تتمات

تتمات ص 1
طهران تنتقم...
فقد استهدفت ال �ق��وة اجلوفضائية التابعة
للحرس الثوري ،مقر قادة جرمية أهواز اإلرهابية
يف ش� ��رق ال � �ف� ��رات ،ب �ع��دة ص� � ��واریخ باليستية
(أرض  -أرض) من طراز (ذو الفقار) ،واليت يبلغ
م��داه��ا  700ك��م .،وق��د أطلقت ال�ص��واري��خ من
مدينة كرمانشاه غربي إيران وأصابت األهداف
بدقة عالية يف مدينة البوكمال شرق الفرات بعد
عبورها أجواء مدينة تكريت العراقية.
ووف�ق��ا للمعلومات األول �ي��ة ال� ��واردة ف��إن ع��دداً
كبرياً من اإلرهابيني التكفرييني وق��ادة جرمية
اهواز اإلرهابية قد قتلوا أو جرحوا خالل اهلجوم
الصاروخي.
م��ن جهته ،أك��د ح��رس ال�ث��ورة اإلس�لام�ي��ة أن
اس �ت �ه��داف م�ق��ر اإلره��اب �ي�ين ال�ت�ك�ف�يري�ين ج��اء
تلبية ألوامر آية اهلل العظمى اإلمام السيد علي
اخلامنئي ،وإنتقاماً وأخذاً بثأر شهداء احلادث.
ويف بيان له أش��ار ح��رس ال�ث��ورة اىل أن��ه خالل
س � َي��ت بعمليات (ضربة
ه ��ذه العمليات ال�ت�ي ُ ّ
حمرم) واليت بدأت برمز (ياحسني(ع)) املقدس،
مت اس �ت �ه��داف ه� ��ؤالء اإلره��اب �ي�ين التكفرييني
بستة ص��واري��خ باليستية م��ن ن��وع (أرض أرض)
مت إطالقها من قاعدة القوة اجلوية الفضائية
التابعة حلرس الثورة اإلسالمية غرب البالد حيث
اجتازت هذه الصواريخ مسافة  570كيلومرتاً
لتلحق بأولئك املرتزقة ضربة مبيدة ومميتة.
وت ��اب ��ع ب �ي��ان ح ��رس ال� �ث ��ورة أن� ��ه( :ت �ب �ع �اً هل��ذه
مسية قتالية تابعة
العمليات قامت سبع طائرات ّ
ل �ق��وات احل ��رس بقصف م �ق��رات جتمع وإس�ن��اد
تابعة هلؤالء اإلرهابيني املرتزقة الذين َ
حيظون
بتمويل من اإلستكبار العاملي) ،مضيفاً( :بناء
على التقارير واملعلومات الدقيقة ال ��واردةُ ،ق ِت َل
يف هذه العمليات عدد من قادة الزمرة وعناصرها
القيادية اليت خططت جلرمية أه��واز أو اُصيبوا
جبراح فض ًال عن تدمري بُناهم التحتية العسكرية
ومستودعات عتادهم).
ول �ف��ت ال �ب �ي��ان( :ك��ان��ت ال �ق ��وات اإلي��ران �ي��ة بعد
ماشهدته مدينة أه��واز من ح��ادث إره��اب��ي تكفريي
دم ��وي ق��ام��ت بالعمل ع�ل��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى مسبيب
�وج�ه�ين م��ن جانب ال��والي��ات
احل ��ادث املدعمني وامل� ّ
املتحدة للقيام بعمليات إرهابية شيطانية وتنفيذ
إره� ��اب ح�ك��وم��ي أم��ري �ك��ي خي ��دم مصلحة ال�ك�ي��ان
الصهيوني والدول الرجعية يف املنطقة فاستهدفتهم
شرق الفرات يف سوريا بصواريخ وقصف بعد تصميم
وختطيط ورصد إستخباري ميداني دقيق).
وقال البيان( :بذلك ُت َطمئن إيران شعبها بأ ّن
قواتها العسكرية َتعترب األمن القومي اإليراني
خطاً أمح��ر ال تسمح ألح��د بتخطيه وإ ّن قوات
حرس الثورة اإلسالمية مبشاركة باقي القوات
العسكرية واألمنية واإلستخبارية لن تدخر جهداً
يف احلفاظ على أمن إيران وتوفري اهلدوء وإشعار
امل��واط��ن ب��األم��ان وه��ي متأهبة لتوجيه ضربة
مميتة اىل كل من تسوّل له نفسه مبمارسة عمل
شيطاني أو ش ّرير ضد البلد والشعب).
ويف تصريح له أش��ار العميد حاجي زادة قائد
قوة جو فضاء اىل الضربة الصاروخية اليت نفذها
حرس الثورة على مقار االرهابيني شرق الفرات،
ق��ائ� ً
لا :ان ص��واري��خ باليستية وط��ائ��رات مسرية
ق��اذف��ة للقنابل استخدمت الس�ت�ه��داف مقرات
االرهابيني ليأخذوا العربة .ونوه اىل اننا سنستمر
يف حماربة االرهابيني حتى القضاء عليهم ،قائ ًال:
وكما قال قائد الثورة االسالمية اذا وجه األعداء
لنا ضربة واحدة فانهم سيتلقون  10ضربات بدال
منها .ونوه العميد حاجي زادة اىل أن هذه العملية
كانت انتقاما شديداً من اجملموعة اإلرهابية
املدعومة من قبل امريكا ودول عربية يف املنطقة.
وال� � �ص � ��واري � ��خ ال� �ت��ي اس� �ت� �خ ��دم ��ت يف ض ��رب
اإلرهابيني هي:
* صواريخ ذوالفقار
إستخدم حرس الثورة اإلسالمية يف هذا اهلجوم
الصاروخي صاروخ ذوالفقار ،حيث يعترب من جيل
صواريخ فاتح  110والذي يتمتع بالتوجيه حتى
حلظة إصابة اهلدف ورأس انشطاري.
يبلغ م��دى ص ��اروخ ذوال�ف�ق��ار ب�ين  700كلم
و 750ك�ل��م وي�ع�م��ل ب��ال��وق��ود ال�ص�ل��ب و ُي�ط� ّل��ق
بشكل مائل .وك��ان حرس الثورة اإلسالمية قد
استخدم ه��ذا ال�ص��اروخ يف عملية (ليلة القدر)
اليت ُنفذت رداً على اهلجوم اإلرهابي على جملس
الشورى اإلسالمي وكذلك العملية الصاروخية
على مواقع ارهابيي احلزب الدميقراطي.
* صاروخ قيام
كما استخدم ح��رس ال�ث��ورة أح��د الصواريخ
املشهورة والذي ازيح الستار عنه منذ سنوات ،وهو
ص��اروخ (قيام) ال��ذي يبلغ م��داه  800كلم وهو
صاروخ باليسيت يطلق بشكل عمودي.
ويعمل صاروخ قيام بالوقود الصلب حيث كان
يف النسخ القدمية اليتمتع برأس إنشطاري ولكن
يف النسخ املتطورة يتمتع برأس إنشطاري وتوجيه
حتى حلظة إصابة اهلدف .يعترب صاروخ قيام اول
ص ��اروخ إي��ران��ي ال حي��وي زعانف توجيه ويعترب
الكثريون ان حصول إيران على هذا الصاروخ كان
بوابة الدخول اىل التقنيات الصاروخية احلديثة.

سماحة القائد...
واك ��د مس��اح��ة ال �ق��ائ��د ،ب ��ان احل ��ج ينبغي ان
يستقطب ال�ن�ظ��رة االجي��اب�ي��ة والسمعة الطيبة
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5968
للجمهورية االسالمية ،ولذلك جيب عدم جتاهل
اجل��وان��ب السياسية للحج ،فاحلج االبراهيمي
الذي بدأ بعد الثورة االسالمية خيتلف عن احلج
قبلها وعن حج ال��دول األخ��رى اليت جتهل مبادئ
االسالم والثورة االسالمية.
وأشار مساحة القائد اىل العراقيل اليت تضعها
احلكومة السعودية امام اقامة مراسم دعاء كميل،
قائ ًال :ينبغي ازالة هذه العراقيل ببذل املزيد من
اجلهود والتدبري لتجاوز االضرار.
كما استنكر مساحة قائد ال�ث��ورة االسالمية،
هدم اآلثار واملعامل االسالمية على نطاق واسع مثل
اآلثار املنتسبة للرسول الكريم (ص) وامري املؤمنني
علي (ع) واخللفاء وجماهدي صدر االسالم حتت
ذريعة اإلنشاء والبناء .وقال :يف الوقت الذي حتاول
فيه الدول املختلفة احملافظة بكل دقة على آثارها
ومعاملها التأرخيية وحتى حت��اول تزييف آثارها
التأرخيية لتدعي بأنها متتلك ت��أرخي�اً عريقاً،
فان العديد من اآلث��ار االسالمية يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة مت هدمها وتدمريها.
ودعا مساحته منظمة احلج والزيارة واالجهزة
املعنية اىل التدبر واالتصال واالرت�ب��اط مع بقية
م �س��ؤول��ي احل ��ج يف ال � ��دول االس�لام �ي��ة األخ ��رى
للحيلولة دون خت��ري��ب وه ��دم امل��زي��د م��ن اآلث ��ار
االس�ل�ام� �ي ��ة .ك �م��ا دع� ��ا مس��اح��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة
امل �س��ؤول�ين ع�ل��ى احل ��ج اىل اس �ت �خ��دام التقنيات
احلديثة يف االجواء االفرتاضية ليتسنى االتصال
واالرتباط بالزائرين واحلجيج من الدول األخرى
واجراء التنسيق والتعاون معهم .واعرب مساحته
عن تقديره للجهود ال�تي بذهلا املسؤولون اثناء
موسم احل��ج .وك��ان حجة االس�لام قاضي عسكر
ممثل ولي الفقية ومسؤول بعثة احلج االيرانية
والسيد حممدي رئيس منظمة احلج والزيارة قد
قدما قبيل كلمة مساحة القائد تقريراً استعرضا
خالله االج ��راءات والنشاطات الثقافية ال�تي مت
تنفيذها اثناء فرتة احلج.

الجيش اإليراني...
واضاف البيان :إن اهلجوم جاء وفق وعد قطعه
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات املسلحة (ق��ائ��د ال �ث��ورة)
بتوجيه صفعة لالرهابيني وعليهم ان يدركوا مع
أياديهم ان أي خطوة يائسة وذليلة أخرى يقومون
بها على أراضي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ستواجه برد أكثر قوة وتدمريا.
وت��اب��ع :إن ال �ق��وات املسلحة اإلي��ران �ي��ة وكما
دافعت طيلة حرب السنوات الثماني (اليت شنها
النظام العراقي السابق يف عقد الثمانينات) فإنها
اليوم حتظى باجلهوزية الكاملة أيضاً ،ولن تسمح
ألعداء إيران وأذنابهم بشن أي عدوان وأية خطوة
عمياء سيقومون بها ضد اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران �ي��ة وشعبها ف��إن�ه��ا س�ت�لاق��ي ردا صاعقا
ومدمرا.
واع��رب اجليش اإلي��ران��ي عن تقديره للضربة
ال�ق��وي��ة ال�ت�ي وج�ه�ه��ا س�ل�اح اجل��وف �ض��اء التابع
للحرس الثوري وأعرب عن جهوزيته للدفاع عن
البالد والنظام والشعب اإليراني العظيم والرد
السريع والباطش على أي عدوان يشنه االعداء
على ارض البالد وحدودها.

رضائي...
شرق الفرات باالراضي السورية فجر االثنني
ثأراً لدماء شهداء حادثة اهواز اإلرهابية ،كتب
رض ��ائ ��ي يف ت �غ��ري��دة ل ��ه ع �ل��ى م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي (ت ��وي�ت�ر) :إن اهل �ج��وم ال �ص��اروخ��ي
للحرس الثوري ضد مقرات اإلرهابيني الضالعني
يف جرمية اهواز اإلرهابية ،هو مبثابة مقدمة وان
الضربة الرئيسية ستأتي الحقاً.

صالحي...
ملفها النووي و ُتكلفها أعباء مثلما حلق بها
أيّام الضجة اليت إفتعلوها حيال موقع «نطنز»
واتهام إيران بإخفاء منشأة نووية فيه.
وأش� ��اد ص��احل��ي ب��ال�ت�ع��اون ال�ط�ي��ب ب�ين إي ��ران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�تي أكدت
حتى اآلن 12م��رة على سلمية النشاط النووي
اإليراني معلناً رفض بالده أليّة مطالب خارجة
عن اإلتفاق النووي.
وبالنسبة ل��وج��ود ن�ش��اط ن ��ووي م�ص� ّغ��ر ل��دى
ب�ع��ض اجل��ام �ع��ات اإلي��ران �ي��ة وم��وق��ف ال��وك��ال��ة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة منها ق��ال ص��احل��ي :إن
ال�ب�روت ��وك ��ول امل�ل�ح��ق مب �ع��اه��دة ح�ظ��ر انتشار
ال �س�لاح ال �ن��ووي ي� ّ
�ؤك��د على امل�ن�ش��آت النووية
والشأن له باجلامعات ونشاطاتها.
ول�ف��ت ص��احل��ي اىل إمكانية تأسيس مصنع
يو اف  4ملعاجلة اليورانيوم يف إصفهان (وسط
إي��ران) أو إع��ادة تشغيل ما ّ
مت بدؤه سابقاً فيه إذ
أ ّن احلكومة وعدت بتوفري امليزانية هلذا املشروع
مؤكداً على أ ّن املشروع  -إن مت إجنازه  -سيكون
ضمن املشاريع اهلامة جداً للبالد.
ونوه رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة النووية
اىل سرعة عمل البالد والوكالة إذا تط ّلب األمر
إعادة النشاط النووي اىل ما كان عليه يف السابق
خاصة إذا انسحبت إيران من اإلتفاق النووي.
وق� ��ال يف ذل� ��ك :إن ال �ب�لاد ستعيد ختصيب
ال�ي��وران�ي��وم بنسبة  20باملائة عند ح ��دوث هذه
احلالة خالل  4أو  5أيام الأكثر رغم إعرابه عن
أمله بأن اليطرأ ما يُرغم البالد على االنسحاب
من اإلتفاق النووي.

ورف� ��ض ص��احل��ي ب ��أن ت �ك��ون م�س��اع��ي ال�ك�ي��ان
الصهيوني عقبة أمام تعاون الدول األوروبية وغري
األوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع
إيران يف الشأن النووي وتأسيس منشآت جديدة
على أراضيها وتزويدها مبا حتتاج اليه يف نشاطها
السلمي.
وح ّذر صاحلي من مغبة إنهيار اإلتفاق النووي
التنبؤ
حمذراً اجلميع من تداعياته اليت الميكن ُّ
بها سياسياً وأم�ن�ي�اً واق�ت�ص��ادي�اً على الصعيد
اإلقليمي والعاملي.
ّ
وذكر صاحلي خالل املقابلة بالعزلة األمريكية
ال�ت�ي واج �ه �ه��ا م �س��ؤول��و ال�ب�ي��ت االب �ي��ض خ�لال
إجتماعي اجلمعية العمومية وجملس األم��ن
َ
حيث مل تقف معهم ّال ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات
و(إسرائيل).

اإلتفاق النووي...
وأض� ��اف ف�لاح��ت بيشه ب ��أ ّن ن��زاه��ة ال�برن��ام��ج
النووي اإليراني كانت واضحة منذ البداية ّإل
أ ّن م��زاع��م أث�يرت لذلك ب��دأن��ا اوىل التوجهات
الدبلوماسية مع الرتويكا األوروبية ،وهذا يظهر
ان باب احملادثات كان مفتوحا بني إيران وأوروبا
وانتهت هذه الظروف اىل اإلتفاق النووي.
وإعترب رئيس جلنة األم��ن القومي والسياسة
اخلارجية الربملانية اإلتفاق النووي أهم منجز
دبلوماسي عاملي خ َلق ظروفاً جديدة بعد انسحاب
الواليات املتحدة منه مؤكداً على أ ّن إيران والدول
األوروبية مازالت ملتزمة بهذا اإلتفاق وتسعى اىل
عدم إنهياره لكونه خيدم السالم الدولي.
وخاطب فالحت بيشه سفراء الدول األوروبية
ق��ائ� ً
لا :إننا كنواب جملس ال�ش��ورى اإلسالمي
وأنتم باعتباركم ممثلني عن اإلحت��اد األوروب��ي
أمامنا مجيعاً مسؤولية خطرية يف ظ ّل الظروف
ال��راه �ن��ة وعلينا أن ن �ق � ّرب م��ن وج �ه��ات نظرنا
ومواقفنا.
وتابع فالحت بيشه ق��ائ� ً
لا :ل��وال إي ��ران لكانت
داعش اليوم على مشارف حدود أوروبا عازياً إنهيار
هذه اجلماعة اىل التضحيات اإليرانية الصادّة
ملوجة اإلرهاب اليت كادت تتوسع وتنتشر رقعتها.
ولفت رئيس جلنة األم��ن القومي والسياسة
اخلارجية التابعة جمللس الشورى اإلسالمي اىل
العالقات بني إي��ران واإلحت��اد األوروب��ي يف قضايا
مكافحة تهريب املخدرات وتهريب البشر وإدارة
قضايا الالجئني.
ودعا النائب فالحت بيشه اىل تعزيز العالقات
بني إيران وأوروبا حبيث الترتك الظروف الراهنة
أثراً سلبياً عليها.
وع�بّ�ر ف�لاح��ت بيشه ع��ن إع�ت�ق��اده ب ��أ ّن العامل
ي��واج��ه شخصية يف ال��والي��ات املتحدة تنتهك
املعاهدات الدولية بإمتياز وتفتعل املشاكل بني
إيران والدول األوروبية.
يُذكر بأ ّن  15سفرياً للدول األوروبية شاركوا
يف ه��ذا اإلج�ت�م��اع ال ��ذي اُق�ي��م أم��س اإلث�ن�ين يف
جم �ل��س ال� �ش ��ورى اإلس�ل�ام ��ي ب �ط �ه��ران ت��رأس��ت
النمسا فيه اجلانب األوروبي.

قاسمي...
* تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة
وأع� ��رب ق��امس��ي ع��ن أم�ل��ه بتشكيل احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة اجل��دي��دة خ�لال األي ��ام ال�ق��ادم��ة على
أساس مطالب الشعب العراقي وان يتمكن العراق
من التحرك بقوة أك�بر يف مسار إرس��اء األمن
واإلستقرار والتنمية االقتصادية.
* تصريح الفروف
وح��ول تصريح الف��روف بشأن استعداد روسيا
للتوسط بني إي��ران والكيان الصهيوني قال :انه
مشكور ،لكنين اعتقد بان اجلميع يعلم موقف
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جتاه هذا الكيان
الالشرعي.
* صادرات النفط اإليراني اىل أوروبا
ويف ال� ��رد ع�ل��ى س� ��ؤال ح ��ول ص � ��ادرات النفط
اإليراني اىل أوروب��ا قال بان حمادثات جيدة قد
جرت يف هذا اجملال وحققت تقدماً جيداً ،اذ ان
اخلطوات ماضية اىل االم��ام وان اآلليات قد مت
االنتهاء منها اىل حد كبريحققت تقدماً.
* امريكا والبوليساريو
واع� �ت�ب�ر ق� � ��رار جم �ل��س ال � �ن� ��واب االم�ي�رك ��ي
ال��ذي زعم بان هنالك تعاونا بني إي��ران وجبهة
البوليساريو اج ��راء خاطئا وغ�ير م ��دروس من
جانب اف ��راد ال اط�لاع لديهم ح��ول اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية وال حول البوليساريو ،الفتا
اىل ان لوبيات يف جملس النواب االمريكي ومنها
اللوبي املغربي تكمن وراء القرار.
* الدبلوماسي اإليراني املعتقل يف املانيا
ويف الرد على سؤال ملراسل وكالة (فارس) بشأن
قرار حمكمة يف املانيا يف املوافقة على طلب تسليم
دبلوماسي إيراني معتقل يف املانيا اىل بلجيكا قال
قامسي :إن هذا املوضوع متت متابعته من قبل
وزارة اخلارجية وسفارات إي��ران يف فيينا وبرلني
وبروكسل وحنن نأمل من احلكومة االملانية ان
تطلع على احلقائق متاما وت�برئ الدبلوماسي
املذكور وتعيده اىل إيران.
وأدان املتحدث بإسم وزارة اخلارجية اهلجوم
اإلره��اب��ي األخ�ي�ر على مدينة أه� ��واز ،ق��ائ� ً
لا :إن
قضية اإلره ��اب حتتاج إىل إمج��اع وعمل عاملي،
وجيب على مجيع ال��دول حماربة هذه الظاهرة
بشكل جدي.
وت��اب��ع ق��امس��ي :ن��أم��ل أن ال � ��دوالرات النفطية

وال �ن��زاع��ات السياسية واالق �ت �ص��ادي��ة يف بعض
الدول مع مراكز التآمر وزرع اإلرهاب وإنتاج هذا
التفكري ،لن متنع اجملتمع الدولي من حماربة
اإلرهاب بشكل جدي.
وع�ب�ر ق��امس��ي ع��ن ش�ك��ره للعديد م��ن ال ��دول
اليت أعربت عن تعازيها وتعاطفها مع احلكومة
اإليرانية والشعب اإليراني للتنديد باإلرهاب على
خمتلف املستويات .وقال :نرى هذه بادرة واضحة
يف إن جزءاً كبرياً من اجملتمع الدولي ،قد أعرب
عن رفضه وإدانته لألعمال اإلرهابية وأبدى عزمه
ملواجهة اإلرهاب.
* امل��واف�ق��ة على م�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين املتعلقة
بالعمل املالي هي خلدمة املصاحل الوطنية
وق ��ال املتحدث باسم اخل��ارج�ي��ة :بالنظر اىل
الدراسات التخصصية اليت جرت حول مشاريع
القوانني املتعلقة مبجموعة العمل املالي FATF
يف األشهر األخرية ،فإن هناك الكثري من التفاؤل
باملوافقة على الئحة مكافحة متويل اإلره��اب،
ألنه يصب يف مصلحة اقتصاد البالد واملصاحل
الوطنية ومصاحل الشعب.
وردا على ال �س ��ؤال :إذا مل تتم امل��واف�ق��ة على
مشاريع القوانني املتعلقة بالعمل امل��ال��ي ،فهل
سيتم تطبيق آليات التعاون بني إي��ران وأوروب ��ا،
أج� � ��اب ق� ��امس� ��ي :أن � ��ا ال أحت� � ��دث ع �ل ��ى أس� ��اس
التخمينات وال ميكنين التكهن مب��ا سيحدث،
ولكن مع ما مت مناقشته والتقديرات من وجهة
نظر ال�ن��واب بشأن ه��ذه املسألة ،ميكن أن تكون
املوافقة على مشاريع القوانني هذه دعما القتصاد
البالد ومصاحل الشعب.
واش ��ار اىل ان ه��ذه ال�ل��وائ��ح م��وض��وع مستقبل
والترتبط باإلتفاق النووي ويتعني ترقب نتائج
عمل الربملان.
ونصح بهرام قامسي وزيري خارجية البحرين
واالم � ��ارات بالتخلي ع��ن تبعيتهما ل�لإم�لاءات
السياسية اخلارجية واليت تتعارض مع مصاحل
املنطقة والعامل اإلسالمي.
ووص ��ف ق��امس��ي يف م�ع��رض رده على امل��زاع��م
امل�ك��ررة ل��وزي��ري خارجية البحرين واالم ��ارات يف
اجلمعية العام لالمم املتحدة ،هذه التصرحيات
بأنها عدمية القيمة وواهية وناجتة عن أوهامهما،
م�ض�ي�ف�اً :إن اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران�ي��ة
اعتربت دائما سياسة اجلوار ،مع االحرتام املتبادل
وحسن اجلوار ،من األولويات الرئيسية لسياستها
اخل��ارج�ي��ة ،ومل تكن م��ن سياستها التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول األخرى مطلقا.
واض� ��اف ق��امس��ي :إن ت�ن��اغ��م وزي� ��ري خارجية
ال�ب�ح��ري��ن واالم � ��ارات وك��ذل��ك ال�س�ع��ودي��ة مع
سياسات وتوجهات الكيان الصهيوني العدوانية
واملعادية إلي ��ران ،س��وف ت��ؤدي فقط اىل إضفاء
الشرعية على جرائم الكيان الصهيوني ومؤامراته
املثرية للفرقة ،وان هذا النهج اخلاطئ سيجعل
ال �ط��ري��ق أط� ��ول واص �ع ��ب ل �ل��وص��ول اىل الثقة
املتبادلة بني الدول اإلسالمية يف املنطقة.

الدبلوماسية...
وك �ت��ب ق��امس��ي :إن اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإليرانية تتمتع بقوة وخلفية ثورية ونظام اسالمي
وقوة عسكرية مشروعة مألوفة زادت إي��ران إليها
عنصراً رادع �اً آخر وهو الدميقراطية واإلستناد
اىل أصوات الشعب والكفاءة الدبلوماسية مشرياً
اىل مشاركة كبار مسؤولي البالد يف اجلمعية
العمومية لالمم املتحدة لتوظيف هذا العنصر
خري توظيف.
وعب قامسي عن إعتقاده بأ ّن التواجد املتزامن
ّ
للوفود الرفيعة ومنها ال��وف��د اإلي��ران��ي يف هذا
اإلجتماع كان بالنسبة لنا مسرحاً الستعراض
قوتنا وكفاءاتنا يف املواجهة الدائرة بيننا وبني
ال��والي��ات املتحدة معتقداً ب ��أ ّن األمريكيني قد
تساورهم نفس هذه الفكرة ايضاً.
وص ّنف قامسي هذه القوة الدبلوماسية الرادعة
اإليرانية يف  -1الدبلوماسية الثنائية (كإجتماع
بني قادة ومسؤولي إيران وبلد آخر) و -2املتعددة
األطراف(كإجتماع وزراء أربعة زائد واحد) و-3
دبلوماسية األوساط الدولية (كإلقاء كلمة يف
اجلمعية العمومية) و -4الدبلوماسية االعالمية
(ك��إج��راء مقابالت م��ع ال�ق�ن��وات التلفزيونية
واإلع �ل�ام ال��رمس��ي ال��دول��ي واإلع �ل�ام اخل�ط��ي أو
اإلفرتاضي) و -5الدبلوماسية العامة (كإقامة
حفل ل�ق��اء باجلاليات املسلمة أو اإلي��ران�ي��ة أو
النخبة املثقفة) و -6الدبلوماسية االفرتاضية
(أي ت��وظ �ي��ف األج� � ��واء االف�ت�راض��ي ��ة وش�ب�ك��ات
التواصل االجتماعي).
وإعترب قامسي هذه األصناف من الدبلوماسية
اليت وظفتها ومازالت توظفها إي��ران من شأنها
ن �س��ف امل �خ �ط �ط��ات األم��ري �ك �ي��ة واإلس �ت �ع ��راض
املضحك الذي عادة ما نشهده من قادة الكيان
الصهيوني حتت أروقة االمم املتحدة.
وأعرب قامسي عن دهشته وسخريته إزاء قيام
حكومة التلتزم بأية قاعدة أو بأية جهة رمسية
دول �ي ��ة وت �ع �ت � ّز ب ��األح ��ادي ��ة اخل ��ادم ��ة للمصاحل
األمريكية ،باللجوء اىل منظمة االم��م املتحدة
واص��ف��اً ذل ��ك م ��ن م �ف��ارق��ات ال��ق��دَر وامل�ش��اه��د
الساخرة امل ّرة.
وتطرق قامسي يف مقاله اىل الواليات املتحدة
الفتاً اىل عدم مسايرة األ ّي��ام والظروف السائدة
هل��ا وع� ��دم إت �ي��ان ال��ري��ح ملشتهاها وك �ت��ب :إن
واشنطن بغية تربير انتهاكها للقرار رقم 2231
ال�ص��ادر ع��ن جملس األم��ن ودف��اع �اً ع��ن تفردها
يف اإلنسحاب عن اإلتفاق النووي إضط ّرت اىل
ال�ل�ج��وء اىل نفس اجمل�ل��س ال ��ذي أص ��در ال�ق��رار

 2231نفسه ال ��ذي ي�ع�ترف بالتعددية ويدعم
اإلتفاق النووي.
ّ
وأك��د قامسي على أ ّن ه��ذه األح��داث أقنعتنا
بأ ّنه ال يوجد شيء ميكن تسميته باملستحيل وأ ّن
ترامب نفسه رغم متتع ب�لاده بالقوة العسكرية
(ال �ف ��ارغ ��ة) اليستطيع اإلس �ت �غ �ن��اء ع��ن اآلل�ي��ة
الدبلوماسية.
وأش � ��اد ق��امس��ي ب��اخل �ط��اب ال�ل�ائ ��ق واملتحلي
بالوقار واملستند اىل القوانني الدولية والقائم
على العدالة الذي ألقاه الرئيس اإليراني حسن
روحاني يف إجتماع اجلمعية العمومية معترباً
ذل��ك توظيفاً للقوة الناعمة أو بعبارة أخ��رى
اآللية الدبلوماسية.
وأع ��رب قامسي ع��ن إعتقاده بفشل وإنفضاح
أمر ترامب يف كلمته االستعراضية اليت ألقاها
يف اجتماع جملس األمن والذي تطرق فيها اىل
قضايا امل�ل��ف ال �ن��ووي وأط�ل��ق م��زاع��م وإتهامات
تعوّدنا على مساعها ،حبيث لق َيت ردة فعل ساخرة
من جانب ممثلي ال��دول ذات العضوية الدائمة
وغ�ير ال��دائ�م��ة يف جملس األم ��ن ،وه��ي مواقف
تستحق منا اإلشادة وتبعث على التفكري كونها
واجهت عبارات أمريكية حافلة باألوهام واألنانية
واإلستعالء.
وكتب املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية يف
مقاله :إن ه��ذا احل��دث ب ّ�ين لنا إمكانية التفوّق
على القوة الفارغة من املنطق البشري واملفعمة
ب��ال�غ�ط��رس��ة واهل�ي�م�ن��ة ال�س�ل�ط��وي��ة وذل���ك عرب
توظيف ال�ق��وة الدبلوماسية إلي�ق��اف ال��والي��ات
املتحدة عند حدها.
ون �وّه قامسي اىل كلمة ايفو م��ورال��س رئيس
مجهورية بوليفيا الفقرية ولكن املتحلية بالعزم
واإلرادة القويَني يف إجتماع جملس األمن الذي
ك ��ان جي�ل��س مب�س��اف��ة م�ق�ع��دي��ن م ��ن ال��رئ�ي��س
األم��ري �ك��ي امل��غ ��رور وامل �ت �ك ّ�بر وال �ت�ي ب� ّي�ن��ت ش��أن
الدبلوماسية يف الوقوف بوجه واشنطن.
وك��ان إيفو م��ورال��س ق��دأش��ار يف كلمته اىل
التدخل االمريكي يف الشأن اإليراني عرب التاريخ
ودور هذه الدولة يف اإلنقالب العسكري الشهري
الذي أطاح حبكومة شعبية وأسس حلكومة ملكية
مستبدة واىل مؤامرات البيت االبيض اليت تلت
إنتصار ال�ث��ورة اإلس�لام�ي��ة يف إي ��ران استمرت 4
عقود وان�س�ح��اب واشنطن م��ن اإلت �ف��اق النووي
وفرضها حظراً ظاملاً على إيران مندّداً بها مجيعاً.

تتمات ص 3
لقمان...
املعنية برصد حركة ال�ط�يران يف املطارات
العاملية وقوع إرباك وتأخري يف حركة الطريان
م��ن وإىل م�ط��ار دب ��ي وإل �غ��اء لبعض ال��رح�لات
بالتزامن مع توقيت وقوع الغارات.
من جهة اخ��رى قالت صحيفة «الغارديان»
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،إن ه �ن��اك حت ��رك ��ات م ��ن ن ��واب
مج� �ه ��وري�ي�ن ودمي� �ق ��راط� �ي�ي�ن يف ال �ك ��ون �غ ��رس
األم��ري�ك��ي إلج �ب��ار إدارة «ت��رام��ب» على سحب
دعمها للسعودية واإلم ��ارات يف احل��رب الدائرة
يف اليمن.
وأش � ��ار ال �ك��ات��ب ال�بري �ط��ان��ي امل�ت�خ�ص��ص يف
ال�ش��ؤون اخلارجية «سيمون ت�ي�س��دال» إىل أن
هناك بصيصا م��ن األم��ل لوضع ح��د للمأساة
اليمنية يتمثل يف حت ��رك ن ��واب م��ن احل��زب�ين
اجل��م��ه ��وري وال ��دمي� �ق ��راط ��ي ب��ال �ك��ون �غ��رس يف
العاصمة واشنطن ،لالستناد إىل قانون يعود
لعام  1973من املمكن أن جيرب إدارة «ترامب»
ع �ل��ى س �ح��ب دع��م ��ه ل �ل �ت �ح��ال��ف ال � ��ذي ت �ق��وده
السعودية يف اليمن.
وأض� ��اف «ت �ي �س��دال» يف م�ق��ال��ة بالصحيفة
الربيطانية أن احلرب األهلية باليمن هي واحدة
من الصراعات الغامضة ال�تي تعطيك شعورا
أنها مستمرة ل�لأب��د ،مشريا إىل أن��ه يف غضون
أكثر من  3سنوات بقليل ،أصبح الصراع وفقا
لألمم املتحدة أسوأ كارثة إنسانية يف العامل.
وتابع أن ال�ص��راع أسفر عن مقتل أو إصابة
أكثر من  17ألف مدني ،وأصبح هناك أكثر
 8/4مليون شخص على حافة اجملاعة ،وحولت
احل ��رب ال�ي�م��ن إىل دول ��ة مم��زق��ة ذات اقتصاد
منهار.
واعترب «تيسدال» أن صور األطفال القتلى
أو امل��رض��ي يف اليمن ق��د أصبحت ع�لام��ة هلذا
ال �ص��راع س ��واء قتل ه ��ؤالء األط �ف��ال يف غ��ارات
ج��وي��ة على م�ن��ازهل��م أو امل���دارس ال�تي يذهبون
إليها ،أو حتى ماتوا أو طريقهم إىل املوت نتيجة
نقص الغذاء و الدواء.
وذك � ��ر ال �ك ��ات ��ب أن� ��ه يف األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي،
أي ��د أك �ث��ر م��ن  50ع �ض��وا يف جم�ل��س ال �ن��واب
األمريكي قرارا مدعوم من احلزبني اجلمهوري
والدميقراطي ،لالستناد إىل قانون صالحيات
احلرب لعام .1973
وأع �ل��ن األع �ض��اء اخل�م�س��ون أن الكونغرس
مل ي��واف��ق على اإلط�ل�اق على تقديم ال��والي��ات
املتحدة األمريكية الدعم للتحالف الذي تقوده
السعودية يف اليمن.
وس�ي�ج�بر م �ش��روع ال �ق��ان��ون «ت ��رام ��ب» على
«سحب القوات املسلحة األمريكية من األعمال
القتالية يف مجهورية اليمن أو تلك اليت تؤثر
عليها».
وقال «تيسدال» إنه الي��زال العمل معلقا يف
جملس ال�ش�ي��وخ األم��ري�ك��ي ،حيث ي�ق��وم «ب��وب
مينديز» عضو الكونغرس األمريكي عن احلزب
الدميقراطي وعضو جلنة العالقات اخلارجية يف
الكونغرس مبحاولة ملنع مبيعات أسلحة أمريكية
لكل من السعودية اإلمارات بقيمة ملياري دوالر.

11

أردوغان...
وش ��دد أردوغ � ��ان على أن االج�ت�م��اع الرباعي
املزمع عقده يف إسطنبول سيتناول امللف السوري،
ويف مقدمته موضوع إدلب ،و»اهلدف هو التقدم
خبطى ثابتة إىل األمام» ،مبينا أنه قال ملريكل
إن «هذه اجملموعة ميكن أن تكون مصغرة أيضا».
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ع �ب�رت اجل �ب �ه��ة ال��وط�ن�ي��ة
للتحرير اليت تضم أبرز فصائل املعارضة السورية
يف إدلب وحميطها ،عن رفضها أي وجود روسي يف
املنطقة منزوعة السالح املرتقب إعالنها مبوجب
االتفاق الروسي الرتكي األخري.

تحالف قوى...
ويف س �ي��اق م�ن�ف�ص��ل اع�ت�ق�ل��ت ق� ��وات ال �ع��دو
الصهيوني ،فجر االثنني 5 ،مواطنني من أحناء
الضفة الغربية.
واندلعت مواجهات بني الشبان وق��وات العدو
يف ب�ل��دة ع ��زون بقلقيلية إث ��ر محلة مداهمات
واعتقاالت شنتها يف البلدة.

نتائج أولية...
وش� ��دد ط��ال�ب��ان��ي ع�ل��ى ان «اس �ت �ق ��رار إقليم
ك��ردس �ت��ان ف ��وق ك��ل ش � ��يء» ،م �ه��ددا ان «أي
ش�خ��ص او ج�ه��ة تلجأ اىل ال�ت�خ��ري��ب ستواجه
عقوبة قانونية شديدة».
* عبد املهدي يشرتط لقبوله رئاسة احلكومة
العراقية
كشف القيادي يف حتالف س��ائ��رون ،النائب
رائ��د فهمي ،ان املرشح ال�ب��ارز لرئاسة احلكومة
عادل عبد املهدي ،قدم عددا من الشروط للقوى
السياسية مقابل املوافقة على موضوع ترشيحه.
وق ��ال فهمي يف ت�ص��ري��ح خ ��اص لشفق نيوز
ان “ش��روط عبد املهدي متحورت على ان تكون
ل��ه حرية كاملة يف اختيار الكابينة ال��وزاري��ة،
باإلضافة اىل تقديم الكتل ع��دد من املرشحني
ل���وزارة معينة وه��و حي��ق ل��ه اختيار أح��د ه��ؤالء
املرشحني او رفضهم مجيعا”.
وب�ي�ن ان “ع �ب��د امل �ه��دي ط�ل��ب ه��و م��ن حي��دد
الربنامج احلكومي ،مع أخذ وجهة نظر القوى
السياسية ،واع �ط��اء احل��ري��ة الكاملة ل��ه ب ��إدارة
احلكومة اجل��دي��دة وترتيب عالقته م��ع القوى
ال�س�ي��اس�ي��ة ح�س��ب م��ا ي� ��راه ه��و م�ن��اس�ب��ا واب �ع��اد
ال �ت��دخ�لات احل��زب �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ع ��ن العمل
احلكومي”.
واكد ان “ما طلبه عادل عبد املهدي ،يأتي هو
من أجل اجناح وتقوية العمل احلكومي”.
وكانت أط��راف سياسية مقربة من حتالف
سائرون ،الذي يتزعمه مقتدى الصدر وحتالف
الفتح بزعامة هادي العامري ،حتدثت عن ترشيح
القيادي السابق يف اجمللس اإلس�لام��ي األعلى
ع��ادل عبداملهدي ملنصب رئيس جملس ال��وزراء،
بدعم من قبل املرجع الشيعي األعلى يف العراق،
علي السيستاني ،حبسب مصادر مطلعة.
وعلى الرغم من أن عبداملهدي مل يعلق رمس ًيا
على الرتشيح ،إال أنه أعلن يف وقت سابق التوقف
ع��ن ك�ت��اب��ة م�ق��االت��ه االف�ت�ت��اح�ي��ة يف صحيفة
العدالة؛ بسبب انشغاله مبباحثات سياسية مل
يتطرق إىل طبيعتها.
وت� � ��وىل ع��ب ��دامل��ه ��دي م �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
اجلمهورية العراقية يف العام  ،2005بعد أن كان
أساسيا ملنصب رئيس ال� ��وزراء ،قبل أن
ً
مرشحا ً
يتنازل لصاحل إبراهيم اجلعفري ،إذ تسلم وزارة
النفط قبل أن يستقيل منها يف آذار .2016
* املالكي :حتقيق الفضاء الوطين واالغلبية
السياسية هي من اولويات حتالف البناء
اعترب رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي،
أن حتقيق الفضاء الوطين واالغلبية السياسية
هي من اولويات حتالف البناء.
وقال املالكي خالل مؤمتر صحفي على هامش
اجتماع حتالف البناء ،وتابعته وسائل إعالم ،إنه
«البد من انهاء الصراعات واخلالفات السياسية
اليت الختدم مصلحة البلد».
وأضاف أن «تشكيل حتالف البناء جاء من أجل
حتقيق االستقرار السياسي ،كما ان احلكومة
املقبلة الب��د هل��ا م��ن رف��ع شعار توفري اخلدمات
للمواطنني» ،م�ش�يراً اىل ان «حتقيق الفضاء
ال��وط�ني واالغلبية السياسية ه��ي م��ن اول��وي��ات
حتالف البناء».
وت��اب��ع أن «االم ��ن واالق�ت�ص��اد واخل��دم��ات من
أولويات املرحلة املقبلة».
وك���ان حت��ال��ف ال�ب�ن��اء ع �ق��د ،م �س��اء االح ��د،
اجتماعاً هليئته العامة حبضور رئيس ائتالف
الفتح هادي العامري ورئيس ائتالف دولة القانون
املالكي.
* اجلعفري يتلقى دع��وة رمسية من نظريه
السوري لزيارة دمشق
وج ��ه وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �س��وري ول�ي��د املعلم،
االثنني ،دعوة رمسية إىل وزير اخلارجية إبراهيم
اجلعفري لزيارة دمشق.
وق��ال مكتب اجلعفري إن األخ�ير «التقى مع
وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية وليد
املعلم يف سياق اجتماعات الدورة الـ  73للجمعية
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك».
وأض ��اف ال�ب�ي��ان ،أن��ه «ج ��رى اس�ت�ع��راض أب��رز
القضايا ذات االهتمام املشرتك بني بغداد ودمشق،
كما أكد اجلانبان على أهمية تضافر اجلهود،
والتعاون ،من أجل تعزيز أمن ،واستقرار املنطقة،
والقضاء على اإلرهاب».
وأشار البيان ،إىل أن «املعلم وجه دعوة رمسية
للجعفري لزيارة دمشق يف إطار فتح آفاق جديدة
للتعاون املشرتك».

