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بغداد

تــــضـــــخم وانـــــفالتـــــات امــــنـــــيــــة
واجـتـمـاعـيــة واقـتـصـاديـة وصـوال
لــبـنــاء  مــعـارضـه داخـلــيــة  تـؤدي

بالنتيجة الى اسقاط النظام.
وعــلى الــطـرف االخــر و في ظل كل
هــذه االوضـاع  تــتــراجع شــعــبــيـة
ترامـب  بسـبب تخـبطه الـذي سبب
القلق للشعـوب األمريكية باإلضافة
الى انـعـكـاس سـيـاسـاته الـسـلـبـيـة

ي. على االقتصاد والسالم  العا
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تــلــعـب الــســيــاســة دور كــبــيــر في
ــيــة ـــيــادين االقــتــصــاديــة الــعــا ا
ــتــحــدة بــأســتــثـــنــاء  الــواليـــات ا
االمـريـكـيـة  الـتي يـكـون االقـتـصـاد
هـو الالعب االكــبـر في الــسـيــاسـة
ـعــنى ان االوضـاع االقــتـصــاديـة
تـــؤثــر عــلى مــســـارات الــســيــاســة
واجتـــاهــات بــوصــلـــتــهــا وبــهــذه
االساليب تقوم واشنطن بصناعات
ــنـطــقــة  تــكـون حتت حـرائـق في ا
ســـيــطــرتـــهــا.. وتـــرامب رجل مــال
ولــكـــنه فــاشل فـي ادارة  ســيــاســة
اكـبـر دولة فـي العـالم بـعـد ان اضر
بـالـعالقات االمـريـكيـة مع حـلفـائـها
األوربـــيــ وزعـــزع االمن والــسالم
فـي مـــنــــطــــقــــة  الــــشــــرق وصــــنع
االضـطـرابـات في الـعـالم  حـتى مع
ــكـسـيـكــيـ  وجـعل من جـيـرانه ا
ي غـيــر نـزيه واشـنـطـن رقـيب عــا
وهـــكــذا ســلــوكــيــات تـــتــقــاطع مع
اإلدارة السيـاسية وتـعزيز  عالقات
امــريــكــا مع الــعـــالم و حــلــفــائــهــا
ـانـيـا وفـرنـسـا األوربـيـ خـاصـة ا
الذين يـفكرون  في فض الـعديد من
اتـفـاقـيـات الـتــحـالف مع واشـنـطن
بـسبب سـياسـة تـرامب في خروجه
والـــغــاءه لــلــعــديــد من اتــفــاقــيــات
واشــنــطن مع  بـــعض دول الــعــالم
وحلفائها وهي قرارات استفزازية
 وغـير مـدروسـة  صدعت حتـالـفات
واشــنـطن مع اوروبـا  فــيـمـا يـريـد
تــرامب جــبـــايــة االمــوال حــتى من
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 وعلى الـرغم من سـياسـات ترامب
تـراهن اوروبـا عـلى الـزمـن مـتـأمـلة
تـغـيـيـر تـلـك الـسـيـاسـات ومـعـولـة
عــلى حتــديـــات الــداخل االمــريــكي
جتـاهــهـا الن الـشـركـات االوروبـيـة
الـــتي تـــشـــكل الـــعــمـــود الـــفـــقــري
لالقـتـصـاد االوروبي تـدرك وتـعرف
عـــمق وقـــوة الـــعالقـــة مـع الـــدولــة
األمـريــكـيــة الـعـمــيـقــة اضف لـذلك
الـشـركـات األمـريـكـيـة تـريـد تـعـزيـز
الـــعـالقـــات مع  شــــركـــات االحتـــاد
االوروبي وايران ايضا  على الرغم
مـن اخلـالفـــــــــات احلـــــــــادة  بــــــــ
ســــــيـــــاســــــات تـــــرامـب واالحتـــــاد
االوروبي  ومـــاذا ســتـــكــون عـــلــيه
قبلـة بعد كل هذه االيام واالشهـر ا
الـــقــــرارات الـــتي حتـــاصـــر ايـــران
والــتي مـــا زال غــيــر راضــا عــنــهــا
االحتاد االوروبي و يستنـكرها كما
يظهر في العلن ألنه يقوم بتنفيذها
   واوروبا ومـعهـا الصـ وروسيا
تمسك يؤكدون موقفهم  اخلجول ا
باالتـفاق الـنووي االيـراني  بالـقول
ولـيس بـالـعـمل  كـون جـمـيع الدول
ـا فـيـهـم الـدول الـكـبــرى الـتـزمت
بـالـقرارات األمـريـكـية الـتي تـفرض

احلصار على ايران عمليا. 
 عـلى اجلـانب االخـر تـريـد اوروبـا
احلــفـــاظ عــلـى عالقــات جـــيــدة مع
واشـنـطن  وذلك  بـسـبـب  تـخـوفـها
من الصعود الصيني الروسي على
الـرغم من ظـهـور مـراحـل سـيـاسـية
جــديـدة  في الــعـالم واوروبــا تـمـر
انيا رحله ضـعيفـة  و فرنسـا وا
تـتــوافـقـان  بـانــتـظـار  الــتـغـيـر في
ادارة تـــرامب وهـــمــا اي فـــرنـــســا
ــانــيــا مــتــحــمــلــتــان  الــظـروف وا
االقــتــصـــاديــة والـــســيــاســـة الــتي
يـتـبـعـهـا تـرامب مع اوروبـا بـسبب
مـخـاوفـهـمـا  مـن مـوسـكـو  ويـبـقى

 . ترامب اقرب لهما من بوت
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 عــــلـى الــــرغم  من عــــدم تــــرحــــيب
الـصــ بـالــقــرار االمـريــكي  وعـدم
قبـولها تـوجيه التـعليـمات لها  من
واشـــنــطن اال انـــهــا  تــبـــتــعــد عن
دخـول اي نــوع من احلـروب مـهـمـا
كانت وهي تهتم  ببـناء اقتصادها
نـاهـيـك عن اجـتـهــادهـا في تــعـزيـز
ـتحدة االستـثمارات في الـواليات ا
األمـريكـيـة  وال تـريد ان تـعـمل على
مـشاكـسـة تـرامب   بشـكل مـعلن او
حاد وهـذا يتـضح و يلـقي بضالله
واقف الـسيـاسيـة بيـنها اي عـلى ا
بـ الصـ و ايـران بعـد ان دخلت
الــعــقــوبــات وســحب الــتــراخــيص
واالعـفــاءات واالســتــثـنــاءات حــيـز
الــتـنــفـيــذ وتــصـمــيم تــرامب عـلى
تصفير صادرات النفط االيراني.  

موقف قطر من احلصار
 جــــاء مــــوقـف قــــطــــر عــــلى خالف
مـواقف الـدول اخلـلـيجـيـة الـداعـمة
للحـصار قوال وفعال وبـقوة  علقت

ـنــطـقــة وعـلى وجه نـفـوذهــا  في ا
اخلــصــوص في ســوريــا  ولــبــنـان
واليمن  وفلسط وتضخيم حجم
وتـأثيـر مـاكنـتهـا اإلعالمـية بـعد ان
فـشلـت واشنـطن من حتـجـيم ايران
والتـأثير عـلى نفـوذها كمـا خططت
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نطلق عمدت واشنطن  ومن هذا ا
الى الغاء االستثناءات  واالعفاءات
التي اعطـتها  لبـعض الدول لشراء
الـــنـــفط االيــرانـي  مــنـــهــا الـــصــ
والهنـد وكوريا اجلـنوبيـة واليابان
وايـــطــالــيـــا وتــايـــوان   فــضال عن
الـعـقـوبـات الـتي شـمـلـت الـعـائدات
االيـرانـيـة االخـرى وهـكـذا  وضـعت
ايـــران امـــام خـــيـــارات وحتـــديــات
جـديـده  بــعـد ان اعـلــنت واشـنـطن
ان اي دولـــة تــــســـتـــورد الـــنـــفط و
ــــــعــــــادن صــــــادرات ايـــــــران مـن ا
ســتـــواجه الــعــقـــوبــات واشــنــطن
تــعـــودت عـــلى هـــذه الــتـــهـــديــدات
ن والـتـلـويح بـعـصـاهـا الـغـلـيـظـة 
يخـالفها او يـعصي امـرها  وهكذا
ــــواقف تـــــهــــديـــــدات تــــذكــــرنـــــا 
وتـصــريـحــات و تــهـديــدات  بـوش
ــانــيـــا بــســبب االبـن لــفــرنـــســا وا
موقفهما من احتالل العراق عندما
قــال سـنـعــاقب فــرنـســا  ومـعــاقـبـة
فـرنـســا   تـعــني مـعـاقــبـة  االحتـاد
االوروبي  بــســـبب مــوقـع فــرنــســا
ــــهـم لالحتـــــاد من الــــقـــــيـــــادي وا
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ـتحـدة بـسـيـاسة عـرفت الـواليـات ا
فــرض االمـــر الــواقع وهـي الــتي ال
تـــعـــتـــرف بـــاحلـــوارات واحلـــلـــول
ا  بـفرض امالءاتـها الـسيـاسيـة ا
والـتــلــويح والـتــهـديــد   بـاألعــمـال
الـعـســكـريـة  واحــتالل الـدول ومـا
حـــصل في الـــعــراق ومـــا يـــحــصل
الــــــيـــــــوم في فــــــنـــــــزويال مـن اجل
ابـــتـــزازهـــا وفـــرض االمـــر الـــواقع
عـلـيـهـا  بـالـتـهـديـدات واالنـقالبـات
العـسكريـة  التي تـدبرها و تـديرها
واشـــنـــطـن عن طــــريق عـــمـالئـــهـــا
تواجدين داخل الدول اكبر دليل ا
ــــنـــــطق االمـــــريــــكي عـــــلى هـــــذا ا
الــتــعــســفي وتـــوجــيه ضــربــاتــهــا

دمرة للدول  التي تعارضها . ا
ومـا نــشـهــده من تـعــامل مع ايـران
الـيــوم هـو سـلــوك  من هــذا الـنـوع
ــدان دولـيـا وانـسـانـيـا واخالقـيـا ا
كــونه  يــتـــقــاطع مع مــيــثــاق اال
ـتـحـدة وحـقـوق االنـسـان وهـكذا ا
ـا تـعـامل وسـلـوك وتــصـرفـات  طـا
رفـضتـهـا ايران مـنـذ عقـود  وليس
ايــران وحـــدهــا  بـل كل الــشـــعــوب
عـرفة والـدول التي تـنشـد العـلم وا
واحلـــريــــة والـــسـالم والـــســــيـــادة
واالستقالل الن مثل هذه االساليب
االســـتــفـــزازيـــة الــتـي تــمـــارســـهــا
واشــنـطن البـتــزاز الـدول   وسـرقـة
ثـروات الـشـعـوب  يـعــتـبـره الـعـالم
احلــــر  نـــــوع مـن انــــواع ســـــلــــوك
الــعـــصـــابـــات الـــذي يـــحــقـق عــدم
شاكل في العديد االستقرار وزرع ا
من مـنـاطق الــعـالم وفي مـقــدمـتـهـا
مــنــطـقــة الــشـرق االوسـط الـغــنــيـة
ــعـــادن والـــبـــتــرول وألهـــمـــيــة بـــا
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ـــواقف بـــشــأن تـــتــبـــاين اآلراء  وا
حـقيـقـة الـهدف االمـريـكي من ايران
ـــلف الـــنـــووي االيـــراني هل هـــو ا
ـصـلـحـة ومـحـاولـة اعـادة تـرتـيـبه 
اســـرائـــيل وعـــمـالء واشـــنـــطن في
ـنـطقـة وبسـيـناريـو مـعد وجـاهز ا
لـلــتـنـفـيــذ وبـضـغــوطـات اقـوى من
الـسابق  ام ان هـنـاك اهداف ابـعد
ــثـال من ذلك مــنـهــا عـلى ســبـيل ا
اســـقـــاط او تـــغـــيـــر  الـــنـــظـــام في

ايران??.
ـقـابل فـأن اسـرائـيل والـلـوبي وبـا
الـصـهـيـوني في واشـنـطن واعـوان
الــرئـيس االمــريـكي يــحـاولـون دفع
االخـــيــر الـى شن حـــرب مــبـــاشــرة
عـلى ايــران  والـعــمل عـلى اســقـاط
فـاعالت النـووية الـنظـام وتدمـيـر ا
اإليرانيـة الن اسرائيل وناتـنياهو
يعرفـون جيدا حجم  ايـران وقوتها
االســتــراتـيــجـيــة وتــأثـيــراتــهـا في
ـنـطـقة  وهـذا يـشـكل مـصـدر قلق ا
دائم إلســرائــيل وهــو مــا دفع بــهــا
وبـاستـمرار عـلى  مـطالـبة الـرئيس
االمـريــكي  الـســابق بـاراك اوبــامـا
لــضــرب ايـران  ومــعــاقـبــتــهــا قـبل
ســـوريــا امـــا الــقـــسم الــثـــاني في
االدارة األمــريـكــيــة يـعــمــلــون عـلى
وجـه اخــــر من اخلــــيــــارات وهــــو
تـركـيع ايـران وابـتـزازهـا  وتـشـديد
احلــــصـــار عـــلـــيـــهـــا و تـــصـــفـــيـــر
صــادراتــهــا الــنــفـطــيــة وبــدعم من
ـؤازرة الـسـعـودية و حـلـفـائـهـا  و
االمـارات وبــلـدان اخلـلـيج عـمـومـا
وبـالــشـكل الـذي يـؤدي الى تـأجـيج
االوضـاع الـداخـلـيـة في طـهران من
خـالل مــــا يــــحــــدثه احلــــصــــار من

نطقة  وتتفكك وتتناثر منذ تغلي ا
اربــعـة عــقـود وبال هــوادة سـقـطت
خاللـهــا  حــكـومــات  وحــتـلت دول
وذبـحوا واعـدمـوا وعزلـوا  رؤساء
وقـادة  انـهـا مـرحلـة  رفـقـتـهـا شبه
حــروب اهــلـــيــة طــائــفــيه  وصــوال
لـداعش االرهـابي  وكـان إلسـرائـيل
ـتـقدم والـبارز في وامـريكـا الدور ا
مـــجـــمـل صـــنـــاعـــة هـــذه االحــداث
ــشـاركــة ومـبــاركـة وقــيـادتــهـا  و
ــخـتـلف االشــكـال  من قـبل ودعم 
ـنـطـقة بـعض حـكـومـات وانـظـمـة ا
بـشــكل مــبـاشــر وغـيــر مـبــاشـر كل
ــرســـوم له  احــتل حــسب الـــدور ا
العراق واعـقبه   مايسـمى بالربيع
ـــشــبــوه  الــذي نــال من الــعــربي ا
لـيــبـيـا  ومــصـر وتــونس  ثم دمـار
وخــراب سـوريــا والـيــمن  في هـذه
احلــقـــبــة اعــدم وذبـح وعــزل قــاده
ورؤساء دول  واليوم تشهد منطقة
الــشــرق االوسط تــصــاعــد وتــوتــر
خـطير عـقب تـبادل الـتهـديدات ب
ـــتــحـــدة االمـــيــركـــيــة الــواليـــات ا
وايــران وسط مـخــاوف من انـدالع
ـنـطـقـة الى ويالت حـرب قـد جتـر ا
جـديـدة قـد تــأتي نـارهـا (فــيـمـا لـو
حـــــدثـت) عـــــلـى االخـــــضــــــر قـــــبل

اليابس!!. 
ــتــتـبع لــتــصــريـحــات الــرئـيس وا
االميركي دونـالد ترامب يـجد انها
لــيـست بـجـديـدة جتـاه ايـران فـقـد
ابـتـدأت مـنـذ حـمـالته االنـتـخـابـيـة
ارضـــاء ألــــلــــوبي الـــصــــهــــيـــوني
لـلحـصول عـلى اصـواتهم ودعـمهم
ــتــحــدة وصــوال داخل الــواليــات ا
لـــلـــبــيـت االبــيـض وعــداء تـــرامب
إليـــــران  هـــــو مـن اجل حتــــــقـــــيق
اهـــدافه وبــــخـــاصـــة بــــعـــد فـــشل
شروع الصهيوني االميركي امام ا
ـقاومـة وروسيـا في سوريا قوى ا
الـــــذي ادى الـى ضــــعـف وتــــفـــــكك
الــتـحــالف االمــريــكي وهــذا  ظــهـر
جــلــيــا بـعــد اخلالفــات الــتــركــيـة-
األمـريــكـيــة واالنـقالب الــذي حـدث
ضـــد اردوغــان كـل هــذه االوضــاع
دفـــــعـت بـــــتـــــرامب الـى تـــــأجـــــيج
ـــنــطـــقــة االوضـــاع االمـــنــيـــة في ا
والـــداخل االيـــرانـي وقـــد اجـــجت
قرارات تـرامب ضـد ايران تـصعـيد
غـــيـــر مــســـبــوق  بـــاتـــخــاذه ثالث
عـقــوبــات خــطـيــرة ضــد ايـران في

مقدمتها:
1- اعــــتــــبــــار احلــــرس الــــثــــوري
االيـراني مــنــظـمــة ارهـابــيـة وهي
سابـقة خطـيرة  ان يقـدم احد  على
ــقـام ايـران اعـتــبـار جـيـش دولـة 

جيش ارهابي!!. 
ـحاوالت تـصفـير 2- اتخـاذ قرار 

صادرات النفط االيراني. 
3- االعالن عن عــقـــوبــات تــضــرب
روح االتـــفـــاق الــــنـــووي االيـــراني
والــصــنــاعــة الــنــوويــة اإليــرانــيــة

السلمية.
4- تـوسـيع الـعـقـوبـات عـلى ايـران
لــتـــشــمل حـــضــرهـــا من تـــصــديــر
عـائــداتــهـا مـن احلـديــد  والــصـلب
ــنـيــوم  والــنــحــاس  واصـدار واال
ـؤسسات ـتابعـة جميع ا قرارات 
ـالـية األجـنـبـية الـتي تـتـعامل مع ا

عادن االيراني. قطاع ا
5- الــــــغــــــاء  وســــــحـب جــــــمــــــيع
االســتــثــنــاءات واالعـفــاءات  الــتي
مــــنــــحـت لــــلــــدول  بــــخــــصــــوص
الـتـعـامـالت الـنـفـطـيــة والـتـجـاريـة
واالقتـصادية مع ايـران ناهيك عن
الكـثيـر من القـرارات والضـغوطات
والتهديدات على جميع دول العالم
ـا فيـها الـعراق من اجل مـنعـها   
من الـــتـــعـــامل مـع ايـــران إلحـــكــام
احلـصــار الـغــيـر مـســبـوق عـلــيـهـا
دولــيـــا  والــذي  يـــؤثــر  فـي نــفس
الــوقت عــلى  الــســلم واالقــتــصــاد
ي ويــعـرضه الـى اخلـطـر الن الــعـا
تــنـفـيــذ هـذه الــعـقـوبــات يـقـابــلـهـا
الــتـــهـــديــدات اإليـــرانـــيـــة بــأغالق

مضيق هرمز.
 بــهـذه الـقـرارات عــمـدت واشـنـطن
بـــدفـع ايـــران  الى زاويـــة حـــرجـــة
ومـحاولة اسـتفـزازها   بـشكـل غير
مسـبـوق وبـالـشـكل الـذي يـجـعـلـها
تـــتـــطــرف  وتـــضــطـــر الى اتـــخــاذ
ــنـطــقـة الى قـرارات تــعـرض امن ا
اخملاطر والفوضى واجلميع يتذكر
زيـارة الـرئـيس تـرامـب لـلـسـعـودية
ومهرجان الـصفقات والـعقود التي
لـيـارات ومـا نتج عـنـها ابـرمت بـا
من قــرارات مــفــضــوحــة   هــدفــهـا
ابتزاز  ترامب للسعودية واخلليج
بـــشــكـل عـــام  والــتـي اعــقـــبـــتـــهــا
اعالنــات تـرامب (ادفـعـوا  لـنـحـمي
عـروشـكم من االنـهيـار والـسـقوط)
واحلقيقة كل هذه الفعاليات جاءت
مقدمـة للتحـشيد ضد إيـران وتغير
خـــارطــة تــأثــيــراتـــهــا في الــشــرق
االوسط وصوال الى جتفيف منابع
الــعـــمالت الــصــعــبـــة الــتي تــدخل
اخلـزيـنــة اإليـرانــيـة  والـتـي تـتـهم
واشــنــطـن بــهــا  ايـــران بــتـــعــزيــز
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ادركـت ايـــران مــــنــــذ عـــقــــود وهي
تـلك ناصيـة العلم محـاصرة من 
ــتــلك قـراره وســيـادته ـعــرفـة  وا
وكـرامــة شـعـبه والـواقع ان فـرض
احلـصـار عـلى ايـران لـيس بـجـديـد
بل تتـعايش معـه منذ  عـقود  حتى
في اوج قــوة هـــذا احلــصـــار ابــان
حـكم احمـدي جناد وتـخـطته بـقوه
وبـدون انــكـسـار بل فـرضت ايـران
أرادتـــهـــا وتـــخــطـت كل اخلـــنــادق
بـسـياسـتـهـا البـازريـة  الـتي عرفت
بــــهــــا  وبــــقــــدرتـــهــــا  عــــلى ادارة
ـال مـعـا  وهي الـيوم الـسـيـاسة وا
تــضع خــطــطـهــا االســتــراتـيــجــيـة
ـقـاومــة لـلـحــصـار  من خالل  مـا ا
ـقاوم  الذي ال تسـميه باالقـتصاد ا
يـعتـمد الـكثـير مـنه على الـنفط  بل
وذج عـلى االكتـفـاء الذاتي  وهـو 
ـكـنـها اقـتـصـادي ايـراني جـديـد  
من مــقــاومــة احلــصـار  االمــريــكي
وكـســره واالنـتـصــار عـلــيه وعـلى
كل الـضـغــوطـات اخلـارجــيـة الـتي
تفرض عليها  بالتعسف االمريكي
  وايـران حتـسب بـدقـهـا اضـرارها
االقتصاديـة واالجتماعـية واألمنية
ـواجــهـتـهــا وتـفـكــيـكـهـا وتـخــطط 
بـهدوء بـعد ان بـاشـرت  في تنـظيم
قــســائـم احلــصص الـــتــمــويـــنــيــة
ـــــواجـــــهــــة كل لــــلـــــمــــواطـــــنــــ 
االحــــتــــمــــاالت واثــــار احلــــصـــار
وايـران لــديــهـا خــبــرات الـصــمـود
والـتـصـدي لــلـحـصــار  عـلى الـرغم
ــا تــواجــهـه  من انــخــفــاض في
سـعـر الـريـال  او الـتـومـان وتـقـن
التموين وهذه التـجربة لم تمر بها

ايران في احلصار السابق. 
من جانب آخـر فأن امـريكـا والكل
ـكـان يـعـرف انه من الــصـعـوبــة 
الــســيــطــرة عـلـى صــادرات الـنــفط
ـــا تــمـــتـــلــكـه ايــران من االيـــراني 
اسـالــيب وقـدرات وقــابـلـيــات عـلى
تـموهـيها لـلمـتابـعة الـتي تفـرضها
واشـنطن عـلى صادراتـها الـنفـطية
خالل نــقـله بــ الـســفن في اعـالي
البـحار ولم يـتضح حلـد االن مدى
انخـفاض صادرات الـنفط االيراني
بعد الثاني من شهر مايو أيار.   
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حتولت ايران ومـنذ اكثـر من عقد
الى قـوة عـسكـريـة تفـرض هـيبـتـها
ـنـطـقة ونديـتـهـا وشـراكـتـهـا في ا
واصبحت يحسب لها حساب كبير
 وبات بإمكانهـا التعامل مع جميع
االزمــــــــات عــــــــلى الــــــــرغـم مـن كل
اوضـعـهــا الـداخـلـيـة االجــتـمـاعـيـة
واالقـتـصـاديــة وحـتى الـســيـاسـيـة
الــتي يـفــرضــهـا عــلـيــهـا احلــصـار
دعـوم من قبل اسرائيل االمريكي ا
 والسـعوديـة واالمارات وحـلفـائهم
وبـــــــكل مــــــا يــــــقــــــدمــــــوا مـن دعم
لــلـمـعـارضـة اإليـرانـيـة في اخلـارج
مـن اجل اسـتـغـالل مـا تـمــلـكه هـذه
ـعـارضة فـي الداخل االيـراني في ا
مــــــحــــــاوالت  لــــــتــــــخـــــريـب االمن
سـتـجدات واالقـتصـاد وكل هـذه ا
واالســالــيب لم تـــفــلح في حتــقــيق
االهـداف احلـقـيـقـيـة  لـتـرامب عـلى
الــرغم  من ان االمـــور لم تــتــبــلــور
وتــتـــضح  لـــتــظـــهــر نـــتـــائج هــذا
احلـــصــــار وحتـــسـب حـــســــابـــات

اضراره بدقة وعلمية. 
jHM «

 عــــلـى الــــرغـم من كـل مــــا تـــــقــــدم
واالســتــعـــدادات الــتي  تــتــخــذهــا
ــقــاومــة احلـصــار وايــجـاد ايـران 
بــدائل لــكــنــهـــا مــا زالت تــعــتــبــر
تـصـديـر الـنـفط بـالـنـسـبـة لـهـا امر
ثـابـة مـسـالة اسـاسي  وهـو لـهـا 
حــيــاة او مــوت  في ظل الــظــروف
ا يشكله النفط ية واإلقليمية  العا
االيـــراني من اهـــمــيـــة كــبـــيــره في
ــيــزانــيــة الــوطــنــيــة االيــرانــيـة ا
وايران تـلـتزم  وتـتمـسك حتى االن
ـــــنـــــظــــمـــــة اوبك وقــــراراتـــــهــــا
وبـتــعـامــلـهــا مع  الـدول االعــضـاء
فـيهـا عـلى الـرغم من كل التـغـيرات
ـشــبـوه  الـذي يــلـعــبـهـا والـلــعب ا
نظمة وعلى معها بعض اعضاء ا
ـثــال دور الـسـعــوديـة في سـبــيل ا
اخلــروج عــلى قــرارات اوبـك وهـذا
يشمل روسـيا ايضـا وكما  وضحه
مــنــدوب ايـران فـي االوبك  وايـران
لم تـخـفي  تـهـديــداتـهـا  لـشـحـنـات
الـــنــفط الــتـي تــمــر عــبـــر اخلــلــيج
العربي ومضـيق هرمز  وايران ما
زالت شـحنـاتهـا النـفطـية تـمر عـبر
ــضـيق  عـلى مـرأى ومـسـمع هـذا ا

من االمريكان. 
 امـا احلــديث عن تــصـفــيـر الــنـفط
االيـراني فـهــو كـذبـة  وأضــحـوكـة
لدى اصـحاب االخـتصـاص وليس
ــقــدور احــد وال حــتى امــريــكــا
ـهـمـة تــصـفـيـر صـادرات الـقـيــام 
الــــــنـــــــفط االيـــــــرانـي وفي ظـل كل
الظروف وال سباب كثيرة منها ان
ايـران دولـة كــبـيــرة لـهـا عالقــاتـهـا
الـنـفـطـية الـواسـعـة مع الـعـديد من
ـــا فـــيــهـــا الـــصــ دول الــعـــالم 
والهـند واالحتاد االوروبي  اضف
لــذلك نـــــــــقــطــة مــهــمــة هــو حــكم
الــواقع  والـظـروف الـتـي تـمـر بـهـا
نـتجة لـلنفط همـة ا بعض الـدول ا
مـثل فـنـزويال  واجلــزائـر  ولـيـبـيـا
وايـران نفـسـهـا كل هذه تـؤثـر على
صادرات الـنفط وتشـكل فراغ كـبير
ــــكــــان احــــد مـــعــــاجلــــته لــــيس 

بسهولة.
WOLÝd « WO½«d¹ù« n «u*«

ردت ايــران بـغــضـب وبـشــدة عــلى
قـرار تــرامب ضـد احلـرس الـثـوري
االيراني باعتباره مـنظمة ارهابية
وايـران تـقــول امـريـكــا هي الـدولـة
الـداعــمـة لـإلرهـاب عــلى الــرغم مـا
اثاره قرار ترامب هذا من حتفظات

على احلـصار االمريـكي بقـولها ان
الـقـرار االمـريـكي االحـادي اجلانب
بـشــأن حـظــر الــدول من اسـتــيـراد
النـفط االيـراني يضـر بالـدول التي
تـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــنـــفط االيـــراني

وطالبت بحل االزمات  باحلوار.
WO dO ô«  UÞuGC «Ë wDHM « nK*«

 يــجـري احلـديث الــيـوم بـشـأن من
هـي الــــدول الــــتي ســــوف تــــقــــوم
بــتـعــويض نـقص الــنـفط االيـراني
واي الـدول الـتي سـوف يـكـون لـها
احلق في ذلك ومـحـاوالت  تـرامب
الــذي يـعـمل بـكـل مـا لـديه من قـوة
لتـصفيـر صادرات الـنفط االيراني
وكـمـا يـظـهـر فـان الـسـعـوديـة ومن
يـــتــفـق مــعـــهـــا ســوف يـــقـــومــون
بتعـويض هذا  النـقص النفطي و
دول اتـفـاق اوبك بالس حـتـمـا لـها
راي  في االمـدادات والـتعـويـضات
الـنــفـطـيـة  وتـنــظـيـمـهـا  لــتـغـطـيـة

النقص. 
وجاءت تدخالت الرئيس االمريكي
ترامب بشـكل مباشر وغـير مباشر
ـصـدرة للـنفط في سـياسـة الدول ا
(اوبك) ضـاغـطــا عـلى الـســعـوديـة
وروسـيــا في زيـادة االنـتـاج وضخ
الــنــفـط  لــتــجــاوز اي ازمــة او اي
ارتـفـاع  ألسـعـار الـنـفط في الـعـالم
ــنــظــمــة (اوبك) بـــعــد اتــهــامــاتـه 
بتالعبها بأسـعار النفط في العالم
 محذرا اياها بالتوقف عما اسمها
بــــالـــــتالعب بـــــأســــعــــار الــــنــــفط
واحلـقـيـقـة اليـوم كـلـمـات وقرارات
وتـوجـيهـات  تـرامب تـعتـبـر سيف
مـسـلـط عـلى دول اخلـلـيج الـعـربي
ـصـدرة لـلـنـفط  ولـدى ـنـتـجـة وا ا
ـركـزيـة  لـلـضخ ـفـاتـيح ا تــرامب ا
ــــســــيـــر واالنــــتــــاج الــــنــــفــــطـي ا
نتظر مضاعفة لسياساتها  ومن ا
اوبك بالس  ضخ الـنفط  بـالـباطن
وبــدون تــصــريح عـــلى الــرغم  من
ادعـاءات الــسـعـوديــة  ومن مــعـهـا

بعدم زيادة االنتاج. 
واشــنـــطن من جــانـــبــهــا بــاشــرت
بـزيـادة انـتـاجـهـا الـنـفـطي الى 12
مــلـيــون بـرمــيل يــومـيــا  مـحــاولـة
لـتـغـطـيـة وتـعـويض  نـقص الـنفط
ــشـكــوك في االيــراني عــلــمـا مـن ا
قــدرات واشــنــطن االســتــمــرار في
ــيـا الن تـعــويض ذلك الــنـقـص عـا
االحتـياطي الـنفـطي االستـراتيجي
األمـريـكي تـسـتـعـملـه واشنـطن في
احلـــاالت االســـتـــثــــنـــائـــيـــة الـــتي
تــواجــهـــهــا  عــنــد وقــوع االزمــات

لديها. 
—UB(« s  wÝËd « n u*«

 يـظــهـر ان ايـران غـيـر راضـيـة عن
وقف الروسي بـسبب تصـعيدها ا
لــضخ الـنـفط  لــتالفي اي خـلل  او
فــراغ   بـسـبب احلــصـار والـدلـيل
عـلى ذلك  اتـهام مـنـدوب ايران في
ـــصــــدرة لــــلــــنــــفط اوبك الــــدول ا
حـس قـاسم بـور روسيـا بـدعمـها
لــلــحــصــار االمــريــكي عــلى ايــران
وبـــاالتــــفـــاق الـــغــــيـــر مـــعــــلن مع
الــســعــوديــة وهــذا يــتــقــاطع  مع
قـرارات اوبك في  تـخـفـيض انـتاج
ي ما يعـرض مستوى النفط الـعا
التعاون القائم بـ اعضاء منظمة

اوبك للتهديد.
ــوقف واعـــتــبــر مـــنــدوب ايـــران ا
الــروسي يــعـاضــد قــرارات تـرامب
ويـصب في  تعـزيـز طوق احلـصار
االمــريـــكي  عــلى ايـــران مــعــتــبــرا
ـــوقـف الـــروسي بـــهـــذا الـــشـــكل ا
مـوقفـا معـاديـا  إليران  عـلى الرغم
من اعالن مـوســكـو مــوقـفـهــا عـلى
لـسـان وزيـر خـارجـيــتـهـا سـيـرغي
الفروف  بـعد يـوم واحد من تـنفـيذ
احلــصـار وسـريـان احلــضـر الـتـام
عــلى الــصــادرات االيــرانــيــة  بــان
اجـــراءات احلـــصــــار عـــلى ايـــران
اجــراءات غـيـر شـرعــيـة  واسـلـوب
الــرئــيس االمـــريــكي غــيــر شــرعي
وغــيــر مـقــبــول  كـونــهــا عـقــوبـات
خـارج قـرارات الـشـرعــيـة الـدولـيـة
ــطـالب األمـيــركـيـة األحـاديـة وان ا
اجلانب امـر غيـر  مسـموح به  في

عصرنا الراهن .
ÍœuF « —Ëb «

تـــلــعب الــســعـــوديــة دورا كــبــيــرا
ومـــهـــمـــا  في تـــشـــديـــد واحـــكـــام
احلـــصـــار عـــلـى ايـــران  من خالل
تعويض النفط االيراني  والسؤال
كن للـسعودية ان تقوم الى متى 
بـهـذا الـدور لـتـحـقـيق الـتـوازن في
االسـواق النـفطـيـة??  فيـما يـحاول
وترامب السيطرة على اوبك  بدفع
ـضـاعـفـة الـسـعــوديـة واتـبـاعـهــا  
انـتـاجـهم  وصـادراتـهم  الـنـفـطـيـة
وهو يصـرح إليصال رسالـة للعالم
بــقــوله اجلـمــيع مـوافـق عـلى  رفع
انتـاج النـفط وصادراته مـتنـاسيا
انه بـــذلك يـــنــسـف مــا تـــصــرح به
الــســعــوديــة من الــتــزام بــقـرارات
مـنظـمة اوبك في الـعلن بـينـما هي
ــضــاعــفــة انــتــاجــهــا في تــقــوم 
اخلـفـاء وهي تـرفع رايـة احلـصار
على ايـران  وتـشجع االخـرين على
ذلك واحلقيـقة يعرفـها اجلميع ان
الـسعـودية وروسـيا تـلعـبان الدور
الكبـير في قيادة اوبك بـعد حصار
ايران  خاصة هـناك مشاكل حتدث
في فنـزوال واجلزائر ولـيبـيا وهذه
الـــدول تـــعــــاني من اضـــطـــرابـــات
ســـيـــاســيـــة  تـــؤثـــر عـــلى انـــتــاج

وصادرات النفط في العالم.
واليـوم اصبح االمـر مكـشوفا وفي
العـلن وجـاءت تصـريحـات ترامب
وتغريداتـه على تيوتـر بعد ارتفاع
اسعار النفط  الى 75دوالر لتهبط
وتــتـراجع االســعـار بــعض الـشيء
بـإعالنه بـتـعـهـد واشـنـطن تـنـظـيم
ـيـا بـعد تـنـفـيذ امـدادات الـنـفط عا

احلصار على ايران.
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 بـعـد وصول الـبـوارج وحـامـلة الـطـائـرات - أبـراهام لـنـكـولن - وقـاذفات
الـصـواريخ والـقـاذفـة الـعـمالقة B52 إلى بـحـر الـعـرب واخلـلـيج الـعـربي
الـسـؤال الـيـوم هـو: هل يـكـرر تـرامب مع إيـران الـيـوم جتـربـة أمـريكـا مع
الـعـراق في عـهــد جـورج بـوش االبن الـرئـيس الــثـالث واألربـعـ ألمـريـكـا
والذي حكم من عام 2000 حتى عام 2009 حينما بدأت قوات التحالف
الـدولي بغزو الـعراق واحتـلت بغداد وبـقية احملـافظات الـعراقية  ,وسـقوط
نـظام صـدام حس في شـهر نـيسان /2003 بـعد تـخطـيط إلسقاطه دام

أربعة سنوات .
»d(« ‰u³Þ

الـتحشد على إيران هو : حتشـد أمريكي من طرف واحد فقط مدعوم من
إسـرائـيل وبعـض دول اخللـيج الـعـربي .. لذلـك برزت عـدة أراء حـول هذا

التحشد العسكري منها :-
الـرأي األول يقـول : تخويف إيـران واإلذعان لـشروط ترامب الـ 12ومـنها
عـقد اتفاق نووي جديد  ,وتـخلي إيران عن حزب الله وحـماس واحلوثي
واالنسحاب من سوريا .. الرأي الثاني يقول : أن احلرب قادمة بدفع من
بـنيامـ نتـنياهـو وسلمـان بن عبـد العـزيز وخلـيفة بـن زايد هؤالء يـسعون
إلى احلـرب ويـعــتـقـدون أن الــرئـيس تـرامب غــبي ويـجب اسـتــغالله لـهـذا

الغرض.
إيـران لن تـقـبل بـالـشـروط األمريـكـيـة وتـصـبح مـهـانـة وذلـيـلة  ,لـذلـك بادر
اإليـرانيون سريعاً إلى التأكيد: (ال تنفع مـعنا الضغوط. نحن لسنا كوريا
الـشمـاليـة) وفي أيّ حـال يقـدم األوروبيـون والروس واألتـراك إلى إيران

واجهة الضغط األميركي. منافذ كثيرة 
لـقـد أصبح االتـفـاق الـنووي وسـيـلـة من وسـائل الضـغط إلخـضـاع إيران
وكـان هدف أميركا منه هو فتح باب اختراق الشعوب اإليرانية  ,من أجل
ـتكـون من قومـيات تـسهـيل قيـام ثورات داخـليـة داخل اجملتـمع اإليراني ا

متعددة  ,بعد إخافة عرب اخلليج األثرياء حللب ثرواتهم.
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لـقـد جنح الـرئـيس األمـريـكي تـرامب في اسـتـنـزاف دول اخلـلـيج الـعـربي
وخـاصة الـسـعـودية عـبـر الـعقـود الـتي وقـعهـا مـعـها الـبـالـغة 460 مـلـيار
دوالر  وكـانت احد مـحركـاتهـا هو تـعهـد ترامب بـاالنسـحاب من االتـفاق
ـا سعت الـسـعوديـة واإلمـارات إلى إجـهاضه الـنـووي مع إيران الـذي طـا
لـكن جـهـودهـما فـشـلت أمـام إصـرار إدارة الـرئـيس األمـريكـي األسبق -
بـاراك اوباما - عـلى إبرامه وفيـما يتـعلق بـالهدف الـثاني وهو تـعزيز امن
إسـرائـيل فـقـد جنح تـرامب في حتـقـيـقه جـزئـيـاً عـبـر إقـامـة حتـالف غـير
مـعـلن بـ مــعـظم دول اخلـلـيج وإســرائـيل حتت شـعـار مــواجـهـة الـنـفـوذ
ـنـطـقة  ,فـكـان االنـسـحـاب خـطـوة في هـذا االجتـاه  ,وأمـا اإليـراني فـي ا
الـشروط األمـريكـيـة للـتفـاوض مع إيـران فإنـهـا تتـمحـور حـول تعـزيز امن

دى البعيد. إسرائيل على ا
الـضــغـوط األمـريــكـيــة عـلى إيـران والــتي وصـلت إلـى حـد إعالن احلـرب
االقـتصادية واإلعالمية والعسكرية  ,تـعيد إلى األذهان حالة سابقة قامت
بـها أمريكا ضد اليابان قبل اندالع احلرب بينهما  ,ولكن الغالبية ال تعلم
عـنـها شـيء سوى إن الـيـابـان هـاجـمت الـقـوات األمريـكـيـة في نـهـايـة عام
1941 بـغارة جـوية مـبـاغتـة نـفذتـها الـبـحريـة اإلمبـراطـورية الـيـابانـية في
7ديـسمـبر من الـسنـة نفسـها عـلى األسطـول األمريـكي القـابع في احمليط
يـناء ( بيرل هـاربر) بجزر هاواي من أجل الـهاد في قاعدته الـبحرية 
ـتـحـدة أبـعـاده  ,فـغــيـر هـذا احلـدث مــجـرى الـتـاريخ  ,وأرغم الــواليـات ا
ـــيــة الــثـــانــيــة ,الـــتي بــدأت عــام األمـــريــكــيـــة عــلى دخــول احلـــرب الــعــا

انيا وحلفائها. ة أ 1939وانتهت عام 1945 بهز
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د الــرئــيس اإليــراني حـسـن روحـاني لــهــجـتـه حـيــال الــتـهــديـد وقــد صــعـَّ
األمـيـركي بـتـصـفـيـر صـادرات الـنــفط اإليـرانـيـة وقـال مـخـاطـبـاً الـرئـيس
ـعارك .«كـما األمـيـركي دونـالـد ترامب: »احلـرب مع إيـران سـتكـون أم ا
حـــذَّره من »الـــلـــعب بـــالـــنــار «قــبـل أن يــلـــوّح بـــاســـتـــهـــداف مــضـــايق
هرمز.«تـهديدات روحاني جاءت في خطاب أمام حـشد من الدبلوماسي
اإليـرانيـ في مـقر وزارة اخلـارجيـة اإليرانـية  ,وفي إشـارة إلى مـضيق
هـرمز الـذي سبق أن هـدد بإغالقه في حـال منع تـصديـر النـفط اإليراني
ـمـر اإلقـلـيمي قـال حـسن روحـاني : (السـيـد تـرامب نـحن نـضمن أمن ا

على مدى التاريخ ال تلعب بالنار ستندم).
واتـهم اإلدارة األميـركية بـالسـعي إلى إسقـاط النظـام وتقـسيم إيـران عبر
ـارسة الضـغوط االقتـصادية ,من نـاحيـة ثانيـة نقلت فـرض العقـوبات و
وكـالة (رويـترز) عـن مسـئولـ أميـركـي أن إدارة تـرامب تشنّ من خالل
ـوجهـة عـبر اإلنـتـرنت حمـلـة ضد قـادة إيـران هدفـها اخلـطب والرسـائل ا

إثارة الفوضى واألضطرابات في اجملتمع اإليراني . 
وقـد دعـا الــرئـيس اإليـراني حـسـن روحـاني إلى الـوحـدة بــ الـفـصـائل
الـسياسية لتجاوز الـظروف الصعبة التي تمـر بها إيران واصفاً الضغط
األمـيركي بــ"حرب غيـر مسبـوقة" مشيـراً إلى أن األوضاع التي تـمر بها
ا تـكون أصـعب من أوضـاع البالد خـالل احلرب مع الـعراق طـهـران "ر
في الـثــمـانـيــنـات من الـقــرن الـعـشـرين  ,ونـقــلت وكـالـة األنـبــاء اإليـرانـيـة
ـكن قول مـا إذا كانت الـظروف الـرسمـية عـن روحاني قـوله : (اليـوم ال 
أفــضـل أم أســوأ من فــتــرة احلــرب (1980- 1988) لـــكن خالل فــتــرة
احلـرب لم تكن لـدينـا مشكالت مـع بنوكـنا أو مـبيـعات الـنفط أو الواردات
والـصــادرات وكــانت هــنـاك عــقــوبــات فـقـط عـلـى مـشــتــريــات الـسالح".
وأضـاف: "ضغوط األعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا... لكني ال
كن أن نـتـجـاوز تلك ـستـقـبل وأعـتقـد أنـنـا  أيـأس ولدي أمـل كبـيـر في ا

الظروف الصعبة شريطة أن نتحد".
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لـقد حتدث رئيس وزراء إسرائـيل - نتنيـاهو - مطوالً حول أهـمية العراق
وانه لن يـســمح إليـران بـإنـشــاء قـوى مـعـاديــة إلسـرائـيل فـيه  ,وأعـلن أن
الـعراق لن يكون بـعيداً عن ضربـات إسرائيل .. وحتدث - نـتنياهو - عن
نـفط شرق الـفرات وأهـميـته إلسـرائيل مـذكراً بـأن الفـرات هو حـدود دولة
إسـرائيل !! نـعم أنـهم يـريدون من إيـران أن تطـبع عالقـاتهـا مع إسـرائيل
الـكبرى الـذي يريـد ترامب و نـتنيـاهو وسـلمـان أن تصبح الـقوة اإلقـليـمية
ـكـنـنـا أن نـرى أن هـذا الـتـكـتيك ـهـيـمـنة عـلى الـشـرق األوسط  واآلن  ا
كن أن توافق األمـيركي وفكرة اتفاق جـديد يتضمن مـطالب إسرائيل ال 

قاومة فما الذي سيحصل ?. عليه إيران أو محور ا
أسـلوب التهـديد العسـكري استخـدمه األمريكيـون مع العراق عام 1990
كـذلك مع كوريـا الشمـاليـة لغرض حتـييـدها حـتى ال تقف مع إيران ,التي
تـعلمت من التـجربة العـراقية والتـجربة الكـورية احلاليـة الكثير ,وهي عدم

الوثوق بالوعود األمريكية التي تطالب بها أمريكا.
هـناك 6000 جـندي أمريـكي في العـراق باتـوا حتت رحمة قـوات احلشد
الـشعبي الـعراقي وحوالي 200 جـندي شرق الفرات  ,أمـا إسرائيل فان
صــواريخ حــزب الـــله واجلــهــاد اإلسالمـي كــفي بــهــا ,هـــذا األمــر جــعل
إسـرائيل تعيد حساباتها من جديد  ,وفـشلت في هذه احلسابات والدليل
مــا حــصل في قــطــاع غـزة  ,في الــفــتــرة األخــيــرة من قــصف عــاصــمـة
إسـرائــيل - تل أبـيـب- ولم يـتم اعــتـراض الــصـواريخ الــتي انـطــلـقت من

القطاع.
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قـبل سنوات ليسـت بالبعيـدة كانت أي حروب يُسـتخدم بهـا العدد األكثر
واألكـثر تـقنـية من الـطـائرات تـكون هي الـتي حتدّد مـسار هـذه احلرب أو
ُـنـتـصـر  ,نـظـراً لـتـطـور صـنـاعـة الـطـائـرات في تـلك الـفـتـرة قـوتـهـا ومن ا
ُقاتلة منها ليـتم استخدامها بكثافة وحتمل تلكم وخـصوصاً الطائرات ا
الـطـائـرات الـعـشـرات من الـصـواريخ لـتـصـيب الـهـدف الذي انـطـلـقت من
ُعادلة وبدأت مُعادلة جديدة وهي أجـله لكن في هذه الفترة انتهت هذه ا

حرب الصواريخ البالستية .
ـتهـورون الـثـمن غـالـياً وسـتـصل نـار احلـرب إلى إسـرائيل سـوف يـدفع ا
ودول اخلـلــيج الـعــربي وســوريـا ولــبـنــان والـعـراق  ,وســوف تـكــون أخـر
ـعـارك كــمـا سـمـاهـا الـرئـيس اإليـراني ـنـطـقـة  ,ألنـهـا أم ا احلـروب في ا

حسن روحاني  ,و قادسية ترامب كما سميتها أنا .
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ثل الـعديـد من دول العـالم كـونه 
سابقة خطيـرة جدا باعتبار جيش
دولة نـظـامي مثل ايـران ارهابي..
وامـا يـخص الــعـقـوبــات اجلـديـدة
عـلى مـفـاعل بـوشـهـر الـنـووي فـقد
شــجــبت ايــران ذلك الن مــثل هــذه
الــعـقــوبــات تــمس صــلب االتــفـاق
الـــــنـــــووي االيـــــرانـي فـــــضال عن
الــصــنــاعــات الـنــوويــة االيــرانــيـة
الوطنيـة  السلميـة  والتي تتعاون
معها فيه روسيا وكذلك موضوعة
ـاء الـيــورانـيــوم اخملـصب وبــيع ا
الثـقـيل  وهذا مـا نصت عـليه روح
االتــفـاقـيـة الـنـوويـة وايـران وعـلى
لـسـان  رئـيس جـمهـوريـتـهـا حسن
روحـاني اعــلـنت إيــقـاف  تـطــبـيق
بعض التزاماتها  في اطار االتفاق
النووي  الـتي تخص احتيـاجاتها
ـاء مـن الـيــورانـيــوم  اخملــصب وا
الـثــقـيل.   ومن هـنـا ايـران طـالـبت
االحتـاد االوربي رسـمـيـا  بـتـنـفـيـذ
قرارات االتفاق النووي     وهي ال
تــكـتــفي بــتـصــريــحـات االوربــيـ
خــصـوص الــتــزامــهم  بــاالتــفـاقي
الـنـووي ومـعـارضـتـهم لـلـعـقـوبات
بــالـكـالم والـتــصــريــحـات فــقط بل
يــريــدو الـســاســة االيــرانــيـون  ان
يــشــهــدوا حــركــا اوربــيــا يــجــسـد
تصريحاتهم  بـشكل عملي ميداني
عــــــلـى ارض الــــــواقع   ولــــــهــــــذه
االســبــاب امـــهــلت ايــران االحتــاد
االوربي مــدة  60 يـــوم لــتـــنــفـــيــذ
وجب االتفاق جميع التزاماتهم  
الـنـووي  وخالف ذلك سـوف تـقوم
ايران بتخـفيض  درجة الـتزاماتها
فـي الــعـــديـــد من بــنـــود  االتـــفــاق
النووي  التحديات امام ايران

تـعــرف  ايــران جـيــدا انــهـا الــيـوم
امـــام حــــرب شــــرســـة  وهــــجـــوم
صـعب   يـقـوده تـرامب واسـرائـيل
والـســعــوديـة  واخلــلــيج بــرمـته..
حرب  تدرك وتعرف ايران اهدافها
ودوافــعــهــا جــيــدا اوال لــكــونــهــا
(احلــــرب) ابـــتـــزاز واســــتـــنـــزاف
وثــانـيــا لـكــونـهــا سـرقــة الـثـروات
لــصـالـح اتــرامب والــهــدف االخـر
يــصب في صــالح اســرائــيل وهــو
االهم لتـمريـر صفقـة القـرن وابعاد
ايـــــــران عـن حــــــدود اســـــــرائـــــــيل
واخــراجــهــا من ســوريــا ولــبــنــان
والـيــمن  فـيـمـا تـواجه ايـران هـذا
اجلـــــــدار بـــــــكـل قـــــــوة وصـالبــــــة
واخــتــرقــته بــالــفـعـل وعـبــرت الى
اهــــدافـــــهـــــا في ضـــــرب االرهــــاب
ومـحــاربـته واالنــتــصـار عــلـيه في
وان ما نـشـهـده الـيوم من سـوريـا 
صـراع وفـرض حـصـار عـلى ايـران
مـــا هي اال مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  من
ـــعــــارك الـــســـيــــاســـيـــة مـــراحـل ا
ــا تــتــخـلــلــهـا واالقــتــصــاديـة ور
مـعــارك عــسـكــريــة بـعــد ان اكـدت
ايـران وعـلى لـسـان  وزيـر دفـاعـهـا
واجـهة انهـا في ذروة االسـتعـداد 
اي تـهــديــد او عــدوان عــلى ايـران
ومـن خالل مــا تــواجــهه من حــرب
شاملة  واليـوم ال خيار امام ايران
واجـهـة عـلى الـرغم من بذل غـيـر ا
اجلهود من اجل حتقيق االستقرار
والــــسالم وتــــخــــطي الــــصــــعـــاب
والعـقبـات واحلصـار بدون حروب
ــنــطــقـة وكــوارث جـديــدة حتل بــا
رشد ولهذا السبب جـاء تصريح ا
االعلى ليؤكد نوايا ايران السلمية
والـتــمـسك بــقـراراتـهــا الـســيـاديـة
بـــقـــوله ال حـــرب وال تـــفـــاوض مع
امـريــكـا وهــذا ال يـعــني ان ايـران
سـتــقف مــكـتــوفـة االيــدي امـام اي
عـــــدوان عــــلـــــيــــهـــــا  والــــظــــروف
ــــتــــغــــيــــرات والــــتـــــطـــــــورات وا
والـــــطـــــوار واالشـــــيـــــاء غـــــيـــــر
نـزلـقات احملـسوبـة واخلـوف من ا
اخلطـيرة الـتي تشـعل بدون سابق
انـذار احلــرب وتــنـشــر الــدمـار في
ـنـطــقـة ومـا حــدث قـبل ايـام في ا
مـيــنـاء الــفـجــيـرة االمـاراتـي اكـبـر
ــنــزلــقـات دلــيل عــلى مــثل هــذه ا
فـتــفـجــيـر اربــعـة نــاقالت نـفط في
يناء اربك االمارات ووضعها في ا
حــــالــــة مـن االربــــاك والــــتــــخــــبط

واحلذر. 
عمـليـات مشـبوهـة اريد بـها اشعل
فــتـيل احلـرب بــ ايـران وامـريـكـا
وحــلــفـائــهــا  وهي امــنــيــة  وحـلم
قـابل فأن ايران ما إسرائيـلي وبا
زالت تتـعامل بـكل هدوء وعـقالنية
مع احلـروب الـتي يـشــنـهـا عـلـيـهـا
تـرامب واسرائـيل وحـلفـائـها   في
نطقـة   حروب تضع ايران امام ا
مسؤولـيتهـا في الدفاع عن نـفسها
وهي تــواجه مــطــبــات وحتــديــات
وخـــيــارات واخـــتــيـــارات شــديــدة
الـصـعـوبــة  وايـران  تـعــتـمـد عـلى
صــمــود جـــبـــــهــتــهـــا الــداخــلــيــة
وقـــدراتــــهـــا الـــذاتـــيــــة وقـــوتـــهـــا
الـعـسـكــريـة في مـواجــهـة كل هـذه
الـتـحـديـات ومـعـاجلـتـهـا بـحـكـمـة
ـــــــوقف وعــــــلـى الــــــرغـــــــــم من ا
الـصــعب الــذي تــواجــهه  ال تــريـد
ــراحل الـــدبــلــومـــاســيــة جتـــاوز ا
والسالم في تـفكـيك االزمات اال اذا
اضطـرت لذلك  وهي تـدرك وتعرف
جــيـدا ان من يـحـكـم  هـو من بـيـده
الـعـصـا  والـعـصــا بـيـد واشـنـطن
لـــــكن اذا اســـــتـــــمــــرت االخـــــيــــرة
بــســـلــوكــيــات وقـــرارات الــرئــيس
ترامب وبهذا الشكل وهي قرارات
ظـلـومـة والـشعب ضـد الـشـعـوب ا
الـفـلـسطـيـني خـيـر دليـل على ذلك
واذا لم يـــنــتــبه صـــاحب الــعــصــا
واسـتـمـر بـعـدم نـزاهـته والـتـنصل
مـن اتــــفــــاقــــيــــاتـه ومــــعــــاهــــداته
ومـــحــــاولـــتـه في ســـرقــــة ثـــروات
الــــشـــعــــوب  واشـــعــــال احلـــرائق
ـتــاجــرة بـبــيع االوهــام  سـوف وا

تنكسر عصاه !!.


