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صفعة القرن...
ال�تي تب ّناها صهر ت��رام��ب اليهودي جاريد
كوشنر واللوبي الصهيوني (اي�ب��اك) ورحبت
بها بعض األنظمة العربية املتخاذلة.
وبوسط أجواء من الغضب الشعيب جتاه ما
حياك من مؤامرات ومشاريع لتصفية القضية
الفلسطينية ،أغ�ل�ق��ت امل��ؤس �س��ات ال��رمس�ي��ة
واخلاصة واحملال التجارية يف حمافظات غزة
والضفة أبوابها.
وق ��د وق �ع��ت اش�ت�ب��اك��ات ب�ين فلسطينيني
واجل� �ي ��ش ال �ص �ه �ي��ون��ي ،خ �ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات
االحتجاجية يف الضفة الغربية ضد «مؤمتر
البحرين» وحاولت ق��وات االحتالل استخدام
قنابل الغاز املسيلة للدموع.
واجتهت مسريات أخرى حنو نقاط التماس
يف بيت حل��م ،أرحي ��ا ،نابلس ورام اهلل ،رفضا
لـ»ورشة املنامة».
وأعلنت ال��رئ��اس��ة الفلسطينية أ ّن امل�ب��ادرة
العربية خط أمح��ر ،مشرية إىل أن��ه «ال ميكن
ملستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنري
أو غريه إع��ادة صياغة املبادرة نيابة عن القمم
العربية واإلسالمية».
واع �ت�برت أ ّن ه��دف ورش ��ة املنامة التمهيد
إلمارة يف غزة والتخطيط لفصلها عن الضفة
الغربية وتهويد القدس .وأضافت «أي خطة
ال مت��ر ع�بر الشرعية الفلسطينية مصريها
الفشل».
الرئاسة الفلسطينية قالت إ ّن «أية إجراءات
أحادية هدفها جتاوز الشرعية العربية والدولية
ستصل إىل طريق مسدود» ،مشرية إىل أنه لن
يكون ألحد أي دور سوى الدور الوظيفي ملشروع
استعماري جديد له أه��داف أوسع مما يعتقد
البعض.
وتابعت أ ّن اإلمجاع وااللتفاف الفلسطيين
والدولي حول شرعية املوقف الفلسطيين هو
إجناز لفلسطني وقيادتها.
ويف هذا السياق ،شدد عضو املكتب السياسي
حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني الشيخ
نافذ عزام على أن مؤمتر البحرين عار كبري
وتعبري ص��ارخ عن م��دى اإلنهيار ال��ذي تعيشه
املنطقة أو النظام العربي ال��رمس��ي ،مؤكدا
على أن نتائج امل��ؤمت��ر ستكون ك��ارث�ي��ة على
األمة العربية.
وقال ع��زام :إن «ما جيري اليوم أسوأ بكثري
مما حدث يف «أوسلو» ،ألن التكتل الذي حصل
عشية التوقيع على «أوس�ل��و» يف أغلبه كان
تكتال أجنبيا لكن اليوم أغلب احلاضرين يف
املنامة ،سيكونون من العرب» ،واعترب أن غياب
السلطة الفلسطينية عن مؤمتر البحرين ش ّكل
ضربة كبرية للمؤمتر ومن يقف خلفه ،وخلف
املخطط التآمري األكرب «صفقة القرن».
ورأى عزام أن التوافق الداخلي الفلسطيين
ل�ي��س ص�ع�ب��ا يف ظ ��ل ت��وف��ر ع�ن��اص��ر وم��واق��ف
مشرتكة ،منها رف��ض السلطة الفلسطينية
لـ»صفقة القرن» ،ورفضها املشاركة يف «مؤمتر
البحرين» ،ورفضها أيضا أخذ أم��وال املقاصة
م�ن�ق��وص��ة ،ورف�ض�ه��ا ك��ذل��ك ح�ض��ور مؤمتر
الفتنة الطائفية واملذهبية يف «وارسو» ،مشريا
إىل أن كل هذه املواقف إجيابية جدا.
بدوره ،أكد عضو املكتب السياسي للجبهة
الدميقراطية ط�لال أب��و ظريفة أن «مؤمتر
ال�ب�ح��ري��ن» م��ا ه��و إال ال�ش��ق االق �ت �ص��ادي من
«صفقة القرن» اليت تستهدف تصفية القضية
واحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين.
وش��دد القيادي الفلسطيين على أن املعيار
الوحيد ألي مشروع اقتصادي أو سياسي هو
اإلع �ت�راف ب�س�ي��ادة الشعب الفلسطيين على
نفسه وأرض� ��ه يف دول ��ة مستقلة وعاصمتها
القدس وعودة الالجئني وفق القرار .194
وكانت حركة «محاس» قد دعت فصائل
ال �ع �م��ل ال ��وط�ن�ي واإلس �ل�ام� ��ي وق� ��وى الشعب
الفلسطيين كافة إىل رفع مستوى االستعداد
للمواجهة والتصدي للمؤامرة اليت تستهدف
القضية الوطنية م��ن خ�ل�ال رص الصفوف
وتوحيد املواقف.
م��ن جانبهم أك ��د أع �ض��اء جم�ل��س األم��ة
الكوييت ،اإلثنني ،أ ّن ورشة البحرين «ترمي إىل
تكريس االحتالل وإضفاء الشرعية عليه».
ويف بيان تاله رئيس اجمللس م��رزوق الغامن،
دعا أعضاء احلكومة إىل «اخت��اذ موقف حازم
ملقاطعة أعمال هذه الورشة».
من جهته ،رد وزير اخلارجية الكوي ّ
يت صباح
اخلالد احلمد الصباح على بيان جملس األمة،
معترباً أ ّن احلكومة «متمسكة بالثوابت يف
السياسة اخلارجية الكويتية».
ك�م��ا دع ��ا ال�ص�ب��اح ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة إىل
«إجياد ّ
حل يأخذ يف احلسبان قرارات الشرعية
الدولية».
ويف املواقف العربية من ورشة املنامة ،طالب
السياسي حلركة النضال الوط ّ
ين
عضو املكتب
ّ
أمحد الكحالوي ،احلكومة التونسية بـ»عدم
املشاركة يف ورشة البحرين».
الكحالوي أعلن يف مقابلة مع امليادين ،أ ّن
تونس ستشهد تظاهر ًة ضخم ًة يف الثامن من
الشهر املقبل رفضاً لصفقة القرن.
من ناحيته ،جدد اجمللس السياسي األعلى
اليمين يف صنعاء ،رف��ض اليمن وإدان �ت��ه لكل
اخلطوات املشبوهة للتطبيع مع «إسرائيل».
اجمل �ل ��س ال �س �ي��اس��ي ال �ي �م�ني أك� ��د رف�ض��ه
«حماوالت تصفية القضية الفلسطينية ومنع

حق العودة وإقامة املؤمترات لتسويق مشاريع
االح �ت�لال» ،م�ش��دداً على «مركزية القضية
الفلسطينية ودعم اليمن للشعب الفلسطيين
لتحرير كامل فلسطني وطرد احملتل».
ويف العاصمة اللبنانية ب�يروت ،عقد جتمع
مج��اه�يري أم ��ام مبنى األس �ك��وا ،أم ��سً ،
رفضا
مل��ؤمت��ر البحرين التطبيعي وم��ؤام��رة صفقة
القرن ،ش��ارك فيه شخصيات دينية وسياسية
واجتماعية واب �ن��اء الشعب اللبناني واه��ال��ي
املخيمات الفلسطينية ووفد من غزة.
ورفع املتظاهرون الفتات ورددوا شعارات تندد
بصفقة ال�ق��رن وخت��وّن م��ن ي�ش��ارك يف املؤمتر
التطبيعي يف البحرين.
وتزامنا مع ورشة البحرين اخليانية انتشر
على مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
يظهر فيه مراسالن يعمالن يف هيئة االذاع��ة
االسرائيلية (ك��ان) وهما يتحدثان من امام
مركز التجارة العاملي يف املنامة ،وكذلك
انتشرت صور لعدد من الصحفيني االسرائيلني
وهم يف البحرين.
يذكر أ ّن ورشة البحرين اليت ُعقدت امس
الثالثاء يف العاصمة البحرينية متهيداً لصفقة
القرن ،ويشارك فيها عدد من ال��دول العربية،
أبرزها السعودية واإلمارات وقطر ومصر واألردن
وسلطنة عمان.

ظريف...
صدام على حلبجة ،اال ان جملس األمن بقي
صامتا أمام هذه اجلرائم ومل يدينها.
وقال ظريف :إن األمني العام لألمم املتحدة
يف ذل��ك الوقت بعث العديد من اهليئات اىل
ايران رغم العراقيل اليت كانت تضعها امريكا،
مضيفاً :إن هذه الوفود زارت سردشت وأطلعت
على ضحايا احل ��رب الكيميائية واملصابني.
وقدمت التقارير أيضاً ،اليت تؤكد استخدام
ص ��دام ح�س�ين لألسلحة الكيميائية .أن ��ا يف
نيويورك إستقبلت عدداً من ضحايا االسلحة
الكيميائية .ه��م ش��اه��دوا األط �ف��ال والنساء
املصابني جراء إستخدام األسلحة الكيميائية
اال ان �ه��م إل �ت��زم��وا ال�ص�م��ت امل�ط�ب��ق أزاء ه��ذه
اجلرائم.
وق��ال ظريف :أولئك الذين يقولون اليوم
أن استخدام األسلحة الكيميائية ،خط أمحر،
ب��ذل��وا ك��ل ج�ه��وده��م جلعل ص ��دام يستخدم
األسلحة الكيميائية دون ان يدفع أدنى مثن.
وحت� ��دث وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ع��ن ف�ت�رة ت��و ّل�ي��ه
ممثلية إي ��ران يف ن�ي��وي��ورك وق ��ال :كمندوب
إيراني يبلغ من العمر  25عاما يف نيويورك،
إلتقيت بسفري فرنسا ،البالغ م��ن العمر 66
ع��ام��ا ،وال� ��ذي ك ��ان رئ�ي�س��ا جمل�ل��س األم ��ن يف
ذل ��ك ال ��وق ��ت ،أخ�برت��ه أن ال��ع ��راق اس�ت�خ��دم
أسلحة كيميائية ،لكنه قال بإنه غري مسموح
له بالتحدث معي .وتساءل ظريف :اليوم أنتم
تتحدثون عن التصدي لألسلحة الكيميائية،
من الذي يصدق مزاعمكم هذه؟!
وأك ��د ظ��ري��ف :إن م��ن حي��ق ل��ه يف العامل
التحدث عن عدم إستخدام األسلحة الكيميائية
والنووية والبيولوجية ،هم من حيملون اجلروح
واآلالم جراء استخدام الكيمياويّ ،
لدي زمالء
يف وزارة اخلارجية يعانون م��ن أث��ار االسلحة
الكيماوية مثل السعال والرعشة ،ه��ؤالء من
هلم احلق يف التحدث ولستم أنتم ،الذين مل
تتصدوا فحسب ،بل حاولتم أيضا التسرت على
هذه اجلرائم.
وي ّذكر ظريف ،مبقالة نشرت يف صحيفة
نيويورك تاميز بعد كارثة حلبجة ،واليت تشري
إىل أن وكالة املخابرات املركزية األمريكية قد
بذلت جمهودا كبريا ،كما أن وزارة اخلارجية
األمريكية أم��رت مجيع ممثلياتها يف العامل،
مب �ح��اول��ة حت�م�ي��ل إي � ��ران م �س��ؤول �ي��ة اهل �ج��وم
الكيميائي على حلبجة.
وص� � � ��رح ظ� ��ري� ��ف م� ��وج � �ه � �اً ك �ل�ام� ��ه إىل
األمريكيني :هل تريدون أن يصدق العامل أنكم
تعارضون إستخدام األسلحة الكيميائية؟ لو
وقفتم بوجه صدام حسني يف ذلك اليوم ومل
حتاولوا إخفاء جرمية الرئيس العراقي ،فإن
داع��ش اليوم ملا جترأ على استخدام األسلحة
الكيمياوية ضد السوريني والعراقيني .اليوم،
حتاولون تغطية جرائم رفاقكم من خالل إدانة
اآلخرين.
وأضاف ظريف :لقد أعلنا منذ سنوات عديدة
أن داعش لديها إمكانية الوصول إىل األسلحة
الكيميائية وقدمنا الوثائق الالزمة إىل الدول
الغربية ،موضحا ان هذه ال��دول وكما أخفت
أدلتنا املو ّثقة حول إستخدام صدام لألسلحة
الكيمياوية ضد العسكريني واملدنيني اإليرانيني
يف تقارير األمم املتحدة ،اليوم أيضاً ،حياولون
التغطية على إستخدام األسلحة الكيميائية
من قبل أذنابهم.
وأش� ��ار وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة إىل أن �ن��ا ك�ن��ا أول
بلد يدمر مكامننا م��ن االسلحة الكيمياوية
احمل� � ��دودة ،وال �ت�ي أن�ش��أن��اه��ا يف ال �ع��ام األخ�ير
م��ن احل ��رب بسبب امل��واج�ه��ة م��ع نظام ص��دام،
وحلسن احل��ظ مل نستخدمها مطلقا .اليوم
وب�ع��د م ��رور أك�ث��ر م��ن  14ع��ام��ا منذ إعتماد
اإلتفاقية الكيميائية ،مل تدمر امريكا أسلحتها
الكيميائية .فهل ميكنهم االدع ��اء مبعارضة
أسلحة الدمار الشامل؟
وكتب ظريف يف تغريدة على حسابه يف
«تويرت» قائ ً
ال« :ترامب كان حمقا مائة باملائة
حينما ق��ال إن ال�ق��وات األمريكية يف اخلليج
ال�ف��ارس��ي ال عمل هل ��ا .سحبها (م ��ن اخلليج
الفارسي) سيتوافق متاما مع مصاحل الواليات
املتحدة والعامل».

وأض ��اف ظ��ري��ف :لكن م��ن ال��واض��ح اآلن أن
«ف��ري��ق ب» (بنيامني نتنياهو وج��ون بولتون
وحممد بن زاي��د وحممد بن سلمان) ال يهتم
مب�ص��احل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .إن�ه��م حيتقرون
الدبلوماسية ومتعطشون إىل احلرب.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد
قال االثنني يف تغريدة له للدول األخرى اليت
تستورد النفط من املنطقة ،كالصني واليابان،
إن عليها محاية شحنات النفط اليت تشرتيها
من دول املنطقة ،مضيفا أن للواليات املتحدة
مصاحل اسرتاتيجية حمدودة يف املنطقة.
وأض� ��اف :أن��ه فيما خي��ص ت�ه��دي��دات إي��ران
بإغالق املمرات البحرية املستخدمة لنقل نسبة
كبرية من ص ��ادرات النفط من املنطقة ،فإن
الواليات املتحدة ال تبالي بذلك األمر.

روحاني...
موضحاً :إن قادة ايران ليسوا كقادة البلدان
األخ ��رى حيث ال ميتلكون أرص ��دة يف اخل��ارج
ميكن فرض احلظر عليها.
وأش��ار اىل احلظر االمريكي اجلديد على
ايران الذي يشمل بعض الشخصيات يف البالد،
معترباً ،أن ه��ذا التصرف يعود اىل االرت�ب��اك
ال�ش��دي��د والتخلف واألم� ��راض العقلية اليت
أصابت ساسة البيت االبيض.
ون��وه اىل إسقاط م�ض��ادات احل��رس الثوري
للطائرة املسرية يف جنوب اي��ران ،الفتا اىل أن
كشف ه��ذه الطائرة ال�تي كانت حتلق على
إرتفاع شاهق مل يكن سهال« ،يف الدقائق االوىل
م��ن إن�ت�ه��اك أج��وائ�ن��ا وب�ع��د توجيه اإلن� ��ذارات
إستهدفت بصوارخينا ورادارات �ن��ا وأقبل أي��ادي
خرباء ومشغلي املنظومات الصاروخية يف وزارة
الدفاع واحلرس والثوري.
وشدد :إن ايران التشعر باهللع من امريكا
لكنها تعتمد الصرب اإلسرتاتيجي وإن شعبنا
يشعر بالبهجة والسرور بفضل نشر املنظومات
واإلمكانات الدفاعية املتطورة يف البالد.
من جانبه قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية
اإليرانية رداً على العقوبات اليت فرضتها امريكا
مساء االثنني ضد قائد الثورة اإلسالمية ،ووزير
اخلارجية وجمموعة من قادة احلرس الثوري
اإلي��ران��ي ق ��ال :إن حكومة ت��رام��ب ت��دم��ر كل
اآلليات الدولية القائمة للحفاظ على السالم
واألمن العامليني.
وك �ت��ب س�ي��د ع �ب��اس م ��وس ��وي ،يف حسابه
ع�ل��ى ت��وي�تر ،أم ��س ال �ث�لاث��اء« :ف ��رض احلظر
غ�ير اجمل ��دي ع�ل��ى ال �ق �ي��ادة اإلي��ران �ي��ة ورئ�ي��س
الدبلوماسية يف البالد ،مبثابة اإلغالق الدائم
للقنوات الدبلوماسية مع احلكومة األمريكية
اليائسة .حكومة ت��رام��ب تدمر ك��ل اآلليات
الدولية الراسخة للحفاظ على السالم واألمن
العامليني».
كما دع��ا املتحدث ب��اس��م وزارة اخلارجية
الصينية ،طهران وواشنطن إىل التهدئة وضبط
ال �ن �ف��س ،م�ن�ت�ق��دا ام��ري �ك��ا ل�ف��رض�ه��ا عقوبات
جديدة على إيران.
وأش� ��ار ك�ن��غ ش��وان��غ للصحفيني يف بكني
الثالثاء ،إىل أن الضغط األعمى على إي��ران
س��وف يفشل ،ق��ائ�لا إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لن
حتقق أي نتيجة من الضغط على إيران.
وق��ال إن العقوبات لن ت��ؤدي إىل اي نتيجة
سوى تفاقم التوتر وعدم االستقرار يف املنطقة.
وح��ث غوانغ شوانغ ال��والي��ات املتحدة على
ع ��دم تصعيد ال �ت��وت��ر يف امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�لال
ممارسة الضغط على إيران.
وأع �ل��ن وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي ،سريغي
الف� � ��روف ،أم ��س ال��ث�ل�اث ��اء ،أن م��وس �ك��و قلقة
إزاء العقوبات األمريكية ضد إي ��ران والقيود
املفروضة على سلطات البالد تظهر أن الوضع
يتطور وف ًقا لسيناريو خطري.
وقال الوزير الروسي خالل مؤمتر صحفي:
«حن ��ن ق �ل �ق��ون ل�ل�غ��اي��ة ب �ش��أن م ��ا حي� ��دث .إن
العقوبات املتتالية ،شخصية للغاية ،مت اإلعالن
عنها ضد القيادة اإليرانية العليا ،وهي مزعجة
وت ��رس ��ل إش � ��ارة إىل أن ال ��وض ��ع ي�ت�ط��ور وف� ًق��ا
لسيناريو سيء للغاية».
وأضاف الفروف« :حنن نعارض بشكل قاطع
إلقاء اللوم على أي شخص دون أي دليل ،وحنن
م��ع إج ��راء حتقيقات أكثر مش��و ً
ال يف مجيع
مزاعم اهلجوم على ناقالت النفط اليت وقعت
يف أيار  /مايو وهذا الشهر» ،مؤكدا على أنه
«ال يوجد دليل على أن هذا االعتداء تقف وراءه
دولة».
ك �م��ا وص��ف ��ت روس� �ي ��ا إج� � � ��راءات احل �ظ��ر
االمريكية اجلديدة ضد اي��ران بأنها إج��راءات
غري مسبوقة ،واعتربت أنها تبطل كل اإلشارات
حول إستعداد واشنطن للحوار مع طهران.
وق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الروسي سريغي
ري��اب �ك��وف« :تظهر ه��ذه اإلج � ��راءات اجل��دي��دة
غري املسبوقة ما متثله التصرحيات األمريكية
عن االهتمام باحلوار مع إيران .أي أنها تبطل
بشكل أساسي كل اإلشارات املتكررة باستمرار
بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار».
وأضاف« :ال ميكن إجراء احلوار حتت تهديد
السالح باملعنيني احلريف واجملازي».
كذلك أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة
لقرار اإلدارة األمريكية ال��ذي يستهدف رموز
وقيادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مؤكدة
أن هذا القرار هو وسام شرف على صدر األحرار
يف العامل الرافضني للتبعية واالنقياد خلف
السياسات املدمرة هلذه اإلدارة.
وق� ��ال م �ص��در رمس� ��ي يف وزارة اخل��ارج �ي��ة
السورية لـ سانا ،أمس الثالثاء :إن اجلمهورية

العربية السورية تعرب عن سخطها وإدانتها
الشديدة لقرار اإلدارة األمريكية الذي يستهدف
رموز وقيادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

ترامب باب احلوار مفتوحا ،و»ليس مطلوبا من
إيران سوى دخول هذا الباب املفتوح» لالخنراط
يف مفاوضات جديدة حول برناجمها النووي.

وزیر الدفاع...

شمخاني...

اجل ��وي املص ّنعة حمليا بالكامل م��ن قبل
خرباء البالد وقال :إن خطوة الدفاع اجلوي يف
إسقاط الطائرة املسرية االمريكية قد أهلبت
مشاعر الفخر والشموخ واإلب��اء ل��دى الشعب
االي��ران��ي وأثبتت ب��ان اجلمهورية االسالمية
االيرانية لن حتابي ولن تتساهل أبدا يف الدفاع
عن مصاحلها الوطنية.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م��ن ح��دي�ث��ه أش ��ار العميد
حامتي اىل ذكرى إستشهاد مصطفى مجران
وقال :إن الدكتور مصطفى مجران كان من
معاجز الثورة االسالمية وك��ان خالل الفرتة
القصرية لتو ّليه مسؤولية وزارة الدفاع مصدرا
للكثري من اخلدمات والنتائج منقطعة النظري.
ونوه اىل إحدى النقاط البارزة يف أداء الشهيد
مج��ران من ناحية االدارة وق��ال :إن التأسيس
للرؤية االسرتاتيجية املبنية على اإلعتماد على
الطاقات الداخلية واالس�ت�ف��ادة من الطاقات
الذاتية قد بدأ يف وزارة الدفاع منذ عهد الشهيد
مجران وبناء عليه فان التقدم املذهل احلاصل
اليوم يف اجملال الدفاعي رهن مبثل هذه الرؤى
والتوجيهات السديدة من قبل االمام اخلميين
الراحل (رض) وقائد الثورة االسالمية.
كما قال قائد املقر املركزي خلامت األنبياء
(ص) للدفاع اجل��وي ،إن اإلج��راءات التدخلية
لألمريكيني وحث بعض اذنابهم اإلقليميني،
وخاصة الكيان الصهيوني والسعودية ،يعرض
ال� �س�ل�ام واالس� �ت� �ق ��رار يف امل �ن �ط �ق��ة ل�ل�خ�ط��ر،
وسيدفعون مثنا باهظا فيما لو شنوا احلرب.
واض ��اف ال �ل��واء «غ�ل�ام علي رش �ي��د» ،خالل
تفقده قاعدة س�لاح اجل��و فضاء يف حمافظة
أص �ف �ه ��ان :إن �ن��ا ال ن��رح��ب ب ��احل ��رب ،ولكننا
سنتصدى حبزم ألي تهديد واعتداء من أجل
الدفاع عن مصاحل الشعب اإليراني.
ووص� ��ف ت��دم�ير ط ��ائ ��رة جت �س��س أم��ري�ك�ي��ة
ح��دي �ث��ة يف ش� ��رق م�ض�ي��ق ه ��رم ��ز ف� ��وق امل �ي��اه
اإلقليمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
مثال واضح على هذا الدفاع الشجاع.
وص ��رح ق��ائ��د ال�ق�ي��ادة امل��رك��زي��ة ملقر خامت
األنبياء (ص) للدفاع اجلوي ،بإن هذه العملية،
متيزت بأربع خصوصيات الدقة يف االستهداف
واحلساب الدقيق واخت��اذ القرارات والعمل يف
الوقت املناسب ،مما يستوجب تقديم الشكر
لقوات الدفاع اجلوي التابعة للجيش اإليراني
وخاصة سالح اجلو فضاء التابع حلرس الثورة
االسالمية.
وق� ��ال ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال�ب�ح��ري��ة يف اجليش
االدم�ي�رال حسني خ��ان��زادي ،الثالثاء :ان��ه اذا
ارتكب العدو محاقة يف اخلليج الفارسي فلن
ينجو من ردنا.
وأش��ار يف تصريح ل��ه ،إىل ان ق��درات االنتاج
الدفاعي حتقق للبالد االكتفاء ال��ذات��ي يف
االنتاج واملعدات الداخلية من جهة ومن جهة
أخ��رى يبقى العدو بعيداً عن معرفة القدرات
املتوفرة يف خمتلف اجملاالت الدفاعية.

ويف مدونة ل��ه ،أك��د مشخاني :ب��دءا من 7
متوز/يوليو ،ستبدأ اخلطوة الثانية بشكل جاد
يف تقليص إلتزامات ايران يف إطار البندين 26
و 36من اإلتفاق النووي ،لكي تنتبه الدول اليت
تصورت «صرب» اجلمهورية االسالمية ضعفاً
وتقاعساً ،ب��أن رد اي��ران على إنتهاك الطائرة
االمريكية املسرية ألجوائها ،ال خيتلف عن
الرد على حماوالت املراوغة واخلداع السياسي
لتقييد حقوق الشعب االيراني املشروعة.
وك�ت��ب مشخاني يف ه��ذه امل��دون��ة :ان��ه مع
إق�ت�راب م��وع��د  7مت ��وز /يوليو وب ��دء اخلطوة
ال �ث��ان �ي��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف إل� �ت ��زام ��ات اي� � ��ران ضمن
اإلت��ف ��اق ال� �ن ��ووي ،ت�ض��اع�ف��ت ض �غ��وط ال ��دول
االوروب� �ي ��ة إلج �ب��ار ب�لادن��ا ع�ل��ى االس �ت �م��رار يف
تنفيذ اإلل �ت��زام��ات ال�تي تقبلتها يف اإلت�ف��اق
النووي بدون تنفيذ سائر األطراف اللتزاماتها
املتبادلة.
وأض ��اف :ان البيان األخ�ير ل ��وزراء خارجية
ال��دول االوروبية الثالث ،كان آخر إج��راء من
ه��ذا القبيل ،ويف احلقيقة ال ميكن تسميته
اال ب�ـ»ال�ص�ل��ف ال �س �ي��اس��ي» .واذا ك�ن��ا حتى
اآلن نتصور وج��ود عجز كبري ل��دى اوروب��ا يف
مواجهة امريكا ،فاآلن نرى عدم وجود اإلرادة
ل��دى أوروب ��ا لتنفيذ إلتزاماتها .وت��اب��ع :وبعد
م�ض��ي س�ن��ة م��ن خ ��روج ام�يرك��ا م��ن اإلت�ف��اق
ال�ن��ووي ،وحت ّلي اي��ران بالصرب ،ملنح الفرصة
للدبلوماسية ،فقد أثبتت الدول االوروبية رغم
انها تتخذ مواقف متباينة عن امريكا بالكالم،
ولكنها من الناحية العملية ساهمت يف تعزيز
أدوات ضغط واشنطن ضد ايران.
ولفت مشخاني اىل ان اوروب��ا رفضت حتى
حت��م��ل أي مث��ن م��ن أج��ل إن �ق��اذ اإلت�ف��اق
اآلن ّ
ال�ن��ووي ال��ذي يعترب اجن ��ازا تارخييا لالحتاد
االوروب � � ��ي ،وي �ب ��دو أن �ه��ا ت�ش�ع��ر ب ��االرت �ي ��اح من
إستمرار ال�ظ��روف الراهنة ،وال�تي من مثارها
الضغوط االم�يرك�ي��ة على اي ��ران واستغالل
اوروبا هذا األمر سياسياً وأمنياً.
وب ّ�ين أم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي
االيراني ،انه مما ال شك فيه ان البيان االخري
ل��وزراء خارجية ال��دول االوروبية الثالث ولعبة
احلظر اليت يعتمدها ترامب ،ميثالن وجهني
لعملة واحدة ،حيث أخذت حقيقتهما تنكشف
أكثر فأكثر بعد مضي سنة من احملادثات مع
اوروبا دون طائل.

الكرملني...
وق��ال رئيس حكومة اإلح�ت�لال الصهيوني،
بنيامني نتنياهو :إن «إس��رائ �ي��ل» وال��والي��ات
املتحدة وروسيا تريد لسوريا العيش بسالم»،
على حد تعبريه.
وزع ��م نتنباهو ،ب ��أن رح�ي��ل ك��اف��ة ال�ق��وات
األج �ن �ب �ي��ة ع ��ن س ��وري ��ا س�ي�ص��ب يف مصلحة
االطراف الثالث وسوريا نفسها.
ويف كلمة له قبيل انطالق أعمال االجتماع
األمين اإلسرائيلي الروسي األمريكي يفالقدس
احملتلة ،أمس ،دعا نتنياهو إىل ضرورة انسحاب
كل القوات األجنبية اليت دخلت س وريا ب عد
عام  ،»2011وقال بان «إسرائيل تدخلت مئات
املرات ملنعإيران من التجذرعسكريا يف سوريا»
مدعيا أن «تل أبيب ستواصل العمل على منع
ط�ه��ران م��ن اس �ت�خ��دام س��وري��ا منصة إلط�لاق
هجمات عليهم».
من جانبه ،شدد أمني جملس األمن الروسي
سريغي باتروشيف ،الذي يشارك يف االجتماع
ال�ث�لاث��ي إىل ج��ان��ب نظرييه األم��ري �ك��ي جون
بولتون واإلسرائيلي مئري بن شبات ،على ضرورة
إح�لال السالم يف سوريا واحلفاظ على وحدة
أراض�ي�ه��ا وس�ي��ادت�ه��ا ،م�ش�يرا إىل اجل�ه��ود اليت
تبذهلا روسيا ملكافحة اإلرهاب يف هذا البلد.
ولفت باتروشيف إىل أن طهران لعبت دورا
ه��ام��ا يف ه ��ذه اجل �ه ��ود ،م �ش�يرا إىل أن إي ��ران
صديق وش��ري��ك روس�ي��ا ،ولديهما الكثري من
االه �ت �م��ام��ات امل �ش�ت�رك ��ة ،وأض� � ��اف« :ل��دي�ن��ا
إمكانيات للتأثري املتبادل (مع إيران) واإلصغاء
إىل بعضنا البعض».
وأك � ��د ب��ات��روش �ي��ف ح� ��رص م��وس �ك��و على
ض �م��ان أم ��ن «إس ��رائ �ي ��ل» وإزال � ��ة ال�ت�ه��دي��دات
احمل��دق��ة ب�ه��ا ،لكنه لفت إىل «ض� ��رورة األخ��ذ
يف احلسبان املصاحل الوطنية للدول األخرى
املوجودة يف املنطقة» .من جانبه ،كرر مستشار
الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي جون
ب��ول �ت��ون «اخل �ط ��ر اإلي� ��ران� ��ي» حب�س��ب زع�م��ه،
مكررا االتهامات األمريكية القدمية هلا بنشر
الفوضى والعدوان واإلرهاب يف الشرق األوسط
والسعي المتالك السالح النووي.
وأض� ��اف :أن ��ه ب��ال��رغ��م م��ن ف��رض��ه عقوبات
ج��دي��دة على ط �ه��ران ،أب�ق��ى ال��رئ�ي��س دون��ال��د

بان كي مون...
ويف بيان اصدرته بالتزامن مع زيادة التواترات
داخ��ل املنطقة ،دعت اجملموعة الدولية مجيع
االط��راف اىل جتنب القيام باجراء او االدالء
بتصريح يوجج التوترات يف منطقة اخلليج
الفارسي.
واع ��رب ��ت اجمل �م��وع��ة ع ��ن دع �م �ه��ا ل�لإت�ف��اق
النوويّ ،
ومثنت التزام ايران بهذا اإلتفاق رغم
االنسحاب االمريكي منه.
واض� ��اف ال�ب�ي��ان ،ان اس�ت�م��رار ال �ت��زام سائر
ال� ��دول االع �ض ��اء يف «خ �ط��ة ال�ع�م��ل امل�ش�ترك
الشاملة» (اإلتفاق النووي) ببنودها ،ساهم يف
متكني ه��ذه ال ��دول من معاجلة خالفاتها مع
ايران عرب السبل الدبلوماسية .وانتقد البيان
االجراءات االمريكية يف جمال تشديد احلظر
االقتصادي على ايران مبا يف ذلك بيع النفط،
واعترب هذا االجراء بانه يتعارض مع املساعي
اهلادفة اىل تعزيز االستقرار يف املنطقة.

تخت روانجي...
واش ��ار اىل ع��دم حضور اي ��ران يف االجتماع
قائ ً
ال :إن ايران كدولة انتهك جماهلا اجلوي
من قبل طائرتني امريكيتني مسريتني كان
من حقها املشاركة يف االجتماع حسب ميثاق
االمم املتحدة ولقد اعلنا استعدادنا للمشاركة
يف هذا االجتماع وتقدمنا بطلب بهذا الصدد
لكننا حرمنا من حقنا يف هذا املوضوع.
ون��وه اىل ان اي ��ران وف��رت معلومات ال تنكر
ح��ول احل ��ادث جمللس االم��ن ال��دول��ي واض��اف،
انه وفقا للتفاصيل املوثوقة واملعلومات التقنية
الدقيقة حول مسار الطائرة حني استهدافها،
فان هذه الطائرة املسرية كانت حملقة فوق
مياهنا االقليمية.
وتابع قائ ً
ال :إن الطائرة االمريكية املسرية
اسقطت بعد توجيه عدة حتذيرات راديوية هلا
وعدم اكرتاثها بها .لذا فان اجراء ايران كان
على اساس القوانني الدولية ووفقا للبند 51
من ميثاق االمم املتحدة يف الدفاع عن النفس.
كما اش��ار مندوب اي��ران يف االم��م املتحدة
اىل ت��واج��د ط��ائ��رة  8-Pوق� ��ال :ان ��ه ويف ذات
اليوم انتهكت طائرة جتسس اخرى حتمل 35
عسكريا اجملال اجلوي االيراني اال ان القوات
املسلحة االيرانية مارست اقصى درجات ضبط
النفس ومل تبادر للقيام بعمل ضدها.
ول��ف ��ت اىل ان ط ��ائ ��رة م��س�ي�رة ام�يرك �ي��ة
أخ��رى كانت ق��د اخ�ترق��ت االج ��واء االيرانية
يف  26اي� ��ار /م ��اي ��و امل ��اض ��ي وق � ��ال :إن اي ��ران
اعلنت على ال��دوام احتجاجها على مثل هذه
االن�ت�ه��اك��ات واالج� � ��راءات االس �ت �ف��زازي��ة عرب
السفارة السويسرية يف طهران بصفتها راعية
للمصاحل االمريكية.
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واعترب ه��ذه احل��االت امثلة من االج��راءات
االمريكية االستفزازية واملغامرة يف انتهاك
احلدود واالجواء االيرانية.
واكد بان اليران احلق يف الدفاع عن سيادتها
الوطنية والعمل بكل طاقاتها الالزمة إلختاذ
القرار احل��ازم الستخدام هذا احل��ق ،واض��اف:
ان �ن��ا ال ن��ري��د احل� ��رب وال تصعيد ال �ت��وت��ر يف
املنطقة اال ان هنالك فئة خاصة داخل وخارج
املنطقة تسعى عرب اج��راءات خطرية لتصعيد
التوتر ليربروا عرب ذلك نهج العسكرتارية يف
املنطقة وبيع املزيد من االسلحة االمريكية
والغربية ل��دول معينة وال�تي تتضمن ارتكاب
اعمق اجلرائم يف اليمن ايضا.
وتابع ختت رواجني :انه اتباعا هلذه السياسة
فانهم يلجأون اىل اخل��داع والتزوير واالع�لام
امل�ض�ل��ل وم ��ن االم �ث �ل��ة ال��واض �ح��ة ل��ذل��ك هو
االدع��اء االمريكي األخ�ير ال��ذي ال اس��اس له
واملتضمن اتهام ايران بالضلوع يف حادث تفجري
ن��اق�لات النفط وه��و م��ا مل حي��ظ حتى بدعم
بعض حلفاء امريكا الوثيقني أيضاً.
واك��د ختت رواجن��ي بانه ومن اجل خفض
التوترات يف منطقة اخلليج الفارسي ،ينبغي
على امريكا الكف عن مغامراتها العسكرية
وح��رب �ه��ا واره��اب �ه��ا االق �ت �ص��ادي ض��د الشعب
االيراني.
واش��ار ختت رواجن��ي اىل مقرتح اجلمهورية
االسالمية االيرانية للحوار االقليمي واضاف،
ه �ن��اك ح��اج��ة حل� ��وار اق�ل�ي�م��ي حقيقي ح��ول
م ��وض ��وع االم � ��ن ول �ق��د اع �ل �ن��ا حن ��ن م ��ن قبل
استعدادنا ملثل هذا احل��وار وطلبنا من االمني
العام ملنظمة االمم املتحدة اداء ال��دور يف هذا
اجملال أيضاً.
تتمــــــات صفحــــــة
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 40ألف...
وأك ��د م �ص��در يف وح ��دة ال�ق�ن��اص��ة مصرع
وجرح 11من مرتزقة العدوان بعمليات قنص يف
جبهيت املصلوب والساقية باجلوف.
ي��ذك��ر أن اجل �ي��ش وال �ل �ج ��ان ق �ص �ف��وا يف
وق��ت سابق االث�ن�ين ،مواقع املرتزقة يف جبهة
الظهرة يف خ��ب والشعف وكبدوهم خسائر
يف صفوفهم .إىل ذلك أغ��ار اجليش واللجان
الشعبية الثالثاء على مواقع ملرتزقة اجليش
ال �س �ع��ودي يف جن� ��ران وك �ب��دوه��م خ�س��ائ��ر يف
صفوفهم.
وأف��اد مصدر عسكري بأن اجليش واللجان
ال�ش�ع�ب�ي��ة ن��ف ��ذوا ع�م�ل�ي��ة إغ � ��ارة ع �ل��ى م��واق��ع
للمرتزقة قبالة السديس ما أسفر عن وقوع
قتلى وجرحى من املرتزقة.
وكانت وح��دة القناصة للجيش واللجان
ق��د متكنت االث �ن�ين م��ن قنص  41م��رت��زق��ا يف
ع��دة جبهات مب�ح��وري ج�ي��زان وجن��ران.ك�م��ا
ُقتل وأصيب  8من مرتزقة اجليش السعودي،
الثالثاء ،برصاص اجليش واللجان الشعبية يف
حمور عسري .وأك��د مصدر عسكري أن وحدة
القناصة التابعة للجيش واللجان متكنت من
قتل وجرح مثانية مرتزقة بعمليات قنص قبالة
منفذ علب.
من جهة اخ��رى استشهد مواطن ،الثالثاء،
بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية شدا
احلدودية مبحافظة صعدة.
وأف� ��اد م �ص��در حم �ل��ي» ب ��أن ق ��وات ال �ع��دوان
السعودي األمريكي فتحت نريان أسلحتها على
املناطق السكنية يف مديرية ش��دا ما أدى إىل
استشهاد مواطن .وكان قد أصيب مواطن من
أبناء ذات املديرية االثنني بنريان جنود العدوان
السعودي على املناطق السكنية.
ويواصل العدو السعودي استهداف القرى
واملناطق السكنية وامل��زارع واملراعي يف املناطق
احل��دودي��ة السكنية بصعدة بشكل مستمر ما
يسفر ع��ن وق ��وع ش �ه��داء وج��رح��ى وأض� ��رار يف
ممتلكات املواطنني.
يف السياق استشهد مواطن مساء االثنني،
إث��ر قصف مكثف ملرتزقة ال �ع��دوان باملدفعية
واألسلحة الرشاشة مبحافظة احلديدة.
وأف ��اد مصدر حملي ع��ن استشهاد مواطن
إثر قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على
منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا .وتعرضت
منطقة اجل��اح مبديرية بيت الفقيه لقصف
مدفعي وإط�ل�اق أع�ي�رة رش��اش��ة م��ن قبل قوى
العدوان تسبب يف أضرار كبرية يف املمتلكات.

املعلم...
وق��ال علوش ،يف مقابلة خاصة مع وكالة
«س�ب��وت�ن�ي��ك» ،ردا ع�ل��ى س ��ؤال إن ك ��ان من
املمكن أن يتم تبادل السفراء بني األردن وسوريا
قريبا« :ال يوجد لدى سوريا ما مينع من تبادل
السفراء يف أي وقت».
ميدانياً ردت وح ��دات م��ن اجل�ي��ش العربي
ال�س��وري العاملة بريف مح��اة على اع�ت��داءات
اإلرهابيني بالصواريخ على مدينة السقيلبية
ودم ��رت ع ��ددا م��ن منصات إط�ل�اق ال�ص��واري��خ
وق�ض��ت على ع��دد منهم يف بلدتي اللطامنة
وكفرزيتا بريف محاة الشمالي.
وذك� ��ر م �ص��در يف ق �ي ��ادة ش��رط��ة مح ��اة يف
تصريح ملراسل سانا أن اجملموعات اإلرهابية
امل �ن �ت �ش��رة ب��ال��ري��ف ال �ش �م��ال��ي اع��ت ��دت ص�ب��اح
الثالثاء بالقذائف الصاروخية على األحياء
السكنية يف مدينة السقيلبية ما تسبب بوقوع
أض ��رار م��ادي��ة يف املمتلكات ال�ع��ام��ة ودم ��ار يف
منازل األهالي واحملال التجارية وتضرر بعض
احلقول الزراعية.

