
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الثالثاء 21 شوال، 1440 هـ ق  4 تير 1398 هـ ش، 25 حزيران 2019مالعدد )10161( السنة التاسعة والثالثون

فن الثورة االسالمية في كالم االمام الخميني ))قدس سره((
زياد محسن حجر 

قــدرة  تمثــل  التــي  المقتــدرة  بيــده  االســتكبار  نظــام  فحطــم  علينــا  تعالــى  اهلل  مــنَّ  لقــد 
. المســتضعفة  للشــعوب  ورائــدا  اِمامــا  شــعبنا  مــن  وجعــل  المســتضعفين، 

الثورة االسالمية: انتقال الرعب من قلوب 
المظلومين إلى قلوب الظالمين

إن الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة تتمتــع بالقوة 
التــي حطمــت بهــا األصنــام الوهميــة وأفرغــت قلــوب 
المظلوميــن فــي العالــم مــن الرعــب ونقلــت هــذا 
الرعــب إلــى قلــوب الظالميــن، وإن صــدور ذلــك مــن 
شــعب أعــزل مــن الســالح والمعــدات يعتبــر معجــزة 
ــام، ج18،ص 265(. ــة االم ــدرة اهلل. )صحيف ــت بق تحقق

الثورة االسالمية: انفتاح نوافذ النور واألمل 
في قلوب جميع المسلمين

لقــد ُفتحــت ببركــة الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة وهلل الحمــد 
نوافــذ النــور واألمــل أمــام جميــع المســلمين فــي العالــم، ونأمــل أن 
ــاء  ــة مسلســل المــوت والفن ــرق ورعــد الحــوادث المرتقب ــزل ب يُن

علــى رؤوس جميــع المســتكبرين.)صحيفة االمــام، ج21،ص 85(.

الثورة االسالمية: نموذجًا للشعوب المستضعفة في العالم
لقــد مــنَّ اهلل تعالــى علينــا فحطــم نظــام االســتكبار بيــده المقتــدرة التــي تمثــل قــدرة المســتضعفين، 

وجعــل مــن شــعبنا اِمامــا ورائــدا للشــعوب المســتضعفة . )صحيفــة االمــام، ج6،ص 359(.

الثورة االسالمية: الحامي والمالذ للمسلمين األحرار في العالم
إننــا نعلــن بــأن الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة تعتبــر نفســها الحامــي والمــالذ للمســلمين األحــرار فــي العالــم، 
وباعتبارهــا حصنــًا منيعــًا ال يُقهــر، تعمــل إيــران علــى توفيــر احتياجــات جنــد اإلســالم وتوعيتهــم بالمبانــي العقائديــة 

والتربويــة لإلســالم، وباصــول وأســاليب النضــال ضــد أنظمــة الكفــر والشــرك. )صحيفــة االمــام، ج21،ص 86(.

الثورة االسالمية: تسري عقيدة وقوف امام المستكبرين لكافة المستضعفين
إنكــم طــوال هــذه المــدة التــي نهضتــم فيهــا وثرتــم، آمنتــم بقدرتكــم علــى العمــل وجعلتــم الــدول المســتضعفة وشــعوبها تعتقــد 

بأنــه يمكــن الوقــوف والصمــود أمــام أمريــكا الناهبــة للعالــم واالتحــاد الســوفياتي الناهــب للعالــم. )صحيفــة االمــام، ج14،ص 242(.

الثورة االسالمية: وانسجام امة االسالمية
الحمد هلل حصل النصر بهذه الثورة للمسلمين الذين أفاقوا، وانسجموا وتماسكوا. )صحيفة االمام، ج8،ص 344(.

الثورة االسالمية: صدور الثورة والدفاع عن المستضعفين
ــدان المســلمين، وهــو ســند لــكل  علينــا دعــم مســتضعفي العالــم... فاإلســالم ال يفــرق بيــن بل
ــات  ــات والجماع ــكل الحــركات والجبه ــي ل ــن دعم ــرة أخــرى ع ــن م ــي اعل ــم... انن مســتضعفي العال
التــي تقاتــل للتخّلص مــن مخالــب القــوى الكبــرى اليســارية واليمينيــة. )صحيفــة االمــام، ج12،ص172(.

الثورة االسالمية: تغيير مصير األمة اإلسالمية
صحيــح أن القــرن الماضــي زخــر بالمصائــب علــى شــعبنا واســالمنا وبلدنــا، لكــن الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة التــي 
شــهدها أواخــر هــذا القــرن، ســوف تغيّــر مصيــر األمــة اإلســالمية فــي القــرن القــادم. األمــل كبيــر فــي أن يواصــل الشــرق 
المكبــل، ال ســيما الــدول اإلســالمية، نضالــه تحــت رايــة التوحيــد مــن أجــل االســتقالل والحريــة النقــاذ نفســه مــن براثــن 

الغــرب والشــرق المتآمــر، وان يصبــح هــذا القــرن قرنــًا نورانيــًا للــدول اإلســالمية. )صحيفــة االمــام، ج10،ص265(.

الثورة االسالمية: الحامية الحقيقية لنهضة فلسطين
ــة،  ــد خالي ــكل بســالة وبأي ــق ب ــي ينطل ــوم ك ــا الشــعب الفلســطيني الي ــع إليه ــي يتطل ــا هــي األهــداف الت م
لمقاومــة الحمــالت الوحشــية للصهاينــة؟.. ال شــك أنــه نــداء »اهلل أكبــر«. انهــا الصرخــة ذاتهــا التــي اطلقهــا شــعبنا 
والتــي بعثــت اليــأس فــي قلــب الشــاه فــي إيــران وفــي نفــوس الغاصبيــن فــي بيــت المقــدس... أجــل، أن 
الفلســطيني الــذي ظــل طريقــه، اكتشــفه اليــوم مــن خــالل براءتنــا. قــد رأينــا كيــف تداعــى الحصــار الحديــدي فــي 
هــذا النضــال، وكيــف انتصــر الــدم علــى الســيف واإليمــان علــى الكفــر والصرخــة علــى الرصاصــة، وكيــف تبخــرت 

أحــالم بنــي إســرائيل فــي دولتهــم مــن النيــل إلــى الفــرات. )صحيفــة االمــام، ج21،ص81(.

الثورة االسالمية: عولمة الدفاع عن القضية الفلسطينية
لقــد كنــت أذّكــر المســلمين بخطــر إســرائيل علــى مــر الســنين الطويلــة... وإنــي أطالــب عامــة المســلمين فــي العالــم 
ــو المســلمين  ــه. أدع ــدو الغاصــب وحمات ــم مــن أجــل وضــع حــد لتجــاوزات هــذا الع ــد صفوفه ــدول اإلســالمية بتوحي وال
جميعــًا إلــى اتخــاذ آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان، وبوســعها أن تكــون حازمــة فــي تحديــد مصيــر الشــعب الفلســطيني، 
يومــًا للقــدس، واإلعــالن عــن تضامــن المســلمين الدولــي فــي الدفــاع عــن الحقــوق المشــروعة للشــعب المســلم، مــن 
خــالل اقامــة المســيرات الحاشدة.أســأل اهلل تعالــى أن يكتــب النصــر للمســلمين علــى الكفــار. )صحيفــة االمــام، ج9،ص212(.

الثورة االسالمية: تأسيس حزب عالمي لمستضعفين
لقــد قدّمــت اقتراحــًا قبــل عــدة أيــام إذا مــا تــم ترجمتــه عمليــًا فإنــه سيســاعد فــي تعزيــز التواصــل إن شــاء اهلل، وهــو 
تأســيس )حــزب المســتضعفين( الــذي يشــمل المســلمين وغيــر المســلمين فــي العالــم... فمــع وجــود )حــزب اهلل(، الــذي يدافــع 
عــن المظلوميــن والمســتضعفين، ســيتم ايجــاد حلــول لمشــاكل المســتضعفين والمســلمين جميعــًا. )صحيفــة االمــام، ج9،ص263(.

الثورة االسالمية: التحوّل االخالقي و المعنوي في المجتمع
ــذي  ــد كــرّرت أن هــذا التحــوّل الروحــي ال ــا، وق ــي مجتمعن ــورة التحــوّل الروحــي ف ــركات هــذه الث إحــدى ب
ــذي صــار  ــن هــذا النصــر ال ــى- م ــارك وتعال ــإرادة اهلل- تب ــورة أن توجــده ب ــران اســتطاعت هــذه الث ــي إي حصــل ف
نصيبنــا، وقطعنــا بــه يــد األجانــب والخونــة، واألكثــر أهميــة هــو هــذه التحــوالت الروحيــة التــي ال تحصــل ألحــد 

ــام، ج8، ص 321(. ــة االم ــا.    )صحيف ــى أقصاه ــا إل ــن أقصاه ــالد م ــف لب ــات، وكي ــف للجماع ــذه الســرعة، فكي به

الثورة االسالمية: التحول الى امة متقدمة سياسيا
فقــد حصــل تحــول روحــي فــي كافــة أنحــاء إيــران، والنــاس الذيــن لــم يكونــوا يومــًا يفكــرون فــي 
أمــور بالدهــم أصبحــت اآلن شــغلهم الشــاغل، ســواء الرجــل والمــرأة، الشــاب والطفــل، أصبحــت قضايــا 

الشــعب تطــرح فــي مجالســهم ولــم يكــن هــذا موجــود مــن قبــل. )صحيفــة االمــام، ج9، ص 139(.

الثورة االسالمية: التحول الى امة منتصرة على نفسها
مــن ألطــاف اهلل تبــارك وتعالــى الكثيــرة علــى شــعبنا، انقــاذه مــن ذلــك االنحطــاط الثقافــي واألخالقــي والســمو 
بــه فــي مــدارج األخــالق والثقافــة، وتحقيــق االنتصــارات تلــو االنتصــارات فــي جبهــات القتــال، واألســمى مــن كل 

ذلــك االنتصــار علــى النفــس الــذي تحقــق لشــبابنا فــي شــرائح كثيــرة. )صحيفــة االمــام، ج17، ص 299(.

الثورة االسالمية: التحول الى امة حاضرة في الساحة
لــو لــم يكــن لدينــا فائــدة مــن الجمهوريــة اإلســالمية ســوى حضــور الشــعب بجميــع فئاتــه فــي 
الســاحة وإشــراف جميــع الفئــات علــى جميــع األمــور فهــذه معجــزة ال أظــن أنهــا تحققــت فــي مــكان 

آخــر. هــذه هديــة الهيــة أعطانــا إياهــا اهلل. )صحيفــة االمــام، ج14، ص 162(.

الثورة االسالمية: التحول الى امة شجاعة
ــه  ــد صَنَعَ ــوب ق ــب القل ــًا، أي: أّن مقل كان هــذا تحــوّاًل ال يســتطيع البشــر صنعــه. كان هــذا تحــوّاًل إلهي
إذ أخــرج القلــوب مــن الرعــب الــذي عــمّ الجميــع مــن هــذه األنظمــة، أخرجهــا مــن ذلــك الرعــب، ووضعهــا فــي 
مــدار الشــجاعة واإلقــدام، فــإذا النســاء والرجــال واألطفــال ينهالــون علــى الشــوارع. متــى خرجــت المــرأة للكفــاح، 
ــًا أوجــده اهلل- تبــارك وتعالــى- فــي هــذا الشــعب. مــا دمنــا  وتحــدّت الدبابــة والمدفــع؟ كان هــذا تحــوّاًل روحي
نحفــظ هــذا التحــوّل، ونصــون النهضــة علــى مــا هــي عليــه اآلن، فالنصــر لنــا. )صحيفــة االمــام، ج8، ص 154(.

لماذا يطير بومبيو الى الرياض وأبو ظبي فجأة؟
 وهل الهدف توزيع االدوار استعدادا للحرب ام للحصول على عشرات المليارات لتغطية تكاليفها؟
وكيف رفض االمريكيون أكاذيب ترامب حول الضربة العسكرية؟ ولماذا ال يصدق كثيرون الهجوم “السايبري” على حواسيب الصواريخ اإليرانية؟

عبد الباري عطوان
إيرانــي  صــاروخ  اســقاط  مــن  يوميــن  بعــد 
طائــرة التجســس االمريكيــة المســيرة “غلوبــال 
هــوك” فــوق مضيــق هرمــز طــار مايــك بومبيــو، 
ــاض  ــن الري ــى كل م ــة األمريكــي، ال ــر الخارجي وزي
ــؤولين  ــاء المس ــأة للق ــارة مفاج ــي زي ــي ف ــو ظب وأب
فيهمــا، فــي وقــت تتصاعــد فيــه حــدة التوتــر بيــن 
ايــران والواليــات المتحــدة، ويعلــن الرئيــس دونالــد 
ــي  ــة الت ــة االنتقامي ــه تراجــع عــن الضرب ــب ان ترام
كان مــن المقــرر ان تســتهدف مواقــع عســكرية 
ــا  ــاالت الحــرب م ــا، واحتم ــم يلغه ــه ل ــاه، ولكن منتق

زالــت غيــر مســتبعدة.
ــم  ــذه ل ــة ه ــو المفاجئ ــه بومبي ــت جول واذا كان
الثالــث فــي الحلــف  تشــمل تــل ابيــب، الضلــع 
ومحــور  ايــران  ضــد  المنطقــة  فــي  األمريكــي 
الــى  يعــود  هــذا  فــان  تتزعمــه،  الــذي  المقاومــة 
وجــود جــون بولتــون، مستشــار االمــن القومــي 
مــع  ثالثــي  لمؤتمــر  اســتعدادا  فيهــا،  األمريكــي 
نظيريــه الروســي واإلســرائيلي، ووصــل بولتــون 
قبــل يوميــن مــن االجتمــاع المذكــور )ســيعقد اليــوم 
ــادة اإلســرائيلية. ــع القي ــاء( ربمــا للتنســيق م الثالث

ال نعــرف مــا هــي الرســالة، او باألحــرى 
لحلفائــه  بومببــو  يحملهــا  التــي  التعليمــات 
االماراتييــن والســعوديين اثنــاء هــذه الزيــارة 
وفــي  األدوار،  لتوزيــع  تأتــي  فهــل  الخاطفــة، 
ــة  ــب حزم ــار االســتعدادات للحــرب، ام لطل اط
تكاليــف  لتمويــل  المليــارات  مــن  جديــدة 
ــة،  ــات العســكرية االمريكي الحشــودات والعملي
او لتهيئــة المســؤولين فــي البلديــن الحتمــال 
الــى  واإليرانــي  األمريكــي  الجانبيــن  عــودة 
مائــدة المفاوضــات فــي ظــل هجمــة الوســطاء 

الســريين والعلنييــن هــذه األيــام علــى طهــران، 
ــر  ــون، وزي ــدرو موريس ــي ان ــم البريطان وآخره
األوســط،  الشــرق  المكلــف بشــؤون  الدولــة 
الــذي وصــل الــى طهــران امــس، وبعــد يوميــن 
الفرنســي  الرئيــس  مستشــار  مغــادرة  مــن 

ايمانويــل ماكــرون.
فــي  *الرئيــس ترامــب فشــل فشــال ذريعــا 
إدارة االزمــة مــع ايــران، ويتعــرض حاليــا النتقــادات 
والمشــرعين  االعــالم  أجهــزة  مــن  شرســة 
األمريكييــن، تتهمــه بالجبــن والتــردد، وتجــزم فــي 
ــة عظمــى  ــادة دول معظمهــا بأنــه ليــس مؤهــال لقي

المتحــدة. الواليــات  مثــل 
لهــا  تعــرض  التــي  االتهامــات  ابــرز  مــن 
ترامــب مــن خصومــه انــه بــات “دميــة” فــي 
يــد كل مــن إســرائيل والســعودية، ويجــر بــالده 
الــى حــرب نيابــة عنهمــا ومــن اجــل مصالحهمــا، 
ــة “الواشــنطن بوســت” التــي  حتــى ان صحيف
كانــت مــن اكثــر الذيــن يتبنــون هــذه النظريــة، 
طالبــت ترامــب بــأن يتصــرف كرئيــس امريكــي 
يضــع مصلحــة أمريــكا وليــس الريــاض وتــل 

ــه. ــة أولويات ــى قم ــب عل ابي
الرئيــس ترامــب واصــل مسلســل اكاذيبــه 
وآخرهــا انــه امــر بهجــوم “ســايبري” او الكترونــي 
صواريــخ  قواعــد  حواســيب  بعــض  علــى 
محاولــة   فــي  تعطيلهــا،  فــي  ونجــح  إيرانيــة، 
ــرة  ــى اســقاط الطائ ــرد عل ــة فشــله فــي ال لتغطي
األكاذيــب  هــذه  ولكــن  المســيرة،  االمريكيــة 
قوبلــت بالســخرية، فــاذا كان يملــك القــدرة فــي 
هــذا االطــار لمــاذا لــم يعطــل هــذه الصواريــخ، 
ــورة  ــرة المذك ــا للطائ ــر احداه ويحــول دون تدمي

آنفــا، ثــم ان اإليرانييــن الذيــن يملكــون جيوشــا 
ــي الشــتم والســب(  ــارة )ليــس ف ــة جب الكتروني
شــنوا هجمــات شرســة ضــد حواســيب وزارة 
الدفــاع االمريكيــة البنتاغــون، وكذلــك المصــرف 
المركــزي األمريكــي اكثــر مــن مــرة فــي الســابق، 
والعقــول التــي تشــرف علــى هــذه الجيــوش 

تملــك حوائــط صــد متقدمــة جــدا، وتســتطيع، 
مثلمــا قــال لنــا احــد الخبــراء فــي هــذا الميــدان، 

ــة. ــوارئ بديل ــج ط ــع برام وض
المؤتمــر  فــي  اليــوم  صبــاح  اعلــن  بولتــون 
بنياميــن  صديقــه  مــع  عقــده  الــذي  الصحافــي 
ــن  ــوم ع ــب ســيعلن الي ــس ترام ــو ان الرئي نتنياه
ضــد  شراســة  واكثــر  جديــدة  أمريكيــة  عقوبــات 
ايــران، واذا صحــت هــذه االنبــاء فــان هــذا ســيعني 
زيــادة احتمــاالت الحــرب، واغــالق كل فــرص الحــوار 

لنــزع فتيــل التصعيــد.
ايــران اكــدت اكثــر مــن مــرة، وعلــى لســان 
ــي خامنئــي  ــا، أي الســيد عل ــى ســلطة فيه اعل

المرشــد األعلــى، انهــا لــن تلبــي االســتجداءات 
االمريكيــة للحــوار اال اذا رفعــت إدارة ترامــب 
الــى  وعــادت  كاملــة،  االقتصاديــة  العقوبــات 

ــووي. ــاق الن االتف
ارادت  اإليرانيــة  العســكرية  المركزيــة  القيــادة 
العمالقــة  المســيرة  االمريكيــة  للطائــرة  بإســقاطها 
التأكيــد بأنهــا جاهــزة للــرد بقــوة علــى أي انتهــاك 
أراضيهــا،  علــى  هجــوم  الي  والتصــدي  ألجوائهــا، 
ــات الالزمــة فــي هــذا الصــدد ومهمــا  ــك اإلمكاني وتمل
كان الثمــن، ولكنهــا لــن تقبــل فــي الوقــت نفســه ان 
يمــوت 80 مليونــا مــن أبنائهــا جوعــا بســبب الحصــار.

هــذا  ان  ســابقة  مقــاالت  فــي  قلنــا  *عندمــا 
الصيــف ســيكون ســاخنا جــدا، وان تشــديد إدارة 
الرئيــس ترامــب للعقوبــات علــى ايــران ومنعهــا من 
تصديــر نفطهــا حتــى تركــع وتعــود الــى المفاوضــات 
ســيكون بمثابــة اعــالن حــرب، اتهمنــا البعــض 
فــي منطقــة  للمشــهد  قراءتنــا  فــي  نبالــغ  بأننــا 

الخليــج الفارســي، ونقــرع طبــول الحــرب.
لهــا  اعــد  مصيــدة  فــي  وقعــت  أمريــكا 
اإلســرائيليون والســعوديون بإحــكام فــي منطقــة 
عليهــا  الصعــب  مــن  وبــات  األوســط،  الشــرق 
الخــروج منهــا، النهــا ســتخرج منهــا بأكبــر الخســائر، 

حربــا. او  ســلما  النتائــج  كانــت  اذا 
الحــرب لــن تظــل محصــورة داحــل الحــدود 
اإليرانيــة، وســتصل الســنة لهبهــا الــى معظــم دول 
المنطقــة، وخاصــة حلفــاء أمريــكا، والذيــن يقرعــون 
وحركتــي  اهلل”  “حــزب  واســألوا  حربهــا،  طبــول 
ــة  ــوات العراقي ــاد اإلســالمي” والق ــاس و”الجه “حم
الرســمية وغيــر الرســمية.. وتابعــوا كيــف ســتكون 

ردودهــا وبوصــالت صواريخهــا.. واأليــام بيننــا.

ال ابالــغ ان قلــت بــأن حادثــة اســقاط طائــرة 
ــوك(  ــال ه ــراز )جلوب ــن ط ــة م التجســس االمريكي
مفخــرة  او  االمريكيــة  الصناعــة  تــاج  درة  وهــي 
اإلمكانــات  و  التطــور  مــن حيــث  الصناعــة  تلــك 
الصنــع  ايرانــي  صــاروخ  بواســطة  التكنولوجيــة 
 300- اس  صــاروخ  قــدرات  قدراتــه  فــي  يضاهــي 
الروســي هــو حــدث تاريخــي ســيكون لــه مــا بعــده.

بمعنــى اخــر فــان تاريــخ العشــرين مــن حزيــران 
2019 ســيدخل التاريــخ مثــل غيــره مــن التواريــخ التــي 
ارتبطــت باحــداث كبــرى ســاهمت فــي تدشــين عصــر 
جديــد فــي تاريــخ العالــم فــي صيــرورة هبــوط وصعــود 
قــوى عظمــى الــى المســرح الدولــي مــن بوابــة منطقة 
ــخ  ــر التاري ــروف عب ــن المع ــي م ــط، الت ــرق االوس الش

بــان مــن يســيطر عليهــا يســيطر علــى العالــم.،
منطقــة  فــإن  اقــول  مــا  معنــى  اوضــح  ولكــي 
الشــرق االوســط وتحديــدا منــذ اكتشــاف النفــط 
المناطــق  مــن  اصبحــت  العشــرين  القــرن  مطلــع 
انتهــاء  وبعــد  االمريكيــة،  للمصالــح  جــدا  المهمــة 
قيــادة  مركــز  وتحــول  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
بريطانيــا  مــن  العالميــة  الالمبرياليــة  منظومــة 
التــي هرمــت وشــاخت الــى امريــكا الصاعــدة ومــا 
تخلــل ذلــك مــن انقســام العالــم الــى معســكرين 
متنازعيــن همــا المعســكر اإلمبريالــي بزعامــة امريــكا 
والمعســكر االشــتراكي بزعامــة االتحــاد الســوفياتي 
العســكرية  الســيطرة  مســالة  اصبحــت  الســابق 
االمريكيــة المباشــرة علــى الشــرق االوســط هدفــا 

االمريكيــة. الخارجيــة  للسياســة  ثابتــا 
تلــك  لتحقيــق  واشــنطن  اعتمــدت  وقــد 
الســيطرة علــى مجموعــة مــن الــدول المواليــة لهــا 
وفــي مقدمتهــا اســرائيل والمحــور الرجعــي العربــي 
ــور  ــر المقب ــد تجيي ــت بع ــادة الســعودية، وتمكن بقي
العربيــة  اكتوبــر  حــرب  لنتائــج  الســادات  أنــور 
االســرائيلية عــام 1973 مــن القــرن الماضــي لصالــح 
النفــط  علــى  المباشــرة  الســيطرة  مــن  امريــكا 
العربــي فــي الســعودية وباقــي الــدول الخليجيــة 
إنتاجهــا وتســعيرا وتســويقا وربــط عمليــة بيعــه 
الــدوالر االمريكيــة ممــا  واليابــان بعملــة  ألوروبــا 
ومنــع  االمريكــي  االقتصــاد  إنعــاش  فــي  ســاهم 
انهيــار وتفــكك امريــكا كمــا انهــارت وتفــكك االتحــاد 
الســوفياتي الســابق عــام 1992 مــن القــرن الماضــي.

عــن  الســوفياتي  االتحــاد  غيــاب  أدى  لقــد 
ــدة  ــن الواليــات المتح ــى تمك ــي ال ــرح الدول المس
ــرق  ــى الش ــيطرة عل ــراد بالس ــن االنف ــة م االمريكي
االوســط ردحــا مــن الزمــن وتدميــر العديــد مــن 
الــدول العربيــة مــن ضمنهــا العــراق وليبيــا وســوريا 

واليمــن وإدخالهــا فــي دوامــة مــن الحــروب الداخليــة 
المواطنيــن  مالييــن  ارواح  إزهــاق  عــن  أســفرت 
العــرب وتمكيــن اســرائيل مــن فــرض معاهــدات 
ــل كامــب  ــرب مث ــى الفلســطينيين والع ــة عل مذهل

ديفيــد واوســلو ووادي عربــة.
ولكــن صمــود ايــران وحنكــة قيادتهــا السياســية 
ومصيرهــا االســتراتيجي فــي التعامــل مــع العربــدة 
رئيســها  عهــد  فــي  روســيا  ونهــوض  االمريكيــة 
القــوي فالديميــر بوتيــن وتعملــق الصيــن التــي 
االقتصــاد  بعــد  عالميــا  الثانــي  اقتصادهــا  بــات 
االمريكــي وظهــور المقاومــة اللبنانيــة بقيــادة حــزب 

ــود ســوريا أدخــل سياســة  ــزة وصم ــة غ اهلل ومقاوم
ــر . ــأزق كبي ــة بم ــى المنطق ــة عل ــة االمريكي الهيمن
ان   2011 العــام  مطلــع  منــذ  واضحــا  كان  وقــد 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة بــدأت تشــعر بضــرورة 
وضــع يدهــا علــى ســوريا لمنــع القــوى الصاعــدة فــي 
المنطقــة والعالــم مــن إضعــاف النفــود االمريكــي 
ــم  ــاء عال ــة العــادة بن ــي الشــرق االوســط كمقدم ف
القطــب  عالــم  أنقــاض  علــى  االقطــاب  متعــدد 
االمريكــي الواحــد الــذي تربعــت عليــه امريــكا بعــد 

تفــكك االتحــاد الســوفياتي الســابق .
فكانــت الحــرب التــي شــنها التحالــف الصهيــو 
-امريكــي- الرجعــي العربــي علــى ســوريا عــام 2011 فــي 
االســاس حربــا امريكيــة ضــد القــوى االقليميــة والدولية 
ــى  ــة واشــنطن عل ــد هيمن ــدا لتابي ــي تشــكل تهدي الت

الشــرق االوســط وبالتالــي علــى العالــم.
الســوري  العربــي  الجيــش  صمــود  ولكــن 
االســطوري وتدخــل حــزب اهلل وايــران ومــن ثــم روســيا 
عســكريا لمســاندة الدولــة الســورية وتحــول ميــزان 
ــكا وافقدهــا زمــام  القــوى هنــاك لمصلحــة خصــوم امري
المبــادرة االســتراتيجية وجعلهــا تفكــر بضــرب ايــران 
النهــا ال تجــرؤ علــى ضــرب ســوريا وكانــت البدايــة 
لذلــك هــي االنســحاب مــن االتفــاق النــووي وتشــديد 
العســكري  بالخيــار  والتهديــد  االقتصــادي  الحصــار 

إلجبــار القيــادة االيرانيــة علــى االستســالم .
ــم يســتمع آلراء  ــذي ل ولكــن ترامــب االحمــق ال
قادتــه العســكريين الذيــن كانــوا يقولــون لــه ال تصــغ 
الــى نصائــح جــون بولتــون وجــورج بومبيــو وبــن زايد 
وبــن ســلطان ونتنياهــو الن ايــران اقــوى بكثيــر ممــا 
تعتقــد وممــا يعتقــدون وال قبــل لنــا لالنتصــار عليهــا 
عســكريا بالســالح التقليــدي الــى ان إيقظــوه صبــاح 
الخميــس الماضــي علــى خبــر اســقاط ايــران لدرجــة 
ســالح الطيــران االمريكــي المســير )جلوبــال هــوك( 
فجــن جنونــه ووقــف عاجــزا متخبطــا يهــدد ايــران 
تــارة بــرد عســكري وتــارة أخــرى يشــيد بحكمتــه فــي 
ــة اخــرى كان  ــرة تجســس امريكي عــدم اســقاط طائ
علــى متنهــا 38 عســكريا امريكيــا وتــارة ثالثــة يلقــي 
ــرت  ــا ذك ــن ســألوه كم ــى مستشــاريه الذي ــوم عل الل

شــبكة )فوكــس نيــوز(.
عــود علــى بــدء ال بــد مــن االشــارة الــى ان ترامــب 
كان يكــذب وهــو يقــول بــان خوفــه علــى حيــاة 150 
ايرانيــا كانــوا ســيلقون حتفهــم هــو الــذي حــدا بــه 
الصــدار اوامــره بوقــف الغــارات الجويــة االنتقاميــة 
ــرة  ــران عقــب اســقاط طائ ــى اي ــي أمــر بشــنها عل الت
التجســس االمريكيــة قبــل عشــر دقائــق مــن الموعــد 

ــة، ــذي حــدد لشــنها فجــر  الجمع ال
فلــو ان حيــاة النــاس االبريــاء تدخــل فــي دائــرة 
اهتمــام هــذا العنصــري البغيــض والشــعبوي الكريــه 
ــاة االالف  ــة أودت بحي ــارات جوي ــر بشــن غ ــا ام لم
مــن االبريــاء فــي العــراق وســوريا واليمــن ولمــا 
ــف العــدوان  ــد قــوى تحال ــة تزوي ــى مواصل أصــر عل
الســعودي بالســالح الــذي أدى اســتخدامه ضــد 
االف  عشــرات  ســقوط  الــى  االبريــاء  المدنييــن 
المدنييــن االبريــاء فــي اليمــن بيــن شــهيد وجريــح 

ومشــبوه مــن أجــل المــال.
للمدنييــن  اســرائيل  قتــل  عــن  صمــت  ولمــا 
وفــك  العــودة  مســيرات  فــي  االبريــاء  الفلســطينيين 
الحصــار علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة وعلــى الحواجــز 
العســكرية فــي الضفــة الغربيــة بــدم بــارد مــن أجــل 
معتقــدات غيبيــة صهيــو- مســيحية ومــن أجــل الحصول 
علــى دعــم اللوبــي الصهيونــي فــي الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة لتمكينــه مــن البقــاء فــي حكــم امريــكا الربــع 

ســنوات اخــرى بعــد انتهــاء فتــرة رئاســته الحاليــة..
ــاء  ــر إلغ ــان خب ــت ب ــي ال اســتطيع ان أب ــم انن ورغ
ــرة  ــران لطائ ــى اســقاط اي ــرد االنتقامــي االمريكــي عل ال
التجســس االمريكيــة والــذي كان مصــدره فــي بدايــة 
االمــر صحيفــة )نيويــورك تايمــز( االمريكيــة كان مصداقــا 
او انــه كان مختلفــا مــن اساســه الن احــد المقربيــن 
مــن ترامــب قــد تعمــد تســريبه للصحيفــة فــي محاولــة 

ــى مــاء وجهــه وإيجــاد ذريعــة لتمكينــه مــن  للحفــاظ عل
بلــع اإلهانــة االيرانيــة الكبيــرة التــي وجهــت لكرامــة 
االيرانيــة  اللطمــة  علــى  الــرد  عــدم  وتبريــر  امريــكا 
ــدا عــن  ــه اال اننــي اســتطيع الجــزم بعي التــي وجهــت ل
ــة  ــة العميق ــرد هــو خــوف الدول ــع ال ــا من ــل ان م التفاصي
فــي امريــكا مــن ان يــؤدي الــرد االيرانــي االنتقامــي علــى 
ــى  ــي ال ــن وبالتال ــقوط أمريكيي ــى س ــي ال ــرد االمريك ال
رد امريكــي اخــر يــؤدي بــدوره الــى تدحــرج االمــور الــى 
ــة  ــة فــي المنطق ــح االمريكي حــرب شــاملة تهــدد المصال
وعلــى  اوال  اســرائيل  علــى  وجوديــا  تشــكل خطــرا  و 
الســعودية واالمــارات والبحريــن ثانيــا وعلــى بقــاء او 

ــا . ــة عظمــى ثالث ــكا دول ــاء امري ــدم بق ع
إذن فــان هــذه االعتبــارات هــي التــي منعــت 
ــار  ــى الخي ــن اللجــوء  ال ــكا م ــع امري ــت تمن وال زال
اســرائيل  ومشــكلة  مشــكلتها  لحــل  العســكري 
ــي  ــار إنســاني او اخالق ــس اي اعتب ــران ولي ــع اي م
ــي  ــا ف اخــر الن اإلنســانية واألخــالق ال وجــود لهم

االمريكــي. القامــوس 
ــا  ــان ال حرب ــاورني ب ــاد يس ــإن االعتق ــي ف وبالتال
قادمــة بيــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة وايــران الن 
موازيــن القــوى بيــن الطرفيــن ال يســمح المريــكا 
باالنتصــار فــي اي حــرب مــن هــذا النــوع مــن ناحيــة 
وألن اســرائيل ورغــم عربدتهــا غيــر مســتعدة فــي 
الوقــت الحالــي للحــرب مــن ناحيــة ثانيــة . ولهــذا 
وســائل  بعــض  قالتــه  مــا  لتصديــق  اميــل  فاننــي 
االعــالم مــن ان نتنياهــو اتصــل بترامــب وطلــب منــه 
عــدم قصــف ايــران ردا علــى اســقاط الحــرس الثــوري 

لطائــرة التجســس االمريكيــة.
ولذلــك فــإن مــا ســيحدث هــو اســتمرار لعبــة 
عــض أصابــع بيــن الطرفيــن قــد يتخللهــا مــن جانــب 
المحــدودة  التفــاوض  عمليــات  مــن  المزيــد  ايــران 
فــي  النفــط  ناقــالت  تفجيــرات  غــرار  علــى  بالنــار 
محــدودة  ضربــات  وربمــا  عمــان  وبحــر  الفجيــرة 
لمصالــح امريكيــة هنــا وهنــاك الــى ان ترضــخ امريــكا 
للمطالــب االيرانيــة وتوافــق علــى العــودة لالتفــاق 
النــووي اســتجابة لشــرط ايــران للتفــاوض معهــا .
وعلنــي ال ابالــغ ان قلــت بــان اعــالن ترامــب عــن 
اســتعداده إلجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع ايــران بــدون 
شــروط مســبقة قــد تكــون نقطــة البدايــة لعمليــة 
تفاوضيــة قادمــة بيــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــح الســعودية واســرائيل. ــى حســاب مصال ــران عل واي

فأمريــكا والعالــم ال يحترمــون غيــر األقويــاء. 
ــب  ــار ترام ــى اجب ــادرة عل ــدرة وق ــة ومقت ــران قوي اي
علــى تعلــم الحديــث باللغــة الفارســية ان اصــر 

علــى مواصلــة اللعــب بالنــار.

ايران ستجبر ترامب على تعلم اللغة الفارسية
محمد النوباني


