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شمخاني...
ويف كلمة ل��ه أم ��س اإلث �ن�ين خ�ل�ال ملتقى
(الدفاع واألمن يف غرب آسيا) الدولي يف طهران
أشار مشخاني ،اىل  3سياسات ثابتة للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وق��ال :إن األمن اجلماعي
م��ن ق�ب��ل ح �ك��وم��ات املنطقة ه��و ط��ري��ق احل��ل
األساسي واملستديم إلرساء األمن يف املنطقة.
واعترب معارضة تغيري احلدود وتقسيم الدول
بأنه الركن الثاني هلذه السياسة ،وأضاف :إن
املعارضة اجلادة لتواجد القوات العسكرية لدول
من خ��ارج االقليم فيها تشكل الركن الثالث
هلذه السياسة.
وأش��ار اىل تصرحيات املسؤولني األمريكيني
حول التفاوض مع إيران وقال :أنه خالل زيارتي
األخرية اىل أفغانستان التقى بي مندوبان عن
أمريكا وقاال بأن أمريكا ترغب بالتفاوض معكم
ولكن من الواضح أن إي��ران لن تتفاوض معهم
ألن أمريكا ناكثة للعهد وغري جديرة بالثقة
وال معنى للتفاوض معها.
وأض��اف :إن جون بولتون يتخذ القرار حسب
م�ع�ل��وم��ات زم���رة امل�ن��اف�ق�ين (خ �ل��ق اإلره��اب �ي��ة)
ولكن من املعيب لقوة هلا ادعاءاتها أن تستقي
م �ع �ل��وم��ات �ه��ا م ��ن امل �ن ��اف �ق�ي�ن ،ال �ت�ي ت �ع��د ملنع
تضاؤل عدد عناصرهم أساساً ،إلخت��اذ ق��رارات
اسرتاتيجية ضد إيران.
ونصح مشخاني جون بولتون بأن يبادر على
األقل اىل تغيري املصطلحات الواردة يف منشورات
املنافقني وأن ال يسرد ذات العبارات بعينها يف
وثيقة األمن القومي األمريكي.
وتابع أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي؛
أن العام اجل��اري سيكون عام خروج أمريكا من
املنطقة رغماً عنها وستكون مرغمة على اخلروج
من اخلليج الفارسي مستقب ً
ال أيضاً.
وقال أمني اجمللس األعلى لألمن القومي :إن
األمريكيني ومزعزعي األم��ن ال سبيل أمامهم
سوى اخلروج من املنطقة ،ليس فقط من سوريا
والعراق ولبنان الذي خرجوا منه ،بل أن يبدأوا
خروجهم من اخلليج الفارسي أيضاً وسنكون
حنن جنود هذه االسرتاتيجية.
وأكد مشخاني بأن االسرتاتيجية األمريكية
يف املنطقة ق��د وصلت اىل طريق م�س��دود وان
هذا األمر ال يفرض على أمريكا سوى اخلروج
من املنطقة وأض��اف :إن مسرية تتبلور اآلن يف
املنطقة ضد اجلهات املزعزعة لألمن واإلستقرار
فيها ،وه��ي يف احلقيقة جتعل أمريكا مرغمة
على اخلروج من املنطقة.
وأض ��اف :إن األمريكيني وبعد  17ع��ام�اً من
التواجد العسكري يف أفغانستان يتحدثون اآلن
عن اخلروج منها يف الوقت الذي مل حيققوا أياً
من عناصر إستتباب األمن فيها.
وأك��د أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي
اإلي��ران��ي ب��أن أمريكا مل يكن هل��ا دور يف دحر
(داعش) يف سوريا وأن اسرتاتيجيتها فشلت فيها
وهي تواجه اآلن تناقضات يف شرق الفرات حيث
أن ه��ذه ال�ظ��روف ال جتعل سبي ً
ال أم��ام أمريكا
سوى اخلروج من املنطقة.
وأشار اىل إندحار (داعش) من العراق وقال :إن
سيادة شاملة متبلورة اآلن يف العراق وتالمحاً
وت ��وح ��داً ب�ين خمتلف األط �ي ��اف وال�ق��وم�ي��ات
العراقية.
وأع��رب مشخاني عن اعتقاده بأن أمريكا لن
تتخلى ع��ن سياسة التخويف م��ن إي ��ران ولن
تقلع عن دعمها للسعودية يف حربها ضد اليمن
وأضاف :إن اإلبادة البشرية والدفاع عن القتلة
باملنشار إلستقطاب املزيد من امل�ص��ادر املالية
يعدان من سياسات أمريكا الثابتة يف منطقتنا
لزعزعة األمن فيها.
وأك� � ��د مش �خ ��ان ��ي ب � ��أن أم ��ري� �ك ��ا واجل� �ه ��ات
املزعزعة لألمن يف املنطقة تعيش حقيقة ُم ّرة
يف أفغانستان وال�ع��راق وسوريا واليمن و(هل��ذا
السبب ف��إن��ه على الشعب اإلي ��ران ��ي أن يقيم
احتفا ًال مهيباً يف الذكرى األربعني إلنتصار
ال��ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة ل��دع�م��ه ل�ش�ع��وب املنطقة
وإجهاضه تدخالت وممارسات مزعزعي األمن
باملنطقة).
ويف تصريح أدىل به للصحفيني على هامش
امللتقى قال مشخاني :إن أمريكا خبصائصها
الراهنة ال ميكنها أن تكون طرفاً للتفاوض مع
أي دولة.
وأض � � ��اف :إن إي� � ��ران اخت � ��ذت س �ي��اس��ة ع��دم
اإلستسالم وتيئيس أمريكا.
* ليست لنا قوات يف املنطقة لنقوم بسحبها
ويف الرد على سؤال حول تواجد إيران باملنطقة
قال :إن إيران ليست هلا قوات يف املنطقة لتقوم
بسحبها ،أن قواتنا كانت عبارة عن مستشارين
عسكريني يقدمون امل �ش��ورة فقط وأن شعوب
املنطقة يف العراق وسوريا وأفغانستان واليمن
هي اليت تدافع عن بالدها.
* إي� ��ران تسعى ل��دع��م احل�ك��وم��ة األفغانية
لتحقيق اإلستقرار يف أفغانستان
وب �ش��أن امل �ف��اوض��ات م��ع ط��ال �ب��ان واحل�ك��وم��ة
األف�غ��ان�ي��ة ق ��ال مش�خ��ان��ي :إن �ن��ا نسعى لدعم
احل �ك��وم��ة األف�غ��ان�ي��ة لتحقيق اإلس �ت �ق��رار يف
أف �غ��ان �س �ت��ان ،وأن ط��ال �ب��ان ت �س �ع��ى م ��ن أج��ل
التوصل اىل سالم مع احلكومة ،وأن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية تسعى أيضاً لدعم احلكومة
األفغانية للوصول اىل صيغة من أج��ل إرس��اء
السالم واإلستقرار يف هذا البلد.
* نتابع مسرية مفاوضات آستانة
وبشأن مسرية السالم يف سوريا املتبعة من قبل
إي��ران وروسيا وتركيا ق��ال :اننا نتابع مسرية

مفاوضات آستانة وبعد القضاء على االرهابيني
هنالك عمل مشرتك جار يف اطار تشكيل جلنة
الدستور وان أرضية التعاون متوفرة يف ضوء
االن �ت �ص��ارات االخ�ي�رة ال�تي حتققت وبطبيعة
احل ��ال ف ��إن األوض � ��اع يف ش ��رق ال �ف��رات اكثر
تعقيدا وهي حباجة اىل املزيد من املفاوضات.
وح ��ول ملتقى ي��وم أم��س ق��ال مش�خ��ان��ي :إن
املشاركة الواسعة من قبل مندوبي خمتلف
ال� ��دول يف ه ��ذا امللتقى م��ؤش��ر اىل ع ��دم عزلة
إي� ��ران وتشكل أف�ض��ل م�ث��ال على إث �ب��ات فشل
االسرتاتيجية األمريكية الرامية اىل عزل إيران.
أما وزير الدفاع اإليراني العميد أمري حامتي
فقد ن�دّد أم��ام (ملتقى الدفاع واألم��ن يف غرب
آسيا) بسياسات أمريكا يف املنطقة ،معترباً أنها
وصلت اىل طريق مسدود وأن السالم واإلستقرار
يف املنطقة ليس ببعيد.
وقال :إن األطماع الغربية اإلستعمارية ش ّكلت
عنصراً مهماً يف ب�ل��ورة ال�ت�ط��ورات يف املنطقة
ومصدراً للمخططات واملصاحل الغربية.
وأض� � ��اف :إن ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ك��ان��ت س��اح��ة
للمعسكرين ال �ش��رق��ي وال �غ��رب��ي ب�ع��د احل��رب
العاملية الثانية وأن إقامة الكيان اإلسرائيلي
باتت كجرح ن��ازف ل��دى ال ��رأي العام لشعوب
املنطقة.
واع �ت�بر أن ال�ن�ص��ر ال�ن�ه��ائ��ي س�ي�ك��ون حليف
ش�ع��وب املنطقة ،كما أن النظام اجل��دي��د يف
غ��رب آسيا سيختلف عن خمططات الالعبني
السابقني ألن هذا النظام سريتكز على مقارعة
اإلستكبار وسيكون حملي الطابع.
ونوّه اىل أن التطورات اليت وقعت خالل األعوام
املاضية دللت على أن الغرب مل يعد ركناً يف
إرساء األمن يف املنطقة وأن إنسحاب أمريكا من
سوريا يؤكد هذا األمر.
ويف سياق آخ��ر ق��ال حامتي :إن رسالتنا اىل
األش� �ق ��اء واألص� ��دق� ��اء واض��ح ��ة وت�ت�م�ث��ل ب��أن
الوقت قد ح��ان للتعاون والتقارب وأن السالم
واإلس�ت�ق��رار حق جلميع الشعوب واحلكومات
ال��وط�ن�ي��ة ح�ي��ث أن حتقيقه س�ي�ك��ون م�ي�س��وراً
بفضل التعاون اإلقليمي.
واع�ت�بر أن احلكومة األمريكية وص�ل��ت اىل
ط��ري��ق م �س��دود وب��ات��ت غ�ير مستعدة لتحمل
التكاليف الباهظة لتواجدها يف املنطقة وأنها
قد تتجه ملمارسة جت��ارة األم��ن من خ�لال هذه
النظرة.
وقال :إن ردنا على اعدائنا هو أن الوقت حالياً
غري مناسب إلختبار قدراتنا.
واع�ت�بر( :أن قوتنا الدفاعية تتعلق جبميع
أشقائنا املسلمني ونؤمن أن القوى التدخلية
ت��درك أنها غ�ير ق ��ادرة على محاية نفسها من
تأثريات تقويض األمن يف املنطقة).
وخالل تصريح له ملراسل وكالة (إرن��ا) على
هامش امللتقى أعلن وزير الدفاع بأ ّن التفاوض
بني إيران وطالبان جاء على خلفية نوايا إيران
احلسنة وبالتنسيق م��ع حكومة أفغانستان
وأض��اف :إن هذه املفاوضات كانت تهدف إىل
إعادة السالم واإلستقرار اليها.
وعن األمن يف غرب آسيا قال :منذ أن وطأت
قدمي الغرب املنطقة عانت منطقتنا من انعدام
األم ��ن بشكل مستمر وأض ��اف أن�ه��ا ش�ه��دت يف
األعوام الثمانية املنصرمة أعنف وأدمى حقباتها
كما عانت شعوب املنطقة من مشاكل عصيبة.
وأش ��ار العميد ح��امت��ي ان مكافحة االره ��اب
خاصة تنظيم (داع ��ش) اإلره��اب��ي ال��ذي كان
ي��رت�ك��ب ج��رائ��م ك �ب�يرة ،ك ��ان آخ ��ر م��ا قامت
ب��ه إي ��ران بهدف إستتباب ال�س�لام واإلستقرار
يف املنطقة م��ؤك��داً أن إي��ران متكنت من دحر
(داع��ش) من املنطقة من خالل مساعدة بعض
دول املنطقة خاصة سوريا والعراق.
من جانبه ،أكد نائب وزي��ر الدفاع السوري،
على ال�ع�لاق��ات الطيبة ب�ين ط �ه��ران ودم�ش��ق؛
قائ ً
ال أن البلدين يعمالن على توطيد عالقاتهما
أكثر فأكثر يف ض��وء اخلطط اجليدة اليت
وضعها اجلانبان.
وأش��ار العماد حممود الشوا يف ح��وار ملراسل
(إرن ��ا) على هامش ملتقى (ال��دف��اع واألم��ن يف
غ ��رب آس �ي��ا) ،اىل ت��اري��خ ال �ع�لاق��ات ب�ين إي ��ران
وس��وري��ا؛ مضيفاً أن ال�ت�ع��اون وال �ع�لاق��ات بني
سوريا وإيران أخذت بالتجذر منذ مطلع الثورة
اإلسالمية يف إيران.
ون �وّه نائب وزي��ر الدفاع السوري اىل التعاون
املستمر القائم بني البلدين؛ م��ؤك��داً أن��ه مت
وضع خطط جيدة جداً لتعزيز هذا التعاون.
وأضاف الشوا أن التعاون بني طهران ودمشق
يشمل خمتلف اجملاالت السياسية واإلجتماعية
واإلقتصادية والثقافية؛ معرباً عن أمله يف تعزيز
هذا التعاون أكثر فأكثر.
ويف جانب آخر من حديثه ،قال هذا املسؤول
ال�س��وري يف معرض اإلج��اب��ة على س��ؤال ،فيما
خي ��ص ع�م�ل�ي��ة إن �س �ح��اب ال� �ق ��وات العسكرية
األم��ري �ك �ي��ة م ��ن س ��وري ��ا :إن ت ��واج ��د ال �ق ��وات
األمريكية يف سوريا أمر غري قانوني؛ فلهذا مل
ول��ن يوجد يف أي وق��ت أي تفاوض بني سوريا
والقوات األمريكية.
وأوضح العماد الشوا ،أنه وفقاً ملا شهدناه حلد
اآلن ،بدأت القوات األمريكية بنقل مركباتها
م ��ن س ��وري ��ا اىل ال� �ع ��راق ،ح �ي��ث ق ��ام ال��رئ�ي��س
األمريكي دونالد ترامب بلقاء القوات املنسحبة
من سوريا.
وأك��د مساعد وزي��ر ال��دف��اع ال �س��وري( ،حنن
مص ّرون على إستعادة األراض��ي السورية حتى
آخ ��ر ش�بر م��ن ي��د احمل �ت �ل�ين) وص� � � ّرح :أن ��ه إذا
تسنى األمر ،سنقوم بهذا العمل عرب األساليب
السلمية وإذا تعذر ذلك ،فسنقوم بهذا العمل
ع �ل��ى س��اح��ة ال �ن �ض��ال إم �ت �ث��ا ًال لتنفيذ ق ��رار
احلكومة السورية بشأن حترير أراضيها.
وأض � ��اف :إن اإلره ��اب �ي�ي�ن ال مي�ت�ل�ك��ون دي�ن�اً
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وال وط�ن�اً ،مصرحاً ،أن املستقبل سيثبت بأن أن تسهم يف أم��ن ه��ذه املنطقة املائية ،يف حني االب� �ت ��زاز اخل ��ارج ��ي .ي�ب�ق��ى م �ص��در اخل �ط��ورة مسبوقة» ،وستمثل بالنسبة له حقبة جديدة،
املقاومة وم��واق��ف الشعب واحلكومة السورية أن توقيع إتفاقية حبر قزوين القانونية ،و ّفرت هنا ،هو أن حياول طرف من األط��راف حلحلة بعد حنو  8سنوات من العزلة واحلرب والدمار.
ميدانياً أوقعت وحدات من اجليش السوري
كانت صائبة.
األرضية لضمان أمن حبر قزوين من قبل الدول ال��وض��ع ع�بر اشتباك يظنه حم� ��دوداً ،أو عرب
من جانبه ،قال رئيس اجلامعة العليا للدفاع الساحلية اخلمس.
جمازفة بسياسة حافة اهلاوية دون حرفية أو قتلى ومصابني يف صفوف جمموعات إرهابية
وق��ال :إن التدريبات البحرية املشرتكة بني عرب تفاعالت داخلية تشكل زل��زا ًال يهز النظام ح ��اول ��ت ال �ت �س �ل��ل ب ��اجت ��اه ع� ��دد م ��ن ال �ن �ق��اط
ال��وط�ني يف اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة
العسكرية واملناطق اآلمنة بريف محاة الشمالي.
العميد أمح��د وح�ي��دي بأنه ليس م��ن املعلوم إي��ران وروسيا ستضمن أمن حبر قزوين ،وقال :االقليمي مبا يدفع إلشتباك حتمي.
أن خترج أمريكا من سوريا أم ال ولكن ال تأثري إن الدولتني أجرت مثل هذه املناورات قبل ثالث
وأف ��اد م��راس��ل سانا يف مح��اة ب��أن وح��دة من
ووف� � �ق� � �اً جل��م��ي ��ع احل � � � ��االت وال ��ت���وق ��ع���ات،
سنوات ،كما إن القطع البحرية للبلدين تقوم ت�ب�ق��ى امل �ق��اوم��ة ث��اب �ت��ة ألن ب��رن��اجم �ه��ا ث��اب��ت اجل �ي��ش م�ت�م��رك��زة يف ري ��ف مح ��اة الشمالي
لذلك إذ أنها منيت باهلزمية.
وأض��اف :رغ��م اع�لان األمريكيني عن عزمهم برحالت وديّة ملوانئ بعضها البعض.
وهدفها م �ع��روف ،فهي م��وج��ودة حيثما جيب حلماية امل��دن�ي�ين يف ال �ق��رى وال �ب �ل��دات اآلمنة
رص � ��دت جم �م��وع��ات إره ��اب��ي ��ة م ��ن /ك �ت��ائ��ب
وص � � ّرح خ�ب�ير م��رك��ز ال ��دراس ��ات السياسية أن تكون.
ل �ل �خ��روج م��ن س��وري��ا ول �ك��ن ل�ي��س م��ن امل�ع�ل��وم
كثرياً أن يتم تنفيذ ذلك ،وإن كان بقاؤهم  -ال �ع �س �ك��ري��ة ال ��روس� �ي ��ة :إن إي� � ��ران وروس��ي ��ا
* عن موقع العهد اإلخباري ال�ع��زة /تسللت من بلدة اللطامنة وحميطها
أو خروجهم منها ال تأثري له ألنهم ُه ِزموا فيها .مت�ت�ل�ك��ان أك�ب�ر ق ��وة حب��ري��ة يف حب��ر ق��زوي��ن،
ب��اجت��اه نقطة عسكرية يف املنطقة وتعاملت
واعترب أن األوروبيني قد م ّلوا من تنفيذ أوامر ويف ه� ��ذا ال��س��ي ��اق ،ف� ��إن ت� �ع ��اون ال �ب �ل��دي��ن يف
معها باألسلحة املناسبة ما أدى إىل إيقاع قتلى
تتمــــــات صفحــــــة
3
ومصابني يف صفوفها يف حني فر الباقون باجتاه
أمريكا واح ��دة بعد أخ��رى وأض ��اف :إن النظم م �ن��ع وص� ��ول األج ��ان ��ب إىل حب ��ر ق ��زوي ��ن أم��ر
نقاط تسللهم.
املتبلورة يف سائر املناطق قد ترسخت اىل حد ما مهم للغاية.
وأك��د أن هذا التعاون ميكن أن يكون مثمراً
وب�ي�ن امل��راس��ل أن ض��رب��ات مدفعية نفذتها
إال أن التطورات يف غرب آسيا حساسة ومعقدة
السيد الحوثي...
وحدة من اجليش على جمموعة إرهابية حاولت
إذ أن هذه املنطقة جرحية ودامية من األزمات يف م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب واجل �م��اع��ات املتطرفة
التسلل انطالقا من قرية معركبة لالعتداء
اليت فرضت عليها ولكن على كل حال فإن هذه يف منطقة حب��ر ق��زوي��ن ويف مكافحة تهريب
وأكد الناطق الرمسي للحكومة استشهاد على إحدى النقاط العسكرية أدت إىل تكبيدها
املخدرات والسلع ،وكذلك تقديم الدعم يف
املنطقة تتحرك حنو مستقبل أفضل.
وجرح أكثر من  39480مدنيا جراء االستهداف خسائر باألفراد والعتاد وتدمري نقاط حمصنة
وقال وزير الدفاع اإليراني األسبق ،أن القضايا حاالت الطوارئ بالنسبة للسفن.
وق��ال :إن روسيا حريصة على زي��ادة التعاون املباشر للعدوان السعودي األمريكي حتى نهاية لإلرهابيني يف عمق منطقة انتشارهم.
األم �ن �ي ��ة يف س ��وري ��ا ت �ت �ح��رك حن ��و ال�ق�ض��اي��ا
السياسية ويف العراق أيضا تعمل احلكومة يف مع إي ��ران ،يف حني أن إي ��ران ،نظراً لسياستها العام .2018
يف غ�ض��ون ذل��ك كشف ال�ق�ي��ادي ال�ك��ردي
وأوضح أن عدد الشهداء املدنيني منذ بداية يف “ق��وات سوريا الدميقراطية” (قسد) ري��دور
مرحلة ما بعد (داع��ش) وبشأن اليمن هنالك اخلارجية يف منع التوتر يف املناطق احمليطة
ت��واف�ق��ات على ال ��ورق على األق ��ل وك��ل ذلك بها ،مهتمة بالتأكيد بتطوير التعاون البحري ال �ع��دوان وح�ت��ى نهاية ع��ام  2018بلغ  15359خليل عن مفاوضات مع احلكومة السورية حول
شهيدا ،فيما بلغ عدد اجلرحى املدنيني جراء انتشار اجليش السوري على احلدود مع تركيا.
مع روسيا.
مؤشرات اىل حترك املنطقة حنو األفضل.
استهداف العدوان املباشر  24121جرحيا.
ونقلت ال��وك��ال��ة الفرنسية “ا ف ب” عن
وأك ��د ب ��أن ال�ك�ي��ان الصهيوني ي ��رى حياته
وأض��اف الشامي أن��ه ت��ويف أكثر من  17608القيادي الكردي ،قوله أن األمور ما زالت حباجة
متعلقة بإثارة األزم��ات يف املنطقة وأض��اف :إن
املفاوضات...
م��ري��ض وم��ري �ض��ة ج� ��راء م�ن�ع�ه��م م ��ن السفر إىل ترتيبات معينة تتعلق بكيفية احلكم يف هذه
تيار اإلره ��اب املبين على التكفري والتدخل يف
توصل اإلدارة
املنطقة يعد من التحديات فيها.
وق� ��ال ن� ��ور :م��ع ك��ل ه ��ذه ال�ت�ف��اص�ي��ل نأمل للتداوي يف اخلارج وإغالق مطار صنعاء الدولي .املناطق ،مضيفاً أنه “ال مف ّر من ّ
وب�يّ�ن أن أك�ث��ر م��ن  22مليون ف��رد حباجة ال��ذات �ي��ة إىل ح � ّ�ل م��ع احل�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ألن
بالتفاهم مع احلركة لكن يف نهاية املطاف
األم ��ر يعود اليها لتغتنم الفرصة وتنظر يف ملساعدات إنسانية خمتلفة نتيجة الكارثة اليت مناطقها هي جزء من سوريا”.
ظريف...
خلفها العدوان ،مشريا إىل أن أع��داد النازحني
وشدد القيادي الكردي على أن هذا االتفاق
املبادرة الشاملة للتفاوض والسالم اليت طرحها
نازح
ومخسون
وأربعمائة
ماليني
ثالثة
�اوز
�
جت
جي��ب أن يشمل ب �ق��اء املسلحني األك � ��راد يف
وی �ض � ّم ال��وف��د امل��راف��ق ل��وزی��ر اخل��ارج�ی��ة اىل الرئيس األفغاني أشرف غين وترى هل متلك
اهلند ،عدداً من مدراء شركات ریادة األعمال اإلرادة السياسية وتريد لعب دور يف مستقبل داخ��ل اليمن ،فيما وص��ل ع��دد املغرتبني خارج مناطقهم م��ع إمكانية انضوائهم يف صفوف
اليمن إىل  70ألفا.
اجليش السوري.
أفغانستان أم ال.
والقطاع اخلاص يف إیران.
ميدانياً قتل وجرح عشرات من مرتزقة حتاف
وف �ض�ل ً
ا ع��ن امل �ش��ارك��ة يف م��ؤمت��ر رایسینا،
وأك� ��د ال�س�ف�ير أن احل �ك��وم��ة األف �غ��ان �ي��ة مل العدوان السعودي االثنني يف انكسار زحفني هلم
العدو الصهيوني...
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باجتاه رشاحة الشرقية والغربية بقطاع عسري.
امل�ش�ترك حبضور مج��ع م��ن رج��ال األع�م��ال يف تعجيزية قائ ً
أمامها
�واب
�
ب
األ
مجيع
فتحنا
:
ال
وأوض � ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن وح � ��دات من
جلان املقاومة اعتربت أن انسحاب موظفي
إیران واهلند ،باإلضافة اىل املشاركة يف إجتماع م��ن الناحية السياسية واحل�ق��وق�ي��ة ومنحنا اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان الشعبية ت �ص��دت لزحفني
حوافز كبرية والباقي يعود اليها لكن مل نتلق للمرتزقة على رشاحة الشرقية والغربية ما أدى السلطة م��ن م�ع�بر رف ��ح «س�ي�ع� ّ�م��ق االن�ق�س��ام
جتاري برعایة احتاد الصناعات اهلندي.
من جانبه ،اعترب سفري اجلمهورية اإلسالمية رداً اجيابياً
واحل� �ص ��ار و ال خي ��دم إال ال �ع ��دو الصهيوني
اللحظة.
هذه
حتى
منهم
إىل مصرع وجرح عدد من املرتزقة .
وأش � ��ار امل��ص ��در إىل ت��دم�ير آل �ي��ة عسكرية وي�ت�م��اه��ى م��ع صفقة ال �ق��رن بفصل غ ��زة عن
لدى اهلند (علي جكيين) ،زيارة وزير اخلارجية،
ل�ل�م��رت��زق��ة أث �ن��اء عملية ال�ت�ص��دي للزحفني الضفة».
حممد ج��واد ظريف اىل نيودهلي بأنها هامة
تصاحبه...
إقليمي
شتاء
والح �ق �اً ،أعلن وزي��ر ال�ش��ؤون املدنية وعضو
جداً؛ مضيفاً أن هذه الزيارة تهدف أساساً اىل
ال �ل��ذی��ن اس �ت �م��را ل �س��اع��ات ومل حي�ق��ق ال�ع��دو
اللجنة املركزية حلركة فتح حسني الشيخ،
�ران
ال�ن�ه��وض حبجم ال�ت�ب��ادل ل�ت�ج��اري ب�ين إي�
 - 1م �ع��ادل��ة ردع ج ��دي ��دة حمل� ��ور امل �ق��اوم��ة ،خالهلما أي تقدم.
كما دمر اجليش واللجان الشعبية ،االثنني ،شرط عودة طواقم السلطة الفلسطينية للعمل
مليون
واهلند اىل ما يزيد عن  13مليار و700
ً
واتساع هل��ذا احمل��ور بعيدا عن ح��دود فلسطني
احملتلة هذه امل��رة ،لتصل اىل باب املندب وشبه آلية ملرتزقة ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي األم��ري�ك��ي يف يف معرب رفح جنوب قطاع غزة.
دوالر.
وق� ��ال ال�ش�ي��خ يف ت �ص��رحي��ات ص�ح�ف�ي��ة إن
وأش� � ��ار ج �ك �ي�ني أم� ��س اإلث� �ن�ي�ن يف ت�ص��ري��ح اجل��زي��رة ،وك��ذل��ك ب ��وادر تالحم م��ع ال�ع��راق ،حمافظة اجلوف.
وأوضح مصدر عسكري أن وحدة ضد الدروع شرطنا ل�ع��ودة املوظفني للعمل يف معرب رفح
مل��راس��ل (إرن ��ا) ،اىل ت��اري��خ العالقات السياسية مب��ا ي�ع�ي��د ش�ب��ح اهل �ل�ال اخل �ص �ي��ب ،وه ��و ه��ذه
واإلقتصادية بني إي��ران واهلند ال سيما خالل امل� � � ّرة ه�ل�ال م� �ق ��اوم ،وه ��و اجن� ��از اس�ترات�ي�ج��ي لدى اجليش واللجان الشعبية دمرت آلية حتمل هو أن جتلس محاس على الطاولة بكل جدّية
�اش��ا عيار  23تابعة للمرتزقة غرب إلنهاء االنقسام».
السنوات األخرية وبالتحديد بعد إبرام اإلتفاق بالغ األهمية يقلب م�ع��ادالت أمريكا والغرب م�ع� ً
�دل رش� ً
وأض ��اف أن إمكانية أن تذهب السلطة إىل
ال �ن��ووي؛ م��ؤك��داً أن اجل��ان��ب الثنائي ل��زي��ارة يف املنطقة.
موجه.
بصاروخ
اليتمة
«إما
ال��وزي��ر اىل اهلند مهما للغاية؛ موضحاً بأن
هذا وتكبد الغزاة واملرتزقة خسائر فادحة يف قطاع غزة «باملفرق» أصبح غري وارد ،متابعاً ّ
 - 2اس�ت�ق�لال نسيب لرتكيا بعد إجادتها
يرافق ال��وزي��ر وف��د يتكون من  70شخصاً من اللعب على التناقضات ،أحيا طموحات توسعية األرواح والعتاد بعملية نوعية للجيش واللجان أن نذهب إىل اتفاق باجلملة على كل امللفات
والقضايا وإمّا ال».
ال �غ��رف التجارية وال �ش��رك��ات اهل��ام��ة ورج��ال قدمية ومكنها اللعب مع الكبار واإلستفادة من الشعبية قبالة جيزان.
ودع��ت اهليئة الوطنية العليا ملسرية العودة
األع �م��ال اإلي��ران �ي�ين للمشاركة يف إجتماع مجيع املعسكرات.
وأوض � ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن وح � ��دات من
 - 3انكفاء جربي لقوى خليجية على رأسها اجليش واللجان هامجت مساء األح��د مواقع وكسر احلصار احلكومة الفلسطينية «هيئة
جتاري يف إطار هذه الزيارة.
وأض��اف السفري اإليراني يف نيودهلي أنه من ال�س�ع��ودي��ة ،ح��اول��ت جت ��اوز امكانياتها ولعب قوى العدوان شرق جبل النار قبالة جيزان ،ما امل�ع��اب��ر «إىل ال�تراج��ع ال �ف��وري ع��ن ق��راره��ا ملا
املقرر أن يعقد ظريف خ�لال زيارته اىل اهلند أدوار أك�بر من حجمها احلقيقي احلضاري أسفر عن مصرع وإصابة أعداد كبرية من الغزاة س�ي�ترت��ب ع�ل��ى ذل ��ك م��ن آث���ار ك��ارث �ي��ة تنذر
بإغالق املعرب و بتفاقم األزمات اإلنسانية وتأزيم
إجتماعاً مع النخب والباحثني يف هذا البلد.
واملعنوي ،اعتماداً على ذراع وحيد هو املال ،مبا واملرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة.
وأكد املصدر استمرار العمليات العسكرية ال �ظ��روف أم ��ام أب �ن��اء شعبنا وب��ذل��ك تتحمل
تأتي
وأشار جكيين ،أن زيارة ظريف اىل اهلند
جعلها فريسة لإلبتزاز واإلستنزاف ،وال جتد
تلبية لدعوة مؤسسة أوبزرفر لألحباث ( )ORFبعد افتقادها نفوذها املعنوي عرب التفريطات يف جبهات احلدود وداخل العمق السعودي حتى اهليئة املسؤولية يف تفاقم أزمة املسافرين».
إىل ذلك أدانت حكومة فلسطني اقتحام وزير
يف نيودهلي حلضور مؤمتر (رايسينا للحوار) املعلنة وال �ت �ن��ازل ع��ن س�لاح�ه��ا ال��دي�ني ال��ذي يتوقف العدوان األمريكي السعودي حبق أبناء
الزراعة اإلسرائيلي للمسجد األقصى ،وجتوّل
( )Raisina Dialogueوإلقاء كلمة فيه.
استخدمته للمخادعة ،اال االحتماء بأمريكا الشعب اليمين الصامد.
*احل ��وث ��ي :دول ال� �ع ��دوان حت�ت�ج��ز ب��واخ��ر مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون
السنوي
علماً أن مؤمتر (حوار رایسینا) الدولي
والغرب ،وهو ما يعين دخول حلقة مفرغة من
یعد إجتماعاً متعدد األط��راف ّ
يف أنفاق املسجد والبلدة القدمية احملتلة.
مركز
مه
ینظ
ً
االبتزاز اىل نهاية أصبحت قريبة وفقا لشواهد
املتحدة
األمم
من
مرخصة
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال ��رمس ��ي ب��اس��م احل�ك��وم��ة
ال��دراس��ات اإلستشرافیة ویتطرق اىل القضایا االقتصاد والسياسة.
م��ن جهته ك�ش��ف رئ�ي��س
اللجنة ال�ث��وري��ة الفلسطينية ي��وس��ف احمل��م ��ود ،إن «ب��ول�ت��ون
املثریة للجدل على صعید اجملتمع الدولي.
على
قادرة
هي
ال
بائسة،
اسرائيلية
 - 4حالة
ّ
التصعيد ،وال ه��ي ق ��ادرة ع��ن تقبل امل �ع��ادالت ال �ع �ل �ي��ا حم �م��د ع �ل��ي احل ��وث � ّ�ي أن ال�ت�ح��ال��ف أراد ب��اق�ت�ح��ام��ه أن ي �ق��دم ب��اس��م إدارة ت��رام��ب
ال�س�ع� ّ
�ودي حيتجز ب��واخ��ر مرخصة م��ن األم��م امل �ت �ط��رف��ة دع �م ��ا ل�لاح �ت�لال وال � �ع� ��دوان على
وزير الدفاع اإليراني...
ميناء
إىل
بالوصول
هلا
السماح
ويرفض
اجل� ��دي� ��دة .وه� �ن ��اك م�ت�غ�ير ج��دي��د ي��زي��د من املتحدة
القدس واملسجد األقصى وعلى الشعب العربي
ب��ؤس حالة الصهاينة ،وه��و ق��وة كيان العدو
احلديدة.
الفلسطيين».
وأعرب وزير الدفاع العميد (أمري حامتي) عن الوهمية ،اليت شكلت وهماً ألنظمة عربية لفرتة
احلوثي ويف تغريدة له على تويرت أشار إىل أ ّن
وأكد احملمود أن «املسجد األقصى املبارك
غبطته ل�لإن�ت�ص��ارات ال�تي حققتها احلكومة طويلة ،حيث ظنت هذه األنظمة أن آخر أوراق
ّ
السورية وقال :نتمنى أن تستمر انتصارات سوريا إنقاذها اذا ما أمل��ت بها امللمات ،هو التحالف منع وصول البواخر إىل ميناء احلديدة يؤكد هو كل ما حتيط به األس��وار وتبلغ مساحته
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 144دومن ��ا ول ��ه م��ا ي��رت�ف��ع ع��ن األرض حتى
ضد اإلرهاب.
مع (اس��رائ�ي��ل) ،بينما ب��ات ه��ذا اخليار وكما الرقم ألفني وأربعمئة وواحد ومخسني.
السماء وما ينزل حتى سابع أرض وال حق فيه
من جانبه أش��ار العماد ش��وا اىل اإلنتصارات بدا مؤخراً خياراً عاجزاً عن االنقاذ ،بل بدا أن
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سوى للمسلمني ،وأن القدس احملتلة عام سبعة
ال�س��وري��ة وق ��ال :إن قواتنا الزال ��ت مستمرة يف االحتماء متباد ًال هذه املرة لتشكيل حتالف يف
األمريكي السعودي االم��ارات��ي وحلفائه یأتي وس�ت�ين أرض عربية منذ فجر ال�ت��اري��خ ،وهي
وجه املقاومة!.
إنتصاراتها ضد أعداء الشعب السوري.
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وأضاف مساعد وزير الدفاع السوري :نتمنى
سابقيه
عكس
على
يكون
لن
٢٠١٩
عام
ان
على
ذل��ك احلقائق والشرائع والقوانني الدولية،
أن تستمر اإلن �ت �ص ��ارات مب �س��اع��دة وم�س��ان��دة ه��ي م�ص��ر ،ت�ب��دو وأن�ه��ا جت�م��دت ،وال تستطيع
أصدقائنا لتحرير كامل األراضي السورية من املضي يف أي شوط لنهايته ،فال هي مع العدوان بل ان العدوان الزال ميارس التجويع واحلصار .وتعرتف بها وعاصمتها القدس الشرقية 138
ولفت إىل عدم حتديد مكان انعقاد املشاورات دولة يف العامل».
اإلرهاب واألعداء.
لنهايته ،وال هي مع املقاومة ،وهو ما يزيد من املقبلة م��ع املبعوث األمم � ّ�ي إىل اليمن مارتن
وتوجه مستشار الرئيس األمريكي لشؤون
حلحلتها.
على
يساعد
وال
امللفات
جتمد
غريفيث.
األمن القومي جون بولتون مؤخرا إىل حائط
واحمل �ص �ل��ة ه ��و وض ��ع م�ت�ج�م��د ،رمب ��ا يرغب
قاسمي...
م��ن جهة أخ ��رى ،غ ��ادر املبعوث األمم ��ي إىل الرباق عند املسجد األقصى يف القدس الشرقية
الصهاينة يف حلحلته حل��رب ويعيقهم عدم
إىل
صنعاء
العاصمة
غريفيت
�ن
�
ت
�ار
�
م
اليمن
احمل�ت�ل��ة ،خ�لال زي��ارت��ه إىل» إس��رائ �ي��ل» ضمن
ضمان نتيجتها ،وحمصلة خياراتها املتوقعة،
ً
ضغوطا وس�ي��اس��ات احل�ًظ��ر األمريكية منذ ه ��ي ن�ق��ل ال� �ص ��راع ل�ل�ج�ب�ه��ات ال��داخ �ل �ي��ة عرب ال��ري��اض للقاء وف��د حكومة الرئيس امل�ع��زول جولة شرق أوسطية.
عقود .وأكد قامسي قائال :أنه عليه (ترامب)
هادي ،وهو كان قد التقى األحد زعيم حركة
على املستوى األمين أطلقت قوات االحتالل
أن يعلم بأن الشعب اإليراني لن يطأطئ الرأس خطوات ميكن توقع منها ما يلي:
أوال :م��زي��د م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات االره��اب �ي��ة عرب أنصار اهلل السيد عبد امللك احلوثي.
ال�ن��ار على ف�ت��اة فلسطينية وأصابتها جب��راح
أب ��داً أم��ام ضغوط أمريكا الظاملة؛ سيما أمام
احل��وث��ي أش��ار إىل العراقيل واخل ��روق اليت م�ت��وس�ط��ة ع�ل��ى ح��اج��ز زع �ت�رة ج �ن��وب نابلس
حكام خيتارون احلظر بدل التكريم واجل��دران ف�ل��ول التكفرييني إلض�ع��اف ال ��دول املركزية
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«بإدعاء انها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن».
وقطع الطريق على إع��ادة متوضعها يف حماور
بدل اجلسور.
جديدة وكذلك استهداف دول حمور املقاومة ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي ،وأك ��د أه�م�ي��ة اإلس ��راع
وذك ��رت وس��ائ��ل إع�ل�ام إسرائيلية أن ق��وات
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االحتالل حاولت توقيف فتاة عند حاجز زعرتة
اإليرانيني وعلى مر تارخيهم املليء باملنعطفات وحركاتها بهذا االرهاب.
�راج
�
ف
واإل
صنعاء
مطار
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تعز
يف
بالتهدئة
جنوب مدينة نابلس مشال الضفة «يشتبه يف
ثانيا :حماولة خلق املزيد من الفنت ،سواء
أم ��ا ال �ب��اع��ث ع�ل��ى ال�ف�خ��ر ق��د ت�ع�ل�م��وا كيف
يصمدون أمام الطامعني واملتغطرسني ويدحروا السياسية ،أو الدينية والطائفية ،لتحقيق مزيد ع ��ن األس � ��رى م�س�ت�ن�ك��را ال �ت �ب��اط��ؤ وامل�م��اط�ل��ة ختطيطها لتنفيذ هجوم طعن» ،وقام اجلنود
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بإطالق النار عليها وأصابتها.
م��ن اإله�ت�راء والتفسخ مب��ا ال ميكن م��ن طرد
املعادين إليران وجعلهم يذوبون يف نسيجها.
املتفق عليها.
وحت��دث��ت م�ع�ل��وم��ات ع��ن إص��اب��ة ال�ف�ت��اة يف
وك��ان الرئيس األمريكي ق��د وص��ف أوض��اع النفوذ اخلارجي لقوى مرتاجعة اسرتاتيجيا.
ساقيها بعدة طلقات نارية وجرى نقلها للعالج.
ثالثا :رمبا تعيد أنظمة عربية عالقاتها مع
إيران بأنها سيئة حسب مزاعمه وإدعى بأن إيران
الجيش يحبط...
كما ش� ّن��ت ق ��وات ال�ع��دو الصهيوني ،فجر
سوريا ،ولكن ال نظن أنه كما يثار إلحتوائها
ترغب باحلوار مع بالده.
بعيداً عن املقاومة ،فهم يعرفون الثبات السوري
ومداهمات واسعة يف
االثنني ،محلة اعتقاالت
ٍ
وصعوبة تقديم تنازل يف وضع منتصر ،مت رفضه
وأش ��ارت الصحيفة ،يف تقرير حت��ت عنوان منازل الفلسطينيني بالضفة الغربية احملتلة.
املناورات املشتركة...
حتت عدوان غاشم ،ولكن رمبا لالحتماء بها من «ك��ل ال�ط��رق ت��ؤدي إىل دم�ش��ق» ،إىل أن هذه
ونقلت وكالة «فلسطني اآلن» عن مصادر
ارتداد االرهاب أو خوفاً من انتقام ما ،أو ليقني اخلطوة من السعودية ،وهي دولة كانت تعارض حم�ل�ي��ة ق ��وهل ��ا :إ ّن ق� ��وات ال��ع ��دو اع�ت�ق�ل��ت 7
وقال تسيجانوك ،من أجل حتقيق هذا اهلدف ،تام خبسارة الرهان على الغرب والصهاينة ،أو ب�ش��ار األس ��د وت��ؤك��د على أهمية رحيله عن فلسطينيني ،خ�لال محلة مداهمات مبناطق
يتعني على مجيع الدول املطلة على حبر قزوين وه��و احتمال مرجح ،للمناورة وختفيف حدة السلطة ،ستعطي الرئيس السوري «شرعية غري متفرقة من الضفة الغربية.

