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التحرير

االثنين 9 جمادى الثاني، 1439 هـ ق 7 اسفند 1396 هـ ش، 26 شباط 2018مالعدد )9797( السنة الثامنة والثالثون

الرئيس روحاني يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني
    طهران-ارنــا:- بعــث رئيــس الجمهوريــة حجــة االســالم حســن روحانــي برقيــة تهنئــة الــى اميــر 

دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح، هنــأه فيهــا والشــعب الكويتــي بالعيــد الوطنــي.
واعــرب الرئيــس روحانــي فــي برقيــة التهنئــة، عــن أملــه بــأن تشــهد العالقــات الوديــة بيــن ايــران 

ودولــة الكويــت المزيــد مــن التطــور فــي ظــل التعــاون المشــترك بينهمــا فــي شــتى المجــاالت.

اكثر من 60 نائبا يوقعون على طلب الستجواب وزير الطرق
طهران-فــارس:- وقــع عشــرات النــواب فــي مجلــس الشــورى االســالمي علــى طلــب الســتجواب 
وزيــر الطــرق عبــاس اخونــدي علــى خلفيــة حــادث تحطــم طائــرة ATR التابعــة لشــركة خطــوط 
اســمان التــي كانــت فــي رحلــة مــن طهــران الــى ياســوج مــا ادى الــى وفــاة جميــع ركابهــا وطاقمهــا الـــ66 .

اجتماع بين ايران وبنما والصين وهونغ كونغ حول الناقلة "سانتشي"
ــة هــادي  ــئ والمالحــة البحري ــة بمنظمــة الموان ــن مســاعد الشــؤون البحري ــارس:- أعل طهران-ف
ــران  ــن اي ــن بي ــي الصي ــاع مشــترك ف ــد اجتم ــادم عق ــه ســيتم خــالل االســبوع الق حــق شــناس بان

ــط "سانتشــي". ــة النف ــغ للبحــث حــول حــادث ناقل ــغ كون ــا وهون ــن وبنم والصي

أطباء في تبريز يخرجون غدة بوزن 13 كلغم من بطن مريض
طهران-فــارس:- تمكــن فريــق مــن األطبــاء فــي تبريــز، مــن اســتئصال غــدة تــزن 13 كيلوغرامــا مــن 

بطــن مريــض فــي عمليــة جراحيــة اســتغرقت 4 ســاعات.
ــز، مــن  ــة تبري ــي بمدين ــب الطب ــه الســالم" للتدري ــام الرضــا علي ــز "اإلم ــي مرك ــاء ف وتمكــن االطب

ــا. ــا مــن بطــن مريــض عمــره 43 عام ــزن 13 كيلوغرام إخــراج غــدة ت

مصدر برلماني: انسحاب اميركا من االتفاق 
النووي سيقابله إجراءات مماثلة

لجنــة  رئيــس  نائــب  قــال  طهران-إرنــا:-   
األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس 
الشــورى االســالمي كمــال دهقانــي فيــروز آبــادي: إّن 
األمريكييــن لــو واصلــوا ســلوكهم الحالــي ازاء االتفــاق 
النــووي فســنحتفظ بحقنــا فــي المقابلــة بالمثــل.

األحــد  امــس  آبــادي  فيــروز  دهقانــي  وأّكــد 
ــم  ــي متعــدد األطــراف ت ــاق دول ــى أّن هــذا االتف عل
التوقيــع عليــه رســميًا و تحــوّل الــى قانــون تلتــزم 
جميــع الــدول علــى الصعيــد الدولــي ببنــوده منــددًا 
ــن  ــراف والقواني ــب المعارضــة لألع ــات ترام بتصرف
بيــن  خالفــات  وجــود  الــى  مشــيرًا  الدوليــة 

الكونغــرس وترامــب حــول تصرفــات األخيــر.
وشــدّد فيــروز آبــادي علــى حــق ايــران بإجــراء 
أي ســيناريو عنــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن 

االتفــاق النــووي صيانــًة ألمنهــا القومــي.

خالل ملتقى مواجهة التيارات التكفيرية..

بروجردي: بعض الدول اتجهت نحو الكيان الصهيوني واميركا رغم مد ايران يد الصداقة واالخوة لها

بطلب من الصحة العالمية..

ايران ترسل فريقا طبياً الى افغانستان الحتواء 
مرض حمى القرم

خالل إجتماع دولي لرؤساء الطب الشرعي في طهران..

مصدر مسؤول: الدول االسالمية تقع في مناطق مليئة 
بالحوادث وطريق اإلتجار بالبشر

معلنا التصدي لمثيري الشغب..

اجئي: اعتقال 3 أشخاص على صلة في ملف المتهم بالتجسس الذي انتحر في السجن

مركز وثائق الثورة االسالمية يكشف..

تقرير للسافاك يكشف ارتباط دراويش كناباد 
بالماسونية في عام 1965

طهران-فــارس:- نشــر مركــز وثائــق الثــورة 
االســالمية تقريــرا للســافاك )منظمــة المخابــرات 
البائــد(  الملكــي  العهــد  فــي  القومــي  واألمــن 
بالحركــة  كنابــاد  دراويــش  ارتبــاط  يكشــف 

.1965 العــام  فــي  الماســونية 
ويفيــد موقــع مركــز وثائــق الثــورة االســالمية 
هــي  الماســونية  حركــة  اســاليب  احــدى  ان 
االرتبــاط بالجماعــات والفــرق المنحرفــة بحيــث 
عــن  كشــف   1965 العــام  فــي  الســافاك  ان 
العالقــات القائمــة بيــن هــذه الحركــة ودراويــش 
كنابــاد وكتــب فــي تقريــر تحــت عنــوان المحفــل 
يتصــوران  انــه  خراســان  فــي  الماســوني 

ــور . ــل المذك ــاط  بالمحف ــى ارتب ــادي ايضــا هــم عل ــي شــاه كناب ــح عل ــاع صال ــن اتب ــش م الدراوي

لجنة االمن النيابية: تقرير الوكالة الدولية 
يؤكد التزام ايران بتعهداتها الدولية

االمــن  لجنــة  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
الشــورى االســالمي عــالء الديــن بروجــردي وفــي 
للوكالــة  العاشــر  التقريــر  علــى  تعليقــه  معــرض 
الدوليــة للطاقــة الذريــة حــول االتفــاق النــووي، قــال 
ــة االســالمية  ــى ان الجمهوري ــر يشــير ال ان التقري

الدولــي. الصعيــد  ملتزمــة بتعهداتهــا علــى 
واضــاف بروجــردي ، انــه رغــم النقــض االمريكــي 
بالســمعة  اخــّل  والــذي  النــووي  المتكــرر لالتفــاق 
ــد وهــو احــد الموقعيــن علــى هــذا  الدوليــة لهــذا البل
االتفــاق، فقــد اعلــن المديــر العــام للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة وللمــرة العاشــرة تأييــده التــزام ايــران 
باالتفــاق النــووي وذلــك بــدءًا مــن مصنــع انتــاج المــاء 
المخصــب  اليورانيــوم  بإحتياطــي  ومــرورا  الثقيــل 
وعــدم  النوويــة(،  )البرامــج  ســلمية  مــن  والتاكــد 

ــووي. ــاق الن ــار االتف ــن مس ــران ع ــراف اي انح
ولفــت رئيــس اللجنــة النيابيــة لالمــن القومــي 
والسياســة الخارجيــة، الــى ان اجتمــاع مجلــس 
الحــكام ســيعقد اعتبــارا مــن يــوم االثنيــن الــى 
الجمعــة )5 الــى 9 مــارس القــادم(، لمناقشــة التقريــر 

ــة. ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي العاشــر للوكال

حرس الثورة: حظر حزب اهلل والنجباء لن يغيرمسار الحقائق

قائد عسكري: التصدي للدراويش كان بسبب اخاللهم 
باالمن وليس لعقيدتهم

طهران-فــارس: أكــد نائــب قائــد فيلــق "ثــار اهلل" للحــرس الثــوري العميــد اســماعيل كوثــري بــان 
التصــدي لمجموعــة مــن الدراويــش فــي شــارع باســداران بطهــران االســبوع الماضــي كان بســبب اخاللهــم 

باالمــن والنظــام وليــس ألنهــم يحملــون هــذا الفكــر.
وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن امــس االحــد 
علــى هامــش مراســم تأبيــن شــهداء حادثــة شــارع 
باســداران االســبوع الماضــي، قــال العميــد كوثــري، ان 
ــى اســاس الشــعار  ــرق جــرى تأسيســها عل هــذه الف

االنكليــزي "فــرّق تســد".
واضــاف، انــه مهمــا كان الفكــر الــذي تحملــه 
هــذه الفرقــة فــال احــد كان يتعــرض لهــا بــل ان 

القضيــة ترتبــط بزعزعــة االمــن مــن قبــل اتباعهــا فــي حــي "كلســتان 7" بشــارع باســداران.
ــذي تعامــل بمــداراة معهــم فــي  ــة االســالمية ال ــان نظــام الجمهوري ــراد ب ــال، لقــد تصــور هــؤالء االف وق

ــذا هــذه المــرة ايضــا. ــن االذى، ســيتعامل معهــم هك ــب المواطني ــة تجني مشــهدين بغي
وتابع العميد كوثري، ان اساس القضية هي ان هؤالء ارادوا الوقوف امام الشرطة ببلطجية.

ألمانيا تقارن بين ارهاب »داعش« 
والنازية والجيش األحمر

نهايــات  فــي  ألمانيــا  اليســاري  التطــرف  هــز 
ســبعينات القــرن العشــرين، والتطــرف اليمينــي اشــتد 
عــوده منــذ تســعينات القــرن نفســه، أمــا إرهــاب القاعــدة 
و داعــش فبــدأ بالظهــور منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة، مــا 

ــات. ــك الجماع ــن تل ــابه بي ــالف والتش ــه االخت أوج
مــن  دعــوة  بنــاء علــى  وأقــدم ثالثــة خبــراء 
ــاد  ــزب االتح ــن ح ــة م ــاور«، المقرب ــة أدين »مؤسس
برليــن  فــي   ،CDU الديموقراطــي  المســيحي 
الجماعتيــن  بيــن  مقارنــة  إجــراء  محاولــة  علــى 

داعــش. وتنظيــم  المتطرفتيــن 
وكانــت مــن بيــن آخــر مهــام الخبــراء الثالثــة وهــو 
كليمنــس بينينغــر تــرأس لجنــة التحقيــق الثانيــة 
النازيــة  الخليــة  بخصــوص  للبونديســتاغ  التابعــة 
ــو  ــي وه ــر الثان ــا الخبي ــة NSU، أم ــة المتطرف اإلرهابي
بوتــس بيتــرس فقــد ألــف العديــد مــن الكتــب األكثــر 
ــر  ــرRAF والخبي ــش األحم ــة الجي ــًا حــول جماع مبيع
بيتــر نويمــان، مــن »لنــدن كينغــس كوليــج« واحــدًا 

ــش. ــم داع ــن بتنظي ــراء الملمي ــل  الخب ــن أفض م
علــى  الثالثــة  الخبــراء  اتفــق  مــا  ســرعان 
المجموعــات  لنشــوء  توفرهــا  الواجــب  الشــروط 
يتمتــع  قائــد  توجهاتهــا:  باختــالف  اإلرهابيــة 
العالقــات.  مــن  كبيــرة  وشــبكة  عاليــة  بكاريزمــا 
ــة، إذ ال  ــة األهمي ــي غاي ــالن ف ــذان العام ــر ه ويعتب
ــة تحــت األرض  ــرة طويل ــاة لفت يمكــن تخيــل الحي

والعمــل فــي الســر مــن دونهمــا.

وزارة الحرب االسرائيلية تكشف »خبايا« 
زيارة السادات الى األراضي المحتلة

عــن  اإلســرائيلية  الحــرب  وزارة  كشــفت 
ــادة الجيــش اإلســرائيلي  ــه قي ــاء عقدت ــل لق تفاصي
فــي أعقــاب زيــارة الرئيــس المصــري األســبق أنــور 

الســادات إلــى الكيــان االســرائيلي عــام 1977.
ــا  ــت عنه ــي رفع ــدة الت ــق الجدي ــير الوثائ وتش
الســادات  زيــارة  أن  إلــى  األحــد،  امــس  الســرية 
أحدثــت انقســاما فــي صفــوف كبــار العســكريين 
اإلســرائيليين، إذ لــم يشــاطر بعــض قــادة الجيــش 
تفــاؤل اآلخريــن بخصــوص حســن نوايــا الرئيــس 
المصــري، حتــى مــع الحديــث عــن اســتعدادات 

ــن. ــن الدولتي ــدة بي ــرب جدي لح
خطــاب  مــن  يوميــن  بعــد  اللقــاء  هــذا  وعقــد 
ــر 1977،  ــي 20 نوفمب الســادات المــدوي بالكنيســت ف
عــن  وأعــرب  االســرائيلي،  بالكيــان  اعتــرف  حيــث 
نيتــه تطبيــع العالقــات مــع االحتــالل، والــذي كان 
حينــذاك فــي حالــة مواجهــة منــذ حــرب أكتوبــر 1973.
الجيــش  فــي  األركان  هيئــة  رئيــس  واتخــذ 
اإلســرائيلي مردوخــاي غــور أثنــاء ذلــك اللقــاء موقفــا 
متحفظــا إزاء تصريحــات الســادات، مؤكــدا أنــه تلقــى 
تعليمــات مــن وزارة الحــرب باالســتعداد لحــرب جديــدة.

مــن جانــب آخــر، أعــرب جنــراالت آخــرون عــن 
ترحيبهــم بزيــارة الســادات، منتقديــن موقــف الحكومــة 

اإلســرائيلية برئاســة مناحيــم بيغــن حيالهــا.

محلل صهيوني: االحداث االخيرة في طهران 
ال تعرض النظام ألي خطر

طهران/كيهــان العربــي: كتــب المحلــل السياســي الصهيونــي »بــن كاســبيت« علــى موقــع  المانيتــور؛ ان ايــران هــي اخطــر 
عــدو الســرائيل وهــي الدولــة الوحيــدة فــي الشــرق االوســط التــي تهــدد وجــود اســرائيل، مــن هنــا كانــت التحليــالت المتتاليــة 

فــي المؤسســات االمنيــة االســرائيلية حــول »العــد التنازلــي«.

األمــن  لجنــة  رئيــس  قــال  زاهدان-ارنــا:- 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
 ، بروجــردي  الديــن  عــالء  االســالمي  الشــورى 
ان الشــيعة والســنة فــي ايــران وبالحفــاظ علــى 
وحدتهــم وتالحمهــم، يدافعــون عــن حــدود وأمــن 

. الــى جنــب  االســالمية جنبــا  ايــران 
وفــي ملتقــى دور العلمــاء ورجــال الديــن فــي مواجهــة 
التيــارات التكفيريــة المنعقــد فــي ايرانشــهر امــس االحــد، 
قــال بروجــردي: ان الثــورة االســالمية باتــت اليــوم شــجرة 
واميــركا  األرض،  اعمــاق  فــي  تضــرب جذورهــا  منيعــة 

وحلفائهــا أعجــز مــن ان يرتكبــوا أي خطــئ.
كانــت  لترامــب  زيــارة  أول  ان  الــى  واشــار 
للســعودية لينهــب نفــط العالــم االســالمي وليبيــع 
والنســاء  األطفــال  لقتــل  االســلحة  مــن  المزيــد 

العــزل فــي اليمــن. والنــاس 

ــة  ــد الصداق ــدت ي ــران م ــد بروجــردي ان اي وأك
واالخــوة الــى الــدول االســالمية، لكــن المؤســف ان 
بعــض الــدول لــم تســتجب لنــا، بــل اتجهــت نحــو 

الكيــان الصهيونــي واميــركا.
وقــال: ان الكثيــر يســأل لمــاذا ايــران تســاعد 
العــراق وســوريا ؟ موضحــا بــان طهــران اســتجابت 
لدعــوات حكومــات هــذه الــدول لمكافحــة التيــارات 

ــة وداعــش. التكفيري
وقــال ان اميــركا تحــاول اليــوم تنظيــم صفــوف 
قــادة داعــش ونقلهــم الــى باقــي الــدول االســالمية 
مــع  حربهــم  بــان  مؤكــدا  افغانســتان  بمافيهــا 

االســالم وضــد وحــدة األمــة االســالمية.
التكفيريــة  التيــارات  مكافحــة  ملتقــى  وعقــد 
بمشــاركة 500 عالــم مــن علمــاء الديــن مــن الشــيعة 

ــتان . ــتان وبلوجس ــوب سيس ــي جن ــنة ف والس

فــي  الفقيــه  الولــي  ممثــل  طهران-فارس:-أكــد 
حــرس الثــورة االســالمية حجــة االســالم علــي ســعيدي ، 

أن الحظــر االميركــي علــى حــزب اهلل والنجبــاء لــن يغيــر 
مســار الحقائــق، فجميــع أحــرار العالــم يدركــون تحــركات 

أميــركا وعــن أي شــيء تبحــث؟
اســم  إضافــة  أميــركا  نيــة  بشــأن  ســؤال  علــى  وردا 
المنظمــات  قائمــة  الــى  »النجبــاء«  االســالمية  المقاومــة 
االرهابيــة المحظــورة، قــال حجــة االســالم ســعيدي: ان اميــركا 
تتعامــل هكــذا مــع جميــع التنظيمــات التــي تشــعر انهــا ال 
تســير فــي إطــار مصالحهــا.. فحســب المنطــق االميركــي 
ــى  ــك عل ــي أيضــا وفرضــوا الحظــر كذل ــإن حــزب اهلل إرهاب ف

البقية على الصفحة7قــادة حمــاس.

طهران-فــارس:- توجــه فريــق طبــي ايرانــي 
الــى  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــن  بطلــب 
ــواء  ــة واحت ــات مراقب افغانســتان بهــدف دراســة آلي

. هنــاك  المعديــة  االمــراض 
افغانســتان  الــى  توجــه  الــذي  الفريــق  ويقــوم 
بطلــب مــن مكتــب الصحــة العالميــة فــي منطقــة 
شــرقي المتوســط  )EMRO(، بدراســة قــدرات نظــام 
مراقبــة حمــى القــرم– الكونغــو النزفيــة واالجــراءات 
ــد. ــذا البل ــي ه ــك ف ــى الضن ــي مجــال حم ــة ف الوقائي

اســبوعا  تســتمر  التــي  المهمــة  هــذه  وتاتــي 
بهــدف دراســة الطاقــات التــي تتمتــع بهــا افغانســتان 
الكونغــو  القــرم –  للنهــوض بنظــام مراقبــة حمــى 
البلــد علــى  لهــذا  الدعــم  النزفيــة وكذلــك تقديــم 
صعيــد اتخــاذ االجــراءات الوقائيــة مــن حمــى الضنــك.

عقــد  االيرانــي  الطبــي  الفريــق  ويعتــزم 

اجتماعــات مــع مســؤولي الصحــة االفغانيــة ورئيس 
مؤسســة  ورئيــس  البيطــري  الطــب  منظمــة 
المستشــفيات  وتفقــد  االفغانيــة  المختبــرات 
مراقبــة  ومديريــات  والمختبــرات  المختلفــة 

البلــد. هــذا  فــي  المعديــة  االمــراض 
فــان   العاليمــة  الصحــة  منظمــة  وحســب 
فيــروس »حمــى القــرم الكونغــو النزفيــة« يتســبب 

فــي وفــاة 40% مــن المصابيــن بــه.

البقية على الصفحة7

باســم  المتحــدث  أعلــن  طهران-فــارس:- 
ــة حجــة االســالم غــالم حســين  الســلطة القضائي
ــى 3 أشــخاص  ــاء القبــض عل محســني اجئــي إلق
فــي محافظــة هرمــزكان علــى صلــة بملــف المتهــم 

ــجن. ــرة بالس ــل فت ــر قب ــذي انتح ــس ال بالتجس
االحــد،  امــس  الصحفــي   مؤتمــره  وفــي 
امامــي  ســيد  كاووس  بشــأن  ســؤال  علــى  وردا 
)الشــخص المتهــم بالتجســس الــذي انتحــر فــي 
ســجن ايفيــن قبــل فتــرة(، قــال حجــة االســالم 
غــالم حســين محســني اجئــي: لحــد اآلن لــم 
يتــم اعتقــال شــخص اجنبــي فــي هــذا الملــف.

أشــخاص   3 اعتقــال  مؤخــرا  تــم  وأضــاف: 
بمحافظــة هرمــزكان.. ولكــن القانــون ال يســمح 
فــي الوقــت الحاضــر بالكشــف عــن التفاصيــل.

ان  تشــكوا  ال  المراســلين:  مخاطبــا  وتابــع 
موضــوع التغلغــل يشــكل موضوعــا جــادا، تقــوده 

الصهيونــي. والكيــان  أميــركا 
وأكــد اجئــي أن القضــاء وبطلــب مــن الشــعب 
ــداران  ــارع باس ــي ش ــغب ف ــري الش ــدى لمثي يتص

ــران. ــة طه بالعاصم
ــراد،  ــؤالء االف ــى ه ــض عل ــاء القب ــم إلق ــل: ت وأكم
كمــا تــم تعييــن المفتــش والقاضــي للنظــر فــي هــذا 
الملــف، وفــي يــوم االربعــاء الماضــي تــم اصــدار الئحــة 
ــا. ــه قريب ــراد، وســتتم محاكمت اتهــام ألحــد هــؤالء االف

لمراعــاة  جهودنــا  قصــارى  نبــذل  اننــا  وأردف 
ــن اإلنصــاف..  ــدم الخــروج ع ــة، وع ــة القانوني المهل
ليــس فقــط بشــأن مــن تســبب باستشــهاد افــراد 
الشــرطة، بــل فــي جميــع حــاالت المعتقليــن، يتــم 

ــون. ــق القان ــم وف ــل معه التعام
وفيمــا لفــت الــى ان القانــون يلــزم توكيــل محام 
للدفــاع فــي هكــذا اتهامــات؛ صــرح المتحــدث باســم 
الســلطة القضائيــة ان كل مــن لــه تــورط فــي هــذه 

الجريمــة وبــاي نحــو كان ســتتم مطاردتــه قانونيــا 
يتــم  لــم  ربمــا   : القضــاء؛ مضيفــا  الــى  واحالتــه 

القبــض علــى جميــع هــؤالء )المتهميــن( بعــد.
االســالم  اعلــن حجــة  وفــي ســياق متصــل، 
ــم  ــد المشــتبه به ــاة اح ــن وف ــي ع محســني ايجئ

ضمــن هــذه االضطرابــات فــي المستشــفي.

طهران-ارنــا:- قــال رئيــس دائــرة 
احمــد  البــالد  فــي  العدلــي  الطــب 
ــي  ــالمية ف ــدول االس ــجاعي ، ان ال ش
مليئــة  مناطــق  فــي  تقــع  المنطقــة 
بالحــوادث وعلــى طريــق الهجــرة غيــر 

. بالبشــر  واإلتجــار  الشــرعية 
واضــاف شــجاعي امــس االحد في 
ــي  ــر الطــب العدل ــاع رؤســاء دوائ اجتم
اإلتجــار  ان  االســالمية،  الــدول  فــي 
بالبشــر والهجــرة غيــر الشــرعية افضت 

ــرة. ــوارث و خســائر بشــرية كبي ــوع ك ــى وق ال
واشــار شــجاعي الــى ان الــدول االســالمية تقــع 
ــة وان  ــة بالكــوارث الطبيعي ايضــا فــي مناطــق مليئ
نســبة عاليــة مــن الحــوادث الطبيعيــة مثــل الــزالزل 
والســيول فــي العالــم تقــع فــي هــذه المناطــق، 
واضيــف اليهــا كــوارث اخــرى مثــل الحــروب وانــواع 

ــة والعنــف. ــات األرهابي العملي
ــة الواســعة والتــي  ــال ان الحــوادث الجغرافي وق
اســيا  شــرق  جنــوب  الــى  ميانمــار  مــن  تمتــد 
ــا  ــطين، ازدادت يوم ــان وفلس ــوريا ولبن ــمل س وتش

بعــد يــوم، وتلحــق خســائر بشــرية واســعة.
ــة المســؤولة عــن  ــي هــو الجه ــان الطــب العدل ــد ب وأك

ــذه الحــوادث. ــة ه البقية على الصفحة7متابع

الجبير وزير خارجية »اسرائيل«
ــن ان  ــور عشــقي م ــرات أن ــط المخاب ــن سمســار السياســة الســعودية ضاب ــا يعل عندم
»الملــك ســلمان ســيكون عــراب تطبيــع العالقــات مــع كيــان العــدو الصهيونــي«، فــال غرابــة 
اذن ان يخــرج الجبيــر بتصريحاتــه االخيــرة بالقــاء التهــم الزائفــة للمقاومــة االســالمية 

الفلســطينية.
ومــن الطبيعــي جــدا ان تخــرج التصريحــات المعاديــة للمقاومــة الفلســطينية مــن قبــل  
المســؤولين الســعوديين خاصــة الجبيــر الــذي صــرح مــن قبــل ان حكومتــه تســعى لعالقــات 
اســتراتيجية مــع كيــان العــدو، وبــذا فــان الــذي يســعى الــى عالقــات اســتراتيجية مــع 

نتنياهــو، هــل يتوقــع منــه ان يضــع يــده بيــد المقاومــة التــي تريــد ازالــة هــذا الكيــان؟.
والــذي البــد مــن االشــارة اليــه ان حكومــة بنــي ســعود ومــن يســير فــي فلكهــا يدركــون 
جيــدا ان مثــل هــذه التصريحــات وغيرهــا لــن تتــرك اثرهــا علــى مســيرة المقاومــة  الباســلة 
ــان الغاصــب  ــى هــذا الكي ــا مــن اجــل ان ال يبق ــا ووضعــت كل خططه ــي اتخــذت طريقه الت
مســيطرا علــى رقــاب الفلســطينيين، وان الدمــاء التــي تــراق فانهــا تــروي شــجرة المقاومــة 
الباســقة والتــي اليــوم تقــض مضاجــع ليــس فقــط الصهاينــة بــل كل الذيــن يدعمونهــم ســواء 

كان االميــركان واذيالهــم خاصــة الســعوديون.
ــا  ــار حفيظته ــة اث ــى المقاوم ــي تحــرض عل ــرة الت ــر االخي ــان تصريحــات الجبي ــك ف ولذل
ــه  ــذي تدعــي في ــي الوقــت ال ــة اذ ف ــة نفاقي ــا حال ــا واســتهجنتها واعتبرته ــددت به بحيــث ن
حكومــة بنــي ســعود بانهــا تدعــم القضيــة الفلســطينية بينمــا شــكلت التصريحــات االخيــرة 
للجبيــر صدمــة كبيــرة للشــعب الفلســطيني الــذي يعتبــر قضيته الفلســطينية قضية اساســية 
اليمكــن التنــازل عنهــا، كمــا انهــا اشــارت الــى أن تصريحــات الجبير مخالفــة للقوانيــن الدولية 
والمواقــف العربيــة واإلســالمية المعهــودة التــي تؤكــد علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي 

المقاومــة والنضــال لتحريــر أرضــه ومقدســاته.
وقــد اشــارت اوســاط سياســية واعالميــة ان تصريحــات الجبيــر ضــد المقاومــة ال تمثــل 
ارادة الشــعب الســعودي الــذي يقــف مــع الشــعب الفلســطيني فــي تحقيــق اهدافــه بتحريــر 
االرض واالنســان الفلســطيني والمقدســات مــن براثــن الصهاينــة المجرميــن، ودليلنــا علــى 
ذلــك فليفســح حــكام بنــي ســعود المجــال امــام هــذا الشــعب ليعبــر عــن رأيــه مــن خــالل 

الســماح لهــم بالتظاهــر او اقامــة المهرجانــات لكــي تتضــح حقيقــة هــذا الشــعب؟.
ونقــول للجبيــر ان تصريحاتــه الجوفــاء ضــد المقاومــة االســالمية الفلســطينية وارســال 
االتهامــات لهــا تتســاوق مــع التوجــه الصهيونــي بحيــث عبــرت تلــك االوســاط قــد تســمح لهــا 
ــه الســعودية مــن هــذا  ــان الصهيونــي فيمــا اذا تــم طردت ــة الكي ــرا لخارجي ــان تســميه وزي ب

المنصــب. 
ــا  ــا للفلســطينيين النه ــون اشــد ايالم ــد تك ــة ق ــا ضــد المقاوم ــي اطلقته ــات الت واالتهام
تعتبــر طعنــة قاتلــة لهــم النهــا جــاءت ممــن يدعــي انــه يمثــل حامــي الحرميــن الشــريفين 
ــي  ــدو الصهيون ــان الع ــت ف ــس الوق ــرب، وبنف ــلمين او ع ــوا بمس ــطينيين ليس وكأن الفلس
سيســتغل مثــل هــذه التصريحــات الرتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات والجرائــم بحــق الشــعب 

ــارك. الفلســطيني واالرض وبحــق القــدس والمســجد األقصــى المب
واخيــرا فليعلــم كل المتآمريــن علــى المقاومــة االســالمية الفلســطينية مــن ان هــذه 
المقاومــة الباســلة اليمكــن اخمــاد صوتهــا او ايقــاف زحفهــا والبــد ان تحقــق اهــداف شــعبها 
ببــذل  الغالــي والنفيــس حتــى تحقــق هدفهــا االســمى واالكبــر وهــو ازالــة الغــدة الســرطانية 

مــن قلــب  العالــم االســالمي.


	_GoBack
	_GoBack

