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قائد الثورة االسالمية يزور أسرة أحد شهداء 
احداث الشغب األخيرة بطهران

طهــران – كيهــان العربــي:- قــام ســماحة قائــد 
ــى  ــة اهلل العظمــى الســيد عل ــورة اإلســالمية آي الث
ــرة  ــة ألس ــارة تفقدي ــاء بزي ــاء الثالث ــي مس الخامنئ

ــان . ــد حســين حدادي الشــهيد محم
وافــاد الموقــع االعالمــي لمكتــب ســماحة القائد 
الثالثــاء  قــام مســاء  االســالمية  الثــورة  قائــد  ان 
ــان،  ــين حدادي ــد حس ــهيد محم ــزل الش ــارة من بزي
والــذي نــال الشــهادة خــالل احــداث الشــغب التــي 
ــداران  ــارع باس ــي ش ــرة ف ــرة األخي ــي الفت ــرت ف ج

ــران. ــة طه شــمال العاصم

خالل اجتماع المجلس االعلى للثورة الثقافية..

روحاني: المشاركة المؤثرة للمرأة في مجتمعنا تدحض اتهامات ادعياء حقوق االنسان

معلنا التوصل لتقنيات متطورة للدفاع..

العميد سالمي: ال يمكن التفاوض حول قدراتنا الدفاعية 
أو السيطرة عليها أو إيقافها

لدى عيادته احد جرحى اعمال الشغب في شارع باسداران..

اللواء جعفري: تضحيات شبابنا الغيارى تحبط 
مؤامرات االعداء

انهم يسلحون السعودية لتدمير اليمن..

المرجع مكارم شيرازي: الغربيون لديهم ترسانات صاروخية ويطلبون منا عدم امتالكها

ردا على القاهرة والرياض..

طهران: تكراراإلتهامات الواهية دليل على العجز في مواجهة 
الحقائق اإلقليمية والعالمية

طهران-ارنــا- رفــض المتحــدث بأســم الخارجيــة بهــرام قاســمي اإلتهامــات المتكــررة ضــد إيــران التــي ســاقها البيــان 
المشــترك الســعودي المصــري معتبــراً إن هــذه اإلتهامــات المزعومــة والواهيــة تصــب فــي ســياق األخطــاء الكارثيــة الســابقة.

ــه أمــس األربعــاء اكــد قاســمي علــى أن إيــران تعتبــر تكــرار مثــل هــذه اإلتهامــات الواهيــة  وفــي تصريــح ل
مــن قبــل بعــض الــدول اإلقليميــة بأنــه دليــل علــى عجــز هــذه الــدول فــي مواجهــة الحقائــق اإلقليميــة والعالميــة.
وأعــرب عــن أســفه بــأن تتحــول اللقــاءات السياســية والدبلوماســية لمســؤولي بعــض الــدول اإلقليميــة مــن مناســبة لحل 

المشــاكل القائمــة والخــروج مــن األوضــاع الصعبــة الراهنــة الــى ســاحة لكيــل اإلتهامــات المزعومــة ضــد باقــي دول المنطقــة.
وأضــاف: إن تكــرار مثــل هــذه اإلتهامــات واإلصــرار علــى النهــج الخاطــئ الــذي جربــه هــؤالء مــرارًا ليســت لــه نتائــج 

ســوي الســير فــي دائــرة مفرغــة وباطلــة فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه المنطقــة الــى التحلــي بالعقالنيــة والواقعيــة.
وأكــد إن توجيــه اإلتهــام الــى إيــران مــن أي دولــة إقليميــة وبــأي شــكل كان هــو أمــر مرفــوض مشــيرًا 
الــى إن إيــران تعتبــر دومــًا إن دول الجــوار لهــا األولويــة فــي السياســة الخارجيــة وإنهــا تســعى دومــًا لحــل 

النزاعــات اإلقليميــة وتعزيــز التعــاون الثنائــي وتثبيــت األمــن واإلســتقرار فــي المنطقــة.

كشف وضبط 70 طنا من المخدرات 
على الحدود الشرقية للبالد

حــرس  قــوات  قائــد  قــال  ســاري-ارنا:- 
تــم  انــه  رضائــي  قاســم  العميــد  الحــدود 
كشــف وضبــط 70 طنــا مــن انــواع المخــدرات 
علــى الحــدود الشــرقية للبــالد خــالل العــام 
االيرانــي الحالــي الــذي بــدا فــي 21 آذار/مــارس 

الماضــي.
تصريــح  فــي  رضائــي  العميــد  واضــاف 
مــن  الحجــم  هــذا  ان  االربعــاء  امــس  لــه 
خــالل  وضبطــه  كشــفه  تــم  المخــدرات 
ــات المخــدرات واالشــتباكات  التصــدي لعصاب
حيــث  والمهربيــن  الشــريرة  العناصــر  مــع 
منعــت قــوات حــرس الحــدود والقــوات االمنية 
مــن دخــول هــذه الكميــة مــن المخــدرات الــى 

البــالد عبــر الحــدود الشــرقية.

لجنة اإلنتفاضة والقدس: نقل السفارة األميركية 
إلى القدس مشروع شيطاني

 طهران-ارنــا:- وصــف رئيــس لجنــة اإلنتفاضــة 
والقــدس العميــد رمضــان شــريف قــرار نقــل الســفارة 
شــيطاني  مشــروع  بأنــه  القــدس  الــى  األميركيــة 
ونقلــة فــي رقعــة الشــطرنج األمريكيــة الصهيونيــة.

التخطيــط  مجموعــة  إجتمــاع  وخــالل 
ــة اإلنتفاضــة والقــدس امــس  ــي لجن والتنســيق ف
األربعــاء شــدد العميــد شــريف علــى أن تحريــر 
فلســطين والقــدس الشــريف حظــي بإهتمــام بالــغ 
مــن قبــل اإلمــام الخمينــي الراحــل وقائــد الثــورة 
دومــًا  رفعــت  إيــران  إن  الــى  اإلســالمية مشــيرًا 
رايــة الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني المظلــوم 

المحتــل. اإلســرائيلي  للكيــان  والتصــدي 
وأشــار الــى القــرار األمريكــي بنقــل الســفارة 
األميركيــة الــى القــدس وقــال إن هــذه الخطــوة 
ســوف تواجــه بــردود أفعــال جــادة مــن قبــل الــرأي 
اإلســالمي  العالــم  فــي  ليــس  واألحــرار  العــام 

فحســب بــل فــي شــتى أنحــاء العالــم.
وأكــد العميــد شــريف إن توقعــات قائــد الثــورة 
الكيــان الصهيونــي ســوف  اإلســالمية فــي زوال 
ــة  ــدس هــي القبل ــرًا إن الق ــد معتب ــق بالتأكي تتحق
األولــى للمســلمين وســوف تعــود إليهــم بالتأكيــد.

والكيــان  المتحــدة  الواليــات  إن  واعتبــر 
ــا مشــيرًا  ــف حاالتهم ــي أضع ــران ف ــي يم الصهيون
ــام  ــق أم ــف الحقائ ــون بتحري ــؤالء يقوم ــى أن ه ال
ــام العالمــي مــن خــالل وســائل اإلعــالم  ــرأي الع ال

يمتلكونهــا. التــي  الكبــرى 

خالل اجتماع مساعدي وزارة دفاع البلدين..

ايران تعلن إستعدادها للتعاون الستعادة  
االستقرار إلى أفغانستان

16 مارس..

انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لالتفاق 
التايمز: العالم يعتبر السعودية بلدا غنيا النووي بفيينا

يشن حربا على بلد بائس فقير
فــي  والتقاريــر  المقــاالت  مــن  مجموعــة  وجهــت 
للســعودية  حــادة  انتقــادات  البريطانيــة  الصحــف 
بمناســبة زيــارة ولــي عهدهــا األميــر محمــد بــن ســلمان 
إلــى لنــدن، وربطــت بينهــا وبيــن الحــرب علــى اليمــن.
تنتقــد  التــي  والتقاريــر  التعليقــات  بيــن  ومــن 
الزيــارة، جــاء فــي مقــال لصحيفــة »التايمــز« البريطانيــة 
ــات  إن »الســعودية تواجــه مشــاكل فــي مجــال العالق
ــكل  ــي بش ــد غن ــي بل ــم ه ــون العال ــي عي ــة، فف العام

ــر«. ــس فقي ــد بائ ــى بل ــا عل ــي يشــن حرب خيال
ويــرى أن هــذه الحــرب هــي مشــكلة بريطانيــا 
أيضــا، فالســعودية تســتخدم تجهيــزات ومعــدات 

ــا. ــة لخوضه بريطاني
ــا، التــي ســتمد ســجادتها  ــف: »بريطاني ويضي
ــذي ســيتناول  ــن ســلمان، ال ــراء الســتقبال ب الحم
طعــام الغــداء مــع الملكــة، تطمــح إلــى أن تأخــذ 
نصيبهــا مــن الكعكــة الســعودية، متمثلــة فــي فــرص 
ــه  ــذي صمم ــج 2030 ال ــا برنام ــي يتيحه ــاون الت التع
جديــدة  مــدن  تشــييد  سيشــهد  والــذي  الزائــر، 

وتحويــال لمســار االقتصــاد الســعودي«.
فــي  العهــد  ولــي  فشــل  أن  الكاتــب  ويــرى 
اليمنييــن  وقــدرة  للحــرب،  معقولــة  نهايــة  وضــع 
ــاض  ــرب الري ــى ق ــل إل ــخ تص ــالق صواري ــى إط عل

إنجازاتــه. صــورة  ســيخدش 

رغم انتهاء داعش.. بريطانيا تؤكد استمرارها بشن 
ضرباتها الجوية في العراق

اكــد وزيــر الدفــاع البريطانــي غافــن وليامســون، اســتمرار نشــاط ســالح الجــو لبــالده فــي شــن الغــارات 
العســكرية علــى مناطــق العــراق بالرغــم مــن انتهــاء العمليــات العســكرية ضــد داعــش اإلرهابيــة«.

وقــال وليامســون خــالل لقائــه بوزيــر الدفــاع العراقــي عرفــان الحيالــي الــذي يــزور العاصمــة البريطانيــة 
ــًا« إن داعــش اإلرهابيــة تشــكل تهديــدًا مــرة أخــرى وتبحــث عــن مخــرج جديــد بالرغــم مــن  لنــدن حالي
فقــدان داعــش الســيطرة علــى آخــر جيوبهــا المتبقيــة مــن األراضــي العراقيــة، مؤكــدًا أن »داعــش تشــكل 

تهديــدًا كبيــرًا فــي المنطقــة وعلــى نطــاق أوســع فــي جميــع أنحــاء العالــم وال يــزال قائمــًا«.

طهران-ارنــا:- ســتعقد 
المشــتركة  اللجنــة 
بفيينــا  النــووي  لالتفــاق 
اجتماعهــا الحــادي عشــر 
ــى مســتوى مســاعدي  عل
السياســية  الشــؤون 
ايــران  خارجيــة  لــوزراء 
. الدوليــة  والسداســية 

وياتــي هــذا االجتمــاع 
ظــروف  ضــوء  فــي 
انتهــاكات  تســودها 
امريــكا المتكــررة لالتفــاق 

الجمهوريــة  قلــق  اثــار  الــذي  االمــر  النــووي؛ 
. مية ســال ال ا

وفــي ســياق متصــل، تقــرر ان تبــادر 
مــن  واحــد  يــوم  قبــل  االوروبيــة  القــوى 
تذكيــر  الــى  االجتمــاع  هــذا  انعقــاد 
المســؤولين االمريــكان فــي مدينــة برليــن 
ــا يخــص  ــد فيم ــدات هــذا البل بشــأن تعه

النــووي. االتفــاق 
ايــران  وســفير  منــدوب  اكــد  جانبــه،  مــن 
الدائــم لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رضــا 
ــاء،  ــه أمــس االربع ــان صــدر عن ــي بي ــي، وف نجف
مــن جانــب  التعهــدات  تنفيــذ  ان مســار  اكــد 

ــكا  ــووي والســيما امري ــاق الن ــي اطــراف االتف باق
ــل. ــى االم ــث عل اليبع

الدفــاع  وزيــر  مســاعد  أكــد  طهران-ارنــا:- 
إن  أحــدي  محمــد  العميــد  الدوليــة  للشــؤون 
إيــران علــى اســتعداد لتقديــم خبراتهــا فــي مجــال 
األفغــان مشــددًا  األخــوة  الــى  اإلرهــاب  مكافحــة 
علــى دعــم إيــران لالســتقرار فــي هــذا البلــد وعلــى 

أســاس حكومــة وحــدة وطنيــة.
وزيــر  مســاعد  مــع  عقــده  اجتمــاع  وخــالل 
الدفــاع للشــؤون السياســية واإلســتراتيجية فــي 
أفغانســتان أحمــد تميــم عاصــي امــس األربعــاء 

اعتبــر العميــد أحــدي إن هنــاك مســتقباًل زاهــرًا 
ينتظــر الشــعب األفغانــي وقــال إن الهــدف مــن 
ــة والعســكرية  ــات الدفاعي ــاء  هــو بحــث العالق اللق
الثنائيــة  العالقــات  تطويــر  علــى  والمســاعدة 

البلديــن. بيــن  واألخــوة 
وأشــار الــى المشــتركات الحضاريــة الكثيــرة 
بيــن البلديــن مشــددًا علــى ضــرورة اإلســتفادة مــن 

ــي هــذا المجــال. ــات المتاحــة ف اإلمكاني
اإلســالمية  الجمهوريــة  سياســة  إن  واعتبــر 
دول  مــع  العالقــات  تطويــر  أســاس  علــى  تقــوم 
الجــوار والمســاعدة علــى تعزيز الســالم واإلســتقرار 

فــي المنطقــة.
مــن جانبــه أعرب مســاعد وزير الدفاع للشــؤون 
السياســية واإلســتراتيجية فــي أفغانســتان أحمــد 
ــارة فــي  ــأن تســهم الزي ــه ب تميــم عاصــي عــن أمل
الدفاعــي  التعــاون  مــن  جديــدة  مرحلــة  إنشــاء 

ــن. ــن البلدي ــكري بي والعس
وشــدد علــى األهميــة التــي توليهــا أفغانســتان لتطويــر 
ــن أمــن  ــران هــو م ــن إي ــراً إن أم ــران معتب ــع إي ــات م العالق

أفغانســتان وإننــا نرفــض أي مخاطــر تهــدد إيــران.

طهران-فــارس:- نــدّد 
المرجــع الدينــي آيــة اهلل 
شــيرازي  مــكارم  ناصــر 
الغربييــن  بسياســات 
ــال انهــم  فــي المنطقــة وق
الســعودية  يســّلحون 

اليمــن. لتدميــر 
شــيرازي،  مــكارم  وقــال 
فــي تصريــح ادلــى بــه فــي 
بدايــة درس الفقــه فــي مرحلة 
ان  االربعــاء،  امــس  الخــارج 
هــؤالء حملــوا قطعــة حديديــة 

وزعمــوا ان االيرانييــن ســلحوا اليمــن بالصواريــخ وهــو 
مايكشــف مــدى الغطرســة والنفــاق والكــذب.

واشــار الــى المشــاكل الســائدة فــي العالــم، 

موضحــا ان الجميــع يعلــم ان العــراق تخلــص مــن 
شــر تنظيــم داعــش بفضــل مســاعدة ايــران كمــا ان 
ســوريا تخلصــت منــه ايضــا الــى حــد كبيــر بفضــل 
الغربييــن  ان  اال  وايــران  اهلل  حــزب  مســاعدات 

ويدينونهــا  االرهــاب  تدعــم  ايــران  ان  يزعمــون 
فيمــا أقــروا بانفســهم انهــم صنعــوا داعــش لكنهــم 
يزعمــون فــي ذات الوقــت مناهضتهــم لالرهــاب.
آالف  يمتلكــون  الغربييــن  ان  الــى  ولفــت 
ــال  ــة اال انهــم اليريــدون ألحــد ان ين القنابــل الذري
القــوة حتــى يتمكنــوا مــن الهيمنــة علــى العالــم 

وهــو مايجسّــد القمــة فــي الغطرســة.
ترســانات  لديهــم  الغربييــن  ان  الــى  ونــوّه 
ــج  ــران ان التنت ــن اي ــون م ــم يطلب ــة لكنه صاروخي
ــا  ــدون اضعافه ــها اذ يري ــن نفس ــاع ع ــخ للدف صواري

حتــى يســتطيعوا الهيمنــة علــى المنطقــة.
واكــد اننــا النســتطيع ان نوقفهــم عنــد حدّهــم 
اال اذا اســتيقظت االنســانية وانتفضــت فــي مواجهة 

المتغطرسين.

ــي،  ــر الرئيــس حســن روحان طهران-ارنا:-اعتب
المشــاركة المؤثــرة للشــريحة النســوية فــي جميــع 
والتعليميــة  واالجتماعيــة  السياســية  المجــاالت 
للثــورة  الذهبيــة  الصفحــات  مــن  والبحثيــة، 
االســالمية والمدحضــة التهامــات بعــض ادعيــاء 

االســالمية. الجمهوريــة  ازاء  االنســان  حقــوق 
االعلــى  المجلــس  اجتمــاع  ترؤســه  وخــالل 
للثــورة الثقافيــة فــي البــالد ، اكــد الرئيــس روحانــي 
بــان الســيدة فاطمــة الزهــراء )س( ســتبقى الــى 
مقدمــا  العالــم،  فــي  للمــرأة  أســوة  أفضــل  االبــد 
ــة الرســول  ــالد بضع ــه بمناســبة ذكــرى مي تبريكات
)رض(  الخمينــي  االمــام  وميــالد  )ص(  االكــرم 

وكذلــك يــوم المــرأة واألم.
ــورة  ــى للث ــس االعل ــس المجل ــار رئي واش
الثقافيــة الــى تزامــن الذكــرى الســنوية لــوالدة 
هــذه  مــع  االســالمية  الجمهوريــة  مؤســس 
المناســبة العطــرة، وقــال: ان االمــام الخمينــي 
)رض( هــو شــخصية عظيمــة قــدم خدمــات 
وعــزة  اســتقالل  وكذلــك  لالســالم  جليلــة 

الشــعب االيرانــي، وان 
كان  بانــه  نقــل  لــم 
فــي  النظيــر  منقطــع 
فهــو  االخيــرة  القــرون 
نظيــره. قــل  بالتأكيــد 

رئيــس  واعتبــر 
المشــاركة  الجمهوريــة 
علــى  للمــرأة  المؤثــرة 
جميــع االصعــدة السياســية 
والتعليميــة  واالجتماعيــة 
صفحــات  والبحثيــة 
ذهبيــة فــي تاريــخ الثــورة 

يوجههــا  التــي  لالتهامــات  وداحضــة  االســالمية 
الجمهوريــة  الــى  ادعيــاء حقــوق االنســان  بعــض 

. مية ســال ال ا

لحــرس  العــام  القائــد  اكــد  طهران-فــارس:- 
ــواء محمــد علــى جعفــري ان  الثــورة االســالمية الل
اعــداء الجمهوريــة االســالمية يســعون للتآمــر ضــد 
بلدنــا ولكــن تضحيــات شــبابنا الغيــارى تحبــط 

جميــع مؤامراتهــم.
جــاء ذلــك لــدى عيادتــه التعبــوي اميد خســروي 
الــذي اصيــب خــالل اعمــال الشــغب فــي شــارع 
باســداران بطهــران قبــل فتــرة، وقــال اللــواء جعفــري 
بعــد تقبيلــه يــد التعبــوي خســروي انــه بتضحيــات 
الشــباب المؤمــن والغيــور والثــوري ودمــاء الشــهداء 

لــن تمــر مؤامــرات االعــداء واعمالهــم الشــريرة.
وافــاد اللــواء جعفــري ان اقــرار االمــن يعــد مــن 
اكبــر مكاســب الجمهوريــة االســالمية وقــال ان كل 
هــذا االمــن مديــن لشــجاعة وغيــرة شــباب البــالد.

واشــار الــى ان اعــداء الجمهوريــة االســالمية 
وان  بالدنــا  علــى  التآمــر  يحاولــون  واياديهــم 
التجــارب برهنــت انــه فــي جميــع الفتــن وخصوصــا 
علــى مــدى العقديــن االخيريــن كانــت لهــا اســباب 
ــل  ــدد قلي ــع ع ــورة م ــن للث ــن المناوئي ــة ولك مختلف
مــن االنتهازييــن كانــوا يحاولــون اســتغاللها الثــارة 

االضطرابــات وخلــط االوراق.

ســالمي  العميــد  أكــد  طهران-مهــر:- 
اإلســالمي  الثــوري  الحــرس  قائــد  نائــب 
قــد  ايــران  أن  ســالمي،  حســين  العميــد 
تقنياتهــا  وكبــح  تقييــد  حــدود  تجــاوزت 
»ال  لذلــك  البعــض،  قبــل  مــن  الدفاعيــة 
ــة أو  ــا الدفاعي ــاوض حــول قدراتن ــن التف يمك

إيقافهــا«. أو  عليهــا  الســيطرة 
هامــش  علــى  ســالمي  العميــد  وأشــار 
مهرجــان »فجــر رشــد« إلــى أهــداف المهرجان 
قائــاًل: أننــا فــي الواقــع  نواجــه كمــًا هائــاًل مــن 
المعلومــات التكنولوجيــة والعلميــة الحديثــة 

ــي هــذا المهرجــان. ــاع ف ــي مجــال الدف ف
وأضــاف لقــد توصلنــا لتقنيــات متطــورة 
عبــر دمــج عــدة تقنيــات حديثــة، متابعــًا أن هذه 
التقنيــات الفنيــة ســتتحول النظمــة دفاعيــة 
ــة  ــة التجرب ــت هــذه االنظمــة فــي مرحل والزال

ــذ. ــز التنفي ــك ســتدخل حي ــد ذل وبع

ولفــت إلــى ان إيــران قــد حــازت علــى 
بتطويــر  الصلــة  ذات  والتقنيــات  الخبــرات 
القيــادة  انظمــة  مجــاالت  فــي  الصواريــخ 
والتحليــق  والوقــود  والمحــركات  والســيطرة 
انــواع  مختلــف  صنعــت  وكذلــك  والهيــاكل 
احــدث  باســتخدام  المســيرة  الطائــرات 

لتقنيــات.  ا
وتابــع:  ان الســيطرة علــى قوتنــا الدفاعيــة 
خــارج عــن إرادة أي بلــد فــي العالــم لذلــك كل 
الطبقــات فــي مجتمعنــا الذيــن لديهــم القــدرة 
والخبــرة فــي هــذا المجــال قــد وظفــوا قدراتهــم 
ردًا علــى مثــل هــذه التدخــالت غيــر العقالنيــة 
الواليــات  مثــل  البــالد  لبعــض  والقمعيــة 
والذيــن  األوروبييــن،  وحلفائهــا  المتحــدة 
يعتقــدون أن تهديداتهــم مــن شــأنها الحــد 

ــي. ــا الدفاع ــا وتقدمن ــن  تطورن م
تربــط  التــي  العالقــة  إلــى  وأشــار ســالمي 
ايــران مــع الــدول االجنبيــة وحتــى الــدول المعاديــة، 
معتبــرا انهــا ال تعنــي شــيئًا اال قبــول حقيقــة اعتبــار 

إيــران كقــوة منطقيــة ورادعــة.

الخبث االميركي في العراق
لوحــظ وبعــد الغــزو االميركــي الغاشــم للعــراق بــروز ظاهــرة لــم يالفهــا العراقيــون اال وهــي تأجيــج 
وتعميــق الحــس الطائفــي بحيــث وصلــت فيــه االوضــاع الــى حالــة مــن االحتــراب المذهبــي المقيــت، 
وقــد ســاهمت واشــنطن فــي تعميــق هــذا االمــر مــن خــالل صيغــة العمليــة السياســية القائمــة علــى 

المحاصصــة المذهبيــة والعرقيــة.
ــارس  ــي اذ م ــزو االميرك ــى الســوداء للغ ــام االول ــك االي ــن ان تنســى تل ــرة العراقيي ــن لذاك واليمك
الجيــش االميركــي دورا قــذرا جــدا فــي تعميــق الخــالف المذهبــي مــن خــالل توجيــه عمالئــه بالقيــام 
بممارســات ارهابيــة تســتهدف مناطــق الســنة حينــا ومناطــق الشــيعة حينــا آخــر مــن خــالل عمليــات 
تفجيــر المســاجد او التجمعــات البشــرية فــي هــذه المناطــق لخلــق حالــة مــن االحتقــان الظائفــي، اال ان 
هــذه الممارســات لــم تســتطع ان توصــل بالعراقييــن الــى حالــة االحتــراب والمواجهــة، بــل العكــس مــن 
ذلــك فانهــم حافظــوا علــى وحدتهــم وتماســكهم بحيــث أســقط مافــي أيــدي واشــنطن او مــن يقــف 

معهــا فــي هــذا المجــال.
والالفــت ايضــا ان الخبــث االميركــي لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل انــه اخــذ يفكــر بطــرق واســاليب 
جديــدة محاولــة منــه لتوســيع الشــرخ بيــن صفــوف ابنــاء الشــعب العراقــي، فعمــد الــى تشــكيل مجاميع 
ــى  ــن ال ــا لتصــل بالعراقيي ــا مــن أجــل ان تمــارس دورا اجرامي ــالزم له ــدم الدعــم ال ــدة وق ــة حاق ارهابي
تحقيــق هــدف واشــنطن وهــي الوصــول الــى حالــة االحتــراب المذهبــي،. بحيــث لوحــظ ان المناطــق 
ذات االغلبيــة الشــيعية اصبحــت هدفــا لهــذه المجاميــع االرهابيــة وبصــورة خرجــت عــن المألوف،ولكــن 
ورغــم ذلــك فــان وعــي العراقييــن الــذي فهــم اللعبــة االميركيــة القــدرة لــم ينســاقوا وراءهــا ممــا افشــل 

مــرة اخــرى هــذا المخطــط الخبيــث.
واخيــرا وعندمــا شــجع االميــركان االرهابييــن علــى الزحــف الــى بغــداد مــن خــالل منصــات 
ــة، جــاءت فتــوى  ــه الســكين الــى حــد قطــع الرقب ــت في ــة بحيــث وصل االعتصــام فــي المناطــق الغربي
المرجعيــة العليــا بالجهــاد الكفائــي القاصمــة والقاضيــة علــى كل المخططــات االجراميــة ليســت 

االميركيــة فحســب بــل حتــى االقليميــة والداخليــة منهــا.
واليــوم وبعــد ان انــزاح االرهــاب عــن االراضــي العراقيــة بفضــل التعــاون القــوي بيــن القــوات 
ــت  ــنطن ذهب ــد ان واش ــه. نج ــن دنس ــذه االرض م ــرت ه ــث  تطه ــعبي بحي ــد الش ــة والحش العراقي
الــى اســتخدام اســلوب آخــر اال وهــو التدخــل المباشــر فــي العمليــة السياســية مــن اجــل تعزيــز حالــة 
االحتــراب المذهبــي ولكــن علــى المســتوى السياســي، وهــو ماكشــفته مصــادر باالمــس مــن ان 
الســفير االميركــي فــي العــراق قــد تحــدث فــي اجتمــاع ضــم الكتــل السياســية الســنية بالقــول »ان 
الوقــت قــد حــان الن يســتلم الســنة الحكــم فــي العــراق بعــد فشــل الشــيعة فــي ادارتــه خــالل 15 عشــر 
ســنة الماضيــة«، والــذي اعتبرتــه  مصــادر اعالميــة وسياســية عراقيــة ان واشــنطن ومــن خــالل مــا قالــه 
ــك ارادة الشــعب  ــة بذل ــل عــام 2003 ضارب ــى ماقب ــع االول وال ــى المرب ــراق ال ــد الع ــد ان تعي الســفير تري

ــط. ــة عــرض الحائ ــة الديمقراطي ــي والعملي العراق
ولكــن الســفير االميركــي يــدرك جيــدا ان الخارطــة الديموغرافيــة العراقيــة التســمح لــه ومــن 
ــات   ــي الخالف ــم ه ــى الحك ــنة ال ــودة الس ــارة بع ــوراء، وان  االش ــى ال ــة ال ــودة العجل ــه بع يدعم
ــة،  ــى االكثري ــة عل ــب االقلي ــررا لتغلي ــم يكــن مب ــل الشــيعية السياســية ل ــن الكت السياســية بي
وكمــا قيــل ان »رب ضــارة نافعــة« فــان توجيهــات الســفير االميركــي الخبيثــة والحاقــدة جــاءت 
ــد  ــي بتوحي ــعب العراق ــا للش ــزا قوي ــتكون حاف ــي س ــريعية والت ــات التش ــاب االنتخاب ــى اعت عل
صفوفــه وكلمتــه وبصــورة تخيــب فيــه امــال االميركييــن بالدرجــة االولــى ومــن يدعمهــم او 
يقــف معهــم بالدرجــة الثانيــة، وان صناديــق االقتــراع  ســتكون الــرد القاصــم علــى هــذا الخبــث 
والحقــد االميركــي والتــي ستشــكل انتصــارا سياســيا كبيــرا للشــعب العراقــي يضــاف الــى ســجل 
االنتصــار العســكري الرائــع الــذي ســطره ابنــاء المرجعيــة مــن رجــال الحشــد الشــعبي  االبطــال 

علــى جبهــات القتــال ضــد داعــش االميركــي.
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