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المرجع السيستاني: أهم التحديات التي..تتمة
ــر  ــاء، تعطــل تمري ــي، امــس األربع ــورة الحلف ــف ســائرون ث ــة عــن تحال ــا عــزت النائب مــن جهته
قانــون إخــراج القــوات األجنبيــة مــن العــراق إلــى عــدم اكتمــال التوافــق السياســي بشــأنه، مبينــة أن 

رفــض تواجــد القــوات األجنبيــة فــي العــراق حــق مكفــول.
وقالــت الحلفــي فــي حديــث لـ«االتجــاه بــرس« إن »موضــوع إخــراج القــوات األجنبيــة مــن العــراق 
ــد غيــر محتــل وبالتالــي نرفــض رفضــا قاطعــا وجــود قــوات أجنبيــة فــي  ــد، ألنــه بل حــق مكفــول للبل

العــراق«.
وأضافــت الحلفــي أن »قانــون إخــراج القــوات األجنبيــة مــن العــراق ســيكون بالتأكيــد علــى طاولــة 

التصويــت فــي البرلمــان، وســيتم تمريــره اذا تــم التوافــق السياســي عليــه بيــن الكتــل«.
يذكــر أن قانــون إخــراج القــوات األجنبيــة مــن العــراق، كان حاضــرا باســتمرار فــي اجتماعــات الفتــح 
وســائرون، إذ أظهــر قــادة التحالفيــن عزمهــم علــى تشــريع هــذا القانــون فــي أكثــر مــن مناســبة، ولكــن 
مــع بــدء الفصــل التشــريعي الثانــي للبرلمــان لــم يظهــر القانــون لغايــة اآلن ولــم يــدرج علــى جــدول 

أعمــال الجلســات البرلمانيــة.
مــن جانــب اخــر علــق النائــب عــن تحالــف الفتــح، حســين اليســاري،امس  األربعــاء  علــى تصريــح 
رئيــس مجلــس الــوزراء الســابق زعيــم تحالــف النصــر حيــدر العبــادي، التــي اتهــم فيهــا سياســيين 

باســتغالل عنــوان الحشــد الشــعبي والجهــاد الغــراض سياســية.
ــوزراء الســابق، حيــدر العبــادي جــاء  وقــال اليســاري فــي تصريــح لـ«بغــداد اليــوم«، إن »رئيــس ال
برؤيــة تطابــق موقفــه ودافعــه االســاس للحصــول علــى واليــة ثانيــة بعــد ان دمــج تضحيــات الحشــد 

الشــعبي مــع طموحاتــه السياســية«.
وأبــدى اليســاري اســتغرابه مــن عــدم تصريــح العبــادي بهــذه المعلومــات بعــد خروجــه مــن رئاســة 
الــوزراء قائــاًل: »اذا كان العبــادي يمتلــك هــذه المعلومــات وهــذا الطــرح وبهــذه القــوة فمــا الــذي منعــه من 

اعالنهــا ســابقًا عندمــا كان علــى راس الســلطة لمنــع ايــة تجــاوزات مــن الجهــات التابعــة للحشــد؟«.
ــا  ــؤالء السياســيين فاليصــرح عنه ــرف اســماء ه ــالف النصــر يع ــم ائت ــه »اذا كان زعي وأضــاف أن

ــا صراحــة للشــعب«. ــه ويعلنه ــي حيات ــرة ف ــو م ويكــون شــجاعًا ول
ــًا لرئاســة جديــدة الربــع  ــوزراء الربــع ســنوات وكان مهيئ ــادي كان رئيــس ال وأشــار الــى أن »العب
ســنوات أخــرى وكتلتــه تشــهد حاليــًا انســحابات وقــد يكــون تصريحــه انســجامًا مــع ضغوطــات مــن 
جهــات تدعمهــا اميــركا«، مشــيرًا إلــى أن »ليــس مــن الصحيــح ان اختلفــت مصالحنــا مــع جهــة معينــة 

ان نقــوم باختــالق االعــذار والحجــج«.
مــن جهــة اخــرى ذكــر موقــع »دبــكا« العبــري الــذي يعتمــد فــي تقاريــره ومعلوماتــه علــى مصــادر 
اســتخباراتية إســرائيلية  أن الواليــات المتحــدة تقــوم حاليًــا بإرســال تعزيــزات عســكرية أميركيــة إلــى 
العــراق عبــر إســرائيل واألردن، وذلــك تحســبا ألي صــدام عســكري مــع الفصائــل المســلحة فــي كل 

مــن العــراق وســوريا.
وبحســب التقريــر، فــإن الجيــش األميركــي قــد بــدأ يرســل، منــذ األربعــاء الماضــي الموافــق 

الســادس مــن آذار الحالــي، تعزيــزات عســكرية إلــى العــراق.
ويتــم نقــل القــوات األميركيــة مــن وحــدات وقواعــد عســكرية تابعــة لـــالجيش األميركــي فــي كل 

مــن إســرائيل واألردن.
مشــيرا الــى أن القــوات األميركيــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي وجنــوب أوروبــا، ال ســيما القواعــد 
ــى  ــا إل ــة توجهه ــة التأهــب، اســتعدادا إلمكاني ــت عــن حال ــد أعلن ــا، ق ــا وبلغاري ــي روماني ــزة ف المتمرك

العــراق.
جديــر بالذكــر، أن القــوات العســكرية األميركيــة قــد أعلنــت حالــة التأهــب، بعدمــا تــم رصــد 
ــة  ــد األميركي ــوات والقواع ــات ضــد الق ــل المســلحة، لشــن هجم ــة للفصائ ــوات التابع اســتعدادات الق
المتمركــزة فــي العــراق وســوريا، ال ســيما المواقــع األميركيــة الموجــودة بالمناطــق الغربيــة والشــمالية 

ــة، المتاخمــة للحــدود مــع ســوريا. العراقي

مجلس خبراء القيادة: االنضمام..تتمة
 علــى عــدم االنفعــال ومراعــاة مبــادئ العــزة والحكمــة والمصلحــة ورفــع التهديــد فــي ســاحة التعامــل 
الدوليــة، مطالبــا مــن الســلطات الثــالث ومجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، التحلــي بالدقــة الالزمــة 
مــن اجــل رفــض الهيمنــة وخطــر تغلغــل االجانــب فــي مجــال المعامــالت الماليــة وغيــر الماليــة 
ــام  ــورة والنظ ــداء الث ــرات اع ــن مؤام ــذروا م ــة، وان يح ــالمية االيراني ــة االس ــتراتيجية للجمهوري االس

االســالمي المقــدس.
ــة  ــة وحــدة االمــة االســالمية وأهمي ــة صيان ــى اهمي ــه عل ــادة فــي بيان ــراء القي وشــدد مجلــس خب
قضيــة القــدس الشــريف باعتبارهــا القضيــة االولــى للعالــم االســالمي، مســتنكرا المؤامــرات المعاديــة 
ضــد الــدول والشــعوب المســلمة فــي العــراق وســوريا وافغانســتان واليمــن والبحريــن ولبنــان، مؤكــدا 

علــى ترســيخ العالقــات االســتراتيجية بيــن الجمهوريــة االســالمية والعــراق وســائر دول الجــوار.

العفو الدولية تطالب مجلس..تتمة
 المشــترك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي بيــان مشــترك أدلــت بــه أيرلنــدا فــي يوليــو 2016 
والــذي يحــدد كيــف يمكــن للمجلــس الوفــاء بواليتــه المتمثلــة فــي المســاهمة، مــن خــالل الحــوار 
والتعــاون، فــي منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان واالســتجابة العاجلــة لحــاالت الطــوارئ المتعلقــة 

ــة”. ــة وموضوعي ــر انتقائي ــر مسيّســة وغي ــة “غي ــوق اإلنســان بطريق بحق
وأشــارت إلــى أنــه وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، تدهــور الوضــع فــي البحريــن بشــكل كبيــر، 
بحيــث اتخــذت الحكومــة خطــوات للقضــاء علــى المعارضــة السياســية المنظمــة، وقمعــت المجتمــع 
المدنــي، وقامــت باســتهداف المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطين وســجنهم، كمــا وقامــت 
بمواصلــة نمــط أعمالهــا االنتقاميــة وحظــر الســفر عــن الناشــطين، ورفضــت أن تقــوم بخطــوات لوقــف 

ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.
وذكــرت المنظمتــان إنــه منــذ عــام 2011، عندمــا قمعــت الســلطات بعنــف االحتجاجــات الجماهيريــة 
المؤيــدة للديمقراطيــة فــي البحريــن، كانــت الحكومــة موضــوع عــدة بيانــات مشــتركة فــي المجلــس.

فــي هــذه البيانــات، التــي صــدرت فــي يونيــو 2012 وفبرايــر 2013 وســبتمبر 2013 ويونيــو 2014 وســبتمبر 
ــاه إلــى االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق اإلنســان فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك  2015، لفتــت الــدول االنتب
القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر والــرأي، والحــق فــي التجمــع وتكويــن الجمعيــات، 
واالفتقــار إلــى اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وإلغــاء الجنســية وثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب واالنتقــام 
والتعذيــب. فــي ذلــك الوقــت، اتخــذت الحكومــة البحرينيــة خطــوات، وإن كانــت قليلــة، للتصــدي 
للمخــاوف الدوليــة. ولكــن، منــذ يونيــو 2016، حيــث لــم تعــد البحريــن تواجــه نفــس المســتوى مــن 
التدقيــق مــن قبــل المجتمــع الدولــي، تدهــور وضــع حقــوق اإلنســان بشــكل ملحــوظ، بحيــث ســنّت 
الحكومــة تدابيــر قمعيــة وتقييديــة علــى نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل منــذ قمــع االحتجاجــات الجماعية 

لعــام 2011 .
وحــذرت منظمــة العفــو الدوليــة وأمريكيــون مــن أنــه “ال يمكــن للمجلــس أن يعمــل بنجــاح إال إذا 

كان يطالــب بالمســاءلة ويعمــل علــى منــع انتهــاكات الحقــوق ، وخاصــة مــن تلــك الــدول األعضــاء”.
هــذا وأيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة امــس األربعــاء 13 مــارس/آذار 2019، الحكــم علــى 

مواطنيــن بالســجن 15 عامــًا علــى خلفيــة سياســية.
وكانــت النيابــة العامــة قــد زعمــت أن 22 مواطنــًا قــد قامــوا وآخريــن “بإشــعال حريــق فــي المنقــوالت 
المملوكــة لــوزارة الداخليــة، واالشــتراك فــي تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض 

منــه اإلخــالل باألمــن العــام.”
مــن جانبــه وجــه عضــو فــي مجلــس اللــوردات البريطانــي ريمونــت هيلتــون يــوم الثالثــاء ســؤااًل 
إلــى حكومــة بــالده حــول اإلجــراءات التــي ســتتخذها مــن أجــل حــث الســلطات البحرينيــة علــى إنهــاء 

عقوبــة اإلعــدام.
كمــا وجــه اللــورد هيلتــون أســئلة حــول اإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا أيضــًا مــن قبــل حكومــة 
ــق بإطــالق ســراح الصحفييــن المعتقليــن فــي البحريــن نتيجــة عملهــم المهنــي،  بــالده، فيمــا يتعل
وإنهــاء اســتخدام التعذيــب فــي جميــع الظــروف والســماح للمواطنيــن الذيــن تــم ســحب جنســياتهم 

منــذ عــام 2012 باســتعادتها.

قائد عسكري: قدرات حزب الله..تتمة
 كهكيلويــة وبويــر احمــد تكريمــا لذكــرى الشــهداء، قــال العميــد فرزنــدي، ان قــدرات حــزب اهلل قــد 
ارتفعــت اليــوم وتضاعفــت بفضــل دمــاء الشــهداء اكثــر مــن 100 مــرة عمــا كانــت عليــه خــالل فتــرة حــرب 

الـــ 33 يومــا فــي التصــدي للعــدوان الــذي شــنه الكيــان الصهيونــي علــى لبنــان عــام 2006 .
واضــاف، ان اكثــر مــن 80 تيــارا تكفيريــا و 150 الــف عنصــر داعشــي قــد تكالبــوا علــى شــعوب 

المنطقــة، وفــي ســوريا قــدم المدافعــون عــن المقدســات تضحيــات عظيمــة.
واضــاف العميــد فرزنــدي، ان العديــد مــن الــدول ارادت ازاحــة الرئيــس الســوري عــن الســلطة اال 

ان المقاومــة ارادت ان تبقــى الدولــة الســورية وافشــلت محــاوالت االعــداء.

وزير الدفاع: سنرد بقوة..تتمة
ترى النور في العام القادم كما لم تتحقق اهدافهم في العام الحالي .

واشــار العميــد حاتمــي فــي اجتمــاع قــادة القــوات المســلحة الــى مخططــات االعــداء فــي بــث روح 
اليــأس عنــد الشــعب بالنســبة لقــدرات النظــام االســالمي وقــال: الظهــار قدراتنــا الدفاعيــة التــي تمــت 
بايــدي محليــة قمنــا بعــرض بعضــا منهــا لعامــة الشــعب ومنهــا المقاتلــة االيرانيــة 'كوثــر' والمدرعــة ' 

العاصفــة' والغواصــة ' فاتــح' وصــاروخ كــروز ' هويــزه' .
ــا بالفشــل  ــاءت جميعه ــوات المســلحة ان مخططــات االعــداء ب ــاع واســناد الق ــر الدف واضــاف وزي
وذلــك بعــد مشــاهدتهم قــدرات منجزاتنــا الدفاعيــة مؤكــدا علــى ان الصناعــات الدفاعيــة االيرانيــة هــي 

نتــاج الرؤيــة الثاقبــة للقائــد العــام للقــوات المســلحة وانهــا محليــة الصنــع والتعتمــد علــى الخــارج .
وقــال ايضــا ان االعــداء يعرفــون جيــدا قــدرات ابنائنــا فــي الصناعــات الدفاعيــة ويعلمــون جيــدا ان 

الحظــر المفــروض لــن يثنينــا .

المرجع السيستاني يشدد على..تتمة
كمــا أشــار أيضــًا الــى »أهــم التحديــات التــي يواجههــا العــراق فــي هــذه المرحلــة وهــي مكافحــة 
ــه أن  ــًا أمل ــة واجهزتهــا االمنيــة، مبدي الفســاد وتحســين الخدمــات العامــة وحصــر الســالح بيــد الدول

تحقــق الحكومــة العراقيــة تقدمــًا مقبــواًل فــي هــذه المجــاالت«.
وشــدد المرجــع الدينــي علــى »ضــرورة أن تتســم السياســات االقليميــة والدوليــة فــي هــذه 

المنطقــة الحساســة بالتــوازن واالعتــدال، لتجنــب شــعوبها مزيــدًا مــن المآســي واالضــرار«
ــح  ــًا لمصال ــه وفق ــراق بجيران ــات الع ــز عالق ــي ســبيل تعزي ــأي خطــوة ف ــه ب وأعــرب عــن »ترحيب

ــة«. ــي شــؤونها الداخلي ــدم التدخــل ف ــدول وع ــرام ســيادة ال ــى اســاس احت ــن وعل الطرفي
مــن جهتــه شــرح الرئيــس روحانــي للمرجــع السيســتاني جانبــًا مــن نتائــج مباحثاتــه مــع 
ــر عالقــات الصداقــة وحســن  ــه معهــم فــي اطــار تطوي المســؤولين العراقييــن، ومــا تــمّ التوصــل الي

ــن. ــن البلدي ــوار بي الج
ــه  ــي النجــف االشــرف، بعــد زيارت ــن ف ــاء ، مراجــع الدي ــة امــس االربع كمــا زار رئيــس الجمهوري

ــي السيســتاني. ــة اهلل الســيد عل ــراق آي ــي الع ــى ف المرجــع االعل
ــاض، والشــيخ بشــير  ــات اهلل الشــيخ إســحاق الفي ــن آي ــع الدي ــي، مراج ــس روحان ــد زار الرئي فق

ــم. ــد ســعيد الحكي ــي، والســيد محم النجف
ــه الســالم« خــالل  ــي »علي ــام عل ــن اإلم ــر المؤمني ــد امي ــارة مرق ــد تشــرف بزي ــي، ق وكان روحان

ــس . ــاح ام ــا صب ــي وصله ــراق والت ــة النجــف األشــرف بالع ــى محافظ ــه ال زيارت
كمــا زار رئيــس الجمهوريــة منــزل االمــام الخمينــي )رض( وتجــول فــي مختلــف اقســام المنــزل، 

كمــا زار الحــوزة العلميــة لالمــام الخمينــي )رض( التــي تقــع بجــوار المنــزل.
ووصــل الرئيــس روحانــي الــى مدينــة النجــف االشــرف صبــاح امــس االربعــاء، قادمــا مــن مدينــة 

كربــالء المقدســة، وذلــك فــي اطــار زيارتــه الرســمية التــي يجريهــا للعــراق.
ــي  ــن الشــعبين االيران ــة ، أن االواصــر راســخة جــدا بي ــس الجمهوري ــد رئي ــة اخــرى أك ــن جه م
والعراقــي، وأن مالييــن االيرانييــن يــزورون العــراق ومالييــن العراقييــن يــزورون ايــران، مــا يثبــت ان 

ــوة ان تفــرق بيــن االمــة الواحــدة. ــة والعقائــد وال يمكــن ألي ق الشــعبين متحديــن بالثقاف
وفــي كلمتــه امــام حشــد مــن عشــائر محافظتــي كربــالء وبابــل بالعــراق، قــال حســن روحانــي: 
ان زيــارة مرقــد االمــام الحســين عليــه الســالم واصحابــه وخاصــة ابــي الفضــل العبــاس عليــه الســالم، 
تعتبــر أمنيــة عريقــة لجميــع الشــيعة وخاصــة االيرانييــن، ويســرني للغايــة ان اتشــرف اليــوم بزيــارة 

كربــالء المقدســة.
وأشــاد روحانــي بحســن ضيافــة العشــائر وجميــع فئــات الشــعب العراقــي بالنســبة لــزوار مراقــد 
ــارة االربعيــن، وقــال: ان الشــعب العراقــي وخاصــة  ــام زي ائمــة الهــدى عليهــم الســالم وخاصــة فــي اي
أهالــي كربــالء، يقدمــون ضيافــة وديــة للغايــة للــزوار فــي ايــام اربعيــن االمــام الحســين عليــه الســالم، 

وأنــا اقــدم الشــكر الــى الشــعب العراقــي نيابــة عــن الشــعب االيرانــي.
وصــرح: يســرني للغايــة ان نشــهد اليــوم أكثــر مــن اي وقــت مضــى، االخــوة واالتحــاد والوحــدة بيــن 
شــعبي ايــران والعــراق، ويســرنا ان يقــف الشــعب االيرانــي الــى جانــب الشــعب العراقــي، وأن يقــف 

الشــعب العراقــي الــى جانــب الشــعب االيرانــي فــي الصعوبــات والرفاهيــة.
وبيّــن ان الشــعب االيرانــي كان اول شــعب وقــف الــى جانــب العــراق فــي محاربــة داعــش 
والقاعــدة، فبعــد احتــالل الموصــل مــن قبــل ارهابيــي داعــش، أعلنــت فــي خطــاب عــام أننــا لــن نتحمــل 
ــا وشــعبنا،  مطلقــا تهديــد المــدن المقدســة فــي العــراق، ونعتبــر هــذه الهجمــات هجومــا علــى بالدن
وفــي ذلــك اليــوم بعثــت برقيــة الــى الحكومــة العراقيــة بأننــا نضــع كل امكاناتنــا تحــت تصرفهــا لكــي 

تصمــد امــام االرهــاب، ونحــن مســتعدون تمامــا ألي مســاعدة تطلبونهــا.
ــي  ــام ارهابي ــود ام ــة والصم ــى المقاوم ــة عل ــي والعشــائر والمرجعي ــي الشــعب العراق ــأ روحان وهن
داعــش واحبــاط المؤامــرة الكبــرى التــي كان االعــداء يحيكونهــا للمنطقــة والعــراق، وقــال: كنــا نرغــب 
ان يتــم إلغــاء التأشــيرات بيــن البلديــن، ليتمكــن العراقيــون مــن الســفر الــى ايــران وااليرانيــون مــن 
ــى إصــدار التأشــيرة  ــان عل ــة اتفقــت الحكومت ــي هــذه المرحل ــراق بســهولة، ولكــن ف ــى الع الســفر ال

مجانــا.
ــراق  ــرى ان انســجام الع ــال: ن ــراق، وق ــي الع ــس الوحــدة ف ــن ارتياحــه لتكري ــي ع ــرب روحان وأع
ووحدتــه يصــب فــي مصلحــة العــراق والمنطقــة، وأن هنــاك تفاهمــا بيــن البلديــن فــي مجــال االســتقرار 
ــا ثقتــه ان العالقــات بيــن البلديــن ستشــهد مزيــدا مــن  واالمــن المشــترك للمنطقــة بأســرها، مبدي

التطويــر والترســيخ يومــا بعــد يــوم.

القائد: العديد من المشاكل البشرية..تتمة
فــي اِبِنــهِ وَ تَكــوُن فِــي العَبــدِ وَ ال تَكــوُن فــي سَــيدِهِ: صِــدقُ الحَديــثِ وَ صِــدقُ النّــاِس 

وَ اِعطــاُء السّــائِِل وَ المُكاَفــَاُة ِبالصَّنائِــِع«.
وقــام قائــد الثــورة اإلســالمية خــالل تدريســه خــارج الفقــه بتبييــن وتوضيــح الخصــال األخالقيــة 
ــِع.  ــَاُة ِبالصَّنائِ ــائِِل وَ المُكاَف الراقيــة بمــا فيهــا صِــدقُ الحَديــثِ وَ صِــدقُ النّــاِس وَ اِعطــاُء السّ
وقــال إن العديــد مــن المشــاكل الداخليــة  فــي البــالد أو فــي العالــم تعــود إلــى عــدم تحــري الصــدق 

واستشــراء روح النفاق.

شمخاني: بإنفاق الدوالرات النفطية..تتمة
شــمخاني بــأن ايــران ســترد بقــوة عبــر اجــراءات إســتباقية وهجوميــة علــى أي محاولــة ترمــي الــى 

المســاس بأمــن حــدود البــالد ومــن جانــب أي جماعــة أو دولــة كانــت.
وأكــد شــمخاني: اننــا ال نســمح للقــوى التــي تســعى وراء الفوضــى وأذنابهــا فــي العالم، بالمســاس 

بأمــن شــعوب المنطقة واســتقرارها .
وقــال شــمخاني، انــه خــالل العاميــن الماضييــن قامــت المجموعــات المناوئــة للثــورة والمدعومــة 
مــن قبــل بعــض الــدول بالمنطقــة وخارجهــا، بالكثيــر مــن المحــاوالت لزعزعــة األمــن علــى الحــدود 
شــمال غربــي البــالد؛ اال انــه تــم احباطهــا كافــة بفضــل يقظــة القــوات العســكرية واالجهــزة االمنيــة 

وإجراءاتهــا الحاســمة.
وافــادت ارنــا ان قائــد القــوة البريــة لحــرس الثــورة االســالمية العميــد محمــد باكبــور قــدم خــالل 

االجتمــاع تقريــرا عــن آخــر األوضــاع فــي المنطقــة.
ــة  ــق الخطــوة الثاني ــر نحــو تحقي ــورة ســيتحرك بســرعة اكب ــان قطــار الث ــد شــمخاني ب ــا اك كم

ــة. ــن القادم ــا االربعي ــالمية اي اعوامه ــورة االس للث

وخــالل مراســم احيــاء ذكــرى شــهداء عمليــات بــدر وخيبــر خــالل فتــرة الحــرب المفروضــة مــن 
ــدا عــدوا  قبــل نظــام صــدام خــالل الفتــرة 1980-1988، اشــار شــمخاني الــى ان قطــار الثــورة حــوّل بل
وهــو العــراق الــى بلــد حليــف واضــاف، لقــد مــر 40 عامــا علــى الثــورة االســالمية ودخلنــا الخطــوة الثانيــة 

للثــورة وال بــد مــن التحــرك علــى الســكة الداخليــة واالقليميــة للثــورة.
ونــوّه الــى ظهــور جبهتيــن علــى مــدى االربعيــن عامــا الماضيــة؛ احداهمــا مرســخة لالمــن والثانيــة 
مزعزعــة لالمــن، واضــاف، انــه ومنــذ ســقوط الشــاه اعلنــت جبهــة الداعيــن لالســتقرار فــي المنطقــة 
عــن ظهورهــا ومنهــا تبلــور محــور المقاومــة الــذي حقــق االنتصــار اينمــا كانــت هنالــك مواجهــة وبكلفــة 

. قليلة
وقــال، انــه مــن جانــب اخــر ظهــر مزعزعــو االمــن فــي مختلــف انحــاء المنطقــة مدعوميــن بقــوى 

دوليــة اوجــدت داعــش اال ان االمــر الحاســم بعــد 40 عامــا هــو هزيمــة مزعزعــي االمــن هــؤالء.
ولفــت الــى ان جبهــة مزعزعــي االمــن تســتهدف اليــوم اقتصــاد البــالد واضــاف، الشــك انــه ينبغــي 

التــزام الفكــر الثــوري فــي المعيشــة واالقتصــاد ومواجهــة الحظــر.

سياسيون وعسكريون أميركيون يطالبون..تتمة
وجــاء فــي مذكــرة وجهتهــا الكليــة األميركيــة لقيــادات األمــن القومــي، مذيلــة بتوقيــع نحــو 50 
ــة،  ــود االتفاقي ــزام واشــنطن ببن ــادة العســكريين الســابقين، أن »إعــادة الت شــخصية، أغلبهــم مــن الق
سيســهم فــي تحقيــق المصالــح القوميــة للواليــات المتحــدة، وإتاحــة الفرصــة للعمــل بشــكل وثيــق مــع 

حلفائنــا األوروبييــن مــن أجــل ضمــان عــدم اقتنــاء ايــران أســلحة نوويــة«.
وشــددت المذكــرة علــى أن »إيــران تســتمر التقيــد بالتزاماتهــا وفــق نصــوص االتفاقيــة، ممــا يــدل 

علــى وفــاء الحكومــة اإليرانيــة وااللتــزام بتعهداتهــا التــي قطعتهــا منــذ البدايــة«.
ــات  ــدرة الوالي ــوة ق ــات، ســيعزز بق ــع العقوب ــة ورف ــودة لالتفاقي ــإن »الع ــرة، ف ــه، مضــت المذك وعلي

ــا«. ــالت عليه ــال تعدي ــات إلدخ ــدّر مفاوض ــدة تص المتح
وأوضحــت أن عــودة الواليــات المتحــدة لاللتــزام بتعهداتهــا أيضــًا مــن شــأنها »اإلســهام فــي صياغــة 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تخــص الشــرق األوســط. وإعــادة التأكيــد علــى زعامــة واشــنطن فــي هــذا 
الشــأن، ســيعزز قــدرة الواليــات المتحــدة علــى بلــورة وتزعّــم جهــود متعــددة األطــراف الحتــواء الخطــر 

اإليراني«.
ومــن بيــن الموقعيــن علــى المذكــرة الســفير األميركــي األســبق لــدى مصــر دانيــال كيرتــزر، 
والســفير األميركــي األســبق لــدى مصــر و«إســرائيل« واإلمــارات ادوارد ووكــر، ورئيــس طاقــم الموظفين 

األســبق لســلطة التحالــف المؤقتــة فــي العــراق باتريــك كنيــدي.

الحوثي: تصويت الشيوخ األمريكي..تتمة
وقــال فــي تغريــدة لــه امــس األربعــاء: “تصويــت الشــيوخ إلنهــاء الدعــم إيجابــي، كونــه أتــى مــن 

مجلــس تقــود إدارتــه العــدوان األمريكــي البريطانــي الســعودي اإلماراتــي”.
ــم  ــة للعال ــت واضح ــة بات ــة اليمني ــد أن المظلومي ــي “يؤك ــيوخ األمريك ــت الش ــاف أن تصوي وأض

أجمــع، وأن ال شــرعية لعدوانهــم، وأن العــدوان غيــر قانونــي”.
وشــدد علــى أن “وضــع القــرار للتصويــت يمثــل فضيحــة للعــدوان بمــا يرتكــب مــن جرائــم حــرب 

وكارثــة إنســانية مــن صنعــه”.
وكتــب رئيــس الثوريــة العليــا فــي تغريــدة أخــرى أن “تصويــت مجلــس الشــيوخ حجــة علــى دول 
ــم  ــا ظل ــط وإنم ــة فق ــر قانوني ــن ال تعتبرهــا غي ــا أن “القواني ــوة”، مضيف ــر ق ــف أكث ــم التخــاذ موق العال
ــة  ــة إســرائيلية ســعودية إماراتي ــة بريطاني ــة أمريكي ــع للشــعب اليمنــي جــراء هيمن ــاد وتجوي واضطه

علــى اليمــن”
هــذا وصــوت مجلــس الشــيوخ األميركــي امــس االربعــاء علــى قــرار إلنهــاء دعــم واشــنطن 
للتحالــف الســعودي فــي اليمــن فيمــا يضغــط مشــرعون علــى الرئيــس دونالــد ترامــب لكــي يتشــدد 
فــي سياســته تجــاه الريــاض. ورئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا فــي أنصــار اهلل محمــد علــي الحوثــي 
يقــول إن التحالــف الســعودي والحكومــة اليمنيــة بعرقلــة تنفيــذ اتفــاق الســويد بشــأن الحديــدة مــن 

خــالل رفــض مقترحــات أمميــة وافقــتْ عليهــا صنعــاء.
ــرب  ــلطات الح ــاص بس ــرار الخ ــى الق ــيوخ عل ــس الش ــي مجل ــت ف ــي تصوي ــذا ثان ــيكون ه وس

ــة أشــهر. خــالل أربع
هذا ويضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يتشدد في سياسته تجاه الرياض.

الســيناتور بيرنــي ســاندرز الــذي يعــد أحــد رعــاة القــرار إلــى جانــب الســيناتور الجمهــوري مايــك 
لــي، وصــف الحــرب بأنهــا »كارثــة إنســانية واســتراتيجية.

ــرب  ــلطات الح ــاص بس ــرار الخ ــى الق ــيوخ عل ــس الش ــي مجل ــت ف ــي تصوي ــذا ثان ــيكون ه وس
ــة أشــهر. خــالل أربع

ــوات  ــأن الق ــى ســريع ب ــد يحي ــة العمي ــوات المســلحة اليمني ــاد المتحــدث باســم الق ــًا، أف ميداني
المتعــددة للتحالــف ارتكبــت 534 خرقــًا جديــدًا فــي مدينــة الحديــدة غــرب اليمــن وشــنت61 غــارة جويــة 
وتصعيــد فــي باقــي الجبهــات خــالل ال 72 ســاعة الماضيــة فيمــا تواصلــت خروقــات القــوات المتعــددة 

التفــاق وقــف إطــالق النــار فــي المحافظــة الســاحلية.
وافــاد مصــدر عســكري يمنــي بقصــف القــوات المتعــددة للتحالــف بـــ 20 قذيفــة مدفعيــة وبالعيــارات 
الرشاشــة مــزارع وممتلــكات المواطنيــن فــي منطقــة الفــازة بمديريــة التحيتــا جنــوب الحديــدة غــرب 

اليمــن.
ــف  ــددة للتحال ــوات المتع ــر قصــف الق ــزل مواطــن إث ــراق من ــن احت ــد ســاعات م ــك بع ــي ذل ويأت
ــاد مصــدر عســكري بقصــف  ــا أف ــدة. كم ــوب الحدي ــة الدريهمــي جن ــي مديري ــة ف بالرشاشــات الثقيل
القــوات المتعــددة للتحالــف بـــ 32 قذيفــة مدفعيــة وبالعيــارات الرشاشــة منــازل وممتلــكات المواطنيــن 
ــة الدُريهمــي جنــوب  ــة الشــجن بمديري ــة منطق ــة كمــا اســتهدفت بـــ 10 قذائــف مدفعي فــي المديري
الحديــدة غــرب اليمــن وســط تحليــق مســتمر لطائــرات التحالــف الســعودي فــوق أجــواء المديريــات 

ــة فــي المحافظــة الســاحلية. الجنوبي
وفــي الجــوف شــمال شــرق اليمــن افــاد مصــدر عســكري بســقوط قتلــى وجرحــى مــن قــوات هادي 
بإســتهداف وحــدة المدفعيــة تجمعاتهــم فــي جبهــة المهاشــمة بمديريــة خــب والشــعف بالمحافظــة. 
وفــي حجــة غــرب اليمــن افــاد مصــدر عســكري بســقوط قتلــى وجرحــى مــن قــوات هــادي بإطــالق 
القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية صاروخــًا باليســتيًا مــن طــراز بــدر P-1 علــى تجمعاتهــم 
ــخ  ــن صواري ــدد م ــش واللجــان  ع ــوات الجي ــن إطــالق ق ــد ســاعات م ــك بع ــي ذل ــران، يأت غــرب حي

الكاتيوشــا علــى تجمعــات قــوات هــادي والســعودية غــرب حَيــران بحجــة غــرب اليمــن. 
وفــي صعــدة الحدوديــة شــمال اليمــن، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي 16 غــارة جويــة علــى 
مناطــق متفرقــة مــن مديريــة كتــاف خــالل الســاعات الماضيــة. كمــا شــنت طائــرات التحالــف 

الســعودي غــارة جويــة علــى مديريــة باقــم الحدوديــة بالمحافظــة. 
وفــي جبهــة مــا وراء الحــدود اليمنيــة الســعودية مصــدر عســكري يمنــي افــاد بســقوط قتلــى 
وجرحــى مــن قــوات هــادي والســعودية بإنكســار زحــف واســع اســتمر لســاعات بالتزامــن مــع تنفيــذ 
قــوات الجيــش واللجــان عــدة كمائــن بعبــوات ناســفة علــى تجمعاتهــم قبالــة جبــل قيــس بجيــزان 
الســعودية.كما افــاد مصــدر عســكري يمنــي بقتلــى وجرحــى مــن قــوات هــادي والســعودية بإســتهداف 

تجمعاتهــم فــي موقــع الضبعــة بنجــران الســعودية.
مــن جهــة اخــرى استشــهد ثالثــة مواطنيــن وجــرح ثالثــة آخــرون، امــس األربعــاء، جــراء اســتهداف 
طيــران العــدوان الســعودي األمريكــي ســيارة كانــت تقلهــم فــي محافظــة حجــة، فــي جريمــة جديــدة 

تســتهدف المدنييــن بالمحافظــة خــالل يوميــن.
وأوضــح مراســل »المســيرة نــت« أن طيــران العــدوان اســتهدف ســيارة لمتســوقين عائديــن مــن 
ســوق الهيجــة فــي منطقــة خــدالن بمديريــة مســتبأ، مــا أدى إلــى استشــهاد ثالثــة مواطنيــن وجــرح 

ثالثــة آخــرون.
تأتــي جريمــة التحالــف العــدوان بعــد يوميــن فقــط مــن مجــزرة كشــر بــذات المحافظــة، حيــث 
ارتكــب طيــران العــدوان، فجــر األحــد الماضــي، مجــازر إبــادة بحــق 3 أســر فــي منطقــة طــالن بـــ كشــر 

راح ضحيتهــا أكثــر مــن 43 شــهيدًا و20جريحًــا وتدميــر أكثــر مــن 11 منــزال.


