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يو�سع �سيطرته في غوطة دم�شق الغربية ويم ِّهد في ال�شرقية
الجي�ش ال�سوري ّ

دي مي�ستورا :موعد المباحثات المقبلة لم ي َّ
ُحدد بعد

وص���ف ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ال��دع��وة ال��ت��ي وجهتها
ّ
مجموعة من الدبلوماسيين األميركيين إلى الرئيس
ب��اراك أوباما ،بإطالق عملية عسكرية ضد الجيش
السوري بالـ»الطريق الزلق» ،و قد تؤدي إلى حرب
مفتوحة ،فضالً عن تشتيت جهود مكافحة تنظيم
«داعش».
وقال جوش إيرنســت ،المتحدث باسم الرئيس
األميركي« ،أعتقــد أنّ هــذا سيثير عددا ً من األسئلــة.
أوالً ،كيف يمكــن القيام بذلــك م��ن دون إلحاق
أضــرار بالمدنيين األبرياء؟ ثانياً ،ال أعلــم ما هي
الصالحيــات القانونية التي سيعتمد عليها الرئيس
عند تنفيذ مثل هذه العملية .وثالثاً ،كل هذا يشبه
طريقا زلقاً».
وتابع المسؤول األميركي تساؤالته «هل يعني
هذا أننا سننفذ ضربة صاروخية واحدة ،وبعد ذلك
سنقضي شهرا ً في محاوالت إلجراء المفاوضات مرة
أخ��رة ،وف��ي ح��ال فشل المحاوالت سنوجه ضربة
صاروخية آخرى؟ أو يجب علينا في مثل هذا الوضع
أن نقوم بتشديد تدخلنا العسكري؟ وفي أيّ لحظة
سيجب علينا إيقاف ذلك كله؟».
وشدد إيرنست على أنّ «من الصعب تصور إلى ماذا
قد تصل الحرب ضد دولة ذات سيادة تدعمها روسيا
وإي��ران» ،مشيرا ً إلى أنّ الرئيس أوباما ،يسعى إلى
تجنب التداعيات التي أسفر عنها إطالق العمليات
العسكرية ضد النظام العراقي في العام  ،2003قائالً
«الرئيس يعتقد أنّ علينا التركيز على (محاربة)
«داع��ش» ،فإذا أخذنا مواردنا التي تستخدم حاليا ً
ضد داع��ش وجهناها إلى محاربة نظام األس��د فإنّ
ذلك لن يساعد في تحقيق هدفنا األوسع».
جاء ذلك في وقت ،دعّ ت الخارجية الروسية من

جديد إلى تأمين إغالق الحدود السورية التركية،
من أجل وقف تهريب األسلحة والمسلحين تنفيذا ً
لقرارات مجلس األمن الدولي وتطبيع الوضع األمني
في سورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا،
إنّ الوضع األمني في سورية ال يزال معقدا ً في شهر
رمضان ،مشير ًة إلى أنّ  10سوريين على األقل قتلوا
لدى محاولتهم عبور الحدود مع تركيا في منطقة
جسر الشغور.
إلى ذلك ،قال المبعوث األمم إلى سورية ستيفان
دي م��ي��س��ت��ورا ،إنّ م��وع��د ال��ج��ول��ة المقبلــة من
المحادثات السورية في جنيف لم يتحدد بعد ،مؤكدا ً
أنّ األمم المتحدة تسعى الستئنــاف الحوار في تموز
المقبل.
دي ميستورا أشار في مؤتمر صحفي أمس ،إلى أ ّنه
سيتوجه إلى الواليات المتحدة قبيل اجتماع مجلس
األمن المقرر في  29حزيران ،الج��راء مشاورات في
إطار المساعي لتحديد موعد المحادثات السورية،
مؤكدا ً أنّ ممثلي مكتبه يجرون حاليا ً محادثات فنية
مع المشاركين في حوار جنيف.
وتوقع دي ميستورا أن تصبح آفاق الجولة المقبلة
من المحادثات السورية أكثر وضوحا ً بعد اجتماع
مجلس األمن األربعاء المقبل.
ب���دوره ،أعلن منسقــا فريق العمــل اإلنساني
لسورية ،ي��ان إيغالند ويعقــوب الحلــو ،خــالل
مؤتمر صحفي مشترك ع��ق��داه ف��ي جنيــف أم��س،
إلى تمكن الصليب األحمر من إيصال المساعــدات
اإلنسانية إلى  16منطقة محاصرة من أصل  18في
سورية.
(التتمة ص)14

ع�شرات الإرهابيين قتلى بينهم �أمير «الدوالب»
العدو يحكم بال�سجن الم�ؤبَّد على  4من «حما�س»
ً
ع�سكرية
خططا
العبادي :للتحقيق مع قادة �أف�شوا
وتتوعد بتحريرهم
ت�ستنكر
أخيرة
ل
وا
َّ
ويحذر «دواع�ش» ال�سيا�سة
قال الناطق باسم حركة «حماس» حسام بدران ،إنّ الحكم العسكري
اإلسرائيلي على  4من من ّفذي عملية إيتمار بالمؤبد مرتين« ،ال يساوي
الحبر الذي كتب به».
وأك��د أنّ سجون االحتالل «ل��ن تغلق على أبطال شعبنا ومقاوميه،
ما دام على أرضنا مقاومة قادرة على تحرير األسرى بصفقات التبادل
المشرفة».
وأشاد بدران في تصريح صحافي نشره موقع حركة حماس اإللكتروني،
ببطولة أفراد خلية القسام التي ن ّفذت عملية إيتمار ،التي جاءت وفق بدران
انتقاما ً لدماء عائلة دوابشة ،مشددا ً على أنّ عناصر حماس يعملون ليل
نهار من أجل تحرير كافة األسرى.
وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية أمس ،حكما ً بالسجن المؤبد
مرتين و 30عاما ً بحق  4من أف��راد خلية القسام -وه��م أمجد عليوي،
ويحيى الحاج حمد ،وكرم المصري ،وسمير الكوسا  -فيما أجلت للشهر
المقبل محاكمة  3أسرى آخرين من ذات الخلية ،وهم راغب عليوي ،وزيد
عامر ،وبسام السايح.
وف��ي سياق متصل ،ب��دأت أجهزة األم��ن الصهيونية وإدارة مصلحة
السجون التابعة لها ،بتحويل األسرى الفلسطينيين إلى االعتقال االداري
بعد انتهاء محكومياتهم الطويلة ،ومنهم األسير بالل كايد الذي قضى مدة
 15عاما ً في سجون االحتالل.
ووص��ف مركز االس���رى ل��ل��دراس��ات ه��ذه الخطوة بالتصعيدية غير
المسبوقة بحق االسرى ،محذرا ً من أ ّنه ال يمكن الصمت حيالها.

وجه حيدر العبادي رئيس الوزراء
ّ
العراقي ،القائد العام للقوات المسلحة،
بفتح تحقيق حول تصريحات أدلى
بها قادة عسكريون أفشوا من خاللها
خططا ً عسكرية ،خ��اص��ة بعملية
استعادة السيطرة على ناحية القيارة
جنوب الموصل ،شمالي البالد ،من
قبضة تنظيم «داعش».
وج��اء في التوجيه الموقع باسم
السكرتير العسكري للعبادي ،أنّ
«رئيس ال��وزراء القائد العام للقوات
وج��ه بفتح تحقيق حول
المسلحةّ ،
التصريحات المتعلقة بعملية القيارة،
وال��ت��ي أف��ش��ت ب��ع��ض�ا ً م��ن الخطط
العسكرية والتي يستفيد منها العدو
ال��ت��ي أُط��ل��ق��ت م��ن ق���ادة عسكريين
ومسؤولين».
(التتمة ص)14

ت�صعد :ت�ستدعي  5رجال دين بارزين
المنامة
ّ

تج ُّمع «�إعالميون ومثقفون �أردنيون من �أجل �سورية»
يدعو عمان للتن�سيق مع دم�شق في محاربة الإرهاب واليتي� :سيا�سة البحرين �ستعود عليها بنتائج مد ِّمرة
عمان  -محمد شريف الجيوسي
دان تجمع إع�لام��ي��ون ومثقفون
أردنيون من أجل سورية المقا ٍومة
( إسناد ) العملية اإلرهابية التي
استهدفت القوات المسلحة األردنية
في منطقة الرقيان وأدت إلى استشهاد
 6من مرتبات الجيش واألمن العام
والدفاع المدني.

وأ ّك���د التجمع ف��ي بيان أص��دره
اليوم ،على ض��رورة مبادرة الدولة
األردن��ي��ة إل��ى التنسيق م��ع الدولة
الوطنية ال��س��وري��ة ف��ي ك��ل ش��ؤون
ال���ح���دود ل��ح��م��اي��ة ح���دودن���ا من
اإلختراقات األمنية .
وطالب التجمع الحكومة بضرورة
محاربة التكفيريين وع��دم السماح

بانتشار الفكر المتطرف الذي يتعامل
مع اإلرهابيين بمثابة شهداء بما يوفر
مناخات للفكر الهدام.
وأ ّك��د التجمع؛ أنّ مصالح األردن
العليا تفرض علينا حماية حدودنا
وعدم السماح للعصابات اإلرهابية
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��دخ�لاً ل��ل��دخ��ول إل��ى
سورية.

وفد ع�سكري �سعودي يزور مع�سكرات هادي بم�أرب!

ال�صماد :تحالف العدوان ّ
ي�ستعد لحرب كبيرة على اليمن
كشف رئيس المجلس السياسي
لحركة «أنصار الله» صالح الصماد،
عن استعدادات سعودية لشن حرب
كبيرة على اليمن ،تقابلهــا ترتيبات
مع سائر القوى الوطنية لمواجهة أي
تصعيد عسكــري في ظـل احتمــاالت
إف��ش��ال ال��م��ف��اوض��ات ال��ج��اري��ة في
الكويت.
وبحسب «ال��م��ي��ادي��ن ن��ت» ح � ّذر
الصماد من أنّ أيّ تصعيد عسكري
قادم لن تتوقف تداعياته على مناطق
الصراع ،بل سيكون من حق اليمنيين
الدفاع بكل الوسائل المشروعة في
أي مكان وزمان.
(التتمة ص)14

ادان أمين ع��ام المجمع العالمي
للصحوة اإلسالمية علي أكبر واليتي،
الخطوة التي أقدم عليها نظام المنامة
بإسقاطه الجنسية وحق المواطنة
عن عالم الدين الكبير الشيخ عيسى
ق��اس��م ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ ه���ذه الخطوة
أثارت استغراب جميع السياسيين
والمنظمات الدولية.
وبحسب وكالة أنباء «ف��ارس»،
فقد ج��اء ف��ي البيان ال��ذي أص��دره
والي���ت���ي ،أن «ح��ك��وم��ة آل خليفة
المستبدة وم��ن أج��ل ب��ق��اء حكمها
غير الشرعي ،استخدمت مختلف
األساليب واإلجراءات غير المدروسة
على مدى أعوام الصحوة اإلسالمية
ل��ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن ،وم��ن��ه��ا قمع
االنتفاضة الشعبية والعمل إلثارة
النزاع بين الشيعة والسنة ،وتأجيج
الخالفات القومية والطائفية واعمال
قتل ب�لا رحمة وال��س��ل��وك المستبد
والظالم ،المبني على استخدام القوة
واعتقال القادة والمجاهدين وزجهم
في السجون ومنع أداء العبادات
وال��ف��رائ��ض الدينية ف��ي المساجد
وسحق حقوق المواطنة وتجاهل
الحقوق األساسية للشعب في تقرير
المصير».
وأض�����اف ،أ ّن����ه ف��ض�لاً ع��ن ه��ذه
اإلج����راءات ،ف��إنّ إغ�لاق مؤسسات
المجتمع ال��م��دن��ي وال��ض��غ��ط على
العلماء وتخريب المساجد ،وأخيرا ً
اس���ق���اط ج��ن��س��ي��ة ق�����ادة ال��ش��ع��ب
واستخدام مختلف أن��واع األساليب
لقمع انتفاضة الشعب البحريني

المظلوم ،تعتبر من ضمن اإلجراءات
غير القانونية والظالمة المفروضة
على مصير الشعب.
وت���اب���ع :ع��ل��ى ن��ظ��ام آل خليفة
وحماته االقليميين والدوليين ،أن
يعلموا بأ ّنهم ال يمكنهم أبدا ً الوقوف
أم��ام إرادة الشعب وسيثمر صبر
وصمود الشعب البحريني المقاوم
بالنصر والظفر ،لتحقيق الوعود
اإللهية وستأخذ يد االنتقام اإللهي،
بتالبيب المستبدين والظالمين
وت��ع��ود ببشرى النصر للشعوب
المظلومة والمقاومة.
وقال واليتي ،إن المجمع العالمي

للصحوة اإلسالمية ينصح حكام
البحرين باحترام حق تقرير المصير
للشعب ومنحه ح��ق��وق المواطنة
األساسية والكف عن ممارسة الظلم
والجور ،واحترام منزلة ومكانة القادة
الدينيين والسياسيين ،وباألخص
الشيخ عيسى قاسم ذلك ألن جميع
األساليب السابقة كان مآلها الفشل.
وأكد في الختام ،أنّ هذه السياسة
الخاطئة (لحكام البحرين) ستدخل
مسار حركة شعب البحرين في مرحلة
جديدة من الكفاح ،وستكون نتيجته
مدمرة للحكام العمالء والرجعيين.
إل��ى ذل��ك ،ذك��ر نشطاء أم��س ،أنّ

السلطات البحرينية استدعت  5من
رجال الدين إلى مركز للشرطة غربي
العاصمة ،المنامة ،فيما بدأت محكمة
إداري��ة النظر في دع��وى تقدمت بها
وزارة العدل لحل «جمعية الوفاق»
التي تمثل المعارضة الرئيسية في
البالد ،وذلك في أعقاب حكم قضائي
هذا الشهر.
وقال عبد الله الشمالوي محامي
جمعية ال��وف��اق ف��ي حسابه على
«تويتر» ،إنّ «المحكمة أجلت الدعوى
إل��ى الرابع من أيلول لمنح الوفاق
الوقت للرد».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
بريطانيا..
والبحث عن هوية
نظام مارديني
ل���م ي��ك��ن اغ��ت��ي��ال ال��ن��ائ��ب��ة
البريطانية العمالية جو كوكس،
المؤيدة للقضية الفلسطينية
وللبقاء ضمن االتحاد األوروبي،
في شمال انكلترا قبل أسبوع
م��ن االس��ت��ف��ت��اء ،شيئا ً ع��اب��راً،
خ��ص��وص�ا ً أن المهاجم ال��ذي
أطلق النار كان يهتف «بريطانيا
أوالً» ،ولذلك جاء اغتيالها في
ه��ذه األج��واء المشحونة التي
سبقت االستفتاء.
ول���ك���ن أي�����ا ً ت��ك��ن ن��ت��ي��ج��ة
االستفتاء ال���ذي ج��رى أم��س،
وي��ص��در ال��ي��وم لتحديد م��ا إذا
ك��ان��ت بريطانيا ستبقى في
االت��ح��اد األوروب���ي أم سترجع
إل��ى هويتها الذاتية ،فهو ،أي
االستفتاء ،خيار صعبا ومحير،
باعتباره لحظة تاريخية فارقة
س��ت��ح��دد ه��وي��ة ه��ذه المملكة
العجوز.
ف��ي ال��ي��وم األول ال���ذي يلي
االستفتاء ،وفي حالة التصويت
ب��ال��خ��روج ،ال ش��يء سيتغير
في ه��ذه اللحظة من الناحية
الواقعية ،عدا أن تبدأ الحكومة
في التفكير في االستراتيجية
التي يجب انتهاجها لمغادرة
بريطانيا االت��ح��اد األوروب���ي،
ولكن أوس��اط المال حذرت من
عواقب خطيرة على االقتصادين
المحلي وال��ع��ال��م��ي ف��ي ح��ال
ال��خ��روج من االت��ح��اد ،وه��و ما
أشار إليه بنك انكلترا بالقول،
إن نتائج االستفتاء السلبية
ستشكل «أكبر خطر فوري» على
األس���واق المالية البريطانية
والعالمية ،في حين رأى البنك
المركزي البريطاني «أن النمو
البريطاني قد يتراجع».
ولكن إذا م��ا نجحت القوى
ال��م��ؤي��دة ل�لات��ح��اد األوروب����ي،
ف��ي الحيلولة دون «ال��خ��روج
البريطاني» ،فإن ذلك لن يكون
راج��ع��ا ً ألي ح��ب ألوروب����ا من
ج��ان��ب ال��ش��ع��ب ال��ب��ري��ط��ان��ي،
كما قد يتبادر لألذهان للوهلة
األولى .فبالنسبة لهم ،مازالت
أوروبا تعتبر مكانا ً منفصالً عن
جزيرتهم ،أو كتلة من اليابسة،
تقع بعيدا ً عبر مساحة ضبابية
م��ن ال��م��اءُ ،ت��دبَّ��ر فيها خطط
الغزو ،وتختمر فيها األزم��ات،
وتولد فيها البيروقراطيات.
وم���ن أج���ل ص��� ّد الجحافل
المغيّرة من القارة األوروبية،
ب��ن��ى اإلن��ك��ل��ي��ز ف���ي ال��ع��ص��ور
الوسطى ،قلعة حجرية ضخمة
على قمة م��ن��ح��درات «دوف���ر»
وحصنوها ب��أس��وار
ال��ح��ادة،
ّ
سميكة يبلغ ارتفاعها  21قدماً،
وي��ق��وم على حراستها جنود
ملكيون ،في حالة تأهب دائم،
للتصدي ألي أح��د يجرؤ على
التعدي على جزيرتهم ،التي
فصلتها الطبيعة ،ع��ن البر
األوروبي.
ه�����ذا االف���ت���ق���ار ل��ل��راب��ط��ة
ال��ع��اط��ف��ي��ة م��ع أوروب����ا  -بل
وح��ت��ى ال���ع���داء ال����ذي يشعر
يفسر
ب��ه البعض تجاهها -
ّ
السبب ال��ذي جعل المواطنين
البريطانيين ،متلهفين للخروج
م��ن االت��ح��اد األوروب�����ي ،على
الرغم من اإلجماع الكاسح من
جانب ال��خ��ب��راء ،على أن ذلك
الخروج يمكن أن يكون كارثيا ً
بالنسبة لبريطانيا من النواحي
االق��ت��ص��ادي��ة ،وال��س��ي��اس��ي��ة،
واالستراتيجية.
يقول «ريتشارد ويتمان»،
أس��ت��اذ العالقات الدولية في
جامعة «ك��ن��ت» ،التي ال تبعد
سوى مسافة قصيرة عن دوفر
في كانتربري« :بريطانيا لها
سردية مختلفة جد االختالف
ع��ن دول االت��ح��اد األوروب���ي»،
فبريطانيا انض ّمت للمنظمات
السابقة على تأسيس االتحاد
األوروبي ،كما يشير «ويتمان»؛
ألن��ه��ا ش��ع��رت ب��أن��ه ل��م ي��عُ ��د
لديها ب��دائ��ل أخ���رى لصياغة
هويتها بعد الحرب ،وما بعد
عصر اإلم��ب��راط��وري��ات ،ولذلك
كانت عضويتها متأرجحة منذ
البداية.
بعد مرور ثمانية قرون على
ب��ن��اء القلعة ف��ي «دوف�����ر» ،ال
يزال اإلنكليز المعاصرون غير
متأكدين تماماً ،مما إذا كانت
شعوب البالد التي ال يفصلهم
عنها س���وى ال��م��اء ،ع���دوة أم
صديقة!؟
االس��ت��ف��ت��اء ..ه��و المدنيّة،
بطبيعة الحال ،التي يكرهها
السياسي ،كما
أصحاب اإلسالم
ّ
ال يكرهون أيّ شيء آخر.

