التي
ال نتبناها) بأنهم فرس وعجم يريدون محو تاريخ هذه األمة
منذ بداية اإلس�لام وقد فعلوا ذلك باآلثار اإلسالمية في مكة
والمدينة ويحاولون كذلك في المسجد األقصى بالتعاون مع
الصهاينة.
ستبقى القدس قضيتنا وإنْ باعها من يدّعون أنهم أبناؤها
ولن تضيرنا إدارة الظهر ليوم القدس فلن تخسر القدس إال
المرجفين والمتخاذلين والتجار وغير األوف�ي��اء .ه��ذا تطهير
للقضية «ألن ش��رف ال�ق��دس ي��أب��ى أن يتح ّرر إال على أيدي
المؤمنين الشرفاء».

بورو�شينكو ال بديل من اتفاقات مين�سك لت�سوية الأزمة الأوكرانية

قادة اليورو يتو�صلون
�إلى اتفاق ينقذ اليونان

الكرملين :لدينا �أدلة تثبت ارتكاب جرائم
من جانب الجي�ش الأوكراني في دونبا�س
أعلنت موسكو امتالكها أدل��ة
تثبت ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
م��ن ق��ب��ل ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي في
منطقة دونباس شرق البالد.
وأوض����ح دم��ي��ت��ري بيسكوف
الناطق الصحافي باسم الرئيس
الروسي أن بالده تجري تحقيقات
خاصة بها بشأن عدد من الوقائع
س ّجلت في أوكرانيا ،مضيفا ً
التي ُ
أن النتائج األولية التي تم الحصول
عليها في سياق التحقيق تشير إلى
أن ه��ذه الوقائع ترتقي لمستوى
جرائم ضد اإلنسانية.
وامتنع بيسكوف عن التعليق
على اقتراحات قيادة جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
ب��ش��أن ت��ش��ك��ي��ل م��ح��ك��م��ة معنية
ب��ال��ج��رائ��م ال��م��رت��ك��ب��ة م���ن قبل
العسكريين األوكرانيين ،وذكر في
ه��ذا السياق أن ه��ذه االقتراحات
موجهة لألمم المتحدة ومجلس
األم��ن ال��دول��ي��ي��ن ،وي��ج��ب عليهما
اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وكانت الجمهوريتان قد أعلنتا
مطالبتهما مجلس األم��ن الدولي
بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة
منتهكي حقوق اإلنسان في أوكرانيا.
وطالب كل من رئيس دونيتسك،
ألكسندر زاخارتشينكو ورئيس
لوغانسك ،إيغور بلوتنيتسكي،
ق��ادة روسيا وال��والي��ات المتحدة
وال��ص��ي��ن وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا
بمناقشة المسألة في أق��رب وقت
ممكن ف��ي مجلس األم��ن ال��دول��ي،
وعبر الجانبان عن أملهما في رد
سريع على الطلب.
وت��ع��ه��د ق����ادة الجمهوريتين
الشعبيتين بتقديم «أدل��ة تثبت
ارتكاب القوات األوكرانية لجرائم
في دونباس».
وف��ي السياق ،أعلنت سلطات
جمهورية دونيتسك الشعبية أن
شخصين قتال وأصيب  3آخرون
ب���ج���روح ،ف���ي ق��ص��ف ت��ع��رض��ت

ل��ه أراض���ي الجمهورية م��ن قبل
العسكريين األوكرانيين.
وفي مؤتمر صحافي قال الناطق
ب��اس��م وزارة دف���اع الجمهورية
إدوارد باسورين األحد إن القتيلين
هما مدني وأح��د عناصر القوات
التابعة لـ«دونيتسك الشعبية».
أما الجرحى فهم عسكريان وامرأة
من السكان المدنيين.
وذك�����ر ب���اس���وري���ن أن جيش
الجمهورية ال يزال يسجل تنقالت
للمعدات العسكرية ونقاط إطالق
النيران التابعة للقوات المسلحة
األوك��ران��ي��ة ،بما ف��ي ذل��ك مواقع
لراجمات «غراد» ومدافع هاوتزر.
وأف���������ادت وزارة ال����دف����اع
ل��ـ«دون��ي��ت��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» ب��أن
العسكريين األوكرانيين انتهكوا
الهدنة ف��ي منطقة التماس بين

طرفي ال��ن��زاع  56م��رة منذ مساء
السبت  11تموز.
إلى ذلك ،أعلن الرئيس األوكراني
بيترو ب��وروش��ي��ن��ك��و،ع��دم وج��ود
بديل من اتفاقات مينسك الخاصة
بتسوية النزاع المسلح في منطقة
دونباس جنوب شرقي البالد.
وقال إن بالده تتمسك باتفاقات
مينسك المدعومة من قبل الشركاء
الدوليين .وأض��اف أن��ه «ال يمكن
اكتمال العملية إال بضمان الدعم
ال��دول��ي ،وإنني متأكد من أن أي
انتهاك (التفاقات مينسك) سيبقينا
من دون دعم دولي».
في سياق آخر ،أعلن بوروشينكو
أن أوكرانيا لن تسمح بتحويلها
إلى دولة اتحادية ،مردفا ً أنه «إذا
لزم األم��ر ،فسأطرح هذه المسألة
لالستفتاء» .وأع��رب عن قناعته

أن��ه سيحصل على دع��م الشعب
األوكراني ،مشددا ً على أن «الشعب
ال��ي��وم مستعد الت��خ��اذ خ��ط��وات
حاسمة من أجل ضمان السالم في
أوكرانيا».
ك��م��ا أف�����اد ب��وروش��ي��ن��ك��و في
الوقت نفسه بوجود أكثر من 64
أل��ف جندي أوك��ران��ي ف��ي منطقة
دون��ب��اس ،وذل���ك ب��اإلض��اف��ة إلى
ال��ح��رس ال��وط��ن��ي وق����وات األم��ن
والحراسة ،وعدد كبير من المعدات
العسكرية.
ولفت الرئيس األوكراني إلى أن
«القوات األوكرانية رفعت مستوى
استعدادها للقتال بشكل ملموس،
كما أن الجنود قد تدربوا وروحهم
ال��ق��ت��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة» .وأع����رب عن
قناعته بأن هذه القوات قادرة على
الدفاع عن البالد.

�سيبيريا 23 :قتي ًال و 19جريح ًا
ح�صيلة �ضحايا انهيار ثكنة ع�سكرية رو�سية
بلغت حصيلة ضحايا انهيار ثكنة لقوات اإلنزال
الجوي الروسية في مقاطعة أومسك  23قتيالً و19
جريحاً ،وأعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين
عن تعازيه ألهالي الضحايا.
وأف���ادت وزارة ال��دف��اع الروسية ب��أن الحادث
وقع في ثكنة تابعة لمركز تدريبي لقوات اإلنزال
الجوي ،بعد ما انهار قسم من المبنى المكون من
أربعة طوابق والواقع على أطراف مدينة أومسك
غرب سيبيريا.
وتمكنت فرق اإلنقاذ أمس من انتشال  23جثة
و 19جريحا ً نقلوا إل��ى المستشفى ،حيث نقلت
طائرة عسكرية مجموعة من الجرحي إلى العاصمة
موسكو لتلقي العالج.
وأك��دت سلطات مقاطعة أومسك استعدادها
الستضافة أهالي ضحايا الحادث ،مشيرة إلى أن
حوالى  50شخصا ً وصلوا إلى بلدة «سفيتلويه»
في المقاطعة حيث وقع الحادث.
وأوع��ز الرئيس الروسي لوزير الدفاع سيرغي
شويغو بضمان تقديم المساعدات الطبية المطلوبة
للجنود المصابين في الحادث.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف إن رئيس الدولة يتلقى تقارير من وزير
الدفاع بشأن سير أعمال اإلنقاذ ،مؤكدا ً أن الرئيس
سيراقب شخصيا ً التحقيق في أسباب الكارثة.
وأضاف أن وزارة الدفاع من جهتها تتخذ جميع
اإلجراءات الالزمة في مجال عملية اإلنقاذ والتحقيق
في أسباب الحادث وكذلك من أجل الحيلولة دون
تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
وأف��ادت وزارة الدفاع الروسية بأن قائد قوات
اإلن��زال الجوي الجنرال فالديمير شامانوف قطع

عطلته وعاد للعمل في مقر قوات اإلن��زال الجوي
الروسية.
من جهة أخرى ،أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية
للبناء الخاص «سبيتس ستروي» أن شركة «ريم
أكس ستروي» من نيجني نوفغورود قامت بترميم
مبنى الثكنة العسكرية ،إال أن وزارة الدفاع وافقت
في كانون األول عام  2013على إمكان استخدام
الثكنة بعد ترميمها ووقعت بروتوكوال بهذا الشأن،

* سياسي لبناني

تروي مصادر أمنية
عربية أنّ اجتماعا ً ُعقد
في العاصمة األردنية
ع ّمان شهدت بين
مشايخ من طائفة
الموحدين جاؤوا من
األرض الفلسطينية
المحتلةبتسهيل
«إسرائيلي» وممثلي
حزب لبناني ،لوضع
تفاهم حول مصير
محافظة السويداء
السورية ،لكنهم عادوا
بال نتيجة بعد تبلّغ
الفريقين رسالة من
مشايخ السويداء مفادها
رفض ك ّل المبادرات
والمشاريع الهادفة إلى
سلخهم عن هويتهم،
ال سيما أنهم ال يثقون
بأصحاب هذه المبادرات
والمشاريع.

وقامت الشركة المذكورة ببناء وترميم عدد من
المنشآت لوزارة الدفاع.
وأقيمت دعوى جنائية بشأن قضية انهيار الثكنة
العسكرية وفقا لمادة القانون الجنائي الروسي
المتعلقة بـ«اإلهمال» .وأمر وزير الدفاع الروسي
بتفقد جميع المباني والمنشآت التي جرى ترميمها
في بلدة «سفيتلويه» بمقاطعة أومسك حيث وقع
الحادث.

أعلن رئيس المجلس األوروب��ي دونالد توسك أمس أن قادة منطقة
اليورو اتفقوا باإلجماع على إنقاذ اليونان .وكتب قائالً في تغريدة على
صفحته على «تويتر»« ،قمة اليورو توصلت إلى اتفاق باإلجماع .الكل
جاهز للمضي نحو برنامج آلية االستقرار األوروبية لليونان من أجل
إصالحات ج��ادة ودع��م مالي» ،منوها ً إلى أن االتفاق أع��اد الثقة إلى
اليونان.
وبعد مفاوضات استمرت طول الليل حتى صباح أمس في بروكسيل
اتفقت أثينا مع مقرضيها على اإلصالحات الالزم إجراؤها لبدء مفاوضات
تتعلق بخطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين  82و 86مليار
يورو على ثالث سنوات.
وق��ال رئيس ال���وزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب انتهاء
المفاوضات إن المخاطر المتعلقة بخروج اليونان من منطقة اليورو
أصبحت من الماضي.
ووفقا ً لتسيبراس فإن اليونان تمكنت من االتفاق على إعادة هيكلة
ديونها وحصلت على تمويل متوسط األجل في حزمة بقيمة  35مليار
ي��ورو ،مشيرا ً إلى أن االتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في
انتشال البالد من حالة الركود االقتصادي.
كما أكد تسيبراس أن الصندوق المخصص لجمع  50مليار يورو من
خصخصة األصول اليونانية سيبقى في أثينا ،وقال« :االتفاق صعب
لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج .تفادينا الخطة
الرامية للخنق المالي والنهيار النظام المصرفي ...في هذه المعركة
الصعبة تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون».
وأض��اف تسيبراس قائالً« :لقد قاومنا بشدة ،قاومنا حتى النهاية
لمصلحة اتفاق أفضل يعطي للبالد إمكان الوقوف على قدميها ،االتفاق
يحفظ لليونان شروط االستقرار المالي ،ويتضمن شروط إعادة إعمار
االقتصاد».
من جهة أخرى ،قالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل إن أثينا زادت
أوضاعها سوءا ً بالتدهور الحاد الذي شهده اقتصادها على مدى األشهر
الستة الماضية وإغالق بنوكها خالل األسبوعين الماضيين.
ورأت ميركل أن إجراء إصالحات واسعة النطاق ستمكن اليونان من
العودة إلى مسار االنتعاش االقتصادي ،وقالت خالل مؤتمر صحافي
عقب نتائج قمة قادة دول مجموعة اليورو «ستتمكن اليونان من العودة
إلى مسار االنتعاش االقتصادي عبر إجراء إصالحات واسعة النطاق».
وردا ً على سؤال عما إن كانت تثق في تنفيذ اليونان لحزمة اإلنقاذ
القاسية ،قالت« :سيكون طريقا ً طويالً وصعباً».
وأقرت المستشارة بأن ألمانيا تخلت عن مطلبها بأن ينص بيان القمة
بوضوح على ضرورة تعليق عضوية اليونان في منطقة اليورو موقتا ً إذا
لم تلب شروط مساعدات اإلنقاذ ،وأضافت «ال نحتاج إلى خطة ب نظرا ً
للموافقة على الخطة أ».
من جهته ،أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن االتفاق المتعلق
باليونان سيسمح لها بالبقاء في منطقة اليورو.
ويتوجب على الحكومة اليونانية اآلن عرض هذه اإلصالحات على
البرلمان اليوناني للمصادقة عليها ،وقال رئيس مجموعة اليورو يروين
ديسلبلوم في هذا الخصوص أن البرلمان اليوناني يجب عليه إصدار
تشريعات لتنفيذ اإلصالحات المتفق عليها في بروكسيل على الفور.
وفي السياق ،رأى الكرملين أن الوقت سابق ألوانه في تقييم االتفاقية
كون المفاوضات بين السلطات اليونانية واالتحاد األوروبي لم تكتمل
بشكل نهائي ،وق��د ق��ال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف« :علينا أن نكون حذرين للغاية في أي تقديرات ...هناك عمل
شاق جداً ...إيجاد الحل الوسط يتم بصعوبة»« ...نرحب بأي حل وسط
من شأنه أن يساعد اليونان وبروكسيل على الخروج من هذا المأزق الذي
وصلوا إليه».

�أفغان�ستان :مقتل  51م�سلح ًا
في عمليات ع�سكرية للجي�ش
أعلنت وزارة الدفاع األفغانية أن  51مسلحا ً قتلوا وأصيب  16آخرون
بجروح في عمليات عسكرية جرت في مختلف والي��ات أفغانستان خالل
الساعات الـ 24األخيرة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس ،أن العمليات جرت في واليات كنر
وننكهار وكابيسا ووردك وبكتيا وبكتيكا وأروزكان وغزني ودايكندي وزابل
وهلمند وقندهار.
وأشار البيان إلى أن مسلحا أجنبيا ً وقياديا ً من حركة «طالبان» كانا بين
القتلى ،موضحا ً أن القيادي يدعى محمد والي ،إضافة لمقتل  7من الجيش
الوطني األفغاني نتيجة تراشقات وانفجار ألغام.
وقد تصاعدت وتيرة الهجمات المسلحة في أنحاء مختلفة من أفغانستان
بعد انسحاب قوات المساعدة األمنية الدولية إلرساء األمن في أفغانستان
«إيساف» نهاية العام الماضي ،وتجري القوات الحكومية باستمرار عمليات
أمنية بهدف القضاء على المسلحين.
على صعيد آخر ،أوقع الهجوم االنتحاري الذي استهدف قاعدة يتمركز فيها
جنود أفغان وأجانب في شرق أفغانستان ،األحد 33 ،قتيالً أغلبهم مدنيون
في حصيلة جديدة.
وفجر انتحاري سيارة مفخخة بالقرب من حاجز لقوات األمن األفغانية
أمام مدخل «كامب تشابمان» التابع للحلف األطلسي في والية خوست قرب
الحدود مع باكستان.
وسبق أن تعرض كامب تشابمان في كانون األول  2009لهجوم انتحاري
كبير تبناه تنظيم «القاعدة» ،وقتل آنذاك  7عناصر من وكالة االستخبارات
المركزية األميركية «سي آي إيه» ،واعتبر الهجوم األكثر دموية الذي يستهدف
الوكالة األميركية منذ  1983حين قتل  8من عناصرها في هجوم على قاعدة
عسكرية في بيروت.
ويقع كامب تشابمان على بعد  4كلم من مدينة خوست القريبة من الحدود
الباكستانية ،وهي منطقة ال تزال غير مستقرة وتوجد فيها حركة طالبان
وعدة مجموعات مسلحة منذ فترة طويلة.

