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ظريف...
وتابع وزي��ر اخلارجية :إن لنا وهلل احلمد
عالقات جيدة جدا مع اجلريان وقد اطلقنا
آل �ي��ات مم��اث�ل��ة م��ع ال�ك�ث�ير م��ن ال� ��دول وه��ي
تعمل االن .انين ال اعلم أي فرتة من الوقت
حيتاجها االوروبيون الطالق آلية متهيدية؟.
* توجيه رسائل اىل وزراء اخلارجية حول
اخلطوة االمريكية
وحول اخلطوة االمريكية األخرية بادراج
احل��رس ال�ث��وري ضمن املنظمات االرهابية
ق��ال ظ��ري��ف :إن ال ��رد االول م��ن قبل اي��ران
ج��اء سريعا من قبل اجمللس األعلى لألمن
القومي بادراج (سنتكوم)( ،القيادة العسكرية
االمريكية الوسطى) والقوات التابعة هلا يف
املنطقة ضمن قائمة االرهاب واعتبار االدارة
االمريكية حكومة راعية لالرهاب.
واض��اف :هنالك اج��راءات جيري االع��داد
هلا يف جملس الشورى االسالمي وحنن نقوم
مبشاورات مع االصدقاء (النواب) يف اجمللس
بشأن االج� ��راءات ال�تي ميكن اخت��اذه��ا بهذا
الصدد.
وأش��ار اىل الرسالة اليت بعثها اىل األمني
العام ملنظمة األمم املتحدة وجملس األمن
ال��دول��ي ح��ول اخل�ط��وة االمريكية االخ�يرة
وس � �ي� ��اس� ��ات ام �ي�رك� ��ا اخل ��اط� �ئ ��ة ج � ��دا يف
منطقتنا فضال عن األنشطة اجليدة املنجزة
على الصعيد االعالمي ملواجهة هذه اخلطوة
واضاف :سنقوم اليوم وهو يوم تنفيذ القرار
االمريكي بتوجيه رسائل اىل وزراء خارجية
مجيع ال��دول الختاذ املوقف الضروري جتاه
ه ��ذه اخل��ط ��وة وت�ن�ب�ي�ه�ه��م اىل ال �ت��داع �ي��ات
اخلطرية جدا هلذه اخلطوة االمريكية غري
املسبوقة يف هذا اجملال.
* جنمع وثائق سيتم نشرها قريبا
ويف الرد على سؤال حول العقبات القائمة
أم� ��ام إرس � ��ال امل �س ��اع ��دات امل��ال �ي��ة األج�ن�ب�ي��ة
ملنكوبي السيول يف ايران قال ظريف ،انه مت
اختاذ اج��راءات اعالمية واسعة بهذا الصدد
حبيث ان احلكومة االمريكية أصبحت يف
موقف دفاعي وأعلنت بانها ال تعيق إرسال
املساعدات اال ان كالمهم مناقض للواقع.
وتابع وزير اخلارجية االيراني ،لقد مجعنا
وثائق سنقوم بنشرها قريبا تثبت بان البنوك
وح �ت��ى االوروب� �ي ��ة منها متتنع ع��ن اس�ت�لام
مساعدات االيرانيني املقيمني خ��ارج البالد
او امل �س ��اع ��دات م ��ن م ��واط�ن�ي س��ائ��ر ال� ��دول،
ملنكوبي السيول يف ايران ،خوفا من اجراءات
امريكية عقابية.
وأوض ��ح ظريف ب��ان امل�س��اع��دات االنسانية
الدولية ليست تعبريا ع��ن تغطية احلاجة
ب ��ل مب�ع�ن��ى ال �ت �ع��اط��ف وال �ت �ض��ام��ن ال�ع��امل��ي
وأض��اف :إن االج��راءات االمريكية اهلدامة
وال�لاان �س��ان �ي��ة ت �ق��ف أم� ��ام ه� ��ذا ال�ت�ض��ام��ن
العاملي ،اال ان االمريكيني اضطروا اخريا
لنفي قيامهم بهذه االجراءات.
وأك ��د وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ق��ائ� ً
لا :لقد قمنا
جب �م��ع وث ��ائ ��ق ت�ث�ب��ت ب ��ان ام�ي�رك ��ا ت �ش��ارك
ب �ف��اع �ل �ي��ة يف ه� ��ذا االج � � ��راء (م��ن ��ع وص ��ول
امل�س��اع��دات االنسانية اىل منكوبي السيول
يف ايران) والذي ميكن وصفه باجلرمية ضد
االنسانية.
وأكد وزير خارجية اجلمهورية االسالمية
االي��ران �ي��ة ،ي��وم ال�س�ب��ت ،ان البيت االبيض
ينفق أم��وال الشعب االمريكي يف محاقاته
لكنه يتوقع نتائج خمتلفة.
وخالل إستقباله امس االحد ،رئيس جلنة
ال�س�ي��اس��ة اخل��ارج �ي��ة واهل �ج ��رة يف ال�برمل��ان
االيطالي ،فيتوريف برتوتشلي.
أعلن ظريف ان ايران أطلقت آلية مماثلة
ل �ـ (اي�ن�س�ت�ك��س) وأب�ل�غ��ت االحت� ��اد االوروب� ��ي
بذلك.
وأش ��ار اىل وج��ود ع�لاق��ات قوية ب�ين اي��ران
وايطاليا خ�لال االع ��وام االرب �ع�ين املاضية،
م �ع��رب �اً ع ��ن أم �ل��ه يف أن ت ��واص ��ل احل�ك��وم��ة
االي�ط��ال�ي��ة ال��راه�ن��ة ال�ع�لاق��ات االقتصادية
اجليدة مع ايران.
بدوره أشار برتوتشلي اىل العالقات القدمية
بني ايران وايطاليا ،داعياً اىل احلفاظ عليها
وت �ع ��زي ��زه ��ا ،ق ��ائ�ل ً�ا :مت ت�ش�ك�ي��ل جم�م��وع��ة
الصداقة الربملانية االيطالية االيرانية يف
الربملان االيطالي.
كما ت�ب��ادل اجلانبان خ�لال ه��ذا اللقاء،
وج�ه��ات النظر ح��ول االج� ��راءات االمريكية
االخ �ي��رة جت ��اه اي � ��ران خ�ل�ال ال �ع ��ام امل��اض��ي
وال �ت �ط��ورات ال��دول�ي��ة وال�ق�ض��اي��ا االقليمية
وتطورات مشال أفريقيا.
ويف ت �غ��ري��دة ل��ه ع�ل��ى صفحته يف ت��وي�تر،
ك �ت��ب حم �م��د ج� ��واد ظ ��ري ��ف :يف م��وض��وع
ال�ص��راع مبنطقتنا ،امل��وض��وع ليس موضوع
امل � ��ال .ف�ل�ق��د اع �ت�رف ال��رئ �ي��س االم�يرك��ي
دونالد ترامب ان الواليات املتحدة انفقت هنا
 7تريليونات دوالر ،ولكنها فقد عملت على
تعقيد األوض ��اع .فالذين يعتربون نتنياهو
بالنسبة هلم مقدم على كل شيء ،يرتكبون
احلماقات دوم��ا خلدمته ،وينفقون االم��وال
العامة هل��ذه احل�م��اق��ات ،ولكنهم يتوقعون
نتائج خمتلفة.
وكان وزير اخلارجية االمريكي قد اعرتف
قبل ايام ،ان االدارة االمريكية أدرجت اسم
حرس الثورة االسالمية على قائمة املنظمات
االرهابية ،ألجل الكيان الصهيوني.

وقبل ذلك صرح رئيس ال��وزراء الصهيوني
بنيامني نتنياهو ،ان الرئيس االمريكي دونالد
ت��رام��ب ،استجاب لطلبه ب ��إدراج اس��م احلرس
الثوري على قائمة املنظمات االرهابية.

الريجاني...
ألنه بعد مرور عام على اجراء االنتخابات،
ي�ش�ه��د جم�ل��س ال �ش �ي��وخ ت�غ�ي�يرا ك �ب�يرا يف
تكوين أعضائه .وقال :لذلك ميكن أن نرى
انفتاحا ج��دي��دا يف ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
وذل ��ك أن معظم ال�برمل��ان�ي�ين اإليطاليني
ه��م م��ن ال�ش�ب��اب ال��ذي��ن ي�ت��وق��ون إىل تعزيز
العالقات مع دول أخرى ،مثل إيران.
وق� ��ال رئ �ي��س جل �ن��ة ال �س �ي��اس��ة اخل��ارج �ي��ة
واهلجرة التابعة جمللس الشيوخ اإليطالي:
يبحث ال �ن��واب أي �ض��ا ع��ن ط ��رق ج��دي��دة يف
خمتلف اجمل ��االت وال�ت�ي تهم اجل��ان�ب�ين ،ال
سيما حول سبل حتقيق السالم واالستقرار
واالس��ت��ق�ل�ال يف امل �ن �ط �ق��ة ،وف �ت��ح جم ��االت
جديدة لتحقيق غد افضل بني الطرفني.

عراقجي...
واض��اف :ان��ه على باريس إب��داء الشفافية
ف � ��ورا ب �ه ��ذا ال� �ص ��دد ويف غ�ي�ر ه� ��ذه احل��ال��ة
سنتخذ االجراء الالزم.
ه��ذا واستدعى أم�ين جلنة متابعة تنفيذ
االتفاق النووي باخلارجية االيرانية ،سيد
حسني سادات ميداني ،سفري فرنسا اجلديد
يف طهران فيليب تيبو.
وت �ط ��رق يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء اىل ال �ت �غ��ري��دات
املنتسبة للسفري الفرنسي يف واشنطن واليت
ت��رف�ض�ه��ا اي� ��ران مج�ل��ة وت�ف�ص�ي�لا؛ مطالبا
احلكومة الفرنسية بتقديم االيضاح يف هذا
اخلصوص.
واك ��د س ��ادات ام�ي�ني ان��ه فيما اذا لقيت
هذه التصرحيات تأييدا من جانب احلكومة
وعبت عن مواقفها الرمسية ،فإن
الفرنسيةّ ،
اجلمهورية االسالمية ستتابع امل��وض��وع يف
اط��ار اآلليات احمل��ددة ضمن االتفاق النوي
وحتتفظ حبقها يف اختاذ أي اجراء مناسب
قبال ذلك.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اع �ل��ن ال �س �ف�ير ال �ف��رن �س��ي يف
طهران خالل اللقاء عن عدم اطالعه بشأن
ال �ت �غ��ري��دات امل�ن�ت�س�ب��ة اىل س �ف�ير ب �ل�اده يف
واشنطن ،منوها باالرادة السياسية للحكومة
الفرنسية لتنفيذ كامل االت�ف��اق النووي؛
وم ��ؤك ��دا ان� ��ه س�ي�ب�ل��غ ب ��اري ��س ب �ش��أن ه��ذا
املوضوع فوراً.

مرشحة...
وح� � ��ول اع� �ل��ان ت� ��رام� ��ب االن� �س� �ح ��اب م��ن
اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ق��ال��ت :ال ش��ك ان اخل��روج
من إتفاقيات كنا قد و ّقعنا عليها ال يعترب
إستعراضا للقوة.
وانضمت كلوبوشار بتصرحيها ه��ذا اىل
امل��رش �ح�ين اآلخ ��ري ��ن ل�ل��رئ��اس��ة االم�يرك�ي��ة
من احلزب الدميقراطي وهم بريني ساندرز
وال�ي��زاب��ت وارن وكاميال ه��ري��س وجوليان
ك��اس�ترو يف ال��وع��د ب��ال �ع��ودة اىل اإلت �ف��اق
النووي ،يف حال فوزهم بالرئاسة.

تواصل...
وأض ��اف :نعلن تضامنا مع شعبنا املسلم
يف اي��ران وح��رس الثورة االسالمية ،مؤكدا
لوال موقف اجلمهورية االسالمية ومساعدة
احلرس الثوري لنا لكانت أربع أو مخس دول
يف املنطقة سقطت على يد االرهاب.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ان �ت �ق��د ن��ائ��ب رئ �ي��س اجمل�ل��س
األع �ل��ى ال�ع��راق��ي السيد حممد احل �ي��دري،
ب�ش��دة االج� ��راء االم��ري �ك��ي االخ�ي�ر يف ادراج
اس��م ح��رس ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة على الئحة
اجلماعات االره��اب�ي��ة؛ واص�ف��ا ه��ذا االج��راء
بأنه محاقة جديدة ضمن محاقات الرئيس
االمريكي دون��ال��د ترامب وال�تي ستؤدي اىل
زيادة التوترات يف املنطقة.
واكد احليدري يف حوار خاص مع مراسل
(ارن� ��ا) ،ال�س�ب��ت ،على ان ه�ك��ذا ق ��رار مدعاة
لإلستغراب وترتتب عليه تداعيات خطرية
الن احلرس الثوري يشكل مكونا ضمن نظام
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
وأضاف :إن هذه احلماقة من جانب ترامب
ك��ان��ت مب�ث��اب��ة ه��دي��ة اىل نتنياهو اجمل ��رم،
واليت من شأنها ان تزيد من شدة التوترات
على صعيد املنطقة.
وت��اب��ع :إن ه ��ذا ال �ق��رار س�ي��زي��د م��ن ال ��دور
ال��ف ��اع ��ل وامل �ن �س �ج��م ل �ل �ح��رس ال � �ث� ��وري يف
املنطقة ،كما يعزز القوة والتماسك بني
القوات التابعة للمقاومة.
ودعا السيد احليدري مجيع شعوب املنطقة
وال �ع��امل اىل ال�ت�ن��دي��د ب�ه��ذا ال �ق��رار اجل��ائ��ر
وتقدير جهود احلرس الثوري ودوره الكبري يف
إرساء األمن واالستقرار ومكافحة االرهاب؛
وال سيما حترير االراضي السورية والعراقية
م��ن س�ط��وة داع ��ش االره��اب��ي ودع�م��ه جلبهة
املقاومة.
ب��دوره��ا ،اع �ت�برت سعدية العقابي عضو
جملس النواب العراقي عن كتلة احلكمة
اليت يتزعمها السيد عمار احلكيم ،ان إدراج
احلرس الثوري اإليراني على الئحة االرهاب
غري ملزم جلميع الدول.
وأضافت :حنن نأخذ بتصرحيات مسؤولينا

ال�ع��راق�ي�ين وعلمائنا ف�ق��ط ،وال يعنينا ما
يصرح به اآلخ ��رون ،وهكذا تصرحيات حبق
مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة اإليرانية ال
يعين بأنها ارهابية.
وأكدت ،ان اجلمهورية االسالمية اإليرانية
دولة جارة وشقيقة للعراق وهذه التصرحيات
جاءت جمرد لزيادة الضغط على اجلمهورية
االسالمية وان اجلمهورية لن تتأثر من بهذا
األمر ألنها دولة عظمى.
ويف ال� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب وزي ��ر
اخلارجية األمريكي االس�ب��ق ،كولن ب��اول:
إن ق ��رار حكومة ت��رام��ب ض��د ح��رس ال�ث��ورة
االسالمية له عواقب وخيمة على املنطقة
وال�ق��وات األمريكية يف غ��رب آسيا ،مضيفاً:
إن ال �ب �ي ��ت األب � �ي� ��ض أغ� �ل ��ق ك� ��ل احل �ل ��ول
الدبلوماسية مع ايران.
وق��ال الكولونيل الري ويلكريسون ،امس
األح��د :من املستبعد أن تغري ه��ذه اخلطوة
ال �ق��واع��د ال �س��ائ��دة ع �ل��ى ال �س��اح��ة وتعطي
اجليش األمريكي حافزا لالشتباك مع فيلق
القدس يف املنطقة.
وأشار إىل التوترات املتزايدة بني البلدين،
بسبب العمل العدائي الذي قامت به حكومة
ترامب ضد حرس الثورة ،وقال :أنا قلق من
ع��واق��ب ه��ذا اإلج ��راء م��ن ج��وان��ب خمتلفة.
مضيفاً :انهة بالنظر إىل أن احلرس وفيلق
القدس قد مت فرض احلظر عليهما سابقا،
ف��إن ه��ذا سيجعل ن�ظ��ام احل�ظ��ر ض��د إي��ران
معقدا ومتشابكا للغاية حبيث يصعب على
احلكومات القادمة يف الواليات املتحدة إزالة
هذه الضغوط والقيود.
وأض� � ��اف رئ �ي ��س م �ك �ت��ب وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
األم��ري �ك��ي االس �ب��ق :م��ا يقلقين ه��و أن ��ه يف
ال��ع ��راق ،س�ي�ك��ون تعاملنا م��ع ق ��وة ال�ق��دس
مقلقا .بالطبع ،هذا املوضوع سيشكل مشكلة
يف بلدان أخرى حول التعاطي مع اجملموعة
اليت أطلقنا عليها اسم اإلرهابي.
كما أع ��رب وي�ل�ك�يرس��ون ع��ن قلقه بشأن
ع��واق��ب اط�ل�اق ص�ف��ة االره� ��اب ع�ل��ى ح��رس
ال�ث��ورة ،على القوات األمريكية يف املنطقة،
ق ��ائ�ل�ا :ه��ن ��اك م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  300أل��ف
جندي امريكي يف مجيع أحناء املنطقة من
أفغانستان إىل سوريا وليبيا .وال�س��ؤال هنا
هو :ماذا سيحدث هذا العمل غري املسبوق.
وشدّد على أن اجليش األمريكي هو أكرب
ق ��وة إره��اب �ي��ة يف ال� �ع ��امل ،واآلن ي��ري��د من
اآلخ��ري��ن أن ميلي م��ن ه��و اإلره��اب��ي وليس
اإلرهابي.
وص�� ّرح امل�س��ؤول السابق ب ��وزارة اخلارجية
األم��ري�ك�ي��ة ،أن ه��ذا خلق سجال سيئا جدا
يصنف ال� ��ذراع العسكري لبلد آخ ��ر ،حتت
سيطرة حكومة م��دن�ي��ة ،على أن��ه إره��اب��ي.
ه��ؤالء األش�خ��اص (العسكريون يف احل��رس
الثوري اإلي��ران��ي) ينفذون األوام��ر الصادرة
ع��ن ال�س�ل�ط��ات لتنفيذ ال��ش ��ؤون األم�ن�ي��ة.
لقد ك��ان أم��را غبيا ج��دا أن تعلن حكومة
(ترامب) هذا القرار .بالطبع ،هذه احلكومة
لديها سجل مليء باحلماقة.
اما اخلبري الباكستاني البارز يف الشؤون
الدفاعية واالمنية (اجمد شعيب) ،فقد قال:
ان��ه على اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة
ان تتحدي ال �ق��رار ال ��ذي إخت��ذت��ه ال��والي��ات
املتحدة ضد حرس الثورة االسالمية مؤخرا،
يف إطار حمكمة الهاي واألمم املتحدة النه
ليس ه�ن��اك اي ات �ه��ام ض��د اي ��ران واحل��رس
الثوري.
واع � �ت �ب�ر اجم � ��د ش �ع �ي ��ب ،ق� � ��رار ال��رئ �ي��س
االمريكي دونالد ترامب ضد حرس الثورة
االسالمية بأنه خطوة باطلة وغري مربرة.
وان� �ت� �ق ��د ص �م ��ت اجمل �ت �م ��ع ال� ��دول� ��ي ازاء
االج��راءات غري القانونية للواليات املتحدة
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ع��امل��ي وق� ��ال :إن اجملتمع
ال��دول��ي إل�ت��زم الصمت ازاء االج� ��راءات غري
ال �ع �ق�لان �ي��ة ال �ت�ي ت �ت �خ��ذه��ا واش �ن �ط��ن ضد
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
وتابع :إن قرار الواليات املتحدة يف تصنيف
حرس الثورة االسالمية علي الئحة املنظمات
االره��اب �ي��ة االم�يرك �ي��ة ،خ �ط��وة غ�ير م�بررة
ويهدف اىل زيادة الضغط على ايران فقط.
وأكد ضرورة دعم دول املنطقة للجمهورية
االسالمية االيرانية يف مواجهة االج��راءات
االمريكية.

بيلوسي...
ويف كلمتها أمام مجاعة إسالمية للحقوق
املدنية قالت النائبة :إن املسلمني يعيشون
كمواطنني من الدرجة الثانية وبصراحة
ل�ق��د سئمت م��ن ذل ��ك ،وي �ف�ترض أن كل
مسلم يف هذا البلد قد سئم من ذلك.
وأ ّدع��ى ن��واب من احل��زب اجلمهوري الذي
ينتمي إليه ترامب إن إهلان تقلل من هجمات
 11سبتمرب بينما قال منتقدو الرئيس إنه
اقتطع كلمات النائبة من سياقها لتأجيج
املشاعر املناهضة للمسلمني.
وق��ال��ت إهل��ان يف تغريدة على تويرت أمس
السبت :ال ميكن ألي شخص ،بصرف النظر
عن م��دى فساده ومحاقته وخبثه ،أن يهدد
حيب الراسخ ألمريكا.

االسد...
وأض ��اف امل �ص��در :إن ط��ائ��رات االستطالع
متكنت من رص��د حماولة املسلحني ختزين
أسلحة وذخ�يرة ونقل مقاتلني إىل حمورين

ب ��ال��ق ��رب م ��ن م��دي �ن��ة أرحي � ��ا ب ��ري ��ف إدل ��ب
اجلنوبي ،ما استدعى تعامال مباشرا مع هذه
التحركات املعادية م��ن خ�لال ع��دة غ��ارات
جوية دقيقة.
وك�ش��ف امل �ص��در ،أن هيئة حت��ري��ر ال�ش��ام
كانت ُت ّضر من خالل عملية نقل العتاد
واألسلحة إليصاهلا إىل جبهات متقدمة يف
مواجهة اجليش السوري بهدف شن هجمات
الح �ق��ة ت�س�ت�ه��دف م��واق��ع اجل �ي��ش وال �ق��رى
والبلدات القريبة من اجلبهات.
يف غ �ض��ون ذل ��ك أك ��دت م �ص��ادر حملية
يف إدلب أن أصوات انفجارات عنيفة مسعت
بكامل أرج ��اء احملافظة ن��اجت��ة ع��ن سلسلة
ال� �غ ��ارات اجل��وي��ة امل �ن �ف��ذة ،الف �ت��ة إىل وق��وع
ال�ع�ش��رات م��ن اإلره��اب �ي�ين قتلى ومصابني،
بينهم مقاتلون أجانب من جنسيات صينية
وبلجيكية وسعودية ومصرية وليبية.
وخ��رج خالل االسبوع املاضي املئات بريف
إدل� ��ب يف ت �ظ��اه��رة اح�ت�ج��اج�ي��ة ض��د جبهة
ال�ن�ص��رة ،فيما تتصاعد م��وج��ة االحتجاج
وال��رف��ض ض��ده��ا م�ن��ذ ات �ف��اق س��وش��ي ال�ع��ام
املاضي.
وتواصل التنظيمات اإلرهابية اليت ينضوي
معظمها حتت زعامة تنظيم (جبهة النصرة)
اإلرهابي واملنتشرة بريف إدلب اجلنوبي وعدد
من قرى وبلدات ريف محاة الشمالي خرقها
ملنطقة خفض التصعيد ع�بر اع�ت��داءات�ه��ا
وه�ج�م��ات�ه��ا ع�ل��ى م ��واق ��ع اجل �ي��ش ون�ق��اط��ه
وع �ل��ى ال��ق ��رى اآلم��ن ��ة واألح� �ي ��اء السكنية
احمليطة باملنطقة املصنفة على أنها (منزوعة
السالح).
وأوضح املصدر :أنه نتيجة هذه الغارات مت
تدمري عدة مقرات تابعة للنصرة يف أحراش
بلدة بسنقول واروم اجل��وز مبحيط مدينة
أرحي��ا بشكل كامل ،إضافة إىل تدمري عدة
آليات كانت حبوزة املسلحني ،كما أدت إىل
مقتل وإصابة عدد من املسلحني.
وك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ك ��وم�ي�رس ��ان ��ت»
الروسية ،عن تعيني قائد قوات اإلنزال اجلوي
الروسية الفريق أول أندريه سريديوكوف،
ل�ت��ول��ي ق �ي��ادة ال �ق ��وات ال��روس �ي��ة يف س��وري��ا،
وذل��ك خلفاً لقائد القوات اجلوية سريغي
سوروفيكني ،الذي يعود إىل أداء مهامه داخل
روسيا.
وحبسب الصحيفة ،ف��إن املهمة الرئيسية
ل�ل�ق��ائ��د اجل��دي��د س�ت�ك��ون تنظيم ال��دوري��ة
املشرتكة بني الشرطة العسكرية الروسية
وال �ع �س �ك��ري�ين األت � ��راك يف م�ن�ط�ق��ة خفض
ال�ت�ص�ع�ي��د يف إدل � ��ب ،ح �ي��ث ي�ترك��ز أك�ث��ر
من  35أل��ف مسلح ،وأكثر من  30موقعاً
حيتوي على مواد كيميائية ،وفق تقديرات
العسكريني الروس.
وأوض �ح��ت م �ص��ادر عسكرية ودبلوماسية
رفيعة حبسب الصحيفة ،أن سريديوكوف
بدأ بأداء مهام منصبه يف  10نيسان احلالي،
يف حني رفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق.
على خ��ط م ��واز ،أف ��ادت صحيفة «الشرق
األوس ��ط» السعودية ،ب��أن واشنطن تضغط
ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا األوروب � �ي �ي�ن واإلق �ل �ي �م �ي�ين
للمشاركة يف «ال�ق��وة األمنية» ال�تي تروج
إلنشائها يف مشال ومشال شرق سوريا ،لكن
حلفاءها طرحوا عليها سلسلة من األسئلة،
تتعلق حبجم املساهمة العسكرية املطلوبة،
والتفاهم مع ال��روس ،وال��دور الرتكي شرق
الفرات.
وذكرت الصحيفة ،أن اجلانب األمريكي
حقق بعض التقدم يف اإلجابات ،مثل متديد
مذكرة «منع االحتكاك» مع روسيا ،وتوفري
الغطاء اجل��وي ،والتزام أمريكي «يف املدى
املنظور».
ل�ك��ن ال �ع �ق��دة حب�س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة ،تتمثل
بدور تركيا شرقي الفرات ،إذ إن أنقرة تلوح
بعملية عسكرية ،وج��رى تراشق بينها وبني
واش�ن�ط��ن ب�ه��ذا اخل �ص��وص ،إال أن األخ�يرة
ودو ً
ال أوروبية بعثوا بـ«رسائل حتذير» ألنقرة
من أن «التوغل سيزيد تعقيد العالقات مع
ال�غ��رب ،وخيلق فوضى مش��ال س��وري��ا ،تهدد
األمن القومي الرتكي».
ه��ذا ووص ��ل امل�ب�ع��وث األمم ��ي اخل ��اص إىل
س��وري��ا (غ�ير ب �ي��درس��ون) عصر ال�س�ب��ت ،إىل
دم��ش ��ق ،يف زي � ��ارة ت�س�ت�غ��رق ي��وم�ين يلتقي
خالهلا عدداً من املسؤولني السوريني ،يف إطار
مهمته إجياد حل سياسي لألزمة السورية.
وأش��ارت املصادر إىل أن زي��ارة بيدرسون إىل
دمشق هي يف إطار مهمته إجياد حل سياسي
ل�لأزم��ة ال�س��وري��ة املستمرة منذ أك�ث��ر من
مثاني سنوات.
ت ��أت ��ي زي� � ��ارة ب��ي ��درس ��ون إىل دم��ش ��ق بعد
تصرحيات لوزير اخلارجية الروسي سريغي
الفروف يف السابع من الشهر اجلاري ،ذكر
ف�ي�ه��ا أن تشكيل جل�ن��ة م�ن��اق�ش��ة ال��دس�ت��ور
ال �س��وري «اك�ت�م��ل ت�ق��ري�ب�اً» ،م��وض�ح�اً أنها
ستبدأ قريباً عملها يف جنيف ،يف حني نقلت
م��واق��ع ال �ك�ترون �ي��ة م �ع��ارض��ة اجل �م �ع��ة ،عن
م�ص��ادر ب ��ارزة يف االحت ��اد األوروب� ��ي حديثها
عن تضييق الفجوة يف اخلالف بني احلكومة
السورية و«املعارضة» ،حول تشكيلة اللجنة
اليت يتم العمل على إعدادها.
وع �ث��رت ق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي يف ل�ب�ن��ان،
ال� �س� �ب ��ت ،ع� �ل ��ى ب� �ق ��اي ��ا أح� � ��د ال� �ص ��واري ��خ
(اإلسرائيلية) اليت استخدمت يف االعتداء
الذي نفذه (الكيان اإلسرائيلي) على مواقع
قرب ريف محاة يف سوريا.
ونقلت صحيفة (النهار) قول رئيس بلدية
ش� ��درا ،س�ي�م��ون ح �ن��ا :إن خم � ّل �ف��ات ص ��اروخ
إسرائيلي قد سقطت يف خراج بلدتي عندقت

وش ��درا يف حميط دي��ر م��ار يعقوب م��ن دون
وق��وع أي��ة إص��اب��ات .من جانبه ،ذك��ر مصدر
عسكري س��وري أن��ه ح��وال��ي الساعة الثانية
والنصف من فجر أمس االحد أقدم الطريان
احلربي للعدو اإلسرائيلي من فوق األجواء
اللبنانية بتنفيذ ض��رب��ة ج��وي��ة ع�ل��ى أح��د
املواقع العسكرية باجتاه مدينة مصياف يف
ري��ف مح��اه ،أسفر ع��ن تدمري بعض املباني
وإصابة ثالثة عسكريني جبروح.
وزعمت تقارير استخباراتية (إسرائيلية)،
ال��س��ب ��ت ،أن اهل� �ج ��وم ال � ��ذي ش �ن �ت��ه ق ��وات
االح�ت�لال على مصياف السورية نفذ عرب
البحر ،على خالف اهلجمات السابقة اليت
شنها سالح اجلو.
وق��ال موقع (إن�ت��ل ت��امي��ز) اإلسرائيلي إن
اهلجوم نفذ بواسطة صواريخ موجهة عرب
البحر على بعد  250كيلو مرت.
وأك ��د أن اهل �ج��وم ال ��ذي وق��ع يف الساعة
 2:30فجر السبت ،استهدف عددا من املباني
يف مدينة مصياف موجها ضد تقنيات النقل
واإلمداد والصواريخ الدقيقة اليت بنيت على
أطراف املدينة يف ريف محاة.
وزعم املوقع أنه مت تدمري صواريخ إيرانية
م��ن ن ��وع (زل� ��زال  )2ج ��راء أط�ل�اق ص��واري��خ
(كروز) من قبل جيش االحتالل اليت يصل
مداها إىل حوالي  300كيلومرت.
يف وقت سابق ،ذكرت وسائل إعالم سورية
أن الطريان اإلسرائيلي نفذ غ��ارة على أحد
مواقع اجليش السوري يف مصياف ،أسفرت
ع ��ن (ت ��دم�ي�ر ب �ع��ض امل��ب ��ان ��ي) وإص ��اب ��ة 25
شخصا .م��ن ناحية ثانية ،نقلت صحيفة
ال��وط��ن ال �س��وري��ة ع��ن م �ص��ادر يف ال�س�ف��ارة
اإلندونيسية بسوريا ،عن تعيني ،واجد فوزي،
سفرياً جديداً الندونيسيا لدى دمشق ،والذي
سيبدأ مهامه بعد االنتهاء من االنتخابات
املقررة يف  17الشهر اجلاري يف أندونيسيا.
وس �ب��ق للسفري اجل��دي��د أن ع�م��ل س�ف�يراً
ل�ب�لاده يف اليمن ،سيأتي إىل دم�ش��ق خلفاً
للسفري السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت
مهامه أواخر العام املاضي.
وق � ��ال ن��وف �ي��ان �ش��اه ح� ��ول س�ي�ر ال�ع�م�ل�ي��ة
االن�ت�خ��اب�ي��ة« :جن ��ري االن �ت �خ��اب��ات العامة
الرئاسية والنيابية يف سوريا ،ال�تي تربطنا
بها ع�لاق��ات متينة ،وال��وض��ع فيها مستقر
وآم ��ن» .معترباً أن «ال��وض��ع يف س��وري��ا عاد
إىل االس �ت �ق��رار ل��ذل��ك نستطيع أن نقيم
ال �ن �ش��اط��ات جل��ال�ي�ت�ن��ا يف س ��وري ��ا بسهولة
ونستقبل الطالب يف السفارة ويتنقلون بني
السفارة ومبيتهم بسهولة ما يدل على األمن
واالستقرار يف ربوع سوريا».

ما تخشاه...
ب��ات��ري��ك الن� ��غ ،ق ��ائ�ل ً�ا :إن اي � ��ران وق��وات �ه��ا
العسكرية تعد حلرب مع الواليات املتحدة منذ
زمن بعيد .ورمبا أوىل اخلطوات اليت ستتخذها
تصنيفها ل�ل�ق��وات األم�يرك�ي��ة (يف املنطقة)
كمؤسسة إرهابية 7 ،نيسان/ابريل اجلاري.
ر ّد (جملس األم��ن القومي) اإليراني على
تصعيد واشنطن بتصنيفه الواليات املتحدة
دولة راعية لإلرهاب وأن القوات األمريكية
ومحل
املنتشرة يف املنطقة مجاعات إرهابيةّ .
واش �ن �ط��ن م�س��ؤول�ي��ة ال �ت��داع �ي��ات اخل�ط�يرة
لقرارها ،وتصنيفه قيادة قواتها املركزية
(سنتكوم) وكافة القوات األخ��رى العاملة
حتت لوائها بـ (اجلماعات اإلرهابية).
ومضى ضابط االستخبارات األمريكية
(الن� ��غ) حم� ��ذراً م��ن ت��داع �ي��ات ال��ق ��رار بأنه
ينطوي على إجي��اد أرضية قانونية للقوات
األم�يرك �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف اخل�ل�ي��ج ال�ف��ارس��ي
(واحمليط اهلندي) لشن هجوم على احلرس
ال �ث��وري ومم�ت�ل�ك��ات��ه م��ن ال � ��زوارق البحرية
وال��دوري��ات أينما ت��واج��دوا وحت��ت أي ظرف
ك��ان ،إنه إع�لان ح��رب .باملقابل ،ما ينطبق
على احل ��رس ال �ث��وري ي�س��ري تلقائياً على
سالح البحرية األمريكية ،وتصعيد مديات
خطر االشتباك إىل (مستويات كارثية).
االعتقاد السائد يف أوساط النخب الفكرية
األمريكية أن دوافع الرئيس ترامب ملا أقدم
عليه تتلخص يف مسألتني :حتطيم إي��ران
ونيل رض��ى نتنياهو ،ال سيما وأن الثنائي،
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة م��اي��ك بومبيو ومستشار
األمن القومي جون بولتون ،املتنفذ يتناوبان
التأكيد على ضرورة تغيري النظام يف ايران.
امل��ؤس�س��ة احل��اك�م��ة يف ال��والي��ات املتحدة
تتشوق حللول ي��وم  3أيار/مايو املقبل وهو
امل��وع��د ال ��ذي ستطبق ف�ي��ه ح��زم��ة عقوبات
إض��اف �ي��ة ض ��د إي � ��ران (ل�ت�ص�ف�ير ص��ادرات �ه��ا
النفطية) .وي�ت��أه��ب ال�ط��رف��ان الستعراض
ع�ض�لات�ه�م��ا يف م�ض�ي��ق ه��رم��ز احل��ي ��وي ال
س�ي�م��ا ب�ع��د ت��وات��ر أن �ب��اء أن ط �ه��ران ح��ذرت
ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات األم�يرك �ي��ة الضخمة،
جون ستينيس ،االقرتاب من زوارق البحرية
للحرس الثوري يف املنطقة.
ح��ادث��ة اح�ت�ج��از اي� ��ران ل��ره��ائ��ن يف س�لاح
البحرية األم�يرك�ي��ة ،2016 ،ك��ان ينبغي
أن يشكل مثا ً
ال ساطعاً للمحافظني اجلدد،
اذ لو تكررت تلك احلادثة اليوم فلن تكون
نهايتها مطابقة ورمب ��ا تتعامل اي ��ران مع
ط��واق��م ال�ب�ح��ارة كعناصر إره��اب�ي��ة وليس
كجنود يف مؤسسة عسكرية ،ورمب��ا متضي
يف مقاضاتهم واحل�ك��م عليهم بالسجن او
االعدام او اإلثنني معاً.
تتعدد السيناريوهات يف ه��ذا ال �ش��أن ،يف
ح��ال تصادم مباشر بني البحرية االيرانية
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واالم�يرك �ي��ة ،وتضييق اخل��ي ��ارات املتاحة
أم��ام الرئيس ترامب وفريقه السياسي من
احمل��اف�ظ�ين اجل� ��دد ،ال��ذي��ن (ي��ص ��رون) على
إق��ص ��اء اي � ��ران م ��ن امل�ن�ط�ق��ة واس �ت �ث �م��ار ما
سينجم عنه يف صيغة ضغوط إضافية على
لبنان والعراق لإلبتعاد عن ايران.
م��وق��ف امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ال�ب�ن�ت��اغ��ون،
يف ه ��ذه امل�س��أل��ة ب��ال��غ اخل �ط ��ورةُ .ن�ق��ل على
لسان رئيس هيئة األركان املشرتكة ،جون
دن �ف��ورد ،معارضته للتوجه الرئاسي خالل
سلسلة ن �ق��اش��ات داخ �ل �ي��ة رف�ي�ع��ة امل�س�ت��وى،
وكذلك معارضة كبار املسؤولني من غري
العسكريني خلشيتهم من مدى الضرر الذي
سيلحق حبلفاء أمريكا يف املنطقة ،واخلطر
الذي ستتعرض له القوات األمريكية هناك.
املصدر :موقع قناة امليادين
تتمــــــات صفحــــــة
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اي تعاطي...
مب�ي��زان م��ن ال��ذه��ب ألن��ه يف اآلخ��ر املقاومة
هي اهل��دف واهل��دف هو حتسني ظ��روف احلياة
واحملافظة على احلقوق وغريها إن كانت قوة
ح��زب اهلل أو ق��وة اي��ران جيب صرفها يف اآلخر
ب��ات�ف��اق��ات وب�ت�س��وي��ات ول�ي��س يف ح ��روب أبدية
س��رم��دي��ة .وح ��ول موقف التيار ال��وط�ني احل� ّر
م��ن التعامل م��ع اي� ��ران يف خمتلف اجمل ��االت
 ،ق��ال النائب ع��ون  :إن لبنان جي��ب أن يأخذ
بعني اإلع�ت�ب��ار أك�ث��ر م��ن م��وض��وع وب��األخ��ص
يف موضوع تسليح اجليش ألنه حساس أكثر
ألن اجليش يعتمد بشكل كبري حاليا على
م �س��اع��دات أم�يرك �ي��ة ون �ع��رف أن أي تعاطي
عسكري مع إيران على األقل سوف يأخذنا إىل
قطع العالقات العسكرية مع اجلانب األمريكي
كتجهيزات وغريه وهذا له تأثرياته ألن  90باملئة
من جتهيزات اجليش ومن مساهماته السنوية
تأتي من أمريكا ،هذه نقطة وهلذا السبب هذا
املوضوع حساس وليس بهذه السهولة.
وق� ��ال :ان تطبيع ال �ع�لاق��ات م��ع إس��رائ�ي��ل
ه ��ذا امل��وض��وع ل�ي��س م�ط��روح��ا وإمن ��ا امل�ط��روح
هي املبادرة العربية للسالم مع إسرائيل ولكن
تعسرت وتوقفت واملوضوع تراجع إىل الوراء.
وأضاف :لبنان سيكون متضامن مع القضية
الفلسطينية وه��و بانتظار احل��ل الفلسطيين
اإلسرائيلي قبل إع�ط��اء أي رأي فيما خيص
هذا املوضوع .وأعتقد أن املسعى العربي إلعادة
العالقات مع سوريا هلا عالقة باملواجهة بني
اجملتمع الدولي وبني البلدان العربية وهناك
من فرمل هذه اإلندفاعة على سوريا ألن هذا
له عالقة بالتجاذب الذي حصل يف سوريا وال
ي��ري��دون إع�ط��اء ورق��ة ع��ودة ال�ن��ازح�ين أو ورق��ة
تطبيع البلدان العربية مع سوريا قبل التفاوض
على حل نهائي وهذا مرتبط بالصراع الذي ما
زال قائما حول سوريا.

برهم صالح...
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ك�ش��ف امل�ت�ح��دث باسم
وزارة اخلارجية العراقية أمح��د الصحاف،
األحد ،عما حبثه الوزير حممد علي احلكيم
خ�ل�ال زي��ارت��ه إىل األردن .وق ��ال الصحاف
حبسب السومرية نيوز إن «وزي��ر اخلارجية
أجرى مباحثات مكثفة مع اجلانب األردني
حول سبل التعاون االقتصادي بني البلدين،
وت �ع��زي��ز ال �ت �ب��ادل ال��ت��ج ��اري» .وأض � ��اف ،أن
«الوزير حبث يف اجتماعه مع رئيس احلكومة
األردنية عمر الرزاز التبادل التجاري ،وتسهيل
احلصول على مسات الدخول (الفيزا)» .من
ج��ان��ب آخ��ر اع�ت�بر رئ�ي��س حت��ال��ف اإلص�لاح
واإلعمار عمار احلكيم ،أن التحالف يؤسس
ملشروع «وطين كبري» ميثل انتقالة «مهمة»
للعملية السياسية يف ال �ع��راق ،داع �ي �اً إىل
العمل على حتقيق مشروع حقيقي لـ»الوئام
اجملتمعي» بني العراقيني.

املعارضة...
م��ن جهة اخ��رى أك��دت جنوب ال�س��ودان،
أن اإلطاحة بالرئيس السوداني عمر البشري
الضامن الرئيسي التفاقية السالم املوقعة بني
الفرقاء يف جوبا« ،لن تؤثر على االتفاقية».
إىل ذلك تداولت تقارير إخبارية عديدة عدد
من مقاطع الفيديو ،اليت تظهر اقتحام عدد
من املتظاهرين ،ما يزعم أنه منزل الرئيس
السوداني املقتلع ،عمر البشري.
وكان رئيس اجمللس العسكري االنتقالي
يف السودان عبد الفتاح الربهان عبد الرمحن
ق��د أص ��در عصر السبت ،مرسوما بتشكيل
اجمل�ل��س العسكري م��ن  10أع �ض��اء وتعيني
قائد قوة الدعم السريع نائبا له.
وأدى ع�ب��د ال��رمح��ن ال�ق�س��م أم ��ام رئيس
اجمللس العسكري االنتقالي ،وحبضور رئيس
القضاء موالنا عبد اجمليد إدريس.

في أول...
إىل ذل� ��ك ك �ش��ف رئ��ي ��س ه �ي �ئ��ة ش ��ؤون
األسرى واحملررين الفلسطينيني اللواء قدري
أبو بكر عن ح��دوث تقدم يف ملف مفاوضات
األسرى مع ما تسمى «إدارة مصلحة السجون
اإلسرائيلية» خبصوص امل��واف�ق��ة على أب��رز
مطالب األس ��رى ،مقابل فك إضرابهم عن
الطعام الذي دخل يومه السابع.

