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م�ؤتمر جنيف على الأبواب ...الجي�ش واللجان ال�شعبية يق�صفان مع�سكر عين الحارة ال�سعودي

همزة و�صل
�صرا�صير �أردوغان

عبداللهيان يطالب بوقف الهجمات و�إنهاء الح�صار على اليمن
أرب��ع��ة أي���ام تفصل م��وع��د م��ح��ادث��ات جنيف
بخصوص األزمة اليمنية والتحالف يواصل عدوانه
على مواقع عدة في اليمن ،مع استمرار االشتباكات
في مناطق مختلفة شماال ً وجنوباً.
فقد طالب مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني في
ال��ش��ؤون العربية واألف��ري��ق��ي��ة ،ب��وق��ف العمليات
العسكرية ضد اليمن وإنهاء الحصار الالإنساني
المفروض على هذا الشعب.
وبحسب «فارس» أشار حسين أمير عبداللهيان
خالل محادثات هاتفية مع المبعوث الخاص لالمين
العام لالمم المتحدة في ش��ؤون اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أحمد ،الى استمرار العدوان السعودي
على الشعب اليمني ،ودان هذا االمر حيث لم تنقطع
الهجمات حتى على أعتاب شهر رمضان ،مطالبا ً
منظمة األم��م المتحدة ببذل جهود م��ؤث��رة لوقف
الهجمات العسكرية على اليمن وإن��ه��اء الحصار
الالإنساني ضد شعب هذا البلد.
وراجع الجانبان آخر التطورات في شأن الحوار
اليمني  -اليمني المقرر إطالقه في جنيف في 14
حزيران الجاري ،وأشار إلى المبادرة اإليرانية ذات
النقاط األربع والتي طرحت من قبل وزير الخارجية
اإليراني ،وأعلنا دعمهما للحوار الوطني بين اليمنيين
ودور منظمة األمم المتحدة في هذا المسار.
وأع����رب ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي ف��ي ش���ؤون اليمن،
إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكره لدعم الجمهورية
اإلسالمية في إيران لدور األمم المتحدة وتشاورها
المستمر ف��ي ه��ذا المجال ،ووص��ف ظ��روف اليمن
بالصعبة والمعقدة ،وأع��رب عن قلقه من استمرار
الهجمات وعدم إقرار وقف إطالق النار ،وشرح آخر
الجهود التنسيقية من أجل إط�لاق الحوار اليمني
 -اليمني في جنيف ،معربا ً عن تقديره لدعم إيران

الحوار اليمني.
وفي السياق ،أوضح الناطق الرسمي باسم حركة
أنصار الله ،محمد عبدالسالم ،أن المشاروات لم
تكتمل بعد حول التمثيل بين المكونات السياسية
التي يجب أن تشارك في مؤتمر جنيف حول االزمة
اليمنية.
وكشف عبدالسالم عبر موقعه على الـ»فايسبوك»،
أن الحركة ل��م تستلم بعد توضيحات م��ن األم��م
المتحدة حول الترتيبات الالزمة إلجراء هذا المؤتمر.
ويأتي ذلك قبيل يومين من موعد المؤتمر وتعقيبا ً
على دعوة األمين العام لألمم المتحدة ،للمكونات
السياسية اليمنية للمشاركة ،م��ن دون ش��روط
مسبقة.
وقالت تلك األحزاب السياسية في رسالة بعـثت
بها إلى بان «إن العدوان ال يزال يعمل على عرقلة
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تبذلها األم���م المتحدة الستئناف
الحوار» .وأضافت األحزاب إن العدوان يسعى إلى
االنقالب على بعض مرجعيات العملية السياسية
التي جرى االتفاق عليها.
وأكد الناطق الرسمي لألمين العام لألمم المتحدة
س��ت��اف��ان دوج��اري��ك أن ال��س��ع��ودي��ة ل��م ت��ف حتى
اآلن بتعهدها تنفيذ كامل النداء الخاص بالوضع
اإلنساني في اليمن .وكانت السعودية تعهدت بدفع
 284مليون دوالر وهي قيمة النداء العاجل لمساعدة
اليمن إنسانيا ً في بداية عدوانها ،وربطت سرا ً بين
الدفع وتعيين إسماعيل ول��د شيخ أحمد مبعوثا ً
شخصيا ً لليمن.
وعبرت الصين أم��س عن قلقها البالغ لتدهور
الوضع في اليمن وحثت جميع األط��راف على وقف
القتال وح��ل النزاع من خ�لال المحادثات ،وأك��دت
استعدادها لبذل ما في وسعها للمساعدة.

وق��ال السفير الصيني ل��دى اليمن تيان تشي
أثناء مؤتمر بالهاتف مع مبعوث األمم المتحدة إلى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد« :تشعر الصين
بقلق بالغ الستمرار االضطرابات في اليمن وتدهور
الوضع اإلنساني» ،حسبما ذكرت وزارة الخارجية
الصينية.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن عملية
نوعية نفذ ْتها بالتعاون مع اللجان الشعبية ضد
مواقع عسكرية سعودية في نجران.
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان
الشعبية قصفا معسكر العين الحارة السعودي
بعشرة صواريخ
وموقع الملحمة بسبعة صواريخ ومواقع عسكرية
خلف جبل الدخان في جيزان بأحد عشر صاروخاً.
كما أفاد مصدر عن وقوع شهداء وجرحى بتدمير
عشرات المنازل في قرية الغرزة الحدودية بحرض
ج ّراء الغارات.
وتحدث المصدر عن سقوط شهداء وجرحى في
تدمير أكثر من اربعين منزال ً لمواطنين ،في قرية
الغرزة الحدودية بحرض نتيجة الغارات الجوية
والقصف المدفعي للتحالف السعودي ،كما استشهد
م��واط��ن��ان واص��ي��ب آخ���رون ف��ي قصف للتحالف
استهدف مديرية همدان غرب صنعاء.
وك��ان ال��ع��دوان السعودي واص��ل غ��ارات��ه على
الشعب اليمني حاصدا ً المزيد من الضحايا اغلبهم من
النساء واألطفال ،حيث استهدفت الغارات السعودية
مناطق مختلفة في محافظة صعدة ومدن اخرى ما
ادى الى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة في
اليوم الـ 76للعدوان.
وس��ق��ط ضحايا ج���راء اس��ت��ه��داف محطة وق��ود
بمديرية زاح في صعدة ،ما ادى الى احتراق عشرات

ال��س��ي��ارات .واس��ت��ه��دف ط��ي��ران ال��ع��دوان مديرية
شدا ومنازل المواطنين ومحال تجارية ومسجدا ً
بمديرية م��ران ب��االض��اف��ة ال��ى ن��اق�لات النفط في
المهاذر بالمحافظة ما ادى الى احتراق عدد منها.
وفي محافظة حجة استهدف العدوان سوق الهيجة
بمديرية مستبأ ما ادى الى تدمير محطة غاز.
وكان عشرات المدنيين استشهدوا أول من أمس،
اث��ر غ��ارات سعودية في بني حشيش بالعاصمة
صنعاء ومحافظة صعدة بحسب ما ذكر مصدر أمني،

الجي�ش والمقاومة ي�سيطران على مرتفعات «البلوك�سات» في القلمون

تركيا والحل الأطل�سي...
ثقة ببقائها دولة حليفة

دم�شق ترد على ادعاءات قطر

(التتمة ص)14

وج���ه���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى
األمين العام لألمم المتحدة ورئيس
مجلس األم��ن ردا ً على االدع���اءات
الباطلة ال��واردة في «رسالة النظام
القطري والتي تأتي في إطار محاولته
اليائسة لتحسين صورته وممارساته
الداعمة لإلرهاب.

وأك���دت ال��رس��ال��ت��ان ان حكومة
الجمهورية العربية السورية تطالب
االم���م المتحدة ب��ات��خ��اذ اج���راءات
فورية بحق النظام القطري بدعمه
التنظيمات االرهابية المسلحة في
سورية.
واعتبرت الرسالتان «ان من المثير
للسخرية ان ينضم النظام القطري

الى جوقة الدول التي تتقدم برسائل
متطابقة الى مجلس االم��ن واالمين
العام ضدسورية والمليئة بالتضليل
وقلب الحقائق».
على صعيد آخر ،أكد مساعد وزير
الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبداللهيان
(التتمة ص)14

هجمات عنيفة للتنظيم الإرهابي على مدن الأنبار العراقية

وثائق �سرية :وا�شنطن �سمحت بقيام «داع�ش»
وث��ائ��ق استخباراتية أميركية
رفعت صفة السرية عنها مؤخرا ً
تؤكد أن واشنطن كانت تعرف مسبقا ً
نتائج دعمها للمعارضة السورية
وسمحت بقيام «داع���ش» عمدا ً من
أجل عزل الرئيس بشار األسد.
وت����ع����ود ال����وث����ائ����ق ل��وك��ال��ة
االستخبارات التابعة لوزارة الدفاع
األميركية .ومن الالفت أن هذه الوكالة
ردت على أسئلة وجهت إليها في شأن
مضمون الوثائق ،بتكرار عبارة «ال
تعليق» حتى لدى اإلجابة عن سؤال
حول ما إذا كان األميركيون يدعمون
تنظيم «القاعدة في العراق» («تنظيم
قاعدة الجهاد في ب�لاد الرافدين»)
ب��ص��ورة م��ب��اش��رة ،ع��ل��م �ا ً أن ه��ذا
التنظيم غير اسمه الحقا ً إلى «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» ومن
ثم إلى «الدولة اإلسالمية».
وج���اء ف��ي م��ق��ال كتبه الباحث
ب������ران������دن ب���ورب���ف���ي���ل ل��م��وق��ع
« »Globalresearchاإللكتروني،
أن الصحافي ب��ارن��د ه��وف اتصل
بالوكالة ي��وم  22أي��ار للحصول
على تعليق في شأن مقاله السابق
المتعلق بإحدى الوثائق المنشورة،
لكنه لم يتلق أي رد قبل  27أيار.
وفي اتصال هاتفي معه لم يقدم
المتحدث باسم الوكالة تعليقا ً على

أي من األسئلة ،لكنه شدد على كون
الوثيقة «ال تتضمن إال معلومات
أولية ،لم يتم تحليلها أو تفسيرها».
ل��ك��ن ف��ي حقيقة األم���ر تتضمن
الوثيقة التي يجري الحديث عنها،
وهي تعود إلى آب عام  ،2012ليس
معلومات فحسب ،ب��ل وتحليالت
وتنبؤات ،تثير مدى دقتها الدهشة،
إذا قمنا بالمقارنة بين تلك التنبؤات
واألحداث التي شهدتها المنطقة خالل
السنوات الثالث الماضية.
وش��ن مسلحو تنظيم «داع���ش»
أعنف الهجمات على المدن األنبارية
منذ دخوله المحافظة غرب العراق
ع��ب��ر س��ي��ارات مفخخة وع��ب��وات،
وحكومة األنبار المحلية تح ّذر من
سقوط قضاء الكرمة شرق الرمادي
وال��ب��غ��دادي غ��رب��ه��ا ب��ي��د التنظيم
المذكور ،بالتزامن مع قتل «داعش»
أك��ث��ر م���ن م��ئ��ة وث�لاث��ي��ن شخصا ً
غالبيتهم من المنتسبين إلى القوات
األمنية داخل معسكر الغزالني جنوب
الموصل.
وشهدت المدن األنبارية هجمات
ل��ـ«داع��ش» هي األعنف منذ دخوله
المحافظة غرب العراق .وهي تسع
سيارات مفخخة لفك ط��وق حديثة
األم��ن��ي وس����تٌ أخ����رى ع��ل��ى ش��رق
االنبار ،وخمس مفخخات عند اطراف

كذلك شنت طائرات العدوان السعودي خمس غارات
استهدفت بئر أحمد والعريش والخط الساحلي في
عدن.
وردا ً على ذلك ،استهدفت قوات الجيش اليمني
واللجان الثورية مواقع تويلق والمعزاب والدخان
العسكرية السعودية في جيزان بقذائف مدفعية،
وعرضت قناة «المسيرة» مشاهد نوعية لعملية
اقتحام ق��وات الجيش اليمني واللجان الشعبية
لموقع ُ
الشرفة العسكري السعودي في نجران.

�سورية :بين الحكومة والمعار�ضة
حكم ف�صل ...ت�أخر الوقت
لمى خيرالله

ناديا شحادة
نتائج االنتخابات البرلمانية التركية وخسارة حزب العدالة
والتنمية جاءت مخيبة آلمال اردوغان وحطمت حلمه بالسلطنة
واالمبراطورية العثمانية الجديدة ،هذه الخسارة كانت الحدث
األه��م واألكبر ل��دى ال��دول الكبرى ،وعكست وسائل االعالم
االوروبية واالميركية التي اهتمت بهذا الحدث على ان األهم في
مستقبل تركيا يعكسه التأكيد على الثقة ببقائها دولة اطلسية،
وتمسك مكوناتها بالتجربة الديمقراطية.
فتركيا ال�ت��ي تطمح للعلب دور اقليمي اك�ب��ر ف��ي مشاكل
ال �ش��رق االوس� ��ط م��ن خ�ل�ال ع�لاق�ت�ه��ا ال �ج �ي��دة م��ع ال��والي��ات
المتحدة والدول الغربية تلك العالقة التي اكتسبتها من خالل
البعد الجيواستراتيجي الذي جعلها منطقة اساسية في البحر
المتوسط وقربها من منابع النفط وم��ن العالم العربي ،مما
يسمح للواليات المتحدة والدول الغربية من مراقبة األحداث
التي تحصل في المنطقة عن قريب.
تركيا ومنذ انضمامها الى «الناتو» في  18شباط عام 1952
وخ�لال تحوالتها السياسية استمرت في لعب دور مهم في
التعاون األوروبي األطلسي ونقطة انطالق في حروب الغرب،
فبعد هجمات  11ايلول وتبني «الناتو» سياسة جديدة أدت
الى تدخله في اماكن بعيدة جغرافيا ً عن اوروب��ا واالطلسي،

نظام مارديني

بعد سنوات من الدعوة إلسقاط الحكومة السورية ونظامها
القائم بالطرق العسكرية ،ها هي المعارضة تسعى لتحقيق ما
فشلت به في الميدان ولكن هذه المرة بالطرق السياسية.
فقد توصلت األط� ��راف ال�س��وري��ة ال�م�ع��ارض��ة ف��ي اختتام
أروق��ة مؤتمر القاهرة إلى خالفات حادة كادت تطيحه ،حيث
طالبت أط���راف ،م��دع��وم��ة م��ن تركيا وال�س�ع��ودي��ة ،بتضمين
البيان الختامي فقرة تدعو إلى «إبعاد» الرئيس السوري بشار
األسد والنظام الحالي ،عن لعب أي دور في مستقبل سورية.
ومما جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر «خريطة الطريق للحل
السياسي التفاوضي من أجل سورية ديمقراطية» على ضوء
ما ج��اء في وثيقة جنيف  ،1واتفقت األط��راف المشاركة في
المؤتمر على »استحالة الحسم العسكري ،إضافة الستحالة
استمرار منظومة الحكم الحالية التي ال مكان لها ولرئيسها
في مستقبل سورية» ،وتقول الوثيقة إنها تتضمن «آليات تنفيذ
عملية قابلة للتحقق وقادرة على االنتقال إلى تسوية سياسية
غايتها تغيير النظام في شكل ج��ذري وش��ام��ل» ،مضيف ًة أن
«الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد إلنقاذ سورية»
وانه ينبغي أن يتم ذلك «بين وفدي المعارضة والنظام برعاية
األمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري»،
وتدعو الوثيقة إلى «أن تلتزم كافة األطراف المتفاوضة بوقف
األعمال العسكرية وإطالق سراح المخطوفين والمعتقلين لدى
كل األطراف» و«السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين
المقيمين ف��ي ال�خ��ارج م��ن دون مساءلة أمنية أو قانونية أو
سياسية» و«خ�ل��ق م�ن��اخ مناسب ف��ي المناطق ال�ت��ي يسيطر
عليها كل طرف بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن
عملهم».
جلسات المؤتمر لم تخل من المشادات بين األطراف المجتمعة
التي ك��ادت أن ت��ودي بالمؤتمر إلى الفشل ،فالمشاركون في

(التتمة ص)14

�شتاينماير يحث الأطراف الليبية
على �إيجاد حل و�سط
حث وزير الخارجية األلماني فرانك -فالتر شتاينماير أطراف النزاع في ليبيا
على التوصل إلى حل وسط يضمن إعادة بناء الدولة الليبية.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أمس:
«العالم ينتظر من أطراف النزاع (في ليبيا) أن تكون على قدر المسؤولية».
وشدد شتاينماير على ضرورة التوصل اآلن إلى حل وسط «يمكن من إعادة
بناء الدولة الليبية قبل فوات األوان» ،موضحا ً أن المفاوضات ربما تكون
الفرصة األخيرة للحفاظ على ليبيا من التفكك.
(التتمة ص)14

المنامة تقمع تحرك ًا �سلمي ًا
يطالب بالإفراج عن ال�شيخ �سلمان
الرمادي في محاولة للسيطرة على
مساحات أوسع واستراتيجية مهمة
بضربات موجعة.
وح ّذرت حكومة األنبار المحلية من
سقوط قضاء الكرمة شرق الرمادي

وال��ب��غ��دادي وغ��رب��ه��ا ب��ي��د داع��ش
وه��ي تطالب عبر رئيس مجلسها
بتعزيزات عسكرية عاجلة وسريعة،
خصوصا ً بعد سيطرة «داعش» على
جبة غرب الرمادي والحراريات عند

ترجم على
اطراف الفلوجة ،وهو ما ّ
األرض بقوات الفرقة الذهبية وافواج
الشرطة االتحادية التي دخلت االنبار
كتعزيزات منذ أن ب��دأت الهجمات
(التتمة ص)14

تتصاعد وتيرة االحتجاجات والتنديد باستمرار اعتقال األمين العام لجمعية
الوفاق الشيخ علي سلمان مع قرب جلسة محاكمته الثالثاء المقبل ،بتهم
وصفتها المعارضة بالمزيفة والكيدية.
واستنكر المتظاهرون في جزيرة سترة والبالد القديم والديه استمرار اعتقال
الشيخ سلمان ،معتبرين اعتقاله انتهاكا ً صارخا ً بحق الشعب الذي يرفع
مطالبه المحقة.
(التتمة ص)14

ب �ي��ن أردوغ � � � ��ان وال �ك��ات �ب��ة
البريطانية ديبورا ليفي مؤلفة
«السباحة إل��ى المنزل» الكثير
من التقاطعات .في حين ترسم
ل �ي �ف��ي ش �خ �ص �ي��ات �ه��ا بعناية
ال �خ �ب �ي��ر ،وت��ق��دم رواي � ��ة فيها
م��ن الصنعة الكثير ،فانسابت
فصولها بسهولة بين منعطفات
الحوار لتبني جسورا ً للعالقات
وتهيئ ألحداث درامية مقبلة...
رس��م أردوغ� ��ان سياساته في
م�ن�ع�ط�ف��ات و ْه� ��م ب �ن��اء جسور
للعالقات فض ّل طريقه بعناية
الخبير في السقوط األخالقي،
واالنتخابي.
ف���ي ال� �س� �ق ��وط األخ�ل�اق���ي،
وعدم احترام الوجدان الشعبي
التركي ،ذه��ب أردوغ ��ان بعيدا ً
بسياسته الداخلية والخارجية
ال � �ت� ��ي وص � �ف� ��ت ب��ال��م��غ��ام��رة
والتخبط.
في السياسة الداخلية اتسمت
ت��وج�ه��ات أردوغ � ��ان بالتعالي
وال� � �غ � ��رور إل � ��ى ح���د اص��اب �ت��ه
بجنون العظمة ،وآخ��ر مظاهر
هذا الجنون تجلى ببنائه قصرا ً
يحوي على نحو  1200غرفة،
وبتكلفة  600م�ل�ي��ون دوالر
ب�س�ب��ب ،ك�م��ا ص ��رح أردوغ� ��ان
ن�ف�س��ه ،وج ��ود ص��راص�ي��ر في
ال�م�ب�ن��ى ال �ق��دي��م وب �م��ا ال يليق
ب�م�ك��ان��ة رئ �ي��س الجمهورية،
وكأنه أراد بوجود  1200غرفة
أن يخدع الصراصير إذا ظهرت
مجددا ً في قصره الجديد ،وذلك
بتغيير غرفته كل م��رة حتى ال
تتمكن الصراصير من متابعته
خ�ل��ال ل� �ق ��اءات ��ه م���ع ضيوفه
والظهور ف�ج��أة .وه��ذه الحيلة
مهينة للشعب التركي قبل أن
تكون مهينة لضيوفه.
ال شك في أن رسائل بليغة
ف��ي لغتها وم �غ��زاه��ا أودعتها
صناديق االقتراع ،منها:
 أول��ى تلك الرسائل يمكنوص �ف �ه��ا ب��ال �ش �خ �ص �ي��ة حيث
دف� �ع���ت ن� �ت ��ائ ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات
أردوغ��ان إلى ان يكره صورته
في المرآة وينكرها ،وقد يح ّطم
المرآة لو أستطاع ،لكنه يدرك
أن ذلك لن ُيغير شيئا ً في حقيقة
ص��ورت��ه ك��ـ«داع��ش��ي» قميء.
وه��و ك �ـ«داع �ش��ي» ليس غريبا ً
على الصورة ،بل هو في أصل
تشكيل ه��ذا التنظيم ،ول� َم��ن ال
يريد ان يعترف فعليه أن يراجع
س�ي��اس��ات أردوغ� ��ان المذهبية
وال�ط��ائ�ف�ي��ة م�ن��ذ تفجر الحرب
الكونية على سورية.
 الرسالة الثانية التي أكدتهااالنتخابات ان ال مجال بعد اليوم
ألي س�ل�ط��ان ك�م��ا ك ��ان يسعى
أردوغان العادته من القبر .فقد
ولى زمن السالطين.
 الرسالة الثالثة ،إن ال مجالالح�لال النظام الرئاسي محل
النظام البرلماني العلماني القائم
منذ  90عاماً.
 ال��رس��ال��ة ال��راب �ع��ة ،إن الم �ج��ال إلن �ك��ار وت �ق��زي��م ال ��دور
ال�ك��ردي ف��ي الحياة السياسية
التركية ،وه��ي رس��ال��ة تنطوي
ع �ل��ى إع� �ت ��راف ب� ��أن المواطن
ال� �ك ��ردي ل��م ي �ع��د ن ��اط ��ورا ً في
المبنى التركي بل أصبح شريكا ً
في بنائه.
ويبقى أن تركيا تقف اآلن
أمام تحول جذري في سياستها
الخارجية بخاصة في سورية
وال� �ع ��راق (س ��وراق� �ي ��ا) ،وذل��ك
بعدما تجلى البعد الخارجي
ب ��االن ��دف ��اع ��ة ال��م��ت��ه��ورة غير
المحسوبة في األزمة السورية،
حيث تجاوز خطاب أردوغ��ان
ض ��د ال���دول���ة ال� �س ��وري ��ة أكثر
خطابات المعارضة المسلحة
تطرفاً ،وهو ال��ذي ت��ورط بدعم
المجموعات التكفيرية بالمال
وال � �س �ل�اح وال� �ت ��دري ��ب وفتح
الحدود.
تركيا جديدة تولد اآلن ،لكن
غير تلك التي عمل لها الحالم بـ
«األخونة».

