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تتمات  /ت�سلية
روغوزين� :أرباح نفط ( ...تتمة �ص)9

لكن االتصال لم يتم ،وقال «بعد األحداث المتعلقة
بالطائرة الروسية ،قمت باالتصال بالرئيس
الروسي بوتين لكنه لم يجب» ،مؤكدا ً أن تركيا
كانت ستتصرف بشكل مختلف ل��و علمت أن
الطائرة روسية.
وأضاف أردوغ��ان أمس ،أنّ تنظيم «داعش»،
يبيع النفط للنظام السوري ،وإن كان ال بد من
البحث ع��ن الجهة التي توفر ال��م��ال والسالح
للتنظيم ،فينبغي توجيه األن��ظ��ار إل��ى النظام
السوري والدول التي تدعمه.
وأع����رب أردوغ������ان ع��ن ام��ت��ع��اض��ه حيال
تصريحات بعض المسؤولين الذين يدّعون شراء
تركيا النفط من «داعش» ،مؤ ّكدا ً أنّ موارد تركيا
من النفط والغاز معروفة لدى الجميع ،وأنّ أكبر
واردات��ه��ا من روسيا ثم إي��ران ،وق��ال «نستورد
احتياجاتنا من الغاز من أذربيجان ،ونشتري
النفط من إقليم شمال العراق ،ونستورد الغاز
المسال من الجزائر ،وقطر ،وعلى المدعين أن
يثبتوا ادعاءاتهم ،وأال يطلقوا افتراءات باطلة
بحق تركيا».
يخص العالقات التركية الروسية،
وفيما
ّ
أوضح أردوغ��ان أنّ الدّولتين تربطهما عالقات
استراتيجية ،وأنّ هذا األمر يتطلب التضامن فيما
بينهما وليس تهديد بعضهما البعض.
وفي إشارة إلى الغارات الروسية في سورية،
قال أردوغ��ان « البارحة قمتم بقصف شاحنات
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ،ون��ت��ج عنه مقتل 3
أشخاص وج��رح  7آخرين .وأم��ام ه��ذا المشهد
تدّعون بأنكم تحاربون تنظيم داعش .المعذرة
فأنتم ال تحاربون داعش ،تقصفون فقط اخوتنا
التركمان في شمال الالذقية بالتنسيق مع النظام

السوري من أجل إخالئها من سكانها ،وتقتلون
المواطنين السوريين».
وفيمايتعلقبتداعياتإسقاطالطائرةالروسية
التي انتهكت األج���واء التركية ،ق��ال أردوغ��ان
«ال ننوي خلق توترات جديدة في المنطقة ،بل
نسعى جاهدين إلحالل السالم والهدوء فيها .فال
يوجد أي سبب يدفعنا الستهداف روسيا ،التي
تربطنا بها عالقات قوية ومتينة ،ما لم يكن هناك
انتهاك لمجالنا الجوي .هناك فرق بين خالفنا
مع الروس بخصوص القضية السورية ،وبين
تطبيقنا قواعد االشتباك» ،مؤكدا ً أنّ بالده لن
تتردّد في تطبيق قواعد االشتباك في حال تكرار
حاالت انتهاك مماثلة.

جاويش أوغلو

جاء ذلك في وقت قال وزير الخارجية التركي،
مولود جاويش أوغلو ،بـ«عدم وج��ود أسباب
تدفع ب�لاده إل��ى االع��ت��ذار عن إسقاط الطائرة
الروسية» ،مؤكدا ً أ ّنها «أسقطتها وفقا ً لقواعد
االشتباك» ،وذلك ردا ً على طلب الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،الذي دعا تركيا إلى االعتذار.
وأش��ار أوغلو إلى «وج��ود عالقات سياسية،
واقتصادية ،متميّزة بين تركيا وروسيا» ،موضحا ً
أن ب�لاده ال ترغب في رفع مستوى التوتر بين
البلدين ،مؤكدا ً أنّ «العالقات بين البلدين ستعود
إل��ى سابق عهدها ،خ�لال ح � ّل األزم���ة بالطرق
الدبلوماسية والحوار».
وفي شأن متصل ،اعتبرت الخارجية الروسية
أن أنقرة حريصة على وضع «السفاحين» في
سورية ال على أمن المدنيين ،مؤكدة أن «الناتو»
أعطى تركيا الضوء األخضر للقيام بخطوات

تهدد األمن الدولي.

زاخاروفا

وس��أل��ت م��اري��ا زاخ��اروف��ا المتحدثة باسم
الخارجية الحكومة التركية هل تعتقدون أن
السفاحين المسلحين ،الذين قتلوا بوحشية
العسكريين ال���روس ،ينتمون إل��ى المعارضة
السلمية السورية؟
وتابعت «هل تريدون إظهار هؤالء السفاحين
كمدنيين؟ هل ه��ؤالء هم المعارضة المعتدلة
التي تحدثتم عنها؟ هل هؤالء من يناضل من أجل
الديمقراطية ،هل هؤالء من ينبغي لهم أن يحل
محل األسد؟ هل جننتم؟».
وأك��دت المتحدثة الروسية أن بالدها تتوقع
من أنقرة نفيا أو تأكيدا رسميا لتأييدها لهؤالء
المسلحين الذين قتلوا الطيار الروسي ثم م ّثلوا
بجثته ،وأضافت أن حلف «الناتو» ،على ما يبدو،
«رض��خ لضغط تركيا وأعطى الضوء األخضر
للحلفاء للتضامن مع تركيا وغيرها من دول
الحلف للقيام بخطوات مخالفة للقانون تقوض
ليس فقط الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة
تنظيم «داعش» اإلرهابي بل وتمثل تهديدا ً لألمن
والسلم الدوليين».
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن «الناتو»
يحاول تحميل روسيا المسؤولية عن حادث
إسقاط قاذفة «س��و »24 -ول��م يقدم التعازي
إلى روسيا ،وأكدت أن قتل الطيار الروسي يمثل
خرقا ً للقانون اإلنساني الدولي ،مشيرة أن ممثلي
ال��والي��ات المتحدة والناتو واالت��ح��اد األوروب��ي
يعلمون ذلك.
وقالت زاخ��اروف��ا إن ه��ؤالء الذين استهدفوا

بحوزة المرتزقة في الشريجة.
ولفت المصدر إلى ان مجموعة من المرتزقة حاولت
التمركز في تبة الخزان في محيط العمري بمنطقة ذباب
فتصدى لهم ابطال الجيش واللجان الثورية وقتلوا
وجرحوا العشرات منهم واحرقوا عليهم مدرعة.
وأش���ار المصدر إل��ى أن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي
األميركي شن سلسلة من الغارات على المسراخ وجنوب
العمري وجبل حوزان في محاولة يائسة إلسناد مرتزقته
الذين تتهاوى مواقعهم وي��ف��رون أم��ام ضربات أبطال
الجيش واللجان الثورية وأبناء تعز الشرفاء.
على الصعيد ذاته قال مصدر عسكري بمحافظة تعز
«إن أبطال الجيش واللجان الشعبية نصبوا األربعاء
كمينا ً محكما ً لمرتزقة العدوان في منطقة الشريجة كبّدوا
خالله المرتزقة عشرات القتلى والجرحى ود ّمروا لهم ثالث
مدرعات».
وأوض��ح المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية
(سبأ) أن وح��دات من الجيش واللجان الثورية نصبوا
كمينا ً محكما ً لمجاميع من مرتزقة ال��ع��دوان في سوق
الشريجة ،حيث قتل منهم أكثر من  20وأصيب العشرات
كما تم تدمير ثالث مدرعات وعدد من اآلليات.
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الثورية
بالتعاون مع رجال الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان
ومرتزقته كبدوا الغزاة والمرتزقة خالل اليومين الماضيين
عشرات القتلى والجرحى ،بينهم خمسة جنود إماراتيين
ودمروا خمس دبابات ومدرعتين إماراتيتين ،الفتا ً إلى أنه
تم نقل جثث الجنود اإلماراتيين وأحد قادة المرتزقة إلى
قاعدة العند.

المغرب :اعتقال  3ي�شتبه في انتمائهم لـ «داع�ش»
اعتقلت السلطات المغربية ثالثة
أشخاص تشتبه في أنهم على عالقة
بتنظيم «داعش».
وقالت وزارة الداخلية إن الخلية
التي كشفتها كانت تنشط في مدينتي
ف��اس وال���دار البيضاء وب��ل��دة أول��د
تايمة جنوبي البالد .وأضافت أن
المجموعة تضم امرأة ،وكانت تخطط
لهجمات خطيرة ضد المملكة ،دون أن
تعطي تفاصيل أخرى.
وتعد ه��ذه الخلية الثانية التي
ت��ق��ول ال��س��ل��ط��ات ال��م��غ��رب��ي��ة إنها
كشفتها ،منذ هجمات ب��اري��س في

تشرين الثاني الماضي.
وق��د التحق مئات المقاتلين من
ال��م��غ��رب ،ودول ال��م��غ��رب العربي
األخرى مثل تونس ،بتنظيم «داعش»
في سورية والعراق ،وكذلك في ليبيا.
ويقول خبراء أمنيون إن بعض
ه��ؤالء المقاتلين يهددون بالعودة
إلى بلدانهم لتنفيذ هجمات وتجنيد
المقاتلين.
وكشفت السلطات المغربية في
وقت سابق أن  1500من مواطنيها
التحقوا بتنظيم «داعش» ،في سوريا
والعراق ،وأن  220منهم عادوا إلى

القاذفة الروسية أخطأوا إن كانوا يسعون إلى
إض��ع��اف جهود روس��ي��ا ف��ي مكافحة اإلره���اب،
مؤكدة أن موسكو ستواصل مكافحة اإلرهاب على
كل االتجاهات.
ميدانياً ،أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس نشر
منظومة «أس  »400في قاعدة حميميم الجوية في
الالذقية ،مشيرة إلى أن المنظومة المتطورة دخلت
حيز المناوبة العسكرية.
وأكد المتحدث باسم القوة الجوية الروسية في
سوريا لوكالة «نوفوستي» أنه تم نقل المنظومة
خالل يوم واحد بواسطة طيران النقل العسكري
من مقاطعة موسكو .وستقوم منظومة «أس »400
سوية مع منظومة «ف��ورت» للطراد الصاروخي
«موسكو» الذي وصل إلى السواحل السورية،
بضمان أمن القوة الجوية الروسية وتدمير أي
أهداف تشكل خطرا ً عليها».

كوناشينكوف

كما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية،
اللواء إيغور كوناشينكوف ،أن وزارة الدفاع
الروسية والقوات التركية قطعا جميع االتصاالت
بينهما ،وت��م سحب ممثل األس��ط��ول الحربي
الروسي من تركيا ،الذي كان ينسق عمل أسطول
البحر األسود والبحرية التركية ،وقال «اليوم ..تم
قطع جميع االتصاالت بين وزارة الدفاع الروسية
والقوات المسلحة التركية».
وف��ي السياق ،قصفت المقاتالت الروسية
شحنة أسلحة آتية من تركيا إلى منطقة أعزاز عبر
معبر باب السالمة الحدودي كانت متوجهة إلى
مسلحي «النصرة» و«أحرار الشام» في ريف حلب
الشمالي ،وفق ما أعلنت مصادر إعالمي ٌة كردية.

�شعارات «الموت لآل �سعود»( ...تتمة �ص)9

�سيطرة الجي�ش اليمني( ...تتمة �ص)9
الصاروخية التابعة للجيش تجمعات لآلليات بمحاذاة
المجمع ال��ح��ك��وم��ي ب��ال��رب��وع��ة ف��ي عسير ب��ع��دد من
الصواريخ.
كذلك دك��ت مدفعية الجيش اليمني موقع الفريضة
العسكري في جيزان بعدد من القذائف واشتعلت النيران
بشكل كثيف في الموقع ،كما أطلقت نيرانها على موقع
عليب والعش العسكريين في نجران.
ٌ
مواجهات متقطعة بين الطرفين عند
وفي تعز تدور
أطراف مدينة الشريجة المحاذية لمنطقة الراهدة فيما قتل
سبعة عناصر وجرح ست ٌة وعشرون من القوات الموالية
لهادي.
في المقابل ،شهدت منطقة آل دبش في مديرية ناطع
في البيضاء سقوط ضحايا في غ��ارة لطيران العدوان
السعودي األميركي.
هذا وشن طيران العدوان السعودي األميركي  3غارات
على مديرية صرواح في مأرب .كما استشهد ستة أشخاص
جراء قصف طائرات التحالف السعودي مديرية ناطع في
محافظة البيضاء.
وكانت وح��دات من الجيش واللجان الثورية باليمن
تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في الشريجة بعد
دحر مرتزقة العدوان منها ومقتل وجرح العشرات منهم.
وأوضح مصدر عسكري بمحافظة تعز لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الثورية سيطروا
أول امس على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها
مرتزقة العدوان ودحروهم منها وكبدوهم عشرات القتلى
والجرحى ودمروا لهم دبابة وعددا من اآلليات مشيرا إلى
ان الجيش واللجان الثورية استعادوا دبابة ومدرعة كانت

مقتل م�ستوطن( ...تتمة �ص)9

ال��ب�لاد ،وسجنوا ،بينما قتل 286
منهم.
وتعرض المغرب إلى هجمات من
تدبير تنظيم «داعش».
وأم���دت أج��ه��زة األم���ن المغربية
ال��ش��رط��ة ال��ف��رن��س��ي��ة بمعلومات
س��اع��دت��ه��ا ف��ي عمليات التفتيش
والمداهمات التي قامت بها األسبوع
ال��م��اض��ي ف��ي ض��واح��ي العاصمة
باريس.
ويعتقد أن عبد الحميد أباعود،
المشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات
باريس ،قتل في المداهمات.

ونقلت عن خبراء في األمم المتحدة بشأن احتجاز السعودية تسعة ناشطين
سلميين من بينهم ستة من أعضاء جمعية حسم ،أبرزهم الشيخ سليمان الرشودي،
وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني إضافة إلى المدون رائف بدوي ،ووليد أبو الخير
والناشط فهد المناسف.
واعتبر تقرير الخبراء أن تسعف المملكة في احتجازهم يعد انتهاكا ً صارخا ً
للقانون الدولي ،واستخفافا ً بحقوق اإلنسان.
ورأت المنظمة أن التقرير األممي دليل إدانة ويثبت مدى استخفاف السعودية
بحقوق اإلنسان ..ودعا الفريق األممي المملكة إلى اإلف��راج عن المحتجزين
وتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم.

البحرين :مطالبات( ...تتمة �ص)9
وأضافت المنظمات أن هذه األحكام تأتي في الوقت الذي لم تسمح فيه
السلطات حتى اآلن للمقرر األممي الخاص المعني بحاالت التعذيب خوان
مانديز بزيارة البحرين ،باإلضافة لمقررين أمميين آخرين ،وع��دم تنفيذ
توصيات بسيوني ،وال سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب ،األمر الذي يدعم
آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء ك��أداة الضطهاد
المعارضين واالنتقام منهم ،وفقا ً للبيان.

القاهرة� 29.9% :شاركوا
في المرحلة الثانية
اعلنت لجنة االنتخابات المصرية ان  29.9بالمئة من الناخبين شاركوا في المرحلة
الثانية من االنتخابات التشريعية االحد واالثنين في نصف محافظات البالد.
ونسبة المشاركة اعلى من تلك المسجلة في المرحلة االولى الشهر الماضي ،لكن
نسبة كبيرة من المصريين امتنعوا عن المشاركة.
وقال رئيس لجنة االنتخابات ايمن عباس إن «المشاركة المسجلة في  13من 27
محافظة في البالد هي  29.83بالمئة» ،وبلغت نسبة المشاركة في المرحلة االولى
 26.5بالمئة.
ويرى محللون ان نتائج االنتخابات محسومة مسبقا ً وان البرلمان المقبل الذي
يضم  596نائبا ً سيكتفي بدور تمرير القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح
السيسي.
وقال عباس إنه ستتم دعوة ناخبي معظم الدوائر ،اي  99من  ،102الى دورة
االعادة في  1و 2كانون االول  ،لعدم حصول المرشحين على االغلبية المطلقة.
وينتخب النواب وفق نظام معقد يجمع بين االنتخاب الفردي وانتخاب القائمة.
وفي البرلمان المصري  596نائبا ً يجري انتخاب  448منهم وفق النظام الفردي
و 120وفق نظام القوائم ،بينما يعين الرئيس  28نائباً.
وأسفرت المرحلة االولى من االنتخابات الجارية عن انتخاب  273نائبا بينهم
 213انتخبوا بنظام الدوائر الفردية ،و 60وفق نظام القوائم االنتخابية ينتمون
جميعهم الى تحالف «في حب مصر» المقرب من السيسي.

وكانت سلطات العدو قد أغلقت حاجز قلنديا العسكري
شمالي القدس باالتجاهين عقب اشتباك مسلح الليلة
الماضية استمر لدقائق ،ووصف بأنه عنيف.
إل��ى ذل��ك ،ج��ددت الجماعات االستيطانية تدنيسها
لباحات المسجد األقصى المبارك؛ بمؤازرة شرطة الكيان.
ولفت شهود عيان إلى أن عناصر من مخابرات االحتالل
شاركوا المستوطنين اقتحامهم للمسجد.
وفي الضفة الغربية ،يسود اإلضراب العام كافة أرجاء
مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل حدادًا على روح الشهيد
محمد الشويكي ،الذي ارتقى برصاص االحتالل بعدما
طعن جنديًا صهيونيًا قرب المخيم ،وأصابه بجروح
خطيرة.
وف��ي مخيم العروب شمالي المدينة ،اندلعت فج ًرا
مواجهات ،فيما أف��اد شهود عيان عن إغ�لاق االحتالل
ل��ـ«ط��ل��ع��ة أب���و ح��دي��د» ج��ن��وب��ي ال��م��دي��ن��ة بالمكعبات
اإلسمنتية.
ً
هدفا لالحتالل ،حيث
طلبة الخليل كانوا ب��دوره��م
تعرضوا صباحً ا إللقاء وابل من قنابل الغاز السامة أثناء
توجههم إلى مدارسهم.
وفي مدينة نابلس ،صادرت قوة عسكرية صهيونية
الليلة الماضية 12 ،حافلة من «ك��روم عاشور» بـحجة
استخدامها في نقل الشبان إلى نقاط المواجهات المختلفة،
حسب ما زعمت القناة السابعة في تلفزيون العدو.

من جهة ثانية ،اندلعت فجر اليوم مواجهات بين
الجنود والشبان الفلسطينيين بالقرب من مستوصف
الرحمة داخل المدينة.
وفي مدينة جنين ،اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم
األسير المحرر محمود يعاقبة ،بعد مداهمة منزله في بلدة
«كفر راعي».
وليس بعيدًا عن ذل��ك ،هدمت أطقم العدو ع��ددًا من
المنازل والبركسات في خربة «الحديدية» بمنطقة األغوار
الشمالية.
كما هدمت قرية العراقيب ف��ي النقب الفلسطيني
المحتل عام ثمانية وأربعين للمرة الـ91؛ بذريعة عدم
الترخيص.
وفي تطور الحق نقلت اإلذاعة الصهيونية العامة عن
مصادر في ديوان رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو
قولها« :إن األخير ال ينوي المصادقة على ما أسمتها
بادرة حسنة تتضمن تسليم أسلحة ألجهزة أمن السلطة
الفلسطينية أو إطالق سراح أس��رى» ،وذلك تماشيًا مع
توصيات قدمها المستوى العسكري ف��ي «ت��ل أبيب»
للمجلس ال��وزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية
«الكابينيت».
اإلذاعة أشارت إلى أن تقدير كبار الضباط «اإلسرائيليين»
تتحدث عن أن االنتفاضة الحالية قد تستمر ألشهر مقبلة
أخرى.

محا�ص ٌر( ...تتمة �ص)9
«داع�ش»
َ
أجهزة حديثة ودقيقة لمنع حدوث أي
اختراق أمني مستقبالً.
م��ن جهة أخ���رى ،كشفت لقطات
فيديو بمدينة سنجار العراقية بعد
تحريرها من سيطرة تنظيم داعش
عن شبكة أنفاق تحت االرض تمتد
لمئات األمتار كان يستخدمها مسلحو
التنظيم .
واح���ت���وت األن���ف���اق ع��ل��ى ف��رش
وبطانيات وم��راوح وغ��ذاء وكابالت
كهربائية ومصابيح ورف��وف كتب
وأدوات وم��س��ت��ح��ض��رات طبية
وصناديق ذخيرة وم��واد لتصنيع
القنابل.
ول���م ت��ش��اه��د أي م��ع��دات لحفر
األنفاق ،األمر الذي يوحي بأن بناءها
كان أمرا ً صعباً.

ال���رم���ادي .وأض����اف أن «قطعات
العمليات بالمحور الشمالي التقت
بقطعات ج��ه��از مكافحة اإلره���اب
ب��ال��م��ح��ور ال��غ��رب��ي ب��ع��د تحرير
الجسر».
وب��ه��ذا وس��ع��ت ال��ق��وات األمنية
العراقية المسنودة بأفواج الحشد
ال��ش��ع��ب��ي ،م��ن��اط��ق سيطرتها في
محافظة األنبار ومركزها الرمادي،
ما وضع تنظيم «داعش» رهن حصار
ال��ق��وات العراقية بانتظار ساعة
الحسم.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ال��ص��ب��اح»
العراقية أنه مع توالي خسائر إرهابيي
التنظيم وهروبهم ،وضعت الجهات
األمنية المختصة خطة لضبط الحدود
والمراقبة على مدار الساعة عن طريق

وكشفت لقطات الفيديو عن فتحات
لهذه األنفاق بداخل  5منازل على األقل
ك��ان مسلحو داع��ش يستخدمونها
للتحرك ف��ي جميع أن��ح��اء المدينة
دون تعريض أنفسهم لنيران قوات
التحالف.
وي��ش��ه��د ال��ع��راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
استثنائياً ،إذ تتواصل العمليات
العسكرية لطرد «داعش» من المناطق
التي تنتشر فيها ،بعد ان سيطرت
هذه الجماعة االرهابية على مدينة
الموصل في ( 10حزيران ،)2014
وس��ع��ي ه���ذه ال��ج��م��اع��ة االره��اب��ي��ة
التي تتبنى الفكر الوهابي التكفيري
إلى فرض رؤيتها «المتطرفة» على
جميع نواحي الحياة في المدن التي
تحتلها.

خالل ا�ستقباله رئي�س الوزراء اليوناني في رام اهلل

عبا�س :لدور �أوروبي يُنهي االحتالل ال�صهيوني
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس
إن «إس��رائ��ي��ل» مسؤولة عن اليأس واإلح��ب��اط لدى
الفلسطينيين وما يولده من ردود أفعال.
واعتبر عباس ،في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء
اليوناني أليكسيس تسيبراس عقب اجتماعهما في
مدينة رام الله ،أن «اليأس واإلحباط وانعدام األمل
بالمستقبل أوصلت شبابنا إلى ما نشهده من ردود
أفعال» في إش��ارة للهجمات ضد الكيان الصهيوني.
وأشار إلى «ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظروف
بالغة الصعوبة والخطورة جراء استمرار االحتالل
وممارسات مستوطنيه اإلجرامية ،وعمليات التنكيل
واالعتقاالت واإلعدامات الميدانية لشبابنا والحصار
االقتصادي الخانق».
وذكر عباس أن «الحكومة «اإلسرائيلية» أفشلت كل
فرص تحقيق السالم ،ودمرت األسس التي بنيت عليها
االتفاقات السياسية واالقتصادية واألمنية معنا ،األمر
الذي يجعلنا غير قادرين وحدنا على تطبيق االتفاقيات
الموقعة بين الجانبين» .ودعا إلى «دور أوروبي أكبر
في إيجاد حل سياسي ينهي االح��ت�لال اإلسرائيلي
ألرض دولة فلسطين وفق حل الدولتين وعلى أساس
حدود العام  1967وقرارات الشرعية الدولية ،وضمن
سقف زمني محدد».
وت��اب��ع ق��ائ�لا« :إن��ن��ا ال ن��ري��د م��ف��اوض��ات م��ن أجل
المفاوضات ول��ن نقبل بحلول انتقالية أو جزئية،
وسنواصل انضمامنا إل��ى المعاهدات واالتفاقيات
الدولية لصون حقوق شعبنا وترسيخ أسس دولتنا
الديمقراطية المقبلة».
كما أك��د عباس «ض���رورة أن يستجيب المجتمع

الدولي لمطلبنا بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا
إلى أن ينال حريته واستقالله» .في الوقت ذاته ثمن
عباس مواقف االتحاد األوروبي ،خاصة مواقفه تجاه
االستيطان ومنتجاته .كما رحب بتوصيات البرلمانات
األوروبية لحكوماتها لالعتراف بدولة فلسطين ،داعيا
ال��دول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وتؤمن
بحل الدولتين إلى أن تعترف بالدولتين وليس بدولة
واحدة.
من جهته أعرب رئيس ال��وزراء اليوناني عن قلقه
إزاء أعمال العنف الممارس بحق المدنيين في المنطقة
والتصاعد المستمر لهذه األعمال .كما أبدى قلق بالده
حيال «استمرار توسيع سياسية االستيطان على
حساب حقوق الشعب الفلسطيني» .وأكد أهمية حماية
واحترام الوضع التاريخي لجميع المقدسات في مدينة
القدس ،بما فيها الحرم القدسي الشريف.
وقال تسيبراس ،إن «أكثر ما يقلقنا انعدام العملية
السياسية وغياب فرص التقدم الواضحة فيما يتعلق
بالقضية الفلسطينية والالزمة لبث األمل المنشود لدى
الشعب الفلسطيني الذي يحتاج ويستحق أن يكون
لديه هذا األمل» .وأضاف أن «الجرح العميق النازف
المتمثل بالقضية الفلسطينية من أسباب تصاعد
االضطرابات والصراعات في المنطقة ،وبالتالي حانت
اللحظة التخاذ خطوات شجاعة ودعم أي مبادرة دولية
لحل القضية الفلسطينية».
وأكد تسيبراس دعم بالده في المحافل الدولية كافة
لمبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس
الشرقية على حدود عام .1967
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