
2 شؤون محلية

التحرير

الخميس 1 صفر، 1440 هـ ق 19 مهر 1397 هـ ش، 11 تشرين األول 2018م العدد )9967( السنة الثامنة والثالثون 

ترامب يحقر الملك سلمان للمرة الرابعة: "إن كّنا سنحميك يجب أن تدفع"
قــال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، فــي خطــاب ألقاةأمــام حشــد بواليــة آيــوا األمريكيــة،  10  
ــع المــال  ــة الســعودية أن تدف ــى المملكــة العربي ــي، أن عل ــى التوال تشــرين األول ، 18 للمــرة الرابعــة عل

ــع". ــا ســنحميك يجــب أن تدف ــاًل: "إن كن ــا، قائ ــكا له ــة أمري ــل حماي مقاب
ــي،  ــة اإليران ــر الخارجي ــال وزي ــزاز ترامــب، اذ ق ــن ورطــة ابت ــاذ الســعودية م ــى انق ــران ال وســعت اي
الخميــس، 4 تشــرين األول 2018، إن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يــذل الســعوديين مــرارا وتكــرارا 

بالقــول إنهــم ال يمكنهــم أن يدومــوا أســبوعين بــدون دعمــه.
وحــذر الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز مــن 
أنةلــن يبقــى فــي الســلطة "ألســبوعين" دون دعــم الجيــش األمريكــي، وطلــب منة"مكافــأة" علــى خدماته
وقــال ترامــب أمــام تجمــع انتخابــي فــي واليــة ميسيســبي وســط الواليــات المتحــدة، "نحــن نحمــي 
ــك،  ــك، الملــك ســلمان.. لكنــي قلــت لةأيهــا المل ــا أحــب المل ــاء.. وأن الســعودية.. ســتقولون إنهــم أغني

نحــن نحميــك، ربمــا ال تتمكــن مــن البقــاء ألســبوعين مــن دوننــا، وعليــك أن تدفــع لجيشــك".

قتل شقيق جمال خاشقجي بطريقة وحشية مع زوجتةوقطع 
رأسة من قبل رجال أمن محمد بن سلمان !

هاجــم ملثمــون اثنــاء ليــل االثنيــن الثالثــاء بعــد منتصــف الليــل منــزل شــقيق المخطــوف او القتيــل 
جمــال خاشــقجي المرحــوم احمــد الخاشــقجي شــقيقه، ووجــدت جثتةمذبوحــة علــى األرض فــي قلــب الــدار 
الرئيســي ووجــدت زوجتةمقتولــة بطعنــات خناجــر فــي صدرهــا فيمــا يبــدو ان أوالدهــم الثالثــة هربــوا مــن 

المنــزل الــى منــازل قريبــة واســتطاعوا الهــرب ولــم يتــم قتلهــم كمــا نقلــت صحيفــة الديــار ذلــك.
وكان القتيــل احمــد خاشــقجي شــقيق جمــال خاشــقجي السياســي والصحافــي الــذي ُفقــد وقيــل انةتــم 
قتلةاثنــاء دخولةالقنصليــة الســعودية فــي إســطنبول قــد صــرح فــي بيــان بــأن حيــاة شقيقةمســؤول عنهــا 

ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.
وبعــد منتصــف الليــل هاجــم رجــال ملثمــون منــزل احمــد خاشــقجي القتيــل شــقيق جمــال خاشــقجي 
الصحافــي والسياســي واقتحمــوا المنــزل ووفــق روايــة الجيــران الذيــن رفضــوا الــكالم اال ان ســيدة قالــت 
انةبعــد خلــع البــاب بــدأوا بضربةبالســيوف علــى رأســةورقبتةالى ان قطعــوا رأســةثم ركضــت زوجتةلتحــاول 
إنقاذةفطعنوهــا فــي صدرهــا فقتلــت علــى الفــور امــا االوالد الثالثــة فهربــوا مــن البــاب الخلفــي الــى الحديقــة 
ومنهــا هربــوا الــى منــازل حيــث قــام األهالــي بإخفائهــم  داخــل منازلهــم فيمــا الملثمــون بعــد قتــل احمــد 
خاشــقجي شــقيق جمــال المخطــوف او القتيــل ركبــوا فــي ثــالث ســيارات رباعيــة ســوداء وانطلقــوا مــن امــام 

منــزل القتيــل احمــد خاشــقجي فــي جــدة الــى جهــة لــم تعــرف.

خالل اجتماع الجمعية العامة..

طهران: تهديدات واشنطن تستلزم ردا سريعا من المجتمع الدولي
قائد الثورة االسالمية يعين حجة االسالم 

"كريمي تبار" ممثالً له في "ايالم"
طهران-مهــر:- أصــدر قائــد الثــورة اإلســالمية 
آيــة اهلل العظمــى الســيد  علــي الخامنئــي قــرارًا 
ممثــال  تبــار"  "كريمــي  اإلســالم  حجــة  بتعييــن 
للولــي الفقيــه فــي محافظــة "إيــالم" وخطيبــًا لصــالة 

ــا. ــة فيه الجمع
بالجهــود  االســالمية  الثــورة  قائــد  وأشــاد 
المعنويــة والفكريــة واالجتماعيــة التــي يتحلــى بهــا 
حجــة االســالم كريمــي تبــار، مثنيــًا  علــى مرتبتــه 

العلميــة والثقافيــة، ومتمنيــًا لــه التوفيــق. 

فــي  الدائــم  مندوبنــا  اعتبــر  نيويورك-ارنــا:- 
المتحــدة غــالم  علــي خوشــرو،  منظمــة االمــم 
المعاهــدات  مــن  اميــركا  وخــروج  الحظــر  فــرض 
المنظمــة  الدوليــة تهديــدا جــادا لمبــادئ ميثــاق 
ــي  ــا المجتمــع الدول ونقضــا للنظــام القانونــي، داعي

للــرد الســريع والحــازم  علــى ذلــك.
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه خوشــرو خــالل 
اجتمــاع اللجنــة السادســة لالجتماع الـــ 73 للجمعية 

العامــة لمنظمــة االمــم المتحــدة فــي نيويــورك.
واعتبــر منــدوب ايــران خــروج اميــركا مــن االتفــاق 

جــادا  تهديــدا  النــووي 
والنظــام  الميثــاق  لمبــادئ 
انهــا  واضــاف،  القانونــي 
تاريــخ  فــي  االولــى  المــرة 
المتحــدة  االمــم  منظمــة 
وهــي  دولــة  تقــوم  التــي 
عضــوا  بصفتهــا  اميــركا 
حــق  وتمتلــك  دائمــا 
الفيتــو فــي مجلــس االمــن 
الشــعوب  ســائر  بمعاقبــة 
فــي انحــاء العالــم التباعهــا 

االمــن. مجلــس  قــرار 
ــادا  ــدا ج ــد تهدي ــرف يع ــذا التص ــاف، ان ه واض
ضــد ميثــاق االمــم المتحــدة والعالقــات الدوليــة 
وهــو مــا يســتلزم ردا ســريعا وحازمــا مــن المجتمــع 
المخالــف  االميركــي  االجــراء  ان  اذ  الدولــي، 
للقوانيــن يعــد ظاهــرة جديــدة وفــي ذات الوقــت 
ــيادة القانــون   ــس س ــاكل الس ــرة تخلــق مش خطي

علــى المســتوى الدولــي.
واكــد خوشــرو انــه ينبغــي  علــى جميــع الــدول 
الحــذر مــن هــذه الخطــوة االميركيــة وعــدم الســماح 
بوقوعهــا، داعيــا الجمعيــة العامــة لحمايــة ســيادة 
القانــون  علــى الصعيــد الدولــي والمبــادرة الــى دعــم 
منهــج التعدديــة والوقــوف بوجــه دولــة تهــدد ســائر 

الــدول كــي ال تلتــزم بالقوانيــن الدوليــة.

المرجع نوري همداني يدعو مجلس صيانة 
FATF الدستور للتدقيق في لوائح

بعيدي نجاد: أنشطة الحقل الغازي المشترك 
مع بريطانيا ال تتوقف

المرجــع  انتقــد  المقدســة-ارنا:-  قــم   
همدانــي  نــوري  حســين  اهلل  آيــة  الدينــي 
ــى لوائــح FATF فــي مجلــس  المصادقــة عل
الشــورى االســالمي معربــا عــن املــه بــان 
بدراســتها  الدســتور  يقــوم مجلــس صيانــة 
بصــورة دقيقــة كــي التتعــارض مــع الشــرع 

والدســتور.
فــي  همدانــي  نــوري  اهلل  آيــة  واضــاف 
 FATF ــح ــاء ان لوائ ــه امــس االربع ــح ل تصري
هــي لوائــح عبريــة عربيــة غربيــة تتعــارض مــع 
خصائــص الثــورة االســالمية اذ كنــا نتوقــع بان 

ــن الدراســات بشــانها. ــدًا م يجــري مزي
ــى المشــاكل التــي تحمــل هــذه  واشــار ال
ــن  ــف يمك ــائال' كي ــا متس ــي طياته ــح ف اللوائ

الئحــة  علــى  نوقــع  ان 
ــاب  ــل االره ــة تموي مكافح
تحديــد  ان  حيــن  فــي 
وضــع  االرهــاب  مصاديــق 
الواليــات  عاتــق  علــى 
التعتبــر  التــي  المتحــدة 
والكيــان  الســعودية 
اللذيــن  الصهيونــي 
فــي  دومــا  يتماديــان 
ارتــكاب القتــل والمجــازر، 
ارهابيــة  انظمــة  بانهمــا 
اهلل  حــزب  تقــدم  بينمــا 

ارهابيــة'. كمنظمــة  اللبنانــي 

طهران-فــارس:- قــال ســفيرنا لــدى لنــدن 
المفاوضــات  عقــب   : نجــاد  بعيــدي  حميــد 
ــة، منحــت إدارة  ــة للشــركات البريطاني المكثف
إعفــاء  ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
لشــركة »ســيريكا إنرجــي« البريطانيــة فــي 

ــه. ــران نصف ــك إي ــاز تمل ــل غ حق
وغــرد بعيــدي نجــاد عبــر حســابه علــى 
موقــع تويتــر قائــال: فــي حــال عــدم إصــدار 
اإلعفــاء كانــت تتوقــف األنشــطة العمليــة لهــذا 

ــام. ــل عشــرة أي ــازي قب ــل الغ الحق
منحــت إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد 
إنرجــي«  »ســيريكا  لشــركة  إعفــاء  ترامــب، 
البريطانيــة فــي حقــل غــاز تملــك إيــران نصفه. 
الخارجيــة  األصــول  مراقبــة  مكتــب  ومــدد 
 ،»B.P«و لـ»ســيريكا«  ترخيصــًا  األميركــي 
وكذلــك ســمح للكيانــات األميركيــة والمملوكــة 
أو الخاضعــة لســيطرة أميركيــة بــأن تقــدّم 
»روم«  لحقــل  والدعــم  والخدمــات  الســلع 
الواقــع فــي بحــر الشــمال )بريطانيــا(. وتملــك 
الوطنيــة«  »النفــط  لشــركة  تابعــة  وحــدة 

اإليرانيــة نصــف حقــل »روم« الغــازي.

خالل اجتماع قوى االمن الداخلي مع السفراء والمندوبين االجانب..

الخارجية: 17 الف مواطن ايراني تم اغتيالهم  
على يد زمرة "خلق" االرهابية

طهران-فــارس:- اكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة غــالم حســين دهقانــي 
بــان امــن الجمهوربــة االســالمية مســتهدف علــى الــدوام.

وفــي كلمــة لــه امــس االربعــاء خــالل اجتمــاع قــوى االمــن الداخلــي مــع الســفراء والقائميــن باالعمــال 
ومندوبــي المنظمــات الدوليــة بطهــران اوضــح دهقانــي بــان الجمهوريــة االســالمية وعلــى مــدى االعــوام 
ــوى  ــب الق ــا لمطال ــدم رضوخه ــذاء بســبب سياســاتها المســتقلة وع ــة تعرضــت لالي ــن الماضي االربعي

الكبــرى واضــاف، ان امــن ايــران كان مســتهدفا علــى الــدوام.
ــوام  ــدى 8 اع ــى م ــة عل ــرب المفروض ــات والح ــل االنقالب ــراءات مث ــرى وباج ــوى الكب ــع، ان الق وتاب
ســعت لالطاحــة بالجمهوريــة االســالمية وجــرى فــرض الكثيــر مــن اجــراءات الحظــر عليهــا فيمــا حظــي 

العــراق بدعــم القــوى الكبــرى.
واشــار دهقانــي الــى اغتيــال 17 الــف مواطــن فــي ايــران مــن قبــل زمــرة "خلــق" االرهابيــة فــي بدايــات 

عقــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وقــال، ان االرهابييــن يعيشــون اليــوم براحــة البــال فــي اميــركا.
واكــد بــان قــوى االمــن الداخلــي تكافــح تهريــب المخــدرات اليــوم فــي الحــدود وتمنــع تهريبهــا الــى 
اوروبــا وقــال، ان قــوى االمــن الداخلــي قدمــت لغايــة االن فــي طريــق مكافحــة تهريــب المخــدرات 3 آالف 
شــهيد واكثــر مــن 12 الــف جريــح معــاق ومنعــت تهريــب المخــدرات الــى اوروبــا، ورغــم ذلــك لــم يوجــه 

اليــران حتــى الشــكر والتقديــر علــى ذلــك بــل تــكال لهــا التهــم فــي مختلــف المحاكــم ايضــا.

خالل االجتماع التاسع والثمانين..

ايران تدعو لعدم تسييس ملف سوريا في منظمة حظر االسلحة الكيمياوية
طهران-فــارس:- أكــد ســفير ومندوبنــا الدائــم لــدى منظمــة حظــر االســلحة 
الكيمياويــة علــي رضــا جهانغيــري ، ضــرورة تجنــب تســييس ملــف ســوريا فــي 
هــذه المنظمــة، مشــيرا الــى أن الحكومــة الســورية تعاونــت بشــكل جيــد مــع 

المنظمــة.
التنفيــذي  للمجلــس  والثمانيــن  التاســع  االجتمــاع  أمــام  كلمتــه  وفــي 
لمنظمــة حظــر االســلحة الكيمياويــة فــي الهــاي، انتقــد جهانغيــري المصادقــة 
ــة خــالل المؤتمــر  ــد مســؤولية اســتخدام االســلحة الكيمياوي ــة تحدي ــى آلي عل
ــام  ــه خــارج مه ــك بأن ــر ذل ــاق، واعتب ــدول االعضــاء فــي الميث ــع الخــاص بال الراب
منظمــة حظــر االســلحة الكيمياويــة، ورأى أن تخصيــص أي ميزانيــة لتنفيــذ هــذا 
القــرار غيــر االجماعــي والمثيــر للجــدل وتغييــر هيكليــة منظمــة حظــر االســلحة 
الكيمياويــة بمــا فيهــا تشــكيل ادارة جديــدة تحــت عنــوان ادارة تحديــد مســؤولية 

اســتخدام االســلحة الكيمياويــة، بأنــه أمــر غيــر مبــرر.
االســلحة  حظــر  منظمــة  فــي  االعضــاء  الــدول  بعــض  مندوبنــا  واتهــم 
الكيمياويــة، بأنهــا ابتعــدت عــن القــرارات االجماعيــة حتــى فــي المواضيــع 

التقنيــة. المنظمــة عــن طبيعتهــا  وأنهــا بصــدد حــرف  الحياتيــة، 

وبشــأن تفكيــك االســلحة الكيمياويــة فــي ســوريا، رحــب المنــدوب االيرانــي 
بالتطــور الحاصــل فــي هــذا المجــال، ونظــرا لتعــاون الحكومــة الســورية مــع 
منظمــة حظــر االســلحة الكيمياويــة، أكــد ضــرورة ضــرورة تجنــب تســييس هــذا 

الملــف وتجنــب التشــويه بشــأن التعــاون الســوري البنــاء مــع المنظمــة.

تخت روانجي: الفرصة امام اوروبا في االتفاق 
النووي ليست دائمية

وزير العلوم: التعاون العلمي 
مع اليابان يسهم في التعريف 

بقدرات ايران العلمية
ــاث  ــوم واالبح ــر العل ــد وزي ــا:- اك بكين-ارن
انجــاز  ان  غالمــي  منصــور  وتالكنولوجيــا 
اليابــان  مــع  مشــتركة  علميــة  مشــاريع 
امكانيــات  علــى  التعــرف   علــى  يشــجعها  

العلميــة. ايــران  وقــدرات 
وخــالل اســتقباله عــددا مــن الطــالب 
اليابــان   فــي  المقيميــن  االيرانييــن 
و  للعلــم  كيوتــو  'اجتمــاع  هامــش  علــى 
التكنولوجيــا' الخامــس عشــر اكــد غالمــي 
ان توثيــق التعــاون العلمــي  علــى الصعيــد 
الدولــي سيســهم فــي تبديــد الهواجــس 

السياســية.
مراكــز  مــع  التعــاون  مأسســة  ان  واكــد 
االبحــاث يحظــى باهميــة بالغــة ويســهم فــي 

تبــادل الخبــرات.
ــران  ــي اي ــي ف ــاط العلم ــى النش ــار ال واش
ضــرورة  علــى  واكــد   الجامعــات  وتنظيــم 
الصعيــد  علــى  العلميــة   العالقــات  توطيــد 

الدولــي.

عطفًا على ادلة قتل الخاشقجي..

نيويورك تايمز؛ ترامب جعل من بن سلمان قاتال عديم الرحمة
ــل  ــى تغاف ــارة ال ــي اش ــي: ف ــان العرب ــران /كيه طه
اميــركا عــن اختفــاء الكاتــب الصحفــي الســعودي، كتبــت 
»نيويــورك تايمــز«؛ ان محمــد بــن ســلمان قاتــل عديــم 

الرحــم وقــد تفرعــن بســبب دعــم ترامــب لــه.
»جمــال  اختفــاء  او  مقتــل  قضيــة  تحولــت  فقــد 
الــى  باســطنبول  الســعودية  القنصليــة  فــي  الخاشــقجي« 

واحــدة مــن اهــم القضايــا الدوليــة. اذ شــرعت بعــض الصحــف 
ــن ســلمان. ــه الب ــب بســبب دعم ــة ترام ــة بمهاجم االميركي

وتحــت عنــوان »ترامــب يعطــي الضــوء االخضــر 
للدكتاتورييــن« كتبــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز«: 
»فــي ربيــع هــذا العــام ظهــر بــن ســلمان شــذال 
تأخــذه العــزة بالقــدرة لفــرض ســطوته حيــن اعتقــل 
منافســيه فــي فنــدق »ريتــز كارلتــون« فــي الريــاض. 
ــارة ناجحــة ذات اهــداف  وتوجــه الــى اميــركا فــي زي
بانــه  بــن ســلمان  عــن محمــد  فعــرف  دعائيــة.. 

ــده. ــي بل ــرة ف ــرات كبي ــى ايجــاد تغيي الباعــث عل
ولكــن حتــى مــع مديــح الغربييــن لمحمــد بــن 
ســلمان الجــل رفــع حظــر قيــادة النســاء للســيارات 
فــي بلــده، اال انــه رمــى بالناشــطات الحقوقيــات 
اضافــة  الصحفييــن  بقمــع  وقــام  الســجون.  فــي 
ــا عســكريا  ــود تحالف ــان الســعودية تق ــك ف ــى ذل ال
يتبنــى قصــف المراكــز المدنيــة فــي اليمــن وايجــاد 
ــدوان  ــب والع ــح والتعذي ــة والش ــن المجاع ــة م حال

والمــوت«.

 لندن-ارنــا:- اشــار مســاعد رئيــس مكتــب رئيــس 
الجمهوريــة مجيــد تخــت روانجــي الــى خــروج اميــركا 
غيــر القانونــي مــن االتفــاق النــووي، محــذرا مــن ان 
الفرصــة امــام اوروبــا لاليفــاء بمســؤولياتها تجاةاالتفــاق 

النــووي ليســت دائميــة.
ــران  ــا واي ــاون اوروب ــدوة 'تع ــالل ن ــة لةخ ــي كلم وف
النــووي' المنعقــد فــي بروكســل  ومســتقبل االتفــاق 
نوةتخــت روانجــي الــى جهــود ايــران الرســاء االمــن 
واالســتقرار فــي منطقــة الشــرق االوســط وحفــظ ســيادة 
القانــون فــي العالقــات بيــن الحكومــات، مؤكــدا تعهــد 
اطــار  فــي  تجاةمســؤولياتها  عمليــا  االوروبيــة  الــدول 

االتفــاق النــووي.
خــالل  االســالمية  الجمهوريــة  اداء  الــى  واشــار 
االعــوام الـــ 15 الماضيــة فــي المجــال النــووي، ولفــت 
الــى النهــج المســؤول للجمهوريــة االســالمية وايمانهــا 
بالحــوار والتعــاون، مذكــرا بــان اســتمرار اي اتفــاق دولــي 
يســتلزم االيفــاء بالتعهــدات مــن قبــل جميــع االطــراف.

القانونــي  غيــر  االجــراء  روانجــي  وانتقــد 
والالمســؤول للحكومــة االميركيــة فــي الخــروج مــن 
االتفــاق النــووي ونقــض القوانيــن الدوليــة، محــذرا مــن 
ــي  ــلوك االميرك ــذا الس ــدول تجاةه ــت ال ــات صم تداعي

الخطيــر.

دعوة سيناتورين اميركيين اليقاف اميركا دعمها لجرائم آل سعود في اليمن
ســيناتوران  طالــب  العربــي:  طهران/كيهــان 
اميركيــان مــن الحــزب الديمقراطــي بــان تكــف 
اميــركا مشــاركتها فــي الكارثــة االنســانية التــي 

تحصــل فــي اليمــن.
الديمقراطيــان  الســيناتوران  طالــب  فقــد 
»اليزابيــت وارن« مــن واليــة ماساجوســت و«روكانــا« 
فــي مقاليــن علــى موقــع  مــن واليــة كاليفورنيــا، 
CNN، وضمــن انتقادهمــا الدارة ترامــب لمشــاركتها 
ــركا آلل  ــم امي ــاء دع ــا بانه ــن، طالبت ــي حــرب اليم ف
ســعود والكــف عــن اســتمرار الكارثــة االنســانية، 

وايقــاف ارســال االســلحة االميركيــة للســعودية.
وجــاء فــي المقاليــن؛ »فــي اغســطس مــن هــذا 
الســعودي هجمــة  التحالــف  اقــدم  العــام وحيــن 
جويــة فــي اليمــن وقتــل فيهــا اربعيــن طفــال بريئــا، 
كان العالــم يتفــرج علــى الحــادث المريــع. وكان 
االطفــال تحــت ســن العاشــرة وقــد قصــف الســيارة 
وان  المدرســة،  طريــق  فــي  وهــم  تقلهــم  التــي 
ــل  ــف القات ــذا القص ــي ه ــتخدمة ف ــلحة المس االس

اميركيــة«.
ــى  ــرة االول ــا ليســت الم ــال، فانه وحســب المق
ان يحصــل هكــذا حادثــة، وفــي يونيــو الماضــي 
وقعــت هجمــة جويــة علــى مســتوصف لالطبــاء 
دون حــدود فــي اليمــن. وكان واضحــا انــه مركــز 

طبــي ولكــن الحملــة الجويــة طالتــه. 
وفــي ابريــل الماضــي تســبب قصــف لحفــل 
زفــاف شــمال غــرب اليمــن فــي قتــل عشــرين 

ــان  ــي ف ــة واحــدة. وبالتال ــن عائل ــم م ــا اكثره مدني
نتيجــة حــرب اليمــن اكثــر مــن 10 آالف يمنــي وان 
اكثــر مــن مليونيــن قــد نزحــوا مــن مســاكنهم 
ومدنهــم، فيمــا يحتــاج 22 مليــون شــخص الــى 

عاجلــة. مســاعدات 
واســتطرد المقــال بالقــول: »ان هــذه الكارثــة 
ــداد  ــى امت ــل عل ــة ب ــع خــالل ليل ــم تق االنســانية ل

الســعودي  التحالــف  بــدأ  حيــن  ســنوات  ثــالث 
حــرب  مــن  كمقطــع  اليمــن  بقصــف  االماراتــي 
نشــبت بالوكالــة فخــالل هــذه الفتــرة عمــدت اميركا 
وبشــكل خفــي بتقديــم المعلومــات واالستشــارات 
العســكرية للتحالــف تحــت زعامــة الســعودية. كمــا 
وتــزود المقاتــالت الجويــة الســعودية فــي الســماء 
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اين الـ »سي آي اية« من جريمة خاشقجي؟!
مــن الالفــت و المســتغرب جــدا ان تقــع جريمــة بهــذه الفظاعــة والشــناعة لشــخص 
لمجــرد انــه »معــارض رأي« ولــم تكشــف مالبســاتها رغــم مــرور اكثــر مــن تســعة ايــام 
ومحــل الجريمــة اي القنصليــة الســعودية واضــح للجميــع وال لبــس فيــه فدخــول المجنــي 
عليــه ســواء كان مخطوفــا او مقتــوال اليهــا، امــر مثبــت ومســجل عبــر الكاميــرات، امــا 
ــة المــكان  ــي الكشــف عــن جريمــة معلوم ــاذا التباطــؤ ف ــر والمدهــش لم الســؤال المحي
ــق  ــات أم العوائ ــة أم المالبس ــدات القضائي ــي التعقي ــل ه ــار؟ ه ــح النه ــي وض ــان وف والزم
ــاؤالت  ــا تس ــا؟ كله ــر جالؤه ــي ينتظ ــام العالم ــرأي الع ــا ال ــرى يجهله ــور اخ ــة أم ام الخفي
مشــروعة بانتظــار مــا ستكشــف عنهــا التحقيقــات القضائيــة التركيــة  الملقــى علــى عاتقهــا 
ــك  ــا وســيادتها وكذل ــة تركي ــة التــي تمــس مصداقي الكشــف عــن هــذه الجريمــة الفظيع
تحمــل اســتحقاقاتها القادمــة وهــذه ليســت جريمــة عاديــة يمكــن ان تضيــع فــي قاعــات 
القضــاء. انهــا قضيــة عويصــة تمــس حاكميــة تركيــا وســيادتها ووجودهــا ومــن المســتبعد 
جــدا ان تتراخــى فــي هــذا الموضــوع الن المســتقبل قــد يكلفهــا متاعــب ال تطيقهــا اذا مــا 
حــدث ان خطــط الختطــاف مــن نــوع آخــر علــى اراضيهــا وعندهــا ســتكون هــي المتهمــة 

والضحيــة فــي آن واحــد.
ــن  ــة للكشــف ع ــة التركي ــا الســلطات القضائي ــي تبذله ــرة الت ــم المســاعي الكبي ورغ
خفايــا هــذه الجريمــة التــي تتوفــر فيهــا كل االدلــة والمســتندات علــى ان النظــام الســعودي 
وقنصليتــه فــي اســطنبول متورطتــان تمامــا فيهــا، مــن دخــول المجنــى عليــه للقنصليــة 
ووصــول فريــق امنــي ســعودي محتــرف مباشــرة عبــر طائرتــي الســطنبول ومغادرتهمــا فــي 
نفــس اليــوم باتجاهيــن مختلفيــن القاهــرة ودبــي وكذلــك افــراغ القنصليــة مــن الموظفيــن 
المحلييــن االتــراك بحجــة عقــد القنصليــة الجتمــاع طــارئ الــى بقيــة االدلــة المحسوســة 
علــى تعامــل العهــد الســلماني مــع  المعارضــة بشــكل عــام وبعــض االمــراء وبشــكل خــاص 
ــم،  ــى الحك ــة للوصــول ال ــم الدموي ــي ســعود ومجازره ــخ االســود لبن ــن التاري ــك ع ناهي
كلهــا دالئــل تثبــت ان هــذا االســلوب  الجهنمــي بــات نهجــا مألوفــا وثابتــا فــي سياســة آل 

ســعود الجهنميــة.
ــا  ــن تركي ــر بالدولتي ــد تنحص ــم تع ــي ل ــة، الت ــا الجنائي ــادث وابعاده ــة الح ــم فداح ورغ
والســعودية المعنيتيــن بهــا بــل اصبــح العالــم مهتمــا بهــا النهــا جريمــة مــن العيــار الثقيــل 
لشــخص لــم يرتكــب جريمــة حتــى يقتــص منــه بهــذا الشــكل المرعــب بــل لمجــرد انــه 
»معــارض رأي« وكان علــى االميــركان الذيــن يتباكــون نفاقــا ليــل نهــار على«حريــة الــرأي« 
عندمــا تصطــدم مــع مصالحهــم لــم يســجلوا منــذ وقــوع هــذه الجريمــة موقفــا رســميا 
ولــو خجــوال يغطــي علــى عورتهــم مــا عــدا تصريحــات وزيــر الخارجيــة االميركــي بومبيــو 
الفاضحــة والســفيهة عندمــا يطالــب الجانــب الســعودي باجــراء تحقيــق شــامل فــي هــذه 

القضيــة وكأنــك تقــول للجانــي حقــق فــي موضــوع جنايتــك.
موقــف واشــنطن الرســمي والمربــك منــذ حادثــة الجريمــة وحتــى اليــوم يلفهــا الكثيــر 
مــن الغمــوض والشــبهات وعالمــات االســتفهام وخاصــة الـــ »ســي اي ايــة« فــي ترتيــب هــذا 
ــة آل  ــى عائل ــا للمحافظــة عل ــة الحق ــة الجنائي ــذه العملي ــار ه ــدف قطــف ثم الســيناريو به
ســعود فــي الحكــم ومنــع انهيارهــا جــراء هزيمتهــا الســاحقة فــي اليمــن وان ســقوط العهــد 
الســلماني يتعلــق بهــذه الجريمــة وليــس قضيــة اخــرى وهــذا مــا اشــار اليــه مــن بعيــد المغرد 
الســعودي المعــروف »مجتهــد« عندمــا اكــد اذا مــا كشــفت تركيــا عــن جميــع المعلومــات فــان 

ذلــك ســيؤدي الــى ســقوط بــن ســلمان. 
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