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ظريف :بدء �صوغ االتفاق النهائي
بين �إيران ومجموعة «»1+5

مو�سكو :الغرب يعرقل �إعداد م�شروع قرار رو�سي حول �أوكرانيا

الفروف يبحث الو�ضع في �أوكرانيا مع �شتاينماير
بحث وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف مع نظيره األلماني
فرانك شتاينماير في اتصال هاتفي
أمس الوضع في أوكرانيا ،إذ أشار
بيان صادر عن الخارجية الروسية
إل��ى أن االت��ص��ال ج��اء بمبادرة من
الطرف األلماني.
وأض����اف ال��ب��ي��ان ال��روس��ي أن��ه
«جرى تبادل اآلراء حول الوضع في
أوكرانيا ور ّكز الفروف على ضرورة
وقف العنف في جنوب شرقي البالد
وبدء حوار شامل وحقيقي» ،مشيرا ً
إل���ى أن���ه ج���رى ت��ن��اول إل���ى بعض
ت��ص��ري��ح��ات س��ل��ط��ات كييف التي
تدل على محاولة الستبدال الحوار
الوطني بمشاركة جميع األقاليم
بخطط قمع االحتجاجات في منطقتي
دونيتسك ولوغانسك.
وأكد الوزيران عدم جواز االبتعاد
ع��ن م��ب��ادئ ات��ف��اق جنيف بتاريخ
ُ
و»ش���دّد على
 17نيسان ،2014
ض���رورة إج���راء تحقيق موضوعي
بمشاركة منظمة األمن والتعاون في
أوروب��ا واألمم المتحدة في األحداث
المأسوية وبينها مجزرة أوديسا 2
أي��ار ومقتل الصحافيين ومعاقبة
المسؤولين».
وأعلنت موسكو أن الغرب يعرقل
ال��ع��م��ل ع��ل��ى إع����داد م��ش��روع ق��رار
روس��ي ح��ول أوك��ران��ي��ا ف��ي مجلس
األمن الدولي ،ودعا المتحدث باسم
الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش
أع���ض���اء م��ج��ل��س األم����ن إل���ى دع��م
م��ش��روع ال��ق��رار ال��روس��ي لتأكيد
تمسكهم بالتسوية السلمية لألزمة
األوكرانية.
وأعلن لوكاشيفيتش في مؤتمر
صحافي في موسكو أمس أن بالده من
جانبها مستعدة للعمل على تحرير
المراقبين الدوليين المحتجزين
في أوكرانيا ،مح ّمالً سلطات كييف
مسؤولية رئيسية عن أمنهم ،مؤكدا ً
أن روسيا ما زالت تتوقع من بعثة
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
جهودا ً نشطة من أجل تسوية األزمة
ف��ي أوك��ران��ي��ا على أس��اس خريطة
الطريق الخاصة بأوكرانيا وبيان
جنيف الصادر في  17نيسان.
وأش����ار ال��ن��اط��ق ال���روس���ي إل��ى
وجود عيوب معينة في عمل البعثة
ال��دول��ي��ة م��ن حيث الموضوعية،

الفروف ونظيره األلماني
مضيفا ً أن البعثة تتجاهل استخدام
القوات األوكرانية للطيران والذخائر
المحظورة ،وقال« :إن بعثة منظمة
األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا يجب
أن ت��ول��ي اه��ت��م��ام�ا ً خ��اص �ا ً لوضع
الالجئين ،مؤكدا ً أن موسكو تتوقع
من البعثة إع��داد تقرير حول وضع
الالجئين األوكرانيين وكذلك الممرات
اإلنسانية» ،وأضاف أن فرصة فتح
ال��م��م��رات اإلنسانية ل��ن تسنح إال
بعد وقف العملية القمعية في شرق
أوكرانيا.
و أعلن لوكاشيفيتش أن موسكو
درس���ت بتمعن تقرير المفوضية
العليا لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
حول الوضع في أوكرانيا ،وأضاف:
«مرة أخرى نرى تفسير األحداث في
تلك البالد بطريقة أحادية ومسيّسة.
لألسف األس��ل��وب المتخذ م��ن قبل
القائمين على التقرير في التعامل مع
الوضع في أوكرانيا لم يتغير».
وأكد لوكاشيفيتش أنها «محاولة
من دون أدلة إللقاء مسؤولية حمام
ال��دم على قوى الدفاع الشعبي في
دونيتسك ولوغانسك ،مع انعدام
التقييم ال��م��وض��وع��ي للتصرفات
اإلجرامية لكييف التي تشن عمليات
عسكرية باستعمال الطيران والمدافع
الثقيلة والمدرعات ضد المدنيين».
وأش���ار ال��م��س��ؤول ال��روس��ي إلى
أن «المراقبين لم يلتفتوا إلى مقتل
المدنيين ج ّراء العملية القمعية في
دون��ب��اس ،ول��م يطلقوا كلمة تنديد

(أرشيف)
واح���دة بحق ت��ص��رف��ات «ال��ح��رس
الوطني» األوكراني وفرق المرتزقة
وغ��ي��ره��م ممن ي��خ��رق��ون القوانين
الدولية لحقوق اإلنسان».
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،اع��ت��ب��ر
لوكاشيفيتش أن خطة السلطات
األوكرانية بترسيم الحدود مع روسيا
من جانب واحد هي خطوة غير ملزمة
بالنسبة إلى الجانب الروسي ،مشيرا ً
إلى أن عملية ترسيم الحدود يجب
أن تتم في إطار االتفاقية الروسية ـ
األوكرانية المشتركة.
جاء ذلك في وقت أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أنه
ينوي طرح خطته السلمية لتسوية
الوضع في مناطق شرق البالد على
وزراء خارجية االت��ح��اد األوروب��ي
قريباً ،وق��ال خ�لال استقباله أمس
وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي الجديد
بافل كليمكين إن��ه «ف��ي  23تموز
س ُتطرح خطة أوكرانيا السلمية في
لوكسمبورغ خ�لال جلسة مجلس
وزراء خارجية االتحاد األوروبي».
واعتبر كليمكين أن تطبيق الخطة
السلمية لتسوية الوضع في أوكرانيا
أحد أهم أولوياته ،قائالً« :أولوياتنا
مفهومة وهي تطبيق الخطة السلمية
والتكامل م��ع االت��ح��اد األوروب���ي»،
م��ع��رب �ا ً ع��ن أم��ل��ه ب���أن يتمكن من
تنفيذ جميع المهمات التي وضعها
الرئيس بمساعدة فريق الخارجية
األوكرانية.
وكان البرلمان األوكراني (الرادا)

مو�سكو �سترد على العقوبات الأو�سترالية
وم�س�ؤول رو�سي ي�أ�سف لعدم تمكنه من ر�ؤية الكنغر
أعلنت وزي��رة الخارجية األسترالية جوليا بيشوب أن
العقوبات ضد  50مواطنا ً روسيا ً وأوكرانيا ً و 11شركة دخلت
حيز التنفيذ اعتبارا ً من أمس ،موضحة أن هذه «العقوبات
وحظر دخ��ول أوستراليا فرضت على شركات وأشخاص
متورطين في تجسيد التهديد الروسي لسيادة ووحدة أراضي
أوكرانيا ...هذه العقوبات تعكس التزام أوستراليا بسيادة
ووحدة أراضي أوكرانيا».
ودعت الوزيرة األوسترالية «المجموعات المسلحة في
شرق أوكرانيا إلى إلقاء السالح والمشاركة في المفاوضات
السلمية على أس��اس الهدنة التي طرحها الرئيس بيوتر
بوروشينكو».
ومن بين الشخصيات التي مستها العقوبات «دميتري
روغوزين نائب رئيس ال��وزراء الروسي ،ورئيسة مجلس
االتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ،ورئيس البرلمان الروسي
(ال��دوم��ا) سيرغي ناريشكين وسيرغي غالزيف مستشار
الرئيس الروسي وفالديسالف سوركوف مساعد الرئيس
الروسي ،ورئيس وزراء جمهورية القرم ذاتية الحكم سيرغي
أكسيونوف ،والرئيس األوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش،
ورئيس ديوان الرئاسة الروسية سيرغي ايفانوف ،إلى جانب

عدد آخر من السياسيين ورجال األعمال».
من جهة أخرى اعتبر مفوض وزارة الخارجية الروسية
لحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين
دولغوف أن قرار أوستراليا ً فرض العقوبات بسبب الوضع
األوكراني أمر غير بناء ،مؤكدا ً أن موسكو سترد عليه ،وقال
إنها «خطوة غير بناءة على اإلط�لاق وغير ودي��ة وانتهاك
لحقوق ومصالح المواطنين الروس ...وهذه الخطوة لن تبقى
من دون رد».
وفي السياق ،أعرب المدير العام السكك الحديدية الروسية
فالديمير ياكونين عن أسفه بسبب عدم تمكنه من رؤية الكنغر
بعد العقوبات األوسترالية التي فرضت عليه وعلى عدد من
المسؤولين الروس.
وقال ياكونين يوم أمس ،في سياق تعليقه على دخول
العقوبات األسترالية ضد أشخاص وشركات في روسيا حيز
التنفيذ «أبلغوني أن أستراليا البعيدة قررت فرض عقوبات
بحقي» ،وتابع ساخرا ً «آسف على الكنغر الذي يعيش هناك،
لن أتمكن من رؤيته في بيئته» ،و أضاف أن «صغار النمر
األبيض ولدوا في أحد المنتجعات الروسية .وهذا يكفيني
لالستمتاع».

وا�شنطن ت�ؤيد خطة بورو�شينكو لوقف �إطالق النار
أكد جو بايدن نائب الرئيس األميركي في حديث هاتفي
مع الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو تأييد واشنطن
للخطوات التي اتخذها بوروشينكو ف��ي إط��ار خطته
لتسوية الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان للبيت األبيض أن نائب الرئيس األميركي
أعرب عن تعازيه بمقتل عسكريين أوكرانيين وأ ّكد تأييده
خطوات بوروشينكو في إطار خطة السالم الرامية إلى
«توحيد البالد» ،بحسب ما قال البيان ،في حين هدّد بايدن
بفرض مزيد من العقوبات على روسيا في حال «استمرار
نهجها الحالي».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية

نرحب بإعالن الرئيس
جين بساكي قد قالت «إننا بالطبع ّ
بوروشينكو أن أوكرانيا ستن ّفذ وقف النار كخطوة أولى في
خطة السالم التي ناقشها مع الرئيس بوتين مساء أمس».
وأض��اف��ت« :لكن ه��ذه كانت خطوة أح��ادي��ة الجانب
اتخذتها الحكومة األوكرانية ،وهو ما نؤيده بالطبع ،ولكن
يبدو أنهم بحاجة لشريك في جهودهم» ،داعية روسيا إلى
«دعم الخطة السلمية» األوكرانية.
وكان بوروشينكو قد ص ّرح يوم األربعاء الماضي أن
أوكرانيا ستوقف إطالق النار من جانب واحد في شرق
البالد لتتيح «للتشكيالت المسلّحة غير الشرعية إمكان
إلقاء السالح».

انفجار �أنبوب غاز في �أوكرانيا ...والقطاع الأيمن محل �شبهة
أزم��ة العالقات الروسية ـ األوكرانية تمر بمحطات
عديدة أبرزها ملف الغاز .وفي آخر تطوراتها تهديد
مسؤول حركة «القطاع األيمن» المتطرفة بتدمير البنى
التحتية لخط أنابيب نقل الغاز الروسي.
وقد شاب العالقات الروسية ـ األوكرانية كثير من
التعقيدات والتداخالت تحت ضغط ملف الغاز ،فبينما
حاولت السلطات األوكرانية الجديدة استغالل تفجير
خط األنابيب ال��ذي ينقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا
إلى المستهلك األوروبي لتأكيد صحة توقعاتها بوجود
أعمال استفزازية للمساس بسمعة البالد كمورد مضمون
للغاز ،اعتبر ممثلو شركة «غازبروم» الروسية الحادث
عرضياً ،وإن لم يستبعدوا تكراره ،لكن ألسباب تتعلق
بنقص تمويل أعمال صيانة األنابيب من قبل الجانب
األوكراني.
الطرف الروسي مع ذلك أشار إلى أن االنفجار لم يؤثر
حتى اآلن في كمية الغاز الروسي الذي يضخ إلى أوروبا
لوجود خط بديل عبر أوكرانيا .في حين تحدثت داخلية
كييف عن انفجار قوي في خط األنابيب «أورينغوي -
بوماري  -أوجغورود» في مقاطعة بولتافا األوكرانية،
سببته عبوة ناسفة توالى على إثرها انفجاران أديا إلى

ثالث ضخم ،إذ ارتفعت ألسنة اللهب إلى نحو  200متر.
ويعد خط أنابيب «أورينغوي  -بوماري  -أوجغورود»
الطريق الرئيسة لتصدير الغاز الروسي إلى أوروب��ا،
ويربط بين حقول شمال غربي سيبيريا وغرب أوكرانيا،
ما يؤمن تدفق الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا وصوال ً
إلى إحدى المحطات صوب أوجغورود على الحدود مع
سلوفاكيا ومحطات فرعية أصغر أخرى على الحدود مع
المجر ورومانيا.
وإذا كانت «غازبروم» الروسية تدير الجزء الروسي
من الخط ،فإن شرك َة «أوك��ر-ت��ران��س-غ��از» التابع َة
لـ»نافتوغاز» تتولى إدارة جزئه األوكراني .وال يستبعد
مراقبون أن يكون حليف سلطات كييف أي حركة «القطاع
األيمن» المتطرفة أحد الذين يقفون وراء التفجير ،السيما
أن ه��ذه الحادثة أع��ادت إل��ى األذه���ان تهديد مسؤول
الحركة ي��اروش بتدمير البنية التحتية لشبكة الغاز
األوكرانية الناقلة لتوريدات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وتزامن تشكيك الداخلية األوكرانية باختيار مكان
التفجير مع اختفاء التعليقات النارية المشجعة لدعوة
ياروش التي كان راديكاليون أوكران أطلقوها من موقع
حركة القطاع على اإلنترنت.

قد وافق أمس بغالبية األصوات على
تعيين بافل كليمكين في منصب وزير
خارجية البالد ،بعد اقتراح اسمه من
قبل الرئيس بوروشينكو ،إذ حصل
على مجموع  335صوتا ً لصالحه،
بعد موافقة الرادا على إقالة أندريه
ديشيتسا.
وكليمكين من مواليد عام 1967
في مدينة كورسك الروسية درس
في معهد الفيزياء التقنية بموسكو،
وبدأ عمله في الخارجية األوكرانية
منذ عام  ،1993وشغل عام 2008
منصب مدير إدارة االتحاد األوروبي
وع����ام  2010ع��ي��ن ن��ائ��ب �ا ً ل��وزي��ر
الخارجية األوك���ران���ي ،وم��ن��ذ عام
 2012سفيرا ً لبالده في ألمانيا.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،أك����دت روس��ي��ا
االستعداد للعمل مع كليمكين ،وقال
غ��ري��غ��وري ك��اراس��ي��ن ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية الروسي «نتمنى للوزير
الجديد النجاح ونحن مستعدون
للتواصل معه» ،مشيرا ً إلى أن الوزير
الجديد م��ع��روف م��ن قبل الجانب
الروسي كأحد «أكثر الدبلوماسيين
خبرة في أوكرانيا».
وأوض��ح كاراسين أن «المهمات
أمامه ليست سهلة ألن الحديث يدور
قبل كل شيء عن المشاكل التي تقلق
العالم أجمع وه��ي وق��ف العملية
العسكرية ف��ي ال��ج��ن��وب الشرقي
وبدء الحوار الشامل الذي يضم من
دون استثناء جميع ممثلي الجنوب
والشرق والمركز والغرب لتعميم

ف��ك��رة ال�لام��رك��زي��ة واح��ت��رام اللغة
الروسية واحترام جميع القوميات
في أوكرانيا».
وق��ال فاليري بولوتوف رئيس
جمهورية «لوغانسك الشعبية»
إن مزاعم النيابة األوكرانية حول
مسؤولية قوات الدفاع الشعبي عن
مقتل الصحافيين الروسيين ،كاذبة
وملفقة ،وأضاف« :كما تعلمون أنه
كذب جديد .الصحافيون قتلوا ج ّراء
قصف استهدفهم عمداً» ،وأكد العثور
على «رصاصة قنص في جسد أحد
الصحافيين».
وكانت النيابة األوكرانية قد حملت
قوات الدفاع الشعبي مسؤولية مقتل
الصحافيين الروسيين المراسل
إيغور كورنيليوك ومهندس الفيديو
أن��ت��ون ف��ول��وش��ي��ن ق���رب مقاطعة
ل��وغ��ان��س��ك ال��ث�لاث��اء  17ح��زي��ران
الجاري.
وت��ق��ول النيابة األوك��ران��ي��ة إن
ق����وات ال���دف���اع ال��ش��ع��ب��ي ب��ال��ق��رب
م��ن لوغانسك «استعملت سالحا ً
ناريا ً وقذائف ه��اون للهجوم على
القوات العسكرية» ما أدى إلى مقتل
الصحافيين .وتضاربت تأكيدات
النيابة مع أق��وال المصور الروسي
فيكتور دينيسوف الذي بقي على قيد
الحياة والذي أكد أن قذائف الهاون
سقطت في اللحظة التي حاول فيها
ع��ن��اص��ر ال��دف��اع الشعبي إخ���راج
مجموعة من الالجئين من منطقة
القتال.
ومع استمرار العمليات العسكرية
ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ،أعلن الناطق
ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��ط��وارئ
الروسية ألكسندر دروبيشيفسكي
أن ق��راب��ة  19أل��ف الج��ئ أوك��ران��ي
موجودون على األراض��ي الروسية
ب��ح��س��ب ال��م��ع��ط��ي��ات ال��رس��م��ي��ة،
وأضاف« :عدد الالجئين األوكرانيين
المسجلين أكثر من  18.9ألف إنسان
يتوزعون بين األقاليم الجنوبية
والمركزية وفي الشمال الغربي من
روسيا وفي سيفاستوبل والقرم».
وأوضح دروبيشيفسكي أن أكثر
م��ن  10آالف إن��س��ان استقروا عند
أقاربهم ومعارفهم في روسيا في
حين يعيش  8.8آالف شخص في
نقاط اإلقامة الموقتة بينهم  4.5آالف
طفل.

تو�سع �أن�شطة
وثائق �سنودن تك�شف ّ
«�سي �أي �أي» في �ألمانيا
كشف موظف االستخبارات األميركية السابق إدوارد سنودن عن وثائق
جديدة حصل عليها موقع «شبيغل أونالين» تفيد بأن ألمانيا من أكثر دول
أوروبا ،التي زادت وكالة االستخبارات األميركية «سي أي إيه» نشاطها فيها.
ونشر الموقع أيضا ً عشرات الوثائق التي أظهرت أوجه التعاون التي كانت
تجرى بين االستخبارات األلمانية ووكالة االستخبارات األميركية ،خصوصا ً
في مجال تكنولوجيا المعلومات .إذ وقع نشر هذه المعلومات في دائرة اهتمام
الحكومة األلمانية التي طالبت من دون جدوى الطرف األميركي بتوضيح
الحقائق حول ممارسات وأنشطة وكالة االستخبارات على األراضي األلمانية.
ومن أهم الوثائق التي كشف عنها سنودن ما يعرف باسم قوائم Sigad
«سيغاد» وهي كلمة تتكون من الحروف األولى لما يُعرف باسم «اإلش��ارات
الداللية لعمليات االستخبارات» ،وض ّمت هذه القوائم المواقع التي كانت تجرى
منها عمليات إرسال المعلومات لوكالة االستخبارات األميركية «سي أي إيه»
من األراضي األلمانية.
وتوضح الوثائق أنه على مدى عقود تك ّونت أكثر من  150من هذه النقاط
االستخباراتية على األراضي األلمانية ،البعض منها أصبح خارج الخدمة،
ولكن لم توضح الوثائق التواريخ التي أُغلقت فيها هذه النقاط ،ما قد يدل على
أن البعض منها مازال نشطاً ،أو غير معروف.
وكشفت وثائق أخرى أيضا ً أوجه التعاون التي كانت تجرى بين االستخبارات
األلمانية ووكالة االستخبارات األميركية ،وحتى مع المكتب االتحادي األلماني
لألمن وتكنولوجيا المعلومات ،والذي ظل األلمان لفترة طويلة يعتقدون أن
وظيفته تنحصر في حماية مستخدمي اإلنترنت األلمان من عمليات القرصنة
وسرقة الحسابات ،قبل أن توضح الوثائق أنشطته في مجاالت التجسس
وتبادل المعلومات.
وبينت الوثائق أن ملفات التعاون بين االستخبارات األلمانية ووكالة
االستخبارات األميركية لم تنحصر فقط في مجال تبادل المعلومات ،بل شملت
أيضا ً دورات من الجانب األميركي لتدريب المتخصصين من الجانبين على
أحدث برامج التجسس وتبادل التقنيات والبرامج المتطورة ،إذ شملت هذه
ال��دورات على برنامج  ،XkeyScoreبينما ُسمح للمتخصصين األميركيين
بالتدريب على برامج التجسس األلمانية مثل  Mira4و ،Verasوفق الوثائق.
ومازالت الحكومة األلمانية تأمل في النجاح بإحضار سنودن إلى ألمانيا،
حتى يتمكن من اإلدالء بشهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية والنائب العام
االتحادي.
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ظريف وآشتون في جنيف
أعلن وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد ج��واد ظريف ال��ب��دء بصوغ
برنامج العمل المشترك الشامل
بين إي���ران ومجموعة  1+5خالل
الجولة الخامسة من المفاوضات
النووية في فيينا ،مشيرا ً إل��ى أن
صوغ االتفاق النهائي بدأ عصر أول
من أمس.
وق�����ال ظ���ري���ف ال�����ذي ي��ت��رأس
وف���د ب�ل�اده ال��م��ف��اوض ف��ي حديث
للصحافيين «ع��ل��ى رغ���م وج��ود
مفاوضات صعبة أمامنا ،إال أنه
بدء بكتابة برنامج العمل المشترك
الشامل بين إيران ومجموعة ،»1+5
الفتا ً إل��ى وج��ود خالفات أساسية
بين م��واق��ف الجانبين ،مضيفاً:
«خالل اليومين الماضيين ،واجهنا
مفاوضات صعبة جدا ً وكانت بعض

مواقف الجانب اآلخ��ر غير مقبولة
بالمرة ،معربا ً عن أمله أن يتعامل
الجانب اآلخر بواقعية».
وأوض����ح ال���وزي���ر اإلي���ران���ي أن
«كتابة برنامج العمل المشترك ال
تعني أننا وصلنا إلى اتفاق فهناك
اختالفات مازالت موجودة ،مضيفا ً
أنه «إذا كانت هناك إرادة سياسية
لدى الطرف اآلخر فمن الممكن أيضا ً
التوصل إل��ى اتفاق قبل  20تموز
المقبل».
وان��ت��ه��ت ق��ب��ل ظ��ه��ر ي���وم أم��س
ال��م��ش��اورات الثنائية ب��ي��ن وزي��ر
الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف ومنسقة السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ن��م��س��اوي��ة فيينا
والتي استغرقت ساعتين ونصف

الساعة ،وأعقبها مشاورات داخلية
بين أعضاء مجموعة « »1+5وكذلك
م���ش���اورات داخ��ل��ي��ة ب��ي��ن أع��ض��اء
الفريق اإليراني المفاوض.
ووف���ق «ال��خ��ط��وة المشتركة»
ينبغي أن يتوصل طرفا المفاوضات
إل��ى ات��ف��اق شامل لغاية  20تموز
المقبل ،إال أن خالفات عديدة في
مواقفهما تجعل التوصل إلى اتفاق
لغاية الموعد المحدد ف��ي اتفاق
جنيف أمرا ً يحاط بالتساؤالت.
وفي حال عدم التوصل إلى هذا
االتفاق لغاية الموعد المحدد فإن
ب��اإلم��ك��ان تمديد المهلة إل��ى ستة
أشهر أخرى إال أن األطراف المشاركة
في المفاوضات تسعى إلى التوصل
إل��ى ات��ف��اق لغاية الموعد المحدد
دفعا ألي تعقيدات محتملة.

رئي�س الأركان الإيرانية :لن نر�سل قوات
�إلى العراق ولن نتعاون مع �أميركا
قال محسن رضائي أمين مجمع
تشخيص مصلحة النظام في إيران
أن أعمال تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
ت��أت��ي ف��ي إط���ار مخطط صهيوني
رجعي ،مشيرا ً إلى أن هذا المخطط
الصهيوني ي��ه��دف ل���رد الصحوة
اإلس�لام��ي��ة الموجهة نحو أميركـا
والكـيان «اإلسرائيلي» إل��ى داخل
العالم اإلسالمي نفسه.
وأض����اف أن أم��ي��رك��ـ��ا والكـيان
«اإلسرائيلي» والسعودية وبسبب
ال���م���أزق ال���ذي وص��ل��ت إل��ي��ه أم��ام
موجة الصحوة اإلسالمية والداعية
للديمقراطية من قبل شعوب المنطقة،
قد أوجدت هذا التيار التكـفيري.
وأوض���ح أمين مجمع تشخيص
مصلحة النظام اإليراني أن المخلين
بأمن واستقرار المنطقة يسعون عبر
إيجاد الزمر التكـفيرية واإلرهابية
للحيلولة دون وص���ول الصحوة
اإلسالمية إليهم وإنقاذ أنفسهم ،الفتا ً
إلى أن هذه الدول تستغل المشاعر
والعصبيات العمياء لبعض األفراد
في مسار مصلحتهم وليتخلصوا من
موجة الصحوة اإلسالمية مشيرا ً أن
أجهزة االستخبارات التابعة ألميركـا

والكـيان «اإلسرائيلي» وبعض الدول
العربية قد وضعت مخططا ً مدروسا ً
للمنطقة.
وأع������رب رض���ائ���ي ع���ن أس��ف��ه
لممارسات تنظيم «داعش» اإلرهابي
في العراق ،وق��ال« :إن هذه الزمرة
تقوم بالممارسات األكـثر همجية
والتي لم يرتكـب حتى هتلر مثيالً
ل��ه��ا» ،م��ؤك��دا ً أن ال���دول المعادية
للسالم تريد انتشار موجة «داعش»
في الدول األخرى أيضاً.
وب��ش��أن اح��ت��م��ال ال��ت��ع��اون بين
إي����ران وأم��ي��رك��ـ��ا لمعالجة أزم��ة
العراق ،أوض��ح المسؤول اإليراني
أن هذا التعاون لن يحصل ،مضيفا ً
أن جمهورية إي��ران اإلسالمية غير
مستعدة لكي تكون إلى جانب أميركـا
في مثل ه��ذه القضايا ،وأض��اف أن
حجم الدور التركـي في أزمة العراق
غير واضح.
من ناحية أخرى ،نفى رئیس هیئة
األرك��ـ��ان العامة للقوات المسلحة
اإلیرانیة اللواء حسن فیروز آبادي،
أي ت��ع��اون بين ب�لاده وأميركا في
ما يخص العراق وقال إن إي��ران لن
ترسل قوات إلی العراق إطالقاً ،مشیرا ً

بذلك إلى الفتوی الصادرة عن الشيخ
السیستاني لمواجهة اإلرهابيين
موضحا ً أن الشعب العراقي قادر
علی حل مشاكـله بنفسه.
وأع���رب ف��ي��روز آب���ادي ع��ن أسفه
ل�لأح��داث ال��ت��ي وق��ع��ت أخ��ی��را ً في
العراق ،وقال« :إن جماعة «داعش»
أوجدتها السیدة هیالري كـلینتون
ف��ي المنطقة ،عندما كانت تتولى
وزارة الخارجية األميركية حينذاك».
وك����ان ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي قد
صرح في وقت سابق ،بأن الحكومة
والجيش والشعب العراقي يمكنهم
عبر ال��ظ��روف الحاصلة وف��ي ظل
ال��وح��دة وال��ت�لاح��م تعزيز قوتهم
لمكافحة اإلره����اب .وأض���اف« :إن
األميركيين ي��رم��ون م��ن أي دخ��ول
إل��ى ال��ع��راق وت��دخ��ل عسكري فيه
إل���ى تحقيق أه����داف غ��ي��ر سليمة
ف��ي مقدمتها ال��ت��أث��ي��ر ف��ي نتيجة
االنتخابات الناجحة» ،مشيرا ً إلى أنه
ال ينبغي االهتمام بدموع التماسيح
ال��ت��ي يذرفها األم��ي��رك��ي��ون إذ إنهم
مازالوا حلفاء لداعمي اإلرهابيين في
المنطقة.

�أداء العاهل الإ�سباني الجديد
فيليبي ال�ساد�س اليمين الد�ستورية
أدى العاهل اإلسباني الجديد فيليبي ال��س��ادس ي��وم أم��س اليمين
الدستورية بعد أن تنازل والده خوان كارلوس عن العرش.
وبعد أدائه اليمين حضر الملك الجديد عرضا ً عسكرياً ،وتوجه برفقة
عقيلته الملكة ليتيسيا إلى القصر الملكي ،حيث أقيم حفل مهيب بمشاركة
نحو ألفين من الضيوف ،بينهم شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية،
في حين خرج عشرات اآلالف من المواطنين إلى شوارع مدريد لالحتفال
بتتويج الملك الجديد.
وق���ال ال��ع��اه��ل اإلسباني
ال��ج��دي��د ف���ي خ��ط��اب��ه أن��ه
سيكون رمزا ً لوحدة إسبانيا
وملكا ً لكل اإلسبان ،وسيعكف
على حماية مصالحهم .وأكد
أهمية الحفاظ على وح��دة
البالد مع احترام القوميات
ال��ت��ي تعيش ف��ي إسبانيا،
وأعرب عن قلقه من تداعيات
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي
«وج��ه��ت ض��رب��ة ق��وي��ة إل��ى
كثير من الناس».
يذكر أن والد فيليبي الملك
خ��وان ك��ارل��وس األول حكم
البالد منذ عام  ،1975حين
اع��ت��ل��ى ال��ع��رض ب��ع��د نحو
أربعة عقود من حكم الجنرال
فرانسيسكو فرانكو.

أعمال داعش تأتي في إطار مخطط صهيوني

«اندبندنت :وا�شنطن ت�شترط
تنحي المالكي للتدخل ع�سكري ًا
أش���ارت صحيفة «اندبندنت»
البريطانية إلى أن «واشنطن تشترط
تنحي رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي للتدخل عسكريا ً ضد تنظيم
«داع����ش» ،وعلمت الصحيفة أن
«واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين
كبارا ً أن على المالكي التنحي إذا
كان عليها التدخل عسكريا ً لوقف
تقدم المتطرفين».

وقالت الصحيفة« :اليوم يُنظر
إل��ى المالكي على أن��ه تحت تأثير
إي��ران وعلى البرلمان العراقي أن
يختار رئيسا ً له ورئيسا ً للبالد ثم
أن يختار شخصا ً من الحزب األكبر
لتأليف الحكومة .من غير المرجح
اخ��ت��ي��ار ال��م��ال��ك��ي ف��ي ظ��ل ات��ح��اد
األحزاب األخرى ضده واإلجراءات
اإلدارية قد تكون بطيئة».

ورأت الصحيفة أن «ن��ج��اح أو
فشل ال��والي��ات المتحدة وأخصام
المالكي المحليين ف��ي استبداله
خ�لال األس��اب��ي��ع المقبلة سيكون
محوريا ً في تحديد مصير الصراع.
ق��د يعتقد «داع���ش» أن مصلحته
تقضي بمهاجمة ب��غ��داد سريعا ً
قبل أن تتخذ واشنطن وط��ه��ران
قرارهما».

