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عملية مشتركة...
املهامشة مبديرية خب والشعف ،ومصرع من
كان على متنها.
وأك ��د امل �ص��در أن أب �ط��ال اجل�ي��ش واللجان
ال�ش�ع�ب�ي��ة م �س �ت �م��رون يف م��واج �ه��ة ال� �ع ��دوان
األم��ري �ك��ي ال �س �ع��ودي اإلم� ��ارات� ��ي ال �غ��اش��م يف
خمتلف اجلبهات مهما كانت التضحيات.
وأك� ��د م �ص��در أم �ن�ي مب�ح��اف�ظ��ة احل��دي��دة
استشهاد مواطنني اثنني إث��ر قصف مدفعي
لقوى العدوان على منطقة الطفسة مبديرية
حيس وإحلاق أضرار يف منازل ومزارع املواطنني.
وكان املتحدث الرمسي باسم القوات املسلحة
العميد حييى سريع أكد ،أن حتالف العدوان
ومرتزقته ارتكبوا  53خرقا لوقف إطالق النار
باحلديدة خالل ألـ  24ساعة املاضية يف الوقت
الذي بدأت فيه قوات اجليش واللجان الشعبية
تنفيذ املرحلة األوىل من إعادة االنتشار تنفيذا
إلتفاق ستوكهومل.
وأشار إىل أن الطريان احلربي واالستطالعي
ك�ث��ف م��ن حتليقه ف ��وق ال��دري�ه�م��ي واجل ��اح
والفازة واجلبلية والتحيتا واللحية واخلوبة
م��ع حتليق مستمر ل�ط�يران االس�ت�ط�لاع فوق
مدينة احل��دي��دة .وأش ��ار يف تصريح لوكالة
األنباء اليمنية (سبأ) ،إىل أن الطريان احلربي
واالستطالعي للعدوان كثف من حتليقه فوق
الدريهمي واجل��اح والفازة واجلبلية والتحيتا
واللحية واخلوبة مع حتليق مستمر لطريان
االستطالع فوق مدينة احلديدة.
وق� ��ال ال�ع�م�ي��د س��ري��ع إن م��دف�ع�ي��ة امل��رت��زق��ة
قصفت بـ  28قذيفة املناطق السكنية ومواقع
قواتنا منها  7ق��ذائ��ف ه ��اون على الدريهمي
و15قذيفة ه��اون أطلقت من كمران باجتاه
ال��زع�ف��ران يف كيلو  16وقذيفتني ه��اون من
جنوب ح��وش األب�ق��ار إىل مش��ال غ��رب مدرسة
الشيخ وقذيفة هاون أطلقت على احللة غرب
املثلث حبيس أدت إىل استشهاد مواطن راعي
أغ �ن��ام حم �م��ود حم�م��د حي��ي ح��ري�ش��ي وأخ�ت��ه
جرحت جب ��واره وامس�ه��ا نعيمة إض��اف��ة إىل 3
قذائف مدفعية باجتاه املطار احلربي.
وأض��اف املتحدث الرمسي :أن قواتنا رصدت
مرتزقة يقومون بالتحصني واحلفر واستحداث
م�ت��اري��س ج��دي��دة يف معسكر ال��دف��اع اجل��وي
وج ��راف ��ة ت �ق��وم ب��اس �ت �ح��داث��ات ح ��ول م��درس��ة
اجلريبة بكيلو  16كما مت رص��د حتركات
لثالثة أطقم يف املنصة وحتركات إىل معسكر
ال��دف��اع اجل ��وي وحت��رك��ات ليلية على سطح
مدرسة اجلرابية وجنوبها ومشاهلا.
وح��ول غ ��ارات ال �ع��دوان ،أش��ار العميد سريع
إىل أن ط�يران العدوان شن  36غ��ارة على عدد
م��ن احمل��اف�ظ��ات منها غ��ارت�ين على حمافظة
ذم ��ار و 11غ ��ارة على ح��رض وم�ي��دي وح�يران
مبحافظة حجة و 6غارات على باقم و 4غارات
على البقع و 3غارات على كتاف وغارتني على
رازح وغ��ارت�ين على املالحيط و 6غ ��ارات على
االزقول مبحافظة صعدة.
وأوضح أن مقاتلينا األبطال صدوا بعون اهلل
زح��وف��ات للمرتزقة منها زح��ف باجتاه مواقع
ق��وات�ن��ا يف اهلضبة قبالة جن ��ران وزح ��ف آخر
ب��اجت��اه احمل�ج��ر يف ب��اق��م وزح ��ف ث��ال��ث مسنود
بتمهيد مدفعي وصاروخي كثيف باجتاه جبل
احلصنني والقرى والتباب اجمل��اورة له حبرض
إضافة إىل إفشال زحف رابع باجتاه تبة بركان
واحد حبرض.
وأكد العميد سريع أن املرتزقة تكبدوا عشرات
القتلى كما مت تدمري ستة أطقم وثالث عربات
تدمرياً كلياً يف احلصنني وأن الطريان احلربي
استهدف مرتزقته يف احلصنني حبرض وسقط
العشرات منهم بني قتلى ومصابني.
وذكر أن مقاتلينا قاموا بعمليتني ناجحتني
األوىل مت خالهلا اإلغارة على مواقع العدو يف
جبل فاطم بصرواح مسنودة باملدفعية استمرت
لساعات والثانية مت خالهلا استهداف جتمعات
وحت ��رك ��ات ال� �ع ��دو يف ق ��ري ��ة احل � ��ول وخ�ل��ف
السلطاء بنهم ب�ع��دد م��ن ال�ق��ذائ��ف ومت قتل
وإصابة عدد من املرتزقة كما قتل  5مرتزقة
وج� ��رح آخ ��ري ��ن ح ��ول ت�ب��ة ال� �ب ��ارك يف كمني
حمكم.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د االك��ادمي��ي وال�ب��اح��ث يف
االعالم السياسي مكرم خوري خمول ،ان هناك
أمداً قريباً ومتوسطاً وبعيداً لتطبيق إتفاقية
ستوكهومل اليت استمرت حمادثاته على مدى
أسبوع.
وقال خمول يف حوار خاص مع قناة العامل:
ان اإلت �ف��اق �ي��ة ه ��ي احل �ج ��ر األول ق ��د ت�ك��ون
إلتفاقية سالم فيما بعد ،ولكن على األرض يتم
حالياً تطبيق األمد القريب واملتوسط إلتفاق
ستوكهومل ،مشرياً اىل ان اخلطوة اليت أقدم
عليها ه��و اجليش اليمين واللجان الشعبية
بتسليم ميناء احلديدة خلفر السواحل.
وأوض���ح :ان احل��دي��دة ك��ان��ت حت��ت سيطرة
اجل �ي ��ش ال �ي �م�ني وال� �ل� �ج ��ان ،ومل ت �ك��ن حتت
سيطرة وفد الرياض ،ومن الطبيعي ان الطرف
ال��ذي يعيد انتشار قواته هو الطرف املوجود
يف احلديدة وليس الطرف اآلخ��ر ،مؤكداً ان
ال��والي��ات املتحدة مل تسمح وال ��دول الضامنة
أال يقوم الطرف اآلخ��ر بتطبيق ما يلزمه من
إتفاقية ستوكهومل.
وأكد خمول ،ان جمرد قيام اجليش اليمين
وال�ل�ج��ان الشعبية ب��إع��ادة االن�ت�ش��ار وتسليم
امل�ي�ن��اء سيصب يف ص��احل مصداقية اجليش
واللجان الشعبية اذ ان��ه سيقول للرأي العام

العاملي وللهيئات اليت رعت إتفاق ستوكهومل
بانهم قاموا بعمل مسؤول وقدموا بادرة حسن
نوايا وعلى الطرف ان يقوم متاماً مبا عليه من
تطبيق لنقاط وردت يف إت�ف��اق ستوكهومل،
مشرياً اىل ان وفد الرياض ليس له أي مف ّر مبا
يتعلق باحلديدة بالبنود اليت تقع على عاتقهم
تنفيذها واال فستضعهم يف خانة عقيمة هم يف
غنى عنها.
وأق��رت األم��م املتحدة بعدم متكنها من فتح
ممر إنساني يف مدينة احلديدة غرب اليمن يف
املوعد املتفق عليه بني احلكومة املعرتف بها
دوليا ومجاعة (أنصار اهلل)( ،احلوثيني).
وأك ��دت أم��ان��ة األم��م املتحدة للصحفيني،
حسب وك��ال��ة (ت� ��اس) ال��روس �ي��ة ،أن امل�م��ر مل
يفتتح ،أم��س األح ��د ،على ال��رغ��م م��ن تنسيق
املسألة يف أول اجتماع للجنة مراقبة اهلدنة
يف احلديدة واليت تعمل حتت إشراف املنظمة
العاملية وتضم ممثلني عن طريف النزاع.
وأش ��ارت األم ��م املتحدة إىل أن رئيس جلنة
املراقبة ،اجلنرال اهلولندي املتقاعد ،باتريك
كامرت ،أبدى ،أثناء اجتماع عقده مع ممثلني
عن احلوثيني ،خيبة أمله إزاء تفويت الفرصة
لتعزيز الثقة بني طريف النزاع.
ويعتزم اجلنرال اهلولندي عقد اجتماع جديد
للجنة مراقبة اهلدنة يف  1يناير املقبل ،من أجل
حبث خطط إعادة انتشار القوات من الطرفني
وسبل املتابعة والتنسيق املطلوبة لضمان وقف
إطالق النار يف احلديدة.

قائد الثورة...
فكما جاء يف قرارات الدورة اجلديدة للمجمع،
فانه يلعب خالل هذه املرحلة دوراً مهماً ورئيسياً
يف التعديالت واالص�لاح��ات يف نظامه وعلى
ضوء التجربة الطويلة والقيمة لكم يف جملس
صيانة الدستور وادارت�ك��م احلكيمة واملخلصة
يف السلطة القضائية ،فإننا نأمل بأن تلعبون
جبانب االعضاء اآلخرين دوراً مؤثراً وحيوياً يف
منصب الرئاسة هذا .ونظراً ألهمية املسؤوليات
يف اجملمع وجملس صيانة الدستور فإننا نأمل
ان تتوفر الفرصة املناسبة لكم من أجل إجراء
التنسيق الالزم يف السلطة القضائية وتتفرغوا
ب��ال�ك��ام��ل للمنصب األخ �ي�ر .ون��أم��ل م��ن اهلل
عزوجل ان ميدكم بالنجاح والعون يف كافة
اجملاالت.

الحرس الثوري يؤكد...
األمنية واالستخبارية األجنبية زودتها بهذه
األسلحة.
وأكد قائد مقر القدس التابع لقوات حرس
الثورة الربية يف جنوب شرق إيران :إننا حصلنا
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ت��ؤك��د م��ائ��ة يف امل��ائ��ة ت��ورط
األج�ه��زة األمنية واالستخبارية األجنبية يف
اهلجوم االرهابي األخري يف جابهار وهذا بهدف
زعزعة األمن املستتب يف اجلمهورية اإلسالمية
مؤكدا :حنن البلد الثاني أو الثالث األكثر
أم��ان��ا يف ال �ع��امل وال�س�ب��ب يف ذل��ك ه��و احت��اد
مجيع مكونات الشعب اإلي��ران��ي م��ن الشيعة
والسنة واالكراد واألتراك والبلوش و...
وأش ��ار العميد م��اران��ي اىل االت �ص��االت اليت
أجرتها إيران مع باكستان لالفراج عن  5من
ع�ن��اص��ر ح ��رس احل� ��دود اإلي��ران �ي�ين م��ن اص��ل
 ،11قائال :أود أن أشكر حكومة باكستان على
مساعدتها يف ذلك وأمتنى االف��راج عن باقي
ال��ره��ائ��ن مبساعدة امل�خ��اب��رات الباكستانية
وزعمائها القبليني.

شمخاني...
وأك ��د علي مشخاني خ�لال إجتماعه مع
األم�ي�ن ال �ع��ام حل��رك��ة اجل �ه��اد اإلس�لام��ي يف
فلسطني (زي��اد خنالة) ،استمرار دعم املقاومة
الفلسطينية كأحد املبادئ األساسية للسياسة
اخلارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وق ��ال :منذ تشكيل اجل�م�ه��وري��ة اإلسالمية
اإليرانية ،كنا دائماً مع الشعب الفلسطيين
املضطهد ،وإن هذا النهج يرتكز على املعتقدات
الدينية واإلن�س��ان�ي��ة وسيستمر حتى النصر
الكامل للمقاومة.
وأش ��ار أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي
إىل ال��دع��م امل �ف �ت��وح وال��س ��ري ل�ب�ع��ض ال ��دول
العربية للخطة األمريكية االستعمارية صفقة
ال�ق��رن ،مضي ًفا :إن تنفيذ ه��ذا امل�ش��روع كان
مبثابة ضربة قاضية للقضية الفلسطينية
وإن حركات املقاومة وال��دول الواعية ستمنع
حتقيق هذه النية البغيضة.
وأشار مشخاني اىل إن جرائم كربى متارس
ضد الفلسطينيني لكن متت تغطيتها باجلرائم
ال��وح�ش�ي��ة ل�ل�ج�م��اع��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة ،م��ن قبل
الدعاية اهلائلة لإلعالم الصهيوني ،ما يشكل
ظلما مضاعفا للقضية الفلسطينية.
وأش��ار إىل مسرية العودة كنقطة حت��ول يف
احلركة املستمرة للحركات الشعبية ،ولفت
إىل أن الشعب الفلسطيين غري مستعد للتخلي
عن وطنه ،وإن انصار منطق الدميقراطية امام
اختبار دعم هذا املطلب العام ضد احملتلني.
وأش� ��ار إىل ال�ن�ج��اح��ات امل�س�ت�م��رة ل�ل�ت�ي��ارات
الشعبية يف احل��رب ضد اجلماعات اإلرهابية
امل��دع��وم��ة أم��ري�ك�ي��ا وم ��ن ال �ك �ي��ان الصهيوني
والسعودية يف العراق وسوريا واليمن ،مضيفاً:
إن حركة املقاومة ق��د جنحت ال�ي��وم وأكثر
م��ن أي وق��ت مضى ض��د نظام اهليمنة ،وه��ذا
سيعجل ب�لا ش��ك م��ن عملية إح�ل�ال مبادئ
ّ

الشعب الفلسطيين.من جانبه أعلن األم�ين
العام حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني،
أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هي الداعم
احلقيقي للقضية الفلسطينية ،مقدما تقريرا
عن انتخابات حركة اجلهاد اإلسالمي.
وصرح زياد خنالة ،بأن املقاومة باتت متفوقة
م��ن حيث ال �ق��درة واالم�ك��ان�ي��ات ض��د املعتدين
مقارنة بالسابق ،ونتائج هذه القدرات ظهرت
يف مسريات العودة وهزمية اهلجوم الصهيوني
األخري ،مع إعالن انتخابات مبكرة يف األراضي
احمل �ت �ل��ة م ��ن مث ��اره ��ا .ك �م��ا ّ
ذك� ��ر ال�ن��اش��ط
الفلسطيين باجلهود اليت تبذهلا بعض الدول
العربية والغربية لكسر امل�ق��اوم��ة ،ق��ائ� ً
لا :إن
الشعب الفلسطيين سيواصل وبقوة مسريته
إلمتام النصر.
وأشار أمني عام حركة اجلهاد االسالمي يف
فلسطني اىل احمل ��اوالت ال�تي تقوم بها بعض
الدول العربية والغربية لكسر املقاومة ،مؤكدا
عزم الشعب الفلسطيين اكثر مما مضى على
مواصلة طريقه الزاخر بالفخر حتى حتقيق
االن�ت�ص��ار ال�ك��ام��ل .وك ��ان أم�ي�ن ع ��ام حركة
اجلهاد االسالمي زياد خنالة قد التقى والوفد
املرافق له يوم السبت وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف.

الريجاني...
ويف ك�ل�م�ت��ه أم� ��س األح� ��د خ �ل�ال اج�ت�م��اع
جملس الشورى االسالمي ،أشار الرجياني اىل
نزعة الغطرسة لدى االستكبار األمريكي ومنها
على سبيل املثال إعالنهم بكل وقاحة بعد نهبهم
أم��وال السعوديني واالماراتيني وبعض ال��دول
األخرى (يف صفقات األسلحة) بأنه لو مل يكن
دعمهم للنظام ال�س�ع��ودي لسقط يف غضون
اسبوع؛ أي انهم يبتزون اآلخ��ر وال يعريون له
احرتاما يف الوقت ذاته.
وأضاف :املثال اآلخر على نزعتهم االستكبارية
املرتافقة مع احلماقة وعدم التدبري هي الزيارة
اليت قام بها الرئيس األمريكي اىل العراق بعيدا
عن العرف الدبلوماسي ،وهو األمر الذي لقي
ردا ج ��ادا م��ن الشعب ال�ع��راق��ي األب ��ي ومجيع
الفئات السياسية العراقية حتى أن بعضها
ط��ال��ب يف ال ��رد على االه��ان��ة ب��إخ��راج ال�ق��وات
األمريكية من العراق.
ويف جانب آخ��ر من حديثه ن��وه اىل ان عداء
أم��ري�ك��ا للشعب اإلي ��ران ��ي أص�ب��ح ال �ي��وم جليا
اك�ث��ر م��ن أي وق ��ت م�ض��ى ،وأض� ��اف :ان ��ه ويف
ظ��روف اليوم املعقدة حيث هنالك مشاكل
اق�ت�ص��ادي��ة وض�ع��ت أم��ري�ك��ا ،م��واج�ه��ة الشعب
اإليراني يف مقدمة جدول اعماهلا ،مما يتطلب
املزيد من االهتمام بتوجيهات مساحة قائد
الثورة االسالمية كي تتمكن السلطات الثالث
يف أجواء سياسية زاخرة بالطمأنينة من الرقي
بالشؤون االقتصادية يف مسار تعزيز القدرات
الوطنية وتوفري فرص العمل املستدمية ودعم
املستضعفني والكادحني واملزارعني والعمال.
ويف حديثه أشار الرجياني اىل ه ّبة اجلماهري
املؤمنة اليت أنهت الفتنة اليت أعقبت االنتخابات
الرئاسية عام  2009وق��ال :إن التاسع من دي
( 30ديسمرب ع��ام  )2009أزاح الضبابية عن
األجواء السياسية يف البالد ،وأنهى التجاذبات
الداخلية وسلسلة التدخالت االنتهازية من
جانب أمريكا وبعض ال��دول الغربية وبطبيعة
احل��ال بعض االض�ط��راب��ات األمنية البسيطة
وعزز مسرية الثورة بوعي وبصرية.
واعترب رئيس جملس الشورى االسالمي ان
من األسباب املهمة لتحديات تلك االي��ام هو
عدم االهتمام بالقانون والعمل به من جانب
البعض وهو األم��ر ال��ذي يكلف أمثانا كبرية
للمصاحل الوطنية واالمن القومي وهو ما يعد
درسا كبريا جليل اليوم والغد ليدركوا ضرورة
ال�ت�ص��دي اجل ��اد حتى ل�ل�خ��روق��ات القانونية
البسيطة ألنه حتى مثل هذه اخلروقات ميكنها
زعزعة ركائز املدنية يف البالد.
ون ��وه اىل ال�ت��دخ�لات األجنبية وخ��اص��ة من
جانب أمريكا يف القضايا اليت تلت االنتخابات
الرئاسية ع��ام  2009اذ ك��ان��وا ال ب��أب��ون عن
اإلع �ل�ان ص��راح��ة ع��ن ذل���ك ،الف �ت��ا اىل ع��دم
معرفتهم بطبيعة اجملتمع اإليراني ،وكذلك
إخنداعهم باملعلومات املزيفة اليت تزودهم بها
العناصر املناهضة للثورة؛ ومنهم زمرة املنافقني
(خلق االرهابية) ،ويبدو ان أمريكا اليوم مبتالة
بهذا ال��وه��م امل��ؤس��ف إذ يتابعون احلظر ضد
إي ��ران وال��دع��اي��ة املناهضة هل��ا وأص�ب�ح��وا غري
قادرين على عدم الكشف عن أحالمهم الباطلة
عرب رئيسهم املتخبط مضطرب الفكر ،اال ان
الشعب اإليراني متمسك بعزته واستقالله،
وم �ب��دئ �ي��ا ف� ��ان ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ش �ع ��وب ال �ي��وم
أصبحت متيقظة.

اللواء باقري...
وت��اب��ع ق��ائ� ً
لا :إن األع� ��داء وم��ن دون أذن من
سوريا حكومة وشعبا احتلوا ج��ز ًء من أراضي
سوريا وقاموا ببناء قاعدة هلم فيها.
ويف جانب آخر من تصرحياته قال اللواء باقري:
إن امريكا هددت سوريا بتجزئة أراضيها وقامت
بالعدوان على الشعب السوري ،وأضاف :إن امريكا
قامت بتحريض الصهاينة الستهداف سوريا،
كما ح ّرضت الدول العربية وبعض دول املنطقة
على دعم االرهابيني وهذا الدعم بلغ ذروته.
وتابع بالقول :إن امريكا تذرعت حبرب سوريا
ضد الكيان الصهيوني وعالقاتها ال��ودي��ه مع
إيران لتقوم بكل ما بوسعها لالطاحة بالنظام

الشرعي يف سوريا غري أنها تعلن اليوم إنسحابها
املذل من سوريا.
وش��دد بالقول :ان خ��روج ال�ق��وات االمريكية
م��ن س��وري��ا ليس أم ��راً مهما نظرا اىل تواجد
عدد كبري من هذه القوات يف املنطقة ،قائ ً
ال:
إننا نشهد اليوم ان الوعد االهل��ي وما وعد به
مساحة قائد ال�ث��ورة االسالمية ح��ول ض��رورة
خروج امريكا من املنطقة يتحقق بهذا الشكل
الذي نراه.
* مقارنة زيارة ترامب ومشخاني
وأض ��اف ال�ل��واء ب��اق��ري :إن ال ��دول الغنية يف
املنطقة ال�تي ك��ان��ت ت�ن��وي ش��ن احل ��رب على
سوريا وكذلك على الرئيس ال�س��وري بشار
االسد ،حترص اليوم على إعادة افتتاح سفاراتها
يف سوريا.
وق ��ال :إن الرئيس االمريكي دون��ال��د ترامب
ال��ذي يزعم بانه أق��وى شخص يف ال�ع��امل زار
العراق بشكل س��ري؛ حيث ان طائرته هبطت
يف قاعدة عسكرية بعيدة عن العاصمة العراقية
ب �غ��داد ،وك��ان��ت ن��واف��ذه��ا م��وص��دة ،ومت قطع
أنظمة ال ��رادار فيها دون وج��ود أي ض��وء فيها
وبالتزامن مع هذه الزيارة ،وصل أمني اجمللس
األع �ل��ى ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي ع�ل��ي مش�خ��ان��ي اىل
كابول اليت تعاني من انعدام األمن أكثر من
العراق غري ان مشخاني أجرى لقاءات رمسية
هناك وغادرها متوجها اىل البالد مرفوع الرأس،
وهنا يتبني الفرق بني احلق والباطل.
وأض � ��اف :ان ��ه ل�ي��س ل��دي��ه متسع م��ن ال��وق��ت
كي يشري يف كلماته هذه ،اىل قائمة اهلزائم
االمريكية وفضائحها املخزية يف املنطقة بشكل
ك��ام��ل .ويف ج��ان��ب آخ��ر م��ن تصرحياته أش��ار
اللواء باقري اىل تقدم وتطور التكنولوجيا بشكل
متزايد يف إي��ران وق��ال :ان��ه ومب ��وازاة ذل��ك قام
األعداء حبياكة املؤامرات ضدنا وذلك حيتم
علينا مواصلة الصمود يف ه��ذه الظروف كي
نتمكن من احلفاظ على ت ��وازن ق��وة ال ��ردع من
خالل التحرك املستمر واملضي قدما حنو االمام.
واس�ت�ط��رد ب��ال�ق��ول :ان ال �ع��دو ي��رص��د قوتنا
الردعية واذا مل منض قدما حنو األمام سنواجه
التهديد ،قائ ً
ال :يف الوقت نفسه ان العدو ورغم
كل التهديدات اليت يوجهها ضدنا واملؤامرات
ال�تي حيكيها ،ال يتجرأ على توجيه تهديد
عسكري ضد البالد حيث ان املسؤولني قادرون
على تقديم اخلدمات للشعب يف ظ��روف آمنة
بشكل كامل.
وأش � ��ار اىل ال�ف�ت�ن��ة ال�ت�ي ت�ل��ت االن�ت�خ��اب��ات
الرئاسية يوم  30ديسمرب عام  2009واضاف:
إن ي��وم  30ديسمرب هو ي��وم التصدي الوطين
للفتنة وم�ث�يري ال�ف�تن وان الشعب اإلي��ران��ي
اثبت انه يتح ّلى بالبصرية ويتواجد يف الساحة
إلمخاد الفتنة كما ان اجلمهورية االسالمية
اإليرانية تشق طريقها حنو االمام.
وقدم تعازيه بوفاة آية اهلل هامشي شاهرودي
ووص��ف الفقيد بأنه م��ن أرك ��ان النضال مع
نظام صدام البائد وقدم خدمات قيمة للبالد.

الكشف...
وخ �ل��ال م ��راس ��م اف �ت �ت��اح امل� �ع ��رض اخل ��اص
لالجنازات النووية للبالد يف مدينة يزد (وسط)
أمس األحد قال زارعان أن من السهولة العودة
اىل الوضع ما قبل االتفاق النووي بل وحتى
اىل مستوى اف�ض��ل م��ن ذل��ك الن�ن��ا منتلك
التقنيات واملعرفة الالزمة اىل جانب التخطيط
إلختاذ اإلجراءات الالزمة.
وأكد زارع��ان أن األنشطة النووية اإليرانية
كانت سلمية منذ البداية وق��ال أن منظمة
الطاقة ال��ذري��ة اإلي��ران�ي��ة مت ��ارس نشاطها يف
جماالت وقضايا خمتلفة يف طليعتها العمل يف
احلقل الطيب والعالجي والصناعي والزراعي
وكذلك األحباث .
ووصف منظمة الطاقة الذرية بانها منظمة
ساهمت يف دع��م اق�ت��دار وق��وة البالد وق��ال :ان
اجنازات املنظمة وماحققته من تقدم يف حقل
الصناعة ال�ن��ووي��ة دف��ع االج��ان��ب وال �غ��رب اىل
اجللوس على طاولة املفاوضات ومن هنا فانه
الينبغي جتاهل هذه املكانة للمنظمة.
واوض��ح ان االع ��داء وال�غ��رب ي��درك��ون جيدا
مكانة إيران املرموقة يف هذه الصناعة وحنن من
وجهة نظرهم يف الذروة وعلينا ان نثمن ذلك.
واش ��ار اىل ان التقدم واالجن� ��ازات املختلفة
للبالد على الصعد العلمية والتقنية الميكن
مقارنتها مبا كانت عليه البالد قبل اربعة عقود
وقال :أن إيران تتبوأ مكانة خاصة ومتميزة على
الصعد العلمية عاملياً وع��زا ذل��ك اىل الثقة
بالنفس واإلعتماد على الطاقات الوطنية .
واف��اد  ،ب��أن األع ��داء يسعون منذ البداية اىل
وقف الصناعة النووية للبالد وقال  :ان الرئيس
األمريكي السابق قاهلا صراحة اننا نريد تفكيك
الصناعة النووية اإليرانية ولكن ليست لدينا
القدرة على ذلك  .ولفت زارع��ان اىل ان إيران
متكنت عقب االتفاق النووي التحرك بسرعة
اكرب يف الكثري من احلقول النووية وق��ال :ان
كان هناك  720جهازا للطرد املركزي يعمل
يف منشأة فردو قبل االتفاق النووي فهناك اليوم
اكثر م��ن ال��ف ج�ه��ازا للطرد امل��رك��زي يعمل
هناك  .واش��ار اىل أن البالد تتجه اليوم صوب
النظائر املشعة الثابتة وق��ال :أن ه��ذه التقنية
تنفرد بها عدة دول فقط وهي حتظى بأهمية
كبرية حبيث أنها إن مل تكن أكثر أهمية من
تقنية التخصيب فإنها ليست أقل من ذلك.

خفايا جديدة...
إىل القنصلية م�س��أل��ة ط ��رح خ�ي��اري��ن أم��ام

الصحفي؛ إم��ا ترحيله إىل ال��ري��اض أو قتله،
وهو التسجيل الذي أقنع جينا هاسبل ،مديرة
وكالة املخابرات األمريكية ،ب��أن عملية قتل
خاشقجي كانت مب ّيتة.
الطبيقي ق��ال( :أن��ا ج ّيد يف التقطيع) ،وفق
الصحيفة.
وأض��اف��ت الصحيفة :إن (امل �ط��رب طلب من
خاشقجي إرس� ��ال رس��ال��ة إلب�ن��ه ص�ل�اح يقول
فيها إن��ه يف إسطنبول وخب�ير ،وال تقلقوا إذا
مل تتم ّكنوا من االتصال بي لفرتة ،وذلك بعد
أن رفض خاشقجي العودة إىل الرياض ،ولكن
خاشقجي رفض هذا الطلب أيضاً؛ سائ ً
ال :هل
ستقتلين؟ هل ستخنقين؟).
وأوضحت الصحيفة الرتكية أن (خاشقجي
ظل هادئاً رغم إدراكه أخرياً أنه لن خيرج من
القنصلية السعودية حياً) .مضيف ًة :إ ّن (املطرب
أمر  5رجال بالدخول ّ
ليغطوا رأس خاشقجي
بكيس نايلون) .وب ّينت (صباح) أن آخر كلمات
خاشقجي ك��ان��ت( :ال ِّ
تغط فمي ل� ّ
�دي رب��و..
عليكم خنقي) ،ليقاوم خلمس دقائق.
وأعلنت الصحيفة أن  3سعوديني إضافيني
ساهموا يف قتل الصحفي؛ هم :أمحد عبد اهلل
امل��زي�ني رئيس وح ��دة إسطنبول يف املخابرات
السعودية ،وسعد مؤيّد القرني ،ومفلس شايع
امل �ص �ل��ح ،ال �ل ��ذان ع�م�لا ك �ح��راس أم�ن�ي�ين يف
القنصلية ،ويتبعان جهاز املخابرات السعودي،
كما عملوا ضمن فريق التخ ّلص م��ن جثة
خاشقجيّ .
وأك��دت الصحيفة أن (الطبيقي
م��ا زال يعيش ح ��راً م��ع عائلته يف ج ��دة ،وقد
طلبت السلطات السعودية منه أن يكون بعيداً
عن األض��واء ،كما أن ع��دداً آخر من املتهمني
يف قضية خاشقجي يعيشون حبرية ،ولكنهم
معزولون عن حميطهم).
وقال وزير اخلارجية الرتكي ،مولود جاويش
أوغلو ،اخلميس املاضي ،إن السلطات السعودية
تطلب بإستمرار معلومات م��ن أن �ق��رة ،لكنها
تتجاهل الكشف عن املتعاون احمللي ال��ذي مت
تسليم جثة خاشقجي له ،ومكانها.
وأض� � ��اف ج ��اوي ��ش أوغ � �ل� ��و ،أن ع� ��دم ت �ع��اون
السعودية يف الكشف عن مالبسات خاشقجي
يستدعي احل��اج��ة إىل حتقيق دول ��ي يف هذا
اخلصوص .كانت النيابة السعودية قد أعلنت
وجهت اتهامات رمسية بالتو ّرط يف قتل
أنها ّ
خاشقجي ل��ـ 11شخصاً ،وتطالب ب��إع��دام 5
منهم ،لكن تركيا ،إىل جانب عدد من الدول
ّ
للتست على
األخرى ،تقول إن الرياض تسعى
من يقف حقاً وراء هذه اجلرمية.
ُي�ش��ار إىل أن الصحفي السعودي ُقتل على
يد فرقة اغتيال خاصة مق ّربة من ولي العهد
السعودي ،حممد بن سلمان ،داخ��ل قنصلية
بالده يف مدينة إسطنبول الرتكية ،يف الثاني
من أكتوبر املاضي ،يف جرمية بشعة مت خالهلا
قتل خاشقجي وتقطيع جثته وإخفاؤها.

طهران...
للتخطيط والعمل لسحب القوات من دون
تعيني موعد لبدء العملية ولعلهم كانوا بصدد
التالعب بالزمن حتى ينتهي عهد ترامب ،فيما
أبلغهم ترامب بكل صراحة انه مينحهم فرصة
ستة أشهر لوضع التمهيدات الالزمة ،وانه لن
يقبل بعدها أية ذريعة منهم ،ويف نهاية األمر
أعلن ترامب عن قراره سحب القوات من سوريا
يف ن�ه��اي��ة األش �ه��ر ال�س�ت��ة ب��ال�ض�ب��ط م��ن دون
إستشارة قادة القوات املسلحة.
اجل��ن ��رال م��ات�ي��س اس �ت �ق��ال ،وق � ��ادة ال �ق��وات
العسكرية يف املنطقة اصيبوا بصعقة وانزعجوا
وشعرت (اسرائيل) والسعودية وسائر حلفاء
أمريكا االقليميني باحلزن واصابتهم اخليبة،
الن ق ��رار ت��رام��ب ال يقتصر على س��وري��ا ،فهو
يعتقد حقا ان أمريكا جيب ان تسحب مجيع
قواتها من منطقة الشرق االوسط تدرجييا ،وان
ال تقوم ب��دور شرطي العامل ،وال تكون بصدد
تغيري األنظمة ،وكرر مرارا ان أمريكا أنفقت
سبعة االف مليار دوالر على احلروب يف املنطقة،
ومل حت �ص��د س ��وى آالف ال�ق�ت�ل��ى واجل��رح��ى
وانتشار االرهاب ،ويرى ترامب ان استمرار هذه
العملية ،أي انفاق آالف املليارات االخ��رى من
ال ��دوالرات يف السنوات القادمة ،يف حني جيب
انفاقها داخل أمريكا على االزدهار االقتصادي
وك��ذل��ك الح �ت��واء اخل�ص��وم الرئيسيني ،أي
الصني واهلند واوروب��ا .ان ترامب يصر على ان
الدول الثرية يف املنطقة كالسعودية واالمارات
هي ال�تي جيب ان تنفق على االق��ل ج��زءاً من
ال �ت �ل�يري��ون��ات ال�س�ب�ع��ة ،وان ت��دف��ع ذل ��ك من
جيوبها من االن فصاعدا.
 - 2واملوضوع معقد ،الن ألمريكا عشرات اآلالف
من القوات العسكرية يف املنطقة ،وان سحبهم
يستغرق سنني طويلة ،بينما حلفاء أمريكا يف
املنطقة ضعفاء وال يتحملون عبء هذا املوضوع
ال �ك �ب�ير ،وخ �ص��وم أم��ري �ك��ا يف ال �ع��امل واملنطقة
وخاصة روسيا وإيران مرتصدون وقس على هذا.
من اجللي ان مستقبل هذه العملية سيكون حيويا
بالنسبة للقوى االقليمية والعاملية وهناك عامالن
قد يؤثران على مواصلة هذه العملية:
 - 1املوضوع االول ،هو ان ترامب سيحتاج اىل
فريق أمن قومي موحد يتفق معه ،ولو متكن
من إح�لال وزي��ر دف��اع متفق معه بدل ماتيس،
فسوف يتمكن من ان يغري يف املراحل الالحقة
أع�ض��اء رئيسيني ال يتفقون معه يف الفريق
األمين القومي وقد يشمل بولتون ايضا.
 - 2املوضوع الثاني ،هو ان ترامب يواجه داخل
أمريكا أغلبية معارضة له لتمرير اسرتاتيجيته
الضخمة هذه ،فهذه األغلبية تتحدث باستمرار
ع ��ن خ �ط��ر اس �ت �غ�ل�ال إي� � ��ران وروس � �ي� ��ا لضعف

11

(اس��رائ �ي��ل) وس��ائ��ر ح�ل�ف��اء ،أم��ري�ك��ا يف املنطقة
وسيوظفون على هذه املواضيع يف املستقبل ايضا.
يف م� ��وض� ��وع اإلت� � �ف � ��اق ال � � �ن� � ��ووي ،ع� ��ارض
ال ��دمي��ق ��راط��ي ��ون وف ��ري ��ق م ��ن اجل �م �ه��وري�ين
إن �س �ح��اب ت ��رام ��ب م ��ن اإلت� �ف ��اق ،ف�ي�م��ا تتفق
األك�ث��ري��ة يف احل��زب�ين م��ن حيث امل �ب��دأ على
موضوع إنسحاب القوات األمريكية من املنطقة،
لكي تتمكن أمريكا من الرتكيز على قوى شرق
آسيا ،لكن األكثرية هذه يف الوقت ذاته تعارض
قرار ترامب النه ُمتس ّرع ويف غري حمله ومن دون
بديل مناسب ،وعليه تشعر هذه األكثرية بقلق
بالغ من إزدياد القدرة االقليمية لروسيا والصني
وإي��ران ومن إضعاف تل أبيب والرياض وسائر
حلفائهم العرب ،لذلك فهم سيتعطشون ألي
شعار أو خطوة بإمكانهم إستخدامها الفشال
اسرتاتيجية ترامب ووق��ف عملية االنسحاب،
وبناء على ذلك فان مواقف وسلوكيات الدول
املعنية سواء احلليفة ألمريكا او املعارضة هلا يف
املنطقة ستكون حامسة يف هذه اخلصوص.
التغيريات املهمة ال�تي أج��ري��ت على النظام
احلكومي يف السعودية وتس ّرع االمارات والبحرين
يف إف �ت �ت��اح سفارتيهما يف دم �ش��ق ،وإح�ت�م��ال
التحاق سائر الدول العربية بهذه العملية قريبا،
وترحيب الرياض وابوظيب والقاهرة مبوسكو،
وتعجيل اردوغ��ان يف إعطاء الطمأنينة لرتامب
بشأن األوضاع بعد االنسحاب و ..مجيعها على
إرتباط بهذا املوضوع.
وعليه ،فإن هذا املوضوع خلق ظروفاً جديدة
بعد إنسحاب ترامب من اإلتفاق النووي تكون
فيها حظوظ الفرص بالنسبة إليران أكثر من
التهديدات هلا ،وان اسرتاتيجية طهران خالل
األشهر والعامني القادمني قد تلعب دوراً مهما
يف مصري اسرتاتيجية ترامب ومستقبل املنطقة.
ام ��ا االج � ��راءات ال�ت�ي ق��د تتسبب يف إضعاف
معارضي اسرتاتيجية ت��رام��ب لسحب ال�ق��وات
األمريكية من املنطقة وباملقابل طبيعة االجراءات
ال�تي ق��د ت ��ؤدي اىل تقوية ه��ذه االسرتاتيجية
والتسريع فيها ،فهي االج� ��راءات ال�تي تساعد
على احل��د م��ن اخل�لاف��ات ب�ين إي ��ران وجريانها
من ال��دول العربية وحتقيق ال��وف��اق االقليمي،
وهي من األمور اليت جيب على االسرتاتيجيني
يف طهران حتديدها وتفعليها لكي يؤدوا بصواب
واجبهم التارخيي واحلساس للغاية.
* دبلوماسي إيراني سابق واستاذ باحث يف
جامعة برينستون األمريكية
ترمجة :علي جاجييان
تتمــــــات صفحــــــة
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وزيرة التربية...
وأض��اف البيان «العملية جتري مبشاركة
ال �ل��وائ�ين ال� �س ��ادس و 35يف احل �ش��د الشعيب
وقيادة شرطة صالح الدين» ،متابعا «العملية
متواصلة حلني تأمني املنطقة بشكل كامل».
إىل ذل� ��ك أع �ل �ن��ت م��دي��ري��ة االس �ت �خ �ب��ارات
العسكرية ،األح� ��د ،ع��ن ضبط خمبأ للعبوات
الناسفة يف األنبار حيتوي على  59عبوة ناسفة
و 37مسطرة تفجري .وق��ال��ت امل��دي��ري��ة يف بيان
تلقت ال�س��وم��ري��ة ن�ي��وز نسخة م�ن��ه ،إن «م�ف��ارز
االستخبارات العسكرية يف الفرقة  14وبالتعاون
مع استخبارات الفوج الثاني لواء املشاة  51واثر
معلومات استخبارية دقيقة متكنت من الوصول
اىل خمبأ للعبوات الناسفة ف��ى اح ��دى امل ��زارع
يف منطقة البو خنفر التابعة لقضاء الكرمة
باالنبار» .وأضافت املديرية ،أن القوات االمنية
«ضبطت بداخل املخبأ  59عبوة ناسفة خمتلفة
و 37مسطرة تفجري» ،مبينا أنه «مت تدمري املواد
موقعيا من قبل املفرزة اهلندسية التابعة للفرقة».

السودان...
م��رت��زق��ة ق��اص��ري��ن م��ن ال �س��ودان يف احل��رب
اليمنية ،إىل جانب التحالف العربي بقيادة
السعودية .وشدد املتحدث الرمسي باسم قوات
الدعم السريع السودانية ،العميد الصوارمي
خ��ال��د ،يف ت�ص��ري��ح صحفي األح� ��د ،ع�ل��ى أن
األن �ب��اء ع��ن إرس� ��ال اخل��رط��وم ل�ق��اص��ري��ن إىل
جبهات القتال يف اليمن «عارية عن الصحة
متاما» ،مشددا على التزام القوات السودانية
بعدم جتنيد األطفال وعدم خرق قانون الطفل.
ويف سياق آخ��ر نفى رئيس جلنة العالقات
اخل ��ارج��ي ��ة ب ��ال�ب�رمل ��ان ال� �س ��ودان ��ي ،م�ت��وك��ل
التجاني ،األن�ب��اء ال�تي نشرتها وزارة اإلع�لام
السودانية ،السبت ،ح��ول قيام رئيس الربملان
امل �ص��ري ،على عبد ال �ع��ال ،ب��زي��ارة رمسية إىل
اخلرطوم ،تبدأ من مساء األحد.

القوىالفلسطينية...
كما داهم جنود العدو ً
منزل يف خميم اجللزون
مشال رام اهلل ،وقاموا بهدم بعض احملال التجارية
يف ق��ري��ة ع��ور التحتا غ��رب امل��دي�ن��ة .ويف اخلليل،
اقتحمت ق��وات العدو الصهيوني منزلني ،ونكلت
بساكنيهما يف منطقة احلديدية شرق يطا جنوب
اخلليل .إىل ذل��ك أصيب عشرات الفلسطينيني
حباالت اختناق صباح األحد خالل اقتحام قوات
االحتالل اإلسرائيلي بلدة سبسطية مشال نابلس
يف الضفة الغربية .وق��ال رئيس بلدية سبسطية
حممد ع ��ازم ل��وك��ال��ة وف��ا الفلسطينية لألنباء
إن ق��وات االحتالل اقتحمت البلدة واعتدت على
الفلسطينيني يف شارع املدارس وأطلقت الرصاص
احلي وقنابل الغاز السام ما أدى إىل إصابة العشرات
حباالت اختناق معظمهم من الطالب.

