
واضاف بأن الدور الكبير الذي لعبته قوة المقاومة في 
تغيير مجريات االمور ليس فقط في معركة القصير وانما 
ما حصل من قبل ومن بعد معارك كبرى غّيرت موازين 
القوى بشكل كبير منها الصمود االسطوري بمطار منغ الى 
المحافظة على احياء ومناطق مهمة في حلب وصواًل الى 
دورها في معارك ريف الالذقية وصوال إلى أهم من كل ذلك 
معركة درع العاصمة التي تؤدي إلى استعادة كامل المناطق 
المحيطة بالعاصمة في الغوطتين الشرقية والغربية بما ال 
يترك وجودًا استراتيجيًا للمجموعات االرهابية المسلحة إال 
في حلب وبعض المناطق االخرى في حين تكون العاصمة 

قلب الوطن وعماده في مأمن.
ولفت هيكل إلى السعي لتدمير قوة حزب الله وقوى 

الممانعة التي توحدت اليوم كي ال يبقى لسوريا سند .
وت��وق��ع أن تطال ال��ح��رب لبنان وإي���ران وال��ع��راق وكل 
الخليج وحتى الشرق االوسط وربما بعد ذلك حرب عالمية 

ضروس.
واعتبر هيكل أن "إسرائيل"مهددة وانظمة الخليج ليست 
في مأمن وال يزال يتم اكتشاف النفط بكميات كبيرة في 
المنطقة والسيما في المناطق البحرية المقابلة لفلسطين 
ولبنان وصواًل إلى الالذقية وقال .. إنها أمور بحسب العقلية 
الرأسمالية تستدعي وصول المدمرات والبوارج وحامالت 
الطائرات والغواصات لتعج في البحر المتوسط ولتنطلق 
ش��رارة الحرب الكبرى التي ب��دأت بفتنة الشام والتي لن 
تنتهي وال يمكن ان تنتهي اال بحرب كبرى مدمرة ستدفع 

البشرية ثمنًا باهظًا لها.
 على سوريا والكل 

ً
 غربية

ً
 اميركية

ً
الكل يتوقع ضربة

بانتظار الوقت المعلوم والجميع يعرف ان سوريا اضحت 
هدفًا امام العدوان االمريكي الغربي المتجدد على المنطقة 

بعد افغانستان طالبان والعراق صدام حسين .
اليوم سوريا المقاومة والممانعة ، ال يفهم من الكالم ان 
ختصر بطالبان وال العراق بصدام لكن 

ُ
افغانستان كانت ت

القوة التي كانت هدفًا معلنًا للعدوان كانت طالبان المنبوذة 
عربيًا ودوليًا وكذلك صدام ، اما سوريا اليوم فهي سوريا 
المحور ، سوريا المقاومة وقلب التحالف الكبير ضد قوى 
الشر ، وكما اشرت من قبل فللعدوان هدف معلن يمنع 

نظر المتبصرين عن االلتفات الى االهداف الحقيقية.
الفتًا ال��ى أن الجماعات اإلره��اب��ي��ة ه��ي التي لجأت الى 
استخدام الكيميائي التي ت��زودت به من تركيا وغيرها 
فرمت به ناحية القوات النظامية التي كانت قد توغلت داخل 
االحياء التي تحت سيطرة االرهابيين فلذلك وقع هذا العدد 

الكبير من االبرياء المدنيين وتوقف التقدم الكبير لقوات 
النظام ، فهل هذا العدد هو الذي حرك العاطفة االمريكية 
التي ال تزال منذ تأسيس الكيان الغاصب الصهيوني تتجيش 
على بالدنا ، لقد سقط الى اآلن اكثر من »100« الف قتيل 
في بالد الشام معظمهم من المدنيين فلماذا لم تتحرك 
العاطفة الشيطانية من قبل ، ان في الجواب على هذا 
السؤال جواب على البحث عن الهدف الحقيقي للعدوان 

الكبير الذي سيستهدف كل المنطقة.
وقال: على الناس ان تعلم ان النظام السوري كان قد فقد 

السيطرة على كثير من المناطق االستراتيجية ولوال وقوف 
الحلفاء الروسي وااليراني وحزب الله اللبناني الى جانب النظام 
لكنا اليوم نعيش بركات الشرق االوسط الجديد المعدل عن 
نسخة غونداليزا له ، هنا بيت القصيد ، انه الدور العظيم 
الذي لعبته قوة المقاومة في تغيير مجريات االمور ليس 
فقط بمعركة القصير الكبرى وانما ما حصل من قبل ومن 
بعد ، معارك كبرى حسمتها قوات حزب الله التي غيرت 
موازين القوى بشكل مرعب اذكر منها الصمود االسطوري 
بمطار منغ الى المحافظة على احياء ومناطق مهمة في 
حلب وصوال الى دورها في معارك ريف الالذقية وصوال الى 
اهم من كل ذلك معركة درع العاصمة التي جاءت ردًا عمليًا 
على التفجيرات االرهابية التي استهدفت وتهدد الضاحية 

الجنوبية وبيئة حزب الله الحاضنة في لبنان.
وقال: ان العدوان موجه على من قلب التوازن من اجل 
ما سموه إعادة التوازن الذي من شأنه انعاش جنيف 2 ، 
الهدف هو حزب الله ، المعادلة بسيطة ، أنك ان استطعت 
ان تدمر هذه القوة لن يبقى للنظام عضد يستند اليه 

فتكتمل خارطة سيطرتك على المنطقة والشعوب ، طبعًا 
هذا ال يعني ان صواريخ الكروز ستسقط فقط على لبنان 
وانما االرضية لقوى الممانعة اليوم توحدت وال يستبعد 
انه اذا امتدت الحرب فقد تشمل االراضي االيرانية بل حتى 
العراقية بل كل الخليج بل وببساطة كل الشرق االوسط 
وربما كثيرًا بعد ذلك حرب عالمية ضروس لسيت بعيدة 
اذا ما تأملنا كيف يمكن للنظام العالمي ان يتهدد ويتغير 
بسبب وجود االحتياطي النفطي الكبير في هذه المنطقة 

بالذات .

اذا حتمية الحرب محسومة ال محالة نعم التوقيت غير 
معلوم وهو امر طبيعي فمحور المقاومة ال يمكن ان يتبلغ 
تهديدًا كالذي ابلغه بوش االبن لصدام حسين قبل يومين 
من العدوان على العراق ، محور المقاومة القوي والقوي جدا 
يتطلب المباغتة ، الخدعة ، التجييش ، غزارة النيران ، 
واالهم من كل ذلك تقدم الجماعات المسلحة برًا لتنوب عن 
القوات االمريكية والغربية التي فهمت جيدًا معنى كالم 
سليماني ودعوته اياها ان يجلب كل جندي منها تابوته معه 
، فاالستعاضة بالهمج الرعاع ممكنة وما الخسارة طالما 
ان هناك عشرات اآلالف من المضللين والغارقين بظالم 
الفتنة التي عملت عليها االدارة االميركية واالستعمار 

قديمًا وحديثًا.
هكذا ستبدأ الحرب بشكل مباغت بحيث يقول اوباما انها 
يمكن ان تكون غدًا او بعد اسبوع او شهر وبعد مشاورة 
الكونغرس او رأي مجلس العموم او الرأي العام االميركي 
االوروبي، كلها حركات ال تعدو عن كونها خدعة وتمويه 
عن تحديد تاريخ الضربة، فالقوات المعتدية بحاجة لوقت 
ليس من أجل تغيير ال��رأى العام ال��ذي ال وزن له بهكذا 
معادلة بل ألجل تمركز القوات بشكل صحيح وعندها 
تبدأ ساعة الصفر ويبدأ الهجوم الكبير بإطالق وسقوط 
المئات من صواريخ بعيدة المدى على المطارات والقواعد 
والثكنات والمخازن االستراتيجية للجيش السوري وال 
يستبعد استهداف شخص الرئيس االسد ، كل ذلك تزامنا 
مع تقدم اربعين الف مسلح من االردن تدربوا جيدًا على 
يد القوات االميركية يتقدمون نحو دمشق عبر درعا ، 
ومثلهم من تركيا نحو حلب وادلب وربما الالذقية وصواًل 
الى جبال العلويين ، وفي لبنان تم رصد وجود الف مقاتل 
في عرسال وخمسة آالف في عين الحلوة وبقية المخيمات 
، وال ننسى طبعا الوليد الغير الشرعي للبغية االميركية 
اعني اسرائيل التي ستكرر بزخم تجربة ال� 2006م انما 
هذه المرة مع االمل بتنفيذ الحلم التاريخي مع وجود الدعم 
الغربي ومساعدة الجماعات التكفيرية ، وهكذا يمكن ان 
نسمي المعركة معركة االح��زاب لو صح ان تكون الدول 
احزابًا لكنها دواًل ودواًل عظمى ، لذلك هي معركة الدول 
ضد سوريا ، وسوريا ليست سوريا بمساحتها او شعبها بل 
سوريا هنا تعني الحلف المضاد المريكا والغرب انها سوريا 
ايران وحزب الله بالواجهة المدعومة من روسيا والصين .

لن اقول احتماالت وسيناريوهات بل هو سيناريو واحد 
وهو ما ذكرت ، لن تكون محدودة ولن تكون واسعة ، بل 
هي حرب تبدأ بصاروخ وتنتهي بما ال يقل عن تغير الشرق 

االوسط ان لم نقل النظام العالمي .

قال الكاتب والصحفي العربي المصري الكبير ،محمد حسنين هيكل إن الضربة العسكرية األميركية الغربية على سوريا  
ل��ن تك��ون محدودة ولن تكون واس��عة بل هي حرب تبدأ بصاروخ وتنتهي بما ال يقل عن تغيير الش��رق األوس��ط إن لم 
يك��ن النظ��ام العالمي. وقال هيكل في مقال تحليلي ،نش��ره االربعاء موق��ع العربي الناصري اإلخباري بعنوان "س��يناريو الحرب 
عل��ى س��وريا وأهدافها": " إن للعدوان هدفًا معلنًا يمنع نظ��ر المتبصرين عن االلتفات الى االهداف الحقيقية وحتمًا ال يمكن 
لعاقل أن يقول إن الحمية األميركية التي كانت س��ببا في قتل مئات اآلالف إن لم يكن أكثر من البش��ر على مدى س��نوات ثارت 
ثائرتها اليوم بسبب هجوم كيميائي زعمت أن الحكومة في سوريا تسببت به وهي التي كانت تحطم التواجد القوي للحركات 
التكفيرية والمجموعات المس��لحة اإلرهابية المسّيرة من أميركا ومحورها الشيطاني، وهي التي كادت تضعضع وتدمر هذه 
المجموعات التي لجأت الى اس��تخدام الكيميائي الذي تزودت به من تركيا وغيرها فرمت به ناحية الجيش الس��وري الذي 
كان ق��د توغل داخ��ل االحياء التي كانت تحت س��يطرة اإلرهابيين لذلك وقع ه��ذا العدد الكبير من 

المدنيين وتوقف التقدم الكبير للجيش.
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اليمنيين في محافظة تعز عن فوز المحامي خالد عبد الهادي 
السقاف بمنصب النقيب .حيث  حصل على 280 صوتا فيما لقي منافسة 
مرشح اإلصالح  رياض عامر هزيمة نكراء  حيث لم يحصل اال على 50 صوتا.
هذا وقد تنافس 22 مرشحا على مجلس النقابة ، وفد اسفرت النتائج 
عن  انتخاب المحامي عبد المؤمن عبد السالم عضوا للجنة التأديب فيما فاز 

بعضوية الهيئة االدارية للفرع : توفيق الشعبي ،عبد الكافي العصيمي 
, عبد العليم النور, رغداء المقطري, مختار الوافي وشرف الحسني .

وكان المؤتمر العام السابع لنقابة المحامين بتعز قد عقد مؤتمره  
األربعاء في قاعة 22 مايو بجامعة تعز، وخرج المؤتمر - الذي وقف 
أمام العديد من القضايا المتعلقة بوضع المهنة وناقش تقارير الدورة 

السابقة - بعدد من التوصيات الهامة.

السقاف  نقيبًا للمحامين  في   تعزوهزيمة  نكراء  لمرشح   االصالح

أخطر   قيادي   يدير   نشاط   اإلخوان   في   مصر  يوجد  في   صنعاء
لم   تنف   الحكومة   اليمنية   صحة    التي   نشرتها   

 وسائل   اعالم   عربية   والتي   تؤكد   وجود   المرشد  
 الجديد   لإلخوان   محمود   عزت   في   العاصمة  " صنعاء ". 

وذكرت صحيفة العرب اللندنية نقاًل عن مصادر مطلعة 
أن��ه يعتقد أن ع��زت يقيم في "ف��ي��اّل" فاخرة بمدينة 
حدة السكنية يمتلكها أحد المليارديرات وأنه يحظى 
بحراسة مشددة.. ويتنقل بشكل محدود بواسطة سيارة 
دبلوماسية تعود ملكيتها لدولة خليجية وتقتصر تنقالته 
على زيارة عدد من قيادات   اإلخوان   في   اليمن،   كما   يقوم  
 بإجراء   اتصاالته   وإدارة   التنظيم   في   مصر   عن   طريق   هاتف  
 محمول  " الثريا "  الذي   ال   يمكن   تعقبه   عن   طريق   أجهزة  

 األمن   اليمنية   أو   المصرية .  

ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى أن ع��زت ال���ذي عمل ف��ي قسم 
المختبرات في جامعة صنعاء في الثمانينات كان له دور 
ب��ارز في تنظيم حركة اإلخ��وان في اليمن ويعتقد أنه 
حاصل على الجنسية اليمنية بحسب القيادي اإلخواني 

السابق ثروت الخرباوي.
وتشير األنباء إلى أن عزت سافر إلى اليمن قبيل فض 
اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في مصر، وبعد أن 
تأكدت قيادات الجماعة أنهم قد يتعرضون لالعتقال 
األمر الذي يهدد بإضعاف السيطرة والقيادة في مكتب 

اإلرشاد ويترك فراغًا غير مسبوق في قيادة التنظيم.
ويعتبر عزت أرفع مسئول في قيادة اإلخ��وان لم يتم 
القبض عليه حتى اآلن بعد أن تم القبض على معظم 

قيادات مكتب اإلرشاد بما في ذلك المرشد العام محمد 
بديع ليسارع التنظيم بإعالن محمود عزت مرشدًا مؤقتًا.
ويعرف عن عزت غموضه وحسه االستخباري.. وقد 
وصفه ال��خ��رب��اوي القيادي اإلخ��وان��ي المنشق وصاحب 
كتاب "سر المعبد" بأنه "رجل مخابرات من الطراز األول 
وصاحب الكلمة األولى بجماعة اإلخوان مع خيرت الشاطر، 

وهو أقوى من بديع".
وتعتبر اليمن حاليًا أحد أبرز المعاقل السياسية لإلخوان 
المسلمين من خالل حزب التجمع اليمني لإلصالح الذي 
شن من خالل وسائل إعالمه وتصريحات قياداته هجومًا 
على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إثر إرساله 

برقية تهنئة للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

رفضا   لالنفالت   االمني   واالقصاء

العقيد الخياط يقدم استقالته من أمن إب
المحكمة اإلدارية ترفض تسليم الجرحى

الحكم ضد الحكومة
نفذ صبر العقيد فيصل ناجي الخياط نائب مدير البحث الجنائي في محافظة   

اب  من جراء تزايد االنفالت االمني المتعمد واستمرار ممارسة سياسة 
ات للكوادر الوطنية  فاضطر الى  تقديم  استقالته من عمله إلى مدير أمن  االقصاء
المحافظة التابع  لحزب االصالح العميد الركن فؤاد العطاب   وقد   طلب   إعفائه   من  

 منصبه   األمني   بالمحافظة   والتي   تشهد    انفالت   امنية   غير   مسبوق  . 
وجاءت استقالة العقيد فيصل الخياط لتؤكد على بشاعة السياسة 

التي يمارسها حزب االص��الح وتسليمهم الملف االمني لقيادات 
متطرفة هدفها التغلغل داخل مختلف االجهزة االمنية ونهب 
امكاناتها ومعداتها وتسخيرها لخدمة مصالح شخصية وضرب 

الخصوم السياسيين ..
وتفيد مصادر الميثاق ان ادارة امن  محافظة اب قد تم تحويلها 
الى جهاز خاص  للميليشيات الحزبية التابعة لالصالح والتي تتعمد 
على اشاعة الفوضى والعنف  من خالل ترك العصابات والمجرمين 

يعيثون ف��ي عاصمة المحافظة وبقية المدينة 
والمديرات فسادا ..

  موضحين ان��ه ال يمر ي��ون اال ويسقط 
العديد م��ن المواطنيين قتلى برصاص 
قطاع طرق وغيرهم دون ان تحرك ادارة 
االمن ساكنا ..مشيرين الى سقوط عشرات 

القتلى خالل الشهرين الماضيين ولم يتم ضبط  أي من القتلة كما ارتفعت نسبة 
الجرائم االخرى بشكل غير مسبوق ..وتزايد انتشار الرشاوى   واالعتقاالت   التعسفية  

 وعودة    فرض   على   المواطنيين   دفع   اجرة   للعساكر   نهارا   جهارا  .. 
هذا وقد مثلت استقالة فيصل الخياط صفعة قوية تفضح خطورة اخونة هذه 
المؤسسة الوطنية ومحاوالت تجريد منتسبيها من القيم والبادئ الوطنية 
والدينية التي يؤمنون بها واستعدادهم التضحية بارواحهم من اجل 
امن المواطن وحماية حقوقة واستقرار الوطن كواجب مقدس 
يؤدونه بقناعة تامة ، غير ان سيطرة االصالح على قيادة امن 
المحافظة يعد السبب وراء تدمير معنويات الشرفاء من منتسبي 
االمن ، هذا خالفا لما يواجهوه من  محاربة وتطفيش وسلب 
صالحيات واقصاء للكوادر المؤهلة.. زد على ذلك غظ الطرف 
عن القتلة واط��الق المجرمين  قد دف��ع  البعض ال��ى حالة من 
ات استقالة العقيد الخياط لتظهر بشاعة تردي   االحباط ، فيما جاء
الوضع االمني  خصوصا وقد دخل تنظيم القاعدة على الخط واصبح 
انتشارهم في مديريات داخل المحافظة الفت 
لالنظار ف��ي ظ��ل تساهل  وتكتم القيادات 
االم��ن��ي��ة ف��ي ح���زب االص����الح ع��ن اشطتهم 
وتجنيدهم وتدريبهم للشباب خصوصا في  

 العدين   والسدة   وغيرها . 

قال النائب أحمد سيف حاشد- إن  
رئيس المحكمة االدارية بأمانة 
العاصمة القاضي الجمرة يماطل في 

تسليم نسخة من الحكم الذي 
أص��درت��ه المحكمة لصالح 
ج��رح��ى أح���داث 2011م 
من ثالثة أشهر، والقاضي 
بإلزام الحكومة بعالجهم 

على نفقة الدولة.
وق����������ال ح�����اش�����د -ف����ي 

ت��ص��ري��ح��ات 
ص��ح��ف��ي��ة- 
أن الجرحى 
يموتون من 
االه����م����ال، 

وآخرهم عبدالرحمن الكمالي الذي 
وفي متأثرا بجراحه، هو ضمن الجرحى 

ُ
ت

الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة في 
المحكمة االدارية.

وأك��د أن المماطلة التي 
يبديها رئيس المحكمة، 
تعد تماهيًا مع الحكومة 
وتواطؤًا معها، مشيرًا إلى 
أن القضاء الضعيف ال يمكنه 
للمظلومين  ي��ن��ت��ص��ر  ن  أ
م���ح���ذرًا م���ن ال���ل���ج���وء ال��ى 
التصعيد في حالة 
ع�����دم ت��س��ل��ي��م 

الحكم.

هيكل يسرد سيناريو العدوان على سوريا

امتداد الحرب الى لبنان 
والعراق وإيران ودول الخليج

إطالق المئات من الصواريخ على المواقع االستراتيجية للجيش السوري

40 ألف مسلح 
سيتحركون من األردن 

باتجاه دمشق

تركيا أعدت 40 ألف 
مسلح سيتحركون نحو 
حلب وأدلب والالذقية


