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الجي�ش اليمني واللجان ال�شعبية ا�ستهدفا مواقع �سعودية بع�شرات ال�صواريخ ...وقبائل نجران تدين العدوان

«�أن�صار اهلل» ت�شارك في حوار جنيف على وقع تقدمها الميداني
غ��ادر وفد من «انصار الله» الحوثيين أخيرا ً
العاصمة اليمنية أمس الى جنيف للمشاركة في
محادثات السالم ،وذلك بعد مداوالت كثيفة بين
جنيف وعُ مان وصنعاء.
وضم الوفد ممثلين عن «انصار الله» ،واعضاء
في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأش���ار مصدر مقرب م��ن «ان��ص��ار ال��ل��ه» ال��ى ان
ممثلَين آخ َرين عنهم توجها الى جنيف أيضا ً من
طريق سلطنة عمان ،وذلك قبل ساعات على الموعد
المفترض للمفاوضات حيث تراوحت األنباء بين
حديث عن عودة التفاؤل إلى أجواء الحوار ،وآخر
عن استمرار العقبات التي تصعب انعقاده.
واألخبار الواردة من المدينة السويسرية كان
آخرها أن تعقيدات ط��رأت على المفاوضات مع
صنعاء تتواصل االت��ص��االت من أج��ل تذليلها ال
سيما لجهة آلية توجيه الدعوات للمشاركين.
وفيما تحدثت مصادر خاصة عن وصول طائرة
تابعة لألمم المتحدة إلى مطار صنعاء لنقل ممثلي
األح��زاب والقوى اليمنية المشاركة في الحوار،
قالت مصادر «إن وفد الرئيس المستقيل عبد ربه
منصور هادي يتدارس االنسحاب من محادثات
جنيف بعد تغيير آليتها ودعوة جميع األطراف».
خاصة في األمم المتحدة تحدثت
وكانت مصادر
ّ
اليمني ،مشيرة
عن عودة التفاؤل إلى أجواء الحوار
ّ
إلى إرس��ال طائرة ثانية إلى صنعاء لنقل وفود
الداخل.
وكشفت المصادر دخول سلطنة عمان على خط
الوساطة بين أنصار الله واألم��م المتحدة لحل
األزمة .وأضافت أنّ األمم الم ّتحدة أبلغت أنصار
الله أ ّنها ت ْقنيا ً ال ألسباب أخرى ال يمكنها أن توسع

المشاركة بمعنى زيادة عدد الدعوات.
وينطلق الحوار بين اليمنيين اليوم في قاعتين
منفصلتين عبر المبعوث الدولي اسماعيل ولد
الشيخ أحمد ،الذي سيتجول بين الوفدين المؤلف
كل منهما من سبعة أشخاص ،وفي حال نجاح
المسعى األممي فتتحول المشاورات إلى مباشرة
وفي قاعة واحدة.
وت��ب��دو طموحات األم��م للمتحدة متواضعة
جداً .ففي المرحلة األولى ،بحسب أوساط أممية
سيجري التركيز على هدنة إنسانية طويلة األمد،
ربما ط��وال شهر رمضان المبارك ،قبل الدخول
ف��ي المرحلة الثانية ،مرحلة مفاوضات الحل
السياسي.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم األمم المتحدة
في جنيف إنه ليس هناك أي حل عسكري لهذه
القضية ،الفتا ً إل��ى أن «الحل الوحيد هو الحل
السياسي» ،م��ؤك��دا ً ض���رورة التوصل إل��ى حل
سياسي بين األطراف لوقف القتال وتوفير المعونة
اإلنسانية لكل المحتاجين في اليمن.
ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ح��ص��ل��ت ت���ط���ورات ج��دي��دة
سيكون لها تأثير كبير على الواقع القبلي داخل
السعودية.
وخرجت القبائل السعودية الموجودة على
الحدود اليمنية في منطقة نجران عن صمتها تجاه
العدوان السعودي على اليمن ،وعبّرت عن إدانتها
الشديدة ورفضها لهذا العدوان الغاشم على الجار
اليمني الذي تجمعهم به روابط تاريخية متعددة،
فأصدر الشيخ عزيز بن حمد بن مهذل الصقور
نيابة عن القبائل بيانا ً استنكر فيه الوحشية
السعودية ،ووصف قوات النظام السعودي بكافة

قطاعاتها بالمحتلة والمعتدية.
وأع��ل��ن الشيخ ع��زي��ز ب��اس��م القبائل النقاط
التالية:
أوالً :رفضنا القاطع للحرب واعتبارها عدوانا ً
ظالماً.
ثانياً :اعتبار النظام السعودي خائنا ً لجميع
المعاهدات السابقة مع قبائل يام وولد عبدالله
وأهالي منطقة نجران.
ثالثاً :اعتبار جميع ق��وات النظام السعودي
بكافة قطاعاتها والمتواجدة في منطقة نجران
بأنها قوات محتلة ومعتدية.
رابعاً :النظام السعودي يسعى الى بث الطائفية
والمذهبية والفتن في المجتمعات.
وفي الشأن الميداني ،استولى الجيش اليمني
واللجان الشعبية ،أمس ،على عاصمة محافظة
الجوف قرب الحدود مع السعودية حسب سكان
محليون.
وقال مصدر من العشائر المحلية في الحزم «إن
قوات الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي
عبدالله صالح تنتشر في المدينة وحول المباني
الحكومية».
من جهة أخرى ،فرض الحوثيون سيطرتهم على
مدينة الحزم وسط قتال عنيف مع رجال القبائل
الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وك���ان ال��ج��ي��ش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية
د ّك��ا المواقع العسكرية السعودية بمزيد من
الصواريخ ،ودم��را ع��ددا ً من الدبابات واآلليات
المتواجدة فيها السيما في الصبة وجبل الدخان
في جيزان ونهوقة في نجران.
(التتمة ص)14

الإرهاب ي�ضرب حم�ص ...ومقتل  150م�سلح ًا في ريف ادلب

النووي الإيراني
واختالط الأوراق مجدداً
مرفان شيخموس
يبدو أن استراحة المحارب في المفاوضات النووية اإليرانية قد
انتهت لتبدأ اللعبة النووية من جديد ولتعود سياسة االحتماالت
والتكهنات مرة أخرى بمصير الملف النووي االيراني بعد اختالط
األوراق السياسة الدولية مجدداً.
تغيرات عدة شهدتها الساحتين اإلقليمية والدولية مرورا ً بالحملة
العسكرية السعودية وقيادتها للتحالف ضد جماعة أنصار الله
(الحوثيين) باليمن وهي المدعومة في شكل مباشر من إيران وصال
إلى التغييرات الجديدة في تشكيلة البرلمان التركي وتنحي العدالة
والتنمية من سدة الحكم فيها لتنتهي مرة أخ��رى الكرة بالملعب
«اإلسرائيلي» المعارض لفكرة النووي االيراني وخشيته من هكذا
اتفاق.
بالعودة مجددا ً إلى أهم التصريحات بخصوص الملف النووي
اإليراني نستذكر بذلك تصريح الـ 31من آذار وخطاب المرشد األعلى
للجمهورية اإليرانية السيد علي خامنئي الذي حدد الخطوط الحمر
اإليرانية وأن بالده لن ترضخ لإلمالءات الخارجية لرفع الحظر عنها،
من جهة ،والمواقف األميركية من جهة اخرى ،التي تسعى إلى ضغط
الفرصة األخيرة على طهران كما أكد دعمه للمفاوضات.
وكذلك البيان الصادر عن وزراء خارجية السداسية الدولية
في لندن وال��ذي اك��دوا فيه ان المفاوضات شهدت تطورا ً ملحوظا ً
في شأن القضايا الرئيسية وأنه تم الوصول إلى مرحلة مهمة من
المفاوضات.
وحذر الرئيس االميركي باراك أوباما في خطابه أمام الكونغرس،
من ان فرض حظر جديد على ايران سيعني فشل الدبلوماسية وكان
قد هدد مسبقا ً باستخدام «الفيتو» ،في حال رفع اليه اعضاء مجلسي
النواب والشيوخ ،قانونا ً حول حظر جديد على اي��ران في الوقت
الذي تحاول فيه طهران والسداسية التوصل الى اتفاق حول الملف
النووي.
(التتمة ص)14

�أي معادلة ا�ستراتيجية ير�سم حزب اهلل
والأكراد والدروز؟

فاديا مطر
إن علم فن صناعة األزم��ات وإدارت��ه��ا هو من العلوم التطبيقية
االستقرائية البحثية الحديثة النشأة ،وضمن االس��ت��ق��راءات ألي
تداعيات حدث كانت تبرز إعدادات أجهزة االستخبارات التي هي أكثر
المؤسسات المكونة للشق الديمغرافي ،فعبر ج ّل الوقائع المدنية بات
معروفا ً أن ما يجري في سورية هو عملية من عمليات االستخبارات
الدموية المدعومة صهيو ـ وهابيا ً بلبوس ديمقراطي هدفه السيطرة
على سورية قلب الممر االستراتيحي للشرق األوس��ط ،عبر مفاعيل
وتفاعالت ما سمي بـ«الربيع العربي» الذي أنتج تنظيمات «متأسلمة»
عدة أخطرها تنظيم «داعش» اإلرهابي ،الذي هو صناعة مجتمعات
االستخبارات األميركية الغربية وبعض العربية الخليجية ،التي
وجهته نحو القلق التركي من اتساع نفوذ األك��راد في تخوم حدود
تركيا الجنوبية ،ليستهدف األكراد في مدينة «عين عرب» السورية
الكردية في  26ايلول الماضي والسيطرة على أكثر من  350قرية في
محيط المدينة قبل دخولها في  3تشرين األول من العام الماضي،
األمر الذي أفرز نشأة وصمود وحدات الحماية الشعبية الكردية التي
أفضت إلى تراجع إرهابيي تنظيم «داع��ش» من القرى التي احتلها
بسرعة دراماتيكية لقلب المعادلة من مدافع إلى مهاجم في استالم
لزمام المبادرة من قبل األكراد التي بدأت وحدات حمايتهم تدخل مدينة
«تل أبيض» الحدودية مع تركيا والتي هي أهم معابر «داعش» بريف
الرقة من الجهتين الشمالية والشرقية بعد معارك عنيفة مكنت الكرد
من الدخول التكتيكي للحدود االداري��ة لمعقل «داعش» في محافظة
(التتمة ص)14

الوحدات الكردية تتقدم نحو تل �أبي�ض والحلقي في زيارة تفقدية للح�سكة
ضيقت وحدات حماية الشعب الكردي الخناق
على مسلحي تنظيم «داعش» االرهابي في مدينة
تل أبيض على الحدود السورية – التركية ،بعد
سيطرتها على بلدة سلوك في ريف مدينة الرقة
الشمالي وعشرين قرية أخ��رى منها ،جنداوي،
عيدانية ،أبو جابر وعين سلوك.
وحدات الحماية نجحت في السيطرة أيضا ً على
قرى بير عاشق والعيساوي وبير محمد الخضر
بعد أن تمكنت من االلتفاف على مقاتلي «داعش»
المتمركزين في بلدة سلوك ،وثبتت مواقع عسكرية
في شرقها وغربها بدعم من طائرات التحالف الذي
تقوده الواليات المتحدة ،حتى أصبحت تل أبيض
بحكم الساقطة عسكرياً.
تقدم الوحدات جعل مقاتلي التنظيم االرهابي
يتراجعون إلى داخل المدينة لتحصين دفاعاتهم
عبر حفر خنادق وتفخيخ بعض الطرق والجسور
تمهيدا ً للمعركة المنتظرة ،حيث من شأن السيطرة
على تل أبيض أن تساعد األك��راد في الربط بين
المناطق ال��س��وري��ة ال��ت��ي يسيطرون عليها في
محافظة الحسكة وعين العرب.
ه��ذه ال��ت��ط��ورات ج���اءت ف��ي وق��ت تفقد رئيس
مجلس ال���وزراء السوري وائ��ل الحلقي واق��ع اداء
القطاعات االقتصادية والصناعية والخدمية
والتنموية والزراعية في محافظة الحسكة وزار

عددا ً من الوحدات العسكرية المتواجدة على خطوط
المواجهة االمامية بتوجيه من الرئيس بشار األسد.
وخصص الحلقي المحافظة بمليار و 365مليون
ليرة سورية لدعم الموازنة المستقلة للمحافظة
وال��وح��دات اإلداري����ة فيها وع��دد م��ن المشاريع
الخدمية .كما زار مستشفى القامشلي الوطني داعيا ً

إلى توفير كل مستلزماته الطبية ومعمل الغزل
والنسيج حيث طالب بزيادة اإلنتاج وتحسين
األداء إض��اف��ة لتفقد واق���ع أع��م��ال إع���ادة تأهيل
محطة التوليد الكهربائية بعد استهدافها من قبل
التنظيمات اإلرهابية المسلحة.
(التتمة ص)14

الفرقة الذهبية تعلن �إنهاء جميع ا�ستعداداتها لتحرير الرمادي

الربيعي :نرف�ض �إقامة قواعد ع�سكرية �أميركية في العراق
أكدت وزارة الخارجية األميركية ان واشنطن ال
تفكر بإنشاء قواعد عسكرية في العراق ،وصرح
المتحدث باسم الخارجية األميركية جيك راثكي
«ان االدارة ال تفكر بإقامة اي قواعد عسكرية في
العراق».
وجاءت تصريحات مسؤول الخارجية األميركية
بعد يومين من قول رئيس هيئة األركان المشتركة
للجيش األميركي مارتن ديمبسي «ان البنتاغون
يدرس إقامة قواعد عسكرية إضافية في العراق في
ظل تزايد خطر تهديد تنظيم «داعش» وان الخطة
التي أقرها الرئيس باراك اوباما تقضي بزيادة عدد
المستشارين العسكريين وإنشاء قواعد عسكرية
متقدمة في محافظة األنبار.
وتعكس التصريحات وال��م��واق��ف األميركية
المتناقضة أمرين ،االول التخبط واالرتباك ،واالمر
الثاني االزدواجية واالفتقار للصدقية في محاربة
تنظيم «داع���ش» ،ال سيما م��ع ت���وارد الكثير من
المعلومات باستمرار عن قيام واشنطن بتقديم دعم
عسكري ولوجستي لعصابات «داعش» في مناطق
مختلفة من العراق.
من جهتها ،جددت شخصيات وقوى سياسية
عراقية رفضها ألي تواجد عسكري أميركي فوق
االراض��ي العراقية ،معتبرة ان مثل ذلك الوجود،
وتحت اي عنوان ومبرر ك��ان ،سيمثل عامل قلق
واضطراب ،ويساهم في غياب االستقرار الحقيقي
في ه��ذا البلد ،ال��ذي دف��ع وتحمل الكثير بسبب
السياسات األميركية الخاطئة واألجندات الدولية
واإلقليمية الساعية ال��ى إغ��راق��ه ف��ي الفوضى
واالحتراب الداخلي.
وقال مستشار األمن الوطني السابق والنائب
الحالي في مجلس النواب موفق الربيعي« ،نحن
نرفض فتح أية قاعدة عسكرية أميركية في اي

ثالثي �أ�ضواء الإرهاب ومداراتها
لمى خيرالله
أط ّل ثالثي أضواء اإلرهاب مؤخرا ً في حلقة مروعة جديدة لكنها لم
تكن مفاجأة ل ُفلكه وليست بعيدة من مداراته ،فقد دارت حول مجزرة
نفذها عناصر من «جبهة النصرة» بقيادة المدعو أبو الوليد التونسي
ليكون مسرحه هذه المرة بحق مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية
في قرى قلب لوزة وقرقبيزا في الريف االدلبي.
وعلى سبيل النكتة السوداء وفي محض التبرير لما كان أقرت
«النصرة» (جناح تنظيم القاعدة) في سورية وفي بيان لها ضلوع
أفراد منها في قتل قرويين دروز بشمال غربي سورية األسبوع الماضي
مكتفية بالقول إن عناصرها خالفوا التوجيهات وسيقدمون للمحاكمة
معتبرة ما حدث حادثا ً فرديا ً اندلع بسبب محاولتهم مصادرة منزل،
ومشيرة الى أنه خطأ كبير غير مبرر ،متوعّ دة كل من تورط في تلك
الحادثة بتقديمه لمحكمة شرعية ومحاسبته على ما يثبت في حقه
من دماء.
بيان «جبهة النصرة» جاء متماهيا ً شكليا ً مع فن تكتيك القراءات
االستراتيجية للسياسي ال��درزي اللبناني وليد جنبالط أما واقعيا ً
كان تنفيذا ً للبانوراما التي تحدث عنها أمير «جبهة النصرة» المعتدلة
أبو محمد الجوالني على قناة «الجزيرة» ،والذي قال عن الدروز إنهم
كفار وإنهم في مأمن إن عادوا عن معتقدهم وإن لم يعودوا فهم كفار!!
من دون نسيان حكم الكفار في الجماعات الجهادية التي جاءت أولى
دالالتها بارتكاب المجزرة.
ومن باب اختالف الرأي ال يفسد للود قضية اعتبر وليد جنبالط
أن الحادث ليس طائفيا ً في خطاب جاء ضمن بروباغاندا تسويق
«النصرة» وطالب بحل القضية عبر االتصاالت السياسية مع القيادات
المحلية واالقليمية موفدا ً وائل ابو فاعور الى تركيا في سبيل ذلك.
مدينة السويداء  -التي نجت إلى حد كبير من ويالت الحرب أضحت
اليوم في مرمى نظر المسلحين وثالوث الشر «االسرائيلي» حيث عبّر
الرئيس الصهيوني ،ريئوفين ريفلين ،عن قلقه للواليات المتحدة بشأن
مصير األقلية الدرزية في سورية لتدخل «إسرائيل» وفي شكل مباشر
على خط موضوع السويداء تزامنا ً مع ترويج وسائل االعالم لـ«النصرة»
(التتمة ص)14

بين جنيف ال�سوري وجنيف اليمني
�سقوف عالية بدون �أعمدة �أو �أ�سا�سات

بشرى الفروي

محافظة أو عودة جنود االحتالل إلى العراق بأي
صيغة من الصيغ تحت ذريعة القتال نيابة عن
العراقيين.
وأكد الربيعي في تصريحات صحافية «نحن
نؤمن بقدرات الحشد الشعبي المقدس ،وان أبناء
الشعب العراقي األق��در على خوض الحرب ِ
ضد
تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي الوهابي وط��رده من
البالد».
السابق الى «أن
وأشار مستشار األمن الوطني ّ
القوات العراقية بأجمعها لديها االمكانات القتالية،
وما يحتاجه المقاتلون ال يتعدى بعض التدريب،

وتكثيف طلعات قوات التحالف الدولي على أوكار
«داعش» ،فضالً عن المشاركة في بعض المعلومات
األمنية واالستخباراتية ،الى جانب اإلسراع بتزويد
الجيش العراقي باألسلحة التي تم التعاقد عليها
م��ع الجانب األم��ي��رك��ي ،وال��ت��ي دفعت الحكومة
العراقية أثمانها منذ أعوام عدة».
ون� ّوه الربيعي الى أن مجلس النواب العراقي
هو صاحب الرأي األول واألخير في الموافقة على
فتح قواعد عسكرية في العراق ،مستبعدا ً موافقة
المجلس على ذلك.
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ما زال أمراء الحرب السعوديون ،يعيشون في أحالم اليقظة ،التي
تصور لهم أعمالهم اإلجرامية بحق الشعب اليمني ،على أنها أعمال
خيرية لخدمة السالم ولمصلحة البشرية جمعاء ،بهداية ربانية،
خصهم الله بها ،من دون غيرهم من سائر الخلق ،وال يشاركهم أحد
ّ
بهذه الحالة الفصامية التلمودية ،سوى أبناء عمومتهم الصهاينة،
ومفرزاتهم من الفاشية المتأسلمة اإلرهابية.
آل سعود ،لم يتقبلوا الواقع الذي فرضه الثوار اليمنيون بصمودهم
األسطوري ،فأذلوا أعداءهم وحطموا جبروتهم.
انفصال آل سعود عن الواقع ،بدا واضحا ً في فرض أجندات على
الحوار التي تسعى األمم المتحدة إلطالقه في جنيف ،فكانت سببا ً
في تأجيله وإضعافه .فيما ت��زال طائراتهم تقتل األطفال وتهدم
الحضارة.
أنصار الله يعتبرون أن هذه األجندات تتعارض مع دعوة األمم
المتحدة إلقامة الحوار من دون شروط مسبقة .مستندين في كالمهم
الى تصريحات للرئيس الفار منصور ه��ادي ،ال��ذي يص ّر على عدم
تسمية المحادثات بالمفاوضات ،بل بـ «المشاورات» التي تهدف إلى
تطبيق قرار مجلس األمن الرقم  2216الذي يطالب الجيش و«أنصار
الله» باالنسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها.
ويؤكد نائب الرئيس اليمني «خالد بحاح» هذا التوجه بقوله« :إن
المشاركة في مؤتمر جنيف ليست للتفاوض وإنما للتشاور بهدف
تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض عبر استعادة الدولة والسلطة».
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