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التحرير
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قائد الجيش يتفقد الوحدات الصاروخية 
للقوة البحرية

طهران-فــارس:- تفقــد القائــد العام للجيــش اللواء 
ســيد عبدالرحيــم موســوي الوحــدات الصاروخيــة فــي 

القاعــدة البحريــة فــي مينــاء بنــدر عبــاس.
ــة  ــه التفقدي ــي جولت ــواء موســوي ف ــق الل وراف
االدميــرال  للجيــش  البحريــة  القــوة  قائــد  هــذه 
القاعــدة  فــي  تفقــد  حيــث  خانــزادي،  حســين 
البحريــة االولــى فــي بنــدر عبــاس القطــع البحريــة 
الجــو بحريــة،  والوحــدة  والغواصــات  الســطحية 

والحوامــات، مشــاريع المصانــع قيــد االنشــاء.
كمــا تفقــد القائــد العــام للجيــش المشــاريع 
لمشــاة  )ع("  الحســين  "االمــام  ولــواء  العمرانيــة 
البحريــة والوحــدات الصاروخيــة للقــوة البحريــة.

امير عبد اللهيان: سنواصل تعزيز عالقاتنا 
االستراتيجية مع العراق

اللواء صفوي: الحروب المقبلة ستكون قصيرة 
المدة وشديدة للغاية

واليتي يستبعد تحقيق شيء من وراء المحادثات مع االوروبيين

خرازي: ال يستمر االتفاق النووي إال إذا قدَّم 
األوروبيين الضمانات الالزمة واعظي في انقرة الجراء محادثات 

مع اردوغان
رئاســة  دائــرة  رئيــس  وصــل  ارنــا:-   - انقــرة   
رفيــع  وفــد  يرافقــه  واعظــي،  محمــود  الجمهوريــة 
المســتوى، امــس االربعــاء الــى انقــرة الجــراء محادثات 

التركــي رجــب طيــب اردوغــان. الرئيــس  مــع 
والتقــى واعظــي باردوغــان فــي المقر الرئيســي 

لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي هــذا البلد.
االخباريــة،  فــي'  تــي.  'ان.  الـــ  شــبكة  وبحســب 
رئيــس  مــع  واعظــي  بيــن  المحادثــات  تركــزت 
جمهوريــة تركيــا علــى التطــورات االخيــرة فــي االراضــي 
ــة الــى جانــب الوضــع فــي ســوريا  الفلســطينية المحتل

البلديــن. بيــن  الثنائيــة  العالقــات  وايضــا  والعــراق 

ايران تشارك في اجتماع حول المرأة لدول 
منظمة شنغهاي 

ــس  ــاون ام ــنغهاي للتع ــة ش ــدول منظم ــرأة ل ــائية للم ــة النس ــاع للجمعي ــد أول اجتم ــا:- عُق بكين-ارن
بكيــن  فــي  األربعــاء 
ــران. ــد مــن إي بحضــور وف

وفدنــا  وتــرأس 
ــط  ــر النف مستشــارة وزي
لشــؤون المــرأة واالســرة 
فاطمــة تندكويــان التــي 
دراســات  إن  قالــت 
األمــم المتحــدة والبنــك 
الــى  تشــير  الدولــي 
علــى  التركيــز  أن 
المســاعدة  فــي  المــرأة 

. أســرع  اقتصــادي  نمــو  الــى  يــؤدي  الفقــر  مــن  الحــد  واســتراتيجيات  اإلنمائيــة 
وصرحــت بــان االســتثمار فــي النســاء والفتيــات فــي التعليــم والصحــة وفــرص العمــل المربحــة يمكــن 
ــة  ــات األخــرى الممول ــوك والقطاع ــى البن ــي عل ــرة، وينبغ ــدان الفقي ــى اقتصــادات البل ــرة عل ــون مؤث أن تك

للمشــاريع االقتصاديــة، اعتبــار النســاء العبــات فاعــالت فــي التنميــة االقتصاديــة.

بعيدًا عن التدخالت الخارجية..

سفيرنا لدى لبنان: من مصلحة المنطقة 
أن نمد يدنا لبعضنا البعض

لبنــان   فــي  ســفيرنا  أكــد  طهران-مهــر:- 
ــي  ــة  الت ــي ، أن "دول محــور  المقاوم ــد فتحعل محم
ــرى  اســتطاعت إفشــال مشــروع اســقاط  ســوريا  ت
ا  ـ يدهـ تمــد  أن  هــي  المنطقــة  دول  مصلحــة  أن 

الخارجيــة". التدخــالت  عــن  بعيــدا  لبعضهــا 
وأشــار فتحعلــي بعــد اســتقباله وفــدًا مــن نقابــة  
ــى أن  ــان ،ال ــي لبن ــموع  ف ــي والمس ــالم المرئ االع
"لبنــان محكــوم بالتوافــق"، موضحــًا "أنــه قبــل وبعــد 
علــى  ظ  ا ـ ـ الحف فيــه  البــارز  العنــوان  االنتخابــات 

ــه". ــع مكونات ــن جمي ــوازن بي الت
وفــي ســياق آخــر، أكــد الســفير فتحعلــي أن 
التــي اســتطاعت إفشــال  المقاومــة   "دول محــور  
تــرى أن مصلحــة دول  مشــروع اســقاط  ســوريا  
ــدا عــن  ــا بعي ــا لبعضه ــة هــي أن تمــد يده المنطق

الخارجيــة". التدخــالت 

الغارديان: نتائج االنتخابات العراقية بمثابة ضربة للنفوذ االميركي في هذا البلد

الصحف السعودية تُروج لدعم كيان 
االحتالل اإلسرائيلي

الســعودية  الصحــف  ترويــج  انتقــد مراقبــون 
لفلســطين  الغاصــب  االســرائيلي  الكيــان  لدعــم 

وانفتاحهــا بشــكل الفــت علــى االحتــالل.
ســعودية  وصحــف  ســعوديون  ُكتّــاب  وأبــدى 
االســتعداد للوقــوف إلــى جانــب إســرائيل فــي حــال 
أخــذت دورًا جديــدًا كقــوة إقليميــة. ففــي مقال نشــرته 
صحيفــة »الجزيــرة« الســعودية، تحــت عنــوان: »نعــم 
ســأقف مــع إســرائيل، قــال الكاتــب الســعودي محمــد 
ــب إســرائيل  ــى جان ــالده ســتقف إل آل الشــيخ، إن ب
وألمــح إلــى أن هنــاك قــوى اقليميــة تهــدد األمــن 
القومــي للمملكــة وإســرائيل معــًا، مشــيرًا إلــى أن 
مــن يعــارض هــذا المبــدأ هــم »المهزومــون«، الذيــن 

ــق عليهــم »عــرب الشــمال«. أطل
بعــض  انحــدار  مــدى  تعكــس  واقعــة  وفــي 
ووصولهــم  الســعوديين  والكتــاب  اإلعالمييــن 
الســعودي  اإلعالمــي  هاجــم  التصهيــن،  لدرجــة 
وتظاهــرات  العــودة  مســيرات  الخميــس،  منصــور 
الفلســطينيين فــى ذكــرى النكبــة، ووصــف المقاومــة 
بانهــا تتاجــر بالدمــاء. وقــال فــي تغريــدة لــه »مــن 
يحمــل ايديولوجيــا تحركــه لتفجيــر نفســه ومواجهــة 
ــد  ــات ســيكون شــهيدا ق ــه إذا م ــه بأن المــوت لقناعت
الــذي  البغــدادي  أوامــر  يتبــع  داعــش  مــن  يكــون 
ــه ســيكون فــي أحضــان الحــور  يســتغله ليقنعــه بأن
العيــن بعــد مماتــه او فلســطينيا يتبــع اوامــر المقاومــة 
ــرى  ــا ي ــه شــهيد أو حوثي ــه بأن ــي تســتغله وتقنع الت

نفســه ســيأكل تفاحــا فــي الجنــة«.

نائب في الكنيست: المحتفلون بالسفارة 
ستغرقهم العاصفة

علــق نائــب عربــي فــي »الكنيســت« اإلســرائيلي الثالثــاء، علــى المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي بحــق المتظاهريــن الســلميين فــي قطــاع غزة.

وقــال النائــب العربــي عــن حركــة »ميرتــس« اليســارية اإلســرائيلية، عيســاوي فريــج: »فــي الوقــت الــذي 
تحتفــل فيــه إســرائيل، فــإن غــزة تنــزف«، مشــبها المحتفليــن فــي الســفارة األمريكيــة فــي مدينــة القــدس 
المحتلــة بالمحتفليــن علــى ســطح الســفينة الشــهيرة »تيتانيــك«، مضيفــا: »هــم ال يدركــون أن العاصفــة 

يمكــن أن تغرقهــم قريبــا«.
وأكــد النائــب العربــي، أن »القتــل الجماعــي هــو نتيجــة للنشــوة، والشــعور بأنــه إذا كان دونالــد ترامــب 

)الرئيــس األمريكــي( فــي صفنــا، فإنــه يســمح لنــا بــكل شــيء«، وفــق مــا أورده موقــع »i24« اإلســرائيلي.
ــي  ــاء الت ــف والدم ــع العن ــي التعامــل م ــا لمســاعدتنا ف ــن يكــون موجــودا هن وأضــاف: »لكــن ترامــب ل

ــه. ــق قول ــه«، وف ستســكب بســببه وبســبب قرارات

لحفظ االتفاق النووي..

ريابكوف: لم اصرح اطالقا بانه على ايران 
تقديم تنازالت

موســكو-ارنا:- اعلــن مســاعد الخارجيــة الروســية ســيرغي ريابكــوف بانــه لــم يطــرح اطالقــا مســالة 
اعطــاء  ايــران  علــى  انــه 
علــى  للحفــاظ  تنــازالت 

النــووي. االتفــاق 
ريابكــوف  واوضــح 
بــان وكالــة 'اينترفاكــس' 
نقلــت جميــع تصريحاتــه 
بصــورة صحيحــة )باللغــة 
ان  'اال  االنجليزيــة( 
عنــوان الخبــر كان علــى 
مــن  تمامــا  العكــس 

. تــي' تصريحا
مســاعد  واشــار 
ــى  ــذي الق ــي المــكان ال ــت حاضــرة ف ــة كان ــى ان عــدة وســائل اعالمي ــة الروســي ال الخارجي
كلمتــه فيــه ولــم ترتكــب مثــل هــذا الخطــا واضــاف، لقــد اتصلــت بوكالــة 'اينترفاكــس' بهــذا 
الصــدد وقلــت لهــم بــان يغيــروا العنــوان الــذي يتناقــض تمامــا مــع تصريحاتــي وقــد وعــدت 

الوكالــة ان تفعــل ذلــك.
وحــول االنبــاء التــي نقلــت عنــه بهــذا الصــدد قــال، ان هــذه االنبــاء ال تتطابــق مــع الحقيقــة ابــدا ونحــن ال 
يمكننــا اطالقــا ان نطلــب مــن ايــران تقديــم تنــازالت بــل نعتقــد بــان االتفــاق النــووي اتفــاق كامــل ومتــوازن 

فكــر الطرفــان كثيــرا حولــه والبــد مــن الحفــاظ عليــه.

طهــران- كيهــان العربــي:- وصفــت صحيفــة 
»الغارديــان« البريطانيــة، نتائــج االنتخابــات العراقية 

بالضربــة الجديــدة لنفــوذ اميــركا فــي العــراق.
التحالــف  انتصــار  ان  الصحيفــة:  وافــادت 
]كتلــة  الصــدر«  »مقتــدى  يترأســه  الــذي 

الســائرون[ فــي العــراق قــد وجــه ضربــة للنفــوذ 
العــراق. فــي  االميركــي 

تبنــاه  الــذي  الشــعار  الــى  اشــارة  وفــي 
»مقتــدى الصــدر«، والقاضــي بعــدم الســماح الي 
توقعــت  العــراق،  شــؤون  فــي  بالتدخــل  دولــة 

الصحيفــة ان هكــذا سياســة لربمــا توجــه ضربــة 
لمكانــة ايــران فــي العــراق.

كتلــة  توجيــه  فــي  الغارديــان  تحليــل  ان 
ســائرون ضربــة للنفــوذ االميركــي يطابــق الواقــع، اال 
ان الســعي لخلــق هــوة بيــن ايــران ومقتــدى الصــدر 
ــراق  ــي الع ــى االرض ف ــق عل ــع الحقائ ــدق م ال يص
وسياســة كتلــة ســائرون، اذ ان ايــران ال تنتهــج 
كاميــركا سياســة التدخــل فــي شــؤون العراقييــن. 
ــون نهجــًا  ــه يتبن ــدى وتكتل ــان مقت ــك ف ــة لذل اضاف
ــن »ابراهيــم الجابــري«  ــركا. فقــد اعل مناهضــًا المي
التحالــف  بــان  الصــدر  مقتــدى  مكتــب  مديــر 
ــم داعــش  ــة تنظي ــذي شــكل لمحارب ــي ال االميرك

ــراق. ــي الع ــد ف ــه عمــل جي ــن ل ــم يك ل
)ومنهــا  االعــالم  وســائل  وتســعى  هــذا 
الصــدر  مقتــدى  بيــن  هــوة  تضــع  إن  الغارديــان( 
ــر«  ــف النص ــل »تحال ــة مث ــارات العراقي ــائر التي وس
بزعامــة  الفتــح«  و«تحالــف  العبــادي  بزعامــة 
العامــري، معتبــرة هــذه التيــارات قريبــة مــن ايــران، 

اليــران. المقابلــة  الجبهــة  فــي  مقتــدى  وان 

ــد  ــارس:- اســتبعد مستشــار قائ طهران-ف
علــي  الدوليــة  للشــؤون  االســالمية  الثــورة 
ــق شــيء مــن وراء اجــراء  ــي تحقي ــر واليت اكب

المحادثــات مــع االوروبييــن.
وفــي تصريــح ادلــى بــه امــس االربعــاء قــال 
واليتــي، اســتبعد ان يتحقــق شــيء مــن وراء 
المحادثــات مــع االوروبييــن. آمــل ان نصــل 
ان  ينبغــي  متــى  الــى  ولكــن  نتيجــة  الــى 

ننتظــر ؟.
واليتــي:  قــال  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
اســتبعد ان يتحقــق شــيء مــن وراء المحادثــات 
مــع االوروبييــن. آمــل ان نصــل الــى نتيجــة 
ولكــن الــى متــى ينبغــي ان ننتظــر لنــرى هــل 
ان اميــركا فرضــت الحظــر علينــا ام ازالتــه عنــا ؟ 

يجــب ان نحقــق االكتفــاء الذاتــي.
الدائــه  الزراعــة  بوزيــر  واليتــي  واشــاد 

الــذي وصفــه بالجيــد 
تحقيــق  مجــال  فــي 
الذاتــي  االكتفــاء 
هــو  القمــح  ان  وقــال، 
ســالحنا وال ينبغــي ان 
ــا  نتعــرض للجــوع فيم
ــب(  ــوا )االجان ــو امتنع ل

بــه. تزويدنــا  عــن 
وفــي جانــب اخــر 
نــوّه  حديثــه  مــن 
واليتــي الــى التربيــة 

الثوريــة لجيل الناشــئة والشــباب فــي البالد 
ــوا انفســهم  ــوم واضــاف، ان شــبابنا وطن الي
بعــد  التــي فرضــت علينــا  المشــاكل  مــع 
ــى  ــاري تعال ــورة واالن بفضــل الب انتصــار الث
لــو كانــت المقدســات االســالمية بحاجــة 

الــى الدفــاع فــان مئــات االالف منهــم علــى 
االمــر. لهــذا  للتطــوع  اســتعداد 

المجلــس  رئيــس  شــدد  طهران-مهــر:- 
ــال خــرازي  ــة كم ــات الخارجي االســتراتيجي للعالق
االتفــاق  إزاء  كاملــة  تعهداتهــا  نفــذت  ايــران  أن   ،

النــووي ،مشــيرًا إلــى أنــه بعــد انســحاب أميــركا 
بقــدرة  تتعلــق  القضيــة  اصبحــت  االتفــاق،  مــن 
االوروبييــن علــى تقديــم الضمانــات الالزمــة لتنفيذ 

تعهداتهــم مــن اجــل االســتمرار فــي االتفــاق.
وأشــار خــرازي خــالل ملتقــى »قــادة مــن أجــل 
الســالم« فــي فرنســا ، إلــى انســحاب الواليــات 
المتحــدة األميركيــة مــن خطــة العمــل الشــاملة 
ومعاهــدة  اليونســكو  مــن  وكذلــك  المشــتركة 
باريــس للمنــاخ، معتبــرا هــذه االجــراءات مؤشــرا 
مــن  التفــرد  المبنيــة علــى  السياســات  لمتابعــة 

االميركيــة. االدارة  جانــب 

طهران-مهــر:- قــال المســاعد الخــاص لرئيــس 
مجلــس الشــورى اإلســالمي فــي الشــؤون الدوليــة 
حســين أميــر عبــد اللهيــان ،أن الجمهوريــة اإلســالمية 
ــراق. ــع الع ــا االســتراتيجية م ــز عالقته ســتواصل تعزي

وكتــب اميــر عبــد اللهيــان فــي تغريــدة لــه صبــاح 
ــة  ــات البرلماني ــاح االنتخاب ــًا بنج ــاء مهنئ ــس األربع ام
العراقيــة ، وأكــد علــى اســتمرار العالقــات االســتراتيجية 

بيــن إيــران والعــراق لتعزيــز عالقــات البلديــن.
وجــاء نــص التغريــدة كالتالــي: »أهنــئ الشــعب 
العراقــي نجاحــه فــي إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة 
، فــي أعقــاب االنتصــار علــى اإلرهــاب التكفيــري 
والحفــاظ علــى اســتقالله ووحــدة أراضيــه وســيادته 
ســتواصل  اإلســالمية  الجمهوريــة  ،وان  الوطنيــة 
ــات  ــد العالق ــا االســتراتيجية لتوطي ــز عالقاته تعزي

بيــن البلديــن«.

األعلــى  المستشــار  أكــد  طهران-مهــر:- 
ــي  ــواء يحي ــوات المســلحة الل ــام للق ــد الع للقائ
صفــوي ، امــس االربعــاء، أن التهديــدات ضــد 
للحــدود  عابــرة  الحاضــر  الوقــت  فــي  إيــران 
الوطنيــة ،وقــال اننــا ال نعتبــر أيــًا مــن الــدول 
المجــاورة علــى أنهــا وحدهــا تشــكل تهديــدًا 

بالنســبة إلــى البــالد.
خــالل  لــه  كلمــة  فــي  صفــوي  وقــال 
ــدس«  ــت المق ــات »بي ــل عملي ــاع تحلي اجتم
فــي مركــز وثائــق وأبحــاث الدفــاع المقــدس، 
اليــوم  ايــران  تواجــه  التــي  التهديــدات  ان 
مصدرهــا خــارج المنطقــة الننــا ال نــرى أي بلــد 
فــي جــوار ايــران يشــكل لوحــده تهديــدا لهــا، 
لذلــك ان القــوى الكبــرى كأمريــكا هــي التــي 

تشــكل تهديــداً.
ان   ، قائــاًل  صفــوي  يحيــى  اللــواء  وتابــع 
االمريكييــن بعــد الهزيمــة فــي العــراق وافغانســتان 
بــأن  العســكرية  اســتراتيجيتهم  فــي  اعتمــدوا 
العــراق  اخــرى كحربــي  تبــدأ حربــًا  لــن  أمريــكا 
المقبلــة  الحــروب  ســتكون  لذلــك  وافغانســتان، 

للغايــة. وشــديدة  المــدة  قصيــرة 

رئيس الجمهورية يهنئ رؤساء الدول االسالمية بحلول شهر رمضان المبارك
الجمهوريــة  رئيــس  طهران-فارس:-بعــث 
رؤســاء  الــى  تهنئــة  برقيــات  روحانــي  حســن 
ــول شــهر رمضــان  ــدول االســالمية بمناســبة حل ال
المبــارك، شــهر الرحمــة والمغفــرة والبركــة االلهيــة.
وقــال الرئيــس روحانــي: ان دور رؤســاء الــدول 
ــة مــن  ــر اهمي ــي الوقــت الحاضــر اكث االســالمية ف
فــي  االســالم  هويــة  لحمايــة  مضــى  وقــت  أي 
علينــا  يتعيــن  وانــه  والتطــرف،  العنــف  مكافحــة 
الدينيــة  التعاليــم  اســاس  علــى  خطــوة  اتخــاذ 
والهــدوء  والعدالــة  الســالم  لتحقيــق  واالنســانية 
للبشــرية جمعــاء وخاصــة المســلمين فــي العالــم.
فــي  أملــه  عــن  الجمهوريــة  رئيــس  واعــرب 
الرحمــة  ابــواب  وفتــح  االلهيــة  النفحــات  ــل، لبــث هبــوب  ــة فــي هــذا الشــهر الفضي ــرة االلهي والمغف

روح جديــدة فــي كل االفــراد الخيريــن، لنتمكــن 
مــن خــالل التمســك بالحقيقــة وتهذيــب النفــس 
فــي هــذا الشــهر النورانــي، اقامــة عالقــة وثيقــة مــع 
الخالــق، واتخــاذ خطــوات قويــة لنيــل اهلل ســبحانه 

وتعالــى وبلــوغ الكمــال االنســاني.
الختــام عــن تمنياتــه  فــي  واعــرب روحانــي 
ــة  ــدا مــن الموفقي ــور الصحــة والســالمة ومزي بموف
الشــهر  هــذا  فــي  االســالمية  الــدول  لرؤســاء 
المبــارك، والرفاهيــة والســعادة لجميــع المســلمين.

مجلس االمن امام مجزرة غزة؛ دقيقة صمت ال اكثر
ال اتصــور هنــاك دولــة ارهابيــة ومحتلــة فــي العالــم كالكيــان الصهيونــي تتجــرأ 
ان تحصــد ارواح 60 متظاهــرا مســالما وفيهــم االطفــال والفتيــان والنســاء خــالل 
ســاعات معــدودة دون ان يكثــرت العالــم لهــذه المجــزرة المروعــة واالدهــى مــن 
ذلــك والمصيبــة الكبــرى ان يوجــه اللــوم الــى الضحيــة ويبــرئ ســاحة الجانــي 
ــا جســده  ــاع عــن نفســه وهــذا م ــة للدف ــي مهم ــه كان ف ــع بان ــه الفظي ــرر اجرام ويب
الموقــف االميركــي الصانــع لالرهــاب فــي العالــم فــي الدفــاع عــن الكيــان الصهيونــي 
ــزة  ــي غ ــة للبحــث حــول المجــزرة ف ــد جلســته الطارئ ــا عق ــن عندم ــس االم بمجل
والتحقيــق فيهــا وتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني امــام االعتــداءات الصهيونيــة 
المتكــررة، لكــن المندوبــة االميركيــة فــي االمــم المتحــدة لــم تكتــف بالدفــاع عــن 
هــذا الكيــان الرتكابــه لهــذه المجــزرة الرهيبــة بــل تمضــي فــي غيهــا وصلفهــا الوقيــح 
بوصــف الكيــان الصهيونــي بانــه »لــم يضبــط بلــد نفســه اكثــر ممــا فعلــت اســرائيل«. 
وهــذا الــكالم الســخيف هــو تجنــي علــى البشــرية واســتخفاف بعقــول النــاس ومــن 
ــران  ــه االتهامــات الرخيصــة الي ــر مــن ذلــك توجي حضــروا فــي هــذه الجلســة واالكث
بعيــدا عــن موضــوع المناقشــة وهــذا مــا ادهــش المراقبيــن ومندوبــي دول العالــم.
ــا  لكــن المشــكلة والطامــة الكبــرى ليســت فــي مجلــس االمــن ومناقشــاته للقضاي
ــركا ودوره  ــر امي ــا بــل المشــكلة هــو وجــود الشــيطان االكب ــة ومســؤوليته تجاهه الدولي
الخبيــث والبلطجــي فــي هــذا المجلــس باســتخدامه لســالح الفيتــو الظالــم لتعطيــل 
العدالــة ومنــع محاســبة المجرميــن وطالمــا بقــي هــذا الســالح االرهابــي بيدهــا فمــن 
العبــث اللجــوء لهــذا المجلــس لرفــع الشــكاوى اليــه وانتظــار البــت فيهــا لنصــرة المظلــوم.

ــى  ــام 1973 وحت ــذ ع ــة من ــا المتوالي ــد اداراته ــي عه ــة وف ــركا المجرم ــخ امي وتاري
اليــوم هــو حافــل باســتخدامها للفيتــو لعشــرات المــرات ضــد القضيــة الفلســطينية 
وكان آخرهــا الرقــم 43 الــذي اســتخدمته واشــنطن ضــد قــرار تقدمــت بــه مصــر 
لرفــض نقــل الســفارة االميركيــة الــى القــدس. ومــع ذلــك نــرى الــدول العربيــة العاجزة 
ــعب  ــة بالش ــة ومصيب ــت فاجع ــا الم ــة كلم ــراءة للذم ــن كب ــس االم ــى مجل ــأ ال تلج
الفلســطيني وكأن الخــرف قــد اصابهــا مــع انهــا علــى قناعــة تامــة بــان هــذا المجلــس 

بوجــود اميــركا ال حــول لــه وال قــوة.
ــة البعــض  ــس االمــن ومطالب ــي مجل ــدول االعضــاء ف ــداوالت وكلمــات ال ــد م فبع
منهــا بفتــح تحقيــق بهــذه المجــزرة وتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني، تخللتــه 
مواقــف غربيــة مشــبوهة توكــد علــى حــق الكيــان الصهيونــي فــي الدفــاع عــن نفســه 
واكثــر مــا ذهبــت اليــه هــذه الــدول هــو الدعــوة لضبــط النفــس امــام مجــزرة رهيبــة 
لدويلــة العــدوان وبهــذا الحجــم حيــث لــم يســلم منهــا حتــى طفــل رضيــع لــم يتجــاوز 
التســعة اشــهر مــن عمــره واســير معــوق فــوق كرســيه المتحــرك واذا بالجلســة التــي 
ــى  ــا ســتون شــهيدا وحوال ــت بجريمــة مروعــة ذهــب ضحيته ــدت مــن اجــل الب عق
ثالثــة االف جريحــا، انفضــت دون اتخــاذ اي قــرار اال اللهــم كان حصيلتهــا دقيقــة 
صمــت انتقامــا لهــذه المجــرزة وعقــاب لمرتكبيهــا ولــو حصــل 1%  منهــا فــي »اســرائيل« 
لقامــت الدنيــا ولــم تقعــد، لكــن ليعلــم الطغــاة وعلــى رأســهم اميــركا ان الظلــم زائــل 
حتمــا وســتأتي لحظــة الحســاب التاريخيــة لمعاقبــة كل مجرمــي االرض ولــن يفلــت 
ــاة، ناهيــك عــن عــذاب  ــذي هــو ســنة الحي ــاب االلهــي ال ــا احــد مــن هــذا العق حينه

االخــرة الحتمــي الــذي ال مفــر منــه.
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