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هدير محمود 
ــي، لكنها أضافت  ــايس اللبنان ــة أربكت املشهد السي ــة مفاجئ استقال
ــة الحالية والخطط  ــكل التحالفات السياسي ــد من الوضوح عىل ش املزي
ــة املتخندقة مع االحتالل  ــا بعض الدول العربي ــرات التي تدبر له واملؤام
ــىل عاتقها  ــدو أن السعودية أخذت ع ــد، فيب ــي يف معسكر واح الصهيون
تمهيد الطريق إلثارة املزيد من الفنت يف لبنان وإشعال الحرب األهلية من 

جديد، وتحضري املنطقة ككل ملواجهة جديدة مع االحتالل الصهيوني.
االستقالة بعيون إرسائيلية

ــود املاضية عىل  ــرص اهتماماتها خالل العق ــي كانت تنح ــل الت إرسائي
توسعة مستوطناتها يف فلسطني املحتلة وتأمني دولتها املزعومة وكسب 
ــاردة وال واردة إال وتحرش  ــف الدويل معها، باتت اآلن ال تفوتها ش التعاط
ــا؛ فاألزمة السورية أو العراقية أو األوضاع يف لبنان وغريها من  أنفها فيه
املوضوعات، كلها تشغل اهتمام األوساط السياسية والعسكرية يف كيان 
ــق اإلرسائييل الرسيع  ــر الذي اتضح يف التعلي ــالل بشكل كبري، األم االحت

عىل الحدث السيايس املفاجئ يف لبنان.
ــو، باستقالة رئيس  ــني نتنياه ــالل، بنيام ــس وزراء االحت ــاد رئي وأش
ــة إيقاظ“ للمجتمع  ــي من منصبه، معتربها بمثابة ”مكامل الوزراء اللبنان
ــاه ”العدوان اإليراني“ الذي يريد  ــدويل كي يتخذ إجراءات ضد ما أسم ال
ــان إىل سوريا أخرى، وزعم نتنياهو أن ”هذا العدوان يشكل  أن يحّول لبن
ــه، يجب عىل املجتمع الدويل أن يصطف  خطًرا عىل الرشق األوسط برمت

ويواجه هذا العدوان“.
ــق وزير حرب الكيان اإلرسائييل، ?أفيغدور ليربمان،? عىل استقالة  وعل
رئيس الحكومة اللبنانية، قائًال إن ?الجيش اإلرسائييل? مستعد ملواجهة 
ــز قوته عىل  ــران بتعزي ــح ملحور إي ــا ”إننا لن نسم ــران، مضيف ــف ?إي حل
ــران يسيطران بشكل كامل  ــدود الشمالية“، متابعا أن حزب الله وإي الح
ــان أن املحور  ــك، وادعى ليربم ــري تثبت ذل ــان واستقالة الحري ــىل لبن ع
ــل من داخل  ــب تعبريه، يعم ــري للقلق“، بحس ــزب الله ”املث ــي وح اإليران
ــًريا إىل أن العالقات  ــان، وفرض سيطرته عىل قطاع غزة، مش سوريا ولبن
ــة بمثل هذه  ــن سابًقا قوي ــاد اإلسالمي لم تك ــاس وإيران والجه ــني حم ب

الدرجة.
تناغم سعودي صهيوأمريكي

ــودي، فجاء  ــع نظريه السع ــا تماًما م ــيل بدا متناغًم ــف اإلرسائي املوق
ــه من الرياض  ــي، سعد الحريري، استقالت ــس الوزراء اللبنان إعالن رئي
ــر الذي يعترب  ــًدا عن حدود أرضه، األم ــل إعالم اململكة وبعي ــىل وسائ وع

ــًزا عىل الحدود الدستورية واألعراف الدبلوماسية، ليعطي مؤًرشا إىل  قف
أن االستقالة تمت بخطة سعودية أمريكية، خاصة أن العديد من املصادر 
ــري إىل الرياض جاءت  ــة أكدت أن زيارة الحري ــة والدبلوماسي السياسي
ــة مواقف لبنانية  ــالل 5 أيام، عىل خلفي ــرة الثانية خ ــد استدعائه للم بع
ــد األعىل  ــب اململكة، بعدما استقبل قبل أيام، مستشار املرش أثارت غض

للثورة اإليرانية، عيل أكرب واليتي.
ــام، توقيع  ــورة اإليرانية بأي ــد األعىل للث ــاء مستشار املرش وسبق لق
ــي جديد يف سوريا، األمر الذي  ــة اللبنانية عىل تعيني سفري لبنان الحكوم
ــارب اللبناني مع محور املقاومة  ــنطن محاولة للتق أعدته الرياض وواش
ــودي يف لبنان  ــذراع السع ــك ال ــى تحري ــا استدع ــي، م ــوري اإليران الس
ــا يشري للدور  ــل أو باألخص سعد الحريري، م ــل يف تيار املستقب واملتمث
السعودي يف االستقالة التي جاءت دون وجود أي أزمة سياسية أو بوادر 

خالفات حكومية يف البالد.
ــه خالل خطاب  ــران وحزب الل ــوزراء اللبناني إلي ــة رئيس ال مهاجم
ــاة العربية السعودية، أكد وجود أصابع سعودية  استقالته الذي بثته قن

ــض خسائر اململكة يف املنطقة  ــف كواليس االستقالة كمحاولة لتعوي خل
ــا والعراق  ــًرا يف اليمن وسوري ــل الذي منيت به مؤخ ــام من الفش واالنتق
ــا العديد من  ــا يف املنطقة وكبده ــذي أضاع هيبته ــان، األمر ال ــى لبن وحت

الخسائر املادية والبرشية.
شن الحريري هجوًما الذًعا عىل محور املقاومة بلهجة تصعيدية غري 
ــزرع فيه الفنت والدمار،  ــا أن ”إيران ال تحل يف مكان إال وت ــة، زاعًم مسبوق
ــة“، مضيًفا: لألسف وجدت  ــك تدخالتها يف البالد العربي ــد عىل ذل ويشه
ــان من محيطه  ــا، وهي تسعى لخطف لبن ــا من يضع يده بيده ــن أبنائن م
ــوة سالحه“،  ــرض أمر واقع بق ــزب الله استطاع ف ــي، وزعم أن ”ح العرب
ــد أن أقول إليران واتباعها إنهم خارسون وستقطع األيادي  وأضاف: أري

التي امتدت إىل الدول العربية بالسوء، وسريتد الرش إىل أهله.
ماذا عن إعالن الحرب؟

ــة بشكل الفت خاصة  ــؤون الدول العربي ــالت اإلرسائيلية يف ش التدخ
خالل الفرتة األخرية، والتعليقات الصهيونية عىل استقالة رئيس الوزراء 
ــد وزير الدولة  ــع نظريتها السعودية، خاصة تهدي ــي، وتناغمها م اللبنان

لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، خالل األيام املاضية، أكرث من مرة 
ــة مفتعلة جديدة  ــان، كلها مؤرشات توحي ببداية أزم ــد تجاه لبن بتصعي
ــة للضغط عىل حزب  ــة أُخرى، أو أنها محاول ــرق لبنان بأزمة سياسي تغ
ــه وإيران إلجبارهم عىل االختيار بني تقليص نفوذهم يف املنطقة الذي  الل
أصبح مرعبا بالنسبة للمعسكر الخليجي الصهيوني، أو جرهم إىل حرب 
ــم ومساندة من املعسكر  ــة تكون إرسائيل رأس الحربة خاللها، بدع قريب
الخليجي وباألخص السعودية، وسواء كانت الفرضية األوىل أو األخرية 
ــة العربية  ــة ستوضح طبيعة الطبخ ــإن األيام املقبل ــرب للصواب، ف األق
ــة التي يتم تحضريها حالًيا، ولوح بها األمني العام لحزب الله،  اإلرسائيلي
حسن نرص الله، خالل خطابه األخري، عندما حّذر من شن أي حرب عىل 
ــدول التي جاءوا منها  ــان، وطالب اليهود بالهروب من فلسطني إىل ال لبن

للنجاة بأرواحهم، ألنهم سيكونون وقود أي حرب مقبلة.
ــاق، كشفت صحيفة معاريف اإلرسائيلية يف تقرير لها نرشته  ويف السي
ــان االحتالل ال  ــني السعودية وكي ــاون ب ــن أسبوعني، أن التع ــل أقل م قب
ــول إرسائيل ماديًّا  ــارات، فاململكة تم ــود االستخب ــرص فقط عىل جه يقت
ــد الصواريخ  ــري قواع ــاض إىل تدم ــدف الري ــران، وته ــد إي ــة ض يف الحمل
ــرس الثوري، واغتيال العلماء النوويني، وإنشاء سلسلة من  التابعة للح
ــد فالم، كما يمكن  ــة الحاسوبية مثل ستوكسنيت أن ــة السيرباني األسلح
ــة والتقليدية  ــة اإللكرتوني ــن األسلح ــة كاملة م ــك عىل فئ ــوي ذل أن ينط
ــاق عىل إيران، وقد يتضمن  ــي يمكن استخدامها يف هجوم واسع النط الت
ــالزم للطائرات  ــن أن توفر الوقود ال ــة التي يمك ــرشات الناقالت الفائق ع
ــف للغاية، ولكن  ــا، كل هذا مكل ــا إىل إيران وعودته ــة إلرساله اإلرسائيلي
ــاألرضار التي  ا مقارنة ب ــدًّ ــن رخيص ج ــذا الثم ــون إن ه ــول السعودي يق

ستلحق بالربنامج النووي اإليراني.
ــرة األوىل، التي تخصص فيها بعض الدول العربية والغربية  لم تكن امل
ــس األمريكي  ــق وخصص الرئي ــة إيران، حيث سب ــغ طائلة ملواجه مبال
ــام 2007م ملثل هذا  ــوش، 400 مليون دوالر، يف ع ــق، جورج دبليو ب األسب
ــران، وكان مدعوًما بالجهود اإلرسائيلية، وكانت  التخريب املوجه ضد إي

السعودية أيًضا املمول الحاسم للجهود اإلرسائيلية ضد إيران.

نقًال عن "البديل املرصي"

تمت بخطة سعودية – أمريكية – إسرائيلية:

محمود مرةهدير من أكرث املاضية، األيام خالل السبهان، ثامر ، العرب الخليج لشؤون

استقالة الحريري.. مؤشر ألزمة سياسية مفتعلة يف لبنان استقالة الحريري.. مؤشر ألزمة سياسية مفتعلة يف لبنان 

ــورك  "نيوي ــة  صحيف ــربت  اعت
تايمز" األمريكية، االعتقاالت التي 
ــار الوزراء  ــرشات من كب ــت الع طال
ــة  اململك يف  ــاء  واألثري ــراء  واألم
العربية السعودية، مساء السبت، 
الخطوة األخرية لتعزيز سلطة ويل 
ــري محمد بن سلمان آل  العهد، األم

سعود.
أن  ــة  الصحيف ــت  وأوضح
ــن  ــوم املهيم ــات الي ــان ب ــن سلم ب
ــة  العسكري ــات  السياس ــىل  ع
ــاة االقتصادية  ــة والحي السعودي
ــذي "أثار  ــر ال ــة، األم واالجتماعي
ــة السعودية؛  سخط العائلة املالك
ــات  الصالحي ــك  تل ــل  ك ــون  لك
ــاب ال يتجاوز عمره  ُجمعت بيد ش
ــورك  ــت "نيوي ــا قال ــاً"، كم 32 عام

تايمز".
ــودي، سلمان  وكان امللك السع
ــراراً  ــد أصدر ق ــد العزيز، ق ــن عب ب
ــدة ملكافحة  ــة جدي ــل لجن بتشكي
ــا  ــد، وم ــة ويل العه ــاد برئاس الفس
ــات حتى بدأت تتواىل  هي إال ساع
ــت  ــي طال الت ــاالت  ــاء االعتق أنب
ــاء،  ــراء وأثري ــني وأم وزراء سابق
ــالل،  ــن ط ــد ب ــري الولي ــم األم بينه
ــرات يف العالم،  ــار امللياردي أحد كب
ــراء  ــال 10 أم ــة إىل اعتق باإلضاف
ــة وزراء، والعرشات  آخرين، وأربع

من الوزراء السابقني.
جاءت االعتقاالت بعد ساعات 
ــر  ــان لوزي ــك سلم ــاء املل ــن إعف م
ــي، األمري متعب بن  الحرس الوطن

ــان يسيطر عىل  ــه، الذي ك عبد الل
ــة بعيداً  ــالت املسّلح ــر التشكي آخ
عن سلطة ويل العهد، الذي يشغل 
ــذ العام  ــاع من ــر الدف ــب وزي منص

.2015
ــب  -بحس ــن  تمّك ــان  سلم ــن  ب
ــن إزالة األمري محمد  الصحيفة- م

ــاً للعهد،  ــذي كان ولي ــن نايف، ال ب
ــة الجربية،  ــت اإلقام ــه تح ووضع
ومنذ ذلك الحني انترشت شائعات 
ــالن إىل  ــه سينتق ــك وابن ــأن املل ب
ــل إقصائه،  ــن أج ــب م ــري متع األم
ــاً سابقاً  ــان منافس ــه ك ــة أن خاص
ــب  بحس ــرش،  الع إىل  ــول  للوص

الصحيفة.
ــب الصحيفة، فإن فندق  وبحس
ــاض، تم  ــون"، يف الري ــز كارلت "ريت
ــا أثار  ــت، م ــاء السب ــالؤه، مس إج
ــول حجز عدد  ــائعات ح موجة ش
من أفراد العائلة املالكة فيه، كما تم 
ــالت الطائرات الخاصة  تعليق رح
ــارات اململكة، يف إطار  من كافة مط
ــي ويل العهد ملنع هروب رجال  سع
ــال واملسؤولني املتوّرطني يف  األعم

قضايا فساد.
ــان، وإن كان قد  ــن سلم ــد ب محم
ــىل  ــر ع ــن واملسيط املهيم ــح  أصب
القرار يف بالده، فإن ذلك أثار موجة 
ــل  ــام داخ ــط واالنقس ــن السخ م
العائلة املالكة، فبينما ُيثني البعض 
ــل  ــه املشاك ــه ومعالجت ــىل رؤيت ع
ــه اململكة،  ــة التي تواج االقتصادي
ــل،  مهم ــه  أن ــرون  ي ــن  آخري ــإن  ف
ومتعّطش للسلطة، وعديم الخربة، 
ــداً لتجاوزه من  ــاؤون منه ج ومست
هم أكرب منه، وتركيز السلطة يف فرع 

من فروع أرسة آل سعود.
ــة:  ــة األمريكي ــول الصحيف وتق
ــة تنفيذية؛ بال  إن السعودية مملك
ــة  ــات حكومي ــور، أو مؤسس دست
ــة، أو برملان، أو محاكم، كما  مستقل
ــم االتهامات  ــن الصعب تقيي أنه م
ــدود الفاصلة بني  ــاد، فالح بالفس
األرسة  ــروة  وث ــة  العام ــوال  األم
ــن  أحس يف  ــة،  غامض ــة  الحاكم
ــاد يف  ــد أن الفس ــوال، وُيعتق األح

السعودية واسع االنتشار.

نيويورك تايمز: السعودية مملكة بال دستور والفساد واسع االنتشار
ــجد  ــوي إغالق مس ــكا تن بلجي

سعودي يف بروكسل

الجيش اللبناين: ال معطيات عن خطط 
اغتيال سعد الحريري

بريوت/
ــي أمس األحد، أنه وفقا للمعلومات واملعطيات  أعلن الجيش اللبنان
ــال يف البالد، وذلك  ــود أي مخطط لعمليات اغتي ــرة، لم يتبني وج املتوف

تعقيبا عىل ترصيحات رئيس الوزراء املستقيل سعد الحريري.
ــات  ــات والتحقيق ــة التوقيف ــه ”بنتيج ــان إن ــش يف بي ــال الجي وق
ــات  املعطي إىل  ــة  باإلضاف ــرار،  باستم ــا  نجريه ــي  اّلت ــات،  والتقصي
ــط لوقوع  ــود أي مخّط ــنّي لنا وج ــم يتب ــا، ل ــرة لدين ــات املتواف واملعلوم

عمليات  اغتيال  يف البالد“.
إىل ذلك أكدت قوى األمن الداخيل اللبنانية يف وقت سابق أنها ليست 
مصدرا لألنباء التي تحدثت عن إحباط محاولة الغتيال رئيس الوزراء 
ــد الحريري، قائلة إنها ال تملك معلومات حول  اللبناني املستقيل، سع

هذا األمر.

مئات القتلى والجرحى بتفجري 
سيارة مفخخة يف سوريا

دمشق/
ــخص قتلوا  أفادت وكالة ”سانا“ السورية لألنباء، بأن 100 ش
ــروح، جراء انفجار هز تجمعا للنازحني  وأصيب العرشات بج

يف ضواحي مدينة دير الزور السورية.
ــارة مفخخة دخل  ــة، إن انتحاريا كان يقود سي ــت الوكال وقال
ليلة األحد منطقة بها أكرب مركز لتجمع النازحني شمال غرب 
ــني كونيكو وجفرا وقام بتفجري  ــر الزور يف املنطقة الواقعة ب دي

نفسه وسطهم.
هذا وكانت وسائل إعالم أفادت سابقا بأن االنفجار أسفر عن 

وقوع عرشات القتىل والجرحى.
يذكر أن الجيش السوري أعلن الجمعة املايض، أنه حرر بدعم 
ــل مدينة دير الزور من قبضة  ــن القوات الجوية الروسية كام م

تنظيم ”داعش“.

بروكسل/
دعت أمس لجنة برملانية بلجيكية 
ــني  ب ــي  الرسم ــاق  االتف ــاء  إنه إىل 
ــل بشأن آلية عمل  الرياض وبروكس
ــع للسعودية،  ــري التاب ــد الكب املسج
ــه يقوم بنرش أفكار متطرفة  وذلك ألن

تحرض عىل العنف.
ــات  التحقيق ــة  لجن ــت  ووّثق
ــر يتألف من 205  ــة يف تقري البلجيكي
صفحات، أن املركز الثقايف اإلسالمي 
ــوم  ــد يق ــن إدارة املسج ــؤول ع املس
ــبيهة ألفكار  ــار متطرفة ش بنرش أفك

تنظيم داعش اإلرهابي.
ــة  ــة البلجيكي ــدو أن الحكوم ويب
ــار  ــة أي أخط ــىل مواجه ــة ع عازم
ــا، بزيادة  ــة محتملة يف بالده إرهابي
ــات املتطرفة  ــىل املمارس ــة ع الرقاب
والتصدي لتأثري السعودية الوهابية 
ــا.   ــة يف بلجيك ــة املسلم ــىل األقلي ع

زود  ــة  صحيف ــه  ذكرت ــا  م ــب  بحس
دويتشه تسايتونغ األملانية.

ــإن  ف ــة،  الصحيف ــب  وبحس
ــة  املوكل ــة  الربملاني ــة  املفوضي
ــات بروكسل عام  بالتحقيق يف هجم
ــت بعدم قبول استمرار  2016م، أوص
تمويل السعودية للمسجد املركزي 

يف العاصمة البلجيكية.
ــر  تقري إن  ــة:  الصحيف ــت  وتابع
ــذا األسبوع  ــة الذي صدر ه املفوضي
ــىل  ــة ع ــود أدل ــدم وج ــار إىل ع أش
ــوة للعنف يف الخطب واملواعظ  الدع
ــى يف املسجد املركزي، لكنه  التي تلق
ــدم اإلسالم  ــدرك أن املسجد يق است
ــة  ــة وهابي ــورات سلفي ــب تص بحس
ــم يف التوجه للتطرف  ــن أن تسه يمك
ــور  ــع الدست ــض م ــف، وتتناق العني
ــة  األوروبي ــة  واالتفاقي ــي  البلجيك

لحقوق اإلنسان.

الثورة/ متابعات
 أكد األمني العام لحزب الله السيد حسن 
ــة سعد  ــد أن استقال ــس األح ــه أم ــرص الل ن
الحريري قرار سعودي، داعيا إىل املحافظة 
ــد  ــدم التصعي ــرار وع ــن واالستق ــىل األم ع

السيايس.
ــاب متلفز  ــد نرص الله يف خط وقال السي
ــة رئيس الحكومة اللبنانية  له بشأن استقال
ــئ وحتى تيار  ــد الحريري: " الكل فوج سع
ــي أوجدت  ــة الت ــذه االستقال ــل به املستقب
ــان وبالخصوص مع  ــق يف لبن ــة من القل حال
ــا أن قناة  ــاعات"، مضيف ــن إش ــا رافقها م م
ــت عن محاولة  ــة وحدها فقط تحدث العربي
ــزة األمنية  ــري ولكن األجه ــال الحري الغتي
ــربا أن حديث العربية  ــك تماما، معت نفت ذل
ــري ربما هدفه  ــة الغتيال الحري عن محاول
ــري من العودة اىل  ــر الحقا ملنع الحري التربي

لبنان.
ــار رئيس  ــل إجب ــه ه ــرص الل ــاءل ن وتس
ــيل  ــه داخ ــة سبب ــىل اإلستقال ــة ع الحكوم
ــا بأنه يجب  ــد ال"، مضيف ــي، "بالتأكي لبنان
ــن السبب يف السعودية، مضيفا  التفتيش ع
ــوم  ــري ي ــودة الحري ــار ع ــم انتظ ــه سيت أن
ــؤذن فسوف  ــه، وإن لم ي ــس إذا أذن ل الخمي

يكون لألمر مقتضاه.
ــف عن  ــك يكش ــه :إن ذل ــرص الل ــع ن وتاب
ــودي يف  ــل السع ــوب التدخ ــة وأسل طريق

الشؤون الداخلية اللبنانية.
ــن  ع ــث  الحدي ــل  بالقول:"قب ــح  وأوض
ــان علينا االنتظار  ــة سعودية تجاه لبن خط
ــة يف ظل حملة  ــه اململك ــة إىل أين تتج ملعرف
ــه  ــه إلي ــا تتج ــريا إىل أن م ــاالت، مش االعتق
ــة ال نعرفه لكن عليها أن تخرج من  السعودي

مستنقع الوحل يف اليمن".
ــدد بالقول: "قبل أن تفكر السعودية  وش
بعاصفة حزم عىل لبنان عليها أن تخرج من 

عاصفة الحزم يف اليمن".
ــا إذا كان  ــرص الله يف م ــاءل السيد ن وتس
ــني  ــة ب ــيل يف السعودي ــب رصاع داخ السب
ــد  ــني ويل العه ــرش ب ــىل الع ــراء رصاع ع األم

وأبناء العائلة.
ــان أفاد نرص  ــن عدوان عىل لبن وحول ش
ــة اليوم يف  ــات اإلرسائيلي ــأن الحساب ــه ب الل
ــني االعتبار  ــىل لبنان تأخذ بع ــدوان ع أي ع
التطورات اإلقليمية والدولية التي أصبحت 

مختلفة تماما عما كانت يف حرب تموز.
وأضاف: "اإلرسائيليون مجمعون عىل أن 
ــل لن تذهب إىل حرب مع لبنان إال إذا  إرسائي

ــم وجدواها  ــذه الحرب نرصها حاس كانت ه
ــذرا إرسائيليا من  ــا أن هناك ح ــة، مبين عالي

الحرب.
ــأن الوضع اللبناني أوضح نرص الله  وبش
ــل  ــص يعم ــخص أو مرتب ــة أو ش أن أي جه
ليعيد لبنان إىل ما كان عليه يف السابق يجب 
أن نتهمه بأنه يعمل ملصلحة أسياده، مشريا 
ــات دستورية  ــوم مؤسس ــدى لبنان الي أن ل
ــع هذه  ــاور حتى نقط ــع التش ــىل الجمي وع

املرحلة.
ودعا اللبنانيني إىل عدم الخوف، مطالبا 
ــني الجميع  ــاة التواصل ب ــىل قن ــاء ع باإلبق
ــة املختلفة  ــني القوى السياسي والتواصل ب

للتعاطي مع املرحلة.
ــودة إىل  ــدم الع ــه لع ــرص الل ــا ن ــا دع كم
املناخات السابقة وإىل التحريض الطائفي 
ــا أن حضور  ــن الشارع، موضح واالبتعاد ع
أي فريق يف الشارع لن يؤدي إىل أي نتيجة.

ــا أوضح نرص  ــوص لقائه مع رساي وبخص
ــن يعلم  ــا ولم يك ــرر مسبق ــان مق ــه أنه ك الل
ــة وال عالقة للقاء  ــس الحكوم ــة رئي باستقال
بهذا التطور السيايس وال بأي شأن داخيل.

ــي  االمارات ــان  النظام ــب  طال ــك  ذل إىل 
والبحريني رعاياهما مغادرة لبنان.

لندن/وكاالت
ــد بقلم  ــب كتاب جدي ــن املتوقع أن يص م
ــوزراء الربيطاني السابق، غوردون  رئيس ال
ــدل االجتماعي  ــت عىل نار الج ــراون، الزي ب
ــل اململكة بشأن دوافع تقف وراء  الحاد داخ

قرار لندن املشاركة يف غزو العراق.
ــل  ــذي يحم ــاب ال ــراون يف الكت ــم ب واته
عنوان "حياتي وأزمنتنا" الواليات املتحدة 
ــن طريق  ــة ع ــة الربيطاني ــط الحكوم بتوري
ــة، موضحا أن  ــة بالعملي ــداع يف املشارك الخ
ــىل علم بأن بغداد ال تملك  البنتاجون كان ع
أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.

ــوىل إبان غزو  ــذي كان يت ــر براون، ال وذك
ــب وزير املالية  ــراق يف العام 2003م منص الع
ــري يف مقعد رئيس الحكومة  وخلف طوني بل
ــي  ــر االستخبارات ــام 2007م، أن التقري الع
ــم عن وجود  ــي بشأن مزاع ــرسي األمريك ال
أسلحة الدمار الشامل يف قبضة نظام صدام 
ــة الربيطانية،  ــم أبدا للحكوم حسني لم يسل
ــورت  ــك، لتط ــدث ذل ــو ح ــه ل ــريا إىل أن مش

األوضاع الحقا حسب سيناريو آخر.
ــج براون أنه يف ظل هذه املعطيات  واستنت
فال يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة 
األخرية أو الرد املناسب، مضيفا إن بريطانيا 

ــداع، االنضمام إىل  ــذا الخ ــررت، نتيجة له ق
ــاد الوسائل  ــة العسكرية قبل استنف العملي

السلمية يف نزع السالح.
ــة  ــر املالي ــه وزي ــه بصفت ــراون إن ــال ب وق
حينئذ كان يملك الوصول األكرث للمعطيات 
ــة  الحكوم ــاء  أعض ــن  م ــة  االستخباراتي
ــارات  االستخب ــاز  جه أن  ــري  غ ــن،  اآلخري
ــه وجود أدلة ثابتة  الربيطاني "مي6-" أكد ل

عىل امتالك بغداد ألسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة 
ــه  ــده، دفعت ــه مقع ــد ترك ــة"، بع ــذه "األدل ه

لالستنتاج "أننا جميعا ُضللنا بشأن وجود 
هذه األسلحة".

ــذي أُعد  ــر ال ــراون إىل أن التقري ــار ب وأش
ــن وزير الدفاع  ــل البنتاجون بطلب م من قب
األمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وترسب 
ــة  ــىل "أدل ــد إال ع ــايض، ال يعتم ــام امل يف الع
ــة وغري موجودة إطالقا  ضعيفة وحتى تافه

يف النقاط الرئيسة".
ــرب أن أحدا يف  ــراون: "من املستغ وقال ب
الحكومة الربيطانية لم يشاهد هذا التقرير"، 
ونقل عن التقرير نصه: "حاولنا تقييم األمر 
ــذي يبقى مجهوال، ويرتاوح مدى معرفتنا  ال
ــوع أسلحة  ــن موض ــة م ــاء املختلف يف األنح

الدمار الشامل العراقية بني 0 و75%".
ــر األمريكي  ــأن التقري ــراون ب ــرتف ب واع
ــو %90) إىل معلومات  ــا (بنح ــد غالب يستن
ــاب  ــع غي ــة م ــة الصح ــة عديم استخباراتي
ــات املوجهة إىل  ــة مقنعة عىل االتهام أي أدل
ــد تجاهل ذلك،  ــا إن رامسفيل بغداد، مضيف
ــك  ــم يمل ــراق ل ــه أن الع ــن معرفت ــم م بالرغ
ــل والصواريخ بعيدة  ــار الشام أسلحة الدم
ــادرا عىل إنتاجها يف  ــدى، وحتى لم يكن ق امل

هذه املرحلة.

رئيس الوزراء الربيطاين السابق: أمريكا ورطتنا يف غزو العراق السيد نصر اهللا: استقالة الحريري قرار سعودي وعلى الجميع املحافظة على األمن واالستقرار


