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بعد �أميركا وفرن�سا ...قوات �ألمانية تدخل معركة منبج �إلى جانب «�سورية الديمقراطية»

همزة و�صل

ت�شوركين :وا�شنطن ف�شلت في ف�صل المعار�ضة عن الإرهابيين في �سورية

جلباب الخيانة..
كي ال نن�سى

ل ّفت الرئيس األميركي باراك أوباما أمس ،إلى أنّ
بالده ستضاعف جهودها للقضاء على تنظيم «داعش»
اإلرهابي في سورية والعراق ،مشيرا ً إلى أنّ التنظيم
خسر أكثر من  % 50من األراضي التي يسيطر عليها
في العراق ويتكبد خسائر كبيرة في منبج بسورية.
أوباما أكد أنّ وقف األعمال القتالية في سورية،
رغم هشاشته ساهم في حفظ أرواح الكثيرين ،متهما ً
الرئيس ال��س��وري بشار األس��د و»داع���ش» و»جبهة
النصرة» بخرق الهدنة ،مؤكدا ً أنّ الواليات المتحدة
األميركية تمضي في المطالبة بتحقيق حل سياسي
في سورية.
الرئيس األميركي تطرق إلى ارس��ال قوات خاصة
أميركية ورديفة للساحة السورية والعراقية ،لتحقيق
ما أسماه هزيمة «داعش».
تصريحات أوب��ام��ا ت��زام��ن��ت م��ع كشف مصادر
خاصة ،عن وصول وحدة عسكرية ألمانية ،أمس ،إلى
مشارف مدينة منبج التي تحاصرها «قوات سوريا
الديمقراطية» منذ عدة أيام.
وب ّين المصدر أن وصول الوحدة العسكرية األلمانية
يهدف إلى مساندة «قوات سوريا الديمقراطية» بقوات
برية في معركتها ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،حيث
تضاف ال��ق��وات األلمانية إل��ى قرابة  500مستشار
وجندي أميركي ،وعدد من الجنود الفرنسيين الذين
أعلن في وقت سابق عن تواجدهم في المنطقة ذاتها
بهدف المشاركة في طرد التنظيم االرهابي منها.
وأضاف المصدر ،أن مهمة هذه القوات تتمثل في ربط
وتنسيق العمليات العسكرية بين طائرات التحالف
والقوات البريّة المتقدمة على األرض ،إضافة إلى مهام
لالقتحام وحرب الشوارع وأخرى لتفكيك األلغام التي
عادة ما يلجأ «داعش» إلى تكثيفها بهدف إيقاف تقدم
القوات البرية باتجاه مناطق سيطرته.

وفي سياق متصل ،أشارت مصادر متطابقة إلى أن
القوات الفرنسية الموجودة في منطقة عين العرب
بريف الرقة الشمالي ،بدأت تجهيز مهبط للمروحيات
ف��ي تلة مشته ن���ور ،المطلة على المدينة ،وذل��ك
الستخدامه في نقل الجنود والعسكريين الفرنسيين
من شمال العراق باتجاه سورية ،وتحويلها الحقا إلى
قاعدة عسكرية فرنسية في المنطقة.
هذا و سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» ،على
قرى هدهد والحمدونية وقناة الغرة وتل حطابات
ب��ري��ف حلب الشمالي ال��ش��رق��ي ،أث��ن��اء تقدمها في
المنطقة ،بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم
«داعش».
وقال مصدر ميداني أنّ ع��ددا ً من عناصر التنظيم
قتلوا جراء هجوم شنوه على مواقع «الديمقراطية»
في قريتي عوسجلي الصغير وعوسجلي الكبير في
ريف منبج.
إلى ذلك ،أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فالديمير
بوتين سيبحث مع األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون ،والمبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا الوضع في سورية ومكافحة اإلرهاب.
وق��ال ي��وري أوش��اك��وف مساعد الرئيس الروسي
أمس ،إن بوتين سيبحث مكافحة اإلره��اب والوضع
في سورية مع بان كي مون في  16حزيران في إطار
منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي.
م��ن جهة أخ��رى أش��ار أوش��اك��وف إل��ى أنّ ج��دول
أعمال الرئيس الروسي ال يتضمن اآلن أي لقاءات مع
نظيره األميركي باراك أوباما ،مشيرا ً إلى أنّ الرئيسين
يمكن لهما إجراء مباحثات هاتفية ،مشيرا ً أنّ وزيري
خارجية البلدين يناقشان بشكل شبه يومي قضايا
مكافحة اإلرهاب وتنظيم «داعش».
(التتمة ص)14

كلينتون ّ
تحذر ال�سعودية وقطر والكويت
من موا�صلة مواطنيها تمويل الإرهاب

القوات العراقية تحرر �سد الفلوجة ..ومناطق في المو�صل

هل قتل البغدادي ب�ضربة جوية �أميركية؟
كشفت صحيفــة بريطانية،
أمس ،عن خبر مقتــل زعيم تنظيم
داع��ش أب��و بكر البغدادي عقــب
ضربة جوية للتحالف الدولــي
في سورية ،فيما رفضــت وزارة
الدفــاع األميركية التعليق على
األمر.
وقالت صحيفة ميرور في تقرير
لها ،حسب السومرية نيوز ،إن
«أح��دى وك��االت األنباء المرتبطة
بتنظيم داع���ش أك���دت ف��ي بيان
لها مقتل تنظيم «داع���ش» قائلة
 ..لقد قتل أب��و بكر البغدادي في
غارات جوية لقوات التحالف في
الرقة في اليوم الخامس من شهر
رمضان» ،مشيرة إلى أن «مصدر
أخر ادعى أنه توفي في الموصل
شمال العراق».
وأشار المتحدث باسم التحالف،
الكولونيل كريس جارفر في رسالة
بالبريد االلكتروني أن��ه ق��د رأى
التقارير ولكن كان «ال شيء لتأكيد
هذا في هذا الوقت».
(التتمة ص)14

دعّ ���ت ال��م��رش��ح��ة الديمقراطية
النتخابات الرئاسة األميركية هيالري
كلينتون السعودية وقطر والكويت
إلى وجوب منع مواطنيها من تمويل
المنظمات المتطرفة.
تصريحات كلينتون جاءت بعد
الهجوم اإلرهابي في والية فلوريدا
الذي تبناه داعش ،فيما اتهم منافسها
المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد
ترامب الرئيس باراك اوباما بعرقلة
عمل وكاالت االستخبارات األميركية
في منع الهجمات اإلرهابية.
ون���ددت كلينتون ب���دور ك��ل من
السعودية وقطر والكويت في التمويل
العالمي اليديولوجية التطرف ،وذلك
غداة اعتداء اورالندو.
وق��ال��ت كلينتون ف��ي خطاب في
كليفالند بوالية اوهايو «حان الوقت
ليمنع ال��س��ع��ودي��ون وال��ق��ط��ري��ون
والكويتيون وآخ����رون مواطنيهم
من تمويل منظمات متطرفة .يجب
ان يكفوا عن دعم م��دارس ومساجد
متطرفة دفعت بعدد كبير من الشبان
على طريق التطرف في العالم».

التحالف ال�سعودي وا�صل خرقه للهدنة وق�صف مواقع مدنية

عبد ال�سالم� :أي ورقة ال تلبي مطالب �شعبنا ُ
�سترف�ض

أكد رئيس وفد حركة انصار الله
إل��ى محادثات الكويت محمد عبد
السالم ،أنّ وفد صنعاء سيرفض أي
ورقة ال تلبي مطالب الشعب اليمني.
ع��ب��د ال��س�لام أش����ار ب��ذل��ك إل��ى
تسريبات تحدثت عن توجه المبعوث
األممي إلى تقديم ورقة تتضمن حلوال ً
لألطراف اليمنية خالل األيام الثالثة
المقبلة .وقد شدد عبد السالم على
وج��وب تأليف سلطة توافقية وفك
الحصار وإنهاء الحرب.
ب��دوره أكد نائب وزير الخارجية
ال��ك��وي��ت��ي خ���ال���د ال���ج���ارال���ل���ه أن
المفاوضات اليمنية اليمنية تسير
في االتجاه الصحيح وأنها دخلت
م��رح��ل��ة مختلفة ب��ع��د ط���رح أف��ك��ار
وم��ب��ادرات تسهم في التوصل إلى
الحل السياسي.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه وص���ف المبعوث
الدولي اسماعيل الشيخ أحمد اجتماع
رؤساء الوفود بااليجابي ،وأشار إلى
أنّ النقاشات تركزت على وجوب
تأليف لجان عسكرية وأمنية ،مرحبا ً
بإفراج أنصار الله عن مئة محتجز
في محافظة إب.
وفي الشأن الميداني استشهدت
ثالث نساء وجرح آخرون في قصف
لقوات التحالف وهادي على مديرية
المتون بمحافظة الجوف شمال شرق
البالد.
مصدر مطلع اف��اد بشن التحالف
غ���ارات على محافظة م���أرب ،كما

قصفت ق��وات��ه مناطق ف��رض��ة نهم
وبني بارق ومبدعة وحريب شرقي
صنعاء ،فيما تجددت االشتباكات
بين قوات هادي من جهة والجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى
في منطقتي ثعبات والجحملية إلى
الشرق من مدينة تعز.
وفي محافظة الضالع ذكر المصدر
أنّ تحالف العدوان قصف باألسلحة
الثقيلة ج��ب��ل ال��ت��ه��ان��ي ومحطة
يعيس بمنطقة مريس واستهدف
ايضا منطقة مبدعة بمديرية نهم
بصنعاء.
وواصل طيران النظام السعودى

أم��س خرقه لوقف اط�لاق النار فى
اليمن منذ اع�لان التوصل إليه فى
الحادي عشر من نيسان الماضي.
إل��ى ذل��ك أحبط الجيش اليمني
واللجان الشعبية محاولة تسلل
العدوان السعودي باتجاه منطقة
المشجح ش���رق م��دي��ري��ة ص���رواح
بمأرب شرق اليمن.
وأش��ار مصدر عسكري يمني إلى
مقتل وإصابة عدد من ق��وات هادي
خالل محاولة تقدم فاشلة باتجاه
بعض ال��ت��ب��اب بمنطقة المشجح
بمديرية صرواح.
(التتمة ص)14

البحرين تغلق
جمعية الوفاق
المعار�ضة
ف����ي خ���ط���وة ت��ص��ع��ي��دي��ة
خطيرة ،ق ّرر القضاء البحريني
إغ��ل�اق ج��م��ي��ع م��ق��ار جمعية
«ال���وف���اق اإلس�ل�ام���ي���ة ،أك��ب��ر
جمعية معارضة في المملكة،
والتحفظ على جميع حساباتها
وأم��وال��ه��ا الثابتة والمنقولة
وتعليق نشاطها ،بعد أسابيع
قليلة على تشديد حكم سجن
أم��ي��ن��ه��ا ال��ع��ام ال��ش��ي��خ علي
سلمان ورفعه من  4سنوات
إلى  9سنوات.
ونشرت وكالة أنباء البحرين
بيانا ً ل��وزارة العدل والشؤون
اإلس�لام��ي��ة ج��اء ف��ي��ه« :ص��در
ال��ي��وم حكم قضائي وبصفة
مستعجلة بغلق م��ق��ار تلك
الجمعية والتحفظ على أموالها
وتعليق نشاطها لحين الفصل
في الدعوى الموضوعية».
وات��ه��م��ت ال�����وزارة جمعية
ال��وف��اق بالقيام بممارسات
«استهدفت وال زالت تستهدف
م��ب��دأ اح��ت��رام ح��ك��م ال��ق��ان��ون
وأسس المواطنة المبنية على
التعايش والتسامح واحترام
اآلخ���ر ،وتوفير بيئة حاضنة
ل�لإره��اب والتطرف والعنف،
فضالً عن استدعاء التدخالت
الخارجية في الشأن الوطني
الداخلي».
(التتمة ص)14

ومطلق النار في اورالندو عمر متين
هو أميركي من أص��ل أفغاني بايع
تنظيم داعش قبل ارتكاب مجزرته،
التي أودت بحياة  49شخصا ً في
ملهى للمثليين في نهاية اإلسبوع.

ودفعت المجزرة كلينتون إلى أن
تشرح في خطابها خطتها لمكافحة
التهديد اإلره��اب��ي ،ليس فقط في
الخارج بل ايضا داخل الحدود.
(التتمة ص)14

وكالة «بترا» تتبر�أ من خبر تمويل الريا�ض
لالنتخابات الأميركية
أعلنت وكالة األنباء األردنية «بترا» ،تعرض نظام بثها
وموقعها اإللكتروني لمحاولة اختراق ،نافية المسؤولية
عن خبر نشر على موقعها عن تمويل السعودية للحمالت
االنتخابية األميركية .وقالت الوكالة في بيان االثنين« :حدث
خلل فني في موقع الوكالة ،مساء األحد لعدة دقائق» ...أنظمة
الحماية في الوكالة والجهاز الفني تنبه لألمر ،وقام بإطفاء نظام
البث وتعطيل الموقع اإللكتروني واالنتقال إلى الموقع البديل».
وتابع البيان« :تبين فيما بعد ،أنّ العطل ال��ذي وق��ع ،كان

محاولة الختراق نظام البث في الوكالة وموقعها اإللكتروني،
وفوجئت الوكالة ببعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي،
تنشر «خبرا ً مزيفا ً نسب إليها ،مفاده :أ ّنها بثت خبرا ً يتعلق
بسمو ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية ،وحذفت الخبر
في وقت الحق» .وشددت الوكالة على أنّ هذا الخبر «عار عن
الصحة جملة وتفصيالً» ،مؤكدة «التزامها الكامل بسياسة
الدولة األردنية وثوابتها الوطنية والقومية ،ورسالتها المهنية
والمعايير األخالقية».

ال�سراج يدعو الليبيين لدعم قواته
في ا�ستعادة �سرت
دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني
الليبية فايز السراج ،الليبيين إلى
دع��م ق��وات الحكومة ف��ي معركتها
الستعادة سرت من سيطرة تنظيم
«داعش» ،بينما ترفض قوات طبرق
شرقي البالد المشاركة في الحملة.
وق��ال ال��س��راج ف��ي خطاب متلفز
نشرته صفحة حكومته على موقع
«فيسبوك» للتواصل االجتماعي
أمس« :نبارك انتصارات أبنائنا في
جبهات القتال ( )...في معركة تحرير
سرت وتطهيرها من تنظيم الدولة».
(التتمة ص)14

نظام مارديني
هل نحن بحاجة إل��ى تصفح
مجلداتنا ال��ح��اف��ل��ة بالنكبات
والنكسات؟ أم نحن بحاجة إلى
تحليل تقلبات دواليب التاريخ،
وأعاصيرها التي تعصف بنا منذ
بدء الحرب الكونية على الهالل
ال��س��وري الخصيب ،تلك التي
ب��دأت مع احتالل فلسطين منذ
أربعينات القرن الماضي ،وال تزال
تردُّداتها مستمرة حتى اآلن؟
هي خيباتنا التي ترقى إلى
مستوى الهزات و ُتقاس بمقياس
ريختر الشهير ...خيبات تركت في
نفوسنا شجى ألننا كنا نتمنى أال
نصطدم بمثل هذه الخيبات ونحن
نخوض حربا ً ضروسا ً اليوم ض ّد
اإلره��اب األعمى ونواجه أزمات
أخالقية واجتماعية واقتصادية
حادة األنياب.
لم تأتِ هذه الخيبات من فراغ
ونحن ن��راج��ع أس��م��اء التصقت
بماضيها الخياني ،وارتبطت
ب��ه ارت��ب��اط�ا ً مصيريا ً غير قابل
للتغيير ،وآمنت منذ زم��ن بعيد
بارتداء جلبابها القديم من دون
أن تدخل أي تعديل على مقاساته
وم��ع��ال��م��ه وق��وال��ب��ه وأب��ع��اده
ال��م��وروث��ة ،األم��ر ال��ذي أت��اح لها
فرص التح ُّكم بوجدان جمهورها،
والتالعب بعواطفهم المذهبية
والطائفية والعرقية ،حتى بدت
ّ
معطلة عندنا
عدسات المستقبل
في عتمة ه��ذه العمالة الملبدة
بغيوم التراكمات المنبعثة من
أحافير الحقد والكراهية ،التي
ولدت من رحم معاهدة سايكس ـ
بيكو ،أو التي ولدت في حاضنات
الطوائف واإلثنيات المريبة ،وربما
يحتاج العقل ال��س��وري ،ومعه
العقل العربي ،إل��ى وق��ت طويل
ل��ي��درك م��ا ق��ال��ه الزعيم أنطون
سعاده« :العقل في اإلنسان هو
نفسه ال��ش��رع األع��ل��ى وال��ش��رع
األساسي».
نحن نعيش أزمة أمة ،وأزمة
عقل ،وأزم��ة ضمير ،وأزم��ة قلب،
وأزمة وج��ود ..فكيف ألحدهم أن
يكون خائنا ً ويكون ...موجوداً؟
إذا لم يُستهدف قلب الخيانة
ال فائدة من استهداف األعضاء.
وقلب اإلره��اب ليس بالضرورة
مركز نشاط ال��ل��ق��اءات السرية
فقط ،وال األم��اك��ن الخاصة في
المقاهي ،بل المكان الذي يصنع
فكر الخيانة ويموله بك ّل ما يمكنه
م��ن استمرار نشاطاته ،أي في
السفارات.
لطالما ك���ان المستعمر في
حاجة «إلى أقالم يكتب بها ،وإلى
�واق يتكلّم بها ،ح ّتى ال يُعرف
أب� ٍ
ّ
خطه ،وال صوته ،عندما يخادع
الجماهير الطيبة» ،كما يقول مالك
بن نبي.
وهنا لم يكن كشف السفارة
األميركية في عهد السفير األميركي
السابق جيفري فيلتمان توزيع
 500مليون دوالر على الكتبة من
مثقفين وإعالميين وسياسيين
من أجل تشويه صورة المقاومة،
ما يعني أ ّنه استخدم لبنانيين.
لم يأتِ هذا الكشف من عبث،
ف��ه��ي ،أي ال��س��ف��ارة ،أرادت من
فضحهم تكريس فكرة الخيانة
في وجدان المواطنين باعتبارها
وجهة نظر ليس إال ،وباعتبارها
شأنا ً طبيعيا ً
ّ
يحق لك ّل مواطن
االرت���ب���اط ب��ه��ا م��ق��اب��ل بضعة
دوالرات ،وهذا ما يجب أن يدفعنا
إل��ى ض���رورة م��واج��ه��ة «لعبة»
تمس
التطبيع الخطيرة هذه ألنها ّ
أمننا القومي ،وال��دف��ع باتجاه
التح ُّرر من «مصادر السفارات»
المرتبطة ب��دوره��ا بمؤسسات
الهيمنة االستعمارية الغربية،
وذلك عبر الضغط الشعبي وعبر
لجنة مواجهة محاوالت التطبيع
لحماية سيادة الدولة اللبنانية،
قبل أن تستمر ه��ذه السفارات،
خصوصا ً األميركية والبريطانية
والفرنسية منها ،باإلضافة إلى
سفارات خليجية ،االستمرار في
صنع وع��ي مشوه ف��ي األجيال
تكون مه ّمته تسفيه أيّ خطاب
مقاوم مضاد للتوجه الخياني
من الداخل وتشكيل بيئة جاهزة
لتقبُّل المشاريع الصهيونية،
وتكوين أصدقاء لـ «إسرائيل» من
حملة الجنسية اللبنانية الشبيهة
ب��ح��م��ل��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة
الشهيرة.
ال ...لن تكون أرضنا للخونة،
ولمرتزقة الدين ،وللراقصين على
دمائنا....
لن نكون شظايا بشرية مبعثرة
على أرصفة األلفية الثالثة ،ولن
نكون تائهين ،مسعورين ،بين
ثقافة الغيب وثقافة الغيبوبة.

