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التحرير

األخبار القصيرة

االربعاء 12 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 23 مرداد 1398 هـ ش، 14 آب 2019مالعدد )10202( السنة التاسعة والثالثون

وزير الخارجية يبدأ االسبوع المقبل جولة اوروبية تقوده الى 3 دول
طهران-فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة عبــاس موســوي ان وزيــر الخارجيــة محمــد 
جــواد ظريــف يبــدأ االســبوع المقبــل جولــة اوروبيــة تقــوده الــى ثــالث دول وقــال ان زيــارة عــدة دول فــي 

الخليــج الفارســي هــي ضمــن جــدول اعمــال وزيــر الخارجيــة .

ايران تعرب عن تضامنها مع المتضررين جراء السيول في الهند والصين وميانمار
طهران-مهــر:- أعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس موســوي عــن تضامــن بــالده مــع 

المتضرريــن جــراء الســيول فــي كل مــن الهنــد والصيــن وميانمــار.

الفيلم االيراني "البحث عن فريدة" يتأهل الى مهرجان فالهرتيانا الروسي
طهران-ارنــا:- تأهــل الفيلــم الوثائقي"البحــث عــن فريــدة" مــن اخــراج "آزاده موســوي" و"كــوروش 

عطائــي" الــى قســم المســابقة الدوليــة بمهرجــان فالهرتيانــا الروســي.

المقربون من الرئيس ترامب.. 
ثراء فاحش وفواحش

 الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب والمقربــون 
ــن اصــل  ــم استنســاخهم م ــم ت ــو انه ــا ل ــه، كم من
واحــد، فجميعهــم يتشــابهون الــى حــد التناظــر، 
والحيــاة  المالــي،  والفســاد  الفاحــش،  بالثــراء 
الشــخصية المتخمــة بالفضائــح، والتاريــخ االســود، 

االخالقيــة. واالنحرافــات 
الــراي العــام االميركي مشــغول اليــوم بتداعيات 
قضيــة انتحــار احــد المقربيــن مــن ترامــب وهــو 
فــي  إبســتين،  جيفــري  األميركــي  المليارديــر 
ــه  ــث كان ينتظــر محاكمت ــورك ، حي ــه بنيوي زنزانت
بتهــم االتجــار بالقاصــرات وتعريضهــن للعبوديــة 
مــن  غنيــة  لشــخصيات  وتقديمهــن  الجنســية 

مشــاهير العالــم.
ــى  ــتين عل ــد ابس ــة ض ــام الفدرالي ــة االته الئح
التدقيــق فــي عالقتــه بمجموعــة مــن الشــخصيات 
واألعمــال  والسياســة  الحكومــة  فــي  البــارزة 
ــى مــدار  ــاء عل ــوم واألزي ــة والعل واألوســاط األكاديمي
الرئيــس  الشــخصيات  هــذه  ويتقــدم  ســنوات، 

ترامــب. دونالــد  األميركــي 
ســنوات  عشــر  قبــل  إبســتين  اتهــم  كمــا 
لعشــرات  مشــروعة  غيــر  بخدمــات  باالســتعانة 
وحصــل  فلوريــدا،  بواليــة  منزلــه  فــي  القاصــرات 
توصــل  بعدمــا  بالســجن  مخفــف  حكــم  علــى 
التفــاق مــع االدعــاء العــام حمــاه مــن إجــراء المزيــد 

التحقيقــات. مــن 

في سابقة خطيرة.. »أرامكو« السعودية 
تقر بتراجع إاليرادات

الســعودية  النفطيــة  »أرامكــو«  شــركة  أعلنــت 
االثنيــن إيراداتهــا النصفيــة ألول مــرة فــي تاريخهــا، 
مشــيرة إلــى تراجعهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2019.
قالــت  الماليــة،  لنتائجهــا  نــادر  إعــالن  وفــي 
ــرادات الشــركة  ــغ صافــي إي ــان »بل الشــركة فــي بي
46.9 مليــار دوالر للنصــف األول مــن عــام 2019، مقابــل 
ــام الماضــي«. ــن الع ــا م ــرة ذاته ــار دوالر للفت 53 ملي

العمالقــة،  الشــركة  إيــرادات  تراجــع  ويأتــي 
بفعــل انخفــاض أســعار النفــط، وســط تكهنــات بــأن 
الشــركة تتحضــر لطــرح أســهمها لالكتتــاب العــام.
ريالينــس  شــركة  إعــالن  مــع  ذلــك  وجــاء 
ــة %20  ــع حصــة بقيم ــى بي ــت عل ــا وافق ــة أنه الهندي
مــن أعمالهــا المتعلقــة بالنفــط والكيماويــات بقيمــة 

15 مليــار دوالر، إلــى عمــالق النفــط الســعودي.
ونقــل البيــان عــن رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو 
أميــن ناصــر قولــه إنــه »رغــم انخفــاض أســعار النفــط 
خــالل النصــف األول مــن 2019، واصلنــا تحقيــق أربــاح 
ــي  ــا ف ــة، مدعومــة بقدرتن ــة حــرة قوي ــات نقدي وتدفق
وإدارة  التشــغيلي  أدائنــا  الحفــاظ علــى مســتويات 

ــي«. ــاط المال ــف واالنضب المصاري
وهــذه المــرة األولــى التــي تعلــن فيهــا الشــركة 

نتائجهــا النصفيــة.

طهران تعرب عن قلقها ازاء الظروف 
االمنية الصعبة في كشمير

باســم  المتحــدث  اعــرب  طهران-فــارس:- 
ــاء  ــق تجــاه االنب ــاس موســوي عــن القل ــة عب الخارجي
التــي تتحــدث عــن الظــروف االمنيــة الصعبــة الســائدة 
ــا  ــة لمواطنيه ــف مناطــق كشــمير والحاصل ــي مختل ف
العادييــن، وكذلــك القيــود المفروضــة علــى المســلمين 

فــي هــذه المنطقــة الداء اعمالهــم الدينيــة.
التخــاذ  الهنديــة  الحكومــة  موســوي  ودعــا 
الترتيبــات الالزمــة لعــودة الحيــاة الطبيعيــة للمواطنيــن 
ــن  ــن االســتفادة م ــوا م ــة وان يتمكن ــذه المنطق ــي ه ف

بهــا. والمعتــرف  الطبيعيــة  جميــع حقوقهــم 
يذكــر انــه اثــر التوتــر االخيــر الحاصــل بيــن 
قــال  وكشــمير  جامــو  حــول  وباكســتان  الهنــد 
المتحــدث باســم الخارجيــة االيرانيــة فــي وقــت 
ســابق بــان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة تتابــع 
عــن كثــب القــرارات االخيــرة للحكومــة الهنديــة 
حــول جامــو وكشــمير والتصريحــات الصــادرة عــن 
مســؤولي الهنــد وباكســتان، داعيــا البلديــن التخــاذ 
ــلمية  ــاليب الس ــاج االس ــر انته ــرة عب ــوات مؤث خط

والحــوار لتوفيــر مصالــح ســكان هــذه المنطقــة.

خالل اتصال هاتفي مع نظيره االذربيجاني..

رئيس الجمهورية: التعاون الثنائي بين طهران- باكو يشهد تقدما ايجابيا

مرحبة بجهود ماكرون..

الخارجية: ال يمكن التعويل كثيرا على االقتراحات 
التي تقدمها باريس رئيس منظمة الحج: لن نتخلى عن دماء شهداء منى

ضمن أكبر تجمعات بشرية بالعالم..

موقع روسي: الزيارة االربعينية تفوق موسم الحج

لتطوير الصادرات..

تعلّيم وتدّريب االخصائيين االجانب لتوظيفهم 
في الشركات المعرفية في ايران

ــم  ــى تعلي ــه عل ــن عزم ــا ع ــوم والتكنولوجي ــال العل ــي مج ــة ف ــات الدولي ــز العالق ــت مرك ــران- مهر:-اعلن طه
وتدريــب االخصائييــن االجانــب مــن الــدول الناميــة فــي غــرب اســيا وآســيا الوســطى واالتحــاد االفريقــي مــن اجــل 
الشــركات  فــي  توظيفهــم 

المعرفيــة االيرانيــة.
معاونيــة  عــن  ونقــال 
فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم 
مكتــب رئاســة الجمهوريــة، 
العالقــات  مركــز  أن 
الدوليــة فــي مجــال العلــوم 
علــى  يعــزم  والتكنولوجيــا 
تعليــم وتدريــب االخصائييــن 
االجانــب مــن الــدول الناميــة 
وســوريا  العــراق  فيهــا  بمــا 
وباكســتان  وافغانســتان 
وطاجيكســتان وتركمانســتان وآذربيجــان وارمينيــا وكازاخســتان وقرغيزســتان والــدول االعضــاء فــي االتحــاد االفريقــي، 
االيرانيــة. المعرفيــة  الشــركات  فــي  التوظيــف  اجــل  ادنــى، مــن  الحاصليــن علــى شــهادة ماجيســتر كحــد  مــن 

ــة الكــوادر واالخصائييــن لمــدة عــام مــن اجــل  ــة مــن هــذا البرنامــج هــو تدريــب وحماي يذكــر أن الغاي
ــدان االخــرى. ــى البل ــة ال ــة االيراني ــر صــادرات الشــركات المعرفي تطوي

موقــع  نشــر  طهران-مهــر:- 
مــا  الروســي،  االخبــاري   RT
تجمــع  اكبــر  »خامــس  ســماها 
بشــري فــي العالــم«. مشــيرًا الــى 
أن الحــج يعتبــر تجمعــا ضخمــا، 
إال أنــه ليــس بالتجمــع الدينــي 
ــارة  ــا حيــث فاقــت زي األكبــر عالمي
»ع«  الحســين  االمــام  اربعينيــة 
الزائريــن. بعــدد  الحــج  موســم 

وبحســب موقــع روســيا اليــوم، 
فــأن رأس الســنة الصينيــة شــهد ســفر نحــو 400 مليون 
شــخص هــذا الشــتاء، بينمــا أتــى مهرجــان كومبــه 
ميــال الهندوســي الــذي يســتمر طيلــة 50 يومــا فــي 
المرتبــة الثانيــة بحوالــي 220 مليــون شــخص توجهــوا 
للهنــد للعبــادة واالغتســال، فــي حيــن ســافر علــى 
الطــرف اآلخــر مــن الكــرة األرضيــة، نحــو 54 مليونــا فــي 

ــد الشــكر.  ــال ب عي ــات المتحــدة لالحتف الوالي

ووفقــا للموقــع، فــأن ترتيــب زيــارة اربعينيــة 
االمــام الحســين )ع( جــاء بالترتيــب الرابــع عالميــًا، 
مشــيرا الــى ان عــدد زوار االربعينيــة بلــغ 14 مليــون 

ــام 2017.  ــي الع ف
بعدهــا ذكــر موقــع روســيا اليــوم ان موســم 
ــغ عــدد  ــث بل ــر حي ــب االخي ــي الترتي الحــج جــاء ف
ــون حاجــاً  . ــر مــن 1.800 ملي ــام 2019 اكث الحجــاج لع

مستشار اوباما: برهنت اوروبا على انها 
بيدق سياستنا الخارجية

الرئيــس  قــال مستشــار  العربــي:   طهران/كيهــان 
االميركــي »ولــي نصــر«؛ ان االوروبييــن برهنــوا علــى 
انهــم جــزء مــن منظومــة السياســة الخارجيــة االميركيــة.

وخــالل  حديثــه الســبوعية »ديــر شــبيغل« قــال 
»ولــي نصــر«: ان ترامــب يعتبــر الســبب االســاس 
الضغــط  فآليــة  المنطقــة.  فــي  االزمــات  لنشــوء 
المتزايــد التــي عملتهــا واشــنطن القــت فشــال ويبــدو 
ان الحــل للخــروج مــن هــذه الورطــة. وان ترامــب 
يعانــي مــن مكانــة متزلزلــة سياســيا اذ ال يرغــب فــي 
خــوض مغامــرة عســكرية علــى اعتــاب االنتخابــات 
ــرة اثبتــت  ــرات االخي التشــريعية القادمــة. اال ان التوت

كــم هــو ضعيــف االتحــاد االوربــي فيمــا وجهــت ازمــة 
ــا. ــة الوروب ــة قاصم ــي ضرب ــووي االيران الن

وقــال: ان االوروبييــن برهنــوا انهــم بيــدق مــن 
ــم  ــة، فه ــة االميركي ــة السياســية للخارجي المنظوم
ابقــوا ايــران لعاميــن ضمــن االتفــاق  النــووي، ولكــن 

لــم يصمــدوا امــام الضغــوط االميركيــة.
واســتطرد »نصــر« قائــال: ان االوروبييــن بذلــوا 
خطــة  حــول  للتفــاوض  الوفيــر  والجهــد  الوقــت 

المشــترك. العمــل 
وبعــد ان اخــرج ترامــب بلــده مــن االتفــاق، اعطــى 
االوروبيــون الوعــد ببــذل كل مســاعيهم النقــاذ خطــة 
العمــل المشــترك، ولكنهــم لــم يصمــدوا امــام ضغــوط 
النفــط  ناقلــة  بريطانيــا  اوقفــت  ومؤخــرا  اميــركا، 
االيرانيــة عنــد جبــل طــارق لتبرهــن بذلــك انهــا آلــة 

ــة. ــد سياســة ترامــب الخارجي بي
بترامــب،  يثقــون  ال  االيرانييــن  ان  واضــاف: 
ــران، اال ان  ــاوض مــع اي ــه بصــدد التف ــول ان فهــو يق
مستشــاريه المشــتددين  لهــم رأي آخــر، ال يرغــب 

بومبيــو وال بولتــون التفــاوض مــع ايــران.
المســيرة  الطائــرة  اســقاط  وبخصــوص 
االميركيــة، قــال »نصــر«: لقــد انتهــج  االيرانيــون 
ــم الســتراتيجي.  ــث والحل ــل التري ــام كام خــالل ع
ــم يبــدو اي رد علــى خــروج اميــركا مــن االتفــاق  فل
واســتئناف العقوبــات، ولكــن ترامــب شــدد مــن 
العقوبــات االقتصاديــة ضــد طهــران قائــال؛  ســاوقف 
حــرس  وصنــف  كمــا  النفطيــة،  ايــران  صــادرات 
الثــورة االســالمية علــى قائمــة االرهــاب، وحينهــا 

غيــرت طهــران مــن نهجهــا.

ترامب يوجه اهاناته لزعشماء اليابان 
وكوريا الجنوبية

طهران/كيهــان العربــي: خــالل احتفاليــة لجمــع المســاعدات 
االســيوية،  للهجــة  بتقليــده  ترامــب،  تعمــد  نيويــورك،  فــي 
باالنتقــاص مــن رئيــس جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة ورئيــس وزراء 

ــر. ــع اكث ــن ان تدف ــن الدولتي ــى هاتي ــال: عل ــان.  قائ الياب
انــه يعكــس ماهيــة  ان ترامــب ال يمثــل نفســه 
النظــام الحاكــم فــي اميــركا وهــو علــى عكــس الرؤســاء 
ــم، ال  ــي مكنونه ــا ف ــون بم ــركان الســابقين ال يدل االمي
ــره،  ــدو والحليــف وغي ــق والع ــن الصدي ــرق ترامــب بي يف

فالجميــع عنــده بقــرات حلــوب ينبغــي ان تدفــع، فــال 
فــرق بيــن »ابــن ســلمان«، و »آبــي« وهــو يضيــف اســماء 

ــركا. ــاء المي ــة أوحلف ــاء دول غربي اخــرى ســواء زعم
فقــد خاطــب ترامــب الشــهر الماضــي »تيريــزا 
منهمــا  مطالبــا  باالحمــق،  و»ماكــرون«  مــاي«، 
بزيــادة التخصصــات الماليــة لحلــف الناتــو. وحتــى 
فرضــت علــى المانيــا بايقــاف مشــروع انابيــب الغــاز 

الروســي.

وزير الخارجية: األسلحة األميركية في المنطقة 
تهدد األمن االقليمي

الخارجيــة  وزيــر  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
األســلحة  انتشــار  أن  ظريــف،  جــواد  محمــد  الدكتــور 
األميركيــة فــي المنطقــة يشــكل تهديــدًا لألمــن اإلقليمــي.

وكتــب الوزيــر ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى 
حســابه فــي تويتــر علــى هامــش لقــاء لــه مــع قنــاة 
"الجزيــرة"، أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 
كل  علــى  دوالر  مليــار   16 الماضــي  العــام  أنفقــت 
قواتهــا المســلحة بينمــا أنفقــت الســعودية خمســة 
ــط. ــى شــراء األســلحة فق ــغ عل ــذا المبل ــاف ه أضع

تدفــق  أن  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
ــح  ــج ســالمًا وال يرب ــة ال ينت ــي المنطق األســلحة ف
ــده  ــو وح ــي ه ــاون االقليم ــًا أن التع ــرب، مضيف الح

للمنطقــة. األمــن  مــن يجلــب 
وأكــد، أن انعــدام األمــن فــي الخليــج الفارســي 
المتحــدة  الواليــات  تدخــل  إلــى  أساســًا  يرجــع 

اإليرانييــن. االقتصــادي علــى  وإرهابهــا 
وقــال: إن إضافــة أســاطيل بحريــة أجنبيــة الــى هــذا 
الصنــدوق الضيــق والمزدحــم يزيــد مــن خطــر االحتــراق.

الواليــات  كانــت  إذا  القــول:  الــى  وخلــص 
ــف  ــا أن توق ــن البحــري، فعليه ــد األم المتحــدة تري

لالســتقرار. المزعــزع  ســلوكها 

الحــج  منظمــة  رئيــس  اكــد  طهران-ارنــا:- 
والزيــارة علــي رضــا رشــيديان بــان حفــظ عــزة 
مقدمــة  فــي  ياتــي  االيرانييــن  الحجــاج  وكرامــة 
ــعودية وان ايــا مــن  التفاهمــات مــع الحكومــة الس
مســؤولي الجمهوريــة االســالمية لــن يتخلــى عــن 

دمــاء شــهداء منــى.
علــى  للصحفييــن  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
هامــش مراســم اقيمــت فــي خيمــة بعثــة ســماحة 

فــي  االســالمية  الثــورة  قائــد 
شــهداء  لذكــرى  احيــاء  منــى 
قــال  الحــرام،  والمســجد  منــى 
االول  البنــد  ان  رشــيديان، 
لجميــع التفاهمــات )مــع الجانــب 
عــزة  حفــظ  هــو  الســعودي( 
وكرامــة وامــن وهــدوء الحجــاج 
دعونــاه  مــا  وهــو  االيرانييــن 
فــان  لــذا  الــدوام،  علــى  لــه 
والكرامــة  بالعــزة  يطالــب  مــن 
عــن  يتخلــى  هــل  لحجاجــه، 

. ؟  عليهــا  ويســاوم  شــهدائه  حقــوق 
يذكــر انــه خــالل مراســم رمــي الجمــرات يــوم 
عيــد الضحــى فــي موســم الحــج قبــل 4 اعــوام 
لقــي اكثــر مــن 7 االف مــن الحجــاج رجــاال ونســاء 
واطفــاال حتفهــم مــن ضمنهــم 465 شــهيدا مــن 
ايــران وهــو العــدد االكبــر للحجــاج الضحايــا مقارنــة 

ــدول االخــرى. ــع ال م

البقية على الصفحة7

طهــران- ارنــا:- وصــف الرئيس 
إيــران  عالقــات  روحانــي،  حســن 
بأنهــا  اذربيجــان  جمهوريــة  مــع 
عالقــات وديــة وأخويــة ومتناميــة، 
ــود التــي  ــة الجه ــى أهمي مؤكــدا عل
ــر  ــن لتطوي ــؤولو البلدي ــا مس يبذله
العالقــات والتعــاون الشــامل بيــن 

طهــران وباكــو.
مــع  هاتفــي  اتصــال  وفــي 
الهــام  االذربيجانــي  الرئيــس 

اإلســالم  حجــة  هنــأ  الثالثــاء،  امــس  علييــف 
األذربيجانــي،  الرئيــس  روحانــي،  حســن 
عيــد  بمناســبة  االذري  والشــعب  والحكومــة 
الثنائــي  االضحــى المبــارك، وقــال ان التعــاون 
ــود  ــي خضــم جه ــا ف ــا ايجابي ــوم تقدم يشــهد الي

البلديــن. كال  فــي  المســؤولين 
ــة  ــارات المتبادل ووصــف الرئيــس روحانــي الزي
وأذربيجــان،  إيــران  ووزراء  المســؤولين  بيــن 

ــات  ــر العالق ــي تطوي ــة ف ــج رائع ــل نتائ ــا تحم بانه
ــذ  ــراع بتنفي ــي االس ــه ف ــن أمل ــا ع ــاون، معرب والتع
االتفاقيــات والتعــاون المتبــادل، فــي ظــل الجهــود 

والمزيــد مــن اهتمــام مســؤولي البلديــن.  
ــان  ــة أذربيج ــى أن جمهوري ــي إل ــار روحان وأش

إليــران،  وشــقيقة  صديقــة  دولــة  دائمــا  كانــت 
وبالتأكيــد ســوف تتوســع هــذه الصداقــة واألخــوة 

البلديــن. بيــن 
ــام  ــي إله ــس االذربيجان ــأ الرئي ــه هن ــن جانب م
علييــف، الرئيــس روحانــي والحكومــة والشــعب 
عيــد  بمناســبة  االســالمية  الجمهوريــة  فــي 
االضحــى المبــارك، وقــال، ان العالقــات والتعــاون 
بيــن إيــران وجمهوريــة أذربيجــان، فــي تقــدم وهــذا 
نتيجــة للجهــود المســتمرة والصادقــة والمخلصــة 

للمســؤولين فــي طهــران و باكــو.
عــن  أذربيجــان  جمهوريــة  رئيــس  وأعــرب 
أملــه، فــي عقــد لقــاء مــع الدكتــور روحانــي فــي 
المســتقبل القريــب وصــرح بــأن العالقــات بيــن 
البلديــن والشــعبين ســتكون أفضــل مــن ذي قبــل.

طهران-مهــر:- وصــف المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة عبــاس موســوي، األنبــاء التــي تتحــدث 
ــا  ــران بأنه ــى اي عــن تقديــم مقترحــات فرنســية ال
»بــدأ  قائــال  صحفيــة،  توقعــات  ســوى  ليســت 
ماكــرون ببعــض االجــراءات لخفــض التوتــر ونحــن 

ــود.« ــذه الجه نرحــب به
التــي تتناقلهــا بعــض  وتعليقــا علــى األنبــاء 
مــن  االعــالم بشــأن تقديــم مقترحــات  وســائل 
قبــل الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون الــى 
االتصــاالت  خــالل  روحانــي  حســن  الرئيــس 
ــه  ــا توجي ــن بينه ــرة م ــة والمشــاورات االخي الهاتفي
اجتمــاع  فــي  للمشــاركة  روحانــي  الــى  دعــوة 
»بعــد  قــال موســوي  الســبع وغيرهــا،  مجموعــة 
التطــورات الحاصلــة وردود الفعــل االيرانيــة علــى 
الــدول  بعــض  فــإن  االوروبــي،  االتحــاد  تقاعــس 
االوروبيــة بــدأت تبــذل جهودهــا لعلهــا تتمكــن مــن 

التغلــب علــى هــذه المشــاكل .« 
الجهــود،  تلــك  بيــن  »مــن  موســوي:  وأضــاف 

ــدأ ماكــرون رئيــس فرنســا احــد أعضــاء مجموعــة  ب
ــة  ــر والجمهوري ــض التوت )4+1( بإتخــاذ إجــراءات لخف
االســالمية االيرانيــة أعلنــت مــن جانبهــا أنهــا ترحــب 
بهــذه الجهــود وال تنفــي وجــود هــذه الجهــود. واذا 
كانــت هنــاك جهــودا فإنهــا تأتــي فــي اطــار تنفيــذ 

التزامــات الجانــب االوروبــي وخاصــة فرنســا .«
وأوضــح موســوي، »بعــض األنبــاء التــي تتــردد 
أو تســمع، ال يمكــن االهتمــام بهــا كثيــرا وكل مــا 
يقــال هــو فــي مســتوى التوقعــات الصحفيــة التــي 
يشــعر البعــض أنهــا ربمــا تكــون قــد طرحــت فــي 
ــات والرســائل  تلــك االتصــاالت الهاتفيــة والمحادث
المتبادلــة، ولكــن حتــى اآلن اليوجــد لدينــا مــا هــو 

ــه .« ــه واإلعــالن عن ــاد علي ــد ويمكــن اإلعتم مؤك

االمة النيجيرية تنتظر عودة زعيمها المعافى
واخيــرا وبعــد مســاع حثيثــة وضغــوط دبلوماســية مكثفــة بذلتهــا طهــران مــن جهــة وتظاهــرات الــرأي 
ــراض بعــض   ــك اعت ــم وكذل ــي بعــض دول العال ــة ف ــام الســفارات النيجيري ــي ام ــام االســالمي والعرب الع
ــدول االفريقيــة مــن جهــة اخــرى، اضطــرت حكومــة ابوجــا اطــالق  المنظمــات الحقوقيــة وحتــى بعــض ال
ســراح الشــيخ الزكزاكــي زعيــم الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا بعــد قضــاء 44 شــهرا فــي آخــر اعتقــال لــه 
فــي الفتــرة االخيــرة. وقــد غــادر ســماحته  ابوجــا متوجهــا الــى نيودلهــي حيــث وصلهــا امــس الثالثــاء ورقــد 
فــي احــدى مستشــفياتها. وهــذا بالطبــع ليــس اول اعتقــال يواجهــه الشــيخ فــي حياتــه فــي نيجيريــا فقــد 
ســبق وان ســجن لمــدة 11 عامــا وفــي فتــرات مختلفــة فــي عهــد الجنــراالت العســكريين الذيــن توالــوا علــى 
الحكــم فــي هــذا البلــد وقــد تعــرض ســماحته خــالل عمــره لحــد االن لثــالث عمليــات اغتيــال قــدر اهلل لــه 
النجــاة منهــا علــى ان يلعــب دورا اساســيا فــي قيــادة شــعبه. لكــن المثيــر للدهشــة ان يتطــاول الجنــراالت 

علــى زوجــة الشــيخ ويزجوهــا فــي الســجن دون أي مبــرر أو مســوغ قانونــي.
فالذنــب االول واالخيــر لســماحة الشــيخ الزكزاكــي انــه رفــع لــواء القــدس والدفــاع علــى القضيــة الفلســطينية 
ولــم يملــك ســالحا ســوى ســالح القلــم والخطابــة وهــذا هــو الــذي دفــع بالحكومــات الغربيــة ومــن ورائهــا الكيــان 
الصهيونــي للضغــط علــى الدولــة النيجيريــة لتواصــل قمعهــا لســماحة الشــيخ وحركتــه وتمنــع اطــالق ســراحه 
بالرغــم مــن ان احــدى المحاكــم النيجريــة اصــدرت قبــل ثــالث ســنوات اول حكــم باالفــراج عنــه لكــن حكومــة 
ابوجــا رفضــت حكــم المحكمــة  بذريعــة دوافــع امنيــة ال اســاس لهــا وتلــى ذلــك وفــي فتــرات مختلفــة احكامــا 
باالفــراج عنــه لكــن الحكومــة النيجيريــة اصــرت علــى مواقفهــا الســابقة البقائــه فــي الســجن خالفــا للقوانيــن 
ــا  ــر بفصــل الســلطات لكــن فــي نيجري ــة التــي تق ــر الدســاتير العالمي ــع يتناقــض مــع اكث ــة وهــذا بالطب الدولي

يختلــف االمــر تمامــا فــال قانــون فــي ظــل حكــم العســكر الذيــن يهيمنــون علــى مقــدرات البــالد. 
ــا صحيــة  وخــالل فتــرة االعتقــال االخيــرة  التــي اســتمرت 44 شــهرا واجــه ســماحة الشــيخ ظروف
خطيــرة فقــد فيهــا احــدى عينيــه وفقــدت االخــرى 80% مــن نظرهــا كمــا اصيــب بجلطــة قلبيــة بســبب 

ســوء العنايــة الطبيــة المتعمــدة.
فالشــيخ الزكزاكــي  بــدأ نشــاطه كزعيــم للحركــة االســالمية فــي نيجيريــا فــي العقــود المتأخــرة 
ــباب  ــف الش ــا الت ــرعان م ــا وس ــة زاري ــو فــي منطق ــن بل ــد ب ــع احم ــن جام ــرين م ــرن العش ــن الق م
النيجيــري حولــه متأثريــن بافــكار الثــورة االســالمية فــي ايــران ثــم انتقلــت هــذه االفــكار الــى االوســاط 
الجامعيــة ومــن ثــم اخــذت طريقهــا الــى الشــارع النيجــري فــي شــمال هــذا البلــد وامتــد حتــى جنوبــه. 
ــد فلســطين ودعــم  ــم تتوقــف عن ــا ل ــي نيجيري ــة االســالمية ف ــاء الحرك ــا ابن ــي رفعه فالشــعارات الت
القــدس بــل تخطــت ذلــك فــي مطالبتهــا لتطبيــق  العدالــة االجتماعيــة والمجتمــع المدنــي والدفــاع 
عــن حقــوق المواطنــة. وللعلــم ان 55% مــن الشــعب النيجيــري مســلم وداعــم للقضيــة الفلســطينية وان 
ــران  ــد اي ــث حجــم المشــاركة بع ــة مــن حي ــد هــي الثالث ــي هــذا البل ــدس العالمــي ف ــوم الق تظاهــرات ي
واليمــن وفــي عــام 2015 هاجمــت الشــرطة النيجيريــة تظاهــرات يــوم القــدس حيــث استشــهد ثالثــة مــن 
ابنــاء الشــيخ فــي هــذه المراســم  الــى جانــب عشــرات الشــهداء مــن ابنــاء نيجيريــا الذيــن عــدو شــهداء 

ــاء الشــيخ فــي احــدى االعــوام وفــي مراســم عاشــوراء. فلســطين كمــا استشــهد ايضــا ثالثــة مــن ابن
 واليــوم فــان شــعبية ســماحة الشــيخ الزكزاكــي زعيــم الحركــة االســالمية تتجــاوز الطائفــة 
الشــيعية فــي نيجيريــا الــى الســنة وحتــى المســيحيين لمــا يمثلــه مــن شــخصية دينيــة ووطنيــة فــي 

ــاع عــن عامــة الشــعب النيجيــري وبمختلــف مذاهبــه واديانــه. الدف
ورغــم المعانــاة الكبيــرة التــي واجههــا ســماحته فــي الســجن مــن فقــدان العنايــة الطبيــة ومنــع الــدواء 
عنــه ووجــود الشــظايا الكثيــرة فــي جســده اال انــه اليــوم يتمتــع بمعنويــات عاليــة رغــم شــيخوخته ونســأل 
اهلل ومعنــا كل مســلمي العالــم واحــراره الشــفاء العاجــل لســماحة الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي زعيــم الحركــة 
االســالمية فــي نيجيريــا والعــودة الــى بلــده معافــا ســالمًا بهــدف التصــدي لــدوره الرســالي والتاريخــي فــي 

قيــادة االمــة النيجيريــة والوصــول بهــا الــى ســاحل االمــان.


