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كانــت تركيــا شــريكة فــي تمويــل عصابــات داعــش مــن مبيعــات النفــط الســوري المســروق وقــد 
كشــفت تقاريــر عديــدة حقيقــة هــذه الشــراكة العمليــة التــي تمــت بالتعــاون مــع شــركات صهيونيــة 
نقلــت كميــات مــن النفــط المســروق مــن مينــاء جيهــان التركــي وكانــت الشــبهات فــي جميــع التقاريــر 
حــول تــورط مالــي مباشــر ألردوغــان وعائلتــه فــي هــذه العمليــة اللصوصيــة المكرســة لتمويــل عصابات 
اإلرهــاب وقــد قامــت القــوات الروســية والســورية بعــد ذلــك بعمليــات منســقة لتدميــر قوافــل لصــوص 

النفــط الــذي اختفــوا 
المشــهد  مــن 
قــوات  بحلــول 
االحتــال األميركــي 
فــي  داعــش  مــكان 
الســورية  الحقــول 
فة  لمســتهد ا
أصــا  وداعــش 
فــي  تكــن  لــم 
ســوى  الواقــع 
وحــدات كومانــدس 

األميركيــة. للقيــادة  فعليــا  تابعــة  بالمذابــح  متخصصــة 
قــرار دونالــد ترامــب بإبقــاء وحــدات مــن القــوات األميركيــة الغازيــة فــي شــمال الشــرق الســوري 
تركــز علــى البقــاء فــي حقــول النفــط لمواصلــة الحــؤول دون اســتعادة الســيطرة عليهــا مــن قبــل 

ــة الســورية. ــة الوطني ــى الخزين ــا إل ــي الســوري واســترجاع عائداته ــش العرب الجي
قــال الرئيــس األميركــي أنــه يدعــو الشــركات األميركيــة لتطويــر اســتخراج النفــط فــي المناطــق 
الســورية المحتلــة التــي أبقــى فيهــا ثمانمئــة جنــدي اميركــي يحيــط بهــم آالف المرتزقــة مــن قســد 
بينمــا فــي الواقــع تتولــى شــركة غلوبــال دفلومبنــت الصهيونيــة اإلشــراف علــى عمليــات االســتخراج 

باتفــاق موقــع مــع قســد وحكومتهــا االنفصاليــة العميلــة.
هــذا الوجــود األميركــي اللصوصــي الغاصــب تعــززه قــوات مــن العمــاء والخونــة المســماة قــوات 
ــا  ــد ترامــب تخصيصه ــرر دونال ــي ق ــة الت ــات الكردي ــن المجموع ــا م ــة وعصبه ســورية الديمقراطي
ــا مــن  ــذات مــا هــو موضــع اعتــراض تركــي انطاق ــة النفــط الســوري وهــذا بال بحصــة مــن منهب
مخــاوف أردوغــان المتصلــة بالدعــم األميركــي للميليشــيات الكرديــة فــي ســورية ومــن خطــر 
انتقــال األســلحة والخبــرات إلــى الداخــل التركــي وانقابهــا فــي أيــدي حــزب العمــال الكردســتاني 

لتصبــح مشــكلة تركيــة داخليــة.
فــي هــذا الســياق كشــفت صحيفــة ينــي شــفق التركيــة وصحيفــة لــوس انجلــس األميركيــة عــن 
ســلوك قوافــل النفــط المســروق طريقهــا مــن ســورية إلــى العــراق ثــم عبــر األردن لتشــحن بعدهــا 
إلــى الكيــان الصهيونــي وهــذا مــا يوضــح حقيقــة مــا يجــري ويكشــف هويــات المتورطيــن مــن العــراق 
ــه فــي الحقــول الخاضعــة لاحتــال األميركــي  ــذي يســتخرج من واألردن فــي نهــب نفــط ســورية ال
ــة  ــع الكمي ــد ترامــب لرف ــص العالمــي دونال ــع الل ــا ويتطل ــل يومي ــف برمي ــة وخمســة وعشــرون أل مئ

المســتخرجة إلــى أربعمئــة ألــف برميــل فــي اليــوم.
يبيــن ســير األحــداث الواضــح ان الحكومــة التركيــة وعصابــة داعــش كانــوا فــي الشــرق الســوري 
خدمــا للصهاينــة يتقاضــون عمــوالت علــى نهــب النفــط الســوري مــن ســنوات واالن يتضــح ان مهمــة 
ــة األميركيــة  ــان الصهيونــي فــي نهــب ســورية تحــت اإلشــراف األميركــي والحماي ــة عــن الكي الوكال
قــد انتقلــت إلــى عصابــات قســد وهــي تحــوالت تضــع مهمــة قطــع أيــدي اللصــوص وحمايــة حقــوق 
ســورية الســيادية التامــة فــي نفطهــا علــى جــدول أعمــال الدولــة الوطنيــة والشــعب العربــي الســوري 
والجيــش العربــي الســوري لطــرد المحتليــن ومعاقبــة العمــاء وتحريــر حقــول النفــط مــن غاصبيهــا 

واســترجاعها إلــى كنــف الجمهوريــة العربيــة الســورية.
ســورية تواصــل القتــال ضــد عصابــات اإلرهــاب علــى أرضهــا وتواجــه العــدوان التركــي واالحتــال 
األميركــي وممــا الشــك فيــه ان ســرقة النفــط الســوري تطــرح مســؤوليات واضحــة علــى حكومتــي 
ــال الرئيــس بشــار  ــب كمــا ق ــل كل شــيء تتطل ــا قب ــى الحليــف الروســي ولكنه ــراق واألردن وعل الع
األســد تفعيــل واحتضــان المقاومــة الشــعبية الســورية ضــد االحتــال اللصوصــي األميركــي المكــرس 

لخدمــة العــدو الصهيونــي.
إن االنحيــاز إلــى ســورية العربيــة المقاومــة ضــد الحلــف االســتعماري األميركــي الصهيونــي هــو 
أقــل موجبــات التحــرر الوطنــي واالســتقال عــن مشــيئة االســتعمار األميركــي وعمائــه فــي منطقتنــا 
والواجــب الوطنــي والقومــي يدعــو الســوريين الشــرفاء إلــى مواصلــة االلتفــاف حــول دولتهــم الوطنيــة 
ــض  ــى تنه ــم حت ــكل قدراته ــل ب ــة والعم ــات وصاب ــكل ثب ــدة ب ــا الشــجاعة الصام وجيشــها وقيادته
المقاومــة الشــعبية القــادرة علــى اســتنزاف االســتعمار اللصوصــي األميركــي الصهيونــي الــذي ينهــب 

خيــرات ســورية ليؤخــر ويعرقــل نهوضهــا مــن جديــد كقلعــة قوميــة تحرريــة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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نعــم المؤامــرة ُفضحــت ويتبقــى اآلن حشــد 
القــوى الشــريفة بلبنــان لمواجهتهــا, مــا يحصــل 
بلبنــان ســينعكس إيجابــًا أو ســلبًا علــى محــور 
المقاومــة تحديــدًا وعلــى حركــة التحــرر العربــي 

مــن المحيــط للخليــج عمومــًا, 
الخونــة  قــوى  مــع  بالتهــادن  بلبنــان  ال حــل 
ــي  ــتعمار ف ــوى اإلس ــع ق ــه وال م ــي داخل ــاء ف العم
وهــي  مُعقــدة  اإلقتصاديــة  الصعوبــات  خارجــه, 
آتيــة آتيــة ســواًء هادنــت أو لــم تهــادن المقاومــة 
الشــعبية  للمطالــب  اإلنحيــاز  الداخــل,  عصابــات 
المُحقــة واجــب وطنــي وشــرعي ومشــروع, نقــدم 

اليكــم هــذا المقــال للعميــد أميــن حطيــط.
ــات جــزءًا  ــان ب ــول إّن لبن ــة وصراحــة نق بواقعي
ــا  ــف به ــي تعص ــة الت ــدول العربي ــة ال ــن مجموع م
ــق  ــي ســياق الحري ــبّ ف ــي ته ــح الســموم الت الري
العقــد  بدايــة  منــذ  نــاره  شــبّت  الــذي  العربــي 
الحالــي. وعــاد لبنــان ليشــكل فــي أحداثــه الداخليــة 
ملفــًا لــدى مجلــس األمــن يُضــاف الــى ملفاتــه 
الســابقة المتصلــة بالصــراع مــع العــدو الصهيونــي. 
ــي  ــة التاســعة الت ــة العربي ــان الدول ــح لبن نعــم أصب

تنهشــها االضطرابــات الداخليــة.
ومــع هــذا نجــد للحالــة اللبنانيــة خصوصيــة 
وفــرادة لــم تتوفــر فــي أيّ مــن الــدول العربيــة 
الســابقة وتعــود هــذه الخصوصيــة الــى أمريــن : 
األول سياســي دســتوري يتمثــل بوجــود نظــام 
سياســي لبنانــي يســتند الــى دســتور مكتــوب 
وفصــل  البرلمانيــة  الديمقراطيــة  نظريــًا  يعتمــد 

الســلطات، وأشــدّد علــى القــول نظريــًا. 
والثانــي امتاكــه قــوة ميدانيــة فاعلــة وقــادرة 
علــى مواجهــة أيّ خطــر خارجــي تمثلــه إســرائيل ، 
قــوة تملــك مــن المؤهّــات مــا يجعلهــا قــادرة علــى 
التصــدّي للفوضــى الداخليــة ومنعهــا مــن االنتشــار 
ــا أو  ــى لمناطقه ــام الفوض ــؤول دون اقتح ــه الح وأقّل

حيــث تقــوم بيئتهــا األساســية. 
فالنظــام السياســي اللبنانــي الواهــن المــرن 
القويــة  والمقاومــة   ، الــرؤوس  المتعــدّد  الرخــو 
الفاعلــة عنصــران أساســيان جعــا وضــع لبنــان 

العربيــة. حالــة خاصــة ال تشــبه مثياتهــا 
أمــا فــي تشــريح مــا يجــري وفــي توصيفــه، فمــن 
الجيــد أنــه وفــي أقــّل مــن ســتة أســابيع افتضــح الكثيــر 
الــذي يســاعد علــى فهــم الحقيقــة وتشــخيصها خاصــة 
اللبنانــي  الميــدان  شــهدها  التــي  الســلوكيات  بعــد 
والمواقــف التــي تســرّبت مــن أميــركا وأوروبــا، حيــث 
بــات مــن المؤكــد أّن فــي لبنــان اليــوم تحــرّكان غيــر 

ــي : ــيْ األهــداف كالتال متطابَق
ـ  حركــة مطلبيــة شــعبية تعبّــر عــن نفســها بالتظاهــر 
ــوق  ــن حق الســلمي واالعتصــام الحضــاري وتســعى لتأمي

المواطــن واإلنســان وإقامــة الدولــة العادلــة . 
اإلنصــات  يتوجــب  محقــة  حركــة  وهــي 
إليهــا والعمــل بمــا ترفعــه مــن مطالــب ويعتبــر 
تلبيــة  وعــدم  لهــا  االســتجابة  عــن  االســتنكاف 
ــان  ــًا للبن ــان، ودفع ــن واإلنس ــة للوط ــا خيان مطالبه

واالنهيــار. االنتحــار  نحــو 
تترجــم  أميــركا  بقيــادة  خارجيــة  مؤامــرة  ـ  
نفســها بالضغــط علــى المواطــن لشــّل الحركــة 
عبــر قطــع الطرقــات وإقفــال المؤسســات العامــة 
والعــوز  الفقــر  درجــة  لترفــع  اإلنتاجيــة  والمرافــق 

أكثــر.  البطالــة  ونشــر 

مؤامــرة تســتهدف لبنــان وحقوقــه الســيادية 
فــي أرضــه وســيادته وثرواتــه ومقاومتــه وســلمه 

االجتماعــي.  واســتقراره  األهلــي 
وتعتبــر مواجهتهــا واجبــًا وطنيــًا .. واالســتنكاف عــن 
المواجهــة او تســهيل تمريــر المؤامــرة خيانــة وطنيــة أيــًا 

كان الفاعــل والشــريك والمســهّل الســاكت.
فالمشــهد اللبنانــي بــات اليــوم مســرحًا لهاتيــن 
ــي أّن  ــن ف ــر تكم ــي األم ــورة ف ــن ، والخط الحركتي
اللبنانيــة  الخصوصيــة  باالعتبــار  وأخــذًا  الخــارج 
المذكــورة، يتكــئ علــى مطالــب الداخــل ويســتعملها 
ــة للحــراك  ــذا وضــع خطــة موازي ــه، ول قناعــًا لحركت

ــة أركان :  ــى أربع ــوم عل ــي تق ــي الداخل المطلب
ــا :  اســتثمار التحــرك الشــعبي الســلمي  أوله

ــي الســاحات . ــي ف والتحشــيد المدن
لشــّل  الرئيســية  الطــرق  قطــع    : ثانيهــا 
الحركــة الداخليــة وتعطيــل الحيــاة فــي المســتوى 

الرســمي والخــاص .
ثالثهــا :  إحــداث فــراغ سياســي عبــر اســتقالة 
الحكومــة ومنــع تشــكيل البديــل ســريعًا ، مــع منــع 

مجلــس النــواب مــن االنعقــاد .
أمــا األخطــر واألهــمّ ، فهــو العنصــر الرابــع الــذي 
تمثــل بالحــرب االقتصاديــة بشــكل عــام وبالضغــط 

النقــدي والمصرفــي بشــكل خــاص.
     أمــا األهــداف التــي يبتغيهــا الخــارج 
معهــا  ومَــن  أميــركا  لنقــل  أو  تدخّلــه  مــن 
مــن تدخلهــم فــي األحــداث اللبنانيــة ، فهــي 
اللبنانــي  الشــعبي  البــؤس  فــي  االســتثمار 
الــذي تســبّبت بــه حكومــات مــا بعــد الطائــف 
منــذ العــام 1992 مــن فقــر وعــوز وبطالــة ومــا 
ــط  ــن أبس ــه م ــون ومنعت ــن الدي ــه م ــه ب أغرقت

.. أدنــى احتياجاتــه  حقوقــه وحجبــت عنــه 

مــا أوجــد الحالــة التــي دفعــت الشــعب الــى 
الصــراخ والخــروج الــى الشــارع ، ومّكنــت أميــركا 
مــن االســتثمار فيــه لتحقيــق أهــداف سياســية 
واســتراتيجية واقتصاديــة باتــت واضحــة ، حتــى كاد 

يراهــا األعمــى فــي السياســة واالســتراتيجية.
الــذي  أواًل نفطــه  لبنــان  تريــد مــن  فأميــركا 

ــط  ــا يصــف نفســه يحــب النف ــب كم ــر ، فترام ظه
أرض  مــن  إســرائيل  تهــدي  أن  ثانيــًا  وتريــد   ،
لبنــان ومائــه مســاحات شــائعة تلزمهــا كمــا تقــول 
ــا  ــا فيه ــا لم ــر ، وتحتاجه ــي الب ــة ف ــراض دفاعي ألغ
ــف  ــن نص ــن توطي ــًا ع ــي البحــر، فض ــاز ف ــن غ م
مليــون فلســطيني فيــه،  وتريــد ثالثــًا إقامــة حكومــة 
لبنانيــة ال تعتــرف بالمقاومــة وطبعــًا ال تضمّهــا وال 
تصغــي إال ألوامــر أميــركا. حكومــة تكــون طيّعــة 
لهــا ال صــوت فيهــا لمعتــرض علــى إمــاءات أميــركا 

أو لمطالــب بحكومــة ســيادية. 
وحتــى يكــون لهــا ذلــك وتطمئــن لتحقيقــه 
ــم  ــد إخــراج حــزب اهلل مــن الحكومــة ، ث ــا تري فإنه
تحجيمــه فــي مجلــس النــواب ، ثــم عزلــه عــن 
بيئتــه ، ثــم خنقــه ودفعــه الــى المــوت البطــيء مــن 

ــة. ــر حــرب او مواجه غي
وللشــعب  أهدافهمــا  والغــرب  ألميــركا  اذن 
اللبنانــي مطالبــه، امــا الخطــورة فــي األمــر فإنهــا 
تكمــن فــي إصــرار الخــارج علــى المــزج والخلــط 
بيــن مؤامراتــه وأهدافهــا ، وبيــن الحركــة الشــعبية 
ومطالبهــا، ليتمّكنــوا مــن تحقيــق أهــداف المؤامــرة 
علــى لبنــان عبــر اســتغال جــوع الشــعب اللبنانــي 
ــي  ــركا ف ــاع أمي ــه سياســات أتب ــذي أنتجت وألمــه ال

العقــود األخيــرة ..
علمــًا أنــه عندمــا تتحقــق أهــداف المؤامــرة فــي 
وضــع اليــد علــى النفــط واقتطــاع األرض وتحــوّل لبنــان 
محميــة أميركيــة ال مقاومــة فيهــا ، عنــد ذلــك ســتغيب 
الوضــع  يتحــوّل  وقــد   ، الشــعبي  الحــراك  مطالــب 

ــراك.  ــل الح ــه قب ــا كان علي ــوأ مم ــى أس ــي ال اللبنان
كمــا   ، بالظهــور  ذلــك  نــذر  بــدأت  وقــد 
السياســية  بالطبقــة  األميركــي  وسيتمســك 
ــب  ــع سياســة النه ــان لتتاب ــة للبن الفاســدة والناهب

ألميــركا  تتيــح  حتــى   ، بالديــون  لبنــان  وإغــراق 
 . إســرائيل  لـــ  خدمــة  الفلســطينيين  توطيــن 
ــع مــن  ــا رف ــأّن م ــا ب ــد أن نذكــر هن ومــن المفي
مطالــب فــي إطــار مــا أســمي ثــورة ســورية ومــا 
للنفــط  أميــركا  مــن ســرقة  األمــور  اليــه  انتهــت 
واقــع  ســورية،  ألرض  تركيــا  واحتــال  الســوري 
فــرض علــى ســورية وشــعبها التحضيــر إلجــراءات 

فاعلــة لتحــرّر أرضهــا وثروتهــا.
وأهــل  عامــة  اللبنانييــن  لنحــذر  هــذا  نقــول 
وندعــم خاصــة،  نؤيــد  الــذي  المطلبــي  الحــراك 
نحذرهــم ممــا هــو آتٍ وممــا يتهــدّد لبنــان، بعــد أن 
ــي لحراكهــم  ــى االســتثمار األجنب ــة عل ــت األدل بات

واضحــة.
مجلــس  تعطيــل  الــى  نلفــت  أن  يكفــي 
قوانيــن  إلقــرار  متأهّبــًا  كان  الــذي  النــواب 
يطالــب بهــا الحــراك، ولمــا يعتــرض تشــكيل 
الحكومــة مــن عوائــق يضعهــا الفريــق العامــل 
ــل الجميــع  باألوامــر األميركيــة مــا يفــرض تحمّ
مســؤولياتهم واإلعــداد لمواجهــة المؤامــرة وعلــى 

أربعــة : مســتويات 
ويتمثــل  السياســي  الرســمي  المســتوى  1ـ 
باإلســراع فــي تلبيــة مطالــب الحــراك الشــعبي 
بــدءًا  أميــركا  تطلبــه  لمــا  االســتجابة  وعــدم 
بتشــكيل حكومــة التكنوقــراط، وصــواًل الــى موضــوع 
المقاومــة ومــا يرافــق األمــر مــن تســريبات وحــرب 
لســان  علــى  تســرّب  مــا  أقلهــا  ليــس  نفســية 
ضابــط لبنانــي متقاعــد يقــوم بوظيفــة مستشــار 
لرئيــس الحكومــة المســتقيل، ومــا نصــح بــه مــن 
ــر خطــط لمواجهــة بيــن الجيــش اللبنانــي  تحضي
ــن  ــذا الصــدام ل ــل ه ــم أّن مث ــو يعل ــة. وه والمقاوم
يكــون اال لمصلحــة إســرائيل ونشــر الفوضــى فــي 
ــول  ــن ق ــا يتســرّب م ــع م ــذا يتقاطــع م ــان. وه لبن

أميركــي مطالبنــا او الفوضــى.
2ـ المســتوى األمنــي الميدانــي، ويتمثــل بمنــع 
وضــع الكتــل الشــعبية فــي مواجهــة بعضهــا وبقيــام 
قــوى األمــن الداخلــي والجيــش اللبنانــي بإبقــاء 
الطرقــات مفتوحــة ومنــع التعديــات علــى حقــوق 

ــاس. ــح الن ــن ومصال المواطني
3- المســتوى االقتصــادي المالــي، مــع علمنــا بأّن 
العمــل عليــه أمــر حســاس وصعــب لمــا تكمــن فيــه 
مــن الصعوبــات فــي ظــّل سياســات ماليــة يقــوم بهــا 
القطــاع المصرفــي، ولكــن تنبغــي مواجهــة الحقيقــة 
والواقــع فــي إطــار الحــدّ مــن الخســائر حتــى تمريــر 

أشــهر المواجهــة غيــر القصيــرة.
4ـ المســتوى الشــعبي األهلــي المــدرك بوعــي 
مــا يجــري وعــدم االنجــرار او االنجــراف فــي مــا 
يخطــط دعــاة المؤامــرة علــى كّل الصعــد السياســية 

ــة. ــة واألمني والنفســية واالقتصادي
إّن الوعــي الشــعبي هــو ســاح مهــمّ للتصــدي 
للمؤامــرة. وهنــا يدخــل دور اإلعــام الوطنــي الــذي 
ينبغــي ان يكــون لرفــع منســوب المناعــة الوطنيــة 

والشــعبية وليــس العكــس.

لــم يَصــدُر أيّ نفــي 
أو تأكيــدات رســميّة مــن 
الســعوديّة  السّــلطات 
ــة  ــر الصحافيّ حــول التّقاري
عــن  تتحــدّث  التــي 
بينهــا  ســريّة  مُفاوضــات 
حركــة  عــن  ومُمّثليــن 
ــة فــي  “أنصــار اهلل” الحوثيّ
وبغــض  عُمــان،  ســلطنة 
النّظــر عــن صُــدور هــذه 
عدَمِهــا،  مــن  التّأكيــدات 

وبعــد  الحركــة،  هــذه  بــأّن  القــول  يُمكــن  فإنّــه 
إســقاطها طائرتيــن، اأُلولــى مــن نــوع أباتشــي ُقبالــة 
عســير الحدوديّــة، والّثانيــة مُســيَرة صينيّــة الصّنــع 
ــل،  ــاوض، أو تُقات ــت تتف ــة، باتَ ــة حج ــوق مُحافظ ف
مــن موقــٍع قــويٍّ يتعــزّز يومًــا بعــد يــوم، بمــا يُغيِّــر 

جــذريّ. بشــكٍل  االشــتباك  قواعِــد 
العموديّــة  األباتشــي  طائــرة  أن  المُفارقــة  مــن 
تكلفــة  العالــم، وتصِــل  فــي  األفضــل  تُعتَبــر  التــي 
النّــوع المُتقــدّم منهــا حوالــيّ 20 مِليــون دوالر جــرى 
إســقاطها بصــاروٍخ ال تزيــد تكلِفتــه عــن ِبضعَــةِ آالفٍ 
ــة  ــل يمنيّ ــي معام ــره ف ــدّوالرات، وجــرى تطوي ــن ال م

محميّــة بِجبــال اليمــن العِماقــة.
ــي  ــة الت ــي الحــرب اليمنيّ ــوى ف ــن القِ موازي
تقتــرب مــن دُخولهــا عامهــا السّــادس، باتــت 

العســكريّ  التّحالــف  لصالــح  تَميــل  ُكلفتهــا 
والسياســيّ الــذي تقــوده هــذه الحَركــة وجيشــها 
ــعبيّة،  ــة الش ــوّات المُقاوم ــوم بق ــيّ المدع اليمن
ــة  ــوش الخليجيّ ــا أُلســطورة الجُي ــد تدميره فبع
وإذالل  وأغاهــا،  األســلحة  بأحــدث  المُجهّــزة 
منظومــات صواريــخ “الباتريــوت” التــي يزيــد ثمَــن 
الواحــد منهــا عــن خمسَــة ماييــن دوالر، هــا 
ــة األباتشــي فخــر  ــر ُأســطورة مِروحيّ هــي تُدمِّ

الصِّناعــة األمريكيّــة فــي هــذا المِضمــار.
الــذي  للعُــدوان  يتَصــدّون  الذيــن  اليمنيّــون 
يملِكــون  الســعوديّة،  العربيّــة  المملكــة  تقــوده 
خَصمِهــم  لــدى  تُوجَــد  ال  رئيســيّتين  خُصَلتيــن 
جعلتهــم يكسَــبون هــذه الحــرب، أو ال يخســرونها 
علــى األقــل، اأُلولــى النّفــس الّطويــل والّثقــة بالنّفــس، 
جــرى  الــذي  “الشــرعيّة”  غِطــاء  انهيــار  والّثانيــة 

ــا  ــذه الحــرب، وإذا أضفن ــر ه ــة لتبري اســتخدامه كذريع
إنهــاكِ  فــي  نجاجهمــا  أيّ  األثافــي،  ثالثــة  إليهمــا 
عدوّهــم واســتنزافه مَاليًّــا ومَعنويًّــا، وضرِبــه فــي 
خاصِرتــه الضّعيفــة، أيّ مُؤسّســاته النفطيّــة مصــدر 
ــة  ــه الوطنيّ ــم هيبت ــد معال ــرز، وأح ــه األب ــه ودخلِ قوّت

مطاراتــه. وتهديــد 
عندمــا يُهــدِّد الســيّد عبــد الملــك الحوثــي، 
بقصــف  اهلل”  “أنصــار  لحركــة  األعلــى  المُرشــد 
سُــفنًا  قوّاتــه  وتحتجــز  إســرائيليّةٍ،  أهــدافٍ 
كوريّــة جنوبيّــة فــي البحــر األحمــر، وتُفتّشــها قبــل 
إطــاق ســراحها، فــإّن هــذا يعنــي أنّنــا أمــام نُشــوء 
ــتراتيجيّة  ــةٍ اس ــي مِنطق ــدة ف ــة جدي ــوّة إقليميّ ق
ــة، واألجــواء، ليــس فــوق  تتحّكــم بالممــرّات المائيّ
اليمــن والجزيــرة العربيّــة فقــط، وإنّمــا فــي مِنطقــة 

ــا. ــي أيضً ــج الفارس الخلي
ــعوديّتين،  بعــد إســقاط هاتيــن الّطائرتيــن السّ
ــا أحمــر، تمامًــا مِثــل األراضــي  باتــت األجــواء خطًّ
بالعديــدِ  والمُســتَقبل ســيكون حافِــًا  اليمنيّــة 
مــن المُفاجــآت، خاصّــًة بعــد كشــف إيــران الدّاعــم 
الرئيســي لحركــة “أنصــار اهلل”، عــن أســلحة جديــدة 
ومنظومــات دفاعيّــة وهُجوميّــة وطائــرات مُســيّرة 
الغوّاصــات  تَشُــل  أن  يُمكِــن  جــدًّا،  مُتطــوّرة 
تختــرق  طائِــرة  أيّ  أّن  آخــر،  بمعنــى  وتُدمّرهــا، 
بعــد  قواعِدهــا  إلــى  تعــود  لــن  اليمنيّــة  األجــواء 

“رأي اليوم”اليــوم.. واهلُل أعلــم.

لمــاذا الهجــوم علــى إيــران؟ هــذا الســؤال يطــرح 
نفســه بقــوة بعــد أن شــاهدنا الهجــوم السياســي 
"بالنفــوذ  بــات يســمى  مــا  ضــد طهــران بســبب 

اإليرانــي" فــي العــراق.
األدوات اإلعاميــة األميركيــة أو التــي تعمــل بصفهــا 
أو التــي تعــارض طهــران، تســوق ليــًا ونهــارًا ضــد إيران 
وتدخلهــا فــي العــراق ولكــن هــل صحيــح أن إيــران لديهــا 
ــع فــي هــذه البــاد؟ وهــل  ــر مــن الجمي ــر أكب نفــوذ كبي

صحيــح أن إيــران تفــرض سياســاتها عليــه؟
لنــرى الصــورة واضحــة فــي العــراق، ففــي هــذا 
البلــد نحــو 27 قاعــدة عســكرية تركيــة، إضافــة إلــى أنهــا 
ــل داعــش  ــي المســروق، ســواء قب ــط العراق ــر للنف مم
أو أثنائهــا أو حتــى بعدهــا هــذا عــن الــدور التركــي. 
أمــا األميركــي فهــو واضــح دون غشــاوة. أمــا الســعودية 
فدورهــا واضــح ال لبــس فيــه أيضــًا، فهــي التــي مولــت 
وســلحت وأرســلت االنتحارييــن بعــد ســقوط نظــام 
صــدام حســين، وهنــاك وثائــق عراقيــة تؤكــد هــذا، 
علــى  وكبيــرة  واســعة  لهــا ســيطرة  أن  إلــى  إضافــة 

االقتصــاد العراقــي.
ال  العــراق؟ طهــران  فــي  دورهــا  فمــا  إيــران  أمــا 
تمتلــك أيــة قاعــدة عســكرية فــي العــراق هــذا أواًل. 
وثانيــًا هنــاك مــن يتهــم طهــران أن الحشــد الشــعبي 
يتبــع لهــا، لكــن هــذا الحشــد لــم تشــكله إيــران، وإنمــا 
شــكلته فتــوى المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف فــي 
فتــوى الجهــاد الكفائــي للمرجــع الدينــي آيــة اهلل الســيد 
علــي السيســتاني، وبعــد أن تشــكل الحشــد بســبب 

لــم يجــد مــن يســلحه،  هجــوم داعــش اإلرهابيــة، 
الجميــع،  رفــض  أن  بعــد  المســاعدة  إيــران  فتولــت 
وكان موقــف طهــران مشــرف فــي دفــع اإلرهــاب وإنهــاء 
داعــش التــي وصفتهــا جميــع الــدول بأنهــا إرهابيــة، 

ــك؟ ــد كل ذل ــران بع ــى إي ــوم عل ــب الهج ــل يج فه
حــد  إلــى  للعــراق  مشــابه  وضعهــا  ســورية 
مــا، الواليــات المتحــدة تحتــل آبــار النفــط والغــاز 
دعمــت  هواهــا،  علــى  المناطــق  وتقســم  فيهــا 
والنصــرة،  داعــش  مثــل  اإلرهابيــة  الجماعــات  أواًل 
والرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب اعتــرف بذلــك، 
الجماعــات  دعمــت  المشــروع  هــذا  فشــل  وبعــد 
بفرنســا  المتمثــل  األوروبــي  والــدور  االنفصاليــة. 
وبريطانيــا مماثــل لألميركــي بــكل التفاصيــل. الــدور 
التركــي واضــح أيضــًا ســواء فــي دعــم اإلرهــاب أو فــي 

وتقســيمها. األراضــي  احتــال 
أمــا إيــران فــا وجــود ألي قاعــدة عســكرية لهــا فــي 
ســورية، ودعمــت دمشــق فــي وجــه اإلرهــاب وكان هــذا 
بطلــب مــن الحكومــة الســورية، وســاهمت بتمويــل 
إعمــار البنيــة التحتيــة للمناطــق المحــررة، بالتالــي هــل 

دور إيــران ســيء فــي ســورية؟
ــن،  ــن الدوليي ــع الاعبي ــد وســاحة لجمي ــان بل لبن
ــن كل  ــا م ــر فيه ــة األكب ــا الحص ــدة له ــات المتح الوالي
شــيء ســواء عســكريًا أو اقتصاديــًا. والســعودية تهيمــن 
ــل  ــى وص ــية حت ــزاب سياس ــات وأح ــى تكت ــًا عل أيض
ــري،  ــوزراء ســعد الحري ــر لحبــس رئيــس ال ــا األم معه
الشــخصيات  لبعــض  الحنــون"  "األم  هــي  وفرنســا 

السياســية اللبنانيــة، والجميــع ســرق ونهــب لبنــان 
وأتعبــه سياســيًا واقتصاديــًا وحتــى عســكريًا وأمنيــًا، 
ــدول. ــك ال ــبب تل ــًا، بس ــه محت ــرٌ من ــزٌء كبي وكان ج

والمتمثــل  لبنــان،  فــي  واضــح  دورهــا  إيــران 
بدعــم شــعب أرضــه محتلــة فحررهــا بســبب الدعــم 
اإليرانــي للمقاومــة، ودعمــت أيضــًا الشــعب بمشــاريع 
اقتصاديــة، ولــم تتدخــل بــأي قــرار سياســي لبنانــي، 
وهــذا أمــر أكــده األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد 
حســن نصــر اهلل، فهــي علــى عكــس غيرهــا مــن 

الــدول ال تعــط امــاءات علــى حلفائهــا.
مــع  أي   1979 عــام  منــذ  الفلســطينية  القضيــة 
ــن  ــة م ــران مدعوم ــي إي ــورة اإلســامية ف انتصــار الث
التيــارات  بعــض  قامــت  لــو  حتــى  طهــران،  قبــل 
الفلســطينية بتغييــر مواقفهــا ومهاجمــة طهــران كمــا 
حــدث فــي حــرب نظــام صــدام حســين علــى إيــران. 
وإن أردنــا أن نعلــم أهميــة الــدور اإليرانــي فــي القضيــة 
الفلســطينية، فلنتخيــل لــو أن طهــران لــم تدعــم 

المقاومــة فمــا هــو حالهــا اآلن؟
إيــران ذراعيهــا  الــذي فتحــت فيــه  الوقــت  فــي 
لألنظمــة العربيــة مــن أجــل الحــوار واالنفتــاح والتعــاون 
وتجــاوزت الخافــات وكل الحســابات لمواجهــة العــدو 
األوحــد لألمــة أال وهــو االحتــال االســرائيلي لتصحيــح 
بوصلــة األمــة، اســتخدمت هــذه األنظمــة ولألســف 
المتحــدة  الواليــات  أوجدتهــا  التــي  "اإليرانوفوبيــا" 
العــدو  أحضــان  فــي  لترتمــي  شــماعة  وإســرائيل 

لتحــرف بوصلــة األمــة.

المؤامرة على لبنان فضحت كيف نواجهها
العميد أمين حطيط

بعد إسقاط الحوثيين طائِرة األباتشي الهجومّية واألخرى المسيّرة..
ا أحمر وأيّ مُفاوضات ستتم من موقِع القوّة.. كيف سيتعاطى التّحالف السعوديّ اإلماراتيّ مع هذه   األجواء اليمنيّة باتت خطًّ

المُعادلة الجديدة ولماذا ال نستبعد أن تكون المُفاجآة القادِمة ضرب أهداف إسرائيليّة؟

لماذا ايران؟.. ما حقيقة دور طهران في المنطقة؟ 
ابراهيم شير


