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الفلسطينيون...
ال�ش��رق�ي��ة ل�ق�ط��اع غ� ��زة ،ت��أك �ي��داً ع�ل��ى خيار
املقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني.
وأش� � ��ارت اهل �ي �ئ��ة إىل أه �م �ي��ة (ت �ف �ع �ي��ل س�لاح
املقاطعة ومواجهة التطبيع ،عرب اسرتاتيجية
وط�ن�ي��ة وع��رب �ي��ة واض �ح��ة حت��اص��ر ك��ل أش�ك��ال
التطبيع ورموزه).
وأكدت (استمرار مسريات العودة بكل عنفوانها
وبرناجمها األسبوعي) ،معتربة أن تدفق (اجلموع
ال�ث��ائ��رة إىل خميمات ال �ع��ودة ،ه��و تأكيد على
إصرارها على حتقيق أهدافها املنشودة ،وجتسيد
للصمود يف وج��ه آل��ة القمع الصهيونية ،وفشل
كل حماوالت احلد من حضورها اجلماهريي).
يذكر أن اهليئة الوطنية العليا ملسرية العودة
وكسر احلصار يف قطاع غزة ،أكدت أنها تدرس
استخدام خيارات نضالية جديدة للوقوف حبسم
أم ��ام عنجهية ال�ع��دو الصهيوني ال ��ذي مي��ارس
التسويف واخلداع.
ويقمع جيش االحتالل املسريات السلمية هذه
ب�ش�دّة وإج� ��رام؛ حيث يطلق ال�ن��ار وقنابل الغاز
السام واملسيل للدموع على املتظاهرين بكثافة؛
ما أدى إلستشهاد  256مواطناً ،منهم  11شهيداً
احتجزت جثامينهم ومل يسجلوا يف كشوفات
وزارة الصحة الفلسطينية ،يف حني أص��اب 25
ألفاً آخرين ،منهم  500يف حالة اخلطر الشديد
وذلك منذ انطالق مسريات العودة يف الثالثني
من مارس لعام .2018
ميدانياً ،أصيب ع��دد م��ن املتظاهرين ،عصر
أم��س ،ج��راء القمع اإلسرائيلي للمشاركني يف
مسرية العودة الكربى شرقي قطاع غزة.
وأف � ��ادت امل �ص ��ادر ال�ص�ح�ف�ي��ة ،ن �ق�ل ً
ا ع��ن وزارة
الصحة الفلسطينية ،ب��إص��اب��ة  6متظاهرين
برصاص االحتالل ،مؤكداً وجود العشرات من
االختناقات ج��راء إل�ق��اء االح�ت�لال قنابل الغاز
بشكل مكثف صوب املتظاهرين.
كما أصيب طفل برصاص االحتالل أيضاً يف
خميم ملكة شرق غزة.
وك ��ذل ��ك ،أص �ي��ب  4م��واط �ن�ين ب��ال��رص��اص
احل ��ي وامل �ع��دن��ي امل�غ�ل��ف ب��امل �ط��اط ،خ�ل�ال قمع
ق ��وات االح �ت�لال امل �ش��ارك�ين يف ص�ل�اة اجلمعة
على األراضي املهددة باالستيطان يف قرية املغري
شرق رام اهلل .وذكرت مصادر حملية أن سيارات
اإلسعاف نقلت املصابني إىل املستشفيات لتقديم
العالج الالزم هلم.
وأشار إىل أن قوات االحتالل هامجت املواطنني
ف��ور االنتهاء م��ن ص�لاة اجلمعة على أراضيهم
املهددة باملصادرة شرق القرية ،ما أدى لوقوع عدد
من اإلصابات بالرصاص واالختناق.
وتعمدت ق��وات االح�ت�لال إط�لاق قنابل الغاز
م��ن ال �س �ي��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة إلي �ص��اهل��ا الم��اك��ن
ب �ع �ي��دة وإي� �ق ��اع أك �ب�ر ع� ��دد م ��ن اإلص� ��اب� ��ات يف
صفوف املواطنني .من ناحيتها ،قالت احلركة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة األس� �ي��رة يف س �ج ��ون االح �ت�ل�ال
اإلس��رائ �ي �ل��ي إن �ه��ا ت��واج��ه ح��رب �اً ش��رس��ة وب��داي��ة
إلنتفاضة معتقالت سيخوضها األسرى مسلحني
بإميانهم ووع�ي�ه��م وثقتهم ب ��اهلل ث��م جبماهري
األمة وشعبنا .وأوضحت احلركة ،يف بيان هلا،
أن األس ��رى يتعرضون ملستوى ومرحلة جديدة
من القمع تهدد حياتهم ،مبينة أنهم مل يتلقوا
يوماً شروط حياة تالمس احلد األدنى من املعايري
الدولية وال حتى القانون اإلسرائيلي.
وأض��اف��ت( :إن إع�ل�ان االح �ت�لال يف التصعيد
ضدنا يأتي يف إطار اإلستخدام من قبل احلكومة
الصهيونية يف دعايتهم االنتخابية ،واستهدافنا
ي��أت��ي يف إط ��ار احل ��رب ال��دائ�م��ة ض��دن��ا كشعب
فلسطيين يف كل الساحات).
وتابعت( :إننا حنن األسرى وأمام هذا اإلعالن
وما سيتبعه سوف نقف موحدين لصد اهلجمة
مسلحني بوعي ووحدة وطنية حقيقية ،ولذلك
ندعو مجاهري شعبنا يف كل مكان وقوى العمل
الوطين واإلسالمي إىل دعم حتركنا ومساندتنا
بالفعل على األرض).
وو ّق� ��ع ع�ل��ى ب�ي��ان احل��رك��ة األس �ي�رة :حركة
مح� ��اس ،وح ��رك ��ة ف �ت��ح ،واجل� �ه ��اد اإلس�ل�ام ��ي،
واجلبهة الشعبية ،واجلبهة الدميقراطية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ك �ش �ف��ت ن �ق��اب��ة ال�ص�ح�ف�ي�ين
الفلسطينيني يف تقريرها السنوي ع��ن ارتفاع
غري مسبوق يف االنتهاكات حبق أعضائها من
قبل قوات االحتالل االسرائيلي وقالت النقابة:
ان مثامنائة ومثانية وثالثني انتهاكا متت حبق
الصحفيني الفلسطينيني خالل العام  2018مما
يدفعها اىل العمل على رف��ع ه��ذا امللف حملكمة
اجلنايات الدولية.
م ��ع ان �ت �ه��اء ع ��ام وب ��داي ��ة ع ��ام ج��دي��د احصى
الصحفييون الفلسطينييون شهدائهم وجرحاهم
يف ع��ام وصلت ش��راس��ة االح �ت�لال فيه ح��دا غري
م �س �ب ��وق...ي ��اس ��ر م ��رجت ��ى وامح � ��د اب� ��و حسني
صحفييان اغتالتهما قوات االحتالل يف قطاع غزة
رغم انهما كانا حيمالن االش��ارات الصحفية...
اىل جانبهما مئة واثنني وعشرين صحفيا اصيبوا
بالرصاص احلي من قوات االحتالل.
وقد وصل عدد االنتهاكات حبق الصحفيني
اىل مثامنائة ومثانية وثاليني انتهاكا يف العام
 .2018التقرير السنوي للجنة احلريات يف نقابة
الصحفيني والذي عرض يف مؤمتر صحفي سلط
الضوء على االنتهاكات حبق الصحفيني واليت
كان أعلى نسبها يف قطاع غزة ومن ثم القدس
احملتلة ورام اهلل ..ثالثة وأربعون صحفياً اعتقلوا
خالل العام  2018بينهم مخسة وعشرون مازالوا
رهن االعتقال ..أرقام تفرض على النقابة التحرك
اجتاه اجملتمع الدولي حلماية اعضائها .فالصوت
وال�ص��ورة والكلمة كلها عناصر مستهدفة من

االح�ت�لال .وتستمر ق��وات االحتالل االسرائيلي
خالل العام اجلديد باالقتحامات االستفزازية
للمسجد األق �ص��ى امل �ب��ارك وس��ط اداء طقوس
تلمودية عنصرية من قبل مستوطنني متطرفني
حبماية قوات األمن .فيما تواصل أذرع االحتالل
االسرائيلي حفرياتها حبي وادي يف بلدة سلوان
جنوب املسجد األقصى إلستكمال شبكة األنفاق
املوصلة إىل أسوار املسجد من اجلهة الغربية.
س�ج�ل��ت اق �ت �ح��ام��ات األق��ص ��ى رق �م �اً ق�ي��اس�ي�اً
خالل العام املنصرم بأكثر من تسعة وعشرين
أل ��ف ومث��امن �ئ��ة م�س�ت��وط��ن م�ق�ت�ح��م ..وت �ت��واىل
االقتحامات االس�ت�ف��زازي��ة خ�لال ال�ع��ام اجل��اري
وس��ط أداء ط�ق��وس تلمودية عنصرية حبماية
ق��وات االح�ت�لال االسرائيلي ..حتى ب��ات الواقع
داخل أسوار األقصى يسري حنو التقسيم الزماني
واملكاني ..من خالل تكريس تلك االقتحامات
واالعتداءات على املرابطني داخله واعتقاهلم.
وق � ��ال ف �خ ��ري اب� ��و دي � ��اب ال �ب��اح��ث يف ش ��ؤون
ال��ق ��دس ان( :اك��ث ��ر م ��ن  30ال� ��ف مستوطن
وهؤالء املتطرفون قد اقتحموا املسجد األقصى
خالل العام  2018وتدعم حكومة االحتالل هذا
االجت��اه ،الن املؤسسة االسرائيلية تريد ان تقوم
خبطوات أخرى قبل ان تقوم بفرض االمر الواقع
التهويدي على القدس احملتلة).
ويف سياق االع �ت��داءات على األقصى واملدينة
امل �ق��دس��ة ..ت��واص��ل أذرع االح �ت�لال االسرائيلي
حفرياتها ال�ت�ي كشفت ع��ن إت�س��اع�ه��ا أم�ط��ار
الشتاء ..حبثا عن هيكل مزعوم وح��ق وهمي..
أح��دث��ت تشققات وان�ه�ي��ارات أرض�ي��ة حب��ي وادي
ح �ل��وة يف ب �ل��دة س �ل��وان ج �ن��وب احل� ��رم القدسي
الس�ت�ك�م��ال شبكة األن �ف ��اق امل��وص�ل��ة إىل أس ��وار
املسجد من اجلهة الغربية.
هي حرب هستريية على العاصمة الفلسطينية
احمل �ت �ل��ة وأق� �ص ��اه ��ا ..خم �ط �ط��ات اس�ت�ي�ط��ان�ي��ة
وم �ش��اري��ع ت�ه��وي��دي��ة وم �ق��اب��ر منتهكة وق��وان�ين
عنصرية ومنازل ايلة للسقوط ضمن خمطط
هدفه التهويد واألسرلة.

الشرق االوسط...
ويف جانب آخر من خطابه قال :اننا على اعتاب
الذكرى االربعني النتصار الثورة االسالمية يف
شهر بهمن (شباط  )1979واكد انه ال يضاهي
شهر يف تاريخ الشعب االيراني شهر بهمن وال يوم
كيوم  22بهمن وال توجد عشرة كعشرة الفجر
املباركة.
وتابع قائ ً
ال :إن الشعب االيراني سطر مالحم
كبرية خالل السنوات االربعني االخ�يرة خاصة
يف احتفاالت بذكرى انتصار الثورة االسالمية
وجنح يف احباط الفنت واملؤامرات.
وش��دد بالقول :إن تواجد الشعب االي��ران��ي يف
الساحة أث ��ار غضب واس�ت�ي��اء االع� ��داء كونهم
ال يتحملون والء الشعب االيراني ملبادئ الثورة
االسالمية ومل يكونوا يتصورون مقاومته.
وص ��رح ب��ان م��ا حققه الشعب االي��ران��ي كان
حصيلة مقاومته وان االيرانيني لن ينسوا االيام
السوداء اليت كانوا يعيشون فيها يف ظل حكومة
الطاغوت واستسالمها لالستكبار.
وفيما أش��ار اىل مقاومة الشعب االيراني على
م��ر ارب �ع�ين ع��ام��ا ،اك ��د ،ان��ه متكن م��ن حتقيق
الكثري من أمانيه بفضل املقاومة والتالحم واليوم
ينتفع من نتائج مقاومته على خمتلف األصعدة
العلمية والثقافية واالجتماعية.
وأض��اف :نشهد اليوم بلورة حضارة جديدة يف
الشرق حتمل رسائل جديدة ويف املقابل نرى ان
احلضارة الغربية االمريكية آيلة اىل األفول.
ويف جانب آخر ،أشار اىل االيام العصيبة اليت مير
بها الكيان الصهيوني ،وأضاف :إن جبهة املقاومة
حتولت اىل سلسلة ذهبية للمقاومة يف املنطقة.
وأشار اىل حزب اهلل اللبناني واحلشد الشعيب يف
العراق والقوات الوطنية يف سوريا وانصار اهلل يف
اليمن واملقاومة الشعبية يف نيجرييا والبحرين
واليمن وأض��اف :إن االوض��اع احلالية يف املنطقة
هي حصيلة املقاومة مؤكدا ان الشعب االيراني
حتول اىل أمنوذج للمقاومة يف املنطقة.
وتعليقا على دحر داعش من املنطقة ،قال :إن
ال��ذي��ن ك��ان��وا حيلمون باهليمنة على املنطقة
وش�ك�ل��وا حتالفا ال قيمة ل��ه ،ان�ه��م ي�ع��ان��ون من
أزم��ة ال��وج��ود .واك��د ان ذك��رى انتصار الثورة
االسالمية يف شهر بهمن يف العام اجلاري ستكون
متميزة وجتسد التضامن والتعاضد القائمني
على حمور االمامة والوالية.

املسيرات...
الفلسطينية وب ��ال ��ذات دع ��م خ �ي��ار امل�ق��اوم��ة
واجل �ه��اد وع�ل��ى تب ّنيها ك��اف��ة ش�ه��داء مسريات
العودة وكسر احلصار ونتقدم بإسم كافة ذوي
الشهداء وكافة أعضاء اهليئة الوطنية العليا
ملسريات العودة بالشكر إليران.
وأضاف خالل الزيارة األخرية اىل إيران :حتدثنا
عن معاجلة جرحى املسريات وقد أبدى الدكتور
والي�ت�ي اس�ت�ع��داد اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة لعالج
كافة اجلرحى إن استطاعوا الوصول اىل سوريا
أو لبنان أو إي��ران .وق��ال :مسريات العودة وكسر
احلصار هي أداة كفاحية أخرى اىل جانب بنادق
اجملاهدين يف قطاع غزة.
وأض� ��اف :أن ه ��ذه امل �س�يرات ج ��اءت ل�ل��رد على
قرار ترامب لنقل السفارة األمريكية اىل القدس
الشريف واعتبارها عاصمة للصهاينة ورفضاً
لصفقة القرن والنيل من احلق الفلسطيين من
خالل تقزيم عدد الالجئني وتقليص اخلدمات
لالجئني ع�بر وك��ال��ة ال�غ��وث الدولية وبالتالي
أعلنا هدفني هل��ذه امل �س�يرات ،اهل��دف األول ،هو
محاية حقنا يف العودة اىل فلسطني والتصدي

لصفقة القرن والتصدي لنقل السفارة األمريكية
اىل القدس واهلدف الثاني ،هو هدف تكتيكي له
عالقة بكسر احلصار الظامل عن غزة املفروض
منذ  12عاماً.
وق��ال البطش :أن اجلماهري حتركت يف هذه
امل �س�يرات لتثبت م��رة أخ ��رى على وح ��دة املوقف
ووح��دة خيار الشعب الفلسطيين املقاوم وبنادق
اجمل��اه��دي��ن م��ن أب �ن��اء كتائب ال�ق�س��ام وس��راي��ا
القدس اىل جانب فعل اجلماهري املليونية حنو
ه��دف وحيد ومح��اي��ة ال�ق��دس وال�ث��واب��ت وأيضاً
كسر احل�ص��ار ،لذلك حن��ن نعترب ه��ذه األداة
(ال�ت�ي ليست ه��ي األه� ��م) ب��ل م��ن أه ��م األدوات
الكفاحية الذي ميارس الشعب الفلسطيين بوجه
احملتل الصهيوني ألنها مرة أخرى أعادت القضية
الفلسطينية اىل ال��واج �ه��ة وع�ل��ى ك��ل م��وائ��د
العامل وأظهرت أن الصراع مع الصهاينة مل ينته
وأن مشاريع التطبيع والتسوية السياسية اليت
حي��اول اجملتمع الدولي والصهاينة واألمريكان
وب�ع��ض م��رج�ف��ي ال �ع��رب تطبيقها علينا ،ه��ذه
املسريات قالت ال وأن الصراع مازال مفتوحاً وأننا
نريد ،كما أُخرجنا ع��ام  ،1948أن حنقق حق
العودة يف عام  2018وإن حتقق هذا العام فأه ً
ال
وسه ً
ال وإال فنحن مستمرون يف مسريات العودة
ب��إذن اهلل ويف جهادنا حتى انهاء ه��ذا اإلحتالل
وطرده عن أرض فلسطني.
ويف رده على سؤال حول توسيع رقعة املسريات
ق��ال ال�ق�ي��ادي يف ح��رك��ة اجل �ه��اد اإلس�لام��ي يف
فلسطني :ه��ذا ه��دف بالنسبة لنا مازلنا نسعى
لتحقيقه ،حنن منذ البداية نقلنا هذه املسريات
اىل الضفة الغربية بالشكل الذي منارسه يف قطاع
غ��زة ضد املستوطنات وكذلك ضد احلواجز
العسكرية يف الضفة ال�غ��رب�ي��ة ،كما ن��أم��ل أن
تنتقل هذه التجربة اىل فلسطينيي الشتات يف
دول الطوق حتى يصبح هناك صوت للجماهري
الفلسطينية ت�ط��ال��ب ب��ال �ع��ودة ،ألن�ن��ا جي��ب أن
ن�ض��ع ال �ع��امل ك�ل��ه يف ق�ف��ص االت� �ه ��ام ،ال�ع��امل
طاملا تشدق يف حقنا بالعودة وطاملا حت��دث عن
حقوق الالجئني والقرارات الدولية واليوم عندما
نطالب حبق العودة بأنفسنا يقف العامل صامتاً
وخي��رس ام��ام قتل أبناء شعبنا وإص��اب��ة عشرات
اآلالف منه يف مسريات العودة وكسر احلصار؛
ول��ذل��ك حن��ن نسعى لنقل امل �س�يرات اىل كل
مكان ونأمل أن ننجح ان شاء اهلل بالدعم املعنوي
واملادي واإلعالمي وستنتقل بعون اهلل تعاىل هذه
املسريات اىل الضفة والداخل والقدس الشريف
وأراضي  1948حتى تكون أداة كفاحية موحدة
يف مواجهة اإلحتالل واحلصار.

الصني تدعم...
مؤمتره األسبوعي اإلثنني املاضي ( 31كانون
األول/دي� �س� �م�ب�ر) ع��ن إج � ��راء وف ��د م��ن مجاعة
طالبان حم��ادث��ات مكثفة مع اجلانب اإليراني
برئاسة نائب وزير اخلارجية للشؤون السياسية
س�ي��د ع�ب��اس ع��راق�ج��ي يف ط �ه��ران ،وذل ��ك بعد
زي��ارة أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي علي
مشخاني اىل أفغانستان واللقاءات اليت اجراها
مع املسؤولني يف هذا البلد.
ويف معرض اإلجابة على سؤال آخر حول ردود
األفعال جت��اه التهم املوجهة اىل إي��ران من قبل
وزير اخلارجية األمريكي بشأن القرار رقم 2231
جمللس األمن الدولي صرح ليوكانغ ،ان الصني
كانت على ال��دوام تؤكد ض��رورة التنفيذ التام
هلذا القرار بهدف ضمان تعزيز نظام منع إنتشار
األسلحة النووية وإرس��اء السالم واإلستقرار يف
منطقة الشرق األوس��ط .وأع��رب عن أمله يف أن
تعتمد كافة أطراف اإلتفاق النووي رؤية شاملة
وبعيدة املدى ،يف ضوء الظروف الراهنة وأن تعمل
يف م�س��ار احل �ف��اظ ع�ل��ى ه ��ذا اإلت �ف��اق وتنفيذه
وتسوية القضايا العالقة عرب إنتهاج احلوار.
علما ب��أن وزي��ر اخلارجية األم�يرك��ي مايك
ب��وم�ب�ي��و ،ال ��ذي ج ��رب ف�ش��ل خمتلف امل��ؤام��رات
لتوجيه التهم اىل إيران ،بالنسبة إلنتهاك القرار
 2231جمللس األمن الدولي ،أخذ هذه املرة حياول
أن جيعل من التقنية الفضائية اإليرانية ذريعة
لتحقيق هدفه امل �ش��ؤوم؛ حيث زع��م خ�لال بيان
صحفي أصدره اخلميس ،ان إعالن وزارة الدفاع
اإلي��ران�ي��ة ع��ن إط�لاق ثالثة أق�م��ار صناعية اىل
الفضاء يف املستقبل القريب بأنه إنتهاكا لقرار
جملس األمن الدولي.

ظريف...
يف جنيف اقرار اهلدنة يف سوريا وبعد أسبوع من
ذلك تبني انهما فشال يف ذلك.
وأش��ار اىل أن إي��ران وتركيا قررتا اإلت�ف��اق يف
آس�ت��ان��ة م��ع ال�ف�ئ��ات الشعبية ال�س��وري��ة وه��و ما
أدى اىل انهاء االشتباكات وأض ��اف :إن القوى
أصبحت يف ع��امل اليوم متعددة وم��وزع��ة أي أن
امتالك القوة مل يعد حكراً على أحد.
وأش��ار اىل زوال مسألة القطبية يف عامل اليوم
فليس هنالك اآلن قطبية ثنائية أو متعددة
وأضاف :إن اإلنسان أضحى اليوم صاحب قوة ألن
أداة القوة بيده ،وليس كما كان سابقاً حينما
ك ��ان ام �ت�لاك ال �ق��وة حب��اج��ة اىل زوارق م ��زودة
مبدافع أو اقتصاد قوي أو امرباطورية كربى إال
أن معادالت القوة اليوم يف العامل قد تغريت.
وأضاف :إن شركة متعددة اجلنسيات يف العامل
م��ؤث��رة ال�ي��وم مب��ا ي�ع��ادل ع��دة دول يف العالقات
الدولية ،أو أن تنظيماً إرهابياً مثل (داعش) ميكنه
أن ي�ع� ّرض أم��ن ال�ع��امل للخطر ،كما أن القوة
العسكرية ق��د خرجت م��ن ي��د احل�ك��وم��ات حتى
القوة االعالمية مل تعد يف يد احلكومات.
وأك��د ب��أن املقاومة ال�ي��وم ض��روري��ة للتصدي
للعدوان العسكري ودحره إال أن هنالك عوامل

داعمة للمقاومة ومنها وسائل االع�لام ،الفتاً يف
هذا الصدد اىل أن حرب الكيان الصهيوني ضد
لبنان قد استغرقت  33يوماً رغم املقاومة الباسلة
والتارخيية للشعب اللبناني ،ألن وسائل اإلعالم
العربية مل تسارع اىل دعم املقاومة فيما استغرقت
ح ��رب غ ��زة  22ي��وم �اً ألن عنصر اإلع �ل�ام ج��اء
داعماً للمقاومة .وأشار اىل قرب حلول الذكرى
األربعني إلنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران وقال:
إن أكرب مفخرة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ه��ي أن��ه ال أح��د ميكنه أن يقول هل��ا بأننا ل��و مل
ندعمكم أسبوعاً واح��داً ستضطرون اىل التكلم
بالعربية أو الروسية أو الصينية.
واعترب استقالل وأم��ن اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران�ي��ة اجن� ��ازاً عظيماً وأض� ��اف :ان �ظ��روا اىل
حميط إيران وحتى أوروب��ا ،فأمننا ليس حباجة
اىل اخل ��ارج إذ أن اقتصادنا وتقدمنا الصناعي
ومكانتنا وشرعيتنا نابعة من بلدنا ،ففي أي مكان
من العامل يوجد مثل ه��ذا األم��ر؟ فمثلما قال
ترامب صوابا بان أمنهم (بعض الدول) ميكنه أن
يتحول اىل حرب يف غضون أسبوع.
وأش��ار اىل أن ق��وى اهليمنة واإلستكبار عملت
خ�ل�ال األع � ��وام األرب� �ع�ي�ن األخ �ي��رة م ��ا بوسعها
لإلطاحة باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إال
أنهم فشلوا يف ذلك وأصبحت اآلن القوة األوىل
يف املنطقة وأض ��اف :إن ه��ذا األم��ر ليس منجزاً
ق�ل�ي�ل ً
ا وق ��د حت�ق��ق بفضل دم ��اء ش �ه��داء ال�ث��ورة
واحلرب والعلم والطاقة النووية اىل جانب صمود
ودعم الشعب.
واعترب اإلهتمام بالشعب ليس ضرورة أخالقية
بل ضرورة لألمن القومي ألن كل ما عندنا هو
من الشعب .ويف تصريح تلفزيوني ادىل به ظريف
اخلميس أعلن أنه سيزور هذا األسبوع اهلند على
رأس وفد اقتصادي كبري ،وقال :أن هذه الزيارة
تدل على أن القطاع االقتصادي مازال نشطاً جداً
يف جم��ال العالقات اخلارجية .وأض��اف ظريف:
بعد ذلك بأسبوع سأقوم بزيارة اىل العراق ،قد
يرافقين فيها وفد من القطاع اخلاص أيضاً.

رئيس لجنة...
وخ �ل�ال اج�ت�م��اع��ه م �س��اء األرب� �ع ��اء بناشطني
اقتصاديني يف حمافظة ك��رم��ان ج�ن��وب شرق
إيران ،قال فالحت بيشة :إن عصر التطرف ليس
مستقراً ولن يدوم وأن الدولة الكفوءة هي اليت
تتخطى عصر التطرف جيداً.
وأض ��اف :إن عصر ت��رام��ب ل��ن ي��دوم والب��د من
العمل على تقديم املزيد من الدعم للناشطني
االق�ت�ص��ادي�ين يف ال �ب�لاد لتخطي ه ��ذه املرحلة
واحلفاظ على استقرار اقتصادنا.
وأكد فالحت بيشة ،أن اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران�ي��ة مل ول��ن تنتهج التطرف أب ��داً ،وأن ما
يسود سياسة إي��ران هو نهج ازال��ة عوامل التوتر
واحليلولة دون اتساع نطاق األزمات.
اىل ذلك ،قال رئيس جلنة اجملالس والشؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ال�برمل��ان�ي��ة :إن ان�س�ح��اب أم��ري�ك��ا من
اإلت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي ك� ��ان ع�ل�ام ��ة ع �ل��ى ج� ��دواه
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وأض��اف (حممد ج��واد كوليوند) ،اخلميس،
إن أمريكا فهمت جيداً أن هذا اإلجناز مل يضعف
إيران بل على العكس جعلها أقوى ،وهلذا السبب
إنسحبت منه.
وأضاف :أنه من غري الصحيح أن يقول البعض
أننا أعطينا كل شيء ومل حنصل على أي شيء،
ألن اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ع��اجل بعض مشكالتنا يف
حاالت مثل التأمني على الشحن وإنتاج النفط
وتصديره.
وق ��ال ك��ول�ي��ون��د :م��ن غ�ير امل�م�ك��ن ال �ق��ول أن
اإلتفاق النووي حل مجيع املشاكل ،لكن ال ميكن
إنكار تسوية بعض املشاكل من خ�لال اإلتفاق
النووي.
وأض ��اف :إن اإلت�ف��اق ال�ن��ووي مل يكن فعا ًال يف
القطاع املصريف ،ألنه يف هذا القسم ،لدينا قوانني
أخرى ،مبا يف ذلك التعامل مع غسيل األموال،
واليت مل نتمكن من اإلمتثال هلا.
وقال املسؤول الربملاني :هناك متطلبات يف هذا
اجلانب ال ميكن توضيحها ،ألن كل األشخاص
والشركات الذين يعملون معنا يف هذه الظروف
سينكشف أمرهم ويتم حظرهم على الفور.
وأض��اف :إنه على الرغم من كل احلظر ،فان
إيران متكنت من ختصيب اليورانيوم واحلصول
على املياه الثقيلة ،وتسخري هذه العلوم لصاحلها،
هم يعرفون جيداً أن��ه ليس لدينا ما يكفي من
اليورانيوم.
وقال :ما فاجأ العامل هو أن إيران ،رغم احلظر
واملشكالت ،استطاعت التوصل اىل هذه التقنية،
وهم خيشون نقل هذا العلم.

نائب القائد...
وق ��ال س�لام��ي :إن مكانة أم��ري�ك��ا على صعيد
النظام الدولي آخذة باألفول؛ وأضاف :أنه خالفاً
ملا كان يتوقعه ساسة واشنطن ،فإن التكاليف
ال�ب��اه�ظ��ة ال�ت�ي أنفقتها أم��ري�ك��ا ض��د الشعوب
امل�س�ل�م��ة ،مل ت ��ؤد ال �ي��وم إال اىل ت�ع��زي��ز وش��ائ��ج
الصداقة بني املسلمني ونهوض شعوب املنطقة
وتعزيز روح اجلهاد واحل�م��اس ل��دى أبناء األمة
اإلسالمية وتعزيز ال��وح��دة ب�ين ال ��دول املسلمة
حول حمور الثورة اإلسالمية ووالية الفقيه.
وأض� ��اف ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل �ق��وات احل��رس
الثوري :أنه بعد إنتهاء احلرب املفروضة ،أخذت
أمريكا تتشبث مبختلف الذرائع وتكبدت خسائر
ف ��ادح ��ة يف ه���ذا ال��ص ��دد ك �م��ا ان �ه��ا اس�ت�ع��ان��ت
مبختلف القوى وفرضت أن��واع احلظر الدولي
ع �ل��ى ال �ش �ع��ب اإلي� ��ران� ��ي ول �ط��امل��ا ح ��اول ��ت عرب
إستخدام الغزو الثقايف وراء بث الشعور باالحباط
واليأس حيال الثورة ل��دى الشعب وعملت على

جتنيد كافة إمكانياتها للحيلولة دون تقدم
الشباب اإليراني لكنها مُنيت باهلزمية دوما أمامه
بعون اهلل وحتى أنها تعلمت وتعودت على الرتاجع
واإلنسحاب أمامه.

االدعاء العام...
األمر هلم ،ومن املستغرب يف البيان أن النيابة
ال�ع��ام��ة ط��ال�ب��ت ب��إي�ق��اع اجل� ��زاء ال�ش��رع��ي حبق
املتورطني ،وباإلعدام لـ 5موقوفني.
جتدر اإلشارة إىل أن السلطات السعودية أق ّرت
مبقتل خاشقجي يف قنصليتها مبدينة إسطنبول،
ب�ع��د  3أس��اب �ي��ع م ��ن امل ��راوغ ��ة وت �ق��دي��م رواي� ��ات
متناقضة ،لكنها عجزت عن تقديم أي معلومة
خبصوص مصري جثة اجملين عليه ،وهو املطلب
الذي تص ّر عليه أنقرة ،وطالب به العديد من دول
العامل ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية.
ويف حماولة من السلطات السعودية لتربئة ولي
عهدها ،حممد ب��ن سلمان ،م��ن املسؤولية عن
اجلرمية ال�تي ه � ّزت ال��رأي العام العاملي ،أعلنت
النيابة العامة السعودية ،اخلميس املاضي ،أن من
أمر بقتل خاشقجي هو (رئيس فريق التفاوض
معه) (دون ذكر امسه) ،وهي ثامن رواية رمسية
من السعودية عن اجلرمية.
وأضافت :إن جثة اجملين عليه متت جتزئتها من
قبل املباشرين للقتل ،ومت نقلها إىل خارج مبنى
القنصلية ،مشرية إىل أنه مت توقيف  3متهمني
جدد إضافة إىل الـ 18السابقني ،ومت توجيه التهم
إىل  11من املو ّقفني مجيعاً.

قريب ًا...
(يبدأ 21مارس  )2019اىل احمليط األطلسي يف
مهام قد تستمر مخسة أشهر .وأضاف األدمريال
حسين م�ق��دم أم��س اجلمعة يف ح��دي��ث ملراسل
(إرن��ا) ،أن هذه اجملموعة تشمل مدمرة (سهند)
احلاملة للمروحيات بصفتها األك�ث��ر ت�ط��وراً
يف منطقة غرب آسيا .وأوض��ح؛ أن مدمرة سهند
ان�ض�م��ت ق�ب��ل ش�ه��ري��ن اىل األس �ط��ول اجلنوبي
يف س�لاح البحر التابع للجيش اإلي��ران��ي وهي
أكثر تطوراً مقارنة مع مدمرات اجليل السابق
وتبلغ قدراتها ضعف مدمرة مجاران وال ترصدها
الرادارات وتعمل بأربع حمركات.
وأضاف :إن القطع البحرية الـ  59لسالح البحر
التابع للجيش تبحر حالياً يف خليج عدن لضمان
م �ص��احل اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة يف
احمليط اهلندي وتشارك مع باقي القوات املنتشرة
هناك يف إحالل األمن للمالحة البحرية الدولية.
وأوض � ��ح أن م �ه��ام ال �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة التسعة
واخل�م�س�ين ستستمر حتى الشهرين املقبلني.
وأض���اف :إن اهل ��دف م��ن إحب ��ار القطع البحرية
اإلي��ران�ي��ة التابعة للجيش يف امل�ي��اه الدولية هو
احل �ف��اظ ع�ل��ى م �ص��احل اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإليرانية يف املياه البعيدة ورفرفة العلم اإليراني
وإحباط مؤامرات اإليرانوفوبيا اىل جانب اإلشراف
اإلستخباراتي وتوفري أمن املالحة البحرية للبالد
وكذلك نقل رسالة السالم والصداقة.

بعيدي نجاد...
وأش ��ار إىل أن ه��ذه املشكلة م��وج��ودة دائ �م �اً يف
السياسة اخل��ارج�ي��ة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وال�تي
تتأثر بشدة بالسياسات اإلسرائيلية ،وأي سياسة
وم ��وق ��ف ي��رف �ض��ه ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ب��رؤي�ت��ه
املتطرفة والغاصبة ،خيضع بشكل طبيعي اىل
رفض أمريكا .وأضاف سفري إيران يف لندن :طاملا
أن أمريكا رهينة ملثل ه��ذه النظرة وال تستطيع
أن حترر نفسها من هذا اهلاجس ،فإن سياستها
اخلارجية ستظل رهينة إلسرائيل يف املنطقة ،وال
تزال العديد من املشاكل املوجودة يف السياسة
األمريكية قائمة.
وأضاف بعيدي جناد ،إن اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،كانت حتاول دائماً أن تظهر ألمريكا
أنه عندما تكون رهينة لسياسات (إسرائيل) ،فإنها
ال تستطيع التفكري حبرية يف العالقات الصحية
م��ع املنطقة .وفيما يتعلق بإنسحاب ال�ق��وات
األمريكية من سوريا ،قال بعيدي جناد :إن ترامب
كان يكرر وعلى الدوام يف محالته االنتخابية ،أن
محلها
وجود أمريكا يف منطقة الشرق األوسطّ ،
الكثري من التكاليف ومل ينتج عنه أي نتيجة.
وأضاف :أنه من املتوقع أن تفهم أمريكا احلقائق
بشكل جيد وأن تنظر إىل الوضع يف املنطقة بشكل
صحيح .ويف الوقت نفسه ،أشار السفري اإليراني
اىل أنه يف نظر اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
فإن وجود أمريكا يف سوريا لن يضمن بأي شكل
من األشكال السالم واإلستقرار ،وجيب أن تعرتف
يف النهاية بإرادة السوريني لتشكيل حكومتهم.
وأضاف بعيدي جناد :جيب أن نسمح للسوريني
برسم مستقبلهم عن طريق اقرار احلوار الوطين
مع التصدي لإلرهاب بكل أشكاله.

الديمقراطيون...
نظمت يف ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي/ن��وف�م�بر امل��اض��ي،
وحصل الدميقراطيون فيها على غالبية املقاعد
يف جملس ال �ن��واب ،وح��اف��ظ اجلمهوريون على
األغلبية داخل جملس الشيوخ.
وص � �وّت جم�ل��س ال �ن ��واب ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
متويل مؤقت لوزارة األمن الداخلي ألمن احلدود
عند املستويات احلالية حتى الثامن من شباط/
فرباير املقبل ،من دون متويل اجلدار احلدودي مع
املكسيك إلنهاء حالة اإلغالق اجلزئي للحكومة
األمريكية .كذلك ص�وّت جملس النواب على
مشروع املوازنة الفيدرالية بتمويل الوزارات املغلقة
حتى آخر أيلول /سبتمرب املقبل.
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وص �وّت  241مع القرار مقابل  90ضد القرار،
وص �وّت  7أعضاء عن احل��زب اجلمهوري لصاحل
املشروع .ورفع جملس النواب مشروع القانون إىل
جملس الشيوخ ،ويف حال متريره ينبغي أن يوقع
عليه الرئيس ليصبح ق��ان��و ًن��ا .وق��د أعلن زعيم
األغلبية يف جملس الشيوخ ميتش ماكونيل
ع ��دم ط��رح��ه أي م �ش��روع خ ��اص ب��امل��وازن��ة على
التصويت إذا كان الحيتوي على متويل اجلدار.
وهدد البيت األبيض باستخدام الرئيس حقه
يف نقض القرار إن مُرر املشروع يف الكونغرس.
وإذا فشل احل��زب الدميقراطي واجلمهوري يف
التوصل إىل اتفاق سريع ينهي اإلغالق احلكومي،
فسيكون ذلك مؤش ًرا على ص��دام مستمر يؤدي
إىل شلل يف عمل احلكومة حتى االنتخابات املقبلة
عام  .2020وك��ان قد أكد الرئيس األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب املضي يف بناء ج��دار فاصل على
احل ��دود اجلنوبية للبالد مع املكسيك لضمان
األم��ن القومي وملنع التهريب .وكشفت جملة
(بوليتيكو) األمريكية ان السيناتور الدميقراطي
السابق جيم ويب ،الذي شغل منصب وزير البحرية
يف إدارة الرئيس االمريكي األسبق رونالد ريغن،
هو من أبرز االمساء املطروحة لتولي منصب وزير
احلرب االمريكي بعد إستقالة جاميس ماتيس.
وأش ��ارت اجمللة يف تقرير هل��ا ،إىل ان موقف ويب
املتعلق بالقضايا السياسية والعسكرية تنسجم
وم��واق��ف ت��رام��ب م��ن ن��واح��ي أس��اس�ي��ة ،مؤكدة
ان وي��ب رك��ز خ�لال محلته للرتشح النتخابات
جملس الشيوخ خالل عام  2006على إنسحاب
القوات االمريكية من العراق.
ونقلت اجمللة عن مسؤول امريكي مط ّلع ان
إختيار ويب يعتمد على موقفي كل من املؤسسة
العسكرية والنخبة منه ،إضافة اىل موقفه حيال
س��وري��ا وأفغانستان وع��دد م��ن امللفات االخ��رى.
ولفتت إىل ان ويب كان قد كتب مقالة قبيل
الغزو األمريكي للعراق خالل العام  2003قال
فيها :إن (م��ن يضغط لشن ح��رب) أحادية على
ال�ع��راق ،ي��درك متاماً ان ال وج��ود السرتاتيجية
خ��روج يف ح��ال مت االجتياح .وذك��رت اجمللة ان
ويب كتب يف مقالته هذه ،ان العراقيني هم عبارة
عن شعب متعدد االعراق وفيه فصائل متنافسة
سيعتقدون ان االحتالل االمريكي هو عبارة عن
كفار يقومون باجتياح مهد احلضارة االسالمية.
وأض���اف���ت :ان وي���ب خت � � ّرج م ��ن االك��ادمي �ي��ة
البحرية االمريكية وشارك حبرب فيتنام ،كما
ميلك مؤلفات حول خوض احل��روب ،الفتة إىل
انه على الرغم من انه دميقراطي ،اال ان عددا من
كبار أنصار ترامب دعموا تعيينه لتولي منصب
وزي��ر احل��رب ووص�ف��وه بانه منسجم مع (أفضل
مواقف ترامب على صعيد السياسة اخلارجية).
تتمــــــات صفحــــــة
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الجيش يوقع...
وأم��ا عن خسائر اجلبهة الوطنية للتحرير،
ف�ت�ح� ّدث��ت امل �ص��ادر أن معظم اخل�س��ائ��ر ه��ي يف
صفوف الزنكي ،وألوية صقور الشام وجتاوزت املئة
قتيل ،وع��دد كبري من اجلرحى ،بينما خسرت
احل��رك��ة ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن مقاتليها كأسرى
خالل اقتحام مدينة سراقب وبعض القرى جنوب
إدل��ب .هذا وشهدت مدينة احلسكة مشال شرق
سوريا جتمعا شعبيا حاشدا للتنديد بتهديدات
تركيا بشن عدوان على األراضي السورية ورفضاً
ّ
ألي وجود أجنيب غري شرعي.
يف سياق غري متصل رفضت وزارة الداخلية
اجلزائرية مزاعم أن السوريني الذين منعتهم من
دخ��ول أراض��ي اجلزائر كانوا الجئني ،مؤكدة
أنهم من عناصر ما يسمى بـ»اجليش السوري
احلر» املعارض لدمشق والناشط يف حلب.
وقال مدير املركز العملياتي يف الوزارة حسان
قاسيمي« :لقد مت تقديم هؤالء األشخاص على
أنهم م�ه��اج��رون ،إ ّال أنهم ليسوا ك��ذل��ك .مل��اذا
ليسوا مب�ه��اج��ري��ن؟ ببساطة ألن األم ��ر يتعلق
جبنود من اجليش ال�س��وري احل��ر الذين كانوا
يف حلب» .من جهة اخ��رى أعلن مستشار األمن
القومي األمريكي جون بولتون ،أ ّنه سيزور تركيا
برفقة املبعوث اخلاص إىل سورية جيمس جيفري،
ورئيس األركان جوزيف دانفورد ،بهدف التنسيق
بشأن انسحاب قوات بالده من سورية .جاء ذلك
يف تغريدات نشرها ،اجلمعة ،عرب حسابه يف موقع
«تويرت» ،ذكر فيها أ ّنه سيزور ،السبت ،األراضي
الفلسطينية احملتلة وت��رك�ي��ا ،م��ن أج ��ل حبث
انسحاب القوات األمريكية من سورية.

الجيش اليمني...
يف غضون ذلك قام أبناء قبائل مديرية الزهرة
مبحافظة احل��دي��دة اخل�م�ي��س ،بتنظيم وقفة
قبلية تنديدآ خبروقات العدوان املتواصلة على
حمافظة احل��دي��دة ومديرياتها وارت�ك��اب��ه أبشع
اجلرائم حبق أبناء احلديدة.

العراق يدعم...
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م العمليات العميد حييى
رسول ،ان «انسحاب القطعات األمريكية من سوريا
سيكون إىل أربيل وليس إىل أراض تابعة للحكومة
االحتادية» .وأع��رب حجة االس�لام واملسلمني أكرم
الكعيب خ�لال برنامج متلفز على قناة «النجباء»
ال�ف�ض��ائ�ي��ة ،ع��ن تهانيه مبناسبة ال�س�ن��ة امل�ي�لادي��ة
اجل��دي��دة ومولد رس��ول االنسانية واحمل�ب��ة ،نيب اهلل
عيسى (ع) جلميع املسيحني واالح���رار يف العامل.
كما أطلق قاطع عمليات سامراء للحشد الشعيب،
محلة دهم ومسح للمناطق احملاذية لشرق األنبار،
فيما قطع الطريق أمام داعش لتنفيذ عمليات تسلل.

