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أميركا األطلسية تنهزم والمحور الشرقي الجديد يتقدم
جورج حداد

عملية توازن الردع الرابعة توسّع األهداف 
وأسلحة يمنية جديدة ال  يُستهان بها

 أحمد عبداهلل الرازحي
الواقــع والمؤكــد أّن عمليــة تــوزان الــردع الرابعــة التــي اســتهدفت عاصمــة تحالــف العــدوان 
ــر مســؤولة،  ــًا أو غي ــأت عبث ــم ت ــة ل ــا عملي ــزان أنه الســعودي األميركــي الريــاض وأيضــًا نجــران وجي
ــة اســتخباراتية مــن  ــا مســبقًا وعملي ــة مدروســة ومخطــط له ــًا، فهــي عملي فالعكــس مــن هــذا تمام
ــًا  ــر اجتياح ــي تعتب ــرى الت ــة الكب ــذه العملي ــت والتسلســل له ــة األهــداف والتوقي ــار نوعي ــث اختي حي
ــوزارة  ــعودية ك ــي الس ــة ف ــة والهام ــكرية الحساس ــداف العس ــن األه ــدد م ــًا لع ــًا قاصم ــكريًا يمني عس
الدفــاع الســعودية النســخة الصغــرى مــن وزارة الدفــاع األميركيــة واســتهداف قاعــدة الملــك ســلمان 
الجويــة واالســتخبارات الســعودية وأهــداف أخــرى فــي جيــزان ونجــران وهــي نقلــة نوعيــة ولهــا أهداف 
عســكرية وسياســية كثيــرة، عمليــة يمنيــة كبــرى وواســعة حيــث طالــت الريــاض ونجــران وجيــزان 
ــرات المُســيّرة  ــة والطائ ــة الباليســتية اليمني ــوة الصاروخي ــت هــامّ، أيّ أّن الق بشــكل منظــم وتوقي
ــي عهــده وحاشــيتهم الســتهدفناهم  ــك الســعودي وول ــا اســتهداف قصــر المل ــو أردن ــرة، ول ــا كثي لدين
بــدون قيــود او موانــع او مخــاوف، فالحــرب هكــذا، لكــن لدينــا بنــك أهــداف يتوسّــع يومــًا بعــد آخــر، 
ــا ولكــن نســير  ــك الســعودي ضمــن قائمــة األهــداف لدين وال نســتبعد أن يكــون قصــر الحكــم للمل
بخطــط ورؤى مُحكمــة، وســيأتي اليــوم الموعــود للملــك الســعودي األميركــي الظالــم والقاتــل المطبّــع 

ــة. ــر والقاتــل للشــعب اليمنــي منــذ ســنوات طويل الصهيونــي الكبي
يــزداد اليمــن قــوة عســكرية جبــارة وتطــوّرًا متســارعًا ومذهــًا، وعنفوانــًا شــعبيًا متزايــدًا ينشــد 

االســتقال ورفــض الوصايــة األميركيــة بأيــاد خليجيــة قــذرة.
مضــى الربــع األول مــن العــام الســادس علــى العــدوان الســعودي األميركــي والحصــار الظالــم علــى 
اليمــن، وأجــزم بــل ومــن البديهــي أنــه يوجــد شــخص ال يعــرف أّن أنصــار اهلل لــم يكونــوا فــي العــام األول 
ــة كمــا يمتلكــون  ــى اليمــن يمتلكــون أســلحة هامــة ورادعــة وقوي مــن العــدوان الســعودي األميركــي عل
اليــوم مــن أســلحة دفــاع جــوي وطيــران مســيّر وصواريــخ باليســتية متعــدّدة، واألهــمّ مــن هــذا امتــاك 
ــي  ــر مــن الشــعب اليمن ــات منقطــع النظي ــادة الحكيمــة ألنصــار اهلل، وثب ــي القي ــد ف اإلرادة التــي تتجسّ
الــذي رفــض الهيمنــة والوصايــة الســعودية األميركيــة مــن اليــوم األول للثــورة، وتلــى ذلــك العــدوان 
الهمجــي والتحالــف الســعودي األميركــي الظالــم علــى اليمــن فالتفــاف الشــعب حــول القيــادة الحكيمــة 
والدعــم الشــعبي المســتمر بالمــال للقــوة الصاروخيــة وســاح الجــو المُســيّر، وبالدعــم بالرجــال 
للجبهــات المتعــدّدة هــو مــن أوصــل اليمــن إلــى مــا هــو عليــه اليــوم مــن قــوة عســكرية رادعــة وجبــارة 
وتماســك شــعبي واجتماعــي ال يوصــف، وإيمــان بقضيــة حريــة اليمــن واســتقاله ورفــض الوصايــة عليــه 
هــو ســرّ القــوة، التــي أثبتــت بجــدارة مــدى تأثيرهــا فــي الريــاض وبالتحديــد فــي وزارة الدفــاع ومــا جاورهــا 
مــن أهــداف تمّــت تصفيتهــا مــن قبــل القــوة الصاروخيــة اليمنيــة وأســلحة يمنيــة متطــوّرة وجديــدة ال 
يُســتهان بهــا ألحقــت الهزائــم النكــراء للتحالــف الســعودي اإلماراتــي األميركــي المدفــوع مــن واشــنطن 

العاصمــة األميركيــة التــي أعلــن منهــا العــدوان والحصــار علــى الشــعب اليمنــي المقــاوم والصابــر .
مملكــة تحالــف العــدوان الســعودي األميركــي تتلقــى هزائــم نكــراء وخســائر فادحــه يومــًا بعــد يــوم وتعيــش 

اســتنزافا شــاما أنهــك الوضــع االقتصــادي وأضعــف الوضــع العــام للريــاض خصوصــًا ومــن فــي حلفهــا عمومــًا!
ــاع جــوي خشــية  ــارات لشــراء أنظمــة دف تنفــق مملكــة الشــر المملكــة الســعودية ماييــن الملي
الهجمــات الصاروخيــة الباليســتية اليمنيــة ورحــات مفاجئــة للطيــران المُســيّر للريــاض وكافــة 
ــة الحساســة وناحــظ  المناطــق الســعودية التــي تتواجــد فيهــا األهــداف العســكرية الهامــة والحيوي
كمــا يقــول المثــل، مــا خفــت منــهُ مُــت منــه، ينهكــون االقتصــاد الســعودي فــي ســبيل شــراء أنظمــة 
دفاعيــة جويــة ال تســتطيع الدفــاع عــن نفســها إذا مــا باغتتهــا الصواريــخ اليمنيــة والطائــرات المُســيّرة! 
فمــن الطبيعــي أنهــا ستفشــل فــي الدفــاع عــن األهــداف العســكرية والحيويــة فــي العمــق الســعودي..
اســتمر العــدوان الســعودي األميركــي علــى اليمــن ولــوال الدعــم اللوجســتي األميركــي والغطــاء 
االممــي علــى الجرائــم االنســانية التــي يرتكبهــا التحالــف الســعودي األميركــي فــي اليمــن والحصــار 

الظالــم منــذ 5 ســنوات ومــا يزيــد.
ــاع للنظــام الســعودي  ــي تب ــة الت ــة والغربي ــة والمتطــورة األميركي ــا ال ننســى األســلحة الحديث وهن
ويدفــع المئــات مــن المليــارات مــن الــدوالرات، وهنــا نســتطيع ان نقــول النظــام األميركــي الفاشــي 
العنصــري لــو لــم يكــن للنظــام الســعودي لمــا اســتطاع الدخــول فــي عــدوان علــى اليمــن ألنــه يعــرف 
جيــداً التاريــخ اليمنــي أو يجهــل والدفــع األميركــي هــو مــن أغرقــه فــي المســتنقع اليمنــي الــذي أصبــح 
يتطــور يومــًا بعــد يــوم ويصنــع ويطــور األســلحة الصاروخيــة والطائــرات المُســيّرة بجهــود ذاتيــة ومحليــة 
ــل شــراء أســلحة ورشــاوى  ــًا بعــد آخــر مقاب ــع يوم ــرى النظــام الســعودي يدف ــى النقيــض ن ــة، وعل بحت
لألمــم المتحــدة والقائميــن علــى المنظمــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مقابــل الصمــت تجــاه مــا 
يحصــد فــي اليمــن مــن جرائــم حــرب وجريمــة الحصــار الشــامل القتــل الجماعــي للشــعب اليمنــي، 
ولكــن نلحــظ كلمــا اســتمرّ النظــام الســعودي فــي العــدوان علــى اليمــن كلمــا أنهــك الوضــع االقتصــادي 
وتعــرّض للضربــات الصاروخيــة الباليســتية والطائــرات المُســيّرة اليمنيــة المنكلــة فــي المنشــآت 
ــن  ــر، ويُمع ــة أكث ــرب للنهاي ــو يقت ــة فه ــي شــراء المرتزق ــا اســتمر ف ــة وكلم ــة والنفي ــة والصناعي الحيوي
ــم  ــم الظال ــي عدوانه ــتمرارية ف ــي االس ــه ف ــعودي وتحالف ــام الس ــي النظ ــب ف ــاء المُرك ــتمرّ الغب ويس
والغاشــم علــى اليمــن فــا شــك أنهــم ســيجابهون بصمــود وثبــات يمنــي ال يقــاس ويتلقــون الصفعــات 
ــة  ــى اليمــن والقصــف كلمــا تعرّضــوا للقصــف وللهجمــات الصاروخي ــارات عل ــة، وكّلمــا شــنوا الغ المهين
اليمنيــة، وأيضــًا باتــوا يدركــون جيــدًا ويلحظــون انــه كلمــا قصفــت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فســتقصف 
العاصمــة الســعودية الريــاض، فالموازيــن تغيّــرت وانقلبــت وبــات اليمــن يمتلــك كّل مقوّمــات االنتصــار 
ــر  ــرب أكث ــح النظــام الســعودي يقت ــة واصب ــة وهائل ــة وصناعــات عســكرية قوي ــة عادل مــن صمــود وقضي
وأكثــر بــل وبــات يملــك كل مــا يؤهّلــه للســقوط والهزيمــة التاريخيــة فــي اليمــن فقــد خســر كّل شــيء 
واســتهلك كّل قــواه فــي اليمــن وأنهــك نظــام بنــي ســعود وبــات يشــرف علــى اإلفــاس اقتصاديــًا كمــا 
أفلــس أخاقيــاً، ولــم يعــد يملــك الــورق القويــة كمــا يمتلــك اليمــن، فقــد تغيّــرت معــادالت كبــرى الحظهــا 
الكبيــر والصغيــر، ولكــن النظــام الســعودي أداة ودميــة بيــد األميركــي يحركهــا متــى شــاء وأينمــا يشــاء 

ولكنهــا ســرعان مــا انكشــفت وانهزمــت فــي المســتنقع اليمنــي..

إيران تكشف عن المتورطين األميركيين  في اغتيال سليماني وتصدر أمر اعتقال بحق ترامب

خرجــت الواليــات المتحــدة األميركيــة مــن الحــرب 
ــة  ــم تنفجــر قنبل ــه ل ــاة، ألن ــة ســليمة معاف ــة الثاني العالمي
الجغرافــي عــن  أراضيهــا، بســبب بعدهــا  واحــدة علــى 
مياديــن القتــال، ال بــل إن تلــك الحــرب الرهيبــة كانــت 
ــركا التــي اســتفادت  ــر مشــروع بيزنــس مربــح« ألمي »أكب
مــن الحــرب أكثــر مــن أي خطــة اقتصاديــة يمكــن تصورها. 
الواليــات  تحولــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  وبفضــل 
المتحــدة االميركيــة الــى أغنــى وأقــوى دولــة فــي العالــم. 
فــي حيــن حلــت الخســائر البشــرية المريعــة والدمــار 
الهائــل والجمــود واالنهيــار االقتصــادي، بالغالبيــة الســاحقة 
ــم، وال ســيما االتحــاد الســوفياتي الســابق،  مــن دول العال
المنهزمــة  االوروبيــة،  االســتعمارية  الــدول  فيهــا  وبمــن 
والمنتصــرة، ومســتعمراتها الســابقة االســيوية واالفريقيــة.

 وهــذا الوضــع شــجع أميــركا علــى أن تطــرح فــي نهايــة 
الحــرب فكــرة »الرابطــة االطلســية« التــي تجســدت فــي 
حلــف شــمالي االطلســي )الناتــو( الــذي يربط اميــركا واوروبا 
الغربيــة معًــا، كإطــار يوحــد ضفتــي االطلســي الشــمالي 
ــد  ــوف ض ــل الوق ــن أج ــة، م ــا الغربي ــى أوروب ــركا ال ــن أمي م
االتحــاد الســوفياتي والمعســكر االشــتراكي الســابق، كحــد 
أدنــى، والعمــل لفــرض الهيمنــة االميركيــة علــى العالــم، 
كحــد أقصــى. ويمكــن القــول إن النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين يمثــل »العصــر الذهبــي« لامبرياليــة االميركيــة 
ــرى  ــداف كب ــة أه ــق ثاث ــن تحقي ــه م ــت خال ــي تمكن الت

ــم: ــى العال ــة عل ــة األحادي ــى طريــق الهيمن عل
القديــم  الكولونيالــي  النظــام  ســقوط  بعــد  ـ1ـ 
الشــكلي للمســتعمرات وشــبه  السياســي  والتحــرر 
المســتعمرات الســابقة، عمــدت االمبرياليــة االميركيــة 
والغربيــة الــى تأســيس »النيوكولونياليــة«، واســتبدال 
النيــر االســتعماري القديــم بالنيــر االميركــي الجديــد، 
عبــر القــروض و«المســاعدات« الماليــة واالقتصاديــة 
)بديــا عــن جيــوش االحتــال المباشــر( التــي وضعــت 
شــعوب ودول المســتعمرات الســابقة تحــت رحمــة 
االمبرياليــة االميركيــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة 
بالبنــك  االولــى  بالدرجــة  والمتمثلــة  لهــا  الخاضعــة 

الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.
ـ2ـ نجحــت االمبرياليــة االميركيــة فــي تحويــل اوروبــا 
الغربيــة كلهــا الــى منطقــة نفــوذ تابعــة للواليــات المتحــدة 

االميركية.
فــي  االميركيــة  االمبرياليــة  نجحــت  وأخيــرًا  ـ3ـ 
االســتبعاد )المؤقــت تاريخيًــا( لخطــر الشــيوعية، بتقويــض 
االتحــاد الســوفياتي والمنظومــة الســوفياتية الســابقين، 
الخامــس  للطابــور  الداخلــي  التخريبــي  الــدور  بفضــل 
البيروقراطيــة  تمثلــه  كانــت  الــذي  للغــرب  الموالــي 
الســوفياتية، الســتالينية والنيوســتالينية، العميلــة الســرية 

العالميــة. لليهوديــة  والعلنيــة،  الســرية  ونصــف 
ولكــن بالرغــم مــن هــذه النجاحات الجيوســتراتيجية 
الكبــرى، فــإن االمبرياليــة االميركيــة فشــلت فشــًا ذريعًــا 
فــي فــرض هيمنتهــا علــى العالــم، التــي ـ بالضــد مــن 
ذلــك ـ تحولــت الــى مشــكلة العالــم االولــى. ذلــك ان 

االمبرياليــة االميركيــة لــم تســتطع أن تفــرض »ســامها 
االميركــي« وان تحقــق »paxa Americana« علــى غــرار 
»paxa romana« لامبراطوريــة الرومانيــة القديمــة. بــل 
ــم قــد تفاقمــت بظــل الهيمنــة  إن جميــع مشــكات العال
الــى  أن نشــير  ويكفــي  المؤقتــة.  االميركيــة  القســرية 
الخطــر البيئــي والتلــوث واالحتبــاس الحــراري وذوبــان 
ــزالزل  ــات وال ــر والفيضان ــي وخطــر األعاصي ــد القطب الجلي
الكــرة  علــى  البشــري  الوجــود  تهــدد  التــي  المتفاقمــة 
االرضيــة. وخــال هــذه الحقبــة ـ وبفضــل النظــام المالــي 
العالــم،  علــى  اميــركا  فرضتــه  الــذي  الورقــي(  )الــدوالر 
الــى دولــة طفيليــة  تحولــت الدولــة االميركيــة بذاتهــا 
تشــكل عبئــا علــى وجــود المجتمــع البشــري بأســره. اذ إن 
الدولــة االميركيــة تحولــت الــى دولــة ريعيــة ـ اســتهاكية، 
يمثــل االنتــاج فيهــا اقــل مــن 18% مــن االقتصــاد االميركــي، 
ويمثــل الناتــج القائــم األميركــي أقــل مــن 20% مــن الناتــج 
القائــم العالمــي، فــي حيــن أن االســتهاك األميركــي 
ــر مــن 40% مــن االســتهاك العالمــي. وتغطــي  يمثــل أكث
ــا واســتهاكها  ــن انتاجه ــف بي ــارق المخي ــركا هــذا الف أمي
ــا،  ــة له ــة ذهبي ــي ال تغطي ــة الت ــدوالرت الورقي ــة ال بطباع
أي أن أميــركا تســتهلك الســلع التــي تشــتريها مــن جميــع 
ــة  ــة وال أهمي ــة ال قيم ــل قصاصــات ورقي ــم مقاب دول العال
وال دور لهــا ســوى تخريــب الــدورة االقتصاديــة واالنتاجيــة 
ــه  ــد قوت ــي يفق ــدوالر الورق ــرًا أن ال ــس س ــة. ولي العالمي
الشــرائية باســتمرار وتنخفــض قيمــة االحتياطــات المالية 
لجميــع دول العالــم بنســبة انخفــاض قيمــة الــدوالر، وذلك 
لمصلحــة أميــركا وحدهــا. وهنــا يكمــن »ســر« جميــع 

العالميــة،  والماليــة  االقتصاديــة  والمشــكات  االزمــات 
التــي تنشــأ عــن النظــام المالــي الــدوالري ألميــركا التــي 
اقتصاديــة وسياســية  »بــؤرة جرثوميــة«  الــى  تحولــت 
األزمــات  وتصديــر  بتوليــد  تقــوم  وصحيــة،  وأمنيــة 
والمشــكات واالفاســات والتجويــع والقاقــل واالرهــاب 

ــم بأســره. ــدان العال ــع بل ــى جمي ــة ال واألوبئ
 وفــي االطــار االســتراتيجي، االقتصــادي والسياســي 
والعســكري، تجلــى الفشــل التاريخــي األميركــي فــي 

ــا: ــدة، أهمه ــر عدي مظاه
المســتعمرة  وشــبه  المســتعمرة  البلــدان  إن  ـ1ـ 
ــم العربــي ـ االســامي واميــركا  الســابقة )بمــا فيهــا العال
الاتينيــة( تحولــت الــى فضــاء واســع للعــداء لامبرياليــة 
االميركيــة والغربيــة والصهيونيــة. وصــار العــداء الميــركا 
ــي  ــة االســتقالية ف ــة والنزع ــارا للوطني ــة معي والصهيوني

ــم. ــدان العال ــع بل جمي
للنفــوذ  الخاضعــة  الغربيــة  اوروبــا  بلــدان  ان  ـ2ـ 
االطلســي  حلــف شــمالي  فــي  والمنضويــة  االميركــي 
»الناتــو« أصبحــت ترتعــد مــن فكــرة المواجهــة العســكرية 
مــع روســيا. ذلــك أن حلــف »الناتــو« كلــه بقضــه وقضيضــه 
أصبــح يبــدو كجــرو صغيــر عاجــز أمــام الــدب الروســي 
الغربيــة  الجبــار. وفــي هــذه األوضــاع فــإن دول أوروبــا 
ــن تحــت  ــل وتســعى للخــروج م ــة أصبحــت تتملم قاطب
ربقــة الوصايــة االميركيــة مــن وراء االطلســي، وتتطلــع 

أكثــر فأكثــر نحــو الشــرق.
وتجاريًــا  ماليًــا  العســل،  شــهر  مــن  بالرغــم  ـ3ـ 
ــة  ــة ـ الصيني ــات االميركي ــع العاق ــذي طب واســتثماريًا، ال
بعــد زيــارة كيســينجر ونيكســون للصيــن فــي مطلــع 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي؛ وبالرغــم مــن الحــرب 
الظالمــة التــي فرضت على الشــعبين الشــقيقين االيراني 
والعراقــي، فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، تحــت الشــعار 
ــواء المــزدوج« للبلديــن؛ وبالرغــم  االميركــي حــول »االحت

ــار االتحــاد الســوفياتي والمنظومــة الســوفياتية  مــن انهي
فــي تســعينيات القــرن الماضــي... بالرغــم مــن ذلــك كلــه، 
ــت »نجاحــا«  ــة حقق ــة ـ اليهودي ــة االميركي ــإن االمبريالي ف
ــة وذات  ــعوب العظيم ــتعداء الش ــي اس ــر ف ــع النظي منقط
الحضــارات العريقــة، والثــروات التــي ال تنضــب والقــدرات 
الهائلــة، لروســيا والصيــن وايــران، ودفعتهــا دفعــا للتقــارب 
»الحلــف  وتشــكيل  بينهــا،  فيمــا  العضــوي  والتعــاون 
الشــرقي الجديــد«، الــذي يقــف اآلن كالطــود الشــامخ 
ــه  بوجــه الغطرســة االميركيــة، والــذي أخــذت تلتــف حول
جميــع الــدول والقــوى التحرريــة، الوطنيــة والتقدميــة، فــي 
ــا مؤخــرًا كيــف أن ايــران  جميــع انحــاء العالــم. وقــد رأين
ــن، أرســلت  ــا مــن روســيا والصي ــة تمامً ــورة، المدعوم الث
الغذائيــة  بالمــواد  المحملــة  والســفن  النفــط  حامــات 
ومســاعدة  فنزويــا  علــى  االميركــي  الحصــار  لكســر 
تابــع  يجــرؤ  ان  دون  المناضــل،  الفنزويلــي  الشــعب 
اميركــي علــى الصــراخ بوجــه القافلــة االيرانيــة )طبعــا 
باســتثناء بعــض اتبــاع اميــركا اللبنانييــن والعــرب الذيــن 

ــكان(. ــا الفاتي ــن باب ــر م ــون« اكث ــم »كاثوليكي ه
مكتوفــة  تقــف  لــم  األميركيــة  االدارة  إن  طبعــا 
األيــدي. وقــد شــنت الحــرب التجاريــة وسياســة الحصــار 
ــروز التدريجــي  ــة ضــد الب ــة واالقتصادي ــات المالي والعقوب
السياســة  هــذه  ولكــن  الجديــد.  الشــرقي  للمعســكر 
االمبرياليــةـ  اليهوديــة الغبيــة هــي ســيف ذو حديــن. ذلك 
ــن  ــيا والصي ــى روس ــدوالري« عل ــاق »ال ــق الخن ان تضيي
وايــران والــدول والشــركات التــي تتعامــل معهــا، يــؤدي في 
الوقــت نفســه الــى تقليــص مســاحة وحجــم االســتخدام 
العالمــي للــدوالر، وبالتالــي تقويــض دور الــدوالر بوصفــه 
»عمــود الخيمــة« للنظــام المالــي الــدوالري االميركــي. 
والمحصلــة المنطقيــة لهــذه السياســة الغبيــة هــي ان 
اميــركا تضايــق روســيا والصيــن وايــران جزئيــا فقــط، الن 
اقتصــاد هــذه الــدول هــو اقتصــاد انتاجــي، امــا اميــركا فهــي 
ــي  ــا الن اقتصادهــا هــو اقتصــاد طفيل تنتحــر بيدهــا ذاته

ــي ـ اســتهاكي. ريع
الفاشــلة  اطلســية  ـ  الشــمال  الخطــة  وبمواجهــة 
الميــركا، أطلقــت روســيا، بمشــاركة فعالــة مــن قبــل الصيــن 
ومعهمــا ايــران، خطــة »اوراســيا« الكبــرى لتوحيــد القارتيــن 
االســيوية واالوروبيــة فــي »قارة واحــدة« اقتصاديا وسياســيا 
وثقافيــا وامنيــا وعســكريا، وبنــاء عليــه اعــادة رســم النظــام 
العالمــي بمجملــه مــن جديــد، بمــا يحفــظ لجميــع بلــدان 
ــة  ــا الوطني ــم اســتقالها وســيادتها وكرامته وشــعوب العال
ــرة  ــاذ الك ــي انق ــع ف ــة، ويشــرك الجمي ــا الوجودي ومصالحه
االرضيــة مــن وبــاء النظــام الرأســمالي االحتــكاري العالمــي، 
االمبريالــي االميركــي ـ اليهــودي، الــذي اصبــح يهــدد وجــود 

الحيــاة علــى الكوكــب االرضــي.

الرئيــس  بحــق  اعتقــال  أمــر   ، إيــران  أصــدرت 
يتعلــق  فيمــا  آخريــن  و35  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
بقتــل القائــد العســكري البــارز قاســم ســليماني وطلبــت 
ــه  ــا نقلت ــق م ــول(. وف ــة )اإلنترب مســاعدة الشــرطة الدولي

ــي  ــران عل ــاء عــن مدعــي عــام طه ــارس« لألنب ــة »ف وكال
والشــرطة  المتحــدة  الواليــات  القاضــي مهــر. ورفضــت 
ــرة. ــذه المذك ــل ه ــى مث ــاء عل ــرك بن ــرة التح ــة فك الدولي

صــدرت  االعتقــال  »أوامــر  إن  مهــر  القاضــي  وقــال 
إن  وقــال  إرهابــي«.  عمــل  وتنفيــذ  بالقتــل  باتهامــات 
حمــراء  نشــرة  إصــدار  اإلنتربــول  مــن  طلبــت  »إيــران 
ــة اإلســامية  ــن تتهمهــم الجمهوري ــراد آخري لترامــب وأف

ســليماني«. قتــل  فــي  بالمشــاركة 
المنفــذة  »المجموعــة  أن  مهــر  القاضــي  وأضــاف 
شــملت مســؤولين عســكريين ومدنييــن لكنــه لــم يذكــر 

مزيــدًا مــن التفاصيــل«.
إيــران  بشــأن  األميركــي  المبعــوث  قــال  بــدوره، 
برايــان هــوك خــال مؤتمــر صحافــي فــي الســعودية إن 

دعائيــة«. حيلــة  »المذكــرة 
بإصــدار  يتدخــل  ال  اإلنتربــول  أن  »تقديرنــا  وقــال 
نشــرات حمــراء اســتنادًا لطلبــات ذات طبيعــة سياســية… 
هــذا أمــر ذو طبيعــة سياســية. وال عاقــة لــه باألمــن 
القومــي أو الســام العالمــي أو تعزيــز االســتقرار إنــه حيلــة 

ــل الجــد«. ــى محم ــا عل ــد يأخذه ــة ال أح دعائي
وذكــرت الشــرطة الدوليــة فــي بيــان أن دســتورها 
يمنعهــا مــن »التدخــل أو القيــام بأنشــطة ذات طبيعــة 

سياســية أو عســكرية أو دينيــة أو عرقيــة«.

وأضــاف البيــان »ومــن ثــم، فــإن اإلنتربــول ال 
ــالها  ــال إرس ــي ح ــوع ف ــذا الن ــن ه ــات م ــدرس طلب ي

إلــى األمانــة العامــة«.
وقــال المدعــي العــام اإليرانــي إن »إيــران ســتمضي 

قدمــًا فــي األمــر بعــد انتهــاء فتــرة واليــة ترامــب«.
وعــن المتورّطيــن األميركييــن فــي اغتيــال الشــهيد 
اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أعلــن  ســليماني، 
بــأن  بهارونــد  محســن  والدوليــة  القانونيــة  للشــؤون 
لحــد  قامــت  اإليرانيــة  واالســتخبارية  األمنيــة  »القــوى 
اآلن بتحديــد هويــة 40 أميركيــًا ضالعــًا فــي عمليــة اغتيــال 
القائــد الشــهيد قاســم ســليماني وســيتم قريبــًا تحديــد 
عــدد آخــر مــن ضمنهــم مشــغلو الطائــرات األميركيــة 

المســيرة التــي نفــذت الجريمــة«.
بحضــور  االثنيــن،  يــوم  عقــد  اجتمــاع  وخــال 
والقانونيــة  السياســية  المؤسســات  عــن  مندوبيــن 
ــاد، اســتعرض  ــي الب ــة ف ــة والعســكرية والقضائي واالمني
بهارونــد أحــدث التطــورات المتعلقــة بملــف اغتيــال القائــد 
القضائيــة  »الســلطة  وقــال،  قاســم ســليماني  الشــهيد 

تقــوم ليــل نهــار بدراســة ومتابعــة األدلــة والقرائــن«.
واالســتخبارية  األمنيــة  »قواتنــا  أن  وأضــاف، 
مــن   40 هويــة  تحديــد  مــن  اآلن  لغايــة  تمكنــت 
األميركييــن الضالعيــن فــي ارتــكاب جريمــة االغتيــال 
ــى  ــاعدين عل ــرين أو المس ــن أو المباش ــواء اآلمري س
ذلــك كمــا أن عــددًا مــن األفــراد المشــغلين للطائــرات 
األميركيــة المســيرة لــم يتــم تحديــد هوياتهــم لحــد 

اآلن وســيتم هــذا األمــر قريبــًا«.
وتابــع بهارونــد، »لقــد قمنــا بالتنســيق اليوم لإلســراع 
بالمضــي بالعمــل إلــى األمــام وبعــد تحديــد بقيــة األفــراد 
فــي عمليــة  الضالعيــن  األميركييــن  األميركييــن وغيــر 
االغتيــال ســيقوم القاضــي وفقــًا لألدلــة والقرائــن الدامغــة 
بإصــدار الئحــة اتهــام وســوف لــن نتوقــف حتــى تســليم 

هــؤالء األفــراد للعدالــة«.
ــه »فضــًا  ــة، أن ــة اإليراني وأضــاف مســاعد الخارجي
عــن األفــراد الضالعيــن فــي الجريمــة وبمــا أن هــذه 
فــإن  القومــي  وأمننــا  ســيادتنا  اســتهدفت  الجريمــة 
تــم  التــي  الــدول  مــن  وعــدداً  األميركيــة  الحكومــة 
ــًا  ــة مســؤولة دولي ــكاب الجريم ــا الرت اســتخدام أراضيه
العمــل  هــذا  تجــاه  مســؤوليتها  تتحمــل  أن  ويجــب 
المخالــف للقوانيــن الدوليــة وســنتابع هــذه القضيــة فــي 

الدوليــة«. والمنظمــات  المحافــل 
وأوضــح بهارونــد أنــه »وبعــد ارتــكاب أميــركا لهــذه 
ــى  ــة عل ــة اإلســامية اإليراني ــادرت الجمهوري ــة ب الجريم
وأعلنــت  دوليــة  إجــراءات سياســية  اتخــاذ  إلــى  الفــور 
احتجــاج الحكومــة والشــعب اإليرانــي للمنظمــات الدوليــة 
ومنهــا منظمــة األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي 
وطلبــت منهــا اتخــاذ االجــراءات الازمــة فــي هــذا الصــدد 

ــؤوليته«. ــاق مس ــب نط ــا يناس كل بم
وقــال، »لقــد عقدنــا كذلــك اجتماعــات مــع الكثيــر مــن 
ــل  ــة ونعم ــذه الجريم ــل ه ــى تفاصي ــا عل ــدول واطلعناه ال
اآلن للمزيــد مــن متابعــة القضيــة علــى الصعيــد الدولــي 

اعتمــادًا علــى المعلومــات واألدلــة الجديــدة«.
فــي ســياق منفصــل، أعلــن المتحــدث بأســم لجنــة 
االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى 

األســبوع  ســتعقد  »اللجنــة  أن  اإليرانــي،  اإلســامي 
المقبــل اجتماعــًا لمناقشــة القــرار األخيــر لمجلــس حــكام 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، بحضــور وزيــر الخارجيــة 

ــة«. ــة الذري ورئيــس منظمــة الطاق
األحــد  »يــوم  الفضــل عموئــي:  أبــو  النائــب  وقــال 
ــف  ــة محمــد جــواد ظري ــر الخارجي ــل ســيحضر وزي المقب
ورئيــس منظمــة الطاقــة الذريّــة االيرانيــة علــي أكبــر 
صالحــي فــي اجتمــاع اللجنــة البرلمانيــة لألمــن القومــي 

الخارجيــة«. والسياســة 
وأضــاف: »ســتجري خــال االجتمــاع مناقشــة القضايا 
ــة  ــة ومنظم ــة ووزارة الخارجي ــة البرلماني المشــتركة للجن
الذريــة«، متابعــًا بالقــول: »كمــا ســيتم بحــث  الطاقــة 
قضيــة قــرار مجلــس حــكام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

البناءفــي هــذا االجتمــاع«.

"العهد" يكشف حيثيات قرار إسكات السفيرة األميركية  
مهدي قشمر

اإلخبــاري  »العهــد«  لموقــع  حديــث  فــي  يحيــى  حســين  المحامــي  أوضــح 
الحيثيــات واألســباب التــي اســتدعت صــدور القــرار عــن قاضــي األمــور المســتعجلة 
ــة أو  ــة، إجــراء أي مقابل ــع وســائل اإلعــام اللبناني ــذي يمن ــازح ال ــي صــور محمــد م ف
حديــث أو تصريــح مــع الســفيرة األميركيــة دوروثــي شــيا لمــدة ســنة، وذلــك تحــت 
طائلــة وقــف الوســيلة اإلعاميــة عــن العمــل لمــدة معينــة وإلزامهــا بدفــع مبلــغ مالــي.

المحامــي يحيــى، وبحكــم متابعتــه للقضيــة، كشــف خلفيــات القــرار، 
وقــال إن »قاضــي االمــور المســتعجلة لــه الحــق باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة 
لحمايــة حقــوق أو لمنــع تعــدي أو لدفــع أي ضــرر، بإعتبــار أن تصريحــات 
ــد  ــة وتهدي ــن والتفرق ــّث الفت ــياق ب ــي س ــل ف ــد تدخ ــة ق ــفيرة األميركي الس

الســلم األهلــي والعيــش المشــترك«.
ــرت  ــتُفزت واعتب ــي اس ــات الت ــدى المواطن ــب إح ــاًءا لطل ــراء بن ــي الق ويأت
ــت  ــي تقدّم ــي والت ــن الشــعب اللبنان ــرة م ــة لشــريحة كبي التصريحــات مؤذي
بدعــوى لقاضــي األمــور المســتعجلة والــذي بــدوره اتخــذ هــذا القــرار، الــذي يعــدّ 
مــن صاحياتــه مــن خــال نــصّ المــادة 424 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة 
»يحــق لقاضــي األمــور المســتعجلة تقديــر هــذه األفعــال أو األمــور التــي تشــّكل 
ضــررًا أو تعديًّــا علــى شــخص أو فئــة أو شــريحة معينــة مــن الشــعب وفــي حال 

قــدّر هــذا الشــيء فيحــق لــه اتخــاذ القــرار المناســب  لرفــع الضــرر والتعــدي«.
وعــن آليــة التنفيــذ، أوضــح يحيــى أن القــرار صــدر بنــاًءا علــى عريضــة بغرفــة 
المذاكــرة، وبالتالــي يخــرج بشــكل معجّــل للتنفيــذ، أي يُنّفــذ فــورًا بمجــرد 
إباغــه لوســائل االعــام وكل مــن يُعنــى بالموضــوع، مضيًفــا أّن »إجــراءات 
التبليــغ ســتطبّق رســميًا ليصبــح القــرار نافــًذا، وأنــه قــد يتعــّذر االبــاغ بشــكل 

رســمي وعليــه ســيصبح بدايــة األســبوع المقبــل نافــذًا«.
ــرار  ــر يحيــى أن الق ــرار، اعتب ــزام وســائل اإلعــام بهــذا الق ــة إل وعــن إمكاني
ــًذا،  ــاره ناف ــه واعتب ــغ ب ــد التبّل ــه بع ــي حــال مخالفت ــة ف ــة اكراهي ــن غرام يتضمّ
ــا  ــة، والزامه ــدة معين ــة لم ــف الوســيلة االعامي ــم توقي ــه يت ــي حــال مخالفت وف

ــة. ــة االكراهي ــع الغرام بدف
وحــول تغريــدة وزيــرة اإلعــام منــال عبــد الصمــد بأنــه ال يحــق ألحــد منــع 
ــى أن  ــى عل ــدد يحي ــة، ش ــة االعامي ــن الحري ــدّ م ــر والح ــل الخب ــن نق ــام م االع
الجميــع تحــت ســقف القانــون والقضــاء، وهنــاك مواطــن توجّــه للقضــاء، لذلــك 
تــم اتخــاذ هــذا القــرار، ولفــت إلــى أن القــرار قابــل للطعــن اعتراضًــا وقابــل للطعــن 
اســتئناًفا، وال أحــد يتعــرّض لحريــة االعــام وليســت المــرة األولــى التــي يتخــذ فيهــا 

ــا. ــت وليــس دائمً ــرار مؤق ــا أن الق ــذا اإلطــار، علمً ــرارًا به القضــاء ق


