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ـصـابـ حـاالتـهم الـشـرطـيــ االربـعـة ا
مستقـرة وقد اوضح قائد الـشرطة انهم
كانوا جـميعـا يرتدون الـسترات الـواقية

من الرصاص.
ـــواجـــهــــة مـــدنـــيـــان لـــكن وجـــرح في ا

. اصابتيهما كانتا طفيفت
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كـان في وكـانت الـشـرطـة حـضرت الـى ا
الصـباح البـاكر بعـد اطالق اعيـرة نارية
ـــبـــنى وبــــدأت بـــالـــتـــفـــاوض مع من ا
ـشـتــبه به الـذي كـان مــتـحـصـنـا داخل ا
غرفة نوم عندما قرر فجأة ان يفتح النار

على عناصر الشرطة.
وقــال ســـبــارلــوك "كــان الــهــجــوم اشــبه
بكم لـشرطيينـا" موضحا ان اجلرحى
حـاولـوا نـقل بـاريش من مـرمى الـنـيـران
اال ان اصــابــتـهـم لم تــسـعــفــهم في ذلك

وجنحوا فقط في الزحف لالحتماء.
ونـشــرت الـشـرطـة فـرقــة تـدخل مـدجـجـة
بــاالسـلــحـة مــدعـمــة بـقــوات من خـمس
مقاطعات بينها شرطة والية كولورادو.
و اطالق انذار للـحي بكامـله وطالبت
الشرطة السكان بعدم اخلروج واالبتعاد

عن النوافذ.
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وقدم الرئـيس دونالد تـرامب عبر تـويتر
"تـعـازيه الـصـادقـة" الى عـائـلـة الـشـرطي
الــقـتـيل. وكــتب "نـقـدر كــثـيـرا شــرطـتـنـا

وقوات امننا فليباركهم الله جميعا".

وتــعــد حــصــيــلــة ضــحــايـا قــوات االمن
احدى االكـبر جراء اطالق نـار منـذ مقتل
خـــمــســة شـــرطــيــ وجـــرح آخــرين في
تمـوز/يولـيو  2016في داالس بيد رجل
اراد االحـــتـــجــــاج عـــلى الــــعـــنف الـــذي

{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - قـــتـل شـــرطي
وجــرح ســتــة اشــخـاص بــيــنــهم اربــعـة
شرطي امـس خالل تصدي قوات االمن
الخالل بالنظـام العام في حي سكني في
احـــــدى ضــــــواحي دنــــــفـــــر فـي واليـــــة

كولورادو.
واعــلن طــوني ســبــارلــوك قــائــد شــرطـة
مقاطعة دوغالس في مؤتمر صحافي ان
شـتبه به الـوحيـد "اصيب ويـعتـقد انه ا
قــتل" في اطالق نــار عــلى اثـر مــواجــهـة
دامت ســاعـتـ فـي احـدى شـقـق مـجـمع
سـكـني في "هــايالنـدز رانش" عـلى بـعـد

حوالى  20كلم من وسط دنفر (غرب).
شـتـبه به الـذي لم وقـال سـبـارلـوك ان ا
يــتم تـــأكـــيـــد هــويـــته "لـــيس لـه ســجل

اجرامي".
واضـاف قـائد شـرطـة مـقـاطـعة دوغالس
ان الـــرجل اســـتـــخــدم رشـــاشـــا وبــاغت
عناصر الشرطة باطالقه  100طلقة على
االقل.واوضح سـبـارلوك "سـقـطـوا ارضا
جميعهم تقريـبا الواحد تلو اآلخر خالل
ثــــوان". والـــشــــرطي الــــذي قـــتـل يـــدعى
زاكـاري بــاريش وعــمـره  29عـامــا وهـو
مـتــزوج ولـده ولــدان. وهـو شــرطي مـنـذ

سبعة اشهر فقط.
ووصف سبـارلوك الذي لـم يسبق له ان
فـقـد شـرطـيــا من قـبل ألم االمـسـاك بـيـد
زوجـة بـاريش و"الـرؤيـة في عـيـنـيـهـا ان
حــيــاتــهــا انـتــهت". وقــال ســبــارلـوك ان
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االمــيــركي. ومــضى كــيـم يــقـول ان
كــوريـــا الــشـــمــالـــيــة "قـــادرة عــلى
مـــواجـــهــة أي تـــهـــديـــد نــووي من
تحدة وهي تملك (قوة) الواليات ا
ردع قــــادرة عـــلـى مـــنع الــــواليـــات

تحدة من اللعب بالنار". ا
وأضـــاف "الــزر الـــنــووي مـــوجــود
دائـما عـلى مـكـتـبي. عـلى الـواليات
ـــتـــحـــدة ان تـــدرك ان هــذا لـــيس ا

ابتزازا بل الواقع".
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تأتي التصريحـات اجلديدة للزعيم
الـكـوري الـشمـالي فـي الوقـت الذي
حذر فـيه مسؤول عـسكـري أميركي
تـحدة "لم سابق من ان الـواليـات ا
تكن يوما قـريبة الى هذا احلد" من

حرب نووية مع كوريا الشمالية.
وأوضـح رئـــــيس اركـــــان اجلـــــيش
االمـيــركي االســبق مـايـك مـولن في
مـقـابـلة مـع شبـكـة "اي بي سي" ان
رئاسـة ترامب "مزعـزعة لالسـتقرار
كن الـتكـهن ابدا بشـكل كبـيـر وال 

ا ستقوم به".
وقــال مــولن الــذي تــولى مــنــصــبه
ابان رئـاستي جـورج بوش وباراك
ـقـابـلـة "لم نـكن برأيي اوبـاما في ا

الى االمــة "عــلـيــنـا انــتــاج كـمــيـات
كـــبـــيـــرة مـن الـــرؤوس الـــنـــوويـــة
والــصــواريخ وتــســريـع نــشــرهـا"
مشددا عـلى ان الشمـال حقق هدفه
بـــأن يــصـــبح دولـــة نــوويـــة وبــان

برامجه للتسلح دفاعية.
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وتـــــــابع كـــــــيـم "يــــــجـب ان نـــــــظل
مـســتـعـدين لــشن هـجــمـات نـوويـة
مــضــادة فــوريــة ضــد مــخــطــطــات

معادية لشن حرب نووية".
ورد الـــرئـــيس االمـــيـــركي دونـــالــد
تـرامب على الـعـمـليـات الـعسـكـرية
الـكـوريـة الــشـمـالـيـة بـسـلـسـلـة من
الــتـــهــديــدات مــتــوعــدا أمــام اال
تـحدة كـوريا الشـمالـية ب"تـدمير ا
تـــام" في حـــال شـــنـــهــا هـــجـــومــا
وبــســيل مـن االنــتــقــادات الى كــيم
جونغ اون نفـسه اذ وصفه ب"رجل

الصاروخ".
ويــــرى بـــعـض اخلـــبــــراء ان هـــذه
بـالغـة في االهـانات والـتهـديدات ا
ــا تــأتي بـنــتــيـجــة عــكـســيـة اذ ر
تشجع بيـونغ يانغ في هروبها الى
االمام خصـوصا وان الشـمال يبرر
طــمــوحــاتـه الــنــوويــة بــالــتــهــديـد

بيروت

d UM « b³Ž W¹u¾  wŠË s

 s¹“ dLŽ

وصل ا
rO¼«dÐ« r¼œ«

تـمارسـه الشـرطـة بـحق الـسـود. ووقعت
حــوادث االحــد في مــنـطــقــة شــهـدت في
الـسـنـوات االخـيـرة عـمـلـيـات اطالق نـار
ادت الى سـقوط قـتـلى عـلى غـرار حـادثة
مدرسـة كـولومـبـاين الثـانـوية في 1999
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استميحكم عذرا اذا ماتكلمت اليوم عن ايران . حيث يبدو لي انه اليحق
الحد التكـلم بالضد من اجلـمهوريـة االسالمية  اما لـكونها قـائدة محور

مانعة . او السباب اخرى النعرفها. قاومة او ا ا
ـطـا من مـعـاداة كل ـهم انـنـا جنـد في الـعـراق وعلـى رؤوس االشـهاد  ا
ماهو عربي. فالعـروبة اصبحت تطـلق على عرب اخلليج . كـما  تسمية
سؤول االيراني العرب بالعربان تصغيرا لشانهم . وقد اعرب بعض ا
عن اشـمـئزازه من الـكـوفـيـة والـعـقـال . والبـعض مـنـهم يـسـمـون الـعـروبة

باجلاهلية . 
وهناك مطالبات ب الفينة والفيـنة للتخلي عن العرب والتمسك بالدين او
بالـطائـفة كـبـديل عن القـوميـة الـعربـية . كل ذلك لـتـبريـر التـدخل االيراني
ـنطـقة الـعربـية . وقـد ساعـد هذا االجتـاه انصـراف العرب بالـعراق او با
الى مشاكلهم الداخلية . خصوصا بعد سقوط االنظمة التي كانت تدعي
حرصـها وامانـتهـا على الـقومـية الـعربـية. فحـل االسالم السيـاسي محل
القوميـة العربيـة . ولم يكن ذلك محض مصـادفة بل قد جرى الـعمل عليه
منـذ امـد بـعيـد وهـنـاك دراسات كـثـيرة لـتـقـسيم الـعـرب او تـفتـيـتـهم على
اسس طائفية او دينية وعلى غرار ما في السودان . وقد وجدت ايران
الفرصة سانحـة للعمل على تـصدير الثورة االسالميـة الى الدول العربية
ابــتـداء مـن الـعــراق وســوريــا . وقــد كـان الــهــدف اســاســا هــدف قـومي
فـارسي مـعاد لـكل مـاهـو عـربي وقـد اتـخـذ صـبـغة اسـالميـة  وفي وقت

الحق طائفية . 
ـة ظهرت ن اليعـرفهـا) حركـة قد انهـا الشـعوبـية اجلـديدة والـشعـوبيـة (
لـلعـيـان في بـدايـة الـعصـر الـعـبـاسي . وهـنـاك من يرجـعـهـا الى الـعـصر
االمــوي . . وهـذه احلــركــة تــهـدف الـى تـفــضــيل الــعــجم عــلى الــعـرب 

واالنتقاص منهم . 
ؤرخـون انهم يصـغرون العـرب وال يرون لهم فـضال على غيرهم ويقول ا
ـسلم الـفرس النهم اول من دخل . وقد انتشـرت الشعـوبيةابـتداء ب ا
االسالم من غير العرب . وكانوا يعتقدون بانهم اكثر حتضرا من العرب
سلمون الـعرب بفتح بالد فـارس . بعدها ظهر  خصوصا بعـد ان قام ا

شعوبيون اتراك وغيرهم .
مايعـنينـا االن ان هذه احلركـة الشـعوبيـة قد عادت لـلظهـور بشكل واسع
بـعـد الـثـورة فـي ايـران  وقـد اتـخـذت مـظـهــرا ديـنـيـا وطـائـفــيـا لـتـسـهـيل
انـتـشـارهـا والـتـغـطـيـة عـلى االطـمـاع الـقـومـيـة لـبالد فـارس . . وقـد كـان
العراق عبـر تاريخه ساحـة حرب وسجـاالت ب الدولة الـعثمانـية والدولة
ـا له من اهـمـيـة سـتراتـيـجـيـة وتـاريـخيـة واذا مـا انـتـقـلـنا الى الـفارسـيـة 
العـصـر احلديث . نـرى ان احلـرب الـعراقـيـة االيرانـيـة قد قـامت اسـاسا
واجهة تـصدير الـثورة االسالميـة الى العراق والدول الـعربيـة . وقد كنا
معارض لـهذه احلرب في وقتـها . اال اننا بـعد ذلك علمـنا مدى خطورة

نطقة حتت غطاء ديني .  التوسع االيراني في ا
ويبدو ان االمريكان قد منحوا ايران الكارت االخضر للتوغل في العراق
وســوريـا مــقــابل االتــفــاق الـنــووي في عــهــد اوبــامـا . . وهــكــذا امــتـدت
ـتــوسط بــعــد ان تـمت االمــبـراطــوريــة االيـرانــيــة اجلــديـدة الى الــبــحــر ا
السيطرة عـلى ارض العراق وسوريـا ولبنان . . حـتى صرح مؤخرا احد
قادة احلـرس الثـوري بانه  حتـقيق الـبـعد االسـتراتـيجي االسالمي في
العـراق وسوريـا  وذلك لـلداللـة عـلى جناح الـتوسـع االيراني في الـعراق

قاومة االسالمية  وسوريا حتت الفتة االسالم وا
نـعم انـهم جنــحـوا في الـتــوسع الـشـعــوبي لـيس في الــعـراق فـقط بل في
نطقة الـعربية ايضا . ولـعلهم اليعلـمون او يتجاهـلون ان من مكنهم من ا
نـطقـة احلـيويـة واخلـطرة  هم نـفسـهم سـيردوهم الى التـوسع في هـذه ا
حدودهم الدولية الـسابقة  النـها لعبة دولـية  ولن تنجـو ايران منها رغم
ا دى والـتي بدأت تهـدد بها مـنذ االن  اسلحـتها وصـواريخهـا بعـيدة ا
سيـعجل بـاالرتداد عـليـها  بطـرق شتـى وعندئـذ فقـط ستدرك ايـران عظم
الوهـم الذي وقـعت به في الـتـوسع الـشـعـوبي في العـراق لـتـحـقـيق احللم

االمبراطوري الفارسي القد اجلديد . 
وقـد كـان االجـدر بـهــا فـتح صـفـحـة جــديـدة من الـتـعــاون والـتـنـسـيق مع
ـا فـيـها ـنـطـقـة  ـا يـخـدم مـصـالح شـعـوب ا الـعـراق ومع دول اجلـوار 
الشعب االيراني الشقيق . بدال من جعل نفسها عدوا جديدا للعرب وفي
هـذا خـســارة وضـيــاع لـلـمــال واجلـهـد وتــشـتــيت اجلـهـود حملــاربـة عـدو

يفترض انه مشترك 
 ان العراق سـيعـود كما كـان دائمـا عربـيا وستـنتـهي الشعـوبيـة اجلديدة
كما انتـهت سابقا . الن ارضـنا عربية وتـاريخنا عـربي والنبي عربي وآل
بيته االطـهار سالم الـله علـيهم عرب والن الـعمـائم السود عـربيـة والقرآن

عربي.
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ðالـتي قــتل فــيـهـا  15شـخـصــا وحـادثـة

سـيــنـمـا اورورا في  2012ح قـتل 12
شخصا خالل عرض لفـيلم وهما تقعان
عـــلى بــــعـــد نـــصـف ســـاعـــة مـن طـــريق

"هايالندز بارك".

d¼UEð…∫  طالب يتظاهرون امام جامعة طهران خالل االحتجاجات في ايران

{ طـــــهـــــران (أ ف ب) - ارتــــفـــــعت
حـصـيـلــة االضـطـرابـات الـتي وقـعت
خالل تـــظــاهـــرات مــســـاء االحــد في
ايـران الى عـشـرة قـتـلى بـحـسب مـا

. أعلن التلفزيون الرسمي االثن
ــصـدر ان عـشــرة اشـخـاص وتـابع ا
قــتــلـوا بـ"اطـالق نـار مــشــبــوه" عـلى
هـامش اعــمـال عـنف شـمــلت مـديـنـة
تــويــســركــان (غــرب) بــعــد ان كــانت
وســـــائل االعـالم اشــــارت قـــــبال الى
سقوط اربعة قـتلى في مدينتي ايذج

(جنوب غرب) ودورود (غرب).
ولــلــيــلــة اخلــامــسـة عــلـى الـتــوالي
خــرجـت تــظــاهــرات جــديــدة مــســاء
األحد في مدن عدة من بينها طهران
احتجاجا على الضـائقة االقتصادية

والبطالة والغالء والفساد.
وأظـهرت مـقـاطع مـصـوّرة بـثّت على
وســـائل اإلعالم ومـــواقع الـــتــواصل
مـتظـاهـرين يـهـاجمـون مـبـاني عـامة
منـها مـراكز ديـنيـة ومصـارف تابـعة
لـلـبـاسيـج (القـوات شـبه الـعـسـكـرية
ـــرتــبـــطــة بـــاحلــرس الـــثــوري) أو ا

يضرمون النار بسيارات الشرطة.
ومنذ بـدء التـظاهرات اخلـميس قتل

ستة أشخاص وأوقف مئات.
ومــســـاء األحـــد قـــتل مـــتـــظـــاهــران
بــالــرصـاص خالل احــتــجــاجـات في
مــديــنــة ايـذج بــجــنــوب غــرب إيـران
بــحــسب مــا نـــقــلت وكــالـــة "إيــلــنــا"
القـريـبة مـن اإلصالحيـ عن الـنائب
احمللي هـدايـة الله خـادمي الـذي قال
إنه ال يــعــرف مــا إن كــان الــرصـاص

تظاهرين. مصدره قوات األمن أو ا
وفـي مــــديــــنـــــة دورود (غــــرب) قــــتل
شـــخــصـــان مـــســـاء االحـــد عـــنـــدمــا
اسـتــولى مـتـظــاهـرون عـلـى شـاحـنـة
تابعـة جلهاز اإلطفـاء وفكوا فـراملها

من على إحدى التالل.
ـدينـة للـتلـفزيون وقال قـائد شـرطة ا
ـركـبـة شـخـص الـرسـمي "صـدمت ا
أحدهما مسنّ واآلخر مراهق ما أدى

إلى مقتلهما".
ومــسـاء الــــــــسـبت قُــتل شـخــصـان
دينــــة نفسها لكن نائب آخران في ا
حـاكم احملـافـظـة أكد أن قـوات األمــن

تــــظاهرين. لم تطـــــلق النار على ا
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وجرت هذه الـتظاهـرات مساء األحد
رغم أن الــسـلـطــات حـجـبت تــطـبـيق
وقعي إنستاغرام وتلغرام الرسائل 
عن الـهـواتف احملـمـولـة في مـسـعى

لتجنب تنظيم احتجاجات جديدة.
وبــعــد أيـام عــلى بــدء الـتــظــاهـرات
خـرج الــرئـيـس روحـاني عن صــمـته
مــسـاء األحــد مــقـرّاً بــضــرورة مـنح
الـســلــطــات مــواطــنــيــهــا "مــســاحـة
ـتظـاهـرين من لالنـتـقـاد" ومـحـذّرا ا

أي أعمال عنف.
وقــال روحـــاني في جــلـــســة جملــلس
الـــوزراء "االنـــتـــقــاد شـيء والــعـــنف

شيء آخر".
وانـتـخب روحـاني لـواليـة ثـانـيـة في
ــاضي مــســاهـمــا في أيــار/مــايــو ا
خــروج إيـــران من عــزلــتـــهــا مع رفع
الــعــقــوبــات الــتي كــانـت مــفــروضـة

عليها بسبب برنامجها النووي.
وعــقــد اإليـرانــيــون آمـاال كــبــيـرة أن
يـؤدي االتـفـاق الـتـاريـخي مع الـدول

ـــلف الــنــووي إلى الــكـــبــرى حــول ا
انـتـعـاش اقـتـصـادي لـكن ثـمـار هـذا

االتفاق لم تظهر بعد.
فـي الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة أطــلــقت
ـسـيـلـة لـلـدمـوع الـشـرطـة الــقـنـابل ا
ـياه لـتفـريق مـجمـوعات وخراطـيم ا
ــتـــظـــاهــريـن الــذين صـــغـــيــرة مـن ا
أطلقـوا شعـارات ضد احلكم في حي

جامعة طهران.
ووقعت اضطرابات في مدن نوراباد
ودورود وخــورامـابــاد وقــد "أوقـفت
الــسـلـطــات مـســبـبي االضــطـرابـات"

بحسب ما أعلن مسؤول محلي.
وامـتـدت الـتــظـاهـرات إلى مـدن عـدة
منها كرمنـشاه (غرب) وشاه شهر
(قرب اصفهان) وتـاكستان (شمال)
وزجنــان (شـــمــال) وايــذج (جــنــوب

غرب).
وأوقف 200 متـظاهـر في العـاصمة
وأوقف 200 آخرون في مـدن أخرى

بحسب وسائل اإلعالم احمللية.
ـتحـدة األحد عن وأعربت الـواليات ا
دعمـها لـلمـتظـاهرين وتـأييـدها "حق

الـــشـــعب اإليـــرانـي في الـــتـــعـــبـــيـــر
السلمي".

ـا اعـتـبـرته أمـا طـهـران فـقـد نـددت 
تدخال أميركيا في شؤونها.
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وحـذر روحـاني االثـنـ بـأن الـشـعب
"ســيـرد عــلى مــثـيــري االضـطــرابـات
ومـخــالـفي الـقــانـون" فـيــمـا ارتـفـعت
حـصــيـلـة االضـطــرابـات الـتي وقـعت
أثــنــاء تــظــاهــرات مــسـاء األحــد إلى

عشرة قتلى.
وقال روحاني في تـصريح نـشر على
موقعه اإللكتروني الرسمي إن "أمتنا
ستتـعامل مع هـذه األقليـة التي تردد
شــــعــــارات ضــــد الــــقــــانـــون وإرادة
الــــشـــعب وتــــسيء إلى مــــقـــدســـات
الـــثـــورة وقـــيــــمـــهـــا" مـــضـــيـــفـــا أن
"االنـتــقـادات واالحـتـجــاجـات فـرصـة
ولــيــست تــهـديــدا والــشــعب ســيـرد
بــنـفـسه عــلى مـثــيـري االضــطـرابـات

ومخالفي القانون".
وجــاء كالم الــرئــيس اإليــرانـي غـداة
لـيـلة رابـعـة حـافـلة بـالـتـظـاهرات في

ـــا فــــيـــهـــا عـــدد من مــــدن الـــبـالد 
الـعــاصـمـة طــهـران احـتـجــاجـا عـلى
احلكومة وعلى الظروف االقتصادية
الـصـعـبـة مـن بـطـالـة وغالء مـعـيـشـة

وفساد.
وأضاف روحاني "اقتصـادنا بحاجة
إلى عـملـية جـراحـية كـبيـرة وعـليـنا
أن نـــتـــحـــد جـــمـــيـــعـــا" مـــؤكـــدا أن
احلــكـــومــة عـــازمــة عـــلى "تــســـويــة

." واطن مشكالت ا
وأعـلن التـلـفـزيون الـرسـمي أن سـتة
أشـــخـــاص قـــتــــلـــوا مـــســـاء األحـــد
بـ"إطالق نــار مـشــبــوه" عـلـى هـامش
أعـمـال عـنف في مـديـنـة تـويـسـركـان
(غرب) بـعـد أن كـانت وسائل االعالم
أشارت قـبال إلى سقـوط أربعـة قتلى
في مـــديــنــتي ايـــذج (جــنــوب غــرب)

ودورود (غرب).
وقـــال الــتــلـــفــزيــون إن "أشـــخــاصــا
ملثم (..) شاركوا في االضطرابات
وهـاجــمـوا مــبـاني عـامــة وأضـرمـوا

فيها النار" في تويسركان.
وأسفـرت التظـاهرات واالضـطرابات
مــنــذ يـــوم اخلــمــيس عن  12قــتــيال

وتوقيف مئات األشخاص.
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ـنــاوئـة لــلـنــظـام ورغم الــشـعــارات ا
ـتـظـاهـرون في إيـران الـتي رددهـا ا
يرى اخلبراء أن الدافع األكبر حلركة
االحــــتــــجــــاج اجلـــــديــــدة هــــذه هي
إجــراءات الـتـقــشّف الــتي اتـخــذتـهـا

السلطات.
ويقول إسفنديار بـتمانقليج مؤسس
مـــجـــمــوعـــة "أوروبـــا إيـــران بــزنس
فـــوروم" لــوكــالــة فـــرانس بــرس "مــا
يـجـعل الـنـاس تـنـزل لـلـشـوارع عادة
ـشاكل االقـتـصاديـة واإلحـباط هي ا
مـن عـــــــدم وجـــــــود فـــــــرص عــــــــمل

والغموض في مستقبل أوالدهم".
ويـــــــضــــــــيف "ال شـكّ أن إجـــــــراءات
الـــتــقــشّف صـــعــبــة عـــلى (الــرئــيس
حــسن) روحــاني لــكـنــهــا ضــروريـة
واجهـة التضـخّم ومشكالت الـعملة
وحملـاولـة حتــسـ قـدرة إيـران عـلى

جذب االستثمارات".
لـكن صـبـر الـنـاس ال بـد أن يـنفـد من
هذه اإلجـراءات بعـد مدة طـويلة من
ـفـروضـة عـلى طـهـران الـعـقـوبـات ا

بحسب احمللل.
انـطـلـقت شـرارة هـذه االحـتـجـاجـات
اخلــمـيس في مــديـنــة مـشـهــد ثـاني
ـدن اإليـرانـيـة وسـرعـان مـا كـبـرى ا
عــمّت عــددا كــبــيـرا مـن مـدن الــبالد
وأسـفـرت عن مــقـتل سـتـة أشـخـاص
ـئات ووقـوع أعمـال عنف وتوقـيف ا

في مناطق عدة.
ــتــظـاهــرين عن ولم يــتــردد بــعض ا
الذهاب بعيدا في الشعارات مرددين
ـوت للـطـاغيـة" ومـسـتهـدفـ عددا "ا
مـن رمــــــوز الـــــــنــــــظــــــام فـي هــــــذه
االحــتــجــاجــات األكــبــر مــنــذ الــعــام
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ـبادرة ـنـتـدى الـقـومي الـعـربي بـرئـاسـة الـدكـتـور صالح الـدبـاغ ا اخـذ ا
إلطالق أنشطة مئوية الزعيم جمال عبد الناصر.

ــاضي ال الــقـريب وال ــنــاسـبــة ال نـريــد أن نــغـوص في ا وفي هــــــــذه ا
البـعيـد بل نسـعى لتـأكيـد الثـوابت التي أرسـتهـا ثورة 23 يولـيو بـقيادة
الــزعـيم جــمــال عــبــد الـنــاصــر كي نــصـحـح حـاضــرنــا ونــضـمـن لألمـة

مستقبلها.
ـشـروع الــنـهــضـوي الـعــروبي حـيث في والدة الـزعــيم ومـســيـرته ولــد ا
بنية على وعيها لدور اغتصاب شكلت شرارة الثورة في مصر العروبة ا
الكيان الصهيوني ألرضنا في فلسط يـقظة لشعبنا لبناء نهضته وذلك
بـاإلرادة الــصــلــبـة واإلصــرار عــلى إنــهـاء االســتــعــمـار عن أراضــيه في
فلسط ومصر واجلـزائر واليمن وسواها من البـلدان العربية ورفع اليد
عن ثـرواته والتـأكـيـد عـلى هويـته كـمـا والـعمـل على مـقـاومـة احملـتل بكل
ـتـاحـة وكـذلك الـعـمل عـلى مـقـاومـة الـتـخـلف واجلـهل والـفـقـر الـوسـائل ا

ذهبية والتعصب... والطائفية وا
ثوابت لن ننساها ولن ننسى سواها أطلقها الزعيم:

"ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد االستعباد"
كن أن نتهاون فيه حلظة" "إن حترير األرض واجب مقدس ال 

"إننـا عـازمـون علـى احملافـظـة عـلى كرامـتـنـا وسيـادتـنـا واستـقاللـنـا ضد
قنّع" االستعمار اجلماعي واالستعمار ا

"القومية العربية هي التي تقرر كل شيء"
"اللهم أعطنا القوة لـندرك أن اخلائف ال يصنـعون احلرية والضعفاء ال

رتعشة على البناء" ترددين لن تقوى أيديهم ا يخلقون الكرامة وا
يـة وقوى الشر في العالم لقد تعاونت الرجـعية العربـية والصهيونـية العا
قدمة منها في اخلـمسينيات فـرنسا وإنكلترا والـكيان الصهيوني وفي ا
ـتـحدة األمـيـركيـة تـعـاونت كلـهـا على مـحـاولة وقبل ذلك وبـعـد الـواليات ا
ـعادية في حيـاة الزعيم وبعد طمس العروبة في مـصر وقادت احلمالت ا
رحـيله وعـمـلت عـلى مـحـاولـة مـحـو اسمه والـطـعن بـتـجـربـته الـفـذة التي
اتــسـمـت بـاالســتــقالل الــوطــني والــتـحــريــر الــقــومي وبــثـورة صــنــاعــيـة

واجتماعية مشهودة وبعدالة التوزيع واالعتماد على الذات القومية.
ئـوية الزعـيم اخلالـد جمـال عبد إن غايتـنا ومـهمـتنا في اطـالق االنشطـة 
الـنـاصـر هـو الـعـمل لـلــخـروج من مـأزق األمـة بـعـد أن ضـربـهـا اإلرهـاب
ركزية فلسط ناطقيـة والتعصب والتنافر وترك القـضية ا والطائفية وا

بل العمل على تـصفيتـها والتـطبيع مع الكـيان الصهـيوني بدون خجل أو
رادع من ضمير بل بأقصى درجات العمالة واخليانة.

ئـوية للـزعيم اخلالـد التي نـريد أن تكـون فعالـياتهـا على مدى وفي هذه ا
عام 2018 بـكـاملـه نؤكـد فـيـهـا مـشـروع الـنـهـوض الـقـومي وعـلى الـثـقة
عركة بـإصرارنا على قدرات األمة لـلخروج مجـدداً إلى النور لنـربح ا
قـاومـة بـانـهـا طـريق اخلالص الـقومي لـكن بـشـرط الـعـمل عـلى حتـقيق ا
الـوحـدة الـوطــنـيـة لـلـوصــول إلى الـوحـدة الـقــومـيـة بـعـيــداً عن الـتـمـسك

باالنفرادية والشخصانية.
ومن اجـــــــــــل ذلك ال بـــــد من الـــــتـــــداول لـــــوضع
ـئوية انطالقة ناسبـة لكي تكون ا برنامج وطني بـا
هـادفــة لــتـحــقـيـق مـا نــصـبــو الــيه وعـلـى مـســتـوى

ناسبة. ا

سائل بـالسبل كن حل كل هـذه ا
رحلة". الدبلوماسية في هذه ا

ولـدى ســؤال تـرامب في مـنــتـجـعه

في مـاراالغـو بفـلـوريـدا حـول "الزر
الـــنــووي" اكــتـــفى بــالـــرد "ســنــرى

سنرى".

يــومــا قــريــبــ الى هــذا احلــد من
حـرب نـوويـة مع كـوريـا الـشـمـالـية
نطقة" مـضيفا "ال أرى كيف وفي ا
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{ ســــيـــئـــول (أ ف ب) - تــــعـــهـــد
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
ــنــاســبــة الــعـام اون في رســالــتـه 
اجلديد امس االثن بـتعزيز انتاج
الـــرؤوس الــنـــوويــة والـــصــواريخ
الـبـالـسـتــيـة مـا يـظـهـر عـزمه عـلى
حتـقيق طـمـوحـاته العـسـكـرية رغم

عارضة الدولية. ا
وعززت بيـونغ يانغ بـشكل مـلحوظ
ـــاضي جـــهــــودهـــا خالل الـــعـــام ا
لـتــطــويــر بــرنــامــجــيــهــا الــنـووي
والبالستـي احملظورين بالرغم من
ـتعـددة التي تـفرضـها العـقوبـات ا
تزايدة تحدة والتهديدات ا اال ا

من جانب واشنطن.
وأشـرف كـيـم جـونغ اون الـذي أكـد
ان الـــزر الـــنـــووي بـــات مـــوجــودا
بشكل دائم على مكـتبه على جتربة
نووية سـادسة في ايلـول/سبتـمبر

اضي كانت االقوى حتى االن. ا
ــاضي كــمــا أشــرف خالل الــعــام ا
عــــلى عـــــدة جتــــارب لـــــصــــواريخ
بالـستـية عـابرة لـلقـارات مؤكدا ان
الشـمـال قـادر عـلى ضرب االراضي
االمـــيـــركـــيـــة وبـــات قـــوة نـــوويــة
بـالفـعل. وقـال في كلـمـته السـنـوية


