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السيناتور ساندرز: حان الوقت لكي يكبح المجتمع 
الدولي النظام االستبدادي في السعودية

شــدد الســيناتور األمريكــي بيرنــي ســاندرز، 
السياســي المخضــرم فــي الحــزب الديمقراطــي، 
لنظــام  الدولــي  المجتمــع  كبــح  ضــرورة  علــى 
الحكــم فــي الســعودية، مؤكــدًا أن ولــي العهــد 
محمــد بــن ســلمان ليــس إصالحيــًا، كمــا تصفــه 

إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب.
النتخابــات  ســابق  مرشــح  وهــو  ســاندرز، 
الرئاســة األمريكية، ومؤســس حركة الديمقراطيين 
االجتماعييــن، وفــي تصريحــات صحفيــة قــال “لقــد 
حــان الوقــت لكــي يكبــح المجتمــع الدولــي النظــام 
ــجل  ــدًا أن “سِ ــعودية”، مؤك ــي الس ــتبدادي ف االس
بــن ســلمان فــي ســجن وقتــل النشــطاء يؤكــد أنــه 

ــًا”. ليــس إصالحي
ــم  ــي يته ــى الت ــرة األول ــذه الم ــن ه ــم تك ول
الســلطات  ســاندرز،  بيرنــي  الســيناتور  فيهــا 
حقــوق  بانتهــاك  عهدهــا،  وولــي  الســعودية 
نشــر  فقــد  بالقــوة،  البــالد  وحكــم  اإلنســان، 
مؤخــرًا كتابــًا بعنــوان “إلــى أيــن نذهــب مــن 

والصمــود”. المقاومــة  مــن  عامــان  هنــا.. 

المرصد البريطاني لحقوق االنسان يسرق 
آثار الموصل التاريخية!

اآلثــار  ســرقة  عــن  عراقــي  مســؤول  اعلــن 
التاريخيــة فــي كنائــس الموصــل مــن قبــل شــركات 
ومنظمــات بريطانيــة تدافــع عــن حقــوق االنســان!

وذكــر مســؤول فــي المجلــس البلــدي لمدينــة 
الموصــل، ان وثائــق وآثــار فــي كنيســة »الطاهــرة« 
وهــي اقــدم كنائــس الموصــل، قــد فقــدت اثنــاء 
تطهيــر هــذه المناطــق مــن داعــش وتتوجــه اصابــع 

ــة. ــة حقوقي ــة ومنظم ــركة بريطاني ــام لش االته
واضــاف: لقــد فقــدت الكثيــر مــن االلــواح االثريــة 
والكتــب المخطوطــة فــي هــذه الكنيســة وكنائــس 

اخــرى فــي منطقــة »حــوش الخــان«.
وقــال: ان الشــركات والمنظمــات البريطانيــة 
آنفــة الذكــر، وبذريعــة المســاهمة فــي رفــع االلغــام 
وتطهيــر المناطــق االثريــة فــي العــراق، قــد حضــرت 
البريطانيــة  الشــركات  تكــون  وبذلــك  الموصــل. 
ــار  ــة المســاهمين االوائــل فــي شــراء اآلث واالميركي

ــات داعــش. مــن عصاب

مشاهدة ظاهرة الخسوف فجر االثنين في ايران
طهران-ارنــا:- بــدات ظاهــرة الخســوف فــي البــالد فجرامــس االثنيــن حيــث دخــل القمــر فــي الظــل 

النصفــي مــن االرض عنــد الســاعة 6 و6 دقائــق و30 ثانيــة صباحــا.

افتتاح معرض الوثائق التاريخية حول العالقات بين ايران والنمسا
طهران-ارنــا:- اقيمــت امــس االثنيــن فــي مبنــى الوثائــق الوطنيــة للبــالد مراســم افتتــاح معــرض 

الوثائــق التاريخيــة فيمــا يخــص العالقــات العريقــة بيــن ايــران والنمســا.

دريد لحام: العالقة مع ايران متينة والهدف واحد
ــا  ــة، بم ــة الســورية بالمتين ــة االيراني ــد لحــام"، العالق ــان الســوري "دري ــر:- وصــف الفن طهران-مه
ان الهــدف واحــد ،خاصــة تبنــي ايــران للقضيــة الفلســطينية التــي تتبناهــا ســوريا وبالتالــي هــذا 

المحورالمقــاوم هــو محــور قــوي جــدا يتميــز بمتانــة عالقاتــه ونقائهــا.

الخارجية تفند خبر استدعاء القائم 
باالعمال االيراني في المانيا

باســم  المتحــدث  قــال  طهران-ارنــا:- 
الــى  اشــارة  فــي  قاســمي  بهــرام  الخارجيــة 
االنبــاء التــي تــرددت حــول اســتدعاء الخارجيــة 
االلمانيــة القائــم باالعمــال االيرانــي هنــاك، قــال 

انــه اليؤيــد هــذا الخبــر.
القائــم  ان  االثنيــن  امــس  قاســمي  واضــاف 
االلمانيــة  الخارجيــة  حضــر  المؤقــت  باالعمــال 
ــفارة االيرانيــة و لهــدف اخــر وان  بطلــب مــن الس
موضــوع اســتدعائه ال اســاس لــه مــن الصحــة.
الــى توجيــه  هــذا و كان قاســمي قــد اشــار 
العالقــات  لتقويــض  ايــران  امنيــة ضــد  اتهامــات 
العريقــة بيــن ايــران و اوروبــا و اضــاف ان ممارســات 

االعــداء هــذه ال تثيــر االســتغراب.
ــا  ــار التــي تداولته ــن االخب ــة بي ونفــى اي عالق
عــدد مــن وســائل االعــالم االلمانيــة حــول اعتقــال 
مواطــن يحمــل جنســيتين االفغانيــة -االلمانيــة 
فــي  انــه  اضــاف  و  اليــران  التجســس  باتهــام 
فيهــا  بلــغ  التــي  المهمــه  و  الحساســة  الظــروف 
توجيــه االتهامــات االمنيــة ذروتهــا بهــدف تقويــض 
العالقــات بيــن ايــران و اروبــا، فــان تــداول مثــل هــذه 

االخبــار ليــس مســتغربا.

مؤكدا االستفادة السليمة من الفضاء االفتراضي..

رئيس الجمهورية: التقنيات الجديدة لديها الكثير من الفوائد والمخاطروالتثقيف هو الطريقة الوحيدة الدارتها

منتقدا اعتقالها دون مبرر قانوني في اميركا..

رئيس القضاء يوعز إلى المدعي العام بالعمل على اإلفراج عن مرضية هاشمي

في ضخ اليأس وتشتيت الوحدة الوطنية..

اللواء باقري: على وسائل اإلعالم إحباط 
سيناريوهات األعداء

مجلس الوزراء يناقش الئحة التحاق ايران 
باتفاقية الجرائم المنظمة

اثر احتجاج طهران الشديد حول مؤتمر وارسو..

نائب وزير الخارجية البولندي 
يلتقي عراقجي في طهران

عقــد  عشــية  فــي  طهران-ايســنا:- 
الــذي  إليــران  المناهــض  وارســو  مؤتمــر 
صبــاح  التقــي   ، طهــران  إحتجــاج  واجــه 
الدبلوماســيين  مــن  وفــد  اإلثنيــن  امــس 
البولندييــن برئاســة ماتشــي برزميســالف، 
وكيــل وزارة الخارجيــة البولنديــة مــع نائــب 
وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية عباس 

عراقجــي فــي طهــران.
مبنــى  فــي  انعقــد  الــذي  اللقــاء  وتمحــور 
وزارة الخارجيــة حــول مؤتمــر وارســو ضــد إيــران 
المقبــل  فبراير/شــباط   14 و   13 عقــده  المزمــع   ،

بالتعــاون مــع أمريــكا.
البولنــدي  الخارجيــة  مســاعد  زيــارة  وتاتــي 
ــى  ــديد عل ــران الش ــاج طه ــر احتج ــران اث ــى طه ال
اســتضافة بولنــدا واميــركا لمــا يســمى بـــ "مؤتمــر 
الســالم واالمــن فــي الشــرق االوســط" والــذي مــن 
المقــرر ان يعقــد فــي وارســو يومــي 13 و 14 شــباط/

فبرايــر القــادم.
الخارجيــة االميركــي مايــك  وكان وزيــر 
بومبيــو قــد اعلــن فــي تصريــح لقنــاة "فوكــس 
لحشــد  تســعى  واشــنطن  بــان  نيــوز" 
مناطــق  مختلــف  مــن  الــدول  عشــرات 
العالــم للحــوار حــول مــا وصفــه تعزيــز االمــن 
الشــرق  منطقــة  فــي  والحريــة  واالســتقرار 
ايــران  نفــوذ  مــن  الحــد  وبهــدف  االوســط 

زعمــه. حســب  االقليمــي، 

بموافقة مجلس الشورى االسالمي..

إنشاء مركز آسيا لتطوير إدارة معلومات 
الكوارث في البالد

مجلــس  أعضــاء  ســمح  طهران-ارنــا:- 
بإنشــاء  للحكومــة  االســالمي  الشــورى 
مركــز آســيا والمحيــط الهــادي لتطويــر إدارة 

الكــوارث. معلومــات 
لمجلــس  المفتوحــة  الجلســة  وفــي 
الشــورى االســالمي امــس االثنيــن، صــادق 
نــواب البرلمــان بأغلبيــة 137 صوتــا مقابــل 46 
ــن  ــت م ــاع 10 أعضــاء عــن التصوي ــا وامتن صوت
216 نائبــا حاضــرا فــي الجلســة، علــى المــادة 
األولــى مــن الئحــة االتفاقيــة بيــن الجمهوريــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي اإلســالمية واللجن
آلســيا والمحيــط الهــادئ، بالنيابــة عــن األمــم 
المتحــدة، بشــأن إنشــاء مركــز آســيا والمحيط 

الهــادئ لتنميــة إدارة معلومــات الكــوارث.
وبموجــب المــادة الواحــدة، تســمح هــذه 
آلســيا  مركــز  بإنشــاء  للحكومــة  الالئحــة 
معلومــات  إدارة  لتطويــر  الهــادي  والمحيــط 
الصلــة. االتفاقيــة ذات  الكــوارث، بنــاًء علــى 

اكثر من 12 الف طالب ايراني يدرسون 
في اميركا

بعيدي نجاد: نازنين زاغري تلتقي اسرتها 
6 مرات اسبوعيا

ــات  ــن الخدم ــا ع ــرا إحصائي ــدي نجــاد تقري ــد بعي ــا حمي ــدى بريطاني ــدم ســفيرنا ل ــارس:- ق طهران-ف
العالجيــة التــي تلقتهــا الســيدة نازنيــن زاغــري )االيرانيــة التــي تحمــل الجنســية البريطانيــة( والتــي أدينــت 

بالســجن بســبب إرتــكاب جرائــم أمنيــة فــي إيــران.
وخــالل تغريــدة لــه نشــرها عبــر حســابه الخــاص علــى موقــع تويتــر، أضــاف بعيــدي نجــاد ان الســيدة 
نازنيــن زاغــري تلقــت 49 خدمــة عالجيــة منــذ بدايــة فتــرة حبســها ولحــد اآلن؛ بما تشــمل مراجعــة أخصائي 
العــالج الطبيعــي لـــ22 مــرة ومراجعــة أخصائــي األمــراض النفســية لـــ15 مــرة ومراجعــة طبيــب األســنان لـــ8 

مــرات ومراجعــة أخصائــي الجملــة العصبيــة لـــ4 مــرات.
ــي  ــا تلتق ــا انه ــرة؛ مضيف ــرة خــالل هــذه الفت ــال' لـــ201 م ــا 'غابري ــت إبنته ــن زاغــري إلتق ــع، ان نازني وتاب

ــبوعيا. ــرات أس ــة 6 م ــورة عام ــرتها بص أس

ــى  ــس االعل ــر للمجل ــار تقري ــا:- اش طهران-ارن
للثــورة الثقافيــة ان اكثــر مــن 12 الــف طالــب ايرانــي 

يدرســون فــي الجامعــات االمريكيــة.
وعقــد المجلــس االعلــى للثــورة الثقافيــة امــس 
الطــالب  شــؤون  فيــه  بحــث  اجتماعــا  االثنيــن 
االيرانييــن فــي الخــارج وذكــر فيــه ان عــدد الطــالب 
الذيــن يدرســون فــي الجامعــات االمريكيــة يبلــغ 12 

ــة . ــا وطالب الــف و 643 طالب
واشــار تقريــر لمنظمــة اليونســكو ان عــدد الطــالب 
االيرانييــن الذيــن يدرســون فــي الخــارج بلــغ فــي العــام 
2018، 50 الــف و 392 طالــب وطالبــة، 12 الــف و 643 منهــم 

يدرســون فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة.
وبحســب التقريــر فــأن عــدد الطــالب االيرانييــن 

فــي كنــدا يبلــغ ســبعة االف و 415 طالــب وطالبــة .

 - : نــا ر إ - ن ا طهر
هيئــة  رئيــس  قــال 
للقــوات  العامــة  األركان 
ــد  ــواء محم المســلحة الل
ــى  ــر ال ــه بالنظ ــري إن باق
الشــاملة  المحــاوالت 
القــوى  إعــالم  لوســائل 
والكيــان  المتغطرســة 
ــى  الصهيونــي، يجــب عل
وســائل اإلعــالم والمواقــع 
تقــوم  أن  الداخليــة 
ســيناريوهات  باحبــاط 

فــي  اليــأس  روح  بــث  الــى  الراميــة  االعــداء 
المجتمــع وتشــتيت الوحــدة الوطنيــة، عبــر القيــام 
بواجباتهــا علــى أحســن وجــه؛ مشــيرا الــى ان 
والرؤيــة  المســار  تغييــر  الــى  يســعى  العــدو 

للمجتمــع. الثوريــة 
ــار المســؤولين والمــدراء  ــاع كب وخــالل اجتم
 ، المســلحة  للقــوات  واالجتماعييــن  الثقافييــن 
ــواء باقــري الــى التقلبــات التــي أعقبــت  أشــار الل
الدفــاع المقــدس، مؤكــدا علــى أن العــدو فــي 
حــال دس المؤامــرات علــى الــدوام ضــد ايــران 
حكومــة وشــعبا، وتابــع: لقــد واجهتنــا خــالل هــذه 
لكــن  خطيــرة،  عســكرية  تهديــدات  الســنوات 
وهواجــس  اإلســالمية  إليــران  الفاعــل  الــردع 

العــدو مــن الخســائر واالضــرار البالغــة حالــت دون 
نشــوب أي صــراع عســكري.

أنفقــوا ســبعة  وصــرح باقــري: إن األمريــكان 
آالف مليــار دوالر فــي ســوريا والعــراق ولــم يحققــوا 
أي انجــاز، فيمــا كان الــذي أنفقنــاه نحــن ضئيــال 
هــذه  فــي تحقيــق كل  مــا تســبب  ولكــن  جــدا 
االنجــازات الهامــة والســتراتيجية كان بفضــل اإلرادة 
والتدبيــر  الدؤوبــة  والجهــود  والجهــاد  الراســخة 

والقيــادة الحكيمــة.

الســلطة  رئيــس  أوعــز  طهران-فــارس:- 
القضائيــة آيــة اهلل صــادق آملــي الريجانــي إلــى 
المدعــي العــام، أن يقــوم بجميــع اإلجــراءات الالزمــة 
فــي إطــار قوانيــن البــت القضائــي، مــن اجــل اإلفــراج 
عــن »مرضيــة هاشــمي« مراســلة قنــاة »بــرس تــي 

ــة األصــل. ــي« أميركي ف
ــار مســؤولي القضــاء  ــًا لكب وخــالل ترؤســه اجتماع
امــس االثنيــن، انتقــد آيــة اهلل آملــي الريجانــي بشــدة 
األميركيــة  المراســلة  هاشــمي«  »مرضيــة  اعتقــال 

فــي قنــاة »بــرس تــي فــي« دون مبــرر 
ــركا، وأعــرب عــن أســفه  ــي أمي ــي ف قانون
النتشــار عــادة انتهــاك حقــوق اإلنســان 
لقــد  وقــال:  والغــرب،  أميــركا  قبــل  مــن 
اتضــح اســتغالل أميــركا والغــرب لموضــوع 
»حقــوق اإلنســان« بشــكل ســافر اليــوم.. 
ــذه  ــون أن ه ــر، يزعم ــي الحــدث األخي وف
ــم احتجازهــا كشــاهد، وهــذه  المراســلة ت
التــي نســمع فيهــا  األولــى  المــرة  هــي 
قيــام دولــة باعتقــال أحــد رعاياهــا كشــاهد 

والــذي ال يخشــى هروبــه.
القضــاء  القضائيــة،  الســلطة  رئيــس  وحمّــل 

األميركــي مســؤولية أي أضــرار محتملــة قــد تواجههــا 
مراســلة »بــرس تــي فــي«، مبينــا أن الشــواهد تشــير 
إلــى أن مشــكلة أميــركا مــع هــذه المراســلة هــو دفاعهــا 
عــن الثــورة اإلســالمية وانتقادهــا لجرائــم أميــركا فــي 
مختلــف نقــاط العالــم، موعــزًا للمدعــي العــام باتخــاذ 
جميــع اإلجــراءات الالزمــة فــي إطــار قوانيــن البــت 
القضائــي مــن بــاب الدفــاع عــن الحقــوق العامــة، مــن 

ــة. ــراج عــن هــذه المراســلة األميركي اجــل اإلف
كمــا انتقــد آيــة اهلل آملــي الريجانــي محــاوالت 
موضــوع  لتشــديد  منــه  والمقربيــن  ترامــب 
»التخويــف مــن إيــران«، داعيــا الــدول الــى توخــي 

الحــذر لئــال تقــع ضحيــة الخــداع األميركــي.

ــة  ــارس:- اكــد رئيــس الجمهوري طهران-ف
االســتفادة  اهميــة  علــى  روحانــي  حســن 
االفتراضــي  الفضــاء  مجــال  مــن  الســليمة 
وتقنيــة  االتصــاالت  معتبــرا  )االنترنــت(، 
فــي  التطــور  مظاهــر  احــد  المعلومــات 

الحديثــة. المجتمعــات 
فــي  القاهــا  كلمــة  فــي  روحانــي  واكــد 
االتصــاالت  وزارة  مســؤولو  حضــره  اجتمــاع 
ــة  ــالء االهمي ــى ضــرورة اي ــن، عل امــس االثني
للتثقيــف فــي مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا، وقــال: 
ان التثقيــف والمعرفــة الصحيحــة ألي ظاهــرة 
ــا فهــم الظاهــرة  ــك يجــب علين ــدا، لذل هــو مب

بشــكل صحيــح والتخطيــط لهــا.
ان  الجمهوريــة  رئيــس  واوضــح 
بعــض المواضيــع المنشــورة فــي الفضــاء 
االفتراضــي غيــر مناســبة للمجتمــع، خاصــة 
التزامــات  لديــه  االيرانــي  الشــعب  وان 

واســالمية. وانســانية  اخالقيــة 

ان  واضــاف: 
وتقنيــة  االتصــاالت 
رمــز  هــي  المعلومــات 
لتطــور المجتمعــات في 
التكنولوجيــا،  مجــال 
المعلومــات  فتقنيــة 
االرضيــة  مهــدت 
االواصــر  لتوســيع 
فنــداءات  االجتماعيــة، 
االمــام الخمينــي )رض( 
النجــف  مــن  وصلــت 

وســائل  بواســطة  الشــعب  الــى  وباريــس 
االتصــال، ووصلــت رســالة الثــورة الــى شــعوب 

االتصــال. وســائل  طريــق  عــن  العالــم 
ــام  ــة ام ــداء المقاوم ــي ان اب ــر روحان واعتب
التقنيــات والتطــورات الحديثــة هــو اســلوب 
قديــم، وقــال: التقنيــات الجديــدة لديهــا الكثيــر 
ــة  ــد والمخاطــر المحــدودة، والمعرف مــن الفوائ

الصحيحــة والتثقيــف هــي الطريقــة الوحيــدة 
الدارة مشــاكل التكنولوجيــا والوقايــة منهــا، وال 
يمكننــا فصــل حيــاة النــاس عــن التطــورات 
التكنولوجيــة والتواصليــة، فمواجهــة مطالــب 

ــي. ــر شــرعي وال قانون ــر غي ــور أم الجمه
تقنيــة  تعــد  الجمهوريــة:  رئيــس  وتابــع 
أداة  أفضــل  االفتراضــي  والفضــاء  االتصــاالت 
المحســوبية  ومكافحــة  الشــفافية  الضفــاء 

والفســاد..
ــات  ــم معلوم ــد تنظي ــي: يع واضــاف روحان
مهــام  أهــم  مــن  المواطنيــن  ســالمة  عــن 
وســيلة  توجــد  وال  االلكترونيــة،  الحكومــة 
أفضــل مــن الحكومــة االلكترونيــة للســيطرة 
ــة. ــة واالقتصادي ــا االداري ــالمة القضاي ــى س عل

مجلــس  ناقــش  طهران-ارنــا:-   
ــوزراء خــالل اجتماعــه الــذي حضــره  ال
االســالم  حجــة  الجمهوريــة  رئيــس 
حســن روحانــي، ناقــش تقريــرا حــول 
الجرائــم  باتفاقيــة  ايــران  التحــاق 
الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  المنظمــة 

عليــه. المصادقــة  ومراحــل  )بالرمــو( 
الــوزراء  مجلــس  اعضــاء  ونــوّه 
بالمواقــف  االجتمــاع،  هــذا  فــي 
االســالمية  للجمهوريــة  المبدئيــة 
فــي ســياق مكافحــة شــاملة لالرهــاب 

والجرائــم الماليــة الدوليــة، وضــرورة المصادقــة 
قــد  كان  التــي  الالئحــة  هــذه  علــى  النهائيــة 
اعتمدهــا البرلمــان؛ وذلــك بهــدف مواجهــة الحظــر 

االمريكيــة. والمؤامــرات  الالقانونــي 

فــي  الــوزراء  مجلــس  اعضــاء  واعــرب 
اجتماعهــم ايضــا عــن املهــم بــان يتــم عبــر تقديــم 
ــة  ــة، ازال ــة والقانوني ــة االقتصادي ــات المهني االيضاح
جميــع الشــبهات ذات الصلــة، واعــداد الالئحتيــن 
االمــوال  غســيل  مكافحــة  حــول  المتبقيتيــن 
وتمويــل االرهــاب )للعمــل بهــا( وبالتالــي توفيــر 
التبــادل  وشــفافية  لســالمة  القانونيــة  الحمايــة 

االيرانيــة. االســالمية  للجمهوريــة  المالــي 

الصفعة القوية قادمة يا نتنياهو
مــن ســخرية القــدر ان يأتــي اليــوم ليســمع نتنياهــو المــأزوم 
نفســيا والــذي يعانــي مــن حالــة االختنــاق البطــئ بســبب 
الضغــوط الداخليــة الكبيــرة بفتح ملفات الفســاد التي ســتذهب 
بــه الــى الســجن او عزلــه عــن منصبــه. باالضافــة الــى الضغــط 
ــودة  ــو اســتمرار وتواصــل مســيرات الع ــوة وه ــر شــدة وق االكث
ــا  ــا او يحــدد تحركه ــن ان يوقفه ــو وجيشــه م ــي عجــز ه والت
النهــا اخــذت تتســع بحيــث عمــت اغلــب االراضــي  المحتلــة، 
وبطبيعــة الحــال فالــذي يعيــش هــذه االزمــة الخانقــة البــد ان 
يمــارس عمــال يلفــت اليــه االنظــار مــن اجــل التخفيــف مــن 
حــدة الضغــط النفســي والعصبــي الــذي يعيشــه ويحيــط بــه.

واالهــم فــي االمــر والــذي اصبــح كابوســا يجثــم علــى صدره 
والــذي لــم ولــن يســتطيع الخــالص منــه وهــو ادراكــه ان 
هزيمــة االرهــاب فــي ســوريا الــذي كان يعــد الســياج الواقــي 
لــه امــر ال يســتطيع احتمالــه خاصــة وهزيمــة  االرهــاب تعنــي 
ان المقاومــة ســتكون علــى ابــواب تــل ابيــب وقــد رفــرف 
باالمــس علمــا المقاومــة اللبنانيــة والعراقيــة علــى حــدود 
بــالده فــي الشــمال ممــا اعطــى رســالة قويــة ان كل االعمــال 
االجراميــة الحاقــدة التــي يمارســها ســواء كان بقصفــه بعــض 
المناطــق فــي دمشــق والتــي يدعــي انهــا تابعه لفيلــق القدس 
او غيرهــا لــم تعــد تشــفع لــه او تدفــع عنــه الخطــر القــادم 
ــن  ــادة العســكريين االيرانيي ــوم احــد الق ــه الي ــر عن ــذي عب وال
بــان نتنياهــو وبحماقتــه فــي ضــرب ســوريا يعجــل بــزوال 

كيانــه ومحــوه مــن الخريطــة. 
اذن فعلــى نتنياهــو ان يــدرك ان ارســال التهديــدات والقيــام 
ببعــض االعمــال االجراميــة اليمكــن ان تخفــف او تزيــل عنــه 
الضغــوط الخانقــة التــي يعيشــها فــي كل لحظــة وآن. وبنفــس 
الوقــت والــذي البــد مــن االشــارة اليــه ان ال يعتقــد بــان هنــاك 
البقــاء ال  الحمايــة واســتمرار   لــه  يوفــر  ان  مــن يســتطيع 
ــى  ــف ال ــا تق ــح بانه ــي يتبج ــة الت ــدول الذيلي ــنطن وال ال واش
جانبــه، النــه وكمــا هــو واضــح للجميــع هــم عاجزون عــن حماية 
بلدانهــم، فكيــف يســتطيعون ان يقدمــوا لــه العــون؟ مصداقــا 
لقــول  البــاري تعالــى فــي قرانــه المجيــد »ضعــف الطالــب 
ــذي  ــوب« ، ان نتنياهــو وفــي هــذا الظــرف العصيــب ال والمطل
يعيشــه ينبغــي ان يعــرف حجمــه جيدا وان ال يتطاول ويرســل 
التهديــدات الجوفــاء ضــد طهــران النــه وحلفــاءه يدركــون جيــدا 
ان طهــران لــم تكــن فــي يــوم مــن االيــام لقمــة ســهلة وســائغة 
ــرة  ــه االخي ــى يشــاء، وان اعتداءات يســتطيع ان يســتمرءها مت
علــى دمشــق لــن تمــر دون عقــاب و عليــه ان ينتظــر الصفعــة 

القويــة وعــن قريــب ان شــاء اهلل.
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