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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
ما سيحدث   اتع توق ، يتناول رجنتينيةإحدى الصحف األ  منشور في   يجي مهم،   تاحليل إستر تل  ترجمة في هذا العدد  

  . وعلى المنطقة وعلى العالم ككلالعراقة على ر كبيتداعياتكون له سي ، األمر الذيفي المنطقة واليران بالذات

ويمكـن  .   أصعب على الصهاينة    فإن أولويات الديمقراطيين ستجعل األمور      أوباما فازما  إذا  : الكاتب أنه يعتقد  

قطاع قوي جداً ضـمن  بالدعم القوي الذي حصل عليه من ،  من قوة مفاجئة وقبول شعبي  أوباماتفسير ما إكتسبه    

خلـف  )  غير العقالنـي   بل و (االصطفاف التلقائي وغير المشروط     والذي لم يعد يقبل     ،  هيكل السلطة األمريكية  

  .ةدولة إسرائيل والمصالح الصهيوني

مستشار األمن القومي السابق للرئيس     ( زبيغنيو بريجنسكي الشعب يتناغم أكثر مع أطروحات      : الكاتب أن   ويعتقد  

الذي يعتقد أن كل أولويات      ،)اللجنة الثالثية القوية لديفيد روكفلر     ، المنظّر والمؤسس المشارك في       جيمي كارتر 

اطئة في الوقت الحاضر ، ويعتقد بضرورة عودة سياستها التقليدية، المعتمدة           السياسة الخارجية األمريكية كلها خ    

األعداء الحقيقيون المتوسطي المـدى      – أولوية اإلحتواء السياسي والعسكري واالقتصادي للصين وروسيا      على  

رق صراعات العقالنية وحـروب فـي الـش        للواليات المتحدة، بدالً من إهدار قدرات كبيرة وجنود كثيرون في         

  .لاألوسط، حيث المستفيد الرئيسي على الدوام هو دولة إسرائي

 ، فإن األمور سـتختلف ألن       فوز باراك أوباما مرشحاً عن الحزب الديمقراطي      في حالة   : الكاتب الى أنه    ويشير  

فـي  ..) أو يصبح(..من قبل إسرائيل كما تريد الصهيونية أن يكون   " جديراً بالثقة "أوباما اآلن قريباً من أن يكون       

 فيه إسرائيل ضربتها الجوية األحادية الجانب ضد إيران،  سيناريو تؤخرهذه الحالة ، يستطيع المرء، أن يتصور

األمريكية ضد إيران ـ عقب إتخـاذ نفـس     –، لكي تصل الحرب اإلسرائيلية إلى شهر أيلول أو تشرين األول

فـي الواليـات   " أزمة قوميـة " مع خالل شهري أيلول وتشرين األولاالجراءات المذكورة سابقاً ـ  إلى أشدها  

 ، حيـث    ١١/٩ مثل هجوم    هجوم هائل وخصوصاً إذا ما حدث     " الحرب ضد اإلرهاب  "عن تكثيفها   المتحدة ناتجة   

والذي مـن المحتمـل أن يكـون        (يمكن أن يحدث داخل الواليات المتحدة أو ضد مصالح إسرائيل في الخارج             

   اللوم إلى إيـران    توجيهوهو ما سيمكّن قادة الصهيونية في اإلدارة األمريكية واألماكن األخرى، من            "  مصطنعاً"

  .)كجزء من الحرب النفسية"  األصوليين اإلسالميين "و

  : النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليلإلطالع علىو

www.asalbuchi.com.ar
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   عالمية وشيكة أزمة

  األوسطرياح الحرب في الشرق 

  الثانية األرجنتينيةحركة الجمهورية ال

 من حزيران األولفي /  ٤٤النشرة الصحفية رقم 

  العالمية حداثاأل في أرجنتينية نظر وجهة –٢٠٠٨

  األرجنتين – يرسآ بيونس
ar.com.fibertel@msra /
ar.com.asalbuchi.www / com.ra2m.www  

 مقلقة جداً إشارات ، ظهرت األخيرة األسابيعفي 

أحادي وشيك حتمال هجوم  إ تصاعد إلىتشير 

 على إيران ضد وإسرائيل للواليات المتحدة الجانب 

 خالل ،غلب الظنأ، وسيحدث هذا. برامجها النووية 

 يكون نأ ومن المحتمل – القليلة القادمةاألشهر

تحدد في ي حيث س– وآب تموز ، الصيفأشهرخالل 

، رشح الرئاسي للحزب الديمقراطيالنهاية الم

  وباما ؟أ باراك أوهيالري كلينتون 

 إلى منحازة أنها مراراً هيالري كلينتونعلنت ألقد 

 ، على كل وباماأباراك  . إسرائيلمصالح دولة 

 مستويات القيادة أعلىد قلقاً واضحاً بين ، ولّحال

ليست قطعية "  بالثقةاألهلية "إنالصهيونية ، حيث 

 موقف المرشح أو هيالريكما هو الحال مع موقف 

ستمرار إوهذا هو سبب  . يينكماجون الجمهوري 

 داخل الحزب رؤية مثل هذه المعارك الكبيرة

 هذا إلىصل ت نأ لم يكن متوقعاً  حيث،الديمقراطي

 بل وحتى –ض لضغوط متزايدة  لقد تعّر،الحد

 .اإلسرائيليةدعمه القوي للمصالح  إلعالن –التهديد 

 أن له سمحط مسبق ليرساسي وشن هذا عامٌل أإ

  . يكون رئيساً للواليات المتحدة 

مؤشرات سلط هذا التقرير الضوء على بعض الُي

 إلى قيقدن العالم ُيجر بشكل إكيف المهمة التي تبين 

 ،حرب مكثفة في الشرق األوسط شك يصبح بالسما 

حرب عالمية ندالع إستؤدي سريعاً بعد ذلك الى 

   .شاملة حقيقية

  السير حثيثاً نحو الحرب
 إسرائيلقصفت  : ٢٠٠٧ األولفي تشرين  .١

 على اإلسرائيلي الهجوم الجوي – منشآت سورية

 تدمير مفاعل نوويزعم ب السورية كان األراضي

 ما كان يوماً ،تقنية كورية شمالية ستعمالإبشُيد 

  معلومات االةيألم تظهر عنه  . أبداًواضح المعالم 

 اإلعالمشذرات متفرقة من هنا وهناك في وسائل 

 كما –ن الواليات المتحدة إالعالمية ، ومع ذلك ، ف

 ؛ اإلسرائيلياً الهجوم دعمت فور –كان متوقعاً 

 اإلعالمعان ما نسيت وسائل حال ، فسر أيةوعلى 

العديد من المحللين في . ته  برّماألمرالعالمية هذا 

 نأ حال ، يعتقدون أية ولبنان ، على إسرائيل

 األراضيالهدف الحقيقي من هذا الهجوم على 

 األجهزةلعدول عن على ا لبنان إلجبارالسورية هو 

ديدة التي ستوفر منظومة دفاع جوي الروسية الج

 قادرة إسرائيلوبهذا االتجاه ، ربما كانت  . لكترونيأ

 الخصائص إلىستكشاف الموقع ، و الوصول إعلى 

 قد اللكترونية لمنظومة الدفاع ، مماوالمميزات ا

عندما  ، لخط سير قطعاتهاأفضلتسمح لها بتخطيط 

لفضاء  عبر اإيرانتنفذ هجوماً جوياً عسكرياً على 

 .الجوي السوري 

 الونفستقال العميد وليام إ ٢٠٠٨ آذارفي  .٢

 أثارت : األوسط في الشرق األمريكيةكقائد للقوات 
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 ، األمريكيةستقالته عاصفة بين الدوائر العسكرية إ

 ، في الجيشتاصواأل أقوى كان واحٌد من عتبارهإب

 تشيني في مهاجمة – بوش إدارة ألهداف ةالمناهض

 موضوع آثارالسبب الذي .  حاديأ بشكل إيران

 ذكر ، "مالمحترمجلة " هو مقابلة في الونفستقالة إ

يدعم مثل هذه المغامرة  النه أفيها وبشكل صريح 

والزال هناك شرخ خطير مستمر في  . العسكرية

 اإلدارةسوء  على مجمل األمريكيةالقوات المسلحة 

 حد إلى :  في الحرب في العراقاألمريكيةالسياسية 

 األركان رئيس رأم مايس الماضي ، ٢٥نه في أ

 ال تقوم بأي نشاط أن قواته رلمو األدميرالالمشتركة 

 األمريكي تحترم الحياد التقليدي للجيش سياسي وأن

اليوم ، تعتبر البحرية قوة . في الشؤون العسكرية 

 أين  ألاألمريكيةمهمة جداً في هيكل القوة العسكرية 

 البحرية فيها العباً  ، ستعتبرإيرانحرب ضد 

، في وقت يكون فيه الجيش والقوات البرية اًيرئيس

في العمليات البرية في العراق   منشغلة جداًاألخرى

 . وأفغانستان

 في بجولة قام ديك تشيني ، ٢٠٠٨ آذارفي  .٣

 المحافظين إدارة وهو من رعاة – األوسطالشرق 

 إلسرائيلمؤيد  صهيونيوعسكري ، الجدد لبوش

 ديك تجول نائب الرئيس:  إليران متعصب ومعاٍد

محاولة تنشيط " ، بزعم األوسط في الشرق تشيني

 أيةعلى  " والفلسطينيينإسرائيلبين عملية السالم 

 ينبغي التوقف أخرىحال ، كان لزيارته محطات 

 يعمان الحليف العسكري الرئيس (i): عندها 

 في األمريكيةواللوجستي المحوري للقوات المسلحة 

لعمان موقع جيوـ حيث أن  لخليج الفارسي،ا

الذي يمثل  ،مضيق هرمز على إستراتيجى مهم

 أن إيران والذي تستطيع ، لخليج الفارسيا مدخل

تغلقه بسهولة في حالة الحرب ، مما يسبب عرقلة 

خطيرة في تجهيزات النفط التي تخرج من حقول نفط 

عمها د ، التي يعتبر العربية السعودية (ii)المنطقة ؛ 

 األخذ ، مع إيران في حالة الحرب مع مراً حيوياًأ

 النفط إنتاجقدرتها الكبيرة في زيادة العتبار ابنظر 

 الخليج الفارسي ، إمدادتلسد النقص الحاصل في 

على  (وأسعارهستقرار تجهيز النفط إ إلىمما يؤدي 

 السعودية لهذه اأظهرتهي تالرغم من عدم الرغبة ال

رتفع سعر برميل النفط إلقد  . )نآلاالزيارة حتى 

، سابقاً  مستويات لم يسمع عنها إلىمؤخراً ليصل 

ختصاصيون من إ توقع وي.دوالر ١٣٥وهي بحدود 

 النفط أسواق ومستهلكون من  ساكسنولدمغ

 ١٥٠ إلىسعر النفط تصاعد ،  األخرىالعالمية 

 دوالر وعندها سيتوقف ٢٠٠ أو ١٨٠ أودوالر 

 بالفعل شركات الطيران بدأتد وق. االقتصاد العالمي 

 أزمةة تشعر بالتأثير الكامل عليها من يالرئيس

ك يد قام ٢٠٠٢ آذارنه في أ نتذكر نأ، ينبغي النفط

 "وذلك مماثلة " األوسطبجولة في الشرق " تشيني

 طرق حل المشاكل مع العراق إيجادلمحاولة 

نتهى إجميع كيف الويعرف " الدبلوماسيةوسائل بال

 .األمرلك ذ

 المدمرات أخذت ٢٠٠٨في بداية مايس   .٤

 إن كما –مواقع لها عند سواحل لبنان  األمريكية

 أخذتا عاليتا التقنية أمريكيتانهناك مدمرتان 

 في واقع الحال ، : مواقعهما عند سواحل لبنان

 على رقعة خرآيمكن االستنتاج بأن هذا تحرك 

الجوية  لضمان وضع القوات ،اإلستراتيجيةالشطرنج 

 إجراٍءتخاذ إ بالشكل الصحيح عند األمريكيةوالبحرية 
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 سوريا ضبط  ، والتي قد تحمل هدف نإيراضد 

 من هجوم إسرائيل و مساعدة تحمي ، إيرانحليف 

 ما قامت إذا ، إسرائيل ضد  معاكسإيرانيجوي 

 – هذه البواخرإحدى.  منفردةإيران بضرب إسرائيل

 "أيجز  "اريخ مدمرة مسلحة بصو–س روزأس أيو 

 .الموجهة عالية التقدم 

          :٢٠٠٨ مايس إسرائيلالموقف في  .٥

(i) ولمرتأ أيهود الضعف المتزايد لرئيس الوزراء ،

 الجانب الكارثية ضد األحاديةبعد العملية العسكرية 

تهامات إولمرت أ يواجه اليوم  – ٢٠٠٦لبنان عام 

 اإلعمالفساد في تعامالته المظللة مع رجل 

 السياسيين في هءأعداالذي وضع ) لنتتا (األمريكي

حتى وزير .  على طريق الحرب ضده إسرائيل

 قد طالباه ليفني الخارجية ة ووزير باراكيهودإحربه 

نتخابات جديدة إ  إلىولمرتأ ما دعى إذا. باالستقالة 

 –قر المرشحين حظاً لن يكون غير الصأوفرن إف

ن بنيامي إيرانالكبير والمناهض المتحمس ضد 

 اليمين في حزب أقصىرئيس كتلة  (ناتنياهو

نه في حالة بأ، الذي عبر مراراً وتكراراً ، )الليكود

حادياً أجراءاً إ تتخذ نأ إسرائيلن على إفالضرورة 

 السلطة ثانية ، إلى وناتنياه ما عاد وإذا . إيرانضد 

 وسيمثل ذلك إليرانفسيكون داعماً للجانب المناهض 

  .إيراني للحرب ضد بداية العد التنازل

(ii)  في الذكرى إلسرائيلزيارة جورج دبليو بوش 

 وخالل مقابلته لرئيس الوزراء – لتأسيسها) ٦٠(ل أ

لتدمير "  ملموسإجراء"تخاذ إتفقا على إ، ولمرتأ

 سمإبوقال الناطق الرسمي . اإليرانيالبرنامج النووي 

 بالده والواليات المتحدة إن مارك ريكف ،ولمرتأ

كالنا يشعر بالتهديد كالنا  . " نفس الموجةعلى "

 لكي نتجنب ، الملموس ضرورياإلجراء إنيفهم 

جتماع عقد مع إ وفي .النووي للسالح إيرانتطوير 

زعماً عن أكثر من درزن  ، قدما باراكوزير الدفاع 

 إن إلى يشير ،األمريكيةالستخبارات امن عمالء 

 مما  ،٢٠٠٣ النووي قد ُجمد منذ إيرانبرنامج 

 في اإلسرائيليين والصقور  تشيني–بوش غضب أ

 ، قال بوش ، في نهاية زيارة األمريكية اإلدارة

راضين " اإلسرائيليين إن "اإلسرائيليالناطق الرسمي 

 سياساته ضمنهاب بوش عن نتائج زيارة الرئيس تماماً

  "وبين بوش مؤخراً .اإليرانتجاه البرنامج النووي 

 نسمة سبعة ماليين يزيد عن  قد الإسرائيل نفوس إن

ستطيع أني إ ، فاإلرهابيين قليالً ولكن عندما تقاتل إال

ن أل مليون رجل قوي ٣٠٧ لكم بأنكم أؤكد نأ

  " .الواليات المتحدة تقف معكم

 ٢٠٠٦ عام اإلسرائيليظهر الهجوم أ – حزب اهللا. ٦

 في تدمير الخطوط الخلفية لحزب أهدافها ،على لبنان

عتبار هذه العملية إيمكن  – حال أيةلى  ع،اهللا كلياً

 حزب اهللا إن . إيران إلى إسرائيل تقود أوليةخطوط 

رأس الحربة نه إ ،  من ذلكسوءبل أ سرائيل،إلد يهدت

 ، وسيصبح خطراً جداً  نفسهاإلسرائيل موجه إليران

عندما تشتعل الحرب في نهاية المطاف بين هذين 

 لحزب إسرائيل  تدميرأهمية أمن هنا تنش. البلدين 

 هذه إن من الواضح  .اهللا وتقليل قدراته العملياتية

ر  ، تؤخّالشكبو إلسرائيلالحصيلة سيئة بالنسبة 

 إيران الجانب ضد األحادية" الوقائية"ضربتها 

   .٢٠٠٦ نهاية  منذالمخطط لها

 الوقت وهي في – األمريكيةاالنتخابات الرئاسية  .٧

يجب على الحزب الحاضر في مرحلتها النهائية ، 
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 كان مرشحهم ما إذا يقرر نأ نآلاالديمقراطي 

 فازت إذا .  هيالري كلينتونأووباما أباراك سيكون 

 األخضرن ذلك سيكون عالمة الضوء إ ، فكلينتون

 كانت كلينتون أسرةن  ، ألإيران لمهاجمة إلسرائيل

 ، وغالباً بنفس القدر إلسرائيلدائماً المؤيدة الوفية 

مؤخراً ، ذهبت  . تشيني –لنظام المحافظين الجدد 

نتخبت إ ما إذا أنها ، فيه تعدالذيحد ال إلى هيالري

كامل التأييد الويمكن مالحظة  ."إيرانستزيل  "فإنها

،  ينماكجون  من قبل الجمهوري إلسرائيل لثماالم

 عن موقف إلسرائيلالذي ال يختلف موقفه المؤيد 

ن إوباما فأ فاز إذا حال ، أيةعلى  . وش وتشينيب

على  أصعب األمور ستجعل ينالديمقراطيأولويات 

 من قوة وباماأكتسبه إويمكن تفسير ما  . اينةلصها

 بالدعم القوي الذي حصل عليه ،مفاجئة وقبول شعبي

 ، األمريكيةمن قطاع قوي جداً ضمن هيكل السلطة 

لقائي وغير والذي لم يعد يقبل االصطفاف الت

 إسرائيلخلف دولة )  و غير العقالنيبل(المشروط 

 مع أكثر فالشعب يتناغم ،والمصالح الصهيونية

 األمنمستشار  (نسكييجنيو بريغزب تأطروحا

ر منظّال ، جيمي كارترالقومي السابق للرئيس 

لديفيد جنة الثالثية القوية للفي امؤسس المشارك الو

 السياسة ولوياتأكل  نأالذي يعتقد ،)روكفلر

 ، خاطئة في الوقت الحاضر  كلهااألمريكيةالخارجية 

 المعتمدة ،ويعتقد بضرورة عودة سياستها التقليدية

العسكري و يالسياسة اإلحتواء ولويأعلى 

 الحقيقيون األعداء – االقتصادي للصين وروسياو

 إهدار بدالً من ، المدى للواليات المتحدةيالمتوسط

 كثيرون في صراعات العقالنية وجنودقدرات كبيرة 

حيث المستفيد  ،األوسطوحروب في الشرق 

وفي هذا  . إسرائيل على الدوام هو دولة يالرئيس

  القوىأفضل يفهم بصورة نأالسياق يستطيع المرء 

جامعة وراء التقرير الجدي الذي نشرته كانت  التي

جون  األكاديميينبقلم ،  ٢٠٠٦ آذار في دهارفار

 اإلسرائيلياللوبي   : "تلويفن ور وستمميرشي

جيمي وكذلك كتاب "  األمريكيةوالسياسة الخارجية 

الذي  " ؟ تمييز عنصريأمسالم : فلسطين  " ، كارتر

ن الصهاينة من اليهود ي حٍد بعيد المتعصبإلىغضب أ

  .اليهودوغير 

حرب  وكمؤشر على :  النفطية المتناميةاألزمة. ٨

عارفين في ن الإ، ف األوسطشاملة تلوح في الشرق 

 واألمم التجار و النفط أسواق ، مثل العبي األمور

 وا حيث خزن، عنيف برد فعلواصيبأالمتحاربة ، قد 

رتفاع سعر إ إلى أدىكميات كبيرة من الوقود مما 

 دوالر قبل سنتين مضت ٣٠البرميل من النفط من 

 ١٣٥ في الوقت الحاضر وهو إليه ما وصل إلى

  خطير في تجارة النفط العالميةإرتباكإن دوالر ، 

سيكون حقيقة   األوسط الشرق إمدادات  إنقطاعبسبب

الواليات المتحدة و أورباقتصاديات إ إن . وشيكة

 ، األزمةواليابان تعكس التأثير الهائل لهذه 

 قد قاربت ،قطاع الخطوط الجويةوصناعات مثل 

ستمرت إ ما إذا نهيار شامل حقيقيإبشكل خطير من 

  .النفط باالرتفاع أسعار

 المسيطرضطراب الاألزمة المالية العالمية وا. ٩

إن أزمة الدوالر اليوم ،  – لدوالر األمريكيلعليه 

قتصادية أو أزمة إ دوامة ةليست جزءاً من إي

اهر وظالشابه ذلك من  مراهنات عابرة أو ما

حالية تتضمن  الدوالر الأزمة إن بل، .متوقعة ال
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 األمريكيةنهيار العملة إإن  تهديداً محتمال ؟

  من عقد من الزمن منألكثر  نتيجةً ،المتضخمة

، الضروري  غير المسيطر عليه النقدي االصدار

 القوة العظمى ، ولتمويل الديون المالية وضعلتمويل 

 العامة لقادتها، ةالمسؤولي من ناتجةغير المسبوقة ال

 للحروب في العراق ، الهائلةومؤخراً الكلفة 

 ضد اإلسرائيلي ومن خالل الوكيل – تانأفغانس

لقد وصفنا حجم ظهور هذه . الفلسطينيين ولبنان 

نبعاث الدوالر إموت و"الظاهرة في مقالة بعنوان 

  :علىمتوفر " األمريكي

 ca.globalresearch.www البريد  عبر يطلب أو

  ar.com.fibertel@salbuchi:االلكتروني

  السيناريوهات المحتملة 
ضربة  + إسرائيلية أولىضربة   =اإلستراتيجية 

جعل من ي سإيران هجوم ضد إي إن . أمريكيةثانية 

 الالعب المركزي الذي إسرائيل تصبح نأالضروري 

وم يفتقر نظام الي.  إيران ضد األوليةيشعل العمليات 

 مصداقية للقيام بضربة إلى أية  تشيني–بوش 

 العراق عام د كما حصل ضإيران، ضد أولى أحادية

 إلى ، وجه الدقة على ذلك،ويعود السبب في  .٢٠٠٣

 األمريكياالنقسام االجتماعي الكبير في الرأي العام 

 عملية ةيأفي  . نتيجة لتنامي المهزلة في العراق

 تتصرف أنستطيع الواليات المتحدة ضد ايران ، ال ت

، "  الصغيرةإسرائيلتدافع عن  "أنهابدعت إ إذا إال

هجوم دراماتيكي مدمر ضد ب إيران قيامبمجرد 

كون على يوهكذا ففي هذه الجولة س ، إسرائيل

 تتخذ قراراً صعباً تماماً لتقرر متى وكيف نأ إسرائيل

 الجانب أحاديةجوية  حجة وعذر تشن ضربة ةوبأي

 األمر هذا إن . اإليرانيةضد المنشآت النووية 

تتلقى هجوماً  نالى أ بإسرائيلسيؤدي على الفور 

وسيكون ذلك ) حلفاؤها( و مضاداً مدمراً من ايران

 اإلنسانية من ناحية الحياة إسرائيلعالي الثمن على 

 اإلعالميةد التغطية وستعلكن ووالتدمير المادي ، 

 في ،إسرائيل الكبيرة على المكثفة والمنسقة بالمنافع

حيث ستولد ، كل من الواليات المتحدة وحول العالم 

ها ئ وحلفااألمريكيمشاعر التعاطف بين الرأي العام 

 المسكينة إسرائيل" ، الذين سيقفون خلف ينيالرئيس

الفوكس  فقط من حملة تشنها أياموبعد " الصغيرة

وس لن والنيويورك تايمز والأن أوالسي  ، نيوز

ن حملة حرب نفسية ستكفي إ ،الخ ... جلس تايمزنأ

للسماح لصهاينة بوش وتشيني لتحشيد دعم الرأي 

 إيران ضد أمريكيةالعام الضروري لضربة عسكرية 

ستأتي الحرب سريعاً ، وستكون  . إسرائيللمصلحة 

 إسرائيلستهاجم :  ، وبالمختصر عنيفة جداً وشاملة

خالل حرب نفسية  ترد باالنتقام ؛ ومن إيرانوالً ، أ

مكثفة سيتولد الدعم الشعبي الضروري وبذلك 

 ، إسرائيلن تتدخل وتدعم أتستطيع لواليات المتحدة 

 اإلستراتيجية بنظر االعتبار االتفاقيات أخذنا ما وإذا

 دول و  مع روسيا ، الصينإيرانالتي عقدتها 

 توقعن يأهل يستطيع أي شخص ة ، ي رئيسإسالمية

  ما سيحدث ؟

 مرشـح الحـزب     هـيالري كلينتـون    فازت    ما إذا

سيكون قادراً   تشيني   – نظام بوش    إنالديمقراطي ، ف  

 – هيالري وماكين  –ع كال المرشحين    على االتفاق م  

لذا بغض النظر عن من سـيفوز فـي االنتخابـات           

 او الـديمقراطيون    –الرئاسية في تـشرين الثـاني       

 القادمة سـتقدم    األمريكية دارةالان  إ ف ،الجمهوريون
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حتـى   ،   إيران ضد   أحاديهجوم  ي  دعمها الكامل أل  

وهذا ما يفسر لماذا ذكر .  النووية األسلحةباستعمال  

ـ  الـرأي العـام      األسبق األمريكيالرئيس    متالكإب

  قنبلة نووية ، مما يجعلهـا القـوة          ١٥٠ ب   إسرائيل

 التدمير الشامل في الشرق     أسلحةالوحيدة التي تملك    

ريو الهجوم هذا على    ن يحدث سينا  أ يمكن    .األوسط

 فترة هدوء شهور العطلـة      إثناء األغلب على   إيران

 العمليـات   إنهـاء بهدف  ،   وآب/ الصيفية في تموز    

 مـن   األقـل  يوماً علـى     ٣٠ة قبل   يالعسكرية الرئيس 

 األمـور  ليحل الهدوء وتعود     ،نتخابات تشرين الثاني  إ

 أوماكين   – نتائج هذه االنتخابات     إن." طبيعتها "إلى

 األهميـة  قليـل    أمـر  على حٍد سواء هو      – هيالري

 حيث تعهد االثنان بالدعم الكامـل       إسرائيللمصالح  

 قومية عليا ، حتـى فـوق        أولوية بوصفها   إلسرائيل

 أهم إحدى(المصالح القومية للواليات المتحدة نفسها      

 ٢٠٠٦ آذار في تقريـر     رتيأثة التي   يالنقاط الرئيس 
   .)والت/لمارشيمر 

وباما مرشـحاً عـن الحـزب       أ  فوز باراك  في حالة 

اآلن وبامـا   أن   ستختلف أل  األمورن  إالديمقراطي ، ف  

 إسـرائيل  من قبل " جديراً بالثقة  "قريباً من أن يكون   

فـي  ..)  يـصبح  أو(..ن يكون   أكما تريد الصهيونية    

ن يتـصور سـيناريو     أهذه الحالة ، يستطيع المرء،      

 الجانـب   األحادية ضربتها الجوية    إسرائيلتؤخر فيه   

 لكـي   ،األول تشرين   أو أيلولشهر   إلى ،إيراند  ض

ـ إيران ضد األمريكية – اإلسرائيليةالحرب تصل    

 إلـى   ـ ذ نفس االجراءات المذكورة سابقاًعقب إتخا

 أزمة" مع   األول وتشرين   أيلولشهري   خالل   هاشدأ

في الواليات المتحدة ناتجـة عـن تكثيفهـا         " قومية

 حدث هجوم    ما إذاوخصوصاً  " اإلرهابالحرب ضد   "

ن يحدث داخل   أحيث يمكن   ،   ١١/٩هائل مثل هجوم    

 في الخارج   إسرائيل ضد مصالح    أوالواليات المتحدة   

وهو مـا   "  مصطنعاً"ن يكون   أوالذي من المحتمل    (

 األمريكيـة  اإلدارةن قـادة الـصهيونية فـي        سيمكّ

 و  إيـران إلـى   اللوم  ه  يتوج من ،األخرى واألماكن

، ) زء من الحرب النفسية   كج" نياإلسالمي نياألصولي"

 الطريق  اإلحداث تفتح هذه     ال نأوسيكون من العجب    

 إذاخصوصاً  ،  غير متوقعة   "  خيارات طوارئ  "إلى

:  مقاومة الضغط الصهيوني     تكيفاً في  وباماأثبت  أما  

 الرئاسية للواليات المتحدة في     لالنتخاباتالتعليق التام   

  . تشرين الثاني القادم 

نا القادمة بتقـويم هـذا الموقـف        وسنستمر في تقارير  

بال اليوم  ن نقول   أنستطيع   .  النتائج العالمية  يذالمفتوح  

 ممـا   إنـذار حالة  ن يكون في    أجمع يجب   أن العالم   إ شك

ن أ، كذلك ، يجب     األرجنتين.  ءلألسو يأ ويته نآلايحدث  

 فـي   ،ن تكون فيه  أتكون حذرة بالنسبة للمكان الذي يجب       

ن نظـام  إ ،ذين بنظر االعتبـار  خآهذه الحرب الوشيكة ،     

 األرجنتين في بالدنا ، قد وضع       نستور وكرستينا كريشنر  

 تـشيني   – بـوش    إدارةمنحـرف وراء حـرب      بشكل  

لقد حدث ذلك    . ةيواللوبيات الصهيونية العالمية الرئيس   

تهام باطل ضد الرئيس    إ عندما قبال شن     ٢٠٠٦ أيلولفي  

رئيـسيين   ووزراءه ال   رفـسنجاني  يعل السابق   اإليراني

بناية اليهودية  ال AMIAبوصفهم المسؤولين عن تفجير     

هـذا   . ١٩٩٤ في تمـوز     يرسآبوينس   في   المشتركة

 األرجنتينيـة فق من قبل الحكومة      لُ ،االتهام الباطل تماماً  

"  سـتخباراتية إ"عتمد على معلومـات     إ الذي   إيرانضد  

المخابرات المركزية   من قبل    نيأرجنتي" محققين"لقدمت    

  .  الموساد اإلسرائيلي وعمالء التجسس يكيةاألمر


