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التحرير

األخبار القصيرة

االثنين 29 رجب المرجب، 1439 هـ ق 27 فروردين 1397 هـ ش، 16 نيسان 2018مالعدد )9826( السنة الثامنة والثالثون

تعليق الرحالت الجّوية من والى طهران بمناسبة عيد الجيش
طهران-تســنيم:- قــال مســؤول فــي منظمــة الطيــران رضــا جعفــر زادة، أنــه بالتّزامــن مــع يــوم الجيــش فــي 
الثامــن عشــر مــن شــهر نيســان الحالــي، ســيتم تعليــق الرّحــالت الجويّــة مــن وإلــى مطــارات طهــران؛ وذلــك 
اعتبــارا مــن السّــاعة الســابعة والنصــف صباحــا حتــى الحاديــة عشــر ونصــف صباحــا حســب التّوقيــت المحّلــي.

اتفاقية استرداد المدانين بين ايران وسريالنكا
 طهران-ارنــا:- صــادق نــواب مجلــس الشــورى االســالمي علــى الئحــة اتفاقيــة اســترداد المدانيــن 

بيــن ايــران وســريالنكا.
وتمــت المصادقــة علــى مشــروع اتفاقيــة اســترداد المســجونين بيــن البلديــن امــس االحــد خــالل 

الجلســة العلنيــة للمجلــس.

تطهير 226 الف هكتار من االراضي المزروعة بااللغام في خوزستان
طهران-فــارس:- أعلــن المديــر العــام لشــؤون االمــن والشــرطة والحــدود فــي محافظــة خوزســتان رضــا نجاتــي بأنــه 
تــم خــالل االعــوام الـــ 11 االخيــرة تطهيــر اكثــر مــن 226 الــف هكتــار مــن االراضــي المزروعــة بااللغــام فــي هــذه المحافظــة.

هزة ارضية بقوة 5ر3 درجة تضرب جنوب غرب طهران
طهران-مهــر:- ضربــت هــزة ارضيــة بقــوة 3.5 درحــة علــى مقيــاس ريختــر بعــد ظهــر امــس االحــد 

منطقــة اشــتهارد جنــوب غــرب طهــران.
ووقعــت الهــزة االرضيــة علــى مســافة 24 كيلومتــرا مــن مدينــة بلــدة اشــتهارد بمحافظــة البــرز وعلــى 

عمــق 8 كيلومتــرات. 

قراءة 90 % من بيانات الصندوق األسود 
لطائرة ATR المنكوبة

طهران-فــارس:- أعلــن المديــر العــام لدراســة 
الحــوادث بمنظمــة الطيــران المدنــي فــي البــالد 
ــى اآلن انجــاز  ــم حت ــه ت ــر ، أن ــي ف حســن رضائ
ــات دراســة حــادث ســقوط  ــة مــن عملي 90 بالمائ
قــرب  ســقطت  التــي  االيرانيــة   ATR طائــرة 
ــر احمــد  ــة وبوي ياســوج مركــز محافظــة كهكيلوي

ــة شــهرين. ــل قراب قب
وفــي شــرحه آلخــر التفاصيــل بشــأن قــراءة 
التــي   ATR لطائــرة  األســود  الصنــدوق  بيانــات 
ــال  ــرب ياســوج، ق ــا ق ــل دن ــى قمــة جب ســقطت عل
رضائــي فــر: ان عمليــات قــراءة البيانــات جاريــة. 
الجانــب  باعتبــاره  الفرنســوي  الفريــق  ان  كمــا 
المصنــع للطائــرة، يقــوم بشــكل مســتقل بمراجعــة 

البيانــات.

مؤكدًا أن األموال السعودية شجعت أميركا في عداونها الثالثي على سوريا..

الريجاني: زمن الغطرسة قد ولّى وإنتهاج سلوك وحشي كهذا واقع وطبيعة من يدعم االرهاب والمنافقين

محور المقاومة سيصبح أكثر صالبة وقوة..

واليتي: اجتماع القمة العربية سيخرج ببيان هزيل 
تم امالؤه من قبل السعودية

فيما يدين العدوان على سوريا..

المرجع نوري همداني يدعو لوحدة المسلمين 
في مواجهة االعداء

شريعتمداري: السعودية دفعت ثمن الصواريخ فعليها ان تنتظر الرد الصاروخي

واصفا العدوان الثالثي بالخطوة االنفعالية..

بروجردي: ايران تقف بقوة أكبر من الماضي الى جانب سوريا
طهران-فــارس:- أكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســالمي 
عــالء الديــن بروجــردي ، أن الجمهوريــة اإلســالمية 

تقــف بقــوة أكبــر مــن الماضــي إلــى جانــب ســوريا.
العــدوان  الــى  االحــد  امــس  وأشــار بروجــردي 
علــى  الفرنســي  البريطانــي  االميركــي  الثالثــي؛ 
خطــوة  كانــت  الخطــوة،  هــذه   ان  وقــال:  ســوريا، 
انفعاليــة ومــن موقــع ضعــف أميركــي، لذلــك فــإن 
واإلقليمييــن،  االوروبييــن  حلفاءهــا  ومعهــا  أميــركا 
كانــت الخاســرة فــي الحــرب المفروضــة علــى ســوريا.
ورأى أن االميــركان ومــن أجــل الحفــاظ علــى مــاء الوجــه 
ورفــع معنويــات حلفائهــم، قامــوا بخطوتهــم هــذه.. فهــذه الخطــوة كانــت محكومــة بالفشــل منــذ البدايــة، ألن بلــدا كاليمــن 
الــذي ليــس لديــه قــدرات ســوريا، اســتطاع ان يقــاوم ثــالث ســنوات، وليــس مــن الممكــن أصــال ان تســبب عــدة صواريــخ 

مشــكلة لســوريا.. إن هــذه القضيــة لــم تــؤد إال إلــى تشــويه ســمعة أميــركا وإدانتهــا علــى نطــاق واســع عالميــا.
وأوضــح ان العــدوان الثالثــي االميركــي البريطانــي الفرنســي كان إجــراء ضــد المنطقــة.. إن االميــركان 
ال يجــرأون مطلقــا علــى القيــام بــأي خطــوة مباشــرة، اال أنــه وبنفــس القــدر فــإن جميــع العالــم أدرك ان مــا 

قامــت بــه هــذه الــدول الثــالث كان بــدون قــرار مــن مجلــس االمــن وخــارج إطــار األعــراف الدوليــة.

حول العدوان على سوريا..

قادة حرس الثورة يقدمون تقريرا للجنة 
األمن القومي النيابية

االمــن  لجنــة  رئيــس  نائــب  قــال  طهران-ارنــا:- 
الشــورى  بمجلــس  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
ــن  ــادة م ــادي ان ق ــروز آب ــي في ــال دهقان ــالمي كم االس
حــرس الثــورة االســالمية ومســوولين بــوزارة الخارجيــة 
قدمــوا تقريــرا الــى اعضــاء اللجنــة خــالل جلســتها امس 
ــى ســوريا. ــر عل ــدوان االميركــي االخي االحــد حــول الع
واضــاف فيــروز آبــادي امــس االحــد ان اعضــاء لجنــة 
االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى 
االســالمي درســوا تطــورات ســوريا والعــدوان االميركــي 
والبريطانــي والفرنســي يــوم الســبت علــى ســوريا خــالل 

الجلســة التــي عقدهــا عصــر امــس االحــد.
االســالمية  الثــورة  حــرس  قــادة  ان  واضــاف 
ــة فــي شــؤون ســوريا  ــوزارة الخارجي ومســؤولين ب

حضــروا الجلســة.
ــى  ــي عل ــادي هــذا العــدوان الثالث ودان فيروزآب
ســوريا وقــال ان هــذه االجــراءات الوحشــية لــن 
بــان  يعلمــون  الجميــع  ان  نفعــا مضيفــا  تجــدي 
االميــركان شــنوا هــذا العــدوان مــن اجــل ارضــاء 

الصهيونــي. والكيــان  الســعودية 

تساقط ثلوج بارتفاع 40 سنتيمترا..

امطار غزيره وتشكل السيول تعم كافة مدن البالد
طهــران- ارنــا:- أعلــن رئيــس مؤسســة األغاثــة واإلنقــاذ فــي جمعيــة الهــالل االحمــر مرتضــي ســليمي 
وتشــكل  غزيــرة  أمطــار  هطــول  عــن 
الســيول فــي 15 محافظــة بالبــالد وقــال ان 
عمليــات اإلغاثــة جاريــة فــي 3 محافظات.
تحــدث  االحــد،  امــس  تصريــح  وفــي 
ســليمي عــن الســيول جــراء األمطــار الغزيــرة 
و غــرق بعــض الشــوارع فــي 15 محافظــة 
بالبــالد، وقــال ان األمطــار الغزيــرة، تعــم ومنــذ 
ــام محافظــات اذربايجــان الشــرقية  ــة اي ثالث
الشــمالية  وخراســان  وايــالم  والغربيــة 
ــاري  ــة ومحافظــة جهارمحــال وبختي والرضوي
وســمنان وكرمــان وكرمانشــاه وكهكيلويــة وبويــر احمــد وفــارس ولرســتان ويــزد ممــا أدى الــى تشــكل الســيول وغلــق 

الشــوارع والمعابــر فــي مــدن هــذه المحافظــات.

مؤكدة أن أميركا وحلفاءها غيروا خارطة المواجهة واالشتباك وعليهم ان يتحملوا العواقب..

النجباء: على من يدعي العروبة ان يبدي موقفه الواضح من العدوان الثالثي االرهابي على سوريا
ــى  ــي عل ــدوان الصاروخــي الثالث ــاء« الع ــة »النجب ــي:- وصفــت حرك ــان العرب ــران - كيه طه
ســوريا الســبت »بالحماقــة«، قائــال: علــى مــن يدعــي العروبــة واالســالم ان يبــدي موقفــه الواضــح 

والصريــح مــن العــدوان الثالثــي االرهابــي )االميركــي- البريطانــي- الفرنســي( علــى ســوريا.
ووصفــت »النجبــاء« الهجــوم الصاروخــي الثالثــي علــى ســوريا »بالحماقــة«، 
مصرحــة أن حماقــة االدارة االميركيــة وحلفاءهــا أنهــم غيــروا خارطــة المواجهــة 
واالشــتباك وعليهــم ان يتحملــوا عواقــب العــدوان، مبينــا أن حلفــاء ســوريا لــن 

يتركــوا دمشــق لقمــة ســائغة لــالدارة االمريكيــة وحلفائهــا التكفيريــن.
فــي مدينــة »دومــا« ورقــة محروقــة ولعبــة  االميركــي  الســيناريو  أن  واكــدت، 

ــركا ال  ــة أن امي ــه. مضيف ــف عــن مســرحية خــان شــيخون المفتعل مكشــوفة ال تختل
تريــد االســتقرار فــي ســوريا وتســعى الحتاللهــا والســيطرة علــى مواردهــا االقتصاديــة.
وخاطبــت حــكام الــدول العربيــة، قائلــة: علــى مــن يدعــي العروبــة واالســالم 
ان يبــدي موقفــه الواضــح والصريــح مــن العــدوان الثالثــي االرهابــي )االميركــي- 

البريطانــي- الفرنســي( علــى ســوريا.
وأشــارت الــى أن المــال الســعودي والتحريــض الصهيونــي اســاس العــدوان 
ــركا التعتــرف بالقوانيــن  ــى ســيادة ســوريا ومحــور المقاومــة، مؤكــدة أن امي عل

الدوليــة ونحــن النعتــرف بمعادلــة النــأي بالنفــس عــن الشــركاء.

خطيب الجمعة بالسعودية ترك كل أمور الدين 
والدنيا لتهنئة “الهالل” بالفوز!

حــال  وتعكــس  للســخرية  مثيــرة  واقعــة  فــي 
علمــاء الســلطان فــي الســعودية الذيــن تناســوا همــوم 
ــده الحاكــم،  ــردد مــا يري ــوا لبــوق ي المواطنيــن وتحول
لــم يجــد أحــد خطبــاء الجمعــة الماضيــة موضوعــا 
يخطــب فيــه، ليقــوم بتقديــم التهنئــة لنــادي الهــالل 

بفــوزه بالــدوري الســعودي للمحترفيــن.
ــع  ــى مواق ــة عل ــه ناشــطون بكثاف ــو تداول ــا لفيدي ووفق
ــة  ــدأ الداعي ــد ب ــه “وطــن”، فق التواصــل االجتماعــي ورصدت
محمــد بــن علــي الرشــيد خطبتــه قائــال:” إن رســالة منبري 
وتهنئــة  وإجــالل  إكبــار  تحيــة  هــي  الجمعــة  هــذه  فــي 
للزعيــم )لقــب يطلــق علــى نــادي الهــالل الســعودي( الــذي 

ــن”. ــه بالنصــر المبي ــم رحلت ــة وخت ــق البطول حق
وأضــاف قائال:”إنــه البطــل الــذي ســطر اإلبــداع 
والتفانــي فــي الميــدان، إنــه البطــل الــذي قــدم 
الغالــي والنفيــس فمــن جــد وجــد ومــن زرع حصد”.
وتابــع الخطيــب خطبتــه المثيــرة بالقــول: “إنــه 

البطــل الــذي ال تملــك إال أن تحبــه”.

مصدر سوري: آل سعود أداة أعداء األمة في التطبيع 
المجاني مع العدو الصهيوني 

أّكــد مصــدر رســمي فــي وزارة الخارجيــة والمغتربيــن 
أنّــه لــم يكــن غريبــًا أن يؤيــد النظــام الوهابــي فــي نجــد 

ــد  ــى ســوريا والســيما بع ــي عل ــدوان الثالث ــاز الع والحج
ــا  ــة فيم ــه المتمثل ــة واستســالم أدوات ــه وهزيم قطــع ذراع

يســمى بـ“جيــش اإلســالم” اإلرهابــي.
وقــال المصــدر: إّن موقــف حــكام آل ســعود 
يأتــي فــي إطــار الــدور التاريخــي للنظــام الوهابــي 
فــي أن يكــون أداة أعــداء األمــة فــي شــق الصــف 
وبــث روح الهزيمــة وتســويق نهــج االستســالم 
الصهيونــي  العــدو  مــع  المجانــي  والتطبيــع 
أعدائهــا  لخدمــة  األمــة  مقــدرات  وتســخير 
وتشــويه صــورة الديــن اإلســالمي الحنيــف عبــر 

الفكــر الوهابــي العفــن.
وأضــاف المصــدر: إّن النظــام الســعودي يتحمــل 
المســؤولية األساســية عــن الوضــع العربــي المــزري 

البقية على الصفحة7الراهن.

تشــخيص  قــال عضــو مجمــع  ارنــا:-  طهــران- 
الهجــوم  ان  واليتــي،  اكبــر  علــي  النظــام  مصلحــة 
اســتخدام  بذريعــة  جــاء  ســوريا  علــى  االميركــي 
المقاومــة  محــور  ان  مضيفــا  الكيمياويــة،  االســلحة 
ســيصبح أكثــر قــوة فــي المســتقبل، وايــران ســتواصل 
دعمهــا لــدول محــور المقاومــة أكثــر مــن أي وقــت اخــر.

وفــي حديــث مــع الصحفييــن علــى هامــش 
لقائــه عضــو اللجنــة التشــاورية فــي وزارة الخارجيــة 
ــه، وصــف واليتــي هــذا  الصينيــة والوفــد المرافــق ل
ثــالث  ناقشــنا  اننــا  وقــال  جــدا،  بالمهــم  اللقــاء 
الســوري  والموضــوع  النــووي  االتفــاق  مواضيــع، 

ايــران  بيــن  الســتراتيجية  والعالقــات 
. والصيــن 

ايــران وقفــت  وصــرح واليتــي بــأن 
اثــارة األزمــة  الــى جانــب ســوريا منــذ 
ــركا وحلفائهــا ضــد حكومــة  ــل امي مــن قب
تواصــل  والزالــت   ، الشــرعية  ســوريا 

الســورية. للحكومــة  دعمهــا 
الحكومــة  موقــف  وبخصــوص 
علــى  االخيــر  العــدوان  ازاء  الصينيــة 
ســوريا، قــال: انهــم قالــوا ال يجــب اتخــاذ اي اجــراء 

الدوليــة. للقوانيــن  منافيــا 
ــال واليتــي ان  وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه ق
الصيــن تعتقــد ان ايــران التزمــت بتعهداتهــا فــي االتفــاق 
النــووي مضيفــا ان الوفــد الصينــي صــرح فــي لقــاء أمــس 
ــزام  ــووي، االلت ــاق الن ــي االتف ــي االعضــاء ف ــى باق ان عل

البقية على الصفحة7بتعهداتهــم.

طهران/كيهــان العربــي: قــال مديــر مؤسســة 
ال  شــريعتمداري«:  حســين  االســتاذ  »كيهــان« 
يوجــد ادنــى شــك فــي الخــروج بنتيجــة ان تكلفــة 
وبريطانيــا  الميــركا  الغــادر  المشــترك  الهجــوم 
الســعودية  تحملتــه  قــد  ســورية  علــى  وفرنســا 
وعلــى  الثمــن،  تدفــع  ان  فعليهــا  لــذا  وحلفاؤهــا 
ســورية ان تقصــف الريــاض وابوظبــي بالصواريــخ.
اميــركا  شــنته  الــذي  الصاروخــي  الهجــوم  وحــول 
االســتاذ  قــال  ســورية،  علــى  وفرنســا  وبريطانيــا 
شــريعتمداري فــي حديــث لوكالــة فــارس: ان ترامــب 
كان قــد اعتــرض علــى مــا انفقتــه اميــركا فــي المنطقــة 
دون ان تحصــل علــى نتيجــة مــا. وقــد وصــف ترامــب 
هــذا االنفــاق والــذي قــال انــه بلــغ 7 ترليــون دوالر، بانــه 
تصــرف احمــق، قائــال: ان غيــر مســتعد البقــاء الجيــش 
االميركــي فــي ســورية. واثــر هــذا القــرار، تقبــل »ابــن 

التدخــل  نفقــات  ســلمان« 
ســورية،  فــي  االميركــي 
مليــار   4 دفــع  خطــوة  وكأول 
زار  اميــركا  وبعــد  دوالر. 
بريطانيــا  ســلمان«  »ابــن 
وفرنســا، وكانــت لــه جلســات  
مســؤولي  مــع  تشــاورية 
الخصــوص. بهــذا  البلديــن 

وان  االســتاذ:  واضــاف 
القصــف  هــذا  علــى  الــرد 
ناحيــة  مــن  موجهــا  يعتبــر 
ان  اذ  الدولــي  القانــون 

ــف  ــت تكالي ــا تحمل ــت رســميا بانه ــد اعترف الســعودية ق
ــان الســعودية واحــدة  ــا ف ــن هن ــى ســورية، م الهجــوم عل
مــن الجهــات المحســوبة علــى الهجــوم بشــكل اساســي. 

مــن  الحجــر  علــى)ع(:«رد  المؤمنيــن  اميــر  قــال  وكمــا 
ــي  ــاع المتشــنجة ف ــتاذ االوض ــاول االس ــى« وتن ــث ات حي
الســعودية واالمــارات، قائــال: ان الســعودية تعيــش حالــة 
الســخط الشــعبي واحقــاد االمــراء الســعوديين علــى ابــن 
ســلمان، وكذلــك مــا تتحملــه الســعودية مــن تبعــات 
حربهــا علــى اليمــن التــي دخلــت عامهــا الرابــع، مــن هــدر 
لالمــوال وازهــاق لــالرواح، بعــد ان راهنــت علــى خوضهــا فــي 
اســبوع. هــذه االوضــاع حولــت الســعودية الــى برميــل بــارود 
قابــل لالنفجــار فــي اي لحظــة. فيمــا تعتبــر االمــارات منطقــة 
ــة تتالشــى  ــي اول اطالق ــة وف ــا دول ــر مــن وصفه ــة اكث تجاري

مقوماتهــا. البقية على الصفحة7جميــع 

طهران-فــارس:- ادان المرجــع ايــة اهلل حســين 
نــوري همدانــي العــدوان الثالثــي علــى ســوريا 
مــن  ومســتاؤون  االســالم  يعــادون  انهــم  وقــال 
الثــورة االســالمية مؤكــدا ان وحــدة المســلمين مــن 
شــانها تعزيــز الصمــود بوجههــم وتعــزز االســتقامة .

واشــار المرجــع نــوري همدانــي خــالل اســتقباله جمعــا 
مــن خريجــي جامعــة علويــون امــس االحــد الــى تاكيــد 
القــرآن الكريــم علــى ضــرورة صيانــة االســالم وحفظــه داعيــا 
ــم . ــى مخططاته ــوف عل ــداء والوق ــار واالع ــة الكف ــى معرف ال

بأعــداء  الشــعب  تعريــف  ضــرورة  علــى  وشــدد 
يتســنى  لكــي  فضــح مخططاتهــم  وكذلــك  االســالم 
الصمــود بوجههــا مؤكــدا ضــرورة ان يكــون اداء علمــاء 
والعلــم  االيمــان  جبهــات  فــي  تأثيــرا  اكثــر  الديــن 
االتحــاد  المســلمين  علــى  يتعيــن  كمــا  واالســتقامة 

االعــداء. بوجــه  الصمــود  جبهــة  لتعزيــز  والتالحــم 

*منذ سنوات كانت المناطق المحيطة بدمشق مسرحًا ووكرًا لالرهابيين بفضل دعم الدول الكبرى والمتغطرسة وحلفائها لهم
* خيانة بعض الدول االسالمية بحق السوريين واقحام نفسها في هذه 

القذارة السياسية ستبقى مطبوعة في أذهان الشعوب 
* أليس من العار أن تقف هذه الدول االسالمية الى جانب أئمة الكفر 

والصهاينة في الذكرى السنوية للمبعث النبوي الشريف؟
طهــران - كيهــان العربــي:- نــدد رئيس مجلس 
الريجانــي  علــي  الدكتــور  االســالمي  الشــورى 
بالعــدوان الثالثــي االميركــي البريطانــي الفرنســي 
ــن اإلجــراءات  ــاًل: إّن زم المُشــين ضــد ســوريا قائ

ــى. ــد وّل الوحشــية والتظاهــر بالغطرســة ق
وقــال الدكتــور الريجانــي فــي كلمــة لــه خــالل 
اإلجتمــاع العلنــي لمجلــس الشــورى االســالمي 

أمــس االحــد، بأننــا شــاهدنا كيــف هاجــم تحالف 
ثالثــي تكــوََّن مــن تحالــف أميركــي وبريطانــي 
وفرنســي بلــدًا اســالميًا ضاربــًا بعــرض الحائــط 
جميــع األنظمــة الدوليــة فــي خطــوة متوحشــة 
أســفنا  شــدة  مــن  مايزيــد  وإّن  متغطرســة 
ــا جــري هــو مســاندة بعــض  ــال م وإســتيائنا حي
ولقــادة  الصهيونــي  للكيــان  االســالمية  الــدول 
الكفــر فــي ردة فعــل صــدرت عــن حكوماتهــا إزاء 

ــة. ــة المرتكب الجريم

واضــاف: أّن أول مــا يتبــادر الــى الذهــن هــو 
ســبب شــن هــذا الهجــوم غيــر الشــرعي. فــإن 
هــؤالء زعمــوا بــأّن الحكومــة الســورية خــالل االيــام 
المنصرمــة وظفــت الســالح الكيمــاوي مــا جعلهــا 
تنتصــر فــي معركتهــا ضــد االرهابييــن وطردهــم 

ــة. ــذه كذب ــق وه ــة دمش ــن ضاحي م
وفنّــد رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي 
الدوليــة  المؤسســات  مطالبــًا  المزاعــم  هــذه 
ــؤولية  ــذه المس ــت ه ــف، أفليس ــذا المل ــة ه بمتابع
تقــع علــى عاتــق هــذه المنظمــات والمؤسســات 
شــنّ  الثــالث  الــدول  هــذه  اســتطاعت  فكيــف 
عمليــات كهــذه دون اإللتــزام بالقوانيــن والمقــررات 

االمميــة والحصــول علــى تأييــد منهــا.
وكانــت الواليــات المتحــدة برفقــة حليفتَيهــا فرنســا 
ــة ضــد  ــارات صاروخي ــا شــنت فجــر الســبت غ وبريطاني
ســوريا متذرعــة بمزاعــم واهيــة تفيــد بتوظيــف الحكومــة 
الســورية الســلحة كيماويــة فــي مدينــة دومــا فــي الغوطــة 

البقية على الصفحة7الشــرقية.

حقائق  تحسم نتائج المواجهة القادمة
ممــا ال شــك فيــه ان مــا دفــع اميــركا وحلفاؤهــا الغربيــون والعــرب المتصهينيــن الذيــن مولــوا 
وســهلوا اطــالق الصواريــخ للعــدوان علــى ســوريا هــو الســتعادة الهيبــة بعــد فشــل مشــاريعها فــي 
المنطقــة وهزائمهــا فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن وهــذا هــو اســاس مــا اقدمــت عليــه اميــركا 
ومــن ســايرها للبحــث عــن اســتعادة الــدور الضائــع بســبب اختــالل موازيــن القــوى فــي المنطقــة 
لذلــك ارادت وعبــر عنوانهــا الغاشــم ان  تقــول باننــا الزلنــا موجوديــن فــي المنطقــة  لكــن ســرعان 
ــة حيــث كشــفوا  ــي المنطق ــى دول العــدوان الثالثــي وذيولهــم ف ــد عل ــا فشــل المخطــط و ارت م
علــى حقيقتهــم وماهيتهــم الخبيثــة وانكشــف للجميــع ان هــدف هــذا العــدوان كان نصــرة وانتقامــا 
لهزيمــة المجموعــات االرهابيــة التــي كانــوا يريــدون االســتثمار فيهــا فــي مناطــق اخــرى بعــد ان 

انهــاروا والغوطــة واصبحــوا ورقــة محترقــة.
ــه  ــع للســعودية بان ــش االســالم«  التاب ــي »الجي ــا عناصــر ف ــات مصدره ــن معلوم ــا تســرب م وم
مــن المقــرر ان يتــم نقــل المئــات مــن عناصــر جيــش االســالم الــى الســعودية ومــن ثــم الــى اليمــن 
لمحاربــة الشــعب اليمنــي بعــد االنهيــارات المتواليــة التــي منــي بهــا الجيــش الســعودي ومرتزقتــه. واذا 
انجــز هــذا االمــر فســتالحق هــذه االطــراف فضيحــة مدويــة اكبــر علــى انهــا جميعــا كانــوا متورطــون فــي 
االســتثمار باالرهــاب لتاميــن مصالحهــم الذاتيــة اضافــة الــى انهــم  يثبتــون للعالــم بــان مــن دعموهــم 
باســم الثــوار هــم مجموعــة مرتزقــة يشــغلوهم هنــا وهنــاك واليــوم اقتضــى االمــر ان يذهبــوا بهــم الــى 

اليمــن للدفــاع عــن المصالــح االميركيــة ـ الســعودية علــى حســاب الشــعب اليمنــي.
لكــن خطأهــم الفــادح واالكبــر قبــل ارتــكاب عدوانهــم الثالثــي  الغاشــم ضــد ســوريا هــو دفــع العــدو 
الصهيونــي الرتــكاب خطــأ تاريخــي فــادح فــي فتــح مواجهــة مباشــرة مــع ايــران  وهــذه لحظــة تاريخيــة 
كان محــور المقاومــة ينتظرهــا للمنازلــة وكمــا  عبــر عنهــا ســيد المقاومــة وزعيمهــا الســيد نصــر اهلل بـــ 

»الحادثــة المفصليــة« فــي مســار المواجهــة مــع العــدو الصهيونــي.
ــدة  ــون بعي ــد ال  تك ــي ق ــة والت ــن محــور الشــر ومحــور المقاوم ــة مســتقبلية بي ــة مواجه ــي اي وف
لشــدة الموقــف المــأزوم والمهــزوم للمحــور االخــر فــان النصــر المــؤزر والتاريخــي ســيكون حليــف 
محــور المقاومــة الــذي يتحــرك بدعــم ومســاندة مــن الشــعوب مباشــرة وليــس هنــاك معركــة خاضتهــا 
ــرة  ــال كثي ــذا المج ــي ه ــارب ف ــرت. فالتج ــعبية اال وانتص ــا الش ــى حاضنته ــتند ال ــي تس ــة الت المقاوم
ومنهــا معركــة المقاومــة االســالمية عــام 2000 ومعركــة تمــوز المجيــدة 2006 ومعــارك غــزة وتجربــة الحشــد 
الشــعبي فــي العــراق واليــوم تجربــة انصــار اهلل القيمــة فــي  اليمــن اســتخدام الصواريــخ التــي زلزلــت 
الريــاض واجبرتهــا الــى نقــل القمــة العربيــة الــى ظهــران وليــس ببعيــد سنشــهد كيــف ســترفع الريــاض 

الرآيــة البيضــاء كلهــا ارقــام دامغــة علــى حتميــة انتصــار محــور المقاومــة.
وبالتاكيــد وهــذا مــا قالــه ســيد المقاومــة بــان حــرب اميــركا القادمــة لــن تكــون مــع دول المنطقــة 
وانظمتهــا بــل ســتكون مــع شــعوب المنطقــة والنتجيــة معروفــة للجميــع الن كل المعــارك التــي خاضتها 
اميــركا مــع الشــعوب قــد هزمــت ومنيــت بفشــل ذريــع اضطــرت الــى تــرك المنطقــة وان عــادت الحقــا 

بحيــل ومكائــد ووجــود بعــض المغفليــن  الذيــن ســهلوا دخــول االميركييــن مــن المنافــذ.
واليــوم وبعــد العــدوان الثالثــي الغاشــم والممــول والمدعــوم مــن االعــراب المتصهينيــن، 
ــة، نصــرة للشــعب  ــي تظاهــرات صاخب ــر االســالمي ف ــي واالســالمي وغي انتفــض الشــارع العراق
العربــي الســوري وتنديــدا بــدول العــدوان ومحاكمــة حكامهــا بصفتهــم »مجرمــي حــرب« دون 
ــتثناء  ــع باس ــي وبالطب ــج الفارس ــي الخلي ــاون ف ــس التع ــعوب دول مجل ــدى لش ــمع اي ص ان نس
البحريــن، وكأن هــذه الشــعوب ليســت بمســلمة وال بعربيــة ورش عليهــا تــراب المــوت بــل ذهــب 
البعــض االخــر ليســلخها مــن صنــف االنســانية علــى انهــا ال تمتلــك اي حــس انســاني تجــاه مــا 
حــدث مــن عــدوان ســافر علــى بلــد عربــي شــقيق لهــا النهــا ال تمتلــك حتــى اضعــف االيمــان وهــو 
ــم  ــت احــدى بلدانه ــرة وكان ــو دارت الدائ ــاذا ل ــذي يطــرح نفســه م ــري ال اللســان. الســؤال المصي

معرضــة للعــدوان فمــا تنتظــرون مــن اشــقائكم؟
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