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وفد القوى ال�سيا�سية و�صل جنيف من �صنعاء ...والعدوان الهمجي ال�سعودي على اليمن يتوا�صل

الحوثي :وا�شنطن و«تل �أبيب» والريا�ض من�ش�أ ال�شر والإجرام
أكد زعيم حركة «أنصارالله» السيد عبد الملك
ب��در الدين الحوثي صمود الشعب اليمني في
وجه العدوان الوحشي والبربري على اليمن على
رغم حجمه الكبير واستخدامه للتدمير والقتل
واالبادة ،وأن هذا الشعب في طريقه للتغلب على
أدوات هذا العدوان التي كانت تدفع بالبالد نحو
حالة الالاستقرار.
وفي كلمة متلفزة خصصها للحديث عن آخر
التطورات اليمنية غداة انطالق مفاوضات جنيف
لبحث ح ّل لألزمة اليمنية ،شدد الحوثي على أن
الشعب اليمني ال يقبل باإلذالل والهوان وال ينحني
أم��ام الصعوبات ،وأن��ه ال خيار له اال الصمود
بمواجهة ال��ع��دوان ،متهما ً النظام السعودي
الجائر بأنه يعتدي على هذا البلد تحت توجيه
اميركا ومباركة «اسرائيل» ودفعها وبأنه ال يملك
اية اجندة انما يؤدي دوره كخادم وأداة لآلخرين
يتحركون بها في المنطقة وضد الشعوب كلها.
واعتبر السيد الحوثي أن ثالثية الشر واالجرام
على مستوى العالم ومنشأ الشر في العالم هي
اميركا و«اسرائيل» والسعودية بما لديها من
اموال ،مشيرا ً إلى «أننا المعنيون بأمرنا وتقرير
مصيرنا وليس لمنشئي الشر والمؤامرات من حق
ان يفرضوا شروطهم علينا».
ورأى السيد الحوثي أن «الصمود يحمي شعبنا
ويحفظ له كرامته وعزته واستقالله ومستقبله،
وأن البديل عن الصمود هو الضياع والخزي
واالرت��ه��ان وال��غ��رق ف��ي وح��ل ال��ش��ر واالش���رار
والخضوع المطلق لهيمنتهم حتى يدوسوا هذا
الشعب».

ون��� ّوه السيد الحوثي إل��ى أن «اس��رائ��ي��ل»
شاركت فعليا ً من خالل سالح جوها وخبرائها
العسكريين مع النظام السعودي في العدوان
على اليمن ،الفتا ً إلى أن «شعبنا اليمني يعرف
حقيقة اميركا ويعرف زيف شعاراتها ويعرف
حقيقة الخطر ال��ذي تمثله «اس��رائ��ي��ل» ،وهو
كان وسيظل متضامنا ً مع القضية الفلسطينية
كقضية تعنيه ألنه يحمل هم أمته ككل».
وأش��ار السيد الحوثي إلى أن كل المواقف
السياسية التي تطلقها الدول لمصلحة العدوان
مدفوعة الثمن سياسيا ً وإعالمياً ،معتبرا ً أن
االستمرار في العدوان يؤكد طبيعة الدور الذي
يلعبه النظام السعودي في المنطقة واكثر
المستفيدين منه «اسرائيل».
وشدد السيد الحوثي على أنه «ال يتعاون من
داخل البلد مع هذا العدوان اال من فقد انسانيته
وارتضى لنفسه ان يكون شريكا ً في كل الجرائم
بحق شعبنا» ،س��ائ�لاً« :مَ��ن غير «القاعدة»
يستفيد ال��ي��وم م��ن إخ�لاء ال��م��دن ومؤسسات
الدولة التي يحميها الشعب اليمني؟».
وانتقد السيد الحوثي ما تقوم به بعض
القوى السياسية من تأييد للعدوان ،واصفا ً
هذا األمر بالخيانة الوطنية التي ستكون لها
تداعيات في المستقبل ،مؤكدا ً أنه ال حل في
اليمن إال بالحوار وال��ع��دوان هو ال��ذي أوقف
الحوار الوطني ومَن عطل مخرجات الحوار هم
الذين يعتدون اليوم.
سياسياً ،وصل وفد القوى السياسية اليمنية
إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في

معادلة قمة ا�ستراتيجية جديدة ترت�سم!

فاديا مطر
في ما لم يعد السؤال سائدا ً في السويداء ،لتحل محله المعطيات
والوقائع التي سادت الحركة الميدانية االستباقية والتي ربما تتسابق
على ظهر اإلرهاب مع نهاية حزيران ،لتترك الحديث للدراماتيكية
االرهابية نحو الهاوية مع مزيج من القلق لجهة النتائج والثمن،
المترافق مع الصمت الدولي إزاء جرائم الوهابية ـ الصهيونية في
سورية ،بعد ان قامت «النصرة» اإلرهابية بمجزرة «جبل السماق»
في  11حزيران الجاري والمدعومة خارجيا ً بارتباطها مع وهابيّي
آل سعود واألردوغانية العثمانية ،ومع ما تعانيه معارضة واشنطن
«المعتدلة» من ضيق بعد خسارة رهانها على الوقت ورمي األوراق
كلها في الميدان الجنوبي السوري ،لتظهر السويداء في معادلة
استراتيجية ميدانية جديدة تدفع عبرها الخطر عن أمنها وجغرافيتها
الوطنية والسياسية بعد إبعاد الجيش السوري ومجموعات الدفاع
الشعبي الخطر عن «مطار الثعلة» العسكري الذي ارتبط استهدافه
بغرفة العمليات األردنية «الموك» ،لتتمكن حامية المطار مع أبناء
السويداء من استيعاب الهجوم وصدمت القصف ال��ذي استهدف
المطار ،وإفشال الهجوم على أس��واره في  15حزيران الجاري من
ثالثة محاور في حصيلة أولية تكبدت فيها «النصرة» ما يتجاوز 150
قتيالً على ابواب المطار ،والتحول التكتيكي للقوات السورية المدافعة
إلى الهجوم في نقل استراتيجي للمعركة نحو الريف الدرعاوي
«معقل النصرة» ،فصمود المطار رفع ال��روح المعنوية لدى أهالي
السويداء في ظل ما يتم شنه من حرب إعالمية على هذه المحافظة
تستهدف األهالي والفعاليات ،بعد أن قال لسان حال الموقف الشعبي
كلمته في حسم أم��ره بالوقوف مع ال��دول��ة السورية في الداخل
كمعادلة استراتيجية تحكم ال��رأي الشعبي العام ال��ذي جسدته
على األرض مجموعات الدفاع الشعبية التي تشكلت بسرعة فائقة،
(التتمة ص)14

�سورية بين فكي الإرهاب ووا�شنطن
لمى خير الله
سورية بين فكي اإلرهاب وواشنطن تحت هذا العنوان جاهدة منذ
بداية األزمة التي عصفت بالبالد ،الى خوض هجمات متعددة يتعرض
لها الجيش السوري والقوات الرديفة له ،بغية استنزاف طاقة الجيش
في أكثر من جبهة وأمالً باالستمرار في الحشد والتقدم.
خطط شبكة العنكبوت األميركية كان آخرها السعي الى رسم حدود
المنطقة بهدف تقسيمها على الحدود الشمالية المحاذية لتركيا بهدف
تشكيل إقليم كردي على غرار «إقليم كردستان» العراق ،ما يشكل
مقدمات إلقامة دولة كردية في المنطقة على وقع الرغبة المعلنة إلقليم
كردستان العراق في نيل اإلستقالل والصعود الكردي في تركيا ،ال
سيما في ظل الدعم الغربي وتحديدا ً األميركي لألكراد فالمعارك التي
يخوضها األك��راد ضد «داع��ش» في مناطقهم تحظى بحماية جوية
غربية وبمشاركة مباشرة في قصف «داعش» واستهدافه ،فضالً عن
دعم األكراد بالسالح والتدريب والتنسيق معهم.
وتمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة وفي
شكل كامل على مدينة تل أبيض ومعبر أقجة قلعة الحدودي مع تركيا،
وباتوا بذلك يسيطرون على شريط حدودي يمتد من ريف حلب في
شمال سورية حتى مثلث الحدود السورية  -التركية – العراقية،
مؤكدين طردهم مسلحي جماعة «داعش» االرهابية منها بعد معارك
عنيفة للسيطرة على المدينة استمرت أياما ً عدة أرسل خاللها أكراد
سورية تعزيزات إلى المقاتلين من وح��دات الحماية الكردية على
اعتبار أن السيطرة على هذه المدينة تتيح التحكم بطريق اإلمدادات
المؤدي إلى مدينة الرقة التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم «داعش»
االرهابي ،و ُقتل ما ال يقل عن اربعين مسلحا ً لدى محاولتهم الفرار
من تل ابيض الى بلدة عين عيسى المجاورة والواقعة شمال غربي
مدينة الرقة ،وتمكنت مجموعات صغيرة من الوصول اليها فيما
فتحت تركيا أبوابها الستقبال المسلحين الهاربين من المعارك
(التتمة ص)14

ح��وار ت��رع��اه األم��م المتحدة إلي��ج��اد تسوية
سياسية لألزمة اليمنية.
وستجري المحادثات في ص��االت منفصلة
وسينقل الوسيط األممي وجهات األطراف إلى
بعضها بعضاً ،وستتركز على وقف نزيف الدم
اليمني ورف��ع الحصار الظالم ،وكانت األمم
المتحدة أكدت أن النتائج هي التي ستحدد أمد
المفاوضات.
ويأتي ذلك بعد تعرض طائرة الوفد لعراقيل
في مطار القاهرة ج��راء ضغوط سعودية...
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��أخ��ره��ا نحو  24س��اع��ة في
جيبوتي من دون توضيح األمم المتحدة سبب
التأخير.
وأك��د مصدر أممي أن غاية تأخير الطائرة
كانت منذ البداية عدم السماح لوفد «أنصار
الله» بمقابلة األمين العام لألمم المتحدة ونيل
أي شرعية د ْولية إضافة إل��ى أن السعودية
ترفض أيضا ً تدويل األزمة اليمنية بكل الوسائل
وتعد اليمن شأنا ً سعوديا ً محضاً.
ورأى رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا
محمد علي الحوثي أن عرقلة وص��ول الوفود
السياسية إل��ى م��ش��اورات جنيف دليل على
تدخل تحالف السعودية في دور األمم المتحدة
لرفض الحل السياسي اليمني.
ميدانياً ،واص��ل النظام السعودي عدوانه
على الشعب اليمني مخلفا ً المزيد من الضحايا
معظمهم من النساء واألطفال وتدمير المنازل
والمؤسسات الحيوية المدنية،
(التتمة ص)14

بعد الثعلة ...الم�سلحون يتكبدون خ�سائر فادحة خالل هجومهم على ح�ضر في القنيطرة

الأ�سد لدي مي�ستورا :ال�صمت حيال جرائم الإرهابيين ي�شجع ا�ستمرارها
دع��ا الرئيس السوري بشار األس��د ،العالم
إلى وعي أبعاد الخطر ال��ذي يمثل ّه اإلره��اب،
وق��ال« :ال بد للعالم من أن يعي الخطر الذي
يشكله اإلرهاب على أمنه واستقراره» ،مؤكدا ً
«إن التزام الصمت حيال الجرائم التي يقوم
بها اإلره��اب��ي��ون من شأنه أن يشجعهم على
االستمرار في إرهابهم».
وأضاف األسد خالل استقباله أمس المبعوث
األممي الى سورية ستيفان دي ميستورا أنه
«على العالم أنّ يتخذ موقفا ً واضحا ً وجريئا ً
ضد كل من يمول ويسلّح حركة اإلرهابيين
وضد كل من يتجاهل االلتزام بقرارات مجلس
األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب».
وخالل اللقاء شرح دي ميستورا ان الهدف
من زيارته هذه هو اطالع الرئيس األسد على
نتائج مشاوراته في جنيف مع سوريين يمثلون
أطيافا ً مختلفة من المجتمع السوري ومناقشة
الخطوات التالية من أجل التوصل إلى استكمال
تقريره حول سورية والذي سيقدمه إلى مجلس
األمن أواخر تموز المقبل ،حيث تم االتفاق في
نهاية اللقاء على متابعة التشاور من أجل
إيجاد حل سياسي ناجع لألزمة وإعادة األمن
واالستقرار إلى ربوع سورية.
(التتمة ص)14

بشرى الفروي

ً
تجاهال للمواثيق الدولية ...و«الوفاق» ر�أت الحكم �أمني ًا
العفو الدولية اعتبرته

المنامة� 4 ...سنوات �سجن ًا لل�شيخ �سلمان

اعتبرت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر
ضد األمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي
س��ل��م��ان ،ال��ق��اض��ي بحبسه  4س��ن��وات بدعوى
التحريض على العنف ،دليل على تجاهل السلطات
البحرينية المستمر للمواثيق الدولية ،ال سيما مبدأ
حرية التعبير.
وق��ال��ت المنظمة ف��ي بيانها :ان السلطة في
البحرين ال تتردد في قمع المعارضة السياسية
وتكميم األصوات المعارضة في كل فرصة ،مشددة
على ضرورة إطالق سراح الشيخ علي سلمان فورا ً
ومن دون قيد أو شرط ،وإسقاط التهم المنسوبة
إليه.
واعتبرت العفو الدولية ،أن اعتقال ومحاكمة
الشيخ سلمان تمثل انتهاكا ً اللتزام البحرين باحترام
الحق في حرية التعبير ،الذي جاء في العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه ،وصف نائب مدير برنامج الشرق
األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ف��ي المنظمة سعيد
ب��وم��دوح��ة ،الحكم ال��ص��ادر ض��د الشيخ سلمان
بالصدمة ،وبنموذج واضح على التجاهل الصارخ
للسلطة البحرينية اللتزاماتها الدولية ،مضيفا ً
بأن الشيخ علي سلمان معتقل رأي لمجرد تعبيره
السلمي عن آرائه.
وكانت محاكم النظام البحريني أصدرت حكما ً
بحبس الشيخ سلمان  4سنوات ،بعد أن كانت
النيابة العامة رفضت الشكوى التي تقدم بها
محامو الشيخ سلمان تحت عنوان «شهادة الزور»
ضد شاهد اإلثبات في القضية.
ووجهت النيابة العامة لألمين العام لـ«الوفاق»
المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون األول
 2014تهما ً ملفقة تحت مسميات واهية كـ«الترويج

عدوى الوراثة ال�سيا�سية
تظهر في االنتخابات الأميركية

يظهر من أسماء المرشحين النتخابات الرئاسة االميركية أن عدوى
الوراثة السياسية انتقلت اليهم ربما بسبب ارتباط ملفات الشرق
االوسط المعقدة بصناديق اإلقتراع واألزمات والحروب التي خلقتها
في هذه المنطقة والتي أصبحت ملفات تتوارثها األقطاب المتصارعة
على البيت األبيض.
إذ تعيش الواليات المتحدة األميركية ومع اقتراب السباق الرئاسي
للبيت األبيض عام  2016حربا ً انتخابية جديدة تشتد شراسة في
شكل يومي بين مرشحي الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي
وباقي المرشحين.
جيب بوش حاكم والية فلوريدا السابق شقيق الرئيس األسبق
جورج بوش يُتهم وهو يدشن حملة ترشحه لرئاسة الواليات المتحدة
عن الحزب الجمهوري باراك أوباما وهيالري كلينتون بقوله بأنهما
تركا «إرثا ً من الكوارث المتفاقمة واألعداء المجهولين واألصدقاء الذين
ال ندافع عنهم والحلفاء غير المقربين».
ولم يخف بوش استنكاره للسياسة التي يديرها أوباما وهو ينظر
بعين غير راضية عن كيفية تعامله مع أزمات الشرق األوسط ،وتكاسله
مع التنظيمات اإلرهابية مثل تنظيم «داع��ش» ،ويعتبر أن عدم قدرة
أوباما على حسم ملف اإلره��اب والتطرف وتزايد رقعة انتشاره بات
بالنسبة لألميركيين ناقوس خطر قد تمتد آثاره للداخل األميركي ،كما أن
استراتيجيته تجاه مناطق جيواستراتيجية واقتصادية كمنطقة آسيا
والباسفيك عززت مؤشرات تنامي القوى والقدرة االقتصادية لالعبين
اقتصاديين منافسين للواليات المتحدة وفي مقدمها الصين وروسيا.
ومعلوم موقف الرئيس أوباما والديمقراطيين من إي��ران وملفها
النووي ومحاولة استخدام وتغليب األبعاد الدبلوماسية واالقتصادية
(التتمة ص)14

ال�سعودية ...جنيف ب�شروطنا
�أو ا�ستمرار العدوان

توفيق المحمود

لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل
غير م��ش��روع��ة ،والتحريض على ع��دم االنقياد
للقوانين ،والحض عالنية على بغض طائفة من
الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام» حسب
زعمها.
وشهدت المنطقة الدبلوماسية تشديدا ً أمنياً،
تحسبا ً لجلسة النطق بالحكم في حق األمين العام
للوفاق الشيخ علي سلمان.
إلى ذلك ،قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي
سلمان ،المحامي عبدالله الشمالوي لصحيفة
«الوسط» البحرينية «إن المحكمة رفضت توجيه

الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى
شاهد االتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره
في تحقيقات النيابة العامة.
وأشار الشمالوي إلى أنه «في جلسة المرافعة
تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثالث مرات في أقل من
دقيقتين ،ثم منعه من الحديث ،وعندما التمسنا من
هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره
في التهم الموجهة إليه ،رفعت المحكمة الجلسة
من دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها
الشفوية والخطية».
(التتمة ص)14

تقود السعودية حملة لقتل الشعب في اليمن منذ  26آذار الماضي
بطريقة وحشية بذريعة تحقيق الشرعية ومنع تقدم الحوثيين،
وال تزال مملكة الرمال مستمرة في ارتكاب المجازر بحق اليمنيين
وتصعيدها لألعمال العسكرية وبخاصة بعد فشلها في تحقيق األهداف
المعلنة وغير المعلنة جراء هذه الحرب ومع اقتراب دخول هذه الحرب
شهرها الرابع بات واضحا ً للرأي العام ان السعودية فشلت سياسيا ً
وعسكريا ً على رغم التصعيد في جميع المحافظات ولم تستطع منع
تقدم الجيش واللجان الشعبية عسكريا ً فهم يسيطرون على عدن
ومأرب وتعز والعديد من المناطق المجاورة لها ،فهذه االنتصارات
اربكت الحملة العسكرية وتعالت األصوات الدولية الضاغطة عليها
المطالبة بوقف الحرب من جراء المجازر التي ارتكبتها بحق أبناء
الشعب اليمني.
مؤتمر جنيف الذي كان يجب أن ُيعقد األحد لكنه تأجل إلى االثنين
بسبب تأخر وصول أحد الوفود والذي يشارك فيه نحو  14ممثالً،
بالمناصفة بين الحكومة اليمنية المستقيلة ورئيسها المستقيل
الموجودين في السعودية ،والحوثيين وحلفائهم.
هذه المشاورات التي تعتبر األولى التي تجمع طرفي الصراع في
شكل غير مباشر تحت مظلة األمم المتحدة منذ سيطرة الجيش اليمني
واللجان الشعبية على العاصمة صنعاء ،وما تبعه من فرار الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن ثم السعودية ،الساعية
من خالل حملة عسكرية ،إعادة هادي للسلطة بالقوة وهذا الذي لم
تستطع فعله على رغم الغارات الوحشية التي ما زالت مستمرة فيها
(التتمة ص)14

