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التحرير

الخميس 21 محرم، 1439 هـ ق 20 مهر 1396 هـ ش، 12 تشرين االول 2017مالعدد )9686( السنة السابعة والثالثون

صالحي يلتقي وزير الخارجية 
البريطاني

رئيــس  مســاعد  طهران-فارس:-التقــى 
الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة علــي 
اكبــر صالحــي فــي لنــدن امــس االربعــاء بمعيــة 
الخارجيــة  وزيــر  نجــاد،  بعيــدي  حميــد  الســفير 

جونســون. بوريــس  البريطانــي 
ــى  ــد ال ــى راس وف ــد وصــل عل وكان صالحــي ق
العاصمــة البريطانيــة لنــدن قادمــا مــن رومــا الجــراء 
محادثــات مــع عــدد مــن المســؤولين البريطانييــن.
وتاتــي هــذه الزيــارة تلبيــة لدعــوة مــن وزيــر 
ــي بوريــس جونســون للبحــث  ــة البريطان الخارجي

حــول العالقــات بيــن البلديــن.
ــدة  ــا لع ــى روم ــارة ال ــام بزي ــد ق وكان صالحــي ق
ــى  ــا عــددا مــن المســؤولين والق ــام التقــى خالله اي
كلمــة فــي نــدوة 'ادواردو امالــدي' الدوليــة العشــرين 
التــي اقيمــت تحــت عنــوان 'التعــاون الدولــي لتعزيــز 
الســالمة النوويــة واالمــن النــووي وعــدم انتشــار 

ــة'.        االســلحة النووي

الريجاني يعلن استمرار المشاورات بين البرلمان والحكومة..

نواب المجلس يؤكدون على التزامهم بتوجيهات سماحة القائد بشأن االتفاق النووي
*ظريف: اعددنا اآلليات الالزمة في حال انسحاب اميركا من االتفاق ولن نعيد التفاوض بالشأن النووي مطلقا 

المرجع مكارم شيرازي: ايران لن تسمح بايجاد قاعدة 
صهيونية على حدودها

ازاء االتفاق النووي..

خوشرو: اي اجراء من الطرف االخر سيواجه 
برد مناسب من ايران

خالل كلمته في مؤتمر دور االتحادات العالمية في التقريب..

اراكي: ينبغي التوصل الى استراتيجيات عملية وميدانية لصنع تعاضد دولي الجل الوحدة
معلنة افتتاح 16 مكتبًا قنصليًا لها في ايران لهذا الغرض..

بغداد: توقعات بدخول 3 ماليين ايراني للعراق 
في زيارة االربعين

سفارتنا في لندن تفند مزاعم 
زوج نازنين زاغري

ــفارتنا  ــي س ــع ف ــؤول مطل ــد مس  لندن-ارنا:-فن
فــي لنــدن المزاعــم االخيــرة التــي اوردهــا ريتشــارد 
ــادة  ــال زي ــري حــول احتم ــن زاغ ــف زوج نازني راتكلي
فتــرة عقوبــة الســجن الصــادرة بحقهــا الــى 16 عامــا.

ونقــال عــن هــذا المســؤول الــذي قــال، لالســف 
فيهــا  يســعى  التــي  االولــى  المــرة  ليســت  انهــا 
راتكليــف اســتنادا الــى قضايــا غيــر صحيحــة لتاليــب 

الــراي العــام واثــارة الضجيــج االعالمــي.
واضــاف، الحقيقــة هــي ان الســيدة زاغــري تــم 
ابالغهــا خــالل جلســة للمحكمــة ببعــض اجراءاتهــا 
غيــر القانونيــة بنــاء علــى معلومــات جديــدة حصــل 
عليهــا مســؤول الملــف، وان هــذه االجــراءات هــي 
فــي مســتوى االتهــام فقــط وينبغــي وفقــا لعمــل 
المحكمــة ان تبحــث قضائيــا الثبــات مــدى صحتهــا.

يذكــر ان نازنيــن زاغــري االيرانيــة التــي تحمــل 
الجنســية البريطانيــة ايضــا والتــي تعمــل فــي مؤسســة 
'تومســون رويتــرز' تقضــي االن عقوبــة الســجن لفتــرة 5 
اعــوام للمســاس باالمــن القومــي االيرانــي تحــت غطــاء 

العمــل فــي هــذه المؤسســة 'الخيريــة'.

مؤكدا التصدي ألية نشاطات معادية على حدود البالد..

اشتري: انجازاتنا في مكافحة المخدرات تصب في صالح جميع بلدان العالم

حرس الثورة: ألجمنا من هو أكثر جنونا 
من ترامب

الجمهورية االسالمية ترسل ثالث شحنة من مساعداتها 
اإلنسانية الى الجئي بورما

»التغيير« تحذر من خسارة كركوك وتؤكد: 
كردستان في »مأزق شديد«

حــّذرت القياديــة فــي كتلــة التغييــر الكرديــة، 
شــيرين رضــا مــن »خطــورة تفاقــم األزمــة بيــن 
بغــداد وكركــوك، والتــي قــد تــؤدي إلــى خســارة 
محافظــة كركــوك، الفتــة الــى ان كردســتان فــي 

مــأزق شــديد. علــى حــد تعبيرهــا.
الكرديــة،  التغييــر  كتلــة  فــي  القياديــة  وقالــت 
ــداد  ــع بغ ــا م ــح إّن »حوارن ــي تصري شــيرين رضــا، ف
مســتمر، والتقينــا عــددا مــن الجهــات السياســية 
وكيفيــة  االســتفتاء،  أزمــة  فــي  معهــم  وتناقشــنا 
الخــروج بحــل منهــا«، مبينــًة أّن »اللقــاءات رغــم 
تقريــب  فــي  ضعيــف  األمــل  لكــنّ  اســتمرارها 

وجهــات النظــر، ومــع ذلــك فإنّنــا نحــاول«.
وأشــارت إلــى أّن »كردســتان فــي مــأزق شــديد جــداً، 
وأنّهــا بصــدد مواجهــة حصــار خانــق قــد يتســبب فــي ضــرر 
ــم  ــس اإلقلي ــًة »رئي ــردي«، محمل ــى الشــعب الك ــر عل كبي

مســعود البارزانــي مســؤولية كل ذلــك«.
وحــّذرت مــن »خطــورة تفاقــم األزمة بيــن الجانبين، 
والتــي قــد تــؤدي إلــى خســارة محافظــة كركــوك، إذ إّن 
العبــادي أكــد أنّهــا يجــب أن تــدار مــع المناطــق المتنــازع 
عليهــا مــن قبــل بغــداد حصــرًا«، متســائلة أنّــه »فــي 
حــال أقدمــت القــوات العراقيــة والحشــد الشــعبي علــى 
الســيطرة علــى كركــوك فمــا الــذي ســيحدث، ومــن 
ــي  ــرة الت ــج الخطي ــذي ســيتحمل المســؤولية والنتائ ال

ســتترتب علــى ذلــك؟«.

واشنطن تخصص ماليين الدوالرات مقابل معلومات 
عن قياديين في المقاومة االسالمية

أعلنــت الخارجيــة األمريكيــة، أنهــا ســتمنح مكافــآت بمقــدار 12 مليــون دوالر لمــن يقــدم معلومــات تســهم 
فــي إلقــاء القبــض علــى قيادييــن اثنيــن فــي المقاومــة االســالمية )اللبنانيــة(.

وقــال منســق الخارجيــة األمريكيــة لشــؤون مكافحــة اإلرهــاب، نيتــن ســيلز، فــي مؤتمــر صحفــي عقــده الثالثــاء: 
»إن التصــدي لحــزب اهلل مــن أولويــات إدارة الرئيــس األمريكــي؛ معلنــا عــن وضــع مكافأتيــن علــى شــخصين مــن كبــار 

اعضــاء حــزب اهلل، فــي إطــار برنامــج مكافــآت وزارة الخارجيــة، همــا »طــالل حميــة« و »فــؤاد شــكر«.
الخطــوة األمريكيــة ليســت بجديــدة، فهــي قــد ســاهمت منــذ اســتالم المحافظيــن الجــدد أوائــل األلفيــة 
الجديــدة بإطــالق حملــة إعالميــة مســتخدمة كافــة اإلمكانــات المتاحــة وصــوال الــى العــدوان العســكري 
علــى لبنــان والمقاومــة االســالمية عبــر ذراعهــا العســكري فــي المنطقــة المتمثــل بالكيــان الصهيونــي، مــرورا 
ــة  ــات المالي ــاءا بالمكافئ ــس انته ــة ولي ــات المالي ــا والعقوب ــي أوجدته ــر الت ــة التكفي ــال وفتن ــات االغتي بعملي

المعلنــة عنهــا لتقديــم معلومــات عــن قيادييــن فــي المقاومــة االســالمية.

طهران-فارس:-اكــد قائــد قــوات الشــرطة العميــد حســين اشــتري ان قواتــه 
تتصــدى فــورًا أليــة نشــاطات معاديــة علــى الحــدود بســرعة وحــزم.

وقــال اشــتري، فــي تصريــح ادلــى بــه خــالل االجتمــاع الثامــن بيــن قــوات 
الشــرطة والســفراء والقائميــن باالعمــال وممثلــي المنظمــات الدوليــة فــي طهــران 
امــس االربعــاء، ان قــوات الشــرطة االيرانيــة علــى اســتعداد للمشــاركة فــي جميــع 
المشــاريع والخطــط مــع نظيراتهــا فــي البلــدان االخــرى بفضــل التقــدم الــذي نالتــه.
ولفــت الــى ان قــوات الشــرطة االيرانيــة تتواجــد فــي اقصــى اماكــن البــالد وفــي 
المناطــق الحدوديــة البحريــة والبريــة لديهــا نشــاطات فاعلــة وتصــون جميــع مناطــق البــالد.

ــن المخــدرات خــالل  ــط نحــو 400 طــن م ــد اشــتري عــن ضب وكشــف العمي
ــة  ــاع الكمي ــى ارتف ــل عل ــام الجــاري وهــو مايدل ــى مــن الع االشــهر الســبعة االول

ــام الماضــي. ــن الع ــة م ــرة المماثل ــة بالفت المكتشــفة مقارن
ــي مجــال مكافحــة المخــدرات  ــا الشــرطة ف ــي حققته ــر االنجــازات الت واعتب
تصــب فــي مصالــح جميــع البلــدان حيــث ان جهودهــا حــدت مــن نقــل كميــات 

ــود. ــة بفضــل هــذه الجه ــدان الغربي ــى البل ــة مــن المخــدرات ال هائل
ولفــت الــى ان ايــران قدمــت 4 آالف شــهيد فــي هــذا المجــال، و«اننــا ننتظــر 
مــن البلــدان والمنظمــات الدوليــة ان تقــف مــع الشــرطة االيرانيــة وتتخــذ مواقــف 

مناســبة وتحــد مــن الحمــالت االعالميــة واالكاذيــب الموجهــة ضــد ايــران لكــي 
يســتطيع العالــم ان يســلب االمــن مــن المهربيــن.

واكــد ان االمــن مســتتب فــي ايــران بشــكل مناســب رغــم التهديــدات 
القريبــة مــن البــالد وذلــك بفضــل تضحيــات الشــهداء وحكمــة قائــد الثــورة ووحــدة 

ــادة والمشــاركة الشــعبية. القي

طهــران- فــارس:- أكــد نائــب قائــد مقــر ثــار 
اهلل للحــرس الثــوري فــي طهران،امــس األربعــاء، 
ــر  ــورة االســالمية ألجــم مــن هــو أكث ان حــرس الث
جنونــا مــن الرئيــس االميركــي ترامــب، مشــددا 
ــي  ــان الصهيون ــي والكي ــى ان الجيشــان االميرك عل

ــع. ــن الجمي ــا م ــر إرهاب ــا االكث هم
وفــي تصريــح صحفــي، وردا علــى مشــروع وضــع 

المنظمــات  قائمــة  علــى  االســالمية  الثــورة  حــرس 
ــري: ان الحــرس  ــد اســماعيل كوث ــال العمي ــة، ق االرهابي
الثــوري هــو مؤسســة رســمية بمــاض يمتــد الــى قرابــة 40 
عامــا، وإن جميــع الــدول وشــعوب العالــم اعترفــت رســميا 
باالرهابــي  الثــوري  الحــرس  وصــف  وإن  بالحــرس، 
كالم أهــوج وال أســاس لــه يطرحــه ترامــب والساســة 

االميــركان.

لمجمــع  العــام  االميــن  طهران-فارس:-اكــد 
اهلل  آيــة  االســالمية  المذاهــب  بيــن  التقريــب 
ــية  ــق دبلوماس ــرورة تطبي ــى ض ــي عل ــن اراك محس
ــرا التشــتت  ــة، معتب الوحــدة خــالل االوضــاع الجاري

المســلمون. يواجهــه  تحــد  اكبــر  والفرقــة 
وقــال اراكــي، فــي كلمــة القاهــا خــالل المؤتمــر 
الدولــي الفكــري االول حــول »دور المؤسســات العالمية 
االســالمي  العالــم  فــي  المذاهــب  بيــن  للتقريــب 
فــي  الوحــدة«  دبلوماســية  اســتراتيجية  بتنفيــذ 
طهــران امــس االربعــاء، ان قضيــة الوحــدة فــي العالــم 
االســالمي والســعي مــن اجــل تحقيــق امــة اســالمية 
موحــدة يعــد مــن اهــم االهــداف التــي وضعهــا مجمــع 
التقريــب بيــن المذاهــب االســالمية حيــث ان تطبيــق 

مــن  الوحــدة  اســتراتيجية 
اهــم الضــرورات.  

التشــتت  اراكــي  واعتبــر 
يواجهــه  تحــد  اكبــر  والفرقــة 
ان  موضحــا  المســلمون، 
االجتمــاع  هــذا  مــن  الهــدف 
اســتراتيجيات  الــى  التوصــل 
لصنــع  وميدانيــة  عمليــة 
تعاضــد دولــي بيــن الناشــطين 
فــي  الوحــدة  صعيــد  علــى 

االســالمي. العالــم 
بيــن  اســتراتيجيات  وضــع  ان  الــى  ونــوه 
ــد  ــة تع ــزة التقريبي ــادات واالجه ــات واالتح المؤسس

المؤتمــر. هــذا  توقعــات  بيــن  مــن 
واعــرب عــن توقعــه باســتمرار هــذه المؤسســات 
بتنســيق النشــاطات فيمــا بينهــا علــى هــذا الصعيــد.
وحــث المؤسســات واالجهــزة التقريبيــة علــى 
تأســيس ودعــم مؤسســات تقريبيــة عديــدة فــي 

بلدانهــا.
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طهران-إرنــا:- أعلــن رئيــس جمعيــة الهــالل األحمرفــي 
مــن  إرســال شــحنة  عــن  بيونــدي  أصغــر  علــي  البــالد 
المســاعدات اإلنســانية بزنــة 30 طنــا الــى بنغالديــش ليتــم 

ــن. ــا الالجئي ــى مســلمي الروهينغ ــا عل توزيعه
وقــال بيونــدي الــذي وصــل صبــاح امــس االبعــاء 
الــى العاصمــة البنغالديشــية 'داكا' ان ايــران أرســلت 
حتــى االن مــا يزيــد عــن 100 طــن مــن المســتلزمات 

الصحيــة والمــواد الغذائيــة لمســلمي بورمــا.
ليســت  الشــحنة  هــذه  'ان  بيونــدي،  وأشــار 
ــد  ــة مســتعدة إلرســال المزي ــرة' وان الجمعي بالـ'أخي

مــن المســاعدات فــي المســتقبل.
ــن  ــات الالجئي ــوم مخيم ــدي الي وســيتفقد بيون
الحدوديــة بغيــة إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلقامــة 

مستشــفيات ميدانيــة ومخيمــات جديــدة.

بغــداد - وكاالت انبــاء:- اعلنــت وزارة خارجيــة 
الســنوية  اســتعداداتها  اســتئناف  عــن  العــراق، 
لمراســم الزيــارة االربعينيــة بفتــح 16 مكتبــا قنصليــًا 
ــت وصــول  ــا توقع ــة، فيم ــب المــدن األيراني ــي اغل ف
هــذه  خــالل  للعــراق  الداخليــن  اإليرانييــن  عــدد 

المناســبة إلــى ثالثــة مالييــن.
ــي  ــوزارة احمــد محجــوب ف ــال المتحــدث باســم ال وق
بيانــه امــس االربعــاء، ان الــوزارة اســتأنفت اســتعداداتها 
الســنوية لمراســم زيــارة اربعينيــة االمــام الحســين )عليــه 
الســالم( بفتــح 16 مكتبــا قنصليــًا فــي اغلــب المــدن األيرانيــة 
آبــادان، كرمــان، ســاري، يــزد، كــرج،  )ايــالم، سوســنكرد، 
تبريــز، رشــت، قــم، شــيراز، اصفهــان(، ورفــد تلــك المكاتــب 

ــوزارة. ــن ال ــة م ــال القنصلي ــن باألعم ــن مختصي بموظفي
ــو لإلســراع بإنجــاز  ــك ه ــن ذل ــدف م واضــاف: اله
ســمات الدخــول لــزوار العتبــات المقدســة حيــث كانــت 
مــن  أكثــر  الماضــي  العــام  فــي  قــد منحــت  الــوزارة 
ــا »أن  ــن، متوقع ــزوار االيرانيي ــول لل ــي ســمة دخ مليون

ــًا. ــر تقريب ــن زائ ــة ماليي ــام ثالث ــذا الع ــدد ه ــون الع يك
ــغ المحــدد لمنــح الســمة هــو 40  وتابــع، ان المبل
دوالراً، مشــيرا الــى ان كافــة بعثاتنــا الدبلوماســية 
مســتمرة  العالــم  دول  مختلــف  فــي  والقنصليــة 
ــة. ــارة االربعيني ــزوار الزي ــمات ل ــح الس ــهيل من بتس

واكــد محجــوب انــه تــم تنســيب منســقين مــن 
الــوزارة داخــل غــرف عمليــات المنافــذ الحدوديــة 

ــزوار. ــد تواجــه دخــول ال ــي اي مشــكلة ق لتالف
اإلمــام  ألربعينيــة  المركزيــة  اللجنــة  وكانــت 
الحســين )عليــه الســالم( فــي الجمهوريــة االســالمية 
فــي ايــران قــد اعلنــت قبــل يوميــن، عــن تحديــد 
منافــذ مهــران والشــالمجة وجذابــة وخســروي لعبــور 

زائــري األربعينيــة االيرانييــن الــى العــراق.

االمــم  لــدى  الدائــم  مندوبنــا  طهران-فارس:-اعتبــر 
ــع  ــه وض ــووي بان ــاق الن ــرو االتف ــي خوش ــالم عل ــدة غ المتح
حــدا الزمــة مفتعلــة وقــال ان اي تخلــف فــي االلتــزام باالتفــاق 

ــرد مناســب . ــل الطــرف االخــر ســيواجه ب ــن قب ــووي م الن
ــزع الســالح  ــة ن ــام لجن ــه ام ــي كلمت ــال خوشــرو ف وق
ــو  ــه وكمــا اشــار مندوب ــي لالمــم المتحــدة ان واالمــن الدول
الكثيــر مــن الــدول بصــواب فــان االتفــاق النــووي برهــن 
الــدور المهــم للدبلوماســية علــى صعيــد العالقــات الدوليــة .

ــدت  ــي اك ــدول الت ــع ال ــكره لجمي ــن ش ــرب ع واع
اهميــة االتفــاق النــووي ودعــا الــى مواصلــة تنفيــذه 
بشــكل كامــل وقــال ان ايــران بدورهــا التزمــت بجميــع 
تعهداتهــا فــي االتفــاق النــووي وقــد اكــد ذلــك ثمانيــة 

ــة . ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة للوكال ــر متتالي تقاري
واعــرب عــن اســفه لقيــام بعــض الــدول بتطويــر 

ترســانتها النوويــة وحــذر مــن ســباق تســلح نــووي 
جديــد والــذي يعنــي العــودة الــى المربــع االول فيمــا 
يتعلــق بايجــاد عالــم خــال مــن الســالح النــووي 
االمــر الــذي ســيترك تاثيــره الســلبي علــى الســالم 

ــن . ــن العالميي البقية على الصفحة7واالم

طهران-فارس:-اكــد المرجــع الدينــي آيــة اهلل ناصــر مــكارم 
شــيرازي بــان الجمهوريــة االســالمية لــن تســمح بايجــاد 
قاعــدة مــن قبــل الكيــان الصهيونــي الــى جانــب حدودهــا، 

ــدا. ــق اب ــن تتحق ــاث احــالم ل ــراق اضغ ــرا تقســيم الع معتب
واشــار آيــة اهلل مــكارم شــيرازي فــي محاضــرة لــه امس 
ــى  ــى االســتفتاء عل ــم المقدســة ال ــة ق ــي مدين ــاء ف االربع
انفصــال كردســتان العــراق وقــال، ان الكيــان الصهيونــي 
كان الجهــة الوحيــدة فــي العالــم التــي اعترفــت رســميا 
اميــركا  كمــا  العــراق  كردســتان  اقليــم  فــي  باالســتفتاء 

ــن. ــك للعل ــر ذل ــا ال تظه ــك لكنه ــي ذل ترغــب ف
الكيــان  تخــدم  االســتفتاء  عمليــة  ان  واعتبــر 
الصهيونــي فــي كلتــا الحالتيــن، فامــا ان ينجــح وتصبــح 
كردســتان العــراق قاعــدة لــه وامــا ان يفشــل ويُقتــل 
ــي  ــك وهــو امــر يصــب ف ــراد بســبب ذل حشــد مــن االف

مصلحــة الكيــان ايضــا.
و قــال، ان ايــران لــن تســمح ابــدا بــاي ثمــن كان 
حــدوث هــذا االمــر، كمــا ان تركيــا لديهــا حساســية كبيــرة 
تجــاه قضيــة الكــرد الن قســما الفتــا مــن ســكان تركيــا هــم 
مــن الكــرد وال تســمح بتاســيس دولــة كرديــة الــى جانــب 
حدودهــا وينفصــل جــزء مــن تركيــا لــذا فــان تركيــا واقفــة 

بــكل قــوة وال تســمح بتقســيم بالدهــا.
ــادة كردســتان العــراق قائــال، لقــد اجريتــم  وخاطــب ق
االســتفتاء ولكــن مــن دون دراســة وتمعــن، لــو اندلعــت 
المواجهــة ســتكون هنالــك 3 دول قويــة )امامكــم( وهنــا مــاذا 

يمكــن ان يفعــل الكيــان الصهيونــي لكــم.
الصهيونــي  الكيــان  ان  شــيرازي،  اهلل  آيــة  واضــاف 
لــم يســتطع الوقــوف امــام غــزة وحــزب اهلل لبنــان فكيــف 

يمكنــه ان يفعــل شــيئا لكــم.
ــراق  ــرد الع ــان المصلحــة تقتضــي ان يحــل ك ــد ب واك
مشــاكلهم مــع الحكومــة المركزيــة واضــاف، ان انفصــال 
اقليــم كردســتان العــراق والتحــول الــى دولــة مســتقلة 

ــدا. ــق اب ــن تتحق ــالم ل ــاث اح اضغ

ــال رئيــس  طهران-تســنيم:- ق
مجلــس الشــورى االســالمي علــي 
الريجانــي، وفــي معــرض االشــارة 
الــى الجلســة غيــر العلنيــة للبرلمان 
الخارجيــة  وزيــر  حضرهــا  التــي 
ان  قــال  ظريــف،  جــواد  محمــد 
ظريــف قــدم خــالل االجتمــاع هــذا، 
الدوليــة  التطــورات  حــول  تقريــرا 
النــواب  عــرض  فيمــا  واالقليميــة، 
لالمــن  النيابيــة  اللجنــة  وأعضــاء 

اراءهــم. الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
العلنيــة  الجلســة  مســتهل  فــي  الريجانــي  وقــال 
ــذه  ــاء، ان ه ــس الشــورى االســالمي امــس االربع لمجل
المشــاروات ســتتواصل بيــن البرلمــان والحكومــة، وذلــك 
ــة. ــاحة الدولي ــى الس ــة عل ــورات المرتقب ــوء التط ــي ض ف

وفــي الســياق قــال الناطــق باســم الهيئــة الرئاســية 

ــي  ــدوا ف ــواب اك ــس الشــورى االســالمي ان الن لمجل
ــزام  ــى االلت ــدت االربعاءعل ــي عق ــة الت الجلســة المغلق

يتعلــق  فيمــا  القائــد  ســماحة  بتوجيهــات  والعمــل 
بخطــة العمــل المشــترك الشــاملة وان امريــكا ســتدفع 

ــى انتهــاك الخطــة. ــا باهظــا فيمــا اذا اقدمــت عل ثمن
ــع المراســلين  ــي جم ــي ف ــروز نعمت واضــاف به
االربعــاء  امــس  جلســة  فــي  تناولــوا  النــواب  ان 
ــم  ــل المشــترك الشــاملة وموضــوع اقلي ــة العم خط
والوفــاق  فــي ســوريا  التطــورات  كردســتان واخــر 

القائــم بيــن الحكومــة والمجلــس.
واوضــح ان النــواب ناقشــوا ايضــا الســيناريوهات 
المختلفــة التــي قــد يطرحهــا ترامــب او الكونغــرس 

البقية على الصفحة7ضــد االتفــاق النــووي.

السعودية نحو المجهول
مــن االحــداث والتطــورات المفاجئــة والمتالحقــة التــي تشــهدها المملكــة فــي العهــد 
الســلماني باتــت صادمــة للجميــع ســواء فــي سياســاتها الخارجيــة او الداخليــة وآخرهــا انقالبهــا 
علــى المؤسســة الوهابيــة الشــريكة االساســية لهــا فــي ادارة المملكــة منــذ التاســيس وحتــى 
اليــوم واذا بهــا تســطو عليهــا فجــأة وتجمــد نفوذهــا وتنفــرد بــادارة المملكيــة سياســيا ودينيــا 
بعــد توافقاتهــا الســرية مــع اميــركا فــي تغييــر المناهــج الدينيــة والتعليميــة وهــذا مــا كشــفه 
ــع  ــات م ــول العالق ــاءلة ح ــرض للمس ــا تع ــرس عندم ــام الكونغ ــي ام ــة االميرك ــر الخارجي وزي
الســعودية. ومــا اعلنــه وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر ومــن موســكو الــذي اراد ايصــال 
رســالة للهجمــات المعنيــة ياتــي فــي هــذا الســياق وذلــك بعــزل اآلالف مــن ائمــة المســاجد 
المتطرفيــن والخاضعيــن فــي االصــل للمدرســة الوهابيــة امــر مســتغرب ومفاجــئ فــي نفــس 
الوقــت ألن ذلــك اعتــراف النظــام الســعودي وليــس بامكانــه التملــص عمــا فعلــه هــؤالء الخطباء 
واالئمــة طيلــة الســنوات التــي كانــوا فــي هــذه المواقــع مــن قبــل النظــام نفســه وهــم يروجــون 
للتطــرف ولالرهــاب تحــت اســم »الجهــاد« ودفعــوا بالشــباب ســواء فــي داخــل الســعودية او 

خارجهــا الــى محــارق المــوت واالنتحــار وعمليــات التفجيــر فــي دول المنطقــة والعالــم.
الســؤال الملــح الــذي يطــرح نفســه هــل ان هــذه الخطــوة التــي اتخذتها الســلطة السياســية 
بمثابــة انفــراط التحالــف مــع المؤسســة الدينيــة وتجريدهــا مــن مســؤوليتها الدينيــة لتصبــح 
ــك وكيــف  مــن اآلن فصاعــدا تابعــة تمامــا للســطة السياســية؟ دون ان تفكــر فــي عواقــب ذل
ــى  ــي تتبن ــة الت ــة الوهابي ــن المدرس ــوا م ــن تخرج ــباب الذي ــات آالف الش ــع مئ ــتتعامل م س
اساســا العنــف والتطــرف ومنــع الــرأي اآلخــر وكذلــك هيئــة كبــار علمــاء الســعودية الذيــن جلهــم 

مــن الوهابيــة المتعصبيــن لفكرهــم المتزمــت والضــال؟
ــة  ــة والتــي ســتتبعها خطــوات الحق ــاء الوهابي والشــك ان خطــوة اقصــاء اآلالف مــن خطب
خاصــة وان المنهــاج التعليميــة والدينيــة فــي طريقهــا الــى التغييــر فــي المملكــة، ســتدفع نحــو 
المواجهــة الحتميــة بيــن الســلطة السياســية والمؤسســة الوهابيــة التــي ســتنتقم كــرد فعــل 
طبيعــي النهــا لــن تتحمــل وحدهــا مســؤولية مــا حــدث وهــي كانــت متناغمــة مــع الســلطة 
السياســية فــي تصديــر االرهــاب وتربيــة الشــباب الســعودي علــى ذلــك وايفادهــم الــى ســوريا 

والعــراق للتفجيــر والتدميــر.
ان هــذا االجــراء االبتــر والمتأخــر ال يشــفع لنظــام آل ســعود المتــورط فــي دمــاء المســلمين 
وال يعفيــه مــن مســؤوليته النــه كان حتــى االمــس شــريك اســاس فــي صناعــة االرهــاب 
وتصديــره ودعمــه ويريــد اليــوم ان يبــرء نفســه كمجــرم متلبــس بالجريمــة يعلــن اســتعداده 

ــه. ــى جريمت لمكافحــة الجرائــم دون ان يعاقــب عل
ان مــا يقــوم بــه محمــد بــن ســلمان كحاكــم فعلــي فــي المملكــة ســواء فــي هــذه الخطــوة 
االنقالبيــة علــى الفكــر الوهابــي وقبلهــا االتجــاه نحــو الليبراليــة وفــرض االنفتــاح حصــرا علــى 
ــي المالعــب، ماهــي اال  ــالط ف ــالت الرقــص واالخت ــة حف الشــارع الســعودي مــن خــالل اقام
خطــوات لتعزيــز ســلطته بالقــوة والقمــع وليــس لرفــع القيــود ومنــح الحريــة البــداء الــرأي 

والمشــاركة فــي القــرار.
ــور  ــن انفســهم والظه ــاب ع ــة االره ــاد تهم ــي ابع ــة آلل ســعود ف الخطــوات المتتالي
بمظهــر المحــارب لــه هــي فــي الوقــت التــي تكــون رســالة مزيفــة تضــع الشــعب 
الســعودي تحــت طائلــة االرهــاب والمســاءلة وكانمــا يقولــون للعالــم انــا ســنروض هــذا 
الشــعب ونمنعــه مــن ممارســة االرهــاب الــذي هــو مــن صلــب اســتراتيجيتهم الدمويــة 

فــي التعامــل مــع االخريــن. 


	_GoBack

