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فاينانشال تايمز: قطر تنفق 3مليارات دوالر  لدعم التمردات
كشفت  صحيفة فايننشال تايمز أن قطر أنفقت خالل  

السنتين الماضيتين من عمر النزاع في المنطقة  3 
مليارات دوالر، لدعم  اشعال التمردات متجاوزة بذلك أي قوة أخرى 
معنية بالنزاع. وتسالت  الصحيفة في إحدى افتتاحياتها بعنوان 
»قطر وسوريا: اإلم��ارة تؤجج التمرد لكنها تسبب في المقابل 
البلبلة«.. ما الذي يرغب أمراء قطر في تحقيقه بنهج سياسة خارجية 
نشيطة؟ وهو التساؤل الذي طرحه دبلوماسيون مرارا في محاولة 

لدراسة مواقف هذه اإلمارة الغنية بالغاز.
مذكرة  ان قطر كانت تعيش في ظل جارتها الكبرى السعودية 
لكنها بفضل امتالكها ثالث احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي 
أصبحت تستخدم هذا السالح القوي بحثا عن نفوذ سياسي في 

الشرق األوسط.
وبينت الصحيفة أن هذا النفوذ يتجلى في أوضح صوره في ليبيا 
وسوريا إذ ساعدت قطر المتمردين الذين أطاحوا نظام الزعيم 

الراحل معمر القذافي في عام 2011. واليوم، تضطلع قطر بدور 
بارز في دعم المجموعات  التي تسعى لإلطاحة بنظام الرئيس 

السوري بشار األسد.
ويختلف المراقبون بشأن دوافع قطر من وراء ذلك إذ يقول البعض إن 
أمير قطر ، له طموحات ليكون شخصية قيادية في العالم اإلسالمي في 
حين يذهب آخرون إلى أن أسرة آل ثان لها مصلحة في دعم التمردات 

في بلدان أخرى بهدف منع وصول االنتفاضة إلى قطر.

تحولت الجزر اليمنية في البحر األحمر في اآلونة األخيرة إلى مخازن  
لألسلحة المهربة من ايران وتركيا واسرائيل وغيرها بحسب 
مصادر مسؤولة بدأت تشعر بالقلق من انتعاش هذه التجارة المحرمة.. 
وهل هدفها تجاري بت ام ان ثمة سيناريوهات سرية ومخططات تستهدف 
دول المنطقة يجري االعداد لها سرًا.. والتجهيز لتنفيذ تلك السيناريوهات 

من خالل استغالل الجزر اليمنية المهجورة..

 الهدف الذي يجمع إيران 
واالخوان والقاعدة في اليمن

وت��زداد المخاوف لدى الشارع اليمني  اكثر ان 
تنتعش عمليات تهريب االسلحة بشكل غير 
مسبوق في سواحل وجزر اليمن في الوقت الذي 
تتواجد عشرات االساطيل والسفن الحربية في 
المياة الدولية للبحر العربي والبحر االحمر بدعوى 
مكافحة القرصنة وتضييق الحركة على عناصر 
تنظيم القاعدة وعدم تمكينهم من السيطرة على 
اهم منفذ بحري في العالم والمتمثل بمضيق 

ب�����اب ال��م��ن��دب 
ال���ذي تمر عبره 
ن���اق���الت النفط 
ان  لتي اليمكن  ا
عنها  يستغني 
ال��ع��ال��م الغربي 

تحديدًا..
كما تشكل حالة 
االن��ف��الت االمني 
ال������ذي ت��ع��ي��ش��ه 
اليمن منذ اشعال 

االخوان المسلمين الفوضى في البالد في عام 
2011م  خطرا محدقا على دول المنطقة برمتها 
.. حيث بدات قيادات  متطرفة معروفة بعالقتها نع 
تنظيم  القاعدة بفتح معسكرات في المحافظات 
الحدودية مع السعودية وخصوصا في محافظتي 
الجوف وحجة بدعوى دعم المقاتلين ضد النظام 
السوري ، لكن هذه المعسكرات هي جزء من الجناح 
العسكري للقاعدة والذي بالتأكيد يخطط  لضرب 
السعودية مستقباًل ويستغل العواطف خالل 
هذه المرحلة لتعزيز تواجده وتحقيق مكاسب 
استراتيجية  كان من المستحيل ان يحصل عليها 

هكذا بسهولة..
والالفت ان عالقة االخوان المسلمين وايران والقاعدة 
وان اعتقد البعض انها عدائية ، فذلك مجرد تكتيك 
الخفاء تحالفات مصلحية تجمعهم وهي مقدسة اكثر 
من الخالفات الدينية التي يجري تضخيمها .. حيث 
تلتقي مصلحة )االخوان( والحوثة وايران والقاعدة ضد 

السعودية وبقية دول  مجلس التعاون ..

تحالف اخواني حوثي  استراتيجي
وق��د كشفت  االزم���ة اليمنية   ان االص��الح 
القاعدة اجتمعوا  والحوثيين وكذلك عناصر 
وتوحدوا ليس في خيام االعتصامات بل وفي 
مسيرات الفوضى والعنف التي شهدتها العديد من 
المدن اليمنية كما انهم صلوا في شارع الستين معا  
وخطب قادة الحوثيين..وأموا  الصلوات بعناصر  
وشيوخ االصالح في اليمن وكانوا  في وئام وتوحد 
عجيب ..ووصل االمر بأحد المتعصبين لحوزات قم 
الى ان يصدر فتوى اعتبر فيها  نوم النساء في 

خيام ساحات التغرير  اشبه بالنوم في مزدلفة ..
وك��ان هذا كله يحدث ام��ام الجميع في الوقت 
الذي تقوم قوات  الجنرال المتكفل بحماية الحدود 
السعودية علي محسن االحمر  بحماية  ذلك التحالف 
المتواجد في ساحات التغرير في صنعاء وغيرها ..

وهذا يؤكد ان االه��داف التي تجمع الحوثيين 
واالصالح والقاعدة في اليمن  اكثر من غيرها من 
الدول على عكس سوريا وليبيا والعراق ..ببساطة 
مثلما اتفقت دول عربية وامريكا وروسيا والصين 

واوروبا على حل االزمة  في اليمن ..نجد نفس هذه 
الدول مختلفة اختالف كبير فيما يتعلق بالوضع 

في سوريا ..
لذا فان القول   إن إيران تسعى إلى  استغالل  
الجزر اليمنية كمخازن لألسلحة  إلدخالها إلى 
الحوثيين في محافظة صعدة ، عن طريق تجار ، 
ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار. كما ذكرت  
صحيفة الشرق االوسط االسبوع الماضي نقال عن 
مسؤول يمني طلب 
ع���دم ذك���ر اسمه 
في اتصال هاتفي 
م��ع الصحيفة  في 
لندن ، فيه نوع من 
المغالطة المكشوفة  
ح��ي��ث ان ن��ش��اط 
الحوثيين والحراك 
المرتبط بعلي سالم 
البيض  ل��ه نشاط  
ويمتد على مساحة 

حدودية كبيرة مع السعودية ..
 لقد قال  المسؤل  اليمني في تصريحه  »الجزر 
اليمنية في البحر األحمر أصبحت مخازن ألسلحة 
يقوم بتهريبها إلى البالد إيرانيون وتجار أسلحة«، 
وأضاف: أن »كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر 
األحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات 
السفن الكبيرة نسبيا من األسلحة فيها، ومن ثم 
إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب 

صيد«.
واوض��ح أن أغ��راض تهريب السالح إلى اليمن 
على نوعين »األول غرض سياسي وأمني من 
أجل زعزعة استقرار البالد، والثاني تجاري من أجل 
المال«، وحذر من أن »بعض األسلحة المهربة إلى 
اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار«.

ودعا المسؤول اليمني دول المنطقة إلى التعاون 
من أجل الحد من انتشار السالح وتهريبه إلى 
اليمن، ذاكرا أن ذلك سيعود بآثار سيئة على دول 

الجوار اليمني. 

الجزر اليمنية.. 
هل تخفي سيناريوهات سرية جديدة للمنطقة؟

 كتب: محمد شرف الدين

الهمج واالعتداء 
على نزيه العماد

في جولة حدة اعتقد الهمج   
أن بإمكانهم أن يسكتوا 
صوت الحق المجلجل الذي يفضح 
به االستاد نزيه العماد خفافيش 
الظالم والمتاجرين بدماء الشباب 

واألبرياء من الناس..
المحامي نزيه العماد يحمل 
س���الح���ًا ي��ع��ري ب���ه ال��ف��س��دة 
واالنتهازيين والوصوليين وأولئك 
النفر من البشر الذين يعرضون 
أنفسهم للبيع مثل أية سلعة 

مستخدمة في أسواق الحراج.
عصر االربعاء الماضي كانت 
سيارة جيمس ذهبي ومن عليها 
يتربصون شرًا في جولة حدة 
باالستاذ العماد.. كانت قلوبهم 
ترتعد.. وهم ينتظرون نزيه 
العماد ولم تنفعهم أسلحتهم، 

فبعد أن ارتكبوا جرمهم 
رته  سيا ا  وحطمو

وأط����ل����ق����وا 
الرصاص 
وف��������روا 
كالجبناء.. 
وح����ت����ى 
ال����ي����وم 
الت�������زال 

ق��ل��وب المعتدين وم��ن يقف 
وراءهم ترتجف..

الهمج يعتقدون أن بإمكانهم 
إسكات صوت نزيه العماد بذلك 
االعتداء االج��رام��ي.. لكن على 
العكس م��ن ذل��ك فقد أك��دت 
االساليب الهمجية حاجة اليمن 
واليمنيين لدولة مدنية وهي 

التي ستنتصر ال محالة.

باسم يوسف ضمن 
أفضل 100 شخصية 

مؤثرة في العالم

اح��ت��لَّ اإلع��الم��ي الساخر  
باسم يوسف الترتيب ال� 
39 عن فئة ال� Satirist بقائمة 
مجلة ال� Times العالمية، ألكثر 
100 شخصية تأثيرًا على مستوى 
العالم، لعام 2013، والتي تضم 
ممثلين وقادة وروادًا من مختلف 

أنحاء العالم.
واع����رب ي��وس��ف ف��ي حسابه 
الشخصي على ال�)تويتر( عن 
سعادته بقيام اإلعالمي األمريكي 
جون ستيوارت، مقدّم البرنامج 
الساخر The Daily Sho بالكتابة 
 The John عنه، وتصنيفه ب���

.Stewart Of Egypt
ووص���ف األم��ي��رك��ي ستيوارت 
المصري باسم بأنه بطله وصديقه 

الطيّب والكريم..

روائي مصري: فضيحة ثورة مرسي 
أفرزت الكثير من تجليات الشيطان

قال المفكر،   
ال����روائ����ي 
سف  يو ي  لمصر ا
زي��دان ان الثورة 
المصرية األخيرة 
لكثير  ا ف�����رزت  أ
م���ن ال��ت��ج��ل��ي��ات 
في  نية  لشيطا ا
المجتمع، إذ أصبح 
الكثير من  هناك 
ال���م���ج���االت كي 
طين  شيا يلعب 

اإلنس فيها، لها أسماء وتُعرف 
بها  قامت  لتي  ا االنتهاكات 
س��واء من قتل بشر أو تدمير 
مؤسسات  بحسب وصف زيدان 
في برنامج »حديث اليوم«.. 
وأض���اف: ان التفاعل البيني 
حجب حقيقة م��ا ي��ج��ري عن 
الناس، أو حجب ج��زءًا كبيرًا 

منها.
وأع���رب الكاتب 
المصري عن أمله 
في ان يعقب طور 
ي  ل��ذ ا لفضيحة  ا
دخ��ل��ت��ه ال��ث��ورة 
المصرية على يد 
ال��رئ��ي��س محمد 
م���رس���ي أط����وار 
الخجل والمصارحة 
وال�����خ�����روج م��ن 
ال��ذات العقائدية 
واإلحساس باآلخرين والنظر 
الى المستقبل، مشيرًا الى ان 
انتقاده ل� »اإلخوان المسلمين 
»ال ينطلق من كراهيته لهم 
ألنهم جزء من نسيج الشعب 
المصري، كما تمنى ان تكون 
خطواتهم رشيدة، إذ ان في 

ذلك خيرًا للجميع.

رحلت عنا وعن دنيا نواكبها
في رثاء  االخ العزيز االستاذ / محمد حسين شجاع الدين 
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مايو 2013م رحمه اهلل..

اليوم نطلقها في األف��ق أحزانا
وجه الصحافة واالدارة والنهى
مات الذي كان يلقى الناس مبتسمًا
مات الذي فيه وجه الخير تعرفه
نفقدها اليوم  نكاد  له صفات 
حاز الصدارة في اآلراء يطلقها
كم قد اتاحت لنا االي��ام واجهة
شخصية تفرض االي��ام موقعها

يا أنبل الناس في عصر نعايشه
نواكبها رحلت عنا وع��ن دنيا 
يكفيك عامًا به قاسيت محنته
شهوره الكل قد أرست مغارسها
ونحن بعدك في دنيا نصارعها

اهلل نسأل في الفردوس منزلًة
والي��ف��وت ن��ع��زي فيك أقربهم
ثم الصالة مع التسليم دائمة
واآلل والصحب ما سارت مواكبهم

إن��ا فقدنا شجاع الدين فقدانا
وخير من عاش محبوبًا بدنيانا
روح المحبة كانت فيه عنوانا
للناس ن��ب��اًل وإي���ث���ارًا وإيمانا
فيها التجارب أش��ك��ااًل وأل��وان��ا
بين الجموع إذا ما الجمع حيرانا
فيها التالقي إذا ما ضم جيرانا
قد استنارت مقاييسًا وميزانا

قد بات يصعد عمرانًا ووجدانا
وق��د بنيت ل���دار الخلد بنيانا
شيخوخة العجز يا للعجز إذ كانا
نا ورما حًا  تفا لخلد  ا جنة  ف��ي 
نا وعمرا مشاويرًا  اثقلتنا  كم 

تقيانا اهلل  ب���إذن  ي��ت��م  فيها 
إليك نحني حزين القلب غمدانا
تغشى الحبيب رسول اهلل موالنا
وما تال الخلق في االسالم قرآنا

د. يحيى عبدالرحمن حميدان

الصحافة اليمنية تفقد أبرز مؤسسيها
ودعت األسرة الصحفية اليمنية االسبوع  

الماضي واح��دًا ممن أسهم في بناء 
المؤسسة والعمل الصحفي في اليمن، وهو 

الراحل األستاذ محمد حسين شجاع الدين.
والذي فارق الحياة بمدينة تعز عن عمر ناهز 

88 عامًا قضى معظمه في المجال الصحفي.
حيث ك��ان الفقيد م��ن أوائ���ل اإلعالميين 
والصحفيين البارزين منذ قيام الثورة اليمنية 

)سبتمبر واكتوبر(.
الفقيد  تقلد  وق��د 
شجاع الدين عديد 
المناصب منها رئيس 
صحيفة  ي��ر  ل��ت��ح��ر
»ال���ث���ورة« ورئيس 
صحيفة  ي��ر  ل��ت��ح��ر
»الجمهورية« ومدير 
ع���ام إلذاع�����ة تعز 
ومدير عام لإلعالم 
بمحافظة  لثقافة  وا
ت��ع��ز، وآخ����ر عمل 
رئيسًا  ك��ان  شغله 
صحيفة  ي��ر  ل��ت��ح��ر
»تعز« الصادرة عن 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
العام منذ تأسيسها 
في أبريل 1993م 

وحتى  2006م. 
الفقيد كان عضوًا مؤسسًا لنقابة الصحفيين 
اليمنيين وحاصاًل على وسام االستحقاق من 
الدرجة األول��ى، كما أنه حصل على عدد من 
الشهادات التقديرية لما بذله من جهود في 

خدمة العمل اإلعالمي خالل حياته المهنية.


