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دوليات

بورو�شينكو ي�أمل ببدء مفاو�ضات الت�سوية خالل اجتماع مجموعة االت�صال

الفروف :فريق الحرب في كييف يحظى بدعم وا�شنطن
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن «فريق الحرب»
ف��ي كييف يحظى ب��دع��م خ��ارج��ي
خصوصا ً من قبل واشنطن ،وأنه
يسعى إلى إفشال عملية السالم كل
مرة عندما تظهر فرصة للتقدم نحو
تسوية األزمة.
و خالل مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره القرغيزي إيرالن عبدلديوف
في موسكو أمس ،أكد الوزير الروسي
أن ه��ؤالء الذين يدعمون سيناريو
ال��ح��رب والعناصر المتطرفة في
كييف يتحملون مسؤولية كبيرة في
استمرار إراقة الدماء ،بل ويضعون
أفعال الرئيس األوكراني الحالي في
موضع الشك ،م��ؤك��دا ً أن واشنطن
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ع��واص��م األوروب��ي��ة
ستدرك ذلك.
وقال الفروف إن الواليات المتحدة
ال تستطيع ال��ح��دي��ث ع��ن تعديل
االتفاق حول مجلس «روسيا الناتو»
بمفردها ألن جميع ال��دول األعضاء
في الناتو وافقت على هذه االتفاقية،
وأضاف أنه يمكن فقط االنسحاب من
هذا االتفاق من جانب واحد.
وأك��د الف��روف أن ب�لاده مستعدة
للنظر في اقتراحات جديدة من قبل
مجموعة االتصال بشأن خطة بوتين
الرامية إلى تسوية األزمة في شرق
أوكرانيا ،ومستعدة لتوضيح بنود
خطة الرئيس بوتين ولإلصغاء إلى
مواقف كييف وجنوب شرق أوكرانيا
بشأنها ،مؤكدا ً ضرورة وقف إطالق
النار كخطوة أولية.
وأض��اف الوزير الروسي أن على
ممثلي كييف وجنوب شرقي أوكرانيا
إدراك مسؤولياتهم أم��ام الشعب
وإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق،
م��ؤك��دا ً أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي فعل
وسيفعل ك��ل م��ا بوسعه م��ن أجل
تجسيد االقتراحات الخاصة بإطالق
الحوار وتسوية األزمة األوكرانية.
وأضاف الوزير الفروف إن موسكو
وبشكيك على قناعة بضرورة وقف
العنف وإطالق النار في أوكرانيا فورا ً
ومن دون شروط وإطالق المفاوضات
بين األطراف المتنازعة كافة ،مؤكدا ً
ضرورة إجراء إصالح دستوري في
أوكرانيا بمشاركة القوى السياسية
ك��اف��ة ومناطق ال��ب�لاد ،ناهيك عن
تأمين إرس��ال مساعدات إنسانية
للمحتاجين في المناطق المتضررة
بشرق البالد.
وخ�ل�ال لقائه رئ��ي��س الجمعية
البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا إيلكا كانيرفا في موسكو
أمس ،أعرب الوزير الروسي عن أمله
في أن تستجيب كييف ودونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك الق��ت��راح��ات الرئيس
الروسي فالديمير بوتين التي وردت

في خطته السلمية.
وأكد الفروف أن موسكو مستعدة
لمساعدة طرفي النزاع في المضي
قدما ً نحو تحقيق استقرار الوضع في
إطار مجموعة االتصال وبالتعاون
مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا،
مشيرا ً إلى أن خطة الرئيس بوتين
للسالم تهدف إلى مساعدة سلطات
ك��ي��ي��ف وم��س��ل��ح��ي ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا على التوصل إل��ى اتفاق
بشأن الخطوات ال�لازم��ة لتخفيف
التوتر وتنفيذ هذه الخطوات.
وأضاف أن منظمة األمن والتعاون
في أوروبا يمكن أن تلعب دورا ً مركزيا ً
ف��ي تأمين مراقبة دول��ي��ة لالتفاق
المحتمل ح��ول وق��ف إط�لاق النار،
وشكك في الوقت ذاته بصدق نيات
بروكسيل وواشنطن في ما يتعلق
بحل األزمة األوكرانية.
وأشار الوزير الروسي إلى وجود
ع���دد كبير م��ن م���ب���ادرات ال��س�لام،
قائالً إن أوكرانيا واالتحاد األوروبي
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ال��ت��ي أق��رت
هي األخ��رى تلك المبادرات ليست
مهتمة بتنفيذها ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
واألمم المتحدة رفضتا تحت ضغط
الغرب بيان جنيف ،وإن «الشركاء
الغربيين رف��ض��وا م��ب��ادرة ديديه
بوركهالتر الرئيس الحالي لمنظمة
األمن والتعاون» ،مشيرا ً إلى أن «كل
ه��ذه الخطوات تثير شكوكا ً كبيرة
بشأن صراحة ما تفعله بروكسيل
وواشنطن».
من جهة أخ��رى ،أك��د الف��روف أن
المنظمة ي��ج��ب أن تضمن أس��س
التعاون في أوروب��ا التي لن تسمح
بوقوع استفزازات مشابهة لما حدث

في أوكرانيا ،مشددا ً على أن ما يحدث
في أوكرانيا هو حرب أهلية ،مشيرا ً
إل��ى «تصفية مدنيين» ف��ي جنوب
ش��رق��ي ال��ب�لاد .وق���ال إن موسكو
اعتبرت منذ ب��داي��ة األزم���ة ضمان
الوحدة الوطنية في أوكرانيا أهم
القضايا.
وأك��د الف��روف أن المنظمة يمكن
ويجب أن تلعب دورا ً أكثر نشاطا ً
لحل قضايا األم��ن األوروب��ي ،وقال:
«نحن مقتنعون ب��أن منظمة األمن
والتعاون في أوروبا يمكن ويجب أن
تعمل بنشاط أكبر على حل القضايا
األساسية في مجال األمن األوروبي
العام».
من جهة أخرى ،أكد كانيرفا أنه ال
يمكن حل األزمة األوكرانية عسكرياً،
داعيا ً إلى إيجاد حل سياسي وإطالق
ح���وار س��ي��اس��ي ،وم��ط��ال��ب �ا ً جميع
األط����راف المعنية ب��االم��ت��ن��اع عن
االس��ت��ف��زازات ،مؤكدا ً ض��رورة وقف
تدفق األسلحة والعسكريين عبر
الحدود.
وفي السياق ،أعلن وزير الخارجية
الروسي أن مبادرة بعض القوى في
كييف بشأن انضمام أوكرانيا إلى
حلف شمال األطلسي تمثل محاولة
لتقويض عملية ال��س�لام ،م��ؤك��دا ً
خالل لقائه أمس ثوربيورن ياغالند
األمين العام لمجلس أوروبا« :نحن
سنواجه من حين إل��ى آخ��ر أزم��ات
مشابهة لألزمة األوكرانية ما لم نتخ َّل
عن محاولة تثبيت الخطوط الفاصلة
في أوروب���ا ونقوم بجدية بضمان
مبدأ عدم تجزئة األمن ،أي ما لم نحل
القضايا األوروبية المشتركة».
وق��ال الف���روف إن ب�ل�اده ،شأنها
ف��ي ذل���ك ش���أن ال��ع��دي��د م��ن ال���دول

محادثات جديدة بين �إيران و  1+5في � 18أيلول بنيويورك

عراقجي یلتقي �شیرمن �ضمن محادثات ثنائية
ب���دأت ص��ب��اح أم���س ف��ي جنیف
محادثات ثنائیة بین مساعد وزیر
الخارجیة اإلیراني للشؤون القانونیة
والدولیة عباس عراقجي ومساعدة
وزارة الخارجیة األميركیة للشؤون
السیاسیة ویندي شیرمن.
يأتي ذل��ك ف��ي إط��ار المحادثات
الثنائیة م��ع ال����دول األع��ض��اء في
م��ج��م��وع��ة  ،1+5وم���ن ال��م��ق��رر أن
تستمر هذه المحادثات ثالثة أیام في
جنیف.
وكانت وزارة الخارجية األميركية
أع��ل��ن��ت أن ال��م��ح��ادث��ات م��ع إي���ران
بشأن برنامجها النووي ستستأنف،
بحسب ما ج��اء في بيان ل��ل��وزارة،
أشار إلى أن الوفد األميركي برئاسة
نائب وزي��ر الخارجية بيل بيرنز
ومساعدة الوزير للشؤون السياسية
ويندي شيرمان سيلتقي مسؤولين
إيرانيين في جنيف يومي الخميس
والجمعة.
وأض��اف البيان أن ه��ذه الجولة
من المحادثات الثنائية ستجري في
إطا ِر المحادثات النووية لمجموعة
 ،1+5بقيادة وزيرة خارجية االتحاد
األوروبي كاثرين آشتون.
وف��ي السياق ،أعلن مايكل مان
الناطق باسم وزيرة خارجية االتحاد
األوروب��ي أن محادثات جديدة بين
ال��دول الست وإي��ران ح��ول برنامج

األوروب��ي��ة ،تسعى إل��ى أن ينتصر
الشعب األوكراني بجميع مكوناته،
مشيرا ً إلى أن واشنطن تريد إمالء
إرادتها.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع���رب الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو عن
أم��ل��ه ف��ي إج����راء م��ف��اوض��ات ح��ول
تسوية ال��ن��زاع سلميا ً ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا في إط��ار مجموعة
االتصال الثالثية اليوم ،بحسب بيان
صادر عن المكتب اإلعالمي للرئاسة
األوكرانية أمس.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن «ال��رئ��ي��س
األوكراني بيوتر بوروشينكو أعرب
عن أمله في أن مجموعة االتصال
الثالثية ستبدأ الجمعة (ال��ي��وم)
مفاوضات حول تسوية الوضع في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
سلميا ،وك��ذل��ك ستقوم بخطوات
حقيقية من أجل إحالل السالم».
وقال المتحدث باسم مجلس األمن
والدفاع الوطني األوك��ران��ي أندريه
ليسينكو إن خسائر كييف منذ بداية
العملية العسكرية ف��ي مقاطعتي
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
تبلغ  837قتيالً و 3044جريحاً.
وأضاف في تصريح للصحافيين
أم��س أن��ه س ُتدقق ه��ذه المعلومات
بعد انسحاب القوات األوكرانية التي
ال تزال محاصرة في ضواحي مدينة
إيلوفايسك شرق البالد ،في حين أفاد
رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية
أن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة ف��ق��دت في
المعارك في شرق البالد في آب أكثر
من  3600شخص بين قتيل وجريح
إضافة إلى حوالى  220دبابة وأكثر
من  480مدرعة و 14طائرة و10
طائرات بال طيار.

را�سمو�سن :لم نتلق
طلب ًا بالم�شاركة في
مواجهة «الدولة
الإ�سالمية» بالعراق
أع��ل��ن أن����درس ف���وغ راس��م��وس��ن
األمين العام لحلف شمال األطلسي
«الناتو» أن الحلف لم يتلق أي طلب
بشأن المشاركة في العمليات ضد
مسلحي «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي
في العراق.
وأكد راسموسن للصحافيين قبيل
انطالق أعمال قمة الحلف أمس في
ويلز في بريطانيا ،أن دول «الناتو»
ستدرس مثل هذا الطلب بجدية في
حال تقدم الحكومة العراقية به.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع���رب األم��ي��ن
العام عن أمله في أن توقع قبل نهاية
العام االتفاقات كافة حول استمرار
وجود قوات الحلف في أفغانستان،
ورح��ب ب��أن ك�لا مرشحي الرئاسة
ف��ي أفغانستان أك��دا استعدادهما
لتوقيع مثل هذا االتفاق ،معربا ً عن
أمله في أن الحلف سيتمكن من نشر
بعثته الخاصة بتدريب قوات األمن
األفغانية في  1كانون الثاني المقبل.
وب��ش��أن أوك��ران��ي��ا أع���رب األمين
العام لحلف األطلسي عن شكوكه
ب��ش��أن خ��ط��ة ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين للسالم في أوكرانيا،
متهما ً م��وس��ك��و ب��أن��ه��ا تستمر في
زعزعة الوضع في شرق أوكرانيا.
ودعا روسيا إلى «سحب قواتها» من
الحدود مع أوكرانيا و»إنهاء دعمها
للمسلحين» هناك.

لوبين :رف�ض ت�سليم
«مي�سترال» لرو�سيا
يتعار�ض مع م�صالحنا
ق��ال��ت رئيسة الجبهة الوطنية
اليمينية الفرنسية مارين لوبين في
تصريح أدلت به أمس إلذاعة «»RTL
الفرنسية إن رف��ض تسليم حاملة
ال��م��روح��ي��ات «م��ي��س��ت��رال» لروسيا
يتعارض مع مصالح باريس.
وأضافت أن ذلك يدل على خضوع
فرنسا لموقف واشنطن .وأوضحت
لوبين قائلة« :هذا القرار جدي جداً،
ويتعارض مع مصالح بالدنا ،ويدل
على خضوعنا التام للدبلوماسية
األميركية .ومن الواضح أن فرانسوا
ه��والن��د ات��خ��ذه بضغط م��ن ب��اراك
أوباما».
وأش��ارت لوبين إل��ى أن الخطوة
التي اتخذتها القيادة الفرنسية لها
آث��ار جدية على سمعة الجمهورية
ألنها تقوض التعهدات الفرنسية
في ما يتعلق بالصفقات التجارية
وخصوصا ً في مجال تجارة األسلحة
ال��ت��ي تعتبر ع��ام�لاً م��ه��م �ا ً للنمو
االقتصادي في بالدنا.

هجوم لطالبان على مكتب ا�ستخبارات
ومجمع لل�شرطة �شرق �أفغان�ستان
قتل  18شخصا ً وجرح  150في هجوم شنته حركة طالبان أمس
على مكتب وكالة االستخبارات األفغانية ومجمع للشرطة في والية
غزني شرق البالد.
وقال حاكم إقليم غزني موسى خان أكبر زادة ،إن مقاتلي طالبان
فجروا شاحنتين ملغومتين خ��ارج مكتب وكالة االستخبارات
ومجمع للشرطة في مدينة غزنة ،مضيفا ً أن مجموعة من  19مقاتالً
شاركوا في الهجوم الذي استهدف أيضا ً فريقا ً للرد السريع كان
موجودا ً في مجمع الشرطة .كما أدى االنفجاران إلى تحطم النوافذ
في المدينة وتبعتهما اشتباكات باألسلحة النارية مع القوات
األفغانية.
وكان محمد علي أحمدي نائب حاكم غزني قال في وقت سابق إن
مهاجما ً فجر «سيارته المحملة بالمتفجرات عند الباب الخلفي لإلدارة
الوطنية لمكتب األم��ن عند الساعة  5:45صباحاً ،وذل��ك إلفساح
الطريق لزميله».

طهران ال��ن��ووي ستبدأ اعتبارا ً من
 18أيلول في نيويورك ،مشيرا ً إلى
أن ه��ذه المحادثات ستجرى على
مستوى المدراء السياسيين.
وك��ان وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظريف ق��د التقى يوم
االثنين الماضي وزي���رة خارجية
االتحاد األوروبي كاثرين أشتون في
بروكسيل في إط��ار جولة أوروبية
وأع���رب ع��ن ت��ف��اؤل��ه ب��ش��أن إمكان
توصل إيران والدول الخمس األعضاء
في مجلس األمن الدولي إضافة إلى
ألمانيا ،إلى اتفاق في الموعد المحدد
نهاية تشرين الثاني.
وق��ال م��ان« :بعد ذل��ك االجتماع

ستعقد لقاءات ثنائية بين األوروبيين
وإيران وأيضا ً بين أميركا وإيران على
مستوى المدراء السياسيين» ،مؤكدا ً
أن محادثات بين األوروبيين وإيران
ستجرى في فيينا في  11أيلول.
وكانت المجموعة الدولية قد أبرمت
مع إيران اتفاقا ً مرحليا ً لستة أشهر
قابلة للتجديد دخل حيز التنفيذ في
العشرين من كانون الثاني ،2014
وفي تموز اتفق الجميع على تمديد
المهلة بأربعة أشهر إضافية حتى
 24تشرين الثاني إلبرام اتفاق نهائي
من شأنه أن يضمن سلمية البرنامج
النووي اإليراني مقابل رفع الحظر
الغربي والدولي تماما ً عن إيران.

ظريف� :إيران تريد تعزيز عالقاتها
مع االتحاد الأوروبي
أعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن بالده
تأمل بتطوير عالقاتها مع االتحاد األوروبي ،إثر تعيين اإليطالية
فيديريكا موغيريني وزيرة لخارجية االتحاد األوروبي.
وق��ال ظريف بعد لقائه موغيريني التي ال ت��زال وزي��رة
خارجية بالدها في روما إن أزمتي العراق وسورية تستدعيان
تعاونا ً بين إي��ران واالتحاد األوروب��ي لمواجهة التحديات
المشتركة ،مشيرا ً إلى أن التحديات نفسها التي تواجهها
إيران يواجهها أيضا ً االتحاد األوروبي سواء على صعيد األمن
الدولي أو المحلي الوطني.
وأض��اف الوزير اإلي��ران��ي« :من هنا أرى أن هناك قاعدة
مشتركة على مستوى الفرص من أجل تعاون كبير وتطوير
اقتصادي أكبر وحوار حول حقوق اإلنسان وتعاون لمواجهة
كل هذه التحديات» .وتابع« :كل ذلك يمنحنا منبرا ً للعمل معا ً
في شكل أفضل ،وخصوصا ً بالنظر إلى دور إيطاليا كجسر بين
أوروبا والعالم اإلسالمي .ويمكن تعزيز هذا الدور عبر المنصب
الذي ستتواله السيدة موغيريني كممثلة عليا للدبلوماسية في
االتحاد األوروبي».

وإح��دى المهمات األساسية التي تنتظر موغيريني في
منصبها الجديد هي المضي قدما ً في المفاوضات حول
البرنامج النووي اإليراني في إط��ار مجموعة  ،1+5والتي
ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق نهائي قبل  24تشرين الثاني.
م��ن جهة أخ���رى ،قالت موغيريني« :ن��رى أن��ه ينبغي
التوصل إلى اتفاق قبل تشرين الثاني بهدف ضمان مزيد
من االستقرار في المنطقة .آمل أن تكون المفاوضات مثمرة
وأن يجرى ذلك بحلول  23تشرين الثاني ،المهلة التي تقرر
تحديدها» .وأضافت« :تلقيت ضمانا ً بعزم سياسي قوي
لدى طهران لبلوغ ذلك ونأمل أيضا ً باتخاذ اإلجراءات التقنية
الضرورية».
ولفتت موغيريني إل��ى أن مسؤولين إيطاليين أج��روا
مشاورات متقدمة مع نظرائهم اإليرانيين حول كيفية إعادة
االستقرار إلى كل من العراق وسورية .واختتمت« :نتشاطر
االقتناع بضرورة أن يكون هناك وجود عسكري للرد في شكل
ملح ،لكننا مقتنعون قبل كل شيء بضرورة حكومة جامعة في
بغداد».

فرقة �أميركية ـ كورية جنوبية
لمواجهة نووي بيونغ يانغ
أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سيول وواشنطن اتخذتا
قرارا ً يقضي بتشكيل فرقة لتنفيذ المهمات في أوقات الحرب بما في
ذلك تدمير أسلحة الدمار الشامل التي تملكها كوريا الشمالية.
وأضافت الوزارة أمس أن إنشاء الفرقة الجديدة التي سيترأسها
جنرال أميركي سيتم في النصف األول من عام  ،2015وستتضمن
فرقة المشاة رقم  2التابعة للقوات األميركية المرابطة في كوريا
الجنوبية ولواء الجيش الكوري الجنوبي.
وأوض��ح المصدر أن الفرقة الجديدة يجب أن تعزز قدرة الردع
المشتركة لواشنطن وسيول ورف��ع اإلمكانات إلج��راء العمليات
المشتركة» ،مشيرا ً إلى أن إنشاء الفرقة لن يؤثر في خطط تغيير
مواقع القواعد العسكرية األميركية المرابطة في أراض��ي كوريا
الجنوبية إلى منطقة جنوب سيول.

فقدان نا�شطين حقوقيين بريطانيين
في قطر
اختفى اثنان من العاملين البريطانيين في مجال حقوق اإلنسان
في قطر ،كانا يحققان في محنة المهاجرين النيباليين العاملين في
بناء مرافق استقبالها كأس العالم .2022
وذك���رت ج��ري��دة «إن��دب��ن��دن��ت» البريطانية أم��س أن السلطات
البريطانية تخشى أن يكون الناشطان اآلن بمعزل عن العالم بين
أيدي قوات األمن القطرية.
واختفى كل من كريشنا أبادهيايا وجيمير جونديف األحد الماضي،
بعد أن بعثا رسائل نصية لزمالئهما بأن هناك من يتعقبهما من رجال
شرطة قطر مرتدين مالبس مدنية ،وأنهما يخشيان التعرض لالعتقال
أثناء محاولتهما مغادرة الدوحة جوا ً في ذلك اليوم.
يذكر أن المحققين من نيبال ويحمل كالهما جواز سفر بريطاني،
وكانا في العاصمة القطرية الدوحة ،لتسجيل مقابالت مع العمال
النيباليين والتحقيق في أوضاع مخيمات اإلقامة الخاصة بهم.

كيري :با�شرنا بت�شكيل حلف دولي لمواجهة التنظيم

13

كاميرون ال ي�ستبعد اتخاذ �إجراء
�ضد «الدولة الإ�سالمية» الإرهابي

ق��ال رئيس ال���وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون إنه لن يستبعد أي
إج��راء في ما يتعلق بعمل عسكري
ض��د تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة»
اإلره��اب��ي ،ال��ذي يحتجز بريطانياً،
مشيرا ً إل��ى أن أي إج���راء ،بما في
ذل���ك ال���غ���ارات ال��ج��وي��ة ،ي��ج��ب أال
يكون «تدخالً غربيا ً يتجاوز الدول
المجاورة».
وأض���اف ك��ام��ي��رون ع��ن احتمال
اتخاذ إجراء عسكري« :أنا بالتأكيد ال
أستبعد أي شيء ،وينبغي أن نسعى
وراء مصالحنا الوطنية» وأضاف:
«أه���م ش��يء يجب اع��ت��ب��اره ه��و أال
يكون هذا تدخالً غربيا ً يتجاوز الدول
المجاورة ،ويؤثر في اآلخرين».
ولفت رئيس الوزراء البريطاني أن
المطلوب هو «استراتيجية لمساعدة
م��ن على األرض ،ووج���ود حكومة
عراقية فاعلة ،وق��وات البيشمركة
أي��ض �ا ً ت���ؤدي دوراً ،ث��م علينا أن
نسأل بعد ذلك ع ّما يمكن أن نفعله
أكثر للمساعدة .هذا هو السبيل».
وأض��اف« :ليس هناك حل عسكري
س��ه��ل وب��س��ي��ط» ،ل��ك��ن «ال��ط��ري��ق
صعبة وطويلة األمد ،وبحاجة إلى
استخبارات» ،وليس مطلوبا ً التدخل
من جانب واحد.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ���رى ،أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية األميركي جون كيري أن
ب�لاده ب��دأت تشكيل ائ��ت�لاف دول��ي
يشمل ع����ددا ً م��ن ال����دول العربية
لمحاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي ،ووصف تصرفات التنظيم
بالوحشية التي تماثل ما حدث في

القرون الوسطى.
وق���ال ب��ي��ان ل����وزارة الخارجية
األميركية إن كيري أجرى اتصاالت
هاتفية بهذا الشأن مع مسؤولين
م��ن «إس���رائ���ي���ل» واألردن ومصر
والسعودية واإلمارات وقطر إضافة
إلى إيطاليا وأستراليا.
من جانب آخر ،سيترأس الرئيس
األم��ي��رك��ي ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر ال��ج��اري
جلسة خ��اص��ة لمجلس األم���ن في
نيويورك على مستوى ق��ادة الدول
لمناقشة خطر المقاتلين األجانب
الذين يقاتلون في العراق وسورية.
في حين طالب نواب في البرلمان
األردن��ي حكومتهم بعدم االنضمام
لحلف يسعى إلى محاربة «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابي ،وحذر النواب
في مذكرة قدمت إلى رئيس المجلس
النيابي عاطف ال��ط��راون��ة م��ن أثر
الحرب ضد التنظيم على الوضع
الداخلي في المملكة.
وكان كاميرون والرئيس األميركي
باراك أوباما ،حذرا في مقالة مشتركة
في صحيفة» تايمز» البريطانية من
«النهج االنعزالي» ،وقال كاميرون
إن بريطانيا لن تدفع فدية لتحرير
ال��ره��ي��ن��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��ب��ال��غ من
العمر  44سنة ،مؤكدا ً أنه «يراقب
شخصياً» جهود الحكومة لضمان
إطالق سراحه.
جاء ذلك في وقت قال مدير المركز
الوطني األميركي لمكافحة اإلرهاب
ماتيو أولسين إن مساحة األراضي
التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابي تساوي أراضي

بريطانيا.
وأضاف في خطاب ألقاه في معهد
بروكينغس في واشنطن إن التنظيم
ال��ذي يضم بحسب معلوماته أكثر
من  10آالف من المقاتلين ،عرض
نفسه كقوة قتالية فعالة مشيرا ً إلى
أنه يسيطر حاليا ً على األراضي بين
نهري دجلة والفرات التي تساوي
مساحتها مساحة بريطانيا.
وأفاد أن دخول التنظيم المتأتية
من بيع النفط والتهريب والفداءات
تبلغ مليون دوالر ي��وم��ي�اً ،م��ؤك��دا ًَ
أن التنظيم يعتبر نفسه «زعيما ً
ج��دي��دا ً للجهاد العالمي» ويتمتع
بوسائل الدعاية األكثر تطورا ً مقارنة
بالجماعات المتطرفة األخرى.
وأوض��ح في الوقت نفسه ،أنه ال
تتوافر لدى االستخبارات األميركية
في الوقت ال��راه��ن معلومات حول
خطط «ال��دول��ة اإلسالمية» للقيام
ب��أع��م��ال إره��اب��ي��ة ف���ي األراض����ي
األميركية .وقال« :نعرف أن أكثر من
 12ألفا ً من المقاتلين األجانب بمن
فيهم أكثر من ألف أوروبي وأكثر من
مئة أميركي وصلوا إلى سورية خالل
السنوات الثالث األخيرة» ،مؤكدا ً أن
كثيرا ً من المقاتلين األجانب انضمو
إلى التنظيم اإلرهابي.
وأفاد أولسين أن هيئة التحقيقات
الفدرالية األميركية «اعتقلت أكثر من
 6أشخاص كانوا يخططون للتوجه
من ال��والي��ات المتحدة إل��ى سورية
لدعم «الدولة اإلسالمية».

الهند تت�أهب بعد �إعالن «القاعدة»
ت�شكيل جناح لها في البالد
وضعت الهند قواتها العسكرية
أمس في حالة تأهب في العديد من
الواليات في البالد بعد إعالن تنظيم
«القاعدة» اإلره��اب��ي تشكيل جناح
جديد له في الهند.
وف����ي ت��س��ج��ي��ل م���ص���ور ع��رض
على االنترنت قال أيمن الظواهري
مسؤول التنظيم اإلرهابي إن إنشاء
الفرع الجديد في الهند سيساهم في
«إنقاذ المسلمين من القمع» في بورما
وب��ن��غ�لادش وكشمير وغ��ي��ره��ا من
البلدان اآلسيوية.
وأطلق الظواهري تسمية «جماعة
قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية»
على الفرع الجديد ،وح��ذر من قمع
السكان المحليين ف��ي إش���ارة إلى
تصرفات تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي في العراق وسورية داعيا ً
إلى الوحدة بين الجماعات المسلحة
ورفض الخالفات.
ويشكل إع�لان «القاعدة» تحديا ً
كبيرا ً لرئيس الوزراء الهندي الجديد
ناريندرا مودي الذي يواجه انتقادات

ح��ادة بسبب صمته على ح��وادث
اعتبرت مناهضة للمسلمين.
ويقدر ع��دد المسلمين في الهند
بنحو  175مليونا ً ويشكلون  15في
المئة من عدد السكان الكلي .يذكر أن
التوترات بين المسلمين والغالبية
ال��ه��ن��دوس��ي��ة ت���زاي���دت م���ع إع�ل�ان

واشنطن حربها على اإلرهاب في عهد
الرئيس األميركي جورج بوش بعد
هجوم الحادي عشر من أيلول 2001
إذ بدأت جماعات إسالمية في الهند
بالتعاطف مع المنظمات المتطرفة
في العالم اإلسالمي ال سيما باكستان
وأفغانستان.

الأمم المتحدة� 10 :آالف �شخ�ص
هجروا من نيجيريا ال�شهر الما�ضي
أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق
ال��ش��ؤون اإلنسانية أن حوالى 10
آالف شخص فروا من نيجيريا في آب
إلى شرق النيجر ،هاربين من عنف
جماعة «بوكو حرام» وقمع الجيش
الحكومي للمسلحين.
وأشار المكتب أمس إلى أن العدد
اإلجمالي للفارين من أعمال العنف في
البالد منذ عام  2013تجاوز  80ألف
شخص ،موضحا ً أن التدفق الجديد
لالجئين نجم عن الهجمات األخيرة
التي شنها مسلحو «بوكو حرام» في
شمال شرقي نيجيريا ،وهي منطقة
تتقاسم الحدود مع النيجر.
وف��ي أواخ���ر شهر ت��م��وز أحصت
األمم المتحدة والسلطات النيجيرية
أكثر من  70أل��ف الج��ئ وصلوا منذ
نيسان  2013إلى المنطقة ،إذ استقر
ال�لاج��ئ��ون ف��ي م���دن وق���رى وج��زر
يصعب ال��وص��ول إليها ف��ي منطقة
ديفا الوعرة في شرق النيجر الذي
أضعفته كثيرا ً أزم��ة غذائية ناجمة

عن فترات جفاف وفيضانات.
وتوقعت األم��م المتحدة «تدفق
أع��داد كبيرة» في األي��ام واألسابيع
المقبلة «إذا ما استمر تدهور الوضع
األمني البالغ الهشاشة ال��ذي ساد

في شهر آب» ،مشيرة إلى «الحاجة
إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية
واألدوات الصحية وشبكات الوقاية
م��ن ال��ن��ام��وس وال��م�لاج��ئ ل��ه��ؤالء
الالجئين المعوزين».

