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العميد شريف25 :مليون شخص..تتمة

وتابــع :إن رســالة التشــييع توضحــت للغايــة بالنســبة لالميركييــن حيــث ان الشــعب برمتــه دعــا الــى
مواجهتهــم ،ودعــا الحــرس الثــوري الــى العمــل وفــق نهــج الشــهيد ســليماني والحــاق الهزيمــة باميــركا فــي
جميــع الســاحات والمجــاالت.
وشــدد :إنــه بتأييــد اهلل تعالــى وبركــة دمــاء الشــهيد ســليماني وابومهــدي المهنــدس ســننجز هــذه
المهمــة بقــوة.
وأكــد ان مســتقبل المنطقــة ســيكون خاليــا مــن االميركييــن وســيحمل اســتقالل الشــعوب وبلــدان المنطقــة
كمــا ان نهايــة هــذا المســار يتمثــل بــزوال الكيــان الصهيونــي وســيادة الشــعب الفلســطيني علــى وطنــه.

مقتدى الصدر يدعو الى تظاهرة..تتمة

وأضــاف ،أن «هــذا األمــر دفــع قــادة المقاومــة اإلســامية إلــى عقــد اجتمــاع لهــم لمناقشــة إمكانيــة إنهــاء
الوجــود األميركــي فــي العــراق».
مــن جهتهــا أكــدت الحكومــة العراقيــة امــس رفضهــا توقيــع اتفــاق إلبقــاء القــوات األمريكيــة فــي العــراق
مشــيرة إلــى أنهــا ســتدعم تصويــت مجلــس النــواب العراقــي الــذي يطالــب بإخــراج هــذه القــوات مــن
البــاد.
ونقــل موقــع الســومرية نيــوز عــن المتحــدث باســم مكتــب رئيــس الــوزراء العراقــي وليــام وردة قولــه
فــي تصريحــات تلفزيونيــة إنــه “حتــى هــذه اللحظــة تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ قــرار مجلــس النــواب الــذي
ينــص علــى أن جميــع القــوات األجنبيــة يجــب أن تنســحب مــن العــراق” مبينــا ان القــوات األجنبيــة تعنــي
األمريكيــة وغيرهــا.
وأضــاف“ :ال يوجــد اتفــاق مــع اإلدارة األمريكيــة علــى إبقــاء القــوات ..والحكومــة علــى المســار الصحيــح
لتنفيــذ قــرار البرلمــان العراقــي”.
وصــوت مجلــس النــواب العراقــي فــي الـــ  5مــن كانــون الثانــي الجــاري بأغلبيــة مطلقــة علــى قــرار يلــزم
الحكومــة العراقيــة بإنهــاء الوجــود األجنبــي فــي البــاد بعــد الجرائــم األمريكيــة ضــد مقــرات عســكرية
عراقيــة وقيــادات عســكرية عراقيــة وصديقــة رفيعــة المســتوى.
مــن جانبهــا أكــدت قيــادة عمليــات الفــرات األوســط ،امــس الثالثــاء ،أن «الوضــع االمنــي فــي كربــاء
يســير بانســيابية عاليــة وال مــكان للمخربيــن فــي المدينــة» ،مشــيرا إلــى أن «المــدارس والجامعــات مؤمنــة
بالكامــل».
وقــال المتحــدث باســم القيــادة فاهــم الكريطــي فــي تصريــح صحفــي ،إن «قيــادة عمليــات الفــرات
االوســط نشــرت قواتهــا بشــكل مكثــف وقامــت قياداتهــا بجولــة علــى المــدراس والمؤسســات والجامعــات
التــي انتظــم دوامهــا بشــكل كبيــر لضمــان عــدم وصــول المخربيــن اليهــا».
واضــاف الكريطــي ان «القــوات االمنيــة فــي كربــاء تبــذل قصــارى الجهــود لتأميــن المناطــق
والمؤسســات والمــدارس وســاحات التظاهــر الســلمي وتطبيــق االجــراءات القانونيــة بحــق مــن يحــاول
التخريــب واالضــرار بالممتلــكات العامــة والخاصــة».
مــن جهتــه أكــد عضــو لجنــة حقــوق اإلنســان النيابيــة أحمــد الكنانــي ،امــس الثالثــاء ،وجــود تحــرك
عراقــي علــى المحاكــم الدوليــة مــن اجــل مقاضــاة الواليــات المتحــدة األميركيــة علــى جرائمهــا فــي العــراق.
وقــال الكنانــي ،فــي تصريــح صحفــي اطلــع عليــه موقــع «الغديــر» ،ان» الواليــات المتحــدة األمريكيــة
ارتكبــت ابشــع جرائــم حــرب منــذ عــام  2003ولغايــة اآلن» ،مشــيرا إلــى أن “غــزو العــراق وحادثــة ســجن ابــو
غريــب وســاحة النســور ودخــول داعــش وآخرهــا االعتــداء الــذي طــال قيــادات الحشــد الشــعبي كلهــا جرائــم
تصنــف ضمــن اإلبــادة الجماعيــة».
وأضــاف ،أن «جميــع الجرائــم التــي ارتكبتهــا امريــكا بحــق الشــعب العراقــي موثقــة وهنــاك تحــرك امــام
المحاكــم الدوليــة لمقاضــاة واشــنطن علــى جرائمهــا التــي اقترفتهــا بحــق العراقييــن».

الكيان الصهيوني ينوي بناء..تتمة

واســتهدفت انتهــاكات أجهــزة الســلطة مختلــف شــرائح المجتمــع الفلســطيني ،وتركــزت ضــد األســرى
المحرريــن مــن ســجون االحتــال اإلســرائيلي بـــ 1314حالــة اعتــداء ،والمعتقليــن السياســيين الســابقين
بـــ 1038حالــة اعتــداء.
وبلغــت انتهــاكات أجهــزة الســلطة  424انتهــاكا بحــق طلبــة الجامعــات ،و 79بحــق صحفييــن ،و 265بحــق
ناشــطين شــبابيين أو حقوقييــن ،و 317بحــق موظفيــن ،و 94بحــق تجــار ،و 43بحــق مهندســين ،و 70بحــق
معلميــن ومــدراء وأكاديمييــن ،و 8بحــق طلبــة مــدارس ،و 5بحــق محاضريــن فــي الجامعــات الفلســطينية،
و 8بحــق أطبــاء ،و 6بحــق أعضــاء مجالــس بلديــة ،و 18بحــق أئمــة ودعــاة ،و 5بحــق نــواب ،و 10بحــق
محاميــن.
وشــملت انتهــاكات أجهــزة الســلطة مختلــف مــدن وقــرى الضفــة والقــدس ،خاصــة فــي محافظــات
الخليــل ونابلــس ورام اهلل ،ووثــق التقريــر تعــرض الخليــل ألعلــى نســبة اعتقــاالت واســتدعاءات سياســية
ومداهمــات للبيــوت.

سوريا تطالب تركيا بااللتزام..تتمة

وأقامــت الجهــات المعنيــة بإشــراف الجيــش العربــي الســوري  3ممــرات إنســانية فــي منطقــة أبــو
الضهــور جنــوب شــرق إدلــب وبلــدة الهبيــط بالريــف الجنوبــي ومنطقــة الحاضــر بريــف حلــب الجنوبــي
الســتقبال المدنييــن الراغبيــن بالخــروج مــن مناطــق انتشــار اإلرهابييــن فــي إدلــب وريــف حلــب إلــى
المناطــق التــي حررهــا الجيــش مــن اإلرهــاب.

رئيس الجمهورية :اميركا هي..تتمة

يعتبر خطوة اولى جيدة تم اتخاذها في هذا السياق ويتوجب اتخاذ الخطوات الالحقة ايضا.
واضــاف ،مــن الصحيــح ان اميــركا هــي الســبب الرئيــس وراء كل هــذه االحــداث وهــي التــي ادت الــى
وقــوع مثــل هــذه االحــداث  ،ولكــن هــذا الســبب ال يعــد مبــررا لعــدم متابعــة الحادثــة مــن جميــع ابعادهــا.
واكــد انــه علــى المســؤولين ان يوضحــوا كل مجريــات القضيــة مــن صبــاح االربعــاء حتــى الجمعــة
حيــث تــم طــرح القضيــة فــي المجلــس االعلــى لالمــن القومــي وقــال ،ان شــعبنا شــريك فــي هــذا الحــزن
والعــزاء لكنــه يريــد ان يعــرف هــل مســؤولي الحكومــة تصرفــوا وفقــا للقاعــدة وفــي اطــار المبــادئ االخالقيــة
بصــورة صائبــة ام ال .
وقــال ،اننــي بصفتــي ممثــا للشــعب االيرانــي ورئيســا للجمهوريــة ســاتابع القضيــة وســنعلن للشــعب
فــي المراحــل الالحقــة عــن اي نتيجــة نتوصــل اليهــا مضيفــا :الحــادث ليــس بســيطا ،بــل قضيــة متعلقــة
بامــن اجــواء ايــران .انهــا ليســت قضيــة  176شــخصا وهــم بطبيعــة الحــال كانــوا اعــزاء جــدا علينــا  ،اال ان
امــن اجــواء ايــران مهــم جــدا لشــعبنا وللعالــم .مــن المهــم جــدا لشــعبنا تحديــد كل مــن كان وبــاي مســتوى
كان مقصــرا فــي هــذه الحادثــة وان تتــم معاقبتــه.
واكــد الرئيــس روحانــي بــان الحكومــة تعتبــر نفســها مســؤولة امــام الشــعب االيرانــي ورعايــا الــدول
االخــرى وســتعمل بجميــع مســؤولتها الحقوقيــة والقانونيــة ،مضيفــا ،ان االهــم مــن كل هــذا هــو ان يطمئــن
شــعبنا بــان الحــادث لــن يتكــرر .القضيــة االهــم لشــعبنا وشــعوب العالــم والمالحــة الجويــة هــي عــدم
تكــرار مثــل هــذه الحــوادث وهــو امــر بحاجــة الــى اعــادة النظــر فــي النظــم الداخليــة والتعليمــات والضوابــط.
واضــاف ،اننــي اعلــن لجميــع االســر العزيــزة المفجوعيــن باننــا ســنواصل هــذا الطريــق حتــى الكشــف
عــن جميــع ابعــاد القضيــة حتــى معاقبــة المســببين فيهــا وبالتالــي طمأنــة الشــعب بعــدم تكــرار الحــادث.

ظريف :بريطانيا تتبع النهج..تتمة

ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة؟ إلجــراء التغييــر ،التزمــوا ســلوكا مشــرفا واعيــدوا الــى اإليرانييــن اموالهــم
التــي اقــرت فــي المحاكــم.
كمــا كتــب وزيــر الخارجيــة فــي تغريــدة اخــرى :علــى مــدى  20شــهرا ،كانــت مجموعــة الــدول األوروبيــة
الثــاث خاضعــة إلمــاءات الواليــات المتحــدة تبعــا لسياســة المحابــاة البريطانيــة ،وهــذا الموقــف لــم ولــن
يحقــق أي نتيجــة لهــذه الــدول .
وأكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور ظريــف :أن بامــكان الــدول األوروبيــة الثــاث انقــاذ االتفــاق النــووي
ولكــن ليــس مــن خــال نيــل رضــا الطــرف المتغطــرس وممارســة الضغــوط علــى ايــران الملتزمــة باالتفــاق
النــووي ،بــدال مــن ذلــك ،يجــب أن تتمتــع أوروبــا بالشــجاعة للوفــاء بالتزاماتهــا.
وكانــت كل مــن فرنســا وبريطانيــا والمانيــا اعلنــت أمــس الثالثــاء ،تفعيــل آليــة فــض النــزاع النــووي
مــع ايــران ،وقالــت الــدول الثــاث فــي بيــان إنهــا أخــذت قرارهــا بســبب مــا وصفتــه «عــدم احتــرام ايــران

تتمات
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االعالم األميركي والصهيوني :تداعيات اغتيال سليماني ستكون كارثية على اميركا وستعزز من نفوذ ايران اقليمياً

كيهــان العربــي  -خــاص -:اكــدتِ االوســاط الصهيونيــة ،أن ميــزة
الــرد االيرانــي هــو جــرأة طهــران علــى قصــفِ قواعــد اميركيــة وهــو
مــا لــم تجــرؤ عليــه دول كبــرى فــي العالــم حتــى اآلن ،واَ َن الــرد وضــع
ايــران فــي مصــاف الــدول الكبــرى التــي ســتلعب دورا محوريــا فــي
الشــرق األوســط.
فــي هــذا االطــار كتبــت مجلــة «اتالنتيــك» االميركيــة ،ان عمليــة
اغتيــال قائــد فيلــق القــدس ســليماني أبعــد مــن كونهــا جريمــة ،ولــم
يفكــر منفــذو هــذه العمليــة بعواقــب هــذا االغتيــال .وال نعــرف حقــا
كيــف نفكــر بطريقــة الحــرب مــع ايــران فضــا عــن ان نفكــر باالنتصــار.
واشــارت :ان الســؤال المطــروح اآلن ال يتعلــق بمــدى اخالقيــة او
شــرعية عمليــة اغتيــال قاســم ســليماني وانمــا هــو أمــر ســتراتيجي.
فلــم يكــن ســليماني زعيمــا لالرهــاب بــل كان قائــداً مقتــدراً فــي
جهــاز حكومــي،وان اغتيالــه ال يغيــر شــيئا .فهــو منفــذ لسياســة بلــده
وســيحل محلــه شــخص يســتمر بنفــس السياســية.
وكتبــت ،ان اغتيــال ســليماني ســيؤدي الــى تشــديد العنــف .ودون
شــكل لــم تكــن الضحيــة ســوى االميــركان المتواجديــن فــي المنطقــة.
فعمليــة االغتيــال اثبتــت للجميــع مــدى تســرع رئيــس الجمهوريــة،
وان جميــع االمــور بالنســبة اليــه شــخصية .وفــي ظــل هكــذا ظــروف
ال نــدري حق ـاً كيــف تفكــر بخصــوص الحــرب مــع ايــران ،فضــا عــن
التفكيــر باالنتصــار .وال يعــرف لمــاذا نســاق لهــذا االمــر .وحســب مــا
رشــح فــان اغتيــال ســليماني خطــا كبيــر ولربمــا نتائجــه تكــون كارثيــة.
مــن جهتهــا كشــفت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” االمريكيــة تقــول:
ان التحصينــات االميركيــة داخــل «عيــن األســد» لــم تكــن كافية لحفظ
حيــاة الجنــود االميــركان وتحولــت الــى قبــور خرســانية للعامليــن فــي
تلــك القاعــدة بالعــراق بفعــل الصواريــخ االيرانيــة.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر عســكري أميركــي رفيــع المســتوى،
ان عشــرات الجنــود قتلــوا بالغــارة االيرانيــة داخــل المواقــع التــي
تحصنــوا بهــا وال يمكــن إخراجهــم بســهولة .
واضافــت :ان القيــادة االميركيــة العليــا تفضــل التكتــم علــى عــدد
الضحايــا الحقيقــي ،الســباب تتعلــق بســمعة الجيــش االميركيــة
وتريــد طــوي صفحــة المواجهــة مــع االيرانييــن عنــد هــذا الحــد.
وصــرح مســؤول عســكري أميركــي فــي تصريحــات لشــبكة “ســي
إن إن” األميركيــة ،إن الجيــش األميركــي كان لديــه تحذيــر مبكــر مــن
الهجــوم الصاروخــي الــذي شــنته ايــران علــى قاعدتيــن عســكريتين
تضمــان قــوات أميركيــة فــي العــراق ،بمــا يكفــي لتشــغيل صافــرات
اإلنــذار وابتعــاد العناصــر عــن طريــق األذى والنــزول للغــرف المحصنــة
تحــت األرض.
وذكــرت «نيويــورك تايمــز» األميركيــة ،أن علــى «ترامــب» أن
يشــك فــي ادعــاءات إدارتــه بأنهــا ردعــت المخاطــر االيرانيــة مــن خــال
قتلهــا قائــد فيلــق القــدس الجنــرال قاســم ســليماني.

وشــددت الصحيفــة االميركيــة ،أن القــوات الوفيــة لســليماني
ستســلب «ترامــب» راحتــه فــي الشــرق االوســط ،وان العــراق تحــول
الــى معضلــة حقيقيــة بالنســبة للبيــت االبيــض جــراء سياســة ادارة
«ترامــب» .فالبرلمــان العراقــي قــد صــوّت علــى خــروج المجنديــن
االجانــب مــن البــاد .والمشــاعر المعاديــة ألميــركا ســتتفعل أكثــر مــن
ذي قبــل فــي العــراق والمنطقــة ،وفــق مؤسســة «بروكينغــز» األميركيــة.
واضافــت :دون شــك ان اغتيــال هكــذا قائــد عســكري (ســليماني)
لــه تداعيــات واســعة وســتواجه ادارة «ترامــب» مطبــات ســتراتيجية
اولهــا مــا ظهــر فــي العــراق.
وفــي تــل أبيــب فقــد كتــب المحــرر فــي الشــؤون العربيــة فــي
صحيفــة «هاآرتــس» الصهيونيــة «جــاك خــوري» عبــر تغريــدة علــى
التويتــر” ،إن طائــرة أميركيــة تنقــل جنــوداً أميركييــن كانــوا قــد أصيبــوا
فــي الهجــوم األخيــر الــذي قامــت بــه ايــران علــى قاعــدة عيــن األســد
األميركيــة فــي العــراق ،وأن الطائــرة هبطــت فــي تــل أبيــب المحتلــة .
وأضــاف «خــوري» الفتــا الــى أنــه “بنــا ًء علــى مصــادر مطلعــة،
تــم نقــل  224عســكرياً أميركيــاً مصابــاً الــى مستشــفى «تــل أبيــب
سورســكي» الطبــي.
والجديــر بالذكــر أن شــركة “تويتــر” والتــي تشــارك أميــركا
فــي حربهــا علــى ايــران ،قامــت بحــذف حســاب األشــخاص
الذيــن ســربوا خبــر نقــل  224جندي ـاً مصاب ـاً الــى مستشــفى تــل
أبيــب سورســكي الطبــي.
وكتبــت صحيفــة «هاآرتــس» ،ان حســابات االدارة االميركيــة فــي
اغتيــال القائــد ســليماني خاطئــة .فمــن غيــر الممكــن المبالغــة فــي
عمليــة اغتيــال الجنــرال ســليماني قائــد فيلــق «القــدس» ،وحتــى أشــد
الداعميــن لترامــب عليــه ان يتحســر لعــدم وجــود شــخص متمــرس
فــي السياســة الخارجيــة .فاميــركا قــد ازالــت احــد اهــم رمــوز القــوة
االيرانيــة واالكثــر نفــوذا فــي المنطقــة.
وقبــال اكثــر االجــراءات االميركيــة خطــورة فــي الشــرق االوســط،
ليــس اليــران حيلــة إال الثــأر ،فاالوضــاع اضحــت اكثــر ضبابيــة بفقــدان
ســليماني فــي الشــرق االوســط.
وتســاءلت :هــل ســتتخلى ايــران عــن الحيطــة والحــذر؟ فبعــد
حــرب العــراق ،اتخــذت ايــران سياســة الحــروب بالوكالــة ،واالن وقــد
فقــد ســليماني مــن القــرارات الخطــرة ،وكذلــك غضــب ايــران مــن
اغتيالــه ،يمكــن ان تتــرك اثــرا علــى سياســة ايــران باخــذ الحيطــة،
وان هــذا البلــد بواســطة فعلــه او خاليــاه ســيقدم علــى اســتهداف
اميــركا وحلفائهــا فــي المنطقــة .فايــران برهنــت مــرارا انهــا اكثــر قــدرة
مــن اميــركا فــي مواطــن اســتغالل التــردد او الخطــا او الفــراغ المؤقــت
الميــركا ،وهــي (اي ايــران) ال تضيــع اي فرصــة وفــي اي حالــة.
مــن جانبهــا نقلــت صحيفــة «وول ســتريت جورنــال» االميركيــة،
عــن مســؤول عســكري أميركــي قولــه إن ارســال المزيــد مــن القــوات

اللتزاماتهــا بموجــب االتفــاق النــووي».
وقالــت الــدول الثــاث فــي بيانهــا إنهــا لــم تنضــم لحملــة الضغــوط القصــوى التــي تمارســها الواليــات
المتحــدة علــى ايــران ،مشــيرة الــى أنهــا ال تقبــل القــول بــأن ايــران لهــا الحــق فــي تقليــص التزاماتهــا
بموجــب االتفــاق النــووي.

الرئيس روحاني :مصممون..تتمة

وأعــرب خميــس عــن تعازيــه بمصــرع عــدد مــن المواطنيــن اإليرانييــن جــراء حــادث ســقوط طائــرة
الــركاب؛ مصرحــا ان خطــوة إيــران فــي قبــول المســؤولية عــن الحــادث تدلــل علــى الحكمــة والصــدق
لــدى المســؤولين فــي الجمهوريــة اإلســامية االيرانية.وجــرى لقــاء رســمي بيــن النائــب االول لرئيــس
الجمهوريــة اســحاق ورئيــس الــوزراء الســوري عقــب مراســم االســتقبال الرســمية ،تنــاول مســتجدات
العالقــات الثنائيــة والقضايــا والتطــورات االقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك .
وجــاءت زيــارة رئيــس وزراء ســوريا عمــاد خميــس الــى طهــران بهــدف لقــاء كبــار المســؤولين االيرانييــن
وتقديــم التعــازي باستشــهاد القائــد االســامي فــي جبهــة المقاومــة الفريــق قاســم ســليماني ،حيــث التقــى
أميــن المجلــس االعلــى لألمــن القومــي علــي شــمخاني ورئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي
الريجانــي ،والقائــد العــام للحــرس الثــوري اللــواء حســين ســامي.

ترودو :لوال التصعيد األميركي..تتمة

واضــاف :أن األســرة الدوليــة كانــت واضحــة جــدا حــول ضــرورة خلــو إيــران مــن الســاح النــووي ،إنمــا
كذلــك حــول التعامــل مــع التوتــر فــي المنطقــة الناجــم أيضــا عــن تحــركات الواليــات المتحــدة».
وأعلنــت طهــران يــوم الســبت أنهــا أســقطت «عــن طريــق الخطــأ» طائــرة بوينــغ  800-737التابعــة
للخطــوط الجويــة األوكرانيــة الدوليــة بعيــد إقالعهــا األربعــاء مــن طهــران.
وتحطمــت الطائــرة األوكرانيــة بعيــد إقالعهــا مــن طهــران متوجهــة الــى كييــف وقتــل ركابهــا الـــ176
ومعظمهــم ايرانيــون وكنديــون ،وســط توتــر عســكري متصاعــد فــي المنطقــة.

القضاء يعتقل أشخاص في..تتمة

لجان متخصصة ،وما زالت مالبسات الحادث قيد التحقيق.
وتابــع قائــا :بالطبــع ربمــا كان األمــر األكثــر مالءمــة فــي البدايــة االعــان عــن تشــكيل لجــان للتحقيــق
في الحــادث.
واضــاف :ستســتخدم الســلطة القضائيــة ،خبــراء مــن هيئــة االركان ومنظمــة الطيــران المدنــي والفضــاء
االفتراضــي والحــرب اإللكترونيــة ،باإلضافــة الــى تســجيالت الصنــدوق األســود التــي ســيتم أرســالها الــى
فرنســا لدراســة جميــع أبعــاد الحــادث.
وعــن دور اميــركا وبريطانيــا فــي هــذه الكارثــة ،قــال اســماعيلي :ان دورهمــا هــو المتاجــرة بدمــاء الضحايــا
ونحــن نعلــم جيــدا انهمــا التكترثــان بدمــاء االيرانييــن.
وصــرح بانــه فــي األيــام األخيــرة  ،وقعــت حــوادث مريــرة ،بمــا فــي ذلــك وفــاة عــدد مــن المواطنيــن فــي
التدافــع الــذي حصــل بمراســم تشــييع الشــهداء فــي كرمــان ،وكذلــك رحيــل ركاب الطائــرة األوكرانيــة ،مقدمــا
أحــر التعــازي للعائــات المنكوبــة والشــعب االيرانــي وعائــات رعايــا الــدول األخــرى.

وزير الدفاع السوري :وجهات..تتمة

ووصــف الشــهيد ســليماني بأنــه كان يقاتــل مــن أجــل الســام وكانــت طاقاتــه وعقيدتــه لوحدهــا عنصــرا
رادعــا فــي مواجهــة اطمــاع القــوى الغربيــة والكيــان الصهيونــي وهيمنتهما.
وعــدّ جريمــة «ترامــب» بمثابــة خطــوة حمقــاء حيــث تصــور خطــأً أن عمليــة االغتيــال ســتوقف حركــة
المقاومــة لكنّــه أخطــأ فــي حســاباته حيــث رفــع بعملــه االجرامــي كلفــة تواجــد قواتــه فــي المنطقــة.
وأكد على أن مواجهة القوات االميركية في المنطقة ينبغي أن تتحول الى نهج مستمر ومستدام.
ووصــف الهجــوم الصاروخــي االيرانــي الــذي اســتهدف قاعــدة «عيــن األســد» االميركيــة فــي العــراق

العســكرية الــى المنطقــة ال يعنــي أن إيــران لــن تنتقــم لســليماني،
االيرانيــون ســينتقمون دون أدنــى شــك.
ورأت الصحيفــة األميركيــة أن إدارة «ترامــب» تقامــر مــن خــال
قتــل ســليماني بهــدف إضعــاف نفــوذ إيــران اإلقليمــي ،ممــا قــد يجبرهــا
علــى التفــاوض ،إذ أن مثــل هــذه النتيجــة يمكــن أن تعــزز موقــع ترامــب
فــي ظــل مواجهــة العــزل ،واســتعداده لالنتخابــات.
وعلــى الصعيــد ذاتــه ذكــرت صحيفــة «فايننشــال تايمــز»؛ ان
عمليــة اغتيــال قائــد فيلــق قــدس االيرانــي ،جــاءت بالضــد مــن توقعــات
ادارة «ترامــب».
فحيــن أمــر «ترامــب» باغتيــال قاســم ســليماني فهــو قــد راهــن
اكبــر مقامــرة فــي حياتــه ،اذ ســبق وشــدد الحصــار علــى ايــران وكان
بصــدد الوقــوف امــام المــد االيرانــي فــي المنطقــة.
ورغــم ذلــك وكمــا شــدد عليــه المحللــون فــان قــرار «ترامــب»
باغتيــال الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني ليــس لــم يضعــف مــن
نفــوذ ايــران فــي المنطقــة وحســب بــل أدى الــى تعزيــزه.
ويقــول مراقبــون ،أنــه بعــد عــدة أيــام مــن إزالــة آثــار الــرد
االيرانــي علــى قاعــدة «عيــن األســد» االميركيــة غربــي
العــراق ،مــا زالــت المشــاهد تكشــف حجــم االضــرار التــي
الحقتهــا الضربــة االيرانيــة بمفخــرة االميــركان التــي لطالمــا
فاخــر الرئيــس االميركــي دونالــد «ترامــب» بــان بــاده دفعــت
المليــارات لبنائهــا.
مشــاهد مــن داخــل القاعــدة تظهــر قيــام القــوات االميركيــة بازالــة
اثــار الضربــة االيرانيــة .وبالنظــر الــى مــا تبقــى مــن هــذه االثار يتكشــف
لالنســان العــادي حجــم الضربــة واالهــداف التــي دمــرت ،والنتائــج
التــي تحققــت مــن الــرد االولــي علــى جريمــة اغتيــال واشــنطن للقــادة
الشــهداء.
فالمواقــع الرئيســية الخمســة التــي اســتهدفتها الصواريــخ االيرانيــة
قصفــت بدقــة كبيــرة ولــم تكــن مجــرد قصــف الصابــة اهــداف كيفمــا
كان .مــا يعنــي ان االيرانييــن كانــوا يعرفــون جيــدا مــاذا يســتهدفون
وكيــف يســتهدفونه.
وقــال «جيفــري لويــس» خبيــر الصواريــخ فــي معهــد «ميــدل
بــري» للدراســات الدوليــة ،ان الصواريــخ االيرانيــة دمــرت عــددا
مــن االبنيــة والمنشــآت العســكرية فــي القاعــدة مضيفــا ان
الصواريــخ التــي اطلقــت اصابــت اهدافهــا المحــددة بدقــة عاليــة
وشــدد المراقبــون :ان الضربــة االيرانيــة ارادت ايصــال رســالة
بــان الصواريــخ يمكــن ان تســتهدف أي نقطــة بمعنــى ان القــوات
االيرانيــة تمتلــك الخرائــط والمواقــع الدقيقــة لــكل المنشــآت
العســكرية االميركيــة ،وبالتالــي فــان اســتهداف المواققــع المحــددة
فــي يــوم االربعــاء كان محصــورا فــي هــذه الرســالة والتــي وصلــت
واضحــة لالميركــي وان لــم يعتــرف بذلــك.

بمثابــة خطــوة عاجلــة فقــط« ،والحــد االدنــى لمطالــب شــعوب المنطقــة بعــد استشــهاد الفريــق ســليماني
وابــو مهــدي المهنــدس يتمثــل بانســحاب اميــركا مــن المنطقــة برمتهــا».
وجــدّد وزيــر الدفــاع ،موقــف الجمهوريــة االســامية فــي ايــران الداعــم لمحــور المقاومــة بــذات القــوة؛
مؤكــدا أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تقــف الــى جانــب ســوريا فــي مرحلــة إعــادة االعمــار كمــا وقفــت
معهــا فــي مرحلــة الحــرب علــى االرهــاب وتعــد مســاعدتها بأنهــا تصــب فــي ســياق الشــعور بالمســؤولية
الشــرعية ودعــم االســتقرار فــي المنطقــة.
مــن جانبــه اعــرب وزيــر الدفــاع الســوري العمــاد علــي عبــد اهلل أيــوب عــن إشــادته بالتضحيــات الخالصــة
للفريــق الشــهيد قاســم ســليماني وقــال :لقــد تعرفــت علــى هــذا الشــهيد العزيــز عــن كثــب فــي ســاحات
القتــال ومكافحــة االرهابييــن؛ كان ذلــك عندمــا أحتــل االرهابيــون المجرمــون جــزءاً كبيــراً مــن األراضــي
الســورية.
واضــاف :ان هــذا البطــل المجاهــد والمضحــي كان لــه حضــور نشــط وفاعــل الــى جانــب الشــعب
الســوري المضطهــد علــى الــدوام وفــي جميــع ســاحات ومواقــف االشــتباك مــع االرهابييــن؛ حيــث كانــت
وجهــات النظــر االســتراتيجية والثاقبــة لهــذا القائــد العظيــم دليــا علــى الطريــق للقــادة والشــعب الســوري.
وتابــع قائــا :ان هــذا القائــد الفخــور والباســل لجيــش االســام كانــت لــه روح عظيمــة وعواطــف جياشــة
وخالصــة تجــاه األمــة االســامية حيــث كــرس حياتــه بالكامــل علــى الدفــاع عــن األهــداف والمُ ُثــل الســامية
لالسالم.
وصــرح وزيــر الدفــاع الســوري ،ان زيارتــه الــى طهــران جــاءت بهــدف تقديــم التهانــي والتعــازي إليــران
حكومــة وشــعبا باستشــهاد الفريــق قاســم ســليماني؛ مضيفــا ان الرئيــس الســوري بشــار األســد صــرح فــي
رســالة عزائــه الــى ســماحة قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي ،ان خطــوات
وتضحيــات هــذا البطــل المجاهــد والمالحــم التــي ســطرها ســتبقى حيــة فــي وعــي الشــعب الســوري
وجميــع النبــاء واألحــرار بالعالــم.
وأكــد العمــاد علــي عبــد اهلل ايــوب ،ان الفريــق الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني كان قــدوة حســنة
لجميــع شــباب محــور المقاومــة ال ســيما فــي ســوريا؛ مؤكــدا ان اســم الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني
ســيبقى مخلــدا فــي ذاكــرة التاريــخ.
وعلــى هامــش اللقــاء ســلم وزيــر الدفــاع الســوري الــى العميــد حاتمــي «وســام بطــل الجمهوريــة العربية
الســورية» بوصفــه أعلــى وســام عســكري ســوري ،الــذي منحــه رئيــس الجمهوريــة الســوري بشــار األســد
للفريــق الشــهيد قاســم ســليماني.
واستشــهد قائــد فيلــق القــدس التابــع لحــرس الثــورة االســامية الفريــق قاســم ســليماني بمعيــة نائــب
رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق الفريــق ابــو مهــدي المهنــدس و 8مــن رفــاق دربهــم األبطــال
اثــر غــارة إجراميــة شــنها الطيــران األميركــي بقــرار صــادر عــن الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب ،حيــن
خروجهمــا مــن مطــار بغــداد الدولــي فجــر الجمعــة ( 3كانــون الثاني/ينايــر الجــاري).

الفروف :اغتيال قاسم سليماني..تتمة

والجديــر بالذكــر إن الواليــات المتحــدة األميركيــة أعلنــت عــن اغتيــال قائــد “فيلــق القــدس” بحــرس
الثــورة االســامية الفريــق قاســم ســليماني ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس
وآخريــن ،يــوم  3ينايــر /كانــون الثانــي ،فــي هجــوم نفذتــه طائــرة دون طيــار قــرب مطــار بغــداد الدولــي.
ويــوم  8يناير/طانــون الثانــي الجــاري ،شــنت ايــران هجومــا صاروخيــا علــى قاعدتيــن عســكريتين فــي
العــراق ،بينهــا قاعــدة «عيــن األســد» ،التــي تضــم حوالــي  1500جنــدي أميركــي.

الدفاعات الجوية اليمنية..تتمة

وأدان ،اســتمرار تحالــف العــدوان األميركــي الســعودي اإلماراتــي الغاشــم والخونــة فــي خــرق اتفــاق
وقــف إطــاق النــار واســتهداف المدنييــن والمناطــق اآلهلــة بالســكان والممتلــكات العامــة والخاصــة فــي
الحديــدة فــي ظــل صمــت دولــي معيــب.

