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رائدة الديمقراطية في المنطقة..

رئيس الجمهورية: إيران اليوم تقف صامدة أكثر من أي وقت مضى رغم ضغوط اميركا
بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية..

قائد الثورة االسالمية يوافق على عفو او تخفيف 
عقوبة عدد من المدانين

طهران-ارنــا:- اعلــن مكتــب قائــد الثورة 
االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
الخامنئــي امــس االربعــاء، ان ســماحته 
الســلطة  رئيــس  اقتــراح  علــى  وافــق 
اواســتبدال  تخفيــف  او  بعفــو  القضائيــة 
عقوبــات مايبلــغ الفيــن و135 شــخصا مــن 
المدانيــن وفقــا احــكام المحاكــم العامــة 
والثوريــة والمؤسســات القضائيــة التابعــة 
ــرات  ــوات المســلحة وموسســة التعزي للق

ــاد. ــي الب ــة ف الحكومي
ــورة  ــد الث ــب قائ ــان مكت ــي بي ــاء ف وج
االســامية ، ان رئيــس الســلطة القضائية 
ــدم  ــد تق ــم رئيســي كان ق ــة اهلل ابراهي آي
بمناســبة  بعثهــا  رســالة  فــي  باقتــراح 
ــى ســماحته، حــول  ــر ال ــر االغ ــد الغدي عي
عقوبــات  اســتبدال  او  تخفيــف  او  عفــو 
هــؤالء المدانيــن وذلــك بعــد الدقيــق فــي 
ــم بواســطة  ــم وتشــخيص اهليته ملفاته

لجنــة االعفــاءات القضائيــة.
واضــاف البيــان، ان آيــة اهلل العظمــى 
الخامنئــي وافــق علــى هــذا االقتــراح، الــذي 
جــاء وفقــا للبنــد 11 مــن المــادة 110 لدســتور 

الجمهوريــة االســامية.

طهــران- ارنــا:- وصــف الرئيــس حســن 
روحانــي، ايــران بانهــا رائــدة الديموقراطيــة في 
ــن  ــم ل ــي العال ــوة ف ــدا ان أي ق ــة، مؤك المنطق
ــق  ــرم صنادي ــا نحت ــا دمن ــا الضــرر م تلحــق بن

االقتــراع وآراء الشــعب.
مجلــس  جلســة  أمــام  لــه  كلمــة  وفــي 
الــوزراء هنــأ روحانــي بذكــرى والدة األمــام علي 
أبــن محمــد الهــادي عاشــر أئمــة أهــل البيــت 
عليهــم الســام ، كمــا بــارك قــرب حلــول عيــد 
الغديــر المبــارك عيــد الواليــة واألمامــة ، حيــث 
الشــهيرة  خطبتــه  فــي  )ص(  النبــي  أعلــن 
أبــن اي  الــوداع واليــة األمــام علــي  بحجــة 

ــده. ــن بع ــب م طال
ــرور 114  ــى م ــي ال ــس روحان وتطــرق الرئي
عامــا علــى ثــورة الدســتور فــي إيــران، معتبــرا 
ــدة  ــي رائ ــران ه ــد أن إي ــدث يؤك ــذا الح ان ه
تقــف  وانهــا  المنطقــة  فــي  الديمقراطيــة 
ــح  ــان ومن ــيس البرلم ــي تاس ــة ف ــي الطليع ف

الشــعب حــق االنتخــاب .
االيرانــي  الشــعب  أن  قائــا  وتابــع 
ــوط  ــود والهب ــن الصع ــة م ــل صعب ــاز مراح اجت
وكانــت   ، االســامية  الثــورة  انتصــار  حتــى 
مــن  مزيــد  لتحقيــق  دافعــا  الدســتور  ثــورة 

الشــعب. وســيادة  الديمقراطيــة 
االســامية  الثــورة  أن  روحانــي  وأعتبــر 
جــاءت مكملــة لثورة الدســتور وقــال : اننا اليوم 
نواصــل الثــورة الدســتورية ونشــهد تحقيــق 
نعلــم  أن  والبــد   ، الدينيــة  الشــعب  ســيادة 
جميعــا اننــا مــا دمنــا نحتــرم صناديــق االقتــراع 
ــي  ــوة ف ــن تســتطيع أي ق ــن فل وآراء المواطني
العالــم الحــاق الضــرر بــه، مضيفــا أن الحكومــة 
ومجلــس الشــورى وباقــي اركان النظــام تأتــي 

ــات المباشــرة أو  باالنتخاب
ــرة، وبالتالــي  ــر المباش غي
المعنــى أن يأتــي طــرف 
البحــار  وراء  مــن  آخــر 
ليقــرر نيابــة عــن الشــعب 
انهــاء حكومتــه  االيرانــي 

ــغب. ــال الش ــارة اعم واث
هــذه  أن  وأعتبــر 
االســاليب باتــت قديمــة 
وال معنــى لهــا وال أســاس 
لهــا، وان إيــران ســتبقى 

بهــذه القــوة، وربمــا يســتطيع العــدو ايذائهــا 
مــن  الســيادة  ســلب  يســتطيع  لــن  لكنــه 

حكومتــه. مــن  حرمانــه  وال  الشــعب 
ايــران  صمــود  الــى  روحانــي  وتطــرق 
امــام الحظــر االمريكــي والضغــوط القصــوى 
ــة  ــى الجمهوري ــا أدارة ترامــب عل التــي فرضته
االســامية وقــال : أن احــد الرؤســاء األوروبيين 
نقــل لــي قبــل عاميــن ان الرئيــس االمريكــي 
ترامــب قــال لــه فــي لقــاء معــه : انتظــروا ثاثــة 

ــة االســامية  ــروا ان الجمهوري أشــهر فقــط لت
لــم تعــد موجــودة، وبعــد عــام رأيــت الرئيــس 
ــه  ــورك وذكرت ــي نيوي ــرة اخــرى ف ــي م األوروب
مــن كام  فابتســم ضاحــكا  ترامــب  بــكام 

الرئيــس االمريكــي .
المســؤولين  ان  الــى  روحانــي  واشــار 
ــة  ــن بمنطقهــم هــذا صــاروا اضحوك االمريكيي
، فقــد كانــوا ينتظــرون ســقوط إيــران قبــل 
عاميــن ، وهــا هــي إيــران اليــوم تقــف صامــدة 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ناشونال انترست: االتفاق االيراني الصيني يفشل 
العقوبات االميركية

طهــران - كيهــان العربــي: كتبــت صحيفــة »ناشــونال انترســت« فــي مقــال؛ بــان االتفــاق مــع الصيــن يمكــن 
ان يعــزز القــدرة االقتصاديــة اليــران قبــال العقوبــات االميركيــة. فيمــا ســيزيد مــن نفــوذ الصيــن فــي غــرب آســيا.
ــي  ــركا ف ــد المي ــبب تح ــذا مايس ــكرية، وه ــران العس ــدرات اي ــن ق ــيعزز م ــن س ــارب البلدي ــا ان تق كم

المســتقبل القريــب.
واضافــت الصحيفــة: ان اقتصــاد البلديــن يكمــل احدهمــا اآلخــر، فالصيــن اكبــر مســتورد للنفــط فــي العالــم 
فيمــا تبحــث ايــران عــن مشــتر يمكنــه نقــض العقوبــات االميركيــة. وفــي مجــال البنــى التحتيــة ومنهــا؛ تطويــر 

ســكك الحديــد ونظــام G5 تحتــاج ايــران الــى تحديــث هــذه المجــاالت، وهــو مــا تتمكــن منــه الصيــن.
فيمــا تعتبــر بكيــن التقــارب مــع ايــران حلقــة وصــل فــي امتــداد الحــزام واحيــاء طريــق الحريــر الجديــد، 

حيــث يوصــل »ســبن كيانــغ« بالشــرق االوســط.
ــدان واشــنطن كمنافــس. ويبــدو  وشــددت الصحيفــة علــى انــه مــن الناحيــة الســتراتيجية يعتبــر البل

االتفــاق بدايــة تعــاون جديــد بيــن ايــران والصيــن.
وخلــص المقــال الــى انــه بغــض النظــر عــن مــا جــاء علــى الــورق فــان بامــكان التعــاون الصينــي االيرانــي، 
ــئ  ــا يهي ــن، مم ــى الصي ــط ال ــل النف ــركا. االول هــو اســتمرار نق ــى عــدة محــاور المي ــق مشــاكل عل ان يخل
الســيولة النقديــة لطهــران وهــو يخلصهــا مــن آثــار العقوبــات االميركيــة. والثانــي هــو بحــث االســتثمارات 

الصينــي فــي الموانــئ الســتراتيجية االيرانيــة. مــن هنــا ســيكون االتفــاق تحــد الميــركا بشــكل واضــح.

السفير قاسمي: اميركا تنتهك العهود 
وتحث االخرين على ذلك

وزير خارجية االمارات يلتقي مسؤول 
اميركي والتشاور حول ايران

طهران تستضيف الجولة الثانية من المحادثات مع اوكرانيا 
حول الطائرة المنكوبة

إيران تترأس مؤتمر إتفاقية مكافحة 
التبغ الدولية

األمانــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
إســتهاك  علــى  الســيطرة  للجنــة  العامــة 
ــران  ــي زادة، أن إي ــزاد ول ــاد، به ــي الب ــغ ف التب
ســتتولى رئاســة مؤتمــر الــدول األعضــاء فــي 
إتفاقيــة مكافحــة التبــغ الدوليــة، العــام المقبــل.

ــة  ــدوة وطني ــد ن ــى عق ــي زادة ال ــار ول وأش
فــي  التبــغ  مكافحــة  حــول  اإلنترنــت  عبــر 
جميــع  بمشــاركة  المنصــرم  توز/يوليــو   27
البــاد وقــال:  جامعــات العلــوم الطبيــة فــي 
نظــرا إللتــزام الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة 
أحــكام  وتنفيــذ  العامــة  الصحــة  بحمايــة 
االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة التبــغ، وتوجيهــات 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي الســيطرة علــى 
إســتهاك التبــغ خاصــة لــدى الشــباب، وكذلك 
قــرار اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا بشــأن 
قــد  العامــة،  األماكــن  فــي  التدخيــن  حظــر 
ــه مــن  ــة ملحوظــة بتوجي ــود وطني ــت جه بذل
والجامعــات  الطبــي  والتعليــم  الصحــة  وزارة 
الطبيــة المســؤولة عــن صحــة المجتمــع فــي 
ســياق زيــادة الوعــي العــام بمخاطــر التدخيــن 
المنبعــث  للدخــان  القســري  واالستنشــاق 
مــن الســجائر بصفــة غيــر إراديــة، والحــد مــن 

ــاد. ــي الب ــغ ف ــتهاك التب اس
إلــى  اإلســامية  الجمهوريــة  وانضمــت 
ــي  ــغ ف ــن لمكافحــة التب ــن الدوليتي المعاهدتي

عامــي 2005 و 2019.

البنتاغون: ال دليل لدينا على أن انفجار 
بيروت كان هجوما كما أشار ترامب

لقنــاة  البنتاغــون،  فــي  ثاثــة مصــادر  قالــت 
الجيــش  لــدى  يوجــد  ال  إنــه  إن«،  إن  »ســي 
األميركــي أي دليــل، علــى أن االنفجــار فــي بيــروت، 
نجــم عــن هجــوم، كمــا أشــار الرئيــس األميركــي 

دونالــد ترامــب ســابقا.
ونوهــت المصــادر الثاثــة، فــي ذات الوقــت، 
بأنهــا »ال تعــرف مــا الــذي يتحــدث عنــه الرئيــس«.
وأشــار أحدهــم إلــى أنــه، لــو كان لــدى الجيــش 
أي دليــل علــى أن مــا حصــل كان هجومــا مدبــرا، 
فــإن الســلطات األميركيــة كانــت ســتقرر علــى الفــور 
اتخــاذ إجــراءات إضافيــة لحمايــة القــوات المســلحة 

األمريكيــة والممتلــكات األميركيــة فــي المنطقــة.
وشــدد المصــدر، علــى عــدم صــدور مثــل هــذه 

ــى اآلن. ــر حت األوام

كاتب سعودي يهنئ اإلسرائيليين بعيد األضحى ويتمنى تحررهم!
التواصــل  المثيــر للجــدل “رواف الســعين” فــي ســخط واســع عبــر مواقــع  الكاتــب الســعودي  تســبب 
االجتماعــي بعدمــا نشــر تهنئــة لاســرائيليين بعيــد األضحــى، متمنيــا لهــم التحــرر مــن “احتــال الفلســطينيين”.

وقــال “الســعين”، عبــر مقطــع فيديــو، إنــه »تلقــى تهنئــة مــن شــباب وفتيــات وأطفــال إســرائيليين بالعيــد، 
واصفــا إياهــا بأنهــا تعبيــر عــن أخــاق الشــعب اإلســرائيلي الطيــب«، علــى حــد تعبيــره.

ونشــر الكاتــب الســعودي، فــي ابريــل/ نيســان الماضــي، مقطــع فيديــو دعــا فيــه بنياميــن نتنياهــو إلــى 
تأديــب الفلســطينيين، وتخليــص العالــم منهــم، واصفــا إياهــم بأنهــم “شــر فــي كل دولــة يحطــون فيهــا”.

باريــس  فــي  ســفيرنا  اكــد  طهران-فــارس:- 
بهــرام قاســمي بــان الســؤال االساســي ســيبقى 
ــن  ــف يمك ــه كي ــو ان ــم وه ــد العال ــام غ ــا ام مطروح
لدولــة عضــو فــي مجلــس االمــن الدولــي ان تنتهــك 
العهــود وتخــرج مــن اتفــاق كانــت عضــوا فيــه وتحــث 

ــا. ــى ان تحــذو حذوه االطــراف االخــرى عل
وفــي تغريــدة لــه علــى موقــع التواصــل االجتماعي 
ــى  ــس، اشــار قاســمي ال ــي باري ــر" لســفارتنا ف "تويت
خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي ومحاولتهــا الراميــة 
الــى جعــل االخريــن مواكبيــن لهــا وكتــب: ان هــذا 
مطروحــا  ســيبقى  واالساســي  الحيــوي  الســؤال 
ــب  ــن النخ ــتقبا م ــن مس ــم والقادمي ــد العال ــام غ ام
والسياســيين والمفكريــن والمثقفيــن فــي مختلــف 
ــة وهــو  ــات والقوانيــن الدولي المجــاالت خاصــة العاق
ــن  ــس االم ــي مجل ــة عضــو ف ــن لدول ــف يمك ــه كي ان
الدولــي انتهكــت العهــود وخرجــت مــن اتفــاق كانــت 
عضــوا فيهــا، وتحــث ســائر شــركاء االتفــاق علــى نكــث 

ــة. ــا العدائي ــاع سياســات حظره ــد واتب العه

الوكالــة  ذكــرت  العربــي:  طهران/كيهــان 
خارجيــة  وزيــر  ان  االمــارات،  لــدول  الرســمية 
الخليــج  شــؤون  مســؤول  التقــى  قــد  االمــارات 
الفارســي والشــرق االوســط فــي مجلــس االمــن 
الوطنــي االميركــي، وتباحثــا حــول ايــران وامــور 

اخــرى.
)وام(،  االماراتيــة  االنبــاء  وكالــة  فقــد كشــفت 
عــن لقــاء جمــع وزيــر الخارجيــة عبــداهلل بــن زايــد 
ــي  ــج الفارس ــؤون الخلي ــؤول ش ــع مس ــان م آل نهي
والشــرق االوســط فــي مجلــس االمــن الوطنــي 
االميركــي »ميغوئيــل كــوره آ«، فــي ابوظبــي، تباحثــا 
الســتراتيجي. كمــا  الثنائيــة والتعــاون  العاقــات 
وليبيــا  العــراق  المنطقــة؛  مســائل  الــى  وتطرقــا 

واليمــن وايــران.
واشــارت مصــادر اماراتيــة الــى لقــاء »برايــان 
ــي الشــأن  ــي الخــاص ف ــوث االميرك ــوك« المبع ه
وتباحثــا  االمــارات،  خارجيــة  وزيــر  مــع  االيرانــي، 

االمــور المتعلقــة بايــران وشــؤون المنطقــة.

كمــا ونقلــت الوكالــة االماراتيــة ان وزيــر خارجية 
ــاون  ــة والتع ــات المتين ــى العاق ــى عل ــارات اثن االم
والتعــاون  واميــركا،  االمــارات  بيــن  الســتراتيجي 
المشــترك فــي اطــار »ترســيخ دعائــم االســتقرار 
الوقــت  نفــس  وفــي  المنطقــة«.  فــي  والســام 
شــدد علــى دعــم جميــع المســاعي الدوليــة الجــل 
اســاس  علــى  والعالــم  المنطقــة  امــن  اســتقرار 

المحبــة والتأقلــم.

فيما يبحث ونظيره أالوكراني هاتفيا حادث الطائرة المنكوبة..

وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد سفيري عمان والمانيا الجديدين

الريجاني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

وزير الثقافة: الدفاع المقدس مرتبط باسم اللواء 
شهيد سليماني

الثقافــة  وزيــر  قــال  طهران-فــارس:- 
واإلرشــاد اإلســامي عبــاس صالحــي إن 
ــة فــي حمايــة  كرمــان كانــت محافظــة فاعل
الوطــن والنظــام والثــورة اإلســامية خــال 
ســنوات  وأن   ، المقــدس  الدفــاع  مرحلــة 
الدفــاع المقــدس الثمانيــة ارتبطــت باســم 
وشــجاعة الفريــق الشــهيد الحــاج قاســم 

ســليماني والعديــد مــن رفاقــه.
وأضــاف عبــاس صالحــي ان اســم كرمان 
مرتبــط بطريقــة أو بأخــرى باللــواء الحــاج 

قاســم ســليماني خــال الدفــاع المقــدس.
واشــار صالحــي إلــى تســمية الســابع 
مــن اب  واستشــهاد الشــهيد صارمــي يــوم 

ــذا  ــال ان ه ــي وق الصحف
مــن  معــروف  الشــهيد 
هــذه  وان  طــرق  عــدة 
تكــن  لــم  التســمية 

تاريخيــة. صدفــة 
هــذا  ان  وتابــع 
مــن  كان  الشــهيد 
جهــة أحــد األشــخاص 
 17 أمضــوا  الذيــن 
الخــط  فــي  شــهرًا 
لجبهــات  األمامــي 
الحــرب إلــى جانــب المقاتليــن خــال 
فتــرة الدفــاع المقــدس ، ومــن ناحيــة 
أخــرى ، كانــت لــه يــد طولــى فــي عالــم 

العلــم. عــن  والبحــث  العلــم 

الخارجيــة  مســاعد  قــال  ارنــا:-  طهــران- 
ــد ان  ــة محســن بهارون ــة والدولي للشــؤون القانوني
ــة  ــن الجمهوري ــات بي ــة مــن المحادث ــة الثاني الجول
الطائــرة  حــادث  حــول  واوكرانيــا  االســامية 
االوكرانيــة المنكوبــة ســتعقد فــي تشــرين االول /

القــادم. اكتوبــر 
واضــاف بهارونــد امــس االربعــاء تمــت قبــل 
عــدة ايــام قــراءة بيانــات الصندوقيــن االســودين 
للطائــرة المنكوبــة فــي مكتــب التحقيــق والتحليــل 
ــي فرنســا وبحضــور  ــي ف ــران المدن لســامة الطي
ممثليــن عــن الــدول ذات الشــأن بالحــادث وتــم 

توثيــق النتائــج واصطحابهــا الــى ايــران.
النتائــج  عــن  االعــان  ســيتم  انــه  وبيــن 

وتســليمها الــى منظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة 
) ايــكاو( وكذلــك ســيطلع عليهــا الشــعب االيرانــي .

قــد  كانــت  اوكرانيــة  طائــرة  ان  يذكــر 
ُاســقِطت عــن طريــق الخطــا مــن قبــل الدفــاع 
الجــوي صبــاح يــوم 3 كانــون الثانــي /ينايــر بعد 
اقاعهــا بدقائــق مــن مطــار »االمــام الخمينــي 
فــي  كانــت  حينمــا  طهــران  جنــوب  )رض(« 
رحلــة لهــا مــن طهــران الــى كييــف مــا ادى 
الــى مصــرع جميــع الــركاب البالــغ عددهــم 167 
وغالبيتهــم ايرانييــن اضافــة الــى افــراد الطاقــم 

التســعة االوكرانييــن.

الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل  طهران-فــارس:- 
محمــد جــواد ظريــف امــس االربعــاء ســفير ســلطنة 
لــدى  الجديــد  المانيــا  وســفير  الجديــد  عمــان 
طهــران كا علــى انفصــال حيــث قدمــا نســخة مــن 

اعتمادهمــا. اوراق 
ويفيــد موقــع الدائــرة العامــة لاعــام وشــؤون 
المتحدث باســم وزارة الخارجية ان ســفير ســلطنة 
ــد  ــن احم ــم ب ــران ابراهي ــدى طه ــد ل ــان الجدي عم
المعينــي قــدم نســخة مــن اوراق اعتمــاده الــى وزيــر 

الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف .
لــدى  الجديــد  المانيــا  ســفير  التقــى  بــدوره 
الخارجيــة  وزيــر  موتســل  اودو  هانــس  طهــران 
االيرانــي محمــد جــواد ظريــف فــي بدايــة مهــام 

اعتمــاده. اوراق  مــن  اليــه نســخة  وقــدم  عملــة 
مــن جهــة اخــرى بحــث وزيــر الخارجيــة فــي إتصــال 
هاتفــي مــع نظيــره األوكرانــي امــس األربعــاء، نتائــج 
الزيــارة األخيــرة للوفــد اإليرانــي الــى كييــف ومتابعــة 

ســير النظــر فــي حــادث ســقوط الطائــرة األوكرانيــة.
لوفــدي  األخيــر  اإلجتمــاع  الجانبــان  ووصــف 
عــن  معربيــن  إيجابيــة"،  "خطــوة  بأنــه  البلديــن 

إصــدار  يتــم  أن  فــي  أملهمــا 
الملــف  هــذا  بشــأن  الحكــم 
لشــعبي  مــرض  بشــكل 
بالنســبة  ســيما  ال  البلديــن 
هــذا  ضحايــا  وذوي  ألســر 
أســرع  فــي  المؤلــم  الحــادث 
خــال  مــن  ممكــن  وقــت 
وتبــادل  المباحثــات  إســتمرار 
الجهــات  بيــن  المعلومــات 

البلديــن. فــي  المعنيــة 
وأكــد ظريــف إســتعداد الجمهوريــة اإلســامية 

ــا الحــادث  ــى أســر وذوي ضحاي ــع تعويضــات ال لدف
كخطــوة للتقليــل عــن حزنهــم.

ــارس:- غــادر رئيــس مجلــس  طهران-ف
علــي  الســابق  االســامي  الشــورى 

الريجانــي المستشــفى امــس االربعــاء بعــد 
تعافيــه مــن مــرض كورونــا الــذي اصابــه 

للمــرة الثانيــة .
ــورة االســامية  ــد الث وكان مستشــار قائ
علــي الريجانــي قــد نقــل الــى المستشــفى 
بعــد  المنصــرم  االســبوع  طهــران  فــي 
تلقيــه  وعقــب  كورونــا  بفيــروس  اصابتــه 
فيــروس  ضــد  الازمــة  العــاج  مراحــل 
غــادر  الصحيــة  حالتــه  وتحســن  كورونــا 

. االربعــاء  المستشــفى 
الــى ذلــك رقــد الريجانــي اثنــاء تصديــه 
لرئاســة مجلــس الشــورى االســامي فــي 
المستشــفى بعــد اصابتــه بفيــروس كورونــا 
حينهــا  العــاج  تلقــى  حيــث  مــرة  الول 

ــرض.       ــن الم ــفي م وش

لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
تلقــى الــرأي العــام العالمــي صدمــة عنيفــة لانفجــار الكبيــر الــذي حصــل مســاء 
الثاثــاء 2020/8/4 فــي مرفــأ بيــروت وتســبب فــي استشــهاد 100 واصابــة اكثــر مــن 5000 
ــن  ــا م ــا ســيترتب عنه ــة الجســيمة وم ــى االضــرار المادي ــة ال ــم اضاف مواطــن ومقي

تداعيــات اقتصاديــة وامنيــة واجتماعيــة اليمكــن حصرهــا االن.
وقــد ســارعت طهــران على مســتوى كبار المســؤولين الــى االتصال بالمســؤولين 
مختلــف  لتقديــم  االســامية  الجمهوريــة  اســتعداد  لهــم  واعلنــوا  اللبنانييــن 
المســاعدات الازمــة الحتــواء هــذه الكارثــة االليمــة والتضامــن مــع معانــاة الشــعب 

ــا. ــة والخــراب الناجــم عنه ــة العصيب ــة هــذه المحن ــي مواجه ــي الشــقيق ف اللبنان
ــد احــزن المســلمين  ــروت ق ــة بي ــا االصيل ــان وعاصمته ــا اصــاب لبن واضــح ان م
والعــرب ســيما وان البلــد يتعــرض منــذ ســنوات لحصــار اقتصــادي وسياســي 
اميركــي علــى خلفيــة تمســكه بخيــار المقاومــة بوجــه التهديــدات الصهيونيــة 
التــي باتــت تتصاعــد فــي االونــة االخيــرة بعــد هزيمــة التيــار التكفيــري وعصابــات 
ــى  ــم ال ــردّ الحاس ــوا ال ــن وجه ــن الذي ــن اللبنانيي ــات المجاهدي ــام ضرب ــش ام داع
التحــركات االســتكبارية المســتعرة فــي الشــرق االوســط وحققــوا تــوازن الرعــب مــع 
العــدو الصهيونــي مــا جعلــه يفقــد زمــام اي مبــادرة فــي هــذه المنطقــة بعــد انتكاســته 

ــة فــي حــرب تمــوز عــام 2006. المدوي
ان مــن الطبيعــي ان تكــون التحليــات متعــددة فــي تفســير وقــوع هــذه الكارثــة 
ــروت كان بفعــل فاعــل  ــأ بي ــي مرف ــا حصــل ف ــل ان م ــرأي القائ ــى ال ــاز ال ــع االنحي م
وذلــك اذا مــا اخذنــا بعيــن الحســبان تصريــح رئيــس الــوزراء اللبنانــي الدكتــور 
حســان ديــاب بــاّن هــذا الحــادث الخطيــر لــن يمــر دون ماحقــة المســؤولين عنــه 

وانــزال العقــاب الصــارم بهــم.
للكشــف عــن  المطلوبــة  واالمنيــة  التقنيــة  االجــراءات  النظــر عــن  وبصــرف 
مابســات هــذا االنفجــار، فــان القــول بــان ثمــة دوافــع تدميريــة تقــف وراءه، اليمكــن 
التغاضــي عنــه والســيما ان لبنــان كلــه يعيــش منــذ فتــرة علــى صفيــح ســاخن 
نتيجــة للضغــوط التــي تمارســها الســفارة االميركيــة فــي بيــروت بالتعــاون مــع 
عمائهــا مــن كبــار السياســيين وصغارهــم الذيــن مارســوا ابتــزازا واضحــا الحتــكار 
ــرط للمعيشــة  ــي غــاء مف ــذي تســبب ف ــر ال ــي االخــر االم ــدوالر والقطــع االجنب ال
الــى جانــب تكريــس االنفــات االجتماعــي فــي البلــد رغــم تفشــي جائحــة كورونــا 

ــد . ــي هــذا البل ــات ف ــات واالصاب ــد اعــداد الوفي وتزاي
بصراحــة اننــا ال نجــد حرجــا فــي توجيــه اصابــع االتهــام الــى المثلــث االميركــي ـ 
االســرائيلي ـ الســعودي الــذي يصــر علــى تجويــع الشــعب اللبنانــي، بالوقــوف وراء 
هــذه الجريمــة النكــراء التــي حولــت حيــاة اللبنانييــن خــال ثــوان الــى جحيــم وهــذا 
مــا يقــود الــى االعتقــاد بــان تفجيــر مرفــأ بيــروت عمليــة تمــت وفــق ايقــاع بطــيء 
اســتمر اكثــر مــن 6 ســنوات وكان مســاء يــوم 4 آب 2020 هــو التوقيــت المناســب لهــا.
فــي ضــوء ذلــك ســيكون علــى لبنــان ان يواجــه خــال الســنوات القادمــة مشــاكل 
متفاقمــة وبلبــات سياســية وانهيــارا اقتصاديــا كامــا حتــى يتســنى للتحالــف 
االميركــي ـ الصهيونــي ـ الســعودي تطويعــه خدمــة لاجنــدات االســتكبارية وصفقــة 

القــرن ومشــروع الشــرق االوســط الجديــد.
لســنا علــى عجــل فااليــام القليلــة المقبلــة ســتميط اللثــام عمــا خفــي، بيــد اننــا 
واثقــون تمامــا ان لبنــان لــن ينهــار امــام هــذه الكارثــة وال غيرهــا، فســيبقى ايقونــة 

الصمــود والمقاومــة ولــن تفــت فــي عضــده كثــرة الــزالزل واالزمــات.


