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أزمة ماكرون.. والسبت األعنف
لــم تنفــع محــاوالت الحكومــة الفرنســية فــي إيقــاف تحــرك الشــارع تحــت رايــة مــا يطلــق عليهــم 
ــن  ــذي أعل ــم ينجــح خطــاب رئيــس الحكومــة الفرنســية إدوارد فيليــب ال ــراء( كمــا ل ) الســترات الصف
فيــه تجميــد قــرار رفــع نســبة الضريبــة علــى الوقــود بكامــل مكوناتــه، فــي إقنــاع الغاضبيــن فــي الشــارع 

الفرنســي الذيــن إتهمــوه بالخــداع والمراوغــة.
أتــى إيمانويــل ماكــرون لســدة الرئاســة فــي فرنســا مــن غير موعــد ودون مقدمات، كل مــا عرف عنه 
أنــه كان كادرًا فــي شــركات وبنــوك عائلــة روتشــيلد قبــل أن يعينــه الرئيس الفرنســي الســابق فرانســوا 
ــه. وهــو بفعــل المــال الروتشــيلدي ودعــم رجــال المصــارف واألعمــال أنشــأ  ــرا فــي حكومت هولنــد وزي
حــزب هالميــا وخــاض االنتخابــات الرئاســية وفــاز بهــا، وقــدم وعــودًا للنــاس بمســتوى معيشــي مرتفــع 
ومعاشــات أكبــر وفــرص عمــل كثيــرة. لكــن بعــد عــام ونصــف مــن واليتــه، وبفعــل سياســته الضريبيــة 
التــي أصابــت األكثــر فقــرا بالفقــر، وزادت مــن ثــروات األغنيــاء، إنفجــر الشــارع الفرنســي بوجهــه وبوجــه 
مجمــل التركيبــة السياســية ونظــام الجمهوريــة الخامســة، ولــم تعــد مطالــب المتظاهريــن تقتصــر على 
إلغــاء القــرارات األخيــرة المتعلقــة بأســعار الوقــود، بــل أصبحنــا نســمع كالمــا عــن ضــرورة إســقاط نظــام 

الجمهوريــة الخامســة 
ــة   ــع حقب ــدأ م ــذي ب ال
الســابق  الرئيــس 
ميتــران  فرانســوا 
فــي ثمانينــات القــرن 
وضــرورة  الماضــي 
بــكل  النظــر  إعــادة 
وقــرارات  قوانيــن 
فــي  الثــروة  توزيــع 
فرنســا انطالقــًا مــن 
رفــع الضرائــب علــى 
األكثــر ثــراء وتغريــم 

الشــركات التــي تربــح مئــات المليــارات ســنويا وإعــادة تدويــر هــذه االمــوال فــي مشــاريع تخلــق فــرص 
عمــل جديــدة وتؤمــن الســكن لمالييــن الفرنســيين العاجزيــن عــن دفــع إيجــارات منــازل وشــقق 
ارتفعــت أســعارها بشــكل جنونــي منــذ بــدء موجــة الشــراء الصينــي والخليجــي للعقــارات فــي فرنســا 

قبــل عشــرة أعــوام تقريبــا.
مــا يجــري حاليــا فــي فرنســا إنقــالب حقيقــي يقتــرب شــيئا فشــيئا مــن مرحلــة العصيــان المدنــي 
الــذي تنتقــل عــدواه بشــكل ســريع إلــى دول الجــوار، خصوصــا بلجيــكا وإيطاليــا التــي تشــكلت عندهــا 
أيضــا مجموعــات الســترات الصفــراء. ويبــدو أن شــرارة اإلحتجاجــات هنــاك تنتظــر تطــورات مفصليــة 
ــه نشــطاء  ــا يقول ــا حســب م ــي شــوارعها عنيف ــادم ف ــون الســبت الق ــع أن يك ــي يتوق ــي فرنســا الت ف
حركــة الســترات الصفــراء. وتظهــر الحكومــة كمتــرددة هــذا األســبوع فــي مواجهــة تحــركات الشــارع يــوم 
الســبت القــادم، فــأي خطــأ يقــع فــي المواجهــات قــد يــؤدي الــى تطــور األحــداث إلــى أعمــال شــغب عامــة 

وشــاملة ال يمكــن احتواءهــا.
مــن هنــا، تبــدو آفــاق الحــل مســدودة، مــا قــد يدفــع الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون الغائــب 
الكبيــر عــن أحــداث الشــارع الــى إجــراء انتخابــات مبكــرة فــي عمليــة رمــي الكــرة فــي ملعــب اللوبــي 

المالــي الــذي أوصلــه للحكــم وتركــه وحيــدا فــي مواجهــة الشــارع.

الشيوخ األمريكي يهاجم بن سلمان..مجنون وخطير
شــنت مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريكــي هجومــا حــادا علــى الســعودية وولــي عهدهــا، 
محمــد بــن ســلمان، بعــد اطالعهــم علــى تقريــر وكالــة االســتخبارات المركزيــة عــن مقتــل الصحفــي، جمــال 

خاشقجي.
وأبلغــت مديــرة وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة، جينــا هاســبل، زعمــاء مجلــس الشــيوخ التابــع 
ــال  ــار أصــداء واســعة وردود أفع ــل خاشــقجي، ممــا أث للكونغــرس األمريكــي بمعلومــات »CIA« حــول مقت

قويــة بيــن الســيناتورات.
ــل  ــي ظــل مقت ــة تجــاه الســعودية ف ــع هاســبل حــول سياســة اإلدارة األمريكي ــاع م ــد االجتم ــد عق وبع
خاشــقجي واســتمرار األزمــة اليمنيــة، قــال الســيناتور الديمقراطــي مــن واليــة نيــو جيرســي، بــوب مينينديز، 
الواليــات  علــى  إن 
»بقــوة«  الــرد  المتحــدة 
الصحفــي  اغتيــال  علــى 
والتطــورات  الســعودي 
التــي طالــت الحــرب فــي 
»تــم  موضحــا:  اليمــن، 
تعزيــز اآلراء التــي التزمــت 

ذلــك«. قبــل  بهــا 
ــى  ــز عل وأكــد مينيندي
ضــرورة أن توجــه الواليــات 
المتحــدة »رســالة واضحــة 
للتأويــل  قابلــة  وغيــر 
بطريقتيــن مختلفتيــن إلــى الســعوديين« علــى خلفيــة هاتيــن القضيتيــن، معتبــرا أن فــرض عقوبــات 

إضافيــة علــى الســعودية ســيمثل ردا مناســبا.
ــة العالقــات  ــة تينيســي، بــوب كوركــر، وهــو رئيــس لجن بــدوره، أكــد الســيناتور الجمهــوري مــن والي
الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ، أن »ال شــك« لديــه بعــد االطــالع علــى تقريــر »CIA« فــي أن ولــي العهــد 

الســعودي، محمــد بــن ســلمان، هــو مــن »أمــر وتابــع« عمليــة اغتيــال خاشــقجي.
واعتبــر كوركــر أن الرســائل التــي وجهتهــا اإلدارة األمريكيــة إلــى بــن ســلمان غيــر كافيــة وستســمح لــه 

بمواصلــة اتبــاع الطريــق الــذي ســلكه.
ودعــا الســيناتور إدارة الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، الــذي ينتمــي أيضــا إلــى الحــزب الجمهــوري، 

إلدانــة العمليــة الســعودية بقــوة، مشــددا علــى »ضــرورة أن يكــون هنــاك جــزاء للقتــل«.
ــل  ــر قت ــات المتحــدة ال تغف ــة إن الوالي ــام المقبل ــول خــالل األي ــف ويق ــب أن »يق ــى ترام ــع أن عل وتاب

النــاس وإال فيجــب علــى الكونغــرس أن يتخــذ إجراءاتــه«.
ــا، ريتشــارد شــيلبي: »هــذا االجتمــاع أكــد  ــة أالبام ــال الســيناتور الديمقراطــي مــن والي ــه، ق مــن جانب
ــات  ــه أحــد فــي الوالي ــة، وهــو مــا ال يوافــق علي ــذي يســتحق اإلدان ــل ال ــا حــول هــذا القت ــرا مــن أفكارن كثي

ــدة«. المتح
ــارز مــن واليــة كاروليــن  أمــا التصريحــات األكثــر حــدة فجــاءت علــى لســان الســيناتور الجمهــوري الب
الجنوبيــة، ليندســي غراهــام، الــذي أعــرب بعــد االجتمــاع مــع هاســبل عــن ثقتــه الكبيــرة بــأن عمليــة قتــل 

خاشــقجي لــم يكــن مــن الممكــن أن تنفــذ دون علــم ولــي العهــد الســعودي.
وشــن غراهــام هجومــا حــادا علــى ولــي العهــد الســعودي، الــذي وصفــه بـ«المجنــون والخطيــر«، معتبــرا 

أنــه »قــوة مدمــرة متورطــة بقتــل خاشــقجي«.
وقــال: »فقــط مــن يدعــي أنــه أعمــى قــد يتوصــل إلــى اســتنتاج مفــاده أن هــذا الحــادث لــم يكــن مدبــرا 

ومنظمــا مــن قبــل أشــخاص يخضعــون لقيــادة محمــد بــن ســلمان«.
وأكــد غراهــام أن »الســعودية حليــف اســتراتيجي للواليــات المتحــدة والعالقــات معهــا تســتحق الحفــاظ 

عليهــا، لكــن ليــس بــأي ثمــن«.
وتعهــد الســيناتور الجمهــوري بأنــه ســيعمل مــع زمالئــه فــي مجلــس الشــيوخ إلصــدار بيــان مشــترك 
يؤكــد ضلــوع بــن ســلمان فــي مقتــل خاشــقجي، فيمــا شــدد علــى أنــه لــن يدعــم فــي مثــل هــذه الظــروف 

أي صفقــات خاصــة ببيــع األســلحة األمريكيــة للســعودية.

نتنياهو يتأرجح بين أنفاق حزب الله وسجن تل أبيب...!
محمد صادق الحسيني

ــاد مصــدر صحافــي اســتقصائي غربــي،  أف
اإلعــالم  وســائل  تتداولــه  مــا  علــى  تعليقــًا 
اإلســرائيلية والعربيــة، حــول نشــاط الجيــش 
اإلســرائيلي علــى حــدود جنــوب لبنــان، الــذي 
االول،  أمــس  فجــر  منــذ  التزايــد  فــي  أخــذ 
عندمــا أطلــق الجيــش اإلســرائيلي عمليــة 
بحــث عــن أنفــاق أطلــق عليهــا اســم »درع 
الشــمال«، يدّعــي الجيــش اإلســرائيلي أن 
بيــن  الحــدود  عبــر  قــد حفرهــا،  اهلل  حــزب 

المحتلــة. لبنــان وفلســطين 
هــذه العمليــة التــي يجــري تنفيذهــا تحــت 
ــة  ــد الجبه ــول ســتريك، قائ ــرال يئ ــادة الجن قي
ــي  ــرائيلي، والت ــش اإلس ــي الجي ــمالية ف الش
تهــدف الــى اكتشــاف تلــك األنفــاق، خوفــًا مــن 
ــي  ــزب اهلل ف ــوات ح ــل ق ــن قب ــتخدامها م اس
عمليــات هجوميــة داخــل الجليــل الفلســطيني 
المحتــل، نقــول إن هــذا المصــدر قــد أفــاد بمــا 
يلــي حــول مــا يُشــاع عــن احتمــاالت قيــام 

»إســرائيل« بعــدوان مــا علــى لبنــان:
شــيئًا  ليــس  األنفــاق  بنــاء  إن   –  1
ــن  ــة الكنعانيي ــرب وخاص ــد الع ــتحدثًا عن مس
منهــم، أي مواطنــي ســواحل البحــر المتوســط 
الشــرقية، إذ ألنهــم أقامــوا شــبكة مــن األنفــاق، 
فــي منطقــة مجــدّو علــى ســاحل فلســطين، 
ــالد الســيد المســيح  ــي عــام مــن مي ــل ألف قب
خربــة  فــي  األمــر  وكذلــك  الســالم،  عليــه 
الزرقــون الواقعــة فــي األراضــي األردنيــة حاليــًا، 
الــى جانــب الكثيــر مــن األنفــاق فــي منطقتــي 

البحــر الميــت والقــدس.
وبنــاء علــى ذلــك فــإن خبــرة أهــل بــالد 
واســعة  خبــرة  الهندســة  هــذه  فــي  الشــام 
أخــرى،  شــعوب  خبــرات  وتفــوق  وعميقــة 
قــد تعتبــر حاليــًا أكثــر تطــورًا مــن الناحيــة 

لتكنولوجيــة. ا
وهــذا يعنــي أن الجيــش اإلســرائيلي لــن 
قــادرًا علــى اكتشــاف هــذه األنفــاق  يكــون 

ــودة. ــا موج ــرء أنه ــراض الم ــى افت عل
2 – أنــه ليــس هنــاك مــا يثبــت، علــى 
اإلطــالق، ان الصــور التــي نشــرتها وســائل 
اإلعــالم اإلســرائيلية، ومــا صــرّح بــه ناطقــون 
باســم الجيــش اإلســرائيلي، أن هــذه الصــور 
مــن  حيــث  صحيحــة،  المعلومــات  وهــذه 

الممكــن جــدًا أن تكــون:
امــا صــور ألنفــاق قديمــة بيــن قطــاع غــزة 

ــة. ورفــح المصري
حفــره  جــرى  إســرائيلي  لنفــق  صــور  او 
ــًا، بيــن  ــة، وأنجــز حديث فــي الســنوات الماضي
قريــة بيــت زايــد غــرب القــدس ومفــرق بيــت 
شــيمش، غــرب القــدس أيضــًا وعلــى الطريــق 
إلــى تــل أبيــب، حيــث تــمّ تشــغيل خــط 

قطــارات فــي هــذا النفــق وافتتحــه نتنياهــو 
ــل أشــهر. ــه قب بنفس

3 – يقــول المصــدر »تمخّــض الجبل فولد 

فــأرًا«، حيــث ســافر نتــن ياهــو الــى بروكســل 
الخارجيــة  وزيــر  للقــاء  مفاجــئ  بشــكل 
ــأن  ــرائيليين ب ــام اإلس ــاواًل إيه ــي، مح األميرك
هنــاك أمــرًا خطيــرًا ســيبحثه معــه، وإذا بــه 
يعــود فجــر أمــس االول، مــن غــزوة بروكســل، 
ليصــرّح بأنــه أطلــع بومبيــو علــى عمليــة درع 
الشــمال، التــي ينفذهــا جيشــه. ومــن الالفــت 
ــودة  ــع ع ــة م ــذ العملي ــدء تنفي ــت ب ــدًا توقي ج

ــالد…! ــى الب ــن ياهــو فجــرًا ال نت
دعائيــة  اســتعراضية  عمليــة  إنهــا 
ــن ياهــو  ــة ال تخــدم إال مصلحــة نت ديماغوجي
الشــخصية فــي حــرف األنظــار عــن قضايــا 
الفســاد التــي تالحقــه هــو وزوجتــه. والتــي 

األرجــح علــى  ينجــح  لــن 
فــي تجاوزهــا وســيضطر لمواجهــة المصيــر 
نفســه الــذي واجهــه ايهــود أولمــرت بعــد حرب 

2006 ضــد لبنــان، أي الســجن لســنوات عــدة.
4 – علــى الرغــم مــن الضجيــج اإلعالمــي، 
اإلســرائيلية  اإلعــالم  وســائل  تثيــره  الــذي 
والناطقــون العســكريون اإلســرائيليون، حــول 
ومــا يصاحبهــا  أنفــاق،  عــن  البحــث  عمليــة 
إســرائيلية  عســكرية  آليــات  تحــركات  مــن 
فــي منطقــة المطلــة / مســغاف عــام / فــي 
إصبــع الجليــل، وتحليــق للطيــران الحربــي 
والمروحــي اإلســرائيلي فــي المنطقــة، وهــو 
ذلــك ال  رغــم  إنــه  نقــول  روتينــي،  تحليــق 
علــى حشــود  مؤشــرات  أيــة  هنــاك  توجــد 
صعيــد  علــى  ســواء  إســرائيلية،  عســكرية 
القــوات المدرعــة أو قــوات المشــاة، ال فــي هــذا 
القاطــع وال غيــره مــن قواطــع جبهــة جنــوب 
لبنــان. وهــو األمــر الــذي يؤكــد أن كل هــذا 
الضجيــج ليــس إال مــادة إعالميــة لالســتهالك 

المحلــي اإلســرائيلي، أفســد نكهتهــا المســلية 
تصريــح نتــن ياهــو األخيــر الــذي نقلتــه روســيا 
ــش 14,14  ــت غرينت ــاعه 12,14 بتوقي ــوم، الس الي

حــزب  فيــه  هــدّد  الــذي  القــدس  بتوقيــت 
ــى إســرائيل  ــن ســيعتدي عل ــالً إن مَ اهلل قائ

ســيدفع ثمنــًا غاليــًا….!!!
التصريــح  هــذا  إفســاد  ســبب  عــن  امــا 
التــي  المضحكــة،  ياهــو  نتــن  مســرحية 
غــزة،  علــى  األخيــر  العــدوان  إثــر  انطلقــت 
عندمــا قــال للجمهــور اإلســرائيلي إنــه اضطــر 
لوقــف إطــالق النــار بســبب ســر عســكري 
ــن  ــذي تبي ــه، وال ــه اإلعــالن عن أمنــي ال يمكن
أنــه كــذب صــافٍ وإن كان يحــاول تســويق مــا 
يقــوم بــه جيشــه فــي إصبــع الجليــل علــى انــه 

عمليــة أمنيــة كبــرى…!
الصحافــي  المصــدر  وأضــاف   –  5
االســتقصائي قائــاًل إنــه وبنــاء علــى معلومــات 
تلقاهــا، عبــر اتصاالتــه مــع مصــادر إســرائيلية، 
عســكرية وسياســية، حــول احتمــاالت تطــور 
فإنــه  الشــمالية،  الجبهــة  علــى  األوضــاع 
المصــدر قــد ســجل خالفــًا عميقــًا جــدًا داخــل 

حــول: والسياســية  العســكرية  القيادتيــن 
حجــم رد فعــل حــزب اهلل وقــوات حلــف 
بهــا  ســيقوم  عمليــة  ايــة  علــى  المقاومــة 
فــي  أهــداف  ضــد  اإلســرائيلي  الجيــش 
لبنــان. فهــل ســيكون رد حــزب اهلل بحجــم 
العمليــة اإلســرائيلية أم أن الحــزب وحلفــاءه 
الفرصــة لشــن حــرب شــاملة  سيســتغلون 

»إســرائيل«؟ علــى 
ويضيــف المصــدر أن هــذا الخــالف أو عــدم 
ــادة اإلســرائيلية  ــع القي ــذي يمن ــو ال ــن ه اليقي
مــن القيــام بــأي عمــل عســكري ضــد اهــداف 

فــي لبنــان..
إذن ال قــرار بشــن عــدوان علــى لبنــان 

اآلن. حتــى 

6 – ولكــن ذلــك ال يعنــي أن احتمــاالت 
ــن ياهــو  ــل نت ــرى، مــن قب ــة كب ــكاب حماق ارت
شــخصيًا، قــد انتفــت بنســبة مئــة فــي المئــة، 

ــك. ــم معارضــة العســكريين لذل رغ
حيــث إن هنــاك إشــارة غايــة فــي األهميــة. 
مثيــرة لبعــض القلــق، مصدرهــا غــزة وتتمثــل 
فــي وصــول منــدوب قطــري، وهــو ضابــط كبيــر 
ــد  ــر مطــار الل ــة، عب ــي االســتخبارات القطري ف
الــى قطــاع غــزة الــذي دخلــه عبــر معبــر ايريتــز 
ــور  ــع، ف ــن واجتم ــل يومي ــون / قب ــت حان / بي
وصولــه الــى داخــل القطــاع مــع قيــادة حمــاس، 

وأبلغهــم بمــا يلــي:
إن قطــر ســتواصل دفــع معاشــات موظفــي 

غــزة بمعــدل 15 مليــون دوالر شــهريًا.
مواصلــة  مــن  قطــر  لــدى  مانــع  ال  أن 
العالقــة بيــن القســام وإيــران والحصــول علــى 

منهــا. مســاعدات 
أن مــا يهــم قطــر هــو امتنــاع القســام عــن 
المشــاركة عســكريًا فــي أي حــرب قــد تقــع 
ــة  ــزام كاف ــة الشــمالية وضــرورة إل ــى الجبه عل
التنظيمــات الفلســطينية المســلحة األخــرى 

فــي قطــاع غــزة بذلــك.
ــق مــن أن قطــر  7 – نحــن المصــدر ننطل
ــذ مخطــط  ــة »إســرائيل« تنفي ــم بني ــى عل عل
بعــد  لبنــان،  فــي  أهــداف  مــا ضــد  عــدوان 
فشــل محاوالتهــا فــي ســورية وإغــالق المجــال 
ــي  ــك ف ــا، وذل ــام مقاتالته الجــوي الســوري أم
بــان  اإلســرائيليين  لطمأنــة  منهــا  محاولــة 
»الدولــة« قــادرة علــى حمايتهــم، خاصــة أن 
حركــة الهجــرة المعاكســة، مــن »إســرائيل« 
خــالل  كثيــرًا  ازدادت  قــد  الخــارج،  الــى 
الســنتين الماضيتيــن. اذ بلغــت هجــرة اليهــود 
»إســرائيل«  مــن  الســيفارديم،  الشــرقيين، 
الــى اســبانيا والبرتغــال فقــط ســنة 2017 أكثــر 
ان  بعــد  مهاجــر،  الــف  عشــر  مــن خمســة 
حصلــوا علــى جنســيات تلــك البلــدان بســبب 

األندلســية. أصولهــم 
المصــدر نفســه يؤكــد أن الدولــة المصريــة 
قــد  ياهــو  نتــن  بــأن  االعتقــاد  الــى  تميــل 
الحــدود  علــى  محــدودة  عمليــة  الــى  يلجــأ 
ــاء  ــاذ م ــان إلنق ــة ولبن ــن فلســطين المحتل بي
وجهــه وأيضــًا لتفلتــه مــن قــرار الســجن الــذي 

ينتظــره بقــوة.
وأما نحن في محور المقاومة فنقول:

نحــن جاهــزون لــكل االحتمــاالت ونراقــب 
تحــرّكات  كل  عاليــة  وبدقــة  كثــب  عــن 
لــه بالمرصــاد بــرًا جئتــم،  العــدو وســنكون 
ستُســحَقون  جئتــم  جــوًا  جئتــم،  بحــرًا 

ستُســحَقون. ستُســحَقون 
بعدنا طيّبين، قولوا اهلل…

بين المزاعم والتمويهات.. تتجلى الحقيقة التي ال تحجبها الغيوم
عبدالهادي الضيغمي

ــة أشــهر مــن الســعي  ــر مــن ثالث بعــد أكث
العــام  الــرأي  لتأليــب  الــدؤوب  األمريكــي 
وزيــر  نجــح  أخيــرا  ايــران،  ضــد  العالمــي 
بإقنــاع  بومبيــو  مايــك  االمريكــي  الخارجيــة 

ليدعــوا  والفرنســي،  البريطانــي  نظيريــه 
إلجتمــاع لمجلــس األمــن لبحــث مــا روجــت له 
واشــنطن تحــت عنــوان »إنتهــاك ايــران لقــرار 
الدولــي. األمــن  عــن مجلــس  الصــادر   »2231

بومبيــو وباقــي الطاقــم المهيمــن علــى 
وإلــى  المــرة  هــذه  راهنــوا  األبيــض  البيــت 
جانــب عقوباتهــم غيــر الشــرعية علــى إيــران، 
راهنــوا هــذه المــرة علــى اركاع طهــران أمــام 
ــد  ــات. فق ــا التقليدي ــة وحليفاته اإلرادة األمريكي

ــه  ــا لدي ــض كل م ــت األبي ــد سمســار البي جن
األنظمــة  وتخويــف  وأعــوان،  مرتزقــة  مــن 
المهــزوزة أساســا، وأشــبع كل وســائل اإلعــالم 
التــي تــدور فــي الفلــك الصهيــو – األمريكــي، 

لتطبــل وتزمــر أن ايــران باتــت تنتهــك اإلتفــاق 
الــذي أصــدره مجلــس األمــن الدولــي بشــأن 
ايــران بعــد اتفاقهــا مــع المجمــوع السداســية 
ــكا  ــم تكــن هــذه المســاعي ألمري ــة. ول الدولي
وحليفاتهــا جديــدة علــى ايــران وشــعبها، لكــن 
مــا يميــز الجهــود الصهيــو- أمريكيــة هــذه المرة 
عــن ســابقاتها، هــو ان أمريــكا ســعت لجــر 
ــا دون ان تســمح لهــم  ــى مزاعمه ــا ال حليفاته
بمراجعــة مزاعمهــا، وال التأكــد مــن صحتهــا 

وســقمها. وهــذا مــا يكشــف عــن أهــم النوايــا 
ايــران، وســنحاول  المبيتــة لواشــنطن ضــد 

ــا. ــاط منه ــة نق ــى ثالث التطــرق ال
أوال ان التهويــل األخيــر اثبــت ان الغوغائية 
المخططــات  كل  علــى  يهيمنــان  والعــداء 
التــي تريــد واشــنطن تنفيذهــا ضــد ايــران 
ــح أن  ــارة اوض ــة، وبعب ــي المنطق وسياســتها ف
امريــكا التريــد إلســتمرار األمــن والســالم ال 
فــي داخــل ايــران وال فــي محيطهــا اإلقليمــي. 
ــران مــن  ــدول المحيطــة بإي ــي ال ــدور ف ــا ي وم
ــاب واإلرهابييــن وزعزعــة األمــن  دعــم لإلره
والســالم فــي البلــدان المجــاورة إليــران، خيــر 

ــك. ــى ذل ــل عل دلي
ــرد  ــي مج ــاح ف ــكا أرادت النج ــا أن امري ثاني
حــول  االمــن«  لـ«مجلــس  إجتمــاع  عقــد 
إنتهــاكات ايــران لقــرار 2231، حتــى لــو لــم تحصد 
منــه اي نتيجــة ليكــون ســابقة فــي مجلــس 
ــل  ــا قي ــد إجتماعــا حــول م ــه عق ــى أن األمــن عل
عنــه »إنتهــاكات ايــران لقــرار 2231«، وقــد بلــغ 
الغبــاء بالمجتمعيــن الــى حــد أنهــم ســارعوا 
للمشــاركة فــي االجتمــاع حتــى قبــل التأكــد 
مــن مضمــون القــرار. وهــذا مــا يعكــس حالتيــن 
تقفــان خلــف اإلجتمــاع ال ثالــث لهمــا، فالحالــة 
الــدول  علــى  ضغطــت  واشــنطن  ان  األولــى 
مجلــس  اجتمــاع  عقــد  علــى  وافقــت  التــي 
ــار  األمــن تحــت هــذا العنــوان، وأفقدتهــا أي خي
لمراجعــة القــرار أو التأكــد مــن فحــواه، والحالــة 

ــة  ــدول المعني ــع ال ــت م ــكا قطع ــة أن أمري الثاني
وعــودا، منهــا تقســيم الكعكــة اإليرانيــة فــي مــا 
بيــن الــدول الكبــرى المعنيــة، إذا مــا تمكنــت 

ــران. ــد اي ــد ض ــرار جدي ــتصدار ق ــن اس م
للخطــر  وبتهويلهــا  امريــكا  أن  ثالثــا 
إجــراء  بزعــم  المتمثــل  المزعــوم  اإليرانــي 
إنتهــاكا  تعتبــر  صاروخيــة،  تجــارب  إيــران 
المرقــم  الدولــي  األمــن  مجلــس  لقــرار 
2231. فــي حيــن ان القــرار اليتطــرق ال مــن 
قريــب وال مــن بعيــد للتجــارب الصاروخيــة 
وانــه يقتصــر علــى مــا توصلــت  االيرانيــة، 
اليــه المجموعــة السداســية الدوليــة حــول 

االيرانيــة. الســلمية  النوويــة  النشــاطات 
وفــي الختــام يجمــع المراقبــون ان أمريــكا 
بعــد أن يئســت مــن فــرض حظــر شــامل 
علــى ايــران أو دفعهــا الــى عزلــة دوليــة، باتــت 
ــن  ــا م ــاس له ــالت ال أس ــى تهوي ــن عل تراه
ــة لتجييــش  ــى خاضع ــا تبق ــل انه الصحــة، ب
المشــاعر والتأليــب ضــد ايــران، ولــم يكــن 
اجتمــاع مجلــس االمــن يــوم الثالثــاء االول 
خاتمــة  وال  المجــال  هــذا  فــي  نوعــه  مــن 
ايــران، وأمامنــا  للمؤامــرات االمريكيــة ضــد 
اجتمــاع الــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج 
دول  »إجتمــاع  عنــوان  تحــت  الفارســي 
مجلــس التعــاون« االحــد القــادم، وســيكون 
علــى  االمريكيــة  اإلمــالءات  علــى  شــاهدا 

عميالتهــا اإلقليميــات. واأليــام بيننــا.
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