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الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل

عبدالله عيل صربي 

يوميات الثورة

على شفا ( الصوملة )!على شفا ( الصوملة )!
ــاً للحل،  ــة الصومالية طريق ــا تجد األزم ــع قرن ومل ــرث من رب أك
وذلك بالرغم من أهمية موقع الصومال االسرتاتيجي، وما تحتويه 
ــروات وموارد تجعل من الصومال الكبري قوة إقليمية  أراضيه من ث

معتربة يف حال لو استقرت وأعادت بناء نفسها من الداخل.
ــن دروس األزمة الصومالية  ــتفيد الدول العربية م وبدل أن تس
ــري  ــل عىل تجنب هذا املصري التفكيكي، نجد الكثري منها يس وتعم

عىل ذات الدرب لألسف الشديد.
ــس التعاون  ــة العربية أو مجل ــرب عرب الجامع ــكان الع كان بإم
ــها الشعب العربي  الخليجي أن يضعوا حداً للمعاناة التي يعيش
ــايل، لكن الصومال لم تجد يداً حانية تأخذ بيدها وتنقذها  الصوم

من سعري االحرتاب الداخيل وتبعاته االقتصادية واإلنسانية.
ــذا املصري الذي بات يزحف  ــوى من ه وال أخىش عىل اليمن س

علينا والعالم منشغل بقضايا وأزمات أخرى!
ــدرك أن املجتمع  ــن األخري، ي ــل يف بيان مجلس األم ــن يتأم فم
الدويل يتعاطى مع العدوان واألزمة يف اليمن كمسألة هامشية رغم 

الترصيحات واألخبار التي تتحفنا بها وزارة الخارجية كل يوم.
ــس ألن العالم ال يعرف  ــية يف اليمن، هي كذلك لي الحرب املنس
ــأنها إال يف  ــربى لم تختلف بش ــا ألن الدول الك ــيئاً، وإنم ــا ش عنه
ــا جعل الحرب عىل اليمن مجرد  ــري من التفاصيل، وهو م جزء يس
نقطة هامشية يف جدول أعمال مجلس األمن. وقد نجح التحالف 
ــن  ــي، إال م ــف اليمن ــه للمل ــرض رؤيت ــي يف ف ــعودي األمريك الس
ــيا ومندوبها الدائم  ــة – تصدر من روس ــات – غري جوهري مشاكس

باألمم املتحدة.
ــمى بدول التحالف مع حكومة املرتزقة  الالفت أن تعامل ما يس
يؤكد أن الهدف ليس إعادة ما يسمى الرشعية ومؤسسات الدولة، 
ــني، فلماذا ال  ــم – منذ عام ــررت – بزعمه ــدن قد تح ــإذا كانت ع ف
ــفارات لتفتح أبوابها من هناك كما كان مخططاُ له قبيل  تعود الس

العدوان عىل اليمن؟
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــول أن الع ــف جديداً بالق لن نضي
ــرب وقادة  ــة باعتبارهم أمراء ح ــراف اليمني ــع كل األط ــل م يتعام
ــم.. وإذا كان املوقف من صنعاء  ــيات يتصارعون يف ما بينه مليش
ــلفاً، فقد بات من املؤكد أن تحالف العدوان ال  وأطرافها معروفاً س
ــيات يف عدن  ــل مع( الرشعية ) كطرف واحد، وإنما كمليش يتعام
ــة اليمنية داخلياً  ــوت ومأرب، وهو ما يعقد من األزم وتعز وحرضم

حتى وإن توقف العدوان الخارجي.
ــرتف بحكومة صنعاء، وهو يف نفس الوقت  ال يريد العالم أن يع
ــاء للحرب  ــاض إال بكونهم غط ــادق الري ــزالء فن ــع ن ــل م ال يتعام
ــعودية  والحصار الذي يحول دون خروج اليمن عن الوصاية الس
ــت الطاعة، فإنه لن  ــن إعادتها إىل بي ــة، فإذا لم يتمكن م األمريكي
ــتقرة.. وهذا ما  ــدة ومس ــا كدولة موح ــاً عىل عودته ــون حريص يك
حصل يف الصومال منذ 1990م .. ونأمل أالّ يتكرر نفس السيناريو 

يف اليمن!
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 اكثر ما يثير الشفقة في نظام بن سلمان المتهالك  •
ومجلس  المتحدة  األمم  إلى  المستمرة  شكواه 

الشعبية  واللجان  اليمني  الجيش  استهداف  بشأن  الدولي  األمن 
معسكراته في مناطق الحد الجنوبي وكأن الزهايمر قد تجاوز سلمان 
إلى رؤوس النظام السعودي جميعا حتى صاروا ال يعون ما يفعلونه 
في عدوانه الهمجي على اليمن المستمر منذ سنتين وثالثة أشهر.. 
وها هو العقل الزهايمري  يصرخ في أروقة المنظمة الدولية ومجلس 
أمريكا  عن  بالوكالة  حربا  ندير  فقط  "نحن  مسموع  بصوت  األمن 

وإسرائيل وعلى العالم أن يتدخل لحمايتنا".
 في المحافل الدولية يصعب التمييز بن نعيق قطبي تحالف العدوان  •

المحكوم  الفار  وممثل  اليمن  على  الهمجي  اإلماراتي  السعودي 
الحاكمة  الوراثية  العائالت  فاقطاب  المتحدة،  األمم  في  باإلعدام 
السعودي خالد  السفير  السعودية واإلمارات وسكرتير  في كل من 
اليماني كلهم ينعقون بالنباح ذاته حتى أنك ال تستطيع أن تميز بين 

كلب وآخر.

إلى  • فاخرة  نقل  طائرات  متن  على  جويا  شحنها  تم  بقرة  آالف   4  
العاصمة القطرية الدوحة لتواجه بها متطلبات األلبان ومشتقاته 
ابداها   وابتهاجات  احتفاالت  وسط  الكوبرا،  المشيخة  لسكان 
السعودي  المراعي  حليب  ونفوذ  هيمنة  من  بتحررهم  القطريون 
بعدما كان  بن سلمان قرر إقفال  الحدود البرية للمشيخة الصغيرة 

ومنع دخول الغذاء والدواء إليها.

مــــــــرصــــــــد
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"الثورة " /
ــدويل لإلخوان  ــم ال ــادي يف التنظي ــن القي اعل
ــة إىل  ــاوي التوب ــف القرض ــر يوس ــم يف قط املقي
ــاه العائلة  ــران لصمته تج ــه الغف ــه طالبا من الل
الوراثية الحاكمة يف السعودية "وما فعلوه حتى 
ــل وترشيد  ــفك وقت ــن س ــلمني م ــق املس اآلن بح
ــيخ  ــاعة الفوىض"، يف أول  اعالن يصدره ش وإش
ــنوات طويلة من  ــة الوهابي الذي أمىض س الفتن
ــرا لطابور دعاة الوهابية  حياته أبا روحيا ومنظ

التكفريية يف السعودية وعواصم العالم.
ــض عىل  ــم بالتحري ــاوي املته ــاود القرض وع

ــن  ــات اآلالف م ــت مئ ــد طاول ــل وترشي ــم قت جرائ
ــن قائمة  ــدرج ضم ــل أن ي ــني قب ــوريني والليبي الس
ــه  محاوالت ــاود  ع ــة  االماراتي ــعودية  الس ــاب  اإلره
ــا أن الجرنال "  ــه مدعي ــىل نفس ــوء ع ــليط الض تس
ــعوديني  ــييس باع جزيرتي تريان وصنافري للس الس
ــربا  ــر " معت ــن قط ــه م ــل إخراج ــة مقاب وللصهاين
ــرصي ترافقه  ــعب امل ــلمني والش ــك خيانة للمس ذل
ــلطات اإلماراتية الذين باعوا دينهم لشهواتهم  الس
ــعودية  ــول األرسة الس ــوذ يف عق ــن النف ــوا م وتمكن
ــعودي  الحاكمة خصوصا ويل ويل عهد النظام الس

محمد بن سلمان.

"الثورة" /
ــعودية غادر  ــمية له إىل الس بعد اول زيارة رس
ــة اجتماع  ــب قاع ــد ترام ــي دونال ــس األمريك الرئي
ــه زعماء   ــة تاركا خلف ــة اإلماراتي ــة الخليجي القم
املمالك واإلمارات واملشيخات الخليجية يف رصاع 
ــة معقدة  ــا يف أزم ــا تالي ــرت تجلياته ــدم ظه محت
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــة بمجل ــدد باإلطاح ته
ــارات والبحرين  ــعودية واإلم ــت  الس ــا رشع بعدم
ومرص بإعالن القطيعة الديبلوماسية والسياسية 

واالقتصادية مع مشيخة قطر العظمى.
ــت  ــي غط ــات الت ــة والبيان ــر االخباري التقاري
ــي  ــعود للراع ــا آل س ــي نظمه ــالث الت ــم الث القم
ــق كبري بني  ــن تواف ــت ع ــد تحدث ــي الجدي األمريك
ــص  يخ ــا  م يف  ــني  الخليجي ــا  وحلفائه ــريكا  أم
ــب من وليمة  ــون التي خرج بها ترام النصف ترلي
ــيل القذر للقمة األمريكية  ــعود، غري أن الغس آل س
ــال ليخرج ترامب  ــم يبق يف الرس طوي ــة ل الخليجي
ــتور بعدما خرجت  ذاته بترصيحات كشفت املس
دول العدوان شاهرة السكني األمريكية لذبح البقرة 

القطرية.
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هكذا أنهى ترامبهكذا أنهى ترامب الوليمة السعودية  الوليمة السعودية 
صنعاء - سبأ

ــبة 10  أكدت وزارة الداخلية انخفاض الجريمة بنس
ـــ 15 باملائة, وكذا الحوادث  باملائة والحوادث الجنائية ب
ــبة 23 باملائة خالل األيام املاضية من شهر  املرورية بنس

رمضان.
ــاض الجريمة  ــوزارة الداخلية انخف ــع مصدر ب وأرج
ــي  ــد امليدان ــة إىل التواج ــة واملروري ــوادث الجنائي والح
ــن والرشطة واضطالعهم بواجباتهم  الكثيف لرجال األم
ــاون املواطنني  ــة, إىل جانب تع ــة عالي ــؤولية وطني بمس

وإسهامهم الفاعل يف تحقيق األمن .

ــهر  ــة بش ــة الخاص ــة األمني ــدر أن الخط ــر املص وذك
ــاً أن  ــا .. مبين ــوم له ــو مرس ــا ه ــق م ــيض وف ــان تم رمض
ــذ واجباتها املحددة يف  ــدات األمنية والرشطية تنف الوح
الخطة بروح الفريق الواحد وبتنسيق كامل يف ما بينها، 
ــتقرار ومكافحة  ــد دعائم األمن واالس ــاهم يف توطي ما س

الجريمة وأوكارها.
ونوه املصدر بالنجاحات األمنية التي تحققت خالل 
أيام شهر رمضان يف ضبط الخاليا اإلرهابية والتخريبية 
ــات  ــة ومحافظ ــة العاصم ــدوان بأمان ــع الع ــة م املتعاون

صنعاء, تعز، الحديدة, وغريها.

نُقل الطفل الرويس، ديما بيسكوف، 
البالغ من العمر 4 سنوات إىل املستشفى 
ــر اختفائه  ــور عليه يف غابة، إث بعد العث

طيلة األيام األربعة املاضية.
ــاة،  ــد الحي ــىل قي ــل ع ــد الطف ووج
ــوا  كان ــخص  ش  2000 ــود  جه ــل  بفض

يبحثون عنه بعد أن فقدته أرسته خالل 
نزهة عائلية خارج مدينة يكاترينبورغ، 

يوم 10 يونيو.
ــو، الجندي يف  ــال بافل كاربينك وق
القوات الخاصة، والذي تطوع للبحث 
عن الطفل، إن "ديما كان باردا ومبلال، 

ــرض للدغ  ــه، وتع ــت مالبس ــد تمزق وق
ــده.  ــل جس ــراد يف كام ــوض والق البع
ــه إىل أن عادت إليه  ــد قمنا بتغطيت وق
ــه.. كان  ــرسد ما حدث ل ــاة وبدأ ب الحي
ــتنقع  ــب ويرشب مياه املس يأكل العش

القذرة".
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