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أصحاب...

امل��ع��ادي إلي� ��ران ،ف��ان م��ن ش��ارك��وا يف آخر
مسرحية أمريكية معادية إلي��ران اما ماتوا
أو فضحوا أو مت تهميشهم فيما باتت إيران
أقوى من السابق .فحكومة بولندا ال ميكنها
ان متسح هذا العار من جبينها ،ويف الوقت
ال��ذي أن ��ق ��ذت إي ��ران البولنديني يف احل��رب
العاملية الثانية يقوم هذا البلد بإستضافة
السريك املعادي إليران.
ون���ش���ر ظ���ري���ف م� ��ع ت��غ ��ري ��دت ��ه  4ص ��ور
ت �ض �م �ن��ت اح� ��داه� ��ا ال ��رئ� �ي ��س األم ��ري��ك ��ي
األس ��ب ��ق بيل كلينتون اىل ج ��ان ��ب رئيس
الكيان الصهيوني اهلالك شيمون برييز
وامل��ل��ك األردن���ي السابق حسني ب��ن طالل
والدكتاتور املصري املخلوع حسين مبارك
والرئيس الروسي األسبق بوريس يلتسني.
وتضمنت ال��ص��ور ال��ث�لاث األخ� ��رى ال�تي
نشرها ظريف مشاهد عن خطوة إيران يف
ايواء البولنديني إبان احلرب العاملية الثانية
وق��د كتب حت��ت إح��داه��ا باالجنليزية يف
يناير كانون الثاني  1943قام هذا املخيم
يف م��دي��ن��ة اص��ف��ه��ان ب��اي��واء  2457الج��ئ �اً
مدنياً بولندياً بينهم  2043طفال.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال أم�ي�ن اجمل �ل��س األع�ل��ى
ل�لأم��ن ال�ق��وم��ي اإلي ��ران ��ي األدم �ي��رال علي
مشخاني ،رد اً على امللتقى املزمع اقامته
ض��د إي����ران يف ب��ول��ن��دا وال����ذي أع��ل��ن عنه
اجلمعة وزي ��ر اخلارجية األمريكي مايك
بومبيو ،قال :إن حتويل «احلظر مع أقصى
درج ��ة الضغط» اىل ملتقيات وإجتماعات
يعين الفشل.
ك م ا إ ن ت ق د مساعد اخلارجية اإليرانية
للشؤون السياسية عباس عراقجي ،احلكومة
ال �ب��ول �ن��دي��ة ل� �ق ��رار اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا امل��رت�ق�ب��ة
للملتقى األمريكي امل �ع��ادي إلي ��ران ،منوها
اىل إستضافة إيران للمهاجرين البولنديني
خالل احلرب العاملية الثانية.
ويف ت��غ��ري��دة ل ��ه ع��ل��ى م ��وق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي (ت ��وي �تر) نشر عراقجي ص��ورة
ل��ن��ص��ب م ��ق�ب�رة ال��ب��ول��ن��دي�ين يف ط��ه��ران
وكتب :هنالك اآلن قبور  1892بولندياً
مدفونني منذ العام  1942يف قلب طهران.
وأض ��اف :إن إي ��ران استضافت اكثر من
م��ائ��ة ال ��ف ب��ول �ن��دي م�ه��اج��ر ب�ع��د اإلف ��راج
عنهم م ��ن معسكرات األع ��م ��ال ال ��ش ��اق ��ة يف
عهد ستالني .القبور يف إي ��ران ميكن دفن
جثث اخرى فيها بعد مضي  30عاماً إال أن
أهالي طهران مازالوا حمافظني على قبور
ضيوفهم بعد مضي  77عاماً.
كذلك أكد رئيس جلنة األمن القومي
والسياسة اخل ��ارج ��ي ��ة يف جملس ال�ش��ورى
اإلس �لام ��ي ،حشمت اهلل فالحت بيشه ،ان
أم��ري��ك��ا ت��س��ع��ى م��ن وراء ع��ق��ده��ا م��ؤمت��راً
مناهضاً إليران يف بولندا بسط سيطرتها
على أوروبا وهذا ما يعد فشال لألوروبيني.
واضاف فالحت بيشة ردا على تصرحيات
بومبيو ،ان وزي��ر اخلارجية األمريكي رجل
استخبارات قبل أن يكون وزي��راً وهل��ذا فهو
خبري يف احلرب النفسية.
واش � � ��ار رئ� �ي ��س جل� �ن ��ة األم� � ��ن ال �ق��وم��ي
وال �س �ي��اس��ة اخل��ارج �ي��ة اىل س �ي��اس��ات وزي��ر
اخلارجية األمريكي اجلديدة حيال إيران
وق��ال :إن بومبيو يسعى وراء متابعة حربه
النفسية يف دول مثل بولندا ال�تي كانت
ايام احلرب الباردة ضمن املعسكر الشرقي
وم �ك��ان��ا ل�ع�م��ل امل �خ��اب��رات األم��ري �ك �ي��ة ل��ذا
تسعى االخرية عقد االجتماع يف بولندا.
وك��ان وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك
ب��وم �ب �ي��و ق ��د أع �ل ��ن اجل �م �ع��ة ب� ��أن ب��ول �ن��دا
ستستضيف يف م ��ارس القادم مؤمتر اً ضد
إي ��ران ،وق��ال :إن واشنطن ستسعى لدعوة
مندوبني م��ن ع��ش��رات ال ��دول م��ن خمتلف
أحن � ��اء ال� �ع ��امل ل�ل�ب�ح��ث ح� ��ول م ��ا وص�ف��ه
تعزيز األم��ن واالستقرار واحلرية يف غرب
آسيا والتصدي للنفوذ اإلقليمي اإليراني،
حسب إدعائه.

وأف � ��ادت ق �ن��اة امل �ي��ادي��ن ع��ن ان �ت �ش��ار كثيف
ل��ع��ن ��اص ��ر ال � �ش� ��رط� ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة يف ج � ��ادة
الشانزليزيه.
وف�ي�م��ا ي�ت��وق��ع أن ت�ش�ه��د ال �ع��دي��د م��ن امل��دن
الفرنسية حتركات أقوى من تلك اليت سبقت
ف�ت�رة األع �ي ��اد ،أع�ل�ن��ت ال�ش��رط��ة الفرنسية أن
التحركات املقررة يف العاصمة باريس قد تكون
(األك�ث��ر راديكالية وع�ن�ف�اً) ،وأن مثانني ألف
شرطي سيكونون على أ ّ
مت اجلاهزية للتدخل
وضبط األمن.
(السرتات الصفراء) قررت حتركاً قالت :إنه
سيستمر حتى رحيل ماكرون ،ولتحقيق قيم
فرنسا :احلرية والعدالة واألخوة ،مؤكدة أنها
ل��ن ت�تراج��ع أم��ام الظلم ال��ذي مت��ارس��ه سلطة
حتابي األغنياء وترعى مصاحل املصارف.
إع �ل�ان احل��رك��ة ي��أت��ي ب�ع��د ي ��وم واح� ��د من
رف��ض القضاء الفرنسي اإلف ��راج عن مالكم
شهري ضرب إثنني من عناصر مكافحة الشغب
ق ��ال :إنهما ك��ان��ا ي��وج�ه��ان ض��رب��ات ملتظاهر
ومتظاهرة سقطا أرضاً ،حيث وجه هلما لكمات
متالحقة أدت إىل تراجعهما ما دفع ناشطني
لتنظيم محلة تربع مجعت 180أل��ف يورو
لسداد الغرامة ،وحالة تعاطف واسعة معه،
قابلتها محلة تربع مماثلة للشرطيني على
وسائل التواصل االجتماعي مجعت أكثر
من مليون يورو.
وأث��ارت تصرحيات ال��وزي��رة مارلني شيابا
أيضاً غضباً شعبياً عندما اتهمت حركة
السرتات الصفراء بتلقي متويل خارجي.
ووق �ع��ت ص��دام��ات ب�ين حمتجي ال�س�ترات
الصفر والقوى األمنية الفرنسية ،يف السبت
الثامن من التظاهرات األسبوع املاضي ،واليت
انطلقت إث ��ر ت��وق�ي��ف أح ��د وج ��وه احل��رك��ة
اإلعالمية ،فيما ص ّنفت احلكومة الفرنسية
أفراد (السرتات الصفراء) بـ (مثريي الشغب).
وبلغت حصيلة ال�ت�ح��رك��ات حتى اآلن
 1500ج��ري��ح م��ن احمل�ت�ج�ين و 1100من
القوات األمنية ،فيما قضى  10أشخاص يف
حوادث على هامش التظاهرات.
ه��ذا وأص�ي��ب ع��دد م��ن األش �خ��اص ،أمس
السبت ،بإنفجار داخل خمبز يقع يف الدائرة
التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس.
وأعلنت إدارة اإلطفاء الفرنسية اصابة 12
شخصاً 5 ،منهم حبالة حرجة.
ووق � ��ع اإلن��ف��ج ��ار يف خم �ب��ز يف ال ��دائ ��رة
التاسعة يف باريس ما أدى إىل سقوط عدد
من اجلرحى وحتطم زجاج واجهات حمالت
حميطة ،كما أعلنت الشرطة وصحافيون
من وكالة فرانس برس يف املكان.
وق��ال��ت ال�ش��رط��ة :إن ح��ري�ق�اً ان��دل��ع تاله
إنفجار ق��وي ،موضحة أنها ترجح حالياً
فرضية تسرب للغاز.
وترجح الشرطة الفرنسية أن يكون سبب
اإلن�ف�ج��ار تسرباً للغاز يف خمبز أدّى إىل
اشتعال حريق وسقوط عدد من اجلرحى
وحتطم زجاج واجهات حمالت حميطة.
وقالت الشرطة الفرنسية ،على (تويرت)،
يتدخل رج��ال اإلط�ف��اء يف ال��وق��ت احلالي
إلمخاد حريق أعقب وقوع إنفجار قوي يف
ش��ارع تريفيزو يف ال��دائ��رة التاسعة وسط
العاصمة باريس.
 كما طالبت الشرطة اجلميع بتجنب
املنطقة وإفساح الطريق لسيارات الطوارئ.
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية
أن اإلنفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد
املخابز ،مشرية إىل أنه يف الطابق األرضي
وتدمر بالكامل.
* لندن تشهد تظاهرة للسرتات الصفراء
بالتوازي ،امتدت املظاهرات حنو العاصمة
ا ل�بري�ط��ان�ي��ة ل �ن��دن ،ح�ي��ث ش �ه��دت املدينة
ت �ظ��اه��رة ل�ل�س�ترات ال �ص �ف��راء ض�� ّد سياسة
قاسمي...
ا ل ت قشف احلكومية واملطالبة بإنتخابات
برملانية مبكرة.
وأ ف��اد مراسل امليادين بأن التظاهرات يف
وال مايعرف حبق إيران املشروع يف تعزيز
لندن حتمل شعار (بريطانيا املنهارة).
قدراتها العلمية والدفاعية يف اطار برنامج
صاروخي متطور يتعارض مع القرار .2231
وأفاد قامسي بأن هذا القرار املتعلق بإيران
تعزيز...
ال ي ت ض م ن أي اش� ��ارة اىل ح�ظ��ر ال�برن��ام��ج
وح � � ّذر امل �ش��ارك��ون يف اج �ت �م��اع اجمللس الصاروخي التقليدي والدفاعي واستخداماته
األع ��ل ��ى للتنسيق اإلق�ت�ص��ادي م��ن احل��رب ال�ع�ل�م�ي��ة .حن��ن ن��ؤم��ن ب �ق��وة ب ��أن احمل� ��اوالت
ال��ن��ف��س��ي��ة ال �ت�ي خي��وض �ه��ا األع � � ��داء ضد لإلحياء وامالء تفسريات واستنتاجات خاطئة
اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة؛ داع�ي�اً من القرار  2231حول الربنامج الصاروخي
وسائل اإلعالم اىل فضح نوايا اجلهات اليت اإليراني تصرف غري مسؤول.
وكان وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف
تضمر السوء اىل البالد والرتكيز يف سياق
التصدي هلذه املؤامرات ،على نشر احلقائق لودريان ،قد ادعى يف بيان له اجلمعة ،بأن
برنامج إيران الصاروخي ال يتطابق مع قرار
فيما خيص اجنازات الثورة اإلسالمية.
ويف ج��ان��ب آخ� ��ر ،ن��اق��ش اجمل �ل��س خ�لال جملس األمن الدولي رقم .2231
وجاء هذا البيان تعليقاً على إعالن الرئيس
االجتماع ،مشروع اص �لاح النظام املصريف
ومقرتحات البنك امل��رك��زي اإلي��ران��ي يف روحاني ،اخلميس ،أن اجلمهورية اإلسالمية
ستطلق خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة قمرين
هذا اخلصوص.
وك� � � ّل � ��ف اجمل � �ل� ��س األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �ن �س �ي��ق اص ��ط ��ن ��اع ��ي�ين ب ��واس �ط��ة ص ��واري ��خ حملية
اإلق��ت��ص��ادي ،ال��ب��ن��ك امل��رك��زيبإستخدام ال ��ص ��ن ��ع ،وذل���ك يف حت ��د لتحذير أمريكي
�وج ��ه إىل ط��ه ��ران م ��ن إط �ل�اق م��رك�ب��ات
كافة اآلليات الرقابية من أجل محاية حقوق م � ّ
فضائية وإجراء اختبارات صاروخية.
املستثمرين لدى املؤسسات املالية يف إيران.

طهران...

مسؤول إيراني...

وكتب ظريف يف تغريدته على تويرت :من
أجل تذكري املض ّيف واملشاركني يف امللتقى

ال ��وت�يرة وك ��ان من املمكن ان تعمم على
سائر قضايا املنطقة وهو امر مل تكن أمريكا

لتتحمله لذا فقد جرت الكثري من املشاريع األط���راف برعاية األم��م املتحدة إعتمدت
إلجهاض هذه العملية.
بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة
وتابع دهقاني بودة :إن (اسرائيل) والدول يف  15نوفمرب  .2000تسمى أيضا إتفاقية
العربية احلليفة ألمريكا واك ��راد سوريا بالرمو وبروتوكوالتها الثالثة هي:
إستاؤوا من ق ��رار خ��روج القوات األمريكية
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلجتاراذ شعروا بان داعمهم قد ترك هذا اخلندق ،باألشخاص ،وخباصة النساء واألطفال.
ويف اجل��ان��ب اآلخ ��ر ش�ع��رت تركيا وإي ��ران
 بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرينوروسيا بالسرور ،وحنن كنا نقول بان هذا عن طريق الرب والبحر واجلو.
االح ��ت �لال جي ��ب ان ينتهي و ن ��رى ب��ان هذا
 بروتوكول مكافحة صنع غري املشروعاالج��راء يأتي يف سياق خفض حدة االزمة واالجتار يف األسلحة النارية.
ول���و عملنا ب��ص��ورة صحيحة ف���ان النصر
سيكون حليف الشعب السوري مائة باملائة.
رئيس الحزب...
واعترب هذا املسؤول يف اخلارجية اإليرانية
ب��أن من أه��داف زي��ارة بومبيو وبولتون اىل
وخ �ل�ال ل��ق��ائ��ه يف م �ق��ره خب �ل��دة /ج �ن��وب
املنطقة هو تهدئة الذين شعروا بالقلق من بريوت /السفري اإليراني اجلديد لدى لبنان
قرار اخلروج األمريكي.
رحب أرسالن بالسفري
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ا إل س ال م ي ة اإليرانية يف مواجهتها املباشرة
شعرت بالسرور من اع ��ادة افتتاح السفارات جب��ان��ب امل �ق ��اوم ��ة يف ل �ب �ن��ان ل �ك��ل اإلره� ��اب
وعودة سوريا احملتملة للجامعة العربية ،وان التكفريي وحم ��اوالت احل��رب األمم�ي��ة اليت
ما قام به العرب يعود يف جانب كبري منه حصلت على سوريا ،وكان إلي��ران ولألخوة
اىل شعورهم بالقلق من مستقبل دور تركيا يف امل ��ق ��اوم��ة وع �ل��ى رأس �ه��م مس��اح��ة السيد
يف املنطقة.
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ع ��ن ام ��ل ��ه باالنتهاء م��ن ه��ذه االزم ��ة حتى حن ��ن واألخ � ��وة يف اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة
نهاية العام اجلاري.
اإلي��ران��ي��ة لدينا ت��وج��ه واح ��د ،ب��ل استطيع
السابق
�ران
�
�
ي
ا
�ير
ف
�
س
�د
�
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك
أن أق ��ول أننا متكاملون يف ك ��ل م ��ا حيفظ
أن
شيباني)
رؤوف
رض��ا
بدمشق (حم ��م ��د
ع��زت�ن��ا وك��رام �ت �ن��ا وش��رف �ن��ا يف ه ��ذه االم ��ة،
أمريكا اخت ��ذت اسرتاتيجية مرتبكة حيال وات��وج��ه بنصيحة إىل ك��ل ال ��دول احمليطة
الشرق األوس��ط وامللف السوري منذ بداية بأن ينفتحوا ،فالقوة اليت متثلها ايران هي
األزم� � ��ة ،ومل ت��ت��م��ك��ن م ��ن اخت����اذ م��ق��ارب��ة يف استثمار محاية املنطقة بأسرها ومحاية
حمددة.
مقدساتنا ومحاية مقاومتنا يف وجه العدو
وقال (رؤوف شيباني) يف كلمة القاها يف ال �ص �ه �ي��ون��ي ال� ��ذي ي �ه��دد ام �ن �ن��ا وت��ارخي �ن��ا
امللتقى :مهما حيدث على ساحة التطورات وثقافتنا وديننا ومقدساتنا بشكل مطلق).
يف س � ��وري� ��ا ،ف��س��ت�ت�رك ب �ل�ا ش� ��ك ن �ت��ائ��ج
م��ن ج��ان��ب��ه ،اع��ت�بر السفري اإلي��ران��ي هذا
والكيان
ثانوية على ايران وحمور املقاومة
اللقاء مناسبة طيبة ومثينة للغاية ،وقال:
الصهيوني.
(كان هناك نقاش حول العالقات الثنائية
وتابعنا
سوريا
يف
حاضرين
كنا
واضاف:
وحول آخر املستجدات السياسية على صعيد
هو
سوريا
يف
�ران
�
ي
ا
�داف
�
ه
ا
�د
�
ح
وأ
اهدافنا،
املنطقة بشكل ع ��ام ،وك ��ان ه ��ن ��اك تأكيد
السورية،
�ة
�
م
�او
�
ق
�
مل
ا
�ة
�
ي
�و
�
ه
و
�ة
�
م
�او
�
ق
�
مل
حم ��ور ا
على اإلنتصارات امل��ؤزرة اليت حققها حمور
حتملنا األعباء يف سوريا من اجل احلفاظ املقاومة يف الفرتة األخرية) ،معرباً عن أمله
على هوية املقاومة السورية.
يف تشكيل احلكومة اللبنانية اجلديدة قريباً.
وحول بقاء سوريا يف حمور املقاومة ،اشار
شيباني اىل ع��دة ع��وام��ل ،وق ��ال :ط��امل��ا ان
بومبيو...
اجلوالن حمتل ،فان روح املقاومة لن تكون
بعيدة عن هذا البلد ،كما ان روسيا تسعى
ويف الشأن ال�س��وري ،ش��دد وزي��ر اخلارجية
ا ىل احلفاظ على حمور املقاومة وتأييده،
األم ��ري ��ك ��ي على أن (إع�ل�ان اإلن�س�ح��اب من
فروسيا تسعى اىل كبح مجاح أمريكا.
ا :إن أمريكا انتهجت فيما سوريا ال يتناقض مع اسرتاتيجيتنا جتاه
و م ض ى ق��ائ�ل ً
يتعلق ب��ال�ش��رق األوس� ��ط وامل �ل��ف ال�س��وري إيران) (حسب زعمه).
ون���� وّه إىل أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة (تتفهم
اسرتاتيجية مرتبكة منذ بداية األزمة ،ومل
دواف ��ع تركيا يف محاية حدودها وشعبها).
تتمكن من اختاذ سياسة حمددة.
وا ض��اف شيباني :إن ع��ودة السفارات اىل واس����ت����درك( :جي� ��ب أن ي �ع �ل��م اجل �م �ي��ع أن
دمشق هي خطوة اجيابية من وجهة نظري ،األكراد السوريني ليسوا إرهابيني) ،مؤكداً
ك ��م ��ا اع �ت�بر ع� ��ودة س ��وري ��ا اىل اجل��ام�ع��ة أن أمريكا تعمل على (إجياد مسار سياسي يف
سوريا مي ّكن النازحني من العودة لبيوتهم).
العربية خطوة اجيابية أيضاً.
ويف م��ع ��رض اج��اب �ت��ه ع �ل��ى س � ��ؤال ،ق��ال
شيباني :نود حل مشكلة احلكومة املركزية
كابول...
ال� �س ��وري ��ة م ��ع األك� � � ��راد ،ال� � ��دول ال �ث�لاث
الضامنة ق���ررت اس ��ت ��م ��رار عمليةآستانة ،ع ��ل ��ى ال ��ع �لاق��ات م��ع اجل �ي�ران ل��ه أهمية
واستبعد ان حتقق أمريكا هدفها يف افشال خ ��اص ��ة حل��ك ��وم ��ة ك� ��اب� ��ول ،ل ��ذل ��ك ل��ن
عملية آستانة.
نسمح أبدا للواليات املتحدة بأن تستخدم
قواعدها العسكرية ضد جرياننا مثل إيران
وباكستان.
املانيا...
وأض � ��اف ال��س �ف�ير األف �غ ��ان ��ي يف ت��رك�ي��ا:
اإلسالمية اإليرانية تعترب أوروبا ،املسؤولة إن وج� ��ود ال��ق��واع��د ال�ع�س�ك��ري��ة األم��ري�ك�ي��ة
يف أفغانستان ك��ان دائ��م�� اً مسألة مقلقة
عن عدم تنفيذها.
يف س ��ي ��اق آخ ��ر ص��رح��ت امل�ت�ح��دث��ة باسم بالنسبة جلرياننا ،رغم أنه مبوجب إتفاقية
اخل��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة م��اري��ا زاخ ��اروف ��ا ب��أن وق�ع��ت ب�ين احل�ك��وم��ة األف�غ��ان�ي��ة وال��والي��ات
االحت����اد األوروب � ��ي مل ينجح يف االخ�ت�ب��ار املتحدة لن تستطيع واشنطن إستخدام هذه
القواعد ضد جرياننا.
العملي لتنفيذ اإلتفاق النووي.
جاء ذلك يف تصريح للمتحدثة الروسية
يف ال� � ��رد ع ��ل ��ى س� � ��ؤال ح � ��ول م � ��دى ت��أث�ير
ترامب...
الدبلوماسية الروسية على أوروبا يف اختاذ
القرار حول اآللية املالية اخلاصة لتسهيل
إ غ � � ل � � ا ق ا إلدارات ال �ف ��درال �ي ��ة للحكومة
التعاون مع إيران.
األمريكية املستمر منذ اثنني وعشرين يوما
يف
�ت
�
ح
�
جن
�ا
�
ي
�
س
رو
�ان
�
ب
�ا
�
ف
وب�ي�ن��ت زاخ ��ارو
أصبح األط��ول يف تاريخ ال��والي��ات املتحدة
هذا االختبار وأضافت :انه ينبغي االشادة األمريكية .متجاوزا املدة اليت اغلقت فيها
ب ��االحت ��اد األوروب � ��ي للمهارة الدبلوماسية هذه االدارات يف عهد الرئيس األسبق بيل
ال�تي أب��داه��ا يف مستوى ع��ال للوصول اىل كلينتون عام الف وتسعمائة وستة وتسعني
اإلت��ف��اق ال��ن��ووي اال ان االخ��ت��ب��ار ب��دأ بعد والذي استمرت ملدة واحد وعشرين يوما.
التوقيع على هذا اإلتفاق الدولي وتنفيذه
الرئيس ترامب أكد خالل اجتماع تناول
خاصة بعد خروج أمريكا منه.
األم� ��ن ع �ل��ى احل � ��دود ،أ ّن� ��ه ل ��ن ي��س ��ارع إىل
تأثري
�دى
�
مب
يتعلق
وأض ��اف ��ت :ان ��ه وفيما
إع �لان حال الطوارئ الوطن ّية اليت متنحه
علي
ينبغي
األوروب���ي
ورس��ي��ا على االحت ��اد
ّ
ّ
ُ
س ل ط ا ت ا س ت ث ن ا ئ ّي ة ت�ك�ن��ه م��ن االلتفاف
التذكري بأن موسكو طرحت وأكدت مرارا على الكونغرس لتمويل جدار على احلدود
على ه ��ذه املسألة (اآلل ��ي ��ة املالية اخلاصة األمريكية املكسيكية.
لتسهيل التعامل مع إي ��ران) يف حمادثات
وقال ترامب :إن احلل السهل بالنسبة لي
بروكسل والدول األعضاء يف االحتاد.
هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية ،لكن لن
بأن
يعلم
وق ��ال ��ت زاخ ��اروف ��ا :إن اجلميع
أس���ارع إىل القيام ب��ذل��ك ،ألن ه��ذا القرار
اختبار
�ع
أح��د األط ��راف (أم��ري�ك��ا) ق��د وض�
ي ��ع ��ود إىل ال ��ك ��ون ��غ ��رس ،إذا مل يتمكنوا من
بروكسل
استقالل أوروبا أمام شركائنا يف
ذلك ،سأعلن حال الطوارئ الوطنية .لدي
االختبار.
اال انهم مل ينجحوا يف هذا
احلق املطلق يف ذلك.
ال��رئ �ي��س ال ��دمي��ق ��راط ��ي ل�ل�ج�ن��ة األم ��ن
مجمع تشخيص...
الداخلي يف جملس النواب األمريكي بيين
تومسون ،اعترب ان مطلب الرئيس ترامب
يذكر ان إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة سخيف واجل��دار غري فعال .حيث أدى قرار
اجل ��رمي ��ة امل�ن�ظ�م��ة ه ��ي م �ع��اه��دة م�ت�ع��ددة اإلغ��ل�اق إىل ع ��دم ت��ل � ّق��ي آالف امل��وظ�ف�ين
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بينهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي
ّ
وموظ فو املتاحف
ومراقبو املالحة اجل وّية
رواتبهم.
وق���ال ت ��وم �س��ون :إن حن��و م�ل�ي��ون موظف
ف ��درال ��ي مل يتس ّل موا اجلمعة أول رات��ب يف
ال ��س ��ن ��ة ،ألن ال ��رئ ��ي ��س ق ��رر ج�ع��ل احلكومة
رهينة ملطلبه السخيف ،جلدار حدودي غري
ف ّعال وغري جمد.
وال ت ��ل ��وح يف األف ��ق ّ
أي ب ��وادر تسوية بني
ال��رئ �ي��س اجل �م �ه��وري ال� ��ذي ي��ري��د مت��وي��ل
ج���دار على احل���دود م ��ع املكسيك بقيمة
مخ��س��ة ف��اص��ل س��ب��ع��ة م��ل��ي��ار دوالر لوقف
تدفق املهاجرين ،والدميوقراطيون الذين
يص ّرون بشدّة على رفض هذا املشروع .فيما
يتهم ترامب الدميوقراطيني بأ ّنهم يريدون
فقط تسجيل نقاط ض ّده قبل االنتخابات
الرئاسية املقبلة يف الفني وعشرين.
ه ��ذا وت ��دل نتائج استطالع ال ��رأي العام
على أن معظم األمريكيني يعارضون فرض
حالة الطوارئ يف بالدهم بهدف احلصول
على األم� ��وال ال�لازم��ة لبناء اجل ��دار على
احلدود مع املكسيك.
وت� ��دل ن �ت��ائ��ج االس �ت �ط�ل�اع ال� ��ذي أج��رت��ه
خدمة ( )YouGovاالجتماعية بطلب من
قناة ( )CBSالتلفزيونية ومت نشره ،أمس
اجلمعة ،على أن ثلثي األمريكيني ()%67
يعارضون اق�تراح الرئيس األمريكي دونالد
ت��رام��ب ب �ف��رض ح��ال��ة ال��ط ��وارئ يف ال�ب�لاد.
لكن معظم أنصار احلزب اجلمهوري (%75
منهم) يؤيدون فكرة بناء اجلدار ويعتربون
الوضع الذي نشأ على احلدود مع املكسيك
أزمة.
ويف الوقت ذاته فإن قرار ترامب القاضي
ب و ق ف جزئي لعمل احلكومة الفيدرالية
ال ي ��ؤي��ده إال ث�ل��ث ( )%35امل �ش��ارك�ين يف
عب حنو ثلث
االستطالع .من جهة أخرى ّ
(  )%33املشمولني باالستطالع عن دعمهم
للحزب الدميقراطي يف احلالة القائمة ،يف
عب معظم األمريكيني عن شكوكهم
حني ّ
يف هذه املسألة.
وي ّمل  %47من املشاركني يف االستطالع
ُ
الرئيس األمريكي بالدرجة األوىل املسؤولية
ع ن الوقف اجلزئي لعمل احلكومة ،فيما
ي ت هم  %30يف ذل��ك احل��زب الدميقراطي،
و - %20ك�لا ال�ط��رف�ين .وأب ��دى  %62عن
ق ل قهم م��ن ت��أث�ير ال��وق��ف اجل��زئ��ي لعمل
ا حلكومة الفيدرالية على جم��ال النقل،
و %71ع ��ن ق�ل�ق�ه��م م ��ن ت��أث�ير ذل ��ك على
إقتصاد البلد .واتضح من االستطالع أيضا
أ ن الدميقراطيني أكثر قلقا من غريهم
من عواقب هذه األزمة ،غري أن اجلمهوريني
قلقون منها أيضا.
وش ��ارك يف اس�ت�ط�لاع ال ��رأي ال �ع��ام ال��ذي
أجري يف الفرتة ما بني  9و 11يناير اجلاري
 1470أمريكيا.
و ت ��وق ��ف يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة م �ن��ذ 22
دي �س �م�بر امل ��اض ��ي ج��زئ �ي��ا ع �م��ل احل �ك��وم��ة
الفيدرالية ،وذلك بسبب غياب األم��وال يف
امليزانية .وحصل هذا بعد أن فشل احلزبان
ا جل�م�ه��وري وال��دمي�ق��راط��ي بالكونغرس يف
تنسيق مقاييس امليزانية املؤقتة اليت يريد
ت ��رام ��ب واحل � ��زب اجل �م �ه ��وري أن تتضمن
نفقات مبقدار  5مليارات دوالر لبناء اجلدار
ع ل ى احل��دود مع املكسيك .وأعلن احلزب
الدميقراطي أن��ه ال ي��واف��ق على ختصيص
مثل هذا املبلغ الكبري من امليزانية ،مؤكدا
ج ا ه زيته لتخصيص 3ر 1مليار دوالر ال
أكثر.
وبسبب هذا اخلالف أصبحت ربع احلكومة
ا أل م��ري �ك �ي��ة ،وخ ��اص ��ة وزارات اخل��ارج �ي��ة
وامل��ال �ي��ة وال �ت �ج��ارة واألم� ��ن ال��داخ �ل��ي دون
أموال .أما مؤسسات الدولة األخرى فتمكن
الكونغرس يف وقت سابق من املوافقة على
ختصيص أموال هلا.

الواليات...
وح� �ت ��ى ك� �ي ��ان االح � �ت �ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي
ا حلليف ال ��ذي ال يتقدم عليه حليف بات
ي نشد أم �ن��ه بالتنسيق م��ع روس �ي��ا نتيجة
ت �ط��ورات امل�ل��ف ال �س��وري خب�لاف التوقعات
األمريكية.
ويف ال��وق��ت ال� ��ذي خت�س��ر ف�ي��ه ال��والي��ات
ا ملتحدة حلفاءها وجتعلهم يف ح�يرة من
ق � ��رارات ت��رام��ب االرجت��ال �ي��ة ،ف��إن منافسي
واش� �ن� �ط ��ن ي � �ع� ��ززون ن� �ف ��وذه ��م ال �س �ي��اس��ي
والتجاري والعسكري واالم�ني مثل روسيا
والصني واالحتاد االوروبي يف مناطق نفوذ
تقليدية للواليات املتحدة مثل تركيا أو
القارة األفريقية .وحتى الدول العربية اليت
ُت ص ّن ف ب ش ك ل م��ا ضمن احمل ��ور األمريكي
سارعت اىل التطبيع مع احلكومة السورية
رغم ان األصوات األمريكية ال زالت تتحدث
عن تغيري النظام.
وب��ذل��ك فحقيقة االم� ��ر ،أن ال��والي��ات
امل���ت���ح���دة يف ع �ه��ده��ا ال �ت�رام �ب�ي زادت يف
ع ��زل نفسها ع ��ن حلفائها وت��راج�ع��ت ام��ام
م��ن��اف��س��ي��ه��ا ،واص��ب��ح��ت غ�ير ق��اب�ل��ة للثقة
وق �ل �ي �ل��ة امل �ص��داق �ي��ة مم ��ا ج �ع��ل ك �ث�يرون
ي�ب�ح�ث��ون ع��ن ت ��وازن ��ات م��ع ق ��وى دول �ي��ة أو
إقليمية جتعلهم يف مأمن من االستدارات
غ�ير احمل �س��وب��ة ل��رج��ل ال�ب�ي��ت األب �ي��ض يف
قرارات تباغت حتى اقرب املقربني منه.
ع �ل��ى ه� ��ذا ،ف ��إن ج��ول�تي وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
األم ��ري ��ك ��ي مايك بومبيو ومستشار االم ��ن
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ال��ق��وم��ي ج� ��ون ب��ول��ت��ون ل��ل��م��ن��ط��ق��ة بشكل
م��ت��زام��ن،إس��ت��ه��دف��تال��ت��ح��ش��ي��دوالتعبئة
إلظ��ه��ار ال��ق��وة األم��ري��ك��ي��ة لكنها ب��ي��ن��ت يف
احل��ق��ي��ق��ة ان األص � ��وات األم��ري��ك��ي��ة عندما
ت �ت �ع��اىل وع �ن��دم��ا ت�ك�ث��ر حم � ��اوالت اإلق �ن��اع
الكالمي بقوتهم ودوره ��م ،ف��ان ذل��ك يدلل
على تراجع واضح يف نفوذهم وقدرتهم على
إدارة اللعبة يف الشرق األوسط وحتى بنيامني
نتنياهو وحم ��م ��د ب ��ن س ��ل ��م ��ان ب ��ات ��وا يثقون
ب��ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين اكثر
من ترامب ألنه ميلك ق��راره الذي ال خيرج
عن املألوف ،بينما يكون نظريه األمريكي يف
ارجتالية جتعله يقرر يف مكاملة هاتفية ،أو
نصيحة من صهره ،أو طلب من ابنته ايفانكا
أو يبحث عن ممول ألي مشروع.
نق ً
ال عن قناة العامل
تتمــــــات صفحــــــة
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الدفاعات...
يف غضون ذل ��ك قصف اجليش السوري
ب ��ط ��ائ ��رة م��ن دون ط�ي��ار حمملة بالذخائر
الشديدة االنفجار اجتماعا جلبهة النصرة
االره��اب��ي��ة يف ري��ف مح��اة الشمالي ،وأحل��ق
بالتنظيم خسائر كبرية باألرواح.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري س� ��وري لوكالة
«سبوتنيك» أن ق��وات الرصد واالستطالع
متكنت من رصد حشود واجتماع للمسلحني
على أطراف بلدة اللطامنة ،املعقل الرئيسي
ملسلحي جيش العزة «أب��رز فصائل تنظيم
ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة اإلره� ��اب� ��ي يف ري� ��ف مح��اة
الشمالي».
وك��ش��ف امل���ص ��در« :ان وح� ��دات اجليش
ال ��س ��وري ق��ام��ت ب��اس��ت��خ��دام ط��ائ��رة مسرية
رص��دت اجتماعا جليش العزة وحشودا من
مسلحيه ،ليتم بعدها استخدام مسرية أخرى
حمملة بقنابل شديدة االنفجار استهدفت
م��ك��ان االج��ت��م��اع م��ا أدى إىل إي��ق��اع خسائر
فادحة يف صفوف اإلرهابيني».
وعن سبب استخدام الطائرة املسرية قال
املصدر« :حنن كنا حباجة لتحديد دقيق
ملكان االجتماع واستهدافه وهذا األمر عرب
األسلحة والوسائل التقليدية الميكن مما
دف��ع��ن��ا الس��ت��خ��دام ال �ط��ائ��رة امل �س�يرة حيث
ح��ق��ق��ن��ا ع��ن��ص��ر امل ��ف ��اج ��أة ومت اس��ت��ه��داف
مكان االجتماع م��ا شكل حالة م ��ن الرعب
واخلوف لدى املسلحني الذين اعتادوا على
استخدامنالألسلحةالثقيلة«مدفعية
وص ��واري ��خ» وال��ي��وم ف��اج��أن��اه��م باستخدام
تقنية الطائرات املسرية».
وك ��ان تنظيم جبهة ال ��ن ��ص ��رة اإلره��اب��ي
استكملاخل ��م ��ي ��سسيطرتهع ��ل ��ىكامل
حمافظة إدلب بعد معارك امتدت أليام مع
«الفصائل املدعومة تركيا».
وصعد تنظيم جبهة النصرة واجلماعات
امل��وال �ي��ة ل ��ه م �ن��ذ ف �ج��ر اجل �م �ع��ة م ��ن ح��دة
اع �ت��داءات��ه ع�ل��ى م��واق��ع اجل �ي��ش ال �س��وري،
حماوال إشعال جبهات احملافظة واالشتباك
مع اجليش السوري.

طيران العدو...
إىل ذل������ك ق������ال م����ص � ��دريفامل� �ق ��اوم ��ة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،إن«ال���ل���ج���ن���ةاخل���اص���ة
بالتحقيقات يف عملية «حد السيف» ،سلمت
تقريرها للقائد العام لكتائب القسام «حممد
الضيف» ،مشريا إىل أن «القسام ستعلن عما
سيسمح بنشره ح��ول العملية ،خ�لال ال��ـ 24
ساعة القادمة».
وك ��ان موقع إخ ��ب ��اري مقرب م��ن حركة
مح ��اس ،أك��د اجلمعة ،إن كتائب القسام
س �ت �ك �ش��ف ق ��ري� �ب ��ا ع� ��ن ت��ف ��اص��ي ��ل خ��اص��ة
بتحقيقاتهاح���ولعملية«ح���دال ��س ��ي ��ف»،
وال �ت�ي أفشلت ت ��وغ ��ل ق��وة إسرائيلية خاصة
شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ،بعد
اشتباك مسلح أسفر عن مقتل قائد القوة
اإلسرائيلية.
يشار إىل أن عناصر من كتائب القسام
اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خان
يونس يف  11تشرين الثاني /نوفمرب املاضي،
وتدخلت طائرات االحتالل احلربية وكثفت
غاراتها ألجل إخالء الوحدة اخلاصة.
و ق ��ب ��ل أي ��ام م��ن العملية ،ق��ال��ت كتائب
القسام إنها «حصلت على معلومات مهمة
ساعدت يف كشف تفاصيل عملية خان يونس
الفاشلة ،اليت نفذتها قوة خاصة إسرائيلية»،
م��ؤك��دة أن «ال ��ش �ع��ب الفلسطيين يف كل
أماكن تواجده وأحرار األمة قدموا الكثري من
املعلومات املهمة والقيمة اليت ختدم املقاومة،
فيما خيص تداعيات العملية».
من جانب آخر شنت قوات العدو الصهيوني،
فجر السبت ،محلة مداهمات خالل اقتحامات
هلا طالت مناطق متفرقة بالضفة احملتلة.
وأف��ادت وكالة «فلسطني اليوم» نقال عن
مصادر حملية ،ب ��أن ق ��وات العدو الصهيوني
اقتحمت فجر السبت بلدة حلحول وداهمت
منازل ثالثة مواطنني ،حيث قامت بتكسري
حمتويات هذه املنازل وتفتيشها بشكل وحشي
وخترييب دون أي سبب يذكر.
ويف سياق منفصل أطلقت حبرية العدو
الصهيوني ،صباح السبت ،ن�يران رشاشاتها
جت��اه م ��راك ��ب الصيادين الفلسطينيني يف
حبر قطاع غزة.

