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التحرير
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اميرعبداللهيان: السعودية الترحم 
حتى أصدقائها

طهران-ايســنا:-أكد المســاعد الخــاص لرئيــس 
الدوليــة  للشــؤون  اإلســالمي  الشــورى  مجلــس 
حســين اميــر عبداللهيــان أن الســعودية الترحــم 

حتــى أصدقائهــا.
وكتــب فــي تغريــده علــى موقــع تويتــر بــأن 
توجيــه الدعــوة لرئيــس الــوزراء اللبنانــي المســتقيل 
ســعد الحريــري يذكــر دعــوة اإلمــام موســى الصــدر 

ــه. ــا واختطاف ــى ليبي ال
وتابــع بــأن قيــام الســعودية بتوجيــه الدعــوة 
ــام  ــوة االم ــر دع ــه يذك ــري واختطاف لســعد الحري
لكــن  واختطافــه  ليبيــا  الــى  الصــدر  موســى 

بطريقــة جديــدة.
وشــدد علــى أن نظــام آل ســعود اليرحــم حتــى 

أصدقائــه.

فيما تتواصل برقيات التعازي والتضامن الدولية..

مراجع الدين يؤكدون على االسراع في عمليات اغاثة منكوبي الزلزال

نجفي: تقريرالوكالة الجديد يثبت تطابق نشاطاتنا 
النووية مع االتفاق النووي

 طهران-ارنــا:- اعلــن ممثلنــا الدائــم فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رضــا نجفــي ان التقريــر 
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يؤكــد مــن  الجديــد للوكال
ــة  ــران النووي ــاطات اي ــراءات ونش ــق اج ــد تطاب جدي
مــع االتفــاق النــووي بشــكل كامــل ليدحــض مــن 

جديــد المزاعــم االميركيــة.
واضــاف نجفــي فــي بيــان اصــدره تعليقــا علــى 
ــة : ان  ــة الدوليــة للطاقــة الذري ــر الجديــد للوكال التقري
ــر التاســع  ــد التقري ــذي يع ــة ال ــد للوكال ــر الجدي التقري
منــذ تنفيــذ االتفــاق النــووي والتقريــر الفصلــي الثامــن 
ــم  ــا للمزاع ــووي وخالف ــاق الن ــذ االتف ــد تنفي ــى صعي ــة عل ــراءات الثق ــول اج ــة ح ــكام الوكال ــس ح ــى مجل ال

ــووي . ــاق الن ــع االتف ــل م ــران بشــكل كام ــق نشــاطات اي ــد تطاب ــد مــن جدي ــة اك االميركي
واشــار التقريــر الــى الرســالة الجديــدة لمنظمــة الطاقــة الذريــة والتــي تتطــرق الــى عــزم ايــران لتصميــم 

وبنــاء مفاعــل للمــاء الخفيــف المكــرس لالغــراض البحثيــة فــي المقــر الراهــن للمنظمــة .
ويشــبه نــص التقريــر بشــكل كبيــر التقاريــر الســابقة ويتميــز عــن ســابقاته بتضمنــه التطــورات التقنيــة 
ــة واســتبدال  ــوم المخصــب بنســبة 3 بالمئ ــل وحجــم احتياطــي اليوراني ــادة حجــم المــاء الثقي ــا زي بمــا فيه

بعــض اجهــزة الطــرد المركــزي وقضايــا مشــابهة اخــرى .

وفد ثقافي ايران يزور الصين..

بكين: عالقاتنا مع طهران مقبلة 
على فرصة ذهبية

وزارة  فــي  كبيــر  مســؤول  بكين-ارنا:-اكــد   
بــالده  فــي  الدبلوماســية  ان  الصينيــة  الخارجيــة 
غالبــا مــا تتجــه نحــو التعــاون علــى اســاس قاعــدة 
ــة  ــود خدم ــذل الجه ــم، وب ــع العال ــح( م ــح – رب ال)رب
للمجتمــع االنســاني ومصيــره المشــترك؛ مضيفــا 
ــات  ــخ العالق ــدا وايضــا تاري ــي ضــوء هــذا المب ــه ف ان
بيــن ايــران والصيــن يمكــن القــول بــان البلديــن 

مقبــالن علــى فــرص ذهبيــة فــي هــذا االطــار.
وقــال مســاعد المديــر العــام لشــؤون غــرب اســيا 
وجنــوب افريقيــا فــي وزارة الخارجيــة الصينيــة 'تشــو 
فــي' ، خــالل لقائــه مديــر عــام دائــرة وســائل االعــالم 
االســالمي  واالرشــاد  الثقافــة  وزارة  فــي  االجنبيــة 
الــى  لــه  المرافــق  والوفــد  صافــي  جعفــر  محمــد 
بكيــن، قــال ان العالقــات بيــن طهــران وبكيــن رغــم 

ــة. ــزال رصين ــة كانــت وال ت ــا العالمي ــة القضاي كاف
وتابــع القــول ان 'الصيــن ال تواجــه اي مشــكلة فــي 
اطــار عالقاتهــا الدوليــة الجديــدة مــن االصدقــاء االيرانيين'؛ 
مشــيرا الــى زيــارة رئيــس جمهوريــة الصيــن 'شــي جيــن 
ــدا ان  ــران؛ مؤك ــى طه ــي ال ــام الحال ــر الع ــي يناي ــغ' ف بين
ــا  ــة عــن حرصهم ــارة الهام ــدا خــالل هــذه الزي ــن اك البلدي
ــة  ــة المتبادل ــاء الثق ــات ســتراتيجية وبن ــة عالق ــى اقام عل
علــى الصعيــد السياســي فضــال عــن الجهــود المشــتركة 
للمضــي قدمــا فــي اطــار التنميــة االقتصاديــة المشــتركة.

وفــي الجانــب الثقافــي، اكــد المســؤول الصينــي 
علــى وجــود افــاق مســتقبلية واعــدة فــي ضــوء العالقــات 

الثقافيــة التــي وصفهــا بالـــ 'الجيــدة' بيــن البلديــن.

عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية 
بين ايران وتايلندا

الثالثــة  الجولــة  عقــدت  كوااللمبور-ارنــا:- 
وتايلنــدا  ايــران  بيــن  السياســية  المشــاورات  مــن 
بانكــوك علــى مســتوى مــدراء عاميــن  باســتضافة 

البلديــن. خارجيــة  لوزارتــي 
وبحــث مديــر عــام وزارة الخارجيــة فــي شــوون 
شــرق اســيا واوقيانيــا محمــد فرازنــدة مــع مديــر عــام 
ــوب آســيا  ــي شــوون جن ــة ف ــة التايلندي وزارة الخارجي
بيــن  العالقــات  وافريقيا،جوانــب  االوســط  والشــرق 
البلديــن فــي شــتى المجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

ــة. ــة والدولي ــورات االقليمي ــك التط ــة وكذل والثقافي
ــذل  ــى ضــرورة ب ــاء عل ــان خــالل اللق ــد الجانب واك
خاصــة  فاكثــر  اكثــر  العالقــات  لتطويــر  المســاعي 

والتجاريــة. االقتصاديــة  العالقــات 
ــي  ــران ف ــع اي ــات م ــز العالق ــالده لتعزي ــدي مســوولي ب ــى وجــود ارادة ل ــدي عل وشــدد المســوول التايلن

ــة. ــك الطاق شــتي المجــاالت بمــا فــي ذل
ــة  ــهر الثماني ــالل االش ــن خ ــن البلدي ــة بي ــات االقتصادي ــر العالق ــى تطوي ــدة ال ــار فرازن ــه اش ــن جانب وم
االخيــرة موكــدا علــى ضــرورة بــذل المســوولين التايلندييــن المســاعي لرفــع العقبــات المتبقيــة خاصــة فــي 

ــات. ــة هــذه العالق ــك مــن اجــل تنمي المجــال المصرفــي وذل

قصة صورة..

"آوا".. الطفلة التي ولدت في الليلة التالية 
لزلزال كرمانشاه

 - : تســنيم - ن ا طهر
مأســاوية  أوضــاع  وســط 
انقــاض  مــن  وبالقــرب 
ضــرب  الــذي  الزلــزال 
محافظــة كرمانشــاه ، ولــدت 
الطفلــة "آوا" فــي المشــفى 
أقامــه  الــذي  الميدانــي 
الجيــش فــي ســربل ذهــاب.

وولــدت الطفلــة "آوا" فــي 
المشــفى الميدانــي الــذي 
أقامــة الجيــش فــي ســربل 
أوضــاع  وســط  ذهــاب، 

كرمانشــاه. محافظــة  الــذي ضــرب  الزلــزال  انقــاض  مــن  وبالقــرب  مأســاوية 
اذ ولــدت فــي مشــفى فــي صبــاح ملــىء باليــأس وعلــى مقربــة مــن المــوت الــذي التــف ســربل ذهــاب، 

فخبــر والدة بيــن جميــع اخبــار المــوت التــي تأتــي مــن هنــاك يبشــر ببدايــة حيــاة أفضــل.

رضائي: صناعاتنا الصاروخية دفاعية 
وغير قابلة للتفاوض

جابري انصاري يصل موسكو للتباحث حول سوريا 
والشرق االوسط

انقرة تحث على توطيد العالقات 
السياحية مع ايران دبلوماسي غربي قابل الحريري: ظروف غير طبيعية وأجهزة 

تنصت وتفتيش زوجته كلما دخلت الباب
نقــل المحلــل وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســان فرانسيســكو “أســعد أبــو خليــل”، عــن ”مصــدر 
دبلوماســي غربــي” قابــل “الحريــري” فــي الريــاض، أن المقابلــة التــي أجراهــا رئيــس وزراء لبنــان باألمــس 

تمــت فــي ظــروف غيــر طبيعيــة وأن أجهــزة تنصــت كانــت مزروعــة بالمــكان.
ودون “أبــو خليــل” فــي تغريــدة لــه بتويتــر رصدتهــا )وطــن( مــا نصه:”هــذه نقــاًل عــن مصــدر ديبلوماســي 
غربــي قابــل الحريــري فــي الريــاض: “كان صامتــًا )فــي اللقــاء( فــي الغالــب. االنطبــاع ان هنــاك أجهــزة تنصّــت 

مزروعــة فــي المــكان. وحتــى زوجتــه كانــت تتعــرّض للتفتيــش كّلمــا دخلــت مــن البــاب”.
واختتــم أســتاذ العلــوم السياســية تغريداتــه مؤكــدا وضــع ســعد الحريــري تحــت اإلقامــة الجبريــة فــي 
الرياض:”تعلــم بــوال يعقوبيــان أننــا نعلــم انهــا تعلــم ان الحريــري مُحتجــز فــي الريــاض.  لــو عــادت إلــى بيــروت 

ــي(.” ــري آخــر همّ ــه الحري ــع أن ــرة احتجازه.)م ــي مؤام ــة ف ــون متواطئ ــم تفصــح عــن ظــروف احتجــازه تك ول

تقارير المقرر االممي الخاص تفتقر لالدلة الالزمة..

آملي الريجاني: الغرب يستغل حقوق االنسان لممارسة الضغط على ايران

ــن مجمــع تشــخيص  ــد أمي ــم:- أك طهران-العال
مصلحــة النظــام اللــواء محســن رضائــي ان الصناعــة 
الصاروخيــة االيرانيــة دفاعيــة وغيــر قابلــة للتفــاوض.
 « موقــع  فــي  علــى صفحتــه  رضايــي  وكتــب 

تويتــر« للتواصــل االجتماعــي بمناســبة  الذكــرى 
مقــدم«  طهرانــي  »حســن  الستشــهاد  الســنوية 
)مؤســس البرنامــج الصاروخــي االيرانــي(، ردا علــى 
التفــاوض بشــان القــدرة الصاروخيــة االيرانيــة، »اننــا 
بصــدد صناعــة الصــاروخ للدفــاع عــن انفســنا، فلهــذا 

ــه«. ــى ل ــاوض ال معن ــان التف ف
فــي  للمشــاركة  مســتعدون  »نحــن  واضــاف: 
مفاوضــات لنــزع االســلحة النوويــة االســرائيلية ونزع 
النوويــة مــن المنطقــة، اال ان الصــاروخ  االســلحة 
يشــكل درعــا دفاعيــا لنــا، فــاذا ضعــف هــذا الــدرع 

فاننــا ســنضعف فــي الدفــاع عــن أنفســنا«.

فــي  التركــي  القنصــل  طهران-فارس:-حــّث 
مدينــة مشــهد المقدســة محمــد دوغــان علــى توطيــد 
ــي القطــاع الســياحي. ــران الســيما ف ــع اي ــات م العالق

وقــال دوغــان، فــي اجتمــاع عقــده مــع حاكــم 
ــة  ــي اعــداد االرضي ــه ينبغ ــاء، ان ــاد امــس الثالث كناب
فــي  الســيما  البلديــن  بيــن  العالقــات  لتوطيــد 

الســياحي. القطــاع 
واضــاف، ان مليونيــن ونصــف مليــون ســائح 
ايرانــي يــزورون تركيــا ســنويا فيمــا يــزور ايــران 250 
الــف ســائح تركــي وهــو مايدعــو الــى العمــل علــى 

ــران  ــزورون اي ــن ي ــراك الذي ــادة عــدد الســياح االت زي
ــذا المجــال. ــي ه ــالم اداء دور ف ــى وســائل االع وعل

واعتبــر المناطــق الســياحية فــي ايــران الســيما 
فــي مدينــة كنابــاد ومنهــا شــبكة قنــوات الميــاه بأنهــا 
تكتســب االهميــة، داعيــا الــى تقديمهــا لشــعوب 

العالــم ومنهــا الشــعب التركــي.
ويشــار الــى ان القنصــل التركــي تفقــد اآلثــار 
المســجد  ومنهــا  كنابــاد  مدينــة  فــي  التاريخيــة 
الجامــع وقنــاة قصبــة للميــاه ومتحــف المدينــة وقريــة 

ريــاب التاريخيــة.  

- : س ر فــا - ن ا طهر
فــي  مفاوضينــا  كبيــر  اعلــن 
حــول  اســتانا  مفاوضــات 
وزيــر  مســاعد  ســوريا 
جابــري  حســين  الخارجيــة 
مســتهل  فــي  انصــاري 
وصولــه الــى موســكو ان اخــر 
وعلــى  المنطقــة  تطــورات 
الســورية  االزمــة  راســها 
ســتكون محــور مباحثاتــه مــع 

. الــروس  المســؤولين 
وقــال جابــري انصــاري 

فــي تصريــح للمراســلين فــي مطــار موســكو امــس 
الثالثــاء انــه ســيلتقي خــالل زيارتــه التــي تســتغرق 
والكســاندر  بوغدانــوف  ميخائيــل  واحــدا  يومــا 
الفرينتيــف لعقــد جولــة مكثفــة مــن المباحثــات .

فــي  لقاءاتــه  خــالل  انــه ســيبحث  الــى  واشــار 
ــى راســها ســوريا  ــة عل موســكو اخــر تطــورات المنطق

واالوضــاع فــي هــذا البلــد فضــال عــن مباحثــات اســتانا .
ولفــت الــى انــه ســيجري ايضــا مــع الجانــب 
الروســي مباحثــات حــول التعــاون االقليمــي بيــن 

طهــران وموســكو .
كمــا ســيلتقي مســاعد وزيــر الخارجيــة مســاعد 

وزيــر الدفــاع الروســي الكســندر فوميــن .

الســلطة  رئيــس  طهران-فارس:-اعتبــر 
ان  الريجانــي  املــي  صــادق  اهلل  ايــة  القضائيــة 
ــرب  ــران والغ ــن اي ــات بي واحــدة مــن اهــم التحدي
ــا  ــن القضاي ــدا ع ــوق االنســان بعي ــي مجــال حق ف
السياســية. القضايــا  هــي  والمبدئيــة  النظريــة 
وقــال املــي الريجانــي فــي اجتمــاع اعضــاء 
ــاء : يبــدو ان  لجنــة حقــوق االنســان امــس الثالث
الخــالف االميركــي واالوروبــي مــع ايــران ليــس 
علــى رعايــة حقــوق االنســان الننــا نشــهد فــي 
ــل  ــعب يقات ــران ان الش ــن اي ــة م ــن القريب البحري
ــد ان  ــا نج ــت فيم ــه بالتصوي ــرار حق ــل اق ــن اج م
ايــران تجــري فيهــا االنتخابــات منــذ اربعيــن عامــا 
، واضــاف انــه فــي الســعودية ايضــا لــم يجــرب 
ــى  ــرض ال ــا التتع ــات ولكنه ــواء االنتخاب ــاءه اج ابن

اي انتقــاد مــن االنتقــادات 
الغــرب  يوجههــا  التــي 
فــي  االنســان  لحقــوق 

ايــران.
هــذه  كل  ان  واوضــح 
ان  الــى  تشــير  االمــور 
الغــرب هــو توجــه  توجــه 
ومحاولــة  سياســي 
الســتغالل حقوق االنســان 
الضغــط  لممارســة  كاداة 

. ايــران  علــى 
نظيــر  مزاعــم  وانتقــد 

فــي  الشــرطة  قبــل  مــن  التعذيــب  ممارســة 
غالبــا  تصــدر  االتهامــات  هــذه  ان  وقــال  ايــران 

نظيــر  االســالمية  للجمهوريــة  معارضيــن  عــن 
زمــرة خلــق االرهابيــة التــي تعــد مــن اكبــر الزمــر 
قانونيــا  لهــا  القيمــة  وهــي  بالعالــم  االرهابيــة 

. وقضائيــا 
واضــاف انــه علينــا ان نتســاءل فــي المقابــل عــن 
مبــررات قتــل االفــراد العادييــن برصــاص الشــرطة 

فــي الكثيــر مــن الــدول الغربيــة ومنهــا اميــركا.
شــهدت  ايــران  فــي  المعتقــالت  ان  وتابــع 
حقــوق  حيــث  مــن  كثيــرة  ايجابيــة  تغييــرات 
ــك بشــكل مناســب . ــن نشــر ذل ــة ويتعي المواطن
ــوق  ــي توجــه لحق ــادات الت ــى االنتق ــق عل وعل
المــراة فــي ايــران بالقــول: هــل تواجــد المــراة فــي 
عهــد النظــام الملكــي الــذي كان يحظــى بدعمكــم 
اكثــر ام تواجــد المــراة فــي الجمهوريــة االســالمية 
حاليــا؟ كمــا اننــا نشــاهد فــي الكثيــر مــن دول 
الغــرب ان الحجــاب محظــور علــى المــراة فــي 
الجامعــات والمــدارس االمــر الــذي يفتقــر للتبريــر 

ــوق االنســان . ــة حق مــن ناحي
ودعــا املــي الريجانــي الــى تبييــن اجمالــي 
ممارســات الجمهوريــة االســالمية فــي مجــال 
القانونيــة  الناحيــة  مــن  االنســان  حقــوق 
ــا  ــن القضاي ــرى م ــدة اخ ــال ان واح ــة وق والمراقب
التــي هــي منــاط بحثنــا ، قضيــة التقريرالخــاص 
لحقــوق االنســان والــذي ترفــض ايــران اســاس 
يفتقــر  تقريــره  وتعتبــر  المقــرر  هــذا  انتخــاب 

لالدلــة الالزمــة .

طهران-كيهــان العربي:-اكــد مراجــع الديــن فــي 
ــات  ــي عملي ــى االســراع ف ــم المقدســة عل ــة ق مدين
ــذي ضــرب محافظــة  ــزال ال ــن بالزل ــة المتضرري اغاث

كرمانشــاه ومناطــق مــن غــرب البــالد.
وفــي برقيــات منفصلــة وجههــا مراجــع الديــن 
ــكارم شــيرازي  ــة اهلل ناصــر م ــم المقدســة آي ــي ق ف
وآيــة اهلل حســين نــوري همدانــي وآيــة اهلل لطف اهلل 
ــة  ــر ســبحاني وآي ــة اهلل جعف ــي وآي ــي كلبايكان صاف
اهلل حســين وحيــد خراســاني وآيــة اهلل محمــد علــي 
علــوي كركانــي، اعربــوا فيهــا عــن اســفهم وتعازيهــم 

ــا. ومواســاتهم الســر الضحاي
ودعــت المرجعيــات الدينيــة جميــع المؤسســات 
عمليــات  فــي  االســراع  الــى  المعنيــة  واالجهــزة 
االنســانية  المســاعدات  وايصــال  واالنقــاذ  االغاثــة 

بالزلــزال. للمتضرريــن 
بيانــا  االثنيــن  الحكومــة  أصــدرت  وقــد  هــذا 
اعلنــت فيــه حالــة الحــداد العــام فــي البــالد يــوم 

الثالثــاء. امــس 
ان  الحكومــة،  عــن  الصــادر  البيــان  فــي  وجــاء 
ــذي ضــرب غــرب  ــم والمحــزن ال ــزال االلي حــادث الزل
البــالد والــذي ادى الــى مصــرع وجــرح وتشــريد الكثيــر 
اهالــي  خاصــة  المنطقــة  هــذه  فــي  مواطنينــا  مــن 
محافظــة كرمانشــاه الصابريــن، قــد بعــث علــى الكثيــر 

ــي. ــعب االيران ــدى الش ــف ل ــى واالس ــن االس م
بهــذا  بالعــزاء  تتقــدم  اذ  الحكومــة  ان  واضــاف، 
الحــادث االليــم الــى ســماحة قائــد الثــورة االســالمية 

والشــعب االيرانــي خاصــة اهالــي محافظــة كرمانشــاه 
المضحيــن والمنجبيــن للشــهداء وذوي هــذا الحــادث 
االعــراب  ومــع  البــالد  غــرب  فــي  واالليــم  المريــر 
ــة لجرحــى  ــي بالصحــة والعافي ــن المواســاة والتمن ع
ــا والتعاطــف  الحــادث، فانهــا واحترامــا لجميــع الضحاي
ــن  ــن، تعل ــع المنكوبي ــن وجمي مــع اســرهم المحترمي

ــالد. ــي عمــوم الب ــوم حــداد عــام ف ــاء ي ــوم الثالث ي
كمــا تلقــي الرئيــس روحانــي برقيــة تعزية ومواســاة 
مــن رئيــس الــوزراء الروســي ديميتــري ميدفيديــف 

بحــادث الزلــزال الــذي ضــرب غــرب البــالد. 
تعزيــة  برقيتــي  روحانــي  الرئيــس  تلقــي  كمــا 
الباكســتاني  الجمهوريــة  رئيــس  مــن  منفصلتيــن 
ممنــون حســين ورئيــس وزرائــه شــاهد خاقــان عباســي 
اللذيــن اعربــا عــن المواســاة بحــادث الزلــزال المدمــر 
الــذي خلــف خســائر بشــية وماديــة كبيــرة فــي محافظــة 
بالدهمــا  اســتعداد  واعلنــا  ايــران،  غــرب  كرمانشــاه 

لتقديــم اي مســاعدة ممكنــة فــي هــذا الســياق.
لرئيــس  االول  النائــب  تلقــي  اخــر  جانــب  مــن 
الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري اتصــاال هاتفيــا مــن 
رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــى يليدريــم الــذي عــزي 

البقية على الصفحة7بحــادث الزلــزال.

وخسرت الرياض الرهان الصهيوني
ــت  ــد كان ــة، وق ــدول مــن خــالل الحــرب بالوكال ــة اوضــاع ال ــى زعزع ــاد عل ــي ســعود باالعتم ــة بن ــادت حكوم اعت
المجاميــع االرهابيــة المختلفــة احــدى مصاديقهــا فــي العــراق وســوريا وليبيــا وغيرهــا مــن البلــدان، واليــوم وبعــد ان أزف 
االرهــاب واالرهابييــن علــى الرحيــل وبــال عــودة مــن خــالل الضربــات القاصمــة التــي تلقاهــا علــى يــد القــوات العراقيــة 

والســورية علــى الخصــوص ممــا وضــع السياســة الســعودية فــي دائــرة االفــالس.
ولذلــك فانهــا عمــدت الــى خلــق أزمــة جديــدة الشــغال شــعبها بالدرجــة االولــى وشــعوب المنطقــة عــن حجــم المجــازر التــي 
ارتكبتهــا بحــق هــذه الشــعوب خاصــة وان مأســاة الشــعب اليمنــي اليــوم تعلــن عــن نفســها وبوضــوح والتــي وصــل االمــر ا لــى ان 
ترتفــع اصــوات كل المنظمــات االنســانية والحقوقيــة منــددة باالســلوب الهمجــي القمعــي الــذي مارســته الريــاض ضــد شــعب آمــن.

ــه  ــع عن ــي تدف ــي يراهــا مناســبة والت ــع عــن نفســه وبالصــورة الت ــي ان يداف ــا كان مــن حــق الشــعب اليمن ولم
االضــرار مــن خــالل الــرد الــرادع وهــو مالــم تطيقــه الســعودية، فلــذا اشــعلت أزمــة جديــدة تريــد منهــا ان تضــع المنطقــة 
ــن خــالل  ــاض وم ــه الري ــدت علي ــذي اعتم ــان ال ــن الره ــة ايضــا، ولك ــر وبالوكال ــرة الأول والآخ ــون حــرب مدم ــي ات ف
حســابات خاطئــة وغيــر دقيقــة قــد كان رهانــا خاســرا. وقــد حاولــت الســعودية ومــن خــالل خلــق أزمــة الحريــري ان 
تدفــع بالكيــان الصهيونــي الن يشــن حربــا وبالنيابــة عنهــا ضــد حــزب اهلل. اال ان االمــر جــاء معكوســا وكمــا قيــل فقــد 
انقلــب الســحر علــى الســاحر اذ جــاء الــرد الصهيونــي صاعقــا ومحبطــا بــل ومخيبــا المــال حــكام بنــي ســعود وذلــك 
بســبب التجاهــل الصهيونــي لتصعيدهــا، بحســب ماذكرتــه “هاآرتــس”، ممــا جعلهــا تتفاجــأ مــن رد الفعــل الصهيونــي 
ــى عمــل  ــة، إل ــة تلفزيوني ــر االســتخبارات اإلســرائيلية يســرائيل كاتــس، فــي مقابل ــم يتطــرق وزي الباهــت بحيــث ل
عســكري بــل قــال إنــه “يجــب تشــديد العقوبــات علــى لبنــان”، ألن ذلــك “سيســاعد علــى تجريــد “حــزب اهلل” مــن 

ســالحه، وهــذا هــو الهــدف الــذي يجــب تحقيقــه”.
ــران زينغــر  ــة عشــر اإلســرائيلية عي ــاة الثاني ــي القن ــل السياســي ف ــدات المحل ــة، تأكي ــن المملكــة بل ــا زاد طي وم
أن كيانــه لــن يقــدم علــى حــرب بــال مناســبة علــى الجبهــة الشــمالية”، معتبــرًا أن “الدخــول فيهــا لــن يكــون ســهاًل 
وســيكون باهــظ الثمــن، وبالتالــي فــإن تــل أبيــب ترفــض أن تكــون وكيــاًل للرغبــات الســعودية، لمــا فــي ذلــك مــن 

مغامــرة غيــر محســوبة العواقــب”، علــى حــد قولــه.
والبــد مــن ان نذكــر ان الصهاينــة يدركــون جيــدا ان المعركــة مــع حــزب اهلل لــم تكــن نزهــة النهــم جربــوا حظهــم 
ــرار بايقــاف  ــوا ان يقاومــوا ثالثــة وثالثيــن يومــا ممــا دعاهــم للتوســل باالمــم المتحــدة التخــاذ ق ــم يتمكن ــر ول العاث
العــدوان ومــن طــرف واحــد الن وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي قــد وصــل الــى االنهيــار بفعــل صواريــخ 

حــزب اهلل التــي امطــرت اغلــب المناطــق فــي العمــق االســرائيلي.
واليــوم ومــن خــالل التقاريــر التــي تنشــرها المخابــرات االســرائيلية ووســائل االعــالم الصهيونــي وعلــى لســان 
محلليهــا والتــي تبــرز حالــة الخــوف الــذي يعيــش فيــه زعمــاء الكيــان الصهيونــي بشــأن حــرب محتملــة مــع حــزب اهلل 
والمقاومــة الفلســطينية وقــد نشــرت القنــاة 12 العبريــة فــي تقريــر لهــا مــن ان »ضربــة مــن المقاومــة ســوف تحــدث 
كارثــة لــم يســبق لهــا مثيــل«، مــن جهــة اخــرى اشــارت تقديــرات اســرائلية بــان حــزب اهلل يمتلــك حوالــي 230 الــف 
ــى ان »الحــزب  ــرات عل ــذه التقدي ــى »اســرائيل« وشــددت ه ــة ال ــواع موجه ــات واالن ــى كل المدي ــة عل صــاروخ موزع

ســيطلق يوميــا حوالــي 1500 صــاروخ باتجــاه العمــق االســرائيلي«.
 وبهــذه الصــورة المرعبــة التــي يعيشــها الصهاينــة دفعــت الجيــش الصهيونــي وكل المحلليــن الصهاينــة اصــدار 
التحذيــرات لنتنياهــو بــان اليرتكــب حماقــة ضــد حــزب اهلل النــه ســتحل بهــم كارثــة كبيــرة لــم يســتطع الصهاينــة تحملهــا.
وفــي نهايــة المطــاف فــان الســعوديين وبعــد ان خســروا رهائنهــم علــى االرهــاب، جــاء الرفــض الصهيونــي ضربــة قاصمــة 

ومحطمــة لــكل االمــال التــي رســموها فــي مخيلتهــم والــذي افقدهــم رهانهــم االخيــر. 
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