
تاريخ حافل بالعمالة والخيانة والذل خطت 
سطوره زعامات عربية منبطحة كانت السلطة 
والبقاء عىل كريس الحكم أقىص طموح يحلمون 
ــاب  إذالل  شعوبهم  ــك عىل حس ــه ولو كان ذل ب
وإهانتها وسلب مقدراتها وثرواتها وحتى لو تم 
احتالل أراضيهم تحت عدة مسميات ومربرات 

ما كان ذلك ليعنيهم .
ــب  الذي  ــوالء العجي ــب وال ــاح الغري االنبط
ــة انتهت بهم إىل  ــض الزعامات العربي أبدته بع
ــازل عنها ومنها  ــزاء من أراضيهم والتن بيع أج
بعض الجزر  بمقابل أو دون مقابل رغم تيقنهم 
ــداً من  ــزر يعني مزي ــك الج ــن تل ــم ع أن تنازله
ــة الصهيونية يف  ــرة األمريكي ــع والسيط التوس
املنطقة والسعي الحثيث للسيطرة عىل جزيرة 
ــريان وصنافري  ــة وجزيرتي ت ــرى اليمني سقط
ــن السودانية كل هذا  املرصيتان وجزيرة سواك
السعي تقف وراءه نفس الجهة وتخفي خلفها 
ــة دول  ــرت يف الواجه ــو ظه ــاع ول ــس األطم نف
مختلفة لكن خلف الستار تحركهم نفس الجهة 
ــودي يملك  ــال  النظام السع ــح ف ــس املصال ونف
القرار وال دويلة اإلمارات وال حتى أردوغان .    

ــن يقف خلف سيطرة اإلمارات عىل جزيرة  م
سقطرى اليمنية؟

ــة،  األمريكي ــة  العسكري ــدة  العقي ــب  بحس
ــرة  عىل وجه  ــذه الجزي ــن يسيطر عىل ه فإن م
ــورة كبرية عىل  ــه بص ــوص يحكم قبضت الخص
ــة يف العالم، انطالًقا من  ــار السبع الرئيسي البح
ــدي ومن باب املندب وبحر العرب،  املحيط الهن
ــار القوى الدولية  ــذا كانت الجزيرة محط أنظ ل
ــت الراهن،  ــى الوق ــرون وحت ــرشات الق ــذ ع من
ــوات الربيطانية أرخبيل  ففي 1893 احتلت الق
ــول العالم، كذلك  ــرى لضمان تجارتها ح سقط
ــرار نفوذهم  ــام 1507 الستم ــون يف ع الربتغالي
ــدي ورشق آسيا بعد  ــط الهن ــري يف املحي البح
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1488.
ونظرا ملا  تتمتع  به جزيرة سقطرى من موقع 
اسرتاتيجي غاية يف األهمية، كونها نقطة التقاء 
ــل من بحر العرب مع باب  املحيط الهندي مع ك
ــوب اليمن (300  ــدب قبالة شاطئ املُكال جن املن
ــال (80 كم)، مما يضفي  كم) وشواطئ الصوم
عليها أهمية اسرتاتيجية بحرية ال تتوفر لكثري 

من الجزر املجاورة لها يف تلك املنطقة.

ولكل ما أسلفت  كانت سقطرى محل أطماع 
ــة  املنطق يف  ــي  الصهيون ــي  األمريك ــرشوع  امل
ــارات لتنفيذ  ــدوا أنسب من دويلة اإلم .فلم يج
ــك  ــزج بتل ــم ال ــم  فت ــم ومخططاته مشاريعه
ــل سقطرى اليمنية لتوهم العالم  الدويلة  لتحت
ــع سقطرى  ــة يف موق ــي الطامع ــارات ه أن اإلم
وحقيقة األمر أن اإلمارات  مجرد أداة  للمرشوع 

األمريكي الصهيوني.
ــد  القواع ــاء  بن يف  ــل  التموي أن  ــح  وصحي
ــة  هو تمويل  ــة األمريكية واإلرسائيلي العسكري
ــي إماراتي لكن اآلمر والناهي واملتواجد  خليج
ــان  األمريك ــود  الجن ــم  ه ــع  الواق أرض  ــىل  ع
ــاط اإلماراتيون مجرد  ــون. والضب واإلرسائيلي
ــع ذليل للسيد  ــم إال تاب ــد ألسيادهم وما ه عبي
ــه تنفيذ ما  ــط علي ــن و فق ــي يف واشنط األمريك
ــة  ــة السعودي ــا مشارك ــر.  وم ــن أوام ــاه م يتلق
واإلمارات يف حرب تدمريية عىل الشعب اليمني 
ــة املصالح  ــن باب خدم ــالل أراضيه إال م واحت
ــذا  ــة وتنفي ــة يف املنطق ــة اإلرسائيلي األمريكي

للضغوطات املفروضة عليهم   .
فاإلمارات  دخلت بشكل الفت عىل خط  رصاع 
ــث أنشأت قاعدة  ــوذ يف البحر األحمر، حي النف
عسكرية يف بربرة عاصمة ما تعرف بجمهورية 
ــال، وتمتلك أيضا قاعدة عسكرية  أرض الصوم
يف إريرتيا، كما تسعى  للسيطرة عىل  بقية موانئ 
ــرب التحالف  ــاء ح ــت غط ــر تح ــر األحم البح
ــرى  ــرة سقط ــىل جزي ــا ع ــي . فسيطرته العرب
ــالء  ــا  واالستي ــري مالمحه ــة يف تغي واملسارع
ــني ومعاملتهم بإمتهان  ــىل أرايض السوقطري ع
ــت ملكيتهم  ــا أصبحت تح ــت بند أنه يأتي تح
ــارات أن  الفار هادي كان قد  ــد أن أعلنت اإلم بع
ــام  ودون مقابل وكأنه  ــة ع ــا لهم ملدة مائ منحه
ــه الخاص  فغباء هادي  يمنح أرض هي من ملك
ــا يف املرتبة األوىل  ــه وانبطاحه تفوق به وعمالت

عىل نظراءه   
ــن  ــرة سواك ــع جزي ــري لبي ــب البش ــاذا ذه  مل

السودانية؟
ــرم الحرب عمر البشري بعد أن لم يجد ما   مج
ــوال يف متاجرته بالجانجويد  يطمح إليه من أم
ــن ال ناقة لهم  ــزج بهم يف معارك مدفوعة الثم ال
ــارت االحصائيات إىل  ــل فيها  حيث أش وال جم
ــن، وبعد  ــف سوداني يف اليم ــرث من أل ــرصع أك م

ــا له   هاهو ذهب لبيع  نكث السعودية بتعهداته
ــزر السودان وهي جزيرة سواكن   إحدى أهم ج
ــب األتراك  ــن نصي ــرة م ــذه امل ــرشاء ه ــان ال وك
ــث وكان قد  ــم  ،حي ــادة ماضيه ــني استع محاول
ــم األول يف  ــي سلي ــان العثمان ــا السلط اختاره
1517 مقرا لحاكم "مديرية الحبشة العثمانية" 
التي تشمل مدينتي حرقيقو ومصوع يف إريرتيا 

الحالية.
وتكمن أهمية جزيرة سواكن تاريخيا يف أنها 
أقدم ميناء سوداني عىل ساحل البحر األحمر 
ــم مربع)  إال  ــم سواكن (20 كل ــم صغر حج ورغ
أن األحداث تؤكد عىل استمرار املطامع الرتكية 
ــر. وكذلك يعترب ميناء  للتواجد يف البحر األحم
ــدة وال تبعد  ــرب املوانئ إىل ميناء ج سواكن أق

املسافة بني امليناءين سوى ساعتني . 
ــا يف الصومال،  ــدت تركي ــل سواكن تواج وقب
ــا يف  ــارا عسكري ــدة ومط ــأت قاع أنش ــث  حي
ــارات محاولة  ــو، وبغض النظر عن شع مقديش
ــإن  إعالن الرئيس  ــاء الرتاث العثماني" ف "إحي
ــة نظريه  ــان موافق ــب أردوغ ــي رجب طي الرتك
السوداني عمر البشري عىل خطة بالده لتطوير 
ــدا يف رصاع  ــال جدي ــن تعترب فص ــرة سواك جزي

النفوذ املتنامي بالبحر األحمر.
ومحاولة اوردغان امتصاص القلق السعودي 
ــد سيطرة تركيا عىل جزيرة سواكن   املرصي بع
ــون  ــرة سيك ــاره للجزي ــح أن استئج ــد أوض فق
ــه فقط أن  ــىص ما يطمح الي ــط  وأن أق ــاً فق مؤقت
ــالق األتراك  ــرة بمثابة قاعدة انط ــون الجزي تك
ــم ألداء الحج  ــار السعودية يف طريقه نحو الدي
والعمرة "ضمن سياحة مربمجة". ويف الحقيقة 
ــىل جزيرة سواكن يعترب من  أن سيطرة تركيا ع
ــرة عىل موانئ البحر  باب التسابق عىل السيط
ــة مختلفة اختار  ــني  عدة قوى اقليمي األحمر ب
ــض  ــد بع ــد انتق ــا . وق ــوا بينه ــراك أن يكون االت
ــوت الحكومة املرصية  ــني املرصيني سك الناشط
وعدم اصدارها شجب او إدانة لسيطرة األتراك 
ــىل سواكن التي تقع عىل بعد حوايل 100 كيلو  ع

من الحدود املرصية.
ــد الرصاع  عىل البحر  ويف الفرتة األخرية اشت
األحمر الذي يعترب ممرا لنحو 3.3 ماليني برميل 
ــرب املمر  الرئييس  ــا، كما أنه يعت ــن النفط يومي م
ــا، وال سيما الصني  ــني دول رشق آسي للتجارة ب

والهند واليابان مع أوروبا. فأحد مربرات حرب 
تحالف العدوان  عىل اليمن منذ ما يقارب ثالثة 
ــوام كان الرصاع عىل النفوذ يف البحر األحمر  أع
ــراء سيطرة من  ــو قلقه ج ــد أن أعلن نتنياه بع
ــدب  واعترب  ــاب املن ــىل ب ــني ع ــم الحوثي أسماه
ــدوان أن  موانئ اليمن الغربية التي  تحالف الع
ــه  تقع ضمن  ــا جماعة أنصار الل ــر عليه تسيط
ــر  ــوي يف البح ــد الق ــران للتواج ــاوالت إي مح
ــم يقني التحالف أن أنصار الله قوة  األحمر ورغ
يمنية خالصة ال تأخذ قراراتها من أي كان  إال أن 
استمرار عزفهم عىل سمفونية الخطر اإليراني 
ــة التي  ــة اإلعالمي ــن باب الهجم ــي أيضا م يأت
ــران ومحاولة تصويرها  ــا عىل إي تنفذها أمريك
ــدو الحقيقي للعرب وأن األمريكان  أنها هي الع

والصهاينة هم األصدقاء  .
تريان وصنافري

وشهدت قواعد النفوذ يف البحر األحمر تغريا 
ــن جزيرتي  ــد أن تنازلت مرص ع ــام بع ــذا الع ه
تريان وصنافري للسعودية، وهو ما حول مضائق 
تريان إىل ممرات دولية ستفتح -برأي مراقبني- 
ــت بند  ــيل تح ــودي إرسائي ــاون سع ــا لتع أبواب

تنظيم املالحة يف شمال البحر األحمر".
ــم  ــوث يف قس ــدة البح ــر وح ــب مدي وبحس
ــا  ــز هرتسيلي ــة بمرك ــة االسرتاتيجي السياس
ــل تؤيد  ــإن "إرسائي ــاي، ف ــرنال شاؤول ش الج

سيطرة مرص والسعودية عىل البحر األحمر".
ــل  ــة "إرسائي ــه صحيف ــال نرشت ــال يف مق وق
ــايض إن "سيطرة مرص  ــوم" مطلع أكتوبر امل الي
ــس، والسعودية جنوبا  ــاال عىل قناة السوي شم
ــم يف الحد من  ــدب تساه ــاب املن ــق ب ــىل مضي ع
ــد يف البحر  ــث للتواج ــي الحثي ــي اإليران السع
ــرب اتفاقات  ــني يف اليمن وع ــر عرب الحوثي األحم

مع إريرتيا والسودان".
ــرتي والءات  ــد أن إرسائيل تش ــا يؤك ــذا م وه
ــة  ــا العام ــة ملصالحه ــة خدم ــة العربي األنظم
والخاصة، ويؤكد أن النظام السعودي واملرصي 
ــر ما  ــاء لتمري ــم إال أدوات وغط ــا ه ــي م والرتك
ــه الكيان الصهيوني يف السيطرة عىل  يطمح إلي
ــر ليكون  ــة يف البحر األحم ــذ البحري ــل املناف ك
ــم املواقع  ــة يف أه ــة واملتحكم ــوة الفاعل ــو الق ه
ــم  ويحقق كل طموحاته  االسرتاتيجية يف العال

الجنونية التي ال تنتهي.

التسابق على جزر البحر األحمر.. صراع نفوذ ال ينتهي  
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الفصل الثاين
ملسرحية الخيانة

همام ابراهيم
ــاً أو تمثيلياً  ــس مرسحيٌا درامياً أو كوميدي مشهد لي
ــرار والرشفاء ، مشهد  ــون اليمنيني األح ــر أمام عي ظه
كان يحمل القرف والتعفن العقيل واألخالقي وجريمة 
دنيئة ال تحمل فيها ادنى رشف أو مسؤولية  او مراعاة 
ــروءة أو نظرة لباطل تم دحره بتوفيق  الي رشاكة أو م
ــس بدماء اآلالف  ــون ال ترى سوى املال املدن الله ، عي
من اليمنيني ، وقلوب ال تبرص والتفقه حقيقة األحداث 
ــىل ان تأخذهم  ــا،  ذنوب تجربهم ع ــع ونتائجه والوقائ
ــم وعدم اخذ  ــا العقوبة به ــوة وإرصار عىل نيله ــل ق بك

العربة من كبريهم الذي نال جزاء دعواه الظاملة 
بعد دعواته للفتنه والدم بني الشعب

بعد ترحيب العدوان لدعوته تلك
بعد قيامه بقتل واختطاف املواطنني يف الشوارع

بعد قيامه بقطع الطرق عىل الجبهات
ــذي ضحى  ــم الشعب ال ــدوان باس ــد يده للع ــد م بع

بالغايل والنفيس حفاظا عىل مصالحه هو فقط
بعد اكتشاف ما بداخل منازله من ترسانة عسكرية 

والجبهات يف اشد الحاجة للسالح
ــور وأموال  ــل منازله من خم ــاف ما بداخ بعد اكتش
ووثائق أظهرت ارتباطه بالعدوان واعرتاف ميليشياته 

بتلك األعمال الدموية
ــك الخيانة  ــم يف السلطة عن تل ــد تسامح رشيكه بع
ــم واالستمرار يف الرشاكة  والتعامل بمسؤولية تجاهه
ــادات حزب  ــرف عن نذالة قي ــة وكذا غض الط الوطني
ــام بمسؤوليتها تجاه  ــا يف القي ــدم جديته ــر وع املؤتم

العدوان 
التزال لليوم ترفع صورة عفاش الخائن يف استفزاز 
ووقاحة ولؤم خبيث يحمل رسالة واضحة انهم خونة 
ومستمرون يف مرشوع تفكيك الشعب اليمني وارتزاقا 
ــدام  ــاط وانع ــة االنحط ــل عالم ــا يحم ــا دنيئ سياسي
ــي الوطني  ويجب عىل كل الشعب الوقوف بحزم  الوع
ــاء املرتزقة الخونة العمالء  لردع هؤالء االنذال الجبن

املجرمني ، والله من ورائهم محيط .
وأنا هنا أدعو السلطة للقيام بدورها وكافة الرشفاء 
ــني بمسؤولية تجاه  ــر الواقف ــزب املؤتم ــرار يف ح األح

العدوان لردع أمثال هؤالء بكل قوة وحزم
ــل فأمكن منهم ،  ــوا الله من قب ــوك فقد خان وان خان
ويمكرون ويمكر الله والله خري املاكرين ، واليحيق املكر 
ــدون الله بما يملكون  ــئ إال بأهله ، اليزالون يتح السي
ــىل أمره ولكن أكرث الناس  ــن مكر وكيد.. والله غالب ع م

اليعلمون.

خلل فني 

محمد صالح حاتم
ــدوان يمتلك  ــوى الع ــف ق ــن أن تحال ــىل الرغم م ع
ــة ومنها اسطول الطريان ،املكون  احدث أنواع األسلح
ــة الصنع مثل f16و ــدث أنواع الطائرات أمريكي من اح
ــر الصناعة  ــيش، وهذه هي فخ ــات األبات f15 ومروحي
ــز  ــار الدرون ــدون طي ــرات ب ــك الطائ ــة وكذل األمريكي
ــرات أوربية الصنع  ــع ،وأنواع من الطائ ــة الصن أمريكي
ــم يسقط منها غري  ــون والتورنيدو والتي ل ــل التايف مث
ــا الدفاعات  ــرب العراق وأسقطته ــرة واحدة يف ح طائ

األمريكية بالخطأ.
ــة إسقاط العديد  ــت دفاعاتنا الجوي ولكن استطاع
ــا ،يرجع سبب  ــدو دائم ــرات ،ولكن الع ــذه الطائ من ه

سقوطها اىل خلل فني .
ــة ،وهو  ــة املرشوخ ــذه األسطوان ــا صدقنا ه ــإذا م ف
ــذا يعني ان الحرب عىل اليمن كشفت  الخلل الفني فه
ــة األمريكية واألوربية  مدى رداءة الصناعة العسكري
ــا يف اليمن ،وكذلك الحرب عىل  ،والتي فشلت يف حربه
اليمن كشفت مدى تفوق الصناعة العسكرية الروسية 

عىل نظرياتها األمريكية واألوروبية .
ــش اليمني ،وهو  ــالح الجي ــالح الرويس هو س فالس
ــاً تقليدياً مقارنة بما يمتلكه تحالف قوى  يعترب سالح

العدوان .
ــروب  ــات الح ــريت نظري ــن غ ــىل اليم ــرب ع فالح
،ومقاييس التطور والحداثة يف السالح وأظهرت مدى 
ــة ،وقدرته  ــا الحديث ــىل التكنولوجي ــوق اإلنسان ع تف
ــى وان كان سالحاً قديماً  ــىل التعامل مع السالح حت ع
ــاً ،وهو ما ظهر جليا مع الجيش اليمني ،الذي  وتقليدي
استطاع أن يقاوم ويصمد أمام أقوى تحالف عسكري 
ــة حربية تمتلكها  ــز بأحدث األسلحة وأعتى آل ومجه
ــرق  ــذي اح ــدي وال ــه التقلي ــم تسليح ــة ،رغ البرشي
ــات الرباديل ودبابات اإلبرامز،وعربات  بالوالعة مدرع
ــون  والتايف  f15وf16 ــرات  طائ ــط   وأسق ــان  كايم
ــن املعتدية يف مياهنا  ــر البوارج والسف والتوريدو،ودم

اإلقليمية .
فليس معيار كسب املعركة هو حداثة وتطور السالح 
ــالح وإمكانية  ــع الس ــىل التعامل م ــدرة ع ــو الق ــل ه ،ب
ــان الذي يستطيع تطويع السالح وتطويره وهو  اإلنس
ــة الدفاع عن  ــالل معرك ــدي اليمني خ ــا صنعه الجن م

األرض والعرض والرشف .
فمعركتنا معركة كرامة وعزة ،معركة حياة او موت .

ــار للخونة  ــزي والع ــاً ،والخ ــن حراً أبي ــاش اليم وع
والعمالء.

ــران الثورة  لتعيش  ــت الذي عادت فيه إي يف الوق
ــاً مع  ــة ،تزامن ــوىض  الدموي ــواء الف ــّدداً يف أج مج
ــة األحداث  ــرة “.. يف سلسل ــة ”املؤام ــد نظري تأكي
ــة  ــام املاضي ــورة يف األي ــران الث ــا إي ــي عاشته الت
ــرشات من الضحايا   ــي اسفرت عن سقوط الع والت
ــران  الثورة  ــاً أن إي ــا يبدو واضح ــى ، وهن والجرح
ــن  تتوقف عند حدود  ــرض لحملة  ممنهجة ،ل تتع
ــات  ــد عملي ــرية  وال عن ــوىض  األخ ــة الف سلسل
ــن اإليرانية  يف مدٍن   ــة عّدة ضّد أجهزة األم ممنهج

إيرانية مختلفة.
ــي الوقت الذي تعيش فيه إيران الثورة  إطاراً  قف
ــة مدعومة  ــة ممنهج ــة داخلي ــة فوضوي ــن حمل م
ــى بعض اعدائها لتحويله  بأجندة خارجية ،يسع
ــذه املرحلة  ــا يف ه ــدام ،وهن ــوي مست ــار فوض الط
ــورة ، قد دخلت يف مرحلة  ــن القول إّن إيران الث يمك
ــل الفوضوية  السابقة،  ــرث صعوبة من كّل املراح أك
ــة واالجتماعية  ــة واألمني ــات االقتصادي فالتحدي
ــران الثورة  ــا اليوم عىل إي ــة تلقي بظالله والثقافي
ــداء  ــض أع ــى بع ــات يسع ــذه التحدي ــة ه ، وجمل
ــوم الذابتها  ــورة يف الداخل والخارج الي ــران  الث إي
ــات الفوضوية   ــذه العملي ــا ومزجها به بمجموعه
ــات الفوضوية وكأنها  ،إلظهار سلسلة هذه العملي
ــب املتابعني  ــع علم اغل ــك التحديات ،م ــدى لتل ص

ــة   ــات الفوضوي ــذه العملي ــي ، ان ه ــأن اإليران للش
ــل  ــات ،ب ــك التحدي ــدى تل ــق ص ــس باملطل التعك
ــس  ــة - تعك ــات الفوضوي العملي ــذه  ــي- أي ه ه
ــورة يف الداخل  ــرشوع اعداء إيران الث ــد م بالتحدي
ــران “ الجغرافيا  ــارج ،والهادف إىل ادخال إي والخ
ــار فوضوي شامل يستهدف  والديمغرافيا “ يف اط

تفكيك وحدة إيران  الجغرافية والديمغرافية.
ــري يف سورية  ــا يج ــن م ــداً ع ــس بعي ــا ولي وهن
واليمن وما يخطط  الستهداف لبنان وتفجريه من 
ــؤرشات واضحة عىل  ــل ،فهناك  عالمات وم الداخ
ــران الثورة يف  ــى إلسقاط  إي ــرشوٍع واضح، يسع م
ــالل إسقاط مفاهيم  ــوىض، وذلك من خ جحيم الف
ــىل الحالة  ــة ع ــا املأساوي ــّل تجلياته ــوىض بك الف
ــة ،  ــة السوري ــن التجرب ــاٍخ ع ــة ، كاستنس اإليراني
ــران الثورة  ــاط  إي ــواة األوىل إلسق ــي الن ــون ه لتك
ــا لنعرتف  ــذه الفوىض ، وهن ــم ه ــداً يف جحي ، تحدي
ــي تنتهجها  ــأّن اسرتاتيجية الحرب الت ــاً، ب جميع
ــوى الدولية واإلقليمية عىل إيران الثورة  بعض الق
ــدأت تفرض واقعاً جديداً،  ، ومن خلف الكواليس ب
ــا ومخطط سريها،  ــداً لطريقة عمله وإيقاعاً جدي
ــداً ما هو إال تمهيد  ــا يجري اآلن  يف إيران  تحدي فم
ــا الرئييس ادخال  ــون عنوانه ــول قادمة سيك لفص
إيران كل إيران يف  حرب استنزاف لرضب دور إيران 

ــا ومكانتها العسكرية  ــة، و لتحجيم قوته يف املنطق
واإلقليمية.

ــة  ــذه املرحل ــة يف ه ــق موثق ــاك حقائ ــوم هن  الي
تحديداً، تقول إّن  إيران الثورة بكّل أركانها تعصف 
ــذه الحقائق  ــاء، وه ــة  هوج ــٌة  فوضوي ــا عاصف به
ــع  مسلحة إيرانية  ــول إّن هنالك مجامي ــا تق نفسه
ــدة ، بدأت بالتحرك  ــري إيرانية  تتبع قوميات  ع وغ
ــذ عمليات بالداخل  ــاً بالداخل اإليراني وتنفي علن
اإليراني ،وما الحوادث األخرية واستهداف املقرات 
األمنية والعسكرية ، إال رسالة أوىل من هذه املجاميع 
ــران الثورة ، بأنهم  ــة املدعومة من اعداء إي املتطرف
ــا، وأّن حرب  ــران بكّل أركانه ــىل إيذاء إي قادرون ع
ــن تقف عند  ــي حرب طويلة ول ــران مع هؤالء، ه إي
ــن تنتهي عند حدود   ــدود  العمليات املنفردة ، ول ح
ــرب املستخدمة  ــأدوات الح ــات املنظمة ، ف الهجم
ــوم تفعيلها بالساحة  ــة ، يتم الي ــة السوري بالتجرب
اإليرانية  لعلها تنجح كما يأمل أعداء إيران الثورة  

بأن تسقط  إيران الثورة يف أتون الفوىض العارمة.
هذا امللف بالتحديد ومحاولة استنساخ التجربة 
ــة وإسقاطها عىل الحالة اإليرانية  ، يحتاج  السوري
ــة اإليرانية  ــان الدول ــّل أرك ــن ك ــة م ــوم إىل يقظ الي
ــي  ــة» الت ــرب «الخفي ــذه الح ــار ه ــاف مس ، إليق
ــدف إيران الثورة اليوم ، ومع أّن هنالك بعض  تسته

ــة واملجتمعية يف إيران ،  ــوى السياسية والفكري الق
ــم الخطورة املتوّلدة عن هذه   قد أدركت مبكراً، حج
ــراً إىل خطورة ما  ــة ، وتنّبهت مبك ــوىض املمنهج الف
ــج سيايس   ــى للعمل عىل نه ــدأت  تسع ــو آٍت، وب ه
ــوىض   ــذه الف ــّدي له ــم للتص ــايف سلي ــادي ثق اقص
ــّددة األشكال والفصول، ولكن لألسف مازالت  املتع
ــني يف الداخل اإليراني  ــات من املسّيس وإىل اآلن فئ
ــب من عمر  ــذا الظرف الصع ــى الستغالل ه ، تسع
ــة اإليرانية لتحقيق أهداف خاصة بها  ،وهذه  الدول
ــا مع  ــا وكراهيته ــا وحقده ــت أهدافه ــات التق الفئ
ــداء  إيران الثورة ، سعياً  ــداف وحقد وكراهية أع أه
ــري يف الداخل  ــاب والقتل والتدم ــرش فكر اإلره إىل ن

اإليراني. 
ــات أمنية  ــا عنه من تحّدي ــاً ، كّل ما تحدثن ختام
ــدف إيران الثورة ، اليوم ال يمكن وضع حلول  تسته
ــل  ــري يف الداخ ــا يج ــاً مل ــا وخصوص ــة له ملموس
ــيل يف البنية  ــار تكام ــاء مس ــن دون بن ــي ، م اإليران
ــة والثقافية اإليرانية، وهذا  االقتصادية والسياسي
ــات “ شاملة  ــار فعيل إلصالح ــاج لتطبيق مس يحت
ــاء مرشوع  ــة الوطنية، لبن ــا الرشاك ــون أساسه ”يك
ــوي، يخدم طبيعة املرحلة ويغلق كّل  متكامل نهض
ــع التآمرية واملعادية التي  األبواب أمام كّل املشاري

تستهدف الدولة اإليرانية اليوم.

إيران الثورة.. مابني الفوضى ومؤشرات املؤامرة..!!
هشام الهبيشان 

ــر الحق أو  ــع معسك ــون م ــا أن تك إّم
ــد معسكر  ــل، فال يوج ــر الباط معسك

وسط بينهما..
إرسائيل يطّبع معها كّل من تحالف 
ــن ترامب  ــىل اليمن م ــدوان ع ــع الع م
ــي أّنهم  ــزق، وهذا يعن إىل أرخص مرت
ــل  ــن إلرسائي ــل أن يؤّم ــون ألج يقاتل
ــي هيكل سليمان  وُيعرتف لها بأن تبن
ــت املقدس ،وقد اقتحم الصهاينة  يف بي
ــد أو  ــزق واح ــق مرت ــا نط ــىص وم األق
ــه  الّل ــول  رس ــرسى  م ــل  ألج رصخ 
ــرذ، وما  ــل إىل أصغر ج ــرب عمي ــن أك م
ــوك التابعون  ــال الفيسب ــل أبط اشتغ

ــدة ألجل فلسطني،  للعدوان مّرة واح
ــى الشعيبي وال  ــي مصطف فال املحام
ــادي وال عيل البخيتي  الخبري االقتص
وال  ــوري  املس وال  ــي  الخودان وال 
ــد الرويشان  ــاع وال خال ــادل الشج ع
ــح ومن  ــزرق وال جمي ــن ل ــي ب وال فتح
ــال الديجتال  ــه، وال بقية أبط عىل وزن
ــن  ــا ع ــب حرف ــوك كت ــد الفيسب أقص
ــن يصمت  ــدس، بمعنى أّن م ــت املق بي
ــن سلمان  ــا وخوفا م ــن األقىص حب ع
ــن  املذكوري ــرث  وأك ــث  (حي ــب  وترام
ــاه)  ــان ورشك ــادق سلم ــق وفن يف شق
ــة  ــن قضي ــم ع ــم بصمته ــى أّنه ،بمعن

ــالم األوىل رشكاء يف تسليم الذبح  اإلس
ــا لبني إرسائيل، فكأّنهم  العظيم قربان
يعبدون سلمان وترامب ونتنياهو، هم 
لم يكتبوا منشورا عن القدس واألقىص 
ألنهم قد آمنوا بما آمن به بنو إرسائيل، 
بل إّن أولئك السلوليني يهاجمون من 

يقول :
ــل  ــوت إلرسائي ــا.. امل ــوت ألمريك امل
ــم وأقالمهم نطقت  ،فغريتهم وألسنته
ــادي أمهم  ــن يع ــدا عىل م ــا وحق كره
ــوا  وبات  ، ــل)  الّرضاعة(إرسائي ــن  م
ــض عىل  ــم للّتحري ــرون أقالمه يسّخ
ــور  ــم مح ــل وه ــم إرسائي ــن تهابه م

املقاومة املتمّثل يف : أنصار الله وحزب 
ــراق الحشد  ــد وع ــه وسوريا األس الل
يف  ــي  اإلسالم ــاد  والجه ــي  الشعب
فلسطني،فهؤالء من تعاديهم إرسائيل 
ــة يف قلب املرتزقة  ــة واملطبوع املتطبع
ــم إىل  ــن أكربه ــة، م ــالء، والخون والعم
ــور املقاومة  ــم، فقد رفض مح أصغره
ــاد الحيوي ضد  ــن يشبهون املض الذي
ــه  ــان اسم ــريوس، ورسط ــا، وف بكتريي
ــان  فريق ــم  نع ــيل..  اإلرسائي ــان  الكي
ــع :  ــون م ــا أن تك ــة فأم ــىل الساح ع
ــا،، أو ضّد إرسائيل  ــل وحلفائه إرسائي
وحلفائها، وحني تكون معهم سريىض 

ــد اتبعت  ــود والّنصارى فق ــك اليه عن
ــل املرتزقة  ــم بحبك لهم كما يفع مّلته
ــم أبطال الكالم  والتكفرييون، وأبواقه
ــارض  ــاوم ويع ــن يق ــا م ــل، وأم الباط
ــم املعنّيون  ــل فه ــان إرسائي وجود كي
بقوله تعاىل: " ولن ترىض عنك اليهود 
وال النصارى حّتى تتبع ملتهم "؛ وألن 
ــرآن لكل زمان، ومكان ؛ فكل أمر من  الق
ــد( صّىل  ــاب لسيدنا محم ــه وخط الل
الله عليه وآله وسّلم ) هو أمر وخطاب 
ألمته العريضه من يوم ُبعث به رسوال، 
ــّب  ــل ذي ل ــن، فلك ــوم الّدي ــا إىل ي ونبي

سليم أن يختار فريقه وطريقه.

بني الحق والباطل ال معسكر وسط
أشواق مهدي دومان
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