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نوبخت: سنعيد النظر في تركيبة 5+1 في حال 
خروج أميركا من االتفاق النووي

 طهران-إرنــا:- قــال الناطــق باســم الحكومــة 
الثانيــة عشــرة محمــد باقــر نوبخــت 'ان إيــران هــي 
طــرف فــي اإلتفــاق النــووي فيمــا ان الطــرف اآلخــر 
يضــم ســت دول مــن بينهــا أميــركا وفــي حــال خــروج 
ــد النظــر  ــا اال ان نعي ــا علين ــاق فم ــن اإلتف ــركا م أمي

فــي تركيبــة الطــرف الثانــي.
وصــرح نوبخــت امــس األربعــاء ان مديرعــام 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــه طالمــا اعلــن عــن 
اطــار خطــة  فــي  ايــران بجميــع تعهداتهــا  التــزام 
العمــل المشــترك الشــاملة وان التعــاون جــار بيننــا 

وبيــن ســائر أعضــاء اإلتفــاق.
وأضــاف ان خطــة العمــل المشــترك الشــاملة 
ليســت اتفاقــا ثنائيــا بيــن إيــران وأميــركا رغــم دور 
االخيــرة فيــه بــل انــه إتفــاق بيــن إيــران وســت دول 
ــام  ــى االم ــاض ال ــاون م ــركا وان التع ــا أمي ــن بينه م
بيننــا وبيــن االعضــاء الخمســة االخريــن وفــي حــال 
فــي  النظــر  االتفــاق ســنعيد  مــن  امريــكا  خــروج 

ــاء. ــة االعض تركيب

خالل االجتماع الموسمي لمجلس الحكام..

نجفي: التحركات االميركية االخيرة تتعارض واالتفاق النووي

روسيا: ال يجوز المقارنة بين قضيتي إيران 
وكوريا الشمالية

لوضع حد للكارثة االنسانية فيها..

المرجع مكارم شيرازي يدعو علماء الدين في العالم 
االسالمي الى زيارة ميانمار

فيما يعلن قاسمي ارسال مساعدات انسانية..

بروجردي: مجلس الشورى بصدد ارسال وفد الى ميانمار لدراسة اوضاع المسلمين
خرازي: هنالك شروط خاصة لتفقد المراكز 

النووية االيرانية
 طهران-ارنا:-اكــد رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة كمــال خــرازي بــان هنالــك 
بنظــر  اخــذت  خاصــة  شــروطا 
االعتبــار لتفقــد المراكــز النوويــة ، 
وليــس بامــكان اي دولــة الطلــب 

المراكــز. هــذه  لتفقــد  بســهولة 
صحفــي  مؤتمــر  وخــالل 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  مشــترك 
ــز  االســترالي االســبق غــرت ايفان
ان  خــرازي،  قــال  طهــران  فــي 
المراكــز النوويــة لهــا وضــع خــاص 
فــي  تاتــي  لنــا  بالنســبة  وهــي 

ايضــا. النــووي  االتفــاق  فــي  اليــه  االشــارة  تمــت  مــا  وهــو  القومــي  االمــن  اطــار 
واضــاف، ان ايــران )وفقــا لالتفــاق النــووي( تقتــرح مســارات مختلفــة وســبال خاصــة كــي تتمكــن الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن تفقــد المراكــز النوويــة.

واعظي: زيارة الرئيس روحاني لنيويورك ستكون قصيرة

إذا لزم االمر..

االدميرال سياري: سنكشف عن وثيقة توجيه االنذار 
للسفينة االميركية

خطط لتجنيد 300 عنصر..

اعتقال داعشي كان ينوي شن عمليات انتحارية 
خالل محرم

يجب ان ال نتاثر بالضغوط االجنبية..

اللواء باقري: علينا بلوغ االكتفاء الذاتي 
في سدّ حاجات البالد

 طهران-ارنــا:- اكــد رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري ضــرورة الصمــود بوجــه 
ــوغ االكتفــاء  الضغــوط االجنبيــة وعــدم التاثــر بهــا، وبل

الذاتــي فــي ســدّ حاجــات البــالد.
 ، لــه  تصريــح  فــي  باقــري  اللــواء  واســتعرض 
االســالمية  للجمهوريــة  الدفاعيــة  الســتراتيجية 
مرحلــة  بلــوغ  علــى  ترتكــز  انهــا  مؤكــدا  االيرانيــة، 
الحاجــات  ســدّ  مجــال  فــي  الذاتــي  االكتفــاء 

للبــالد. )العســكرية( 
ان  علــى  االيرانــي  العســكري  القائــد  وشــدد 
مشــروع  اي  تســتلم  لــم  االســالمية  الجمهوريــة 
ــا اي  ــد، وال يوجــد لديه ــب اي بل ــن جان )عســكري( م

)اجنبــي(. عســكري  مستشــار 
وتابــع، ان القــوات المســلحة االيرانيــة بلغــت فــي اطــار مشــاريعها وخططهــا الســتراتجية مســتوى رفيعــا 

مــن الــردع حيــث ال يخطــر ببــال اي بلــد القيــام بتهديــد هــذا البلــد.

اإلتحاد الوطني الكردستاني على حافة 
االنفجار.. عادل مراد ضد االستفتاء 

وكوسرت مع بارزاني
ــة االســتفتاء لــم تقتصــر تأثيراتهــا  يبــدو ان أن قنبل
علــى العالقــة بيــن بغــداد وأربيــل، بــل أن تداعياتهــا تــكاد 
تعصــف بــذات االحــزاب الكردســتانية الكبــرى، التــي 
ــث  ــى نفســها بشــأن هــذه المســألة. حي أنقســمت عل
أن قــادة االتحــاد الوطنــي الكردســتاني الــذي يوصــف 
بأنــه الحــزب المعتــدل فــي االقليــم، انقســموا بعمــق 
حــول هــذه المســألة، ففــي الوقــت الــذي يصعــد كوســرت 
االتحــاد،  فــي  البيشــمركة  صقــور  مــن  وهــو  رســول 
اللهجــة مــع بغــداد، ويضــع كتفــه علــى كتــف برزانــي 
لتصعيــد األوضــاع الــى أبعــد مــدى ملتهــب، يظهــر صــوت 
القيــادي المعتــدل عــادل مــراد، المعــارض لهــذه الخطــوة 
االســتفتاء  بتأجيــل  مطالبــًا  المتعجلــة،  التصعيديــة 
خصوصــًا مــع الموقــف النيابــي العراقــي الشــجاع الــذي 
صــدر فــي بغــداد امــس، حيــث صــوت اعضــاء المجلــس 
علــى رفــض االســتفتاء، ودعــا دولــة رئيــس الــوزراء الــى 

ــة. ــدة االراضــي العراقي ــى وح ــاظ عل الحف
ومــن تصريحــات كوســرت رســول الــذي قــال 
مــن كركــوك امــس، والتــي زارهــا برفقــة مســعود 
برزانــي، ان االقليــم لــم يبــق لــه شــيء فــي 
بغــداد، وأنــه مــع المضــي باالســتفتاء مدعيــًا طــرد 
الكــرد مــن بغــداد . الــى موقــف عــادل مــراد الــذي 
يبــدو أنــه مؤيــد ومدعــوم مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــادات االتحــاد  ــؤاد معصــوم، وبعــض قي ــور ف الدكت
االســتفتاء  تؤيــد  ال  والتــي  المعتدلــة،  الوطنــي 
الحكومــة  مــع   معمــق  لحــوار  وتدعــو  اآلن، 

ــداد.  ــي بغ ــة ف المركزي

صحيفة بريطانية تكشف النقاب عن خطة 
سعودية جديدة حول العالم

كشــفت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة، أن 
المملكــة تخطــط إلقامــة مراكــز للعالقــات العامــة فــي أوروبا 
وآســيا كجــزء مــن حملــة جديــدة لمواجهــة التغطيــات 
اإلعالميــة الســلبية التــي تحــاول تشــويه صورتهــا عالميــًا.

اطلعــت  إنهــا  البريطانيــة  الصحيفــة  وقالــت 
الثقافــة واإلعــالم  علــى وثيقــة تكشــف اعتــزام وزارة 
ــدن  ــي لن ــة ف ــات العام ــز للعالق ــة مراك ــعودية، إقام الس
وباريــس وموســكو مطلــع الشــهر الجــاري، مشــيرة إلــى 
أن المملكــة تهــدف مــن وراء إقامــة تلــك المراكــز لترويــج 
الحقيقيــة للمملكــة، لــدول العالــم، وتحســين اإلدراك 

العالمــي عــن المملكــة، حســبما أفــادت الوثيقــة.
أنــه يمكــن  أكــدت  الوثيقــة  أن  الصحيفــة  وأفــادت 
ــة لتشــمل  ــات العام ــز العالق ــادرة إنشــاء مراك توســيع مب
عواصــم ومدنــًا آســيوية، مثــل: بكيــن، ومومبــاي، وغيرهــا 

ــل. ــام المقب ــن الع ــارًا م ــرى اعتب ــدن الكب ــن الم م

فــي  الثــورة  حــرس  قائــد  طهران-فارس:-أعلــن 
ألقــاء  مدينــة شــهريار غــرب طهــران امــس األربعــاء، 
يخطــط  كان  داعــش  بتنظيــم  عضــو  علــى  القبــض 
لتجنيــد 300 عنصــر لشــن هجمــات انتحاريــة فــي ايــران.

الهجمــات  أن  يامينــي  أميــن  العقيــد  واوضــح 
كانــت تســتهدف مراســم احيــاء عاشــوراء ذكــرى 
استشــهاد االمــام الحســين )ع( التــي تبــدأ األســبوع 

ــام. ــرة أي ــتمر عش ــل وتس المقب
وأضــاف أن المعتقــل ينتمــي لفــرع »اجنــاد الشــام« 

لتجهيــز  يخطــط  وكان  االرهابــي  للتنظيــم  التابــع 
حوالــى 300 شــخص لتنفيــذ هجمــات انتحاريــة.

وبيّــن العقيــد يامينــي أن القــوات االمنيــة تعقبــت 
المعتقــل الــذي كان بحوزتــه هاتــف محمــول وآخــر 
يعمــل عبــر األقمــار االصطناعيــة ورتبــوا اجتماعــا معــه 
فــي ضاحيــة أنديشــه بغــرب طهــران بعــد إيهامــه بأنهــم 

أعضــاء فــي داعــش، وتــم اعتقالــه لــدى حضــوره.
وأشــار إلــى أن رجــال االمــن تمكنــوا مــن افــراغ معلومــات 

قيمــة مــن الهاتــف المحمــول الــذي كان بحوزتــه.

طهران-فارس:-أكــد قائــد القــوة البحريــة 
التابعــة للجيــش االميــرال حبيــب اهلل ســياري، 

ــة  ــذار قاذف ــة أن ــن وثيق ــالن ع ــه ســيتم االع أن
بميــاه  االميركيــة  للســفينة  ايرانيــة  صواريــخ 

ــر. ــزم االم ــي إذا ل ــج الفارس الخلي
وشــدد االدميــرال ســياري علــى هامــش 
ختــام الــدورة القرآنيــة الـــ 17 امــس االربعــاء، 
علــى أنــه ســيتم توجيــه التحذيــر بشــدة ألي 
ــراب مــن  ــد االقت ــا، عن ــة مهمــا بلغــت قوته جه

الميــاه االقليميــة االيرانيــة.
قــد  »فالخــن«  الصواريــخ  قاذفــة  وكانــت 
وجهــت تحذيــرات لســفينة اميركيــة فــي ميــاه 
الخليــج الفارســي قــرب مينــاء جاســك مــا حــدا 

ــاد. ــى االبتع ــرة ال باالخي
االســماك  لصيــد  ايرانــي  لنــش  واطلــق 
علــى بعــد 45 ميــال مــن مينــاء جاســك رســائل 
لالنقــاذ بســبب عطــل المحــرك مــا دعــا بحريــة 
الجيــش االيرانــي لالســتجابة للطلــب وايفــاد 
التــي  »فالخــن«  الصواريــخ  قاذفــة  الســفينة 
ــش العاطــل  ــى ســحب اللن ــا عل ــل كوادره عم

ــاء. ــة المين ــى ارصف ال
وقــد اقتربــت ســفينة اميركيــة تحمــل 
الرقــم 02 مــن اللنــش االيرانــي اثنــاء عطلــه 
اال انهــا ابتعــدت بعــد ان تلقــت التحذيــرات 
االيرانيــة  الصواريــخ  قاذفــة  اطلقتهــا  التــي 

»فالخــن«.

طهران-فارس:-أعلــن رئيــس لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة 
فــي مجلــس الشــورى االســالمي عــالء الديــن بروجــردي ، أنــه مــن المقــرر 
ــار. ــي ميانم ــن ف ــي لدراســة اوضــاع المســلمين المضطهدي ــد برلمان إرســال وف
وبعــد اجتمــاع لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة مــع مســؤولي وزارة 
الخارجيــة لبحــث الوضــع فــي ميانمــار، قــال بروجــردي: كان ضروريــا قطــع عطلــة 
البرلمــان لبحــث وضــع مســلمي ميانمــار، وقــد دعونــا مســؤولي وزارة الخارجيــة 

للمشــاركة فــي االجتمــاع.
وأضــاف: ان ســفيرنا فــي تايلنــدا توجــه الــى ميانمــار، وأبلــغ حكومــة ميانمــار 
قلــق الجمهوريــة االســالمية البالــغ وأكــد ضــرورة وقــف أعمــال العنــف ضــد 

المســلمين.
مــن جهتــه اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة بهــرام قاســمي بــان وفــدا 
برئاســة مســاعد الخارجيــة لشــؤون اســيا واوقيانوســيا ابراهيــم رحيــم بــور 
ســيتوجه اليــوم الخميــس الــى بنغالديــش يرافقــه فريــق مــن جمعيــة الهــالل 

االحمــر االيرانــي حامــال مســاعدات انســانية الــى مســلمي ميانمــار.

وقــال قاســمي ان هــذا الوفــد الــذي يحمــل مســاعدات انســانية ايرانيــة الــى 
مســلمي ميانمــار، ســيتوجه غــدا الــى بنغالديــش لتقديمهــا عبــر هــذا البلــد الــى 
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الرئاســة  مكتــب  رئيــس  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
ــي  ــس حســن روحان ــارة الرئي ــود واعظــي، إن زي محم
الــى نيويــورك للمشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

لالمــم المتحــدة، ســتكون زيــارة قصيــرة و مكثفــة.

ــه  ــح ل ــي تصري ــاء ف ــال واعظــي امــس االربع وق
ان برامــج مختلفــة مدرجــة علــى جــدول هــذه الزيــارة 
حيــث ســيقوم الرئيــس روحانــي خاللهــا بإلقــاء 
ــع  ــع م ــة و يجتم ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــة ف كلم
االيرانييــن المقيميــن فــي نيويــورك الــى جانــب 
الصحفييــن  و  السياســية  النخــب  و  المســلمين 
وكذلــك يجــري مقابــالت مــع وســائل االعــالم كمــا 
يأتــي االجتمــاع مــع بعــض زعمــاء العالــم ضمــن 

جــدول اعمــال الزيــارة.

فيينا-ارنــا:- اكــد مندوبنــا الدائــم لــدى الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة رضــا نجفــي علــى دور االتفــاق 
النــووي بوصفــه اتفاقــا تاريخيــا ادى الــى انهــاء ازمــة لم 
تكــن ضروريــة؛ ومــا اكــد عليــه مجلــس االمــن الدولــي 
توجهــات  فــي  الحاصــل  الجــذري  التغييــر  بشــان 
مجلــس الحــكام )التابــع للوكالــة( حيــال العالقــات مــع 
ــا عــن اســفه لتحــركات االدارة االمريكيــة  ايــران؛ معرب

ــاق. ــارض وهــذا االتف ــي تتع ــرة الت االخي
جــاءت تصريحــات نجفــي هــذه امــس االربعــاء 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع للوكال ــكام التاب ــس الح ــمي لمجل ــاع الموس ــالل االجتم خ
الذريــة المقــام بفيينــا منــذ الحــادي عشــر مــن ايلــول الحالــي والــذي اســتعرض 

ــووي. ــاق الن ــذ االتف موضــوع تنفي
وصــرح منــدوب ايــران الدائــم لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قائــال، ان االتفــاق 
النــووي بمثابــة باقــي االتفاقيــات يرتكــز علــى االقــدام المتبــادل والتــام والمصاحــب 
بحســن النيــة وفــي اجــواء بنــاءة الــى جانــب االحتــرام المتبــادل مــن جانــب كافــة اطرافــه.

ولفــت نجفــي الــى القــول انــه بعــد مضــي اكثــر مــن 20 شــهرا، اال ان تنفيــذ 
ــركا؛  ــب االطــراف االخــرى وخاصــة امي ــوال مــن جان ــق قب ــم يل ــووي ل ــاق الن االتف
موضحــا ان االدارة االميركيــة انتهجــت مســارا غيــر بنــاء ومعــارض لــروح ونــص 

االتفــاق النــووي بهــدف تقويضــه هــذا االتفــاق.
وعــدّ زيــارة احــد المســؤولين االمريــكان االخيــرة 
)دور(  اهميــة  مــن  االنتقــاص  بهــدف  وذلــك  لفيينــا 
الســيئة  للنوايــا  اخــر  نموذجــا  تشــكل  'الوكالــة' 

المريــكا. الصادقــة  غيــر  والســلوك 
واكــد نجفــي ان فــرض الضغــوط علــى الوكالــة الدولية 
نتيجــة  ســيخلف  كانــت  وســيلة  بــأي  الذريــة  للطاقــة 
بالحياديــة  والمتســمة  المهنيــة  الطبيعــة  ســلبية علــى 
ــا  ــاة عليه ــام الملق ــذ المه ــياق تنفي ــي س ــك ف ــة وذل للوكال
ــكام  ــس الح ــرارات مجل ــى ق ــة ال ــن، اضاف ــس االم ــن مجل ــادر ع ــرار 2231 الص ــا للق وفق

وبالتالــي ســيخل بســيادة ومكانــة هــذه الوكالــة.
واردف الســفير االيرانــي لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قائــال، ان 
اجــراءات الوكالــة يجــب ان ال تمــس التنميــة االقتصاديــة والفنيــة فــي ايــران وان 
ــة وباقــي  ــة والصناعي ــة والفني ال تدخــر جهــدا فــي الحفــاظ عــن االســرار التجاري

ــا. المعلومــات الســرية التــي تقــدم اليه
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه، نــوه نجفــي الــى تاكيــد الوكالــة الدوليــة 
ــم  ــران يت ــي اي ــي ف ــول االضاف ــذ البروتوك ــى ان موضــوع تنفي ــة عل ــة الذري للطاق

ــدول االعضــاء. ــي ال كباق

دبلوماســي  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
روســي رفيــع المســتوى أن موســكو مهتمــة باقتــراح 
النوويــة  القضيــة  تســوية  نمــوذج  بتبنــي  خــاص 
اإليرانيــة لحــل قضيــة كوريــا الشــمالية، لكنــه شــكك 

فــي جــدوى مقارنــة وضــع الدولتيــن ومواقفهمــا.
وقــال ســيرغي ريابكــوف، نائــب وزيــر الخارجيــة 
الروســي، إن روســيا تقــدر االقتــراح الــذي قدمتــه 
حــول  ميــركل  أنغيــال  األلمانيــة  المستشــارة 
ــران،  ــع إي ــة المفاوضــات السداســية م ــاد تجرب اعتم

الســتئناف الحــوار مــع بيونــغ يانــغ.
وأوضــح الدبلوماســي الروســي أن الوضــع الحالــي 
تبنــي  يتطلــب  النوويــة،  يانــغ  بيونــغ  قضيــة  حــول 
مقاربــة مبدعــة، مشــيرا إلــى خطــورة اســتمرار الدوامــة 
الحاليــة، عندمــا يتــم اعتمــاد نفــس الســيناريو للتعامل 
مــع القضيــة، مــرة تلــو األخــرى، رغــم وجــود أفــكار 
ــة  ــي كل موجــة مــن األزم ــي النتيجــة، تأت ــدة. وف جدي
ــورة  ــن خط ــد م ــا يزي ــر، م ــن التوت ــى م ــتوى أعل بمس
انــزالق الوضــع نحــو مواجهــة مســلحة، حســبما مــا 

ــوف. ــات ريابك ــي تصريح ــاء ف ج
وشــدد ريابكــوف علــى أنــه ال يجــوز المقارنــة 
الشــمالية كملفيــن  إيــران وكوريــا  بيــن قضيتــي 
ــا الشــمالية  ــز كوري ــا يمي ــن، موضحــا أن »م متوازيي
عــن إيــران يكمــن فــي أنهــا تحولــت إلــى دولــة 
طــورت فعــال تكنولوجيــا األســلحة النوويــة، لدرجــة 
نوويــة  لقنابــل  اختبــارات  بإجــراء  لهــا  تســمح 
ــل  ــائل نق ــتدام لوس ــر المس ــو التطوي ــرك نح والتح
األســلحة النوويــة وتحديــدا الصواريــخ الباليتســية«.

وأعــاد ريابكــوف إلــى األذهــان أنــه حيــن جــرى 
توقيــع إيــران علــى االتفــاق النــووي مــع الــدول الكبــرى، 
ــووي  ــج ن ــا أي مظاهــر لبرنام ــي أراضيه ــم تالحــظ ف ل
عســكري. وذكــر بأنــه، رغــم مزاعــم الــدول الغربيــة، 
يركــز البرنامــج الصاروخــي لطهــران، بالدرجــة األولــى، 
المجــال  علــى  وليــس  الفضائــي،  المجــال  علــى 
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ناصــر  اهلل  آيــة  الدينــي  المرجــع  دعــا  قم-ارنــا:- 
مــكارم شــيرازي، علمــاء الديــن فــي مختلــف الــدول 
االســالمية الــى زيــارة ميانمــار بهــدف اجــراء الحــوار مــع 
المســؤولين هنــاك لوضــع حــد للكارثــة االنســانية فيهــا.

واضــاف آيــة اهلل مــكارم شــيرازي امــس االربعــاء 
انــه علــى علمــاء الديــن البارزيــن مــن مختلــف الــدول 
ــراق و مصــر  ــا و الع ــران و تركي ــا اي االســالمية بمــا فيه
ــارة ميانمــار الجــراء حــوار مــع المســؤولين  ــان زي و لبن
هنــاك بســبب مــا يجــري هنــاك مــن ابــادة المســلمين.
ــا  ــي طياته ــارة ســتحمل ف ــذه الزي واوضــح ان ه
السياســية  القضايــا  عــن  بعيــدة  انســانية  قيمــة 
الكارثــة  اســباب  علــى  الوقــوف  الــى  تهــدف  و 

االنســانية فــي ميانمــار و ايجــاد حــل لهــا.
وفيمــا اشــار الــى تشــريد ثالثمئــة الــف مــن 

مســلمي ميانمــار اكــد ان الصــور المنتشــرة مــن 
ابــادة هــوالء المســلمين توجــع القلــوب متســائال 
لمــاذا التــزم العالــم االســالمي الصمــت تجــاه هــذه 

الكارثــة االنســانية؟.
ــدول  ــة ال ــوزراء خارجي ــاع ل ــد اجتم ــر عق واعتب
االســالمية لمتابعــة ابعــاد هــذه الكارثــة االنســانية 
مبــادرة اخــرى يمكــن اعتمادهــا للتصــدي البــادة 
المســلمين فــي ميانمــار قائــال: ال يمكــن عقــد 
االمــل علــى االمــم المتحــدة اذ انهــا اكتفــت بتنديــد 

ــم. هــذه الجرائ
ــرى  ــرى ت ــوى الكب ــاك بعــض الق واضــاف ان هن
الكارثــة االنســانية فــي ميانمــار فــي مصلحتهــا و 

ــة. ــذه القضي ــي ه ــم المتحــدة ف ــع تدخــل االم تمن
مســلمي  اقليــة  لــه  تعرضــت  مــا  ان  يذكــر 
و  التشــريد  اعمــال  مــن  ميانمــار  فــي  الروهينغــا 
مختلــف  مــن  منــددة  افعــال  ردود  اثــارت  االبــادة 

الدوليــة. االوســاط 

آل سلمان فوق بحر من االلغام
منــذ ايــام والنشــطاء الســعوديون ســواء فــي الداخــل او الخــارج اخــذوا يشــعلون حربــا كالميــة 
ــن  ــا محمــد ب ــي ينتهجه ــع التواصــل االجتماعــي ضــد السياســات االســتبدادية الت ــى مواق مســعورة عل
ســلمان وفــي مختلــف المياديــن  بعــد ان ازاح كل خصومــه مــن ابنــاء العمومــة عــن الطريــق، وهــو اليــوم 
يهيمــن علــى كل مراكــز القــرار بــال منافــس فــي ظــل تكهنــات واســعة بانــه بــات قــاب قوســين او ادنــى 
مــن ازاحــة والــده عــن العــرش والتربــع عليــه، وهــذا مــا خلــق تيــارا معارضــا فــي جميــع االوســاط الســعودية 

مــن علمــاء ونخــب ومثقفيــن وطلبــة وســائر طبقــات المجتمــع االخــرى.
وبعــد وصــول الملــك ســلمان الــى ســدة الحكــم اختلفــت االحــوال فــي المملكــة جذريــا فقــد 
شــعر الملــك بــان امتالكــه لترســانات االســلحة زادت مــن حالــة انتفاخــه علــى انــه القــادر علــى 
ترتيــب اوضــاع المنطقــة مــن جديــد بصفتــه الرجــل الحاســم الــذي ســيبدأ بهجــوم يســميه 
بـ«عاصفــة الحــزم« ويبــدأ بالحلقــة االضعــف وهــي اليمــن لترفــع بقيــة دول المنطقــة رآيــة 
االستســالم لكنــه وبعــد ثــالث ســنوات الرجــل ليــس يــراوح فــي مكانــه فــي المنطقــة بــل خســر 
كل شــيء دون ان يحقــق اي مكســب علــى االرض بــل علــى العكــس تمامــا خســر الكثيــر مــن 
اراضيــه وهــو اليــوم ال يعــرف كيــف يلملــم جراحاتــه فــي وقــت باتــت االزمــة تشــتد فــي الداخــل 
وســط تصاعــد موجــة المعارضــة ضــد سياســات البلــد لدرجــة ان االبــواق العلمائيــة المحســوبة 
ــال وهــذا  ــم االعتق ــى وغيرهــم طاله ــودة والقرن ــال ســلمان الع ــن امث ــى النظــام  الســعودي م عل
يــدل علــى ان المملكــة مأزومــة داخليــا وخارجيــا وهــي احــوج مــا تكــون لالمــن واالســتقرار لكــن 
مــن شــدة خوفهــا وتخبطهــا ومــا تلفهــا مــن هواجــس كبيــرة وكثيــرة مضطــرة لممارســة القبضــة 
ــع  ــا وبقم ــن انه ــر م ــا بتصــور واه وخطي ــر لمعالجــة مشــاكلها امني ــا الكثي ــي تكلفه ــة الت الحديدي

ــع لبطشــتها. ــاس وتخويفهــم، ســتبعد االخطــار عــن نفســها وسيستســلم الجمي الن
منظمــة القســط الحقوقيــة الســعودية التــي مقرهــا لنــدن اكــدت نبــأ االعتقــاالت دون  ان تحــدد 
رقمــا محــددا لهــا فاضافــة الــى اعتقــال ســلمان العــودة والقرنــي والمالكــي والعمــري هنــاك مــا ال يقــل 
عــن ثمانــي شــخصيات بــارزة اخــرى بينهــم اكاديميــون وشــعراء ومعلقــون فــي التلفزيــون، علــى ان 
كل هــؤالء هــم مــن صنــوف معتقلــي الــرأي، لكــن مــا افــاد بــه مصــدر امنــي ســعودي لوكالــة االبنــاء 
ــن  ــة م ــرة الماضي ــالل الفت ــت خ ــة تمكن ــن الدول ــة ام ــان »رئاس ــاء  ب ــس االول الثالث ــعودية ام الس
رصــد انشــطة اســتخباراتية لمجموعــة مــن االشــخاص لصالــح جهــات خارجيــة ضــد امــن المملكــة 
ومصالحهــا ومقدراتهــا وســلمها االجتماعــي بهــدف اثــارة الفتنــة والمســاس باللحمــة الوطنيــة وذهــب 
هــذا المصــدر الســعودي  الــى ابعــد مــن ذلــك ليتهــم هــؤالء بانشــطة تجســس واالتصــال بكيانــات 
خارجيــة وهــذه تهمــا تصــل باصحابهــا لقطــع الــرؤوس كمــا هــو دارج فــي المملكــة، فــي وقــت ان مــا 
ذكــر مــن االســماء خاصــة مــن الطبقــة العلمائيــة هــم مــن ابــواق نظام آل ســعود ومؤيــدوه علــى الدوام. 
فالســؤال  الــذي يطــرح نفســه مــا الــذي يجــري خلــف الكواليــس فــي مملكــة القبضــة الحديديــة؟ انــه 
المــر محيــر ويســتدعي التامــل والتوقــف عنــده كثيــرا النــه ليــس مــن المعقــول ان يتجــرأ هــذا  النفــر 
القليــل مــن اشــهار  ســيفهم علــى آل ســلمان اذا لــم يكــن خلفهــم امــراء اقويــاء مــن داخــل االجنحــة 
ــة وهــذه هــي منتهــى الخطــورة وقــد تنفجــر االوضــاع فــي ايــة  المتصارعــة علــى الحكــم فــي العائل
لحظــة وتتكشــف مــا يــدور مــن حقائــق دامغــة داخــل المملكــة خاصــة وان ولــي العهــد محمــد بــن 
ســلمان وهــو الملــك الفعلــى اصــدر مرســوما يمنــع بموجبــه كافــة االمــراء مــن الســفر الــى الخــارج 

وهــذا ينــم عــن تخوفــه وحــذره الشــديدين مــن تحــركات هــؤالء االمــراء خــارج البلــد.
واذا مــا تعمقنــا فــي االوضــاع  الداخليــة الســعودية خاصــة بعــد هزائمهــا المنكــرة فــي مختلــف الســاحات العربيــة، 
فانهــا يشــوبها اليــوم الكثيــر مــن الضبابيــة وهــي علــى مختلــف طــرق مجهولــة يصعــب التكهــن بهــا وهــي مفتوحــة 

علــى اســوء االحتمــاالت وكأن آل ســلمان يســيرون فــوق البحــر مــن االلغــام.
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