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{ طــهــران (أ ف ب) - راى  وزيــر
اخلــارجـيـة اإليـرانـي مـحـمـد جـواد
ظـــــريـف امس الـــــســــــبت أن قـــــرار
ـــتـــحــدة نـــشــر 1500 الـــواليــات ا
جـندي إضـافي في الـشرق األوسط
يـشــكل "تــهـديــدا لـلــسالم الـدولي"
وفق مـا نــقـلت عــنه وكـالــة االنـبـاء

االيرانية الرسمية.
وقـال ظـريف لـلـوكـالـة قـبيـل عودته
من زيـارة إلى باكـستـان إن "تعـزيز
االنـتـشـار األمـيـركـي في مـنـطـقـتـنـا
خـطيـر لـلـغايـة عـلى السالم واألمن

الدولي ويجب مواجهته".
وكــان الــرئــيس االمــيــركي دونــالـد
ترامب أعلن اجلمعة ارسال 1500
نطقة جندي أميركي إضافي الى ا
بــعـــدمــا حتـــدث الــبـــنــتـــاغــون عن
"تـــهــديــدات مـــســتــمـــرة من جــانب

ايران".
وأضـــــاف ظــــريـف في إشـــــارة الى
االعالن االمـيــركي الـذي حتـدث عن

سـيـتمّ نـشـرهـا طـائـرات اسـتـطالع
قاتالت باإلضافة إلى وسرب من ا
مهنـدس وكتـيبة من 600 عنصر
مـــــســـــؤولـــــ عن إدارة أنـــــظـــــمــــة

صاروخيّة.
تّـحدة اجلـمعة وأعلـنت الواليـات ا
نـــشـــر 1500 جــــنـــدي إضـــافي في
الـــشــــرق األوسط مــــتـــحــــدّثـــةً عن
"تـهـديـدات مـسـتـمـرّة" ضـدّ الـقـوّات
األمــــيــــركــــيّــــة صــــادرة عن "أعــــلى

مستوى" في احلكومة اإليرانيّة.
وقــال الــرئــيـس األمــيــركي دونــالــد
ترامب من البيت األبيض "سنُرسل
عــددًا قــلـيـالً نـســبــيًــا من اجلــنـود
غالـبيّتـهم للـحمايـة". وأوضح قُبيل
توجّهه إلى الـيابان "سيـكون العدد

نحو 1500 شخص".
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وتــهـــدف هــذه الــقـــوّات والــقــدرات
اإلضــافـــيّــة إلى "تـــعــزيـــز حــمـــايــة
الـقـوّات األمـيـركــيّـة وأمـنـهـا نـظـرًا

ــســتــويــات" مــتــحـدثــاً عن أعــلى ا
"مـعـلـومـات مـتـعـدّدة وذات صـدقـيّـة
مـفــادهــا أنّ مــيــلــيـشــيــات مــوالــيـة
إليـران تـعـتـزم مـهـاجـمـة عـسـكـري

أميركي في الشرق األوسط".
وأكّـد الـبـنتـاغـون مـجدّداً أنّ تـعـزيز
الـوجــود الـعــســكـري األمــيـركي في

الشرق األوسط دفاعي بحت.
وأشار األمـيرال غـيلدي إلى أنّه من
خالل نشر جـنود إضافـيّ "نُحاول
الـتشـديـد على أنّـنـا ال نُحـاول إثارة
أعـمـال عـدائـيّـة مع إيـران". وقال إنّ
نـــشــــر مـــزيــــد من اجلـــنــــود "لـــيس
استفزازيًا بأيّ شكل من األشكال".
ويأتي قرار نشر هؤالء اجلنود في
تـزايد بـ الواليات غمـرة التـوتّر ا
ـتــحـدة وإيـران وفي وقت تـشـهـد ا
الــعالقـات بـيــنـهـمــا تـصـعــيـدًا مـنـذ
مطـلع الشهـر احلالي بعـد أن علّقت
ـوجب إيـران بــعض الـتــزامـاتـهــا 
اتّفاق حول برنامجها النووي أبرم
في 2015 بـعـد عام عـلى انـسـحاب
واشــــنـــطـن مـــنه فـي حـــ شـــددت
إدارة تــــرامب عــــقـــوبــــاتــــهـــا عــــلى

االقتصاد اإليراني.
وأرسل الـبـنـتـاغون في وقـت سابق
ـــنـــطـــقـــة حـــامـــلـــة طـــائـــرات إلـى ا
وسـفيـنة حـربيّـة وقاذفـات من طراز
"بي-52 وبـــــــطــــــاريــــــة صـــــــواريخ
"بـاتـريـوت" بـعــد أن أفـاد مـسـتـشـار
األمن القـومي للـبيت األبـيض جون
بـولـتـون أنّ ثـمـة "مـؤشـرات مـقـلـقـة

للتصعيد" من جانب طهران.
تـــوازيــاً أعـــلـن وزيـــر اخلـــارجـــيّــة
األميـركي مايك بومـبيو اجلـمعة أنّ
اإلدارة األمـــيــــركـــيّـــة ســــتـــتـــجـــاوز
الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1
مــلــيـــار دوالر لــكلّ من الــســعــوديــة
واإلمــــــارات واألردن مـن أجل "ردع

العدوان اإليراني".
وأوضح بـومبـيـو في بيـان أنّ "هذه
بـيـعـات سـتـدعم حـلـفـاءنـا وتُـعزّز ا
االســــتــــقـــرار فـي الـــشــــرق األوسط
وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن
نفسها وردع اجلمهورية اإلسالمية

اإليرانية".

ستمرّة من جانب إلى التّهديدات ا
ا في ذلك احلرس الثوري إيران 
ومؤيّديه" بـحسب ما قـال في بيان
وزيــر الـدّفــاع األمـيــركي بــالـوكــالـة
بـاتريك شـاناهـان مضـيفًـا "هذا ردّ
فـعل حـذر عـلى تهـديـدات جـدّية من

جانب إيران".
ــكـــلّـــفــة وقـــالت نـــائـــبــة الـــوزيـــر ا
الـشّــؤون الـدولـيّــة في الـبـنــتـاغـون
كيتي ويلبـرغر إنّ قرار نشر جنود
وقـدرات إضـافـيّـة ال يـشـمل سـوريـا
أو الـعراق حـيث تُـواصل واشـنطن
عــمــلــيّــاتــهــا ضــدّ تــنــظــيم الــدولــة

اإلسالميّة.
وتـشــمل الــقـدرات اإلضــافـيّــة الـتي
سـيـتمّ نـشـرهـا طـائـرات اسـتـطالع
قاتالت باإلضافة إلى وسرب من ا
مهنـدس وكتـيبة من 600 عنصر
مـــــســـــؤولـــــ عن إدارة أنـــــظـــــمــــة

صاروخيّة.
ـركـزيّـة األميـركـيّة ولـدى الـقـيادة ا
ــــســــؤولــــة عن الــــشّــــرق األوسط ا
وجزء من آسـيا الـوسطى 70 ألف
جـــنـــديّ حــالـــيًـــا مـــنــهم 14 ألـــفًــا
منتشرون في أفـغانستان و5200
في الــــــعــــــراق وأقـلّ من 2000 في

سوريا.
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وسـيتمّ إرسـال اجلـنود اإلضـافـيّ
تحدة إلى قواعد تـابعة للـواليات ا
في الشّـرق األوسط ولـكن ليس إلى
مــنـــاطق الــصّـــراع.وقــال األمــيــرال
مــايـكـل غـيــلــدي من هـيــئــة األركـان
ـشـتـركـة األمـيركـيّـة إنّ احلـكـومة ا
اإليــرانــيّــة قـادت الــهــجــمــات الـتي
استهدفـت ناقالت نفط قبـالة ميناء
الـــفـــجــيـــرة اإلمـــاراتـي.كــمـــا اتّـــهم
ــحـاولــة نــشـر احلــرس الـثــوري "
مــراكب مــعـدَّلــة قــادرة عــلى إطالق
صواريخ كـروز" في اخللـيج وكذلك
ـسـؤولـيّة عـن صاروخ سـقط في بـا
ــــنــــطــــقــــة اخلـــــضــــراء في وسط ا
العاصمة العراقيّة بغداد حيث مقرّ
الـسـفـارة األمـيــركـيّـة.وقـال غـيـلـدي
"نــحن مـقــتـنــعـون تــمـامًــا بـأنّ هـذا
مــصــدرهُ الــقــيــادة اإليــرانــيّـة عــلى

أربيل

.d  œuL×  ÕUH

"تهـديدات ايرانـية" "أن االميـركي
ـزاعم لـتبـرير ـثل هذه ا صـرحوا 
ســيـاســاتــهم الــعـدائــيــة وفي اطـار

اثارة التوتر" في اخلليج.
وقــال تـــرامب من الـــبــيـت األبــيض
"ســنُـرسل عــددًا قـلــيالً نــسـبــيًـا من
اجلـنــود غــالــبــيّـتــهم لــلــحــمــايـة".
وأوضح قُـبـيل توجّـهه إلى الـيـابان
"ســــيــــكـــون الــــعــــدد نــــحـــو 1500

شخص".
وجـــاء في بـــيــــان لـــوزيـــر الـــدفـــاع
االمـــيــــركي بــــالــــوكــــالــــة بـــاتــــريك
شــانـــاهــان أن نــشــر هــذه الــقــوات
والــقــدرات االضـــافــيــة يــهــدف الى
"تعـزيـز حـمـايـة الـقـوّات األمـيـركـيّة
وأمـــنــهــا نــظــرًا إلـى الــتّــهــديــدات
ا في سـتمـرّة من جانب إيـران  ا
ذلك احلـــرس الــثـــوري ومـــؤيّــديه"
مــضــيــفًــا "هــذا ردّ فــعل حــذر عــلى

تهديدات جدّية من جانب إيران".
وتـشــمل الــقـدرات اإلضــافـيّــة الـتي
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ـلـكة الـعـراق وحـتى يـومنـا هـذا ولـعنـة احلـرب والـدمار مـنـذ تأسـيس 
عالـقة بـذيول دشـاديش حكـامهـا فما من مـلك أو رئيـس أو دولة رئيس
اال وحـلم بـانه عـنتـرة بن شـداد لـيسـتـيـقظ صـباحـا فـيـتوهم انه نـابـلـيون
بـونـابـرت أو جـنـكـيـزخـان وكـانت أولى تـدريـبـاتـهم في كـوردسـتـان مـنذ
مذبحة سمـيل ضد األشوري وحتى مـحرقة حلبـجة واألنفال وما تالها
من مـحـاوالت الجتـيـاح اإلقـلـيم وإلـغاء وجـوده قـبل مـا يـقارب الـسـنـت

لكية وعبر التاريخ السياسي والعسكري للعراق منذ 1958م وإسقاط ا
وحتـويل الـدولـة إلى نـظـام جـمـهوري بـدأ الـتـهـافت عـلى عـسـكـرة الـدولة
واجملتـمع فكـلمـا بلـطوا شـارعاً أو بـنوا جـسراً اشـتروا طـائرة أو دبـابة
ارسها ا تلك الثقافة الـبائسة التي  شروع حرب ال مناص منهـا كأ
القروي أو البدوي أيام زمان حينما تكـثر أمواله فيحتار ماذا يفعل بها
فإما الـزواج على رأس زوجـته أو زيجاته أو شـراء بنـدقية كـخطوة أولى
ـشـروع استـثـمـاري في الـقتل وهـكـذا حـال مـعظم أنـظـمـة احلـكم التي
صـيبـة الكـبرى تـلك التي وقـعت بعد توالت عـلى (اغتـصاب) الـعراق. وا
ـتــطـرف فــيه عــلى كل مــفـاصل الــدولـة تـســلط حـزب الــبــعث والـتــيــار ا
العسكـرية واألمنيـة أولئك الذين قفـزوا إلى القصـر اجلمهوري لـيطبقوا
نظريتهم االنـقالبية في تموز 1968م وأوهموا النـاس بأنهم ورثوا دولة
من خرائـب وأطالل فبـاشروا بـتبـليـط عدة شـوارع وبنـاء عدة مـجمـعات
سـكنـية ومـجمـوعة مـستـشفـيـات (ليـبلـشوا) أي لـيشـرعوا في حـروب ما
زلنا نـدفع خسائـرها إلى أن يشاء الـله ويهتـدي خلفـاؤهم في بناء دولة
مدنية تعـتمد العقل واحلـكمة والعلم والـثقافة والتـحضر أساسا في قوة
دافع كما البالد الدفـاعية والهـجوميـة بدالً من الطائـرات والدبابـات وا
انيـا وشقـيقتـها إمبـراطوريـة اليابـان بعد انـتكاسـتيـهما الـعظمى فعـلت أ
يـة الـثانـيـة حيث كـان الدرس بـلـيغـاً واخلـسائـر أعظم في احلـرب العـا
ولـكن األكـثر روعـة ونُـبالً وفـروسيـة هـو موقـف احلكـمـاء فيـهـمـا حيـنـما
قرروا تـرك لغـة السالح والتـسلح واسـتبـدالهمـا ببـناء دولـتيهـما وتـطوير
مجتمعاتهما في إطار مدني متحضر أنتجوا خالل أقل من نصف قرن
دولـتــ عـظــيـمــتـ فـي تـطــورهـمــا احلـضــاري والـتـــــــــقــني والـعــلـمي
ـالـيـة ما واالجـتـمـاعي وفي كل نـواحي احلـيـاة حـيـث تـغـطى وفـرتـهـمـا ا
تنتجه ثلث دول العالم? وفي بالدنا الـتي اكتوت بنيران حروب فاقت في
ية عظـمى خسرت فيه األخـضر واليابس  وحتولت مجموعـها حرباً عـا
الـبالد من أغنى  بـلدان الـعـالم وأثراهـا وأجـملـها إلى أفـقـرها وأفـشلـها
وأوسـخــهـا وبــعـد أكــثــر من خـمــسـة عــشـر عــامــاً عـلى إســقـاط نــظـام
االنقالبـات فشـلت اإلدارة االحتاديـة في إقنـاع الشـارع العـراقي بأنـها
البديل األفضل رغم هامش احلرية فقد تـقهقرت اخلدمات بشكل مريع
ـكن حلهـا بهذه العـقلية خـاصةً وأنها حتى حتولت إلى أزمـة كبيرة ال 
شـرعت منـذ فـترة إلى ذات الـثـقـافة في بـنـاء ترسـانـة عسـكـرية في بالد
أكــثـر من ثـلث ســكـانـهــا حتت خط الـفـقــر واآلخـرين يـعــانـون من نـقص
كـارثي في الـطاقـة بـكل أنواعـهـا وتـدهور مـريع في اخلـدمـات الصـحـية
والـتـعلـيـمـية والـغـذائيـة إضـافـة إلى انعـدام حـلـقات مـهـمـة من الصـنـاعة
ط اسـتهالكي بـعد إغـراق األسواق ط احلـياة إلى  واإلنتـاج وحتول 
ـسـتـوردات الزراعـيـة والـغـذائـيـــــــة من دول اجلـوار حـتى تـوقـــــفت بـا
ــلك خــارج إقــلــيم مــعــظم أنــواع الــصــنــاعــة والــزراعــــــــة ولم نــعــد 
ـزارات الـديـنـيـة!? يبـدو أن احلـاكـمـ الـيوم لم كـوردسـتـان إال النـفط وا
يـفـهــمـوا الـدرس الـذي تـلـقـنه نـظــام صـدام حـسـ ومن يـأتي إلى حـكم
ـتـلك واحدا من الـعراق إلى أبـد اآلبـدين كـما يـقـولون فـهـو الـذي كان 
أكبـر وأقوى أربـعة جـيوش في الـعالم وسـخر إمـكانـيات دولـة من أثرى
دول العـالم لـلتـصنـيع العـسكـري والـتسـلح بل إن أغنى دول الـعالم في
اخلليج كـانت حلـيفته بل مـرضعته خالل عـقد كامل من احلـروب فماذا
أنتج وإلى أين وصل هو وجيشه وحكومته وحزبه الذي بناهم خالل ما
ـــلــيـــارات وماليــ يــقـــرب من أربــعـــ عــامـــا بــآالف ا
ـــعـــاقــ الـــعـــراقــيـــ مـن الـــقــتـــلـى واجلـــرحى وا
مثل !? فهل انتـهى الدرس كـما قـال ا واحملرومـ
محمـد صبحـي في مسرحـيته (انتـهى الدرس يا
غـبي) لــكي نـقـول افــهـمـوا الــدرس إال يـكـفي مـا

ن ال يعقلون وال يفقهون!? جرى عبرة 
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{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - أعــــلن
وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي مـايك
بـــومـــبـــيـــو اجلـــمـــعــة أن اإلدارة
األميـركيـة ستـتجـاوز الكـونغرس
لـبـيع أسـلـحـة بـقـيـمـة  8,1مـلـيار
دوالر لــــــكل مـن الـــــســــــعـــــوديـــــة
واإلمارات واألردن من أجل "ردع

العدوان اإليراني".
وأوضح بـــومــبــيـــو في بــيــان أنّ
ـبـيعـات سـتدعـم حلـفـاءنا "هـذه ا
وتُــعـــزّز االســتــقـــرار في الــشــرق
األوسط وتُساعد هذه الدول على
الـــــدّفـــــاع عـن نـــــفـــــســـــهــــا وردع
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية".
وفي وقت ســـابق اجلــمـــعــة كــان
ســنـاتـور أمــيـركي أعـلن أنّ إدارة
الــرئـيس دونــالـد تـرامـب "أبـلـغت
" بأنها ستبيع الكونغرس رسمـياً
أســلـحــة إلى عــدد من حــلـفــائــهـا
الـــــــــعــــــــــرب مـن خـالل جتـــــــــاوز
الــكـــونــغــرس الــذي يـــحقّ له في
الـعـادة االعـتـراض عـلى اتـفـاقات

كهذه.
Ê«d¹« b¹bNð

ــوقـراطي وقـال الــسـنــاتــور الـد
روبـرت مــنـيــنــديـز نــائب رئـيس
جلــنــة الـــشــؤون اخلــارجــيــة في
مــجــلس الــشــيــوخ في بــيــان إنّ
اإلدارة وباسم التهديد اإليراني
" في القانون "أثارت بنـداً غامضـاً
لـتـجـاوز الـكـونـغـرس وإقـرار تلك
ـتعـلّقة بـذخائر دقـيقة بـيعات ا ا

التوجيه.
وأضــاف "في إطــار مــحــاولــتــهــا
شــرح قــرارهــا لم تُــحــدّد اإلدارة
اآللية القانونيـة التي تعتقد أنها
تستند إليها. إنّها تصف سنوات

من الــســـلــوك الــضـــارّ من جــانب
إيـــران ولـــكـن من دون أن حتـــدّد
بـوضــوح مـا الــذي يـشـكّـل الـيـوم

حالةً طارئة".
وإذ شــــــــجـب الــــــــســــــــنــــــــاتـــــــور
ـوقـراطي هـذا اإلجـراء "غـيـر الـد
ـــســبـــوق" أبــدى خـــشــيـــته من ا
ــدنــيــ في انــعـــكــاســاته عــلـى ا
الــيــمن حــيث تــقــود الــســعــوديـة
واإلمـارات حتـالـفـاً عـسـكـريـاً ضدّ
ـدعـومـ ــتـمـرّدين احلـوثـيـ ا ا

من إيران.
وتـــابع "مـــرةً جــديـــدة ال تُـــعــطي
ـصـاحلـنا إدارة تـرامب األولـوية 
في مـجال األمن الـقومي الـطويـلة
ـــــدى وال تــــــدافع عـن حـــــقـــــوق ا
اإلنـسـان مفـضّـلة إسـداء خـدمات
ــمـلــكـة لــدول اسـتــبــداديـة مــثل ا

العربية السعودية".
وفي نـــــيــــســــان/أبـــــريل أصــــدر
الـكـونـغرس قـراراً يـدعـو الـرئيس
ــســـلــحــة إلى "ســـحب الــقـــوات ا
األمـيـركـيـة من األعـمال الـقـتـالـية"
فـي اليـمن بـاسـتـثـناء الـعـمـلـيات
العـسكريـة التي تسـتهدف تـنظيم
الــقـاعــدة لــكنّ تـرامـب اسـتــخـدم
حق الـفــيــتـو الــرئـاسي ضــد هـذا

القرار.
ز" وكانت صحـيفة "نيـويورك تا
أفـــادت اخلـــمـــيس أنّ بـــومـــبـــيــو
ومسـؤول كـبار آخـرين يدفـعون
الـبـيت األبــيض لـلّـجــوء إلى بـنـدٍ
في قـــانـــون األســـلـــحـــة يــتـــعـــلّق
" يُتـيح للرئيس بحاالت "الـطوار
مــنـع الــكـــونـــغــرس مـن جتــمـــيــد

صفقات األسلحة.
ــوقـراطي وكـان الــسـنــاتــور الـد
كـريس مورفـي أوّل من حتدَّث عن
ذلك عــــلــــنــــاً
األربــعـاء إذ
كـــــتب عـــــلى
تـــــــويـــــــتــــــر
"أســـــــــمع أنّ
تـــــرامـب قــــد
يـــســـتـــخـــدم
ثــــــغــــــرةً في
قــــــــــانــــــــــون
مــــــراقــــــبــــــة
األســـلــــحـــة"
مـــــــن أجـــــــل
الـــــسّـــــمــــاح
"ببـيع قـنابل
للسعوديّة".
وأضــــــــــــــاف
"ســــــيَــــــدّعي
تــــــــــرامب أنّ
عملـيّة البيع
تـــلك حــــالـــة
طـــارئـــة مـــا
يــــــعــــــني أنّ
الـكــونـغـرس
لن يسـتـطيع
الــتـــصــويت ضــدّه. وســـيــحــصل

(البيع) تلقائيًا".
وتُــعــتــبــر مــسـألــة الــعالقــات مع
الــــريــــاض حــــلــــيف واشــــنــــطن
الـوثـيـق حـسّـاسة بـالـنـسـبـة إلى
ــــانــــيــــ األمــــيــــركــــيـــ الــــبــــر
ـوقـراطـيــ واجلـمـهـوريـ الـد
على حدّ سواء خـصوصاً بسبب

احلرب في اليمن.
ويـأتي هـذا اإلجـراء االسـتـثـنائي
في وقت يــتــصـاعــد الــتـوتّــر بـ
ــــتــــحــــدة وإيــــران الــــواليــــات ا
نـافس الرئيـسي للسـعودية في ا

الشرق األوسط.
كـــمــا يـــأتي كـــشف هـــذا اإلجــراء
بـعـيد سـاعـات عـلى إعالن ترامب
أنه أمـــر بــإرســال  1500جــنــدي
إضــــــافي إلـى الـــــشــــــرق األوسط
ـتـوتـرة حــيث تـشـهـد الـعالقـات ا
أصال بــــ واشـــنـــطن وطـــهـــران
تــصــعــيــداً مــنــذ مــطــلع الــشــهــر

احلالي.
qOK  œbŽ

وقــال تـرامب في الــبـيت األبـيض
"نـريـد أن تكـون لـديـنا حـمـاية في
الـــــشــــرق األوسـط" مــــضـــــيــــفــــاً
"سـنـرسل عـدداً قـلـيالً نـسـبـياً من
اجلنـود غالـبيـتهم لـلحـماية (...)
ســـيــكـــون الــعـــدد حــوالى 1500

شخص".
وتـصـاعـد الـتـوتـر بـ اجلـانـبـ
في األســابــيـع األخــيــرة بــعــد أن
صنفت واشنطن احلرس الثوري

"منظمة إرهابية أجنبية".
بـــعـــدهـــا عـــلــــقت إيـــران بـــعض

نـــشــرت اجملـــمـــوعــة  135روايــة
مـزيّـفـة وأوجـدت  72 اسم نـطـاق
مــشـابه لــوسـائل إعالم مــشـهـورة
باستخدام أخطاء إمالئية شائعة
ـواقع. (عــلى سـبـيل في أســمـاء ا
ـــثـــال ذا غـــاراديــان بـــدال من ذا ا

غارديان).
وبحسب مركز "سيتيزن الب" فإن
اجملـمـوعـة قـد تـمـكّـنت مـنـذ الـعام
 2016من الوصول إلى آالف

الـــقــرّاء حــول الـــعــالم بـــواســطــة
روايـات مـلـفّـقـة عـلـى غـرار تـدبـير
ــركــزيـة وكــالــة االســتـخــبــارات ا
انـــقالبــــا في تـــركـــيــــا وتـــمـــويل
الـــســعـــوديـــة حلــمـــلـــة الـــرئــيس
ــانـــويل مـــاكــرون الـــفـــرنــسـي إ
وتـــكــتّل دول عـــربــيــة ضـــد قــطــر
لـــلــحـــؤول دون اســـتـــضــافـــتـــهــا
نـهـائيـات كـأس العـام بـكرة الـقدم

2022.
وقـــال مــــعـــدّو الـــتــــقـــريـــر إنه "ال
ـكـنهم أن يـثـبـتوا بـشـكل قاطع"
وقوف إيران وراء احلـملة لـكنّهم
خـــلـــصــوا فـي تــقـــريـــرهم إلى أن
"إيـران أو جـهـة مـتـحـالـفـة مـعـها"
ــرجح" مـــشــيــرين ــذنـب "ا هي ا
إلى أن الـــروايـــات تـــتـــطـــابق مع
مـــــصــــالح إيـــــران وخــــطــــابــــهــــا
الـسيـاسي.وقالـوا إنه عـلى الرغم
من تـتـبّـعهـم أثر الـنـقـرات وإعادة
الــتـغــريـد والــتــغـطــيـة اإلعالمــيـة
ـغلـوطة "لم يـتّضح لـلمـعلـومات ا
مـدى تأثـير العـملـيات عـلى الرأي

العام".

الب" التـابع جلامـعة تـورونتو إن
مـجـمــوعـة "مـتـحــالـفـة مع إيـران"
قــامت بــانــتــحــال صــفــة وســائل
إعـالم بـاسـتـخـدام مــواقع مـقـلّـدة
من أجل "نـشـر أكاذيب وتـضـخيم
روايـــــات ضـــــد الــــــســـــعـــــوديـــــة

تحدة وإسرائيل". والواليات ا
وقــال الــبـاحــثــون إن اجملــمــوعـة
الـتـي أطـلــقــوا عــلــيـهــا تــســمــيـة
"إنــدلـس مـــايـــفالي" تـــســـتـــخــدم
هــــويـــــات مــــزوّرة لــــتــــضــــخــــيم
الــروايـات عــبـر إطالق تــغـريـدات
بـــشــــأنـــهــــا أو إرســــال الـــروابط

ألطراف آخرين.
وغـالـبا مـا يـستـخـدم صحـافـيون
الـقـصص الـتي تـنـشـرهـا وسـائل

اإلعالم.
وأعطى الباحـثون مثاال على ذلك
قصـة نشرتــــــــــها وكالـة رويترز
في عـام 2017 مــســتــقـــــــــاة من
رواية مـلفّـقـــــــة قـيل إنهـا نشرت
في صــــــحـــــيــــــفـــــة "ذا لــــــوكـــــال"

السويسرية.
واســتــخــدمـت صــحف "غــلــوبــال
نــــيــــوز" و"جــــيــــروزالـم بــــوست"
وغيرها قصـة وكالة رويترز التي

عادت وحذفتها.
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وتــــعـــمــــد مـــجــــمـــوعــــة "إنـــدلس
مايفالي" عادة إلى حذف مقالتها
ـزيـفـة بـعــيـد نـشـرهـا األصـلـيــة ا
إلخـفـاء أثـرهـا لكـن اإلحاالت إلى
احملتـوى اخلاطئ غـالبـا ما تـبقى
مــتـــواجــدة عــلى االنـــتــرنت.وقــد
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ـوجب اتـفـاق حول الـتـزامـاتـهـا 
بــرنـــامــجـــهــا الـــنـــووي أبــرم في
 2015بعد عام على انسحاب

واشــنـــطن مـــنه في حـــ شــددت
إدارة تـــرامب عـــقـــوبــاتـــهـــا عــلى

االقتصاد اإليراني.
ـنـطـقـة وأرسل الـبـنـتـاغــون إلى ا
حـامـلـة طائـرات وسـفـينـة حـربـية
وقــــــاذفـــــات مـن طـــــراز "بي-"52
وبــطــاريــة صــواريخ "بــاتــريـوت"
بـــعـــد أن أفـــاد مـــســـتــشـــار األمن
الــقـــومي لــلــبـــيت األبــيض جــون
بـولتـون أن ثمـة "مـؤشرات مـقلـقة

للتصعيد" من جانب طهران.
وفـي وقت ســـــابق أعـــــلـن وزيــــر
الدفاع األمـيركي بالوكـالة باتريك
شانـاهـان أن إدارة ترامب تـسعى
إلى ردع إيران ولـيس إلى إشعال
حــرب ضـدّهـا وذلك بــعـد إطالعه
أعــــضــــاء الـــــكــــونــــغـــــرس عــــلى

لف. تعلقة بهذا ا التطورات ا
وقـال شـانـاهـان بـعـد خـروجه من
اجــتـــمـــاع مــغـــلق مع بـــومــبـــيــو
األربـــعــاء "هــذا يــتـــعــلّق بــالــرّدع
ولـيس بـاحلـرب. نحن لـسـنـا على

وشك الذهاب إلى حرب".
وأعـــلـن بــاحـــثـــون كـــنــديـــون عن
اكـتشـاف حمـلة تـضلـيل قد تـكون
مرتبطة بإيران تقوم على انتحال
صفـة وسائل إعالم لنـشر أكاذيب
تــــســــتــــهــــدف بــــشــــكل أســــاسي
إسـرائـيل والـسعـوديـة والـواليات

تحدة. ا
وقال بـاحثون في مـركز "سيـتيزن دونالد ترامب
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عـنـدمـا نــسـتـعــرض الـتـاريخ جنــد ان عـلي بن ابي طــالب اسـتـطـاع ان
يــكــسب حب الــنــاس كل الــنــاس رغـم الــتــبــاين واالخــتالف في الــدين
علـي بن ابي طـالب  يعـني الـبالغـة  الـعـدالـة  الـنبل  والـقـومـيـة 
ان بالله . االنسانية  الشجاعة  اخللق الرفيع وقبل كل ذلك اال

ـفـرده ـعـنى ورقي ا عـلي نـهج الـبالغـة والـفـصـاحـة والـنـبـوغ وجـزالـة ا
ـان والسمو االنساني  علي كـتاب السماحـة والعقيدة واال وسحرها 
ـا فيه عـلي بن ابي طالب كـتـاب له اول وليس لـه اخر  قـدر له اخلـلود 
ـان والـفـكــر والـعـقـيـدة  عــلي فـارس االسالم وسـيـفه مـن اسـرار اال
لـيس الـبـتــار  عـلي من احـبه احـبه الـلـه ورسـوله واحب الـله ورسـوله 
وليس النه ابن سيد مكة  وليس النه ابو النه ابن عم الرسول وصهره 
ــا اصــبـحـت له هـذه الــسـبــطــ  بل النه عــلي ولــو لم يــســتــحق ذلك 
ـتحـمس علي يـعني احلق واول ا ـعاني وكل هـذا اجملد  الصـفات وا
ـدافعـ عنه  عـلي الـفصـاحة والـلغـة واحلـكمـة والشـعر وجـمال له وا
فردة  جـمع طهارة الوجـدان والزهد في الـدنيا  علي عنى وعـمق ا ا
احـــتل الـــصــــدارة دون مـــنـــازع  في فـــكـــر الــــبـــاحـــثـــ  من الـــعـــرب
ـسـتشـرقـ  كمـا أنه الـشـخصـيـة الوحـيـدة بعـد رسـول الله ( ص ) وا
في التاريخ اإلسالمي التي استطاعت أن جتمع كل الصفات السامية.
علي لـيس بطـال  في سوح الـقتال فـقط بل بـطل امام الـدنيـا وغرورها 
بـصـبـره  جـالدته  وتـمـسـكه بـاحلق  احلق الـذي افـقـده الـكـثـيـر من

قرب منه.  ابناء قومه بل وحتى ا
علي بن ابـي طالب درس لم ولن يـنته وأسـم طرزه الـتاريخ بـحروف من
ذهب  وسـيــرة رجل عـظــيم وفـارس امــة وقـديس عــقـيــدة  تـفـتــخـر به

االجيال.
 اليوم ونـحن نعيش ذكـرى استشـهاده نشـعر باحلــــزن وااللم واخليبة
ـان ونـسـمع النـنـا اعـتـدنـا ان نـطـــــــــالع وجـوهــا غـادر مالمـحـهـا اال
درسة اقواال وشـعارات ونـرى افعـاال من الــــــذين يـدعـــــون االنـتمـاء 
علي وال بيته  قـلوب غادرتها الـرحمة ونفوس شريـرة التعرف الشبع
والقـناعة وافعـال لم يسبـقهم قوم بـفعلـها حتى عـجز الشـيطان ان يأتي

بها . 
سيدي ابا احلـسن  مااحوجنـا اليوم لسـيفك وعدلك وقيـمك وانسانيتك

 مااحوجنا لشريح القاضي .
ـسح دمـعـة ام مـااحـوجـنـا لـسـيف يـعـيـد لـقـمـة الـيـتـيم وحق االرمـلـة و
مفـجوعـة بولدهـا ويعـيد الكـرامة لـشيـبة شيخ اغـتصب حـقه   ويشبع
بـطن جــائع ويـعــيـد مـشــردا ويـثــلج قـلب نــازح ويـرد حـقــا مـسـتــبـاحـا
ارق . مااحوجنا لكف تقطع كف السارق وتقيم احلد على اخلائن وا
ــؤمــنـ الامــلك اال ان اردد مــاقـالـه  االديب الـلــبــنـاني سـيــدي امــيـر ا
نصـري سلـهب (حري بـعلي وهو في الـدنيـا خلـوده أن يبكـينـا الننا من
يـدان العداء لـنا يـجولـون فيه السـاح فررنـا واخلـينـا ا
ــرحـون كم نـحن ويــصـولـون بل يــســــــرحـون و
الــيـــوم بــحــاجــة لـــعـــــــلي)  ســـيـــــــدي امــيــر
ؤمن بـذكرى اســــتشـهادك نردد ونقـــــــول ا
(كفى الطهر ان يقـال علي وكفى الدين ان يقال

االمام). 
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