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برلمانيون عراقيون: تصرف السعودي..تتمة
وأشــار إلــى أن »العراقييــن الذيــن أعتقلــوا وأعيــدوا إلــى العــراق مــن ســوريا، يمتلكــون فكــرا متطرفــا كبيــرا، لــذا نحتــاج إلــى عمــل لتفكيــك 

هــذه األفــكار مــن خــالل إعــادة التأهيــل النفســي«.
مــن جهــة اخــرى وفــي رد مجلــس محافظــة نينــوى، امــس االثنيــن، علــى محافــظ نينــوى الســابق أثيــل النجيفــي بعــد رفعــه دعــوى 
قضائيــة علــى أعضــاء مجلــس المحافظــة وتحشــيده للشــارع الموصلــي برفــع دعــاوى قضائيــة، بأنــه “يريــد عــودة داعــش” الــى المحافظــة مــن 

خــالل “صنــع الفوضــى”.
وقــال عضــو المجلــس حســن الســبعاوي فــي حديــث لـ”االتجــاه بــرس”، إن “النجيفــي، اذا يريــد التحــدث بالقانــون وتطبيقــه والعدالــة، 
فاالجــدر بــه ان يمتثــل للقضــاء اوال لتســوية ثــالث دعــاوى قضائيــة عليــه وعــدم الهــروب خــارج العــراق ومــن ثــم التحــدث بالقانــون”، مبينــا ان 

“القضــاء يفهــم جيــدا مــن اخفــق بدمــار نينــوى وال يتهــاون مــع كل فاســد وال يحتــاج الــى توجيــه مــن اثيــل النجيفــي”.
واضــاف الســبعاوي ان “محــاوالت اثيــل هــذه يريــد بهــا عــودة داعــش الــى نينــوى وخلــق الفوضــى بالمحافظــة مــن خــالل هــذه الدعــوات 

وهــو عليــه ان يتذكــر هــو مــن ســاهم بدخــول داعــش الــى نينــوى ودمرهــا”.
ورفــع النجيفــي دعــوى الــى االدعــاء العــام يطالــب فيهــا باتخــاذ االجــراءات القانونيــة بحــق رئيــس واعضــاء مجلــس محافظــة نينــوى 

ويدعــو اهالــي نينــوى الــى رفــع دعــاوى ايضــا.
مــن جانــب اخــر رأى المحلــل السياســي حافــظ آل بشــارة، امــس االثنيــن، ان أميــركا تنظــر للعــراق علــى انــه بلــد محتــل، وتلعــب الســفارة 
االميركيــة دورًا مركزيــًا فــي بغــداد، الفتــًا الــى ان طــرد االميــركان مــن العــراق يحتــاج الــى وحــدة موقــف سياســي وتشــخيص للمتخاذليــن 

والمرتبطيــن بالســفارة ومنعهــم مــن الدخــول اليهــا.
وقــال آل بشــارة فــي تصريــح لـــ المركــز الخبــري الوطنــي ، ان “العــراق مــازال فــي حســابات اميــركا انــه بلــد محتــل وبالتالــي هــي لــن 
تتخلــى عــن هــذه الحقيقــة وتتصــرف معــه علــى انــه محتــل مــن قبلهــا، فــي حيــن ان الحكومــة تتصــرف علــى ان العــراق بلــد مســتقل وهــو 

شــعور طبيعــي لــدى كل البلــدان”.
واضــاف ان “تدخــالت الســفارة االميركيــة التــي تعدهــا واشــنطن مركــز قــرار فــي بغــداد مرفوضــة مــن قبــل العراقييــن، والمطلــوب مــن 
الحكومــة والبرلمــان والســلطة القضائيــة والعســكرية االجمــاع علــى ان العــراق يرفــض التبعيــة واالمــالءات االميركيــة” مبينــا ان “اصــرار اميــركا 
علــى ان العــراق بلــد محتــل وتابــع لهــا فــأن العراقييــن ســينتفضون امــام هــذه التصرفــات ويحملــون الســالح الخــراج المحتــل بالقــوة، خاصــة 

ان الشــعوب العربيــة معــروف عنهــا بكســب الكرامــة او االستشــهاد”.
ولفــت آل بشــارة الــى ان “اميــركا يجــب ان تتــدارك الموقــف وتحتــرم االرادة العراقيــة وتبنــي ثقــة مــع العــراق مــن اجــل ادامــة مصالــح 

الطرفيــن، مــن دون التحــول الــى خصــم او اســتخدام العــراق كأداة لتحقيــق مصالحهــا االقليميــة”.
واكــد ان “طــرد االميــركان مــن العــراق يحتــاج الــى وحــدة سياســية وموقــف وقــوة ورأي موحــد، الن اميــركا مهمــا بــدت قويــة فأنهــا ضعيفــة 
امــام وحــدة الشــعوب، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المتخاذليــن واصحــاب المصالــح الذيــن لديهــم ارتبــاط مــع الســفارة االميركيــة حيــث 

يؤسســون موطــئ قــدم لالميــركان، االمــر الــذي يحتــاج الــى معرفــة بشــخصياتهم ومنعهــم مــن التواصــل مــع االدارة االميركيــة”.

اللواء سالمي: مساعدتنا لجبهة..تتمة
وأكــد ان قوتنــا تشــكل ســندًا لدبلوماســيتنا، مصرحــا: ان مســؤولينا ومســؤولي سياســتنا الخارجيــة يدركــون أفضــل منــا ان الدبلوماســية 
ــؤولي  ــى مس ــك عل ــكرية، ولذل ــوة العس ــوى الق ــون س ــا ال يفهم ــا ان اعداءن ــكرية. مبين ــوة العس ــدون الق ــا ب ــر له ــة ال اث ــة الخارجي والسياس

السياســة الخارجيــة ان يتفاعلــوا مــع هــذه القــوة العســكرية.
وفــي احــد اجتماعــات مــا يســمى »ايــام ســبت الثــورة« قــال ســالمي: ان رســائل الثــورة واســعة وأثــرت علــى جانــب كبيــر مــن العالــم، 

بحيــث أوجــدت وضعــا خطيــرا للغايــة مــن الظواهــر الجديــدة امــام القــوى االســتكبارية.
وأضــاف: اذا تمكنــا اليــوم مــن اســتهداف وتدميــر الســفن المتحركــة علــى الميــاه بصــاروخ باليســتي واحــد، واذا تمكنــا مــن صنــع رادارات 
ترصــد االقمــار اإلصطناعيــة خــارج الجــو، واذا تمكنــا مــن صنــع طائــرات مســيرة تصــل الــى مســافات 3 آالف كيلومتــر، فــكل ذلــك تحقــق ببركــة 

نــور االســالم واالعتمــاد علــى طاقــات الشــباب. 
وأكــد اللــواء ســالمي: ســنهزم أعداءنــا ولدينــا برنامــج لذلــك، مضيفــا: ليعلــم آل ســعود انهــم لــن يبقــوا، وليعلــم العــدو اننــا لــن نتركــه. 

واليــوم فــإن اميــركا خســرت ســيطرتها علــى االمــور، واعداؤنــا اصبحــوا يائســين.

معهد اميركي لالبحاث..تتمة
واســتطرد المركزبالقــول؛ »ان قطــاع االمــن االميركــي قــد وصــل لنتيجــة بــان اجــراءات ايــران مســتمرة فــي صنــع ناقلــة اقمــار صناعيــة، 

وجدولــة زمانيــة الطــالق صواريــخ بالســتية اذ ان نظــام التقنيــة متشــابهة«.
وحــول نظريــة ايــران الفضائيــة؛ يقــول المركــز؛  »ال نملــك الكثيــر عــن نظريــة ايــران الفضائيــة إال ان الشــواهد تعكــس ان ايــران تعتقــد 

ان امتــالك امكانيــات تحــول دون اســتفادة اميــركا مــن الفضــاء  لصــراع المنطقــة وكذلــك هــو ضــروري لحفــظ امنهــا«.

ابتكار: 27٪ من أعضاء هيئة..تتمة
وقالــت ابتــكار: إن المــرأة اإليرانيــة حققــت تقدمــا كبيــرا خــالل الســنوات األربعيــن مــن انتصــار الثــورة اإلســالمية، خاصــة فــي مجــال العلــم 

وأيضــا التعليــم العالــي، وحصلــت الفتيــات اإليرانيــات علــى 60٪ مــن اختبــارات القبــول فــي الجامعــات فــي الســنوات األخيرة.
ومضــت ابتــكار بالقــول: علــى الرغــم مــن جميــع مشــاكل البــالد، فــإن تقــدم المــرأة فــي مختلــف المجــاالت مســتمر وتــم اتخــاذ خطــوات 

ثابتــة فــي المجــاالت العلميــة. 

قائد الثورة االسالمية: ينبغي..تتمة
واشــاد قائــد الثــورة االســالمية بالشــخصيات الباكســتانية العمالقــة نظيــر اقبــال الهــوري ومحمــد علــي جنــاح وقــال ان العالقــات الجيــدة 

تخــدم البلديــن ولكــن هنــاك مــن يعــادون هــذه العالقــات مــا يســتلزم العمــل خالفــا لرغباتهــم وتعزيــز العالقــات فــي مختلــف المجــاالت .
واعتبــر ســماحته القضايــا االمنيــة عنــد الحــدود بيــن البلديــن بانهــا مهمــة وقــال ان الجماعــات االرهابيــة هــي عامــل زعزعــة االمــن عنــد 
الحــدود ويجــري تمويلهــم بالمــال والســالح مــن قبــل االعــداء وان  احــد اهــداف تحركاتهــا الراميــة الــى زعزعــة االمــن عنــد الحــدود االيرانيــة 

الباكســتانيه هــو تعكيــر صفــو العالقــات بيــن البلديــن.
كمــا اعــرب قائــد الثــورة االســالمية عــن شــكره لمســاعدات الحكومــة الباكســتانية فــي قضيــة الســيول االخيــرة، معتبــرا بــدء عمــران خــان 
زيارتــه اليــران مــن مدينــة مشــهد المقدســة وزيــارة المرقــد الطاهــر لالمــام علــي بــن موســى الرضــا عليــه الســالم بانــه عالمــة متميــزة، معربــا 

عــن املــه فــي تتــرك هــذه الزيــارة اثارهــا االيجابيــة والبنــاءة علــى البلديــن بكرامــة هــذا االمــام .
بــدوره وصــف رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان خــالل هــذا اللقــاء الــذي حضــره رئيــس الجمهوريــة  حســن روحانــي، مباحثاتــه 
فــي طهــران بانهــا جيــدة، وقــال لقــد جــرى خــالل هــذه المباحثــات تســوية الكثيــر مــن القضايــا كمــا اجــرى الــوزراء الباكســتانيون مباحثــات 

جيــدة مــع نظرائهــم االيرانييــن .
واشــار عمــران خــان الــى العالقــات العريقــة بيــن ايــران وشــبه القــارة الهنديــة، وقــال ان المســلمين حكمــوا شــبه القــارة الهنديــة 600 عــام 

وان تاثيــر ايــران عليهــم كان بحيــث ان اللغــة الرســمية لهــذه المنطقــة حينهــا كانــت الفارســية .
واوضــح ان اكبــر نهــب لثــروات شــبه القــارة الهنديــة كان يعــود الــى تواجــد االنجليــز فيهــا وقــال، ان االنجليــز نهبــوا جميــع ثــروات شــبه 

القــارة الهنديــة وقضــوا علــى النظــام التعليمــي هنــاك وســموها باســم جوهــرة المســتعمرات البريطانيــة.
مــن جانبــه اعلــن رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، بــان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وباكســتان اتفقتــا علــى تأســيس 

قــوة تدخــل ســريع مشــتركة لمكافحــة االرهــاب فــي الحــدود بينهمــا.
واعتبــر الرئيــس روحانــي خــالل مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان أمــس األثنيــن فــي العاصمــة 
طهــران، اعتبــر المحادثــات ناجحــة وخطــوة جديــدة فــي مســار العالقــات بيــن البلديــن، واكــد عــزم البلديــن علــى تطويــر العالقــات الثنائيــة، 

مشــددا القــول بانــه ليــس بامــكان اي بلــد اخــر التاثيــر علــى العالقــات االخويــة والوديــة بيــن البلديــن.
ــى بســاط البحــث فــي  ــا المطروحــة عل ــة امــن الحــدود بيــن البلديــن كانــت مــن ضمــن القضاي ــان قضي ــة ب واوضــح رئيــس الجمهوري
المحادثــات ، وقــال: لقــد شــهدنا لالســف خــالل االشــهر االخيــرة توتــرات فــي الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن مــن قبــل االرهابييــن وبطبيعــة 

الحــال فاننــا نشــعر باالرتيــاح الن الجانــب الباكســتاني وصــف الزمــر التــي تقــوم بانشــطة ارهابيــة صراحــة باالرهــاب ووعــد بالتصــدي لهــا.
واضــاف، ان الطرفيــن اتفاقــا علــى تعزيــز التعــاون االمنــي الحــدودي بيــن البلديــن وان نقــوم بتاســيس قــوات حدوديــة وامنيــة وقــوة تدخــل 

ســريع مشــتركة فــي الحــدود للتصــدي لالرهابيين.
ــى  ــر عل ــر التأثي ــد اخ ــكان أي بل ــس بام ــه لي ــا واضــاف، ان ــات بينهم ــز العالق ــى تعزي ــدا عل ــن اك ــان البلدي ــي ب ــس روحان واوضــح الرئي

ــن. ــن البلدي ــة بي ــات االخوي العالق
واشــار الــى ان هنالــك طاقــات جيــدة جــدا لتطويــر العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بيــن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وباكســتان 
ــذ  ــاز وتنفي ــط والغ ــن النف ــتان م ــات باكس ــر حاج ــتعداد لتوفي ــى اس ــران عل ــاف: اي ــة، واض ــات التجاري ــر العالق ــى تطوي ــاق عل ــم االتف ــه ت وان
الخطــوات الالزمــة لربــط خــط انبــوب الغــاز مــع باكســتان، واعلنــا ايضــا اســتعدادنا لزيــادة صــادرات الكهربــاء الــى باكســتان بمقــدار 10 اضعــاف.

ــواردات وتســويتها فــي حســاب  ــة مقايضــة للصــادرات وال ــا بشــان تشــكيل لجن ــة تباحثن ــات التجاري ــة العالق ــة تنمي ــه وبغي واوضــح، ان
موحــد، مؤكــدا ضــرورة تعزيــز العالقــة بيــن مينائــي جابهــار )جنــوب شــرق ايــران( وغــوادر )جنــوب غــرب باكســتان( ومــد خــط لســكك الحديــد 

بينهمــا.
وفيمــا يتعلــق بالقضايــا االقليميــة، قــال رئيــس الجمهوريــة انــه جــرى البحــث خــالل المحادثــات حــول تطويــر العالقــات مــن اجــل ارســاء 
االمــن واالســتقرار فــي افغانســتان والمنطقــة وكذلــك حــول اجــراءات اميــركا الخاطئــة خاصــة حــول القــدس والجــوالن واالســاءة الــى الحــرس 

الثوري.
واضــاف: ان ايــران وتركيــا وباكســتان هــي الــدول المؤسســة لمنظمــة »ايكــو« ونحــن نرغــب بتطويــر العالقــات فيمــا بينهــا، وفــي هــذا 

االطــار يتوجــب ربــط ســكك الحديــد بيــن اســطنبول واســالم آبــاد لربــط اوروبــا بباكســتان والصيــن.
وقــال الرئيــس روحانــي: اننــا نشــعر بالســرور لتصريــح رئيــس وزراء باكســتان بــان بــالده لــن تشــارك فــي اي تحالــف للحــرب وان ارادة 

البلديــن مبنيــة علــى ارســاء االمــن والســالم فــي المنطقــة كلهــا.
ــوزراء الباكســتاني، انــه ال ينبغــي ان نســمح باســتخدام أراضينــا لتنفيــذ العمليــات االرهابيــة  مــن جانبــه، أكــد عمــران خــان رئيــس ال

ضــد الــدول االخــرى.
ــة االرهــاب بيــن البلديــن، لمــا ازدادت  ــم تكــن قضي ــو ل ــه ل ــران هــو اننــي شــعرت ان ــال عمــران خــان: أهــم ســبب لزيارتــي الــى اي وق

ــى بلدكــم. ــارة ال ــوم بزي ــم ان اق ــات، وكان مــن المه ــادة الخالف ــى زي ــي ادت ال ــة االرهــاب هــي الت ــات. ان قضي الخالف
وأضــاف: يرافقنــي رئيــس االمــن الباكســتاني. إننــا فــي باكســتان نعانــي مــن االرهــاب، ولعلنــا اكثــر دولــة عانينــا مــن االرهــاب، ففــي 
االعــوام الـــ12 الماضيــة، قدمنــا 70 ألــف ضحيــة لالرهــاب، ولذلــك اعــرب عــن شــكري للجيــش وجهــاز االمــن الباكســتاني لمحاربــة االرهــاب.

وبيّــن: لســنا كأفغانســتان التــي لــم تتمكــن مــن القضــاء علــى االرهــاب رغــم تواجــد قــوات الناتــو والقــوات االمنيــة، فلقــد كان لدينــا 
انجــازات عديــدة فــي محاربــة االرهــاب، واآلن فــإن جميــع التيــارات السياســية فــي باكســتان توصلــت الــى هــذه النتيجــة اننــا ال ينبغــي ان 

نســمح للمليشــيات ان تســتفيد مــن اراضينــا لتنفيــذ العمليــات االرهابيــة ضــد الــدول االخــرى.
ولفــت الــى أن باكســتان تعانــي مــن اإلرهــاب، وكذلــك ايــران لهــذا فإنّهــا لــن تســمح بــأن تســتخدم أرضهــا لشــن اإلرهــاب ضــدّ دول 
ــد اآلخــر،  الجــوار وال ســيما إيــران، قائــاًل »علينــا ان نثــق ببعضنــا بــأن كال البلديــن لــن يســمحا باســتخدام أراضيهمــا إلســتهداف أمــن البل
ــن يســمحا  ــن ل ــأن كال البلدي ــة، ب ــة المتبادل ــا ان نبنــي الثق ــن(. وعلين ــه )االيرانيي ــاءات مــع نظرائ ــد لق ــك يرافقنــي رئيــس االمــن ليعق ولذل
ــد اآلخــر.. نحــن بحاجــة الــى مزيــد مــن الثقــة للتعــاون فــي مختلــف المجــاالت  باســتخدام اراضيهمــا لتنفيــذ العمليــات االرهابيــة ضــد البل

فــي المســتقبل.
كمــا أشــار عمــران خــان الــى إيــواء بــالده 4 مالييــن مهاجــر افغانــي، وإيــواء ايــران 3 مالييــن مهاجــر منهــم، معلنــا اســتعداد بــالده للتعــاون 
ــك  ــي وكذل ــي مصلحــة الشــعب االفغان ــي افغانســتان ســيصب ف ــة، ألن الســالم ف ــة االفغاني ــى حــل سياســي للقضي ــران للتوصــل ال ــع اي م

الشــعبين االيرانــي والباكســتاني، مــن حيــث زيــادة التجــارة وزيــادة فــرص العمــل ورفــع المســتوى المعيشــي.
وصــرح: أشــعر انــه بــدون العدالــة لــن يتحقــق الســالم، وهنــاك اجحــاف كبيــر يمــارس ضــد الشــعب الفلســطيني، وخاصــة مــع قــرار الكيــان 
الصهيونــي ضــم مرتفعــات الجــوالن المحتلــة، وكذلــك اعــالن القــدس عاصمــة للكيــان، وهــذا يتناقــض مــع القوانيــن واالعــراف الدوليــة، ويهــدر 

حقــوق الفلســطينيين، ويتســبب بمزيــد مــن زعزعــة االســتقرار فــي الشــرق االوســط.
وقــال: نفــس الوضــع موجــود فــي كشــمير، إذ أن القــرار االممــي اعتــرف رســميا بحــق الكشــميريين فــي تقريــر مصيرهــم، ولكــن منــذ 
قرابــة 30 عامــا تمــارس القــوات الهنديــة ضغوطــا وقمعــا علــى الشــعب الكشــميري، حيــث قتــل لحــد اآلن 700 ألــف مــن الكشــميريين، ومازالــت 
القــوات الهنديــة تقتــل عــددا كبيــرا مــن الشــعب الكشــميري كل يــوم.. فالحــل العســكري ال يجــدي فــي كشــمير، ونحــن بحاجــة الــى الحــوار 

والبحــث عــن حــل سياســي.
وبيّــن: اذا تــم حــل مشــكلة كشــمير، فســتزدهر التجــارة، وهــو امــر هــام بالنســبة اليــران وباكســتان، ألن ايــران ســيمكنها الوصــول الــى 

أســواق الهنــد والصيــن عبــر باكســتان، وهــذا مرتبــط بإقــرار الســالم واالســتقرار عبــر الحــوار السياســي وليــس الحــل العســكري.
ــدة فــي النظــام  ــرات جي ــا تجــارب وخب ــران لديه ــى ان اي ــران، وأشــار ال ــة مــع اي ــات االقتصادي ــز العالق ــى تعزي كمــا دعــا عمــران خــان ال
الصحــي الــذي يعتبــر مــن افضــل االنظمــة الصحيــة فــي العالــم بعــد الثــورة، مبديــا الرغبــة فــي اســتفادة باكســتان مــن هــذه التجــارب، وأكــد 

ضــرورة تعزيــز التعــاون مــع ايــران فــي مختلــف المجــاالت بمــا فيهــا الطاقــة والصناعــة والتجــارة.

سالح البحر للحرس: سنغلق..تتمة
ولفــت، الــى ان حــرس الثــورة االســالمية ليــس فقــط قــوة عســكرية، بــل انــه يشــارك فــي الدفــاع عــن الثــورة االســالمية وتنميــة ايــران 
االســالمية وتطورهــا، كمــا ان الحــرس كان لــه مشــاركة كبيــرة فــي اغاثــة المنكوبيــن بالســيول االخيــرة فــي ايــران، ونحــن نفخــر بــأن الحــرس 

الثــوري يهــرع لمســاعدة المظلوميــن والمضطهديــن.
وأعــرب االدميــرال تنكســيري عــن تقديــره لدعــم مجلــس الشــورى االســالمي لحــرس الثــورة االســالمية، فــي مواجهــة القــرار االميركــي 
االخيــر ضــد الحــرس، وقــال: الجميــع يعــرف الداعــم الحقيقــي لالرهابــي فــي المنطقــة والعالــم، وان قــرار اميــركا ضــد حــرس الثــورة االســالمية 

يأتــي فقــط لحــرف الــرأي العــام العالمــي.
ونــوه الــى انــه رغــم الحظــر، فــإن القــدرات العســكرية االيرانيــة تتطــور يومــا بعــد آخــر، وأشــار الــى تهديــد أميــركا ضــد ايــران بالحظــر 
النفطــي، وقــال: ان مضيــق هرمــز هــو ممــر بحــري طبــق القوانيــن الدوليــة، واذا منعنــا مــن اســتخدامه، فإننــا ســنقوم بإغالقــه، وفــي حــال وجــود 
ــل اينمــا كان موضــوع  ــرد، ســندافع عــن شــعبنا، وســنتعامل بالمث ــردد فــي ال ــن نت ــا ل ــا، فإنن ــاع عنه ــران والدف ــاه اي ــة مي ــد فــي حماي اي تهدي

الدفــاع عــن حــق ايــران.
واعتبــر قائــد ســالح البحــر لحــرس الثــورة االســالمية، تواجــد القــوات االجنبيــة فــي المنطقــة بأنــه الســبب فــي زعزعــة امنهــا، وقــال: ان 
االجانــب ال يولــون أيــة اهميــة ألمــن المنطقــة، وليــس مهمــا لهــم ان تــؤدي ممارســاتهم الــى تدميــر المنطقــة، فالقــوات االجنبيــة المنتشــرة 

فــي المنطقــة هــي عــدو لشــعوب المنطقــة، وتعــد تهديــدا لهــا للمنطقــة.
وأشــاد االدميــرال تنكســيري بتواجــد قــوات الحشــد الشــعبي وقــوات المقاومــة لتقديــم االغاثــة فــي المناطــق المنكوبــة بالســيول فــي 
ايــران، وانتقــد التصريحــات والمواقــف االســتفزازية بشــأن مشــاركة الحشــد الشــعبي العراقــي فــي عمليــات االغاثــة، مبينــا ان الحشــد 
ــى  ــد جــاءت ال ــى العــراق، وق ــة ال ــا بالمســاعدات االيراني ــا منه ــوات شــعبية جــاءت لمســاعدة المنكوبيــن بالســيول، عرفان الشــعبي يمثــل ق

ــات. ــدون اســلحة او مروحي ــران ب اي
ــه  ــورة االســالمية ل ــال: ان حــرس الث ــة فــي حــرب العــراق وســوريا ضــد االرهــاب، وق وتطــرق الــى تواجــد الكــوادر االستشــارية االيراني
تواجــد فــي ســوريا والعــراق بطلــب مــن حكومتيهمــا، فالحــرس الثــوري لــن يقــف مكتــوف االيــدي تجــاه ممارســة الظلــم ضــد المســلمين.

وأشــار الــى الحــرب ضــد الشــعب اليمنــي، وقــال: ان التحالــف المعــادي لليمــن، يفــرض الحصــار علــى هــذا البلــد، ولــوال هــذا الحصــار لكنــا 
نقــدم المســاعدة الــى اليمنييــن، مضيفــا ان لدينــا عالقــات قويــة وتعــاون مســتمر مــع عمــان وقطــر.

نصر الله: نحن امام مشهد جديد..تتمة
واضــاف: مــن ييــأس ليــس لــه اي تأثيــر ولذلــك اخطــر شــيء هــو االستســالم ســواء استســالم الفــرد او الشــعوب، واشــار الــى ان االمــل 
ــى االنتصــار والمعركــة اليــوم فــي خلفياتهــا الحقيقيــة هــي معركــة أمــل وثقــة مقابــل يــأس  ــد الثقــة للفــرد والشــعوب ويؤكــد القــدرة عل يعي

واستســالم.
وقــال نصــر اهلل، عندمــا يصــل الشــعب الفلســطيني الــى مرحلــة اليــأس يمكــن ان تمــر صفقــة القــرن ولكــن عندمــا يتحلــى هــذا الشــعب 
بالثقــة واالمــل وااليمــان ال يمكــن ان يفــرض عليــه طواغيــت العالــم اي شــيء، واضــاف فــي تجربــة لبنــان الذيــن رفضــوا خيــار المقاومــة مــاذا 
كانــوا يقولــون العيــن ال تقــاوم المخــرز اي اليــأس، وطرحــوا تســاؤالت عــن القــدرة علــى هزيمــة العــدو الصهيونــي ولنــا االمكانيــة علــى ذلــك، 
لكــن الثقــة بــاهلل وبالنــاس والثقــة بالقــدرة علــى هزيمــة العــدو فلــو استســلم النــاس لــكان اليــوم ترامــب يعطــي لبنــان الســرائيل”، واوضــح 
ان “المنطلــق االساســي هــو االمــل وجمعيــة كشــافة االمــام المهــدي دورهــا ان تــزرع االمــل فــي نفــوس ووجــدان االجيــال االمــل والثقــة بــاهلل 

والموعــود اآلتــي والثقــة بالنفــس علــى مواجهــة كل التحديــات وكل االخطــار.
وحــول الحــرب االســرائيلية، قــال الســيد نصــر اهلل: عــادة اذا كتــب اي شــي حــول الحــرب االســرائيلية ولــو تعلــق االمــر بــي شــخصيا، إال 
ان االمــر يتعلــق بمــا كتــب باحــدى الصحــف الكويتيــة، وانــا اعلــق علــى هــذا االمــر بــان الــذي نشــر المضمــون خطــأ بالكامــل والتوقيــت ســيئ 
جــدا”، واوضــح انــه بالمضمــون انــا لــم اقــل فــي اي جلســة مــن الجلســات انــه فــي الصيــف هنــاك حــرب اســرائيلية علــى لبنــان، وتابــع لــم 
أقــل فــي يــوم مــن االيــام انــا لــن اكــون بينكــم الن االعمــار بيــد اهلل ولــم اقــل ان قــادة الصــف االول او الصــف الثانــي ســيقتلون وكل مــا ورد 

هــو أمــر خيالــي ال صحــة لــه علــى االطــالق.
وقــال، إن المقاومــة تعمــل وتبنــي علــى أســوأ االحتمــاالت وال ندخــل فــي تحليــل سياســي، وتابــع، نحــن ال نقطــع بشــيء وال نحســم 
أي شــيء ولكــن برأيــي الشــخصي أنــا أميــل الــى اســتبعاد الحــرب االســرائيلية لعــدم جهــوز الجبهــة الداخليــة االســرائيلية وكل مــا يتغنــى بــه 
الصهاينــة علــى القــدرة علــى مواجهــة الصواريــخ غيــر صحيحــة وكل االجــراءات غيــر قــادرة علــى رد الصواريــخ، ولفــت الــى انــه انتهــى الزمــن 
الــذي يســتطيع فيــه ســالح الجــو المعركــة واســرائيل مضطربــة لتحســم اي حــرب عليهــا القيــام بعمليــة بريــة والقــوات البريــة االســرائيلية غيــر 
جاهــزة لذلــك”، وتابــع حتــى ان هنــاك مواقــف تقــول لمــاذا يجــب الذهــاب الــى حــرب ضــد حــزب اهلل بينمــا االدارة االميركيــة بقيــادة ترامــب 
معنــا لتجويــع حــزب اهلل، بــكل االحــوال هــذا الــكالم لتبريــر مــا كتــب نتيجــة مــا اثــاره مــن مخــاوف، وتابــع اقــول لكــم »اســرائيل« هــذه عــدو 
طمــاع وماكــر وال يجــوز ان نركــن الــى أي تحليــل بــل يجــب ان نعــد الجهوزيــة الي مواجهــة، واضــاف: امــا حــول التوقيــت الســيء فهــذا يتعلــق 

باننــا امــام موســم اصطيــاف وهــذا االمــر يســيء الــى البلــد.
وشــدد بالقــول علــى ضــرورة الحــذر مــن كل مــا يكتــب او ينشــر، وتابــع نحــن فــي دائــرة االســتهداف ولذلــك ســتكثر االشــاعات وتزويــر 
الحقائــق، كمــا حصــل مؤخــرا عنــد اجــراء بعــض المناقــالت الداخليــة للقــول ان ذلــك يأتــي فــي إطــار مكافحــة الفســاد، واضــاف الفاســد عندنــا ال 
ينقــل مــن مســؤولية الــى مســؤولية وانمــا يخــرج مــن حــزب اهلل كليــا، وقــال مــا يكتــب خصوصــا فــي بعــض وســائل االعــالم العربيــة واالقليميــة 

وخصوصــا الخليجيــة اقــرأوا ودققــوا بمــا يكتــب بســوء ظــن.
وحــول الموقــف االميركــي مــن تصديــر النفــط االيرانــي، قــال نصــر اهلل: وزيــر الخارجيــة االميركيــة مايــك بومبيــو أعلــن قبــل قليــل عــن 
انــه ال تمديــد لالعفــاءات لبعــض الــدول حــول اســتيراد النفــط االيرانــي، وعندمــا يقــف تصديــر النفــط االيرانــي ســيؤدي الــى ان ســعر النفــط 
ســيرتفع وهــذا أحــد أهــم التحديــات امــام قــرار ترامــب وهنــاك مــن طــرح هــذا االشــكال فــي اميــركا، واضــاف: بومبيــو قــال لقــد تلقينــا وعــودا 
قاطعــة مــن الســعودية واالمــارات انهمــا ســيقومان بتغطيــة النقــص الحاصــل فــي االســواق كــي ال تتأثــر اســعار النفــط فــي الســوق، وتابــع، 
نحــن امــام مشــهد جديــد مــن مشــاهد الطغيــان االميركــي علــى دولــة كبيــرة ومهمــة اي ايــران بــل هــو عــدوان علــى العالــم كلــه النــه يضــرب 
ــدون  ــوم يع ــا ســوريا والي ــال وقبله ــران وفنزوي ــب اي ــاذا تعاق ــار، وســأل لم ــاء كب ــح دول وحلف ــة ومصال ــط كل المؤسســات الدولي ــرض الحائ بع
ــه  ــاك شــريعة غــاب فاالميركــي يدعــم االرهــاب ويقتــل اآلالف ويدعــي ان ــة هن ــه فــي ظــل االدارة االميركي ــات ضــد ســوريا مــا يؤكــد ان عقوب
يحــارب االرهــاب، ولفــت الــى انــه مــن اجــل شــعوب العالــم ودولــه هــذا العالــم الــذي يســكت علــى عــدوان ترامــب علــى ايــران فهــو عالــم يفتــح 

البــاب امــام االســتباحة االميركيــة علــى الــدول والشــعوب، وهــذا ســياق شــيطاني اســتكباري طغيانــي، ودعــا شــعوب ودول العالــم الــى مواجهــة 
ورفــض القــرارات االميركيــة االســتعالئية الطغيانيــة.

واشــار نصــر اهلل الــى انــه، أليــس الموقــف الســعودي واالماراتــي حــول اســعار النفــط هــو موقــف معيــب؟، ولفــت الــى ان االميركــي ال 
يهمــه ال الســعودي وال االماراتــي وانمــا تهمــه مصالحــه، والهــدف هــو محاصــرة جيــران الســعودية واالمــارات ولذلــك يجــب االضــاءة علــى حقيقــة 
سياســة هاتيــن الدولتيــن امــام العالــم العربــي واالســالمي، حقيقــة موقفهمــا فــي الســودان وليبيــا واليمــن والجزائــر والبحريــن، وســأل “مــاذا 

تفعــل الســعودية واالمــارات بالعالــم العربــي واالســالمي ومنطقتنــا؟.
وقــال، نحــن ننتمــي الــى تاريــخ وشــعوب هــذه االمــة والمنطقــة وطــوال هــذه الســنين شــعوبنا هزمــت كل المســتبدين والغــزاة ونحــن 
ــد  ــن االداة بي ــدي وم ــو المعت ــن ه ــف م ــة لتصن ــا واســتعدادها بالتضحي ــا وصبره ــى اخالصه ــا وعل ــى وعيه ــى شــعوبنا وعل ــوم نراهــن عل الي

ــا ومنتصــرون ان شــاء اهلل. ــع انتصاراتن ــا وصن ــا ومقاومتن ــع نحــن بوعــد اهلل اآلتــي نواصــل طريقن المســتكبرين، وتاب

جهانغيري يعلن تسيلم الئحة..تتمة
وفــي ســياق آخــر، قــال جهانغيــري أن المجلــس اإلداري األعلــى للبــالد صــادق علــى قــرار يقضــي بتحديــد حصــة بنســبة 30 فــي المئــة 

مــن فــرص األعمــال للمــرأة اإليرانيــة لتعزيــز التنافــس مــع الرجــل.

النخب الفكرية األميركية: دوافع..تتمة
ــر »ســموّ  ــات المتحــدة تعتب ــي. فالوالي ــارض أميرك ــا،« حســب وصــف مع ــب خيراته ــة ونه ــاض المنطق ــى أنق ــا عل  وتشــييد حضارته

ــة. ــداء وشــن الحــروب الالمتناهي ــد األع ــة، بتجدي ــى المنطق ــة عل ــي الســيطرة التام رســالتها« هــي ف
ــذ الرئيــس الســابق اوبامــا فــي  ــران من ــى اي ــات المفروضــة عل ــورة االســالمية جــاء ثمــرة وفــي ســياق سلســلة العقوب إدراج حــرس الث
عــام 2007، تجــددت مرتيــن عــام 2011، علــى خلفيــة برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية، وعــام 2012 بحجــة انتهاكهــا لحقــوق اإلنســان. وزارة الخزانــة 
األميركيــة أدرجــت الحــرس الثــوري علــى الئحــة اإلرهــاب الدوليــة عــام 2017 بحجــة دعمــه لفيلــق القــدس التابــع لــه والــذي كان مدرجــًا علــى 

الالئحــة منــذ عــام 2007.
كثافــة حجــم الوجــود العســكري األميركــي وامتــداد حلــف »الناتــو«، فــي ميــاه الخليــج الفارســي، شــكلت عامــاًل رادعــًا للرئيســين 
ــوري كمجموعــة  ــة، وأحجــم كالهمــا عــن إدراج الحــرس الث ــران للمواجه ــدم اســتدراج اي ــا، بع ــاراك اوبام ــن وب ــوش االب الســابقين، جــورج ب

ــن. ــا أميركيي ــوع ضحاي ــذاك االتجــاه،« خشــية وق ــا ب ــا له ــي خضع ــوط الت ــم الضغ ــة »رغ ارهابي
تشــبث الرئيــس ترامــب بآرائــه المثيــرة للجــدل وفاقــدة المصداقيــة دومــًا متهمــًا ايــران »بدعــم وإيــواء تنظيــم القاعــدة« علــى اراضيهــا،ت1/ 
ــة  ــات السياســية والقضائي ــه األنظــار عــن المالحق ــة ولصرف ــه داخــل المؤسســة الحاكم ــر موجــة دعــم ل ــي حشــد أكب ــًا ف ــر 2017، طمع اكتوب

واألخالقيــة.
ردود الفعــل االيرانيــة يقرأهــا ضابــط االســتخبارات األميركيــة األســبق »باتريــك النــغ«، قائــاًل: أن »ايــران وقواتهــا العســكرية تعــد لحــرب 
ــة( كمؤسســة  ــي المنطق ــة )ف ــوات األميركي ــا للق ــي ســتتخذها تصنيفه ــى الخطــوات الت ــا أول ــد. وربم ــذ زمــن بعي ــات المتحــدة من ــع الوالي م

ــة،« 7 نيســان/ابريل الجــاري. إرهابي
ردّ »مجلــس األمــن القومــي« االيرانــي علــى تصعيــد واشــنطن بتصنيفــه الواليــات المتحــدة »دولــة راعيــة لإلرهــاب وأن القــوات 
ــادة قواتهــا  ــرة لقرارهــا، وتصنيفــه قي ــات الخطي ــل واشــنطن مســؤولية التداعي ــة .« وحمّ ــة المنتشــرة فــي المنطقــة جماعــات إرهابي األميركي

ــة.” ــات اإلرهابي ــا بـ«الجماع ــة تحــت لوائه ــوات األخــرى العامل ــة الق ــة »ســنتكوم« وكاف المركزي
ومضــى ضابــط االســتخبارات األميركيــة )النــغ( محــذرًا مــن تداعيــات القــرار بأنــه ينطــوي علــى »ايجــاد أرضيــة قانونيــة للقــوات األميركيــة 
ــزوارق البحريــة والدوريــات أينمــا  ــة فــي الخليــج الفارســي والمحيــط الهنــدي، لشــن هجــوم علــى الحــرس الثــوري وممتلكاتــه مــن ال العامل

تواجــدوا وتحــت أي ظــرف كان ، إنــه إعــالن حــرب.« 
بالمقابــل، مــا ينطبــق علــى حــرس الثــورة االســالمية يســري تلقائيــًا علــى ســالح البحريــة األميركيــة، وتصعيــد مديــات خطــر االشــتباك 

الــى »مســتويات كارثيــة”.
االعتقــاد الســائد فــي أوســاط النخــب الفكريــة األميركيــة أن دوافــع الرئيــس »ترامــب« لمــا أقــدم عليــه تتلخــص فــي مســألتين: تحطيــم 
ــذ  ــون، المتنف ــي جــون بولت ــن القوم ــو ومستشــار األم ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي ــي، وزي ــو«، ســيما وأن الثنائ ــن ياه ــل رضــى »نت ــران وني اي

يتناوبــان التأكيــد علــى ضــرورة »تغييــر النظــام فــي ايــران.”
المؤسســة الحاكمــة فــي الواليــات المتحــدة تتشــوق لحلــول يــوم 3 أيار/مايــو المقبــل وهــو الموعــد الــذي ســتطبق فيــه حزمــة عقوبــات 
إضافيــة ضــد ايــران »لتصفيــر صادراتهــا النفطيــة.« ويتأهــب الطرفــان الســتعراض عضالتهمــا فــي مضيــق هرمــز الحيــوي ال ســيما بعــد تواتــر 
أنبــاء أن طهــران حــذرت حاملــة الطائــرات األميركيــة الضخمــة، جــون ســتينيس، االقتــراب مــن زوارق البحريــة للحــرس الثــوري فــي المنطقــة.
ــو  ــن الجــدد، اذ ل ــااًل ســاطعًا للمحافظي ــي أن يشــكل مث ــة، 2016، كان ينبغ ــة األميركي ــي ســالح البحري ــن ف ــران لرهائ ــة احتجــاز اي حادث
ــي  ــود ف ــة وليــس كجن ــم البحــارة كعناصــر إرهابي ــران مــع طواق ــة وربمــا تتعامــل اي ــا مطابق ــن تكــون نهايته ــوم فل ــة الي ــك الحادث تكــررت تل

ــًا. ــن مع ــدام او اإلثني ــم بالســجن او االع ــم عليه ــم والحك ــي مقاضاته ــا تمضــي ف مؤسســة عســكرية، وربم
تتعــدد الســيناريوهات فــي هــذا الشــأن، فــي حــال تصــادم مباشــر بيــن البحريــة االيرانيــة واالميركيــة، وتضييــق الخيــارات المتاحــة أمــام 
الرئيــس ترامــب« وفريقــه السياســي مــن المحافظيــن الجــدد، الذيــن »يصــرون« علــى اقصــاء ايــران مــن المنطقــة واســتثمار مــا ســينجم عنــه 

فــي صيغــة ضغــوط إضافيــة علــى »لبنــان والعــراق لالبتعــاد عــن ايــران.”
موقــف المؤسســة العســكرية »البنتاغــون«، فــي هــذه المســألة بالــغ الخطــورة. نُقــل علــى لســان رئيــس هيئــة األركان المشــتركة »جــون 
دنفــورد«، معارضتــه للتوجــه الرئاســي خــالل سلســلة نقاشــات داخليــة رفيعــة المســتوى، وكذلــك معارضــة كبــار المســؤولين مــن غيــر العســكريين 

لخشــيتهم مــن »مــدى الضــرر الــذي ســيلحق بحلفــاء أميــركا فــي المنطقــة، والخطــر الــذي ســتتعرض لــه القــوات األميركيــة هنــاك«.

اليوم.. وزير الدفاع يزور..تتمة
وعلــى هامــش المؤتمــر، ســيلتقي وزيــر الدفــاع نظيــره الروســي لبحــث القضايــا الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة، كمــا ســيلتقي وزراء الدفــاع 

والمســؤولين األمنييــن والعســكريين مــن مختلــف البلــدان المشــاركة فــي مؤتمــر موســكو األمنــي.
وســيعقد مؤتمــر موســكو الدولــي الثامــن لألمــن، بحضــور وزراء الدفــاع وكبــار قــادة الجيــش والدفــاع ومســؤولين مــن المنظمــات الدوليــة، 

مــن أكثــر مــن 80 دولــة.

المقداد: عمق العالقات بين..تتمة
 المشــتركة للبلديــن وللقضايــا العربيــة واإلســالمية فــي المنطقــة وفــي مقدمتهــا دعــم الشــعب 

الفلســطيني فــي اســتعادة حقوقــه وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
ــرس  ــذي أدرج الح ــر ال ــي األخي ــرار األميرك ــق للق ــوري إدانــة دمش ــة الس ــر الخارجي ــب وزي ــدد نائ وج
ــدة بيــن مجلــس الشــعب الســوري  ــات الوطي ــوري اإليرانــي ضمــن قائمــة اإلرهــاب كمــا أشــاد بالعالق الث

ــي. ــالمي اإليران ــورى اإلس ــس الش ومجل
بــدوره قــدم خجســته التهنئــة للشــعب الســوري والدولــة الســورية لإلنجــازات التــي حققوهــا فــي 
مواجهــة اإلرهــاب المدعــوم مــن اإلدارة األميركيــة وأدواتهــا فــي المنطقــة وشــدد علــى وقــوف الشــعب 

اإليرانــي والحكومــة اإليرانيــة إلــى جانــب ســورية ودعمهــا خــالل الحــرب اإلرهابيــة التــي تواجههــا.
وأكــد إدانــة الشــعب اإليرانــي لإلعــالن األميركــي حــول الجــوالن العربــي الســوري المحتــل مشــددًا 
ــن كل المحــاوالت  ــم م ــى الرغ ــد ســوريًا عل ــى األب ــن ســورية ســيبقى إل ــي م ــذا الجــزء الغال ــى أن ه عل
العدوانيــة للدوائــر الصهيونيــة كمــا أدان قــرار اإلدارة األميركيــة باعتبــار القــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي 
وأكــد دعــم مجلــس الشــورى اإليرانــي لنضــال الشــعب الفلســطيني مــن أجــل التحــرر واســتعادة القــدس 

عاصمــة للشــعب الفلســطيني.

مقتل 54 ضابطاً سعوديا..تتمة
كمــا أســقطت الدفاعــات الجويــة للجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة طائــرة تجسســية لقــوى العــدوان 

أثنــاء تنفيذهــا لمهــام عدوانيــة فــي منطقــة كيلــو16 بمحافظــة الحديــدة .
واســقطت صباحــا الدفاعــات الجويــة طائــرة اســتطالع مســيرة لقــوى العــدوان فــي وادي آل أبــو جبــارة 
ــوى  ــرة اســتطالعية مســلحة لق ــن إســقاط طائ ــن ســاعة م ــة وأربعي ــن ثماني ــل م ــد اق ــة نجــران ، بع قبال

العــدوان -صينيــة الصنــع- فــي ســماء محافظــة صعــدة.
أمــس االثنيــن، محاولــة تســلل للمنافقيــن باتجــاه  الشــعبية  الجيــش واللجــان  قــوات  وأفشــلت 

الدريهمــي بالحديــدة قتــل وجــرح خاللهــا العديــد مــن المرتزقــة المنافقيــن.
وزع اإلعــالم الحربــي، مشــاهد نوعيــة لتطهيــر أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية لجبهــات العــود 

والخشــبة وحمــك بمحافظــة الضالــع.
ــى  ــعبية عل ــان الش ــش واللج ــة للجي ــة الهجومي ــن العملي ــًا م ــي جانب ــالم الحرب ــة اإلع ــت عدس ووثق
مواقــع المنافقيــن المرتزقــة فــي العــود والخشــبة وحمــك والتــي انتهــت بالســيطرة عليهــا بعــد تكبيــد العــدو 

خســائر فادحــة.
ــي  ــي ف ــي االميرك ــدوان الســعودي االمارات ــة الع ــرة لمرتزق ــث المتناث ــت الصــور والمشــاهد الجث وبين

ــة. ــن األســلحة المتنوع ــرة م ــات كبي ــام كمي ــة الغتن ــة، باإلضاف ســاحة المعرك
كمــا تظهــر المشــاهد والصــور تمركــز أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية فــي مواقــع مرتزقــة العــدوان 

بعــد دحرهــم منهــا وتكبيدهــم خســائر كبيــرة فــي األرواح.


