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البيان املشترك...
وكان الرئيس اإليراني قد بدأ االثنني زيارة
اىل العراق أج��رى خالهلا حمادثات مع كبار
املسؤولني العراقيني متخضت عن التوقيع على
العديد م��ن اإلتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم،
كما إلتقى العديد من قادة االحزاب وخمتلف
املكونات واألطياف السياسية.
وق ��د ت��وج��ه ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي ال �ث�لاث��اء اىل
مدينة كربالء املقدسة حيث زار مرقدي اإلمام
احلسني(ع) وأخيه العباس(ع) والتقى مجعا من
رؤساء العشائر من حمافظيت كربالء وبابل.
ه ��ذا وص� ��در ب �ي��ان م �ش�ترك مب�ن��اس�ب��ة زي ��ارة
الرئيس اإلي��ران��ي ،حسن روح��ان��ي اىل العراق
يف كل من طهران وبغداد ،أكد فيه البلدان
عزمهما على تطوير العالقات الثنائية على
مجيع األصعدة وتنفيذ معاهدة حسن اجلوار
وفيما يلي نص البيان:
إن ال � �ع� ��راق إس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة
اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ح�س��ن روح��ان��ي وال��وف��د
الرفيع املرافق له يف زيارة استغرقت ثالثة أيام
بتأريخ  2019/3/11بناء على دع��وة رمسية
من اجلانب العراقي ،حيث اس ُتقبل استقبا ًال
ودي� �اً ي�ع� ّبر ع��ن م��دى ال�ع�لاق��ات احلميمة بني
البلدين كونها نقطة حتوّل يف بناء شراكة
اسرتاتيجية ،وتطوير العالقات ب�ين البلدين
والشعبني الشقيقني يف كافة اجمل��االت على
أس� ��اس ال �ت �ع��اون ال�ع�م�ي��ق وع� ��دم ال �ت��دخ��ل يف
الشؤون الداخلية للبلدين.
وأض� � ��اف ال��ب��ي ��ان :أن ال � �ع� ��راق مث ��ن م��وق��ف
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف مساعدته
يف حم��ارب��ة االره � ��اب ك��ون�ه��ا أول امل�س��ارع�ين
اىل تقديم ال��دع��م اللوجسيت واالس �ت �ش��اري،
وال ��وق ��وف م�ع��ه يف ح��رب��ه ض��د االره � ��اب .وق��د
أش��اد ال�ط��رف اإلي��ران��ي ب�ق��رار ال�ع��راق بانه لن
عب
يكون ج��زءا من منظومة العقوبات .وق��د ّ
اجلانب اإليراني عن موقفه الثابت جتاه دعم
العملية السياسية يف العراق واليت متثل مجيع
أبناء البالد ،وسيادته الوطنية ،ووحدة أراضيه،
وكافة االج ��راءات ال�تي يتخذها يف مواجهة
االرهاب.
وأشار البيان اىل أن الطرفني أجريا مباحثات
ه��ام��ة يف أج ��واء أخ��وي��ة وودي ��ة وب � ّن��اءة ،وأع��رب��ا
ع��ن رغبتهما يف تطوير ال�ع�لاق��ات السياسية
واألمنية واالق�ت�ص��ادي��ة والصحية والتجارية
والثقافية والعلمية والتقنية وغريها .وأكدا
على عمق الرتابط التأرخيي والشعيب والثقايف
والديين واجلغرايف بينهما .وشددا على التقارب
الثقايف واحل�ض��اري بني البلدين وأش��ادا بدور
اجلامعات واملراكز الثقافية والعلمية والفنية
واالك��ادمي �ي��ة يف ه��ذا اجمل ��ال وأب ��دى اجلانب
اإليراني استعداده لتزويد اجلانب العراقي مبا
لديه من خربات علمية وتقنية وحبثية ،وقابله
اجلانب العراقي باستعدادات مماثلة لتطوير
إمكانيات وعلوم وخربات البلدين.
وتابع البيان :ان اجلانبني تباحثا يف مجلة
من القضايا االقليمية والتحديات املشرتكة
وحماربة االرهاب والتعاون من أجل تعزيز أمن
واستقرار املنطقة وبناء ش��راك��ات اقتصادية
تعود بالنفع والرفاه على شعوبها .كما تطرق
الطرفان اىل أمن املنطقة ودورهما األساسي يف
ازدهارها االقتصادي ورق ّيها التجاري وأكدا
على أن إرس��اء األم��ن يف املنطقة هو مسؤولية
أب �ن��ائ �ه��ا .وأك� ��د ال �ط ��رف ��ان ع �ل��ى عزميتهما
الراسخة ملكافحة االره��اب واجل��رائ��م املنظمة
ال�ع��اب��رة ل�ل�ح��دود وال�ت�ي ت�ه��دد األم ��ن وال�س�لام
يف املنطقة ،كما ش��ددا على توظيف كافة
اجلهود للقضاء على اإلره��اب سياسياً ومالياً
وفكرياً.
ولفت البيان اىل ان الطرفني تباحثا يف مجلة
م��ن القضايا ذات اإله�ت�م��ام امل�ش�ترك وتوقيع
مذكرات تفاهم يف جماالت عدة ،منها النفط
وال �ت �ج��ارة وال�ص�ح��ة وال�ن�ق��ل إلن �ش��اء السكك
احل��دي��د ب�ين ال�ش�لاجم��ة وال �ب �ص��رة ،وتسهيل
ال��ت ��أش�ي�رات ل ��رج ��ال االع� �م ��ال وامل�س�ت�ث�م��ري��ن
لكال البلدين .كما ناقش ال�ط��رف��ان مسودة
إتفاقية أمنية على ان تقدم رمسيا اىل القنوات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة لتمريرها واخت� ��اذ اإلج� ��راءات
االدارية والقانونية بشأنها.
وش��دد البيان على ان اجلانبني أك��دا على
أهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما،
واقامة مدن صناعية مشرتكة ،النقل املباشر
للبضائع بني البلدين دون تفريغها يف احلدود
ال��دول�ي��ة بينهما .وت �ن��اول ال�ط��رف��ان إج ��راءات
ان�ت�ق��ال ال �ق��وى العاملة امل��اه��رة ب�ين البلدين
والتعاون الصحي والعالجي والتعليمي والطيب
وجت� ��ارة االدوي � ��ة وت�س�ه�ي��ل تسجيل ش��رك��ات
االدوية بني البلدين.
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان امل� �ش�ت�رك اىل ان اجل��ان �ب�ين
أك ��دا سعيهما مل�ض��اع�ف��ة ال �ت �ب��ادل ال�ت�ج��اري
واالس �ت �ث �م��ار واالق �ت �ص��اد واخل ��دم ��ات الفنية
واهل �ن��دس �ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة ،مب��ا ي �ع��زز التنمية
يف البلدين واملنطقة .ويف ه��ذا اجمل ��ال أع��رب
اجلانب اإليراني عن دعمه إلعمار العراق من
خ�لال تقديم اخل�برات ومشاركة الشركات
اإليرانية يف اجملاالت املذكورة اعاله ،وقد رحب
اجلانب العراقي مبشاركة الشركات اإليرانية
واملستثمرين اإليرانيني يف هذا الصدد وطالب
بتسهيالت مقابلة لعمل ال�ش��رك��ات ورج��ال
األعمال العراقيني يف إيران مبا حيقق املصاحل
املشرتكة.
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان :أن ال �ط��رف�ين ن��اق�ش��ا سبل

تسهيل منح التأشريات لرعايا البلدين ألغراض
السياحة والزيارة والتجارة والسياحة العالجية
وال��زي��ارات الدينية .كما مت اإلت�ف��اق يف هذا
ال�ص��دد على تسهيل منح ال�ت��أش�يرات لرجال
االع��م ��ال يف ك�لا ال �ب �ل��دي��ن .وأع �ل��ن ال�ط��رف
اإلي��ران��ي إل�غ��اءه رس��وم التأشريات للمواطنني
العراقيني اعتباراً من تأريخ  1نيسان ،2019
كما اع�ل��ن ال �ط��رف ال�ع��راق��ي املعاملة باملثل
بالتزامن مع الطرف اآلخر.
وأوضح املكتب ،وبالنسبة لشط العرب ،أعلن
الطرفان عزمهما اجل��اد على تنفيذ إتفاقية
احل � ��دود وح �س��ن اجل � ��وار ب�ي�ن ال��ع ��راق وإي� ��ران
املؤرخة يف  13حزيران  1975والربوتوكوالت
واإلت �ف��اق��ات امللحقة ب�ه��ا ،حبسن نية وب��دق��ة،
ول��ذا ق��رر الطرفان البدء بعمليات مشرتكة
لتنظيف وك� ��ري ش��ط ال �ع��رب ب �ه��دف إع ��ادة
قناة املالحة الرئيسية (التالوك) وفق إتفاقية
 1975املذكورة والربوتوكول املعين بذلك
يف أسرع وقت.
وتابع البيان ،ووفقا للفقرة اعاله تبقى منصة
العم ّية منصة عراقية كما ك��ان��ت ،دون ان
يؤثر ذلك على مباحثات الطرفني يف حتديد
عب اجلانب
احلدود البحرية بني البلدين ،وقد ّ
اإليراني عن شكره وإمتنانه ملا تلقاه من حسن
االستقبال وكرم الضيافة يف العراق ،متمنيا
له حكومة وشعبا دوام الرقي واالزدهار.
وقد أشار وزير اخلارجية اإليراني اىل البيان
اإلي��ران��ي العراقي املشرتك وكتب يف تغريدة
على صفحته يف (تويرت) ان ه��ذا البيان أنهى
واحدة أخرى من تداعيات حرب صدام.
وتطرق ظريف اىل مأدبة العشاء اليت أقامها
رئيس ال��وزراء العراقي عادل عبداملهدي مساء
االث �ن�ين وك�ت��ب يف ت�غ��ري��دة على صفحته يف
(تويرت) :أقام رئيس الوزراء العراقي مأدبة عشاء
حبضور ضيوف من ابرز الساسة العراقيني.
وأك ��د ان مجيع العراقيني ه��م أص��دق��اؤن��ا،
وأضاف :ان قادة البلدين أصدرا اليوم (االثنني)
بيانا تارخييا مشرتكا تضمن االلتزام بتنفيذ
معاهدة  1975وك��ري النهر احل ��دودي على
وج��ه ال�س��رع��ة وال ��ذي أن�ه��ى واح ��دة أخ ��رى من
تداعيات حرب صدام.
ويف ك �ل �م��ة ل � ��ه ،أم� � ��ام ح �ش ��د م� ��ن ع �ش��ائ��ر
حمافظيت كربالء وبابل بالعراق ،قال الرئيس
روحاني ،الثالثاء :ان زيارة مرقد االمام احلسني
(عليه السالم) وأصحابه وخاصة أبي الفضل
العباس (عليه ال �س�لام) ،تعترب أُمنية عريقة
جلميع الشيعة وخ��اص��ة اإلي��ران�ي�ين ،ويسرني
للغاية ان أتشرف اليوم بزيارة كربالء املقدسة.
وأشاد روحاني حبسن ضيافة العشائر ومجيع
الشعب ال�ع��راق��ي بالنسبة ل ��زوار م��راق��د أئمة
اهل��دى (عليهم ال�س�لام) وخاصة يف أي��ام زي��ارة
االرب �ع�ين ،وق ��ال :ان الشعب ال�ع��راق��ي وخاصة
أهالي كربالء ،يقدمون ضيافة ودي��ة للغاية
ل �ل��زوار يف أي ��ام أرب�ع�ين االم ��ام احل�س�ين (عليه
السالم) ،وأنا أقدم الشكر اىل الشعب العراقي
نيابة عن الشعب اإليراني.
وصرح :يسرني للغاية ان نشهد اليوم أكثر
من أي وقت مضى ،األخ �وّة واالحت��اد والوحدة
ب�ين ش�ع�بي إي� ��ران وال� �ع ��راق ،وي�س��رن��ا ان يقف
الشعب اإلي��ران��ي اىل جانب الشعب العراقي،
وأن يقف الشعب العراقي اىل جانب الشعب
اإليراني يف الس ّراء والض ّراء.
ّ
وبي ان الشعب اإليراني كان أول شعب وقف
اىل جانب العراق يف حماربة داعش والقاعدة،
فبعد إحتالل املوصل من قبل إرهابيي داعش،
ُ
أعلنت يف خطاب ع��ام أننا لن نتحمل مطلقا
تهديد امل��دن املقدسة يف ال�ع��راق ،ونعترب هذه
اهلجمات هجوما على بالدنا وشعبنا ،ويف ذلك
اليوم بعثت برقية اىل احلكومة العراقية بأننا
نضع كل امكاناتنا حتت تصرفها لكي تصمد
أم� ��ام االره � ��اب ،وحن ��ن م�س�ت�ع��دون مت��ام��ا ألي
مساعدة تطلبونها.
وه �ن��أ روح ��ان ��ي ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي وال�ع�ش��ائ��ر
واملرجعية على املقاومة والصمود امام إرهابيي
داع ��ش وإح �ب��اط امل ��ؤام ��رة ال �ك�برى ال�ت�ي ك��ان
األع ��داء حييكونها للمنطقة وال �ع��راق ،وق��ال:
ك �ن��ا ن��رغ��ب ان ي �ت��م إل��غ ��اء ال��ت ��أش�ي�رات بني
البلدين ،ليتمكن العراقيون م��ن السفر اىل
إيران واإليرانيون من السفر اىل العراق بسهولة،
ولكن يف هذه املرحلة إتفقت احلكومتان على
إصدار التأشرية جمانا.
وأض��اف :كما ان احلكومتني قررتا ترسيخ
ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة ب�ين الشعبني ،وإن�ش��اء
األحياء الصناعية يف احلدود بني إيران والعراق
بتمويل رج��ال االعمال اإليرانيني والعراقيني
وكل الراغبني باالستثمار.
وت��اب��ع :لقد إتفقنا على اإلس ��راع يف عملية
رب��ط خطوط السكك احلديد بني البلدين،
ليتم الربط بني خرمشهر والبصرة ،لتسهيل
سفر مواطين البلدين.
وأكمل :حنن نسعى لتحقيق التقارب بني
جامعات البلدين ،ويف ه��ذا االط��ار مستعدون
لتجهيز املختربات يف جامعات العراق.
وأعرب روحاني عن ارتياحه لتكريس الوحدة
يف ال� �ع ��راق ،وق � ��ال :ن ��رى ان إن �س �ج��ام ال �ع��راق
ووحدته يصب يف مصلحة العراق واملنطقة ،وأن
هناك تفاهما بني البلدين يف جمال االستقرار
واألمن املشرتك للمنطقة بأسرها ،مبديا ثقته
ان العالقات بني البلدين ستشهد مزيدا من
التطوير والرتسيخ يوما بعد يوم.
ووص ��ف رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ع ��ادل عبد
املهدي زي��ارة الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني
اىل العراق بـ (الناجحة جدا).
وق ��ال يف م��ؤمت��ره ال�ص�ح��ايف األس �ب��وع��ي :إن
إلغاء رس��وم تأشريات الدخول خطوة تصب يف
مصلحة الطرفني ،حيث أن��ه يوجد هناک 7

ماليني زائر من الطرفني .وأضاف عبد املهدي:
أن إيران من أوائل الدول اليت وقفت اىل جانب
العراق يف حربه ضد داعش.
وب�ي ّ�ن رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي :إي� ��ران دول��ة
ج��وار مهمة ،لدينا معها ح��دود بطول 1400
کیلومرت.
وت��اب��ع ع �ب��دامل �ه��دي :کم ��ا ذکرت للرئيس
روحاني ،فإنه ال توجد أي دولتني يف العامل هلما
من ِقدم العالقة ما بني العراق وإيران.
وردا على التصرحيات التدخلية وغري املهنية
للمبعوث األمريكي اخلاص للشؤون اإليرانية
ب ��راي ��ان ه ��وك ح ��ول زي� ��ارة ال��رئ �ي��س اإلي��ران��ي
للعراق واحل�ف��اوة البالغة ال�تي حظي بها من
ح�ك��وم��ة وش �ع��ب ال �ع ��راق ق ��ال ق��امس��ي :ان ��ه ال
غرابة من غضب ه��ذا امل�س��ؤول األمريكي النه
يبدو ان بالده ورغم إنفاقها مليارات الدوالرات
يف ال �ش��رق االوس� ��ط مل تستطع ت �ب �وّؤ مكانة
مناسبة يف أوساط شعوب املنطقة ويعود ذلك
حتما اىل سياساتها ال�ع��دوان�ي��ة والعسكرية
والتدخلية.
وتابع :ان على ساسة امريكا ان يتخلوا عن
اخالقهم السيئة واطماعهم اليت اعتادوا عليها
لعقود وان يدركوا بان عهد التدخل وتقرير
املصري لباقي البلدان قد وىل منذ امد.
وأف � ��اد ق��امس��ي ب���ان إي � ��ران وال ��ع���راق ب �ل��دان
مستقالن وان حكومتيهما نابعة من أص��وات
وان��ت��خ ��اب ش �ع��ب ه ��ذي ��ن ال �ب �ل��دي��ن وال شك
ان ه��ذي��ن ال�ش�ع�ب�ين ال�ك�ب�يري��ن ل��دي�ه�م��ا ق��درة
تشخيص مصاحلهما جيدا وليسا حباجة اىل
ان تقوم دولة بسجلها االسود من العدوان وإثارة
احلروب والدمار بتقرير مصريهم من بعد آالف
الكيلومرتات.
وأوض ��ح ان إي ��ران وال �ع��راق ج ��اران حتدهما
ح ��دود طويلة ولديهما ت��اري��خ ع��ري��ق وتربط
شعبيهما ق��واس��م مشرتكة وأواص� ��ر ثقافية
دي �ن �ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة وت ��ارخي��ي ��ة ع��ري �ق��ة وت �ق��وم
عالقاتهما على اساس حسن اجل��وار مشفوعة
باملودة والعالقات االسرتاتيجية وهما حتما لن
يدخرا جهدا حلفظ ومواصلة هذه العالقات
ولن يستأذنا أحدا لذلك.
وقال ان ما يالحظ يف عالقات إيران والعراق
هو متتعها بدعامة صلبة وجتارب قيمة.
وك ��ان ب ��راي ��ان ه ��وك ق��د إدع ��ى االث �ن�ي�ن ،يف
رد ف�ع��ل غ��اض��ب ع�ل��ى زي� ��ارة ال��رئ�ي��س روح��ان��ي
للعراق ان إيران تهدف اىل جعل العراق إحدى
حمافظاتها.
من جانبه أكد رئيس هيئة احلشد الشعيب
يف العراق (فاحل الفياض) ،األربعاء ،أن العراق
س�ي�ق��ف اىل ج��ان��ب إي � ��ران مل��واج �ه��ة احل �ص��ار
األمريكي اجلائر الذي تواجهه.
واك ��د الفياض أن زي ��ارة الرئيس اإلي��ران��ي
حسن روحاني اىل بغداد تأتي تتوجياً ملرحلة
القضاء على االره��اب بفضل مساعدة طهران
لبغداد.
* ف�لاح��ت بيشه :ينبغي للرئيس روح��ان��ي
تشكيل فريق عمل خ��اص ملتابعة االتفاقيات
مع العراق
ويف السياق ،دعا رئيس جلنة األمن القومي
والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى ،أمس
األرب �ع��اء ،الرئيس روح��ان��ي اىل تشكيل فريق
ع�م��ل خ ��اص مل�ت��اب�ع��ة االت �ف��اق �ي��ات امل�برم��ة مع
العراق خالل زيارته األخرية اىل هذا البلد.
ويف حديثه ملراسل وكالة انباء فارس ،بشأن
الزيارة األخ�يرة للرئيس اإليراني اىل العراق،
قال حشمت اهلل فالحت بيشه :ان هذه الزيارة
هامة ،وبرأيي كان ينبغي ان تتم قبل ذلك.
واض ��اف :حققنا خ�لال ال�ع��ام األخ�ير أكرب
التطوير يف العالقات االقتصادية مع العراق،
ه��ذا يف ح�ين ،ان��ه بعد ك��ارث��ة داع ��ش ،تدمرت
الكثري من البنى التحتية يف هذا البلد ،واآلن
يعيد العراق إعمارها.
واستغرب فالحت بيشه ،ان العديد من الدول
ال�تي ك��ان��ت ت��دع��م داع ��ش ،وتلطخت أيديها
ب��دم��اء الشعب ال�ع��راق��ي ،ب ��دأت اآلن نشاطات
واسعة يف اجمل��االت االقتصادية يف ال�ع��راق ،يف
خال يف هذه الساحة.
حني أن مكان إيران حقاً ٍ
ودع��ا رئيس جلنة األم��ن القومي والسياسة
اخلارجية ،الرئيس روحاني اىل تشكيل فريق
خ��اص ملتابعة اإلت �ف��اق��ات امل�برم��ة م��ع ال�ع��راق
خالل زيارته ،إذ يبلغ حجم الصادرات االيرانية
اىل العراق يف الوقت احلاضر  12مليار دوالر،
يف حني ان العراق بالكاد يصدر ما قيمته 100
مليون دوالر اىل ايران.
وأكد ضرورة االهتمام بالعالقات االقتصادية
مع دول اجل��وار ،ب��د ًال من التعويل على أوروب��ا
دون ج��دوى ،داعياً الرئيس روحاني اىل القيام
بزيارة اىل افغانستان يف هذا اجمل��ال .ورأى ان
على ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ان يضع على ج��دول
أعماله القيام بزيارات اىل الدول اخلمسة عشر
اجمل��اورة وال��دول ال �ـ 25يف املنطقة ..وكذلك
تطوير ال�ع�لاق��ات اخل��اص��ة م��ع دول كروسيا
وال� �ص�ي�ن س� �ي ��ؤدي اىل أن ت �ك ��ون أدوات مثل
انستيكس مؤثرة.

شمخاني...
األس ��ود يف دع��م ال�ت�ي��ارات اإلره��اب�ي��ة ،ختضع
ملراقبة مستمرة من قبلنا.
وص��رح أمني اجمللس األعلي لألمن القومي،
ب��أن ثقافة امل�ق��اوم��ة واالس�ت�ش�ه��اد ه��ي املصدر
الرئيسي لقوة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وم��ن ه��ذا املنطلق ف��ان ه��ذه الثقافة النورانية
تتعرض هلجمة وتدمري من قبل األعداء أكثر
من أي قضية أخرى.
وأشار مشخاني اىل أوضاع املنطقة يف الوقت

ال��راه��ن ،واالخ�ف��اق��ات املستمرة ال�تي يواجهها
الكيان الصهيوني ،وق��ال :إن هذا الكيان الذي
يسعى للهيمنة من النيل اىل الفرات بات اليوم
م �ع��زوال يف ح� ��دوده غ�ير ال�ش��رع�ي��ة ،وص��واري��خ
املقاومة سلبت طعم الراحة من الصهاينة.
وخالل اجتماع عقد أمس االربعاء يف مدينة
أروم �ي��ة ،حب�ض��ور ق��ائ��د ال�ق��وة ال�بري��ة للحرس
الثوري العميد حممد باكبور ،وعدد من قادة
ال �ق��وات املسلحة مش��ال غ��رب��ي ال �ب�لاد ،أض��اف
مشخاني  :بأن إيران سرتد بقوة عرب اجراءات
إستباقية وهجومية على أي حم��اول��ة ترمي
اىل املساس بأمن ح��دود البالد ومن جانب أي
مجاعة أو دولة كانت.
وأك��د ممثل قائد الثورة  :اننا نرصد بدقة
إنشاء وتطوير القواعد العسكرية للدول خارج
اإلقليم بالقرب من حدودنا.
وأك��د ام�ين اجمللس األعلى لألمن القومي
اإليراني :اننا لن نسمح لزعماء زعزعة األمن
واذن ��اب��ه ��م يف ال� �ع ��امل ،امل��س ��اس ب��أم��ن ش�ع��وب
املنطقة واستقرارها.
وقال مشخاني :انه خالل العامني املاضيني
قامت اجملموعات املناوئة للثورة واملدعومة من
قبل بعض ال��دول باملنطقة وخارجها ،بالكثري
م��ن احمل � ��اوالت ل��زع��زع��ة األم� ��ن ع�ل��ى احل ��دود
مشال غربي البالد؛ اال انه مت احباطها كافة
ب�ف�ض��ل ي�ق�ظ��ة ال �ق ��وات ال�ع�س�ك��ري��ة واالج �ه��زة
االمنية وإجراءاتها احلامسة.
واف� ��ادت ارن ��ا ،ان ق��ائ��د ال �ق��وة ال�بري��ة حلرس
الثورة اإلسالمية العميد حممد باكبور قدم
خ�لال االجتماع تقريرا ع��ن آخ��ر األوض ��اع يف
املنطقة.

وزير الدفاع...
واعترب أن أع��داء إي��ران يفهمون جيداً مدى
قوة الشعب واقتداره الدفاعي ،ويعلم أبناؤه يف
ال�ق��وات املسلحة جيدا أن اخل�برات الدفاعية
املتاحة ق ��ادرة على إجي��اد احل�ل��ول للكثري من
املشاكل والنقائص يف القطاعات الصناعية
االخرى يف البالد.
وش �دّد على أن احلظر الظامل امل�ف��روض لن
يوقف عجلة التقدم يف إيران.
وأك� ��د ض � ��رورة االرت� �ق ��اء جب� ��ودة امل�ن�ت�ج��ات
اإلي��ران �ي��ة ،وينبغي العمل على تطوير ج��ودة
املنتجات اإليرانية بعزمية ورغبة املنتجني.
ووصف ميزانية القوات املسلحة خالل العام
امل�ق�ب��ل (اإلي ��ران ��ي ي �ب��دأ يف  21آذار /م ��ارس)
باملناسبة وإن�ه��ا حتققت م��ن خ�لال التنسيق
ب�ي�ن احل �ك��وم��ة وجم �ل��س ال� �ش ��ورى اإلس�لام��ي
ودع� ��م ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ع��ام��ة وال �ت�ي ينبغي
إستخدامها بدقة يف زي��ادة املنتجات الدفاعية
على الصعيدين الكمي والنوعي.
وأعرب عن أمله أن يشهد العام القادم إزدهاراً
على صعيد االجنازات الدفاعية ذات األولوية.
وردا ع� �ل ��ى ت� �ه ��دي ��د ال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي
لتصدير النفط اإلي ��ران ��ي ،ق��ال وزي ��ر ال��دف��اع
اإلي� ��ران � �ي� ��ة ال �ع �م �ي��د ام �ي��ر ح ��امت ��ي ان ه ��ذا
التهديد يعترب تهديدا لألمن الدولي وسنرد
عليه بقوة.
وق��ال وزي��ر الدفاع يف حديث ملراسل ارن��ا :اذا
ك��ان يقصد ذل��ك (إي �ق��اف ص� ��ادرات النفط
اإليراني) فإننا نعتربه تهديدا لألمن الدولي
والقرصنة ،وأكد ان القوات املسلحة اإليرانية
تعمل على ضمان أمن املالحة البحرية بكل قوة
وانها ق��ادرة على ال��دف��اع عن املالحة البحرية
أمام أي تهديد حمتمل.
وك � ��ان رئ��ي ��س وزراء ال �ك �ي ��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
(بنيامني نتنياهو) ق��د إع�ت�بر يف تصريح له
يوم  5م��ارس احلالي تصدير النفط اإليراني
(تهريبا للنفط) ُملوحاً بتهديد ناقالت النفط
اإليرانية وقال :إن القوة البحرية االسرائيلية
ويف ح��ال إقتضى األم ��ر باستطاعتها إيقاف
تهريب النفط اإليراني.

برملاني عراقي...
ه ��ذه ال ��زي ��ارة مت ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى إت�ف��اق�ي��ات
اق�ت�ص��ادي��ة وجت��اري��ة مهمة مم��ا يسهل مسار
التداول التجاري بني البلدين.
وأش� � ��ار اىل رف� ��ع رس � ��وم ال��ت ��أش�ي�رة مل��واط�ني
ال �ب �ل��دي��ن ،وت ��اب ��ع ق� ��ائ �ل� ً
ا :إي� � ��ران هل ��ا أه�م�ي��ة
أس��اس�ي��ة م��ن حيث إم� ��دادات ال �غ��از والكهرباء
ل �ل �ع��راق .إي� ��ران ُت ��ؤ ّم ��ن  45ب��امل��ائ��ة م��ن ال�غ��از
ال �ع��راق��ي .ال مي�ك��ن حل�ك��وم��ة ت��رام��ب أن تنكر
هذه احلقائق.
* امريكا ال ترى حقيقة العالقات بني إيران
والعراق
ووص ��ف ال��دب�ل��وم��اس��ي األم��ري�ك��ي االس �ب��ق يف
السعودية ،زي��ارة الرئيس اإليراني لثالثة أيام
اىل العراق باملهمة يف الوقت الذي حتاول إدارة
ترامب زي��ادة الضغط االقتصادي على إي��ران،
وق ��ال :إن اجلانبني إتفقا يف ب�غ��داد على آلية
للتبادل املالي وامل�ص��ريف بعمالت أجنبية غري
ال��دوالر ،مما سيؤدي ذلك اىل تعطيل عملية
احلظر األمريكي وهي مبادرة ناجحة.
وإن�ت�ق��د اس�بري�ن�غ�م��ن ،س�ي��اس��ة إدارة ت��رام��ب
جتاه العالقات العراقية مع إي��ران وق��ال :إنهم
يتجاهلون احلقائق يف ه��ذه املسألة ،وه��ي ان
األواص� ��ر ب�ين ال�ب�ل��دي��ن مهمة وت��ارخي �ي��ة ،وأن
العراق حباجة اىل الكهرباء والغاز اإليرانيني
وال ميكن أن يتغاضى عنهما استجابة لإلرادة
األمريكية.
وأض� ��اف :إن ت��رام��ب س��اف��ر اىل ال �ع��راق مل��دة
نصف ساعة ويف منتصف الليل؛ هذا الشخص
ي��ري��د مت��ري��ر سياساته يف ال �ع��راق وإي ��ران وأي

دول� ��ة أخ � ��رى ،ه ��ذا ال �ن �ه��ج ال ي�ت�ح�ق��ق .وق ��ال
امل��دي��ر السابق للشؤون القنصلية األمريكية
يف ج��دة :من ناحية أخ��رى ف��ان امريكا كانت
وراء احل��رب والدمار يف العراق ،وهناك غضب
شديد ب�ين الشعب العراقي م��ن امريكا .لقد
خلقت السياسات األمريكية ك��ارث��ة كبرية
ل�ل�ش�ع��ب ال �ع ��راق ��ي .هل ��ذا ال �س �ب��ب ،ف ��إن ت��أث�ير
ام��ري �ك��ا ون �ف��وذه��ا ع �ل��ى ال �ع��راق �ي�ين حم ��دود.
م��ن ال�ص�ع��ب للغاية مم��ارس��ة ح�ك��وم��ة ت��رام��ب
الضغط على إيران وتعطيل العالقات التجارية
بني العراق وإيران.
* مبادرة جديرة بالثناء
وأش ��اد اسربينغمن مب�ق��ارب��ة إي ��ران ملختلف
احل��رك��ات ال�س�ي��اس�ي��ة يف ال��ع ��راق ،ق��ائ� ً
لا :إن
روح ��ان ��ي ،ب��اإلض��اف��ة اىل ل�ق��ائ��ه م��ع ال��رئ�ي��س
ال �ع��راق��ي ورئ �ي��س ال � ��وزراء ،ق��د إل�ت�ق��ى جبميع
ال��زع�م��اء ال�ع��راق�ي�ين م��ن ال �ت �ي��ارات املختلفة.
أعتقد أن هذا النهج الشامل له تأثري كبري.
يف الواقع ،مت اختاذ خطوة كبرية للتغلب على
الذكريات السيئة للحرب اليت استمرت مثاني
سنوات بني إيران والعراق.
وقال :إن هذه الزيارة اليت استمرت ثالثة أيام
هي نتيجة لألداء السابق للجمهورية اإلسالمية
يف العراق .على وجه اخلصوص ،وكما أشارت
القيادة العراقية ،فقد لعبت إيران دوراً رئيسياً
يف حم��ارب��ة داع ��ش وقمعها .يف ال��وق��ت نفسه،
ف��إن العالقات التارخيية والثقافية العميقة
ب�ين البلدين ه��ي األس ��اس لتوسيع العالقات
الدبلوماسية واالقتصادية بينهما.
وب��دأ رئيس اجلمهورية حجة اإلس�لام حسن
روح ��ان ��ي ،ص �ب��اح االث� �ن�ي�ن ،زي � ��ارة رمس �ي��ة اىل
العراق ،بدعوة من نظريه العراقي برهم صاحل،
حيث أجرى لقاءات منفصلة مع كل من رئيس
اجلمهورية ورئيس الوزراء العراقيني ،اىل جانب
رئيس جملس النواب يف هذا البلد.

كيف َغ َّيرت...
بشكل متناسب م��ع م �ن��اورة ال��ع ��دوان ،ال�تي
بناها على تغيري الضغوط ونقلها من جبهة
اىل أخ� � ��رى ،وح��ي ��ث ت �ت �خ �ص��ص ب �ش �ك��ل شبه
مستقل ،كل من دول�تي االم ��ارات والسعودية
يف توزيع وتركيز وحداتها ومرتزقتها وقدراتها
اجلوية خاصة ،ما بني الغرب واجلنوب لألوىل،
وال �ش �م��ال وال �ش ��رق ل�ل�ث��ان�ي��ة .ت��اب��ع اليمنيون
وبنجاح وفعالية مناورة الدفاع وقيادة العمليات
والسيطرة على كافة اجلبهات ،وأيضاً إستطاع
أبناء اليمن املقاومون يف ذل��ك ،خلق معادلة
جديدة ،ألغت أخرى كانت سائدة عرب التاريخ
العسكري ،حول إستحالة النجاح والقدرة على
الصمود ،يف ظل مناورة تشتيت اجلهود والقوى
وت��وزي��ع ن�ق��اط الضغط على ك��ام��ل خطوط
املواجهة ،وبإمكانيات حمدودة.
* معادلة تأثري ال��دع��م اخل��ارج��ي يف حسم
احلروب
ال ُي �ع �ق��ل وم� ��ن خ �ل�ال م� �س ��ار ط ��وي ��ل من
امل��واج �ه��ات ال�ت�ي خاضتها أغ�ل��ب ال� ��دول ،أن
تصمد دول ��ة أو جم�م��وع��ة منها ك�م��ا وق��ف
ال�ي�م��ن ،مب��واج�ه��ة حت��ال��ف واس ��ع م��ن ال ��دول،
تتبادل أط��راف��ه ال��دع��م وامل�س��ان��دة العسكرية
واالع�ل�ام� �ي ��ة ،ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن االق�ل�ي�م��ي
وال��دول��ي ،األم ��ر ال ��ذي خالفته احل ��رب على
اليمن وم��ا أح��اط بها من تدخالت وضغوط
خارجية ،بطريقة مباشرة من خالل التدخل
وال� �ت ��ورط ال �ف��اض��ح ب ��وح ��دات وب � �ق� ��درات ،أو
ب �ط��ري �ق��ة غ�ي�ر م �ب��اش��رة م ��ن خ �ل�ال تشكيل
جبهة عريضة ،وقفت بوجه اجملتمع الدولي
ومؤسساته اليت كان من املفرتض ان تلعب
دورها يف ضبط وتوجيه هذه احلرب العدوانية
ع�ل��ى ال �ي �م��ن ،حت��ت س�ق��ف ال �ق��ان��ون ال��دول��ي
واالن�س��ان��ي واألن�ظ�م��ة ال�تي ت��رع��ى ال�ن��زاع��ات
املسلحة ،وحيث فشل اجملتمع الدولي يف وقف
ه��ذه احل ��رب على اليمن ،ت��واط��ؤاً او ع�ج��زاً،
إس�ت�ط��اع اليمنيون ب�ص�م��وده��م ،إح ��راج هذا
اجملتمع وم��ؤس�س��ات��ه ،م��ن خ�لال فضح دوره
املشبوه كرهينة للتحالف بقيادة الواليات
املتحدة االمرييكية.
* معادلة تأثري الضغط االقتصادي واحلصار
رمبا كانت هذه احلرب االقتصادية واحلصار
ع�ل��ى ال�ي�م��ن ب�ن�ظ��ر م�ن�ف��ذي�ه��ا ،احل ��ل ال�ب��دي��ل
لفشل حربهم العسكرية على اليمن ،وحيث مل
تستطع أي دولة عرب التاريخ ان تقاوم وتنتصر
يف ظ ��ل ح �ص ��ار اق �ت �ص ��ادي وإن��س ��ان ��ي خ��ان��ق،
إستطاع اليمنيون التخفيف قدر االمكان من
تأثري احلصار والضائقة االقتصادية عليهم،
وأل �غ��وا ب��ذل��ك مفاعيل م�ع��ادل��ة ،ط��امل��ا جلأت
اليها ال��دول املعتدية على ال��دول الفقرية عرب
التاريخ.
وتبقى أخ�يراً ،املعادلة اليت مل يستطع أحد
جتاوزها عرب التاريخ ،اليت هي الضغط املؤذي
ع�بر اجمل ��ازر واالرت�ك��اب��ات الفظيعة واجل��رائ��م،
حبق البيئة احلاضنة ملقاتلي اجليش واللجان
الشعبية ووح��دات أنصار اهلل وحبق عائالتهم،
وحيث كان دائماً هذا املوضوع ،نقطة الضعف
األكثر تأثريا على الوحدات العسكرية ،لثنيها
عن مواصلة القتال ،أو ِل َل ّيي ذراعيها وإضعافها
متهيدا الستسالمها ،إس�ت�ط��اع اليمنيون ان
جيعلوا منها نقطتهم الراحبة يف الصمود ويف
رفد جبهات القتال بأبنائهم ،للقتال والدفاع
عن االرض وعن العرض ،وكلما كانت تضاف
جمزرة اىل سجل جمازر العدوان الواسع حبق
أبناء اليمن ،كنا نرى صمودا أكرب وشراسة
يف امل�ي��دان وس��اح��ات املواجهة ،وإلتزاما أعمق
وأثبت يف معركة املواجهة وصراع البقاء.
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مجلس الشيوخ...
ويف جبهة ما وراء احلدود اليمنية السعودية
م �ص ��در ع �س �ك��ري مي�ن�ي اف � ��اد ب �س �ق��وط قتلى
وجرحى من ق��وات ه��ادي والسعودية بإنكسار
زحف واسع استمر لساعات بالتزامن مع تنفيذ
ق��وات اجليش وال�ل�ج��ان ع��دة كمائن بعبوات
ناسفة على جتمعاتهم قبالة جبل قيس جبيزان
ال�س�ع��ودي��ة.ك�م��ا اف ��اد م �ص��در ع�س�ك��ري ميين
بقتلى وج��رح��ى م��ن ق ��وات ه ��ادي والسعودية
بإستهداف جتمعاتهم يف موقع الضبعة بنجران
السعودية.
هذا واستشهد اربعة مواطنني وجرح ثالثة
آخ� � ��رون ،األرب � �ع� ��اء ،ج� ��راء اس �ت �ه��داف ط�ي�ران
ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي األم��ري �ك��ي س �ي��ارة كانت
تقلهم يف حمافظة حجة ،يف جرمية جديدة
تستهدف املدنيني باحملافظة خالل يومني.
وأوض � ��ح م �ص��در حم �ل��ي أن ط �ي�ران ال��ع ��دوان
اس �ت �ه��دف س �ي ��ارة مل�ت�س��وق�ين ع��ائ��دي��ن م ��ن س��وق
اهليجة يف منطقة خدالن مبديرية مستبأ ،ما أدى
إىل استشهاد أربعة مواطنني وجرح ثالثة آخرون.
تأتي جرمية األربعاء لتحالف العدوان بعد
يومني فقط من جمزرة كشر بذات احملافظة،
ح �ي��ث ارت �ك ��ب ط �ي�ران ال � �ع� ��دوان ،ف �ج��ر األح ��د
امل��اض��ي ،جم ��ازر إب ��ادة حب��ق  3أس��ر يف منطقة
ط�ل�ان ب �ـ ك�ش��ر راح ضحيتها أك �ث��ر م��ن 43
شهيدًا و20جرحيًاوتدمري أكثر من  11منزال.
ك �م��ا ش ��ن اجل� �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة،
األرب �ع ��اء ،عملية هجومية استهدفت مواقع
مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان ال� �س� �ع ��ودي األم ��ري� �ك ��ي يف
حمافظة الضالع.
وأك��د مصدر عسكري مصرع وج��رح أع��داد
م��ن م��رت��زق��ة ال �ع��دوان خ�لال عملية هجومية
للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع
للمرتزقة يف أطراف مديرية دمت بالضالع.

دعوات للتصدي...
وأف ��ادت م�ص��ادر فلسطينية ،أن ق��وات العدو
داهمت املدرسة أثناء توجه الطلبة واألساتذة
ل� �ل ��دوام ،وأط �ل �ق��ت ق �ن��اب��ل ال �غ ��از ال �س ��ام داخ ��ل
أس� ��واره� ��ا ،م ��ا أس �ف��ر ع ��ن إص ��اب ��ة امل �ع �ل��م ه��ان��ي
احلدوش وعشرات الطلبة حباالت اختناق ،نقلوا
على إثرها إىل مستشفى قريب ،لتلقي العالج.
كما حاولت قوات العدو مبركباتها العسكرية
دهس عدد من الطلبة يف حميط املدرسة.
كذلك اعتقلت ق��وات العدو الصهيوني،
فجر األرب �ع��اء 17 ،فلسطينيا بينهم نائب يف
اجمللس التشريعي من مناطق متفرقة بالضفة
ال�غ��رب�ي��ة احمل�ت�ل��ة .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «فلسطني
اآلن» عن مصادر حملية قوهلا :إن قوات العدو
اعتقلت النائب عن محاس الشيخ حممد أبو
طري من منزله يف مدينة البرية.
كما اعتقلت ثالثة شبان من منازهلم يف
م��دي�ن��ة قلقيلة ،فيما اقتحمت ق ��وات ال�ع��دو
بلدة اخلضر جنوب بيت حل��م ،حيث داهمت
عدة منازل وعاثت فيها خراباً .واعتقلت قوات
العدو ثالثة شبان من منازهلم بعد مداهمتها
وتفتيشها يف خميم نور مشس بطولكرم.
ويف خم�ي��م ج�ن�ين اعتقلت ق ��وات ال �ع��دو 5
ش�ب��ان م��ن م �ن��ازل ذوي �ه��م ،كما اعتقل جنود
العدو شابني من مدينة اخلليل.
ويف رام اهلل اعتقلت ق ��وات ال�ع��دو الناشط
الشبابي حافظ عمر ،وش��اب اخ��ر م��ن خميم
الفارعة قرب نابلس على حاجز عسكري ،فيما
اعتقلت األسري احملرر والناشط إسالم خلف من
منزله يف طمرة بالداخل احملتل بعد االعتداء
على أفراد عائلته ونقل والدته للمستشفى.

الجيش يوقع...
وأوض � � ��ح م �ص �ط �ف��ى ب ��ال ��ي م ��دي ��ر امل ��رك ��ز
اإلعالمي لقوات سوريا الدميقراطية أن القوات
قصفت الباغوز قصفا كثيفا ليل الثالثاء قبل
بدء اشتباكات مباشرة مع مسلحي «داعش».
وأض��اف« :كانت هناك هجمات باألحزمة
الناسفة ،جمموعة م��ن االنتحاريني حاولوا
تنفيذ هجمات انتحارية يف ص�ف��وف قواتنا،
استهدفتهم قواتنا و ُقتلوا قبل ال��وص��ول إىل
التجمعات أو نقاط متركز رفاقنا».
يف س �ي��اق آخ ��ر ع �ث��رت وح� ��دات م��ن ال �ق��وات
السورية ،األرب�ع��اء ،على جمموعة من القطع
األث��ري��ة امل�س��روق��ة داخ ��ل أح��د امل �ن��ازل يف بلدة
زملكا بريف دمشق.
وذك��رت وكالة «سانا» السورية الرمسية
أن العثور على اجملموعة مت على يد «اجلهات
املختصة خالل مواصلتها عمليات التمشيط
يف مدينة زملكا بالغوطة الشرقية» ،مشرية
إىل أن القطع األث��ري��ة «سرقتها اجملموعات
اإلرهابية لتهريبها إىل اخلارج».
وقال رئيس دائرة اآلثار بريف دمشق ،جهاد
أب ��و كحيلة ،ل�ل��وك��ال��ة ،إن امل�ض�ب��وط��ات هي
ع�ب��ارة ع��ن منحوتات م��ن حجر البازلت متثل
آهلة وسواكف حجرية عليها منحوتات بارزة
وت�ي�ج��ان م��ن األع �م��دة ت�ع��ود يف معظمها إىل
الفرتة الرومانية يف القرن الثاني امليالدي.
ول �ف ��ت أب� ��و ك�ح�ي�ل��ة إىل أن م �ص ��در ه��ذه
ال�ق�ط��ع ي�ع��ود «لتنقيبات غ�ير ش��رع�ي��ة قامت
بها اجمل�م��وع��ات اإلره��اب�ي��ة أث�ن��اء انتشارها يف
الغوطة الشرقية وه��ي على األغلب من بلدة
حران العواميد».

