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تتمات  /ت�سلية

م�ؤ�شرات بالتيمور ( ...تتمة �ص)9

الأحزاب ال�سيا�سية ( ...تتمة �ص)9
يجري في مكان ليس طرفا ً في النزاع ،مستبعدا ً انعقاد
الحوار في اإلمارات العربية ألنها صارت أحد أطراف النزاع
في اليمن ،حسب قوله.
من ناحية أخرى ،كشف مسؤول أميركي رفض الكشف
عن هويته ،أن واشنطن طلبت ع��ون طهران في إقناع
األط��راف اليمنية المتنازعة بالمشاركة في محادثات
سياسية ،وذلك في االجتماع الذي جمع وزيري خارجية
البلدين جواد ظريف وجون كيري.
وف��ي السياق ،دع��ا البيان الختامي الجتماع وزراء
خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس إلى تنفيذ قرار
مجلس األمن بشأن اليمن بشكل شامل.
ورح��ب بتعيين األم��م المتحدة السماعيل ولد الشيخ
أحمد مبعوثا ً دوليا ً لليمن .ودعا البيان األطياف اليمنية
كافة ،إلى بدء عملية «إعادة األمل» بعد أن حققت عملية
«عاصفة الحزم» أهدافها ،كإجراء حاسم لحقن دماء
اليمنيين بحسب تعبير البيان.

وط��اول التدمير البنية التحتية على نحو كامل في
مختلف المديريات الحدودية ،ومنشآت خدمية مدنية
ت ّمت تسويتها باألرض األمر الذي دفع بالسلطة المحلية
في صعدة إلى إعالنها مدينة منكوبة.
وف��ي السياق ،أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية
السعودية أمس مقتل قائد دورية تابعة لحرس الحدود
بعد تعرض الدورية لقذيفة في جنوب البالد على الحدود
مع اليمن.
ونقلت وكالة االنباء السعودية عن المتحدث قوله إن
قائد الدورية ويدعى غربي المجايشي كان يقوم بمهماته
في مركز جالح بقطاع الحرث في منطقة جازان.
سياسياً ،دعا وزي��ر الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف إلى حوار بين اليمنيين برعاية األمم المتحدة إلنهاء
القتال الذي أودى بحياة المئات منذ  26آذار.
وأكد ظريف أن الحوار يجب أن يشمل جميع اليمنيين
ويديره اليمنيون أنفسهم من دون شروط مسبقة ،وأن

متعب بن عبداهلل ( ...تتمة �ص)9
بانه لن يبقى طويالً في منصبه كوزير خارجية طالما
ان ول��ي العهد وول���ي ول��ي العهد غير راضيين عنه،
ويمكن للوليّين إقناع االدارة األميركية بشخصية أخرى
من العائلة المالكة ويعمل لصالح وكالة االستخبارت
األميركية ألن هذا الشيء ليس عيبا ً وال نقيصة بالنسبة
إلى حكام السعودية بل من االمور المطلوبة.
الحكم في السعودية أصبح بيد السديريين الذين
يتزعمهم الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز بعد ان كانوا
مبعدين في زمن الملك عبدالله ،وولي العهد محمد بن نايف
وولي ولي العهد محمد بن سلمان ،ويمكن ان نطلق عليهم
جناح الصقور أو الغربان ،ألن الصقر يعرف بشجاعته
وعنفوانه وقوته ،أما الغراب يعرف بالشؤم والظالم.
ولي العهد الحالي محمد بن نايف وصفه يوما ً الرئيس
سعد الحريري بأنه «سفاح» خالل حديث بينه وبين
المحقق الدولي الذي كان يحقق في قضية اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،وق��د أث��ار ه��ذا التصريح غضبا ً شديدا ً

في السعودية يومها ،ورفض محمد بن نايف استقبال
الحريري إال بعد وساطات قام بها الملك عبدالله وبندر
بن سلطان ،وكان سعد الحريري محقا ً في هذا الوصف
ألنّ بن نايف معروف عنه أنه فعالً سفاح ويتف ّوق على
جمال باشا السفاح ،فهو الذي يفرض القمع واالرهاب على
العوامية والقطيف.
فهل إرس��ال االمير متعب مبعوثا ً إلى إي��ران ،واتصال
سعود الفيصل كانا يصبان ف��ي منع السعودية من
االنهيار ،وتمريغ أنف المسؤولين عن العدوان على اليمن
في التراب كما جاء على لسان قائد الثورة االسالمية االمام
السيد علي الخامنئي؟
االي��ام المقبلة س��وف تشهد أكثر ضبابية في الحكم
السعودي ،وسيتح ّول الحكم الى كرة قدم يتقاذفها احفاد
مؤسس المملكة السعودية.
ومن المؤكد ان عالما ً خاليا ً من حكم ينشر الفكر االرهابي
في العالم هو االفضل للسلم اإلقليمي والعالمي.

هل تمهد ( ...تتمة �ص)9
في هذا البلد الجار.
أخ��ي��را ً ل��م يكن حلم رج��ب طيب أردوغ����ان بإنشاء
إمبراطورية عثمانية إخوانية ليتحقق من دون سقوط
سورية وألن سورية انتصرت سقط حلم أردوغ��ان كما
سيسقط هو قريباً.

للمتأسلمين الجدد بدخول حرب جديدة عبر صفقة
سعودية أميركية ،وق��د أك��د رئيس ح��زب الشعب
الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن حكومة
ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ف��ي تركيا ت��ق��وم ب��إرس��ال
األسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات اإلرهابية
في سورية محمالً إياها مسؤولية الدماء التي تسفك

توفيق المحمود

�أربيل ترحب بم�شروع �أميركي يتعامل مع الأكراد وال�س ّنة كـ«دولتين»

العراق :العفو عن الجنود الفارين ب�شروط
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،الخميس
 30نيسان عفوا ً عن أف��راد القوات المسلحة الفارين أو
المتغيبين ،شرط التحاقهم بوحداتهم خالل شهر.
وذكر بيان المكتب اإلعالمي ،أن حيدر العبادي أوقف
اإلج��راءات القانونية بحق أفراد القوات المسلحة وقوى
األمن الداخلي في شكل نهائي عن عدد من الجرائم ،كحاالت
الهروب ،التغيب والغياب ،التمارض ،أو إلحاق األذى
بالنفس للتخلص من الخدمة.
واشترط العفو التحاق األف��راد بوحداتهم خالل مدة
أقصاها  30يوما ً من تاريخ ص��دوره ،وستتخذ إجراءات
قانونية بحق المخالفين.
واستثنى القرار سلسلة من الجرائم األخ��رى ،أبرزها
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف
وإساءة استخدام النفوذ.
ول��م يوضح البيان ما إذا ك��ان ال��ق��رار يشمل الجنود
«الفضائيين» في الجيش العراقي (وهم عشرات اآلالف من
العناصر المسجلة على جداول الرواتب ،من دون أن يكون
لهم حضور فعلي).
على صعيد آخ��ر ،م��ررت لجنة ال��ق��وات المسلحة في
مجلس النواب األميركي مشروع قانون يتعامل مع األكراد
والسنة في العراق كـ «بلدين» ،األمر الذي أثار ردود أفعال
متباينة بين مرحب ومعارض داخل العراق.
وفي أربيل عاصمة كردستان العراق رحبت لجنة األمن
في البرلمان أمس بمشروع القرار ،معتبرة إياه «خطوة في
غاية األهمية».

وأكد نائب رئيس اللجنة ناظم هركي أن تسليح اإلقليم
يساهم في تعزيز األمن والسالم في العراق والمنطقة ،مبينا ً
أن «الخطوة تعزز دور البيشمركة في محاربة اإلرهاب».
وق��ال هركي إن «البيشمركة ق��وة نظامية وملتزمة
بالمعايير الدولية واإلنسانية» ،مضيفا ً أن «تسليح إقليم
كردستان ال يشكل خطرا ً على اآلخرين كونه يتمتع بنظام
ديمقراطي».
وف��ي السياق ،كلف مجلس ال��ن��واب العراقي ،أمس،
أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على المشروع
األميركي التقسيمي ،وهي :الخارجية ،والقانونية ،واألمن
والدفاع ،والعشائر النيابية.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا ً
في مقابل تخصيص مساعدات بقيمة  715مليون دوالر
من موازنة البنتاغون لعام  ،2016لدعم الجيش العراقي
والقوات األخرى المرتبطة بالحكومة العراقية في معركته
على «داعش».
ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية لألقليات
«غير الشيعية» دورا ً في قيادة البالد خالل ثالثة أشهر بعد
إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات ،وإذا لم تلتزم
بالشروط يجري تجميد  75في المئة من المساعدات لبغداد،
ويرسل أكثر من  60في المئة منها مباشرة لألكراد والس ّنة.
م��ن جهة أخ���رى ،ب��دأت ال��ق��وات العراقية باستعادة
سيطرتها على بعض المناطق التي يسيطر عليها التنظيم،
مدعومة بقصف ج��وي يشنه التحالف ال��دول��ي بقيادة
واشنطن.

وبالتالي لم يحقق اوباما آمال الجالية السوداء في الواليات
المتحدة فخابت بل أصبحت خارجة عليه بخاصة عند جيل
الشباب الذين أخ��ذوا بتب ّني مواقف أكثر جذرية من قياداته
التقليدية .فكانت األح��داث العنصرية التي كان سببها حماقة
قوى الشرطة مع تراكم االضطهاد ضد الجالية السوداء بخاصة
مع تردّي األوضاع االقتصادية في البالد .واليوم يوجد انشطار
بين الجيل األميركي األسود الصاعد وبين قيادته التقليدية.
ووفقا ً لبحث أعدّه الكاتب األميركي كريس هدجز فإن الزعامات
الشابة أسماء غير معروفة حتى اآلن في الفضاء السياسي
األميركي األسود ولكن األب الروحي للروح التم ّردية السوداء بل
الثورية إذا جاز الكالم هو األستاذ الجامعي المرموق والفيلسوف
كورنيل ويست صاحب المؤلف الشهير «قضايا عنصرية» أو
«العنصر العرقي مهم» وهي من الترجمات المتعدّدة للعنوان
باإلنكليزية )Race Matters( .الموقع اإللكتروني الشخصي
لكورنيل وس��ت مملوء باالنتقادات ال�لاذع��ة للنخب الحاكمة
وبالتحريض لمقاومة الظلم الذي يح ّل بالجالية السوداء .ساند
كورنيل وست ترشيح أوباما ولكنه ابتعد عنه بعد قبول الرئيس
األميركي جائزة نوبل للسالم على أساس أنه لم يعمل أي شيء
ليستح ّقها.
إن تسارع وتراكم الصدامات بين قوى الشرطة لمختلف المدن
والضحايا من السود على يد تلك القوى ع ّزز الشعور بالتهميش
والتحقير لديهم .ليس من الواضح ع ّما سيُنتج المسار التصاعدي
الذي نشهده في الواليات المتحدة ولكن تظافر الضيق االقتصادي
وتنامي ال��روح العنصرية مع تمركز السلطة وال��ث��روة في يد
القلّة وعجز المؤسسات الدستورية في إيجاد الحلول للقضايا
والمعضالت الوطنية إضافة إلى الرداءة في القيادات السياسية

لتوسع رقعة التصادم .قد نرى المزيد من ّ
تدخل الحرس
كفيلة
ّ
ّ
وتفشي الرعب واللجوء إلى الحماية
الوطني وفرض حظر التج ّول
الشخصية في بالد تقدّس حمل السالح وتحميه دستورياً ،مما
يوفر تشكيل عناصر العاصفة المثالية التي قد تطيح بالمجتمع
األميركي.
هذا سيناريو محتمل يزيد احتماله مع م��رور الوقت وعدم
معالجة الجذور السياسية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة
العنصرية .وهناك من يعتبر أن العنصرية من سمات المجتمعات
مترسخة كما يعتقد
بشكل عام فثقافة تق ّبل االختالف ليست
ّ
البعض وبالتالي قد تستمر العنصرية وتداعياتها السلبية
في المستقبل المنظور .لكن العنصرية العائدة بقوة لتصدّر
األح��داث في الواليات المتحدة ليست العامل الوحيد للتصدّع
الداخلي .فهناك عوامل أخرى ال تق ّل أهمية وإن لم تكن تتصدر
الئحة االهتمامات عند النخب الحاكمة .فعامل الفقر المتزايد
في أحد أغنى دول العالم سيكون سببا ً رئيسيا ً في بلورة حركة
احتجاجية في الواليات المتحدة.
نشير إلى بعض األرق��ام المعبّرة عن ذلك الواقع والتفاوت
االجتماعي الكبير .فهناك أكثر من  118.000طفل أميركي
يعيشون خارج المنزل ألن ال منزل لهم وفقا ً إلحصاءات وزارة
اإلسكان األميركية بينما هناك  115.000أسرة تجني كل واحدة
منها أكثر من عشرة ماليين دوالر سنويا ً كما أبرزته أبحاث
معهد السياسة االقتصادية األميركي .من جهة أخرى زاد عدد
األطفال الذين يعيشون على طوابع اإلغاثة للتغذية بنسبة 70
في المئة (من  9ماليين طفل إلى  16مليوناً) في فترة ما بين عام
 2007وعام  2014بينما ت ّم خلق في تلك الفترة ثروات بقيمة
 30ألف مليار دوالر! وهنا المفارقة العجيبة الغريبة حيث ت ّم

خلق تلك الثروات والعجز عن تأمين الغذاء لماليين من األطفال.
وليس هناك ما يب ّرر العجز في تأمين الغذاء لألطفال حيث تدعم
الحكومة األميركية المزارعين الكبار بما يوازي  14مليار دوالر
سنويا ً وبالمقابل ت ّم تخفيض الدعم الغذائي لألطفال بنسبة 8.6
مليار دوالر على فترة العشرة السنوات القادمة!
هناك مشكلة أخرى توحي بالمزيد من التصدّع داخل المجتمع
األميركي وهي الخالف حول المهاجرين غير القانونيين الذين
يساهمون بشكل فعّ ال في تشغيل القطاع الزراعي األميركي.
فالنخب المسيطرة م��ن ال��ح��زب الجمهوري ال ت��ري��د تثبيت
المهاجرين غير الشرعيين ألنهم ينافسون األميركيين في العديد
من الوظائف في القطاع الزراعي وقطاع اإلعمار كما أنهم يكلّفون
الخزينة األميركية في تقديم الخدمات االجتماعية من تعليم
وتطبيب .في المقابل يعتبر أصحاب شركات اإلعمار والشركات
الزراعية الكبيرة أن الهجرة الوافدة وغير الشرعية مصدر لعمالة
رخيصة وبالتالي يعارضون أي سياسة تهدف إلى إيقاف تلك
الهجرة .لكن العنصرية المتفشية في الواليات المتحدة وبخاصة
عند الحزب الجمهوري جعلت الحزب يتجاهل المهاجرين من
ّ
المرشحين
أميركا الالتينية مما أفقده تعاطف تلك الجالية مع
ّ
مرشحين من الحزب الجمهوري
الجمهوريين .والمفارقة أن
للرئاسة هما من أصول أميركية التينية ،أي تد كروز وماركو
روبيو ،لكنهما ال يحظيان بتأييد الجاليات األميركية الالتينية
المعروفة بـ «الالتينو».
هذه بعض المؤشرات التي توحي بأن الواليات المتحدة قد
تواجه صيفا ً حارا ً قد لن تخمد نيرانه في المدى القريب.
 أمين عام المنتدى القومي العربي

انقالب في الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
اإلقليمي وحصر دورهم في الدرعية في مقدمة النقالبات
جديدة أكثر دراماتيكية تجعل من الرياض مجرد حاملة
طائرات أميركية.

على المقلب اآلخر فان يمن عبد الملك الحوثي لن يعود إلى ما
قبل  21أيلول  2014ولو اجتمع العالم كله ضده وهو قادر على
الصمود وحده ولو بلغ ما بلغ ،هكذا يؤكد متابعون لتطورات
الحرب على اليمن.
يمن علي عبد الله صالح المتقاطعة مصالحه موقتا ً مع يمن
الحوثيين صلب ال ينكسر أمام ضغوط السعوديين ولن يعود
صنيعة بيد الرياض ،كما يؤكد رجل مق ّرب منه يجوب العواصم
العربية شارحا ً مستقبل اليمن الجديد.
يمن علي سالم البيض ب��ات مشتتا ً ول��ن يستطيع إع��ادة
بناء حراكه الذي تقطعت أوصاله بسبب التطورات الميدانية
المتسارعة جنوبا ً ولو أغدقت الرياض ملياراتها عليه ،كما يؤكد
ناشط كان على صلة وثيقة بالرجل.
يمن اإلصالح واإلخوان وآل األحمر لن يعود إلى ما كان عليه
قبل ثورة  21أيلول  2014ولو دامت حرب الرياض بعاصفة
حزمها أو بإعادة أملها مئة عام كما يؤكد مصدر إصالحي كان
جزءا ً من حزب اإلصالح إلى وقت قريب.
يمن علي ناصر محمد وسائر القوى التي ال تزال مواقفها في
الظ ّل تنتظر تطورات األوض��اع الداخلية واإلقليمية والدولية
ليس لديها مستقبل من دون حسم أمرها بين يمن الحوثيين
وأنصار الله وأصدقائهم اإلقليميين أو يمن اإلصالح وآل األحمر
وحلفائهم اإلقليميين ،كما يؤكد مصدر وثيق الصلة بفصائل
القوى المستقلة.
هي الثورة وقوانينها وسننها التي ال تتغيّر ،تصدق في اليمن
كما صدقت في طهران والقاهرة وفيتنام وك� ّل عواصم الدنيا
األخرى من قبل.
ثمة من ال يريد أن يق ّر ويذعن ويعترف ب��أنّ ما حصل يوم
الحادي والعشرين من أيلول  2014إنما كان ث��ورة إسالمية
وطنية يمنية صرفة بالتمام والكمال.
وان هذا هو السبب الرئيسي للحرب الحالية المفتوحة من
جانب السعودية على اليمن كانت ستحصل بتحالف أو من دون
تحالف.
كيف ال وهي الرياض نفسها التي صرفت المليارات باعتراف
قادتها وجيّشت العالم كله وحرضته ضد ثورة إسالمية بعيدة
عنها نسبيا ً حصلت قبل ثالثة عقود ونيف على يد أمة أخرى،
فكانت ح��رب الثماني سنوات العراقية اإليرانية المفروضة
الشهيرة ،فكيف بها اآلن مع ثورة من نفس السنخ وهذه المرة على
يد عرب أقحاح ال تبعد حدودهم سوى ثمانمئة كيلومتر عن مكة
المكرمة التي يحكمون ،وزد على ذلك فان التاريخ القريب يقول أن
حدود هذا البلد العربي التاريخية كانت على مشارف الطائف إلى
حين العام !...1934؟
لهذا ولغيره من تحوالت اإلقليم والمعادلة الدولية التي تتراجع
موازينها لغير صالح حامي الرياض ومسعفها األساس والمتبرع
الرئيس لوجستيا واستخباراتيا ً واستراتيجيا ً لمثل هذه الحروب
 كما هو معلن  -أي الواليات المتحدة األميركية وعلى رغم كلمواقفه الظاهرية المعلنة للدفاع عن العائلة الحاكمة في الرياض
وسائر حكام الخليج ،يعيش حالة إعادة انتشار لقواته وإعادة
تموضع استعدادا ً لإلبحار بعيدا ً باتجاه المحيط الهادئ تاركا ً
حلفائه في مهب رياح فصول الثورة والتغيير األربعة.
العارفون بخفايا وبواطن الحرب التي تدور رحاها اليوم على

أرض اليمن المظلوم والمستنزف والجريح يؤكدون ما يلي:
 أميركا المصممة على البقاء على ظهر أساطيلها وعدم النزولإلى اليابسة للقتال نيابة عن أحد والمركزة في أولوياتها على
المحيط الهادئ ،لن تقدم للرياض أو عواصم الخليج أكثر مما
قدمته ،بل يزيدون على ذلك بأنها خدعتهم ودفعت بهم دفعا ً
لخوض هذه الحرب بائعة «جيوبوليتيك مجازي» لهم مقابل
التركيز على توافقات مبدئية مع طهران في إطار النووي لمنع
زحف نفوذها وتمدده ومحاولة إعادة المارد اإليراني إلى داخل
قمقمه لعله ينفجر داخليا ً كعالج أخير للتخلص من كابوس
انتشار «ثقافة المقاومة» التي أشاعتها هذه الثورة العالمية
األبعاد.
 أميركا اليائسة تماما ً من إمكانية تحقيق أي انجاز محسوسأو ملموس في حربها على محور المقاومة قد تكون وجدت بأن
المالذ األخير لنجاة استراتيجيتها هو جر إي��ران «المشاغبة»
دوليا ً إلى حرب إقليمية مفتوحة مع منظومة خليجية باتت
أقرب ما تكون إلى «حاملة طائرات أميركية» تستطيع تحمل
نتائج مثل هذه الحرب من اآلن إلى حين تكون واشنطن قد رتبت
أوراقها الداخلية والخارجية مع نهاية عام  2016حيث استحقاق
انتخابات الرئاسة األميركية وتبيّن الخيط األبيض من الخيط
األسود مع منتدى شانغهاي مع ما يترتب عليه من طموحات
المارد الصيني العمالق والصاعد الروسي الطامح والنسرين
المتأهبين القتناص حصتيهما من النظام العالمي الجديد أي
الهند وإيران.
استنادا ً إلى ما تقدم فإن معركة «استقالل القرار اليمني» كما
يلخص أهل اليمن أسباب الحرب المندلعة ضدهم ،ستدور رحاها
من اآلن فصاعدا ً على المتغيرات التالية:
 - 1كم يستطيع السيد عبد الملك الحوثي أن يبقى صامدا ً
وممسكا ً بقرار يمن ما بعد  21أيلول ومعه أكثرية «يمنات»
الداخل العسكرية واألمنية والقبائلية والمناطقية واالجتماعية
والسياسية اآلنفة الذكر ،معدلها يمن مستقل عن التجاذبات
اإلقليمية والدولية؟
 - 2كم يتمكن نظام الحكم في الرياض من االستمرار والصمود
بوجه الحالة الداخلية المتململة والمنهكة من استمرار التحشيد
لحرب خارجية هي األولى من نوعها في تاريخ المملكة الحديث،
ال سيما في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية المتفلتة والمنفضة
عما أطلق عليه تحالفا ً دوليا ً تزعم الرياض أنها تقوده فعالً في
حربها سواء في إطار عاصفة الحزم أو إعادة األمل!؟
 - 3كم تستطيع التناقضات األميركية الداخلية واألميركية
الخارجية المرتبطة بالعالقات األميركية «اإلسرائيلية» أن تصمد
وتبقى متماسكة بوجه تحوالت الحرب غير المتوقعة التداعيات
والمفتوحة على مصاريعها وتبقى موحدة خلف الرياض إلى
نهاية السيناريو األميركي المفترض أو المتاح أمام واشنطن
للدفاع عن أمن حلفائها من دون تعريض مصالحها القومية العليا
للخطر!؟
 - 4كم تتمكن قوى محور المقاومة وفي مقدمها طهران البقاء
مستنفرة ومتأهبة للدفاع عن اليمن الجديد بما ال يتعارض مع
مجموع أو محصلة استراتيجية المحور المتمركزة ضد العدو
الصهيوني الرابض فوق فلسطين المحتلة!؟
أخيرا ً وليس آخرا ً ثمة من يسأل ويتساءل:
ماذا عن احتمال تطور األحداث والوقائع على خلفية حرب منع
«استقالل القرار اليمني» إلى مواجهة أميركية إيرانية بحرية غير
معلومة النتائج!؟
األنباء الواردة من المياه اإلقليمية اليمنية قرب سواحل باب

المندب تفيد بأن السفن الحربية اإليرانية تراوح مكانها في المياه
الدولية قبالة شواطئ عدن متأهبة للتدخل لمصلحة حلفائها
وأصدقائها اليمنيين في حال حدوث أي تطور غير مرتقب يمكن
أن يخل بالمعادلة الداخلية اليمنية التي تبلورت ما بعد ثورة
الحادي والعشرين من أيلول وذلك في إطار الحرب المفتوحة من
قبل ما بات يعرف بالتحالف الدولي ضد أنصار الله.
في ه��ذه األثناء ف��إن مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي أمير
حسين عبد اللهيان يقول :إن منع السعودية للطائرات اإليرانية
من إيصال مساعدات ومعونات طبية لليمنيين وإعادة جرحى
الحرب بعد معالجتهم في طهران ،وحمل مزيد من الجرحى
اليمنيين الذين من هناك لن يبقى من دون رد من طهران ،يؤكد
ما ذهبنا إليه من احتمال دخول مسرح الحرب على اليمن فصوال ً
جديدة ال يعرف أحدا ً أبعادها وآفاقها.
فهل باتت كل ملفات المنطقة الساخنة والملتهبة أصالً معرضة
لالنفجار على صفيح اليمن المظلوم والمستنزف والمستضعف؟
وهل بات مصير العالم كله رهن باتجاه الرياح قبالة سواحل
باب المندب؟
ثمة من يحسم األمر بالقول :إن مفتاح اإلجابة على كل هذه
األسئلة ال ي��زال في الصندوق األس��ود المخبأ في مكمن أسرار
السيد عبد الملك الحوثي والذي لم يقرر بعد اإلفراج عنه على رغم
خطبتين ناريتين بعد العدوان.
بحر الرجل عميق وزاده كثير على ما يبدو وقدرته على الصمت
الناطق أحيانا ً أكثر فعالً من قدرته على الكالم الفاصل على رغم
بالغته وفصاحة لسانه.
قد يكون األمر متعلقا ً بحرب عالمية ثالثة يحاول منع وقوعها،
كما يقول بعض المقربين منه والذين يعملون رسالً بينه وبين
أطراف محور المقاومة.
هي اليمن إن صلحت صلح العالم وإن اضطربت اضطرب
العالم ،ومن لم يؤمن بعد عليه أن يقرأ التاريخ القديم والحديث
من جديد ويطيل النظر في خريطة البحار ومضائقها ويتأمل جيدا ً
عند نقطة التقاء أمواج الحرب والسالم.

محمد صادق الحسيني

�أوباما يع�صف ( ...تتمة �ص)9
ويرى ظريف أن االمارات ال تصلح لرعاية الحوار ألنها أصبحت
طرفا ً في النزاع» .فمن المرجح أن تأخذ عُ مان هذا الدور وبخاصة
أن وزير خارجيتها يوسف بن علوي أصبح اآلن هو السياسي
المخضرم والمؤهل لمعالجة القضايا العالقة بين الدول الخليجية
و إيران.
ول��م يسحب ظريف سياسة اليد الممدوة التي تنتهجها
إيران في سعيها الدائم الى الحوار مع جميع جيرانها لتحقيق
االستقرار واألمن .فهي «العب جدي في الشرق األوسط ال يمكن
عدم أخذه في االعتبار» حسب كالم ظريف.
يبدو أن إيران بدأت بتسلم جميع ملفات المنطقة وأصبحت
يدها هي العليا ويبدو أن االتفاق النووي أخذ ينعكس في
شكل جدي على كل القضايا اإلقليمية .فهل المرحلة المقبلة
هي مرحلة الحلول السياسية أم أن هنالك متغيرات أخرى
عاصفة في القادم من األيام؟

بشرى الفروي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عيد يحتفل فيه باالول من ايار ،للنداء
2 .2اسم عدد من فراعنة مصر ،يالطف
3 .3أخيف ،تاما ً
4 .4طريقة ،مرض صدري ،ادفن البنت وهي حية
5 .5يظهرا االمر ،در ،خاصتي
6 .6اسم حمله عدد من الباباوات ،نادر
7 .7اتلو ،وضعتما شيئا ً مقابل المال
8 .8تغيّر لون الوجه من الجوع او المرض ،تع ّود على االمر،
حرف ابجدي مخفف
9 .9اسأله عن حق لي عليه ،احدى جزر الفيليبين
1010والية اميركية ،نشي
1111حرف جر ،ضعف ،منطقة هضاب وقفر قاحل في جبال
االندس
1212يحامي عن ،خالف اصبح

1 .1ضابط وطني مصري ثار على باشوات االتراك ودعا الى
تحرير بالده ،إسم موصول
2 .2من سالطين اليمن في الجاهلية
3 .3ماء العين ،يمرنان
4 .4دولة أوروبية ،شديد الخصومة
5 .5خاصتي ،علك الطعام ،رفضنا االمر
6 .6جيوش ،ترجعها
7 .7أقبّلهم ،عين الماء
8 .8من الحمضيات ،عاصمة بهاما
9 .9إحترم ،يسحرا ،ضمير متصل
1010أحرف متشابهة ،أعلى قمة في األردن ،حلم
1111بحر ،إمبراطورية في المحيط الهادي
1212من بحور الشعر ،أطيلي النظر الى الشيء

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،672319485 ،543768912
،325987146 ،918542637
،184623759 ،769451328
،831296574 ،497835261
256174893

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كرم ملحم كرم  ) 2واترلو،
روابي  ) 3كسرت ،ريميني  ) 4ال،
ايار ،نيجر  ) 5ولد ،رنمنا ،وي ) 6
كعترت ،ماهر  ) 7سيراليون ،انو

 ) 8كنوت ،واترلو  ) 9يهاب ،يأيدا
 ) 10انت ،يخبره ،عد  ) 11نب،
جدار ،نسهر  ) 12يبدأ ،قاتل.
عموديا:
 ) 1كوك لوكس كالن  ) 2راس
العين ،نبي  ) 3متر ،دترويت ) 4

مرتا ،رأته ،جد  ) 5ل ل ،يرتل ،ايدا
 ) 6ح��وران ،يوبخا  ) 7يرمموا،
برق  ) 8كرم ،نانتير  ) 9رويناه،
راهنت  ) 10ماني ،رالي ،سل 11
) بيجو ،نودعه  ) 12اي ،رينو،
ادري.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
تيلمان ج ر .م��دة ال �ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).

The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت��ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك �ي��ان م��ن اخ���راج الكسي
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).

سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

