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تقرير مؤشرات إضافية على الدور الذي ستلعبه إيران في حل أزمات المنطقة ،برزت من خالل ما كشفه وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،في ندوة عقدت في مقر صحيفة «اطالعات» في العاصمة طهران

طهران :سنستمر بتسليح حلفائنا
طهران ــ حسن حيدر
أكد وزيــر الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أن بالده أوصلت رسالة
واضحة إلى األميركيني وحلفائهم،
ب ــأن ال ــدع ــم اإلي ــران ــي «الـتـسـلـيـحــي»
مل ـح ــور امل ـمــان ـعــة سـيـسـتـمــر .وأشـ ــار
ظــريــف إل ــى أن ه ــذه الــرســالــة م ـ ّـررت
عندما كان البحث يتركز على البنود
امل ـت ـع ـل ـقــة بــامل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة
البالستية ،ومــوضــوع منع تصدير
واس ـت ـيــراد ال ـســاح ،وف ــق العقوبات
الدولية التي فرضت عام .2007
وزير الخارجية اإليراني كان واضحًا

وصريحًا مــع مـحــاوريــه ،فقد أكــد أن
الدعم التسليحي لحلفاء طهران في
املنطقة لن يوقفه أي قــرار ،سواء عن
مجلس األم ــن أو غـيــره .وق ـ ّـال« :لــوال
دع ـم ـنــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،مل ــا ك ــن ــا نـعــرف
اليوم كم من عاصمة إقليمية سقطت
بـيــد داع ــش حـتــى اآلن» .ع ـبــارة أراد
مـنـهــا تــوج ـيــه أك ـثــر م ــن رس ــال ــة ،في
اتجاهات ّ
عدة.
ً
أوال :رسـ ــالـ ــة ت ـط ـم ــن إلـ ـ ــى كـ ــل مــن
يخشى تأثيرات امللف الـنــووي على
دع ــم امل ـقــاومــة بفصائلها املختلفة،
ف ـك ــان الـ ــرد واض ـح ــا ع ـبــر اس ـت ـخــدام
«الدعم التسليحي» ملواجهة األخطار

تقرير

فيروز آبادي :عود حكومة األسد يقوى
أكــد ّرئـيــس هيئة األرك ــان املشتركة للقوات
املسلحة اإليرانية اللواء حسن فيروز آبادي،
أن ّالحكومة السورية «استقوت مــن جديد،
وح ــق ـق ــت ان ـت ـص ــارات مـهـمــة ع ـلــى مختلف
ال ـج ـب ّـهــات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــا «أظ ـه ــرت أنها
تـتـمــتــع بــال ـقــوة ال ــازم ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ،وحـفــظ
املصالح الوطنية وصيانة الدستور».
وفــي تصريح لــه ،أول من أمــس ،لفت فيروز
آبــادي إلــى أن «غيوم الـعــداوة امللبدة تنقشع
شيئًا فشيئًا ،ويقوى عــود حكومة الرئيس

(ب ـ ـشـ ــار) األسـ ـ ـ ــد ،وأن داعـ ـ ــش وح ـل ـف ــاءه ــا
سيسحقون تحت عجلة التحوالت القادمة».
وإذ أش ــاد فـيــروز آب ــادي بـمــواقــف الحكومة
الـعــراقـيــة وال ـســوريــة فــي الــدفــاع عــن سـيــادة
ودسـ ـت ــور ب ـلــدي ـه ـمــا ،ف ـقــد دعـ ــا ال ـس ـعــوديــة
وال ـب ـحــريــن إل ــى االس ـت ـجــابــة ملـطــالــب شعبي
اليمن والبحرين املحقة واملشروعة.
ّ
وفــي الـشــأن الـعــراقــي ،دعــا «الـشـعــب بسنته
وش ـي ـع ـتــه إلـ ــى الـ ـح ــذر م ــن م ـك ــائ ــد األعـ ـ ــداء
ف ــي ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج» ،مـعـتـبـرًا أن «بـعــض
األزمــات مصطنعة في الـعــراق ،وأن الدعوات
إلــى التظاهر ّ
تتم بتحريض مــن مجموعات
معروفة ،ومن غير املسلمني أحيانًا ،وكذلك
تفجير خـطــوط نقل الـطــاقــة الكهربائية من
إيران إلى العراق ،وأعمال التخريب األخرى،
ال ـتــي تـتــم فــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،مــن أج ــل إظـهــار
الحكومة املركزية في بغداد عاجزة».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد أن «ال ـن ـص ــر حليف
املقاومة في اليمن» ،مشددًا على أن «تحركات
أع ـ ـ ـ ــداء الـ ـشـ ـع ــب لـ ــن ت ـح ـق ــق شـ ـيـ ـئ ــا ،مـهـمــا
أنـفـقــوا مــن مـلـيــارات ،وح ـشــدوا مــن مرتزقة
بــالــدوالرات» .وأكــد أن «السعودية واملرتزقة
سيغادرون الساحة بالسرعة نفسها التي
جاؤوا من خاللها».
(األخبار)

املـحــدقــة بـهــا .هــو لــم يـحـ ّـدد اإلره ــاب
والـتـكـفـيــر ،كـمــا أن ــه لــم يـشــر إل ــى أي
تـطـمـيـنــات ب ـمــا ي ـخــص أم ــن الـكـيــان
الـصـهـيــونــي .ك ــام يــريــح األص ــدق ــاء
والـحـلـفــاء ،وه ــو أن سـيــاســات إي ــران
ّ
تتغير على وقع االتفاق
تجاههم لن
النووي.
ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا :رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوم
اإلقليميني مفادها أن املراهنة على
إسـقــاط نظام هنا أو حكومة هناك،
محكوم بالفشل .فرغم كل ما ّ
مرت به
إيــران من أزمــات داخلية وصعوبات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ــانـ ـق ــة ،اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت فــي
ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدع ـ ــم ،فـ ـم ــا ب ــالـ ـه ــا الـ ـي ــوم
وق ــد أش ــرف ــت عـلــى أن تـنـطـلــق كـقــوة
اقتصادية منافسة إقليميًا.
ثــالـثــا :رســالــة إل ــى واشـنـطــن ودع ــوة
غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة السـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـق ــوة
اإلي ــران ـي ــة وتــأث ـيــرات ـهــا ف ــي املـنـطـقــة
مل ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ،األمـ ــر الـ ــذي وفــق
الرؤية اإليرانية ،كان لطهران نصيب
كبير في مكافحته ،بشكل استشاري
عسكري ودعم لوجستي وفي بعض
املواقف استخباري.
ال ـبــرنــامــج ال ـص ــاروخ ــي ب ــات خ ــارج
النقاش ،ذلك أن الصواريخ املمنوعة
هي التي ّ
صممت الستخدام نــووي.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـت ـف ـس ـي ــر اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي :ال
صواريخ إيرانية نووية ،وخصوصًا
ب ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــراف الـ ـع ــال ــم بـ ـع ــدم قـ ــدرة
إيـ ـ ـ ـ ــران ،ح ــالـ ـي ــا ،عـ ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج رأس
ن ـ ـ ــووي ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــا أط ـل ـق ــت يــد
التسلح الـصــاروخــي مــن جــديــد ،من
دون أي قـ ـي ــود ،ل ـت ـعــزيــز م ــا تـصـفــه
باالستراتيجية الــدفــاعـيــة .العسكر
يـ ـق ــول إنـ ـ ــه عـ ـل ــى أهـ ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
والجهوزية ،والعدو األميركي ،اآلن،
دخ ـ ــل فـ ــي م ــرح ـل ــة ه ــدن ــة س ـيــاس ـيــة
لتنفيذ االتفاق ،فيما تبقى املخاوف
م ــن ت ـحـ ّـركــات إســرائـيـلـيــة م ــع ضيق
الخيارات في هذا اإلطار ،وخصوصًا
أن قواعد االشتباك اختلفت ،ومحور
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـ ـع ــد ع ـم ـل ـي ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
أص ـ ـبـ ــح جـ ـبـ ـه ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وال ت ـ ــزال
سوريا ولبنان في دائرة االستهداف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ه ـ ــذا م ــا ي ــدف ــع إي ـ ــران
إل ــى ال ـب ـقــاء عـلــى ج ـهــوزيــة عسكرية
مرتفعة ،ألن أي تدحرج عملياتي في
األراضـ ــي الـســوريــة أو اللبنانية قد
يؤدي إلى مواجهة قد تتسع رقعتها.

ّ
لوال دعمنا لما كنا نعرف اليوم كم من عاصمة سقطت بيد «داعش» (أرشيف)

ت ـض ــع الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،دائـ ـم ــا،
ال ـف ــرض ـي ــات امل ـس ـت ـب ـعــدة ف ــي دائ ـ ــرة
االهتمام ،ملعرفتها بأن العدو ينظر
إل ــى ه ــذه الـثـغــر ب ـهــدف اسـتـغــالـهــا،
وبالتالي ستبقى طهران على درجة
عــال ـيــة م ــن ال ـح ــذر ك ــي ال ت ـن ــام على
ال ـح ــري ــر ال ـ ـنـ ــووي ،وت ـس ـت ـي ـقــظ على
نار الحرب اإلسرائيلية في املنطقة،

األجواء العامة تسير
نحو تسويات تعيد
إنتاج تجربة «الخطوط
الحمراء» النووية

وخصوصًا أن بني املقاومة اللبنانية
ً
وإسرائيل سجاال مفتوحًا من الــرد،
قد يطول بحسب مقتضيات الزمان
والهدف والوسيلة.
األجواء العامة في إيران تسير نحو
ت ـســويــات ف ــي املـنـطـقــة ،تـعـيــد إنـتــاج
تجربة «الخطوط الحمراء» النووية.
إيـ ـ ـ ـ ــران ل ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاوض عـ ـل ــى ش ــرع ـي ــة
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األس ـ ــد ،ولـ ــن تـتـخـلــى ع ــن حـلـفــائـهــا
ّ
في العراق ولن تقبل بأي حل يمني
م ــن دون م ـش ــارك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه»،
وهي مستعدة لالنخراط في جهود
مكافحة اإلرهاب ،كما أن لديها فرقة
عسكرية جــاهــزة ستعمل تحت علم
األمم املتحدة في أي مكان في العالم،
في حــال طلب ذلــك .أمــا لبنان ،فعند
سؤال بعض املعنيني اإليرانيني عن
امللف الرئاسي ،يجيبون بابتسامة
وهزة رأس« :لديهم في لبنان تركيبة
س ـيــاس ـيــة ال ي ـف ـه ـم ـهــا غ ـي ــره ــم ول ــن
ّ
يحلها غيرهم».

مشهد ميداني

الجيش ينسحب شمال الغاب ...ويتقدم في الزبداني
مرح ماشي
واصل الجيش السوري وقوات املقاومة
اللبنانية تقدمهم في مدينة الزبداني،
فيما تراجعت قوات الجيش في سهل
ال ـغ ــاب ،وخ ـســرت ن ـقــاط تـمــركــزهــا في
قرية الزيارة وتل واسط واملشيك .وذكر
م ـصــدر م ـيــدانــي ل ــ«األخ ـب ــار» أن آالف
املقاتلني يخوضون أعنف االشتباكات
ضد القوات السورية في سهل الغاب،
ب ـهــدف ن ـقــل املـ ـع ــارك إل ــى ال ـق ــرى الـتــي
ت ـع ـت ـب ــر ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـح ــاضـ ـن ــة لـلـجـيــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ب ـغ ـي ــة ت ــدمـ ـي ــر م ـع ـن ــوي ــات
املقاتلني السوريني .ويتابع املصدر أن
هــدف تركيا ،التي تدير العمليات ،أن
تـصــل باملسلحني إل ــى الـسـيـطــرة على
الخط املمتد بني جبل األربعني وجبل
األكراد.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن م ـت ـطــوعــن

م ــدنـ ـي ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ق ـ ـ ــرى الـ ـغ ــاب
انبروا إلى الدفاع عن قراهم وبلداتهم
وحماية السهل الحيوي.
وانـ ـتـ ـش ــرت وح ـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـي ــش فــي
منطقة مشاريع البارة بني جورين وتل
واس ــط على بعد  ٣كلم منها تقريبًا..
ومـنــاطــق أخ ــرى فــي محيط تــل واســط
وعني سليمو.
واستخدمت في االشتباكات مختلف
أنــواع األسلحة الخفيفة والثقيلة ،ما
أدى إل ــى مقتل  25مسلحًا ،حـســب ما
نقل «املــرصــد ال ـســوري» امل ـعــارض17 ،
منهم غير ســوريــن يتبعون «الـحــزب
اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي» و«ج ـب ـه ــة
النصرة» ،في حني أن  8منهم من «جند
األق ـ ـصـ ــى» م ــن الـ ـس ــوري ــن ،وذلـ ـ ــك فــي
محيط قرية البحصة وأط ــراف بلدات
املنصورة وخربة الناقوس والزيارة.
إلى ذلك تقدمت قوات الجيش السوري

وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة داخ ـ ــل مــدي ـنــة
ال ــزب ــدان ــي ع ـل ــى املـ ـح ــور ال ـش ــرق ــي مــن
ش ــارع ال ــزت ــوت بــاتـجــاه دوار املـحـطــة،
واملـحــور الجنوبي الغربي من املدينة
ع ـب ــر ش ـ ــارع ب ـ ــردى ال ــرئ ـي ـس ــي ،حـيــث
تـمــت الـسـيـطــرة عـلــى دوار الكورنيش
وحــي مسجد ب ــردى ،مــا أدى إلــى أسر
مسلحني من تنظيم «أحــرار الشام».
3
ُ
وح ــدات أخ ــرى مــن الجيش واملـقــاومــة
واص ـل ــت تـقــدمـهــا ف ــي ح ــي ال ــزه ــرة ،إذ
سيطرت على مسجد الزهرة وكتل عدة
جديدة شمال غرب املدينة.
وفــي بلدتي الـفــوعــا وكـفــريــا ،فــي ريف
إدلب ،واصل املسلحون قصف املنطقة
باستخدام قذائف الهاون ،ما أدى إلى
استشهد طفلني وجــرح  14آخرين من
املدنيني في البلدتني.
ون ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات م ـ ـعـ ــارضـ ــة
مـقـتــل  11مـسـلـحــا وجـ ــرح آخ ــري ــن من

استشهد طفالن
في قصف استهدف
كفريا والفوعة

«ال ـج ـيــش ال ـح ــر» ،إث ــر تـفـجـيــر تنظيم
«داعـ ـ ــش» سـ ـي ــارة مـفـخـخــة قـ ــرب مـقــر
لهم في قرية أم حــوش ،في ريف حلب
ال ـش ـم ــال ــي .اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة وقـعــت
بني الطرفني في محيط القرية ،وسط
قصف مدفعي متبادل أدى إلــى وقوع
إص ــاب ــات م ــن ال ـط ــرف ــن .ك ــذل ــك اعـتـقــل
املسلحون فــي منطقة أع ــزاز ،فــي ريف

حلب الشمالي 20 ،مواطنًا كــرديــا من
م ــدي ـن ــة ع ـف ــري ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة إغ ــاق
الـ ـط ــرق امل ــؤدي ــة إلـ ــى امل ــدي ـن ــة ،بـحـجــة
قـ ـي ــام امل ـق ــات ـل ــن األك ـ ـ ـ ــراد بــالـتـضـيـيــق
على املتنقلني إلــى عفرين .وتتواصل
االشتباكات على أطراف مدينة عفرين
بني «وحــدات حماية الشعب» الكردية
و«ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة» وحـلـفــائـهــا .كذلك
أفــاد «املــرصــد ال ـســوري» املـعــارض عن
مقتل  10من مسلحي «داعش»ُ ،إضافة
إلـ ــى  18م ـس ـل ـحــا م ــن ف ـص ــائ ــل أخـ ــرى
ف ــي مـحـيــط ق ــري ــة أم ح ــوش ومـنــاطــق
تــالــن وأم ال ـقــرى وصـ ــوران فــي ريــف
حـلــب الـشـمــالــي .وتـخـلــل االشـتـبــاكــات،
أيـضــا ،تفجيران انـتـحــاريــان عبر آلية
مفخخة وحزام ناسف .كذلك قتل عدد
من مسلحي «الجيش الحر» و«جبهة
النصرة» ،إثر اشتباكات بني الطرفني
في مدينة نوى في ريف درعا الغربي.

