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نائب رئيس البرلمان: جرائم اوروبا 
حيال ايران ليست أقل من اميركا

ــدّد نائــب رئيــس مجلــس  ــارس:- ن طهران-ف
زاده  قاضــي  حســين  اميــر  االســالمي  الشــورى 
وعدّهــا  ايــران  حيــال  اوروبــا  بجرائــم  هاشــمي 

ليســت بأقــل مــن جرائــم اميــركا.
ــر حســين قاضــي زاده  ــى حســاب  أمي وورد عل
هاشــمي علــى موقــع تويتــر: إّن مــن المــرارة شــعور 
بعــض المســؤولين باألمــل تجــاه اوروبــا حيــث 
ــا  ــركا فإنه ــن أمي ــر م ــن أكث ــم تك ــا إن ل ان جرائمه

ــا.  ــل منه ليســت بأق
وأضــاف: إن هــؤالء شــاركوا صدامــًا فــي جريمــة 
قتــل أهالــي مدينــة سردشــت االبريــاء )اســتهدفهم 
النظــام العراقــي الســابق باالســلحة الكيميائيــة فــي 
حــرب الســنوات الثمانيــة فــي عقــد الثمانينــات مــن 

القــرن الماضــي(.
وتابــع: مــن الســذاجة تصــور إمكانيــة االعتمــاد 
مــع  الدبلوماســية  المواجهــة  فــي  اوروبــا  علــى 

أميــركا.

الســلطة  رئيــس  أكــد  طهران-فــارس:- 
أن  رئيســي  ابراهيــم  اهلل  آيــة  القضائيــة 
عمليــة مكافحــة الفســاد ليســت مؤقتــة وانمــا 

تتوقــف. ولــن  مســتمرة  ســتبقى 
ــه  ــم رئيســي، خــالل اجتماع ــال ابراهي وق
البــالد  فــي  القضائييــن  المســؤولين  بكبــار 
امــس االثنيــن، ينبغــي لجميــع كــوادر القضــاء 
الســيما المضطلعيــن بــأدوار جــادة فــي عمليــة 
التغييــر االســتمرار فــي جهودهــم لغايــة أن 
أوســاط  بيــن  ملموســة  جهودهــم  تكــون 

الشــعب.
ــد  ــالمية أك ــورة االس ــد الث ــاف: إن قائ واض
القضــاء  جهــاز  فــي  الفســاد  مكافحــة  علــى 
حيــث ان هــذه العمليــة ليســت مؤقتــة بــل 

متابعتهــا. وينبغــي  مســتمرة 
وتابــع: إنــه ينبغــي للمســؤولين الذيــن 
االقتصــادي  الفســاد  ملفــات  فــي  يبحثــون 

جهودهــم  مواصلــة 
بقــوة وان يضعــوا الحــق 
والعــدل نصــب أعينهــم 
ــد  ــك قائ ــه بذل كمــا وجّ

الثــورة. 
علــى  وشــدد 
المحاكــم  اســتمرار 
ــالد،  ــي الب ــات ف والعدلي
طهــران،  فــي  الســيما 
بحــزم  نشــاطاتها 
عكــس  والينبغــي 

صــورة مؤقتــة عــن أعمالهــا بــل ينبغــي مواصلة 
تحقيــق  لغايــة  الفســاد  مكافحــة  عمليــات 
البــالد. الصحــة االداريــة فــي جميــع ارجــاء 

ــة  ــاء بالصحــة االداري ــى ان االرتق ــت ال ولف
ملــزم  مطلــب  القضائــي  الجهــاز  داخــل 
جميــع  وعلــى  مطلقــا  تجاهلــه  والينبغــي 

الكــوادر والقضــات عكــس جميــع الســلبيات 
بقــوة. أفعالهــم  ردود  وإبــداء 

مشددا على تاكيدات قائد الثورة االسالمية..

رئيس السلطة القضائية: مكافحة الفساد عملية مستمرة ولن تتوقف

االســالمي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  أكــد 
محمــد باقــر قاليبــاف اننــا بحاجــة اليــوم اكثــر مــن 
اي وقــت مضــى الــى التواصــل وجهــا لوجــه ومباشــرة 
مــع الشــعب ، وقــال ان االجتمــاع بالمواطنيــن أكثــر 

ــى النــاس. ــا منــه عل ــرا بالنســبة لن تاثي
وعقــد اجتمــاع رابطــة نــواب اهالــي محافظة 
رئيــس  بحضــور  االثنيــن  امــس  طهــران 
مجلــس الشــورى اإلســالمي الــذي اكــد ضــرورة 
عقــد اجتماعــات رابطــة نــواب اهالــي محافظــة 
طهــران بشــكل محــدد وثابــت لكــي ال نتخلــف 
العاصمــة  اهالــي  عــن  كنــواب  مهامنــا  عــن 
طهــران وانــا بــدوري الــزم نفســي بالحضــور 

باســتمرار فــي هــذه االجتماعــات .
ــي محافظــة  ــي اهال ــاف إن ممثل ــال قاليب وق

أن  يجــب  طهــران 
ــى أســاس  ينقســموا عل
وأن  طهــران  مناطــق 
معالجــة  علــى  يعملــوا 
 ، النــاس  مشــاكل 
مضيًفــا انــه مــن األفضــل 
تحديــد مســجد لتواجــد 
ممثلــي اهالــي طهــران 
فــي وقــت معيــن مــن 
األســبوع وإبــالغ النــاس 
يعرضــوا  لكــي  بذلــك 

للنــواب. ومطالبهــم  مشــاكلهم 

قاليباف: نحتاج للتواصل وجها لوجه مع الشعب

مركــز  مســؤول  أعلــن  إرنــا:-  طهــران- 
اإلستشــهاد المرجعــي لعلــوم العالــم اإلســالمي 
محمــد جــواد دهقانــي عــن نمــو ثالثــة أضعــاف 
أكثــر  فــي  اإليرانيــة  المنشــورات  عــدد  فــي 
 Clarivate" المواقــع العلميــة مصداقيــة بالعالــم

.Analytics" ISI
وأشــار دهقانــي فــي تصريــح لــه الــى تصنيف 
المنشــورات العلميــة فــي أربعــة فهــارس للعلــوم، 
والعلــوم االجتماعيــة، والفــن، والعلــوم اإلنســانية، 
التــي تستشــهد  الحديثــة  العلميــة  والمصــادر 
بهــا مراكــز التعليــم العالــي فــي تقييــم األداء 

ــي. البحث
ولفــت دهقانــي إلــى أن عــدد المنشــورات 

المفهرســة  العلميــة 
اإلســالمية  للجمهوريــة 
بيانــات  قاعــدة  فــي 
 C l a r i v a t e "
عــام   Analytics" ISI
2019 كان 123، ممــا يظهــر 
ثالثــة  بنحــو  نمــوا 
بعــام  مقارنــة  أضعــاف 
عــدد  كان  حيــث   ،2010
العلميــة  المنشــورات 
 ،ISI36 فــي  اإليرانيــة 

 ،2012 2011؛ أيضــا فــي عــام  إلــى 42 عــام  وارتفــع 
ازداد عــدد المنشــورات العلميــة اإليرانيــة ليصــل 

عــدد  بلــغ   ،2018-2013 األعــوام  وخــالل   ،46 إلــى 
المنشــورات العلميــة اإليرانيــة فــي ISI، 46 و 48 

التوالــي. علــى   118 و   116 و   113 و   110 و 

ثالثة أضعاف..

نمو عدد المنشورات اإليرانية في أكثر المواقع العلمية مصداقية بالعالم

مصادر صهيونية: الحرب مع حزب الله تعني تلقينا 
الف صاروخ يوميا

ــؤولي   ــران لمس ــي تحذي ــان الصهيون ــي الكي ــة ف ــة رفيع ــادر امني ــت مص ــي: وجه ــان العرب طهران/كيه
الكيــان، انــه فــي حــال بــدأ حــزب اهلل الحــرب ضــد الكيــان الصهيونــي فانــه سيســتهدف اســرائيل يوميــا 

بالــف صــاروخ.
واقــرت مصــادر امنيــة داخــل الكيــان الصهيونــي، ان اســوأ ســيناريو بالنســبة الســرائيل، هــو اطــالق اكثــر 

مــن الــف صــاروخ فــي اليــوم مــن قبــل حــزب اهلل.
فــاذا اعطــى  الجنــاح العســكري لحــزب اهلل الضــوء االخضــر  فســتنهال الصواريــخ ليــس علــى النقــاط 

الحدوديــة الســرائيل وحســب بــل فــي الداخــل االســرائيل وهــي صواريــخ دقيقــة االصابــة.
الى ذلك قال »اويغدور ليبرمن« وهو من المسؤولين االمنيين في الكيان الصهيوني؛ 

ان  حــزب اهلل فــي نظمــه اشــبه بقــوام جيــش وكثيــرا مــن جيــوش دول حلــف الناتــو ال تملــك الســالح 
الــذي يمتلكــه حــزب اهلل.

علــى ســياق متصــل ذكــرت صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« نقــال عــن مصــادر امنيــة صهيونيــة، ان 
الجيــش االســرائيلي  قــد اطلــق اســتعراضا عســكريا واســعا. فيمــا نقــل محلــل القنــاة 13 التلفزيونيــة 
الصهيونيــة عــن مصــادر امنيــة، بــان الكيــان الصهيونــي قــد اعلــن: ان قلــق اســرائيل مــن ان يتــم الســيطرة 
علــى المســتوطنات  االســرائيلية، اذ انهــا المــرة االولــى التــي ســتترك آثــارا نفســية ســلبية، مــن هنــا فــان 
الجيــش االســرائيلي ســيبذل ســعيه لتجنــب ذلــك. فلــو ســيطر حــزب اهلل اللبنانــي ولــو لســاعات علــى 

ــا. ــارا مخربةداخــل اســرائيل ال يمكــن معالجته ــه ســيترك اث ــك فان المســتوطنات وينقــل صــورا عــن ذل

ظريف يجري محادثات مع نظيره 
القطري عبر االتصال المرئي

الخارجيــة  وزيــر  اجــرى  طهران-فــارس:- 
ــات  ــن محادث ــف، امــس االثني ــد جــواد ظري محم
مــع مســاعد رئيــس الــوزراء ووزيــر خارجيــة قطــر 
الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن عبــر االتصــال 

المرئــي بواســطة تقنيــة الفيديــو كنفرانــس.
وفــي اطــار المشــاورات الثنائيــة بيــن البلديــن، 
االقليميــة  التطــورات  آخــر  الجانبــان  ناقــش 
االهتمــام  ذات  القضايــا  وكذلــك  والدوليــة، 
المشــترك بيــن البلديــن فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
ــة  ــة مواصل ــى أهمي ــي ، وشــددا عل ــاون الثنائ التع

المشــاورات.
وفــي هــذا االتصــال المرئــي، تم ايضا مناقشــة 
القضايــا المتعلقــة بعقــد االجتمــاع الســابع للجنــة 
االقتصاديــة المشــتركة، واســتعداد  الجمهوريــة 
االســالمية لوضــع خبراتهــا وامكانياتهــا لمكافحــة 

فيــروس كورونــا.

162 حالة وفاة خالل 24 ساعة..

الصحة: تسجيل 2536 اصابة جديدة بفيرس كورونا 
وتعافي اكثر من 186 الفا

طهران-فــارس:- اعلنــت 
وزارة  باســم  المتحــدث 
والتعليــم  والعــالج  الصحــة 
الطبــي ســيما ســادات الري 
بفيــروس  المصابيــن  بــان 
كورونــا فــي البــالد بلــغ لغايــة 
والمتعافيــن   225205 االن 
 10670 والمتوفيــن   186180

. شــخصا
امــس  الري  وقالــت 
تصريحهــا  فــي  االثنيــن 

الصحفــي اليومــي، انــه تــم خــالل الســاعات الـــ 24 الماضيــة تســجيل 2536 اصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد -19( ليرتفــع اجمالــي عــدد المصابيــن الــى 225205 مــن ضمنهــم 3037 فــي حالــة حرجــة وهــم يخضعــون االن 

المركــزة. للعنايــة 
ــم خــالل الســاعات الـــ 24  ــا ت ــة االن 186180 شــخصا فيم ــغ لغاي ــرض بل ــن الم ــن م ــدد المتعافي ــت، ان ع واضاف

ــخصا. ــى 10670 ش ــن ال ــدد المتوفي ــي ع ــع اجمال ــاة ليرتف ــة وف ــجيل 162 حال ــة تس الماضي
واوضحــت بانــه تــم لحــد االن اجــراء مليــون و 639 و 78 اختبــارا للكشــف عــن االصابــة بفيــروس كورونــا، الفتــة 
ــزكان وبوشــهر وخراســان  ــي واذربيجــان شــرقي وهرم ــى ان محافظــات خوزســتان وكردســتان واذربيجــان غرب ال
رضــوي وكرمانشــاه هــي االن فــي الحالــة الحمــراء فيمــا محافظــات ايــالم ولرســتان وكلســتان هــي فــي حالــة االنــذار.

وقفة تضامنية مع القاضي اللبناني الذي وقف بوجه السفيرة االميركية
نظــم عــدد مــن المحاميــن وقفــة احتجاجيــة أمــام  قصــر العــدل  فــي  بيــروت ، 
تضامنــا مــع قاضــي األمــور المســتعجلة فــي صــور  محمــد مــازح ، الــذي اصــدر قــرارا 
ــة  ــح مــن  الســفيرة االميركي ــة مــن أخــذ تصري ــة لبناني ــع اي وســيلة إعالمي بمن

لــدى لبنــان دوروثــي شــيا  لتدخلهــا فــي الشــأن الداخلــي اللبنانــي.
وتأتــي هــذه الوقفــة التضامنيــة علــى خلفيــة طلــب المدّعــي العــام التمييــزي 
القاضــي غســان عويــدات مــن رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي القاضــي بــركان 

ســعد اســتدعاء القاضــي محمــد مــازح إلــى التفتيــش القضائــي لالســتماع 
ألفادتــه لزعمــه أنــه »خــرق المــادة 95 مــن قانــون القضــاء العدلــي«.

ــرارًا يــوم  وكان قاضــي األمــور المســتعجلة فــي صــور  محمــد مــازح أصــدر  ق
الســبت فــي 2020/07/27 يمنــع بموجبــه  الســفيرة االميركيــة لــدى لبنــان دوروثــي 
شــيا  مــن التصاريــح اإلعالميــة، كمــا يمنــع اي وســيلة إعالميــة لبنانيــة مــن أخــذ 

تصريــح لهــا فــي هــذا اإلطــار.

السعودية تقترض 8.5 مليارات 
ريال عبر الصكوك

ذكــرت وزارة الماليــة الســعودية األحــد، إن 
المملكــة جمعــت 8.495 مليــارات ريــال )2.27 مليار 
دوالر( تحــت برنامــج صكــوك حكومــة المملكــة 

ــران. ــو/ حزي ــي يوني ــال الســعودي، ف بالري
»اإلصــدارات  أّن  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
إلــى ثــالث شــرائح؛ األولــى تبلــغ  قســمت 
2.494 مليــار ريــال ليصبــح الحجــم النهائــي 
ســعودي  ريــال  مليــارات   5.017 للشــريحة 

.»2027 فــي  تُســتحق  لصكــوك 
ــت  ــة بلغ ــان إّن »الشــريحة الثاني واشــار البي
3.670 مليــارات ريــال ليصبــح الحجــم النهائــي 
للشــريحة 13.966 مليــار ريــال لصكــوك تُســتحق 
فــي عــام 2030«، مضيفــًا أن »الشــريحة الثالثــة 
بلغــت 2.331 مليــار ريــال ليصبــح الحجــم النهائــي 
للشــريحة 10.569 مليــارات ريــال ســعودي لصكــوك 

ــي 2035«. تُســتحق ف
ــي مــارس/آذار  ــد كشــفت، ف ــوزارة ق ــت ال كان
الماضــي، أّن المملكــة باعــت صكــوكًا )ســندات 
ديــن إســالمية( محليــة بقيمــة 15.568 مليــار ريــال 

)4.15 مليــارات دوالر(.

صفار هرندي: االميركيون يقتلون بدوافع 
عنصرية ويتشدقون بحقوق االنسان

طهران-فــارس:- قــال عضــو مجمــع تشــخيص 
مصلحــة النظــام محمــد حســين صفــار هرنــدي إن 
االميركييــن يقتلــون بدوافــع عنصريــة ويتشــدقون 

بحقــوق االنســان.
وقــال صفــار هرنــدي، فــي كلمتــه فــي ســمنان 
خــالل إقامــة مراســم انتهــاكات اميــركا لحقــوق 
بشــأن  المزاعــم  تطلــق  اميــركا  إن  االنســان، 
حقــوق االنســان لكنهــا تلــوذ بالصمــت حيــال قتــل 

الفلســطينيين بنيــران الكيــان الصهيونــي.
حــل  طريــق  أن  يتصــورون  الذيــن  وانتقــد 
مشــاكل البــالد يتــم عبــر التفــاوض مــع اميــركا، 
موضحــًا: إن قائــد الثــورة نــوه عــدّة مــرات الــى ان 
تكلفــة المســاومة أكثــر بكثيــر مــن تكلفــة المقاومــة. 
ولفــت الــى ان الشــرائح الفقيــرة والمتدينــة 
فــي المجتمــع هــي التــي كانــت حاضــرة علــى 
الــدوام فــي الســاحة، موضحــًا: إن الشــهداء لــم 
يكــن بينهــم مــن يؤمــن بــرؤى الليبراليــة وأدعيــاء 

الديمقراطيــة. 
ولفــت الــى ان االحتجاجــات فــي اميــركا أدت 
الــى وقــوع الكثيــر مــن الدمــار والخــراب وانخفضت 
العوائــد وعجــزوا عــن ايجــاد حلــول لمشــاكلهم 
فيمــا اليــزال عــدد ضئيــل فــي الداخــل يــرى ان 
حلــول  ايجــاد  الــى  يفضــي  اميــركا  مــع  الحــوار 

للمشــاكل.

لمواجهة أزمة كورونا..

إيران تمد العراق باألوكسجين وتقف إلى جانبه

االنتربول يسلم ايران مطلوبا على ذمة جرائم مالية
طهران-فــارس:- أعلــن نائــب رئيــس الشــرطة الدوليــة التابعــة لقــوى االمــن الداخلــي كاظــم مجتبائــي 
ــة  ــة أمان ــال وخيان ــم نصــب واحتي ــه جرائ ــة ارتكاب ــى خلفي ــة، عل ــول الدولي ــن االنترب ــا م عــن تســلم متهم

وغســيل أمــوال.
وأوضــح العميــد مجتبائــي فــي تصريــح ، أن المتهــم تــم اســترجاعه ليــل البارحــة مــن أحــدى دول 

الخليــج الفارســي، بعــد تعقــب دام الكثــر مــن 4 ســنوات.
ــق  ــي بح ــول الدول ــاز االنترب ــل جه ــن قب ــة( م ــال دولي ــرة اعتق ــراء )مذك ــرة حم ــدار نش ــى إص ــار ال وأش
ــدان أوروبيــة  ــا أن المتهــم ســافر لنحــو 5 بل ــى إثرهــا عمليــات التعقــب واالعتقــال. مبيّن المتهــم لتبــدأ عل

ــي. ــول الدول ــع االنترب ــاون م ــل البارحــة بالتع ــم اســترجاعه لي ــرة وت ــك الفت وآســيوية خــالل تل
وبيّــن العميــد مجتبائــي أن أحــدث التحريــات دلــت علــى أن المطلــوب كان متواريــا فــي إحــدى دول 
ــع 120  ــة بواق ــة بحــق شــركة حكومي ــة أمان ــال وخيان ــه ارتكــب جريمــة نصــب واحتي ــج الفارســي،  وأن الخلي

ــال. مليــون درهــم مايعــادل 6 تريليونــات ري
ونــوه الــى أن المتهــم يعمــل صرافــا وكان مــن المقــرر تنفيــذ أنشــطة اقتصاديــة لشــركة حكوميــة، اال أنــه 

قــام بخيانــة أمانــة ونقــل مبالــغ ماليــة لحســابه الشــخصي وتــوارى عــن االنظــار.

محافظــات  عــدة  تشــهد  طهران-العالــم:- 
ــر مــادةِ األوكســجين  ــة أزمــة حــادة فــي توفي عراقي
بفيــروس  االصابــة  حــاالت  تزايــد  بعــد  الطبــي 
الــى  االســالمية  الجمهوريــة  وســارعت  كورونــا. 
تزويــد محافظــة واســط شــرقي العــراق بكميــات 
ــي  ــذي أســهم ف ــر ال ــرة مــن االوكســجين، االم كبي

التقليــل مــن حــاالت الوفــاة.
ففــي وقــت تعانــي فيــه اغلــب المحافظــات 

االوكســجين  لمــادة  حــاد  نقــص  مــن  العراقيــة 
بفايــروس  االصابــات  لتزايــد  نتيجــًة  الطبــي 
بتزويــد  االيرانيــة  الحكومــة  ســارعت  كورونــا.. 
مشــافي محافظــة واســط شــرقي العــراق بكميــات 
ــول مســؤولو  ــن االوكســجين.. خطــوة يق ــرة م كبي
الملــف الصحــي فــي العــراق انهــا ســاهمت وبشــكل 

كبيــر فــي الحــد مــن ارتفــاع اعــداد الوفيــات.

البقية على الصفحة7

بحضور وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية

االسبوع القادم.. مجلس الشورى االسالمي يناقش 
قرار مجلس حكام الوكالة الدولية

المتحــدث  اعلــن  طهران-فــارس:- 
ــي والسياســة  ــن القوم ــة االم بأســم لجن
الخارجيــة بمجلــس الشــورى االســالمي 
ابــو الفضــل عموئــي ، ان اللجنــة ســتعقد 
االســبوع المقبــل اجتماعــا لمناقشــة القرار 
ــة  ــة الدولي ــكام الوكال ــس ح ــر لمجل االخي
ــة  ــر الخارجي ــة، بحضــور وزي ــة الذري للطاق

ــة. ــة الذري ــة الطاق ــس منظم ورئي
المقبــل  االحــد  يــوم  عموئــي:  وقــال 
ســيحضر وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد 
ــة  ــة الذري ــة الطاق ــس منظم ــف ورئي ظري
علــي اكبــر صالحــي فــي اجتمــاع اللجنــة 
والسياســة  القومــي  لالمــن  البرلمانيــة 

الخارجيــة.
االجتمــاع  خــالل  ســيجري  واضــاف: 
للجنــة  المشــتركة  القضايــا  مناقشــة 
ومنظمــة  الخارجيــة  ووزارة  البرلمانيــة 

الذريــة. الطاقــة 
ســيتم  كمــا  قائــال:  عموئــي  وتابــع 
بحــث قضيــة قــرار مجلــس حــكام الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي هــذا االجتماع.

السفيرة االميركية حصدت ما ال تتوقعه 
منــذ ان حطــت الســفيرة االميركيــة »دوروثــي شــيا« أقدامهــا القــذرة االرض اللبنانيــة قبــل عــدة 
أشــهر ال تــكاد تنقطــع تصريحاتهــا الناريــة المشــينة للشــعب اللبنانــي ومقاومتــه األصيلــة التــي رفعــت 
ــذي ال  ــي وجيشــه ال ــدو الصهيون ــت الع ــة وهزم ــزة والرفع ــدار والشــموخ والع ــة االقت ــى قم ــان ال لبن
يقهــر، الــذي عجــز العــرب مجتمعيــن عــن هزيمتــه ولــم تكتــف المقاومــة االســالمية بقيــادة حــزب 
اهلل بهــذا االنجــاز العظيــم بــل ســاهم بشــكل فعــال فــي افشــال جميــع المشــاريع االميركيــة وادواتهــا 
فــي المنطقــة منــذ حــرب تمــوز المجيــدة 2006 وحتــى اليــوم وهــذا مــا شــكل عقــدة وانتكاســة كبيــرة 
الميــركا التــي لــم تتــورع فــي حياكــة الدســائس والمؤامــرات الســتهداف هــذا الحــزب واالنتقــام منــه 

كلمــا ســمحت لهــا الفرصــة.
اميــركا وبماهيتهــا االســتكبارية والســلطوية معجونــة علــى الحقــد والكراهيــة ضــد كل تحــرري فــي 
العالــم، فامــا ان يخضــع لهــا وامــا ان يصنــف فــي خانــة االعــداء واالرهــاب وليــس هنــاك تصنيــف ثالــث. 
ــركا الزاحــة  ــى امي ــق عل فمحــور المقاومــة واحــد اضالعــه الرئيســية حــزب اهلل هــو مــن يقطــع الطري
ــرة  ــرن المتعث ــة الق ــد صفق ــه لتأيي ــي ودفع ــاوم وجــره لمحــور االنبطــاح العرب ــان مــن محيطــه المق لبن

التــي اصبحــت خلــف ظهورنــا.
ومــا ادلــت بــه الســفيرة االميركيــة »شــيا« فــي بيــروت مؤخــرا تعكــس تمامــا نظــرة االدارة االميركيــة 
ــن واالعــراف  ــكل الموازي ــا ل ــة خالف ــي وســيادته الوطني ــا واســتخفافها بالشــعب اللبنان ومــدى وقاحته
الدوليــة التــي تمنــع صراحــة التدخــل فــي الشــأن الداخلــي للــدول االخــرى، لكــن الســفيرة االميركيــة 
ــاب  ــو االره ــذا ه ــي وه ــاب الجماع ــي بالعق ــددت الشــعب اللبنان ــة فظــة ه ــة لدرج ــا الوقاح ــت به بلغ
االقتصــادي بعينــه، فأمــا المجاعــة وأمــا ســالح المقاومــة وهــي خطــوة تحريضيــة مكشــوفة تهــدد االمــن 
والســلم االهلــي فــي لبنــان وتدفــع الــى الفتنــة والفوضــى وهــذا مــا دفــع بالقاضــي اللبنانــي »محمــد 
ــي  ــان ف ــرق لبن ــا وتغ ــي غيه ــال تســتمر ف ــد حدهــا لئ ــا عن ــة ويوقفه ــازح« ليلجــم الســفيرة االميركي م
اتــون أزمــة هــي فــي غنــى عنهــا، لكــن غبــاء وحماقــة االدارة االميركيــة وساســتها الحالييــن ومنهــا هــذه 
الســفيرة التــي تنفــذ مــا يملــى عليهــا جــرت عليهــم المزيــد مــن الويــالت والكراهيــة مــن قبــل الشــعب 
ــا  ــة فــي فرضه ــة االميركي ــة الخبيث ــة الماهي ــا حقيق ــة التــي تكشــفت أمامه اللبنانــي وشــعوب المنطق

للعقوبــات الجماعيــة وتجويــع شــعب بأكملــه لمجــرد خالفــه مــع طــرف لبنانــي.
فالخطــأ التاريخــي الــذي ارتكبتــه واشــنطن عبــر ســفيرتها فــي بيــروت جعلهــا تدفــع ثمنــا 
باهظــا لهــذا التصــرف المشــين حيــث اســتدعى وزيــر الخارجيــة اللبنانــي بشــخصه وليــس 
الــوزارة الســفيرة االميركيــة ليبلغهــا احتجــاج الدولــة اللبنانيــة الرســمي علــى تصريحاتهــا 

المشــينة للشــعب اللبنانــي وســيادته.
هــذا علــى الصعيــد الرســمي امــا علــى الصعيــد الشــعبي الــذي ارادت الســفيرة تأليبــه علــى الوضــع 
وتحميــل حــزب اهلل مســؤولية مــا تقــدم عليــه دولتهــا الجائــرة مــن جريمــة بشــعة فــي تجويــع الشــعب 
اللبنانــي حصــدت نتائــج عكســية حيــث وحــدت الشــارع اللبنانــي باســتثناء االدوات الذيــن كانــوا اكثــر 
وقاحــة مــن الســفيرة بانتهــاك الســيادة اللبنانيــة وقــد تجمعــت القــوى الوطنيــة ونشــطاء مــن المجتمــع 
ــى التصريحــات  ــا عل ــرة اســتدعائها احتجاج ــي فت ــة ف ــى وزارة الخارجي ــام مبن ــان ام ــي لبن ــي ف المدن
المشــبوهة والمســيئة للبنــان وشــعبه ومقاومتــه، ناهيــك عــن انهــا ارادت بحماقتهــا حشــرت االدوات 

اللبنانيــة فــي موقــف ال يحســد عليــه.
الموقــف الرســمي و الشــعبي الموحــد كان رســالة صريحــة وبليغــة يجــب ان تفهمهــا االدارة 
االميركيــة بــان الشــعب اللبنانــي شــعب واع واصيــل يتقــن فــرز العــدو مــن الصديــق وال يقبــل 
ــدار  ــوة واالقت ــن الق ــع م ــي موق ــه ف ــن أن مقاومت ــا م ــة تمام ــى دراي ــو عل ــن احــد وه ــة م الوصاي
بحيــث ال يتجــرأ العــدو الصهيونــي وال اميــركا التــي تجــازف مــن أجــل حمايــة هــذا العــدو بــكل 
ــا  ــا ســيؤكده المســتقبل لن ــذا م ــه وه ــى أرضــه ومياه ــان وســيادته عل ــك، المــس بلبن ــا تمل م

كوضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار.


