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حن��ن أت�ب��اع الرسالة اإلسالمية مب��ا منتلكه
م��ن نسبة كبرية م��ن سكان ال�ع��امل ،وأصقاع
مرتامية ،وثروات طبيعية طائلة ،وشعوب حية
ومستیقظة نستطيع أن نرسم املستقبل بهذا
الكم اهلائل من الرصيد واإلمكانات .الشعوب
املسلمة يف األع ��وام املائة واخلمسني األخ�يرة
مل يكن هلا دور يف مصري بلدانها وحكوماتها
وكانت ُتدار متامًا بسياسات البلدان املعتدية
الغربية ،وتعبث بها أطماع هذه البلدان وتدخلها
وشرورها ما عدا بعض االستثناءات احملدودة.
إن التخلف العلمي والتبعية السياسية اليت
نراها اليوم يف كثري من البلدان هي حصيلة
ذلك الضعف واالنفعال.
إن شعوبنا ،وش�ب��اب�ن��ا ،وع�ل�م��اءن��ا الدينيني
واألكادمييني ،واملثقفني املدنيني والسياسيني
واألح � ��زاب واجل�م�ع�ي��ات يتحملون مجيعهم
مسؤولية النهوض ليتالفوا ما اعرتى ماضينا
من صفحات خمجلة خالية من أي افتخار،
و«ي �ق��اوم��وا» تع ّنت ال�ق��وى الغربية وتدخلها
وشرورها.
إن ب �ي��ت ال�ق�ص�ي��د يف خ �ط��اب اجل�م�ه��وري��ة
اإلسالمية وال ��ذي يثري قلق ع��امل االستكبار
وغضبه هو الدعوة إىل املقاومة ،وهي املقاومة
بوجه تدخل أمريكا وشرورها ،هي وغريها من
القوى املعتدية ،حتى ميسك العامل اإلسالمي
بيده زم��ام أم��ور مستقبله مستندًا إىل تعاليم
اإلسالم ومعارفه.
م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن أم��ري �ك��ا وم ��ن ل � ّ
�ف ل ّفها
يتحسسون م��ن ع �ن��وان «امل �ق��اوم��ة» ول��ذل��ك
ّ
يواجهون «جبهة املقاومة اإلسالمية» بأنواع
العداء .وانسياق بعض حكومات املنطقة مع
هؤالء هو واقع م ّر يساعد بدوره على استمرار
تلك الشرور.
ال �ص��راط املستقيم ال ��ذي ترمسه مناسك
احل ��ج مب ��ا ت�ن�ط��وي ع�ل�ي��ه م ��ن ط� ��واف وس�ع��ي
ووق� ��وف يف ع��رف��ات ورم���ي اجل �م ��رات وشعائر
وعظمة ووح� ��دة ،إمن��ا ه��و ال�ت��وك��ل على اهلل
وال �ت��وج��ه حن��و ق��درت��ه ال�ت�ي ال ت� ��زول وال�ث�ق��ة
الوطنية بالذات واإلمي��ان بالسعي واجملاهدة،
والعزم الراسخ على احلركة ،واألم��ل الكبري
بالنصر.
وقائع الساحة يف املنطقة اإلسالمية تزيد
من هذا األمل وتقوّي ذلك العزم .فمن جهة
ما يعاني منه العامل اإلسالمي من مصائب،
والتخلف العلمي والتبعية السياسية ،والوضع
االق� �ت� �ص ��ادي واالج��ت��م ��اع ��ي امل� �ت ��ردي ،كله
يضعنا أم��ام واج��ب كبري وجماهدة ال تعرف
الكلل وامل�ل��ل .فلسطني املغتصبة تستنجدنا،
واليمن املظلوم املض ّمخ بالدماء يوجع قلوبنا،
ومصائب أفغانستان تقلقنا مجي ًعا ،واحلوادث
املرة يف العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان
اإلس�لام �ي��ة األخ� ��رى ح�ي��ث ي��د ش���رور أمريكا
وبطانتها مشهودة فيها ،تثري غ�يرة الشباب
وهمتهم.
ومن جهة أخرى ،نهوض عناصر «املقاومة»
يف ه��ذه املنطقة احلساسة ،ويقظة الشعوب،
وه� ّم��ة جيل الشباب املفعم بالنشاط ،يغمر
ال �ق �ل��وب ب ��األم ��ل؛ فلسطني يف ك��ل رب��وع�ه��ا
تس ّل «سيف القدس» من غمده؛ القدس وغ ّزة
والضفة الغربية وأراضي  48واملخيمات تنهض
بأمجعها ،وخ�لال اث�ني عشر ي��و ًم��ا مت � ّرغ أنف
امل�ع�ت��دي ب��ال�تراب؛ اليمن احمل��اص��ر والوحيد
يتحمل سبع سنني من احلرب واإلج��رام وقتل
وقسي القلب،
املظلومني على يد ع��د ّو ش��رور
ّ
وم��ع وج ��ود قحط ال �غ��ذاء وال� ��دواء وإم�ك��ان��ات
احل �ي ��اة ،ال يستسلم ل�ل�ظ��امل�ين ،ب��ل جيعلهم
مذعورين مبا يبديه من اق�ت��دار وابتكار؛ ويف
العراق تدحر عناصر «املقاومة» بلغة صرحية
واضحة أمريكا احملتلة وعميلها داعش وتبدي
عزمها الراسخ دون تل ّكؤ ملواجهة أي ن��وع من
التدخل والشرور من قبل أمريكا ومن ّ
لف لفها.
إن احمل��اوالت اإلعالمية االمريكية لتحريف
م��ا يبديه الشباب الغيارى وعناصر املقاومة
م��ن ع ��زم وإرادة ون �ش��اط يف ال��ع ��راق وس��وري��ا
ول�ب�ن��ان وب �ل��دان أخ ��رى ،وحم��اول��ة نسبة كل
ذل��ك إىل إي��ران أو أي��ة جهة أخ��رى ،هي إهانة
للشباب الشجاع اليقظ ،وهي ّ
تدل على ضعف
األمريكيني يف فهمهم ودركهم لشعوب هذه
املنطقة.
ه��ذا الفهم اخل��اط��ئ نفسه أدى إىل حتقري
أمريكا يف أفغانستان ،إذ بعد الضجيج الذي
أثارته لدى دخوهلا يف هذا البلد قبل عشرين
عامًا ،وبعد أن َشهَرت السالح وألقت القنابل
وأض ��رم ��ت ال �ن�ي�ران أم ��ام ال�ش�ع��ب األع� ��زل من
امل��دن �ي�ين أح � ّ�س ��ت أن �ه ��ا غ ��رق ��ت يف مستنقع
وأن عليها أن خت��رج منه بقواتها وأجهزتها
العسكرية .طب ًعا على الشعب األفغاني اليقظ
أن ي��راق��ب األج �ه��زة االستخباراتية وأسلحة
احل��رب الناعمة األمريكية يف بلده ويتصدى
هلا بوعي.
إن شعوب املنطقة أثبتت أنها يقظة وواعية

وأ ّن ت��وج �ه �ه��ا وم �س�يره��ا ي �ف�ت�رق ع ��ن بعض
احلكومات اليت دفعها السعي إلرض��اء أمريكا
إىل أن ترضخ إلرادت �ه��ا جت��اه قضية فلسطني
احل �ي��ات �ي��ة؛ احل �ك��وم��ات ال�ت�ي ت�ت��زل��ف للكيان
الغاصب الصهيوني س ًرا وعالنية إمنا هي تتنكر
حلق الشعب الفلسطيين يف وطنه التارخيي،
وهذا يعين سرقة احلق الفلسطيين .إن هؤالء
مل يكتفوا بنهب امل ��وارد الطبيعية لبلدانهم،
فاجتهوا اآلن إىل اإلغ��ارة وعلى ثروات الشعب
الفلسطيين.
أيها اإلخوة واألخوات!
منطقتنا وحوادثها املتنوعة املتسارعة مسرح
فيه الصرب والدروس .فيه االقتدار الذي ختلقه
اجملاهدة واملقاومة بوجه املعتدي املتغطرس
وفيه من جهة أخرى الذلة الناجتة عن التسليم
وإظهار الضعف وحت ّمل ما يفرضه املعتدي.
إن ال��وع��د اإلهل ��ي ال �ص ��ادق يقضي بنصرة
�ص � ُروا ََّ
الل
اجمل��اه��دي��ن يف سبيل اهلل ( :إِن َت �ن� ُ
َنص ْر ُك ْم َو ُي� َث� ِّ�ب� ْ�ت أَ ْق�دَا َم� ُك� ْ�م ) وأول أث��ر هلذه
ي ُ
اجملاهدات غلق األبواب أمام أمريكا وغريها من
املتعنتني الدوليني ومنعهم من التدخل وإثارة
الشرور يف البلدان اإلسالمية إن شاء اهلل تعاىل.
س�لا ًم��ا وحت �ي��ة حل �ض��رة ب�ق�ي��ة اهلل أرواح �ن��ا
فداه ،وأسأل اهلل سبحانه أن ّ
مين بالنصر على
شعوبنا اإلس�لام�ي��ة وأن ي��رف��ع درج ��ات اإلم��ام
اخلميين العظيم والشهداء األبرار.
والسالم على عباد اهلل الصاحلني
السيد علي اخلامنئي
 6ذي احلجة  1442هجرية قمرية
 26تري  1400هجرية مشسية
 17متوز 2021م

خطيب زاده...:

وأض� ��اف امل �ت �ح��دث :ان اخل�ل�اف يف وج�ه��ات
النظر كان حول بعض القوائم واالمساء اليت
مجدتها ام�يرك��ا يف اجل��ول��ة السادسة وعلى
اجلانب االمريكي ان يتخذ ق��راره السياسي
ويف اي��ران ايضا يف ض��وء االنتخابات وانتقال
السلطة للحكومة اجل��دي��دة فقد ك��ان من
املفرتض حبث ودراسة بعض االمور.
وق��ال :ان وزارة اخلارجية بصفتها مؤسسة
سيادية تقوم بنقل االوام ��ر السيادية وتبادر
لتنفيذها .ال يوجد أي تغيري او شرخ أساسي
يف استمراره وسيتواصل العمل يف احلكومة
اجلديدة .

● ●زي ��ارة مساعد الوكالة ال��ذري��ة اىل
طهران
وح��ول زي ��ارة مساعد امل��دي��ر ال�ع��ام للوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة اىل ط�ه��ران ق��ال :ان
زي ��ارة امل�س��ؤول�ين الفنيني بالوكالة الدولية
اىل طهران امر طبيعي وتتم على الدوام حيث
جتري مفاوضاتنا يف اطار اجراءات الضمان.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م اخل��ارج �ي��ة ،أن اي ��ران
تسيطر ب��دق��ة على االوض� ��اع يف ح��دوده��ا مع
اف�غ��ان�س�ت��ان وت��رص��د ك��ل ال �ظ ��روف اجل��اري��ة
هناك.
وأك��د خطيب زاده ،أن أم��ن إي ��ران م��ن أمن
افغانستان ،وبالتالي فإن طهران التتحمل عدم
االستقرار األمين احلاصل يف هذا البلد اجلار.

● ●تبادل افتتاح السفارات بني االمارات
والكيان الصهيوني
وح��ول تبادل افتتاح السفارات بني االم��ارات
والكيان الصهيوني ،قال خطيب زاده :ان كيان
االحتالل يعيش يف حضيض فقدان الشرعية
ويف اس ��وأ ال �ظ��روف السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة،
والصهاينة ي�ت�ص��ورون انهم بهذه االج ��راءات
حيصلون على املشروعية.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :ان ال�ك�ي��ان الصهيوني ال��ذي
مي��ارس االغ�ت�ي��االت والعنف على م��دى عقود
طويلة لن حيصل على املشروعية من خالل
افتتاح سفارة  ،وان االمارات تتحمل مسؤولية
دور اسرائيل يف توتر املنطقة.

● ●ق ��رار القضاء االوروب� ��ي يبعث على
اخلجل
وحول قرار القضاء االوروب��ي بشأن احلجاب
االس�لام��ي ،ق��ال خطيب زاده :ان ه��ذا ال�ق��رار
يبعث على اخلجل  ،مضيفا انه عندما يتعلق
األمر باالسالم واملسلمني فأن حقوق االنسان
وح �ق��وق االق�ل�ي��ات واالدي� ��ان يف اوروب� ��ا تصبح
ضيقة جدا.
واعترب ان القرار االوروبي يبعث على التمييز
والتبعيض ورمب ��ا يتسبب ب��أع�م��ال مناهضة
لالسالم يف اوروبا ،معربا عن األمل يف ان تبادر
السلطات االوروب �ي��ة اىل تعديل ه��ذا االج��راء
املناهض حلقوق االقليات الدينية.
ويف جانب آخ��ر م��ن حديثه ،اعترب خطيب
زاده ان الدورة اجلديدة من احملادثات بني ايران
والسعودية تصب يف صاحل املنطقة ومصلحة
الشعبني االيراني والسعودي  ،مؤكدا ان هذه
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احملادثات ستتواصل يف املسار الذي اتفق عليه
الطرفان.

● ●*تبادل السجناء بني ايران وامريكا
ويف الرد على سؤال حول تبادل السجناء بني
اي��ران وام�يرك��ا ،ق��ال :ما مسعنا من تصريح
م��ن ج��ان��ب ام�يرك��ا يبعث على االس�ت�غ��راب.
لقد ك��ان��ت لنا اىل ج��ان��ب م�ف��اوض��ات فيينا
م �ف��اوض��ات منفصلة م��ع ام�يرك��ا ب��وس��اط��ة
بريطانيا حول هذه القضية االنسانية.
وأضاف :ان االفراج عن االيرانيني السجناء
يف ام�ي�رك ��ا وب �ع��ض ال � ��دول االوروب ��ي���ة ودول
أخ��رى املعتقلني بصورة ظاملة وب��ذرائ��ع فارغة
يعد اولوية الي��ران ،وحنن نظرنا اىل القضية
من منظار انساني إ ّال ان امريكا تربط هذه
القضية االنسانية بقضايا سياسية.
وقال خطيب زاده :ان مجيع االطراف ذهبت
الجن��از متهيداتها واجل��زء املتعلق بالتزامات
ام�ي�رك ��ا مل ي�ن�ج��ز ل �غ��اي��ة االم � ��س وحينما
ق��ال��ت اي� ��ران ل�لاط��راف االخ� ��رى ب ��ان اجل��ول��ة
السابعة ستعقد يف ظ��ل احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة
سعت امريكا لربط ه��ذه القضية االنسانية
مبفاوضات االتفاق النووي وه��ذا نهج خاطئ
من شأنه ان يؤدي اىل خلق صعوبات اما مجيع
امل�س��ارات .لو نفذت امريكا اليوم التزاماتها
(يف اطار تبادل السجناء) فان االف��راج عن 10
سجناء مع امريكا وبريطانيا ممكن حتقيقه.
اننا ننصحهم بالكف عن رب��ط ه��ذه القضية
االنسانية باعتبارات سياسية وان يبادروا للعمل
بدل اصدار البيانات الفارغة.

● ●الندّخر أي جهد لدعم لبنان
وحول اعتذار رئيس ال��وزراء اللبناني املكلف
سعد احلريري ،عن تشكيل احلكومة اجلديدة ،
قال خطيب زاده :ان الشعب اللبناني هو املعين
بتقرير مستقبل بالده ،وان ايران تقدم الدعم
واملساعدة للحكومة واالط��راف اللبنانية متى
ما طلبت ذلك.
واض ��اف :ان��ه يف ظ��ل الضغوط االقتصادية
اليت يعانيها الشعب اللبناني فأن إيران اعلنت
استعدادها ملساعدة ه��ذا الشعب  ،معربا عن
األم� ��ل يف جن ��اح احل� ��وار ال�س�ي��اس��ي اللبناني
وتشكيل احلكومة يف أسرع وقت.

واليتي...:
● ●امريكا ارتكبت العديد من اجلرائم
يف أفغانستان
وانتقد والي�تي النهج األم�يرك��ي يف الغزو
العسكري الفغانستان ،و  20عاما من احتالل
أفغانستان ،ون�ش��ر م�ئ��ات اآلالف م��ن ال�ق��وات
وص��رف مليارات ال� ��دوالرات ،وأض ��اف والي�تي:
أن امريكا وب��دال من حتقيق التنمية ،ارتكبت
العديد من اجل��رائ��م وال �ك��وارث يف ه��ذا البلد،
وانسحبت خب��زي وإذالل من افغانستان رغم
أنها ما زال��ت حت��اول تدمري كل ما تبقى من
خالل اثارة الفرقة والشقاق بني األفغان ،لكن
النخب األفغانية واملثقفني ،الذين يدركون
نواياها الشريرة  ،سيحبطون هذه املؤامرات.
وأض��اف :إن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
تريد دائما تقوية األخوة بني شعب أفغانستان
الشرفاء ال��ذي��ن لعبوا دورا كبريا يف ماضي
احل �ض��ارة اإلس�لام �ي��ة ،ألن جت��رب��ة أك�ث��ر من
 40عاما تظهر لألسف حربا دموية بني أبناء
الشعب األف�غ��ان��ي ال��ذي��ن لقد ع��اش��وا معا يف
صداقة وسالم آلالف السنني ،وقد حدث ذلك
وتسبب يف أض��رار كبرية ال ميكن إصالحها،
لذلك جيب علينا اختاذ خطوات واعية لتعزيز
األخوة واملودة بني أبناء الشعب االفغاني.
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الجهاد اإلسالمي...:
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يف ال �س �ي��اق ،دان ��ت ال��رئ��اس��ة الفلسطينية،
تصرحيات رئيس ال ��وزراء الصهيوني نفتالي
بينيت ب�ش��أن املسجد األق �ص��ى ،معتربة أنها
«تدفع حنو صراع ديين خطري».
وقالت الرئاسة الفلسطينية -يف بيان -إن
«ه��ذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع
حنو صراع ديين خطري».
وأض��اف��ت :أن احلكومة اإلسرائيلية تتحمل
م�س��ؤول�ي��ة ه ��ذا ال�ت�ص�ع�ي��د ،ب��اع�ت�ب��اره��ا تضع
العراقيل أمام اجلهود الدولية ،خاصة أن هذا
االستفزاز يتم قبيل االحتفال بعيد األضحى
املبارك.
ودع��ت الرئاسة الفلسطينية للحفاظ على
الوضع التارخيي يف احلرم القدسي الشريف،
م�ع�ت�برة أن ه ��ذه ال�ت�ص��رحي��ات تشكل حتديا
للمجتمع الدولي.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،اع �ت�برت ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية

ملنظمة التحرير الفلسطينية تصرحيات بينيت
تصعيدا خطريا ،ودعوة ملمارسة إرهاب الدولة
املنظم حتت محاية قوات االحتالل.
ومحلت اللجنة حكومة االحتالل تداعيات
ّ
ذل ��ك ال �ص��راع ع�ل��ى أم ��ن واس �ت �ق��رار منطقة
الشرق األوسط.
وطالبت اجملتم َع الدولي بالتحرك الفوري
حلماية األم��اك��ن املقدسة ،ووق��ف املمارسات
ال�ع�ن�ص��ري��ة واالن �ت �ه��اك��ات امل �ت �ك��ررة م��ن قبل
االحتالل.
وبعد دعوات مكثفة من مجاعات إسرائيلية
م �ت �ط��رف��ة ،اق �ت �ح��م ق ��راب ��ة  1200م�س�ت��وط��ن
األح� ��د -امل�س�ج��د األق �ص��ى م��ن ب ��اب امل�غ��ارب��ةعلى شكل جمموعات كبرية ،وقاموا جبولة
استفزازية يف باحاته ،وأدوا شعائر تلمودية
قبالة قبة الصخرة.
وجاءت هذه الدعوات مبناسبة حلول ذكرى
م��ا يسمى «خ� ��راب اهل�ي�ك��ل» ،وه ��و ي ��وم صيام
وح ��داد ل��دى اليهود على م��ا يعتربونه املعبد
اليهودي الذي يزعمون أن املسجد األقصى قد
بُين على أنقاضه.
من جانبه ،أكد ن��ادي األس�ير الفلسطيين،
أن « 11أس�ي�را فلسطينيا يف سجون «النقب
ال�ص�ح��راوي» و»رمي ��ون» و»ع��وف��ر» ،يواصلون
اإلضراب عن الطعام رفضا العتقاهلم اإلداري،
وه��م :حممد ال��زغ�ير ،وس��امل زي ��دات ،وحممد
اعمر ،وجماهد حامد ،ومنتصر باهلل أبو عزوم.
ومج�ي�ع�ه��م ي�ق�ب�ع��ون يف «ال �ن �ق ��ب» ..ومخسة
آخرون يف زنازين سجن «رميون» وهم :حممود
الفسفوس ،وشقيقه كايد ،ورأفت الدراويش،
وجيفارا النمورة ،ومؤيد اخلطيب ..باإلضافة
إىل ن �ض��ال خ �ل��ف ،ال� ��ذي ي�ق�ب��ع يف «ع��وف��ر»
اإلسرائيلي.
ونبه النادي يف تقرير له إىل أن األسري الزغري
( 34ع��ام��ا) م��ن مدينة اخل�ل�ي��ل ،م�ض��رب منذ
سبعة أيام ،وهذا اإلضراب الثاني الذي خيوضه
خالل فرتة اعتقاله األخري منذ شهر نيسان/
أبريل  ،2020وقد أصدر االحتالل حب ّقه مخسة
أوامر اعتقال إداري ،ما بني  3و 4أشهر» .وذكر
أن «الزغري هو ناشط حقوقي ضد االستيطان،
قضى ما جمموعه يف سجون االحتالل أكثر
من  3سنوات ،وهو متزوج وأب لثالثة أطفال».
كما يواصل األسري زيدات ( 40عامًا) من بلدة
طبين نعيم /اخلليل» ،إضرابه عن الطعام منذ
سبعة أيام أيضا ،وهو معتقل منذ  22شباط/
فرباير  ،2020وحكم عليه االحتالل بالسجن
 4أشهر ،وبعد أن أمضى مدة االعتقال ،حوله
ّ
اإلداري ،وأصدر حب ّقه
االحتالل إىل االعتقال
 5أوامر ،مدتها ما بني  4-3أشهر.
وبني النادي ،أن زيدات أسري سابق أمضى حنو
عامني يف سجون االح�ت�لال ،وه��و متزوج وأب
خلمسة من األبناء والبنات أكربهم يبلغ من
العمر  17عاما ،وأصغرهم أربع سنوات ونصف.
ومنذ  5أيام أيضا ،شرع األسري حممد منري
اع �م��ر ( 26ع��ام��ا) م��ن ط��ول �ك��رم ،يف إض��راب��ه
عن الطعام ،وه��و معتقل منذ تشرين األول/
أك�ت��وب��ر  ،2020وق ��د أص ��در االح �ت�لال حبقه
ثالثة أوام��ر اعتقال إداري ،وكذلك األسري
جماهد حممود حامد م��ن بلدة س �ل��واد -رام
اهلل ،مضرب منذ مخسة أيام ،وهو معتقل منذ
 22أيلول /سبتمرب  ،2020وقد أصدر االحتالل
حبقه أم��ري اعتقال إداري مدتهما  6أشهر،
وس�ب��ق أن أم�ض��ى ح��ام��د  9س �ن��وات يف سجون
االحتالل ،وبعد عام وثالثة أشهر من اإلفراج
عنه أعاد االحتالل اعتقاله إداريا.
ومنذ أربعة أيام شرع مخسة أسرى يف سجن
«رمي��ون» إضرابهم عن الطعام وه��م :حممود
الفسفوس ( 30عاما) من دورا -اخلليل ،واعتقل
ع��دة م ��رات سابقا منذ أن ك��ان ط�ف�لا ،وهو
متزوج وأب لطفلة ،رزق بها وهو خلف القطبان.
ويواصل األس�ير رأف��ت ال��دراوي��ش ( 28عاما)
م��ن ذات املنطقة ،إض��راب��ه لليوم ال��راب��ع على
التوالي ،وسبق أن اُعتقل ع��دة م ��رات ،وكان
اعتقاله احل��ال��ي يف تشرين األول /أكتوبر
 ،2020وهو متزوج وله ابنه ،ويعاني من مشاكل
يف الصدر ،حبسب نادي األسري.
وأك� ��د ال� �ن ��ادي ،أن «اإلض� ��راب� ��ات ال�ف��ردي��ة
ال��راف�ض��ة لالعتقال اإلداري مستمرة ،ج��راء
تصعيد سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة
االعتقال اإلداري ،وحت��دي��دا منذ شهر أي��ار/
مايو امل��اض��ي» ،موضحا أن «غالبية األس��رى
اإلداري �ي�ن وع��دده��م يف سجون االح�ت�لال حنو
 540أسريا ،هم أسرى سابقون أمضوا سنوات يف
سجون االحتالل».

● ●م ��واج� �ه ��ات واع� �ت� �ق ��االت ب��اق�ت�ح��ام
االحتالل لرام اهلل
ه��ذا واقتحمت ق��وات االحتالل اإلسرائيلي
ف�ج��ر اإلث �ن�ين ،ع ��دة م�ن��اط��ق مب��دي�ن��ة رام اهلل
وسط الضفة الغربية احملتلة ،ختللها اندالع
مواجهات واعتقاالت ،واعتقال أسرى حمررين.
واقتحمت قوات االحتالل وسط رام اهلل حيث
اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين
رشقوها ب��احل�ج��ارة وأغ�ل�ق��وا الطرقات.كما
اندلعت مواجهات يف حي اإلرسال.

وأط�ل�ق��ت ق ��وات االح �ت�لال القنابل الغازية
والصوتية والرصاص املعدني املغلف باملطاط
بكثافة خالل املواجهات.
وأيضا اقتحمت قوات االحتالل منطقة رام
اهلل التحتا وسط اندالع مواجهات مع الشبان.
وصادرت قوات االحتالل معدات ملطبعة ،بعد
أن استدعت شاحنة عسكرية.
واعتقلت قوات االحتالل األسري احملرر جنيب
أمحد مفارجة خالل اقتحام منزله ببلدة بيت
لقيا جنوب غ��رب رام اهلل ،علما أن االحتالل
أفرج عنه قبل أيام.كما جرى اعتقال األسري
احمل� ��رر ع�ل�اء ن�ص��ر ك ��راج ��ه م ��ن ق��ري��ة ص� ّف��ا
اجملاورة.
وشهدت بلدة بري زيت مشاال اقتحاما لقوات
االحتالل ختللها اندالع مواجهات مع عشرات
الشبان.
وك ��ان ش � ّب��ان فلسطينيون ت �ص �دّوا األح��د
ل �ق��وات االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�ت�ي ح��اول��ت
اقتحام ساحة باب العامود يف القدس احملتلة.
ج�ن��ود االح �ت�لال منعوا الفلسطينيني من
الدخول إىل الساحة وأَطلقوا باجتاههم قنابل
صوتية ،وف��رق��وه��م بالضرب ب��اهل��راوات كما
قاموا باعتقال شبان كانوا يف الساحة.
وحتدّثت وسائل إعالم إسرائيلية عن إصابة
 3م�س�ت��وط�ن�ين م ��ن ج� � � ّراء رش� ��ق مركبتهم
باحلجارة قرب باب العامود.
وأف� � ��اد م ��رك ��ز م �ع �ل��وم��ات وادي ح �ل ��وة أن
«امل�س�ت��وط�ن�ين ق��ام��وا جب ��والت اس�ت�ف��زازي��ة يف
املنطقة إلحياء ما يسمى «خراب اهليكل» ،يف
وقت تقوم فيه قوات االحتالل بإخالء املنطقة
والشوارع تسهي ًال حلركتهم.
وك� ��ان امل �س �ت��وط �ن��ون ق ��د ن �ظ �م��وا م �س�يرات
يف غ� ��رب امل��دي �ن��ة احمل �ت �ل��ة وص �ل��ت إىل ش ��ارع
ص�لاح ال��دي��ن ومنطقة ب��اب العمود ،وتصدى
الفلسطينيون للمستوطنني قبل أن تعتدي
قوات االحتالل عليهم بالضرب وتعتقل عدداً
منهم وجتربهم على إخالء ساحة باب العمود
بالقوة.
كما أَظ�ه��رت مشاهد اِنتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي اعتداء ق��وات االحتالل
على ش��اب بالض ْرب امل�برح ،حيث عملت على
ضربه ب��اهل��راوات وركله على حنو وحشي ما
أدى إىل إصابته جبروح بالغة.

الحشد...

مب��وازاة ذلك تصدّت قوة من قيادة عمليات
�وم ش ّنه
اجل��زي��رة يف «احل�ش��د ال�ش�ع�بي» ،هل�ج� ٍ
مس ّلحو «داعش» يف منطقة الرويعية يف ناحية
جرف النصر (جرف الصخر) مشالي بابل.
وأدّت عملية التصدي إىل اندالع اشتباكات
بني قوة من اللواء  45يف قيادة عمليات اجلزيرة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ح�ش��د ال �ش �ع�بي وع �ن ��اص ��ر ف�ل��ول
«داعش».
وأعلن احلشد الشعيب يف ال�ع��راق ،األسبوع
امل��اض��ي ،إح�ب��اط حم��اول��ة تسلل لعناصر من
تنظيم «داعش» يف جرف النصر.
بالتزامن مع ذل��ك ،أعلن «احلشد» تدمري
مضافة ل�ـ»داع��ش» يف حمافظة ص�لاح الدين
خالل عملية أمنية استباقية ،و ّ
مت العثور على
مواد لوجستية وأسلحة خفيفة كانت موجودة
داخلها.
وك � ��ان احل �ش ��د أح �ب ��ط ه �ج ��وم �اً إره ��اب �ي �اً
الستهداف نقل الطاقة الكهربائية يف دياىل،
وآخ َر يف جنوبي حمافظة نينوى ،حيث ك ّثفت
قوات احلشد إجراءاتها األمنية حلماية أبراج
الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من
العمليات التخريبية.
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ك �ش��ف امل �ت �ح��دث ب��اس��م
ح��رك��ة النجباء ال�ع��راق�ي��ة ،نصر الشمري،
عن دور أبوظيب يف زعزعة استقرار العراق،
وذل � ��ك ب �ع��د امل� �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن ب �ع��ض ب �ي��ان��ات
االقتصاد العراقي ،ونقد السياسة التجارية
الضارة للحكومة.
وانتقد الشمري سياسة احلكومة العراقية
املتمثلة يف تفضيل ال �ت �ج��ارة وال �ع �ق��ود مع
اإلم � � ��ارات ،م �س �ت �ش �ه��داً ب �ت �ق��ري��ر ص� ��ادر عن
منظمة التعاون االقتصادي ( OECمنظمة
اقتصادية ت��راق��ب وتناقش بيانات التجارة
الدولية).
وأش� � ��ار اىل اإلح� � �ص � ��اءات ال ��رمس��ي ��ة ل �ع��ام
 ،۲۰۱۹قائال :ان ص��ادرات العراق إىل اإلمارات
ومعظمها منتجات نفطية بلغت  ۱,۲۷مليار
دوالر وواردات العراق من هذا البلد اليت جزء
كبري منها يشمل معدات األقمار الصناعية
بلغت  ۱۳,۷مليار دوالر وه��ذا يعين أن امليزان
ال�ت�ج��اري ي�ع��ادل  ۱۲,۴۳مليار دوالر لصاحل
اإلمارات.
وتابع ،تبلغ واردات العراق من قطر حنو ۳۰
مليون دوالر ومن السعودية حنو  ۷۰۰مليون
دوالر وم��ن ال��والي��ات املتحدة  ۱,۲مليار دوالر
ونبيع ما قيمته  ۶,۳مليار دوالر من النفط
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة؛ وه��ذا يعين ان  ۵,۱مليار
دوالر لصاحل العراق .كما نقوم بتصدير ۲۲
مليار دوالر إىل ال�ص�ين ون�س�ت��ورد  ۹مليارات
دوالر منها ،واليت ال تزال  ۱۳مليار دوالر لصاحل

العراق .كما تبلغ واردات العراق من تركيا
حنو  ۱۰مليارات دوالر وم��ن إي��ران  ۸مليارات
دوالر ،منها حنو مليار دوالر تنفق على الغاز
الذي يشغل حمطات الكهرباء.
وشدد نائب األمني العام للنجباء بعد ذلك
على أن ك��ل ه��ذه األرق� ��ام  -خ��اص��ة يف حالة
الدول الصناعية الكربى مثل الواليات املتحدة
وال�ص�ين وإي ��ران وتركيا  -مفهومة وم�بررة،
مضي ًفا :لكن دول ��ة ص�غ�يرة (اإلم � ��ارات) وهي
جمرد ميناء ومكاتب جتارية من دون أن تكون
منتجة حتقق  ۱۳مليار دوالر من االرباح عرب
الصادرات إىل العراق؛ أكرر  ۱۳مليار دوالر!
وم�ض��ى ال�ش�م��ري ،متسائال :مل ��اذا ال تذهب
بغداد مباشرة اىل الدول املنتجة مثل الصني.
خاصة وأن امل�ي��زان التجاري للطرفني يصب
يف مصلحة العراق .وملاذا عندما تنفق الدولة
حوالي مليار دوالر لتزويدها بالكهرباء وما
زال��ت تواجه مشاكل كثرية يف ه��ذا اجمل��ال،
ويف نفس الوقت ختصص ثالثة مليارات دوالر
الس �ت�ي�راد أج �ه��زة أق �م��ار صناعية منخفضة
اجلودة وعالية االستهالك من اإلمارات!؟
واختتم م��ذك��را باملناسبات ال��دول�ي��ة اليت
ت�ن��ص ع�ل��ى أن ��ه «إذا ك�ن��ت ت�ت��اج��ر مباليني
الدوالرات (وال حتى مليار دوالر) يف التجارة مع
دولة ما ،فعلى اجلانب اآلخر احرتام سيادتك،
وت�ق��دي��م خ��دم��ات خ��اص��ة مل��واط�ن�ي��ك ،وع��دم
ال�ت��دخ��ل يف ش ��ؤون ب�ل��دك ال��داخ�ل�ي��ة حلماية
مصاحلها االق�ت�ص��ادي��ة ،م�ش�يرا إىل العوائق
اليت ختلقها االم��ارات ام��ام العراق ،قائال :أال
تكشف ه��ذه القضايا وراء كواليس اهلجوم
على احلكومة السابقة وتعطيل مشروع ميناء
«ال�ف��او»؟! اإلم��ارات هي اخلاسر األك�بر من
إط �ل�اق ه ��ذا امل� �ش ��روع ،إذ س�ت�ت�ض��رر االم� ��ارات
مليارات ال��دوالرات سنوياً من اطالقه؛ لذا فال
مانع من إنفاق مليار دوالر إلشعال النار يف
العراق وتعطيل مشروع ميناء الفاو.

● ●ح��ري��ق يف ق��اع��دة اإلم� ��ام ع �ل��ي( ع)
اجلوية جنوبي العراق
هذا وأفادت وكالة األنباء العراقية االثنني،
ب��ان��دالع ح��ري��ق يف ق��اع��دة اإلم ��ام علي (عليه
ال��س�ل�ام) اجل��وي��ة مب�ح��اف�ظ��ة ذي ق ��ار جنوب
العراق.
وذك ��رت ال��وك��ال��ة أن «احل��ري��ق نشب فجر
االث�ن�ين يف سكن امل��رات��ب وب�ع��ض اجلملونات
اخلاصة بالقاعدة» ،مضيفة أن سيارات الدفاع
املدني وصلت إىل القاعدة إلمخاد احلريق.
ويف وقت الحق أش��ارت وسائل إع�لام حملية
إىل أن رجال اإلطفاء متكنوا من السيطرة على
احلريق ،واقتصرت اخلسائر على املاديات.

االحتالل...
ّ

وك � ��ان م �س �ل �ح��و «ه �ي �ئ��ة حت ��ري ��ر ال��ش ��ام»
اإلرهابية استهدفوا نقاطاً للجيش السوري
يف ري ��ف ال�لاذق �ي��ة وخم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق جنوبي
حمافظة إدلب.
وقصف املسلحون بلدات حزارين وكفرنبل
وب�س�ق�لا ج�ن��وب��ي حم��اف�ظ��ة إدل � ��ب ،وص��وام��ع
احلبوب يف سراقب شرقي احملافظة .كما طال
القصف م��واق��ع اجل�ي��ش يف كنسبا يف ريف
الالذقية الشمالي.
وأوردت وكالة «سانا» السورية عن مراسلها
يف حلب أن قذيفتني صاروخيتني سقطتا على
سطح أح��د األبنية السكنية يف حي الشهباء
اجل��دي��دة ،األم ��ر ال ��ذي أدّى إىل وق ��وع أض��رار
ورج ��ح مصدر يف شرطة حلب ملراسل
م��ادي��ةّ .
الوكالة أن «يكون مصدر القصف هو الريف
الغربي ملدينة حلب».
إىل ذل� ��ك ،أك� ��دت امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
اخلارجية الروسية ماريا زاخ��اروف��ا أن الغرب
اخرتع لنفسه قصة األسلحة الكيميائية وهو
يستخدمها ضد سوريا وروسيا خببث باعتبارها
ذريعة مناسبة.
وق��ال��ت زاخ��اروف��ا األح ��د :موسكو تعتقد أن
التناقضات يف م�س��ودة تقرير منظمة حظر
األسلحة الكيميائية حول الوضع مع أليكسي
نافالين ه��ي ت��زوي��ر خبيث ومنهجي م��ن قبل
ال�غ��رب مضيفة :ه��ذا ت��زوي��ر ب��ل وسلسلة من
التزويرات لتشكيل األجندة االنتهازية الالزمة
للدول الغربية.
وت��اب�ع��ت“ :ليس ل��دي ق��درة على الشك يف
أن ال��وض��ع امل�ع�ني ليس خطأ وإمن ��ا ه��و عمل
خبيث”.
وأش��ارت إىل أنه “كان هناك عدد هائل من
مثل ه��ذه األخ�ط��اء على م��ر السنني وعندما
تصطف ه��ذه األخ �ط��اء خلف بعضها تصبح
نظاماً” الفت ًة إىل العدوان األمريكي الفرنسي
الربيطاني على سوريا الذي مت بذريعة وجود
أسلحة كيميائية واتهامات باستخدامها من
قبل احلكومة السورية يف مدينة دوما.
وأع��رب��ت زاخ ��اروف ��ا ع��ن األس ��ف ل�ع��دم ق��درة
الغرب على تغيري نفسه فهو يعتقد أنه جيب
عليه تغيري مجيع اآلخ��ري��ن ،وأو ًال وقبل كل
شيء القانون الدولي فهو يعيق خمططاته.

