تتمات

تتمات ص 1
الرئيس روحاني...
أن ال تقتصر على القضاء على اإلرهابيني
واجل �م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة وإمن ��ا ال�ترك�ي��ز على
ج ��ذور وظ ��روف من��و اإلره� ��اب ،ومب��ا ي ��ؤدي اىل
القضاء على هذه الظاهرة متاماً.
وأعرب رؤساء جمالس الدول الست يف بيانهم
ع��ن تأييدهم لعقد ال ��دورة الثالثة للمؤمتر
خ �ل�ال ال� �ع ��ام  2019يف م��دي �ن��ة اس�ط�ن�ب��ول
الرتكية.
ون� ��دد امل ��وق �ع ��ون ع �ل��ى ال �ب �ي��ان ب��امل �م��ارس��ات
اإلرهابية اليت تستهدف ال��دول األعضاء مبا
يف ذلك احل��ادث اإلرهابي األخري يف جابهار؛
م��ؤك��دي��ن عزمهم على قلع ج ��ذور اإلره ��اب
والتنديد مبساندة هذه الظاهرة.
وأك ��دوا يف ختام امل��ؤمت��ر ،على دور السالم
والتنمية املستدامة بوصفها الشرط األساسي
ل�ل�ن�ه��وض مب �س �ت��وى ال �ع�لاق��ات وال�ت�م��اس��ك
وتظافر اجلهود بني ال��دول ،واج��راء مزيد من
احلوار بني الربملانات والشعوب.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م ��ن ال �ب �ي��ان ،أش� ��ار رؤس ��اء
اجمل��ال��س ال�س�ت��ة ،اىل ال �ل �ق��اءات ال�تي مجعت
بينهم على هامش مؤمتر طهران؛ منوهني اىل
ان املباحثات تناولت أهم القضايا اإلقليمية
والدولية مبا فيها اإلرهاب وآثار هذه الظاهرة
ع �ل��ى ال �س�ل�ام واألم � ��ن يف امل�ن�ط�ق��ة وال �ع ��امل؛
باإلضافة اىل النتائج السلبية النامجة عن
السياسات األح��ادي��ة يف املناطق ذات الصلة
وأبعد من ذلك.
كما أكد البيان على دور األمم املتحدة يف
ترسيخ جماالت التعاون الدولي بهدف الوقاية
من اإلره ��اب والتطرف ومكافحتهما واخت��اذ
اج ��راءات تتناغم والقوانني الدولية وميثاق
األمم املتحدة.
وأكد البيان أيضاً على دعم البلدان الستة
لكافة االج��راءات اهلادفة اىل حتقيق التنمية
االقتصادية املستدامة على الصعيدين الوطين
واالقليمي وأي �ض �اً حتسني ال�ع�لاق��ات وارس ��اء
م��زي��د م��ن ال�ت��واص��ل ب�ين ال ��دول واجملتمعات
والشعوب.
كما نوه البيان اىل أن اإلتفاق النووي الذي
أب� ��رم ب�ين إي� ��ران وجم �م��وع��ة  1+5اىل جانب
االحت��اد االوروب ��ي وال��ذي ص��ادق عليه جملس
األم��ن الدولي عرب ق��راره املرقم  ،2231شكل
اجنازاً هاماً على صعيد الدبلوماسية التعددية
ومب��ا يستدعي اخت ��اذ اج� ��راءات عاجلة حول
ال �ت��زام ال ��دول وتنفيذها الكامل بالتعهدات
املدرجة يف هذا القرار.
ويف کملة لرئيس اجلمهورية حسن روحاني
خالل املؤمتر ،شدد على أن (احلظر األمريكي
ضد إي��ران هو إره��اب إقتصادي) ،م��ؤك��داً أن
(عاملنا اليوم مير بتحديات مهمة من اإلرهاب
والتطرف والتفرد باآلراء).
وق ��ال روح ��ان ��ي أم ��س ال�س�ب��ت :إن احل ��وادث
اإلرهابية بشتى أمناطها واليت شهدتها البالد
خ�لال  40سنة مل حت��دث ثغرة يف ع��زم وإرادة
الشعب اإليراني الذي كافحها بكل ما اُوتي
من قوة ودون أن يسمح هلا بالتقدم.
وأض ��اف روح��ان��ي ب ��أ ّن ال �ع��امل ال �ي��وم يواجه
حت� ��دي� ��ات ص �ع �ب��ة وم� �ع� �ق ��دة ك��ال �ت �غ �ي�يرات
املناخية واألزم��ات اإلقتصادية وع��دم التنمية
واإلعتداءات واحلروب والفقر واجلوع والتف ّرد
واألحادية واإلرهاب واإلرهابيني.
وص ّرح روحاني بأ ّن إيران كانت منذ البداية
الضحية األوىل وال �ك�برى ل�ظ��اه��رة اإلره ��اب
املشؤومة اليت أحلقت بالبالد خسائر كبرية
يف األرواح واألموال.
وأش� � ��ار رئ �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة اىل األح � ��داث
اإلرهابية اليت شهدتها البالد بدايات انتصار
ثورتها اإلسالمية والتفجريات واغتيال رئيس
اجلمهورية ورئيس الوزراء آنذاك واستشهاد 17
ألف مواطن نتيجة اإلرهاب وجرائم اإلرهابيني
ال��ذي��ن ي�ت�م�ت�ع��ون ال �ي��وم ب��إس �ن��اد م��ن ال�غ��رب
والواليات املتحدة.
كما لفت الرئيس روحاني اىل اغتيال علماء
ن��ووي�ين إي��ران�ي�ين على ي��د مرتزقة متعاونني
م��ع األج��ان��ب كما أش ��ار اىل إع �ت��داء مجاعة
«داعش» على مبنى جملس الشورى اإلسالمي
وح��ادث مدينة أه��واز اإلرهابي واهلجوم الذي
شهدته مدينة جابهار (ج�ن��وب ش��رق البالد)
قبل يومني ،واصفاً إياها بأنها لن حتدث ثغرة
يف صفوف الشعب ومكافحته املتواصلة لشتى
أمناط اإلرهاب.
ودعا روحاني اىل ايقاف نزيف الدم وتشريد
األهالي كما دعا اىل جتفيف مصادر اإلرهاب
م�ع�ت�براً ذل ��ك م�س��ؤول�ي��ة مج�ي��ع ال� ��دول عرب
التكاتف وانتهاج إرادة ال تعرف الرتاجع.
كما تطرق روحاني يف كلمته اىل ضرورة
مكافحة املشاكل النامجة عن عدم التنمية
ومنها اجل��رمي��ة وال�ت�ه��ري��ب وغسيل األم ��وال
واإلره� ��اب ال�تي باتت مجيعها تهدد اجملتمع
اإلنساني.
ورأى الرئيس اإليراني بأ ّن التدخل األجنيب
يسد الطريق أمام النمو الطبيعي للمجتمعات
ومكافحة الشعوب ملشاكلها بنفسها ،الفتاً اىل
ما تنفقه بعض الدول من مليارات ال��دوالرات
لزيادة اخلالفات وتوسيع الثغرات.
وق� ��ال :إن �ن��ا مج�ي�ع�اً أب �ن��اء ح �ض��ارة ك�برى
علينا صونها والرقي مبستواها ،مؤكداً على
تع ّرض هذه احلضارة هلجوم واعتداء حياول
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تدمري هويتها واستقالهلا واألواصر اليت تربط
بني شعوبها.
ولفت روحاني اىل دولة بدأت حرباً جتارية مع
الصني وب��دأت تلوم باكستان وتقوم بتحقري
أفغانستان وتنوي معاقبة تركيا وتهديد إيران
وروسيا باحلظر.
وشدّد الرئيس اإليراني على أننا إجتمعنا هنا
لنعلن بأننا لن نتحمل هذه املواقف والوقاحة
األمريكية وسنقف بوجهها عرب تعزيز عالقاتنا
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واألمنية.
ّ
وأك� ��د ك��ذل��ك ع�ل��ى أ ّن االن �ت �ص��ار ال��ذي
مت حتقيقه ض��د اإلره � ��اب ال ي�ع�ني القضاء
عليه كام ً
ال مشرياً اىل ما قدمته إي��ران من
تضحيات يف األرواح ملكافحة اإلرهابيني ،فض ً
ال
عن إنفاقها سنوياً  800مليون دوالر وتقدميها
خسائر بشرية ملنع عمليات تهريب املخدرات
اليت حياول من خالهلا املهربون نقل املخدرات
اىل الغرب والواليات املتحدة ومشال افريقيا
وغرب آسيا.
ودع��ا روح��ان��ي إىل تأسيس شبكة أمنية مع
دول اجلوار دون املساس بسيادة األراضي وذلك
ملتابعة قضايا دبلوماسية وجتارية والتقليل من
النهج التسلحي يف املنطقة.
مدمرة وغري
وقال :إن واشنطن تقوم بأعمال ّ
بناءة ال حترتم اجلسور والعالقات بني الدول،
واصفاً إياها بأنها دولة حم ّقرة للحضارات ال
ميكن أن نتوقع منها بأن تكون بلداً تقوم عليه
قواعد احلضارة املشرتكة ،مذكراً يف نفس
ال��وق��ت ال��والي��ات املتحدة بأنها ل��ن تفلت من
عقاب ما ارتكبته من دمار وخسائر.
* الرجياني :احلروب اإلقليمية أظهرت بأن
جملس األمن ال يقوم مبسؤولياته
ويف كلمته خالل املؤمتر ،قال رئيس جملس
الشورى اإلسالمي اإليراني علي الرجياني :أنه
لو ألقينا نظرة على الساحة الدولية نرى بأن
احل��روب اإلقليمية أظهرت بأن جملس األمن
الدولي ال يقوم مبسؤولياته.
وأض��اف الرجياني :إن احل��روب اإلقليمية يف
العراق وأفغانستان وليبيا والبلدان األخ��رى
دللت على أن جملس األمن مبكانته ال يؤدي
مسؤولياته.
وأش��ار رئيس اجمللس اىل احلظر األمريكي
األح� ��ادي ض��د ال�ب�ل��دان األخ� ��رى ،موضحاً أن
هذا املوضوع مل يصادق عليه يف جملس األمن
وهو ما يالحظ يف احلظر املفروض على روسيا
وإيران وبلدان أخرى.
ووصف تصرفات ترامب بأنها سحقت نظام
حقوق اإلن�س��ان كما أدت اىل شعور البلدان
باليأس كما أنها ال تشعر ب��اإلرت�ي��اح ج � ّراء
النهج األمريكي ازاء النظام العاملي.
وأك ��د أن جملس األم ��ن ال��دول��ي ال ي��ؤدي
مسؤولياته بشكل ج�ي��د ،م�ع�ت�براً أن النزعة
األمريكية األح��ادي��ة خ�لال األع� ��وام األخ�يرة
خطرية ألن القيم اإلنسانية اليت بذلت اجلهود
م��ن أجلها وق��ام عليها نظام حقوق اإلنسان
حتولت اىل قضية ذات طبيعة جتارية من قبل
هذا الشخص.
وإت�ه��م أمريكا وحلفاءها يف املنطقة بأنها
عناصر مؤججة لإلرهاب( ،ورغم أنهم يرفعون
شعار مكافحة اإلره ��اب لكنهم يستخدمونه
كأداة على الصعيد العملي).
واعترب أن مثل هذه األوضاع يف العراق وسوريا
وأفغانستان أدت اىل أن تقوم بلدان املنطقة
بالتخطيط لقيام نظام أمين إقليمي حيث أن
إحدى النماذج الناجحة تتمثل بالتعاون القائم
بني إيران وسوريا وتركيا وروسيا يف سوريا وهو
ما استخدم ملعاجلة األزمة.
ولفت اىل أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
دعمت سوريا بطلب منها وكذلك احلال يف
العراق بهدف القضاء على اإلرهاب كما انها
تشعر باملسؤولية حيال البلدان األخرى وترحب
مبثل هذه األنظمة اإلقليمية.
وأع��رب عن تفاؤله ب��أن يشهد مؤمتر رؤس��اء
جمالس البلدان االسيوية الستة يف مكافحة
اإلرهاب اختاذ خطوات عملية يف املنطقة على
هذا الصعيد( ،كما ان املساعي تبذل لتمتني
االواص��ر بني االجهزة االستخبارية واألمنية
للبلدان االعضاء بهذه املؤمتر وتوطيد التعاون
اإلقتصادي فينل بينها ومن املؤمل أن يستطيع
هذان العنصران تعزيز التضامن اإلقليمي وأن
تدخل مكافحة اإلرهاب مرحلة جديدة).
ومتنى أن يشهد املؤمتر ،خطوات عملية يف
مكافحة اإلرهاب خالل دورته احلالية.
ه� ��ذا وخ �ل�ال م��ؤمت��ر ص�ح�ف��ي ج� ��رى عصر
السبت يف ختام املؤمتر ،أعلن رئيس جملس
الشورى اإلسالمي علي الرجياني :أن الربملان
الباكستاني هو من طرح فكرة عقد املؤمتر،
وس�ب�ب�ه��ا أن آس �ي��ا ت��وج��د ف�ي�ه��ا أرض �ي��ة لنمو
احلركات اإلرهابية ،وأضاف :جيب أن نسعى
من أجل الكشف عن األطراف اخلارجية اليت
تدعم اإلرهاب.
وحول اطالق سراح حرس احلدود االيرانيني
املختطفني يف م�يرج��اوة ،ق��ال الرجي��ان��ي :مت
مناقشة ه ��ذا امل��وض��وع يف امل ��ؤمت ��ر ،وك��ان��ت
واح��دة من اهتماماتنا الرئيسية وطبعاً فإن
رئيس اجلمهورية حتدث عن هذا املوضوع.
وق��ال الرجي��ان��ي :أن باكستان ودو ً
ال أخرى
قطعت وع��داً بالسعي إلط�لاق سراحهم ،وأن
يتم حل هذه املشكلة بأسرع وقت ممكن .وأشار
اىل أنه فض ً
ال عن باكستان ،هناك دول أخرى
متورطة يف هذه القضية ،تقوم بإجراءات إلثارة
الفوضى واإلضطرابات يف إيران ،وسنتابع هذه
املشكلة جبدية.

* رئيس اجمللس الباكستاني جيب التعاون
لتجفيف جذور اإلرهاب
بدوره ،قال الرئيس السابق للمؤمتر ورئيس
اجمل�ل��س الباكستاني أس��د قيصر( :نرفض
جم� ��يء س��ائ��ر ال � ��دول اىل امل �ن �ط �ق��ة ب��ذري�ع��ة
مكافحة اإلرهاب).
وأضاف قيصر ،إننا نناقش خالل هذا املؤمتر
ال �ت �ح��دي��ات ال�ت�ي ت ��واج ��ه ع�م�ل�ي��ات مكافحة
اإلرهاب مؤكداً على ضرورة التعاون بني كل
م��ن باكستان وإي� ��ران وأفغانستان وتركيا
وال �ص�ين وروس �ي��ا واخت� ��اذ خ �ط��وات مشرتكة
لتجفيف جذور اإلرهاب.
وأضاف :ينبغي هلذه الدول أن تضطلع بدور
فاعل يف جم��ال مكافحة اإلره ��اب على غ��رار
دوره ��ا اهل ��ام يف خمتلف اجمل ��االت السياسية
واإلقتصادية والثقافية .ولفت اىل أن إي��ران
إبتليت ب��احل��رب واإلره � ��اب خ�ل�ال العقدين
األخ�يري��ن موضحاً بأنها متكنت م��ن حتمل
مسؤوليتها يف ه��ذا الصدد على أفضل وجه.
وس � ّل��م رئ�ي��س اجمل�ل��س ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ،رئ��اس��ة
املؤمتر الی نظريه اإليراني ،علي الرجياني.
* رئيس اجمللس األف�غ��ان��ي :ع��دم مساعدة
أفغانستان يف مكافحة اإلره��اب ّ
عطل الكثري
من املشاريع
أم��ا رئ�ي��س اجمل�ل��س األف�غ��ان��ي عبد ال ��رؤوف
ابراهيمي ،فقد أعلن دعم بالده للمساعي اليت
يبذهلا املؤمتر ملكافحة اإلرهاب.
وأش��ار ابراهيمي اىل أن (أفغانستان كانت
على مدى عقدين مسرحاً للعمليات اإلرهابية)
م ��ؤك ��داً :إن ع ��دم م �س��اع��دة أف �غ��ان �س �ت��ان يف
مكافحة اإلره ��اب عطل الكثري م��ن املشاريع
اإلقتصادية ووسع مساحة اإلرهاب يف املنطقة).
* رئيس اجمللس الروسي :واشنطن تستخدم
اإلرهابيني كوسيلة للتدخل يف شؤون الدول
األخرى
أم��ا رئ�ي��س اجمل�ل��س ال��روس��ي فياتشيسالف
فولودين فقال يف كلمته يف املؤمتر :إن (عدم
حتقيق ال��والي��ات املتحدة أي اجن��از يف سوريا
جعلنا نعرتض على وجودها وممارساتها).
وأض� ��اف :إن ال��والي��ات املتحدة األمريكية
تستخدم اإلرهابيني للضغط والتدخل بشكل
مباشر يف شؤون الدول األخرى ذات السيادة.
وت ��اب ��ع أن (وج � ��ود اإلره� � ��اب يف ب��اك�س�ت��ان
وأفغانستان وسوريا ودول أخ��رى يدعوننا اىل
تكثيف تعاوننا يف مكافحته).
وحذر فولودين من (التعامل بإزدواجية مع
اإلرهاب) ،مؤكداً ضرورة (التعاون فيما بيننا
ملكافحة اإلره��اب ومطاردته ومنع سائر الدول
من دعم اإلرهاب واإلرهابيني).
وقال فولودين( :األرضية متوفرة للتعاون يف
مكافحة اإلره ��اب وس��د الطريق أم��ام الذرائع
اليت تسوقها الواليات املتحدة يف هذا اجملال).
وتابع إننا( :سننتصر على العقوبات اليت
تسعى أمريكا فرضها على دولنا).
* رئيس اجمللس الرتكي :اجلوع واحلروب
واإلره � � ��اب وال��ت��ش ��ري ��د ..حت� ��ول دون ت��وث�ي��ق
العالقات بني الدول
وبعد ذلك جاء دور رئيس اجمللس الرتكي،
بن علي يلدريم؛ فقال يف كلمته أن (اجلوع
واحل � ��روب واإلره � ��اب وال�ت�ش��ري��د وغ�يره��ا من
امل �ش��اك��ل حت ��ول دون ت��وث�ي��ق ال �ع�لاق��ات بني
الدول).
وخاطب يلدريم املشاركني يف املؤمتر قائ ً
ال:
(ع�ب�ر ت�ع��اون�ن��ا ال �ش��ام��ل ميكننا م��ن حتجيم
اإلره��اب) .وأش��ار اىل أن (بعض البلدان دفعت
مث �ن �اً ب��اه �ظ �اً ل �ل �ت��دخ�لات اإلره ��اب��ي ��ة فيها)
م��ؤك��داً( :أن بعض ال��دول تستخدم اإلره��اب
إلجياد الفتنة والتوطئة لالستعمار).
وت��اب��ع :إن (اإلره � ��اب أوج ��د ل�ن��ا ال�ك�ث�ير من
املشاكل عرب العبث باألمن والسالمة) مشدداً
ان (فرتة اإلرهاب واحلظر اإلقتصادي األحادي
انتهت).
وأعلن أن (تركيا تتعاون مع دول اجلوار يف
مواجهة اإلرهاب) مؤكداً تضامن تركيا مع
الشعب اإليراني ضد العملية اإلرهابية اليت
ضربت منطقة جابهار.
واع� �ت�ب�ر أن (اجل� �م ��اع ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ت�ه��دد
اإلنسانية يف املنطقة) مبيناً أن (كل من دعم
اإلرهاب حرقت نار اإلرهاب أذياله).
وطالب يلدريم توثيق التعاون بني املؤمترين
ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�إره ��اب وداع� �م� �ي ��ه ،الن (دي�ن�ن��ا
اإلسالمي بريء من اجلماعات اإلرهابية).
وق ��ال رئ�ي��س اجمل�ل��س ال�ترك��ي( :الغربيون
ق� ّي�م��وا اإلس �ل�ام بتقييمات إره��اب �ي��ة ون�ظ��روا
للمسلمني بعني األعداء وحنن نستنكر ذلك).
وطالب يلدريم (توحيد جهود أعضاء املؤمتر
ض��د اإلره � ��اب) م��ؤك��داً أن (اإلره � ��اب أصبح
له أبعاد عاملية ولديه أذن��اب وأص��اب��ع يف كل
ال�ب�ل��دان) ..فيجب (توحيد جهود تركيا مع
دول اجل ��وار ملكافحة اإلره� ��اب واجتثاثه من
املنطقة) ،ألن (مكافحة اإلره��اب يف منطقتنا
يساعد على إستتباب األمن يف العامل).
وع �ب� ّ�ر ع ��ن أس��ف ��ه ألن (م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع��اون
اإلسالمي مل تعمل شيئاً حيال اليمن) مشدداً
أن (م ��ا حي ��دث يف اليمن ه��و تصفية عرقية
كبرية).
* رئ �ي��س اجمل �ل��س ال �ص �ي�ني :ض � ��رورة رف��ع
مستوى مكافحة اإلرهاب لريتقي اىل املستوى
الدولي
وبعد يلدريم جاء دور رئيس اجمللس الصيين
تشني زو ،وال��ذي رأى ب��دوره أن (خطر اإلرهاب
يتنامى يف بلداننا مما يستدعي التعاون فيما
بينها ملكافحته).

وش��دد زو على ض��رورة رفع مستوى مكافحة
اإلرهاب لريتقي اىل املستوى الدولي.
وح� ��ذر رئ �ي��س اجمل �ل��س ال �ص �ي�ني ،اجملتمع
ال��دول��ي من مكافحة اإلره ��اب بشكل انتقائي
وجمتزئ .واعترب زو أن (ترويج التعليم وإرساء
األم ��ن والنمو اإلق�ت�ص��ادي يسهم يف حتقيق
مكاسب مكافحة اإلرهاب).
* تصرحيات على هامش املؤمتر
وعلى هامش املؤمتر ،صّ��رح وزي��ر اخلارجية
اإليراني حممد جواد ظريف بأن أمريكا حوّلت
املنطقة اىل (م�س�ت��ودع ب� ��ارود) ع�بر الكميات
اهلائلة من السالح اليت تبيعها لدول باملنطقة
تفوق حاجتها بكثري .معترباً هذا األمر بأنه ال
خيدم األمن والسالم باملنطقة.
وقال ظريف للصحفيني ،رداً على سؤال حول
االتهامات األمريكية بشأن الصواريخ اإليرانية:
إن األمريكيني بذلوا جهوداً لعرقلة العالقات
اإليرانية األوروبية ،وحتى انهم قبل أن يع ّرضوا
ه��ذه العالقات للخطر يسعون لقلب حقائق
القضايا اإلقليمية.
وق ��ال :لقد ح��وّل األم��ري�ك�ي��ون املنطقة اىل
مستودع ب��ارود ،فكميات األسلحة اليت تبيعها
الواليات املتحدة ملنطقتنا ال ميكن تصديقها،
وهي اكثر بكثري جدا من حاجة املنطقة ،يف
م��ؤش��ر لسياسة خ�ط�يرة للغاية يسعى إليها
األمريكيون يف منطقتنا.
وق � ��ال :إن ال�ص�ح��ف األوروب � �ي� ��ة أف � ��ادت ب��أن
األس �ل �ح��ة األم��ري �ك �ي��ة ي�س�ت�خ��دم�ه��ا تنظيم
القاعدة يف اليمن و«داع��ش» يف سوريا ،وهذا
خطر يهدد منطقتنا على الدوام.
وشدد على أن األمريكيني باتوا معزولني يف
العامل ،ويشعرون باحلاجة إىل الدخول يف هذه
النزاعات مباشرة ،وهلذا السبب فقد اعتقلوا
املديرة املالية لشركة صينية كبرية (هواوي)،
وهو أمر يدل على عجز وفشل أمريكا قبل أن
يكون مؤشراً لقدرتها.
وفيما يتعلق باملؤمتر الثاني لرؤساء جمالس
ال � ��دول ال �س��ت امل�ن�ع�ق��د ب �ط �ه ��ران ،ق� ��ال وزي ��ر
اخلارجية اإليراني :إن جمالس ال��دول الست
ال�تي متثل شعوبها ،بإمكانها تنسيق حركة
شعبية يف جم��ال مكافحة اإلره��اب باإلضافة
إىل احلركة السياسية.
ويف السياق ،أكد وزير األمن اإليراني حممود
علوي ب��أن أمريكا وال�ك�ي��ان الصهيوني ودول
باملنطقة تدعم اإلره��اب�ي�ين ض��د اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
ويف تصريح أدىل ب��ه للصحفيني بطهران
أمس السبت على هامش املؤمتر ،قال علوي:
أنه على احلكومات فرض سيادتها عرب الرصد
االس �ت �خ �ب��اري م��ن أج ��ل م�ن��ع ت��وف��ر األرض �ي��ة
لظهور اإلره ��اب يف ال ��دول ،اذ يكفي أن يكون
هنالك فراغ يف فرض السيادة لريوا (األعداء)
ذلك مناسباً لنقل التيارات اإلرهابية.
ويف ال ��رد على س ��ؤال اجل �ه��ات الضالعة يف
األعمال اإلرهابية األخ�يرة يف أه��واز وجابهار
قال علوي :لألسف هنالك أجهزة استخبارات
باملنطقة وكذلك سياسات واسرتاتيجيات
الكيان الصهيوني وأمريكا تدعم اإلرهابيني،
ومن منظارهم ال يعد اإلره��اب الذي يكون يف
سياق أهدافهم إرهاباً مداناً.
وق � ��ال امل �س ��اع ��د اخل � ��اص ل��رئ �ي��س جملس
الشورى اإلسالمي يف الشؤون الدولية ،حسني
أم�ير عبداللهيان ،أن��ه يف الوقت ال��ذي يسعى
ت��رام��ب اىل خت��وي��ف ال �ع��امل م��ن إي� ��ران يأتي
مؤمتر طهران لرؤساء برملانات ست دول ليثبت
أن إيران تسعى للتعامل البناء مع مجيع دول
العامل.
وأض��اف عبداللهيان :إن انعقاد املؤمتر يأتي
ملواجهة التحديات ال�تي تتعرض هل��ا عملية
مكافحة اإلرهاب يف املنطقة ومن املقرر أن تقوم
جمالس ال ��دول املشاركة بسن قوانني قوية
ومؤثرة جترب احلكومات على اختاذ اج��راءات
صارمة يف مواجهة اإلرهاب.
م��ن جانبه ،أك��د رئ�ي��س م��رك��ز ال��دراس��ات
ال �ت��اب��ع جمل�ل��س ال �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ،كاظم
جاللي ،يوم السبت :لقد شارك مجيع مندوبي
ال � ��دول االع��ض ��اء ب�ش�ك��ل ف��اع��ل يف امل��واض�ي��ع
املطروحة ،وأبدوا وجهات نظرهم بشأن تعزيز
التعاون االقتصادي االقليمي بني الدول الست،
وحبثوا أيضاً التحديات اليت تواجه هذه الدول
الستة يف اجمل ��ال االق �ت �ص��ادي ،م��ؤك��دي��ن ان
احلظر ال ينبغي أن مينع التعاون االقليمي.
وتابع :كما مت حبث االمكانات والطاقات
املتاحة لدى الدول الست ،مبا يف ذلك؛ املوارد
الطبيعية واملنجمية ،والنفط والغاز والطاقة،
وال �ن �ق��ل وال �ش �ح��ن وال�ت�ران ��زي ��ت ،وال�س�ي��اح��ة،
وال �ت �ب ��ادل ال�ع�ل�م��ي وال �ث �ق��ايف واالك ��ادمي ��ي،
والتعاون الصحي والطيب ،والطاقات االنسانية
يف شؤون الشباب واملرأة ،واخلرجيني ،وقوى اليد
العاملة.
وأك� � �م � ��ل :مت ك� ��ذل� ��ك حب� ��ث االره � � ��اب
والتطرف ،والفقر وانعدام التنمية ،والتدخالت
االجنبية ،واحلظر ،والتهديد ،واإلذالل ،وتهريب
امل� �خ ��درات ،ب��اع�ت�ب��اره��ا م��ن أه ��م ال�ت�ه��دي��دات
املشرتكة اليت تواجه هذه الدول الست.
وش��ارك يف ه��ذا املؤمتر رؤس��اء جمالس ست
دول وه ��ي اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران�ي��ة
وب��اك�س�ت��ان وأف�غ��ان�س�ت��ان وت��رك �ي��ا وال�ص�ين
وروس�ي��ا م ّثلها عن أفغانستان رئيس اجمللس
األفغاني «عبدالرؤوف ابراهيمي» و«جن زو»
نائب رئيس اجمللس الوطين الصيين و«أس��د
قيصر» رئيس اجمللس الوطين الباكستاني
و«بن علي ييلدريم» رئيس اجمللس الرتكي،

«وجيسالف فالودين» رئيس جملس الدوما
الروسي .وتطلع املؤمتر اىل مكافحة اإلرهاب
وتبادل التجارب يف هذا الشأن وتعزيز اإلتصال
اإلقليمي ودراس� ��ة اإلس�ترات�ي�ج�ي��ات احلالية
ال��رام �ي��ة اىل حتقيق اس�ترات�ي�ج�ي��ات راه �ن��ة،
اهلدف منها حتقيق السالم والتنمية املستدامة
واملتعددة اجلوانب اإلقليمية.
وك��ان املؤمتر األول قد اُقيم العام املاضي
بإستضافة اسالم آباد انتقلت رئاسته يف دورته
الثانية إىل إيران.

الشيخ نعيم قاسم...
وأض��اف الشيخ نعيم قاسم ال��ذي ك��ان يرد
على س��ؤال ح��ول تشكيل احلكومة اللبنانية
قائ ً
ال :ف��إذا حسم هذا القرار تصبح احلكومة
قابلة لإلعالم بني يوم وآخر.
ويف رده على سؤال آخر حول مساعي العدو
الصهيوني إلستهداف املقاومة يف غزة ولبنان
ق��ال نائب أم�ين ع��ام ح��زب اهلل:ك��ان��ت هناك
مساعي إلجياد جو من التهدئة يف قطاع غزة
وكان اجلانبان موافقني على مبدء التهدئة
واثناء اخلطوات العملية أراد االسرائيلي أن
ي�ق��وم بعملية أمنية حت��ت ع �ن��وان أن العمل
األم�ني ال عالقة له بالتهدئة ليوجد قواعد
اشتباك جديدة.
م �ض �ي �ف �اً؛ ب� ��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين اج�ت�م�ع��وا
ك�ق�ي��ادات م��ن ك��ل الفصائل يف داخ ��ل غزة
واخت��ذوا ق��راراً جريئاً وشجاعاً بأنهم س�يردوا
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ع��دو ح�ت��ى ول ��و ت �ط��ور األم ��ر اىل
احل � ��رب؛ ألن� ��ه ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال�ت�س�ل�ي��م له
بقواعد االشتباك ومبا أن نتنياهو ليس مهيئاً
ليخوض حرباً وال يعلم نتائج هذا احلرب ،وأن
اجلبهة الداخلية لديه ستكون متضررة وهذه
نقطة ضعف موجودة لديه ،سارع اىل التسليم
بالنتيجة وال� ��ذي اب� ��رزت جن��اح �اً للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وك� ��ان هل ��ا ن �ت��ائ��ج عسكرية
وسياسية حيث استقال ليربمان ّ
فبي كم
كانت أثر هذه النتيجة العسكرية يف احلرب.
وت��اب��ع الشيخ نعيم ق��اس��م :لقد استطاعت
املقاومة الفلسطينية أن ُتوجد معادلة جديدة
ان شاء اهلل تستمر وتستقر وهذا يريح القطاع
كثرياً وحيميه من املفاجآت.
وقال نائب أمني عام حزب اهلل :قبل أن حتصل
عملية غ��زة وتنجح فيها فصائل املقاومة مل
ي�ك��ن وارداً ع�ن��د ال �ع��دو الصهيوني أن يقوم
بعمل عسكري ضد لبنان ألنه منذ عام 2006
هو م��ردوع بقدرة املقاومة اإلسالمية يف لبنان
وبقرار حزب اهلل بأنه لن يرد على احلرب وامنا
على االعتداءات اليت ميكن اذا رد عليها وتبادل
الرد مع االسرائيلي ان تتحول اىل حرب ،اآلن
اجلبهة الداخلية االسرائيلية مع ّرضة حتى تل
ابيب ،وال توجد نقطة يف الكيان الصهيوني إال
وهي مع ّرضة لصواريخ حزب اهلل.
وأض� � � ��اف :إن ال �ص �ه��اي �ن��ة يف ن �ق��اش �ه��م ال
يتحملون هذا املستوى لذلك لن تكون فكرة
احل��رب على لبنان واردة حتى عندما حيللون
ويهددون يقولون اذا اعتدى علينا حزب اهلل،
يعين يعتربون انهم سيقومون بردة فعل وليس
بفعل ،قواعد االشتباك الذي أوجدها حزب اهلل
يف لبنان وقواعد الردع اليت اصبحت إلسرائيل
صعبت ك�ث�يراً ف�ك��رة احل ��رب االب�ت��دائ�ي��ة من
اسرائيل على لبنان.
وب �ش��أن مستقبل ال �ت �ط��ورات يف س��وري��ا قال
الشيخ نعيم قاسم :الوضع يف سوريا يتحسن
يوماً بعد يوم واآلن اجن��ازات الدولة السورية
واجليش السوري واحللفاء ،إجنازات موصوفة
وموجودة على األرض ،وكل الناس يعرفونها،
لكن البد من حل سياسي ،واحلل السياسي اىل
اآلن غري مفرج عنه ،أمريكا وال�تي هي طرف
أس��اس��ي يف احل��ل السياسي تعيق ه��ذا احل��ل،
بانتظار أن تتكشف ام��ور تساعد على بداية
احل��وار للحل السياسي ،صحيح ب��أن سيكون
هناك فرتة من االنتظار ولكن الدولة السورية
تعمل وتبين وتقوم مبهماتها وكأنه ال توجد
مشكلة وه��ذه نقطة مهمة ملصلحة الرئيس
بشار األس��د واإلدارة السورية ،على كل حال
ما مل يتضح املوقف األمريكي من الصعب أن
يكون هناك حل سياسي قريب.
ويف رده على س��ؤال حول األوض��اع يف اليمن
قال نائب أمني عام حزب اهلل :السعودية جزء
من املشروع األمريكي ووجود هذه العائلة املالكة
وتس ّلطها وسرقتها للمال العام يف السعودية
كله يأتي يف غطاء اإلبتزاز األمريكي واألموال
ضخمة ال�تي تدفع وك��ان��ت علناً م��ع ترامب
ح�ي��ث ق ��رر حم�م��د اب ��ن س�ل�م��ان وامل �ل��ك دف��ع
 450مليار دوالر مثن اسلحة ألمريكا ،وهذا يف
الواقع مثن احلماية من أمريكا اىل السعودية.
وأضاف :إن هذه الدولة ال تقوم على حقائق
ادارة الناس واجملتمع بل هذه الدولة تقوم على
الظلم واملال والسلطة والسيطرة؛ ولذلك رأت
السعودية من واجبها أن تسيطر على اليمن.
وت��اب��ع الشيخ نعيم قاسم ق��ائ�ل ً
ا :األسلحة
أمريكية واإلرش ��اد واملباحث وك��ل التفاصيل
يف اإلطار األمريكي ،فمن هنا أنا أعترب أن ما
تقوم به السعودية يف اليمن هو إجرام سعودي-
أمريكي.
وأض ��اف :اآلن قضية خاشقجي أخ��ذت هذا
البعد إلعتبارات داخلية أمريكية وأوروبية؛ وإال
من يقارن بني هذه القضية وبني ما جيري يف
اليمن كان جيب أن يتحرك من ثالث سنوات
وليس اآلن فقط ،وهذا أمر مهم جداً ولكن مل
حيصل ه��ذا التحرك ألن��ه مطلوب أن تأخذ
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السعودية ما تريد من هذا الشعب اليمين الذي
لن يعطيه ان شاء اهلل تعاىل وسيبقى منصوراً.
ويف رده ع �ل��ى س � ��ؤال آخ� ��ر ح� ��ول اهل�ج�م��ة
األمريكية ض��د إي ��ران وف��رض العقوبات قال
نائب أم�ين ع��ام ح��زب اهلل :كل ه��ذه اهلجمة
األم��ري�ك�ي��ة على إي ��ران ه��ي ألن إي ��ران تنجح
وألن إي � ��ران ت�ت�خ�ط��ى ال �ص �ع��وب��ات وك ��ل ما
ختطت صعوبة حتاول أمريكا أن تضع أمامها
صعوبة ج��دي��دة ،ال�ي��وم عندما ذهبت أمريكا
اىل اإلت�ف��اق ال�ن��ووي كانت يف حلظة تعتقد
فيه أن هذا أمر يضع حداً إلجنازات إيران لكن
ت��رام��ب وج��د أن ه��ذا أم��ر غ�ير صحيح فأقام
ردة الفعل يف إلغاء اإلتفاق النووي من جهته
وبدء العقوبات.
وأض � � ��اف :أن� ��ا يف رأي � ��ي ال �ع �ق��وب��ات كلما
تصاعدت كلما دل هذا األم��ر على جناحات
إيران واليوم العقوبات بصيغتها مبا أنها فقط
أمريكية وليست شاملة يف العامل هي قد تكون
أخف من ناحية وأصعب من ناحية أخرى ولكن
ان ش��اء اهلل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ستتخطاها.

تتمات ص 3
العراق...
ويف الفيديو ،يقول الضابط إن��ه ،قبل 23
سنة ،نفذ أحد املسؤولني الكبار يف أحد املخافر
التابعة للداخليه الكويتية عقوبة اإلع ��دام
حبق  50مواطنا يعتقد أنهم عراقيون ،كانوا
مقيمني يف الكويت ،حيث أخذهم من الشارع
وه ��م أب ��ري ��اء ودف�ن�ه��م يف م �ق�برة مج��اع�ي��ة مت
اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية.
وأث ��ارت ه��ذه التصرحيات غضبا ع��ارم��ا يف
الشارع العراقي ،ما دفع النائب عدي عواد ،إىل
مطالبة وزارة اخلارجية العراقية ،بالتحقيق يف
تلك التصرحيات ،ودعا احلكومة إىل إيضاح
احلقيقة .وقال عواد يف بيان نشره موقع قناة
«السومرية» ،إن «على وزارة اخلارجية العراقية
فتح حتقيق خبصوص ما تداولته صفحات
التواصل االجتماعي لفيديو نشرته إح��دى
وسائل اإلعالم الكويتية يعرتف فيها منتسب
بالداخلية الكويتية بقيام مسؤول كبري يف
الوزارة بإعدام  50مواطنا عراقيا قبل  23عاما».
وأضاف أن «على احلكومة الكويتية واجلهات
املختصة إيضاح حقيقة ما مت التطرق له هذا
الشخص».
* خم� ��اوف يف ب��غ ��داد م ��ن ت �ص��اع��د ح��دّة
اإلحتجاجات يف البصرة
من جانب آخر ،أخذت التظاهرات الغاضبة
اليت تشهدها حمافظةالبصرة منذ عدّة أيام،
احتجاجا على انعدام اخلدمات وعدم الوفاء
بالوعود ،بالتصاعد بشكل متسارع ،إذ وجدت
أص��داء هلا يف حمافظات أخ��رى ،األم��ر الذي
أثار خماوف احلكومة.
وشهدت البصرة ،اجلمعة ،تظاهرات واسعة
مش �ل��ت ع� ��دة م �ن��اط��ق يف احمل ��اف� �ظ ��ة ،وس��ط
إجراءات أمنية مشدّدة وتطويق للمتظاهرين.
وأخ��ذت أص��داء تظاهرات البصرة الغاضبة
باالتساع إىل خارج احملافظة ،حيث بدأ ناشطو
احملافظات األخ��رى بالتحرك لدعم البصرة
واخلروج بتظاهرات تأييدا هلا.
وحي ّذر سياسيون من خطورة غضب الشارع،
ومن إج��راءات احلكومة للسيطرة عليه ،األمر
ال ��ذي يستدعي إج � ��راءات وق � ��رارات «متتص
الغضب وال تقمعه» .ب ��دوره ،ق��ال القيادي يف
حتالف اإلصالح ،جابر العوادي ،إ ّن «إجراءات
احلكومة ،حتى اآلن ،ليست باملستوى املطلوب
المتصاص غضب الشارع» ،مبينا أ ّن «احلكومة
اختذت إجراءات أمنية للحفاظ على ممتلكات
ودوائر الدولة ،خاصة يف البصرة ،واحتياطات
أمنية خالل التظاهرات».
وأكد العوادي أ ّن «هذه اإلجراءات ال ختلو
من القمع ،وقد اختذتها احلكومة خشية تفاقم
أزمة التظاهرات ،وع��ودة مشهد الغضب وثورة
اجل�ن��وب» ،داعيا احلكومة إىل «اخت��اذ حراك
سياسي الحتواء املتظاهرين ،واخت��اذ ق��رارات
ومشاريع خدمية ،بدال من القمع».
* اإلس��ت��خ��ب ��ارات ت�ط�ي��ح ب ��أب ��واق داع ��ش
اإلعالمية يف املوصل
أمنياً ،أعلنت مفارز مديرية االستخبارات
العسكرية،السبت ،االطاحة باحد االعالميني
واملروجني للدواعش قبل التحرير يف منطقة
محام العليل باملوصل.

وفد الرياض...
األث��ري��ة ،وتكتنز مصاغات من الذهب الذي
يدفع لقاء احلصول عليه ماليني اللريات السورية
من أجل الفوز بها ،ال سيما أن أغلب األماكن
واملواقع األثرية السورية حتتوي على الكثري من
هذه التحف اليت جيري البحث عنها ،وباستمرار،
م��ن أج ��ل بيعها إىل جت ��ار اآلث� ��ار وع��رض �ه��ا يف
متاحف عاملية .ميدانياً أحبط اجليش السوري
حماولة تسلل جمموعة مسلحة باجتاه نقطة
ع�س�ك��ري��ة يف أق �ص��ى ال��ري��ف ال�ش�م��ال��ي الغربي
حل �م��اه .ورص� ��دت وح� ��دات اجل �ي��ش املتمركزة
يف حم�ي��ط ق��ري��ة ب��ري��دي��ج مش ��ال ش ��رق مدينة
السقيلبية حترك جمموعة مسلحة انطلقت من
حمور تل الصخر بريف محاه الشمالي باجتاه
إح��دى النقاط العسكرية يف املنطقة وتعاملت
معها باألسلحة ال��رش��اش��ة اخلفيفة ،وأفشلت
الرمايات النارية تسلل املسلحني وأجربتهم على
الفرار بعد مقتل وإصابة العديد منهم وتدمري
أسلحة وعتاد كانت حبوزتهم.

