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اتهامات غربية لل�سعودية وقطر ب�صناعة التنظيم وهما متفوقتان على تركيا بالوقوف مع الجماعات الإرهابية

عام على «دولة الخالفة» و�سرطان «داع�ش» ي�ست�شري
آخر العمليات الدموية لهذا التنظيم كان في 26
حزيران في تونس والكويت حيث سقط قرابة 70
قتيالً فيما حمل بصماته هجوم في فرنسا في اليوم
ذاته.
وبناء على تقرير أممي قدم لمجلس األمن الدولي
أواخ��ر أيار الماضي ،قدر عدد المقاتلين في صفوف
«داع����ش» ب��ي��ن  30و 50أل��ف��اً ،معظمهم أج��ان��ب.
وذك��ر التقرير أن عدد مسلحي التنظيم ازداد خالل
األشهر القليلة الماضية بمقدار  70في المئة ،إذ جاء
المتطرفون الجدد من أكثر من  100دولة بالعالم.
في سياق عجز التحالف الدولي عن وقف جرائم
هذا التنظيم وكبح توسعه تدعو روسيا إلى تكثيف
الجهود ض��ده ،وي��رى الكرملين أن الغارات الجوية
وحدها غير كفيلة بحل مشكلة «داعش» ،فيكرر على
الدوام مطالبته المجتمع الدولي بالتعاون مع دمشق
لمواجهة التطرف ،وهو ما ترفضه الدول الغربية التي
ترى أنه ال ينبغي ربط محاربة «داعش» بالتعامل مع
الحكومة السورية.
ه��ذا التناقض ف��ي المواقف وه��و م��ا يحول دون
اتباع استراتيجية دولية موحدة تكبح تمدد التنظيم
الذي أصبـح ينتشر خارج الشـرق األوسط وشمـال
أفريقيـا.
في ضوء هذا الواقع ،ظهرت مقاربة غربية ،أميركية
وأوروبية كانت قد نشرها معهد واشنطن االميركي
للباحثة ل��وري ب��وغ��ارت التي اتهمت فيها ك�لاً من
السعودية وق��ط��ر ت��ح��دي��دا ً بصنع «داع���ش» ضمن
مصانعها السلفية وزجه الى سورية والعراق فضالً
عن دعمه بالرجال والمال والسالح.
(التتمة ص)14

عام مضى على إعالن تنظيم «داعش» عن قيام ما
سماه «دولة الخالفة» ،مؤكدا ً حينها أن طموحاته في
التوسع لن تقف عند أي حدود.
اإلع�لان ال��ذي صدر في  29حزيران  2014كانت
سبقته مراحل بدأت من زرعه التنظيم بذرته األولى
عبر جماعة «التوحيد والجهاد» عام  1999ومبايعته
لتنظيم «القاعدة» في  2004م��رورا ً بإعالن «الدولة
اإلسالمية في العراق» في  13تشرين األول ،2013
ومن ثم سيطرته على مناطق في سورية في الثلث
األول من عام  2013وانفصاله عن «القاعدة» في 3
شباط  2014وص��وال ً إلى إعالن الخالفة في العراق
وسورية ورف��ع راي��ة «الدولة اإلسالمية في العراق
وال��ش��ام» من مدينة حلب في شمال سورية وحتى
محافظة ديالى شرق بغداد.
اليوم يسيطر التنظيم على أراضي سورية وعراقية
بمساحة إجمالية تقارب  100الف كيلومتر مربع حيث
يفرض فيها قوانينه المتشددة في تطبيق «الشريعة
اإلسالمية» مستخدما ً أساليب التخويف واإلره��اب
واإلعدامات.
أظهر التنظيم خالل عام على إعالنه أبشع أدواته
لترويع السكان المحليين والعالم برمته وتعزيز
سمعته الدموية ،فارتكب جرائم بحق المدنيين،
وانخرط في خطف النساء واإلتجار بالبشر ،وعمليات
اإلعدام الجماعي ،وتدمير اآلثار التاريخية على المأل،
مستخدما ً االنترنيت لنشر ثقافته المدمرة.
وفي الذكرى األولى لهذا اإلعالن ،يواصل التنظيم
عملياته التوسعية في البلدين ،على رغم العمليات
الجوية التي يقودها ائتالف دول��ي بقيادة أميركية
ضده.

وزير الخارجية الفل�سطيني ي�ؤكد �أنه ال يمكن محاربة الإرهاب من دون �سورية

جهود �أممية لإيجاد
حل للأزمة اليمنية

قاعدة طرطو�س الرو�سية البحرية «باقية وتتطور»

ناديا شحادة
بدأت الحرب السعودية على اليمن بطريقة فاجأت الجميع
وبمن فيهم االوساط السياسية اليمنية ،فإن حجم الدمار الكبير
في البنى التحتية اليمنية أو ما لحق بالشعب اليمني من تشرد
وجوع لم يكن متوقعاً ،وبات الوضع ال يحتمل ال اقليميا ً وال دولياً،
وأكد ذلك الرئيس االيراني حسن روحاني عندما صرح قائالً:
«لماذا تمطر السعودية القنابل على رأس الشعب اليمني المظلوم
وتستخدم الطائرات التي قدمتها لها الواليات المتحدة؟ لماذا
تدمر البنية التحتية لهذا البلد الضعيف»؟ ويؤكد المتابعون ان
السعودية التي فشلت عسكريا ً في تحقيق األهداف التي اتخذتها
ذريعة لهذه الحرب ،أصبحت تحتاج الى سيناريو لوقف الحرب
ألنه ليس بإمكانها التراجع فجأة وهو ما قد تراه المملكة اعترافا ً
بفشلها بمهمتها ،وفي ظل التورط والفشل السعودي والوضع
االنساني السيئ ازدادت المساعي الدولية وتواصلت الجهود
االممية اليجاد حل لالزمة اليمنية ولوقف الحرب ،فبعد مشاورات
جنيف التي عقدت في األسبوع المنصرم وفشلت في التوصل الى
اتفاق حول وقف الحرب وإبرام هدنة انسانية جديدة تأتي جولة
المبعوث األممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي يحمل
مقترحا ً من  7نقاط أبرزها وقف إطالق النار بالتزامن مع انسحاب
القوات الحوثية من المدن التي فرضوا سيطرتهم عليها ،وتسليم
المؤسسات للحكومة ووضع آلية لترتيب عملية انسحاب القوات
وتنظيمها ،تزامنا ً مع انتشار فريق محايد ،حيث تتوقع المصادر
السياسية اليمنية ان يكون الفريق المحايد
(التتمة ص)14

حان الوقت للخروج من الجنون
لمى خير الله
بدأ العد العكسي لساعة الصفر المكوكية للمبعوث األممي لسورية
ستيافان دي ميستورا الذي أمضى رحلة استجمامية في أرجاء األرض
ليقرر مؤخرا ً العودة من النروج ليحيط األمين العام «بان كي مون»
األسبوع المقبل علما ً بنتائج محادثاته مع األطراف المتصارعة في
سورية والقوى العالمية بشأن كيفية إنهاء الحرب التي مضى عليها
أربع سنوات ونيف.
بان كي مون قال في بيان له بمناسبة ذكرى مرور الثالثة أعوام على
خريطة طريق السالم في سورية المسماة بـ (بيان جنيف) «سورية
على حافة التفكك وهو ما يخلق مخاطر جديدة فيما ُتعتبر بالفعل أشد
مناطق العالم افتقارا ً إلى االستقرار».
وأضاف البيان «بعد مرور ثالثة أعوام على تعبير ذات األطراف
وك ِّل من لهم تأثير عليهم عن تأييدهم لخط ٍة تهدف إلنهاء تلك المعاناة،
متناسيا ً االنقسام الشديد بين أعضاء المجلس الخمسة عشر بشأن
كيفية إنهاء الحرب في سورية.
خريطة الطريق الضبابية دفنت في مهدها ولم تؤت أكلها بتل ّمس
طريق السالم في سورية بعد آالف التفسيرات وجملة من المتغيرات
السياسية سيما بعد أن نقلت وسائل اإلع�لام أنّ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين كشف أن بالده تتلقى خالل اتصاالتها مع دول المنطقة
التي تربطها بها عالقات طيبة جدا ً لتمثل إشارات تدل على استعداد
تلك الدول لإلسهام بقسطها في مواجهة الشر الذي يمثله «داعش»
اإلرهابي موضحة أن ذلك «يتعلق بتحالف سوري سعودي تركي
أردني فماذا يعني ذلك؟
وماذا يعني أن تعرب الخارجية األميركية عن عدم ضرورة إقامة
منطقة عازلة في سورية ردا ً على التصريحات التركية؟ وما هو السر
وراء تراجع الرئاسة التركية
(التتمة ص)14

واصل المبعوث األممي إلى سورية ستيفان
دي ميستورا مشاوراته في جنيف ،حيث
التقى أمس وف��دا ً من «االئتالف المعارض»
برئاسة خالد خوجة.
وقالت جيسي شاهين الناطقة باسم دي
ميستورا للصحافيين إن اللقاء عقد في إطار
م��ش��اورات جنيف التي يجريها المبعوث
األممي مع أطراف النزاع السوري والالعبين
الدوليين بدءا ً من  5أيار.
وتابعت شاهين بالقول إن خوجة ،أبلغ
المبعوث األم��م��ي بالجهود ال��ت��ي يبذلها
االئ��ت�لاف وق��دم آراءه ح��ول آف��اق التسوية
السياسية بداخل سورية وحولها.
وباإلضافة إلى خوجة يضم وفد االئتالف
نائبي الرئيس هشام مروة ومصطفى أوسو
وك�لاً م��ن أع��ض��اء الهيئة السياسية أحمد
رم��ض��ان ،ح��س��ان الهاشمي ،األم��ي��ن العام
األس��ب��ق ب��در ج��ام��وس ،وال��رئ��ي��س السابق
هادي البحرة.
وذك��رت الناطقة أن دي ميستورا يخطط
للتوجه إل��ى نيويورك قريبا ً حيث سيقدم
ت��ق��ري��را ً ألم��ي��ن ع���ام األم���م ال��م��ت��ح��دة ح��ول
نتائج مشاوراته .ومن ثم سيجري سلسلة
م��ن ال��ل��ق��اءات ف��ي ن��ي��وي��ورك وف��ي عواصم
منطقة الشرق األوس��ط وخارجها في إطار
التحضيرات الجتماع مجلس األمن المكرس
لسورية والذي من المزمع أن يعقد في أواخر
تموز.

وفي سياق متصل ،أكد وزير الخارجية
الفلسطيني ري���اض ال��م��ال��ك��ي أن عملية
مكافحة اإلره��اب في المنطقة تحتاج إلى
تكاتف جهود الجميع بمن فيهم المتضررون

منه وبخاصة سورية.
وقال المالكي من موسكو أنه «ال يمكن في
أي حال من األحوال التحدث عن محاربة الشر
بمعزل عن الجهة التي تعاني منه وتحديدا ً

ت�سلمت  4مروحيات رو�سية

الجي�ش يق�صف المواقع الع�سكرية ال�سعودية

القوات العراقية ت�ستعيد ال�سيطرة على بيجي

ك��ش��ف م��ت��ح��دث ب��اس��م الحشد
الشعبي في العراق أمس إن الجيش
العراقي طرد مقاتلي تنظيم «داعش»
من معظم أنحاء بلدة بيجي الشمالية
وت��أم��ل ف��ي ط��رده��م م��ن المصفاة
النفطية القريبة في غضون أيام.
وكان مقاتلو التنظيم المتشدد قد
اجتاحوا بيجي الواقعة على بعد

نحو  190كيلومترا ً إل��ى الشمال
من بغداد قبل عام أثناء سيطرتهم
الخاطفة على محافظات عراقية.
وت��دور المعارك منذ ذلك الحين في
البلدة والمصفاة وهي أكبر المصافي
النفطية في العراق.
وإذا اس��ت��ع��اد مسلحو الحشد
الشعبي الذين يقودون القتال وقوات

سورية» ،داعيا ً إلى «تشكيل جبهة موسعة
يشارك فيها الجميع لكي نتمكن من االنتصار
على هذا العدو المشترك».
(التتمة ص)14

األمن العراقية السيطرة الكاملة على
أنحاء بيجي ،فسيساعدهم هذا على
التوغل شماال ً صوب مدينة الموصل
التي يسيطر عليها تنظيم الدولة
اإلسالمية وإلحاق الهزائم بالتنظيم
المتشدد في محافظة األنبار بغرب
العراق.
(التتمة ص)14

الأمم المتحدة تعلن
حالة الطوارئ في اليمن
رفعت األمم المتحدة من مستوى تحذيرها للوضع االنساني المتهدور في
اليمن جراء استمرار العدوان السعودي وغاراته اليومية ،معلنة أقصى حاالت
الطوارئ اإلنسانية فيه.
إنذار األمم المتحدة جاء عقب لقاء جمع مساعد األمين العام لألمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية ستيفن اوبرين مع ممثلي وكاالت إنسانية ،ور ّكز على األزمة
اليمنية.
وفي تصريح له ،قال الناطق باسم األمم المتحدة فرحان حق إن «كل الوكاالت
اتفقت على إعالن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ اإلنسانية (وهي أعلى
درجة تستخدمها المنظمة) لفترة ستة شهور» ،موضحا ً أن «النظام الصحي
مهدد باالنهيار جراء إغالق أكثر من  160مركز عالج بسبب غياب األمن وقلة
المحروقات والمعدات الالزمة» ،في حين يحتاج أكثر من  21.1مليون شخص،
أي  80في المئة من الشعب اليمني ،إلى مساعدات .كما يعاني  13مليون
شخص نقصا ً في األغذية ،و 9.4مليون شخص من قلة المياه.
وليست هذه هي المرة األولى التي ترفع األمم المتحدة صوتها بشأن الوضع
االنساني والصحي الخطير في اليمن ،ففي آذار الماضي أعلنت نقالً عن مسؤولي
صحة يمنيين إن « 8آالف شخص أصيبوا بحمى الضنك في مدينة عدن منذ بدء
الغارات السعودية» .وتحدّث تقرير لألمم المتحدة عن أن  590شخصا ً قضوا
جراء اإلصابة بهذا المرض ،أي  5مرات أكثر ما أعلن عنه منذ أسبوعين.
ودعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مرارا ً إلى عقد هدنة إنسانية
في اليمن للسماح بوصول المساعدات العاجلة للمدنيين الذين يعانون من
تداعيات القصف السعودي .كذلك طلبت األم��م المتحدة تخفيف الحصار
البحري المفروض على موانئ اليمن للسماح لمزيد من السفن التجارية التي
يعتمد عليها البلد لتأمين األغذية والنفط وغيرها من االحتياجات األخرى.
وتواجه مدينة عدن اليمينة ،التي يعيش فيها قرابة مليون شخص ،نقصا ً في
الغذاء والنفط والمعدات الطبية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
«داع�ش»
وقتل النحل!
نظام مارديني
في ال��ذك��رى األول��ى لقيام ما
يسمى ب�ـ «دول��ة الخالفة» التي
أق��ام�ه��ا تنظيم «داع� ��ش» ،بدأت
تتكشف أكثر وأكثر جرائم هذا
التنظيم اإلرهابي بحق مجتمعنا
في كل من العراق والشام .وليس
أم��ام�ن��ا إال أن نعمل كمؤرخين
وموثقين لهذه الجرائم الكارثية
ومنها سك وطباعة عملة خاصة
بهذه الدولة في كل من سويسرا
وفرنسا وبريطانيا.
ف� �ب� �ع ��د إه� ��ان � �ت� ��ه ل� �ل� �ك ��رام ��ة
اإلنسانية وعرض نساء بالدنا
وب�ي�ع�ه��ن ف��ي ص��ور ل��م تحدث
إال ف� ��ي ال�� �ق� ��رون ال ��وس� �ط ��ى.
وب�ع��د ج��ري�م��ة ت��دم�ي��ره للتراث
وإح��راق��ه للمكتبات النفيسة،
ه��ا ه��ي ج��رائ �م��ه ت�ت�ك�ش��ف عن
أب��ش��ع م ��ا ي �م �ك��ن أن يخترعه
العقل البشري ،ومنها جريمة
قتل البيئة متبعا ً بذلك مسالك
ع��دة ب ��دأت بتجريف كثير من
البساتين واألحزمة الخضراء
ومهاجمة ال�س��دود واستخدام
مادة الكلور وغيرها من المواد
الكيماوية الضارة ،التي هددت
ال �ث��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة والسمكية
ب��ال �ه�لاك ،وت��رك��ت أث� ��را ً كبيرا ً
على األمن الزراعي في بالدنا.
وام�ت��دت ج��رائ��م ه��ذا التنظيم
اإلره��اب��ي لتشمل أض � ��رارا ً لم
تسلم منها ح�ت��ى الحيوانات،
ال سيما األن� ��واع ال�ت��ي تعد من
ال � �ث� ��روات ال��ت��ي ي �ع �ت �م��د عليها
اإلنسان في غذائه.
ف �ق��د ك�ش�ف��ت ل�ج�ن��ة ال��زراع��ة
وال�م�ي��اه واأله� ��وار النيابية في
العراق ،عن قيام «داعش» بنشر
أمراض وبائية تصيب الدواجن
ومنها م��رض ف��اي��روس التهاب
القصبات المعدي Infectious
 bronchitisالمعروف باسم
( )IBاخ��ت��ص��ارا ً ف��ي مناطق
متنوعة من ال�ع��راق ،عن طريق
ب� �ي ��ض ال � ��دج � ��اج ال �م �خ �ص��ص
للتفقيس .وهذه األمراض قاتلة
للدواجن بنسبة ( 100في المئة)
وسريعة االنتشار.
و ()IBمرض فيروسي شديد
الوبائية يوجد في صورة حادة
وي��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ج�ه��از التنفسي
والجهاز التناسلي ،وتظهر على
الطيور المصابة متاعب تنفسية
وانخفاض في إنتاج البيض.
في ه��ذا السياق ،تم الكشف
م ��ؤخ ��را ً ع��ن م �ع �ل��وم��ات سرية
خ�ط�ي��رة يتبعها «داع � ��ش» ضد
النحل.
ف�م�ن��ذ  8أش �ه��ر ي �م��ارس هذا
التنظيم أبشع عمليات اإلجرام
بحق الطبيعة ومنها رش سموم
قاتلة تقضي على النحل فقط،
وه ��ذه ال �م��ادة ال�س��ام��ة ممنوعة
وم� �ح� �ظ ��ورة ح �ت��ى ف ��ي حقول
التجارب العلمية.
واألخ� �ط ��ر م �ن��ه ه��و التعتيم
اإلعالمي والضغط على وكاالت
األن �ب��اء لكي ال تتطرق إل��ى هذا
النوع من المواضيع الحساسة
م ��ن ق �ب��ل ح �ك��وم��ات المجتمع
األوروبي المخابراتي بامتياز.
ول�ك��ن م��ا ه��دف قتل النحل؟
وما سر صمت األميركيين على
ه��ذه الجريمة وه��م منذ البداية
على علم بالموضوع منذ ما قبل
التحالف الدولي المزعوم؟
م� ��ا ه� ��و س� ��ر ه � ��ذا ال �ص �م��ت
المخيف ،وما الهدف؟
كما يعلم كل متتبع فإن النحل
هو عصب الحياة في الطبيعة،
وال � �ه� ��دف م���ن م�ل�اح��ق��ة ملكة
ال�ن�ح��ل وق�ت�ل�ه��ا ع�ب��ر استخدام
نوع من البعوض ال يزيد حجمه
عن الملم ال��واح��د ومهمته فقط
ه��و ق�ت��ل ال�ن�ح��ل ف��ي ش�ك��ل عام
وال�ق�ض��اء على الملكة أوالً في
ش �ك��ل خ ��اص ب �ه��دف تصحير
ب�ل�ادن ��ا واس� �ت� �ه ��داف األخضر
فيها.
ومن هنا نطلق صرخة تحذير
بيئية ل�ك��ل م��ن دم�ش��ق وبغداد
بوضع اليد على هذه المعلومات
ومباشرة مالحقة كل من له يد
ف��ي ض��رب األم��ن ال��زراع��ي في
بالدنا.

