تتمات

تتمات ص 1
روحاني...
ويف ت �ص��ري��ح أدىل ب ��ه للصحفيني أم��س
السبت يف خ�ت��ام إج�ت�م��اع رؤس ��اء السلطات
الثالث قال روحاني :أنه ليس من الصحيح
إطالقاً القول بأن أمريكا ال تسعى للضغط
على الشعب بل تسعى للضغط على الدولة
حيث أنهم (األمريكيون) كشفوا عن هذه
احلقيقة عملياً.
وأش � ��ار اىل امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن احل�ظ��ر
األم��ري �ك��ي ض��د إي� ��ران ق��ائ� ً
لا :ل�ق��د رأي �ن��ا أن
اجراءات احلظر اليت فرضت يوم  13آبان (4
تشرين الثاني /نوفمرب) مل يكن هلا أي تأثري
على وت�ي�رة إق�ت�ص��اد ال�ب�لاد ألن األمريكيني
ك��ان��وا ق��د أط �ل �ق��وا ض��د ال�ش�ع��ب اإلي��ران��ي
مجيع السهام ال�تي كانت يف جعبتهم ومل
يكن حبوزتهم شيء جديد.
ون��وه الرئيس اإلي��ران��ي اىل طريقة إع��داد
الئحة احلظر من قبل األمريكيني والذين
ك��ان��وا ي�ه��دف��ون م��ن ورائ �ه��ا للتأثري نفسياً
على الشعب اإليراني قائ ً
ال :لقد أعدّوا قائمة
طويلة ،ذكروا فيها أمساء البنوك إضافة اىل
فروعها وإسم شركة طريان وأرقام طائراتها
من أجل ملء صفحات القائمة ،ولقد ّ
تبي
من أسلوب عملهم وكيفية إعالنهم بأنهم
يهدفون للتأثري نفسياً على الشعب اإليراني
وال هدف هلم غري ذلك.
وأض� � ��اف :ل �ق��د إت �ض �ح��ت ص��دق �ي��ة ك�لام
م�س��ؤول��ي اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة
منذ اليوم األول ب��أن أمريكا غري ق��ادرة على
تصفري ص � ��ادرات ال�ن�ف��ط اإلي ��ران ��ي ،وك��ان
األمريكيون يكررون دوم�اً بأنهم ق��ادرون على
ذلك ،إال أنهم أق ّروا أخرياً عدم قدرتهم على
ذلك ،بقوهلم أنهم لو ص ّفروا صادرات النفط
اإليراني فإن سعر برميل النفط سريتفع اىل
 150دوالراً وه��و يف احلقيقة تأييد ملا ك ّنا
نقوله منذ اليوم األول بأن أمريكا غري قادرة
على تصفري النفط اإليراني.
وق ��ال ال��رئ�ي��س روح��ان��ي :النقطة األخ��رى
أن األمريكيني إضطروا للقيام برتاجع آخر
ألنهم تعرضوا هلجوم من الرأي العام العاملي،
إذ كانوا يريدون القول بأن األغذية واألدوية
واألج �ه��زة الطبية مستثناة م��ن احل�ظ��ر يف
حني أن كالمهم هذا كان خاطئاً أيضاً ألنه
حينما يفرضون احلظر على النظام املصريف
فإن كل شيء يتأثر تبعاً لذلك.
وأوض � ��ح ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي أن ��ه مت خ�لال
إجتماع رؤساء السلطات الثالث يوم السبت،
البحث يف ال �ظ��روف اإلق�ت�ص��ادي��ة اجل��دي��دة
للبالد وخارطة الطريق اليت ينبغي إعدادها
لألشهر القادمة ،وفقاً ملا أمر به مساحة قائد
ال�ث��ورة ،وأض ��اف :لقد تباحثنا ح��ول خارطة
ال �ط��ري��ق ه ��ذه وك ��ذل ��ك ب �ش��أن ال �ع�لاق��ات
الوثيقة مع اجل�يران والعالقات اإلقتصادية
مع الدول الصديقة يف الشرق والغرب.
وأضاف :إن شعبنا ويف ظل الوحدة والتالحم
والتضامن ميضي يف طريقه ويسحب الذرائع
من يد األمريكيني الذين حياولون اإلدع��اء
بأن إيران متوّل اإلرهاب وهو كالم كاذب.
وق ��ال ال��رئ�ي��س روح��ان��ي :أن��ه مثلما كان
ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي دوم � �اً يف اخل ��ط األم��ام��ي
ملكافحة اإلرهاب واحليلولة دون متويل الزمر
اإلره��اب�ي��ة فإنه ال�ي��وم أي�ض�اً أكثر ع��زم�اً يف
التأكيد على ذل��ك يف قوانينه وق��رارات��ه
وس�ي�س�ح��ب ه ��ذه ال ��ذرائ ��ع ال �ف��ارغ��ة م ��ن يد
األعداء.
ويف جانب آخر من تصرحياته قال الرئيس
اإليراني :بأن احلكومة ستقوم قريباً بتوزيع
أول ح��زم��ة غ��ذائ �ي��ة ل�ل�أف ��راد األق� ��ل دخ�ل ً�ا
وامل �ع��رض�ين ل�ل�ض�غ��وط اإلق �ت �ص��ادي��ة أكثر
من غريهم وستتواصل عملية توزيع احلزم
الغذائية تباعاً.

ظريف...
وع ّد ممارسات أمريكا مبثابة انتهاك ملبادئ
وأسس العالقات الدولية ،موضحاً :لو اردنا
تقييم تصرفاتها على أساس املوازين الدولية
الصحيحة أو غريها فإننا سنصل اىل نتيجة
مفادها أن مجيعها مغلوطة ألن أمريكا قامت
بإنتهاكها حيث انسحبت م��ن اليونسكو
ومعاهدة باريس ونفتا والباسفيك وهو ما
ال مي�ك��ن اإلس �ت ��دالل عليه ب ��أن مج�ي��ع ه��ذه
اإلت �ف��اق��ات سيئة م��ا ي��دل��ل على أن حكومة
أم��ري �ك��ا ب��اغ�ي��ة ع�ل��ى ال �ق��وان�ين وت�ع�م��ل وف��ق
منطق القوة.
ون �وّه اىل أن استخدام منطق القوة بشكل
مفرط سيخلف تأثريات سيئة ،موضحاً :اننا
لو ركزنا على تصرحيات الرئيس الفرنسي
ماكرون ووزير ماليته ورد ترامب عليه فإننا
نالحظ أن استخدام أمريكا للقوة العسكرية
واإلقتصادية بشكل مفرط أدى اىل أن ّ
يركز
ال �ع��امل اهتمامه على ع��دم ال�ب�ق��اء سجيناً
لسياسات أمريكا ورهينة هلا كما هو عليه
احلال اآلن.
من جانب آخر ،ويف رده على اساءة بومبيو،
أك ��د ظ ��ري ��ف :أن اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة
ستواصل إحراز التقدم بالرغم من حماوالت
أمريكا اليائسة.
وأش ��ار وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اىل ص ��ورة نشرتها
جملة ن�ي��وزوي��ك ن�ق� ً
لا ع��ن وزي ��ر اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو (إذا أرادت إيران أن
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يأكل شعبها فيجب أن تصغي اىل أمريكا)،
وق��ال يف تغريدة على ت��وي�تر :إننا ل��ن ننسى
مطلقاً أن وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة األم��ري�ك��ي هدد
بشكل سافر الشعب اإليراني باجملاعة وهي
ج��رمي��ة ض��د ال �ب �ش��ري��ة ،يف حم��اول��ة يائسة
لرفض أوهام أمريكا على إيران.
وأض � ��اف وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة اإلي� ��ران� ��ي :أن��ه
(بومبيو) مثل أسالفه سيتعلم خالفاً ملساعي
أمريكا ،فإن إيران لن تواصل حياتها فحسب
وإمنا ستواصل إحراز التقدم بدون التضحية
حبق سيادتها.
وكان بومبيو قد ص ّرح لقناة (بي بي سي)
باللغة الفارسية ،أن على إي��ران أن ختتار إن
كانت تريد لشعبها أن يأكل أم ال.

خرازي...
اإلدارة األم��ري �ك �ي��ة مل ت�ن�ف��ذ ال�ت��زام��ات�ه��ا
املصرح بها يف اإلتفاق ،وبالتالي عدم حتقق
توقعات إيران من اإلتفاق ،واملتمثلة يف توسيع
العالقات املالية والتجارية بني إيران وأوروبا..
وبالتالي انسحبت أمريكا بعد تولي ترامب
السلطة فيها منتهكاً القرار األمم��ي 2231
الصادر من جملس األم��ن الدولي يف تأييد
اإلتفاق النووي.
ول�ف��ت اىل أن أم��ري�ك��ا سلبت ال�ف��رص��ة من
أوروب��ا لإلستفادة من منافع اإلتفاق النووي
وترميم عالقاتها التجارية مع إي��ران ،وبعد
ان �س �ح ��اب أم ��ري� �ك ��ا ،ب �ق �ي��ت إي� � ��ران م�ل�ت��زم��ة
بتعهداتها لتسحب ال��ذري �ع��ة م��ن أم��ري�ك��ا،
ومتنح الفرصة ألوروبا بإختاذ آليات جديدة
متعددة األط ��راف لصيانة اإلت�ف��اق النووي،
وضمان إنتفاع إيران من هذا اإلتفاق.
* اآلليات األوروبية املتعددة متضي بوترية
بطيئة
وانتقد خرازي بطء وترية اآلليات األوروبية
املتعددة ،وأك��د أن��ه من ال�ض��روري تنفيذها
ب��أس��رع م��ا مي �ك��ن ..وق� ��ال :ص�ح�ي��ح أن ه��ذه
اآلل �ي��ات ت��أت��ي يف إط ��ار امل �س��اع��دة يف تنفيذ
مضمون اإلت �ف��اق ال �ن��ووي م��ع إي� ��ران ،ولكن
ينبغي النظر اىل هذه املبادرة األوروبية ضمن
ت��وج��ه اسرتاتيجي أم�ن�ي ،ويف ع��دم حتققها
ستربز مشكالت وستؤدي اىل أضرار وخسائر
كبرية متس بالدرجة األوىل الشرق األوسط
وأوروبا ثم العامل.
* فشل اإلتفاق النووي سيؤدي اىل فقدان
أوروبا إلعتبارها
وأض ��اف خ ��رازي أن��ه ن�ظ��راً إلنتهاء احل��رب
الباردة ،ونظرة أمريكا اىل أوروب��ا كمنافس،
مثلما وص ��ف ت��رام��ب يف مقابلة ل��ه أوروب ��ا
كعدو ،لذلك فإن مصاحل أوروب��ا وأمنها ال
حتظى باألولوية اليوم لدى اإلدارة األمريكية
إن مل تكن ال معنى هل��ا أص�ل ً�ا .لذلك فإن
األحداث اليت متر بالشرق األوسط وتبعاتها
املستقبلية ال ش ��ك س �ت�ترك آث � ��اراً أمنية
على أوروب ��ا ،ول��ن تؤثر على أمريكا ،ب��ل هي
ستستغلها لتحقيق مصاحلها.
وأردف رئ� �ي ��س اجمل� �ل ��س االس�ترات �ي �ج �ي��ة
للعالقات اخلارجية اإلي��ران�ي��ة :من املؤكد
أن اإلتفاق النووي مع إيران مل يكن ليحصل
ب��دون مساهمة أوروب��ا ،مضيفاً :يف احلقيقة
ف��إن فشل ه��ذا اإلت �ف��اق س �ي��ؤدي اىل فقدان
أوروبا إلعتبارها.

خوشرو...
واوضح بانه وللمرة االوىل يف تاريخ منظمة
االم��م املتحدة تقوم أمريكا العضو الدائم
مبجلس األم��ن الدولي واملالكة حلق الفيتو
مبعاقبة س��ائ��ر ش �ع��وب ال �ع��امل ل�ي��س بسبب
نقضها لقرار جملس األمن بل إلتباعها له.
وصرح مندوب إيران يف األمم املتحدة؛ بأنه
على العامل أ ّ
ال يسمح ألمريكا مبواصلة هذا
ال�س�ل��وك أح ��ادي اجل��ان��ب وامل�ت�ك�بر واألن��ان��ي
املرتكز على القوة بدل سيادة القانون.
وأش��ار خوشرو كذلك اىل امتناع أمريكا
عن تنفيذ القرار األخري الصادر عن حمكمة
ال �ع��دل ال��دول�ي��ة يف اله ��اي ،داع �ي��ا اىل إدان��ة
ورف ��ض احل�ظ��ر األم��ري�ك��ي م��ن قبل اجملتمع
الدولي عملياً وليس بالكالم فقط.
وأض ��اف :أن��ه بناء على  12تقريراً ص��ادراً
ع��ن ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة فقد
نفذت إيران مجيع تعهداتها وستواصل ذلك
مستقب ً
ال أيضاً مبا يتناسب مع املكاسب اليت
حتصل عليها.
ي��ذك��ر أن��ه خ�لال إج�ت�م��اع جملس األم��ن
ال ��دول ��ي ال� ��ذي ع �ق��د ل ��دراس ��ة س �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع��ددي��ة ،أك� ��دت ال�ك�ث�ير م��ن احل�ك��وم��ات
دع �م �ه��ا ل�ن�ه��ج ال �ت �ع��ددي��ة وان �ت �ق��دت ب �ص��ورة
ص��رحي��ة أو ضمنية نهج ال�ت�ف��رد م��ن جانب
أمريكا وسياستها جتاه اإلتفاق النووي.

السيد نصرالله...
ويسقط كل أقنعة اخل��داع ال��ذي ص �وّروا
ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ني واألم � ��ة أن موقفهم
خم�ت�ل��ف ،وع�ن��دم��ا تسقط األق�ن�ع��ة تتمايز
الصفوف تتحد املعسكرات وهذا من شروط
اإلن��ت��ص ��ار) ،وأوض � ��ح :أن (وج� ��ود املنافقني
وال �ك��ذاب�ين ال��ذي��ن يقتطعون ال��وق��ت يؤجل
اإلنتصار والوعي احلقيقي) ،وأك��د( :أملنا
احلقيقي يف شعوبنا وبعض ال��دول ال�تي ما
زال ��ت ص��ام��دة يف م��وق�ف�ه��ا) ،ون � �وّه (مب��واق��ف
أه��ل غ��زة يف مسريات العودة ب��راً وحب��راً اليت

جت��دد األم��ل وأيضاً يف الضفة الغربية اليت
تعرب عن موقفها حيث خيرج جماهدوها من
الشبان والشابات إلطالق الرصاص أو الطعن
بالسكني).
م��ن جهة ثانية ،أك��د السيد نصر اهلل أن
(الشهداء من خ�لال تضحياتهم ق� ّدم��وا لنا
اإلنتصارات والقوة واألجم��اد وتركوا بيننا
وص��اي��اه��م ال�تي حنفظها حن��ن وعوائلهم).
ولفت اىل أن (كل ما ننعم به من أمن وأمان
هو بفضل دماء الشهداء ومن ضمنهم شهداء
حزب اهلل) ،وأشار اىل أن (األغلبية الساحقة
من عوائل شهدائنا مل تبخل ببقية أبنائها
على هذا الطريق).
توجه السيد نصر اهلل (بالتحية اىل أهلنا
ال�ك��رام واألح�ب��ة م��ن ع��وائ��ل الشهداء الذين
نلتقي اليوم يف حضرتهم وحبضورهم لنحيي
ي ��وم شهيد ح ��زب اهلل ال ��ذي ه��و شهيدهم)،
وت��اب��ع( :ي ��وم  11-11ع��ام  1982نفذ أمري
اإلستشهاديني الشهيد أمحد قصري عمليته
النوعية وال�ت��ارخي�ي��ة عندما استهدف مقر
احلاكم العسكري االسرائيلي يف مدينة صور
مما أدى اىل مقتل ما يزيد عن  120ضابطاً
وجندياً اسرائيلياً وبينهم ج�ن��راالت كبار
يف اجليش واألج�ه��زة األمنية االسرائيلية)،
وأض��اف( :يف ذلك الوقت أعلنت (اسرائيل)
ودم��ر املبنى بالكامل والعملية
احل��داد العام ّ
ه ّزت كيان العدو).
وق��ال السيد نصر اهلل :إن (عملية الشهيد
أمحد قصري أسست ملسار حاسم يف املقاومة
وال�تي تقدمت فيها جمموعة م��ن األح��زاب
والفصائل املقاومة وسرعان ما انتجت حتريراً
وانتصارات من بريوت وبقية املناطق وصو ً
ال
اىل ال�ش��ري��ط احل� ��دودي احمل �ت��ل) ،واك ��د أن
(مسار املقاومة كان قوياً وحامساً ومندفعاً
واجن��ز يف وقت قصري حتريراً عظيماً وكان
االنتصار األول) ،وأوض ��ح :أن (ي��وم 11-11
كان احلجر األساس يف هذا املسار احلاسم،
واليوم حنن نك ّرم كل شهدائنا من األخ��وة
واألخ ��وات الكبار والصغار ،الشهداء القادة
اإلس�ت�ش�ه��ادي�ين واجمل��اه��دي��ن وال �ش �ه��داء يف
خمتلف الساحات اليت حضرنا فيها وحتملنا
فيها املسؤولية وصنعنا فيها اإلنتصارات).
وش� ��دد ال�س�ي��د ن�ص��ر اهلل ع�ل��ى أن (ه ��ؤالء
ال �ش �ه��داء وه�ب��ون��ا احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة ولكنهم
حصلوا بالشهادة على م��ا ه��و أعظم بكثري
ألن اهلل أعد هلم يوم القيامة النعيم العظيم
واألج� ��ر م��ا ال ع�ين رأت وال أذن مس�ع��ت وال
خطر على قلب ب�ش��ر ،ي��وم القيامة عندما
حيشر الناس مجيعاً للحساب ما بني موت
اإلنسان اىل يوم الساعة) ،وتابع :هذا الفاصل
ال��زم�ني ال يعلم اال اهلل ك��م يستمر فاملوت
ليس فناء امن��ا إنفكاكاً للروح عن اجلسد
فقط ،إن من القدر املتيقن ال��ذي ال نقاش
فيه أن الشهداء ال ميوتون وإمنا ينتقلون اىل
احلياة يف هذا العامل الوسطي (عامل الربزخ)
ف ��اهلل سبحانه وت �ع��اىل ي �ق��ول( :وال حتسنب
ال��ذي��ن قتلوا يف سبيل اهلل أم��وات��ا ب��ل أحياء
عند ربهم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهلل من
فضلهم…) ،وأوض��ح( :هناك قرينة واضحة
يف هذه اآليات أنهم أحياء ويستبشرون بنتائج
رفاقهم يف احلياة الدنيا الذي سيلحقون بهم
يف اآلخرة ،خاصة أن هؤالء يرحلون اىل ربهم
الذي يرزقهم من دون حتديد نوع هذا الرزق).
* دعوات وقف احلرب يف اليمن هي نتيجة
صمود الشعب اليمين
واس �ت �غ��رب ال �س �ي��د ن �ص��ر اهلل( :ك �ي��ف أن
العامل الذي أدهشته جرمية قتل خاشقجي
مل يندهش من جرائم العدوان السعودي يف
اليمن)؟! ،وق��ال( :حنن أم��ام وضع جديد يف
اليمن بسبب قضية خاشقجي وم��ن اجليد
بروز التصرحيات الداعية إىل وقف احلرب)،
وأض� ��اف( :دع� ��وات وق ��ف احل ��رب ه��ي نتيجة
ص �م��ود ال �ش �ع��ب ال �ي �م�ني وق ��د ت �ك��ون إلن �ق��اذ
التحالف ال�س�ع��ودي م��ن مستنقع اليمن)،
وأشار اىل أن (إعالن املبادرة األمريكية لوقف
النار بعد شهر تزامن مع أقسى ع��دوان على
الساحل الغربي يف اليمن).
وفيما ح ّذر من أن تكون الدعوات األمريكية
إىل وقف احلرب يف اليمن (خدعة) ،لفت اىل
أنه (جيب التأمل يف توقيت هذه الدعوات)،
ودعا السيد نصر اهلل الشعب اليمين ليصربوا
ويتشبثوا مبواقعهم ألنهم ال�ي��وم أق��رب إىل
اإلنتصار من أي وقت مضى.
اىل ذلك ،رأى السيد نصر اهلل أن (حتويل
القضاء البحريين براءة الشيخ علي سلمان
إىل حكم بالسجن املؤبد يؤكد أن��ه سلطة
ق�م�ع�ي��ة) ،وأض � ��اف( :ال�ش�ع��ب ال�ب�ح��ري�ني لن
يستسلم أياً تكن التضحيات والتهديدات).
* التواضع يف لبنان ال ينفع
وع ��ن ال ��وض ��ع احل �ك��وم��ي يف ل �ب �ن��ان ،لفت
مساحته اىل انه (لو كانت لدينا الرغبة يف
تعطيل تأليف احلكومة اللبنانية لكنا رفضنا
املشاركة فيها) ،وأش��ار اىل أن (اق�ت�راح رفع
عدد ال��وزراء إىل  32قبله رئيس اجلمهورية
لكن رفضه رئيس احلكومة املكلف) ،وش��دد
على التزام ح��زب اهلل مبشاركة حلفائه يف
احلكومة العتيدة.
وفيما ذك��ر أن (كتلة ال �ق��وات تضم 15
ن��ائ �ب �اً وط��ال �ب��وا ب� �ـ 5وزراء واالش�ت�راك ��ي 6
ن��واب طالبوا ب��ـ3وزراء وحصر التمثيل بهم،
واملستقبل طالب بالتمثيل السين له فقط)،
أوض��ح األم�ين ال�ع��ام حل��زب اهلل أن (احلصة
اليت وافقنا عليها يف احلكومة أي  6وزراء ال
تعكس حجمنا النيابي والسياسي والشعيب)،
وأش � ��ار اىل أن� ��ه (ب� �ن ��اء ع �ل��ى م �ع��اي�ير بعض

األفرقاء كان من حقنا املطالبة بـ 10وزراء
لكن يبدو أن التواضع ال ينفع).
وت��اب��ع مساحته ال�ق��ول( :بعد  5أشهر من
امل�ف��اوض��ات م��ع ال �ق��وات واالش�تراك��ي حلت
العقدة لديهم واتصلوا بنا ي��ري��دون امس��اء
ال� � ��وزراء) ،وأض � ��اف( :حن ��ن ج��اوب �ن��ا ب��أن�ن��ا ال
نعطي امس��اء قبل حل مسألة الوزير السين
فردوا بعدم وجود وزير فلم نسلمهم االمساء)،
وأش � ��ار اىل ان� ��ه (ب �ع ��د ذل� ��ك وق� ��ف تشكيل
احلكومة وذه��ب الرئيس املكلف إىل باريس
وعدنا إىل التحريض الطائفي واملذهيب).
وسأل السيد نصر اهلل النائب وليد جنبالط
(م��ا ه��و م�ص��در معطياتكم ح��ول دور اي��ران
وسوريا يف تعطيل احلكومة واذا بدأت القراءة
عندك هكذا فعدّهلا؟) ،وأضاف( :لقد أخرت
احل�ك��وم��ة  4اش�ه��ر بسبب ع�ق��دت�ك��م) ،وتابع
القول( :القوات اللبنانية واالشرتاكي عملوا
على تأخري احلكومة  4و  5اشهر فعليهما
انتظار مدة مثلها لآلخرين وأي مطالبة منها
يكون اع�ت��داء) ،وخلص اىل أن (رب��ط تأليف
احلكومة م��ع اي ��ران والعقوبات االمريكية
ومع دمشق والرئيس األسد أمر سخيف).
واذ لفت اىل أن ح��زب اهلل ليس ط��رف �اً يف
املفاوضات وحل املشكلة عند الرئيس املكلف،
ق� ��ال( :حن� ��ن ك �ن��ا ن��ري��د م �ع��اجل��ة امل��وض��وع
باحلكمة وأن يكون الرئيس املكلف زعيم وطين
ويستوعب ابناء طائفته) ،وأض��اف( :العالقة
مع فخامة الرئيس عون ممتازة واسرتاتيجية
وفوق كل اخلالفات) ،وأوضح أن حزب اهلل مل
يطلب (أن يكون الوزير السين من حصة رئيس
اجلمهورية أو التيار الوطين احلر).
وإذ ش��دد على أن��ه (ك��ل ما قيل عن عقدة
مفتعلة أو ط��ارئ��ة يف تشكيل احلكومة غري
ص�ح�ي��ح) ،ق��ال مس��اح�ت��ه( :م��ن أول ي��وم بدأ
احل ��دي ��ث ع ��ن ت �ش �ك �ي��ل احل��ك ��وم ��ة حت��دث�ن��ا
م��ع ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف وامل�ع�ن�ي�ين حب��ق السنة
امل�س�ت�ق�ل�ين ب ��وزي ��ر يف احل �ك ��وم ��ة) ،وأض� ��اف:
(ه��ؤالء ميثلون شرحية كبرية من الشعب
اللبناني وج��زءاً كبرياً من الطائفة السنية
الكرمية ومن حقهم أن ُيثلوا بوزير) ،ولفت
اىل أن (سنة  8آذار كانوا دائماً إىل جانب
املقاومة وفلسطني واملقدسات وه��م مفخرة
حقيقية ومنعوا حصول صراع مذهيب تريده
أمريكا يف لبنان) ،وأوض��ح( :حن��ن يف حزب
اهلل نفتخر ونعتز بأن يكون ال��وزراء الـ  6من
الطائفة السنية ينتمون للمقاومة ونفتخر
بكل سين وسنية).
كما إلتقى األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل ل�ي� ً
لا رئ�ي��س التيار الوطين
احلر الوزير جربان باسيل ،حيث مت البحث
يف موضوع تشكيل احلكومة والعمل إلجياد
ال�س�ب��ل الكفيلة حل��ل ال�ع�ق��د ال�ت�ي تعرتض
تأليفها.
والتقى األم�ين ال�ع��ام حل��زب السيد حسن
نصراهلل ،ليل اجلمعة ،رئيس التيار الوطين
احلر ووزير اخلارجية اللبناني جربان باسيل.
وقد ّ
مت البحث يف موضوع تشكيل احلكومة
والعمل إلجي��اد السبل الكفيلة حلل العقد
ال�تي ت�ع�ترض تأليفها ،وال��وض��ع اإلقليمي،
وأهمية تعزيز االستقرار يف لبنان مالقاة ألي
تطور يف املنطقة.
وت � �ط� ��رق ال �ب �ح ��ث إىل ع � ��دد م� ��ن امل �ل �ف��ات
الداخل ّية حيث إتفق الطرفان على وجوب
حتصني الوحدة الوطن ّية ،ومنع اإلجنرار إىل
توتري البالد أو حتريض مذهيب أو طائفي.
ويف السياق ،أكد اللقاء التشاوري للنواب
ال�س� ّن��ة يف ال�برمل��ان اللبناني أال ت��راج��ع عن
مطلبه بتوزير أحد نوابه الستة.
وب �ع��د ل�ق��ائ��ه ال��رئ �ي��س م�ي�ش��ال ع ��ون أك��د
أع �ض ��اء ال �ل �ق��اء أن ال �ك ��رة يف م�ل�ع��ب رئ�ي��س
احلكومة املكلف سعد احلريري إلجياد خمرج
مبا يضمن صحة متثيلهم.

الفروف...
وقال السفري يف تصريح لوكالة (نوفوسيت)
نشر أم��س السبت( :ج ��دول أع�م��ال إجتماع
الوزيرين الذي سيعقد يف فرساي قرب باريس
قيد التشاور ،لكين لن أفشي سرا إذا قلت إن
الفروف ولودريان سيحرصان قبل كل شيء،
على ضبط الساعة يف متابعة امللفات الدولية
األك �ث��ر إحل��اح��ا ،ومنها التسوية السورية
واألزمة األوكرانية وبرنامج طهران النووي).
وت��اب��ع( :ن��أم��ل يف أن يتمكن ال��وزي��ران من
إجراء حبث مفصل للعالقات الثنائية أيضا).
وأش ��ار السفري إىل أن ال�ع�لاق��ات الروسية
ال �ف��رن �س �ي��ة اك �ت �س �ب��ت يف ال� �ف�ت�رة األخ �ي�رة
ديناميكية إجي��اب�ي��ة ،مل��ا شهدته م��ن تطوير
االتصاالت السياسية كما ونوعا ،إضافة إىل
تنامي مؤشرات التعاون اإلقتصادي.
وأض � ��اف( :م ��ن امل �ه��م اغ �ت �ن��ام ف��رص��ة لقاء
فرساي املقبل لرتسيخ هذه النزعات املثرية
للتفاؤل).
وي��أت��ي ل�ق��اء الف� ��روف ل ��ودري ��ان امل��رت�ق��ب يف
إطار ما يسمى (حوار تريانون) ،الذي أطلقته
موسكو وب��اري��س قبل أكثر من ع��ام بصفته
منتدى دائما يتيح للتفاعل الروسي الفرنسي
على صعيد اجملتمع املدني بهدف تعزيز الثقة
املتبادلة والتفاهم بني شعيب البلدين.

الشعب الغابوني...
وح �س��ب وك��ال��ة (األن� ��اض� ��ول) ف ��إن بونغو
( 59عاماً) أصيب بالشلل بعد فرتة قصرية
من وصوله إىل الرياض ،ومت نقله إىل غرفة

العمليات ودخل يف حالة غيبوبة اصطناعية
مل يستفق منها حتى اآلن.
وب �ع ��د ف �ت�رة وج� �ي ��زة م ��ن ن �ق��ل ب��ون �غ��و إىل
املستشفى ،مت تشكيل آل�ي��ة ثالثية للحكم
م��ن قبل رئيسة احملكمة ال��دس�ت��وري��ة ماريا
ماديلينا مبورانتسو ،ومدير شؤون احلكومة
الرئاسية برجيا لوكروتشا عليهانغا ،ومدير
احل��رس الرئاسي األخ غري الشقيق للرئيس
العقيد فريدريك بونغو .أم��ا ق��ادة احلزب
الدميقراطي احلاكم يف الغابون ،فقد نفوا
مجلة االدعاءات اليت تفيد بوفاة بونغو.
جتدر اإلشارة إىل أ ّن بونغو وصل إىل احلكم
بعد وف ��اة وال ��ده عمر بونغو الغامضة عام
 2009وه��و على رأس السلطة ،م��ا زاد من
الشائعات حول مصري إبنه الرئيس احلالي.

إيران تؤكد...
ج ��اء ذل ��ك يف كلمة أل �ق��اه��ا آل حبيب،
خالل إجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة
اجل �م �ع��ة وال� � ��ذي خ �ص��ص مل �ن��اق �ش��ة ت�ق��ري��ر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد على حق مجيع الدول يف استخدام
الطاقة ال�ن��ووي��ة السلمية منوها اىل تعهد
الدول املتقدمة يف بذل أقصى درجات التعاون
م ��ع ال �ب �ل��دان ال �ن��ام �ي��ة إلس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة
ال�ن��ووي��ة وام �ت�لاك امل �ع��دات والتقنية وامل ��واد
النووية لألغراض السلمية.
ون �وّه اىل أن التهم ح��ول الربنامج النووي
اإلي ��ران ��ي ك��ان��ت دون أس ��اس وش�ك�ل��ت أزم��ة
خمتلقة م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ،ووص ��ف امل�ش��ارك��ة
اإليرانية الفاعلة يف املفاوضات اليت أمثرت
عن التوقيع على اإلتفاق النووي والتقارير
املتتالية ل�ل��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ال�ق��ائ�م��ة على
اإللتزام الكامل لطهران ببنوده خري دليل عل
سلمية برناجمها النووي.
ون��دد آل حبيب باحلظر األمريكي األخري
واعتربه انتهاكاً لقرار جملس األمن 2231
واإلتفاق النووي ،موضحاً أن سياسات أمريكا
حيال اإلت�ف��اق ال�ن��ووي وق��رار جملس األمن
الدولي دلت بوضوح على انها مل تكن تشعر
ب��أي قلق حيال ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي اإلي��ران��ي
حتى يف املاضي ،وقد أطلقت األكاذيب مرات
عديدة بهدف اإلستمرار يف مواقفها املناوئة
إليران.
واك��د على ض��رورة حت ّلي اجملتمع الدولي
باملزيد من اليقظة حيال احلفاظ على نظام
حظر االنتشار النووي واإلستمرار يف تنفيذ
اإلتفاق النووي يف مواجهة التهم األمريكية
املختلقة املناهضة إليران.
حتمل مسؤولياته
ودعا اجملتمع الدولي اىل ّ
ب ��إخت ��اذ م ��واق ��ف وردود أف��ع ��ال م�ن��اس�ب��ة يف
مواجهة احلظر األمريكي اجلديد ،مؤكدا
ع�ل��ى ض� ��رورة ال��ت ��زام مج�ي��ع امل��و ّق �ع�ين على
اإلت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي ب �ع �ه��وده��م ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
وال ��رد على انتهاك أمريكا السافر لإلتفاق
وخطواتها الالقانونية.
وق��ال :إن من مسؤولية اجملتمع ال��دول��ي يف
اط��ار امل�ب��ادئ ال ��واردة يف ميثاق االم��م املتحدة
ودعم التعددية ،املبادرة للحفاظ على اإلتفاق
النووي ورفض اجراءات أمريكا أحادية اجلانب.

أمانو...
ورغ ��م ت�ق��اري��ر ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
الذرية ،قرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب
يف الثامن م��ن مايو امل��اض��ي اإلن�س�ح��اب من
اإلت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي امل �ب�رم م ��ع ط� �ه ��ران ،وق ��رر
حينها فرض حظر شديد على إي��ران ضمن
حزمتني دخلت الثانية حيز التنفيذ يف 4
من نوفمرب اجل��اري وال�تي استهدفت قطاع
النفط والطاقة والبنوك والشحن البحري
والطريان.
م� ��ن ج ��ان��ب �ه ��ا ،أع��ل �ن ��ت امل �ت �ح ��دث ��ة ب��إس��م
االحت ��اد األوروب� ��ي ل�ل�ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة مايا
كوسيانسيتش ،بأن االحت��اد كثف جهوده
للحفاظ على اإلتفاق النووي.
وق � ��ال � ��ت ك ��وس �ي ��ان �س �ي �ت ��ش يف ت �ص��ري��ح
للصحفيني يف ب��روك �س��ل :ان ��ه مت تكثيف
اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة خ�ل�ال االس��اب �ي��ع املاضية
م ��ن أج� ��ل احل� �ف ��اظ ع �ل��ى اإلت� �ف ��اق ال �ن ��ووي
وكذلك للحفاظ على العالقات التجارية
واإلق�ت�ص��ادي��ة م��ع إي ��ران خ��اص��ة االج� ��راءات
املتعلقة بإجياد قناة مالية خاصة معها.
وأض ��اف ��ت :إن أح ��د إج ��راءات �ن ��ا الرئيسية
هو تفعيل قوانني حجب احلظر ال�تي قمنا
بتحديثها خالل شهر اغسطس املاضي.
وتابعت قائلة :إن هذا هو أحد االج��راءات
املتخذة وال��ذي يهم الشركات كثريا ألننا
نرى بان التجارة مع إيران ستبقى مشروعة.
ي��ذك��ر ان ال �ت �ف��اص �ي��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إجي��اد
ال �ق �ن��اة امل��ال �ي��ة اخل��اص��ة ال�ت�ي وع ��د االحت ��اد
األوروب� � ��ي ال �ش��رك��ات ب �ه��ا ل�لإل �ت �ف��اف على
احلظر األمريكي ومواصلة التجارة مع إيران،
مازالت مبهمة.

مساعد...
وإع �ت�بر م�س��اع��د وزي ��ر خ��ارج�ي��ة بريطانيا
العالقات الراهنة مع إيران بأنها ب ّناءة تساعد
لندن على خ��وض ح��وار م��ع إي ��ران للتوصل
اىل إت�ف��اق��ات وامل�ض��ي بها اىل األم ��ام وحسم
القضايا العالقة بني البلدين حتى لو كانت
ه��ذه ال �ل �ق��اءات ثنائية ب�ين شخصيتني من
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البلدين .ورأى وجود مشرتكات تعود بالنفع
على احلكومتني إقليمياً وجيو سياسياً عرب
املشرتكات اليت تربطهما.
وع� ��ن ال �ت��أث�ير االجي ��اب ��ي ال�بري �ط��ان��ي يف
احلفاظ على اإلتفاق النووي ونوعية السلوك
االمريكي وردة الفعل حيال لندن وباقي الدول
املو ّقعة على اإلتفاق النووي قال ال�برت :إن
اخلالفات بني أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة أقل
من اخلالفات الكربى بني روسيا والصني من
جهة ،وأمريكا من جهة أخ��رى م�ش��دداً على
بقاء الواليات املتحدة حليفة لألوروبيني.
وأع ��رب ع��ن اع�ت�ق��اده ب ��أ ّن ال ��دول الشريكة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ل��ن ت��واك��ب أم��ري �ك��ا يف
م��واص �ل��ة احل �ظ��ر ع�ل��ى إي� ��ران م��ش ��دداً على
ضرورة احلفاظ على اإلتفاق النووي.
وأش��ار اىل مباحثات أجرتها ال��دول املو ّقعة
على اإلتفاق النووي خاصة الدول األوروبية
للتوصل اىل آلية موثوق بها ختدم التبادل
امل ��ال ��ي وامل� �ص ��ريف م ��ع إي � ��ران م �ص��رح �اً ب ��أ ّن
الدول األوروبية تسعى اىل الشفافية يف هذا
املوضوع.
وقال :إن التأييد الذي حصلت عليه إيران
 12مرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ب�ي ّ�بن ال �ت��زام ه��ذا البلد بتعهداته وحيظى
بالنسبة ال�ي�ن��ا بأهمية ب��ال�غ��ة وحن ��ن حنث
إي ��ران على مواصلة ه��ذا النهج م��ؤك��دآً أ ّن
املساعي اليت تبذهلا ال��دول األوروبية إللغاء
احلظر املفروض ٌ
رهن بالتزام الطرف املقابل
بتعهداته.
ورأى آل�ب�رت للجانب اإلق �ت �ص��ادي أهمية
بالغة يف اإلت�ف��اق ال�ن��ووي توليها بريطانيا
املضي بعمليات تفعيل
وتسعى من خالله اىل
ّ
اجلانب اإلقتصادي لإلتفاق النووي والتجارة
مع إيران وإجراء تعديل على احلظر.
وق ��ال آل�ب�رت :إن�ن��ا كجهة اوروب �ي��ة أبلغنا
الواليات املتحدة مبا نقوم به من حماوالت
إلجي��اد مرونة يف التبادل املالي املصريف مع
إي��ران مشرياً اىل التعقيدات ال�تي نواجهها،
األم� ��ر ال� ��ذي ب ��دأت ��ه ال � ��دول األوروب � �ي� ��ة منذ
الصيف املاضي معلناً عن عدم إطالعه عن
ال��دول��ة ال�ت�ي تستضيف امل�ب��اح�ث��ات يف ه��ذا
الشأن.
وعن تولي بريطانيا بعد إنسحاب واشنطن
م ��ن اإلت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي م�ه�م��ة إع � ��ادة صيانة
مفاعل املاء الثقيل يف أراك ومدى تقدّم هذه
العمليات ق��ال :إننا ن��رى يف ذل��ك تطوراً يف
شأن اإلتفاق النووي أل ّن تغيري أداء مفاعل
أراك للماء الثقيل وتصدير اليورانيوم هما
دليالن على جناح اإلتفاق النووي.
ّ
وأك� � ��د آل �ب��رت ع �ل��ى ض� � ��رورة ال�ش�ف��اف�ي��ة
حالياً يف العالقات بني البلدين وخوضهما
ح��وارات يف القضايا العالقة بينهما منوهاً
اىل املساعي اليت تبذهلا لندن عرب توظيف
عالقاتها بالدول األوروبية والواليات املتحدة
خلدمة ختفض حدة التوتر يف املنطقة.
وخ� �ت ��ام� �اً أع � ��رب آل �ب��رت ع ��ن رغ� �ب ��ة وزي ��ر
اخلارجية الربيطاني «جرمي هانت» لزيارة
إيران ملا هلذه الزيارة من فرص تعود بالنفع
على بالده.

ممثل إيران...
امل ��ؤمت ��ر ال ��دول ��ي ل �ل �س�لام يف اف�غ��ان�س�ت��ان
بنسخته الثانية ،وال��ذي تستضيفه موسكو،
يف تصريح للصحفيني ،اجلمعة :ان مساعينا
مع البلدان االخ��رى يف املنطقة ترتكز على
دع ��م اف �غ��ان �س �ت��ان ون ��أم ��ل بتحقيق امل��ؤمت��ر
أهدافه عرب املواقف املطروحة فيه.
ووصف املؤمتر املذكور بأنه يكتسب املزيد
من األهمية ألن ممثلني عن اجمللس األعلى
للسالم يف افغانستان باالضافة اىل طالبان
وبلدان اجلوار تشارك فيه.
وي �ش��ار اىل ان امل��ؤمت��ر ال��دول��ي ل�ل�س�لام يف
افغانستان بنسخته الثانية انعقد اجلمعة
يف موسكو مبشاركة مندوبني عن الالعبني
االق�ل�ي�م�ي�ين وال�ع��امل�ي�ين وك��ذل��ك ال�ب�ل��دان
الصديقة لكابول.

تتمات ص 3
اليمن...
وق��ال احلوثي إن الرئيس االمريكي دونالد
ترامب وإدارت��ه يفضالن مواصلة احل��رب املدمرة
بسبب العوائد االقتصادية اليت تنتجها.
الناطق باسم أنصار اهلل حممد عبد السالم
ق ��ال»ن ��رح ��ب مب��وق��ف م��وس�ك��و ال� ��ذي اع �ت�بر أن
اس�ت�م��رار ال��دع��م األم�يرك��ي للحرب واحل�ص��ار
يتناقض مع دعوات واشنطن».
ورأى أن «استمرار الدعم األمريكي للحرب
والتجويع يف اليمن يثبت دع��م واشنطن ملسار
التدمري».
ويف تغريدة ل��ه على ت��وي�تر ق��ال عبد السالم
إن حتالفاً أمريكياً بريطانياً إسرائيلياً يضم
مرتزقة حمليني وأجانب وعناصر من «داع��ش»
و»القاعدة» مدعومني بإسناد جوي وحبري وبري،
إضافة اىل مليارات ال ��دوالرات تصرف كلها يف
مقابل شعب يقف صامداً ليصنع معجزة وليثبت
أن اليمن مقربة للغزاة.
ميدانياً استهدفت القوة الصاروخية السبت
معسكراً مستحدثاً ملرتزقة اجليش السعودي يف
منطقة عسري.
وق ��ال م�ص��در عسكري إن ال�ق��وة الصاروخية
أطلقت صاروخا باليستيا من ط��راز بدر  1على
معسكر مستحدث للغزاة يف عسري.

