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يا �أبناء الجزائر...
حافظوا على وطن ال�شهداء
} هشام الهبيشان
في مثل هذه األيام يحتفل األشقاء في الجزائر بذكرى استقاللهم،
هذا االستقالل هو عبارة عن أسطورة لم يعرف لها العالم مثيالً ،وال
التاريخ البشري لها أنموذجاً .هذه الملحمة هي عبارة عن أسطورة
وح�ك��اي��ة طويلة ال�ف�ص��ول ،حزينة األح� ��داث ،تجمع بين البطولة
والمأساة ،بين الظلم والمقاومة ،بين القهر واالستعمار ،بين الحرية
وطلب االستقالل ،كان أبطال هذه القصة الفريدة مليونا ً ونصف
المليون شهيد ،وماليين اليتامى والثكالى واألرامل ،وكتبت أحداثها
بدماء قانية غزيرة أُهرقت في ميادين المقاومة ،وفي المساجد،
وفي الجبال الوعرة ،حيث كان األحرار هناك يقاومون االستعمار
بكل تجلياته.
وفي التفاصيل أن في عام  1830نزلت القوات الفرنسية في شبه
جزيرة سيدي ف��رج غ��رب العاصمة الجزائر ،بعد أن أع��دت جيشا ً
يضم  40ألف جندي من المشاة والخيالة ،مزودين بأحدث أدوات
الحرب ،وأسطول يتكون من  700سفينة ،وقد اختار الفرنسيون
هذا الموقع لحرصهم على مباغتة مدينة الجزائر بالهجوم عليها
براً ،نظرا ًَ إلى صعوبة احتاللها من البحر ،فقد صمدت طيلة قرون
أمام األساطيل الغازية ،وبمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض
هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة األجنبية للدفاع
الجزائرّ ،
عن أرض��ه ،قائما ً إلى جهاد ن��ادت إليه الحكومة المركزية ،وطبقة
العلماء واألعيان في الجزائر.
وقد تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف
عمليات االحتالل ،وضمان بقاء الدولة لكن معظم هذه المحاوالت
باءت بالفشل نظرا ً إلى عدم توازن القوى ،وتشتّت الثورات جغرافيا ً
أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها
اإلمدادات ،وقد استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثالً
في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية
القرن العشرين ومن أهم الثورات المسلحة خالل هذه الفترة.
 مقاومة األمير عبد القادر والتي امتدت من  1832إلى 1847وشملت كالً من المدية وبسكرة ومليانة ومعسكر وتلمسان.
 ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة ،من  1845إلى 1847بالشلف والحضنة والتيطري.
 ثورة أوالد سيدي الشيخ من  1864إلى  1880بواحة البيضوج�ب��ل ع�م��ور ومنطقة ال�ت�ي�ط��ري ،س��ور ال �غ��زالن وت �ي��ارت بقيادة
سليمان بن حمزة ،أحمد بن حمزة ،سي لتعلي.
وف��ي بداية القرن العشرين ،بلغت السيطرة االستعمارية في
الجزائر ذروتها على رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء
ّ
يخف في األرياف ليفتح المجال
الجزائر تقريباً ،وبدا دوي المعارك
أمام أسلوب جديد من المقاومة وهو النضال السياسي الذي انطلق
من المدن ،ويعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف
ال��ذي تخرج م��ن ج��وام��ع الزيتونة واألزه ��ر وال�ق��روي�ي��ن ،ومراكز
ال�ح�ج��از ،وعمل على نشر إف�ك��ار اإلص�ل�اح االجتماعي والديني،
كذلك دفعات من الطالب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة
الفرنسية ،واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا ً جديدة في التفكير
إلنجاح نضالهم وفكرهم في الوصول إلى حقوقهم واستقاللهم.
واستمر النضال السياسي والمسلح المقاوم في كل الميادين
فقد ظهرت حركات سياسية عدة في تلك الفترة ،فقد نشطت الحركة
الوطنية على الصعيد السياسي ،فاتحة المجال أمام تكوين منظمات
سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب
سياسية من أهمها ،حركة األمير خالد ،حزب نجم شمال أفريقيا
 1926وحزب الشعب الجزائري  1937وجمعية العلماء المسلمين
 ،1931وبالتوازي يعمل كل طرف للوصول إلى اللحظة التاريخية
التي يعلن فيها استقالل الجزائر وق��د وصلوا فعالً إل��ى غايتهم،
وأعلن استقالل الجزائر بشكل كامل عن المستعمر الفرنسي ولكن
بعد تضحيات جسام نذكر منها هنا.
مجزرة عام  1945مجزرة رهيبة شملت مدن سطيف وقالمةوخراطة ،سقط خاللها ما يزيد عن  45.000شهيد.
إب��ادة قبيلة العوفية بوادي الحراش ومصادرة ممتلكاتها عام.1832
إبادة قبيلة بني صبيح ،إبادة قبيلة أوالد رياح بجبال الظهرة. إبادة سكان واحة الزعاطشة .1849وكشاهد حي على كل هذه المجازر يقول أحد القادة العسكريين
الفرنسيين بالجزائر وهو السفاح ديمونتنياك الذي اشتهر كقاطع
للرؤوس ،ويسجل في كتابه رسائل جندي« :إننا رابطنا في وسط
البالد وهمنا الوحيد اإلح��راق والقتل والتدمير والتخريب حتى
تركنا البالد قاعا ً صفصفاً ،إن بعض القبائل مازالت تقاومنا لكننا
نطاردها م��ن ك��ل جانب حتى تصبح النساء واألط �ف��ال بين سبي
وذبيح والغنائم بين سلب ونهب ،ويضيف أيضا ً قائالً« :ينبغي أن
نقتل كل الرجال واألطفال وأن نضعهم في السفن ونبعث بهم إلى
جزر المركيز أو غيرها ،وبكلمة مختصرة ،ينبغي أن نقضي على كل
من ال يركع أمامنا».
لقد كان االستعمار الفرنسي يهدف من خالل حديث هذا السفاح
المدعو ديمونتنياك إل��ى إلغاء الوجود المادي والمعنوي للشعب
الجزائري ،وأن يكون هذا البلد تابعا ً لفرنسا؛ لذلك تعددت وسائل
الفرنسيين لكسر شوكة الجزائريين وعقيد تهم ووح��دت�ه��م ،إال
أن ه��ذه المحاوالت تحطمت أم��ام صالبة ه��ذا الشعب وتضحياته
وتماسكه ،فقد ب��دأ الفرنسيون في الجزائر باغتصاب األراضي
الخصبة وإعطائها للمستوطنين الفرنسيين ،الذين بلغ عددهم عند
استقالل الجزائر أكثر من مليون مستوطن ،ثم محاربة الشعب
المسلم في عقيدته ،فتم تحويل كثير من المساجد إلى كنائس أو
مخافر للشرطة أو ثكنات للجيش ،إضافة إلى ما ارتكبوه من مذابح
بشعة ،أبيدت فيها قبائل بكاملها.
لقد أحدث المشروع االستعماري الفرنسي في الجزائر جروحا ً
عميقة في بناء المجتمع الجزائري ،حيث عملت فرنسا على إيقاف
النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر مئة واثنتين وثالثين سنة،
وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية ،وتصفية األسس المادية
والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع ،بضرب وحدته القبلية
واألسرية ،واتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه
ومعتقده اإلسالمي ،وأحياء كنيسة أفريقيا الرومانية التي أخذت
بمقولة «أن العرب ال يطيعون فرنسا إال إذا أصبحوا فرنسيين ،ولن
يصبحوا فرنسيين إال إذا أصبحوا مسيحيين».
ولكن شاءت األق��دار اإللهية وإرادة الشعب الجزائري أن يكون
اليوم الذي بدا فيه االحتالل الفرنسي للجزائر هو نفس اليوم الذي
استقلت فيه غير أن ال�ف��ارق الزمني بينهما ( )132سنة امتألت
ب��األح��داث وال �ش �ه��داء ،أك�ث��ر م��ن مليون ون�ص��ف المليون شهيد،
وبالخراب والدمار الواسع لبلد أنهكه االستعمار ،بلد وشعب عاشا
لحظات األلم واألمل ،فقد ضحى الشعب الجزائري خالل  132سنة
بكل ما يملك في سبيل الوصول إلى غايته بالتخلص من استعمار
دموي أقل ما يمكن تشبيه باالستعمار النازي الفاشي الصهيوني
بقدر ما ارتكب بحق هذا الشعب من مجازر ومذابح تش ّوه تاريخ
البشرية.
خ�ت��ام�اً ،وف��ي ع��ام  1962تجلى ع��زم الشعب ال �ج��زائ��ري على
نيل االستقالل عبر نتائج االستقالل عبر نتائج االستفتاء التي
كانت نسبتها  99.7في المئة نعم ،وت��م إع�لان استقالل الجزائر
ي��وم  3تموز  1962واختير ي��وم  5تموز عيدا ً لالستقالل ،عيدا ً
الستذكار تضحيات مليون ونصف المليون شهيد ،عيدا ً الستذكار
مالحم اآلب��اء واألج��داد ،عيدا ً الستذكار وح��دة الجزائر الجغرافية
والديمغرافية ،فهذه هي الجزائر بلد الشهداء وبلد الكرامة والعزة
والشموخ ،دامت بخير ودام شعبها متمسكا ً بوحدته محافظا ً على
تاريخ اآلباء واألجداد.

كوالي�س

نهاية �أردوغان ودخول تركيا فو�ضى غير اّ
خلقة
} غسان يوسف
لم يكن انخراط تركيا في الحرب على داعش مفاجئا ً
ألي متابع لمواقف ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية .الحزب
ال��ذي ُمني بهزيمة في السابع من ح��زي��ران الماضي
أراد بهذه الحرب المعلنة أن يصرف األنظار عن فشله
ال��واض��ح ف��ي تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
توجيه البوصلة إل��ى داع��ش كمنظمة إره��اب�ي��ة فقط،
وتنمية وتقوية المنظمات اإلرهابية المتطرفة األخرى
كجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من المجموعات
التي تنضوي في تحالف ما يسمى جيش الفتح وغيره
من منظمات إرهابية أخ��رى كجيش اإلس�لام وأجناد
الشام وأكناف بيت المقدس الخ...
مشكلة أردوغ��ان أن��ه يريد من عمله العسكري هذا
ضرب أعدائه الثالثة وهم:
ال��دول��ة ال �س��وري��ة ممثلة ب�ش�خ��ص ال��رئ �ي��س بشار
األس��د ال��ذي يعتبره أردوغ��ان العدو رقم  1ألنه  -أي
الرئيس األسد  -أثبت الشجاعة والجدارة في مقاتلة
حلف التعصب والتمذهب الذي يقوده أردوغان والذي
ص��رح عنه ف��ي أك�ث��ر م��ن مناسبة ،حيث اعتبر فوزه
في االنتخابات انتصارا ً لكل عواصم المنطقة ،وذكر
باالسم كالً من دمشق وبيروت القاهرة وبغداد.
العدو الثاني ألروغ��ان هو الشعب الكردي بجميع
مكوناته ،ألن األك��راد أثبتوا أنهم األقوى على األرض
في مواجهة اإلره��اب التكفيري األردوغ��ان��ي كداعش
والنصرة وغيرهما من مرتزقة األرض ،وفي الداخل

ال�ت��رك��ي شكل ف��وز ح��زب ال�ش�ع��وب الديمقراطي ذي
الصبغة ال�ك��ردي��ة ص��دم��ة ألردوغ ��ان ل��م يستفق منها
حتى اللحظة.
العدو الثالث هو القوى اليسارية والعلمانية التي
ترى في أروغان شخصا ً متعصبا ً رجعيا ً يريد أن يعيد
عقارب الساعة إلى الوراء.
ومن هنا ،كان إع�لان أردوغ��ان الحرب على داعش
مقترنا ً بإعالن الحرب على حزب العمال الكردستاني،
ما أنهى هدنة مع األك��راد استمرت لسنوات ،ضاربا ً
بعرض الحائط المفاوضات التي أجريت مع الزعيم
الكردي المسجون عبد الله أوجالن.
ما يمكن قوله إن أردوغان أدخل تركيا نفقا ً طويالً،
الخروج منه لن يكون إال من خالل احتمالين .األول:
تشكيل حكومة ج��دي��دة تكون مهمتها وق��ف التدخل
ف��ي ال��ش��ؤون ال �س��وري��ة وال� �ع ��ودة إل ��ى ات �ف��اق أضنة
والعمل ضمن خطة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أي التعاون م��ع الحكومة السورية ف��ي القضاء على

�أثبت الأ�سد �شجاعة وجدارة
في مقاتلة حلف التع�صب
والتمذهب الذي يقوده
�أردوغان والذي �صرح عنه
في �أكثر من منا�سبة

اإلرهاب الذي يهدد تركيا كما يهدد سورية.
الثاني :دخول تركيا فوضى عارمة من التظاهرات
والتفجيرات المتالحقة وعمليات كردية وإسالمية ضد
الجيش التركي لن تنتهي إال بتنحي أردوغ��ان نفسه
سواء بانقالب أو بإحالته على المحاكمة بتهمة الخيانة
العظمى ،م��ا يعيد إل��ى األذه ��ان نهاية رئيس ال��وزراء
التركي األسبق في العقد السادس من القرن الماضي
عدنان مندريس وبالتالي غياب حزب العدالة والتنمية
اإلخواني عن المشهد السياسي كامالً.
ق��د ي �ق��ول ال �ب �ع��ض إن ات �ص��ال ال��رئ �ي��س األميركي
بالرئيس التركي قبل إعالن تركيا الحرب على داعش
واألك��راد هو إع�لان صفقة بين االثنين فحواها إقامة
منطقة عازلة في الشمال السوري ،وهو ما ألمح إليه
وزي��ر الخارجية التركي م��ول��ود ج��اوي��ش أوغ�ل��و بأن
المناطق التي سيطرد منها داع��ش ستكون آمنة ،قد
يكون هذا صحيحاً ،لكن المؤكد أن تركيا وب��أي عمل
تقوم به سواء مهاجمة حزب العمال الكردستاني ،أو
إقامة منطقة عازلة في شمال سورية بإيحاء أميركي،
أو محاربة داع��ش ،فهذه خ�ط��وات ستكون منقوصة
وخائبة ألن أردوغان نفسه ح ّول جمهور حزب العدالة
والتنمية ال��ذي يترأسه إل��ى داع��ش آخ��ر ،ولكن بطقم
وك��راف��ات ،األم��ر ال��ذي قد ي��ؤدي إل��ى تمرد داخلي من
دواع ��ش ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية وه��ذا م��ا ل��م يحسبه
رجب أردوغان.
الشيء المؤكد أن تركيا دخلت فوضى غير خلاّ قة
وأن ال�ع��د التنازلي ألردوغ���ان وح��زب��ه ح��زب العدالة
والتنمية قد بدأ.

قال قيادي في لجان
الحماية الكردية في
سورية إنّ السياسة
التي اتبعها صالح
مسلّم قائد االتحاد
الديمقراطي الكردي
أ ّدت الى خسارة
العالقة اإليجابية مع
الدولة السورية طلبا ً
للرضا األميركي ،وها
هي واشنطن تبيع
األكراد لتركيا مقابل
قاعدة «انجرليك»
ومشاركتها في الحرب
على «داعش» ،ويخرج
األكراد خاسرين بسبب
هذه السياسة مرتين،
فال هم ربحوا واشنطن
وال عاد ممكنا ً ترميم
العالقة مع سورية
دون رحيل مسلّم...

الريجاني :االتفاق النووي يخ�ضع للدرا�سة تحت �إ�شراف قائد الثورة الإ�سالمية

المركزي الإيراني� :أر�صدة �إيران التي �سيفرج عنها هي  29مليار دوالر فقط
أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى
اإلس�ل�ام���ي ع��ل��ي الري��ج��ان��ي ،أن
االتفاق النووي يخضع للدراسة
تحت إشراف قائد الثورة اإلسالمية
وأن المجلس ليس قلقا ً من هذه
الناحية وأن أي ق��رار يُتخذ في
هذا اإلطار سيخدم مصلحة البالد
وسيعرض تقريرا ً ع��ن ذل��ك على
المجلس.
وق��ال الريجاني أن الموضوع
النووي يدرس تحت إشراف السيد
خامنئي وأن المجلس غير قلق من
هذه الناحية وما يصدر عنه يخدم
مصلحة البالد وسيقدم تقرير بذلك
للمجلس.
من جهة أخرى ،قال النائب ايرج
عبد حول جلسة اللجنة المركزية
لكتلة المبدئيين السائرين على

خ��ط ال��والي��ة ف��ي المجلس« :لقد
جرت خالل الجلسة التي حضرها
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ون��ائ��ب��ه األول
دراس��ة موضوع االتفاق النووي،
وما إذا كان هذا الموضوع يحتاج
إل��ى مصادقة البرلمان أم ال ،كما
تمت دراس��ة قضية تشكيل لجنة
خاصة لدراسة االتفاق» .
وتابع أن رئيس مجلس الشورى
ق���ال ف��ي ه���ذا اإلط����ار إن دراس���ة
الملف النووي هي من صالحيات
لجنة األم��ن القومي ،ولكنه كان
ملتزما ً بأن يجري تشكيل اللجان
الخاصة ،وف��ق�ا ً للنظام الداخلي
للبرلمان وأن يجرى تشكيل اللجنة
الخاصة بدراسة االتفاق النووي
وأن تمارس نشاطها إل��ى جانب
لجنة األمن القومي للبرلمان.

وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،كشف
البنك المركزي اإلي��ران��ي ع��ن أن
أرصدة البالد المجمدة في الخارج
ال��ت��ي سيفرج عنها ح��ال نجاح
تنفيذ شروط االتفاق النووي مع
السداسية الدولية تبلغ  29مليار
دوالر ف��ق��ط ول��ي��س  100مليار
دوالر.
وقالت وسائل إع�لام إيرانية،
أن رئيس البنك المركزي اإليراني
ولي الله سيف أكد أنه من أصل 29
مليار دوالر هناك  23مليار دوالر
أصول عائدة للبنك المركزي ،و6
مليارات أخ��رى مملوكة للحكومة
اإليرانية.
وقال سيف إن المبلغ الذي أعلن
في وقت سابق من تموز الجاري
البالغ  100مليار دوالر يشمل 35

مليار دوالر عبارة عن أص��ول في
الخارج موظفة في مشاريع نفطية
وغازية ،و 22مليار دوالر ودائع
على شكل ضمانات ف��ي البنوك
الصينية.
وأش����ار إل���ى أن األم����وال التي
سيفرج عنها ضرورية لالستثمار
في قطاع صناعة النفط والغاز،
وص���ن���اع���ة ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات
والقطاعات الرئيسية األخ��رى في
االقتصاد ،مشددا ً أيضا ً على أهمية
دور االس��ت��ث��م��ارات األجنبية في
االقتصاد اإليراني الذي عانى من
العقوبات الدولية لسنوات طويلة.
وأضاف رئيس البنك المركزي أن
بالده ستكون قادرة على استثمار
ما بين  200إلى  300مليار دوالر
من االستثمارات األجنبية.

وزير المال البريطاني ينقل حملة �إ�صالح االتحاد الأوروبي �إلى باري�س

كاميرون يح�شد الدعم ب�ش�أن اال�ستفتاء على خروج المملكة من االتحاد
ق��ال��ت صحيفة «ان��دب��ن��دن��ت» البريطانية إن
المملكة ستجري استفتاء على عضويتها في
االتحاد األوروب��ي خالل االثني عشر شهرا ً المقبلة
في وقت يعتقد رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون أن
إجراء تصويت سيوفر أفضل فرصة للحصول على
تنازالت من بقية أوروبا.
وقالت الصحيفة إن كاميرون يعتزم إعالن موعد
االستفتاء خالل مؤتمر حزب المحافظين في تشرين
األول مع تحديد موعد مبدئي لالستفتاء في حزيران
.2016
وتعهد كاميرون بإجراء استفتاء بشأن عضوية
بريطانيا في االتحاد األوروبي بحلول نهاية 2017
في برنامج حزب المحافظين لالنتخابات العامة
في أيار.
وبعد تحقيق ف��وز حاسم ق��ام رئيس ال���وزراء
البريطاني بجولة في العواصم األوروبية لحشد
التأييد لبرنامجه.
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا قد دعا
بريطانيا إل��ى بقائها دول���ة ع��ض��وا ً ف��ي االت��ح��اد
األوروب��ي ،معتبرا ً أن هذا األم��ر ض��روري للحفاظ
على نفوذ المملكة المتحدة على المستوى اإلقليمي
والدولي.

وق��ال أوباما في مقابلة تلفزيونية ،إن وجود
بريطانيا داخل االتحاد األوروب��ي يعطي للواليات
المتحدة ثقة أكبر حيال متانة الوحدة على ضفتي
األطلسي ،وح� ّ
�ث على بقاء بريطانيا في االتحاد
األوروبي وذلك قبيل استفتاء مرتقب في بريطانيا
سيحدد مسألة بقاء البالد في االتحاد.
ووص��ف الرئيس األميركي االت��ح��اد األوروب���ي
بحجر الزاوية للمؤسسات التي بنيت بعد الحرب
العالمية الثانية والذي ساعد في جعل المجتمع
الدولي أكثر أمنا ً وازدهاراً ،بحسب قوله.
وكان ديفيد كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء
بشأن عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي قبل
نهاية عام  ،2017علما ً بأن رئيس الوزراء يتفاوض
مع قادة دول االتحاد األوروبي بشأن تغيير شروط
عضوية بريطانيا في االتحاد قبل إجراء االستفتاء.
يذكر أن ديفيد كاميرون ق��ال في ح��زي��ران ،في
قمة مجموعة السبع في ألمانيا ،أن هدفه إعادة
التفاوض والحصول على اتفاق يكون في مصلحة
بريطانيا ثم التوصية ببقاء بريطانيا فيه ،ويشهد
االتحاد األوروب��ي مفاوضات عسيرة وشائكة بين
اليونان والدائنين الدوليين لضمان عملية إنقاذ
ثالثة ألثينا ومنع خروجها من االتحاد.

إلى ذل��ك ،نقل وزي��ر المالية البريطاني جورج
أوزب��ورن وجهة نظر بالده بشأن إصالح االتحاد
األوروب��ي إلى باريس أمس ،ساعيا ً إلى الحصول
على دعم نظيره الفرنسي التفاق يمكن لحكومة
المحافظين البريطانية طرحه على الناخبين
في استفتاء موعود بشأن عضوية بريطانيا في
االتحاد.
وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة أوزبورون
لباريس وهي األولي في سلسلة زيارات لعواصم
أوروبية ستحاول البناء على اجتماعات عقدها
كاميرون مع كل زعماء دول االتحاد األوروبي السبع
والعشرين في وقت سابق من العام الحالي.
ويرى أوزبورن أن التأييد العام لإلصالح يتزايد
عبر االت��ح��اد األوروب���ي وأن الوقت ح��ان لتطبيق
تغيير دائم.
ووفقا ً لمقتطفات من كلمته قال الوزير البريطاني
إن «االستفتاء في بريطانيا فرصة لطرح وجهة
النظر المتعلقة باإلصالح عبر االتحاد األوروب��ي.
أري��د أن أرى تسوية ج��دي��دة بالنسبة ألوروب��ا
تسوية تجعلها قارة أكثر قدرة على المنافسة وأكثر
ديناميكية لضمان تحقيق االزده���ار واألم��ن لكل
شعوبها».

اليونان تفاو�ض على قر�ض جديد
تبدأ في أثينا الثالثاء  28تموز محادثات بين الفرق التقنية
للجهات الدائنة لليونان والمسؤولين اليونانيين إلعداد اتفاق
حول قرض دولي جديد للبالد.
وأعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية أن بعثات تقنية تابعة
للجهات الدائنة لليونان (البنك المركزي األوروب��ي وصندوق
النقد الدولي واالتحاد األوروبي) ،بدأت بالتوافد إلى أثينا نهاية
األسبوع الجاري.
وتهدف المحادثات إلى اإلعداد لمنح قرض جديد لثالثة أعوام
لليونان يبلغ أكثر من  82مليار يورو ،تم االتفاق عليه بين قادة
منطقة اليورو وأثينا في  13تموز.
وكانت الحكومة اليونانية قد طلبت الجمعة الماضي رسميا ً
من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد.
ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق في صفقة اإلنقاذ
المالي الجديدة لليونان بمشاركة البنك المركزي واالتحاد
األوروبيين.
وقال وزير المالية اليوناني إقليدس ستاكالوتوس في رسالة
مؤرخة في  23تموز بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي
كريستين الغارد« :نود إبالغكم أننا نريد الحصول على تسهيل
قرض جديد من الصندوق ،ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع
الصندوق».
وكان البرلمان اليوناني تبنى ليلة األربعاء الخميس الشق
الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة ما يفسح المجال أمام
حصول البالد على خطة مساعدة مالية ثالثة ،بعد أن اشترطت
الجهات الدائنة لليونان إقرار هذه اإلجراءات قبل بدء المفاوضات
حول شروط هذه الخطة.

وا�شنطن ت�سعى �إلى تدريب  6كتائب �أوكرانية

بورو�شينكو� :سحب الأ�سلحة من عيار �أقل من  100ملم في دونبا�س بحلول �شهر �آب
ق��ال ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيترو
ب��وروش��ي��ن��ك��و إن ق����ادة «رب��اع��ي��ة
النورماندي» قرروا في اتصال هاتفي
أخير توقيع اتفاق لسحب األسلحة
من عيار أقل من  100ملم في منطقة
دونباس قبل  3آب المقبل.
وأض��اف بوروشينكو« :لقد قمنا
بتحديد موعد ثابت للتوقيع على
هذا االتفاق ويبقى بعد ذلك  10أيام
لتنفيذه على وجه السرعة» ،مشيرا ً
إلى أن الجانب األوكراني تمكن من
«ضمان قبول موقفه وه��و اإلص��رار
على ضرورة أن يتم سحب األسلحة
من عيار أق��ل من  100ملم لمسافة
تبلغ  15كم».
وم��ن جهة أخ��رى ،أعلن الرئيس
األوك��ران��ي أن عاملين ف��ي اللجنة
الدولية للصليب األحمر سينضمون
إلى العمل على اإلف��راج عن األسرى
في دونباس .وقال إنه «يجب تنفيذ
البند المتعلق بتحرير الرهائن ،ولذلك
وبطلب مني سيتم إشراك العاملين
في الصليب األحمر ،لقد تحدثنا مع
رئيس اللجنة الذي أيد أوكرانيا في
هذا األم��ر» ،مشيرا ً إلى أنه تم وضع
 3أهداف« ،األول هو تحرير الرهائن
المعروف عن مكانهم ،والهدف الثاني
البحث عن أماكن يحتجز فيها رهائن
بشكل غير قانوني ،أما الثالث فهو
البحث عن المفقودين».

وفي السياق ،أعلن ألكسندر هوغ،
نائب البعثة الخاصة لمنظمة األمن
والتعاون األوروبي في أوكرانيا ،أن
التسوية السياسية في البالد عملية
طويلة وال��ح��وار بين الطرفين أمر
ضروري.
وفي تصريح صحافي ،قال هوغ:
«إنه من السخافة الظن أن المشكلة
يمكن حلها بين ليلة وضحاها.
إن المفاوضات عملية طويلة ومن
شروط نجاحها أن يخوض الطرفان
الحوار في ما بينهما ،وتعد مينسك
مكانا ً يوفر لهما هذه الفرصة».
ووص��ل ممثل»األمن والتعاون»
توني ف��ري��ش ،منسق فريق العمل
ال��خ��اص ب��ال��ش��ؤون اإلنسانية في
مجموعة االت��ص��ال ح��ول أوكرانيا،
إلى جمهورية لوغانسك الشعبية في
زيارة تستمر ليومين.
ونقل ع��ن فريش قوله إن هدف
زيارته هو تقييم الوضع اإلنساني
الحقيقي «ع��ن ك��ث��ب» .وت��اب��ع أنه
وزم�ل�اءه ق��د اطلعوا على مشكالت
تزويد المنطقة بالمياه في بعض
األماكن وتحدثوا مع أه��ال محليين
ورؤساء بلديات بعض البلدات.
وأف��اد فريش بأنه يخطط أيضا ً
ل���زي���ارة م��ن��اط��ق ش��م��ال مقاطعة
لوغانسك يسيطر عليها العسكريون
األوكرانيون.

من جهة أخرى ،قال أندريه بورغين،
رئيس المجلس الشعبي (البرلمان)
لجمهورية دونيتسك الشعبية ،إن
هذه المنطقة ال ترى من كييف خطوات
ملموسة باتجاه حل النزاع .وأضاف
أن مماطلة التسوية من قبل كييف
أساءت لمصالح أوكرانيا نفسها .كما
أع��رب عن اعتقاده ب��أن التهرب من
حل المشكالت السياسية يقود إلى
«تصعيد النزاع األهلي».
ف��ي��م��ا أك����دت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
لجمهورية دون��ي��ت��س��ك تسجيلها
 40حالة قصف م��ن جهة القوات
األوك��ران��ي��ة خ�لال  24س��اع��ة ،حيث
قالت إنهم استخدموا ف��ي قصفهم
قذائف صاروخية وقذائف الدبابات
والهاون ومضادات الدروع.
وم��ن جهة أخ���رى ،قالت القوات
األوكرانية أن مواقعها في دونباس
تعرضت خالل يوم كامل لـ 35عملية
قصف بـالهاوتزر والهاون.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت وزارة
الدفاع األميركية أن نحو  350عسكريا ً
من الواليات المتحدة سيشاركون في
برنامج تجهيز  6كتائب أوكرانية
ابتداء من الخريف المقبل.
وقال «البنتاغون» إن «ذلك يعتبر
ج���زءا ً م��ن ج��ه��ودن��ا المستمرة في
المشاركة في تنفيذ إص�لاح طويل
األم��د للقوات المسلحة األوكرانية

وفي تقديم الدعم (لكييف) لتحسين
القدرات الدفاعية الداخلية وإمكانات
التدريب».
وأفاد مارك تونر ،المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية األميركية
ب��أن ب�لاده ستقدم الخريف المقبل
المساعدة ألوكرانيا في تدريب جنود
جيشها ،مشيرا ً إلى أن ذلك سيكون
في الجزء الغربي من أوكرانيا قرب

الحدود البولندية.
وأوض���ح المسؤول األميركي أن
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ه��ذا «سيصبح
إضافة» للتدريبات التي كان يقدمها
ال��م��درب��ون األم��ي��رك��ي��ون للحرس
الوطني األوكراني ،مؤكدا ً أن الحديث
يدور هذه المرة عن وح��دات القوات
المسلحة األوكرانية بالذات وليس
الحرس الوطني.

وأض���اف أن ال��ق��ي��ادة األوروب��ي��ة
للجيش األم��ي��رك��ي ستشرف على
ه��ذا البرنامج «بطلب من الحكومة
األوك��ران��ي��ة» ،كما ن��وه الدبلوماسي
األميركي ،معتبرا ً أن «ذلك يجب أن
يعزز القدرات الدفاعية ألوكرانيا»،
مشيرا ً إل��ى أن واشنطن قدمت منذ
ال��ع��ام الماضي مساعدة عسكرية
لكييف بمبلغ  244مليون دوالر.

