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تشييع جثمان...
وق ��ال :إن رح�ي��ل السيد ش��اه��رودي كان
ثلمة للبالد وال�ع��امل اإلس�لام��ي واحل ��وزات
العلمية اإلسالمية.
وأضاف أمريي :أنه خالل زيارته اىل املغرب
واليت رافقه خالهلا عقد مساحته اجتماعاً
مع علماء أهل السنة يف املغرب وك��ان من
املفرتض أن يستمر اإلجتماع ساعتني ولكنه
استمر حتى صالة الصبح وكان لسماحته
معلومات واسعة عن فقه املذاهب األخرى
وهلذا فإن رحيله تعد خسارة.
بدوره قال عضو جممع تشخيص مصلحة
النظام سيد حممد صدر لصحيفة الوفاق:
إن ال ��راح ��ل ك� ��ان م ��ن م��ؤس �س��ي اجمل�ل��س
األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق ،ولعب
اىل ج��ان��ب الشهيد آي��ة اهلل السيد حممد
باقر احلكيم دوراً كبرياً يف نضال الشعب
العراقي بوجه النظام البعثي الصدامي،
كان له دور بارز وأساسي يف تنظيم صفوف
املناضلني ،وهذا ما ساعد بأن يصبح احلكم
بيد التيار املناضل اإلسالمي بعد سقوط
صدام.
وأضاف سيد حممد صدر :على الرغم من
أن آية اهلل سيد حممود هامشي شاهرودي
كان فقيهاً كبرياً وشخصية ثورية ويتمتع
ب �س �ع��ة ص� ��در ك��ب�ي�رة وك � ��ان م ��ن ال�س�ه��ل
التحدث إليه وتوجيه االنتقادات له واليت
ك��ان يرحب بها بسعة ص��در ،وه��ذه إحدى
اخلصائص املهمة الذي جيب ان تتمتع بها
الشخصيات الكبرية وق��د كنت شاهداً أن
أشخاصاً يوجهون له انتقادات الذعة وكان
يستمع إليها ويرحب بها بإحرتام بالغ.

ميزانية...
ون � �ق �ل� ً
ا ع� ��ن امل� ��وق� ��ع االع �ل�ام� ��ي ل��رئ �ي��س
اجلمهورية أض��اف روح��ان��ي :ب� ّ
�أن احلكومة
ورغم احلظر املفروض على البالد والظروف
الصعبة اليت تعيش فيها متكنت من إعداد
ميزانية العام القادم يف املوعد احملدد هلا.
وأك � ��د ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي ع �ل��ى ض� ��رورة
تبين خطوات مهمة على صعيد السياسة
اخلارجية ودع��ا ال��وزارات املعنية بالعالقات
اخلارجية إىل جتنيد امكانياتها لتوطيد
هذه العالقات ،قائ ً
ال :إن العالقات اخلارجية
خت �ت �ل��ف ع� ��ن ال��س��ي ��اس ��ة اخل ��ارج� �ي ��ة وان
اخلارجية اإليرانية هي ال�تي تتبنى وضع
السياسات اخلارجية للبالد.
وش � �دّد ب��ال �ق��ول :أن ��ه يتعني علينا إق��ام��ة
عالقات وثيقة واسرتاتيجية مع دول اجلوار
يف الظروف احلالية كي نتمكن من اجتياز
امل �ش��اك��ل ب�س�ه��ول��ة مبينا ان ل ��دى ال�ب�لاد
امكانيات جيدة إلقامة مثل هذه العالقات.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م��ن ت�ص��رحي��ات��ه اض��اف
ال��رئ�ي��س روح ��ان ��ي :ان �ن��ا ن�ق��ف ع�ل��ى أع�ت��اب
ال � ��ذك � ��رى األرب� � �ع �ي��ن إلن� �ت� �ص ��ار ال � �ث� ��ورة
اإلسالمية وجيب مضاعفة جهودنا إلقامة
عالقات وثيقة فيما بيننا.
وقدّم روحاني التعازي مبناسبة رحيل آية
اهلل هامشي شاهرودي ،واصفاً إياه بالفقيه
وال��ع ��امل ال� ��ذي أب� ��دع يف ال�ف�ك��ر اإلس�لام��ي
والقضايا الفلسفية واالق�ت�ص��ادي��ة وواج��ه
األنظمة املستبدة كنظام ص ��دام البائد.
ك�م��ا أش� ��ار رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة اىل ح��ادث
ان �ق�لاب ح��اف�ل��ة ن�ق��ل ال �ط�لاب يف اجلامعة
اإلسالمية احلّ��رة ال��ذي وق��ع الثالثاء وأدى
اىل مقتل  10طلبة ووصفه بأنه حادث مؤمل.
ويف ج ��ان ��ب آخ� ��ر م ��ن ت �ص��رحي��ات��ه ق� � َّ�د َم
ال��رئ�ي��س روح��ان��ي تهانيه مبناسبة ميالد
ال�س�ي��د امل �س �ي��ح(ع) وب��داي��ة ال �ع��ام امل �ي�لادي
اجلديد وأضاف :إن السيد املسيح(ع) جسد
الصرب والتضحية واملودة واحملبة والتعايش
السلمي بني الناس.
وقال روحاني :إن عاملنا حيتاج اليوم أكثر
م��ن أي وق ��ت م�ض��ى اىل أن حي �ت��ذي بهذه
املفاهيم السامية واملضي قدمًا حنو إرساء
السالم واإلستقرار يف العامل.

شمخاني...
وأك � ��د مش �خ��ان��ي يف ه� ��ذا ال �ل �ق��اء على
سياسة احلكومة اإليرانية يف تعزيز وتطوير
ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع دول اجل� � ��وار يف خمتلف
اجملاالت.
ك �م��ا أك ��د ع �ل��ى ض � ��رورة ب ��ذل اجل �ه��ود
احلثيثة من أج��ل استقرار األم��ن وحتقيق
ال� �ت� �ق ��دم يف أف��غ ��ان��س��ت ��ان ،ألن اس �ت �ق ��رار
أف�غ��ان�س�ت��ان ه��و اس �ت �ق��رار إلي � ��ران ،م �ش��دداً
على ضرورة التوقيع النهائي على الوثيقة
الشاملة للعالقات الثنائية بني البلدين،
كما أش��ار اىل التحركات ال�تي يقوم بها
األع� ��داء واجل �م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة واملهربني
م ��ن أج ��ل ت ��أزي ��م األوض� � ��اع يف أف�غ��ان�س�ت��ان
وع �ل��ى ال �ن �ق��اط احل ��دودي ��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن،
حمذراً من احملاوالت الرامية لنقل عناصر
داعش املهزومة اىل أفغانستان بهدف إثارة
الفتنة واع��ادة اجواء احلرب وانعدام األمن
يف املنطقة .واك��د مشخاني على التعاون
السياسي واالقتصادي والثقايف والعسكري
مع البلد الصديق والشقيق أفغانستان.
وأع� � ��رب مش �خ��ان��ي ع ��ن ارت� �ي ��اح ��ة ل �ق��رار

ان�س�ح��اب أم��ري�ك��ا م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان معترباً
ذل��ك بأنها ف��رص��ة ألفغانستان م��ن أجل
االعتماد على طاقاتها الداخلية واإلقليمية،
م��ؤك��داً ،أن ان�ع��دام األم��ن يف املنطقة هي
نتيجة التدخل التخرييب ل��دول يف خ��ارج
املنطقة خاصة أمريكا.
ب� � ��دوره أع � ��رب ال��رئ �ي �س��ي األف� �غ ��ان ��ي عن
ارتياحة لزيارة مشخاني معربًا عن حتياته
لسماحة القائد ورئيس اجلمهورية مثمناً
اجلهود اإليرانية يف إزال��ة التوتر واألزم��ات
يف املنطقة.
كما أك��د على ض ��رورة التعاون األم�ني
واإلس��ت��خ��ب ��ارات ��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن م �ن��أاج��ل
م �ك��اف �ح��ة اإلره� � � ��اب واجل� ��رمي� ��ة امل�ن�ظ�م��ة
وعمليات التهريب ،مؤكداً أن ب�لاده تولي
أهمية خاصة إلستقرار األم��ن على حدود
ال��ب��ل ��دي ��ن .وخ �ل��ال ل��ق ��اء مش �خ��ان��ي ،مع
الرئيس التنفيذي األفغاني عبداهلل عبداهلل
حب��ث اجل��ان �ب��ان ال �ع�لاق��ات وال�ق�ض��اي��ا ذات
االهتمام املشرتك بني البلدين.
واش��ار مشخاني اىل أهمية العالقات بني
إي��ران وأفغانستان يف سياق توفري مصاحل
البلدين وام ��ن واس �ت �ق��رار املنطقة ،داع�ي�اً
اىل رفع مستوى التعاون الثنائي يف مجيع
اجملاالت.
وأعلن دعم اجلمهوریة اإلسالمیة لعملیة
ال�س�لام يف أفغانستان املنبثقة ع��ن احل��وار
األفغاني-األفغاني ،معترباً أي إجراء یأتي
خالفا هل��ذه العملیة ،بأنه مساس باألمن
واإلس �ت �ق��رار يف أف�غ��ان�س�ت��ان .واع �ت�بر أم�ین
اجمللس األعلى لألمن القومي االیراني ان
سرتاتیجیة أمریكا تتمثل يف بسط هیمنتها
على املنطقة بصورة دائمة ونهبها اىل أقصى
حد بأقل التكالیف ،قائ ً
ال أن إفتعال حروب
بالنیابة وتشكیل مجاعات إرهابیة تكفرییة
یأتي يف سیاق هذه املخططات.
واع��ت�ب�ر مش �خ��ان��ي ال�ت�خ�ط�ی��ط ال�ش��ام��ل
وتعزیز التعاون املستدیم والتنسیق الوثیق
ب�ین دول املنطقة إلجتثاث أس�ب��اب تشكیل
اجلماعات اإلرهابیة وإنتشارها ،بأنه إجراء
مبدئي ملكافحة اإلره ��اب؛ مضیفا ان عقد
امل ��ؤمت ��ر األول ل�لأم��ن اإلق �ل �ی �م��ي حب�ض��ور
املستشارین وأم�ن��اء األم��ن القومي إلی��ران
وروس��ی ��ا وال �ص�ین واهل �ن��د وأف �غ��ان �س �ت��ان يف
طهران یشكل خطوة هامة يف هذا اجملال.
وأشار اىل اإلرادة املتوفرة لدى قادة البلدین
يف ت�ط��وی��ر وت �ع��زی��ز ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي بنی
طهران وكابول ،معرباً عن أمله يف أن یشهد
البلدان فص ً
ال جدیداً من العالقات والتعاون
الثنائي عرب متابعة تنفیذ اإلتفاقات املربمة
بینهما خالل هذه الزیارة.
وخالل حمادثاته مع نظريه األفغاني محد
اهلل حمب يف كابول ،أمس أكد مشخاني،
أن املفاوضات اليت جرت مع حركة طالبان
كانت بعلم م��ن احلكومة األفغانية وهي
مستمرة ،وق��ال :إن املفاوضات مع طالبان
تأتي من أجل معاجلة املشاكل األمنية يف
أفغانستان.
واك� � ��د أم �ي��ن اجمل� �ل ��س األع � �ل� ��ى ل�لأم��ن
القومي اإليراني على ضرورة تفعيل اآلليات
االستشارية بني املؤسسات األمنية للبلدين
م ��ن أج� ��ل حت �ق �ي��ق األه� � ��داف واالت��ف ��اق ��ات
بينهما .وأش� ��ار اىل االت �ف��اق��ات ال �ب �ن��اءة يف
اجتماعات األمن اإلقليمي مبشاركة أمناء
ومستشاري األمن القومي يف كل من إيران
وأف �غ��ان �س �ت��ان وروس��ي ��ا وال �ص�ين واهل �ن��د يف
طهران ،موضحا ان صياغة آليات تقوم على
احل��وار املستمر واملشاركة الفاعلة لبلدان
املنطقة يف التطورات األمنية ميكنه منح
ض�م��ان��ات لإلستقرار والتنمية املستدامة
لشعوب املنطقة.
وأعلن مشخاني عن دعمه لعقد ملتقى
األمن اإلقليمي يف كابول ،معرباً عن أمله
بتعزيز التقارب والتعاون يف جمال مكافحة
اإلرهاب والتطرف بفضل املشاركة الفاعلة
للبلدان األخ� ��رى .ووص ��ف خم��اط��ر إتساع
تغلغل داعش يف أفغانستان باجلادة ،مؤكدا
يف ذات الوقت على ض��رورة اخت��اذ خطوات
عملية جملابهة املخطط املشؤوم املدعوم من
قبل أمريكا والرجعية يف املنطقة.
وأك� � ��د االدم� � �ي� ��رال مش� �خ ��ان ��ي ض � ��رورة
احلفاظ على املخافر احل��دودي��ة وتقويتها
م��ن أج ��ل احل �ف��اظ ع�ل��ى األم ��ن احل� ��دودي،
داعيا اىل املزيد من التعاون بني البلدين
يف هذا اجملال .وأعرب أمني اجمللس األعلى
لألمن القومي عن استعداد طهران للتعاون
ال�ع�ل�م��ي ون �ق��ل ال�ت�ق�ن�ي��ات وامل��ش ��ارك ��ة يف
اجلهود من أجل احراز التقدم يف أفغانستان
البلد الشقيق والصديق.
ووصف مشخاني فتح االسواق احلدودية
واإلس � � � ��راع يف اجي� � ��اد ح� �ل ��ول ل �ل �خ�لاف��ات
احل ��دودي ��ة وان �ع �ق��اد اج �ت �م��اع��ات ح��دودي��ة
مشرتكة بني إيران وأفغانستان وباكستان
وتركيا وتركمانستان ،من العناصر املؤثرة
يف تعزيز األمن يف املناطق احلدودية.
من جانبه ،أش��اد مستشار األم��ن القومي
للرئيس األفغاني ،بدور إي��ران االجيابي يف
املنطقة وعدّها مبثابة ركن أساسي إلرساء
األمن.
وأع � ��رب مح ��د اهلل حم ��ب ،خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
عن ارتياحه لزيارة الوفد اإليراني لبالده،
م�ع�ت�برا احل � ��وار ب�ي�ن امل �س��ؤول�ين األم�ن�ي�ين
يف ك�لا البلدين باملفيد للغاية يف إزال��ة
ب��ع ��ض ال��ع� �ق��ب ��ات ال �ت��ي ت� �ع�ت�رض ت�ن�ف�ي��ذ
االتفاقات السابقة.

واك��د على عزمية حكومة وشعب ب�لاده
يف مكافحة مجيع أشكال اإلره ��اب وإرس��اء
االس� �ت� �ق ��رار واألم� � ��ن امل� �س� �ت ��دام يف أرج� ��اء
أفغانستان .ووص��ف التعاون امل�ش�ترك بني
البلدين باملؤثر للغاية يف معاجلة املشاكل
األمنية يف أفغانستان اليوم.
وقدم ايضاحات حول الظروف السياسية
والعسكرية واألمنية يف بالده ،معتربا النجاح
يف اقامة االنتخابات بأفغانستان يدلل على
رغبة شعبها يف املشاركة بتحديد مصريه
رغم مجيع التهديدات واملشاكل األمنية.
وأعرب عن أمله بأن تساهم زيارة مشخاني
وال��وف��د اإلي��ران��ي امل��راف��ق ل �ب�لاده ب��اإلس��راع
يف الصياغة النهائية للوثائق السياسية
وال��دف��اع �ي��ة واألم �ن �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة بني
البلدين واعدادها لتوقيع رئيسي البلدين
عليها.
يشار اىل ان أم�ين اجمللس األعلى لألمن
ال �ق ��وم ��ي اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ي مش �خ��ان��ي ي ��زور
أفغانستان ليوم واح��د ب��دع��وة رمسية من
مستشار الرئيس األف�غ��ان��ي ل�ش��ؤون األم��ن
ال �ق��وم��ي مح� ��داهلل حم ��ب ،ع �ل��ى رأس وف��د
يضم كبار املسؤولني األمنيني والعسكريني
والسياسيني ب�ه��دف إج ��راء حم��ادث��ات مع
كبار املسؤولني األفغان حول سبل توطيد
ال�ع�لاق��ات الثنائية على خمتلف الصعد
السياسية واالقتصادية واالمنية ومكافحة
اإلره� � ��اب واجل� ��رائ� ��م امل�ن�ت�ظ�م��ة وال �ت �ع��اون
احلدودي املشرتك والشؤون اإلقليمية.

حاخام أمريكي...
وأق � ��ام ش �ن��اي��ر ،م��ؤس��س ورئ��ي ��س (م�ع�ه��د
التفاهم العرقي) ،عالقات واسعة مع حكام
العديد من البلدان اإلسالمية ،مبا يف ذلك
مجيع دول اخلليج ال�ف��ارس��ي تقريبا منذ
سنوات عديدة.
يف وقت سابق من هذا الشهر ،مت تعيينه
(مستشارا خاصا) مللك البحرين ،محد بن
عيسي آل خليفة .وهو منصب غري مدفوع
األج � ��ر ،ح �ي��ث ُ
ك �ل��ف احل ��اخ ��ام مب�س��اع��دة
م ��رك ��ز امل��ل ��ك مح ��د ال��ع ��امل ��ي ل�ل�ت�ع��اي��ش
السلمي يف املنامة ،وامل�س��اع��دة يف احلفاظ
على اجلالية اليهودية يف البالد وتنميتها.
ورأى احل� ��اخ� ��ام أن ان� �س� �ح ��اب ال� �ق ��وات
األمريكية من سوريا قد يساهم يف تقوية
وتعزيز عالقات (إسرائيل) مع الدول العربية
السن ّية حسب رأيه.
وقال شناير :إن حترك الرئيس األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب غ�ير املتوقع ي��زي��د م��ن قلق
ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ح ��ول ط�م��وح��ات إي� ��ران يف
اهليمنة على املنطقة.
وأضاف يف حديثه للموقع اإلسرائيلي :إن
خروج الواليات املتحدة من سوريا قد يس ّرع
يف صفقة جلب (إسرائيل) واخلليج الفارسي
معا ،مشريا إىل حمادثة مع مصادر رمسية
رفيعة مل يذكرها يف شبه اجلزيرة العربية.
وزع��م ان لدى اخلليج الفارسي تهديدات
وجودية منها :تباطؤ اقتصادي يف اخلليج
الفارسي بسبب تناقص الطلب على النفط،
وع��دوان إي��ران وحلفائها ..اآلن ،مع خروج
القوات األمريكية من سوريا ،أصبحت إيران
حتتل املرتبة األوىل.
وكشف شناير أن السفري السعودي لدى
الواليات املتحدة ،خالد بن سلمان ،أخربه
م��ؤخ��را أن سبب ت �ق��ارب اخلليج الفارسي
م��ع إس��رائ�ي��ل ه��و ال �ع��داء احل��ال��ي ب�ين بلده
وب�ين إي��ران( .ه��ذا هو السبب الثاني) ،قال
احلاخام نقال عن السفري .أما السبب األول
فهو االقتصاد.
وق��ال شناير نقال ع��ن اب��ن سلمان قوله:
إن اململكة تريد إص�لاح اقتصادها ،لكن ال
ميكننا القيام بذلك بدون إسرائيل.
وأضاف شناير :ما حدث اآلن ،استنادا إىل
حم��ادث�تي (م��ع م�ص��ادر رفيعة يف اجل��زي��رة
ال�ع��رب�ي��ة) ،ه��و أن إي ��ران ق��د حب��ث السباق،
وأص �ب �ح��ت ال� �ق ��وة رق� ��م واح� ��د ال �ت�ي ت��دف��ع
حن��و ان �ف �ت��اح ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ال �س ّ
�ني على
(إسرائيل).
وقال شناير :هناك التزام حقيقي ورغبة يف
إقامة عالقات مع (إسرائيل) ،وأضاف :كان
من املعتاد أن يكون األمر دعوا اإلسرائيليني
والفلسطينيني يعملون على حل خالفاتهم
ث��م يتصلوا ب �ن��ا ،أم ��ا اآلن ،ف�ت�ح��ول األم��ر
إىل دع� ��وا اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين والفلسطينيني
يناقشون ،ويف الوقت نفسه ميكننا مناقشة
إقامة العالقات .وتوقع شناير أن عام 2019
سيشهد إقامة دولتني لعالقات دبلوماسية
مع (إسرائيل) .وأن البحرين ستكون األوىل.

خروج أمريكا...
بني البلدين والتطورات اإلقليمية والدولية.
وه � ّن��أ ن��ائ��ب وزي ��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي ال�ق��وات
املسلحة واحلكومة والشعب الروسي ملناسبة
م�ي�لاد السيد امل �س �ي��ح(ع) ،ووص ��ف التعاون
االسرتاتيجي بني طهران وموسكوك منوذج
ناجح إلدارة وحل وتسوية األزمات اإلقليمية
والدولية ،معترباً خروج القوات العسكرية
األمريكية من سوريا هزمية أخرى لسياسات
ترامب احلمقاء باملنطقة والعامل.
وأشار العميد تقي زادة اىل توقيع اتفاقية
ب�ين وزي� ��ري ال��دف��اع اإلي ��ران ��ي وال ��روس ��ي يف
يناير  ،2015معلناً اس�ت�ع��داد اجلمهورية
اإلس�ل�ام��ي ��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر وت�ع�م�ي��ق

التعاون الدفاعي والعسكري بني البلدين
يف مجيع اجمل��االت .من جانبه أع��رب نائب
رئ�ي��س االرك� ��ان ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات املسلحة
الروسية خ�لال اللقاء عن س��روره إلنعقاد
االجتماع الثاني للجنة املشرتكة للتعاون
العسكري ،وق��دم شرحا للتعاون العسكري
بني طهران وموسكو يف خمتلف اجمل��االت،
معترباً تطوير وتعميق وترسيخ العالقات
ال �ب �ن��اءة ب�ي�ن ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة اإلي��ران �ي��ة
وال��روس�ي��ة عنصراً مهماً لتوفري األم��ن يف
املنطقة والعامل.
وأض��اف اجل�ن��رال اوسيبوف :ان��ه ويف ظل
التعاون العسكري الكبري والتعاطي الوثيق
بني البلدين فإن اإلمكانية متاحة لتوفري
األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل.
وخ�لال لقاء املساعد التنسيقي للقائد
العام للحرس الثوري األمريال العميد علي
ف��دوي ،مع مساعد رئيس األرك��ان العامة
للقوات املسلحة ال��روس�ي��ة اجل �ن��رال إيغور
اوس �ي �ب��وف ،أك ��د اجل��ان �ب��ان أه�م�ي��ة تعزيز
التعاون بني البلدين يف خمتلف اجمل��االت
الدفاعية ومكافحة اإلرهاب.
وفيما استعرض العميد فدوي واجلنرال
اوس �ي �ب��وف م�ع�ط�ي��ات ال �ت �ع��اون ب�ي�ن إي ��ران
وروس� � �ي � ��ا ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ج �ب �ه��ة امل� �ق ��اوم ��ة
واملشاركة يف مواجهة اإلرهاب والتهديدات
اإلقليمية ،أكدا ضرورة اإلرتقاء بالتعاون
يف خمتلف اجمل ��االت األم�ن�ي��ة والصناعية
والبحثية والتعليمية .واع �ت�بر اجلانبان
هزمية اإلره ��اب التكفريي يف س��وري��ا بأنها
ن �ت��اج ل�ل�م�ش��ارك��ة ال�س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ق��وات
املسلحة اإلي��ران�ي��ة وال��روس�ي��ة يف مساعدة
جبهة امل�ق��اوم��ة وال�ت�ي ج ��اءت تلبية لطلب
احلكومة السورية واصفان هذه املشاركة
بأنها (قيادة مشرتكة) لساحات النضال.

موسكو...
وقالت الناطقة بإسم اخلارجية الروسية،
ماريا زاخ��اروف��ا :من دون شك حنن ندرك
أهمية هذا القرار ،ونعترب (األهمية) تكمن
يف املساهمة يف تسوية شاملة للوضع.
وأض ��اف ��ت :حن��ن مل نفهم بشكل كامل
مجيع أسباب ودواف ��ع ه��ذه اخل�ط��وة .كما
ال ي��وج��د وض� ��وح ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اجل��دول
ال��زم�ني الن�س�ح��اب ال �ق��وات األم��ري�ك�ي��ة .يف
الوقت احل��ال��ي ،حنن نركز على التقارير
اإلعالمية اليت تفيد بأن االنسحاب الكامل
للقوات الربية األمريكية من مش��ال شرق
سوريا ومن منطقة التنف يف جنوب البالد
ميكن تنفيذه يف غضون شهرين إىل ثالثة
أش �ه��ر .وأوض �ح��ت زاخ ��اروف ��ا ،أن ��ه بطبيعة
احل��ال يظهر س��ؤال أساسي :من سيسيطر
على املناطق اليت سيرتكها األمريكيون؟
من الواضح أن هذا جيب أن يكون من قبل
احلكومة السورية مبوجب القانون الدولي،
وع �ل��ى أس� ��اس امل �س��ار ال� ��ذي سلكته س��وري��ا
والشعب السوري .لكن حتى اآلن ليس لدينا
معلومات ع��ن أي ات �ص��االت ب�ين واشنطن
ودمشق حول هذه القضية.
وت��اب�ع��ت :إن اح�ت�م��ال م��واص�ل��ة ال��والي��ات
املتحدة لضرباتها اجلوية وعملياتها الربية
احمل ��دودة داخ��ل س��وري��ا بعد سحب القوات
يبقى قيد التساؤل.
وكانت املتحدثة باسم البيت األبيض،
س��ارة ساندرز ،قد أعلنت أن واشنطن بدأت
بعملية سحب القوات من سوريا ،وأن القوات
األم��ري�ك�ي��ة تستعد للمرحلة ال�ت��ال�ي��ة من
حماربة تنظيم (داعش) اإلرهابي.
وق��ال مسؤولون ل��روي�ترز :إن ق��رار ترامب
االن�س�ح��اب م��ن س��وري��ا ك��ان م��ن العوامل
املساعدة الرئيسية ال�تي أدت إىل استقالة
وزي��ر الدفاع جيم ماتيس وك��ان ج��زءا من
نقاش بينهما استمر  45دقيقة يوم اخلميس
وعب خالله االثنان عن خالفاتهما.
ّ
ويشكك ترامب منذ وقت طويل يف مهمة
اجليش األمريكي يف سوريا اليت أيدها فريق
األم��ن القومي اخل��اص ب��ه لضمان هزمية
تنظيم (داعش).

حسني موسويان...
تص ّرف بنجاح أكثر من غريه من زعماء
ال�ق��وى العاملية يف ع��ام  ،2018اذ توغل يف
ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي االم�يرك��ي وخ�ل��ق أزم��ة
سياسية كبرية يف هذا البلد غري مسبوقة
او نادرا ما حتصل.
وأض� � ��اف :ك �م��ا ان� ��ه ك �س��ب اىل ج��ان�ب��ه
تركيا وهي قاعدة للناتو يف املنطقة ،فضال
عن انه حقق أهدافه يف سوريا وباقتدار.
وم �ض��ى ق ��ائ�ل ً�ا :ب� ��أن أح� ��د أه� ��م خ �ط��وات
ال ��رئ �ي ��س ال� ��روس� ��ي ك ��ان ��ت خ �ف��ض ت��أث�ير
العقوبات األمريكية واالوروب �ي��ة اىل أدن��ى
م�س�ت��وى مم�ك��ن ،وإس�ت�غ�لال��ه ب��أف�ض��ل شكل
وجود ترامب إلحداث شرخ يف اوروبا وجبهة
الناتو وق��د رق��ص يف قلب اوروب ��ا مع وزي��رة
خارجية النمسا خالل حفل زفاف األخرية
لريد على رقصة السيف اليت أجراها ترامب
يف الرياض.
وت��اب��ع م��وس��وي��ان ق��ائ�ل ً
ا :وق��د أفلح بوتني
ان يطور عالقاته مع قوى املعسكر الشرقي
وخ��اص��ة الصني واهل�ن��د وي��وس��ع تزامنا مع
ذل��ك عالقاته مع إي��ران وم��ع خصومها يف
املنطقة كالسعودية.

وأعلن الدبلوماسي اإلي��ران��ي األسبق ان
من األبعاد األخرى لقوة روسيا هو جناحها
بشكل مقتدر يف إحتواء موضوع القرم.
وق��ال م��وس��وي��ان :إن روس�ي��ا دع��ت عدوتها
العريقة طالبان اىل موسكو لتستغل فرصة
ض�ع��ف أم��ري�ك��ا يف أف�غ��ان�س�ت��ان ل�ل�ع��ودة اىل
كابول ،وقد رحبت باكستان والسعودية
أي�ض�اً مبسعى موسكو إلع ��ادة طالبان اىل
السلطة ،مما اضطرت أمريكا للتفاوض مع
طالبان أيضاً.

هل يبحث...
عن األنفاق ،وحيث مل يتم احلفر عملياً
للبحث عن االنفاق اال يف أربعة أو مخسة
م ��واق ��ع ف� �ق ��ط ،ب ��ال ��رغ ��م م ��ن أن احل� ��دود
امل �ش�ترك��ة ب�ين ل�ب�ن��ان وف�ل�س�ط�ين احملتلة
متتد ألكثر من مئة كلم مع مزارع شبعا
ضمناً ،وبالرغم من أن مجيع تلك احلدود
مرشحة ألن حت��وي أنفاقاً مفرتضة ،لكي
تستطيع اس�ت�ي�ع��اب ت��دف��ق ال �ع��دد االك�بر
من وح��دات النخبة يف حزب اهلل اىل داخل
اراضي اجلليل عند أي حرب.
واض ��ح أن السبب يف ق��رب ت��وق��ف عملية
(درع الشمال) أو يف االدع ��اء بأنها حققت
أهدافها تقريباً ،أنها استطاعت تهدئة الرأي
العام االسرائيلي وحتويل أنظاره عن الوضع
الداخلي املتوتر بعد استقالة وزي��ر احلرب
ل�ي�برم��ن ع�ل��ى خلفية ال�ف�ش��ل يف مواجهة
صواريخ غ��زة ،وبعد وج��ود حاجة لنتنياهو
لتوحيد الداخل مبواجهة قضية جامعة .من
ناحية أخرى ،فشلت (درع الشمال) يف اثنني
من أهم أهدافها ،األول كان احلصول على
موقف أو رد معني من حزب اهلل ،عسكري أو
سياسي أو ما شابه ،واهل��دف الثاني كان
إجياد شرخ بني الدولة اللبنانية واملواطنني
م��ن جهة وح ��زب اهلل م��ن جهة أخ ��رى ،من
خ�ل�ال (ف�ض�ح��ه) بقضية االن �ف��اق وك��أن��ه
(ي �غ� ّ
�ط��س ال ��دول ��ة) مب�خ��ال�ف��ة ب �ن��ود ال �ق��رار
الدولي  ،1701فال حزب اهلل اهتز أو أظهر
أي رد فعل ،وال ال��دول��ة اللبنانية إغتاظت
م��ن ح ��زب اهلل ،ب��ل ظ�ه��رت يف رأس السهم
مب��واج�ه��ة (اس��رائ �ي��ل) م��ن خ�لال رزم ��ة من
االج��راءات الديبلوماسية يف األمم املتحدة
والعسكرية على احلدود.
بعد معركة (االن �ف��اق) الفاشلة ،تلقت
(اس� ��رائ � �ي� ��ل) ال��ض ��رب ��ة األخ� � ��رى األخ �ط��ر
واألك �ث��ر حساسية ،وه��ي ق��رار االنسحاب
األمريكي من سوريا ،وحيث إعتربته أكثر
من انسحاب ل��وح��دات خاصة وملستشارين
ولقواعد عسكرية بسيطة منتشرة يف الشرق
السوري ،بل اعتربته يف البعد االسرتاتيجي
وك� ��أن� ��ه س��ي��ك ��ون ان� �س� �ح ��اب� �اً م� ��ن ن�ق�ط��ة
االرتكاز األساسية لدعمها مبواجهة إيران
وحلفائها ،أو مبعنى آخ��ر ،اعتربته خت ّلياً
ع��ن إح��دى النقاط األك�ث��ر فاعلية ،اليت
من خالهلا تتحقق أهم األهداف األمريكية
االسرتاتيجية يف الشرق االوس ��ط :محاية
الكيان الصهيوني.
م ��ن ه� �ن ��ا ،مي �ك��ن أن ن �ص �ن��ف االع� �ت ��داء
االس��رائ �ي �ل��ي ب ��األم ��س ع �ل��ى س ��وري ��ا وع�ل��ى
م��واق��ع حللفاء س��وري��ا ،بأنه اع�ت��داء ه��ادف
للرد ب�ق��درات نوعية فاعلة تسبب خسائر
الفتة للعدو ،أو ه��ادف ل��رد فعل عنيف من
ط��رف أو أكثر من أط��راف حم��ور املقاومة
ميكن أن ميتد داخ ��ل األراض ��ي احملتلة يف
اجل� ��والن ال �س��وري أو يف فلسطني ،فيكون
بذلك رد الفعل هذا ذريعة لتربير إعتداء
اس��رائ�ي�ل��ي واس ��ع على س��وري��ا وع�ل��ى لبنان
وع�ل��ى ح��زب اهللُ ،ي� َ�س� ِّ�ب��ب م��واج�ه��ة مباشرة
واسعة وعنيفة حتصل مبستوى مرتفع من
القدرات العسكرية النوعية ،فيستدعي هذا
تدخال عسكريا امريكيا ،يتطور الستهداف
بنك واسع من األه��داف التابعة إلي��ران أو
لسوريا أو حلزب اهلل.
وهكذا يكون الكيان االسرائيلي من خالل
إع �ت��داء األم ��س وال ��رد امل �ف�ترض عليه ،قد
عمل جل ّر الواليات املتحدة األمريكية اىل
م�ع��رك��ة ك��ان��ت خ ��ارج ح �س��اب��ات األخ�ي�رة
حالياً ،وت�ك��ون (اس��رائ�ي��ل) أي�ض�اً م��ن خالل
االعتداء املذكور ،قد ساهمت خبلق وضع
جديد يستدعي عدول الوحدات األمريكية
عن االنسحاب من سوريا ،ويستدعي ايضا
تغيري األخرية لقواعد االنتشار واالشتباك
ال�ت�ي تطبع وج��وده��ا ال�ع�س�ك��ري يف س��وري��ا
وامل�ن�ط�ق��ة ،وطبعا ت�ك��ون ملصلحة األج�ن��دة
االسرائيلية.
تتمــــــات صفحــــــة
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الدفاعاتالجوية...
جاء ذلك على لسان املتحدث باسم رئاسة
اجل�م�ه��وري��ة ال�ترك�ي��ة ،إب��راه�ي��م ق��ال��ن ،خالل
مؤمتر صحفي يف اجملمع الرئاسي بالعاصمة
أنقرة عقب اجتماع جملس احلكومة الرئاسية،
حبسب ما نقلت صحيفة «ترك برس» املقربة
من احلكومة.
ووج ��ه أح��د الصحفيني للمتحدث س��ؤاال:
«أنتم أدليتم بتصرحيات ح��ول وج��ود اجليش
الرتكي يف إدلب ،ووزير اخلارجية الروسي قال
إن اتفا ًقا مت مع احلكومة السورية بشأن ذلك.
كيف تق ّيم ه ��ذا األم � ��ر؟» ،ف��أج��اب املتحدث
الرئاسة الرتكية ،قائال:
«يف احلقيقة حنن اتفقنا بهذا اخلصوص
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مع روسيا وإيران .أي أن الدول الثالث الضامنة
توصلت التفاق يف هذا اإلطار .هم اآلن يعلنون
أنه مت إكمال املفاوضات اليت كانوا جيرونها
مع النظام السوري .يف املنطقة  12نقطة مراقبة
ويتم توفري كل اإلمكانيات جلنودنا من حيث
الدعم جبميع أنواعه».
وأك��د أن «ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ل��ن جي��رؤ على
مهامجة القوات الرتكية املتمركزة يف نقاط
امل��راق�ب��ة .ه��م يعرفون أننا سنهدم الدنيا فوق
رؤوسهم يف حال قيامهم بأي اعتداء علينا».
*س��وري��ا ..معارضات الداخل تدعو القوات
احلكومية للتدخل
إىل ذل ��ك دع ��ت ه�ي�ئ��ات م �ع��ارض��ة س��وري��ة
األكراد إىل املساهمة يف تفعيل احلوار السوري
 ال �س��وري ورف ��ع العلم ال �س��وري مش��ال البالدوالتنسيق من أجل دخول اجليش السوري إىل
تلك املناطق ملنع التدخل الرتكي.
وطالبت هيئات معارضة تنشط يف الداخل
السوري اجليش الرتكي باخلروج من سوريا.
ون�ش��رت صحيفة «ال��وط��ن» ال�س��وري��ة ج��زءا
من بيانات تلك اهليئات ،ونقلت عن «الكتلة
الوطنية الدميقراطية» املعارضة أنها تنظر بقلق
إىل التصرحيات والتصرفات األمريكية والغربية
سواء منها احلقيقية أم املخادعة ،مؤكدة على
ضرورة اإلمجاع السوري إلطالق احلوار السوري
 السوري برعاية روسية من دمشق مبا يتوافقمع القرار  2254والبندين املتعلقني مبكافحة
اإلرهاب وبالدستور.
وطالب البيان األكراد بـ»املساهمة الفورية
يف تفعيل احل��وار السوري ورف��ع العلم السوري
يف مجيع املناطق ال�س��وري��ة يف مش��ال ومش��ال
شرق البالد مع التنسيق من أجل دخول وحدات
اجليش ال�س��وري إىل تلك املناطق للحيلولة
دون تدخل واحتالل تركي أو أجنيب».
من جهتها أف��ادت «هيئة التنسيق الوطنية
 ح��رك��ة التغيري ال��دمي �ق��راط��ي» امل�ع��ارض��ة،يف ب�ي��ان ب��أن األح� ��داث ت��ؤك��د ي��وم��ا بعد ي��وم،
أن��ه ال بديل عن اعتماد السوريني على قواهم
الذاتية ،وتبين خيار احلوار السوري  -السوري
خيارا وحيدا للخروج من األزم ��ة ،مشرية إىل
أن القرار األمريكي باخلروج من سوريا كان
«مفاجئا».

سالح الجو...
وأف ��اد م�ص��در عسكري مي�ني باستحداث
ج ��راف ��ة ع�س�ك��ري��ة ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��وات امل �ت �ع��ددة
للتحالف حتصينات وم��واق��ع عسكرية هلا
مش ��ال غ ��رب م�ن�ط�ق��ة ك�ي�ل��و  16مب��دي��ري��ة
احلالي جنوب احلديدة ،يف استمرار خروقات
القوات املتعددة التفاق وقف إطالق النار يف
احملافظة الساحلية حتى اليوم ،فيما يستمر
التحليق املكثف لطائرات التحالف السعودي
يف أجواء املدينة الساحلية حتى اللحظة.
ويف تعز جنوب اليمن ،أفاد مصدر عسكري
ميين بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي
بينهم ق��ي ��ادي ،واع��ط ��اب م��درع��ة ب��إح�ب��اط
زح��ف واس��ع هلا من ع��دة اجتاهات يف جبهة
املفاليس بتعز.
ويف ص �ع ��دة احل� ��دودي� ��ة ،ش �ن��ت ط ��ائ ��رات
ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي سلسلة م��ن ال �غ��ارات
اجلوية على مناطق متفرقة مبديرية الظاهر
احلدودية ترافق معها قصف مدفعي سعودي
ع�ل��ى امل��دي��ري��ة ذات��ه ��ا .ويف ال�ب�ي�ض��اء وس��ط
البالد ،أف��اد مصدر حملي بإصابة طفلتني
جبروح جراء قصف قوات هادي على منطقة
الظهرة مبديرية القريشية باحملافظة.
ويف ج �ب �ه��ة م ��ا وراء احل� � ��دود ال�ي�م�ن�ي��ة
السعودية ،مصدر عسكري ميين أفاد بسقوط
قتلى وج��رح��ى م��ن ق��وات ه��ادي والسعودية
ب��إح�ب��اط ق ��وات اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
حم��اول��ة تقدم ب��اجت��اه مواقعها يف الربوعة
بعسري السعودية .
م��ن جهة اخ��رى نفذ س�لاح اجل��و اليمين
امل�س�ير ،مساء ال�ث�لاث��اء ،هجوماً ج��وي�اً على
جتمع كبري للمرتزقة يف معسكر السويقا
باجلوف.
كما لقي  4ج�ن��ود سعوديني مصرعهم
ب �ع �م �ل �ي��ات ق��ن ��ص ،ال� �ث�ل�اث ��اء ،ف �ي �م��ا دك��ت
مدفعية اجليش واللجان جتمعات للجنود
السعوديني ومرتزقتهم يف ع��دد من املواقع
جبيزان.
ه� ��ذا ومت �ك��ن اجل �ي��ش ال �ي �م�ني وال �ل �ج��ان
الشعبية األرب� �ع ��اء م��ن ص��د زح ��ف ملرتزقة
اجليش السعودي على ع��دد م��ن التباب يف
ال�ق��رن ،وتنفيذ عملية نوعية مباغتة على
مواقع للمرتزقة يف ذي ناعم بنهم.
على صعيد آخر ،أكد وزير اخلارجية يف
حكومة صنعاء املهندس هشام شرف خالل
لقائه القائم بأعمال مدير مكتب املبعوث
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بصنعاء
أمين مكي ،أن قرار جملس األمن رقم 2451
يعد خطوة بارزة يف مسار خطوات السالم إذا
صدقت ن��واي��ا دول حتالف ال �ع��دوان ،مشرياً
إىل أن ال�ق�ي��ادة السياسية ممثلة باجمللس
السياسي األعلى وحكومة اإلن�ق��اذ ،حترص
على حقن الدماء وإنهاء العدوان العسكري
واحلصار.
وق� ��ال ش ��رف إن م��ن امل �ه��م ع ��دم تسييس
ال �ق �ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة ،م�ن�ه��ا إع � ��ادة ص��رف
مرتبات موظفي ال��دول��ة وإع ��ادة فتح مطار
صنعاء الدولي.

