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التحرير

األخبار القصيرة

السبت 5 محرم، 1440 هـ ق 24 شهريور 1397 هـ ش، 15 ايلول  2018مالعدد )9946( السنة الثامنة والثالثون

تعيين رئيس البنك المركزي السابق مستشارا لرئيس الجمهورية
ــي مرســوما رئاســيا يقضــي  ــة حجــة االســالم حســن روحان ــس الجمهوري ــا:- اصــدر رئي طهران-ارن
بتعييــن رئيــس البنــك المركــزي الســابق ولــي اهلل ســيف مستشــار لــه فــي الشــؤون الماليــة والمصرفيــة.

زلزال يهز جنوب شرقي البالد
ــة  ــاس ريشــتر منطق ــى مقي ــوة 4.6 درجــة عل ــة بق ــاح امــس الجمع ــزال صب ــز زل طهران-فارس:-ه

ــالد. ــوب شــرق الب ــان بجن ــي محافظــة كرم هجــدك ف

افتتاح 3742 وحدة سكنية في طهران
ــي  ــاح 3742 شــقة ف ــم افتت ــدي، ت ــاس آخون ــر الطــرق وبناءالمــدن عب طهران-فارس:-بحضــور وزي

ــوم الخميــس. ــد" الســكنية جنوبــي طهــران ي ــة "برن مدين

أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر
الجزائر-إرنا:-انطلقــت بالعاصمــة الجزائريــة الخميــس، فعاليــات المهرجــان الثقافــي الدولــي للخــط 
العربــي والمنمنمــات بمشــاركة 14 دولــة أجنبية،وتحضــر إيــران هــذا المهرجــان باســمين عالمييــن ، همــا 

أســتاذ فــن الخــط أميــر احمــد فلســفي، وأســتاذ المنمنمــات محمــد نباتــي.

محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين 
بالصالة في آيا صوفيا

رفضــت المحكمــة الدســتورية التركيــة، طلبــا 
بالســماح للمســلمين بالصــالة فــي متحــف آيــا 
صوفيــا فــي إســطنبول، الــذي كان كنيســة قبــل أن 

ــى مســجد. يتحــول إل
وتقدمــت مؤسســة بالطلــب، وقالــت إن منــع 
المصليــن مــن أداء الصــالة فــي آيــا صوفيــا، هــو 

انتهــاك لحريــة التعبيــر والــرأي.
وذكــر موقــع خبــر تــرك، أن مؤسســة التــراث 
ــب. ــت بالطل ــي تقدم ــي الت ــي المســتقلة، ه الترك
أمــر  الماضــي،  القــرن  ثالثينــات  وفــي 
المؤسســون العلمانيــون ل تركيــا الحديثــة، بتحويــل 
ــه،  ــع دخول ــن للجمي ــى متحــف يمك ــا، إل ــا صوفي آي
إلعــادة  تحــركات  األتــراك  العلمانيــون  ويخشــى 

مســجدا. المبنــى  اســتخدام 

كيري: هادي كان السبب وراء فشل مباحثات 
السالم اليمنية بالكويت

اعلــن وزيــر الخارجيــة االميركــي االســبق ان 
اعتــاب  كانــت علــى  اليمنيــة  الســالم  مباحثــات 
ــه  ــة واليت ــي المنتهي النجــاح ولكــن الرئيــس اليمن
)عبدربــه منصــور هــادي( حــال دون تحقيــق ذلــك .
ــاب صــدر مؤخــرا حــول  ــي كت ــري ف ــاول كي وتن
فتــرة تصديــه لحقيبــة الخارجيــة االميركيــة تفاصــل 
كواليــس  وكذلــك  اليمنيــة  الســالم  مباحثــات 

ــران . ــع اي ــووي م ــاق الن االتف
واشــار كيــري فــي حــوار مــع اذاعــة ســالم 
الــى مباحثــات الســالم اليمنيــة ابــان تصديــه 
لــوزارة الخارجيــة االميركــي وقــال ان مباحثــات 
الســالم اليمنيــة فــي الكويــت اقتربــت مــن 

ــى تســوية. التوصــل ال

سفيرنا الجديد في بيروت يقدم 
اوراق اعتماده لعون

 بيــروت - ارنــا:- قــدم ســفيرنا الجديــد فــي 
اعتمــاده  اوراق  فيروزنيــا  جــالل  محمــد  بيــروت 
يــوم الخميــس فــي القصــر الرئاســي الــى رئيــس 

جمهوريــة لبنــان 'ميشــال عــون'.
واكــد الجانبــان االيرانــي واللبنانــي فــي هــذا 
اللقــاء الــذي حضــره ايضــا وزيــر خارجيــة لبنــان 
العالقــات  تنميــة  علــى  اكــدا  باســيل'،  'جبــران 

البلديــن. بيــن  الثنائيــة 
وكان فيروزنيــا قــد عيّــن خــالل اغســطس 
فتحعلــي'  'محمــد  ســلفه  عــن  بديــال  الماضــي 
بصفتــه ســفيرا للجمهوريــة االســالمية فــي لبنــان.

الــى  وصولــه  لــدى  الجديــد  الســفير  واكــد 
بيــروت، ان الثالثــي 'الجيــش والشــعب والمقاومــة' 
يشــكل ضمانــا لالســتقرار واالمــان فــي هــذا البلــد؛ 
فــي  مســتمرة  االســالمية  الجمهوريــة  ان  وقــال 

دعمهــا 'لهــذه المعادلــة الذهبيــة'.

ردا على 'قلق' باريس تجاه االرهابيين في شمال العراق..

قاسمي:ال يمكن ألي دولة ان تتسامح بشأن سالمة اراضيها وامنها القومي

الشهر القادم..لجنة االمن القومي النيابية تعقد 
اجتماعا مع سفراء اوروبا

جابري انصاري يلتقي ممثل الرئيس الفرنسي 
الخاص بالشأن السوري

 طهــران - ارنــا:- التقــى كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية الخاصــة حســين جابــري 
انصــاري يــوم الخميــس بممثــل الرئيــس الفرنســي الخــاص للشــؤون الســورية 'فرانســوا ســنمو'.

واســتعرض الجانبــان االيرانــي والفرنســي خــالل هــذا اللقــاء آخــر المســتجدات علــى الســاحة الســورية 
فضــال عــن الجهــود الحاليــة الهادفــة الــى حــل االزمــة وباســرع وقــت ممكــن فــي هــذا البلــد.

وكان جابــري انصــاري التقــى خــالل زيارتــه الحاليــة الــى فرنســا، بالســيدة 'دلفيــن او' و'فيليــب بونكــور' 
رئيســي مجموعتــي الصداقــة البرلمانيــة لــدى المجلســين الوطنــي والشــيوخ الفرنســيين، وبحــث معهمــا 

فــي ســبل تعزيــز التعــاون الثنائــي.

بمشاركة االف التعبويين..

انطالق مناورات قوات حرس الثورة االسالمية في وسط وشمال غربي البالد

محذرا من الوقوع في فخ الفتنة..

صديقي:اميركا واموال السعودية كانت وراء حرق قنصليتنا في البصرة

طهران وجاكارتا تبحثان التعاون 
البرلماني بينهما

كوااللمبور-ارنا:-اكــد اعضــاء وفــد مجلــس الشــورى 
البرلمــان  رئيــس  نائبــة  مــع  اللقــاء  خــالل  االســالمي، 
االندونيســي 'نــور حياتــي الســقاف' علــى تنميــة العالقــات 

ــا. ــران وجاكرت ــن طه ــة بي ــي المجــاالت المختلف ف
جــاء اللقــاء بيــن وفدنــا البرلمانــي مــع الجانــب 
االندونيســي علــى هامــش اعمــال اليــوم الثانــي 
مــن ملتقــى البرلمانــات الدولــي الــذي تشــتضيفه 

ــي االندونيســية. ــة بال مدين
وفــي تصريــح لــه خــالل هــذا اللقــاء قــال رئيــس 
الوفــد البرلمانــي النائــب 'نــور محمــد ترابــي نجــاد' 
ان ايــران واندونيســيا بوصفهمــا بلديــن مســلمين 
المشــتركة  المســاحات  توظيــف  علــى  قــادران 

ــم االســالمي. ــح العال ــة مصال ــدة لحماي العدي
واكــد ان برلمانــي البلديــن يضطلعــان بــدور هــام جــدا 

فــي تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والسياســية الثنائيــة.
الــى ذلــك اكــدت حياتــي الســقاف، ان البرلمــان 
اجــل  مــن  فقــط  الــدول  بعــض  يختــار  االندونيســي 
تشــكيل مجموعــات صداقــة برلمانيــة معهــا؛ واردفــت ان 
ــدان. ــة االســالمية تعــد واحــدة مــن هــذه البل الجمهوري

ــي  ــز دور لجنت ــى تعزي ــي الســقاف ال ودعــت حيات
الصداقــة البرلمانيــة بيــن البلديــن )ايــران واندونيســيا( 

ــة. ــة الثنائي ــة العالقــات االقتصادي فــي ســياق تنمي

دبلوماسي: االتفاق النووي اتفاق دولي وليس اتفاقا 
ثنائيا بين ايران واميركا

الصين تستضيف اجتماعا امنيا بمشاركة ايران
 بكين-ارنــا:- اســتضافت مدينــة 'ليانيــون كانــغ' الصينيــة خــالل يومــي االربعــاء والخميــس )12 و13 ســبتمبر 

2018( اجتماعــا امنيــا للــدول االعضــاء فــي مبــادرة 'حــزام واحــد طريــق واحــد' وبمشــاركة الجمهوريــة االســالمية.
ــى  ــة ال ــن 35 دول ــر م ــي ضــم اكث ــي الصين ــي الدول ــاع االمن ــن ان االجتم ــن بكي ــا' م ــاد مراســل 'ارن وف
ــات  ــه المســؤول عــن العالق ــور' بصفت ــران 'يوســف موســى ب جانــب االمــم المتحــدة؛ كمــا شــارك مــن اي
بيــن شــرطة الجمهوريــة 
الصيــن  مــع  االســالمية 
وممثــال عــن قــوات االمــن 

ــالد. ــي الب ــي ف الداخل
بــور  موســى  وقــال 
بالمناســبة  تصريــح  فــي 
االمــن  موضــوع  ان 
قاعــدة اساســية لتطويــر 
مجــاالت  فــي  العالقــات 

الــدول. بيــن  عديــدة 
دعــا  الختــام  وفــي 
اجتمــاع  فــي  ممثلنــا 
'حــزام واحــد طريــق واحــد'، الــى تاســيس امانــة عامــة بهــدف التعــاون الوثيــق بيــن الــدول االعضــاء، واعــداد 
منظومــات معنيــة بتيســير عمليــات تبــادل المعلومــات والخبــرات فــي المجــاالت االمنيــة وبالتالــي تعزيــز 

البلــدان. هــذه  بيــن  الصلــة  ذات  المجــاالت  فــي  التعــاون 

عبــداهلل  فيينــا  فــي  ســفيرنا  اكــد  لندن-ارنــا:-   
موالئــي بــان االتفــاق الــذي تــم التوصــل اليــه بيــن ايــران 
والــدول الســت الكبــري لــم يكــن اتفاقــا ثنائيــا بيــن 
ايــران واميــركا بــل كان اتفاقــا دوليــا متعــدد االطــراف.

'فيينــا  صحيفــة  معــه  اجرتهــا  مقابلــة  وفــي 
بوليتيــك' قــال الســفير موالئــي، ان ديمومــة االتفاق 
السياســي  واالســتقالل  بالقــدرة  رهــن  النــووي 

والهويــة الدوليــة والمكانــة العالميــة الوروبــا.
واشــار الــى الــدور البــارز الوروبــا فــي الوصــول الــى 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه الوثيق ــاف، ان ه ــووي واض ــاق الن االتف
اتفاقــا ثنائيــا بيــن ايــران واميــركا بــل كانــت اتفاقــا 
ــه بعــد اعــوام مــن المفاوضــات  ــم التوصــل الي ــا ت دولي
والمحادثــات ومــن ثــم تــم تنفيــذه بدعــم مــن القــرار 

ــي(. ــن الدول ــس االم 2231 )الصــادر عــن مجل

واضــاف، ان الجمهوريــة االســالمية االن بمقبوليتهــا 
تحظــي  والدوليــة  والقانونيــة  االخالقيــة  وشــرعيتها 

ــذا المجــال. ــي ه ــي مناســب ف ــاع عالم ــم واجم بدع
وروســيا  اوروبــا  ان  الســفيرموالئي،  وتابــع 
ــر  ــق تســعي لتوفي ــا اطــراف التواف ــن بصفته والصي
االرضيــة الالزمــة لديمومــة هــذا االتفــاق الدولــي 

مــن دون اميــركا.

عتبــر  ا - : نا ر ا - ن ا طهر
الجمعــة  صــالة  خطيــب 
االســالم  حجــة  بطهــران 
احــداث  صديقــي  كاظــم 
ناجمــة  بانهــا  البصــرة 
عالــم  تحمــل  عــدم  عــن 
بــان  مؤكــدا  االســتكبار، 
االميركيــة كانــت  الســفارة 
نشــطة واالمــوال الســعودية 
فــي  ايضــا  دور  لهــا  كان 
القنصليــة  حــرق  قضيــة 

البصــرة. فــي  االيرانيــة 
وفــي خطبــة الجمعــة اعتبــر حجــة االســالم 
صديقــي، احــداث البصــرة فتنــة شــيطانية الحــداث 
شــرخ فــي صفــوف المســلمين، وانهــا ناجمــة عــن 
عــدم تحمــل عالــم االســتكبار واضــاف، انــه فــي 
ــة  ــت الســفارة االميركي ــة كان ــة حــرق القنصلي قضي
ــا. ــت دوره ــوال الســعودية لعب ــا ان االم نشــطة كم

ــان الشــعب العراقــي ال يدخــر جهــدا  واوضــح ب
ــا ان الشــعب  ــن كم ــزوار االيرانيي ــي اســتضافة ال ف
جنــب  الــى  جنبــا  شــبابه  دمــاء  بــذل  االيرانــي 

الشــعب العراقــي فــي الدفــاع عــن مراقــد اهــل 
البيــت )ع( واضــاف، انــه لــو لــم يتــم الحفــاظ علــى 
ذلــك او وقــع بعــض المســؤولين ال ســمح اهلل فــي 
فــخ الفتنــة الســعودية االميركيــة فليــس باالمــكان 

ــك. ــن ذل ــض ع التعوي
واشــار الــى الهجــوم الصاروخــي الــذي شــنه 
للزمــرة  تابعــة  مقــرات  علــى  الثــوري  الحــرس 
وقــال،  العــراق  كردســتان  اقليــم  فــي  المعاديــة 
ان الهجــوم علــى بــؤرة التآمــر واالرهــاب التابعــة 
ــد  ــراق ق ــة كردســتان الع ــي منطق ــا ف ــن لن للمعادي

اظهــر القــدرات االســتخبارية لالعــزاء فــي الحــرس 
ــت  ــة وقض ــر الفتن ــخ مق ــت الصواري ــالد اذ اصاب والب
علــى معاديــن للبــالد وعمــالء الميــركا كانــوا قــد 
لســائر  جــادا  تحذيــرا  لتشــكل  هنــاك،  اجتمعــوا 

المنطقــة وخارجهــا. فــي  المعاديــن 
كمــا اشــار الــى قضيــة ادلــب فــي ســوريا وقــال، 
ان الجيــش الســوري الشــجاع علــى اعتــاب الهجوم 
علــى ادلــب وتدميــر اخــر معاقــل القتلــة المحترفيــن 
ومرتزقــة اميــركا اال ان ذرائــع االميركييــن الذيــن 
مازالــت  الكيميائيــة  الهجمــات  قضيــة  يطرحــون 
مســتمرة فــي حيــن ان االمــم المتحــدة تقــول بانــه 

ال يوجــد اي ســالح كيميائــي لــدى ســوريا.
المفتعلــة  االجــواء  هــذه  كل  رغــم  واضــاف، 
ــارين  ــة المستش ــوري بمعي ــش الس ــيبادر الجي س
االيرانييــن لــدك اخــر خنــادق االرهابييــن قريبــا 

وينقــذ المنطقــة مــن يــد االرهابييــن.
اعتقــال  علــى  يــوم  ألــف  مــرور  الــى  ولفــت 
ــال إن  ــا وق ــي نيجيري ــم زكزاكــي ، ف الشــيخ إبراهي
هــذا العالــم المجاهــد عمــل علــى إحيــاء قلــوب 
القــدس فــي نيجيريــا وأثــار  شــعبه وأحيــا يــوم 

الصهيونــي. والكيــان  أميــركا  علــى  الســخط 
بعــدم  نيجيريــا  لحكومــة  النصيحــة  ووجــه 
اياهــا  داعيــا  ســمعتها،  تشــويه  فــي  االســتمرار 

زكزاكــي. الشــيخ  ســراح  الطــالق 

وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  طهران-ارنــا:- 
الخارجيــة بهــرام قاســمي انــه ليســت هنــاك اي 
دولــة يمكــن لهــا ان تصمــت او تتســامح بشــان 
واالعتــداء  االراضــي  ســالمة  او  القومــي  االمــن 

واراضيهــا. علــى شــعبها  بجميــع حاالتــه 
وفــي معــرض تعليقــه علــى 'قلــق' الخارجيــة 
الفرنســية قبــال االجــراء االيرانــي ضــد االرهابييــن 
هــذه  قاســمي  رفــض  اذ  العــراق،  شــمال  فــي 
التصريحــات؛ اكــد ان الجمهوريــة االســالمية ســبق 
وان قدمــت التحذيــرات الالزمــة للحكومــة العراقيــة 
والمســؤولين فــي اقليــم كردســتان العــراق بضــرورة 
االرهابيــة  التحــركات  قبــال  كيانهــا  عــن  الدفــاع 

والمخربــة لهــذه الجماعــة االرهابيــة.
وتابــع قائــال، ان هــذه الجماعــة االرهابيــة تســببت 
مــن خــالل تحركهــا االخيــر فــي استشــهاد 11 مــن 
االيرانــي  الشــعب  تطلعــات  يؤكــد  بمــا  مواطنينــا 

ادنــي حــده بضــرورة  فــي 
القاطــع ومعاقبــة  التصــدي 
نهايــة  وضــع  و  هــؤالء 

المؤذيــة. لتصرفاتهــم 
ان  قاســمي،  واكــد 
مــرارا  حــّذرت  ايــران 
وبشــكل صريــح فــي ســياق 
مواقفهــا  عــن  االفصــاح 
لمواجهــة االرهــاب والعنــف 
علــى  انواعــه  بكافــة 
لهــا،  الحدوديــة  المناطــق 
وســتواصل المضــي قدمــا 

المبدئيــة. السياســات  هــذه  فــي  حــزم  وبــكل 
ــة صمــت  ــد المتحــدث باســم الخارجي كمــا انتق
الحكومــة الفرنســية ازاء التصرفــات االرهابيــة المعــدة 
ــة ضــد  ــن داخــل االراضــي العراقي بشــكل مســبق م

االمــن القومــي وســالمة االراضــي االيرانيــة.

وخلــص الــى القــول، انــه ينبغــي ادانــة االرهــاب 
ــاظ اي  ــكان كان دون لح ــي اي م ــه وف ــة انواع بكاف
انــه ال يمكــن  مــن االعتبــارات السياســية؛ كمــا 
التعامــل بازدواجيــة و وفــق معاييــر انتقائيــة مــع 
ســيادة  وحــق  االراضــي  احتــرام ســالمة  ضــرورة 

البلــدان.

االمــن  لجنــة  رئيــس  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
الشــورى االســالمي حشــمت اهلل فالحــت بيشــة 
عــن اجتمــاع مرتقــب خــالل الشــهر القــادم بيــن 
اعضــاء اللجنــة النيابيــة مــع ســفراء الــدول االعضــاء 
ــتعراض  ــدف اس ــك به ــي، وذل ــاد االوروب ــي االتح ف

العالقــات بيــن طهــران وهــذه البلــدان.
وقــال فالحــت بيشــة يــوم الخميــس ان االجواء 
العامــة الســائدة علــى برلمــان االتحــاد االوروبــي 
وايضــا برلمانــات الــدول االعضــاء تشــير الــى رغبــة 
مــع  علــى عالقاتهــا  الحفــاظ  فــي  البلــدان  هــذه 

الجمهوريــة االســالمية.
عــن  الدفــاع  تضــع  اوروبــا  ان  الــى  ولفــت 
االتفــاق النــووي علــى جــدول اعمالهــا؛ مردفــا ان 
البرلمــان االوروبــي صــادق علــى عــدد مــن القوانيــن 
المناســبة فــي هــذا الخصــوص، غيــر ان هنــاك 

التنفيــذ. المالحظــات بشــان مرحلــة  بعــض 
وعــودة الــى االجتمــاع المشــترك مــع الســفراء 
االوروبييــن، قــال فالحــت بيشــة ، ان االجتمــاع مــن 
شــانه ان يتيــح فرصــا لنــواب الشــعب االيرانــي كــي 
يطرحــوا آراءهــم وفــي الوقــت نفســه االســتماع 

ــة. ــى آراء االطــراف االوروبي ال

طهران-فارس:-انطلقــت فــي اروميــة 
مركــز محافظــة اذربيجــان الغربيــة شــمال 
الخميــس منــاورات  يــوم  البــالد  غــرب 
 « لفيلــق  )ص(«  اهلل  رســول  »محمــد 

شــهداء اذربيجــان الغربيــة«.
»شــهداء  فيلــق  قائــد  وقــال 
آذربايجــان الغربيــة« العميــد حبيــب 
بــدات  المنــاورات  بــان  شهســواري 
بالتجمع في ســاحة »االمــام الخميني 
)رض(« فــي مدينــة اروميــة ومــن ثــم 
ــى  ــون ال ــاركون التعبوي ــق المش انطل

المعســكرات التدريبيــة فــي مختلــف المجــاالت 
السياســية والعقيديــة ومبــادئ التكتيــك والتكتيــك 

المضــاد والقتالــي بصــورة نظريــة وعمليــة.
اهلل  رســول  »محمــد  منــاورات  ان  واضــاف، 
والتقــدم  والصمــود  الوحــدة  بشــعار  تقــام  )ص(« 

وشــارك فيهــا امــس الجمعــة 17 كتيبــة مــن كتائــب 
»بيــت المقــدس« فــي 17 مدينــة بالمحافظــة.

واوضــح العميــد شهســواري بــان المرحلــة الثالثــة 
واالخيــرة مــن المنــاورات ســتقام بعــد نحــو اســبوعين 
ــت  ــب »بي ــار كتائ ــي اط ــوي ف ــف تعب ــع لـــ 40 ال بتجم

المقــدس« فــي اســتاد »تختــي« فــي مدينــة اروميــة.
»صاحــب  فيلــق  قائــد  اعلــن  الســياق  وفــي 
العميــد  اصفهــان  محافظــة  فــي  )عــج(«  الزمــان 
غــالم رضــا ســليماني عــن بــدء منــاورات »االقتــدار 

المحافظــة. فــي  للتعبوييــن  العاشــورائي« 
واوضــح العميــد ســليماني فــي تصريــح لــه بــان 
المنــاورات فــي محافظــة اصفهــان تجــري بمشــاركة 

60 كتيبــة مــن كتائــب »بيــت المقــدس«.
ــدن تجــري كال  ــي الم ــاورات ف ــان المن ــال ب وق
ــات  ــز المحافظ ــي مراك ــري ف ــا تج ــدة فيم ــى ح عل
فــي البــالد بالتزامــن معــا خــالل اســبوع الدفــاع 

المقــدس )يبــدا فــي 22 ايلــول / ســبتمبر(.
واضــاف العميــد ســليماني بــان المنــاورات فــي 
اصفهــان مركــز المحافظــة ســتجري خــالل اســبوع 

المقــدس بتجمــع 30 الفــا مــن التعبوييــن.

طهران تواجه عدوا شيطانيا
اعتــادت االدارات االميركيــة المتتاليــة التــي شــخصت نقطــة الضعــف لــدى بعــض  دول 
مجلــس التعــاون، ان »تبتزهــا بيــن الحيــن االخــر عبــر اســتخراج مــادة التخويــف مــن ايــران 
ووضعهــا علــى الطاولــة واالجتمــاع االخيــر فــي الكويــت لقــادة رؤســاء اركان دول مجلــس 
التعــاون  فــي الخليــج الفارســي اضافــة الــى مصــر واالردن مــا هــي اال عمليــة اســتدعاء اقتضتها 
الضــرورة االميركيــة وكلمــا دعــت اليهــا الحاجــة وهــذا اصبــح مكشــوفا  وليــس ســرا. وبالطبــع 
ان عمليــة التشــاور والتواصــل مســتمرة بيــن الجانبيــن الن حــرب اليمــن انهكتهمــا وهــذا مــا 
يســتدعي لمثــل هــذه االجتماعــات التــي تبقــى الكثيــر منهــا ســرية وتــارة تســتدعي الحاجــة 

الــى العلــن كمــا يقــال »لغايــة  فــي نفــس يعقــوب«.
ــادة   ــد القي ــل« قائ ــذي حضــر هــذا االجتمــاع »جــوزف فوتي ــب االميركــي ال ــل الجان فممث
ــا  ــم جانب ــع خالفه ــى »وض ــا المشــاركين ال ــت دع ــي الكوي ــي ف ــش االميرك ــة للجي المركزي

ــران«. ــة اي ــي مواجه ــم ف ورص صفوفه
ــن  ــا وال م ــن اخطائه ــظ م ــد ان تتع ــورة  ال تري ــة المته ــة الحالي ــدو ان االدارة االميركي يب
اخطــاء االدارات الســابقة فــي التعامــل الشــرير مــع ايــران فهــي ال تخــرج مــن اخفــاق اال 
وتدخــل فــي اخفــاق آخــر وهــذا مــا تعــودت عليــه لكنهــا تتصــور عبــر اثــارة االجــواء ضــد ايــران 
ــاء  ــا الحمق ــا ناهيــك عــن تصوراته ــة البعــض له ــد مــن تبعي تؤمــن مبيعــات ســالحها  وتزي
بانهــا  تزيــد الشــرخ بيــن ايــران وبعــض دول مجلــس التعــاون التــي تعتبــر ايــران صديقــا لهــا 
وليــس عــدوا كمــا يســوقه الجانــب االميركــي. اضافــة الــى وجــود الخالفــات والــرؤى العميقــة 
بيــن هــذه الــدول تجــاه ايــران وحتــى تجــاه بنيــة مجلــس التعــاون اساســا الــذي تجــاوز عمــره 
ــة  ــى ثانوي ــة خطــوة حت ــي مجلســا استشــاريا دون ان يســتطيع اتخــاذ اي الـــ 38 ســنة وبق

لتوحيــد دول المجلــس. 
ــل تمــد  ــد عربــي او مســلم ب ــران ليــس ال تضمــر العــداء الي بل والنقطــة واالهــم ان اي
اليهــا يــد االخــوة والتعــاون مــن اجــل عزتهــا والوقــوف علــى اقدامهــا وعــدم الســماح لالجنبــي 
ان يتالعــب بمقدراتهــا وقراراتهــا. هــذا هــو موقــف ايــران الصريــح  والعلنــي  فــي تعاملهــا مــع 

دول العالــم دون اســتثناء فكيــف بالجــار الــذي لــه حــق الجــوار.
ــد  ــه بع ــذي ال صــدى ل ــف الســخيف والرخيــص ال ــرك هــذا التحري ــركا ان تت ــى امي فعل
اليــوم فــي المنطقــة النهــا باتــت العامــل المزعــزع الســتقرارها وامنهــا وهــذا اصبــح مشــهودا  
وتلمســه شــعوب المنطقــة مــن خــالل تحركاتهــا المشــبوهة وتوظيفهــا لالجنــدة مــن امثــال 

الدواعــش والقــوى التكفيريــة لتاميــن مصالحهــا.
فالتحشــيد االميركــي  ضــد ايــران اصبــح ســلعة باليــة اليمكــن ان تؤمــن مصالحهــا مــن 
ــة  ــذه السياس ــتمرار به ــا االس ــمح له ــا اليس ــة ونخبه ــعوب المنطق ــي ش ــدا، فوع االن فصاع
الحمقــاء التــي تنعكــس عليهــا ســلبا الن ايــران االســالمية اثبتــت عمليــا وفــي الميــدان قبــل 
كل شــيء بانهــا الحليــف والعضيــد لالشــقاء فــي مواجهــة داعــش والعــدو الخارجــي الــذي 
يريــد ابادتهــم واســتغالل ثرواتهــم وهــذا مــا لمســته شــعوب المنطقــة وادركــت بــان بعــض 
الحــكام الفاشــلين والمهزوميــن يريــدون تســويق وجهــا مــن االســتقرار عبــر االمــن بالوكالــة 
او شــرائه. وهــذا هــش وينهــار فــي ايــة لحظــة وال يجلــب اي اســتقرار  حقيقــي لهــم لذلــك 
ينبغــي علــى الحــكام الذيلييــن الذيــن يراهنــوان علــى الحمايــة االميركيــة المشــتراة بالمــال 
كمــا افصــح عنــه ترامــب عــدة مــرات ان يراجعــوا انفســهم ويتصالحــوا مــع شــعوبهم النهــا 
الســند الحقيقــي والمدافــع عــن مصالــح بلــده هــو المواطــن الــذي اليقهــر مهمــا كانــت قــوة 

وســطوة العــدو للهيمنــة علــى القــرار.
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