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الجي�ش واللجان ال�شعبية يطردون «القاعدة» من «اليتمة» ...وطيران التحالف م�ستمر في عدوانه

�شروط وم�شاورات لأطراف الحوار ...ومجل�س الأمن يدعو الى هدنة يمن ّية
فيما يتواصل نزيف الدم في اليمن نتيجة
للعدوان الظالم الذي تشنه السعودية بدأت
المناقشات اليمنية  -اليمنية من جهة ،وجلسة
استثنائية لمجلس األم��ن بطلب من روسيا
لمناقشة األوض��اع في ه��ذا البلد ،تزامنا ً مع
جهود المبعوث األممي لدفع الفرقاء السياسيين
إلى الحوار.
وأعلن أحد مساعدي الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي استعداد االخير للمشاركة
ف��ي ال��ح��وار ال��ذي دع��ت إليه األم��م المتحدة.
واقترحت حكومة هادي أن يكون الحوار في
 14الشهر الجاري .وكانت حركة أنصار الله
أعلنت موافقتها أول من أم��س على مشاركة
هادي كفريق سياسي في الحوار المرتقب.
أخيرا ً وضع الحوار اليمني  -اليمني بإشراف
األم��م المتحدة على ن��ار حامية ،بعد موافقة
األط���راف المعنية على مقترحات المبعوث
األممي ولد الشيخ إسماعيل ،لمناقشة األزمة
القائمة في جنيف ،في منتصف الشهرالجاري،
إذا لم يطرأ أي تغيير على المشهد ،ال سيما أن
التحالف السعودي يواصل عدوانه الهمجي
على اليمن ،من دون تسجيل أي مؤشرات على
تراجع في العمليات العسكرية.
الجولة المكوكية للمبعوث األم��م��ي بين
العواصم المعنية ،متزامنة مع وساطة عُ مان،
بين الحوثيين وممثلين لواشنطن ،أفرزتا توافقا ً
على الرعاية األممية للحوار .إال ان األمر ال يقف
عند هذا التوافق بل يتخطاه إلى مداوالت خالل
األيام المقبلة ،حول األسس التي سينطلق منها
المتحاورون.
وبين إص��رار الرئيس المستقيل عبد ربه

منصور هادي ومن ورائ��ه السعودية على أن
يكون ق��رار األم��م المتحدة األخير بخصوص
اليمن أساسا ً لبدء الحوار ،يقابله تمسك أنصار
ال��ل��ه وحلفائهم باعتماد مخرجات ال��ح��وار
الوطني األخ��ي��رة ق��اع��دة لمناقشة مفتوحة
وغير م��ش��روط��ة ،بمشاركة جميع األط��راف
اليمنية.
وتسعى األمم المتحدة التي تعي حجم هذا
التناقض ،وبعد إقرار مبدأ الحوار في جنيف،
إلى ترتيب حل وسطي لهذا التناقض ،تشارك
فيه قوى إقليمية ودولية ،صاحبة تأثير على
المشهد اليمني.
وكان األمن الدولي أيد ،أول من أمس ،دعوة
أطلقها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
إلرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن ،مطالبا ً
أط��راف النزاع في هذا البلد ببدء مفاوضات
سالم في أسرع وقت.
وأبدى أعضاء مجلس األمن الـ  ،15في بيان
صدر باإلجماع« ،خيبة أملهم العميقة» إزاء
إرج��اء مفاوضات السالم التي كانت ُمق ّررة
األسبوع الماضي في جنيف .وأضاف أعضاء
مجلس األم���ن ،ف��ي بيانهم ،أن��ه��م «ي��ؤي��دون
دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلرساء هدنة
إنسانية أخ���رى ،م��ن أج��ل السماح بوصول
ال��م��س��اع��دات إل���ى ال��ش��ع��ب اليمني ب��ص��ورة
عاجلة».
رجح مصدر ديبلوماسي أن
في هذا الوقتّ ،
ُتعقد المفاوضات قرابة  10حزيران المقبل،
فيما ش��دد المتحدث ب��اس��م األم���م المتحدة
ستيفان دوجاريك على أن «المفاوضات يجب
أن ُتعقد من دون شروط مسبقة».

ان لم تكن بيدق ًا �سعودي ًا ـ تركي ًا
ف� ً
أهال بك في ال�شطرنج الأميركي
لمى خيرالله
ان لم تكن بيدقا ً سعوديا ً  -تركيا ً فأهالً بك في الشطرنج
األميركي ه��ذه هي ح��ال المجموعات المسلحة ،فبعد مرور
أكثر من سبعة أشهر على خروجه ومقاتليه من سورية هربا ً
من «جبهة النصرة» و«جند األقصى» ،يعود زعيم جبهة ثوار
سورية المسمى «جمال معروف» إلى الساحة من جديد بعد
أن تخلى عن تسميته التقليدية وبدأ العمل ضمن إطار «جيش
ال �ث��وار» المنضوي تحت برنامج المعارضة المعتدلة الذي
تديره واشنطن ،والذي تقول إنه سيقاتل تنظيم داعش على حد
تعبيرها.
كما ب ��دأت عملية كشف المستور ف��ي تنظيم داع ��ش عبر
تسريب التقارير السرية في المؤسسات االميركية العسكرية
واالستخباراتية ،فإن مرحل ًة أخرى بدأت بالحديث العلني عن
تعويم «جبهة النصرة» والتي بدت مالمحها األخيرة في إقالة
المدعو «زهران علوش».
وأعلن ما يسمى «االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام» انتقال
قيادة المجموعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية من
اإلرهابي «زه��ران علوش» إلى نظيره «أبو محمد الفاتح» ،في
خطوة تقصي زعيم التنظيمات األكثر جدلية في الغوطة من
منصبه بعد غيابه لمدة شهرين متنقالً بين تركيا ودول أخرى
منها السعودية ،لشحذ همم الداعمين أمالً برفع سوية التسليح
في الداخل السوري.
(التتمة ص)14

بين ال�صورة االيديولوجية والإطار...
�أين تكمن ال�سيا�سة الغربية الـ «داع�شية»؟
ناديا شحادة وفاديا مطر
يأتي اجتماع وزراء ومسؤولين من  20دول��ة في باريس
لمناقشة قضية محاربة «داع��ش» ال��ذي ب��ات الشغل الشاغل
لصناع القرار في جميع دول العالم في ظل التطورات الميدانية
للتنظيم الذي يجند مقاتليه من كافة دول العالم ،وهذا ما أكده
ممثل وزارة الخارجية االميركية ،إذ قال ان ما يزيد على 22
الف مواطن اجنبي من اكثر من  100دولة يقاتلون في صفوف
التنظيمات المتطرفة مثل «داع��ش» ،الذي بات ينتشر ويتمدد
في كل من العراق وسورية حيث سيطر على مدينة الرمادي
في  17أيار ،التي مثلت أكبر نكسة للقوات األمنية العراقية منذ
سقوط الموصل ونجح التنظيم في وصوله الى مدينة تدمر في
 20ايار من العام الحالي.
وف��ي ظ��ل ه��ذه ال �ت �ط��ورات ي��أت��ي ه��ذا االج�ت�م��اع ال ��ذي يراه
ال�م��راق�ب��ون ان��ه ح�ض��ور وازن بالشكل ف��ارغ م��ن المضمون
بغياب روسيا ،التي تحث على االلتزام بالشرعية الدولية حيث
أك��د وزي��ر خارجيتها على ض��رورة اح�ت��رام القانون الدولي
وسيادة الدولة في التعامل الغربي مع الملفات الدولية.
ي��ؤك��د ال�م�ت��اب�ع��ون ع�ل��ى ان واش�ن�ط��ن ال�ت��ي ت�ق��ود التحالف
المنطوي تحت اس��م محاربة «داع ��ش» وال�ت��ي تتبع سياسة
ازدواجية المعاير في تعاملها مع التنظيم أصرت على تسليح
المكونات بدل الدولة العراقية واستثنت الجيش السوري في
حربها على «داع��ش» وتجاهلت آالف الغارات التي يقوم بها
(التتمة ص)14

ميدانياً ،تمضي الرياض في عدوانها الغاشم
على اليمن ،مستهدفة العديد من المناطق،
وحاصدة المزيد من الضحايا األبرياء.
وق��د ش��نّ طيران ال��ع��دوان السعودي غارة
على جبل عيبان في صنعاء ،فيما أعلن الناطق
باسم وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد
شخص وإصابة  10آخرين ،في حصيلة أولية
قابلة لالرتفاع إثر غارات استهدفت مجمع 22
مايو وسط العاصمة اليمنية.
وسجلّت حتى الصباح  18غارة استهدفت
ُ
مناطق متفرقة في منطقة نشور في صعدة،
فيما شهدت منطقة الضيعة بمديرية رازح
قصفا ً صاروخيا ً عنيفاً.
كما استهدف طيران ال��ع��دوان السعودي
مداخل مدينة م��أرب عبر شنه ست غ��ارات،
وقصف منطقتي المنصورة والعريش.
وفي سياق متصل ،أعلن الجيش واللجان
الشعبية عن تطهير منطقة اليتمة في الجوف
بعد معارك مع عناصر «القاعدة» تم خاللها
القبض على عدد من عناصر «القاعدة» بينهم
قيادات متورطة في أعمال إجرامية.
وردا ً على العدوان ،قصف الجيش اليمني
واللجان الشعبية شبكة االتصاالت في موقع
ال��م��زح��اف العسكري بجيزان بصليات من
الصواريخ.
إل��ى ذل��ك ،أك��دت مصادر محلية في شبوة
جنوب شرقي اليمن قيام ميليشيا عبدربه
هادي ومسلحي «القاعدة» بإعدام بشع لنحو
 12مدنيا ً من ابناء المحافظة على طريقة
«داعش» فيما تم اعدام  5آخرين في مدينة تعز
ذبحا ً بالسكاكين بسبب رفضهم للعدوان.

الجي�ش ال�سوري ي�صد هجوم ًا عنيف ًا لـ«داع�ش»على جنوب الح�سكة

دم�شق :منفتحون للتعاون في مكافحة الإرهاب
والتحالف ف�شل ف�ش ًال ا�ستراتيجي ًا
استهجنت سورية المواقف التي أعلن عنها وزير
الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس وما تضمنه
البيان الصادر في اختتام مؤتمر دول التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة األميركية الذي
انعقد في باريس والذي أظهر في شكل واضح فشل
استراتيجية ه��ذا التحالف في مكافحة اإلره��اب
التكفيري المتمثل بتنظيمي «داع���ش» و«جبهة
النصرة» بدليل المحاولة المكشوفة ف��ي إلقاء
مسؤولية هذا الفشل على الدول التي تكافح فعالً هذا
اإلرهاب.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية
«لقد أمنت السياسات الغربية الخاطئة البيئة
الخصبة النتشار المد اإلرهابي الذي يشكل تهديدا ً
للسلم واألمن اإلقليمي والدولي األمر الذي حذرت
منه سورية والكثير من القوى الدولية الفاعلة
والتي دعت إلى قيام تعاون دولي لمكافحة اإلرهاب
في إطار األمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية
باعتباره السبيل الوحيد للقضاء على آفة اإلرهاب».
وأض��اف المصدر «إن ما يثير الريبة في مؤتمر
باريس مشاركة دول مثل السعودية وتركيا وقطر
وال��ت��ي أصبح معروفا ً للقاصي وال��دان��ي دوره��ا
التدميري في توفير كل أشكال الدعم للتنظيمات
اإلرهابية المسلحة وتسهيل عبور اإلرهابيين إلى
سورية في انتهاك فاضح ل��ق��رارات مجلس األمن
الخاصة بمكافحة اإلره���اب وظ��اه��رة المقاتلين
األجانب».

توفيق المحمود

وفي السياق ،قال رئيس مجلس الشعب السوري
محمد جهاد اللحام «إن سورية منفتحة على التعاون
الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب ضمن إطار القانون
الدولي وق��رارات مجلس األم��ن المعنية بمحاربة
هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا ً وتهديدا ً ألمن
واستقرار المنطقة والعالم».
وأوضح اللحام أن الحكومة تبذل جهودا ً كبيرة

خالل م�ؤتمر �صحافي مع مركل في برلين

ال�سي�سي :حاربنا الفا�شية الدينية
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
أم��س ،أن السلطات المصرية ال يمكن أن
تتدخل أبدا ً في األحكام القضائية.
وقال السيسي خالل مؤتمر صحافي مع
المستشارة األلمانية أنغيال مركل في برلين
إنه شرح لها بوضوح أبعاد أحكام اإلعدام
في مصر مضيفاً« :هناك إج��راءات قضائية
في المحاكمة ونحن ال نتدخل في أحكام
القضاء».
وأضاف السيسي أن المصريين حاربوا
الفاشية الدينية في  30حزيران مؤكدا ً أن
عالقة المصريين بجيشهم عالقة خاصة .
من جهتها ،قالت مركل «استمعنا إلى آراء
بعضنا بعضا ً وأتمنى أن يتم حل مشكالت
أحكام اإلع��دام وقضايا حقوق اإلنسان».
كما أك��دت أن ألمانيا ستعمل مع الشريك
المصري لمحاربة اإلره��اب قائلة« :نقدر
الجهد المبذول من مصر إلعادة االستقرار في
المنطقة».
وأبدت المستشارة األلمانية رغبة بالدها
في الوقوف إلى جانب المصريين بخاصة
في ما يتعلق بالجانب األمني في سيناء،
وقالت« :اإلرهاب يمثل خطرا ً ليس على مصر
فقط ولكن على العالم أجمع».
وأك��دت مركل أنه «سيتم دعم مصر في
شكل أكبر خالل الفترة المقبلة ولهذا دعونا
الرئيس السيسي اليوم لزيارة بالدنا».

ت�أميم بنك �آ�سيا الم�سمار الأخير
في نع�ش �أردوغان

لتأمين احتياجات المواطنين األساسية والمعيشية
رغم االستهداف الممنهج الذي تتعرض له البنى
التحتية والخدمية على أيدي التنظيمات اإلرهابية
المسلحة ،م��ؤك��دا ً أن سورية بقيادتها وجيشها
وشعبها ماضية في دحر اإلرهاب وداعميه ومموليه
أينما وجد على أراضيها حتى تحقيق النصر.
(التتمة ص)14

أينما كنت تنظر في تركيا ترى الرئيس رجب طيب أردوغان
وموجها ً اتهاماته إلى كل
يخطب في حش ٍد معبرا ً عن غضبه
ّ
أح ��زاب المعارضة ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال�ت��ي ال ت��وال�ي��ه وتدعم
حكومته ،منتهكا ً ما يمليه عليه الدستور من حياد سياسي
إزاء االنتخابات ،ومتسلّحا ً بحصانة منصبه ،فدخول أردوغان
الحملة االنتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي انفصل
عنه رسميا ً لدى تولّيه الرئاسة كانت محاولة منه إلنعاش شعبية
الحكومة المتراجعة ،لكن استطالع الرأي الذي أعلن عنه مركز
كوندا عالي الصدقية أظهر تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية
وجاء في االستطالع الذي نشرت صحف تركية أجزاء منه أن
ح��زب الشعوب الديمقراطي المؤيد ل�لأك��راد سيحصل على
 11.5في المئة من األصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول
البرلمان وهو عشرة في المئة ،فأرجع المحللون سبب تراجع
ُّ
وتدخله في شكل
شعبية الحزب الحاكم هو سياسة أردوغان،
مباشر في الحملة االنتخابية للحزب واأله��م تجميده عملية
السالم الكردية التي أفق َدتْه ج��زءا ً مهما ً من أص��وات األكراد،
واعتماده أكثر على التيار اإلس�لام��ي في محاولة الستعادة
أصوات اإلسالميين المستائين من العمل لتصفية تيار إسالمي
شقيق بحجة الخالف السياسي مع زعيمه فتح الله غولن.
(التتمة ص)14

الريا�ض :منفذ هجوم الدمام
�سعودي الجن�سية
كشفت وزارة الداخلية السعودية ،هوية منفذ الهجوم على مسجد اإلمام
الحسين «ع» في العنود في الدمام ،وهو خالد عائد محمد الشمري سعودي
الجنسية ،في الوقت الذي أعلنت عن قائمة تضم  16شخصا ً من المطلوبين
في العملية اإلرهابية التي استهدفت مسجد القديح.
وأعلنت الداخلية السعودية عن مكافأة مالية قدرها مليون ريال لمن يدلي
بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وخمسة ماليين لمن يدلي
بمعلومات عن أكثر من مطلوب في حين أعلنت عن مكافأة مالية تبلغ سبعة
ماليين لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلحباط عملية إرهابية.
وأشارت السلطات إلى أن منفذ الهجوم خالد الشمري استخدم متفجرات
من نوع «.»RDX
ويُذكر أن تنظيم «داعش» تبنى العمليتين اإلرهابيتين في الدمام والقديح
السعوديتين.

جولة ثالثة من الحوار الليبي في الجزائر
انطلقت فعاليات االجتماع الثالث لقادة ورؤس��اء األح��زاب السياسية
والنشطاء الليبيين بالجزائر ،أمس ،تحت رئاسة برناردينو ليون المبعوث
الخاص لألمم المتحدة إلى ليبيا.
ويستمر االجتماع لمدة يومين في إطار الحوار الليبي الشامل ،في ظل حضور
عبدالقادر مساهل وزير الشؤون المغاربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول
العربي.
وقال مساهل مساء أول من أمس ،إن المشاركين في هذه الجولة الجديدة
سيبحثون المسائل المرتبطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا إضافة
إلى دراسة الترتيبات األمنية وآخر تطورات األوضاع في ليبيا.
وتعد هذه الجولة هي الثالثة من نوعها للحوار الليبي بالجزائر تحت رعاية
البعثة األممية في ليبيا.
واحتضنت الجزائر في شهري نيسان وآذار الماضيين جولتين للحوار ،شارك
فيهما أكثر من  20شخصية هم قادة أحزاب وناشطون سياسيون ليبيون.

