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ناصر قنديل
ــررا  ــاء، وق ــد جف ــوار بع ــى الح ــودة إل ــي الع ــر ف ــي الح ــار الوطن ــزب اهلل والتي ــح ح ــد نج ــا وق – أم
التناصــح والتصــارح، كمــا أعلــن المعــاون السياســي لألميــن العــام لحــزب اهلل الحــاج حســين خليــل، 
وتظهيــر هــذا الحــوار علنــا فــي رســالة لـــ “الممغوصيــن” مــن التفاهــم، كمــا قــال مســؤول وحــدة 
االرتبــاط والتنســيق فــي حــزب اهلل الحــاج وفيــق صفــا، فقــد بــات للعقــل والتعقــل مــكان فــي الدخــول 
علــى خــط هــذه العالقــة، التــي كانــت وال تــزال محــورًا رئيســيًا فــي المشــهد السياســي، ســواء لجهــة 
اهتمــام الحريصيــن علــى اســتعادتها العافيــة، أو ســعي المتربّصيــن الســتهدافها، أو للموقــع المفصلــي 
الــذي تحتلــه فــي صياغــة موازيــن القــوى والمعــادالت التــي تحكــم مســتقبل االســتحقاق الرئاســي، 
بمــا لــه مــن أهميــة سياســية ودســتورية داخليــة وخارجيــة، واألهــم أنهــا واحــدة مــن أهــم الثنائيــات 
الراســخة والثابتــة التــي تعبــر خطــوط التمــاس بيــن المســلمين والمســيحيين، وفــق رؤيــة مشــتركة 
وارتبــاط وجدانــي، بمــا يتّصــل بقضايــا كبــرى أبعــد مــن التحالفــات التكتيكيــة االنتخابيــة أو الحكوميــة 
او السياســية التــي أقامهــا آخــرون، وثبــت أنهــا عاجــزة عــن البقــاء والصمــود، لتشــكل عالقــة الحــزب 
ــلم  ــتقرار والس ــظ االس ــي حف ــتراتيجية ف ــة اس ــة، قيم ــاف الطائفي ــر للضف ــات العاب ــذا الثب ــار به والتي
ــة للعــدوان اإلســرائيلي واإلخضــاع  ــان تجــاه المخاطــر الخارجي ــوة لبن ــز مصــادر ق ــي، وفــي تعزي األهل

األميركــي ومشــاريع دمــج النازحيــن الســوريين وتوطيــن الالجئيــن الفلســطينيين.
– هــذا الفهــم للعالقــة، يفــرض عــدم االستســهال )نســبة للســهولة، تصــوره ســهاًل(، وعــدم 
ــان  ــذان الفريق ــز ه ــه إذا عج ــدة أن ــى قاع ــتحيال(، عل ــه مس ــتحالة، تخيّل ــبة لالس ــحال )نس االستس
ــن  ــة، فيصعــب إيجــاد طرفي ــرام تحــت ســقف حــدود الشــراكة الممكن ــود واحت عــن إدارة عالقتهمــا ب
ــان  ــي أن لبن ــذا يعن ــك. وه ــى ذل ــدر عل ــن تق ــن الكبيرتي ــن الطائفيتي ــن الضفتي ــن م ــن آخري لبنانيي
فــي دائــرة الخطــر. المقصــود عــدم استســهال الفــك وعــدم استســهال التفاهــم علــى قضايــا الخــالف، 
وعــدم استســحال التوصــل إلــى اتفــاق علــى قضايــا الخــالف، وعــدم استســحال التوصــل لصيغــة إلدارة 
الخــالف إذا تعــذر التوافــق، بمــا يحمــي التحالــف. والمعادلــة الذهبيــة التــي ال يجــوز أن تغيــب عــن 
القيادتيــن، هــي أن السياســة ليســت فــن إدارة االتفــاق التكتيكــي بيــن حلفــاء اســتراتيجيين، وال فــن 
إدارة خــالف تكتيكــي بيــن خصميــن اســتراتيجيين، بــل هــي فــن وحســن ادارة خــالف تكتيكــي بيــن 

حليفيــن اســتراتيجيين، وحســن ادارة تفاهــم تكتيكــي بيــن خصميــن اســتراتيجيين.
– مــا تراكــم مــن قضايــا تحتــاج بحثــًا بيــن الفريقيــن، وفــي قلبهــا النظــر لتوقعــات التيــار مــن حــزب اهلل 
فــي تقديــم التحالــف معــه علــى أي تحالفــات أخــرى، خصوصــًا التحالــف مــع حركــة أمــل وتيــار المــردة، أو فــي 

مناقشــة التيــار ألســباب الفشــل فــي عهــد الرئيــس العمــاد ميشــال عــون ومــا يعتقــده دور حــزب اهلل بعــدم 
تقديــم الدعــم المناســب، تزاحمــت كلهــا فــي مقاربــة قضيتــي اجتمــاع حكومــة تصريــف األعمــال، ووقوعهــا 
فــي قلــب المقاربتيــن المختلفتيــن لالســتحقاق الرئاســي. والحــوار فرصــة للفــك والتركيــب بيــن القضايــا. 
فالمســألة الحكوميــة سياســية أكثــر ممــا هــي دســتورية، رغــم االجتهــادات التــي ترافــق النقــاش حولهــا، 
ويكفــي التفاهــم علــى تقنيــن حــزب اهلل للحــاالت التــي يرتضــي فيهــا المشــاركة فــي جلســات حكوميــة، 
خــالل النقــاش حــول االســتحقاق الرئاســي بينــه وبيــن التيــار، لضمــان نــوع مــن ربــط النــزاع، الــذي يتكفــل 

تبلــور النقــاش الرئاســي ســلبًا أو إيجابــًا أن يضعــه فــي إطــار أوســع خالفــًا أو اتفاقــًا.
– بــات واضحــًا فــي الملــف الرئاســي حجــم تمســك حــزب اهلل بترشــيح الوزيــر الســابق ســليمان 
فرنجيــة، وحجــم تمســك التيــار الوطنــي الحــر بعــدم الســير بدعــم فرنجيــة كمرشــح رئاســي. وكانــت 
فتــرة الســجال بيــن الحــزب والتيــار فرصــة الختبــار كل طــرف درجــة تمســك اآلخــر بخيــاره، وصــواًل 
ــزم أحــدًا رغمــًا عنــه، وبالمقابــل إدراك  ــر بفــكّ التفاهــم، وردّ الحــزب بأنــه ال يل لقــول التيــار إنــه يفّك
كل مــن الطرفيــن صعوبــة ســيره بمقاربــة رئاســية قابلــة للتحــوّل إلــى مشــروع واقعــي دون شــراكته 
مــع اآلخــر، فالحــزب يعلــم أن إنتــاج رئيــس للجمهوريــة ضمــن تحالــف ال يضــمّ التيــار الوطنــي 
ــة دون القوتيــن  ــاج رئيــس للجمهوري ــة يصــل حــدّ االســتحالة، وأن إنت الحــر ويضــم القــوات اللبناني
المســيحيتين الرئيســيتين أي التيــار الوطنــي الحــر والقــوات اللبنانيــة يعــادل مخاطــرة غيــر مضمونــة 
وطنيــًا ومتعبــة رئاســيًا إذا توافــر نصابهــا النيابــي. والتيــار يعلــم أن حملــة العالقــات العامــة التــي يمكــن 
أن تفتــح أمامــه أبــواب التشــجيع نكايــة بحــزب اهلل ورغبــة بنقــل موقــع التيــار مــن ضفــة الــى ضفــة، لــن 
تتيــح نشــوء تحالــف واقعــي قــادر علــى إيصــال رئيــس يقترحــه التيــار مــن المقرّبيــن الموثوقيــن، ومــا 
ســينتج عنهــا إذا ســار بهــا التيــار الــى النهايــة لــن تنتــج رئيســًا أقــرب إليــه مــن أي مشــروع رئاســي 
مشــترك مــع الحــزب بمــن فيهــم فرنجيــة. وهــذا كافٍ لمنــح فــرص التفاهــم والتوافــق فرصــًا حقيقيــة، 
تبــدأ مــن االتفــاق علــى ان تفاهــم الفريقيــن مســؤولية وطنيــة بصفتــه أفضــل الطــرق لتفــادي البقــاء 

فــي الفــراغ، وهــو لذلــك يســتحقّ وضــع خريطــة طريــق للحــوار.
– خريطــة طريــق الحــوار القائمــة علــى عــدم االستســهال وعــدم االستســحال، تبــدأ مــن التــزام 
الطرفيــن طيلــة فتــرة الحــوار بأنهمــا يرغبــان بالذهــاب بخيــار موحّــد في مقاربة االســتحقاق الرئاســي، 
وأن يســتعينا بمــا ســبق أن عرضــه النائــب جبــران باســيل عــن أولويــة المشــروع، وطبيعــة الضمانــات 
وهويــة الضامنيــن، علــى اســم الرئيــس، وتــرك اســم الرئيــس للمرحلــة األخيــرة، وألن التحالــف الــذي 
ــى  ــم عل ــة تســتدعي التفاه ــإن الواقعي ــن، ف ــه أصــوات الطرفي ــس ال تكفي يســتطيع المجــيء بالرئي
حــوار الراغبيــن، بمســعى مــن الطرفيــن، والمرشــحون معلومــون، الحليــف األول للحــزب الــذي تمثلــه 
حركــة أمــل باإلضافــة الــى تيــار المــردة وســائر الحلفــاء الــذي يضمنــون جميعــًا أكثــر مــن ســتين صوتــًا، 
ثــم دعــوة الحــزب التقدمــي االشــتراكي والنــواب المســتقلين. وإذا كان االتفــاق علــى المعادلــة ذاتهــا، 
ــر،  ــًا للصــورة أكث ــًا وضوح ــي تلقائي ــذا يعن ــن، فه ــة الضامني ــات وهوي الحــوار حــول المشــروع والضمان
حيــث الــكل يحمــل فــي النظــر للمشــروع طلبــات مــن حــزب اهلل، ســواء فــي النظــر لالســتراتيجية 
الدفاعيــة بالنســبة لالشــتراكي، أو تطبيــق اتفــاق الطائــف بالنســبة للمســتقلين، أو البنــود اإلصالحيــة 
السياســية واالقتصاديــة بالنســبة للتيــار، ويطلبــون مــن حــزب اهلل أن يكــون مَــن يقــدّم الضمانــة فــي 
الســير بهــذه البنــود. فمــن المنطقــي أن تكــون كلمــة الحــزب مرجّحــة فــي تســمية المرشــح الرئاســي 
إذا تــم االتفــاق حــول المشــروع. والمعادلــة هــي ببســاطة، إذا تمكــن حــزب اهلل مــن الحصــول علــى 
موافقــة أمــل واالشــتراكي والمــردة علــى رؤيــة لمفهــوم الدولــة، بمــا فيهــا الضمانــات الخاصــة بالتيــار، 
ــاد ميشــال  ــري بالســلة الشــاملة كشــرط للســير بانتخــاب العم ــه ب ــس نبي ــا كان يســمّيه الرئي وم
عــون يومهــا، ورفضهــا التيــار آنــذاك، فــإن التيــار يلتــزم بمــا كان يعــد بــري بااللتــزام بــه اذا تــم التوافــق 
علــى الســلة الشــاملة، ومــا كان يعنيــه يومهــا انتخــاب بــري للعمــاد عــون، يعنيــه اليــوم انتخــاب التيــار 

لمرشــح يضمنــه حــزب اهلل، ولــو كان ســليمان فرنجيــة.
– قــد يتعــّذر االتفــاق علــى خريطــة الطريــق، وقــد يتعــّذر المجــيء باآلخريــن الــى حــوار الراغبيــن، 
أو إقناعهــم بأولويــة التفاهــم علــى المشــروع. وقــد يتعــذر االتفــاق فــي نهايــة الحــوار، عندهــا يكــون 
البحــث بتنظيــم الخــالف واقعيــًا، وال يحتمــل تقــاذف التهــم، ومــن الممكــن التوصــل إلــى التفاهمــات 
المطلوبــة، وأن يســتصعب التيــار رغــم التوصــل إلــى التفاهمــات المنشــودة القبــول بترشــيح فرنجيــة. 
ــة،  ــي هــذه الحال ــة ترشــيح العمــاد عــون صالحــًا أيضــًا ف ــري فــي حال ــال الرئيــس ب وربمــا يكــون مث
عندمــا تعــّذر التفاهــم بينــه وبيــن حــزب اهلل كحليفيــن علــى التصويــت معــًا، بــأن ذهــب إلــى التصويت 

بورقــة بيضــاء مــن ضمــن التفاهــم.

اإليرانــي  الثــوي  الحــرس  يعنــي  مــاذا 
وثــورة  وحكومــة  شــعبًا  إليــران  بالنســبة 

عليــا؟ وقيــادة  إســالمية 
ولمــاذا يُســتهدف مــن قبــل القــوى االســتعمارية 

والرجعيــة دومــًا؟
مــن حــق الــرأي العــام العربــي والعالمــي ان 
يعــرف مــن هــو هــذا الجيــش المنيــع الــذي تحــاول 

ــاص! ــن من ــه، والت حي ــل من ــًا الني ــركا عبث أمي
ــى  ــة بأعل ــث اشــتعلت المواجه ــن حي ــدأ م نب
الشــعوب  عــدوة  األميــركا  هــذه  بيــن  درجاتهــا 
الحــرس  ذاك  وبيــن  الجماعــي  الغــرب  وقائــدة 
الثــوري أحــد أذرع شــعوب العالــم التواقــة للحريــة 
والعدالــة، ســاعة قــرّر نمــر االمبرياليــة المتوحشــة، 
الشــرق  قائــد  اغتيــال  ترامــب،  دونالــد  الجريــح 
ســليماني  قاســم  الحــاج  الشــجاع  األســطوري 
المغــوار  القائــد  العالمــي،  النضــال  فــي  ورفيقــه 
ــو مهــدي المهنــدس فــي مطــار بغــداد بعــد أن  أب
هشــما صــورة أميــركا وأدواتهــا فــي الميــدان علــى 
امتــداد ســاحات الحــرب والنــزال، ومــن ثــم فليعلــم 

ــي: ــا يل ــر كم ــه االم مــن يهمّ
جيــدًا  يعلــم  ان  العــام  الــرأي  علــى  بــات  ـ   1
بــاّن الحــرس الثــوري هــذا هــو مــن قــام بإجبــار 
“تقــف  ان  المنطقــة  فــي  االمبرياليــة  قواعــد  كّل 
ــه  ــا وج ــاعات طويلــة عندم ــص” لس ــر ون ــى اج عل
ــي  ــالل ف ــرّ واالحت ــد الش ــى كّل قواع ــه ال صواريخ
المنطقــة وهــدّد باالنتقــام مــن األميركييــن فــي كّل 
قواعدهــم بــدءًا بــدكّ قاعــدة العديــد األميركيــة فــي 
الدوحــة قبــل ان يــدكّ عيــن األســد قــرب بغــداد، مــا 
دفــع أميــر قطــر بالهرولــة يومهــا، الــى طهــران موفــدًا 
مــن األميركييــن، حامــاًل معــه ٣ مليــار دوالر عــدًا 
ونقــدًا متوسّــاًل تجنيــب بــالده مــن عواقــب مثــل 
هــذه المواجهــة ومقدّمــًا األعــذار إلعفائــه مــن كلفــة 
مثــل هــذا العقــاب اواًل ومــن ثــم واعــدًا اإليرانييــن 
ــة  ــوش األجنبي ــحاب الجي ــوع انس ــة موض بمناقش
علــى مراحــل مــع كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر…

2 ـ اّن الحــرس الثــوري هــو مــن أوقــف العــدوان 
اإلســالمية  الجمهوريــة  علــى  الكونيــة  والحــرب 
التــي تزعّمهــا نظــام صــدام، عندمــا ســطر أســطورة 
والمقاومــة  والشــعب  الجيــش  بيــن  التالحــم 
وســجل نقلــة نوعيــة فــي الحــروب الكالســيكية 
العالميــة يــوم عبــر نهــر ارونــد )شــط العــرب( وعمــل 
إنزالــه الشــهير خلــف خطــوط العــدو الــذي فــاق 
إنجــاز النورمانــدي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا 
ــة التــي وقفــت خلــف صــدام  ــة الدولي ــر المعادل أجب
ــدو  ــان الع ــحاب وإذع ــي لالنس ــدّ العكس ــدء الع بب

بالهزيمــة واالندحــار.
شــريك  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  ـ   ٣
أساســي فــي كّل مالحــم البطولــة التي ســطرها 
اإلســالمية  والمقاومــة  اهلل  حــزب  يــزال  وال 
العقــود  امتــداد  علــى  وفلســطين  لبنــان  فــي 
ــق  ــا ســجل انتصــارات باهــرة للصدي ــة م الماضي
وانســحابات مذلــة للعــدو تحــدث ألول مــرة فــي 
تاريــخ الصــراع العربــي اإلســرائيلي دون تقديــم 

بالسياســة. تنــازالت  ايّ 
4 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن اســتطاع ان 
يكــون شــريكًا أساســيًا فــي اإلمســاك بداعــش 
مــن حلقومهــا فــي ســورية ويخنقهــا ويطهّــر 
ممــا  األبــد  والــى  واحــدة  مــرة  منهــا  ســورية 
ــة  ــوى الثوري ــم الق ــًا لتالح ــرًا عظيم ــجل نص س
العربيــة واإلســالمية فــي العالــم هــو األول مــن 
نوعــه فــي منطقتنــا بعــد ان كان قــد أصبــح 
ــازالت  ــخ الغابــر بســبب سلســلة التن مــن التاري

المذلــة للرجعيــة العربيــة.
5 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن كشــف واعتقــل 
وهــو  الخطيــر،  الجاســوس  امامــي  كاووس 
الــذي كان مكلفــًا بالتجسّــس علــى المراكــز 
الخاصــة  والخطيــرة  الحساســة  العســكرية 
ــي،  ــاء بيئ ــت غط ــخ تح ــالق الصواري ــع إط بمواق
ــروع حمايــة  ــه الظاهريــة مــا عُــرف بمش ذريعت

الفهــود اإليرانيــة مــن االنقــراض!
6 ـ الحــرس الثــوري هــو الــذي اســتطاع إبعــاد 
ان  بعــد  بغــداد  العراقيــة  العاصمــة  عــن  داعــش 
كانــت علــى مشــارفها، وبذلــك أنقــذ العــراق مــن 

كارثــة الســقوط الحتميــة.
شــريك  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  ـ   7
وســيادة  أمــن  عــن  الدفــاع  فــي  أساســي 
ــي انطــالق  ــك ف ــراق وكذل ــدة أراضــي الع ووح
ملحمــة الحشــد الشــعبي العراقــي دفاعــًا عــن 
العــراق العظيــم شــعبًا ومقدســات وعــن األمــن 

القومــي اإليرانــي أيضــًا.
8ـ  الحــرس الثــوري اإليراني شــريك أساســي 
فــي مشــروع كّل التشــكيالت الرديفــة فــي ســورية 

ــع  ــل م ــي بالتنســيق الكام ــاع الوطن ال ســيما الدف
والجيــش  العليــا(  )القيــادة  الجمهــوري  القصــر 
العربــي الســوري دفاعــًا عــن أمــن وســيادة ووحــدة 
ــن  ــا وع ــن المقدســات فيه األراضــي الســورية وع

األمــن القومــي اإليرانــي أيضــًا.
اســتطاع  الــذي  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   9
ان يخــرج العشــرات إْن لــم يكــن المئــات مــن 
مشــاريع البنــاء والتأســيس لدولــة عصريــة فــي 
باألحــرى  او  المســتثمرين  أيــدي  مــن  إيــران، 
ــة  ــة وطني ــد محلي ــا بأي ــب ليضعه ــن األجان الناهبي

فــي خدمــة العبــاد والبــالد.
10 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن كشــف وفضــح 
بــكّل  التامــة  اإلحاطــة  مــن  تمكــن  ثــم  ومــن 
ــزة  ــا أجه ــي دبّرته ــة الت ــرب الناعم ــروع الح مش
إيــران  ضــدّ  وإقليميــة  عالميــة  اســتخبارات 
انطالقــًا مــن فرنســا والتــي انتهــت باســتدراج 
ــران ومــن  ــى إي ــل روح اهلل زم، ال ــا العمي متزعّمه

ثــم تفكيــك المشــروع والقضــاء عليــه.
اســتطاع  الــذي  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   11
النفطيــة  الصناعــات  فــي  نوعيــة  نقلــة  إحــداث 
اإليرانيــة مــن خــالل بنــاء واحــدة مــن أضخــم 
البنزيــن  النفــط وإنتــاج  وأهــمّ مصافــي تكريــر 
والتــي  الفارســي،  الخليــج  بنجمــة  المســمّاة 
نقلــت إيــران مــن موقــع المســتورد للبنزيــن الــى 
موقــع المصــدّر، وهــو مــن أبــدع فــي مهــام إخضــاع 
الجبــروت األميركــي لــإرادة الشــعبية اإليرانيــة 
فــي هــذا المجــال عندمــا نقل هــذه المــادة الحياتية 
المهمــة الــى فنزويــال المحاصــرة بأســطول مــن 
الناقــالت عبــر البحــار والمحيطــات تحــت حراســة 

األســطول الحربــي اإليرانــي.
12 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن هــرع بــكّل قــواه 
الــى المحافظــات اإليرانيــة التــي فجعــت بالســيول 
الكبيــر،  والدمــار  الشــامل  الخــراب  مــن  وأنقذهــا 
الموثقــة  ســليماني  قاســم  الحــاج  وابتســامات 
ــاس  ــن الن ــيول وبي ــط الس ــورة وس ــوت والص بالص
ــر…” ال  ــو خي ــر مل ــو خي ــول “كل ــم بالق ــو يطمئنه وه

ــك. ــى ذل ــت شــاهدة عل زال
1٣ ـ الحــرس الثــوري هــو مــن قــام بكشــف 
واعتقــال الجاسوســة نازنيــن زاغــري وبادلهــا مــع 
االنجليــز بـــ 400 مليــون جنيــه اســترليني دخلــت 

الحكومــة. خزانــة 
14 ـ الحــرس الثــوري هــو الــذي أوجــد مظلــة 
المســؤولين  تحــركات  لــكّل  أمنيــة  حمايــة 
اإليرانييــن فــي الداخــل والخــارج وكان المنقــذ لهــم 
منهــا  التجسّــس وحمايتهــم  أفخــاخ  مــن  دومــًا 
وإنقاذهــم عنــد الضــرورة مــن وســط شــباك العــدو.
بإنجــاز  قــام  مــن  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   15
ــن مشــاريع  ــط ضم ــر نف ــي تكري ــدة مصاف ــاء ع وبن
الحكومــة وهــي مشــاريع الحقــول 1٣ و15 و16 و22 و2٣ 

و24 ووضعهــا فــي خدمــة الشــعب…
ــى وأنجــز  ــن بن ــوري هــو م 16 ـ الحــرس الث
الرصيــف والمينــاء الالزميــن الســتخراج الغــاز 
بيــن  المشــترك  الجنوبــي  …ارس  حقــل  مــن 

إيــران وقطــر.
17ـ  الحــرس الثــوري هــو الــذي وأد فتنة المدعو 
عبــد الملــك ري…ي متزعّــم مــا عُــرف بـــ “جيــش 
العــدل” المدعــوم مــن عــدة أجهــزة اســتخبارات 
إقليميــة لفتــح ثغــرة أمنيــة كبيــرة علــى الحــدود 
ــن اســتدراجه  ــن م ــد ان تمك ــران، بع الشــرقية إلي
وإنــزال الطائــرة التــي كانــت تقلــه فــي طريقهــا الــى 
أفغانســتان للنــزول مجبــرة فــي طهــران ومــن ثــم 

ــه. ــه وإعدام محاكمت
18ـ  الحــرس الثــوري هــو مــن أبــدع فــي بنــاء 
الســدود داخــل البــالد فكانــت أياديــه البيضــاء 
ــة  ــدث نقل ــذي أح ــهير وال ــة الش ــدّ كرخ ــي س ف
نوعيــة فــي مشــروع الســدود فأصبحــت بفضلــه 
هــذه الصناعــة صناعــة وطنيــة تفخــر بهــا إيــران 

ــادة. شــعبًا وحكومــة وقي
ــوري هــو الشــريك األساســي  19 ـ الحــرس الث
فــي تطويــر تقنيــات التســليح وحــرب الصواريــخ 
الريــاض  مــا جعــل نظــام  المُســيّرة  والطائــرات 

يترنــح تحــت ضربــات أبطــال اليمــن األشــداء وتــكاد 
قبيلــة آل ســعود تســتجدي وقفــًا إلطــالق النــار 

ــه. ــا وال تالقي ــاء وجهه ــض م ــا بع ــظ له يحف
أساســي  شــريك  الثــوري  الحــرس  ـ   20
األمــة  وخلجــان  مضائــق  تحريــر  معركــة  فــي 
االســتراتيجية مــن هيمنــة وســيطرة األميــركان 
ــدب. ــاب المن ــى ب ــز ال ــن هرم ــار م ــم الصغ وأذنابه

21ـ  الحــرس الثــوري هــو مــن وقــف ألول مــرة 
بوجــه بريطانيــا االمبراطوريــة التــي ال تغيــب 
عنهــا الشــمس وكســر جبروتهــا وأغــرق غرورهــا 
فــي ميــاه الخليــج الفارســي الــذي ظــّل لمــدة 
ــل  ــا اعتق ــا عندم ــة بحّارته ــًا لقرصن ــرون عنوان ق
نخبتهــم ولقنهــم درســًا لــن ينســوه الــى األبــد، 
كمــا كان هــو مــن كســر أبّهتهــم يــوم أوقــف 
الســفينة  إطــالق  علــى  وأجبرهــم  ســفينتهم 
طــارق  جبــل  فــي  احتجزوهــا  التــي  اإليرانيــة 
دون تقديــم تنــازالت سياســية، وإنمــا مــن بــاب 

ــم. ــادي أظل ــن والب ــن بالعي العي
ــوان  ــن كســر عنف ــو م ــوري ه 22 ـ الحــرس الث
بعنجيّتهــم  وأطــاح  األميركييــن  المارينــز 
وغطرســتهم عندمــا اعتقــل نخبتهــم ونقلهــم الــى 
ســواحل إيــران اإلســالم والثــورة وهــم مطأطئــي 
االستســالم  عالمــة  أيديهــم  ورافعيــن  الــرؤوس 

يتبوّلــون. وهــم 
2٣ ـ الحــرس الثــوري هــو مــن يحفــظ ويصــون 
المســؤولين وكافــة  وأمــن كبــار  المطــارات  أمــن 
الديبلوماســيين وهــو مــن أحبــط عشــرات مــن 
محــاوالت اختطــاف الطائــرات اإليرانيــة المدنيــة 
لينجّــي بذلــك أرواح اآلالف مــن مواطنــي الشــعب 

اإليرانــي العظيــم.
24 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن أســقط فخــر 
الصناعــات العســكرية األميركيــة ـ غلوبــال هــوك 
ـ وجعلهــا تتناثــر فــوق ميــاه الخليــج الفارســي 
ويعيــدوا  قطعهــا  ليجمعــوا  غواصــوه  نــزل  ثــم 
تجميعهــا وســط ذهــول قــادة اإلدارة األميركيــة 

وحــكام العالــم وخبرائهــم.
ــكّل  ــن اســتطاع ب ــو م ــوري ه 25 ـ الحــرس الث
األميركيــة   rq70 طائــرة  منظومــة  اختــراق  فخــر 
وإدخالهــا ضمــن منظومتــه لتعمــل بإرادتــه وتحــط 
وتصبــح  والثــورة  اإلســالم  أرض  علــى  ســالمة 
األميركــي  ينبــس  ان  دون  الحــرب  غنائــم  مــن 
المتغطــرس ببنــت شــفة وال يجــرؤ علــى الــرد.

26 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن أعطــى أســرار 
للــروس  المتقدّمــة  األميركيــة  الطائــرة  هــذه 
وحصــل مقابــل ذلــك علــى تكنولوجيــا ســالح 

روســي ســري متقــدم.
ــع الرئيــس  ــوري هــو مــن أقن 27 ـ الحــرس الث
بوتيــن بضــرورة الدخــول بقــوة علــى حــرب مكافحــة 
اإلرهــاب فــي ســورية وشــرح للقيــادة العليا الروســية 
علــى مــدى أكثــر مــن ســاعتين فــي لقــاء تاريخــي 
والرئيــس  ســليماني  الجنــرال  بيــن  اســتثنائي 
ــن تخــوم موســكو وأســوار  ــاع ع ــأّن الدف ــن، ب بوتي
الكرمليــن يبــدأ مــن دمشــق تمامــًا كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لطهــران.
28 ـ الحــرس الثــوري اإليرانــي هــو مــن أســقط 
المُســيّرة اإلســرائيلية “هرمــس” قــرب منشــأة 

نطنــز النوويــة.
حشــد  مــن  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   29
ــن  ــن األماك ــًا ع ــم اإلســالمي دفاع ــأ العال وعبّ
مالحــم  فكانــت  ســورية  فــي  المقدســة 
“الفاطميــون” األفغــان و”الحيدريــون” العــراق 

الباكســتان. و”الزينبيــون” 
٣0 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن أدار وبنــى وجهّــز 

وشــيّد الجســور والطــرق الســريعة فــي البالد.
٣1 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن ســاهم بشــكل 
قــوي وأساســي فــي الصناعــات الحساســة الدقيقــة 
الصناعــات  لحمايــة  للصناعييــن  يســّلمها  وكان 
الوطنيــة وتســهيل عمــل الصناعييــن الوطنييــن 

المناهضيــن للتبعيــة.
ــاف  ــام بااللتف ــوري هــو مــن ق ٣2 ـ الحــرس الث
الدوليــة  االقتصاديــة  العقوبــات  قــرارات  علــى 
الظالمــة فــكان العــون األســاس للدولــة والمجتمــع 
الســوق  مــن  يحتاجانــه  مــا  الــى  الوصــول  فــي 
والمدنيــة. العســكرية  الصناعــات  فــي  العالميــة 

٣٣ ـ الحــرس الثــوري هــو مــن أغنــى مراكــز 
البحــث العلمــي مــن خــالل إدارة أو المشــاركة فــي 
ــة اســتطاعت بصــورة  ــة وعلمي عــدة مشــاريع بحثي
بيــن  وفعّــال  كبيــر  إيجــاد تالحــم  مــن  ممتــازة 
ــع مســتوى  ــا رف ــة مم ــز الصناعي ــات والمراك الجامع

ــدول. ــم وال ــن االم ــًا بي ــالد عالي الب
كشــف  مــن  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   ٣4
واعتقــل وحقــق مــع الجواســيس والخونــة الذيــن 
تلطخــت ســمعتهم وأياديهــم فــي قتــل واغتيــال 

علمــاء الــذرة اإليرانييــن.
٣5 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن أجبــر حــكام 
اإلمــارات علــى العــدول عــن قرارهــم بإغــالق 
باســتخدام  إليــران  الصعبــة  العملــة  منافــذ 

المناســبة. الطــرق 
ــة  ــن أحــدث نقل ــو م ــوري ه ٣6 ـ الحــرس الث
الدفــاع الشــعبي وحمايــة  نوعيــة فــي وســائل 
مكتســبات النظــام اإلســالمي والدولــة والمجتمــع 
ــة  ــش التعبئ ــن خــالل تشــكيل جي ــن م اإليرانيي
الثــورة  أعــداء  قهــر  اســتطاع  الــذي  المليونــي 
الداخلييــن ووأد كّل وســائل الفتنــة واإلرهــاب فــي 
كّل أنحــاء البــالد وحمايــة حــدود الواليــة فــكان 
ــة جذورهــا فــي  ــه الضارب ــة الفقي ــة والي رأس حرب

ــاد. ــالد والعب ــاق الب أعم
أسّــس  مــن  هــو  الثــوري  الحــرس  ـ   ٣7
المــدى  البعيــدة  الصواريــخ  صناعــة  لنظــام 
والدقيقــة وبنــى مــدن الصواريــخ تحــت األرض 
الجــوي  التفــوق  بنظريــة  بذلــك  مطيحــًا 
لالمبرياليــة وقــوى الرجعيــة فــي العالــم منــذ 
ــوم مــن  ــة، ماؤســلب الن ــة الثاني الحــرب العالمي
األعــداء وجعــل البــالد اإليرانيــة مــن أقصاهــا الــى 

ومســتقرة. آمنــة  أقصاهــا 
المســاهم  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  ـ   ٣8
األســاس فــي حمايــة ســورية مــن الغــزو األميركــي 
األميركييــن  بيــد  الســقوط  مــن  دمشــق  ومنــع 
عندمــا هــدّد إدارة أوبامــا بــدك قواعــد وأســاطيل 
بــالده إذا مــا تجــرأ علــى المــسّ بــاألرض الســورية 
لألميركييــن  ســليماني  تهديــد  يتذكــر  وكلكــم 
بــأن يحملــوا توابيتهــم معهــم إذا قــرّروا النــزول 
العامــة  التعبئــة  وإعــالن  الســورية  األرض  علــى 
ــأّن الشــام  فــي صفــوف الحــرس الثــوري بالقــول ب
ســتكون معراجنــا الــى الســماء ووجــه مئــات اآلالف 
مــن الصواريــخ الــى الكيــان الصهيونــي وكّل قواعــد 

أميــركا البريــة والبحريــة.
٣9 ـ الحــرس الثــوري هــو مــن حمــى صيــادي 
إيــران فــي البحــر وهــو مــن حمــى تجــارة النفــط 
آمنــة،  البحــار  أعالــي  الــى  ووصولهــا  اإليرانيــة 
وهــو مــن أذّل األميركييــن فــي الخليــج الفارســي 
مــع  التخاطــب  علــى  وأجبرهــم  عمــان  وبحــر 
وخضــوع  تــأدّب  بــكّل  اإلســالمية  الجمهوريــة 
وأجبرهــم صاغريــن للتخاطــب مــع اإليرانييــن 

باللغــة الفارســية.
الحــرس  انــه  آخــرًا  وليــس  أخيــراً  ـ   40
ــا  ــى فيه ــي تربّ ــة الت ــن كان الحاضن ــوري م الث
ــم  ــاج قاس ــرال الح ــق الجن ــرع الفري ــر وترع وكب
ســليماني المارد األســطوري وصاحب المدرســة 
العســكرية الفريــدة، الــذي تمكــن عمليــًا مــن 
ــد ســاحات المســلمين والعــرب ودمائهــم  توحي
ــي  ــا ف ــى أصبحن ــريف حت ــدس الش ــاه الق باتج
االســتراتيجي  الهجــوم  مــن  األخيــر  الفصــل 
لتحريــر فلســطين وتغييــر األقــدار وإعــادة رســم 
جغرافيــا العالــم وكتابــة تاريخــه مــن جديــد علــى 
قاعــدة االســتعداد ليــوم قيامــة دولــة القســط 
انتقــل مركــز ثقــل  العالميــة بعــد ان  والعــدل 
التــوازن الدولــي ألول مــرة فــي التاريــخ الحديــث 

ــرق. ــى الش ــرب ال ــن الغ م
إيــران  عيــن  الثــوري  الحــرس  هــو  هــذا 
ودرعهــا الحصيــن ونصيــر شــعوب الشــرق التواقــة 
للحريــة واالســتقالل وبنــاء شــرق جديــد مــن دون 

وأخواتهــا.! “إســرائيل” 
يوم نبطش البطشة الكبرى.

بعدنا طيبين قولوا اهلل.
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