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تحدة) (أ {  اورالندو (الواليـات ا
ف ب) - أطــلق الــرئــيس األمــيـركي
دونــالــد تـــرامب رســمــيًــا الــثالثــاء
حــمـلــة إعــادة انــتـخــابه في 2020
بــطــريـقــة تـشــبه كــثـيــراً تــلك الـتي
وصل فيـها إلى الـسلـطة في 2016
من خالل جتـمـع صـاخب عـزف فـيه
عـلى وتـر الـقـومـيـة وأثـار اخملـاوف
من الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة بـيـنـما

تعهّد بالدفاع عن حقوق العمال.
وأبـدى تـرامب ثقـته بـالفـوز مـجددا
في انـــتــخـــابــات  2020مــنـــتـــقــدا
ـوقـراطيـ واصـفًا مـعـارضيه الـد
تطرف يساري مدفوع إياهم 
"بالكراهية" بينما تعهّد بـ"زلزال في

صناديق االقتراع".
وقــال أمــام نــحــو  20ألف شــخص
من أنـصاره في أورالنـدو بـفلـوريدا

"فعلناها مرة وسنفعلها مجددا".
وأضـاف "لـهـذا أقف أمـامـكم الـلـيـلة
إلطالق حـملـتي االنتـخابـية رسـميًا
لــواليــة ثــانــيـة كــرئــيس لــلــواليـات

تحدة". ا
ولـم يـتـضــمن خـطــاب تـرامب الـذي
اسـتمـر لـنـحو  80دقـيقـة أي أفـكار
مـهـمة جـديـدة أو خطط لـلـمسـتـقبل
بـيــنـمــا ارتـدى أنــصـاره في صــالـة
أورالنـدو قـبـعـات بيـسـبـول حـمراء
ــــتــــحـــدة هــــاتــــفــــ "الـــواليــــات ا
األمـــــيـــــركـــــيــــة" و"أربـع ســـــنــــوات

إضافية".
لــكـن الــرئــيس اجلـــمــهــوري أطــلق
حــمــلــة إعــادة انــتـــخــابه بــتــعــداد
ـكـاسب الـسـياسـيـة الـتي حتـققت ا
في عـهـده مـجدداً تـعـهـده بتـشـيـيد
جــــــدار عــــــلى طــــــول احلــــــدود مع

كسيك. ا
وفي خــطــاب مـلـيء بـتــصــريــحـاته
ـعتـادة قال ـتبـاهيـة ومـبالـغاته ا ا
تــرامب دون إعــطـــاء تــفــاصــيل إنه
ســــيــــشــــرف عــــلـى الــــتــــوصل إلى
عالجات للسرطان واإليدز وسيمهد
الــطــريق إلرســـال رواد فــضــاء إلى

ريخ. ا
لـكن اجلزء األكـبـر من خطـابه تـركّز
عـلى الـصــعـوبـات الـتـي يـواجـهـهـا
الــنــاخــبــون الــبــيض مـن الــطــبــقـة
تـوسطـة والعامـلة الـذين كان لهم ا
ــفــاجـئ الـذي الــفــضل في الــفــوز ا
حـققه كـسـياسي دون خـبـرة سابـقة
في هــــــذا اجملـــــال عـــــلـى هـــــيالري

كلينتون في .2016

وخـالل الــــتـــــجــــمّع حـض تــــرامب
بـشـكل مـتـكـرر احلـشـد عـلـى إصدار
صـــــافـــــرات اســـــتـــــهـــــجـــــان ضــــد
الـصـحـافـيـ الـذين كـانـوا يـغـطّون
ـــنــاســبــة مــشـــيــراً إلى أن كل مــا ا

ينشرونه هو "أخبار كاذبة".
والــــتـــــفت تــــرامـب بــــعـــــد ذلك إلى
ـوقــراطــيــ الــذين قــال إنـهم الــد
"بـاتـوا أكـثر تـطـرفًـا وأكثـر خـطورة
وتــشـــوشًــا من أي وقـت مــضى في

تاريخ بلدنا احلديث".
وقـــال "إنـــهم يـــريـــدون تـــدمـــيـــركم
ويـــريــــدون تـــدمـــيـــر بـالدنـــا كـــمـــا
نعرفها" مضـيفًا "هذا ليس مقبوال

ولن يحدث".
وبـالرغم مـن أن استـطالعـات الرأي
ــبـــكـــرة تــظـــهـــر أن أمـــام تــرامب ا
مـــواجــهــة صــعــبـــة فــإن الــرئــيس
االميـركي يخوض مـعركته مـدعومًا

بثقة قاعدته اليمينية به.
ــتـهم شــخـصــيًـا وتـوجه تــرامب ا
بــسـلـسـلــة من اجلـرائم اجلـديّـة من
قـبل خـصـومه الى احلـشـد بـالـقول
أنـهم شـكـلوا مـًعـا "حـركة سـيـاسـية
عظيـمة" أجبـرت "مؤسسة سـياسية
مــعــطــلــة فــاســدة" عــلى أن تــشــيح

{ واشـنــطن (أ ف ب) - يُـعـدّ وزيـر
سـالح الـــبـــر مــــارك إســـبـــر الـــذي
اخـتـاره الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
تـرامـب امس الـثالثـاء لـيـحل مـكـان
بــاتـريـك شـانــاهــان وزيـرا لــلــدفـاع
بـالـوكـالـة عـسـكـريـا سـابـقـا حتول
إلى االهتمام بالصناعات الدفاعية.
وقـــال الــــرئـــيـس األمـــيــــركي لـــدى
تعييـنه وزيرا للدفاع بـالوكالة على
تويـتـر "أعرف مـارك وأنا واثق من

أنه سيقوم بعمل رائع".
وخالفا لـسلفه الـذي لم يكن يـتمتع
بـأي خـبـرة عـســكـريـة قـاتل اسـبـر
( 55عـامـا) في الـعـراق خالل حرب
اخلـليج في  .1991وكـان في عداد
الفرقة  101الشـهيرة اجملـوقلة في
اجلــيش األمــيــركـي والــتي كُــرّمت
أخــيــرا خـالل احــتــفــاالت الــذكــرى

اخلـــامـــســــة والـــســـبـــعـــ النـــزال
النـورمانـدي. وهو مـقرب أيـضا من
وزيــر اخلـارجــيــة مــايك بـومــبــيـو
ــــيــــة الــــذي درس مــــعه في أكــــاد
رموقة. ويست بويـنت العسكـرية ا
وقـد تــخــرجـا فـي الـعــام نــفـسه في

1986.
ويعرف جـيدا الكونـغرس األميركي
ـشـورة لـعـدد كـبـير الـذي قـدم فـيه ا
من األعــــضـــــاء ســــيــــمــــا مـــــنــــهم
اجلمهوري شاك هاغل الذي أصبح

بعد ذلك وزيرا للدفاع.
كان مارك اسـبر مسـؤوال قياديا في
مجـموعـة رايثـيون الدفـاعيـة منذ 7
ســنـوات عــنـدمــا اخــتـاره الــرئـيس
األمـــيـــركي في  2017إلدارة سالح
الـبــر. ومـنـذ ذلك احلـ يـدأب هـذا
ــتـأهل واألب ـتــحـفظ وا الــرجل ا

لـثالثـة أوالد راشـدين عـلى الـتـنـقل
بـ اجلـامعـات األمـيـركيـة مـحاوال
جتـنيـد شبـان يـتمـتعـون بقـدر كاف
من الــتــعــلــيم لــلــخــدمــة في جــيش
مـــــحـــــتـــــرف يــــــزداد اهـــــتـــــمـــــامه
هـمة بـالتـكنـولوجـيا. وتـبدو هـذه ا
صـــعـــبـــة فـــيـــمـــا يـــقـــوم اجلـــيش
األمــيــركي بــعـمــلــيــات قـتــالــيـة في
أفـــغــانــســتــان وســوريــا والــعــراق

وأفريقيا...
وقد عُهدت إليه أيضـا مهمة جتهيز
جـنود سالح الـبر وتـدريـبهم ويـبلغ
عــــددهم نـــحـــو  14مــــلـــيـــون رجل
وامـرأة. وطُــرح اسـمه بـ الـبـدائل
ارينـز السابق احملتـمل جلنـرال ا
جـيم ماتـيس في اعـقاب اسـتقـالته

دوية في كانون األول/ديسمبر. ا
ويـأتي تـعـيـ إسـبـر وزيـرا لـلـدفاع

ـفـاجئ لـتـرشيح نـتـيـجـة الـسـحب ا
شـانـاهــان ألسـبـاب عـائــلـيـة. وهـذا
يــعــني أن وزارة الــدفــاع قــد تـبــقى
أيــضــا طـوال أشــهــر من دون وزيـر
أصـــــيل في خـــــضـم الــــتـــــوتــــرات

تصاعدة مع إيران. ا
وعــلـق آدم ســمـــيث رئــيـس جلــنــة
ــســـلـــحـــة في مـــجـــلس الـــقـــوات ا
الــنــواب عــلى هــذا األمــر بــالــقـول
"يـحـتـاج دفاعـنـا الـوطـني إلى وزير
كن" دفاع أصـيل في أسـرع وقت 
معربا عن ارتياحه الختيار اسبر.
واضـاف ســمــيث في بــيــان "إذا مـا
ـنــصب فــأنـا واثق ثُــبت في هــذا ا
من أن إســبـر ســيــكــون قــادرا عـلى
تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني
ـــعـــزل عـن اي تـــأثـــيــــر خـــارجي

واعتبارات سياسية".

بــوجـهـهـا. واصـطف أنـصـاره عـلى
األرصـــفــــة وسط أورالنــــدو طـــوال
الــيــوم حــيث انــتــظــروا فـي خــيـام
وعلى مقاعد ليكونوا أول من يصل

إلى الصالة.
وقـال أحـد مـؤيـديه ديفـيـد مـيـلوني
لــوكـالــة فــرانس بــرس "هــذا حـدث

تاريخي لن نفوته مهما حصل."
وستكون فلوريدا ب أهم الواليات
كن أن تغيّر تأرجحة" أي التي  "ا
مــعـــســكــرهـــا بــ اجلــمـــهــوريــ
ــوقـراطــيـ من انــتـخــابـات والـد
ألخـــرى إذ قـــد تـــمـــكن تـــرامب من
رشـح الذي يـتم اخـتـياره ـة ا هـز

وقراطيًا. ب  23مرشحًا د
ويـعــد وضع االقــتـصــاد األمــيـركي
الذي قال إنه "موضع حـسد العالم"

أقوى نقطة في صالح ترامب.
لــكن الـرئــيس أشــار إلى أن "احلـلم
األمـيركي" بـحـد ذاته بات في خـطر
ـهـاجـريـن غـيـر الـشـرعـي جـرّاء ا

ــرتـبط مـصــراً عـلى أن مــشـروعه ا
كسيك سيمضي قدمًا. بجدار ا

وقـال إن "الــهـجـرة الــواسـعــة غـيـر
اليـ العـمال من الشـرعيـة تأتي 
نافسة نخفضة  أصحاب األجور ا

األميركيـ األضعف على الوظائف
واألجور والفرص قـاطع الطريق

عليهم لبلوغ احللم األميركي".
إال أنه لم يـــتـــطـــرق إلـى إعالنه في
وقت ســـابق مـن الـــيـــوم ذاته بـــأنه
سـيــأمـر بـتـرحـيل "ماليـ األجـانب

." غير الشرعي
فاجئ في تـغريدة وأعلن الـتهديـد ا
نـشرهـا صـبـاحًـا أعـقبـتـهـا تـقـارير
إعالمـية تـشـير إلـى أن ال فكـرة لدى
ـســؤولــ في اإلدارة األمــيـركــيـة ا

بشأن ما يخطط له الرئيس.
وقـبل انــطالق الـتــجـمع بــسـاعـات
ـسـؤولـ أصــر الـرئـيس عــلى أن ا

كانوا يؤيدون مشروعه.
وقــال لـــلـــصــحـــافــيـــ في الـــبــيت
األبـــيـض "ســـيــــبـــدأون األســــبـــوع

قبل". ا
وبــعــد أكــثــر من عــامــ مــفــعــمـ
بــــاألحــــداث في الــــبـــيـت األبـــيض
يراهن قطب العـقارات السابق على
أن اجلــمـهـوريـ وعــدداً كـافـيًـا من
أصحاب الياقـات الزرق سيدعمونه

مجدداً في .2020
لــكن ال شك في أن حتــقـيـقًــا مـطـوالً
بـهـمة مع بـشأن تـعـامالت تـرامب ا

ــوقــراطي آخـر وانــتـقــد مــرشح د
بـارز هـو الـيسـاري بـيـرني سـاندرز

خطاب ترامب في فلوريدا.
وقـال "يـجـعـلني االسـتـمـاع لـترامب
أشـعـر وكـأنه رجل يـعـيش في عـالم
مــــواز (...) وبـــأنـه رجل يــــنــــبــــغي

ته". هز
وأظـهـر اســتـطالع أجـرتـه "جـامـعـة
كــويــنــيــبــيـــاك" ونــشــرت نــتــائــجه
اخلــمــيس أن بــايــدن يــتــقــدم عــلى
ئة ترامب بنـسبة  50مقابل  41با
في فـلوريـدا بـينـما يـتـقدم سـاندرز
ـئة عـليـه بنـسـبة  48مـقابل  42بـا
فـي الـــــــــــــواليــــــــــــة. وال حتـــــــــــــمـل
بكـرة أهميـة كبيرة االستطالعـات ا
وسـبق أن فـشلـت في التـكـهن بـفوز
تــرامب عـلـى كـلـيــنـتـون في .2016
لـــكن ال شـك في أنـــهـــا تـــشــيـــر إلى
الــســبــاق احملــمــوم الــذي يــنــتــظـر

رشح في انتخابات .2020 ا
وانــــتــــقــــد تـــرامـب مـــا وصــــفــــهـــا
بــاالسـتــطالعـات "الــزائـفــة" بـيــنـمـا
أشـارت تـقـاريـر إعالمــيـة أمـيـركـيـة
إلى أن فـريق حـمـلـته أقـال عدداً من
األشـــــــخــــــاص الـــــــذي يـــــــجــــــرون

استطالعات حلسابهم.

WKLŠ∫ الرئيس االمريكي دونالد ترامب في حملته االنتخابية الثانية

ثير لالنقسامات روسيا وأسلوبه ا
أثــرا سـلـبًـا عـلـيه. وانـخـرط تـرامب
بنزاعات وسجاالت سواء مع أعداء
شـخصـيـ له في واشـنطن أو دول
أجـنـبـيـة. وتـهـدد احلـرب الـتـجـارية
مـع الـصــ الــتي أشـار تــرامب في
ـاضي إلـى أنـهـا سـتـكـون "سـهـلة" ا
بالتـحول إلى واقع جديـد قائم على
الــرســوم اجلــمــركــيــة والــتــوتــرات
الــدائـمــة. وفي هـذه األثــنـاء ارتـفع
منسوب الـتوتر في الشرق األوسط
خالل األسابيع األخيرة على خلفية
سلـسلـة هجمـات استـهدفت ناقالت
نـــفـط واتــهـــمت إيـــران بـــالـــوقــوف
وراءهـــا بــيــنــمـــا عــززت واشــنــطن

نطقة. انتشارها العسكري في ا
وفي خــضم الــتــوتـر أعــلن تــرامب
الـثالثاء تـعيـ وزير اجلـيش مارك
اسبـر وزيراً لـلدفـاع بالـوكالـة مكان

باتريك شاناهان.
وتـظهـر سـلسـلة اسـتـطالعات تـقدم
ــوقـــراطي جــو بــايــدن الــذي الــد
تركـز حـملـته على إعـادة البالد إلى
مــا كـانـت عـلــيه في عــهــد الــرئـيس
الــذي شــغل مــنــصب نــائــبـه بـاراك

أوباما على ترامب بشكل كبير.
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قـبل خـمـسـة أعـوام كـانت األرض حتـتـرق واجلـثث تـنـتـشـر في الـطـرقات
ومـياه دجلـة أصبحت بلـون الدماء والسـماء غطتـها سحب سوداء ورسل
ـوت صارت تطرق األبواب وبلغت القلوب احلناجر خوفا وهلعا ورايات ا
سـوداء ترفـرف تتـوعد بـالويل والـثبـور وظن اجلميـع أنهم غرقـى في بحر
مـتـالطم األمـواج. تـركت أحـداث عام  2014بـصـمـتـهـا في تـاريـخ الـعراق
وحــيــاة الـعــراقــيـ وذكــريــاتـهم ومــا زالت األســبــاب الـتي أدت الـى تـلك
األحـداث تـمثل هـاجسـا ومـبعـثا لـلقـلق لـدى الكـثيـر عـلى الرغم إن نـتائج
وتـداعـيـات مـا حـصل لم تـنـته الى االن ونـحن نـعـيش ذكـرى مـرور خمس
سـنوات على يـوم النكـسة واجتـياح عصـابات داعش للـمحافـظات الغـربية
من الــعــراق ووقـوفــهــا عـلـى أطـراف بــغـداد بــعــد أن تـبــخــرت ثالث فـرق
عـسكرية مـجهزة بأحدث األسـلحة وآالف من قوات الشـرطة والصحوات
وصـار اإلعالم الـداعم لإلرهـاب يـبـشر بـسـقـوط بـغـداد. جتاهـلت الـسـلـطة
ــؤثــرة في حــيــنه كـثــيــرا من الــدعـوات احلــاكــمـة والــقــوى الــسـيــاســيـة ا
ـناشـدات الداعيـة الى تهدئـة األوضاع وعـدم جر البالد الى نـفق مظلم وا
يـعـرف أوله وال يـعـرف نهـايـته وإيـقاف الـصـراعـات الـسيـاسـيـة التي أدت
ـا حـصل في الــعـاشـر من حـزيـران عـام  ?2014لــكن األغـلب لــلـوصـول 
وضـعوا أيديهم في آذانهم واستـمروا في صراعاتهم يتـكالبون على مغا
الـسـلطـة والثـروات مـباحـة لكل مـن إدعى دفاعه عن مـكـون معـ فكـثرت
أبـواق الفـتنة واألصـوات اإلنتـهازية جـاعلـة العراق وقـودا حملرقـة حزيران
ومــا بـعـدهــا. إمـام الـهـجــمـة اإلرهـابــيـة الـتي أرادت رسم خــرائط جـديـدة
إنـتفض أبناء العراق وتـسابقوا الى سواتر الـقتال بحماس مـنقطع النظير
وخـاضـوا مـعـارك ضـاريـة ألكـثـر من ثالث سـنـوات  قـدمـوا خـاللـها آالف
عـاقـ حـتـى تمـكـنـوا مـن دحر الـشـهـداء وأضـعـاف ذلك من اجلـرحـى وا
اإلرهـاب وحتــريـر األرض ولم يـكن لـيـتـحـقـق ذلك لـوال تـكـاتف الـعـراقـيـ
ـا يحيط بـها من أخطار وتـوحيد صـفوفهم وإسـتشعار الـقوى السـياسية 
وجتـاوزهـا خلالفاتـهـا السـياسـيـة والدعم الـدولي الـذي حضي به الـعراق
لـدحر اإلرهـاب الداعـشي. لم تكـد احلرب تـنتـهي حتى نـزل اجملاهدون من
.. وعاد الصراع واألزمات األمنية والعشائرية غا سفح اجلبل إلقتسام ا
ـشاكل والـطـائـفيـة لـنـفس األسبـاب الـتي حـدثت سابـقـا ولم حتل أغـلب ا
ناطق الـتي ساعدت على ظهور حواضن اإلرهاب وبـقي كثير من سكان ا
الـتي عـانت اإلرهاب في مـعسـكرات الـنـازح ومـا زال األمن مفـقودا في
مـناطق كثيرة وعادت الهـجمات اإلرهابية من جديد وبـتنا نشهد أوضاعا
شـبـيهـة بـالتي سـبـقت ظهـور داعش وأصـبح اإلرهاب يـنمـو من جـديد في
ـناطق الرخـوة باعثا رسـائل مهمة عـلى اجلميع االلتـفات إليهـا وقراءتها ا
بـدقـة. إذا إسـتـمـر الـصـراع الـسـيـاسي عـلى مـا هـو عـلـيه اآلن ولم تـضع
ناطق الرخوة وتوفر شاكل في ا عاجلة ا احلـكومة إستراتيجية واضحة 
واطن األمن فـيـهـا على أسـس مهـنـية تـراعي حـرمـة ا
وتـولي عناية خاصة لـلقضاء على حواضن اإلرهاب
فإن البلد سيعود الى الظروف التي لم تنسى آالمها
ومــآســيــهــا بـعــد فــهل هــنــاك من يــســمع نــواقـيس

اخلطر? أم في آذانهم وقر?.

بغداد
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قـادةُ الـثـورة الـعـبـاسـية –كـانـوا يـتـظـاهـرون بـالـوالء الهل الـبـيت (عـلـيـهم
ا يـريـدون اسـقـاط احلـكم االمـوي ثأرا لـلـدمـاء الـزكـية السـالم) وانهـم ا
التي أراقها األمـويون منـهم وكان شعـارهم ( الرضا من آل مـحمد) وهو

شعار سياسي محض أرادوا به كسب قلوب الناس ...
وقد شخّص االمام الصادق (عليه الـسالم) بثاقب بصره ذلك  ومن هنا

كانت له مواقفه التاريخية من اولئك الثوار 
وباختصار شديد نقول  :

ارسل (ابـو مــســلم اخلـراســاني) رســالـة الى االمــام الـصــادق (ع) قـال
فيها:

اني ادعو الناس الى موالة اهل البيت  
فانْ رغبتَ فليس مزيد عليكَ 

وهو بهذا يظهر كامل االستعداد لالنضواء حتت رايته .
أتدرون ماذا كان اجلواب ?
أجابه االمام الصادق (ع) :

{ ما أنتَ مِنْ رجالي وال الزمان زماني } 
لل والنحل للشهرستاني ج 154/ 1 راجع ا

وجـة ويـبـرعُ في طرح ان هنـاك في كل عـصـر وفي كل ثـورة من يـركب ا
االهداف والـشعـارات حتى اذا مـا ثُنِـيتْ له الوسـادة تَكـشّفَ القـناعُ عن

وجهه احلقيقي .
وأبو مسلم اخلراساني كان من ذلك الطراز ...

وقد كان جـواب االمام الـصادق (ع) في مـنتـهى احلكـمة والـسداد  وقد
أبطل به اطروحته .

كان (الفضل الـكاتب) عند االمـام الصادق (ع) ووصله كـتابُ ابي مسلم
فقال االمام: ( ليس لكتابك جواب أخرج عنّا ) 

راجع بحار االنوار ج47/297
وهكذا كان احلال مع ابي سـلمة اخلالّل الذي سميّ في مـا بعد ( بوزير
آل محمد) وقد اتخذ قـراره بعد موت ابراهيم االمام أنْ يـتصل بالعلوي
بدالً عن العباسي فكتب الى االمام جعفر بن محمد الصادق والى عبد
الله  احملض ( عبد الله بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب ) .

والى عمر األشرف بن االمام علي بن احلس زين العابدين .
وأرسل كتبه الثالثة بيد رجل مؤتمن معروف بوالئه الهل البيت 

وقال حلامل كتبه :
أقصـد أوالً جـعفـر بن مـحمـد فـان أجـاب فأبـطل الـكتـابـيْن اآلخريْن ( أي

انصرف عن ايصالهما الى من ارسلتك اليهما ) 
وان لم يُجب فاقصد الثاني ( اي عبد الله احملض) 

فان لم يجب فاقصد عمر األشرف 
وح وصول حامل الكتاب الى االمام الصادق (ع) قال االمام خلادمه:

أدنِ السراج مني  
فأدناه  

فوضع الكتاب على النار حتى احترق فقال الرسول :
أال جتبيه ?

قال االمام :
قد رأيتَ اجلواب 

وهذه هي احلنكة السياسية .
ولم يـكن االمـام الـصـادق (ع) بـالرجـل الـذي تلـتـبس عـلـيه األمـور ... في

ح أنّ عبد الله احملض وقع في الفخ ..!!
والسؤال اآلن :

ا دعاه اليه ( أبو سلمة اخلالل )  ما هي الدوافع وراء رفض االمام 
واجلواب :

انّ (ابا سلمة) قـويت شوكته بعد وصـول القوات اخلراسانـية الى الكوفة
ـواقع السـيـاسـيـة والـعسـكـريـة  وانّ اخـتـياره فـأخذ يـعـتـمـد رجـاله في ا
ا أراد ان يكون االمام الصادق (ع) للخالفة  كان مـجرد غطاء شرعي 

عليه من السيطرة على معاقد األمور والسلطة دون منازع .
ا راسل غـير االمام الصـادق (ع) فما معنى ولو كان صادقـاً في نواياه 

ارساله الكتب الثالثة اذن ?
ن اسـتـغـلـهـمـا الـعـبـاسـيـون وغـاب عن أبي مـسـلم وابي سـلـمــة انـهـمـا 

للوصول الى السلطة ...
رسـومـة من قبل وكان االمـام الـصادق (ع) عـلى درايـة كامـلة بـاخلـطط ا
العباسي وبأهـدافهم احلقيقيـة  التي لم يكن فيها مـا يبعث على القبول

واالرتياح ...
ـوقف من االمـام الــصـادق (عـلـيه الــسالم) يـنـطـوي عـلى درس انّ هـذا ا

ثم وهو :
ـتشـدق بالـشعارات الـبّراقـة يخادعـون بها لزوم احلذر من كل اوائك ا
باد . الناس للوصول الى أغراضهم الشخصية بعيداً عن حسابات ا
... عاصر من أمثال اولئك اخملادع االنتهازي وكم شهدنا في واقعنا ا
ــبـــاد ال تــنــتـــصــر عــلـى يــد فــرســـان احلــيل انّ ا
ا تنتصر ناورات ... وا راوغات وا واألباطيل  وا
ضـح بـدأيـ اخمللـصـ ا على يـد الـرسالـيـ ا

من أجلها باالرواح واالموال وبكل غالٍ وعزيز.

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ــــتــــحــــدة (الــــواليـــات {  اال ا
ــــتـــحـــدة), (أ ف ب) - عـــرقـــلت ا
روسيـا والـصـ الـثالثـاء مـسعى
ـتحـدة يـهدف أمـيـركيـا في األ ا
إلـى وقف إمـــدادات الــــوقـــود إلى
كـوريـا الـشـمـالــيـة الـتي تـتـهـمـهـا
واشــــنـــطـن بـــتــــجـــاوز الــــســـقف
ــسـمــوح لـعـام 2019 الــسـنـوي ا
وفـق مــــــــا أفـــــــــادت مــــــــصــــــــادر

دبلوماسية.
وطـلبت مـوسكـو وبكـ مزيدا من
الـوقت لـدراسـة الـطـلب األمـيـركي
الــذي أيــده  25من أعــضــاء األ
ـتـحدة بـيـنـهم الـيابـان وفـرنـسا ا

صادر. انيا وفق ا وأ
وقــبل اســبــوع اتـهــمت الــواليـات
تحدة في تقرير كوريا الشمالية ا
بخرق السـقف الذي تفرضه األ
ـتحـدة على واردتـها من الـوقود ا
عـبـر إجـراء عـشـرات من عـمـلـيات
النـقل من سـفـيـنـة إلى أخـرى هذا

العام.
ـفـروض عـلى واردات والــسـقف ا
الـوقـود هـو من ب مـجـمـوعة من
الـعـقـوبـات الـتي تـبـنـاهـا مـجـلس
األمـن ردا عـــــــلـى الـــــــتـــــــجـــــــارب
الــبــالـســتـيــة والــنـوويــة لـكــوريـا

الشمالية.
ــتــحـدة عــلى وتــصـر الــواليــات ا
إبـــقـــاء "أقـــصـى الـــضـــغـــوط" من
الـعقـوبـات على كـوريـا الـشمـالـية
حـــــتى تـــــوافـق عــــلـى تـــــفــــكـــــيك

برنامجها التسلحي.
وكــانت واشـــنــطن قـــد طــلــبت أن
حتـكم جلنـة عقـوبات تـابعة لأل

ـتــحــدة بـأن الــسـقـف الـســنـوي ا
احملـدد ب 500ألف بــرمــيل قـد 
جتاوزه وأن تـأمـر الـلجـنـة جـميع
الــــدول بــــوقـف إمــــداداتــــهــــا من

الوقود.
وكـــان أمـــام الــدول األعـــضــاء في

جلـنة الـعـقـوبـات ومنـهـا روسـيا
والـصـ مـهـلـة تـنـتـهي الـثالثـاء
لالعـــــتـــــراض عــــلـى طـــــلب وقف
شـــحـــنــات الـــوقـــود إلـى كـــوريــا
الشمالية. وجاء في التقرير الذي
حـصلت وكـالة فرانـس برس على

تـحدة نـسخـة مـنه إن "الواليـات ا
وشــركـاءهــا ال يـزالــون يـشــعـرون
بــــالــــقـــلـق الـــشــــديــــد إزاء حـــجم
انـــتــهــاكـــات قــرار مـــجــلس األمن
الـدولي التي حتـصل فيـما يـتعلق
بــواردات كــوريــا الــشــمـالــيــة من

كرر". منتجات البترول ا
ــــتــــحـــدة ورصــــدت الــــواليــــات ا
واليـابان ثماني عـمليـات نقل غير
قــانـونـيــة من سـفـيــنـة إلى أخـرى
تتـضـمن نـاقالت كـورية شـمـالـية

وفق التقرير.

ــتــحـدة 70 ورصــدت الــواليــات ا
حالة أخرى من تسليم الوقود في
أعــــالي الــــبــــحــــار بــــ كــــانـــون
الــثـاني/يـنــايـر ونـيــسـان/أبـريل
رغم أن حــــجم الـــوقــــود الـــتي 
حتميله من السفن غير معروف.
ويقول دبـلوماسيـون إن الكوري
الـــشــمــالــيــ أســيــاد في إخــفــاء
السفن عن طريق رفع أعالم زائفة
أو مـــســـتـــنـــدات زائـــفـــة حلـــجب
صلحة بيونغ يانغ. استخدامها 
تـحـدة الـعام واتهـمت الـواليـات ا
ـاضي كوريـا الشـمالـية بـتجاوز ا
ـفـروض علـى وارداتـها الـسقـف ا
من الوقـود من خالل عملـيات نقل
غــيــر شــرعـــيــة من ســفـــيــنــة إلى
أخــــرى لـــكن روســـيـــا والـــصـــ
ـعـلـومات أثـارتـا تـسـاؤالت إزاء ا

ولم يتم اتخاذ أي تدابير.
ــاضـــيـــة أجــرى خـالل الــســـنـــة ا
الـرئـيس األمـيركي دونـالـد ترامب
والــزعـيم الــكـوري الــشـمــالي كـيم
جـون أون قــمــتـ لــكن الــثـانــيـة
الـتي عــقـدت في فــيـتــنـام انــتـهت
فجـأة بعـد أن أخفق الزعـيمان في
االتــفـاق عـلى مــا سـتـكــون كـوريـا
الشـمـاليـة مسـتـعدة لـلـتخـلي عنه

مقابل تخفيف العقوبات.
ودعـا الرئـيـس الـكوري اجلـنـوبي
ـاضي مــون جـاي-إن األســبــوع ا
لــلــقــاء جــديـد قــريـب بـ تــرامب
كن وكيم قائال إن إطـالة األزمة 
أن يـضــعف اسـتـعــداد الـزعـيـمـ
ـــواصـــلــة احلـــوار بـــشـــأن شــبه

اجلزيرة الكورية.
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