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محادثات فيينا� :إيران ت�ؤكد ال�سعي
�إلى �صياغة م�سودة اتفاق نهائي

ال�صين تدين الهجوم على ال�سفارة الرو�سية وتدعو �إلى الت�سوية ال�سيا�سية في �أوكرانيا

الفروف يطالب بكبح المتطرفين والفا�شيين الجدد
اعتبر وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف أن م��ه��م��ة كبح
المتطرفين والفاشيين ال��ج��دد في
أوكرانيا تتطلب اهتماما ً خاصا ً من
قبل المجتمع الدولي ،مشيرا ً عقب
لقائه نظيره البيالروسي فالديمير
ماكي يوم أمس إلى أن «على خلفية
األحداث األخيرة من ضمنها الهجوم
المقزز على السفارة الروسية ،يطلب
من المجتمع الدولي اهتمام خاص
لكبح المتطرفين والفاشيين الجدد».
وأع����رب الف����روف ع��ن أم��ل��ه ب��أن
يتغلب منطق العقل وأن يقوم كل
م��ن يستطيع التأثير ف��ي الوضع
بالعمل على تهدئة الوضع وجلبه
إلى المسار السياسي ووقف العملية
العسكرية .وت��اب��ع« :فيما يخص
تصريحات مسؤولي سلطات كييف
عن نية إغالق الحدود بشكل كامل مع
روسيا االتحادية ،فأنا ال أفهم جيدا ً
ع ّما يدور الحديث عنه وما القصد من
ذلك .ونحن نريد أن نعرف».
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب�لاده
ومينسك مهتمتان ب��وق��ف حمام
ال���دم ف��ي أوك��ران��ي��ا وب���دء ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن ال��ل��ق��اء
م��ع نظيره ال��ب��ي�لاروس��ي بحث في
الوضع األوك��ران��ي ،موضحا ً رفض
البلدين سياسة العقوبات األحادية
واعتبارها «غير بناءة».
من ناحية أخرى ،اعتبر نائب وزير
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف
أن الشركاء الغربيين لروسيا في
مجلس األمن أبدوا معايير مزدوجة
برفضهم استنكار الهجوم على مبنى
السفارة الروسية في كييف الذي
وقع في  14حزيران.
وقال غاتيلوف أمس« :من الممكن
القول إن الشركاء الغربيين أظهروا
ازدواج��ي��ة ف��ي المعايير ورف��ض��وا
التنديد ألمر واضح يندد به المجتمع
الدولي في جميع الظروف» ،موضحا ً
أن الوفد الروسي في األمم المتحدة
«أع ّد نصا ً تقليديا ً لهذه الظروف لكن
بسبب شركائنا الغربيين لم يجر
التوافق عليه».
وأش����ار ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي
إل��ى أن ال��ش��رك��اء «ب����رروا رفضهم
التنديد بضرورة ربط الحادثة في
س��ي��اق ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا األم��ر
الذي ال يتعلق بالهجوم على الهيئة
الدبلوماسية» ،مشددا ً على ضرورة
التنديد بما حدث بغض النظر عن
جميع الظروف .وبهذا الصدد أعاد
غاتيلوف إل��ى األذه���ان أن مجلس
األم���ن ن��دد ب��ح��ادث��ة ال��ه��ج��وم على
القنصلية األميركية في ليبيا الذي
وقع في أيلول .2012
وأع��ل��ن الف���روف ف��ي وق��ت سابق

الفاشيون الجدد في أوكرانيا
أن خارجية ب�ل�اده وج��ه��ت مذكرة
إلى نظيرتها األوكرانية تطالب فيها
بمعاقبة المسؤولين ع��ن أعمال
الشغب قرب السفارة الروسية في
كييف ،وبتعويض األضرار الملحقة
بمبنى ال��س��ف��ارة ،وق����ال« :س��وف
نسعى إلى الحصول على رد واضح
من زمالئنا األوكرانيين» .وأضاف أنه
بحسب أف��راد البعثة الدبلوماسية
الروسية في كييف ،كان هناك انطباع
أن المشاركين في االعتداء استهدفوا
االستيالء على مقر السفارة ،أي أن
ثمة أدل��ة على أنهم كانوا يرغبون
ف��ي إراق����ة ال���دم���اء» .وك��ش��ف عن
استيائه من تصرفات القائم بأعمال
وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي أندريه
ديشيتسا الذي وصل إلى المحتجين
وس��م��ح لنفسه بالتفوه بعبارات
«تتعدى حدود األدب».
وأعرب الوزير الروسي عن خيبة
أمله بشأن موقف نظرائه الغربيين
م��ن ال��ح��ادث ق��ائ�لاً« :ل��ق��د أك���د لي
شركاؤنا الغربيون أنهم ينددون
بتصرف األوك��ران��ي��ي��ن ،لكن عندما
طرحنا مشروع قرار بهذا الخصوص
على مجلس األم��ن ال��دول��ي ،رفض
شركاؤنا الغربيون أنفسهم دعمه.
فقد حاولوا ربطه مع اقتراحات بإدانة
ح��ادث الطائرة التي ت��م إسقاطها
في جنوب شرقي أوكرانيا وبأشياء
أخرى ال عالقة لها بما هو األهم ،أي
حصانة البعثات الدبلوماسية بال

شروط».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ب��ح��ث ال��رئ��ي��س
ال���روس���ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن مع
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
ع����ددا ً م��ن ال��م��س��ائ��ل ذات العالقة
ب��ال��وض��ع األوك����ران����ي ،وذل����ك في
ات��ص��ال��ي��ن هاتفيين ب��م��ب��ادرة من
األخيرين.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين
أن الرؤساء الثالثة ناقشوا األوضاع
الصعبة ف��ي أوك��ران��ي��ا والمسائل
المتعلقة بسداد الديون المترتبة على
كييف لقاء الغاز الروسي ،إضافة إلى
اتفاقية الشراكة المخطط توقيعها
بين االت��ح��اد األوروب���ي وأوكرانيا.
وناقش بوتين وميركل وهوالند أيضا ً
بعض جوانب العمل المشترك إلعداد
مشروع قرار في مجلس األمن حول
تسوية األزمة األوكرانية.
وكانت دول غربية قد عرقلت في
مجلس األم��ن مشروع ق��رار تقدمت
به موسكو للتنديد باالعتداء الذي
تعرضت ل��ه سفارتها ف��ي كييف،
إذ ق��ال مصدر في مجلس األم��ن أن
روس��ي��ا وزع���ت على ال���دول الـ15
األعضاء نسخا ً من مشروع قرار يدين
االعتداء الذي تعرضت له السفارة
الروسية في كييف بأشد العبارات
وي��ع��رض ال��ق��رار ألض���رار جسيمة
ناتجة من الهجوم الذي وقع مساء
السبت إضافة لتهديد حياة البعثة

�إ�سبانيا :تفكيك �شبكة لتجنيد مقاتلين
و�إر�سالهم �إلى �سورية والعراق

خالل مداهمات منازل المشتبه بهم
أعلنت مدريد يوم أمس عن تفكيك شبكة لتجنيد مقاتلين
وإرسالهم إلى سورية والعراق ،كان قائدها معتقالً سابقا ً
في غوانتانامو ،إضافة إلى توقيف ثمانية أشخاص في
إسبانيا ،إذ قالت وزارة الداخلية اإلسبانية في بيان إن هذه
«الشبكة الدولية لتجنيد جهاديين وإرسالهم لالندماج
في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام اإلرهابي
موجودة في سورية وفي العراق».

وأض��اف��ت« :إن القائد األك��ب��ر لهذه الخلية يقيم في
إسبانيا بعد مروره في قاعدة غوانتانامو العسكرية على
إثر توقيفه في أفغانستان عام  .»2001وال تزال العملية
متواصلة منذ صباح يوم االثنين في مدريد حيث تمت 12
عملية دهم وتفتيش .وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات عدة
من هذا النوع جرت في إسبانيا خالل السنوات األخيرة
حيث أعلنت الوزارة عن توقيف  472جهاديا ً منذ .2004

�إعدام  3متهمين بتفجير انتحاري في بكين
أص���در ال��ق��ض��اء الصيني حكما ً
باإلعدام على  3إرهابيين متواطئين
مع منفذي هجوم انتحاري العام
الماضي في ساحة «تيان ان مين»
في بكين ،إذ قال التلفزيون الرسمي
الصيني أم��س« :حكم على ثالثة
إره��اب��ي��ي��ن متواطئين م��ع منفذي
اع��ت��داء انتحاري العام الماضي»
وأض��اف« :من بين خمسة متهمين
آخرين حكم على أربعة بعقوبات
بالسجن لفترات تتراوح من خمس
س��ن��وات إل��ى عشرين سنة ،وحكم
على األخير بالسجن المؤبد».
وك��ان رج��ل وزوج��ت��ه ووالدتها
من إقليم شينجيانغ ال��ذي تسكنه
غالبية من األويغور اقتحموا بسيارة
حشدا ً من السياح في نهاية تشرين
األول الماضي وف��ج��روا سيارتهم
في ساحة عامة تحت صورة القائد
الصيني ماو تسي تونغ ،ما أسفر عن

سقوط قتيلين من السياح وأربعين
جريحاً .وب��دأت محاكمة المتهمين
الجمعة في أورومتشي عاصمة إقليم

خالل إصدار حكم التنفيذ

شينجيانغ حيث تتزايد االعتقاالت
بعد هجوم وقع حديثا ً وأسفر عن
سقوط قتلى.

الدبلوماسية ،وهو ما عرقل عملها.
ودانت الصين أمس الهجوم الذي
تعرضت له السفارة الروسية في
كييف ،ودعت األطراف األوكرانية إلى
تهيئة الظروف المواتية للتسوية
السياسية ف��ي ال��ب�لاد .وق���ال هوا
تشونينغ المتحدث الرسمي باسم
الخارجية الصينية إن «بالده تدين
الهجوم على السفارة الروسية ونرى
من الضروري ضمان أمن الممثليات
الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا ً
لمعاهدة فيينا والقوانين الدولية
ذات الشأن».
وأك��د المتحدث أن بكين تتابع
ب��اه��ت��م��ام ت���ط���ورات ال���وض���ع في
أوكرانيا ،وأخذت في االعتبار خطة
الرئيس بيوتر بوروشينكو لتسوية
ال��وض��ع ف��ي ش���رق ب�ل�اده سلميا،
مضيفا ً أن الصين تأمل أن تلتزم
األطراف كافة بضبط النفس ،وتوقف
إطالق النار بأسرع ما يمكن من أجل
تفادي سقوط مزيد من الضحايا،
وت��ق��وم بتهيئة ال��ظ��روف المواتية
لتسوية الوضع سياسياً.
وأفاد مفوض حقوق األطفال لدى
الرئاسة الروسية بافل أستاخوف
أن  10823مواطنا ً أوكرانيا ً وصلوا
إلى األراض��ي الروسية خالل الـ24
ساعة األخيرة ،مشيرا ً إلى أن نقاط
االستقبال وتسجيل الالجئين على
الحدود قامت بتوزيع  920الجئاً،
بينهم  328طفالً» ،وأضاف أن مدينة

دون��ي��ت��س��ك ،ال��واق��ع��ة ف��ي مقاطعة
روس��ت��وف استقبلت  85شخصا ً
بينهم  27طفالً ،بينما استقبلت مدينة
نوفوشاختينسك  476شخصا ً بينهم
 161طفالً ومدينة ماتفييفو-كورغان
 242شخصا ً بينهم  85طفالً ومدينة
غوكوفو  117شخصا ً بينهم 55
طفالً».
وأش��ار أستاخوف إلى أن 1568
شخصا ً بينهم  812طفالً موجودون
حاليا ً في  26نقطة لإلقامة الموقتة
في مقاطعة روستوف ،بينما يعيش
 2663شخصاً ،بينهم  921طفالً لدى
عائالت أقربائهم المقيمين في روسيا.
وتابع أن كل المناطق في مقاطعة
روستوف تقوم بتجميع المساعدات
اإلنسانية للالجئين ،مضيفا ً أنها قد
حصلت على أكثر م��ن  26طنا ً من
المساعدات خالل يوم واحد ،وجرى
توزيع  9أطنان منها بين الالجئين.
وف��ي السياق ،أعلن مدير إدارة
السياسة اإلع�لام��ي��ة ف��ي مقاطعة
روستوف الروسية سيرغي تيورين
أن أكثر من  70ألف الجئ أوكراني
وص��ل��وا خ�ل�ال ال��ش��ه��ر األخ��ي��ر إل��ى
ال��م��ق��اط��ع��ة وب��ق��وا ع��ل��ى األراض���ي
ال��روس��ي��ة ،الف��ت �ا ً إل��ى أن��ه بحسب
المعطيات فإن «أكثر من  122ألفا ً من
سكان جنوب شرقي أوكرانيا دخلوا
مقاطعة روستوف ،بينهم  70ألفا ً لم
يعودوا» إلى مدنهم.
و أضاف تيورين أن البعض منهم
ذهبوا إلى أقاربهم ومعارفهم أو إلى
المخيمات في روس��ي��ا ،مشيرا ً إلى
أنه خالل يوم وصل أكثر من  13ألف
الجئ إلى األراض��ي الروسية ،الفتا ً
إلى أن عدد النازحين كان سابقا ً ال
يتجاوز  400شخص يومياً.
وأعلنت السلطات األوكرانية أمس
مقتل نحو  50م��ن عناصر الدفاع
الشعبي الذين يقاتلون النظام في
ش���رق ال��ب�لاد خ�ل�ال ال���ـ  24ساعة
الماضية ،حيث نقلت وسائل إعالم
محلية عن المتحدث باسم الجيش
األوكراني فالديسالف سيليزنيوف
قوله إن عمليات القوات األوكرانية
أسفرت عن مقتل نحو  ،50وإصابة
 150آخرين بجروح.
م���ن ج��ان��ب آخ����ر أك����د المكتب
الصحافي لـ «جمهورية لوغانسك
الشعبية» أن الجيش األوك��ران��ي
قصف مواقع قوات الدفاع الشعبي
ع��ل��ى أط�����راف م��دي��ن��ة ل��وغ��ان��س��ك
وبالقرب من بلدة شاستيه القريبة
منها .وكانت قيادة «لوغانسك» قد
أعلنت منذ يومين مقتل أكثر من 100
شخص من المدنيين وعناصر الدفاع
الشعبي بنتيجة عملية ال��ق��وات
األوكرانية خالل اليومين.

�سمكة كبيرة لـ«داع�ش»
في �شباك ال�سلطات الألمانية
أكد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية األلمانية توقيف فرنسي
يشتبه بتورطه بنشاطات إرهابية لدى وصوله إلى برلين آتيا ً من
اسطنبول ،إذ أشارت صحيفة «فرانكفورتر زايتونغ» األلمانية إلى أن
السلطات تشتبه بأن الموقوف كان يقاتل في سورية ضمن صفوف
تنظيم دولة اإلسالم في العراق و الشام «داعش».
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة وصفها الرجل المعتقل
بـ»السمكة الكبيرة» وأنه أصيب خالل المعارك في سورية وقد نشر
صورا ً إلصابته على اإلنترنت ،مضيفة أن «السلطات األلمانية تشتبه
بأنه عاد إلى أوروب��ا من أجل تجنيد المقاتلين أو للتحضير لهجوم
ما».
رحلت قبل أيام تونسيا ً لدوره المركزي
وكانت السلطات الفرنسية ّ
في تجنيد «الجهاديين» للقتال في سورية .وتأتي الخطوة الفرنسية
في سياق الخطة الحكومية لمكافحة خطر المقاتلين األجانب العائدين
من سورية في ظل المخاوف من شن هؤالء هجمات في أوروبا.
في سياق متصل أش��ارت تقارير صحافية في ألمانيا إلى تزايد
أعداد «الجهاديين» األلمان المشاركين في القتال في سورية والعراق
والذين بلغوا  320مقاتالً .وقالت مجلة «فوكوس» األلمانية في عددها
الصادر أمس االثنين ،إن «تحقيقات االدعاء العام األلماني قادت إلى
وجود وحدة قتال تحمل اسم «اللواء األلماني التابع لجماعة المال
إبراهيم» .ويترأس هذا اللواء ،وفقا ً للتحقيقات ،مغني الراب األلماني
السابق دنيس كوسبرت.
ووفق المجلة فإن معظم أعضاء اللواء ينحدرون من مناطق راينالند
وزولينجر وفرانكفورت ،ومن بين ه��ؤالء األعضاء متشدد ينحدر
من مدينة بون اعتقلت زوجته منذ آذار بتهمة جمع أموال تبرعات
وتحويلها إلى تنظيم «داعش».
وكانت آخر دراسة أجراها معهد «كينجز كوليدج» في العاصمة
البريطانية لندن ،أشارت إلى أن عدد المقاتلين األجانب في سورية
وصل في كانون األول إلى  11ألف شخص ،منهم  3آالف من الغرب
يشكل األوروبيون منهم أكثر من الثلثين.

قتلى وجرحى في انفجار
ا�ستهدف قافلة ع�سكرية في باك�ستان
لقي  5جنود باكستانيين على األقل مصرعهم يوم أمس في انفجار
عبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة للجيش بمنطقة وزيرستان
الشمالية وذلك ألول مرة منذ بدء العملية العسكرية ضد المسلحين
هناك.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في االستخبارات الباكستانية
قوله« :كانت العبوة الناسفة بدائية الصنع ،وقتل خمسة جنود
وأصيب أربعة آخ���رون» .ومنذ الساعات األول��ى من صباح أمس
استأنفت ال��ق��وات الباكستانية غاراتها الجوية على وزيرستان
الشمالية وذلك بعد يوم واحد من إعالن الجيش بدء عملية عسكرية
كبيرة لتطهير المنطقة من مسلحي طالبان باكستان.
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن «الطائرات قصفت أهدافا ً في
قطاع شوال وقتلت ما ال يقل عن  21متشدداً» ولم يتوافر على الفور
تأكيد مستقل أو تفاصيل أخرى.
و كانت باكستان أرسلت يوم األحد قواتها مدعومة بالمدفعية
وطائرات الهليكوبتر إلى وزيرستان الشمالية في عملية عسكرية
كانت متوقعة منذ فترة طويلة ،واعتبرت ردا ً على هجوم مسلحي
حركة طالبان باكستان الذي استهدف أخيرا ً مطار كراتشي.
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لقاء سابق يجمع ظريف وآشتون
قال وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظريف إن التوصل
إلی اتفاق نهائي ممكن لو توافرت النظرة الواقعیة لدی الطرف
اآلخر محذرا ً من أن الفريق النووي المفاوض سيتصرف علی
أساس صيانة حقوق الشعب اإلیراني .
وأض���اف ظ��ری��ف ي��وم أم��س ف��ي تصریح للصحافیین
لدی وصوله إلی مطار فیینا إلج��راء الجولة الخامسة من
المفاوضات النوویة مع مجموعة  ،1+5إن الفریق النووي
اإلی��ران��ي المفاوض أج��ری مفاوضات مكثفة خ�لال األشهر
الماضیة مع السداسية الدولية ،وأعتقد أنه یجب في هذه
المرحلة البدء بكتابة نص االتفاق النهائي ،مشيرا ً إلى أن
هذه الجولة من المفاوضات ستبدأ بلقاء وغ��داء عمل مع
كاثرين آشتون ،ومن ثم سيقد اجتماع ثالثي بحضور الوفد
األميركي.
وردا ً علی سؤال حول إمكان التوصل إلی اتفاق نهائي خالل
 6أشهر حتی  20تموز المقبل قال لیس من المقرر التوصل إلی
اتفاق نهائي في هذه المرحلة ومازالت هناك فرصة شهر واحد
حتى الموعد النهائي ،وفي حال لم نتوصل إلی اتفاق خالل
هذا الشهر فإن أمامنا مهلة ثانیة تنتهي في شباط .2015

وح��ول إذا ما ك��ان الطرف اآلخ��ر لدیه اإلرادة للتوصل
إلی اتفاق قال ظریف« :ما شاهدناه وسمعناه من مختلف
الالعبین الغربیین أنهم أبدوا رغبتهم في إنجاح المفاوضات
خالل الموعد المحدد وهو الستة أشهر».
وك��ان الفريق النووي اإليراني المفاوض برئاسة وزير
الخارجية محمد جواد ظريف وصل إلى العاصمة النمساوية
فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات النووية
الخامسة.
من ناحية أخرى ،وصف عباس عراقجي كبير المفاوضين
اإليرانيين هذه المحادثات اإليرانية بأنها تساعد بشكل كبير
في تحقيق تقدم ،مؤكدا ً عزم طرفي المحادثات على البدء
بكتابة نص االتفاق النهائي ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن
التوصل إلى نقاط مشتركة صعب ،وأنه لم يتحقق تقدم حتى
اآلن لكن مواقف الجانبين باتت شفافة بالكامل ،مشددا ً على
أن النظام الدفاع اإليراني هو من الخطوط الحمر غير القابلة
للتفاوض.
وكانت واشنطن قد أعلنت أن نائب وزير الخارجية بيل
بيرنز سيسافر إلى فيينا للمشاركة في المحادثات.

�شمخاني ورئي�س حكومة كرد�ستان يبحثان تطورات الأو�ضاع في العراق

كيري ال ي�ستبعد التعاون مع �إيران ل�ضرب داع�ش
قال مستشار قائد الثورة اإليرانية
أمين المجلس األعلى لألمن القومي
اإلي��ران��ي علي شمخاني إن انتشار
اإلرهاب وآثاره المدمرة الذي تم بدعم
معلن وغ��ي��ر معلن م��ن ق��ب��ل بعض
المتشدقين بالسالم واألم��ن العالمي
وحماتهم اإلقليميين ،يشكل تهديدا ً
ك��ب��ي��را ً للقيم وال��م��ب��ادئ اإلنسانية
واألخالقية.
وأكد شمخاني لدى استقباله أمس،
ن��ي��ج��رف��ان ب���ارزان���ي رئ��ي��س حكومة
منطقة ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق وال��وف��د
ال��م��راف��ق ع��زم ب�ل�اده على التصدي
لتوسع نطاق وانتشار تهديد اإلرهاب،
وقال« :إن األزمة التي يمر بها العراق
سببها تدخل وتعاون ال��دول الغربية
واإلقليمية المعادية لهذا البلد للحيلولة
دون تحقيق تطلع الشعب العراقي
وإرادت��ه» ،وأضاف« :اليوم يجب على
جميع أب��ن��اء الشعب ال��ع��راق��ي سنة
وشيعة التوحد والتضامن فيما بينهم
إلع���ادة األم��ن واالس��ت��ق��رار إل��ى البالد
والتصدي لخطر اإلره��اب وتمدده في
المنطقة».
واعتبر شمخاني أن اتحاد البعثيين
والتكفيريين والمرتزقة المدعومين
ماليا ً واستخباراتيا ً من قبل المعروفين
بدعمهم لإلرهاب الحكومي وما ارتكبوه
من جرائم يندى لها الجبين بمرأى
ومسمع العالم ،وهو دليل واضح على
ضرورة التصدي لهذا التيار المعادي
للبشرية ،وأض����اف« :أن مسؤولي
وساسة العراق بمختلف انتماءاتهم
وتوجهاتهم اليوم أمام اختبار تاريخي
يتمثل ب��االت��ح��اد م��ن أج���ل اجتثاث
اإلرهاب».
من جهة أخ��رى استعرض رئيس
حكومة منطقة كردستان نيجرفان
بارزاني مستجدات الساحة العراقية
عسكريا ً وسياسيا ً وأمنياً ،وقال« :إننا
ع��ازم��ون على التصدي لإلرهابيين
ال��ذي��ن ال يشكلون خ��ط��راإ على دول
المنطقة فحسب وإنما على البشرية
ج��م��ع��اء» ،م��ش��ي��را ً إل���ى ال��ع�لاق��ات
التاريخية القائمة بين الشعب العراقي
السيما األكراد مع إيران وضرورة تعزيز
ه��ذا التعاون والنهوض به من أجل
إبعاد شبح التهديدات واألزم��ات التي
تعصف بالعراق ،وق��ال« :إن الشعب
العراقي سيتجاوز هذه األزمة من خالل
وحدته وانسجامه كما فعل في األزمات
ال��س��اب��ق��ة ،وع��ل��ى ال��ق��وى واألح����زاب
السياسية تحمل مسؤولياتها في هذا
المجال».
ج���اء ذل���ك ف���ي وق���ت أع��ل��ن وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج���ون ك��ي��ري،
أن الضربات العسكرية باستخدام
الطائرات من دون طيار قد تكون خيا ًر
لوقف تقدم مسلحي الدولة اإلسالمية
ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام .وق��ال إن «على
الحكومة العراقية التواصل بشكل
أفضل مع جميع الفرقاء السياسيين

شمخاني خالل استقباله البارزاني

ف��ي ال���ع���راق» ،م��ؤك�� ًد أن «ال��ع��راق
شريك استراتيجي للواليات المتحدة
وأس��اس��ي الس��ت��ق��رار منطقة الشرق
األوسط بكاملها».
وأضاف كيري أن حكومته مستعدة
إلج���راء م��ح��ادث��ات م��ع إي���ران بشأن
العراق ولم يستبعد التعاون العسكري
معها ،الفتا ً إلى أن تنظيم داعش «ينوي
إلحاق األذى بالواليات المتحدة وأوروبا
وليس بسورية والعراق فحسب».
وكانت تقارير صحافية قد كشفت
عن نيات أميركية بإجراء محادثات مع
إيران بشأن األزمة األمنية المتصاعدة،
فيما سيع ّد ت��غ� ّي��را ً كبيرا ً ف��ي مسار
العالقات بين البلدين .ونقلت وكالة
«روي��ت��رز» عن مسؤول أميركي كبير
اش��ت��رط ع��دم نشر اسمه ق��ول��ه« :إن
ال��والي��ات المتحدة تفكر ف��ي إج��راء
م��ح��ادث��ات م��ع إي���ران ب��ش��أن ال��ع��راق
حيث تسعى حكومة رئيس ال��وزراء
ن��وري المالكي إلى صد تقدّم مفاجئ
لمتشددين سنة استولوا على مدن
عدة».
من جانبها ذك��رت صحيفة «وول
ستريت جورنال» أن الواليات المتحدة
ت��ع � ّد لفتح ح���وار مباشر م��ع إي��ران
خصمها منذ فترة طويلة بشأن الوضع
األمني في العراق وسبل صد متشددين
س��ي��ط��روا ع��ل��ى م��س��اح��ات واس��ع��ة
م��ن ال��ع��راق .يأتي ذل��ك بعد أن نفت
المتحدثة باسم الخارجية األميركية
ماري هارف أي محادثات بين واشنطن
وطهران مؤكدة أن المحادثات األميركية
اإلي��ران��ي��ة تقتصر على ملف طهران
ال��ن��ووي ،وأن واشنطن ال تناقش مع
األخيرة تطورات الوضع في العراق.
من ناحية أخرى ،أكد مساعد رئيس
األرك����ان ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات المسلحة
اإليرانية لشؤون اإلعالم الدفاعي العميد
مسعود ج��زائ��ري أم��س ،أن الواليات
المتحدة األميركية تريد االنتقام من
ال��ع��راق لفشلها ف��ي س��وري��ة ،مشيرا ً
إلى وجود وثائق دامغة تثبت ضلوع
األميركان وكيان االحتالل وبريطانيا
والرجعية العربية بما يجري حاليا ً
في العراق وإدارة االشتباكات الجارية
فيه.
وأع��رب ج��زائ��ري عن اعتقاده بأن
كل واحد من هذه األنظمة یتولی مهمة
خاصة في الحرب الحالیة ضد السیادة
العراقیة ،موضحا ً أن بعض ال��دول
والمجموعات األخری ضالعة في هذه
الحرب التي سيكشف عنها في الوقت
المناسب.
وت���اب���ع ال��ع��م��ي��د ق���ائ�ل� ًا« :خ�لاف��ا ً
للمحاوالت الیائسة التي تقوم بها
ب��ع��ض ال����دول العمیلة وال��م��رت��زق��ة
للشیطان األكبر ،فإن المقاومة ُك ّرست
في المنطقة وجبهة االستكبار عاجزة
ع��ن القضاء علیها» ،وختم بالقول:
«إن ال��ن��ار التي أشعلها اإلرهابیون
العمالء ألميركا وأوروبا والرجعیة في

المنطقة ستأتي علی هؤالء في القریب
العاجل».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال مساعد وزي��ر
الخارجية اإليرانية للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان
إن��ه ال ينبغي للحكومة البحرينية
أن تسمي حزب الله جماعة إرهابية
وتعتبر وزيرة إعالمها جماعة «داعش»
اإلرهابية جماعة تحررية ومدافعة عن
العرب ،وأضاف« :لألسف ،المتطرفون
داخ��ل الحكومة البحرينية يدفعون
هذا البلد نحو زعزعة األمن ومزيد من
التوتر».
وك��ان��ت وزي���رة اإلع�ل�ام البحريني
والمتحدثة باسم الحكومة سميرة
رج��ب قد قالت إن ما يُعرف بتنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام
«داعش» هو «اسم للتغطية على إرادة
الشعب العراقي في الحرية والكرامة»،
وعلقت على أح��داث محافظة نينوى
العراقية في تغريدات على «تويتر»
بالقول إن هناك «ع�لام��ات استفهام
كبيرة ح��ول أح��داث ال��ع��راق ،صعود
«داعش» مقابل صمت دولي ،والمؤشر
يتجه نحو االنتهاء من مخطط تقسيم
ال��ع��راق» ،وتابعت« :أتمنى أن أكون
مخطئة ،وهناك من يؤكد أن داعش اسم
يتردد في اإلع�لام للتغطية على إرادة
الشعب العراقي في الحرية والكرامة»
بحسب زعمها.
وف��ي إط���ار تأييدها ل��ه��ذا ال���رأي،
أضافت رجب« :قد تكون أحداث األنبار
ث���ورة ض��د الظلم وال��ق��ه��ر ال���ذي ساد
ال��ع��راق ألكثر من عشر س��ن��وات ،ولم
يعتد العراقيون على اإلهانة والصبر
على الظلم» بحسب تعبيرها.
فيما شدد السيناتور األميركي عضو
لجنة ال��خ��دم��ات المسلحة بمجلس
الشيوخ لينسي غراهام ،على ضرورة
تعاون واشنطن مع طهران لوضع حد
للجماعات المتشددة ووقف تقدمها في
المدن العراقية وتعريضعها وحدة هذا
البلد للخطر.
وق��ال غ��راه��ام« :ربما تكون هناك
حاجة لقيام تحالف بين ال��والي��ات
المتحدة وإيران» ،مضيفا ً إن ما وصفها
بشراكة الواليات المتحدة مع إي��ران ـ
خصمها القديم ـ ال تشعره بارتياح لكنه
شبهها بتعاون الواليات المتحدة مع
جوزيف ستالين في الحرب العالمية
الثانية ضد أدولف هتلر.
وت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات ج��راه��ام في
إطار سيل من االنتقادات التي وجهها
ال��ج��م��ه��وري��ون األح���د ل��م��وق��ف إدارة
الرئيس ب��اراك أوباما من األزم��ة ذات
التطورات المتالحقة ،إذ استبعد أوباما
اللجوء للقوات البرية األميركية .وقال
إن أي دع��م ج��وي أو مساعدة أخرى
مشروطة بأن تحاول الحكومة العراقية
تجاوز االنقسام بين السنة والشيعة
والذي زادت هوته في ظل حكمه.

