
2 شؤون محلية

التحرير

االربعاء 19 جمادي االول ، 1441 هـ ق 25 دي 1398 هـ ش، 15 كانون الثاني 2020مالعدد )10325( السنة االربعون

في مختلف مدن البالد..

العميد شريف: 25مليون شخص شاركوا 
في تشييع جثمان الشهيد سليماني

طهران-فــارس:- قــال المتحــدث باســم حــرس الثــورة 
العميــد رمضــان شــريف ان 25 مليــون شــخص شــاركوا 
قاســم  الفريــق  الشــهيد  جثمــان  تشــييع  مراســم  فــي 

ــاد. ــدن الب ــف م ــي مختل ــرار ف ــه االب ــليماني وصحب س
واضــاف شــريف، فــي تصريــح أدلــى بــه للصحفييــن 
خــال مراســم تأبيــن الشــهيد قاســم ســليماني وصحبــه 
االبــرار فــي طهــران امــس الثاثــاء، إن تشــييع جثاميــن 
كوكبــة الشــهداء قــد تــم فــي خمــس مــدن هــي: اهــواز، 
مشــهد، تهــران، قــم و كرمــان بمشــاركة نحــو 25 مليــون 
هــذه  فــي  بالعــزاء  المتبقيــن شــعروا  ان  كمــا  نســمة 

ــة. الحادث

على خلفية الفيضانات االخيرة في جنوب شرق البالد..

القائد يوّجه الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالتسريع في اغاثة المواطنين

خالل استقباله رئيس وزراء سوريا..

اللواء سالمي: الشهيد سليماني هو المهندس والمخطط الميداني لهزائم اميركا بالمنطقة
*عماد خميس: دماء الشهيد سليماني وصحبه االبرار تخّلد ثقافة المقاومة الى آالف السنين

لفك شفرة الصندوق االسود للطائرة..

تشكيل فريق عمل ثالثي بين ايران 
وكندا واوكرانيا

لجنــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
 737 بوينــغ  طائــرة  ســقوط  بشــأن  التحقيــق 
االوكرانيــة حســن رضائــي فــر ، تشــكيل فريــق 
عمــل ثاثــي خــاص بيــن ايــران وكنــدا واوكرانيــا 
لفــك شــفرة الصنــدوق االســود للطائــرة االوكرانيــة 

التــي ســقطت مؤخــرا قــرب طهــران.
فــي  يحــدث  لــم  فــر:  رضائــي  وقــال 
الوقــت الحاضــر امــر جديــد بشــأن الصنــدوق 
االســود، مضيفــا ان الفريــق الكنــدي وصــل 
فــي  المشــاركة  اجــل  مــن  ايــران،  الــى 
ــع  ــدوق االســود م ــك شــفرة الصن موضــوع ف

واالوكرانــي. االيرانــي  الفريقيــن 
وأكــد انــه فــي هــذا المجــال تــم تشــكيل 
ــاالت  ــريط اتص ــة ش ــاص لدراس ــل خ ــق عم فري
فــي  المحــرك  مؤشــرات  وشــريط  الطيــار 
الصنــدوق االســود بمشــاركة اللجــان االيرانيــة 

واالوكرانيــة. والكنديــة 

نضحي بانفسنا وسمعتنا من اجل الثورة..

العميد حاجي زادة: جميع القوات المسلحة تقف اليوم حفاظا على امن البالد منظمات دولية تقاطع لقاءات المجتمع 
المدني بقمة الـ20 في الرياض

بــارزة،  دوليــة  حقوقيــة  منظمــات   3 أعلنــت 
منتــدى مجموعــة  اجتماعــات  مقاطعــة  اإلثنيــن، 
الــذي تســتضيفه  المدنــي،  العشــرين للمجتمــع 
الســعودية العــام الجــاري، معتبــرة أن تلــك اللقــاءات 
»محاولــة هزليــة« للتســتر علــى انتهــاكات حقوقيــة.
الدوليــة،  العفــو  هــي:  الثاثــة  والمنظمــات 
منتــدى  أمــا  وســيفيكوس.  الدوليــة،  الشــفافية 
مجموعــة العشــرين للمجتمــع المدنــي، فهــو دورة 
لقمــة  الممهــدة  التحضيريــة  االجتماعــات  مــن 
مجموعــة العشــرين الســنوية، التــي بــدأت، األحــد، 

باجتمــاع اســتهالي لمــدة 3 أيــام.
وقالــت المنظمــات الثــاث فــي بيــان مشــترك، 
إن هــذه االجتماعــات »محاولــة هزليــة مــن جانــب 
مضيفــي مجموعــة العشــرين الجــدد للتســتر علــى 

ســجلهم المــزري لحقــوق اإلنســان«.
كمــا وصفــت المنتــدى بأنــه »صــوري زائــف«، مضيفة 
»ال يمكننــا المشــاركة فــي عمليــة يُســاء اســتخدامها 
مــن قبــل دولــة تقــوم بمراقبــة حريــة التعبيــر، وتجــرم 
النشــاط مــن أجــل حقــوق المــرأة واألقليــات، وتعــذب 

ــعودية. ــارة للس ــي إش ــن«، ف ــدم المنتقدي وتع
وذكــر البيــان الســعودية باســمها، قائــا إنهــا 
»مســؤولة عــن إعــدام الصحفــي والناقــد الســلمي 

ــاء«. ــاق القض ــارج نط ــقجي، خ ــال خاش جم

قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب 
سالح السيف »اإلسرائيلي«

كشــفت قنــاة »مــكان« الصهيونيــة، أن قطــر 
رفضــت منــح منتخــب الكيــان اإلســرائيلي لســاح 
الســيف تأشــيرات للمشــاركة فــي بطولــة رياضيــة 

ســيجري عقدهــا خــال الشــهر الجــاري.
العــام  األمــن  جهــاز  بــأن  أيضــا  القنــاة  وأفــادت 
اإلســرائيلي »الشــاباك« حظــر علــى العبــي منتخــب 
ــح أســباب. الســيف الســفر للدوحــة، مــن دون توضي

ونقــل الموقــع عــن رئيــس اتحــاد اإلحتــال 
ــه:  ــب قول ــي هارل ــة الســيف، أورل اإلســرائيلي للعب
»تلقــى االتحــاد تعليمــات واضحــة بعــدم الســفر 
إلــى قطــر، إضافــة إلــى حقيقــة أننــا لــم نحصــل 

علــى تأشــيرات مــن الدوحــة«.
ومــن المقــرر أن تســتضيف الدوحــة بطولــة الجائــزة 
الكبــرى للمبــارزة للرجــال والســيدات قطــر 2020 فــي الفتــرة 
مــن 24 إلــى 26 كانــون الثانــي/ ينايــر الجــاري، والتــي 
ينظمهــا االتحــاد القطــري للعبــة بمشــاركة المصنفيــن 

ــم. والمصنفــات األوائــل علــى مســتوى العال

مشيدا بمنجزات حرس الثورة العظيمة..

قائد الجيش: طرد االميركيين من المنطقة 
مطلب عام لشعوبها

سفارتنا في اثينا تعلق على ما تناقلته 
وسائل اعالم يونانية

طهران-فــارس:- أصــدرت ســفارتنا فــي اليونــان بيانًــا حــذرت فيــه ممــا تناقلتــه وســائل االعــام مؤخــرا 
حــول تــورط اليونــان فــي االعمــال العدائيــة لــادارة االميركيــة ضــد إيــران.

وحذرت السفارة من السماح للواليات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية للدول في أي عمل عدائي ضد ايران .
وحســب موقــع اكاثــي مرينــي فــان تحذيــر الســفارة جــاء ردا علــى مــا نقلــه الموقــع االثنيــن الماضــي )الســادس 

مــن الشــهر الجــاري( حــول مشــاركة اليونــان فــي العمليــة التــي نفذتهــا الواليــات المتحــدة ضــد إيــران.
ــة األســبوع الماضــي أن القــوات المســلحة األمريكيــة تعمــل علــى توســيع  وذكــرت أنبــاء أخــرى مماثل

وجودهــا فــي قاعــدة ســودا العســكرية ، الواقعــة فــي جزيــرة كريــت.
وجــاء فــي جانــب مــن بيــان ســفارتنا فــي اليونــان ان الجمهوريــة االســامية اعلنــت بوضــوح أنــه فــي 
حالــة اي حــرب تقودهــا الواليــات المتحــدة ضــد ايــران، ســيتم اعتبــار الســماح الميــركا باســتخدام القواعــد 
العســكرية الي بلــد عمــًا عدائيًــا مــن قبــل ذلــك البلــد ، وان إيــران تحتفــظ بحقهــا بالــرد . وبالنظــر إلــى 
العاقــات الوديــة والتقليديــة والتاريخيــة بيــن البلديــن ) إيــران واليونــان( و غيــاب الخافــات والتوتــر بينهمــا 
ــة  ــة اليوناني ــف الرســمي للحكوم ــل الموق ــن أن يمث ــر ال يمك ــذا الخب ــد أن ه ــرة ، نعتق ــرون األخي ــي الق ف

وستســتمر عاقتنــا التاريخيــة والوديــة فــي المســتقبل.

بمقدار 68ر1 مليار دوالر..

المحكمة األميركية العليا تلغي حكما 
ضد البنك المركزي اإليراني

طهران-فــارس:- ألغــت المحكمــة العليــا األميركيــة االثنيــن، حكمــا أصدرتــه محكمــة أدنــى قضــى بإعــادة 
النظــر فــي قضيــة تغريــم البنــك المركــزي اإليرانــي 1.68 مليــار دوالر.

ــة فــي  ــة األميركي ــات مشــاة البحري ــر اســتهدف ثكن ــوا فــي تفجي ــود قتل وأقامــت الدعــوى عائــات جن
ــان عــام 1983. لبن

وجاء قرار اإللغاء في ضوء قانون اتحادي جديد قد يمكن أصحاب الشكوى من الحصول على تعويضات.
ورغــم أن البنــك المركــزي وبنــوك أخــرى فــي لوكســمبورغ وإيطاليــا كانــت تطعــن علــى حكــم 
المحكمــة األدنــى الــذي منــح أســر الضحايــا الحــق فــي محاولــة االســتياء علــى أصــول إيرانيــة محتجــزة 
ــا  ــي اعتباره ــأن تضــع ف ــى ب ــة األدن ــا المحكم ــة العلي ــه قضــاة المحكم ــد وج ــات المتحــدة، فق ــارج الوالي خ

ــوال. ــى األم ــن الحصــول عل ــات م ــذه العائ ــن ه ــد يمك ــذي ق ــد ال ــون الجدي القان
ووقــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب هــذا القانــون يــوم 20 ديســمبر/كانون األول، فــي إطــار قانــون 

تفويــض الدفــاع الوطنــي.
ــذا  ــارج، تنفي ــي الخ ــول المحتجــزة ف ــم لمصــادرة األص ــام المحاك ــات أم ــد العقب ــون الجدي ــل القان ويزي

ــة. ــوال االيراني ــب المشــرعن لام ــن النه ــوع م ــي ن ــران، ف ــة ضــد إي لألحــكام األميركي

غريب آبادي وغروسي يبحثان 
بشان االتفاق النووي

فيينا-ارنــا:- تباحــث ســفير ومندوبنــا الدائــم 
لــدى المنظمــات الدوليــة بفيينــا ومنهــا الوكالــة 
ــادي مــع  ــم غريــب آب ــة كاظ ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــي. ــل غروس ــة رافائي ــد للوكال ــام الجدي ــر الع المدي

وبحــث غريــب آبــادي وغروســي خــال اللقــاء 
بشــان احــدث التطــورات حــول االتفــاق النــووي.

كمــا تباحــث الجانبــان بشــان التعــاون والعاقــات 
بيــن ايــران والوكالــة الدوليــة خــال العــام الجديــد.

ســعت  االســامية  الجمهوريــة  ان  يذكــر 
لفتــرة نحــو عاميــن مــن خــروج اميــركا الاقانونــي 
ــاظ  ــووي، للحف ــاق الن ــن االتف ــب م ــادي الجان واالح
علــى االتفــاق ونفــذت جميــع التزاماتهــا اال انهــا 
بــدات تدريجيــا بخفــض االلتزامــات نظــرا لعــدم 
وفــاء االطــراف االوروبيــة بالتزاماتهــا وكانــت اخــر 
خطــوة فــي هــذا الســياق هــي الخطــوة الخامســة 

التــي اتخذتهــا اخيــرا.
واكــدت الجمهوريــة االســامية بانهــا جاهــزة 
ــي حــال  ــة ف ــا النووي ــزام بتعهداته ــى االلت ــودة ال للع
رفــع الحظــر واالنتفــاع مــن المصالــح المترتبــة علــى 

ــاق النــووي. االتف

الصين تعلن استعدادها للتعاون مع إيران في مكافحة المخدرات
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وصــف  طهران-ارنــا:- 
الثــورة  القائــد العــام لحــرس 
حســين  اللــواء  االســامي 
قاســم  الشــهيد  ســامي 
بالمهنــدس  ســليماني 
الــذي  الميدانــي  والمخطــط 
الحــق الهزائــم النكــراء باميــركا 
والكيــان الصهيونــي الغاصــب 
وحلفائهمــا فــي المنطقــة وان 
تاثيراتــه الخالــدة فــي تعزيــز 
المقاومــة  جبهــة  قــدرات 
فــي  الجهــادي  والصمــود 

بوضــوح. مشــاهدتها  يمكــن  االســام  اعــداء  مواجهــة 
ــال ســامي، خــال اســتقباله رئيــس وزراء  وق
ســوريا عمــاد خميــس فــي طهــران امــس الثاثــاء، 
اراضــي  وحــدة  تعــد  االســامية  الجمهوريــة  إن 

ســوريا كوحــدة اراضيهــا وتســاندها.
وأكــد اللــواء ســامي ان الجمهوريــة االســامية تقــف 

مــع ســوريا حتــى مغــادرة جميــع االعــداء مــن أراضيهــا.
واشــار الــى استشــهاد ســليماني، الفتــا الــى انــه 
ارتــدى لبــاس الجهــاد أكثــر مــن اربعــة عقــود، واصفــًا 

واالســطورة  الفريــد  بالقائــد  ســليماني  الشــهيد 
تاثيــرات  تــرك  والــذي  التتكــرر  التــي  الخالــدة 
ســتبقى راســخة فــي ضمائــر الشــعوب المســلمة.

ونــوه الــى انــه بالرغــم مــن أن ايــران هــي مســقط 
راس الشــهيد ســليماني اال ان جهــاده فــي مختلــف 
علــى  تعــود  شــخصية  جعلتــه  االســامية  البلــدان 
العالــم االســامي برمتــه الســيما فــي العــراق وســوريا 

ولبنــان حيــث تبــوأ مكانــة خاصــة، »لذلــك نعزيكــم 
بدورنــا باستشــهاد هــذا القائــد فــي جبهــة المقاومــة«.
ــاد  ــس وزراء ســوريا، عم ــه اشــاد رئي ــن جانب م
ــه  ــات الشــهيد ســليماني وصحب خميــس، بتضحي
االبــرار، عــادّا دمائهــم الطاهــرة بأنهــا ســتخلد ثقافــة 

المقاومــة فــي المنطقــة الــى آالف الســنين.
الحكومــة  وباســم  باســمي  خميــس:  وقــال 
والشــعب الســوري أتقــدم بخالــص العــزاء الــى 
االيرانــي.  والشــعب  االســامية  الثــورة  حــرس 

ــه  ــار الشــهيد ســليماني وتفاني واضــاف: إن ايث
وجهــاده الــذي يمتــد الــى عشــرات الســنين والــذي 
صــب فــي ســياق ارســاء االمــن واالســتقرار فــي 

ــه.  ــكام عــن وصف ــة يعجــز ال المنطق
وتابــع: إنــه كمــا قــال الرئيــس بشــار االســد 
فــان القائــد ســليماني ســيبقى خالــدًا فــي ضمائــر 
لذلــك  الســنين  مئــات  الــى  الســوري  الشــعب 
نحمــل معنــا ارفــع وســام لقواتنــا المســلحة تكريمــا 
لجهــاد هــذا القائــد العظيــم لتقديمــه الــى اســرته.

العــام للجيــش  القائــد  طهران-فــارس:- اكــد 
اللــواء عبدالرحيــم موســوي بــان طــرد االميركييــن 

ــا لشــعوبها. ــا عام ــح مطلب ــة أصب ــن المنطق م
وخــال اجتمــاع المجلــس االعلــى للقــادة فــي 
اركان الجيــش امــس الثاثــاء اشــار اللــواء موســوي 
والواضحــة  والكاملــة  الصادقــة  التصريحــات  الــى 
للقائــد العــام لحــرس الثــورة حــول حــادث تحطــم 
الطائــرة االوكرانيــة وقــال، مــن المؤكــد ان رؤيــة 
واالســر  للجميــل  العــارف  االيرانــي  الشــعب 
ــر  ــل خطــأ بشــريا يؤث ــن تجع ــا ل ــة للضحاي الكريم
ــرة  ــة والموف ــورة العظيم ــى منجــزات حــرس الث عل

لامــن والباعثــة علــى العــزة.
ــود  ــورة كان خــال العق واضــاف، ان حــرس الث
المباركــة  الثــورة  عمــر  مــن  الماضيــة  االربعــة 

الســوح  جميــع  فــي  حاضــرا 
العســكرية واالمنيــة واالنمائيــة 
المؤسســة  وان منجــزات هــذه 
الثوريــة تعــد شــوكة فــي عيــون 

الثــورة. اعــداء 
واشــار الــى جهــود اميــركا 
النفســية  الحــرب  شــن  فــي 
اثــر هزائمهــا المتتاليــة واضــاف، 
االســامية  الجمهوريــة  ان 
اليــوم وبفضــل دمــاء الشــهداء 
خاصــة شــهداء جبهــة المقاومــة وتضحيــات ابنــاء 
ــوم  ــوات المســلحة تحظــى الي ــي الق الشــعب ف

بالعــزة واالمــن واالقتــدار.
واكــد القائــد العــام للجيــش بــان ســماء البــاد 
الرحــات  امنــا ممــا مضــى لجميــع  اكثــر  اليــوم 
الجويــة وهــي علــى اســتعداد لتقديــم الخدمــات 

الرحــات. لمختلــف 

بكيــن- ارنــا:- أعلــن عضــو مجلــس الدولــة الصينــي ورئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
المخــدرات، إن الصيــن مســتعدة للتعــاون والمشــاركة مــع إيــران فــي مكافحــة المخــدرات.

واضــاف »جائــو كــه جــي« امــس الثاثــاء خــال لقائــه االميــن العــام للجنــة 
مــع  للتعــاون  الصيــن مســتعدة  ان  اســكندر مؤمنــي،  المخــدرات   مكافحــة 
الجانــب اإليرانــي لتنفيــذ سياســات قــادة البلديــن، وتعزيــز المشــاورات والتبــادل 
فــي مجــال مكافحــة المخــدرات وتعميــق التعــاون العملــي فــي مجــال الســيطرة 

علــى المخــدرات بمــا يعــود بالنفــع علــى كا البلديــن.

وقــال »إن الصيــن وإيــران تربطهمــا صداقــة طويلــة األمــد ، وقــد تــم تطويــر 
الشــراكات االســتراتيجية الثنائيــة بشــكل مطــرد تحــت قيــادة قــادة البلديــن.

بــدوره قــال مؤمنــي ، فــي االجتمــاع ، إن إيــران ترغــب فــي مزيــد مــن التعــاون فــي 
مختلــف المجــاالت ، بمــا فــي ذلــك مكافحــة المخــدرات وتعزيــز العاقــات الثنائيــة.

المخــدرات  مكافحــة  للجنــة  العــام  االميــن  مؤمنــى  اســكندر  ووصــل 
رفيــع  وفــد  راس  علــى  االثنيــن  يــوم  بكيــن  الــى  االســامية  بالجمهوريــة 

الصينــى. العــام  االمــن  وزيــر  مــن  لدعــوة  تلبيــة  المســتوى 

قائــد  قــال  طهران-ارنــا:- 
لحــرس  الجوفضائيــة  القــوة 
الثــورة العميــد اميرعلــي حاجــي 
بانفســنا  نضحــي  اننــا  زادة 
الثــورة  اجــل  مــن  وســمعتنا 
جميــع  ان  مؤكــدا  االســامية، 
القــوات المســلحة تقــف اليــوم 
البــاد  امــن  علــى  حفاظــا 
والواليــة. والدولــة  والشــعب 

وفــي تصريــح ادلــى بــه صبــاح 
هامــش  علــى  الثاثــاء  امــس 

مراســم تابيــن القائــد الشــهيد قاســم ســليماني 
ورفاقــه الشــهداء، فــي حســينية »فاطمــة الزهــراء 
)س(« فــي فيلــق »محمــد رســول اهلل )ص(« بطهران 

الهجــوم  الــى  العميــد حاجــي زادة  الكبــرى، اشــار 
»عيــن  قاعــدة  علــى  الثــورة  لحــرس  الصاروخــي 
االســد« االميركيــة فــي العــراق ردا علــى اغتيــال قائــد 
قــوات »القــدس« الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني، 

وقــال: لقــد رايتــم تعــرض اهــم قاعــدة اميركيــة )فــي 
العــراق( لضربــات صاروخيــة وهــم لــم يتمكنــوا مــن 

ــك(. ــة )تجــاه ذل ــكاب اي حماق ارت
ــورة  ــة لحــرس الث ــوة الجوفضائي ــد الق وصــرح قائ
ليعلــم شــعبنا بثقــة باننــا اصبحنــا اليــوم قــوة كبــرى.

ــوم  ــران الي ــد حاجــي زادة، ان اي  واضــاف العمي
اضحــت قــوة كبــرى وذلــك فــي معــرض اشــارته 
ــم  ــي اســتهدفت اه ــة الت ــات الصاروخي ــى الضرب ال

ــراق. ــي الع ــة ف ــكرية اميركي ــدة عس قاع
واكــد »اننــا نضحــي بانفســنا وســمعتنا مــن اجــل 
الثــورة« واضــاف، ان جميــع القــوات المســلحة تقــف اليــوم 

ــة. ــة والوالي ــى امــن البــاد والشــعب والدول حفاظــا عل

الثــورة  قائــد  ســماحة  وجّــه  طهران-ارنــا:- 
االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، 

الجهــات الحكوميــة والمنظمــات 
اغاثــة  الــى  الحكوميــة  غيــر 
المناطــق  لــدى  المواطنيــن 
االمطــار  جــراء  المتضــررة 
سيســتان  بمحافظــة  الغزيــرة 
اخــرى  ومناطــق  وبلوجســتان 

البــاد. شــرق  جنــوب  فــي 
الموقــع  وحســب 
االعامــي لمكتــب قائــد الثــورة 
االســامية، فقــد جــاءت رســالة 
: التالــي  الشــكل  علــى  بالمناســبة  ســماحته 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــاس  ــار والخســائر التــي لحقــت بالن ان الدم
جــراء االمطــار الغزيــرة والفيضانــات الناجمــة عنهــا 
ــق  ــتان ومناط ــتان وبلوجس ــة سيس ــي محافظ ف
اخــرى جنــوب شــرقي البــاد، تســتدعي، فضــا 
عــن الخدمــات الجديــرة بالتقديــر التــي انجــزت 
لحــد االن، تقديــم اكبــر نســبة مــن المســاعدات 
وايضــا  الحكوميــة  الجهــات  عبــر  االغاثيــة 
المواطنيــن  الــى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
ــك المناطــق، للحــؤول دون وقــوع  االعــزاء فــي تل

ــاك. ــن االضــرار هن ــد م المزي
البــاري تعالــى ان يمــنّ علــى  اننــي اســأل 

المســتدامة. والبــركات  بالخيــر  الجميــع 

فوضى التصريحات تلف البيت االبيض
بُعيــد عمليــة االغتيــال اآلثمــة التــي طالــت احــد قامــات ايــران الشــهيد 
ســليماني ورفيقــه ابــو مهــدي المهنــدس ومرافقيهمــا قــرب مطــار بغــداد فــي »3 
كانــون الثانــي« والتــي تبناهــا مباشــرة المجــرم االرهابــي ترامــب بذريعــة ان 
الجنــرال ســليماني كان علــى وشــك تنفيــذ هجمــات ضــد أربــع ســفارات اميركيــة 

ــك. ــى ذل ــل عل ــرض أي دلي دون أن يع
هــذه التصريحــات الخاويــة وغيــر المدروســة للرئيــس ترامــب  خلقــت معارضــة 
االبيــض  البيــت  الــى  انســحبت  بــل  االميركــي فحســب  الشــارع  فــي  ليــس 
والكونغــرس وحتــى وزرائــه ومنهــم بومبيــو الــذي لــم يتحــدث بلغــة رئيســه مــع 
انــه المســؤول االول عــن ســفارات بــاده بــل تحــدث عــن شــيء أشــبه بالفلســفة 
ــذه  ــل ه ــور ان مث ــات« وال أتص ــى التحلي ــتناد ال ــر باالس ــماها »بالمخاط ــو أس وه

ــى المحاكــم. ــا ال ــة تلقــى طريقه ــر القانوني ــة غي اللغ
ــراب   ــى واالضط ــبب الفوض ــد بس ــذا الح ــد ه ــو عن ــرحية بومبي ــه مس ــم تنت ول
الــذي يلــف البيــت االبيــض مــن جهــة واميــركا مــن جهــة اخــرى بســبب مــا ارتكبــه 

الرئيــس ترامــب مــن خطــأ تاريخــي قــد ال يســتطيع حتــى انقــاذ نفســه منــه.
فبعــد أيــام مــن التصريــح األول ظهــر بومبيــو علــى شــبكة »فكــس نيــوز« ليعترف 
بــأن »واشــنطن لــم تكــن تمتلــك معلومــات حــول زمــان ومــكان الهجــوم الوشــيك«. 
ــة  ــه ان«االســتخبارات االميركي ــه مســؤول فــي البنتاغــون بقول وهــذا مــا ذهــب الي
شــككت ســريعا بالتهديــدات وقالــت ان الجنــرال ســليماني لــم يحصــل بعــد علــى 
أذن مــن المرشــد لتنفيــذ تهديداتــه.« لكــن الــذي وجــه ضربتــه القاضيــة للرئيــس 
ترامــب وزيــر الدفــاع االميركــي »مــارك اســبر« عبــر تصريحــه الــذي اعلــن فيــه انــه 
ال ادلــة محــددة مــن مســؤولي مخابراتنــا  علــى ان ايــران كانــت تخطــط لمهاجمــة 
اربــع ســفارات اميركيــة وهــذا مــا اكــده ايضــا »آدم شــيف« رئيــس لجنــة المخابــرات 

فــي مجلــس النــواب االميركــي. 
هــذا التخبــط المضطــرب والمتناقــض ان دل علــى شــي فهــو يــدل علــى شــدة 
االرتبــاك والفوضــى الــذي يلــف  البيــت االبيــض ومســؤوليه فــي معالجــة الوضــع 
المــأزوم الذيــن يعيشــون فيــه. ومــع دخــول »مــارك اســبر« علــى خــط التناقضــات 
فــي اطــاق التصريحــات المتشــنجة والمتذبذبــة والتــي كشــفت  مــدى التخبــط 
الــذي تعيشــه االدارة االميركيــة خاصــة فــي االيــام العشــرة التــي تلت اغتيال الشــهيد 
ســليماني ومــدى تداعياتــه علــى الوضــع االميركــي برمتــه حاليا ومســتقبليا، اختلفت 
البوصلــة وأتــى بإثبــات دامــغ علــى غيــاب اي ادلــة ملموســة لوجــود التهديــدات التــي 
زعمهــا الرئيــس ترامــب وروج لهــا االعــام الغربــي المعــادي وذيولــه بالمنطقــة 

لتبريــر جريمتــه المروعــة.
ومــا هــو مؤكــد وســيظهر فــي المســتقبل ان شــاء اهلل ان دمــاء هــؤالء 
الشــهداء المظلوميــن الذيــن اغتيلــوا غــدرا، ســتكون لهــا مــن البــركات الكبيــرة 
فــي تحقيــق  انتصــارات عظيمــة لصالــح  شــعوب المنطقــة واولهــا خــروج 
المحتــل االميركــي ليــس عموديــا بــل وفــي اشــد حــاالت اإلذالل وهــذا ليــس 
نهايــة المطــاف امــا مــا ســتتركه هــذه الدمــاء الزكيــة مــن تداعيــات كبيــرة علــى 
الســاحة االميركيــة وعلــى الرئيــس ترامــب نفســه، فهــذا مــا سنلمســه بــأذن 

اهلل فــي اقــرب وقــت. 


