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محاوالت لتحويل عين الحلوة �إلى يرموك جديد لتهجير الفل�سطينيين
اللجنة الثورية تم�سك بزمام الأمور و�ستنتج �سلطة يمنية جديدة
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تنوعت الملفات والمواضيع التي تناولتها وسائل اإلعالم العالمية في برامجها السياسية
أمس.
التطورات السياسية واألمنية في اليمن طغت على أحداث المنطقة ال سيما ظهور تدخالت من
قوى إقليمية في الشأن الداخلي اليمني عبر دعم التنظيمات اإلرهابية ،وبالتالي كانت مدار بحث
ومناقشة ،فاتهم عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن عبد الله الشامي تركيا بمحاولة استغالل
الفراغ السياسي في جنوب اليمن لتكثيف تواصلها مع التنظيمات اإلرهابية من خالل زيادة
عدد رحالتها الجوية إلى عدن ،كما اتهم أحزابا ً على رأسها التجمع اليمني لإلصالح بالمماطلة
ومحاولة إبقاء الفراغ الدستوري في البالد وإطالة أمده لمكاسب سياسية ،مشددا ً على أن
اللجنة الثورية العليا تمسك بزمام األمور وستعلن إنتاج سلطة جديدة تمثل الثوار.
المعايير المزدوجة التي يتعاطى بها المجتمع الدولي والقوى العالمية في ملفات المنطقة
ال سيما في ملف البحري كانت في عيون المراقبين ،فاتهم المعارض البحريني في الخارج
ابراهيم المدهون نظام بالده بأنه يشبه الكيان الصهيوني من خالل ممارسة كل أنواع الجرائم
ضد شعبه ،ومنها سحب الجنسية من المواطنين األصليين ،فيما أكد أن الحراك سيبقى سلميا ً
حتى تحقيق مطالب الشعب.
وتفاعلت قضية إعدام «داعش» للطيار األردني معاذ الكساسبة في الشارع األردني ووسائل
اإلعالم ،فرأى وزير الخارجية األردني ناصر جودة أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات
األردنية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» ليست سوى بداية االنتقام لقتل الطيار الكساسبة
لكنها ليست بداية الحرب األردنية على اإلرهاب.
سياسة الغرب في البحرين ال تقل سلبية عن سياسته في سورية ،فانتقد رئيس مجلس
الخبراء المستشارين في مركز الدراسات السياسية في روسيا االتحادية الجنرال يفغيني
بوجينسكي بشدة الموقف األميركي المتشنج والمعادي لسورية ،مشددا ً على وجوب تغيير
األميركيين نهجهم المعادي لسورية من أجل التوصل إلى ح ّل لألزمة فيها.
في لبنان ال يزال حوار حزب الله والمستقبل في دائرة االهتمام لدى وسائل اإلعالم المحلية
في ظل األخطار األمنية التي تتهدده ،فأكد الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد أهمية الحوار
بين الطرفين ،معتبرا ً أن الرئيس فؤاد السنيورة يمثّل تيارا ً متطرفا ً ضمن المستقبل ويعمل على
تقويض أي فرصة للحوار بين اللبنانيين ،الفتا ً إلى أن المستقبل والسعودية حتى اآلن ال يريدان
اإلفراج عن ملف عرسال ألنه في مكان ما مرتبط بجبهة القلمون ويشكل ورقة للسعودية في
أي تسوية سياسية في سورية.

جودة لـ«�سي �أن �أن»:
ال�ضربات الجوية على مواقع «داع�ش»
بداية االنتقام لقتل الك�سا�سبة
رأى وزير الخارجية األردني ناصر جودة أن «الضربات الجوية
التي نفذتها القوات األردنية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» ليست سوى بداية االنتقام لقتل الطيار
األردني معاذ الكساسبة ،ولكنها ليست بداية الحرب األردنية على اإلرهاب» ،وأكد أن «األردن سيالحق
التنظيم أينما كان وبكل ما أوتي من قوة».
وفيما إذا كانت هناك شخصيات محددة من التنظيم مستهدفة من الجانب األردني قال جودة« :كل عنصر
من عناصر «داعش» هو هدف بالنسبة لنا ،ولكنهم كما نعلم جميعا ً يخفون هوياتهم بشكل متقن فهم ليسوا
سوى ثلة من الجبناء».
وقال الوزير األردني« :إن انتشار «داعش» ال يقتصر على سورية والعراق حالياً ،فقد شهدنا خالل األشهر
األخيرة هجمات فردية في كندا وأستراليا وفرنسا ،لذا فإن الحرب هي حرب عالمية على اإلرهاب من جانب
المجتمع الدولي».
وعن استعداد األردن لخوض حرب برية ضد «داعش» ،قال جودة« :هناك الكثير من العوامل التي يجب
التفكير فيها ،فهناك المسار العسكري الحالي ،كما أن لدينا مهمة وهي ضمان أمن المنطقة إضافة إلى أهداف
على المدى الطويل والتي تتضمن محاربة إيديولوجيا هذا التنظيم».
وأكد جودة أن «على العالم أال يستهين بقدرات التنظيم ،فهو موجود على األرض ويسيطر على مساحة
كبيرة منها ولديه مصدر تمويل كبير ويحصل على األسلحة التي يريدها».
وذكر جودة أن «محاولة إلنقاذ الطيار األردن��ي معاذ الكساسبة كانت قد تمت بعد احتجازه من قبل
«داع��ش» ولكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل» .وأكد أن «األردن يرتبط بعالقة جيدة مع الواليات
المتحدة األميركية ،فالطرفان شريكان في الحرب على اإلرهاب وخالل وجودنا أخيرا ً في واشنطن قمنا
بالتوقيع على اتفاق لرفع سقف المساعدات المالية لألردن من  660مليون دوالر إلى مليار دوالر».

بوجين�سكي لـ«�سانا» :على الأميركيين تغيير
�سيا�ستهم المعادية ل�سورية لحل الأزمة فيها
انتقد رئيس مجلس الخبراء المستشارين في مركز الدراسات
السياسية في روسيا االتحادية الجنرال يفغيني بوجينسكي
بشدة الموقف األميركي المتشنج والمعادي لسورية.
وقال بوجينسكي« :إن التجربة العملية برهنت على أن كل المسلحين الذين قام الغرب بدعمهم في
المرحلة األولى للحرب ضد الحكومة السورية تحولوا إلى منظمات إرهابية ومتطرفة» ،مشددا ً على «وجوب
تغيير األميركيين نهجهم المعادي لسورية من أجل التوصل إلى حل لألزمة فيها».
وأضاف« :كان من المنطقي أن يفرض هذا الواقع على الجميع االبتعاد من هذا النهج السياسي قصير
النظر والموجه ضد الحكومة السورية إال أنه اتضح أن األميركيين مازالوا عاجزين عن تجاوز تقييمهم
الخاطئ نظرا ً للتشنج المزمن في تفكيرهم ،مستهجنا ً تمسك األميركيين بموقفهم السياسي بهذا الصدد على
رغم البراغماتية التي يتمتعون بها».
واستنكر بوجينسكي الموقف األميركي حيال سورية وقيادتها الشرعية التي تحظى بدعم شعبي
وشرعي ،الفتا ً إلى «أن من يوصفون بالمعارضين الذين قضوا حياتهم في بلدان أوروبا ومدنها ال يتمتعون
بأي دعم شعبي في سورية وكل ادعاءاتهم بهذا الشأن وهم صرف».

المدهون لـ«�أنباء فار�س»� :سن�ستمر في
الن�ضال ال�سلمي حتى تحقيق مطالب ال�شعب
اتهم المعارض البحريني في الخارج ابراهيم المدهون نظام
بالده بأنه «يشبه الكيان الصهيوني من خالل ممارسة كل أنواع
الجرائم ضد شعبه ومنها سحب الجنسية من المواطنين األصليين،
فيما أكد أن الحراك سيبقى سلميا ً حتى تحقيق مطالب الشعب».
وعن االنفجار الذي وقع في منطقة المقشع أكد المدهون سلمية الحراك ،مشككا ً في أن يكون الشعب هو
من يقوم بهذه األعمال ،خصوصا ً أن النظام عجز عن وقف الحراك المطلبي السلمي ألكثر من  4سنوات،
ويقوم بافتعال كثير من األعمال التخريبية لتضليل الرأي العام المحلي والدولي».
وأعرب المدهون عن اعتقاده بأن «النظام هو األقرب الفتعال مثل تلك األعمال ،ألنه يريد تشويه الوجه
الناصع لسلمية الحراك ،كما أنه لم يتوقف عن محاولة جر الشارع للعنف المضاد ،نتيجة ممارساته للحل
األمني الذي يقوم على القتل والسجن والمداهمات اليومية لبيوت المواطنين األمنين» .
وأكد أن «الحراك سيستمر طالما أسبابه باقية ،والشعب البحريني قرر من خالل رموزه وجميع أطيافه
االستمرار في هذا النضال السلمي حتى تحقيق مطالب الشعب كاملة ،وهو التح ّول السلمي نحو المملكة
الدستورية».
وعن اعتقال الشيخ علي سلمان أشار المدهون إلى أن «اعتقاله محاولة يائسة لتكميم األفواه ألنها ترى
فيه وبالشيخ عيسى قاسم وجميع الرموز الدينية والوطنية أسبابا ً رئيسية لحراك الشارع واستمرار
الشعب في التعبير السلمي واإلصرار على المطالب المشروعة والعادلة» .
وأوضح المدهون أن «عدم استجابة النظام للتظاهرات المستمرة المطالبة بإطالق سراح سلمان يعود
إلى أن النظام الديكتاتوري يهيمن على جميع ثروات ومقدرات البالد ،وال يريد لهذا الشعب مشاركته في نيل
حقوقه العادلة ،وألن القوى اإلقليمية وعلى رأسها السعودية ال تريد أن تتحقق مطالب البحرانيين كي ال
تنتقل العدوى إلى بلدانهم ،كما التوازنات اإلقليمة تدخل حسابات الحلفاء وعلى رأسهم أميركا وبريطانيا
الداعمان األساسيان للنظام» .وقال« :النظام في البحرين ال يشبهه إال الكيان الصهيوني ،وهو الذي يقوم على
ممارسة كل أنواع الجرائم ضد شعبه ،وأحد تلك الممارسات سحب الجنسية من المواطنيين األصليين».
وأسف المدهون ألن «المجمتع الدولي يعد شريكا ً رئيسيا ً في معانات شعب البحرين ،فهذا المجتمع الذي
دعم اإلرهاب في المنطقة وخصوصا ً في سورية والعراق بدعوى دعم الديمقراطية ،قدم شعب البحرين

جواد لـ«البناء» و«توب نيوز» :حوار حزب اهلل ـ «الم�ستقبل»
من عوامل حماية لبنان في ظل العوا�صف الإقليمية
حاوره محمد حمية
أكد الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل أرخى بظالل
إيجابية على الواقع السياسي واالجتماعي واألمني في البالد وهو من عوامل حماية لبنان في ظل
العواصف اإلقليمية الكبرى التي تضرب المنطقة» .ودعا إلى «التنسيق مع سورية سياسيا ً وأمنيا ً
وعسكريا ً ألنها جارة ولنا حدود معها واإلرهاب مشترك».
وأوضح جواد أنه «عندما ردّت المقاومة على عدوان القنيطرة بعملية تاريخية في شبعا كانت
تعزز قوة الردع ،وكالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا السياق ال يعني سقوط
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وشدد جواد على أن كالم نصرالله عن «جبهة النصرة» في المعنى السياسي أن «هؤالء ليسوا ثورا ً
بل عمالء ينفذون أجندات خارجية» ،مضيفاً« :لن يظل الجوالن بعيدا ً لوقت طويل من العمل العسكري
المقاوم».
وحذر جواد من أنه يراد لمخيم عين الحلوة أن يصبح يرموكا ً جديدا ً عبر تهجير الفلسطينيين
وضرب حق العودة ،لكن قرار الفصائل الفلسطينية جميعها التنسيق مع الدولة ومنع التفجير».
حديث ج��واد ج��اء خ�لال ح��وار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» والذي أكد
في مستهله أن «الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل أرخ��ى بظالل إيجابية على الواقع
السياسي واالج��ت��م��اع��ي واألم��ن��ي ف��ي ال��ب�لاد،
ولمسنا إيجابية من خالل مقرراته حتى اآلن ،ولو
أنه لن يصل إلى نتائج استراتيجية ،فالحوار ال
مف ّر منه ومطلوب ومن عوامل حماية لبنان في
ظل العواصف اإلقليمية الكبرى».
ووض��ع ج��واد محاوالت التشويش على هذا
الحوار وتحديدا ً كالم الرئيس ف��ؤاد السنيورة
عن خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في خانة تقويض الحوار ،وقال« :على
رغ��م االع��ت��راض��ات ال��ت��ي خ��رج��ت عبر مواقف
البعض في تيار المستقبل و 14آذار ،لكنها ظلت
تحت سقف الحوار ول��واله لكانت ال��ردود أكبر
وأقسى».
وعن تعدد المواقف والتيارات وااللتزامات
داخ���ل ف��ري��ق المستقبل ،لفت ج���واد إل��ى «أن
السنيورة يمثل تيارا ً متطرفا ً ضمن المستقبل،
ويعمل على تقويض أي فرصة للحوار بين
اللبنانيين ،وهذا نضعه في رسم الرئيس سعد
الحريري الذي عندما أوعز لفريقه بالحوار كان
يدرك الظروف الدولية واإلقليمية التي دفعته
إلى الحوار ،فهؤالء لديهم ارتباطات خارجية
وسيحاولون دائما ً إط�لاق النار على الحوار،
ولكن القرار السياسي هو الحوار والدليل وجود
شخصيات ذات قوة في التيار كالنائب سمير
الجسر والوزير نهاد المشنوق».
وع ّما إذا كان اإلصرار على الحوار يعكس قرارا ً
دوليا ً باستمراره ،قال« :القرار هو محلي بالنسبة
إل��ى ح��زب ال��ل��ه ،فالمعطى ال��دول��ي واإلقليمي
يشجعه ويباركه ،كما هو محلي بالنسبة إلى
المستقبل ال��ذي وجد أن الفوضى تعزز وجود
اإلرهابيين في المناطق التي يمثلها ،فالحوار
مصلحة للمستقبل ،والدليل على ذلك أنه عندما
دخل «داع��ش» األنبار ضعف نفوذ السعودية

وذهب إلى قطر وتركيا وكان سيحدث السيناريو
نفسه في طرابلس ،لذلك سهّل المستقبل دخول
األج��ه��زة األمنية طرابلس ،ألن سقوطها بيد
التطرف حينها يعني خروجها من نفوذ المستقبل
والسعودية إلى نفوذ قوى أخرى».
وت��ط�� ّرق ج��واد إل��ى ملف اإلره���اب في لبنان
م��ش��ددا ً على أن «تيار المستقبل والسعودية
حتى اآلن ال يريدان اإلفراج عن ملف عرسال ألنه
في مكان ما مرتبط بجبهة القلمون .السعودية
ضعيفة في الواقع السوري وتريد الحفاظ على
هذه الورقة لكي تضمن لها في المستقبل دورا ً
إذا ج��رى الحديث عن ح�� ّل سياسي ووج���وداً،
ما سينعكس سلبا ً على لبنان ،لذلك ال بد من
التنسيق مع سورية سياسيا ً وأمنيا ً وعسكريا ً
ألنها جارة ولنا حدود معها واإلره��اب مشترك
ومن الطبيعي التنسيق بينهما» ،مشيرا ً إلى أن
«السعودية وممثلوها في لبنان يرفضون ذلك
حتى اآلن ما يزج الجيش في حرب استنزاف مع
اإلرهابيين».
وت���س���اءل ج����واد ف���ي م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين« :هل ستعطي الدول اإلقليمية التي
تقف خلف الخاطفين ه��ذه ال��ورق��ة إل��ى لبنان
اليوم؟».
وش��رح ج��واد الفارق بين تصرف الحكومة
األردن��ي��ة بعد إع��دام الطيار معاذ الكساسبي
وتعاطي الحكومة اللبنانية مع العسكريين
المخطوفين ،مبينا ً أن «األردن اتخذ ق��رارات
حاسمة ل��ردع اإلرهابيين أما في لبنان يجرى
إع����دام ج��ن��ود ف�لا ت��ق��وم ال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ض��اء
ب��أي خطوة م��ا ي��دل على أن موقف الحكومة
الضعيف في التفاوض سببه الوهن واالنقسام
السياسي».
وإذ رفض كل االنتقادات الداخلية لكالم األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله األخير،
شدد ج��واد على أن «كالمه عزز قوة ال��ردع مع
«إسرائيل» ،المقاومة في كل تاريخها لم تسع
إلى استدراج حروب بل إن «إسرائيل» بتركيبتها

نموذجا ً راقيا ً في التعبير عن حضارته وسلميته وإصراره على تحقيق مطالبه الشرعية والمحقة ،إال أن هذا
المجتمع دعم النظام بشكل مطلق ،ولو ال هذا الدعم لرأينا أن قضية البحرين حاضرة على طاولة مجلس
األمن ،فشعب البحرين قدم كل األدلة والبراهين على االنتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب األعزل
ومنها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتقارير المنظمات الحقوقية ولجنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة وهيومن رايتس وتش وفريدم هاوس والبرلمان األوروبي وغيرهم».

ال�شامي لـ«العالم» :تركيا زادت رحالتها
�إلى عدن لتكثف توا�صلها مع الإرهابيين
اتهم عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن عبد الله الشامي تركيا بـ«محاولة استغالل الفراغ السياسي
في جنوب اليمن لتكثيف تواصلها مع التنظيمات اإلرهابية من خالل زيادرة عدد رحالتها الجوية إلى عدن»،
واتهم «أحزابا ً على رأسها التجمع اليمني لإلصالح بالمماطلة ومحاولة إبقاء الفراغ الدستوري في البالد
وإطالة أمده لمكاسب سياسية» ،مشددا ً على أن اللجنة الثورية العليا تمسك بزمام األمور ،وستعلن إنتاج
سلطة جديدة تمثل الثوار.
وقال الشامي« :المعطيات حاليا ً تؤشر إلى وجود مماطلة وتهرب من قبل التجمع اليمني لإلصالح،
ونعمل في اللجنة الثورية على نقل السلطة بصورة سلمية وضمان اإلج��راءات كافة التي تضمن ذلك

وتكوينها هي دولة عدوانية وبالتالي المقاومة
حين تخوض صراعا ً معها ،ترد على االعتداءات
ولم تبادر إلى الحرب ،وعندما ردت على عدوان
القنيطرة بعملية تاريخية في شبعا كانت تعزز
قوة الردع من خالل كالم السيد نصرالله وأعمالها
الميدانية».
وعن الغموض الذي شاب كالم السيد نصرالله
عن قواعد االشتباك وعالقة ذلك بالقرار 1701
لفت جواد إلى كالم رئيس مجلس النواب نبيه
بري على هذا الصعيد ،موضحا ً أن «»إسرائيل»
عندما كانت تمادت في اعتداءاتها كانت تتوقع
الرد في مزارع شبعا واليوم السيد نصرالله يقول
إن الرد على اعتداءاتكم لن يكون بناء على قواعد
االشتباك السابقة بل سنرد في أي مكان ،لكن
هذا ال يعني سقوط  ،1701ولو أراد حزب الله
إسقاطه لكان قام بالعملية في حدود الـ.»1701
وعن تشبيه السيد نصرالله «جبهة النصرة»
بجيش لحد سورية قال جواد« :السيد نصرالله
بنى موقفه على جملة من المعطيات واألدل��ة،
فالنصرة اليوم تقوم بإنشاء شريط حدودي في
الجوالن بدعم «إسرائيلي» ،والجيش السوري
والمقاومة يخوضان الصراع الميداني معها في
ميادين عدة ،وفي المعنى السياسي إن هؤالء
ليسوا ثورا ً بل عمالء ينفذون أجندات خارجية»،
مضيفاً« :لن يظل الجوالن بعيدا ً لوقت طويل من
العمل العسكري المقاوم».
وح��ذر ج��واد مما يعد في مخيم عين الحلوة
قائالً« :يراد لمخيم عين الحلوة أن يصبح يرموكا ً
ج��دي��دا ً عبر تهجير الفلسطينين وض��رب حق
العودة والدخول المشبوه لعناصر متطرفة إلى
عين الحلوة يدل على وجود هذا المشروع لكن
قرار الفصائل الفلسطينية جميعها التنسيق مع
الدولة ومنع االنفجار وال بد من إلقاء القبض على
اإلرهابيين».
وفي الملف السوري أكد «أن الجيش السوري
يقوم بمجهود جبار في الغوطة الشرقية ،ولهذا
بدأ زهران علوش يستغيث ويضرب القذائف على

دمشق كنوع من لفظ األنفاس األخيرة وال جدوى
منها إال قتل األبرياء ولن تغير في المشهد األمني
شيئاً ،بل إن دمشق محصنة وبعض القطاعات
التي تحمي دمشق لم تتدخل بعد».
وأشار إلى أن «الحل السياسي بات بعيدا ً ولم
تنضج ظروفه ،ولقاء موسكو يأتي في سياق
م��ح��اوالت دول��ي��ة الستكشاف إم��ك��ان��ات الحل
السياسي ،إذا لم تتخذ القوى اإلقليمية ق��رارا ً
بوقف اإلره��اب واالعتراف بالوقائع العسكرية
والسياسية على األرض التي تصب جميعها في
مصلحة الدولة في سورية ،فإن األزمة ستطول
وليس أمام السوريين سوى المواجهة والحفاظ
على وحدة وموقع ومستقبل سورية».
وع��ن ذك��رى انتافضة  6شباط  1983قال:
«ف��ي ذل��ك ال��ت��اري��خ انتفضت غالبية الشعب
اللبناني ض��د ن��ظ��ام ك��ان ي��ري��د التطبيع مع
«إسرائيل» وحسم خياراته بالخروج من العصر
«اإلسرائيلي» ودخول العصر العربي والتحالف
مع سورية بقيادة الرئيس الراحل الخالد حافظ
االسد».
وعن الذكرى التاسعة لتوقيع وثيقة التفاهم
بين حزب الله والتيار الوطني الحر أشار جواد
إلى أن «هذا التفاهم أرخى ظالال ً بالغة اإليجابية
وعالقات بينية بين الجمهورين تخطت التحالف
السياسي إل��ى التكامل ال��وج��ودي» .وأك��د أن
«ال��ع��م��اد ميشال ع��ون رب��ح م��ن ه��ذا التفاهم
استقرارا ً داخليا ً وتفاهمات اجتماعية وسياسية
حصنت لبنان ومنعت االن���زالق نحو الصدام
ّ
والحروب األهلية واخذت المسيحيين إلى موقع
أن قوة لبنان بمقاومته وبتكاملها مع الجيش
والشعب».

ي��ب��ثّ ه����ذا ال���ح���وار كامالً
اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه الحادية عشرة ليالً
على ق��ن��اة «ت���وب ن��ي��وز» على
التردد 12034

وسد الفراغ الحاصل نتيجة استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة» .وأضاف« :من حيث المبدأ أي اتفاق
ستتوصل إليه القوى السياسية هو ناتج من الضغط الثوري على األرض ،ولوال ذلك ما استجابت القوى
السياسية لالنتقال السلمي للسلطة ،ولكن مع ذلك فإن أي طرف سياسي يحاول العرقلة هو الخاسر األكبر
في هذه المرحلة».
ودعا القوى السياسية إلى «اللحاق وحجز مكان لها ،طالما نعرض عليها المشاركة وعدم اإلقصاء
واإللغاء السياسي اللذين كانت تتبعهما مع القوى عام  2011عندما تم إقصاء كل الثوار في الساحات سواء
من المكونات السياسية أو الشباب في الساحات».
وأكد الشامي «أننا نعمل على نقل السلطة والوقت لم يعد متاحا ً أمامهم كي يناوروا أو يهربوا إلى األمام
وتقطيع الوقت بانتظار إنتاج ظروف أخرى مؤاتية ،ألن هؤالء أثبتوا أنهم ليسوا مع الوطن وإنما يتلقوا
أوامرهم من الخارج» .وشدد على أننا «ال نأمل منهم الكثير ،وأطمئن الشعب اليمني أن زمام المبادرة بيدنا
وسنعلن قريبا ً المؤسسات وإنتاج سلطة جديدة تمثل الثورة وخط الثوار».
ً
وأشار الشامي إلى أن «األخبار والمعلومات تشير إلى أن هناك توافقا على تشكل مجلس رئاسي،
لكن هناك مماطلة وتهرب وتبادال ً لألدوار ،إذ ينسحب الناصري مرة ليعود مرة أخرى وينسحب التجمع
اليمني لإلصالح وسط مراوغة ومناورة من أطراف أخرى في محاولة لتقطيع الوقت وتأزيم الوضع في
البلد ،واستغالال ً للفراغ السائد وعدم وجود سلطة وتوقف العملية السياسية برمتها ،وهذا ما يفضحهم
أكثر».
وحول طلب تركيا زيادة عدد الرحالت بين أنقرة وعدن قال عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن عبد الله
الشامي« :إن الرحالت بين اليمن وتركيا بدأت منذ عامين ووصلت معلومات حول وجود تجنيد بشكل واسع
لمقاتلين كانوا يرسلون إلى تركيا ومن ثم يدخلون إلى شمال سورية ،وأرسل العديد من المقاتلين المنتمين
إلى تنظيم القاعدة للقتال في صفوف «داعش» واألطراف والتنظيمات اإلرهابية األخرى في سورية».
وتابع الشامي« :أن ارتفاع عدد الرحالت مع تركيا إلى الجنوب يعني أن تركيا بدأت تعمل على استغالل
الوضع والفراغ الموجود في عدن لكي تكثف من تواصلها مع التنظيمات اإلرهابية في الجنوب».

