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التحرير

المجلــس  رئيــس  طهران-فارس:-قــال 
كمــال  الخارجيــة  للعالقــات  االســتراتيجي 
خــرازي إن الكيــان الصهيونــي اليــوم محاصــر 
مــن قبــل المقاومــة ، وقــال: »إن تطبيــع العالقــات 
الكيــان  مــع  العربيــة  الــدول  بعــض  بيــن 
الصهيونــي هــو مجــرد إعــالن عــن العالقــات 

الســرية لتلــك الــدول مــع هــذا الكيــان ».
و جــاء تصريــح خــرازي هــذا لــدى اســتقباله 
امــس االربعــاء األميــن العــام لحركــة الجهــاد 
الــذي   ، زيــاد نخالــه  الفلســطينية  اإلســالمي 
مــن  جولــة  معــه  عقــد  حيــث  طهــران  يــزور 

. المباحثــات 
وذكــر خــرازى فــى هــذا اللقــاء أن الكيــان 
وأن  عنصــري  فصــل  نظــام  هــو  الصهيونــي 
بانــه  الكيــان  هــذا  أعتبــرت  المتحــدة  األمــم 
نظــام للفصــل العنصــري ، وهــو أمــر مهــم للغايــة 
ــون  ــال ان : »قان ــة ، وق مــن وجهــة النظــر الدولي
الطبيعــة يقضــي بــان مصيــر الفصــل العنصــري 

هــو الــى االنهيــار “.
اإلســتراتيجي  المجلــس  رئيــس  واعتبــر 

مخاطبا قادة الحرب الناعمة في البالد..

اللواء سالمي: افضحوا العدو 
عبر الفضاء االلكتروني

لحــرس  العــام  القائــد  قــال  ري-ارنــا:-  شــهر 
ســالمي«،  حســين  »اللــواء  االســالمية  الثــورة 
مخاطبــا قــادة المواجهــة ضــد الحــرب الناعمــة ، 
»افضحــوا االعــداء علــى صعيــد الفضــاء االلكتروني”.

جــاء ذلــك خــالل كلمــة »اللــواء ســالمي« امــام 
حشــد مــن قــوات التعبئــة الشــعبية المشــاركة فــي 
»منــاورة المجاهديــن ونشــطاء الفضــاء االلكترونــي 
ــي  ــي )رض( ف ــام الخمين ــد االم ــي«، بمرق واالعالم

طهــران اليــوم.
مخلصــة  تعبئــة  قــوات  كانــت  لــو   : واضــاف 
وحازمــة وتواقــة للتضحيــة مــن امثالكــم الــى جانــب 
ــوم  ــي ي ــه الســالم( ف ــام الحســين )علي انصــار االم
عاشــوراء، لتغيــرت معــادالت الواقعــة الــى صــورة 

ــرى. اخ
وتابــع اللــواء ســالمي : انتــم ايهــا المجاهــدون 
احبــاط  مــن  تمكنتــم  التعبئــة،  قــوات  لــدى 
سياســات العــدو فــي ســاحات المواجهــة الحقيقيــة 

ايضــا. واالفتراضيــة 

الرئيس اللبناني يتسلم أوراق اعتماد 
سفيرنا الجديد

طهران-فارس:-تســلم الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون فــي قصــر بعبــدا، أوراق اعتمــاد الســفير 
االيرانــي الجديــد المعتمــد فــي لبنــان.

ووفقــا لبيــان صــادر عــن رئاســة الجمهوريــة اللبنانيــة فقــد تســلم ميشــال عــون الثالثــاء أوراق اعتمــاد 
ســفيرنا الجديــد المعتمــد فــي بيــروت مجتبــى أمانــي همدانــي.

وجــرت المراســم الرســمية لتقديــم أوراق االعتمــاد، فــي حضــور وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن اللبنانــي 
عبــداهلل بــو حبيــب، واألميــن العــام لــوزارة الخارجيــة الســفير هانــي شــميطلي، ومديــر عــام المراســم فــي 

الرئاســة اللبنانيــة الدكتــور نبيــل شــديد، ومديــرة المراســم فــي وزارة الخارجيــة الســفيرة عبيــر علــي.
وكان مجتبــى أمانــي ، الرئيــس الســابق لمكتــب حمايــة مصالــح الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة فــي 
القاهــرة ، وتــم تعيينــه ســفيرًا جديــدًا إليــران فــي لبنــان محــل محمــد جــالل فيروزنيــا الــذي كان ســفيرا 

لــدى بيــروت منــذ آب / أغســطس 2017.

طهران-فارس:-مــن المقــرر أن تشــهد ايــران 
غــدا الجمعــة أكبــر ملتقــى لألطفــال الرضــع فــي 
مراســم تجــري ســنويا فــي يــوم الجمعــة قبــل 
عاشــوراء حيــث تقــوم االمهــات بحمــل اطفالهــن 
ــع االمــام  ــدا لذكــرى رضي فــي هــذه المراســم تخلي
الحســين )ع( الــذي قتــل وهــو علــى كــف ابيــه 
مــن  وذبحــه  كاهــل  بــن  اطلقــه حرملــة  بســهم 

الوريــد الــى الوريــد.
ــدان  ــر مــن البل ــع أن تشــهد الكثي ومــن المتوق
االســالمية مثــل هــذه المراســم حيــث يخلــد اتبــاع 
اهــل البيــت )عليهــم الســالم( هــذه الذكــرى االليمــة 
بمشــاركة االمهــات اللواتــي يحملــن اطفالهــن علــى 

اكتافهــن.
فــي  الخامســة  القنــاة  ســتقوم  ايــران  وفــي 
التلفزيــون ببــث مباشــر لهــذه المراســم فــي الحــرم 
الطاهــر للســيد الكريــم عبــد العظيــم الحســني )ع( 

ــران. ــوب العاصمــة طه ــدة ري جن ــي بل ف
وستشــهد طهــران وعــدة مــدن اخــرى بالبــالد 
والعديــد مــن الــدول مراســم جمعــة الطفــل الرضيــع 

العالميــة بحضــور اآلالف مــن النســاء.
وســتقام مراســم جمعــة الطفــل الرضيــع بشــكل 
متزامــن فــي 6200 موقعــا فــي ايــران وكذلــك فــي 
الكثيــر مــن الــدول االســالمية وغيرهــا فــي العالــم.

صحيفــة  حــذرت  العربــي:  طهران/كيهــان 
فشــل  جــدال  ان  مــن  جورنــال«،  »وول ســتريت 

نيويورك تايمز؛ قرار بتسليح معلمي 
المدارس والروضات

الــى  اشــارة  فــي  العربــي:  كيهــان  طهــران/ 
اســتمرار العنــف  المســلح فــي مــدارس اميــركا 
بالمصادقــة  تايمــز«   »نيويــورك  افــادت صحيفــة 
علــى قانــون جديــد  فــي بعــض   الواليــات لتســليح 

المعلميــن.
واحــدث  عالمــي  اقتصــاد  وبأكبــر  اميــركا  ان 
الصواريــخ  آالف  وكذلــك  المتطــورة   االســلحة 
ــن تتمكــن مــن تضميــن أمــن مدارســها  ــة ل النووي

والطلبــة. المعلميــن  ســالمة  وضمــان 
فاالحصــاءات تشــير الــى انــه مــن بيــن 857 
مليــون قطعــة  ســالح بيــد المدنييــن فــي العالــم،  
تحتــل اميــركا 393 مليــون قطعــة  منهــا، اضافــة الــى 
محــركات اخــرى كالتمييــز العنصــري والمشــاكل 
ارقــام  تجعــل  ممــا  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
الحــوادث المســلحة تــزداد عــام بعــد عــام. وهــذا 
اثــر علــى وضــع المــدارس حتــى بلــغ هــذا العــام 
فــي االقــل 27 حالــة اطــالق نــار فــي المــدارس 

االميركيــة.

الخميس 6 محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 1401 هـ ش، 4 آب 2022م العدد )11009( السنة الثانية واالربعون

الكيان الغاصب محاصر من قبل المقاومة..

خرازي: التطبيع هو مجرد إعالن عن عالقات سرية مع الكيان الصهيوني
للعالقــات الخارجيــة دعم 
المقاومــة اإلســالمية فــي 
فلســطين بأنــه جــزء مــن 
الكبــرى  اإلســتراتيجية 
اإلســالمية  للجمهوريــة 
ان:  وتابــع  اإليرانيــة 
الصهيونــي  الكيــان 
ــل  ــوم محاصــر مــن قب الي
وضعــت  وإذا   ، المقاومــة 
مــكان  فــي  نفســك 
الصهاينــة ، ســوف تفهــم 

بقائهــم. بشــأن  قلقهــم  مــدى 
وشــدد خــرازي علــى تنامــي قــوة الجمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانيــة ومحــور المقاومــة المســتمر 
اليــوم  يُســمع  مــا  إن  وقــال:   ، المنطقــة  فــي 
تحــت شــعار تطبيــع لعالقــات لبعــض الــدول 
مجــرد  هــو  الكيــان  الصهيونــي  مــع  العربيــة 
االعــالن عــن العالقــات الســرية لتلــك الــدول 
لــم  الــدول  الكيــان الصهيونــي وان تلــك  مــع 
ــا لفلســطين ،  ــا عمليً تقــدم فــي الماضــي دعمً
لكنهــا كانــت وراء التمهيــد للتســوية مــع الكيــان 

االســرائيلي .
االســتراتيجي  المجلــس  رئيــس  وصــرح 
للعالقــات الخارجيــة أن زيــارة الرئيــس األمريكــي 

األخيــرة للمنطقــة لــم تحقــق ســوى الفشــل ، 
وأشــار إلــى تحــركات وجهــود الكيــان الصهيونــي 
الســتغالل هــذه الزيــارة دعائيــا وتابــع ان : هــذا 
الموقــف يظهــر بوضــوح مــدى المشــاكل الداخليــة 

ــي ؟ ــان الصهيون ــا الكي ــي يواجهه الت
بــدوره  أســتعرض األميــن العــام لحركــة 
هــذا  فــي   ، نخالــه  زيــاد  اإلســالمي  الجهــاد 
الواعــد  والوضــع  الميدانيــة  األوضــاع   ، اللقــاء 
لقــوات المقاومــة الفلســطينية ، وثمــن دعــم 
الثابــت  اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة 
للمقاومــة والقضيــة الفلســطينية ، وأعــرب عــن 
ــع  ــأن تحقــق قــوى المقاومــة فــي جمي ــه ب ثقت
أنحــاء المنطقــة النصــر النهائــي علــى الكيــان 

اهلل. بعــون  الصهيونــي 

- : لــم لعا ا - ن ا طهر
الشــعب  نــواب  أصــدر 
الشــورى  مجلــس  فــي 
أشــادوا  بيانــا  االســالمي 
االمــن  وزارة  بقيــام  فيــه 
بإلقــاء القبــض علــى عــدد 
مــن جواســيس الموســاد 
والعناصــر العميلــة للكيــان 
الصهيونــي، وأعربــوا عــن 
للجهــود  شــكرهم  بالــغ 
بذلهــا  التــي  الجبــارة 

الــوزارة. هــذه  عناصــر 
وأكــد نائــب الطائفــة اليهوديــة فــي البرلمــان » 
ــة  ــح« فــي حديــث لمراســل وكال همايــون ســامه ي
البرلمــان  فــي  الشــعب  نــواب  أن  فــارس  أنبــاء 
أصــدروا بيانــا وقعــه غالبيــة النــواب حيــث ان عــدد 

ــاد. ــي ازدي ــه ف ــن ســيوقعون علي ــواب الذي الن
القــاء  اعلنــت  قــد  االمــن   وكانــت وزارة 
المركزيــة  الخليــة  مــن  عناصــر  علــى  القبــض 

البــالد. فــي  للجواســيس البهائيين 
ــوم  ــن ي ــن وزارة االم ــادر ع ــان ص ــي بي ــاء ف وج
مــن  عــددًا  االمــن  وزارة  كــوادر  اعتقــل  االثنيــن: 
التجســس  لحــزب  المركزيــة  الخليــة  عناصــر 
ــة  ــى صل ــوا عل ــون كان ــي. المتهمــون الموقوف البهائ
ــت  ــي المســمى بـــ »بي ــز الصهيون مباشــرة بالمرك
ــج  ــة. تشــير نتائ ــره فلســطين المحتل ــدل« ومق الع
الوثائــق االســتخبارية إلــى أن المركــز المذكــور قــد 
نقــل للشــبكة المعتقلــة اســتراتيجية إحيــاء تنظيــم 
المذهــب البهائــي الضــال فــي إيــران تحــت عنــوان 
»خــط الدعايــة الهجوميــة« والمهمــة الخاصــة لجمــع 

المعلومــات المســتهدفة.
واضــاف: كمــا تــم تكليفهــم بمهمــات نشــر 

تعاليــم االســتعمار المصنعــة بهائيــا علــى نطــاق 
علــى  التعليميــة  البيئــات  فــي  والتغلغــل  واســع 
مختلــف المســتويات ، وخاصــة ريــاض األطفــال 
فــي جميــع أنحــاء البــالد. إضافــة إلــى ذلــك كانــت

وول ستريت جورنال؛ الفشل في مفاوضات خطة العمل 
المشتركة جانب من ازمة اميركا العالمية

المفاوضــات النوويــة مــع ايــران ال يصــب زمانيــا 
لصالــح بايــدن، اذ ان المكانــة العالميــة الميــركا قــد 
مــن  المفاوضــات جانــب  وان فشــل  تضعضعــت، 

ازمــة قــوة اميــركا العالميــة.
وفــي اشــارة الــى انغــالق مفاوضــات احيــاء 
مديــر  ان  الصحيفــة؛  تقــول  النــووي،  االتفــاق 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة »غروســي« قــد 
ــام،  ــو لالم ــووي يخط ــران  الن ــج اي ــال؛ ان برنام ق
ــد ســأموا.  ــي واشــنطن ق ــن ف ــر المتفائلي وان اكث
وعلــى اميــركا ان تشــهد تصاعــد النــووي االيرانــي 
ان  يأملــون  معارضينــا  وان  عالمــي.  اطــار  فــي 
تنفعــل االزمــات جيوسياســيا بالتزامــن فــي اوروبــا 
والشــرق االوســط وشــرق آســيا، لتصيــب اميــركا 

ــة. ــي مقتل ف
الــى ذلــك كــرر بايــدن قولــه بــان اعطــاء الفرصــة 
اليــران لصنــع الســالح النــووي ليــس بالخيــار فــان 
لــم تتمكــن الحكومــة مــن حفــظ هــذه الحــدود، فــان 
عواقبــه بالنســبة لقــدرة اميركا في الشــرق االوســط 
وعلــى المســتوى العالمــي ال تقبــل العــودة. واذا مــا 
هاجمــت اميــركا المنشــآت النوويــة اليــران ووجــدت 
ــي الشــرق االوســط،  ــي مســتنقع آخــر ف نفســها ف
ســتكون النتائــج كارثيــة علــى المســتوى الداخلــي 
ــن وروســيا انشــغال  والخارجــي. وستســتغل الصي
ــي  ــق مشــاكل ف ــي الشــرق االوســط لخل ــركا ف امي

اماكــن اخــرى.

- ســك ر فا - ن ا طهر
الصحــة  وزارة  أعلنــت 
ــم الطبــي  والعــالج والتعلي
 ۸۵۴۰ تســجيل  عــن 
وفــاة  حالــة   ۷۵ و  إصابــة 
بــفیروس  جديــدة 
المســتجد  كورونــا 
)كوفيــد-19( فيمــا رقــد فــي 
 ۱۴۷۷ المستشــفيات 
ســاعة  خــالل24  شــخصا 

. ضيــة لما ا
وأكــدت الــوزارة أنــه ووفــق معاييــر التشــخيص 
الــى  اإلصابــات  إجمالــي  ارتفــع  فقــد  النهائيــة 

في 6200 موقعا..

اقامة مراسم الطفل الرضيع العالمية في ايران وعدة دول
المراســم  وتقــام هــذه 
جمعــة  اول  فــي  عــام  كل 
مــن شــهر محــرم الحــرام 
بحضــور كبيــر مــن النســاء 
الالتــي يصطحبــن معهــن 
اطفالهــن الرضــع للمشــاركة 
ــا  ــن اقامته ــدف م ــا واله فيه
هــو إظهــار مظلوميــة رضيــع 
االمــام الحســين )ع( وهــو 
عبــد اهلل الرضيــع المعــروف 
وهــو  األصغــر«.  »علــي  بـــ 

ــى  ــد بمقتض ــالء. ول ــهداء كرب ــن ش ــهيد بي ــر ش أصغ
الحســاب فــي شــهر رجــب عــام 60 للهجــرة واستشــهد 
مــع والــده واخوانــه وعمــه العبــاس بــن علــي بــن أبــي 

طالــب عليهــم الســالم فــي يــوم عاشــوراء وعمــره 
حوالــي ســتة أشــهر فــي معركــة كربــالء بســهم مــن 
حرملــة بــن كاهــل األســدي الكوفــي وبامــر مــن عمــر 

ــالء. ــي كرب ــن ف ــن ســعد ودف ب

تسجيل ۸۵۴۰ إصابة و ۷۵ وفاة جديدة بكورونا

7  مالييــن و 418 الفــا و615 إصابــة مؤكــدة، فيمــا غادر 
ــا و278 شــخصا المستشــفيات  7 مالييــن و87 الف

ــد تعافيهــم. بع
 ۱۳۷۲ المركــزة  العنايــة  فــي  حاليــا  ويرقــد 
كورونــا  بفيــروس  المصابيــن  مــن  شــخصا 
للمعالجــة. ويخضعــون   )19 )كوفيــد  المســتجد 
 53 علــى  الطبــي  التحليــل  اجــراء  تــم  وقــد 
مليونــا و295 الفــا و945 شــخصا لتشــخيص فايروس 

ــى اآلن. ــران حت ــاء اي ــتى ارج ــي ش ــا ف كورون
الوقــت  فــي  توجــد  الــوزارة  تقريــر  وحســب 
ــراء )شــديدة  ــة الحم ــي الحال ــة ف الحاضــر 120 مدين
البرتقاليــة  الحالــة  فــي  مدينــة  و112  الخطــورة( 
الحالــة  فــي  مدينــة  و166  الخطــورة(،  )متوســطة 
ــة  ــة فــي الحال ــة الخطــورة( و 50 مدين الصفــراء )قليل

الزرقــاء )قليلــة الخطــورة جــدا(.

ضبط 1.5 طن من المخدرات في الخليج الفارسي
 - : نــا ر ا - س عبا ر بند
البحريــة  ســالح  تمكــن 
الثــوري  للحــرس  التابــع 
االســالمي مــن ضبــط  1.5 
طــن مــن المخــدرات فــي 

الفارســي. الخليــج 
مــن  ورصــدت وحــدة 
ــار  ــواء البحــري »ذو الفق الل
412« مــن المنطقــة الرابعــة 
ــوري  ــة الحــرس الث لبحري
ــر احاطــة اســتخبارية  ، عب

ــاه  ــا فــي المي ــة مســلحة لتهريــب المخــدرات تســتقل زورق ــة  وفــي الوقــت المناســب ، عصاب ــة ودقيق ذكي
ــج الفارســي. ــي الخلي ــاء بارســيان ف ــة لمين االقليمي

ونجح كوادر الوحدة من ضبط ومصادرة شحنة كبيرة من المخدرات زنتها نحو 1500 كيلوغرام.
ــر مــن  ــزورق بأم ــع ال ــب م ــة التهري ــن مســلحين مــن عصاب ــال عنصري ــم اعتق ــك ، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــوات الحــرس. ــة لق ــة الرابع ــار 412« بالمنطق ــري »ذو الفق ــواء البح ــف الل ــي رصي ــة ف ــلطة القضائي الس

مسؤول صهيوني بشأن ترسيم الحدود: »إسرائيل« خضعت ونصر الله انتصر
ــة  ــه »اتفاقي ــاز وصف ــي قطــاع الغ ــر ف ــت وســائل إعــالم إســرائيلية، عــن مســؤول »إســرائيلي« كبي نقل

ــب إســرائيل«. ــن جان ــل م ــا »استســالمٌ كام ــان«، بأنه ــع لبن ــور م ــي تتبل ــة الت ترســيم الحــدود البحري
وقالــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية إّن »االتفاقيــة، التــي تتبلــور اآلن، هــي استســالمٌ كامــل للبنــان مــن 
جانــب رئيــس حكومــة االحتــالل، يائيــر البيــد، ووزيــر »األمــن اإلســرائيلي«، بينــي غانتــس«، الفتــًة إلــى أّن 

»خضــوع إســرائيل انتصــارٌ كبيــر لألميــن العــام لحــزب اهلل )الســيد( حســن نصــر اهلل«.
وأضافت أنّه »إذا أجرت إسرائيل مثل هذه المفاوضات بشأن قضايا أخرى أيضًا، فهذا أمرٌ مقلق للغاية«.

وكشــفت وســائل إعــالم إســرائيلية أّن رئيــس حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي، يائيــر البيــد، التقــى ســرًا 
الوســيط األميركــي، عامــوس هوكســتاين، وذلــك فــي إشــارة إلــى تقــدّم المباحثــات بيــن الطرفيــن اللبنانــي 

واإلسرائيلي.
وأّكــد مصــدرٌ دبلوماســي لبنانــي، أّن لبنــان »رفــض عرضــًا إســرائيليًا يقضــي بتنــازل بيــروت عــن جــزء 

مــن البلــوك رقــم 8 شــمالي الخــط الـــ23«، فــي مقابــل »تنــازل إســرائيل عــن حقــل قانــا للغــاز«.

سياسي أردني : ما يجري في العراق محاولة أميركية لهندسة الفوضى
اعتبــر عضــو المكتــب السياســي للحركــة الشــعبية االردنيــة محمــد احمــد الروســان، الثالثــاء ، ان مــا 
يجــري فــي العــراق محاولــة اميركيــة لهندســة الفوضــى، فيمــا لفــت الــى ان امريــكا فشــلت فــي إيجــاد حــرب 

أهليــة فــي البــالد.
وقــال الروســان ، إن »الواليــات المتحــدة األميركيــة تحــاول هندســة الفوضــى فــي العــراق وخلــق حــرب 
شــيعية شــيعية«، مؤكــدا ان »العــراق بكافــة مكوناتــه لــن يســمح المريــكا أو غيرهــا فــي إيجــاد حــرب داخــل 

المكــون الواحــد«.
وأضــاف، أن »الواليــات المتحــدة األمريكيــة تريــد اســتغالل بعــض التظاهــرات إلشــعال فتنــة فــي العــراق«، مشــيرا 

الــى أن »امريــكا تقــف خلــف تعميــق األزمــات السياســية فــي العــراق لبقــاء قواتهــا فــي مواقعهــم«.
وكان مصــدر سياســي مطلــع كشــف عــن ضلــوع اميــركا فــي تعميــق الخالفــات السياســية لجــر البــالد 
إلــى ويــالت الحــروب واالقتتــال بيــن مكوناتــه فــي خطــوة تهــدف مــن وراءهــا إلــى منــع تشــكيل حكومــة 

قويــة تقــف بالضــد مــن تواجــد قواتهــا فــي العــراق .
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البالونات االميركية لن تنتشلها من الحضيض
ان تقــدم اميــركا فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة بالــذات والتــي تســبق االنتخابــات 
ــدة  ــم القاع ــم تنظي ــري زعي ــن الظواه ــال ايم ــى اغتي ــة عل التشــريعية النصفي
الــذي يشــوبه الكثيــر مــن اللغــط والشــبهة هــي مثــار للتســاؤل وتطــرح اكثــر 
ــة وصمــت الطــرف االخــر  مــن عالمــة اســتفهام حــول مالبســات هــذه الحادث
ــرأي  ــال وابعــاده وهــذا مــا يضــع ال ســواء القاعــدة او الطالبــان تجــاه هــذا االغتي
ــذي حصــل بالضبــط وســط  ــر مال ــام تســاءل كبي ــام العالمــي واالقليمــي ام الع
زخــم مــن الروايــات المتناقضــة والمختلفــة التــي ســردت لحــد االن حــول 

ــر مــن الغمــوض. ــوم الكثي ــال الظواهــري التــي يلفهــا الي ــة اغتي عملي
اصــدار  بانــه  متبجحــا  الشاشــة  علــى  الــذي ظهــر  االميركــي  الرئيــس 
ــه  ــه بان ــل عن ــذي قي ــري، ال ــن الظواه ــال ايم ــة باغتي ــوات االميركي ــر للق االوام
العقــل المدبــر لعمليــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر فــي نيويــورك وتفجيــر 
الســفارات االميركيــة فــي افريقيــا والمســؤول عــن قتــل آالف االميركييــن، هــو 
ــة  ــة والمذل ــركا بالهزيمــة المدوي ــت امي ــا مني ــام الماضــي عندم مــن ادعــى الع
ــي اخــراج القاعــدة  ــا ف ــى هدفه ــركا ال ــا تصــل امي ــه عندم ــي افغانســتان: "بان ف
مــن افغانســتان فمــا المبــرر مــن وجودهــا فــي هــذا البلــد". واذا كان كذلــك فــاي 
انجــاز اســتخباراتي كبيــر تدعيــه اميــركا بهــذا االغتيــال فــي وقــت انهــا ومعهــا 
الناتــو قــد احتلتــا افغانســتان علــى مــدى عقديــن متواليــن ولــم تســتطع العثــور 
علــى الظواهــري اال فــي هــذه الفتــرة. فالرجــل عــاش مــع عائلتــه فــي اكنافهــم 
طيلــة هــذه الفتــرة وهــذا مــا اشــارت اليــه صحيفــة نيويــورك تايمــز بعــد االغتيــال 
وكتبــت خالفــا للروايــة الرســمية االميركيــة التــي تقــول بانــه اغتيــل فــي شــرفة 
بيــت وســط العاصمــة االفغانيــة كابــل، اال ان الظواهــري قــد قتــل يــوم الحــادث 
فــي منــزل وزيــر داخليــة طالبــان" اال ان الناطــق الرســمي باســم طالبــان فنــد 

هــذه الروايــة.
ان المؤكــد ان مــا ســرد لحــد االن مــن روايــات متضاربــة حــول الحــادث 
ــن ان  ــك. لك ــى ذل ــور عل ــتقر االم ــى تس ــتقل حت ــدر مس ــا اي مص ــم يؤكده ل
تخــرج الواليــات المتحــدة االميركيــة علــى العالــم وتجعــل مــن حــادث االغتيــال 
المذمــوم فــي كل االحــوال علــى انهــا ســجلت انجــازا اســتخباراتيا كبيــرا فهــو 
مهزلــة مــا بعــده مهزلــة وهــذا مــا اشــارت اليــه صحيفــة واشــنطن بوســت 
التــي كتبــت بعيــد حادثــة االغتيــال: " ان اغتيــال زعيــم القاعــدة فــي كابــل لــن 

ــركا بــل ســجل فشــال فــي سياســتها." يحســب نصــرا المي
فاميــركا الغارقــة فــي الحضيــض والتــي شــاخت سياســيا تفجــر هــذه 
الظواهــري  اغتيــال  بالونــات اعالميــة منهــا االعــالن عــن عمليــة  االيــام 
ــل  ــة ملحــة قبي ــي هــي حاجــة بايدني ــوان والت ــارة بيلوســي لتاي ــك زي وكذل
اجــراء االنتخابــات النصفيــة، عســى ان تنتشــل نفســها مــن الســقوط خاصــة 
بعــد هزيمتهــا المدويــة فــي افغانســتان وهزيمــة مشــاريعها االســتكبارية فــي 
العــراق وســوريا ولبنــان واخيــرا انتكاســتها المدويــة فــي اوكرانيــا ومعهــا الناتــو 
ــاء  ــات وااليح ــر البالون ــات كتفجي ــض البهلواني ــام ببع ــا للقي ــك يدفعه كل ذل
الــى العالــم بانهــا الزالــت القــوة الكبــرى التــي تمســك بتالبيــب المعمــورة، 
ــى انكســار آخــر  ــن انكســار ال ــا م ــة هــي ان شــيخوتها تدفعه ــن الحقيق لك
وقــد اعيتهــا هــذه المعضلــة الكبيــرة التــي ســتدفعها فــي نهايــة المطــاف الــى 

الهاويــة وهــذا هــو قدرهــا المحتــوم. 
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