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أيار  /مايو 2014

 2014/5/4عىل الرغم من الرصاع املسلّح املستم ّر ،أعلن النظام
السوري عن إجراء "انتخابات" رئاسية ،قبلت املحكمة الدستورية
العليا ثالثة مرشحني؛ هم بشار األسد ،وحسان عبد الله النوري،
والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار ،لخوض االنتخابات .وحرم الدستور
ينص الدستور
السوري املعارضة السورية يف الخارج من الرتشح؛ إذ ّ
مقيم يف سورية ملدة ال
السوري لعام  2012عىل " أن يكون املرشح ً
تقل عن عرش سنوات إقامة متصلة ،وأن يحصل املرشح عىل دعم من
ّ
 35من أعضاء مجلس الشعب السوري".
(رويرتز)2014/5/4 ،

معتقل من املقاتلني
ً
 2014/5/5أفرجت املعارضة السورية عن 70
اإليرانيني واللبنانيني املحتجزين عند الجبهة اإلسالمية ،وذلك تنفيذًا
ونص االتفاق الذي جرى برعاية
التفاق خروج املقاتلني من حمصّ .
إيرانية عىل خروج  2250من املدنيني واملقاتلني يف أحياء حمص
القدمية إىل ريف حمص الشاميل مقابل اإلفراج عن املعتقلني اإليرانيني
واللبنانيني ،وإدخال املوا ّد اإلغاثيّة إىل مدينتي نبل والزهراء (سكّانها
من أغلبية شيعية) يف ريف حلب.
(الرشق األوسط)2014/5/5 ،

 2014/5/5أع ّدت اللجنة القانونية يف مجلس الوزراء املرصي بقرا ٍر
قانون تنظيم ُمبارشة
َ
من الرئيس املؤقت عديل منصور ،مرشوعي
الحقوق السياسية ومجلس الشعب .وأق ّرت اللجنة "أ ّن النظام
االنتخايب األنسب ملرص حال ًّيا هو النظام املختلط الذى يجمع بني
النظام الفردي ذي الدوائر الصغرية مع تشكيل قامئة قومية مطلقة
تض ّم مرشحني من الفئات امله ّمشة ،واملرأة ،والعامل والفالحني ،وذوي
تقل نسبة
اإلعاقة ،إضاف ًة إىل املرصيني يف الخارج" ،ويشرتط النظام أال ّ
وسريسل القانون إىل مجلس
العامل والفالحني يف القامئة عن .%٥٠
َ
الدولة ملراجعته لتج ّنب شبهة عدم الدستورية ،كام أ ّن اللجنة خلصت
إىل أ ّن النظام االنتخايب املختلط بنسبة  %٨٠للفردي و %٢٠قومية
نص عليه الدستور من نسبة تعيني رئيس
كقامئة مطلقة ،بخالف ما ّ
الجمهورية والتي تق ّدر بـ.%٥
(املرصي اليوم)2014/5/6 ،

 2014/5/6قالت هيومن رايتس ووتش إ ّن الحكومة اللبنانية أعادت
رسا عرشات من الفلسطينيني إىل سورية يف  4أيار/مايو  ،2014ما
ق ً
يع ّرضهم لخطر شديد .ويف اليوم ذاته رفضت الحكومة اللبنانية
عبوا الحدود ال ّربية من
بشكل تعسفي دخول الفلسطينيني الذين َ

سورية .قالت هيومن رايتس ووتش إ ّن "عىل الحكومة اللبنانية
وعىل وجه الرسعة ،أن تلغي قرارها مبنع الفلسطينيني من سوريا من
دخول لبنان .يقوم لبنان بإعادة الناس دون النظر بشكلٍ ٍ
كاف إىل
املخاطر التي يواجهونها .وتنتهك مثل هذه السياسة مبدأ القانون
الدويل القايض بحظر الطرد أو الر ّد ،والذي مينع الحكومات من إعادة
الالجئني وطالبي اللجوء إىل أماكن تتع ّرض فيها حياتهم أو حريتهم
للخطر".
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/6 ،

 2014/5/6نفت السلطات اللبنانية ،أنّه يوجد قرار مينع السوريني
والفلسطينيني من عبور الحدود اللبنانية يف املطلق ،وذلك بعد التقرير
الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش مبنع الالجئني الهاربني من
النزاع السوري من دخول لبنان .وأكّد وزير الداخلية نهاد املشنوق أ ّن
الحدود ليست مغلقة أمام املواطنني السوريني والفلسطينيني ،وذلك
بعدما نرشت املنظمة بيانًا قالت فيه إ ّن الحكومة اللبنانية منعت
دخول الفلسطينيني عرب الحدود ال ّربية مع سوريا .وأشار البيان أ ّن هذا
املنع جاء بعد حصولهم عىل موافقة مسبقة من السلطات السورية.
(فرانس برس)2014/5/7 ،

 2014/5/8قال عبد الفتاح السييس املرشح لرئاسة الجمهورية آنذاك،
خالل لقائه لعد ٍد من رؤساء تحرير الصحف املرصية ،إ ّن "تحقيق
الدميقراطية يف مرص يحتاج  25عا ًما ،رشيطة االستقرار يف البالد".
وا ّدعــى السييس أنّه "ال يرغب يف السلطة ،إنّ ا ليس من املروءة
والشهامة أن يرتك الشعب والوطن يف خطر".
(القدس العريب)2014/5/8 ،

 2014/5/9اعتذر الرئيس التونيس املؤقّت املنصف املرزوقي باسم
الجمهورية التونسية للمواطنني من النشطاء السياسيني الذين تع ّرضوا
للتعذيب منذ استقالل تونس عام  ،1956وذلك أثناء كلمته التي
ق ّدمها يف اليوم الوطني ملناهضة التعذيب يف تونس .وش ّدد عىل
أهمية محاربة ظاهرة التعذيب وجعلها هدفًا أساس ًّيا للدولة .ومن
املق ّرر أن يصدر مجلس األمن القومي التونيس قانونًا للعفو واملصالحة
لكل من مل يقم بقتل تونسيني ،ومقاتيل الجامعات املسلّحة الذين مل
ّ
تلطّخ أياديهم بالدماء.
(يب يب يس العربية)2014/5/9 ،

 2014/5/10أعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،أ ّن أكرث من
 100ألف شخص ف ّروا من محافظة دير الزور بعد املواجهات بني

العدد ٩
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فصائل إسالمية والجيش الحر ،و"الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"
(داعش).
(فرانس برس)2014/5/10 ،

 2014/5/13انتقدت جامعة اإلخــوان املسلمني يف مرص القرار
الذي أصدره الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور يوم اإلثنني 12
أيار  /مايو ،بخصوص إدارة قناة السويس؛ بحيث يتشكّل لها مجلس
إدارة يصدر بتعيني رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس اإلدارة
املنتدبني ،وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار
وتنص املادة سابقًا عىل أنّه "يكون لهيئة قناة
من رئيس الجمهوريةّ .
السويس مجلس إدارة يصدر بتعيني رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من
مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تعيني أعضاء مجلس اإلدارة املنتدبني واملدير العام للهيئة
وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مرتّباتهم ومكافآتهم بقرار من
رئيس الجمهورية".
(يس ان ان العربية)2014/5/13 ،

 2014/5/13أعلن بان يك مون يف مؤمتر صحايف عقد يف مق ّر األمم
بالتخل
ّ
املتحدة يف نيويورك ،أنّه ت ّم قبول طلب األخرض اإلبراهيمي
عن منصبه بوصفه املمثّل الخاص للجامعة ومنظمة األمم املتحدة،
واملبعوث املشرتك لألمم املتحدة والجامعة العربية إىل سورية .وذلك
بعد عدة مشاورات مع األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل
العريب .ودعا اإلبراهيمي جميع األطراف السورية إىل الضغط من
أجل العمل عىل وقف القتال يف سورية.
(الرشق األوسط)2014/5/14 ،

 2013/5/15أعلنت وزارة الخارجية املرصية عن بدء تصويت
املرصيني يف الخارج يف االنتخابات الرئاسية .ووفقًا لترصيحات وزارة
الخارجية ،يبلغ إجاميل عدد املرصيني املقيمني يف الخارج الذين لهم
حق التصويت  600ألف شخص ،ومن املتوقّع أن يتزايد هذا العدد يف
ّ
حال إلغاء رشط التسجيل املسبق.
(املرصي اليوم)2014/5/15،

 2014/5 /16ارتفع عدد قتىل االشتباكات يف بنغازي إىل أكرث من
شخصا؛ وذلك إثر الهجوم العسكري الذي قاده اللواء املتقاعد
سبعني ً
خليفة حفرت ض ّد كتائب ثورية وإسالمية .ووصفت الحكومة الليبية
هجوم حفرت بأنّه "محاولة انقالبية" .واعتربته عمال خار ًجا عن القانون
والرشعية الدولة ،وانقالبًا عىل الثورة الليبية.
(يب يب يس العربية)2014/5/18 ،

 2014/5/17أعلنت الجامعة العربية أنّها تابعت عملية انتخابات
املرصيني يف الخارج التي بدأت يوم  15أيار  /مايو  .2014ويف هذا
الشأن أكّدت السفرية هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة متابعي االنتخابات
الرئاسية املرصية ،لجامعة الدول العربية ،عىل "حرص جامعة الدول
العربية عىل دعم مسرية الدميقراطية يف جمهورية مرص العربية،
واستعداد الجامعة العربية لتقديم الدعم الكامل ملرص يف هذه
املرحلة"
(الدستور)2014/5/17 ،

 2014/5/19قامت الواليات املتحدة بزيادة عدد مشاة البحرية إىل
 60جنديًّا آخرين وأربع طائرات أوسربي تتمركز يف صقلية ،والتي
ميكن استدعاؤها إلجالء األمريكيني من السفارة األمريكية يف طرابلس
مع تزايد االضطرابات يف ليبيا .ويصل العدد اإلجاميل للمشاة البحرية
إىل  250جنديًّا يف قاعدة سيجونيال ،والتي تع ّد جز ًءا من وحدة
استجابة األزمات والحفاظ عىل أمن السفارات ،والتي أُنشئت بعد
الهجوم عىل السفارة األمريكية يف ليبيا عام .2012
(رويرتز)2014/5/19 ،

 2014/5/19دعت  58دولة ،يف بيان رسمي مو ّجه ملجلس األمن
األممي إىل تب ّني قرار مق ّدم باقرتاح فرنيس إلحالة الوضع يف سوريا
إىل املحكمة الجنائية الدولية؛ إذ ق ّدمت فرنسا مرشوع قرار ملجلس
األمن من شأنه منح املحكمة الجنائية الدولية االختصاص ملالحقة
جرائم الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانية املرتكبة يف سوريا .وقامت أكرث
من  100منظمة غري حكومية دولية بإصدار بيان يدعو مجلس األمن
للموافقة عىل القرار املق ّدم باقرتاح فرنيس.
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/20 ،

 2014/5/22فشل ن ّواب الربملان اللبناين يف محاولة أخرية وللمرة
الخامسة ،يف انتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس ميشال سليامن قبل
 48ساعة من انتهاء فرتة واليته.
(رويرتز )2014/5/22 ،

 2014/5/23مل يستبعد رئيس هيئة األركان للقوات املسلحة الروسية
الجرنال فالريي غرياسيموف قيام الدول الغربية بعملية عسكرية ض ّد
نظام الرئيس بشار األسد يف سوريا ،وذلك يف ترصيح له يف املؤمتر
الدويل الثالث لألمن يف موسكو .وأضاف أنّه يف حال سقط النظام
السوري الحايل فإ ّن الراديكاليني اإلسالميني سيستلمون السلطة
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ما سيح ّول سوريا إىل مركز لتصدير اإلرهــاب والتط ّرف والسالح
واملخدرات من الرشق األوسط إىل العامل.
(روسيا اليوم)2014/5/23 ،

 2014/5/24أجرى وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي اتصاالت
هاتفية مع وزراء خارجية روسيا واإلمارات والسودان بشأن األوضاع
الليبية .وأكّد أ ّن مرص حريصة عىل استقرار األوضاع يف ليبيا .ويف
الوقت ذاته ،أعلن اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت عن استمرار
عملياته عسكرية لطرد من وصفهم بـ "االرهابيني املسلحني وجامعات
القاعدة من ليبيا وتسليم قيادات تنظيم اإلخوان الهاربني ملرص" .وقال
يف حديثه لوكالة أنباء أمريكية "إنّه ال يسعى للسلطة ،إنّ ا إىل أن
يكون لليبيا قيادة دميقراطية يت ّم اختيارها وانتخابها .كام أكّد إمكانية
ترشّ حه لرئاسة ليبيا إن رغب الشعب يف ذلك .وأيّد حفرت موقف
املشري السييس من  30يونيو وانحيازه ملطالب املرصيني".
(املرصي اليوم)2014/5/24 ،

 2014/5/25منح املؤمتر الوطني العام الليبي ،الثقة لحكومة أحمد
معيتيق .وأعلن عضو املؤمتر محمد الكيالين أ ّن  83من أصل  93من
أعضاء املؤمتر منحوا الثقة للحكومة الجديدة ..واختار املؤمتر الوطني
رئيسا جدي ًدا للحكومة
العام يف  4أيار  /مايو  ،2014أحمد معيتيق ً
بعد عملية تصويت شهدت جدلً حول رشعية اختياره وقانونيته.
(شينخوا)2014/5/25 ،

 2014/5/27قامت وزارة الخارجية األردنية بتسليم مذكرة للسفارة
السورية يف عامن اعتربت فيها "السفري السوري لدى األردن بهجت
شخصا غري مرغوب فيه" .وطلبت املذكرة من سليامن مغادرة
سلامن ً
األردن خالل  24ساعة .وأوضحت الخارجية األردنية أ ّن قرار طرد
بهجت سليامن جاء "بعد أن استم ّر سليامن يف إساءاته للمملكة
وقياداتها عرب كافة وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي وإساءته
املبارشة لدول عربية جارة لألردن.
(صحيفة الغد األردنية)2014/5/27 ،

 2014/5/29دعا األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون النظام السوري
إىل اإلرساع يف تدمري الرتسانة الكياموية التي من املق ّرر االنتهاء منها يف
وعب بان
 30حزيران /يونيو  2014بحسب قرار مجلس األمن الدويلّ .
يك مون يف الرسالة التي و ّجهها إىل الحكومة السورية "عن قلقه من
استخدام النظام السوري غاز الكلور".
(رويرتز)2014/5/29 ،

 2014/5/31يف ر ٍّد عىل املحاولة االنقالبية لخليفة حفرت ،أصدرت
الحكومة الليبية املؤقتة بيانًا أكّدت فيه "أ ّن الشعب ميثّل الرشعية
وعبت الحكومة الليبية "عن فخرها بالشعب
الوحيدة لليبيا"ّ .
الليبي وإرصاره عىل بناء دولة القانون واملؤسسات ،ودعمهم للجيش
والرشطة".
(وكالة األنباء الليبية)2014/5/31 ،

حزيران  /يونيو 2014

 2014/6/3أعلنت الحكومة السورية عن بدء االقرتاع يف االنتخابات
الرئاسية .وبحسب وزارة الداخلية السورية ،فإ ّن  15مليون ناخب
سوري يتوزّعون عىل نحو  9آالف مركز اقرتاع سيص ّوتون يف هذه
االنتخابات يف املناطق التي يسيطر عليها النظام .ويف تعليقها عىل
الخطوة ،اعتربت األمم املتحدة أ ّن إجراء االنتخابات الرئاسية يف سورية
حل سيايس يف سوريا" .أ ّما وزير
"سينسف الجهود الرامية للتوصل إىل ّ
الخارجية األمريكية جون كريي ،فقد وصف االنتخابات بأنّها "إهانة"
و"مهزلة" و"تزوير" ،يف حني قال الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند إنّها
انتخابات "مزعومة" ونتائجها "معلنة مسبقًا" .ورأت بريطانيا أنّه لن
"أي قيمة".
تكون لالنتخابات ّ
(يب يب يس العربية)2014/6/3 ،

 2014/6/3أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية يف مرص فوز
املرشّ ح الرئايس ووزير الدفاع السابق ،املشري عبد الفتاح السييس،
مبنصب رئيس الجمهورية ،وبنسبة بلغت  96.91يف املئة ،من إجاميل
األصوات الصحيحة ،مقابل  3.09يف املئة ملنافسه حمدين صباحي.
وقال رئيس لجنة االنتخابات ،املستشار أنور العايص ،خالل املؤمتر
الصحفي الذي ُعقد يوم الثالثاء  3حزيران  /يونيو ،إلعالن النتائج
الرسمية لالنتخابات الرئاسية" ،إ ّن نسبة املشاركة يف االنتخابات بلغت
 47.45يف املئة من إجاميل الناخبني املق ّيدين يف كشوف الناخبني".
يحق لهم التصويت بلغ  53مليون
وأوضح رئيس اللجنة أ ّن عدد من ّ
و 909آالف و 306ناخبني ،أدىل  318ألف و 33ناخبًا بأصواتهم يف
الخارج ،يف حني بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم يف اللجان االنتخابية يف
محافظات الجمهورية 25 ،مليون و 260ألف و 190ناخ ًبا.
وأضاف العايص أ ّن عدد األصوات الصحيحة بلغ  24مليون و537
ألف و 615صوتًا ،أي ما نسبته  95.93يف املئة من إجاميل أصوات
من شاركوا يف عمليات التصويت ،وبلغ عدد األصوات الباطلة مليون
و 40ألف و 608أصوات ،بنسبة  4.07يف املئة .وبالنسبة إىل عدد
كل املرشحني ،فأكّد رئيس لجنة االنتخابات
األصوات التي حصل عليها َ
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أ ّن السييس حصل عىل  23مليون و 780ألف و 104أصوات ،يف حني
حصل صباحي عىل  757ألف و 511صوت ًا.
(يس ان ان ،العربية)2014/6/3 ،

 2014/6/4أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد اللحام نتائج
"االنتخابات" الرئاسية السورية بفوز الرئيس الحايل بشار األسد بنسبة
 %88.7من األصوات ،تاله املرشح حسان النوري بنسبة  %4.3وماهر
الحجار بنسبة  .%3.2وقال اللحام يف كلمة بثّها التلفزيون الرسمي
السوري إ ّن الرئيس الحايل بشار األسد حصل عىل  10ماليني ،و319
ألفًا و 723صوت ًا .وا ّدعت املحكمة الدستورية السورية أ ّن عدد
املشاركني بلغ  11مليونًا و 634ألفًا و 412من أصل  15مليونًا و840
ألفًا و 575ناخبًا داخل سوريا وخارجها ،مشرية إىل أ ّن نسبة املشاركة
بلغت  73,42يف املئة".
(فرانس )2014/6/4 ،24

توصل الجيش اليمني والحوثيون إىل اتفاق لوقف إطالق
ّ 2014/6/4
النار .وأُبرم االتفاق بوساطة مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن جامل
بن عمر.
(يب يب يس)2014/6/4 ،

 2014/6/5رفض االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
االعرتاف ب نتائج االنتخابات الرئاسية السورية .ووصف االنتخابات
بأنّها غري رشعية وال متثّل الشعب السوري .وجاء يف بيان االئتالف
ما ييل "أنهى نظام األسد يوم أمس آخر فصول املرسحية الهزلية،
وذلك بإعالن فوز املجرم بشار يف انتخابات قاطعها معظم السوريني
يف الداخل ،فيام أجرب الطالب واملوظفون عىل املشاركة تحت التهديد
والوعيد ،وقد ت ّم بطبيعة الحال إغفال وشطب أكرث من  9ماليني نازح
والجئ يف الداخل السوري ودول الجوار" .واعترب االئتالف أ ّن إجراء
االنتخابات يستوجب رضورة زيادة الدعم للمعارضة لتغيري موازين
القوى عىل األرض وإجبار النظام السوري عىل قبول االتفاقات الدولية
للحل السيايس يف سورية وأ ّولها بيان جنيف.
التي تشكّل األساس ّ
(املوقع الرسمي لالئتالف)2014/6/5 ،

 2014/6/8تع ّهد الرئيس املرصي الجديد عبد الفتاح السييس مبواجهة
"اإلرهاب" وإرساء األمن يف بالده؛ وذلك بعد أدائه اليمني الدستورية
لتسلّم مها ّم منصبه .وقال السييس إ ّن انتخابه ،يف االقرتاع الذي جرى
يف أيار  /مايو ،يع ّد "لحظة تاريخية" ،متعه ًدا بعدم التصالح مع من
"ارتكبوا العنف".
(يب يب يس)2014/6/9 ،

 2014/6/8أعلن التحالف الوطني لدعم الرشعية ورفض االنقالب
يف مرص عدم اعرتافه بنتائج االنتخابات الرئاسية أو بتنصيب عبد
سمه "رشعنة
مم ّ
رئيسا ملرص ،وحذّر املجتمع الدويل ّ
الفتاح السييس ً
االنقالب" .وقال التحالف يف بيان خالل مؤمتر صحفي عقده اليوم يف
مدينة إسطنبول يف تركيا" :لقد كان متوقّ ًعا أن ينتهي مشهد االنقالب
بتنصيب قائد االنقالب العسكري الدموي الغاشم عبد الفتاح السييس
رئيسا للبالد ،ومل يكن غائبًا عن وعي الشعب املرصي أ ّن السييس
ً
ما قتل اآلالف واعتقل عرشات اآلالف وسحل وأصاب أضعافهم
رئيسا للبالد ،ويتحقق حلمه املزعوم وأ ّن ما س ّمي كذبًا
إال ليكون ً
بانتخابات الرئاسة مل يضف جدي ًدا للواعني من أبناء الوطن ،فهو الذي
يدير املشهد منذ اليوم األ ّول".
(الجزيرة نت)2014/6/8 ،

 2014/6/9كلّف الرئيس املرصي الجديد عبد الفتاح السييس رئيس
الوزراء السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة .وقال محلب
إ ّن أه ّم األولويات التى سيت ّم تنفيذها فو ًرا ،تحقيق األمن واالستقرار،
ومواجهة البطالة ،ومعدالت من ّو مناسبة ،والعدالة االجتامعية.
(األهرام)2014/6/10 ،

 2014/6/9استقال أحمد معيتيق ،رئيس الوزراء الليبي املكلّف من
جانب املؤمتر الوطني العام برئاسة الحكومة .وأعلن الربملان املؤقت
يف ليبيا التزامه بحكم أصدرته املحكمة الدستورية يقيض بـ"عدم
دستورية" تعيني معيتيق .وقال معيتيق إنّه سيكون "أ ّول" من يرضخ
ألحكام القضاء .وأكّد نائب رئيس املؤمتر الوطني الليبي ،صالح
املخزوم ،يف مؤمتر صحفي استمرار عبد الله الثني يف مها ّمه كرئيس
مؤقت للوزراء.
(يب يب يس)2014/6/9 ،

 2014/6/10أعلن محافظ نينوى ،أثيل النجيفي ،رسم ًّيا ،سقوط
املوصل بعد هروب ق ّوات الجيش العراقي ووقوع املدينة تحت
سيطرة مسلّحني من ضمنهم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام.
(العريب الجديد)2014/6/10 ،

 2014/6/11أكّدت الواليات املتحدة ،دعمها للحكومة العراقية يف
وجه الحراك املسلّح الذي نسبته إىل تنظيم "الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام" ،بعدما سيطر عىل مناطق واسعة من شاميل العراق
ووسطه ،وبات يه ّدد بغداد .وقال املتحدث باسم البيت األبيض
جاي كارين يف بيان نقلته وكالة األنباء الفرنسية ،إ ّن واشنطن "تدين
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بش ّدة الهجامت األخرية التي ش ّنتها الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
يف العراق" .وأضاف أ ّن "الواليات املتحدة تدعم القادة العراقيني
من جميع األطراف السياسية يف سعيهم لتحقيق الوحدة الوطنية
الرضورية لالنتصار يف املعركة ض ّد الدولة اإلسالمية يف العراق والشام".
(العريب الجديد)2014/6/12 ،

 2014/6/14دعا رئيس بعثة العالقات مع العراق يف الربملان األورويب
أسرتون ستفنسون إىل تن ّحي رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك ،وقطع
التدخالت اإليرانية ،وتشكيل حكومة وطنية تضمن مشاركة جميع
الحل الوحيد واملوضوعي
مك ّونات املجتمع العراقي .معت ًربا أ ّن هذا هو ّ
الحل
لوقف مزيد من إراقة الدماء يف العراق .وقال يف بيان إ ّن هذا ّ
يحظى بتأييد القوى الوطنية والدميقراطية العراقية يف نطاق واسع،
وت ّم تقدميه يف املؤمتر الذي عقد يف  11حزيران/يونيو يف بروكسل.
وطالب الواليات املتحدة واالتحاد األورويب مبامرسة ضغوط عىل املاليك
الحل والتن ّحي عن السلطة بدلً من أن تق ّدم العون له "أل ّن
لقبول هذا ّ
دعم إلراقة الدماء يف العراق شئنا أم أبينا".
يف ذلك ً
(الجزيرة نت)2014/6/14 ،

 2014/6/14اتّهم الرئيس اإليراين حسن روحاين ،يف مؤمتر صحايف
أقيم مبناسبة مرور عام عىل االنتخابات الرئاسية التي أُجريت يف 14
حزيران  /يونيو  ،2013والتي أ ّدت إىل فوزه "بعض الدول الغربية
بتقديم الدعم السيايس واإلعالمي لإلرهابيني" ،مضيفًا "من الواضح
أ ّن الجامعات اإلرهابية تتلقّى الدعم من بعض دول املنطقة" .وأشار
إىل أ ّن "العراق دولة صديقة وشقيقة ،والحكومة والشعب العراقي مل
يطلبا م ّنا التدخّل يف هذا املجال ،وأ ّن إيران مستعدة للر ّد إذا طلب
العراق ذلك" .وعرض روحاين إمكانية أن تفكّر إيران يف التعاون مع
الواليات املتحدة إلعادة األمن إىل العراق ،مضيفًا "علينا كلّنا مواجهة
وفعل" .ويف ر ّد عىل سؤال بخصوص التعاون
قول ً
الجامعات اإلرهابية ً
اإليراين األمرييك ،قال روحاين "ميكن أن نفكّر يف ذلك إذا بدأت أمريكا
يف مواجهة الجامعات اإلرهابية يف العراق ويف أماكن أخرى".
(العريب الجديد)2014/6/14 ،

 2014/6/14دعا وزير الخارجية األمرييك جون كريي قادة التيارات
السياسية يف العراق إىل الوحدة ملواجهة الجامعات املسلّحة ،بينام
اعترب رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري أ ّن ما يحدث يف العراق
ناجم عن إخفاق الغرب يف التح ّرك يف سوريا .وقالت الخارجية
األمريكية يف بيان إ ّن كريي اتصل هاتف ًّيا بنظريه العراقي هوشيار
زيباري حيث أكّد أ ّن مساعدة الواليات املتحدة (للعراق) لن تنجح إال
إذا كان الزعامء العراقيون مستع ّدين لتنحية خالفاتهم جانبًا وتطبيق
منسق وف ّعال إلقامة الوحدة الوطنية الالزمة لتق ّدم البالد
أسلوب ّ
ومواجهة تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .كام دعا
املسؤول األمرييك السلطات العراقية إىل التصديق برسعة عىل نتائج
االنتخابات الربملانية التي جرت يف  30نيسان  /أبريل  2014وتشكيل
حكومة جديدة.
(الجزيرة نت)2014/6/15،

 2014/6/14عطّلت قوى ليبية مه ّمة بعثة األمم املتحدة ومبادرة
املبعوث الدويل طارق مرتي لجمع األفرقاء عىل طاولة حوار ،قبل
أيام من االستحقاق االنتخايب يف  25من الشهر الجاري .والالفت أ ّن
القوى التي اعرتضت عىل املبادرة ،هي نفسها التي تسعى إىل إقصاء
اإلسالميني عن السلطة .وبدأت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
عملها يف أيلول  /سبتمرب  2011بعد صدور قرار مجلس األمن رقم
 ،2009و ُم ّدد عملها ثالث مرات بقرارات صادرة عن مجلس األمن
الدويل ( ،)2144 ،2040 ،2022عىل مدى عا َمي  2011و2012
(العريب الجديد)2014/6/14 ،

 2014/6/15قتل سبعة من ق ّوات األمن الكردية يف غارة ج ّوية عىل
محافظة دياىل شامل رشق بغداد ،بينام قالت القوات العراقية إنّها
متكّنت من استعادة ثالث مناطق يف محافظة صالح الدين شاميل
العاصمة العراقية ،بالتزامن مع تواصل املواجهات مبحاور مختلفة.
(الجزيرة نت)2014/6/15 ،

