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قائدالثورة...
ال�ق��ري��ب وسيتحقق حلم النصر النهائي
للفلسطينيني.واضاف مساحته :إن إستمرار
االنتصارات اليت حيققها الشعب الفلسطيين
بات رهن إستمرار املقاومة ،كما اركع جيشه
(ألسطورة) يف عدوانه األول الذي مل يستمر
اكثر من  22يوما ،والعدوان الثاني الذي مل
يدم حتى لـ  8أيام ،يف حني أن اجليوش العربية
كانت قد عجزت عن إحل��اق اهلزمية بكيان
اإلحتالل قبل ذلك.
ويف إش� ��ارة اىل ض �غ��وط جبهة االستكبار
على إي��ران حلرفها عن مسؤوليتها الدينية
والعقالنية جت��اه القضية الفلسطينية قال
قائد الثورة اإلسالمية :إن هذه الضغوط لن
تعيق إي��ران عن أداء مسؤوليتها ول��ن تعرقل
ج�ه��وده��ا ع��ن أداء مسؤوليتها يف إس�ت�م��رار
دع��م فلسطني خاصة وأن وت�يرة أف��ول وزوال
الكيان الصهيوني ستتواصل مادامت املقاومة
مستمرة.
كما تطرق قائد ال�ث��ورة يف حديثه ألمني
عام حركة اجلهاد اإلسالمي والوفد املرافق
اىل تطورات الساحة الفلسطينية وقال :هناك
معادلة واضحة تؤكد إذا واصلتم املقاومة،
س�ي�ك��ون ال�ن�ص��ر حليفكم ،وب�ف�ض��ل اهلل ف��إن
الشعب الفلسطيين م ��ازال ي �ق��اوم ،وي�ت��ذوق
مث��رة أنتصار مقاومته .وإن ال�ع��دوان االخري
ك�م��ا ش ��اه ��دمت ،مل يستمر أك �ث��ر م��ن 48
ساعة ،حتى إستنجد وتشبث كيان اإلحتالل
مبقولة وقف اطالق النار ،وهذا يعين إركاع
ه� ��ذا ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي احمل �ت ��ل وه� ��و من
أه��م األل �ط��اف اإلهل �ي��ة ،والسبب الرئيس يف
انتصارات الشعب الفلسطيين املتواصلة على
مدى األعوام األخرية.
ويف ختام حديثه متنى قائد الثورة الشفاء
وال �ت��وف �ي��ق وال� �س ��داد ل�لأم�ين ال �ع��ام السابق
للحركة ال��دك�ت��ور رم�ض��ان ع�ب��داهلل ش ّلح،
وق� ��ال ان ص �م��ود وك��ف ��اح ح��رك��ة اجل �ه��اد
اإلسالمي مشهود على مر األيام.
وب � � ��دوره ش �ك��ر ال �س �ي��د زي � ��اد خن ��ال ��ة ق��ائ��د
ال��ث ��ورة ع�ل��ى ف��رص��ة اإلس �ت �ق �ب��ال ،وإستثمر
الفرصة لتقديم تقرير عن تطورات الساحة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وق ��درات� �ه ��ا واإلس � �ت � �ع� ��دادات
واجل�ه��وزي��ة العالية للمجموعات املقاومة،
م �ش�يرا اىل م�ق��اوم��ة س �ك��ان ق �ط��اع غ ��زة رغ��م
الضغوط اهلائلة لكيان اإلحتالل الصهيوني،
وبالتحديد ما يسمى بـ(صفقة القرن) اليت
يراد متريرها على الفلسطينيني ،لكن الشعب
الفلسطيين مبسرياته اإلسبوعية حتت عنوان
م�س�يرات ال �ع��ودة ،وم�س�يرات املسري البحري،
يتصدى هلذه املؤامرة الدنيئة ،واك�بر دليل
على ذل ��ك ه��و جل ��وء ك�ي��ان اإلح �ت�لال اىل
مقولة وق��ف اط�ل�اق ال �ن��ار بعد أق��ل م��ن 48
ساعة يف عدوانه األخ�ير على غ��زة ،الن��ه بات
يعرف ق��درات وإمكانيات املقاومة اإلسالمية
يف فلسطني ،ال�تي أضحت أق��وى واكثر من
أي وق��ت آخ ��ر؛ حبيث اذا م��ا وق��ع أي ع��دوان
فإن تل أبيب والكثري من مستوطنات الكيان
الصهيوني ستكون يف مرمى صواريخ ونريان
املقاومة اإلسالمية الفلسطينية.

الرئيس روحاني...
وج ��اء يف رس��ال��ة التهنئة أن ذك ��رى والدة
السيد املسيح(ع) كانت دائماً دلي ً
ال للبشرية
جلميع اجملتمعات ،وال سيما أتباع املسيحية،
ورس��ال��ة القيم املعنوية وال�س�لام والصداقة،
وأسلوب حياة وتوصيات املسيح(ع).
وأع��رب روحاني عن أمله يف أن يشهد العام
اجلديد نشر السالم والعدالة والقضاء على
أي تعصب ومتييز ب�ين ش�ع��وب ال �ع��امل ،وأن
يعيش مجيع املسيحيني وباقي أتباع الديانات
السماوية ،حياة مليئة بالنجاح والسعادة جنباً
اىل جنب يف إيران.
وأعرب رئيس اجلمهورية عن متنياته باخلري
والسعادة للمواطنني املسيحيني اإليرانيني.

الجمهورية اإلسالمية...
كان مؤيداً ومسانداً على مر التأريخ ،كما
أن ه�ن��اك ع�لاق��ة مم�ي��زة م��ع ح��رك��ة اجلهاد
اإلسالمي وبالتالي فان النتيجة ،الطبيعية ان
نكون يف زيارة للجمهورية اإلسالمية لنتبادل
الرأي ونناقش التعقيدات السياسية واألمنية
والعسكرية يف املنطقة واي�ض�اً موقف إي��ران
ال��داع��م للمقاومة الفلسطينية ول�ك��ل هذه
االسباب جنتمع هنا يف اجلمهورية اإلسالمية.
وبشأن احمل��اوالت الصهيونية خللق أزم��ات
وح� ��روب يف املنطقة ق ��ال أم�ي�ن ع ��ام حركة
اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية :ب��دون شك
أن العدو الصهيوني لديه امكانيات ومدجج
ب��األس �ل �ح��ة األم��ري �ك �ي��ة ،ول �ك��ن اجل ��دي ��د يف
املوضوع أن املقاومة أيضاً أصبح لديها إمكانية
ملواجهة هذه القوة الصهيونية الطاغية.
وأض��اف ان قوى املقاومة يف فلسطني اليوم
متتلك ال �ق ��درة واإلم �ك��ان �ي��ة ل �ل��رد ع�ل��ى أي
عدوان اسرائيلي وبالتالي فقد ُخلق ،يف هذه
احلالة ،نوع من حالة توازن الرعب مع العدو
وأصبحت (اسرائيل) ألول مرة حتسب حساباً
ك�ب�يراً للمقاومة يف فلسطني ،وع�ل��ى وجه
اخل �ص��وص ،يف ق�ط��اع غ ��زة ول��ذل��ك فخالل
االشتباكات األخ�يرة اليت مل تستمر أكثر

من  48ساعة اُجربت (اسرائيل) ،ألول مرة يف
التاريخ ،على طلب لوقف اطالق النار بوساطة
مصرية الن املقاومة أث ��ارت مفاجأة كبرية
يف اجت ��اه ال �ق��وات الصهيونية على احل��دود
وعلى املستوطنات احملاذية لغزة وكان هناك
إستخدام ان ��واع ج��دي��دة م��ن ال�ص��واري��خ اليت
ضربت املستوطنات ومدينة عسقالن وبالتالي
فان العدو فوجئ بهذه االمكانية ،وبهذا األداء
وكانت رسالة واضحة من املقاومة بأن لديها
من القوة والقدرة واالمكانيات واملقاتلني اليت
ميكن ان تفاجئ العدو يف أي معركة قادمة؛
ول��ذل��ك فاجأتنا (اس��رائ�ي��ل) ب��دوره��ا بطلب
وقف اطالق النار.
ويف رده ع �ل��ى س� ��ؤال آخ ��ر ب �ش��أن تقييمه
لتطورات األوضاع يف املنطقة قال :إننا نغادر
ع��ام  2018وح��ال املقاومة يف املنطقة هو يف
أف�ض��ل ح ��ال ،وك ��ل ه ��ذا احمل ��ور ال ��ذي يقف
وي ��واج ��ه امل��ش ��روع ال�ص�ه�ي��ون��ي األم��ري �ك��ي يف
املنطقة هو أفضل.
وأض��اف خنالة :حنن ندخل ع��ام  2019ان
ش��اء اهلل بتفاؤل كبري ب��أن املنطقة ذاهبة
لالستقرار ل�ص��احل دوهل ��ا وامل �ق��اوم��ة ،وأي�ض�اً
يسجل ه ��ذا ال �ع��ام ب��داي��ة ه��زمي��ة للمشروع
األمريكي يف املنطقة ،وأكرب دليل على ذلك
إنسحاب القوات األمريكية من سوريا وتقهقر
ق��وى االره��اب وهزميتها يف املنطقة ،واألم��ور
تتضح أكثر فأكثر وتذهب لإلستقرار يف
سوريا والعراق ويف لبنان املقاومة تسجل حالة
توازن كبرية يف مواجهة املشروع الصهيوني،
وامل �ق��اوم��ة يف ق �ط��اع غ ��زة وفلسطني تسجل
تطوراً كبرياً وكل حمور املقاومة اآلن هو
يف موقع ،لتحقيق االجنازات الكبرية وحتقيق
انتصارات قادمة يف العام اجلديد ان شاء اهلل.
ويف رده ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ح� � ��ول امل �ص ��احل ��ة
الفلسطينية-الفلسطينية ق ��ال أم�ي�ن عام
حركة اجل�ه��اد اإلس�لام��ي :لألسف موضوع
املصاحلة الفلسطينية متعثر ج ��داً ووص��ل
اىل ح��ال��ة إن �س ��داد وف ��رص امل�ص��احل��ة أي�ض�اً
تتضاءل وتبتعد ع��ن الساحة الفلسطينية
ألس� �ب ��اب أن ه �ن��اك خ�ل�اف ��ات ك �ب�يرة ح��ول
التصورات بأنه كيف نتعاطى مع املشروع
الصهيوني يف حمور املقاومة وق��وى املقاومة
لديها رؤي��ة ب��اجت��اه (اس��رائ�ي��ل) ،وأخ��وان�ن��ا يف
السلطة الفلسطينية لديهم مقاربة أخرى،
وبالتالي هناك رؤيتان خمتلفتان يف الساحة
الفلسطينية.
وأضاف خنالة :حنن بعد حالة اإلنسداد هذه
دعونا السلطة واجلميع للجلوس اىل طاولة
واحدة ولصياغة مشروع وطين جديد يتعاطى
مع املشروع الصهيوني على قاعدة املقاومة،
وعلى رفض أي تسويات متس حقوق الشعب
الفلسطيين التارخيية يف وطنه.
وبشأن الضغوط األمريكية على اجلمهورية
اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ق ��ال زي� ��اد خن��ال��ة :يف
ت�ق��دي��ري ك��ل أس �ب��اب ال�ض�غ��وط ض��د إي��ران
سببها وقوف إيران جبانب الشعب الفلسطيين
وتأييدها له ،وأعتقد أن هذا املوقف اإليراني هو
موقف مبدئي وتارخيي ملتزم باإلسالم ،ورؤية
فلسطني بانها وطن للشعب الفلسطيين وهذا
املعب عن روح
هو موقف احل��ق وه��و املوقف ّ
اإلسالم احلقيقية وروح احلضارة اإلسالمية
يف إي ��ران وب��ال�ت��ال��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال��ذي
حتمي املشروع الصهيوني جتد يف اجلمهورية
اإلس�لام �ي��ة ان �ه��ا ت�ق��ف يف م��واج �ه��ة امل �ش��روع
الصهيوني ومتدده يف املنطقة وبالتالي تتخذ
واشنطن موقفاً معادياً.
واختتم خنالة قوله :اجلمهورية اإلسالمية
ه ��ي ال� ��دول� ��ة ال ��وح� �ي ��دة ال �ت�ي ت �ق��ف م��ؤي��دة
ومساندة للشعب الفلسطيين بكافة األحوال
والظروف وخاصة فيما يتعلق بدفاع الشعب
الفلسطيين ع��ن نفسه يف م��واج�ه��ة القتل
والتدمري االسرائيلي.

الخارجية اإليرانية...
األفغانية نفسها وب�ين جمموع اجلماعات
واألح � � � ��زاب واحل� �ك ��وم ��ة األف� �غ ��ان� �ي ��ة ل��دف��ع
عملية ال �س�لام ق��دم��ا ،ومب ��ا أن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،لديها حدودا طويلة مع
أفغانستان ويتمتع شعبا البلدين خبلفية
ثقافية وتارخيية ،ف��إن إي��ران أب��دت اهتماما
كبريا كمساهم مهم يف املنطقة .خاصة
وإنها تعمل من أج��ل إح�لال األم��ن والسالم
واالس�ت�ق��رار فيها ،عملت وبعد أن تفاوضت
مع احلكومة األفغانية ،على تقريب وجهات
النظر من خ�لال الدخول يف ه��ذه احملادثات
لتلعب دورا رئيسيا ومهما يف عملية اإلستقرار
يف أفغانستان ال�تي تسيطر أفغانستان على
حوالي  %50من أراضيها.
وع ��ن اآلل �ي��ة األوروب� �ي ��ة ل�ل�ح��د م��ن أض ��رار
إستئناف احلظر األمريكي على إي ��ران قال
قامسي :بالرغم من أن األوروبيني هلم تعاون
وث �ي��ق وواس � ��ع م ��ع اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة
اإليرانية ،إال أن اإلحت��اد االوروب��ي وجمموعة
ال� � ��دول األوروب� � �ي � ��ة ك �ل �ه��ا اث �ب �ت��ت ضعفها
وآليتهما أمام الضغوط األمريكية املتنامية،
ما دفع إي��ران ملتابعة خيارات أخ��رى للتعاون
م��ع خمتلف دول ال �ع��امل مب��ا فيها الصني
وروسيا واهلند وتركيا دون أن تعري أي أهمية
للدعايات اليت يتم تسويقها يف هذا اجملال.
وأضاف قامسي :إن العامل سيشهد ان اآللية
األوروبية وبعد إكتماهلا وتطبيقها على ارض
الواقع لن تقتصر على ما يروج له حاليا يف
وسائل اإلع�لام الغربية والعميلة هل��ا ،بأنها
ستكون كآلية (النفط مقابل الغذاء) وسريى

العامل انا ستشمل طيفا واسعا من التبادل
اإلقتصادي والتجاري والثقايف ،والكثري من
البضائع والسلع ،دون اإلقتصار على النفط
ومنتوجاته.
ودع��ا قامسي اوروب ��ا مبجمل دوهل��ا للدفاع
ع��ن حيثياتها وكرامتها مقابل الضغوط
األمريكية املتنامية ،لتحتفظ بإستقالهلا يف
إختاذ القرار على أقل تقدير.
وح � ��ول اس� �ت� �م ��رار احل� �ض ��ور اإلس��ت��ش ��اري
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف كل من
سوريا والعراق ،قال املتحدث باسم اخلارجية:
إن احلضور االستشاري اإليراني كان بطلب
من احلكومة الشرعية لكل من سوريا والعراق
وبهدف مساعدتهما وشعبيهما يف التصدي
للجماعات التكفريية وطردها من األراض��ي
اليت احتلتها من البلدين.
وبعد طرد تلك اجلماعات التكفريية بات
املوضوع رهن إرادة وطلب احلكومتني للبلدين،
وما أن شعرت اجلمهورية اإلسالمية بضرورة
ع��ودة مستشاريها وتقديم املساعدة للشعب
العراقي وال �ق��وات العراقية ال�تي أضحت يف
غنى عن أي مساعدة ملواجهة فلول اجلماعات
التكفريية االره��اب �ي��ة ،فإنها ل��ن ت��أل��و جهدا
لتقديم أي مساعدة هلم يف هذا اجملال.
كما رح��ب ق��امس��ي يف م��ؤمت��ره الصحفي
االس�ب��وع��ي ،ب�ق��رار بعض ال ��دول ال�تي كانت
ت�ش��ارك يف ت��أزي��م األوض ��اع يف س��وري��ا ،وع��ادت
اليوم لتعيد فتح سفاراتها يف دمشق.
وك� � ��ان ق ��امس ��ي ق� ��د ع �ل��ق م� �س ��اء األح� ��د
على زي��ارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ل�ل�ع��راق قبل أي� ��ام ،م��ؤك��داً ان ه��ذه ال��زي��ارة
تشكل انتهاكا لسيادة العراق وإهانة للشعب
العراقي كونها جرت بشكل سري بهدف تفقد
قاعدة عسكرية امريكية دون اعالن مسبق.
وأض��اف قامسي :إن ترامب نفسه قام ّ
حبل
ج��ان��ب م��ن ل�غ��ز زي��ارت��ه وجي ��ب أخ ��ذ كالمه
مأخذ اجل��د وق��ال :إن الرئيس األمريكي مل
يعد أمامه سوى طريقني إما أن يعود ويسلك
طريق أسالفه دون دفع  7آالف مليار دوالر بل
أضعافها من جيوب األمريكيني ويف النهاية
يبقى عاجزا عن زيارة املنطقة أو إحدى دوهلا
بشكل ع�ل�ني .وال�ط��ري��ق الثاني أم ��ام ترامب
هو ان يعود ويفكر يف أجواء تسودها احلكمة
وال �ع �ق�لان �ي��ة ح� ��ول ت �ص��رحي��ات��ه وامل�س�ت�ق�ب��ل
واألحداث اليت ستشهدها املنطقة.
وأض � ��اف :إن �ن��ا نشهد ال �ي��وم ان أم��ري �ك��ا ال
تستطيع ال �ب �ق��اء يف امل�ن�ط�ق��ة ومل ي�ع��د هلا
م �ك��ان ف �ي �ه��ا .ول �ف��ت ق��امس��ي اىل ال�غ�م��وض
ال� ��ذي حي�ي��ط ب �ق��رار ام�يرك��ا ح �ي��ال س��وري��ا
وك��ذل��ك تصرحيات األم��ري�ك��ان املتناقضة
ح�ي��ال أفغانستان وق ��ال :إن على أم��ري�ك��ا ان
تعود اىل بيتها وان عليها بدل إنفاق أمواهلا
يف غريحملها مما يؤدي يف نهاية املطاف اىل
التطرف وقتل األبرياء واإلساءة لسمعة الشعب
األمريكي ،ان تفكر يف أجواء تتسم بالعقالنية
حول ما هو اإلج��راء املناسب لشعوب املنطقة
والعامل وحتى الشعب األمريكي.
وقال قامسي :إن زيارة ترامب األخرية للعراق
مل تكن موضع فخر أو اعتزاز ألمريكا وللشعب
األمريكي وان إطالق الكثريين مفردة (الزيارة
السرية أو اللصوصية) على هذه الزيارة اليليق
ببلد كالواليات املتحدة.
وشدد بالقول نأمل بأن يتحلى ساسة البيت
األبيض بالعقل والتدبري كي نشهد إخنفاض
املشاكل على مستوى املنطقة والعامل.

رئيس السلطة...
اوباما مع وزير خارجيته والرئيس الفرنسي
وب �ع��ض ال��زع �م��اء ال�غ��رب�ي�ين اآلخ ��ري ��ن ،انهم
يدعمون الشعب اإلي��ران��ي ،ف�ه��ؤالء يعتربون
مثريي الشغب ،من الشعب ،لكنهم يف نظرهم،
مل تكن ماليني اإليرانيني الواعني الذين هبوا
للدفاع عن نظامهم وثورتهم جزءا من الشعب!.
واوضح رئيس السلطة القضائية ان البعض
يساعد يف تنفيذ خمططات االع ��داء ،وقال:
ال�ي��وم ،ل��دى العدو أدوات متنوعة أكثر من
أي وق��ت مضى ،وينفق الكثري م��ن االم ��وال،
وعلى هذا االساس فإننا حباجة أكثر من أي
وقت مضى اىل معرفة العدو والفنت وحدود
واجباتنا ،إلمخاد الفتنة يف الوقت املناسب مع
الفهم الصحيح للظروف.
ويف جانب آخر من حديثه أعرب آية اهلل آملي
الرجي��ان��ي عن شكره لقائد ال�ث��ورة اإلسالمية
على تعيينه رئيساً جملمع تشخيص مصلحة
النظام وع�ض��وا يف جملس صيانة الدستور،
معرباً عن أمله يف أن يتمكن من أداء مسؤولياته
بإخالص وعلى أحسن وجه ،مبا حيقق أهداف
الدستور ونظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
وطموحات قائد الثورة اإلسالمية.
واع� �ت�ب�ر آي� ��ة اهلل آم �ل��ي الرجي ��ان ��ي مجيع
املؤسسات القانونية مهمة مبا فيها جممع
تشخيص مصلحة النظام وجملس صيانة
الدستور وهلا دور فريد يف نظام اجلمهورية
اإلس�ل�ام �ي ��ة ،وأض � ��اف :جي ��ب علينا مجيعاً
اختاذ خطوات لتحقيق األهداف اليت رمسها
الدستور وقائد الثورة هلذه املؤسسات املهمة،
ونسأل اهلل أن يوفقنا من أجل أن نكون قادرين
على اخلدمة بكل ما يف وسعنا وأن نسعى من
أجل الباري تعاىل وخدمة الشعب.

الريجاني...
على القوة الداخلية الذاتية للجمهورية
اإلس�ل�ام��ي ��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،ك �م��ا أن خمتلف

العشائر تتسم ب��وح��دة مستدامة يف بالدنا
رغم تعدديتها .ودعا الرجياني مؤسسة اإلذاعة
وال�ت�ل�ف��زي��ون إىل تكريس اإله�ت�م��ام بقضية
ال�ت�ك��ات��ف ب�ين ال�ق��وم�ي��ات ألن ه ��ذا امل��وض��وع
ي�ك�ت�س��ب امل ��زي ��د م ��ن األه �م �ي��ة يف ال��ذك��رى
األربعني إلنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران.
ب��اإلض��اف��ة إىل ذل ��ك ،تظهر ه ��ذه العشائر
مشوخاً كبرياً عند األزمات واملشاكل.
وأش ��ار اىل احل�ظ��ر ال�غ��رب��ي امل �ف��روض على
اجلمهورية اإلسالمية اإليراني وقال( :علينا
أن خنلق الفرص من احلظر املفروض على
بالدنا ألن القدرات املتعددة والقوى البشرية
املبدعة واألع� ��راق املختلفة ميكن أن حتول
اإلم �ك��ان��ات ال�ك��ام�ن��ة يف ال �ب�لاد إىل حقيقة
ويتعني علينا جمرد إكمال سلسلة اإلنتاج
حتى نتمكن م��ن احل �ص��ول على امل��زي��د من
حاالت االزدهار يف االقتصاد).

دبلوماسي إيراني...
وأش ��ار خ ��رازي اىل ان الكثري م��ن التيارات
واجل �م��اع��ات بعيد ان� ��دالع األزم� ��ة يف سوريا
كانت تستبعد استمرار مقاومة حكومة بشار
األسد لبضعة أسابيع أو بضعة اشهر ،بل وراح
البعض منها حي��دد م��وع��د سقوطها ،حيث
ك��ان��ت بعض اجل�م��اع��ات زع�م��ت ان حكومة
بشار ستسقط خ�لال ثالثة أشهر قبل شهر
رمضان للعام الذي إندلعت فيه األزمة.
كما أكد صادق خ��رازي انه ذات يوم أقام
السفري ال �س �ع��ودي يف جنيف حفلة عشاء،
أعلن فيها عن السقوط املرتقب حلكومة بشار
األسد ،وراح يراقب ساعته اليدوية بني احلني
واآلخ��ر ،ملمحا أنه ينتظر نبأ إعالن سقوط
حكومة دمشق ،يف اللحظات القادمة.
وك ��ان السفري ال�س�ع��ودي ي�ق��ول للحضور
ترقبوا بعد حلظات ،نهاية ما يسمى بـ(تيار
املقاومة) املزعومة يف سوريا!!...
هذا هو جانب من احلقائق اليت مل يُكشف
عنها حتى اآلن من األزمة السورية.

قوارب الحرس...
ه �ن��اك أج��ان��ب يف امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ك��ن ل�ي��س يف
مياهنا ،وحتى يف املياه اخلاضعة لسيطرتنا،
وه ��ي م��وج��ودة يف امل �ي��اه اإلقليمية للبلدان
األخ��رى ويف املياه الدولية .وص��رح األدم�يرال
تنغسريي :حنن نراقبهم باستمرار ،ونرصد
حتركات القوات الغريبة يف املنطقة.
وأض��اف :لقد أخربنا م��راراً وت�ك��راراً شعوب
منطقة اخلليج ال�ف��ارس��ي بأننا مستعدون
وق� ��ادرون على ت��وف�ير أم��ن اخلليج الفارسي
وايضا دول املنطقة.
وق��ال :إن وج��ود األجانب يف املنطقة ميكن
أن خيلق مشاكل أمنية ،مضيفا :إذا تعرضت
إح��دى السفن النووية يف املنطقة اىل ورطة،
فإنه ميكن أن يتسبب يف أضرار بيئية كثرية،
خاصة يف خليج مغلق ،وستعاني املنطقة من
هذه املشكلة لسنوات طويلة.
ووصف األدمريال تنغسريي وجود أجانب يف
املنطقة بأنه عامل مثبط لألمن وقال :ميكننا
خ�ل��ق ه ��ذا األم ��ن م��ن خ�ل�ال إج� ��راء مت��اري��ن
مشرتكة وتآزر مع دول املنطقة.
وقال :حنن مسلمون ومند أيدي األخوة إىل
إخواننا املسلمني؛ هذا عار على ال��دول اليت
يعتمد رجاهلا على األجانب.
وأف ��ادت وسائل اإلع�لام الغربية ،إن حاملة
ال� �ط ��ائ ��رات األم��ري �ك �ي��ة (ي� ��و إس إس ج��ون
سي.ستينيس) ،كانت قد دخلت مياه اخلليج
الفارسي يوم اجلمعة املاضي ك��أول سفينة
حربية أمريكية تصل إىل اخلليج الفارسي بعد
انسحاب أمريكا من االتفاق النووي اإليراني.

فيديو يعرض...
اس �ط �ن �ب��ول ،يف ال �ث��ان��ي م ��ن ت �ش��ري��ن أول/
أكتوبر املاضي.
وكانت صحيفة (صباح) الرتكية كشفت
أن جثة خاشقجي نقلت داخ��ل حقائب عرب
س�ي��ارة (مينيبوس) س ��وداء ال�ل��ون يف الساعه
 15:09إىل منزل القنصل حممد العتييب.
وب��ال��رغ��م م��ن اع�تراف �ه��ا بقتل خاشقجي
وتقطيع جثته ،إال أن احلكومة السعودية
ال ت� ��زال ت�ص��ر ع�ل��ى ع ��دم م�ع��رف�ت�ه��ا مبصري
أجزاء اجلثة ،وتقول إن مسؤوليها املتورطني
باجلرمية قاموا بتسليم اجلثة إىل متعاون
حملي .وكانت مصادر خربية نشرت تقريرا
يتضمن ص ��ورا لنقل اجل�ث��ة ع�بر احلقائب
اخل� �م ��س ،م ��ع ش� ��رح ل�ل�ح�ظ��ة دخ � ��ول مبنى
منزل القنصل ،ويظهر مسؤول فريق القتل،
ماهر مطرب.

أحالم إماراتية...
جاء ذلك يف مقطع فيديو مس ّرب تداوله
ناشطون مينيون ،مساء األح��د ،للقاء مجع
املسؤول بإمارة عجمان مع شيوخ وأف��راد من
أرخبيل سقطرى.
وأظ �ه��ر ال�ف�ي��دي��و امل �س ��ؤول اإلم ��ارات ��ي وه��و
يقولّ :
(أؤكد لكم بإذن اهلل بأن أهل سقطرى
ً
ّ
سيكونون ج ��زءا م��ن اإلم � ��ارات ،ويستحقون
اجلنسية بدون طلب).
وزع��م أن (عالقة قدمية جتمع اإلماراتيني
ب��أب �ن��اء س �ق �ط��رى ل��ذل��ك ف �ه��م يستح ّقون
اجلنسية؛ فقد ك��ان بيننا وبينهم ملحمة

وتاريخ وحياة) ،حبسب تعبريه .وادّعى املسؤول
ّ
أن (ثلثي مواطين إم��ارة عجمان يعود نسب
آبائهم وأجدادهم إىل سقطرى ( )..وبالنسبة
للجنسية فهو أمر مفروغ منه).
وذك ��ر م�ص��در حم�ل��ي م��ن أب �ن��اء سقطرى
ملوقع (اخلليج أون�لاي��ن) أن الشخصيات يف
الفيديو من أبناء سقطرى فع ً
ال ،لكنه ال يعلم
أي تفاصيل عن هذه االجتماع.
ودخلت اإلم ��ارات إىل سقطرى حتت عباءة
مشاركتها يف التحالف العربي الذي تقوده
ال�س�ع��ودي��ة يف ح��رب�ه��ا ع�ل��ى ال�ي�م��ن ،رغ ��م أن
سقطرى مل تكن من مناطق احلرب والصراع.
و ُتع ّد اإلم��ارات ثاني أكرب دولة يف حتالف
ع�س�ك��ري ت �ق��وده ال�س�ع��ودي��ة ،ي�ن� ّف��ذ م�ن��ذ ع��ام
 2015عمليات عسكرية يف اليمن ،استشهد
واصيب خالهلا عشرات اآلالف من املدنيني
غالبيتهم من النساء واألطفال.
وسقطرى ه��ي أرخبيل م�ك�وّن م��ن  6ج��زر،
وحت �ت� ّ�ل م��وق �ع �اً اس�ترات �ي �ج �ي �اً ع�ل��ى احمليط
اهل��ن ��دي ،ق�ب��ال��ة س��واح��ل ال �ق��رن األف��ري �ق��ي،
بالقرب من خليج عدن.
وم �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن ع ��ام واإلم � � ��ارات حت ��اول
السيطرة على سقطرى اليمنية ،غ�ير أنها
أُرغمت على خ��روج قواتها العسكرية؛ بسبب
الرفض الشعيب والرمسي اليمين والتنديد
الدولي ،منتصف مايو املاضي.
وحاولت بعدها تعطيل احلياة العامة ونشر
ال �ف��وض��ى م��ن خ�ل�ال أدوات� �ه ��ا االس�ت�ث�م��اري��ة
ووكالئها احملليني ،وعلى رأسهم مسؤولون
س��اب �ق��ون مت � � � ّردوا ع �ل��ى احل �ك��وم��ة اليمنية
وانصاعوا ألبوظيب ،وم ّكنوها من السيطرة
على القرار يف األرخبيل.
ه��ذا ،ووقفت أح��زاب اللقاء املشرتك أمس
اإلث �ن�ين أم� ��ام آخ ��ر ال �ت �ط��ورات يف حمافظة
سقطرى واألطماع اإلماراتية اليت تستهدفها
أرض� �اً وإن �س��ان �اً ،وال�ت�ي ك��ان آخ��ره��ا اجتماع
مسؤول إماراتي يف والية عجمان مع مرتزقة
من أبناء سقطرى.
واستهجنت أحزاب املشرتك يف بيان حصلت
املسرية نت على نسخة منه مزاعم اإلمارات أن
سقطرى إماراتية وأن هناك عالقة وتاريخ بني
اإلمارات وأبناء سقطرى منذ القدم ،مؤكدة
أن اإلم��ارات فاقدة احلضارة والتاريخ حتاول
أن تبحث وت��وج��د هل��ا ت��اري��خ بتلك احلجج
وامل��زاع��م الباطلة .واع�ت�برت ذل��ك احلديث
السيء من قبل امل�س��ؤول اإلم��ارات��ي عن منح
أب�ن��اء سقطرى اجلنسية اإلم��ارات�ي��ة يكشف
عن أطماع اإلم ��ارات جلزيرة سقطرى كما
هو واضح يف ممارساتها على األرض وسرقتها
لآلثار واألشجار والطيور النادرة يف اجلزيرة
إىل اإلمارات.
وأكدت أحزاب املشرتك أن سقطرى مينية
وستظل مينية رغم احملاوالت اإلماراتية اليت
تستغل الوضع الراهن للبالد يف ظل العدوان
السعودي األمريكي اإلم��ارات��ي ،ووض��ع أبناء
سقطرى البسيط والبعيد عن الصراع.

اخملطط التركي...
وي�ه�م��س ال�ب�ع��ض أن ت��رام��ب ،ال ��ذي يهوى
ال�ص�ف�ق��ات ،ق��د ي�ك��ون ق��اي��ض وق��ف الضغط
الرتكي على السعودية يف ملف اخلاشقجي،
وفتح الطريق أم��ام تركيا لتصبح الالعب
اإلق�ل�ي�م��ي ب� ��د ً
ال م��ن ال �س �ع��ودي��ة .فلرتكيا
هاجس أساسي وهو األك ��راد .ومن الواضح
أن القرار األمريكي يقدم األك��راد للدبابات
الرتكية ،ويعطي أمثولة بالغة السوء لكل من
يتحالف مع األمريكيني يف الشرق األوسط.
بالنسبة إىل ت��رك�ي��ا ،ي �ب��دو م��ن ال��واض��ح
أن األمريكيني ي��ري��دون إنشاء جيب كردي
وتوحيده بطريقة ما مع كردستان العراق من
أج��ل تغيري خريطة الشرق األوس��ط لصاحل
الكيان االسرائيلي .وه��ذا الكابوس يتحول
إىل واقع ويشكل تهديدا حيويا لرتكيا .هلذا
السبب يشدد الرئيس الرتكي رج��ب طيب
أردوغان بقوة على أن تركيا مستعدة الختاذ
مجيع اإلج � ��راءات مب��ا يف ذل��ك اإلج� ��راءات
العسكرية ملنع مثل هذا املوقف.
هلذا فإن الرئيس أردوغان يعيد جدولة أولوياته
يف سوريا جمددا ،ويسعى يف هذا اإلطار اىل فتح
ملف شرق الفرات إلنهاء ملف األكراد .لذا مل
يقتصر التصعيد األخ�ير على الشق امليداني،
بل اشتمل أيضا على تكثيف الفت لتصرحيات
الساسة األت� ��راك ،وب �ص��ورة تستحضر ب��داي��ات
التحضري لغزو عفرين .ويف التقديرات الرتكية
ل�ل��وض��ع يف ش ��رق ال �ف ��رات أن األم��ري�ك�ي�ين لن
ميانعوا الوصول إىل تسوية ما يف نهاية املطاف،
وأن موسكو لن تعرتض على أي خطوة من هذا
النوع .وتضع أنقرة يف مجلة خياراتها احتمال
القبول مبنطقة منزوعة السالح داخل األراضي
السورية على ط��ول احل��دود بصورة تستحضر
اتفاق سوتشي اخلاص بإدلب.
حاليا ،تبدو العالقات األمريكيةـ الرتكية
أف �ض��ل م ��ن ال �س��اب��ق ،وق ��د ق��ام��ت واش�ن�ط��ن
بسلسلة خ �ط��وات ل�ب�ن��اء ال�ث�ق��ة م��ع أن �ق��رة،
فواشنطن تسعى إىل امل��واءم��ة ب�ين أم��ري��ن:
هزمية (داع ��ش) وحتقيق االستقرار يف هذه
املنطقة ،اليت تشكل ثلث مساحة سوريا من
ج �ه��ة ،واحل��ف ��اظ ع�ل��ى ال �ع�لاق��ة م��ع تركيا
باعتبار أن البلدين عضوان يف حلف مشال
األطلسي (ناتو) من جهة أخرى.
ونتيجة لذلك فإن األكراد بعد اإلنسحاب
األمريكي أمامهم خياران:
 اخل �ي ��ار األول :ه ��و خ ��وض ق �ت��ال ض ��د ال �ق��واتالرتكية.
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 اخليار الثاني :هو إبرام صفقة مع احلكومةالسورية ،إذ من املمكن أن يقرر الرئيس األسد
يف نهاية األمر التنسيق والتحالف مع (قوات
سوريا الدميقراطية) كونها أقل خطورة من
ال��وج��ود ال�ترك��ي ال��ذي ق��د يطول يف مشال
سوريا.
يف املقابل عكست الصحف الرتكية أجواء
سياسية جديدة خبصوص املسألة السورية ،إذ
بدأت تتحدث عن نهاية احلرب يف سوريا ،وعن
مصاحلة قريبة ،برعاية حمور أستانة (روسيا
وتركيا وإيران) .كتب كورتولوش تابيز يف
صحيفة (أكشام) :إن الظروف يف سوريا باتت
مالئمة لتطبيق احلل السياسي ووضع دستور
جديد وإج ��راء انتخابات ،تطبيقاً خلارطة
طريق أعدتها تركيا وروس�ي��ا وإي ��ران .ورأى
الكاتب أن أمريكا هي اليت تعرقل إمتام احلل
السياسي.
يف نفس السياق ،دع��ا زعيم (ح��زب الشعب
اجلمهوري) الرتكي كمال كليجدار أوغلو
سلطات ب�ل�اده ب�ق�ي��ادة ال��رئ�ي��س رج ��ب طيب
أردوغ��ان ،إىل بدء التفاوض مع إدارة الرئيس
السوري بشار األسد.
باختصار ،إن أي عملية عسكرية حمتملة
لرتكيا شرق الفرات لن تكون معركة شاملة
ع�ل��ى غ� ��رار عملية (غ �ص��ن ال ��زي��ت ��ون) ،ألنها
ستكون مرتبطة بشكل وثيق بالتفاهمات مع
األمريكيني الذين ميتلكون كل أوراق (قوات
سوريا الدميقراطية) ،وليس لدى واشنطن ما
ختسره إذا ما جنحت أنقرة يف إقامة منطقة
ع��ازل��ة يف ش��رق ال �ف��رات ،بدليل أن واشنطن
غضت النظر عن الغزو الرتكي لعفرين .وعلى
إم�ت��داد األع ��وام املاضية أدارت واشنطن لعبة
ال�ع��داء بني أنقرة و(ق�س��د) ،مبا يضمن إبقاء
خيوط اللعبة يف قبضتها ويتيح هلا اإلفادة من
النقيضني وفقا ألولويات كل مرحلة.
فالواليات املتحدة األمريكية ال تريد خسارة
األت��راك لصاحل ال��روس .ومن الواضح أن ما
حيدث اليوم من ترتيبات جديدة يف املنطقة
يتصل مباشرة حبقيقة التفاهمات الرتكية
ـ األمريكية واألوروب�ي��ة اجلديدة ،اليت غريت
موقع تركيا يف تفاهماتها مع روس�ي��ا ،وهو
مؤشر أيضاً اىل أن سوريا مقبلة على رسم
خ��رائ��ط مناطق ال�ن�ف��وذ اجل ��دي ��دة .ودخ ��ول
اجليش السوري اىل منبج وتداعياته هو بداية
مرحلة جديدة مل تتوضح معاملها بعد.
* عن موقع العهد
تتمــــــات صفحــــــة
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الجيش السوري...
توىل مقاليد احلكم»« ..لو فعل أحد ..ما فعلته
يف س��وري��ا ..حلصل على لقب البطل القومي».
وأشار ترامب إىل أن احلرب على «داعش» توشك
على النهاية ،ق��ائ�لا« :نعيد جنودنا ب�ب��طء إىل
ديارهم ليكونوا مع أهاليهم بالتزامن مع مطاردة
فلول داعش».
وش ��دد ت��رام��ب ع�ل��ى أن ق� ��راره س�ح��ب ال �ق��وات
األمريكية م��ن س��وري��ا ج��اء تنفيذا للوعود اليت
ق��دم�ه��ا أث �ن��اء محلته االن�ت�خ��اب�ي��ة ،م�ن�ت�ق��دا ما
وصفه ب�ـ «األخ �ب��ار املزيفة يف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام».
كما شن الرئيس األمريكي هجوما على «بعض
اجلنراالت» قائال« :عجزوا عن حتقيق املهمة قبل
وصولي ،وتعجبهم الشكاية على تكتيكاتي اليت
تؤتي مثارها».
يف سياق آخ��ر أص��درت السفارة السورية لدى
ال �ك��وي��ت ،ب�ي��ان��ا ح��امس��ا ب �ش��أن «الئ �ح ��ة متويل
اإلره � ��اب ال�ت�ي ت�ن��اول�ت�ه��ا ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
احمللية وأدرج��ت فيها أمس��اء بعض الشخصيات
الكويتية عليها» .ونفت السفارة يف بيان نشرته
صحيفة «األن�ب��اء» الكويتية ،ما ورد يف الالئحة
مجال وتفصيال ،قائلة إنها «حماولة من بعض
اجلهات املغرضة واملشبوهة ال�تي يسوؤها تطور
العالقات بني البلدين الشقيقني وجتسيد روابط
األخوة واالنتماء الواحد».
وشددت مصادر دبلوماسية على عمق العالقات
السورية-الكويتية وال�ت�ي وصفتها «بالوطيدة
وال�ت��ارخي�ي��ة وال�ت�ي مل ول��ن تتأثر ب��أي دع ��وة من
دعوات الفتنة» ،موضحة أن جسر الكويت سورية
حيمل التمر الكوييت واليامسني الدمشقي.
وذك� ��رت امل �ص��ادر أن ل�ق��اء ج ��رى ب�ين القائم
ب��أع�م��ال ال�س�ف��ارة ال�س��وري��ة ل��دى ال�ك��وي��ت غسان
عنجريين ونائب وزي��ر اخلارجية الكوييت خالد
اجلاراهلل ووصفته «باإلجيابي واملثمر حيث جرى
يف أجواء ودية سادتها حالة من التفاهم املشرتك
واالرتياح بني اجلانبني».
وكان مصدر دبلوماسي قال لصحيفة «الراي»
الكويتية ،أن اخلارجية استدعت القائم بأعمال
السفري السوري غسان عنجريين احتجاجا على
تضمن «قائمة متويل اإلره� ��اب» ال�تي وضعتها
احلكومة السورية كويتيني.
*عودة أكثر من  1/2ألف شخص إىل سوريا
من لبنان واألردن خالل  24ساعة
أعلن املركز الروسي الستقبال وتوزيع وإيواء
الالجئني السوريني ،االثنني ،عودة أكثر من 1200
شخص إىل سوريا من لبنان واألردن خالل الـ24
ساعة املاضية .وج��اء يف نشرة املركز اليومية:
«خالل اليوم املاضي ،عاد  1294الجئ من أراضي
دول أجنبية إىل اجلمهورية العربية السورية ،مبا
يف ذلك عاد من لبنان  398شخص عرب معربي
جديدة يابوس وتلكلخ( ،من بينهم  120امرأة و203
طفال) ،و 896الج��ئ ع��ادوا من األردن عرب معرب
نصيب ،من بينهم ( 269امرأة و 457طفال).
وأشار البيان إىل عودة أن  446نازحا إىل أماكن
إقامتهم الدائمة يف سوريا..

