
7 تتمات
مدير الحوزات العلمية ..تتمة

ان تقــع افغانســتان مــرة اخــرى بيــد الجماعــات المتطرفــة وغيــر المنطقيــة والتــي تحمــل العصبيــات المذهبيــة والمناقضــة 
للمبــادئ االســامية والتعاليــم الدينيــة وســنة رســول اهلل )ص( وســيرة اهــل البيــت )ع(.

وقــال ا الشــيخ عرافــي فــي الختــام: ان الحــوزات العلميــة تدعــو مســؤولي الــدول االســامية واالقليميــة والــدول الجــارة 
والمنظمــات الدوليــة خاصــة الجمهوريــة االســامية لدعــم افغانســتان وتوفيــر االرضيــة الازمــة ليعمــل الشــعب علــى تشــكيل 

حكومتــه علــى اســاس عقائــده وثقافتــه وتقاليــده والوقــوف امــام تغلغــل الجماعــات المتطرفــة والدمويــة مثــل داعــش.

وول ستريت جورنال؛ مشروع ..تتمة
ــووي  ــت للن ــاد الوق ــد »نف ــة محــاور لتمدي ــوا مشــروعا بثاث ــن اقترح ــى ان المســؤولين االوروبيي ــة ال ــت الصحيف واردف
االيرانــي«. وطالبــوا ايــران اضافــة الــى تعليــق اجهــزة الطــرد المركزيــة الحديثــة كمــا و تجمــد البنــى التحتيــة لهــذه االجهــزة.

»النجباء«: 13 مليار دوالر ..تتمة
ــة للحشــد  ــرة التابع ــات الجزي ــادة عملي ــي قي ــواء 45 ف ــوة مــن الل ــن ق ــدالع اشــتباكات بي ــى ان ــة التصــدي إل وأدّت عملي

ــول »داعــش«. الشــعبي وعناصــر فل
ــة تســلل لعناصــر مــن تنظيــم »داعــش« فــي  ــن الحشــد الشــعبي فــي العــراق، األســبوع الماضــي، إحبــاط محاول وأعل

جــرف النصــر.
بالتزامــن مــع ذلــك، أعلــن »الحشــد« تدميــر مضافــة لـ«داعــش« فــي محافظــة صــاح الديــن خــال عمليــة أمنيــة 

اســتباقية، وتــمّ العثــور علــى مــواد لوجســتية وأســلحة خفيفــة كانــت موجــودة داخلهــا.
ــل  ــة داخ ــة يدوي ــان قنبل ــخصين يحم ــى ش ــض عل ــن، القب ــوم االثني ــة، الي ــة العراقي ــت وزارة الداخلي ــا أعلن ــن جانبه م

ــرة. ــة البص ــي محافظ ــدر ف ــفى الص مستش
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان، أن »مفــارز حمايــة المنشــآت فــي مستشــفى الصــدر التعليمــي بمحافظــة البصــرة تمكنــت 
مــن القــاء القبــض علــى اثنيــن مــن المتهميــن وضبطــت بحوزتهمــا رمانــة هجوميــة خــال محاولتهمــا دخــول المستشــفى«.

وأضافت ان »المتهمين افادا بحمل الرمانة اليدوية كونهما مطلوبين عشائريا«.
واشارت الوزارة الى ان »المتهمين تم توقيفهما وفق احكام المادة ٢4 من قانون االسلحة«.

»الجهاد االسالمي«: فتيل ..تتمة
جنــود االحتــال منعــوا الفلســطينيين مــن الدخــول إلــى الســاحة وَأطلقــوا باتجاههــم قنابــل صوتيــة، وفرقوهــم بالضــرب 

بالهــراوات كمــا قامــوا باعتقــال شــبان كانــوا فــي الســاحة.
وتحدّثت وسائل إعام إسرائيلية عن إصابة 3 مستوطنين من جرّاء رشق مركبتهم بالحجارة قرب باب العامود.

وأفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة أن »المســتوطنين قامــوا بجــوالت اســتفزازية فــي المنطقــة إلحيــاء مــا يســمى »خــراب 
الهيــكل«، فــي وقــت تقــوم فيــه قــوات االحتــال بإخــاء المنطقــة والشــوارع تســهيًا لحركتهــم.

وكان المســتوطنون قــد نظمــوا مســيرات فــي غــرب المدينــة المحتلــة وصلــت إلــى شــارع صــاح الديــن ومنطقــة 
بــاب العمــود، وتصــدى الفلســطينيون للمســتوطنين قبــل أن تعتــدي قــوات االحتــال عليهــم بالضــرب وتعتقــل عــددًا منهــم 

وتجبرهــم علــى إخــاء ســاحة بــاب العمــود بالقــوة.
كمــا َأظهــرت مشــاهد اِنتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي اعتــداء قــوات االحتــال علــى شــاب بالضــرْب المبــرح، 

حيــث عملــت علــى ضربــه بالهــراوات وركلــه علــى نحــو وحشــي مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح بالغــة.
ــال اإلســرائيلي بالبحــث عــن  ــاز الشــاباك الســابق« ســلطات االحت ــال ديســكين رئيــس جه ــب »يوف ــه طال مــن جهت

ــل بالســلطة الفلســطينية. ــي المتمث ــل لشــريكها الحال بدي
وقــال ديســكين :«آن األوان لقيــادة »إســرائيل« أن تبحــث عــن بديــل لشــريكها الحالــي، فمنــذ اللحظــات ألولــى والتــي 
بــدأت فيهــا فكــرة التحــاور مــع جســم يرفــع عــبء األمــن عــن »دولــة إســرائيل« مقابــل رفاهيــة اقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني 

وتحويــل غــزة إلــى ســنغافورة مــن خــال منحــة حكــم ذاتــي محــدود«.
وتابــع رئيــس جهــاز الشــاباك الســابق :«ولكــن بعــد مــرور تلــك الســنوات اتضــح أن هــذه الفكــرة كانــت غيــر مجديــة وأن 
هــذا الجســم الــذي كلــف بالمهمــة )منظمــة التحريــر الفلســطينية( وعلــى رأســها فتــح كانــت لهــا أطمــاع تفــوق توجيهــات دولــة 
»إســرائيل«، فمنــذ اللحظــات األولــى ســعت قيــادة الســلطة الفلســطينية بعمليــة اقتســام العائــد المــادي لمناطقهــا ومحاولــة 
توزيعــه بيــن أجهزتهــا األمنيــة وكبــار ضباطهــا، حيــث وقــف كبــار الضبــاط مذهوليــن مــن حجــم العائــدات الماليــة التــي منحــت 
لهــم ســواء بطــرق مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي حيــن ظــل المواطــن الفلســطيني يــراوح مكانــه ووضعــه االقتصــادي مترهــل وال 

يتقــدم، وقــد زادت القبضــة األمنيــة عليــه مــن قبــل الســلطة مــن جانــب و »إســرائيل« مــن جانــب آخــر«.

إرهابيو »النصرة« يستهدفون ..تتمة
وذكــر نائــب رئيــس مركــز التنســيق الروســي فــي حميميــم العميــد الركــن فاديــم كوليــت أن إرهابيــي تنظيــم جبهــة 
النصــرة نفــذوا ٢8 اعتــداء فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب منهــا 15 فــي ادلــب و5 فــي محافظــة الاذقيــة واعتــداءان 

فــي محافظــة حلــب و6 فــي حمــاة.
وأعلــن مركــز التنســيق الروســي فــي الثالــث والعشــرين مــن الشــهر الماضــي أن إرهابيــي تنظيــم جبهــة النصــرة “ارتكبــوا 
37 اعتــداء مــن مواقعهــم فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب علــى مناطــق آمنــة فــي أربــع محافظــات منهــا 19 فــي إدلــب 

و10 فــي الاذقيــة و٢ فــي حلــب و6 فــي حمــاة”.
مــن جهتهــا أفــادت وكالــة »ســانا« الســورية بــأن القــوات األميركيــة أخرجــت 40 شــاحنة وصهريجــا محملــة بالقمــح والنفــط 

إلــى األراضــي العراقيــة عبــر معبــر الوليــد غيــر الشــرعي فــي الحســكة.
ــن 40 شــاحنة  ــا م ــا مؤلف ــة بالحســكة إن »رت ــة اليعربي ــف منطق ــي ري ــة الســويدية ف ــن قري ــة م ــت مصــادر محلي وقال
ــه إلــى  ــر الشــرعي ومن ــر الوليــد غي ــر واتجــه إلــى معب وصهريــج نفــط خــرج مــن القاعــدة األميركيــة فــي مطــار خــراب الجي

ــراق«. شــمال الع
وبينــت المصــادر أن إحــدى الشــاحنات كانــت تقــل جرافــة للقــوات األميركيــة تســتخدمها فــي إقامــة التحصينــات 
الهندســية حــول قواعدهــا وإقامــة الســواتر الترابيــة عبــر تجريــف األراضــي الزراعيــة العائــدة لألهالــي فــي مناطــق انتشــارها.

70 شاحنة وصهريجا عبر المعبر ذاته. وأخرجت القوات األميركية األحد الماضي 

مسؤول اممي: ايران..تتمة
وتطلــع المســؤول االممــي، بــأن تفضــي جهــود المنظمــات الدوليــة الــى احــال الســام واالســتقرار وعــدم تكــرر االحــداث 

الخطيــرة فــي افغانســتان.
كمــا نــوّه فريــس، بــان القائميــن علــى مكتــب تمثليــل المفوضية االمميــة العليــا لاجئيــن االجانــب فــي ايران، يســعون 
تأســيا بتجــارب الجمهوريــة االســامية الــى اتخــاذ خطــوات ايجابيــة مــن اجــل تعزيــز الخدمــات الدولية المخصصــة لهــؤالء 

الاجئين، وقــد وضعــوا خططــا مناســبة  بهــذا لصــدد.

واليتي: ايران تدعم..تتمة
وانتقــد واليتــي نهــج الواليــات المتحــدة فــي شــن الغــزو العســكري الفغانســتان واحتــال هــذا البلــد لمــدة ٢0 عامــا ونشــر 
مئــات اآلالف مــن القــوات وانفــاق مليــارات الــدوالرات، مضيفــا: بــداًل مــن االعمــار والتنميــة واالزدهــار، ارتكبــت اميــركا العديــد 
مــن االعمــال البشــعة والجرائــم والمآســي فــي هــذا البلــد، وعلــى الرغــم مــن األوهــام األوليــة، فــإن االميــركان يغــادرون بــاد 
المجاهديــن الشــامخين بالخــزي واإلذالل، رغــم أنهــم مــا زالــوا يحاولــون تدميــر كل مــا تبقــى مــن بنــاء وتقســيم الشــعب 

األفغانــي الكريــم بمحــاوالت شــريرة، 
لكن النخب والمثقفين األفغان، الذين يدركون نواياهم الشريرة ، سيحبطون هذه المؤامرات.

واردف اميــن عــام المجمــع العالمــي للصحــوة االســامية: لطالمــا أرادت الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة تقويــة األخــوة 
بيــن ابنــاء الشــعب االفغانــي الشــريف الذيــن قدمــوا إســهامًا كبيــرًا فــي ماضــي الحضــارة اإلســامية، ألن تجربــة األربعيــن 
عامًــا الماضيــة لألســف، تظهــر حربًــا دمويــة ومتفشــية بتحريــض مــن االجانــب بيــن مختلــف المجموعــات العرقيــة، الذيــن 
عاشــوا منــذ آالف الســنين فــي صداقــة وســام، ممــا ادى الــى وقــوع أضــرارًا كبيــرة ال يمكــن تعويضهــا، لذلــك يجــب أن نتحلى 

باليقظــة ونتخــذ خطــوات لتعزيــز اواصــر األخــوة.
ــر خطــوة مهمــة باتجــاه الوصــول  ــي الســابق:” ان مفاوضــات طهران تعتب ــد كرزاي الرئيــس األفغان ــه أكد حام مــن جهت
إلــى الســام فــي افغانســتان وانــا اشــكر األخــوة فــي إيــران، خــروج اميــركا غيــر المســؤول مــن افغانســتان يمكــن ان يخلــق 

ظــروف غيــر مقبولــة فــي البــاد”.
ــأن  ــى يقيــن ب ــا أميــن مجلــس األخــوان اإلســامي فــي شــمال افغانســتان:«نحن عل ــرؤوف توان ــد ال ــوي عب ــال مول وق
الشــعب األفغانــي ســوف يتجــاوز الوضــع المؤســف وســوف يتحــد للخــروج مــن هــذه االزمــة ، نقــدر جهــود الجمهوريــة 

ــي”. ــة الشــعب األفغان ــاء أزم ــي انه ــث ف ــاء الحــرب ســعيها الحثي ــي محــاوالت انه اإلســامية ف
وانطلــق فــي طهــران، مؤتمــر لمناقشــة األزمــة األفغانيــة، والســعي لحلحــة الخافــات بيــن األطــراف المتناحــرة، وناقــش 

المشــاركون فــي المؤتمــر ســبل تعزيــز األمــن والســام المســتدام فــي البــاد.
بينمــا تــدور رحــا الحــرب الطاحنــة التــي انطلقــت مــع خــروج القــوات االجنبيــة مــن أفغانســتان، تتضافــر الجهــود لتخفيــف 

حــدة التوتــر بيــن األطــراف األفغانيــة.
ــي مــن  ــي هــذا الســياق، وهــذا المؤتمــر يأت ــود ف ــذل الجه ــي األول بب ــد المعن وال شــك ان دول الجــوار ألفغانســتان تع
طهــران لكــون اســتكماال للموقــف اإليرانــي الــذي أكــد دائمــا علــى أهميــة الحــوار بيــن االطــراف األفغانيــة وضــرورة ان يكــون 

يشــارك كافــة االطــراف فــي رســم مســتقبل هــذا البلــد.

الكاظمي: إيران تعمل..تتمة
والكاظمي أشار إلى أن إيران تعمل بجدّ لبناء العراق واستقراره، وأنه سيلبي الدعوة لزيارة طهران.

ــد  ــًا لتهدي ــون منطلق ــأن تك ــن تســمح ب ــداد ل ــع الســعودية، وأن بغ ــازة م ــة ممت ــع بعاق ــاده تتمت ــى أن ب ــت إل ــا لف كم
ــا. جيرانه

كمــا قــال فــي الســابق أن العراقييــن قــادرون اآلن علــى الوقــوف علــى أقدامهــم وحمايــة أنفســهم. ونحــن لســنا بحاجــة 
للقــوات األمريكيــة. وفــي نفــس الوقــت، نحــن بحاجــة للمعلومــات االســتخباراتية والتدريــب وبنــاء القــدرات والنصيحــة”.

طهران: االمارات تتحّمل..تتمة
واضــاف: ان هــذا الكيــان الــذي يعتبــر مصــدر العنــف والمشــاكل واالرهــاب فــي المنطقــة وجعــل علــى مــدى عقــود مــن 
ــذا  ــن خــال ه ــن يكتســب الشــرعية م ــي، ســوف ل ــان احتال ــا ككي ــي اوجده ــة الظــروف الت ــة رهين ــوارد المنطق ــن م الزم

الطريــق )تطبيــع العاقــات مــع بعــض دول المنطقــة(.  
وحــول هجــوم القــوات الصهيونيــة علــى المصليــن فــي القــدس الشــريف قــال: ان هــذا االعتــداء الــذي جــاء علــى اعتــاب 

عيــد االضحــى المبــارك مــدان بشــدة وتعلــن ايــران اســتنكارها لــه.
واضاف: ان الصهاينة اثبتوا بانهم لم يبقوا طريقا امام الفلسطينيين سوى المقاومة.

واكــد بــان الصــوت الموحــد للعالــم االســامي يمكنــه دعــم القضيــة الفلســطينية واضــاف: ان ايــران ســتواصل بــذل كل 
جهودهــا للحيلولــة دون هــذه االعتــداءات.

واكــد خطيــب زاده بــان االتصــاالت بيــن ايــران ومصــر قائمــة علــى الــدوام ولــم تنقطــع فــي اي وقــت مــن االوقــات رغــم 
ــح  ــا تخــدم مصال ــرى واعتبرهــا بانه ــدول االســامية الكب ــن ال ــات بي ــر العاق ــع وتطوي ــا، ورحــب بتطبي ــا ومنعطفاته صعوباته

العالــم االســامي والمنطقــة.
ــة القادمــة للمفاوضــات بيــن ايــران والســعودية قــال: اســمحوا بــان ال اتطــرق الــى التفاصيــل فــي  وفيمــا يتعلــق بالجول
االجــواء العامــة. )المفاوضــات( تخــدم مصلحــة المنطقــة والشــعبين االيرانــي والســعودي وســتتواصل ان شــاء اهلل تعالــى فــي 

الطريــق الــذي يريدانــه.
ــة  ــران الرامي ــراءات اي ــدة واج ــة الجدي ــة اللبناني ــكيل الحكوم ــن تش ــري ع ــعد الحري ــذار س ــول اعت ــؤال ح ــى س وردا عل
الســتقرار لبنان قال خطيــب زاده: ان الشــعب اللبنانــي هــو مــن يقــرر مصيــر بــاده. لــم نتراجــع فــي اي وقــت مــن االوقــات 

ــوا المســاعدة قدمناهــا لهــم. عــن تقديــم الدعــم لاطــراف اللبنانيــة ســواء الحكومــة او الفئــات او االحــزاب ومتــى مــا طلب
كمــا اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة بــان الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات النوويــة فــي فيينــا ستســتانف فــي ظــل 

الحكومــة الجديــدة فــي الجمهوريــة االســامية .
ــد المشــارك  ــة للشــؤون السياســية رئيــس الوف ــرة لمســاعد الخارجي ــى ســؤال حــول التصريحــات االخي ــرد عل وفــي ال
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــر الحكوم ــي ان تنتظ ــووي ينبغ ــاق الن ــاء االتف ــان مفاوضــات احي ــاس عراقجــي ب ــا عب ــي مفاوضــات فيين ف
ايــران قــال خطيــب زاده: ان مفاوضــات فيينــا الحيــاء االتفــاق النــووي مضــت الــى االمــام بقــوة وجديــة فــي اطــار 6 جــوالت وقــد 
صاحبهــا التاخيــر بســبب عــدم التنفيــذ مــن قبــل اميــركا وينبغــي ان ننتظــر تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي البــاد لتمضــي 

بالمفاوضات الى االمام.    
واضــاف: بطبيعــة الحــال فــان السياســات العامــة للدولــة هــي المحــددة مــن قبــل قائــد الثــورة االســامية والمؤسســات 
العليــا وان الحكومــة ووزارة الخارجيــة همــا منفذتــان للقــرارات، والمهــم هــو ضمــان مصالــح الشــعب وتنفيــذ القــرارات العليــا 

للدولــة.
وقــال خطيــب زاده: بنــاء علــى السياســة العامــة والمبدئيــة للجمهوريــة االســامية ســوف لــن يتــم القبــول بــاي شــيء 

يتجــاوز االتفــاق النــووي.
ــن  ــارة المســؤولين الفنيي ــال: ان زي ــران ق ــى طه ــة ال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــر الع ــارة مســاعد المدي وحــول زي

ــي اطــار اجــراءات الضمــان. ــا ف ــدوام حيــث تجــري مفاوضاتن ــى ال ــم عل ــران امــر طبيعــي وتت ــى طه ــة ال ــة الدولي بالوكال
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول تبــادل الســجناء بيــن ايــران واميــركا قــال: مــا ســمعنا مــن تصريــح مــن جانــب اميــركا يبعــث 
علــى االســتغراب. لقــد كانــت لنــا الــى جانــب مفاوضــات فيينــا مفاوضــات منفصلــة مــع اميــركا بوســاطة بريطانيــا حــول هــذه 

القضيــة االنســانية.
واضــاف: ان االفــراج عــن االيرانييــن الســجناء فــي اميــركا وبعــض الــدول االوروبيــة ودول اخــرى المعتقليــن بصــورة 
ظالمــة وبذرائــع فارغــة يعــد اولويــة اليــران ونحــن نظرنــا الــى القضيــة مــن منظــار انســاني اال ان اميــركا تربــط هــذه القضيــة 

ــا سياســية. االنســانية بقضاي
اشــار المتحــدث باســم الخارجيــة الــى الموجــة الجديــدة للمهاجريــن االفغــان النازحيــن نحــو ايــران، واكــد مراقبــة االوضــاع 

فــي الحــدود بدقــة وقــال ان االضطرابــات فــي افغانســتان لــن تكــون قابلــة للتحمــل مــن قبــل ايــران.
ــران بعــد تصاعــد حــدة االشــتباكات بيــن  ــدة للمهاجريــن االفغــان نحــو اي ــزوح الجدي ــى ســؤال حــول موجــة الن وردا عل
الحكومــة االفغانيــة وحركــة طالبــان خــال الفتــرة االخيــرة: اننــا نراقــب االوضــاع بدقــة فــي الحــدود. نقــوم بدراســة وتقييــم 

الظــروف وســنواصل ذلك.  
واضاف: ان امن افغانستان هو امننا وان االضطرابات فيها لن تكون قابلة للتحمل من قبل ايران.

واكــد المتحــدث باســم الخارجيــة قائــا: اننــا وفقــا لظــروف اليــوم نقــوم بدراســة القضايــا والمبــادرة الــى اتخــاذ االجــراءات 
الازمة.

ــرد علــى ســؤال حــول تصريــح المتحــدث باســم طالبــان الــذي قــال بــان الحركــة ســتقاتل القــوات التركيــة ان  وفــي ال
بقيــت فــي افغانســتان قــال خطيــب زاده: ان الطريــق الوحيــد امــام افغانســتان يمــر عبــر الحــوار. الســام المســتديم يجــب 

ان يمــر عبــر طريــق الحوار.  
ــى  ــة وهــي عل ــن االطــراف االفغاني ــران ســتواصل مســار الحــوار بي ــة: ان اي ــة االيراني ــع المتحــدث باســم الخارجي وتاب

ــة. ــات االفغاني ــات والفئ ــع المجموع اتصــال فاعــل ونشــط م

30 شركة ايرانية تشارك..تتمة
ومــن اهــم برامــج الوفــد االيرانــي خــال زيارتــه المرتقبــة الــى موســكو، يشــار الــى افتتــاح »بيــت االبــداع والتكنولوجيــا« 
ــن عــن الشــركات  ــن ممثلي ــد اجتمــاع »ب« بي ــع وزارة الصناعــة والتجــارة الروســية، وعق ــرة تفاهــم م ــع مذك ــي، وتوقي االيران

المعرفيــة االيرانيــة ونظرائهــم الــروس غــدا االثنيــن.

حشد جوّي أميركّي..تتمة
وهــذا يعنــي أن الواليــات المتحــدة ســتنفذ حشــدًا مشــابهًا لهــذه العمليــة، فــي حــال حصــول أي أزمــة مــع الصيــن 

مســتقبًا.
تعليــق: هــذا يؤكــد أن الواليــات المتحــدة تســتعدّ لســحب مقاتاتهــا، مــن منطقــة الشــرق األوســط وحشــدها فــي قواعــد 

جويــة أميركيــة، قريبــة مــن مســرح العمليــات الجويــة المســتقبلية، أي قريبــًة مــن الصيــن الشــعبية وجنــوب شــرق روســيا.
3( حســب مــا أعلنتــه قيــادة المحيــط الهنــدي والهــادئ فــي الجيــش األميركــي Indo / Pacific Command، بتاريــخ 
٢0٢1/7/13، فــإن عشــر مقاتــات مــن طــراز E 15 F وطائرتــي نقــل مــن طــراز C 130، باإلضافــة الــى 800 عســكري مــن ســاح الجــو 
األميركــي، ستشــارك فــي هــذه التدريبــات، التــي أطلــق عليهــا اســم: باســيفيك آيــرون / Pacific Iron /، علــى ان تســتخدم 

ثــاث قواعــد جويــة أميركيــة فــي هــذه المنــاورات، وهــي جميعهــا مقامــة علــى جــزر تخضــع للســيادة األميركيــة.
4( ويختــم الكاتــب باقتبــاس تصريــح لقائــد القــوات الجويــة األميركيــة، فــي المحيــط الهــادئ / الهنــدي، الجنــرال ڤيلســباخ 
Wilsbach، أدلــى بــه لمحطــة CNN األميركيــة، وقــال فيــه إن هــذا الحشــد هــو مــن أعقــد عمليــات الحشــد التــي نفذناهــا 

علــى وجــه اإلطــاق.
أمــا المحلــل العســكري االســترالي، اليتــون Layton، فقــال لموقــع وور زون، إن هــذه التدريبــات تشــكل رســالة ردع 
واضحــة للصيــن، خاصــة أن عمليــة الحشــد الجــويّ هــذه توضــح للمخططيــن االســتراتيجيين الصينييــن أن عمليــات حشــد 
ــة مــن  ــة وكل المناطــق القريب ــا الجنوبي ــان وكوري ــي الياب ــة ليــس فقــط فــي غــوام وإنمــا ف ــة، فــي حــال األزمــة، ممكن مماثل

الصيــن / والمحيطــة بالصيــن.
تعليــق: وفــي هــذا الــكام تأكيــد جديــد، مــن قبــل القــادة العســكريين األميركييــن، أن هــذه التدريبــات هــي حــزء مــن 
عمليــات الحشــد االســتراتيجي، الــذي تنفــذه الواليــات المتحــدة، ضــد الصيــن وروســيا، مــن ســنوات. وهــو األمــر الــذي لطالمــا 

أكدنــا عليــه منــذ ســنوات أيضــًا.
ــى  ــا عل ــد أن تهشــمت صورته ــه طــال الزمــن او قصــر، بع ــد من ــذي ال ب ــا والجــاء ال ــر عــن بادن هــي الهزيمــة والتقهق

ــي غــرب آســيا. ــق العــرب والعجــم ف ــاء ومضائ ــداد وصنع ــات الشــام وبغ بواب
ومن جديد هو موسم الهجرة االستراتيجية الى الصين وجوارها خوفًا من هزائم أكبر وأكثر عمقًا واتساعًا.

بعدنا طيبين قولوا اهلل

الثاثاء 9 ذي الحجة  144٢ هـ ق ٢9تير 1400 هـ ش، ٢0 تموز ٢0٢1م العدد )107٢3( السنة الواحدة واالربعون

القائد: المنطقة اإلسالمية برمتها ساحة للمقاومة 
ضد شرور أميركا وحلفائها

طهــران- كيهــان العربــي: اعتبــر قائــد الثــورة اإلســامية آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي فــي ندائــه بمناســبة أيــام 
الحــج، إســتمرار شــوق القلــوب المتحمســة للحضــور فــي ضيافــة بيــت اهلل، بأنــه اختبــار عابــر مشــددا علــى ضــرورة عــدم 
التقليــل مــن رســائل الحــج، معتبــرًا المقاومــة ضــد القــوى المعتديــة، وخاصــة اميــركا مــن ضمــن هــذه الرســائل الرفيعــة.

وفــي إشــارة إلــى مشــاكل ومآســي العالــم اإلســامي، وصــف ســماحته صعــود عناصر المقاومة والصحــوة، خاصــة فــي فلســطين 
ــو نصــرة  ــي الصــادق ه ــد اإلله ــول : الوع ــدا بالق ــة اإلســامية، مؤك ــل للمنطق ــى األم ــة عل ــق الباعث ــن الحقائ ــا م ــراق بأنه ــن والع واليم
ــدان اإلســامية. ــركا وباقــي المتغطرســين عــن التدخــل والممارســات الشــريرة فــي البل ــاد، صــد امي ــار هــذا الجه ــن وأول آث المجاهدي

وفيما يلي نص نداء قائد الثورة اإلسامية المعظم:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــن ومــن تبعهــم بإحســان  ــه المنتجبي ــن وصحب ــه الطاهري ــى محمــد وآل ــى اهلل عل ــن، وصل والحمــد هلل رب العالمي
إلــى يــوم الديــن

أيها األخوة المسلمون.. أيتها األخوات المسلمات في أنحاء العالم.
فــي هــذا العــام أيضًــا حُرمــت األمــة اإلســامية مــن نعمة الحج الكبــرى، والقلــوب المشــتاقة، فقــدت بحســرة 

ــم. ــم الرحي ــربّ الحكي ــاس ال ــا للن ــة أقامه وأســف ضياف
ــى موســم  ــات إل ــن بهجــة وســرور معنوي ــه م ــا في ــا موســم الحــج بم ــدّل فيه ــي تب ــة الت ــذه هــي الســنة الثاني ه
حســرة وفــراق، إذ إن بــاء الجائحــة، ولربّمــا بــاء السياســات الحاكمــة علــى أرض الحرميــن الشــريفين، قــد حــرم أعيــن 
المؤمنيــن التوّاقــة مــن أن تشــاهد رمــز الوحــدة لألمــة اإلســامية وعظمتهــا ومعنويتهــا، وغطــى هــذه القمــة العظيمــة 

الشــامخة بالضبــاب والغبــار.
هــذا اختبــار مثــل غيــره مــن االختبــارات العابــرة فــي تاريــخ أمتنــا اإلســامية، وربّمــا يُســفر عــن غــد مشــرق بــإذن 

اهلل تعالــى.
مــن المهــم أن يبقــى الحــج فــي تكوينــه الحقيقــي حيًــا فــي قلــب كل مســلم وروحــه، وإن غــاب موقتًــا فــي إطــاره 

المناســكي، فــإن رســالته الســامية ينبغــي أال تفقــد بريقهــا.
الحــج عبــادة مليئــة بالرمــوز واألســرار، وتركيبتــه الرائعــة مــن حركــة وســكون تبلــور هويــة الفــرد المســلم والمجتمــع 
المســلم، وتعــرض أمــام أعيــن العالــم مــا فيــه مــن روعــة وجمــال. إنــه مــن جهــة يرتقــي بقلــوب العبــاد إلــى عــروج معنــوي 
ــد  ــن ملبــس موحّ ــا يفرضــه م ــة أخــرى وبم ــن جه ــن اهلل ســبحانه، وهــو م ــم م ــر والتضــرّع والخشــوع، فيقرّبه بالذك
ومــسیرة موحّــدة وحــركات متناســقة يوّثــق االرتبــاط بيــن اإلخــوة القادميــن مــن كل أنحــاء العالــم، ويعــرض مــن جهــة 
ثالثــة بمناســكه المفعمــة بالمعانــي واألســرار أســمى رمــوز األمــة اإلســامية أمــام أنظــار العالــم، كمــا يبيــن عــزم األمــة 

وعظمتهــا أمــام مــن ال يضمــرون خيــرًا لهــا.
ــر والخشــوع  ــاح هــو التوجــه نحــو ربّ البيــت والذك ــام، لكــن المت ــا هــذا الع ــم يعــد حــج بيــت اهلل الحــرام متاحً ل
والتضــرّع واالســتغفار. إّن الحضــور فــي عرفــات ليــس ميسّــرًا، لكــن الدعــاء والمناجــاة التــي تعمّــق المعرفــة فــي يــوم 
عرفــة ميسّــرة للجميــع. رمــي الشــيطان فــي منــى غيــر ممكــن، ولكــن التصــدي لشــياطين الهيمنــة وطردهــم ممكــن فــي 
كل مــكان. الحضــور الموحّــد باألجســاد حــول الكعبــة غيــر متــاح، لكــن الحضــور الموحّــد للقلــوب حــول اآليــات النيّــرة 

للقــرآن الكريــم واالعتصــام بحبــل اهلل واجــب دائــم ومســتمر.
ــروات  ــة، وث ــاع مترامي ــم، وأصق ــن ســكان العال ــرة م ــن نســبة كبي ــه م ــا نمتلك ــاع الرســالة اإلســامية بم نحــن أتب
طبيعيــة طائلــة، وشــعوب حيــة ومســتیقظة نســتطيع أن نرســم المســتقبل بهــذا الكــم الهائــل مــن الرصيــد واإلمكانــات. 
الشــعوب المســلمة فــي األعــوام المائــة والخمســين األخيــرة لــم يكــن لهــا دور فــي مصيــر بلدانهــا وحكوماتهــا وكانــت 
تُــدار تمامًــا بسياســات البلــدان المعتديــة الغربيــة، وتعبــث بهــا أطمــاع هــذه البلــدان وتدخلهــا وشــرورها مــا عــدا بعــض 
االســتثناءات المحــدودة. إن التخلــف العلمــي والتبعيــة السياســية التــي نراهــا اليــوم فــي كثيــر مــن البلــدان هــي حصيلــة 

ذلــك الضعــف واالنفعــال.
إن شــعوبنا، وشــبابنا، وعلماءنــا الدينييــن واألكاديمييــن، والمثقفيــن المدنييــن والسياســيين واألحــزاب والجمعيــات 
ــن أي افتخــار،  ــة م ــة خالي ــن صفحــات مخجل ــا م ــرى ماضين ــا اعت ــوا م ــوض ليتاف ــم مســؤولية النه ــون جميعه يتحمل

و»يقاومــوا« تعنّــت القــوى الغربيــة وتدخلهــا وشــرورها.
إن البيــت القصيــد فــي خطــاب الجمهوريــة اإلســامية والــذي يثيــر قلــق عالــم االســتكبار وغضبــه هــو الدعــوة إلــى 
ــم  ــى يمســك العال ــة، حت ــوى المعتدي ــركا وشــرورها، هــي وغيرهــا مــن الق ــة بوجــه تدخــل امي ــة، وهــي المقاوم المقاوم

اإلســامي بيــده زمــام أمــور مســتقبله مســتندًا إلــى تعاليــم اإلســام ومعارفــه.
مــن الطبيعــي أن اميــركا ومــن لــفّ لّفهــا يتحسّســون مــن عنــوان »المقاومــة« ولذلــك يواجهــون »جبهــة المقاومــة اإلســامية« 

بأنــواع العــداء. وانســياق بعــض حكومــات المنطقــة مــع هــؤالء هــو واقــع مــرّ يســاعد بــدوره علــى اســتمرار تلــك الشــرور.
الصــراط المســتقيم الــذي ترســمه مناســك الحــج بمــا تنطــوي عليــه مــن طــواف وســعي ووقــوف فــي عرفــات ورمــي 
الجمــرات وشــعائر وعظمــة ووحــدة، إنمــا هــو التــوكل علــى اهلل والتوجــه نحــو قدرتــه التــي ال تــزول والثقــة الوطنيــة بالــذات 

واإليمــان بالســعي والمجاهــدة، والعــزم الراســخ علــى الحركــة، واألمــل الكبيــر بالنصــر.
ــه  ــي من ــا يعان ــة م ــزم. فمــن جه ــك الع ــوّي ذل ــد مــن هــذا األمــل وتق ــة اإلســامية تزي ــي المنطق ــع الســاحة ف وقائ
العالــم اإلســامي مــن مصائــب، والتخلــف العلمــي والتبعيــة السياســية، والوضــع االقتصــادي واالجتماعــي المتــردي، كلــه 
يضعنــا أمــام واجــب كبيــر ومجاهــدة ال تعــرف الكلــل والملــل. فلســطين المغتصبــة تســتنجدنا، واليمــن المظلــوم المضمّــخ 
بالدمــاء يوجــع قلوبنــا، ومصائــب أفغانســتان تقلقنــا جميعًــا، والحــوادث المــرة فــي العــراق وســوريا ولبنــان وبعــض البلــدان 

اإلســامية األخــرى حيــث يــد شــرور اميــركا وبطانتهــا مشــهودة فيهــا، تثيــر نخــوة الشــباب وهممهــم.
ومــن جهــة أخــرى، نهــوض عناصــر »المقاومــة« فــي هــذه المنطقــة الحساســة، ويقظــة الشــعوب، وهمّة جيل الشــباب 
المفعــم بالنشــاط، يغمــر القلــوب باألمــل؛ فلســطين فــي كل ربوعهــا تســّل »ســيف القدس« مــن غمــده؛ القــدس وغــزّة 
والضفــة الغربيــة وأراضــي 48 والمخيمــات تنهــض بأجمعهــا، وخــال اثنــي عشــر يومًــا تمــرّغ أنــف المعتــدي بالتــراب؛ 
اليمــن المحاصــر والوحيــد يتحمــل ســبع ســنين مــن الحــرب واإلجــرام وقتــل المظلوميــن علــى يــد عــدوّ شــرور وقســيّ 
القلــب، ومــع وجــود قحــط الغــذاء والــدواء وإمكانــات الحيــاة، ال يستســلم للظالميــن، بــل يجعلهــم مذعوريــن بمــا يبديــه 
مــن اقتــدار وابتــكار؛ وفــي العــراق تدحــر عناصــر »المقاومــة« بلغــة صريحــة واضحــة اميــركا المحتلــة وصنيعتهــا »داعــش« 

وتبــدي عزمهــا الراســخ دون تلّكــؤ لمواجهــة أي نــوع مــن التدخــل والشــرور مــن قبــل اميــركا ومــن لــفّ لفهــا.
إن المحــاوالت اإلعاميــة االميركيــة لتحريــف مــا يبديــه الشــباب الغيــارى وعناصــر المقاومــة مــن عــزم وإرادة ونشــاط 
ــة  ــة أخــرى، هــي إهان ــة جه ــران أو أي ــى إي ــك إل ــة انتســاب كل ذل ــدان أخــرى، ومحاول ــان وبل ــراق وســوريا ولبن ــي الع ف

للشــباب الشــجاع اليقــظ، وهــي تــدّل علــى ضعــف االميركييــن فــي فهمهــم ودركهــم لشــعوب هــذه المنطقــة.
هــذا الفهــم الخاطــئ نفســه أدى إلــى تحقيــر اميــركا فــي أفغانســتان، إذ بعــد الضجيــج الــذي أثارتــه لــدى دخولهــا فــي هــذا 
البلــد قبــل عشــرين عامًــا، وبعــد أن شَــهَرت الســاح وألقــت القنابــل وأضرمــت النيــران أمــام الشــعب األعــزل مــن المدنييــن 
ــى الشــعب األفغانــي  ــا عل ــا العســكرية. طبعً ــا وأجهزته ــه بقواته ــا أن تخــرج من ــا غرقــت فــي مســتنقع وأن عليه ــت أنه أحسّ

اليقــظ أن يراقــب األجهــزة االســتخباراتية وأســلحة الحــرب الناعمــة االميركيــة فــي بلــده ويتصــدى لهــا بوعــي.
إن شــعوب المنطقــة أثبتــت أنهــا يقظــة وواعيــة وأّن توجههــا ومســيرها يفتــرق عــن بعــض الحكومــات التــي دفعهــا الســعي 
إلرضــاء اميــركا إلــى أن ترضــخ إلرادتهــا تجــاه قضيــة فلســطين الحياتيــة؛ الحكومــات التــي تتزلــف للكيــان الغاصــب الصهيونــي 
ســرًا وعانيــة إنمــا هــي تتنكــر لحــق الشــعب الفلســطيني فــي وطنــه التاريخــي، وهــذا يعنــي ســرقة الحــق الفلســطيني. إن 

هــؤالء لــم يكتفــوا بنهــب المــوارد الطبيعيــة لبلدانهــم، فاتجهــوا اآلن إلــى اإلغــارة علــى ثــروات الشــعب الفلســطيني.
أيها اإلخوة واألخوات!

ــدة  ــه المجاه ــذي تخلق ــدار ال ــه االقت ــدروس. في ــر وال ــه الصب ــرح في ــارعة مس ــة المتس ــا المتنوع ــا وحوادثه منطقتن
والمقاومــة بوجــه المعتــدي المتغطــرس وفيــه مــن جهــة أخــرى الذلــة الناتجــة عــن التســليم وإظهــار الضعــف وتحمّــل 

مــا يفرضــه المعتــدي.
ــمْ وَيَُثبِّــتْ  َ يَنصُرُْك ــرُوا اهللَّ إن الوعــد اإللهــي الصــادق يقضــي بنصــرة المجاهديــن فــي ســبيل اهلل: ) ِإن تَنصُ
ــن  ــم م ــن ومنعه ــن الدوليي ــن المتعنتي ــا م ــركا وغيره ــام امي ــواب أم ــق األب ــدات غل ــذه المجاه ــر له ــمْ ( وأول أث َأْقدَامَُك

ــى. ــدان اإلســامية إن شــاء اهلل تعال ــي البل ــارة الشــرور ف التدخــل وإث
ســامًا وتحيــة لحضــرة بقيــة اهلل أرواحنــا فــداه، وأســأل اهلل ســبحانه أن يمــنّ بالنصــر علــى شــعوبنا اإلســامية وأن 

يرفــع درجــات اإلمــام الخمينــي العظيــم والشــهداء األبــرار.
والسام على عباد اهلل الصالحين

سيد علي الخامنئي
6 ذي الحجة 144٢ هجرية قمرية

٢6 تير 1400 هجرية شمسية
17 تموز ٢0٢1م
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