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فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء' على موظفة بريطانية

ضجة سعودية حول تصدير اإلمارات 
منتجات غير صالحة للمملكة

الفــوزان«  »ســعود  الســعودي  الكاتــب  أثــار 
ضجــة واســعة، حــول مــا رآهــا مفارقــة بتصديــر 
اإلمــارات منتجــات غيــر صالحــة لالســتخدام إلــى 
الســعودية، تزامنــا مــع إطــالق حملــة إلكترونيــة 

التركيــة. المنتجــات  ضــد  بالمملكــة 
وكتــب »الفــوزان«، عبــر تويتــر: »جبــل علــي اســم 
علــى غيــر مســمى، كيــف إلخواننــا فــي اإلمــارات 
صالحــة  وغيــر  مضروبــة  منتجــات  لنــا  يرســلوا  أن 

لالســتهالك؟ هــل يريــدون قتلنــا عبــر الغــذاء؟«
وتفاعــل رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع تغريــدة 
الكاتــب الســعودي، معتبريــن أن اإلمــارات تتعمــد غــش 

الســعوديين وترســل لهــم منتجــات فاســدة.
وفــي هــذا الســياق، وّثــق مواطــن خليجــي مــن 
الكويــت، جملــة  فــي  التجاريــة  المراكــز  أحــد  داخــل 
إماراتيــة  عــروض بأســعار مخّفضــة جــدًا لمنتجــات 
مصنوعــة فــي »جبــل علــي«، وأكــد أن الباركــود المخفــي 
يبيــن أنهــا منتجــات إماراتيــة، علــى الرغــم مــن محاولــة 

ــرى. ــن دول أخ ــات م ــا منتج ــج أنه تروي

نشــرت صحيفــة صانــدي تايمــز تقريــرا كشــفت فيــه قصــة امــرأة بريطانيــة 
تقدمــت بشــكوى ضــد أميــر إماراتــي مــن آل نهيــان يشــغل منصــب وزيــر، اتهمتــه 
بأنــه اعتــدى عليهــا جنســيا فــي فيــال خاصــة فــي جزيــرة نائيــة بإمــارة أبــو ظبــي.
يقــول التقريــر إن شــرطة ســكوتالند يــارد أجــرت مقابلــة مــع امــرأة بريطانيــة 
تدعــى كيتليــن ماكنمــارا، 32 عامــا، قالــت أنهــا كانــت ضحيــة العتــداء جنســي 
ــة المالكــة اإلماراتيــة، الشــيخ نهيــان  ــراد العائل ــار أف خطيــر مــن قبــل أحــد كب
مبــارك آل نهيــان، 69 عامــا، وزيــر التســامح فــي حكومــة اإلمــارات، أثنــاء عملهــا 

علــى إطــالق مهرجــان هــاي األدبــي فــي أبــو ظبــي. وقــد اختــارت مكنمــارا 
التنــازل عــن إخفــاء هويتهــا لتــروي قصتهــا.

ــام  ــن الع ــر/ شــباط م ــوم 14 فبراي ــي ي ــع ف ــداء وق ــر أن االعت ــف التقري ويضي
ــع  ــي منتج ــع ف ــا تق ــد أنه ــة، يُعتق ــة نائي ــرة خاص ــي جزي ــال ف ــي في ــاري، ف الج
القــرم، حيــث يمتلــك معظــم أفــراد العائلــة المالكــة عقــارات، وقــد ظنــت ماكنمــارا 
أن اتصــال الشــيخ بهــا ودعوتهــا علــى العشــاء فــي محــل إقامتــه كان لمناقشــة 

ــي. ــاح مهرجــان هــاي أبوظب االســتعدادات الفتت

تدشين مركز "ايرانيان" التجاري 
الضخم في دمشق

طهــران- كيهــان العربي:-أعلــن رئيــس الغرفــة التجاريــة االيرانيــة الســورية المشــتركة كيــوان كاشــفي 
عــن تدشــين مركــز "ايرانيــان" التجــاري فــي العاصمــة دمشــق.

وأوضــح كاشــفي فــي تصريــح امــس االحــد، أن المركــز التجــاري تــم تجهيــزه وتدشــينه عبــر اســتثمارات غرفــة 
تجــارة وزراعــة معــادن ايــران.

مســاحة  أن  الــى  ولفــت 
ــع  ــر مرب ــغ 4 االف مت ــز تبل المرك
التجاريــة  المنطقــة  فــي  ويقــع 

قلــب دمشــق. فــي  الحــرة 
تــم  المركــز  أن  وبيّــن 
التجــارة  منطقــة  فــي  شــراؤه 
ــز  ــي دمشــق ويتمي ــة ف الخارجي
بموقــع ممتــاز لتواجــد الشــركات 
االيرانيــة واالنشــطة االقتصادية.
ونــوه كاشــفي الــى أن المركــز يتكــون مــن 12 طابقــا، حيــث إن طابقيــن مخصصيــن منــه للمعــارض والبقيــة 
ســيتم عبرهمــا تقديــم خدمــات الشــحن والنقــل واالستشــارات القانونيــة والمصرفيــة والتأميــن والــى مــا ذلــك.

وأكــد أنــه وبافتتــاح المركــز التجــاري فــي ســوريا توفــرت امكانيــة التواصــل مــع الغــرف التجــارة والصناعــة 
والزراعــة فــي المــدن الســورية الهامــة مثــل دمشــق وحلــب والالذقيــة وحمــص.

ولفت رئيس الغرفة المشتركة لتواجد 24 شركة ايرانية في المركز ومزاولتها لالنشطة حاليا.
كاشــفي أعــرب عــن أملــه بــأن يفضــي إفتتــاح مركــز إيرانيــان التجــاري الــى ترقيــة مســتوى العالقــات االقتصاديــة 
بيــن القطــاع الخــاص االيرانــي ونظيــره الســوري، الفتــا الــى إســتهداف مســتوى تصديــري بواقــع مليــار دوالر الــى 

ســوريا حتــى نهايــة 2020، وأن المركــز مــن شــأنه أن يضطلــع بــدور هــام فــي تحقيــق هــذا المســتوى.

العالم يعلم جيدا..

كمالوندي: ايران لم ولن تسعى وراء االستخدام غيرالسلمي للطاقة النووية
طهران-ارنــا:- وصــف المتحــدث باســم منظمــة 
الطاقــة النوويــة بهــروز كمالونــدي، فــي تصريــح 
امــس االحــد، الغــاء الحظــر التســليحي عــن البــالد، 

ــة االســالمية ». »اشــراقة لدبلوماســية الجمهوري
القيــود  انتهــاء  الــى  »كمالونــدي«  واشــار 
التســليحية، بــدءًأ مــن الســاعة 3:30 فجــر امــس االحــد؛ 
مؤكــدا ان ذلــك شــكل منعطفــا فــي تاريــخ البــالد.
واضــاف : ان مقاومــة وصمــود الشــعب االيرانــي 
توقيــع  مــن  اعــوام   5 بعــد  تكّلــل  والمناضــل،  االبــي 
االتفــاق النــووي؛ ومــن خــالل رفــض المجتمــع الدولــي 
فقــد  »الترمبيــة«،  والغطرســته  االحاديــة  للنزعــات 
ــوم. ــر الي ــر فاكث ــران اكث ــة ودبلوماســية اي ــت احقي تجّل

ولفــت المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة النوويــة، 
بــان العالــم يعلــم جيــدا والســيما عقــب انتشــار 17 
تقريــرا عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وعــدم 
ثبــوت اي مــن التهــم النوويــة الواهيــة علــى مــدى 
اكثــر مــن 20 ســنة مضــت، يعلــم جيــدا بــان الجمهوريــة 
االســالمية لــم ولــن تســعى وراء االســتخدام غيــر 
الضغــوط  سياســة  وان  النوويــة،  للطاقــة  الســلمي 
القصــوى االمريكيــة التــي شــكلت خطــوة بذيئــة وضــد 

االنســانية الســيما بحــق االطفــال والنســاء والمرضــى، 
العزلــة  مــن  مزيــد  ســوى  نتيجــة  اي  تحقــق  لــم 

للواليــات المتحــدة وكســر شــوكتها الشــيطانية.
وتابــع : ان المجتمــع الدولــي ليــس مســتعدا 
لتحمّــل المزيــد مــن النزعــات االحاديــة القائمة على 
ــال  ــى ســبيل المث ــكا؛ عل ــب امري البلطجــة مــن جان
واالتفاقيــات  المعاهــدات  مــن  االخيــرة  انســحاب 

الدوليــة كاتفاقيــة الميــاه والمنــاخ 
النــووي  واالتفــاق  واليونســكو 
والحــد من االنتشــار النــووي و...، 
ــة  ــر والغطرس ــب الحظ ــى جان ال
ــم بمــن  ــدان العال ــع بل ضــد جمي
فيهــم حلفــاء واشــنطن، وتجاهلها 
للدبلوماســية والتعرض واالســاءة 
واللجــوء  التصريحــات  خــالل 
مــن  االســقاط  سياســة  الــى 
فشــلها  علــى  التضليــل  اجــل 

االقتصــادي.
المجتمــع  ردّ  ان،  الــى  كمالونــدي  وخلــص 
الحظــر  اســتئناف  علــى  »ال«  بـــ  الحــازم  الدولــي 
التســليحي ضــد ايــران، شــّكل انطالقــة جيــدة للــردود 
الترمبيــة  االمريكيــة  االنتهــاكات  بوجــه  الدوليــة 
ومواصلــة التصــدي بصــوت دولــي موحــد لســلوك 

الدولــي. للقانــون  ومعارضتهــا  واشــنطن 

مخاطبا االوروبيين..

غريب آبادي: ما هو عدد االتفاقيات والعمليات البنكية والمالية الذي انجزتموه مع ايران؟
صربيا: لن تتبع اجراءات الحظر االحادية

لندن-ارنــا:- أكــد ســفير ومندوبنــا الدائــم فــي 
المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا كاظــم غريــب آبــادي، 
االتفــاق  فــي  الوروبــا  مدينيــن  لســنا  باننــا 
الحظــر  اجــراءات  وبســبب  انــه  وقــال:  النــووي 
االميركــي وعــدم بــذل اوروبــا اي مجهــود )لحصــول 
ايــران علــى مصالحهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي«، 
فقــد تكبــدت ايــران الكثيــر مــن الخســائر، فهــل ان 
ــذه الخســائر؟. ــن ه ــض ع ــا مســتعدة للتعوي اوروب
بانهــم  يدّعــون  االوروبييــن  ان  واضــاف: 
ملتزمــون بتعهداتهــم فــي اطــار االتفــاق النــووي. 
مــن  حجــم  اي  يقولــوا  ان  بامكانهــم  هــل 
عــدد  هــو  مــا  ايــران؟  فــي  وظفــوا  االســتثمارات 
اتفاقيــات التعــاون قيــد التنفيــذ لهــم مــع ايــران فــي 
المجــاالت التجاريــة واالقتصاديــة؟ اي حجــم مــن 
ــران؟ اي  ــة انجــزوا مــع اي ــة والمالي ــات البنكي العملي
عــدد مــن البنــوك االوروبيــة تعمــل االن مــع ايــران؟ 
مــا هــو حجــم دعمهــم المالي الليــة »اينســتكس«؟ 
اي حجــم مــن النفــط االيرانــي يشــترون؟ اي حجم 

ــم؟.    ــدة لديه ــة المجم ــن االرصــدة االيراني حــرروا م
ــا  ــدم اوروب ــا تق ــه حينم ــادي: ان ــب آب ــال غري وق
تقريــرا شــفافا ودقيقــا عــن هــذه المجــاالت فبامكانها 
حينهــا ان تدعــي بانهــا تلتــزم بتعهداتهــا ومــن ثــم 

تطلــب مــن ايــران تنفيــذ تعهداتهــا.
مــن جهــة اخــرى اعتبــر غريــب آبــادي انتهــاء القيود 
ــع  ــاون م ــران فرصــة مناســبة للتع ــى اي التســليحية عل
الــدول االخــرى لتصديــر واســتيراد االســلحة، مؤكــدا 

بانــه ال يمكــن الي حكومــة االعتــراض بعــد االن علــى 
ــى وجــود اســلحة  ــالت التســليحية او حت ــذه المعام ه

ذات منشــأ ايرانــي فــي مختلــف الــدول.
امــس  آبــادي  غريــب  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
االحــد بعــد اصــدار بيــان الخارجيــة حــول انتهــاء القيــود 
التســليحية علــى ايــران، اشــار الــى المحاوالت الفاشــلة 
ــد الحظــر التســليحي  ــركا لتمدي ــا امي ــت به ــي قام الت
علــى ايــران وكذلــك تفعيــل آليــة الزنــاد، الفتــا الــى عــدم 
مواكبــة الــدول لهــا فــي مجلــس االمــن الدولــي وحتــى 

مــن قبــل حلفائهــا التقليدييــن.
ونــوه الــى اهميــة البعــد القانونــي النتهــاء القيــود 
التســليحية علــى ايــران وقــال: ان هــذا الموضــوع 
مهــم مــن حيــث ان اهــم نــوع مــن القيــود اي قيــود 
مجلــس االمــن الدولــي قــد ازيــل مــن امــام ايــران في 
ــد  ــات بع ــكان الحكوم ــس بام ــا ولي ــف القضاي مختل
االن االســتناد الــى وجــود حظــر او قيــود دوليــة ملزمة، 
ــى وجــود اســلحة  ــي المعامــالت التســليحية وحت ف

ذات منشــأ ايرانــي فــي مختلــف الــدول.

مشيرة الى فشل احابيل واشنطن الالقانونية والعدائية ..

الخارجية: انتهاء القيود التسليحية ليست بحاجة 
الى موافقة مسبقة من مجلس االمن

التصويت على الئحة اتفاقية النقل 
البري بين إيران وسويسرا

طهــران- ارنــا:- وافــق أعضــاء مجلــس الشــورى 
الــركاب  نقــل  اتفاقيــة  الئحــة  علــى  اإلســالمي 

والشــحن البــري بيــن إيــران وسويســرا.
الشــورى اإلســالمي  فــي جلســة علنيــة لمجلــس  و 
امــس األحــد، فــأن النــواب وافقــوا علــى الئحــة اتفاقيــة النقــل 
ــة   ــة الجمهوري ــن حكوم ــري بي ــركاب والشــحن الب ــي لل الدول
السويســري،  االتحــادي  والمجلــس  اإليرانيــة  اإلســالمية 

بأغلبيــة 183 صوتــا مقابــل 11 وامتنــاع 7 عــن التصويــت.
تمــت  فقــد  الالئحــة؛  مــن  الواحــدة  للمــادة  وفقــا 
ــركاب  ــي لل ــل الدول ــة النق ــى مشــروع اتفاقي ــة عل الموافق
والشــحن بيــن الحكومــة اإليرانيــة والمجلــس االتحــادي 

السويســري وتبــادل الوثائــق الخاصــة بهــا.

ترانزيت 1654 طن أدوية عبر منافذ ايران..

الجمارك: شحنات االدوية المصدرة للعراق 
ليست ايرانية

طهران-فــارس:- أعلــن متحــدث مصلحــة الجمــارك روح اهلل لطيفــي ، ترانزيــت اكثــر مــن 1654 طنــا مــن 
االدويــة الطبيــة الــى العــراق عبــر 

المنافــذ الغربيــة للبــالد.
فــي  وأوضــح روح اهلل لطيفــي 
االدويــة  شــحنات  أن   ، تصريــح 
ايرانيــة  ليســت  للعــراق  المصــدرة 
وليســت لالســتخدام المحلــي، وتــم 
نقلهــا للعــراق  علــى أســاس قانونــي 
الدوليــة  المعاهــدات  وبحســب 

االدويــة. بترانزيــت  المتعلقــة 
وبيّــن أن منــذ 20 مــارس/آذار حتــى 
17 اكتوبر/تشــرين االول 2020، تــم ترانزيــت 1654 طنــا مــن االدويــة الطبيــة مصــدرة للعــراق مــن قبــل تركيــا والهنــد واندونيســيا والصيــن 

واالمــارات، حيــث دخلــت البــالد عبــر منفــذ "بــازركان" الحــدودي مــع تركيــا ومنطقــة الشــهيد رجائــي فــي بنــدر عبــاس.

شحن وتفريغ 70 مليون طن من السلع 
بالموانئ التجارية للبالد

االنتهاء من تمديد أنبوب بحري 
لنقل الغاز لجزيرة كيش

تطويــر  طهران-فارس:-أعلــن مشــرف مشــروع 
حقــل " كيــش" الغــازي، عــن االنتهــاء مــن عمليــات مــد 
ــاب"  ــاء "آفت ــن مين ــاز م ــل الغ ــوب بحــري لنق خــط أنب
فــي منطقــة " كــرزة" الســاحلية فــي جنــوب البــالد الــى 

جزيــرة كيــش الواقعــة بالخليــج الفارســي.
ــس  ــح ام ــي تصري ــي ف ــه مهراب ــح  عبدال وأوض
االحــد، بأنــه تــم االنتهــاء مــن عمليــات مــد أنبــوب 

ــاز. بطــول 18 كــم وبقطــر 32 بوصــة لنقــل الغ
ولفــت الــى أن الهــدف مــن المشــروع ربــط 
الجزيــرة بالخــط الســابع لشــبكة نقــل الغــاز العامــة 
للبــالد، وعنــد تدشــينه ســتتوفر امكانيــة نقــل الغــاز 

ــي كيــش. ــة ف ــى المحطــات الكهربائي ال

ارتفاع االستثمارات االجنبية في البالد 
بنسبة 11 بالمئة

طهران-فارس:-أظهــرت بيانــات رســمية نمــو حجــم االســتثمارات االجنبيــة فــي قطاعــات التجــارة 
والصناعــة والمعــادن، بنســبة 11 بالمئــة فــي النصــف االول مــن الســنة الماليــة الجاريــة فتــرة 20 مــارس/آذار 

ــرة المناظــرة 2019. ــى ســبتمبر/أيلول 2020، قياســا بالفت حت
وذكــرت بيانــات وزارة التجــارة والصناعــة والمعــادن امــس االحــد، أنــه تــم اعتمــاد 49 مشــروعا لالســتثمار 

االجنبــي فــي القطاعــات المذكــورة بقيمــة 850 مليــون دوالر.
وأشــارت الــى أن قطــاع الصناعــة إســتحوذ علــى 83.6 بالمئــة والمعــادن 6.2 بالمئــة والتجــارة 10.2 بالمئــة 

مــن حجــم االســتثمارات االجنبيــة المعتمــدة.

فارين بوليسي: السفارة االميركية لدى بغداد بابعادها 
تمثل تجاوزًا على حقوق الشعب العراقي

طهران/كيهــان العربــي: اعتبــرت مجلــة »فاريــن بوليســي«، وفــي اشــارة الــى المســاحة الواســعة 
للســفارة االميركيــة لــدى بغــداد، وجــود هكــذا ســفارة تجــاوز علــى حقــوق الشــعب العراقــي.

فبقلــم »اســتيفن اي كــوك« خبيــر دراســات الشــرق االوســط وافريقيــا فــي لجنــة العالقــات  الخارجيــة 
ــك  ــركا »ماي ــة امي ــر خارجي ــل اســبوعين هــدد وزي ــول؛ قب ــا بالق ــي تحليله ــة ف ــة اســتطردت المجل االميركي
بومبيــو« بغلــق الســفارة االميركيــة فــي بغــداد بذريعــة توالــي الهجمــات علــى الســفارة وعــدم قــدرة الحكومــة 

العراقيــة مــن معالجــة الوضــع.

طهران-فارس:-أعلــن المديــر التنفيــذي لمنظمــة 
ــر  ــغ اكث الموانــئ محمــد راســتاد ، عــن شــحن وتفري
ــة  مــن 70 مليــون طــن مــن الســلع بالموانــئ التجاري

للبــالد منــذ 20 مــارس/آذار حتــى االن.
وأشــار راســتاد فــي تصريــح لــدى تفقــده  واقــع 

ــي  ــي ف ــاء الشــهيد رجائ ــل بمين العم
بندرعبــاس )جنــوب( امــس االحــد، 
ــم المفــروض  أن ورغــم الحظــر الظال
ــة  ــات المبذول ــالد، والضغوط ــى الب عل
المرافــئ  اليجــاد مشــاكل النشــطة 
ــات الشــحن  ــران ، اال أن عملي ــي اي ف
جاريــة  البحريــة  والتجــارة  والنقــل 

ــدم وســاق. ــى ق عل
ــي  ــة ف ــات المناول ــتطرد أن عملي واس
مينــاء الشــهيد رجائــي ســجلت أكثــر مــن 

36 مليــون طــن منــذ 20 مــارس/آذار الفائــت.
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ــة فجــر امــس  ــا:- اصــدرت وزارة الخارجي طهران-ارن
االحــد بيانــا رســميا حــول انتهــاء القيــود التســليحية 

ــة االســالمية  ــى الجمهوري المفروضــة عل
، مؤكــدة بانــه وفقــا الحــد ابداعــات االتفاق 
النــووي هــو ان االنتهــاء القطعــي ومــن 
دون قيــد او شــرط للقيــود التســليحية 
وحظــر الســفر علــى بعــض االفــراد ليــس 
قــرار  اي  المصادقــة علــى  الــى  بحاجــة 
الصــدار  حاجــة  هنالــك  وليــس  جديــد 
اي بيــان او اتخــاذ اي خطــوة اخــرى مــن 

جانــب مجلــس االمــن الدولــي.
ــوم  ــة: الي ــان الصــادر عــن الخارجي وجــاء فــي البي
)أمــس األحــد( يــوم مهــم جــدا للمجتمــع العالمــي 
ــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن  ــذي صــان الق ال
الدولــي وبرنامــج العمــل المشــترك الشــامل )االتفــاق 
النــووي( خالفــا لمحــاوالت نظــام الواليــات المتحــدة.

واضــاف: بــدءا مــن اليــوم )امــس االحــد( تنتهــي 
بصــورة آليــة جميــع قيــود نقــل الســلع التســليحية 
مــن والــى الجمهوريــة االســالمية وكذلــك االجــراءات 
والخدمــات الماليــة ذات الصلــة بهــا وكذلــك حظــر 
ــي  ــدول االعضــاء ف ــور مــن اراضــي ال الدخــول او العب
االمــم المتحــدة والــذي كان قــد فــرض مــن قبــل 
ــن والمســؤولين العســكريين  ــى بعــض المواطني عل
االيرانييــن. بنــاء علــى احــد ابداعــات االتفــاق النــووي، 
شــرط  او  قيــد  دون  ومــن  القطعــي  االنتهــاء  فــان 

للقيــود التســليحية

بلغراد-ارنــا:- اكــد النائــب االول لوزيــر خارجيــة صربيــا 
الكســاندر تاســيتش بــان بــالده ســعت علــى الــدوام 

ــب. ــة الجان ــاع اجــراءات الحظــر احادي ــدم اتب لع
وقــال تاســيتش خــالل لقائــه ســفيرنا فــي بلغــراد 
ــا  ــا ملتزمــة دوم ــة صربي ــان جمهوري ــور ب رشــيد حســن ب

بقــرارات منظمــة االمــم المتحــدة.
واضــاف: ان صربيــا تعتقــد كمــا فــي الســابق بضــرورة 
ــي  ــالمية ف ــة االس ــع الجمهوري ــاون م ــة التع ــظ وتقوي حف

مختلــف المجــاالت والمنظمــات الدوليــة.

مــن جانبــه اعتبــر الســفير حســن بــور خــالل 
اللقــاء صربيــا بانهــا دولــة صديقــة وقــال: ان الجمهوريــة 
االســالمية تتوقــع مــن صربيــا االســتمرار باحتــرام 
التزاماتهــا الدوليــة كمــا فــي الســابق وان تعمــل وفقــا 
الدولــي  االمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   2231 للقــرار 
)عــام 2015 بعــد توقيــع االتفــاق النــووي(، مثلمــا ســعت 
الجمهوريــة االســالمية دومــا للتعــاون مــع صربيــا وفقــا 
اســاس  علــى  بهــا  المعتــرف  والمبــادئ  اللتزامتهــا 

ميثــاق منظمــة االمــم المتحــدة.
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»اميركا« واذعانها 
لقدرة ايران

مهدي منصوري
ــن  ــن مستشــار االم تصريحــات بولت
القومــي االميركــي الســابق والتــي اذعــن 
فيهــا بصراحــة متناهيــة مــن ان »اميــركا 
فشــلت فــي اخضــاع طهــران رغــم كل 
مــن  ضدهــا  اتخــذت   التــي  القــرارات 
ــا  ــارت االســتغراب النه ــب«، اث ــل ترام قب
ــر  ــا ان تظه ــا كان له جــاءت فــي وقــت م
مثــل هــذه القضايــا علــى المــأ خاصــة 
وان الرئيــس االميركــي  يخــوض اليــوم 
صراعــا سياســيا قاســيا مــن اجــل تلميــع 
صورتــه امــام الــرأي العــام االميركــي لكــي 
يوفــر لــه االجــواء بالعــودة الــى رئاســة 
ومــن  اخــرى.  مــرة  المتحــدة  الواليــات 
هــذه  مثــل  تصــدر  عندمــا  الطبيعــي 
ثقلــه  لــه  مســؤول  مــن  التصريحــات 
فــي االدارة االميركيــة مدعومــة باالدلــة 
سيشــكل ضربــة قاصمــة لــكل الجهــود 
التــي تبــذل العــادة ترامــب  مــن جديــد.

اكــد  تصريحــه  مــن  جانــب  وفــي 
فــي  ترامــب  اســتراتيجية  »ان  بولتــن 
مواجهــة ايــران منيــت بالفشــل وجــاءت 
بنتائــج عكســية« وجــاء ذلــك فــي حديثه 
االميركيــة  االخباريــة   NPR لشــبكة 
مضيفــا »ان اميــركا وقبــل اربعــة اعــوام 
كانــت اكثــر امنــا بدليــل انــه كان يواجهها 
واالخــر  الصيــن  احدهمــا  تهديــدان 
روســيا والمتعلــق بــه  بالقضايــا  النوويــة 
وبهــذا الخصــوص لــم تكــن الميــركا اي 
اســتراتيجية لهــذا الموضــوع النه وخالل 
ثالثــة ســنوات ســعى ترامــب لحلــه ولم 
ــه وبعــد ظهــور  ــى نتيجــة، اال ان يصــل ال
فيــروس كرونــا والــذي اتهــم ترامــب فيها 
الصيــن اتخــذت اجــراءات قاســية ضــد 
ــد هــذا  ــر عن ــف االم ــم يق ــد، ول هــذا البل
الحــد بــل ان ترامــب وحــول عدم انتشــار 
ــرارات مشــددة  ــووي اتخــذ ق التســلح الن
ــه  ــا ان ــمالية ظن ــا الش ــران وكوري ــد اي ض
طاولــة  الــى  يلجأهمــا  ان  يســتطييع 
اال ان االمــر جــاء عكســيا  المفاوضــات 
جــدا ولــم يصــل الــى نتائــج ايجابيــة 
وضعــت  بحيــث  ســلبية  جــادت  بــل 
واشــنطن فــي مــازق أخــر وهكــذا فــي 
ــدول«  ــة ال افغانســتان  وغيرهــا مــن بقي
امــام  اميــركا  موقــف  اضعــف  والــذي 
ــاق  ــم هــو خــروج ترامــب مــن االتف العال
ــران  ــة لطه ــووي والسياســات المعادي الن
خاصــة عنــد اقدامــه باغتيــال  قائــد قــوات 

القــدس اللــواء ســليماني«.
ترامــب  ان  تقــدم  ممــا  نســتخلص 
ــرا ليــس فقــط  ــا كبي ــوم يعيــش  مأزق الي
امــام  بــل  االميركــي  العــام  الــرأي  امــام 
ــه  ــه وخطوات ــع الن كل قرارات ــم اجم العال
التــي مارســها مــن ان يحقــق فيهــا شــعار 
ــع  ــاءت بالفشــل الذري »اميــركا اوال« قــد ب
الــى  تغيــرت  بحيــث  االمــر  وانقلــب 
»أميــركا آخــرا« وهــا هــو يحــاول ان يجبــر 
االمــر مــن خــالل تصريحــه مــن انــه وعند 
فــوزه ســيكون اول دولــة يتصــل بهــا هــي 
ايــران قــد فــات اوانهــا واليمكــن ان تنقــذه 
ســيمنى  الــذي  والفشــل  الغــرق   مــن 
ــا  ــن هن ــة. وم ــات القادم ــي االنتخاب ــه ف ب
المتوفــرة  المعلومــات  وحســب  فانــه 
مــن ان الكثيــر مــن صنــاع القــرار فــي 
البيــت االبيــض قــد تخلــو عــن تـــأييدهم 
لترامــب فــي االنتخابــات القادمــة ممــا 
وحــده  يســبح  وتركــوه  عزلتــه  يعكــس 
التيــار  ممــا ســتكون نتيجتــه  عكــس 
واضحــة اال وهــو الفشــل الذريــع وعندهــا 

ال ينفــع النــدم.


