
مركز ثقل االقليم من الرياض الى صنعاء 
والحوثي سلطان البحار وسيد الجزيرة العربية...!

محمد صادق الحسيني
 كل الحــوادث والوقائــع واالنبــاء تشــي بتراجــع دور الريــاض واخواتهــا 
الخليجيــات علــى كل الصعــد مقابــل تقــدم متســارع لــدور صنعــاء ومــن وقــف 
معهــا متضامنــًا ، بالسياســة كمــا باالمــن و بالجغرافيــا كمــا فــي التاريــخ ...! 
خطــاب الســيد القائــد عبــد ملــك بــدر الديــن الحوثــي االخيــر جــاء 
مفصليــًا فــي االنتقــال بالمشــهد اليمنــي واالقليمــي المحيــط بصنعــاء مــن 

ــوم...! ــى الهج ــاع ال الدف
ويجــزم مراقبــون نشــطون لمــا يجــري فــي عواصــم القــرار المقــاوم منــذ 
تحريــر حلــب وســقوط مشــاريع الهيمنــة الغربيــة والممالــك واالمــارات 
الصغيــرة ، بــان مــا يتفاعــل االن فــي المشــهد اليمنــي الجديــد والــذي عبــر 
ــه ناتــج عــن  ــة الــى كون ــع اضاف ــرا  هــو فــي الواق ــه الســيد الحوثــي اخي عن
اضافــة نوعيــة للجهــد اليمنــي فــي تحــوالت االقليــم الكبيــر انمــا هــو ايضــًا 
ــر حلــب االســتراتيجي الــى اليمــن وبحرهــا  ــار تحري تعبيــر عــن وصــول آث

ــة ...! ــرة العربي ــي الجزي ــط ف المحي
ــان تفاعــات المشــهد اليمنــي  ــون ب ــدًا يقول الذيــن يقــرأون التاريــخ جي
الحالــي المتصاعــدة نصــراً بعــد نصــر انمــا هــي تشــبه وصــول آثــار انحــدار 
دول المحــور النــازي الفاشــي التــي وصلــت اســوار برليــن بعــد نحــو ســنة 

ونصــف مــن تحريــر ســتاليننغراد...!     
المفصلــي  فانــه و بعــد اجتمــاع موســكو  المقلــب االخــر   علــى 
والمهــم قبــل اســابيع  بيــن ممثلــي الشــعب اليمنــي والقيــادة الروســية 
، فقــد انتقلــت تمظهــرات حضــور القيــادة اليمنيــة الثوريــة الحــرةو 
المســتقله فــي المشــهد الدولــي الــى محطــة مفصليــة جديــدة تمثلــت 
فــي االجتمــاع الــذي رعتــه طهــران قبــل ايــام علــى مســتوى الســفراء 
مــع الــدول االوروبيــة االســاس ايطاليــا وفرنســا والمانيــا وبريطانيــا فــي 

ــة..! ــة االيراني العاصم
وهــذان االجتماعــان مــا كانــا ليحصــا لــوال االنجــازات الكبيــرة جــدا علــى 
المســتوى العســكري  التــي حققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة فــي 

جبهــات الحــرب المفروضــة علــى الشــعب اليمنــي المظلــوم .
واذ يمثــل هــذان االجتماعــان   تحــوال مهمــا فــي العاقــات اليمنيــة مــع 
ــع  ــورة الوض ــي بل ــا ف ــا ايض ــوال نوعي ــان تح ــا يمث ــي فانهم ــم الخارج العال
ــي..! ــرن االفريق ــة والق ــرة العربي ــر والجزي ــي البحــر االحم االســتراتيجي ف

ــى اليمــن  ــة المفروضــة عل ــات الحــرب الكوني ــون لمجري ــع المتابع يجم
المظلــوم بــان االســابيع القليلــة الماضيــة شــهدت تحــوال نوعيــا كبيــرا فــي 
ــة  ــرة العربي ــة شــبه الجزي ــا اليابســة فــي منطق ســياق اعــادة رســم جغرافي
والبحــار المحيطــة بهــا وكذلــك الخلجــان والمضائــق التــي تطــل مــن خالهــا 

علــى العالــم واعالــي المحيطــات ...!
لعشــرات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســمى  مــا  ظلــت  ان  فبعــد 
الســنين الماضيــة بمثابــة الاعــب االساســي وربمــا الوحيــد والكيــان االكثــر 
ــي ســياقات التشــكيات  ــرا ف ــر تأثي ــي واالكث ــع الدول ــي المجتم حضــورا ف
السياســية العربيــة واالســامية الرســمية ، فــان جريمــة الحــرب والعــدوان 
علــى اليمــن ومــا تبعهــا مــن اســتنزاف للنظــام الحاكــم فــي الريــاض انمــا 
ادت الــى تراجــع كبيــر للمملكــة ، وظهــور دويــات منافســة لهــا مــن وســط 

ــاون الخليجــي...! ــس التع ــا يســمى بمجل م
اهلل  النصــار  المتتاليــة  والمعنويــة   السياســية  االنتصــارات  ان  بيــد 
وصبرهــم االســتراتيجي وصمــود الشــعب اليمنــي االســطوري مــن جانــب 
واالســتخباري  واالمنــي  العســكري  العمــل  لمنظومــة  الهائــل  والتطــور 
ــن  ــة م ــة نوعي ــا نقل ــر  ، احدث ــب آخ ــن جان ــعبية م ــان الش ــش واللج للجي

جنــس آخــر فــي كل االقليــم وليــس اليمــن لوحــده...!
فهــذان التحــوالن نقــا عمليــًا مركــز الثقــل السياســي فــي المنطقــة مــن 
اليابســة الســعودية الــى الهضبــة اليمنيــة وموانئهــا وخلجانهــا ومضيقهــا 
االســتراتيجي علــى البحــر االحمــر ، الــى الحــد   الــذي اقتربــت فيــه اليمــن   
ــم والاعــب االساســي  ــة المركــز الرئيســي النظــار العال ــى مرتب ــكاد ال او ت
ــرة  ــر والجزي ــي البحــر االحم ــس ف ــا السياســية لي ــي مســتقبل الجغرافي ف

العربيــة فحســب بــل وفــي القــرن االفريقــي ايضــا..!
ولمــا كانــت الهضبــة اليمنيــة العليــا بقيــادة انصــاراهلل بمــا مثلتــه مــن صبــر 
ــي  ــي ادارة  التحــوالت ، ه ــة ف ــة عالي ــة وحنك ــة متناهي اســتراتيجي وحكم
مــن كانــت تلعــب الــدور االساســي فــي كل هــذه التحــوالت ، لذلــك ســنرى  
قريبــا عواصــم العالــم وهــي تتزاحــم تتــرى نحــو مزيــد مــن االذعــان واالقــرار 
بــدور القيــادة »الحوثيــة« فــي صناعــة اليمــن الجديــد وايضــًا بمــا تمثلــه 
ــدأ  ــذي ب ــة ال ــور المقاوم ــي مح ــا ف ــي ينتظره ــن دور اساس ــادة م ــذه القي ه
يتعــزز يومــًا بعــد يــوم بعــد تراكــم القــوة الــذي بــدأت تبلــوره كل مــن طهــران 

ودمشــق وبيــروت، وبغــداد ايضــًا رغــم بعــض التعثــر..!
وتبقــى رســائل الســيد القائــد الحوثــي فــي خطابــه االخيــر بمثابــة 
المحطــة الفاصلــة بيــن مرحلــة الدفــاع االســتراتيجي التــي تخطتهــا اليمــن 
بامتيــاز مقابــل مرحلــة الهجــوم االســتراتيجي التــي قــررت ان تســطرها مــن 
اليــوم فصاعــداً  بكلمــات مــن نــور عنوانهــا الرئيســي ولــى زمــن الدفــاع وجــاء 
ــاب الســيد  ــي خط ــك ف ــل ذل ــم تفصي ــا ت ــا كم ــاز تمام ــن الهجــوم بامتي زم

الحوثــي: 
ال شرعية اال شرعية صنعاء...

وال تقسيم لليمن وال تبعية للخارج...
والعيــون ستشــخص مــن االن فصاعــدا للمحــور الــذي  اعلنــت صنعــاء 
االنتمــاء اليــه مــن دون مواربــة مــن صنعــاء الــى طهــران مــرورا ببغــداد 

ودمشــق وبيــروت...
تتراجــع   فيمــا   ، المشــرقة  الشــمس  تحــت  يتقــدم  الــذي  المحــور   
الشــمس وتنحســر عــن تحالــف العــدوان الــذي بــدأ يتفتــت ويأفــل نجمــه 

ــواًل الــى تــل ابيــب وواشــنطن...! ــن ابــو ظبــي الــى الريــاض وص م
عالم ينهار هو عالم العدوان

وعالم ينهض هو عالم المقاومة
وما ذلك على اهلل بعزيز
بعدنا طيبين قولوا اهلل

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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التاريخــي  الـــ 13 لانتصــار  الذكــرى  تحــّل 
واالســتراتيجي الــذي حققتــه المقاومــة الباســلة 
علــى جيــش االحتــال الصهيوني فــي 14 آب من 
العــام 2006 فــي ظــّل تطــورات جديــدة عــزّزت مــن 
ــة خــال  ــا المقاوم ــي فرضته ــردع الت ــادالت ال مع
عــدوان تمــوز وأحدثــت المزيــد مــن التحــوّالت 
ــة  ــوى لمصلحــة محــور المقاوم ــن الق ــي موازي ف
اســتراتيجية  بيئــة  وّلــد  ممــا  المنطقــة  فــي 
جديــدة لمصلحــة قــوى المقاومــة تحاصــر كيــان 
العــدو الصهيونــي المحتــّل لفلســطين والجــوالن 

ــان. الســوري وأجــزاء مــن جنــوب لبن
الصهيونــي  الحلــف  محــاوالت  أدّت  لقــد 
األميركــي الغربــي والرجعــي العربــي للنيــل مــن 
المقاومــة والقضــاء عليهــا أو إضعافهــا ومحاصرتهــا 
الحــرب  وشــنّ  المذهبيــة  الفتــن  إثــارة  عبــر 
اإلرهابيــة الكونيــة بالوكالــة علــى ســورية ظهيــر 
ــمّي  ــا سُ ــاء م ــت غط ــا.. تح ــة وعموده المقاوم

بالربيــع العربــي..
لقــد أدّت هــذه المحــاوالت إلــى تعزيــز نتائــج 
انتصــار المقاومــة فــي حــرب تمــوز وتوســع دائــرة 
محــور المقاومــة وازديــاد قوتــه وتعزيــز معادالتــه 
الردعيــة، وفــي المقابــل تعمّــق مــأزق الحلــف 

الصهيونــي األميركــي وأدواتــه فــي المنطقــة.
ــد ازدادت  ــة.. فق ــتوى المقاوم ــى مس أواًل: عل
قدراتهــا القتاليــة والتســليحية بعــد انخراطهــا 
الحــرب  فــي  الســوري  الجيــش  جانــب  إلــى 
المدرّبــة  التكفيــري  اإلرهــاب  جيــوش  ضــدّ 
والمســلحة والمموّلــة أميركيــًا وغربيــًا وتركيــًا 
ومــن دول النفــط.. وباتــت المقاومــة اليــوم تملــك 
مــن القــدرات والخبــرات ونوعيــة األســلحة أكثــر 
ــر ممــا كانــت تملكــه خــال حــرب تمــوز..  بكثي
فهــي إلــى جانــب اكتســاب خبــرات القتــال فــي 
مختلــف أنــواع الحــروب فــي المــدن والجبــال 
ــى أســلحة  والصحــراء، اســتطاعت الحصــول عل
ــة  ــخ الدقيق ــا الصواري ــوازن ومــن بينه كاســرة للت
القــادرة علــى إصابــة األهــداف الصهيونيــة فــي 
فلســطين المحتلــة وخصوصــًا فــي منطقة غوش 
الــذي  الصهيونــي  العمــق  تشــكل  التــي  دان، 
يضــمّ التجمــع الســكاني األكبــر ومراكــز الدولــة 
والمنشــآت  والمطــارات  والمصانــع  األساســية 
الحيويــة األخــرى، والتــي حدّدهــا علــى الخريطــة 
قائــد المقاومــة ســماحة الســيد حســن نصــراهلل 
ــاة »المياديــن« فــي  فــي مقابلتــه األخيــرة مــع قن
تأكيــد لقــدرة هــذه الصواريــخ علــى تدميــر كّل 
بوســاطة  المنطقــة  هــذه  فــي  األهــداف  هــذه 
هــذه الصواريــخ الدقيقــة.. وأدّى ذلــك إلــى تعزيــز 
معــادالت الــردع التــي باتــت تملكهــا المقاومــة 
فــي مواجهــة العــدو والتــي تمنعــه مــن شــنّ 
الحــرب علــى لبنــان وتحمــي لبنــان وثرواتــه 
مــن التهديــدات واألطمــاع الصهيونيــة اْن كان 
جانــب  إلــى  هــذا  البحــر..  فــي  أو  البــر  فــي 
احتفــاظ المقاومــة بقــدرات ردعيــة حصلــت عليهــا 
ولــم تكشــف عنهــا فــي إطــار الحــرب النفســية 
ــرك  ــة، وت ــدو مــن ناحي ــا ضــدّ الع ــي تخوضه الت
بعــض هــذه القــدرات مجهــواًل لمفاجــأة العــدو 

ــدم  ــة يق ــي أيّ حــرب مقبل ــة ف ــة ثاني ــن ناحي م
ــا.. عليه

ثانيــًا: علــى مســتوى ســورية،، أدّى صمــود 
ســورية وانتصارهــا فــي مواجهــة الحــرب اإلرهابية 
الكونيــة عليهــا إلــى تعزيــز قــوة جيشــها الــذي 
نجــح فــي الصمــود وخــوض كّل أشــكال الحــروب 
وامتــاك كّل الخبــرات القتاليــة وجعلــه قــادرًا أكثــر 
مــن أيّ وقــت مضــى علــى مواجهــة جيــش العــدو 
الصهيونــي، وهــو مــا يؤشــر إليه تصــدّي الدفاعات 
الجويــة الســورية للطائــرات الصهيونيــة المعتديــة 
معظــم  إســقاط  فــي  ونجاحهــا  ســورية  علــى 
الصواريــخ التــي أطلقتهــا ومنعهــا مــن تحقيــق 
ــى عــدم دخــول  ــا عل ــب إجباره ــى جان ــا إل أهدافه
وإطــاق صواريخهــا  الســوري  الجــوي  المجــال 
مــن فــوق لبنــان أو فلســطين المحتلــة خوفــًا مــن 
إصابتهــا بالصواريــخ الســورية المحدثــة.. ومثــل 
هــذا التطــور فــي قــدرات الجيــش الســوري شــكل 
ــة  ــي وضرب ــدو الصهيون ــان الع ــرى لكي هزيمــة كب
قاصمــة لهدفــه الرئيســي مــن الحــرب اإلرهابيــة 
الجيــش  وتفكيــك  تدميــر  وهــو  علــى ســورية 
األســد  بشــار  الرئيــس  وإســقاط  الســوري 
الــذي يقــود هــذا الجيــش وفــق عقيــدة وطنيــة 
وقوميــة مقاومــة شــكلت الســند والظهيــر المهــمّ 
للمقاومــة فــي كّل معاركهــا فــي مواجهــة االحتــال 

الصهيونــي واعتداءاتــه.
ثالثــًا.. علــى مســتوى المقاومة الفلســطينية.. 
لقــد أدّى تزايــد قــدرات المقاومــة وصمــود ســورية 
وانتصارهــا إلــى تعزيــز قــوة المقاومة الفلســطينية 
فــي قطــاع غــزة ورفــع معنوياتهــا إلــى جانــب 
نجاحهــا فــي تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة الردعيــة 
ــا  ــي اختبرته ــي الت ــدو الصهيون ــة الع ــي مواجه ف
التــي  المتتاليــة  واالعتــداءات  الحــروب  فــي 
شــنّها العــدو علــى القطــاع.. وأدّت إلــى تكريــس 
معادلــة الــردع فــي مواجهتــه ودفعــه الــى التراجــع 
كان  مــرة  كّل  فــي  عدوانــه  فــي  التوغــل  عــن 
ــر قواعــد االشــتباك واســتعادة  ــا تغيي يحــاول فيه
ــل  ــي فقدهــا.. ممــا جع ــة الت ــوّة جيشــه الردعي ق
الناحيــة  مــن  مــزر  وضــع  فــي  الجيــش  هــذا 
المعنويــة وبــات الســؤال الــذي يطــرح إســرائيليًا: 
إذا كان هــذا هــو حالنــا فــي مواجهــة المقاومــة 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة المحاصــر.. فكيــف 
ــا بشــنّ الحــرب  ــال قمن ــي ح ــا ف ســيكون حالن
علــى لبنــان حيــث حــزب اهلل بــات قــوة إقليميــة 
واألســلحة  الصواريــخ  مــن  ترســانة  يمتلــك 

المتطــورة والكاســرة للتــوازن.
الجمهوريــة  مســتوى  علــى  رابعــًا.. 
إيــران  نجحــت  أيضــا  اإليرانيــة  اإلســامية 
قــوة  تــزال تشــكل  التــي شــكلت وال  الثــورة.. 
دعــم أساســية للمقاومــة وســورية.. فــي إحبــاط 
المدفوعــة  الغربيــة  األميركيــة  الخطــط  كّل 
منعتهــا  مــن  للنيــل  صهيونــي  بتحريــض 
واســتقالها وتماســكها وصــواًل إلــى اســقاط كّل 
محاوالتهــا إخضاعهــا وحرمانهــا مــن امتــاك كّل 
ــة  ــة والعســكرية والعلمي ــوة االقتصادي عناصــر الق
والتقنيــة النوويــة.. ودفعهــا إلــى التخلــي عــن 

فــي  التحرريــة  اإلســامية  ثورتهــا  ثوابــت 
العالــم..  فــي  المســتضعفين  ونصــر  مســاندة 

االحتــال  ضــدّ  المقاومــة  دعــم  ســيما  ال 
لتحريــر  ولبنــان  فلســطين  فــي  الصهيونــي 
األرض واســتعادة الحقــوق الســلبية والمغتصبــة 
مــن قبــل الصهاينــة المحتليــن.. واليــوم تمّكنــت 
إيــران الثــورة مــن فــرض معــادالت القــوة فــي 
مواجهــة الحصــار األميركــي والتهديــد بالعــدوان 
علــى إيــران والفرصنــة البريطانيــة ضــدّ ناقلتهــا 
فــي مضيــق جبــل طــارق.. وتجلــت  النفطيــة 
هــذه المعــادالت فــي إســقاط طائــرة التجسّــس 
بريطانيــة  نفــط  ناقلــة  واحتجــاز  األميركيــة 
ردًا علــى احتجــاز ناقلتهــا.. ممــا أدّى إلــى ردع 
علــى  بريطانيــا  وأجبــر  األميركيــة،  العدوانيــة 
البحــث عــن تســوية وفــق شــروط إيــران التــي 
أصــرّت علــى التعامــل بنديــة وإطــاق ناقلتهــا 
أواًل قبــل اإلفــراج عــن الناقلــة البريطانيــة.. وهــذا 
مــا حصــل فاضطــرت لنــدن لاســتجابة والقبــول 
بــه أمــام حــزم وصابــة موقــف القيــادة اإليرانيــة.. 
إليــران  مهمّــًا  انتصــارًا  شــكل  الــذي  األمــر 
وأظهــر حــدود القــدرة األميركيــة البريطانيــة وأّن 
محــاوالت واشــنطن إخضــاع إيــران لشــروطها 
بحيــث  النــووي  االتفــاق  لتعديــل  التفاوضيــة 
يلبّــي مطالــب الكيــان الصهيونــي لناحيــة وقــف 
إيــران  اإليرانــي وتوقــف  الصاروخــي  البرنامــج 
عــن مواصلــة دعــم المقاومــة ضــدّ االحتــال 
ــي  ــورية ف ــب س ــى جان ــوف إل ــي والوق الصهيون
مواجهــة اإلرهــاب واالحتــال ومناصــرة الشــعب 
األميركيــة  الحــرب  مواجهــة  فــي  اليمنــي 

الوحشــية. الســعودية 
ــه  ــر أراضي ــي تحري ــراق ف خامســا: نجــاح الع
شــكل  الــذي  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  مــن 
إلــى  العــراق  أميركــي إلعــادة  حصــان طــروادة 
ومنــع  األميركيــة،  االســتعمارية  الهيمنــة  فلــك 
العــراق مــن التحــرّر مــن هــذه الهيمنــة، وأن 
ذلــك  وأدّى  وســورية..  إليــران  حليفــًا  يكــون 
إلــى إحبــاط هــذا المخطــط األميركــي لتعويــض 
ــه  ــي أجبرت ــة الت ــة العراقي ــام المقاوم ــه أم هزيمت
ــل  ــام 2011.. وجع ــراق ع ــى االنســحاب مــن الع عل
العــراق اليــوم جــزءًا مــن محــور المقاومــة نتيجــة 
الــذي  الداخلــي  القــوى  تــوازن  فــي  التحــوّل 

حصــل بعــد االنتصــار علــى داعــش لمصلحــة 
بفصائــل  الممثلــة  العراقيــة  المقاومــة  قــوى 

ضــدّ  بقــوة  تقــف  التــي  الشــعبي«  »الحشــد 
اســتمرار بقــاء قــوات أميركيــة فــي العــراق.. وظهر 
هــذا التحــوّل فــي التنســيق الســوري العراقــي 
وفتــح الحــدود بيــن البلديــن فــي ســياق تعزيــز 

العاقــات علــى الصعــد كافــة..
فشــل  اليمــن..  مســتوى  علــى  سادســًا: 
الحــرب الســعودية األميركيــة فــي تحقيــق أهدافها 
والمؤشــرات التــي بــدأت تظهــر انتصــار القــوى 
اليمنيــة التحرريــة بقيــادة »أنصــار اهلل« مــن خــال 
نقــل الحــرب إلــى الداخــل الســعودي وتفكيــك 
حلــف العــدوان وقــرار اإلمــارات باالنســحاب مــن 
تعانــي  وحيــدة  الســعودية  أبقــى  ممــا  الحــرب 
مــن تفاقــم كلفــة حــرب االســتنزاف والغــرق فــي 
المســتنقع اليمنــي.. األمــر الــذي يضــع اليمــن 
مــن  وتحــرره  انتصــاره  تكريــس  طريــق  علــى 
الهيمنــة الســعودية األميركيــة ليكــون جــزءًا مــن 
محــور المقاومــة فــي مواجهــة قــوى االســتعمار 
قويــًا  وســندًا  العربيــة  والرجعيــة  والصهيونيــة 

الفلســطينية واللبنانيــة وســورية.. للمقاومــة 
ــج انتصــار  ــد أّن نتائ إّن هــذه التطــورات تؤك
وباتــت  وتعــزّزت  ترسّــخت   2006 عــام  تمــوز 
ــة  ــة مقبل ــي أيّ مواجه ــدر ف ــوى وأق ــة أق المقاوم
قــال  كمــا  وتســتطيع  الصهيونــي  العــدو  مــع 
بنــت  احتفــال  فــي  نصــراهلل  حســن  الســيد 
جبيــل بالمناســبة أن تدمّــر األولويــة والدبابــات 
الصهيونيــة علــى الهــواء مباشــرة في حــال دخلت 
إلــى جنــوب لبنــان.. فــي حيــن يعتــرف رئيــس 
اإلســرائيلي  الجيــش  فــي  التخطيــط  قســم 
ســابقًا أّن »إســرائيل« هشــة وأّن صواريــخ حــزب 
اهلل الدقيقــة قــادرة علــى توجيــه ضربــات مؤلمــة 
لهــا فــي ايّ حــرب تحصــل.. وهــو مــا جعــل 
ــادة االحتــال وخبــراء صهاينــة فــي حــال عــدم  ق
اليقيــن بتحقيــق االنتصــار فــي الحــرب المقبلــة.. 
فــي  باتــت  »إســرائيل«  أّن  جانــب  إلــى  هــذا 
مواجهــة جبهــة للمقاومــة ممتــدّة مــن لبنــان 
مــرورًا بســورية وغــزة والعــراق واليمــن وصــواًل 
إلــى ايــران.. تحاصــر كيــان العــدو الصهيونــي 
علــى نحــو لــم يحصــل ســابقًا علــى مــرّ تاريــخ 

الصــراع العربــي ـ الصهيونــي

انتصار المقاومة في تموز يتعّزز.. محور المقاومة يزداد قوة ويتسع 
حسن حردان 

ــن  ــوم يدي ــكا تحــاول ترســيخ مفه أمري
إيــران بالعمــل علــى إقــاق أمــن المنطقــة.

خارطــة  فــي  المنطقــة(   ( ومفهــوم   
الطــرح األمريكــي هــي الــدول العربيــة .

أكبــر  تضــم  العربيــة  الــدول  بعــض   
وبنســب  العالــم  فــي  نفطــي  خزيــن 

. وإيــران  العــراق  فيهــا  بمــا  متفاوتــة 
ترفــض  العربيــة  الــدول  وشــعوب   
االحتــال الصهيونــي لفلســطين وأراض 
ترفــض  كمــا   ، العربيــة  الــدول  لبعــض 
األمريكــي  الدعــم  العربيــة  الشــعوب 

. الصهيونــي  للكيــان  الامحــدود 
بمختلــف  النفطيــة  العربيــة  الــدول   
ــى  ــيطر عل ــا تس ــة حكمه ــميات أنظم مس
شــعوبها بأســاليب قمــع مختلفــة ،وتخفــي 
خاضعــة  كونهــا  حقيقــة  مفضــوح  بغبــاء 
ــة  ــة ومرتبط ــة إلرادة االدارة األمريكي وخانع

بهــا إرتباطــا وجوديــا .
 يتضــح للجميــع أن أمــن المنطقــة أزاء 
ــة   ــدول العربي ــاء ال ــتمرار  بق ــو إس ــك ه ذل
خانعــة لــارادة الصهيوأمريكيــة ؛ وهــذا هــو 

األمــن المقصــود .
 إيــران بعــد الثــورة اإلســامية الكبــرى 

الخمينــي  األمــام  وقادهــا  فجرهــا  التــي 
ــى أرقــى  ــام نظــام حكمهــا عل رحمــه اهلل ق

ــعب  ــا الش ــر به ــي يعب ــم الت ــة الحك أنظم
ــه . ــه بنفس ــم نفس ــن حك ع

 وعلــى وفــق مبــاديء الثورة تســارعت 
اإلســامية  الجمهوريــة  تقــدم  وتيــرة 
فــي  ،وتترســخ  كافــة  االصعــدة  علــى 
ــزة  ــة متمي ــر الوجــود العالمــي كدول ضمي
ــيما ؛  ــي ،وال س ــا القيم ــة تعامله بمنهجي
الحــق ،والحريــة ،والعــدل ،والحيــاة الحــرة 

الكريمــة .

بيئــة  يقتضيــان  والمنهــج  المبــاديء   
،وإن  واالســتعمار  الهيمنــة  مــن  متحــررة 

الضميــر االســامي االنســاني االيرانــي 
يوجــب التأســيس لهــذه البيئــة ، بمعنــى 
غيــر  متحــررة  آمنــة  منطقــة  تأســيس 
خانعــة ، فــإن لــم تعمــل بهــذا المنهــج فهــي 

ليســت جمهوريــة إيــران اإلســامية .
 هــذه كل القضيــة ، فــإذا كانــت هــذه 
ــوم  ــق المفه ــك وف ــى ذل ــة فمعن كل القضي
األمريكــي أن إيــران مصــدر قلــق ألمــن 

؟؟!!  المنطقــة 

بأنهــا  ألمريــكا  إيــران  أعلنــت  فلــو   
ســوف ال تتعامــل بمبادئهــا ، وبمنهجيتهــا 
مــع دول المنطقــة فعندئــذ ســتكف أمريكا 
عــن االفتــراء علــى إيــران ، وتبقــى الــدول 
صهيونيــة  أمريكيــة  محميــات  العربيــة 
وتصــدر  أمريــكا  مــن  الغــذاء  تســتورد 
األمريكــي  الظــل  فــي  وتعيــش  النفــط 
حتــى ينضــب النفــط وعندئــذ يعــودون 
ــى  ــة عل ــش عال ــى عصــر الرعــي والعي ال

البعــران .
 كل مــا ذكرنــاه ال جديــد فيــه لــذوي 
يعتاشــون  الذيــن  أمــا   ، النيــرة  العقــول 
ــات  ــى شاشــات الفضائي ــور عل ــى الظه عل
ــا وهــم  ــكا وطروحاته ــوة أمري مشــيدين بق
يمنــون أنفســهم الســافلة باالمانــي القــذرة 
الحاقــدة فــإن أثمانهــم تبقــى بخســة فــي 

ــراف . ــوق الخ س
العظمــى  القــوة  إيــران   وســتبقى   
المتميــزة وحلفاءهــا االفــذاذ فــي كل أصقــاع 
العالــم يؤسســون للحيــاة الحــرة الكريمــة 

بمــدد مــن اهلل .
منقلــب  أي  ظلمــوا  الذيــن  وســيعلم 

. ينقلبــون 

إيران بين التأسيس لمنطقة آمنة متحررة .. وبين إقالق أمن منطقة مستعمرة
سميرة الموسوي


