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تركيا...
بعضهما ال �ب �ع��ض ك �م��ا ت�س�م��ح للجيش
الرتكي بالتوغل لعمق مخسة كيلومرتات
داخ� ��ل األراض � ��ي ال �س��وري��ة ل�ق�م��ع اجل�م��اع��ات
االرهاب فحسب بهدف محاية أمنها الوطين.
كما أصدرت وزارة اخلارجية االيرانية بيانا
أعلنت فيه معارضتها ألي عمليات عسكرية
حمتملة من جانب تركيا يف س��وري��ا ،معلنة
إس �ت �ع��داد اي� ��ران إلج� ��راء إت �ص��االت ف��وري��ة مع
املسؤولني األتراك والسوريني ملعاجلة اهلواجس
القائمة سلم ّياً.
وأك ��دت ال� ��وزارة يف البيان ال ��ذي أص��درت��ه،
ال �ث�لاث��اء ،أن�ه��ا إذ تعترب ت��واج��د العسكريني
االم�يرك�ي�ين يف س��وري��ا ت��واج��دا غ�ير م�ش��روع،
فإنها ت��رى يف ق ��رار ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بإنهاء
إح�ت�لاهل��ا ل�لاراض��ي ال�س��وري��ة وس�ح��ب قواتها
العسكرية من سوريا خطوة كان من املفروض
أن تتم قبل هذا الوقت بكثري.
وأضاف البيان :إن وزارة اخلارجية االيرانية
إذ ت �ع��رب ع��ن أم�ل�ه��ا ب ��أن ي�ت��م إرس� ��اء ال�س�لام
واإلس �ت �ق��رار يف س��وري��ا واملنطقة إث��ر اخلطوة
االم�يرك�ي��ة األخ �ي�رة ،تتابع ع��ن كثب انباء
مقلقة تفيد باحتمال دخول القوات الرتكية
اىل االراض� ��ي ال�س��وري��ة وتعتقد ب��أن��ه يف حال
تنفيذ مثل ه��ذا اإلج ��راء فانه س��وف لن يزيل
هواجس تركيا األمنية بل سيؤدي أيضاً اىل
إحلاق أضرار مادية وبشرية واسعة ،وبناء عليه
فان اجلمهورية االسالمية االيرانية تعارض أي
عمليات عسكرية حمتملة.
وأفادت مصادر امليادين بأن طائرات تركية
إستهدفت م �ق��راً ل�ل��وح��دات ال�ك��ردي��ة يف قرية
خ��ام��دة باحلسكة مش ��ال ش ��رق س��وري��ا ،كما
أطلقت املدفعية الرتكية رشقات باجتاه ناحية
الشيوخ يف ريف عني العرب.
كذلك أف��اد مصدر من جرابلس يف ريف
حلب بدخول  25آلية ومدرعات وآليات عسكرية
ثقيلة من معرب قرقميش ال�ترك��ي ،وحبسب
املصدر فقد أُنشئ مستشفى ميداني بأحدث
املعدات الرتكية جبانب املعرب.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أع �ل �ن��ت ت��رك �ي��ا إس �ت �ك �م��ال
إستعداداتها لشن عملية عسكرية يف مشال
حمملة
ش��رق س��وري��ا ،إذ أرس�ل��ت  10شاحنات ّ
بالدبابات إىل احلدود مع سوريا.
وحبسب وكالة األن��اض��ول ،فقد وص��ل رتل
عسكري من  80مدرعة إىل والية هاتاي «لواء
اسكندرون» احلدودية ،وذلك بالتوازي مع بيان
لوزارة الدفاع الرتكية أكد «عدم التسامح مع
إنشاء ممر إرهابي على حدود البالد» ،حبسب
البيان الرتكي.
يف غ� �ض ��ون ذل � ��ك أع �ل �ن ��ت ق� � ��وات س ��وري ��ا
الدميقراطية إستعدادها الكامل للرد بشدة
على أي هجوم تركي على األراضي السورية.
وندد املواطنون الكرد باإلجراءات الرتكية
واألمريكية ،وحذروا من أن أي هجوم قد يضر
بالشعب ويؤدي إىل نزوح ،مؤكدين رفضهم أي
احتالل تركي ألراضيهم وأي هجوم عليها.
وك�ش��ف م��راس��ل ق�ن��اة ال�ع��امل يف س��وري��ا ان
مسلحي ق ��وات س��وري��ا الدميقراطية املوالية
ل�لام�يرك��ان «ق �س��د» ق��ام��ت بتلغيم األن�ف��اق
احمليطة بالبوابة احلدودية مع تركيا يف مدينة
رأس العني بريف احلسكة الشمالي الغربي يف
حال هجوم تركيا على شرق الفرات.
وقررت ميليشيا «قوات سوريا الدميقراطية»
س �ح��ب ب �ع��ض م�س�ل�ح�ي�ه��ا ال ��ذي ��ن حي��رس��ون
مسلحي «داع� � ��ش» ،ال��ذي��ن حت�ت�ج��زه��م منذ
هزمية هذه اجلماعة االرهابية وذلك ملواجهة
ما امسته بـ»الغزو الرتكي».
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب� ��اس� ��م «ق� � � ��وات س ��وري ��ا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة» مصطفى ب��ال��ي« ،م ��ع ال�غ��زو
الرتكي أصبحنا جمربين على سحب بعض
قواتنا من السجون واملخيمات وإرس��اهل��م إىل
احلدود حلماية شعبنا».
وك��ان الرئيس األم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
قد أعلن أنه أبلغ تركيا أنها ستواجه تدمرياً
القتصادها إذا أقدمت على أي شيء خارج عن
النطاق اإلنساني يف الشمال ال�س��وري ،وأعلن
خالل كلمة له أنه إنتخب على أساس رغبته يف
إعادة اجلنود األمريكيني إىل بالدهم ورفضه
البقاء يف حروب ال نهاية هلا.
من جهتها ،أعلنت وزارة اخلارجية الرتكية:
إن أنقرة مصممة على تطهري شرق الفرات من
«اإلرهابيني» وإنشاء «املنطقة اآلمنة» بهدف
مح��اي��ة وج��وده��ا وأم�ن�ه��ا ،وض�م��ان أم��ن وس�لام
وإستقرار سوريا.
ج ��اء ذل ��ك يف ب�ي��ان ن�ش��ره امل�ت�ح��دث باسم
ال ��وزارة حامي أقصوي مساء اإلثنني رداً على
س� ��ؤال ح ��ول ت �ص��رحي��ات ب �ل��دان أخ� ��رى بشأن
املنطقة اآلم�ن��ة ال�تي سيتم إنشاؤها يف شرق
الفرات .وأوضح أقصوي أن إختاذ التدابري اليت
يتطلبها األمن القومي ض ّد كافة التهديدات
اإلره��اب�ي��ة النابعة م��ن ط��رف س��وري��ا ،يعد من
«ح �ق��وق ت��رك�ي��ا األس��اس �ي��ة ال�ت�ي تستند إىل
القانون الدولي».
ّ
وأك ��د على أن تركيا بذلت ج�ه��وداً بناءة
وحسنة النية بهدف محاية مصاحلها األمنية
امل �ش ��روع ��ة وف �ت��ح اجمل� ��ال ل��ع ��ودة م �ئ��ات آالف
املهجرين إىل منازهلم بأمان وبشكل
السوريني ّ
طوعي م��ن خ�لال املنطقة اآلم�ن��ة ال�تي سيتم
تشكيلها مشالي سوريا .وأش��ار املتحدث باسم
ال� ��وزارة إىل ع��دم ال �ت��زام السلطات العسكرية
األمريكية بوعودوها جتاه تركيا.

من جهته ،قال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
يف جملس النواب األمريكي إليوت انغيل :إن
الرئيس دونالد ترامب جتاهل جمدداً نصيحة
اخل �ب�راء وع ��رض األم ��ن ال�ق��وم��ي األم�يرك��ي
للخطر .وال�ب�ن�ت��اغ��ون أش ��ار إىل أن ��ه سيعمل
مع حلفائه اآلخ��ري��ن يف الناتو وشركائه يف
التحالف لتذكري تركيا بالعواقب احملتملة
ألعماهلا يف زعزعة إستقرار املنطقة.
وك��ان الرئيس األم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
ق��د ق��ال يف سلسلة ت�غ��ري��دات سابقة إن��ه حان
الوقت للواليات املتحدة للخروج مما وصفه بـ
«احل��روب السخيفة اليت ال تنتهي» ،وأض��اف:
إن على تركيا وأوروب��ا وسوريا وروسيا وإي��ران
والعراق والكرد تسوية الوضع يف مشال سوريا
بعد خ��روج ال�ق��وات األم�يرك�ي��ة ،مضيفاً :أنه
كان من املفرتض أن تبقى القوات األمريكية
يف سوريا لثالثني يوماً لكنها بقيت وتورطت
أكثر يف املعركة من دون هدف منظور.
وأع �ل��ن م �س��ؤول أم�يرك��ي كبري يف البيت
األبيض أن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب
ق� ��وات أم�يرك �ي��ة م�ت�م��رك��زة يف س��وري��ا ق��رب
احل��دود الرتكية ال يشمل سوى  100جندي
تقريباً من أفراد القوات اخلاصة «سينقلون إىل
قواعد أخرى» داخل سوريا.
امل �س ��ؤول األم�ي�رك ��ي ّ
أك ��د أن اخل �ط��وة ال
تتعلق باإلنسحاب من سوريا ،مشدداً على أن
إعادة نشر تلك القوات ال يعين يف أي حال من
األحوال إعطاء «ضوء أخضر» لعملية عسكرية
تركية ض � ّد ال �ق��وات ال�ك��ردي��ة يف مش��ال شرق
سوريا.
وحب�س��ب امل �س ��ؤول ،ف ��إن ت��رام��ب فهم خالل
مكاملة هاتفية مع نظريه الرتكي رجب طيب
إردوغان أن األخري ينوي املضي قدماً يف خطته
لـ»اجتياح حمتمل» لشمال شرق سوريا وأعطى
األولوية لـ»محاية» اجلنود األمريكيني.
من جهتها ،إستنكرت رئيسة جملس النواب
األم�ي�رك ��ي ن��ان �س��ي ب�ي�ل��وس��ي ق� ��رار ال��رئ�ي��س
األم�ي�رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب س �ح��ب ال �ق ��وات
األمريكية من مشال شرق سوريا.
بيلوسي رأت أن ه��ذا ال �ق��رار ميثل تهديداً
لألمن واإلستقرار اإلقليميني ،ويبعث برسالة
خطرة اىل إيران وروسيا وكذلك اىل حلفاء
أم�يرك��ا م �ف��اده��ا ب ��أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة مل
تعد شريكاً مؤمتناً ،ودعت بيلوسي ترامب إىل
العدول عن هذا «القرار اخلطر».
زع �ي ��م اجل �م �ه��وري�ين يف جم �ل��س ال �ش �ي��وخ
األمريكي ميتش ماكونيل قال :إن اإلنسحاب
السريع للقوات األمريكية من سوريا «سيخدم
روسيا وإيران والنظام».
ويف بيان له ق��ال :إن مصاحل ب�لاده ختدمها
ال� �ق� �ي ��ادة ع �ل��ى حن ��و أف� �ض ��ل ال ال �ت�راج� ��ع أو
اإلنسحاب ،داعياً الرئيس األمريكي إىل منع
نشوب ص��راع ب�ين تركيا وش��رك��اء ال��والي��ات
املتحدة يف سوريا ألنه يضر بالعالقات الرتكية
األمريكية ،ويسبب عزلة أكرب لرتكيا على
الساحة الدولية.
وزارة الدفاع الرتكية أعلنت أنها إستكملت
ك��ل اإلس �ت �ع��دادات ال�لازم��ة لعملية عسكرية
حمتملة يف مش ��ال ش ��رق س ��وري ��ا .م��ن جهته
قال الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغ��ان :إن
واشنطن وبعد مماطلة بدأت بسحب قواتها من
مش��ال شرقي سوريا متهيداً لتنفيذ العملية
العسكرية ال�ترك�ي��ة امل��رت�ق�ب��ة لتطهريه من
عناصر وصفهم بـ «اإلرهابيني».
وج �ه��ت إن �ت �ق��ادات إىل
امل �ع��ارض��ة ال�ترك�ي��ة ّ
احلكومة بعد اإلعالن عن ّ
شن عملية عسكرية
جديدة يف سوريا ،مشرية اىل أن السبيل األفضل
لتأمني تركيا من التهديد اإلرهابي هناك هو
السالم مع دمشق.
نائب رئيس «حزب الشعب اجلمهوري» فايق
أوزت��ورك قال :إن حكومة تركيا احلالية تقود
البالد إىل «مستنقع» الشرق األوسط « ،واعترب
أن «على سلطات ب�لاده دع��م اجليش السوري
وال�ت�ع��اون معه إذا كانت حقاً تريد حماربة
اإلرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا».
من جهتها ّ
حضت اخلارجية الفرنسية يف
بيان هلا تركيا على اإلمتناع عن تنفيذ أي
عملية عسكرية يف سوريا قد ت��ؤدي إىل عودة
ظهور داع��ش ،ودعت إىل إبقاء من وصفتهم بـ
«اجلهاديني األج��ان��ب» يف معسكرات يسيطر
عليها الكرد يف مشال شرق البالد.
وأض��اف البيان :إن داع��ش ال��ذي إنتقل اىل
العمل ال �س��ري يبقى ت�ه��دي��داً ك �ب�يراً لألمن
الوطين وال يزال هلذا التنظيم م��وارد وقدرات
كبرية للتحرك ،وأش��ارت اخلارجية اىل أنه ال
بد من حماكمة املقاتلني اإلرهابيني املعتقلني
يف مكان إرتكاب جرائمهم.
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة أن�ط��ون�ي��و
غوترييش دع��ا م��ن جهته مجيع األط ��راف يف
مشال شرق سوريا إىل ممارسة أقصى درجات
ضبط النفس.
ويف أول تعليق هل��ا ذك ��رت وس��ائ��ل إع�لام
إسرائيلية أن الرئيس األمريكي مل يبلغ رئيس
احلكومة بنيامني نتنياهو قراره االنسحاب من
سوريا.
وأش��ارت صحيفة يديعوت أح��رون��وت اىل أن
ق ��رار إخ ��راج اجل �ن��ود األم�يرك�ي�ين م��ن مشال
ش��رق س��وري��ا جي��ب أن يشعل األض� ��واء احلمر
يف «إسرائيل» ،وأضافت الصحيفة :إن ترامب
ينكشف مرة تلو األخرى بالطريقة اليت يعاجل
بها قضايا تتصل بالعالقات الدولية كزعيم
ال ي�ع��رف شيئاً ،م�ش�يرة إىل أن ت��رام��ب أصبح
بالنسبة اىل «إسرائيل» عكازة متداعية مل يعد
باإلمكان االعتماد عليها.
وأفاد املدير العام للمجلس الروسي للشؤون

الدولية ،أندريه كورتونوف ،أمس الثالثاء ،بأن
تهديدات الرئيس األم��ري�ك��ي ،دون��ال��د ترامب،
بتدمري االقتصاد الرتكي هو حماولة لتحسني
ص ��ورة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة يف ال �ش��رق األوس ��ط
ودعوة للرئيس الرتكي ،رجب أردوغان ،لضبط
النفس جتاه األكراد السوريني.
وق��ال ك��ورت��ون��وف لوكالة «سبوتنيك»:
«ترامب قرر السماح بإجراء العملية الرتكية
على األراضي السورية يف املناطق احلدودية مع
تركيا ،اليت يف الوقت احلالي تسيطر عليها
صالحي...
وح ��دات ال��دف��اع ال�ك��ردي��ة ،أي حلفاء ال��والي��ات
املتحدة».
وأضاف قائ ً
 30جهازا بعد اربعة سنوات ونصف السنة،
ال« :الواليات املتحدة تبدأ بسحب
القوات من سوريا الذي طال إنتظاره ،وبالطبع ألن علينا ان حنصل على نتائج سلسلة 20
الكثريون يف املنطقة وداخل سوريا يعتربون أن جهازا ،ولكن مبا ان االوروبيني خالفوا وعودهم،
حتد سياسي ان نعرض قدراتنا
احلديث يدور عن خيانة ،أن الواليات املتحدة لذلك قررنا يف
ٍّ
تس ّلم شركاءها األك ��راد ل�لأت��راك ،وتسمح للطرف املقابل وأثبتنا اننا ميكننا ان نقوم
لألتراك بالسيطرة على الوضع ،ومن املمكن ،خبطوات أكرب.
وأض ��اف :إننا خ�لال االسبوعني أو الثالثة
سحق ه ��ذه احل��رك��ة ال �ك��ردي��ة ال�ت�ي ساهمت
كثرياً يف مكافحة «داع��ش» اإلرهابي وتوجد القادمة سنعرض سلسلة  30جهازاً ،وهذا الكالم
خماوف من أن أردوغان سيستغل هذه اللحظة أيضاً ص��ادق بشأن األجهزة املتطورة األخ��رى،
ول�ك��ن ع��دده��ا خيتلف .ل��ذل��ك ف ��إن االحب ��اث
ليوجه ضربة حامسة لألكراد السوريني».
ّ
ووفقاً له ،حدوث أزمة جدية يف العالقات مع جارية ولكننا توصلنا اىل تفاهم بشأن أعداد
أنقرة قد يقوض موقف الواليات املتحدة ،ليس أجهزة الطرد املركزي.
ول� �ف ��ت اىل ان م �ن �ظ �م��ة ال��ط ��اق ��ة ال ��ذري ��ة
فقط يف الشرق األوسط ،بل ويف العامل أيضاً،
ألنه سيكون تقويضاً للتضامن عرب األطلسي ،االيرانية ملتزمة باحلجم ال��ذي ح��دده قائد
األمر الذي سيؤدي إىل غموض بالنسبة حللف ال��ث ��ورة ب��ض ��رورة ال ��وص ��ول اىل  190ال ��ف سو
(وحدة فصل) ،ووضعت هذا اهلدف على املدى
الناتو.
وتناولت الصحف األمريكية ي��وم االثنني ال�ط��وي��ل ،وق��د أعلنت اجلمهورية االسالمية
بشكل عام احلدث األبرز ،واملتمثل بقرار الرئيس االيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها
األمريكي االنسحاب من مشال شرق سوريا ،ستصل اىل  190ال��ف س��و بعد  10س�ن��وات من
وت� ��رك ال �س��اح��ة ل�ل�أت ��راك ،م��ا إع �ت�برت��ه ق��وات تنفيذ اإلتفاق النووي .وبالطبع فإن منظمة
سوريا الدميقراطية «طعنة يف الظهر» من قبل الطاقة ال��ذري��ة ستضيف قرابة  3500سو اىل
الطاقة احلالية البالغة  5060سو ،خالل الشهر
احلليف األمريكي.
صحيفة «ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز» ذك��رت أن��ه يف ال �ق��ادم ،أي حتى نهاية مهلة الشهرين بعد
الوقت الذي قرر فيه الرئيس األمريكي دونالد اخلطوة الثالثة ،أي انها ستضيف  45باملائة
ت��رام��ب «االس�ت�س�لام ألح��د ال��زع�م��اء األق��وي��اء اىل طاقتها يف ختصيب اليورانيوم .وقد إزداد
الذين يعجبونه (الرئيس الرتكي) رمبا يكون حجم إنتاج اليورانيوم املخصب بنسبة اعلى من
قد وضع بالده على مسار تصادمي مع تركيا» 3.5 .باملائة ووصل اىل ما يرتاوح بني  5و 6كغم
ولفتت الصحيفة إىل أن ترامب وضع نفسه يف اليوم الواحد
ورداً على س��ؤال :اال يعترب إستخدام اي��ران
يف صراع مع البنتاغون وحلفائه اجلمهوريني
اجهزة ط��رد مركزي متطورة نقضاً لإلتفاق
بعد قراره األخري.
الصحيفة ال�تي نشرت م�ق��ا ً
ال حت��ت عنوان ال �ن��ووي؟ أوض ��ح ص��احل��ي ان منظمة الطاقة
«هل يعلم ترامب ما هي سياسته يف سوريا؟» ،الذرية االيرانية تعمل بناء على الفقرتني 26
و ،36وذلك من أجل إجياد توازن بني اإللتزامات
وصفت أداء ترامب بالـ»متهوّر»،
* واشنطن بوست :قرار ترامب يعكس جهله واحل� �ق ��وق ،ف�ل�ا ميكننا ان ن�ب�ق��ى متمسكني
بالزاماتنا ،يف حني ان الطرف املقابل يتجاهل
بالوضع
بدورها ،وصفت صحيفة «واشنطن بوست» حقوق اجلمهورية االسالمية االيرانية ،لذلك
ق��رار انسحاب ترامب من سوريا بأنه «يعكس وردا ع�ل��ى جت��اه��ل ح �ق��وق ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي،
خفضنا إلتزاماتنا.
جهله بالوضع» يف املنطقة.
وب �ش��أن م�ف��اع��ل اراك ،أع �ل��ن ص��احل��ي عن
ورأت أ ّن عواقب قرار ترامب باإلنسحاب من
سوريا هي نفسها اليت ح��ذره منها البنتاغون ت�ش�غ�ي��ل ال �ق �س��م ال �ث��ان��وي م ��ن م �ف��اع��ل أراك
ح�ي�ن إخت� ��ذ ه� ��ذا ال� �ق ��رار يف ك ��ان ��ون األول /للماء الثقيل يف غضون االسبوعني أو الثالثة
ديسمرب املاضي ،ومن بني هذه العواقب ،حبسب القادمة ،موضحاً :ان مفاعل أراك يتكون من
الصحيفة ،أن «داع��ش مل ينته بعد وأن األمر قسمني؛ االولي والثانوي ،وان معظم العمليات
سيكون مبثابة إنتصار كبري لروسيا ،وسيفتح تتم يف القسم الثانوي.
وخب �ص��وص حم�ط��ة ب��وش�ه��ر ال �ن��ووي��ة ،ق��ال
الطريق أم��ام إي��ران لرتسيخ قواتها على طول
رئ�ي��س منظمة ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة االي��ران �ي��ة :إن
احلدود الشمالية إلسرائيل».
وذك ��رت أن��ه سيكون ل��دى حلفاء الواليات عملية جتهيز حمطة بوشهر رقم  2و 3كانت
املتحدة أس�ب��اب كثرية للتشكيك يف م��ا إذا قد بدأت منذ عامني؛ على ان يتم وفقا للربامج
كان جيب أن يتعاونوا مع حكومة تتخلى عن احمل ��ددة ت��دش�ين احمل�ط��ة رق��م  2يف ع��ام ،2025
شركائها العسكريني (باإلشارة إىل قوات قسد واحملطة رقم  3يف .2027
اليت دعمتها الواليات املتحدة طوال السنوات
الفائتة).
مسؤول...
* وول سرتيت جورنال :الفوضى اليت يهرب
منها ترامب ستالحقه إىل منزله
وإعداد السالح والعتاد واملتفجرات ومعدات
م��ن جهتها ،نشرت صحيفة «وول سرتيت وأجهزة عسكرية واتصاالت على نطاق واسع،
جورنال» مقا ً
ال حيمل طابع السخرية ،جاء يف وكان قد مت نقلها اىل داخل البالد وإعدادها
املتحدة».
كالواليات
أصدقاء
عنوانه «مع
لإلستخدام من قبل الداعمني للمخطط عرب
ّ
ترامب
ن
أ
�برت
ت
�
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إ
األمريكية
الصحيفة
إحدى املناطق احلدودية.
إرتكب ً
خطأ ،واصفة قراره بأنه مبثابة «خيانة
وأض ��اف :إن منظمة اإلستخبارات التابعة
للكرد».
ل �ل �ح��رس ال� �ث ��وري ك��ان��ت ق �ب��ل  6أش �ه��ر من
من
اإلنسحاب
يريد
رمبا
ترامب
إن
وقالت:
إعتقال هذه اخللية االرهابية ترصد استخباريا
الشرق األوسط «لكن الفوضى هناك ستالحقه اجراءاتها وانشطتها يف داخل وخارج البالد على
داخ� ��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة» ،مشبهة تصرفه مدار الساعة.
بتصرف سلفه ب��اراك أوب��ام��ا ،وقالت :الرئيس
وت ��اب ��ع س � ��االري :ان ��ه مت ��ت م�لاح�ق��ة خلية
«يعتقد أن��ه يستطيع غسل يديه م��ن سوريا اإلغ �ت �ي��ال ه ��ذه قضائيا بتهمة امل �ش��ارك��ة يف
بتكاليف قليلة».
العمل ضد األمن القومي الداخلي واخلارجي
ولفتت إىل أنه إذا أعيد إحياء تنظيم داعش للبالد واحلرابة ومساعدة أجهزة إستخبارات
فسيتعني على واشنطن أن تعود إىل سوريا ،أجنبية ومعادية.
ولكن هذه املرة بدون وجود حلفائها الكرد.
وقال املسؤول القضائي :انه إثر اإلحباطات
من
�روج
وأض��اف��ت «ق��د ي��رغ��ب ت��رام��ب ب��اخل�
املتكررة للمثلث العربي  -العربي  -االمريكي
الشرق األوسط ،ولكن الفوضى هناك ستالحقه امل�ق�ي��ت يف منطقة ال �ش��رق االوس� ��ط ال��رام��ي
إىل منزله».
ل �ض��رب اجل �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي ��ة االي ��ران �ي ��ة،
األمريكية
بوليسي»
�ن
�
ي
�ور
�
ف
«
جملة
أم��ا
فقد توجهت جبهة الكفر وال�ن�ف��اق يف غرف
أن
املستوى
رفيع
أمريكي
مسؤول
عن
فنقلت
أفكارها حنو خمطط جديد يهدف لتحقيق
قرار ترامب جاء مفاجئاً للجميع مبا يف ذلك النية البغيضة املتمثلة بفصم األواص ��ر بني
البنتاغون ،ومل يكن أح��د يتوقع أن يذهب يف جمتمعات العامل االسالمي ،ومت إدراج خمطط
هذا االجتاه.
إغتيال اللواء سليماني إلشعال فتيل اإلنفجار
الكبري يف االي��ام الفاطمية (ذك��رى استشهاد
إحتجاج...
فاطمة الزهراء «س») أو عاشوراء احلسني (ع)
يف جدول أعمال أجهزة االستخبارات املشرتكة
امل��ف ��روض ��ة ع �ل��ى ح ��رك ��ة أع� �ض ��اء البعثة لالستكبار.
الدبلوماسية االي��ران�ي��ة الدائمة يف نيويورك
وأكد بأن املناهضني للجمهورية االسالمية
واملقتصرة على  3مبان فقط يف نيويورك ،داعيا االيرانية كانوا يعتزمون من خالل خمطط
األمانة العامة لألمم املتحدة حلل هذه املشكلة .االغتيال هذا زرع اخلالف واطالق حرب أهلية
�وح��دة للسنة والشيعة
وم��ن املقرر ان تستانف اجتماعات اللجنة داخلية يف الصفوف امل� ّ
االوىل ف �ي �م��ا مل ي �ت �ح��دد م ��وع ��د إس�ت�ئ�ن��اف وأرادوا م��ن ج��ان��ب آخ ��ر إش �ع��ال ن �ي�ران ح��رب
اجتماعات اللجنة السادسة.
م��دم��رة حت��ت ع�ن��وان ال�ع��رب والعجم والعمل
يف سياق آخر أكد مساعد الشؤون السياحية عرب خمطط اإلغتيال على خلق خالف كبري
ب� ��وزارة السياحة وال �ت�راث ال�ث�ق��ايف االي��ران�ي��ة ،وت ��أرخي ��ي يف ال �ع ��امل االس�ل�ام ��ي ب�ي�ن األخ ��وة
عن وضع اللمسات األخ�يرة على عملية إلغاء الشيعة والسنة.
ت ��أش�ي�رات ال ��دخ ��ول ل �ل��رح�لات اجل�م��اع�ي��ة مع
وصرح املسؤول القضائي؛ بأن من األهداف
روسيا ،وسيتم اإلعالن عنها خالل أيام.
األخ��رى هل��ذا املخطط هو شل جبهة مقاومة
وأوض��ح «ولي تيموري» يف تصريح لوكالة العامل االسالمي وإفشاهلا.
أن �ب��اء ف� ��ارس ،ب ��أن إت�ف��اق�ي��ة إل �غ��اء ال�ت��أش�يرات
السياحية ل�ل��رح�لات اجل�م��اع�ي��ة ،اب��رم��ت بني
وزارتي اخلارجية االيرانية والروسية ومت إقرار
خطوطها العامة وتفاصيلها قيد الدراسة.
ولفت اىل أنه تقرر صياغة برنامج تنفيذي
متعدد اآلليات بهدف دف��ع ه��ذه العملية ،بغية
إب��رام عقود مع مكاتب سياحية ،حيث إن إلغاء
التأشريات سيجري عرب مكاتب سفريات حمددة.

ووج� ��ه س� ��االري ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ملنظمة
اإلس�ت�خ�ب��ارات التابعة للحرس ال �ث��وري على
جهودها الدؤوبة ليل نهار على مدى أشهر يف
كشف وإحباط هذا املخطط االرهابي املع ّقد،
وق ��ال :ان تنفيذ ه��ذا املخطط ك��ان بإمكانه
يوجه ضربة كبرية وال تعوض ليس فقط
ان ّ
لألركان اهليكلية واألمنية يف البالد بل للعامل
االسالمي أيضاً.

كاتب إسرائيلي...
وأضاف :أن «هذا الصدام يعود ألربعة عقود
على األق��ل بني اإلسرائيليني ،فاليمني فرض
على اليسار حرب لبنان األوىل  ،1982واليسار
فرض على اليمني إتفاق أوسلو  ،1993وقمة
كامب ديفيد  ،2000وخطة اإلنفصال عن غزة
 ،2005ومل يراع طرف ما إعتبارات وحتفظات
ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر ل � ��دى ت �ن �ف �ي��ذ خم �ط �ط��ات��ه
السياسية ،ومل يسع أحدهما للتوصل إلتفاق
ذي شعبية أوسع يف اجلمهور اإلسرائيلي».
وأك� � ��د أن � ��ه «ط �ي �ل ��ة ف �ت��رة ح �ك ��م ال�ي�م�ين
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ش��ع ��ر أن� � �ص � ��اره ب � ��أن األدوات
ال��دمي�ق��راط�ي��ة عقيمة ،والقبضة احلديدية
ل��وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ض ��ده أخ ��ذت طريقها حنو
املنظومة القضائية ،ما دفعه لتنفيذ قراراته
وأيديولوجياته بعيداً ع��ن أي ت��واف��ق ،ضاربا
ب �ع ��رض احل ��ائ ��ط ك ��ل إع� �ت��راض أو حتفظ
م ��ن ال �ط ��رف اآلخ � ��ر ،ع�ب�ر ت��وج �ي��ه ت�ه��دي��دات��ه
للصحافة».
وأض� � ��اف :إن «ال� �س� �ن ��وات األرب� � ��ع األخ �ي�رة
شهدت تعاظم التشققات يف املشهد السياسي
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،فنتنياهو يف عهد ت��رام��ب ليس
ه��و م��ن ك ��ان يف ع �ه��دي أوب��ام��ا وكلينتون،
والليكود بزعاماته احلالية ليس هو الليكود
ذاته بنماذج بيين بيغن ودافيد ليفي ،واهلجمة
اليمينية على اإلع�لام والقضاء غري مسبوقة،
وكذلك اهلجمة امل�ض��ادة ،وإن ك��ان خصوم
نتنياهو يطالبونه سابقاً بطرده من مقر رئاسة
احلكومة ،فإنهم اليوم يسعون لسجنه بسبب
فساده».
وختم بالقول :إن «(إسرائيل) تعيش حالة
م ��ن ج �ن��ون امل��ؤس �س��ة ،س� ��واء ب ��اجت ��اه اليمني
أو ال �ي �س��ار ،ك��ل حي ��اول ف ��رض س�ط��وت��ه على
املنظومة القضائية ،واحل��رب األهلية القادمة
تقودنا لنقطة اهلالك ،وفيما تزداد التهديدات
اخلارجية شدة وخطورة على (إسرائيل) ،فإن
التهديد الداخلي بات وجوديا؛ ألننا بتنا نشكل
خطرا على أنفسنا ،بفعل اخلالفات القائمة
بني مجيع سكان الدولة :علمانيني ومتدينني،
غربيني وشرقيني ،رجاال ونساء ،يسارا وميينا».

وزير الخارجية...
وتابع  :ان الرئيس االي��ران��ي إق�ترح يف ذات
ال �س �ي��اق م� �ب ��ادرة «إئ� �ت�ل�اف األم � ��ل» و»ه��رم��ز
للسالم» خالل إجتماع اجلمعية العامة لالمم
املتحدة.
ون �ق �ل��ت روي� �ت��رز ع ��ن م �س ��ؤول�ي�ن ع��راق �ي�ين
وباكستانيني مؤخرا وعلى أعقاب أستهداف
منشآت ارامكو السعودية ،قوهلم ان ولي العهد
السعودي حممد بن سلمان طلب من القادة يف
العراق وباكستان إجراء مباحثات مع نظرائهم
االيرانيني بهدف إزالة التوتر يف املنطقة.
ويف تصريح سابق ل��ه ق��ال وزي ��ر اخلارجية
«حممد جواد ظريف» :إن األمر الذي أدّى اىل
رفض رئيس اجلمهورية على املقرتحات اخلاصة
بالتفاوض بني ايران وامريكا يف نيويورك ،يعود
اىل أق��وال ترامب أم��ام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة واليت أكد فيها ان امريكا ال خت ّفض
احلظر على ايران بل ستضاعفه أيضاً».
جاء ذلك يف تصريح صحفي لظريف شرح
ف�ي��ه تفاصيل ح �ض��وره إج�ت�م��اع جل�ن��ة األم��ن
القومي والسياسة اخلارجية النيابية؛ معلنا
االثنني ،انه ّق��دم خالل هذا اإلجتماع تقريراً
ح��ول زي ��ارة ال��وف��د الدبلوماسي االي��ران��ي اىل
نيويورك.
وفيما أشار اىل ان زي��ارة الوفد االيراني اىل
ن �ي��وي��ورك ك��ان��ت ح��اف�ل��ة ل�ل�غ��اي��ة ،أك ��د وزي��ر
اخلارجية انه رغم القيود الكثرية اليت فرضها
االم��ري�ك��ان على حت��رك��ات ال��وف��د االي��ران��ي ال
سيما من الناحية االعالمية ،فإن الزيارة كانت
من أكثر الزيارات وقعا يف هذا اجملال.
وتابع :لقد عقد الرئيس (روحاني) أكثر من
 40لقاء وبرناجما أثناء السفر إىل نيويورك،
فيما عقد ه��و م��زي��دا م��ن ال�ل�ق��اءات وال�برام��ج
بسبب إقامته اليت إستغرقت فرتة أطول هناك.
وقال ظريف :إن طرح «مبادرة هرمز للسالم»
أو «مشروع األم��ل» من قبل الرئيس يف الوقت
الذي تواجه منطقتنا خطر احلرب أكثر من
أي شيء آخ��ر ،ش ّكل خطوة سرتاتيجية؛ ألننا
يف ض��وء ال�ظ��روف الراهنة حباجة اىل احل��وار
والسالم أكثر من أي وقت مضى.
واردف :إن ت�س�ل�ي��ط ال��ض ��وء ع �ل��ى اليمن
واجلرائم اليت متارس حبق هذا البلد ،كانت
من بني القضايا اليت طرحها الوفد االيراني يف
زيارته اىل نيويورك.
واس �ت �ط ��رد :إن س�ي��اس��ة اي � ��ران ت�ب�ع��ث على
الفخر واإلع�ت��زاز بشأن التأكيد على تنفيذ
التعهدات املنصوصة يف اإلتفاق النووي من قبل
االوروب �ي�ين ،وأي�ض�اً التأكيد على ان السبيل
الوحيد للتفاوض مع االمريكيني وفق تعليمات
مساحة قائد الثورة االسالمية ،يكمن يف عودة
ه��ؤالء اىل تنفيذ تعهداتهم؛ ك��ان ذل��ك من
القضايا اليت طرحها الوفد االيراني يف مقر
األمم املتحدة.
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وش��دد ظريف ق��ائ�ل ً
ا :لكن املهم ه��و أننا مل
جند عند اجلانب االمريكي رغبة تدل على انه
يعتزم القيام خبطوة جادة.
وص��رح وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي :لو إمتنع
ال�ط��رف اآلخ ��ر ع��ن ال��وف��اء بتعهداته يف إط��ار
اإلتفاق النووي ،فإن خطوة ايران الرابعة على
األب� ��واب؛ مضيفاً :إن اجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة تتخذ ال �ق��رارات وف��ق ال�برام��ج اليت
حتددها وال�تي سيتم االع�لان عنها يف الوقت
املناسب.
وت��اب��ع :لقد أعلنا منذ ال �ي��وم االول بأننا
يف م� ��وازاة ال�ق�ي��ام ب�ه��ذه اخل �ط��وات مستعدون
للتفاوض؛ واالوروب �ي��ون اذا ما نف ّذوا وعودهم
يف أي وق��ت ليس فقط يتم إل�غ��اء اخل�ط��وات
ال�لاح�ق��ة ب�ش��أن خفض التعهدات االي��ران�ي��ة،
ب��ل اإلمكانية متاحة للرتاجع ع��ن اخلطوات
املتخذة أيضاً.
وش��دد وزي��ر اخلارجية على ال�ق��ول :ينبغي
لالمريكان ان يعلموا بأنهم اذا رغبوا يف العودة
اىل جمموعة ( )1+5فإنه ّ
يتعي عليهم تنفيذ
ما تعهدوا ب��ه ،وبالتالي توفري ه��ذه اإلمكانية
ألنفسهم؛ مردفا ان طاولة املفاوضات التزال
ق��ائ�م��ة واالم ��ري �ك ��ان أن�ف�س�ه��م ت��رك��وا ط��اول��ة
املفاوضات عرب نقضهم للعهود وانتهاكاتهم.
ويف تغريدة ل��ه على تويرت االث �ن�ين ،وصف
وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي حممد ج��واد ظريف
الواليات املتحدة االمريكية بأنها قوة إحتالل
عابثة يف سوريا.
وأشار اىل عدم جدوى اإلعتماد على امريكا
من أجل ضمان األمن.
ويف كلمة ألقاها مساء االثنني خالل مراسم
«يوم طهران» اليت أقيمت يف قصر «غلستان»
التأرخيي ،أكد وزير اخلارجية االيراني حممد
جواد ظريف بأن رسالة اجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة للجريان ه��ي التعايش والتضامن
ملواجهة التحديات واستثمارات الطاقات ،وقال:
إن اإلعتزاز باهلوية ال يعين التفاخر والتباهي
وق� � ��ال :ان إم� �ت�ل�اك اهل ��وي ��ة ي �ع�ني ال�ت�ع��اط��ي
والتضامن من أجل بناء عامل أفضل.
وأض��اف :إنين بصفيت مواطنا ايرانيا أعتز
بدور بلدي يف صنع احلضارة البشرية والسالم
ليس للتفاخر والتباهي بل للتعاطي واحلوار
والتضامن ومن أجل ان نصنع مع اآلخرين عاملا
أفضل.
وقال وزير اخلارجية :انه ومن أجل ان نتحاور
مع اآلخرين فال بد من أن تكون لنا شخصيتنا
وهويتنا وان إمتالك اهلوية ال يعين العزلة وال
التفاخر أو نزعة الشعور بالتفوق على اآلخرين.
وتابع قائ ً
ال :إننا بصفتنا مواطنني يف املنطقة
نوجه الرسالة من طهران جلميع اجل�يران بأن
ّ
العيش معا ليس حباجة اىل فقدان اهلوية وال
ف��رق ب��ان نكون مواطنني يف طهران أو ش�يراز أو
تربيز أو اصفهان أو الرياض أو ابوظيب أو عمان
أو العراق أو البحرين أو الكويت ،فإننا مجيعاً
نشكل ي��دا واح ��دة حن��و التضامن والتكاتف يف
م�س��ار إدارة التحديات واالس �ت �ف��ادة املشرتكة
من الطاقات.

إجتياح...
ال��داخ�ل�ي��ة إىل اخل � ��ارج ،فشعبية أردوغ� ��ان
يف ال ��داخ ��ل ال�ت�رك ��ي ق��ائ �م��ة ع �ل��ى امل��وض��وع
االقتصادي ،وباجتياحه للشمال السوري حبجة
األمن القومي سيعمل على خلق إنتصار جديد
يتمكن من القتال به يف أي إستحقاق سياسي
ق��ادم حتى لو كان بعيداً ،رغم أ ّن التعديالت
السياسية ال�تي قد تطرأ من املمكن أن تؤدي
اىل إنشقاقات حزبية وإن �ش��اء أخ ��رى جديدة
ق ��د ت�ف�ض��ي الس �ت �ح �ق��اق��ات س�ي��اس�ي��ة رئ��اس�ي��ة
وبرملانية مبكرة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ق��ول اخل �ب�ير اإلس�ترات �ي �ج��ي
السوري الدكتور أسامة دنورة ملوقع «العهد»
 ،إ ّن «تصرحيات وتغريدات الرئيس األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب مفاجئة مل��ن يعترب أن هناك
ً
أوساطا
مصداقية للواليات املتحدة .وجدنا
أمريكية منها أع�ض��اء بالكونغرس إعتربتها
مبثابة الغدر باألكراد الذين ساهموا مبحاربة
«داعش» .لكن إذا ح ّللنا التغريدات تلك جند
أنها ضمن السياق املعتاد إلدارة ت��رام��ب وهو
اإلبتعاد عن ال�ت��ورط العسكري يف املواجهات
واس� �ت� �خ ��دام س �ل�اح االق��ت��ص ��اد ك �ب��دي��ل عن
الضغط العسكري أو التورط حب��روب طويلة
األم��د .فقد حتدث عن أن قواته بقيت طوي ً
ال
وعاد ليغ ّرد عن أنه إذا جتاوزت تركيا احلدود
سيدمر اقتصادها ولكن من غري ال��واض��ح ما
هي هذه احلدود وكيف سيعترب أن األتراك قد
جتاوزوها».
يضيف دن� ��ورة «ه ��ذا التصريح ع��ن تدمري
اقتصاد تركيا أقرب ما يكون إىل اإلستهالك
احمللي يف ال��داخ��ل األمريكي بعد اإلنتقادات
اليت وجهت له وأتى بعضها من أوساط احلزب
اجلمهوري مبعنى أ ّنه حباجة حلملة لتسويق
ه��ذه اخلطوة والتخفيف من وقعها على من
يعترب أن �ه��ا ض ��رر ك�ب�ير مب�ص��داق�ي��ة أمريكا
وحتالفاتها اخلارجية».
وي��ؤك��د يف ن�ه��اي��ة ح��دي�ث��ه ل �ـ»ال �ع �ه��د» أ ّن
«ترامب حباجة إلدارة هذه الضغوط للتعامل
معها م��ن ال��داخ��ل األم��ري�ك��ي فهو يعاني من
جمموعة تناقضات و إض �ط��راب��ات وحم��اول��ة
العزل على خلفية موضوع الرئيس األوكراني
ولكن بعض املصادر تقول بشكل عام إنه يعتمد
على ن ��واة صلبة م��ن السياسيني يف ال��داخ��ل
نوعا من حائط األم��ان يف
األمريكي ميثلون ً
وجه حماوالت العزل».
املصدر :موقع العهد االخباري

