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الحفاظ على وحدة �أرا�ضي �سورية و�شعبها حماية لدول المنطقة
الهجوم ال�سعودي على اليمن يخالف كل القواعد والقوانين الدولية
بقي ملف التعيينات األمنية والتشريع في المجلس النيابي إضافة إلى الملف الرئاسي محور
الحركة السياسية في اليومين الماضيين في ظل االنقسام بين األطراف حول هذه المواضيع التي
كانت األبرز على وسائل االعالم المحلية.
وفي هذا السياق نفى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي علمه بأن النائب ميشال
عون تبلغ من الرئيس سعد الحريري ان ال فرصة له بالوصول إلى الرئاسة ،واعتبر من جهة
أخرى ان ربط العميد شامل روكز بعون جريمة ترتكب بحق ضابط له تاريخ في الجيش.
وأكد النائب ابراهيم كنعان أن الحوار بين التيار الوطني الحر و«القوات» تقدم جدا ً وأصبح
شبه منجز ،مشيرا ً الى أن العالقة مع الرئيس نبيه بري جيدة وال تتأثر بموقف التيار من الجلسة
التشريعية.
ولفت النائب جمال الجراح الى أن موضوع الموازنة هو موضوع سياسي.
إقليميا ً بقي المشهد اليمني في صدارة اهتمام القنوات الفضائية ،فالعدوان السعودي على
اليمن مستمر بأشكال ووجوه مختلفة ،عدوان عسكري وإنساني ،حيث يتكشف كل يوم حجم
الدمار الهائل الذي خلفه العدوان وجرائم الحرب ضد حقوق االنسان اضافة الى استعمال
االسلحة المحرمة دوليا ً حتى منعت السعودية ارسال المساعدات االنسانية إلى الشعب اليمني.
وفي هذا السياق اعتبر مستشار الشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى االسالمي االيراني
حسين شيخ االسالم ان قيام السعودية بمنع ارسال المساعدات االنسانية الى اليمن يخالف كل
القواعد الدولية وجريمة ضد البشرية يمكن مالحقتها امام المحاكم الدولية.
وكشف قائد القوة البحرية في الجيش االيراني االدميرال حبيب الله سياري ان ايران ستتابع
مشاركتها في تأمين طرق المالحة في المنطقة الممتدة من شمال المحيط الهندي وخليج عدن
وباب المندب ووصوالً الى البحر االحمر ،مؤكدا ً عدم تلقي السفن االيرانية اي رسالة تحذير
لمغادرة المنطقة.
وسلطت بعض وسائل اإلعالم الضوء على تطورات الملف النووي االيراني والوضع
في أوكرانيا ،فأعلن رئیس منظمة الطاقة النوویة االیرانیة علي اكـبر صالحي انه تمت خالل
المفاوضات التي أجريت في االیام االخیرة في فیینا ،ازالة الغموض عن تقریر الحقائق االميركـي
حول اتفاق لوزان.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن روسيا ستدافع عن مصالحها في أوكرانيا حتى
النهاية ،معربا ً عن اعتقاده بأن إعادة شبه جزيرة القرم الى روسيا فعل صحيح.
الملف السوري بشقيه العسكري والسياسي كان محل اهتمام مشترك لمختلف وسائل
اإلعالم ،فكشف المحلل العسكري والسياسي محمد فريد عيسى عن قيام الحكومة التركية
ّ
تحشد الميليشيات المسلحة بأعداد كبيرة في إدلب ومحيطها تمهيدا ً لمعركة كبرى في
بتسهيل
الشمال السوري ،مبينا ً إن استراتيجية اإلرهابيين في إدلب تقوم على تكثيف الهجمات االنتحارية
بالعربات المصفحة والمفخخة ،إال أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري أدت إلى تدميرها جميعاً.
وأكد الكاتب واإلعالمي المصري مصطفى بكري أن ما يحدث في سورية مؤامرة تركية قطرية
أميركية صهيونية هدفها األساسي تقسيم سورية وتدميرها.

بوتين لـ«رو�سيا� :»1إعادة القرم
الى رو�سيا مهم جداً لنا
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن روسيا ستدافع عن
مصالحها حتى النهاية ،معربا ً عن اعتقاده بأن إعادة شبه جزيرة
القرم الى روسيا فعل صحيح ولن يندم عليه.
وقال بوتين« :أهم شيء هو فهم ما يريده الناس ،الذين يعيشون في
شبه جزيرة القرم».
وأضاف بوتين« :قلت لهم إن هذا األمر في غاية األهمية بالنسبة إلينا ،أيها الناس أنا ال أعرف كيف ستقومون
بحماية مصالحكم ولكن نحن نعلم بأننا سندافع عن مصالحنا حتى النهاية وهذا شيء مهم جداً».
وشدد على أن «روسيا ال يمكنها ترك الناس الذين يريدون العودة إليها والذين لم تكن لهم رغبة في أن
يحكمهم القوميون المتطرفون».
وقال بوتين« :قمت بهذا ليس ألننا نريد النزاع وال لألهمية االستراتيجية لشبه جزيرة القرم في البحر األسود
بل ألن هذا هو العدل وأعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح وأنا لست نادما ً على أي شيء».

الفرزلي لـ«�أو تي في» :نعي�ش اليوم
ا�سو�أ �صور االعتداء على الحقوق الد�ستورية
أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي إلى ان
«من يشمت اليوم بموت رئيس شعبة االمن السياسي السابق في
الجيش السوري اللواء رستم غزالي هو أكثر من كان تذلالً وجلوسا ً
على بابه ومن يشمت هو من لديه عقدة انه كان يتمنى الدخول إلى
رحاب رستم غزالي ولم يدخل».
ورأى الفرزلي اننا «نعيش اليوم اسوأ صور االعتداء على الحقوق الدستورية ،االعتداء على الشراكة
الوطنية وعلى فكرة وحدة البلد ،الفتا ً إلى انه ليس لدي معلومات عن ان رئيس تكتل التغيير واالصالح
النائب ميشال عون تبلغ من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان ال فرصة له بالوصول إلى
الرئاسة».
وأوضح ان «ما نقل سابقا ً عن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن السعودية ال تريد عون
رئيساً» ،رافقه تصريح للحريري يقول فيه إنه «لدي حلفاء ال استطيع ان اتخلى عنهم وبالتالي يحتاج االمر
إلى الحوار» ،وعندها بدأ الحوار مع التيار الوطني الحر».
كما اعتبر الفرزلي ان «ربط قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز بعون جريمة ترتبك بحق ضابط في
الجيش اللبناني ،له تاريخ في الجيش ودخل في كل المعارك التي اتسمت بخطورة ودافع عن قريطم في
 7أيار».
وقال« :لم استطع ان اسمع من الخصوم او من المقربين كلمات تنتقد المسار المهني لروكز وليكن قائد
الجيش اللبناني إما شامل روكز أو غيره من الضباط الذين يتمتعون بمسار مهني عسكري مميز والجيش
اللبناني مملوء بهؤالء».
وأوضح الفرزلي انه «في المؤسسات العسكرية ال شيء اسمه فراغ ،بل تراتبية وهذه أقوى من التمديد
والمؤسسة مليئة بالضباط اصحاب الكفاءات ومن واجبنا تعيين أحدهم».

�صالحي لـ«التلفزيون الإيراني» :رفع الحظر
من �أهم الق�ضایا التي بحثناها في مفاو�ضات فیینا
أعلن رئیس منظمة الطاقة النوویة االیرانیة علي أكبر صالحي
«انه تم خالل المفاوضات النوویة التي أجريت في االیام االخیرة
في فیینا ،إزالة الغموض عن تقریر الحقائق االميركي حول اتفاق
لوزان».
وأضاف صالحي« :ان موضوع رفع الحظر كان من اهم القضایا التي تم بحثها في مفاوضات فیینا».
وأوضح انه «ال یمكن التطرق الی الكثیر من القضایا التي تم تناولها في المفاوضات في شك ٍل علني ،فمن
الممكن ان تستغل بعض الجهات هذه المعلومات ومن هذه الجهات الكیان الصهیوني».
وأكد انه «وبعد التوصل الی اتفاق نهائي یمكن االشارة حینها الی جمیع تفاصیل ما تم بحثه وعلی
الشعب االیراني ان یثق بالمسؤولین الذين یدافعون عن المصالح الوطنیة الیران».

�شيخ الإ�سالم لـ«مهر» :منع ال�سعودية �إر�سال
الم�ساعدات لليمن جريمة �ضد الب�شرية
كنعان لـ«�صوت لبنان» :الحوار بين «التيار»
و«القوات» تقدم جداً و�أ�صبح �شبه منجز
أكد عضو تكتل التغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان «أن
الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تقدم جدا ً وأصبح
شبه منجز» ،مشيرا ً الى أن «العالقة مع الرئيس نبيه بري جيدة وال
تتأثر بموقف التيار من الجلسة التشريعية».
واستغرب كنعان هجوم البعض على االتفاق الحاصل بين المسيحيين ح��ول مقاطعة الجلسة
التشريعية ،معتبرا ً «أن البعض يضع احتمالين أمام المسيحيين :التعطيل أو الفراغ».
وسأل كنعان« :اليوم وبعد التمديد للمجلس النيابي لمرتين اال يجب البحث في قانون جديد لالنتخابات
قبل الملفات األخرى؟» ،داعيا ً الى «تصحيح التمثيل المسيحي في المجلس النيابي من خالل قانون عادل
لالنتخابات».
ورأى كنعان «أن التمديد لقادة األجهزة األمنية مرفوض وغير دستوري بخاصة أن الحكومة تمكنت
في الفترة األخيرة من البت بملفات كثيرة وعينت أعضاء لجنة الرقابة على المصارف والهيئة االقتصادية
لمدينة طرابلس واألمين العام لمجلس الوزراء».

الجراح لـ«�إذاعة ال�شرق» :مو�ضوع الموازنة
�سيا�سي ويجب �إنجازة ب�أ�سرع وقت
أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح «ان موضوع
النازحين غير قابل للمقايضة ،فال يمكن المقايضة بين موضوع
التعيينات العسكرية وقضايا النازحين ويكفي اننا وصلنا الى هذه
الحال من الفوضى بسبب وزير الخارجية جبران باسيل وفريقه».
وعلق الجراح على اإلشكال بين وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس وبين باسيل في شأن الهبة
للنازحين السوريين ،فقال« :إخواننا النازحون لم يأتوا برضاهم وقرارهم فقد اتوا الى لبنان نتيجة الحرب
في سورية ونحن كلبنانيين مسؤوليتنا احتضانهم ورعايتهم وتقديم يد العون لهم».
وأضاف« :هناك منافسة على العمل ،هذا صحيح ولكن ان يعمل السوري ويؤمن لقمة عيشه أفضل من
ان يقوم بشيء آخر ،وضع اللبنانيين صعب ولكن هم ايضا ً وضعهم صعب والمجتمع الدولي تخلى عنا
بالكامل».
ورأى انه «في المشكلة التي حصلت مع الوزير درباس يجب على مجلس الوزراء مجتمعا ً ان يقف على
مسؤولياته ويتخذ قرارا ً بغض النظر عن رأي باسيل او غيره ،فهناك مصلحة وطنية ستتحقق من خالل
هذه الهبة».
وعن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ،قال الجراح« :نحن مع اقرار الموازنة والسلسلة من ضمنها
وإرسالها للمجلس النيابي إلنجازها في أسرع وقت ،الموضوع هو موضوع سياسي فهناك من اتخذ قرارا ً
بتعطيل كل شيء في مجلس الوزراء».

اعتبر مستشار ال��ش��ؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى
اإلسالمي اإليراني حسين شيخ اإلسالم ان «قيام السعودية بمنع
إرسال المساعدات اإلنسانية الى اليمن يخالف كل القواعد الدولية
وهو جريمة ضد البشرية يمكن مالحقتها أمام المحاكم الدولية».
وقال شيخ اإلسالم« :إن الهجوم السعودي على اليمن كان هجوما ً غبيا ً ضد شعب مظلوم وأعزل ويخالف
كل القواعد والقوانين الدولية» .
وأشار شيخ اإلسالم إلى األهداف التي أعلنتها السعودية من هذا العدوان وقال« :إن إعادة الرئيس
المخلوع والفار وغير الشرعي عبد ربه منصور هادي الى اليمن والحد من انتصارات حركة أنصار الله
في اليمن ووقف التهديدات لدول الجوار كان من األهداف التي أعلنتها السعودية ،لكن الرياض لم تحقق
أهدافها بعد شهر من عمليات القتل ضد النساء واألطفال وتدمير البيوت والبنى التحتية لبل ٍد فقير وضعيف،
متسائالً :هل استطاع الرئيس الفار وغير الشرعي أن يعود الى الحكم في اليمن؟
وأضاف شيخ اإلسالم« :ان ما تقوم به السعودية لمنع إجالء الجرحى وإغاثتهم يشبه ما فعله الصهاينة
واألميركيون في غزة وان الجهة الوحيدة التي تستطيع تغيير هذه األوضاع هي الشعب اليمني والدول
الحرة التي يجب ان تساعد هذا الشعب» ،مؤكدا ً «ان ايران تبذل مساعيها اآلن وان الرأي العام العالمي
ايضا ً يقوم بعمل جيد».

بكري لـ«�صدى البلد» :ما يحدث في �سورية
م�ؤامرة خارجية لتق�سيمها وتدميرها
أكد الكاتب واإلعالمي المصري مصطفى بكري أن «ما يحدث في
سورية مؤامرة تركية قطرية أميركية صهيونية هدفها األساسي
تقسيم سورية وتدميرها وهو أمر نعتبره بالنسبة إلينا كمصريين
قضية أمن قومي».
وقال بكري« :ليس كل من يتحدث عن الكفاح والنضال هو منه في شيء» ،موضحا ً «أن التنظيمات
اإلرهابية الموجودة في سورية هي على عالقة واضحة بـ«إسرائيل» وتضع أيديها في أيدي «اإلسرائيليين»
وتتآمر على سورية وقيادتها».
وأضاف« :إذا سقطت سورية علينا أن ننسى حينها األردن ولبنان وسنجد أمام حدودنا تنظيمي «داعش
والنصرة» اإلرهابيين وكل المتآمريين الذين هم باألساس مجرد أداة في يد «إسرائيل» لذلك علينا إنقاذ
سورية والحفاظ على وحدة أرضها وشعبها واللجوء إلى حل سياسي لألزمة فيها».
وأوضح رئيس تحرير صحيفة «األسبوع» المصرية أن «من يتآمر على بلده ال يمكن اعتباره في حال من
األحوال إنسانا ً شريفا ً وهنا تسقط كل الشعارات التي يرفعها ويتضح زيفها وأنه ال أساس لها وال قيمة».
وحول العالقة بين سورية ومصر قال بكري« :ال ننسى دور سورية وشعبها وعالقتنا معا ً فقد كانت
سورية اإلقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة والشعب السوري هو من حمل الرئيس جمال عبد
الناصر على األكتاف والجيش العربي السوري هو الجيش األول وهو رفيق الجيش المصري في النضال
والكفاح».

�سياري لـ«العالم» :الح�ضور الإيراني
في البحر الأحمر ي�أتي وفق القانون الدولي
كشف قائد القوة البحرية في الجيش االيراني االدميرال حبيب
الله سياري ان «ايران كانت من اوائل الدول االعضاء في المنظمة
الدولية للمالحة البحرية التي لبت نداء المنظمة للمشاركة في
تأمين ط��رق المالحة في المنطقة الحساسة الممتدة من شمال
المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب ووصوال ً الى البحر األحمر وفق القانون الدولي».
وقال االدميرال سياري« :ان الحضور االيراني في شمال المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب
والبحر األحمر دائم ومستمر نظرا ً الى األهمية االستراتيجية لهذه المنطقة وهو يأتي وفقا ً للقوانين الدولية
وسنواصل هذا الحضور لتأمين المالحة الدولية ومكافحة القرصنة».
وردا ً على االدعاءات األميركية بتغيير السفن الحربية االيرانية مسارها عقب توجيه تحذيرات من القطع
البحرية االميركية قال سياري« :إنّ السفن الحربية اإليرانية لم تغادر خليج عدن وسترابط فيه ،مؤكدا ً
عدم تلقي السفن االيرانية اي رسالة تحذير لمغادرة المنطقة كما نفى المزاع َم في شأن ارسا ِل ايران السالح
الى اليمن».
وقال« :جميع االدعادات في شأن ارسال السالح الى اليمن ،فهو كذب والدليل هو حضورنا المتواصل
والعلني ،ونحن متواجدون في المسار البحري المحدد قانونيا ً في المياه الدولية وال يستطيع احد االعتراض
ولن نهتم بأي اعتراضات وسننفذ المهمات الموكلة الينا اضافة الى ذلك هناك العديد من الدول التي تتواجد
قواتها البحرية في تلك المنطقة».
كما كشف سياري بأن البحرية االيرانية ساعدت على المرور اآلمن لنحو الفين وسبعمئة سفينة تجارية
وناقلة نفط في منطقة خليج عدن ودخلت في أكثر من مئتي عملية مواجهة واشتباك ضد القراصنة أدت الى
اعتقال البعض منهم.

عي�سى لـ«فار�س» :رغم الدعم التركي و«الإ�سرائيلي»
�سورية �ستتغلب على همجية التكفيريين
كشف المحلل العسكري والسياسي السوري محمد فريد عيسى عن
ّ
تحشد الميليشيات المسلحة بأعداد
قيام الحكومة التركية بتسهيل
كبيرة في إدلب ومحيطها تمهيدا ً لمعركة كبرى في الشمال السوري.
ووصف عيسى هذه الخطوات بالمحاولة من المحور القطري  -التركي
لفرض جغرافيا جديدة في الشمال« ،إال أن الجيش السوري سيبقى محافظا ً على موازين القوى في المنطقة بكونه
األقدر على استخدام الوسائط النارية المختلفة بما يتناسب والجغرافيا العسكرية التي فرضتها المستجدات».
ولفت الى أن «القوات السورية التي ترابط في المنطقة تمكنت من السيطرة على العديد من النقاط االستراتيجية
في الصراع القائم بينها وبين الميليشيات التي تلقت دعما ً كبيرا ً من الجيش التركي ،وإن كانت الميليشيات قد
استقدمت نحو  7آالف مسلح لكنها لن تتمكن من التأثير على موازين القوى وذلك ألن الجيش السوري تمكن من
رصد نقاط ارتكاز اإلرهابيين داخل المدينة ويقوم باستهدافها كلما حاولت تغييرها ،كما إن العمليات الجوية
السورية المستمرة تتمكن تباعا ً من ضرب الميليشيات في شكل مؤثر وتحد من قدرتها على التحشد».
وب ّين المحلل السوري إن «إستراتيجية اإلرهابيين في إدلب تقوم على تكثيف الهجمات االنتحارية على النقاط
السورية باستخدام العربات المصفحة المفخخة ،إال أن الكمائن المتقدمة التي يرصد من خاللها الجيش السوري
هذه المفخخات أدت إلى تدميرها جميعا ً بعيدا ً من النقاط السورية مما أربك الميليشيات التي تحاول صنع ثغرة
في خطوط الدفاع السورية».
وأضاف« :استراتيجية القوات السورية على ما يبدو تعتمد الدفاع في المرحلة الحالية على المستوى البري
وتوجيه الضربات الخاطفة في مناطق ال يتوقعها العدو ،مع استمرار الهجوم جوا ً وبرا ً وهذه اإلستراتيجية هي
األفضل لطبيعة المواجهة التي لن تكون سهلة ولكنها لن تكون بالمطلق لمصلحة التكفيريين».
ولفت عيسى إلى تحصن التكفيريين وراء المدنيين على رغم أن حسابات العدد تميل لمصلحتهم ويؤكد على
الخوف الكبير لدى الميليشيات المسلحة من العمليات السورية ،وبالتالي «فإن القوات السورية ملزمة بالتحسب
كثيرا ً في أي عملية اقتحام لمدينة إدلب كون المدنيون هم الطرف األضعف في هذه المعادلة التي لن تصب في
مصلحتهم وعلى ذلك يحاول قادة الميليشيات ومشغلوها االستفادة من حفاظ الدولة السورية على سالمة
مواطنيها لخلق مكاسب إعالمية على الصعيد الميداني».
وأكد عيسى أن «تعقيد جغرافيا المنطقة الشمالية من سورية يميل لمصلحة القوات السورية التي تستفيد من
تمكنها من الحفاظ على نقاط االرتكاز» ،مشيرا ً إلى أن «تحسن المناخ في الشمال سيؤدي إلى زيادة العمليات
العسكرية الجوية ،األمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف الميليشيات وإفقادها القدرة على المناورة في
الخطوط الخلفية واإلمداد في المواجهة وبالتالي فإنه من المتوقع أن تفضي العملية العسكرية على صعوبتها
إلنجاز أسطوري في الشمال للجيش السوري ،بكونه أصبح يمتلك كل مفاتيح المواجهة ويقدر على تفكيك عناصر
المعركة قبل دخولها ،األمر الذي يحسم المعركة أيا ً كانت صعوبتها ،فالعقل السوري سيتغلب على الهمجية
التكفيرية حتى ولو كانت مدعومة من األتراك واإلسرائيليين».

