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دهقان :مقاومة �أهالي غزة �ستطيح بالكیان ال�صهیوني

الطوارئ الرو�سية� :أكثر من � 30ألف الجئ �أوكراني في رو�ستوف

ر�سائل �إيرانية لبرلمانات ا�سالمية و عالمية لحماية غزة

اتهامات لإيطاليا بعرقلة فر�ض عقوبات �أوروبية على رو�سيا

دعا رئیس مجلس الشوری اإليراني
علي الریجاني ،رئیسي البرلمانیين
المالي والسوداني ،الی عقد اجتماع
طارئ لترویكا البرلمانات االسالمیة،
لبحث األوضاع في غزة جراء العدوان
«االسرائيلي» علی القطاع.
وأجری الریجاني الرئیس الدوري
الت��ح��اد البرلمانات االس�لام��ی��ة یوم
أمس ،محادثات هاتفیة منفصلة مع
رئیسي البرلمانین المالي ایساكا
سیدیبه والسوداني عز الدین منصور
باعتبارهما الرئیس الحالي والمقبل
الت��ح��اد رؤس����اء ب��رل��م��ان��ات ال���دول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
( )PUICحول األوضاع في غزة.
واش����ار ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي ال��ی
األوض����اع االن��س��ان��ی��ة الوخیمة في
غ��زة ج��راء القصف الوحشي للكیان
«االسرائيلي» علی القطاع ،كما دان
صمت األوس���اط والمحافل الدولیة
ودع��اة حقوق االنسان إزاء الجرائم
الوحشیة للكیان الغاصب وقصف
المناطق السكنیة والمستشفیات
والمساجد ف��ي غ��زة ،وال���ذي أفضی
الی استشهاد وإصابة عدد كبیر من
النساء واألطفال والشبان العزل من
أهالي القطاع.
وق����ال الری���ج���ان���ي« :إن جمیع
ال��دول والشعوب ال سیما الحكومات
اإلسالمیة تتح ّمل المسؤولیة تجاه
الجرائم وعملیات اإلبادة التي یمارسها
الكیان الغاصب للقدس ،ویتعین
التصدي لالجراءات البربریة للكیان
«اإلسرائيلي» عبر التنسیق والتعاون
فیما بینها».
وأكد رئیس مجلس الشوری اإليراني
علی الدور المهم والمسؤول لبرلمانات
ال����دول اإلس�لام��ی��ة ت��ج��اه األوض���اع
الجاریة ف��ي األراض���ی الفلسطینیة
المحتلة ،وقتل الناس العزل من قبل
الكیان العنصري «اإلسرائیلي» ،داعیا ً

بروجردي
الی اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة
من قبل البرلمانات االسالمیة لمواجهة
هذا العدوان.
من ناحيته ،بعث رئیس لجنة األمن
القومي بمجلس الشورى اإليراني عالء
الدین بروجردي برسائل منفصلة الی
نظرائه ف��ي برلمانات  46دول��ة في
العالم ،دعاهم فیها الی اتخاذ موقف
حاسم للدفاع عن الشعب الفلسطیني
أمام االعتداءات «اإلسرائيلية».
وبعث بروجردي هذه الرسائل الی
رؤساء لجان السیاسة الخارجیة في
مختلف دول العالم بمن فیها روسیا
والمكسیك وفنزویال وفلسطین والیمن
واالك��وادور والجزائر والسودان ،ندد
فیها بالجرائم التي یرتكبها الكیان
المحتل في غزة ،منتقدا ً بذلك صمت
المجتمع الدولي.

وجاءت في رسالة بروجردي «أن
الكیان «االسرائيلي» استغل الظروف
الحالیة المتمثلة بدعم القوی الكبری
للمجموعات اإلرهابیة التكفیریة إلثارة
الفتن بین المسلمین ،وكذلك صمت
المنظمات الدولیة ،وشن هجوما ً بریا ً
وجویا ً وبحریا ً علی أهالي غزة الع ّزل
ال سیّما األطفال والنساء».
وأكد المسؤول اإليراني ،أن مساعی
الكیان اليهودي لكسر إرادة الشعب
الفلسطیني ستبوء بالفشل ،كما أن
محاوالته السابقة لم تحقق له نتیجة
فحسب ،بل عززت من مقاومة وصمود
الفلسطینیین.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال وزی���ر ال��دف��اع
اإلي��ران��ي العمید حسین ده��ق��ان إن
ال��ك��ی��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي وباستغالله
ل��ل��ظ��روف ال��س��ائ��دة وال��م��ت��أزم��ة في

المنطقة ،یقوم بارتكاب الجرائم ضد
الشعب الفلسطیني ،وان مقاومة
أهالي غزة ستطیح بهذا الكیان.
وأض��اف العمید دهقان أم��س ،أنه
من المؤسف أن صمت الدول اإلسالمیة
والوقوف موقف المتفرج إزاء عملیات
الغصب واالحتالل والعدوان والقتل
ال��ت��ي يمارسها ال��ك��ی��ان الصهیوني
الغاصب أفضت الی تجرؤ هذا الكیان
واستمرار ممارساته اإلجرامیة بحق
الشعب الفلسطیني.
وع� ّب��ر وزی��ر ال��دف��اع اإلی��ران��ي عن
استغرابه من الدول التي تدعي الدفاع
عن حقوق اإلنسان ووسعت اجراءاتها
لتشمل الدفاع عن الحیوانات أيضا،
ك��ی��ف ت��دع��م م��ث��ل ه���ذه االج�����راءات
البربریة والالإنسانیة .
وأك��د دهقان أن انتفاضة الشعب

الفلسطیني وم��ق��اوم��ت��ه ل��ل��ع��دوان
«اإلس��رائ��ی��ل��ي» ،ستفضي ال��ی فضح
حماة ه��ذا الكیان وال��ح��اق الهزیمة
النكراء بالمعتدین ،وأض���اف« :في
ال��ظ��روف الحالیة ی��م��ارس الكیان
الصهیوني وتنظیم داعش «التكفیري
البعثي الصهیوني» جرائمهما وفي
وموجه ضد الشعوب
اج��راء منسق
ّ
وال��ح��ك��وم��ات ف��ي س��وری��ة وال��ع��راق
وفلسطین ،ویج ّران المنطقة باتجاه
تصعید األزمة بممارسة عملیات القتل
واشعال فتیل الحرب».
ووص��ف العمید دهقان ،المقاومة
بأنها السبیل الوحید إلنقاذ الشعب
الفلسطیني والقدس الشریف ،مؤكدا ً
ان ال��ج��ن��اة سیدفعون ثمن ال��دم��اء
التي تسیل من دون حق من اإلطفال
والنساء والرجال ،وسیعاقبون علی
فعلتهم.
ال��ى ذل���ك ،أك��د المَجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب اإلسالمية في
بيان له أم��س ،أن ما يقوم به العدو
الصهيوني في غ��زة ،هو حرب إبادة
ض��د أه��ل��ن��ا ف��ي فلسطين وف���ي غ��زة
خصوصاً.
ودعا المجمع الى «توحيد الصفوف
في مواجهة العدو الصهيوني واألنظمة
االس��ت��ك��ب��اري��ة ال��ح��ل��ي��ف��ة ل���ه ،ونبذ
الخالفات السياسية والفكرية التي
تحول دون االهتمام بقضية المسلمين
الكبرى وهي قضية فلسطين».
وأك��د على «وج��وب دعم المقاومة
اإلس�لام��ي��ة وت��ع��ب��ئ��ة ك��ل ال��ط��اق��ات
والجهود من أجل تشكيل جبهة صمود
عريضة شاملة ،تحمل راية الدفاع عن
فلسطين وتتبنى مواجهة التيارات
التكفيرية» ،مشددا ً على دعم «مشروع
يؤدي إلى وحدة المسلمين وتوحيد
صفوفهم في مواجهة خطر الصهيونية
واالرهاب التكفيري».

هیغ� :سنوا�صل المفاو�ضات مع �إيران حتی ن�صل الی اتفاق

ظريف وكيري ُيعربان عن �أملهما في التو�صل �إلى اتفاق نووي �شامل
التقی وزی���ر الخارجیة اإلی��ران��ي
محمد جواد ظریف و نظيره األميركي
جون كيري یوم أمس وللمرة الثانیة
في العاصمة النمسوية فیینا ،على
هامش جولة المفاوضات النوویة مع
المجموعة الدولية لبحث المواضیع
الخالفیة ،حيث أع��رب ال��وزي��ران عن
أملهما في التوصل الى اتفاق.
واعلنت الخارجية األميركية ،أن
الجانبين عقدا اجتماعا ً ف��ي فيينا،
وأورد احد المراسلين عن ظريف قبل
بدء االجتماع مع نظيره األميركي ،أنه
اع��رب عن أمله ب��أن يثمر الحوار الى
التوصل التفاق بين الجانبين .وفي
السياق ذاته صرح كيري بشكل مماثل.
وكان وزراء الخارجیة البریطاني
ویلیام هیغ والفرنسي لوران فابیوس
وااللماني فرانك شتاینمایر قد انضموا
الی المفاوضات في جولتها السادسة
التخاذ قرار حول المواضیع الخالفیة
المهمة.
وق��ال الوزیر ظریف« :لقد التقیت
خ�ل�ال  5س���اع���ات ب��ج��م��ی��ع ممثلي
مجموعة  1+5وك��ان��ت المفاوضات
ج��ی��دة ،لكننا ل��م نتوصل بعد الی
نتیجة ف��ی ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووی��ة،
وأمامنا سبعة أیام صعبة لمواصلة
المفاوضات» ،مشيرا ً الی أنه أجری
لقاءات جماعیة وانفرادیة مع جمیع

ممثلي المجموعة الدولية ،وأض��اف:
«لقد حاولنا االستفادة من مشاركة
وزراء الخارجیة للدول األخری من أجل
التوصل ال��ی صیغ للخروج بحلول
للمشاكل التي تواجهنا».
وشدد الوزير اإليراني علی أن هناك
هدفا ً واحدا ً تم االتفاق علیه في اتفاق
جنیف وهو ان تواصل إیران برنامجها

النووي ،باالضافة الی رفع هواجس
اآلخرین إزاء هذا البرنامج ،وأوضح
انه لم یتم التوصل الی نتیجة لغاية
اآلن« ،إال أنني أشعر أن جمیع األطراف
ترغب في التوصل الی طریقة یمككن
أن تؤدي إلی حل».
أما كیري فقال« :أجرینا مفاوضات
جیدة م��ع السید ظریف وسنواصل

هذه المفاوضات حتی الوصول الی
نتیجة».
جاء ذلك في وقت ذكر مصدر في الوفد
األميركي في المفاوضات النووية ،أن
وزير الخارجية جون كيري سيواصل
االثنين مفاوضاته مع نظيره اإليراني
جواد ظريف ،مضيفا ً إن إحدى مه ّمات
زيارة كيري إلى العاصمة النمسوية

تتمثل ف��ي إج���راء م��ش��اورات مفصلة
مع نظيره اإليراني لتحديد استعداد
إي��ران للقيام بالخطوات المطلوبة.
وأضاف« :أن هذا الحديث طويل ومهم
ولذلك سيلتقي الوزيران لبحث إمكانية
تحقيق تقدم الحق في المفاوضات».
وفي السياق ،أشار وزیر خارجیة
بریطانیا الی «وج��ود خالفات كبیرة
بین الجانبین االيراني و» ،»1+5اال
انه اكد ان المفاوضات ستتواصل حتی
الوصول الی اتفاق ،مضيفا ً فی حدیث
إل��ى الصحافیین بعد لقائه نظيره
االيراني «ان المفاوضات لن تصل بعد
الی نتیجة محددة».
واوضح الوزير البريطاني أنه «الی
اآلن ل��م تتقدم المفاوضات ،اال أننا
سنواصلها حتی الوصول الی اتفاق»،
واستبعد تمدید مهلة المفاوضات بعد
 20تموز ،مؤكدا ً ضرورة التوصل الی
اتفاق قبل هذا الموعد.
وق��د ب��دأت الجولة ال��س��ادس��ة من
المفاوضات ال��ن��ووی��ة بین مندوبي
ال��ج��م��ه��وری��ة اإلس�لام��ی��ة اإلی��ران��ی��ة
ومجموعة « »1+5ی��وم االرب��ع��اء من
األسبوع قبل الماضي ،لصوغ مسودة
نص االت��ف��اق ال��ن��ووي الشامل .ومن
ال��م��ق��رر ان تستمر لغایة  20تموز
الجاري ،اي نهایة األشهر الستة التفاق
جنیف الموقت.

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مجموعة من دول
االتحاد األوروب��ي تحاول إعاقة وزيرة الخارجية اإليطالية
فريدريكا موغيريني في تبوؤ منصب الممثلة العليا للسياسة
الخارجية لالتحاد ،مشيرة الى أن هذه المحاوالت تأتي على
خلفية «دعم روما لموسكو ومحاولة عرقلتها لفرض عقوبات
على روسيا على خلفية األزمة األوكرانية.
وكانت هذه الحملة ضد موغيريني بدأتها بولندا والتفيا
وإستونيا وليتوانيا ،اللواتي يؤيدن فرض عقوبات قاسية
على الكرملين على خلفية األزمة األوكرانية ،حيث أشارت
الصحيفة ال��ى إن ق��ادة يسار ال��وس��ط ،وم��ن بينهم رئيس
الحكومة اإليطالية ماتيو رينتسي والرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند ،قد أيدوا نهاية األسبوع ترشيح موغيريني
لهذا المنصب ،إال أن كثيرين من ممثلي االتحاد األوروبي وال
سيما من يمين الوسط يعتبرون أن موغيريني التي شغلت
منصب وزيرة الخارجية في شباط الماضي ال تتمتع بالخبرة
والموهبة الالزمتين لشغل هذا المنصب.
يشار إل��ى ان مراسم تنصب الممثلة العليا للسياسة
الخارجية لالتحاد األوروبي ستتم في  16-15تموز الجاري
خالل قمة االتحاد في بروكسل ،التي يمكن أن تناقش أيضا ً
فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية تطورات األزمة
األوكرانية.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن ألمانيا التي كان ينظر إليها
كمعارض رئيسي ألي عقوبات قاسية بحق روسيا أخذت
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة تتخذ م��واق��ف أكثر ص��رام��ة ،فاسحة
المجال إليطاليا كي تلعب دور «الشرط الطيب» .ونقلت عن
دبلوماسي أوروب��ي قوله» من اليوم األول بات واضحا ً أن
اإليطاليين سيتخذون موقفا ً متطرفا».
وكانت «فاينانشال تايمز» ذك��رت في وق��ت سابق أن
دبلوماسيين غربيين يتهمون إيطاليا بعرقلة اتخاذ قرار حول
فرض عقوبات قاسية على روسيا ،وهو ما تنفيه روما.
يشار إلى أن إيطاليا ،كما ألمانيا ،ترتبط بعالقات اقتصادية
وثيقة مع موسكو ،إذ يحتل البلدان المرتبتين األولى والثانية
على التوالي أوروبيا بحجم التبادل التجاري مع روسيا.
الى ذلك ،ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 30
ألف الجئ من أوكرانيا ،بينهم  10,6ألف طفل ،يقيمون حاليا
في مقاطعة روستوف جنوب روسيا ،حيث أشار مصدر في
ال��وزارة الى أن أكثر من  5آالف أوكراني يقيمون في مراكز
اإلقامة الموقتة التي بلغ عددها  74مركزاً ،بينما يقيم نحو
 24ألف شخص لدى أقاربهم في مقاطعة روستوف ،مضيفا ً

المقداد :على دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1
جنيف وااللتزام بالقرارات الدولية
وف���ق ال��ق��ان��ون اإلن��س��ان��ي وش��رع��ة
حقوق اإلنسان وعدم تنفيذ األعمال
اإلرهابية ،إذ هناك الكثير من الجرائم
اإلرهابية التي تحصل في سورية من
قبل التنظيمات اإلرهابية التي تزداد
عنفاً».
وأض��اف تشوركين« :إن��ه في 12
من الشهر الماضي حصل اعتداء في
حماة أودى بحياة الفتيات واألمهات
وكانت هناك اعتداءات أخرى شهدت
وقوع عدد من الضحايا بينهم نساء
وبالتالي م��ن ال��واض��ح أن الوضع
اإلنساني في سورية يتدهور وفي هذا
اإلط��ار شعر مجلس األم��ن بضرورة
النظر إل��ى طلب «اوت��ش��ا» باتخاذ
ت��داب��ي��ر إض��اف��ي��ة للحد م��ن معاناة
الشعب السوري وبالتالي تم اتخاذ
ه��ذا التدبير لتحسين ال��وض��ع في
س��وري��ة وتحسين ظ���روف العمل
للوكاالت اإلنسانية حيث تمكنا من
دعم هذا القرار بعد أن اخذ القيمون
عليه في االعبتار وجهة نظرنا».
وتابع تشوركين« :هذه الترتيبات
التي تحدثنا عنها مع «اوتشا» ومع
ال��س��ل��ط��ات ال��س��وري��ة أش����ارت إل��ى
ض��رورة اعتماد الموجبات الدولية
وااللتزام بسالمة أراضي واستقاللية
سورية والمساعدات اإلنسانية ال
يمكن أن تكون بدافع سياسي والمعابر
ستشهد رقابة لتقوم بمراقبة القوافل
اإلنسانية التي تصل إلى سورية».
ول��ف��ت ال��م��ن��دوب ال��روس��ي إل���ى أن
القوافل االنسانية ستاخذ في االعتبار

طائرات من دون طيار ( ...تتمة �ص)1
وقال يوسف أبو الريش وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي
أن «ال��ط��واق��م الطبية وج��دت تهتكا ً ف��ي أج��س��اد الشهداء
والجرحى في شكل يتطابق مع ما تحدثه أسلحة «الدايم»
المحظورة دولياً ،والقذائف والصواريخ الحربية مختلفة
اإلطالق».
وأش��ار ال��ى أن «إسرائيل استهدفت المدنيين بطريقة
وحشية وبال رحمة ،حيث أحدثت إصابات بالغة الخطورة
ومعقدة وسينجم عنها حاالت إعاقة دائمة ،ما سيحتاج إلى
مراكز تأهيل على المدى البعيد وبإمكانات تفوق قدرة وزارة
الصحة».
وأضاف أبو الريش أن الوزارة في قطاع غزة حولت 25
مصابا ً لتلقي العالج في الخارج ،منهم  19حالة إلى مصر
و 6حاالت لألردن ،مؤكداً« :وجود عدد كبير من اإلصابات
لم يتم تحويله ،نظرا ً ألن حالته الصحية الخطيرة ال تسمح
بتحويله إلى أي مكان».
وفي المواقف السياسية ،قال نائب األمين العام لحركة
الجهاد اإلسالمي في فلسطين زي��اد نخالة «إن��ه ال يمكن
الذهاب إلى الحوار بعيدا ً من مصر» كونها هي من تمتلك
مفتاح إنهاء الحصار ،مشيرا ً الى أن مصر لم تقم بدورها
في العدوان األخير كما يجب ،معربا ً عن اعتقاده أن لمصر
الدور األكبر بأن تقود عملية الحوار والتهدئة وهي تمتلك كل
األوراق لذلك».
وأكد نخالة« :أنه لم ينضج شيء واضح ومحدد حول
التهدئة حتى اآلن» لكنه شدد أن إنهاء الحصار هو شرط
أساسي ،مضيفا ً «أن اتفاق  2012أصبح خلفنا فالمقاومة في
وضعية أفضل ونحن في مرحلة متقدمة ونقصف كل المدن
الصهيونية ،مؤكدا ً أن قدرة المقاومة في الميدان هي التي
سترسم طبيعة االتفاق.
وت��اب��ع ال��ق��ي��ادي ف��ي الجهاد اإلس�لام��ي «أن صواريخ
المقاومة غيرت المعادلة و»إسرائيل» ستدفع ثمن عدوانها
على فلسطين» مؤكدا ً أن ال خطوط حمراء في الصراع مع
«إسرائيل» ،العدو التاريخي للشعب الفلسطيني ،مؤكدا ً
وحدة المقاومة وأن لها إمكانية االستمرار في القتال لوقت
مفتوح ،إال «أن «إسرائيل» بدأت تصرخ من اليوم األول وهي
في مأزق كبير وتريد التوصل إلى تهدئة معينة».
من ناحيته ،قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»
ّ
تتلق حتى
سامي أبو زهري« :إن المقاومة الفلسطينية لم
اآلن أي م��ش��روع وس��اط��ة ج��دي يمكن دراس��ت��ه ،ألن ذلك
يصطدم بالموقف «اإلسرائيلي» المصر على االستمرار في
ذبح الشعب الفلسطيني».
ه��ذا وكشف قيادي فلسطيني رفيع عن زي��ارة لرئيس
المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الى أنقرة

بهدف المشاركة في «صوغ موقف تركي  -قطري  -حمساوي
لوقف الحرب الدائرة في غزة».
وكشف القيادي عن اتصال «هاتفي أج��راه مشعل مع
األمين العام لحركة «الجهاد اإلسالمي» رمضان شلح قبيل
مغادرته الدوحة في طريقه إلى أنقرة ،أبلغه فيه أنه سيحاول
مع األتراك العمل من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف
إطالق النار» ،معتبرا ً أن «أي اتفاق لوقف النار يتجاوز مصر
لن يرى النور» ،جاء ذلك في وقت أشارت فيه مصادر اعالمية
عن زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى
تركيا في الساعات القادمة.
الى ذلك ،لفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية صائب عريقات ،الى أن االجراءات المنتظرة بعد
أن أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لألمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون ،رسالة رسمية يطلب فيها توفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في شكل فوري ،هو أن
«تقوم األمم المتحدة بإنشاء نظام خاص تضع فيه األراضي
الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان الهمجي تحت نظام
الحماية الدولية».
وأوضح عريقات أن ذلك يعني أن «توقف إسرائيل عدوانها
فوراً ،ومن ثم يتدرج األمر حتى تجلي «إسرائيل» قواتها عن
أراضينا ،ومن ثم تحضر قوات دولية لحماية شعبنا» ،مشيرا ً
الى أن «ذلك تكرر نحو  19مرة في مناطق العالم».
وأضاف أن «قرارات كثيرة ستكون موضع التنفيذ بعد
استكمال دراستها من جميع الجوانب ،وفي أعقاب اجتماع
وزراء الخارجية العرب ،الذين ستدعوهم السلطة للتحرك
على الصعيد الدولي لدعم طلب الحماية ،باإلضافة إلى
الطلب منهم الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس األمن على
مستوى وزراء الخارجية ،التخاذ قرار واضح لوضع حد
للعدوان «اإلسرائيلي» وإل��زام «إسرائيل» بوقفه واحترام
وقف إطالق النار» ،مشددا ً على أن «الخطوة األولى واألهم
اآلن هي وق��ف ه��ذا ال��ع��دوان الهمجي وح��رب اإلب��ادة ضد
شعبنا».
وأك��د عريقات ،أن «إسرائيل» ال تريد التهدئة وتواصل
التصعيد في حربها على قطاع غزة ،مشددا ً على أنها ترتكب
جرائم حرب هناك ،مشيرا ً إلى أن االتصاالت مستمرة من أجل
التهدئة ،الفتا ً إلى أن هذه الحرب هدفها سياسي ،مؤكدا ً أن
اإلسراع في المصالحة ينهي المخطط «اإلسرائيلي».
وفي السياق ،اعتبر رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو
«أن الهدف الرئيسي لعملية «الجرف الصامد» هو إعادة
الهدوء إلى المدن والتجمعات السكنية «اإلسرائيلية» لفترة
طويلة وإلحاق أضرار ملموسة بالبنى التحتية لإلرهاب».
وأك��د نتنياهو ،في مكالمة هاتفية مع رئيس ال��وزراء

االسترالي توني آبوت ،ان «إسرائيل» تعمل لحماية مواطنيها
بوجه االعتداءات الصاروخية الفلسطينية ،مؤكدا ً أن «مخربي
حماس يستخدمون المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية».
جاء ذلك في وقت نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن
مصادر «اسرائيلية» قولها ،ان االتصاالت الجارية بشأن
التوصل الى وقف الطالق النار في غزة حققت بعض التقدم
رغ��م ان االت��ص��االت ال ت��زل غامضة ،مشيرة ال��ى ان خيار
العملية البرية «االسرائيلية» ضد قطاع غزة ال يزال مطروحا ً
على الطاولة.
وأضافت الصحيفة ،ان جهات دولية واقليمية قامت في
الفترة االخيرة بمحاوالت ع��دة لجس النبض بخصوص
امكان وقف اطالق النار بين «اسرائيل» وحركة حماس ،اال
انه من غير المؤكد حتى اللحظة ما اذا كانت هذه المحاوالت
حققت النجاح المطلوب ،مع االش��ارة الى ان كالً من قطر
وتركيا والواليات المتحدة تتحرك في هذا االتجاه ،اال ان
«اسرائيل» معنية بأن تلعب مصر دورا ً في هذا الشأن على
خلفية امتالكها لرافعات تمارس من خاللها الضغط على
حماس لدفعها الى قبول وقف اطالق النار ،أهمها فتح معبر
رفح مع القطاع.
وبحسب المصادر «االسرائيلية» ،فإن حركة المعلومات
المتوافرة لدى «اسرائيل» تفيد بأن حماس معنية بالتوصل
الى إتفاق لوقف اطالق النار ،لكن يبدو ان هناك خالفات
في وجهات النظر بين المنظمات المسلحة في غزة في هذا
الخصوص».
من ناحيته ،ذك��ر موقع «وااله» العبري ،ان السلطة
الفلسطينية تسعى لعقد قمة دولية ،من أجل شق الطريق
امام وقف الحرب «االسرائيلية» على غزة ،وتحريك العملية
السلمية في وقت واح��د ،مشيرا ً الى ان مقربين من رئيس
السلطة محمود عباس ،أوضحوا ان السلطة ستتوجه الى
محكمة الجنايات الدولية في الهاي في حال عدم وجود مسار
سياسي الستئناف المفاوضات بين الجانبين ،خصوصا ً ان
السلطة تتخوف من أال يتضمن اتفاق محتمل لوقف اطالق
النار ،استئناف العملية السلمية.
وأضاف الموقع ،ان السلطة الفلسطينية تسعى الى أن
يضم المؤتمر الى جانب فلسطين و»اسرائيل» ،دوال ً عربية
ودوال ً اخرى ،مشيرا ً الى ان السلطة تسعى نحو االعالن عن
مبادرة يتم في اطارها فتح معبر رفح الحدودي مع مصر
على ان يكون المعبر تحت اش��راف السلطة ،ونشر قوات
فلسطينية على معبر «فيالديلفيا» وإطالق سراح المعتقلين
الفلسطينيين الذين اف��رج عنهم بموجب صفقة شاليط،
وتوسيع العمل في معبر بيت حانون.
وعلى صعيد المواقف الدولية واالت��ص��االت ،أكد وزير

أن نحو ألف شخص يتواجدون في مخيمات على الحدود،
وسيتم إرسال معظمهم إلى مقاطعات روسية أخرى.
وأكد المصدر أن تدفق الالجئين من أوكرانيا مستمر ،مشيرا ً
إلى أن أكثر من  2,4موظف يعملون في مجال تقديم الخدمات
إلى الالجئين األوكرانيين.
من جهة أخ��رى ،ق��ال فينسنت كوشتيل ،مدير المكتب
األوروبي للمفوض األعلى لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في لقاء مع رئيس هيئة الهجرة الفدرالية الروسية قسطنطين
رومودانوفسكي أم��س ،إن مكتبه مستعد لدعم السلطات
المحلية في روسيا وتقديم المساعدات إلى الالجئين من
أوكرانيا ،كما دعم سابقا ً الالجئين من أوسيتيا الجنوبية،
مشيرا ً إلى أن هناك برنامجا ً أمميا ً لتقديم مساعدات لالجئين
القادمين من سورية وأفغانستان إلى روسيا ،شاكرا ً الجانب
الروسي على استضافة الالجئين من أوكرانيا وتقديم ا
لمساعدات لهم.
وف��ي ه��ذا السياق ،أشاررومودانوفسكي إل��ى تضاعف
عدد النساء واألطفال بين المواطنين القادمين إلى روسيا
من أوكرانيا ،وقال« :إن ذلك يعني أن السلطات في أوكرانيا
تواجه مشكلة في تقديم خدمات التعليم لهؤالء األطفال ،وأن
عددهم وصل إلى ما يقارب  220ألفا.
ه��ذا وق��د تواصلت االشتباكات في المناطق الشرقية
ألوكرانيا ،وأفاد المكتب اإلعالمي لمجلس مدينة لوغانسك
بأن  3أشخاص قتلوا ،وأصيب  11آخرون على األقل نتيجة
القصف وإطالق النار خالل اليوم األخير.
وذكر المكتب ،أن القصف ألحق أضرارا ً ببعض المساكن
والمباني العامة في المدينة ،مضيفا ً أن ع��ددا ً من أحيائها
وضواحيها يعاني من انقطاع الكهرباء والغاز ،داعيا ً سكان
المدينة إلى االمتناع عن التحرك في الشوارع واالقتراب من
النوافذ أثناء إطالق النار.
وأشارت إدارة الرئيس األوكراني إلى أن القوات األوكرانية
سيطرت على مطار لوغانسك ،بينما نفى المكتب اإلعالمي
لـ»جمهورية لوغانسك الشعبية» ذل��ك ،مؤكدا ً أن مداخل
المطار تحت سيطرة قوات الدفاع الشعبي.
م��ن جهة أخ���رى ،ص��� ّرح المتحدث ب��اس��م ج��ه��از األم��ن
األوكراني أندريه ليسينكو بأن عناصر فصائل «جمهورية
دونيتسك الشعبية» يحاولون مغادرة دونيتسك بعد تقدم
ق��وات األم��ن األوكرانية إلى مشارف المدينة ،إال أن قيادة
«دونيتسك الشعبية» نفت هذه المعلومات ،مؤكدة أن قوات
الدفاع الشعبي تستعد للدفاع عن المدينة.

الخارجية األميركي جون كيري لرئيس وزراء العدو بنيامين
نتنياهو استعداد بالده للتوسط من أجل وقف إطالق النار في
غزة ،مشيرا ً في اتصال هاتفي بينهما الى المخاوف األميركية
من تصعيد التوتر ميدانياً .وأك��د التزام ب�لاده إلى جانب
مسؤولين إقليميين المساعدة على وقف إطالق الصواريخ
واستعادة الهدوء.
م��ن جانبه ،أعلن االت��ح��اد األوروب���ي أم��س ،أن��ه يتابع
التطورات في قطاع غزة بقلق بالغ ،مشيرا ً الى «السعي
للتوصل إلى وقف فوري إلطالق النار في القطاع».
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم السياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي «ندعو كل األطراف إلى أقصى
درجات ضبط النفس لتفادي الخسائر في األرواح والعودة
إلى الهدوء» ،وأضافت« :نحن على اتصال مع كل األطراف في
المنطقة لبذل قصارى الجهد من أجل التوصل إلى وقف فوري
إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين».
ميدانياً ،كشفت كتائب ع��ز ال��دي��ن القسام ع��ن إح��دى
المفاجآت التي توعدت بها االحتالل «اإلسرائيلي» ،مؤكدة
أنها قامت بتصنيع ط��ائ��رات م��ن دون طيار تحمل اسم
«أبابيل »1وأنتجت منها  3نماذج .وقالت« :إن النماذج
الثالثة هي على الشكل التالي :نموذج استطالعي وطائرة
ذات مهام هجومية  -إلقاء وطائرة هجومية – انتحارية»،
مضيفة «أن إحدى هذه الطائرات قامت بمهمات محددة فوق
مبنى وزارة الدفاع الصهيونية في تل أبيب».
وكانت القناة «العاشرة» «اإلسرائيلية» أعلنت أن جيش
العدو اعترض طائرة من دون طيار أطلقتها حماس فوق
أس��دود .وقالت« :إن طائرة القسام م��زودة بكاميرا فيديو
صغيرة قد تكون نقلت بعض الصور أثناء تحليقها قبل أن يتم
اسقاطها» ،وأضافت أن «التقديرات في الجيش «اإلسرائيلي»
أن لدى حماس طائرات أخرى من دون طيار ووسائل أخرى
من هذا النوع قد تلجأ إلى استخدامها في هذه الجولة».
وأش���ارت وسائل إع�لام العدو إل��ى أن «الطائرة تحمل
متفجرات ويبلغ ط��ول جناحيها مترين وه��ي ق��ادرة على
التحليق عشرات الكيلومترات» .وبثت مشاهد قالت إنها
لعملية البحث عن حطام الطائرة ،هذا وذكر موقع «يديعوت
أحرونوت» أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ باترويت
فوق ساحل الكرمل.
ال��ى ذل��ك ،أعلن كيان العدو اليهودي جنوب فلسطين
المحتلة منطقة عسكرية مغلقة على خلفية العدوان على
القطاع ،في حين واصلت المقاومة الفلسطينية إطالق
الصواريخ على المستوطنات «اإلسرائيلية» في عسقالن
وحيفا وتل أبيب .وأعلنت كتائب القسام قصف حشد عسكري
في موقع زيكيم العسكري بـ 10صواريخ .107

المبادئ األممية بتقديم المساعدات
اإلنسانية وذلك يشمل احترام سالمة
أراض���ي واستقاللية س��وري��ة وه��ذا
يعني انها ستعمل في شكل غير منحاز
وبموجب مبدأ التمثيل الجغرافي
المتوازن .وأشار إلى أنه «ال يمكن حل
المشكلة اإلنسانية إال من خالل الحل
السياسي» ،وقال« :نريد أن نركز على
ضرورة استكمال واستئناف الحوار
السوري بناء على بيان جنيف ونأمل
بأن تبدأ جميع األطراف بالعمل على
ه��ذا ال��م��وض��وع وال��ج��ان��ب الروسي
يعبر عن جاهزيته للعمل مع الشركاء
اإلقليميين كما عملت بالنسبة الى
مسألة السالح الكيماوي في سورية
وبالتالي هذا خير دليل على أن هذه
ال��م��ق��ارب��ات ال��ب��ن��اءة م��ن شأنها أن
توصل إلى النتائج».
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت ال��م��ن��دوب��ة
األميركية في مجلس األم��ن سامنثا
ب��اور بأن هذا القرار يسمح بدخول
قوافل المساعدات من دون موافقة
الحكومة السورية ،التي رفضت ،على
حد قولها ،السماح لقوافل المساعدات
ب��ال��دخ��ول عبر ال��ح��دود ،وأض��اف��ت
أن��ه «إذا تم تطبيق القرار بالكامل،
فإنه سيخفف معاناة نحو مليوني
شخص ،في المناطق الواقعة خارج
سيطرة دمشق».
الى ذل��ك ،أك��دت وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة أن ت��م��وي��ل اإلره��اب��ي��ي��ن
ف��ي س��وري��ة وت��زوي��ده��م بالسالح
وتدريبهم وإيواءهم أمر غير مقبول،
مجددة إدانة موسكو الحازمة لجرائم
المتطرفين في سورية ،مشيرة إلى
أن «المجموعات اإلرهابية تواصل
هجماتها ض��د ال��م��دن��ي��ي��ن ف��ي كل
المناطق السورية».
وقالت الوزارة في بيانها أمس إن
«روسيا تدين بحزم جرائم المتطرفين
في سورية وغيرها من بلدان الشرق
األوسط وتأمل بأن ال يترك المجتمع
الدولي هذه األعمال البشعة من دون
تقييم مناسب».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ،أك���د ن��ائ��ب وزي���ر
الخارجية السوري فيصل المقداد،
أن دمشق ستعمل جاهدة الستئصال
تنظيم «داع���ش» ،وطالب المجتمع

الدولي بأن يعي الوقائع الجديدة في
سورية ،وأن يحارب اإلرهاب وينهي
دعمه المعارضة السورية.
وحول المزاعم التي تدعي وجود
عالقة بين الحكومة السورية وهذا
التنظيم ق��ال المقداد« :على اولئك
الذين يدعون ب��أن سورية ال تبذل
ق���ص���ارى ج��ه��ده��ا ل��م��ك��اف��ح��ة ه��ذه
المجموعات أرد بالقول إنه إذا كان
هؤالء المتطرفون من «جبهة النصرة»
وما يسمى «الجيش الحر» وتنظيم
«دول���ة ال��ع��راق وال��ش��ام» يقتلون
بعضهم ويقتتلون من أجل تحقيق
المزيد م��ن النفوذ وال��ت��وس��ع ..هل
تعتقد أننا سنشعر بالحزن من أجل
ذل��ك» ،مضيفا ً إن «الجيش السوري
لديه أولوياته وسنقرر ما علينا فعله
تالياً».
وت��اب��ع ال��م��ق��داد إن «ال��وض��ع في
سورية بمجمله آخذ بالتحسن وعلى
البريطانيين واألميركيين والفرنسيين
واألوروب���ي���ي���ن ف���ي ش��ك��ل ع���ام أن
يغيروا نهجهم وأن يتكيفوا مع واقع
التطورات في سورية كما يجب عليهم
أن يحترموا إرادة الشعب السوري»،
وقال« :آمل بأن يحدث ذلك على رغم
أن لدي شكوكي بهذا الشأن».
واع��ت��ب��ر ال���م���ق���داد ،ف���ي ح��دي��ث
لصحيفة «الغارديان» ،أن الطريقة
ال��وح��ي��دة لحل ه��ذه األزم���ة ه��ي أن
يتعاون المجتمع الدولي مع الحكومة
السورية ،مشيرا ً إلى أن «الكثير من
الدول الغربية تبحث اليوم عن فرص
إلبرام اتفاقيات أمنية مع سورية ،غير
أن المسائل األمنية ال يمكن فصلها
عن الوقائع السياسية» ،مشددا ً على
أن سورية ال تزال تريد التوصل إلى
ح��ل سياسي رغ��م فشل محادثات
«جنيف »2ول��ك��ن ف��ق��ط ب��ع��د دح��ر
اإلرهاب.
وف�����ي ت��ع��ق��ي��ب��ه ع���ل���ى ت��ع��ي��ي��ن
الدبلوماسي ستيفان دي ميستورا
خلفا ً لألخضر اإلبراهيمي كمبعوث
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة إل���ى س��وري��ة ق��ال
المقداد« :إن على دي ميستورا أن
يبقى م��ح��اي��دا ً وأن ي��درك الحقائق
الجديدة بعد االنتخابات الرئاسية
في سورية».

م�صدر بريطاني ( ...تتمة �ص)1
ولفت إلى أن «التحالف الوطني الذي ال يرضى لنفسه إغماض البصر عن حقيقة
ما يجري من مفارقات يؤكد ضرورة استثمار فرصة التحول التشريعي لإلسراع
في حسم الخيارات في التصدي» ،مشددا ً على «أهمية عدم التسويف بالوقت على
حساب األمن والخدمات واإلعمار والبناء».
وتابع الجعفري أن «التحالف وإن لم يرد لهذا التقسيم بين الرئاسات أن يتحول
إلى عرف يطوق عنق العراق ،ويحول دون وصول أفضل الكفاءات إلى مواقع
التصدي ،لكنه يتطلع اآلن ،ولكل مكون أن يحسم خياره على أساس القناعة به،
ومراعاة المكونات األخرى» ،مبينا ً أن «المشاكل التي يتعرض لها البلد تجد ما
يتكفل حلها بالدستور».
الى ذلك ،كشف رئيس االستخبارات السرية البريطانية السابق ريتشارد
ديرلوف ،ان السعودية لعبت دورا ً كبيرا ً في انشاء تنظيم «داع��ش» االرهابي
وساعدته في السيطرة على مدينة الموصل في شمال العراق.
وفي محاضرة له بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني قال ديرلوف:
«ان رئيس االستخبارات السعودية السابق بندر بن سلطان أخبره في وقت سابق
ان تصفية الحساب مع الشيعة في المنطقة باتت قريبة» .وأضاف ان «كالم بندر
ترجم بشكل واضح بتوسع «داعش» الى العراق» ،واشار الى ان «هذا التوسع ما
كان له ان يحدث لوال دعم السعودية للتنظيم».
وأكد ديرلوف أن التمويل الكبير والدائم الذي كان يقدمه متبرعون سعوديون
وقطريون للجماعات المتشددة كان ال بد من أن تكون السلطات في البلدين قد
سمحت بتمريره بهذا الشكل ،وهي لعبت دورا ً محوريا ً في تسهيل سيطرة «داعش»
على المناطق السنية من العراق ،ألن «هذا األمر ال يمكن أن يحصل ببساطة ،وال أن
يفعله التنظيم من تلقاء نفسه».
وتابع المسؤول االستخباراتي السابق ،أن هذا األمر يبدو واقعيا ً منذ إمساك
الممولين السعوديين والخليجيين بالقيادات القبلية والطائفية في المحافظات
ذات الغالبية السنية ،وسيكون من غير الممكن تعاون هذه القوى مع «داعش» من
دون موافقتهم ،مؤكدا ً أن ما حصل «كان مخططا ً سعوديا ً منذ البداية».
وقد بدا واضحا ً أن الهجوم المنظم والخاطف الذي نفذه التنظيم لم يكن ليتم
بهذه الطريقة لوال توافر امكانات مادية كبيرة ومواكبة أمنية فاعلة أدت إلى خلق
الثغرات في صفوف القوات العراقية التي انسحبت أو استسلمت.

