
ـشاكلهم اعجب من الـذين يتمـنون ان يكون الـعام الذي يـنتهي خـاتمة 
الـتي يــواجـهـونـهــا.انـا احتـدث عـنـا كــشـعب يـتــمـنى قـبل نــهـايـة الـعـام
بسـاعات ان يـكون الـعام اجلـديد حـامال لوضع جـديد.هـنا نحـن نتوهم
بان الزمن او اشـهر السنـة اجلديدة فـيها ما قـد يساعدنـا.اننا نظن ان
دخولنـا الى عام جديد يـعني ان االمور سـتتغيـر وهذا خطأ كـبير ال بد
مـن ايـضـاحه.ذلك الن احـداث الـزمن لـيس وحــدات مـنـفـصـلـة نـتـركـهـا
خلـفنـا ان انتهى الـعام لـنبدأ بـوحدات واحـداث جديدة.تـشبه الـسنوات
نهـرا جمـيال سمم االهـمال مـاءه.كذلك هي اعـوامنـا التي تـنقـضي.انها
ــتــصــارعـة عــلى ــكــر الــســيـاســة والــفــســاد واالحــزاب ا مـســمــمــة 
الــســلــطـة.لــذا لن يــكــون الـعــام اجلــديــد اال نـســخــة سـيــئــة من الــعـام
ـــاضي.اعـــني ان 2019 ســـتـــتـــكـــرر في 2020 بـل ان مـــشـــاكـــلـــنــا ا
سـتـتضـخم اكـثـر حـتى يـنـتهي 2020 لـيـكـون عام 2021 اكـثـر بـؤسا.
اقــول هـذا النــني اراقب الـوضع الــعـام,وافــهم دور الـســيــاسـة في في
ـاضية خير دليل تخريب حياة الـناس.وما حصل عنـدنا طيلة االعوام ا
عـلى ان الطـبقـة السـياسـيـة افسـدت نهـر السـنوات الـعذب.ولم يـعد من
ة لم شـاكل قـد ـواطن ان يـامل خيـر وتـطـورا من سنـة جـديـد  حق ا
تنـته ولن تنتـهي بسـهولة. اذن نـحن نتـسول االمان,واحلريـة من شهور
سنـة جديـد مقـيدة بذيل الـسنـة الراحـلة.ال يوجـد فصل في ايـة مشـكلة
ة غير يواجهها البلد.كـما ان بتر السنة اجلديد عن جـسد السنة القد
يتة تـنجب لنا مولودا جديدا يشبهها.لكن رة.لنقل ان السنة ا كن با
شـوهة.?بـكـلمـة واحـدة السـيـاسيـون.انهم من يـتـحكم بـهـذه السـنـوات ا
ـادة الــتي يـصــنع مـنــهـا سم ازرق يــقـتل كـل حـيــويـة الـزمـن وتـفـاؤل ا
ـزقون الـوحدة العـضوية لـتطور الـزمن ليبـدلوها النـاس. السيـاسيون 
بروتـ تكـرار االقدار نـفسـها.كـيف.?خذوا مـثال قبـل نهـاية عام 2019
بـثالثـة ايـام قصف االمـيـركـان لواء تـابـعـا للـحـشـد الشـعـبي في الـقائم
سقط فـيه اكثر من 80 جريـحا وشـهيـدا.هل ستـنتهي
هـذه احلـادثـة.لـقـد اسـتـمـرت في رد فـعل اقـتـحـام
الـــســفــارة االمــريــكــيــة يــوم 2019/12/31. ثم
ـتـظـاهـرون ظـهـر االربـعـاء الـذي كـان انـسـحب ا
الـيــوم االول في الـسـنـة اجلــديـدة.هـذا يـعـني ان

تد وال نهاية لتوقفه.   تد و احلدث 

الـنجـاح كـلمـة يالـهـا من حالوة حيث يـتـسابق الـناس عـلى الـفوز بـها
فكل واحد منـا يريد ان يكون أنـساناً ناجحـاً في حياته إذا سنحت له
فـرص الــنـجـاح وكل واحــد مـنــا يـريـد ان يــكـون أنـســانـاً نــاجـحـاً في

مراحل حياته لتحقيق هذه األمنية.
نـرى بـأن أعـيـننـا ان الـكـثـير مـن البـشـر يـسـعون ويـتـسـابـقون من اجل
عرفة رء في عالم العلم وا ا قد يـنجح ا الوصول الى هذه احملطة لر
ا عـكس ذلك يصـاب باخلذالن في هـذا العالم من خالل الدراسـة ولر
الـذي قـضى فيه سـنـوات ليـست بـالقـلـيلـة ومن اجل اشـباع طـمـوحاته
للوصول الى ما هو اعم واكبر لتحقيق ذلك من حيث اجلهد الذي بذله
ضمار ال يتنـاسب مع ما كـان يصبو الـيه من فرص الـنجاح في هـذا ا
ـستقـبل الذي كان يـحلم به من اجل األفضل واالعم ولرسم صورة ا

السيما ان كانت له طموحات بتحقيق أهدافه.
ان الـنجـاح لـيس مضـمـوناً دائـمـاً في معـتـرك احليـاة ولـكون االنـسان
تغـيرات التي يسـعى دائمـاً الى العيش األفـضل لكـون احيانـاً تكـون ا
حتـيط به لــيـست بــالـرؤيـة الــتي هـو يــراهـا من ضــيق الـعــيش وكـمـال
الـعـقـل وان ال يـرسم حلـيـاته صـورة عـكـسـيـة ان لم يـكن مـوفـقـاً بـذلك

اجلهد الدراسي الذي بذله والذي اخذ منه نصف عمره وشبابه.
علمتنا احلياة واالقدار ان هناك فرقاً ب الرجل الناجح والرجل اذي
أصـابه الـفشل األول يـقف امـام تـيار احلـيـاة صلـبـاً مـتفـائالً والـثاني

يقف متفرجاً وكانه يريد من النجاح ان يسعى اليه.
ـرء ان يـعـلم بأن اهم ـوضوع عـلى ا خـتـاماً لـهـذا ا
مقومات النـجاح هو ان ال يستـسلم لليأس...أبداً
حــيـث لــيـس هــنـــاك حـــدود اذا عــرف االنـــســان
اكــتــشــاف قــدراته الــذاتــيــة الــتي تــتــنــاسب مع
ا الـعـصر الـذي هـو فـيه حيـث الرؤيـة انـعـدمت 

قد مضى وما هو القادم.
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{  واشـنـطن (أ ف ب) - تـوعـد الرئـيس
األمـيـركي دونــالـد تـرامب مــجـددا مـسـاء
األحـد بـضـرب مـواقع ثـقـافـيـة في إيـران
رغم الــتـــنــديــد الــذي أثــارتـه تــهــديــداته
السابـقة سواء في إيـران أو في الواليات
ـتـحـدة نـفـسـها حـيـث ارتفـعـت أصوات ا
ـة تــتـهــمه بـالــتــحـضــيـر الرتــكـاب "جــر
حــرب".وقــضـى وزيــر اخلــارجـــيــة مــايك
بـومـبـيـو الـصــبـيـحـة يـؤكـد أن الـواليـات
تـحـدة سـتـحتـرم "الـقـانـون الدولي" في ا
حـــال وجــهـت ضـــربــات إلـى إيــران.لـــكن
الــــرئــــيس األمــــيــــركي لـم يــــتــــراجع عن
ــســاء.وقـال تــهــديــداته بل جــددهــا في ا
لــصـــحــافــيــ يـــرافــقــونه فـي الــطــائــرة
الرئـاسـيـة "نسـمح لـهم بـقـتل مواطـنـيـنا.
نسـمح لهم بتـعذيب وتـشويه مـواطنـينا.
نـسـمح لـهم بـاسـتـخـدام قـنـابل لـتـفـجـيـر
واقـعهم س  مواطـنيـنا. وال يـحق لنـا ا
الـــثـــقـــافـــيـــة? األمـــور ال تـــســـيـــر بـــهـــذا
الـشـكل".ونـشـأ اجلـدل من تـغـريـدة تـوعد
فـيـهـا تـرامب بـاسـتـهداف 52 مـوقعـا في
إيــران إذا ردت اجلـمــهــوريــة اإلسالمــيـة
عسـكريـا على قـتل قائـد فيلـق القدس في
احلرس الـثـوري اإليراني اجلـنـرال قاسم
سليماني اجلمعـة في ضربة أميركية في

بغداد.
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ــــواقع الـ 52تــــمــــثل عــــدد وأوضح أن ا
األمـيـركـيـ الــذين احـتـجـزوا رهـائن في
السـفارة األمـيـركيـة في طـهران ألكـثر من
ســنــة أواخــر الــعـام 1979  مــحــذرا بـأن
ـواقع "عــلى مـســتـوى عـال بـعض هــذه ا
جدّاً وبـالغة األهـميـة بالـنّسـبة إلى إيران
والــثـــقــافـــة اإليــرانـــيّــة".بــعـــد ذلك جــال
بـومـبيـو عـلى الـبـرامج الـصـبـاحـيـة على
كبـرى الـشبـكـات التـلفـزيـونيـة األمـيركـية
لــيــؤكــد أن واشــنـــطن ســتــحــتــرم "إطــار
الــقــانــون" مــتــفــاديــا في الــوقت نــفــسه
مـعــارضـة الــرئـيس بــشـكل صــريح.وقـال
مـــتــــحـــدثـــا لـــشـــبـــكــــة سي إن إن "عـــلى
األمـيركـيـ أن يـعـرفـوا أننـا سـنـحـمـيهم
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جـامـعــة هـارفـرد بــأن إدارة تـرامب أيـدت
قرارا كـان يـهدف إلى مـنع تـنظـيم الـدولة
اإلسالمـيـة من تـدمــيـر مـواقع من الـتـراث
ي مثل مدينـة تدمر في سوريا.وأقام العا
محمـد جواد ظريف مـقارنة بـ تهديدات
اإلدارة األمــيـركــيــة احلـالــيــة وتـهــديـدات
تـــنــظـــيم الـــدولـــة اإلسالمـــيــة.وكـــتب في
تــغــريـدة "نــذكــر الــذين يــهــلـوســون وهم
يحـلـمون بـاالقـتـداء بجـرائم احلـرب التي
ارتــكــبـــهــا تــنــظــيـم الــدولــة اإلسالمــيــة
باسـتهـداف تراثـنا احلـضاري: عـلى مدى
آالف السـن خالل تـاريخـنا أتى بـرابرة
ودمـــروا مـــدنـــنـــا وهـــدمـــوا صـــروحـــنـــا
وأحرقوا مكتباتنا".وتابع "أين هم اليوم?
نـحن مــا زلـنـا هــنـا".وشـبه الــبـعض هـذه
الـتـهــديـدات بـإقــدام حـركـة طـالــبـان عـلى
تدمـير تمـاثيل بـوذا العـمالقة في بـاميان
في أفــغــانــســتـان فـي آذار/مـارس 2001.
وردت الـسـنــاتـورة إلـيــزابـيث وارن الـتي
حتـــتـل مـــوقـــعـــا مـــتـــقـــدمـــا في حـــمـــلـــة
ـوقـراطـية االنـتـخـابـات الـتـمـهـيـديـة الـد
لـتـعـيـ مـرشـح احلـزب لـلـبـيت األبـيض

ثابة إخطـار للكونغرس األميركيّ تكون 
بـأنّه إذا مـا أقــدمت إيـران عـلى ضـرب أيّ
شـخص أو هـدف أمـيــركيّ فـإنّ الـواليـات
ــقـابـل سـتــضـرب بــسـرعـةٍ ـتــحـدة في ا ا
ــا بــطــريـــقــةٍ غــيــر وبــقـــّوة كــامــلـــة ور
مــتـنــاســبــة".وغـالــبــا مــا يـؤيــد احلــزبـان
ـقــراطي واجلــمــهــوري الـعــمــلــيـات الــد
العـسـكـرية الـكـبرى الـتي تـشـنّهـا الـقوات
األمــيـركــيــة خـارج الــبالد عــلى غــرار مـا
حــصـل في عــام  2011حــ قـتــلـت قـوات
أمـيـركــيـة خـاصـة زعــيم تـنـظــيم الـقـاعـدة
أســامــة بن الدن في بــاكــســتــان.لـكـن هـذا
الـنوع مـن التـوافق تـالشى في الـسـنوات
األخيرة وقد أظهـر الهجوم الذي وقع في
بـغــداد وأدى إلى مـقــتل سـلــيـمــاني مـدى
االســـتـــقـــطـــاب احلـــاد في الـــكـــونـــغــرس
األمــيــركـي.ولم يــتمّ إطالع بـــيــلــوسي وال
ـقراطـي في مـجـلس الشـيوخ كبـير الـد
تشـاك شـومـر مسـبـقًـا بعـمـلـية اسـتـهداف
سليماني. وقالت بيلوسي بغضب إن ذلك
حصل "بدون اسـتشـارة الكونـغرس".وقال
ــقـراطـيــة في مـجـلس زعـيم األقــلـيـة الـد
الشيـوخ تشاك شـومر لشـبكة ايه بي سي
"أنا قـلق لـلغـاية (..) ال أعـتـقد أن الـرئيس
لــديه الـــســلـــطــة إلعالن احلــرب (...) دون
موافقة" الـكونغرس.وقـال وزير اخلارجية
األمـــيــركي مـــايك بـــومــبـــيـــو إن أي عــمل
عسكري أميركي مـقبل ضد إيران سيكون
ضـمن إطـار الــقـانـون الــدولي وذلك بـعـد
تــهــديـد تــرامب بــضــرب مــواقع ثــقــافــيـة
إيـرانــيـة.واشــار بــومـبــيـو إلى ان اإلدارة
بدأت إطالع قادة الكونغرس على مبررات
الـضــربـة االمـيــركـيـة ووعــدت "بـابــقـائـهم
مـطـلـعـ بــشـكل كـامل". وردا عـلى سـؤال
حــــول مـــا إذا كــــانت اإلدارة ســــتــــســـعى
لــلـحــصــول عـلـى اذن ألي عـمل عــســكـري
جـديــد قـال بــومـبــيـو لــقــنـاة إيه بي سي
"لـديـنا كـل السـلـطـة الـتي نـحـتـاجـهـا لكي
نـفـعـل مـا قـمــنـا به حــتى اآلن. سـنـواصل
القـيام بـاألشيـاء بـشكل مـناسب وقـانوني

ودستوري".

مباشرة على تغريدة الرئيس فكتبت على
تويتر "تهـدد بارتكاب جـرائم حرب. لسنا
في حــــرب مـع إيـــران. األمــــيــــركــــيـــون ال
يـريــدون حــربـا مـع إيـران".لــكن مــسـؤوال
أمـيركـيـا كـبـيرا سـابـقـا أعـرب عن شـكوك
حــيــال إعالن تــرامـب.وكــتب كــولــ كــال
ـسـائل األمـنـيـة ـسـتـشـار الـسـابق في ا ا
ـوقراطـي جو بـايدن لنـائب الـرئيس الـد
"يــــبـــدو لـي من الــــصـــعـب أن أصـــدق أن
البـنتـاغون حـدد لتـرامب أهدافـا تتـضمن
مواقع ثقافـية إيرانيـة".وتابع "قد ال يكون
تــرامب يــكـــتــرث لــقــوانــ احلــرب لــكن
سـؤول واحملـام (في وزارة الـدفاع) ا
يكتـرثون... والـواقع أن استـهداف مواقع

ة حرب". ثقافية يشكل جر
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وردّ الــرئــيس االمــيــركي دونــالــد تــرامب
االحـــــد عـــــلـى انــــتـــــقـــــادات خـــــصـــــومه
ـقـراطـيـ الــغـاضـبـ النـهم لم يـتم الـد
ابالغهم مـسـبقـا بـالضـربـة التي ادت الى
مقـتل اجلنـرال االيراني قـاسم سلـيماني
قائال انه لـيس بـحاجـة الى ضوء اخـضر
من الـكونـغـرس االمـيركي.وقـادت رئـيـسة
مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي
رد الـــفــعـل الــعـــنـــيف ضـــد قـــرار تــرامب
الـسـمــاح بـضـربــة شـنـتـهــا طـائـرة بـدون
طــيـار ضــد ســلـيــمــاني في بــغـداد وهي
عـمـلـيـة أبـلغ تـرامب الـكـونـغـرس رسـمـيـاً
ساعة عنـهـا يوم الـسبـت بعـد حوالي  48

من العملية.
قراطيـان األحد أنهما وأعلن مشرعـان د
سـيـقـدمـان مـشـروع قـرار جملـلس الـنـواب
قاال إنه سـيتيـح جتنُّب إقدام تـرامب على
تحدة بشكلٍ احاديّ إلى قيادة الواليات ا
حـــرب ضــد إيـــران.لـــكنّ تـــرامب ردَّ عـــلى
الدعوات التي وُجّهت إليه للحصول على
موافـقة الـكونـغرس في أي عـمل عسـكري
ستـقبل قائال إنّ تـغريداته سـتكون في ا
ثابة إخـطار مسـبق في حال قرّر ضرب
ايــران.وفي اشـــارة مــنه الى تـــغــريــداته
ــنـشـورات االعالمـيـة كـتب تـرامب "هـذه ا

عـــلى الـــدوام وســنـــفـــعل ذلك بـــاحـــتــرام
الــــــقـــــانــــــون الـــــدولـي والـــــدســــــتـــــوري
األميركي".كـما قال لشـبكة إيه بي سي إن
"أي هــدف قـــد نــضـــربه ســـيــكـــون هــدفــا
قــانــونــيــا" بــدون أن يـورد أي تــوضــيح
ـــــــواقـع الـــــــتـي  رصـــــــدهــــــا حـــــــول ا
كـأهــداف.ورد وزيـر اخلــارجـيــة اإليـراني
محـمد جـواد ظريف أن اسـتهـداف مواقع
ـة حرب" وهـو ما ثقـافـية سـيـشكل "جـر
ــتــحـدة حــذر مـنه أيــضــا في الــواليـات ا
خبراء قانونـيون ودبلوماسـيون سابقون
ـــــــعــــــارضــــــة وشـــــــخــــــصـــــــيــــــات مـن ا
ــــوقـــراطــــيـــة.ونـــشــــر بـــعض رواد الـــد
واقع تاريخية في إيران اإلنترنت صورا 
التي تـعد حوالى عـشرين مـوقعـا مصـنفا
ي عـلى الئـحـة اليـونـسـكـو لـلـتـراث الـعا
بــيــنـهــا مــديــنــة  وبـازار تــبــريــز.وقـال
نيكوالس بيرنز السفير األميركي السابق
لـدى احلـلف األطـلـسـي في عـهـد الـرئـيس
اجلمهوري جورج بوش إن تهديد ترامب
"ال أخـالقـي ومــــــــعـــــــــارض لــــــــلــــــــقـــــــــيم
األميركية".وذكـر بيرنز األسـتاذ حاليا في
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{ طــــــهــــــران (أ ف ب) - واكب مــــــد
بشري اإلثن في طهران نعوش قائد
فــيــلق الــقــدس في احلــرس الــثــوري
اإليـراني اجلــنـرال قــاسم ســلـيــمـاني
ونائب رئـيس هيـئـة احلشـد الشـعبي
ـــهــــنـــدس الـــعــــراقي أبــــو مـــهــــدي ا
ورفاقـهـمـا الـذين قـضـوا في الـضـربة
األمـيـركـيـة في بـغـداد اجلـمـعـة.وكـمـا
حـــصل األحـــد في األهـــواز (جـــنـــوب
غــرب) وفي مــشـــهــد (شــمــال شــرق)
جتـمع سـكـان طـهـران بـأعـداد غـفـيـرة
لـتــكــر اجلــنــرال سـلــيــمــاني غـداة
إعالن طهـران الـتـراجع عن الـتـزامات
ــوجـب االتــفــاق الــنــووي جــديــدة 
وسـط تــــــصــــــاعـــــــد الــــــتــــــوتـــــــر مع
واشــــــنـــــطـن.وفـي ظل اخملــــــاوف من
ـنطقة يـعقد حلف انفجار كـبير في ا
شـمــال األطـلــسي اإلثــنـ اجــتـمــاعـا
لسـفـراء دوله األعـضـاء لـبـحث األزمة
ــتـحـدة بـعـد بـ إيـران والـواليـات ا
الــضــربـة األمــيــركــيــة الــتي أدت إلى
ـهـندس مقـتل اجلـنـرال سـليـمـاني وا
وثـمـانـيـة أشــخـاص آخـرين اجلـمـعـة
قــرب مــطــار بــغــداد.وســارت حــشـود
غـفــيـرة من الــنـســاء والـرجــال بـاكـرا
صبـاح اإلثـن وسط بـرد قـارس على
طـول جـادتـي انـقالب (ثـورة) وأزادي
(حـريــة) وجـوارهــمـا رافــعـ رايـات
حمراء بـلون دماء "الشـهداء" وأعالما
إيــــرانــــيـــــة وأعالمــــا لـــــبــــنــــانــــيــــة
ـــــرشــــد األعــــلى وعــــراقــــيــــة.وأدى ا
للـجـمهـوريـة اإلسالمـية آيـة الـله علي
خــامــنـــئي بــصــوت يـــغص من شــدة
ــيـت أمـــام نــعـــشي الـــتــأثـــر صـالة ا
ـهندي وأربـعة إيـراني سليـماني وا
آخرين.وغادر خامنـئي والشخصيات
األخـرى احلـاضـرة وبـيــنـهـا الـرئـيس
حسن روحاني والقائد اجلديد لفيلق
الـــقــدس إســـمـــاعـــيل قـــآني ورئـــيس
ان علي الريجاني وقائد احلرس البر
الــثـــوري اجلــنـــرال حــســـ سالمي
ـوقع قـبل أن حتـمل الـنـعـوش لـشق ا

طــريق لــهــا عــبــر احلــشــود.قــال رجل
شـيـع لـوكالـة فرانس ثالثيـني من ا
بــــرس "كــــان بـــطـال هــــزم داعش" في
إشارة إلى تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـية
مـضــيــفـا أن "مــا فــعـلــته أمــيـركــا هـو
ــة".من جــهــته أكــد بــالــتــأكــيــد جــر
وظف مهدي قربـاني الذي اصطحب ا
زوجته وطفـله "هذه رسـالتـنا ألمـيركا:
سنـضربـكم وسنـجعـلكم تـدفعـون ثمن
الدم الـذي أريق بـسـببـكم".وتـصـاعدت
ـــوت بـــ احلـــ واآلن هــــتـــافـــات "ا
وت إلسـرائيل" مـختـلطة ألمريكـا" و"ا
بـلـحـظـات خـشـوع وصـمت.وقـال رجل
أعـمـال في الـ61 من الـعــمــر عـرف عن
نـفـسه بــاسم افـخـمي لــوكـالـة فـرانس
بــرس "يـجـب أن نــوجه ردا ســاحــقـا".
واضاف "يجب أن نستهدف أي قاعدة
ـنـطــقـة. يـجب أن عـسـكــريـة لـهـم في ا
نــــهــــاجم كل مــــا هــــو فـي مــــتــــنـــاول
صــواريــخــنـــا".وأعــلــنت زيـــنب ابــنــة
اجلنـرال سلـيمـاني أن "شهـادة والدي
ـــقـــاومـــة ســـتـــؤدي إلى انــــتـــعـــاش ا
وســــتــــجـــعـل أمــــيــــركـــا وإســــرائــــيل

ترجتفان".
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وحــضـــر إلى طــهـــران أيــضـــا رئــيس
ـكـتب الـسـيــاسي في حـركـة حـمـاس ا
الفـلـسطـيـنـية اسـمـاعيـل هنـيـة.وحمل
رجل الفتة كتب عليها باإلنكليزية "ثأر
فــظـيـع" فـيــمــا تــدعــو الفــتــات أخـرى
ـقتل باإلنـكلـيـزية أيـضا إلى االنـتـقام 
اجلـنـرال سـلـيـمــاني.أفـاد الـتـلـفـزيـون
" الـــــرســــــمـي اإليـــــرانـي عن "مـاليـــــ
.وعـنـونت صـحـيـفـة "ارمان" شـيـعـ ا
اإلصالحــيــة اإلثـــنــ تــعــلـــيــقــا عــلى
احلـشــود الـهـائــلـة فـي وداع اجلـنـرال
سـلـيـمــاني في مـشـهــد األحـد "جـنـرال
ــد بـــشــري".وكـــتــبت احلب مــحـــاط 
ـتـشددة صحـيـفة "كـيـهان" احملـافـظة ا
على صفـحتـها األولى "صـرخة واحدة
: ثــــأر! ــــســــلــــمــــ عــــبــــر جــــمــــوع ا
ثأر!".وتـوعـدت طـهران بـ"رد عـسـكري"

ـكان و"انتـقام شـديـد" سيـضرب "في ا
ـناسب".ويخشى ناسب في الوقت ا ا
العالم منذ اغـتيال اجلنـرال سليماني
تصعيدا خطيرا.وفيما ترتفع اصوات
من عــدة عـواصـم داعـيــة إلى "خــفض
التـصـعـيد" و"ضـبط الـنـفس" يواصل
الــرئـــيس األمــيـــركي دونــالـــد تــرامب
الـتــصـريــحـات الــنــاريـة الــتي تـؤجج
األزمــة.وتـــوعــد تــرامـب إيــران األحــد
بـ"انتقام كبيـر" إذا شنت هجوما على
منـشآت أمـيركـية في الـشرق األوسط
مــهـــددا الــعـــراق أيــضـــا بــعـــقــوبــات
"شـديــدة" بــعـد ســاعــات من مــطـالــبـة
ـان الـعـراقي احلـكـومـة بـ"إنـهـاء الـبـر
تـواجـد" الـقـوّات األجـنـبـيّـة في الـبالد
في قـرار اثــنت عـلــيه إيـران.وســقـطت

احلــرس الـــثــوري اجلـــنــرال حـــســ
سالمي ورئـيس الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة
ـرشد ابراهـيم رئـيـسي عـندمـا أقـام ا
األعـلى الـصالة بـعـيـد الـسـاعـة (9,30

06,00 ت غ) قبل مغادرة
ـكـان.والــتـفّت الــصـفـوف األولى من ا
اجلـمــوع حــول جــثــامـ ســلــيــمـاني
ونائب رئـيس هـيئـة احلـشد الـشـعبي
هـندس وأربـعة العـراقي أبو مـهـدي ا
إيـرانـيـ آخـرين قُــتـلـوا في الـضـربـة
نفسـها.وسـيتم حـمل نعـوش اجلنرال
ـلــفـوفـة بــالـعـلم سـلـيــمـاني ورفــاقه ا
اإليــــراني إلـى وسط طــــهــــران حــــيث
جتــمّـــعت حــشـــود غــفـــيــرة لـــتــكــر
الــقــيــادي الــعــسـكــري الــذي يــحــظى

بشعبية هائلة في إيران.

ـركـزي".غــيـر أنّ اجلـمـهـوريـة الـطـرد ا
اإلسالمـيـة أكّـدت في الـوقت نـفـسه أنّ
"التـعاون مع الـوكـالة الـدوليـة لـلطـاقة
الـذريــة" الـتي تــفـرض رقــابـة صــارمـة
عـــلى الـــبـــرنــامـج الـــنــووي اإليـــراني
"سيسـتمر كـما في الـسابق".وردا على
انـيا وفـرنسـا وبريـطانـيا ذلك دعت أ
إيران إلى العـدول عن اإلجراءات التي

تتعارض مع االتفاق النووي.
‰«dM'« ÊUL¦ł

وأمّ خـــامـــنـــئي امس  اإلثـــنـــ صالة
اجلــنـــازة في جــامـــعــة طــهـــران عــلى
جـــثـــمـــان اجلـــنـــرال اإليـــراني قـــاسم
سلـيـمـاني .وكـان إلى جـانب خـامـنئي
الـــرئــــيس حــــسن روحــــاني ورئــــيس
مجلس الشورى عـلي الريجاني وقائد

w½ULOKÝ ‰«dM'« lOOAð ‰öš Ê«dNÞ w  ÍdAÐ Òb

قــذائف مــســاء األحــد كــمـا فـي الــيـوم
السـابق قـرب الـسـفـارة األمـيـركـية في
نطقة اخلضراء احملصنة في بغداد ا
بـدون أن تــتــســبب بــوقـوع ضــحــايـا
بـــحــسـب مــا أفـــاد شـــهـــود.وأطــلـــقت
عـشـرات الـقـذائف عـلى مـدى أكـثـر من
شــهــرين عــلى مــنــاطق يــوجــد فــيــهـا
دبلـوماسـيـون وعسـكريـون أمـيركـيون
قـتل مـتعـاقد في العـراق ما تـسـبب 
أمــــــيـــــركـي فـي نـــــهــــــايــــــة كــــــانـــــون
األول/ديـســمــبــر.وفي هــذا الــســيـاق
رحلـة اخلامسة أعلنت إيران األحـد "ا
واألخـيــرة" من بــرنــامـجــهــا الــقـاضي
وجب بخـفض الـتـزامـاتهـا الـدولـيـة 
االتـفـاق النـووي مـؤكـدة الـتـخـلّي عن
ـتــعـلّــقـة بــعـدد أجــهـزة "كل الـقــيــود ا
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jÝË_« ‚dA « w   «dðu² « ¡«“≈ oOLF « UNIK  sŽ »dFð ÊUÐUO «
نطـقة.وقال نزاع مسـلّح مفتـوح في ا
رئيس احلكـومة اليـابانيـة في مؤتمر
صحـافي عـقده لـدى عودتـه من عطـلة
نـهـايـة الـعـام "الـتوتـرات فـي الـشرق
األوسـط تـــــزداد. (أشـــــعـــــر) بـــــقـــــلق
عميق".وأضاف "يـجب جتنّب حصول
تصعـيد جـديد وأدعو إلى بـذل جهود
دبــــــلــــــومـــــاســــــيـــــة بــــــ األطـــــراف
عنـية".وأرجـأ آبي الذي يقـدّم نفسه ا
عــلى أنه صــديـق تــرامب الــتــعــلــيق

رافضاً الـردّ على أسـئلة الـصحـافي
أثناء عطـلة نهـاية األسبـوع.واليابان
تحدة هي أحد أهمّ حلفاء الواليات ا
لـكن تــربـطــهـا أيــضـاً عالقــات جـيـدة
بإيـران ما يـضع احلـكومـة اليـابانـية
في مــــوقف مــــحـــرج.وزار الــــرئـــيس
اإليـرانـي حـسـن روحـانـي في أواخـر
كانـون األول/ديـسمـبـر طوكـيـو حيث
تـحدة جتاه انتـقد مـوقف الواليـات ا
بالده.وقُتل اجلنرال قاسم سليماني

مئات اجلنود قوات هـذا البلد بطلب
ــنع عـودة من احلــكـومــة الــعــراقـيــة 

تنظيم داعش .
ـانــيـا وفـرنــسـا وبـريــطـانـيـا ودعت ا
االحـــــد ايــــــران الى الــــــتـــــخـــــلـي عن
االجراءات التي تتـعارض مع االتفاق
الـنــووي لــعـام 2005 في حـ كانت
طــــهـــــران كــــشــــفـت في وقـت ســــابق
ــرحــلــة اخلــامــسـة واالخــيــرة" من "ا
بــــرنـــامـــجــــهـــا الــــقـــاضي بــــخـــفض
التـزاماتهـا الدولـية الـتي نص علـيها
االتــفـــاق مـــؤكّــدةً الـــتــخـــلّي عن "كلّ
تـعلّـقـة بعـدد أجـهزة الـطرد القـيـود ا

ركزي". ا
ـانـيــة انـغـيال ــسـتـشــارة اال وقـالت ا
ـانويل ميـركل والرئـيس الفـرنسي ا
ماكـرون ورئـيس الـوزراء الـبـريـطاني
بـوريس جونـسـون في بـيـان مـشـترك
"نـدعــو ايـران لــســحب كل االجـراءات
الــــــتـي ال تــــــتــــــوافـق مع االتــــــفــــــاق
ــســؤولــون الــنـــووي".كــمــا تــطـــرق ا
األوروبـيـون الـثالثــة في بـيـانـهم الى
ـــتـــزايـــدة في أعـــقـــاب الـــتـــوتـــرات ا
الضربـة اجلويـة األميركـية التي ادت
الى مــقــتل اجلــنــرال اإليــراني قــاسم
والي سؤول الـعراقي ا سليـماني وا
ـهـنـدس اجلـمـعة إليـران ابو مـهـدي ا
في بـغـداد. وفي هــذا الـسـيـاق دعـوا
ايـران التي كـانت تـوعـدت بـاالنـتـقام
الى االمــتــنــاع عن الــقــيــام "بــاعــمـال
عــــنـــيــــفــــة جـــديــــدة او دعم اعــــمـــال
كــــهــــذه".وقــــال مــــاكــــرون ومــــيــــركل

قائـد "فـيلق الـقـدس" الذي كـان مـكلـفا
العملـيات اخلارجـية للـحرس الثوري
في اخلارج ومـهنـدس االستـراتيـجية
اإليـــرانــيـــة في الـــشـــرق األوسط في
ضربة جوية أميركـية استهدفته فجر
اجلـــــمـــــعــــة قـــــرب مـــــطــــار بـــــغــــداد
الدولي.وتـوعّـدت إيـران بردّ عـسـكري
عـلى هــذا االغـتــيـال مـا جــعل تـرامب

يطلق تهديدات أخرى ضدها.
ŸUL²ł« bIŽ

ويـــعــــقـــد حـــلـف شـــمـــال األطــــلـــسي
اجـتـمـاعــا اسـتـثـنــائـيـا امس االثـنـ
ـناقشة األزمة على مستـوى السفراء 
تحدة وإيران وفق ما ب الواليات ا
أفــاد مــتــحـدث بــاسـم احلـلـف وكــالـة
ـتحدث فـي بريد فرانس بـرس.وقال ا
إلــكــتــروني تــلـقــتـه فـرانـس بـرس إن
"األمـــــ الــــعــــام (لـــــلــــحــــلـف يــــنس
ستولتنبرغ) قرر عقد اجتماع لسفراء
دول حـلـف األطـلــسي بــعــد أن نـاقش
األمــر مع احلــلــفــاء".ويــعــقــد ســفـراء
الـــدول الـ29 األعـــضــــاء في احلــــلف
األطـلـسي بـانـتـظـام عـدة اجـتـمـاعـات
ــنــاقــشــة أســبــوعــيــة فـي بــروكــسل 
مــــــســـــائل آنــــــيـــــة وذات مــــــصـــــالح
مــشــتــركـة.وأعــلن احلــلـف األطـلــسي
الـسـبت تـعـلـيق مـهـام الـتـدريب الـتي
يـقــوم بـهـا فـي الـعـراق بــعـد اغــتـيـال
اجلنرال اإليراني قاسـم سليماني في
غارة أميركية في بـغداد.ومنذ تشرين
األول/أكــتــوبــر 2018 تــدرّب بــعــثــة
حلف األطلسي في الـعراق التي تعدّ

ـهم حـالـيـا الـقـيام وجـونـسـون "من ا
بــخـفض الــتــصـعــيــد. نـدعــو جــمـيع
اجلـهــات الى اظـهــار اقـصى درجـات
ـسـؤوليـة".كـمـا دعا ضبـط النـفس وا
عـني القادة االوروبـيون االطـراف ا
الى عـدم تــعـريض عـمــلـيـة مــكـافـحـة
تـنــظـيم الــدولـة اإلسالمــيـة لـلــخـطـر
ـــان الــعــراق وذلك بـــعــد ان دعـــا بــر
األحد احلكومة إلى "إنهاء تواجد أي
قــوات أجـنــبــيـة" عــلى أراضــيه عــبـرَ
ـســاعـدة" ـبــاشـرة بـ"إلــغـاء طــلب ا ا
ـقـدَّم الـى اجملـتـمع الــدولي في هـذا ا
االطـار.وقـال الـقادة الـثـالثة "فـي هذا
السيـاق يُعَـدّ احلفـاظ على الـتحالف
(ضـد تــنـظـيـم الـدولـة االسـالمـيـة) ذا
اهـمــيـة حــاسـمــة. نـدعــو الـســلـطـات
) الدعم العراقيـة إلى مواصلـة (تقد

الالزم للتحالف".
dðu² « ¡«u²Š«

ـشـترك بـعـد سـاعات وجاء بـيـانـهم ا
قـــلـــيـــلــــة من مـــشـــاورات هـــاتـــفـــيـــة
ـانــيـا وفــرنـسـا بـيــنـهم.وكــان قـادة أ
وبــريــطــانــيــا قــد تــوافــقــوا في وقت
سابق األحد على العمل معاً من أجل
احـتـواء الـتوتـر فـي الشـرق االوسط
وفق ما اعلن متحدث باسم احلكومة
ــانـــيــة مـــشــيـــرا الى ان مـــيــركل اال
وماكرون وجونسون "متوافقون على
أن نــزع فــتــيل الــتــصــعــيــد هــو أمــر
ــتــحــدث أنّ "إيــران مــلح".واضـــاف ا
مطالبة بإحلاح باظهار ضبط النفس

في الظروف الراهنة".

{ طـوكـيو ( أ ف ب) - أعرب رئـيس
الـوزراء الـيـابـانـي شـيـنـزو آبي الـذي
لـعب دور وسـيط سالم بـ الـواليـات
ــتــحــدة وإيـــران امس االثــنــ عن ا
"قـــلــــقه الـــعــــمـــيق" إزاء الــــوضع في
ـــرة األولى الـــشــــرق الـــوسط.وهـي ا
الـتي يتـحـدث فـيـها آبي مـنـذ اغـتـيال
اجلـنــرال اإليـرانـي قـاسم ســلـيــمـاني
اجلـمعـة بـأمـر من الـرئـيس األمـيركي
دونالـد تـرامب ما يـثـير اخلـشـية من

ــنـصــرمـة بـصــمت وهـدوء ومن دون مـر عــلـيـنــا هـذا الــعـام واالعـوام ا
احـتـفال بـاستـثـناء الـعطـلـة الرسـميـة التـقـليـدية  عـيـد تاسـيس اجليش
العـراقي الذي كان واحـد من اقوى جيـوش العـالم بشجـاعته وصوالته
التي دونت في تاريخه اليوم يتساءل اوالدنا واحفادنا عن عيد اجليش
الـعـراقي وكيف كـنـا نحـتفـل به  اسئـلتـهم تـثيـر بـنا شـجـوناً وذكـريات
جـمـيلـة وحـزيـنه في ذات الوقت جـمـيـلة الن عـيـد اجليـش كان لـنـا نحن
االطـفال فـرحة التـقل عن فرحـة االعـياد االخـرى وذكرى حـزينـة عنـدما
كبل االحـتالل بـعد الـعام 2003 قدرة اجلـيش الـعراقي وحـاول شطب
جـزء من تاريـخه ومفـاخره عـندمـا كان يـصول ويـسجل مالحم بـطولـية

دونها التاريخ بسجله العريق.
نعم عـندما نـستذكـر عيد جـيشنـا البطل نـعود اليام الـطفولة وكـيف كنا
ننهض من الصـباح الباكر لـنصعد على اسـطح منازلنا نـنتظر طائرات
اجلـيش الـعـراقي الـهلـوكـوبـتر لـتـحلـق قريـبـا من اسـطح بيـوتـاتـنا وهي
ناشـير التي خـطت بتـحية لـلجيش ترمي الـورود واكياس احلـلويـات وا
ناشير فرحـ سعداء لنحصل على العراقي ونركض نبحث عن تـلك ا
قطـعة حـلوى او لعـبة بالسـتيـكية هـدايا اجلـيش للشـعب ونهـتف باعلى
اصواتنا عاش اجليش عـاش اجليش  نعم هكذا كنا نـستقبل ونحتفل
بـعــيـد جـيــشـنـا والنـدرك ان االيــام والـسـنــوات تـخـبئ لــنـا الـكــثـيـر من
عـداته واجهـزته وليس بـغيـرته وتاتي ـفاجات الـتي كسـرت جيـشنـا  ا
مـرحـلـة االحــتالل لـتـقـضـي عـلى طـمـوحــات جـيـشـنــا الـعـراقي وتـضع
وتـفرض عـليه الـقوانـ والتـعلـيمـات الصـارمة الـتي تكـبله  نـعم ذكرى
نـطـقة تـمر بـاسوأ عـيد اجلـيش تـمر عـليـنـا بصـمت وترقـب والعـراق وا
حــاالتــهــا والـطــائــرات تـســتــبــيح ســمـاءنــا واعــداء الــعـراق يــصــولـون
ويــــــــــجــولـون عـلـى االرض ويـخــــــــــطــفـون افــراحـنـا وطــمـوحــاتـنـا
ومـســــــــتـقـبل اوالدنـا واحفـادنا الـذين كـانـوا يحـلـمون ان يـرتـــــــدي
الواحد منهم مالبس ضابط ويلتقط صورة تذكــــــارية ويامل ان يكون
ضـابـطا يـدافع عن تـربـة وطـننـا الـعـراق  نعم كـان جــــــــــيش الـعراق
يتلقى التهاني والورود من الشعب والقيادات السياسية والشخصيات
الـكــبـيـرة  ويـخــرج لـشـوارع بــغـداد مـتـبــاهـيـا بـزيـه اجلـمـيل وبــعـجـلـته
العسـكرية الـتي تمر بـسالم وامان وتالقي التـرحيب والتـهاني والورود

اينما مرت .
نعم ذكـرى عيـد جيـشنا كـان االجمل بـ االعيـاد ح يتـسلم مـنتـسبو
ــنح واالجــازات والـــتــرفــيع والــشــــــــهــادات اجلــيش ا
الـــتــقــديـــريــة والـــيــوم صــارت الـــذكــرى الــتـي كــنــا
نـترقـــــــبـها قـبل سـنوات لـيـست بالـقـريبـة بـشغف
وفـرح غــدت الـيــوم غـريــبـة عــلى احـبــتـنــا اوالدنـا

واحفادنا . 
فــتـحـيـة جلـيـشـنـا في عــيـدهم االغـر سـائـلـ الـله

عزوجل ان يحـــــفظكم من كل سوء
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